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Handbook) ซ่ึงเรียบเรียงข้ึนจากประสบการณมากกวา 30 ปของการทํางานกับเด็กและครอบครัวของจูดี้ 
(Hutchings, J., 2015)  

คูมือวิทยากรหลักสูตร การเลี้ยงดูเด็กใหมีสุขภาพดีตลอดชีวิตสําหรับเด็กเล็ก เพ่ือใชในการอบรมพอแมและ
ผูปกครอง ฉบับภาษาไทย เกิดจากความรวมมือของหลายฝายท้ังระดับบุคคลและระดับองคกร ขอขอบคุณ
โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับความเห็นและขอชี้แนะท่ีมีคาจากคณะทํางานผูเชี่ยวชาญดานการเลี้ยงดูเด็กของไทย 
ไดแก ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร ดร.ปยวลี ธนเศรษฐกร คุณวชิรญา เลิศไกร คุณนันทพร เอ่ียมวนานนทชัย คุณ
ญาดา ชอสูงเนิน และ ดร.สมบัติ ตาปญญา  

เราขอขอบคุณการสนับสนุนและการมีสวนรวมของคณะวิทยากรกลุมแรกสุดในอุดรธานี คือ คุณไขศรี สิรินํา
บุญทวี คุณรดาธร วงศนภดล คุณเยาวลักษณ รัตนนิมิต คุณไชยณรงค พรหมโสภา คุณน้ําทิพย รัตนนิมิต คุณ
เพชรลดา เข็มพล คุณอมรรัตน ศรีออนแสง คุณนิลวรรณ ผองใสโสภณ และคุณพัชรี ทองแดง  

ขอขอบคุณคณะผูเก็บขอมูล ซ่ึงไดทํางานหนักเพ่ือประเมินผลของหลักสูตรการอบรมนี้ ไดแก ดร.พรทิพย 
อนันตกุล ดร.อัจฉรา จินวงษ คุณศริญญา ชาญสุข คุณกฤตวรรณ คําสม คุณเกษฎาภรณ นาขะมิน คุณ
นฤปวรรต พรหมมาวัย คุณธนมณฑชนก พรหมพินิจ คุณรพิพรรณ ลาภา คุณมัทนียา กายแกว คุณญาดา ชอ
สูงเนิน และ คุณภาวดี ทองนพคุณ ทอยน  ขอขอบคุณ คุณปาริชาต ตันสุวรรณ และคุณนิธิมา คลังชํานาญ 
ผูติดตามตรวจสอบกระบวนการวิจัย ซ่ึงไดใหการสนับสนุนพวกเราในระยะ ของการวิจัยระยะนํารองและ
ศึกษาความเปนไปได  

ขอขอบคุณ นพ.ชาญวิทย ทระเทพ ท่ีไดใหคําความเห็นและขอชี้แนะในฐานะผูเชี่ยวชาญจากกระทรวง
สาธารณสุข ตั้งแตเริ่มตนโครงการ ตลอดจนทานอ่ืน ๆ จากเขตพ้ืนท่ีสาธารณสุขเขต 8 และสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี คือ นพ.สมิต ประสันนาการ นพ.ปรเมศ ก่ิงโก คุณอุเทน หาแกว และคุณสุรีพรณ 
สีสิงห  

ขอขอบคุณ ดร.ไผคยอง เชห ท่ีไดใหการสนับสนุนจากหนวยวิจัยโรคเขตรอน (MORU) มหาวิทยาลัยมหิดล 
และกองทุนเวลคัม (Wellcome Trust) ท่ีไดใหการสนับสนุนดานการมีสวนรวมของประชาชนของโครงการนี้ 
และขอขอบคุณทานท่ีไดใหการสนับสนุนโครงการดานการบริหารจัดการและดานการเงิน คือคุณซูซาน เซน
เทนซ (Susan Sentence) คุณทัศวรรณ ภูมิไชยโชติ คุณศิริอร เหลาภา คุณปราชญณีหทัย ไทพิชิตและ
คณะทํางานฝายการเงินท้ังหมดของหนวยวิจัยโรคเขตรอนมหาวิทยาลัยมหิดล 

ขอขอบคุณสําหรับคําแนะนําและการสนับสนุนจากองคกรเคลานส วิธเอาท บอรเดอร อาฟริกาใต  (Clowns 
Without Borders South Africa) สําหรับคําแนะนําและการสนับสนุนดานการปรับปรุงแกไขคูมือวิทยากร
และคูมือพอแม  
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โครงการนี้คงจะดําเนินการไมไดหากไมไดรับการสนับสนุนดานทุนทรัพยและดานการปฏิบัติงานจากยูนิเซฟ
ประเทศไทย ขอขอบคุณคุณแกรี่ ไรเซอร (Mr. Gary Risser) คุณนันทพร เอ่ียมวนานนทชัย และ คุณเก้ือกูล  
บุรานนท จากสํานักงานยูนิเซฟประเทศไทย (ตลอดจนคุณวิคก้ี จวต (Vicky Juat) ซ่ึงไดเกษียณจากงานไปแลว
ดวย) ซ่ึงไดรวมปฏิบัติงานอยางเต็มท่ีในโครงการท่ีสําคัญนี้  

ทายท่ีสุดนี้ ขอขอบคุณครอบครัวในอําเภอเมืองและอําเภอเพ็ญในจังหวัดอุดรธานีท่ีไดเขารวมในโครงการวิจัยนี้
และไดรวมแบงปนประสบการณดานการเลี้ยงดูเด็ก ท้ังในดานเปาหมาย อุปสรรค และความสําเร็จ เราขออุทิศ
คูมือนี้ใหแกทุกทาน  
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กิตติกรรมประกาศสําหรับโครงการเลี้ยงดู
เด็กเพื่อใหมีสุขภาพดีตลอดชีวิต 

 

งานวิจัยเริ่มแรกของ การเลี้ยงดูเด็กใหมีสุขภาพดีตลอดชีวิตสําหรับเด็กเล็ก พัฒนาข้ึนในอาฟริกาใต ในชื่อวา
โครงการสิโนวูโย แครรี่งแฟมมิลี่ (Sinovuyo Caring Families Programme) โดยไดรับทุนสนับสนุนจาก  
อิลิฟา ลาบันทวานา (Ilifa Labantwana) องคการอนามัยโลก จากกองทุน Rand Merchant Bank Fund, 
ApexHi Charitable Trust, John Fell Fund, Clarendon Fund, แ ล ะ  European Research Council 
(ERC) ภายใตโครงการ the European Union’s Seventh Framework Programme (FP7-2007-2013) 
(Grant agreement No. 313421) 

ขอขอบคุณจูดี้ ฮัชชิงส (Judy Hutchings) และกองทุนชิลเดรนส เอริ์ลลี่ อินเทอเวนชั่น (Children’s Early 
Intervention Trust) สําหรับขอมูลและเนื้อหาจากหนั งสือ คู มือพอแม เลมเล็ก (The Little Parent 
Handbook) ซ่ึงเรียบเรียงข้ึนจากประสบการณมากกวา 30 ปของการทํางานกับเด็กและครอบครัวของจูดี้ 
(Hutchings, J., 2015)  
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1.1 | บทนํา  

 

ขอตอนรับทานเขาสูคูมือวิทยากร สําหรับหลักสูตรการอบรมเรื่อง “การเล้ียงดูเด็กเพ่ือใหสุขภาพดีตลอด
ชีวิต” คูมือเลมนี้เรียบเรียงข้ึนสําหรับคุณโดยเฉพาะ  

คูมือเลมนี้จะชวยใหแนวทางแกคุณในการนําเสนอการอบรม “การเล้ียงดูเด็กเพ่ือใหสุขภาพดีตลอดชีวิต” 
หรือ PLH สําหรับเด็กเล็ก ซ่ึงจะประกอบดวยคําแนะนําถึงวิธีการจัดการอบรมแตละชั่วโมง วิธีนํากิจกรรมแต
ละอยาง และขอมูลเฉพาะสําหรับเนื้อหาของหลักสูตรนี้  

ขอใหคุณถือวาการทําตามกิจกรรมและคําแนะนําท่ีกําหนดไวในคูมือนี้อยางถูกตองใหมากท่ีสุดจะเปนเรื่อง
สําคัญมาก โปรดตระหนักไวเสมอ วาคูมือเปนเพียงเครื่องนําทางท่ีจะชวยคุณหลังจากท่ีคุณไดผานการอบรม
โดยวิทยากร PLH ท่ีไดรับการรับรองแลวเทานั้น  

การท่ีการอบรมในหลักสูตร PLH สําหรับเด็กเล็ก จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของพอแมในการเล้ียงดูเด็กได
แคไหน ข้ึนอยูกับความสามารถของคุณโดยส้ินเชิง  

เราอยากจะบอกวาเนื้อหาของการอบรมนั้น ถือเปนเพียง 20% ของหลักสูตรเทานั้น  

แตอีก 80% คือวิธีการนําเสนอ พฤติกรรมหรือการปฏิบัติของคุณตอผูปกครองท่ีเขารับการอบรม และวิธีการ
นําเสนอของคุณเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุด  

ในขณะท่ีคุณนําเสนอหลักสูตรการอบรมนี้ คุณจะตองเปนตัวอยางท่ีดีของการแกปญหาท่ีเกิดจากการรวมมือ
กัน เพ่ือนํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเราอยากจะใหเกิดข้ึนในกลุมผูปกครองและชุมชน  

การเปนตัวอยางท่ีดี ไดแกการเขาใจระดับตาง ๆ ของพัฒนาการเด็ก การชมเชยและใหกําลังใจพอแม การใช
ทักษะการฟงอยางใสใจ การมีความเมตตาและเสมอตนเสมอปลาย การสํารวจปญหา และการฝกใชวิธีการ
แกไขปญหา  

หากมีสิ่งใดท่ีคุณจําไมไดหรือรูสึกไมแนใจ ใหฝกทํากับวิทยากรรวมของคุณเสมอ  

อยางท่ีเรากลาวกับพอแมวา “สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดคือสิ่งท่ีคุณปฏิบัติท่ีบาน” 
หลักการนี้ก็นํามาใชกับคุณดวย คือเม่ือคุณไดฝกฝนทักษะการนําเสนอการอบรมกอนถึงชั่วโมงอบรมแลว คุณก็
จะมีความม่ันใจมากข้ึน และสามารถท่ีจะนําเสนอการอบรมนี้แกพอแมหรือผูปกครองไดเปนอยางดี  

สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ คุณควรนําทักษะท่ีมีอยูในการอบรมนี้ไปใชกับลูก ๆ ของคุณท่ีบานดวย (ถาคุณมี
ลูก) คุณอาจพบวาทักษะหลายอยางในการอบรมนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับสถานการณอ่ืน ๆ ท่ีจะชวยให
เกิดความสัมพันธท่ีดีกับคนอ่ืนได แมกระท่ังกับเพ่ือนรวมงาน เพ่ือน และคนท่ีคุณรักดวย  

ขอขอบคุณสําหรับความมุงม่ันและทุมเทของคุณเพ่ือท่ีจะลดความรุนแรงตอเด็ก และสงเสริมสวัสดิภาพและ
ความเปนสุขของเด็กโดยการเลี้ยงดูเด็กในทางบวก  

คุณคือดวงดาวท่ีสองแสงสวางเพ่ือนําทางใหกับครอบครัวท่ีมีความสุขจํานวนมากทีเดียว!  
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1.2 | ภาพรวมของหลักสูตรการอบรม  
 

การอบรม การเล้ียงดูเด็กเพ่ือใหสุขภาพดีตลอดชีวิต สําหรับเด็กเล็ก เปนหลักสูตรการอบรมเพ่ือเสริมสราง
ความเขมแข็งใหครอบครัวท่ีมีลูกอายุ 2 ถึง 9 ขวบ  

หลักสูตรการอบรมนี้ไดรับการออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับครอบครัวท่ีตองเผชิญกับความทาทายจาก
พฤติกรรมของเด็ก ๆ โดยมีเปาหมายเพ่ือสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางพอแมหรือผูปกครองกับเด็ก และลด
ความเสี่ยงตอการทารุณกรรมเด็กท้ังทางรางกาย ทางจิตใจ และการละเลยทอดท้ิงเด็กในชุมชน  

แนวคิดท่ีเปนแกนหลักของหลักสูตรการอบรม PLH สําหรับเด็กเล็ก นี้ คือ “การสรางบานแหงการเก้ือหนุน
เพ่ือคุณและลูกของคุณ” โดยการชวยใหพอแมหรือผูปกครองเด็กสรางบานท่ีเก้ือหนุนท้ังตัวเขาเองและตัวเด็ก 
เราจะชวยพอแมใหจัดการกับพฤติกรรมของลูกไดในขณะเดียวกันกับท่ีเปนการสงเสริมความสัมพันธท่ีดี
ระหวางพอแมกับลูกไปดวยในเวลาเดียวกัน  

จุดประสงคของคูมือเลมนี้คือเพ่ือเปนแนวทางใหคุณในการเปนวิทยากรของการอบรมหลักสูตร PLH สําหรับ
เด็กเล็ก  

คุณจะตองผานการอบรมอยางเขมขนมากอนท่ีจะเริ่มปฏิบัติงาน หลังจากผานการอบรมนี้แลวคุณจึงจะ
สามารถเปนวิทยากรนําเสนอการอบรมนี้ได ภายใตการติดตามดูแล (supervision) ของวิทยากรตนแบบดวย   

 

หลักสูตรการอบรมนี้มเีปาหมายอะไร?  

เปาหมายโดยรวมของการอบรม PLH สําหรับเด็กเล็ก นี้ คือการลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติโดยมิชอบตอเด็ก 
และปรับปรุงพฤติกรรมของเด็ก โดยการชวยพอแมหรือผูปกครองใหพัฒนาทักษะท่ีจะชวยเสริมสราง
ความสัมพันธท่ีดีกับเด็ก  

การชวยสงเสริมครอบครัวใหมีความสุข สุขภาพดี และเก้ือหนุนกันและกันคือเปาประสงคหลักของเรา!  

เราตระหนักดีวามีเด็กจํานวนมากท่ีไดรับการดูแลโดยคนท่ีอาจไมใชพอแมโดยสายเลือด เม่ือเราพูดถึง “พอแม
และผูดูแลหลัก” และ “การเลี้ยงดูเด็ก” เราจะหมายรวมถึงผูดูแลหลักของเด็ก ไมวาจะเปนผูปกครองโดย
สายเลือดหรือไมก็ตาม   

เปาหมายสําคัญของการอบรมนี้คือเพ่ือเพ่ิมพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กในเชิงบวก โดยการปรับปรุงในดานตอไปนี้  

 ความรู ทักษะ และความรูสึกมีความสามารถในเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก  

 พฤติกรรมเชิงบวกในการเลี้ยงดูเด็ก  

 วิธีการอบรมสั่งสอนเด็กท่ีเปนไปในเชิงบวกอยางเสมอตนเสมอปลาย  

 การติดตามดูแลเด็กของพอแมหรือผูปกครอง  

 พฤติกรรมของเด็กและความอยูดีมีสุข  

 สุขภาพจิตของผูดูแลเด็กและการเก้ือหนุนทางสังคม  

 ความรูและการใชบริการทางสังคมสําหรับคนท่ีไดรับความรุนแรงจากคูครองและความเจ็บปวยใน
ครอบครัว  
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การใชความรวมมือรวมใจในการพัฒนาหลักสูตรการอบรม  

การอบรม PLH สําหรับเด็กเล็ก จะใชวิธีการท่ีอาศัยความรวมมือกันในทุกระดับในการพัฒนาหลักสูตรและ
การนําไปใช หมายความวาคุณจะตองรวมมือกับพอแมเหมือนเปนผูรวมทีมงานดวยกันเพ่ือชวยใหเขาบรรลุ
เปาหมายของเขาเองใหได   

หลักสูตรการอบรม PLH สําหรับเด็กเล็ก ในประเทศไทยนี้ไดพัฒนาข้ึนมาโดยความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยเคปทาวนและออกซฟอรด ยูนิเซฟแหงประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และองคกร Clowns 
Without Borders South Africa  

หลักสูตรการอบรม PLH สําหรับเด็กเล็ก นี้ยังไดรับการพัฒนาข้ึนมาโดยการปรึกษาอยางใกลชิดกับครอบครัว 
ผูปฏิบัติงานวิชาชีพ ผูใหบริการ และผูกําหนดนโยบายท่ีอยูในประเทศไทยอีกดวย  

 

หลักสูตรการอบรมเร่ืองการเล้ียงดูเด็กเพื่อใหมีสุขภาพดีตลอดชีวิต  

หลักสูตรการอบรม PLH สําหรับเด็กเล็ก เปนสวนหนึ่งของโครงการใหญท่ีเรียกชื่อวา การเล้ียงดูเด็กเพ่ือใหมี 
สุขภาพดีตลอดชีวิต (Parenting for Lifelong Health) (www.who.int/violence_injury_prevention 

/violence/child/plh/en/) โดยมีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาและทดสอบหลักสูตรจํานวนหนึ่ง เก่ียวกับการอบรม
พอแมเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชได มีความเหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรม และ
ขยายผลได เพ่ือลดความเสี่ยงตอการใชความรุนแรงตอเด็ก และปรับปรุงความอยูดีมีสุขของเด็กในประเทศท่ีมี
รายไดระดับต่ําและระดับปานกลางหลายประเทศ   

ในปจจุบันนี้มีหลักสูตรการอบรมเรื่องการเลี้ยงดูเด็กอยูจํานวนนอยท่ีมุงการปองกันการปฏิบัติโดยมิชอบตอเด็ก
ในชวงอายุ 0 ถึง 18 ป ท่ีมีหลักฐานจากการวิจัย และมีคาใชจายไมแพงพอท่ีจะนําไปใชในประเทศท่ีมีรายได
ระดับต่ําและระดับปานกลาง (ซ่ึงมีความตองการในดานนี้มากท่ีสุด)  

หลักสูตร การเล้ียงดูเด็กเพ่ือใหมีสุขภาพดีตลอดชีวิต มีจุดประสงคท่ีจะปดชองวางนี้  

หลักสูตรการอบรมเรื่องการเลี้ยงดูเด็กท่ีเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว โดยผานการพัฒนาและสงเสริม
การเลี้ยงดูเด็กในเชิงบวก และสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางพอแมกับเด็ก เปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะ
ลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติโดยมิชอบตอเด็ก และการใชความรุนแรงในรูปแบบอ่ืน ๆ ตอเด็กดวย  

หลักสูตรเหลานี้จะสงเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็ก และพฤติกรรมท่ีชวยสรางทักษะใหพอแมหรือผูดูแลเด็กมี
ปฏิสัมพันธในทางบวกกับเด็ก และใหการสนับสนุนและการดูแลเอาใจใสเด็กอยางเพียงพอและเหมาะสม 
หลักสูตรการอบรมพอแมเหลานี้ยังไดรับการวิจัยพบวามีประสิทธิภาพในการปองกันและจัดการพฤติกรรมท่ี
วุนวายรบกวนในเด็ก และลดปญหาทางสุขภาพจิตใหแมดวย   

แมวาจะมีหลักฐานจากการวิจัยอยูมากท่ีแสดงใหเห็นวาหลักสูตรการอบรมเรื่องการเลี้ยงดูเด็กในประเทศท่ีมี
รายไดสูง มีอยูหลายหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ แตในประเทศท่ีมีรายไดระดับต่ําและระดับปานกลางยังมี
หลักสูตรแบบนี้อยูนอยมากท่ีไดมีผูวิจัยแลววาเหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมและทางการพัฒนาประเทศ
เหลานี้ และการนําเอาหลักสูตรท่ีไดรับการวิจัยแลวจากประเทศท่ีมีรายไดสูง ไปใชในประเทศท่ีรายไดต่ําก็ยังมี
ขอจํากัดอยูมาก เนื่องจากมีคาใชจายสูง การออกใบอนุญาต และความเหมาะสมทางวัฒนธรรม  

 

 

  

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/child/plh/en/
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/child/plh/en/
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เพ่ือเปนการตอบสนองความตองการท่ีจะใหมีหลักสูตรการอบรมเรื่องการเลี้ยงดูเด็กท่ีไดรับการปรับแกให
เหมาะสมกับทองถ่ิน คาใชจายนอย และขยายผลไดในพ้ืนท่ีซ่ึงมีประชากรรายไดนอย โครงการอบรมเรื่อง การ
เล้ียงดูเด็กเพ่ือใหมีสุขภาพดีตลอดชีวิต จึงไดพัฒนาหลักสูตรตนแบบสําหรับครอบครัวท่ีมีเด็กเล็กข้ึน 
หลักสูตรนี้พัฒนาข้ึนมาจากการวิจัยนานกวา 50 ป โดยมีฐานจากหลักการเรียนรูทางสังคมและการประยุกตใช
การวิเคราะหพฤติกรรม (applied behavior analysis)  

ในตอนเริ่มตนไดมีการพัฒนาหลักสูตรนี้และนําออกทดลองใชในประเทศแอฟริกาใตกอน ปจจุบันหลักสูตรการ
อบรม PLH สําหรับเด็กเล็ก ท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขอีกหลายครั้ง ไดถูกนําออกใชท่ัวโลกมากกวา 20 
ประเทศแลว โดยวิทยากรแบบเดียวกันกับคุณ  
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1.3 |  เนื้อหาของหลักสูตรการอบรมและการ
นําเสนอ  

 

การสรางบานแหงการเกื้อหนุน  

หลักสูตรการอบรม PLH สําหรับเด็กเล็ก จะใชภาพบานเปนสัญลักษณเพ่ือแสดงใหเห็นวาทําไมจึงเปนเรื่อง
สําคัญท่ีพอแมจะตองสรางความสัมพันธในเชิงบวกท่ีม่ันคงแข็งแรงกับลูก   

บานแหงการเก้ือหนุน เปนตัวแทนของรูปแบบการอบรมดานการเลี้ยงดูเด็กสองระยะ ซ่ึงพัฒนาข้ึนมาโดย
คอนสแตนส ฮานฟ (Constance Hanf) และไดมีผูนําไปใชในการอบรมเรื่องการเลี้ยงดูเด็กหลายหลักสูตรท่ัว
โลก01 แนวคิดนี้มีรากฐานมาจากทฤษฎีทางพฤติกรรม ซ่ึงกลาววาพอแมควรสรางความสัมพันธท่ีดีกับเด็กกอนท่ี
จะสอนใหเด็กรูจักการกําหนดขอบเขตหรือใชวิธีการตาง ๆ ในการอบรมสั่งสอน   

ฝาผนังบาน เปนสัญลักษณของการมีปฏิสัมพันธท่ีดีและเปนไปในเชิงบวกกับเด็ก ไดแกการใชเวลาท่ีมีคุณภาพ
ดวยกันกับเด็กตามลําพัง เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา พูดคุยเก่ียวกับอารมณความรูสึก และชมเชยและ
สนับสนุนพฤติกรรมท่ีดี การออกคําสั่งหรือใหคําแนะนําในเชิงบวก และการกําหนดกฎระเบียบและกิจวัตร
ประจําวันในบาน และปฏิบัติตามนั้นอยางเสมอตนเสมอปลาย  

ฝาผนังบานนี้ถือวาเปนรากฐานของการเล้ียงดูเด็กที่ดี เปนสวนที่สําคัญ
ที่สุดของหลักสูตรการอบรมนี ้ 

เม่ือเราหันไปดูท่ีหลังคา เราจะมุงความสนใจไปท่ีการจัดการกับพฤติกรรมท่ีเปนปญหาเชน การรองดิ้น
อาละวาด การดื้อหรือไมใหความรวมมือ และการทําผิดกฎระเบียบ   

เม่ือพอแมใชเวลาในการสรางความสัมพันธเชิงบวกกับลูกมากข้ึน ก็จะจําเปนตองใชเวลาเพ่ือจัดการกับ
พฤติกรรมท่ีเปนปญหานอยลง  

ยิ่งพอแมใชเวลาเลนกับลูกและชมเชยลูกมากข้ึน ลูกก็จะดื้อหรือซนหรือพยายามเรียกรองความสนใจดวย
พฤติกรรมเชิงลบนอยลง  

ทักษะเหลานี้จะสงผลใหท้ังพอแมและลูกรูสึกวาไดรับการสนับสนุนและไดรับความรัก และพอแมก็จะเครียด
นอยลง  

 

 

 

 

 

                                                      
1  Kaehler, L. A., Jacobs, M., & Jones, D. J. (2016). Distilling common history and practice elements to inform dissemination: 

Hanf-model BPT programs as an example. Clinical Child and Family Psychology Review, 19(3), 236-258. 
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หากฐานของบานแข็งแรง การดูแลหลังคาก็จะงายขึน้  

ถาผนังบานทําไวไมดี ใชวัสดุท่ีดอยคุณภาพและเปนอันตราย หรือถาพอแมใชเวลาท้ังหมดอยูกับความกังวล
เก่ียวกับหลังคา (สรางกฎระเบียบ อบรมสั่งสอน และลงโทษเด็ก) โดยไมไดสรางผนังบานใหแข็งแรง ในท่ีสุด
บานแหงการเกื้อหนุนก็จะทลายลงมา  

เด็กจะรูสึกเหมือนถูกตัดขาดออกจากความสัมพันธ และรูสึกไมปลอดภัยทางจิตใจ และมักจะมีพฤติกรรมท่ีเปน
ปญหา พอแมหรือผูปกครองก็จะรูสึกเครียดและไมมีความสุข  

ในทายท่ีสุด “แสงอาทิตยแหงความเอาใจใสในทางบวก” คือสัญลักษณแทนความสําคัญของการท่ีเด็กจะไดรับ
ความเอาใจใสในเชิงบวกจากพอแมหรือผูดูแลหลักอยางมากท่ีสุดท่ีจะเปนไปได  
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ภาพที่ 1 การสรางบานแหงการเกื้อหนุนสําหรับคณุและลูกของคุณภายใตแสงอาทิตยแหง
ความเอาใจใสในเชงิบวก 
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หลักสูตรการอบรม 
คูมือวิทยากร  
 

 

กอนอิฐบล็อกที่เปนหลักสําคัญ  

หลักสูตรการอบรมนี้จะใชวิธีการท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมซ่ึงมีฐานมาจากทักษะสําคัญในการเลี้ยงดูเด็กท่ีเปน
สากล หรือ “กอนอิฐบล็อก” สําหรับสรางบานแหงการเกื้อหนุน กอนอิฐเหลานี้คือวิธีการท่ีเราใชในการ
ปรับปรุงพฤติกรรมการเลี้ยงดูลูก และเปนรากฐานของหลักสูตรการอบรมท่ีมีงานวิจัยรองรับจากท่ัวโลกนั่นเอง  

กอนอิฐบล็อกท่ีเปนหลักสําคัญของหลักสูตรการอบรม PLH สําหรับเด็กเล็ก ประกอบไปดวยสิ่งตอไปนี้ คือ  

 การรวมมือกันทํางานระหวางวิทยากรกับพอแมหรือผูปกครอง เพ่ือแกปญหา  

 การท่ีพอแมหรือผูดูแลหลักรวมทํากิจกรรมตาง ๆ กับเด็ก ๆ ในลักษณะท่ีเหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการของเด็ก  

 ความสําคัญของการเลนท่ีมีเด็กเปนฝายนํา และการชมเชยเพ่ือพัฒนาความสัมพันธท่ีเก้ือกูลความ
เติบโต  

 พอแมเรียนรูท่ีจะควบคุมหรือปรับอารมณของตนเอง และชวยใหเด็กทําไดเหมือนกัน  

 ความจําเปนท่ีจะตองกําหนดขอบเขตท่ีชัดเจน กฎระเบียบของบาน และวิธีการติดตามดูแลเด็กท่ี
เหมาะสม  

 การชวยเหลือพอแมใหเรียนรูทางเลือกอ่ืน ๆ ในการจัดการกับพฤติกรรมท่ีทาทายของเด็ก   

 การชวยใหพอแมรูวิธีดูแลตนเอง ดวยการรักษาสุขภาพและการผอนคลายความเครียด  

 

ยังมีกอนอิฐบล็อกอ่ืน ๆ อีกหลายกอนท่ีมีหนาท่ีตางกันออกไปเฉพาะตัว ตลอดหลักสูตรการอบรมซ่ึงเชื่อมโยง
กับแนวคิดหลักของแตละชั่วโมง  

แมวาการอบรมนี้จะมีการสอนทักษะเพ่ือชวยพัฒนาพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กท่ีมีประสิทธิภาพอยูบาง เราจะ
เนนหนักท่ี การฝกทักษะ โดยเปนการเรยีนรูผานประสบการณจริง  

เปนสิ่งสําคัญมากท่ีพอแมและผูดูแลเด็กจะไดฝกทักษะใหม ๆ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กแบบตาง ๆ ท้ังในชั่วโมง
การอบรมและท่ีบาน เพราะหากไดลงมือทําดวยตัวเอง ก็จะจําไดดีกวา และเม่ือจําไดก็จะมีโอกาสท่ีจะนําไปใช
ท่ีบานไดมากข้ึน  

 

สิ่งที่พอแมหรือผูปกครองทําที่บานคือสิ่งสาํคัญทีจ่ะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงได! 
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คูมือวิทยากร  
 

 

โครงสรางโดยรวมของการอบรม  

หลักสูตรการอบรม PLH สําหรับเด็กเล็ก มีสวนประกอบดังตอไปนี้ คือ   

 การพบกับพอแมแบบตัวตอตัวเพ่ือปรึกษาหารือและตกลงกันกอนท่ีจะเขามารับการอบรมเปนกลุม  

 การมาพบกันสัปดาหละครั้ง รวม 8 ครั้ง เพ่ือฝกทักษะการเลี้ยงดูเด็ก  

 การพูดคุยปรึกษากันผานทางโทรศัพทและทางการสงขอความในชวงสัปดาหระหวางชั่วโมงการอบรม
เพ่ือสนับสนุนการทํากิจกรรมท่ีบาน   

 การไปเยี่ยมบานเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําเพ่ิมเติมสําหรับครอบครัวท่ีรองขอหรือจําเปนตองไดรับความ
ชวยเหลือ (เม่ือสามารถทําไดอยางเหมาะสม)  

 การแสดงความยินดีหรือฉลองการเสร็จสิ้นการอบรม  

 

วิทยากรสองคน จะทํางานดวยกนัเปนทีมในขณะนําเสนอการอบรม  

คุณและวิทยากรผูรวมทีมจะสนับสนุนกันและกัน เชนชวยบันทึกความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากผูเขารวม
อบรมตลอดชวงเวลาของการอบรม และการมีวิทยากรสองคนจะชวยใหใสใจผูเขารวมอบรมเปนรายบุคคลได
ท่ัวถึงกวา  

กอนท่ีจะถึงวันอบรม คุณจะตองไดพบผูเขารวมอบรมแตละคนเปนรายบุคคลกอน โดยอาจไปพบท่ีบาน (หรือ
เชิญใหมาพบท่ีสถานท่ีซ่ึงจะใชในการอบรมหากพอแมหรือผูดูแลเด็กตองการใหมาพบท่ีนี่มากกวา) เพ่ือเรียนรู
ใหมากข้ึนเก่ียวกับสภาพแวดลอมของบาน จุดมุงหมายของพอแม และความทาทายท่ีตองเผชิญในการเลี้ยงดู
เด็ก (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมดานลาง)  

ในการอบรม พอแมหรือผูดูแลเด็กจะพบกันเปนกลุม (ไมเกินกลุมละ 15 คน) เพ่ือเรียนรูวิธีการสําคัญ ๆ ในการ
มีปฏิสัมพันธระหวางพอแมกับเด็ก การจัดการกับความเครียด การสรางความสัมพันธท่ีดี และการสรางเสริม
วินัยเชิงบวก  

ในแตละชั่วโมง พอแมจะไดรับมอบหมายใหไปทํากิจกรรมท่ีบานเพ่ือเปนการนําทักษะท่ีไดเรียนรูไปฝกใชให
ชํานาญยิ่งข้ึน และทํากิจกรรมท่ีจะชวยลดความเครียดและเสริมสรางความสัมพันธกับเด็กใหดียิ่งข้ึน   

อีกอยางหนึ่งท่ีวิทยากรจะตองทําดวย ก็คือการโทรศัพทไปพูดคุยกับพอแมสัปดาหละครั้ง เพ่ือติดตามวาไดทํา
กิจกรรมท่ีบานหรือไม และมีผลเปนอยางไร และสงขอความเตือนความจําทางโทรศัพทเก่ียวกับหลักการสําคัญ
และทักษะท่ีไดเรียนรูไปจากการอบรมแตละครั้งดวย  

พอแมหรือผูดูแลเด็กบางคน โดยเฉพาะคนท่ีมีฐานะยากจน อาจจะไมมีโอกาสเขาถึงการใชโทรศัพทอยาง
สมํ่าเสมอก็ได สําหรับพอแมท่ีไมมีโทรศัพท คุณอาจนัดพบเปนเวลาสั้น ๆ กอนถึงชั่วโมงอบรมครั้งตอไป หรือ
เขียนขอความเตือนใจลงไปบนกระดาษแลวเอาไปมอบใหก็ได  

วิทยากรอาจไปเยี่ยมบานผูเขารวมอบรมเพ่ือเสริมกําลังการเรียนรูเรื่องกิจกรรมท่ีไดฝกไปในชั่วโมงการอบรม
ดวย หรือไปติดตามคนท่ีขาดการอบรมไปบางชั่วโมง ถือเปนโอกาสท่ีจะไดทํางานแบบตัวตอตัวกับผูดูแลเด็ก
และตัวเด็กเอง เพ่ือสนับสนุนการทํากิจกรรมและใชทักษะสําหรับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวท่ีอาจตองการ
ความชวยเหลือเพ่ิมเติม และใหการสนับสนุนเพ่ิมอีกหากจําเปน  
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เม่ือใกลจบหลักสูตรการอบรม ผูเขารวมการอบรมจะมีโอกาสไดจัดงานฉลองความสําเร็จของการเดินทางครั้งนี้
ดวยตัวเอง ท่ีมักทํากันมักจะเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณจากการไดมาเขารวมอบรม การรับ
ประกาศนียบัตร รับประทานอาหารเพ่ือฉลองรวมกัน หรือแลกเปลี่ยนของขวัญเล็กนอย อาจมีเด็กและสมาชิก
คนอ่ืน ๆ ในครอบครัวมารวมงานดวยก็ได  

หากเปนความตองการของพอแม อาจมีการสรางกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือนหรือเครือขายผูปกครองท่ีผานการอบรม
ดวยกันเพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกันในชวงของการเติบโตของเด็ก ๆ ตอไป 

วิทยากรควรสนับสนุนใหผูปกครองต้ังกลุมไลนหรือกลุมในหมูบานหรือตําบลเพ่ือจะไดติดตอและสนับสนุนกัน
ตอไปในอนาคตไดอีก  

กลุมหรือเครือขายนี้จะเปดโอกาสใหพอแมและผูดูแลเด็กไดพูดคุยและชวยเหลือกันในดานอ่ืน ๆ อีก เชน 
บริการสุขภาพ การสงเสริมและมีสวนรวมกับโรงเรียน และการสนับสนุนดานสวัสดิการจากรัฐบาลหรือองคกร
เอกชน  

คุณอาจพิจารณาดวยวาหนวยงานของคุณเองจะชวยสนับสนุนครอบครัวเหลานี้เพ่ิมเติมตอไปไดหรือไมอยางไร 
แมกระท่ังการสงขอความ จดหมาย หรือไปรษณียบัตรหลังจากหกเดือนผานไปแลว หรือการทําสิ่งอ่ืน ๆ ใน
ลักษณะนี้ ก็จะชวยใหครอบครัวเหลานี้คงรักษาการเลี้ยงดูเด็กในเชิงบวกไดตอไปและสรางการเปลี่ยนแปลงได!   

 

เนื้อหาการอบรมในแตละชัว่โมง  

ตอไปนี้จะเปนภาพรวมอยางยอของโครงสรางหลักสูตรการอบรม PLH สําหรับเด็กเล็ก ซ่ึงจะรวมถึงการพบปะ
พอแมแตละคนกอนการอบรม การอบรม 8 ครั้ง และการฉลองการจบการอบรม รายละเอียดของเนื้อหาจะอยู
ในบทตอไป  

ฐานรากของบาน: การกําหนดเปาหมายของพอแมหรือผูปกครอง  

จัดใหมีการพบผูปกครองทีละคนเพ่ือพูดคุยทําความตกลงเก่ียวกับเปาหมายของแตละคนในการมาเขารับการ
อบรม การพบกันแบบนี้จะชวยใหพอแมไดกําหนดเปาหมายและเปดโอกาสใหวิทยากรไดเรียนรูบริบทของ
ครอบครัวกอนเริ่มอบรม  

ฝาผนังบาน | การเล้ียงดูเด็กเชิงบวก  

ช่ัวโมงท่ี 1:  การใชเวลาอยูกับเด็กตามลําพัง  

ช่ัวโมงท่ี 2:  การพูดคุยเก่ียวกับความรูสึก  

ช่ัวโมงท่ี 3:  แสงอาทิตยแหงความเอาใจใสในเชิงบวก  

ช่ัวโมงท่ี 4:  การชวยใหเด็กปฏิบัติตามคําสั่งหรือคําแนะนํา  

ช่ัวโมงท่ี 5:  สิ่งตาง ๆ ท่ีเราทําเปนกิจวัตรในบาน  

หลังคา | การสรางเสริมวินัยเชิงบวก  

ช่ัวโมงท่ี 6:  การจัดการกับการรองดิ้นอาละวาด และพฤติกรรมในทางลบท่ีเรียกรองความสนใจและกดดัน  

ช่ัวโมงท่ี 7:  การใหผลติดตามเพ่ือสงเสริมความรวมมือ  

ช่ัวโมงท่ี 8:  การชวยใหแสงอาทิตยแหงความเอาใจใสในเชิงบวกคงอยูตลอดไป 



 
15 
 

การเล้ียงดูเด็กเพ่ือใหมีสุขภาพดีตลอดชีวิต สําหรับเด็กเล็ก – ฉบับภาษาไทย    |   บทนํา 
หลักสูตรการอบรม 
คูมือวิทยากร  
 

 

งานฉลอง | การฉลองการเสร็จส้ินการอบรม  
การฉลองนี้จะเกิดข้ึนในทายของชั่วโมงท่ีแปด    

 

การพบกนัเพื่อพดูคุยปรึกษากอนถึงเวลาอบรมจริง  

การพบกันเพ่ือพูดคุยปรึกษากอนจะชวยพอแมหรือผูปกครองใหมีโอกาสซักถามขอสงสัยเก่ียวกับโครงการและ
สวนเก่ียวของของตนเอง และเพ่ือจะใหวิทยากรไดเรียนรูหรือทําความรูจักกับผูปกครองแตละคนท่ีจะมาเขา
รวมอบรมดวย  

การพบกับผูเขารวมอบรมกอนถึงเวลาอบรมจริงเปนเรื่องสําคัญมาก  และถาจะใหดีท่ีสุดควรไปพบกันท่ีบาน
ของผูเขารวมอบรม คุณควรแบงงานกันเพ่ือใหวิทยากรแตละคนไดพบสมาชิกกลุมคนละครึ่ง  

การมีความตระหนักหรือเขาใจเปาหมายและความกังวลของพอแมแตละคนเปนเรื่องสําคัญมาก ดังนั้นคุณและ
วิทยากรรวมจึงควรพูดคุยกันเก่ียวกับภูมิหลังและความเปนมาของสมาชิกในกลุมท้ังหมดดวย  

ในกรณีท่ีไมสามารถไปเยี่ยมบานได หรือพอแมไมยินดีใหไปพบท่ีบาน คุณอาจนัดพบกับพอแมไดท่ีศูนยบริการ
ชุมชนประจําตําบล หรือท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลท่ีใกลบานเขาก็ได  

คุณอาจจะพบกับท้ังครอบครัว หรือผูใหญคนอ่ืน ๆ ในบาน เพ่ืออธิบายใหทุกคนฟงวาหลักสูตรการอบรม PLH 
สําหรับเด็กเล็ก เปนอยางไร และเพ่ือชวยกระตุนใหเขาสนับสนุนผูปกครองคนท่ีจะไปเขารับการอบรม  

เม่ือผูปกครองคนหนึ่งเริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิสัมพันธกับเด็กในบาน อาจสงผลกระทบตอคนอ่ืน ๆ และ
บางครั้งอาจนําไปสูความขัดแยงได  

เม่ือไปพบครอบครัว คุณควรเอาคูมือพอแมติดตัวไปเลมหนึ่งเพ่ือมอบใหผูปกครองไวศึกษากอนเริ่มการอบรม
ดวย ควรเปดใหดูภาพ บานแหงการเกื้อหนุน เพ่ือชวยอธิบายโครงการใหทุกคนท่ีเก่ียวของเขาใจ  

 

การเรียนรูเกี่ยวกบัครอบครัว เด็ก และความสัมพนัธระหวางพอแมหรือ
ผูดูแลกบัเด็ก  

ในระหวางการเยี่ยมบานกอนการอบรม คุณควรใชโอกาสนี้ในการทําความรูจักครอบครัวใหมากท่ีสุด เพ่ือให
เขาใจวาสถานการณแวดลอมและความทาทายท่ีเขาตองเผชิญมีอะไรบาง เชน  

 บานนี้มีเด็กอยูก่ีคน?  

 มีใครท่ีดูแลเด็กอีกบาง?  

 ขณะนี้พอแมหรือผูดูแลเด็กกําลังเผชิญกับปญหาหรือความยากลําบากอะไรเก่ียวกับเด็กบาง?  

การพูดคุยกับพอแมดังกลาว จะชวยใหคุณเขาใจดีข้ึนวาครอบครัวกําลังเผชิญกับความทาทายอะไรบาง และจะ
ชวยใหคุณไดขอมูลท่ีจะเปนประโยชนในการกําหนดเปาหมายสําหรับแตละสัปดาห และแกไขปญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึนเวลาท่ีพอแมนําทักษะใหม ๆ ไปฝกทําท่ีบานดวย  
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การกําหนดเปาหมายโดยรวมหนึ่งอยางในชวงเวลาทีเ่ขารับการอบรม 

คุณควรชวยใหพอแมบอกเปาหมายเก่ียวกับเด็กหนึ่งอยาง ท่ีเปนไปในดานบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสม
กับสภาพความเปนจริงท่ีอาจทําใหสําเร็จไดในชวงเวลาท่ีกําลังรับการอบรมอยู    

เพ่ือท่ีจะชวยใหพอแมกําหนดเปาหมายได คุณควรขอใหพอแมบอกวาเขาคาดหวังอะไรจากการไปเขารับการ
อบรมบาง การทําเชนนี้จะชวยใหเขากําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนและเฉพาะเจาะจง วาเขาอยากจะเปลี่ยนแปลง
อะไรท้ังในดานความสัมพันธกับเด็ก และพฤติกรรมของเด็กดวย  

 

เปาหมายนี้ควรชัดเจนและเฉพาะเจาะจง 

บอยครั้ง พอแมมักบอกเปาหมายท่ีคลุมเครือ เชน “ฉันอยากใหลูกเปนเด็กดี” หรือ “อยากใหลูกเรียนเกง” 
คุณอาจตองชวยนําใหเขาบอกใหเฉพาะเจาะจงใหมากข้ึนวาการเปน “เด็กดี” หรือ “เรียนเกง” จะตองเปน
อยางไร  

เปนหนาท่ีของคุณท่ีจะตองชวยใหพอแมบรรยายพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งใหละเอียดท่ีสุดท่ีจะทําได คุณ
อาจตองถามคําถามท่ีจะชวยใหเขาแจกแจงรายละเอียดและเฉพาะเจาะจงใหมากข้ึน เชน อาจจะถามวา การ
เปน “เด็กดี” หรือ “เรียนเกง” สําหรับเขาหมายความวาตองเปนแบบไหน ชวยคิดวาเขาอยากใหมีพฤติกรรม
แบบนี้เม่ือไหร ท่ีไหน อยางไร และเพราะอะไรจึงอยากใหเกิดข้ึน  

การทําใหเปาหมายชัดเจนและเฉพาะเจาะจงจะชวยใหพอแมบอกไดวาจะชวยกระตุนพฤติกรรมอะไรใหเกิดข้ึน
บอยมากข้ึน ในขณะเดียวกันกับท่ีเขาพัฒนาความสัมพันธกับเด็กใหดียิ่งข้ึนดวย   

พอแมท่ีอยากใหลูกเปน “เด็กดี” ในท่ีสุดก็อาจกําหนดเปาหมายไดวา “ฉันอยากใหลูกไหวผูใหญอยางนอบ
นอมเม่ือกลับเขามาถึงบาน”  

ในทํานองเดียวกัน คุณอาจชวยพอแมท่ีอยากใหลูก “เรียนเกง” กําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนได เชน “ฉันอยาก
ใหลูกทําการบานทันทีท่ีกลับจากโรงเรียนมาถึงบาน”  

 

เปาหมายนี้ควรเรียบเรียงออกมาเปนคําพูดในดานบวก  

ตัวอยางเชน แทนท่ีจะพูดวา “ฉันอยากใหลูกเลิกพูดคําหยาบกับฉัน” คุณอาจชวยใหพอหรือแมปรับประโยค
เสียใหมวา “ฉันอยากใหลูกพูดกับฉันอยางสุภาพ”  

หลังจากท่ีพอแมตกลงกับคุณไดแลววาเปาหมายท่ีชัดเจน เฉพาะเจาะจง เปนเชิงบวก และเหมาะสมกับสภาพ
ความเปนจริง คืออะไร คุณควรบันทึกมันไวในแฟมประจําตัวของผูเขารับการอบรมและในคูมือพอแม  
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เปาหมายนี้ควรเหมาะสมกบัสภาพความเปนจริง  

บอยครั้งพอแมมักเลือกเปาหมายท่ีไมสามารถทําใหสําเร็จไดภายในชวงเวลาของการอบรม หรือเปนไปไมไดใน
ระดับพัฒนาการของเด็ก คุณอาจคอย ๆ นําทางใหพอแมคาดหวังกับเด็กในระดับท่ีเหมาะสมกับสภาพความ
เปนจริงได  

ตัวอยางเชน ผูปกครองคนหนึ่งอาจบอกวาเธออยากใหลูกสอบปลายปผาน คุณอาจตองถามวาเด็กตองทํา
อะไรบางจึงจะทําใหสําเร็จตามนั้นได   

ในทํานองเดียวกัน ถาแมคนหนึ่งอยากใหลูกอายุสองขวบแตงตัวไดเองในตอนเชา คุณจะตองชวยสํารวจดูวา 
ความคาดหวังเชนนี้เหมาะสมกับสภาพความเปนจริงหรือไม และทําไมเด็กถึงยังแตงตัวเองไมได หลังจากนั้น
คุณจึงจะชวยใหแมกําหนดเปาหมายท่ี เหมาะสมกับสภาพความเปนจริงได เชน “ฉันอยากใหลูกรวมมือเวลาท่ี
ฉันชวยเขาแตงตัวในตอนเชา”  

 

การพูดคุยเร่ืองการจัดการความสะดวกในการมาเขารับการอบรม   

ในทายท่ีสุดนี้ ควรถือวาการไปเยี่ยมบานหรือพูดคุยกันกอนเริ่มการอบรม เปนโอกาสท่ีจะไดทําความเขาใจ
เก่ียวกับการจัดการท่ีพอแมหรือผูดูแลเด็กตองทราบ เชน สถานท่ีและเวลาของการอบรม การเดินทาง การ
ดูแลเด็กในระหวางชั่วโมงอบรม ขอจํากัดดานอาหารในชวงการอบรม เปนตน  

 

ขอมูลเกี่ยวกบัผูเขารวมการอบรม 

หลังจากการพบกันแตละครั้ง คุณควรสรางแฟมประวัติของพอแมแตละคนไวดวย  

แฟมประวัตินี้จะชวยใหคุณจําไดวาพอแมแตละคนกําลังเผชิญกับสถานการณในชีวิตอยางไรอยู คุณควรจด
บันทึกในขณะพบกันนี้ เก่ียวกับสภาพแวดลอมท่ีบาน สมาชิกในครอบครัว และความทาทายท่ีเขาตองเผชิญ  

ควรแกไขขอมูลในแฟมใหทันเหตุการณอยูเสมอเม่ือการอบรมดําเนินอยู โดยบันทึกไวเม่ือมีสถานการณหรือ
ความทาทายบางอยางในบาน ท่ีอาจมีความสําคัญและตองนึกถึงในเวลาท่ีดําเนินการอบรมดวย  

คําแนะนําสําหรับการเตรียมการในการพบพอแมกอนเริ่มการอบรม  

ก. แนะนําตัวเองใหพอหรือแมท่ีจะมาเขารวมอบรม หรือแนะนําตัวใหรูจักท้ังครอบครัวหากทุกคนอยู
ดวยท่ีนั่น  

ข. อธิบายภาพรวมของหลักสูตรการอบรมโดยใชภาพ บานแหงการเก้ือกูล เปนตัวอยางประกอบ (อาจ
เปนการอธิบายขอมูลพ้ืนฐานยอ ๆ วาการอบรมนี้จะชวยใหพอแมดูแลหรือจัดการกับพฤติกรรมของ
ตนเองและลูกไดอยางไร)   

ค. สอบถามเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานของครอบครัว  

1. ขณะนี้มีอะไรเกิดข้ึนท่ีบานบาง? 

2. มีใครพักอาศัยอยูในบานอีกบาง? สามี/ภรรยา? แฟน? ปูยา ตายาย?  

3. ขณะนี้ไดรับการชวยเหลือหรือดูแลจากเพ่ือนบานหรือญาติสนิทท่ีไววางใจไดท่ีอยูใกลบานหรือ
เปลา?  

ง. คยุกบัพอ่แมเ่ก่ียวกบัความสมัพนัธก์บัลกู เชน่  
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1. ถาการอบรมนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย ใหอธิบายกับพอแมวาเวลาประเมินผล จะมุงเฉพาะ
เด็กคนเดียวท่ีถูกกําหนดใหเปนเปาหมายเทานั้น  

2. ถาพอหรือแมไมไดเลือกเด็กคนใดคนหนึ่งใหเปนเปาหมายในระหวางการอบรม ใหขอให
ผูปกครองเลือกเอาเด็กหนึ่งคนเพ่ือเปนเปาหมายในระหวางการอบรมนี้ เด็กคนนี้ควรมีอายุ
ระหวาง 2 ถึง 9 ป หากมีเด็กในชวงอายุนี้มากกวาหนึ่งคน ใหเลือกเอาคนท่ีมีปญหาใน
ความสัมพันธกับพอแมหรือมีปญหาทางพฤติกรรมมากท่ีสุดสําหรับพอแมท่ีจะจัดการ คุณควร
บอกพอแมดวยวาทักษะท่ีจะไดเรียนรูจากการอบรมสามารถนํามาใชกับเด็กในบานไดทุกคน แต
ในเวลาท่ีกลุมพูดคุยกันหรือในฝกปฏิบัติท่ีบานอยากใหมุงเนนท่ีเด็กท่ีเปนเปาหมายคนเดียวกอน  

3. ชีวิตท่ีบานกับลูกของคุณเปนอยางไรบาง? 

4. ความสัมพันธของคุณกับเด็กคนนี้เปนอยางไร?  

5. ขณะนีค้ณุกาํลงัเผชิญกบัความทา้ทายอะไรบา้งในการจดัการพฤตกิรรมของลกูคณุ?  

6. มีความทา้ทายอยา่งอ่ืน ๆ อีกไหมท่ีทาํใหก้ารเป็นพ่อแมนี่ล้าํบาก?  

จ. เปาหมายของพอหรือแมในการมาเขารวมการอบรมในโครงการนี้ 

1. คุณมีเป้าหมาย ความคาดหวัง หรือความหวังอะไรสาํหรับตัวคุณเองและลูกของคุณทั้ง

โดยทั่วไป และจากการไปเขา้รว่มอบรมครัง้นี?้   

2. ขอ้สงัเกต: พยายามชว่ยใหผู้ป้กครองเลือกเอาเปา้หมายท่ีเฉพาะเจาะจง เป็นในดา้นบวก และ

เหมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิ หนึ่งอยา่ง  

3. บนัทกึเปา้หมายนีล้งไปท่ีดา้นลา่งของหนา้กระดาษในแฟ้มของผูป้กครองคนนี ้ 

ฉ. การจัดการดานอ่ืน ๆ  

1. เวลาและสถานท่ีของการอบรม  

2. การเดินทาง อาหาร การดูแลเด็ก (พอหรือแมท่ีมาเขารวมอบรมสามารถหาคนมาเลี้ยงเด็กใน
ขณะท่ีกําลังอยูท่ีหองอบรมไดไหม?)  

ช. มีคําถามอ่ืน ๆ อีกหรือไม?  

 

หนังสือคูมือพอแม  

การอบรมนี้จะมีหนังสือคูมือพอแมใหผูเขารวมอบรมไวใชเพ่ือชวยเสริมการเรียนรูและการชวยไมใหลืมทักษะ
การเลี้ยงดูเด็กใหมๆ ท่ีจะไดฝกดวย  

ในตอนจบของแตละบทในคูมือ จะมีหนาหนึ่งสําหรับใหพอแมบันทึกดวยวาไดทํากิจกรรมท่ีมอบหมายใหไปทํา
ท่ีบานหรือไม  

ใหอธิบายใหพอแมฟงวาควรเขียนเครื่องหมายถูกลงในชองหากไดทํากิจกรรมในแตละวัน และเม่ือมาอบรมครั้ง
ตอไปก็ใหเอารายงานของพอแมนี้แสดงใหวิทยากรดูในตอนตนชั่วโมง  

หากวาพอแมหรือผูดูแลเด็กไดทํากิจกรรมท่ีบานแลว หรืออยางนอยไดลองพยายามทําดู คุณควรติดสต๊ิกเกอร
ใหเขา ใหรางวัลเล็กนอย หรือแมกระท่ังชมดวยวาจาเปนพิเศษก็ได!  
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ตัวอยางรายงานการทาํกิจกรรมทีบ่านของพอแม 

 

 

  

 

ชั่วโมงที่ 1  |  รายงานของพอแม 

ชื่อ: ____________________________ ชื่อของเด็ก: ____________________________ 

โปรดเขียนเครื่องหมายถูกลงในชอง หากคุณไดทํากิจกรรมท่ีบานในวันนั้น 

บันทึกนี้จะชวยติดตามความกาวหนาท่ีบานของคุณ! 

ฉันไดทําส่ิงตอไปนี้ … วันท่ี 1 วันท่ี 
2 

วันท่ี 
3 

วันท่ี 
4 

วันท่ี 
5 

วันท่ี 
6 

วันท่ี 
7 

วันท่ี 
8 

ใชเวลา 5 นาทีตามลําพังกับ
เด็ก 

        

หยุดพักสักครู         

ออกกําลังกาย         
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บทนํา 

 

ตอนที่สอง: 

 

 

 
คําแนะนําสําหรับการนําเสนอกิจกรรม 
ในการอบรมแตละสัปดาห   
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2.1 | โครงสรางของกิจกรรมประจําวัน  
 

ทุกชั่วโมงของการอบรมจะมีโครงสรางเหมือนกัน คือคุณและวิทยากรรวมจะนําพอแมทํากิจกรรมหนึ่งชุด 
สําหรับแนวเรื่องหลักของชั่วโมงนั้น  

ในขณะท่ีเนื้อหาของแตละครั้งจะเปลี่ยนแปลงไปตาง ๆ กัน แตกิจกรรมหลัก ๆ จะเหมือนเดิม  

ทุกชั่วโมงจะเริ่มดวยกิจกรรมตอนรับเขาสูการอบรม หลังจากนั้นพอแมจะมีโอกาสพูดคุยกันถึงประสบการณท่ี
ไดไปทํากิจกรรมท่ีมอบหมายใหไปทําท่ีบาน และชวยกันหาทางแกปญหาท่ีไดไปพบมา และฝกปฏิบัติวิธีการ
แกปญหานั้น  

หลังจากหยุดพักเวลาสั้น ๆ วิทยากรก็จะนําพอแมเขาสูกิจกรรมหลักสําหรับชั่วโมงนั้น ซ่ึงจะประกอบดวยการ
ชี้ใหเห็นกอนอิฐบล็อคท่ีสําคัญจากเรื่องเลาท่ีมีภาพประกอบ พูดคุยกันถึงหลักการท่ีอธิบายวาเพราะอะไร
ทักษะเหลานี้จึงจะมีประโยชนตอเด็ก และฝกใชทักษะเหลานี้ดวยการใชบทบาทสมมุติ  

หลังจากจบแตละชั่วโมงพอแมจะไดรับมอบหมายกิจกรรมใหมใหเอาไปทําท่ีบาน เพ่ือเปนการลองเอาทักษะท่ี
ไดเรียนรูใหมนี้ไปใชกับเด็กท่ีบาน หลังจากนี้ก็ตามดวยกิจกรรมปดทายชั่วโมง     

ในตอนตนของแตละบท คูมือนี้จะนําเสนอภาพรวมของกิจกรรมสําหรับชั่วโมงนั้น ในแบบฟอรมรายงานของ
วิทยากรจะมีรายการกิจกรรมหลักท่ีพิมพเปนตัวหนาไว เพ่ือชวยใหวิทยากรและวิทยากรรวมจัดลําดับสวนท่ี
สําคัญท่ีสุดของชั่วโมงนั้นได  

 

ขอควรระวัง: ขอใหปรับจังหวะการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูปกครองในกลุม! 

 
สิ่งทีส่ําคญัทีสุ่ดคือ ผูปกครองจะตองเขาใจและสามารถนําเอาบทเรียนหลักจากแตละ
ชั่วโมงไปใชใหไดกอนที่จะเรียนรูเร่ืองตอไป  ซึ่งบางคร้ังอาจหมายถึงวาการอบรมอาจ

ยาวนานกวา 8 คร้ังก็ได  
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เวลาสําหรับทํากิจกรรม  

(ประมาณ 2.5 – 3 ช่ัวโมง) 

สรุปยอของกิจกรรมหลักในช่ัวโมง 

10 นาที  กิจกรรมตอนรับเขาสูการอบรม  

 กลาวตอนรับ 

 หยุดพักสักครู  

 ตรวจสอบอารมณกอนเช็คอิน   

 กิจกรรมออกกําลังกาย  

40 – 45 นาที พูดคุยกันเรื่องกิจกรรมท่ีใหไปทําท่ีบานจากชั่วโมงกอน  

10 – 15 นาท ี พกัรบัประทานอาหารว่าง และทาํกิจกรรมเพิ่มพลงั  

60 นาที กิจกรรมหลัก  

 เรื่องเลาพรอมภาพประกอบ  

 พูดคุยกันเรื่องทักษะการเลี้ยงดูเด็ก  

 ฝกทักษะการเลี้ยงดูเด็ก  

 พูดคุยหรือทํากิจกรรมเพ่ิมเติม  

10 นาที  กิจกรรมปดทายชั่วโมง 

 วงกลมแหงความชื่นชม  

 หยุดพักสักครู  

 ตรวจสอบอารมณกอนเช็คเอาท  
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2.2 | กิจกรรมตอนรับเขาสูการอบรม   
 

กิจกรรมตอนรับเปนการสรางบรรยากาศของความเสมอตนเสมอปลายตลอดการอบรมหลักสูตร PLH สําหรับ
เด็กเล็ก ในแตละชั่วโมง วิทยากรจะจัดเตรียมหองไวใหพรอม กลาวตอนรับพอแมหรือผูดูแลเด็ก นําใหรอง
เพลงและออกกําลังกาย และเปดโอกาสใหพอแมไดแบงปนประสบการณกับกลุม วาวันนี้รูสึกอยางไรบาง  

 

การเตรียมตัว  

การเตรียมตัวใหพรอมเปนเรื่องสําคัญมากสําหรับวิทยากร เปนการแสดงใหเห็นความเคารพตอผูเขารวมอบรม
และทําใหเขารูสึกวาไดรับการตอนรับ  

ยิ่งคุณเตรียมตัวใหพรอมมากเทาไหรสําหรับแตละชั่วโมง คุณก็จะยิ่งรูสึกสบายมากข้ึนในขณะท่ีกําลังนําการ
อบรม คุณจะรูสึกผอนคลายมากข้ึน และรับรูความรูสึกของพอแมและเขาใจประสบการณของเขาไดดียิ่งข้ึน  

อานทบทวนหนังสือคูมือตอนกลางคืนกอนวันอบรม จดโนตหรือเขียนขอความเตือนความจําท่ีอาจชวยใหคุณ
นํากิจกรรมบางอยางไดงายข้ึน  

คุณอาจลองฝกซอมทํากิจกรรมบางสวนกับวิทยากรรวมของคุณกอนดวยก็ได  

บางครั้งพอแมอาจไมเขาใจทันทีวาคุณตองการอะไรหากคุณพูดตามตัวหนังสือในคูมือ คุณอาจบอกไดวา “ขอ
โทษท่ีอธิบายไมชัดเจน ขอลองใหมอีกรอบนะ”  

อีกวิธีหนึ่งท่ีจะชวยได คือใหลองเขียนคําถามหลาย ๆ แบบท่ีจะใชในการพูดคุยไวลองใชก็ได  

หากมีอะไรบางอยางท่ีคุณไมเขาใจหรือลืมวิธีทํากิจกรรมอันใดอันหนึ่ง คุณอาจถามเพ่ือนรวมทีมหรือคุยกับ
ผูดูแลใหคําปรึกษา (supervisor) ของคุณกอนถึงชั่วโมงอบรมก็ได  

ลองฝกกิจกรรมผอนคลายกลามเนื้อดวยตัวเองท่ีบาน หรือลองฝกทํากับเพ่ือนหรือสมาชิกในครอบครัว มันมี
ประโยชนสําหรับทุกคน  

อานทบทวนแฟมขอมูลของผูเขารวมอบรมแตละคนเพ่ือตรวจสอบความกาวหนาในขณะอบรม หรือทบทวน
ความจําวาใครมีความตองการหรือความกังวลอะไรเปนพิเศษบาง  

การทําเชนนี้จะสําคัญมากสําหรับเปาหมายท่ีพอแมตั้งไววาจะทําใหสําเร็จในตอนทายของชั่วโมง และการ
พูดคุยกันเรื่องกิจกรรมท่ีมอบใหไปทําท่ีบาน  

มาถึงท่ีฝกอบรมกอนเวลาเพ่ือเตรียมสถานท่ี คุณควรจะผอนคลาย ยิ้ม และพรอมท่ีจะเริ่มการอบรมเม่ือพอแม
มาถึง ดังนั้นจึงตองเผื่อเวลาไวใหมาก  

คุณควรตกลงกับวิทยากรรวมของคุณกอนดวย วาใครจะนํากิจกรรมสวนไหนและใครจะเปนฝายสนับสนุน 
พยายามจัดใหท้ังสองคนมีสวนรับผิดชอบรวมกันและรวมมือสนับสนุนกัน   

ควรมีนาฬิกาเพ่ือคอยสังเกตเวลาและทําตามเวลาท่ีกําหนดไวสําหรับแตละกิจกรรมในชั่วโมง  
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การจัดหองใหพรอม  

เผื่อเวลาเพ่ือมาเตรียมตัวกอนเริ่มกิจกรรม!   

ทําใหม่ันใจเสมอวาคุณมีเวลาเพียงพอสําหรับจัดเตรียมหองและเตรียมตัวคุณเองสําหรับการอบรมแตละชั่วโมง 
คุณควรจัดหองในลักษณะท่ีชวยใหเปนสภาพแวดลอมท่ีสบายและเอ้ือตอการเรียนรูรวมกันเปนกลุม  

วางเกาอ้ีใหเปนวงกลม ตรวจสอบใหม่ันใจวามีเกาอ้ีพอสําหรับทุกคน เพราะพอหรือแมท่ีมารวมอาจรูสึกวาเปน
สวนเกินถาไมมีเกาอ้ีใหนั่ง  

ควรเตรียมเกาอ้ีไวในวงนี้สําหรับวิทยากรดวย และอีกตัวหนึ่งสําหรับวิทยากรรวมซ่ึงควรอยูขางแผนกระดาษ 
ฟลิปชารต 

ตรวจสอบใหม่ันใจวาคุณมีอุปกรณทุกอยางพรอม ไดแก  

 ของวางและเครื่องดื่มสําหรับตอนพัก  

 กระดาษฟลิปชารต ปากกาหรือสีแมจิก ปายชื่อ   

 เทปกาวสําหรับติดกระดาษฟลิปชารตไวบันทึกความคิดเห็นของพอแมบนฝาผนัง  

 โปสเตอรสําหรับเรื่องประกอบภาพ  

 ของเลนและวัสดุอุปกรณอ่ืน ๆ สําหรับฝกกิจกรรมกลุม  

 เอกสารประกอบการอบรมสําหรับแจกแตละคน  

 กลองวิดีโอหากคุณตองการบันทึกการอบรม  

 อาหารกลางวันถาคุณวางแผนท่ีจะเลี้ยงอาหารดวย  

 เอกสารหรืออุปกรณอ่ืน ๆ เชน แบบฟอรมลงทะเบียน เบิกคาเดินทาง รายชื่อผูเขารวมอบรม ฯลฯ  

 

ขอสังเกต  โปรดตรวจสอบคูมือกอนการอบรมแตละช่ัวโมง วาตองการวัสดุอุปกรณอะไรเปนพิเศษ 
 สําหรับช่ัวโมงนั้นหรือไม! 

 

การตอนรับผูเขารวมอบรม  

กลาวตอนรับทุกคนเม่ือเขาเดินทางมาถึง และชมเชยท่ีเขาพยายามมาเขารวมอบรมในแตละครั้ง  

ชมคนท่ีมาถึงกอนเวลาเปนพิเศษ!   

ความอบอุนและความเปนมิตรท่ีคุณแสดงออกตอพอแมหรือผูปกครองแตละคน จะมีผลเปนอยางมากตอ
ความรูสึกของเขาในระหวางการอบรม และจะชวยจูงใจใหเขามาอบรมบอยครั้งมากข้ึน  

ถาสามารถทําได การจัดเตรียมกาแฟ ชา หรือน้ําผลไมและของวางไวใหสําหรับคนท่ีมาถึงกอนเวลาดวยก็จะดี
ยิ่งข้ึน  

การทําเชนนี้ก็จะชวยสงเสริมการมารวมอบรมและการมีสวนรวมมากข้ึนอีก! 
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2.3 | การเริ่มชั่วโมงการอบรม  
 

ในการเริ่มตนอบรมแตละครั้งควรเริ่มใหตรงเวลา และควรเปนเวลาท่ีไดแจงใหทราบไวแลวอยางชัดเจน ใน
ตอนท่ีไปเยี่ยมบานเพ่ือพูดคุยตกลงกอนการอบรม และไดมีการเนนย้ําในชั่วโมงแรกของการอบรมโดยถือเปน
สวนหนึ่งของระเบียบหรือขอตกลงเบื้องตนดวย  

โดยการเริ่มตรงเวลานั้นเปนการแสดงใหผูเขารวมเห็นคุณเปนตัวอยางของการทําตามกฏ  

ในตอนเริ่มตนชั่วโมง คุณควรกลาวทักทายและตอนรับท้ังกลุมและขอบคุณทุกคนท่ีมารวมการอบรมในครั้งนี้  

หยุดพักสักครู12  

ในการอบรมชั่วโมงแรก เราจะแนะนําเทคนิค หยุดพักสักครู ใหพอแมเพ่ือชวยใหเขาจัดการกับอารมณของ
ตนเองได  

หยุดพักสักครู่ เป็นกิจกรรมง่าย ๆ ท่ีจะชว่ยใหพ้อ่แมห่ยดุคิดเร่ืองอ่ืนและกลบัมาอยูก่บัปัจจบุนัขณะใหม่

ดว้ยการหายใจ มนัจะชว่ยสรา้งความมั่นคงใหก้บัชีวิตท่ียุง่และชว่ยดงึความสมดลุใหก้ลบัคืนมาใน

ชว่งเวลาท่ียุง่เหยิง   

เราสามารถใชเทคนิค หยุดพักสักครู ตอนไหนก็ไดในแตละวัน ซ่ึงอาจจะใชเวลาแคนิดเดียว (30 วินาที) หรือ
ยาวกวานั้นเชนประมาณ 3 นาทีก็ได 

เทคนิค หยุดพักสักครู จะมีประโยชนเม่ือพอแมรูสึกวาลูกทําใหหงุดหงิดหรือไดทําอะไรผิดพลาดไปแลว เวลา
ตรงนี้จะสามารถนําสติและความรูสึกกลับมาอยูกับตัวเองซ่ึงจะเปดโอกาสใหพอแมตอบสนองตอสถานการณใน
ลักษณะท่ีเปนเชิงบวกตอเด็ก มากกวาทางลบ   

เทคนิค หยุดพักสักครู่ มีประโยชนส์าํหรบัวิทยากรอยา่งคณุไดด้ว้ยเชน่เดียวกนั! 

 

คําแนะนาํสาํหรับการสอนพอแมใหใชเทคนคิ หยุดพักสักครู: 

ขอสังเกต: ใหใชบทพูดขางลางเพ่ือนําพอแมเขาสูการใชเทคนิค หยุดพักสักครู คุณควรหยุดพูดเพ่ือเวนจังหวะ
ประมาณ 5 วินาทีในแตละครั้งท่ีมีคําวา [หยุด] ในบทพูด และถาคุณทําตามคําแนะนําไปดวยในชวงของการ
หยุดนั้นก็จะดีมาก  

 

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมตัว  

บางครั้งเวลาท่ีเรารูสึกเครียด หรือเวลาท่ีเด็ก ๆ ทําใหเราหงุดหงิด เราจําเปนตองหยุดพักสักครู ยอมรับ
ประสบการณท่ีเกิดข้ึน แลวรวบรวมสติอารมณดวยตัวเอง  

เราเรียกวิธีการนี้วา การหยุดพักสักครู 

ขอใหคุณนั่งในทาท่ีสบาย ๆ ใหเทาสองขางวางบนพ้ืน เอามือวางไวบนตัก [หยุด]หลับตาลงเบา ๆ ถาคุณรูสึก
สบายใจท่ีจะทํา [หยุด] 

                                                      
2  เทคนิค “หยุดพักสักครู” น้ีนํามาจากหนังสือ Mindfulness Based Stress Reduction’s Breathing Space. 

Williams, Teasdale, Segal, & Kabat-Zinn (2000). 
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ขั้นตอนที่ 2: การเร่ิมรูสึกตัว  

ถามตัวเองวา “ตอนนี้ฉันกําลังทําอะไรอยู?” [หยุด] 

ใหสังเกตวาเกิดความคิดอะไรข้ึน สังเกตวามันเปนความคิดในดานลบหรือในดานบวก [หยุด] 

สังเกตวาคุณมีความรูสึกอยางไร ความรูสึกนั้นนาพึงพอใจ หรือไมนาพึงพอใจ [หยุด] 

สงัเกตวา่รา่งกายของคณุรูส้กึอยา่งไร สงัเกตวา่มีความรูส้ึกไมส่บายหรือความรูส้กึตงึเครียดตรงไหนหรือไม่ 
[หยดุ] 

 

ขั้นตอนที่ 3: รวบรวมความใสใจ  

มุงความสนใจมาท่ีการหายใจของคุณ  

คุณอาจเอามือขางหนึ่งวางไวบนหนาทองแลวสังเกตเห็นวามันพองและยุบตามจังหวะของการหายใจแตละครั้ง 
[หยุด] 

ตามลมหายใจของคุณเขาไปใหตลอดทาง สังเกตวามันหยุดอยางไร และมันไหลเลื่อนกลับออกมาอีกอยางไร 
[หยุด] 

ถาคุณสังเกตไดวาคุณเริ่มคิดถึงอะไรบางอยาง ขอใหรูวาการทําอยางนี้เปนเรื่องปกติมาก [หยุด] 

ถาคุณสังเกตวาคุณรูสึกเครียดมาก คุณอาจสรางความม่ันใจใหกับตัวเองโดยพูดในใจวา “ไมเปนไร ไมวาจะเกิด
อะไรข้ึน ฉันก็ไมเปนไร” [หยุด] 

แลวคอย ๆ ดึงสติของคุณกลับมาสูความรูสึกของการหายใจอีก [หยุด] 

มุงความสนใจใหจดจออยูกับการหายใจตอไปอีกสักครู [หยุด] 

 

ขั้นตอนที่ 4: ขยายความรูตัวออกไป  

ปลอยใหความสนใจของคุณแผขยายออกไปใหท่ัวรางกาย [หยุด] 

ปลอยใหความสนใจของคุณแผขยายออกไปใหไดยินเสียงตาง ๆ ในหองนี้ [หยุด] 

 

ขั้นตอนที่ 5: คิดทบทวน  

คิดทบทวนสักครู วาคุณรูสึกแตกตางไปจากเดิมกอนท่ีจะเริ่มทํากิจกรรม หยุดพักสักครู หรือไม [หยุด] 

เม่ือคุณรูสึกพรอมแลว ใหคอยๆ ลืมตาข้ึน [หยุด]  

คุณสามารถใชวิธีการ หยุดพักสักครู ในตอนไหนของวันก็ได โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาท่ีคุณรูสึกเครียดหรือเม่ือ
ลูกทําใหคุณไมสบายใจ คุณอาจทําแคชวงเวลาสั้น ๆ เชนเพียง 30 วินาทีหรือแคการหายใจเขาออกเพียงสาม
รอบก็ได  
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การออกกําลังกาย  

หลังจากทํากิจกรรม หยุดพักสักครู เสร็จแลว วิทยากรจะนําการออกกําลังกายแบบสั้นๆ เพ่ือชวยใหพอแม
สรางความตระหนักตอรางกายของตน และผอนคลายความเครียดท้ังในรางกายและจิตใจ  

หากเปนการสอนการออกกําลังกายกับพอแมเปนครั้งแรก ใชเวลาและอธิบายการเคลื่อนไหวแตละอยางให
ชัดเจน โดยครั้งแรกอาจจะใชเวลาเกินกวาท่ีกําหนดเล็กนอย ก็ไมเปนไร 

สอนพอแมใหเคลื่อนไหวเปนชุดตลอดรางกายจากหัวถึงเทา  

หากจําเปนอาจตองหยุดช่ัวคราวแลวแกไขทาทางและการเคล่ือนไหวใหถูกตองดวย  

พอแมหลายคนอาจไมคุนเคยกับการเคลื่อนไหวรางกายและอาจตองการการกระตุน การแนะนํา หรือให
กําลังใจมากกวาท่ีคุณคาดคิด   

หากบางคนจําเปนตองนั่งทํา วิทยากรควรกระตุนใหมีสวนรวมใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดจากทานั่ง การทําให
การเคล่ือนไหวล่ืนไหลตอเนื่อง และการหายใจผอนคลาย ก็เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง  

หลังจากท่ีคุณนําการออกกําลังกายสําหรับแตละชั่วโมงไปสองสามครั้ง พอแมก็จะคอยๆ คุนเคยกับการ
เคลื่อนไหวเชนนี้มากข้ึน  

ควรกระตุนใหพอแมออกกําลังกายแบบนี้ท่ีบานอยางสมํ่าเสมอ ควรแนะนําใหทําเปนสิ่งแรกหลังตื่นนอนตอน
เชา  

การนํากิจกรรมการออกกําลังกาย  

คุณอาจจะอานออกเสียงจากบทพูดขางลางนี้ หรือใชภาพวาดประกอบชวยระหวางการนําการออกกําลังกาย
สองสามครั้งแรกกอนก็ได  

1. ยืดเหยียดรางกายของเรา  
เหยียดแขนท้ังสองขางข้ึนขางบนราวกับคุณอยากจะเอ้ือมมือไปสัมผัสทองฟา ยืดตัวไปทางซายและ
ทางขวา ยืดตัวไปขางหนา ยืดไปขางหลัง  

 

2. ศีรษะและคอ 
ยืดแขนขวาข้ึนแลวเอียงศีรษะไปทางไหลขวา เอามือวางทาบลงบนใบหู นิ่งคางไวแลวหายใจลึก 4 ครั้ง  
ยืดแขนซายข้ึนแลวเอียงศีรษะไปทางไหลซาย เอามือวางทาบลงบนใบหู นิ่งคางไวแลวหายใจลึก 4 ครั้ง  
ประสานมือเขาดวยกันแลวใชน้ําหนักของแขนท้ังสองขางกดดานหลังของศีรษะใหหนาคว่ําลง นิ่งคางไว
แลวหายใจลึก 4 ครั้ง   

 
กดคางลงหาหนาอกและหมุนศีรษะใหใบหูขวาเขาใกลไหลขวา แลวปลอยใหศีรษะหมุนกลับมาตรงกลาง
อีก ทําซํ้ากับดานซายใหเหมือนกัน ทํา 4 ครั้งสําหรับแตละดาน  หมนุศีรษะเป็นวงกลมชา้ ๆ ฟังเสียง

กระดกูลั่นท่ีคอ ทาํ 4 ครัง้สาํหรบัแตล่ะดา้น  
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3. ไหล  
หมุนไหลท้ังสองขางเปนวงกลมไปดานหนา (4 ครั้ง) หมุนไหลท้ังสองขางเปนวงกลมไปดานหลัง  (4 
ครั้ง) ยกไหลข้ึนชิดใบหู เกร็งแนนขณะหายใจเขา เกร็งใบหนาดวยการหลับตาแนนและกลั้นหายใจ 
คลายไหลท้ิงลงขณะท่ีผอนคลายรางกาย (4 ครั้ง)  
 

4. แขน 
ผอนคลายแขนท้ังสองขางแลวปลอยใหมันแกวงไปในทิศทางเดียวกัน แขนควรแกวงจากไหล ไมใชจาก
ขอศอก จะชวยผอนคลายหลังสวนลางไดดี ผอนคลายแขนแลวปลอยใหมันแกวงไปมาดานขาง หันลําตัว
ทอนบนไปมา แขนควรแกวงกระทบดานหลังเบา ๆ ในขณะท่ีบิดลําตัวไปมา 

  

5. บั้นเอว  
เอามือเทาสะเอวแลวหมุนเอวเปนวงกลมเล็ก ๆ กลับไปมาสองทิศทาง (วนสี่ครั้งสําหรับแตละทิศ)  
 

6. เขา  
งอเขาเล็กนอยแลวเอามือจับท่ีเขา แลวหมุนเขาเปนวงกลมเล็ก ๆ ไปมาท้ังสองทิศทาง พยายามให
วงกลมลื่นไหลและไมลอคเขา (วนเปนวงกลมดานละสี่ครั้ง)  
 

7. เทาและขอเทา  
วางเทาขางหนึ่งบนพ้ืนขางหนาอีกขางและวนขอเทาเปนวงกลมเล็ก ๆ กลับไปมาสองทิศทางดานละสี่
รอบ ทํากับเทาท้ังสองขาง  
 

8. มือและขอมือ  
หมุนขอมือเปนวงกลมคลายกับคุณกําลังระบายสีอยู หมุนเขาและหมุนออกท้ังสองมือ  
 

9. เขยาทั้งตัว ยืดขึ้นสูง ยอลงต่ํา อยูตรงกลาง เขยาใหทั่วตัว ทําใหสนุก!  

10. ยืดแขนขึ้นเหนือศีรษะในขณะที่หายใจเขา ปลอยมือใหตกลงมาขางรางกายชา ๆ ในขณะท่ี
หายใจออก ยืนหลับตาแลวสังเกตวารูสึกอยางไรท่ัวรางกาย เตือนผูเขารวมอบรมใหหายใจในแบบท่ี
ผอนคลายสบาย ๆ! 
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เชิญชวนทุกคนใหพยายามฝกการออกกําลังกายเชนนี้ทกุวนัหลังต่ืนนอนตอนเชา ! 
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การเช็คอินและเช็คเอาทเพื่อตรวจสอบอารมณกอนและหลังชั่วโมงการ
อบรม  

วิทยากรและพอแมผูเขารวมอบรมจะเริ่มและจบแตละชั่วโมงดวยการตรวจสอบอารมณของตนเอง  

การทําเชนนี้จะชวยใหผูเขารวมอบรมไดแบงปนความรูสึกในตอนเริ่มชั่วโมง และในตอนทายชั่วโมงของแตละ
ครั้งก็จะมีโอกาสตรวจสอบอารมณของตนเองอีกครั้ง เหมือนกับเปนการเปลี่ยนผานเขาสูชีวิตประจําวัน
ตามปกติในเวลาท่ีเหลือของวันนั้น  

คุณควรทําตัวอยางใหดูวาการตรวจสอบอารมณของตนเองนี้จะทําไดอยางไร โดยการสาธิตใหดูกอนท่ีจะขอให
ทุกคนทําไปรอบ ๆ วง คือ  

1. บรรยายความรูสึกของคุณท่ีกําลังเกิดข้ึนในขณะนั้น  

2. บรรยายวาความรูสึกเชนนี้สัมผัสไดตรงสวนไหนของรางกาย  

3. บรรยายถึงคุณภาพของอารมณหรือความรูสึกทางประสาทสัมผัสในรางกายตัวของคุณ (เปนการบอก
ใหรูวาเรารูตัวหรือไมวาสัมผัสกับอารมณนั้นไดตรงสวนไหนของรางกาย)  

4. บรรยายถึงความคิดท่ีเชื่อมโยงกับอารมณท่ีกําลังเกิดข้ึนนั้น  

ตัวอยางเชน “ฉันรูสึกวิตกกังวล ฉันรูสึกถึงมันไดท่ีบริเวณไหลท้ังสองขาง ฉันกําลังกังวลวาเดือนนี้จะไมมีเงิน
พอท่ีจะซ้ืออาหารกิน” หรือ “ฉันรูสึกตื่นเตน ฉันรูสึกไดบริเวณทรวงอกนี่ ฉันกําลังจะไดเฟอรนิเจอรใหม!”  

การเชื่อมโยงอารมณเขากับความรูสึกทางประสาทสัมผัสของรางกาย ทําใหพอแมสามารถเลี่ยงท่ีจะไมติดหรือ
หมกมุนอยูกับเรื่องราววาทําไมเขาจึงตองรูสึกอะไรอยางนั้น  

 

การเชื่อมโยงความคิด อารมณ และความรูสึกทางรางกายเชนนี้จะชวย
ใหผูปกครองอยูกับปจจุบันขณะได  

การทําความตระหนักรูใหเกิดข้ึนกับประสบการณในขณะปจจุบันจะชวยใหเราสามารถรับรูและชื่นชมกับดาน
บวกของชีวิตไดลึกซ้ึงข้ึน และเกิดความรูสึกออนโยนและม่ันคงเม่ือตองเผชิญกับความทาทายในชีวิต  

การทําเชนนี้ยังเปนทักษะท่ีพอแมหรือผูดูแลเด็กจะตองฝกเพ่ือใหสามารถสังเกตอารมณและพฤติกรรมของเด็ก
ไดอยางถูกตองอีกดวย  
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2.4 | กิจกรรมสําหรับทําท่ีบาน  
 

การพูดคุยกนัเกีย่วกับกิจกรรมที่ตองทาํที่บาน  

ในระหวางการฝกอบรมแตละชั่วโมง ผูเขารวมอบรมจะมีการบานนั้นคือฝกทํากิจกรรมเพ่ิมเติมท่ีบาน เพ่ือเปน
การเสริมแรงใหกับสิ่งท่ีไดเรียนรูไปในระหวางการอบรม กิจกรรมเหลานี้จะเก่ียวของสัมพันธกับกอนอิฐบลอคท่ี
สําคัญของแตละชั่วโมงการอบรม 

  

น่ีคือสวนท่ีสําคัญและจําเปนท่ีสุดของการอบรม!!!  

ผูเขารวมอบรมจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติเม่ือเขาไดฝกการเปลี่ยนแปลงนั้นในชีวิตจริงเทานั้น (สิ่ง
ท่ีสําคัญท่ีสุดคือสิ่งท่ีเขาทําท่ีบาน!)  

การพูดคุยกันเรื่องกิจกรรมท่ีบาน ในตอนเริ่มชั่วโมงการอบรม จะเปดโอกาสใหพอแมแบงปนความสําเร็จและ
ประสบการณทางบวกท่ีเกิดข้ึนในสัปดาหกอนหนานี้ เขาอาจจะอยากบอกเลาถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีสังเกตเห็น
ในชีวิตของเขาเองหรือในพฤติกรรมของเด็กดวย  

 

พอแมบางคนอาจพบความยากลําบากที่จะทํากิจกรรมที่บาน และคุณตองบอกใหเขารูวา
คุณอยากฟงเร่ืองน้ีดวย  

เขาอาจตองเผชิญกับความทาทายตาง ๆ หรือการตอตานจากเด็ก ๆ หรือสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืน ๆ เขา
อาจจะเขาใจผิดเก่ียวกับกอนอิฐบล็อก หรืออาจไปใชทักษะการเลี้ยงดูเด็กอยางไมถูกตองก็ได  

หนาท่ีของคุณคือการชวยนําทางใหพอแมหาทางแกไขปญหาหรือความทาทายท่ีเขาตองเผชิญในระหวาง
สัปดาห  

ปญหาเก่ียวกับการทํากิจกรรมหรืออาจเกิดจากการตอตานจากสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัว คุณอาจตองลอง
ฝกบทบาทสมมุติกับเขา วาจะพูดกับคนอ่ืน ๆ ท่ีบานไดอยางไรบาง  

คุณอาจใชชวงเวลาของการพูดคุยเรื่องกิจกรรมท่ีใหไปทําท่ีบานเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุมเก่ียวกับ
หลักการเลี้ยงดูเด็กท่ีพอแมไดลองเอาไปใชแลว เพ่ือใหม่ันใจวาทุกคนในกลุมเขาใจหลักการหรือทักษะเลี้ยงดู
เด็กอยางใดอยางหนึ่งชัดเจนแลว กอนท่ีจะนําเสนอหลักการขอตอไปอีก  

หากเห็นไดชัดวาพอแมบางคนยังไมเขาใจเนื้อหาของชั่วโมงกอนหนานี้ คุณอาจจะตองทบทวนเนื้อหาของ
ชั่วโมงนั้นอีกครั้ง และฝกทักษะ (หรือฝกเปนกลุม) แทนท่ีจะเสนอเนื้อหาของชั่วโมงถัดไป  

ตัวอยางเชน ถาพอแมบางคนยังสับสนกับวิธีการเพิกเฉยตอพฤติกรรมเรียกรองความสนใจในทางลบของเด็กอยู 
คุณอาจตองนําเสนอกิจกรรมในชั่วโมงนี้ซํ้าอีกครั้ง และใชเรื่องเลาท่ีมีภาพประกอบท้ังหมดซํ้าอีก  
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การสอนใหสอดคลองกับระดับการเรียนรูของพอแมเปนเร่ืองสําคัญมาก!  

ในทายท่ีสุด คุณควรจะแสดงความชื่นชมตอพอแมทุกคน ท่ีพยายามเรียนรู และใหกําลังใจคนท่ียังเผชิญปญหา
ใหหาทางออกท่ีเหมาะสมกับความเปนจริงและกําหนดเปาหมายท่ีสามารถไปใหถึงไดจริง  

พอแมทุกคนจะพบกับประสบการณท้ังดานลบและดานบวกในชวงเวลาตาง ๆ ของการอบรม การชมเชยพอแม
ท่ีคุณทําจะเปนเหมือนการทําตัวอยางใหเขาเห็นวาการชมเชยลูกนั้นสามารถทําไดอยางไร - เราจึงควรชมเขา
ใหบอยเขาไว! หนาท่ีของเราคือการสงเสริมดานบวกในขณะท่ีพอแมพยายามเอาชนะอุปสรรคของเขาอยู !  

 

ขอสังเกต:   ควรจําไวเสมอวาหลักสูตรการอบรมนี้แมจะเปนการนําเสนอในกลุม แตก็เปนวิธีการ
แบบเฉพาะรายบุคคลดวย ดังนั้นมันจึงควรตอบสนองความตองการและปจจัย
แวดลอมของแตละคนได !  

 

วิธีการนําการสนทนาเก่ียวกับกิจกรรมท่ีมอบหมายใหไปทําท่ีบาน 

การพูดคุยเก่ียวกับกิจกรรมท่ีบานควรเริ่มจากการทบทวนความจํากับพอแมวาในชั่วโมงกอนหนานี้ ได
มอบหมายใหไปทําอะไรท่ีบานบาง  

วิทยากรควรขอใหพอแมบอกวากอนอิฐบล็อกท่ีสําคัญสําหรับทักษะนั้นมีอะไรบาง กอนอิฐบล็อกเหลานี้ควร
เขียนไวในกระดาษและปดไวท่ีฝาผนังจากชั่วโมงกอนหนานี้แลว ดังนั้นจึงควรเปนเหมือนการทบทวนความจํา
สําหรับพอแมมากกวา  

คุณอาจขอใหพอแมบางคนเลาประสบการณวาไดนําเอากอนอิฐบล็อกกอนไหนไปใชในสัปดาหท่ีผานมานี้  

ตัวอยางเชน ถากิจกรรมท่ีมอบหมายใหไปทําท่ีบานคือ การใชเวลาตามลําพังกับเด็ก พอหรือแมคนหนึ่งอาจ
เลาใหฟงก็ได วาไดลองทําโดยปลอยใหเด็กเลือกเองวาจะเลนอะไร และไดนั่งลงในระดับสายตาเด็กหรือไม  

เตือนพอแมวาเนื่องจากเรามีเวลาจํากัด จึงขอใหแตละคนเลาเพียงหนึ่งตัวอยางเทานั้น เพ่ือใหทุกคนไดมี
โอกาสเลาดวย วิทยากรควรคอยกํากับดวยวาใหเลาเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวกับส่ิงท่ีใหไปทําท่ีบานเทานั้น ถามี
เวลาเหลือพอจึงจะใหเลาเรื่องอ่ืน ๆ  

ขอใหคุณซักถามเพ่ือสํารวจรายละเอียดของประสบการณของพอแมท่ีเลา และเช่ือมโยงมันเขากับกอนอิฐ
บล็อกจากชั่วโมงกอน การอบรมแตละชั่วโมงจะมีชุดคําถามท่ีจะชวยนําทางใหคุณในการชวยสํารวจ
ประสบการณท่ีบานของพอแมหรือผูดูแลเด็กดวย  

คุณควรถามดวยวามีใครท่ีนํากิจกรรมไปลองใชแลวพบอุปสรรคบาง หากมีผูปกครองเลาถึงปญหาท่ีไดเผชิญมา
กับการทํากิจกรรมท่ีบาน คุณจะตองตัดสินใจดังตอไปนี้  

ก. การสํารวจรายละเอียดเรื่องนี้เปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับการอบรมหรือไม  

ข. การพูดคุยกันเรื่องนี้จะเปนประโยชนกับท้ังกลุมหรือไม  

ค. หรือเปนเรื่องท่ีควรคุยกันนอกกลุมเปนสวนตัวมากกวา  

แมวาอาจจะเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับกลุม แตหากเวลายังไมเหมาะท่ีจะนํามาพูดคุยในขณะนี้ คุณอาจจะตอง
บันทึกไวกอนในรายการสิ่งท่ีจะตองนํามาพูดถึงในตอนหลังของการอบรม  
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หากคุณตองการยกข้ึนมาพูดคุยในกลุม คุณควรทําความเขาใจใหชัดเจนกอน วาเกิดอะไรข้ึน และเขาใจบริบท
แวดลอมของปญหานั้น ฝกใชทักษะของ การยอมรับ สํารวจ เชื่อมโยง และฝกฝน (Accept, Explore, 
Connect, and Practice หรือ A-E-C-P) เพ่ือทําความเขาใจกับปญหา (ดูรายละเอียดดานลาง)  

ลองใชบทบาทสมมุติเพ่ือฝกการจัดการท่ีคุณคิดวาจะแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการฝกตอหนา
ท้ังกลุม  

 

ผูปกครองท่ีเปนเจาของเร่ืองควรมีโอกาสท่ีจะฝกปฏิบัติการหาทางออกดวยตัวเองดวย  

โดยสรุป การพูดคุยเรื่องกิจกรรมท่ีบานควรทําตามข้ันตอนตอไปนี้ คือ   

 ทบทวนความจํากับพอแมวากิจกรรมหลักท่ีใหไปทําท่ีบานมาจากการอบรมในชั่วโมงกอนหนานี้  

 ขอใหบอกชื่อกอนอิฐบล็อก / ทักษะ ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีใหไปทําท่ีบานนี้ รายการของกอนอิฐบล็อก
ควรติดไวบนฝาผนังจากชั่วโมงกอนหนานี้แลว  

 ขอใหพอแมเลาตัวอยางวาไดนําเอากอนอิฐบล็อกเหลานี้ไปใชไดอยางไรในตอนท่ีทํากิจกรรมท่ีมอบหมาย
ใหไปทําท่ีบาน ถาไมมีใครอยากเลา คุณอาจขอใหพอแมจับคูแลวเลาสูกันฟงเฉพาะภายในคูของตัวเองก็
ได โดยใหเวลาหนึ่งนาที  

 เม่ือพอแมเลาประสบการณท่ีนาพอใจ  

 ใหสํารวจรายละเอียดอยางสั้น ๆ ถามวารูสึกอยางไรตอประสบการณนี้ และคิดวาเด็กนาจะรูสึก
อยางไร  

 ถามวาทําไมจึงคิดวาเปนประสบการณท่ีดี (คือ ถามวาไดทําอะไรลงไปท่ีทําใหเกิดประสบการณนี้ข้ึน 
การถามเชนนี้จะชวยใหพอแมเกิดความรูตัววาตนเองมีบทบาทในการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกอยางไร)  

 ชวยใหพอแมเชื่อมโยงประสบการณนี้เขากับกอนอิฐบล็อกจากชั่วโมงกอน 

 ชมพอแมโดยใชคําท่ีเฉพาะเจาะจง เพ่ือทําใหเขารูสึกดีกับทักษะท่ีเขานําไปใชและทําใหไดรับ
ประสบการณท่ีดีนั้น  

 พอแมหรือผูดูแลเด็กนําเสนอปญหา วิทยากรจะตองตัดสินใจวา  

 การสํารวจรายละเอียดเรื่องนี้เปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับการอบรมหรือไม  

 การพูดคุยกันเรื่องนี้จะเปนประโยชนกับท้ังกลุมหรือไม  

 หรือเปนเรื่องท่ีควรคุยกันนอกกลุมเปนสวนตัวมากกวา  

 สํารวจปญหาโดยการถามคําถามปลายเปดเพ่ือท่ีวาท้ังวิทยากรและทุกคนในท่ีอบรมจะไดเขาใจวาเกิดอะไรข้ึน
จริง ๆ และทําไมจึงเกิดข้ึน ถามใหมากท่ีสุดเทาท่ีจําเปน จะชวยใหพอแมเพ่ิมความตระหนักเก่ียวกับตนเอง 
และเพ่ิมความสามารถท่ีจะแกปญหาดวยตัวเอง  

 พยายามเขาถึงอารมณความรูสึกของเจาของเรื่อง บอกใหรูวาการเกิดปญหาแบบนี้เปนเรื่องปกติธรรมดา และ
ชวยใหเขาใจจากท้ังมุมมองของพอแม และของเด็ก (หากเหมาะสม)  

 ชวยพอแมเจาของเรื่องกําหนดเปาหมายแลวระดมสมองคิดหาทางเลือกท่ีจะแกปญหากับพอแมในกลุมเพ่ือให
บรรลุเปาหมาย  

 พูดคุยตกลงกันถึงทางเลือกท่ีเปนไปไดกับพอแม และผลท่ีอาจจะเกิดติดตามมาจากการแกปญหาดวยวิธีนั้น 
พยายามใหท้ังกลุมมีสวนรวมดวย  
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 เขียนทางเลือกท่ีคิดวานาจะไดผลเทานั้น ลงบนกระดาษฟลิปชารต และชวยใหพอแมมองเห็นวาจะตองทํา
อะไรอยางชัดเจน  

 ถามพอแมเจาของเรื่อง ใหเลือกวิธีการท่ีคุณคิดวานาจะเหมาะสม  

 ขอใหพอแมเจาของเรื่องลองฝกการใชวิธีการดังกลาวดวยการทําบทบาทสมมุติ  

 ชวยพอแมประเมินวานาจะไดผลหรือไมอยางไร  

 ซักถามทบทวนสิ่งท่ีทําไปกับท้ัง “เด็ก” และ “ผูปกครอง” ท่ีเปนผูสวมบทบาทสมมุติ ถามวาท่ีทําไปแลวเปน
อยางไร มีอะไรท่ีนาจะเปนปญหาไหม รูสึกอยางไรขณะท่ีกําลังฝกทํา  

 ถามพอแมคนอ่ืน ๆ วาไดเรียนรูอะไรจากการนั่งดูการฝกเม่ือสักครูนี้  

 ชมพอแมท่ีไดฝกและใหกําลังใจวานาจะทําไดสําเร็จในสถานการณจริง   

 ถาคิดวาจะเปนประโยชน ใหทุกคนจับคูฝก  

 ยกยองพอแมท่ีนําประเด็นนี้มาพูดคุย และมีความกลาหาญท่ีจะฝกฝน (“เราทุกคนลวนเรียนรูจากสิ่งทาทายท่ี
เราตองเผชิญ”)  

 สนับสนุนใหพอแมลองทําท่ีบานอีก และคาดเดาวาจะทําไดสําเร็จ  

 

ขอสงัเกต: การฝกทักษะและทางเลือกในการแกปญหา อาจเกิดข้ึนในตอนไหนของการอบรมก็ได  

 

ย่ิงพอแมไดฝกบอยแคไหนในชั่วโมงการอบรม โอกาสทีจ่ะนําเอาไปใชในสถานการณจริงที่
บานก็จะมากย่ิงขึน้ และสิ่งที่เขาทําที่บานเทานั้นที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จใหได! 

 

สิ่งทีส่ําคญัในการนําการพูดคุยเร่ืองกิจกรรมที่บาน  

ตอไปนี้จะเปนสวนท่ีสําคัญในการนําการพูดคุยเรื่องกิจกรรมท่ีบาน:  

1. การสรุป/ทบทวน ส่ิงท่ีผูปกครองคนหนึ่งนํามาเลา โดยใหท้ังกลุมมีสวนรวม แมวาคุณจะมุงความ
สนใจอยูท่ีประสบการณของผูปกครองเพียงคนเดียว แตการชวยใหท้ังกลุมเขามามีสวนรวมในการ
สนทนาและดึงความสนใจของกลุมไวไดตลอดเวลาก็เปนเรื่องสําคัญ ควรหันไปสบตาทุกคนในกลุมใน
เวลาท่ีคุณพูด หรือสอบถามกลุมวาใครมีประสบการณแบบเดียวกันนี้บาง  

2. เสริมแรงประสบการณเชิงบวกของพอแม แมวาพอแมคนหนึ่งอาจนําเอาปญหามาเลา แตอาจจะยัง
มีบางสวนแมเล็กนอย ท่ีเปนในเชิงบวกท่ีวิทยากรยังอาจแสดงความชื่นชมไดอยู พยายามสังเกตหา
สวนดีใหได แมวาจะเปนแคการชมในความพยายามของเขาก็ตาม!   

3. เช่ือมโยงความคิดของพอแมเขากับกอนอิฐบลอคและหลักการท่ีไดพูดถึงไปแลวในช่ัวโมงกอนหนา
นี้ มองหาโอกาสท่ีจะชมพอแมในการใชทักษะท่ีไดเรียนไปจากชั่วโมงกอน แมวาจะเปนในชวงทายของ
หลักสูตรการอบรมในตอนท่ีคุณพูดถึงทักษะการจัดการพฤติกรรมโดยไมใชความรุนแรงแลวก็ตาม คุณ
ยังอาจเชื่อมโยงการสนทนาไปหาหลักการเรื่องการเสริมแรงเชิงบวกและทักษะการสรางความสัมพันธ
ท่ีพอแมนํามาเลาใหฟงไดอีก  

4. ชม ชม และ ชม! ชมพอแมเพ่ือใหเขาเกิดกําลังใจท่ีจะฝกทักษะท่ีบานใหบอยมากข้ึนอีก   
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5. ใชคําถามตรงและเฉพาะเจาะจง เพ่ือใหไปถึงใจความสําคัญของเรื่อง การจัดการกับคําตอบของพอ
แมเพ่ือชวยใหทุกคนมีโอกาสพูดเปนเรื่องสําคัญมาก บางครั้งคุณอาจตองขัดคออยางออนโยน เพ่ือขอ
ขอมูลเพ่ิม หรือเพ่ือนําใหเขาเรื่องท่ีเปนใจความสําคัญวามีอะไรเกิดข้ึนท่ีบาน การทําเชนนี้จะมี
ประโยชนในแงของการบรหิารเวลามาก  

6. ตองทําตัวใหเหมือนนักสืบ! ในขณะท่ีผูปกครองคนหนึ่งกําลังพูด ใหพยายามมองหาประเด็นปญหา 
และใชคําถามเพ่ือชวยใหพอแมแยกแยะไดวาปญหาคืออะไร คิดลวงหนาถึงทางออกท่ีเปนไปได ท่ีคุณ
อาจนําการสนทนาใหกลุมมองเห็นได  

7. เปดใจกวางและยืดหยุน แมวาคุณอาจคิดทางแกปญหาไดแลว ไมควรรีบเสนอออกไป แตควรเปด
โอกาสใหพอแมไดแสดงความเห็น ซ่ึงอาจมีบางอยางท่ีคุณคิดไมถึงก็ได  

8. พยายามเขาใจความรูสึกของพอแม บางครั้งพอแมอาจเลาเรื่องท่ีทําใหลําบากใจหรือไมสบายใจมาก 
พยายามเขาใจความรูสึกของเขาโดยแสดงการยอมรับและรับรูความรูสึกของเขา และควรทําใหเขา
รูสึกวาเปนเรื่องปกติธรรมดา โดยบอกใหรูวาพอแมหรือผูปกครองหลายคนเคยมีประสบการณแบบ
เดียวกันนี้กับลูกหรือคูครองของเขาดวย  

9. ฝกฝน ฝกฝน ฝกฝน! ชวยใหพอแมไดฝกการแกปญหาท่ีคิดไดจากการอภิปรายกันในกลุม หากเปน
บางอยางท่ีอาจเก่ียวของกับวิทยากรคนอ่ืน ๆ คุณอาจชวนใหท้ังกลุมฝกดวยกัน หากเขาไดฝกใน
ชั่วโมงอบรม ก็มีความเปนไปไดมากข้ึนท่ีเขาจะนําไปใชท่ีบาน!   

 

 

  
 

มีกลองสําหรับใสสิ่งสําคญัที่ตองกลับมาดูอีก! 

บางครั้งอาจมีพอแมบางคนยกประเด็นหรือคําถามท่ีสําคัญข้ึนมาพูด แตมันไมตรงกับเรื่องท่ีกําลังคุย
กันอยู  

หากเปนเรื่องท่ีจะตองกลับมาพูดถึงในโอกาสตอไปในระหวางการอบรม ควรขอบคุณผูปกครองท่ี
ยกเรื่องนี้ข้ึนมา และเอามันเก็บใสกลอง “สิ่งท่ีจะตองกลับมาพูดถึง” หรือ “ตูเย็น” และเก็บไวใช
ภายหลัง!  

การทําเชนนี้จะชวยใหพอแมม่ันใจไดวาความเห็นของเขานั้นสําคัญ แมวาคุณจะเอามาพูดคุยไมได
ในขณะนี้ก็ตาม 

คุณอาจเขียนความเห็นนี้ลงบนกระดาษฟลิปชารตท่ีมีหัวขออยูขางบนวา “ตูเย็น” เพ่ือนํามาพูดคุย
กันในภายหลังอีก  

ควรใสหัวขอเรื่องลงในกลอง “ตูเย็น” เม่ือเปนเรื่องท่ีตั้งใจจะนํามาพูดคุยอีกครั้งในชวงของการ
อบรมเทานั้น  

และเม่ือการอบรมดําเนินมาถึงตอนท่ีเก่ียวของ ก็ใหเอาเรื่องนี้หรือคําถามนี้ออกมาจากกลองดวย!  
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2.5 |  การพักรับประทานอาหารวางและ 
   ทํากิจกรรมเพิ่มพลัง  

 

การพัก  

หลังจากการพูดคุยเรื่องกิจกรรมท่ีไปทําท่ีบานแลว อาจถึงเวลาหยุดพักพอดี (เพ่ือดื่มชา กาแฟ หรืออาหารวาง) 
ซ่ึงไมควรใชเวลามากกวา 10 - 15 นาที  

เตือนพอแมกอนเปลี่ยนกิจกรรมโดยบอกลวงหนา 5 นาที กอนหมดเวลาพัก เพ่ือใหเตรียมตัวเขาอบรมในชวง
ตอไป  

 

กิจกรรมเพิม่พลัง 

เม่ือไหรก็ตาม ท่ีรูสึกวาระดับพลังในกลุมลดลงต่ํา วิทยากรควรนํากิจกรรมเพ่ิมพลังสั้น ๆ  

กิจกรรมเพ่ิมพลังจะชวยใหพอแมตื่นตัวและรูสึกมีชีวิตชีวา และพรอมท่ีจะรวมกิจกรรมตอไปไดอีก  

กิจกรรมเชนนี้อาจเปนเกมสั้น ๆ ท่ีผูปกครองคุนเคยมาตั้งแตตอนเปนเด็ก หรืออาจเปนกิจกรรมท่ีวิทยากรได
เรียนรูจากการอบรมของตนเองก็ได ซ่ึงจะรวบรวมไวในภาคผนวกของคูมือนี้  

วิทยากรควรพรอมท่ีจะนํากิจกรรมเพ่ิมพลังเม่ือไหรก็ตามท่ีรูสึกวาพลังกลุมลดลง อาจเปนแคการยืด
เหยียดรางกายส้ัน ๆ หรือเปล่ียนท่ีนั่งกันก็ได  

 

 

2.6 | บทเรียนหลัก  
 

บทเรียนหลักนี้ควรใชเวลาประมาณ 45 นาที  

ทุกชั่วโมงของการอบรม PLH สําหรับเด็กเล็กจะประกอบดวยบทเรียนหลักซ่ึงจะสอดคลองกับแนวเรื่องของ
ชั่วโมงนั้น บทเรยีนหลักนี้จะมุงเนนท่ีหลักการและทักษะเลี้ยงดูเด็กอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนเสมือนกอนอิฐบลอคท่ีจะ
ใชกอสรางบานแหงการเกื้อหนุน  

 

บทเรียนหลักแตละบทจะเริ่มดวยเรื่องเลาเหตุการณท่ีมีภาพประกอบ ซ่ึงจะชวยใหพอแมเขาใจทักษะหรือ
หลักการสําคัญท่ีเปนใจความหลักของชั่วโมงนั้น เรื่องประกอบภาพนั้นจะแสดงใหเห็นครอบครัวท่ีใชทักษะ
เหลานี้อยางสําเร็จหรือไมก็ลมเหลว  

บทเรียนหลัก ควรมีเวลาใหกับการฝกทักษะใหม ๆ โดยใชบทบาทสมมุติ การฝกเชนนี้จะชวยเสริมความ
เขมแข็งใหกับความเขาใจของพอแม และความสามารถท่ีจะทําไปปฏิบัติท่ีบานไดดวย  
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การฝกบทบาทสมมุติอาจเกิดข้ึนระหวางการใชเรื่องเลาท่ีมีภาพประกอบ อาจใหพอแมสวมบทบาทตัวละครใน
เรื่อง หรืออาจเกิดจากเรื่องราวท่ีพอแมเอามานําเสนอในหองอบรมก็ได  

บทเรียนหลักจะประกอบดวยการพูดคุยในกลุมดวย วาทําไมเราจึงตองพูดถึงเรื่องนี้ หรือทักษะการเลี้ยงดูเด็ก
เฉพาะอยางนี้ วิทยากรควรชวยใหพอแมแสดงความคิดเห็นดวยตนเองวาทําไมทักษะหรือวิธีการเฉพาะอยางใด
อยางหนึ่งนี้มีประโยชนอยางไรในการทําใหความสัมพันธกับเด็กดีข้ึน หรือชวยจัดการพฤติกรรมของเด็กได
อยางไร   

คุณตองการความคิดเห็นเพียงหนึ่งหรือสองอยางเทานั้น วาทําไมพอแมจึงควรทําอยางนี้ และไมควรใชเวลา
มากกวา 5 นาที  

ทายท่ีสุด บทเรียนหลัก จะจบลงเม่ือพอแมไดรับมอบหมายกิจกรรมใหมใหไปทําท่ีบานแลว เพ่ือเอาทักษะใหม
ท่ีไดเรียนรูและฝกปฏิบัติในชั่วโมงอบรมไปใชท่ีบาน  

 

การทํางานกบักอนอิฐบล็อก  

หลักสูตรการอบรมนี้จะใชอุปมาของกอนอิฐบล็อก เปรียบเสมือนทักษะการเลี้ยงดูเด็ก ท่ีใชสรางบานแหงการ
เกื้อหนุน  

กอนอิฐบล็อกนี้ตามปกติจะชวยใหมองเห็นวาจะใชทักษะการเลี้ยงดูเด็กแตละอยาง อยางไร ตัวอยางเชน “การ
เลนตามเด็กในขณะท่ีใชเวลาอยูดวยกันตามลําพัง”  

กอนอิฐบล็อกบางกอนจะชวยใหมองเห็นวาทําไมจึงควรจะใชทักษะการเลี้ยงดูเด็กแตละอยาง ตัวอยางเชน 
“การบรรยายสิ่งท่ีเด็กกําลังทํา จะชวยพัฒนาทักษะทางภาษาใหเด็กได” 

วิทยากรควรมองหาวิธีท่ีจะกระตุนใหพอแมคนพบกอนอิฐบล็อกเหลานี้  

เราอาจชี้ใหเห็นกอนอิฐบล็อกนี้ไดตลอดเวลา เชน ในขณะท่ีเลาเรื่องประกอบภาพ ในขณะท่ีพูดคุยกันในเวลา
เยี่ยมบาน ในการพูดคุยในกลุม และในขณะฝกทักษะตาง ๆ  

 

บันทึกกอนอิฐบล็อกเหลานี้ลงบนกระดาษฟลิปชารตทุกครั้งท่ีพอแมกลาวถึงข้ึนมา  

ทุกครั้งท่ีไดยินพอแมพูดถึงกอนอิฐบล็อกข้ึนมา ใหชม พูดซํ้าเพ่ือเนนย้ําในลักษณะท่ีจะชวยใหจําไดงายข้ึน  

 

เร่ืองเลาทีม่ีภาพประกอบ  

สวนหนึ่งของหลักสูตรการอบรม PLH สําหรับเด็กเล็กนี้ เราจะใชเรื่องเลาท่ีมีภาพประกอบหรือการตูน เพ่ือ
ชวยพอแมใหเขาใจวิธีแกปญหาท่ีอาจตองเผชิญในการเลี้ยงดูลูก   

หลักสูตรการอบรม PLH สําหรับเด็กเล็กนี้ เราจะใชเรื่องของสามครอบครัว พอแมหรือผูปกครองในครอบครัว
เหลานี้บางครั้งจะตองพบกับความลําบากในการจัดการกับพฤติกรรมของลูก เชนเดียวกันกับพอแมหรือ
ผูปกครองท่ีมาเขารวมอบรมนี้  

ครอบครัวหนึ่งมีพอ แม และลูกสองคน คือ นอยหนา (7 ขวบ) กับ ออมสิน (4 ขวบ) อีกครอบครัวหนึ่ง
ประกอบดวยคุณยา แม และลูกสองคน ดนัย (8 ขวบ) และ มะลิ (3 ขวบ) และครอบครัวสุดทายมีพอ แม และ
ลูกสองคน คือ สาลี่ (7 ขวบ) และเดชา (5 ขวบ)  
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เรื่องเลาท่ีมีภาพประกอบนี้จะชวยใหพอแมไดเรียนรูเก่ียวกับการเลี้ยงดูเด็กโดยผานชีวิตของครอบครัวเหลานี้ 
ซ่ึงบางครั้งอาจเตือนใจใหเขาคิดถึงครอบครัวของเขาเอง บางครั้งพอแมอาจมีปญหาอยางอ่ืน ๆ ท่ีไมมีอยูใน
เรื่องดังกลาว  

 

พอแมทุกคนตองเผชิญกับพฤติกรรมทีท่าทายของลูก  

เรื่องราวเหลานี้จะชวยใหพอแมมองเห็นกอนอิฐบล็อกหรือทักษะการเลี้ยงดูเด็กท่ีเชื่อมโยงกับบทเรียนหลักและ
หลักการเลี้ยงดูเด็กในแตละชั่วโมงของการอบรม  

 

                           ภาพที่ 2 ตัวอยางของเร่ืองเลาทีม่ีภาพประกอบจากชัว่โมงทีส่อง 
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รูปแบบของการนําเสนอเร่ืองเลาทีม่ีภาพประกอบ: 

1. ขอใหพอแมอานเรื่องโดยการอานออกเสียง อานไปทีละชอง ชมคนท่ีมีสวนรวม   

2. ตรวจสอบใหม่ันใจวาพอแมเขาใจแตละชองกอนท่ีจะไปชองตอไป พอแมบางคนอาจอาน

หนังสือไมคอยออก คุณจึงควรใหเวลาเขาดวย  

3. ขอใหพอแมบรรยายวามีอะไรเกิดข้ึน มีพฤติกรรมและอารมณอะไรในแตละชอง ใชคําถาม

ปลายเปดเพ่ือสํารวจพฤติกรรม และอารมณในเรื่อง ทบทวนส่ิงท่ีพอแมพูดออกมา  

4. สํารวจมุมมองของท้ังพอแมและเด็ก เชนถามวา “ทําไมแม / เด็ก จึง ...”  

5. พยายามใชคําถามท่ีใหไวในคูมือใหครบ ชวยพอแมใหหาคําตอบดวยตัวเอง และถามตอ

เพ่ือใหพอแมในกลุมเขาใจชัดเจน  

6. พยายามช้ีใหเห็นกอนอิฐบล็อกท่ีสําคัญท่ีเช่ือมโยงกับเหตุการณในเรื่องเลา พยายามเอาส่ิง

ท่ีพอแมพูดในขณะอภิปรายกันถึงเรื่องนี้ แลวปรับเอาคําพูดของเขามาเช่ือมเขากับกอนอิฐ

บล็อก    

7. หากเปนเรื่องเกี่ยวกับปญหา ใหชวนคุยถึงทางแกปญหาท่ีเปนไปไดกับพอแม   

8. ถามีเวลาพอ ใหฝกการแกปญหาในสถานการณในเรื่องนั้น แตละคูฝกใชวิธีแกปญหาหนึ่ง

อยางโดยใชบทบาทสมมุติ   

9. สอบถามความรูสึกของ “เด็ก” และ “พอหรือแม” ถามวาแตละคนรูสึกอยางไรในขณะฝก

ปฏิบัต ิ

10. ถาเรื่องนั้นเปนตัวอยางในเชิงบวก ชวยใหพอแมมองเห็นกอนอิฐบล็อกท่ีทําใหเรื่องจบ

ดวยดี  

11. ใหพอแมจับคูกัน แลวฝกใชกอนอิฐบล็อกดวยกัน คนหนึ่งเลนเปนเด็ก อีกคนเลนเปนพอ

หรือแม แลวสลับบทบาทกันแลวทําซํ้า  
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การอภิปรายในกลุมวาเพราะอะไรทักษะการเลี้ยงดูเด็กแบบใหมนี้จึงมีประโยชน
สําหรับพอแม 

ควรใชเวลาไมเกิน 10 นาทีสําหรับกิจกรรมนี้   

หลังจากนําเสนอเรื่องเลาแลว วิทยากรจะนําการอภิปรายในกลุม ซ่ึงจะชวยใหพอแมแยกแยะเหตุผลวาทําไม
พอแมจึงควรใชทักษะการเลี้ยงดูเด็กใหมนี้ อยางใดอยางหนึ่ง กับลูกหลานของตน  

ตัวอยางเชน ในชั่วโมงท่ีหนึ่ง เราจะถามพอแมวาเด็กจะไดอะไรจากการท่ีผูใหญใชเวลาอยูกับเขาตามลําพัง  

บางครั้งวิทยากรอาจอดใจไดยากท่ีจะสอนพอแมวาทักษะการเลี้ยงดูเด็กบางอยางมีประโยชนตอเด็กอยางไร 
แตหนาท่ีของคุณคือตองชวยใหพอแมคิดไดดวยตัวเอง  

คุณควรตองฝกจนชํานาญใหรูวิธีซักถามท่ีชัดเจน เพ่ือชวยพอแมใหคิดหาเหตุผลเอาเอง และใหเปนความคิดท่ี
คุณรูวาเปนเหตุผลใหตองมีเนื้อหาของการอบรมเฉพาะอยางนี้  

คุณอาจจะตองใชเวลาเพ่ิมข้ึนอีกนิดหนอย แตจะเปนการดีกวาถาพอแมไดคนพบคําตอบดวยตัวเอง ซ่ึงจะทํา
ใหเขารูสึกวา “เปนเจาของ” เหตุผลเหลานั้น และรูสึกมีอํานาจท่ีจะใชความคิดเชนนั้นกับลูกตอไป  

ควรใชคําถามเปด หากคุณใชคําถามปดท่ีคําตอบจะตองเปน “ใช” หรือ “ไมใช” มันจะทําใหการอภิปรายจบ
ลงอยางรวดเร็ว  

หนาท่ีของคุณคือชวยนําทางพอแมดวยการถามคําถามเปด คือคําถามท่ีมักเริ่มตนดวยคําวา “เพราะอะไร” 
หรือ “อยางไร” หรือ “อะไร”? คําถามเหลานี้จะชวยใหเกิดการอภิปรายเก่ียวกับความคิดเห็นตาง ๆ และการ
แบงปนประสบการณ  

ตามคําถามดวยประโยคคําพูดดังตอไปนี้ เชน “เทาท่ีฟงมา ดูเหมือนคุณจะบอกวา ...” หรือ “ลองบอกเพ่ิมให
ละเอียดอีกหนอย” เพ่ือกระตุนใหพอแมออกความเห็นมากข้ึนอีก  

บางครั้งพอแมอาจมีความเห็นไมตรงกับคุณหรือกับสมาชิกในกลุมดวยกันเอง หนาท่ีของคุณคือใหยอมรับ
มุมมองของเขา และนําทางใหเขาคิดถึงคุณประโยชนของการเลี้ยงดูเด็กในเชิงบวก และการจํากัดขอบเขต โดย
ไมตองบอกตรง ๆ วาจะไปถึงขอสรุปนั้นไดอยางไร  

คุณยังจะตองชวยใหเขายอมรับวาเขาอาจมีความเห็นแตกตางกันโดยไมตองเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง และให
ดําเนินการอบรมตอไปตามท่ีเตรียมแผนไว  

เราจะทําหนาท่ีเหมือนวาทยกรผูคุมวงดนตรีใหญ เราเขาใจดนตรี แตหนาท่ีของเราคือชวยใหพอแมไดเลน
เครื่องดนตรีของเขาเอง!  

 

การฝกทกัษะ  

มีการฝกอยูสองประเภท คือการฝกตอหนาท้ังกลุม (ฝกเปนกลุม) และการฝกดวยการจับคูฝกดวยกัน (ฝกเปน
คู)  

การฝกเปนกลุม หรือการทําบทบาทสมมุติ ชวยใหพอแมมีโอกาสไดฝกทักษะการเลี้ยงดูเด็กใหมใน
สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยของกลุม กอนท่ีจะเอาไปลองใชกับเด็กท่ีบาน  

ในขณะท่ีกําลังฝกในกลุม พอแมจะมีโอกาสไดเปนท้ัง “พอแม” และ “เด็ก”  

การทําเชนนี้จะชวยพอแมใหฝกซอมพฤติกรรมการเล้ียงดูเด็กแบบใหม และเม่ือเขาสวมบทบาทของเด็ก 
เขาก็จะไดรับประสบการณของการมองโลกผานสายตาของเด็กดวย  
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วิทยากรควรเตือนใจพอแมวาท่ีนี่เปนท่ีปลอดภัย เราไมไดมาท่ีนี่เพ่ือวิจารณหรือตําหนิวิธีการเลี้ยงดูเด็ก (ท่ี
อาจจะทําไดไมดี) ของเขา แตเรามาเรียนรูดวยกันเปนกลุม เก่ียวกับสิ่งท่ีเขาอาจปรับปรุงไดในการเลี้ยงดูลูก
ของเขาเอง  

 

รูปแบบการนํากลุมขณะฝกปฏิบัติ  

แนะนําการฝกปฏบิัติ  

1. บอกพอแมวาขณะนี้เขามีโอกาสท่ีจะไดฝกทักษะท่ีสําคัญจากเรื่องประกอบภาพ (เชน การเลนโดยให
เด็กเปนฝายนํา หรือ การแนะนําวิธีสงบอารมณ)  

2. สรางสถานการณสมมุติ (เชน เหตุการณนี้เกิดข้ึนท่ีไหน ใครอยูท่ีนั่นบาง เด็กอายุเทาไหร กําลังเกิด
อะไรข้ึนในขณะนั้น)  

3. มอบหมายบทบาท ใหคนหนึ่งเปน “ผูปกครอง” และอีกคนเปน “เด็ก” พยายามบอกใหชัดเจนวาเด็ก
ในเรื่องอายุเทาไหร มีพัฒนาการอยูในระดับไหน  

4. ตอนแรกวิทยากรอาจตองเลือกผูเขารวมอบรมท่ีคิดวานาจะใหความรวมมือดีกอน เพราะสวนใหญ
อาจยังอายหรือลังเลใจอยู  

5. บรรยายรายละเอียดวา “ผูปกครอง” และ “เด็ก” ควรทําอะไรในขณะท่ีฝกปฏิบัติ ใหพอแมมีสวน
รวมในการกําหนดวาอยากพูดอะไร บอกผูปกครองวาคุณจะคอยชวยอยูขาง ๆ ในขณะฝก  

6. โปรดจําไววาเปาหมายหลักอยูท่ีพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก! ในตอนแรกของการฝกเรามักตองการให
เด็กประพฤติตัวใหเหมาะสมเสมอ  

7. จัดฉากใหทุกคนในท่ีอบรมมองเห็นเหตุการณไดชัดเจน ในขณะท่ีวิทยากรอธิบายข้ันตอนตาง ๆ นี้ 
พยายามยืนในจุดท่ีทุกคนมองเห็นและไดยินคุณชัดเจน  

 

ในขณะที่กําลังฝกอยู  

1. ใหทําตัวเปน “เงา” หรือ “เทวดาประจําตัว” สําหรับ “ผูปกครอง” ใหยืนใกลๆ “ผูปกครอง” และให
คําแนะนําหรือกําลังใจหากจําเปน  

2. หากมีความผิดพลาดเกิดข้ึน คุณสามารถหยุดการฝกแลวตั้งตนใหมได  

3. ใหการฝกบทบาทสมมุติใชเวลาประมาณสองนาที ไมควรปลอยใหทํานานเกินไป  
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การใหคําวิจารณหลังจากการฝกคูแรกแลว  

1. ขอให “ผูปกครอง” และ “เด็ก” เลา วาประสบการณเปนอยางไรบาง มีอะไรลําบากหรือไม มี
ความรูสึกอยางไรในขณะท่ีกําลังแสดงบทบาทอยู และหลังจากทําเสร็จไปแลว และเชื่อมโยงเขาหา
กอนอิฐบล็อก  

2. ขอใหกลุมใหความเห็นท่ีเฉพาะเจาะจงและเปนในเชิงบวก วาสังเกตเห็นวา “ผูปกครอง” ทําอะไรบาง  

3. ชมพอแมใหชัดเจนและเฉพาะเจาะจง ท่ีออกมาฝกปฏิบัติ และเชื่อมโยงการชมนั้นเขากับกอนอิฐ
บล็อกหรือทักษะอยางใดอยางหนึ่ง   

4. หลังจากท่ีทุกคนไดเห็นแลววาการฝกเปนกลุมนั้นงายและสนุกเพียงใด (และเม่ือคุณใหรางวัลเล็กนอย
สําหรับคนท่ีออกมาฝก) การหาอาสาสมัครก็จะงายยิ่งข้ึน!  

 

การฝกในกลุมเล็ก  

1. จัดใหพอแมไดฝกทักษะในกลุมเล็กกวาเดิม  

2. แตละคนควรมีโอกาสไดฝกเปน “พอแม”   

3. เดินไปมารอบ ๆ หองเพ่ือใหกําลังใจและชมพอแม  

4. พูดคุยสรุปกันท้ังกลุมหลังจากจับคูฝกแลว เพ่ือฟงความเห็นวาการฝกท่ีผานไปเปนอยางไรบาง มี
ปญหาอุปสรรคอะไร รูสึกอยางไร ท้ังในขณะฝกและหลังฝกเสร็จแลว ชวยใหพอแมแยกแยะกอนอิฐ
บล็อกท่ีอาจมีประโยชนในการนําเอาทักษะนั้นไปใช  

5. ถามผูป้กครองวา่มีคาํถามหรือขอ้สงสยัอะไรอีกไหม ใหเ้วลาพดูคยุตอ่หรือฝึกเพิ่มเตมิอีก  

6. ขอบคณุและชมผูป้กครองท่ีไดฝึ้กปฏิบตัิ และสรุปย่อหลกัการสาํคญัหรือก้อนอิฐบล็อกท่ีไดจ้าก
การฝึกครัง้นี ้ 

 

มอบหมายกิจกรรมใหมใหไปทําที่บาน  

กอนหมดชั่วโมงในครั้งนี้ วิทยากรจะตองมอบหมายกิจกรรมใหมใหผูปกครองนําเอาไปทํากับเด็กท่ีบาน ซ่ึงถือ
วาสําคัญมาก  

พยายามใหม่ันใจวาคุณบอกชัดเจนวากิจกรรมหลักจากชั่วโมงนี้ ท่ีจะตองเอาไปทําท่ีบานคืออะไร คุณสามารถ
ทําไดโดยชี้ใหเห็นวาพอแมควรบันทึกกิจกรรมท่ีทําลงไปในหนาไหนของคูมือพอแม  

ในขณะเดียวกัน ผูปกครองก็ยังจะตองพยายามใชทักษะท่ีไดเรียนไปในชั่วโมงกอน ๆ ตอไป เชน การใชเวลา
ตามลําพังกับเด็ก การทําเชนนี้จะชวยเสริมความเขมแข็งใหกับกอนอิฐบล็อกท่ีจะใชสรางบานแหงการ
เกื้อหนุนตอไป  

หลังจากแนะนํากิจกรรมใหมแลว ใหเชื่อมโยงมันเขากับเนื้อหาการอบรมในชั่วโมงนี้ โดยทบทวนความจําพอ
แมถึงกอนอิฐบล็อกบางกอน ท่ีควรจะจําไวใหไดวามันสัมพันธกับทักษะการเลี้ยงดูเด็กนั้น  
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ขอใหพอแมทุกคนกําหนดเปาหมายสําหรับกิจกรรมท่ีมอบใหไปทําท่ีบาน โดยใหใชตัวอยางพฤติกรรมหนึ่ง
อยาง แลวเลาใหกลุมฟง  

พยายามทําใหผูปกครองแตละคนไดพูดออกมาในกลุมวาจะทํากิจกรรมอะไรท่ีบาน และวิทยากรควรชวย
วางแผนวาจะทําเม่ือไหร อยางไร เพ่ือใหทําไดสําเร็จ  

พยายามใหแนใจวาเปาหมายท่ีพอแมกําหนดนั้น เปนในเชิงบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับสภาพ
ความเปนจริง วาจะทําอะไร ทําเม่ือไหร ทําท่ีไหน กับเด็กท่ีบาน การทําเชนนี้จะชวยเพ่ิมโอกาสท่ีพอแมจะทํา
กิจกรรมท่ีบานมากข้ึน  

พอแมควรคํานึงถึงหลักการสําคัญของหลักสูตร ในการกําหนดเปาหมายและความคาดหวังนี้ โดยคํานึงถึง
ระดับพัฒนาการของเด็กและอะไรท่ีเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงสําหรับเด็ก  

เปนเรื่องสําคัญมากท่ีตองทําใหม่ันใจวาเปาหมายท่ีพอแมกําหนดในการไปทํากิจกรรมท่ีบานจะตองเปนใน
เชิงบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง  

เชิงบวก พอแมไดใชถอยคําท่ีเปนเชิงบวกในการบรรยายถึงสิ่งท่ีตั้งใจจะทํา แทนท่ีจะบอกวาจะไมทําอะไร
หรือไม?  

เฉพาะเจาะจง เปาหมายการทํากิจกรรมท่ีบานนั้นเฉพาะเจาะจงไหม วาจะทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร และจะทํา
อยางไร (เชน ฉันจะใชเวลาวันละ 5 นาที กับเด็ก กอนท่ีเราจะเริ่มทําอาหารเย็น) กิจกรรมนั้นสัมพันธกับ
เปาหมายของพอแม และกิจกรรมท่ีบานเฉพาะอยางนี้หรือไม? และเม่ือไหรจะทําไดสําเร็จ?  

เหมาะสมกับสภาพความเปนจริง พอแมและเด็กจะสามารถทํากิจกรรมนี้ไดจริง ๆ ไหม? พอแมไดพิจารณาถึง
สภาพแวดลอมท่ีบานและปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีอาจทําใหลําบากท่ีจะทํากิจกรรมนี้ท่ีบานไหม? พอแมไดกําหนด
เปาหมายท่ีเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็กหรือไม จะรูไดอยางไรวาไดทําสําเร็จตามเปาหมายแลว?  

 

ทายที่สุด โปรดจําไววาตองชมพอแมที่มคีวามต้ังใจจะทุมเททาํใหเด็ก ๆ โดยการมาเขารวม
การอบรม และคาดหมายวาเขาจะตองทาํไดสาํเร็จตามนัน้ 
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2.7 | การจบชั่วโมงการอบรม  
 

แตละชั่วโมงจะปดทายดวยการทํากิจกรรมเพ่ือจบการอบรม กิจกรรมนี้ควรทําหลังจากไดมอบหมายกิจกรรม
ใหไปทําท่ีบานแลวเทานั้น  

เชนเดียวกันกับการเริ่มชั่วโมงอบรมดวยการตรวจสอบอารมณกอนเริ่ม คุณควรจบชั่วโมงดวยการตรวจสอบ
อารมณเชนเดียวกัน  

วิทยากรควรนํากิจกรรม วงกลมแหงความช่ืนชม ในตอนปดการฝกในชั่วโมงท่ีสามซ่ึงจะเปนเรื่อง การชมลูก
ของเรา แลวหลังจากนั้นก็จะทําตอนทายของทุกชั่วโมง   

กอนจะปดชั่วโมงการอบรม วิทยากรควรทําใหแนใจวาไดทําสิ่งตอไปนี้:  

 ทบทวนวาอะไรคือกอนอิฐบล็อกท่ีสําคัญจากชั่วโมงนี้  

 เตือนผูปกครองวาใหทํากิจกรรมท่ีบาน และนัดหมายใหมาในครั้งตอไป  

 ขอบคุณและชมท่ีพอแมมารวมการอบรม  

 

2.8 |  สรุปทบทวน รายงาน และการติดตาม
ดูแลชวยเหลือ  

 

การสรุปทบทวนภายหลังจากจบช่ัวโมงการอบรม  

เปนเรื่องสําคัญมากท่ีวาหลังจากจบชั่วโมงการอบรมไปแลวคุณควรหาเวลาอยูกับวิทยากรรวม เพ่ือสรุป
ทบทวนสิ่งท่ีเกิดข้ึน ควรทําใหเร็วท่ีสุดในขณะท่ีความจํายังสดใหมอยู  

แบบฟอรมรายงานของวิทยากร ท่ีอยูในคูมือเลมนี้จะมีชุดคําถามท่ีชวยนําใหคุณคิดทบทวนเพ่ือรายงานได  

คุณควรบอกดวยวาคุณสามารถทํากิจกรรมในชั่วโมงไดครบถวนหรือไม  

คําถามสําคัญท่ีควรรวมไวในรายงานไดแก:  

 คุณไดทํากิจกรรมหลักครบหมดหรือไม หากไม เพราะอะไร?  

 อะไรคือสิ่งท่ีสําคัญเปนพิเศษโดยเฉพาะสําหรับพอแมในชั่วโมงนี้?  

 อะไรคือสิ่งท่ีสําคัญเปนพิเศษโดยเฉพาะสําหรับการเปนวิทยากรในชั่วโมงนี้?  

 อะไรคือสิ่งท่ีเปนความทาทายโดยเฉพาะสําหรับพอแมในชั่วโมงนี้?  

 อะไรคือสิ่งท่ีเปนความทาทายโดยเฉพาะสําหรับคุณในฐานะวิทยากรในชั่วโมงนี้?  

 มีพอแมหรือผูดูแลเด็กบางคนท่ีจําเปนตองไดรับการชวยเหลือเปนพิเศษเก่ียวกับความเขาใจเนื้อหา 
การเดินทางมารวมอบรม หรือความทาทายดานอ่ืน ๆ อีกหรือไม ถามี สิ่งเหลานั้นคืออะไรบาง?  

เปนเรื่องสําคัญมากท่ีคุณจะตองบอกวามีอะไรท่ีดีท่ีคุณและวิทยากรรวมไดทําลงไปบางอยางนอยหนึ่งอยางใน
ชั่วโมงท่ีผานไปนี้  
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ทบทวนความกาวหนาของพอแม  

เราขอแนะนําใหคุณคุยกับวิทยากรรวมเก่ียวกับผูมารวมอบรมแตละคนทันทีภายหลังจบชั่วโมงการอบรม  

พอแมแตละคนจะมีแฟมขอมูลประจําตัวท่ีคุณจะตองบันทึกหลังจากจบการอบรมแตละชั่วโมงแลว ขอให
บันทึกความกาวหนาท่ีพอแมแตละคนทําได คุณอาจตกลงใจวาพอแมคนไหนโดยเฉพาะท่ีตองการความ
ชวยเหลือเพ่ิมเติม ซ่ึงอาจจะเปนในรูปของการพูดคุยเปนรายบุคคล หรือการสงขอความทางโทรศัพทใหกอนถึง
เวลาพบกันครั้งตอไปก็ได  

คุณอาจใชเวลานี้ในการโทรติดตอพอแมคนท่ีขาดการอบรมครั้งนี้ไปก็ได  

ในการทบทวนประสบการณ เปาหมาย และความทาทายของพอแมแตละคนนี้ จะมีประโยชนในการใหความ
สนใจเปนรายบุคคล ซ่ึงเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของการเรียนรูแบบเปนกลุม ในขณะเดียวกันกับการ
แกปญหาและใหการสนับสนุนเชิงสังคมไปดวย  

 
การติดตามดูแลใหคําแนะนําและการสอนงาน (Supervision and Coaching) 

ในชวงวันระหวางการอบรมแตละครั้งท่ีคุณไดนําเสนอไปแลว และกอนท่ีจะถึงวันอบรมครั้งตอไป คุณจะไดพบ
กับวิทยากรคนอ่ืน ๆ และโคชท่ีไดรับประกาศนียบัตรรับรองแลว หรือพบกับครูฝกวิทยากร เพ่ือท่ีคุณจะไดรับ
คําปรึกษาแนะนําเพ่ิมเติมอีกดวย  

การพบกันในลักษณะนี้จะมีความสําคัญตอการนําเสนอการอบรมมาก เพราะจะเปดโอกาสใหคุณไดรับ
คําแนะนําและการสนับสนุนจากวิทยากรคนอ่ืน ๆ และจากโคชผูมีประสบการณ และจะชวยใหคุณไดเพ่ิมพูน
ทักษะและความม่ันใจในฐานะท่ีเปนวิทยากรดวย  

ในชั่วโมงของการโคชนี้ คุณจะมีโอกาสรายงานปญหาในการมาเขารวมอบรม ไดแบงปนประสบการณในสวนท่ี
เปนความสําเร็จและเปนความทาทายในสัปดาหท่ีผานมา ไดพูดคุยถึงการหาทางแกไขปญหา และฝกใชวิธีการ
เหลานั้นกอนท่ีจะนําไปใชจริงในชั่วโมงการอบรมครั้งตอไป  

ท่ีจริงแลวการพบกันเชนนี้จะคลายกันกับสิ่งท่ีคุณทํากับพอแมในชวงของการพูดคุยเรื่องกิจกรรมท่ีมอบหมาย
ใหไปทําท่ีบานมากเลยทีเดียว!  

ในชั่วโมงของการพบกันเชนนี้จะชวยใหคุณมีโอกาสพูดคุยกับผูดูแลใหคําปรึกษาคุณในกรณีท่ีอาจมีบาง
ครอบครัวท่ีตองการความชวยเหลือท่ีมากเกินกวาท่ีโครงการอบรมนี้จะจัดใหได โปรดจําไวเสมอวาเราจะสง
ปรึกษาตอหลังจากท่ีไดรับความยินยอมจากพอแมแลวเทานั้น (ยกเวนในกรณีของเด็กท่ีอยูในภาวะเสี่ยงและ
อาจตองไดรับการคุมครอง สามารถทําไดโดยไมตองขออนุญาตจากพอแมเด็ก)  

การใชวิดีโอเพ่ือใหคําวิจารณแนะนํา บางครั้งในการสอนงานอาจรวมถึงการเอาวิดีโอท่ีบันทึกไวในชั่วโมงการ
อบรมมาดดูวย คุณจะตองบอกวามีปญหาหรืออุปสรรคท่ีคุณพบหนึ่งอยาง และเปาหมายท่ีคุณตองการบรรลุใน
ชั่วโมงการใหคําปรึกษานี้ดวย  

คุณจะตองบันทึกขอมูลนี้ลงในแบบฟอรมรายงานสําหรับวิทยากร และแบบประเมินตนเอง หลังจากนั้นคุณ
ควรจะพูดคุยกับผูใหคําปรึกษาหรือโคชของคุณในชั่วโมงนี้ วาพบปญหาอุปสรรคอะไรและทางออกท่ีนาจะ
เปนไปไดควรเปนอยางไร  

นอกจากนี้แลวคุณยังจะมีโอกาสพูดคุยเพ่ือท่ีจะเสนอคําแนะนําท่ีอาจชวยใหทีมผูออกแบบหลักสูตรปรับปรุง
การนําการอบรมของคุณในครั้งกอนหนานี้ใหดียิ่งอีกดวย  

ในทายท่ีสุดนี้ คุณจะมีโอกาสไดทบทวนรายละเอียดของการอบรมครั้งตอไป และสอบถามเก่ียวกับกิจกรรมใน
ชั่วโมง วางแผนการแบงงานกับวิทยากรรวม และฝกทํากิจกรรมหากจําเปนอีกดวย  
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บทนาํ 

 

ตอนที่สาม: 

 
 

 

 

 

เทคนิคการกระตุนการมีสวนรวม   
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3.1 | ภาพรวมของการสนับสนุนการมีสวนรวม  
 

หลักสูตรการอบรม PLH สําหรับเด็กเล็กนี้ จะมีชุดกิจกรรมหรือสิ่งจูงใจ สําหรับสงเสริมการมีสวนรวม เพ่ือชวย
ใหพอแมมีสวนรวมในการอบรมใหมากยิ่งข้ึน เชน  

1. การสนับสนุนดวยการใหกินอาหารกลางวันรวมกัน  

2. การสนับสนุนดานการเดินทาง  

3. รางวัลสําหรับการมีสวนรวม  

4. การเยี่ยมบานเพ่ือใหคําปรึกษา และ  

5. การสื่อสารเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม (เชน การใหคําปรึกษาทางโทรศัพท และการสงขอความทาง
โทรศัพท)  

6. สวนท่ีเหลือของบทนี้จะอธิบายรายละเอียดของการสงเสริมแตละอยางดังกลาว  

 

3.2 | การสนับสนุนดวยอาหาร  
 

ครอบครัวท่ียากจนหลายครอบครัวมักมีความเครียดสูงเพราะกังวลวาจะไมสามารถจัดหาอาหารมาเลี้ยงดู
สมาชิกในบานได สําหรับบางคนอาหารม้ือท่ีจัดใหระหวางการอบรมอาจเปนเพียงม้ือเดียวท่ีไดกินอ่ิมเต็มท่ี
สําหรับวันนั้นก็ได  

สําหรับอีกบางครอบครัว การมีอาหารใหกินอาจเปนสิ่งจูงใจพิเศษท่ีชวยใหเขาอยากมาเขารับการอบรมก็ได  

หลักสูตรการอบรม PLH สําหรับเด็กเล็กนี้ ใหการสนับสนุนดวยอาหารสองวิธี คือ  

1. อาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ (อาหารกลางวัน) หนึ่งม้ือ  

2. อาหารกลองสําหรับเอากลับบาน  

 

หมายเหตุ:   ส่ิงจูงใจท่ีเปนอาหารนี ้ยังรวมถึงอาหารวางและเครื่องดื่ม (ชา กาแฟ ขนม) ในชวงพัก
อีกดวย 
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อาหารที่มีคณุคาทางโภชนาการ  

หลักสูตรการอบรม PLH สําหรับเด็กเล็กนี้ มีอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการใหกับผูปกครองท่ีมาเขารับ
การอบรม  

เราขอแนะนําวาควรใหพอแมไดกินอาหารรวมกันกอนเขารับการอบรม (เชน ภายในครึ่งชั่วโมงหลังจาก
ท่ีผูปกครองมาถึง) หรือหลังจบชั่วโมงการอบรมแลวทันที  

การกินอาหารรวมกันเปนโอกาสท่ีดีท่ีพอแมจะไดทําความรูจักคุนเคยกัน และสรางเครือขายการ
สนับสนุนซ่ึงกันและกันข้ึนได  

อาหารกลางวันอาจซ้ือจากรานอาหารในพ้ืนท่ี หรือวาจางสมาชิกในชุมชนใหจัดเตรียมใหก็ได    

ควรพยายามใหรายการอาหารหลากหลายและมีคุณคาทางโภชนาการ ควรตระหนักและเคารพตอธรรม
เนียมทองถ่ินเก่ียวกับเรื่องการกินอาหารดวย และควรทราบวาพอแมบางคนอาจมีขอจํากัดทางการกิน
อาหารหรืออาจกําลังถือศีลอดอยู (เชน ในชวงการถือศีลอดหรือรามาดาน)  

หมายเหตุ: การท่ีจะสั่งอาหารใหพอดีกับจํานวนคนทุกชั่วโมงอบรมอาจทําไดยาก จึงอาจตองสั่งอาหาร
ใหเทากับจํานวนคนท่ีไดลงชื่อเขารับการอบรมไวกอน และหากมีเหลือก็อาจมอบใหพอแมบางคนรับเอา
กลับไปกินท่ีบานก็ได  

อาหารกลอง  

การจัดเตรียมอาหารกลองใหพอแมเอากลับบานอาจเปนของท่ีบูดเสียได หรืออาจเปนของท่ีไมเสียเร็วก็
ได เชน ชา กาแฟ น้ําตาล ขาวสาร อาหารกระปอง หรืออะไรอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมและนาจะเปนท่ี
ตองการของพอแมในพ้ืนท่ีนั้น  

พอแมควรเซ็นรับอาหารกลองดังกลาวเพ่ือเปนการบันทึกคาใชจายสําหรับแตละชั่วโมงการอบรม  

หมายเหตุ: หากไมสามารถจัดใหพอแมหรือผูปกครองกินอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการรวมกันได คุณ
อาจคํานวณราคาของท้ังอาหารกลางวันและอาหารกลองแลวเอามารวมกันเปนชุด แลวจัดเตรียมไวมอบ
ใหพอแมเอากลับไปบานก็ได   
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3.3 | การชวยเหลือดานการเดินทาง  
 

พอแมหรือผูปกครองบางคนอาจตองเดินทางมาไกล อาจตองจางเพ่ือนบานมาสง หรือข้ึนรถขนสงสาธารณะ 
เพ่ือมาใหถึงท่ีอบรม ภาระเชนนี้อาจเปนอุปสรรคตอการมาเขารวมอบรมได โดยเฉพาะคนท่ีไมมีเงินท่ีจะใชจาย
สําหรับตรงนี้  

หลักสูตรการอบรม PLH สําหรับเด็กเล็กจะสนับสนุนดานการเดินทางหรือจัดใหมีรถรับสง เพ่ือกระตุนให
ผูปกครองมาเขารับการอบรมไดสะดวก  

ผูจัดหลักสูตรขอแนะนําใหจายคาเดินทางใหกับผูปกครองเทากัน เพ่ือชวยใหการจัดการงายข้ึนและลดความ
เสี่ยงตอการขัดแยงกันในกลุมผูปกครองดวย  

ผูปกครองควรเซ็นรับเงินคาเดินทางเพ่ือใหมีการเก็บหลักฐานการเงินสําหรับแตละชั่วโมงการอบรมดวย  

 

หมายเหตุ:  ในกรณีท่ีไมสามารถจัดหารถรับสงได ขอแนะนําใหจัดการอบรม ณ สถานท่ีใกลชุมชน
เปาหมายใหมากท่ีสุดเพ่ือผูปกครองจะไดเดินทางมาสะดวก  

 

การจับฉลากชงิรางวัล 

การชิงรางวัลดวยการจับฉลากจะทําตอนทายของแตละชั่วโมง รางวัลอาจเปนของเล็กนอย (เชน ขนม ของใช
ในบาน ฯลฯ) หรือของบางอยางสําหรับเด็ก ๆ (เชน ดินสอสี สีเทียน สติกเกอร ฯลฯ)  

วิธีการอาจทําไดโดยใหผูปกครองแตละคนเขียนชื่อของตนเองใสกระดาษแผนเล็ก ๆ แลวเอาใสกลองไวใน
ตอนตนชั่วโมง  

ในตอนทายชั่วโมงวิทยากรหยิบกลองข้ึนมา แลวลวงมือหยิบกระดาษข้ึนมาหนึ่งชิ้น คนท่ีมีชื่อบนกระดาษแผน
นั้นคือคนท่ีไดรางวัล  

 

การใหรางวัลสําหรับคนที่มาเขาอบรม  

ในตอนทายสุดของการอบรม ผูปกครองท่ีมาเขารับการอบรมอยางนอย 80% จะไดรับรางวัลเล็กนอย (เชน
ประกาศนียบัตรดีเดน) หรือของขวัญเพ่ือแสดงความชื่นชม  

รางวัลนี้ควรมอบใหในขณะท่ีมอบประกาศนียบัตรใหแกผูเขารวมอบรมในตอนจบของชั่วโมงสุดทายของการ
อบรม ผูเขารวมอบรมควรไดรับประกาศนียบัตรทุกคนดวย  

หมายเหตุ: กอนเริ่มการอบรมควรแจงใหพอแมทราบกอน วาจะมีการใหรางวัล  
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3.4 | รางวัลสําหรับการมาเขารวมอบรม   
 

หลักสูตรการอบรม PLH สําหรับเด็กเล็กมีการใหรางวัลหรือสิ่งจูงใจสองประเภทสําหรับการมาเขารวมอบรม 
คือ:  

1.     การจับฉลากชิงรางวัลในตอนทายของแตละชั่วโมงการอบรม และ  

2.     รางวัลสําหรับคนท่ีมาเขาอบรมอยางนอย 75% ของหลักสูตร (คือมาอยางนอย 6 ครั้งหรือมากกวา) 

 

รางวัลในการจับฉลาก  

รางวัลสําหรับแจกในตอนทายของการอบรมแตละครั้งอาจเปนรางวัลแบบงาย ๆ เชน ขนม ของใชในบาน หรือ
ของบางอยางสําหรับเด็ก เชน สีเทียน สติ๊กเกอร ฯลฯ   

การจับฉลากทําไดโดยในตอนตนชั่วโมงใหผูปกครองแตละคนเขียนชื่อลงบนกระดาษชิ้นเล็ก ๆ แลววิทยากรเอา
กระดาษนั้นใสในกลองหรือถุงไว ในตอนทายชั่วโมงเม่ือจบการอบรมวันนั้นแลวจึงนําออกมาแลวลวงเอา
กระดาษจากกลองมาชิ้นหนึ่ง คนท่ีมีชื่อในกระดาษแผนนั้นคือผูไดรับรางวัล  

  

รางวัลสําหรับการมาเขารวมอบรม  

ในตอนจบของชั่วโมงสุดทาย คนท่ีมาเขาอบรมอยางนอย 75% ของหลักสูตร (คือมาอยางนอย 6 ครั้งหรือ
มากกวา) จะไดรับรางวัล (เชนใบประกาศนียบัตรพิเศษ) หรือรางวัลบางอยางเพ่ือเปนการแสดงความชื่นชม  

วิทยากรควรแจกประกาศนียบัตรพิเศษนี้ในตอนท่ีแจกประกาศนียบัตรจบการอบรมซ่ึงควรแจกใหผูมาเขารวม
อบรมทุกคน 

หมายเหตุ: ควรแจงใหผูเขารับการอบรมทราบเง่ือนไขของการไดรับรางวัลต้ังแตตอนเริ่มการอบรมชั่วโมงแรก
เลย   
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3.5 | แนวทางการเยี่ยมบาน  
 

ในหลักสูตรการอบรม PLH สําหรับเด็กเล็กนี้ จะมีการไปเยี่ยมบานเพ่ือชวยสงเสริมใหพอแมหรือผูดูแลเด็กมี
สวนรวมกับการอบรมใหมากยิ่งข้ึนอีก  

แนวทางการเยี่ยมบานนี้จะมีประโยชนมากสําหรับกรณีตอไปนี้:  

 พอแมท่ีขาดการอบรมไปดวยเหตุผลบางอยาง  

 พอแมท่ีมีความลําบากท่ีจะใชทักษะใหม ๆ ท่ีไดเรียนไปกับลูกของตน  

 พอแมท่ีไดรับการตอตานเปนอยางมากจากสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนๆ  

 พอแมท่ีไมมีโทรศัพทหรือติดตอทางโทรศัพทไมได  

 

คุณจะตองพยายามไปเย่ียมบานสําหรับครอบครัวพอแมที่ขาดการอบรมไปหนึ่งคร้ังแลว  

ถาคุณสามารถนัดหมายเวลาไปเยี่ยมบานในขณะท่ีมีเด็กท่ีกําหนดเปนเปาหมายอยูบานดวยก็จะดีท่ีสุด แต
บางครั้งอาจทําไมไดดวยความจําเปนบางประการของครอบครัว  

ควรใหสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวมีสวนรวมในการเยี่ยมบานดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งถามีการตอตานจากคน
อ่ืน ๆ ในครอบครัว  

 

แนวทางการเย่ียมบานทีค่วรปฏิบัติ (เมื่อพอแมขาดการอบรมไปหนึ่งคร้ังแลว) 

ก. สอบถามเกี่ยวกับการทํากิจกรรมท่ีบาน (5 นาที) 
ถามพอแมวามีคําถามอะไรไหมเก่ียวกับทักษะหรือขอมูลท่ีไดเรียนรูไปจากการอบรมเทาท่ีผานมา ถามวาไดใช
ทักษะเหลานี้กับเด็กท่ีบานหรือไม ชมพอแมและชวนใหยกตัวอยางท่ีชัดเจนมาคุยกัน ใหแสดงความชื่นชม
ความสําเร็จท่ีพอแมทําไดและเลาใหฟง - แมจะเปนเรื่องเล็กนอยก็ตาม! สอบถามรายละเอียดถึงปญหาหรือ
ความทาทายท่ีตองเผชิญและชวนใหคิดหาทางแกไข เปดโอกาสใหพอแมไดลองฝกใชการแกปญหานั้นหาก
เหมาะสม อาจจะลองฝกกับเด็ก ๆ ในขณะนั้นเลยก็ได!  
 

ข. ทบทวนเปาหมายของพอแมท่ีเคยคุยกันไว (5-10 นาที)  
ชวยทบทวนเปาหมายเฉพาะอยางของพอแม เตือนความจําวาในการอบรมชั่วโมงอ่ืน ๆ กอนหนานี้ไดฝกทักษะ
สําคัญอะไรบาง และพูดคุยกันวาจะใชทักษะเหลานี้เพ่ือเพ่ิมพฤติกรรมท่ีดีของเด็กไดอยางไร  
 

ค. แนะนําทักษะใหม (10 นาที)  
สรุปยอแนวเรื่องหลัก ๆ ท่ีไดกลาวถึงในการอบรมใหฟง เอาเรื่องเลาท่ีมีภาพประกอบมาพูดคุยกับพอแมโดยใช
คําถามเพ่ือชวยใหพอแมแยกแยะใหออกวามีกอนอิฐบล็อกอะไรบางท่ีสําคัญในชั่วโมงนั้น พูดคุยถึงเหตุผลวา
ทําไมทักษะนี้จึงจะเปนประโยชนตอเด็กและ/หรือความสัมพันธระหวางผูปกครองกับเด็ก  
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ง. ฝกทักษะ (10 นาที)  
เปดโอกาสใหพอแมและเด็กฝกทักษะดวยกันประมาณ 5 นาที เปนเรื่องสําคัญมากท่ีคุณจะตองใหพอแมไดฝก
ทักษะนี้กับเด็ก แทนท่ีจะสาธิตใหดูเสียเอง หากจําเปนใหแนะนําแบบงาย ๆ เพ่ือเปนการสนับสนุน ให
ความเห็นตอสิ่งท่ีเขาทําไปและยกยองชมเชยท้ังพอแมและเด็ก  
ถาเด็กไมอยูบาน คุณอาจสวมบทบาทของเด็กก็ได  
 

จ. ทบทวนกอนอิฐบล็อกหรือคําแนะนําเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ  
ใชคูมือพอแมหรือคูมือวิทยากรเพ่ือทบทวนความรูเก่ียวกับกอนอิฐบล็อกจากชั่วโมงการอบรม  
 

ฉ. มอบหมายกิจกรรมสําหรับทําท่ีบาน   
มอบหมายกิจกรรมไวใหพอแมหรือผูดูแลเด็กทําท่ีบาน ซ่ึงควรจะเปนกิจกรรมเดียวกันกับท่ีไดนําเสนอไปใน
ชั่วโมงกอนหนานี้ พูดคุยรายละเอียดวาควรทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร เพ่ือท่ีวาพอแมจะไดเขาใจอยางชัดเจนวา
ควรทําอยางไร  
 

ช. ชมเชยและสรุป (5 นาที)  
ขอบคุณและชมเชยพอแมและเด็กท่ีใหความรวมมือ เตือนความจําพอแมวาการอบรมครั้งตอไปจะเปนเม่ือไหร 
และกระตุนใหไปรวมใหได  
 

หมายเหตุ: การท่ีคุณจะทําอะไรกับพอแมในระหวางการเยี่ยมบานเพ่ือใหการสนับสนุนคนท่ีมีปญหา ควรข้ึนอยู
กับบริบทของแตละครอบครัว ประเด็นเหลานี้ควรมีการพูดคุยปรึกษากันกับโคช/ท่ีปรึกษากอนการไปเยี่ยม
บานเสมอ  

 

รายละเอียดสําหรับการเยี่ยมบานหลังการอบรมแตละคร้ังจะ 
อยูในทายบทของแตละชั่วโมง 
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3.6 | การส่ือสารเพื่อกระตุนแรงจูงใจ  
 

หลักสูตรการอบรม PLH สําหรับเด็กเล็กนี้จะมีการสื่อสารสองแบบเพ่ือกระตุนแรงจูงใจใหพอแมมีสวนรวมกับ
การอบรมใหมากข้ึน และชวยสนับสนุนการทํากิจกรรมท่ีไดรับมอบหมายใหเอาไปทําท่ีบาน ไดแก  

1. การโทรศัพท  

2. การสงขอความ  

 

แนวทางการใหคําปรึกษาแนะนําทางโทรศัพท  

หลักสูตรการอบรม PLH สําหรับเด็กเล็กนี้ ยังมีการใหคําปรึกษาแนะนําทางโทรศัพทเพ่ือสนับสนุนพอแมใหมี
สวนรวมในการอบรมอยางตอเนื่อง และเปดโอกาสใหคุณไดติดตามพอแมหรือผูดูแลเด็กเฉพาะคนในลักษณะท่ี
เปนสวนตัวอีกดวย   

การใหคําปรึกษาแนะนําทางโทรศัพทนี้ควรทําหนึ่งครั้งสําหรับพอแมแตละคนในสัปดาหระหวางช่ัวโมงการ
อบรม การพูดทางโทรศัพทแตละครั้งควรนานประมาณ 10 นาที  

 

หากมีปญหาในการติดตอ ควรพยายามโทรถึงพอแมอยางนอยสามคร้ัง  

ในการพูดคุยกันทางโทรศัพทนี้ คุณควรสอบถามวาพอแมและเด็กเปนอยางไรบาง ท้ังในภาพรวมโดยท่ัวไป 
และเก่ียวกับกิจกรรมท่ีมอบหมายใหไปทําจากการอบรมในชั่วโมงกอนหนานี้  

คุณควรสอบถามดวยคําถามท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับความสัมพันธระหวางพอแมกับลูกโดยอางอิงจากขอมูลท่ี
คุณทราบเก่ียวกับสถานการณแวดลอมของครอบครัวนี้ ทุกครั้งท่ีจะโทรคุณจึงควรเอาแฟมขอมูลของครอบครัว
มาอานทบทวนกอนเสมอ!  

หากพอแมกําลังเผชิญกับปญหาหรือความทาทายกับกิจกรรมท่ีมอบใหไปทําท่ีบาน หรือกับความสัมพันธ
ระหวางตนเองกับลูก คุณควรพูดคุยเพ่ือชวยใหเขาคิดหาทางแกไข ควรนําการสนทนาในลักษณะท่ีพยายามเปด
โอกาสใหพอแมคิดหาทางแกดวยตัวเองกอน! 

หากคุณไมสามารถชวยใหเขาหาทางออกไดในชวงของการพูดคุยทางโทรศัพท หรือถาปญหานั้นยากเกินกวาท่ี
จะแกไขไดอยางงาย ๆ คุณควรใหความม่ันใจกับเขาวา คุณจะพยายามชวยเขาในตอนตนชั่วโมงของการพบกัน
ครั้งตอไป  

บางครั้งปญหาท่ียกข้ึนมาพูดอาจเปนเรื่องท่ีพอแมคนอ่ืน ๆ ก็กําลังเผชิญอยูดวยเหมือนกัน คุณอาจจะตองการ
พูดถึงเรื่องนี้ในตอนตนชั่วโมงของการอบรมครั้งถัดไป ในชวงเวลาของการพูดคุยเก่ียวกับกิจกรรมท่ีมอบใหไป
ทําท่ีบาน  
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การปรึกษากันทางโทรศัพท เปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะสื่อสารกับพอแมท่ีขาดการอบรมไปในชั่วโมงกอนหนานี้ ในกรณี
นี้คุณอาจทําสิ่งตอไปนี้:  

 บอกพ่อแมห่รือผูด้แูลเดก็ว่าพวกเราคิดถึงเขาในชั่วโมงก่อนหนา้นี ้ 

 ถามเหตผุลว่าเพราะอะไรจงึมาอบรมไมไ่ด ้พดูคยุหาวิธีท่ีจะเอาชนะอปุสรรคท่ีทาํใหม้าไมไ่ด ้ 

 สอบถามวา่การทาํกิจกรรมท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้นจากชั่วโมงลา่สดุท่ีไดม้าเขา้รว่มการอบรม

เป็นอย่างไรบา้ง  

 เลา่ใหฟั้งยอ่ ๆ วา่ในชั่วโมงท่ีเขาขาดไปเราไดพ้ดูถึงเรื่องอะไรท่ีสาํคญับา้ง มีหลกัการอะไร มีกอ้น

อิฐบล็อกอะไรท่ีนาํมาแนะนาํใหรู้จ้กัในชั่วโมงนัน้  

 ถามวา่มีอะไรสงสยัหรือไม ่ 

 ขอบคณุ ท่ีใหเ้วลาคยุดว้ย และใหก้าํลงัใจใหพ้ยายามมาเขา้อบรมในครัง้ตอ่ไป  

หมายเหตุ: การโทรศัพทไปพูดคุยปรึกษาในสัปดาหระหวางแตละชั่วโมงของการอบรมนี้ไมไดรวมถึงการโทรท่ี
คุณอาจจะทําหลังวันอบรมในกรณีท่ีผูปกครองขาดการอบรมครั้งนั้นไป หรือเพ่ือนัดวันไปเยี่ยมบาน   

 

ตอไปนี้คือแนวทางของการพูดคุยทางโทรศัพททีค่วรใช:   

1. ควรตรวจสอบใหม่ันใจวาการโทรศัพทไปหาพอแมนั้น เปนเวลาท่ีไมเปนการรบกวนจนเกินไป คุณควรถาม
พอแมในชวงการพูดคุยกอนเริ่มการอบรมวาวันเวลาไหนท่ีนาจะสะดวกท่ีสุด (เชน ตอนบายวันเสาร)  คุณ
ควรถามในระหวางการพบกันกอนเริ่มตนการอบรม วาวันเวลาไหนท่ีนาจะสะดวกท่ีสุดสําหรับการโทร
ติดตอ  

2. หากพบวามีปญหาในการติดตอในระหวางสัปดาห คุณอาจพยายามนัดหมายเวลาท่ีสะดวกกับผูปกครอง
ตอนท่ีพบกันในชั่วโมงฝกอบรม   

3. เม่ือพอแมรับสายแลวใหทักทายกับพอแม  

a. สอบถามวาสัปดาหท่ีผานมาเปนยังไงบาง?  

b. สอบถามวาเด็กเปนอยางไรบางโดยท่ัวไป?  

4. ถามเก่ียวกับกิจกรรมท่ีบานเฉพาะอยางในสัปดาหนี้  

a. พอแมหรือผูดูแลเด็กไดทํากิจกรรมท่ีบานหรือไม? เกิดอะไรข้ึน? ถามรายละเอียด?  

b. พยายามใชวิธีการ ยอมรับ เช่ือมโยง สํารวจ และฝกฝน (โปรดดูขางลาง)  

c. ถามวามีปญหาหรือความทาทายอะไรหรือไม?  

i. สัมผัสกับอารมณของพอแมวารูสึกอยางไร  

ii. ถามรายละเอียดวามีอะไรเกิดข้ึนบาง  

iii. พูดคุยสั้น ๆ เก่ียวกับทางแกไขท่ีเปนไปได  

iv. เลือกเอาหนึ่งทาง แลวฝก/ซักซอมวิธีนําไปใช หากสามารถฝกไดผานทางโทรศัพท  

หมายเหตุ: คุณไมตองพยายามแกปญหาใหไดโดยทางโทรศัพท  
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d. แสดงความชื่นชมพอแมท่ีพยายาม  

e. หากพอแมยังมีคําถามหรือขอสงสัยอยูอีก หรือคุณชวยแกปญหาไมได:  

i. ยกข้ึนมาพูดในการพบกับโคชครั้งตอไป 

ii. ใหความม่ันใจกับพอแมวาคุณจะพยายามชวยหาทางแกไขและฝกปฏิบัติในการอบรมครั้งตอไป  

f. ขอบคุณพอแมท่ีใหเวลาคุยดวย และบอกวาจะคอยพบในการอบรมครั้งตอไป  

 

ขอสังเกต: เปนเรื่องสําคัญมากท่ีวิทยากรควรโทรถึงผูปกครองทุกคนหนึ่งครั้งในระหวางสัปดาหท่ีกําลังอบรม  

โปรดจําไววาหากมีปญหาในการติดตอควรพยายามโทรอยางนอย 3 ครั้งกอนท่ีจะเลิกพยายาม โปรดบันทึกไว
ดวยวาคุณโทรเม่ือไหรและแตละครั้งใชเวลานานเทาไหร 

อีกอยางหนึ่งท่ีสําคัญคือการกําหนดขอตกลงกันในตอนเริ่มตนการอบรมกอน เก่ียวกับการโทรศัพทเพ่ือขอ
คําปรึกษา เชน ผูปกครองบางคนอาจอยากโทรถึงคุณเพ่ือสอบถามปญหาในระหวางสัปดาห คุณสามารถ
กําหนดเง่ือนไขไดเอง วาจะใหโทรไดเม่ือไหร (เชน เฉพาะในเวลาการทํางาน)   

 

การสงขอความทางโทรศพัท  

คุณจะตองสงขอความถึงพอแมตลอดในชวงเวลาของการอบรมเพ่ือเตือนใหทํากิจกรรมหลักท่ีบาน และเสริม
กําลังกอนอิฐบล็อกสําหรับทักษะการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกดวย  

เนื้อหาของขอความคือเปนการขอบคุณพอแมท่ีมาเขารับการอบรมแตละครั้ง และเตือนใหมาในครั้งตอไป หาก
มีพอแมท่ีขาดการอบรมก็อาจตองปรับขอความแรก (ขอบคุณท่ีมาเขาอบรม) ใหเปนบอกวาคิดถึงท่ีหายไปแทน   

คุณอาจเลือกสงขอความผานแอป เชน ไลน ก็ได ข้ึนอยูกับวาพอแมในกลุมใชอะไรในการสื่อสารกันมากท่ีสุด 
อาจสอบถามผูปกครองในตอนเยี่ยมบานกอนเริ่มการอบรมก็ได ถาใชไลนก็จะมีขอไดเปรียบคือสามารถสราง
กลุมไลนสําหรับพอแมท่ีมาเขาอบรมเพ่ือแบงปนหรือแลกเปลี่ยนประสบการณการเลี้ยงดูเด็กระหวางกันได   

หากคุณสงขอความถึงแตละคนโดยตรง ควรใชชื่อของคน ๆ นั้นและชื่อของคุณในขอความดวย อาจจะผาน
แอปท่ีผูปกครองใช หรือเปนขอความทางมือถือปกติก็ได ผูจัดทําหลักสูตรขอเสนอวาใหแยกสงขอความถึงแต
ละคนตางหาก ไมใชสงเปนกลุม   

ถาพอแมตอบขอความของคุณมา คุณจะตัดสินใจไดเองวาจะตอบไปหรือไม ซ่ึงควรมีการตกลงรวมกันในตอน
เริ่มการอบรมแลว วาการสื่อสาร/ปฏิสัมพันธจะกําหนดเง่ือนไขกันอยางไร  

ในบทอ่ืน ๆ ของคูมือนี้จะมีตัวอยางขอความสําหรับแตละชั่วโมงไวให แตละสัปดาหจะมี 3 ขอความท่ีควรสงให
ผูปกครอง  

สิ่งท่ีสําคัญมาก  คือเนื้อหาของขอความท่ีสงใหแตละคนจะตองเหมือนกันหมด  

หมายเหตุ: ขอความแรกสําหรับแตละชั่วโมงจะตางกันสําหรับพอแมท่ีมาเขาอบรมกับพอแมท่ีขาดการอบรม
ชั่วโมงนั้น สวนขอความท่ีเหลือจะเหมือนกันไมวาจะมาอบรมหรือไมก็ตาม  
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ขอความหลังการปรึกษาเปนรายบุคคล  

ขอความท่ี 1:  

สงหลังจากการพบเพ่ือปรึกษากอนช่ัวโมงการอบรมครั้งท่ี 1  

ขอบคุณมากนะคะท่ีมารวมการอบรม (เติมชื่อของโครงการ) ดิฉันดีใจมากท่ีคุณตัดสินใจจะพัฒนาชีวิตของลูก/
หลานใหดีข้ึน การอบรมชั่วโมงแรกจะเริ่มในวันท่ี (เติมวันท่ี) ณ (เติมสถานท่ี) เวลา (เติมเวลา) ดิฉันยินดีท่ีจะได
พบคุณนะคะ ขอบคุณคะ (เติมชื่อวิทยากร)  
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นําตอนที่ส่ี: 

 

 

 

 

การนําเสนอการอบรมที่มีประสิทธิภาพ  
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4.1 | ภาพรวมของการนําเสนอการอบรมท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 

คูมือเลมนี้จะใหแนวทางแกคุณวาแตละชั่วโมงของการอบรมจะตองทําอะไรบาง จะใหรายละเอียดของกิจกรรม
ตาง ๆ และคําถามท่ีคุณอาจใชในการพูดคุยอภิปราย และใชกับเรื่องเลาท่ีมีภาพประกอบ และจะใหขอมูล
พ้ืนฐานของหลักการเลี้ยงดูเด็กแตละอยาง และใหรายการกอนอิฐบล็อกท่ีสําคัญสําหรับพอแมท่ีจะตองเรียนรู  

 กอนอิฐบล็อกท่ีสําคัญสําหรับพอแมคือ  

 สิ่งท่ีคุณทําท่ีบานคือสิ่งสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได   

 เขาใจระดับพัฒนาการของลูก  

 ใหเด็กเปนฝายนําในขณะท่ีใชเวลาดวยกันตามลําพัง  

 ใชคําพูดบรรยายสิ่งท่ีเด็กทําและอารมณของเด็ก  

 ชมหรือยกยองพฤติกรรมท่ีคุณอยากเห็นบอยข้ึน  

 ใหรางวัลท่ีไมตองซ้ือหา เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมท่ีลูกมีความลําบากท่ีจะเรียนรู  

 ออกคําสั่งท่ีเปนเชิงบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง  

 มีความเสมอตนเสมอปลายกับกฎระเบียบในบานและกิจวัตรประจําวัน  

 หันเหพฤติกรรมของเด็กจากดานลบไปสูดานบวก กอนท่ีเด็กจะเริ่มทํา  

 เพิกเฉยกับพฤติกรรมกดดันและเรียกรองความสนใจในทางลบ 

 ใชการเตือนเพ่ือใหผลติดตามท่ีเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง เพ่ือชวยใหเด็กรวมมือ  

 ใหเด็กมีสวนรวมในการแกปญหาเพ่ือลดความขัดแยงในครอบครัว  

ควรจําไวเสมอวาเนื้อหาของการอบรมนี้เปนเพียงสวนเล็กนอยของหลักสูตร PLH สําหรับเด็กเล็ก เทานั้น  

ประโยชนท่ีผูปกครองจะไดรับ สวนมากแลวจะมาจากวิธีการนําเสนอการอบรมของวิทยากร   

พดูอีกแบบก็คือ วิธีการนาํการอบรมสาํคญัพอ ๆ กบัเนือ้หาท่ีคณุนาํเสนอ  

มีกอนอิฐบล็อกท่ีเปนแกนหลักอยู 6 กอน ท่ีจะเปนตัวกําหนดวาคุณจะนําเสนอการอบรมหลักสูตร PLH 
สําหรับเด็กเล็ก ไดดีท่ีสุดอยางไร:   

1. ใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือกัน ท่ีจะชวยเสริมพลังใหกับพอแมและผูดูแลเด็ก  

2. แสดงพฤติกรรมท่ีคุณตองการเห็น โดยทําใหดูเปนแบบอยางในการปฏิบัติตัวกับพอแมผูเขารวมอบรม  

3. นําเสนอการอบรมดวยความเร็วในระดับเดียวกันกับท่ีพอแมรับได พยายามชวยใหทุกคนอยูในระดับ
เดียวกัน  

4. ฝกทักษะการฟงอยางใสใจ  

5. เขาใจระดับตาง ๆ ของพัฒนาการเด็ก และพฤติกรรมท่ีเปนสัญญาณบงบอกระดับพัฒนาการนั้น  

6. ทําใหการอบรมหลักสูตร PLH สําหรับเด็กเล็ก เปนท่ีซ่ึงทุกคนเรียนรูอยางมีความสุข  
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4.2 | การใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือกัน  
 

ในการอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ หลายแหง วิทยากรจะบอกผูเขารวมอบรมวาตองทําอะไรบาง และทําไมมันจึงเปน
เรื่องสําคัญ พอแมจํานวนมากก็ใชวิธีแบบนี้ในการสอนลูกเพราะระบบการศึกษาของเรามักจะสอนกันใน
ลักษณะ “ครูรูดีท่ีสุด”   

ในการอบรมหลักสูตร PLH สําหรับเด็กเล็ก เราจะไมทําแบบเดียวกันนี้ แตเราจะมองวาเปนวิธีการเรียนรูแบบ
รวมมือกันมากกวา  

ในฐานะวิทยากร คุณคือผูรวมมือหรือหุนสวน ท่ีทํางานรวมกับพอแมเพ่ือกําหนดแผนการและฝกปฏิบัติวิธี
แกปญหาท่ีจะชวยใหพอแมปรับปรุงชีวิตท่ีบานใหดีข้ึน  

การมองวาพอแมหรือผูปกครองเปนผูเช่ียวชาญท่ีรูจักลูกดีท่ีสุดและเขาใจสถานการณแวดลอมในชีวิตของ
เขาดีท่ีสุด จะเปนประโยชนกวา  

พอ่แมห่ลายคนอาจจะกาํลงัใชวิ้ธีเชิงบวกหลายอย่างในการเลีย้งดเูดก็อยูแ่ลว้ และพอ่แมค่นอ่ืน ๆ จะมี

โอกาสไดม้องเห็นวิธีท่ีจะปรบัปรุงการเลีย้งดเูดก็ดว้ยตนเองจากการแนะนาํของคณุ  

หนาท่ีของเราคือการชวยใหพอแมเรียนรูดวยตัวเองวาจะไปใหถึงเปาหมายของเขาไดอยางไร  

มุมมองเชนนี้บางครั้งอาจแปลวาเราจะตองทํางานหนักมากข้ึน เพ่ือใชเปนคําถามปลายเปดท่ีเหมาะสมท่ีจะชวย
ใหพอแมมองเห็นประโยชนของการเลี้ยงดูเด็กในเชิงบวกและการอบรมสั่งสอนเด็กโดยปราศจากการใชความ
รุนแรง  

เม่ือพอแมสอนตัวเอง เขาก็จะเรียนรูทักษะท่ีจะชวยเขาไปไดอีกนานหลังจากการอบรมจบส้ินไปแลว  
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4.3 | การทําตัวอยางพฤติกรรมท่ีคุณอยากเห็น  
 

หลักการทําใหเปนตัวอยางนี้ เราถือวาเปนรากฐานของการนําเสนอการอบรมหลักสูตร PLH สําหรับเด็กเล็ก 
เลยทีเดียว  

ในการนําการอบรมดวยวิธีการเรียนรูรวมกัน หากเราชมพอแมบอยครั้ง ใชการรับฟงอยางใสใจ และใชการสอน
ดวยวิธีเชิงบวก พอแมก็จะทําอยางเดียวกันกับลูก ๆ ของเขาดวย  

ในทํานองเดียวกัน หากเราบอกพอแมวาใหทําสิ่งโนนสิ่งนี้ ตําหนิวิจารณหรือหัวเราะเยาะเขา เพิกเฉยตอความ
ตองการหรือขอกังวลของเขา หรือบอกแตสิ่งท่ีเราไมอยากใหเขาทํา เขาก็จะทําแบบเดียวกัน  

การปฏิบัติ ใหเปนแบบอยางตามกอนอิฐบล็อกทุกกอนในการอบรมเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ตัวอยางเชน “ชมแลว
เดินจากไป” หมายความเชนนั้นจริง ๆ คือ ชมพอแมผูเขารวมอบรม แลวก็หยุดเพียงแคนั้น ไมตองมีคําวา แต 
ถา หรือคําวิจารณใด ๆ เพ่ิมเติมอีก  

ควรใชการเตือนลวงหนาสําหรับชวงเปลี่ยนผานเพ่ือเตรียมพอแมใหพรอมสําหรับกิจกรรมตอไปหรือกอนเวลา
หยุดพักจะหมดลง  การเตือนเชนนี้เปนการชวยใหคนรูตัวลวงหนาเล็กนอย วากําลังจะมีอะไรเกิดข้ึนตอไป เปน
เทคนิคการเลี้ยงดูเด็กท่ีมีประโยชนแบบหนึ่ง  

ควรใหคําสั่งท่ีเปนในเชิงบวกและชัดเจน เฉพาะเจาะจง ท่ีบงบอกถึงพฤติกรรมท่ีคุณอยากเห็นพอแมทํา   

คุณอาจแสดงใหเห็นการเพิกเฉยตอพฤติกรรมเชิงลบ เชน การออกความเห็นเชิงวิจารณหรือประชดประชัน
เก่ียวกับหลักสูตรการอบรม และชมผูปกครองคนเดียวกันในครั้งตอไปเม่ือเขาแสดงพฤติกรรมในทางบวก  

หากผูปกครองคนหนึ่งแสดงทาทีเชิงลบตออีกคนหนึ่ง คุณอาจจัดการกับสถานการณไดโดยใหกําลังใจ
ผูปกครองท่ีถูกวิจารณ หรือคุณอาจตองเตือนความจําสมาชิกในกลุมเก่ียวกับกฎระเบียบหรือขอตกลงเบื้องตน 
เก่ียวกับการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีผูอ่ืน โดยไมตองชี้เฉพาะลงไปก็ได วาทําไมคุณจึงตองเตือนเรื่องนี้ข้ึนมา  

ควรใหรางวัลงาย ๆ เพ่ือจูงใจพอแมใหมาถึงท่ีอบรมตรงเวลา เพ่ือใหทํากิจกรรมท่ีมอบหมายใหไปทําท่ีบาน 
และเม่ือเขาสามารถจัดการกับบางอยางท่ีทาทายมากไดสําเร็จ  

ฝกกิจกรรมการผอนคลายเพ่ือชวยลดความเครียดของตัวคุณเอง อาจเปนแคการหายใจลึก ๆ หนึ่งครั้งก็ได พอ
แมควรไดเรียนรูจากตัวอยางของคุณและเริ่มท่ีจะเลียนแบบคุณ  

หากมองใหดีก็จะเห็นไดวาคุณกําลังใชเทคนิคการเลี้ยงดูเด็กกับพอแมเหลานี้ ในลักษณะท่ีคุณอยากใหเขาเอา
ไปใชกับการเลี้ยงดูลูกของเขาเองนั่นเอง มันไดผลจริง ๆ นะ!  
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4.4 |  กาวไปในจังหวะของพอแม และชวยให
ทุกคนในกลุมมีสวนรวม  

 

การอบรมหลักสูตร PLH สําหรับเด็กเล็ก จะเปนการแนะนําใหรูจักแนวคิดและหลักการหลายอยางท่ีอาจจะ
ใหมสําหรับพอแม บางครั้งในตอนแรกพอแมก็จะตอตานการเรียนรูวิธีการใหมเชนนี้และไมยอมเอาไปใชกับลูก
ตนเอง   

และบางครั้งเขาอาจลําบากท่ีจะเขาใจแนวคิดท่ีซับซอนบางเรื่อง เชน การเพิกเฉยตอพฤติกรรมเชิงลบท่ี
เรียกรองความสนใจและกดดัน  

ในการนําเสนอการอบรมนี้ วิทยากรจึงควรกาวไปในจังหวะเดียวกันกับการเรียนรูของพอแม พยายามทําให
ม่ันใจวาพอแมในกลุมไดเรียนรูทักษะการเลี้ยงดูเด็กท่ีสัมพันธกับบทเรียนหลักในชั่วโมงนั้นแลว กอนท่ีจะกาวไป
หาเนื้อหาใหมตอไปอีก  

โปรดจําไวเสมอวา การสรางบานแหงการเกื้อหนุน เปนกระบวนการท่ีตองทําอยางเปนข้ันเปนตอน  

หากพอแมยังทําเทคนิค การใหคําสั่งท่ีเฉพาะเจาะจงและเปนในเชิงบวก ไมได คุณก็ไมควรนําการอบรมไปยัง
เรื่องถัดไป นนั่นคือการกําหนดกฎระเบียบในบาน ในทํานองเดียวกัน พอแมจะตองเขาใจวิธีการเพิกเฉยตอ
พฤติกรรมเชิงลบท่ีเรียกรองความสนใจและกดดัน ใหไดกอนท่ีจะกาวไปถึง การใหผลติดตามสําหรับความไม
รวมมือของเด็ก  

ในสถานการณเชนนี้อาจหมายถึงวาคุณอาจตองสอนซํ้าชั่วโมงกอน หรือเพ่ิมเวลาพิเศษสําหรับการแกปญหาท่ี
ถูกยกข้ึนมาในขณะท่ีกําลังพูดคุยกันเรื่องกิจกรรมท่ีบาน  

 

การที่พอแมหรือผูดูแลเด็กสามารถใชทักษะการเล้ียงดูเด็กไดอยางถูกตองตามขั้นตอนจะ
สําคัญมากกวาการมาอบรมจนจบหลักสูตร 
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4.5 | การฝกใชเทคนิค ยอมรับ สํารวจ   
เชื่อมโยง และนําไปปฏิบัติ  
(ACCEPT, EXPLORE, CONNECT, AND PRACTICE หรือ A-E-C-P) 

 

A-E-C-P คือกอนอิฐบล็อกท่ีสําคัญในการเรียนรูแบบรวมมือกัน เพ่ือเอามาใชในการนําการอบรมหลักสูตร PLH 
สําหรับเด็กเล็ก ตัวอักษร A-E-C-P เปนตัวยอของ 4 ข้ันตอนในการนําการพูดคุยกับพอแม คือ:  

A = ACCEPT การยอมรับ  

E = EXPLORE การสํารวจ  

C = CONNECT การเช่ือมโยง 

P = PRACTICE การนําไปปฏิบัติ  

เราสามารถนําเอา A-E-C-P มาใชไดตลอดเวลาในชั่วโมงการอบรม การใช โดยการทําใหดูเปนตัวอยางของ
วิทยากรก็เปนเรื่องสําคัญมาก เพ่ือท่ีจะใหพอแมเริ่มทําแบบเดียวกันกับลูก ๆ ของเขาดวย  

 

1. การยอมรับ (Accept)  

พอแมจะรูสึกวาไดรับการเสริมกําลังและมีกําลังใจท่ีจะเปดเผยเรื่องราวของตัวเองเม่ือคุณยอมรับทุกอยางท่ีเขา
พูดออกมาในขณะท่ีอภิปรายกัน การยอมรับ แสดงใหเห็นวาคุณกําลังใหความสนใจกับเขาและรับรูวาเขาเปน
คนสําคัญและควรไดรับความเคารพ  

การยอมรับ เปนทักษะท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ีคุณจะตองทําเปนตัวอยางใหพอแมดูเพ่ือเขาจะไดเอาไปใชกับลูก ๆ 
ของเขาบาง  

มีหลายวิธีท่ีคุณสามารถแสดงใหเห็นตัวอยางของการยอมรับได:  

การนําสิ่งท่ีผูปกครองคนหนึ่งพูด มา สะทอนกลับ พูดซํ้า และเรียบเรียงคําพูดใหมโดยคงใจความเดิม แลวสื่อ
ใหท้ังกลุมฟง เปนการแสดงใหเห็นวาคุณไดยินและเขาใจสิ่งท่ีผูปกครองคนนั้นพูดและรูสึก การทําเชนนี้จะมี
ประโยชนในการสรุปยอหรือใหความกระจางตอประเด็นหลักท่ีผูปกครองตองการสื่อ ใหท้ังกลุมเขาใจดวย   

แสดงความช่ืนชม ท่ีผูปกครองเสนอความคิดเห็นในการพูดคุย ขอบคุณผูปกครองคนนั้นท่ีแบงปนเรื่องราว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนเรื่องราวเชิงลบหรือทําใหไมสบายใจ ยกเอาสวนท่ีสําคัญของสิ่งท่ีผูปกครองคนนั้นพูด
มาอธิบายเม่ือเห็นวาจะเปนประโยชนตอการเรียนรูของกลุม   

ใชภาษาทาทางเพ่ือสื่อใหเห็นวาคุณตั้งใจฟง ยอมรับและเคารพสิ่งท่ีผูปกครองคนนั้นแสดงออก เรียกชื่อผูพูด 
เอนตัวเขาหาเขา สบตา พยักหนา และใหความสนใจกับพอแมท้ังหมดในกลุมเพ่ือบอกใหเขารูวาเขาเปนสวน
หนึ่งของการพูดคุยนี้ และมีสวนรวมอยูดวย  

เขาใจความรูสึกของพอแมโดยแสดงอาการรับรูความรูสึกของเขาและแสดงใหเห็นวาคุณหวงใย คุณเห็นวาเขา
สําคัญ และยอมรับความรูสึกของเขาวาเปนความจริง และเม่ือพอแมพบกับปญหาในการเลี้ยงดูเด็ก คุณก็อาจ
บอกใหเขารูวาปญหาแบบนี้พบไดเปนปกต ิและมีพอแมอีกหลายคนม่ีประสบปญหาแบบนี้เหมือนกัน พอแมท่ี
ตองจัดการกับปญหาพฤติกรรมของลูกมักรูสึกโดดเดี่ยวและอับอาย โดยไมรูวาท่ีจริงแลวการเลี้ยงดูเด็กเปน
เรื่องท่ีลําบากสําหรับทุกคน  
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ตัวอยางของการยอมรับจากการฝกในกลุม  

(ฝกใชเทคนิค การใชเวลาอยูดวยกันตามลําพังกับเด็ก): 

 

วิทยากร:  คณุรูส้กึอยา่งไรบา้งในฐานะทีเป็นผูป้กครองท่ีปล่อยให ้ “ลกู” ของคณุเป็นฝ่ายนาํในชั่วโมง

การฝึกหดันี?้  

ผู้ปกครอง:  ตอนแรกฉนัก็รูส้กึอึดอดั เพราะอยากจะบอกลกูใหท้าํอย่างโนน้อยา่งนี ้ แตแ่ลว้ฉนัก็มองด ู

“ลกู” ของฉนัแลว้เริ่มทาํตามในสิ่งท่ีเขาอยากทาํ  

วิทยากร:  ฉนัพอจะเขา้ใจไดว้า่ตอนแรกคณุจะรูส้กึอดึอดัอยู่บา้งเพราะคณุอยากเป็นคนนาํกิจกรรมนี ้

การรูส้กึแบบนีเ้ป็นเร่ืองปกติมาก แตห่ลงัจากลองทาํไปสกัครูค่ณุก็พบวา่คณุสามารถปลอ่ย

ให ้“ลกู” ของคณุนาํกิจกรรมและทาํตามคาํแนะนาํของเธอได ้ขอบคณุมากท่ีเลา่ใหฟั้งนะคะ”  

 

2. การสํารวจ  

ใหเวลากับการสํารวจประสบการณใหเต็มท่ีกับผูเขารวมอบรม เพ่ือท่ีจะชวยพอแมแกปญหา (หรือเพ่ือเนนให
เห็นประสบการณดานบวก) เราจําเปนจะตองรูใหชัดวาเกิดอะไรข้ึน ไมวาจะเปนในขณะท่ีทํากิจกรรมท่ีบาน 
หรือในระหวางการทํากิจกรรมในชั่วโมงการอบรม  

การสํารวจชวยใหเราเขาใจสถานการณไดดีข้ึนและมองเห็นปญหาท่ีพอแมตองเผชิญไดชัดข้ึน  

การสํารวจยังชวยพัฒนาทักษะการสังเกตสําหรับพอแม ชวยใหเขาเขาใจวาสิ่งท่ีเขาทําสัมพันธกับพฤติกรรม
ของลูกอยางไร  

ควรถามคําถามเพ่ือใหรูถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับเหตุการณหรือประสบการณท่ีผูปกครองนํามาเลา เพ่ือให
คุณเขาใจมันอยางเต็มท่ี  

ถาผูปกครองคนหนึ่งเลาใหฟงถึงประสบการณท่ียากลําบาก การมีขอมูลเพ่ิมข้ึนจะชวยใหคุณและกลุมพิจารณา
หาทางออกท่ีเปนไปไดสําหรับสถานการณนั้นไดดีท่ีสุด  

ถามเกี่ยวกับประสบการณหรือเหตุการณนั้นวา อะไร ท่ีไหน เม่ือไหร ใคร และอยางไร แสดงความอยากรูใน
การถามของคุณ  

สํารวจความรูสึกของผูปกครองคนนั้นและของเด็ก (ถาเหมาะสม)  

ตัวอยางคําถามท่ีเปนไปไดของการสํารวจ จากการฝกทํากิจกรรม การใชเวลาตามลําพังกับเด็ก 

วิทยากร: การใหเด็กนําเวลาท่ีอยูดวยกันตามลําพังเปนอยางไรบาง? คุณสังเกตวามีอะไรตางไปจากปกติในการ
ปฏิบัติตอกันระหวางคุณกับเด็กไหม?  

คุณคิดอะไรบางในขณะนั้น?  

การตามเด็กทําใหคุณรูสึกอยางไร?  

คุณคิดวามันทําใหลูกของคุณรูสึกอยางไร?  
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ตัวอยางของ การสํารวจ กับพอแมในเวลาท่ีพูดคุยกันเรื่องการฝกทํากิจกรรมการใชเวลาตามลําพังกับเด็ก:  

ผูป้กครอง: ฉันลองพยายามทาํกิจกรรมการใชเ้วลาอยู่ตามลาํพงักบัลกู แตเ่ขาว่ิงหนีไปเลย  

วิทยากร: มนัคงทาํใหค้ณุรูส้ึกแยเ่หมือนกนันะ ลองเลา่ใหฟั้งอีกหนอ่ยไดไ้หมวา่เกิดอะไรขึน้? คณุพยายาม

จะทาํอะไรกบัเขาตอนนัน้นะ่?  

ผูป้กครอง: คือเขากาํลงัเลน่กบัรถของเลน่ของเขาอยู่ ฉนันั่งลงขา้งเขาแลว้ก็เลน่รถของเขาไปดว้ย แลว้ฉนัก็

เริ่มคยุวา่เขากาํลงัทาํอะไรอยู ่เขาก็ลกุขึน้แลว้ก็เดนิหายไปเลย!  

วิทยากร: ดฉินัเห็นไดช้ดัวา่คณุรูส้กึหงดุหงิดเวลาท่ีเขาเดนิหนีไปหลงัจากท่ีคณุพยายามใชเ้วลาตามลาํพงั

กบัเขา ตอ้งขอชมท่ีคณุพยายามนะ คณุพอจะบอกเราเพิ่มเตมิไดไ้หมวา่เกิดอะไรขึน้? คณุทาํอะไรในขณะที

เขากาํลงัเลน่อยู?่ แลว้เขาโตต้อบอย่างไร?  

3. การเชื่อมโยง  

คือการเช่ือมโยงประสบการณของพอแมหรือเรื่องท่ีนํามาเลา กับแนวคิดท่ีใหญกวา หรือเรื่องหลักท่ีเราพูดถึง
ในระหวางชั่วโมงการอบรม  

คุณอาจเชื่อมโยงเขากับหลักการเก่ียวกับการสรางบานแหงการเกื้อหนุน หรือเก่ียวกับกอนอิฐบล็อกเฉพาะ
เรื่อง หรือหลักการบางขอท่ีกําลังฝกทํากันอยูในชั่วโมงการอบรม  

พอแมอาจสรางความเชื่อมโยงไดเองดวยวาประสบการณบางอยางอาจชวยใหเขาเรียนรูเก่ียวกับสวนอ่ืน ๆ ของ
ชีวิตของเขาเอง การทําเชนนี้เปนการเสริมแรงและชวยใหพอแมจําหลักการสําคัญของการเลี้ยงดูเด็กท่ีดีและ
การสรางบานแหงการเกื้อหนุนได   

ตัวอยางจากการพูดคยุกอนหนาน้ีเก่ียวกับการฝกทักษะ  

วิทยากร: เราเรียนรูอะไรจากประสบการณนี้บาง? (เชิญชวนกลุมใหตอบ)  

สรุปยอ: โดยการใชเวลาอยูตามลําพังกับลูกของเรา และปลอยใหเขานําการเลน เราจะชวยสราง
ความม่ันใจและความรูสึกภูมิใจในคุณคาของตนเอง เด็กจะรูสึกวาไดรับความรักและความชื่นชม 
เม่ือเราใหความสนใจอยางเต็มท่ี วาเขากําลังทําอะไรอยู เราอาจคิดยอนกลับไปถึงสิ่งท่ีเราเรียนรู
ในตอนแรกของการสรางบานแหงการเก้ือหนุน – วาเราจะเสริมสรางความเขมแข็งของ
ความสัมพันธระหวางเรากับลูกไดอยางไร (ชี้ไปท่ีภาพโปสเตอรหรือกลาวอางไปถึงกอนอิฐบล็อก
ในชั่วโมงการอบรมเรื่องการใชเวลาตามลําพังกับลูก)  

 

4.  การนําไปปฏิบัติจริง  

สิ่งท่ีคุณปฏิบัติท่ีบานเทาน้ันท่ีจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงไดจริง!  

หลักฐานจากการวิจัยบอกเราวาถาพอแมไดฝกปฏิบัติในหองอบรม เขาจะมีโอกาสท่ีจะนําทักษะเหลานั้นไปใชท่ี
บานมากกวา  

นั่นหมายถึงวาคุณจะตองเปดโอกาสใหพอแมไดฝกทักษะใหบอยมากท่ีสุด ไมวาจะเปนการฝกเปนกลุมหรือเปน
คู  
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การฝกปฏิบัติอาจเกิดข้ึนในชวงของการพูดคุยกันเรื่องการทํากิจกรรมท่ีบาน เชน ในตอนท่ีผูปกครองเลาใหฟง
ถึงสถานการณท่ีเปนปญหา โอกาสเชนนี้จะชวยใหผูปกครองไดฝกใชการแกไขปญหานั้น กอนท่ีจะนําไปใชจริง
กับลูกท่ีบาน 

 

 

 

 

 

 

  

 
คําแนะนาํ: คุณควรทําอยางไรเมื่อมผีูเขารวมอบรมที่พูดมากเกินไป? 

บางครั้งเรามีผูเขารวมอบรมท่ีตองการแบงปนความคิดและประสบการณมากเกินไป แมวา
วิทยากรควรจะเปดรับความคิดเห็นของทุกคน แตคุณก็ตองจัดการเวลาเพ่ือใหทุกคนมีโอกาสได
พูดดวย ตอไปนี้คือคําแนะนําท่ีควรใชหากบางคนใชเวลามากเกินไปในชวงการอภิปรายกลุม: 

 ขอบคุณผูเขารวมอบรมท่ีแบงปน 

 อธิบายวาการใหคนอ่ืน ๆ มีโอกาสพูดดวยก็เปนเรื่องสําคัญ  

 บอกผูปกครองคนนั้นวาเราทุกคนขอบคุณท่ีไดเรียนรูจากเขามากทีเดียว  

 เสนอใหคุยเพ่ิมเติมไดในระหวางพักหรือหลังการอบรม  

 พูดอางอิงถึงส่ิงท่ีเขานํามาเลา เพ่ือใหเขารูสึกวามีคนฟงและใหเกียรติเขา  
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4.6 |  มีความตระหนักในเรื่องระดับพัฒนาการ
ของเด็กและลักษณะเฉพาะที่สําคัญของ
แตละระดับ  

 

เปนเรื่องสําคัญท่ีเราจะตองตระหนักวาเด็กในวัยตาง ๆ (2-9 ขวบ) จะมีความสามารถและลักษณะเฉพาะท่ี
ตางกัน ลักษณะเหลานี้ในเด็กเล็ก จะเปนตัวกําหนดความคาดหวังของพอแม เปาหมาย และกิจกรรมท่ีจะทํา
รวมกับเด็ก อาจเปนไปไดวาความทาทายหรือปญหาท่ีพอแมตองเผชิญอาจมีรากมาจากการคาดหวังเด็กใน
ลักษณะท่ีเด็กใระดับพัฒนาการของเขายังไมพรอมท่ีจะทําไดก็ได  

ดานตาง ๆ ของพัฒนาการเด็ก 

พัฒนาการเด็กจะมี 5 ดาน คือ ดานรางกาย สังคม-อารมณ การสื่อสารและภาษา ความคิด และการปรับตัว 
ตารางตอไปนี้จะชวยใหเห็นภาพยอ ๆ ของแตละดาน  

ด้าน ความหมาย 

รางกาย /  
การเคลื่อนไหว 

 การใชกลามเนื้อมัดใหญ (เชน การเดิน วิ่ง กระโดด ขวางสิ่งของ ฯลฯ)  
 การใชกลามเนื้อมัดเล็ก (เชน การสวมใสเสื้อผา การเขียน การคัดลอก

ภาพรูปทรงเรขาคณิต การระบายสีดวยสีเทียน การใชชอนกินอาหาร 
ฯลฯ) 

สังคม-อารมณ  การตระหนักรูอารมณและความรูสึกของตนเองและผูอ่ืน  
 ความรูสึกปลอดภัยและผูกพันกับคนอ่ืน ๆ  
 การมีปฏิสัมพันธทางสังคม การปฏิบัติตอคนอ่ืน และการสราง

ความสัมพันธ 

 การเรียนรูผานการเลน  

การสื่อสารและภาษา  ความสามารถท่ีจะเขาใจและสื่อสารกับคนอ่ืนท้ังดานภาษาพูดและภาษา
กาย 

 พัฒนาการทางการพูดท่ีซับซอนมากข้ึน เชน การพูดเปนประโยค การ
เปรียบเทียบ  ฯลฯ  

 รูจักพยัญชนะหรือตัวอักษร รองเพลง เลาประสบการณของวัน อาน
หนังสือ (ในชวงหลังของพัฒนาการ)  

ความคิด  ความสามารถดานความคิด 

 สามารถเรียบเรียงความคิด รวบรวมความสนใจ จดจําเหตุการณ วางแผน
อนาคต  

 นับเลข สังเกตรูปแบบท่ีซํ้ากัน เขาใจเหตุและผล ทดลองทําสิ่งตาง ๆ   

การปรับตัว  ปรับตัวเขากับสถานการณแวดลอม  

 มีความเปนตัวของตัวเอง ทําอะไรดวยตัวเองได  
 กินอาหารเองได แตงตัว เขาหองน้ํา ทํางานบาน ฯลฯ  
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ระยะตาง ๆ ของพัฒนาการเด็ก  

วัยทารก (0-1 ป)  

 อาหาร การนอนหลับ ความสะอาด ความสบายและความปลอดภัย  

 ความผูกพันท่ีม่ันคงกับพอแม/ผูดูแล  

 การกระตุนและการใหความเอาใจใส  

 0-6 เดือน: จะยิ้ม สงเสียงออแอ และรองไหเพ่ือดึงความสนใจจากผูดูแล สิ่งท่ีควรทําคือใหการดูแล
ดวยการกอด อุม ลูบไล และปกปองคุมครอง  

 6-11 เดือน: จะเกาะติดอยูกับพอแม/ผูดูแล โดยเฉพาะในเวลาท่ีรูสึกไมปลอดภัยหรือหวาดกลัว จะ
รองไหหรือตอตานเม่ือผูดูแลเดินจากไป จะคลานตามผูดูแลถาทําได  

 12-23 เดือน: เริ่มเดินและพูด จะสํารวจสภาพแวดลอมของตนเอง  

วัยหัดเดนิ (2-3 ปี)  

 เหมือนกับขางบน แตมีเพ่ิมอีก คือ ...  

 มีความอยากรูอยากเห็นเพ่ิมข้ึน อยากสํารวจและรูสึกเปนอิสระมากข้ึน  

 อยากเรียนรูวิธีทําสิ่งใหม ๆ (เชน แตงตัวและถอดเสื้อผา) และตองการตัดสินใจเอง  

 ตองการคําชมและการยอมรับ  

 มีความเปนอิสระมากข้ึน สํารวจสภาพแวดลอมรอบตัวเพ่ิมข้ึน  

 เริ่มพูดเปนประโยคและรูคําศัพทเพ่ิมข้ึน  

 ไมชอบท่ีจะแพในการแขงขัน ไมชอบรอใหถึงตาตัวเอง แตจะเริ่มสอนใหรูจักแบงปนได  

 อาจแสดงความรูสึกในลักษณะท่ีรุนแรง อาจเริ่มเรียนรูท่ีจะควบคุมอารมณ  

วัยเด็กตอนตน (4-6 ป)  

 เหมือนกับขางบน แตมีเพ่ิมอีก คือ ...  

 เรียนรูดวยการลงมือทํา การเลน พัฒนาความสัมพันธกับเด็กคนอ่ืน ๆ (การเลนสําคัญมากและชวย
สอนคานิยมทางสังคมได)  

 มีคําถามตาง ๆ และตองการคนหาคําตอบ  

 มีความลําบากท่ีจะแยกแยะระหวางจินตนาการกับความเปนจริง แสดงออกซ่ึงความรูสึกในลักษณะ
รุนแรง  

 อาจพูดคุยเกง ถามคําถามมาก คําตอบท่ีผูใหญใหควรสั้น ๆ แตเปนความจริง เด็กอาจถามซํ้าอีกหาก
ยังไมเขาใจชัดเจน หรือยังตองการขอมูลเพ่ิมเติมอีก  

 ไมชอบใหแพในการแขงขัน ไมชอบแบงปนหรือรอใหถึงตาตัวเอง แตสามารถสอนใหรูจักการแพ และ
การรอใหถึงตาตัวเองได  
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วัยเด็กตอนกลาง (7-9 ป)  

 เหมือนกับขางบน แตมีเพ่ิมอีก คือ ...  

 สนใจการเรยีนรูท่ีโรงเรียน  

 เริ่มตองการความเปนอิสระและความไววางใจ  

 ตองการใชเวลากับเด็กคนอ่ืน ๆ  

 อาจแสดงความสนใจในเรื่องศาสนา ดานจิตวิญญาณ  

 อาจโตตอบกับผูใหญเพ่ือแสดงใหเห็นวาเขา “รู”  

 อาจมีความขัดเขินหรือออนไหว อาจขยันขันแข็งมาก เด็กจะสามารถจัดการกับความโกรธและทนตอ
ความหงุดหงิดไดดีข้ึน  

 

 

4.7 | การทําใหการอบรม PLH สําหรับเด็กเล็ก 
เปนท่ีเรียนรูอยางมีความสุข  

พอแมและผูดูแลเด็กจะอยากมารวมการอบรมและรวมทํากิจกรรมตาง ๆ ถาคุณสรางสภาพแวดลอมใหมี
บรรยากาศของการตอนรับ เปดรับ และใหเกียรติ  

ทุกคนชอบสถานท่ีท่ีอบอุนและเชิญชวน หากคิดถึงกลุมวาเปนเสมือนครอบครัวก็จะดียิ่งข้ึน  

คําแนะนําสําหรับวิทยากร เพ่ือจะชวยใหการอบรม PLH สําหรับเด็กเล็ก เปนท่ีเรียนรูอยางมีความสุข:  

1. เชื้อเชิญใหพอแมมีสวนรวม: สังเกตใหดีเม่ือมีใครบางคนพยายามไมแสดงออก และถามวาเขาอยาก
แสดงความเห็นหรือแบงปนประสบการณบางไหม  

2. พยายามทําใหม่ันใจวาทุกคนในหองไดยินเสียงคุณ (และไดยินเสียงกันและกันดวย)  

3. พยายามจัดหองใหทุกคนมองเห็นกระดาษฟลิปชารต โปสเตอรท่ีแสดงเรื่องเลาท่ีมีภาพประกอบ และ
ภาพบานแหงการเกื้อหนุน  

4. นั่งลงในเวลาท่ีคุณกําลังพูด พยายามใหอยูในระดับสายตาของพอแมและนั่งอยูรวมกับกลุม หากทําได 
ใหนั่งปะปนไปกับกลุมพอแมแทนท่ีจะนั่งขางหนากลุม  

5. จัดสถานท่ีใหสบายและมีบรรยากาศท่ีตอนรับ  

6. พยายามจัดเกาอ้ีใหพอสําหรับทุกคน และจัดหองใหสะอาด ใชพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ (หาก
สามารถจัดได) ในฤดูรอน ตกแตงหองใหสวยงามถาทําได! 

7. ตรวจสอบวาควรพูดกับผูเขารวมอบรมดวยภาษาอะไรจึงจะสื่อสารไดดีท่ีสุด  

8. สังเกตวาบางคนมีความตองการพิเศษเนื่องจากความพิการหรือผิดปกติของรางกายหรือไม แลวจัด
สภาพใหเก้ือหนุนใหเขาสามารถรวมทํากิจกรรมได  

 

 



 
72 
 

การเล้ียงดูเด็กเพ่ือใหมีสุขภาพดีตลอดชีวิต สําหรับเด็กเล็ก – ฉบับภาษาไทย    |   บทนํา 
หลักสูตรการอบรม 
คูมือวิทยากร  
 

 

9. ใหเกียรติ เคารพทุกอยางท่ีพอแมแบงปนในกลุม  

10. อาจมีการหัวเราะสนุกสนานกันมากในกลุม แตขอใหระมัดระวัง ควรหัวเราะดวยกัน แตไมใชหัวเราะ
ขบขันบางคนแมวาสิ่งท่ีเขาพูดอาจดูไมเขาทา ทุกอยางท่ีเกิดข้ึนคือโอกาสท่ีจะไดเรียนรูกอนอิฐบล็อก
กอนใหม  

11. ยกยอ่งชมเชยพอ่แมท่ี่พยายามและทุม่เทความตัง้ใจ  

12. แสดงพฤตกิรรมท่ีคณุตอ้งการใหพ้อ่แมป่ฏิบตั ิโดยการทาํใหเ้ห็นเป็นแบบอยา่งในการปฏิบตัติอ่เขา  

13. ยกยอ่งชมเชย เคารพ และทบทวนสิ่งท่ีพอ่แมแ่บง่ปันในกลุม่  

 

และทายทีสุ่ด ตองทําใหเปนการอบรมที่สนุกสําหรับคุณดวย! 
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 ชั่วโมงที ่1: 

 

 

 

 

 

การใชเวลาตามลําพังกับเด็ก 
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จุดประสงค เพ่ือแนะนําหลักสูตรการอบรมใหพอแมหรือผูปกครองเด็ก และเพ่ือกําหนดขอตกลง
เบ้ืองตนและเปาหมายรวมกัน   

เพ่ือแนะนําพอแมใหรูจักวิธีใชเวลาตามลําพังกับเด็ก โดยใชการเลนแบบใหเด็กเปนผูนํา
กิจกรรม และวิธีการบอกเด็กตามท่ีมองเห็น  

กอนอิฐบล็อก   ยิ่งคุณใชเวลากับเด็กในทางบวกมากเทาไหร คุณก็จะใชเวลาในทางลบกับเด็กนอยลงเทาน้ัน  

ปลอยใหเด็กเปนฝายนํากิจกรรมเมื่อใชเวลาอยูดวยกันตามลําพัง  

การบอกเด็กตามท่ีมองเห็น จะชวยใหเด็กพัฒนาทักษะทางภาษา  

สิ่งท่ีคุณทําท่ีบานน่ันแหละท่ีจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญได! 

วัสดุอุปกรณท่ีตองใช เอกสารการลงทะเบียน ปายช่ือ เทปกาว ปากกา กระดาษ กระดาษฟลิปชารตแผนใหญ 
ของเลน กระดาษสําหรับใหพอแมเขียนเปาหมายของแตละคน  

ของวางและเครื่องดื่มสําหรับชวงพัก  

โปสเตอรภาพบานแหงการสนับสนุน คูมือพอแมและผูปกครอง เรื่องประกอบภาพ  

การเตรียมตัว  จัดหองดวยการวางเกาอ้ีเปนวงกลม  

เตรียมอุปกรณ เอกสาร และปายช่ือ  

กลาวตอนรับ (10 นาที) กลาวตอนรับสมาชิกท้ังกลุม  

ขอบคุณท่ีเขามาเขารับการอบรม  

ทํากิจกรรมออกกําลัง  

นําเสนอภาพรวม (30 นาที) ภาพรวมของหลักสูตร  

กฎระเบียบหรือขอตกลงเบ้ืองตน  

เปาหมายของพอแม  

พักรับประทานอาหารวาง และกิจกรรมกระตุนพลัง (10 นาที) 

กิจกรรมหลัก (60 นาที) 

การใชเวลาตามลําพังกับเด็ก  

เรื่องเลาท่ีมีภาพประกอบ เรื่องท่ี 1 การใชเวลาตามลําพังกับเด็ก  

เรื่องท่ี 2 การควบคุมมากเกินไป  

เรื่องท่ี 3 ปลอยใหเด็กเปนฝายนํา  

อภิปรายกันในกลุม: การใชเวลาตามลําพังกับเด็ก    

ฝกปฏิบัติ: กิจกรรมท่ีทําในขณะใชเวลาตามลําพังกับเด็ก  

สรุปทบทวน: สิ่งสําคัญสําหรับการใชเวลาตามลําพังกับเด็ก   

คูฝกปฏิบัติ PLH (5 นาที) มอบหมายใหเปนคูฝกปฏิบัติ PLH 

มอบหมายกิจกรรมท่ีบาน   

(10 นาที) 

แตละวันใหใชเวลา 5 นาทีเพ่ืออยูตามลําพังกับลูกโดยใชกิจกรรมการเลนท่ีเด็กเปนผูนํา 
และการบอกเด็กตามท่ีมองเห็น   

การออกกําลังหลังจากตื่นนอนทุกเชา  

หยุดพักสักครู เมื่อไหรก็ตามท่ีคุณรูสึกเครียดหรือไมสบายใจ   

นัดพบหรือติดตอคูฝกอบรม PLH หน่ึงครั้งในชวงสัปดาห  

ปดทายชั่วโมง (5 นาที)  ขอบคุณและชมผูปกครอง  
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1.1  | รายละเอียดของเนื้อหาการอบรมใน   
ชั่วโมงที่หนึ่ง 

[สวนนี้ของคูมือทําไวเพ่ือชวยใหคุณเตรียมตัวนําการอบรมในช่ัวโมงท่ีหนึ่ง เปนขอมูลท่ีจะชวยใหคุณ

จําหลักการสําคัญในขณะนําเสนอการอบรมใหกับผูปกครอง เนื้อหาของช่ัวโมงนี้จะเริ่มในสวนท่ี 1.2] 

 

ชั่วโมงแรกจะเปนตัวกําหนดบรรยากาศของการอบรมตลอดหลักสูตร จึงเปนเรื่องสําคัญท่ีวิทยากรจะตองสราง

พ้ืนท่ีซ่ึงทําใหผูเขารับการอบรมรูสึกวาไดรับการตอนรับและปลอดภัย รูสึกผอนคลาย  

เราจะเริ่มโดยการกลาวตอนรับและขอบคุณพอแมและผูปกครองท่ีมาเขารับการอบรม และความมุงม่ันของเขา

ท่ีจะพัฒนาชีวิตของเด็กท่ีดูแลอยู หลังจากนั้นจึงแนะนําหลักสูตรเพ่ือใหพอแมพอจะคาดเดาไดวาจะเกิดอะไร

ข้ึนบาง  

ในชั่วโมงแรกนี้ เราจะใหโอกาสผูเขารวมการอบรมไดอธิบายเหตุผลและจุดประสงคท่ีมารวมอบรม การทํา

เชนนี้จะชวยใหแตละคนเกิดความรูสึกเปนเจาของในกระบวนการอบรม และชวยใหเราเรียนรูเก่ียวกับพอแม

หรือผูปกครองแตละคนดวย  

ในชวงแรกของชั่วโมงท่ีหนึ่งนี้ สิ่งท่ีวิทยากรตองการทําใหสําเร็จ 5 อยาง ไดแก: 

1. ตอนรับพอแมและผูปกครองเขาสูการอบรม  

2. แนะนําหลักสูตรการอบรม  

3. กําหนดระเบียบขอตกลงเบื้องตน  

4. ใหโอกาสพอแมทุกคนไดเลาใหกลุมฟงวาการมาอบรมนี้ตัวเองมีเปาหมายอยางไร   

5. แนะนํากิจกรรม การใชเวลาตามลําพังกับเด็ก  

 

ภาพรวมของหลักสูตรการอบรม PLH สําหรับเด็กเล็ก  

ในตอนเริ่มตนของชั่วโมงท่ีหนึ่งนี้ เราจะนําเสนอภาพรวมของหลักสูตร PLH สําหรับเด็กเล็ก และจุดประสงค

ของการอบรมกอน   

ในการอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ หลายแหงมักจะเปนการบรรยายท่ีคอนขางมาก และผูเขารวมอบรมมักจะตองนั่ง

ฟงอยางเงียบๆ แตหลักสูตรนี้จะไมเปนอยางนั้น แทนท่ีจะนั่งฟงเฉย ๆ เราจะมีกิจกรรมท่ีตองลุกข้ึนมาทํามาก

ทีเดียว   
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พอแมและผูปกครองจะไดเรียนรูอยางแข็งขัน เก่ียวกับทักษะตาง ๆ ท่ีจะชวยเสริมสรางความเขมแข็งของ

ความสัมพันธกับเด็ก และการจัดการกับพฤติกรรมท่ีเปนปญหาของเด็ก ในบรรยากาศท่ีสนุกสนานและรวมแรง

รวมใจกัน  

พอแมและผูปกครองจะเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีตองฝกปฏิบัติ ไดเรียนรูเก่ียวกับนิทานและเกม ไดฝก

ทักษะการเลี้ยงดูเด็กดวยกัน และมีโอกาสท่ีจะไดฝกปฏิบัติตอท่ีบานอีกมากทีเดียว  

และยิ่งไปกวานั้นพอแมสวนมากจะคาดหวังวาเราจะมีคําตอบสําหรับทุกอยาง  

แตนั่นไมใชวิธีการท่ีเราจะใชในการอบรมหลักสูตรการเล้ียงดูเด็กใหมีสุขภาพดีตลอดชีวิตนี้  

สําหรับการอบรมในหลักสูตร PLH สําหรับเด็กเล็ก นี้ วิทยากรกับพอแมหรือผูปกครองจะเปนผูรวมมือกัน

หรือเปนหุนสวนซ่ึงกันและกัน ในการกําหนดแผนการและฝกวิธีการแกปญหาท่ีจะชวยใหพัฒนาชีวิตท่ีบานใหดี

ข้ึนได  

พอแมหรือผูปกครองเด็กคือผูเช่ียวชาญในสถานการณชีวิตของเขาเอง หนาท่ีของเราคือชวยใหเขาเรียนรู

ท่ีจะบรรลุเปาหมายท่ีเขากําหนดไวไดดวยตัวเอง   

คุณควรตระหนักดวยวาพอแมหรือผูปกครองเด็กท่ีมารวมอบรมจะมีอายุ มีคานิยม และมีสถานการณแวดลอม

ในชีวิตท่ีแตกตางกันไป เราจึงตองพยายามใหความเคารพในความหลากหลายของเขาดวย  

เราควรชวยใหพอแมรูสึกวาสามารถแสดงความคิดเห็นหรือความรูสึกไดอยางสบายๆ และในขณะเดียวกันก็

เขาใจวาจะไมมีการกดดันหรือบังคับใหแสดงออกในสิ่งท่ีไมตองการหรือไมสะดวกใจท่ีจะแบงปน   

 

การใชเวลาตามลําพังกับเด็ก  

ในชั่วโมงท่ีหนึ่งนี้ เราจะชวยใหพอแมหรือผูปกครองคนพบวาการใชเวลาตามลําพังอยางมีคุณภาพกับเด็กจะ

เปนการสรางความสัมพันธในทางบวกกับเด็กดวย  

การใชเวลาตามลําพังมีความสําคัญตอเด็กมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเปนการชวยใหเด็กไดสํารวจและเรียนรู

โลกผานการเลน  

เม่ือพอแมแสดงใหเด็กเห็นวาสิ่งท่ีเด็กทํานั้นสําคัญสําหรับพอแม จะเปนการชวยใหความสัมพันธกับเด็กดีข้ึน

ดวย  

เราเรียกการทําเชนนีว้า “การใชเวลาตามลําพัง” กับลูกของคุณ  

การใชเวลาตามลําพังกับเด็กนี้ ชวยใหเด็กรูวาพอแมหรือผูปกครองเฝาดูและสนใจในสิ่งท่ีเขาเลือกทํา  
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แตไมไดหมายถึงการคอยเฝาระวังและควบคุมเด็กใหประพฤติตัวใหเหมาะสมอยูเสมอ ซ่ึงเปนทักษะท่ีสําคัญ

อีกอยางหนึ่ง ซ่ึงพอแมจําเปนตองทราบและจะไดกลาวถึงในชั่วโมงตอไป  

มันเปนการแสดงความสนใจเด็กเฉพาะตัวของเขาเอง  

พอแมหลายคนท่ีมีลูกซ่ึงมีพฤติกรรมท่ีเปนปญหามักจะไมคอยมีความสุขกับความสัมพันธกับเด็กมากนัก พอแม

เหลานี้มักใชเวลาสวนใหญเพ่ือพยายามหยุดหรือหามลูกไมใหดื้อหรือซนมากกวา  

เม่ือเด็กเลนอยูเงียบ ๆ อยางเพลิดเพลิน พอแมมักจะถอนหายใจดวยความโลงอกและปลอยเด็กไวตามลําพัง

อยางนั้น แตท่ีจริงแลวตอนนี้แหละท่ีจะมีประโยชนมากท่ีจะ “ใสใจ” กับเด็กและคอยติดตามดูวาเขากําลังทํา

อะไรอยู  

การใชเวลาตามลําพังกับเด็ก ชวยใหเด็กรูสึกวาพอแมหรือผูปกครองเห็นคุณคาในตัวของเขาในฐานะบุคคลหนึ่ง 

ชื่นชมกับสิ่งท่ีเขาทํา และไมใชเพียงแคคอยกังวลวาเขาจะทําตามท่ีผูใหญบอกหรือไมเทานั้น  

เม่ือมีใครสักคนหนึ่งตั้งใจฟงคุณและสังเกตเห็นวาคุณกําลังทําอะไรอยู มันจะทําใหคุณรูสึกดี เพราะคุณ

รูสึกวามีคนเห็นคุณคาและความสําคัญของคุณ  

ลองคิดถึงคนท่ีดูใสใจและหวงใยคุณ การท่ีคุณรูสึกเชนนั้นก็เพราะเขาแสดงความสนใจคุณและบอกใหคุณรูวา

ความคิดเห็นของคุณสําคัญสําหรับเขานั่นเอง   

สถานการณเชนนี้จะเกิดข้ึนอยางเปนธรรมชาติเม่ือพอแมและเด็กมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน เด็ก ๆ จะ

สังเกตเห็นความใสใจของพอแม และตอบสนองในทางบวกเชนเดียวกัน  

 

การเลนที่เด็กเปนฝายนํา  

การเลนท่ีเด็กเปนฝายนํา หมายถึงการท่ีพอแมหรือผูดูแลเด็กปลอยใหเด็กนําในขณะท่ีทํากิจกรรมรวมกัน

ระหวางการใชเวลาตามลําพังกับเด็ก  

พอหรือแมสามารถแนะนํากิจกรรมนี้กับเด็ก ๆ ไดโดยแคเพียงบอกวา “แมมีเวลาท่ีจะอยูตามลําพังกับลูก 5 

นาที ลูกอยากทําอะไรบางละ?”  

การเลนท่ีเด็กเปนฝายนํา ชวยเสริมความม่ันใจและความภูมิใจในคุณคาของตนเองใหเด็ก และแสดงใหเด็ก

เห็นวาขอเสนอแนะของเขานั้นสําคัญสําหรับพอแมดวย  

เด็กจํานวนมากใชเวลาสวนใหญไปกับการถูกสั่งใหทําหรือหามไมใหทําอะไรบางอยาง การเลนท่ีเด็กเปนฝาย

นํา ชวยใหเด็กพัฒนาความสามารถท่ีจะทําอะไรไดเองอยางเปนอิสระและเปดโอกาสใหเลือกทําสิ่งตาง ๆ ดวย

ตัวเอง  
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การใชกิจกรรม การเลนท่ีเด็กเปนฝายนํา ยังชวยใหพอแมหรือผูดูแลเด็กหลุดออกจากบทบาทท่ีตองเปนผูนํา

และตองคิดหากิจกรรมตาง ๆ มาทํากับเด็กอยูตลอดเวลา พอแมหรือผูดูแลเด็กบางคนอาจรูสึกลําบากท่ีจะเลน

กับเด็ก การเลนท่ีเด็กเปนฝายนํา เปดโอกาสใหพอแมไดเห็นวาลูกชอบทําอะไรบาง และติดตามกิจกรรมของ

ลูกไปโดยเพียงแคพูดวา “โอเค เริ่มไดเลย!” แตก็ตองมีขอบเขตตามสมควร!   

การเลนท่ีเด็กเปนฝายนํา ไมไดหมายความวาเด็กจะทําอะไรก็ไดตามใจชอบ  

เปนเรื่องสําคัญท่ีจะตองเตือนพอแมวาในชวงเวลาท่ีอยูดวยกันตามลําพังนี้ พอแมยังคงเปนผูควบคุมอยูตั้งแต

เริ่มตนจนจบ และยังเปนผูท่ีจะกําหนดขอบเขตของกิจกรรมท่ีจะอนุญาตใหเด็กเลือกทําในชวงเวลานี้ดวย  

ในวัฒนธรรมท่ียึดถือวาอํานาจของพอแมเปนสิ่งท่ีเด็กจะตองเคารพ พอแมอาจรูสึกอึดอัดกับการใชเทคนิค การ

เลนท่ีเด็กเปนฝายนํา วิทยากรควรย้ําใหม่ันใจวาพอแมจะยังมีอํานาจอยูเสมอ ในการท่ีจะอนุญาตใหเด็กเปน

ฝายนําได  

การเลนท่ีเด็กเปนฝายนํา อาจเปนเรื่องทาทายสําหรับเด็กดวย  

เด็กหลายคนไมเคยไดรับโอกาสใหตัดสินใจวาจะทําอะไร หรือใหไดเปนผูนํา ในตอนแรกจึงอาจจะรูสึกแปลกๆ 

อยูบาง พอแมควรชวยเด็กโดยการเสนอแนะกิจกรรมสองสามอยางท่ีปลอดภัยและเหมาะสมกับระดับ

พัฒนาการ เพ่ือใหเด็กเปนฝายเลือกทําก็ได  

ควรจําไวเสมอวากิจกรรมท่ีเสนอแนะใหเด็กจะตองเปนสิ่งท่ีเด็กชอบทําอยูแลวดวย ในชั่วโมงนี้ของการอบรม 

คุณจะชวยพอแมใหคิดถึงกิจกรรมท่ีอาจทําได ท่ีจะเหมาะสมกับลูกของเขาดวย  

ควรใหเฉพาะความเห็นดานบวกเทานั้น และพยายามหลีกเลี่ยงการใหความเห็นแบบวิพากษวิจารณหรือถาม

คําถามหลาย ๆ ครั้งในขณะท่ีใชเวลาตามลําพังกับเด็ก 

โปรดจําไวเสมอวาการใชเวลาตามลําพังกับเด็กคือเวลาพิเศษของเด็กท่ีจะไดเปนฝายนํา และไมมีการทําผิด

หรือถูกในการเลน ตราบใดท่ีเปนการเลนท่ีปลอดภัย หนาท่ีของพอแมคือการแสดงความสนใจและตามการนํา

ของเด็กเทานั้นเอง  

 

ขอสังเกต:  สําหรับคําแนะนําเพ่ิมเติมเก่ียวกับ การใชเวลาตามลําพังกับเด็ก โปรดทบทวนจากคําแนะนํา

เพ่ิมเติมท่ีใหไวในตอนทายของคูมือเลมนี้ 
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1.2 | การกลาวตอนรับ 

วิทยากรควรกลาวตอนรับพอแมหรือผูดูแลเด็กแตละคนอยางอบอุนและกระตือรือรน เม่ือเขาเดินทางมาถึง

หองอบรม  

มอบกระดาษท่ีบันทึกเปาหมายของพอแมในการมาอบรมไว ควรเปนเปาหมายเดียวกันกับท่ีพอแมกําหนดไวใน

วันท่ีวิทยากรไปเยี่ยมบานกอนเริ่มการอบรม 

ปายชื่อ 

มอบปายชื่อใหกับพอแมแตละคนเพ่ือใหทุกคนรูจักชื่อสมาชิกในกลุม วิทยากรควรเปนตัวอยางโดยการเรียกชื่อ

ผูเขารับการอบรมเพ่ือท่ีพอแมจะไดถือเอาเปนแบบอยางไปปฏิบัติกับลูกของตนเองดวย  

หยุดพกัสักครู  

ในตอนเริ่มตนชั่วโมงท่ีหนึ่ง วิทยากรควรนําใหผูปกครองฝกทําเทคนิค หยุดพักสักครู ไปดวยกัน อาจทําแบบ

สั้น ๆ (ประมาณแคหนึ่งนาที) ก็ได  

หลับตา  

มุงความสนใจไปท่ีความคิด อารมณ และความรูสึกทางประสาทสัมผัสรางกาย (15 วินาที)  

มุงความสนใจอยูท่ีการหายใจ (30 วินาที) 

ขยายความรูตัวออกไปใหท่ัวรางกาย สัมผัสกับเสียงท่ีอยูรอบตัว (15 วินาที) 

ลืมตา  

การฝกนี้จะชวยใหพอแมคุนเคยกับกิจกรรมนี้ และสามารถเอาไปทําไดดวยตัวเอง  

การออกกําลังกาย  

สอนใหพอแมทําทาเคลื่อนไหวหนึ่งชุดท่ีชวยใหขยับท่ัวรางกายจากหัวถึงเทา  

เม่ือสอนใหพอแมออกกําลังกายเปนครั้งแรก คุณจะตองอดทนและอธิบายการเคลื่อนไหวแตละ

อยางใหชัดเจน  

ถาจําเปนก็อาจหยุดช่ัวครูแลวคอย ๆ แกไขทาทางและการเคล่ือนไหวใหถูกตอง  
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พอแมหลายคนจะไมคุนเคยกับการเคลื่อนไหวรางกายและอาจตองการการกระตุนหรือใหกําลังใจ และ

คําแนะนํามากกวาท่ีคิด 

ถาบางคนยืนไมไหว คุณก็สามารถกระตุนใหเขารวมกิจกรรมใหไดมากท่ีสุดโดยใชทานั่งก็ได  

สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ ควรพยายามใหการเคล่ือนไหวนั้นล่ืนไหลอยางเปนธรรมชาติ และการหายใจ

ควรมีลักษณะท่ีผอนคลาย  

ท่ีสําคัญอีกอยางคือรางกายของผูเขารวมอบรมจะตองผอนคลาย โดยเฉพาะท่ีแขน ขา คอ ไหล และใบหนา  

หลังจากท่ีคุณนําการออกกําลังกายไปในแตละชั่วโมงแลว จะชวยใหพอแมรูสึกผอนคลายและสบายมากข้ึนกับ

ทาทางการเคลื่อนไหวนี้  

ควรพยายามกระตุนใหพอแมทํากิจกรรมการออกกําลังกายนี้ท่ีบานอยางตอเนื่องไปเรื่อย ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พอแมควรบริหารรางกายหลังจากต่ืนนอนทุกเชา  
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1.3 | บทเรียนหลัก – แนะนาํใหรูจักหลักสูตรการ
อบรม 

 

การสรางบานแหงการเกื้อหนุน  

หมายเหตุ:    เอาโปสเตอร บานแหงการเกื้อหนุน ออกมาติดตั้งเพ่ือแสดงใหเห็นในขณะท่ีแนะนําการ

อบรม ในระหวางการเย่ียมบานกอนเริ่มการอบรม วิทยากรควรไดอธิบายแนวคิดของ 

บานแหงการเกื้อหนุน ไปแลว การพูดคุยครั้งนี้เปนการเปดโอกาสใหพอแมไดซักถาม

ขอสงสัยในกลุม  

การแนะนํานี้เปนการชวยใหมองเห็นภาพรวมของหลักสูตรการอบรม  

การใหภาพโครงสรางของกิจกรรมในการพบกัน 8 ครั้งตอไปนี้มีความสําคัญเหมือนกับการใหแผนท่ีเดินทางซ่ึง

พอแมหรือผูปกครองจะตองไปดวยกันเปนกลุม  

ภาพบานหรือบานแบบไทยนี้จะใชเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการสรางความสัมพันธท่ีม่ันคงและ

เปนไปในทางบวกกับเด็ก  

ฝาผนัง เปนสัญลักษณของการมีปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางพอแมหรือผูปกครองและเด็ก การใชเวลาตามลําพังกับ

เด็ก การพัฒนาทักษะทางภาษา การพูดคุยเก่ียวกับความรูสึก การชมเชยและสนับสนุนพฤติกรรมท่ีดี  

ฝาผนังคือรากฐานของการเล้ียงดูเด็กท่ีดี เปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดของหลักสูตรการอบรมนี้  

เม่ือเราคิดถึงหลังคา เราจะมุงเนนท่ีการกําหนดขอบเขต การกําหนดกฎระเบียบของบาน และการจัดการกับ

พฤติกรรมท่ีเปนปญหา  

เม่ือพอแมใชเวลามากข้ึนในการพัฒนาความสัมพันธในเชิงบวกกับลูก ๆ ก็มักจะชวยใหใชเวลาในการอบรมสั่ง

สอนลูกนอยลงดวย  

ยิ่งพอแมใชเวลาเลนกับลูกและชมเชยลูก เด็ก ๆ ก็จะดื้อและเรียกรองความสนใจดวยวิธีทางลบนอยลงดวย  

เม่ือท้ังพอแมและลูกรูสึกวาไดรับความรักและการดูแลท่ีดี พอแมก็จะเครียดนอยลง  

ถาฐานของบานแข็งแรง การดูแลรักษาหลังคาก็จะงายข้ึน   

หากฝาผนังทําดวยวัสดุท่ีคุณภาพไมดีและกอผลกระทบในทางลบ หรือเหมือนกับเราใชเวลาท้ังหมดไปกับการ

กังวลเก่ียวกับหลังคา (สรางกฎระเบียบ อบรมสั่งสอน และลงโทษเด็ก) โดยไมไดสรางกําแพงท่ีแข็งแรง บาน

แหงการเกื้อหนุนของเราก็จะพังทลาย  
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เด็ก ๆ จะรูสึกวาขาดความสัมพันธกับครอบครัว รูสึกไมม่ันคงทางใจ และเริ่มมีพฤติกรรมท่ีเปนปญหา พอแมก็

จะรูสึกเครียดและไมมีความสุข  

ในทายท่ีสุด “แสงอาทิตยแหงความเอาใจใสในเชิงบวก” เปนสัญลักษณท่ีบอกใหเรารูวาเด็กจะตองไดรับ

ความสนใจในทางบวกจากพอแมหรือผูดูแลใหมากท่ีสุดท่ีจะเปนไปได  

ในขณะท่ีเรากําลังสรางบานแหงการเกื้อหนุนอยูนี้ วิทยากรจะตองไมลืมท่ีจะชมเชยพอแมในความทุมเท

เอาจริงในการเล้ียงดูเด็ก ดูแลครอบครัว และดูแลตัวเอง  

 

ขอตกลงเบื้องตน – ส่ิงที่จะชวยใหเราทาํงานดวยกนัไดดี  

การสรางขอตกลงเบื้องตนจะชวยใหหลักสูตรการอบรมนี้เปนพ้ืนท่ีปลอดภัยท่ีเราจะเรียนรูรวมกัน ขอให

สอบถามผูเขารวมอบรม ใหเขาคิดวาอะไรท่ีสําคัญสําหรับเขาท่ีจะทําใหเขารูสึกสบาย ไดรับความเคารพ 

ปลอดภัย และไดรับการสนับสนุนจากกลุม  

ในการพูดคยุกันเกี่ยวกับขอตกลงเบ้ืองตน คุณอาจใชรูปแบบดังตอไปนี้ได: 

พอแมควรแบงปนความคิดเห็นหรือขอมูลในกลุม  

คนหนึ่งในทีมวิทยากรควรเปนคนนํากิจกรรมการอภิปรายนี้ ในขณะท่ีอีกคนหนึ่งจดบันทึกกฎระเบียบและ

ความคิดเห็นลงในกระดาษฟลิปชารต เพ่ือเก็บไวอางอิงถึงในภายหลัง  

ในการกําหนดระเบียบหรือขอตกลงเบ้ืองตน พยายามทําใหเปนการกลาวถึงพฤติกรรมเชิงบวก  

1. คุณอาจเสนอแนะใหพอแมหรือผูปกครองพูดถึงกฎระเบียบเก่ียวกับบางเรื่องโดยเฉพาะ เชน การ

มาถึงท่ีอบรมตรงเวลา การใชโทรศัพทมือถือ การเคารพสิทธิและใหเกียรติผูอ่ืน การถายรูปไปลงในสื่อ

สังคม ฯลฯ  

2. ใชแนวคิดของการ ยอมรับ สํารวจ และ เช่ือมโยง เพ่ือท่ีจะใหเขาใจขอเสนอแนะของแตละคน  

3. คุณอาจใชวิธีพูดทบทวนสิ่งท่ีคุณไดยินแลวชวยพูดคุยทําความเขาใจกับระเบียบท่ีมีคนเสนอข้ึนมา 

เพ่ือใหม่ันใจวาทุกคนเห็นดวยและเขาใจตรงกัน  

4. ตัวอยางเชน ถาบางคนพูดถึงการใหความเคารพผูอ่ืน ใหถามวามันหมายความวาอยางไรสําหรับเขา 

พฤติกรรมแบบไหนท่ีแสดงใหเห็นความเคารพ?  

5. พยายามทําใหม่ันใจวาทุกคนยอมรับและเห็นดวย และมีโอกาสท่ีจะไดออกความเห็น กอนท่ีจะพูดถึง

ขอเสนอแนะขอตอไป  
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ตัวอยางขอตกลงเบ้ืองตนบางขอท่ีอาจมีประโยชน:  

 คุณอาจเสนอใหเติมขอเหลานี้เขาไปหลังจากท่ีผูปกครองทุกคนไดเสนอกฎระเบียบของเขาแลว  

 โปรดมาใหถึงท่ีอบรมตรงเวลาและตัดสินใจวาจะพยายามมาเขารวมอบรมทุกครั้ง  

 หากวันไหนมาไมได โปรดแจงวิทยากรหรือสงขอความบอกดวย   

 ขอใหปดโทรศัพทมือถือเม่ืออยูในชั่วโมงอบรม 

 กรุณายอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน ๆ ไมมีอะไรท่ีถูกหรือผิด ไมวาเราจะพูดหรือทําอะไรในกลุมนี้  

 ทุกคนมีความแตกตางกัน และจะรูสึกวาไดรับประสบการณท่ีตางกันจากการมาอบรมครั้งนี้  

 ทุกคนจะมีโอกาสไดพูดและฝกปฏิบัติ  

 เคารพสิทธิของกันและกันดวยการผลัดกันพูด ฟงและใสใจเม่ือคนอ่ืนพูด  

 สิ่งท่ีพูดกันในกลุมนี้ เราจะไมเอาไปพูดท่ีอ่ืน  

 เปดเผยหรือแบงปนความคิดความรูสึกเทาท่ีคุณรูสึกสบายใจท่ีจะทํา  

 ยอมรับและใหความเคารพวาคนอ่ืน ๆ อาจยึดถือกฎระเบียบท่ีแตกตางจากของตนเอง  

 คุณสามารถซักถามวิทยากรไดทุกอยาง  

 

หมายเหตุ!   ใหเขียน ขอตกลงเบ้ืองตนนี้ลงบนกระดาษแผนใหญ และติดแสดงไวบนฝาผนังในหอง

อบรมทุกครั้งท่ีพบกัน  

 

เปาหมายของพอแมหรือผูปกครอง – เรามาทีน่ีท่ําไม? 

หลังจากกําหนดขอตกลงเบ้ืองตนเพ่ือทํางานรวมกันแลว ใหเปดโอกาสใหพอแมไดแนะนําตัวเองและครอบครัว

ใหทุกคนรูจัก และเลาใหกลุมฟงวาตอนท่ีไดพบกับวิทยากรกอนมาเขารับการอบรมนี้ ไดกําหนดเปาหมายอะไร

ไวบาง  

ผูปกครองแตละคนควรไดกําหนดเปาหมายของตัวเองมากอนแลว โดยใหเปาหมายนั้นชัดเจนและ

เฉพาะเจาะจง เปนในเชิงบวก และเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง  

เปาหมายดังกลาวควรเขียนใสกระดาษท่ีแจกใหตอนท่ีมาถึงท่ีอบรม และบันทึกไวในหนาแรก ๆ ของคูมือพอ

แมแลวดวย  

ขณะท่ีทํากิจกรรมมาถึงตอนนี้ พอแมจะมีโอกาสไดเลาใหคนอ่ืน ๆ ฟง วาตนเองมีเปาหมายอะไร และอาจ

สังเกตพบวาคนอ่ืน ๆ ก็มีเปาหมายคลายคลึงกันดวย  
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หากพอแมบางคนอยากเปลี่ยนแปลงเปาหมายของตนเองในขณะนี้ก็สามารถทําได เพียงขอใหม่ันใจวา

เปาหมายนั้น ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง เปนในเชิงบวก และเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง ในขณะท่ีฟง

พอแมเลา วิทยากรความตั้งคําถามในใจวา  

 เปาหมายนั้นไดเรียบเรียงเปนคําพูดในเชิงบวกหรือไม?  

 มันพูดถึงพฤติกรรมเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งหรือไม?  

 ผูปกครองจะสามารถทําใหสําเร็จตามเปาหมายนั้นในระหวางการอบรมไดหรือไม?  

ถาเปาหมายนั้นเปนเชิงลบ คลุมเครือ ไมนาจะปฏิบัติไดตามนั้น วิทยากรควรใชคําถามเปดเพ่ือนําทางพอแมให

ปรับเปลี่ยนเปาหมายใหเหมาะสมยิ่งข้ึนอีก   

เชนเดียวกันกับตอนท่ีพูดคุยกันเรื่องกฎระเบียบ วิทยากรคนหนึ่งควรนํากิจกรรมในขณะท่ีอีกคนหนึ่งคอย

สนับสนุนในฐานะวิทยากรผูชวยโดยการจดบันทึกลงบนแผนกระดาษฟลิปชารต   

ในชวงเวลาของการทํากิจกรรมนี้ ควรกระตุนใหพูดถึงส่ิงตอไปนี้: 

1. แนะนําตัวเอง แนะนําใหรูจักครอบครัว ลูกๆ และเด็กท่ีกําหนดเปนเปาหมายเม่ือตกลงใจมาเขารับ

การอบรมนี้  

2. บอกชื่อและอายุของเด็กท่ีถูกกําหนดเปนเปาหมาย  

3. เลาถึงเปาหมายท่ีอยากทําใหสําเร็จจากการมาเขารับการอบรมครั้งนี้ ซ่ึงเปนเปาหมายท่ีไดกําหนดไว

ในตอนท่ีพบกับวิทยากรเปนสวนตัวกอนเริ่มการอบรมแลว    

คุณอาจบอกพอแมไดดวยวาในระหวางท่ีการอบรมดําเนินไปนี้ เปาหมายของแตละคนอาจเปลี่ยนแปลงไปก็ได  

เม่ือไหรก็ตามท่ีรูสึกวาผูปกครองคนใดคนหนึ่งสามารถทําไดตามเปาหมายแลว คุณควรบอกใหกลุมรูถึง

ความสําเร็จท่ีนาภูมิใจนี้ และชมเขาใหมากดวย  

คุณควรถามผูปกครองคนนั้นดวยวา เขาคิดวาอะไรท่ีชวยใหเขาทําไดสําเร็จ แลวชวยเขาตั้งเปาหมายอันใหม

ตอไปอีก!   

หมายเหตุ!      ใหบันทึกเปาหมายท่ีเสนอมาทุกขอลงบนกระดาษฟลิปชารต และนํามาทบทวนกันอีก

ครั้งหลังจากท่ีท้ังกลุมไดพูดแลว บางครั้งพอแมอาจมีเปาหมายคลายกัน หรืออาจ

คนพบอะไรใหม ๆ ก็ได! 

 

พักรับประทานอาหารวาง  
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1.4  |   บทเรียนหลกั – การใชเวลาอยูตามลําพัง
กับเดก็  

 

ภาพรวม 

แนะนําเปาหมายหลักของบทเรียนนี้โดยพูดวา  

 

“เปาหมายหลักของวันนีก็้คือ เราจะสรางความสมัพันธที่ดีกับเด็กโดยใชกิจกรรมการใชเวลา
ตามลําพังกับเด็ก ไดอยางไร ลองอานเร่ืองตอไปนี้ ...” 

 

แลวก็นํากลุมอานเรื่องเลาท่ีมีภาพประกอบตอไป  
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เร่ืองเลาพรอมภาพประกอบ  

เร่ืองเลาพรอมภาพประกอบ เร่ืองท่ี 1 – การใชเวลาตามลําพังกับเด็ก… 

คุณยากําลังเลนแตงตัวอยูกับมะลิ ในขณะท่ีกําลังอยูดวยกันตามลําพัง มะลิหยิบเอาผาพันคอสีสวยข้ึนมา  
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ขอสังเกตสําหรับเร่ืองท่ี 1  

เรื่องนี้จะเปนการแนะนําใหรูจักหลักการสําคัญและกอนอิฐบล็อกของการใชเวลาตามลําพังกับเด็กของพอแม 

โดยใชตัวอยางเหตุการณท่ีคุณยาใชเวลาตามลําพังกับหลานอายุสามขวบชื่อมะลิ  

เรื่องนี้แสดงใหเห็นหลักการสําคัญของการปลอยใหเด็กนํา หรือการเลนโดยใหเด็กเปนฝายนํา ซ่ึงเปนหัวใจ

สําคัญของการใชเวลาตามลําพังกับเด็ก  

 

กอนอิฐบล็อก  

ตอไปนี้คือกอนอิฐบล็อกท่ีวิทยากรควรชี้ใหเห็นจากเรื่องเลานี้:  

 นั่งลงใหอยูในระดับสายตาของเด็ก 

 มองท่ีเด็กและสังเกตสิ่งท่ีเด็กกําลังทําอยู  

 เรียกชื่อเด็กเม่ือคุณพูดคุยกับเขา  

 ยอมรับสิ่งท่ีเด็กตองการทําตราบใดท่ีเปนกิจกรรมท่ีปลอดภัย  

 เลนไปตามการนําของเด็กในขณะท่ีใชเวลาตามลําพังกับเขา  

 ใชคําพูดพรรณนาถึงสิ่งท่ีเด็กกําลังทําอยู  

 

ภาพในชองที่ 1 เปนการแนะนําใหพอแมรูจักวิธีใชเวลาตามลําพังกับเด็ก ควรใชคําถามเพ่ือนําใหพอแม

สังเกตวาคุณยาแนะนํากิจกรรมการใชเวลาตามลําพังกับมะลิโดยการพูดวา “ยามีเวลา 5 นาทีท่ีจะใชเวลาตาม

ลําพังกับหนูนะ ลูกอยากทําอะไรบางจะ?” ใหถามพอแมวา:  

 คุณยานํามะลิเขาสูกิจกรรมการใชเวลาตามลําพังดวยกันอยางไร? คุณยาพูดอะไรกับมะลิ? การใชเวลา

ดวยกันตามลําพังนี้นานเทาไหร? (คําตอบท่ีอาจไดรับจากพอแมคือ: คุณยาเรียกชื่อมะลิ คุณยานั่งลงให

อยูในระดับเดียวกันกับมะลิ คุณยามองดูมะลิ แลวถามวามะลิอยากทําอะไร ปลอยใหมะลิเปนคนเลือก

วาจะทําอะไร)  

 มะลิรูไดอยางไรวากิจกรรมการใชเวลาดวยกันตามลําพังนี้นานเทาไหร? ทําไมคุณยาจึงตองบอกวานาน

เทาไหร? (คําตอบท่ีอาจไดรับจากพอแมคือ: คุณยาบอกมะลิวามีเวลา 5 นาที คุณยาอาจจะมีธุระอ่ืน ๆ 

ท่ีตองทําหลังจากนี้)  
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ภาพในชองท่ี 2 ถึง 4 แสดงใหเ้ห็นวา่คณุย่าปล่อยใหม้ะลิเป็นฝ่ายนาํอย่างไร ใหถ้ามผูป้กครอง

ดงัตอ่ไปนี:้  

 คุณยาแสดงทาทางใหเห็นไดอยางไรวากําลังเอาใจใสมะลิอยู? (คําตอบท่ีอาจได: คุณยามองมะลิ เรียกชื่อ

มะลิ) 

 คุณยาทําอะไรท่ีแสดงใหเห็นวาเปนการปลอยใหมะลิเปนฝายนําการเลน? (คําตอบท่ีอาจได: คุณยาปลอย

ใหมะลิเลือกวาจะทําอะไร ยอมรับขอเสนอของมะลิ คอยสังเกตวามะลิกําลังทําอะไรอยู นั่งสบาย ๆ แลว

ปลอยใหมะลิจัดการวาจะทําอะไรในขณะใชเวลาตามลําพังดวยกัน)  

 

ภาพในชองที่ 4 ยังแสดงใหเห็นดวยวาผูปกครองใชคําพูดบรรยายสิ่งท่ีเด็กกําลังอยู ใหถามผูปกครอง

ดังตอไปนี้:  

 คุณยาพูดวาอะไรเม่ือมะลิใสเสื้อผาไดเอง? (คําตอบท่ีอาจจะได: คุณยาใชคําพูดบรรยายสิ่งท่ีเธอเห็น

มะลิกําลังทําอยู)  

ภาพในชองท่ี 5 (และชองท่ีเหลือท้ังหมด) แสดงใหเห็นวาเด็กจะตอบสนองตอการใชเวลาตามลําพังกับ
พอแมอยางไร ใหถามผูปกครองดังตอไปนี้:  

 มะลิรูสึกอยางไรกับการใชเวลาตามลําพังกับคุณยา? (คําตอบท่ีอาจจะได: มะลิมีความสุข รูสึกวามีคน

รัก รูสึกวาตัวเองสําคัญ รูสึกวาไดรับความชื่นชม รูสึกม่ันใจ รูสึกอบอุนใกลชิดกับคุณยา)  

 

ขอใหพยายามใชคําถามเปดเพ่ือใหพอแมคิดหาคําตอบดวยตัวเอง หนาท่ีของวิทยากรคือถามคําถาม 

ผูปกครองตองคิดหาคําตอบเอง!   
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เร่ืองเลาพรอมภาพประกอบ เร่ืองท่ี 2 – การควบคุมท่ีมากเกินไป … 

 

ขอสังเกตสําหรับเร่ืองท่ี 2  

เรื่องนี้แสดงใหเห็นผลท่ีเกิดข้ึนเม่ือพอเขาไปเลนกับลูกในลักษณะของการแขงขันและวิจารณลูกในชวงเวลา

ของการอยูตามลําพังกับลูก  

พอพยายามควบคุมหรือกํากับการเลน แทนท่ีจะใหลูกอายุ 4 ขวบคือ ออมสิน เปนคนนํา หลังจากไดเห็นเรื่อง

ท่ี 1 แลว พอแมนาจะสังเกตเห็นความแตกตางระหวางการเลนท่ีเด็กเปนฝายนํา กับการเลนท่ีพอแมเปนฝาย

นํา  
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กอนอิฐบล็อก  

วิทยากรควรชวยใหพอแมมองเห็นกอนอิฐบลอคจากเรื่องนี้ดังตอไปนี้:  

 การปลอยใหเด็กเปนเลือกกิจกรรมท่ีจะทําในขณะท่ีใชเวลาดวยกันตามลําพัง โดยใหเปนกิจกรรมท่ี

ปลอดภัย 

 การใหเด็กเปนฝายนํา โดยคอยสังเกตวาลูกทําอะไรแลวยอมรับความคิดเห็นของลูก  

 ใชคําพูดบรรยายสิ่งท่ีเด็กกําลังทําอยู แทนท่ีจะวิพากษวิจารณ  

 เลนอยางเหมาะสมกับจังหวะและระดับพัฒนาการของเด็ก  

 มองหาวิธีตาง ๆ ท่ีจะเลนดวยกันแทนท่ีจะแขงขันกันในขณะท่ีใชเวลาดวยกันตามลําพัง  

 

ภาพในชองที่ 1 เปนการแสดงใหเห็นวาเกิดอะไรข้ึนเม่ือพอพยายามยัดเยียดความคิดของตัวเองใหกับออม

สิน แมวาพอจะมีเจตนาดี แตไมไดถามออมสินกอนวาเขาอยากทําอะไร ใหถามผูปกครองดังตอไปนี้:  

 ใครเปนคนควบคุมการเลนในเรื่องนี้? พอทําอะไรท่ีทําใหเห็นไดชัดวาใครเปนฝายนํา? 

(คําตอบท่ีอาจจะได: พอเปนฝายนํา พอเปนคนเสนอวาใหทําอะไร พอพยายามสอนออมสิน แทนท่ีจะ

ปลอยใหลูกนํา)  

ภาพในชองท่ี 2 แสดงใหเห็นวาจะเกิดอะไรข้ึนเม่ือพอแมพยายามเลนเกมแขงขันกับลูก เหตุการณแบบนี้มัก
เกิดข้ึนบอยเวลามอบหมายใหพอแมไปทํากิจกรรมท่ีบาน พอแมจึงควรตระหนักวาอาจเกิดเหตุการณเชิงลบข้ึน
ได โดยเฉพาะในเวลาท่ีพอแมไมทราบวาในระดับพัฒนาการของลูกนี้เขาสามารถทําอะไรไดบาง ใหถาม
ผูปกครองดังตอไปนี้:  

 การเลนเกมแบบแขงขันกับเด็ก ขณะใชเวลาอยูดวยกันตามลําพัง นาจะสงผลเสียอะไรบาง?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดรับ: เด็กอาจจะรูสึกแยเวลาแพ อาจเปนประสบการณท่ีไมดีสําหรับเด็ก เขาอาจไม

อยากใชเวลาตามลําพังกับพอแมอีก)  

ภาพในชองท่ี 3 แสดงใหเห็นวาจะเกิดอะไรข้ึนเม่ือพอแมวิพากษวิจารณหรือพยายามเขาไปยุงกับสิ่งท่ีลูกทํา
มากเกินไปในขณะท่ีใชเวลาตามลําพังอยูกับลูก ใหถามผูปกครองดังตอไปนี้:  

 ออมสินคิดอยางไรกับวิธีท่ีพอปฏิบัติกับเขา เขาจะคิดวาพอเปนคนอยางไร?  (คําตอบท่ีอาจจะได: เขา

อาจรูสึกวาเขาไมเกงพอ เขาอาจรูสึกวาไมไดกําลังใจ เขาอาจคิดวาพอไมแครวาเขาอยากทําอะไร)  
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ภาพในชองท่ี 4 แสดงใหเห็นวาอาจเกิดอะไรข้ึนเม่ือพอแมพยายามแขงขันกับลูกหรือพยายามสอนอะไร

บางอยางแกลูกในขณะท่ีใชเวลาดวยกันตามลําพัง ใหถามผูปกครองดังตอไปนี้:  

 คุณคิดวาออมสินกับพอจะรูสึกอยางไรหลังจากประสบการณนี้? (คําตอบท่ีอาจจะได: เขาอาจรูสึก

หงุดหงิดหรือไมสบายใจ เขาอาจไมอยากเลนดวยกันอีก)  

เตือนพอแมวาควรตระหนักวาการใชเวลาตามลําพังดวยกันกับลูกเปนเวลาพิเศษสําหรับการใหความรักความ

เอาใจใสลูก ซ่ึงพอแมและเด็กควรจะมีประสบการณดานบวกรวมกัน  

ประการสุดทาย ถามผูปกครองวาพอของออมสินควรจะทําอะไรท่ีตางไปจากในเรื่องนี้?  

 

หมายเหตุ: ควรบนัทกึไวว้่าพอ่แมมี่คาํแนะนาํตา่ง ๆ วา่อยา่งไร เก่ียวกบัสิ่งท่ีพอ่ของออมสินควรจะทาํ

อะไรท่ีตา่งไปจากในเร่ืองนี ้ซึ่งอาจจะเป็นตามตวัอย่างตอ่ไปนี:้  

1. ถามออมสินวา่อยากทาํอะไร แลว้ยอมรบัความคดิเห็นของเขา  

2. ใชค้าํพดูบรรยายสิ่งท่ีออมสินทาํในขณะท่ีกาํลงัเลน่อยู ่ 

3. ปลอ่ยใหอ้อมสินเป็นฝ่ายเชือ้เชิญใหพ้อ่เลน่ดว้ย แตถ่า้เขาไมเ่ชิญ พอ่ก็ควรพดูบรรยายสิ่งท่ีออมสิน

ทาํไปเรื่อย ๆ เพ่ือใหอ้อมสินรูว้า่พอ่กาํลงัใหค้วามสนใจเขาอยู่ 

 

หมายเหตุ:     คุณอาจใหผูปกครองสองคนออกมาสาธิตใหดูวิธีแกไขสถานการณในเรื่องนี้โดยใชการ

เลนบทบาทสมมุติ กอนท่ีจะไปเรื่องตอไปก็ได!  
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เร่ืองเลาพรอมภาพประกอบ เร่ืองท่ี 3 – ปลอยใหเด็กเปนฝายนํา … 

 

ขอสังเกตสําหรับเร่ืองน้ี  

ในเรื่องนี้เราจะเห็นวิธีหาทางออกในดานบวกของพอ ซ่ึงผูเขารับการอบรมอาจจะเสนอแนะใหไวในตอนท่ี

พูดคุยอภิปรายกันในเรื่องกอนหนานี้แลวก็ได จะเห็นวาในเรื่องนี้พอของออมสินจะใชวิธีการรวมมือกันมากกวา 

ในการใชเวลาตามลําพังกับลูก  

กอนอิฐบล็อก  

ตอไปนี้คือกอนอิฐบล็อกท่ีคุณอาจชวยใหพอแมมองเห็นไดจากเรื่องนี้ คือ  

 เม่ือพูดกับลูกใหเรียกชื่อลูกเสมอ (ภาพชองท่ี 3 และ 4) 

 นั่งลงใหอยูในระดับสายตาของลูก (ชองท่ี 2)  

 ยอมรับสิ่งท่ีลูกทําและตามลูกไปกับการนําของเขา (ชองท่ี 2-3) 

 ใชคําพูดบรรยายสิ่งท่ีลูกกําลังทําอยู (ชองท่ี 1-3) 
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ภาพในชองท่ี 1 พอ่เพียงแคค่อยสงัเกตวา่ออมสินกาํลงัทาํอะไรอยู ่แทนท่ีจะพยายามยดัเยียดสิ่งท่ีตวัเอง
อยากทาํใหล้กู ใหถ้ามผูป้กครองดงัตอ่ไปนี:้  

 มีอะไรบางท่ีพอทําตางออกไปในตอนนี้ท่ีไดผลดี? (คําตอบท่ีอาจจะไดรับ: พอเรียกชื่อลูกเม่ือพูด
กับลูก พอคอยสังเกตวาลูกกําลังทําอะไรอยู พอใชคําพูดบรรยายสิ่งท่ีเด็กกําลังทําอยู)  

ภาพในชองท่ี 2 แสดงใหเห็นวาพอปลอยใหลูกเปนฝายนําไดอยางไร และใชคําพูดบรรยายสิ่งท่ีเห็นอยางไร 
โดยพูดตามท่ีเห็นวาออมสินกําลังทําอะไรอยู ใหถามผูปกครองดังตอไปนี้:  

 ในชองนี้พอทําอะไรท่ีเปนสิ่งท่ีดี? (คําตอบท่ีอาจจะไดรับ: พอนั่งลงในระดับสายตาของลูก พอ
คอยสังเกตวาลูกกําลังทําอะไรอยู พอใชคําพูดบรรยายสิ่งท่ีลูกกําลังทําอยู พอปลอยใหลูกเปนฝาย
นําในการทํากิจกรรม พอชมลูก)  

 ทําไมออมสินจึงตอบสนองพอในทางท่ีดี? (คําตอบท่ีอาจจะไดรับ: พอแสดงใหเขาเห็นวาสิ่งท่ีเขา
ทํานั้นสําคัญ พอสนใจในสิ่งท่ีเขาทํา พอสนับสนุนในสิ่งท่ีเขาสนใจ)  

ภาพในชองท่ี 3 แสดงใหเห็นวาพอแมอาจชวยเพ่ิมคําศัพทใหลูกไดโดยเพียงแคใชคําพูดบรรยายไปตามสิ่งท่ี
ลูกกําลังทําอยู ขอใหสังเกตวาพอใชประโยคคําพูดธรรมดา ไมใชประโยคคําถาม ใหถามผูปกครองดังตอไปนี้:  

 ในเรื่องนี้พอกําลังสอนอะไรลูกอยู? พอทําไดอยางไรในขณะท่ีปลอยใหลูกเปนฝายนํากิจกรรม?  
(คําตอบท่ีอาจจะไดรับ: คําศัพทใหม ๆ เชน สมาธิ คอก สราง เงียบ พอบรรยายสิ่งท่ีลูกกําลังทํา
อยูแทนท่ีจะถามคําถาม)  

ภาพในชองท่ี 3-4 แสดงใหพอแมเห็นความแตกตางระหวางการถามคําถามเด็ก กับการใชคําพูดบรรยายสิ่ง
ท่ีเด็กกําลังทําอยู ในขณะท่ีใชเวลาดวยกันตามลําพัง ใหถามผูปกครองดังตอไปนี้:  

 จะเกิดอะไรข้ึนถาพอถามลูกวากําลังทําอะไร หรือสิ่งของตาง ๆ เรียกชื่อวาอะไรในขณะท่ีลูกกําลัง
เลน?เวลาเราถามเด็กใครเปนฝายนําหรือควบคุม? เราคาดหวังอะไรจากเด็ก? (คําตอบท่ีอาจจะ
ไดรับ: พอจะกลายเปนฝายนําเสียเอง)  

 ใครเปนฝายนําเม่ือเราถามคําถามเด็ก? เราคาดหวังอะไรจากเด็ก? (คําตอบท่ีอาจจะไดรับ: พอแม
เปนฝายนํา เด็กถูกคาดหวังใหตอบคําถามจากพอแม)  

 แมวาเราจะพบบอยวาพอแมจะอยากถามเด็กในขณะท่ีใชเวลาดวยกันตามลําพัง วิทยากรควร
คอย ๆ นําพอแมออกไปจากตรงนั้นโดยขอใหเปลี่ยนคําถามเปนประโยคคําพูดแทน เราควรทํา
แบบนี้ใหบอยมากข้ึนในขณะท่ีฝกทักษะดวย  

 ประการสุดทาย ถามพอแมวาออมสินกับพอจะรูสึกอยางไรตอกันและกันในขณะท่ีทํากิจกรรมนี้  

 พอกับออมสินรูสึกอยางไรตอกันและกันในขณะท่ีทํากิจกรรมนี้? คุณรูไดอยางไร? (คําตอบท่ี
อาจจะไดรับ: ท้ังสองคนรูสึกมีความสุข มีความสัมพันธท่ีดีตอกันมากข้ึน เขายิ้มท้ังสองคน เขาเขา
มาใกลกันมากข้ึน)  

ขอใหพยายามใชคําถามเปดเพ่ือใหพอแมคิดหาคําตอบดวยตัวเอง หนาท่ีของวิทยากรคือถามคําถาม 
ผูปกครองตองคิดหาคําตอบเอง!    
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อภิปราย – การใชเวลาตามลําพังกับลูก  

นําผูเขารวมการอบรมเขาสูการสนทนากลุม เพ่ือพูดคุยเก่ียวกับประโยชนของการใชเวลาตามลําพังกับลูก 
ในขณะท่ีปลอยใหลูกเปนฝายนําและใชคําพูดบรรยายสิ่งท่ีเด็กกําลังทําอยู  

คําถามท่ีอาจชวยในการอภิปราย: 

 ทําไมผูใหญจึงควรใชเวลาตามลําพังกับเด็ก? เราจะไดเรียนรูอะไรเก่ียวกับเด็กบาง? จะมีเหตุผล
อะไรอ่ืน ๆ อีกไหม ในการใชเวลาตามลําพังกับเด็ก? 

 เด็กจะไดประโยชนอะไรจากการใชเวลาตามลําพังกับผูใหญ? 

 ทําไมเราจึงควรปลอยใหเขาเปนฝายนําในขณะท่ีใชเวลาตามลําพังดวยกัน? 

 ทําไมเราจึงไมควรถามหลาย ๆ คําถามหรือวิพากษวิจารณเด็กในขณะท่ีใชเวลาตามลําพัง
ดวยกัน?  

เขียนความคิดของพอแมลงไปใหเปนเหมือนกอนอิฐสําหรับสรางบาน หรือคานิยมเชิงบวกในการเลี้ยงดูเด็กท่ี
จะชวยสรางบานแหงการเกื้อหนุนตอไป   

เม่ือไหรก็ตามท่ีไดยินพอแมพูดส่ิงท่ีนาจะถือเอาเปนกอนอิฐเพ่ือสรางบานได ใหแสดงความช่ืนชม และพูด
ซํ้าถึงกอนอิฐนั้นเพ่ือเนนยํ้าอีกครั้ง  

ประโยชนของการใชเวลาตามลําพังกับลูก: 

 การใชเวลาตามลําพังกับลูกชวยพัฒนาความสัมพันธระหวางเด็กกับพอแม  

 การใชเวลาตามลําพังกับลูกชวยเสริมสรางความรูสึกมีคุณคาในตนเองใหเด็กและชวยใหเขารูสึกวาเปน
คนสําคัญ  

 เด็กจะรูสึกวาเขามีคุณคาและเปนท่ีรัก  

 การเลนชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กและชวยเพ่ิมความเขาใจโลกใหเขาดวย  

 การใชคําพูดบรรยายสิ่งท่ีเด็กกําลังทําอยู ชวยพัฒนาทักษะทางภาษาและการสังเกตใหเด็ก  

 การใชเวลาอยางมีคุณภาพกับเด็กชวยสรางโอกาสใหคุณไดเรียนรูอยางมากเก่ียวกับความสนใจและ
ความสามารถของเด็ก 

 

หมายเหตุ!   รายการขางบนนี้เปนเพียงขอเสนอแนะ หากพอแมไมไดพูดครอบคลุมท้ังหมดทุกขอก็ไม
เปนไร หากมีคนเสนอเหตุผลอ่ืน ๆ อีก วาทําไมการใชเวลาตามลําพังกับเด็กจึงจะชวย
ปรับปรุงพฤติกรรมและพัฒนาการเด็กไดอีกดวยก็จะวิเศษอยางย่ิง! 
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การฝกทกัษะ – การปลอยใหเด็กเปนฝายนําในขณะทีใ่ชเวลาตามลําพัง
กับเด็ก  

ในชั่วโมงท่ีหนึ่งนี้ จะเปนครั้งแรกท่ีพอแมจะไดลองฝกปฏิบัติสิ่งท่ีเราจะขอใหเขาเอาไปทําในขณะท่ีทํากิจกรรม

ท่ีบาน  

คุณควรทําใหเปนการฝกในกลุมกอน โดยใหมีพอแมคูหนึ่งทําใหดูกลางกลุมกอน หลังจากนั้นจึงขอใหพอแม

จับคูแลวฝกทําพรอมกัน  

การฝกในกลุมจะชวยใหพอแมหรือผูปกครองไดลองทํากิจกรรมท่ีจะเอาไปทําท่ีบาน ในสภาพแวดลอมในกลุม

ท่ีปลอดภัย พอแมจะมีโอกาสไดฝกบทบาทสมมุติในฐานะ “ผูปกครอง” และ “เด็ก”   

การสวมบทบาทเป็นเดก็ในการฝึกจะช่วยให้พ่อแม่ได้เหน็โลกจากมุมมองของเดก็ด้วย  

 

รูปแบบการฝกทักษะในชัว่โมงแรก: 
คําแนะนํา  

1. ประกาศวาตอนนี้พอแมหรือผูปกครองจะไดฝกทักษะการปลอยใหเด็กเปนฝายนําและการบอกตามสิ่ง
ท่ีคุณเห็นในขณะท่ีใชเวลาตามลําพังกับเด็ก  

2. อธิบายวาการฝกปฏิบัติตอนนี้จะชวยใหการทํากิจกรรมท่ีบานงายข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลนท่ีให
เด็กเปนฝายนํา และ การบอกตามท่ีคุณมองเห็น อาจเปนทักษะใหมท่ียังไมคุนเคย  

3. อธิบายวาทุกคนจะมีโอกาสไดฝกทักษะใหมนี้กอนท่ีจะนําไปใชท่ีบานตอ  

4. การฝกในกลุม  

5. ใหเลือกผูเขารวมอบรมคนหนึ่งเพ่ือกําหนดบทบาทใหเปน “ผูปกครอง” และอีกคนหนึ่งใหเปน “เด็ก”  

6. ใหบอกอายุของเด็กใหชัดเจน ซ่ึงอาจจะเปนอายุเทากันลูกของผูปกครองคนนี้ ขอใหเด็กทําตัวใหดีใน
ขณะท่ีกําลังเลนบทบาทสมมุตินี้  

7. ใหผูปกครองแนะนําการใชเวลาตามลําพังกับลูกโดยพูดดังตอไปนี้:  

8. “แมมีเวลา 5 นาทีท่ีจะอยูกับลูกตามลําพัง ลูกอยากทําอะไรบางละ?”  

9. ใหลูกเสนอแนะอยางงาย ๆ วา: “มาเลนของเลนกับลูกกันเถอะ”  

10. ใหผูปกครองยอมรับท่ีลูกเสนอ ฝกการใชคําพูดบรรยายสิ่งท่ีเด็กกําลังทําอยูในขณะท่ีตามการนําของ
เด็กไป ตัวอยางเชน “ออ ลูกกําลัง ......... (บรรยายสิ่งท่ีเด็กกําลังทําหรือสิ่งท่ีเด็กกําลังเลนดวย)  

11. ถาจําเปนใหพยายามอยูใกล ๆ ผูปกครองเพ่ือใหกําลังใจ คุณอาจจะตองกระซิบบอกคําพูดท่ี
ผูปกครองอาจใชไดเพ่ือบรรยายสิ่งท่ีเด็กกําลังทําอยู  

12. ผูปกครองอาจตองการการชวยเหลือเปนพิเศษเพ่ือท่ีจะปลอยใหเด็กเปนฝายนําในการทํากิจกรรม 
วิทยากรควรทําตัวใหเหมือนเทวดาประจําตัวท่ีคอยติดตามดูแล! 

13. ใหเวลาฝกประมาณหนึ่งนาที  
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14. สอบถามผูปกครองท่ีไดฝกปฏิบัติ วารูสึกอยางไรกับประสบการณของการเลนบทบาทสมมุติเปนท้ัง
เด็กและผูปกครองบาง หากพบวามีสิ่งไหนท่ีจะถือเอาเปนกอนอิฐบล็อกไดใหบันทึกไว 

15. ใหชมเชยผูปกครอง/เด็กอยางเต็มท่ีในฐานะท่ีเปนคนแรกท่ีไดฝกปฏิบัติ! 

 

การฝกปฏิบัติเปนคู  
1. ใหผูปกครองจับคูแลวขอใหฝกการปลอยใหเด็กเปนฝายนําในขณะท่ีใชเวลารวมกันตามลําพัง  

2. แตละคนควรไดฝกท้ังบทบาทของพอแมและบทบาทของเด็ก เตือนเด็ก ๆ วาใหทําตัวเปนเด็กดีดวย! 

3. วิทยากรท้ังสองคนควรเดินไปรอบ ๆ หองเพ่ือใหความชวยเหลือพอแมดวยถาจําเปน 

4. บอกใหพอแมสลับบทบาทกันหลังจากเวลาผานไปประมาณหนึ่งนาที  

5. บอกใหทุกคนกลับมารวมกลุมกันอีกครั้งเพ่ืออภิปราย  

6. ขอฟงความเห็นจากแตละคูในชวงเวลาของการอภิปรายในกลุม วาการฝกปฏิบัติเปนอยางไรบาง 

 

การอภิปรายในกลุม – กิจกรรมที่ควรทํากับเด็ก ๆ  
เวลาท่ีพอแมถามลูกวาอยากทําอะไรในขณะท่ีใชเวลารวมกันตามลําพัง บอยครั้งเด็กมักจะไมรูวาจะทําอะไร  

อาจเปนไปไดวาเด็กไมเคยถูกถามเชนนี้มากอน! 

พอแมอาจชวยเด็กไดโดยการเสนอแนะสิ่งท่ีอาจเลนดวยกันหรืองานบานท่ีอาจทําดวยกันได  

อาจเปนเรื่องทาทายสําหรับพอแมท่ีจะเลือกตัดสินใจวาควรทําอะไรกับลูกดี โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมีเวลาเพียง
เล็กนอย และเด็กมีพฤติกรรมท่ีเปนปญหาอยูดวย  

ถือเปนหนาท่ีของวิทยากรท่ีจะชวยพอแมหรือผูปกครองคิดหากิจกรรมท่ีอาจทํากับเด็ก ๆ ได ในระหวาง
สัปดาหหลังจากการอบรมชั่วโมงนี้ไปแลว  

ตัวอยางกิจกรรมท่ีอาจทําได: 

 เลนกับลูกบอลหรือตุกตา ถาเด็กมีอยูแลว  

 แตงตัวดวยเสื้อผาแบบสนุก ๆ หรือใชเสื้อผาของผูใหญ  

 เลนซอนหา – ขางนอกบาน  

 เลนซ้ือของในบาน  

 เลนตัวตอจิ๊กซอว  

 รองเพลงดวยกัน  

 เลานิทาน  

 กระตุนใหเด็กเลานิทานท่ีคิดข้ึนเอง  

 

หมายเหตุ! ในเด็กท่ีอายุตางกัน หรือมาจากกลุมชาติพันธุหรือศาสนาตางกัน กิจกรรมก็จะแตกตางกันไป
ดวย ควรพยายามทําใหแนใจวาขอเสนอแนะท่ีจะใหไปนั้น เหมาะสมกับบริบททางสังคมของ
พอแมในกลุมดวย! 
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ทบทวน - คําแนะนําเพิม่เติมที่อาจเปนประโยชนในการใชเวลาตามลําพัง
กับเด็ก  

นําการพูดคุยเก่ียวกับคําแนะนําเพ่ิมเติม เรื่องการใชเวลาตามลําพังกับลูกของคุณ  

1. จัดเวลาไวเฉพาะสําหรับการใชเวลาตามลาํพงักับลูกในแตละวัน 

เลือกเวลาท่ีคุณไมนาจะถูกรบกวนหรือขัดจังหวะและลูกของคุณไมมีอะไรอยางอ่ืนทํา เชน ไมไดดูโทรทัศน

หรือเลนโทรศัพทมือถือ ปดโทรทัศนและเอาโทรศัพทไปเก็บเสียกอน แลวจึงบอกลูกวาคุณอยากดูลูกเลน

และใหลูกเลือกไดวาอยากทําอะไร  

2. พยายามทําใหม่ันใจวาลูกรูวาคุณกําลังเฝาดูเขาอยู  

คุณจะตองนั่งใกลกับลูกและใหความสนใจเขาอยางเต็มท่ี หันตัวไปหาเขาหรือนั่งอยูขางๆ เขา  

3. ปลอยใหสถานการณดําเนินไปตามจังหวะเวลาของลกู  

เด็กจําเปนตองทําสิ่งตาง ๆ ตามจังหวะเวลาของเขาเอง พยายามอดทนและใหเวลาเขาเลือกตัดสินใจ 

4. ในขณะท่ีเฝาดูลูกอยู ใหพยายามออกคําส่ังหรือใหคําแนะนําใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  

แนนอนวาพอแมจะตองทําอะไรบางอยางหากเด็กทําอะไรท่ีไมควรทํา เชน เพิกเฉยตอกฎระเบียบของบานท่ี

ไดตกลงกันไวแลว หรืออยากทําอะไรท่ีเปนอันตราย (เชน เลนไมขีดไฟ) แตโดยท่ัวไปแลว เวลาท่ีคุณใชเวลา

ตามลําพังกับลูก เขาควรเปนฝายนํากิจกรรม  

5. พยายามอยาถามคําถาม  

แทนท่ีจะถามวา “ทําไมไมสรางรถละ?” หรือ “ลูกจะทําใหมันเปนอะไรนะ?” ควรพูดเก่ียวกับสิ่งท่ีลูกกําลังทํา

อยูมากกวา การตั้งคําถามแบบขางตนเปนการหันเหความสนใจไปจากสิ่งท่ีเขาทําอยูและทําลายสมาธิของเด็ก  

6. ฟงสิ่งท่ีลูกกําลังพูด และเฝาสังเกตวาเขากําลังทําอะไร  

ในชวงเวลาเชนนี้ การฟงเด็กจะสําคัญกวาการพูดคุยกับเขา หากคุณพูดควรเปนการบรรยายถึงสิ่งท่ีเด็กกําลัง

ทํามากกวา ถาเด็กถามคําถาม คุณสามารถตอบได แตอยาปลอยใหกลายเปนการบอกใหเด็กทําอะไรตาง ๆ 

ควรใหเด็กเปนฝายเลือกเอง เชน “แมอยากรูวาลูกจะตัดสินใจทําอะไร?”  

7. ใชคําพูดเพ่ือบรรยายวาเด็กกําลังทําอะไรอยู  

ใชคําพูดเพ่ือบรรยายพฤติกรรม สี รูปราง จํานวน ขนาด ลักษณะพ้ืนผิว อุณหภูมิ รสชาติ เสียง และอะไร

อยางอ่ืน ๆ ท่ีกําลังเกิดข้ึน!  
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8. ใหความชวยเหลือเพยีงแคเทาที่จําเปนเพ่ือใหเห็นวาความสําเร็จน้ันเกิดจากการ
กระทําของลูกเอง  

เลนไปกับเด็ก และเลียนแบบสิ่งท่ีเขากําลังทําอยู แตพยายามใหเขาเปนฝายริเริ่มเสมอ หากเด็กถามวาควรทํา

อะไรดี ใหยอนถามวาเขาทําอะไรไดบางหรืออยากจะทําอะไรตออีก สําหรับเด็กท่ีขาดความม่ันใจในตนเอง จะ

มีประโยชนมากถาเขาไมไดรับคําแนะนําจากผูใหญตลอดเวลา  

9. ใหความเห็นเฉพาะในดานบวก และหลีกเล่ียงการวิจารณเชิงลบ  

จําไวเสมอวานี่เปนการเลนของเด็ก คุณพอจําไดไหมวาเม่ือเร็วๆ นี้เม่ือมีใครวิจารณคุณแบบตําหนิคุณรูสึก

อยางไรบางไหม? ในการเลนจะไมมีอะไรผิดหรือถูก และภายใตเหตุผลท่ีเหมาะสมสิ่งท่ีเด็กเลือกจะเหมาะ

สําหรับเขามากท่ีสุด หนาทีของคุณคือการแสดงความสนใจและพูดกับเขาในทางท่ีดี  

10. ในระหวางการใชเวลาดวยกันตามลําพัง พยายามเพิกเฉยกับสิ่งท่ีคุณไมชอบให
เด็กทําเสีย ตราบใดท่ีมันปลอดภัยและเหมาะสม  

แมวาคุณอาจจะชวยใหเด็กเลือกกิจกรรมท่ีสรางสรรคเชน ทําตุกตาหรือของเลนจากเศษไมหรือกระดาษ เขา

อาจยังทําอะไรบางอยางท่ีคุณไมชอบอยู เชน แสดงพฤติกรรมกาวราว วิธีจัดการท่ีดีท่ีสุดคือใหเพิกเฉยเสีย 

หยิบหนังสือพิมพหรือนิตยสารข้ึนมาอานสักครูหรือจนกวาการเลนจะกลับมาเปนแบบท่ีคุณชอบอีก  

11. คุณเปนผูกําหนด วาการเลนแตละคร้ังจะนานเทาไหร  

คุณจะตองตัดสินใจ วาเม่ือไหรควรหยุดเลน บอกใหเด็กรูลวงหนาโดยใช “การเตือนกอนถึงชวงเปลี่ยนผาน” 

เม่ือเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีสําหรับการใชเวลาอยูดวยกันตามลําพัง  

12. เม่ือคุณเร่ิมทําไดดีขึ้นในการเอาใจใสกับเด็กระหวางการใชเวลาอยูดวยกันตาม
ลําพัง ใหลองทําแบบนี้ในเวลาอื่น ๆ อีกดวย  

เม่ือคุณรูสึกม่ันใจวาคุณสามารถใสใจกับเด็กในระหวางการใชเวลาอยูดวยกันตามลําพังแลว คุณจะสามารถ

ทําแบบนี้ในเวลาอ่ืน ๆ อีกดวย รวมท้ังในขณะท่ีคุณกําลังทํางานอ่ืนอยู  

คุณสามารถใหความสนใจกับการวาดรูปของลูกไดในขณะท่ีคุณกําลังปอกแตงกวาอยู หรือใสใจกับลูกท่ีเลนอยู

บนพ้ืนครัวในขณะท่ีคุณกําลังลางชามอยูไดดวย  

การทําแบบนี้จะมีประโยชนและสนุกเพลิดเพลินสําหรับลูกของคุณมากกวาแคนั่งอยูหนาโทรทัศนดวยกัน  

ลูกของคุณควรจะตองเรียนรูดวย วาคุณไมสามารถเอาใจใสเขาไดในขณะท่ีคุณกําลังดูรายการโปรดของคุณใน

โทรทัศนอยู หรือกําลังพูดโทรศัพทกับเพ่ือน เพราะการเอาใจใสหมายถึงคุณตองมีความสนใจอยูท่ีลูกเทานั้น  
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1.5  | การสรางเครือขายของการสนับสนุน:  
คูฝกปฏิบตัิจากกลุม PLH  

 

การแนะนําใหพอแมหรือผูปกครองรูจักระบบของคูฝกจากกลุม PLH เปนวิธีหนึ่งท่ีจะทําใหเขาไดรับการ

สนับสนุนจากเพ่ือน ๆ ในระหวางชั่วโมงของการอบรม  

จุดประสงคของคูฝกจากกลุม PLH คือการแบงปนประสบการณ ความสําเร็จ และทางออกเพ่ือแกปญหา และ

สรางระบบเครือขายการสนับสนุนภายนอกท่ีจะยังคงอยูตอไปหลังจากท่ีการอบรมเสร็จสิ้นลงแลว  

คุณควรตัดสินใจเลือกวาพอแมคนไหนจะถูกจับคูกับใครเพ่ือใหเปน คูฝกจากกลุม PLH ตั้งแตกอนท่ีจะเริ่มการ

ฝกอบรม การเลือกจับคูใหคนท่ีบานใกลกันอาจมีประโยชนเพราะสามารถพบกันไดอยางนอยสัปดาหละครั้ง

เพ่ือติดตามเก่ียวกับกิจกรรมท่ีมอบหมายใหไปทําท่ีบานวาเปนอยางไรบาง  

หมายเหตุ: คุณควรวางแผนลวงหนาเพ่ือใหม่ันใจวาทุกคนจะมี คูฝกจากกลุม PLH ท่ีมีบานอยูในระยะเดินไป

หากันไดสะดวก หรืออยางนอยก็ไมหางไกลกันจนเกินไป  

 

1.6 | กิจกรรมที่บาน 

 

ส่ิงที่คุณทําที่บานจะสําคัญที่สุด! 

เม่ือจบการอบรมแตละชั่วโมง คุณจะมอบหมายกิจกรรมท่ีบานใหกับพอแมหรือผูปกครองไปฝกปฏิบัติใน

ระหวางสัปดาห  

พยายามทําใหม่ันใจวาพอแมหรือผูปกครองแตละคนบอกไดวาตัวเองมีเปาหมายเฉพาะอะไรสําหรับการทํา

กิจกรรมการใชเวลาตามลําพังกับเด็ก พยายามใหเขากลับบานไปดวยความรูดังตอไปนี้: 

 เขาจะใชเวลาอยูตามลําพังกับลูกไดท่ีไหน? 

 เม่ือไหรท่ีเขาจะการใชเวลาตามลําพังกับลูก? 

 เขาจะทํากิจกรรมแบบไหนในขณะท่ีใชเวลาตามลําพังกับลูก? 

เขียนรายการกิจกรรมท่ีบานของผูปกครองแตละคนลงบนกระดาษแผนใหญ เพ่ือนํามาทบทวนในครั้งตอไป  
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การใชเวลาตามลําพังกับลูกของคุณ   

 ควรใชเวลาอยางนอยวันละ 5 นาทีตามลําพังกับลูกของคุณ 

ปลอยใหลูกเลือกกิจกรรมท่ีเขาอยากทํา หรือหากจําเปนใหเสนอทางเลือกตาง ๆ ใหลูกได 

กิจกรรมนี้ควรใชเวลาท่ีจํากัดและควรบอกเด็กวาคุณจะใหเวลาไดเทาไหร  

คุณอาจแนะนําใหพอแมลองพูดดังตอไปนี้:  

“เหมียว แมมีเวลาหานาทีท่ีจะอยูตามลําพังกับลูก ลูกอยากทําอะไรตอนนี้ไหม?”  

 ฝกใชเทคนิค การเลนท่ีปลอยใหเด็กเปนฝายนํา ในชวงเวลาของการอยูตามลําพังกับลูก  

คุณอาจเตือนใหพอแมพยายามตามการนําของลูกในขณะใชเวลาตามลําพังรวมกัน และใชคําพูด

บรรยายสิ่งท่ีลูกทําแทนท่ีจะถามคําถามมากมาย หรือวิพากษวิจารณเด็ก  ช่วงเวลาการอยู่ตาม

ลาํพังกับลูก ควรเป็นเวลาท่ีจะไม่มีการรบกวนหรือขดัจงัหวะ เพ่ือท่ีพ่อแม่จะไดใ้หค้วามสนใจแก่

ลกูอยา่งเตม็ท่ี  

 

ทํากิจกรรมการบริหารรางกายทุกเชา   

 การบริหารรางกายจะชวยใหคุณลดความเครียดและความปวดเม่ือยทางรางกาย พยายามทําหลังจาก

ตื่นนอนตอนเชาทุกวัน  

 

หยุดพักสักครู  

 หยุดพักสักครู เม่ือไหรก็ตามท่ีคุณรูสึกเครียดหรือไมสบายใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนเรื่องท่ีเด็กทํา

อะไรบางอยางท่ีทําใหคุณเครียด คุณอาจหยุดพักอยางสั้นมาก ๆ แคหายใจลึก ๆ สักหนึ่งหรือสองครั้ง 

ซ่ึงอาจจะชวยใหคุณเลือกวาจะตอบโตกับสถานการณในแบบท่ีตางออกไปจากท่ีเคยชินได! 

 

พบกับคูฝกจากกลุม PLH 

 พยายามหาเวลาพบกับคูฝกจากกลุม PLH เพ่ือพูดคุยกันเก่ียวกับกิจกรรมท่ีไดทําระหวางสัปดาหวา

เปนอยางไรบาง  

 

กิจกรรมหลักทีส่ําคัญคือการใชเวลาตามลําพังกับลูกของคุณ!!! 
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1.7 | การปดทายชั่วโมง  
 

เราจะปดทายแตละชั่วโมงดวยกิจกรรมกลาวอําลา เปดโอกาสใหผูเขารวมอบรมตัดสินใจวาจะปดทายชั่วโมง

อยางไร  

บางครั้งพอแมหรือผูปกครองอาจจะอยากรองเพลงดวยกัน หรืออีกวิธีหนึ่งท่ีดีมาก ก็คือการแสดงความชื่นชมแต

ละคนตอนทายชั่วโมง  

ชวงปดทายชั่วโมงยังเปนโอกาสท่ีจะไดเตือนความจําผูเขารวมอบรมเก่ียวกับกิจกรรมท่ีตองทําท่ีบานอีกดวย  

วิทยากรควรขอบคุณทุกคนในความตั้งใจมุงม่ันท่ีมีใหแกลูกหลานท่ีบานโดยการมาเขารับการอบรมครั้งนี้ดวย! 

 

 

1.8 | แนวทางการปฏิบัติในการเย่ียมบานสําหรับ
การอบรมชั่วโมงแรก 

 

ตอไปนี้เปนแนวทางการปฏิบัติในกรณีท่ีพอแมขาดการอบรมในชั่วโมงแรกไป  

1. ขอบคุณพอแมท่ีใหเวลามาพบกับคณุ  
โปรดระลึกไววาการจัดเวลาใหคุณพบอาจสรางความยุงยากใหกับพอแมได ควรสอบถามใหม่ันใจวา
เขาสะดวกจริง ๆ ควรถามดวยวามีใครชวยดูแลเด็กอยูหรือไม เพ่ือท่ีคุณและพอแมจะไดมีสมาธิ
ในขณะพูดคุยกัน 

2. กิจกรรมหยุดพักสักครูและออกกําลังกาย  
ชวยสอนพอแมใหทํากิจกรรมหยุดพักสักครูและการออกกําลังกาย อาจเอาภาพในหนังสือคูมือสําหรับ
พอแมใหดูดวยก็ได  

3. ทบทวนเปาหมายของพอแม 
ทบทวนเปาหมายท่ีคุณไดชวยพอแมกําหนดไวในตอนท่ีพบกันเปนรายบุคคลกอนท่ีจะถึงวันอบรมครั้ง
แรก ถามพอแมวาอยากปรับเปลี่ยนเปาหมายท่ีเคยคิดไวหรือไม  

4. แนะนําบทเรียนหลัก  
อธิบายใหผูปกครองเขาใจวาชั่วโมงแรกเราจะพูดถึงคุณประโยชนของการสรางความสัมพันธเชิงบวก
กับเด็กโดยการใชเวลาอยูรวมกันตามลําพัง เตือนความจําวาตอนนี้กลุมของผูเขาอบรมอยูตรงสวนไหน
ของบานแหงการเก้ือหนุน  
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5. พูดคุยกันโดยใชเรื่องเลาท่ีมีภาพประกอบ 

ดูเรื่องเลาท่ีมีภาพประกอบไปพรอมกันกับผูปกครอง ชวยอธิบายใหเขาใจเรื่องกอนอิฐบล็อกสําหรับ
การใชเวลาอยูรวมกันตามลําพัง โดยการถามคําถามเพ่ือชวยใหมองเห็นวาตรงไหนท่ีพอแมทําไดดี 
สําหรับเรื่องท่ี 2 ใหถามวาพอในเรื่องควรทําอะไรท่ีตางไปจากนั้นหรือไม  

6. ชวยพอแมฝกการใชเวลาอยูรวมกันตามลําพงักับเด็ก  
เปดโอกาสใหผูปกครองไดฝกการใชเวลาอยูรวมกันตามลําพังกับเด็ก      
ควรแนะนําวิธีการในลักษณะเดียวกันกับท่ีทํากับผูปกครองคนอ่ืน ๆ ในกลุมขณะท่ีอบรมชั่วโมงแรก 
(เชน “แมมีเวลาใหลูก 5 นาที ลูกอยากทําอะไรบางนะ?”)  
 

ถาเด็กอยูในบริเวณนั้นในขณะเยี่ยมบาน พอแมอาจลองฝกทํากับเด็กในขณะนั้นเลย  

ขั้นตอนการฝกการใชเวลาอยูรวมกนัตามลําพังกบัเด็ก: 

 ผูปกครองเดินไปหาเด็กแลวนั่งลงใหอยูในระดับสายตาเด็ก  
 เรียกชื่อเด็กเพ่ือดึงความสนใจ  
 บอกเด็กวามีเวลา 3 นาทีท่ีจะอยูกับเด็กตามลําพัง  
 “แมมีเวลา 3 นาทีท่ีจะอยูกับลูกตามลําพัง ลูกอยากทําอะไรบางจะ?”  
 ถาลูกคิดไมออกวาจะทําอะไร ใหพอแมเสนอแนะตามความเหมาะสมได  
 พยายามเตือนพอแมวาควรใหเด็กเปนฝายนําในขณะทํากิจกรรมนี้  
 นั่งอยูใกล ๆ ผูปกครองแลวคอย ๆ แนะนําเบา ๆ ขณะทํากิจกรรม พยายามเตือนวาใหเด็กเปนฝาย

นํา ชวยเปลี่ยนคําถามใหเปนประโยคบอกเลาธรรมดา  
 เม่ือเหลือเวลาอีก 1 นาทีใหบอกพอแมวาใหเตือนเด็ก วาเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีท่ีจะเลนดวยกัน  
 บอกพอแมใหรูเม่ือหมดเวลา 3 นาทีแลว  
 ชมพอแมและเด็กอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงเม่ือทํากิจกรรมนี้เสร็จแลว  

หากไมมีเด็กอยูใกล หรือเวลาไมเหมาะสม (เชน เด็กกําลังหลับอยู หรือกําลังเลนสนุกอยูกับพ่ีนอง
หรือเพ่ือน ๆ) วิทยากรอาจเลนบทบาทสมมุติเปน “เด็ก” ก็ได และหากพอแมทําผิดก็สามารถหยุด

ช่ัวคราวเพ่ือบอกใหแกไขได  
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7. การพูดคุยกันเก่ียวกับการฝก  
หลังจากท่ีพอแมไดฝก การใชเวลาตามลําพังกับเด็กแลว วิทยากรควรชวยใหคิดทบทวนเก่ียวกับ
ประสบการณท่ีไดฝกทําไปแลว โดยคุยกันในหัวขอตอไปนี้คือ 
- ถามพอแมวารูสึกอยางไรท่ีปลอยใหเด็กเปนฝายนํา  
- ขอใหบอกวามีอะไรท่ีตนเองทําไดดีหนึ่งอยางในตอนท่ีฝกทําเม่ือสักครูนี้  
- ถามเด็กวามีอะไรหนึ่งอยางท่ีชอบ (ถาไดฝกทํากับเด็ก)  
- ถามพอแมวามีขอสงสัยอะไรอีกไหมเก่ียวกับกิจกรรมการใชเวลาดวยกันตามลําพังนี้  
 

8. พูดคุยกับพอแมเรื่องเหตุผลท่ีตองฝกการใชเวลาตามลําพงักับเด็ก   
พยายามใหผูปกครองไดคิดเอง วาทําไมการใชเวลาตามลําพังกับเด็กจึงจะชวยพัฒนาความสัมพันธเชิง
บวกกับเด็กได ถามผูปกครองวาการใหเด็กเปนฝายนํา (การเลนโดยใหเด็กนํา) จะมีประโยชนอยางไร  
 

9. คูฝก PLH  

อธิบายใหฟงวาการมีคูฝกปฏิบัติตองทําอยางไร และบอกใหทราบวาใครคือคูฝกจากกลุมของ
ผูปกครองคนนี้ พยายามสอบถามใหแนใจวาเขายินดีไหม ถาไมยินดีก็อาจตองเลือกใหใหมในการพบ
กันครั้งตอไป    
 

10. มอบหมายกิจกรรมท่ีใหทําท่ีบานสาํหรบัสปัดาหน้ี  
กิจกรรมท่ีใหทําท่ีบานนี้จะเหมือนกันกับท่ีมอบหมายใหสมาชิกคนอ่ืน ๆ ทํา คือ การใชเวลาตามลําพัง
กับเด็ก หยุดพักสักครู การบริหารรางกาย และการพบกับคูฝก PLH  
สอบถามใหม่ันใจวาผูปกครองคนนี้จะทํากิจกรรม การใชเวลาตามลําพังกับเด็ก เม่ือไหร และท่ีไหน 
 

11. การชมครัง้สุดทายและลากลับ  
ขอบคุณและชมผูปกครองท่ีใหเวลา ชมเด็กดวย แลวเตือนความจําวาการอบรมครั้งตอไปจะเปนวันท่ี
เทาไหรและกระตุนใหไปรวมใหได  
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1.9 | การสงขอความเตือนทางโทรศัพท 
 

คร้ังที่ 1: 

สงในวันถัดไปหลังจากอบรมช่ัวโมงแรกเสร็จแลว สงถึงเฉพาะคนท่ีมาเขารับการอบรม  

สวัสดีคะคุณ (เติมชื่อผูปกครอง) ขอบคุณมากท่ีมารวมอบรมดวยกันเม่ือวานนี้ พวกเราดีใจมากท่ีไดพบคุณ! 

การใชเวลารวมกันตามลําพังกับเด็ก เปนของขวัญท่ีดีท่ีสุดอยางหนึ่งท่ีคุณจะใหกับเด็กได เวลาท่ีมีคุณภาพมีคา

มาก! ขอใหโชคดีในการทํากิจกรรมท่ีบานนะคะ! ขอบคุณคะ [ชื่อของวิทยากร] 

สงในวันถัดไปหลังจากอบรมชั่วโมงแรกเสร็จแลว สงถึงเฉพาะคนท่ีไมไดมาเขารับการอบรม  

สวัสดีคะคุณ (เติมชื่อผูปกครอง) พวกเราเสียดายมากท่ีคุณไมไดมาเขารับการอบรมเรื่อง การเลี้ยงดูเด็กเพ่ือให

มีสุขภาพดีตลอดชีวิต เม่ือวานนี้ เราไดเรียนรูเรื่องความสําคัญของการใชเวลาอยางนอย 5 นาทีตามลําพังกับ

ลูกในแตละวัน โปรดแจงใหดิฉันทราบดวยวาควรจะโทรถึงคุณเม่ือไหรดี เพ่ือจะไดเลาใหคุณฟงวาเกิดอะไรข้ึน

บาง หวังวาคงไดขาวจากคุณเร็ว ๆ นี้นะคะ ขอบคุณคะ [ชื่อของวิทยากร] 

 

คร้ังที่ 2.  

สงหลังจากขอความกอนหนานี้สองวัน (ถึงพอแมทุกคน)  

สวัสดีคะ! การใชเวลารวมกันตามลําพังกับลูกของคุณเปนอยางไรบางคะ? โปรดจําไววาในการใชเวลาตามลําพัง

กับเด็กนั้น เด็กจะเปนคนตัดสินใจวาจะทําอะไร และคุณควรใชคําพูดท่ีบรรยายสิ่งท่ีคุณเห็นหรือกําลังเกิดข้ึน การ

ตามลูกใหเลน จะชวยใหลูกอยากฟงคุณในเวลาอ่ืน หากคุณพบปญหาอุปสรรคใด ๆ ใหจดบันทึกไวแลวเราจะ

นํามาคุยกันในการอบรมชั่วโมงตอไปนะคะ ขอบคุณมากคะ [ชื่อของวิทยากร] 

 

คร้ังที่ 3:  

สงกอนในวันกอนการอบรมครั้งท่ีสอง (ถึงพอแมทุกคน)  

สวัสดีคะ!  การอบรมเรื่อง การเลี้ยงดูเด็กเพ่ือใหมีสุขภาพดีตลอดชีวิต ชั่วโมงท่ี 2 จะเปนวันท่ี (เติมวันและเวลา

ท่ีจะอบรม) พวกเรารอพบคุณอยู กรุณานําคูมือพอแมติดมาดวยนะคะ ขอบคุณมากคะ [ชื่อของวิทยากร]  
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 ชั่วโมงที ่2: 

 

 

 

 

 

การพูดคุยเกี่ยวกับความรูสึก 
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เปาหมาย 

 

เพ่ือชวยใหพอแมและเด็กมีความตระหนักมากข้ึนเกี่ยวกับอารมณ

ของตนเอง เรียนรูวิธีท่ีจะบอกเลาใหคนอ่ืน ๆ เขาใจ เพ่ือท่ีจะ

จัดการกับมันไดดีข้ึน   

กอนอิฐบล็อก  

 

 

 

ความรูสึกจะเชื่อมโยงกับความคิดและความรูสึกทางรางกาย  

เม่ือคุณบอกเลาถึงความรูสึกของคุณกับเด็ก คุณจะชวยใหเด็กได

สังเกตและรับรูความรูสึกของเขาเอง  

การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความรูสึกของลูกของคุณจะชวยใหเขา

ไดเรียนรูเรื่องการควบคุมตนเองและการตระหนักรูถึงอารมณ  

วัสดุอุปกรณ 

 

 

แบบฟอรมลงทะเบียน ปายชื่อ กระดาษฟลิปชารต ปากกา ของเลน  

อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับเวลาพัก  

เรื่องประกอบภาพ คูมือพอแม แบบประเมิน  

การเตรียมตัว  

 

ติดกระดาษฟลิปชารตท่ีเขียนบันทึกไวจากชั่วโมงกอน ๆ บนฝาผนัง  

เตรียมอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับชวงพัก   

กลาวตอนรับ 

(10 นาที) 

 

 

กลาวตอนรับและแสดงความชื่นชมกลุม ขอบคุณท่ีเขามา  

แสดงใหเห็นความกาวหนาของกลุมบนภาพบานแหงการเก้ือหนุน   

หยุดพักสักครู  

การออกกําลังกาย  

พูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีไปทําท่ี

บาน  

(45 นาที) 

 

เตือนความจําพอแมเก่ียวกับกิจกรรมหลัก (การใชเวลาตามลําพังกับ

ลูก)  

ขอใหพอแมเลาใหฟงถึงเรื่องท่ีนาสนใจและความทาทาย  

พูดคุยกันถึงการหาทางจัดการกับความทาทาย และฝกปฏิบัติ  

พัก (10 นาที) 

บทเรียนหลัก   

(40 นาที) 

การพูดคุยกันเกี่ยวกับความรูสึก 

อภิปราย: การเชื่อมโยงอารมณเขากับความรูสึกในรางกาย  

กิจกรรมแยกแยะอารมณ   
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 เรื่องเลาพรอมภาพประกอบ เรื่องท่ี 4 สื่อสารอารมณดานบวกและ

ดานลบ  

เรื่องท่ี 5 แสดงการรับรูความรูสึกท่ีทําใหไมสบายใจ  

อภิปราย: พูดคุยกันเรื่องความรูสึก  

อภิปราย: วิธีตาง ๆ ท่ีจะพูดคุยกันเก่ียวกับความรูสึก  

ฝกปฏิบัติ 1: บอกชื่อความรูสึกดานบวก 

ฝกปฏิบัติ 2: บอกชื่อความรูสึกดานลบ   

มอบหมายกิจกรรมใหไปทําท่ีบาน 

(10 นาที) 

 

 

 

 

ฝกการพูดคุยกันเก่ียวกับความรูสึกอยางนอยวันละ 3 ครั้ง 

ใชเวลาอยูตามลําพังกับลูกวันละ 5 นาที  

ฝกปฏิบัติการบอกชื่อความรูสึกในขณะท่ีอยูตามลําพังกับลูก 

ฝกเทคนิคหยุดพักสักครูอยางนอยวันละหนึ่งครั้ง  

ฝกออกกําลังกายทุกเชา   

คิดถึงพฤติกรรมเชิงบวกท่ีคุณอยากใหลูกของคุณทําใหบอยกวาเดิม  

ปดทายช่ัวโมง  

(5 นาที) 

 

หยุดพักสักครู  

ตรวจสอบอารมณกอน เช็คเอาท ออกจากหอง  

ขอบคุณพอแมท่ีมารวมอบรม  
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2.1 | ขอความที่ควรอานกอนเพ่ือเตรียมนําเสนอ
ชั่วโมงที่สอง 

 

เนื้อหาในตอนนี้จะเปนประโยชนสําหรับการเตรียมการอบรมในช่ัวโมงท่ีสอง เปนขอมูลสําหรับ

วิทยากรโดยเฉพาะเทานั้น เพ่ือท่ีจะชวยใหจําหลักการสําคัญในขณะท่ีอบรมผูปกครองได เนื้อหา

สําหรับการอบรมผูปกครองจะเริ่มในตอนท่ี 2.2 

 

ในชั่วโมงท่ีสองนี้พอแมจะสรางรากฐานของบานแหงการเกื้อหนุนของเขาเอง โดยการมุงความสนใจอยูท่ีการ

พูดคุยเกี่ยวกับความรูสึก  

เราจะมีอารมณพ้ืนฐานอยู 6 แบบ คือ: สุข เศรา โกรธ ขยะแขยง ประหลาดใจ และกลัว แมกระท่ังเด็กทารกก็

จะรูสึกและแสดงอารมณเหลานี้ออกมาได  

เม่ือเด็กอายุมากข้ึน เขาก็จะเรียนรูท่ีจะแยกแยะอารมณอ่ืน ๆ ไดอีกมากมาย เชน ตื่นเตน หงุดหงิด ภูมิใจ 

เหงา สงบสุข ผิด หรือ สับสน  

ในชั่วโมงท่ี 2 นี้คุณจะแนะนําพอแมใหรูจักการสรางความตระหนักตออารมณ คุณจะชวยใหพอแมสํารวจและ

เรียนรูวาอารมณมีความสัมพันธกับความคิดและพฤติกรรมอยางไร    

เรามักพบเปนปกติวาพอแมบางคนจะมีความลําบากในการแสดงออกซ่ึงอารมณและความรูสึก หลายคน

โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเด็กชายและผูชาย มักถูกสอนวาเวลาเสียใจไมควรรองไห หรือไมควรหัวเราะเวลามี

ความสุข 

เปนเรื่องสําคัญมากท่ีพอแมควรจะเขาใจวาท้ังเด็กและผูใหญและท้ังหญิงและชายมีความรูสึกเหมือน ๆ กัน 

และพอแมควรเรียนรูท่ีจะสังเกตอารมณของตนเอง สัมผัสกับความรูสึกของมันท่ีเกิดข้ึนในรางกาย และสื่อสาร

มันออกมา 

ในประเทศไทย พอแมบางคนอาจรูสึกวาเด็กขาดความเคารพ ไมเชื่อฟง หรือรูสึกโกรธเม่ือลูกแสดงอารมณดาน

ลบออกมา เปนเรื่องสําคัญท่ีจะตองเนนวาอารมณดานลบก็เปนสิ่งปกติเหมือนกับอารมณดานบวก  

การปลอยใหเด็กไดแสดงอารมณดานลบไมไดหมายความวาพอแมจะ “เสียการควบคุมหรือเสียอํานาจ” เหนือ

เด็ก และไมไดหมายความวาเด็กท่ีเปนอยางนั้นไมเคารพหรือตอตานผูใหญ  

จะเปนประโยชนกวาหากเราปลอยใหเด็กไดสัมผัสกับอารมณของตนเองและพูดถึงมัน เพราะการทําเชนนี้จะ

ชวยใหเด็กเรียนรูท่ีจะจัดการกับอารมณไดดีข้ึน  
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บอยครั้งเม่ือบางคนรูสึกอะไรบางอยาง เขามักจะนึกถึงบางเรื่องเก่ียวกับความรูสึกเหลานี้ ความคิดเหลานี้จะ

วนเวียนกลับไปมาซํ้า ๆ ในใจและทําใหความรูสึกนั้นรุนแรงยิ่งข้ึน  

ปรากฎการณเชนนี้อาจนําไปสูพฤติกรรมหรือความคิดท่ีทําใหเกิดการ “เสียศูนย” หรือเสียการควบคุม 

บางครั้งความรูสึกเหลานี้อาจทวมทนจนกระท่ังบางคนรูสึกเหมือนกับวาโลกท้ังใบกําลังพังทลายลงมาหรือใน

ชีวิตนี้ไมมีอะไรดีเหลืออยูเลย  

เม่ือพอแมสามารถเชื่อมโยงความรูสึกกับความคิดและพฤติกรรม และบางครั้งกับความรูสึกในบางสวนของ

รางกายได เขาจะสามารถอยูกับปจจุบันขณะได และปลอยใหความรูสึกเหลานี้เลื่อนไหลไปจนหมดพลังของมัน

ไปเอง ซ่ึงจะชวยปองกันไมใหเขารูสึกวาติดบวงอยูกับความรูสึกของตนเองและควบคุมไมได   

การมีความรูเทาทันอารมณยังมีความสําคัญสําหรับเด็กอีกดวย เม่ือพอแมบอกชื่อความรูสึกหรือแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับมัน จะชวยใหเด็กพัฒนาความสามารถในการควบคุมอารมณได  

การพูดคุยกับเด็กเก่ียวกับความรูสึกเปนข้ันตอนสําคัญท่ีจะชวยใหเด็กจัดการกับความโกรธ ความผิดหวัง และ

ความหงุดหงิด ซ่ึงเปนอารมณท่ีเชื่อมโยงกับความคิดและพฤติกรรมท่ีเปนปญหาดวย  

การพูดคุยเก่ียวกับความรูสึกยังชวยใหเด็กไดสัมผัสถึงอารมณดานบวกเชน ความรูสึกเบาสบาย มีความสุข หรือ 

ความเงียบสงบ และยังชวยใหเด็กไดชื่นชมกับชวงขณะเวลาท่ีสวยงามหรือความรูสึกของความรักอีกดวย! 
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2.2 | กลาวตอนรับ  
 

วิทยากรกลาวตอนรับพอแมแตละคนอยางอบอุนและดวยความกระตือรือรนเม่ือเขาเดินทางมาถึงท่ีอบรม 

 

หยุดพักสักครู 

ในตอนเริ่มตนของชั่วโมงท่ีสองของการอบรม คุณควรนํากิจกรรม หยุดพักสักครู กับพอแม อาจทําเพียงสั้น ๆ 
ก็ได (ประมาณหนึ่งนาที) ตามข้ันตอนดังตอไปนี้: 

 หลับตาลงเบา ๆ  

 มุงความสนใจไปท่ีความคิด ความรูสึก และความรูสึกทางประสาทสัมผัสในรางกาย (15 วินาที) 

 มุงความสนใจไปท่ีลมหายใจ (30 วินาที) 

 ขยายความรูสึกตัวออกไปท่ัวรางกายและสังเกตเสียงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว (15 วินาที) 

 ลืมตา  

การทําเชนนี้จะชวยใหพอแมรูสึกสบายท่ีจะทํากิจกรรมนี้ และสามารถทําไดดวยตัวเอง  

 

การบริหารรางกาย 

เชิญชวนพอแมใหสังเกตวามีอารมณความรูสึกอยางไรกอนและหลังการบริหารรางกาย  

ความกาวหนาของบานแหงการเกื้อหนุน  

แสดงใหพอแมเห็นถึงความกาวหนาของการสรางบานแหงการเกื้อหนุน  
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2.3 | พูดคุยกนัเร่ืองกิจกรรมที่บาน  
 

ครั้งนี้เปนการพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีบานเปนครั้งแรก  

เริ่มตันดวยการเตือนพอแมวากิจกรรมหลักของสัปดาหท่ีแลวคือการใชเวลา 5 นาทีตามลําพังกับลูก ใช

กิจกรรมเลนโดยปลอยใหลูกเปนฝายนํา  

ขอใหพอแมลองบอกวากอนอิฐบล็อกท่ีสําคัญมีอะไรบาง และทบทวน คําแนะนําในการใชเวลาตามลําพังกับ
ลูก จากการพบกันครั้งกอนดวย   

กิจกรรมนี้ควรเปนในแบบรวมมือกันทําโดยหนาท่ีของวิทยากรคือชวยพอแมทบทวนความจําเก่ียวกับกอนอิฐ

บล็อกท่ีสําคัญ  

หลังจากนี้ใหขอใหพอแมแตละคนมีโอกาสไดเลาประสบการณของตนเอง วาไดใชกอนอิฐบล็อกบางขอใน

ขณะท่ีใชเวลาอยูตามลําพังกับลูกท่ีบานอยางไรบาง   

วิทยากรควรชวยสํารวจประสบการณของพอแม โดยเฉพาะเก่ียวกับอารมณ (ท้ังในอดีตและในขณะท่ีกําลังเลา

อยูนั้น) และมุมมองของลูกของเขาดวย  

คุณควรชมพอแมบอย ๆ ดวย เม่ือเขาพยายาม และเนนย้ําใหเห็นวิธีการท่ีเขาแสดงใหเห็นวาเขาใชกอนอิฐ

บล็อกอยางถูกตองในขณะท่ีใชเวลาอยูตามลําพังกับลูก  

 

หมายเหตุ:   หากมีพอแมจํานวนหลายคนเกินไป คุณและวิทยากรรวมอาจแบงพอแมออกเปนสอง   

กลุมก็ได  

 

คําถามที่อาจใชไดในการพูดคุยเกีย่วกับกิจกรรมใชเวลาอยูตามลาํพังกับลูก: 

1. ใครบางท่ีไดใชเวลาอยูตามลําพังกับลูกในสัปดาหนี้? ไดทําบอยแคไหน?  

ไดทําอะไรในเวลานั้นบาง? เม่ือทําแลวเปนอยางไรบาง?  

2. คุณทําอยางไรใหเปนการเลนโดยปลอยใหเด็กนํา ในเวลาท่ีอยูตามลําพังกับลูก? 

3. ลูกของคุณมีปฏิกิริยาอยางไรในเวลาท่ีอยูตามลําพังกับคุณ? 

4. คุณรูสึกอยางไรในขณะท่ีใชเวลาอยูตามลําพังกับลูกและภายหลังจากนั้น? ลูกของคุณรูสึกอยางไร? 

5. มีใครพบปญหาอะไรไหมในการใชเวลาอยูตามลําพังกับลูก? 

6. มีใครมีคําแนะนําอะไรไหม ท่ีจะชวยใหพอแมเอาชนะอุปสรรคในท่ีพบในชวงสัปดาหนี้ได? 
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อีกอยางหนึ่งท่ีสําคัญก็คือวิทยากรควรกระตุนใหพอแมเลาใหกลุมฟงดวย วาเม่ือพยายามใชเวลาอยูตามลําพัง

กับลูกวันละ 5 นาทีแลวพบปญหาอะไรบาง  

พอแมบางคนจะพบกับปญหาในการใชเวลาอยูตามลําพังกับลูก ซ่ึงเปนเรื่องปกติ โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือคุณ

พยายามทําอะไรงเปนครั้งแรก คุณควรชวยใหพอแมรวมมือกับกลุมคิดหาวิธีจัดการกับมัน 

อาจเปนประโยชนถาพอแมสามารถชวยคิดวามีกิจกรรมตาง ๆ ท่ีหลากหลายท่ีสามารถทํากับลูกไดในชวงการ

ใชเวลาอยูตามลําพังกับลูก คุณลองถามพอแมดวยก็ไดวาลูกของเขาชอบทํากิจกรรมอะไร  

อยาลืมชมพอแมท่ีพยายามทํากิจกรรมการใชเวลาอยูตามลําพังกับลูกดวย ถามเขาวาเขาคิดวาลูกรูสึกอยางไร

เม่ือเขาทํากิจกรรมนั้น  

เม่ือพอแมเลาเรื่องท่ีเกิดข้ึนใหฟง ใหพูดถึงกอนอิฐบล็อกท่ีเขาเคยใชท่ีเก่ียวกับการอบรมในชั่วโมงกอน คุณอาจ

พบอิฐกอนใหมในเวลาท่ีพอแมเลาเรื่องใหฟงก็ได  

 

ขอสังเกต:    โปรดตรวจสอบใหม่ันใจวาพอแมหรือผูดูแลเด็กเปดโอกาสใหเด็กนําการเลนในชวงเวลา

ท่ีอยูดวยกันตามลําพัง กิจกรรมนี้เปนแนวคิดท่ีพอแมอาจไมคุนเคย ดังนั้นจึงควรให

เวลากับมันเพ่ือใหม่ันใจวาพอแมสามารถทําอยางถูกตองได ควรฝกปฏิบัติดูถาจําเปน! 

 

ส่ิงที่ควรทําเมื่อพอแมเลาปญหาใหฟง  

พอแมบางคนจะพบกับปญหาในการใชเวลาอยูตามลําพังกับลูก ซ่ึงเปนเรื่องปกติ 

เม่ือพอแมเลาปญหาใหฟง คุณควรทําสิ่งตอไปนี้: 

1. ขอบคุณพอแมท่ีเลาใหฟง การเลาเรื่องท่ีเปนความทาทายนี้ไมงายท่ีจะทําเลย! 

2. ใหสังเกตวาพอแมรูสึกอยางไรในขณะท่ีเลา หรือในขณะท่ีตองเผชิญกับความทาทาย แลวแสดงอาการ
รับรู การยอมรับอารมณของพอแมเปนเรื่องสําคัญ  

3. พยายามบอกวาเรื่องแบบนี้พบไดเปนปกติ ใหความม่ันใจกับพอแมวาปญหาแบบนี้เปนเรื่องธรรมดา
และเกิดข้ึนกับพอแมคนอ่ืน ๆ อีกหลายคน  

4. ถามคําถามท่ีเปนการสํารวจ (ใคร อะไร ท่ีไหน เม่ือไหร อยางไร เพราะอะไร) เพ่ือชวยใหคุณเขาใจ
รายละเอียดมากข้ึนวาเกิดอะไรข้ึน ซ่ึงจะชวยใหพอแมพัฒนาทักษะการสังเกตอารมณของตนเองดวย  

5. ควรพยายามเขาใจปญหาใหชัดเจนและถูกตอง คุณควรคิดถึงทางแกหนึ่งหรือสองอยางท่ีอาจชวยนํา
ทางใหกลุมมองเห็นได  

6. ถามกลุมวามีทางแกไขอยางไรบางสําหรับปญหาแตละอยาง วิทยากรรวมควรจดบันทึกไว แตบันทึก
เฉพาะขอท่ีนาจะทําไดเทานั้น!  

7. ขอใหพอแมเจาของเรื่องเลือกเอาทางแกหนึ่งอยาง (หรือเอาสองสามอยางมาผสมกันก็ได)  
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8. ขอใหพอแมเจาของเรื่องฝกใชวิธีแกปญหานี้โดยใชบทบาทสมมุติ ขอใหสมาชิกกลุมอีกคนหนึ่งสมมุติ
ใหตัวเองเปนเด็ก  

9. สรุปทบทวนประสบการณนี้กับพอแมท้ังสองคนอีกครั้ง  

10. ชมพอแมและใหกําลังใจใหเอาไปลองทําท่ีบาน บอกย้ําวาพวกเราพรอมท่ีจะชวยหากพบกับปญหาอีก
ในสัปดาหหนา  

 

ขอสังเกต:  
คุณควรตรวจสอบกับพอแมแตละคนทุกคนวาไดทํากิจกรรมท่ีบานแลวเปนอยางไรบาง: 

1. ชวยคิดหาทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับพอแมในการทํากิจกรรมทีบาน  

2. กระตุนใหพอแมท้ังกลุมเสนอวิธีตาง ๆ ท่ีจะเอาชนะความทาทายใหได  

3. เลือกเอาวิธีหนึ่งจากท่ีกลุมเสนอแนะ แลวใหฝกทํา  

4. หลังจากนั้นใหประเมินวามันจะไดผลหรือไมอยางไร และกระตุนใหพอแมนําไปลองทําท่ีบานอีก  

 

 

 

พักรับประทานอาหารวาง  
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2.4 | บทเรียนหลัก – การพูดคุยเกี่ยวกับความรูสึก 

 

คําแนะนําสําหรับเร่ืองที่ตองเนนในชั่วโมงที่สอง 

ใหแนะนําเปาหมายสําคัญของบทเรียนหลัก โดยพูดดังตอไปนี้:  

“เปาหมายสําคัญของชั่วโมงน้ีคือการรูเทาทันอารมณของเราใหมากข้ึน และ 
วิธีสื่อสารใหลูกเขาใจอารมณ ตอนแรกน้ีเรามาคุยกันเรื่องประเภทตาง ๆ  

ของอารมณและผลกระทบท่ีมีตอเรากอน ...” 

โปรดจําไวเสมอวาคุณจะตองแนะนําเพียงส้ัน ๆ แลวนําเขาสูกิจกรรมถัดไปทันที พอแมจะเรียนรูจากการฝก

ปฏิบัติไดดีกวาการฟงการบรรยาย!  

 

กิจกรรมการสังเกตและแยกแยะอารมณ 

กิจกรรมนีจ้ะชว่ยใหผู้ป้กครองแยกแยะอารมณห์ลกั ๆ และสงัเกตวา่มนัเช่ือมโยงกบัความคดิและความรูส้กึ

ทางรา่งกายอยา่งไร  

คุณอาจใชขอความตอไปนี้เปนแนวทางสําหรับทํากิจกรรมนี:้  

 ขอใหพอแมรวมกันบอกชื่อของอารมณแบบตางๆ  
เราจะมีอารมณพ้ืนฐานอยู 6 แบบ คือ: สุข เศรา โกรธ ขยะแขยง ประหลาดใจ และพอแมอาจจะ
แยกแยะอารมณอ่ืน ๆ ไดอีก เชน กังวล สงบสุข หงุดหงิด เครียด เหงา สับสน ผิด และ ตื่นเตน   

 พูดถึงอารมณทีละอยางแลวขอใหพอแมทําสิ่งตอไปนี้  

 ขอใหเลาวาเคยรูสึกแบบนี้ครั้งลาสุดเม่ือไหร 

 ขอใหเลาวาเวลามีอารมณแบบนั้นมีความคิดอะไร  
ตัวอยางเชน คิดวา “ฉันทําสิ่งนี้ไมเกงเลย” ในขณะท่ีรูสึกเศรา  

 ถามผูปกครองวาเคยจําไดไหม วาเวลามีอารมณแบบนี้รูสึกอยางไรตรงไหนของรางกายหรือ
ใบหนา  
พอแมบางคนอาจจําความรูสึกทางรางกายไมคอยไดวามันเชื่อมโยงกับอารมณอยางไร วิทยากร
อาจชวยไดโดยขอใหชี้ไปท่ีบริเวณของรางกายท่ีอาจสัมผัสกับอารมณนั้นได เชน อาจรูสึกเจ็บ
แปลบข้ึนท่ีบริเวณไหลเม่ือโมโห หรือปวดตื้อ ๆ ท่ีศีรษะเม่ือรูสึกเครียด หรือรูสึกเบา ๆ ในทรวง
อกเม่ือมีความสุข  

 ถามพอแมวาอารมณท่ีเกิดข้ึนจะสงผลตอพฤติกรรมของเขาอยางไร  

 ถามพอแมวาเกิดอะไรข้ึนเม่ือเด็กรูสึกถืงอารมณบางอยาง 
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เกมสเดาใจ – แยกแยะอารมณ  

กิจกรรมนี้จะชวยใหพอแมบอกไดวาคนกําลังมีอารมณอะไรโดยอาศัยทาทางท่ีคนนั้นแสดงออกมา และจะชวย

ใหเขาใชคําพูดเพ่ือบรรยายอารมณเหลานั้นดวย  

1. ขอใหทุกคนจับคูกับอีกคนหนึ่ง   

2. ตกลงกันวาใครจะเปนคนเบอร 1 และใครจะเปนคนเบอร 2   

3. คนเบอร 1 เลือกอารมณหนึ่งอยาง แลวแสดงออกมาทางสีหนาและทาทาง  

4. คนเบอร 2 พยายามเดาวาอารมณนั้นคืออะไร แลวบอกชื่อออกมาวา “คุณกําลังรูสึก _____.” 

5. สลับบทบาทกันแลวทําซํ้าอีกครั้ง  

6. พูดคุยกันวาการเดาอารมณโดยอาศัยการแสดงออกทางรางกายเปนอยางไรบาง  

 

ขอสังเกต:  กิจกรรมนี้นาจะเปนกิจกรรมท่ีสนุกท่ีพอแมจะนําไปทํากับลูกดวย! 

 

 

เร่ืองเลาพรอมภาพประกอบ 

 

แนะนําเรื่องใหพอแมฟงสั้น ๆ โดยพูดดังตอไปนี้  

“ตอนนี้เราจะมาดูเรื่องเลาท่ีแสดงใหเห็นวาพอแมจะสื่อสารอารมณดานบวกและดานลบใหเด็กรับรูไดอยางไร 

...”  

โปรดจําไววาวิทยากรควรแนะนําเพียงสั้น ๆ แลวเขาเรื่องเลยทันที พอแมจะเรียนรูไดดีกวาดวยการฝกปฏิบัติและ

เลาสูกันฟงมากกวาการฟงเราบรรยาย!  
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เร่ืองที่ 4 – การส่ือสารอารมณดานบวกและดานลบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอสังเกตสําหรับเร่ืองท่ี 4 

เรื่องนี้แสดงใหเห็นวาพอแมสามารถชวยใหลูกรับรูอารมณของตนเองท้ังดานบวกและดานลบได โดยการ

เรียกชื่อ หรือแสดงความเห็นเก่ียวกับอารมณเหลานั้น  
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กอนอิฐบล็อก  

ตอไปนี้คือกอนอิฐบล็อกบางกอนท่ีวิทยากรอาจชวยใหพอแมสังเกตไดจากเรื่องนี้:  

 สังเกตใหเห็นวาเม่ือไหรท่ีลูกรูสึกดีหรือรูสึกไมดี  

 ยอมรับท้ังอารมณดานลบและดานบวก  

 ใชคําพูดบรรยายความรูสึกเหลานี้ใหลูกฟง  

 บอกความรูสึกของคุณเองใหลูกรู  

 ทําใหเห็นเปนแบบอยางของพฤติกรรมท่ีคุณอยากเห็นลูกทํา  

 

ในชองที่ 1 แมแสดงใหลูกเห็นทักษะเชิงบวกวาจะนําลูกเขาสูกิจกรรมการใชเวลาตามลําพังดวยกันกับลูก

สาว คือสาลี่ ไดอยางไร ใหถามพอแมดังตอไปนี้:   

 แมแสดงใหเห็นทักษะเชิงบวกในการนําลูกเขาสูกิจกรรมการใชเวลาตามลําพังดวยกันไดอยางไร?  

(คําตอบท่ีอาจไดจากพอแม: นั่งลงในระดับสายตาลูก สบตา เรียกชื่อลูก ยอมใหลูกเปนฝายเลือกวาจะ

ทําอะไร)   

ในชองท่ี 2 แสดงใหเห็นวาพอแมจะออกความเห็นเก่ียวกับอารมณดานลบของลูกไดอยางไร เพ่ือชวยใหลูก

พยายามทําตอในสถานการณท่ีอาจยากลําบาก ใหถามพอแมดังตอไปนี้:  
 จะเกิดอะไรข้ึนถาหากแมวิจารณหรือเพิกเฉยตอความหงุดหงิดของสาลี่? (คําตอบท่ีอาจไดจากพอแม: 

สาลี่อาจหมดความสนใจท่ีจะทํากิจกรรมหรือรูสึกวาไมไดกําลังใจ)  

 ทําไมแมจึงแสดงความเห็นเก่ียวกับอาการหงุดหงิดของสาลี่?  (คําตอบท่ีอาจไดจากพอแม: แมคงอยาก
ดึงความสนใจสาลี่ไวใหสนใจกับการเลนอยู แมกําลังสอนคําศัพทใหม ๆ ใหสาลี่ใชบรรยายความรูสึก
ของตนเอง แมอยากใหกําลังใจสาลี่)  

 แมใชคําพูดอะไรบางในการแสดงความเห็นตอความรูสึกของสาลี่? (คําตอบท่ีอาจไดจากพอแม: แม
เรียกชื่อสาลี่ แมพยายามสงบอารมณ แมยอมรับวาการหงุดหงิดนั้นเปนเรื่องธรรมดา แมใหกําลังใจให
สาลี่พยายามตอไป)  

 คุณคิดวาทําไมแมจึงแสดงความเห็นเรื่องความหงุดหงิดของสาลี่?  

 

ในชองท่ี 3 ยังแสดงใหเห็นตอไปอีกวาแมสามารถแสดงความเห็นเก่ียวกับอารมณดานบวกของเด็กอยางไร 

ใหถามพอแมดังตอไปนี้:  

 แมเรียกชื่อความรูสึกอะไรในชองนี้? (คําตอบท่ีอาจไดจากพอแม: สาลี่รูสึกภูมิใจ)  

 คุณคิดวาทําไมแมจึงดึงความสนใจของสาลี่มาท่ีความรูสึกเชิงบวกนี้? (คําตอบท่ีอาจไดจากพอแม: 

เพ่ือใหสาลี่เรียนรูท่ีจะเชื่อมโยงความรูสึกและพฤติกรรมท่ีดีเขากับคําบางคํา เพ่ือใหสาลี่เรียนรูวิธี

สื่อสารอารมณดานบวก)  
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ในชองท่ี 4 แสดงใหเห็นวาแมก็สามารถพูดถึงอารมณของตนเองดวย ใหถามพอแมดังตอไปนี้:  

 แมเรียกชื่ออารมณอะไรในชองนี้? (คําตอบท่ีอาจไดจากพอแม: แมมีความสุขท่ีไดใชเวลาอยูกับลูก)  

 ทําไมการท่ีแมบอกความรูสึกท่ีดีกับสาลี่จึงสําคัญ? มันจะชวยใหสาลี่ทําอะไรบอยข้ึนอีกบาง? (คําตอบ

ท่ีอาจไดจากพอแม: เปนการแสดงแบบอยางใหเห็นถึงการบอกเลาความรูสึกท้ังทางบวกและทางลบ 

สาลี่อาจจะเริ่มสังเกตเห็นอารมณความรูสึกของคนอ่ืน ๆ ดวย สาลี่จะไดเรียนรูวาการพูดถึงความรูสึก

ของตนเองเปนเรื่องปกติ)  

 

โปรดจําไววา   คุณควรใชคําถามเปดเพ่ือชวยใหพอแมตอบ หนาท่ีของคุณคือการถามคําถาม พอแม

ตองคิดหาคําตอบดวยตัวเอง!  
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เร่ืองเลาพรอมภาพประกอบ เร่ืองที่ 5 – แสดงอาการรับรูความรูสึกที่
ชวนใหไมสบายใจ ...  
 

 

ขอสังเกตสําหรับเร่ืองท่ี 5  

เรื่องนี้แสดงใหเห็นวาการรับรูความรูสึกดานลบจะชวยใหเด็กจัดการกับเรื่องท่ีชวนใหไมสบายใจท่ีครอบครัว

ตองเผชิญไดอยางไร ในเรื่องนี้แมจะโตตอบกับนอยหนา ลูกสาววัย 7 ขวบในลักษณะท่ีเปนเชิงบวกและให

กําลังใจ  
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กอนอิฐบล็อก  

ตอไปนี้คือกอนอิฐบลอคท่ีวิทยากรจะชวยใหพอแมสังเกตไดจากเรื่องนี้:   

 การแสดงการรับรูความรูสึกของลูก แมกระท่ังความรูสึกท่ีชวนใหไมสบายใจ  

 นั่งลงในระดับสายตาเด็กเม่ือพูดคุยกับเขาเก่ียวกับความรูสึก  

 แสดงการใหกําลังใจท้ังดวยคําพูดและทาทาง เพ่ือใหลูกรูสึกวาไดรับความรักและการยอมรับ  

 เปนเรื่องปกติท่ีคุณก็อาจจะรูสึกไมสบายใจเก่ียวกับเรื่องเดียวกันดวย  

 

ในชองท่ี 1 แสดงใหเห็นวานอยหนาไมสบายใจท่ีไมมีโทรทัศนจอแบนใหญ ๆ ใหถามพอแมดังตอไปนี้:  

 คุณคิดวานอยหนากําลังรูสึกอยางไร? (คําตอบท่ีอาจจะไดจากพอแม: หงุดหงิด กลุมใจ เศราใจ โกรธ 

สับสน อิจฉา – ถูกท้ังหมดทุกอยาง!)  

 คุณคิดวาทําไมนอยหนาจึงรูสึกเชนนี้? เธอคิดอะไรอยู?  (คําตอบท่ีอาจจะไดจากพอแม: เธอคิดวามัน

ไมยุติธรรม นอยหนาอาจไมเขาใจวาทําไมครอบครัวของเธอจึงยากจน เธออาจรูสึกอับอายท่ีฐานะ

ยากจน)  

 

ในชองท่ี 2 แสดงใหเห็นวาพอแมสามารถทําอะไรไดบางเพ่ือเปนการรับรูอารมณท่ีชวนใหไมสบายใจเชนนี้ 

ใหถามพอแมดังตอไปนี้:  

 แมทําอยางไรท่ีเปนการแสดงการรับรูความไมสบายใจของนอยหนา? (คําตอบท่ีอาจจะไดจากพอแม: 

แมหยุดทํากับขาวแลวหันมาสนใจลูก แมนั่งลงในระดับสายตาลูก แมแสดงอาการใหกําลังใจลูก แมใช

คําท่ีบรรยายอารมณ แมยอมรับวาการไมสบายใจเปนเรื่องปกติ ไมเปนไร)   

 คุณคิดวานอยหนาจะรูสึกอยางไรหากแมเพิกเฉยหรือตวาดใสเธอ? นอยหนาจะเรียนรูอะไร? (คําตอบ

ท่ีอาจจะไดจากพอแม: นอยหนาอาจไมสบายใจยิ่งข้ึน เธออาจเรียนรูวาการรูสึกเศราเปนสิ่งท่ีไมดี เธอ

อาจไมสื่อสารกับแมอยางเปดเผยอีกตอไป)  

 นอยหนาเรียนรูอะไรเม่ือแมแสดงอาการยอมรับอารมณของเธอ? (คําตอบท่ีอาจจะไดจากพอแม: การ

มีความรูสึกทางลบเปนเรื่องโอเค การใหกําลังใจคนอ่ืน ๆ เม่ือเขาไมสบายใจเปนสิ่งท่ีดี)  

ในชองท่ี 3 และ 4 แสดงใหเห็นวิธีการท่ีแมอาจจะพูดกับลูกไดในเรื่องท่ีชวนใหไมสบายใจ เชนความ

ยากจน ใหถามพอแมดังตอไปนี้:  
 คุณคิดอยางไรกับวิธีท่ีแมนอยหนาอธิบายเหตุผลใหลูกฟงถึงเรื่องท่ีไมมีโทรทัศนจอแบนใหญ ๆ ให

นอยหนาไวดู? คุณคิดวาเพราะอะไรแมจึงยอมเสียเวลาอธิบายเรื่องนี้ใหนอยหนาเขาใจ? (คําตอบท่ี
อาจจะไดจากพอแม: เพ่ือเปนการชวยใหนอยหนาสบายใจข้ึน เพ่ือชวยใหนอยหนาสังเกตดูสิ่งดี ๆ 
อยางอ่ืน ท่ีจะทํามีความรูสึกท่ีดีได เพ่ือทําใหเห็นเปนตัวอยางถึงวิธีท่ีจะพูดคุยกันในเรื่องท่ีทําใหไม
สบายใจ  
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 คุณคิดวาเราควรตอบเด็กใหเหมาะกับอายุหรือระดับพัฒนาการอยางไร? (คําตอบท่ีอาจจะไดจากพอ
แม: เด็กท่ีโตกวานี้นาจะเขาใจเหตุผลท่ีซับซอนกวาและอาจถามคําถามมากข้ึนอีก เด็กเล็กอาจแค
ตองการความม่ันใจวาทุกอยางจะโอเคและเราสามารถหันเหความสนใจเขาไปสูกิจกรรมเชิงบวกอ่ืน ๆ 
ไดงายกวา  

 จะมีเรื่องอ่ืน ๆ อีกไหม ท่ีเราจะลําบากใจท่ีจะพูดคุยกับลูก? (คําถามนี้เปนการอภิปรายแบบเปดกวาง 
วิทยากรอาจบันทึกรายการคําตอบท่ีไดลงบนกระดาษฟลิปชารตก็ได)  

 คุณจะทําอะไรไดบาง หากคุณไมรูวาควรจะพูดกับลูกอยางไร? (คําตอบท่ีอาจจะไดจากพอแม: ให
ความม่ันใจแกลูก ใหกําลังใจ บอกลูกวาเอาไวคอยคุยกันอีกที ใชเวลาสักครูเพ่ือคิดวาจะบอกลูกวา
อยางไรดี คุยเรื่องนี้กับแฟนหรือขอความชวยเหลือจากหนวยบริการอ่ืน ๆ)  

 

โปรดจําไววา    คุณควรใชคาํถามเปดเพ่ือใหพอแมชวยกันตอบ หนาท่ีของคุณคือการถามคําถาม พอ
แมตองคิดหาคําตอบดวยตัวเอง!  

  

อภิปราย – การพดูคุยกันเกี่ยวกบัความรูสึก  

วิทยากรนําการสนทนาวาทําไมการพูดถึงอารมณและความรูสึกของลูกจึงดีตอพัฒนาการของเขา  

คําถามตอไปนี้อาจเปนประโยชน: 

 ทําไมเราจึงควรสื่อสารกับเด็กเรื่องความรูสึกท่ีดีและไมดี?  

 ทําไมเราจึงควรสอนเด็กใหรูจักคําศัพทท่ีใชเพ่ือเรียกชื่อความรูสึกท่ีดี และความรูสึกท่ีทําใหไมสบาย
ใจ? 

บันทึกความคิดเห็นของพอแมลงบนกระดาษฟลิปชารต  

 

เหตุผลของการพูดคุยเกี่ยวกบัความรูสึก:  

 ชวยใหเด็กสื่อสารความรูสึกของเขาได  

 ชวยใหเด็กเชื่อมโยงความรูสึกกับการกระทําและภาษาทาทาง  

 เด็กไดเรียนรูวาการมีความรูสึกเปนเรื่องปกติ มันเปนเชนนั้นเอง! 

 เราสามารถมองเห็นและเรียนรูเก่ียวกับความรูสึกของลูกเราได  

 เด็กจะสามารถรับรูความรูสึกของเราไดงายข้ึนดวย  

 ชวยใหเด็กสังเกตและเขาใจความรูสึกของคนอ่ืน ๆ ได  

 ชวยใหเด็กเลือกไดวาจะทําตัวอยางไร  
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อภิปราย – วิธีการตาง ๆ ทีเ่ราจะพูดคุยเกี่ยวกับความรูสึกได 

ใชรายการชื่อของอารมณท่ีเขียนไวบนกระดาษฟลิปชารตจากกิจกรรมแยกแยะอารมณ เพ่ือชวยใหพอแมเลือก
คําพูดและประโยคท่ีจะใชพูดคุยกับลูกเก่ียวกับความรูสึกได  

 

ขอใหพอแมฝกพูดประโยคตอไปนี้เพื่อบอกเกีย่วกับความรูสึกบางอยาง: 

 ลูกดูภูมิใจมากท่ีใสรองเทาไดเองนะ  

 การท่ีตองรอใหถึงตาตัวเองนี่มันก็นาหงุดหงิดเนอะ  

 ลูกดูตื่นเตนท่ีเราจะไดไปเท่ียวสวนสาธารณะ/ตลาดดวยกัน  

 แมมีความสุขมากเวลาลูกทักทายแมดวยรอยยิ้ม  

 เลนกับลูกนี่สนุกมากเลย  

 การท่ีตองเก็บของเลนนี่มันอาจทําใหลูกรูสึกเศรานะ  

 พอรูสึกดีเวลาท่ีเห็นลูกชวยนองนะ  

 มันเปนธรรมดาท่ีลูกจะรูสึกเหงานะเพราะเพ่ือนลูกกลับบานไปแลว  

 ลูกดูสับสนนิดหนอยกับการบานท่ีกําลังทําอยูนะ  

 

โปรดสังเกต: การแสดงความเห็นเกี่ยวกับความรูสึกควรเฉพาะเจาะจงและสัมพันธกับพฤติกรรมหรือ
กิจกรรมของลูกดวย  

 

ฝกปฏิบัติ – การพูดคยุเกี่ยวกับความรูสึก   

ขอใหพอแมฝกปฏิบัติสองครั้ง สําหรับการพูดคุยเก่ียวกับความรูสึก ครั้งแรกเก่ียวกับอารมณดานบวก และอีก

ครั้งสําหรับการสื่อสารอารมณดานลบ พอแมควรฝกการแสดงความเห็นตออารมณของตนเองและของลูกดวย  

หากมีบทพูดงาย ๆ ใหเปนตัวอยางใหพอแมฝกเรียกชื่อความรูสึกอาจจะชวยใหทําไดงายข้ึน ตัวอยางเชน  

“(ชื่อเด็ก) ลูกดูตื่นเตนท่ีจะไดเลนกับของเลนชิ้นใหมนี่” หรือ “แมมีความสุขท่ีไดอยูกับลูกตอนนี้จัง”  

“(ชื่อเด็ก) พอเห็นเลยวาลูกหงุดหงิดท่ีตอนนี้เปนตาของพ่ีท่ีจะไดเลนโทรศัพท เรามาเลนลูกบอลกันดีกวา”  
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ตอไปนี้เปนตัวอยางวิธีนํากิจกรรมนี้: 

การฝกเปนกลุม 1 

1. สําหรับการฝกเปนกลุมครั้งแรก กลางวงกลมท่ีนั่งอยู พอแมควรฝกเรียกชื่อความรูสึกดานบวกใน
ขณะท่ีกําลังใชเวลาตามลําพังกับลูก: 

ก. “ผูปกครอง” สังเกตเด็กท่ีกําลังเลนของเลนอยูในชวงเวลาท่ีอยูตามลําพังกับเด็ก  

ข. “เด็ก” อวดของบางอยางท่ีเขาทําไดและทําใหรูสึกมีความสุข ภูมิใจ หรือตื่นเตน  

ค. “ผูปกครอง” แสดงความเห็นเก่ียวกับอารมณของลูก  

2. วิทยากรอาจชวยผูปกครองไดหากจําเปน อาจกระซิบคําแนะนําวิธีท่ีจะออกความเห็นเก่ียวกับอารมณ
ของเด็ก เชน “ลูกดูตื่นเตนท่ีไดเลนกับของเลนใหมชิ้นนี้นะ (เรียกชื่อเด็ก)” หรือ “แมมีความสุขท่ีได
เลนกับลูกคราวนี้นะ”  

3. หยุดการเลนบทบาทสมมุติหลังจากประมาณ 1 นาทีผานไป  

4. ถามพอแมท่ีฝกปฏิบัติวารูสึกอยางไรกับประสบการณท่ีสมมุติเปนท้ัง “เด็ก” และ “ผูปกครอง” 
บันทึกไวหากพบวามีกอนอิฐบล็อกท่ีพอแมคนพบเพ่ิมอีก  

5. ใหพอแมจับคูแลวฝกบทบาทสมมุติเดิม โดยคุณและวิทยากรรวมชวยใหการสนับสนุน  

6. ถามความเห็นจากแตละคูในชวงอภิปรายกลุมเพ่ือสอบถามวาการฝกปฏิบัติเปนอยางไรบาง  

 

การฝกเปนกลุม 2 

1. สําหรับการฝกเปนกลุมครั้งท่ีสองนี้ พอแมจะฝกใหความเห็นเก่ียวกับอารมณดานลบของเด็ก พยายาม
อธิบายเหตุการณสมมุติใหชัดเจนเพ่ือวาพอแมจะไดเขาใจบทบาทของตนเองอยางถูกตอง:  

ก. “เด็ก” รูสึกหงุดหงิดเพราะไมไดเลนโทรศัพทมือถือ   

ข. “ผูปกครอง” ใหความเห็นวา “(ชื่อเด็ก) แมรูวาลูกหงุดหงิดนะ ท่ีตอนนี้เปนตาของพ่ีท่ีจะไดเลน
มือถือ เรามาคิดหาอะไรทําในบานดวยกันไหม ลูกอยากทําอะไรกับแมละ?” 

ค. “เด็ก” สงบลงและเสนอแมวาใหรองเพลงดวยกันแทน  

2. พยายามใหความชวยเหลือใหเต็มท่ีขณะท่ีพอแมกําลังฝกอยู  

ก. หยุดฝกหลังจาก 1 นาทีหรือนอยกวานั้น ถามความเห็นเก่ียวกับประสบการณของ “ผูปกครอง” 
และ “เด็ก”  

ข. ขอใหผูปกครองจับคูคุยกันถึงครั้งอ่ืน ๆ ท่ีเด็กอาจไมสบายใจเก่ียวกับอะไรบางอยาง  

ค. เลาสถานการณเหลานี้ใหกลุมฟง ถามพอแมดูวามีคําแนะนําอะไรบางท่ีจะเรียกชื่ออารมณท่ี
เกิดข้ึน  

ง. ใหพอแมจับคูแลวเอาสถานการณเหลานี้มาฝก โดยมีวิทยากรท้ังสองคนคอยใหความชวยเหลือ
อยู 

3. หลังจากฝกไปได 1 นาทีใหพอแมสลับบทบาทกันแลวทําซํ้าอีกครั้ง 

4. ในการสนทนากลุมหลังทําเสร็จแลว ใหถามความเห็นจากแตละกลุมวาเปนอยางไรบาง  
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2.5 | กิจกรรมทีบ่าน 
 

ส่ิงที่คุณทําที่บานนั่นแหละที่จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงได! 

มอบหมายงานใหพอแมนํากลับไปทําท่ีบาน: 

 ใชเวลาอยางนอย 5 นาทีในการใชเวลาอยูตามลําพังกับลูก ใชวิธีการเลนโดยใหเด็กนํา  

 ฝกการพูดคุยเก่ียวกับความรูสึก ในเวลาท่ีอยูตามลําพังกับลูก ควรใชคําท่ีบอกถึงความรูสึกของคุณเอง 
และความรูสึกของลูก  

 ฝกการพูดคุยเก่ียวกับความรูสึก อยางนอยอีกวันละ 3 ครั้ง เชน “แมมีความสุขท่ีไดเจอนองเหมียว
วันนี้” “ลูกเหมืยวดูหนาเศราท่ีหมดเวลาเลนแลว”  

 ฝกการสังเกตความรูสึกของตนเองในขณะท่ีทํากิจวัตรประจําวัน  

 ฝกเทคนิค หยุดพักสักครู เม่ือไหรก็ตามท่ีคุณรูสึกเครียดหรือไมสบายใจ คุณอาจหยุดพักสักครู เพ่ือชื่น
ชมกับอารมณดานบวกก็ได! 

 ฝกบริหารรางกายทุกเชา  

กิจกรรมหลัก คือการฝกพูดคุยเก่ียวกับความรูสึก ในขณะท่ีใชเวลาตามลําพังกับลูก    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดสังเกต: 

พูดคุยกับพอแมเก่ียวกับเปาหมายแตละอยางสําหรับสัปดาหหนา  

จดบันทึกเพ่ือใหรูวาเขาวางแผนจะทําอะไรท่ีบานบาง  

แลวติดตามสอบถามในการพูดคุยเก่ียวกับกิจกรรมท่ีบานในการอบรมครั้งตอไป  
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2.6 | การปดชั่วโมงอบรม  

 

หยุดพักสักครู 

ในตอนทายของชั่วโมงนี้ คุณควรนํากิจกรรม หยุดพักสักครู กับพอแม อาจทําเพียงสั้น ๆ ก็ได (ประมาณหนึ่ง

นาที) ตามข้ันตอนดังตอไปนี้: 

 หลับตาลงเบา ๆ  

 มุงความสนใจไปท่ีความคิด ความรูสึก และความรูสึกทางประสาทสัมผัสในรางกาย (15 วินาที) 

 มุงความสนใจไปท่ีลมหายใจ (30 วินาที) 

 ขยายความรูสึกตัวออกไปท่ัวรางกายและสังเกตเสียงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว (15 วินาที) 

 ลืมตา  

 

ตรวจสอบอารมณกอนออกจากการอบรม  

ในชั่วโมงการอบรม คุณควรแนะนําใหพอแมรูจักการตรวจสอบอารมณของตัวเองกอนเลิก ซ่ึงจะตองทําตอน

จบชั่วโมงทุกครั้งตอไปนี้จนกระท่ังเสร็จสิ้นการอบรม  

ทําตัวอยางใหดูโดยการเลาถึงอารมณของคุณเอง บอกวาคุณรูสึกสวนไหนของรางกาย และมีความคิดอะไรท่ี

เชื่อมโยงกับอารมณนี้  

ตัวอยางเชน “ฉันรูสึกมีความสุข ความสุขนี้อยูท่ีดวงตาของฉัน ฉันมีความสุขท่ีไดเรียนรูเก่ียวกับอารมณ”  

เตือนพอแมวากิจกรรมหลักท่ีตองทําท่ีบานคืออะไร  

ขอบคุณและแสดงความชื่นชมที่พอแมมาเขารวมการอบรมคร้ังนี้! 
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2.5 |  แนวทางปฏิบัติสําหรับการเย่ียมบาน
หลังจากชั่วโมงที่สอง  

 

ตอไปนี้เปนแนวทางปฏิบัติสําหรับการเยี่ยมบานพอแมบางคนที่ไมไดมาเขารับการ
อบรมในชั่วโมงที่สอง  

1. ขอบคุณผูปกครองท่ีใหเวลาคุณมาพบ  โปรดจําไวเสมอวาการจัดเวลาใหคุณมาพบอาจเปนเรื่องยาก
สําหรับพอแม ขอใหพยายามสอบถามใหม่ันใจวาเปนเวลาท่ีสะดวกจริง ๆ สอบถามดูวามีคนชวยดูแล
เด็ก ๆ หรือไม เพ่ือท่ีคุณและพอแมจะไดมีสมาธิกับการอบรม  

2. ทํากิจกรรม หยุดพักสักครู และ การบริหารรางกาย ทํากิจกรรมหยุดพักสักครูและบริหารรางกาย
รวมกับผูปกครอง  

3. พูดคุยกันเรื่องกิจกรรมจากช่ัวโมงกอนหนานี้  ถามพอแมวาการทํากิจกรรมการใชเวลาอยูดวยกันตาม
ลําพัง เปนอยางไรบางในสัปดาหท่ีผานมานี้ ถามคําถามเพ่ือสํารวจดูประสบการณท้ังดานบวกและลบท่ี
อาจไดรับ โปรดจําไวเสมอวาคุณกําลังชวยพอแมใหเพ่ิมความตระหนักในบทบาทของการเปนผูปกครอง
หรือผูดูแลเด็กอยู!  

เนนย้ําใหเห็นกอนอิฐบล็อกดานบวกท่ีพอแมทําไดดี (แมวาอาจมีอุปสรรคบาง) ชวยใหคิดหาทางแก
สําหรับอุปสรรคท่ีพบ ฝกใชวิธีแกปญหานั้นกับเด็ก หรือกับวิทยากรท่ีสวมบทบาทเปนเด็กก็ได  

4. แนะนําบทเรียนหลัก อธิบายใหพอแมฟงวาการอบรมในชั่วโมงท่ีสองนี้เราจะเนนท่ีวิธีสื่อสารกับเด็กเพ่ือ
บรรยายความรูสึกและอารมณ เตือนความจําพอแมวาตอนนี้กลุมผูเขารับการอบรมอยูตรงไหนของ 
บานแหงการเกื้อหนุน แลว  

5. คุยกันเกี่ยวกับเรื่องเลาท่ีมีภาพประกอบ  

อานเรื่องเลาแตละเรื่องกับพอแม ชวยใหคุณบอกพอแมไดวากอนอิฐบล็อกเก่ียวกับ การพูดถึง
ความรูสึก อยูตรงไหน โดยถามคําถามเพ่ือดึงความสนใจไปสูสิ่งท่ีพอแมกําลังทําไดดีอยู  

6. พูดคุยถึงคุณประโยชนของ การพูดถึงความรูสึก  

พยายามชวยใหพอแมมีโอกาสคิดข้ึนมาเองวาทําไม การพูดถึงความรูสึก จึงจะมีประโยชนตอลูก  
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7. ฝกปฏิบัติ การพูดถึงความรูสึก ในขณะท่ีใชเทคนิค การใชเวลาดวยกันตามลําพัง กับเด็ก เปดโอกาส
ใหพอแมไดฝกปฏิบัติ การพูดถึงความรูสึก ในขณะท่ีใชเทคนิค การใชเวลาดวยกันตามลําพัง กับเด็ก  

พอแมควรแนะนําเทคนิค  การใชเวลาดวยกันตามลําพัง ใหเด็กรูจักในลักษณะเดียวกันกับท่ีพอแมคน
อ่ืน ๆ ไดฝกในชั่วโมงการอบรม (เชน พูดกับลูกวา “แมมีเวลา 5 นาทีท่ีจะอยูตามลําพังกับลูก อยากทํา
อะไรบางละ?”)  

ถาเด็กอยูใกล ๆ ในขณะนั้นพอดี ก็ใหฝกทํากับเด็กไดเลย  

ขั้นตอนการชวยพอแมใหฝกเทคนิค  การใชเวลาดวยกันตามลําพัง กบัลูก:  

 ใหผูปกครองเขาไปใกลแลวนั่งลงใหอยูในระดับเดียวกันกับเด็ก  

 เรียกชื่อเด็กเพ่ือดึงความสนใจของเขา  

 ผูปกครองบอกเด็กวามีเวลา 3 นาที ท่ีจะอยูตามลําพังกับเด็ก  
“แมมีเวลา3 นาที ท่ีจะอยูตามลําพังกับลูก ลูกอยากทําอะไรบางจะ?”  

 ถาลูกไมรูวาจะทําอะไรดี ขอใหพอแมเสนอแนะกิจกรรมบางอยางท่ีเหมาะสมได   

 เตือนพอแมวาควรใหเด็กเปนฝายนําในขณะทํากิจกรรมนี้  

 นั่งอยูใกลพอแมและคอย ๆ นํากิจกรรมไปอยางเงียบ ๆ อาจจะกระซิบบอกขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีจะ
ใหพอแมพูดถึงอารมณของเด็ก เชน “(เรียกชื่อเด็ก) ... ลูกดูตื่นเตนท่ีไดเลนกับของเลนชิ้นใหมนี้นะ” 
หรือ “แมดีใจท่ีไดมีเวลาอยูกับลูกอยางนี้”  

 เม่ือเหลือเวลาอีก 1 นาที ใหกระซิบบอกพอแมวาใหบอกเด็กวามีเวลาเลนดวยกันอีกหนึ่งนาที  

 บอกพอแมเม่ือหมดเวลา 3 นาทีแลว  

 ใหชมผูปกครองและเด็กดวยคําชมท่ีเฉพาะเจาะจงเม่ือทํากิจกรรมจบแลว  

ถาไมมีเด็กอยูใกล ๆ ใหฝกดวยได หรือเปนเวลาท่ีไมเหมาะ (เชน เด็กกําลังหลับหรือเลนสนุกกับพ่ีนองหรือ
เพ่ือน ๆ อยู) วิทยากรอาจเลนเปน “เด็ก” เองก็ได และถาพอแมทําผิดก็หยุดกิจกรรมชั่วครูเพ่ือแนะนําแลว
คอยเลนตอก็ได!  
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8.  พูดคุยกันเกี่ยวกับการฝกท่ีไดทําไป  

 หลังจากพอแมไดฝกแลว คุณควรชวยคิดทบทวนประสบการณท่ีไดรับ ดังตอไปนี้  

 ถามพอแมวารูสึกอยางไรเวลาท่ีใชคําพูดบรรยายวาเขาหรือเด็กรูสึกอยางไร  

 ขอใหเด็กบอกหนึ่งอยางท่ีชอบ (ถาพอแมไดฝกกับเด็กโดยตรง)  

 ถามพอแมวามีขอสงสัยอะไรอยูอีกไหมเก่ียวกับเรื่อง การพูดถึงความรูสึก นี้  

9. คูฝก PLH  

อธิบายวา คูฝก PLH คืออะไร แลวบอกผูปกครองวา คือใครจากกลุมผูเขารับการอบรม พยายามตรวจสอบ
ใหม่ันใจวาคูท่ีกําหนดใหเปนท่ียอมรับหรือพอใจหรือไม หากไม อาจตองเลือกคนใหมใหในการอบรมชั่วโมง
ถัดไป  

10. มอบหมายกิจกรรมใหทําท่ีบานสําหรับสัปดาหนี้  

กิจกรรมท่ีจะใหทําท่ีบานก็จะเปนแบบเดียวกันกับในกลุม คือ  

 ใชเวลาอยางนอย 5 นาทีเพ่ืออยูตามลําพังกับลูก โดยใชเทคนิค เลนโดยใหเด็กนํา  

 ฝกการพูดคุยเกี่ยวกับความรูสึกกับเด็กในขณะใชเวลาอยูตามลําพังดวยกัน ควรใชคําพูดท่ีบอกถึง
ความรูสึกของพอแมเอง และของเด็กดวย  

 ฝก การพูดคุยเกี่ยวกับความรูสึกกับเด็กอยางนอยวันละสามครั้ง  

 ฝกใหรูเทาทันความรูสึกของตนเองขณะทํากิจวัตรประจําวัน  

 ฝกหยุดพักสักครู เม่ือไหรก็ตามท่ีรูสึกเครียดหรือไมสบายใจ คุณอาจหยุดพักสักครูเพ่ือมีความสุขกับ
อารมณดานบวกก็ได  

 บริหารรางกาย ทุกเชา  

พยายามสอบถามใหม่ันใจ วาพอแมจะใชเวลาอยูตามลําพังกับเด็กเม่ือไหร ท่ีไหน  

11. การชมครั้งสุดทายและการกลาวลา ขอบคุณและชมพอแมท่ีใหเวลาเรา ควรชมลูกหรือเด็กดวย เตือน

ความจําพอแมวาการอบรมครั้งตอไปจะเปนเม่ือไหร และกระตุนใหไปเขารวมใหได!   



 

131 
 

การเล้ียงดูเด็กเพ่ือใหมีสุขภาพดีตลอดชีวิต สําหรับเด็กเล็ก – ฉบับภาษาไทย    |   ชั่วโมงท่ี 2 
หลักสูตรการอบรม 
คูมือวิทยากร  

 

2.8 | การสงขอความเตือนทางโทรศัพท  
 

คร้ังที่ 1: 

สงหลังวันท่ีมีการอบรมช่ัวโมงท่ี 2 ถึงพอแมท่ีมาเขารวมอบรม  

สวัสดีคะ คุณ (ชื่อผูปกครอง) ขอบคุณมากท่ีมารวมอบรมดวยกันเม่ือวานนี้ พวกเราดีใจมากท่ีไดพบคุณ! 

กิจกรรมหลักท่ีบานสําหรับสัปดาหนี้คือการฝกพูดคุยเกี่ยวกับอารมณความรูสึกในขณะท่ีใชเวลาอยูตามลําพัง

กับเด็ก การทําเชนนี้จะชวยใหลูกของคุณสังเกตอารมณและเรียนรูวาการมีอารมณเปนเรื่องธรรมดา! ขอบคุณ

มากคะ [ชื่อของวิทยากร] 

สงหลังวันท่ีมีการอบรมช่ัวโมงท่ี 2 ถึงพอแมท่ีไมไดมาเขารวมอบรม  

สวัสดีคะ คุณ (ชื่อผูปกครอง) พวกเราเสียดายมากท่ีคุณไมไดมารวมอบรมดวยกันเม่ือวานนี้ สิ่งท่ีเราเรียนรูกัน

สําหรับสัปดาหนี้คือการฝกใชคําพูดบรรยายอารมณความรูสึกของเด็กและของคุณเอง ในขณะท่ีใชเวลาอยูตาม

ลําพังกับเด็ก กรุณาบอกดวยวาดิฉันจะโทรหาคุณไดเม่ือไหร เพ่ือจะไดมาเลาใหคุณฟงวาเราทําอะไรไปแลว

บาง หวังวาคงไดขาวจากคุณเร็ว ๆ นะคะ ขอบคุณมากคะ [ชื่อของวิทยากร] 

 

คร้ังที่ 2: 

สงหลังวันท่ีสงขอความแรกไปแลว 2 วัน (ถึงพอแมทุกคน)  

สวัสดีคะ! ตอนนี้คุณรูสึกอยางไรบางคะ? มีความสุข เศรา โกรธ ตื่นเตน กังวล? ลองสังเกตดูวาคุณรูสึกถึงมัน

ตรงไหนในรางกายของคุณ ลองสังเกตดูวามีความคิดอะไรท่ีเชื่อมโยงกับความรูสึกนั้น หายใจลึก ๆ หนึ่งครั้ง 

ขอบคุณตัวเองท่ีใหเวลาตรวจสอบอารมณและความคิดของคุณเอง! [ชื่อของวิทยากร] 

 

คร้ังที่ 3: 

สงหลังวันท่ีสงขอความกอนหนานี้ไปแลว 2 วัน (ถึงพอแมทุกคน)   

สวัสดีคะ! การพูดคุยเก่ียวกับความรูสึกกับลูกของคุณเปนอยางไรบางคะ? เม่ือลูกซักถามเก่ียวกับเรื่องท่ีทําให

ไมสบายใจหรือเรื่องท่ีออนไหวตอความรูสึก ขอใหพยายามสงบเขาไวและแสดงอาการรับรูความรูสึกของลูก 

หากคุณไมรูวาจะพูดอะไร ใหบอกลูกวาคุณเขาใจวาเขากังวลแลวคุณจะคุยกับเขาอีกทีตอนหลัง แลวขอ

คําแนะนําจากเพ่ือนหรือผูรูสักคนหนึ่งกอน! ขอบคุณมากคะ [ชื่อของวิทยากร] 
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คร้ังที่ 4: 

สงหนึ่งวันกอนการอบรมครั้งตอไป คือช่ัวโมงท่ี 3 (ถึงพอแมทุกคน)   

สวัสดีคะ! โปรดจําไววาการอบรมครั้งท่ี 3 ของ PLH สําหรับเด็กเล็ก จะพบกันวันท่ี  [เติมวันและเวลา] พวก

เรารอคอยท่ีจะไดพบคุณนะคะ! กรุณานําหนังสือคูมือของคุณติดมือมาดวย ขอบคุณมากคะ [ชื่อของวิทยากร] 
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 ชั่วโมงที ่3: 

 

 

 

 

 

แสงอาทิตยแหงความใสใจในเชิงบวก 
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เปาหมาย เพ่ือเรียนรูวิธีสงเสริมพฤติกรรมเชิงบวกท่ีคุณอยากเห็นลูกคุณทําบอยข้ึน  
โดยใชการชม  

กอนอิฐบล็อก 

 

 

 

 

 

การใหความใสใจในเชิงบวกเพ่ือทําใหเกิดพฤติกรรมเชิงบวก  

การชมดีสําหรับคุณ ลูกของคุณ และแฟนของคุณ 

ใชคําพูดเฉพาะท่ีบรรยายพฤติกรรมท่ีคุณกําลังชม 

ชมทันทีหลังจากท่ีทําอะไรดี ๆ  

สงเสริมการชมดวยรางวัล ซ่ึงอาจเปนของงาย ๆ และฟรี  

ใหรางวัลตัวคุณเองสําหรับงานหนักท่ีคุณทําในฐานะพอแมดวย! 

วัสดุอุปกรณ 

 

 

แบบฟอรมลงทะเบียน ปายชื่อ กระดาษฟลิปชารต ปากกา ของเลน  

อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับเวลาพัก  

เรื่องเลาพรอมภาพประกอบ คูมือพอแม แบบประเมิน 

การเตรียมตัว 

 

ติดกระดาษฟลิปชารตท่ีเขียนบันทึกไวจากชั่วโมงกอน ๆ บนฝาผนัง  

เตรียมอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับชวงพัก 

กลาวตอนรับ 

(10 นาที) 

 

 

 

กลาวตอนรับและแสดงความชื่นชมกลุม ขอบคุณท่ีเขามา  

หยุดพักสักครู 

ตรวจสอบอารมณกอนเริ่มตน  

การออกกําลังกาย  

แสดงใหเห็นความกาวหนาของกลุมบนภาพบานแหงการเก้ือหนุน  

พูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมท่ี
ไปทําท่ีบาน 

(40 นาที) 

 

เตือนความจําพอแมเรื่องกิจกรรมหลักท่ีบาน (การพูดคุยกันเก่ียวกับความรูสึก) 

ขอใหพอแมเลาประสบการณท่ีดีเปนพิเศษและท่ีทาทาย  

พูดคุยกันเรื่องทางแกไขสําหรับปญหาท่ีพบและฝกปฏิบัติ 

พัก (15 นาที) 
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บทเรียนหลัก  

(45 นาที) 

การชมและใหรางวัล 

เรื่องเลาพรอมภาพประกอบ เรื่องท่ี 6: จับถูกตอนลูกทําดี  

เรื่องเลา เรื่องท่ี 7: สงเสริมการชมดวยรางวัล เปนของงาย ๆ และฟรี 

อภิปราย: เพราะอะไรเราจึงควรชมเด็ก ๆ?  

อภิปราย: ตัวอยางวิธีการตาง ๆ ของการชม  

ฝกปฏิบัติ: การชมเด็ก ๆ ในขณะท่ีใชเวลาดวยกันตามลําพัง   

เรื่องเลา เรื่องท่ี 8: การชมท่ีแฝงการวิจารณ  

ฝกปฏิบัติ: วิธีแกไขการชมท่ีแฝงการวิจารณ 

การดูแลตัวเอง (10 นาที) 

 

กิจกรรม: การใหรางวัลตัวเราเอง  

วงกลมแหงความชื่นชม   

กิจกรรมท่ีไปทําท่ีบาน 

 (10 นาที) 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกพฤติกรรมเฉพาะหนึ่งอยางในกิจวัตรประจําวันท่ีคุณจะใชชมลูกได  

ชมลูกอยางนอยวันละ 3 ครั้ง 

ชมตัวคุณเองและแฟนของคุณ  

ทําอะไรดีๆ บางอยางเพ่ือเปนการใหรางวัลตัวคุณเองสําหรับการทํางานหนักใน
หนาท่ีของพอแม! 

ใชเวลาอยูตามลําพังกับลูกวันละ 5 นาที   

ฝกการพูดคุยเก่ียวกับอารมณ อยางนอยวันละ 3 ครั้ง 

หยุดพักสักครู อยางนอยวันละครั้ง  

ออกกําลังกายทุกเชา   

พบปะหรือสื่อสารกับคูฝก PLH ของคุณหนึ่งครั้งในชวงสัปดาห 

ปดทายช่ัวโมง 
(10 นาที)  

 

ฝก หยุดพักสักครู  

ตรวจสอบอารมณกอนออกจากหอง  

ขอบคุณและชมพอแมทุกคน  
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3.1 |  ขอความที่ควรอานกอนเพ่ือเตรียมนําเสนอ
ชั่วโมงที่สาม 

 

สวนนี้เปนขอมูลสําหรับวิทยากรเพ่ือเตรียมการอบรมในช่ัวโมงท่ีสามเทานั้น เปนขอมูลเพ่ือใหจําได

วามีหลักการสําคัญอะไรบางในขณะท่ีนําเสนอการอบรมใหผูปกครอง เนื้อหาของการอบรมจะเริ่มท่ี

ตอน 3.2 

 

ชั่วโมงท่ีสามนี้จะแนะนําพอแมใหใชการเสริมแรงเชิงบวกในรูปของการชม เพ่ือชวยใหเด็กปรับปรุงพฤติกรรม
ของเขา  

การใหความสนใจในเชิงบวกแกเด็กเม่ือเขาทําดี (มีพฤติกรรมในเชิงบวก)  

การใหความสนใจในเชิงบวกแกเด็กเม่ือเขามีพฤติกรรมท่ีเราอยากเห็นเขาทําซํ้าอีก เปนสิ่งสําคัญมาก  

ทุกอยางท่ีเราทําหากเราไดรับรางวัลในบางรูปแบบ ก็มีความเปนไปไดสูงท่ีจะเกิดข้ึนซํ้าอีก พฤติกรรมท่ีถูก
เพิกเฉย หรือไมไดรับรางวัล จะมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนอีกนอยลง 

เม่ือพอแมใหความสนใจในเชิงบวกแกเด็กเม่ือเขามีพฤติกรรมท่ีดีดวยการชม เด็กจะไดรับการกระตุนใหทํา
พฤติกรรมแบบนั้นอีกบอยข้ึนในอนาคต  

การยกยองชมเชยเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมท่ีดี  

ชั่วโมงนี้จะเนนท่ีความสําคัญของการชม การกระตุนใหทําพฤติกรรมแบบนั้นอีกบอยข้ึนในอนาคต  

การ “ชม” หมายถึงการแสดงอาการยอมรับ อบอุน หรือชื่นชมท่ีสัมพันธโดยตรงกับพฤติกรรมเฉพาะอยางใด
อยางหนึ่งของเด็ก  

ตัวอยางเชน “หนูเลนกับนองเบา ๆ และนารักมากเลย” หรือ “หนูโตแลวนะ แตงตัวไดเองแลว!”  

การชื่นชมตัวเองของพอแมก็มีความสําคัญไมนอยไปกวากัน เปนการแสดงการรับรูถึงความพยายามท่ีจะสราง
ชีวิตท่ีดี ม่ันคง และมีความสุขใหกับลูก ๆ ครอบครัว และตัวเอง  

ลักษณะหรือวิธีการท่ีเราใหคําชมก็สําคัญเชนเดียวกัน  

พอแมควรพยายามท่ีจะแสดงความอบอุนและเปนมิตรตอลูก และบอกลูกใหชัดเจนวาเขาไดทําอะไรท่ีดีไปแลว
บาง  

พอแมควรใชคําพูดท่ีมีความหมายและเหมาะสมกับอายุของเด็กเพ่ือท่ีเขาจะไดเขาใจถูกตองวาอะไรท่ีเขาทําไป
แลวท่ีถือวาเปนสิ่งท่ีดี  



 

137 
 

การเล้ียงดูเด็กเพ่ือใหมีสุขภาพดีตลอดชีวิต สําหรับเด็กเล็ก – ฉบับภาษาไทย    |   ชั่วโมงท่ี 3 
หลักสูตรการอบรม 
คูมือวิทยากร  
 

สําหรับเด็กบางคน โดยเฉพาะคนท่ีมีปญหาพฤติกรรม อาจจะยากท่ีจะสังเกตไดวามีพฤติกรรมไหนสักอยาง
หนึ่งไหมท่ีพอแมอยากเห็นบอยข้ึนอีก  

อาจเริ่มตนดวยการท่ีพอแมชมลูกเก่ียวกับสิ่งเล็กนอยท่ีสุดกอน เชน ใสรองเทาเองเม่ือบอกใหทํา หรือเลนอยู
คนเดียวเงียบ ๆ ไดถึง 2 นาที 

แตในไมชาพอแมก็จะไดรับรางวัลแหงความอดทนเม่ือลูกเริ่มแสดงพฤติกรรมท่ีเขาชมบอยข้ึน  

ชมแลวใหเดินออกไปเลย! 

บางครั้งพอแมจะอดไมไดท่ีจะเติมคําวิจารณลงไปหลังจากชมลูกไปแลว ตัวอยางเชน พอบางคนอาจพูดวา 
“ขอบใจนะลูกท่ีเก็บของเลน แตคราวหนาทําใหเงียบ ๆ หนอยนะ”  

เรื่องเลาท่ีมีภาพประกอบ เรื่อง “ชมรวมกับวิจารณ” แสดงใหเห็นวาการทําแบบนี้จะทําใหเด็กไมอยากทํา
พฤตกิรรมนั้นอีก ดังนั้นพอแมจึงควรชมแลวปลอยคําวิจารณท้ิงไป  

การเสริมพลังใหการชมดวยการใหรางวัลท่ีเรียบงายและไมตองซื้อหามา    

พอแมอาจเรียนรูวิธีการท่ีจะใหรางวัลแบบงาย ๆ เพ่ือกระตุนใหลูกทําพฤติกรรมดานบวก ซ่ึงรางวัลสามารถ
เปนคําชมท่ีอยูในรูปแบบของวัตถุท่ีจับตองไดนั่นเอง  

เม่ือคิดถึงรางวัล เรามักคิดวาจะตองเปนรางวัลใหญท่ีมอบใหใครท่ีทําอะไรท่ีสําคัญมาก ๆ เชน สอบผาน พอแม
ควรทราบดวยวารางวัลอาจจะเปนของฟรีก็ได  

แมวาเราอาจไมรูตัว แตเราไดใหรางวัลคนอ่ืนๆ และตัวเราเองดวยวันละหลายครั้งทีเดียว สําหรับการกระทํา
หรือพฤติกรรมบางอยางงาย ๆ  

รางวัลควรจะตองเปนของฟรีหรือราคาถูกท่ีสุดท่ีจะเปนไปได   

รางวัลเหลานี้อาจเปนของฟรีเชนการไปเลนในสวนสาธารณะ และเปนเรื่องสําคัญมากท่ีพอแมควรชมเด็กใน
ขณะท่ีใหรางวัลท่ีจับตองไดเสมอ และควรชมใหชัดเจนดวยวาเด็กไดทําอะไรแลวจึงไดรางวัลนั้น  

ยิ่งทําบอยก็ยิ่งงายข้ึน  

ผูปกครองหลายคนรูสึกขัดเขินท่ีจะชมและใหรางวัลลูก และอาจไมคอยมีประสบการณในชีวิตของตนเองท่ีจะ
ไดรับคําชมหรือความสนใจในเชิงบวกมากอน  

พอแมบางคนก็อาจไมคอยมีประสบการณของการไดรับคําชมมากอนในวัยเด็ก จึงไมมีตัวแบบในทางท่ีดีใหทํา
ตาม  

การชมจะงายข้ึนเรื่อย ๆ ทุกครั้งท่ีเราทํา และเราเองก็จะไดรับรางวัลจากปฏิกิริยาท่ีมีความสุขของผูรับดวย  
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การใหรางวัลเปนอาหารและขนม 

นาน ๆ ครั้ง การใหรางวัลเปนอาหารและขนมเม่ือเด็กทําดีก็สามารถทําได วิทยากรอาจสอบถามพอแมวาการ
ใชวิธีการแบบนี้จะมีผลเสียอยางไรบาง (เชน สรางนิสัยการกินท่ีไมดี ทําใหอวน ฯลฯ)  

หลังจากนั้นจึงคอยชวนใหคิดถึงทางเลือกอ่ืน ๆ ท่ีนาจะมีผลดีตอสุขภาพมากกวา เชน การไปเดินเลนดวยกัน 
การใชเวลาตามลําพังดวยกันเพ่ิมเติมอีก หรือการอานนิทานกอนนอน  

เม่ือพอแมชมเด็กสําหรับพฤติกรรมท่ีดี พอแมก็จะรูสึกดีดวย  

ถาเด็กทําตัวไมดี พอแมจะรูสึกเครียด หงุดหงิด หรือไมพอใจ   

แตเม่ือเด็กปฏิบัติตัวในลักษณะท่ีพอแมยอมรับ พอแมก็จะรูสึกผอนคลาย เปนมิตร และสงบมากข้ึนกวาเดิม  

เวลาท่ีเด็กทําตัวไมเหมาะสมตอหนาเพ่ือนหรือครอบครัว พอแมก็จะรูสึกขายหนา  

ถาพอแมมีแผนการท่ีจะสงเสริมพฤติกรรมท่ีดี แมกระท่ังการไปเยี่ยมเพ่ือนก็จะเปนเวลาท่ีนาเพลิดเพลินสําหรับ
พอแมดวย  

ในทายท่ีสุด การชมและใหรางวัลตัวเองก็เปนสิ่งสําคัญท่ีคุณจะตองทําเปนคร้ังคราวบาง 

ในฐานะวิทยากรและพอแมผูปกครอง เราทํางานหนักเพ่ือใหสิ่งท่ีดีท่ีสุดและผูรับบริการและเด็ก ๆ  

เรายังสามารถพูดชื่นชมหรือใหกําลังใจตัวเอง หรือใหรางวัลตัวเองโดยการทําอะไรบางอยางท่ีดีสําหรับตัวเรา
เอง เม่ือเราผานวันท่ียากลําบากไปได หรือเม่ือเราทําอะไรสําเร็จ  

มันอาจเปนรางวัลเรียบงายเชน การไดดื่มชาดี ๆ สักถวยหนึ่ง หลังจากการใชเวลาตามลําพังกับลูกของคุณก็
ได!  
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3.2 | การตอนรับเขาสูการอบรม 

 

ตอนรับพอแมแตละคนอยางอบอุนและกระตือรือรน เม่ือเขาเดินทางมาถึงท่ีอบรม  

 

หยุดพักสักครู  

ฝก หยุดพักสักครูกับพอแม คุณอาจใชเวลาเพียงสั้น ๆ (ประมาณหนึ่งนาที)   

 หลับตาลงเบา ๆ  

 มุงความสนใจไปท่ีความคิด ความรูสึก และความรูสึกทางประสาทสัมผัสในรางกาย (15 วินาที) 

 มุงความสนใจไปท่ีลมหายใจ (30 วินาที) 

 ขยายความรูสึกตัวออกไปท่ัวรางกายและสังเกตเสียงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว (15 วินาที) 

 ลืมตา  

การทําเชนนี้จะชวยใหพอแมรูสึกสบายท่ีจะฝกทํากิจกรรมนี้ และสามารถทําไดดวยตัวเอง  

 

ตรวจสอบอารมณตอนเร่ิมตน  

ในตอนตนชั่วโมงท่ีสาม เชิญชวนพอแมและผูปกครองใหผลัดกันพูดรอบวง วาเชานี้เขารูสึกอยางไรบาง  

พอแมควรเลาถึงอารมณของตนเอง เขารูสึกถึงอารมณนี้ตรงบริเวณไหนของรางกาย และมีความคิดอะไรท่ี
เชื่อมโยงกับอารมณนี้  

ตัวอยางเชน “ฉันรูสึกกังวล ฉันรูสึกถึงมันไดท่ีไหลท้ังสองขาง ฉันกังวลวาเดือนนี้จะมีเงินพอซ้ืออาหารหรือ
เปลา” หรือ ““ฉนัรูส้กึต่ืนเตน้ ฉนัรูส้กึไดบ้รเิวณทรวงอกน่ี ฉนักาํลงัจะไดเ้ฟอรน์ิเจอรใ์หม!่” 

 

การออกกาํลังกาย 

เตือนใหพอแมคอยสังเกตวารูสึกอยางไรกอนและหลังการออกกําลังกายนี้  

หลังการออกกําลังกายวิทยากรควรถามพอแมวาสังเกตการเปลี่ยนแปลงไดไหม 

ถามพอแมวาไดนําเอาวิธีออกกําลังกายนี้ไปลองทําท่ีบานตอนเชาหรือเปลา 

ชมและใหกําลังใจคนท่ีพยายาม! 

 

ความกาวหนาของบานแหงการเกื้อหนุน  

แสดงใหพอแมเห็นความกาวหนาของเขาท่ีภาพบานแหงความเก้ือหนุน  
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3.3 | พูดคุยกนัเร่ืองกิจกรรมที่บาน  
 

เตือนความจําพอแมวากิจกรรมหลักท่ีใหเอาไปทําท่ีบานจากชั่วโมงกอนคือ การพูดคุยเกี่ยวกับความรูสึก 
ในขณะท่ีใชเวลาตามลําพังดวยกัน  

ขณะท่ีเริ่มพูดคุยกันเรื่องนี้ ขอใหชวนพอแมใหทํารายการกอนอิฐบล็อกท่ีสําคัญท่ีมาจากการทํากิจกรรม 
วิธีการพูดคุยเกี่ยวกับความรูสึก จากชั่วโมงกอน  

กิจกรรมนี้ควรเปนการพูดคุยกันระหวางพอแมโดยวิทยากรมีหนาท่ีชวยเตือนใหคิดถึงกอนอิฐบล็อกท่ีสําคัญ  

หลังจากนี้วิทยากรควรเชิญชวนพอแมใหแบงปนประสบการณโดยการเลาสูกันฟงในกลุม ควรใหไดพูดทุกคน
เพ่ือท่ีจะชวยใหกําลังใจหากพบกับปญหาหรืออุปสรรค และเปนการตรวจสอบใหม่ันใจวาเขาทํากิจกรรมได
อยางถูกตองดวย  

ถาคิดวาจะใชเวลามากเกินไป ใหแบงออกเปนสองกลุมแลววิทยากรแตละคนนํากิจกรรมแตละกลุมไปพรอมกัน  

สอบถามดูวามีพอแมท่ีสามารถออกความเห็นเก่ียวกับความรูสึกของลูกในขณะท่ีใชเวลารวมกันตามลําพัง
หรือไม ขอฟงตัวอยางวาเขาพูดอะไร และมีเหตุผลอยางไร กอนอิฐบล็อกท่ีสําคัญสําหรับตรงนี้คือ การ
เชื่อมโยงอารมณเขากับพฤติกรรมเฉพาะบางอยาง (เชน “วันนี้ลูกดูมีความสุขท่ีไดเลนกับของเลนนะ”)  

ควรสอบถามดวยวาพอแมหรือผูดูแลเด็กสามารถสังเกตและแลกเปลี่ยนความรูสึกของตนเองกับเด็ก ๆ ไดไหม  

วิทยากรควรชมพอแมเม่ือเขาพูดถึงกอนอิฐบล็อกท่ีสําคัญสําหรับการใชเวลาตามลําพังกับลูก  

สอบถามพอแมวาพบความลําบากอะไรในการทํากิจกรรมท่ีบานหรือเปลา เวลานี้เปนโอกาสท่ีจะแกปญหาและ
ฝกทักษะเปนกลุม พยายามกระตุนใหพอแมนําเสนอทางแกปญหาของตนเอง  

ในตอนทาย ควรชมพอแมอยางมากท่ีสุดท่ีจะทําได สําหรับพฤติกรรมเฉพาะบางอยางท่ีเขาไดพยายามทํา
ในขณะทํากิจกรรมท่ีบาน  

 

คําถามที่อาจใชไดในการพูดคุยเร่ืองกิจกรรมที่บานในชั่วโมงที่สาม: 

1. มีใครไดฝกออกความเห็นเก่ียวกับอารมณของลูกในขณะท่ีใชเวลาอยูดวยกันตามลําพังหรือไม? มีใคร
ไดลองพูดถึงอารมณความรูสึกของตนเองกับลูกบางไหม? เด็กมีปฏิกิริยาอยางไร? ทําแลวคุณรูสึก
อยางไรบาง?  

2. มีใครท่ีสามารถสังเกตอารมณหรือความรูสึกของตนเองในระหวางสัปดาหไดไหม? มีอะไรเกิดข้ึนใน
ขณะนั้น?  คุณสามารถเลาเรื่องความรูสึกของคุณกับลูกไดหรือไม? 

3. มีปญหาหรือความทาทายอะไรท่ีทําใหการพูดถึงอารมณความรูสึกเปนเรื่องยากบาง? 

4. มีวิธีไหนท่ีจะแกไขหรือจัดการกับปญหาท่ีพบบางไหม? 
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โปรดจําไววา คุณจะตองทําส่ิงตอไปนี้เม่ือคุยผูปกครองเปนรายบุคคล เพ่ือพูดคุยเรื่องการทํากิจกรรมท่ี
บาน: 

 ชมพอแมท่ียกเอาปญหาหรือความทาทายท่ีพบท่ีบานมาเลาใหฟง  

 รวมมือกับพอแมสํารวจหาทางแกปญหาในการทํากิจกรรมท่ีบาน  

 กระตุนพอแมใหชวยนําเสนอทางออกท่ีจะเอาชนะความทาทายตาง ๆ ในขณะท่ีพูดคุยกันในกลุม  

 เลือกเอาวิธีแกปญหาหนึ่งอยางท่ีกลุมนําเสนอมาแลวลองฝกปฏิบัติดู  

 ประเมินวาไดผลดีหรือไม แลวกระตุนใหพอแมพยายามทํากิจกรรมนี้ท่ีบานอีก 

 

แสดงตัวอยางพฤติกรรม (การชม) ที่คุณอยากเห็นกลุมพอแมทํากับลูกใหมากขึน้! 

 

พักรับประทานอาหารวาง 
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3.4 | บทเรียนหลัก – การชมลูกของเรา 
 

แนะนําเนื้อหาที่สําคัญในชั่วโมงที่สาม  

แนะนําเปาหมายหลักของบทเรียนนี้อยางยอ ๆ โดยการพูดดังตอไปนี้:   

“เปาหมายหลักของช่ัวโมงนี้คือการเรียนรูวิธีสงเสริมใหเด็กมีพฤติกรรมในทางบวกโดยการชม”  

โปรดจําไวเสมอวาควรแนะนําสั้น ๆ แลวมุงตรงเขาสูกิจกรรมตอเลย พอแมจะเรียนรูไดมากกวาจากการฝกทํา

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มากกวาการฟงบรรยาย! 

 

เร่ืองเลาพรอมภาพประกอบ 

เร่ืองท่ี 6 – จับใหไดตอนท่ีเขาทําดี!  

 

 



 

143 
 

การเล้ียงดูเด็กเพ่ือใหมีสุขภาพดีตลอดชีวิต สําหรับเด็กเล็ก – ฉบับภาษาไทย    |   ชั่วโมงท่ี 3 
หลักสูตรการอบรม 
คูมือวิทยากร  
 

ขอสังเกตสําหรับเร่ืองท่ี 6  

เรื่องนี้แสดงใหเห็นการท่ีพอใชการชมออมสิน ลูกชายอายุ 4 ขวบ เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมทางบวกของเขาคือ
การนั่งเลนเงียบ ๆ ในขณะท่ีพอกําลังติดตามการแขงขันฟุตบอลอยู  

 

กอนอิฐบล็อก 

ตอไปนี้เปนกอนอิฐบล็อกท่ีวิทยากรควรชวยใหพอแมมองเห็นจากเรื่องนี้:  

 ชมลูกเม่ือเขาทําพฤติกรรมท่ีดี แมวามันจะเปนพฤติกรรมท่ีเราคาดหวังวาเขาควรจะตองทําอยูแลวก็
ตาม  

 ชมทันทีท่ีเขาทํา  

 แสดงความรูสึกตอลูกในเวลาท่ีชมลูก  

 เรียกชื่อลูกในเวลาท่ีชมลูก  

 สบตาและสัมผัสรางกายลูก  

 นั่งลงในระดับสายตาลูก  

 ชมลูกดวยทาทางกระตือรือรน!  

 

ในชองท่ี 2 และ 4 พอชมออมสินท่ีนั่งเลนบนพ้ืนเงียบ ๆ ลองถามพอแมดังตอไปนี้:  

 พอมีวิธีสนับสนุนใหออมสินนั่งเลนเงียบ ๆ อยางไรในขณะท่ีพอกําลังติดตามการแขงขันฟุตบอลอยู? 
(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: พอชมออมสินในขณะท่ีเลนอยูเงียบ ๆ พอบอกความรูสึกของ
ตัวเองไปดวย)  

 ทําไมพอถึงชมออมสิน? พอพูดถึงพฤติกรรมอะไรของออมสิน? (คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: พอ
อยากใหออมสินทําแบบนี้อีกบอย ๆ พออยากใหออมสินรูวานี่คือพฤติกรรมท่ีเหมาะสม พออยากให
ออมสินรูวามีคนชื่นชม)  

 พอแสดงใหเห็นทักษะอะไรท่ีเก่ียวกับวิธีชมเด็ก? (คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: ชมเด็กอยางทันที 
บรรยายภาพพฤติกรรมท่ีคุณกําลังชม เรียกชื่อของเด็กในขณะท่ีชม นั่งลงในระดับเดียวกันกับเด็กเม่ือ
พูดกับเขา ใชการสบตาและสัมผัสรางกาย มีทาทางกระตือรือรนในขณะท่ีชม  

 คุณคิดวาจะเกิดอะไรข้ึนถาพอไมดึงความสนใจมาท่ีพฤติกรรมดานบวกของออมสินในชองท่ี 2 แต
เพิกเฉยเขาแทน (คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: ออมสินอาจรูสึกเบื่อ ออมสินอาจทําอะไรทางลบ
เพ่ือเรียกรองความสนใจจากพอ)  

 

โปรดจําไวเสมอวา  คุณควรใชคําถามเปดเพ่ือกระตุนใหพอแมมีสวนรวมมากข้ึน หนาท่ีของคุณคือการ

ถามคําถาม พอแมจะตองคิดหาคําตอบดวยตัวเอง  
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เร่ืองเลาพรอมภาพประกอบ เร่ืองท่ี 7 – เสริมพลังใหการชมดวยการใหรางวัลอยาง 
งาย ๆ และฟรี… 

 

 

ขอสังเกตสําหรับเร่ืองท่ี 7  

เรื่องนี้แสดงใหเห็นวิธีท่ีแมสามารถใชการใหรางวัลท่ีงาย ๆ และไมตองซ้ือหามา คือการเพ่ิมเวลาเลนดวยกัน 

เพ่ือเสริมพลังใหการชม และสงเสริมพฤติกรรมทางบวก  
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กอนอิฐบลอค 

ตอไปนี้เปนกอนอิฐบลอคท่ีคุณควรชวยใหพอแมมองเห็นจากในเรื่อง  

 ใชการใหรางวัลเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมท่ีอาจทํายากสําหรับเด็ก  

 ใหรางวัลรวมกับคําชม  

 คําชมและรางวัลตองตามมาหลังจากเกิดพฤติกรรม ไมชมกอน  

 รางวัลควรเปนแบบงาย ๆ ใชประโยชนไดหรือทําไดจริง และไมตองซ้ือมา  

 ตองแนใจวาเม่ือบอกวาจะใหรางวัลอะไรแลวตองใหไดจริง  

 

ในชองท่ี 1      
สาลี่ (อายุ 6 ขวบ) และเดชา (อายุ 5 ขวบ) กําลังเลนกันอยูเงียบ ๆ ตามลําพังสองคน ในขณะท่ีแมกําลังทํางาน
อยู  
 

ในชองท่ี 2  
แมชมพฤติกรรมของเด็กโดยการบรรยายถึงสิ่งท่ีเขากําลังทําอยู โดยใชคําพูดใหรายละเอียด และบอกใหรูถึง
ผลดีท่ีติดตามมาจากการทําเชนนั้น ลองถามพอแมดังตอไปนี้:  

 คุณชอบอะไรบางท่ีเก่ียวกับวิธีท่ีแมชมพฤติกรรมเด็กท้ังสองคน? (คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: 

แมเรียกชื่อเด็ก แมบรรยายใหเห็นพฤติกรรมของเด็ก แมกมลงใหอยูในระดับเดียวกันกับเด็ก แม

อธิบายวาพฤติกรรมของเด็กชวยใหแมทําอะไรไดบาง)  

 เวลาชมลูก แมจะพูดอะไรใหมากกวานี้ไดอีกไหม? (คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: สิ่งท่ีเราควรมอง

หาตรงนี้ก็คือผูปกครองจะบอกไดไหม วาแมอาจจะบอกความรูสึกของตัวเองท่ีเห็นลูกเลนกันเงียบ ๆ 

เวลาท่ีแมทํางานก็ได เชน แมอาจบอกวา “แมดีใจมากเลย!” ตรงนี้จะเปนโอกาสดีท่ีจะเสริมทักษะจาก

ชั่วโมงกอนหนานี้ท่ีเปนเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับความรูสึก!) 

 แมทําอะไรเวลาท่ีบอกวา “เอาละ แมจะเลนกับลูกสักครู”? (คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: แม

กําลังใหรางวัลลูกดวยการเพ่ิมเวลาเลนใหเปนพิเศษ)  

 ทําไมแมจึงเพ่ิมรางวัลเขาไปกับการชมดวย? (คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: บางทีการท่ีเด็กจะเลน

กันเงียบ ๆ ในขณะท่ีแมกําลังทํางาน อาจเปนเรื่องยากสําหรับเด็กท่ีจะทําได)  

 คุณคิดวาเม่ือไหรจึงจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมรางวัลแบบงาย ๆ ใหเด็กอีก? (คําตอบท่ีอาจจะไดจาก

ผูปกครอง: เม่ือพฤติกรรมนั้นคอนขางยากท่ีเด็กจะทําได เพ่ือเปนการสงเสริมพฤติกรรมทางบวก)  
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ในชองท่ี 3  
แมทําตามท่ีพูดไววาจะใหรางวัล โดยการถามเด็ก ๆ วาอยากทําอะไรในเวลานี้ ลองถามพอแมดังตอไปนี้:  

 คุณชอบอะไรเก่ียวกับวิธีท่ีแมใหรางวัลโดยการเพ่ิมเวลาเลนใหเปนพิเศษ? แมใหรางวัลนี้ตอนไหน? 

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: แมใหรางวัลหลังจากเด็กทําดีแลวทันที แมลดตัวลงนั่งในระดับ

เดียวกันกับลูก และถามวาลูกอยากทําอะไร แมใชการสัมผัสรางกายเพ่ือเสริมการใหรางวัลดวย รางวัล

นี้งายและราคาถูก)  

 อาจเกิดอะไรข้ึนถาแมใหสัญญากับเด็ก ๆ วาจะใหของราคาแพงเปนรางวัลหรือใหอะไรบางอยางท่ีจริง 

ๆ แลวแมทําไมได? รางวัลแบบไหนท่ีจะใหผลดีท่ีสุด? (คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: แมอาจจะทํา

ตามสัญญาไมได เด็กอาจรูสึกวาถูกตามใจจนเสียคน หรือคาดหวังวาจะตองไดรางวัลอยูเรื่อยไป รางวัล

ควรเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง รางวัลท่ีดีท่ีสุดควรไมตองซ้ือ หรือถาตองซ้ือก็ราคาถูกและงาย ๆ 

รางวัลตองใหทันที)  

 คุณคิดวาจะเกิดอะไรข้ึนหากหลังจากนี้แมลืมใหรางวัล? (คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: เด็ก ๆ จะ

ไมเชื่อถือแมอีกตอไป เด็ก ๆ จะไมไวใจเม่ือแมสัญญาวาจะทําอะไรให พฤติกรรมท่ีดีก็จะไมไดรับการ

สงเสริม)    

โปรดจําไวเสมอวา คุณควรใชคําถามเปดเพ่ือกระตุนใหพอแมมีสวนรวมมากข้ึน หนาท่ีของคุณคือ

การถามคําถาม พอแมจะตองคิดหาคําตอบดวยตัวเอง  

 

หัวขอการพูดคุยอภิปราย ทาํไมเราจึงควรชมลูกหลานของเรา?  

วิทยากรนําการอภิปรายเก่ียวกับเหตุผลท่ีเราควรชมและใหรางวัลเด็ก ๆ ของเรา  

 

อาจใชคําถามดังตอไปนี้:  

 ทําไมเราจึงตองชมเม่ือเด็กทําดี?  

 เด็กเรียนรูอะไรเม่ือไดรับความสนใจและคําชมเวลาท่ีทําดี?  

 ทําไมเราจึงควรชมเด็ก แมในเวลาท่ีเขาทําสิ่งท่ีเราคาดหวังวาเขาควรตองทําอยูแลวก็ตาม?  

 เม่ือไหรท่ีเราควรใหรางวัลงาย ๆ เพ่ิมเขาไปกับการใหคําชมอีก?  

 เม่ือไหรท่ีรางวัลเล็กนอยจะชวยกระตุนพฤติกรรมท่ีดีใหเด็ก ๆ ได?  

 

 

 

 

 



 

147 
 

การเล้ียงดูเด็กเพ่ือใหมีสุขภาพดีตลอดชีวิต สําหรับเด็กเล็ก – ฉบับภาษาไทย    |   ชั่วโมงท่ี 3 
หลักสูตรการอบรม 
คูมือวิทยากร  
 

คําแนะนําท่ีอาจใหได วาทําไมเราจึงควรชมและใหรางวัลเด็ก:  

 การชมจะชวยเพ่ิมแรงจูงใจใหเด็กทําแบบนั้นอีก  

 การชมชวยเสริมความม่ันใจ เด็กจะพยายามทําอยางอ่ืนอีกเพ่ือใหไดรับคําชม  

 การชมจะชวยสงเสริมใหเด็กทําอะไรบางอยางบอยข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเปนสิ่งท่ีเขาทําไดลําบาก  

 เด็กจะรูสึกวาตัวเองไดรับความชื่นชมจากพอแม  

 เด็กชอบไดรับคําชมและจะรูสึกดีกับพฤติกรรมของตนเอง  

 เด็กจะพยายามทําดีและชวยเหลือผูอ่ืนมากข้ึน  

 เด็กจะรูสึกวาตัวเองไดรับความสนใจ ไดรับการยอมรับและชื่นชม รูสึกวาเปนคนพิเศษ  

 เด็กจะเรียนรูท่ีจะชมคนอ่ืน ๆ รวมท้ังชมพอแมดวย (กอนอิฐบล็อก พฤติกรรมเลียนแบบ)  

 พอแมจะรูสึกดีกับตัวเอง  

 การชมจะสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางเด็กและผูปกครอง  

 

เขียนคําตอบที่ไดจากพอแมลงบนกระดาษฟลิปชารตดวย   

 

กิจกรรมกลุม: พฤติกรรมที่ควรยกยองและใหรางวัล  

บันทึกความคิดเห็นของพอแมท่ีเสนอออกมาลงบนกระดาษฟลิปชารต! 

1. ชวยพอแมทํารายการ พฤติกรรมทางบวกท่ีเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง ท่ี

อยากเห็นบอยข้ึนในเด็ก ๆ ตัวอยาง: 

เลนกันเงียบ ๆ และแบงปนของเลนกับนอง  

พูดกับคนอ่ืน ๆ อยางนารักและมีมารยาท  

แตงตัว (ดวยตัวเองหรือตองใหชวยอยู) 

กลับเขาบานกอนมืด  

ทําตามคําสั่งและแสดงความเคารพตอผูสูงอายุ  

เปนมิตรกับคนอ่ืนและรูจักแบงปน  

ทักทายพอแมเม่ือกลับถึงบาน  

ซักชุดนักเรียนแลวแขวนไวเปนระเบียบ  

เตรียมตัวพรอมในตอนเชา และเขานอนตามเวลา  

ชวยทํางานบาน หรือทําการบาน  

รักษาความสะอาดหองโดยเก็บเสื้อผา ของเลน จากพ้ืน  

กินอาหารเรียบรอยและกินหมดจาน  
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2. ขอใหพอแมใหตัวอยางท่ีชัดเจนและเฉพาะเจาะจง วาจะชมลูกสําหรับพฤติกรรมทางบวกแตละ
อยางตามรายการท่ีทําไวอยางไร ใหม่ันใจวาคําชมนั้นชัดเจน เฉพาะ และกระตือรือรน ตัวอยางเชน: 

ขอบใจมากนะท่ี ... (เก็บของเลน ไมขัดคอเวลาแมพูด ฯลฯ) 

พอชอบมากเวลาท่ีลูก... (เก็บหองใหสะอาดเม่ือพอขอรอง กินขาวเรียบรอย ฯลฯ) 

ลูกทําไดดีมากเลย... (ใสรองเทาถุงเทา เลนตัวตอ ฯลฯ)  

ลูกเปนเด็กดีมาก ท่ี... (นั่งลงเม่ือแมบอกใหนัง หยิบผาออมนองใหแม ฯลฯ)  

แมมีความสุขมากท่ีลูก... (เลนตัวตอสนุกมาก ทําอยางท่ีแมขอรอง ฯลฯ)  

ลูกทําไดดีมากเลย ... 

พอภูมิใจมากท่ีลูก ... 

แมพอใจมากท่ีลูก ... 

ปูชอบเลนกับหลานนะ  

ท่ีลูกทํานั่น (แบงของเลนใหนอง) เปนสิ่งท่ีดีมากเลย  

นั่นมันยากมาก แตลูกก็อดทนมากนะ  

 

ขอสังเกต:  คําชมควรเฉพาะเจาะจงและทําทันทีท่ีคุณเห็นเด็กทําดี มันจะชวยใหเด็กอยากทําบอยข้ึน 

ถาเปนเด็กเล็กควรชมแบบส้ัน ๆ งาย ๆ  

 

3. ถามพอแมวาพฤติกรรมบางอยางในรายการท่ีทําไวอาจเปนเรื่องทาทายเปนพิเศษสําหรับลูกของ
ตนเองหรือไม พยายามตรวจสอบใหม่ันใจวาพฤติกรรมนั้นเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็กดวย 
ควรมีความคาดหวังท่ีเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง   

4. ชวยกันทํารายการรางวัลท่ีเรียบงาย ฟรี และสมเหตุผล ท่ีสามารถเอามาใชกระตุนใหลูกทําดีบอยข้ึน
อีก  

ตัวอยางรางวัลท่ีเรียบงายและฟรี: 

เพ่ิมเวลาเลนพิเศษหรือเวลาตามลําพังกับพอแม 

เลานิทานหรืออานหนังสือดวยกัน  

ไปเดินเลนท่ีสวนสาธารณะ ไปปกนิก หรือไปเดินหางซ้ือของ  

เตรียมอาหารจานโปรดหรือของหวานหลังอาหารเย็น  

ของวางหรือผลไมท่ีดีตอสุขภาพ  

ดูโทรทัศนรายการโปรดดวยกัน  

เลนดนตรี เตนรํา หรือรองเพลงดวยกัน  

ไปเลนบานเพ่ือน หรือใหเพ่ือนมาเลนท่ีบาน  

ยกเวนการทํางานบานหนึ่งวัน  

เลนเกม (จํากัดเวลา) บนมือถือของพอแม 
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ขอสังเกต: คิดหารางวัลอ่ืน ๆ ท่ีงายและไมแพงดวยกันกับกลุมพอแม ท่ีจะเอาไปใชกับลูกท่ีบานได  

 

ฝกปฏิบัติ – ชมพฤติกรรมทีดี่ของเด็กขณะที่ใชเวลารวมกนัตามลําพัง  

พอแมฝกชมลูกในขณะท่ีใชเวลารวมกันตามลําพัง ตอไปนี้เปนตัวอยางคําแนะนําในการนํากิจกรรมนี้:  

1. ขอใหอาสาสมัครสองคนออกมาฝกกลางวง ใหผูปกครองคนอ่ืน ๆ นั่งดูรอบ ๆ กําหนดสถานการณและ

บทบาทดังนี้:  

ก. แมคนหนึ่งนั่งดูลูกเลนของเลนในขณะท่ีใชเวลาอยูดวยกันตามลําพัง  

ข. เด็กกําลังเลนอยูอยางเงียบ ๆ มุงความสนใจอยูท่ีของเลน  

ค. แมชมเด็กท่ีเลนเงียบ ๆ และบอกวาแมรูสึกอยางไรท่ีเห็นลูกทําแบบนี้  

2. นั่งใกล ๆ ผูปกครองเพ่ือคอยชวยเหลือ อาจกระซิบบอกเบา ๆ วาจะชมลูกไดอยางไร เชน  

“ดีจังเลยท่ีลูก (บรรยายสิ่งท่ีเด็กกําลังทํา) แมสนุกท่ีเลนกับลูกนะ” 

3. หยุดการเลนบทบาทสมมุติหลังจากท่ี “แม” ไดชมลูกเสร็จแลว    

4. ทบทวนสถานการณกับ”แม” และ ”เด็ก” โดยพูดดังตอไปนี้ 

ก. พูดกับคนท่ีเลนเปนเด็ก “รูสึกยังไงท่ีแมชมคะ?”  

ข. พูดกับคนท่ีเลนเปนแม “รูสึกยังไงท่ีชมลูกคะ?”  

ค. ขอสังเกต หากในตอนแรกคนท่ีเลนเปน “แม” รูสึกขัดเขินท่ีจะชม “ลูก” ใหถือวาเปนเรื่อง

ธรรมดา หลังจากไดฝกแลวก็จะรูสึกเปนธรรมชาติมากข้ึน   

1. ขอใหพอแมจับคูกันฝกบทบาทสมมุติในสถานการณแบบเดียวกัน วิทยากรท้ังสองคนคอยใหความ

ชวยเหลือ  

2. ขอฟงความคิดเห็นจากแตละคูในการคุยกันเปนกลุมใหญ คุยทบทวนวาการฝกเปนอยางไรบาง  

 

ขอสังเกต:    ใหเนนยํ้ากอนอิฐบล็อกท่ีสําคัญเกี่ยวกับการชม คือ บอกพฤติกรรมท่ีตองการชม เรียกช่ือ

เด็ก ดึงความสนใจเด็กใหได จริงใจ! 
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เร่ืองเลาพรอมภาพประกอบ เร่ืองท่ี 8 – ชมแลววิจารณ … 

 

 

ขอสังเกตสําหรับเร่ืองท่ี 8  

เรื่องนี้แสดงใหเห็นวาเกิดอะไรข้ึนเม่ือแมชมแลววิจารณไปดวย ซ่ึงพอแมหลายคนมักจะชอบทําบอย ๆ  

การแกนิสัยท่ีชมแลวเพ่ิมประโยคท่ีเริ่มตนดวยคําวา “แต” ตามไปดวย เปนเรื่องยากมากทีเดียว ดังนั้นวิทยากร

จึงควรจะตองอดทนกับผูปกครอง และคอย ๆ เตือนวาใหใชเทคนิค หยุดพักสักครู เม่ือไหรก็ตามท่ีรูสึกอยากจะ

เพ่ิมคําวิจารณเขาไปกับคําชม    

วิทยากรควรชวยพอแมทําความเขาใจกับเรื่องนี้ วาเม่ือแมชมแลววิจารณนอยหนา (อายุ 7 ขวบ) เกิดผลอะไร

ตามมาบาง  
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กอนอิฐบล็อก  

ตอไปนี้เปนกอนอิฐบล็อกบางกอนท่ีควรชวยใหพอแมมองเห็นจากเรื่องนี้  

 ชมแลวก็ไปเลย! 

 ชมโดยไมตองวิจารณ  

 ชมความพยายามของลูก 

 

ในชองท่ี 1 แมชมลูกแลวเติมคําวิจารณในตอนทาย ใหถามพอแมดังตอไปนี้:  

 แมทําอะไรท่ีทําใหคําชมนั้นไดผลดีนอยลง? (คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: แมวิจารณนอยหนา

หลังจากชมแลว แมพูดดวยทาทีไมพอใจ)  

ในชองท่ี 2 แสดงใหเห็นผลของการวิจารณตอเด็ก ใหถามพอแมดังตอไปนี้:  

 นอยหนารูสึกอยางไรเม่ือถูกแมวิจารณ? นอยหนานาจะคิดวาอยางไร? (คําตอบท่ีอาจจะไดจาก

ผูปกครอง: นอยหนารูสึกหงุดหงิด รูสึกไมมีคนเห็นความสําคัญ อาจจะคิดวาแมไมรัก หรือตัวเองไมดี

พอ)  

ในชองท่ี 3 เรื่องจบลงในทางลบ วิทยากรควรชวนพอแมคุยวาแมในเรื่องนาจะตอบโตกับลูกอยางไรใหตาง
จากเดิมในชองท่ี 1 ใหถามพอแมดังตอไปนี้:  

 คุณคิดวาในอนาคตนอยหนาจะยังอยากชวยแมอีกไหม? เพราะอะไร? การวิจารณครั้งนี้สงผลตอ

ความสัมพันธระหวางสองคนนี้อยางไร? (คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: นอยหนาอาจรูสึกวาแมไม

อยากใหชวย อาจไมอยากทํางานบานอ่ืน ๆ อีก)  

 แมจะทําอะไรตางจากเดิมบางในชองท่ี 1 แทนท่ีจะวิจารณลูก เพ่ือใหเรื่องนี้จบลงในทางบวก? แมจะ

จัดการกับอารมณหงุดหงิดหรืออารมณดานลบอ่ืน ๆ ไดอยางไร? (คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: 

แมอาจแคชมนอยหนาแลวสอนใหลางชามโดยไมใหหกเลอะ แมอาจจัดวางชามหรือกาละมังเพ่ือชวย

ใหนอยหนาทํางานไดงายข้ึน แมอาจชมนอยหนาท่ีพยายามทํางาน แลวมอบหมายงานอ่ืนใหแทน เชน 

เช็ดชามท่ีลางเสร็จแลว แมอาจใชเทคนิค หยุดพักสักครู กอนท่ีจะโตตอบกับนอยหนาในทางลบ)  

มีทางเลือกในการแกปญหาอีกมากมายสําหรับเรื่องนี้ ขอใหบันทึกรายการคําแนะนําท่ีไดจากผูปกครองไว 

โปรดจําไววาเปาหมายหลักคือการทําใหพอแมเห็นคุณประโยชนของการชมเด็กโดยไมตองวิจารณ ดังนั้นจึงตอง

ฝกปฏิบัติดวย!  

โปรดจําไวเสมอวา คุณควรใชคําถามปลายเปดเพ่ือกระตุนใหพอแมมีสวนรวมมากข้ึน หนาท่ีของคุณคือการ

ถามคําถาม พอแมจะตองคิดหาคําตอบดวยตัวเอง  
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ฝกปฏิบัติ – หาทางแกไข การชมพรอมกับวิจารณ 

 พูดคุยกันเพ่ือหาทางเลือกท่ีเปนไปได วาแมจะจัดการสถานการณในเรื่องใหตางจากเดิมไดอยางไร  

 ขอใหพอแมเลือกเอาวิธีจัดการหนึ่งอยาง  

 ขอใหพอแมสองคนออกมาฝกปฏิบัติการแกไขสถานการณนี้หนากลุม  

 พยายามใหความชวยเหลือพอแมใหมากท่ีสุด ถาจะตองหยุดการฝกชั่วคราวเม่ือพอแมพูดคําวา “แต” แลว
เริ่มวิจารณ ก็สามารถทําได  

 ทบทวนสถานการณกับคนท่ีเลนบทบาทเปนพอแมและลูก โดยพูดดังตอไปนี้ 

 พูดกับลูก “คุณรูสึกยังไงท่ีแมชม?”  

 พูดกับแม “คุณตองทํายังไงบางจึงจะจําไดวาใหชมลูกโดยไมตองวิจารณ?”  

 

ทบทวน – คําแนะนาํเพิม่เติมสําหรับการชมเด็ก  

 ชมทันที การชมควรทําทันทีเม่ือเห็นพฤติกรรมท่ีดี การทําเชนนี้จะเพ่ิมโอกาสใหพฤติกรรมนี้เกิดข้ึนอีก  

 ชมเฉพาะส่ิงท่ีเด็กทํา หรือเฉพาะวิธีท่ีเด็กประพฤติตัว บอกใหชัดวาพฤติกรรมอะไรท่ีกําลังชมอยู  

 ใหความสนใจเด็กอยางเต็มท่ีในขณะท่ีชม  

 เรียกช่ือเด็กเม่ือพูดกับเขา สบตาเขา การทําเชนนี้จะชวยใหเด็กรูวาคุณกําลังพูดกับเขาอยู และชมเขา  

 ย้ิมใหเด็กเพ่ือใหเขารูวาเขาทําใหคุณพอใจ  

 การชมอาจเปนท้ังทางวาจาและทางรางกาย กอดลูกสักครั้ง ซ่ึงจะทําใหลูกรูสึกดีกับตัวเอง  

 ชมลูกตอหนาผูใหญคนอ่ืน ๆ ใหเขารูวาคุณภูมิใจและไมอายท่ีจะบอกใหโลกรู  

 รางวัลท่ีใหควรเปนของท่ีไมตองซ้ือ เปนของธรรมดา ๆ และควรดีตอสุขภาพดวย  

 ควรทําใหม่ันใจวาคุณสามารถใหรางวัลไดตามสัญญา ทําใหรางวัลเรียบงายและสมเหตุผล  

 หากพฤติกรรมท่ีตองการเปลี่ยนนั้นใหญมาก ใหแบงเปนข้ันหรือกาวเล็ก ๆ และชมเด็กเม่ือทําสําเร็จแตละ
ข้ัน  

 ตัวอยางเชน หากเด็กมีปญหาเรื่องการแตงตัว ใหชมเม่ือสวมถุงเทาไดกอน ตอมาจึงชมเม่ือใสเสื้อได ฯลฯ  

 ชมแลวใหเดินออกไป! เลี่ยงการวิจารณเม่ือชมลูก  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

153 
 

การเล้ียงดูเด็กเพ่ือใหมีสุขภาพดีตลอดชีวิต สําหรับเด็กเล็ก – ฉบับภาษาไทย    |   ชั่วโมงท่ี 3 
หลักสูตรการอบรม 
คูมือวิทยากร  
 

3.5  |  การดแูลตัวเอง 
 

ใหรางวัลตัวเราเองอยางงาย ๆ   

ขอใหพอแมใชเวลาสักครูเพ่ือคิดถึงบางอยางท่ีเขาชอบ อาจเปนกิจกรรมงาย ๆ เชน เดินเลน หรือด่ืมชาอยูคน
เดียวเงียบ ๆ   

ขอใหพอแมบันทึกสิ่งท่ีทําใหตัวเองแตละอยางไว  

เม่ือพูดกันครบแลว ใหกลุมสังเกตดูวาเห็นอะไรบาง บางครั้งพอแมจะสังเกตไดวาหลายคนมีความคิดคลายกัน  

กิจกรรมนี้อาจทําใหนึกถึงบางอยางท่ีไมไดทํามานานแลว  

คําแนะนําเพ่ิมเติม วาพอแมจะทําอะไรไดบางเพ่ือใหรางวัลตัวเอง: 

 ฟงดนตรี  

 ไปเดินเลน  

 ใชเวลาชมธรรมชาตินอกบาน  

 เชิญเพ่ือนคนหนึ่งมากินขาวหรือดื่มชา  

 คุยกับเพ่ือน  

 รองเพลง เตนรํา นั่งสมาธิ สวดมนต อานหนังสือ  

 ขอใหแฟนหรือสมาชิกในครอบครัวนวดให (หรือนวดใหคนอ่ืนดวย!) 

 หลับสักงีบ  

 ซ้ือของพิเศษใหตัวเองสักอยาง  

 

วงกลมแหงความชืน่ชม  

แนะนําใหพอแมรูจักวงกลมแหงความช่ืนชม ซ่ึงจะทํากันทุกครั้งท่ีใกลจบชั่วโมงอบรม  

สาธิตตัวอยางวงกลมแหงความชื่นชม ใหดูกอนท่ีพอแมจะจับคูกันทํา  

ใหพอแมนั่งเปนวงกลม หันไปหาคนท่ีนั่งขางใดขางหนึ่งเพ่ือจับคู ตอนแรกฝายหนึ่งชมอีกฝายกอน แลวแตละ

คนชมตัวเองใหอีกคนฟง   

กระตุนใหผูเขารวมอบรมสบตากันและเรียกชื่อคนท่ีเขากําลังชมอยู จะชมเรื่องอะไรก็ได แตขอใหจริงใจ  

ควรใหคําชมนั้นเฉพาะเจาะจง เปนปจจุบัน และชมดวยความกระตือรือรน  

ถามพอแมวาเปนอยางไรบางเวลาท่ีถูกชม และเวลาท่ีชมตัวเอง  
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3.6  |  กจิกรรมที่บาน  

 

ส่ิงท่ีคุณทําท่ีบานนั่นแหละท่ีจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงไดจริง! 

มอบหมายกิจกรรมใหไปทําท่ีบาน  

ตรวจสอบใหม่ันใจวาพอแมแตละคนหาตัวอยางพฤติกรรมท่ีดีของลูกไดหนึ่งอยาง และพูดออกมาดัง ๆ วาจะ
ชมอยางไร  

 

กิจกรรมใหมที่ตองเอาไปทําที่บาน 

ใหเนนวากิจกรรมท่ีบานท่ีสําคัญสําหรับเรื่องนี้คือ การชมท่ีเฉพาะเจาะจง กระตือรือรน และจริงใจ  

 เลือกพฤติกรรมหนึ่งอยางในชีวิตประจําวันของเด็กท่ีจะชม  

 ชมลูกของคุณอยางนอยวันละ 3 ครั้ง  

 ชมตัวเองเม่ือคุณทําไดดีดวย คุณสมควรท่ีจะไดรับคําชมนี้! 

 ชมบางคนในบานของคุณ คุณอาจสังเกตไดวาแฟน ครอบครัว และเพ่ือน เริ่มท่ีจะชมและใหความ
สนใจในเชิงบวกตอพฤติกรรมท่ีเม่ือกอนอาจไมสังเกตจนกระท่ังคุณไดชมเขา 

 ทําอะไรบางอยางเพ่ือใหรางวัลตัวเองในฐานะท่ีคุณทํางานหนักในหนาท่ีพอแม! 

 

กิจกรรมที่บานทีต่องทําอยางตอเนื่อง  

 ใชเวลาอยางนอย 5  นาทีตามลําพังกับลูกของคุณ โดยเลนแบบใหเด็กเปนฝายนํา   

 ฝกการพูดคุยเกี่ยวกับความรูสึกของลูกคุณ อยางนอยวันละ 3 ครั้ง   

 ใชเทคนิค หยุดพักสักครู ทุกครั้งท่ีคุณรูสึกเครียดหรือไมสบายใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเปนเรื่อง
เก่ียวกับพฤติกรรมของลูก คุณอาจหยุดพักเพียงสั้น ๆ แมกระท่ังการสูดลมหายใจลึก ๆ เพียงหนึ่งหรือ
สองครั้งก็ได ซ่ึงจะชยใหคุณโตตอบกับลูกในลักษณะท่ีตางไปจากเดิม!   

 ทํากิจกรรมบริหารรางกายทุกเชาหลังตื่นนอน  

 นัดพบหรือส่ือสาร (โทรศัพทหรือสงขอความ) กับคูฝก PLH ของคุณหนึ่งครั้งในสัปดาหนี้  

 กิจกรรมหลักคือการฝก ชม เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมเชิงบวกใหเกิดข้ึนบอยกวาเดิม พอแมควรต้ังใจใช
เวลาตามลําพังกับลูกดวย  
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3.7 | ปดทายชั่วโมง 
 

หยุดพกัสักครู  

 

ฝก หยุดพักสักครูกับพอแม คุณอาจใชเวลาเพียงสั้น ๆ (ประมาณหนึ่งนาที)   

 หลับตาลงเบา ๆ  

 มุงความสนใจไปท่ีความคิด ความรูสึก และความรูสึกทางประสาทสัมผัสในรางกาย (15 วินาที) 

 มุงความสนใจไปท่ีลมหายใจ (30 วินาที) 

 ขยายความรูสึกตัวออกไปท่ัวรางกายและสังเกตเสียงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว (15 วินาที) 

 ลืมตา  

 

ตรวจสอบอารมณกอนออกจากหอง 

นํากิจกรรมตรวจสอบอารมณกอนกลับ แสดงตัวอยางใหดูโดยบรรยายถึงอารมณของตนเอง บอกวารูสึกถึงมัน
ท่ีบริเวณไหนของรางกาย และความคิดอะไรท่ีสัมพันธกับมัน 

ตัวอยางเชน “ฉันรูสึกมีความสุข มีความรูสึกนี้อยูท่ีตาของฉัน ฉันมีความสุขท่ีไดมาอบรมครั้งนี้” 

 

ขอบคุณและชมพอแมที่มาอบรมคร้ังนี้! 
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3.8 |  แนวทางการปฏิบัติในการเย่ียมบานสําหรับ
ชั่วโมงที่สาม  

ตอไปนี้เปนแนวทางการปฏิบัติ สําหรับการไปเยี่ยมบานผูปกครองท่ีขาดการอบรมในชั่วโมงท่ีสาม  

1. ขอบคุณผูปกครองท่ีใหเวลาคุณมาพบ  
โปรดจําไวเสมอวาการจัดเวลาใหคุณมาพบอาจเปนเรื่องยากสําหรับพอแม ขอใหพยามสอบถามใหม่ันใจวาเปน
เวลาท่ีสะดวกจริง ๆ สอบถามดูวามีคนชวยดูแลเด็ก ๆ หรือไม เพ่ือท่ีคุณและพอแมจะไดมีสมาธิกับการอบรม  
 

2. ทํากิจกรรม หยุดพักสักครู และ การบริหารรางกาย  
ฝกทํากิจกรรมหยุดพักสักครูและบริหารรางกายกับผูปกครอง  
 

3. พูดคุยกันเร่ืองกิจกรรมท่ีมอบหมายใหทําท่ีบานจากชั่วโมงกอนหนาน้ี  
ถามผูปกครองวาการทํากิจกรรมการใชเวลาอยูดวยกันตามลําพังกับลูก เปนอยางไรบางในสัปดาหท่ีผานมานี้ 

ใหสังเกตวาผูปกครองจะพูดอะไรเก่ียวกับอารมณความรูสึกของเด็กและของตัวเองหรือไม  

 
ถามคําถามเพ่ือสํารวจประสบการณท้ังทางดานลบและดานบวกท่ีอาจเกิดข้ึน โปรดจําไววาคุณกําลังพยายาม

เสริมสรางความตระหนักในบทบาทพอแมของผูปกครองอยู!   

 
เนนใหเห็นกอนอิฐบล็อกในเชิงบวกท่ีผูปกครองทําไดดี (แมวาจะมีปญหาบาง) ชวยใหผูปกครองคิดหาทางออก
สําหรับปญหาตาง ๆ ท่ีพบ แลวฝกปฏิบัติกับเด็กหรือกับวิทยากรท่ีสวมบทบาทเปนเด็ก  
 
4. การแนะนําบทเรียนหลัก  
อธิบายใหผูปกครองฟงวาชั่วโมงท่ีสามจะเนนท่ีวิธีชมเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมดานบวก แสดงใหผูปกครองเห็นวา
ตอนนี้กลุมอยูตรงไหนของบานแหงการเก้ือหนุนแลว  
 

5. พดูคุยเก่ียวกับเรื่องเลาท่ีมีภาพประกอบ  
อานแตละเรื่องไปพรอมกันกับผูปกครอง ชวยใหผูปกครองมองเห็นกอนอิฐบลอคสําหรับการชมโดยถามคําถาม
ท่ีชวยใหมุงความสนใจไปตรงท่ีผูปกครองทําไดดี  
 

6. พูดคุยเก่ียวกับคณุประโยชนของการชมเพื่อสงเสริมพฤตกิรรมท่ีดีให   
     เกิดขึ้นบอยขึ้นอีก   
พยายามชวนคุยเพ่ือใหผูปกครองคิดคําตอบไดเองวาทําไมการชมและใหรางวัลถึงมีประโยชนตอเด็ก  
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7. ชวยคิดหาพฤติกรรมท่ีผูปกครองอาจใชในการชมและใหรางวัลได 
ชวยผูปกครองใหทํารายการของพฤติกรรมสองสามอยางท่ีเปนในเชิงบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับ
สภาพความเปนจริง ท่ีผูปกครองตองการใหเกิดข้ึนบอยกวาเดิม ขอใหผูปกครองทําใหดูเปนตัวอยางสองสาม
แบบวาจะชมเด็กอยางไร 

ถามผูปกครองวามีพฤติกรรมบางอยางของเด็กท่ีอาจจะยากท่ีจะทําไดไหม ตรวจสอบใหม่ันใจวาพฤติกรรมนั้น
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการและสภาพความเปนจริงดวย  

แลวขอใหผูปกครองคิดหารางวัลท่ีเรียบงายและไมตองซ้ือ ท่ีจะเอามาใชเพ่ือสงเสริมใหเด็กเรียนรูพฤติกรรม
ใหมนี้  
 

8. ฝกการชมพฤติกรรมเด็กในขณะท่ีใชเวลาตามลําพังกับเด็ก  
สรางโอกาสใหผูปกครองไดฝกชมเด็กในขณะท่ีใชเวลาตามลําพังกับเด็ก  
ผูปกครองควรแนะนํากิจกรรมการใชเวลาตามลําพังกับเด็กในแบบเดียวกันกับท่ีวิทยากรสอนใหคนอ่ืน ๆ ใน
ชั่วโมงการอบรม (เชน “แมมีเวลา 5 นาทีท่ีจะอยูตามลําพังกับลูกนะ อยากทําอะไรบางละ?”)  

ถามีเด็กอยูใกล ๆ ในขณะเยี่ยมบานผูปกครองควรฝกทํากับเด็กในตอนนั้นเลย  

ข้ันตอนการฝกปฏิบัติการใชเวลาตามลําพังกับเด็ก:  

 ผูปกครองเดินไปหาเด็กแลวนั่งลงในระดับเดียวกับเด็ก  

 ผูปกครองเรียกชื่อเด็กเพ่ือดึงความสนใจ  

 ผูปกครองบอกเด็กวามีเวลาสามนาทีท่ีจะอยูตามลําพังกับเด็ก  
“แมมีเวลาสามนาทีท่ีจะอยูตามลําพังกับลูกนะ  อยากทําอะไรบางละ?” 

 ถาเด็กไมรูวาจะทําอะไรดี ผูปกครองอาจแนะนําตามความเหมาะสมได  

 เตือนพอแมใหปลอยใหเด็กเปนฝายนําในขณะทํากิจกรรม  

 

9. พยายามน่ังใกล ๆ ผูปกครองเพื่อชวยนํากิจกรรมอยางเงยีบ ๆ อาจกระซิบ
บอกวิธตีาง ๆ ท่ีจะชมพฤติกรรมเด็กได เชน  
“ลูกทํา (พูดถึงพฤติกรรมเฉพาะอยาง) ไดดีมากเลย” หรือ “ลูกเลนอยางมีสมาธิและมีความพยายามดีมาก
เลย” หรือ “แมสนุกกับลูกมากเลย”  

 เม่ือมีเวลาเหลืออีกเพียง 1 นาที สําหรับการใชเวลารวมกันตามลําพัง ใหกระซิบบอกผูปกครองวาให
บอกเด็กวามีเวลาเลนดวยกันอีกหนึ่งนาที  

 บอกผูปกครองเม่ือหมดเวลาสามนาทีแลว  

 ชมท้ังผูปกครองและเด็กดวยคําชมท่ีชัดเจนและเฉพาะเจาะจงเม่ือทํากิจกรรมเสร็จแลว  

ถาไมมีเด็กอยูใกล ๆ ใหฝกดวยได หรือเปนเวลาท่ีไมเหมาะ (เชน เด็กกําลังหลับหรือเลนสนุกกับพ่ีนองหรือ
เพ่ือน ๆ อยู) วิทยากรอาจเลนเปน “เด็ก” เองก็ได และถาพอแมทําผิดก็หยุดกิจกรรมชั่วครูเพ่ือแนะนําแลว
คอยเลนตอก็ได!  
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10. การพูดคุยกับเก่ียวกับการฝกปฏบิัติ  
หลังจากฝกปฏิบัติเสร็จแลว วิทยากรควรชวยผูปกครองใหคิดทบทวนประสบการณในประเด็นตอไปนี้  

 ถามผูปกครองวารูสึกอยางไรกับการชมเด็ก  

 ถาผูปกครองไดฝกกับเด็ก ใหถามเด็กวารูสึกอยางไรท่ีผูปกครองชม  

 ถามผูปกครองวามีขอสงสัยอะไรอีกไหมเก่ียวกับการชม  

 
11. มอบหมายใหทํากิจกรรมท่ีบานในระหวางสปัดาห  
เตือนความจาํผูป้กครองวา่มีพฤตกิรรมอะไรของเด็กท่ีไดค้ยุกนัไวใ้นระหวา่งการเย่ียมบา้น ซึ่งเป็นพฤตกิรรม
ท่ีควรเลือกใชเ้ม่ือจะชมเดก็  

 

12. ชมครั้งสุดทายและกลาวลา  
ขอบคุณและชมพอแมท่ีใหเวลาเรา ควรชมลูกหรือเด็กดวย เตือนความจําพอแมวาการอบรมครั้งตอไปจะเปน
เม่ือไหร และกระตุนใหไปเขารวมใหได!  
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3.9 | การสงขอความเตือนทางโทรศัพทสําหรับ
ชั่วโมงที่สาม 

 

คร้ังที่ 1: 

สงหลังวันท่ีมีการอบรมชั่วโมงท่ี 3 ถึงพอแมท่ีมาเขารวมอบรม  

สวัสดีคะ คุณ (เติมชื่อผูปกครอง) ขอบคุณมากท่ีมารวมอบรมดวยกันเม่ือวานนี้ พวกเราดีใจมากท่ีไดพบคุณ! 

กิจกรรมหลักท่ีบานสําหรับสัปดาหนี้คือการชมเด็กเพ่ือกระตุนพฤติกรรมเชิงบวก คุณอาจใชการใหรางวัลท่ีงาย 

ๆ และไมตองซ้ือเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมท่ีเด็กอาจทําไมคอยได บางครั้งการกอดหรือการเพ่ิมเวลาพิเศษสําหรับ

การอยูดวยกันตามลําพังก็จะเปนรางวัลท่ีดีท่ีสุดได ขอบคุณมากคะ [ชื่อของวิทยากร] 

สงหลังวันท่ีมีการอบรมชั่วโมงท่ี 3 ถึงพอแมท่ีไมไดมาเขารวมอบรม  

สวัสดีคะ คุณ (ชื่อผูปกครอง) พวกเราเสียดายมากท่ีคุณไมไดมารวมอบรมดวยกันเม่ือวานนี้ สิ่งท่ีเราเรียนรูกัน

สําหรับสัปดาหนี้คือการชมเพ่ือสงเสริมใหเด็กมีพฤติกรรมท่ีดีบอยข้ึน เราไดเรียนรูดวยวาการชมบางครั้งก็จะ

ชวยใหเด็กเรียนรูพฤติกรรมท่ียากได กรุณาบอกดวยวาดิฉันจะโทรหาคุณไดเม่ือไหร เพ่ือจะไดมาเลาใหคุณฟง

วาเราทําอะไรไปแลวบาง หวังวาคงไดขาวจากคุณเร็ว ๆ นะคะ ขอบคุณมากคะ [ชื่อของวิทยากร] 

 

คร้ังที่ 2: 

สงหลังวันท่ีสงขอความแรกไปแลว 2 วัน (ถึงพอแมทุกคน)  

สวัสดีคะ! สิ่งท่ีคุณทําท่ีบานคือสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด! ขอใหใชเวลา 5 นาทีตามลําพังกับลูกตอไปนะคะ แลวชม

พฤติกรรมของลูก และบอกความรูสึกของคุณใหลูกรูในเวลาท่ีอยูดวยกัน  ขอบคุณท่ีมุงม่ันทุมเทใหลูกของคุณ 

ขอบคุณมากคะ [ชื่อของวิทยากร] 

 

คร้ังที่ 3: 

สงหนึ่งวันกอนการอบรมครั้งตอไป 

สวัสดีคะ! โปรดจําไววาการอบรมครั้งตอไปของ PLH สําหรับเด็กเล็ก จะพบกันวันท่ี  [เติมวันและเวลา] พวก

เรารอคอยท่ีจะไดพบคุณนะคะ! กรุณานําหนังสือคูมือของคุณติดมือมาดวย ขอบคุณมากคะ [ชื่อของวิทยากร] 
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 ชั่วโมงที ่4: 

 

 

 

 

 

ชวยใหเด็กทําตามคําส่ัง 
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เปาหมาย เพ่ือเรียนรูวิธีออกคําส่ังท่ีเปนเชิงบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับสภาพ
ความเปนจริง เพ่ือชวยใหลูกประพฤติตัวในทางบวกไดงายข้ึน  

กอนอิฐบล็อก   คําสั่งควรเปนในเชิงบวก ชัดเจนเฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับสภาพ
ความเปนจริง  

 ควรทําใหม่ันใจวาลูกของคุณสามารถทําตามคําสั่งของคุณได 

 ออกคําสั่งทีละหนึ่งอยาง  

 ชมลูกทันทีหลังจากท่ีเขาทําตามคําสั่งของคุณได  

 การเตือนกอนถึงเวลาเปลี่ยนผานกิจกรรมจะชวยใหลูกเตรียมตัวสําหรับ
กิจกรรมใหมได 

 “เม่ือลูกทําสิ่งนี้แลว ลูกจึงจะทําสิ่งนั้นได”  

 ใชคําสั่งเพ่ือหันเหความสนใจลูกของคุณจากพฤติกรรมทางลบไปสู
พฤติกรรมทางบวก  

วัสดุอุปกรณ  แบบฟอรมลงทะเบียน ปายชื่อ กระดาษฟลิปชารต ปากกา ของเลน  

 อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับเวลาพัก  

 โปสเตอรภาพบานแหงการเก้ือหนุน  เอกสารแจกสําหรับพอแม เรื่อง
ประกอบภาพ 

กลาวตอนรับ (10 นาที)  กลาวตอนรับและแสดงความชื่นชมกลุม ขอบคุณท่ีเขามา  

 หยุดพักสักครู  

 ตรวจสอบสภาพอารมณกอนเริ่ม   

 การออกกําลังกาย  

 แสดงใหเห็นความกาวหนาของกลุมบนภาพบานแหงการเก้ือหนุน 

พูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมท่ี
ไปทําท่ีบาน  

 (30 นาที) 

 แบงปนประสบการณโดยการเลาเก่ียวกับกิจกรรมท่ีไปทําท่ีบานจากการ
อบรมชั่วโมงกอนหนานี้ 

 พูดคุยกันถึงความสําเร็จและความทาทาย แลวฝกวิธีจัดการกับความทาทาย
นั้น  

 สอบถามเก่ียวกับคูฝก PLH  

พักรับประทานอาหารวางและกิจกรรมเพ่ิมพลัง (10 นาที) 

บทเรียนหลัก   

(30 นาที) 

การออกคําส่ังท่ีชัดเจน  

 เรื่องเลาพรอมภาพประกอบ เรื่องท่ี 9: การออกคําสั่งในเชิงบวกและการ
เตือนกอนเปลี่ยนกิจกรรม  

 เรื่องเลาพรอมภาพประกอบ เรื่องท่ี 10: เม่ือลูกทําอยางนี้ ก็จะไดทําอยางนี้  

 อภิปราย: การออกคําสั่งท่ีเปนเชิงบวก ชัดเจน และเหมาะสมกับสภาพ
ความเปนจริง   

 ฝกปฏิบัติ: การออกคําสั่ง 

 ทบทวน: ข้ันตอนสําคัญของการออกคําสั่ง  

กิจกรรมเพ่ิมพลัง (3 นาที) 
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บทเรียนหลัก  

(25 นาที) 

การหันเหพฤติกรรม   

 เรื่องเลาพรอมภาพประกอบ เรื่องท่ี 11: การหันเหพฤติกรรม  

 อภิปราย: การหันเหพฤติกรรม 

 ฝกปฏิบัติ: การหันเหพฤติกรรม 

 ทบทวน: คําแนะนําเพ่ิมเติมสําหรับการออกคําสั่งและการหันเหพฤติกรรม  

กิจกรรมท่ีใหไปทําท่ีบาน  

(15 นาที) 

 ลดจํานวนคําสั่งท่ีคุณบอกลูก 

 เลือกใช 3 คําสั่งท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมเฉพาะอยางของลูก  

 หันเหความสนใจลูกของคุณจากพฤติกรรมทางลบไปสูพฤติกรรมทางบวก 

 ใชเวลาอยูตามลําพังกับลูกวันละ 5 นาที   

 ทํากิจกรรมจากชั่วโมงกอนหนานี้ตอไป   

 หยุดพักสักครูเม่ือคุณรูสึกเครียด  

 ออกกําลังกายในตอนเชา  

 ไปพบหรือติดตอกับคูฝก PLH ของคุณหนึ่งครั้งในสัปดาหนี้ 

ปดทายช่ัวโมง (15 นาที)  วงกลมแหงความชื่นชม 

 ฝกกิจกรรม หยุดพักสักครู 

 ตรวจสอบอารมณกอนออกจากหอง  

 ขอบคุณและชมพอแมท่ีมารวมอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

163 
 

การเล้ียงดูเด็กเพ่ือใหมีสุขภาพดีตลอดชีวิต สําหรับเด็กเล็ก – ฉบับภาษาไทย    |   ชั่วโมงท่ี 4 
หลักสูตรการอบรม 
คูมือวิทยากร  

 

4.1 | ขอความที่ควรอานกอนเพ่ือเตรียมนําเสนอ
ชั่วโมงที่ส่ี 

 

เนื้อหาในตอนนี้จะเปนประโยชนสําหรับการเตรียมการอบรมในช่ัวโมงท่ีส่ี เปนขอมูลสําหรับวิทยากร

โดยเฉพาะเทานั้น เพ่ือท่ีจะชวยใหจําหลักการสําคัญในขณะท่ีอบรมผูปกครองได เนื้อหาสําหรับการ

อบรมผูปกครองจะเริ่มในตอนท่ี 4.2 

 

ถึงตอนนี้ของการอบรม ควรแบงเวลาเพ่ือกลับไปทบทวนดูแฟมประจําตัวของผูเขารวมอบรมแตละคน และ
ทวนความจําของคุณเก่ียวกับภูมิหลัง ความทาทาย และเปาหมายของพอแมแตละคน  

ควรสังเกตวาเขาไดเปลี่ยนแปลงไปหรือไม หรือควรพูดคุยอะไรเพ่ิมเติมกับพอแมแตละคนหรือไม! 

การออกคําส่ังในเชิงบวก ชัดเจนเฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง 

พอแมหลายคนจะมีปญหาในการทําใหเด็กทําตามคําสั่ง แมกระท่ังเด็กท่ีมีความประพฤติดี และไมมีปญหาทาง

พฤติกรรมจะทําตามคําสั่งประมาณ 75% ของท่ีพอแมสั่งเทานั้น  

โดยท่ัวไปแลวเด็กจะทําตามคําสั่งมากกวาท่ีพอแมตระหนัก  

แตปญหาท่ีมักพบก็คือ ถาพอแมรูวาลูกมีปญหาดานพฤติกรรม พอแมสวนใหญจะสังเกตเห็นเฉพาะตอนท่ีลูก

ไมทําตามคําสั่งเทานั้น แตจะไมเห็นตอนท่ีลูกทําตามคําสั่ง 

มีความผิดพลาดท่ีพบไดบอย ท่ีพอแมมักจะทําเวลาท่ีออกคําสั่งใหลูก  

พอแมมักจะออกคําส่ังพรอมกันหลายอยางมากเกินไป 

พ่อแม่มกัจะออกคาํสั่งเปนรายการยาว เชน “ลุกข้ึนจากท่ีนอน ลางหนาแลวแตงตัว ใสเสื้อตัวท่ีสะอาด และ
อยาลืมถูฟนนะ”  

พอแมมักจะออกคําสั่งซํ้า ๆ หลายครั้งดวย เชน “ลางหนา ... บอกแลวไงวาใหลางหนา ... ตองใหแมบอกอีกก่ี

ครั้งวาใหลางหนา”  

ปญหาก็คือเด็กจะทําตามคําสั่งไดเพียงสองสามอยางในแตละครั้ง และบางครั้งตองใชเวลาบางกอนท่ีจะทําตาม
ได 

สําหรับเด็กอายุเพียง 6 ขวบ มันอาจจะเปนเรื่องยากท่ีจะจําทุกคําสั่งไดพรอมกัน!  

พอแมมักจะออกคําส่ังในลักษณะท่ีคลุมเครือและไมชัดเจน   

สําหรับเด็กท่ีเชื่อฟงงายอยูแลว คําสั่งเชน “เปนเด็กดี” หรือ “ทําหองใหสะอาดนะ” อาจเขาใจได  

แตสําหรับเด็กท่ีมีปญหาในการทําตามคําสั่ง การบอกใหทําแบบนี้อาจคลุมเครือเกินไป เพราะไมไดให
รายละเอียดวา “ดี” หรือ “สะอาด” ตองเปนอยางไร  



 

164 
 

การเล้ียงดูเด็กเพ่ือใหมีสุขภาพดีตลอดชีวิต สําหรับเด็กเล็ก – ฉบับภาษาไทย    |   ชั่วโมงท่ี 4 
หลักสูตรการอบรม 
คูมือวิทยากร  

 

พูดอีกอยางหนึ่งก็คือ คําสั่งเหลานี้ไมไดบอกใหเด็กรูชัดเจน วาพอแมคาดหวังใหทําอะไร เชน “ทําความสะอาด
หองคือเอาของเลนท้ังหมดใสกลองนะลูก” จะชัดเจนกวามาก  

 

ปญหาอีกอยางหนึง่คือ การออกคําส่ังที่เปนในเชิงลบ  

พอ่แมม่กัจะออกคาํสั่งในลักษณะท่ีเปนเชิงลบ เชน “หยุดทําเดี๋ยวนี้นะ” หรือ “อยาทําแบบนี้”  

จะดีกวาถาใหคําสั่งท่ีชัดเจนและเฉพาะเจาะจง และบอกใหรูได วาคุณตองการใหเด็กทําอะไร ดังนั้น แทนท่ี
จะบอกวา “อยาวิ่งในบาน” ก็อาจจะบอกวา “ลูกเดินในบานดีกวานะ”  

การฝกออกคําสั่งในเชิงบวกอาจเปนเรื่องยากมากสําหรับพอแม  

พอแมมักจะคุนเคยกับการมองเห็นพฤติกรรมท่ีเปนปญหาและบอกลูกใหหยุดทํา  

คุณจะตองมีความอดทนในการเตือนพอแมใหออกคําสั่งในทางบวก และชมเขาเม่ือเขาทําได  

เตือนพอแมใหบรรยายพฤติกรรมท่ีเขาอยากเห็น! 

ใชคําส่ังเพ่ือหันเหความสนใจลูกของคุณจากพฤติกรรมทางลบไปสูพฤติกรรมทางบวก 

ในชั่วโมงท่ีส่ีนี ้พอ่แมจ่ะไดเ้รียนรูว้า่จะใช ้ก้อนอิฐบล็อกของการหันเหพฤตกิรรม อยา่งไร  

พอแมจะชวยลูกใหปรับปรุงพฤติกรรมไดดวยการหันเหไปสูพฤติกรรมเชิงบวกและออกไปจากพฤติกรรมท่ีเปน

ปญหาเสียกอนท่ีมันจะยากเกินไปท่ีจะจัดการ  

ตัวอยางเชน เม่ือเด็กเริ่มงอแงรองขออะไรบางอยาง ผูปกครองอาจหันเหความสนใจไปสูบางอยางท่ีเปนใน
ทางบวก เชนใหชวยทํากิจกรรมบางอยางแทน  

สิ่งท่ีสําคัญท่ีควรทําคือพอแมควรหันเหความสนใจของลูกจากทางลบไปสูทางบวก กอนท่ีพฤติกรรมท่ีเปน
ปญหาจะเริ่ม หรือ ในขณะท่ีพฤติกรรมนั้นเพ่ิงเริ่มตน (กอนท่ีมันจะแยลงไปกวานั้น)  

ท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือ พอแมควรเพิกเฉยตอพฤติกรรมท่ีเปนปญหา และใหความสนใจกับพฤติกรรม

ทางบวกท่ีอยากเห็น เม่ือใชวิธีหันเหความสนใจ  

พอแมอาจจะถามวาถาใชวิธีหันเหความสนใจแลวไมไดผล ควรจะทําอยางไรดี ใหบอกวาจะพูดถึงเรื่องนี้ในการ
อบรมครั้งท่ีหา คือ การเพิกเฉย การใหผลติดตาม และการสงบอารมณ  

สําหรับขณะนี้ เขาควรใหความสนใจกับเรื่องการออกคําสั่งในเชิงบวกและการชมใหมากเพ่ือกระตุนพฤติกรรม
เชิงบวกใหเกิดข้ึนบอยกวานี้  
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4.2  | การกลาวตอนรับ 

 

หยุดพกัสักครู  

นํากิจกรรม หยุดพักสักครู 1 นาที ในตอนเริ่มตนชั่วโมง กิจกรรมนี้จะชวยใหพอแมคุนเคยกับการทําอยางนี้
และรูสึกวาสามารถทําไดดวยตัวเอง  

 

ตรวจสอบสภาพอารมณกอนเร่ิม  

เชื้อเชิญใหพอแมเลาใหฟงวาขณะนี้กําลังรูสึกอยางไร เขาควรบรรยายอารมณของตนเอง บอกวารูสึกถึงมันได
ท่ีบริเวณไหนของรางกาย และมีความคิดอะไรท่ีเชื่อมโยงกับความรูสึกนี้  

ตัวอยางเชน “ฉันรูสึกกังวล ฉันรูสึกถึงมันไดท่ีไหลท้ังสองขาง ฉันกังวลวาเดือนนี้จะมีเงินพอซ้ืออาหารหรือ
เปลา” หรือ ““ฉนัรูส้กึต่ืนเตน้ ฉนัรูส้กึไดบ้รเิวณทรวงอกน่ี ฉนักาํลงัจะไดเ้ฟอรน์ิเจอรใ์หม!่” 

 

การออกกําลังกาย  

คุณอาจจะถามผูปกครองสักคนหนึ่งกอนเริ่มตนชั่วโมง วาเขาอยากอาสาสมัครออกมานําการออกกําลังกายให
กลุมไหม  

ใหกําลังใจและสนับสนุนเขา และชื่นชมเขาอยางกระตือรือรนท่ีอาสาออกมาชวยอยางกลาหาญ! 

 

บานแหงการเกื้อหนุน 

แสดงใหพอแมเห็นวาการสรางบานแหงการเกื้อหนุนกาวหนาไปถึงไหนแลว เตือนความจําเขาวาการสราง
รากฐานบานใหแข็งแรงยังเปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดอยู: 

 ใชเวลาตามลําพังกับลูกของคุณ  

 การเลนท่ีเด็กเปนฝายนํา  

 บอกตามท่ีคุณมองเห็น  

 การพูดคุยเก่ียวกับความรูสึก  

 การชมและใหรางวัล  

 การฝกการดูแลตัวเอง  
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4.3 | พูดคุยกนัเกี่ยวกับการทํากจิกรรมที่บาน 

นําการสนทนากับพอแมเก่ียวกับการทํากิจกรรมท่ีบานจากชั่วโมงกอน คือ การชมและการใหรางวัลเพ่ือให

เด็กมีพฤติกรรมทางบวกบอยข้ึนกวาเดิม  

ในตอนเริ่มตนของการพูดคุย ใหชวนผูปกครองทบทวนวากอนอิฐบล็อกท่ีสําคัญมีอะไรบาง และวิธีชมเด็กเพ่ือ

สงเสริมพฤติกรรมเชิงบวกของเด็กดวย  

กิจกรรมนี้ควรเปนแบบรวมมือกัน โดยหนาท่ีของวิทยากรคือชวยพอแมทบทวนความจําเก่ียวกับกอนอิฐบล็อก

ท่ีสําคัญ  

หลังจากนี้ใหขอใหพอแมแตละคนไดมีโอกาสเลาประสบการณของตนเอง เผื่อวาหากมีปญหาจะไดชวยแกไข 

และชวยใหม่ันใจวาเขาไดฝกทํากิจกรรมไดอยางถูกตองดวย   

ประเด็นหลักท่ีควรคํานึงถึงคือ: 

 พอแมชมพฤติกรรมเฉพาะอยางของเด็กไดอยางไร?  

 มีการวิจารณดวยหรือไม? 

 ถาพอแมใชการใหรางวัล เปนรางวัลแบบงาย ๆ และไมแพงหรือเปลา? 

โปรดจําไววาคุณควรจะรูกอนแลววาพอแมวางแผนจะเลือกพฤติกรรมไหนสําหรับใชวิธิการชมและใหรางวัล 

โดยอาศัยขอมูลจากการพูดคุยในตอนทายชั่วโมงกอนหนานี้  

ชมพอแมท่ีใหเวลาในการดูแลตนเอง! 

หากมีพอแมจํานวนหลายคนเกินไป คุณและวิทยากรรวมอาจแบงพอแมออกเปนสองกลุมก็ได  

 

คําถามที่อาจใชไดในการพูดคุยเกี่ยวกบักิจกรรมทีบ่าน: 

1. เกิดอะไรข้ึนในขณะท่ีคุณกําลังชมพฤติกรรมของลูก? คุณพบปญหาอะไรในการชมลูกไหม? 

2. มีใครท่ีสามารถใชการใหรางวัลแบบงาย ๆ สําหรับพฤติกรรมท่ีเปนปญหามากเปนพิเศษไหม? 
ประสบการณนั้นเปนอยางไรบาง? 

3. คุณสังเกตไดไหมวาตอนไหนท่ีคุณทําไดดี? คุณไดชมตัวเองบางหรือเปลา? 

4. คุณไดทําอะไรท่ีดี ๆ ใหตัวเองบางไหม? คุณทําอะไร? ทําแลวเปนอยางไรบาง? 

5. คุณไดพบคูฝก PLH ของคุณในชวงสัปดาหท่ีผานมาหรือไม? 
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โปรดสังเกต: ขอใหตรวจสอบกับพอแมแตละคนขณะที่พดูคุยกันเร่ืองการ
ทํากิจกรรมทีบ่านดวยการทําส่ิงตอไปนี้: 

 ชมพอแมท่ียกเอาปญหาหรือเรื่องทาทายท่ีบานมาเลาใหฟง  

 สํารวจวิธีการแกปญหาในการทํากิจกรรมท่ีบานกับพอแม  

 กระตุนใหพอแมในกลุมชวยกันเสนอทางแกปญหาให  

 เลือกเอาหนึ่งวิธีจากกลุมแลวลองฝกปฏิบัติดู  

 แลวประเมินวาไดผลหรือไม แลวกระตุนใหพอแมเอาไปลองทําท่ีบานอีกครั้ง 

 

พักรับประทานอาหารวาง 
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4.4  |  บทเรียนหลกั – การออกคําส่ังที่ชดัเจน  

แนะนําเปาหมายหลักของชั่วโมงที่ส่ี  

แนะนํายอ ๆ ใหผูปกครองเขาใจถึงเปาหมายของบทเรียนหลัก อาจพูดดังตอไปนี้ก็ได:   

“เปาหมายหลักของช่ัวโมงนี้คือการเรียนรูวิธีออกคําส่ังท่ีเปนในเชิงบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับ

สภาพความเปนจริง เพ่ือใหเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีดีไดงายข้ึน”  

โปรดจําไววาควรทําใหเปนการแนะนําเพียงส้ัน ๆ แลวนําเขาสูกิจกรรมตอไปเลย พอแมจะเรียนรูจากการลง

มือทําและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ไดดีกวาการฟงบรรยาย!เรื่องเลาพรอมภาพประกอบ   

เร่ืองที่ 9 – การออกคําส่ังเชิงบวกและการเตือนกอนเปล่ียนกิจกรรม … 
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ขอสังเกตสําหรับเร่ืองท่ี 9 

ในเรื่องนี้คุณยาไดแสดงใหเห็นกอนอิฐบล็อกหลายกอนท่ีเก่ียวกับวิธีออกคําสั่งใหมะลิ หลานอายุ 3 ขวบ  

 

กอนอิฐบล็อก  

ตอไปนี้คือกอนอิฐบล็อกท่ีวิทยากรจะชวยใหพอแมสังเกตไดจากเรื่องนี้:   

 การออกคําสั่งควรเปนคําสั่งจริง ๆ ไมใชคําถาม  

 การเตือนกอนเปลี่ยนกิจกรรมจะชวยใหเด็กเตรียมตัวสําหรับทํากิจกรรมอันตอไป  

 กอนออกคําสั่งควรตรวจสอบใหแนใจกอนวาไดดึงความสนใจเด็กแลว 

 เวลาออกคําสั่งตองบอกชื่อพฤติกรรมท่ีอยากใหเด็กทําดวย  

 ตองตรวจสอบใหแนใจวาคําสั่งท่ีใหนั้นเปนเรื่องท่ีเด็กสามารถทําได   

 ออกคําสั่งทีละหนึ่งอยางเทานั้น  

 เรียกชื่อเด็กและนั่งลงในระดับสายตาของเด็ก  

 ชมเม่ือเด็กทําตามคําสั่ง  

 

ในชองที่ 1 เปนการแนะนําใหผูปกครองรูจักทักษะการ “เตือนกอนเปลี่ยนกิจกรรม” เพ่ือชวยเด็กใหเตรียม

ตัวสําหรับกิจกรรมถัดไป ชวนพอแมคุยวาตัวละครในเรื่องใหคําเตือนเด็กอยางไร ถามคําถามตอไปนี้:    

 คุณยาทําอะไรกอนท่ีจะออกคําสั่งใหมะลิคืนมือถือใหในอีก 3 นาที? ทําไมคุณยาตองทําอยางนี้?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: คุณยาชมมะลิท่ีเลนอยูเงียบ ๆ คุณยาเรียกชื่อมะลิเพ่ือดึงความ

สนใจไปท่ีการเลนเงียบ ๆ ซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีดี เพ่ือใหมะลิรูสึกวาคุณยามองดูอยู เพ่ือใหมะลิฟงและ

ยอมรับคําสั่งถัดไปไดงายข้ึน)   

 ทําไมคุณยาจึงบอกมะลิวามีเวลาเลนมือถืออีกสามนาทีกอนเขานอน?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: เพ่ือเปนการเตรียมะลิกอนทํากิจกรรมอันตอไป บางทีมะลิอาจ

กําลังเลนอะไรอยูเพลินและหยุดทันทีไมได เปนการใหแนวทางแกมะลิวาคุณยาคาดหวังอะไรจากมะลิ

บาง)  

 อาจจะเกิดอะไรข้ึนถาคุณยาไมไดใหคําเตือนกอนเปลี่ยนกิจกรรมกับมะลิกอนท่ีจะถึงเวลานอน?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: คําสั่งท่ีใหอาจทําใหมะลิประหลาดใจ มะลิอาจไมอยากคืนมือถือ 

มะลิอาจไมพรอมท่ีจะหยุดเลน)  

ในชองท่ี 3 แสดงใหเห็นวิธีออกคําสั่งของคุณยาท่ีเฉพาะเจาะจง เหมาะสมกับสภาพความเปนจริง และเปน
ในเชิงบวก ขอใหผูปกครองในกลุมบอกวามีกอนอิฐบล็อกอะไรท่ีเก่ียวกับการออกคําสั่งบาง?  
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 เวลาท่ีจะออกคําสั่งคุณยาดึงความสนใจของเด็กไดอยางไร?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: คุณยากมตัวลงใหอยูในระดับสายตาเด็ก เรียกชื่อเด็ก มองหนา

เด็ก)  

 คุณยาทําอะไรท่ีชวยใหมะลิทําตามคําสั่งไดงายข้ึน?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: คุณยาพูดใหชัดเจนวาอยากใหมะลิทําอะไร คุณยาออกคําสั่งสั้น ๆ 

คุณยาออกคําสั่งทีละหนึ่งอยางเทานั้น คุณยาพูดดวยน้ําเสียงท่ีสงบ ท้ังหมดนี้คือกอนอิฐบล็อกท่ี

สําคัญท้ังสิ้น!)   

 ทําไมคุณยาจึงออกคําสั่งแทนท่ีจะตั้งคําถาม เชน “ขอมือถือคืนใหยาหนอยไดไหม?”  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: ถาใชคําถาม เด็กอาจตอบวา “ไม” มากกวา)  

ในชองท่ี 4 จะแสดงใหเห็นวาพอแมควรจะชมลูกอยางไรเม่ือลูกทําตามคําสั่ง อาจถามผูปกครองดังตอไปนี้:  

 คุณยาทําอะไรท่ีจะชวยใหมะลิทําตามคําสั่งไดงายข้ึนในอนาคต?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: คุณยาชมหลานท่ีคืนมือถือให คุณยาเสริมการชมดวยการให

รางวัลอยางงาย ๆ คือการอานนิทานเพ่ิมเปนพิเศษหนึ่งเรื่อง)  

 ทําไมคุณยาจึงออกคําสั่งแทนท่ีจะตั้งคําถาม เชน “ขอมือถือคืนใหยาหนอยไดไหม?”  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: ถาใชคําถาม เด็กอาจตอบวา “ไม” มากกวา)  

ในชองท่ี 5 คุณยาทําตามสัญญาโดยการอานนิทานใหมะลิเพ่ิมเปนพิเศษอีกหนึ่งเรื่อง วิทยากรอาจชวยเตือน

ความจําผูปกครองเก่ียวกับกอนอิฐบล็อกท่ีสําคัญของการใหรางวัลไดโดยการถามวา 

 จะเกิดอะไรข้ึนถาคุณยาของมะลิไมอานนิทานใหฟง? ถาอยางนั้นเราควรทําอยางไรเม่ือเราสัญญากับ

เด็กวาเราจะใหรางวัล?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: มะลิอาจไมเชื่อถือคําพูดของคุณยาอีกตอไป ในอนาคตมะลิอาจไม

เชื่อฟงคําสั่งของคุณยาอีก ถาใหสัญญาวาจะใหรางวัลแลวเราตองทําตามสัญญา)  

 

โปรดจําไวเสมอวา  คุณควรใชคําถามเปดเพ่ือกระตุนใหพอแมมีสวนรวมมากข้ึน หนาท่ีของคุณคือการ

ถามคําถาม พอแมจะตองคิดหาคําตอบดวยตัวเอง  

  



 

171 
 

การเล้ียงดูเด็กเพ่ือใหมีสุขภาพดีตลอดชีวิต สําหรับเด็กเล็ก – ฉบับภาษาไทย    |   ชั่วโมงท่ี 4 
หลักสูตรการอบรม 
คูมือวิทยากร  

 

เร่ืองเลาพรอมภาพประกอบ เร่ืองที่ 10 – เมื่อลูกทําส่ิงนี้แลว ลูกจึงจะทําส่ิงนั้นได… 

 
 

ขอสังเกตสําหรับเร่ืองที่ 10 

ในเรื่องนี้เราจะไดเรียนรูวาพอแมจะใชกอนอิฐบล็อก “เม่ือทําอยางนี้ / แลวจะไดอยางนี้” เพ่ือชวยใหเด็กได

ทําตามคําสั่งโดยมีสิ่งจูงใจหรือรางวัลรออยู  

กอนอิฐบล็อก 

ตอไปนี้เปน กอนอิฐบล็อก ท่ีวิทยากรควรชวยใหพอแมมองเห็นไดจากเรื่องนี้  

 การใชหลักการ “เม่ือทําอยางนี้ / แลวจะไดอยางนี้”  เพ่ือสอนเด็กใหเห็นคุณประโยชนของการมี
พฤติกรรมท่ีดี  

 การพยายามทําใหม่ันใจวาเด็กทําตามคําสั่งของเราจนสําเร็จ  

 การชมเด็กทันทีหลังจากท่ีทําตามคําสั่งแลว    
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ในชองท่ี 1 แสดงใหเห็นวิธีการท่ีคุณยาใชหลักการ “เม่ือทําอยางนี้ / แลวจะไดอยางนี้” เพ่ือสอนเด็กวาเม่ือมี
พฤติกรรมท่ีดีแลว จะเกิดผลดีติดตามมาหรือสิทธิพิเศษอยางไรบาง คุณยาทําใหเห็นวาการท่ีจะไดดูโทรทัศน
นั้นจะข้ึนอยูกับวาเด็กไดทําสิ่งท่ีรับผิดชอบแลวหรือยัง เชน การชวยทําความสะอาดหลังกินขาวเย็น ใหถาม
คําถามตอไปนี้  

 ดนัยตองทําอยางไรเพ่ือท่ีจะไดดูโทรทัศน คุณยาทําอยางไรใหเขาเขาใจเรื่องนี้ชัดเจน?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: เขาตองชวยเก็บจานจากโตะอาหารกอน คุณยาพูดวา “ถาลูกทํา

อยางนี้ แลวลูกก็จะไดทําอยางนี้”)  

 คุณยาจะปรับปรุงวิธีออกคําสั่งใหดนัยใหดียิ่งข้ึนอีกไดอยางไร  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: คุณยาอาจตองเรียกชื่อเด็ก นั่งลงใหอยูในระดับเดียวกับเขา สบตา

กับเด็ก)  

ในชองท่ี 2 แสดงใหเห็นวิธีท่ีคุณยาเสริมความรวมมือของดนัยใหทําตามคําสั่ง ถามพอแมดังตอไปนี้:  

 คุณยาทําอะไรท่ีเปนการสงเสริมความรวมมือของดนัยใหทําตามคําสั่ง?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: คุณยาชมดนัยทันทีท่ีเขาปฏิบัติตามคําสั่ง คุณยาบอกความรูสึก

ของตัวเองใหดนัยรู คุณยาใชการสัมผัสรางกายเพ่ือเสริมคําชมใหหนักแนนข้ึนอีก)  

ในชองท่ี 3 แสดงใหเห็นวาคุณยาทําตามสัญญาท่ีบอกดนัยไววาจะใหดูโทรทัศนหลังจากเก็บจานจากโตะ
อาหารแลว ถามพอแมดังตอไปนี้: 

 จะเกิดอะไรข้ึนถาคุณยาเปลี่ยนใจไมใหดนัยดูโทรทัศนหลังจากเก็บโตะเสร็จแลว? คุณยาแสดงใหเห็น

กอนอิฐบล็อกอะไรตรงนี้?   

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: ครั้งตอไปดนัยอาจจะไมเชื่อฟงคุณยาอีก เขาจะไมเชื่อคําพูดของ

คุณยาอีก กอนอิฐบล็อกตรงนี้คือ “ทําตามสัญญาท่ีจะใหรางวัล”  

 คุณยาแสดงใหเห็นกอนอิฐบล็อกอะไรตรงนี้?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: การทําตามสัญญากับเด็กโดยการใหรางวัลตามท่ีบอกไว)  

 

โปรดจําไวเสมอวา คุณควรใชคําถามเปดเพ่ือกระตุนใหพอแมมีสวนรวมมากข้ึน หนาท่ีของคุณคือการ

ถามคําถาม พอแมจะตองคิดหาคําตอบดวยตัวเอง  
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อภิปรายในกลุม – การออกคําส่ังที่เปนเชิงบวก ชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกบัสภาพความเปนจริง   

นําการสนทนาในกลุมเก่ียวกับคุณประโยชนของการใชคําสั่งในเชิงบวก ชัดเจนเฉพาะเจาะจง และเหมาะสม

กับสภาพความเปนจริง 

คําถามตอไปน้ีอาจมีประโยชน: 

เพราะอะไรการท่ีเด็กตองทําตามคําสั่งของเราจึงเปนเรื่องสําคัญ?  

เพราะอะไรเราจึงควรใชคําสั่งในเชิงบวกมากกวาในเชิงลบ? 

เพราะอะไรคําสั่งจึงควรชัดเจน เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง? 

เหตุผลท่ีเด็กนาจะทําตามคําสั่งในเชิงบวก ชัดเจนเฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับสภาพ
ความเปนจริง: 

 เพราะเปนการลดความสับสนวาเราตองการอะไรจากเขา  

 เพราะมันทําใหเด็กรูสึกม่ันคงและปลอดภัย  

 เพราะมันชวยสรางสภาพแวดลอมท่ีเงียบสงบท่ีบาน  

 เด็กไดยินสิ่งท่ีเราพูด ดังนั้นการพยายามพูดใหเปนในเชิงบวกจึงสําคัญ  

 คําสั่งในทางลบทําใหเรารูสึกแยแทนท่ีจะชวยเราใหเรียนรูพฤติกรรมท่ีดี  
 

โปรดสังเกต! ควรพยายามดึงเอาเหตุผลเหลานี้ออกมาจากพอแมในชวงของการอภิปราย หนาท่ีของคุณ
ไมใชการใหคําตอบ แตเปนการชวยใหพอแมคนหาคําตอบดวยตัวของเขาเอง  

 

การฝกปฏิบัติ – การออกคําส่ังพรอมกับการเตือนกอนเวลาเปลี่ยนกิจกรรม  

ใหพอแมฝกการออกคําสั่งโดยใชการเตือนกอนเปลี่ยนกิจกรรม 

1.  เด็กกําลังเลนของเลนอยู  

2.  ผูปกครองชมท่ีเด็กเลนอยูเงียบ ๆ  

3.  ทําการเตือนกอนเปลี่ยนกิจกรรม (“อีก 2 นาที จะถึงเวลาเก็บของเลนไวในกลองและลางมือกินขาวละ
นะ …”).  

4.  หลังจากสองนาทีใหออกคําสั่งท่ีชัดเจนและเฉพาะเจาะจง (“เอาของเลนใสกลองนะจะ”)   

5.  เม่ือเด็กทําตามคําสั่งใหชมทันที  

6.  ทบทวนเอกสาร คําแนะนําเพ่ิมเติมสําหรับการออกคําส่ัง  
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ทบทวน – ขั้นตอนสําคญัในการออกคําส่ัง  

ใชเรื่องประกอบภาพขางบนเพ่ือสอนพอแมใหแยกแยะข้ันตอนสําคัญในการออกคําส่ัง  

1. กําหนดวาอยากใหลูกทําอะไรกอน  

2. ดึงความสนใจของลูกดวยการเรียกชื่อ นั่งลงใหอยูในระดับสายตาลูก  

3. ทําใหม่ันใจวาสบตาลูกอยูอยางม่ันคง และลูกไดยินเสียงพอแมชัดเจน  

4. ออกคําสั่งในเชิงบวก ชัดเจนเฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง วาอยากใหลูกทําอะไร 

5. ชมลูกเม่ือลูกทําตามคําสั่ง 
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4.5 | บทเรียนหลัก – การหนัเหพฤติกรรม 
 

เร่ืองเลาพรอมภาพประกอบ เร่ืองที่ 11 – การหนัเหพฤติกรรม... 

 

ขอสังเกตสําหรับเร่ืองท่ี 11  

เรื่องท่ี 11 นี้.ใชเพ่ือแนะนําพอแมใหใชการออกคําสั่งในดานบวก เพ่ือหันเหความสนใจของเด็กจากพฤติกรรม

ดานลบไปสูพฤติกรรมดานบวก ในเรื่องนี้พอของออมสินใชวิธีหันเหความสนใจของออมสิน (อายุ 4 ขวบ) ไปสู

พฤติกรรมเชิงบวก เพ่ือท่ีจะแกไขขอขัดแยงกับนอยหนา (อายุ 7 ขวบ) โปรดสังเกตวาเขาใชวิธีชมท้ังทางคําพูด

และรางกายอยางไร  
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กอนอิฐบล็อก 

ตอ่ไปนีคื้อกอ้นอิฐบล็อกท่ีวิทยากรควรชว่ยใหผู้ป้กครองแยกแยะจากเร่ืองขา้งบนนีไ้ด ้

 ใชก้ารออกคาํสั่งในเชิงบวก เพ่ือหนัเหความสนใจของเดก็จากพฤติกรรมดา้นลบไปสู่ดา้นบวก 

 ตดัไฟแตต่น้ลม จบัพฤติกรรมใหไ้ดก่้อนท่ีมนัจะเริ่ม! 

 เพิกเฉยตอ่พฤตกิรรมทางลบ แตไ่มเ่พิกเฉยเด็ก 

 ใชก้ารชมทัง้ทางกายและวาจาเพ่ือสนบัสนนุพฤตกิรรมดา้นบวก  

 

ในชองท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่เดก็กาํลงัเลน่กนัในขณะท่ีพ่อกาํลงัทาํงานอยูใ่นสวน ใหถ้ามพอ่แมด่งัตอ่ไปนี:้  

 ทําไมคุณจึงคิดวาพอควรจะสังเกตวาลูก ๆ กําลังทําอะไรอยู ในขณะท่ีพอทํางานในสวน?  

(คําตอบท่ีอาจจะได: เพ่ือคอยติดตามดูพฤติกรรมลูก เพ่ือชวยใหลูกปลอดภัย เพ่ือใหลูกรูวาพออยูใกล

และพรอมคอยชวยเหลือ)   

ชองท่ี 2 แสดงใหเห็นเด็ก ๆ ทะเลาะกันเพ่ือแยงลูกบอล พยายามชวยใหพอแมเขาใจวาออมสินแยงลูกบอล
จากนอยหนาโดยไมไดขอ ใหถามพอแมดังตอไปนี้:  

 คุณคิดวาจะเกิดอะไรข้ึนถาพอเพิกเฉย ไมสนใจความขัดแยงระหวางออมสินกับนอยหนา?  

(คําตอบท่ีอาจจะได: เด็กคงเริ่มทะเลาะกัน ปญหาอาจรุนแรงข้ึน)  

ชองท่ี 3 แสดงใหเห็นวาพอออกคําสั่งใหออมสินเพ่ือหันเหความสนใจเขาใหมาท่ีพฤติกรรมเชิงบวก ใหถามพอ
แมดังตอไปนี้:  

 พอทําอะไร ท่ี เปนการหยุดความขัดแยงระหวาออมสินกับนอยหนาไม ใหลุกลามใหญโต?  
(คําตอบท่ีอาจจะได: เขาออกคําสั่งใหออมสินทําอะไรบางอยาง เขาขอใหออมสินมาชวยทํางานใน
สวน)  

 พอทําใหคําสั่งนี้ไดผลไดอยางไร?  
(คําตอบท่ีอาจจะได: พอเรียกชื่อออมสิน พอมองท่ีออมสิน พอใหคําสั่งดวยความกระตือรือรน พอ
บอกออมสินวาอยากใหทําอะไร)  

 ทําไมพอไมแคพูดวา “หยุดยุงกับนองเสียทีไดไหม?” พอแสดงใหเห็นกอนอิฐบล็อกกอนไหนแทน?  
(คําตอบท่ีอาจจะได: มันเปนการดึงความสนใจไปหาพฤติกรรมเชิงลบ มันไมไดบอกออมสินวาพอ
อยากใหทําอะไร แตบอกแควาพอไมอยากใหทําอะไร)  

 

กอนอิฐบล็อก: ใหความสนใจกับพฤติกรรมท่ีคุณอยากใหเกิดข้ึนบอยกวานี้ ใชคําสั่งในเชิงบวก!  

ในชองที่ 4 แสดงใหเห็นวาพอเสริมแรงการเชื่อฟงของลูกดวยการชมและดวยทาทาง ใหถามผูปกครอง
ดังตอไปนี้:  

 พอทําอะไรท่ีเปนการเสริมแรงการเชื่อฟงของลูก?  
(คําตอบท่ีอาจจะได: พอชมลูกท่ีมาชวยทํางานในสวน พอใชการสัมผัสรางกายเพ่ือแสดงความชื่นชม)  
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การอภิปรายในกลุม – การออกคําส่ังเพื่อหนัเหความสนใจของเด็ก  
นําการพูดคุยวาเพราะอะไรพอแมจึงควรใชการออกคําสั่งเพ่ือหนัเหความสนใจของเด็กจากพฤติกรรมดา้น
ลบไปสูด่า้นบวก   

 

คําถามตอไปน้ีอาจมีประโยชน: 

 การออกคาํสั่งเพ่ือหันเหความสนใจของเด็กจากพฤติกรรมดานลบจะชวยใหเด็กเรียนรูพฤติกรรมเชิง
บวกไดอยางไร? 

 เพราะอะไรการเพิกเฉยพฤติกรรมทางลบจึงสาํคญั ในเวลาท่ีเราใชก้ารออกคาํสั่งเพ่ือหนัเหความ
สนใจของเดก็? 

เหตุผลของการหันเหความสนใจของเด็กจากพฤติกรรมดานลบไปสูดานบวก: 

 การดึงความสนใจหรือหันเหความสนใจจะชวยปองกันไมใหพฤติกรรมทางลบแยลง  

 การนําเอาสิ่งใหมท่ีเปนในทางบวกเขามาจะลดโอกาสท่ีเด็กจะทําพฤติกรรมดานลบตอไป  

 เด็กไดเรียนรูวาเม่ือเขาประพฤติตัวดี เขาจะไดรับความสนใจ  

ฝกปฏิบัติ: การหันเหพฤติกรรมของเด็กจากดานลบไปสูดานบวก  

1. เด็กเล็กคนหนึ่งกําลังเอ้ือมมือไปหยิบมีดปอกผลไม   

2. ผูปกครองหันเหความสนใจเด็กโดยการใหไปชวยทํางานบานในลักษณะท่ีกระตือรือรนและสนุก (เชน 
ลางชาม แขวนผา)  

3. ผูปกครองชมเด็กท่ีชวยเหลืองานและทําไดดี  

4. สลับบทบาทเพ่ือใหไดฝกกันทุกคน  

5. อภิปรายผลการฝก  

6. พยายามใหกําลังใจและชมพอแมท่ีพยายาม! 

 

ทบทวน – คําแนะนําเพิม่เติมสําหรับการออกคําส่ังและหันเหพฤติกรรม: 

คําแนะนําสําหรับการออกคําสั่ง 

 พยายามทําใหม่ันใจวาคําสั่งของคุณเปนในเชิงบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับความเปนจริง 
ข้ึนอยูกับความสามารถของเด็กวาทําอะไรไดบาง  

 ยิ่งออกคําสั่งนอยครั้งยิ่งดีกวา คิดกอนวาจําเปนไหม ถาไมจําเปนจริง ๆ ไมควรออกคําสั่ง  

 กอนออกคําส่ังใหดึงความสนใจของเด็กใหไดกอน ขยับเขาไปใกล เรียกชื่อ และบอกใหเด็กสบตา
กอนท่ีจะออกคําสั่ง  

 เม่ือออกคําสั่งไปแลว คุณตองติดตามจนม่ันใจวาเด็กไดทําตาม 

 ออกคําสั่งดวยน้ําเสียงท่ีม่ันคงและทาทีท่ีสงบนิ่ง คุณควบคุมสถานการณได และสามารถสงบนิ่งไดใน
เวลาออกคําสั่ง  
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 ทําทาทางใหเหมือนกับวาคุณคาดหวังวาเด็กจะทําตามท่ีคุณขอ  

 ใชหลักการ “เม่ือลูกทําอยางนี้ แลวก็จะไดทําอยางนี้” เพ่ือใหงายข้ึนสําหรับเด็กท่ีจะทําตามคําสั่งดวย
ทัศนคติในทางบวก   

 ออกคําส่ังใหเด็กทําในส่ิงท่ีเขากําลังจะทําอยูแลวพอดี เม่ือเขาทําตามโดยไมรูตัว คุณก็สามารถชม
เขาได  

 ควรออกคําส่ังเฉพาะท่ีคุณม่ันใจวาเด็กจะเช่ือฟงเทานั้น ถาคุณออกคําสั่งท่ีคุณรูอยูแลววาเด็กจะไม
ทําตาม คุณก็กําลังจัดฉากใหตัวเองลมเหลว  

 เม่ือเด็กทําตามท่ีคุณสั่งใหชมเขาทันที แมวาเขาอาจทําทาไมนารักเลย หรือหนางอในขณะท่ีทํา  

 ถาทําได ใหเตือนกอนถึงเวลาเปลี่ยนกิจกรรม “อีกหานาทีจะถึงเวลาเก็บของเลนและเตรียมตัวเขา
นอนนะลูก”  

 

คําแนะนําเพ่ิมเติมเร่ืองการหันเหความสนใจ: 

 ออกคําสั่งเพ่ือหันเหเด็กจากพฤติกรรมดานลบไปหาดานบวก พยายามจับใหทันกอนท่ีพฤติกรรมดาน

ลบจะเริ่ม! 

 สําหรับเด็กเล็ก คุณยังสามารถใชการจับตัวเพ่ือหันเหความสนใจไปสูพฤติกรรมดานบวกดวย  

 ทําดวยความกระตือรือรน! ตัวอยางเชน: “ยายา เอาลูกบอลมาเลนกันเรว!” 

 ชมลูกเก่ียวกับพฤติกรรมดานบวกท่ีเขากําลังจะทํา แทนท่ีจะยอนกลับไปหาพฤติกรรมดานลบท่ีเขา

ทําไปแลว เชน “เบน ขวางบอลสวยมากเลย” ไมใช “ดีท่ีลูกไมรองเอาขนมอีกนะ”  
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4.6 | กจิกรรมทีบ่าน 

 

ส่ิงที่คุณทําที่บานนัน่แหละทีจ่ะทําใหเกดิการเปล่ียนแปลงไดจริง! 

กิจกรรมท่ีสําคัญท่ีสุดจะอยูท่ีการออกคําสั่งและการหันเหพฤติกรรม  

1. ขอใหพ้อ่แมจ่บัคูค่ยุกนั ใหบ้อกวา่มีพฤตกิรรมอะไร 2 อย่างท่ีคณุอยากใหล้กูทาํบอ่ยกวา่นี ้  

2. คยุใหก้ลุม่ใหญ่ฟังวา่มีพฤติกรรมอะไรบา้ง พยายามใชค้าํพดูอธิบายพฤติกรรมในเชิงบวก  

3. ใหล้องออกคาํสั่งท่ีเก่ียวกบัพฤตกิรรมนัน้ใหท้กุคนไดยิ้น ใหเ้ป็นคาํสั่งท่ีเก่ียวกบัพฤตกิรรมท่ีอยาก
ใหล้กูทาํ และใหบ้อกว่าจะพดูชมเดก็วา่อยา่งไรเม่ือเด็กทาํตามคาํสั่ง 

4. พยายามตรวจสอบใหม้ั่นใจว่าคาํสั่งนัน้เหมาะสมกบัระดบัพฒันาการของเดก็แตล่ะคน  

5. บันทกึคาํส่ังทีไ่ด้บนกระดาษฟลิปชารต์!  
 

กิจกรรมที่บานสําหรับการออกคําส่ังทีช่ัดเจนและการหนัเหความสนใจ: 

ลดจํานวนคําสั่งท่ีจะบอกเด็ก  

ทําใหคําสั่งนั้นเปนในเชิงบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง  

ชมเด็กทุกครั้งหลังจากท่ีเขาทําตามคําสั่ง  

เตรียมพรอมทีจะหันเหความสนใจของเด็กจากดานลบไปหาดานบวกกอนท่ีสถานการณจะแยลงกวาเดิม   

กิจกรรมท่ีบานท่ีตอเน่ืองไปอีก: 

 ใชเวลาอยางนอย 5  นาทีตามลําพังกับลูก โดยการเลนท่ีเด็กเปนฝายนํา  

 ฝก หยุดพักสักครู เม่ือไหรก็ตามท่ีคุณรูสึกเครียด  

 ทําอะไรบางอยางท่ีสนุกและเปนการดูแลตัวคุณเอง  

 ชมและใหรางวัลงาย ๆ ตอไป ทํากับลูก ตัวคุณเอง และครอบครัว! 

 ทํากิจกรรม บอกตามท่ีคุณมองเห็น หอหุมตัวเด็กดวยภาษา  

 ฝกการพูดคุยเก่ียวกับความรูสึก พูดเก่ียวกับความรูสึกของลูก อยางนอยวันละ 3 ครั้ง  

 บริหารรางกายทุกเชาเวลาท่ีคุณตื่นนอน  

 พบหรือสื่อสารกับคูฝก PLH หนึ่งครั้งในรอบสัปดาห 

โปรดสังเกต! เด็กจะอยากทําตามคําสั่งของเราก็ตอเม่ือเรามีความสัมพันธท่ีดีกับเขาเทานั้น เตือนพอแมให

เสริมความเขมแข็งใหกับฝาผนังของบานแหงการเก้ือหนุน ตอไปเรื่อย ๆ  
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4.7 | ปดทายชั่วโมง  

 

วงกลมแหงความชืน่ชม  

ใหพอแมนั่งเปนวงกลม หันไปหาคนท่ีนั่งขางใดขางหนึ่งเพ่ือจับคู ตอนแรกฝายหนึ่งชมอีกฝายกอน แลวแตละ

คนชมตัวเอง  

กระตุนใหผูเขารวมอบรมสบตากันและเรียกชื่อคนท่ีเขากําลังชมอยู จะชมเรื่องอะไรก็ได แตขอใหจริงใจ  

ควรใหคําชมนั้นเฉพาะเจาะจง เปนการชมสิ่งท่ีเปนอยูในปจจุบัน และชมดวยความกระตือรือรน  

 

หยุดพกัสักครู 

ฝก หยุดพักสักครูกับพอแม คุณอาจใชเวลาเพียงสั้น ๆ (ประมาณหนึ่งนาที) โดยบอกใหทําดังตอไปนี้   

 หลับตาลงเบา ๆ  

 มุงความสนใจไปท่ีความคิด ความรูสึก และความรูสึกทางประสาทสัมผัสในรางกาย (15 วินาที) 

 มุงความสนใจไปท่ีลมหายใจ (30 วินาที) 

 ขยายความรูสึกตัวออกไปท่ัวรางกายและสังเกตเสียงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว (15 วินาที) 

 ลืมตา  

 

ตรวจสอบอารมณกอนออกจากหอง  

ทําตัวอยางของการตรวจสอบอารมณกอนออกจากหอง โดยการอธิบายอารมณของคุณเอง คุณรูสึกถึงมันท่ี

บริเวณไหนของรางกาย และมีความคิดอะไรเชื่อมโยงกับมัน  

ตัวอยางเชน “ฉันรูสึกมีความสุข ฉันรูสึกไดท่ีตาฉัน ฉันดีใจท่ีมาอบรมครั้งนี้ได”  

 

ขอบคุณและชมพอแมทุกคนที่มาเขาอบรม! 
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4.8 | แนวทางการปฏิบัติในการเย่ียมบานสําหรับ
ชั่วโมงที่ส่ี  

 
ตอ่ไปนีเ้ป็นแนวทางสาํหรบัใชใ้นการเย่ียมบา้นเม่ือผูป้กครองขาดการมาอบรมในชั่วโมงท่ีส่ี  

 
1. ขอบคุณผูปกครองทีใ่หเวลาคุณมาพบ  
โปรดจําไวเสมอวาการจัดเวลาใหคุณมาพบอาจเปนเรื่องยากสําหรับพอแม ขอใหพยามสอบถามใหม่ันใจวาเปน
เวลาท่ีสะดวกจริง ๆ สอบถามดูวามีคนชวยดูแลเด็ก ๆ หรือไม เพ่ือท่ีคุณและพอแมจะไดมีสมาธิกับการอบรม  
 

2. ทํากิจกรรม หยุดพักสกัครู และ การบริหารรางกาย  
ทํากิจกรรมหยุดพักสักครูและบริหารรางกายกับผูปกครอง  
 

3. พูดคุยกันเร่ืองกิจกรรมทีม่อบหมายใหทําที่บานจากชั่วโมงกอนหนานี้  
ถามผูปกครองวาการทํากิจกรรมการใชเวลาอยูดวยกันตามลําพังกับลูก เปนอยางไรบางในสัปดาหท่ีผานมานี้ 
ใหเนนท่ีการสอบถามวาผูปกครองไดชมเด็กในขณะท่ีใชเวลาอยูดวยกันตามลําพังหรือไม ถามใหไดขอมูล
ชัดเจนวาชมเวลาเด็กทําพฤติกรรมอะไร 

   
ถามวาจําไดหรือไมวาไดชมเด็กในโอกาสอ่ืน ๆ ระหวางสัปดาหนี้ไหม ถามวาชมเวลาเด็กทําอะไร อาจขอให
ผูปกครองพูดออกมาดัง ๆ เพ่ือใหม่ันใจวาไดพูดอยางชัดเจนและเปนในเชิงบวกจริง ๆ  

 
ถามคําถามเพ่ือชวนใหคิดถึงประสบการณท้ังดานบวกและลบท่ีอาจเกิดข้ึน ควรคิดอยูเสมอวาเรากําลัง
พยายามสรางความตระหนักใหแกผูปกครองในบทบาทของเขาเองดวย!  

 
เนนใหเห็นกอนอิฐบล็อกดานบวกท่ีพอแมทําไดดีแลว (แมวาอาจยังมีอุปสรรคอยู) ชวยใหพอแมคิดหาทาง
แกไขหรือจัดการกับอุปสรรคท่ีพบ ฝกการแกปญหากับเด็กในบานหรือถาไมมีเด็กอยูวิทยากรจะสมมุติตัวเอง
แลวสวมบทบาทเปนเด็กก็ได  
 

4. การแนะนําบทเรียนหลัก  
อธิบายใหผูปกครองฟงวาชั่วโมงท่ี 4 นี้จะเนนท่ีการออกคําสั่งท่ีเปนเชิงบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับ
สภาพความเปนจริง เพ่ือชวยใหเด็กมีพฤติกรรมดานบวกไดงายข้ึน ชี้ใหเห็นในรูปบานแหงการเก้ือหนุนวา
ตอนนี้กลุมอยูตรงไหนของบานแลว  
 

5. พูดคุยกันโดยใชเร่ืองเลาประกอบภาพ เร่ืองการออกคําสั่ง  
อานแตละเรื่องกับผูปกครอง ชวยใหแยกแยะกอนอิฐบล็อกสําหรับการออกคําสั่งโดยถามคําถามเพ่ือชวยให
เห็นวาสวนไหนท่ีผูปกครองทําไดดี   
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6. พูดคุยกันถึงเหตุผลของการออกคําสั่งที่เปนเชิงบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับ
สภาพความเปนจริง  
พยายามชวยใหผูปกครองคิดไดเองวาทําไมการออกคําสั่งเชิงบวกจึงนาจะมีประโยชนมากกวาคําสั่งเชิงลบ และ
ทําไมคําสั่งจึงควรเปนแบบเฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง  
 

7. พูดคุยกันโดยใชเร่ืองเลาพรอมภาพประกอบ เร่ืองการหันเหพฤติกรรม  
อานเรื่องการหันเหพฤติกรรมกับผูปกครอง ชวยใหผูปกครองแยกแยะกอนอิฐบล็อกของการหันเหความสนใจ
ของเด็กจากพฤติกรรมดานลบไปสูดานบวกกอนท่ีสถานการณจะแยลงกวาเดิม  
 

8.  พูดคุยกันถึงคุณประโยชนเหตุผลของการหนัเหพฤติกรรมของเด็กจากดานลบไปสูดาน
บวก 
ชวยใหผูปกครองคิดไดเองวาทําไมการหันเหพฤติกรรมนาจะมีประโยชนสําหรับเด็ก  
 

9. ฝกการออกคําสั่งที่เปนเชิงบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง  
ทํารายการพฤติกรรมท่ีเปนเชิงบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง ท่ีผูปกครองอยากให
เกิดข้ึนบอยกวาเดิม  
ขอใหผูปกครองใหตัวอยางคําสั่งท่ีจะบอกเด็ก เพ่ือใหเกิดพฤติกรรมดังกลาว  
ใหถามผูปกครองวาจะทําอยางไรจึงจะจําได วาเขาจะตองออกคําสั่งในลักษณะท่ีสงบและเปนเชิงบวก อาจจะ
ตองใชเทคนิคหยุดพักสักครูกอนออกคําสั่ง  
ควรตรวจสอบใหม่ันใจวาพฤติกรรมท่ีตองการใหเด็กทํานั้นเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก และ
ผูปกครองจะตองใชคําพูดและประโยคท่ีเปนเชิงบวกในการออกคําสั่งดวย  

ขอใหผูปกครองบอกดวยวาเม่ือเด็กทําตามคําสั่งแลว จะใหคําชมอยางไร  
 

10. มอบหมายกิจกรรมใหทําทีบ่านตลอดสัปดาห 
ทบทวนความจํากับพอแมวาพฤติกรรมท่ีควรทําท่ีคุยกันไวตอนเยี่ยมบานนี้คืออะไร คือพฤติกรรมท่ีพอแมควร
พยายามทําในขณะออกคําสั่งเด็ก  

เตือนพอแมใหทํากิจกรรมการใชเวลาอยูตามลําพังกับเด็กตอไป และใชคําพูดบรรยายพฤติกรรมและความรูสึก
ของเด็ก  
 

11. การชมคร้ังสุดทายกอนลากลับ  
ขอบคุณและชมพอแมท่ีใหเวลาเรา ควรชมลูกหรือเด็กดวย เตือนความจําพอแมวาการอบรมครั้งตอไปจะเปน
เม่ือไหร และกระตุนใหไปเขารวมใหได! 
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4.9 | การสงขอความเตือนทางโทรศัพท 

เพ่ือสงในระหวางสัปดาห 

 

คร้ังที่ 1: 

สงหลังวันท่ีมีการอบรมช่ัวโมงท่ี 4 ถึงพอแมท่ีมาเขารวมอบรม  

ขอบคุณมากท่ีมารวมอบรมดวยกันวันนี้ กิจกรรมหลักท่ีบานสําหรับสัปดาหนี้คือการใชคําสั่งใหลูกท่ีเปนในเชิง

บวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับความเปนจริง พยายามออกคําสั่งดวยคําพูดเชิงบวก ดวยน้ําเสียงท่ีสงบ 

และชมเด็กทุกครั้งท่ีเขาทําตามคําสั่ง คุณอาจใชคําสั่งใหหันเหความสนใจของลูกจากพฤติกรรมดานลบไปสู

ดานบวกก็ได! ขอบคุณมากนะคะ [ชื่อของวิทยากร]  

สงหลังวันท่ีมีการอบรมช่ัวโมงท่ี 4 ถึงพอแมท่ีขาดอบรม  

สวัสดีคะ คุณ (ชื่อผูปกครอง) พวกเราเสียดายมากท่ีคุณไมไดมารวมอบรมดวยกันเม่ือวานนี้ สิ่งท่ีเราเรียนรูกัน

สําหรับสัปดาหนี้คือการใชคําสั่งใหลูกท่ีเปนในเชิงบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับความเปนจริง เพ่ือหัน

เหเด็กจากพฤติกรรมดานลบไปเปนพฤติกรรมดานบวก กรุณาบอกดวยวาดิฉันจะโทรหาคุณไดเม่ือไหร เพ่ือจะ

ไดมาเลาใหคุณฟงวาเราทําอะไรไปแลวบาง หวังวาคงไดขาวจากคุณเร็ว ๆ นะคะ ขอบคุณมากคะ [ชื่อของ

วิทยากร] 

 

คร้ังที่ 2: 

สงหลังวันท่ีสงขอความแรกไปแลว 2 วัน (ถึงพอแมทุกคน)  

สวัสดีคะ! คุณ (ชื่อผูปกครอง) คุณอาจใชการเตือนกอนเปลี่ยนกิจกรรม เพ่ือชวยใหเด็กเตรียมพรอมท่ีจะทํา

กิจกรรมถัดไปได ใชคําพูดดานบวกเพ่ือบอกถึงพฤติกรรมท่ีคุณอยากใหเด็กทํา ออกคําสั่งทีละหนึ่งอยาง และ

โปรดชมเด็กทุกครั้งท่ีเขาทําตามคําสั่งดวย ขอบคุณมากนะคะ [ชื่อของวิทยากร] 

 

คร้ังที่ 3: 

สงหนึ่งวันกอนการอบรมครั้งตอไป 

สวัสดีคะ! โปรดจําไววาการอบรมครั้งตอไปของ PLH สําหรับเด็กเล็ก จะพบกันวันท่ี  [เติมวันและเวลา] พวก

เรารอคอยท่ีจะไดพบคุณนะคะ! กรุณานําหนังสือคูมือของคุณติดมือมาดวย ขอบคุณมากคะ [ชื่อของวิทยากร] 
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หลักสูตรการอบรม 
คูมือวิทยากร  

 

 ชั่วโมงที ่5: 

 

 

 

 

 

ส่ิงตาง ๆ ท่ีเราทําเปนประจําอยูทุกวัน 
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หลักสูตรการอบรม 
คูมือวิทยากร  

 

เปาหมาย 

 

การชวยใหเด็กเรียนรูท่ีจะมีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ โดยการกําหนด
กฎระเบียบของบานและกิจวัตรประจําวันท่ีเสมอตนเสมอปลาย 

กอนอิฐบล็อก  

 

 

 

 สิ่งท่ีคุณทําท่ีบานนั่นแหละท่ีจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได! 

 กฎระเบียบของบานจะตองเปนในเชิงบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับสภาพ
ความเปนจริง - คลายกับการออกคําสั่งใหลูกทําตาม  

 กฎระเบยีบของบานอาจตางกันสําหรับเด็กวัยตางกัน  

 ชวยใหลูกทําตามกิจวัตรประจําวันโดยแบงมันใหเปนข้ันตอนเล็ก ๆ  

 ใชการชมและใหรางวัลเพ่ือสนับสนุนการทําตามระเบียบของบานและกิจวัตร
ประจําวัน 

 ควรเสมอตนเสมอปลายกับระเบียบของบานและกิจวัตรประจําวัน 

วัสดุอุปกรณ 

 

 

 แบบฟอรมลงทะเบียน ปายชื่อ กระดาษฟลิปชารต ปากกา ของเลน  

 อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับเวลาพัก  

 คูมือพอแม เรื่องเลาพรอมประกอบ และแบบประเมิน  

การเตรียมการ  

 

 ติดตั้งบันทึกบนกระดาษจากชั่วโมงกอน ๆ บนฝาผนัง  

 เตรียมอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับเวลาพัก  

กลาวตอนรับ  

(10 นาที) 

 

 

 

 กลาวตอนรับและแสดงความชื่นชมกลุม ขอบคุณท่ีเขามา  

 หยุดพักสักครู  

 ตรวจสอบสภาพอารมณกอนเริ่ม (เช็คอิน)  

 การออกกําลังกาย  

 แสดงใหเห็นความกาวหนาของกลุมบนภาพบานแหงการเก้ือหนุน 

พูดคุยเกี่ยวกับ
กิจกรรมท่ีไปทําท่ี
บาน  

 (40 นาที)  

 

 ทบทวนความจํากับพอแมเรื่องกิจกรรมหลักท่ีบาน (การออกคําสั่งและการหันเห
ความสนใจ) 

 ขอใหพอแมพูดคุยกันถึงความสําเร็จและความทาทาย 

 ชวยกันคิดหาวิธีจัดการกับความทาทายนั้น แลวลองฝกทําดู 

 สอบถามเก่ียวกับคูฝก PLH  

พักรับประทานอาหารวาง (10 นาที) 

บทเรียนหลัก 

กฎระเบียบของ
บาน (20 นาที) 

 เรื่องเลาพรอมภาพประกอบ เรื่องท่ี 12: การกําหนดกฎระเบียบของบาน 

 อภิปราย: กฎระเบยีบมีประโยชนสําหรับเด็กอยางไร?  

 อภิปราย: การใหเด็กมีสวนรวมในการกําหนดกฎระเบียบของบาน  
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หลักสูตรการอบรม 
คูมือวิทยากร  

 

บทเรียนหลัก 

กิจวัตรประจําวัน  

(20 นาที) 

 เรื่องเลาพรอมภาพประกอบ เรื่องท่ี 13: กิจวัตรกอนนอน 

 อภิปราย: กิจวัตรประจําวันมีประโยชนสําหรับเด็กอยางไร?  

 ฝกปฏิบัติ: ชวยเด็กใหเรียนรูกิจวัตรประจําวันใหม  

 ทบทวน: คําแนะนําสําหรับการสรางกิจวัตรประจําวัน 

กิจกรรมท่ีใหไปทํา
ท่ีบาน  

(10 นาที) 

 

 

 เลือกเอาระเบียบของบาน 1 อยางมาพูดคุยกับลูก  

 พยายามสรางกิจวัตรท่ีชวยใหลูกเขานอนเปนเวลา  

 ใชเวลาอยูตามลําพังกับลูกวันละ 5 นาที  

 ฝก หยุดพักสักครู เม่ือคุณรูสึกเครียดหรือโกรธ  

 ทํากิจกรรมท่ีเรียนรูจากชั่วโมงกอน ๆ ตอไป  

 ไปพบหรือติดตอกับคูฝก PLH ของคุณหนึ่งครั้งในสัปดาหนี้ 

ปดทายช่ัวโมง  

(10 นาที) 

 

 

 วงกลมแหงความชื่นชม  

 ฝก หยุดพักสักครู  

 ตรวจสอบอารมณกอนออกจากหอง (เช็คเอาท) 

 ขอบคุณและชมพอแมท่ีมารวมอบรม  
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หลักสูตรการอบรม 
คูมือวิทยากร  

 

5.1 | ขอความที่ควรอานกอนเพ่ือเตรียมนําเสนอ
ชั่วโมงที่หา 

 

สวนนี้เปนขอมูลสําหรับวิทยากรเพ่ือเตรียมการอบรมในช่ัวโมงท่ีหาเทานั้น เปนขอมูลเพ่ือใหจํา

ไดวามีหลักการสําคัญอะไรบางในขณะท่ีนําเสนอการอบรมใหผูปกครอง เนื้อหาของการอบรม

จะเริ่มท่ีตอน 5.2 

 

การกําหนดกฎระเบยีบของบานและกิจวัตรประจําวนัทีเ่สมอตนเสมอปลาย
สําหรับเด็ก  

ในชั่วโมงท่ี 5 นี้ พอแมจะตองสรางหลังคาของบานแหงการเกื้อหนุน โดยมุงความสนใจอยูท่ีกฎระเบียบของ

บานและกิจวัตรประจําวัน พอแมจะไดเรียนรูเก่ียวกับคุณประโยชนของการมีกฎระเบียบของบานและกิจวัตร

ประจําวันท่ีชัดเจนและสมํ่าเสมอสําหรับเด็ก ๆ  

กฎระเบียบของบานและกิจวัตรประจําวันจะเปนตัวกําหนดขอบเขตท่ีชัดเจน ซ่ึงจะชวยใหเด็กรูสึกม่ันคง และ

ชวยใหเขาปลอดภัยจากอันตรายท่ีสามารถเกิดข้ึนไดท้ังในบานและในชุมชน  

และยังชวยใหเด็กรูวาเราคาดหวังใหเขาทําอะไรอีกดวย  

บางครั้งพอแมจะตะโกนดุลูกท่ีสงเสียงดังในบานหรือไมเก็บของเลนหลังจากเลนเสร็จแลว เหตุท่ีลูกทําสิ่ง

เหลานี้ก็เปนเพราะเขาไมเขาใจวาทําไมเราจึงเห็นวาเปนเรื่องสําคัญ  

 

เราจําเปนตองใหเด็กรูวาเราคาดหวังใหเขาทําอะไรบาง การกําหนด
ระเบียบของบานจะชวยใหแนวทางการปฏิบัติตัวแกลูก  

กฎระเบียบของบานอาจจะเปนกฎท่ีใชไดตลอดเวลา (เชน ตองพูดกับผูใหญดวยความสุภาพ) หรือเปนระเบียบ

ท่ีใชเฉพาะบางเวลาสําหรับเด็ก (เชน กลับเขาบานกอนมืด)  

เม่ือเด็กเขาใจแลววาเราคาดหวังอะไรจากเขา และมีเหตุผลอะไร เขาก็จะมีโอกาสท่ีจะทําตามกฎเหลานี้มากข้ึน 

– โดยเฉพาะอยางย่ิงถาเราชมเม่ือเขาทําเสร็จแลว  

การใหเด็กมีสวนรวมในการกําหนดระเบียบของบาน  

การท่ีผูปกครองชวยใหเด็กมีสวนรวมในการกําหนดระเบียบในบานจะมีประโยชนมาก เพราะเปนการทําใหเด็ก

มีบทบาสําคัญในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติท่ีจะนําไปสูการมีพฤติกรรมท่ีปลอดภัยและเอ้ือตอสุขภาพ  
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หลักสูตรการอบรม 
คูมือวิทยากร  

 

การใหเด็กมีสวนรวมยังชวยใหเด็กมีโอกาสท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบเหลานี้มากข้ึน เปนการสอนใหเขามี

ความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง และเขาใจขอบเขตของสิ่งตาง ๆ และเปดโอกาสใหเขามีสวนรวมใน

เรื่องท่ีมีผลกระทบตอตัวเขาดวย  

เร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบ เร่ืองท่ี 13 แสดงใหเ้ห็นว่าพ่อแม่จะทาํสิ่งนีไ้ดง้่าย ๆ อย่างไรกบัเด็ก ๆ คณุอาจ

ตอ้งเตือนผูป้กครองดว้ย วา่การใหเ้ดก็มีสว่นรว่ม ตอ้งใหเ้หมาะกบัระดบัพฒันาการของเขาดว้ย    

 

ควรมีสวนรวมกนัทัง้ครอบครัว 

เม่ือเริ่มใชกฎระเบียบของบานใหม ๆ ผูปกครองมักจะถูกตอตานจากอีกคนหนึ่งหรือผูใหญคนอ่ืน ๆ ใน

ครอบครัว  

วิทยากรควรแนะนําใหพอแมดึงเอาทุกคนในครอบครัวเขามามีสวนรวมใหการกําหนดกฎระเบียบของบาน 

หากไมไดรับความยินยอมจากทุกคน ก็จะถือวาเปนกฎระเบียบของบานไมได!  

ควรพยายามใหสมาชิกทุกคนในบานท่ีอาศัยอยูใตชายคาบานเดียวกัน เชน ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา ญาติ 

เขามามีสวนรวมในการตกลงกันเพ่ือกําหนดระเบียบของบานดวย  

เตือนความจําพอแมเรื่องเกมกระจกเงาจากชั่วโมงท่ี 2 – สิ่งท่ีคนอ่ืน ๆ ทําจะมีอิทธิพลตอเด็กเสมอ ทุกคน

จะตองเห็นดวยกับกฎระเบียบเหลานี้ (ไมเชนนั้นก็จะเรียกวาเปนระเบียบของบานไมได)!  

 

การสรางกิจวัตรประจําวัน  

ชีวิตท่ีบานและในชุมชนบางครั้งอาจวุนวายสับสนและไมแนนอน โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับเด็กเล็ก ชุมชนอาจ

ไมปลอดภัยอยูตลอดเวลาและอาจมีความเครียดในครอบครัวดวย  

การมีกิจวัตรประจําวัน เชน การกินอาหารและเขานอนเปนเวลา จะชวยสรางสภาพแวดลอมท่ีม่ันคงใหเด็ก ๆ 

รูสึกปลอดภัยและม่ันคง  

กิจวัตรประจําวันยังชวยสรางความรูสึกปลอดภัยท่ีเด็กจําเปนตองมีเพ่ือท่ีจะเติบโตและพัฒนา  

ในชั่วโมงนี้ พอแมจะไดฝกการกําหนดกิจวัตรประจําวันกับเด็ก เราจะเรียนรูเก่ียวกับกิจวัตรประจําวันอ่ืน ๆ ท่ี

อาจจะเปนเรื่องยากสําหรับเด็กดวย เชน การกินยาสําหรับเด็กเม่ือสบาย หรือเด็กท่ีปวยเปนโรคเรื้อรัง  

เราจะสอนใหพอแมชมลูกใหมากและใหรางวัลงาย ๆ เปนบางครั้ง เพ่ือกระตุนใหเด็กปฏิบัติตามกฎเหลานี้ พอ

แมยังจะพยายามสัมผัสกับอารมณความรูสึกของลูกโดยการแสดงความเห็นเก่ียวกับความรูสึกดวย   
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5.2 | กลาวตอนรับ 

 
หยุดพกัสักครู  

ในตอนเริ่มตนของชั่วโมงท่ีหา คุณควรทํากิจกรรม หยุดพักสักครู กับผูปกครอง คุณอาจใชเวลาเพียงสั้น ๆ 
(ประมาณหนึ่งนาที) โดยชวนใหพอแมทําดังตอไปนี้   

 หลับตาลงเบา ๆ  

 มุงความสนใจไปท่ีความคิด ความรูสึก และความรูสึกทางประสาทสัมผัสในรางกาย (15 วินาที) 

 มุงความสนใจไปท่ีลมหายใจ (30 วินาที) 

 ขยายความรูสึกตัวออกไปท่ัวรางกายและสังเกตเสียงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว (15 วินาที) 

 ลืมตา  

การทําเชนนี้จะชวยใหพอแมรูสึกสบายท่ีจะทํากิจกรรมนี้ และสามารถทําไดดวยตัวเอง  

 

ตรวจสอบอารมณตอนเร่ิมตน  

เชิญชวนพอแมและผูปกครองใหผลัดกันพูดรอบวง วาเชานี้เขารูสึกอยางไรบาง พอแมควรเลาถึงอารมณของ
ตนเอง เขารูสึกถึงอารมณนี้ตรงบริเวณไหนของรางกาย และมีความคิดอะไรท่ีเชื่อมโยงกับอารมณนี้  

ตัวอยางเชน “ฉันรูสึกกังวล ฉันรูสึกถึงมันไดท่ีไหลท้ังสองขาง ฉันกังวลวาเดือนนี้จะมีเงินพอซ้ืออาหารหรือ
เปลา” หรือ ““ฉนัรูส้กึต่ืนเตน้ ฉนัรูส้กึไดบ้รเิวณทรวงอกน่ี ฉนักาํลงัจะไดเ้ฟอรน์ิเจอรใ์หม!่” 

 

การออกกําลังกาย 

ถามผูปกครองสักคนหนึ่งกอนเริ่มตนชั่วโมง วาเขาอยากอาสาสมัครออกมานําการออกกําลังกายใหกลุมไหม  

ใหกําลังใจและสนับสนุนเขา และชื่นชมเขาอยางกระตือรือรนท่ีอาสาออกมาชวยอยางกลาหาญ! 

 

บานแหงการเกื้อหนุน 

แสดงใหพอแมเห็นวาการสรางบานแหงการเกื้อหนุนกาวหนาไปถึงไหนแลว ตอนนี้เขากําลังตอเติมหลังคาบาน
แหงการเกื้อหนุนดวยการเพ่ิมกฎระเบียบของบานและกิจวัตรประจําวัน  

เตือนผูปกครองวาเรายังจะตองพยายามเสริมสรางฐานรากของบานใหแข็งแรงตอไป ไมเชนนั้นบานอาจ
พังทลายลงมาได  
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5.3 | พูดคุยกนัเกี่ยวกับการทํากจิกรรมที่บาน 

 

เตือนความจําผูปกครองวากิจกรรมหลักท่ีตองทําท่ีบานจากชั่วโมงกอน คือ การออกคําสั่งท่ีเปนในเชิงบวก 

เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง และการใชคําสั่งเพ่ือหันเหเด็กจากพฤติกรรมทางลบ

ไปสูพฤติกรรมทางบวก  

ในตอนเริ่มตนการพูดคุย ขอใหพอแมบอกวากอนอิฐบล็อกท่ีสําคัญของการออกคําส่ังและการหันเหความ

สนใจจากชั่วโมงกอนหนานี้ มีอะไรบาง  

กิจกรรมนี้นาจะเปนการปฏิสัมพันธตอบโตกัน หนาท่ีของวิทยากรคือการชวยใหพอแมตระหนักวามีกอนอิฐ

บล็อกท่ีสําคัญตรงไหนบาง  

หลังจากนี้ควรขอใหพอแมแบงปนเลาสูกันฟงถึงประสบการณของตนเอง ควรพยายามใหไดพูดทุกคนเพ่ือท่ีจะ

ชวยเหลือไดหากพบอุปสรรค และชวยใหม่ันใจไดวาไดฝกทักษะนี้อยางถูกตอง  

ทักษะท่ีนาจะยากท่ีสุดจากชั่วโมงกอนสําหรับผูปกครองคงจะเปนการออกคําสั่งในเชิงบวก วิทยากรอาจชวยได

โดยการขอใหพอแมเลาใหฟงวาออกคําสั่งอยางไร และหลังออกคําสั่งแลวชมลูกอยางไร   

ประเด็นสําคัญท่ีควรตระหนัก คือ: 

 พอแมไดลดจํานวนการออกคําสั่งใหลูกหรือไม?  

 พอแมไดใชคําพูดในเชิงบวกเพ่ือออกคําสั่งและกําหนดระเบียบของบานหรือไม?  

 พอแมไดใชการเตือนกอนเปลี่ยนกิจกรรมหรือไม?  

 พอแมสามารถหันเหพฤติกรรมเชิงลบไปสูพฤติกรรมเชิงบวกไดหรือไม?  

 พอแมสามารถใชคําสั่งท่ีเปนเชิงบวกในการหันเหพฤติกรรมของเด็กหรือไม?  

 พอแมสามารถรักษาอารมณใหสงบและไมตอบสนองเด็กในทางลบไดหรือไม? 

 พอแมชมลูกเม่ือเขาทําพฤติกรรมดานบวกไดหรือไม? 

 พอแมสามารถใชการชมเพ่ือสงเสริมใหเด็กไดทําตามคําสั่งหรือไม? 
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คําถามท่ีอาจใชไดในการพูดคุยในช่ัวโมงท่ีหา เกี่ยวกับการทํากิจกรรมท่ีบาน: 

 มีใครอยากเลาประสบการณของการออกคําสั่งใหลูกบางไหม? 

 มันยากหรือเปลาท่ีจะลดจํานวนคําสั่ง? เพราะอะไร? 

 เวลาท่ีคุณพยายามหันเหพฤติกรรมของลูกจากดานลบไปสูดานบวก เกิดอะไรข้ึนบาง? 

 คุณไดชมลูกของคุณเวลาท่ีเขาทําตามคําสั่งหรือไม? 

 มีใครอยากเลาประสบการณการใชเวลาอยูตามลําพังกับลูกบาง?  

 

โปรดทําส่ิงตอไปนี้กับพอแมแตละคนในขณะที่คุยกันเร่ืองประสบการณของการทาํ
กิจกรรมที่บาน: 

 ชมพอแมท่ียกเอาปญหาหรือเรื่องทาทายท่ีบานมาเลาใหฟง  

 สํารวจวิธีการแกปญหาในการทํากิจกรรมท่ีบานกับพอแม  

 กระตุนใหพอแมในกลุมชวยกันเสนอทางแกปญหาให  

 เลือกเอาหนึ่งวิธีจากกลุมแลวลองฝกปฏิบัติดู  

 แลวประเมินวาไดผลหรือไม แลวกระตุนใหพอแมเอาไปลองทําท่ีบานอีกครั้ง 

ถาพอแมเลาใหฟงวาเด็กไมยอมทําตามคําสั่ง ควรชวยกันคิดวาจะมีวิธีอ่ีนๆ อยางไรบางท่ีจะชวยใหเด็กทําตาม

คําสั่งไดงายข้ึน ตัวอยางเชน ลองตรวจสอบดูวาเขาไดออกคําสั่งในลักษณะท่ีสงบและเปนในเชิงบวกหรือไม 

คําสั่งนั้นเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็กหรือไม หรือเด็กอยูในสภาพท่ีพรอมจะทําตามหรือไม (เชน เด็ก

ท่ีกําลังหงุดหงิดมักจะไมยอมทําตามคําสั่ง)  

ควรใหความม่ันใจกับผูปกครองวาหลักสูตรนี้จะชวยใหเขาเรียนรูวิธีสงเสริมใหเด็กทําตามคําสั่งมากข้ึนในชั่วโมง

ท่ี 7 เม่ือเราจะคุยกันเรื่องการใหผลติดตามเม่ือเด็กไมเชื่อฟงหรือไมทําตามคําสั่ง   

 

โปรดสังเกต: การชวยพอแมใหเรียนรูวิธีออกคําส่ังและกําหนดระเบียบของบานในเชิงบวก 
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บางครั้งพอแมยังจะมีความลําบากท่ีจะออกคําสั่งในลักษณะท่ีเปนบวกอยู ปญหาแบบนี้เปนเรื่องปกติเพราะ

เขากําลังเรียนรูพฤติกรรมใหม การเรียนรูนิสัยใหม ๆ จะตองอาศัยเวลาเสมอ! 

เราอาจชวยเขาไดโดยการทําสิ่งตอไปนี้ในแตละชั่วโมง: 

1. เตือนความจําพอแมโดยการถามวา “พฤติกรรมอะไรท่ีคุณอยากเห็นเด็กทํา?”  

2. ทําตัวอยางใหดูโดยการออกคําสั่งเชิงบวกในชั่วโมงการอบรม  

3. ฝกปฏิบัติโดยใชบทบาทสมมุติ แลวถามผูปกครองท่ีเลนเปน “เด็ก” วารูสึกอยางไรท่ีไดยินคําสั่งท่ีเปน
ลบ หรือเปนเชิงบวก  

4. กลับไปทบทวนกอนอิฐบล็อกของพอแมอีก  

5. ชมพอแมท่ีคุณไดยินเขาออกคําสั่งในเชิงบวก บางทีอาจใหรางวัลเล็กนอยดวย สําหรับพอแมท่ีมีความ
ลําบากมากเปนพิเศษ  

6. ใหความสนใจพอแมมากข้ึนเม่ือเขาทําไดถูกตอง มากกวาตอนท่ีทําไมถูก (หลักการใหความสนใจ!)  

 

โปรดสังเกต:  ขอใหอดทนกับพอแมท่ีมารวมอบรมดวย มันเหมือนกับวาเขากําลังหัดเดินใหมอีกครั้งหนึ่ง 

พยายามกาวไปในจังหวะเดียวกันกับเขาเวลาท่ีเราแนะนําทักษะใหม  

 

 

พักรับประทานอาหารวาง 
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5.4 | บทเรียนหลัก – กาํหนดกฎระเบียบของบานที่
เสมอตนเสมอปลาย    

 

การนําเขาสูบทเรียนหลักของชัว่โมงทีห่า  

แนะนํายอ ๆ ใหผูปกครองเขาใจเปาหมายสําคัญของบทเรียนหลัก อาจบอกไดดังนี้:  

“เปาหมายสําคัญของช่ัวโมงนี้คือการเรียนรูวิธีชวยใหเด็กมีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง โดยการ

ใชกฎระเบียบของบานและกิจวัตรประจําวัน”  

โปรดพยายามทําใหเปนการแนะนําเพียงสั้น ๆ แลวนําเขาสูกิจกรรมทันที พอแมจะเรียนรูไดดีกวาโดยการลง

มือปฏิบัติและพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน มากกวาการฟงการบรรยายของวิทยากร!  

 

เร่ืองเลาพรอมภาพประกอบ   

เรื่องท่ี 12 – การชวยใหเดก็มีสวนรวมในการกําหนดระเบียบของบาน … 
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ขอสังเกตสําหรับเร่ืองที่ 12 นี ้ 

ในเรื่องนี้คุณปูจะสาธิตใหดนัย หลานชายอายุแปดขวบ เห็นวามีกอนอิฐบล็อกหลายกอนท่ีเก่ียวกับการท่ี

ผูปกครองชวยใหเด็กมีสวนรวมในการกําหนดและบังคับใชกฎระเบียบของบานอยางไร 

 

กอนอิฐบล็อก  

ตอไปนี้เปนกอนอิฐบล็อกบางกอนท่ีวิทยากรควรชวยใหผูปกครองแยกแยะไดจากเรื่องเลาเรื่องนี้ เชน  

 กําหนดระเบียบของบานในเวลาท่ีลูกสงบและเงียบ  

 ชวยใหลูกมีสวนรวมในการกําหนดระเบียบของบาน  

 พยายามทําใหระเบียบของบานชัดเจนและเฉพาะเจาะจง  

 พยายามทําใหระเบียบของบานยุติธรรมและเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง (เชนเดียวกับการออก
คําสั่ง)  

 การชมและการใหรางวัลเล็ก ๆ นอย ๆ จะเปนกําลังใจใหลูก ใหปฏิบัติตามกฎของบาน 

 

ชองท่ี 1 แสดงใหเห็นคุณปูแนะนําระเบียบของบานใหดนัยในเวลาท่ีสงบเงียบ และชวนดนัยคุยโดยถามวาจะมี

อะไรนาเปนหวงเก่ียวกับการอยูขางนอกจนคํ่าบาง อาจถามพอแมดังตอไปนี้:  

 ดนัยกําลังทําอะไรอยูเวลาท่ีคุณปูเริ่มคุยกับเขา? เขากําลังยุงอยูหรือเปลา? ทําไมตอนนี้จึงนาจะเปน

เวลาท่ีเหมาะท่ีคุณปูจะคุยกับเขาในเรื่องท่ีสําคัญ?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: ดนัยกําลังสบาย ๆ และอารมณดี ดนัยอาจพรอมท่ีจะคุยกับคุณปู

มากในขณะนี้)  

 เพราะอะไรคุณปูของดนัยจึงเลือกคุยกับดนัยตอนท่ีเขากําลังสงบและนั่งอยูเงียบ ๆ แทนท่ีจะพูดตอนท่ี

ดนัยกลับเขาบานตอนคํ่า?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: ดนัยจะพรอมท่ีจะรับฟงคุณปูมากกวา คุณปูอาจโกรธเวลาท่ีดนัย

กลับบานคํ่า)  

 คุณปูสื่อสารกับดนัยอยางไร? เพราะอะไรคุณปูจึงถามดนัยวาทําไมคุณปูจึงเปนกังวลเวลาท่ีดนัยอยู

นอกบานจนมืด?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: คุณปูพูดดวยน้ําเสียงท่ีสงบ คุณปูนั่งลงในระดับเดียวกันกับดนัย 

คุณปูสบตาดนัย คุณปูสรางความม่ันใจใหดนัย คุณปูชวยใหดนัยมองเห็นสถานการณจากมุมมองของ

คุณปู)  
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ชองที่ 2 แสดงใหเห็นคุณปูกําลังอธิบายใหดนัยฟงวาทําไมการอยูนอกบานตอนมืดจึงเปนอันตราย และ
ความสําคัญของการกําหนดระเบียบของบาน ชวยใหผูปกครองสังเกตวาคุณปูดึงใหดนัยเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดระเบียบของบานอยางไร โดยการถามคําถามตอไปนี้:  
 ทาํไมคณุปู่ จงึขอความเห็นจากดนยัเก่ียวกบัการกาํหนดระเบียบของบา้นวา่ควรกลบับา้นเม่ือไหร่

ดี? (คาํตอบท่ีอาจจะไดจ้ากผูป้กครอง: เพ่ือใหด้นยัรูส้กึวา่ไดร้บัการเคารพในความเห็นของเขา 

ดนยัจะมีโอกาสท่ีจะทาํตามกฎไดม้ากกว่า หากวา่เขามีสว่นรว่มในการกาํหนดมนัดว้ย ดนยัจะได้

เรียนรูท่ี้จะมีความรบัผิดชอบมากขึน้ เพ่ือใหโ้อกาสดนยัไดมี้สว่นรว่มในการตดัสินใจในเรื่องท่ีมีผล

ตอ่ตวัเขาเอง)  

ชองท่ี 3 แสดงใหเห็นคุณปูชมดนัย แลวก็กําหนดระเบียบของบานขอใหมในทางบวก อาจถามพอแมดังตอไปนี้:  

 เพราะอะไรคุณปูจึงใชประโยคคําพูดวา “ใหกลับบานกอนพระอาทิตยตกดิน” แทนท่ีจะบอกวา “กฎ

ของบานนี้คือหามอยูนอกบานหลังพระอาทิตยตกดินแลว”?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: เพราะเปนการพูดถึงพฤติกรรมท่ีคุณปูคาดหวังจะใหดนัยทํา)  

กอนอิฐบล็อก: ทําใหระเบียบของบานเปนในเชิงบวก ดึงความสนใจไปหาพฤติกรรมท่ีคุณอยากเห็นบอยข้ึน)    

 เพราะอะไรดนัยจึงนาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบขอนี้?  

(คําตอบอาจจะไดจากผูปกครอง: เพราะดนัยเห็นคลอยตามคุณปูแลว มันเปนความคาดหวังท่ีไมมาก

เกินไปสําหรับเด็กแปดขวบ)  

กอนอิฐบล็อก: ทําใหระเบียบของบานเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง  

ชองท่ี 4 แสดงใหเห็นคุณปูชมดนัยท่ีทําตามระเบียบของบาน แลวใหรางวัลอยางงาย ๆ หนึ่งอยาง เปนเรื่อง
สําคัญมากท่ีพอแมควรจะทราบวาเราสามารถใหรางวัลอยางงาย ๆ ในตอนแรกได จนกวาการทําตามระเบียบ
นั้นกลายเปนความเคยชินแลว อาจถามพอแมดังตอไปนี้:  

 คุณปูทําอะไรเม่ือดนัยกลับเขาบานกอนพระอาทิตยตกดิน? ทําไมคุณปูจึงทําแบบนั้น?  

(คําตอบอาจจะไดจากผูปกครอง: คุณปูชมท่ีดนัยทําตามระเบียบของบาน คุณปูใหรางวัลดวยการพา

ไปเท่ียวนอกบาน คุณปูตองการสงเสริมใหดนัยทําตามระเบียบใหมากข้ึน)  

 ทําไมคุณปูจึงอยากใหรางวัลดนัยอยางงาย ๆ เม่ือเขาทําตามระเบียบของบาน?   

(คําตอบอาจจะไดจากผูปกครอง: การกลับเขาบานกอนมืดอาจเปนเรื่องท่ีดนัยไมคอยอยากทํา ในตอน

แรกคุณปูอาจตองใหรางวัลไปกอน จนกวาพฤติกรรมนั้นจะเกิดข้ึนอยางสมํ่าเสมอแลว  
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อภิปราย – การชวยใหเด็กมีสวนรวมในการกําหนดกฎระเบียบของบาน
สําหรับเด็ก  

นําการอภิปรายวาทําไมพอแมจึงควรใหเด็กมีสวนรวมในการกําหนดกฎระเบียบของบานเพ่ือใหลูกไดทําตาม  

คําถามตอไปนี้อาจมีประโยชน: 

 ทําไมเราจึงตองมีระเบียบของบานสําหรับเด็ก?  

 ทําไมเราจึงตองใหเด็กมีสวนรวมในการกําหนดกฎระเบียบของบาน?   

 ทําไมเราจึงตองเสมอตนเสมอปลายกับกฎระเบียบของบาน?  

 กฎระเบียบในบานสําหรับเด็กท่ีอายุหรือระดับพัฒนาการตางกัน ควรตางกันอยางไร?  

ถามผูเขารวมอบรมวาท่ีบานของเขามีกฎระเบียบอยูแลวหรือยัง แลวชวนใหพิจารณาระเบียบเหลานี้และ

อภิปรายกันวาอะไรท่ีทําใหมันใชไดผล (ถาใชไดผลจริง) และจะปรับปรุงมันไดอยางไร (หากยังใชไมไดผล)  

 

ประเด็นที่อาจนํามาอภิปรายได:  

 ระเบียบของบานทําใหรูสึกวาอยูในบานไดอยางสบายและม่ันคง  

 ระเบียบของบานชวยสอนเรื่องความรับผิดชอบ  

 ระเบียบของบานชวยใหเด็กปลอดภัยและรูสึกม่ันคง  

 ระเบียบของบานชวยใหเด็กเขาใจวาเราคาดหวังอะไรจากเขาบาง  

 ระเบียบของบานชวยสงเสริมการมีวินัยและทักษะการฟง  

 ระเบียบของบานชวยทําใหเกิดกิจวัตรประจําวันท่ีทําใหเปนปกติ ในชีวิตท่ีอาจจะวุนวายหากไมมี
ระเบียบเชนนี้  

 ระเบียบของบานชวยสงเสริมนิสัยการกินและการนอน  

 ถาเราชวยใหเด็กมีสวนรวมในการกําหนดกฎระเบียบของบาน เขาก็มักจะปฏิบัติตามมากกวา   

 สําหรับเด็กเล็กอาจจะยังไมจําเปนตองมีกฎระเบียบมาก แตจะตองการการชวยเหลือมากกวาในการท่ี
จะเรียนรูพฤติกรรมเชิงบวก เชน การเก็บของเลน หรือมารยาทท่ีโตะอาหาร  
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การฝกปฏิบัตใินกลุม – กําหนดกฎระเบียบของบาน   

1. พอแมจับคูแลวพูดคุยกันวาอยากจะคิดสรางระเบียบของบานกับลูกเรื่องอะไรบาง  

ระเบียบของบานอาจเปนสิ่งท่ีตองปฏิบัติตามตลอดเวลา (เชน พูดกับผูใหญดวยความเคารพ) หรือใช

เฉพาะบางเวลาของวันและใชสําหรับเด็กเทานั้น (เชน กลับเขาบานไมเกินหกโมงเย็น หรือกอนพระ

อาทิตยตกดิน)  

2. กฎระเบียบในบานท่ีอาจกําหนดสําหรับลูกได:  

ก. กลับเขาบานกอนมืด  

ข. ขออนุญาตกอนใชมือถือ (หรือสิ่งของอ่ืน ๆ ท่ีไมใชของเด็กเอง)  

ค. ถอดรองเทากอนเขาบาน  

ง. ทําการบานใหเสร็จกอนดูโทรทัศนหรือเลนกับเพ่ือน ๆ  

จ. พูดจากับผูใหญอยางสุภาพเรียบรอย  

ฉ. เดินเม่ืออยูในบาน  

ช. คุยกันเบา ๆ เม่ืออยูในบาน  

ซ. แปรงฟนกอนเขานอน  

ฌ. แบงปนของเลนกับพ่ีนองหรือผลัดกันเลน   

3. ขอใหพอแมเลือกเอาระเบียบหนึ่งขอท่ีเขาอยากเอาไปเริ่มใชในสัปดาหนี้ (“สัปดาหนี้จะเอาระเบียบ
ขอไหนดี?”)  

4. เลาสูกันฟงและอภิปรายกันในกลุมใหญ จดบันทึกระเบียบของบานจากผูปกครองแตละคนไว  

5. พยายามตรวจทานใหม่ันใจ วากฎระเบียบของบานจะตองเปนในเชิงบวกและเหมาะสมกับสภาพ
ความเปนจริง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ควรเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก  

6. สาธิตใหดูวาจะสรางระเบียบของบานหนึ่งอยางกับลูกของตนเองอยางไร โดยขอใหผูปกครองคนหนึ่ง
เลนเปน “ผูปกครอง” และอีกคนเปน “เด็ก”:  

หลักการสําคัญจะคลายกับเรื่องการออกคําสั่ง: 

ก. ดึงความสนใจของเด็กใหไดกอน โดยเรียกชื่อ นั่งลงใหสายตาอยูในระดับเดียวกัน สบตากัน 

ข. อธิบายกฎและเหตุผลท่ีทําใหตองมีกฎระเบียบใหมนี้   

ค. ผูปกครองควรใหเด็กมีสวนรวมโดยการถามเด็กวาเราควรมีระเบียบอะไรบางและทําไมระเบียบนี้
จึงสําคัญ  

ง. ขอใหพยายามใชประโยคท่ีเปนในเชิงบวก เชนแทนท่ีจะบอกวา “หามออกจากบานหลังกินขาว
เย็น” ใหบอกวา “เด็กทุกคนจะตองอยูในบานหลังจากกินอาหารเย็นเสร็จแลว”  

จ. คาดหวังวาจะเกิดความสําเร็จ  

7. ขอใหพอแมจับคูแลวฝกปฏิบัติในกลุมดวยกัน โดยการเสนอแนะกฎระเบียบของบานใหเด็ก (ชมและ
ใหกําลังใจตลอดเวลา) วิทยากรคอยดูและใหกําลังใจในขณะท่ีพอแมกําลังฝกปฏิบัติ  

8. อภิปรายกันในกลุมเก่ียวกับการฝกท่ีไดทําไป  
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5.5 | บทเรียนหลัก – กาํหนดกจิวัตรประจําวันของ
บาน   

เร่ืองเลาพรอมภาพประกอบ เร่ืองที่ 13 – การเตรียมตัวเขานอน … 
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ขอสังเกตสําหรับเร่ืองที่ 13  

เรื่องนี้จะชวยใหพอแมรูวิธีสอนลูก ๆ ใหปฏิบัติตามกิจวัตรประจําวัน และตองใชทักษะอ่ืน ๆ อีกหลายอยางมา

ประกอบดวย เชน การเตือนกอนเปลี่ยนกิจกรรม การออกคําสั่งทีละอยาง การชมเม่ือเด็กทําตามคําสั่ง  

วิทยากรควรขอใหผูปกครองแยกแยะสิ่งท่ีจะทําใหออมสินซ่ึงอายุ 4 ขวบทําตามกิจวัตรกอนเขานอนไดงาย 

ไดแกกอนอิฐบล็อกตอไปนี้  

กอนอิฐบล็อก 

ตอไปนี้คือกอนอิฐบล็อกท่ีวิทยากรจะชวยใหผูปกครองแยกแยะออกมาใหไดจากเรื่องเลานี้:  

 เตือนลูกกอนเปลี่ยนกิจกรรม กอนท่ีจะทํากิจวัตรประจําวันอยางใดอยางหนึ่ง  

 ออกคําสั่งทีละอยาง ทําใหเขาใจงาย! 

 ติดตามใหแนใจวาลูกทําตามคําสั่งแตละอยาง  

 ชมลูกทันทีท่ีทําตามคําสั่งของคุณ 

 สรางสภาพแวดลอมท่ีสงบสําหรับลูกในเวลาเขานอน  

 พยายามทํากิจวัตรประจําวันใหเสมอตนเสมอปลาย  

 ชวยกันกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวเพ่ือดูแลเด็กใหเขานอน  

 

ชองท่ี 1 แสดงใหเห็นวาแมกําลังเตือนออมสินกอนเปลี่ยนกิจกรรม เพ่ือเตรียมตัวเขานอน ใหถามผูปกครอง
ดังตอไปนี้  

 ทําไมแมจึงบอกออมสินวา อีก 5 นาทีจะถึงเวลานอนแลว?  

(คําตอบท่ีนาจะได: แมใชวิธีเตือนกอนเปลี่ยนกิจกรรม แมชวยใหออมสินเตรียมตัวสําหรับกิจกรรมอัน

ตอไป)  

 คุณชอบอะไรเก่ียวกับวิธีท่ีแมพูดกับออมสินบาง?  

(คําตอบท่ีนาจะได: แมชมออมสินท่ีเลนเงียบๆ กอน แมเรียกชื่อออมสิน)  

 

ชองท่ี 2 ถึง 6 แสดงใหเห็นวิธีท่ีแมของออมสินนําเขาไปตามข้ันตอนของกิจวัตรกอนนอน สังเกตไดวาแมจะ
ออกคําสั่งทีละอยางเทานั้น พยายามทําใหม่ันใจกอนวาออมสินทําแตละอยางแลวชมทันที แลวคอยสั่งเพ่ิมอีก 
ใหถามพอแมดังตอไปนี้  

 แมทําอะไรท่ีชวยใหออมสินเรียนรูข้ันตอนตาง ๆ ของการเตรียมตัวเขานอน?  

(คําตอบท่ีนาจะได: แมออกคําสั่งทีละอยางเทานั้น แมคอยดูจนม่ันใจวาออมสินทําตามคําสั่ง)  

 อะไรท่ีทําใหออมสินนาจะทําตามข้ันตอนนั้น? 
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 (คําตอบท่ีนาจะได: แมชมท่ีออมสินทําตามคําสั่ง แมพูดดวยน้ําเสียงท่ีเปนมิตร แมชวยเหลือออมสิน

เม่ือจําเปน)  

 

ชองท่ี 6 แสดงใหเห็นแมใหรางวัลเล็กนอยแกออมสิน ท่ีทําตัวดีกอนเขานอน ใหถามพอแมดังตอไปนี้  

 ทําไมแมจึงเสนอวาจะเลานิทานเรื่องโปรดใหออมสินฟง  

(คําตอบท่ีนาจะได: เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมเชิงบวกของเขา เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีตอลูก) 

 ออมสินจะรูสึกอยางไรถาแมอานนิทานเรื่องโปรดใหฟง? เขารูเหตุผลไดอยางไรวาเพราะอะไรจึงจะได

ฟงนิทานเรื่องโปรด อะไรท่ีจะชวยใหเขาทําอยางนี้อีกบอยข้ึน? 

(คําตอบท่ีนาจะได: เขามีความสุข แมอธิบายเหตุผลใหเขาฟง เขาจะตั้งตาคอยจนถึงเวลากอนนอนทุก

คืน)     

 

ชองท่ี 7 ถึง 8 แสดงใหเห็นวาแมทําตามสัญญาและอานนิทานใหออมสินฟง ใหถามพอแมดังตอไปนี้  

 จะเกิดอะไรข้ึนถาแมลืมเลานิทานใหออมสินฟง? 

(คําตอบท่ีนาจะได: วันตอมาเขาอาจไมอยากเตรียมตัวเขานอนอีก เขาอาจไมอยากนอน เขาอาจโมโห

และเสียใจ)  

 มีอะไรอยางอ่ืนอีกไหมท่ีแมจะทําได เพ่ือชวยใหออมสินเรียนรูท่ีจะเขานอนตรงเวลา? 

(คําตอบท่ีนาจะได:  คุณแมจะตองพยายามชวยใหออมสินเขานอนเปนเวลาสมํ่าเสมอทุกคืน แมอาจ

ตองทําใหออมสินรูสึกสนุก)    

 

กอนอิฐบล็อก: ตองเสมอตนเสมอปลายในการทํากิจวัตรประจําวัน เม่ือสัญญาวาจะใหรางวัลตองใหตามนั้น
จริง ๆ  
 

พูดคุยกันเกีย่วกับความสําคัญของการสรางกิจวัตรประจําวัน  

พูดคุยกับพอแมเก่ียวกับความสําคัญของการมีกิจวัตรประจําวัน คําถามท่ีอาจใชไดคือ: 

 ทําไมเราจึงตองสรางกิจวัตรประจําวันใหเด็ก ๆ?  

 ทําไมเราจึงควรเสมอตนเสมอปลายในการปฏิบัติตามกิจวัตรประจําวัน? 

 เวลาไหนของวัน หรือกิจกรรมอะไรท่ีมักเปนเรื่องทาทายสําหรับคุณและลูกในแตละวัน? ตัวอยางอาจ
เปนการเขานอน การกินอาหาร การเตรียมตัวไปโรงเรียน  

 มีกิจวัตรประจําวันอะไรบางท่ีคุณอยากกําหนดกับเด็ก ๆ ?  

 กิจวัตรเหลานี้จะตางกันอยางไรสําหรับเด็กเล็กและเด็กโต?  

 เขียนความคิดเห็นลงบนกระดาษฟลิปชารต 
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เหตุผลที่เปนไปได วาทําไมการกาํหนดกิจวัตรประจําวันจึงสําคัญสําหรับเด็ก: 

 รูสึกม่ันคงและปลอดภัย   

 กิจวัตรประจําวันท่ีสมํ่าเสมอจะชวยพัฒนานิสัยและพฤติกรรมท่ีชวยใหสุขภาพดี  

 การจัดการกับกิจกรรมตาง ๆ จะงายข้ึนถาเด็กไดทํากิจวัตรประจําวันจนเปนนิสยัแลว  

 กิจวัตรประจําวันจะชวยใหเด็กเรียนรูวาจะชวยพอแมดูแลบานอยางไรและรูจักชวยทํางานบาน  

 กิจวัตรประจําวันจะชวยใหเด็กเรียนรูวาแตละวันมีอะไรเกิดข้ึนเปนประจําบางและชวยบริหารเวลา     

 กิจวัตรประจําวันชวยใหบานสงบและสบายมากข้ึน  

 เด็กจะไดเรียนรูท่ีจะพ่ึงตัวเองและม่ันใจในตนเองมากข้ึน  

โปรดจําไวเสมอวา วิทยากรควรปลอยใหผูปกครองคิดหาเหตุผลดวยตัวเอง! 

 

ฝกปฏิบัติ – การสรางกิจวัตรประจําวนั  

1. ใชเรื่องเลาพรอมภาพประกอบชวยพอแมใหฝกการสรางกิจวัตรประจําวันในบานกับเด็ก ๆ 

2. ใหผูปกครองจับคูแลวพูดคุยกันวาอยากกําหนดกิจวัตรประจําวันอะไรกับลูกของตัวเองบาง พยายาม

ตรวจสอบใหแนใจวาเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของแตละคน กิจวัตรประจําวันท่ีนาเปนไปไดคือ   

 การเขานอน  

 การเตรียมตัวไปโรงเรียน  

 การกินอาหารรวมกัน  

 การอานหรือเลานิทานกอนนอน  

 การลางมือกอนกินอาหาร  

 การทําการบานเม่ือกลับจากโรงเรียน  

 การทํางานบานเชนชวยเก็บถวยชามเม่ือกินอาหารเสร็จแลว  

 การถูฟนหลังกินอาหารเย็นแลว  
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3. ผูปกครองควรฝกการทําตามข้ันตอนของกิจวัตรประจําวันท่ีไดเลือกไวในการพูดคุยกันกอนหนานี้  

4. ขอใหผูปกครองคนหนึ่งออกมาฝกใหดูตอหนากลุมใหญ 

5. ขอใหพอหรือแมอีกคนหนึ่งเลนบทบาทสมมุติเปน “ลูก” เพ่ือทํากิจวัตรประจําวันนั้นดวยกัน  

6. ผูปกครองควรไดฝกการเตือนกอนเปลี่ยนกิจกรรมกอนเริ่มทํากิจวัตรประจาํวัน  

7. เตือนผูปกครองใหออกคําสั่งท่ี “สั้นและกระชับ” และใหชมเด็กหลังจากท่ีเขาทําตามคําสั่งแลวเสมอ  

8. ขอใหผูปกครองแสดงความเห็นวารูสึกอยางไรในขณะทําบทบาทสมมุติเปนผูปกครองและเด็ก แลวทํา

ตามข้ันตอนของกิจวัตรประจําวัน  

9. ใหผูปกครองจับคูแลวฝกไปพรอมกัน   

10. คุยกันในกลุมวาการฝกท่ีทําไปแลวเปนอยางไร มีปญหาหรืออุปสรรคอะไรบางในการกําหนดกิจวัตร

ประจําวันกับเด็ก ๆ  

11. ทบทวน คําแนะนําเพ่ิมเติมสําหรับการสรางกิจวัตรประจําวัน   

 

โปรดสังเกต: กิจวัตรประจําวันควรทําใหสมํ่าเสมอใหมากท่ีสุด แมวาบางครั้งอาจตองข้ึนอยูกับ

สถานการณในบาน เชนเวลาเขานอนในชวงวันหยุดหรือสุดสัปดาหเวลาอาจเปลี่ยนไปบาง 

 

ทบทวน – คําแนะนําเพ่ิมเติมสําหรับการสรางกิจวัตรประจําวันรวมกับเด็ก  

 กิจวัตรประจําวันจะชวยใหเด็กรูวาแตละวันควรคาดหวังวาจะเกิดอะไรข้ึนบาง  

 กิจวัตรประจําวันอาจกินเวลาเพียงสั้น ๆ เลนการลางมือกอนกินอาหาร หรือเก่ียวกับกิจกรรมสั้น ๆ 
หลายอยาง (เชน การเตรียมตัวเขานอน)  

 โปรดจําวาตองใหการเตือนกอนเปลี่ยนกิจกรรมกอน เชน “นองหนิง อีก 5 นาทีจะถึงเวลาเขานอน
แลวนะ”  

 ใชคําสั่งสั้น ๆ และชมเด็กทุกแตละข้ันตอน  

 ตรวจสอบใหม่ันใจวากิจวัตรประจําวันนั้นเปนสิ่งท่ีเด็กสามารถทําไดแลวจริง ๆ  

 พยายามใหแฟน (สามีหรือภรรยา) ของคุณมีสวนรวมในการชวยเด็กใหทํากิจวัตรประจําวัน   

 หลังจากท่ีเด็กเริ่มคุนเคยกับกิจวัตรประจําวันแลว เขาก็จะสามารถทําตามไดเอง  
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5.6 | กจิกรรมสําหรับทําทีบ่าน  

 

ส่ิงที่คุณทําที่บานนัน่แหละทีจ่ะทําใหเกดิการเปล่ียนแปลงไดจริง! 

มอบหมายกิจกรรมใหไปทําท่ีบาน กอนอิฐบล็อกท่ีสําคัญคือ การมีความเสมอตนเสมอปลายกับระเบียบและ

กิจวัตรประจําวันของบาน  

พยายามใหผูปกครองแตละคนกําหนดระเบียบในบานท่ีจะเอาไปใชกับลูกเพียง 1 ขอ  

ผูปกครองควรพยายามกําหนดกิจวัตรประจําวันกอนเขานอนสําหรับเด็ก ๆ  

ผูปกครองควรพยายามกําหนดกิจวัตรประจําวันอ่ืน ๆ สําหรับเด็ก ๆ ดวย  

ผูปกครองควรเสริมความเขมแข็งของรากฐานบานแหงการเก้ือหนุน ตอไปอีกดวย (ไดแก การใชเวลาตามลําพัง

กับลูกโดยใชการเลนท่ีเด็กเปนฝายนํา และ บอกตามท่ีคุณมองเห็น พูดคุยกันเก่ียวกับอารมณความรูสึก ชม

ตัวเองและชมลูก ใหรางวัลแบบงาย ๆ และพบปะกับคูฝกอบรม PLH)  

แจกหนังสือคูมือพอแมและชี้ใหดูหนาท่ีจะตองเขียนรายงานการทํากิจกรรมท่ีบาน  

 

กิจกรรมที่บานที่ใหทําเพิ่มเติมอีก  

 เลือกระเบียบของบานหนึ่งขอ เพ่ือเอาไปพูดคุยกับลูก  

 ชมลูกเสมอเม่ือไหรก็ตามท่ีเขาทําตามกฎ! 

 พยายามสรางกิจวัตรกอนนอนสําหรับลูก เชน: อาบน้ํา ถูฟน เลานิทาน หลับ  

 ถาคุณมีกิจวัตรประจําวันกอนนอนอยูแลว ใหพยายามกําหนดกิจวัตรประจําวันอีกอยางหนึ่งสําหรับ
เด็ก เชน การเตรียมตัวไปโรงเรียน หรือการเก็บถวยชามหลังการกินอาหารเย็น  

 

กิจกรรมสาํหรับทาํทีบ่านที่ควรทําอยางตอเนื่อง : 

 ใชเวลาอยางนอย 5  นาทีตามลําพังกับลูก โดยการเลนท่ีเด็กเปนฝายนํา และ บอกตามท่ีคุณมองเห็น 

 พยายามลดจํานวนการออกคําสั่งใหลูกตอไป และชมลูก ชมตัวเอง และชมแฟน  

 หยุดพักสักครู เม่ือไหรก็ตามท่ีคุณรูสึกเครียดหรือโกรธ  

 ชม ตอไป ทํากับลูก ตัวคุณเอง และครอบครัว! 

 ฝกการพูดคุยเก่ียวกับความรูสึก พูดเก่ียวกับความรูสึกของลูก อยางนอยวันละ 3 ครั้ง 

 ทําอะไรบางอยางท่ีสนุกและเปนการดูแลตัวคุณเอง  

 บริหารรางกายทุกเชาเวลาท่ีคุณตื่นนอน และผอนคลายรางกายทุกคืนกอนนอน  

 พบหรือสื่อสารกับคูฝกอบรม PLH หนึ่งครั้งในรอบสัปดาห 
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5.7 | ปดทายชั่วโมง  
 

วงกลมแหงความชืน่ชม  

ใหพอแมนั่งเปนวงกลม หันไปหาคนท่ีนั่งขางใดขางหนึ่งเพ่ือจับคู ตอนแรกฝายหนึ่งชมอีกฝายกอน แลวแตละ
คนชมตัวเอง  

กระตุนใหผูเขารวมอบรมสบตากันและเรียกชื่อคนท่ีเขากําลังชมอยู จะชมเรื่องอะไรก็ได แตขอใหจริงใจ  

ควรใหคําชมนั้นเฉพาะเจาะจง เปนปจจุบัน และชมดวยความกระตือรือรน  

 

หยุดพกัสักครู  

ในตอนเริ่มตนของชั่วโมงท่ีหา คุณควรทํากิจกรรม หยุดพักสักครู กับผูปกครอง คุณอาจใชเวลาเพียงสั้น ๆ 
(ประมาณหนึ่งนาที) โดยชวนใหพอแมทําดังตอไปนี้   

 หลับตาลงเบา ๆ  

 มุงความสนใจไปท่ีความคิด ความรูสึก และความรูสึกทางประสาทสัมผัสในรางกาย (15 วินาที) 

 มุงความสนใจไปท่ีลมหายใจ (30 วินาที) 

 ขยายความรูสึกตัวออกไปท่ัวรางกายและสังเกตเสียงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว (15 วินาที) 

 ลืมตา  

 

ตรวจสอบอารมณกอนออกจากหอง  

ทําตัวอยางของการตรวจสอบอารมณกอนออกจากหอง โดยการบรรยายอารมณของคุณเอง คุณรูสึกถึงมันท่ี
บริเวณไหนของรางกาย และมีความคิดอะไรเชื่อมโยงกับมัน  

ตัวอยางเชน “ฉันรูสึกมีความสุข ฉันรูสึกไดท่ีตาฉัน ฉันดีใจท่ีมาอบรมครั้งนี้ได”  

 

ขอบคุณและชมพอแมทุกคนที่มาเขาอบรม! 
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5.8 |   แนวทางการปฏิบัตใินการเย่ียมบานสําหรับ
ชั่วโมงที่หา  

 

ตอไปนี้เปนแนวทางการปฏิบัติเม่ือไปเยี่ยมบานสําหรับผูปกครองท่ีขาดการอบรมในชั่วโมงท่ีหา  

1. ขอบคุณผูปกครองทีใ่หเวลาคุณมาพบ  
โปรดจําไวเสมอวาการจัดเวลาใหคุณมาพบอาจเปนเรื่องยากสําหรับพอแม ขอใหพยายามสอบถามใหม่ันใจวา
เปนเวลาท่ีสะดวกจริง ๆ สอบถามดูวามีคนชวยดูแลเด็ก ๆ หรือไม เพ่ือท่ีคุณและพอแมจะไดมีสมาธิกับการ
อบรม  
 

2. ทํากิจกรรม หยุดพักสกัครู และ การบริหารรางกาย  
ทํากิจกรรมหยุดพักสักครูและบริหารรางกายพรอมกับผูปกครอง  
 

3. พูดคุยกันเร่ืองกิจกรรมทีม่อบหมายใหทําที่บานจากชั่วโมงกอนหนานี้  
ถามผูปกครองวาไดออกคําสั่งอะไรใหเด็กบาง ประเมินวาเขาจําไดหรือไมวาควรทําสิ่งตอไปนี้:  

 ออกคําสั่งทีละหนึ่งอยางเทานั้น  

 ดึงความสนใจของเด็กกอนท่ีจะออกคําสั่ง  

 ลดตัวลงใหอยูในระดับสายตาเด็ก  

 เรียกชื่อเด็กในขณะท่ีออกคําสั่ง  

 ใชคําพูดท่ีเปนในเชิงบวกเพ่ือบรรยายถึงพฤติกรรมท่ีผูปกครองอยากใหเด็กทํา  

 ออกคําสั่งท่ีเด็กสามารถทําตามได  

 ชมเด็กทันทีหลังจากท่ีเด็กทําตามคําสั่งแลว  

ถามคําถามเพ่ือสํารวจประสบการณท้ังทางดานลบและดานบวกท่ีอาจเกิดข้ึน โปรดจําไววาคุณกําลังพยายาม
เสริมสรางความตระหนักในบทบาทพอแมของผูปกครองอยู!   
 
เนนใหเห็นกอนอิฐบล็อกในเชิงบวกท่ีผูปกครองทําไดดี (แมวาจะมีปญหาบาง) ชวยใหผูปกครองคิดหาทางออก
สําหรับปญหาตาง ๆ ท่ีพบ แลวฝกปฏิบัติกับเด็กหรือกับวิทยากรท่ีสวมบทบาทเปนเด็ก  

วิทยากรควรใหความม่ันใจกับผูปกครองดวยวาหลักสูตรการอบรมนี้จะชวยใหเรียนรูวิธีสงเสริมความรวมมือ
ของเด็กได เม่ือเด็กไมยอมทําตามคําสั่ง ซ่ึงจะไดเรียนรูในชั่วโมงท่ี 7 เรื่องการใหผลติดตาม  

 
4. การแนะนําบทเรียนหลัก  
อธิบายใหผูปกครองฟงวาชั่วโมงท่ีหาจะเนนท่ีวิธีชวยใหเด็กมีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบโดยผานการ
ใชกฎระเบียบของบานและการทํากิจวัตรประจําวัน แสดงใหผูปกครองเห็นวาตอนนี้กลุมอยูตรงไหนของบาน
แหงการเก้ือหนุนแลว  
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5. พูดคุยเก่ียวกับเร่ืองเลาทีม่ีภาพประกอบสําหรับเร่ืองกิจวัตรประจําวัน   
ชวยใหผูปกครองมองเห็นกอนอิฐบล็อกจากเรื่องเลา สําหรับการกําหนดกิจวัตรประจําวัน โดยถามคําถามท่ี
ชวยใหมุงความสนใจไปตรงท่ีผูปกครองทําไดดี  
 

6. พูดคุยเก่ียวกับการชวยใหเด็กมสีวนรวมในการกําหนดกฎระเบียบในบาน   
พยายามชวนคุยเพ่ือใหผูปกครองคิดคําตอบไดเองวาทําไมการชวยใหเด็กมีสวนรวมในการกําหนดกฎระเบียบ
ในบานถึงมีประโยชนตอเด็ก  

ชวยใหผูปกครองเลือกกฎระเบียบในบาน 1 อยางท่ีจะชวยกันกําหนดกับเด็ก พยายามตรวจสอบใหม่ันใจวา
ระเบียบนั้นเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็กดวย 

ถามีเด็กอยูใกล ๆ คุณควรชวยใหผูปกครองไดฝกการใหเด็กมีสวนรวมในการกําหนดกฎระเบียบในบานดวย 
โดยวิทยากรคอยใหคําแนะนํา  

7. พูดคุยกันถึงเร่ืองเลาพรอมภาพประกอบ เร่ืองกิจวัตรประจําวัน  

อานเรื่องไปพรอมกันกับผูปกครอง ชวยใหแยกแยะกอนอิฐบล็อกท่ีเก่ียวกับการทําตามกิจวัตรประจําวันของ
เด็ก  
 

8. พูดคุยกันเร่ืองคุณประโยชนของการมีกิจวัตรประจําวัน  

ชวยใหผูปกครองคิดไดเองวาการกําหนดกิจวัตรประจําวันจะมีประโยชนตอเด็กไดอยางไร  

พูดคุยกันวานาจะมีกิจวัตรประจําวันอะไรบางท่ีผูปกครองอยากกําหนด พยายามตรวจสอบวากิจวัตรนั้น
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็กดวย  
 

9. ฝกปฏบิัติการกําหนดกิจวัตรประจําวนักับเด็ก  

ชวยผูปกครองใหฝกชวยเด็กทําตามกิจวัตรประจําวันท่ีเลือกทํา  

ผูปกครองอาจฝกกับเด็กโดยตรงถามีเด็กอยูใกล ๆ และเด็กอยูในสภาพสงบและใหความรวมมือ กิจกรรมนี้
นาจะสนุกเหมือนกับการฝกซอมกอนทําจริง  

วิทยากรควรพยายามใหกําลังใจผูปกครองในขณะฝก ควรกระตุนใหทําสิ่งตอไปนี้:  

 เตือนเด็กกอนเปลี่ยนกิจกรรม  

 ออกคําสั่งในลักษณะท่ีชัดเจนและเปนในเชิงบวก  

 ออกคําสั่งทีละอยางเทานั้น  

 ชมเด็กทันทีท่ีเขาทําตามคําสั่งแตละอยาง  

วิทยากรควรชมผูปกครองท่ีไดฝกปฏิบัติ และขอใหแสดงความเห็นหรือบอกความรูสึกวาเปนอยางไรในขณะท่ี
ฝกอยู  
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10. มอบหมายใหทาํกิจกรรมทีบ่านในระหวางสัปดาห  
กิจกรรมท่ีควรทําคือใหกําหนดระเบียบของบานหนึ่งอยาง (ท่ีผูปกครองเลือกเอง) และกําหนดกิจวัตร
ประจําวันหนึ่งอยางสําหรับเด็ก อาจจะเปนกิจวัตรกอนเขานอนหรืออีกอยางหนึ่งท่ีพอแมเลือกก็ได  

กระตุนใหผูปกครองทํากิจกรรม  การใชเวลาอยูตามลําพังกับเด็ก และ การใชคําพูดเพ่ือบรรยายพฤติกรรม
และความรูสึก ตอไป   
 

11. ชมคร้ังสุดทายและกลาวลา  
ขอบคุณและชมพอแมท่ีใหเวลาเรา ควรชมลูกหรือเด็กดวย เตือนความจําพอแมวาการอบรมครั้งตอไปจะเปน
เม่ือไหร และกระตุนใหไปเขารวมใหได!  
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5.9  |  การสงขอความเตือนทางโทรศพัท 
 

เพ่ือสงในระหวางสัปดาห 

 

คร้ังที่ 1: 

สงหลังวันท่ีมีการอบรมช่ัวโมงท่ี 5 ถึงพอแมท่ีมาเขารวมอบรม  

สวัสดีคะ ขอบคุณมากท่ีมารวมอบรมดวยกันเม่ือวานนี้ พวกเราดีใจมากท่ีไดพบคุณ! กิจกรรมหลักท่ีบาน
สําหรับสัปดาหนี้คือการกําหนดระเบียบของบานหนึ่งอยางและกิจวัตรประจําวันหนึ่งอยางกับเด็ก โปรดจําไว
วาระเบียบของบานควรใชคําพูดดานบวก เหมือนกับตอนออกคําสั่งท่ีชัดเจนสําหรับเด็ก การทําเชนนี้จะชวยให
เด็กรูวาเราคาดหวังใหเขาทําอะไร โปรดพยายามใชเวลาอยูดวยกันตามลําพังกับเด็กดวย! ขอบคุณมากคะ 
[ชื่อของวิทยากร] 

สงหลังวันท่ีมีการอบรมช่ัวโมงท่ี 5 ถึงพอแมท่ีไมไดมาเขารวมอบรม  

สวัสดีคะ คุณ (ชื่อผูปกครอง) พวกเราเสียดายมากท่ีคุณไมไดมารวมอบรมดวยกันเม่ือวานนี้ สิ่งท่ีเราเรียนรูกัน
สําหรับสัปดาหนี้คือการกําหนดระเบียบของบานและกิจวัตรประจําวันท่ีสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะชวยใหเด็กรูวาเรา
คาดหวังใหเขาทําอะไร กรุณาบอกดวยวาดิฉันจะโทรหาคุณไดเม่ือไหร เพ่ือจะไดมาเลาใหคุณฟงวาเราทําอะไร
ไปแลวบาง หวังวาคงไดขาวจากคุณเร็ว ๆ นะคะ ขอบคุณมากคะ [ชื่อของวิทยากร] 

 

คร้ังที่ 2: 

สวัสดีคะ! โปรดจําไววาระเบียบของบานควรชัดเจน เฉพาะเจาะจง เปนในเชิงบวกและเหมาะสมกับสภาพ
ความเปนจริง พยายามทําตามกิจวัตรประจําวันกับเด็กอยางสมํ่าเสมอตลอดสัปดาหนี้ การใชเวลาตามลําพังกับ
เด็กเปนประจําก็เปนกิจวัตรประจําวันท่ีสําคัญเหมือนกัน ขอใหคุณมีสัปดาหท่ีมีความสุขนะคะ ขอบคุณคะ [ชื่อ
ของวิทยากร] 

 

คร้ังที่ 3: 

สงหนึ่งวันกอนการอบรมครั้งตอไป 

สวัสดีคะ! โปรดจําไววาการอบรมครั้งตอไปของ PLH สําหรับเด็กเล็ก ชั่วโมงท่ี 6 จะพบกันวันท่ี  [เติมวันและ
เวลา] เราจะไดเรียนเรื่องการจัดการกับการเรียกรองความสนใจในทางลบ การรองไหงอแงและการรองดิ้น
อาละวาดของเด็ก พวกเรารอคอยท่ีจะไดพบคุณนะคะ! ขอบคุณมากคะ [ชื่อของวิทยากร] 
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 ชั่วโมงที ่6: 

 

 

 

 

 

การจัดการกับการรองดิ้นอาละวาดและ
พฤติกรรมดานลบท่ีเรียกรองความสนใจ 
และกดดัน 
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เปาหมาย เพ่ือเรียนรูท่ีจะใชการเพิกเฉยเพ่ือลดพฤติกรรมดานลบท่ีเรียกรองความสนใจและ

กดดัน  

กอนอิฐบล็อก  ใหความสนใจมากข้ึนกับพฤติกรรมท่ีคุณอยากเห็นบอยข้ึน และใหความสนใจ
นอยลงกับพฤติกรรมท่ีคุณอยากเห็นนอยลง 

 การเพิกเฉยบางครั้งเปนการตอบสนองท่ีดีท่ีสุดสําหรับพฤติกรรมดานลบท่ี
เรียกรองความสนใจและกดดัน 

 ลองหันเหความสนใจสักหนึ่งครั้งกอน หากไมไดผลจึงเพิกเฉย  

 การเพิกเฉยหมายถึงการออกไปจากตรงนั้นและหยุดพูด  

 เพิกเฉยตอพฤติกรรมแตไมเพิกเฉยเด็ก 

 ใหความสนใจเด็กหลังจากเกิดพฤติกรรมเชิงบวกครั้งแรก  

 การเพิกเฉยใชไดดีกวาสําหรับเด็กอายุ 4 ขวบและโตกวา การหันเหความสนใจ
ใชไดกับเด็กอายุนอยกวานั้น 

วัสดุอุปกรณ  แบบฟอรมลงทะเบียน ปายชื่อ กระดาษฟลิปชารต ปากกา ของเลน  

 อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับเวลาพัก  

 คูมือพอแม เรื่องประกอบภาพ และแบบประเมิน  

การเตรียมตัว  ติดกระดาษฟลิปชารตท่ีเขียนบันทึกไวจากชั่วโมงกอน ๆ บนฝาผนัง  

 เตรียมอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับชวงพัก 

กลาวตอนรับ 

(10 นาที) 

 กลาวตอนรับและแสดงความชื่นชมกลุม ขอบคุณท่ีเขามา  

 หยุดพักสักครู 

 ตรวจสอบอารมณกอนเริ่มตน  

 การออกกําลังกาย  

 แสดงใหเห็นความกาวหนาของกลุมบนภาพบานแหงการเก้ือหนุน 

พูดคุยเกี่ยวกับ

กิจกรรมท่ีไปทําท่ี

บาน 

(40 นาที) 

 เตือนความจําพอแมเรื่องกิจกรรมหลักท่ีบาน (กฎระเบียบของบานและกิจวัตร
ประจําวัน) 

 ขอใหพอแมเลาประสบการณท่ีดีเปนพิเศษและท่ีทาทาย  

 พูดคุยกันเรื่องทางแกไขสําหรับปญหาท่ีพบและฝกปฏิบัติ 

 สอบถามเก่ียวกับคูฝกอบรม PLH  

พัก (15 นาที) 
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บทเรียนหลัก  
(40 นาที) 

การเพิกเฉยตอ
พฤติกรรมดานลบท่ี
เรียกรองความสนใจ
และกดดัน 

 เรื่องเลาพรอมภาพประกอบ เรื่องท่ี 14: การยอมใหกับพฤติกรรมเรียกรองและ
กดดัน  

 เรื่องเลาพรอมภาพประกอบ เรื่องท่ี 15: การเพิกเฉยพฤติกรรมดานลบโดยทําท้ัง
บาน    

 อภิปราย: การเพิกเฉยพฤติกรรมดานลบท่ีเรียกรองความสนใจและกดดัน  

 อภิปราย: วิธีตาง ๆ ในการสงบอารมณเม่ือตองเพิกเฉยกับพฤติกรรมท่ีเปนปญหา  

 ฝกปฏิบัติในกลุม: การเพิกเฉยพฤติกรรมดานลบท่ีเรียกรองความสนใจและกดดัน 

 เรื่องเลาพรอมภาพประกอบ เรื่องท่ี 16: เม่ือลูกตองการความสนใจในเชิงบวก  

 ทบทวน: คําแนะนําเรื่องวิธีการเพิกเฉยพฤติกรรมดานลบท่ีเรียกรองความสนใจและ
กดดัน 

กิจกรรมท่ีไปทําท่ี
บาน 

 (10 นาที) 

 ใชวิธีการเพิกเฉยสําหรับพฤติกรรมท่ีทาทายเพียง 1 อยางท่ีมีคนเสนอข้ึนมาในกลุม  

 ลองหันเหความสนใจสักหนึ่งครั้ง กอนท่ีจะเพิกเฉยตอพฤติกรรมของเด็ก 

 ใชเทคนิคการสงบอารมณในขณะกําลังเพิกเฉย  

 ใชเวลาอยูตามลําพังกับลูกวันละ 5 นาที ใชกิจกรรมเลนโดยใหเด็กเปนฝายนํา และ
บอกตามท่ีคุณมองเห็น  

 เสมอตนเสมอปลายกับระเบียบของบานและกิจวัตรประจําวัน  

 กินขาวดวยกันท้ังครอบครัวอยางนอยหนึ่งม้ือและใหลูกเขานอนเปนเวลา 

 พยายามลดจํานวนคําสั่งท่ีคุณบอกลูกตอไป  

 ใชการชมและใหรางวัลงาย ๆ เพ่ือกระตุนพฤติกรรมเชิงบวก  

 ใชคําพูดท่ีบรรยายความรูสึกกับลูกตอไป 

 หยุดพักสักครูเม่ือคุณรูสึกเครียดหรือโกรธ  

 ออกกําลังกายและผอนคลายรางกาย  

 ไปพบหรือติดตอกับคูฝก PLH ของคุณหนึ่งครั้งในสัปดาหนี้ 

ปดทายช่ัวโมง 
(10 นาที) 

 วงกลมแหงความชื่นชม 

 หยุดพักสักครู   

 ตรวจสอบอารมณกอนออกจากหอง (เช็คเอาท)  

 ขอบคุณและชมพอแมท่ีมารวมอบรม  
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6.1 |  ขอความที่ควรอานกอนเพ่ือเตรียมนําเสนอ
ชั่วโมงที่หก 

 

สวนนี้เปนขอมูลสําหรับวิทยากรเพ่ือเตรียมการอบรมในช่ัวโมงท่ีหกเทานั้น เปนขอมูลเพ่ือใหจําไดวามี
หลักการสําคัญอะไรบางในขณะท่ีนําเสนอการอบรมใหผูปกครอง เนื้อหาของการอบรมจะเริ่มท่ีตอน 
6.2 

 

การเพิกเฉยพฤติกรรมดานลบทีเ่รียกรองความสนใจและกดดัน  

ชั่วโมงท่ีหกนี้จะแนะนําใหพอแมรูจักวิธีการของวินัยเชิงบวกเพ่ือนําไปใชจัดการพฤติกรรมไมพึงประสงคของ

เด็ก  

วิธีการแรกคือ การเพิกเฉยพฤติกรรมดานลบท่ีเรียกรองความสนใจและกดดัน 

 

เด็กตองการความสนใจ!   

การมีพฤติกรรมไมพึงประสงคของเด็กอาจเปนผลมาจากการตองการไดรับความสนใจ ความตองการความ

สนใจของเด็กนี้เกิดข้ึนตั้งแตในวัยตนของเด็ก หากเขาไมไดรับอยากเต็มท่ี ก็จะหาวิธีตาง ๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึง

ความสนใจ  

การไดรับความสนใจคือรางวัลท่ีมีพลังอํานาจมากสําหรับเด็กสวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็กเล็ก  

ถาเด็กไดรับความสนใจอยางเต็มท่ีท้ังในขณะท่ีทําอะไรตามปกติอยูแลว และเม่ือทําสิ่งท่ี “ดี” ก็จะทําใหเขา

รูสึกดีกับตัวเอง และเด็กก็มักจะทําตามท่ีผูใหญขอใหทํา  

เม่ือพอแมใหความสนใจกับพฤติกรรมท่ีเปนปญหา ก็จะกลายเปนการสอนใหเด็กทําพฤติกรรมแบบนั้นมากข้ึน

อีก 

หากเด็กไมไดรับความสนใจในดานบวกอยางเพียงพอจากคนท่ีสําคัญตอเขาแมวาเขาจะทําพฤติกรรมท่ีดีก็ตาม 

ในไมชาเขาก็จะหาทางอ่ืน ๆ ท่ีจะทําใหไดรับความสนใจท่ีเขาตองการ   

การทําเชนนี้ไมไดเกิดจากการท่ีเด็กคิดหรือวางแผนตั้งใจทํา แตมันเกิดจากแรงจูงใจท่ีเขมขนและเปนไปตาม

ธรรมชาติสําหรับคนสวนใหญ รวมท้ังผูใหญดวย ท่ีจะทําพฤติกรรมตาง ๆ เพ่ือใหไดรับความสนใจจากคนท่ี

สําคัญสําหรับเรา  

พฤติกรรมเรียกรองความสนใจอาจแสดงออกในรูปของการรองงอแง เรียกรองขอสิ่งตาง ๆ แสดงออกแบบโอ

อวด รองดิ้นอาละวาด และพฤติกรรมอ่ืน ๆ อีกมาก ท่ีจะทําใหเรามองวาเด็กคนนี้เปนเด็กไมดี   
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แตที่จริงแลวไมมีเด็กที่ไมดี มีแตพฤติกรรมทีเ่ปนปญหาเทานัน้! 

ถาพอแมตอบสนองตอพฤติกรรมดานลบท่ีเรียกรองความสนใจและกดดันเหลานี้ เด็กก็จะเรียนรูวาพฤติกรรม

เชนนี้จะทําใหเขาไดรับความสนใจ – เหมือนกับเปนการไดรางวัลเชิงลบหรือการเสริมแรงเชิงลบสําหรับ

พฤติกรรมท่ีไมดีนั่นเอง  

พอแมมักจะยอมตามพฤติกรรมดานลบท่ีเรียกรองความสนใจและกดดันเหลานี้เพ่ือท่ีจะใหมันหยุด โดยเฉพาะ

ในท่ีสาธารณะ  

ตัวอยางเชนถาเด็กรองงอแงเพ่ือจะเอาขนมท่ีราน ตอนแรกพอแมอาจบอกวา “ไม” แตเม่ือเด็กรองดังข้ึน

เรื่อยๆ หรือทําใหคนอ่ืน ๆ หันมาจองมอง พอแมก็จะยอมตาม ซ่ึงในอีกแงหนึ่งก็เปนการเสริมแรงใหพอแมตอง

ทําอยางนี้ซํ้าอีกเพ่ือจะไดหยุดพฤติกรรมเรียกรองความสนใจและกดดันนี้นั่นเอง  

ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาก็คือ เด็กเรียนรูวาหากจะใหไดดั่งใจ เขาจะตองเพ่ิมแรงกดดันจนกระท่ังพอแมตองยอมตาม

หรือ “แพ” นั่นเอง  

วงจรแหงการควบคุมของพอแมและลูก (Parent-Child Coercive Cycle )0

1 

 

เปนแบบแผนซํ้าซากที่เกิดขึน้กบัพอแมหลายคน:  

ลูกเรียกรองเอาอะไรบางอยางจากพอแม  

พอแมบอกวา “ไม”  

เด็กโตเถียงหรือดื้อดึง  

พอแมพยายามใชกําลังขัดขืนมากข้ึนอีก  

เด็กดื้อดึงจะเอาใหไดจนกระท่ังไดตามใจท่ีตองการ หรือ  

พอแมตอบโตในลักษณะท่ีรุนแรงหรือเปนการทํารายหรือทารุณกรรม หรือหนีออกไปจาก

สถานการณโดยสิ้นเชิง  

 

                                                      
1  The Parent-Child Coercive Cycle is derived from the work of G.R. Patterson et al and the Oregon Social Learning Centre 

(www.oslc.org). Reid, J. B., Patterson, G. R., & Snyder, J. E. (2002). Antisocial behaviour in children and adolescents: A 
developmental analysis and model for intervention. American Psychological Association. 

http://www.oslc.org)/
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วงจรแหงการควบคุม 

 

การเพิกเฉย – ยทุธศาสตรของการสลายวงจรแหงการควบคุม  

การเพิกเฉยตอ่พฤตกิรรมท่ีเรียกรอ้งความสนใจและกดดนัเป็นเครื่องมือท่ีมีพลงัท่ีพอ่แม่สามารถนาํมาใช้

เพ่ือสลายวงจรแห่งการควบคุมนีไ้ด:้ 

ลกูเรียกรอ้งเอาอะไรบางอยา่งจากพอ่แม ่ 

พอ่แมบ่อกวา่ “ไม”่  

เดก็โตเ้ถียงหรือดือ้ดงึ  

พอ่แมเ่พิกเฉยเดก็โดยการไม่ใหค้วามสนใจ  

เดก็รูต้วัวา่จะไมไ่ดด้ั่งใจและหยดุ  

พอ่แมน่าํเด็กไปสูพ่ฤติกรรมเชิงบวก แลว้แสดงความช่ืนชมเดก็  

 

ดว้ยการไม่ใหค้วามสนใจและไม่เขา้ไปยุ่งเก่ียวกบัพฤติกรรมดา้นลบท่ีเรียกรอ้งความสนใจและกดดนั พ่อ

แม่ก็ไม่ไดเ้สริมแรงใหพ้ฤติกรรมนัน้อีกต่อไป เด็กก็ไดร้บัการส่งเสริมใหมี้พฤติกรรมดา้นบวกโดยการได้

รบัคาํชมอย่างมากมายและไดร้บัการเสริมแรงพฤติกรรมท่ีตรงกนัขา้มกบัพฤติกรรมดา้นลบ (เช่น ยอมรบั

เม่ือพอ่แมบ่อกวา่กินนํา้หวานพอแลว้ หรือบอกวา่เม่ือไหรถึ่งจะกินได ้แทนท่ีจะรอ้งงอแงเพ่ือใหไ้ดน้ ํา้หวาน

อีก หรือนั่งอยู่เงียบ ๆ เม่ือพ่อแม่กาํลงัพูดธุระสาํคญัทางโทรศพัท ์และรอจนพ่อแม่พูดเสร็จ แทนท่ีจะส่ง

เสียงรบกวนเพ่ือเรียกรอ้งความสนใจ)  
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ออกจากวงจรแหงการควบคุม 

 

การเพิกเฉยหมายความวาอยางไร? 

การเพิกเฉยหมายถึงการเพิกเฉยตอพฤติกรรมดานลบท่ีเรียกรองความสนใจและกดดัน ไมพูดถึงพฤติกรรมนั้น 
ทําทาเหมือนไมไดยินหรือไมเห็น ทําเหมือนกับไมมีอะไรเกิดข้ึน  

บางครั้งอาจหมายถึงการเดินออกจากหองไปดวย (หากสถานการณปลอดภัยท่ีจะทําเชนนั้น)  

การทําแบบนี้มักเปนเรื่องยากมากสําหรับพอแม โดยเฉพาะเม่ือเด็กกําลังรบกวนใหหงุดหงิด หรือเม่ืออยูในท่ี
สาธารณะ  

ความตองการท่ีจะหยุดพฤติกรรมดานลบของเด็กเปนเรื่องปกติมาก พอแมมักจะทําอยางนี้บอย ๆ อยูแลวเพ่ือ
ชวยใหเด็กเรียนรู  

เม่ือพอแมใหความสนใจ แมวาจะเปนความสนใจในเชิงลบ สําหรับพฤติกรรมบางอยางท่ีเปนปญหา เด็กก็จะได
บทเรียนท่ีผิดไปจากความสนใจของเรา  

 

เด็กจะเรียนรูวาเขาจะไดรับการตอบสนองจากพอแมโดยการมีพฤติกรรม
ในดานลบ  

ในทางตรงกันขาม พอแมสามารถท่ีจะหันเหความสนใจหรือนําเด็กไปอีกทางหนึ่ง และชมเขาทันทีท่ีเขา
ตอบสนองดวยดี  

หากการทําเชนนี้ไมไดผล พอแมควรหยุดใหความสนใจโดยการเพิกเฉยตอพฤติกรรมดานลบท่ีเรียกรองความ
สนใจและกดดันของเด็ก   

และทันทีท่ีพฤติกรรมดานลบหยุดลง พอแมจะตองใหความสนใจดวยการชมพฤติกรรมดานบวกท่ีเกิดข้ึนใน
เวลาถัดไปทันที  
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การเพิกเฉยตองทํารวมกนั  

ถาเปนไปได พอแมควรพยายามใหทุกคนในครอบครัวตกลงกันท่ีจะเพิกเฉยและทําดวยกัน หากเปนเรื่องยากท่ี
ทุกคนจะเห็นดวย อยางนอยผูปกครองท่ีมาอบรมก็ควรพยายามทําอยางสมํ่าเสมอกับลูก  

สถานการณแบบนี้อาจไมดีท่ีสุด แตอยางนอยเด็กก็จะรูวาผูปกครองคนนี้เสมอตนเสมอปลายแมวาคนอ่ืน ๆ จะ
ไมทําอยางเดียวกัน หากมีเด็กคนอ่ืน ๆ อยูในบานดวย อาจสอนใหเพิกเฉยและไดรับคําชมวาเขาสามารถ
ชวยเหลือนองหรือญาติโดยการเพิกเฉยพฤติกรรมท่ีเปนปญหาได  

 

การเพิกเฉยจะตองทําอยางสมํ่าเสมอ  

ถาพอแมจะใชการเพิกเฉยเปนวิธีแกปญหา เขาจะตองพยายามทําใหสมํ่าเสมอมากท่ีสุด  

บางครั้งพอแมอาจเพิกเฉยตอพฤติกรรมท่ีเปนปญหาไดสองสามครั้ง แตไมสามารถทําตอไดอีก บางทีอาจเปน
เพราะรูสึกขายหนาเพราะมีแขกมาเยี่ยม หรืออยูในท่ีสาธารณะ จึงดุเด็กหรือขูจะลงโทษ  

เม่ือพอแมทําอยางนี้ ก็เปนการสอนเด็กวา บางครั้ง พฤติกรรมของเขาก็ไดรับความสนใจ ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาก็
คือเด็กจะพยายามทําซํ้าอีกหลายครั้งจนกวามันจะไดผลอีก พฤติกรรมนี้ก็จะยากท่ีจะแกไขยิ่งข้ึน หากพอแมไม
สมํ่าเสมอเชนนี้  

บางครั้งหากจําเปนพอแมอาจตองอธิบายใหกับแขกท่ีมาเยี่ยมหรือเพ่ือนวากําลังทําอะไรอยู และมีเหตุผล
อยางไร (เพ่ือท่ีแขกก็จะไดเพิกเฉยตอพฤติกรรมของเด็กดวย)  

สิ่งสําคัญท่ีควรย้ําใหผูเขารวมอบรมเขาใจอีกอยางหนึ่งก็คือ เด็กสวนใหญจะตอบสนองตอการเพิกเฉยดีกวาถา
พอแมไดใชวิธีกระตุนใหเขาทําอะไรอยางอ่ืนกอน โดยใชวิธีหันเหความสนใจนั่นเอง  

พอแมควรใหทางเลือกกับเด็กวาเขาสามารถทําพฤติกรรมท่ีตางออกไปจากนี้ไดอีก  

คุณอาจกลับไปดูเรื่องเลาท่ีมีภาพประกอบในชั่วโมงท่ี 4 “การหันเหพฤติกรรม ...” เพ่ือเตือนความจําพอแมถึง
กอนอิฐบล็อกของการหันเหความสนใจ  

 

สถานการณมกัจะแยลงกอน แลวจึงจะดีขึ้น  

บางครั้งเม่ือพอแมเริ่มเพิกเฉยตอพฤติกรรมดานลบท่ีเรียกรองความสนใจและกดดันเฉพาะอยางหนึ่ง 
พฤติกรรมนั้นมักจะเปนหนักกวาเดิมอยูระยะหนึ่ง  

ตัวอยางเชน เด็กท่ีเคยไดอยางใจดวยการรองงอแงเพ่ือใหไดของบางอยาง อาจเพ่ิมความกดดันจนกลายเปน
การรองดิ้นอาละวาด  

พฤติกรรมดานลบท่ีเรียกรองความสนใจและกดดันนี่มักจะแยลงเพราะเปนสิ่งท่ีทําใหเด็กเคยไดมากอนในอดีต  

แตหลังจากนั้นไมนาน พฤติกรรมนี้ก็จะเริ่มลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งถาพอแมชวยใหเด็กมีโอกาสไดรับความ
สนใจจากพฤติกรรมเชิงบวกอ่ืนๆ แทน  

เรื่องเลาท่ีมีภาพประกอบเรื่องท่ี 23 “การเพิกเฉยตอพฤติกรรมเรียกรองความสนใจท้ังครอบครัว” เปน
ตัวอยางท่ีดีของการท่ีครอบครัวตองอดทนและม่ันใจวาการเพิกเฉยนี้จะไดผลดีในท่ีสุด   
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การใหความสําคัญกับความสนใจเชิงบวก  

ในทายท่ีสุดแลว เปนเรื่องสําคัญมากท่ีพอแมจะตองตระหนักวาเหตุท่ีเด็กหลายคนแสดงพฤติกรรมดานลบเพ่ือ

เรียกรองความสนใจและกดดันนั้น เปนเพราะวาเขาไมไดรับความสนใจในทางบวกอยางเพียงพอนั่นเอง  

หากพอแมพบวาตนเองตองเพิกเฉยพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของลูกบอยครั้ง อาจจะตองหันมาสํารวจดูวาไดให

ความสนใจเชิงบวกแกลูกดวยการชมและเลนกับเขามากพอหรือเปลา คุณควรตองทบทวนความสําคัญของการ

สรางรากฐานของบานแหงการเกื้อหนุนใหแข็งแรงม่ันคงอีกครั้ง  

 

บางคร้ังสิ่งที่เด็กตองการจริง ๆ คือการมีเวลาอยูในแสงแดดแหง 
ความสนใจในเชิงบวกมากกวาเดิม! 

  



 

218 
 

การเล้ียงดูเด็กเพ่ือใหมีสุขภาพดีตลอดชีวิต สําหรับเด็กเล็ก – ฉบับภาษาไทย    |   ชั่วโมงท่ี 6 
หลักสูตรการอบรม 
คูมือวิทยากร  

 

6.2 | กลาวตอนรับ  
 

หยุดพกัสักครู 

ทํากิจกรรม หยุดพักสักครู กับพอแม คุณอาจใชเวลาเพียงสั้น ๆ (ประมาณหนึ่งนาที)   

 หลับตาลงเบา ๆ  

 มุงความสนใจไปท่ีความคิด ความรูสึก และความรูสึกทางประสาทสัมผัสในรางกาย (15 วินาที) 

 มุงความสนใจไปท่ีลมหายใจ (30 วินาที) 

 ขยายความรูสึกตัวออกไปท่ัวรางกายและสังเกตเสียงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว (15 วินาที) 

 ลืมตา  

การทําเชนนี้จะชวยใหพอแมรูสึกสบายท่ีจะทํากิจกรรมนี้ และสามารถทําไดดวยตัวเอง  

 

ตรวจสอบอารมณตอนเร่ิมตน  

เชิญชวนพอแมและผูปกครองใหผลัดกันพูดรอบวง วาเชานี้เขารูสึกอยางไรบาง พอแมควรเลาถึงอารมณของ
ตนเอง เขารูสึกถึงอารมณนี้ตรงบริเวณไหนของรางกาย และมีความคิดอะไรท่ีเชื่อมโยงกับอารมณนี้  

ตัวอยางเชน “ฉันรูสึกกังวล ฉันรูสึกถึงมันไดท่ีไหลท้ังสองขาง ฉันกังวลวาเดือนนี้จะมีเงินพอซ้ืออาหารหรือ
เปลา” หรือ ““ฉนัรูส้กึต่ืนเตน้ ฉนัรูส้กึไดบ้รเิวณทรวงอกน่ี ฉนักาํลงัจะไดเ้ฟอรน์ิเจอรใ์หม!่” 

 

การบริหารรางกาย 

ขอใหผู้ป้กครองคนหนึ่งออกมานาํการบรหิารรา่งกาย ใหก้าํลงัใจและชมอาสาสมคัรผูก้ลา้หาญดว้ยความ
กระตือรือรน้! 

 

บานแหงการเกื้อหนุน  

ชี้ใหพอแมดูวาเขากาวหนาไปถึงไหนแลวในการกอสรางบานแหงการเก้ือหนุน  

ขณะนี่เขากําลังเริ่มสรางหลังคาโดยการเรียนรูตอไปเรื่องการจัดการพฤติกรรมท่ีเปนปญหาของลูก  

ย้ําวาพอแมตองเสริมความแข็งแรงของฝาผนังบานดวยการใชเวลาตามลําพังกับลูก บอกตามท่ีคุณมองเห็น 
พูดคุยเก่ียวกับความรูสึก ชม และใหรางวัล  

แสงแดดแหงความเอาใจใสในเชิงบวก เปนเครื่องเตือนใจท่ีบอกใหรูวาความสนใจเชิงบวกท่ีเรามีใหเด็กจะ
เสริมสรางรากฐานและความแข็งแรงใหกับบานแหงการเกื้อหนุน   
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6.3 | การพูดคุยเกี่ยวกับกจิกรรมที่ไปทาํที่บาน 

 

ทบทวนความจํากับผูปกครองวากิจกรรมหลักท่ีตองทําท่ีบานจากชั่วโมงกอนหนานี้ คือการกําหนดกฎระเบียบ

ของบานและกิจวัตรประจําวัน รวมกับเด็ก ๆ  

ในตอนเริ่มตนการพูดคุย ใหขอใหพอแมลองทํารายการของกอนอิฐบล็อกท่ีสําคัญในการกําหนดกฎระเบียบ

ของบานและพยายามทํากิจวัตรประจําวันใหสมํ่าเสมอ ซ่ึงไดเรียนมาแลวในชั่วโมงกอน  

กิจกรรมนี้เปนการโตตอบกันระหวางวิทยากรกับผูปกครอง โดยหนาท่ีของวิทยากรคือชวยใหพอแมทบทวน

ความจําเก่ียวกับกอนอิฐบล็อกท่ีสําคัญ  

ทักษะท่ีทาทายท่ีสุดคือการท่ีพอแมจะสามารถคงความเสมอตนเสมอปลายกับกฎระเบียบของบานและกําหนด

กฎทีละขอไดหรือเปลา คุณอาจไดประโยชนจากการกลับไปดูเรื่องประกอบภาพบางเรื่องจากชั่วโมงกอน และ

ฝกปฏิบัติโดยใชบทบาทสมมุติหรือฝกในกลุมดวย  

ประเด็นสําคัญท่ีควรตระหนักคือ: 

 พอแมใชคําพูดดานบวกในการกําหนดระเบียบหรือไม? 

 พอแมไดใหเด็กมีสวนเก่ียวของในการกําหนดระเบียบหรือไม?  

 พอแมสรางกฎข้ึนมาหลายขอเกินไปในคราวเดียวหรือไม? 

 พอแมสามารถสรางกิจวัตรประจําวันใหเด็ก ๆ ไดไหม โดยเฉพาะกิจวัตรกอนนอน? ผลเปนอยางไร?  

 ในการสรางระเบียบของบานนี้ พอแมเปดโอกาสใหท้ังครอบครัวมีสวนรวมหรือไม?  

 ระเบียบของบานนี้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็กหรือไม? 

 พอแมไดใชการชมเม่ือเด็กทําตามระเบียบของบานหรือกิจวัตรประจําวันหรือไม? 

 มีใครตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมในการกําหนดระเบียบของบานหรือกิจวัตรสําหรับเด็กหรือ
ครอบครัวไหม?  

 

หมายเหตุ: คุณอาจตองทําบทบาทสมมุติหรือไปเย่ียมบานเพ่ือใหความชวยเหลือเพ่ิมเปนพิเศษ  
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คําถามที่อาจใชไดในการพูดคุยเกีย่วกับกิจกรรมที่ทําที่บานในชั่วโมงที่หก: 

1. การไปพูดคุยเรื่องระเบียบของบานกับลูกไดผลเปนอยางไรบาง ระเบียบนั้นคืออะไร? 

2. คุณไดชมลูกเวลาท่ีเขาทําตามคําสั่งและตามระเบียบของบานไหม? 

3. คุณไดประสบปญหาอะไรหรือเปลา? 

4. คุณไดกินอาหารรวมกันท้ังครอบครัวอยางนอยหนึ่งม้ือไหม? 

5. คุณสามารถจัดกิจวัตรกอนนอนใหลูกไดไหม?  

6. ประสบการณของคุณเปนอยางไรบาง? คุณพบกับความทาทายอะไรหรือเปลา? 

7. คุณไดใชเวลาตามลําพังกับลูกบางไหม?  คุณไดใชกิจกรรมใหเด็กนําการเลน และ บอกตามท่ีคุณ
มองเห็น หรือเปลา??  

ถาสมาชิกในกลุมมีคนในครอบครัวท่ีทําใหการใชทักษะการเลี้ยงดูเด็กท่ีบานท่ีไดเรียนรูใหมนี้ เปนเรื่องยาก อาจ
นําการอภิปรายกลุม หรือ ฝกปฏิบัติ เพ่ือชวยเหลือหรือใหกําลังใจดวย  

 

พักรับประทานอาหารวาง  
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6.4 |  บทเรียนหลกั: การเพิกเฉยตอพฤติกรรมดาน
ลบที่เรียกรองความสนใจและกดดนั 

 

วิทยากรอาจอธิบายสั้น ๆ วาในชั่วโมงนี้เราจะเรียนรูทักษะท่ีจะชวยใหพอแมจัดการกับพฤติกรรมท่ีเปนปญหา

ของเด็กไดดีข้ึน โดยอาจพูดดังตอไปนี้:  

“ตอนนี้เรากําลังจะขยับไปท่ีหลังคาของบานแหงการเก้ือหนุนแลว ซ่ึงเปนสวนท่ีเราจะไดเรียนรูวิธีจัดการ

พฤติกรรมท่ีเปนปญหาของเด็ก ท่ีอาจจะยังมีอยู 

โปรดจําไววาใหพยายามใชทักษะทุกอยางท่ีไดเรียนรูกันในชั่วโมงกอน ๆ เพ่ือท่ีฝาผนังบานแหงการเก้ือหนุนของ

คุณจะไดม่ันคงแข็งแรงยิ่งข้ึนอีก” 

เราจะมาดูเรื่องเลาบางเรื่องท่ีอาจชวยลดพฤติกรรมเรียกรองความสนใจในเชิงลบและกดดันเชนรองงอแงหรือ

ดิ้นอาละวาดกอน 

วิทยากรควรตระหนักวา นี่คือการแนะนําสั้น ๆ เทานั้น แลวนํากลุมเขาสูกิจกรรมตอไปทันที ผูปกครองจะ

เรียนรูจากการปฏิบัติและพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันไดดีกวาจากการฟงวิทยากรบรรยาย!   
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เร่ืองเลาพรอมภาพประกอบ 

เร่ืองท่ี 14 – การยอมตามพฤติกรรมเรียกรองความสนใจและกดดัน … 
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ขอควรสังเกตเกี่ยวกับเร่ืองที่ 14  

เรื่องเลาสองเรื่องตอไปนี้แสดงใหเห็นวาพอแมและลูกอาจติดอยูในวงจรแหงการบังคับควบคุมท่ีเก่ียวกับความ

ขัดแยงระหวางผูปกครองกับเด็กไดอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งกับพฤติกรรมท่ีเรียกรองความสนใจและกดดัน 

เรื่องแรกแสดงใหเห็นวาการใหความสนใจกับพฤติกรรมท่ีเรียกรองความสนใจและกดดันทําใหเกิดวงจรของ

ความขัดแยงและสงเสริมพฤติกรรมดานลบไดอยางไร 

ควรอานเรื่องนี้ไปกับผูปกครองทีละชอง เพ่ือใหผูปกครองมองเห็นวาวิธีท่ีเขาใชตอบโตกับพฤติกรรมท่ีเรียกรอง

ความสนใจและกดดันของเด็กทําใหเกิดวงจรนี้ไดอยางไร  

 และเรื่องท่ีสองแสดงใหเห็นวาผูปกครองสามารถออกจากวงจรนี้โดยการเพิกเฉยตอพฤติกรรมท่ีเรียกรองความ

สนใจและกดดันไดอยางไร 

กอนอิฐบล็อก 

ตอไปนี้เปนกอนอิฐบล็อกท่ีวิทยากรอาจชวยใหพอแมแยกแยะออกมาจากเรื่องเลาเรื่องนี้ได:  

 พยายามหันเหความสนใจของเด็กเม่ือเด็กเริ่มเรียกรอง  

 ใชเทคนิค หยุดพักสักครู หรือเดินไปอีกหองหนึ่งหรืออีกดานหนึ่งของบาน เม่ือสังเกตวาคุณเริ่ม

หงุดหงิดแลว  

 ใหความสนใจในทางบวกกับพฤติกรรมเชิงบวกของเด็ก!  

ชองท่ี 1 แสดงใหเห็นมะลิ (อายุสามขวบ) รองเอาน้ําหวานอีกแกวหนึ่ง คุณปูของมะลิเตือนวากฎของบานนี้
คือเราจะดื่มน้ําหวานหลังกินขาวไดแคแกวเดียวเทานั้น วิทยากรควรชวนใหพอแมพูดคุยกันวาปฏิกิริยาของคุณ
ปูจะมีผลตอมะลิอยางไร และคุณปูนาจะโตตอบแบบไหนจึงจะดีกวานี้ ลองถามผูปกครองดวยคําถามตอไปนี้:  

 ถาคุณเปนมะลิ คุณจะรูสึกอยางไรเม่ือคุณปูตอบอยางนั้น?  

(คําตอบท่ีอาจจะได: หงุดหงิด ไมมีใครฟง โกรธ) 

 คุณปูจะโตตอบกับคําถามแรกของมะลิอยางไรท่ีจะไดผลดีกวาเดิม?  

(คําตอบท่ีอาจจะได: บอกใหมะลิฟงวา ปูเขาใจวามะลิอยากไดน้ําหวานอีกแกว แตเราตกลงกันแลววา

กินไดแกวเดียว หันเหความสนใจของมะลิไปสูเรื่องอ่ืน)  

ชองท่ี 2 แสดงใหเห็นวามะลิยังไมยอมหยุดเรียกรองขอน้ําหวานเพ่ิม คุณปูเริ่มการทะเลาะกับมะลิโดย
พยายามบอกวาเอาอีกแกวไมไดแลว ลองถามคําถามตอไปนี้:  

 เวลาท่ีมะลิยังไมยอมหยุดเรียกรองแบบนี้ มีวิธีอ่ืน ๆ ท่ีคุณปูนาจะใชไดผลดีกวาไหม?  

(คําตอบท่ีอาจจะได: เพิกเฉยกับการเรียกรองโดยหันเหความสนใจของมะลิไปสูเรื่องอ่ืน หรือเอาอะไร

บางอยางท่ีดีกวามาลอ เชนเสนอเลานิทานใหฟง หรือขอใหชวยเอาของหวานมาแจกท่ีโตะอาหาร)  
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ในชองท่ี 3 สถานการณล์กุลามแยล่ง โดยทัง้มะลิและคณุปู่ ตา่งก็โมโหมากขึน้ ลองถามคาํถามตอ่ไปนี:้  

 คุณคิดวาผลจากการโตตอบมะลิของคุณปูเปนอยางไร? เพราะอะไรสถานการณระหวางสองคนนี้จึงแย

ลง? (คําตอบท่ีอาจจะได: มันทําใหมะลิโมโห ทําใหเกิดการปะทะหรือพยายามเอาชนะกันของท้ังสอง

ฝาย)  

 คุณคิดวาคุณปูจะทําอะไรไดบางเพ่ือเปนการจัดการกับความหงุดหงิดหรือความโกรธของตัวเอง? 

(คําตอบท่ีอาจจะได: หยุดพักสักครู เดินหนี หันเหความสนใจของตัวเองไปสูสิ่งอ่ืน ๆ เชน พฤติกรรมท่ี

ดีของดนัย)  

ในชองท่ี 4 แสดงใหเห็นวามะลิยกระดับการเรียกรองไปจนเปนการรองดิ้นอาละวาด และในท่ีสุดคุณปูและ
คุณยาก็ตองยอมตามการเรียกรองของเธอ ชองท่ี 5 แสดงใหเห็นมะลิท่ีพอใจกับน้ําหวานแกวใหมของเธอ แต
สมาชิกในครอบครัวท่ีเหลือตางหงุดหงิด โดยเฉพาะดนัยซ่ึงทําตัวดีตลอดมา ลองถามคําถามตอไปนี้:  

 ทําไมคุณปูคุณยาจึงยอมตามใจมะลิ?  

(คําตอบท่ีอาจจะได: เพ่ือใหเธอหยุดรองอาละวาด เพราะทนดูไมไหว)  

 เกิดอะไรข้ึนกับคุณปูท่ีโกรธมะลิมาก?  

(คําตอบท่ีอาจจะได: คุณปูอาจเสียการควบคุมอารมณและตะโกนดุดาหรือตีมะลิ)  

 มะลิและดนัยเรียนรูอะไรจากคุณปูคุณยาเม่ือมะลิไดน้ําหวานอีกแกวหลังจากรองดิ้นอาละวาด?  

(คําตอบท่ีอาจจะได: เด็กจะเรียนรูวาถารองอาละวาดหรือพยายามงอแงเรียกรองขออะไรบางอยางไป

เรื่อย ๆ ในท่ีสุดก็จะไดอยางท่ีตองการ)  

 คุณคิดวาจะเกิดอะไรข้ึนในครั้งตอไปถามะลิขอน้ําหวานอีกแกวหรือขออะไรอยางอ่ืนท่ีตัวเองไมควรได? 

(คําตอบท่ีอาจจะได: เธอจะเรียกรองกดดันตอไปและเพ่ิมความรุนแรงข้ึนจนกวาจะไดตามท่ีตองการ)  
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เร่ืองเลาพรอมภาพประกอบ เร่ืองที่ 15 – การเพิกเฉยของครอบครัวตอพฤติกรรม
เรียกรอง … 
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ขอสังเกตสําหรับเร่ืองที่ 15  

ในเรื่องนี้เราจะเห็นวาผูปกครองสามารถหยุดวงจรของความขัดแยงได โดยการเพิกเฉยตอพฤติกรรมเรียกรอง

กดดันหรือพฤติกรรมเรียกรองความสนใจดานลบของเด็ก  

กอนอิฐบล็อก 

ตอไปนี้คือกอนอิฐบล็อกท่ีวิทยากรควรพยายามใหพอแมมองเห็นจากเรื่องนี้:   

 พยายามหันเหความสนใจของเด็กกอน 

 การเพิกเฉยตองทําเปนกลุม ทุกคนในครอบครัวตองรวมมือกัน 

 จําไววาตองใชวิธีสงบนิ่งเวลาเพิกเฉยตอการอาละวาดหรือการเรียกรองความสนใจแบบอ่ืน 

 เตรียมพรอมสําหรับการท่ีเด็กอาจจะโวยวายหนักข้ึนหากคุณเริ่มใชวิธีเพิกเฉยตอพฤติกรรมทางลบ

บางอยาง 

 บางครั้งสถานการณจะแยลงกวาเดิม กอนท่ีมันจะดีข้ึนอีกครั้ง! 

 เม่ือเด็กหยุดพฤติกรรมท่ีไมดีแลว ใหชมพฤติกรรมท่ีดีท่ีเกิดข้ึนถัดไปทันที  

 

ชองท่ี 1 แสดงใหเห็นวาคุณปูจัดการกับการเรียกรองของมะลิไดดีกวาโดยพยายามหันเหความสนใจของเธอ
ไปสูอะไรบางอยางท่ีเธออาจอยากทํา ใหถามผูปกครองดังตอไปนี้:  

 วิธีจัดการกับพฤติกรรมของมะลิท่ีไดผลดีกวาท่ีคุณปูทําครั้งนี้คืออะไร? (คําตอบท่ีอาจจะได: คุณปู

พยายามหันเหความสนใจของมะลิไปสูอะไรอยางอ่ืนท่ีเปนในทางบวก)  

ชองท่ี 2 แสดงใหเห็นวาคุณปูเพิกเฉยตอการเรียกรองตอไปของมะลิ ในขณะเดียวกันก็หันความสนใจไปหา
พฤติกรรมดานบวกของดนัย ใหถามผูปกครองดังตอไปนี้:  

 คุณปูทําอะไรเม่ือมะลิเรียกรองตอไป? (คําตอบท่ีอาจจะได: คุณปูเพิกเฉยมะลิ คุณปูชมดนัยท่ีนั่งกิน

เรียบรอย)  

 คุณปูทําแบบไหนท่ีเปนการเพิกเฉยตอพฤติกรรมของมะลิ? (คําตอบท่ีอาจจะได: คุณปูมองไปทางอ่ืน 

คุณปูหันตัวออกไปจากมะลิ คุณปูไมพูดกับมะลิ) 

 

ขอสังเกต: ถาผูปกครองบอกวาคุณปูเพิกเฉยมะลิ พยายามเนนใหเขาใจชัดเจนวาเปนการเพิกเฉยเฉพาะ

พฤติกรรมของเด็กเทานั้น ไมไดเพิกเฉยหรือไมสนใจท้ังหมดทุกอยาง หลักการสําคัญในเรื่องนี้

คือใหเพิกเฉยพฤติกรรมแตไมเพิกเฉยตอเด็ก   
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ชองท่ี 3 และ 4 แสดงใหเห็นมะลิท่ีเริ่มรองไหโวยวาย (ชองท่ี 4) ในขณะท่ีปูยาและดนัยเพิกเฉยตอพฤติกรรม

นี้ตอไป ใหถามผูปกครองดังตอไปนี้:  

 ทําไมการท่ีคุณปูคุณยาพยายามเพิกเฉยพฤติกรรมเรียกรองกดดันของมะลิตอไปจึงเปนเรื่องสําคัญ? 

(คําตอบท่ีอาจจะได: ถาเขาใหความสนใจมะลิ ก็จะทําใหมะลิเรียนรูวาตอไปตองทําแบบนี้เทานั้น คือ

เรียกรองมากข้ึนเรื่อย ๆ แลวจึงจะไดรับความสนใจ)  

 ทําไมเราจึงตองเพิกเฉยตอพฤติกรรมของมะลิแตในขณะเดียวกันก็ตองคอยสังเกตวาเธอกําลังทํา

อะไรอยุดวย? (คําตอบท่ีอาจจะได: เขาตองพยายามสังเกตใหแนใจวามะลิจะปลอดภัยและไมทําราย

ตัวเองหรือคนอ่ืน ๆ)  

ขอสังเกต: เปนเรื่องสําคัญมากท่ีพอแมจะตองอยูในบริเวณเดียวกันกับตรงท่ีเด็กกําลังอาละวาดหรือเสียการ

ควบคุมอารมณ ผูปกครองอาจจะถามวาจะทําอะไรไดบางถาเด็กเริ่มทําอะไรท่ีเปนอันตรายตอตัวเองหรือคนอ่ืน 

ๆ หรือทําลายขาวของ ผูปกครองจะตองอุมหรือยายเด็กออกจากบริเวณท่ีมีของแตกหักไดงายหรือแหลมคม ถา

เกิดเหตุการณแบบนี้ข้ึน เขาควรพยายามเพิกเฉยเด็กตอไปโดยไมพูดดวยและใหความสนใจเด็กใหนอยท่ีสุด   

ปูยาจะทําอะไรไดบางเพ่ือใหจิตใจสงบในสถานการณแบบนี้? มีอะไรอยางอ่ืนท่ีเขาทําอีกไดไหม? (คําตอบท่ี

อาจจะได: อาจจะหยุดพักสักครู หายใจลึก ๆ มุงความสนใจไปท่ีพฤติกรรมดานบวกของดนัย เตือนตัวเองวา

ประเดี๋ยวมันก็จะผานไป บอกตัวเองวาตองเพิกเฉยตอการอาละวาดของมะลิเพ่ือชวยใหเธอเรียนรูท่ีจะยอมรับ

การจํากัดขอบเขต ใหความม่ันใจกับตัวเองวาไดพยายามทําดีท่ีสุดท่ีจะทําไดแลว)  

ทําไมคุณปูจึงชมดนัยและชวนเขาทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ดวย? (คําตอบท่ีอาจจะได: เพ่ือหันเหความสนใจของเขา

ออกไปจากการอาละวาดของมะลิ)  

 

ชองท่ี 5 แสดงใหเห็นวาคุณปูกําลังใหความสนใจกับพฤติกรรมดานบวกของมะลิหลังจากหยุดรองแลว และนั่ง

อยูเงียบ ๆ คุณปูยังชวยใหมะลิไดทํากิจกรรมท่ีเปนเชิงบวกอันตอไปดวย เพ่ือจะเปนการใหแสดงอาทิตยแหง

ความเอาใจใสท่ีอบอุน ใหถามผูปกครองดังตอไปนี้:  

 คุณปูทําอะไรหลังจากมะลิหยุดรองแลว? (คําตอบท่ีอาจจะได: ชมท่ีมะลินั่งอยูเงียบ ๆ ชวนใหมะลิทํา

กิจกรรมอ่ืนกับครอบครัวคือการกินของหวานดวยกัน)  

 ทําไมคุณปูจึงชมท่ีมะลินั่งอยูเงียบ ๆ?  (คําตอบท่ีอาจจะได: เพ่ือใหความสนใจในเชิงบวกเม่ือมะลิทําดี 

เพ่ือเสริมแรงพฤติกรรมท่ีดี เพ่ือปลอบมะลิหลังจากท่ีรองไห)  

 จะเกิดอะไรข้ึนถาคุณปูพูดถึงการโวยวายของมะลิอีก? ตอนนี้มะลิตองการอะไร? (คําตอบท่ีอาจจะได: 

อาจทําใหมะลิคิดถึงพฤติกรรมเรียกรองกดดันของตัวเอง แลวเริ่มกลับเขาวงจรเดิมอีก มะลิตองการการ

ปลอบโยนและความรักสําหรับการทําดี แทนท่ีจะเตือนใจใหคิดถึงพฤติกรรมทางลบของตัวเอง มะลิ

ตองการแสดงอาทิตยแหงความเอาใจใสท่ีอบอุน 
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อภิปราย – การเพิกเฉยตอพฤติกรรมเรียกรองและกดดัน  

พูดคุยกับพอแมวาเพราะอะไรการเพิกเฉยตอพฤติกรรมดานลบท่ีเรียกรองความสนใจและกดดันจึงมีประโยชน 
ลองใชคําถามตอไปนี้ในการอภิปราย: 

 เด็กจะเรียนรูอะไรถาคุณไมใหความสนใจกับพฤติกรรมท่ีเปนปญหาของเขา? 

 การเพิกเฉยตอพฤติกรรมดานลบท่ีเรียกรองความสนใจและกดดันจะมีประโยชนตอเด็กอยางไร? 

เหตุผลที่เราควรเพิกเฉยตอพฤติกรรมดานลบที่เรียกรองความสนใจและกดดัน:  

1. เด็กจะไดเรียนรูวาเขาจะไมไดรับความสนใจจากการทําพฤติกรรมไมดี  

2. มันชวยดึงความสนใจของคุณออกไปจากพฤติกรรมท่ีเปนปญหานั้น 

3. เวลาท่ีเราโกรธ เราจะแสดงตัวอยางของพฤติกรรมท่ีไมดีและสถานการณจะแยลงอีก  

4. เด็กจะไดเรียนรูวาถาเขาประพฤติดี เขาจะไดรับความสนใจ 

 

อภิปราย: วิธีรักษาอารมณใหสงบในขณะทีก่ําลังเพิกเฉยตอพฤติกรรมที่เปนปญหา   

เปนการพูดคุยกันถึงวิธีตาง ๆ ท่ีจะรักษาอารมณใหสงบในขณะท่ีกําลังเพิกเฉยตอพฤติกรรมดานลบท่ีเรียกรอง
ความสนใจและกดดัน 

บันทึกรายการของวิธีการเหลานี้ลงบนกระดาษฟลิปชารต! 

 

วิธีรักษาอารมณใหสงบที่อาจใชได  

 สังเกตวาคุณกําลังรูสึกอยางไร ใหชื่ออารมณของคุณ เชน โกรธ กลัว เศรา หรือสับสน และความคิดท่ี
เชื่อมโยงกับมัน  

 สังเกตอารมณนี้ในรางกายของคุณ  

 สังเกตผลของความคิดเหลานี้ตอพฤติกรรมของคุณ แมวาการรูสึกถึงอารมณเหลานี้จะเปนเรื่องปกติ 
คุณไมจําเปนตองมีปฏิกิริยาตอมันในทางลบและแสดงออกกับลูกของคุณ  

 หายใจลึก ๆ  

 บางทีอาจ หยุดพักสักครู (ใชเวลาสั้น ๆ)  

 บอกตัวคุณเองวา “ไมเปนไร ฉันจัดการได”  

 เดินไปอีกท่ีหนึ่ง และเดินตอไปอีกถาลูกเดินตามคุณมา  

 เริ่มเตรียมอาหารหรือรองเพลง  

 ใหรางวัลตัวเองดวยอะไรดี ๆ สักอยางเพราะคุณทําไดดี!  
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ฝกปฏิบัติในกลุม – การเพิกเฉยตอพฤติกรรมเรียกรองและกดดัน   

การท่ีจะมองเห็นพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคในเด็กนั้นเปนเรื่องงายมาก แตสิ่งท่ีสําคัญพอ ๆ กันก็คือพอแมควร
สังเกตพฤติกรรมตรงกันขามดวย คือพฤติกรรมท่ีดี แลวยกยองชมเชยเด็ก  

เตือนผูปกครองใหคิดถึงสิ่งท่ีเขาไดทํามาในตอนกอนหนานี้ในระหวางการอบรม เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมท่ีเขา
ตองการใหเด็กทําใหบอยข้ึน  

1. ขอใหผูปกครองเลือกเอาพฤติกรรมของลูกท่ีเปนการกดดันเรียกรอง 1 อยางจากรายการพฤติกรรมท่ี
ตองการเปลี่ยนในระหวางสัปดาหนี้ ท่ีผูปกครองอาจเลือกใชวิธีเพิกเฉยเพ่ือจัดการกับมัน  

2. ขอใหผูปกครองจับคูกันแลวเลาสูกันฟงวาพฤติกรรมอะไรของลูกท่ีเลือกไว แลวชวยกันพิจารณาวาเปน
พฤติกรรมท่ีสามารถใชวิธีเพิกเฉยไดหรือไม  

3. ขอใหรายงานใหกลุมใหญฟง  

พยายามตรวจสอบใหมัน่ใจวาจะตองเปนพฤติกรรมที่เพิกเฉยไดโดยไมเปนอันตราย! 

 

พฤติกรรมที่เพิกเฉยไดโดยไมเปนอันตรายไดแกการรองงอแง การบน การขัดคอเวลา
ผูใหญคยุกัน การรองไหเวลาไมไดมีปญหาอะไร และการรองดิ้นอาละวาด  

1. เขียนพฤติกรรมเหลานี้ลงบนกระดาษฟลิปชารต  

2. พฤติกรรมใดก็ตามท่ีไมสามารถใชวิธีเพิกเฉยได หรือหันเหความสนใจ หรือเปลี่ยนใหไปทําอยางอ่ืน 
ขอใหเขียนไวบนกระดาษฟลิปชารตแลวใสหัวขอวา “กลองใสสิ่งท่ีจะตองพูดคุยกันในอนาคต” สําหรับ
ชั่วโมงท่ี 7  

3. พฤติกรรมท่ีพอแมไมสามารถเพิกเฉยไดนั้นไดแก พฤติกรรมกาวราว (เชน ตีนอง) ทําลายของ (เชน ทํา
ของเลนแตกหัก) เปนอันตราย (เชน เอานิ้วแหยปลั๊กไฟ) หรือไมใหความรวมมือ (เชน ไมทําตามคําสั่ง) 
และพฤติกรรมท่ีไดทําสําเร็จไปแลว (เชน เขาบานชาหลังจากกลับจากโรงเรียน) 

4. ชวยใหผูปกครองคิดหาพฤติกรรมเชิงบวกท่ีเปนทางเลือกอ่ืนท่ีเด็กสามารถทําได แทนพฤติกรรมท่ี
ตองการเพิกเฉยนั้น   

5. ควรเปนพฤติกรรมท่ีผูปกครองควรใหความสนใจในเชิงบวกใหมากข้ึนโดยการชมและใหกําลังใจ  

6. ขอใหอาสาสมัครออกมาหนึ่งคน แลวฝกการใชวิธีเพิกเฉยกับลูกของตนเอง  

7. ในการฝกรอบแรก คุณหรือวิทยากรรวมควรเลนเปน “ลูก” ท่ีกําลังถูกเพิกเฉยตอพฤติกรรมท่ีทําอยู 
และประพฤติดี วิทยากรอีกคนหนึ่งควรคอยชวยเหลือพอแมใหฝกปฏิบัติตามข้ันตอน  หลังจากนี้ขอให
ผูปกครองท่ีไดฝกเพิกเฉยแลว เลนเปน “ลูก” บาง  

8. ขอใหผูปกครองเลือกวาจะใชเทคนิคสงบอารมณแบบไหน ท่ีจะใชจัดการกับอารมณตนเองได ในขณะท่ี
กําลังฝกใชเทคนิคการเพิกเฉยอยู 
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ตัวอยางสถานการณสมมุติ:  

 ลูกกําลังรองงอแงเพ่ือจะขอเลนมือถือ   

 ผูปกครองบอกวากฎของบานนี้คือลูกจะเลนมือถือไดเม่ือกินอาหารเย็นเสร็จแลว  

 ผูปกครองหันเหความสนใจเด็กไปหาสิ่งใหม “มาชวยแมจัดโตะกินขาวหนอยนะ”  

 ลูกยังรองงอแงขอเลนมือถือตออีก  

 ผูปกครองเพิกเฉยเด็ก โดยใชวิธีสงบอารมณ  

 ลูกหยุดงอแงเม่ือสังเกตวาไมไดรับความสนใจ  

 ลูกเริ่มเลนเงียบ ๆ  

 ผูปกครองชมท่ีลูกเลนเงียบ ๆ  

9. พูดคุยเก่ียวกับประสบการณและความทาทาย  

 การเปนเด็กแลวการเรียกรองของตัวเองถูกเพิกเฉยนี่เปนอยางไรบาง?  

 การเปนผูปกครองแลวใชวิธีเพิกเฉยนี่เปนอยางไรบาง?  

10. พยายามใหพอแมแตละคนมีโอกาสไดฝกตอหนากลุม โดยมีวิทยากรท้ังสองคนคอยชวยเหลือ  

11. หลังจากไดมีการฝกตอหนากลุมแลว 2-3 คน ใหแบงกลุมใหญออกเปนสองกลุม เพ่ือท่ีจะเปดโอกาสให
ทุกคนไดฝกดวย  

12. สรุปทบทวนกับท้ังกลุม วาทําแลวเปนอยางไรบาง  

 

โปรดสังเกต: ใหกําลังใจและชมผูปกครองที่พยายาม! 
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เร่ืองเลาพรอมภาพประกอบ เร่ืองที่ 16 เมื่อเด็กตองการความสนใจ ...  

ออมสินเอาหมอและกระทะมาเลนในขณะท่ีแมกําลังสงขอความทางมือถืออยู  

  

ขอสังเกตสําหรับเร่ืองที่ 16  

เรื่องนี้แสดงใหเห็นผลของการไมใหความสนใจเด็กเม่ือเด็กตองการความสนใจในเชิงบวก ในเรื่องนี้ออมสินทําไม

ดีโดยการตีแม ก็เพราะแมเพิกเฉยไมสนใจเม่ือเขาตองการเลนดวย  

ควรใหพอแมไดชวยกันคิดและพูดคุยวามีวิธีอะไรอยางอ่ืนอีกบางท่ีจะโตตอบกับเด็กเพ่ือใหเขารูสึกวาไดรับการ

ยอมรับและรับฟงจากแม    

กอนอิฐบล็อกท่ีสําคัญสําหรับเรื่องนี้คือ “ใหความสนใจมากข้ึนกับพฤติกรรมท่ีคุณอยากเห็นบอยข้ึน และให

ความสนใจนอยลงสําหรับพฤติกรรมท่ีคุณไมอยากเห็นอีก”  
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กอนอิฐบล็อก  

ตอไปนี้เปนกอนอิฐบล็อกบางกอนท่ีคุณควรชวยใหพอแมแยกแยะออกมาจากเรื่องนี้:  

 ใหความสนใจเม่ือลูกของคุณตองการความเอาใจใสในดานบวก  

 ฟงสิ่งท่ีลูกคุณบอกและใหความสนใจตอพฤติกรรมในเชิงบวกของลูก  

 หากคุณกําลังทําอะไรท่ีสําคัญอยู ใหใชเวลาครูหนึ่งเพ่ือแสดงอาการรับรูลูก แลวหันเหความสนใจของ

เขาไปสูบางสิ่งท่ีจะดึงความสนใจเขาไวได  

ชองท่ี 2 แสดงใหเห็นวาแมเพิกเฉยตอออมสินเม่ือเขาอยากเลนดวย ถามพอแมดวยคําถามตอไปนี้:  

ในชองนี้ออมสินรูสึกอยางไร? เขาตองการอะไรจากแม? (คําตอบท่ีอาจจะได: เขามีความสุขและตื่นเตน เขา

อยากเลนกับแม)  

ทําไมการเพิกเฉยไมสนใจออมสินในสถานการณนี้จึงเปนปญหา? (คําตอบท่ีอาจจะได: เพราะเขาไมไดเรียกรอง

อะไรในทางลบ เขากําลังตองการความสนใจในเชิงบวกจากแม)  

ชองท่ี 3 แสดงใหเหน็วาออมสินเริ่มหงุดหงิดเม่ือแมไมสนใจ ถามพอแมดวยคําถามตอไปนี้:  

ออมสินรูสึกอยางไรเม่ือแมเพิกเฉยเขา? เขาจะคิดอะไรเก่ียวกับแมและมือถือ? (คําตอบท่ีอาจจะได: เขาอาจรูสึก

วาตัวเองไมสําคัญสําหรับแม เขาอาจหงุดหงิด เขาเริ่มโกรธ เขาคิดวามือถือสําคัญกวาเขา)  

ชองที่ 4 แสดงใหเห็นวาออมสินกําลังมีพฤติกรรมในทางลบเพ่ือเรียกรองความสนใจจากแม ถามพอแมดวย

คําถามตอไปนี้:  

ทําไมออมสินจึงตีแม? (คําตอบท่ีอาจจะได: เพ่ือใหแมหันมาสนใจ เพราะเขาหงุดหงิด)  

ออมสินจะเรียนรูอะไรเก่ียวกับการท่ีจะทําใหแมสนใจ? (คําตอบท่ีอาจจะได: เขาจะตองทําอะไรในทางลบกอน

แมจึงจะหันมาดู)  

แมควรจะโตตอบกับออมสินอยางไรในชองท่ี 2 เพ่ือเลี่ยงไมใหเกิดสถานการณแบบนี้? (คําตอบท่ีอาจจะได: 

วางมือถือแลวหันไปคุยกับลูก ยอมรับขอเสนอของลูกแลวเลนกับเขา อธิบายวาแมกําลังจะสงขอความ ใกลจะ

เสร็จอยูแลว และประเด๋ียวก็จะเลนกับเขาได เสนอใหออมสินทําอะไรบางอยางกอนในขณะท่ีแมยังใชมือถืออยู 

เชน ใหปกปองแมจากโจรผูราย)  

ถายังมีเวลาเหลือพอ:  

ฝกปฏิบัติวิธีแกปญหาหนึ่งอยางท่ีผูปกครองเสนอข้ึนมา วาแมควรจะโตตอบออมสินอยางไรใหตางจากเดิม อาจ

ใหผูปกครองสองคนทําใหกลุมใหญใหทุกคนดูก็ได  
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ทบทวน – คําแนะนําเพ่ิมเติมสําหรับการเพิกเฉยตอพฤติกรรมเรียกรองและกดดัน   

 การทะเลาะ ดื้อเงียบ กรีดรอง ขัดคอ รองงอแง ลอเลียน และบางครั้งใชคําหยาบ เปนพฤติกรรมท่ีอาจ
เพิกเฉยได  

 ในตอนแรกท่ีคุณเริ่มเพิกเฉย พฤติกรรมเหลานี้อาจรุนแรงยิ่งข้ึน ลูกคุณอาจตองการทดสอบคุณเม่ือ
พบวาคุณตอบโตกับพฤติกรรมของเขาในแบบท่ีไมเคยพบมากอน ขอใหอดทน!  

 การเพิกเฉยนี้จะตองทําอยางเสมอตนเสมอปลาย ไมเชนนั้นแลวคุณอาจทําใหปญหาแยลงอีก  

 การเพิกเฉยหมายถึงการไมสบตา ไมสัมผัสรางกาย ไมพูด  

 ตามปกติการพยายามหันเหความสนใจเด็กกอนจะเพิกเฉยจะดีกวา  

 ถาจะใหดีท่ีสุดทุกคนในบานควรตกลงท่ีจะเพิกเฉยตอพฤติกรรมทางลบดวยกันหมด ขอความรวมมือ
จากแฟนของคุณและจากสมาชิกในครอบครัวท้ังหมด ลูกของคุณจะไดเรียนรูวาจะคาดหวังอะไรจาก
คุณไดบาง ถาคุณทําไดอยางเสมอตนเสมอปลาย  

 พยายามสงเสริมพฤติกรรมท่ีตรงกันขามกับพฤติกรรมท่ีเปนปญหา โดยการใหรางวัลแบบงาย ๆ และ
การชม  

 การเพิกเฉยจะทําไดงายกวาถาเราตัดสินใจลวงหนาวาเราจะทําอยางไรในขณะท่ีกําลังเพิกเฉยอยูนั้น  

 การเพิกเฉยจะทําไมไดกับพฤติหรรมกาวราวหรือเปนอันตราย เม่ือไมม่ันใจวาเด็กหรือคนอ่ืน ๆ จะ
ปลอดภัยหรือไม  

 ใหความสนใจทางบวกทันทีท่ีพฤติกรรมท่ีเปนปญหาหยุดลง!  

 

 
  

โปรดสังเกต: ถาพอแมพบวาตองเพิกเฉยพฤติกรรมบางอยางท่ีเปนปญหาตลอดเวลา มีเหตุผลอยู 

4 ประการ: 

พอแมไมไดใหความสนใจเชิงบวกกับลูกอยางเพียงพอ  

การเพิกเฉยท่ีใชนั้น ไมไดทําอยางเสมอตนเสมอปลาย  

พฤติกรรมนั้นไมไดรับการเสริมแรงดวยการไดรับความสนใจ มีอะไรอยางอ่ืนท่ีมาเสริมแรงมัน  

เด็กไมสามารถทําพฤติกรรมทางเลือกอ่ืนท่ีเราตองการใหเขาทําได 

โปรดระลึกอยูเสมอวารากฐานของบานแหงการเกื้อหนุนยังสําคัญท่ีสุด! 

โปรดสังเกต: จําไววาการเพิกเฉยจะยังไมสมบูรณจนกระท่ังพอแมไดชมพฤติกรรมเชิงบวกท่ีเด็กทํา

หลังจากนั้นแลว! 
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6.5 | กจิกรรมทีบ่าน  
 

ส่ิงที่คุณทําที่บานนั่นแหละที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดจริง! 

มอบหมายกิจกรรมท่ีบานใหกับพอแม ขอใหแตละคนเลือกเอาพฤติกรรมเพียงหนึ่งอยางเทานั้น ท่ีเขาจะฝก
การเพิกเฉยกับลูก  

บันทึกขอมูลนี้ไวเพ่ือท่ีคุณจะตรวจสอบกับพอแมไดในช่ัวโมงท่ีเจ็ด เพ่ือดูวาเอาไปทําแลวเปนอยางไรบาง  

 

ตรวจสอบใหมั่นใจวาพฤติกรรมที่เลือกนั้นเปนพฤติกรรมเชิงลบที่เรียกรองความสนใจ
และกดดัน และสามารถเพิกเฉยได!!! 

กอนอิฐบล็อกท่ีสําคัญคือ: 

1)  การพยายามหันเหความสนใจของเด็กกอนท่ีจะเพิกเฉย  

2)  การเพิกเฉย หมายถึงการหยุดการใหความสนใจท้ังทางรางกายและวาจา  

3)  ชมเด็กทันที เม่ือมีพฤติกรรมเชิงบวกหลังจากนั้น  

4)  ชมและสนับสนุนพฤติกรรมเชิงบวกท่ีตรงกันขาม ท่ีพอแมตองการจะเห็นจากลูกบอยข้ึน 

 5)  การเพิกเฉยพฤติกรรมท่ีเรียกรองความสนใจและกดดันอยางใดอยางหนึ่งของลูกตองทําอยางเสมอตนเสมอ
ปลาย  

พอแมควรเสริมแรงของรากฐานของบานแหงการเก้ือหนุน ตอไปอีก (เชน ใชเวลาตามลําพังกับลูก เลนกับลูก
โดยใหลูกเปนฝายนํา บอกตามท่ีคุณมองเห็น พูดคุยเก่ียวกับความรูสึก ชมเด็ก ใหรางวัลงาย ๆ และพบปะกับคู
ฝกอบรม PLH) 

แจกคูมือพอแม และชี้ใหดูวาจะตองเขียนรายงานเรื่องกิจกรรมท่ีบานตรงไหน 

  

กิจกรรมใหมที่ตองทําที่บาน  

 ฝก การเพิกเฉยพฤติกรรมดานลบท่ีเรียกรองความสนใจและกดดัน หนึ่งอยาง ท่ีคุณไดฝกปฏิบัติไปแลว
วันนี้  

ตอนแรกใหพยายามหันเหความสนใจของลูกไปสูพฤติกรรมเชิงบวกหนึ่งครั้งกอน  

พยายามใชวิธีสงบอารมณของคุณ! 

ฝกปฏิบัติกับพฤติกรรมท่ีทาทายเพียงหนึ่งอยางกอนในสัปดาหนี้ สวนพฤติกรรมอ่ืน ๆ ยังทําเหมือนเดิมไปกอน 
ไมเชนนั้นมันอาจจะมากเกินไปสําหรับลูกคุณ 

 ฝก หยุดพักสักครู เม่ือคุณรูสึกเครียดหรือโกรธ 
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กิจกรรมที่บานที่ยังตองทําอยางตอเนื่องตอไปอีก: 

 ใชเวลาอยางนอย 5  นาทีตามลําพังกับลูก โดยการเลนท่ีเด็กเปนฝายนํา  

 มีความเสมอตนเสมอปลายกับกฎระเบียบของบานและกิจวัตรประจําวัน 

 ชมลูกทุกครั้งท่ีเขาทําตามระเบียบของบาน! 

 พยายามกินอาหารรวมกันกับท้ังครอบครัวอยางนอยหนึ่งครั้งตอวัน 

 พยายามจัดกิจวัตรกอนนอนกับลูก เชน อาบน้ํา ถูฟน เปลี่ยนชุดนอน อานนิทาน และหลับ  

 พยายามลดจํานวนคําสั่งท่ีใชกับลูกตอไป พยายามใหคําสั่งนั้นเฉพาะเจาะจง เปนในเชิงบวก และ
เหมาะสมกับความเปนจริง 

 ชม ตอไป ทํากับลูก ตัวคุณเอง และครอบครัว! 

 ฝกการพูดคุยเก่ียวกับความรูสึก พูดเก่ียวกับความรูสึกของลูก อยางนอยวันละ 3 ครั้ง 

 หยุดพักสักครู เม่ือไหรก็ตามท่ีคุณรูสึกเครียดหรือโกรธ 

 ทําอะไรบางอยางท่ีสนุกและเปนการดูแลตัวคุณเอง 

 บริหารรางกายทุกเชาหลังเวลาตื่นนอน 

 พบหรือสื่อสารกับคูฝกอบรม PLH หนึ่งครั้งในรอบสัปดาห 

 

6.6 | ปดทายชั่วโมง  
 

วงกลมแหงความชื่นชม  

ใหพอแมนั่งเปนวงกลม หันไปหาคนท่ีนั่งขางใดขางหนึ่งเพ่ือจับคู ตอนแรกฝายหนึ่งชมอีกฝายกอน แลวแตละคน
ชมตัวเอง  

กระตุนใหผูเขารวมอบรมสบตากันและเรียกชื่อคนท่ีเขากําลังชมอยู จะชมเรื่องอะไรก็ได แตขอใหจริงใจ  

ควรใหคําชมนั้นเฉพาะเจาะจง เปนปจจุบัน และชมดวยความกระตือรือรน  

 

หยุดพักสักครู  

ฝก หยุดพักสักครูกับพอแม คุณอาจใชเวลาเพียงสั้น ๆ (ประมาณหนึ่งนาที)   

 หลับตาลงเบา ๆ  

 มุงความสนใจไปท่ีความคิด ความรูสึก และความรูสึกทางประสาทสัมผัสในรางกาย (15 วินาที) 

 มุงความสนใจไปท่ีลมหายใจ (30 วินาที) 

 ขยายความรูสึกตัวออกไปท่ัวรางกายและสังเกตเสียงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว (15 วินาที) 

 ลืมตาอีกครั้ง   
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ตรวจสอบอารมณกอนออกจากหอง (เช็คเอาท)  

ทําตัวอยางของการตรวจสอบอารมณกอนออกจากหอง โดยการบรรยายอารมณของคุณเอง คุณรูสึกถึงมันท่ี

บริเวณไหนของรางกาย และมีความคิดอะไรเชื่อมโยงกับมัน  

ตัวอยางเชน “ฉันรูสึกมีความสุข ฉันรูสึกไดท่ีตาฉัน ฉันดีใจท่ีไดเรียนรูอะไรใหม ๆ”  

ขอบคุณและชมพอแมทุกคนที่มาเขาอบรม! 

 

6.7 |  แนวทางการปฏิบัติในการเย่ียมบานสําหรับ
ชั่วโมงที่หก  

ตอไปนี้เปนแนวทางการปฏิบัติเม่ือไปเยี่ยมบานสําหรับผูปกครองท่ีขาดการอบรมในชั่วโมงท่ีหก   

 

1. ขอบคุณผูปกครองทีใ่หเวลาคุณมาพบ  
โปรดจําไวเสมอวาการจัดเวลาใหคุณมาพบอาจเปนเรื่องยากสําหรับพอแม ขอใหพยายามสอบถามใหม่ันใจวา
เปนเวลาท่ีสะดวกจริง ๆ สอบถามดูวามีคนชวยดูแลเด็ก ๆ หรือไม เพ่ือท่ีคุณและพอแมจะไดมีสมาธิกับการ
อบรม  
 

2. ทํากิจกรรม หยุดพักสกัครู และ การบริหารรางกาย  

ทํากิจกรรมหยุดพักสักครูและบริหารรางกายกับผูปกครอง  

 

3. พูดคุยกันเร่ืองกิจกรรมทีม่อบหมายใหทําที่บานจากชั่วโมงกอนหนานี้  

ถามผูปกครองวาไดชวยกันกับเด็กกําหนดระเบียบของบานอะไรบาง ประเมินวาเขาจําไดหรือไมวาควรทําสิ่ง

ตอไปนี้:  

 ผูปกครองไดทําใหคําพูดท่ีใชเปนระเบียบนั้นเปนในเชิงบวกและเฉพาะเจาะจงหรือไม?  

 ไดใหเด็กมีสวนรวมในการกําหนดระเบียบของบานหรือไม?  

 ระเบียบท่ีกําหนดข้ึนมานั้นเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็กหรือไม?  

 ไดกําหนดกิจวัตรประจําวันสําหรับเด็กหรือไม? เกิดอะไรข้ึน?  

 ไดชมเม่ือเด็กปฏิบัติตามระเบียบหรือตามกิจวัตรประจําวันหรือไม?  

ถามคําถามเพ่ือสํารวจประสบการณท้ังทางดานลบและดานบวกท่ีอาจเกิดข้ึน โปรดจําไววาคุณกําลังพยายาม

เสริมสรางความตระหนักในบทบาทพอแมของผูปกครองอยู!   

เนนใหเห็นกอนอิฐบล็อกในเชิงบวกท่ีผูปกครองทําไดดี (แมวาจะมีปญหาบาง) ชวยใหผูปกครองคิดหาทางออก

สําหรับปญหาตาง ๆ ท่ีพบ แลวฝกปฏิบัติกับเด็กหรือกับวิทยากรท่ีสวมบทบาทเปนเด็ก  



 

237 
 

การเล้ียงดูเด็กเพ่ือใหมีสุขภาพดีตลอดชีวิต สําหรับเด็กเล็ก – ฉบับภาษาไทย    |   ชั่วโมงท่ี 6 
หลักสูตรการอบรม 
คูมือวิทยากร  

 

วิทยากรควรใหความม่ันใจกับผูปกครองดวยวาหลักสูตรการอบรมนี้จะชวยใหเรียนรูวิธีสงเสริมความรวมมือของ

เด็กได เม่ือเด็กลืมทําตามระเบียบของบาน ซ่ึงจะไดเรียนรูในชั่วโมงท่ี 7 เรื่องการใหผลติดตาม  

4. การแนะนําบทเรียนหลัก  

อธิบายใหผูปกครองฟงวาชั่วโมงท่ีหกจะเนนท่ีวิธีจัดการกับพฤติกรรมท่ีเปนปญหาเชนการเรียกรองความสนใจ

ดานลบและการกดดัน แสดงใหผูปกครองเห็นวาตอนนี้กลุมอยูตรงไหนของบานแหงการเก้ือหนุนแลว  

5. ทํารายการพฤติกรรมดานลบและพฤติกรรมดานบวก ทํารายการกับผูปกครองเพ่ือบันทึก

พฤติกรรมดานลบท่ีเด็กยังทําอยู อาจเปนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนไมบอยนัก แตยังเปนปญหาในการจัดการอยู  

ทํารายการพฤติกรรมตรงกันขาม คือพฤติกรรมดานบวกสําหรับพฤติกรรมดานลบแตละอยาง เตือนผูปกครอง

ใหใชการชมไปเรื่อย ๆ เพ่ือกระตุนใหพฤติกรรมเชนนี้เกิดข้ึนบอยกวาเดิม  

ผูปกครองอาจกําหนดระเบียบใหมของบานอีกสักขอท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมเหลานี้หนึ่งอยาง เพ่ือชวยใหเด็ก

จําไดวาควรประพฤติแบบนี้  

ตัวอยางเชน “กฎขอหนึ่งคือควรเลนกับนองอยางออนโยนนุมนวล”  

 

6.  คุยกับผูปกครองเก่ียวกับเร่ืองเลาพรอมภาพประกอบ ที่เปนเร่ืองการเรียกรองความสนใจ
และพฤติกรรมกดดัน  

นําผูปกครองใหอานท้ังสองเรี่อง ท่ีแสดงใหเห็นวาเวลาพอแมยอมแพลูกเปนอยางไร และเวลาท่ีตัดวงจรของ

พฤติกรรมแบบนี้โดยการเพิกเฉยกับพฤติกรรม (ไมใชเพิกเฉยเด็ก!)  

 

7. คุยกันวาทาํไมการเพิกเฉยพฤติกรรมเรียกรองความสนใจและกดดัน มปีระโยชนอยางไร  

พยายามใหพอแมคิดไดดวยตัวเอง วาทําไมการใชวิธีเพิกเฉยจึงชวยได เม่ือเด็กดื้อดึงไมยอมหยุดพฤติกรรม

เรียกรองความสนใจและกดดัน  

 

8. ฝกปฏิบัติวิธีเพิกเฉยตอพฤติกรรมเรียกรอง  

ขอใหผูปกครองเลือกเอาพฤติกรรมหนึ่งอยางท่ีจะใชฝกการเพิกเฉยในสัปดาหตอไปนี้ พยายามเตือนใหจําไดวา

จะตองชมพฤติกรรมดานบวกทันทีท่ีเด็กทําดวย  

ชวยใหผูปกครองไดฝกซอมการใชวิธีเพิกเฉยกับวิทยากร โดยใชพฤติกรรมท่ีเลือกไว ผูปกครองควรฝกกับ

วิทยากรเทานั้น (แมวาจะมีเด็กอยูดวยก็ตาม)  

ถามผูปกครองวาจะทําอะไรไดบาง เพ่ือทําใหอารมณสงบม่ันคงในขณะท่ีเด็กกําลังกดดันเรียกรอง หรือรองด้ิน

อาละวาด สิ่งท่ีอาจจะทําไดอาจเปน หยุดพักสักครู ฮัมเพลงเบา ๆ เดินหนีไปอีกดานหนึ่งของหองหรือบาน  
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ชวยผูปกครองไลไปทีละข้ันตอน หากพอแมสับสนหรือตองการความชวยเหลือ วิทยากรอาจหยุดสวมบทบาท
เปนเด็กชั่วครู ควรกระตุนใหผูปกครองทําสิ่งตอไปนี้:  

 เตือนความจําเด็กเรื่องกฎระเบียบของบานดวยน้ําเสียงท่ีสงบ  

 พยายามหันเหความสนใจของเด็กไปหาพฤติกรรมดานบวก (หมายเหตุ: ตอนนี้วิทยากรตองสวม
บทบาทเด็กแลวไมยอม ทําใหการหันเหครั้งนี้ไมไดผล)  

 เพิกเฉยเด็ก เม่ือเด็กยังเรียกรองตอไปและแรงข้ึน  

 ใชเทคนิคท่ีชวยใหสงบอารมณ  

 ชมเด็กเม่ือเด็กหยุดเรียกรองและนั่งเงียบ ๆ  

ถามผูปกครองวารูสึกอยางไรท่ีตองเพิกเฉยตอพฤติกรรมเรียกรองในตอนท่ีฝกทํานี้  

9. มอบหมายกิจกรรมที่จะใหทําที่บานสําหรับสัปดาหนี้  

กิจกรรมท่ีบานสําหรับสัปดาหนี้คือใหฝกเพิกเฉยพฤติกรรมเรียกรองความสนใจในทางลบและกดดันเรียกรอง

หนึ่งอยาง ท่ีพอแมไดฝกทําวันนี้ เตือนพอแมใหพยายามหันเหความสนใจเด็กไปสูพฤติกรรมดานบวกในตอน

แรกกอน และทบทวนเทคนิคท่ีทําใหสงบอารมณได  

10. ทบทวนกอนอิฐบล็อกท่ีสําคัญของการเพิกเฉย  

1. พยายามหันเหความสนใจเด็กกอนท่ีจะใชวิธีเพิกเฉย  

2. การเพิกเฉยพฤติกรรมหมายถึงการหยุดใหความสนใจท้ังดวยทางรางกายและทางวาจา  

3. ชมเด็กทันทีเม่ือเขาทําพฤติกรรมดานบวกครั้งตอไป  

4. ชมและสงเสริมใหทําพฤติกรรมดานบวกท่ีตรงกันขาม ท่ีพอแมอยากเห็นเด็กทําบอยๆ  

5. พยายามเสมอตนเสมอปลายเม่ือเลือกท่ีจะเพิกเฉยกับพฤติกรรมดานลบอยางใดอยางหนึ่งท่ีเรียกรอง

ความสนใจและกดดัน  

11. ชมคร้ังสุดทายและกลาวลา  
ขอบคุณและชมพอแมท่ีใหเวลาเรา ควรชมลูกหรือเด็กดวย เตือนความจําพอแมวาการอบรมครั้งตอไปจะเปน
เม่ือไหร และกระตุนใหไปเขารวมใหได!  
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6.8 | การสงขอความเตือนทางโทรศัพท 
 

คร้ังที่ 1: 

สงหลังวันท่ีมีการอบรมชั่วโมงท่ี 6 ถึงพอแมท่ีมาเขารวมอบรม  

สวัสดีคะ (ชื่อของผูปกครอง) ขอบคุณมากท่ีมารวมอบรมดวยกันเม่ือวานนี้ พวกเราดีใจมากท่ีไดพบคุณ! ขอให

ใชการเพิกเฉยกับพฤติกรรมท่ีคุณเลือกไวแลววันนี้ หนึ่งอยาง โปรดนําเอาเทคนิคการสงบอารมณมาใชและชม

เด็กทันทีเหม่ือเขาประพฤติตัวในทางบวก!  ขอบคุณมากคะ [ชื่อของวิทยากร] 

สงหลังวันท่ีมีการอบรมชั่วโมงท่ี 6 ถึงพอแมท่ีไมไดมาเขารวมอบรม  

สวัสดีคะ คุณ (ชื่อผูปกครอง) พวกเราเสียดายมากท่ีคุณไมไดมารวมอบรมดวยกันเม่ือวานนี้ สิ่งท่ีเราเรียนรูกัน

สําหรับสัปดาหนี้คือการใชเทคนิคการสรางวินัยท่ีไดผลดี ซ่ึงจะชวยใหจัดการกับพฤติกรรมเรียกรองความสนใจ

ในทางลบและการกดดันของเด็กได กรุณาบอกดวยวาดิฉันจะโทรหาคุณไดเม่ือไหร เพ่ือจะไดมาเลาใหคุณฟงวา

เราทําอะไรไปแลวบาง หวังวาคงไดขาวจากคุณเร็ว ๆ นะคะ ขอบคุณมากคะ [ชื่อของวิทยากร] 

 

คร้ังที่ 2: 

สงสองวันหลังจากการเตือนครั้งกอนหนานี้ (สงใหผูปกครองทุกคน)  

สวัสดีคะ! คุณ (ชื่อผูปกครอง) โปรดจําไววาการเพิกเฉยควรใชเฉพาะเม่ือมีพฤติกรรมทางลบท่ีเรียกรองความ

สนใจและกดดันเทานั้น เชน การรองงอแง หรือการรองอาละวาด   พฤติกรรมของลูกคุณอาจแยลงเม่ือคุณเริ่ม

เพิกเฉยพฤติกรรมบางอยางของเขา ขอใหอดทนและเสมอตนเสมอปลาย ควรพยายามใหความสนใจในทางบวก

แกเด็กอยางเต็มท่ีในเวลาอ่ืน ๆ คุณทําไดแนนอน! ขอบคุณมากคะ [ชื่อของวิทยากร] 

 

คร้ังที่ 3: 

สงหนึ่งวันกอนการอบรมครั้งท่ี 7 (ถึงพอแมทุกคน)  

สวัสดีคะ! โปรดจําไววาการอบรมครั้งตอไปของ PLH สําหรับเด็กเล็ก จะพบกันวันท่ี  [เติมวันและเวลา] เราจะ

ไดเรียนรูวาควรทําอยางไรเม่ือลูกไมยอมทําตามคําสั่งหรือลืมทําตามระเบียบของบาน พวกเรารอคอยท่ีจะไดพบ

คุณนะคะ! ขอบคุณมากคะ [ชื่อของวิทยากร] 

 

 



 
240 

 
การเล้ียงดูเด็กเพ่ือใหมีสุขภาพดีตลอดชีวิต สําหรับเด็กเล็ก – ฉบับภาษาไทย    |   ชั่วโมงท่ี 7 

หลักสูตรการอบรม 
คูมือวิทยากร  

 

 ชั่วโมงท่ี 7: 

 

 

 

 

 

 

การใหผลติดตามเพื่อสนับสนุนการเชื่อฟง
และปฏิบัติตามคําส่ัง 
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เปาหมาย เพ่ือชวยใหผูปกครองใชวิธีการใหผลติดตามอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือชวย

ใหเด็กปฏิบัติตามคําส่ังและระเบียบของบาน เพ่ือท่ีจะใหเด็กเรียนรูความ
รับผิดชอบและการมีวินัยในตนเอง                    

กอนอิฐบล็อก  การใหผลติดตามควรสัมพันธกับพฤติกรรมท่ีเด็กทํา ควรยุติธรรมและสม
เหตุผล และใหอยางทันทีโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะทําได  

 พยายามหลีกเลี่ยงท่ีจะใหผลติดตามกอนถาทําได  
 เสนอทางเลือกใหเด็กกอนท่ีจะใหผลติดตาม  
 เม่ือพอแมใหผลติดตาม จะตองเตรียมพรอมท่ีจะทําใหสมบูรณครบถวน

ตามท่ีบอกเด็กไว 
 การเสนอวิธีการใหผลติดตามใหเด็ก เม่ือเด็กไมปฏิบัติตามระเบียบของ

บานและกิจวัตรประจําวัน ควรทําเม่ือเด็กอยูในสภาพอารมณสงบ 

วัสดุอุปกรณ  แบบฟอรมลงทะเบียน ปายชื่อ กระดาษฟลิปชารต  
 อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับเวลาพัก  
 คูมือพอแม เรื่องประกอบภาพ และแบบประเมิน 

การเตรียมตัว  ติดกระดาษฟลิปชารตท่ีเขียนบันทึกไวจากชั่วโมงกอน ๆ บนฝาผนัง  
 เตรียมอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับชวงพัก 

กลาวตอนรับ 
 (10 นาที) 

 กลาวตอนรับและแสดงความชื่นชมกลุม ขอบคุณท่ีเขามา  
 หยุดพักสักครู 
 ตรวจสอบอารมณกอนเริ่มตน  
 การออกกําลังกาย  
 แสดงใหเห็นความกาวหนาของกลุมบนภาพบานแหงการเกื้อหนุน 

พูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมท่ี
ไปทําท่ีบาน  
(40 นาที) 

 เตือนความจําพอแมเรื่องกิจกรรมหลักท่ีบาน (การเพิกเฉย) 
 ขอใหพอแมเลาประสบการณท่ีดีเปนพิเศษและท่ีทาทาย 
 พูดคุยกันเรื่องทางแกไขสําหรับปญหาท่ีพบและฝกปฏิบัติ 
 สอบถามเก่ียวกับคูฝกอบรม PLH 

พัก (10 นาที) 

บทเรียนหลัก 
(45 นาที) 
การใหผลติดตามเพ่ือ
สนับสนุนการใหความ
รวมมือ 

 อภิปราย: เม่ือไหรท่ีการหันเหหรือเพิกเฉยใชไมได? 
 เรื่องเลาพรอมภาพประกอบ เรื่องท่ี 17 การใหผลติดตามเม่ือเด็กไมยอม

ทําตามคําสั่ง  
 เรื่องเลาพรอมภาพประกอบ เรื่องท่ี 18 การใหผลติดตาม รวมกับการ

เพิกเฉย  
 กิจกรรม: การคิดวิธีใหผลติดตามเม่ือเด็กไมยอมทําตามคําสั่ง  
 ฝกปฏิบัติ: การใหผลติดตามเม่ือเด็กไมยอมทําตามคําสั่ง 
 เรื่องเลาพรอมภาพประกอบ เรื่องท่ี 19 การใหผลติดตามเม่ือเด็กไมทํา

ตามระเบียบของบาน  
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 กิจกรรม:  คิดหาวิธีใหผลติดตามเม่ือเด็กไมทําตามระเบียบของบาน  
 ฝกปฏิบัติ: แนะนําการใชการใหผลติดตามเม่ือเด็กไมทําตามระเบียบของ

บาน  
 อภิปราย: การใชวิธีการใหผลติดตามกับเด็ก  
 ทบทวน: คําแนะนําเรื่องการใหผลติดตาม  

กิจกรรมท่ีไปทําท่ีบาน 
 (10 นาที) 
 

 การพูดคุยกับเด็กเรื่องการไดรับผลติดตามเม่ือทําผิดระเบียบของบาน  
 การใหผลติดตามอยางเหมาะสม ถาเด็กไมทําตามคําสั่งหรือทําผิด

ระเบียบของบาน - ควรใหโอกาสเด็กใหทําตามกอน! 
 ใชเวลาอยูตามลําพังกับเด็กอยางนอยวันละ 5 นาที   
 ใชเทคนิคหยุดพักสักครูเม่ือคุณรูสึกเครียดหรือโมโห   
 ทํากิจกรรมท่ีมอบหมายใหทําท่ีบานจากชั่วโมงกอน ๆ ตอไป 
 ไปพบหรือติดตอกับคูฝก PLH ของคุณหนึ่งครั้งในสัปดาหนี้ 

ปดทายช่ัวโมง  
(10 นาที) 

 วงกลมแหงความช่ืนชม 
 หยุดพักสักครู  
 ตรวจสอบอารมณกอนออกจากหอง (เช็คเอาท)  
 ขอบคุณและชมพอแมท่ีมารวมอบรม 
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7.1 | ขอความที่ควรอานกอนเพ่ือเตรียมนําเสนอ
ชั่วโมงที่เจด็ 

 

สวนนี้เปนขอมูลสําหรับวิทยากรเพ่ือเตรียมการอบรมในช่ัวโมงท่ีเจ็ดเทานั้น เปนขอมูลเพ่ือใหจํา
ไดวามีหลักการสําคัญอะไรบางในขณะท่ีนําเสนอการอบรมใหผูปกครอง เนื้อหาของการอบรม
จะเริ่มท่ีตอน 7.2 

 

ในชั่วโมงท่ี 7 นี้ พอแมจะไดเรียนรูวิธีการใหผลติดตามซ่ึงเปนวิธีจัดการพฤติกรรมเด็กท่ีมีประสิทธิภาพ  

วิทยากรควรเนนย้ําตอไปเรื่องกอนอิฐบล็อกท่ีสําคัญสําหรับทักษะเหลานี้ และเตือนความจําพอแมใหมุงความ
สนใจอยูท่ีฝาผนังของบานและชวยใหเด็กไดอยูในแสงแดดแหงความสนใจเชิงบวก  

หากพอแมสามารถหลีกเลี่ยงหรือปองกันพฤติกรรมท่ีเปนปญหาไดโดยการสนับสนุนพฤติกรรมตรงกันขามคือ
พฤติกรรมเชิงบวก ความจําเปนท่ีจะตองใหผลติดตามก็จะลดลง  

อีกประเด็นหนึ่งท่ีสําคัญมาก ก็คือควรย้ําใหม่ันใจวาพอแมจะเพิกเฉยเฉพาะพฤติกรรมท่ีควรเพิกเฉยเทานั้น 
(ตัวอยางเชน การรองงอแงหรือรองอาละวาด แตไมใชการทุบตีนอง หรือกลับจากโรงเรียนคํ่า)  

วิทยากรควรทบทวนรายการของพฤติกรรมท่ีเปนปญหาท่ีพอแมทําไวในชั่วโมงท่ีแลว เพ่ือท่ีจะนํามาพูดคุยวา
เทคนิคการเลี้ยงดูเด็กแบบไหนจะใชไดสําหรับพฤติกรรมแบบไหน  

 
การใชวิธีการใหผลติดตามเพื่อสนับสนุนการใหความรวมมือ  

บางครั้งการหันเหความสนใจหรือการเพิกเฉยจะใชไมไดผล หรืออาจไมเหมาะกับการจัดการพฤติกรรมของ
เด็ก  

ตัวอยางเชน พอแมไมสามารถเพิกเฉยเด็กไดเม่ือเขากําลังทําอะไรท่ีเปนอันตราย หรือพฤติกรรมนั้นไดเกิดข้ึน
และจบไปแลว เชน การไปเลนบนถนนในตอนคํ่าหรือการทําของเลนแตกหัก  

และบางครั้งเด็กจะไมตอบสนองหรือยอมทําตามคําสั่งเชิงบวกท่ีเราใชเพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมของเขา  

 
การหลีกเลีย่งปญหา  

สิ่งท่ีควรเนนย้ําเปนพิเศษก็คือ สิ่งแรกท่ีพอแมควรทําคือการพยายามหลีกเลี่ยงท่ีจะเกิดปญหากอน  

พอแมสามารถใหเด็กเลือกไดวาจะยอมทําตามคําส่ังหรือไมกอนท่ีจะใหผลติดตาม เปนการเปดโอกาสให
เด็กเปลี่ยนพฤติกรรมและหลีกเลี่ยงผลท่ีจะติดตามมา  

พอแมควรชมเด็กใหมากเม่ือเด็กทําตามคําสั่ง เพ่ือกระตุนใหพฤติกรรมเชนนั้นเกิดบอยข้ึนอีก  

ในอีกบางสถานการณ หากเด็กยังทําพฤติกรรมท่ีเปนปญหาตอไป เชน หยิกนองเวลาอาบน้ําดวยกัน ท้ัง ๆ ท่ี
ไดบอกแลววาใหเลนกันดี ๆ พอแมอาจจัดการโดยการใหอาบน้ําแยกกันคนละเวลา  

และเม่ือเขาทําอะไรดี ๆ กับนอง พอแมก็ควรชมเขาใหมาก ๆ ในทันทีดวย! 
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การใหผลติดตามสําหรับการไมทําตามคาํส่ังและระเบียบของบาน  

การใหผลติดตามจะไดผลดีท่ีสุดเม่ือใชกับการทําตามคําสั่งหรือระเบียบของบานท่ีไดมีการพูดคุยกับเด็กไว
กอนแลว  

การใหผลติดตามควรสัมพันธกับคําสั่งและระเบียบ (เชน ไมเลนของเลนหลังกินอาหารเย็น เม่ือเคยสั่งแลววา
ใหเก็บ) และควรบังคับใชใหเร็วท่ีสุดท่ีจะทําได  

ตัวอยางเชน ผลติดตามของการไมยอมเขามาในบานเม่ือขอใหเขามา อาจเปนการไมใหไปเลนขางนอก 30 
นาที ในเวลาตอมาของวันนั้น หรือวันถัดไป  

ผลท่ีเกิดข้ึนก็คือ เด็กไดเรียนรูวาพฤติกรรมของเขานั้นไมไดรับการยอมรับและทําใหเกิดผลติดตามมา  

การใหผลติดตามควรเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง! 

พอแมจําเปนตองบังคับใชวิธีการใหผลติดตามได และเปนเรื่องสําคัญท่ีพอแมจะตองทําในลักษณะท่ีเสมอตน
เสมอปลาย เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมเชิงบวกของเด็ก  

หากพอแมพูดแลวไมไดทํา หรือทําบางไมทําบางตามอารมณ เด็กก็จะไมเรียนรูท่ีจะรับผิดชอบตอการกระทํา
ของ ตนเอง  

การใหผลติดตามที่เปนธรรมชาติและเปนเหตุผล  

ผลติดตามท่ีเปนธรรมชาติ ไมจําเปนตองเปนการกระทําของพอแม แตเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมของ
เด็กเองตามธรรมชาติ ตัวอยางเชน: 

 “ถาลูกทําของเลนแตกหัก ลูกก็จะไมมีของไวเลนอีก เพราะเราไมมีเงินพอท่ีจะไปซ้ือมาใหมอีกอัน”   

 “ถาลูกไมใสเสื้อกันฝน ลูกก็จะเปยก เพราะตอนนี้ขางนอกฝนกําลังตก”  

การใหผลติดตามท่ีเปนเหตุผล คือผลจากพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ เขน การไมยอมทําตาม
คําสั่ง ตัวอยางเชน: 

 “ถาลูกไมชวยแมเก็บโตะ ลูกจะเลนของเลนหลังกินขาวเย็น ไมไดนะ” 

 “ถาลูกกลับบานคํ่า พรุงนี้พอจะไมใหไปเลนกับเพ่ือน ๆ อีก” 

การใหผลติดตามไมใชการลงโทษ แตจะชวยใหเด็กมีวินัยในตนเอง ทําอะไรไดดวย
ตัวเองอยางเปนอิสระ รูจักตัดสินใจอยางฉลาด และมีความรับผิดชอบ 

แทนท่ีจะมองวาเปนการลงโทษ พอแมอาจมองวาวิธีการใหผลติดตามเปนโอกาสท่ีเด็กจะไดรูจักการมีวินัยใน 
ตนเอง และเรียนรูวาสิ่งท่ีเขาทําลงไป นั้นจะมีผลกระทบตอตัวเขาเองและคนอ่ืน ๆ เสมอ  

การใหผลติดตามยังเปนการเตรียมตัวเด็กใหรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเองดวยการ
สอนเด็กเก่ียวกับผลติดตามเปนกาวสําคัญท่ีพอแมจะเตรียมลูกใหพรอมสําหรับชีวิตนอกครอบครัวเม่ือเขาโต
ข้ึน  

การรวมเอาการใหผลติดตามเขากับการเพิกเฉย  

เด็กหลายคนจะยังดื้อหรือตอตานพอแมอยูหลังจากท่ีไดรับผลติดตามแลว ท่ีเปนเชนนี้เพราะเด็กตามปกติก็จะ
ไมคอยใหความรวมมือและอยากทําตรงขามกับท่ีเราบอกอยูแลว  
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การท่ีเด็กจะเริ่มรองงอแงหรือแมกระท่ังดิ้นอาละวาดเม่ือไดรับผลติดตามก็เปนสิ่งท่ีพบไดบอย และจะเปน
มากข้ึนในรายท่ีพอแมมักไมคอยเสมอตนเสมอปลายในการใหผลติดตาม (คือทําบางไมทําบาง เอาแนไมได) 
ทําใหเด็กคิดวาการรองอาจจะทําใหไมตองไดรับผลติดตามจากการกระทําของตนเอง  

ผูปกครองควรฝกการเพิกเฉยตอพฤติกรรมเรียกรองกดดันนี้เชนเดียวกับการปฏิบัติตอพฤติกรรมเรียกรอง
ความสนใจดานลบอ่ืน ๆ ของเด็กดวย  

หลังจากท่ีเด็กหยุดรองงอแงหรือกวนแลว ผูปกครองควรมองหาพฤติกรรมเชิงบวกท่ีเด็กทําเพ่ือท่ีจะชมเขาได 
อาจจะเปนแคพฤติกรรมงาย ๆ เชนการนั่งอยูเงียบ ๆ หลังจากหยุดอาละวาดแลวก็ได  

 
การใหผลติดตามเมื่อเด็กลืมทําตามกฎของบาน  

ในชั่วโมงท่ีเจ็ดนี้ ผูปกครองจะไดเรียนรูวิธีใหผลติดตามท่ีมีประสิทธิภาพ เม่ือเด็กลืมหรือไมทําตามกฎของบาน
ดวย  

เม่ือเด็กลืมหรือไมทําตามกฎของบาน ผูปกครองควรใหผลติดตามทันที วิธีการนี้จะตางจากกรณีท่ีเด็กไมยอม
ทํา ตามคําสั่ง คือเด็กจะไมมีทางเลือกอ่ืน ๆ คือจะตองไดรับผลติดตามดังท่ีไดตกลงกันไวแลวเทานั้น  

ผูปกครองจะตองคิดไวลวงหนากอน วาควรใหผลติดตามแบบไหนจึงจะสมเหตุผลและเช่ือมโยงกับ 
กฎระเบยีบของบาน  

ตัวอยางเชน ถาเด็กไมทําตามกฎเรื่องการกลับเขาบานในเวลาท่ีตกลงกันไว ผลติดตามควรสัมพันธกับเหตุผล
ท่ี เด็กไมกลับบานตรงเวลา เชน ไมไดเลนกับเพ่ือน ๆ ในวันถัดไป (เพราะวันนี้กลับบานชาเพราะเลนเพลินจน
คํ่ามืด)  

สําหรับกฎระเบียบของบานท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีเสี่ยงอันตราย กาวราว หรือทําลายของ หรือเม่ือเด็กเสียการ
ควบคุมอารมณ ผูปกครองควรใหเวลาเด็กไดหยุดพักสักครูเพ่ือสงบอารมณเสียกอน  

บางครั้งผลติดตามอาจงาย ๆ เชนเอาของเลนท่ีเด็กแยงกันไปเก็บ หรือแยกเด็กออกจากกันเม่ือเขาลืมกฎท่ีวา
ใหเลนดวยกันดวยความออนโยน  

 
การพูดคยุกับเด็กเร่ืองการใหผลติดตาม  

ผูปกครองควรพูดคุยกับเด็กเรื่องผลติดตามจากการไมทําตามระเบียบของบาน และควรใชกอนอิฐบล็อกจาก 
ช่ัวโมงท่ี 5 เม่ืออธิบายเหตุผลวาทําไมจึงตองมีระเบียบของบานแตละขอ  

ถาผูปกครองรูสึกสบายใจท่ีจะทํา และเด็กโตมากพอ (เชน อายุ 8 หรือ 9 ขวบ) ผูปกครองอาจจะชวนใหเด็กมี
สวนรวมในการตัดสินใจ วาอะไรจะเปนการใหผลติดตามท่ีเหมาะสมเม่ือลืมทําตามระเบียบของบาน  

 
เนนความสําคญัของแสงแดดแหงความสนใจเชิงบวก!!! 

วิทยากรควรเตือนใหพอแมใหความสนใจเชิงบวกกับลูกเม่ือลูกทําดีใหมาก เพ่ือเปนการลดโอกาสท่ีจะตองใช
การเพิกเฉยและการใหผลติดตามสําหรับพฤติกรรมเชิงลบในภายหลัง  
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7.2 | กลาวตอนรับ  
 

หยุดพักสักครู 

หยุดพักสักครูกับพอแม คุณอาจใชเวลาเพียงสั้น ๆ (ประมาณหนึ่งนาที)   

 หลับตาลงเบา ๆ  

 มุงความสนใจไปท่ีความคิด ความรูสึก และความรูสึกทางประสาทสัมผัสในรางกาย (15 วินาที) 

 มุงความสนใจไปท่ีลมหายใจ (30 วินาที) 

 ขยายความรูสึกตัวออกไปท่ัวรางกายและสังเกตเสียงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว (15 วินาที) 

 ลืมตาข้ึนอีกครั้ง   

การทําเชนนี้จะชวยใหพอแมรูสึกสบายท่ีจะทํากิจกรรมนี้ และสามารถทําไดดวยตัวเอง  
 

ตรวจสอบอารมณตอนเร่ิมตน (เช็คอิน)  

เชิญชวนพอแมและผูปกครองใหผลัดกันพูดรอบวง วาเชานี้เขารูสึกอยางไรบาง พอแมควรเลาถึงอารมณของ
ตนเอง เขารูสึกถึงอารมณนี้ตรงบริเวณไหนของรางกาย และมีความคิดอะไรท่ีเชื่อมโยงกับอารมณนี้  

ตัวอยางเชน “ฉันรูสึกกังวล ฉันรูสึกถึงมันไดท่ีไหลท้ังสองขาง ฉันกังวลวาเดือนนี้จะมีเงินพอซ้ืออาหารหรือ
เปลา” หรือ ““ฉันรูสึกตื่นเตน ฉันรูสึกไดบริเวณทรวงอกนี่ ฉันกําลังจะไดเฟอรนิเจอรใหม!” 
 

การบริหารรางกาย 

ขอใหผูปกครองคนหนึ่งออกมานําการบริหารรางกาย ใหกําลังใจและชมอาสาสมัครผูกลาหาญดวยความ
กระตือรือรน! 

 

บานแหงการเกื้อหนุน  

ชี้ใหพอแมดูวาเขากาวหนาไปถึงไหนแลวในการกอสรางบานแหงการเก้ือหนุน  

ขณะนี่เขากําลังเริ่มสรางหลังคาโดยการเรียนรูตอไปเรื่องการจัดการพฤติกรรมท่ีเปนปญหาของลูก  

ย้ําวาพอแมตองเสริมความแข็งแรงของฝาผนังบานดวยการใชเวลาตามลําพังกับลูก บอกตามท่ีคุณมองเห็น 
พูดคุยเก่ียวกับความรูสึก และชม  

แสงแดดแหงความสนใจในเชิงบวก เปนเครื่องเตือนใจท่ีบอกใหรูวาความสนใจเชิงบวกท่ีเรามีใหเด็กจะ
เสริมสรางรากฐานและความแข็งแรงใหกับ บานแหงการเกื้อหนุน  
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7.3 | การพูดคุยเกี่ยวกับกจิกรรมที่ไปทาํที่บาน 
 

วิทยากรนําการอภิปรายเก่ียวกับกิจกรรมจากชั่วโมงกอนท่ีมอบหมายใหไปทําท่ีบาน คือ การเพิกเฉยตอ
พฤติกรรมดานลบท่ีเรียกรองความสนใจและกดดัน 

ทบทวน คําแนะนําเรื่องการเพิกเฉยพฤติกรรมเด็ก และ การสงบอารมณ จากชั่วโมงกอน เพ่ือเตือนตัวเอง
เก่ียวกับกอนอิฐบล็อกท่ีสําคัญในการจัดการกับพฤติกรรมดานลบท่ีเรียกรองความสนใจ 

ประเด็นท่ีนาจะทาทายมากท่ีสุดคือ พอแมจะสามารถเลือกพฤติกรรมท่ีการเพิกเฉยจะใชไดผลดีหรือไม  

คุณอาจไดประโยชนจากการกลับไปดูเรื่องเลาพรอมภาพประกอบบางเรื่องจากชั่วโมงกอน และฝกปฏิบัติโดย
ใชบทบาทสมมุติหรือฝกในกลุมดวย  

ประเด็นสําคัญท่ีควรตระหนักคือ: 

 พอแมไดเลือกพฤติกรรมเพียง 1 อยางเพ่ือฝกการเพิกเฉยหรือไม?  

 พอแมไดเลือกพฤติกรรมเรียกรองความสนใจในทางลบหรือกดดัน 1 อยางท่ีการเพิกเฉยจะใชไดผล 
(เชน การรองงอแง การรองไหดัง การรองดิ้นอาละวาด หรือพฤติกรรมท่ีเรียกรองความสนใจและ
กดดันอยางอ่ืน) หรือไม?  

 พอแมไดลองหันเหความสนใจสักหนึ่งครั้ง กอนท่ีจะเพิกเฉยตอพฤติกรรมของเด็กหรือไม 

 พอแมไดใชเวลามากพอเพ่ือสนับสนุนพฤติกรรมเชิงบวกท่ีตรงกันขามกับพฤติกรรมเหลานี้ ดวยการ
ชมและการใชเวลาตามลําพังกับเด็กหรือไม?  

 พอแมไดฝก หยุดพักสักครู ในขณะท่ีเพิกเฉยพฤติกรรมเด็กหรือไม? 

 มีใครท่ีตองการความชวยเหลือเพ่ิมเปนพิเศษหรือไม? คุณอาจลองทําบทบาทสมมุติ หรือไปเยี่ยม
บานเพ่ือชวยเหลือเพ่ิมเติม  

คําถามท่ีอาจใชไดในการพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีทําท่ีบานในช่ัวโมงท่ีเจ็ด: 

1. พฤติกรรมอะไรท่ีคุณเลือกใชเพ่ือการเพิกเฉยในสัปดาหนี้? 

2. การเพิกเฉยเม่ือลูกทําไมดีเปนเรื่องยากสําหรับคุณหรือไม?  

3. คุณไดประสบปญหาอะไรหรือเปลา? 

4. คุณไดมีโอกาสชมเม่ือลูกทําดีหรือไม? เขาทําอะไรดีบาง?  

5. คุณจัดการกับอารมณของคุณอยางไร? คุณรักษาอารมณใหสงบไดไหม?  

6. มีใครอยากเลาประสบการณใหฟงบางไหม วาเวลาเลนกับลูก ชมเขา ใหรางวัล หรือออกคําสั่ง เปน
อยางไรบาง?  

 

โปรดสังเกต:   ในขณะท่ีพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีทําท่ีบาน ควรพยายามใหพอแมพูดถึงเฉพาะ
พฤติกรรมหนึ่งอยางท่ีจะใชการเพิกเฉยเทานั้น  
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บางครั้งพอแมอาจเปลี่ยนเปาหมายไปเลือกพฤติกรรมท่ีไมควรเพิกเฉยแทน (เชน พฤติกรรมกาวราวหรือไมทํา
ตามคําสั่งท่ีจําเปนตองใหผลติดตาม)  

 

เตือนความจําพอแมวาควรใชการเพิกเฉยเฉพาะกับพฤติกรรมท่ีเรียกรองความสนใจและกดดันเทานั้น 
 

โปรดทําสิ่งตอไปน้ีเม่ือพูดคุยกับพอแมแตละคนเรือ่งการทํากิจกรรมท่ีบาน: 

 ชมผูปกครองท่ีนําปญหาหรือเรื่องทาทายท่ีเผชิญท่ีบานมาบอกเลาใหฟง   
 ชวยกันกับผูปกครองคิดหาทางออกสําหรับปญหาท่ีพบในการทํากิจกรรมท่ีบาน  
 กระตุนใหผูปกครองในกลุมเสนอความเห็น วาจะมีวิธีการเอาชนะอุปสรรคเหลานั้นไดอยางไร  
 เลือกเอาวิธีการหนึ่งท่ีไดจากกลุมมาแลวใหฝกทํา  
 แลวชวยกันประเมินวามันไดผลดีหรือไม แลวกระตุนใหพอแมลองเอาไปทําท่ีบานอีกครั้ง   

 
พักรับประทานอาหารวาง 
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7.4 | บทเรียนหลัก – การใหผลติดตามเพ่ือ
สนับสนุนการใหความรวมมือ 

 
 

แนะนําผูปกครองสั้น ๆ ใหเขาใจเปาหมายหลัก วิทยากรอาจพูดดังตอไปนี้: 

“เปาหมายหลักของช่ัวโมงน้ีคือใหพวกเราไดเรียนรูวิธีการใหผลติดตาม ซ่ึงเปนวิธีหน่ึงท่ีไดผลดี
ในการชวยใหเด็กทําตามคาํสั่งและทําตามระเบียบของบาน เพ่ือท่ีเด็กจะไดมีวินัยในตนเองและมี
ความรับผิดชอบ”  

โปรดพยายามทําใหเปนการแนะนําเพียงส้ัน ๆ แลวนําเขาสูกิจกรรมทันที พอแมจะเรียนรูไดดีกวาโดยการลง
มือปฏิบัติและพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน มากกวาการฟงการบรรยายของวิทยากร!  
 

อภิปราย – เมื่อไหรที่การหนัเหความสนใจและการเพกิเฉยจะใชไมไดผล?  

1. ขอใหพอแมเสนอวามีพฤติกรรมไหนบาง ท่ีการหันเหความสนใจและการเพิกเฉยจะไมเหมาะสม
หรือไมไดผลสําหรับลูกของเขา  

2. คําถามท่ีอาจใชถามได: พฤติกรรมไหนท่ีการหันเหความสนใจและการเพิกเฉยจะไมเหมาะสม? 

3. คุณควรคํานึงถึงอายุของเด็กดวย เชน เด็กสองขวบชกแมท่ีขาเพราะไมไดคุกก้ีอาจใชการหันเห
พฤติกรรมได  

4. แตในทางตรงกันขาม พอแมไมสามารถเพิกเฉยเด็กท่ีโตกวา (เชน อายุ 4 ขวบหรือมากกวา) ท่ีชกพอ
แมหรือนองเพราะไมไดสิ่งท่ีตองการ โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเรามีระเบียบของบานเรื่องการไมใช
พฤติกรรมกาวราวอยูแลว  

5. เขียนพฤติกรรมเหลานี้ลงบนกระดาษฟลิปชารต อาจมีพฤติกรรมบางอยางท่ีอยูในกลอง “สิ่งท่ีควร
นํามาพิจารณาในอนาคต” จากชั่วโมงท่ีหกดวย  

6. วิทยากรจะอธิบายวาในชั่วโมงนี้พอแมจะไดเรียนรูวาการใหผลติดตามจะทําไดอยางไรสําหรับ
พฤติกรรมแบบนี้  
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เร่ืองเลาพรอมภาพประกอบ เร่ืองที่ 17 – วิธีการใหผลติดตามเมื่อเด็กไมยอมทาํตาม
คําส่ัง … 

  
 
ขอสังเกตสําหรับเร่ืองท่ี 17 

เรื่องนี้แสดงใหเห็นวิธีท่ีผูปกครองใชการใหผลติดตามเม่ือเด็กยังไมยอมทําตามคําสั่งหลังจากพยายามสั่งแลว  

วิทยากรควรอานไปทีละชองกับผูปกครองเพ่ือใหเขาใจวาผูปกครองสามารถใหเด็กเลือกกอนวาจะทําตาม
คําสั่งหรือไม กอนท่ีจะใหผลติดตามท่ีสมเหตุผลและเก่ียวของกับพฤติกรรมหรือคําสั่งนั้นทันที  
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กอนอิฐบล็อก  

ตอไปนี้เปนกอนอิฐบล็อกบางกอนท่ีวิทยากรควรชวยใหผูปกครองมองเห็นจากเรื่องนี้:  

 ทําตามคําแนะนําจากกอนอิฐบล็อกทุกกอนท่ีเก่ียวกับการออกคําสั่งท่ีชัดเจนและเฉพาะเจาะจง  

 พูดคําสั่งซํ้าอีกเพียงครั้งเดียวพรอมกับบอกทางเลือกใหเด็ก วาจะทําตามคําสั่ง หรือไดรับผลติดตาม
หนึ่งอยาง เชน “ถาลูกไมทําตอนนี้เลย หลังกินขาวเย็นลูกก็จะไมไดเลนของเลนอีก”  

 ใหเวลาเด็ก 5-10 วินาทีเพ่ือปฏิบัติตามคําสั่ง หลังจากใหทางเลือกกับเด็กแลว วาจะมีผลติดตาม
อยางไร 

 ใหใชคําพูดเดิม โดยน้ําเสียงท่ีสงบ ชา และม่ันคง พยายามสังเกตวาไดรับความสนใจจากเด็กกอนเริ่ม
พูด  

 หากเด็กตัดสินใจทําตามคําสั่งหลังจากท่ีผูปกครองเสนอทางเลือกใหแลว ใหชมเด็กทันที แมวาเด็กจะ
ทําตามอยางไมคอยพอใจนักก็ตาม   

 ถาคุณจําเปนตองใหผลติดตาม เม่ือบอกไปแลวใหทํากิจกรรมอ่ืนตอทันที แทนท่ีจะพยายามยืนยันวา
เด็กยังจะตองทําตามคําสั่งอยู 

 การใหผลติดตามควรทําทันที สมเหตุผล และเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง 

 

ชองท่ี 1 แสดงใหเห็นคุณยาใหคําเตือนกอนเปลี่ยนกิจกรรมอยางไดผลดี กับมะลิ (อายุ 3 ขวบ) วาเม่ือไหรจึง
ควรคืนมือถือใหคุณยาและมานั่งกินขาวดวยกัน วิทยากรควรใชโอกาสนี้ในการทบทวนกอนอิฐบล็อกท่ีสําคัญ
สําหรับการเตือนกอนเปลี่ยนกิจกรรม โดยถามคําถามดังตอไปนี้: 

 ในชองนี้คุณยาทําอะไร? และทําไมจึงทําอยางนั้น? 

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากพอแม: เปนการเตือนมะลิกอนเปลี่ยนกิจกรรม ชวยมะลิใหเตรียมหยุดเลน
มือถือและเตรียมตัวกินอาหารเย็น)  

 คุณยาแสดงใหเห็นกอนอิฐบล็อกกอนไหนท่ีเก่ียวกับการใหคําเตือนกอนเปลี่ยนกิจกรรมเพ่ือเตรียม
เด็กใหพรอมท่ีจะหยุดกิจกรรมหนึ่งและเริ่มกิจกรรมใหม?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากพอแม: ชมมะลิท่ีนั่งเลนมือถืออยูเงียบ ๆ เรียกชื่อมะลิ สบตามะลิ บอกมะลิ
วาเหลือเวลาอีกเทาไหรท่ีจะเลนตอได อธิบายวาจะเกิดอะไรข้ึนตอไป)  

 คุณยาจะทําใหการเตือนนี้มีประสิทธิภาพดีกวาเดิมไดอีกอยางไร?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากพอแม: สังเกตดูใหแนใจกอนวามะลิไดยินคําสั่ง โดยการนั่งลงในระดับ
เดียวกันกับเธอ สบตามะลิ และรอใหมะลิตอบรับกอนเตือน)  

 คุณยาจะทําอยางไรหากมะลิอายุนอยเกินไปจนไมเขาใจวาสามนาทีนั้นนานแคไหน?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากพอแม: บอกใหดูเข็มนาฬิกาวาจะอยูตรงไหนเม่ือหมดเวลา ต้ังนาฬิกาจับ
เวลาในโทรศํพท)  

ขอสังเกต: ควรชวยใหพอแมตระหนักวาคุณยาอาจจะหลีกเลี่ยงการขัดแยงกับมะลิไดถาสามารถใหคําเตือนท่ี
มีประสิทธิภาพมากข้ึน แตในขณะเดียวกันก็ควรตระหนักดวยวา เด็กอาจจะยังไมใหความรวมมือในการคืนมือ
ถือใหหรือหยุดเลนอยางอ่ืน แมวาพอแมจะทําทุกอยางถูกตองหมดแลวก็ตาม! 
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ชองท่ี 2 แสดงใหเห็นคุณยาท่ีกลับเขามาใหมและบอกใหมะลิคืนมือถือให และมะลิไมยอม ลองถามคําถาม
ตอไปนี้: 

 คุณยาแสดงใหเห็นกอนอิฐบล็อกอะไรท่ีเก่ียวกับวิธีการออกคําสั่ง?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากพอแม: เรียกชื่อเด็ก บอกพฤติกรรมท่ีตองการใหเด็กทํา ออกคําสั่งทีละหนึ่ง
อยางเทานั้น สบตาเด็ก พูดดวยน้ําเสียงท่ีสงบม่ันคง) 

 ทําไมมะลิจึงปฏิเสธ ไมยอมทําตามคําสั่งของคุณยา?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากพอแม: มะลิยังไมพรอมท่ีจะหยุดกิจกรรมนั้น มะลิยังเลนเพลินอยูมากๆ)  

 คุณยาจะทําอะไรไดอีกท่ีจะชวยใหมะลิรูสึกงายข้ึนท่ีจะทําตามคําสั่ง ท่ีใหคืนมือถือใหยา?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากพอแม: หันเหความสนใจของมะลิไปสูกิจกรรมบางอยางท่ีสนุกหรือตองทํา
ดวยกัน เชน การรองเพลงดวยกันในขณะท่ีเตรียมตัวกินอาหารเย็น) 

ขอสังเกต: เราตองการท่ีจะเลี่ยงการเสนอใหรางวัลตรงนี้ เพราะนั่นอาจจะเปนการสรางนิสัยหรือ
เง่ือนไขวาตองไดรางวัลกอนท่ีจะทําพฤติกรรมบางอยาง ซ่ึงเปนเหมือนการติดสินบนเด็ก)  

ชองท่ี 3 แสดงใหเห็นข้ันตอนสําคัญในการใหผลติดตามสําหรับเด็กท่ีไมใหความรวมมือหรือไมยอมทําตาม
คําสั่ง: คือการใหเด็กเลือก วาจะทําตามคําสั่งหรือไดรับผลติดตาม  

เปนเรื่องสําคัญมากท่ีพอแมจะตองสามารถแยกแยะไดวาทําไมจึงตองทําแบบนี้แทนท่ีจะใหผลติดตามแกเด็ก
เลยทันที เพราะมันเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดเปลี่ยนพฤติกรรมไมรวมมือและหลีกเลี่ยงการไดรับผลติดตาม 
ดังนั้นจึงเปนการสอนใหเด็กรูจักตัดสินใจเลือกทําในทางบวกในชีวิต  

ใหถามพอแมดังตอไปนี้: 

 คุณยาโตตอบกับการท่ีมะลิไมยอมคืนมือถือใหอยางไร? 

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากพอแม: คุณยาใหทางเลือกกับมะลิ: คือใหเลือกระหวางการคืนมือถือใหยา 
กับการท่ีจะไมไดเลนมือถืออีกตอนหลังกินขาวเย็นแลว) 

 ทําไมคุณยาจึงใหมะลิเลือก? 

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากพอแม: มันเปนการเปดโอกาสครั้งสุดทายใหมะลิใหยอมทําตามคําสั่งหรือ
ไมเชนนั้นก็จะไดรับผลติดตาม บางครั้งมันเปนเรื่องยากสําหรับเด็กท่ีจะหยุดทํากิจกรรมท่ีเขาชอบ
มาก เชน การดูโทรทัศน หรือเลนเกมในมือถือ ดังนั้นเด็กจึงตองใชเวลาในการปรับตัว) 

 

กอนอิฐบล็อก: การใหโอกาสเด็กครัง้สดุทายใหยอมทําตามคําสั่งหรือไมเชนน้ันก็จะไดรับผล
ติดตาม 

 คุณยาพูดกับมะลิวาอยางไรหลังจากท่ีเธอปฏิเสธท่ีจะทําตามคําสั่ง?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากพอแม: คุณยายังมีทาทีสงบอยูแตม่ันคงหนักแนน คุณยาไมไดเริ่มตอรองกับ
มะลิ) 
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กอนอิฐบล็อก: รักษาทาทีใหสงบในขณะท่ีคุณใหเด็กเลือกวาจะทําตามคําสั่งหรอืรับผลตดิตาม 

 คุณยาทําอะไรไดบางเพ่ือรักษาอารมณใหสงบม่ันคง?  

 (คําตอบท่ีอาจจะไดจากพอแม: ใชเทคนิคหยุดพักสักครูหรืออยางนอยก็หายใจลึก ๆ หนึ่งครั้ง!) 

 จะมีการใหผลติดตามท่ีเหมาะสมไหมหากมะลิยังดื้อกับคุณยาตอไปอีก? การใหผลติดตามนั้นตอง
เปนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากพอแม: มันจะตองสัมพันธกับสิ่งท่ีมะลิกําลังทําอยู คุณยาตองบอกทันทีและ
มันจะตองเกิดข้ึนหลังจากนั้นไมนาน มันควรจะสมเหตุสมผลและไมเปนการโหดรายเกินไป) 

 จะเกิดปญหาอะไรข้ึนหากผลติดตามคือคุณยาจะไมใหมะลิเลนมือถือไปอีกหนึ่งสัปดาหหรือคุณยา
เอามือถือไปท้ิง? 

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากพอแม: การใหผลติดตามนั้นจะเปนการโหดรายมากเกินไปและไมยุติธรรม 
คุณยาคงไมสามารถทําไดจริงตามนั้น) 

 จะเกิดปญหาอะไรข้ึนหากผลติดตามนั้นเปนเรื่องท่ีไมเก่ียวกับมือถือ เชน คุณยาบอกวา “ถาดื้ออยาง
นี้ยาจะไมรักหนูอีกละนะ”?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากพอแม: ผลติดตามนั้นไมเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง การใหผลติดตามท่ี
รุนแรงอาจเปนอันตรายตอเด็ก ผลติดตามนั้นอาจทําลายความสัมพันธท่ีดีท่ีคุณยาพยายามสราง
ระหวางมะลิกับคุณยา) 

กอนอิฐบล็อก: การใหผลตดิตามควรเกิดขึ้นทันที ควรสมเหตผุล และเหมาะกับสภาพความเปน
จริง! 

ชองท่ี 4 แสดงใหเห็นวิธีท่ีผูปกครองสามารถใชการใหผลติดตามไดเม่ือเด็กยังดื้อและไมยอมทําตามคําสั่ง
ตอไป โปรดสังเกตวาคุณยาจะไมถกเถียงกับมะลิเรื่องมือถือหรือการใหผลติดตาม แตเม่ือมะลิยังดื้ออยูก็จะ
ใหผลติดตามแลวทํากิจกรรมอ่ืนตอไปทันที ลองถามคําถามตอไปนี้: 

 คุณยาทําอะไรเม่ือมะลิไมยอมคืนมือถือให?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากพอแม: คุณยาใหผลติดตามทันที คุณยานํามะลิไปสูกิจกรรมใหม เชน ลางมือ 
ดังนั้นการใหผลติดตามควรทําทันที) 

 ทําไมคุณยาจึงเลี่ยงท่ีจะพูดคุยถกเถียงกับมะลิเรื่องการใชมือถือหรือการใหผลติดตาม? คุณคิดวาคุณ
ยาควรทําอยางไรหากมะลิยังบนหรือเรียกรองตอไปอีก? 

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากพอแม: มันคงจะทําใหเกิดการถกเถียงเพ่ือเอาชนะกันระหวางสองคนนี้ คุณ
ยาควรเพิกเฉยตอการเรียกรองและบนของมะลิ)  

 จะเกิดอะไรข้ึนหากคุณยายอมแพตอการดื้อของมะลิหรือยอมใหมะลิใชมือถือตอหลังกินขาวเย็น?   

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากพอแม: มะลิก็จะเรียนรูวาหากอยากไดอะไรก็เพียงบนมาก ๆ หรือดื้อเอาให
ได มะลิอาจเรียนรูวาคุณยาไมไดเอาจริงกับการใหผลติดตาม)  
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กอนอิฐบล็อก: เม่ือใหผลตดิตามแลวตองทําอยางท่ีบอกไปจริง ๆ  

ชองท่ี 5 แสดงใหเห็นคุณยาชมมะลิเม่ือเธอลางมือ ถามคําถามตอไปนี้: 

 ทําไมคุณยาจึงชมเม่ือมะลิลางมือ? 

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากพอแม: คุณยาอยากเนนย้ํากับการสงเสริมพฤติกรรมทางบวกคือการทําตาม
คําสั่งใหลางมือ แมวามะลิอาจจะยังไมพอใจกับการใหผลติดตามท่ีไดรับกอนหนานั้นอยูก็ตาม คุณ
ยาอยากใหมะลิกลับเขามาอยูภายใตแสงแดดแหงความใสใจในเชิงบวก) 

 

โปรดจําไวเสมอวา:   วิทยากรควรใชคําถามปลายเปดเพ่ือกระตุนใหผูปกครองมีสวนรวม หนาท่ี
ของคุณคือการถามคําถาม ผูปกครองจะตองคิดคําตอบใหไดดวยตัวเอง! 
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เรื่องเลาพรอมภาพประกอบ เรื่องท่ี 18 – การใชการเพิกเฉยและการใหผลตดิตามรวมกัน  
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ขอสังเกตสําหรับเร่ืองที่ 18 

 

ในเรื่องนี้เราจะเห็นวาเด็กท่ีโตหนอยไมยอมทําตามคําสั่ง (ท่ีมาจากระเบียบของบาน) และยังดื้อตอหลังจากท่ี
บอกทางเลือกใหแลว ไดรับผลติดตาม แลวก็รองดิ้นอาละวาดเม่ือไดรับผลติดตาม   

เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญท่ีจะตองอานไปพรอมกับผูปกครอง เพราะเด็กจํานวนมากจะยังดื้อตอไปเม่ือพยายามจะ
เอาชนะพอแม และเด็กมักจะแสดงออกในทางลบเม่ือพอแมใหผลติดตาม  
 

กอนอิฐบล็อก  

ตอไปนี้เปนกอนอิฐบล็อกบางกอนท่ีวิทยากรควรชวยใหผูปกครองมองเห็นจากเรื่องนี้:   

 พยายามรักษาอารมณใหสงบไวเม่ือลูกไมยอมทําตามคําสั่ง   

 เม่ือบอกวาจะใหผลติดตามกับลูกไปแลวตองทําตามนั้นเสมอ  

 โปรดจําไววาการจัดการกับการรองด้ินอาละวาดและงอแงจะตองใชการเพิกเฉยพฤติกรรมของเด็ก 
(แตไมใชเพิกเฉยตอเด็ก!) 

ชองท่ี 1 แสดงใหเห็นวิธีท่ีปูยาออกคําสั่งใหเด็กทําตามหลังกินขาวเย็นแลว คุณอาจขอใหกลุมแยกแยะกอน
อิฐบล็อกสําหรับการออกคําสั่ง และใหชวยคิดวาปูยาจะทําอะไรไดบางท่ีนาจะชวยใหเด็กทําตามคําสั่งมากข้ึน 
เชนอาจจะทําใหคําสั่งนั้นนาสนุกสําหรับเด็ก  

ชองท่ี 2 แสดงใหเห็นวาคุณปูเตือนดนัยเรื่องระเบียบของบานเม่ือดนัยไมยอมเก็บโตะอาหาร ผูปกครองจะ
ทําอยางนี้ไดก็ตอเม่ือเขาไดตั้งกฎระเบียบหรือมีกิจวัตรประจําวันแบบนี้ไวกอนแลวเทานั้น จึงเปนเรื่องสําคัญท่ี
ผูปกครองจะตองรูวาท่ีบานของตัวเองมีกฎทํานองนี้อยูแลวหรือไม ใหถามคําถามตอไปนี้: 

 คุณปูพูดอะไรกับดนัยเม่ือเขาไมยอมเก็บจานจากโตะอาหาร?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: เตือนความจําดนัยวากฎของบานคือตองเก็บโตะหลังกินขาวเย็น
กอน แลวจึงจะไปเลนของเลนได) 

 ทําไมคุณปูจึงเตือนความจําดนัยวากฎของบานคืออะไร?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: บางทีดนัยอาจจะลืมกฎขอนี้ไปก็ได คุณปูใหโอกาสดนัยทําตาม
คําสั่งกอน คุณปูกําลังใชเทคนิค “ถาทําสิ่งนี้ / ก็จะเกิดสิ่งนี้” คือ: เม่ือดนัยเก็บโตะ ดนัยก็จะไดเลน
ของเลน) 

ชองท่ี 3 แสดงใหเห็นวาคุณปูใหโอกาสดนัยทําตามคําสั่งกอน หรือไมก็ตองไดรับผลติดตาม ตรงนี้จะเปน
โอกาสดีท่ีจะเนนย้ําใหเห็นกอนอิฐบล็อกท่ีบอกวาการใหผลติดตามจะตองทําทันที ตองสมเหตุผล และ
ยุติธรรม ใหถามคําถามตอไปนี้: 

 คุณปูทําอยางไรเม่ือดนัยยังดื้อตอไปและไมยอมทําตามคําสั่ง?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: ใหทางเลือกกับดนัย) 

 คุณปูใหทางเลือกอะไรกับดนัย?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: ใหเก็บโตะ หรือไมก็จะไมไดเลนมือถือหลังจากกินอาหารเย็นแลว
อีก) 
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 ผลติดตามท่ีใหกับดนัยเหมาะสมหรือไม? เพราะอะไรจึงเหมาะสม?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: มันเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงเพราะคุณปูสามารถทําอยาง
นั้นไดจริง มันยุติธรรมเพราะมันไมไดรุนแรงจนเกินไป มันเปนการใหผลทันทีเพราะมันจะเกิดข้ึนใน
ขณะนั้นไดเลย) 

ชองท่ี 4 แสดงใหเห็นวาคุณปูใหผลติดตามกับดนัยหลังจากท่ีเขายังดื้อตอไป ซ่ึงจะคลายกันกับสถานการณ
ในเรื่องกอนหนานี้ท่ีคุณยาใหผลติดตามกับมะลิทันทีหลังจากใหทางเลือกแลว ใหถามผูปกครองดังตอไปนี้: 

 คุณปูทําอยางไรเม่ือดนัยยังดื้อตอไปและไมยอมเก็บโตะอาหาร?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: คุณปูใหผลติดตามทันที คุณปูหันเหความสนใจของดนัยไปสู
กิจกรรมใหม คือการเตรียมตัวเขานอน) 

 ทําไมคุณปูจึงเพิกเฉยเม่ือดนัยยังดื้อตอไป ทําไมจึงไมยอมทะเลาะถกเถียงกับดนัย?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: คุณปูเลือกท่ีจะเพิกเฉยตอพฤติกรรมเรียกรองกดดันในเชิงลบของ
ดนัย) 

ชองท่ี 5 แสดงใหเห็นวาดนัยกําลังรองด้ินอาละวาดในขณะท่ีคุณปูพยายามจะรักษาอารมณใหสงบอยูและ
เก็บจานไปดวย ใหถามคําถามตอไปนี้: 

 คุณปูทําอะไรเพ่ือพยายามจะรักษาอารมณใหสงบอยูในขณะท่ีดนัยกําลังรองดิ้นอาละวาด?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: คุณปูใชเทคนิคหยุดพักสักครู คุณปูเตือนตัวเองวาการอาละวาด
แบบนี้ในท่ีสุดก็จะหยุดไปเอง)  

 คุณปูกําลังพยายามเพิกเฉยตออะไร?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: คุณปูกําลังเพิกเฉยการรองอาละวาดของดนัย แตไมไดเพิกเฉยตัว
ดนัยเอง)  

ชองท่ี 6 แสดงใหเห็นวาคุณปูชมดนัยท่ีเตรียมตัวเขานอน ใหสังเกตวาคุณปูจะไมพูดถึงเหตุการณกอนหนานี้
อีกท่ีดนัยดื้อและรองอาละวาด  ใหถามคําถามตอไปนี้: 

 คุณปูทําอะไรเม่ือเห็นดนัยท่ีเตรียมตัวเขานอนดวยตัวเองเสร็จแลว?   

 (คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: คุณปูชมดนัย) 

 ทําไมคุณปูไมพูดถึงเหตุการณกอนหนานี้อีกท่ีดนัยแสดงพฤติกรรมดานลบ?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: คุณปูอยากใหดนัยอยูใตแสงแดดแหงความเอาใจใสในดานบวก 
คุณปูอยากดึงความสนใจของดนัยไปท่ีพฤติกรรมท่ีอยากเห็นบอยข้ึน แทนท่ีจะไปท่ีพฤติกรรมท่ีอยาก
เห็นนอยลง)  

 

ขอสังเกต:   หากผูปกครองตองการพูดคุยกับเด็ก ถึงพฤติกรรมทาทายของเขา และวิธีการจัดการกับ
อารมณของตนเองก็สามารถทําได แตควรทําเม่ือท้ังสองฝายอารมณสงบลงแลว และ
เหตุการณท่ีเด็กมีพฤติกรรมทางลบไดผานพนไปแลว  
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 คุณปูควรยอมใหดนัยเลนมือถือหลังจากท่ีเขาเตรียมตัวเขานอนเสร็จแลวหรือไม? ทําไมจึงควร? 
ทําไมจึงไมควร?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: ไมควร เพราะจะทําใหดนัยรูวา คุณปูไมไดเอาจริงกับการใหผล
ติดตาม) 

ชองท่ี 7 แสดงใหเห็นวาคุณปูทําตามท่ีพูดไวจริง คือไมอนุญาตใหดนัยเลนมือถือ แตแลวก็หันเหความสนใจ
ของดนัยไปสูพฤติกรรมท่ีรูวาดนัยชอบ ใหถามคําถามตอไปนี้: 

 ทําไมคุณปูจึงเสนอวาจะเลาเรื่องสมัยคุณปูยังเด็กใหดนัยฟง หลังจากท่ีคุณปูไดใหผลติดตามกับดนัย
แลว?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: เพ่ือหันเหความสนใจของดนัยไปสูอะไรบางอยางท่ีรูวาดนัยชอบ) 

 

กิจกรรม: คิดหาวิธีใหผลติดตามจากการไมยอมทําตามคาํส่ัง  

กิจกรรมนี้จะชวยผูปกครองใหเลือกใชการใหผลติดตามท่ีเหมาะกับสถานการณเม่ือเด็กไมยอมทําตามคําสั่ง
อยางใดอยางหนึ่ง  

1. ถามผูปกครองวามีคําส่ังเฉพาะบางเรื่องไหม ท่ียังเปนปญหาอยู คือเด็กมักไมยอมทําตาม  

2. พยายามตรวจสอบใหม่ันใจวาคําสั่งนั้น เฉพาะเจาะจง เปนในทางบวก และเหมาะสมกับสภาพ
ความเปนจริง!  

3. บันทึกคําสั่งท่ีไดมาบนครึ่งดานซายของกระดาษฟลิปชารต  

4. ขอใหผูปกครองเสนอผลติดตามสําหรับคําสั่งแตละอยางหากเด็กไมยอมทําตาม   

5. ผลติดตามท่ีไดมานี้ควรเฉพาะเจาะจง เหมาะสมกับสภาพความเปนจริง และสมเหตุผล  

6. ชวยผูปกครองใหสังเกตวาผลติดตามนั้นสัมพันธกับคําสั่งท่ีใหไปหรือไม   

7. บันทึกผลติดตามท่ีไดมาบนครึ่งดานขวาของกระดาษฟลิปชารต 

 
ตัวอยางของผลติดตาม  

 ถามากินขาวชา อาหารก็จะเย็นชืดไมอรอย  
 ถากินขาวเย็นแลว ก็จะไดกินของหวาน  
 ถายังเลนสาดน้ําอยูอีก ก็จะหมดเวลาอาบน้ํา  
 ถาทําของเลนแตกหัก ก็จะไมมีของใหเลนอีก  
 ถาไมสามารถมาเลนใกลบานท่ีแมจะมองเห็นได ลูกก็ตองเขามาเลนในบาน  
 ถาลูกไมปดโทรทัศนแลวลงมือทําการบานตอนนี้ พรุงนี้ก็จะไมไดดูอีก  
 ถาเลิกเรียนแลวไมตรงมาท่ีบานเลย ลูกก็จะไมไดเลนกับเพ่ือนหลังเลิกเรียนอีก  
 ถาลูกไมเก็บของเลนตอนนี้เลย พรุงนี้ก็จะไมไดเลนกับของเลนพวกนี้อีก  
 ถาลูกไมลุกจากเตียงนอนและแตงตัว พรุงนี้ลูกจะตองเขานอนเร็วกวาเดิม  
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ฝกปฏิบัติ – การใหผลติดตามแกเด็กเมื่อไมยอมทําตามคาํส่ัง  

การฝกปฏิบัตินี้จะแบงออกเปนสามตอน ตอนท่ีหนึ่งจะเปนการท่ีผูปกครองใหทางเลือกแกเด็กหลังจากท่ีเด็ก
ไมยอมรวมมือในตอนแรก หลังจากนั้นเด็กก็เลือกท่ีจะทําตามคําสั่ง  

ตอนท่ีสองจะเปนการท่ีผูปกครองใหผลติดตามหลังจากท่ีเด็กยังดื้อตอไปและไมยอมทําตามคําสั่ง  

ตอนท่ีสามจะเปนการท่ีผูปกครองใชท้ังการใหผลติดตามและการเพิกเฉยรวมกัน เม่ือเด็กเริ่มบนงอแงหรือ
อาละวาดหลังจากท่ีไดรับผลติดตามแลว 

วิทยากรควรนําการฝกกับผูปกครองสองคนใหกลุมใหญดูสักสองสามครั้ง กอนท่ีจะปลอยใหฝกกันเองในกลุม
ยอยหลังจากนั้น    
 

ฝกปฏิบัติในกลุม คร้ังที่หนึ่ง – เมื่อเด็กเลือกใหความรวมมือทําตามคําส่ังหลังจากที่
ผูปกครองเสนอทางเลือกใหแลว   

1. ผูปกครองเลือกคําสั่งจากรายการท่ีบันทึกไว   

2. ผูปกครองใหเลือกผลติดตามท่ีเหมาะสมสําหรับการไมทําตามคําสั่งนั้น  

3. ผูปกครองออกคําสั่งใหเด็กทํา (เชน  – “เก็บของเลนไวในกลองนะลูก [เรียกชื่อลูก]”) 

4. เด็กพูดวา “ไม” หรือไมตอบสนอง  

5. ผูปกครองใหเด็กเลือกวาจะทําตามคําสั่ง หรือจะรับผลติดตาม แลวออกคําสั่งซํ้าอีกครั้ง โดยใชคําพูด
เดิมและพูดชา ๆ ดวยน้ําเสียงสงบและม่ันคง “ลูกเลือกเอานะ วาจะเก็บของเลนเดี๋ยวนี้ หรือจะไมได
เลนอีกหลังกินขาวเย็นแลว”  

6. เด็กทําตามคําสั่งหลังจากไดรับทางเลือก  

7. ผูปกครองชมเด็กท่ีทําตามคําสั่ง  

8. พูดคุยกันวาการฝกบทบาทสมมุติเปนผูปกครองและเด็กเปนอยางไรบาง  

 
ฝกปฏิบัติในกลุม คร้ังที่สอง – เมื่อเด็กไดรับผลติดตามเพราะไมยอมทําตามคาํส่ัง 
หลังจากที่ผูปกครองใหเลือกระหวางการใหความรวมมือหรือการไดรับผลติดตาม
แลว   

1. ผูปกครองออกคําสั่งใหเด็กทําเหมือนครั้งกอนหนานี้ (คือ  – “เก็บของเลนไวในกลองนะลูก [เรียกชื่อ
ลูก]”) 

2. เด็กพูดวา “ไม” หรือไมตอบสนอง  

3. ผูปกครองใหเด็กเลือกวาจะทําตามคําสั่ง หรือจะรับผลติดตาม แลวออกคําสั่งซํ้าอีกครั้ง โดยใชคําพูด
เดิมและพูดชา ๆ ดวยน้ําเสียงสงบและม่ันคง “ลูกเลือกเอานะ วาจะเก็บของเลนเดี๋ยวนี้ หรือจะไมได
เลนอีกหลังกินขาวเย็นแลว” 

4. ผูปกครองรอ 5 วินาที เด็กยังไมยอมทําตามคําสั่ง  

5. ผูปกครองใหผลติดตามโดยพูดวา: “เพราะวาลูกไมยอมเก็บของเลน ลูกก็จะเลนกับมันหลังอาหาร
เย็นอีกไมไดนะ”   
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6. ผูปกครองหันเหความสนใจเด็กไปสูกิจกรรมใหม: “มาลางมือเร็ว”  

7. เด็กยอมทําตามคําสั่ง แมวาอาจจะยังไมพอใจอยูก็ตาม ผูปกครองชมเด็ก  

8. พูดคุยกันวาการฝกบทบาทสมมุติเปนผูปกครองและเด็กเปนอยางไรบาง 

 
ฝกปฏิบัติในกลุม คร้ังที่สาม: การใชการเพิกเฉยและการใหผลติดตามรวมกันเมื่อเด็ก
รองไหอาละวาดหลังจากไดรับผลติดตาม  

1. ผูปกครองออกคําสั่งใหเด็กทําเหมือนครั้งกอนหนานี้ (คือ  – “เก็บของเลนไวในกลองนะลูก [เรียกชื่อ
ลูก]”)  

2. เด็กพูดวา “ไม” หรือไมตอบสนอง 

3. ผูปกครองใหเด็กเลือกวาจะทําตามคําสั่ง หรือจะรับผลติดตาม แลวออกคําสั่งซํ้าอีกครั้ง โดยใชคําพูด
เดิมและพูดชา ๆ ดวยน้ําเสียงสงบและม่ันคง “ลูกเลือกเอานะ วาจะเก็บของเลนเดี๋ยวนี้ หรือจะไมได
เลนอีกหลังกินขาวเย็นแลว” 

4. ผูปกครองรอ 5 วินาที เด็กยังไมยอมทําตามคําสั่ง  

5. ผูปกครองใหผลติดตามโดยพูดวา: “เพราะวาลูกไมยอมเก็บของเลน ลูกก็จะเลนกับมันหลังอาหาร
เย็นอีกไมไดนะ”    

6. ผูปกครองหันเหความสนใจเด็กไปสูกิจกรรมใหม: “มาลางมือเร็ว”  

7. เด็กรองดิ้นอาละวาดและบนหรือตอวารุนแรง เชน “มันไมยุติธรรม!” 

8. ผูปกครองเพิกเฉยเด็ก  

9. เด็กหยุดรองดิ้นอาละวาด 

10. ผูปกครองใหความสนใจเด็กในเชิงบวกโดยชมเด็กท่ีนังอยูเงียบ ๆ ได แลวหันเหเด็กไปสูกิจกรรมใหม  

11. พูดคุยกันวาการฝกบทบาทสมมุติเปนผูปกครองและเด็กเปนอยางไรบาง  
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เร่ืองเลาพรอมภาพประกอบ เร่ืองที่ 19 – ผลติดตามจากการไมทําตามระเบียบของ
บาน …  
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ขอสังเกตสําหรับเร่ืองที่ 19 

เรื่องท่ี 20 แสดงใหเห็นวิธีท่ีผูปกครองใชการใหผลติดตามเพ่ือชวยใหเด็กเรียนรูท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบของ
บาน ผูปกครองยังสามารถคุยกับเด็กเพ่ือตกลงกันวาจะใชอะไรเปนการใหผลติดตาม (และรางวัล) ท่ีเก่ียวของ
กับการทําตามระเบียบของบานดวย   

วิทยากรอาจยอนกลับไปดูเรื่องท่ี 12 ในชั่วโมงท่ี 5 เพ่ือทบทวนความจํากับกลุมเก่ียวกับเรื่องกฎของบาน
สําหรับดนัยท่ีใหกลับถึงบานกอนมืดดวยก็ได  
 

กอนอิฐบล็อก  

ตอไปนี้เปนกอนอิฐบล็อกบางกอนท่ีวิทยากรควรชวยใหผูปกครองมองเห็นจากเรื่องนี้:   

 พูดคุยกันกับเด็กลวงหนาถึงผลติดตามท่ีอาจเหมาะสมสําหรับการไมทําตามกฎของบาน และอธิบาย
เหตุผลวาทําไมจึงควรมีผลติดตามแบบนั้น  

 พยายามใหเด็กไดมีสวนรวมเพ่ือตกลงกันวาควรจะใชอะไรเปนการใหผลติดตาม  

 บอกผลติดตามท่ีจะใหกับเด็กในขณะท่ีท้ังผูปกครองและเด็กอยูในสภาพอารมณท่ีสงบ  

 ผูปกครองสามารถแสดงอาการผิดหวังไดเม่ือเด็กลืมทําตามกฎของบาน   

 ควรมีความเสมอตนเสมอปลายในการใหผลติดตาม    

 เม่ือบอกวาจะใหผลติดตามแลวตองเตรียมตัวใหพรอมท่ีจะทําตามนั้นจริง ๆ  

ชองท่ี 1 แสดงใหเปนวาคุณปูเตือนดนัยวาจะไดรับผลติดตามหากยังไมกลับถึงบานกอนมืดอีก วิทยากรควร
ชวนใหกลุมคิดวาตอนไหนจะเปนเวลาท่ีเหมาะสมท่ีคุณปูจะคุยกับดนัยเรื่องนี้ และคุณปูจะชวยใหดนัยมีสวน
รวมในการตัดสินใจวาผลติดตามควรจะเปนอะไรดีหากเขายังลืมทําตามกฎของบานขอนี้อีก ใหถามผูปกครอง
ดังตอไปนี้: 

 คุณปูทําอะไรเม่ือเห็นดนัยกลับถึงบานชา?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: คุณปูเตือนดนัยวาจะไดรับผลติดตามหากยังกลับบานคํ่าอีก) 

 เพราะอะไรจึงถือวาการใหผลติดตามแบบนี้เหมาะสม? 

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: มันไมรุนแรงหรือสุดโตงเกินไป คุณปูจะสามารถทําตามนั้นไดจริง 
มันเชื่อมโยงหรือสัมพันธกับพฤติกรรมมท่ีเปนปญหาของดนัย คือการเลนอยูกับเพ่ือนจนนานเกินไป
หลังเลิกเรียน) 

 การใหผลติดตามนี้ตอนไหนจึงจะไดผลดีท่ีสุดสําหรับดนัย? เพราะอะไร?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง – อาจมีคําตอบอ่ืน ๆ นอกจากนี้อีก: ใหในเวลาอ่ืนท่ีไมใชตอนท่ี
เพ่ิงลืมกฎขอนี้ เม่ือดนัยอารมณสงบและกําลังอารมณดี ดนัยอาจจะกําลังรูสึกไมดีท่ีไมทําตามกฎและ
อาจไมคอยอยากฟงหรือเห็นคลอยตามกับคุณปู) 

 คุณปูควรทําอยางไรเพ่ือใหดนัยมีสวนรวมมากข้ึนในการกําหนดผลติดตามสําหรับการลืมทําตามกฎ
ของบาน? 

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: คุณปูควรคุยกับดนัยในเวลาท่ีจะกําหนดระเบียบของบาน คุณปู
อาจจะถามดนัยวาถาเขาลืมทําตามกฎของบาน ผลติดตามท่ียุติธรรมควรจะเปนอะไร) 
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กอนอิฐบล็อก: ควรพูดคยุกับเด็กเรื่องผลติดตามสําหรับการลืมทําตามกฎของบานในขณะท่ีเด็ก
อารมณสงบแลว  

 ทําไมคุณปูจึงควรทําใหดนัยมีสวนรวมในการกําหนดผลติดตามท่ีเหมาะสม?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: มันจะสอนใหดนัยรูวาเม่ือเขาทําอะไรลงไปยอมมีผลติดตามมา
เสมอ ดนัยจะไดเรียนรูเก่ียวกับการมีวินัยในตนเองและรูสึกรับผิดชอบ มันจะทําใหดนัยมีโอกาสท่ีจะ
ยอมรับผลของการกระทําของเขามากข้ึน) 

 

กอนอิฐบล็อก: ชวยใหเด็กมีสวนรวมในการกําหนดผลติดตามสําหรับการลืมทําตามหรือทําผิดกฎ
ของบาน  

 

ชองท่ี 2 แสดงใหเห็นวาคุณปูใหผลติดตามดังท่ีไดบอกดนัยไวจริง ๆ เม่ือดนัยยังลืมทําตามกฎของบานอยู 
ใหถามผูปกครองดังตอไปนี้: 

 จะเกิดอะไรข้ึนหากคุณปูไมไดทําตามท่ีไดใหผลติดตามไวกับดนัย เม่ือเขากลับบานคํ่า?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: ดนัยก็จะเรียนรูวาเขาไมจําเปนตองทําตามระเบียบของบานก็ได) 

กอนอิฐบล็อก: ควรเสมอตนเสมอปลายและเตรียมท่ีจะทําตามท่ีบอกไวจริงๆ ในการใหผลติดตาม  

 คุณปูทําอะไรเม่ือบอกดนัยวาผิดหวังท่ีดนัยยังกลับบานคํ่าอยู?  

(คําตอบท่ีอาจจะไดจากผูปกครอง: คุณปูบอกดนัยใหเขาใจถึงความรูสึกของคุณปูเอง) 

กอนอิฐบล็อก: ผูปกครองสามารถแสดงอาการผดิหวังไดเม่ือเด็กลืมทําตามกฎของบาน  

 
กิจกรรม: การเลือกใชผลตดิตามเม่ือลูกไมทําตามระเบียบของบาน  

กิจกรรมนี้จะคลายกันกับกิจกรรมท่ีพอแมพูดคุยอภิปรายกันเรื่องการออกคําสั่งและการใหผลติดตามเม่ือลูก
ไมยอมทําตาม  

1. ถามพอแมวายังมีกฎระเบียบของบานอยางอ่ืน ๆ อีกไหมท่ียังทําใหลูกปฏิบัติตามไมคอยได  
ตรวจสอบใหม่ันใจวากฎเหลานั้นชัดเจนเฉพาะเจาะจง เปนในเชิงบวก และเหมาะสมกับสภาพความ
เปนจริง  

2. เขียนกฎเหลานั้นลงบนครึ่งหนึ่งของกระดาษฟลิปชารต  

3. ขอใหพอแมเสนอวาควรใหผลติดตามอยางไรสําหรับกฎของบานแตละอยาง ถาลูกไมยอมปฏิบัติตาม  

4. ผลติดตามท่ีใหควรเฉพาะเจาะจง เหมาะสมกับสภาพความเปนจริง และสมเหตุผล  

5. เขียนผลติดตามท่ีมีคนเสนอแนะลงบนอีกครึ่งหนึ่งของกระดาษฟลิปชารต  
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ฝกปฏิบัติ  – แนะนําลูกเร่ืองการใหผลติดตามจากการไมทาํตามระเบียบของบาน 

การเขาใจข้ันตอนของการอธิบายเรื่องผลติดตามกอนท่ีจะบอกลูกเปนเรื่องสําคัญมาก! 

 

1. ขอใหพอแมเลือกเอาระเบียบของบานหนึ่งขอจากรายการ ท่ีเหมาะท่ีจะใชไดกับลูกของตน แลวให 
“ผูปกครอง” ฝกการแนะนําผลติดตามให “ลูก”: 

a. รอเวลาใหคุณและลูกอารมณสงบกอน  

b. ชมลูกสําหรับพฤติกรรมดานบวกท่ีเขาทํา “แมดีใจท่ีลูกนั่งเลนเองเงียบ ๆ ขณะท่ีแมกําลัง
ทํางานนะ ดนัย”  

c. ขอให “ลูก” นั่งขาง ๆ “ผูปกครอง” เพ่ือคุยกันเรื่องอ่ืน ๆ กอน พูดชา ๆ และดวยน้ําเสียงท่ี
สงบและชัดเจน  

d. อธิบายวา “ลูก” ไดทําผิดระเบียบบาน:  

e. “แมอยากบอกวาลูกทําตามระเบียบของบานเรื่องตองกลับเขาบานกอนตะวันตกดินไมไดนะ”
หรือ … 

f. “ชวงนี้ลูกมีเรื่องทะเลาะกับนองบอยมากนะ”  

g. อธิบายเหตุผลวาทําไมเรื่องนี้จึงเปนระเบียบของบานท่ีสําคัญ:  

h. ”บนถนนตอนคํ่าเปนท่ีไมปลอดภัย แมจึงอยากใหลูกกลับเขาบานเพ่ือจะไดปลอดกภัยนะ ”  

หรือ … 

i. “ลูกจําไดไหมวาระเบียบของบานเราคือเวลาเลนกับนองตองเลนเบา ๆ” 

j. อธิบายผลติดตามสําหรับการทําผิดระเบียบของบาน:  

k. “ถาลูกยังอยูนอกบานหลังคํ่าแลว ลูกจะเลนกับเพ่ือนในวันตอไปไมได”  หรือ… 

l. “ถาลูกลืมเลนกับนองเบา ๆ แลวทํานองแรงเกินไป ลูกจะตองหยุดเลนและนั่งอยูบนเกาอ้ีตาม
ลําพังหนึ่งนาที”  

m. พอแมอาจวางแผนการใหรางวัลกับลูกเม่ือทําตามระเบียบของบานอีกดวย “ถาลูกทําตาม
ระเบียบนี้ทุกวันในอาทิตยนี้ เราจะไปเท่ียวกันตอนสุดสัปดาหนะ”   

n. แสดงความคาดหวังวา “ลูก” นาจะทําตามระเบียบนี้ไดและไมตองใชผลติดตาม “ลูกโตข้ึนทุก
วันแลว แมคิดวาลูกตองทําตามระเบียบขอนี้ไดแนนอน”   

o. ขอบใจ “ลูก” ท่ีตั้งใจฟง (ถาเขาตั้งใจฟงจริง)  

2. ลองฝกทําในกลุมใหญหนึ่งครั้ง แลวใหจับคูฝก วิทยากรคอยชวยเหลือ  

3. หลังฝกเสร็จแลวใหสอบถามวามีความคิดเห็นหรือขอสงสัยอะไรไหม  

 

 

โปรดสังเกต: พยายามนําการอบรมดวยความเร็วท่ีเหมาะกับผูเขารวม! 

คุณอาจฝกปฏิบัติซํ้าหลายครั้งเทาท่ีจําเปนได เพ่ือใหม่ันใจวาทุกคนเขาใจข้ันตอนชัดเจนดีแลว 
กอนจะไปตอ 
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พูดคุยในกลุม – การใชวิธีใหผลติดตามกับเด็ก  

คุยกับผูปกครองสั้น ๆ วาทําไมการใหผลติดตามจะชวยไดอยางไรในการจัดการกับพฤติกรรมท่ีทาทายของเด็ก
เก่ียวกับการไมรวมมือและการลืมทําตามกฎระเบียบของบาน    

 

คําถามตอไปนี้อาจมีประโยชน: 

 คุณคิดวาเพราะอะไรการใหผลติดตามจึงมีประโยชนตอเด็ก?  

 เด็กจะไดเรียนรูอะไรจากการใหเลือกระหวางการทําตามคําสั่งกับการไดรับผลติดตาม?  

บันทึกความคิดเห็นของผูปกครองลงบนกระดาษฟลิปชารต! 

 

เหตุผลของการใหผลติดตามเมื่อเกิดการไมรวมมือหรือการลืมทาํตามกฎระเบียบของ
บาน:  

 เพ่ือใหเด็กเรียนรูท่ีจะรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง   

 การใหผลติดตามจะชวยใหเด็กพัฒนาความมีวินัยในตนเอง   

 การใหเด็กเลือกระหวางการทําตามคําสั่งกับการไดรับผลติดตามกอนเปนการสรางโอกาสใหเด็กไดฝก
การตัดสินใจท่ีดี   

 เด็กจะไดเรียนรูวาจะมีผลติดตามมาจากการกระทําของตนเองเสมอ ท้ังดานลบและดานบวก   

 

ทบทวน – คาํแนะนําสําหรับการใหผลติดตาม  

ทบทวนแนวทางตอไปน้ีสําหรับการใหผลติดตาม  

 เลือกพฤติกรรมหนึ่งอยางท่ีจะใชกับการใหผลติดตาม  

 หากเปนไปได ใหเลือกผลติดตามท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมท่ีกําหนดไวกอน  

 ตรวจสอบใหม่ันใจวาผลติดตามนั้นเหมาะสมกับอายุของเด็กและไมรุนแรงจนเกินไป  

 เชนเดียวกับการชมท่ีตองใหทันทีหลังจากการทําดี ผลติดตามก็ตองใหตามทันทีเหมือนกัน 

 พยายามใหผลติดตามอยางท่ีบอกเด็กไวจริง ๆ  

 สําหรับระเบียบของบาน คุณสามารถบอกเด็กลวงหนาไดวาผลติดตามจะเปนอะไร  

 หากเด็กไมยอมทําตามคําสั่ง คุณควรใหเด็กเลือกระหวางการทําตามคําสั่งกับการไดรับผลติดตาม
กอน ใหเวลาเด็กคิดประมาณ 10 วินาที วาจะเลือกอะไร!  

 เม่ือเด็กลืมหรือทําผิดระเบียบของบานอีก คุณควรใหผลติดตามทันที เด็กจะไมมีโอกาสไดเลือกอีกใน
ครั้งนี้ เพราะเด็กไดเลือกท่ีจะไมทําตามกฎไปแลว  

 ใชน้ําเสียงท่ีเปนมิตร พูดชา ๆ และม่ันคง พยายามสงบอารมณในขณะใหผลติดตาม 

 การใหผลติดตามไมใชการลงโทษ แตเปนการสอนใหเด็กรับผิดชอบตอการกระทําของตนเองและการ
มีวินัยในตนเอง  

 

โปรดจําไวเสมอวา การใหผลติดตามไมใชการลงโทษ แตเปนการสอนเด็กใหรับผิดชอบตอ
การกระทําของตนเอง 
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7.5 |  กิจกรรมที่บาน  
 

ส่ิงที่คุณทําที่บานนั่นแหละที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดจริง! 

สัปดาหนี้ พอแมควรมุงใหความสําคัญกับการเสริมรากฐานของบานแหงการเก้ือหนุนดวยการใชเวลาตาม
ลําพังกับลูกใหมาก พูดคุยกับลูกเรื่องความรูสึก และชมลูก พอแมควรฝกการออกคําสั่งกับลูกท่ีเปนเชิงบวก
และชัดเจนดวย  

พอแมควรเตรียมท่ีจะใชการใหผลติดตามสําหรับการไมยอมทําตามคําสั่ง และพูดคุยกันถึงการใหผลติดตามท่ี
นาจะใชได และ รางวัลอยางงาย ๆ สําหรับการปฏิบัติตามระเบียบของบานหนึ่งอยางท่ีเด็กทําไดยากในเวลาท่ี
ผานมา  
 

กิจกรรมใหมที่ตองทําที่บาน: 

 การหลีกเล่ียงท่ีจะใหผลติดตาม พยายามเลี่ยงท่ีจะใหผลติดตามโดยการทําใหงายตอการท่ีเด็กจะทําตัวดี  

 การใหผลติดตามเม่ือเด็กไมปฏิบัติตามคําส่ัง:  

 ควรเตรียมพรอมท่ีจะใชการใหผลติดตามเม่ือเด็กไมยอมทําตามคําสั่ง  

 คิดลวงหนาวาจะมีผลติดตามอะไรบางท่ีสมเหตุผล เหมาะสม และทําไดทันทีหากเด็กไมยอมทําตาม
คําสั่ง  

 พยายามใหเด็กเลือกไดวาจะยอมทําตาม กอนท่ีจะใหผลติดตาม  

 ชมเด็กเสมอเม่ือเขาทําตามคําสั่ง  

 การใหผลติดตามเม่ือเด็กไมปฏิบัติตามระเบียบของบาน:  

 พูดคุยกับลูกเก่ียวกับระเบียบของบานหนึ่งขอท่ีลูกทําตามไดยาก  

 ทําตามข้ันตอนท่ีไดฝกในหองอบรมและพูดคุยถึงผลติดตามและรางวัลท่ีเก่ียวของกับระเบียบขอนี้  

 เตรียมพรอมท่ีจะใหผลติดตามจริง ๆ เม่ือลูกยังทําผิดระเบียบอยู  

 ใชคําชมใหมากเม่ือเด็กทําตามระเบียบ  

 พยายามใชการเพิกเฉยตอไปสําหรับพฤติกรรมดานลบท่ีเรียกรองความสนใจและกดดัน คุณอาจเริ่ม
เพิกเฉยพฤติกรรมใหม ถาอันท่ีเลือกไวในชั่วโมงกอนเด็กหยุดทําหรือลดลงแลว และจะเลือกพฤติกรรม
ใหมไดก็ตอเม่ือคุณไดใหความสนใจในเชิงบวกกับพฤติกรรมท่ีดีท่ีตรงกันขามดวยเทานั้น  

 
กิจกรรมที่บานที่ตองทาํตอเนื่อง: 

 ใชเวลาอยางนอย 5  นาทีตามลําพังกับลูก โดยการเลนท่ีเด็กเปนฝายนํา  

 หันเหพฤติกรรมของลูกออกจากดานลบไปสูดานบวก 

 มีความเสมอตนเสมอปลายกับกฎระเบียบของบานและเสริมแรงดวยการชมและใหรางวัลอยางงาย ๆ 
โดยเฉพาะสําหรับกฎท่ีเด็กทําตามไดยาก  
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 พยายามกินอาหารรวมกันกับท้ังครอบครัวอยางนอยหนึ่งครั้ง 

 พยายามจัดกิจวัตรกอนนอนกับลูก เชน อาบน้ํา ถูฟน เปลี่ยนชุดนอน อานนิทาน และหลับ 

 พยายามลดจํานวนคําสั่งท่ีใชกับลูกตอไป พยายามใหคําสั่งนั้นเฉพาะเจาะจง เปนในเชิงบวก และ
เหมาะสมกับความเปนจริง 

 ชม ตอไป ทํากับลูก ตัวคุณเอง และครอบครัว! 

 ฝกการพูดคุยเก่ียวกับความรูสึก พูดเก่ียวกับความรูสึกของลูก อยางนอยวันละ 3 ครั้ง 

 หยุดพักสักครู เม่ือไหรก็ตามท่ีคุณรูสึกเครียดหรือโกรธ 

 อะไรบางอยางท่ีสนุกและเปนการดูแลตัวคุณเอง 

 บริหารรางกายทุกเชา และฝกผอนคลายรางกายทุกคืน  

 พบหรือสื่อสารกับคูฝกอบรม PLH หนึ่งครั้งในรอบสัปดาห 
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7.6 | ปดทายชั่วโมง  
 

วงกลมแหงความชืน่ชม  

ใหพอแมนั่งเปนวงกลม หันไปหาคนท่ีนั่งขางใดขางหนึ่งเพ่ือจับคู ตอนแรกฝายหนึ่งชมอีกฝายกอน แลวแตละ
คนชมตัวเอง  

กระตุนใหผูเขารวมอบรมสบตากันและเรียกชื่อคนท่ีเขากําลังชมอยู จะชมเรื่องอะไรก็ได แตขอใหจริงใจ  

ควรใหคําชมนั้นเฉพาะเจาะจง เปนปจจุบัน และชมดวยความกระตือรือรน 

หยุดพักสักครู   

ทํากิจกรรม หยุดพักสักครู กับพอแม คุณอาจใชเวลาเพียงสั้น ๆ (ประมาณหนึ่งนาที)   

 หลับตาลงเบา ๆ  

 มุงความสนใจไปท่ีความคิด ความรูสึก และความรูสึกทางประสาทสัมผัสในรางกาย (15 วินาที) 

 มุงความสนใจไปท่ีลมหายใจ (30 วินาที) 

 ขยายความรูสึกตัวออกไปท่ัวรางกายและสังเกตเสียงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว (15 วินาที) 

 ลืมตาข้ึนอีกครั้ง   

 

ตรวจสอบอารมณกอนออกจากหอง (เช็คเอาท)  

ทําตัวอยางของการตรวจสอบอารมณกอนออกจากหอง โดยการบรรยายอารมณของคุณเอง คุณรูสึกถึงมันท่ี
บริเวณไหนของรางกาย และมีความคิดอะไรเชื่อมโยงกับมัน  

ตัวอยางเชน “ฉันรูสึกมีความสุข ฉันรูสึกไดท่ีตาฉัน ฉันดีใจท่ีไดเรียนรูอะไรใหม ๆ”  

ขอบคุณและชมพอแมทุกคนที่มาเขาอบรม! 

 

 
  

โปรดสังเกต: ขอบคุณและชมพอแมทุกคนท่ีตั้งใจมารวมอบรมและทํางานตลอดช่ัวโมงนี้  

ช่ัวโมงนี้คอนขางจะยากหนอย ดังนั้นจึงควรไดรับคําชมเปนพิเศษ หรือแมกระท่ังวางแผนให
รางวัล เปนของหวานจานพิเศษหลังอาหารกลางวัน  

อยาลืมชมตัวเองดวย สําหรับการทํางานหนักในการนําอบรมช่ัวโมงนี้! 
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7.8 | แนวทางการปฏิบัติในการเย่ียมบานสําหรับ 
ชั่วโมงที่เจด็  

 
ตอไปนี้เปนแนวทางการปฏิบัติเม่ือไปเยี่ยมบานสําหรับผูปกครองท่ีขาดการอบรมในชั่วโมงท่ีเจ็ด   

1. ขอบคุณผูปกครองที่ใหเวลาคุณมาพบ 

โปรดจําไวเสมอวาการจัดเวลาใหคุณมาพบอาจเปนเรื่องยากสําหรับพอแม ขอใหพยายามสอบถามให
ม่ันใจวาเปนเวลาท่ีสะดวกจริง ๆ สอบถามดูวามีคนชวยดูแลเด็ก ๆ หรือไม เพ่ือท่ีคุณและพอแมจะไดมี
สมาธิกับการอบรม  
 

2. ทํากิจกรรม หยุดพักสักครู และ การบริหารรางกาย 

ทํากิจกรรมหยุดพักสักครูและบริหารรางกายกับผูปกครอง  

 
3.  พูดคุยกันเร่ืองกิจกรรมทีม่อบหมายใหทําที่บานจากชั่วโมงกอนหนานี้  

ถามผูปกครองวาไดพบสถานการณท่ีทําใหตองใชการเพิกเฉยตอพฤติกรรมเรียกรองความสนใจและ
กดดันของเด็กหรือไม และตรวจสอบดูวาไดทําสิ่งตอไปนี้ไหม: 

 ผูปกครองไดเลือกท่ีจะเพิกเฉยเพียง 1 พฤติกรรมหรือไม?  

 ผูปกครองไดเลือกพฤติกรรมเรียกรองความสนใจและกดดันท่ีจะสามารถใชการเพิกเฉยอยาง 
ไดผลหรือไม (เชน การรองกวน รองไห ดิ้นอาละวาด หรือพฤติกรรมเรียกรองความสนใจและ 
กดดันอ่ืน ๆ)?  

 ผูปกครองไดพยายามใชการหันเหความสนใจเด็กกอนหนึ่งครั้ง กอนท่ีจะใชการเพิกเฉยหรือไม?  

 ผูปกครองไดพยายามใชเวลาใหมากในการสนับสนุนพฤติกรรมดานบวกท่ีตรงขามกับพฤติกรรม
เหลานี้ดวยการชมและใชเวลาตามลําพังกับเด็กหรือไม?   

 ผูปกครองไดใชเทคนิคหยุดพักสักครูในขณะท่ีใชวิธีเพิกเฉยหรือไม?   

 
ถามคําถามเพ่ือสํารวจประสบการณท้ังทางดานลบและดานบวกท่ีอาจเกิดข้ึน โปรดจําไววาคุณกําลงัพยายาม
เสริมสรางความตระหนักในบทบาทพอแมของผูปกครองอยู!  

เนนใหเห็นกอนอิฐบล็อกในเชิงบวกท่ีผูปกครองทําไดดี (แมวาจะมีปญหาบาง) ชวยใหผูปกครองคิดหาทาง
ออกสําหรับปญหาตาง ๆ ท่ีพบ แลวฝกปฏิบัติกับเด็กหรือกับวิทยากรท่ีสวมบทบาทเปนเด็ก  
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4. แนะนําบทเรียนหลัก  

อธิบายใหผูปกครองเขาใจวาชั่วโมงท่ีเจ็ดนี้จะเนนท่ีการใชวิธีใหผลติดตามเพ่ือชวยสงเสริมใหเด็กทําตาม
คําสั่งและระเบียบของบาน ชี้ใหผูปกครองดูวาตอนนี้เราอยูตรงไหนของบานแหงการเกื้อหนุน  

 
5.  คุยกับผูปกครองโดยใหดูเร่ืองเลาพรอมภาพประกอบสําหรับเร่ืองการด้ือหรือไมยอมทํา

ตามคําสั่ง  

อานท้ังสองเรื่องกับผูปกครอง เพ่ือใหเห็นวาเราสามารถทําอะไรไดบางเม่ือเด็กไมยอมทําตามคําสั่ง 
พยายามเนนความสําคัญของการใหเด็กเลือกวาจะทําตามคําสั่งหรือไดรับผลติดตามกอนท่ีจะใหผลติดตาม   

 
6.  ชวยผูปกครองใหกําหนดผลติดตามที่เหมาะสมเมื่อเด็กไมทําตามคาํสั่งอยางใดอยาง

หนึ่ง 

ถามผูปกครองวายังมีคําสั่งบางอยางไหมท่ีเด็กยังไมสามารถทําตามได พยายามตรวจสอบใหแนใจวา
คําสั่งนั้นเฉพาะเจาะจง เปนเชิงบวก และเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง  

ชวยผูปกครองใหกําหนดผลติดตามท่ีเหมาะสมสําหรับคําสั่งแตละอยาง  

 
7.  ฝกการใหผลติดตามเมื่อเด็กไมทําตามคําสั่ง  

ขอใหผูปกครองเลือกเอาคําสั่งหนึ่งอยางท่ีจะฝกทําไดในตอนนี้ แลวใหฝกตามสามสถานการณตอไปนี้: 

a. สถานการณท่ีเด็กไมยอมทําตามคําสั่ง ใหเด็กเลือกวาจะทําตามคําสั่งหรือไดรับผลติดตามกอน เด็ก
เลือกท่ีจะทําตามคําสั่งและไดรับคําชม  

b. สถานการณท่ีเปนการใหผลติดตามแกเด็กหลังจากท่ีเด็กเลือกท่ีจะไมใหความรวมมือ  

c. สถานการณท่ีเปนการใชการเพิกเฉยและการใหผลติดตามรวมกันเม่ือเด็กรองดิ้นอาละวาดหลังจากท่ี
ไดรับผลติดตาม  

ถามผูปกครองวารูสึกอยางไรในขณะท่ีเพิกเฉยตอพฤติกรรมเรียกรองกดดันตลอดเวลาท่ีฝกปฏิบัติ  

 
8.  คุยกับผูปกครองโดยใชเร่ืองเลาสําหรับการใหผลติดตามเมื่อเด็กไมทาํตามกฎของบาน  

อานเรื่องไปกับผูปกครองโดยใชคําถามในคูมือ พยายามเนนความสําคัญของการใหเด็กมีสวนรวมในการ
กําหนดผลติดตามเม่ือเด็กไมทําตามกฎของบาน   

 
9.   ชวยใหผูปกครองไดกําหนดผลติดตามที่เหมาะสมสําหรับกฎของบานแตละขอ  

ถามผูปกครองวามีกฎของบานอยางอ่ืนเพ่ิมเติมอีกไหมท่ีเด็กยังไมสามารถทําตามได พยายามตรวจสอบให
แนใจวาคําสั่งนั้นเฉพาะเจาะจง เปนเชิงบวก และเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง    

ชวยใหผูปกครองไดกําหนดผลติดตามท่ีเฉพาะเจาะจง เหมาะสมกับสภาพความเปนจริง และสมเหตุผล 
สําหรับกฎของบานแตละขอ  
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10.  ฝกการกําหนดผลติดตามทีเ่หมาะสมสําหรับการไมปฏิบัติตามกฎของบาน  

ขอใหผูปกครองเลือกเอากฎของบานหนึ่งอยางท่ีจะสามารถเอามาฝกการใหผลติดตามกับเด็กได: 

a. ผูปกครองและเด็กอยูในสภาพอารมณท่ีสงบ 

b. ชมพฤติกรรมท่ีดีของเด็กหนึ่งอยาง: “ดนัย แมดีใจมากท่ีเห็นลูกนั่งเลนอยูเองเงียบ ๆ ในเวลาท่ีแม
กําลังทํางาน!” 

c. ผูปกครองขอใหเด็กมานั่งใกล ๆ เพ่ือคุยกัน พูดชา ๆ และดวยน้ําเสียงท่ีสงบและชัดเจน  

d. อธิบายใหเด็กฟงวาเขาไดทําผิดกฎของบานขอหนึ่ง:  

“ชวงนี้ลูกมีเรื่องทะเลาะกับนองบอย ๆ นะ”   

a. อธิบายเหตุผลใหเด็กฟงวาเพราะอะไรเรื่องนี้จึงเปนกฎของบานท่ีสําคัญ:  

“แมอยากใหลูกจําไดวามีกฎของบานขอหนึ่ง ท่ีบอกวาลูกจะตองเลนกับนองอยางออนโยน”  

b. อธิบายใหเด็กฟงวาผลติดตามของการทําผิด กฎของบาน ขอนี้คืออะไร:  

“ถาลูกลืมกฎขอนี้ไปวาเวลาเลนกับนองจะตองเลนอยางออนโยน ลูกจะตองหยุดพักแลวไปนั่งบนเสื่อหรือ
เกาอ้ีหนึ่งนาที”   

c. วางแผนการใหรางวัลสําหรับการทําตามกฎของบาน: “ถาลูกลืมกฎขอนี้ไดทุกวันในสัปดาหนี้ เรา
จะไปเท่ียวกันหนึ่งวันเปนพิเศษในวันเสารอาทิตย”  

d. คาดหวังไวในใจวาเด็กคงจะไมตองไดรับผลติดตามขอนี้ (หวังวาเด็กจะใหความรวมมือ): “แมคิดวา
ลูกโตพอท่ีจะทําตามกฎขอนี้ไดแลวนะ”  

e. ขอบใจเด็กท่ีตั้งใจฟง (หากเปนเชนนั้นจริง)   

 
ถามผูปกครองวารูสึกอยางไรในขณะท่ีเพิกเฉยตอพฤติกรรมเรียกรองกดดันตลอดเวลาท่ีฝกปฏิบัตินี้   

 
11.  มอบหมายใหทาํกิจกรรมทบีานสําหรับสัปดาหนี้  

กิจกรรมสําหรับทําท่ีบานสัปดาหนี้คือใหพยายามเสริมความแข็งแรงของฝาผนังบานแหงการเกื้อหนุน
ตอไปดวยการใชเวลาตามลําพังกับเด็ก การพูดคุยกันเรื่องความรูสึก และการชม ผูปกครองควรฝกการ
ออกคําสั่งท่ีเฉพาะเจาะจงและเปนเชิงบวกแกเด็กดวย 

ผูปกครองควรเตรียมการใหผลติดตามสําหรับการท่ีเด็กไมยอมทําตามคําสั่ง และพูดคุยกับเด็กเรื่องการ
กําหนดผลติดตามและการใหรางวัลสําหรับกฎของบานหนึ่งขอท่ีเด็กไมสามารถทําตามไดจนถึงขณะนี้
ดวย  
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12. ทบทวนกอนอิฐบล็อกที่สาํคัญสําหรับการใหผลติดตาม  

a. สังเกตวามีพฤติกรรมอะไรท่ีควรใชในการใหผลติดตาม  

b. ถาเปนไปไดใหเลือกผลติดตามท่ีสอดคลองหรือสัมพันธกับพฤติกรรมนั้น  

c. ตรวจสอบใหม่ันใจวาผลติดตามนั้นจะใชไดกับเด็กท่ีมีอายุขนาดลูกของผูปกครองคนนี้และไมรุนแรง
เกินไป  

d. เชนเดียวกันกับท่ีการชมจะตองทําทันทีหลังจากท่ีเด็กทําอะไรบางอยางท่ีดี การใหผลติดตามก็ตอง
ทําโดยเร็วท่ีสุดเหมือนกัน 

e. ตรวจสอบใหม่ันใจวาสามารถใหผลติดตามนั้นไดจริง  

f. สําหรับกฎของบาน ผูปกครองสามารถบอกลูกลวงหนาไดวาผลติดตามจะเปนอะไร  

g. หากเด็กไมยอมทําตามคําสั่ง คุณควรใหเด็กเลือกระหวางการทําตามหรือการไดรับผลติดตาม ใหเวลา
เด็กประมาณ 10 วินาทีเพ่ือตัดสินใจ! 

h. หากเด็กยังลืมหรือทําผิดกฎของบานตอไปอีก ใหผลติดตามทันที เด็กจะเลือกไมไดอีกเพราะเด็กได
เลือกท่ีจะลืมหรือไมทําตามกฎแลว   

i. ใชน้ําเสียงท่ีเปนมิตร พูดชา ๆ และม่ันคง พยายามสงบอารมณในขณะใหผลติดตาม 

 
13. ชมคร้ังสุดทายและกลาวลา  

ขอบคุณและชมพอแมท่ีใหเวลาเรา ควรชมลูกหรือเด็กดวย เตือนความจําพอแมวาการอบรมครั้งตอไปจะ
เปนเม่ือไหร และกระตุนใหไปเขารวมใหได! 
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7.8 | การสงขอความเตือนทางโทรศัพท 
ควรสงในสัปดาหระหวางการอบรมแตละครั้ง 

 

คร้ังที่ 1: 

สงหลังวันท่ีมีการอบรมช่ัวโมงท่ี 7 ถึงพอแมท่ีมาเขารวมอบรม: 

สวัสดีคะ [ชื่อของผูปกครอง] ขอบคุณมากท่ีมารวมอบรมดวยกันเม่ือวานนี้ พวกเราดีใจมากท่ีไดพบคุณ!  
โปรดจําไววาการใหผลติดตามจะตองเฉพาะเจาะจง เหมาะสมกับสภาพความเปนจริง และทําทันที โปรดให
เด็กไดเลือกวาจะทําตามคําสั่งกอนท่ีจะใหผลติดตามถาเด็กไมทําตาม มันจะชวยใหเด็กไดเลือกท่ีจะทําดีและ
ชวยใหเขาอยูใตแสงอาทิตยแหงการเอาใจใสในเชิงบวก! ขอบคุณมากคะ [ชื่อของวิทยากร]  

 
สงหลังวันท่ีมีการอบรมช่ัวโมงท่ี 7 ถึงพอแมท่ีไมไดมาเขารวมอบรม: 
สวัสดีคะ คุณ (ชื่อผูปกครอง) พวกเราเสียดายมากท่ีคุณไมไดมารวมอบรมดวยกันเม่ือวานนี้ สิ่งท่ีเราเรียนรูกัน
สําหรับสัปดาหนี้คือการใหผลติดตามเม่ือเด็กไมยอมทําตามคําสั่งหรือลืมทําตามกฎของบาน กรุณาบอกดวย
วาดิฉันจะโทรหาคุณไดเม่ือไหร เพ่ือจะไดมาเลาใหคุณฟงวาเราทําอะไรไปแลวบาง หวังวาคงไดขาวจากคุณ
เร็ว ๆ นะคะ ขอบคุณมากคะ [ชื่อของวิทยากร]  
 
คร้ังที่ 2: 

สง 2 วันหลังจากการสงขอความครั้งกอนหนานี้ (ถึงผูปกครองทุกคน):  

สวัสดีคะ คุณ (ชื่อผูปกครอง)! โปรดจําไววาการใหผลติดตามควรใชเปนกรณีสุดทายจริง ๆ เราควรเสริมความ
เขมแข็งของกําแพงบานแหงการเก้ือหนุนตอไป ขอใหพยายามใชเวลาตามลําพังกับลูกอยางนอยวันละ 5 นาที 
ชมลูกเม่ือเขาทําดี ออกคําสั่งท่ีเปนในเชิงบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง ขอให
เสมอตนเสมอปลายกับการใชกฎของบานและการทํากิจวัตรประจําวัน การทําแบบนี้จะชวยใหเด็กรูสึกวามีคน
รัก ปลอดภัยและม่ันคง! ขอบคุณมากคะ [ชื่อของวิทยากร]  

 
คร้ังที่ 3: 

สงหนึ่งวันกอนการอบรมครั้งท่ี 8 (ถึงผูปกครองทุกคน): 

สวัสดีคะ! โปรดจําไววาการอบรมครั้งตอไปของ PLH สําหรับเด็กเล็ก ชั่วโมงท่ี 8 จะพบกันวันท่ี  [เติมวันและ
เวลา] เราจะมีการฉลองการจบหลักสูตรการอบรม พวกเรารอคอยท่ีจะไดพบคุณนะคะ! ขอบคุณมากคะ [ชื่อ
ของวิทยากร] 
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 ชั่วโมงท่ี 8: 

 

 

 

 

 

 

ชวยใหแสงแดดแหงความสนใจ 
ในเชิงบวกฉายตอไป 
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เปาหมาย เพ่ือเรียนรูวิธีการตาง ๆ ท่ีจะหลีกเล่ียงการใหผลติดตาม   
เพ่ือทบทวนประสบการณของพอแมในการมาเขารวมอบรม  
เพ่ือคนหาวิธีท่ีจะชวยเหลือตัวเองตอไปในฐานะพอแมหรือผูปกครอง 

กอนอิฐบล็อก  เพ่ือคนหาวิธีการตาง ๆ ท่ีจะหลีกเลี่ยงการใหผลติดตามโดยการคิด
ลวงหนา ถึงสถานการทาทายท่ีอาจเกิดข้ึนได 

 รักษาฐานรากและฝาผนังบานของคุณใหแข็งแรง  

 โปรดจําไววาคุณจะตองชวยใหลูกอยูในแสงแดดแหงความเอาใจใสใน
ทางบวกเสมอ! 

 พยายามติดตอสื่อสารกับคูฝกอบรม PLH ของคุณและแหลงสนับสนุนอ่ืน 
ๆ ตอไป 

วัสดุอุปกรณ   แบบฟอรมลงทะเบียน ปายชื่อ กระดาษฟลิปชารต 

 โปสเตอรรูปบานแหงการเก้ือหนุน เอกสารแจกผูปกครอง เรื่องประกอบ
ภาพ  

 แบบประเมินความพึงพอใจโดยรวม  

 อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับเวลาพัก 

กลาวตอนรับ (5 นาที)  กลาวตอนรับและแสดงความชื่นชมกลุม ขอบคุณท่ีเขามา  

 หยุดพักสักครู 

 ตรวจสอบอารมณกอนเริ่มตน  

 การออกกําลังกาย  

 แสดงใหเห็นความกาวหนาของกลุมบนภาพบานแหงการเกื้อหนุน 

พูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมท่ี
ไปทําท่ีบาน  
(30 นาที) 

 พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณจากชั่วโมงกอน ๆ เก่ียวกับการใหผลติดตาม  

 ขอใหพอแมเลาประสบการณท่ีดีเปนพิเศษและท่ีทาทาย และฝกวิธีแกไข  

กิจกรรมกระตุนพลัง (3 นาที) 
บทเรียนหลัก 
การหลีกเล่ียงการใหผล
ติดตาม (30 นาที) 

 เรื่องเลาพรอมภาพประกอบ เรื่องท่ี 20: วิธีการตาง ๆ ท่ีจะหลีกเลี่ยงการ
ใหผลติดตาม  

 เรื่องเลาพรอมภาพประกอบ เรื่องท่ี 21: การชวยใหเด็กมีสวนรวมในการ
แกปญหา  

 ฝกปฏิบัติ: ชวยใหเด็กมีสวนรวมในการแกปญหา  

พักรับประทานอาหารวางและกิจกรรมกระตุนพลัง (10 นาที) 
ทบทวนตรึกตรอง 
(30 นาที) 

 คิดทบทวนดวยกัน: ประสบการณท่ีเราไดรับขณะอยูในการอบรมและการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับเรา   

 กิจกรรมศิลปะ: เลาสูกันฟงเรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับพอแมและลูก 
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กาวตอไป 
(30 นาที) 

 นิทาน: ซุปกอนหิน   

 อภิปราย: หลังจากเสร็จส้ินการอบรมแลวจะสนับสนุนลูก ๆ ของเรา
ตอไดอยางไร 

กิจกรรมตอเนื่อง   
(5 นาที) 

 ใชเวลาตามลําพังอยูกับลูกอยางนอย 5 นาที ใชกิจกรรมการเลนโดย
ใหเด็กเปนฝายนํา 

 ใชคําพูดบรรยายความรูสึกตาง ๆ กับลูก  

 ชมลูกเม่ือเขาทําดี  

 ใหรางวัลและสิ่งจูงใจเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมท่ีดี  

 ออกคําสั่งท่ีเปนเชิงบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับสภาพความ
เปนจริง  

 ใชคําสั่งเพ่ือหันเหเด็กจากพฤติกรรมลบเปนพฤติกรรมบวก  

 พยายามเสมอตนเสมอปลายกับระเบียบของบานและกิจวัตรประจําวัน  

 ใชการเพิกเฉยและการใหผลติดตามเปนวิธีสุดทายสําหรับพฤติกรรมท่ี
แกยาก  

 ดึงใหเด็กเขามามีสวนรวมในการแกปญหา  

 ฝกการดูแลตัวเอง: หยุดพักสักครู และ บริหารรางกาย  

 รักษาความสัมพันธและติดตอกับเครือขายท่ีสนับสนุนคุณอยูเสมอ  

ปดทายช่ัวโมง  
(15 นาที) 

 เตือนความจําพอแมเรื่องการฉลองจบการอบรม  

 แจกประกาศนียบัตรหากไมมีงานฉลอง  

 กิจกรรม: การแผเมตตา    

 ตรวจสอบอารมณกอนออกจากหอง (เช็คเอาท) ขอบคุณและชมพอแมท่ี
มารวมอบรม 

รับประทานอาหาร  
(30 นาที) 

 พอแมรับประทานอาหารรวมกันพรอมกับของหวานพิเศษ  



 

277 
 

การเล้ียงดูเด็กเพ่ือใหมีสุขภาพดีตลอดชีวิต สําหรับเด็กเล็ก – ฉบับภาษาไทย    |   ชั่วโมงท่ี 8 
หลักสูตรการอบรม 
คูมือวิทยากร  

 

8.1 |  ขอความที่ควรอานกอนเพ่ือเตรียมนําเสนอ
ชั่วโมงที่แปด 

สวนนี้เปนขอมูลสําหรับวิทยากรเพ่ือเตรียมการอบรมในช่ัวโมงท่ีแปดเทานั้น เปนขอมูลเพ่ือให
จําไดวามีหลักการสําคัญอะไรบางในขณะท่ีนําเสนอการอบรมใหผูปกครอง เนื้อหาของการ
อบรมจะเริ่มท่ีตอน 8.2 

 

ชั่วโมงท่ีแปดเปนชั่วโมงสุดทายของหลักสูตรการอบรม PLH สําหรับเด็กเล็ก!  

ตลอดการอบรม พอแมและผูปกครองเด็กไดทุมเทกําลังและเวลาทํางานดวยกันเพ่ือสรางบานแหงการ
เกื้อหนุนสําหรับลูกหลานของพวกเรา  

ตอนนี้ถึงเวลาท่ีจะตองสรุปทบทวนถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีพอแมและเด็ก ๆ ไดประสพแลว  

และยังเปนเวลาท่ีพอแมจะตองเติมพลงัตอไปในบานแหงการเกื้อหนุน เพ่ือท่ีลูก ๆ จะไดเติบโตข้ึนมาเปนคน
ท่ีสุขภาพดี มีความสุข และเปนท่ีรักของทุกคน 

 

คนหาวิธีการตาง ๆ ที่จะหลีกเลี่ยงการใหผลตดิตาม  

วิทยากรเริ่มชั่วโมงท่ีแปดโดยการพูดคุยถึงวิธีการตาง ๆ ท่ีจะหลีกเลี่ยงการใหผลติดตามเม่ือเด็กไมใหความ
รวมมือหรือทําผิดระเบียบของบาน เม่ือถึงตอนนี้ผูปกครองควรจะไดใชเทคนิคตาง ๆ หลายอยางท่ีเขาได
เรียนรูจากหลักสูตรนี้แลว  

ซ่ึงควรจะประกอบดวยเทคนิคและหลักการดังตอไปนี้  

1. มีความสัมพันธเชิงบวกกับเด็กจากการใชเทคนิค การใชเวลาตามลําพังกับเด็ก   

2. ชวยใหเด็กไดจัดการกับอารมณของตนเองโดยใชเทคนิค การพูดคุยเกี่ยวกับอารมณ  

3. ใชเทคนิคการชมและใหรางวัลเพ่ือกระตุนใหพฤติกรรมเชิงบวกเกิดข้ึนบอยกวาเดิมอีก  

4. สามารถออกคําสั่งอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยใชเทคนิคการออกคําส่ังท่ีเปนเชิงบวก เฉพาะเจาะจง 
และเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง  

5. ใชเทคนิคหันเหเด็กไปสูพฤติกรรมดานบวกกอนท่ีพฤติกรรมดานลบจะเกิดข้ึน  

6. กําหนดระเบียบและกิจวัตรประจําวันของบานเก่ียวกับพฤติกรรมบางอยาง และบังคับใชอยางเสมอตน
เสมอปลาย     

ควรเตือนผูปกครองวาการเพิกเฉยและการใหผลติดตามควรใชเปนวิธีสุดทายเทานั้น และควรมุงพยายามใช
ทักษะการเลี้ยงดูเด็กดานบวกจากหลักสูตรนี้มากกวา เพ่ือเปนการชวยใหเด็กอยูภายใตแสงอาทิตยแหงความ
เอาใจใสท่ีอบอุนตลอดเวลา! 

ในขณะเดียวกันวิทยากรควรชวยใหพอแมคิดหาวิธีหลีกเลี่ยงการใหผลติดตามโดยการคาดการณลวงหนาและ
ลงมือทําอะไรบางอยางเสียกอนท่ีจะเกิดปญหาข้ึน ผูปกครองควรมีความตระหนักถึงปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน
แลวทําอะไรบางอยางเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดปญหานั้น  
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การใหเด็กมีสวนรวมในการแกปญหา   

วิทยากรพูดคุยกับผูปกครองถึงวิธีการตาง ๆ ท่ีจะชวยใหเด็กมีสวนรวมในการแกไขความขัดแยงและความทา
ทาย ตลอดเวลาของการอบรมนี้ คุณไดแสดงแบบอยางของการปฏิบัติตามข้ันตอนสําคัญในการแกปญหากับ
พอแมอยูแลว  

 

การแกปญหาจะมีขั้นตอนสําคัญอยู 5 ขั้น คือ: 

1. ระบุหรือแยกแยะ กําหนดใหไดวาปญหาคืออะไร 

2. รวมกันคิดหาทางแกไข  

3. เลือกวิธีแกไข  

4. ทดลองใชวิธีแกไขท่ีเลือกนั้น  

5. พิจารณาทบทวนวาวิธีแกไขนั้นไดผลดีหรือไม  

แตละสัปดาห ในการพูดคุยกันเก่ียวกับกิจกรรมท่ีเอาไปทําท่ีบาน และเรื่องเลาพรอมภาพประกอบ พอแมได
ใชข้ันตอนขางบนเพ่ือชวยหาทางแกปญหาและทดลองใชดูวาจะแกปญหาท่ีตองเผชิญไดไหม  

 

การสอนใหเด็กแกปญหาดวยตัวเองเปนทักษะที่เด็กสามารถนําติดตัวไปใชไดตลอดชีวิต 
ชางเปนของขวญัท่ีวิเศษจริง ๆ! 

 

การรักษาความมชีวีิตชีวาในบานแหงการเกื้อหนุนไว 

ในชั่วโมงสุดทายของการอบรมนี้ พอแมจะมีโอกาสไดทํา 2 อยางเพ่ือชวยใหเขาไดกาวตอไป:  

1. การพิจารณาทบทวน 

พอแมจะมีโอกาสไดทบทวนเก่ียวกับประสบการณของการมารวมอบรม แลวแบงปนเลาสูกันฟง วาเขาได
เปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงท่ีเขาสังเกตไดจากพฤติกรรมของลูกหลานและจากชีวิต
ความเปนอยูท่ีบาน การแลกเปลี่ยนเชนนี้จะชวยใหแตละคนไดทําความเขาใจกับประสบการณท่ีไดรับ และ
ไดรับฟงวาชีวิตของสมาชิกกลุมคนอ่ืน ๆ ไดรับผลกระทบจากการอบรมนี้อยางไร  

การพูดคุยกันนี้ยังเปนโอกาสท่ีจะไดพิจารณาวาการใชวิธีการอบรมสั่งสอนเด็กแบบใหม ๆ ท่ีไดเรียนรูจากการ
อบรมครั้งนี้มีคุณประโยชนอยางไร กิจกรรมนี้จะชวยพอแมใหตัดสินใจไดเอง วาวิธีการอบรมสั่งสอนแบบไหน
จะดีท่ีสุดสําหรับลูก ๆ ของตน  

วิทยากรควรชวยใหพอแมตระหนักวาทักษะการเลี้ยงดูเด็กจากหลักสูตรการอบรม PLH สําหรับเด็กเล็กนี้จะ
ชวยสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางพอแมหรือผูดูแลกับเด็ก ท่ีมีรากฐานมาจากความรัก ความอบอุน ความ
เคารพในศักดิ์ศรี และการเลี้ยงดูท่ีเสมอตนเสมอปลาย  

เราหวังวาเม่ือมาถึงตรงนี้ของการอบรมแลว พอแมคงจะสรุปไดอยางนี้ดวยตัวเอง! 
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2. กาวตอไป 

ชั่วโมงสุดทายของการอบรมนี้อาจเปนการทาทายความรูสึกของพอแมหลายคน เพราะหลักสูตร PLH สําหรับ
เด็กเล็ก ไดเปนแหลงของกําลังใจหรือการสนับสนุน และเปนชุมชนท่ีพอแมหลายคนรูสึกวามีประโยชนและมี
คุณคาตอชีวิต  

การสนับสนุนนี้ไมจําเปนตองจบลงเพียงเทานี้  

เม่ือถึงตอนนี้ พอแมจะไดฟงนิทานเรื่อง “ซุปกอนหิน” ซ่ึงจะแสดงใหเห็นวาความรูความเชี่ยวชาญตาง ๆ นั้น
มีอยูในชุมชนตลอดมาอยูแลว  

พูดอีกอยางหนึ่งก็คือ ท่ีจริงแลวพอแมเปนผูเช่ียวชาญอยูแลวนั่นเอง  

แมวาหลักสูตรการอบรมจะชวยนําเอาทักษะเหลานี้ข้ึนมานําเสนอใหมองเห็นไดงาย แตกอนอิฐบล็อกท้ังหมด 
ความเห็น และวิธีการแกปญหา ลวนมาจากพอแมท้ังสิ้น  

ดวยเหตุนี้ เราจึงควรเชิญชวนใหพอแมพูดคุยกันวาจะมีวิธีไหนบางท่ีจะชวยใหพอแมไดนําเอาสิ่งท่ีไดเรียนรูใน
ครั้งนี้ท่ีเปนเสมือนกอนอิฐบล็อกไปใชประโยชนในชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดไปไดอยางไร  

ซ่ึงอาจจะทําไดดวยการพบปะกันเปนกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือนเดือนละครั้งหรือสัปดาหละครั้ง การพบปะกัน
ระหวางคูฝกอบรม PLH สําหรับเด็กเล็กดวยกัน หรืออะไรอยางอ่ืนก็ได แลวแตจะตกลงกัน   

วิทยากรควรแสดงความพรอมท่ีจะสนับสนุนและสงเสริมไมวาพอแมจะตกลงกันวาจะทําอะไรก็ตาม  

คุณอาจจะตรวจสอบดูวามีแหลงสนับสนุนอยูท่ีไหนบาง เชน การพบกับกลุมเปนครั้งคราว การจัดหองประชุม
ใหใชสําหรับการพบปะกันในอนาคต ฯลฯ  
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8.2 | กลาวตอนรับ  
 

หยุดพกัสักครู 

วิทยากรนํากิจกรรม หยุดพักสักครู 1 นาทีในตอนตนชั่วโมง การทําเชนนี้จะชวยใหพอแมรูสึกสบายท่ีจะทํา
กิจกรรมนี้ และสามารถทําไดดวยตัวเอง 

 

ตรวจสอบอารมณตอนเร่ิมตน (เช็คอิน)  

เชิญชวนพอแมและผูปกครองใหผลัดกันพูดรอบวง วาเชานี้เขารูสึกอยางไรบาง พอแมควรเลาถึงอารมณของ
ตนเอง เขารูสึกถึงอารมณนี้ตรงบริเวณไหนของรางกาย และมีความคิดอะไรท่ีเชื่อมโยงกับอารมณนี้  

ตัวอยางเชน “ฉันรูสึกกังวล ฉันรูสึกถึงมันไดท่ีไหลท้ังสองขาง ฉันกังวลวาเดือนนี้จะมีเงินพอซ้ืออาหารหรือ
เปลา” หรือ ““ฉันรูสึกตื่นเตน ฉันรูสึกไดบริเวณทรวงอกนี่ ฉันกําลังจะไดเฟอรนิเจอรใหม!”  

 

การบริหารรางกาย 

ครั้งนี้จะเปนโอกาสสุดทายท่ีผูปกครองจะไดทํากิจกรรมบริหารรางกายดวยกัน  

ใหเวลากับการทบทวนข้ันตอนตาง ๆ ของการบริหารรางกาย ยืดตัว แยกเปนสวน ๆ จากหัวถึงเทา และการ
เขยาท้ังตัว  

คุณอาจทบทวนกิจกรรมทางรางกายอ่ืน ๆ ท่ีเคยทําในการอบรมนี้ เชน การหมุนไหลเปนวงกลม การนวดหลัง 
การตรวจรางกาย  

โปรดจําไววาสิ่งสําคัญท่ีสุดคือการหายใจ!!! 

 

บานแหงการเกื้อหนุน  

แสดงความดีใจและชื่นชมกับพอแมท่ีไดสราง บานแหงการเกื้อหนุน จนเสร็จเรียบรอย  

ควรเนนย้ําใหเห็นความสําคัญของการใชฐานรากของ บานแหงการเกื้อหนุน (การใชเวลาตามลําพัง การชม 
การใหรางวัล) ตอไปอีก ไมเชนนั้นแลว บานอาจจะพังลงมาได  

“แสงแดดแหงความเอาใจใสในดานบวก” เปนเครื่องเตือนใจท่ีดี วาการใหความสนใจในทางบวกกับเด็ก ๆ 
จะเสริมสรางรากฐานและทําให บานแหงการเกื้อหนุน ม่ันคงแข็งแรงยิ่งข้ึน  
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8.3 | การพูดคุยเกี่ยวกับกจิกรรมที่ไปทาํที่บาน 
 

วิทยากรนําการสนทนาเก่ียวกับกิจกรรมท่ีบานจากชั่วโมงกอน คือ การใหผลติดตาม  

 

ทบทวน คําแนะนําเรื่องการใหผลติดตาม จากชั่วโมงกอนเพ่ือเตือนใจใหคิดถึง กอนอิฐบล็อกท่ีสําคัญ ท่ีใช
ในการใหผลติดตามเม่ือเด็กไมทําตามคําสั่งและระเบียบของบาน   

ควรย้ําเตือนอีกครั้งวาพอแมควรพยายามหลีกเลี่ยงการใชผลติดตามเสียตั้งแตตอนแรก (เชน เตือนหรือให
คําแนะนําในเชิงบวกกอน)  

วิทยากรควรเตือนความจําพอแมดวยวาเม่ือไหรท่ีการใหผลติดตามอาจจะไมเหมาะกับสภาพความเปนจริง 
ข้ึนอยูกับระดับของพัฒนาการและอายุของเด็ก  

ควรย้ําวาพอแมควรใชการใหผลติดตามในลักษณะท่ีเสมอตนเสมอปลาย และทําอยางท่ีพูดจริง (ไมใชขูแตไม
ทํา)  

ทายท่ีสุด ถามพอแมวาใครมีประสบการณท่ีดีจากการใชเวลาอยูตามลําพังกับเด็กบาง เพ่ือท่ีเขาจะไดเสริม
ความเขมแข็งใหกับฝาผนัง บานแหงการเกื้อหนุน ตอไป  

ประเด็นสําคัญท่ีควรตระหนักคือ: 

 พอแมไดพยายามเลี่ยงการใหผลติดตามโดยการหันเหและ/หรือลงมือทําอะไรบางอยางกอนท่ีเด็กจะเริ่ม
แสดงพฤติกรรมท่ีเปนปญหาหรือไม?  

 ผูปกครองไดใหเด็กเลือกท่ีจะทําตามคําสั่ง (เชน เตือนกอน) กอนท่ีจะใหผลติดตามเม่ือเด็กไมยอมทําตาม
คําสั่งหรือไม? พอแมพูดวาอยางไร? วิทยากรอาจขอใหสาธิตใหดูโดยการหันไปหาผูปกครองอีกคนแลว
สมมุติวากําลังพูดกับลูก  

 ผลติดตามท่ีใหไปนั้นเหมาะสมกับอายุและระดับพัฒนาการของเด็กหรือไม? สัมพันธกับพฤติกรรมท่ีเปน
ปญหาหรือไม? พอแมไดใหผลติดตามจริงตามท่ีบอกวาจะทําหรือไม?  

 พอแมไดพูดคุยกับเด็กเก่ียวกับการใหผลติดตามและการใหรางวัลสําหรับระเบียบของบานหนึ่งขอท่ียากท่ี
จะทําตามไดหรือไม? 

 พอแมไดใชการเพิกเฉยสําหรับพฤติกรรมท่ีควรใชหรือไม (เชน การรองงอแง รองไห ด้ินอาละวาด หรือ
พฤติกรรมเรียกรองความสนใจและกดดันอยางอ่ืน)?  

 พอแมไดใหเวลามาก ๆ กับการสนับสนุนหรือชื่นชมกับพฤติกรรมตรงขามท่ีเปนดานบวก ดวยการชมและ
ใหรางวัลหรือไม? 

 มีใครตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติมเปนพิเศษอีกไหม? คุณอาจอยากทําบทบาทสมมุติหรือแมกระท่ังไป
เยี่ยมบานเพ่ือใหความชวยเหลือเปนพิเศษก็ได  
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คําถามที่อาจใชไดในการพูดคุยเกีย่วกับกิจกรรมที่ทําที่บานในชั่วโมงที่แปด: 

1. คุณอาจเปดโอกาสใหพอแมไดคุยกันเปนคูกอนก็ได กอนท่ีจะนําการพูดคุยกันเปนกลุมใหญ เพ่ือใหเขา
ไดมีโอกาสทบทวนกอนวามีอะไรเกิดข้ึนในชวงท่ีผานมาบาง  

2. ใครอยากเลาใหกลุมฟงบางวาการใชการเตือนและการใหผลติดตามเม่ือลูกไมยอมทําตามคําสั่งไดผลเปน
อยางไรบาง? คําสั่งท่ีใหคืออะไร? ผลติดตามคืออะไร? แลวในท่ีสุดลงเอยอยางไร?  

3. ใครอยากเลาใหกลุมฟงบาง วามีเหตุการณท่ีสามารถคาดการณลวงหนาและทําใหเลี่ยงสถานการณท่ีเด็ก
อาจทําอะไรไมดีได? คุณใชวิธีการแบบไหน? 

4. (หมายเหตุสําหรับวิทยากร: คุณจะตองชมใหมากเปนพิเศษสําหรับตัวอยางของการเลี้ยงดูเด็กเชิงรุก
แบบนี!้) 

5. ใครอยากเลาใหกลุมฟงบาง วาไดพูดคุยตกลงกับลูก วามีระเบียบของบานขอไหนท่ีลูกมีปญหาการทํา
ตามและการใหผลติดตามเม่ือทําไมไดควรเปนอะไร หรือถาทําไดรางวัลควรเปนอะไร? ผลติดตามท่ีให
คืออะไร? เด็กตอบสนองอยางไร? การพูดคุยกันนั้นสามารถชวยเด็กใหทําตามระเบียบหรือไม? และคุณ
สามารถใหผลติดตามจริงตามท่ีไดพูดไวเม่ือลูกคุณไมไดทําตามระเบียบหรือไม?  

6. (หมายเหตุสําหรับวิทยากร: ควรตรวจสอบวาผูปกครองฝกปฏิบัติโดยใชระเบียบของบานท่ีเขาเลือกใน
ชั่วโมงกอนหรือไม)  

7. คุณสามารถใชการหันเห การดึงความสนใจ หรือการเพิกเฉยเม่ือลูกของคุณมีพฤติกรรมดานลบท่ี
เรียกรองความสนใจหรือไม? 

8. ใครอยากเลาใหกลุมฟงบาง วาประสบการณของการเลนกับลูก ชมลูก ใหรางวัล หรือออกคําสั่ง เปน
อยางไรบาง?  

9. มีใครมีคําถามเก่ียวกับทักษะการเลี้ยงดูอ่ืน ๆ ท่ีเราไดพูดถึงในการอบรมอีกบางไหม? 

 

โปรดสังเกต: ควรใชโอกาสสุดทายนี้ฝกการแกปญหาที่เผชญิในกลุมดวย! 

 

ในขณะที่พูดคุยกับผูปกครองแตละคนควรทาํส่ิงตอไปนี้: 

 ชมผูปกครองท่ียกเอาเรื่องปญหาหรือความทาทายท่ีพบท่ีบานข้ึนมาเลาใหฟง  

 ชวยกันกับผูปกครองคิดหาทางออกสําหรับปญหาท่ีพบในการทํากิจกรรมท่ีบานนี้  

 กระตุนใหผูปกครองท้ังกลุมคิดหาทางเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ท่ีพบรวมกัน  

 เลือกเอาวิธีการใดวิธีการหนึ่งท่ีกลุมเสนอมา แลวฝกปฏิบัติ  

 แลวชวยกันประเมินวาวิธีนั้นไดผลดีหรือไม แลวกระตุนใหผูปกครองเอาไปลองใชท่ีบานอีก   

 

 
  



 

283 
 

การเล้ียงดูเด็กเพ่ือใหมีสุขภาพดีตลอดชีวิต สําหรับเด็กเล็ก – ฉบับภาษาไทย    |   ชั่วโมงท่ี 8 
หลักสูตรการอบรม 
คูมือวิทยากร  

 

8.4 | บทเรียนหลัก – การชวยใหเดก็มีสวนรวมใน
การแกปญหา  

 

เร่ืองเลาพรอมภาพประกอบ เร่ืองที่ 20 – วิธีการตาง ๆ ที่จะหลกีเลีย่งการใหผล
ติดตาม … 

 

ขอสังเกตสําหรับเร่ืองท่ี 20 

เรื่องนี้ชวยใหผูปกครองคิดวาจะมีวิธีหลีกเลี่ยงการใหผลติดตามไดอยางไรบาง 

 

กอนอิฐบล็อก 

ตอไปนี้เปนกอนอิฐบล็อกท่ีวิทยากรอาจชวยใหพอแมแยกแยะออกมาจากเรื่องเลาเรื่องนี้ได:  

 พยายามหลีกเลี่ยงการใหผลติดตามโดยการชวยใหเด็กสามารถทําตามคําสั่งไดงายข้ึน  

 คํานึงถึงระดับพัฒนาการของเด็ก และพิจารณาวาอะไรท่ีเด็กนาจะเขาใจและทําไดในวัยนี้ 

 คําสั่งควรเปนในเชิงบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง! 

 ชวยใหเด็กอยูภายใตแสงแดดแหงความเอาใจใสในเชิงบวกเสมอ! 
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ชองท่ี 1 แสดงใหเห็นแมกับนอยหนา (อายุ 7 ขวบ) กําลังวาดรูปอยูดวยกัน ใหถามผูปกครองดังตอไปนี้: 

 คุณภาพของการปฏิสัมพันธระหวางแมกับนอยหนาเปนอยางไรบาง? อารมณของท้ังสองคนเปน
อยางไร? 

(คําตอบท่ีอาจจะได: เปนในเชิงบวก เขากําลังสนุกอยูดวยกัน เขาดูมีความสุข พอใจ และมีสมาธิจด
จอกับสิ่งทีกําลังทําอยู) 

ชองที่ 2 แสดงใหเห็นแมกําลังชมนอยหนา แลวก็เตือนนอยหนาวาถายังระบายสีบนโตะตอไปอีกแมจะตอง
ยึดสีเทียนไปเก็บ   ใหถามผูปกครองดังตอไปนี้: 

 แมจะทําอะไรอยางอ่ืนไดบาง แทนท่ีจะเตือนนอยหนาวาจะตองใหผลติดตามถายังระบายสีบนโตะ
ตอไปอีก? 

(คําตอบท่ีอาจจะได: แสดงวิธีวาดบนกระดาษใหนอยหนาดู เอากระดาษแผนท่ีใหญกวาเดิมมารอง
กระดาษท่ีนอยหนาใชวาด มีทางออกอ่ืน ๆ ท่ีเปนไปไดอีกมากมาย!) 

กอนอิฐบล็อก: พยายามหลีกเลี่ยงการใหผลติดตามโดยการชวยใหเด็กสามารถทําตามคําสั่งไดงายข้ึน  

 ถานอยหนายังอายุนอยกวานี้ (เชนสามขวบ) แมควรจะจัดการตางจากนี้อยางไร?  

(คําตอบท่ีอาจจะได: อาจตองพิจารณาวานอยหนาสามารถทําไดไหมท่ีจะวาดเฉพาะในกระดาษแผน
เล็ก หรือจะเขาใจคําสั่งของแมไดหรือไม)  

กอนอิฐบล็อก: คําสั่งควรเปนในเชิงบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง! 

กอนอิฐบล็อก: คํานึงถึงระดับพัฒนาการของเด็ก และพิจารณาวาอะไรท่ีเด็กนาจะเขาใจและทําไดในวัยนี้  

ชองท่ี 3 แสดงใหเห็นแมยึดเอาสีเทียนจากนอยหนาเม่ือนอยหนายังระบายสีบนโตะตอไป ใหถามผูปกครอง
ดังตอไปนี้: 

 จะเกิดอะไรข้ึนถาแมไมยึดสีเทียนเม่ือนอยหนายังยังระบายสีบนโตะตอไป  ? 

(คําตอบท่ีอาจจะได: นอยหนาคงจะไมเชื่อแมครั้งหนาเวลาท่ีแมเตือนวาจะใหผลติดตามอีก)  

ชองท่ี 4 แสดงใหเห็นวาท้ังแมและนอยหนาไมพอใจเม่ือแมยึดเอาสีเทียนไป ใหถามผูปกครองดังตอไปนี้: 

 ตอนนี้คุณภาพของการปฏิสัมพันธระหวางแมกับนอยหนาเปนอยางไรบาง? 

(คําตอบท่ีอาจจะได: ไมคอยเปนมิตรหรือใกลชิด ท้ังสองคนดูทาทางไมพอใจ) 

 ทําไมการท่ีแมเตือนนอยหนาแลวใหผลติดตาม (โดยการยึดสีเทียน) จึงเปนวิธีท่ีไมคอยมีผลดี?  

(คําตอบท่ีอาจจะได: เพราะมันสงผลใหท้ังสองคนไมมีประสบการณท่ีดีดวยกัน เพราะมันทําใหแม
ตองคิดหากิจกรรมอ่ืนมาทํากับนอยหนาอีก เพราะถึงตอนนี้นอยหนาอาจจะตอบโตแมดวยความ
โกรธ)  

 ทําไมเราจึงควรทําอยางอ่ืนเสียตั้งแตแรกเพ่ือหลีกเลี่ยงการท่ีจะตองใชผลติดตาม? 

(คําตอบท่ีอาจจะได: เพ่ือพยายามใหท้ังสองคนมีประสบการณท่ีดีดวยกันตอไป เพ่ือชวยใหเด็กทํา
อะไรไดสําเร็จ  ชวยใหเด็กอยูภายใตแสงแดดแหงความเอาใจใสในเชิงบวกเสมอ) 

 

หมายเหตุ:  หากมีเวลา วิทยากรอาจของใหผูปกครองสองคนออกมาฝกปฏิบัติการแกปญหาในเรื่องนี้
โดยใชวิธีการสักหนึ่งอยางจากท่ีคิดไดหลาย ๆ อยางดวยกัน! 
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เร่ืองเลาพรอมภาพประกอบ เร่ืองที่ 21 การชวยใหเด็กมีสวนรวมในการ
แกไขขอขัดแยง ...  
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ขอสังเกตสําหรับเร่ืองที่ 21 

เรื่องนี้แสดงใหเห็นวาผูปกครองจะมีวิธีรวมมือกับเด็กเพ่ือหาทางแกไขขอขัดแยงแทนท่ีจะตองใหผลติดตามได
อยางไรบาง  

กอนอิฐบล็อก 

กอนอิฐบล็อกสําหรับเรื่องนี้ท่ีจริงแลวจะเปน 7 ข้ันตอนของการแกปญหารวมกับเด็ก: 

ขั้นตอนท่ี 1.  หยุดพักสักครู (แมเพียงหายใจลึก ๆ สักหนึ่งครั้งก็ยังดี)! 

ขั้นตอนท่ี 2.  ดึงความสนใจของเด็กใหได นั่งลงใหอยูในระดับสายตาของเด็ก 

ขั้นตอนท่ี 3.  ชวยใหเด็กอารมณสงบลงโดยสอนใหหายใจลึก ๆ หนึ่งครั้ง 

ขั้นตอนท่ี 4.  ชวยใหเด็กแยกแยะปญหาใหชัดเจน  

ขั้นตอนท่ี 5.  เปดโอกาสใหเด็กคิดหาทางออกดวยตัวเองกอน ถาคิดไมออกจึงคอยเสนอทางเลือกใหสัก
สองสามอยางแลวใหเด็กเลือกเอง 

ขั้นตอนท่ี 6.  ใหลองทํา ดูวาไดผลหรือไม ถาไมไดผลก็ลองทําอีกวิธีหนึ่ง! 

ขั้นตอนท่ี 7.  ชวยใหเด็กคิดตรึกตรองทบทวนวาการแกปญหานั้นไดผลจริงไหม  

 

ชองท่ี 1 แสดงใหเห็นเดชากับสาลี่กําลังแยงของเลนกันอยู ใหถามผูปกครองดังตอไปนี้: 

 แมจะทําอะไรไดบางเม่ือไดยินเสียงลูกทะเลาะกัน กอนท่ีจะเขาไปยุงเก่ียวกับความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน 
เพราะอะไรแมจึงตองทําแบบนี้? 

(คําตอบท่ีอาจจะได: สังเกตวาลูกกําลังทะเลาะกัน หยุดพักสักครู แมจะเปนแคการหายใจลึกหนึ่งครั้งก็ตาม! 
เพ่ือชวยใหแมจัดการกับสถานการณในลักษณะท่ีสรางสรรคและชวยเหลือลูก)  

 

ขั้นตอนที่ 1:  
หยุดพักสักครู แมจะเปนแคการหายใจลึกหนึ่งครั้ง กอนท่ีคุณจะตอบโตกับลูกเม่ือลูกดื้อเกเรหรือทะเลาะกัน 
การทําแบบนี้จะชวยใหคุณจัดการกับลูกในเชิงบวกได  

ในชองท่ี 2 แมออกคําสั่งใหลูกท้ังสองคนแบงของเลนกัน ถามผูปกครองดังตอไปนี้: 

 แมทําอะไรท่ีเปนการดึงความสนใจของเด็ก? มีอะไรท่ีแมจะทําไดมากกวานี้อีกไหม? 

(คําตอบท่ีอาจจะได: แมเรียกชื่อลูก มองตาลูก แมอาจนั่งลงใหอยูในระดับสายตาลูกก็ได)  

 

ขั้นตอนที่ 2: 

ดึงความสนใจของลูก เรียกชื่อลูก นั่งลงใหอยูในระดับสายตาของเขา  

ในชองท่ี 3 แมถามเด็ก ๆ วาทะเลาะกันเรื่องอะไร ถามผูปกครองดังตอไปนี้: 

 แมจะทําอะไรไดบางเพ่ือชวยใหลูกสงบลงกอนท่ีจะถามวามีปญหาอะไร?   

(คําตอบท่ีอาจจะได: ขอใหเขาหายใจลึก ๆ หรือหยุดพักเพ่ือสงบอารมณกอน) 



 

287 
 

การเล้ียงดูเด็กเพ่ือใหมีสุขภาพดีตลอดชีวิต สําหรับเด็กเล็ก – ฉบับภาษาไทย    |   ชั่วโมงท่ี 8 
หลักสูตรการอบรม 
คูมือวิทยากร  

 

ขั้นตอนที่ 3.  

ชวยใหลูกสงบลงโดยการหายใจลึกหนึ่งครั้ง   

 แมทําอะไรตออีกเม่ือถามลูกวา “มีปญหาอะไรกันจะ?” ทําไมแมจึงทําอยางนี้?  

(คําตอบท่ีอาจจะได: แมกําลังชวยใหลูกแยกแยะปญหา และหาสาเหตุของปญหาดวยตัวเอง) 

 

ขั้นตอนที่ 4.  

ชวยใหเด็กแยกแยะปญหาใหชัดเจน  

ในชองท่ี 4 แมขอใหเด็กคิดหาทางแกปญหาท่ีเปนไปได ถามคําถามตอไปนี้: 

 ทําไมแมจึงตองขอใหเด็กคิดหาทางแกปญหาท่ีเปนไปไดแทนท่ีจะบอกใหเสียเลยวาควรทําอะไร?  

(คําตอบท่ีอาจจะได: มันจะชวยใหเด็กไดเรียนรูวิธีการแกปญหาดวยตัวเอง เปนการสอนใหเด็กมีวินัย
ในตนเองและมีความรับผิดชอบ) 

 แมควรทําอยางไรเพ่ือสอนใหลูกเรียนรูวิธีแกปญหาดวยตัวเองถาเด็กยังคิดหาทางออกเองยังไมได?  

(คําตอบท่ีอาจจะได: แมอาจเสนอทางเลือกใหสักสองสามอยางแลวใหลูกเลือกเอาเอง) 

 

ขั้นตอนที่ 5.  

เปดโอกาสใหเด็กคิดหาทางออกดวยตัวเองกอน ถาคิดไมออกจึงคอยเสนอทางเลือกใหสักสองสามอยางแลวให
เด็กเลือกเอง  

ในชองท่ี 5 แมชมลูกท่ีคิดหาทางแกปญหาได แลวเขาไปเลนกับลูกดวยเพ่ือเปนการใหรางวัล ถามคําถาม
ตอไปนี้: 

 แมสงเสริมพฤติกรรมทางบวกคือการหาทางแกไขความขัดแยงอยางสงบของลูกอยางไร? เพราะอะไร
แมจึงอยากไปเลนกับลูกดวย?   

(คําตอบท่ีอาจจะได: แมชมลูกท่ีคิดหาทางแกปญหาได แลวเขาไปรวมกิจกรรมกับลูกดวยเพ่ือเปน
การใหรางวัล) 

 ทําไมแมจึงอยากเขาไปรวมกิจกรรมกับลูกดวย? แมอาจตองทําอะไรหากวิธีแกปญหานั้นใชไมได?  

(คําตอบท่ีอาจจะได: เพ่ือชวยใหเด็กหาทางออกดานบวกไดสําเร็จ เพ่ือชวยใหเด็กคิดหาทางแกอยาง
อ่ืนอีก) 

ขั้นตอนที่ 6.  

ใหลองทําดูวาไดผลหรือไม ถาไมไดผลก็ลองทําอีกวิธีหนึ่ง! 

 แมจะทําอะไรรวมกับเด็กไดบางหลังจากกิจกรรมนี้จบไปแลว? เปนอะไรบางอยางท่ีคุณมักจะทําเม่ือ
ฝกแกปญหาในขณะเขารับการอบรมนี้ ...  

(คําตอบท่ีอาจจะได: คิดทบทวนกับเด็ก ๆ วาเขารูสึกอยางไรกับการแกปญหาท่ีทําไป) 
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ขั้นตอนที่ 7. ชวยใหเด็กคิดตรึกตรองทบทวนวาการแกปญหานั้นไดผลจริงไหม  

ในตอนทายใหพูดคุยกับผูปกครองสั้น ๆ วาเพราะอะไรจึงควรใหเด็กมีสวนรวมในการแกไขความขัดแยง 
แทนท่ีจะใหผลติดตามทันที ถามคําถามตอไปนี้: 

 เพราะอะไรจึงควรลองทําอะไรบางอยางคลายกันนี้กับเด็ก โดยการใหเด็กมีสวนรวมในการแกไข
ความขัดแยง แทนท่ีจะใหผลติดตามทันที? 

(คําตอบท่ีอาจจะได: ชวยใหเด็กอยูภายใตแสงแดดแหงความเอาใจใสในทางบวก เด็กเรียนรูท่ีจะหาทาง
แกปญหาในสถานการณท่ีทาทาย เด็กเรียนรูท่ีจะแกปญหาโดยปราศจากความรุนแรง เด็กเรียนรูการจัดการ
ตนเองและทักษะสังคมเชิงบวก มันจะชวยใหเด็กมองเห็นผลท่ีจะติดตามมาจากการกระทําของเขาท้ังดานลบ
และดานบวก  

โปรดจําไวเสมอวา วิทยากรควรใชคําถามปลายเปดเพ่ือกระตุนใหผูปกครองมีสวนรวมมากข้ึน หนาท่ีของ
คุณคือการถามคําถาม พอแมตองคิดหาคําตอบใหไดดวยตัวเอง!  
 

ฝกปฏิบัติในกลุม – การชวยใหเด็กมีสวนรวมในการแกไขขอขัดแยง  

พอแมจะฝกปฏิบัติในกลุม 3 คน วาจะใชข้ันตอนสําคัญในการแกไขขอขัดแยงกับเด็ก ๆ ไดอยางไร ใหฝก
ปฏิบัติในกลุมใหญกอน แลวหลังจากนั้นใหฝกในกลุม 3 คน ในขณะท่ีวิทยากรคอยใหความชวยเหลือ  

1. ขอใหอาสาสมัครออกมาสามคน  
2. มอบหมายบทบาทให คือ ผูปกครอง และเด็กสองคน  

3. อธิบายสถานการณสมมุต:ิ  
a. เด็กสองคนเลนของเลนอยูเงียบ ๆ ตอมาเริ่มทะเลาะเพราะแยงของเลนกัน  
b. ผูปกครองสังเกตเห็นการทะเลาะกัน แลวนั่งลงใหอยูในระดับเดียวกันกับเด็ก “(เรียกชื่อเด็ก) แมเห็น

นะวาท้ังสองคนกําลังหงุดหงิด ลองหายใจลึก ๆ หนึ่งครั้งกอน แลวมาดูกันวาเราจะแกปญหานี้
ดวยกันไดไหมนะ”  

c. ผูปกครองถามวาปญหาคืออะไร เด็ก ๆ บอกวา ของเลนมันมีไมพอ  
d. ผูปกครองขอใหเด็กคิดหาทางแกปญหา เด็ก ๆ เสนอมาสองสามอยาง  
e. ผูปกครองขอใหเด็กเลือกเอาหนึ่งอยาง เด็กเลือก 

f. ทุกคนจะไดเห็นวาวิธีแกปญหานี้ไดผลไหม โดยการทดลองทําดู  
g. ผูปกครองถามเด็ก ๆ วาเขาพอใจกับการแกปญหานี้ไหม เด็ก ๆ ตอบวาพอใจ  
h. ผูปกครองชมเด็ก ๆ ท่ีทํางานดวยกันเพ่ือหาทางแกปญหาใหได  

4. พูดคุยแลกเปลี่ยนกันวาประสบการณและความรูสึกจากการเปน “ผูปกครอง” และ “เด็ก” เปนอยางไร
บาง  

5. ชมอาสาสมัคร  
6. ขอใหผูปกครองฝกกันในกลุมละสามคน  

7. ใหกําลังใจและการกระตุนอยางเต็มท่ีในขณะท่ีผูปกครองฝกปฏิบัติกัน  
8. อภิปรายกันในกลุมใหญ วาประสบการณนี้เปนอยางไรบาง  

 

พักรับประทานอาหารวางและกิจกรรมกระตุนพลัง ขอใหพอแมเลือกกิจกรรมหนึ่งอยาง! 
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8.5 | บทเรียนหลัก – ทบทวนตรึกตรอง  
การทบทวนตรึกตรองนี้จะชวยใหพอแมมีโอกาสไดมองยอนกลับไปท่ีประสบการณของเขาเอง เพ่ือสังเกตวา
ชีวิตของเขาและลูกไดเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง และไดรับฟงประสบการณของคนอ่ืน ๆ ดวย  

กิจกรรมนี้ยังจะชวยใหพอแมหรือผูดูแลเด็กไดมองเห็นวาทักษะท่ีเขาไดเรียนรูชวยปรับปรุงความสัมพันธ
ระหวางเขากับลูก ๆ หรือเด็กในความดูแลไดอยางไร 

 

ทบทวนตรึกตรอง - ประสบการณที่เราไดรับขณะอยูในการอบรมและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรา   

ในตอนแรกคุณควรนําใหผูเขารวมอบรมมองทบทวนการอบรมท้ังหมดกอน เพ่ือชวยใหนึกถึงชวงเวลาท่ีสําคัญ 
กอนอิฐบล็อกและประสบการณท่ีไดรับ: 

1. ขอใหพอแมหลับตาและนั่งในทาท่ีสบาย  

2. ขอใหเขายอนคิดไปถึงตอนท่ีคุณไปเยี่ยมเขาท่ีบาน วาตอนนั้นชีวิตของเขาและเด็ก ๆ เปนอยางไร  

3. นําจินตนาการของพอแมไปตามแตละชั่วโมงของการอบรมในขณะท่ีคุณบรรยายถึงการสรางบาน
แหงการเกื้อหนุน:  

กําหนดเปาหมายท่ีเปนเชิงบวก สมเหตุผล และเฉพาะเจาะจง 

ใชเวลาตามลําพังกับเด็ก โดยใหเด็กเปนฝายนํา และ บอกตามท่ีคุณมองเห็น  

คุยกันเรื่องความรูสึก  

ชมและใหรางวัล  

ออกคําสั่งท่ีเปนเชิงบวก เฉพาะเจาะจง และสมเหตุผล  

หันเหความสนใจเด็กจากพฤติกรรมดานลบไปสูพฤติกรรมดานบวก  

กําหนดระเบียบของบานและกิจวัตรประจําวัน  

ใชการเพิกเฉยและการใหผลติดตามสําหรับพฤติกรรมท่ีเปนปญหา  

ใหเด็กมีสวนรวมในการแกปญหา  

4. ขอใหพอแมคิดถึงประสบการณของการอานเรื่องเลาท่ีมีภาพประกอบ ฝกทักษะในชั่วโมง ฝกการใช
ทักษะเหลานั้นกับเด็ก และเม่ือคุณไปเยี่ยมเขาท่ีบาน  

5. ขอใหเขาพิจารณาวาเปาหมายสําหรับตัวเขาและเด็ก ๆ ไดทําสําเร็จหรือเปลี่ยนแปลงไปอยางไร
หรือไม  

6. ขอใหเขาพิจารณาวาสิ่งท่ีไดเรียนรูจากการอบรมนี้ แตกตางจากวิธีการท่ีเขามีปฏิสัมพันธกับเด็กกอน
ไดรับการอบรมอยางไร  

7. ถามผูปกครองวาคิดวาตัวเองไดเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง เด็ก และพฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนแปลง
ไปอยางไร และครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปอยางไร  
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8.6 | บทเรียนหลัก – กาวตอไป 
 

ในตอนนี้ของการอบรมเปาหมายจะเปลี่ยนไปเปนการมองอนาคต การสิ้นสุดการอบรมอาจมีผลตออารมณ
ของผูปกครองบางคน  

หลายคนอาจรูสึกกังวลกับบทตอไปในชีวิตของเขา การใหกําลังใจจึงสําคัญมากสําหรับพอแม  

กิจกรรมตอไปนี้จะชวยใหพอแมมองเห็นทางท่ีจะสนับสนุนชวยเหลือกันและกันตอไป  

นิทานเรื่อง “ซุปกอนหิน” เปนเรื่องเก่ียวกับการสรางชุมชนซ่ึงจะเลาใหกลุมผูปกครองฟง เพ่ือชวยใหเขาสราง
ความรูสึกเปนเจาของของทักษะ ความรู และปญญาท่ีเกิดข้ึนจากการอบรมครั้งนี้  

ข้ึนอยูกับวามีเวลาเหลือมากแคไหน หรือมีการวางแผนงานเลี้ยงฉลองการจบการอบรมหรือไม คุณอาจอยาก
เลาเรื่องนี้ในชวงของการฉลองกอนจบการอบรมก็ได  

 

นิทานเร่ือง – ซุปกอนหิน  

(นิทานพ้ืนบาน เลาโดย เจม่ี แมคลาเรน แลคแมน)  

ครั้งหนึ่งนานมาแลว มีหมูบานแหงหนึ่งท่ีสวยงามมาก คนในหมูบานนี้มีความสุขอยูเสมอ เพราะเขาไมเคย
ขาดแคลนอะไรเลย เขามีสัตวเลี้ยง ผลไม ผัก เปนหมูบานท่ีอุดมสมบูรณมาก เขาไมเคยรูจักความทุกขยาก
เลย  

แตตอมาไมนานก็เกิดภาวะแหงแลง ฝนไมตกและสัตวเลี้ยงเริ่มตายลง เวลาแหงความยากลําบากคืบคลานเขา
มาเพราะขณะนี้ชาวบานตางหิวโหย ผูคนหยุดพูดคุยทักทายกันเพราะตางคนตางก็หมกมุนอยูกับความทุกข
ของตนเอง  

วันหนึ่งมีหญิงชราคนหนึ่งเดินเขามาในหมูบาน ทูนหมอสีดําใบใหญไวบนศีรษะ และสะพายถุงยามสีน้ําตาลใบ
เล็ก เม่ือเธอมาถึงกลางหมูบาน เธอวางหมอสีดําใบใหญนั้นลงบนพ้ืน และนั่งพักอยูขาง ๆ มัน ไมมีใครเห็น
หญิงคนนี้นอกจากเด็กชายตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งท่ีออกมาวิ่งเลนขางนอกในวันนั้น  

เม่ือเด็กชายมองเห็นหญิงชรา เขาเอยปากถามวา “คุณยาย เอาหมอสีดําใบใหญมาทําอะไรจะ?” “ยายกําลัง
จะทําซุปกอนหินจะ” หญิงชราตอบ เด็กชายรูสึกงุนงง เพราะไมเคยไดยินมากอนเลย วาใครจะเอากอนหินมา
ทําซุปกินได  

คงเปนเพราะเด็กนอยคนนี้เปนเด็กท่ีอยากรูอยากเห็นและชอบสงสัย เขาจึงถามอีกวา “ใหผมชวยคุณยายไหม
ครับ?” “ไดเลยจะ ไปตักน้ําและเอาฟนมาใหยายหนอยนะ” เธอกลาวตอบ  

เด็กชายจึงวิ่งไปเก็บฟนในปาละเมาะใกล ๆ และในขณะท่ีหญิงชรากําลังยุงกับการกอไฟอยู เขาก็วิ่งไปท่ีแมน้ํา
แลวตักน้ํามาให 

กวาเขาจะหิ้วถังน้ํากลับมา หญิงชราก็กอไฟกองใหญเสร็จแลว  

เธอวางหมอใบใหญสีดําลงบนกองไฟ และเติมน้ําลงไป แลวเธอก็ลวงมือลงไปในถุงยามสีน้ําตาลใบเล็ก และ
หยิบเอากอนหินกลม ๆ สีขาวเปนมันวับ ออกมากอนหนึ่ง เธอเอามันวางลงไปในหมอสีดําใบใหญ แลวก็เริ่ม
คนน้ําซุปในหมอพลางฮัมเพลงแมครัวเกาแกไปดวยเบา ๆ 
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หลังจากนั้นไมนานน้ําก็เริ่มเดือด หญิงชราแลบลิ้นเลียปากและพูดกับเด็กชายวา “อืมม มันจะตองเปนซุป
กอนหินท่ีอรอยมากแนเลย”  

อีกสักครูหนึ่งคนอ่ืน ๆ เริ่มสังเกตเห็นกองไฟท่ีกลางหมูบาน จึงพากันออกมาจากบานทีละคน ๆ เพ่ือดูวาเกิด
อะไรข้ึน  

“ทําอะไรกันนะ?” ชายคนหนึ่งตะโกนถาม เด็กชายตอบวา “คุณยายกําลังทําซุปกอนหิน”  

ชาวบานท่ีอยูรอบ ๆ ตางมองตากันเลิ่กลั่ก ราวกับวาเขาไมเคยไดยินมากอนเลย วามีอาหารท่ีเรียกวาซุปกอน
หินนี้อยูดวย  

ขาวกระจายไปท่ัวหมูบานอยางรวดเร็ว ชาวบานทุกคนตางออกมาจากบานเพ่ือมาดูหญิงชราสติไมดีคนนี้และ
ซุปกอนหินของเธอ ขณะท่ีคนเริ่มทยอยกันมาถึง หญิงชราก็ยังคนหมอซุปของเธอและฮัมเพลงตอไป  

เม่ือเธอสังเกตเห็นวามีคนจํานวนมากมารุมลอมดูเธอแลว จึงหยุดคนหมอ แลวแกลงเอาชอนตักน้ําซุปมาชิม
นิดหนึ่ง พลางกลาววา “อืม ... ซุปนี่จะตองอรอยมากทีเดียว แตมันขาดอะไรไปอยางหนึ่งเทานั้น ถามีหัวหอม
ก็จะดีไมนอย ...”  

ผูหญิงคนหนึ่งมีหัวหอมอยูสองสามหัวท่ีเธอเก็บไวนานแลว มันขนาดเล็กและเริ่มเหี่ยวแลว แตยังพอกินไดอยู 
“ฉันมีหัวหอมอยูบางนะ” เธอเสนอตัว แลววิ่งไปเอาหัวหอมมาจากบาน หั่นมันเปนชิ้นบาง ๆ แลวเติมลงไป
ในหมอสีดําใบใหญท่ีกําลังเดือดอยู  

หลังจากนั้นอีกนิดหนอย หญิงชราก็ชิมซุปอีก “ใชเลย ซุปหมอนี้จะตองอรอยมากแน ๆ แตมันยังขาดอะไรไป
บางอยาง ... ขอใหมีแค ...” 

“ผัก!” มีเสียงตะโกนออกมาจากกลุมคน “มันตองใสผักมากกวานี้ ฉันมีผักโขมอยูบาง ไมมากหรอก แตเธอ
เอามาใชไดเลย” ชาวบานอีกคนเอามันฝรั่งเกา ๆ มาสองหัว อีกบางคนมีกล่ําปลี อีกคนมีกระเทียม แครอท 
ฟกทองลูกหนึ่ง เกลือ ไกผอมแกๆ ตัวหนึ่ง พริกนิดหนอย และเครื่องเทศ  

(ถึงตอนนี้คนเลาเรื่องควรถามคนฟงวาอยากเติมลงในซุปอะไรอีกบาง)  

กลิ่นหอมของซุปเริ่มลอยฟุงไปท่ัวหมูบาน มีทําใหชาวบานคิดถึงวันเกา ๆ เขาเริ่มพูดคุยกัน แลกเปลี่ยน
เรื่องราวขาวสาร และแมกระท่ังหยอกลอกัน มีเสียงหัวเราะใหไดยินอีกเปนครั้งแรกหลังจากไมเคยไดยินมา
นานแลว  

ในท่ีสุดหญิงชราก็หยุดคน เธอชิมน้ําซุปแลวประกาศดวยรอยยิ้มในดวงตาวา “ซุปกอนหินนี้เกือบใชไดแลว 
และมันชางเยอะเหลือเกิน ฉันอยากรูวาพวกเราจะมาชวยฉันกินใหหมดไดไหม”  

ทุกคนรีบวิ่งกลับบานแลวกลับมาใหมพรอมดวยชามและชอน แมวาจะมีคนจํานวนมากทีเดียว แตก็พอมีซุป
ใหกินสําหรับทุกคน พวกเขากินกันจนอ่ิม และมันเปนซุปกอนหินท่ีอรอยท่ีสุดท่ีเขาเคยกินมา  

เม่ือทุกคนอ่ิมแลว ชาวบานเอากลองและเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ ออกมาและเริ่มรองเพลงและเตนรํากัน เขารอง
และเตนกันจนพลบคํ่า หลังจากนั้นชาวบานจึงขอบคุณหญิงชราและออกเดินพลางพูดคุยกันเพ่ือกลับบาน 
และเปนอีกครั้งหนึ่งท่ีมีเสียงหัวเราะและรองเพลงลอยมาตามสายลมในเย็นนั้น  

ในขณะท่ีดวงดาวยามหัวคํ่าเริ่มเปลงประกาย หญิงชราถูกท้ิงใหยืนอยูคนเดียวกลางหมูบาน เธอเก็บกอนหินสี
ขาวใสในยามใบเล็กสีน้ําตาล และยกหมอสีดําใบใหญข้ึนทูนหัว แลวโดยไมไดกลาวร่ําลาใคร  เธอเริ่มออกเดิน
ไปตามทางเดินท่ีคดเค้ียวท่ีจะพาเธอออกไปจากหมูบาน  

แตกอนท่ีจะเดินจากไป เด็กชายเหลือบมาเห็นเธอเขาและวิ่งตามออกมา “ทําไมยายไปจากพวกเราละจะ?” 
เขาถาม  
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“งานของฉันท่ีนี่เสร็จแลวจะ” หญิงชราตอบ “แตเราตองการคนอยางยายมาชวยเรานะ” เด็กชายพูด  

เธอลวงมือเขาไปในถุงยามสีน้ําตาลใบเล็กของเธอแลวหยิบกอนหินสีขาวออกมายื่นใหเด็กชาย “เธอมี
เครื่องปรุงทุกอยางท่ีเธอตองการท่ีจะทําซุปกอนหินอยูแลว” และเธอก็เดินจากไปชา ๆ บนถนนเสนนั้น 
เด็กชายมองตามและโบกมือจนเขาภาพเธอลับตาไป   

ชาวบานในหมูบานนั้นไมเคยเห็นหญิงชราคนนั้นอีกเลย แตชีวิตในหมูบานก็คงดําเนินตอไป ท้ังในเวลาท่ีสบาย
ท่ีสุด และในยามลําบากท่ีสุด พวกเขาไมเคยสูญเสียความสัมพันธระหวางกันอีกเลย เพราะเขาชวยกันทําซุป
กอนหินท่ีอรอยท่ีสุดตอไป  

จบ   

 

อภิปราย – ชวยใหกลุมกาวตอไป  

วิทยากรนําการสนทนาเพ่ือชวยพอแมคิดหาวิธีท่ีเขาจะสนับสนุนการเติบโตของลูกหลานตอไป  

ตอไปน้ีคือคําถามท่ีนาจะชวยกระตุนการอภิปรายใหดําเนินไปดวยดี: 

1. คุณตองการการสนับสนุนอะไรอีกบาง ท่ีจะชวยพัฒนาพฤติกรรมของเด็ก และความสัมพันธของคุณกับ
เด็กตอไป? 

2. อะไรคือปจจัยสําคัญท่ีเรามีอยูแลวในชุมชนท่ีจะชวยใหเรากาวตอไปไดอีก?  

3. หลังจากการอบรมจบสิ้นไปแลวเราจะชวยสนับสนุนการเติบโตของเด็ก ๆ และชีวิตของเราตอไปอีกได
อยางไร? 

หากพอแมเสนอวาควรติดตอกันตอไปหรือพบปะกันอยางสมํ่าเสมอ วิทยากรอาจแนะนําวาควรมีใครสักคน
หนึ่งท่ีรับผิดชอบในการรวมกลุมเขาดวยกัน  

สําหรับกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือนท่ีนําโดยพอแม ควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้: 

 คนท่ีรับผิดชอบในการรวมกลุมหรือสนับสนุนกลุม  

 สถานท่ีซ่ึงพอแมสามารถมาพบกันได หรือจะมีการสนับสนุนจากองคกรบางแหงไดหรือไม 

 วันและเวลาท่ีสะดวกสําหรับทุกคน  

 ตรวจสอบดูวาวิทยากรจะสามารถมาพบกับกลุมเปนครั้งคราวไดไหม 

คําแนะนําสําหรับสรางการสนับสนุนกันตอไป: 

1. พยายามใช กอนอิฐบล็อก ท่ีคุณใชเพ่ือสราง บานแหงการเกื้อหนุน ตอไป 
2. พยายามเชื่อมตอกับคูฝกอบรม PLH ของคุณตอไป พยายามพบกันใหไดสัปดาหละครั้ง!   
3. ในหมูบานเดียวกันอาจมีพอแมหรือผูปกครองท่ีไดมาอบรมดวยกันในโครงการนี้ คุณอาจสรางกลุม

เพ่ือนชวยเพ่ือนข้ึนในหมูบานก็ได! 
4. หาขอมูลดูวามีบริการหรือความชวยเหลืออะไรท่ีคุณอาจเขาถึงไดในชุมชนของคุณ  
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8.7 | กิจกรรมตอเนื่องที่บาน – ดแูลบานแหงการ
เกื้อหนนุใหอบอุนตลอดไป 

 

ควรย้ํากับพอแมวาเขาจะตองพยายามดูแลบานแหงการเกื้อหนุนของเขาใหแข็งแรงตอไป แมวาการอบรมจะ
จบสิ้นลงแลว  

กิจกรรมสําหรับทําท่ีบานเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยใหคงความสัมพันธกับการอบรมไวตอไป โดยการเลี้ยงดู
เด็กในเชิงบวก 

ควรสนับสนุนใหพอแมใหรางวัลตัวเองเม่ือไหรก็ตามท่ีเขาทํากิจกรรมท่ีบานอยางสมํ่าเสมอ! 

 การใชเวลาตามลําพังกับลูก ใชเวลาอยางนอย 5  นาทีตามลําพังกับลูก โดยการเลนท่ีเด็กเปนฝายนํา 
และบอกตามท่ีคุณมองเห็น 

 พูดคุยเก่ียวกับความรูสึก พูดเก่ียวกับความรูสึกของลูกเพ่ือท่ีเขาจะไดรูทันอารมณของตนเอง  

 ชมลูกเม่ือเขาทําดี และใหรางวัลงาย ๆ เพ่ือกระตุนพฤติกรรมท่ีเด็กกําลังพยายามเรียนรูดวยความ
ยากลําบาก   

 อยาลืมชมและใหรางวัลตัวเองบางเปนบางครั้ง! 

 ฝกออกคําสั่งท่ีเปนเชิงบวก เฉพาะเจาะจง และสมเหตุผล  

 ใชคําสั่งเพ่ือหันเหเด็กจากพฤติกรรมทางลบไปสูพฤติกรรมทางบวก  

 มีความสมํ่าเสมอกับการใชกฎระเบียบของบานและกิจวัตรประจําวัน ใชกับลูกพรอมกับใหคําชม
บอยๆ 

 พยายามกินอาหารรวมกันกับท้ังครอบครัวอยางนอยหนึ่งครั้ง และจัดกิจวัตรกอนนอนกับลูก 

 ใชการเพิกเฉยกับพฤติกรรมทางลบท่ีเรียกรองความสนใจและกดดัน  

 ใชการใหผลติดตามเม่ือลูกปฏิเสธท่ีจะทําตามคําสั่งหรือระเบียบของบาน  

 ชวยใหลูกมีสวนรวมในการแกปญหา  

 พยายามใชวิธีจัดการความเครียด ตอไปนี้:  

 หยุดพักสักครู เม่ือรูสึกเครียด  

 ออกกําลังตอนเชา เม่ือคุณตื่นนอน  

 แผเมตตาเม่ือคุณรูสึกเหงาและตองการกําลังใจ  

 ทําอะไรบางอยางท่ีพิเศษ ใหตัวคณุเอง  

 รักษาความสัมพันธกับเพ่ือนรวมการอบรมและเปนสวนหนึ่งของเครือขายสนับสนุน PLH สําหรับ
เด็กเล็ก  
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8.8 | ปดทายชั่วโมง 
 

การฉลองความสําเร็จ  

เตือนความจําของพอแมวาจะมีงานฉลองเม่ือไหรและท่ีไหน และหากตองการ เขาอาจเชิญใหลูกและสมาชิก
ในครอบครัวคนอ่ืน ๆ มารวมดวยก็ได  

ในงานฉลองนี้ พอแมจะมีโอกาสไดแบงปนประสบการณกับชุมชนท่ีใหญข้ึน  

แจกจดหมายเชิญพรอมกับเตือนความจําถึงวันท่ีจะพบกัน  

 

ประกาศนียบัตร 

หากจะไมมีการจัดงานฉลองในชุมชน วิทยากรควรแจกประกาศนียบัตรใหพอแมในตอนจบชั่วโมง เปนการ
แสดงการรับรูอยางงาย ๆ ถึงความสําเร็จในการอบรม  

คุณอาจเตรียมรางวัลพิเศษไวใหพอแมท่ีขาดการอบรมเพียงครั้งเดียวหรือไมเคยขาดเลย! อยาลืมประกาศเรื่อง
นี้ตั้งแตชั่วโมงแรก  

 

กิจกรรมแผเมตตา  

ในตอนจบชั่วโมง พอแมจะไดเรียนรูเทคนิคการลดความเครียดอีกอยางหนึ่ง คือ การแผเมตตา กิจกรรมนี้จะ
ชวยใหผูเขารวมอบรมไดสัมผัสกับความรูสึกเมตตาตอตนเองและตอครอบครัว มันจะชวยใหเกิดความรูสึก
ของการจบท่ีสมบูรณตอกิจกรรมท่ีรวบยอดของการอบรม ในขณะท่ีสรางความรูสึกเปนสุขและสงบใหกับ
ผูเขารวมอบรมหลังจากท่ีเกิดความตื่นเตนและรอคอยการปดการอบรม  

 

คําแนะนําสําหรับการนาํกิจกรรมแผเมตตา: 

หมายเหตุ: ใหใชบทพูดขางลางเพ่ือนํากิจกรรม 

เชนเดียวกันกับท่ีทําในกิจกรรม หยุดพักสักครู คุณควรหยุดแลวท้ิงชวงความเงียบประมาณ 5 วินาทีหลังคํา
วา (หยุด) ในบทพูดนี้ และในขณะท่ีหยุดนี้หากคุณทําตามไปดวยก็จะดีมาก 

 

ขั้นที่ 1: การเตรียมตัว 

บางครั้งเม่ือเรารูสึกเครียด โดดเดี่ยว หรือตองการกําลังใจ การแผเมตตาใหตนเองจะชวยไดมาก  

กิจกรรมนี้จะชวยใหเราม่ันคงและอยูกับปจจุบันไดมากข้ึน ซ่ึงจะชวยเพ่ิมความรูสึกเปนสุขและความสมดุล 
ชวยเราใหจัดการกับความเครียด ความเจ็บปวย และความลําบาก [หยุด] 

นั่งลงในทาท่ีสบาย เทาวางบนพ้ืนท้ังสองขาง มือวางบนหนาตัก [หยุด] 

หลับตาลงถาคุณสามารถทําไดอยางสบาย [หยุด] 
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ขั้นที่ 2: เร่ิมตระหนักรู  

ถามตัวคุณเอง “ขณะนี้ฉันรูสึกอยางไร?” [หยุด] 

สังเกตวาคุณกําลังมีความคิดอะไรอยู สังเกตวามันเปนความคิดทางลบหรือทางบวก [หยุด] 

สังเกตวาอารมณของคุณเปนอยางไร สังเกตวามันเปนอารมณท่ีนาพอใจหรือไมนาพอใจ [หยุด] 

สังเกตวารางกายคุณรูสึกอยางไร มีความไมสบายหรือรูสึกเกร็งอยูบริเวณไหน [หยุด] 

 

ขั้นที่ 3: เปดรับความเมตตา 

สัมผัสกับหัวใจของคุณในลักษณะท่ีเมตตาและออนโยน คุณอาจเอามือหนึ่งทาบลงบนหนาอกบริเวณหัวใจ 
[หยุด] 

ขอใหพูดในใจกับตัวเองดังตอไปนี้ [หยุด] 

ขอใหฉันมีความสงบในใจ [หยุด] 

ขอใหฉันปลอดภัย [หยุด] 

ขอใหฉันสุขภาพดี [หยุด] 

ขอใหฉันมีความสุข [หยุด] 

ขอใหฉันรูสึกวามีคนรัก [หยุด] 

พูดซํ้าชา ๆ หนึ่งหรือสองครั้ง ท้ิงชวงพอประมาณระหวางแตละประโยค  

ถาคุณสบายใจท่ีจะทําได คุณอาจแผความเมตตานี้ไปสูลูกของคุณ แฟนของคุณ ครอบครัว หรือใครก็ตามท่ี
คุณใกลชิดอยูในชีวิตขณะนี้ [หยุด] 

ขอใหเธอมีความสงบในใจ [หยุด] 

ขอใหเธอปลอดภัย [หยุด] 

ขอใหเธอสุขภาพดี [หยุด] 

ขอใหเธอมีความสุข [หยุด] 

ขอใหเธอรูสึกวามีคนรัก [หยุด] 

พูดซํ้าชา ๆ หนึ่งหรือสองครั้ง ท้ิงชวงพอประมาณระหวางแตละประโยค  

 

ขั้นที่ 4: ขยายความรูตัวออกไป 

ปลอยใหความรูตัวของคุณแผขยายออกไปท่ัวรางกาย [หยุด] 

ปลอยใหความรูตัวของคุณแผขยายออกไปดวยการรับรูเสียงท่ีเกิดข้ึนในหอง [หยุด] 

เม่ือคุณพรอมแลว ขอใหลืมตา [หยุด] 



 

296 
 

การเล้ียงดูเด็กเพ่ือใหมีสุขภาพดีตลอดชีวิต สําหรับเด็กเล็ก – ฉบับภาษาไทย    |   ชั่วโมงท่ี 8 
หลักสูตรการอบรม 
คูมือวิทยากร  

 

ขั้นที่ 5: พิจารณาทบทวน  

ใชเวลาสักครูคิดทบทวนประสบการณท่ีเกิดข้ึน  

เม่ือคุณพรอมแลว ขอใหลืมตา [หยุด] 

โปรดจําไววาคุณสามารถทํากิจกรรมนี้ไดตลอดเวลาเม่ือไหรก็ตามท่ี 
คุณตองการกําลังใจเพ่ิมเปนพิเศษ  

 

ตรวจสอบอารมณกอนออกจากหอง (เช็คเอาท)  

ทําตัวอยางของการตรวจสอบอารมณกอนออกจากหอง โดยการบรรยายอารมณของคุณเอง คุณรูสึกถึงมันท่ี
บริเวณไหนของรางกาย และมีความคิดอะไรเชื่อมโยงกับมัน  

ตัวอยางเชน “ฉันรูสึกขอบคุณ ความรูสึกเชนนี้อยูตรงหัวใจของฉันนี่ ฉันขอบคุณท่ีไดพยายามมาเขาอบรมให
บอยครั้งท่ีสุดท่ีจะทําได”  

 

ขอบคุณและชมพอแมทุกคนที่มีความมุงมัน่ที่จะใหความรักและดูแลลูกใหเติบโต! 

 

 

8.9 | การสงขอความเตือนทางโทรศัพท 
 

ควรสงขอความนี้ หากมีการฉลองการจบการอบรมในชุมชนอีก  

สวัสดีคะ! ในวันท่ี (เติมวันท่ี) เวลา (เติมเวลา) ณ (เติมสถานท่ี) เราจะมีงานในชุมชนเพ่ือฉลองความทุมเทและ
การทํางานหนักท่ีคุณไดแสดงใหเห็นในการอบรม เราหวังอยางยิ่งวาจะไดพบทานท่ีนั่น (พรอมกับลูกของทาน) 
ขอบคุณมากคะ ทีมงานอบรม PLH สําหรับเด็กเล็ก   



การใช้เวลาตามลำาพังกับลูกของคุณเป็นส่ิงสำาคัญ
ท่ีสุดในการสร้างบ้านแห่งการเก้ือหนุนท่ีม่ันคง

แข็งแรงสำาหรับคุณและลูก  
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