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บททีห่ นึ่ง : คําแนะนําเบือ้ งต้น

7

คู่มือเล่มนีม้ ีไว้เพื่ออะไร?
คู่มืออบรมวิทยากรสําหรับหลักสูตร “การเลีย้ งดูเด็กเพื่อให้มีสขุ ภาพดีตลอดชีวติ สําหรับเด็กเล็ก (Parenting for Lifelong Health
for Young Children หรือ PLH-YC)” เป็ นคูม่ ือสําหรับวิทยากรฝึ กอบรม (trainer) อย่างคุณ เพื่อให้ใช้เป็ นแนวทางในการอบรม
วิทยากร PLH-YC และการจัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
คู่มือนีจ้ ะมีรายละเอียดของเนือ้ หาการอบรม การทบทวน และกิจกรรมที่เป็ นแบบฝึ กหัดเพื่อเสริมหลักสูตรและเน้นให้เห็นวิธีการ
สอนที่สาํ คัญซึ่งต้องถ่ายทอดให้กบั ผูร้ บั การอบรม
นอกจากนีค้ ่มู ือเล่มนีย้ งั จะเน้นวิธีการสําคัญที่คณ
ุ ต้องใช้

เพื่อให้ฝึกอบรมวิทยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกอบด้วยหัวข้อ

ต่อไปนี:้
• วิธีเตรียมการและจัดเตรียมพืน้ ที่หอ้ งอบรม
• วัสดุอปุ กรณ์ท่จี าํ เป็ นเพื่อนําเสนอการอบรม
• การใช้ ‘ก้อนอิฐบล็อค’
• การแสดงให้เห็นเป็ นตัวอย่าง พฤติกรรมการเลีย้ งดูเด็กเชิงบวก ซึง่ มีความสําคัญมากในการนําการอบรม
• การใช้กระบวนการเรียนรูท้ ่ีตื่นตัวและมีส่วนร่วม
• การนําการอบรมโดยอาศัยหลักการ ยอมรับ สํารวจ เชื่อมโยง และฝึ กปฏิบตั ิ
• การทํางานเป็ นกลุ่ม ทัง้ กลุม่ ใหญ่และกลุ่มย่อย
• ฝึ กการซักถามเชิงลึกในช่วงการอภิปราย
• สนุกกับการเรียนรู!้
ข้อควรสังเกต: คู่มืออบรมวิทยากร หลักสูตรการเลีย้ งดูเด็กเพื่อให้มีสุขภาพดีตลอดชีวติ สําหรับเด็กเล็กเล่มนี้ มี
เจตนารมณ์เพื่อให้ใช้เฉพาะกับผู้ทผี่ ่านการอบรมให้เป็ นวิทยากร PLH-YC และคุ้นเคยกับการนําการอบรมหรือได้
นําเสนอการอบรมหลักสูตร PLH-YC มาแล้วเท่านั้น
คุณจะต้องเคยนําเสนอการอบรมในหลักสูตร PLH-YC มาแล้ว และมีคณ
ุ สมบัติทางวิชาชีพครบถ้วนตามเกณฑ์ท่จี ะเป็ นวิทยากร
ฝึ กอบรม (trainer) ได้ และคุณจะต้องได้ผา่ นการอบรมเพื่อเป็ นวิทยากรฝึ กอบรม (PLH-YC Training-of-Trainers Workshop) ก่อน
หน้าที่จะมาทําหน้าที่อบรมวิทยากรด้วย
คู่มือเล่มนีจ้ ะใช้เป็ นเอกสารอ้างอิงและทบทวนความจําสําหรับคุณ และส่วนใหญ่จะอาศัยประสบการณ์ของคุณในช่วงการอบรม
Training-of-Trainers Workshop และคู่มือวิทยากร PLH-YC เป็ นฐานในการเรียนรูค้ รัง้ นี ้
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การอบรมเรื่องการเลีย้ งดูเด็กเพื่อให้มีสุขภาพดีตลอดชีวิตสําหรับเด็กเล็ก
หลักสูตรการอบรมผูด้ แู ลเด็ก PLH-YC เป็ นการอบรมเป็ นกลุ่ม เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กบั ครอบครัวที่มีเด็กในช่วงอายุระหว่าง 2
ถึง 9 ขวบ
แนวคิดทีเ่ ป็ นแกนสําคัญของหลักสูตร PLH-YC คือ “การสร้างบ้านแห่งการเกือ้ หนุนสําหรับตัวคุณและลูกของคุณ” ในการช่วย
ผูป้ กครองให้สร้างบ้านแห่งการเกือ้ หนุนสําหรับตัวเองและลูก
เราจะช่วยให้ผปู้ กครองจัดการกับพฤติกรรมของเด็กและสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีม่นั คงกับเด็กในขณะเดียวกัน
จุดประสงค์หลักของ PLH-YC คือการช่วยให้ ครอบครัวรักษาความสัมพันธ์ทเี่ กือ้ หนุนกัน เพื่อนําไปสู่การมีครอบครัวทีม่ ี
ความสุข มีสุขภาพดี และให้ กาํ ลังใจสนับสนุนซึ่งกันและกัน
เป้าหมายโดยรวมของ
PLH-YC
คือการส่งเสริมความอยู่ดีมีสขุ ของเด็กโดยการช่วยให้ผปู้ กครองพัฒนาทักษะที่จะสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับเด็กในขณะที่ลดความเสีย่ งของการใช้ความรุนแรงต่อเด็กที่บา้ นและในชุมชน

ภาพที่ 1 PLH-YC “บ้านแห่งการเกือ้ หนุน”
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หลักสูตรการอบรมเรื่องการเลีย้ งดูเด็กเพื่อให้มีสขุ ภาพดีตลอดชีวิตสําหรับเด็กเล็กทําให้บรรลุผลสําเร็จได้อย่างไร
การที่คณ
ุ จะสามารถทําให้วิทยากรได้รบั ความรูแ้ ละทักษะที่จาํ เป็ นต่อการนําการอบรมให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจําเป็ นจะต้อง
เข้าใจทฤษฎีและหลักการที่เป็ นรากฐานของหลักสูตร PLH-YC ก่อน
หลักสูตรการอบรมนีจ้ ะใช้ “ทฤษฎีแห่งการเปลี่ยนแปลง” อธิบายถึงวิธีท่กี ารอบรมสามารถสร้างผลกระทบหรือบรรลุจดุ ประสงค์
หลักที่ตอ้ งการได้สาํ เร็จ 4 แม้ว่าวิทยากรไม่จาํ เป็ นต้องจําหรือบรรยายรายละเอียดของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงให้ได้ แต่ผอู้ บรม
วิทยากรอย่างคุณจําเป็ นจะต้องเข้าใจกระบวนการที่เราคาดหวังให้หลักสูตรนีส้ ่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงด้วย
3

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านีแ้ ล้วว่าเป้าประสงค์หลักของหลักสูตร PLH-YC คือการช่วยให้ครอบครัวมีความสัมพันธ์ท่อี บอุ่น มีสขุ ภาพ
ดี และเกือ้ หนุนซึ่งกันและกัน การที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์นไี ้ ด้ ผูป้ กครองและเด็กจําเป็ นจะต้องสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อกัน
ก่อน โดยการเพิม่ ทักษะการเลีย้ งดูเด็กเชิงบวกและลดการเลีย้ งดูท่รี ุนแรงหรือทารุณกรรม และการทําเช่นนีจ้ ะช่วยลดความเสี่ยงต่อ
การใช้ความรุนแรงต่อเด็กทัง้ ในบ้านและนอกบ้าน และช่วยให้เด็กปลอดภัยอยู่เสมอ
หลักสูตรการอบรมนีจ้ ะบรรลุวตั ถุประสงค์เบือ้ งต้นได้โดยการส่งเสริมสิ่งต่อไปนี:้
• ความรูส้ กึ รับผิดชอบและมุง่ มั่นต่อการเลีย้ งดูเด็กของพ่อแม่
• ความรูเ้ รื่องพัฒนาการเด็กและสุขภาพเด็ก
• ทักษะการเลีย้ งดูเด็กเชิงบวก เช่น การสื่อสารเชิงบวกระหว่างผูป้ กครองกับเด็ก และการสื่อสารด้านอารมณ์-สังคม
• การจัดการความเครียดและปรับตัวด้านอารมณ์-สังคมสําหรับผูป้ กครองและเด็ก
• การจัดการพฤติกรรมเด็กและแนวทางการอบรมสั่งสอนเด็กที่มีประสิทธิภาพ
• การติดตามให้คาํ ปรึกษาแก่ผปู้ กครองและการติดตามดูพฤติกรรมเด็ก
• การสนับสนุนทางสังคมและทักษะการแก้ปัญหาของผูป้ กครอง

4

WHO VPA page 3.
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ภาพที่ 2. ทฤษฎีแห่งการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรการอบรมเรื่องการเลีย้ งดูเด็กเพื่อให้มีสุขภาพดีตลอดชีวิตสําหรับเด็กเล็ก

หลักสูตรนีจ้ ะใช้วิธีการที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย โดยมีรากฐานจากหลักการสําคัญที่คน้ พบจากหลักสูตรการอบรมพ่อแม่ท่มี ี
การวิจยั รองรับทั่วโลก หลักการสําคัญดังกล่าวประกอบด้วยการดําเนินการดังต่อไปนี:้
• วิทยากรและผูร้ บั การอบรมทํางานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาและเรียนรูท้ กั ษะใหม่
• การเรียนรูอ้ ย่างมีส่วนร่วมผ่านการอภิปรายในกลุ่ม และการฝึ กทักษะการเลีย้ งดูเด็ก
• การมีโอกาสที่จะได้ฝึกทักษะการเลีย้ งดูเด็กใหม่ ๆ และได้รบั ความช่วยเหลือเมื่อเผชิญอุปสรรค
• การได้รบั สิ่งเสริมแรงเชิงบวกผ่านการช่วยเหลือให้กาํ ลังใจ และการชม เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวกที่ม่นั คง
• การเปิ ดพืน้ ที่ปลอดภัย ให้ได้สื่อสารเรื่องราวที่ทาํ ให้ลาํ บากใจ เช่น เรื่องความขัดแย้งภายในครอบครัว
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โครงสร้างโดยรวมของหลักสูตรการอบรมเรื่องการเลีย้ งดูเด็กเพื่อให้มีสุขภาพดีตลอดชีวติ สําหรับเด็กเล็ก
การอบรมในหลักสูตร PLH-YC มีองค์ประกอบดังต่อไปนี:้
• การพบเพื่อให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลก่อนเข้ารับการอบรมเป็ นกลุ่ม
• การนําเสนอการอบรม 8 ครัง้ ติดต่อกันในกลุ่มผูป้ กครอง
• กิจกรรมที่มอบหมายให้ผปู้ กครองนําไปทําที่บา้ น
อบรม

เพื่อเป็ นการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะที่ได้เรียนรูไ้ ปในระหว่างชั่วโมงการ

• การไปเยี่ยมบ้านเพื่อให้คาํ ปรึกษาคนที่ขาดการอบรมไปบางชั่วโมงหรือต้องการความช่วยเหลือเพิม่ เติม
• การโทรติดตามเพื่อให้คาํ ปรึกษาผูป้ กครองแต่ละคน สัปดาห์ละครัง้
• การส่งข้อความเตือนทางโทรศัพท์ สัปดาห์ละครัง้ เพื่อกระตุน้ การมีส่วนร่วม
• การฉลองการจบการอบรมเมื่อสิน้ สุดโครงการ

การพบเป็ นรายบุคคลก่อนอบรม
การอบรม 8 ครัง้
กิจกรรมระหว่างชั่วโมงการอบรม
กิจกรรมทีบา้ น

การเยี่ยมบ้าน

การให้คาํ ปรึกษาทางโทรศัพท์

การส่งข้อความทางโทรศัพท์

การฉลองปิ ดการอบรม / พิธีรบั มอบประกาศนียบัตร
ภาพที่ 3: โครงสร้างโดยรวมของหลักสูตรการอบรมเรื่องการเลีย้ งดูเด็กเพือ่ ให้มีสุขภาพดีตลอดชีวิตสําหรับเด็กเล็ก
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เนือ้ หาของหลักสูตร
หลักสูตรการอบรม PLH-YC ประกอบด้วยการอบรม 8 ครัง้ (ภาพที่ 4) สัปดาห์ละครัง้ (หรือทุกสองสัปดาห์) สําหรับกลุ่มผูป้ กครอง:
• ชั่วโมงที่ 1: การใช้เวลาอยูก่ บั เด็กตามลําพัง
• ชั่วโมงที่ 2: การพูดคุยเกี่ยวกับความรูส้ กึ
• ชั่วโมงที่ 3: แสงอาทิตย์แห่งความเอาใจใส่ในเชิงบวก
• ชั่วโมงที่ 4: การช่วยให้เด็กทําตามคําสั่ง
• ชั่วโมงที่ 5: สิ่งต่าง ๆ ที่เราทําอยูท่ กุ วัน
• ชั่วโมงที่ 6: การจัดการกับการร้องดิน้ อาละวาดและพฤติกรรมในทางลบที่เรียกร้องความสนใจและกดดัน
• ชั่วโมงที่ 7: การให้ผลติดตามเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
• ชั่วโมงที่ 8: การช่วยให้แสงอาทิตย์แห่งความเอาใจใส่ในเชิงบวกยังคงเปล่งประกายอยูต่ ่อไป
ชั่วโมงที่ 1: การใช้เวลา
อยู่กบั เด็กตามลําพัง
Session 2: ชั่วโมงที่
2: การพูดคุยเกี่ยวกับ
ความรู ส้ กึ

ชั่วโมงที่ 8: การช่วยให้
แสงอาทิตย์แห่งความเอาใจใส่ใน
เชิงบวกยังคงเปล่งประกายอยู่
ต่อไป

ชั่วโมงที่ 3: แสงอาทิตย์แห่ง
ความเอาใจใส่ในเชิงบวก

ชั่วโมงที่ 7: การให้ผลติดตาม
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือe

ชั่วโมงที่ 4: การช่วยให้เด็กทํา
ตามคําสั่ง

ชั่วโมงที่ 6: การจัดการกับการร้องดิน้
อาละวาดและพฤติกรรมในทางลบที่
เรียกร้องความสนใจและกดดัน
ชั่วโมงที่ 5: สิ่งต่าง ๆ ที่
เราทําอยู่ทกุ วัน

ภาพที่ 4: เนือ้ หาหลักในชั่วโมงการอบรม
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คู่มือวิทยากรหลักสูตรการอบรม PLH-YC
คู่มือวิทยากรจะให้แนวทางในการนําเสนอการอบรม โดยให้ขอ้ มูลต่อไปนีส้ าํ หรับการอบรมในแต่ละวัน:
1.

ภาพรวมและวัตถุประสงค์ของการอบรม

2.

ข้อสังเกตสําหรับวิทยากรในหัวข้อหลักหรือทักษะสําคัญที่จะต้องนําเสนอ

3.

รายละเอียดของแต่ละชั่วโมงและกิจกรรมที่จะต้องทํา

ภาพรวมและวัตถุประสงค์ของการอบรมแต่ละชั่วโมง
ภาพรวมของชั่วโมงการอบรมจะช่วยให้ผรู้ บั การอบรมทราบว่าแต่ละวันจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง เพราะอะไรจึงต้องทํากิจกรรมเหล่านี ้
และควรคาดหวังว่าจะได้รบั ความรูห้ รือทักษะอะไรบ้างในวันนัน้ วิทยากรควรอธิบายวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม
ในตอนเริม่ ทํากิจกรรมแต่ละอย่าง เมื่อหันกลับไปมองทบทวนในตอนใกล้จบการอบรมจะทําให้วิทยากรสามาถประเมินได้วา่ ได้
บรรลุวตั ถุประสงค์หรือไม่ และผูร้ บั การอบรมมีความก้าวหน้าหรือไม่
ข้อสังเกตสําหรับวิทยากรในหัวข้อหลักหรือทักษะสําคัญทีจ่ ะต้องนําเสนอ
ข้อสังเกตเหล่านีจ้ ะเป็ นการเน้นข้อเท็จจริงและข้อมูลพืน้ ฐานที่สมั พันธ์กบั เนือ้ หาของการอบรมแต่ละชั่วโมง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
จะช่วยให้วิทยากรสามารถนําเสนอข้อมูลความรูท้ ่สี าํ คัญและวิธีการเลีย้ งดูเด็กในลักษณะที่ไม่ซบั ซ้อนและเข้าใจได้ง่าย
รายละเอียดทีละขัน้ ตอนของชั่วโมงการอบรมและเวลาทีก่ าํ หนดให้สาํ หรับแต่ละกิจกรรมทีจ่ ะต้องทํา
คู่มือวิทยากรนีจ้ ะมีรายละเอียดของการอบรมแต่ละชั่วโมงและกิจกรรมหลากหลายที่จะต้องทําในชั่วโมงนัน้ เนือ้ ความสําคัญที่ตอ้ ง
สื่อให้ผปู้ กครองทราบ และวิธีท่จี ะช่วยให้ผปู้ กครองเข้าใจและพัฒนาทักษะเหล่านีโ้ ดยผ่านการใช้เรือ่ งเล่าที่มีภาพประกอบ บทบาท
สมมุติ การอภิปรายในกลุ่ม และการทําแบบฝึ กหัด แนวทางการนําการอบรมอย่างละเอียดนีย้ งั จะแนะวิธีสง่ เสริมให้ผปู้ กครองนํา
ทักษะที่ได้เรียนรูไ้ ปจากห้องอบรมไปฝึ กปฏิบตั ิท่ีบา้ น และสื่อสารให้สมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ เข้าใจได้อีกด้วย
ถึงแม้ว่าจะมีการกําหนดเวลาสําหรับกิจกรรมแต่ละอย่างไว้แล้ว แต่วิทยากรควรตระหนักว่าในการปฏิบตั ิจริงอาจไม่เป็ นไปตามนี ้
เพราะจะขึน้ อยู่กบั จํานวนของผูร้ บั การอบรม ระดับความรู ้ การมีส่วนร่วม และเวลาที่ตอ้ งใช้เพื่อทําความเข้าใจกับแต่ละเรื่องด้วย
วิทยากรอาจปรับเวลาที่จะใช้สาํ หรับแต่ละกิจกรรมเพื่อให้เหมาะกับความต้องการและความสามารถในการเรียนรูข้ องผูร้ บั การ
อบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดการอภิปรายในบางเรื่องที่น่าสนใจขึน้ มาในระหว่างการทํากิจกรรม
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําเสนอการอบรม PLH-YC นี ้ โปรดทบทวนในบทนําของคู่มือวิทยากร
หลักสูตรการอบรมเรื่องการเลีย้ งดูเด็กเพื่อให้มสี ุขภาพดีตลอดชีวติ สําหรับเด็กเล็ก: บทบาท เทคนิค และการ
เตรียมการ
ในตอนนีข้ องคู่มือจะเป็ นการแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างบทบาทของวิทยากรฝึ กอบรม (trainer หรือผูฝ้ ึ กอบรมวิทยากร) และ
วิทยากร (facilitator หรือผูฝ้ ึ กอบรมผูป้ กครองหรือผูด้ แู ลเด็ก) และความรับผิดชอบเฉพาะตัวของวิทยากรฝึ กอบรม อธิบายเทคนิคที่
วิทยากรฝึ กอบรมควรใช้เพื่อฝึ กอบรมวิทยากร และรายละเอียดของการเตรียมตัวของวิทยากรฝึ กอบรมเพื่อนําการอบรมวิทยากร
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บทบาทของวิทยากรฝึ กอบรมของหลักสูตร PLH-YC
วิทยากรฝึ กอบรมสามารถช่วยให้วิทยากรได้สิ่งต่อไปนี ้ คือ:
• รูจ้ กั และเข้าใจ ก้อนอิฐบล็อก ที่ใช้ในหลักสูตร PLH-YC
• มีความสามารถที่จะนําการอบรมและนํากิจกรรมทัง้ หมดโดยใช้วธิ ีการฝึ กอบรมตามหลักสูตร PLH-YC
• รูส้ กึ มั่นใจที่จะช่วยให้วิทยากรสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างวิทยากรด้วยกันและผูร้ บั การอบรม
การเปลี่ยนบทบาทจากวิทยากรเป็ นวิทยากรฝึ กอบรม
บทบาทของวิทยากรฝึ กอบรมหรือผูท้ าํ หน้าที่อบรมคนให้เป็ นวิทยากร จะแตกต่างจากบทบาทของวิทยากร โดยวิทยากรฝึ กอบรมจะ
มีประสบการณ์จากการเป็ นวิทยากรในหลักสูตร PLH-YC มาก่อน ได้ทาํ งานกับผูป้ กครองหรือผูด้ แู ลเด็ก และจะได้ใช้ประสบการณ์
นีเ้ ป็ นฐานในการฝึ กอบรมและสอนงาน (โค้ช) วิทยากรคนอื่น ๆ ต่อไป ดังนัน้ บทบาทจึงเปลี่ยนไปจากเดิม:
จากการทํางานกับพ่อแม่หรือผูป้ กครองและเด็กวัยรุน่
(supervisor) โดยตรง

มาเป็ นการทํางานกับวิทยากรและ/หรือผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาแนะนํา

จากการนําการอบรม PLH-YC มาเป็ นการนําการอบรมวิทยากรหรือการฝึ กอบรมโค้ชของหลักสูตร PLH-YC
จากการใช้ความรูแ้ ละทักษะเพื่อช่วยเหลือผูป้ กครอง มาเป็ นการใช้ความรูแ้ ละทักษะเพื่อช่วยเหลือวิทยากรและ/หรือผูใ้ ห้
คําปรึกษาแนะนํา (supervisor)
ความรับผิดชอบของวิทยากรฝึ กอบรม
วิทยากรฝึ กอบรม PLH-YC มีความรับผิดชอบหลัก 4 ประการคือ:
1. การเตรียมการอบรมวิทยากร:
• ศึกษาและทําความเข้าใจชุมชนที่เป็ นพืน้ ที่ปฏิบตั ิงานของวิทยากร
• ทําความเข้าใจกับองค์กรที่เป็ นผูร้ ว่ มรับผิดชอบในการนําเสนอหลักสูตรการอบรมนี ้
• ทําหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างผูน้ าํ ในพืน้ ที่กบั วิทยากร
• จัดเตรียมสถานที่สาํ หรับดําเนินการอบรม
2. ติดตามดูแลการอบรม PLH-YC:
• ตรวจสอบข้อมูลของครอบครัว
• ติดตามดูแลความก้าวหน้าของวิทยากร รวบรวมรายงานประจําสัปดาห์เกี่ยวกับการอบรมที่ได้ดาํ เนินไปในแต่
ละชั่วโมง เพื่อดูว่าได้ทาํ การอบรมตามแผนที่กาํ หนดไว้หรือไม่ และความก้าวหน้าของการอบรมจากข้อคิดเห็นที่
ได้รบั จากผูป้ กครอง
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• เข้านั่งสังเกตการณ์การอบรมเมื่อทําได้
3. นําการอบรม 5 วันสําหรับวิทยากรและติดตามดูแลให้คาํ ปรึกษาและสอนงานให้วิทยากรตลอดช่วงเวลาของการ
อบรม:
• พยายามตรวจสอบให้ม่นั ใจว่าได้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการอบรมวิทยากร คือ ผูร้ บั การอบรมได้เรียนรูท้ ่จี ะนํา
การอบรมในหลักสูตร PLH-YC ได้
• ปฏิบตั ิตวั ให้เป็ นแบบอย่างให้วิทยากรได้เห็นถึงการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมและร่วมมือกัน
4. พยายามทําให้ม่นั ใจว่าได้มีการติดตามสนับสนุนวิทยากรผ่านชั่วโมงการสอนงาน (โค้ชชิ่ง) ประจําสัปดาห์ในกลุ่ม
เล็ก:
• ร่วมกันทบทวนตรวจสอบว่าชั่วโมงการอบรมที่วทิ ยากรนํานัน้ เป็ นไปด้วยดีหรือไม่และให้ความเห็นแก่วิทยากร
• ร่วมกันกับวิทยากรทบทวนความรูแ้ ละความเข้าใจในเนือ้ หาของแต่ละหน่วยการอบรมและให้การอบรมเพิ่มเติม
เพื่อทบทวนความรูห้ ากจําเป็ น
• ช่วยวิทยากรทบทวนแผนงานสําหรับการอบรมในชั่วโมงถัดไป
• ช่วยเสริมพลังให้วิทยากรและฝึ กการนําอบรมสําหรับชั่วโมงต่อไป
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การเรียนแบบมีส่วนร่วม
เราจะใช้เทคนิคเฉพาะที่มีฐานมาจากวิธีการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้วทิ ยากร
ในฐานะวิทยากร
ฝึ กอบรม คุณคือผูร้ ว่ มงานหรือหุน้ ส่วนที่ทาํ งานกับวิทยากร เพื่อวางแผนงานและฝึ กแก้ปัญหาที่จะช่วยให้เขานําการอบรมได้ต่อไป
จะเป็ นการดีมากหากคิดถึงวิทยากรในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญทีร่ ูจ้ กั บริบทสังคมของตนเองและครอบครัวทีเ่ ขาทํางานด้วยดีทสี่ ดุ
วิธีการแบบนีจ้ ะต้องอาศัยการที่ผรู้ บั การอบรมเรียนรูร้ ว่ มกันเป็ นทีม แบ่งปั นประสบการณ์และช่วยกันแก้ปัญหา จะช่วยเสริมความ
มั่นใจ ทําให้รูส้ กึ ว่าความเห็นของเขาสําคัญและมีคณ
ุ ค่าสําหรับคนอื่น สร้างความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งของกลุม่ ได้รบั กําลังใจ เข้าใจ
และเคารพซึ่งกันและกันในกลุ่ม ได้รูส้ กึ ว่าไม่โดดเดีย่ ว คนอื่น ๆ ก็ตอ้ งพบกับประสบการณ์และความท้าทายคล้ายกัน และเรียนรู ้
จากกันได้
หน้ าทีข่ องคุณคือช่วยให้ วทิ ยากรได้ เรียนรู้ด้วยตนเอง หมายถึงว่าบางครัง้ เราจะต้องทํางานให้หนักกว่าเดิมเพื่อถามคําถาม
ปลายเปิ ดที่ถกู ต้องและช่วยให้ผปู้ กครองเข้าใจถึงประโยชน์ของการเลีย้ งดูเด็กเชิงบวกและการอบรมสั่งสอนเด็กโดยปราศจาก
ความรุนแรง เมื่อถึงเวลาที่วิทยากรจะต้องไปนําการอบรมบ้างเขาก็จะได้เรียนรูท้ กั ษะที่จะช่วยเขาได้หลังจากจบการอบรมไปแล้ว
อีกนาน
การเรียนรูด้ ว้ ยการลงมือปฏิบตั ิ: คุณจะช่วยให้วิทยากรเรียนรูว้ า่ จะกระตุน้ การอภิปรายเกี่ยวกับทักษะการเลีย้ งดูเด็กอย่างไร และจะ
จัดเตรียมการฝึ กบทบาทสมมุติและกิจกรรมฝึ กทักษะอย่างไร คุณจะขอให้วิทยากรฝึ กทํากิจกรรมเดียวกันในชั่วโมงการอบรม ซึง่
เขาจะได้สอนให้ผปู้ กครองเด็กทําในขณะที่กาํ ลังอบรมในหลักสูตรนี ้ หลักฐานจากการวิจยั บอกให้รูว้ ่าหลักสูตรการอบรมเรื่องการ
เลีย้ งดูเด็กที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการฝึ กทักษะใหม่โดยถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้หากจะให้การอบรมประสพ
ความสําเร็จ
การทํางานเป็ นคู่และในกลุ่มย่อย: การทํางานเป็ นคู่และในกลุม่ ย่อยจะส่งเสริมการฟั งอย่างตัง้ ใจและสื่อสารทักษะ และช่วยให้
ผูร้ บั การอบรมรูส้ กึ ว่ากิจกรรมนัน้ หลากหลายและชวนให้สนใจ
ในขณะทํากิจกรรมหรืออภิปรายกัน
วิทยากรฝึ กอบรมควร
เคลื่อนไหวไปรอบ ๆ ห้องเพื่อประเมินการทํางานของคู่หรือกลุม่ ย่อย อาจเชิญชวนให้ผรู้ บั การอบรมนําเสนอความคิดของตนเอง
ด้วยการเขียนหรือพูดให้กลุ่มฟั งก็ได้
การใช้ กระดานแจ้ งข่าว บางครัง้ ผูร้ บั การอบรมอาจถามคําถามที่สาํ คัญหรือพูดถึงเรื่องใหม่ท่ตี อ้ งใช้เวลาหากจะอภิปรายกัน ถ้า
กิจกรรมที่กาํ ลังทําอยู่ขณะนัน้ ไม่ได้สมั พันธ์กบั เรื่องที่ยกขึน้ มาพูด หรือหากไม่มีเวลาพอที่จะอภิปรายเรื่องนัน้ ในขณะนัน้ ให้เขียน
คําถาม/หัวเรื่องนัน้ ลงบนกระดาษฟลิปชาร์ตที่ตงั้ ชื่อให้ว่า “กระดานแจ้งข่าว” เพื่อเก็บไว้พดู กันในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
ทักษะเบือ้ งต้นในการนําการอบรมสําหรับวิทยากรฝึ กอบรม (และวิทยากร)
ต่อไปนีค้ ือทักษะเบือ้ งต้นบางประการที่ถือว่า “ดีท่ีสดุ ” สําหรับวิทยากรฝึ กอบรม และใช้ได้กบั วิทยากรทั่วไปด้วย เรียกว่าหลักการ
ทําให้ดูเป็ นแบบอย่าง!
• เตรียมการสอนล่วงหน้าเพื่อให้คนุ้ เคยกับเนือ้ หาของชั่วโมงนัน้ และมีวสั ดุอปุ กรณ์ท่จี าํ เป็ นทุกอย่างไว้พร้อมแล้ว
• ชมทุกครัง้ ที่มีคนมาถึงห้องอบรมตรงเวลา ชมคนที่มีส่วนร่วม คนที่กระตือรือร้น และชมพฤติกรรมทุกอย่างที่คณ
ุ ชอบและ
อยากให้เกิดขึน้ ต่อไปอีก
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• เมื่อจําเป็ น ให้เตือนผูร้ บั การอบรมอย่างสุภาพอ่อนโยน ถึงกฎระเบียบหรือข้อตกลงเบือ้ งต้นที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ เพื่อเป็ น
การรักษาบรรยากาศการอบรมให้เอือ้ ต่อการเรียนรูร้ ว่ มกัน
• สนุกกับวิทยากรที่คณ
ุ กําลังอบรมให้ มีอารมณ์รว่ มกับเนือ้ หาและการพูดคุยที่กาํ ลังเกิดขึน้ แสดงให้ทกุ คนเห็นว่าคุณให้
คุณค่าและความสําคัญกับการอบรมนี ้
• สรุปและทบทวนใจความสําคัญของหลักการและทักษะการนําการอบรมเพื่อให้ม่นั ใจว่าผูร้ บั การอบรมติดตาม
กระบวนการอบรมอย่างเข้าใจและเห็นความสําคัญของมันตลอดเวลา
• มีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการกับปั ญหาไม่วา่ จะเป็ นเรื่องเกี่ยวกับการนําการอบรม
หรือการเลีย้ งดูเด็ก
เราอาจจะนําหลักการทําให้ดูเป็ นแบบอย่าง นีม้ าประยุกต์ใช้ในระดับที่กว้างออกไปอีกได้ เพราะมีความสําคัญพอ ๆ กันทัง้ ใน
การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูป้ กครองกับเด็ก และระหว่างวิทยากรที่เป็ นผูฝ้ ึ กอบรมและวิทยากรที่กาํ ลังรับการอบรมอยู่ เช่น:
• แสดงอาการรับรูค้ วามรูส้ กึ ของอีกคนหนึ่งและพยายามช่วยให้คดิ หาทางแก้ปัญหาด้วยกัน
โดยใช้การฟั งอย่างเข้าใจ
ความรูส้ กึ และยอมรับความรูส้ กึ ที่เกิดขึน้
• แสดงทัศนคติท่เี ป็ นเชิงบวกและไม่ตดั สินในขณะที่พดู คุยกันถึงปัญหาไม่วา่ จะเป็ นเรื่องอะไรก็ตาม
• พยายามสบตาคนที่กาํ ลังพูดด้วยอย่างต่อเนื่อง
• พยายามส่งเสริมให้วิทยากร / ผูป้ กครอง / เด็ก ช่วยเหลือและให้กาํ ลังใจกันและกัน มากกว่าที่จะบอกทางแก้ปัญหาให้เสีย
เอง (เช่น ไปหาคนที่เคยมีประสบการณ์ท่ยี ากลําบากคล้ายกันและรูว้ ิธีแก้ไขดีท่สี ดุ )
• สื่อสารในลักษณะของผูท้ ่เี ป็ นวิชาชีพและใช้ภาษาที่ง่ายและเป็ นที่ยอมรับได้
• มีความตระหนักถึงนํา้ เสียงที่ใช้ในการพูด อายุ และระดับการศึกษาของผูร้ บั การอบรม
• มีความตระหนักถึงอารมณ์และขวัญกําลังใจของกลุ่ม
จําเป็ น

สามารถสร้างความมั่นใจและให้กาํ ลังใจได้อย่างเหมาะสมเมื่อ

• วางตัวให้เป็ นกันเอง ตื่นตัวและไวต่อการรับรูส้ ิ่งที่บางคนอาจพูดออกมาตรง ๆ ไม่ได้ (เช่น อารมณ์ ความขัดแย้ง ปั ญหา
บางอย่าง)

โครงสร้างของการอบรมวิทยากร
การอบรมวิทยากร PLH-YC เป็ นหลักสูตรเข้มข้น 5 วัน ซึ่งจะช่วยให้ผรู้ บั การอบรมเข้าใจอย่างลึกซึง้ ถึงวิธีการดําเนินการอบรม
หลักสูตร PLH-YC ให้แก่ผปู้ กครองหรือผูด้ แู ลเด็กอย่างถูกต้องตรงกับที่หลักสูตรที่กาํ หนดไว้และมีคณ
ุ ภาพ เป็ นกระบวนการที่ผรู้ บั
การอบรมจะต้องมีส่วนร่วมอย่างมาก เน้นหนักที่ทกั ษะที่สาํ คัญในการนําการอบรมและการจัดการกลุ่ม
การอบรมนีจ้ ะเน้นที่สองด้านของการดําเนินการ คือ:
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1. ทักษะการนําการอบรม และ
2. เนือ้ หาของหลักสูตรการอบรม
ผูร้ บั การอบรมจะได้รบั การแนะนําให้รูจ้ กั ส่วนประกอบสําคัญของหลักสูตรและรายละเอียดของการนําเสนอการอบรมในแต่ละ
ชั่วโมง และจะได้เรียนรูท้ กั ษะสําคัญในการนําการอบรมเรื่องการเลีย้ งดูเด็ก จะมีการสาธิตวิธีการนําการอบรม อภิปรายซักถาม และ
ฝึ กปฏิบตั ิในขณะอบรม และผูร้ บั การอบรมจะได้รบั คู่มือวิทยากร PLH-YC ที่มีรายละเอียดครบถ้วน เพื่อใช้ในขณะอบรมผูด้ แู ลเด็ก
ด้วย
เป้าหมายโดยรวมของการอบรมวิทยากร PLH-YC คือเพื่อให้บรรลุผลดังต่อไปนี:้
• เข้าใจแนวคิดของหลักสูตร PLH-YC เนือ้ หา และวิธีการ
• ได้รบั ความรูว้ า่ หลักสูตร PLH-YC ทํางานอย่างไรในการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูป้ กครอง/ผูด้ แู ลเด็ก
• ทักษะสําคัญในการนําการอบรมในหลักสูตร PLH-YC แต่ละชั่วโมงของการอบรมเป็ นกลุ่ม
• ความสามารถที่จะแสดงทักษะการเลีย้ งดูเด็กเชิงบวกให้เป็ นแบบอย่างได้
• ความสามารถที่จะเตรียมการอบรม และนําเสนอการอบรมหลักสูตร PLH-YC ทัง้ ในแบบตัวต่อตัว แบบกลุ่ม และการ
รายงานแบบต่าง ๆ ที่กาํ หนดให้ทาํ
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กระบวนการอบรม
กระบวนการอบรมวิทยากรหลักสูตร PLH-YC ประกอบด้วย 6 ขัน้ ตอน คือ:
1. วิทยากรฝึ กอบรมนําการอบรมหลักสูตร
กระบวนการดังนี:้

PLH-YC

ให้แก่ผรู้ บั การอบรมเหมือนกับว่าเขาเป็ นผูป้ กครองเด็ก

โดยมี

• อธิบายภาพรวมโดยย่อของหลักสูตรแต่ละบท และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแต่ละอย่าง และ
• นําเสนอกิจกรรมเฉพาะแต่ละอย่างให้กบั ผูร้ บั การอบรมเหมือนกับว่าเขาเป็ นผูป้ กครองเด็ก
2. ผูร้ บั การอบรมระบุวา่ กิจกรรมนัน้ มีอะไรที่ถือเป็ นก้อนอิฐบล็อกสําหรับสร้างความสัมพันธ์ท่เี ข้มแข็งระหว่างผูป้ กครองกับ
เด็ก วิทยากรฝึ กอบรมนําการอบรมโดยขอให้ผรู้ บั การอบรมแยกส่วนกิจกรรมนีอ้ อกเป็ นสามส่วนแล้วพิจารณาประเด็น
ต่อไปนี:้
• สํารวจประสบการณ์: ถามว่าการทํากิจกรรมนัน้ เป็ นอย่างไรบ้าง
• กิจกรมนัน้ สัมพันธ์กบั เป้าหมายของหลักสูตรอย่างไร
• เชื่อมโยงเข้ากับการนําการอบรม: ระบุกอ้ นอิฐบล็อกสําหรับการนําการอบรม
3. ผูร้ บั การอบรมฝึ กทักษะการเลีย้ งดูเด็กที่สาํ คัญสําหรับชั่วโมงนัน้
ผูร้ บั การอบรมได้อย่างไรในขณะที่กาํ ลังฝึ กทักษะอยู่:

วิทยากรฝึ กอบรมทําตัวอย่างให้ดวู ่าจะช่วยสนับสนุน

• วิทยากรฝึ กอบรมเปิ ดโอกาสให้ผรู้ บั การอบรมฝึ กทํากิจกรรมโดยขัดจังหวะหรือแทรกแซงน้อยที่สดุ (ยกเว้นแต่เมื่อ
เกิดความผิดพลาดอย่างร้ายแรงขึน้ !)
• วิทยากรฝึ กอบรมยืนอยู่ขา้ งหลังผูร้ บั การอบรม กระซิบให้คาํ แนะนําขณะที่กาํ ลังฝึ ก
บทบาทสมมุติโดยการเคลื่อนที่จากกลุ่มหนึง่ ไปอีกกลุ่มหนึ่งรอบห้อง

หรือสังเกตและนําการฝึ ก

• วิทยากรฝึ กอบรมอาจเสนอคําถามเพื่อนําผูร้ บั การอบรมขณะที่กาํ ลังฝึ กปฏิบตั ิ
4. ผูร้ บั การอบรมอภิปรายกันว่าเพราะอะไรจึงต้องมีทกั ษะเหล่านีใ้ นหลักสูตรการอบรม
5. วิทยากรฝึ กอบรมช่วยผูร้ บั การอบรมแยกแยะขัน้ ตอนที่สาํ คัญที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเพื่อนําเสนอการอบรมเรื่องการเลีย้ งดูเด็ก
ให้กบั ผูป้ กครอง
6. ผูร้ บั การอบรมทํางานภายใต้การดูแลของวิทยากรฝึ กอบรมเพื่อฝึ กทักษะการนําการอบรมที่สาํ คัญ
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ประสบการณ์การเข้าอบรมในฐานะผู้ปกครองเด็ก
ในขณะที่วิทยากรผูร้ บั การอบรมกําลังอยูใ่ นบทบาทของการเป็ นผูป้ กครองเด็ก ควรสมมุตวิ า่ ตัวเองเป็ นพ่อหรือแม่เด็กในช่วงอายุท่ี
เป็ นกลุ่มเป้าหมาย (2 – 9 ขวบ)
ผูร้ บั การอบรมควรสังเกตด้วยว่าตนเองนําการอบรมอย่างไร ในขณะที่กาํ ลังแสดงตัวอย่างการนําการอบรมอยู่ ควรถามคนอื่น ๆ ว่า
สังเกตเห็นอะไรที่บ่งว่าทักษะการนําเสนอของตนเองนัน้ มีประสิทธิภาพ และเพราะอะไรทักษะเหล่านัน้ จึงน่าจะสําคัญสําหรับเขาที่
จะเอาไปใช้ดว้ ย
การเตรียมงานเพื่ออบรมวิทยากร
ต่อไปนีจ้ ะเป็ นแนวทางที่หน่วยงานที่จะนําหลักสูตรนีไ้ ปใช้ควรใช้เพื่อเตรียมการอบรมในหลักสูตร PLH-YC
การประชุมเพื่อเตรียมงาน
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่จะจัดอบรมควรจัดให้มีการประชุมเตรียมงานกับวิทยากรฝึ กอบรมอย่างน้อยหนึ่งเดือนล่วงหน้า เพื่อ
ตกลงยืนยันในเรื่องต่อไปนี ้ :
• ตกลงกําหนดวันอบรม
• เลือกสถานที่อบรมที่เหมาะสม
• ยืนยันจํานวนผูเ้ ข้าอบรมและทําหนังสือเชิญ
• เตรียมล่ามเพื่อแปลภาษาหากจําเป็ น รวมทัง้ ล่ามภาษามือ
• จัดสรรงบประมาณเพื่อการอบรมไว้อย่างเพียงพอล่วงหน้า
การกําหนดเวลา
การอบรมผูด้ แู ลเด็กควรเริ่มภายในหนึ่งเดือนหลังจากที่วิทยากรได้รบั การอบรมไปแล้ว ทัง้ นีเ้ พื่อให้ม่นั ใจว่าวิทยากรยังไม่ลืมสิง่ ที่
ได้เรียนรูไ้ ปจากการอบรมที่ได้รบั และพร้อมที่จะนําออกมาใช้
ตารางการอบรม
การอบรมจะใช้เวลาห้าวันเต็ม ตามปกติจะเริ่มเวลา 9.00 น. และเสร็จสิน้ เวลา 17.00 น. โดยมีเวลาพักรับประทานเครื่องดื่มและ
ของว่าง 20 นาทีสองครัง้ และพักรับประทานอาหารกลางวัน 90 นาที
สถานทีฝ่ ึ กอบรม
สถานที่ฝึกอบรมอาจเป็ นที่เดียวกันกับที่พกั ของผูร้ บั การอบรม (จัดที่โรงแรมหรือศูนย์การประชุมที่มีท่พี กั ให้ในบริเวณเดียวกัน) หรือ
จัด ณ สถานที่ซ่งึ เข้าถึงได้ง่าย การจัดอบรมที่โรงแรมหรือศูนย์ประชุมอาจมีประสิทธิภาพสูงกว่าเพราะลดสิง่ รบกวนสมาธิและ
สามารถใช้เวลาได้เต็มที่ แต่จะจัดได้หรือไม่ก็คงขึน้ อยู่กบั งบประมาณ
21

ห้องอบรมควรมีขนาดใหญ่เพียงพอที่ผเู้ ข้าอบรมจะเคลื่อนไหวและทํากิจกรรมกลุ่มเช่นแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อยและฝึ กทักษะได้อย่าง
สะดวก ควรมีการระบายอากาศที่ดีและมีเครื่องปรับอากาศที่ตงั้ อุณหภูมิไว้พอเหมาะ
ขณะทําการอบรมไม่จาํ เป็ นต้องใช้โต๊ะ ควรจัดเก้าอีใ้ ห้น่งั เป็ นรูปครึง่ วงกลมโดยมีกระดาษฟลิปชาร์ตบนขาตัง้ ไว้ปลายแถวด้าน
หนึ่ง ควรติดตัง้ เครื่องฉายภาพไว้ให้ทกุ คนเห็นภาพบนจอได้อย่างสะดวกทางด้านเปิ ดของครึง่ วงกลม
ควรจัดโต๊ะไว้ดา้ นข้างห้องสองตัว: ตัวหนึ่งสําหรับวิทยากรฝึ กอบรมเพื่อวางเอกสารและวัสดุอปุ กรณ์ท่ีจะใช้ในขณะอบรม อีกตัว
หนึ่งสําหรับวางอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ห้องอบรมควรเป็ นที่ซง่ึ ผูพ้ ิการสามารถเข้าถึงได้ และหากจําเป็ นควรมีล่ามภาษามือไว้ให้บริการด้วย
ขนาดของกลุ่มผู้เข้าอบรม
ขนาดของกลุ่มที่เหมาะที่สดุ ควรเป็ นระหว่าง 12 ถึง 20 คน (มากที่สดุ ไม่เกิน 30 คน)
หน้าทีข่ องฝ่ ายประสานงาน
เจ้าหน้าที่ผรู้ บั ผิดชอบด้านการจัดการและประสานงานโครงการสามารถเข้าอยูใ่ นการอบรมได้ อย่างน้อยที่สดุ ควรวางแผนมาเข้า
ฟั งครึง่ วันเช้าของวันแรก และครึง่ บ่ายของวันที่ 4 เพื่อที่จะได้เข้าใจวิธีการนําเสนอการอบรม
การเตรียมตัวของผู้เข้าอบรม
ที่สาํ คัญคือผูเ้ ข้าอบรมควรได้รบั คู่มือวิทยากร อย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ก่อนการอบรม เพื่อที่จะได้อ่านมาล่วงหน้าเป็ นการเตรียมตัว
เข้าอบรม
การแต่งตัวควรใส่เสือ้ ผ้าที่สบายเคลื่อนไหวสะดวกและเหมาะสมกับบริบททางสังคมในพืน้ ที่ บางส่วนของการอบรมจะต้องอาศัย
การเคลื่อนไหวเป็ นส่วนสําคัญ จึงควรใส่รองเท้าที่สบายและเหมาะสมด้วย
ประกาศนียบัตรและการรับรอง
ผูเ้ ข้าอบรมจะต้องเข้าร่วมการอบรมตลอดห้าวันเต็ม
หน่วยงานที่เป็ นผูด้ าํ เนินงานโครงการ

แล้วจึงจะได้รบั ประกาศนียบัตรสําเร็จการอบรม

ซึง่ ควรออกให้โดย

การเตรียมตัวเพื่อนําการอบรม
คุณควรทําสิ่งต่อไปนีเ้ พื่อเตรียมตัวดําเนินการอบรมวิทยากร:
1. ทําความรู้จักกับผู้เข้าอบรม
ก่อนเริ่มการอบรมวิทยากร ควรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อทําความรูจ้ กั กับผูเ้ ข้าอบรม เช่น ภูมิหลังของแต่ละคน เพื่อให้
มั่นใจว่าจะปรับเนือ้ หาให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของพืน้ ที่
และมีความตระหนักต่ออัตลักษณ์
ความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละคน
2. ศึกษาคู่มือวิทยากรฝึ กอบรม PLH-YC และปรับรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมของพืน้ ที่
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เพื่อที่จะได้นาํ การอบรมได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ คุณควรศึกษาคู่มือวิทยากรฝึ กอบรมอย่างละเอียดและทําความคุน้ เคยกับ
เนือ้ หาของทุกชั่วโมงการอบรม ในขณะที่ทบทวนคู่มือควรใช้ขอ้ มูลที่ได้มาเกี่ยวกับผูเ้ ข้าอบรมเพื่อปรับรายละเอียดของ
เนือ้ หาและการนําเสนอให้เหมาะกับภูมิหลังของผูเ้ ข้าอบรมและบริบทสังคมในพืน้ ที่ คอยสังเกตในระหว่างชั่วโมงการ
อบรมด้วยว่ามีรายละเอียดอะไรที่ควรปรับได้อีกบ้าง
3. เลือกสถานทีอ่ บรมวิทยากรให้เหมาะสม
• เลือกสถานที่ซง่ึ สามารถดําเนินการอบรมได้โดยไม่มีสงิ่ รบกวน ควรเข้าถึงได้งา่ ยสําหรับทุกคนและมีพนื ้ ที่ว่างมาก
เพียงพอที่จะนั่งได้อย่างสบายและทํากิจกรรมสะดวกทัง้ ในกลุ่มใหญ่หรือในกลุ่มเล็ก
4. รวบรวมวัสดุอุปกรณ์ทจี่ าํ เป็ นสําหรับการอบรม
รวบรวมวัสดุอปุ กรณ์ท่ีจาํ เป็ นสําหรับแต่ละชั่วโมงและแต่ละวันสําหรับทัง้ ห้าวันไว้ลว่ งหน้า
คุณอาจต้องปรับอุปกรณ์
บางอย่างเพื่อให้เข้ากับบริบทสังคมของพืน้ ที่ หรือใช้สิ่งที่เหมาะกับพืน้ ที่แทนหากหาได้ง่ายหรือเหมาะสมมากกว่าสําหรับ
กิจกรรมที่จะทํา เตรียมสําเนาเอกสารที่จะแจกให้ทกุ คนไว้ล่วงหน้า
5. ศึกษาและปรับหัวข้อของการอบรมให้เหมาะสมตามความจําเป็ น
ศึกษาหัวข้อที่เรียบเรียงไว้ขา้ งล่างแล้วปรับเวลาตามความจําเป็ น ขอแนะนําว่าวิทยากร PLH-YC จะต้องได้รบั การอบรม
ให้ครบห้าวันเต็มก่อนที่จะเริม่ ไปนําการอบรมไม่ว่าจะเป็ นบทไหนก็ตาม
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รายการสิ่งของและวัสดุอปุ กรณ์ทตี่ อ้ งเตรียม
ต่อไปนีเ้ ป็ นรายการสิ่งของที่ควรใช้ ควรตรวจสอบและเตรียมไว้ให้ครบก่อนการอบรม
กระดาษฟลิปชาร์ต ขาตัง้ ปากกามาร์คเกอร์
เครื่องฉายภาพและจอสําหรับฉายเรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ
ของเล่น (อาจขอให้ผเู้ ข้าอบรมนํามาจากบ้านคนละหนึง่ ชิน้ )
สติก๊ เกอร์ (ใช้ให้เป็ นรางวัล จะไม่ทาํ ก็ได้)
คู่มือวิทยากร (คนละหนึ่งเล่ม)
แบบฟอร์มลงทะเบียนการมาเข้าอบรม
สมุดบันทึกและปากกา (คนละหนึ่งชุด)
ป้ายชื่อ
สีเทียน (ห้ากล่อง) และกระดาษ
กระดาษสติก๊ เกอร์โพสอิท (สําหรับติดบนฝาผนัง)
แบบฟอร์มข้อมูลของผูเ้ ข้าอบรม (คนละ 1 ชุด)
แบบรายงานสําหรับวิทยากร (คนละ 1 ชุด)
แบบประเมินวิทยากร (คนละ 1 ชุด)
ประกาศนียบัตรสําเร็จการอบรม (คนละ 1 ชุด)
เครื่องดื่มและของว่าง
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ตารางการอบรมวิทยากร
สรุ ปย่อของวันทีห่ นึ่ง
จุดประสงค์ของวันนี้
เมือ่ จบวันนีผ้ ูเ้ ข้าอบรมจะสามารถทําสิ่งต่อไปนีไ้ ด้:
• อธิบายจุดมุง่ หมายของการอบรมหลักสูตร PLH-YC
• นําเสนอการอบรมชั่วโมงที่หนึ่งและชั่วโมงที่สองของหลักสูตร PLH-YC
• สามารถใช้วิธีนาํ การอบรมโดยใช้หลักการ ยอมรับ สํารวจ เชื่อมโยง และฝึ กปฏิบตั ิ ได้
• เข้าใจความสําคัญของการตระหนักรูถ้ ึงระดับต่าง ๆ ของพัฒนาการเด็ก
กิจกรรม

เวลาทีต่ ้องใช้:
ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1: แนะนําให้รู้จักหลักสูตรการอบรม

1 ชั่วโมง 45 นาที

พัก

15 นาที

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 (ต่อ)

1 ชั่วโมง

พักรับประทานอาหารกลางวัน

1 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2: ชั่วโมงทีห่ นึ่ง– การใช้เวลาอยู่ตามลําพังกับเด็ก

1 ชั่วโมง, 30 นาที

พัก

15 นาที

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3: ชั่วโมงทีส่ อง– การพูดคุยกันเกี่ยวกับความรู้สึก

1 ชั่วโมง, 15 นาที

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4: ระยะต่าง ๆ ของพัฒนาการเด็ก

45 นาที

กิจกรรมปิ ดท้ายวัน

15 นาที

8

สรุ ปย่อของวันทีส่ อง
จุดประสงค์ของวันนี้
เมือ่ จบวันนีผ้ ูเ้ ข้าอบรมจะสามารถทําสิ่งต่อไปนีไ้ ด้:
• นําเสนอการอบรมชั่วโมงที่สามของหลักสูตร PLH-YC
• นําการพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทําที่บา้ น (โดยไม่ตอ้ งฝึ กปฏิบตั วิ ิธีแก้ปัญหา)
• นําการเล่าเรื่องพร้อมภาพประกอบและฝึ กทักษะ
• เรียนรูเ้ กี่ยวกับการเลีย้ งดูเด็กที่มคี วามพิการ
กิจกรรม
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5: การพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ ้าน ตอนทีห่ นึ่ง

เวลาทีต่ ้องใช้: 8 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
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พัก
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6: การเลีย้ งดูเด็กทีม่ ีความพิการ

15 นาที
1 ชั่วโมง

พักรับประทานอาหารกลางวัน
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7: ชั่วโมงทีส่ าม– แสงอาทิตย์แห่งการเอาใจใส่ในเชิงบวก

1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง 30 นาที

พัก

15 นาที
1 ชั่วโมง 45 นาที
15 นาที

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8: เรื่องเล่าทีม่ ีภาพประกอบและการฝึ กทักษะ
กิจกรรมปิ ดท้ายวัน
สรุ ปย่อของวันทีส่ าม
จุดประสงค์ของวันนี้
เมือ่ จบวันนีผ้ ูเ้ ข้าอบรมจะสามารถทําสิ่งต่อไปนีไ้ ด้:
• เข้าใจวิธีการนําเสนอการอบรมชั่วโมงที่ สี่ ห้า หก ของหลักสูตร PLH-YC
• มีความเชื่อมั่นมากขึน้ ที่จะนํากิจกรรมหลัก
กิจกรรม
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 9: การพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ ้าน ตอนทีส่ อง
พัก
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 10: ชั่วโมงทีส่ ่ี – ช่วยให้เด็กทําตามคําสั่ง

เวลาทีต่ ้องใช้: 8
ชั่วโมง
1 ชั่วโมง 45 นาที
15 นาที
1 ชั่วโมง 30 นาที

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 11: ชั่วโมงทีห่ ้า – สิ่งต่าง ๆ ทีเ่ ราทําอยูท่ กุ วัน

1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง 20 นาที

พัก

15 นาที

พักรับประทานอาหารกลางวัน

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 12: ชั่วโมงทีห่ ก – การจัดการกับการร้องดิน้ อาละวาดและพฤติกรรมด้านลบ 1 ชั่วโมง 20 นาที
ทีเ่ รียกร้องความสนใจและกดดัน
15 นาที

กิจกรรมปิ ดท้ายวัน
สรุ ปย่อของวันทีส่ ี่
จุดประสงค์ของวันนี้
เมือ่ จบวันนีผ้ ูเ้ ข้าอบรมจะสามารถทําสิ่งต่อไปนีไ้ ด้:
• เข้าใจวิธีการนําเสนอการอบรมชั่วโมงที่เจ็ดและแปดของหลักสูตร PLH-YC
• นํากิจกรรมหลักทัง้ หมดในหลักสูตรนี ้
• พบกับผูป้ กครองเป็ นรายบุคคลเพื่อให้คาํ ปรึกษาแนะนําก่อนเริ่มการอบรม
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กิจกรรม
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 13: การพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ ้าน ตอนทีส่ าม
พัก
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 14: ชั่วโมงทีเ่ จ็ด – การให้ผลติดตามเพือ่ สนับสนุนการเชือ่ ฟั งและปฏิบตั ิ
ตามคําสั่ง

เวลาทีต่ ้องใช้: 8
ชั่วโมง
1 ชั่วโมง 30 นาที
15 นาที
1 ชั่วโมง 15 นาที

พักรับประทานอาหารกลางวัน

1 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 15: ชั่วโมงทีแ่ ปด – การช่วยให้แสงอาทิตย์แห่งความเอาใจใส่ในเชิงบวกยังคง
เปล่งประกายอยูต่ ่อไป

45 นาที

พัก

15 นาที

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 16: การพบกับผูป้ กครองเป็ นรายบุคคลเพื่อให้คาํ ปรึกษาแนะนําก่อนเริ่มการอบรม

1 ชั่วโมง 45 นาที

กิจกรรมปิ ดท้ายวัน

15 นาที

สรุ ปย่อของวันทีห่ ้า
จุดประสงค์ของวันนี้
เมือ่ จบวันนีผ้ ูเ้ ข้าอบรมจะสามารถทําสิ่งต่อไปนีไ้ ด้:
• จัดการกับปั ญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึน้ ขณะนําการอบรม
• เข้าใจข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับสิทธิเด็กและรูปแบบต่าง ๆ ของความรุนแรงต่อเด็ก
• เข้าใจวิธีดาํ เนินการด้านการคุม้ ครองเด็กและการส่งปรึกษาต่อ
• พิจารณาทบทวนประสบการณ์ของการเป็ นผูเ้ ข้าอบรมและฉลองความสําเร็จในการอบรม
กิจกรรม

เวลาทีต่ ้องใช้: 8 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 18: การจัดการกับปั ญหาอุปสรรคทีอ่ าจเกิดขึน้ ขณะนําการอบรม

1 ชั่วโมง 45 นาที

พัก

15 นาที

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 19: สิทธิเด็กและการคุ้มครองเด็ก

1 ชั่วโมง 30 นาที

พักรับประทานอาหารกลางวัน

1 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 20: ทบทวน ไตร่ตรอง

1 ชั่วโมง 15 นาที

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 21: ปิ ดการอบรม

30 นาที

งานฉลองสําเร็จการอบรม (เลือกทําตามความเหมาะสม)

15 นาที
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บททีส่ อง: หลักสูตรการอบรมวิทยากร
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วันทีห่ นึ่งของการอบรมวิทยากร
สรุปย่อและภาพรวมของวันนี ้
จุดประสงค์ของการอบรม
เมือ่ จบวันทีห่ นึ่งแล้ว ผูเ้ ข้าอบรมจะสามารถทําสิง่ ต่อไปนีไ้ ด้:
• อธิบายวัตถุประสงค์ของหลักสูตร PLH-YC
• นําเสนอการอบรมชั่วโมงที่หนึ่งและสองของหลักสูตร PLH-YC
• ใช้วธิ ีการนําการอบรมแบบยอมรับ สํารวจ เชื่อมโยง และฝึ กปฏิบตั ิ
• เข้าใจความสําคัญของระยะต่าง ๆ ของพัฒนาการเด็ก
การเตรียมตัวที่ตอ้ งทํา
1. อ่านคู่มือวิทยากร บทนํา หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2
2. เตรียมสไลด์ PowerPoint ส่วนที่เป็ นบทนํา แนะนําหลักสูตรการอบรม PLH-YC (เอกสารเพิ่มเติม 1)
3. เตรียมคู่มือวิทยากรมาเผื่อผูเ้ ข้าอบรมที่ยงั ไม่ได้รบั
4. เตรียมแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับผูเ้ ข้าอบรม (เอกสารเพิ่มเติม 2);
5. เตรียมกระดาษฟลิปชาร์ตสํารองไว้ 5-6 แผ่นเพื่อใช้ทาํ กิจกรรม ระยะต่าง ๆ ของพัฒนาการเด็ก
6. ตรวจสอบการจัดเตรียมเครื่องดืม่ อาหารว่าง และอาหารกลางวันให้พร้อม
7. ตรวจสอบเครื่องฉายภาพว่าทํางานได้เรียบร้อยดี
8. มาถึงสถานที่อบรมก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและคอยต้อนรับผูเ้ ข้าอบรม เพื่อเป็ นการทํา
ให้ดเู ป็ นแบบอย่างว่าจะทักทายและต้อนรับผูป้ กครองเด็กอย่างไรในตอนที่เป็ นวิทยากร
9. เตรียมสถานที่ให้พร้อมโดยมีเก้าอีว้ างเป็ นรูปครึง่ วงกลม มีท่นี ่งั สําหรับวิทยากรไว้ปลายสุดด้านหนึง่ และอีกด้านใกล้ฟลิป
ชาร์ตสําหรับวิทยากรร่วมทีม
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ภาพที่ 5: ตัวอย่างการจัดห้องเพื่อการอบรม

30

ภาพรวมของชั่วโมงนี้
ในวันแรกของการอบรมวิทยากร คุณจะแนะนําผูเ้ ข้าอบรมให้รูจ้ กั หลักสูตรการอบรมพ่อแม่ และชั่วโมงที่หนึ่งและสองของการอบรม
เริ่มต้นชั่วโมงนีด้ ว้ ยการกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าอบรมในลักษณะเดียวกันกับที่คณ
ุ กล่าวต้อนรับในกลุ่มอบรมผูป้ กครอง
กิจกรรมช่วงนีจ้ ะประกอบด้วยการแนะนําและให้ภาพรวมของการอบรม ทํากิจกรรม “หยุดพักสักครู”่ และการบริหารร่างกาย
หลังจากนัน้ ให้ชวนสมาชิกร่วมกันกําหนดข้อตกลงเบือ้ งต้นสําหรับการปฏิบตั ิตวั ในการอบรม
เช่นเดียวกันกับตอนที่ทาํ กับ
ผูป้ กครองเด็ก คุณจะแสดงแบบอย่างของการกําหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง เป็ นเชิงบวก และเหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริง
โดยการสํารวจเป้าหมายของวิทยากรในการมาเข้าอบรมในครัง้ นี ้
หลังจากนัน้ คุณจะแนะนําผูเ้ ข้าอบรมให้รูจ้ กั วิธีการยอมรับ สํารวจ เชื่อมโยง และฝึ กปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นวิธีท่เี ป็ นหลักสําคัญในการนําการ
อบรมหลักสูตร PLH-YC นี ้ ในตอนนีค้ วรเปิ ดโอกาสให้ทกุ คนได้ฝึกปฏิบตั ิแต่ละขัน้ ตอนของวิธีการนีด้ ว้ ย
ถึงตอนนีค้ ณ
ุ ก็จะสาธิตการอบรมชั่วโมงที่หนึง่ และสองของหลักสูตร PLH-YC กับผูเ้ ข้าอบรมเสมือนกับว่าเขาเป็ นผูป้ กครองเด็ก
และท้ายที่สดุ คุณก็จะนํากิจกรรม “ระยะต่าง ๆ ของพัฒนาการเด็ก” ก่อนที่จะจบวันนีด้ ว้ ยกิจกรรมปิ ดท้ายเช่นเดียวกันกับในการ
อบรมผูป้ กครอง
สิ่งสําคัญก็คือคุณจะต้องแสดงแบบอย่างของก้อนอิฐบล็อกของการเป็ นวิทยากรที่มีประสิทธิภาพตลอดทัง้ วัน โปรดจําไว้ว่าวิธีท่คี ณ
ุ
นําการอบรมก็จะเป็ นวิธีเดียวกันกับที่วิทยากรจะไปนําการอบรมกับผูป้ กครอง
และผูป้ กครองก็จะนําวิธีเดียวกันนีไ้ ปใช้ในการ
ปฏิสมั พันธ์กบั เด็กด้วย มันคือหลักการเรียนรูท้ างสังคมผ่านการปฏิบตั จิ ริงนั่นเอง!
ก้อนอิฐบล็อกของการเป็ นวิทยากรที่สาํ คัญที่ตอ้ งพยายามจําไว้ให้ได้คือ:
1. การชมผูเ้ ข้าอบรมในเชิงบวกอย่างกระตือรือร้นให้บ่อยที่สดุ ที่จะทําได้!
2. การออกคําสั่งหรือให้คาํ แนะนําที่เฉพาะเจาะจง เป็ นในเชิงบวก และเหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริง (นั่นคือให้บอกให้
ทําพฤติกรรมที่คณ
ุ อยากเห็น ไม่ใช่พฤติกรรมที่คณ
ุ ไม่อยากเห็น!)
3. ชวนสมาชิกร่วมกันกําหนดข้อตกลงเบือ้ งต้นสําหรับการปฏิบตั ติ วั ในการอบรมและพยายามยึดถือปฏิบตั ิตามนัน้ อย่าง
เสมอต้นเสมอปลาย
4. ฟั งอย่างตัง้ ใจและจริงจัง – ตอบด้วยการสรุปคําพูดของอีกฝ่ ายหนึ่ง;
5. มีทศั นคติท่เี ปิ ดรับ ยอมรับการโต้ตอบและความคิดเห็นของผูเ้ ข้าอบรม
6. มาถึงที่อบรมตรงเวลาและเตรียมการสอนแต่ละชั่วโมงมาอย่างดี
7. บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะได้ทาํ กิจกรรมครบทุกอย่างตามที่กาํ หนดไว้ในคูม่ ือ
8. ทําให้การอบรม PLH-YC สนุกและน่าติดตาม!
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เนือ้ หาการอบรมวันทีห่ นึง่
จุดประสงค์สาํ หรับวันนี้
เมือ่ จบวันทีห่ นึ่งแล้ว ผูเ้ ข้าอบรมจะสามารถทําสิง่ ต่อไปนีไ้ ด้:
• อธิบายวัตถุประสงค์ของหลักสูตร PLH-YC
• นําเสนอการอบรมชั่วโมงที่หนึ่งและสองของหลักสูตร PLH-YC
• ใช้วธิ ีการนําการอบรมแบบยอมรับ สํารวจ เชื่อมโยง และฝึ กปฏิบตั ิ
• เข้าใจความสําคัญของระยะต่าง ๆ ของพัฒนาการเด็ก
กิจกรรม

เวลาทัง้ หมด: 8 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1: แนะนําหลักสูตรการอบรม to the Programme

1ชั่วโมง 45 นาที

• ต้อนรับเข้าสู่การอบรมและแนะนําตัว

• 20 นาที

• ภาพรวมของการอบรมและหลักสูตร PLH-YC

• 35 นาที

• หยุดพักสักครู่

• 5 นาที

• กิจกรรมบริหารร่างกาย

• 10 นาที

• ข้อตกลงเบือ้ งต้นของการอบรม

• 15 นาที

• เป้าหมายของวิทยากร

• 20 นาที

พัก

15 นาที

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 (ต่อ)

1 ชั่วโมง

• การนําการอบรมโดยหลักการยอมรับ สํารวจ เชื่อมโยง ฝึ กปฏิบตั ิ (A-E-C-P)

• 45 นาที

• เป้าหมายของผูป้ กครอง– เรามาที่น่ีทาํ ไม?

• 15 นาที

พักรับประทานอาหารกลางวัน

1 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2: ชั่วโมงการอบรมทีห่ นึ่ง – การใช้เวลาอยู่ตามลําพังกับเด็ก

1ชั่วโมง 30 นาที

• เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ เรื่องที่ 1, 2, และ 3

• 30 นาที

• การอภิปรายกลุม่

• 30 นาที

• การฝึ กทักษะ

• 30 นาที

พัก

15 นาที

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3: ชั่วโมงการอบรมทีส่ อง – การพูดคุยกันเรื่องความรู้สึก

1ชั่วโมง 15 นาที

• เกมเดาใจ– แยกแยะอารมณ์

• 10 นาที

• เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ เรื่องที่ 4 และ 5

• 20 นาที
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• การอภิปรายกลุม่

• 20 นาที

• การฝึ กทักษะ

• 25 นาที

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4: ระยะต่าง ๆ ของพัฒนาการเด็ก

45 นาที

• กิจกรรมวาดรูป

• 30 นาที

• การอภิปรายกลุม่

• 15 นาที

• กิจกรรม ผิด/ถูก

• 15 นาที

กิจกรรมปิ ดท้ายวัน

15 นาที

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1: แนะนําให้รูจ้ กั หลักสูตรการอบรม
กล่าวต้อนรับและแนะนํา (20 นาที)
เมื่อผู้เข้าอบรมมาถึง
ต้อนรับผูเ้ ข้าอบรมแต่ละคนด้วยความอบอุ่นและกระตือรือร้นเมื่อเขามาถึงห้องอบรม กล่าวชมที่เขาพยายามจัดเวลามาเข้าอบรม
ให้ได้ หลายคนอาจมีภาระงานหนักและความรับผิดชอบหลายอย่าง การต้องจัดเวลาให้มาเข้าอบรมอย่างเข้มข้นได้ถึง 5 วันเต็ม
ติดต่อกันคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลย!
ตรวจสอบให้แต่ละคนเซ็นชื่อในแบบฟอร์มลงทะเบียนก่อนเข้าห้องอบรม วิทยากรควรตอบแบบสํารวจข้อมูลส่วนตัวของวิทยากร
ด้วย (เอกสารเพิ่มเติม 3).
ผูเ้ ข้าอบรมแต่ละคนควรได้รบั ป้ายชื่อ แนะนําให้เขียนชื่อตัวโตพอที่จะให้คนอื่น ๆ มองเห็นและอ่านได้ง่าย
ต้อนรับกลุ่ม
ในตอนเริม่ ต้นชั่วโมง ควรเปิ ดโอกาสให้ทกุ คนได้แนะนําตัวเองสัน้ ๆ โดยขอให้จบั คูก่ บั คนที่ไม่รูจ้ กั
แต่ละคู่ควรทําดังต่อไปนี:้
• แนะนําชื่อของตนเอง ที่ทาํ งาน และตําแหน่งในที่ทาํ งาน
• เล่าว่าเป็ นพ่อแม่หรือผูป้ กครองเด็กหรือไม่ มีลกู หรือเด็กที่ดแู ลที่บา้ นกี่คน
• เล่าประสบการณ์ดี ๆ หนึ่งอย่างสัน้ ๆ ที่เคยมีกบั พ่อแม่หรือผูใ้ หญ่ท่เี คยดูแลเมื่อตอนที่ยงั เป็ นเด็ก
หลังจากคุยกันได้ 2-3 นาทีให้กลับมารวมกลุ่มใหญ่อีกครัง้ แล้วขอให้แต่ละคนแนะนําคู่ของตนเอง
คุณควรพยายามให้การแนะนําตัวนีใ้ ช้เวลาสัน้ ที่สดุ ที่จะทําได้ และอธิบายว่ายังมีโอกาสที่จะบอกเล่าเกี่ยวกับตัวเองอีกมากตลอด
การอบรมนี ้ คุณและวิทยากรร่วมควรแนะนําตัวสัน้ ๆ ด้วย!
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ภาพรวมของการอบรมวิทยากรและหลักสูตร PLH-YC (35 นาที)
หมายเหตุ: กิจกรรมนีจ้ ะเป็ นการบรรยายค่อนข้างมาก และควรเป็ นเพียงโอกาสเดียวทีค่ ณ
ุ จะได้บรรยายให้เขาฟังเกีย่ วกับหลักสูตร
การอบรม!
โครงสร้างของการอบรมวิทยากร (สไลด์ 1-4)
เป็ นการแสดงภาพรวมของการอบรมวิทยากร 5 วัน อธิบายให้ผเู้ ข้าอบรมมองเห็นเป้าหมายโดยรวมของการอบรมครัง้ นี ้ (สไลด์ 2):
• เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมพ่อแม่ PLH-YC ในด้านแนวคิด เนือ้ หา และวิธีการ
• เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการที่หลักสูตร PLH-YC เปลี่ยนพฤติกรรมของผูป้ กครอง/ผูด้ แู ลเด็ก
• เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทกั ษะที่จาํ เป็ นในการนําการอบรมหลักสูตร PLH-YC ให้กลุ่มผูป้ กครอง/ผูด้ แู ลเด็ก
• เพิ่มความสามารถในการแสดงแบบอย่างของทักษะการเลีย้ งดูเด็กในเชิงบวก
• เรียนรูว้ ิธีเตรียมการและนําเสนอการอบรมพ่อแม่ดว้ ยหลักสูตร PLH-YC ทัง้ ในแบบตัวต่อตัว แบบกลุ่ม และการรายงาน
ผลที่ตอ้ งทํา
แสดงภาพรวมของตารางการอบรมในแต่ละชั่วโมงการอบรม (สไลด์ 3):
• เริ่มการอบรมเวลา 9:00 น. และจบการอบรมเวลา 17:00 น.
• 20 หน่วยการเรียนรู ้
• พักรับประทานอาหารว่าง 2 ครัง้ ๆ ละ 15 นาที
• พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง
• ถ้าเราเริ่มตรงเวลา เราก็จะเลิกตรงเวลา!
อธิบายให้ผเู้ ข้าอบรมฟั งย่อ ๆ ว่าเขาจะได้รบั ประสบการณ์อะไรบ้างในขณะที่อยูใ่ นการอบรม (สไลด์ 4) ซึ่งจะเน้นความสําคัญที่ 2
ประเด็น คือ: การเรียนรูท้ กั ษะของการเป็ นวิทยากรนําการอบรม และการทําความคุน้ เคยกับเนือ้ หาของหลักสูตรการอบรม
วิทยากรจะได้เรียนรูใ้ น 3 ระดับ จะมีโอกาสได้รบั ประสบการณ์เหมือนกับว่าเป็ นผูด้ แู ลเด็กที่กาํ ลังรับการอบรมอยู่ คุณควรอธิบายว่า
ให้ผเู้ ข้าอบรมสมมุตติ วั เองว่าเป็ นผูป้ กครองที่มเี ด็กในกลุ่มอายุท่ใี ช้เป็ นเป้าหมายในการอบรมด้วย
เขาจะมีโอกาสได้ฝึกการนําการอบรมในฐานะวิทยากร ซึง่ จะช่วยให้สามารถนําการอบรมได้ดเี มื่อต้องทําจริง
ผูเ้ ข้าอบรมจะมีโอกาสได้เรียนรูจ้ ากกันและกันเป็ นอย่างมากด้วย เพราะหลายคนอาจมีประสบการณ์และความรูม้ ากทัง้ ในฐานะ
วิชาชีพและฐานะเป็ นพ่อแม่ คุณจึงควรให้ความเคารพประสบการณ์เช่นนีแ้ ละเน้นที่ความเข้มแข็งของกลุ่ม ควรบอกผูเ้ ข้าอบรมว่า
คุณหวังว่าจะได้เรียนรูจ้ ากเขามากพอ ๆ กันกับที่เขาจะได้เรียนรูจ้ ากคุณ
ในท้ายที่สดุ การอบรมนีจ้ ะมีการมอบหมายงานให้ไปทําที่บา้ นด้วย ส่วนใหญ่จะเป็ นการอ่านเพื่อเตรียมตัวสําหรับวันต่อไป
ภาพรวมของหลักสูตร PLH-YC (สไลด์ 5-24)
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ให้ใช้สไลด์จากการอบรมวิทยากรเพื่อแนะนํารากฐานทางทฤษฎี โครงสร้าง และเนือ้ หาของหลักสูตร PLH-YC แก่ผเู้ ข้าอบรม
สไลด์ PowerPoint จะครอบคลุมหัวเรื่องต่อไปนี:้
• วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการอบรมนี ้ (สไลด์ 5)
• ความรูเ้ รื่องพัฒนาการเด็กและความรุนแรงต่อเด็ก (สไลด์ 6-8)
• ความรูเ้ กี่ยวกับเนือ้ หาและแนวคิดของหลักสูตรการอบรมพ่อแม่ท่มี ีงานวิจยั รองรับ (สไลด์ 9-13)
• รายละเอียดของหลักสูตร PLH-YC (สไลด์ 14-21)
o ภาพรวมของความเป็ นมาของหลักสูตร (สไลด์ 14)
o ทฤษฎีแห่งความเปลี่ยนแปลงที่ใช้ในหลักสูตรนี ้ (สไลด์ 15)
o แนวคิด บ้านแห่งการเกือ้ หนุน (สไลด์ 16)
o โครงสร้างโดยรวมของหลักสูตร (สไลด์ 17)
o หน่วยความรูท้ ่เี ป็ นแกนสําคัญของหลักสูตร (สไลด์ 18-19)
o การนําเสนอหลักสูตรการอบรม (สไลด์ 20)
o ก้อนอิฐบล็อกที่เป็ นหลักการสําคัญของหลักสูตร (สไลด์ 21)
o ภาพถ่ายแสดงการนําการอบรมในหลักสูตรนี ้ (สไลด์ 22-23)
• วิดีโอยาว 4 นาที แสดงให้เห็นการอบรมในช่วงของการวิจยั นําร่องและการวิจยั แบบสุ่มที่มกี ลุ่มควบคุม ที่จงั หวัดอุดรธานี:
https://youtu.be/j_OJ8TBcsRU (สไลด์ 24)
การอบรมนีอ้ าจเป็ นครัง้ แรกที่ผเู้ ข้าอบรมได้ทราบเกี่ยวกับหลักสูตรนี ้ ดังนัน้ วิทยากรจึงควรนําเสนอไปอย่างช้า ๆ พยายาม
ตรวจสอบให้ม่นั ใจว่าทุกคนตามทันและเข้าใจ ควรเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าอบรมได้ซกั ถามได้ทงั้ ในขณะนําเสนอสไลด์แต่ละแผ่น และใน
ตอนจบของการนําเสนอ
หยุดพักสักครู่ (5 นาที)
หยุดพักสักครู่ เป็ นกิจกรรมหลักที่ใช้ในตอนเริ่มและจบของแต่ละชั่วโมงการอบรม เป็ นกิจกรรมง่าย ๆ ที่ช่วยลดความเครียดโดยให้
ผูเ้ ข้าอบรมได้สมั ผัสกับปั จจุบนั ขณะโดยผ่านการสังเกตลมหายใจ
หยุดพักสักครู่ ยังมีประโยชน์ต่อวิทยากรโดยเป็ นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ชีวติ สงบและมีความสมดุลมากขึน้ หยุดพักสักครู่ สามารถทํา
ได้ดว้ ยการหายใจลึก ๆ เพียงหนึ่งหรือสองครัง้ ในขณะที่สงั เกตว่าตนเองกําลังเชื่อมต่อกับพืน้ ดิน และจะช่วยวิทยากรได้มากเมื่อ
เผชิญกับช่วงเวลาที่เครียดในขณะนําเสนอการอบรม เช่นเมื่อผูป้ กครองถามคําถามที่ยากหรือเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ท่ชี วนให้ไม่
สบายใจ
คุณควรทําให้ดเู ป็ นตัวอย่างว่าการนํากิจกรรม หยุดพักสักครู่ ทําได้อย่างไร โดยใช้คาํ แนะนําที่มีอยูใ่ นคู่มือวิทยากรอยู่แล้ว:
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ข้อสังเกต: คุณควรหยุดพูดประมาณ 5 วินาทีในแต่ละครัง้ ที่มคี าํ ว่า [หยุด] ในบทพูด และถ้าคุณทําตามคําแนะนําของตัวเองไป
ด้วยในช่วงของการหยุดนัน้ ก็จะดีมาก
ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมตัว
บางครัง้ เวลาที่เรารูส้ กึ เครียด หรือเวลาที่เด็ก ๆ ทําให้เราหงุดหงิด เราจําเป็ นต้องหยุดพักสักครู่ ยอมรับประสบการณ์ท่เี กิดขึน้ แล้ว
รวบรวมสติอารมณ์ดว้ ยตัวเอง
1. ขอให้คณ
ุ นั่งในท่าที่สบาย ๆ ให้เท้าสองข้างวางบนพืน้ เอามือวางไว้บนตัก [หยุด]
2. หลับตาลงเบา ๆ ถ้าคุณรูส้ กึ สบายใจที่จะทํา [หยุด]
ขั้นตอนที่ 2: การเริ่มรู้สึกตัว
1. ถามตัวเองว่า “ขณะนีฉ้ นั กําลังทําอะไรอยู่?” [หยุด]
2. ให้สงั เกตว่าเกิดความคิดอะไรขึน้ สังเกตว่ามันเป็ นความคิดในด้านลบหรือในด้านบวก [หยุด]
3. สังเกตว่าคุณมีความรูส้ กึ อย่างไร ความรูส้ กึ นัน้ น่าพึงพอใจ หรือไม่น่าพึงพอใจ [หยุด]
4. สังเกตว่าร่างกายของคุณรูส้ กึ อย่างไร สังเกตว่ามีความรูส้ กึ ไม่สบายหรือความรูส้ กึ ตึงเครียดตรงไหนหรือไม่ [หยุด]
ขั้นตอนที่ 3: รวบรวมความใส่ใจ
1. มุ่งความสนใจมาที่การหายใจของคุณ
2. คุณอาจเอามือข้างหนึ่งวางไว้บนหน้าท้องแล้วสังเกตเห็นว่ามันพองและยุบตามจังหวะของการหายใจแต่ละครัง้ [หยุด]
3. ตามลมหายใจของคุณเข้าไปให้ตลอดทาง สังเกตว่ามันหยุดอย่างไร และมันไหลเลื่อนกลับออกมาอีกอย่างไร [หยุด]
4. ถ้าคุณสังเกตได้วา่ คุณเริ่มคิดถึงอะไรบางอย่าง ขอให้รูว้ ่าการทําอย่างนีเ้ ป็ นเรื่องปกติมาก [หยุด]
5. ถ้าคุณสังเกตว่าคุณรูส้ กึ เครียดมาก คุณอาจสร้างความมั่นใจให้กบั ตัวเองโดยพูดในใจว่า “ไม่เป็ นไร ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้
ฉันก็ไม่เป็ นไร” [หยุด]
6. แล้วค่อย ๆ ดึงสติของคุณกลับมาสู่ความรูส้ กึ ของการหายใจอีก [หยุด]
7. มุ่งความสนใจให้จดจ่ออยูก่ บั การหายใจต่อไปอีกสักครู่ [หยุด]
ขั้นตอนที่ 4: ขยายความรู้ตัวออกไป
1. ปล่อยให้ความสนใจของคุณแผ่ขยายออกไปให้ท่วั ร่างกาย [หยุด]
2. ปล่อยให้ความสนใจของคุณแผ่ขยายออกไปให้ได้ยินเสียงต่าง ๆ ในห้องนี ้ [หยุด]
ขั้นตอนที่ 5: คิดทบทวน
1. คิดทบทวนสักครู่ ว่าคุณรูส้ กึ แตกต่างไปจากเดิมก่อนที่จะเริ่มทํากิจกรรม หยุดพักสักครู่ หรือไม่ [หยุด]
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2. เมื่อคุณรูส้ กึ พร้อมแล้ว ให้ค่อยๆ ลืมตาขึน้ [หยุด]
3. คุณสามารถใช้วิธีการ หยุดพักสักครู่ ในตอนไหนของวันก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่คณ
ุ รูส้ กึ เครียดหรือเมื่อลูกทํา
ให้คณ
ุ ไม่สบายใจ คุณอาจทําแค่ช่วงเวลาสัน้ ๆ เช่นเพียง 30 วินาทีหรือแค่การหายใจเข้าออกเพียงสามรอบก็ได้!
หลังจากนํากิจกรรม หยุดพักสักครู่ จบไปแล้ว ให้ถามผูเ้ ข้าอบรมว่าสงสัยหรืออยากถามอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมนีไ้ หม

่ ิ ลิปปิ นส์
ภาพที่ 6. หยุดพักสักครู่ ขณะกําลังอบรมทีฟ
การบริหารร่างกาย (10 นาที)
การบริหารร่างกายเป็ นกิจกรรมหนึ่งที่ใช้เริ่มการอบรม PLH-YC แต่ละครัง้ คุณควรนําการบริหารร่างกายนีใ้ นลักษณะที่คณ
ุ ต้องการ
ให้วิทยากรทําเมื่อต้องนํากลุ่มผูป้ กครอง
ขอให้คาํ นึงถึงข้อจํากัดหรือความพิการ บกพร่อง ทางร่างกายที่อาจมีในสมาชิกบางคนแล้วปรับให้เหมาะสมด้วย
สิ่งที่สาํ คัญอีกอย่างหนึ่งคือควรพยายามให้เป็ นการเคลือ่ นไหวทีล่ นื่ ไหลสบาย ๆ และการหายใจทีผ่ ่อนคลาย ร่างกายของแต่ละคน
ควรผ่อนคลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณแขน ขา คอ และไหล่
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ข้อตกลงเบือ้ งต้น (15 นาที)
กิจกรรมการกําหนดข้อตกลงเบือ้ งต้นนีเ้ ป็ นการแสดงแบบอย่างของวิธีนาํ การอบรมกับผูป้ กครองเด็กด้วย ควรใช้วิธีการนํากิจกรรม
ในรูปแบบเดียวกัน:
• ให้ถามผูเ้ ข้าอบรมว่าอะไรที่สาํ คัญสําหรับเขาในการอยู่ในกลุ่มนี ้ ที่จะช่วยให้เขารูส้ กึ สบาย ได้รบั ความเคารพ รูส้ กึ
ปลอดภัย และได้รบั กําลังใจ
• เชือ้ เชิญให้แต่ละคนเสนอข้อตกลงเบือ้ งต้นมาหนึ่งข้อ
• ผูน้ าํ การอบรมคนหนึ่งควรนําการอภิปรายในขณะที่อกี คนหนึ่งทําหน้าที่จดบันทึกข้อตกลงหรือระเบียบของกลุ่มลงบน
กระดาษฟลิปชาร์ต
• ควรพยายามให้ข้อตกลงเบือ้ งต้นนีม้ ีลกั ษณะเป็ นพฤติกรรมเชิงบวก
• ค่อย ๆ พูดนําให้ผเู้ ข้าอบรมกําหนดกฎระเบียบของกลุ่มที่มีประเด็นชัดเจน เช่น การมาถึงตรงเวลา การใช้มือถือ การให้
เกียรติผรู้ ว่ มอบรม ฯลฯ
• ทบทวนสิ่งที่คณ
ุ ได้ยินให้กลุ่มฟัง และพูดคุยกันเกี่ยวกับกฎที่มีคนเสนอขึน้ มา เพื่อให้แน่ใจว่ากฎแต่ละข้อเป็ นที่ยอมรับ
ของทุกคนในกลุ่ม
• ตัวอย่างเช่น หากมีใครสักคนใช้คาํ ว่า “การเคารพผูอ้ ื่น” ให้ถามว่าเขาหมายความว่าอย่างไร? พฤติกรรมแบบไหนจึงจะ
แสดงให้เห็นว่าเป็ น “การเคารพ”?
• พยายามให้ทกุ คนยอมรับและมีโอกาสได้ออกความเห็นก่อนที่จะทํากิจกรรมต่อไป
• เอากระดาษที่บนั ทึกข้อตกลงเบือ้ งต้นนีต้ ิดไว้บนฝาผนัง เพื่อใช้อา้ งอิงในภายหลัง
ข้อตกลงเบือ้ งต้นหรือกฎระเบียบการปฏิบตั ิตวั ในขณะอบรมที่น่าจะเป็ นประโยชน์อาจรวมข้อต่อไปนีด้ ว้ ย:
(คุณอาจเพิม่ ให้หลังจากทีท่ กุ คนได้ออกความเห็นหรือให้ขอ้ เสนอแนะแล้ว)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

โปรดพยายามมาให้ตรงเวลาและตัง้ ใจให้หนักแน่นว่าจะมาให้ครบทุกชั่วโมงตลอดการอบรม
ถ้าครัง้ ไหนมาไม่ได้ กรุณาโทรหรือส่งข้อความบอกวิทยากรล่วงหน้า
โปรดปิ ดมือถือขณะอยู่ในการอบรม
ยอมรับความคิดเห็นที่หลากหลาย!
แต่ละคนต่างกันและมีประสบการณ์ต่างกันที่จะเอามาแลกเปลี่ยนกันในการอบรม
ทุกคนจะมีโอกาสได้พดู และฝึ กปฏิบตั ิ
เคารพซึ่งกันและกันโดยการผลัดกันพูด ตัง้ ใจฟังและให้ความสนใจ
สิ่งที่เราคุยกันในกลุ่มนีค้ วรถือเป็ นเรื่องเฉพาะของกลุ่ม ไม่ควรเอาไปเผยแพร่ท่อี ื่น
บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เท่าที่คณ
ุ สะดวกใจจะเปิ ดเผย
ยอมรับและเคารพคนที่ยดึ ถือกฎเกณฑ์ท่ตี า่ งไปจากเรา
39

• ถามวิทยากรได้ทกุ เรื่องที่อยากถาม

เป้ าหมายของวิทยากร (20 นาที)
ในกิจกรรมนีค้ ณ
ุ จะช่วยให้ผเู้ ข้าอบรมพูดคุยกันว่าต้องการบรรลุเป้าหมายอะไรบ้างจากการเข้าอบรมวิทยากร 5 วันนี ้
กิจกรรมนีย้ งั เป็ นการทําตัวอย่างให้ดดู ว้ ย ว่าจะช่วยให้พ่อแม่กาํ หนดเป้าหมายอย่างไรในหลักสูตรการอบรมพ่อแม่ วิทยากรที่มาเข้า
อบรมมักจะทําเช่นเดียวกันกับพ่อแม่ในตอนแรก คือจะบอกเป้าหมายที่คลุมเครือหรือไม่สามารถทําให้สาํ เร็จได้ภายใน 5 วันนี ้
คุณสามารถใช้โอกาสนีท้ าํ ให้ดเู ป็ นตัวอย่างว่าจะนําผูเ้ ข้าอบรมให้กาํ หนดเป้าหมายที่ ชัดเจน เฉพาะเจาะจง เป็ นในเชิงบวก และ
เหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริง ได้อย่างไร พยายามให้เน้นเป้าหมายที่เป็ นอนาคต ไม่ใช่อดีต พยายามเน้นที่สิ่งที่เป็ นเชิงบวก คือ
สิ่งที่พ่อแม่/ผูด้ แู ลเด็กต้องการทําให้สาํ เร็จ ไม่ใช่สิ่งที่อยากให้หยุดทํา หรือต้องการกําจัดให้หมดไป
คุณอาจช่วยกระตุน้ ให้กาํ หนดเป้าหมายที่ชดั เจนได้โดยใช้คาํ ถามต่อไปนี:้
• คุณอยากได้อะไรจากการมาอบรมครัง้ นีใ้ นฐานะวิทยากร?
• คุณอยากเรียนรูเ้ รื่องอะไรโดยเฉพาะ?
• เมื่อจบห้าวันนีแ้ ล้ว คุณอยากให้ตวั เองเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง?
โปรดสังเกต! ควรบันทึกเป้าหมายทัง้ หมดบนกระดาษฟลิปชาร์ต และทบทวนหลังจากที่ทกุ คนได้พดู หมดแล้ว วิทยากรคนหนึง่ ควร
นํากิจกรรมในขณะที่อีกคนคอยสนับสนุนเป็ นวิทยากรร่วม และจดบันทึกบนกระดาษฟลิปชาร์ต
พยายามจําคําแนะนําเพิ่มเติมที่มาจากหลักสูตรการอบรมพ่อแม่ดงั ต่อไปนี:้
• เขียนลงบนกระดาษฟลิปชาร์ตเฉพาะเป้ าหมายทีเ่ ป็ นพฤติกรรมเชิงบวกเท่านั้น
• จัดการกับคําตอบทีย่ าวเกินไป
ด้วยการขัดจังหวะผูเ้ ข้าอบรมเพื่อขอความกระจ่างและช่วยนําทางไปสู่การกําหนด
เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง เป็ นเชิงบวก และเหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริง
• เน้นทีเ่ ป้ าหมาย! พยายามเน้นที่เป้าหมายมากกว่าปั ญหา การกําหนดเป้าหมายเฉพาะหนึ่งอย่างอาจเป็ นเรื่องยาก
สําหรับผูเ้ ข้าอบรม

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
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ยอมรับ สํารวจ เชื่อมโยง และฝึ กปฏิบัติ (ACCEPT, EXPLORE, CONNECT, AND PRACTICE หรือเรียกย่อ ๆ ว่า A-E-C-P) (45 นาที)
วิธีการแบบ A-E-C-P นีเ้ ป็ นเทคนิคสําคัญของการนําการอบรมหลักสูตร PLH-YC ซึง่ จะครอบคลุมถึงการฟั งอย่างจดจ่อ การนําการ
อบรมแบบร่วมมือกัน การเสริมสร้างการมีสติหรือความรูต้ วั การเน้นที่หลักการสําคัญ และการเปิ ดโอกาสให้ได้ฝึกทักษะ
เราจะแนะนําวิธีการแบบ A-E-C-P นีใ้ ห้แก่ผเู้ ข้าอบรมโดยใช้กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วม ซึง่ เป็ นการสาธิตให้เห็นกระบวนการ
A-E-C-P ไปในขณะเดียวกัน ในระหว่างการอบรมวิทยากรนีค้ ณ
ุ จึงจะต้องทําให้ดเู ป็ นแบบอย่างตลอดการอบรม!
การเตรียมทํากิจกรรม
ให้เตรียมกระดาษฟลิปชาร์ตตามนี:้
ยอมรับ (Accept)

สํารวจ (Explore)

เชื่อมโยง (Connect)

ฝึ กปฏิบัติ (Practice)

ทําได้อย่างไร?

เพราะอะไร?

ภาพที่ 7. ตัวอย่างของการเตรียมฟลิปชาร์ตเพือ่ ทํากิจกรรม ยอมรับ สํารวจ เชื่อมโยง ฝึ กปฏิบัติ
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ให้เขียนคําว่า “ทําได้อย่างไร?” ที่ครึง่ บนของกระดาษ เพื่อถามว่าผูเ้ ข้าอบรมจะใช้เทคนิคแต่ละอย่างได้อย่างไร ซึ่งควรเป็ นการ
บรรยายรายละเอียดเฉพาะของพฤติกรรมหรือทักษะบางอย่าง
ขอให้คณ
ุ แนะนําให้ผเู้ ข้าอบรมบอกรายละเอียดที่ชดั เจนและ
เฉพาะเจาะจงให้มากที่สดุ ที่จะทําได้ เช่น ถ้าเขาบอกว่าเขาสามารถยอมรับคําตอบของผูเ้ ข้าอบรมด้วยการแสดงท่าทางบางอย่าง
ให้ขอให้เขาอธิบายรายละเอียดว่าต้องทําอย่างไร ต้องทําท่าทางอย่างไรที่จะสื่อให้รูว้ า่ เป็ นการยอมรับ กระบวนการของถามแบบนี ้
ยังเป็ นการสาธิตการสํารวจไปในตัวด้วย!
เขียนคําว่า “เพราะอะไร?” ลงบนครึง่ ล่างของแผ่นกระดาษฟลิปชาร์ต เพื่อเป็ นการให้อธิบายเหตุผลว่าเพราะอะไรเทคนิคอย่างใด
อย่างหนึง่ จึงจะมีประโยชน์ต่อผูเ้ ข้าอบรมในการที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของการอบรม พยายามกระตุน้ ให้ผเู้ ข้าอบรมพูดให้ชดั เจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สดุ ที่จะทําได้ตรงนีด้ ว้ ย เช่น ถ้าผูเ้ ข้าอบรมเสนอว่าการสํารวจจะช่วยให้เขารูเ้ รื่องราวเกี่ยวกับผูป้ กครอง
มากขึน้ ให้ขอให้เขาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมว่าอยากรูอ้ ะไรอีกเกี่ยวกับผูป้ กครองคนนี ้ การใช้คาํ ถาม “เพราะอะไร?” ยังเป็ นการ
สาธิตวิธีการเชือ่ มโยงอีกด้วย!
โครงสร้างเช่นนีเ้ ป็ นแบบอย่างให้กบั การที่วิทยากรจะนําการอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับทักษะการเลีย้ งดูเด็กหรือก้อนอิฐบล็อกตลอด
การอบรมด้วย วิทยากรควรเขียนหัวเรื่องบนกระดาษฟลิปชาร์ตสําหรับทักษะการเลีย้ งดูเด็กแต่ละอย่าง (เช่น “การใช้เวลาอย่างมี
คุณภาพกับลูกของคุณ”) แล้วแบ่งกระดาษออกเป็ นสองส่วนคือ “ทําได้ อย่างไร?” และ “เพราะอะไร?” ในลักษณะเดียวกันกับที่
คุณแนะนําให้เขาใช้วิธีการแบบ A-E-C-P
การนําเสนอวิธกี ารแบบ A-E-C-P
ต่อไปนีเ้ ป็ นคําแนะนําวิธีการนําการอบรมด้วยวิธีการแบบ A-E-C-P เริ่มโดยการบอกผูเ้ ข้าอบรมว่าต่อไปนีจ้ ะแนะนําให้รูจ้ กั เทคนิคที่
สําคัญของการอบรมหลักสูตร PLH-YC คือ การยอมรับ สํารวจ เชื่อมโยง ฝึ กปฏิบตั ิ (A-E-C-P)
การยอมรับ (ACCEPT)
1.

ทําได้อย่างไร: ขอให้ผเู้ ข้าอบรมอธิบายว่าจะแสดงให้เห็นได้อย่างไรว่าเขายอมรับสิ่งที่ผเู้ ข้าอบรมเสนอมา คุณอาจช่วย
กระตุน้ ให้เขาอธิบายวิธีการที่จะแสดงให้เห็นการยอมรับโดยทัง้ ทางร่างกายและคําพูดก็ได้
a. คําถามที่อาจใช้ได้:
1. คุณจะแสดงให้เห็นได้อย่างไรว่าคุณยอมรับคําตอบของผูเ้ ข้าอบรม?
2. คุณจะแสดงให้เขาเห็นได้อย่างไรว่าคุณยอมรับและยินดีหรือต้อนรับความคิดเห็นหรือมุมมองของเขา?
3. คุณจะแสดงการยอมรับโดยการสื่อสารทางร่างกาย ทางภาษาพูด หรือภาษาท่าทางได้อย่างไร?
b. คําแนะนําที่อาจได้รบั จากผูเ้ ข้าอบรม:
1. การแสดงท่าทาง: พยักหน้า ยิม้ โน้มตัวไปข้างหน้า การมองหรือสบตากับผูเ้ ข้าอบรม ฯลฯ
2. การออกเสียบางอย่างโดยไม่เป็ นคําพูด: อืมม์…อ้อ ... ใช่ละ ...ฯลฯ
3. ประโยคคําพูด: เรียกชื่อผูเ้ ข้าอบรม ขอบคุณหรือชมผูเ้ ข้าอบรม ฯลฯ
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4. ใช้การทบทวนคําพูด: สรุปหรือใช้คาํ พูดของตัวเองทบทวนสิ่งที่ผเู้ ข้าอบรมเพิ่งพูดออกมา เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราได้
ยินและเข้าใจ ตรงนีค้ ือหัวใจสําคัญของการฟั งอย่างตัง้ ใจ!
5. เขียนคําแนะนําเหล่านีล้ งในครึง่ บนของกระดาษฟลิปชาร์ตใต้หวั ข้อ ยอมรับ
2.

เพราะอะไร: ขอให้ผเู้ ข้าอบรมอธิบายว่าเพราะอะไรเขาจึงควรจะยอมรับการมีส่วนร่วมและการแสดงความเห็นของ
ผูป้ กครองในขณะอบรม
a. คําถามที่อาจใช้ได้เพื่อช่วยกระตุน้ การอภิปราย:
1. การแสดงการยอมรับแบบนี ้ จะช่วยให้บรรลุผลอะไรในแง่ของการมีส่วนร่วมและการเรียนรู?้
2. เพราะอะไรการยอมรับจึงจะมีประโยชน์สาํ หรับผูป้ กครองที่ขอี ้ ายหรือลังเลที่จะมีส่วนร่วมในการอบรม?
3. การชมเวลาผูป้ กครองแสดงความเห็นจะส่งผลยังไง?
4. เพราะอะไรการใช้คาํ พูดที่สะท้อนความรูส้ กึ หรือทบทวนสิ่งที่อีกฝ่ ายหนึ่งบอกมาจึงสําคัญ?
b. คําแนะนําที่อาจได้รบั จากผูเ้ ข้าอบรม:
1. มันทําให้ผปู้ กครองรูส้ กึ ว่าได้รบั การต้อนรับที่ดี
2. ช่วยกระตุน้ ให้คนมีส่วนร่วมมากขึน้ โดยเฉพาะคนที่ขอี ้ าย
3. มันแสดงให้เห็นว่าคุณเคารพและเห็นคุณค่าหรือเห็นความสําคัญในคําตอบและความคิดเห็นของเขา
4. เป็ นการสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างคุณกับผูป้ กครอง
5. เป็ นการจัดการกับการตอบของผูเ้ ข้าอบรมเพื่อให้เขาพูดนานไม่เกิน 30 วินาที (หมายเหตุ: ผูเ้ ข้าอบรมอาจนึกภาพไม่
ออกว่าจะทําได้อย่างไร ดังนัน้ คุณจึงต้องแสดงให้เขาดูวา่ คุณทําอย่างไร!)

3.

ข้อสังเกตทีส่ าํ คัญ: ตลอดการอภิปรายประเด็นนีค้ ณ
ุ ควรจะสาธิตหรือทําเป็ นแบบอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนไปด้วยว่าการ
ยอมรับสิ่งที่ผเู้ ข้าอบรมแสดงออกมานัน้ ทําได้อย่างไร หากเขาคิดไม่ค่อยออกว่าจะแนะนําวิธียอมรับว่าควรทําอย่างไร
หรือเพราะอะไรจึงควรทํา คุณควรขอให้เขาพยายามสังเกตว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ ให้สงั เกตว่าคุณทําอะไรเพื่อเป็ นการ
ยอมรับคําตอบหรือความคิดเห็นของเขา และมันทําให้เขารูส้ กึ อย่างไร การทําอย่างนีจ้ ะช่วยให้เขาเห็นได้ชดั เจนขึน้
เพราะคุณกําลังทําอยูต่ ่อหน้าเขานั่นเอง!
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4.

ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมฝึ กปฏิบตั กิ ารยอมรับโดยใช้ขนั้ ตอนดังต่อไปนี:้
a. สาธิตการแสดงบทบาทสมมุตกิ บั วิทยากรร่วมให้ทกุ คนดูก่อนที่จะขอให้ผเู้ ข้าอบรมฝึ กปฏิบตั ิ
b. ขอให้แต่ละคนเลือกคู่ท่เี ป็ นคนที่ไม่รูจ้ กั มาก่อน
c. ให้แต่ละคนเล่นบทบาทเป็ น “วิทยากร” และ “ผูเ้ ข้าอบรม” สลับกันไป
d. “วิทยากร” จะถาม “ผูเ้ ข้าอบรม” ด้วยคําถามง่าย ๆ ว่า “วันสุดสัปดาห์ท่ผี ่านมานีค้ ณ
ุ ทําอะไรที่น่าสนใจบ้าง เล่าให้ฟัง
สักหนึ่งอย่างได้ไหม?”
e. ให้ “วิทยากร” ฝึ กแสดงอาการยอมรับในขณะที่อีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังสัน้ ๆ
f. พยายามยํา้ ให้ “วิทยากร” จําก้อนอิฐบล็อกสําคัญสามอย่างสําหรับการยอมรับต่อไปนีใ้ ห้ได้:
1. สื่อด้วยภาษาท่าทางหรือการเคลือ่ นไหวร่างกาย
2. ชมที่ผเู้ ข้าอบรมเล่าให้ฟัง
3. ทบทวนสิ่งที่ได้ยินให้อกี ฝ่ ายหนึง่ ฟั ง
g. จํากัดเวลาฝึ กปฏิบัติให้สนั้ ! “วิทยากร” ควรให้เวลาผูเ้ ข้าอบรมเพียงไม่เกิน 30 วินาทีก่อนที่จะขัดจังหวะอย่าง
สุภาพ แล้วขอบคุณและทบทวนสิ่งที่ได้ยนิ การเล่าประสบการณ์ควรเป็ นแค่สองสามประโยค ไม่เช่นนัน้ อาจจะ
กลายเป็ นขัน้ ตอนถัดไปคือการสํารวจโดยไม่รูต้ วั !
h. คุณและวิทยากรร่วมควรคอยฟังเวลาที่สมาชิกในกลุ่มพูดคุยกันและพร้อมที่จะให้คาํ แนะนํา หรือบอกให้หยุดการฝึ ก
หลังจากที่ได้ทาํ ไปแล้วคนละประมาณหนึ่งนาที
i. ให้สลับบทบาทกันเพื่อที่แต่ละคนจะได้เป็ นทัง้ “วิทยากร” และ “ผูเ้ ข้าอบรม”

5.

นําการสนทนากลุ่มหลังจากฝึ กแล้ว
ยอมรับ:

เพื่อที่จะได้ทบทวนประสบการณ์และสํารวจความคิดเห็นที่ได้จากการฝึ กการ

a. ประสบการณ์ของการฝึ กการยอมรับในฐานะวิทยากรของคุณเป็ นอย่างไรบ้าง?
b. การชมคนที่แสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างไรบ้าง? การทบทวนประโยคคําพูดของอีกคนหนึง่ เป็ นอย่างไรบ้าง?
c. การได้รบั คําชมเวลาที่เป็ นผูเ้ ข้าอบรมเป็ นอย่างไรบ้าง? คุณรูส้ กึ อย่างไรเวลาที่ได้ยินคนทบทวนสิง่ ที่คณ
ุ พูดสะท้อน
กลับมาให้คณ
ุ ฟั ง?
d. กิจกรรมนีย้ ากตรงไหนบ้าง? เพราะอะไรจึงยาก?
6.

ผูเ้ ข้าอบรมอาจเสนอความคิดเพิม่ เติมว่าจะแสดงการยอมรับได้อย่างไร และให้เหตุผลใหม่ ๆ ว่าเพราะอะไรการ
ยอมรับจึงสําคัญ ควรจดบันทึกความคิดเหล่านีล้ งบนกระดาษฟลิปชาร์ตด้วย!

การสํารวจ (EXPLORE)
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1.

ทําได้อย่างไร: ขอให้ผเู้ ข้าอบรมอธิบายว่าจะสํารวจประสบการณ์ ทัศนคติ ความรูส้ กึ และปั ญหาที่ผปู้ กครองเล่าให้ฟัง
ได้อย่างไร
a. คําถามที่อาจใช้ได้:
1. คุณจะสํารวจสิง่ ที่ผเู้ ข้าอบรมพูดขึน้ มาได้อย่างไร?
2. คําถามแบบไหนที่จะช่วยให้คณ
ุ สํารวจได้?
3. อะไรที่คณ
ุ ต้องการสํารวจ?
4. ประสบการณ์ของใครที่คณ
ุ ควรสํารวจ?
b. คําแนะนําที่อาจได้รบั จากผูเ้ ข้าอบรม:
1. การใช้คาํ ถามปลายเปิ ด เช่น: ใคร อะไร เมื่อไหร่ เพราะอะไร ทําได้อย่างไร
2. คําถามที่ขอรายละเอียดเพิม่ เติม เช่น: ลองบอกเพิ่มอีกหน่อยได้ไหม ... ขอรายละเอียดที่เฉพาะอีกหน่อยได้ไหม?
คุณหมายความว่าอย่างไร?
3. ชวนให้มองสถานการณ์ทงั้ จากมุมมองของเด็กและของผูป้ กครองด้วย
4. อารมณ์ของผูป้ กครองและเด็ก
5. ถามถึงปั ญหาอื่น ๆ ที่บา้ นอีก
6. บันทึกคําแนะนําเหล่านีท้ ค่ี รึง่ บนของกระดาษฟลิปชารต์ใต้หวั ข้อการสํารวจ

2.

เพราะอะไร: ขอให้ผเู้ ข้าอบรมอธิบายว่าเพราะอะไรจึงอยากสํารวจรายละเอียดของคําตอบหรือความคิดเห็นที่ผเู้ ข้า
อบรมเสนอขึน้ มา
a. คําถามที่อาจใช้ได้เพื่อช่วยกระตุน้ การอภิปราย:
1. เพราะอะไรการสํารวจประสบการณ์ ทัศนคติ และความรูส้ กึ ของผูป้ กครองจึงเป็ นเรื่องสําคัญ?
2. เพราะอะไรการสํารวจมุมมองของเด็กจึงเป็ นเรื่องสําคัญ?
3. การสํารวจจะมีประโยชน์ต่อผูป้ กครองอย่างไร? มันช่วยให้เขาพัฒนาทักษะอะไร?
b. คําแนะนําที่อาจได้รบั จากผูเ้ ข้าอบรม:
1. มันช่วยให้เห็นภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึน้ ว่าเกิดอะไรขึน้ ที่บา้ นหรือผูป้ กครองคิดอะไรอยู่
2. ช่วยให้ผปู้ กครองได้พดู ถึงประสบการณ์ของเขาและได้เกิดมุมมองที่ต่างจากเดิม
3. ช่วยให้ผปู้ กครองเข้าใจว่าเพราะอะไรเด็กหรือตัวเองจึงโต้ตอบหรือแสดงออกมาแบบนัน้ ในสถานการณ์เช่นนัน้
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4. ช่วยให้ผปู้ กครองเกิดความตระหนักถึงผลจากการตัดสินใจและพฤติกรรมของตน และสามารถมองวิธีการเลีย้ งดูลกู
ของตนเองอย่างพินจิ พิเคราะห์ได้
5. ช่วยให้ผปู้ กครองกล้าเล่าถึงปั ญหาอุปสรรคที่ตอ้ งเผชิญ และเข้าใจว่ามันเกิดขึน้ ได้อย่างไร และมองหาทางออกได้
3.

ข้อสังเกตทีส่ าํ คัญ: ตลอดเวลาของการพูดคุยในช่วงนีค้ ณ
ุ ควรสาธิตให้ดู หรือทําให้เป็ นแบบอย่างว่าจะสํารวจข้อคิดเห็น
ของผูเ้ ข้าอบรมที่พดู ออกมาได้อย่างไร พยายามใช้คาํ ถามปลายเปิ ดและสํารวจว่าเขารูส้ กึ กับบางเรือ่ งอย่างไร

4.

ให้ผเู้ ข้าอบรมฝึ กปฏิบตั ิการสํารวจโดยใช้ขนั้ ตอนต่อไปนี:้
a. สาธิตการแสดงบทบาทสมมุตกิ บั วิทยากรร่วมให้ทกุ คนดูก่อนที่จะขอให้ผเู้ ข้าอบรมฝึ กปฏิบตั ิ
b. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมฝึ กกับคูค่ นเดิมเหมือนที่ทาํ ก่อนหน้านี ้ ให้ผลัดกันฝึ กโดยสวมบทบาทเป็ น “วิทยากร” และ “ผูเ้ ข้า
อบรม”
c. พูดคุยต่อด้วยเรื่องเดิมจากที่ฝึกด้วยกันครัง้ ก่อน
d. “วิทยากร” ฝึ กทําการสํารวจประสบการณ์ของ “ผูเ้ ข้าอบรม” ในช่วงสุดสัปดาห์กอ่ นหน้านี ้
e. ยํา้ ให้ “วิทยากร” ใช้กอ้ นอิฐบล็อกที่สาํ คัญสามก้อนต่อไปนีส้ าํ หรับการสํารวจ คือ:
1. ใช้คาํ ถามปลายเปิ ด
2. สํารวจอารมณ์ความรูส้ กึ ของผูเ้ ข้าอบรม
3. สํารวจมุมมองของคนอื่น ๆ ในเรือ่ งที่ผเู้ ข้าอบรมนํามาเล่า
f. จําไว้ว่าต้องฝึ กการยอมรับต่อไปด้วย คุณควรเตือนผูเ้ ข้าอบรมว่าเขาควรฝึ กการยอมรับในขณะที่กาํ ลังสํารวจ
ด้วย “วิทยากร” ควรอนุญาตให้ผเู้ ข้าอบรมพูดประมาณ 30 วินาทีเท่านัน้ ก่อนที่จะขัดจังหวะอย่างสุภาพ ขอบคุณ
และทบทวนสิ่งที่ได้ยิน ก่อนที่จะถามคําถามใหม่ต่อไป
g. ให้เวลาฝึ กปฏิบตั ิประมาณ 2 นาทีก่อนสลับบทบาท เปิ ดโอกาสให้แต่ละคนได้ฝึกเป็ นทัง้ “วิทยากร” และ “ผูเ้ ข้า
อบรม”

5.

นําการอภิปรายกลุ่มหลังจากฝึ กปฏิบตั ิแล้ว เพื่อทบทวนประสบการณ์ของผูเ้ ข้าอบรมและให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การฝึ กการสํารวจ:
a. การฝึ กการสํารวจในฐานะที่เป็ นวิทยากรเป็ นอย่างไรบ้าง?
b. การที่ตอ้ งคิดคําถามเพื่อถามผูเ้ ข้าอบรมเป็ นอย่างไรบ้าง?
c. อะไรที่ช่วยให้การคิดคําถามทําได้ง่ายขึน้ (เช่น ความอยากรูอ้ ยากเห็นหรือการฟังอย่างตัง้ ใจ)?
d. การที่ยงั ต้องฝึ กการยอมรับความคิดเห็นของผูเ้ ข้าอบรมอยู่ทาํ ให้รูส้ กึ อย่างไรบ้าง?
e. คุณรูส้ กึ อย่างไรเวลาสวมบทบาทเป็ นผูเ้ ข้าอบรม?
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f. กิจกรรมนีย้ ากตรงไหนบ้าง? และเพราะอะไรจึงยาก?
6.

ผูเ้ ข้าอบรมอาจเสนอความคิดเพิม่ เติมว่าจะมีวิธีสาํ รวจได้อย่างไรอีก และให้เหตุผลว่าเพราะอะไรการสํารวจจึงสําคัญ
ควรจดบันทึกความคิดเหล่านีล้ งบนกระดาษฟลิปชาร์ตด้วย!

การเชื่อมโยง (CONNECT)
1.

บางครัง้ การเชือ่ มโยงอาจจะเป็ นส่วนที่ยากที่สดุ ของวิธีการแบบ AECP จุดประสงค์ของการเชื่อมโยงคือเพื่อช่วย
ผูป้ กครองให้เชื่อมโยงประสบการณ์ของตนเองเข้ากับหลักการหรือบทเรียนเกี่ยวกับการเลีย้ งดูเด็กในเชิงบวก หรือการ
ปฏิสมั พันธ์ในเชิงบวกระหว่างผูป้ กครองกับเด็ก

2.

การเชื่อมโยง ยังช่วยให้ผปู้ กครองเข้าใจเหตุผลว่าเพราะอะไรบางสิ่งจึงสําคัญ คุณได้ทาํ การเชื่อมโยงให้ดเู ป็ นตัวอย่าง
แล้วในขณะที่พดู คุยกันก่อนหน้านีเ้ กี่ยวกับการยอมรับและการสํารวจ

3.

ทําได้อย่างไร: ขอให้ผเู้ ข้าอบรมบอก ว่าควรทําอย่างไรเพื่อช่วยผูป้ กครองให้เข้าใจเหตุผล ว่าทําไมการเชือ่ มโยง
ประสบการณ์ ทัศนคติ อารมณ์ความรูส้ กึ และปั ญหาอุปสรรคที่พบ เข้ากับหลักการเลีย้ งดูเด็กในเชิงบวกหรือปรับปรุง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครองกับเด็กจึงเป็ นสิ่งที่มีประโยชน์
a. คําถามที่อาจใช้ได้:
1. เราจะช่วยให้ผเู้ ข้าอบรมเชื่อมโยงประสบการณ์หรือปั ญหากับหลักการเลีย้ งดูเด็กในเชิงบวกได้อย่างไร?
2. เราจะช่วยได้อย่างไร เพื่อให้เขาคิดหาเหตุผลว่าเพราะอะไรหลักการเหล่านีจ้ ึงน่าจะสําคัญ?
3. คําถามแบบไหนจึงจะช่วยให้คณ
ุ เชื่อมโยงได้ว่าประสบการณ์ของเขาสัมพันธ์กบั ชีวิตของเขาอย่างไร?
b. คําแนะนําที่อาจได้รบั จากผูเ้ ข้าอบรม:
1. ช่วยสํารวจว่าประสบการณ์ของผูป้ กครองอาจจะมีความสัมพันธ์กบั ชีวิตของเขาหรือกับความสัมพันธ์กบั ลูกอย่างไร
2. ช่วยสํารวจว่าประสบการณ์ของผูป้ กครองอาจจะมีความสัมพันธ์กบั หลักการหรือทักษะที่กาํ ลังเรียนรูจ้ ากการอบรม
นีอ้ ย่างไร
3. ช่วยสํารวจว่าเพราะอะไรการทําอย่างนีจ้ ึงอาจจะสําคัญหรือเป็ นประโยชน์ต่อตัวเขาในฐานะผูป้ กครองเด็ก
4. ช่วยสํารวจว่าเพราะอะไรการทําอย่างนีจ้ ึงอาจจะสําคัญหรือเป็ นประโยชน์ต่อลูกของเขา
5. บันทึกคําแนะนําเหล่านีท้ ค่ี รึง่ บนของกระดาษฟลิปชารต์ใต้หวั ข้อการสํารวจ

4.

เพราะอะไร: ขอให้ผเู้ ข้าอบรมอธิบายว่าเพราะอะไรเขาจึงต้องพยายามเชื่อมโยงรายละเอียดของคําตอบหรือความ
คิดเห็นของผูป้ กครอง
a. คําถามที่อาจใช้ได้เพื่อช่วยกระตุน้ การอภิปราย:
1. เพราะอะไรการเชือ่ มโยงประสบการณ์ ทัศนคติ และอารมณ์ความรูส้ กึ ของผูป้ กครองเข้ากับหลักการของ PLH-YC
จึงเป็ นเรือ่ งสําคัญ?
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2. เพราะอะไรการเชือ่ มโยงเพื่อช่วยให้ผปู้ กครองเข้าใจว่าทําไมหลักการบางอย่างจึงเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ กครองและ
เด็ก จึงเป็ นเรื่องสําคัญ?
3. การเชื่อมโยงจะมีประโยชนต่อผูป้ กครองอย่างไร? มันจะช่วยให้ผปู้ กครองพัฒนาทักษะอะไรบ้าง?
b. คําแนะนําที่อาจได้รบั จากผูเ้ ข้าอบรม:
1. ช่วยให้ผปู้ กครองเข้าใจเหตุผลและอธิบายด้วยคําพูดของตนเองได้ ว่าเพราะอะไรจึงควรลองใช้ทกั ษะบางอย่างที่ได้
เรียนไป
2. ช่วยให้ผปู้ กครองเข้าใจถึงประโยชน์ท่จี ะเกิดขึน้ กับตัวเองและกับลูก
3. ช่วยส่งเสริมการยอมรับของผูป้ กครองว่าทักษะการเลีย้ งดูเด็กที่ได้เรียนรูไ้ ปนัน้ มีประโยชน์จริง
5.

ข้อสังเกตทีส่ าํ คัญ: ตลอดเวลาของการพูดคุยในช่วงนีค้ ณ
ุ ควรสาธิตให้ดู หรือทําให้เป็ นแบบอย่างว่าจะเชือ่ มโยง
ข้อคิดเห็นของผูเ้ ข้าอบรมที่พดู ออกมาได้อย่างไร พยายามใช้คาํ ถามปลายเปิ ดและสํารวจว่าเขารูส้ กึ กับบางเรื่องอย่างไร

6.

ให้ผเู้ ข้าอบรมฝึ กปฏิบตั ิการเชือ่ มโยงโดยใช้ขนั้ ตอนต่อไปนี:้
a. สาธิตการแสดงบทบาทสมมุตกิ บั วิทยากรร่วมให้ทกุ คนดูก่อนที่จะขอให้ผเู้ ข้าอบรมฝึ กปฏิบตั ิ
b. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมฝึ กกับคูค่ นเดิมเหมือนที่ทาํ ก่อนหน้านี ้ ให้ผลัดกันฝึ กโดยสวมบทบาทเป็ น “วิทยากร” และ “ผูเ้ ข้า
อบรม”
c. พูดคุยต่อด้วยเรื่องเดิมจากที่ฝึกด้วยกันครัง้ ก่อน แบบเดียวกันกับที่ทาํ กับการยอมรับ และการสํารวจ
d. “วิทยากร” ฝึ กการเชื่อมโยงประสบการณ์ของ “ผูเ้ ข้าอบรม” เข้ากับหลักการที่ใหญ่ขนึ ้ เกี่ยวกับว่าเพราะอะไรจึงเป็ น
เรื่องสําคัญที่จะต้องให้เวลากับการทํากิจกรรมฝึ กผ่อนคลายในช่วงวันสุดสัปดาห์
e. พยายามให้ “วิทยากร” ใช้กอ้ นอิฐบล็อกที่สาํ คัญสําหรับการยอมรับและการสํารวจต่อไป
f. ให้เวลาผูเ้ ข้าอบรมประมาณ 2 นาที เพื่อฝึ ก ก่อนที่จะสลับบทบาท เปิ ดโอกาสให้แต่ละคนได้ฝึกเป็ นทัง้ “วิทยากร”
และ “ผูเ้ ข้าอบรม”

7.

นําการอภิปรายกลุ่มหลังจากฝึ กปฏิบตั ิแล้ว เพื่อทบทวนประสบการณ์ของผูเ้ ข้าอบรมและให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การฝึ กการเชื่อมโยง:
a. การฝึ กการเชื่อมโยงในฐานะที่เป็ นวิทยากรเป็ นอย่างไรบ้าง?
b. มีอะไรที่จะช่วยให้ผเู้ ข้าอบรมเชือ่ มโยงได้ง่ายขึน้ กับเหตุผลว่าทําไมจึงต้องทําอะไรที่สนุกและผ่อนคลายในช่วงสุด
สัปดาห์?
c. การที่ยงั ต้องฝึ กการยอมรับและการสํารวจอยู่ทาํ ให้รูส้ กึ อย่างไรบ้าง?
d. คุณรูส้ กึ อย่างไรเวลาสวมบทบาทเป็ นผูเ้ ข้าอบรมเวลาทํากิจกรรมนี?้
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e. กิจกรรมนีย้ ากตรงไหนบ้าง? และเพราะอะไรจึงยาก?
8.

ผูเ้ ข้าอบรมอาจเสนอความคิดเพิม่ เติมว่าจะมีวิธีเชื่อมโยงได้อย่างไรอีก
สําคัญ ควรจดบันทึกความคิดเหล่านีล้ งบนกระดาษฟลิปชาร์ตด้วย!

และให้เหตุผลว่าเพราะอะไรการเชื่อมโยงจึง

การฝึ กปฏิบัติ (PRACTICE)
1.

ขัน้ ตอนสุดท้ายของ A-E-C-P คือ การฝึ กปฏิบัติ ซึ่งผูเ้ ข้าอบรมได้ฝึกมาแล้วตลอดช่วงเวลาของการทํากิจกรรมนี ้ ดังนัน้ จึง
น่าจะบอกได้ว่าจะทําได้อย่างไร และเพราะอะไรจึงควรทํา

2.

การฝึ กปฏิบัติ จะเป็ นโอกาสที่ผเู้ ข้าอบรมจะได้มีประสบการณ์ตรงกับการใช้ทกั ษะ ก่อนที่จะนําไปใช้ท่ีบา้ นในกรณีท่เี ป็ น
ผูป้ กครอง หรือสําหรับผูเ้ ข้าอบรมขณะนีก้ ็คือการเอาไปใช้ในขณะที่กาํ ลังดําเนินการอบรมให้พ่อแม่เด็กอยู่

3.

ทําได้อย่างไร: ที่จริงแล้วคุณจะต้องข้ามขัน้ ตอนของการทําได้อย่างไรไปก่อนสําหรับกิจกรรมนี ้ เพราะจะต้องอภิปราย
กันในวันที่สองของการอบรม ในตอนที่จะต้องเรียนรูว้ ิธีนาํ ผูป้ กครองให้ใช้บทบาทสมมุตใิ นการฝึ กปฏิบัติทกั ษะ

4.

เพราะอะไร: ขอให้ผเู้ ข้าอบรมอธิบายว่าเพราะอะไรเขาจึงจะต้องฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะเหล่านีก้ ่อนที่จะนําไปใช้ท่บี า้ นหรือใน
ชั่วโมงของการอบรม
a. คําถามที่อาจใช้ได้เพื่อช่วยกระตุน้ การอภิปราย:
1. ทําไมเราจึงควรจะฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะก่อนที่จะเอาไปใช้ในชีวิตจริง?
2. การฝึ กปฏิบตั ิจะมีประโยชน์ต่อผูป้ กครองหรือแม้กระทั่งต่อตัวคุณเองอย่างไร?
b. คําแนะนําที่อาจได้รบั จากผูเ้ ข้าอบรม:
1. การฝึ กปฏิบตั ิจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเวลาที่เอาไปใช้จริง
2. เป็ นโอกาสที่ผปู้ กครองจะได้ฝึกซ้อมทักษะใหม่ ๆ ในขณะที่ได้รบั การสนับสนุนและแนะนําจากวิทยากร
3. เป็ นโอกาสที่วิทยากรจะได้ตรวจสอบให้ม่นั ใจก่อนว่าผูป้ กครองเข้าใจทักษะใหม่หรือไม่ก่อนที่จะเอาไปใช้จริงที่บา้ น
4. ช่วยส่งเสริมการยอมรับของผูป้ กครองว่าทักษะการเลีย้ งดูเด็กบางอย่างนัน้ มีประโยชน์จริง

เป้ าหมายของผู้ปกครอง – เรามาทีน่ ี่เพื่ออะไร? (15 นาที)
ข้อสังเกตสําหรับวิทยากรฝึ กอบรม (Trainer):
คําแนะนําสําหรับวิธีการนําเสนอการอบรมในส่วนนีจ้ ะอยู่ในหน้า 16-17 ของคูม่ ือวิทยากร ควรสาธิตกิจกรรมนีโ้ ดยให้วิทยากรเพียง
สองหรือสามคนสมมุติตวั เองเป็ นผูป้ กครอง วิทยากรจะมีโอกาสฝึ กกําหนดเป้าหมายสําหรับผูป้ กครองอย่างละเอียดกว่านีใ้ นวัน
สุดท้ายของการอบรม ในช่วงของการให้คาํ แนะนําปรึกษาเป็ นรายบุคคล
คุณควรใช้โอกาสนีส้ าธิตการยอมรับ สํารวจ เชือ่ มโยง ในวิธีการแบบ AECP ด้วย
คุณควรใช้เวลาประมาณ 15 นาทีเท่านัน้ เพือ่ สาธิตกิจกรรมนีก้ ่อนจะหยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2: ชั่วโมงทีห่ นึ่ง – การใช้เวลาตามลําพังกับเด็ก
การเตรียมตัว
1. ทบทวนเนือ้ หาของชัว่ โมงทีห่ นึง่ จากคูม่ ือวิทยากรก่อนนําการอบรมในส่วนนี ้ (หน้า 73 ถึง 106)
2. ทบทวนก้อนอิฐบล็อกที่สาํ คัญของชั่วโมงนี ้
ข้อสังเกตสําหรับวิทยากรฝึ กอบรม
เริ่มการอบรมหน่วยการเรียนรูน้ ีโ้ ดยการอธิบายให้ผเู้ ข้าอบรมฟั งว่าตอนนีเ้ รากําลังเข้าสู่ชว่ั โมงทีห่ นึง่ ของหลักสูตรการอบรมพ่อแม่
แล้ว คุณจะสาธิตการนําการอบรมชั่วโมงนีโ้ ดยให้ผเู้ ข้าอบรมสวมบทบาทเป็ นผูป้ กครอง:
1. คุณอาจจําลองสถานการณ์โดยการกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าอบรมหลังจากที่กลับมาจากพักอาหารกลางวัน เหมือนกับว่าเขา
เป็ นผูป้ กครองที่เพิ่งมาถึงในชั่วโมงแรกของการอบรม (เช่นกล่าวว่า “ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วั โมงแรกของการอบรมเรื่อง
การเลีย้ งดูเด็กเพื่อให้มีสขุ ภาพดีตลอดชีวติ !”)
2. สาธิตการชมโดยการขอบคุณทุกคนที่สละเวลามาเข้ารับการอบรมแม้วา่ จะมีภารกิจหรือเรื่องต้องรับผิดชอบมากมายใน
ชีวิตก็ตาม
3. ฉายภาพบ้านแห่งการเกือ้ หนุนแล้วชีใ้ ห้ดวู า่ ตอนนีเ้ รากําลังอยูต่ รงไหนของบ้าน (คือ ระดับล่างสุดของฝาผนังบ้าน)
4. อธิบายภาพรวมสัน้ ๆ ของวัตถุประสงค์หลักของชั่วโมงทีห่ นึ่ง คือ:
ผูป้ กครอง/ผูด้ ูแลเด็กจะได้เรียนรูท้ กั ษะการดึงความสนใจให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการใช้เวลาตามลําพังกับเด็ก เพือ่
พัฒนาความผูกพัน/ความสัมพันธ์ทมี่ ่นั คงระหว่างผูป้ กครองกับเด็ก
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การใช้เวลาตามลําพังกับเด็ก
เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ (30 นาที)
เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบจะอยู่ในหน้า 88 (เรื่องที่ 1) หน้า 91 (เรื่องที่ 2) และหน้า 94 (เรื่องที่ 3) ของคู่มือวิทยากร
คุณควรสาธิตวิธีการเตรียมกระดาษฟลิปชาร์ตโดยการเขียน “การใช้เวลาตามลําพังกับเด็ก” บนหัวกระดาษ แล้วแบ่งหน้ากระดาษ
ออกเป็ นสองส่วนตามแนวขวาง - ทําได้อย่างไร และ เพราะอะไร – เช่นเดียวกันกับตอนที่ทาํ กิจกรรม การยอมรับ สํารวจ เชือ่ มโยง
และฝึ กปฏิบตั ิ
1. อ่านเรื่องเล่ากับผูป้ กครอง
2. พิจารณารายละเอียดของสิ่งที่ตวั ละครทํา พฤติกรรม และอารมณ์
3. ใช้คาํ ถามสําหรับเรื่องนีท้ ่ีมีอยู่ในคู่มือให้ครบ
4. ช่วยให้ผปู้ กครองมองเห็นว่าก้อนอิฐบล็อกสําคัญที่เชื่อมโยงกับเรื่องนีม้ ีอะไรบ้าง
ในขณะที่คณ
ุ กําลังพูดคุยกับกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องเล่า วิทยากรร่วมของคุณควรจดบันทึกก้อนอิฐบล็อกที่ผเู้ ข้าอบรมเสนอขึน้ มา ว่า
การใช้เวลาตามลําพังกับเด็ก ควรทําอย่างไร โดยบันทึกลงที่ครึง่ บนของกระดาษฟลิปชาร์ต
ข้อสังเกต: ถ้าคุณกําลังนําการอบรมอยู่คนเดียว คุณควรขอให้ผูเ้ ข้ารับการอบรมคนหนึง่ ออกมาเป็ นวิทยากรร่วมเสมอ เพือ่ เป็ นการ
สาธิตให้ดูวา่ เวลาทีต่ อ้ งนําการอบรมโดยวิทยากรสองคนร่วมทีมกันจะทําได้อย่างไร
การอภิปรายกลุ่ม (30 นาที)
คําถามที่ควรใช้ในการอภิปรายกลุ่มจะอยูใ่ นหน้า 89 (สําหรับเรื่องที่ 1) หน้า 92 (เรื่องที่ 2) และหน้า 95 (เรื่องที่ 3) ของคูม่ ือวิทยากร
คุณควรถามกลุ่มถึงความสําคัญของการใช้เวลาตามลําพังกับเด็ก สําหรับกลุ่มอายุต่าง ๆ (เด็กวัยหัดเดิน วัยเด็กตอนต้น วัยเด็ก
ตอนกลาง)
วิทยากรร่วมควรบันทึกคําแนะนําจากกลุ่ม ว่าเพราะอะไรผูป้ กครองจึงควรใช้เวลาตามลําพังกับเด็กลงบนครึง่ ล่างของกระดาษฟ
ลิปชาร์ต
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การฝึ กทักษะ (30 นาที)
กิจกรรมนีจ้ ะเป็ นครัง้ แรกที่ผเู้ ข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบตั ิในกลุ่มในบทบาทของผูป้ กครอง คุณและวิทยากรร่วมจึงต้องแสดงแบบอย่าง
ให้ดวู า่ จะช่วยให้ผปู้ กครองฝึ กทักษะได้อย่างไร โดยทําตามขัน้ ตอนต่อไปนี:้
1. กําหนดบทบาทสําหรับการฝึ กปฏิบตั ิในกลุ่มใหญ่ (เช่น ให้เป็ นผูป้ กครอง และ เด็ก)
2. กําหนดสถานการณ์และใช้พืน้ ที่ให้เหมาะสม
3. อธิบายให้ชดั เจนว่า “ผูป้ กครอง” และ “เด็ก” จะต้องทําอะไรในขณะฝึ กปฏิบตั ิในกลุ่ม
4. คอยให้ความช่วยเหลือผูเ้ ข้าอบรมในขณะฝึ กปฏิบตั ใิ นกลุ่ม (คอยเป็ นเงาอยูข่ า้ งหลัง)
5. เมื่อฝึ กปฏิบตั ิเสร็จแล้วให้สรุปทบทวนกับ “ผูป้ กครอง” ว่าประสบการณ์นนั้ เป็ นอย่างไร รูส้ กึ อย่างไร
6. สรุปทบทวนกับ “เด็ก” ว่าประสบการณ์นนั้ เป็ นอย่างไร รูส้ กึ อย่างไร
7. ขอบคุณและแสดงความชื่นชมผูเ้ ข้าอบรมที่ได้ฝึกปฏิบตั ิในกลุ่มใหญ่
ให้อาสาสมัครออกมาฝึ กให้ทกุ คนดูหนึ่งคู่ก่อนโดยมีวิทยากรคอยช่วยนําให้ หลังจากนีใ้ ห้จบั คู่ทงั้ หมดแล้วฝึ กไปพร้อมกัน วิทยากร
คอยให้ความช่วยเหลือไปรอบ ๆ ขณะที่กาํ ลังฝี ก:
1. ฝึ กเป็ นคู่ ๆ ในขณะทีว่ ิทยากรคอยให้ความช่วยเหลือไปรอบกลุ่ม
2. หลังจากฝึกเสร็จให้สรุปทบทวนประสบการณ์
3. ขอบคุณและชมผูเ้ ข้าอบรม
คําถามทีค่ วรถามตอนใกล้จบชั่วโมงทีห่ นึ่ง:
• คุณรูส้ กึ อย่างไรเวลาที่ทาํ กิจกรรมนีใ้ นฐานะที่เป็ นผูป้ กครองที่มาเข้าอบรม?
• คุณสังเกตเห็นการใช้ทกั ษะการนําการอบรมอะไรบ้าง ในขณะที่ฉนั กําลังนําให้ทาํ กิจกรรมเหล่านี?้
• มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนีท้ ่คี ณ
ุ กังวลใจไหมหากคุณจะต้องนําการอบรมในฐานะวิทยากร?
ข้อสังเกต: คุณจะถามเพียงสองสามคําถามเท่านัน้ ก็ได้ ประเด็นสําคัญคือต้องการให้เขาเริม่ คิดถึงบทบาทของตนเองในฐานะ
วิทยากรมากกว่า!
พักรับประทานอาหารว่าง
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3: ชั่วโมงทีส่ อง – การพูดคุยกันเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก
การเตรียมตัว
1. ทบทวนเนือ้ หาของชัว่ โมงทีส่ องจากคูม่ ือวิทยากรก่อนนําการอบรมในส่วนนี ้ (หน้า 107 ถึงหน้า 132
2. ทบทวนก้อนอิฐบล็อกที่สาํ คัญของชั่วโมงนี ้
ข้อสังเกตสําหรับวิทยากรฝึ กอบรม
เริ่มหน่วยการเรียนรูน้ โี ้ ดยการอธิบายให้ผเู้ ข้าอบรมฟังว่าตอนนีก้ าํ ลังจะเข้าสู่ชว่ั โมงทีส่ องของหลักสูตรการอบรมแล้ว คุณจะสาธิต
การนําการอบรมชั่วโมงนีต้ ่อไปโดยให้ทกุ คนสวมบทบาทเป็ นผูป้ กครองที่มารับการอบรม:
1. คุณอาจจําลองสถานการณ์โดยการกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าอบรมหลังจากที่กลับมาจากพักรับประทานอาหารว่าง เหมือนกับ
ว่าเขาเป็ นผูป้ กครองที่เพิ่งมาถึงในชั่วโมงที่สองของการอบรม (เช่นกล่าวว่า “ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสูช่ ่วั โมงที่สองของการ
อบรมเรื่องการเลีย้ งดูเด็กเพื่อให้มีสขุ ภาพดีตลอดชีวติ !”)
2. สาธิตการชมโดยการขอบคุณทุกคนที่สละเวลามาเข้ารับการอบรมแม้วา่ จะมีภารกิจหรือเรื่องต้องรับผิดชอบมากมายใน
ชีวิตก็ตาม
3. ชีใ้ ห้ดทู ่ีภาพบ้านแห่งการเกือ้ หนุนว่าตอนนีเ้ รากําลังอยู่ตรงไหนของบ้าน (คือ ระดับที่สองของฝาผนังบ้าน
4. อธิบายภาพรวมสัน้ ๆ ของวัตถุประสงค์หลักของชั่วโมงทีส่ อง คือ:
ผูป้ กครอง/ผูด้ ูแลเด็กมีความตระหนักถึงอารมณ์ของตนเองและวิธบี อกเล่าเพือ่ ทีจ่ ะจัดการปรับหรือควบคุมอารมณ์
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การพูดคุยเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก
เกมเดาใจ – บอกชือ่ อารมณ์ (10 นาที)
กิจกรรมนีม้ าจากชั่วโมงที่สองของการอบรม (หน้า 117) ซึ่งจะช่วยให้พ่อแม่/ผูด้ แู ลเด็กระบุอารมณ์ได้ โดยอาศัยการสังเกต
พฤติกรรมหรือท่าทางของคน และจะสอนให้ใช้คาํ พูดเพื่อบรรยายความรูส้ กึ ด้วย
และเป็ นกิจกรรมที่สนุกหลังจากที่ผเู้ ข้าอบรมต้องนั่งอยู่นานแล้วด้วย!
1. ขอให้จบั คู่
2. ตกลงกันว่าใครจะเป็ นเบอร์ 1 ใครจะเป็ นเบอร์ 2
3. คนที่ 1 เลือกอารมณ์หนึ่งอย่างแล้วแสดงอารมณ์นนั้ ออกมาโดยสีหน้าและท่าทาง
4. คนที่ 2 พยายามเดาว่าเป็ นอารมณ์อะไรแล้วบอกชื่อ “คุณกําลังรูส้ กึ _____”
5. สลับบทบาทกันแล้วทําซํา้ อีกครัง้
6. พูดคุยกันว่าการเดาอารมณ์โดยสังเกตจากการแสดงออกทางร่างกายเป็ นอย่างไรบ้าง
เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ (20 นาที)
เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบจะอยู่ในหน้า 118 (เรื่องที่ 4) และหน้า 121 (เรื่องที่ 5) ของคูม่ ือวิทยากร
คุณควรสาธิตวิธีการเตรียมกระดาษฟลิปชาร์ตโดยการเขียน “การพูดคุยเกีย่ วกับอารมณ์ความรูส้ กึ ” บนหัวกระดาษ แล้วแบ่ง
หน้ากระดาษออกเป็ นสองส่วนตามแนวขวาง - ทําได้อย่างไร และ เพราะอะไร – เช่นเดียวกันกับตอนที่ทาํ กิจกรรม การยอมรับ
สํารวจ เชือ่ มโยง และฝึ กปฏิบตั ิ
1. อ่านเรื่องเล่ากับผูป้ กครอง
2. พิจารณารายละเอียดของสิ่งที่ตวั ละครทํา พฤติกรรม และอารมณ์
3. ใช้คาํ ถามสําหรับเรื่องนีท้ ่ีมีอยู่ในคู่มือให้ครบ
4. ช่วยให้ผปู้ กครองมองเห็นว่าก้อนอิฐบล็อกสําคัญที่เชื่อมโยงกับเรื่องนีม้ ีอะไรบ้าง
ในขณะที่คณ
ุ กําลังพูดคุยกับกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องเล่า วิทยากรร่วมของคุณควรจดบันทึกก้อนอิฐบล็อกที่ผเู้ ข้าอบรมเสนอขึน้ มา ว่า
การพูดคุยกับเด็กเรือ่ งอารมณ์ความรูส้ กึ ควรทําอย่างไร โดยบันทึกลงที่ครึง่ บนของกระดาษฟลิปชาร์ต
ข้อสังเกต: ถ้าคุณกําลังนําการอบรมอยู่คนเดียว คุณควรขอให้ผูเ้ ข้ารับการอบรมคนหนึง่ ออกมาเป็ นวิทยากรร่วมเสมอ เพือ่ เป็ นการ
สาธิตให้ดูวา่ เวลาทีต่ อ้ งนําการอบรมโดยวิทยากรสองคนร่วมทีมกันจะทําได้อย่างไร
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การอภิปรายกลุ่ม (20 นาที)
คําถามที่ควรใช้ในการอภิปรายกลุ่มจะอยูใ่ นหน้า 119 (สําหรับเรือ่ งที่ 4) และหน้า 122 (เรื่องที่ 5) ของคู่มือวิทยากร
คุณควรถามกลุ่มถึงความสําคัญของการพูดคุยกับเด็กเรือ่ งอารมณ์ความรูส้ กึ สําหรับกลุ่มอายุตา่ ง ๆ (เด็กวัยหัดเดิน วัยเด็กตอนต้น
วัยเด็กตอนกลาง)
วิทยากรร่วมควรบันทึกคําแนะนําจากกลุ่ม ว่าเพราะอะไรผูป้ กครองจึงควรพูดคุยเรื่องอารมณ์ความรูส้ กึ กับเด็กลงบนครึง่ ล่างของ
กระดาษฟลิปชาร์ต

การฝึ กทักษะ (25 นาที)
กิจกรรมนีจ้ ะเป็ นครัง้ ที่สองที่ผเู้ ข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบตั ใิ นกลุ่มในบทบาทของผูป้ กครอง
แบบอย่างให้ดวู ่าจะช่วยให้ผปู้ กครองฝึ กทักษะได้อย่างไร โดยทําตามขัน้ ตอนต่อไปนี:้

คุณและวิทยากรร่วมจึงต้องแสดง

1. กําหนดบทบาทสําหรับการฝึ กปฏิบตั ิในกลุ่มใหญ่ (เช่น ให้เป็ นผูป้ กครอง และ เด็ก)
2. กําหนดสถานการณ์และใช้พืน้ ที่ให้เหมาะสม
3. อธิบายให้ชดั เจนว่า “ผูป้ กครอง” และ “เด็ก” จะต้องทําอะไรในขณะฝึ กปฏิบตั ิในกลุ่ม
4. คอยให้ความช่วยเหลือผูเ้ ข้าอบรมในขณะฝึ กปฏิบตั ใิ นกลุ่ม (คอยเป็ นเงาอยูข่ า้ งหลัง)
5. เมื่อฝึ กปฏิบตั ิเสร็จแล้วให้สรุปทบทวนกับ “ผูป้ กครอง” ว่าประสบการณ์นนั้ เป็ นอย่างไร รูส้ กึ อย่างไร
6. สรุปทบทวนกับ “เด็ก” ว่าประสบการณ์นนั้ เป็ นอย่างไร รูส้ กึ อย่างไร
7. ขอบคุณและแสดงความชื่นชมผูเ้ ข้าอบรมที่ได้ฝึกปฏิบตั ิในกลุ่มใหญ่
ให้อาสาสมัครออกมาฝึ กให้ทกุ คนดูหนึ่งคู่ก่อนโดยมีวิทยากรคอยช่วยนําให้ หลังจากนีใ้ ห้จบั คู่ทงั้ หมดแล้วฝึ กไปพร้อมกัน วิทยากร
คอยให้ความช่วยเหลือไปรอบ ๆ ขณะที่กาํ ลังฝี ก:
1. ฝึ กเป็ นคู่ ๆ ในขณะที่วิทยากรคอยให้ความช่วยเหลือไปรอบกลุ่ม
2. หลังจากฝึกเสร็จให้สรุปทบทวนประสบการณ์
3. ขอบคุณและชมผูเ้ ข้าอบรม

คําถามทีค่ วรถามตอนใกล้จบชั่วโมงทีส่ อง:
• คุณรูส้ กึ อย่างไรเวลาที่ทาํ กิจกรรมนีใ้ นฐานะที่เป็ นผูป้ กครองที่มาเข้าอบรม?
• คุณสังเกตเห็นการใช้ทกั ษะการนําการอบรมอะไรบ้าง ในขณะที่ฉนั กําลังนําให้ทาํ กิจกรรมเหล่านี?้
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• มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนีท้ ่คี ณ
ุ กังวลใจไหมหากคุณจะต้องนําการอบรมในฐานะวิทยากร?
ข้อสังเกต: คุณจะถามเพียงสองสามคําถามเท่านัน้ ก็ได้ ประเด็นสําคัญคือต้องการให้เขาเริม่ คิดถึงบทบาทของตนเองในฐานะ
วิทยากรมากกว่า!
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4: ระยะต่าง ๆ ของพัฒนาการเด็ก (45 นาที)
รายละเอียดของระยะต่าง ๆ ของพัฒนาการเด็กและพฤติกรรมสําคัญที่บ่งบอกระยะของพัฒนาการจะอยูใ่ นหน้า 69-71 ของคูม่ ือ
วิทยากร
วิทยากรจะต้องมีความรูเ้ กี่ยวกับพฤติกรรมสําคัญ (milestones) ที่บง่ บอกแต่ละระยะของพัฒนาการ ผูเ้ ข้าอบรมหลายคนอาจเคย
ได้เรียนทฤษฎีพฒ
ั นาการเด็กหรือเคยฝึ กปฏิบตั มิ าบ้างแล้ว แต่อีกหลายคนอาจยังไม่คนุ้ เคยกับระยะต่าง ๆ ของพัฒนาการเด็ก และ
แม้วา่ หลักสูตรการอบรมของ PLH-YC จะเป็ นการอบรมผูป้ กครองเป็ นกลุ่ม เราควรจะให้ความสนใจกับผูป้ กครองเฉพาะรายด้วย
ยิ่งคุณคุน้ เคยกับระยะต่าง ๆ ของพัฒนาการเด็กมากเท่าไหร่ คุณก็จะสามารถช่วยเหลือพ่อแม่ให้จดั การกับความท้าทายที่แต่ละคน
ต้องเผชิญได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
ความขัดแย้งระหว่างผูป้ กครองกับเด็กมักจะมีสาเหตุมาจากการที่ผปู้ กครองมีความคาดหวังต่อเด็กที่ไม่เหมาะสมกับสภาพความ
เป็ นจริง ทําให้เด็กไม่สามารถทําได้ตามที่ผปู้ กครองคาดหวัง และผูป้ กครองยังมักจะไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เด็กต้องประสพ
ในขณะที่กาํ ลังเติบโตขึน้ อีกด้วย
กิจกรรมวาดรูป (30 นาที)
1. แบ่งผูเ้ ข้าอบรมออกเป็ น 3 กลุ่ม:
a. วัยหัดเดิน: 2 ถึง 3 ขวบ
b. วัยเด็กตอนต้น: 4 ถึง 6 ขวบ
c. วัยเด็กตอนกลาง: 7 ถึง 9 ขวบ
2. มอบกระดาษฟลิปชาร์ตหนึ่งแผ่นพร้อมกับปากกาและสีเทียนให้แต่ละกลุ่ม
3. ขอให้วาดรูปเด็กหนึ่งรูปตามวัยทีไ่ ด้รบั มอบหมาย (ให้ตกลงกันเองในกลุ่มว่าจะให้เป็ นเด็กหญิงหรือเด็กชาย) ควรให้
เป็ นภาพใหญ่และอยูต่ รงกลางของกระดาษ
4. เขียนคําบรรยายหรือวาดภาพรอบ ๆ ตัวเด็กเพื่อบอกสิง่ ต่อไปนี:้
a. ชื่อของเด็ก
b. สิ่งที่เด็กชอบหรือไม่ชอบ
c. สิ่งที่เด็กสามารถทําได้และยังทําไม่ได้ ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
d. สิ่งที่เด็กจําเป็ นต้องได้รบั จากผูป้ กครอง/ผูด้ แู ล
5. ขอให้แต่ละกลุ่มช่วยพิจารณาด้วยว่าความต้องการเหล่านีจ้ ะต่างออกไปอย่างไรถ้าเด็กมีความพิการ
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6. ขอให้แต่ละกลุ่มแนะนํา “เด็กของกลุ่ม” ที่วาดไว้ให้กลุ่มใหญ่รูจ้ กั
7. เปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าอบรมเพิ่มเติมอะไรก็ได้ท่กี ลุ่มอาจลืมหรือตกหล่นไป
อภิปรายกลุ่ม (15 นาที)
คุณอาจใช้คาํ ถามต่อไปนีเ้ พื่อช่วยให้ผเู้ ข้าอบรมคิดทบทวนว่าเพราะอะไรการรูเ้ กี่ยวกับแต่ละระยะของพัฒนาการเด็กจึงสําคัญ
สําหรับการอบรมในหลักสูตร PLH-YC:
• เพราะอะไรเราจึงต้องรูว้ ่าลูกของผูป้ กครองอยูใ่ นระยะไหนของพัฒนาการในขณะที่เรานําการอบรม?
• ความรูน้ จี ้ ะทําให้เราช่วยเหลือผูป้ กครองได้อย่างไร?
• ความเข้าใจเรื่องระยะต่าง ๆ ของพัฒนาการเด็กจะมีประโยชน์ต่อผูป้ กครองอย่างไร?

ภาพที่ 8 ผู้เข้าอบรมกําลังนําเสนอในช่วงการทํากิจกรรมเรื่องระยะต่าง ๆ ของพัฒนาการเด็ก
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กิจกรรม ถูก/ผิด (15 นาที)
จุดประสงค์ของกิจกรรมนีค้ ือช่วยให้ผเู้ ข้าอบรมระบุความเข้าใจผิดหรือความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กได้
คําแนะนําสําหรับการนํากิจกรรม
1. แบ่งผูป้ กครองออกเป็ น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มให้มีสมาชิก 4 หรือ 5 คน
2. แจกกระดาษที่ตดั เป็ นชิน้ แต่ละชิน้ มีหมายเลขตัง้ แต่ 1 ถึง 10
3. อ่านข้อความจากรายการ ถูก/ผิด ข้างล่าง
4. ให้เวลากลุ่ม 30 วินาทีเพื่อตัดสินว่าข้อความนัน้ ถูกหรือผิด ให้เขียนคําตอบลงถัดจากตัวเลขในกระดาษ
5. อ่านทีละข้อความข้างล่างจนหมด
6. ดูทบทวนคําตอบสําหรับข้อความเหล่านัน้ แล้วเฉลยคําตอบพร้อมกับอธิบายเหตุผล (ดูขา้ งล่าง)
7. เปิ ดโอกาสให้อภิปรายกันสัน้ ๆ หากมีประเด็นไหนไม่ชดั เจน
8. ขอให้กลุ่มนับว่าตอบถูกกี่ขอ้
9. ให้รางวัลง่าย ๆ แก่กลุม่ ที่ตอบถูกมากที่สดุ (เช่น ขนม สติก๊ เกอร์ หรือให้กลุ่มปรบมือชมเชย)
10. ชมผูเ้ ข้าอบรมทุกคนที่มีสว่ นร่วม
คําถามทีค่ วรใช้ในช่วงทบทวนหลังทํากิจกรรม ถูก/ผิด:
นําการอภิปรายสัน้ ๆ เพื่อทบทวนประสบการณ์จากการทํากิจกรรมในฐานะเป็ นผูป้ กครอง
• การสวมบทบาทเป็ นผูป้ กครองในกิจกรรมนีท้ าํ ให้รูส้ กึ อย่างไร?
• กิจกรรมนีจ้ ะช่วยให้พ่อแม่ลดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กได้อย่างไร?
• ส่วนไหนของกิจกรรมนีท้ ่ีคณ
ุ กังวลใจหากคุณจะต้องนําการอบรมให้ผปู้ กครอง?
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ข้อความทีใ่ ช้ในเกม ถูก/ผิด
ข้อ ข้อความ
ถูก/ผิด
1 คุณจะทําหน้าที่ของผูป้ กครองได้ดีกว่าหากคุณรูส้ กึ มั่นใจในความสามารถที่จะดูแลเด็กของคุณ
ถูก
ความรับผิดชอบต่อการเอาใจใส่ เลีย้ งดู และปกป้องคุม้ ครองเด็กเป็ นงานเต็มเวลา บ่อยครัง้ คุณอาจรูส้ กึ หวั่นใจ สับสน
หงุดหงิด ขัดข้อง และตื่นเต้น สําหรับผูด้ แู ลเด็กคุณจะถูกคาดหวังให้ดแู ลลูกคนอื่นและอาจต้องรับผิดชอบด้านอื่น ๆ ใน
ครอบครัวและทํางานอย่างอื่นด้วย ดังนัน้ ยิง่ คุณมีความมั่นใจในความสามารถของตนเองที่จะดูแลเด็ก คุณก็จะทําได้ดี
ยิ่งขึน้ นี่คือเป้าหมายของ PLH-YC!
2 สมองจะพัฒนาเร็วขึน้ เมื่อลูกอยูใ่ นวัยเรียน
ผิด
พัฒนาการสมองเริ่มตัง้ แต่กอ่ นคลอด ระหว่างเวลา 1000 วันตัง้ แต่ปฏิสนธิจนถึงสองขวบ สมองของเด็กจะพัฒนาเร็ว
มากกว่าช่วงเวลาอื่นตลอดชีวิต ลูกของคุณต้องการอาหารที่ดตี ่อสุขภาพ ความสัมพันธ์ท่มี ่นั คง ความรักความอบอุ่น
สภาดแวดล้อมที่ปลอดภัยและโอกาสในการเรียนรูใ้ ห้มากที่สดุ เพื่อช่วยให้เขาพัฒนาในช่วงเวลาที่สาํ คัญยิง่ นี ้
ผลประโยชน์ทีเขาได้รบั จะมีผลไปตลอดชีวติ !
3 เด็กเล็กจะเรียนรูไ้ ด้ดีกว่าจากการสํารวจและการเล่น ไม่ใช่การบอกให้ทาํ อะไรต่าง ๆ
ถูก
หลักฐานจากการวิจยั แสดงให้เห็นว่าเด็กเรียนรูจ้ ากการลงมือทําสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะจากการเล่น การสร้างโอกาสให้เด็ก
ได้สาํ รวจโลกรอบตัวผ่านการเล่นจึงเป็ นวิธีท่ีดีท่สี ดุ ที่จะช่วยให้เขาได้เรียนรู ้
4 คุณควรพูดกับลูกตัง้ แต่ก่อนที่เขาจะพูดได้
ถูก
เด็กเรียนรูท้ ่จี ะสื่อสารโดยการฟังและดูคนอื่น ๆ เขาจะเรียนรูไ้ ด้ดยี ิ่งขึน้ ถ้าคุณพูดกับเขาโดยตรง คุณจะกระตุน้ พัฒนาการ
ทางภาษาและทักษะการสื่อสารของเด็กได้โดยการโต้ตอบทัง้ ด้วยคําพูดและท่าทางทุกครัง้ ที่เด็กพูดหรือทําอะไร
หรือ
แสดงความสนใจอะไร
5 คุณควรดุลกู ทุกครัง้ ที่เขาหยิบของใส่ปาก
ผิด
เด็กเล็กมักจะเอาของใส่ปากเพราะปากเป็ นบริเวณที่รบั ความรูส้ กึ ที่ละเอียดอ่อนมาก ควรคอยดูให้ม่นั ใจว่าของที่เด็กเอา
ใส่ปากนัน้ สะอาดและปลอดภัย หากเด็กเอาอะไรที่ไม่ปลอดภัยใส่ปาก ให้หยิบออกแล้วเอาอย่างอื่นที่สะอาดและ
ปลอดภัยให้แทน เด็กจะค้นหาสิง่ ใหม่ ๆ และเรียนรูท้ กั ษะใหม่ ๆ อยู่เสมอ จึงจําเป็ นต้องมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด
ปลอดภัย และปกป้องเด็กจากความเสี่ยงต่ออุบตั ิเหตุและการบาดเจ็บในขณะที่เขากําลังเล่นและเรียนรูอ้ ยู่
6 เด็กชอบทําของตกหล่นเพราะอยากกวนใจพ่อแม่
ผิด
เวลาที่เด็กทําของหล่นเขากําลังเรียนรูอ้ ยู่! การทําของหล่นอาจเป็ นอุบตั ิเหตุก็ได้ แต่บางครัง้ ก็เกิดจากความอยากรูข้ อง
เด็กว่าจะเกิดอะไรขึน้ นานแค่ไหนกว่าจะเกิดเสียง และคนอื่น ๆ จะมีปฏิกิรยิ าอย่างไร
7 เด็กเรียนรูไ้ ด้จากการเล่นกับหม้อ กระทะ ถ้วย และช้อน
ถูก
เด็กไม่จาํ เป็ นต้องมีของเล่นที่ซอื ้ มาจากร้านเสมอ เขาเรียนรูจ้ ากของใช้ในบ้านได้ เขาเรียนรูไ้ ด้มากจากการทําสิง่ ต่าง ๆ
ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนรูว้ ิธีกินอาหารด้วยช้อนส้อมโดยไม่ทาํ ให้หกเลอะเทอะเป็ นการช่วยพัฒนาทักษะทางร่างกาย เด็ก
ยังเรียนรูจ้ ากการเลียนแบบสิ่งที่คนอื่นทําด้วย เช่น หากคุณต้องการสอนให้เด็กกินอาหารชนิดใหม่ คุณอาจจะต้องกินให้
เขาดูก่อน
8 ความรับผิดชอบในการเลีย้ งดูเด็กคือการทําให้เด็กได้กินอิ่มเท่านัน้
ผิด
การให้กินอาหารเป็ นเรื่องสําคัญมาก แต่การเลีย้ งดูเด็กจะต้องมีทงั้ ให้กินอิม่ และการคอยเอาใจใส่ให้เด็กสะอาด ให้ความ
รัก สื่อสารกับเด็ก และตอบสนองความต้องการที่จาํ เป็ น เด็กควรได้รบั การปกป้องจากการถูกกระทําความรุนแรงและการ
ทารุณกรรม ทัง้ จากความโกรธต่อเด็กและรอบ ๆ ตัวเด็ก
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ข้อ ข้อความ
ถูก/ผิด
9 หลายคนสามารถเลีย้ งดูเด็กได้แม้ว่าจะไม่ได้เป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิดเด็กก็ตาม
ถูก
แม้วา่ แม่จะเป็ นผูด้ แู ลที่สาํ คัญที่สดุ สําหรับเด็กทารก แต่ผดู้ แู ลหลักอาจเป็ นพ่อ ยาย หรือสมาชิกในครอบครัวอีกคนหนึ่งก็
ได้ ในบางชุมชนเด็กอาจมีผดู้ แู ลหลายคน เช่น ย่า ป้า ลุง พี่สาว พี่ชาย และเพื่อนบ้าน อาจร่วมกันหรือแบ่งกันดูแลเด็ก ที่
สําคัญคือเด็กควรมีความสัมพันธ์ท่ใี กล้ชิดกับคนอย่างน้อยหนึ่งคนที่จะให้ความรักและความเอาใจใส่เขาได้
10 ถ้าเด็กอายุมากกว่า 6 สัปดาห์ไปแล้ว การไปพบหมอหรือพยาบาลที่คลินิกไม่สาํ คัญ
ผิด
การไปรับบริการจากคลินิกเด็กสําคัญมาก แม้เมื่อเด็กอายุมากกว่า 6 สัปดาห์ไปแล้ว เพราะเด็กยังต้องทําสิ่งต่อไปนี ้ คือ
รับการฉีดวัคซีนให้ครบ ได้รบั การประเมินติดตามพัฒนาการเพื่อว่าหากมีปัญหาจะได้พบเสียแต่เนิ่น ๆ และได้รบั ยาหรือ
บริการทางสุขภาพที่จาํ เป็ น
กิจกรรมปิ ดท้าย (15 นาที)
การจบวันแรกของการอบรมควรเป็ นการสาธิตให้ดวู ่าวิทยากรแต่ละคนจะจบชั่วโมงการอบรม PLH-YC อย่างไร
การมอบหมายกิจกรรมให้ไปทําทีบ่ ้าน
มอบกิจกรรมต่อไปนีใ้ ห้วิทยากรไปทําที่บา้ น:
1. ใช้เวลา 5 นาทีตามลําพังกับลูกของคุณคืนนี ้ – ถ้าคุณมีลกู อยู่ท่บี า้ น!
a. ให้ลกู เป็ นฝ่ ายเลือกว่าจะทําอะไรและให้คณ
ุ ทําตามการนําของลูก
b. ฝึ กทักษะ บอกตามที่คณ
ุ มองเห็น
2. หากคุณไม่มีลกู หรือไม่มีเด็กอยู่ท่บี า้ น คุณก็ยงั สามารถฝึ กทักษะการใช้เวลาตามลําพังกับแฟนของคุณ หรือเพื่อน หรือ
ผูใ้ หญ่อีกคนหนึ่งได้ คุณสามารถให้แฟนเลือกว่าจะคุยเรื่องอะไร แล้วฝึ กทักษะการฟังอย่างตัง้ ใจเพื่อแสดงให้เขาเห็นว่า
คุณเอาใจใส่เขาจริง ๆ
3. ทบทวนเนือ้ หาของชัว่ โมงทีห่ นึง่ และสองในคู่มือวิทยากร
4. บริหารร่างกายตามที่ฝึกในชั่วโมงอบรมหลังจากตื่นนอนตอนเช้า!
เล่าให้เพือ่ นฟั งหนึ่งอย่างทีค่ ณ
ุ ได้เรียนรู้วนั นี้
ขอให้จบั คูก่ นั แล้วให้เวลาแต่ละคนหนึ่งนาทีเพื่อเล่าว่าวันนีไ้ ด้เรียนรูอ้ ะไรหนึ่งอย่าง
วงแห่งความชืน่ ชม
สาธิตการนํากิจกรรมวงแห่งความชืน่ ชมก่อนที่จะให้จบั คู่ฝึกปฏิบตั ิ
• ขอให้จบั คูก่ บั คนที่น่งั ข้าง ๆ
• แต่ละคนชมคู่ของตนเอง การชมจะเกี่ยวกับอะไรก็ได้ แต่ขอให้เป็ นการชมที่จริงใจ
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• แต่ละคนชมตนเอง
ขอให้ผเู้ ข้าอบรมคิดทบทวนว่าการได้รบั คําชมและการเป็ นผูช้ มทําให้รูส้ กึ อย่างไรบ้าง
หยุดพักสักครู่
ทํากิจกรรมหยุดพักสักครูพ่ ร้อมกัน คุณอาจทําแบบสัน้ ๆ ก็ได้ (ประมาณ 1 นาที):
• หลับตา
• สังเกตความคิด ความรูส้ กึ และความรูส้ กึ ในร่างกาย (15 วินาที)
• มุ่งความสนใจไปที่ลมหายใจ (30 วินาที)
• ขยายความสนใจออกไปทั่วร่างกาย แล้วสังเกตเสียงต่าง ๆ รอบตัว (15 วินาที)
• ลืมตา
กิจกรรมปิ ดท้าย
เราจะจบชั่วโมงการอบรมด้วยกิจกรรมอําลา เปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าอบรมตัดสินใจว่าจะใช้กจิ กรรมอะไร อาจเป็ นการร้องเพลงหนึ่ง
เพลงหรือปรบมือพร้อมกัน
คุณควรขอบคุณทุกคนที่มาเข้าอบรมและขอบคุณความมุ่งมั่นของเขาที่จะช่วยพ่อแม่และผูด้ แู ลเด็กสร้างบ้านแห่งการเกือ้ หนุน
สําหรับครอบครัว!!
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วันทีส่ องของการอบรมวิทยากร
สรุ ปย่อและภาพรวมของชั่วโมงนี้
วัตถุประสงค์ของการอบรม
เมือ่ จบวันทีส่ องนีแ้ ล้ว ผูเ้ ข้าอบรมจะสามารถทําสิง่ ต่อไปนีไ้ ด้
• นําการอบรมชั่วโมงที่สามของหลักสูตร PLH-YC ได้
• นําการอภิปรายเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทําที่บา้ น (โดยไม่ตอ้ งฝึ กปฏิบตั ิการแก้ปัญหา)
• นํากิจกรรมเรือ่ งเล่าพร้อมภาพประกอบและการฝึ กทักษะ
• เรียนรูเ้ กี่ยวกับการเลีย้ งดูเด็กที่มคี วามพิการ
การเตรียมตัว
1. อ่านทบทวนคูม่ ือวิทยากร PLH-YC บทนําและชัว่ โมงทีส่ าม
2. เตรียมสไลด์ PowerPoint ที่เป็ นเรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบเพื่อฝึกปฏิบตั ิ (เอกสารเพิ่มเติม 1);
3. เตรียมและพิมพ์แบบฟอร์ลงทะเบียน (เอกสารเพิ่มเติม 2);
4. เตรียมและพิมพ์สถานการณ์จาํ ลองสําหรับการพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบให้ไปทําทีบ่ า้ น (เอกสารเพิ่มเติม 4);
5. ติดตามยืนยันการสั่งจองอาหารกลางวัน เครื่องดืม่ และอาหารว่าง
6. ตรวจสอบและลองเปิ ดเครื่องฉายภาพให้ม่นั ใจว่าใช้ได้ตามปกติ
7. มาถึงห้องอบรมก่อนเวลา 30 นาที เพื่อตรวจสอบว่าได้จดั ห้องไว้เรียบร้อยดีแล้ว และเพื่อจะได้คอยต้อนรับผูเ้ ข้าอบรม เป็ น
การทําให้เห็นเป็ นตัวอย่างว่าจะต้อนรับผูป้ กครองอย่างไรเมื่อตนเองต้องนําการอบรมบ้าง
8. เตรียมพืน้ ที่สาํ หรับการอบรมโดยจัดเก้าอีเ้ ป็ นครึง่ วงกลมโดยมีเก้าอีส้ าํ หรับวิทยากรหลักอยูใ่ นแถวตรงกลางและเก้าอี ้
สําหรับวิทยากรร่วมที่ปลายสุดด้านหนึ่งของครึง่ วงกลม ด้านที่มีกระดาษฟลิปชาร์ตใส่ขาตัง้ วางอยู่
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ภาพรวมของชั่วโมงนี้
ในวันที่สองของการอบรมวิทยากร PLH-YC คุณจะแนะนําผูเ้ ข้าอบรมให้ทาํ กิจกรรมหลักสามกิจกรรมซึง่ จะต้องใช้เวลาที่นาํ การ
อบรม:
• การอภิปรายเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทําที่บา้ น
• เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ
• การฝึ กทักษะ
ผูเ้ ข้าอบรมจะมีโอกาสได้ฝึกนํากิจกรรมเหล่านีใ้ นบทบาทของวิทยากร
เช่นเดียวกันกับในชั่วโมงก่อนหน้านีด้ ว้ ย

และได้ลองทํากิจกรรมเหล่านีใ้ นฐานะของผูป้ กครอง

ในชั่วโมงนีจ้ ะเป็ นการแนะนําให้ผเู้ ข้าอบรมรูจ้ กั ชั่วโมงทีส่ าม: แสงอาทิตย์แห่งความใส่ใจในเชิงบวก และข้อมูลเกี่ยวกับการเลีย้ งดู
เด็กที่มคี วามพิการด้วย
สิ่งที่สาํ คัญมากก็คือตลอดวันนีค้ ณ
ุ จะต้องแสดงให้เห็นเป็ นแบบอย่างถึงก้อนอิฐบล็อกของการนําการอบรมที่มีประสิทธิภาพ โปรด
จําไว้เสมอว่าวิทยากรจะนําการอบรมกับผูป้ กครองเด็กตามแบบที่คณ
ุ ทําให้เขาดู และผูป้ กครองก็จะมีปฏิสมั พันธ์กบั ลูกในแบบ
เดียวกับที่วทิ ยากรทํากับเขา นี่คอื หลักการเรียนรูเ้ ชิงสังคมที่นาํ มาปฏิบตั ิจริงนั่นเอง!
ก้อนอิฐบล็อกที่สาํ คัญสําหรับวิทยากรที่ควรจําคือ:
1. ชมผูเ้ ข้าอบรมในเชิงบวกและชมอย่างกระตือรือร้นให้บ่อยที่สดุ ที่จะทําได้!
2. ใช้คาํ สั่งหรือคําแนะนําที่เฉพาะเจาะจง เป็ นในเชิงบวก และเหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริง (คือ บอกให้ทาํ พฤติกรรมที่
คุณอยากเห็น ไม่ใช่พฤติกรรมที่คณ
ุ ไม่อยากเห็น!)
3. กําหนดข้อตกลงเบือ้ งต้นในแบบที่รว่ มมือกันคิด และพยายามบังคับใช้ให้เสมอต้นเสมอปลาย
4. ฟั งอย่างตัง้ ใจและแข็งขัน – ทบทวนสิ่งที่เขาพูด
5. มีทศั นคติท่เี ปิ ดรับและยอมรับความคิดเห็นของผูเ้ ข้าอบรม
6. ตรงเวลาและเตรียมการสอนมาอย่างดีทกุ ชั่วโมง
7. บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะได้ทาํ กิจกรรมในคู่มือได้ครบถ้วน
8. ทําให้การอบรม PLH-YC สนุกและชวนติดตาม!
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เนือ้ หาการอบรมวันทีส่ อง
วัตถุประสงค์ของชั่วโมงนี้
เมือ่ จบวันทีส่ อง ผูเ้ ข้าอบรมจะสามารถทําสิ่งต่อไปนีไ้ ด้:
• นําการอบรมชั่วโมงที่สามของหลักสูตร PLH-YC
• นําการพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําที่บา้ น (โดยไม่ตอ้ งฝึ กปฏิบตั ิวิธีแก้ปัญหา)
• นํากิจกรรมเรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบและการฝึ กทักษะ
• เรียนรูเ้ กี่ยวกับการเลีย้ งดูเด็กที่มคี วามพิการ
กิจกรรม

ความยาว: 8 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5: การพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ ้าน ตอนทีห่ นึ่ง

2 ชั่วโมง

• กล่าวต้อนรับ
• ทํากิจกรรม หยุดพักสักครู่
• บริหารร่างกาย
• สาธิตการพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทําที่บา้ น
• ฝึ กการพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทําที่บา้ น
พักรับประทานอาหารว่าง
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6: การเลีย้ งดูเด็กทีม่ ีความพิการ
• การมีความพิการหมายความว่าอย่างไร?
• สิทธิของผูพ้ ิการ
• แนวทางการดูแลเด็กที่มีความพิการ

• 2 นาที
• 3 นาที
• 5 นาที
• 30 นาที
• 80 นาที
15 นาที
1 ชั่วโมง
• 20 นาที
• 20 นาที
• 20 นาที

พักรับประทานอาหารกลางวัน
1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7: ชั่วโมงทีส่ ามของการอบรม – แสงอาทิตย์แห่งความเอาใจใส่ในเชิง 1 ชั่วโมง 30 นาที
บวก
• 30 นาที
• เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ เรื่องที่ 6 7 และ 8
• 30 นาที
• การอภิปรายกลุม่
• 30 นาที
• การฝึ กทักษะ
พักรับประทานอาหารว่าง
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8: เรือ่ งเล่าพร้อมภาพประกอบและการฝึ กทักษะ
• วิธีการนํากิจกรรมเรื่องเล่าที่มีภาพประกอบ
• วิธีการนํากิจกรรมการฝึ กทักษะ
กิจกรรมปิ ดท้ายวัน

15 นาที
1ชั่วโมง 45 นาที
• 60 นาที
• 45 นาที
15 นาที
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5: การพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ ้าน ตอนทีห่ นึ่ง
กิจกรรมต้อนรับ
เริ่มวันที่สองของการอบรมวิทยากร PLH-YC ด้วยกิจกรรมต่อไปนี:้
1. ต้อนรับผูเ้ ข้าอบรมแต่ละคนเมื่อมาถึง – พยายามจําชื่อเขาให้ได้!
2. ต้อนรับทัง้ กลุ่มเพิม่ เริ่มชั่วโมงการอบรม:
a. ชมผูเ้ ข้าอบรมที่พยายามมาแม้วา่ จะมีภารกิจในชีวติ มากอยู่แล้วก็ตาม
b. พยายามเริ่มให้ตรงเวลาเพื่อเป็ นแบบอย่างให้กบั วิทยากรเอาไปทํากับกลุ่มที่เขาต้องอบรม
3. ทํากิจกรรม หยุดพักสักครู่ ถามผูเ้ ข้าอบรมว่ามีคาํ ถามหรือข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมนีห้ รือไม่
4. บริหารร่างกาย ทําให้เป็ นเรื่องสนุกด้วย!
โปรดจําไว้เสมอว่าคุณกําลังสาธิตตัวอย่างการนําการอบรมให้ผปู้ กครอง ดังนัน้ ควรแสดงความกระตือรือร้น ใส่ใจ และมีทศั นคติเชิง
บวกตลอดเวลา!
การพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ ้าน ตอนทีห่ นึ่ง
ภาพรวม
กิจกรรมนีเ้ ป็ นส่วนที่สาํ คัญที่สดุ ส่วนหนึ่งของหลักสูตร PLH-YC หลังจากการอบรมแต่ละครัง้ ผูป้ กครองจะกลับไปลองใช้ทกั ษะที่
ได้รบั มอบหมายให้ไปทําที่บา้ น แล้วกลับมารายงานประสบการณ์ให้ฟังในกลุ่มว่าเป็ นอย่างไรบ้าง
เหตุผลของการทํากิจกรรมการพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทําที่บา้ นคือ:
1. เพื่อตรวจสอบว่าผูป้ กครองเข้าใจกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทําและเนือ้ หาการอบรมจากชั่วโมงก่อนหรือเปล่า
2. เพื่อเสริมแรงประสบการณ์เชิงบวกและก้อนอิฐบล็อกที่สาํ คัญของการเลีย้ งดูเด็กที่กล่าวถึงในหลักสูตร
3. เพื่อให้ผปู้ กครองได้รบั กําลังใจจากกันและกันและได้รบั คําแนะนําเพิ่มเติมจากวิทยากร
4. เพื่อให้ผปู้ กครองได้มองเห็นปั ญหาหรือความท้าทายที่ได้เผชิญและเข้าใจว่าเพราะอะไรมันจึงเกิดขึน้ พูดคุยกันเพื่อมอง
หาทางแก้ และฝึ กปฏิบตั ิการจัดการกับปั ญหานัน้ ก่อนที่จะก้าวไปเรียนรูเ้ รื่องใหม่ต่อไป
การอบรมวิทยากรนีจ้ ะเปิ ดโอกาสหลายครัง้ ให้ได้ฝึกการนํากิจกรรมนีใ้ นขณะที่คณ
ุ คอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ หากในการอบรมนีม้ ี
โค้ชคอยช่วยอีกก็สามารถแยกไปนั่งอยู่กบั กลุม่ เวลาที่ฝึกทักษะในกลุ่มย่อยได้
การทําให้ดูเป็ นตัวอย่างในกิจกรรมพูดคุยกันเรื่องงานทีใ่ ห้ไปทําทีบ่ ้าน (30 นาที)
ในตอนแรกเราจะทํากิจกรรมพูดคุยกันเรือ่ งงานทีใ่ ห้ไปทําทีบ่ า้ นโดยมีผเู้ ข้าอบรมสมมุติตวั เองเป็ นผูป้ กครอง ซึง่ ควรสมมุติตวั เองว่า
กําลังอยูใ่ นชัว่ โมงทีส่ องของการอบรม และกิจกรรมที่ได้รบั มอบหมายให้เอาไปทําที่บา้ นคือการใช้เวลาตามลําพังกับเด็ก
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คุณควรแสดงตัวอย่างของการใช้ทกั ษะต่อไปนีใ้ นการนํากิจกรรมนี:้
1. ทบทวนความจํากับผูเ้ ข้าอบรมในตอนเริ่มกิจกรรมนี ้ ถึงกิจกรรมหลักที่มอบหมายให้ไปทําที่บา้ นจากชั่วโมงก่อน ในลักษณะ
ที่ชดั เจนและเฉพาะเจาะจง:
“กิจกรรมที่ได้มอบหมายให้ไปทําที่บา้ นจากชั่วโมงก่อน คือการใช้เวลาตามลําพังกับเด็กอย่างน้อย 5 นาที”
2. ทบทวนก้อนอิฐบล็อกที่สาํ คัญจากชั่วโมงก่อนกับผูเ้ ข้าอบรมในตอนเริ่มทํากิจกรรมนี ้
คุณควรขอให้ผเู้ ข้าอบรมบอกว่าก้อนอิฐบล็อกสําหรับการใช้เวลาตามลําพังกับเด็กมีอะไรบ้าง ในขณะที่วิทยากรร่วมจด
บันทึกคําตอบที่ได้ลงบนกระดาษฟลิปชาร์ต (หมายเหตุ: รายการนีค้ วรได้มาจากชั่วโมงก่อน และติดไว้บนฝาผนังห้องอบรม
แล้ว)
3. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมเล่าสัน้ ๆ ว่าได้ทาํ อย่างไรที่เป็ นการใช้กอ้ นอิฐบล็อกหนึ่งก้อน ในทางที่เป็ นประโยชน์
หมายเหตุ: คุณควรให้เวลาผูเ้ ข้าอบรมประมาณ 2 นาทีเพื่อคุยกับคู่ของตนเองก่อนที่จะกลับมาพูดคุยในกลุ่มใหญ่ต่อ
4. ใช้เทคนิคการยอมรับและการสํารวจในขณะที่ผเู้ ข้าอบรมพูดคุยเรือ่ งกิจกรรมหลักที่มอบหมายให้ไปทําที่บา้ น
บางครัง้ ผูเ้ ข้าอบรมอาจเผลอไปพูดเรื่องอื่น ๆ ให้ขอบคุณที่เขาเล่าให้ฟัง แล้วใช้คาํ ถามเพื่อดึงกลับเข้ามาหาประเด็นหลักที่
เราต้องการให้พดู คุยแทน
5. ช่วยให้ผเู้ ข้าอบรมเชือ่ มโยงประสบการณ์เข้ากับก้อนอิฐบล็อกที่สาํ คัญ
ช่วยให้ผเู้ ข้าอบรมระบุได้วา่ ก้อนอิฐบล็อกที่สาํ คัญของประสบการณ์แต่ละอย่างคืออะไร โดยการเรียบเรียงคําพูดเสียใหม่
และช่วยเขาเห็นว่าประสบการณ์ท่เี กิดขึน้ จะช่วยนําไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงบวกได้อย่างไร
6. ช่วยสํารวจพูดคุยเกี่ยวกับปั ญหาที่พบจากการทํากิจกรรมที่บา้ นอย่างน้อยหนึ่งอย่าง
พยายามให้ผเู้ ข้าอบรมอย่างน้อยหนึ่งคนเล่าว่าพบปั ญหาอะไรจากการไปทํากิจกรรมนี ้ ขอให้เล่ารายละเอียด แสดงความ
เข้าใจความรูส้ กึ ของผูป้ กครอง ช่วยให้เขารูส้ กึ ว่าสิง่ ที่เขาพบเป็ นเรือ่ งปกติท่เี กิดขึน้ ได้ ช่วยทบทวนมุมมองของผูป้ กครอง
และของเด็ก (หากเหมาะสมที่จะทําได้)
7. ช่วยกันคิดหาทางออกสําหรับปัญหาที่มีคนยกขึน้ มาเล่าในกลุ่ม และคิดว่าหากใช้วิธีแก้ปัญหาดังกล่าวแล้วจะมีผลติดตาม
มาอย่างไรบ้าง พยายามให้ทกุ คนมีส่วนร่วมในการอภิปรายหากทําได้
8. ช่วยให้ผเู้ ข้าอบรมเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมและชัดเจน
9. ลองฝึ กปฏิบตั ิการใช้วิธีแก้ปัญหานัน้ กับผูเ้ ข้าอบรม
10. สรุปทบทวนกับผูเ้ ข้าอบรมหลังจากได้ลองฝึ กปฏิบตั วิ ิธีแก้ปัญหาแล้ว
สอบถามผูเ้ ข้าอบรมเกี่ยวกับประสบการณ์ ปั ญหาที่พบ และความรูส้ กึ ในขณะฝึ กปฏิบตั ิและภายหลังการปฏิบตั ิโดยใช้
วิธีการแบบ AECP แล้วเชื่อมโยงเข้ากับก้อนอิฐบล็อกหรือทักษะที่สาํ คัญที่ได้พดู คุยกันในตอนเริ่มต้นทํากิจกรรม
11. ชมและให้กาํ ลังใจผูเ้ ข้าอบรมให้ลองเอาวิธีแก้ปัญหานีไ้ ปใช้ท่บี า้ น
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ขอบคุณผูเ้ ข้าอบรมที่เล่าปั ญหาให้ฟัง เปิ ดโอกาสให้สมาชิกกลุม่ ได้แสดงความเห็นและกระตุน้ ให้นาํ วิธีแก้ปัญหาที่ช่วยกัน
คิดขึน้ มาในกลุ่มไปใช้ท่บี า้ นแล้วกลับมาเล่าให้ฟังในครัง้ ต่อไป
12. ขอบคุณและชมผูเ้ ข้าอบรมที่แบ่งปั นประสบการณ์ให้กลุ่มฟัง
ชมทัง้ กลุ่มและสรุปย่อสิ่งที่ได้พดู คุยกันโดยเชื่อมโยงเรื่องที่นาํ มาเล่าและวิธีแก้ปัญหาเข้ากับก้อนอิฐบล็อกและหลักการ
เรียนรูท้ ่สี าํ คัญ
ข้อสังเกต: ขอให้แสดงแบบอย่างของการใช้การยอมรับ สํารวจ เชื่อมโยง ฝึ กปฏิบตั ิให้ทกุ คนได้ดขู ณะทีน่ ําให้กลุ่มทํา
กิจกรรมนี!้
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คําถามที่ควรใช้เกี่ยวกับทักษะการนําการอบรม:
นําการอภิปรายสัน้ ๆ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าอบรมได้คิดทบทวนถึงประสบการณ์ในฐานะเป็ นผูป้ กครองและวิธีท่คี ณ
ุ นํากิจกรรมนัน้
• มีทกั ษะการนําการอบรมอะไรบ้างที่คณ
ุ สังเกตเห็นเวลาที่ฉนั นําการพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ า้ น?
• คุณสังเกตเห็นอะไรบ้างในวิธีการทํางานร่วมกันระหว่างฉันกับวิทยากรร่วม?
• ลักษณะที่ฉนั นํากิจกรรมเหล่านีม้ นั ทําให้คณ
ุ รูส้ กึ อย่างไรบ้าง? คุณคิดว่ามันน่าจะทําให้ผปู้ กครองรูส้ กึ อย่างไร?
• มีส่วนไหนของกิจกรรมเหล่านีท้ ่คี ณ
ุ กังวลใจไหม หากคุณจะต้องเป็ นวิทยากรนําการอบรม?
ข้อสังเกต: คุณจะถามเพียงสองสามคําถามเท่านัน้ ก็ได้ ประเด็นสําคัญคือต้องการให้เขาเริม่ คิดถึงบทบาทของตนเองในฐานะ
วิทยากรมากกว่า!
การฝึ กนําการพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ ้าน (80 นาที)
ในช่วงนีผ้ เู้ ข้าอบรมควรฝึ กการนําการพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทําที่บา้ นในกลุ่มย่อย เนื่องจากเป็ นการฝึ กครัง้ แรก จึง
ควรฝึ กไปจนถึงขัน้ ตอนที่ชว่ ยให้ผปู้ กครองเลือกวิธีแก้ปัญหาหนึ่งอย่างเท่านัน้ หรือควรหยุดก่อนที่จะขอให้ผปู้ กครองฝึ กปฏิบตั ิวธิ ี
แก้ปัญหาโดยใช้บทบาทสมมุติน่นั เอง
เราจะใช้สถานการณ์จาํ ลองที่แสดงให้เห็นปั ญหาที่ผปู้ กครองมักพบบ่อย ๆ เพื่อเอามาให้ฝึกโดยใช้บทบาทสมมุติ คุณอาจอธิบายให้
ฟั งก็ได้วา่ สถานการณ์จาํ ลองนีเ้ อามาจากชีวิตจริงที่ผปู้ กครองเคยพบและเอามาเล่าในการอบรมก่อนหน้านี ้
ข้อสังเกต: คุณและวิทยากรร่วมจะต้องเคลื่อนไหวไปรอบ ๆ ห้องเพื่อคอยฟั งการพูดคุยและให้ความช่วยเหลือเมื่อจําเป็ น
ในขณะที่ฝึกปฏิบตั ิอยู่นีค้ ณ
ุ อาจต้องบอกให้หยุดเป็ นระยะเพื่อให้ม่นั ใจว่าเขาไปถูกทาง ไม่เช่นนัน้ คุณอาจพบว่าบางกลุ่มพูดนอก
เรื่องไปแล้ว หรืออภิปรายกันเรื่องปั ญหาและทางแก้ไขที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีประสิทธิภาพก็ได้
คุณอาจใช้กระดิง่ เพื่อเคาะเรียกให้กลุ่มเงียบก็ได้ เพื่อที่จะได้ถนอมเสียงของคุณได้!
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ขั้นตอนของการฝึ กนําการพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ ้าน
1. แบ่งผูเ้ ข้าอบรมออกเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณหกคน
2. ขอให้คนหนึ่งอาสาสมัครฝึ กเป็ นวิทยากร
3. เตือนทุกคนว่าให้ใช้วธิ ีการยอมรับ สํารวจ เชือ่ มโยง!
4. ขอให้อีกคนหนึง่ เป็ นวิทยากรร่วม
หรือสมุดบันทึก

ซึ่งควรฝึ กการสนับสนุนวิทยากรและจดบันทึกวิธีแก้ปัญหาลงบนกระดาษฟลิปชาร์ต

5. ขอให้อีกคนหนึง่ สวมบทบาทเป็ น “ผูป้ กครอง” คนที่จะเล่าประสบการณ์ให้ฟัง มอบสถานการณ์จาํ ลองหนึง่ อย่างจาก
รายการสถานการณ์จาํ ลองสําหรับวันทีส่ องให้ (ดูใน เอกสารเพิม่ เติม 4).
6. ควรมอบสถานการณ์จาํ ลองอันเดียวกันให้ทกุ กลุ่มเพื่อให้ทกุ คนได้พยายามแก้ไขปั ญหาเดียวกัน สถานการณ์จาํ ลองนีจ้ ะ
ปรับแก้เล็กน้อยเพื่อให้เหมาะกับแต่ละช่วงอายุของเด็ก
7. สมาชิกที่เหลือในกลุ่มจะสมมุติตวั เองให้เป็ น “ผูป้ กครอง”
8. ทบทวนความจํากับกลุ่มว่าขัน้ ตอนสําคัญของการนําการพูดคุยเรือ่ งกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ า้ นมีอะไรบ้าง:
a. ทบทวนความจํากับผูป้ กครองว่ากิจกรรมหลักคืออะไร: งานที่มอบหมายให้ทาํ ที่บา้ นจากการพบกันครัง้ ก่อนคือ
การใช้เวลาตามลําพังกับเด็ก อย่างน้อย 5 นาที
b. ผูป้ กครองว่าก้อนอิฐบล็อกที่สาํ คัญของการใช้เวลาตามลําพังกับเด็กคืออะไร (วิทยากรร่วมบันทึกคําตอบที่ได้)
c. ขอให้ผปู้ กครองคนหนึ่งเล่าประสบการณ์ให้ฟัง อาจจะอ่านจากสถานการณ์จาํ ลองที่ได้รบั แจกไป แล้วเติม
รายละเอียดเอาเองก็ได้
d. ชมผูป้ กครองสําหรับอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่เขาได้ทาํ ไปที่เป็ นเชิงบวก
อะไรบางอย่าง หรือชมที่กล้าเล่าปั ญหาให้ฟังก็ได้!

อาจชมแม้กระทั่งความพยายามที่ได้ทาํ

e. พยายามแยกแยะให้ได้ว่าปั ญหาที่แท้จริงที่ผปู้ กครองประสพคืออะไร ซึง่ วิทยากรอาจจะต้องสํารวจรายละเอียด
ว่าเกิดอะไรขึน้ บางครัง้ อาจทําได้โดยง่าย แต่บางครัง้ ก็อาจจําเป็ นต้องสํารวจให้ละเอียดจริง ๆ เพื่อที่จะเข้าใจได้
ว่าเพราะอะไรผูป้ กครองหรือเด็กจึงมีพฤติกรรมเช่นนัน้
9. หยุดกิจกรรมของกลุ่มย่อยไว้ก่อน
a. คุณจะต้องหยุดกลุ่มไว้ก่อนที่เขาจะเริ่มคิดหาทางแก้ไขปั ญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้คณ
ุ มั่นใจได้วา่ ทุก
คนกําลังไปถูกทาง
b. ขอให้วิทยากรแต่ละคนชมผูป้ กครองให้ได้หนึ่งอย่าง และขอให้บอกกลุ่มว่าจะชมว่าอะไร
c. ขอให้วิทยากรแต่ละคนบอกว่าอะไรที่เป็ นความท้าทายอย่างมากในสถานการณ์จาํ ลองนี ้ เขาไม่จาํ เป็ นต้องบอก
ให้เหมือนกันทุกคน แต่ควรเป็ นอะไรบางอย่างที่ดสู มจริงและเป็ นประโยชน์
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d. บันทึกคําตอบที่ได้ลงบนกระดาษฟลิปชาร์ต
10. ขอให้กลุ่มคิดหาวิธีแก้ปัญหาต่อไปและให้คิดด้วยว่าจะมีผลติดตามอะไรเกิดขึน้ จากการแก้ปัญหานัน้
a. วิทยากรร่วมควรบันทึกเฉพาะวิธีแก้ปัญหาที่น่าจะทําได้จริงเท่านัน้
b. เปิ ดโอกาสให้ผปู้ กครองได้เลือกวิธีแก้ปัญหาที่นา่ จะได้ผลดีท่ีสดุ สําหรับสถานการณ์ของตนเอง
11. หยุดกิจกรรมของกลุ่มย่อยไว้ก่อน
a. ขอให้วิทยากรแต่ละคนรายงานว่าได้เลือกวิธีไหนเพื่อแก้ปัญหา
b. หากพบว่าวิธีแก้ปัญหาทีเ่ ลือกมานัน้ น่าจะทําไม่ได้จริงหรืออาจเป็ นอันตราย คุณควรช่วยกลุ่มสํารวจว่าจะมีผล
ติดตามด้านบวกหรือลบอะไรบ้าง เพื่อช่วยให้เขาได้เรียนรูว้ ิธีประเมินด้วยตัวเอง
c. อธิบายว่าตามปกติขนั้ ต่อไปก็จะเป็ นการฝึ กใช้วิธีแก้ปัญหาที่เลือกไว้แล้ว
การอบรมวิทยากรมากกว่า

แต่ควรจะเอาไว้ทาํ ในวันทีส่ ามของ

12. ขอให้ “ผูป้ กครอง” ในกลุ่มให้คาํ วิจารณ์เชิงบวกแก่วิทยากรที่ฝึกนํากิจกรรมในกลุ่มของตนเอง
13. สลับบทบาทเวียนกันไป
a. ผูป้ กครองเปลี่ยนไปเป็ นวิทยากรร่วมและวิทยากรร่วมเปลี่ยนไปเป็ นวิทยากรหลัก
b. วิทยากรหลักจะเปลี่ยนไปเป็ นผูป้ กครองที่เป็ นสมาชิกในกลุ่มก็ได้ (แต่ไม่ใช่เป็ นผูป้ กครองที่อยู่ในสถานการณ์
จําลอง)
14. ทําซํา้ อีกโดยใช้สถานการณ์จาํ ลองอันใหม่ จนกระทั่ง ก) ทุกคนมีโอกาสได้ฝึกแล้ว หรือ ข) หมดเวลา
15. กลับเข้ากลุม่ ใหญ่แล้วทบทวนประสบการณ์ท่ไี ด้จากการทํากิจกรรมนี ้
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สถานการณ์จาํ ลองสําหรับการพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ ้าน – วันที่ 2
ต่อไปนีจ้ ะเป็ นสถานการณ์สมมุตทิ ่คี ณ
ุ สามารถนําไปใช้กบั การฝึ กนําการพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทําที่บา้ น คุณน่าจะ
มีเวลาที่จะทําได้เพียง 5 หรือ 6 รอบโดยเลือกเอาจากรายการนี ้ โปรดจําไว้วา่ คุณจะต้องให้สถานการณ์เดียวกันกับทุกกลุม่
เพื่อที่จะให้ทกุ คนทํางานกับสถานการณ์เดียวกัน!
1. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กชายวัย 3 ขวบ): เมื่อฉันไปชวนลูกใช้เวลาอยู่ดว้ ยกันตามลําพัง 5 นาที ลูกกลับวิ่งหนีไปและ
บอกว่าไม่อยากเล่นกับฉัน ทําให้ฉนั รูส้ กึ โกรธและไม่สบายใจ
2. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กหญิงวัย 6 ขวบ): ในขณะที่ใช้เวลาอยู่ดว้ ยกันตามลําพังฉันเล่มเกมกับลูก ฉันเล่นชนะและลูกก็
โกรธฉัน ฉันบอกเขาว่าคราวหน้าต้องพยายามให้มากกว่านีห้ น่อย
3. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กชายวัย 7 ขวบ): ฉันถามลูกว่าอยากทําอะไรเวลาที่เราอยู่ดว้ ยกันตามลําพัง เขาบอกว่าอยาก
เล่นมือถือของฉัน ฉันยอมให้ลกู เล่นมือถือแต่รูส้ กึ ไม่ดเี ลย
4. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กหญิงวัย 2 ขวบ): ฉันกลับไปถึงบ้านแล้วพยายามใช้เวลาตามลําพังกับลูก ฉันบอกลูกว่า “แม่มี
เวลาห้านาทีท่จี ะอยู่กบั ลูก ลูกอยากทําอะไรบ้างล่ะ?” แต่ลกู ชอบเล่นรุนแรงเช่นหยิกและตี ฉันไม่รูว้ า่ จะทํายังไงดี
5. สถานการณ์ (พ่อของเด็กหญิงวัย 5 ขวบ): ผมถามลูกว่าอยากทําอะไร ลูกบอกว่าอยากเต้นรํา ผมรูส้ กึ ไม่ถนัดเลยแต่ก็พยายาม
เต้นรําไปกับลูก หลังจากนัน้ ลูกก็เข้ามากอดผม
6. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กชายวัย 4 ขวบ): ฉันพยายามใช้เวลาตามลําพังกับลูก แต่ผใู้ หญ่คนอื่น ๆ ในครอบครัวไม่เคารพ
ความคิดของฉัน เขาเข้ามารบกวนและล้อเลียนเวลาที่ฉนั กําลังพยายามฝึ กปฏิบตั ิกบั ลูกอยู่
7. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กหญิงวัย 3 ขวบ): เราเล่นตุ๊กตาด้วยกัน หลังจากหมดเวลา 5 นาทีแล้ว ฉันบอกลูกว่าฉันต้องไป
เตรียมอาหารเย็น ลูกทําท่าทางประหลาดใจที่เวลาหมดไปเร็วมาก แล้วเริ่มร้องไห้ เขาอยากให้ฉนั อยู่ดว้ ยนานอีกหน่อย แต่ฉนั
ทําไม่ได้ ฉันรูส้ กึ ไม่ดีเลย
8. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กชายวัย 2 ขวบ): ลูกของฉันไม่ยอมเล่นอะไรเพียงอย่างเดียว เราเริ่มด้วยการเล่นลูกบอล แล้ว
เปลี่ยนไปเป็ นระบายสีดว้ ยสีเทียน แล้วเขาก็อยากเล่นของเล่น ฉันตามเขาไม่ทนั เลย!
9. สถานการณ์ (ผูป้ กครองที่มีลกู 4 คน คนหนึ่งอายุ 8 ขวบ): ฉันรูส้ กึ ว่าเป็ นเรื่องยากที่จะใช้เวลาตามลําพังกับลูก เพราะลูกคนอื่น
ๆ ก็ตอ้ งการความเอาใจใส่จากฉันด้วย ถ้าฉันจะใช้เวลาตามลําพังกับลูกทุกคนพร้อมกันไปเลยจะได้ไหม?
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คําถามทีค่ วรใช้ขณะทีอ่ ภิปรายทบทวนการพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ ้าน:
ขอให้นาํ การอภิปรายสัน้ ๆ เพื่อคิดทบทวนเกี่ยวกับประสบการณ์ในการพูดคุยกันเรื่องกิจกรรมที่ได้รบั มอบหมายให้ไปทําที่บา้ น
• คุณรูส้ กึ อย่างไรบ้างทีเ่ ป็ นวิทยากรนํากิจกรรมนี?้ อะไรที่คณ
ุ ทําได้ดี? อะไรที่รูส้ กึ ว่าเป็ นปั ญหา?
• คุณรูส้ กึ อย่างไรบ้างทีเ่ ป็ นผูป้ กครองที่ทาํ กิจกรรมนี?้ มีอะไรที่คณ
ุ ชอบเกี่ยวกับการนํากิจกรรมของวิทยากรบ้าง?
• มีส่วนไหนของกิจกรรมนีท้ ่ีคณ
ุ รูส้ กึ กังวลใจเวลาที่คณ
ุ นําการอบรมให้ผปู้ กครองไหม?
ข้อสังเกต: ควรบันทึกปั ญหาที่ผปู้ กครองยกขึน้ มาเล่า หากมีเวลาพอ ให้ชวนกลุ่มคิดหาวิธีแก้ไขด้วยกัน หรือไม่เช่นนัน้ ก็ให้บนั ทึกไว้
บน “กระดานแจ้งข่าว” เพื่อนํามาพูดคุยอีกครัง้ ในวันสุดท้ายของการอบรม

ภาพที่ 9. ผู้เข้าอบรมในอุดรธานีฝึกปฏิบตั ิการนําการพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ ้าน
พักรับประทานอาหารว่าง

73

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6: การเลีย้ งดูเด็กทีม่ ีความพิการ
ข้อสังเกตสําหรับวิทยากรฝึ กอบรม
ในตอนนีข้ องการอบรมวิทยากรเราจะเน้นความสําคัญของการคํานึงถึงผูป้ กครองและเด็กที่มคี วามพิการในชั่วโมงการอบรม
หลักสูตร PLH-YC ด้วย
วิทยากรจะต้องสามารถที่จะทําให้การอบรม PLH-YC ช่วยให้ผปู้ กครองและลูกทุกคนรูส้ กึ ว่าได้รบั การยอมรับไม่ว่าเขาจะมีความ
พิการหรือไม่ก็ตาม
เตือนวิทยากรให้ตระหนักไว้เสมอว่าผูป้ กครองและเด็กจะต้องเผชิญกับปั ญหาหรือความท้าทายในระดับต่าง ๆ และมาจากภูมิหลัง
ที่หลากหลายแม้วา่ เขาจะอยู่ในชุมชนเดียวกันก็ตาม
ถึงแม้ว่าจะมีหลักการในการเลีย้ งดูเด็กที่เป็ นสากลและใช้ได้กบั หลายสถานการณ์ แต่ควรคํานึงถึงว่าผูป้ กครองและเด็กแต่ละคนจะ
มีความแตกต่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครองเอง และระหว่างผูป้ กครองกับเด็กแต่ละคนก็จะต่างกัน แม้วา่ จะอยู่ในครอบครัว
เดียวกันก็ตาม!
การเตรียมตัว
ข้อสังเกต: ควรทําให้การอบรมเป็ นการเรียนรูร้ ว่ มกันและเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าอบรมแบ่งปั นความรูแ้ ละประสบการณ์ของตนเอง บาง
คนอาจมีประสบการณ์มากแล้วในการทํางานกับผูป้ กครองและเด็กที่มีความพิการ หรือตัวเขาเองอาจมีความพิการอยู่ดว้ ย การเปิ ด
โอกาสให้เขาได้แบ่งปั นเรือ่ งราวของเขาจึงเป็ นเรื่องสําคัญมาก!
อภิปราย: การมีความพิการหมายความว่าอย่างไร? (20 นาที)
แนะนํากิจกรรมนีโ้ ดยการเชิญชวนให้ผเู้ ข้าอบรมคิดถึงความพิการแบบต่าง ๆ และผลกระทบที่อาจมีต่อการมาเข้ารับการอบรม:
• ความพิการประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง?
• และความพิการเหล่านีจ้ ะส่งผลต่อความสามารถในการมาเข้าร่วมอบรมอย่างไร?
• ในฐานะวิทยากรคุณจะทําอะไรได้บา้ งที่จะช่วยให้ผเู้ ข้าอบรมทุกคนรูส้ กึ ว่าได้รบั การต้อนรับและยอมรับเข้าสู่การอบรมนี?้
• ขอให้บนั ทึกความคิดเห็นเหล่านีล้ งใน 3 คอลัมน์ บนกระดาษฟลิปชาร์ต
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ประเภทต่าง ๆ ของความพิการและผลกระทบต่อความสามารถในการมีส่วนร่วมในการอบรม PLH-YC:
ประเภทของความพิการ:

ข้อจํากัดต่อการมีสว่ นร่วม:

วิธีตา่ ง ๆ ที่จะเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วม:

1. การมองเห็น

1. ความสามารถที่จะมองเห็นฟลิป
ชาร์ต เรือ่ งเล่าทีม่ ีภาพประกอบ
หรือการเขียนบนกระดาษฟลิป
ชาร์ต

1. อ่านออกเสียงสําหรับสื่อที่ตอ้ งใช้การมองเห็น
ขอให้คนมาช่วยหนึง่ คน

2. การได้ยิน
3. การพูด

2. เตรียมล่ามภาษามือ หากทําได้

3. เปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าอบรมสื่อสารด้วยวิธีของเขาเอง
2. ความสามารถที่จะได้ยินวิทยากร
และอดทนรอคอย
5. การเคลื่อนไหว (การ
และคนอื่น ๆ
4. ตรวจสอบให้ม่นั ใจว่าทุกคนเข้าใจแล้วก่อนที่จะ
เดินทาง)
3. การพูดให้ชดั เจนและให้คนอื่น
ก้าวต่อไป ให้ความช่วยเหลือเพิม่ เติมสําหรับคนที่
เข้าใจ
ต้องการ เพิ่มแหล่งข้อมูลที่เป็ นเสียงสําหรับคนที่มี
ปั ญหาด้านการอ่าน
4. ความเข้าใจคําสั่งหรือคําแนะนํา
ง่าย ๆ
5. พยายามทําให้สถานที่อบรมเข้าถึงได้งา่ ย และ
4. ความเข้าใจ

5. การเข้ามาถึงสถานที่อบรมและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ

ปรับกิจกรรมเพื่อให้เหมาะกับระดับความสามารถ
ที่ต่างกัน

สิทธิของผู้มีความพิการ (20 นาที)
พูดคุยกันสัน้ ๆ เกี่ยวกับหลักการสําคัญ 8 ประการจากอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons
with Disabilities หรือ CRPD)
1. พูดถึงแต่ละข้อของหลักการสําคัญ 8 ประการจาก CRPD:
1. เคารพศักดิศ์ รีท่มี ีมาแต่กาํ เนิด การอยู่ได้ดว้ ยตนเอง เสรีภาพในการตัดสินใจด้วยตนเอง และความเป็ นอิสระของ
บุคคล
2. การไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อคนพิการ
3. การมีส่วนร่วม การเข้าร่วมของคนพิการได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพในสังคม
4. เคารพความแตกต่าง ยอมรับคนพิการว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของความแตกต่างของมนุษยชาติและความเป็ นมนุษย์
5. ความเทียมของโอกาส
6. การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
7. ความเสมอภาคระหว่างชายกับหญิงและเพศอื่น ๆ (เด็กชาย เด็กหญิง และเด็กเพศอื่น ๆ)
8. การเคารพขีดความสารถของเด็กพิการที่มีพฒ
ั นาการอย่างต่อเนื่อง และการเคารพสิทธิของเด็กพิการเพื่อสงวน
รักษาอัตลักษณ์แห่งตน
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2. ถามผูเ้ ข้าอบรมว่าหลักการสําคัญแต่ละข้อนีห้ มายความว่าอย่างไรสําหรับเขา
กิจกรรมในการอบรม PLH-YC สนับสนุนหรือส่งเสริมสิทธิเหล่านีอ้ ย่างแท้จริง

และเขาจะทําให้ม่นั ใจได้อย่างไรว่า

3. คุณอาจจะแบ่งกลุ่มผูเ้ ข้าอบรมออกเป็ นกลุ่มย่อย (กลุ่มละ 3-4 คน) และให้อภิปรายกันในกลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มส่ง
ตัวแทนออกมารายงานให้กลุ่มใหญ่ฟัง
4. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมคิดทบทวนเรื่องสิทธิของคนพิการและเด็กในด้านต่อไปนี:้
• เพราะอะไรคุณจึงคิดว่าการทําให้คนพิการมีสิทธิท่จี ะได้เข้าร่วมในการอบรม PLH-YC เป็ นเรื่องสําคัญ?
• เพราะอะไรคุณจึงคิดว่าการทําให้เด็กพิการมีสิทธิท่ีจะได้เข้าร่วมหรือได้รบั การยอมรับให้เป็ นส่วนหนึง่ ของ
กิจกรรมต่าง ๆ เป็ นเรื่องสําคัญ?
• การมีส่วนร่วมและได้รบั การยอมรับให้เข้าเป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่าง ๆ หมายความว่าอย่างไรสําหรับคุณ?
5. จดบันทึกความคิดเห็นเหล่านีล้ งบนกระดาษฟลิปชาร์ต
แนวทางเพิ่มเติมเพือ่ ช่วยเหลือเด็กทีม่ คี วามพิการ (20 นาที)
อภิปรายแนวทางเพิม่ เติมต่อไปนีว้ ่าผูป้ กครองสามารถสื่อสารกับเด็กที่มีความพิการได้อย่างไรบ้าง พูดกันทีละประเด็น และขอให้
บอกเหตุผลว่าเพราะอะไรแต่ละข้อจึงสําคัญ อย่าอธิบายเสียเองทุกข้อ
• เด็กที่มคี วามพิการมีอารมณ์ความรูส้ กึ เช่นเดียวกันกับเด็กคนอื่น ๆ เด็กที่มคี วามพิการต้องการความรัก การเคารพ การ
ดูแลเอาใจใส่ และเวลา – เช่นเดียวกันกับเด็กทั่วไป
• ผูป้ กครองควรตระหนักว่าเด็กทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้ วิทยากรควรกระตุน้ ให้ผปู้ กครองพยายามหาวิธีท่ี
จะช่วยให้เด็กที่มีความพิการเข้าร่วมกิจกรรมกับเด็กปกติให้ได้มากที่สดุ ที่จะเป็ นไปได้
• ผูป้ กครองควรพูดกับเด็กที่มีความพิการโดยตรง ด้วยนํา้ เสียงปกติ ลดตัวลงให้อยู่ในระดับเดียวกับเด็ก พูดกับเขา
โดยตรง เรียกชื่อเด็ก
• ผูป้ กครองควรใช้ความอดทนเมื่อพูดกับเด็กที่มีความพิการซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสื่อสาร ควรให้เวลา
เพียงพอเพื่อให้ม่นั ใจว่าเด็กเข้าใจ ให้เวลาเพื่อสังเกตว่าเด็กมีวิธีการตอบรับหรือปฏิเสธอย่างไร
• ถ้าเด็กสื่อสารแล้วผูป้ กครองไม่เข้าใจ ควรถามเด็ก หรือขอให้พดู ซํา้ อีก หรือกล่าวว่า “แม่เข้าใจถูกไหม ลูกบอกว่า ...”
แล้วให้เวลาลูกตอบหรืออธิบายหากพ่อแม่เข้าใจไม่ถกู ต้อง
• ผูป้ กครองควรเปิ ดโอกาสให้เด็กที่มีความพิการทํากิจกรรมที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับเด็กอื่น ๆ เพือ่ ช่วยให้เขามั่นใจใน
ตนเอง การปกป้องเด็กมากจนเกินไปเป็ นการปฏิเสธโอกาสที่เด็กจะได้สาํ รวจ ได้คน้ พบว่ามีอะไรที่เขาทําได้ และเรียนรูท้ ่ี
จะดูแลตัวเองให้ปลอดภัย
• ผูป้ กครองควรช่วยเหลือเด็กที่มคี วามพิการในเวลาที่เขาจําเป็ นต้องได้รบั การช่วยเหลือเท่านัน้ การคอยช่วยเหลือมาก
จนเกินไปเป็ นการปิ ดโอกาสให้เขาเป็ นอิสระในการพึ่งตนเองและทําให้รูส้ กึ เหมือนถูกควบคุมอยูต่ ลอดเวลา
76

• ผูป้ กครองควรเสริมพลังให้เด็กด้วยการชมเวลาที่เด็กบอกว่า “หนูไม่เข้าใจ” หรือขอให้เด็กช่วยทําอะไรบางอย่าง หรือ
ขอบคุณเด็กที่ถาม แล้วให้คาํ อธิบายหรือให้ความช่วยเหลือ
• ผูป้ กครองควรให้เวลาเด็กให้มากพอเพื่อจะเข้าใจว่าพ่อแม่กาํ ลังพูดกับเขาถึงเรื่องอะไรและให้เวลาเขาเรียบเรียงคําตอบ
ด้วย
• ผูป้ กครองควรปฏิบตั ิต่อเด็กด้วยความเคารพในศักดิศ์ รีตลอดเวลาและรับฟั งความคิดเห็นของเด็กในเวลาที่พดู คุยกัน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7: ชั่วโมงทีส่ าม – แสงอาทิตย์แห่งความเอาใส่ใจในทางบวก
การเตรียมตัว
1. ทบทวนเนือ้ หาของชัว่ โมงทีส่ ามในคู่มือวิทยากรก่อนที่จะนําการอบรมในส่วนนี ้ (หน้า 133 ถึง 159)
2. เตรียมการนํากิจกรรมให้ดเู ป็ นแบบอย่าง เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ:
• เรื่องที่ 6: จับให้ได้ตอนที่เด็กทําดี (หน้า 142)
• เรื่องที่ 7: การชมและให้รางวัลง่าย ๆ ที่ไม่ตอ้ งซือ้ (หน้า 144)
• เรื่องที่ 8: การชมแล้วตามด้วยการวิจารณ์ (หน้า 150)
3. ทบทวนขัน้ ตอนการฝึ กทักษะกับเด็กแต่ละช่วงอายุ
4. ทบทวนก้อนอิฐบล็อกที่สาํ คัญสําหรับชั่วโมงนี ้

ข้อสังเกตสําหรับวิทยากรฝึ กอบรม (TRAINER)
เริ่มหน่วยการเรียนรูน้ โี ้ ดยการอธิบายกับผูเ้ ข้าอบรมว่าขณะนีเ้ รากําลังเข้าไปสู่ช่วั โมงทีส่ ามหรือครัง้ ที่สามของหลักสูตรการอบรม
แล้ว คุณก็จะแสดงแบบอย่างการนําการอบรมให้ดโู ดยให้ผเู้ ข้าอบรมสมมุติตวั เองเป็ นผูป้ กครองต่อไป:
1. คุณควรทําเป็ นสถานการณ์จาํ ลองโดยการกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าอบรมกลับมาจากการพักรับประทานอาหาร เหมือนกับว่า
เขาเพิ่งมาถึงที่อบรมในชั่วโมงที่สามของหลักสูตร (เช่นกล่าวว่า “ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชว่ั โมงทีส่ ามของการอบรม PLHYC!”)
2. แสดงการชมและขอบคุณให้ดู ว่าเขาพยายามมาเข้าอบรมทัง้ ที่อาจมีภารกิจในชีวิตอื่น ๆ อีกมากมาย
3. เปิ ดภาพบ้านแห่งการเกือ้ หนุนแล้วชีใ้ ห้ดวู า่ ตอนนีอ้ ยูต่ รงไหนในภาพแล้ว (คือระดับที่สามของฝาผนังบ้าน)
4. ขอให้ทกุ คนทบทวนว่าก้อนอิฐบล็อกหรือหลักการที่สาํ คัญของชัว่ โมงทีส่ องมีอะไรบ้าง
5. อธิบายภาพรวมสัน้ ๆ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักของชัว่ โมงทีส่ าม คือ:
เรียนรูว้ ธิ เี พิ่มพฤติกรรมเชิงบวกทีเ่ ราต้องการจากเด็กโดยใช้การชม

78

แสงอาทิตย์แห่งความเอาใส่ใจในทางบวก
เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ (40 นาที)
เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบจะอยู่ในหน้า 142 (เรื่องที่ 6) หน้า 144 (เรื่องที่ 7) และหน้า 150 (เรื่องที่ 8) ของคูม่ ือวิทยากร คุณมีเวลา
ประมาณ 30 นาที สําหรับทํากิจกรรมนี ้
คุณควรทําเป็ นตัวอย่างให้ดวู ่าการเตรียมกระดาษฟลิปชาร์ตทําอย่างไร โดยการเขียน “แสงอาทิตย์แห่งความเอาใจใส่ในเชิงบวก”
บนหัวกระดาษแล้วแบ่งกระดาษออกเป็ นสองส่วนตามขวางแล้วเขียนหัวเรื่องว่า – ทําได้อย่างไร และ เพราะอะไร
1. อ่านเรื่องเล่าไปกับผูป้ กครอง
2. สํารวจว่ามีเหตุการณ์อะไรในเรื่อง พฤติกรรมและอารมณ์ความรูส้ กึ ของตัวละคร
3. พยายามใช้คาํ ถามในคู่มือให้ครบ
4. ระบุว่ามีกอ้ นอิฐบล็อกอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเล่านี ้
5. วิทยากรร่วมบันทึกลงบนกระดาษฟลิปชาร์ตว่ามีกอ้ นอิฐบล็อกอะไรบ้างที่สาํ คัญ ในลักษณะที่เป็ นการบรรยายให้เห็นว่า
จะทํากิจกรรมนีไ้ ด้อย่างไรที่ครึง่ บนของกระดาษ (เช่น นั่งลงในระดับเดียวกันกับเด็กในขณะที่ใช้เวลาตามลําพังด้วยกัน)
ข้อสังเกต: ถ้าคุณกําลังนําการอบรมอยู่คนเดียว คุณควรขอให้ผูเ้ ข้าอบรมคนหนึง่ ออกมาเป็ นวิทยากรร่วมเสมอ เพือ่ เป็ นการสาธิต
ให้ดูวา่ เวลาทีต่ อ้ งนําการอบรมโดยวิทยากรสองคนร่วมทีมกันจะทําได้อย่างไร
การอภิปรายกลุ่ม (30 นาที)
คําถามที่ควรใช้ในการอภิปรายจะอยู่ในหน้าต่อไปนี ้ หน้า 143 (เรือ่ งที่ 6) หน้า 145 (เรื่องที่ 7) และหน้า 151 (เรื่องที่ 8) ของคูม่ ือ
วิทยากร คุณจะมีเวลาประมาณ 30 นาที เพื่อทํากิจกรรมนี ้
1. แบ่งกลุ่มออกเป็ นกลุ่มย่อย ให้มสี มาชิกอย่างน้อยกลุม่ ละ 6 คน
2. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมหนึ่งคนออกมาฝึ กเป็ นวิทยากรนําการอภิปราย ควรใช้คาํ ถามในคู่มือเป็ นแนวทาง
3. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมอีกหนึ่งคนออกมาฝึ กเป็ นวิทยากรร่วม ทําหน้าที่จดบันทึกความคิดเห็นของผูป้ กครองลงบนกระดาษฟ
ลิปชาร์ตหรือในสมุดบันทึก
4. ชวนให้กลุ่มอภิปรายกันว่าเพราะอะไรทักษะเหล่านีจ้ ึงจะมีประโยชน์เมื่อนําไปใช้กบั ลูกของเขาเอง
5. ให้เวลากลุ่มอภิปรายกันประมาณ 10 นาที.
6. ขอให้กลับเข้ากลุ่มใหญ่และขอให้วิทยากรสรุปประเด็นสําคัญที่ได้อภิปรายกันไปสักสองสามประเด็น
7. ถามกลุ่มว่ามีคาํ ถามอะไรเกี่ยวกับหัวเรื่องนีห้ รือไม่ แล้วพูดคุยกับกลุ่มว่าคําตอบน่าจะเป็ นอะไร (เช่น “เป็ นคําถามที่ดี
มากเลย คนอื่น ๆ คิดว่ายังไง?”)
ฝึ กทักษะ (30 นาที)
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นํากลุ่มให้ฝึกพฤติกรรมทีค่ วรชม (หน้า 147) และการชมพฤติกรรมเชิงบวกในขณะใช้เวลาอยู่ดว้ ยกันตามลําพัง (หน้า 149) คุณและ
วิทยากรร่วมจะต้องแสดงให้ดเู ป็ นแบบอย่างว่าการนําผูป้ กครองให้ฝึกทักษะทําได้อย่างไร โดยปฏิบตั ิตามขึน้ ตอนต่อไปนี:้
1. กําหนดบทบาทสําหรับการฝึ กในกลุ่มใหญ่ (คือ บทบาทผูป้ กครองและเด็ก)
2. เตรียมสถานการณ์จาํ ลองและใช้พืน้ ที่ให้เหมาะสม
3. อธิบายให้ชดั เจนว่า “ผูป้ กครอง” และ “เด็ก” จะต้องทําอะไรบ้างในขณะที่ฝึกการชมพฤติกรรมเชิงบวกในขณะใช้เวลาอยู่
ด้วยกันตามลําพัง
4. คอยให้กาํ ลังใจและคําแนะนําผูเ้ ข้าอบรมในขณะฝึ กปฏิบตั ิ (เหมือนเป็ นพี่เลีย้ งหรือเป็ นเงาอยู่ขา้ งหลัง)
5. หลังฝึ กเสร็จให้สรุปทบทวนกับ “ผูป้ กครอง” ว่าประสบการณ์เป็ นอย่างไร รูส้ กึ อย่างไรบ้าง
6. สรุปทบทวนกับ “เด็ก” ว่าประสบการณ์เป็ นอย่างไร รูส้ กึ อย่างไรบ้าง
7. ขอบคุณและชมผูเ้ ข้าอบรมที่ฝึกปฏิบตั ิในกลุ่มใหญ่
นําการฝึ กแต่ละครัง้ ในกลุ่มใหญ่ แล้วขอให้จบั คู่ฝึกกันอีกครัง้ คอยให้ความช่วยเหลือขณะที่ทกุ คนกําลังฝึ กอยู:่
1. ฝึ กเป็ นคู่ในขณะที่วิทยากรคอยช่วยไปรอบ ๆ
2. หลังฝึ กเสร็จให้สรุปทบทวนกับผูเ้ ข้าอบรม
3. ขอบคุณและชมผูเ้ ข้าอบรม
คําถามทีค่ วรใช้ในตอนจบชั่วโมงทีส่ าม:
• คุณรูส้ กึ อย่างไรในขณะที่ทาํ กิจกรรมเหล่านีใ้ นบทบาทของผูป้ กครอง?
• คุณสังเกตเห็นว่าฉันใช้ทกั ษะการเป็ นวิทยากรแบบไหนบ้างในขณะที่ฉนั นํากิจกรรมเหล่านี?้
• มีส่วนไหนของหัวเรื่องเหล่านีบ้ า้ งที่คณ
ุ กังวลใจหากคุณจะต้องนําการอบรมเอง?
พักรับประทานอาหารว่าง
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8: การใช้เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบและการฝึ กทักษะ
ข้อสังเกตสําหรับวิทยากรฝึ กอบรม (TRAINER)
ตอนนีผ้ เู้ ข้าอบรมจะมีโอกาสได้ฝึกการนํากิจกรรมเรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบและการฝึ กทักษะแล้ว
ออกเป็ นทีละขัน้ ตอน หลังจากนัน้ ก็จะให้ผเู้ ข้าอบรมฝึ กปฏิบตั ิ

เราจะแบ่งวิธีนาํ กิจกรรม

คุณและวิทยากรร่วมจะต้องเคลือ่ นที่ไปรอบ ๆ ห้อง คอยฟั งและให้คาํ แนะนําช่วยเหลือขณะที่ทกุ คนกําลังฝึ กทํากิจกรรมเหล่านี:้
• ค่อย ๆ บอกวิทยากรให้ถามคําถามหากพบว่าเขากําลังเริม่ สอนผูเ้ ข้าอบรมแบบบรรยาย
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• เตือนความจําวิทยากรว่าให้ใช้การยอมรับ สํารวจ เชือ่ มโยง ในขณะที่นาํ การพูดคุย
• เตือนความจําวิทยากรว่าให้ชมผูเ้ ข้าอบรมและพยายามให้ทงั้ กลุ่มมีส่วนร่วมในการอภิปราย
ขอให้อดทน! โปรดจําไว้ว่าในตอนแรกการให้ผเู้ ข้าอบรมนํากิจกรรมเหล่านีอ้ าจไม่งา่ ยนัก แต่หลังจากทําบ่อย ๆ นานเข้าเขาก็จะทํา
ได้ดีขนึ ้ !
วิธีนํากิจกรรมเรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ (60 นาที)
กิจกรรมนีจ้ ะช่วยให้ผเู้ ข้าอบรมเพิ่มความมั่นใจในการใช้เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบมากขึน้ เพื่อแนะนําผูป้ กครองให้รูจ้ กั หัวเรื่องที่
สําคัญของแต่ละส่วนของหลักสูตรนี ้ และจะเป็ นการช่วยยํา้ ความสําคัญของวิทยากรเกี่ยวกับก้อนอิฐบล็อกในหลักสูตรการอบรม
ด้วย
ทบทวนขัน้ ตอนการนํากิจกรรมเรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ
1. เตรียมกระดาษฟลิปชาร์ตโดยเขียนคําว่า “เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ” ไว้บนหัวกระดาษ
2. แบ่งกระดาษออกเป็ นสองส่วนตามขวางแล้วเขียนคําว่า ทําอย่างไร ที่ครึง่ บน และ เพราะอะไร ลงบนครึง่ ล่าง
3. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมบอกว่ามีอะไรบ้างที่คณ
ุ ได้ทาํ ไปในขณะเป็ นวิทยากรนํากิจกรรมในหน่วยการเรียนรูก้ ่อนหน้านี ้ คือ:
a. อ่านเรื่องเล่าไปพร้อมกับผูป้ กครอง
b. สํารวจรายละเอียดของสิง่ ที่เกิดขึน้ ในเรื่อง พฤติกรรมและความรูส้ กึ ของตัวละคร
c. พยายามใช้คาํ ถามในคู่มือให้ครบ
d. ระบุกอ้ นอิฐบล็อกที่สาํ คัญเกี่ยวกับเรื่องนี ้
e. ถ้าเรื่องเล่านัน้ เป็ นเรื่องในทางลบ ให้ชวนคิดหาทางแก้ไขที่น่าจะทําได้ เลือกเอาหนึ่งวิธี แล้วฝึ กปฏิบตั ิวิธีท่เี ลือก
นัน้
f. วิทยากรร่วมจะบันทึกก้อนอิฐบล็อกที่สาํ คัญในลักษณะที่เป็ นการอธิบายว่าควรทําอย่างไรที่ครึง่ บนของ
กระดาษฟลิปชาร์ต (เช่น นั่งลงให้อยู่ในระดับสายตาของเด็กในขณะที่ใช้เวลาอยู่ตามลําพังด้วยกัน)
4. บันทึกขัน้ ตอนเหล่านีใ้ นส่วนบนของกระดาษฟลิปชาร์ตที่เขียนหัวเรื่องไว้วา่ ทําอย่างไร
5. ถามผูเ้ ข้าอบรมว่าเพราะอะไรเราจึงใช้เรือ่ งเล่าพร้อมภาพประกอบในการอบรมหลักสูตร PLH-YC
6. บันทึกเหตุผลเหล่านีล้ งในกระดาษฟลิปชาร์ตตรงครึง่ ล่างที่เขียนหัวเรื่องไว้วา่ เพราะอะไร
เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบทีจ่ ะใช้ฝึกปฏิบัติในชั่วโมงทีห่ นึ่ง สอง และสาม:
• ชั่วโมงที่หนึง่
o เรื่องที่ 1: การใช้เวลาตามลําพังกับเด็ก (หน้า 88)
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o เรื่องที่ 2: การควบคุมมากเกินไป (หน้า 91)
o เรื่องที่ 3: การปล่อยให้เด็กเป็ นฝ่ ายนํา (หน้า 94)
• ชั่วโมงที่สอง
o เรื่องที่ 4: การสื่อสารอารมณ์ดา้ นบวกและด้านลบ (หน้า 118)
o เรื่องที่ 5: แสดงอาการรับรูค้ วามรูส้ กึ ที่ชวนให้ไม่สบายใจ (หน้า 121)
• ชั่วโมงที่สาม
o เรื่องที่ 6: จับให้ได้ตอนเขาทําดี (หน้า 142)
o เรื่องที่ 7: เสริมแรงการชมด้วยรางวัลง่าย ๆ และฟรี (หน้า 144)
o เรื่องที่ 8: ชมแล้ววิจารณ์ (หน้า 150)

82

ผู้เข้าอบรมฝึ กนํากิจกรรมเรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบจากชั่วโมงทีห่ นึ่ง สอง และสาม:
1. แบ่งกลุ่มออกเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 6 คน
2. ขอให้จบั คูแ่ ล้วตกลงกันว่าใครจะเป็ นวิทยากรและใครจะเป็ นวิทยากรร่วม
3. หากบางกลุ่มมีไม่ครบ 6 คน ขอให้ผเู้ ข้าอบรมทํางานโดยให้เป็ นวิทยากรแบบเดี่ยว
4. มอบหมายให้แต่ละคู่ (หรือคนที่ทาํ งานเดีย่ ว) ใช้เรือ่ งเล่าพร้อมภาพประกอบหนึ่งเรื่องเพื่อนํากิจกรรมในกลุ่มของตนเอง
ในฐานะเป็ นวิทยากร
5. ให้เวลา 5 นาที เพื่ออ่านเรือ่ งเล่าพร้อมภาพประกอบ เพื่อเตรียมนํากิจกรรมในกลุ่มของตนเอง:
a. อ่านทบทวนก้อนอิฐบล็อกที่ให้ไว้ถดั จากแต่ละเรื่องในคู่มือ
b. ทบทวนคําถามสําหรับการอภิปรายที่ให้ไว้ในคูม่ ือ คิดหาวิธีนาํ มาใช้โดยปรับให้เป็ นคําพูดของตนเอง
c. อาจจดโน้ตในคู่มือว่าตรงไหนของเรื่องเล่าที่จะขอให้ผปู้ กครองระบุกอ้ นอิฐบล็อกและคําถามที่จะใช้ถาม
ในตอนนี ้
6. ให้เวลาวิทยากรประมาณ 10 นาทีเพื่อนํากิจกรรมโดยใช้เรื่องเล่าหนึ่งเรื่องกับกลุ่มของตนเอง
7. เดินไปรอบ ๆ เพื่อฟั งและให้ความช่วยเหลือวิทยากรในขณะที่กาํ ลังฝึ กทํากิจกรรมเหล่านีอ้ ยู่:
a. ค่อย ๆ ดึงให้วิทยากรถามคําถามแทน หากพบว่าเขาเริ่มสอนผูเ้ ข้าอบรมแบบบรรยาย
b. เตือนให้วิทยากรใช้การยอมรับ สํารวจ เชือ่ มโยง ในขณะที่นาํ การอภิปรายในกลุ่ม
c. เตือนให้วิทยากรชมผูเ้ ข้าอบรมและให้พยายามสนใจทุกคนเพื่อดึงให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการอภิปรายในกลุ่ม
8. หยุดกลุ่มย่อยไว้สักครู่หลังจากทีใ่ ช้เรื่องเล่าจบลงแต่ละเรื่อง
a. ขอให้วิทยากรร่วมจากแต่ละกลุ่มรายงานให้กลุ่มใหญ่ฟังว่าได้ชว่ ยให้กลุ่มของตนเองระบุกอ้ นอิฐบล็อกที่สาํ คัญ
ได้อย่างไรบ้าง
b. คุณอาจต้องช่วยให้เขาเรียบเรียงคําพูดเสียใหม่ให้เป็ นวิธีการที่จะลงมือทําได้ (เช่น “เรียกชือ่ เด็ก” หรือ “สังเกต
ว่าเมือ่ ไหร่ทเี่ ด็กรูส้ กึ ไม่พอใจ”) แทนที่จะเป็ นแค่การสังเกตว่าเกิดอะไรขึน้ ในเรื่องเล่า (เช่น “พ่อเรียกชือ่ เด็ก” หรือ
“แม่บอกเด็กว่าแม่สงั เกตเห็นเด็กไม่พอใจ”
c. ถามกลุ่มว่าพบกับปั ญหาหรือมีคาํ ถามอะไรหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องเล่าที่ตนเองใช้ทาํ กิจกรรม (คําแนะนํา: ให้ยอ้ น
ถามกลุ่มว่า “คุณคิดว่ายังไงล่ะ?”)
9. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมแต่ละคนบอกว่าชอบอะไรหนึ่งอย่างเกี่ยวกับวิธีท่วี ิทยากรนํากลุ่ม
10. สลับบทบาทในกลุ่มเวียนไปเพื่อให้วิทยากรทัง้ ที่เป็ นคู่หรือเดีย่ วมีโอกาสได้ฝึกปฏิบตั ิกบั เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ
11. นําการอภิปรายสัน้ ๆ เพื่อทบทวนประสบการณ์ของตนเองในการนํากิจกรรมการใช้เรือ่ งเล่าพร้อมภาพประกอบ
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a. รูส้ กึ อย่างไรบ้างกับการเป็ นวิทยากรนํากิจกรรมนี?้ อะไรที่ทาํ แล้วได้ผลดีสาํ หรับคุณ? อะไรที่เป็ นปั ญหา?
b. รูส้ กึ อย่างไรบ้างกับการเป็ นผูป้ กครองแล้วทํากิจกรรมนี?้ คุณชอบอะไรบ้างเกี่ยวกับวิธีท่วี ิทยากรนํากิจกรรมนี?้
c. มีส่วนไหนในกิจกรรมนีท้ ่คี ณ
ุ กังวลใจเมื่อคุณนํากิจกรรมนีก้ บั ผูป้ กครอง?
ข้ อสังเกต ให้บนั ทึกปั ญหาที่ผเู้ ข้าอบรมยกขึน้ มาเล่า ถ้ามีเวลาพออาจให้ช่วยกันคิดหาทางแก้ไขในกลุ่ม แต่หากไม่มีเวลาพอ ให้
บันทึกเรื่องที่กงั วลใจนัน้ ลงใน “กระดานแจ้งข่าว” เพื่อเก็บไว้พดู กันในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
วิธีนําการฝึ กทักษะ (45 นาที)
ผูเ้ ข้าอบรมจะมีโอกาสได้ฝึกการนําผูป้ กครองให้ใช้บทบาทสมมุตใิ นขณะที่ฝึกทักษะ
ทบทวนขัน้ ตอนการฝึ กทักษะ
1. นํากระดาษฟลิปชาร์ตที่มีหวั เรื่อง การยอมรับ สํารวจ เชือ่ มโยง ฝึ กปฏิบตั ิ ออกมาดูอีกครัง้ ซึ่งน่าจะมีพนื ้ ที่ว่างอยูใ่ ต้หวั ข้อ
ทําอย่างไรสําหรับหัวข้อ การฝึ กปฏิบตั ิ และ
2. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมบอกวิธีท่คี ณ
ุ ใช้ในการนํากลุ่มให้ทาํ บทบาทสมมุตใิ นขณะที่กลุ่มฝึ กทักษะ
ต่อไปนี:้

ช่วยให้กลุ่มระบุขนั้ ตอน

a. กําหนดบทบาทสําหรับการฝึ กในกลุ่มใหญ่ (คือ บทบาทผูป้ กครองและเด็ก)
b. เตรียมสถานการณ์จาํ ลองและใช้พนื ้ ที่ให้เหมาะสม
c. อธิบายให้ชดั เจนว่า “ผูป้ กครอง” และ “เด็ก” จะต้องทําอะไรบ้างในขณะที่ฝึกปฏิบตั ิในกลุ่ม
d. คอยให้กาํ ลังใจและคําแนะนําผูเ้ ข้าอบรมในขณะฝึ กปฏิบตั ิ (เหมือนเป็ นพี่เลีย้ งหรือเป็ นเงาอยู่ขา้ งหลัง)
e. หลังฝึ กเสร็จให้สรุปทบทวนกับ “ผูป้ กครอง” ว่าประสบการณ์เป็ นอย่างไร รูส้ กึ อย่างไรบ้าง
f. สรุปทบทวนกับ “เด็ก” ว่าประสบการณ์เป็ นอย่างไร รูส้ กึ อย่างไรบ้าง
g. ขอบคุณและชมผูเ้ ข้าอบรมที่ฝึกปฏิบตั ิในกลุ่มใหญ่
h. จับคู่ฝึกปฏิบตั ิในขณะที่วิทยากรเดินไปให้ความช่วยเหลือรอบ ๆ ห้อง
i. สรุปทบทวนกับผูเ้ ข้าอบรมหลังจากการฝึ กปฏิบตั ิเป็ นคูจ่ บลงแล้ว

3. บันทึกขัน้ ตอนเหล่านีล้ งตรงครึง่ บนของกระดาษฟลิปชาร์ตที่มีหวั เรื่องว่า ทําอย่างไร
4. หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องใช้พืน้ ที่เพิม่ บนกระดาษฟลิปชาร์ต (ซึง่ น่าจะเกิดขึน้ แน่) ให้เอากระดาษแผ่นใหม่มาใช้ต่อเหมือนกับ
ตอนที่ทาํ กิจกรรมกับเรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ โดยเขียนหัวข้อ ทําอย่างไร และ เพราะอะไร ลงไป
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5. ถามผูเ้ ข้าอบรมว่าต้องการเพิม่ เติมเหตุผลอื่น ๆ อีกไหม ว่าเขาจึงคิดว่า เพราะอะไร ผูป้ กครองจึงต้องฝึ กทักษะในชั่วโมง
การอบรม
6. บันทึกเหตุผลเหล่านีล้ งบนส่วนที่มีหวั ข้อว่า เพราะอะไร บนครึง่ ล่างของกระดาษฟลิปชาร์ต
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สถานการณ์สมมุติสาํ หรับฝึ กทักษะจากชั่วโมงทีห่ นึ่ง สอง และสาม:
ผูเ้ ข้าอบรมจะฝึ กการนําบทบาทสมมุติต่อไปนีจ้ ากชั่วโมงที่หนึง่ สอง และสาม ซึ่งควรเป็ นสถานการณ์ท่คี ณ
ุ ได้ทาํ ให้ผปู้ กครองดูเป็ น
ตัวอย่างมาก่อนแล้ว:
• การปล่อยให้เด็กเป็ นฝ่ ายนําในขณะที่ใช้เวลาตามลําพังกับเด็ก (หน้า 97)
• การพูดคุยเกี่ยวกับความรูส้ กึ (หน้า 124)
• การชมพฤติกรรมที่ดขี องเด็กขณะที่ใช้เวลาร่วมกันตามลําพัง (หน้า 149)
• หาทางแก้ไขการชมพร้อมกับรวิจารณ์ (หน้า 152)
ผู้เข้าอบรมฝึ กการนําบทบาทสมมุติจากชั่วโมงทีห่ นึ่ง สอง และสาม:
1. แบ่งผูเ้ ข้าอบรมออกเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละสามคน
2. ขอให้ตดั สินใจว่าใครจะฝึ กเป็ นวิทยากรเป็ นคนแรก
3. อีกสองคนที่เหลือจะสมมุตติ วั เองเป็ นผูป้ กครอง
4. วิทยากรฝึ กปฏิบตั ิโดยใช้ขนั้ ตอนที่ให้ไว้ก่อนหน้านี ้
5. ผูเ้ ข้าอบรมให้ความเห็นเชิงบวกแก่วิทยากร หลังจากที่ฝึกเสร็จแล้ว
6. ควรทําหลังจากที่วิทยากรได้ทบทวนประสบการณ์กบั “ผูป้ กครอง” ที่ได้ฝึกทักษะแล้วเท่านัน้
7. เดินไปรอบ ๆ ห้องเพื่อคอยฟังและให้ความช่วยเหลือในขณะที่วิทยากรกําลังฝึ กนํากิจกรรม:
a. ค่อย ๆ ดึงให้วิทยากรถามคําถามแทน หากพบว่าเขาเริ่มสอนผูเ้ ข้าอบรม
b. เตือนให้วิทยากรใช้การยอมรับ สํารวจ เชือ่ มโยง ในขณะที่นาํ การอภิปราย
c. เตือนให้วิทยากรให้ชมผูเ้ ข้าอบรมและพยายามให้ทกุ คนมีส่วนร่วมในการอภิปราย
8. สลับบทบาทเพื่อให้ทกุ คนได้มีโอกาสฝึ กเป็ นวิทยากรอย่างน้อยหนึ่งครัง้ หากจําเป็ นอาจใช้สถานการณ์จาํ ลองซํา้ ก็ได้
9. นําการอภิปรายสัน้ ๆ เพื่อทบทวนประสบการณ์ของการนําการฝึกทักษะ:
a. คุณรูส้ กึ อย่างไรบ้างทีเ่ ป็ นวิทยากรนํากิจกรรมนี?้ อะไรที่ทาํ แล้วได้ผลดีสาํ หรับคุณ? อะไรที่เป็ นปั ญหา?
b. การสวมบทบาทเป็ นผูป้ กครองทํากิจกรรมนีเ้ ป็ นอย่างไรบ้าง? มีอะไรที่คณ
ุ ชอบเกี่ยวกับลักษณะที่วิทยากรนํา
กิจกรรมนีบ้ า้ ง?
c. มีส่วนไหนของกิจกรรมนีท้ ่ีคณ
ุ กังวลใจบ้างไหม หากคุณจะต้องนํากิจกรรมนีก้ บั ผูป้ กครอง?
ข้ อสังเกต ให้บนั ทึกปั ญหาที่ผเู้ ข้าอบรมยกขึน้ มาเล่า ถ้ามีเวลาพออาจให้ช่วยกันคิดหาทางแก้ไขในกลุ่ม แต่หากไม่มีเวลาพอ ให้
บันทึกเรื่องที่กงั วลใจนัน้ ลงใน “กระดานแจ้งข่าว” เพือ่ เก็บไว้พดู กันในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
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กิจกรรมปิ ดท้าย (15 นาที)
การมอบหมายกิจกรรมให้ไปทําทีบ่ ้าน
มอบหมายกิจกรรมต่อไปนีใ้ ห้วิทยากรนําไปทําที่บา้ น:
1. ใช้เวลา 5 นาทีตามลําพังกับลูกของคุณคืนนี ้ – ถ้าคุณมีลกู อยู่ท่บี า้ น! ให้ลกู เลือกว่าจะทําอะไรแล้วให้คณ
ุ คอยตามการนํา
ของลูก
2. พยายามสังเกตและรูท้ นั อารมณ์ของตัวคุณเอง
3. ชมลูกและแฟนของคุณเมื่อเขาทําอะไรบางอย่างที่เหมาะสมที่จะได้รบั คําชม
4. ทบทวนบทต่อไปนีใ้ นคู่มือวิทยากร:
a. บทนํา ในหัวข้อการพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทําที่บา้ น เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ และการฝึ ก
ทักษะ
b. ชั่วโมงที่สาม และ
c. เขียนคําถามที่คณ
ุ อาจยังสงสัยเกีย่ วกับส่วนนีข้ องหลักสูตรการอบรมนี ้
5. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมคนหนึ่งนํากิจกรรม หยุดพักสักครู่ และขอให้อีกคนเตรียมนํากิจกรรมบริหารร่างกายในตอนเริ่มต้นชั่วโมง
อบรม

เล่าให้เพือ่ นฟั งหนึ่งอย่างทีค่ ณ
ุ ได้เรียนรู้วนั นี้
ขอให้แบ่งเป็ นกลุ่มละสามคน แล้วให้เวลาแต่ละคนหนึ่งนาทีเพื่อเล่าว่าวันนีไ้ ด้เรียนรูอ้ ะไรหนึ่งอย่าง

วงแห่งความชืน่ ชม
สาธิตการนํากิจกรรมวงแห่งความชืน่ ชมก่อนที่จะให้จบั คู่ฝึกปฏิบตั ิ
• ขอให้จบั คูก่ บั คนที่น่งั ข้าง ๆ
• แต่ละคนชมคู่ของตนเอง การชมจะเกี่ยวกับอะไรก็ได้ แต่ขอให้เป็ นการชมที่จริงใจ
• แต่ละคนชมตนเอง
ขอให้ผเู้ ข้าอบรมคิดทบทวนว่าการได้รบั คําชมและการเป็ นผูช้ มทําให้รูส้ กึ อย่างไรบ้าง
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หยุดพักสักครู่
ทํากิจกรรมหยุดพักสักครูพ่ ร้อมกัน คุณอาจทําแบบสัน้ ๆ ก็ได้ (ประมาณ 1 นาที):
• หลับตา
• สังเกตความคิด ความรูส้ กึ และความรูส้ กึ ในร่างกาย (15 วินาที)
• มุ่งความสนใจไปที่ลมหายใจ (30 วินาที)
• ขยายความสนใจออกไปทั่วร่างกาย แล้วสังเกตเสียงต่าง ๆ รอบตัว focus to the entire body and sounds (15 วินาที)
• ลืมตา

กิจกรรมปิ ดท้าย
เราจะจบแต่ละชั่วโมงของการอบรมด้วยกิจกรรมอําลา เปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าอบรมเลือกว่าจะปิ ดท้ายอย่างไร อาจเป็ นการร้องเพลง
หรือปรบมือเป็ นกลุ่มก็ได้
แสดงความชื่นชมกับผูเ้ ข้าอบรมที่ทาํ งานหนักและตัง้ ใจรับการอบรม ตอนนีเ้ ราได้ผา่ นการอบรมในหัวเรื่องต่อไปนีใ้ นหลักสูตร PLHYC แล้ว:
• ชั่วโมงการอบรม
o ชั่วโมงที่ 1: การใช้เวลาตามลําพังกับเด็ก
o ชั่วโมงที่ 2: การพูดคุยเกี่ยวกับอารมณ์ความรูส้ กึ
o ชั่วโมงที่ 3: แสงอาทิตย์แห่งความเอาใจใส่ในเชิงบวก
• ทักษะการนําการอบรมที่สาํ คัญ:
o การยอมรับ สํารวจ เชื่อมโยง ฝึ กปฏิบตั ิ (A-E-C-P)
o เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ
o การฝึ กทักษะ
คุณควรขอบคุณผูเ้ ข้าอบรมที่มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยผูป้ กครองให้สร้างบ้านแห่งการเกือ้ หนุนให้ครอบครัวของเขา!
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วันทีส่ ามของการอบรมวิทยากร
สรุ ปย่อและภาพรวมของชั่วโมงนี้
วัตถุประสงค์ของการอบรม
เมือ่ จบการอบรมวันทีส่ ามแล้ว ผูเ้ ข้าอบรมจะสามารถทําสิ่งต่อไปนีไ้ ด้
• นําการอบรมชั่วโมงที่ส่ี ห้า และหก ของหลักสูตร PLH-YC
• นําการอภิปรายเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทําที่บา้ น (โดยยังไม่ตอ้ งฝึ กปฏิบตั วิ ิธีแก้ปัญหา)
• นํากิจกรรมการใช้เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบและฝึ กทักษะ
การเตรียมตัว
1. อ่านคู่มือวิทยากร PLH-YC บทนํา ชั่วโมงที่สี่ ห้า และหก
2. เตรียมสไลด์ PowerPoint ที่มเี รื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ (เอกสารเพิ่มเติม 1)
3. พิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนการมาเข้าอบรมเตรียมไว้ (เอกสารเพิ่มเติม 2)
4. พิมพ์สถานการณ์จาํ ลองเพื่อใช้ในการพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทําที่บา้ นเตรียมไว้ (เอกสารเพิ่มเติม 4)
5. ตรวจสอบและยืนยันเรื่องการสั่งอาหารและเครื่องดืม่ สําหรับช่วงพักรับประทานอาหารว่างและอาหารกลางวัน
6. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องฉายภาพว่าใช้ได้ดี
7. มาถึงห้องอบรมก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่และเตรียมต้อนรับผูเ้ ข้าอบรมที่
มาถึง เป็ นการแสดงตัวอย่างให้เห็นว่าจะต้อนรับผูป้ กครองอย่างไรเมื่อวิทยากรต้องนําการอบรมเอง
8. เตรียมห้องอบรมโดยวางเก้าอีเ้ ป็ นรูปครึง่ วงกลมโดยให้วิทยากรหลักนั่งระหว่างกลางของแถวและวิทยากรร่วมนั่งที่ปลาย
สุดด้านหนึ่งใกล้กบั กระดาษฟลิปชาร์ต
ภาพรวมของวันทีส่ าม
วันที่สามเป็ นวันที่เข้มข้นที่สดุ ของการอบรมวิทยากร PLH-YC จะเน้นหนักที่การแนะนําเรื่องต่อไปนีใ้ ห้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจ:
• ชั่วโมงที่สี่: การช่วยให้เด็กทําตามคําสั่ง
• ชั่วโมงที่หา้ : สิ่งที่เราทําเป็ นประจําทุกวัน
• ชั่วโมงที่หก: การจัดการกับการร้องดิน้ อาละวาดและพฤติกรรมด้านลบอื่น ๆ ที่เรียกร้องความสนใจและกดดัน
ผูเ้ ข้าอบรมจะมีโอกาสฝึ กการนําการพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีใ่ ห้ไปทําทีบ่ า้ น เรือ่ งเล่าพร้อมภาพประกอบ และฝึ กทักษะหลายครัง้
ในชั่วโมงนีจ้ ะมีเนือ้ หาค่อนข้างมาก จึงควรให้เวลามากพอที่จะครอบคลุมได้ครบถ้วน
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โปรดจําไว้ดว้ ยว่าต้องก้าวไปตามจังหวะการเรียนรูข้ องผูเ้ ข้าอบรมด้วย โครงสร้างของการอบรมนีไ้ ด้รบั การออกแบบมาเพื่อให้คณ
ุ
ยืดหยุ่นได้ ถ้ากิจกรรมบางอย่างต้องใช้เวลานานกว่าอย่างอื่น ก็อาจมีเวลามากขึน้ ในตอนท้ายของการอบรมในวันที่สี่และห้าเพื่อ
ปรับให้เหมาะสมได้!
การให้เวลามากพอที่จะพูดคุยอภิปรายเพื่อให้เข้าใจเนือ้ หา จะดีกว่าการสอนเร็วเกินไปตลอดห้าวัน หากมีบางส่วนที่สอนไม่ทนั ก็
อาจพยายามอบรมเพิ่มเติมในช่วงของการสอนงาน (โค้ชชิ่ง) ได้อีก
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เนือ้ หาการอบรมวันทีส่ าม
วัตถุประสงค์ของชั่วโมงนี้
เมือ่ จบวันทีส่ ามแล้ว ผูเ้ ข้าอบรมจะสามารถทําสิง่ ต่อไปนีไ้ ด้:
• เข้าใจวิธีนาํ การอบรมชั่วโมงที่สี่ ห้า และหก ของหลักสูตร PLH-YC
• มีความมั่นใจมากขึน้ ในการนํากิจกรรมสําคัญในหลักสูตร
กิจกรรม

ความยาว: 8 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 9: การพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ ้าน ตอนสอง

1 ชั่วโมง 45 นาที

• กิจกรรมต้อนรับเข้าสูก่ ารอบรม

• 10 นาที

• การสาธิตการพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทําที่บา้ น

• 20 นาที

• ฝึ กปฏิบตั ิการพูดคุยเรือ่ งกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทําที่บา้ น

• 75 นาที

พักรับประทานอาหารว่าง

15 นาที

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 10: ชั่วโมงทีส่ ่ี - การช่วยให้เด็กทําตามคําสั่ง

1 ชั่วโมง 30 นาที

• เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ เรื่องที่ 9 10 และ 11

• 30 นาที

• การอภิปรายกลุม่

• 20 นาที

• การหันเหพฤติกรรมเชิงลบไปหาพฤติกรรมเชิงบวก

• 20 นาที

• การฝึ กทักษะ

• 20 นาที

พักรับประทานอาหารกลางวัน

1 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 11: ชั่วโมงทีห่ ้า - สิ่งทีเ่ ราทําเป็ นประจําทุกวัน

1 ชั่วโมง 20 นาที

• เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ เรื่องที่ 12 และ 13

• 20 นาที

• การอภิปรายกลุม่

• 30 นาที

• การฝึ กทักษะ

• 30 นาที

พักรับประทานอาหารว่าง

15 นาที

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 12: ชั่วโมงทีห่ ก - การจัดการกับการร้องดิน้ อาละวาดและพฤติกรรมด้าน 1 ชั่วโมง 20 นาที
ลบอื่น ๆ ทีเ่ รียกร้องความสนใจและกดดัน
• การสังเกตพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา

• 40 นาที

• การอภิปรายกลุม่ (เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ เรื่องที่ 14 และ 15)

• 20 นาที

• การฝึ กทักษะ

• 20 นาที

กิจกรรมปิ ดท้าย

15 นาที
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 9: การพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ ้าน ตอนสอง
กิจกรรมต้อนรับ
เริ่มวันที่สามของการอบรม PLH-YC ด้วยกิจกรรมต่อไปนี:้
1. ต้อนรับผูเ้ ข้าอบรมแต่ละคนเมื่อมาถึงห้องอบรม – พยายามจําชื่อเขาให้ได้!
2. กล่าวต้อนรับทัง้ กลุ่มเพื่อเริ่มการอบรมชั่วโมงนี ้
a. ชมผูเ้ ข้าอบรมที่พยายามจัดเวลามาอบรมแม้วา่ อาจมีภารกิจในชีวติ มากก็ตาม
b. พยายามเริ่มการอบรมให้ตรงเวลาเพื่อเป็ นแบบอย่างให้กลุ่มของผูเ้ ข้าอบรม
3. ทํากิจกรรมหยุดพักสักครู่ ควรให้ผเู้ ข้าอบรมคนหนึง่ ออกมานํากิจกรรมนี ้
4. การบริหารร่างกาย ควรให้ผเู้ ข้าอบรมคนหนึง่ ออกมานํากิจกรรมนีเ้ หมือนกัน
5. บอกเขาว่าสามารถใช้คมู่ ือช่วยในการนํากิจกรรมได้
6. ชมผูเ้ ข้าอบรมในความกล้าหาญของเขาที่ออกมานํากิจกรรมให้กลุ่มได้!
จําไว้เสมอว่าคุณกําลังทําตัวอย่างให้ดวู ่าการอบรมพ่อแม่จะต้องทําอย่างไร ดังนัน้ จึงควรแสดงความกระตือรือร้น สนใจผูเ้ ข้าอบรม
และมีทศั นคติท่เี ป็ นบวกเสมอ!

การพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ ้าน ตอนสอง
สาธิตการพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ ้าน (20 นาที)
สาธิตการพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทําที่บา้ นให้ผเู้ ข้าอบรมดูในลักษณะเดียวกันกับที่คณ
ุ ทําในวันที่สองของการอบรม
ควรให้สมมุตวิ ่าเป็ นชั่วโมงทีส่ องของการอบรม และกิจกรรมที่มอบให้ไปทําที่บา้ นก็คือการใช้เวลาตามลําพังกับเด็ก
ควรแสดงตัวอย่างของการใช้วิธีการยอมรับ สํารวจ เชื่อมโยง และฝึ กปฏิบตั ิ ในขณะที่นาํ กิจกรรมนีด้ ว้ ย!
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ฝึ กปฏิบัติ การพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ ไปทําทีบ่ ้ าน (75 นาที)
เปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าอบรมนําการพูดคุยเรือ่ งกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ า้ นในกลุ่มย่อยโดยใช้สถานการณ์จาํ ลองจากวันทีส่ าม
(ดูใน เอกสารเพิ่มเติม 4) ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างครัง้ นีก้ บั วันก่อนหน้านีค้ ือตอนนีเ้ ขาสามารถฝึ กการนําให้ผเู้ ข้า
อบรมฝึ กปฏิบตั ิวิธีแก้ปัญหาที่พบได้
ข้อสังเกต: สําคัญมากที่คณ
ุ และวิทยากรร่วมจะต้องเดินไปรอบ ๆ ห้องและคอยฟั งการพูดคุย แล้วให้ความช่วยเหลือเมื่อจําเป็ น
ขั้นตอนการฝึ กการพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ ้าน
1. แบ่งผูเ้ ข้าอบรมออกเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณหกคน
2. ขอให้คนหนึ่งออกมาฝึ กเป็ นวิทยากร
3. เตือนให้ใช้วิธียอมรับ สํารวจ เชื่อมโยง ฝึ กปฏิบตั !ิ
4. ขอให้อีกคนหนึง่ ออกมาฝึ กเป็ นวิทยากรร่วม ซึ่งจะทําหน้าที่คอยสนับสนุนวิทยากรหลักและจดบันทึกวิธีแก้ปัญหาลงบน
กระดาษฟลิปชาร์ตหรือสมุดบันทึก
5. ขอให้อีกคนหนึง่ ออกมาเป็ น “ผูป้ กครอง” คนที่จะเล่าประสบการณ์ให้กลุ่มฟั ง มอบสถานการณ์จาํ ลองจากวันทีส่ ามให้
ผูป้ กครองคนนี ้ (ดูใน เอกสารเพิม่ เติม 4)
6. ให้แต่ละกลุ่มใช้สถานการณ์จาํ ลองเรื่องเดียวกัน เพื่อที่วา่ ทุกคนจะได้ใช้ปัญหาเดียวกันในการฝึ กหาทางแก้ บางครัง้ อาจ
ต้องปรับแก้เล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มอายุ
7. คนที่เหลือในกลุ่มจะต้องสมมุติตวั เองให้เป็ น “ผูป้ กครอง” ที่มาเข้าอบรมด้วยกัน
8. ทบทวนความจํากับกลุ่มว่าขัน้ ตอนสําคัญของการนํา การพูดคุยเรือ่ งกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ า้ น มีอะไรบ้าง
ดังต่อไปนี:้
a. เตือนความจําผูป้ กครองว่ากิจกรรมหลักคืออะไร: กิจกรรมที่มอบให้ไปทําที่บา้ นจากชั่วโมงก่อนคือการใช้เวลา
อย่างน้อย 5 นาทีตามลําพังกับเด็ก
b. ถามผูป้ กครองว่าก้อนอิฐบล็อกที่สาํ คัญของการใช้เวลาตามลําพังกับเด็กมีอะไรบ้าง
คําตอบที่ได้)
c. ขอให้ผปู้ กครองคนหนึ่งออกมาเล่าประสบการณ์ให้ฟัง
รายละเอียดเฉพาะของตัวเองลงไปอีกก็ได้

(วิทยากรร่วมบันทึก

จะอ่านจากสถานการณ์จาํ ลองที่ให้ไปแล้วเพิ่ม

d. ชมผูป้ กครองอย่างน้อยหนึง่ อย่างเกี่ยวกับสิง่ ที่ดีเขาได้ทาํ ไป อาจชมที่ผปู้ กครองพยายามหรือกล้าที่จะออกมา
เล่าปั ญหาของตนเองก็ได้!
e. ระบุให้ได้วา่ อะไรคือปั ญหาที่ผปู้ กครองต้องเผชิญ ซึ่งวิทยากรจะต้องสํารวจรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึน้ บางครัง้
อาจระบุได้งา่ ย แต่บางครัง้ อาจต้องใช้ความพยายามมากเพื่อให้เข้าใจจริง ๆ ว่าเพราะอะไรผูป้ กครองหรือเด็กจึง
มีพฤติกรรมเช่นนัน้
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9. หยุดกลุ่มไว้ก่อน
a. ควรหยุดกลุ่มไว้ก่อนที่เขาจะเริม่ คิดหาวิธีแก้ปัญหา เพื่อให้ม่นั ใจว่าทุกคนกําลังไปในทิศทางที่ถกู ต้อง
b. ขอให้แต่ละคนที่สวมบทบาทวิทยากรรายงานว่ามีอะไรบ้างหนึง่ อย่างที่เขาสามารถชมผูป้ กครองได้
c. ขอให้วิทยากรแต่ละคนเล่าว่าปัญหาหลักในสถานการณ์สมมุตินนั้ คืออะไร ไม่จาํ เป็ นต้องได้คาํ ตอบเหมือนกัน
แต่ควรเป็ นคําตอบที่เหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริงและสร้างสรรค์
d. บันทึกคําตอบที่ได้ลงบนกระดาษฟลิปชาร์ต
10. ขอให้กลุ่มย่อยค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่น่าจะเป็ นไปได้ต่อ และให้คดิ ด้วยว่าถ้าใช้วิธีนนั้ แล้วจะเกิดผลอย่างไรตามมา:
a. วิทยากรร่วมควรบันทึกเฉพาะทางแก้ปัญหาที่นา่ จะได้ผลจริงเท่านัน้
b. เปิ ดโอกาสให้ผปู้ กครองเลือกทางแก้ปัญหาที่น่าจะดีท่สี ดุ สําหรับสถานการณ์ของเขา
11. หยุดกลุ่มไว้ก่อน
a. ขอให้วิทยากรแต่ละคนรายงานว่าเลือกวิธีอะไรในการแก้ปัญหา
b. หากวิธีแก้ปัญหาที่เลือกมานัน้ อาจจะไม่น่าปฏิบตั ิได้จริงหรืออาจส่งผลให้เกิดอันตราย คุณควรช่วยให้กลุ่มคิด
ต่อว่าผลที่จะเกิดตามมาน่าจะมีอะไรบ้างทัง้ ด้านบวกและลบ เพื่อให้เขาเรียนรูท้ ่จี ะประเมินด้วยตัวเอง
12. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมทบทวนก้อนอิฐบล็อกที่สาํ คัญหรือขัน้ ตอนของการฝึ กปฏิบตั ิกบั ผูป้ กครอง หรือดูจากรายการที่เขียนไว้
บนกระดาษฟลิปชาร์ตก็ได้:
a. กําหนดบทบาท (เช่น ผูป้ กครอง และ เด็ก) “ผูป้ กครอง” ที่ยกเอาปั ญหาที่พบขึน้ มาเล่าให้กลุ่มฟั ง ควรเป็ นคนที่
ฝึ กปฏิบตั ิวิธีแก้ปัญหาในบทบาทของ “ผูป้ กครอง”
b. อธิบายให้ชดั เจนว่า “ผูป้ กครอง” และ “เด็ก” จะต้องทําอะไรบ้าง
c. คอยให้ความช่วยเหลือผูเ้ ข้าอบรมในขณะที่กาํ ลังฝึ กปฏิบตั ิ (เหมือนเป็ นเงาอยู่ขา้ งหลัง)
d. สรุปทบทวนกับ “เด็ก” ว่ามีประสบการณ์และความรูส้ กึ อย่างไรตอนที่ฝึกปฏิบตั ิในบทบาทนัน้
e. สรุปทบทวนกับ “ผูป้ กครอง” ว่ามีประสบการณ์และความรูส้ กึ อย่างไร
f. บอกให้ “ผูป้ กครอง” นําเอาวิธีนีไ้ ปลองใช้ท่บี า้ น
g. บอกกลุ่มว่าในชั่วโมงต่อไปยังจะมีโอกาสได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนีอ้ ีก
h. ขอบคุณและชมผูเ้ ข้าอบรมที่ได้ฝึกปฏิบตั ิ
(หมายเหตุ: ควรเอารายการนีแ้ ละรายการอื่น ๆ ที่เขียนบนกระดาษฟลิปชาร์ต ติดไว้บนฝาผนังห้องอบรมด้วย)

95

13. การฝึ กปฏิบัติ: ให้กลุ่มย่อยฝึ กปฏิบตั ิการใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไป คุณควรเดินไปดูกลุ่มต่าง ๆ แล้วคอยให้ความช่วยเหลือ
คนที่สวมบทบาทเป็ นวิทยากรสอนผูเ้ ข้าอบรมที่กาํ ลังแสดงบทบาทของตนเอง
14. ให้ความเห็น: ขอให้ “ผูป้ กครอง” ในกลุ่มย่อย ให้คาํ วิจารณ์เชิงบวกแก่คนที่ทาํ หน้าที่เป็ นวิทยากรในกลุ่มของตนเอง
15. สลับบทบาทวนกันไป คือให้ผูป้ กครองเปลี่ยนบทบาทไปเป็ นวิทยากรร่วม และวิทยากรร่วมเปลี่ยนเป็ นวิทยากร ส่วน
วิทยากรเปลี่ยนเป็ นผูป้ กครองที่เป็ นสมาชิกในกลุ่ม (แต่ไม่ใช่ผูป้ กครองในสถานการณ์จาํ ลอง)
16. ทําซํา้ อีกโดยใช้สถานการณ์จาํ ลองอันใหม่ จนกระทั่ง ก) ทุกคนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบตั ิ หรือ ข) หมดเวลา
17. กลับมารวมกลุ่มใหม่เพื่อสรุปทบทวนว่ากิจกรรมนีเ้ ป็ นอย่างไร
สถานการณ์จาํ ลองสําหรับการพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทําที่บา้ น – วันที่ 3
ต่อไปนีเ้ ป็ นสถานการณ์จาํ ลองที่คณ
ุ จะเอาไปใช้ได้สาํ หรับการฝึ กนําการพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทําที่บา้ น คุณอาจมี
เวลาให้ทาํ แค่ 5 หรือ 6 รอบจึงขอให้เลือกเอาจากรายการนี ้ โปรดจําไว้ว่าจะต้องให้สถานการณ์จาํ ลองอันเดียวกันกับทุกกลุ่มในแต่
ละรอบ เพื่อเขาจะได้คิดแก้ปัญหาเรื่องเดียวกัน!
1. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กหญิงอายุ 5 ขวบ): ฉันหาข้อดีท่จี ะชมเขาไม่ได้เลย เพราะเขาไม่เคยทําอะไรดี และฉันกลัวด้วย
ว่าถ้าชมแล้วเขาจะเหลิงและเสียคน
2. สถานการณ์ (แม่ของเด็กชาย 7 ขวบ): ฉันพูดกับลูกถึงอารมณ์ทางบวกของเขาได้นะ แต่ไม่แน่ใจว่าควรจะพูดถืงอารมณ์ทางลบ
ของเขายังไงดี เขาคิดถึงพ่อที่ทาํ งานอยูต่ ่างประเทศ ฉันสัมผัสได้ว่าเขาเศร้าใจเวลาที่ฉนั ได้ยินเสียงเขาพูดกับพ่อทางโทรศัพท์
แต่ฉนั ไม่กล้าพูดกับเขาเกี่ยวกับอารมณ์นี ้ เพราะกลัวว่ามันจะยิง่ ทําให้เขารูส้ กึ แย่ลงไปกว่าเดิมอีก
3. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กชายอายุ 3 ขวบ): ฉันซือ้ รถของเล่นให้ลกู คันหนึ่ง เป็ นรางวัลที่เขากินผักในจานเขาจนหมดเมื่อ
วานตอนกินข้าวเย็นด้วยกัน
4. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กชายอายุ 7 ขวบ): ฉันไม่อยากให้ลกู ไปเล่นที่ถนนหน้าบ้าน เมื่อฉันกลับมาถึงบ้านตอนคํ่าเมื่อ
วานฉันเห็นเขาเล่นอยู่ในบ้าน ก็เลยพูดกับเขาว่า “ขอบใจมากนะลูกหมู ที่ไม่ออกไปเล่นที่ถนนน่ะ!”
5. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กชายอายุ 9 ขวบ): ลูกฉันกลับมาจากโรงเรียนและเอาคะแนนที่ครูให้เพราะทําการบ้านได้ดมี า
อวด ฉันชมเขาแต่แล้วก็พดู ต่อว่าคราวหน้าต้องทําให้ดีกว่านีอ้ กี นะ
6. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กหญิงอายุ 2 ขวบ): ฉันมีปัญหากับการอาบนํา้ ให้ลกู ตอนคํ่ามาก ฉันบอกเขาว่าถ้าอาบนํา้ ดี ๆ
ไม่บ่น จะอ่านนิทานก่อนนอนเพิม่ ให้อีกหนึง่ เรื่อง เขาก็อาบนํา้ เรียบร้อยดี แต่ฉนั ต้องไปดูแลลูกชายคนเล็กที่ยงั ต้องกินนมอยู่
เลยลืมเล่านิทานให้เขาไปเลย
7. สถานการณ์ (พ่อของเด็กหญิงอายุ 5 ขวบ): ผมบอกลูกว่าถ้าไม่ทะเลาะกับน้องชายหนึ่งเดือนจะซือ้ จักรยานให้ แต่วนั รุง่ ขึน้ เธอ
ก็ทะเลาะกับน้องอีก ก็เลยไม่ได้รางวัลเลย
คําถามทีค่ วรใช้ขณะให้กลุ่มทบทวนประสบการณ์การนําการพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีใ่ ห้ไปทําทีบ่ ้าน:
นําการอภิปรายสัน้ ๆ ถึงประสบการณ์การนําให้กลุ่มพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีใ่ ห้ไปทําทีบ่ า้ น
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• การที่ตอ้ งเป็ นวิทยากรนํากิจกรรมนีท้ าํ ให้คณ
ุ รูส้ กึ อย่างไร? อะไรที่คณ
ุ ทําแล้วได้ผลดี? มีตรงไหนที่ยากบ้าง?
• คุณรูส้ กึ อย่างไรเวลาที่สวมบทบาทเป็ นผูป้ กครองทํากิจกรรมนี?้ คุณชอบอะไรบ้างเกี่ยวกับวิธีท่ีวิทยากรในกลุ่มของคุณ
นํากิจกรรมนี?้
• มีส่วนไหนของกิจกรรมนีท้ ่ีคณ
ุ กังวลใจบ้างไหม หากคุณจะต้องนํากิจกรรมนีก้ บั ผูป้ กครอง?
หมายเหตุ: บันทึกข้อกังวลหรือปั ญหาบางข้อที่ผเู้ ข้าอบรมยกขึน้ มา ถ้ามีเวลามากพออาจช่วยให้กลุ่มคิดหาทางแก้ไข แต่หากไม่มี
เวลาก็เอาติดไว้ท่ี “กระดานแจ้งข่าว” ก่อน เพื่อจะได้เอามาพูดคุยกันในวันสุดท้ายของการอบรมต่อไป
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 10: ชั่วโมงทีส่ ่ี – การช่วยให้เด็กทําตามคําสั่ง
การเตรียมตัว
 ควรทบทวนชั่วโมงทีส่ ใี่ นคู่มือวิทยากรก่อนนําการอบรมบทนี ้ (หน้า 160 ถึง 183)
ข้อสังเกตสําหรับวิทยากรฝึ กอบรม (TRAINER)
เริ่มหน่วยการเรียนรูน้ ีโ้ ดยอธิบายให้ผเู้ ข้าอบรมทราบว่าเรากําลังเข้าสู่ช่วั โมงทีส่ ขี่ องหลักสูตรการอบรมแล้ว คุณจะนําการอบรมให้ดู
ต่อไปโดยให้ผเู้ ข้าอบรมสมมุติตวั เองเป็ นผูป้ กครอง:
1. ขอให้สาธิตโดยการกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าอบรมที่กลับมาจากการพักกินอาหารว่าง
ให้เหมือนกับเขาเป็ นผูป้ กครองที่เพิ่ม
มาถึงที่อบรมเป็ นสัปดาห์ท่สี ี่ (เช่น กล่าวว่า “ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วั โมงที่สี่ของการอบรม”)
2. สาธิตการชมโดยการขอบคุณที่เขาพยายามมาเข้าอบรมแม้ว่าจะมีภารกิจมากในชีวติ อยู่แล้วก็ตาม
3. ชีใ้ ห้ดวู ่าตอนนีเ้ ขามาถึงส่วนไหนของบ้านแห่งการเกือ้ หนุนแล้ว (คือ ระดับที่สี่ของฝาผนัง)
4. ขอให้ทบทวนก้อนอิฐบล็อกหรือหลักการที่สาํ คัญจากชัว่ โมงทีส่ ามของหลักสูตร
5. อธิบายสัน้ ๆ ถึงวัตถุประสงค์หลักของชัว่ โมงทีส่ ี่ คือ:
ผูป้ กครอง/ผูด้ ูแลเด็ก จะเรียนรูว้ ธิ ที จี่ ะออกคําสั่งเชิงบวกทีช่ ดั เจน เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริง
เพือ่ ให้เด็กสามารถมีพฤติกรรมในเชิงบวกได้ง่ายขึน้
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การช่วยให้เด็กทําตามคําสั่ง
ในตอนต่อไปของหน่วยการเรียนรูน้ ผี ้ เู้ ข้าอบรมจะมีโอกาสได้ฝึกปฏิบตั ิการนํากิจกรรมเรือ่ งเล่าพร้อมภาพประกอบ การอภิปรายใน
กลุ่ม และการฝึ กทักษะ คุณจะมีเวลา 75 นาที สําหรับทํากิจกรรมนี ้
เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ (20 นาที)
ทบทวนขัน้ ตอนการนํากิจกรรมเรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ
1. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมบอกขัน้ ตอนการนํากิจกรรมนี ้ คือ:
a. อ่านเรื่องไปพร้อมกับผูป้ กครองจากเริม่ ต้นจนจบ
b. สํารวจรายละเอียดว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึน้ ตัวละครในเรื่องมีพฤติกรรมอะไร มีอารมณ์ความรูส้ กึ อย่างไร
c. พยายามใช้คาํ ถามสําหรับเรื่องนีใ้ นคู่มือให้ครบ
d. ระบุว่ามีอะไรบ้างที่เป็ นก้อนอิฐบล็อกสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี ้
e. หากเรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบนีเ้ ป็ นเรื่องทางลบ ให้คยุ กันเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เป็ นไปได้ เลือกเอาวิธีหนึง่
แล้วฝึ กปฏิบตั ิการใช้วิธีแก้ปัญหานัน้
f. วิทยากรร่วมควรเขียนบันทึกก้อนอิฐบล็อกที่สาํ คัญในลักษณะที่เป็ นการบอกว่าจะทําได้อย่างไร บริเวณครึง่ บน
ของกระดาษฟลิปชาร์ต (เช่น นั่งลงในระดับเดียวกันกับเด็กเมื่อใช้เวลาตามลําพังด้วยกัน)
เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบทีจ่ ะใช้ฝึกปฏิบัติในชั่วโมงทีส่ ่:ี
• เรื่องที่ 9: การออกคําสั่งเชิงบวกและการเตือนก่อนเปลี่ยนกิจกรรม (หน้า 168)
• เรื่องที่ 10: เมื่อลูกทําสิง่ นี ้ แล้วลูกจึงจะทําสิ่งนัน้ ได้ (หน้า 171)
• เรื่องที่ 11: การหันเหพฤติกรรม (หน้า 175)
ผู้เข้าอบรมฝึ กการนํากิจกรรมเรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบในชั่วโมงทีส่ ่:ี
1. แบ่งผูเ้ ข้าอบรมออกเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละอย่างน้อย 6 คน
2. ขอให้จบั คูแ่ ล้วตกลงกันว่าใครจะเป็ นวิทยากรและใครจะเป็ นวิทยากรร่วม
3. หากมีเศษที่ทาํ ให้บางกลุ่มมีนอ้ ยกว่า 6 คน ขอให้ในกลุ่มนัน้ เป็ นวิทยากรเพียงคนเดียว (ไม่ตอ้ งมีวทิ ยากรร่วม)
4. มอบหมายให้แต่ละคู่ (หรือคนเดียว) ใช้เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบหนึ่งเรื่องสําหรับฝึ กเป็ นวิทยากรนํากิจกรรมกับกลุ่ม
ของตนเอง
5. ให้เวลาประมาณ 5 นาที เพื่ออ่านเรือ่ งเล่าพร้อมภาพประกอบเพื่อเตรียมนํากลุ่มทํากิจกรรมนี:้
a. อ่านรายการก้อนอิฐบล็อกที่ให้ไว้ใต้แต่ละเรื่องในคู่มือของตนเอง
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b. ทบทวนคําถามสําหรับนําการอภิปรายที่ให้ไว้ คิดหาวิธีเรียบเรียงคําพูดใหม่ให้เป็ นสํานวนของตนเอง
c. อาจเขียนบันทึกเพิม่ เติมในคู่มือว่าจะช่วยผูป้ กครองให้ระบุกอ้ นอิฐบล็อกสําหรับแต่ละเรื่องได้อย่างไร
คําถามอะไร

จะใช้

6. ให้เวลาวิทยากรประมาณ 10 นาทีสาํ หรับเรื่องเล่าแต่ละเรื่อง เพื่อทํางานกับกลุ่ม
7. เดินไปมารอบ ๆ ห้องเพื่อคอยฟังและให้ความช่วยเหลือวิทยากรในขณะที่ฝึกทํากิจกรรมนี:้
a. ค่อย ๆ หันเหวิทยากรให้เปลี่ยนเป็ นการถามหากเขาเริ่มสอนแบบบรรยาย
b. เตือนให้วิทยากรใช้การยอมรับ สํารวจ เชื่อมโยง และฝึ กปฏิบตั ิ ในขณะนําการอภิปราย
c. เตือนให้วิทยากรให้ชมผูเ้ ข้าอบรมและพยายามช่วยให้ทกุ คนมีส่วนร่วมในการอภิปราย
8. บอกให้กลุ่มหยุดทุกครั้งทีจ่ บหนึ่งเรื่อง:
a. ขอให้วิทยากรร่วมจากแต่ละกลุ่มรายงานในกลุ่มใหญ่ว่ากลุ่มของตนเองได้ระบุว่ามีอะไรบ้างที่ถือเป็ นก้อนอิฐ
บล็อกที่สาํ คัญ
b. คุณอาจจะต้องช่วยให้เขาเรียบเรียงคําพูดเสียใหม่ให้เป็ นเหมือนเทคนิคที่นาํ ไปใช้ได้ (เช่น “เรียกชื่อเด็ก” หรือ
“สังเกตให้ออกเมื่อเด็กรูส้ กึ ไม่สบายใจ”) แทนที่จะเป็ นการพูดแบบบรรยายสิ่งที่สงั เกตเห็นว่ามีอะไรเกิดขึน้ ใน
เรื่องเล่าเท่านัน้ (เช่น “พ่อเรียกชื่อเด็ก” หรือ “แม่พดู กับลูกว่าแม่สงั เกตเห็นว่าลูกไม่สบายใจ)
c. ถามกลุ่มว่ามีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องเล่าที่ใช้หรือไม่ (คําแนะนํา: เมื่อเขาบอกให้ถามย้อนกลับไป
ว่า: “แล้วพวกเราคิดว่าอย่างไรล่ะ?”)
9. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมแต่ละคนบอกว่ามีอะไรบ้างหนึ่งอย่างที่เขาชอบเกี่ยวกับวิธีนาํ กิจกรรมของวิทยากร
10. สลับบทบาทเวียนไปเพื่อให้วิทยากรแต่ละคู่หรือแต่ละคนได้มีโอกาสฝึ กนํากิจกรรมนี ้
11. นําการอภิปรายสัน้ ๆ เพื่อให้ทบทวนประสบการณ์ของการนํากิจกรรมนี:้
a. คุณรูส้ กึ อย่างไรบ้างเมื่อเป็ นวิทยากรนํากิจกรรมนี?้ อะไรที่คณ
ุ ทําแล้วได้ผลดี? อะไรที่เป็ นปั ญหา?
b. การสวมบทบาทเป็ นผูป้ กครองแล้วทํากิจกรรมนีเ้ ป็ นอย่างไรบ้าง? มีอะไรที่คณ
ุ ชอบบ้างในการนํากิจกรรมนีข้ อง
วิทยากร?
c. มีส่วนไหนของกิจกรรมนีบ้ า้ งไหมที่คณ
ุ กังวลใจหากคุณจะต้องนํากิจกรรมนีก้ บั ผูป้ กครอง?
อภิปรายกลุ่ม (30 นาที)
1. ก่อนอื่นให้สาธิตการนําการอภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมการออกคําสั่งที่เป็ นเชิงบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับสภาพ
ความเป็ นจริง (หน้า 173):
a. ใช้คาํ ถามในคู่มือวิทยากรเพื่อนําการอภิปราย
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b. เขียนความคิดเห็นที่ได้จากผูป้ กครองลงบนกระดาษฟลิปชาร์ต
2. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมคนหนึ่งออกมาฝึ กเป็ นวิทยากรนําการอภิปราย
การอภิปราย

ควรให้เขาใช้คาํ ถามในคูม่ ือวิทยากรเพื่อช่วยในการนํา

3. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมอีกคนหนึง่ ออกมาฝึ กเป็ นวิทยากรร่วม ทําหน้าที่จดบันทึกความเห็นของผูป้ กครองลงบนกระดาษฟลิป
ชาร์ตหรือสมุดบันทึก
4. ให้อภิปรายกันในกลุ่มย่อยว่าเพราะอะไรทักษะเหล่านีจ้ งึ น่าจะมีประโยชน์ต่อลูกของเขาเองด้วย
5. ให้เวลากลุ่มย่อยอภิปรายประมาณ 10 นาที;
6. เรียกให้กลับมารวมกันในกลุ่มใหญ่แล้วขอให้วิทยากรเล่าให้ฟังว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่สาํ คัญ 2-3 ประเด็นที่กลุ่มนํามา
อภิปราย
7. ถามกลุ่มว่ามีคาํ ถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนีอ้ ีกไหม แล้วให้กลุ่มคิดหาคําตอบที่เป็ นไปได้ (โดยการย้อนถามกลุ่มอีก “นั่นเป็ น
คําถามที่ดมี าก พวกเราคิดว่าอย่างไรล่ะ?)
การหันเหพฤติกรรมเชิงลบให้เป็ นเชิงบวก (20 นาที)
เนือ้ หาของส่วนนีจ้ ะอยู่ในคูม่ ือ เริม่ ตัง้ แต่หน้า 175 เป็ นต้นไป
1. อธิบายว่าการหันเหความสนใจจะใช้ได้ดีท่สี ดุ สําหรับเด็กวัยหัดเดินและเด็กเล็ก
2. ใช้เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบเรือ่ งที่ 11: การหันเหพฤติกรรม เพื่อช่วยให้ผเู้ ข้าอบรมระบุกอ้ นอิฐบล็อกสําหรับวิธีหนั เห
พฤติกรรมเชิงลบ:
• ใช้คาํ สั่งเชิงบวกเพื่อหันเหเด็กจากพฤติกรรมเชิงลบไปสู่พฤติกรรมเชิงบวก
• จัดการกับพฤติกรรมเสียตัง้ แต่ตอนที่เพิ่งเริ่มเกิดขึน้ !
• เพิกเฉยพฤติกรรมเชิงลบ แต่ไม่ได้เพิกเฉยเด็ก
• ใช้การชมทัง้ ด้วยคําพูดและท่าทางเพื่อสนับสนุนพฤติกรรมเชิงบวก
3. นําการอภิปรายเพื่อให้กลุ่มออกความเห็นว่าเพราะอะไรการหันเหพฤติกรรมจึงน่าจะมีประโยชน์สาํ หรับลูกของเขาเอง
ด้วย:
• คุณคิดว่าเพราะอะไรการออกคําสั่งเพื่อหันเหความสนใจเด็กออกจากพฤติกรรมเชิงลบจึงจะช่วยให้เด็กเรียนรู ้
พฤติกรรมเชิงบวกได้?
• เพราะอะไรเราจึงควรใช้คาํ พูดเชิงบวกบรรยายถึงพฤติกรรมที่เราอยากให้เด็กทํา?
• การใช้คาํ พูดเชิงบวกจะช่วยป้องกันไม่ให้พฤติกรรมเชิงลบรุนแรงยิ่งขึน้ ได้อย่างไร?
• เพราะอะไรเราจึงควรเพิกเฉยพฤติกรรมเชิงลบเวลาที่เราออกคําสั่งเพื่อหันเหพฤติกรรมเด็ก?
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4. ฝึ กการหันเหพฤติกรรมในกลุ่มใหญ่โดยใช้อาสาสมัครสองคน:
• เด็กกําลังเล่นของเล่นอยู่ แต่โยนของเล่นเกลื่อนรอบตัว
• ผูป้ กครองหันเหพฤติกรรมเด็กโดยการอุม้ เด็กแล้วพาไปทํากิจกรรมอีกอย่างที่เป็ นเชิงบวกแทน
• ผูป้ กครองชมเด็กที่มีพฤติกรรมเชิงบวก
5. ผูเ้ ข้าอบรมฝึ กการหันเหพฤติกรรมในกลุ่มสามคน โดยคนหนึ่งเป็ นวิทยากรและอีกสองคนเป็ นผูป้ กครอง
6. อภิปรายกันสัน้ ๆ ในกลุ่มใหญ่วา่ มีคาํ ถามหรือข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการหันเหพฤติกรรมหรือไม่
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ฝึ กทักษะ (20 นาที)
ผูเ้ ข้าอบรมฝึ กการนํากิจกรรมโดยใช้บทบาทสมมุตติ ่อไปนีจ้ ากชั่วโมงที่ส:ี่
• การออกคําสั่งพร้อมกับการเตือนก่อนเวลาเปลี่ยนกิจกรรม (หน้า 173)
• การออกคําสั่งเพื่อหันเหความสนใจของเด็ก (หน้า 177)
คุณควรสาธิตการทํากิจกรรมนีใ้ ห้ดใู นกลุ่มใหญ่ก่อนที่จะให้แยกไปฝึ กปฏิบตั ิในกลุ่มสามคน
เนื่องจากการแสดงบทบาทสมมุติเหล่านีม้ ีหลายขัน้ ตอนมาก จึงควรเขียนไว้บนกระดาษฟลิปชาร์ตเพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมใช้เป็ นแนวทาง
ได้ ขอให้เขาเสนอคําแนะนําสําหรับขัน้ ตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1. แสดงให้ดเู ป็ นตัวอย่างในกลุ่มใหญ่สาํ หรับแต่ละกิจกรรม
2. แบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละสามคน
3. ขอให้แต่ละกลุ่มเลือกว่าใครจะฝึกเป็ นวิทยากรก่อน
4. อีกสองคนที่เหลือสมมุติตวั เองเป็ นผูป้ กครอง
5. วิทยากรฝึ กการนําผูป้ กครองให้แสดงตามบทบาทสมมุติ
6. ผูเ้ ข้าอบรมให้คาํ วิจารณ์เชิงบวกแก่วิทยากรหลังฝึ กเสร็จแล้ว
7. ควรทําหลังจากวิทยากรได้สรุปทบทวนกับ “ผูป้ กครอง” เกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาในการฝึ กทักษะเสร็จแล้ว
8. เดินไปรอบ ๆ ห้องเพื่อคอยฟังและให้ความช่วยเหลือวิทยากรในขณะที่เขาฝึ กนํากิจกรรม:
a. ค่อย ๆ หันเหวิทยากรให้เปลี่ยนเป็ นการถามหากเขาเริ่มสอนแบบบรรยาย
b. เตือนให้วิทยากรใช้การยอมรับ สํารวจ เชื่อมโยง และฝึ กปฏิบตั ิ ในขณะนําการอภิปราย
c. เตือนให้วิทยากรให้ชมผูเ้ ข้าอบรมและพยายามช่วยให้ทกุ คนมีส่วนร่วมในการอภิปราย
9. สลับบทบาทเพื่อให้ทกุ คนได้ฝึกเป็ นวิทยากรอย่างน้อยหนึง่ ครัง้ หากจําเป็ นให้ใช้สถานการณ์จาํ ลองซํา้ ได้
10. นําการอภิปรายสัน้ ๆ เพื่อให้ทบทวนประสบการณ์ของการนํากิจกรรมการฝึ กทักษะนี:้
a. คุณรูส้ กึ อย่างไรบ้างเมื่อเป็ นวิทยากรนํากิจกรรมนี?้ อะไรที่คณ
ุ ทําแล้วได้ผลดี? อะไรที่เป็ นปั ญหา?
b. การสวมบทบาทเป็ นผูป้ กครองแล้วทํากิจกรรมนีเ้ ป็ นอย่างไรบ้าง? มีอะไรที่คณ
ุ ชอบบ้างในการนํากิจกรรมนีข้ อง
วิทยากร?
c. มีส่วนไหนของกิจกรรมนีบ้ า้ งไหมที่คณ
ุ กังวลใจหากคุณจะต้องนํากิจกรรมนีก้ บั ผูป้ กครอง?
หมายเหตุ: บันทึกข้อกังวลหรือปั ญหาบางข้อที่ผเู้ ข้าอบรมยกขึน้ มา ถ้ามีเวลามากพออาจช่วยให้กลุ่มคิดหาทางแก้ไข แต่
หากไม่มเี วลาก็เอาติดไว้ท่ี “กระดานแจ้งข่าว” ก่อน เพื่อจะได้เอามาพูดคุยกันในวันสุดท้ายของการอบรมต่อไป
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คําถามทีค่ วรใช้หลังจบชั่วโมงทีส่ ี่:
• คุณรูส้ กึ อย่างไรบ้างเมื่อเป็ นวิทยากรนํากิจกรรมนี?้ อะไรที่คณ
ุ ทําแล้วได้ผลดี? อะไรที่เป็ นปั ญหา?
• การสวมบทบาทเป็ นผูป้ กครองแล้วทํากิจกรรมนีเ้ ป็ นอย่างไรบ้าง? มีอะไรที่คณ
ุ ชอบบ้างในการนํากิจกรรมนีข้ องวิทยากร?
• มีส่วนไหนของกิจกรรมนีบ้ า้ งไหมที่คณ
ุ กังวลใจหากคุณจะต้องนํากิจกรรมนีก้ บั ผูป้ กครอง?
พักรับประทานอาหารกลางวัน
หน่วยการเรียนรู้ทส่ี ิบเอ็ด: ชั่วโมงทีห่ ้า – สิ่งต่าง ๆ ทีเ่ ราทําเป็ นประจําอยูท่ ุกวัน
การเตรียมตัว
1. ทบทวนชั่วโมงทีห่ า้ ในคู่มือวิทยากร (หน้า 184 ถึง 208)
2. ทบทวนเนือ้ หาต่อไปนี:้
• การกําหนดกฎระเบียบของบ้านและกิจวัตรประจําวันกับเด็ก (หน้า 187)
• การให้เด็กมีส่วนร่วมในการกําหนดกฎระเบียบของบ้าน (หน้า 196)
ข้อสังเกตสําหรับวิทยากรฝึ กอบรม (TRAINER)
เริ่มหน่วยการเรียนรูน้ ีโ้ ดยการอธิบายให้ผเู้ ข้าอบรมฟังว่าขณะนีเ้ รากําลังเข้าสู่ช่วั โมงทีห่ า้ ของหลักสูตรแล้ว คุณจะนําการอบรมให้ดู
เป็ นแบบอย่างต่อไปโดยให้ผเู้ ข้าอบรมสมมุติตวั เองเป็ นผูป้ กครอง:
1. ให้คณ
ุ แสดงบทบาทจําลองโดยการกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าอบรมเมื่อเขากลับมาจากการรับประทานอาหารกลางวัน
โดย
สมมุติวา่ เขาเพิง่ มาถึงห้องอบรมในสัปดาห์ท่หี า้ ของการอบรม (เช่น กล่าวว่า “ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วั โมงทีห่ า้ ของการ
อบรม PLH-YC!”)
2. สาธิตการชมโดยการขอบคุณที่เขาพยายามมาเข้าอบรมแม้ว่าจะมีภารกิจมากในชีวติ อยู่แล้วก็ตาม
3. ชีใ้ ห้ดวู ่าตอนนีเ้ ขามาถึงส่วนไหนของบ้านแห่งการเกือ้ หนุนแล้ว (คือ ระดับที่หา้ ของฝาผนัง)
4. ขอให้ทบทวนก้อนอิฐบล็อกหรือหลักการที่สาํ คัญจากชัว่ โมงทีห่ า้ ของหลักสูตร
5. อธิบายสัน้ ๆ ถึงวัตถุประสงค์หลักของชัว่ โมงทีห่ า้ คือ:
ผูป้ กครอง/ผูด้ ูแลเด็กจะได้เรียนรูว้ ธิ ีชว่ ยให้ลกู มีวนิ ยั ในตนเองและมีความรับผิดชอบโดยการกําหนดกฎระเบียบของบ้าน
และกิจวัตรประจําวัน
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สิ่งต่าง ๆ ทีเ่ ราทําอยู่ทกุ วัน
ในช่วงต่อไปของหน่วยการเรียนรูน้ ี ้ ผูเ้ ข้าอบรมจะมีโอกาสได้ฝึกปฏิบตั ิการนํากิจกรรมการใช้เรือ่ งเล่าพร้อมภาพประกอบ
อภิปรายกลุ่ม และการฝึ กทักษะ คุณจะมีเวลาประมาณ 75 นาที เพื่อทํากิจกรรมนี ้

การ

เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ (20 นาที)
เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบสําหรับฝึ กปฏิบตั ิจากชั่วโมงทีห่ า้ :
• เรื่องที่ 12: การให้เด็กมีส่วนร่วมในการกําหนดระเบียบของบ้าน (หน้า 193)
• เรื่องที่ 13: การเตรียมตัวเข้านอน (หน้า 198)
ผู้เข้าอบรมฝึ กการนํากิจกรรม เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบจากชั่วโมงทีห่ ้า:
1. แบ่งผูเ้ ข้าอบรมออกเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละอย่างน้อย 6 คน
2. ขอให้จบั คูแ่ ล้วตกลงกันว่าใครจะเป็ นวิทยากรและใครจะเป็ นวิทยากรร่วม
3. หากมีเศษที่ทาํ ให้บางกลุ่มมีนอ้ ยกว่า 6 คน ขอให้ในกลุ่มนัน้ เป็ นวิทยากรเพียงคนเดียว (ไม่ตอ้ งมีวทิ ยากรร่วม)
4. มอบหมายให้แต่ละคู่ (หรือคนเดียว) ใช้เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบหนึง่ เรื่องสําหรับฝึ กเป็ นวิทยากรนํากิจกรรมกับกลุ่ม
ของตนเอง
5. ให้เวลาประมาณ 5 นาที เพื่ออ่านเรือ่ งเล่าพร้อมภาพประกอบเพื่อเตรียมนํากลุ่มทํากิจกรรมนี:้
a. อ่านรายการก้อนอิฐบล็อกที่ให้ไว้ใต้แต่ละเรื่องในคู่มือของตนเอง
b. ทบทวนคําถามสําหรับนําการอภิปรายที่ให้ไว้ คิดหาวิธีเรียบเรียงคําพูดใหม่ให้เป็ นสํานวนของตนเอง
c. อาจเขียนบันทึกเพิม่ เติมในคู่มือว่าจะช่วยผูป้ กครองให้ระบุกอ้ นอิฐบล็อกสําหรับแต่ละเรื่องได้อย่างไร
คําถามอะไร

จะใช้

6. ให้เวลาวิทยากรประมาณ 10 นาทีสาํ หรับเรื่องเล่าแต่ละเรื่อง เพื่อทํางานกับกลุ่ม
7. เดินไปมารอบ ๆ ห้องเพื่อคอยฟังและให้ความช่วยเหลือวิทยากรในขณะที่ฝึกทํากิจกรรมนี:้
a. ค่อย ๆ หันเหวิทยากรให้เปลี่ยนเป็ นการถามหากเขาเริ่มสอนแบบบรรยาย
b. เตือนให้วิทยากรใช้การยอมรับ สํารวจ เชื่อมโยง และฝึ กปฏิบตั ิ ในขณะนําการอภิปราย
c. เตือนให้วิทยากรให้ชมผูเ้ ข้าอบรมและพยายามช่วยให้ทกุ คนมีส่วนร่วมในการอภิปราย
8. บอกให้กลุ่มหยุดทุกครั้งทีจ่ บหนึ่งเรื่อง:
a. ขอให้วิทยากรร่วมจากแต่ละกลุ่มรายงานในกลุ่มใหญ่ว่ากลุ่มของตนเองได้ระบุว่ามีอะไรบ้างที่ถือเป็ นก้อนอิฐ
บล็อกที่สาํ คัญ
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b. คุณอาจจะต้องช่วยให้เขาเรียบเรียงคําพูดเสียใหม่ให้เป็ นเหมือนเทคนิคที่นาํ ไปใช้ได้ (เช่น “เรียกชื่อเด็ก” หรือ
“สังเกตให้ออกเมื่อเด็กรูส้ กึ ไม่สบายใจ”) แทนที่จะเป็ นการพูดแบบบรรยายสิ่งที่สงั เกตเห็นว่ามีอะไรเกิดขึน้ ใน
เรื่องเล่าเท่านัน้ (เช่น “พ่อเรียกชื่อเด็ก” หรือ “แม่พดู กับลูกว่าแม่สงั เกตเห็นว่าลูกไม่สบายใจ)
c. ถามกลุ่มว่ามีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องเล่าที่ใช้หรือไม่ (คําแนะนํา: เมื่อเขาบอกให้ถามย้อนกลับไป
ว่า: “แล้วพวกเราคิดว่าอย่างไรล่ะ?”)
9. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมแต่ละคนบอกว่ามีอะไรบ้างหนึ่งอย่างที่เขาชอบเกี่ยวกับวิธีนาํ กิจกรรมของวิทยากร
10. สลับบทบาทเวียนไปเพื่อให้วิทยากรแต่ละคู่หรือแต่ละคนได้มีโอกาสฝึ กนํากิจกรรมนี ้
11. นําการอภิปรายสัน้ ๆ เพื่อให้ทบทวนประสบการณ์ของการนํากิจกรรมนี:้
a. คุณรูส้ กึ อย่างไรบ้างเมื่อเป็ นวิทยากรนํากิจกรรมนี?้ อะไรที่คณ
ุ ทําแล้วได้ผลดี? อะไรที่เป็ นปั ญหา?
b. การสวมบทบาทเป็ นผูป้ กครองแล้วทํากิจกรรมนีเ้ ป็ นอย่างไรบ้าง? มีอะไรที่คณ
ุ ชอบบ้างในการนํากิจกรรมนีข้ อง
วิทยากร?
c. มีส่วนไหนของกิจกรรมนีบ้ า้ งไหมที่คณ
ุ กังวลใจหากคุณจะต้องนํากิจกรรมนีก้ บั ผูป้ กครอง?
อภิปรายกลุ่ม (30 นาที)
1. ก่อนอื่นให้สาธิตการนําการอภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมการให้เด็กมีส่วนร่วมในการกําหนดกฎระเบียบของบ้าน (หน้า 196):
a. ใช้คาํ ถามในคู่มือวิทยากรเพื่อนําการอภิปราย
b. เขียนความคิดเห็นที่ได้จากผูป้ กครองลงบนกระดาษฟลิปชาร์ต
2. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมคนหนึ่งออกมาฝึ กเป็ นวิทยากรนําการอภิปราย
การอภิปราย

ควรให้เขาใช้คาํ ถามในคูม่ ือวิทยากรเพื่อช่วยในการนํา

3. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมอีกคนหนึง่ ออกมาฝึ กเป็ นวิทยากรร่วม ทําหน้าที่จดบันทึกความเห็นของผูป้ กครองลงบนกระดาษฟลิป
ชาร์ตหรือสมุดบันทึก
4. ให้อภิปรายกันในกลุ่มย่อยว่าเพราะอะไรทักษะเหล่านีจ้ งึ น่าจะมีประโยชน์ต่อลูกของเขาเองด้วย
5. ให้เวลากลุ่มย่อยอภิปรายประมาณ 10 นาที;
6. เรียกให้กลับมารวมกันในกลุ่มใหญ่แล้วขอให้วิทยากรเล่าให้ฟังว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่สาํ คัญ 2-3 ประเด็นที่กลุ่มนํามา
อภิปราย
7. ถามกลุ่มว่ามีคาํ ถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนีอ้ ีกไหม แล้วให้กลุ่มคิดหาคําตอบที่เป็ นไปได้ (โดยการย้อนถามกลุ่มอีก “นั่นเป็ น
คําถามที่ดมี าก พวกเราคิดว่าอย่างไรล่ะ?)
การฝึ กทักษะ (30 นาที)
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ผูเ้ ข้าอบรมควรฝึ กการนํากิจกรรมต่อไปนีโ้ ดยใช้บทบาทสมมุติจากชั่วโมงทีห่ า้ :
• การให้เด็กมีส่วนร่วมในการกําหนดกฎระเบียบของบ้าน (หน้า 197)
• การสร้างกิจวัตรประจําวัน (หน้า 201)
คุณควรสาธิตการทํากิจกรรมนีใ้ ห้ดใู นกลุ่มใหญ่ก่อนที่จะให้แยกไปฝึ กปฏิบตั ิในกลุ่มสามคน
เนื่องจากการแสดงบทบาทสมมุติเหล่านีม้ ีหลายขัน้ ตอนมาก จึงควรเขียนไว้บนกระดาษฟลิปชาร์ตเพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมใช้เป็ นแนวทาง
ได้ ขอให้เขาเสนอคําแนะนําสําหรับขัน้ ตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1. แสดงให้ดเู ป็ นตัวอย่างในกลุ่มใหญ่สาํ หรับแต่ละกิจกรรม
2. แบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละสามคน
3. ขอให้แต่ละกลุ่มเลือกว่าใครจะฝึกเป็ นวิทยากรก่อน
4. อีกสองคนที่เหลือสมมุติตวั เองเป็ นผูป้ กครอง
5. วิทยากรฝึ กการนําผูป้ กครองให้แสดงตามบทบาทสมมุติ
6. ผูเ้ ข้าอบรมให้คาํ วิจารณ์เชิงบวกแก่วิทยากรหลังฝึ กเสร็จแล้ว
7. ควรทําหลังจากวิทยากรได้สรุปทบทวนกับ “ผูป้ กครอง” เกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาในการฝึ กทักษะเสร็จแล้ว
8. เดินไปรอบ ๆ ห้องเพื่อคอยฟังและให้ความช่วยเหลือวิทยากรในขณะที่เขาฝึ กนํากิจกรรม:
a. ค่อย ๆ หันเหวิทยากรให้เปลี่ยนเป็ นการถามหากเขาเริ่มสอนแบบบรรยาย
b. เตือนให้วิทยากรใช้การยอมรับ สํารวจ เชื่อมโยง และฝึ กปฏิบตั ิ ในขณะนําการอภิปราย
c. เตือนให้วิทยากรให้ชมผูเ้ ข้าอบรมและพยายามช่วยให้ทกุ คนมีส่วนร่วมในการอภิปราย
9. สลับบทบาทเพื่อให้ทกุ คนได้ฝึกเป็ นวิทยากรอย่างน้อยหนึง่ ครัง้ หากจําเป็ นให้ใช้สถานการณ์จาํ ลองซํา้ ได้
10. นําการอภิปรายสัน้ ๆ เพื่อให้ทบทวนประสบการณ์ของการนํากิจกรรมการฝึ กทักษะนี:้
a. คุณรูส้ กึ อย่างไรบ้างเมื่อเป็ นวิทยากรนํากิจกรรมนี?้ อะไรที่คณ
ุ ทําแล้วได้ผลดี? อะไรที่เป็ นปั ญหา?
b. การสวมบทบาทเป็ นผูป้ กครองแล้วทํากิจกรรมนีเ้ ป็ นอย่างไรบ้าง? มีอะไรที่คณ
ุ ชอบบ้างในการนํากิจกรรมนีข้ อง
วิทยากร?
c. มีส่วนไหนของกิจกรรมนีบ้ า้ งไหมที่คณ
ุ กังวลใจหากคุณจะต้องนํากิจกรรมนีก้ บั ผูป้ กครอง?
หมายเหตุ: บันทึกข้อกังวลหรือปั ญหาบางข้อที่ผเู้ ข้าอบรมยกขึน้ มา ถ้ามีเวลามากพออาจช่วยให้กลุ่มคิดหาทางแก้ไข แต่
หากไม่มเี วลาก็เอาติดไว้ท่ี “กระดานแจ้งข่าว” ก่อน เพื่อจะได้เอามาพูดคุยกันในวันสุดท้ายของการอบรมต่อไป
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คําถามทีค่ วรใช้หลังจบชั่วโมงทีห่ ้า:
• คุณรูส้ กึ อย่างไรบ้างเมื่อเป็ นวิทยากรนํากิจกรรมนี?้ อะไรที่คณ
ุ ทําแล้วได้ผลดี? อะไรที่เป็ นปั ญหา?
• การสวมบทบาทเป็ นผูป้ กครองแล้วทํากิจกรรมนีเ้ ป็ นอย่างไรบ้าง? มีอะไรที่คณ
ุ ชอบบ้างในการนํากิจกรรมนีข้ องวิทยากร?
• มีส่วนไหนของกิจกรรมนีบ้ า้ งไหมที่คณ
ุ กังวลใจหากคุณจะต้องนํากิจกรรมนีก้ บั ผูป้ กครอง?
เอาข้อกังวลหรือปั ญหาบางข้อที่ผเู้ ข้าอบรมยกขึน้ มาติดไว้ท่ี “กระดานแจ้งข่าว” ก่อน เพื่อจะได้เอามาพูดคุยกันในวันสุดท้ายของ
การอบรมต่อไป
พักรับประทานอาหารว่าง
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 12: ชั่วโมงทีห่ ก – การจัดการกับการร้องดิน้ อาละวาดและพฤติกรรมเชิงลบทีเ่ รียกร้องความสนใจ
และกดดัน
การเตรียมตัว
1. ทบทวนชั่วโมงทีห่ กในคู่มือวิทยากร (หน้า 209 ถึง 239)
2. เตรียมกระดาษฟลิปชาร์ตเพื่อบันทึกรายการพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาของเด็ก
3. ทบทวนเนือ้ หาต่อไปนี:้
• การเพิกเฉยต่อพฤติกรรมเชิงลบที่เรียกร้องความสนใจและกดดัน (หน้า 228)
ข้อสังเกตสําหรับวิทยากรฝึ กอบรม (TRAINER)
เริ่มหน่วยการเรียนรูน้ ีโ้ ดยการอธิบายให้ผเู้ ข้าอบรมฟังว่าขณะนีเ้ รากําลังเข้าสู่ช่วั โมงทีห่ กของหลักสูตรแล้ว คุณจะนําการอบรมให้ดู
เป็ นแบบอย่างต่อไปโดยให้ผเู้ ข้าอบรมสมมุติตวั เองเป็ นผูป้ กครอง:
1. ให้คณ
ุ แสดงบทบาทจําลองโดยการกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าอบรมเมื่อเขากลับมาจากการรับประทานอาหารกลางวัน
โดย
สมมุติวา่ เขาเพิง่ มาถึงห้องอบรมในสัปดาห์ท่หี า้ ของการอบรม (เช่น กล่าวว่า “ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชว่ั โมงทีห่ กของการ
อบรม PLH-YC!”)
2. สาธิตการชมโดยการขอบคุณที่เขาพยายามมาเข้าอบรมแม้ว่าจะมีภารกิจมากในชีวติ อยู่แล้วก็ตาม
3. ชีใ้ ห้ดวู ่าตอนนีเ้ ขามาถึงส่วนไหนของบ้านแห่งการเกือ้ หนุนแล้ว (คือ ระดับที่หนึ่งของหลังคา)
4. ขอให้ทบทวนก้อนอิฐบล็อกหรือหลักการที่สาํ คัญจากชัว่ โมงทีห่ กของหลักสูตร
5. อธิบายสัน้ ๆ ถึงวัตถุประสงค์หลักของชัว่ โมงทีห่ ก คือ:
ผูป้ กครอง/ผูด้ ูแลเด็กจะได้เรียนรูว้ ธิ ีการเพิกเฉยเพือ่ ลดพฤติกรรมเชิงลบทีเ่ รียกร้องความสนใจและกดดัน
อธิบายให้วิทยากรฟังว่าไม่มีเด็กที่ไม่ดีหรือเด็กที่มีปัญหา มีแต่พฤติกรรมที่ไม่ดีหรือเป็ นปั ญหาเท่านัน้ ถ้าผูป้ กครอง/ผูด้ แู ลเด็กมุง่
ความสนใจอยู่ท่ีพฤติกรรมเท่านัน้ ก็จะทําให้จาํ ได้ง่ายกว่าว่าเด็กควรได้รบั ความรักและกําลังใจและการดูแลอย่างมากที่สดุ ที่เขา
ควรจะได้รบั
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การระบุพฤติกรรมทีเ่ ป็ นปั ญหา (40 นาที)
1. เขียนที่ขอบบนของกระดาษฟลิปชาร์ตว่า “พฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา” แล้วแบ่งกระดาษออกเป็ นสามคอลัมน์
2. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมทํารายการพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาที่ผปู้ กครองมักพบบ่อยในเด็กที่ตนดูแล
ปั ญหาในเด็กอายุ 2 ถึง 9 ขวบ

ขอให้คดิ ถึงพฤติกรรมที่เป็ น

3. เขียนพฤติกรรมเหล่านีล้ งในคอลัมน์ซา้ ยมือของกระดาษ ใช้พนื ้ ที่ตรงนีบ้ นั ทึกพฤติกรรมจํานวนมากที่สดุ ที่จะทําได้
4. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมระบุพฤติกรรมเชิงบวกทีต่ รงกันข้ามกับพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาแต่ละอย่าง เขียนลงไปในคอลัมน์กลาง
5. ถามผูเ้ ข้าอบรมว่าพฤติกรรมเหล่านีพ้ บบ่อยในกลุ่มอายุไหน หรือพบได้ทกุ ช่วงอายุ ให้ระบุแต่ละพฤติกรรมว่าเกิดขึน้
ในช่วงวัยหัดเดิน วัยเด็กตอนต้น หรือวัยเด็กตอนกลาง
6. อธิบายว่ากิจกรรมในชั่วโมงนีจ้ ะช่วยให้วิทยากรช่วยผูป้ กครอง/ผูด้ แู ลเด็กเริ่มคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่จะลดพฤติกรรมเชิงลบ
เหล่านี ้ และเพิ่มพฤติกรรมเชิงบวก
ข้อสังเกตสําหรับวิทยากรฝึ กอบรม (Trainer): ขอให้ทาํ กิจกรรมปลุกพลังหรืออบอุ่นร่างกายเพราะผูเ้ ข้าอบรมน่าจะต้องนั่งอยู่
กับที่นานแล้ว!
การอภิปรายกลุ่ม: การเพิกเฉยต่อพฤติกรรมเชิงลบทีเ่ รียกร้องความสนใจและกดดัน (20 นาที)
1. อธิบายให้กลุ่มฟั งว่าการเพิกเฉยจะใช้ได้ดีสาํ หรับเด็กวัยหัดเดินและเด็กเล็ก แต่จะใช้ได้ดีท่สี ดุ สําหรับเด็กในช่วงอายุ 4 ถึง
9 ขวบ
2. ใช้เรือ่ งเล่าพร้อมภาพประกอบเรือ่ งที่ 14 (การยอมให้กบั พฤติกรรมเรียกร้องความสนใจและกดดัน) และเรื่องที่ 15 (การ
เพิกเฉยต่อพฤติกรรมกดดันเรียกร้องโดยทําทัง้ ครอบครัว) เพื่อระบุว่ามีอะไรบ้างที่เป็ นก้อนอิฐบล็อกของวิธีเพิกเฉยต่อ
พฤติกรรมเชิงลบที่เรียกร้องความสนใจและกดดัน ว่าจะทําได้อย่างไร:
a. ขอให้พยายามหันเหความสนใจของเด็กก่อน
b. การเพิกเฉยต้องให้ทกุ คนในครอบครัวทําด้วยกัน
c. ขอให้ใช้วิธีการสงบอารมณ์ในขณะที่เพิกเฉยต่อการร้องดิน้ อาละวาดหรือพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจแบบอื่น ๆ
d. เตรียมใจยอมรับปฏิกิรยิ าของเด็กที่จะหงุดหงิดมากขึน้ ในตอนแรกเมื่อคุณเริ่มเพิกเฉยกับพฤติกรรมทางลบของเขา
e. เมื่อเด็กหยุดพฤติกรรมที่ไม่ดี ให้ชมพฤติกรรมที่ดีท่เี กิดขึน้ ถัดไปทันที
3. นําการอภิปรายกลุ่มว่าเพราะอะไรการหันเหพฤติกรรมจึงน่าจะมีประโยชน์ต่อเด็ก:
• เด็กจะเรียนรูอ้ ะไร ถ้าคุณไม่ให้ความสนใจกับพฤติกรรมเรียกร้องกดดันของเขา?
• การเพิกเฉยต่อพฤติกรรมเรียกร้องกดดันของเด็กจะมีประโยชน์ต่อผูป้ กครองอย่างไร?
การฝึ กทักษะ (20 นาที)
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1. ฝึ กการเพิกเฉยในกลุ่มใหญ่โดยให้อาสาสมัครสองคนออกมาฝึ กก่อน ตามสถานการณ์จาํ ลองต่อไปนี:้
• เด็กกําลังร้องงอแงขอเงินไปซือ้ ขนม
• ผูป้ กครองบอกเด็กว่าจะให้กินขนมหลังจากกินอาหารเย็นเสร็จแล้ว และหันเหความสนใจของเด็กไปหาสิ่งใหม่โดย
พูดว่า: “มาช่วยแม่จดั โต๊ะเตรียมกินอาหารเย็นกันดีกว่านะ”
• เด็กยังร้องงอแงต่อไปอีก
• ผูป้ กครองเพิกเฉยพฤติกรรมเด็กโดยใช้เทคนิคสงบอารมณ์
• เด็กหยุดร้องเมื่อสังเกตว่าไม่ได้รบั ความสนใจ
• เด็กเริ่มเล่นเงียบ ๆ
• ผูป้ กครองชมที่เด็กเล่นเงียบ ๆ
2. ให้ผเู้ ข้าอบรมแบ่งกลุม่ ย่อยกลุ่มละสามคน แล้วฝึ กเป็ นวิทยากรหนึ่งคน เป็ นผูป้ กครองสองคน
3. กลับมาอภิปรายกันในกลุม่ ใหญ่ว่ามีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรบ้าง
กิจกรรมปิ ดท้าย (15 นาที)
การมอบหมายงานให้ไปทําทีบ่ ้าน
มอบหมายงานต่อไปนีใ้ ห้ผเู้ ข้าอบรมไปทําที่บา้ น:
1. ใช้เวลา 5 นาทีตามลําพังกับลูกคืนนี ้ – ถ้าคุณมีลกู อยู่ท่บี า้ น! ให้เด็กเป็ นฝ่ ายเลือกว่าอยากทําอะไรและให้เด็กเป็ นฝ่ ายนํา
2. อ่านทบทวนบทต่อไปนีใ้ นคู่มือวิทยากร:
a. ชั่วโมงที่เจ็ดและแปด
b. จดคําถามที่คณ
ุ อาจมีสาํ หรับส่วนนีข้ องหลักสูตร
3. ให้รางวัลตัวเองที่ได้เข้าอบรมถึงสามวัน ตัง้ แต่ช่วั โมงที่หนึ่งจนถึงหกของหลักสูตร PLH-YC โดยทําอะไรสักอย่างที่ดี
สําหรับตัวคุณเอง!
เล่าให้เพือ่ นฟั งว่าได้เรียนรู้อะไรหนึ่งอย่าง
ขอให้จบั กลุ่มเป็ นกลุ่มละสามคน แต่ละคนมีเวลาหนึ่งนาทีเพื่อเล่าว่าได้เรียนรูอ้ ะไรไปแล้วบ้างหนึง่ อย่างจากชั่วโมงนี ้
วงแห่งความชืน่ ชม
สาธิตการนํากิจกรรมวงแห่งความชืน่ ชมก่อนที่จะให้จบั คู่ฝึกปฏิบตั ิ
• ขอให้จบั คูก่ บั คนที่น่งั ข้าง ๆ
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• แต่ละคนชมคู่ของตนเอง การชมจะเกี่ยวกับอะไรก็ได้ แต่ขอให้เป็ นการชมที่จริงใจ
• แต่ละคนชมตนเอง
ขอให้ผเู้ ข้าอบรมคิดทบทวนว่าการได้รบั คําชมและการเป็ นผูช้ มทําให้รูส้ กึ อย่างไรบ้าง
หยุดพักสักครู่
ทํากิจกรรมหยุดพักสักครูพ่ ร้อมกัน คุณอาจทําแบบสัน้ ๆ ก็ได้ (ประมาณ 1 นาที):
• หลับตา
• สังเกตความคิด ความรูส้ กึ และความรูส้ กึ ในร่างกาย (15 วินาที)
• มุ่งความสนใจไปที่ลมหายใจ (30 วินาที)
• ขยายความสนใจออกไปทั่วร่างกาย แล้วสังเกตเสียงต่าง ๆ รอบตัว (15 วินาที)
• ลืมตา
กิจกรรมปิ ดท้าย
เราจะจบชั่วโมงการอบรมด้วยกิจกรรมอําลา เปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าอบรมตัดสินใจว่าจะใช้กจิ กรรมอะไร อาจเป็ นการร้องเพลงหนึ่ง
เพลงหรือปรบมือพร้อมกัน
คุณควรขอบคุณทุกคนที่ตงั้ ใจและทํางานหนักระหว่างการอบรม และบอกว่าขณะนีไ้ ด้ผ่านการอบรมในหัวข้อต่อไปนีข้ องหลักสูตร
PLH-YC แล้ว:
• ชั่วโมงการอบรม
o ชั่วโมงที่หนึง่ : การใช้เวลาตามลําพังกับเด็ก
o ชั่วโมงที่สอง: การพูดคุยกันเรื่องอารมณ์ความรูส้ กึ
o ชั่วโมงที่สาม: แสงอาทิตย์แห่งความเอาใจใส่ในเชิงบวก
o ชั่วโมงที่สี่: การช่วยให้เด็กทําตามคําสั่ง
o ชั่วโมงที่หา้ : สิ่งต่าง ๆ ที่เราทําอยูท่ กุ วัน
o ชั่วโมงที่หก: การจัดการกับการร้องดิน้ อาละวาดและพฤติกรรมเชิงลบที่เรียกร้องความสนใจและกดดัน
• ทักษะการนําการอบรมที่สาํ คัญ:
o A-E-C-P
o การพูดคุยเรื่องงานที่มอบหมายให้ไปทําที่บา้ น
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o เรื่องเล่าที่มีภาพประกอบ
o การฝึ กทักษะ
คุณควรขอบคุณทุกคนที่มาเข้าอบรมและขอบคุณความมุ่งมั่นของเขาที่จะช่วยพ่อแม่และผูด้ แู ลเด็กสร้างบ้านแห่งการเกือ้ หนุน
สําหรับครอบครัว!
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วันทีส่ ่ขี องการอบรมวิทยากร
สรุ ปย่อและภาพรวม
วัตถุประสงค์ของการอบรม
เมือ่ จบการอบรมวันทีส่ แี่ ล้ว ผูเ้ ข้าอบรมจะสามารถทําสิง่ ต่อไปนีไ้ ด้
• นําการอบรมชั่วโมงที่เจ็ด และแปด ของหลักสูตร PLH-YC
• นํากิจกรรมหลักของหลักสูตร
• พบผูป้ กครองเพื่อให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลก่อนเริ่มการอบรม
• เข้าใจกระบวนการทุกด้านของการจัดการอบรมหลักสูตรนี ้
การเตรียมตัว
1. อ่านคู่มือวิทยากร PLH-YC บทนํา ตรงส่วนที่เกี่ยวกับการให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลก่อนเริ่มการอบรม และเนือ้ หาชอง
ชั่วโมงที่เจ็ดและแปด
2. เตรียมสไลด์ PowerPoint ที่มเี รื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ (เอกสารเพิ่มเติม 1)
3. พิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนการมาเข้าอบรมเตรียมไว้ (เอกสารเพิม่ เติม 2)
4. พิมพ์สถานการณ์จาํ ลองเพื่อใช้ในการพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทําที่บา้ นเตรียมไว้ (เอกสารเพิ่มเติม 4)
5. หาข้อมูลเกี่ยวกับบริการสวัสดิการสังคมสําหรับครอบครัวในพืน้ ที่ เช่น เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานสวัสดิการสังคม
สําหรับบ้านพักฉุกเฉินของผูถ้ กู กระทําความรุนแรงในครอบครัว กองทุนสงเคราะห์ผยู้ ากไร้ เบอร์โทรศัพท์สาํ หรับสายด่วน
คือ 1300 และสายเด็กของมูลนิธิสายเด็กประเทศไทย คือ 1387
6. อ่านคู่มือวิทยากร PLH-YC บทนํา ตรงส่วนที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมการอบรม
7. เตรียมเอกสารต่อไปนี ้
a. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (เอกสารเพิ่มเติม 2);
b. แบบฟอร์มประวัติรายกรณีของผูเ้ ข้าอบรม (เอกสารเพิ่มเติม 5);
c. แบบฟอร์มรายงานของวิทยากร (เอกสารเพิม่ เติม 6);
d. แบบฟอร์มรายการตรวจสอบของวิทยากร (เอกสารเพิม่ เติม 7);
e. เครื่องมือประเมินวิทยากร PLH-YC (เอกสารเพิ่มเติม 8);
f. แบบสอบถามก่อนและหลังการอบรม: แบบสัน้ (เอกสารเพิ่มเติม 9)
8. ตรวจสอบและยืนยันเรื่องการสั่งอาหารและเครื่องดืม่ สําหรับช่วงพักรับประทานอาหารว่างและอาหารกลางวัน
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9. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องฉายภาพว่าใช้ได้ดี
10. มาถึงห้องอบรมก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่และเตรียมต้อนรับผูเ้ ข้าอบรมที่
มาถึง เป็ นการแสดงตัวอย่างให้เห็นว่าจะต้อนรับผูป้ กครองอย่างไรเมื่อวิทยากรต้องนําการอบรมเอง
11. เตรียมห้องอบรมโดยวางเก้าอีเ้ ป็ นรูปครึง่ วงกลมโดยให้วิทยากรหลักนั่งระหว่างกลางของแถวและวิทยากรร่วมนั่งที่ปลาย
สุดด้านหนึ่งใกล้กบั กระดาษฟลิปชาร์ต
ภาพรวมของชั่วโมงนี้
วันที่สี่จะเป็ นเนือ้ หาของส่วนท้ายของหลักสูตร PLH-YC ที่ยงั ไม่ได้พดู ถึง คือ:
• ชั่วโมงทีเ่ จ็ด: การให้ผลติดตามเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
• ชั่วโมงที่แปด: การทําให้แสงอาทิตย์แห่งความเอาใจใส่ในเชิงบวกเปล่งประกายต่อไป
• การพบผูป้ กครองเพื่อให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลก่อนเริม่ การอบรม
วันที่สี่จะเป็ นโอกาสสุดท้ายที่ผเู้ ข้าอบรมจะได้ฝึกนําการพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทําที่บา้ น คุณควรให้เวลาสัน้ ๆ เพื่อ
สรุปทบทวนในตอนท้ายของกิจกรรมนี ้
ในชั่วโมงที่แปดนีผ้ เู้ ข้าอบรมจะมีโอกาสครัง้ สุดท้ายที่จะนํากิจกรรมเรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบและฝึ กทักษะด้วย
ผูเ้ ข้าอบรมจะได้เรียนรูว้ ิธีให้คาํ ปรึกษาผูป้ กครองเป็ นรายบุคคลก่อนเริ่มการอบรม แม้ว่าการพบผูป้ กครองครัง้ นีจ้ ะเป็ นกิจกรรมแรก
สุดที่ผปู้ กครองจะได้ทาํ
แต่เราเอามาใส่ไว้ในตอนท้ายของการอบรมวิทยากร
เพราะหากจะทําให้ได้ดีจะต้องมีความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ในระดับหนึง่ ก่อน
ในตอนท้ายผูเ้ ข้าอบรมจะได้เรียนรูว้ ิธีบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของการอบรม รวมถึงขัน้ ตอนการส่งปรึกษาต่อ การเตรียมพร้อม
เช่นนีจ้ ะช่วยให้แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ ในช่วงเวลาของการอบรมได้ เป็ นกิจกรรมที่จะได้เรียนรูใ้ นวันที่ 5 ของการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
นี ้
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เนือ้ หาของวันทีส่ ่ี
วัตถุประสงค์ของชั่วโมงนี้
เมือ่ จบวันทีส่ แี่ ล้ว ผูเ้ ข้าอบรมจะสามารถทําสิ่งต่อไปนีไ้ ด้:
• เข้าใจวิธีนาํ การอบรมชั่วโมงที่เจ็ดและแปด ของหลักสูตร PLH-YC
• นํากิจกรรมหลักทัง้ หมดที่มใี นหลักสูตรนี ้
• ให้คาํ ปรึกษาผูป้ กครองเป็ นรายบุคคลก่อนเริ่มการอบรม
• เข้าใจวิธีบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของการอบรม PLH-YC
กิจกรรม

ช่วงเวลา: 8 ชั่วโมงs

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 13: การพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ ้าน ตอนสาม

1 ชั่วโมง 30 นาที

• กิจกรรมต้อนรับเข้าสูก่ ารอบรม

• 15 นาที

• ฝึ กการพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทําที่บา้ น

• 60 นาที

•

สรุปและคิดทบทวนการพูดคุยเรือ่ งกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทําที่บา้ น

• 15 นาที

พักรับประทานอาหารว่าง

15 นาที

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 14: ชั่วโมงทีเ่ จ็ด – การให้ผลติดตามเพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือ

1 ชั่วโมง 15 นาที

• การปรับแนวทางการอบรมสั่งสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมเชิงลบ
• การให้ผลติดตามเมื่อเด็กไม่รว่ มมือและลืมกฎระเบียบของบ้าน
ภาพประกอบ เรื่องที่ 17, 18, และ 19)

• 20 นาที
(เรื่องเล่าพร้อม

• การฝึ กทักษะ
พักรับประทานอาหารกลางวัน

• 25 นาที
• 40 นาที
1 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 15: ชั่วโมงทีแ่ ปด – การทําให้แสงอาทิตย์แห่งความเอาใจใส่ในเชิง 45 นาที
บวกเปล่งประกายต่อไป
• เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ เรื่องที่ 20 และ 21

• 25 นาที

• การฝึ กทักษะ

• 20 นาที

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 16: การให้คาํ ปรึกษาผู้ปกครองเป็ นรายบุคคลก่อนเริ่มการอบรม

1 ชั่วโมง

• การแสดงแบบอย่างของการให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคล

• 15 นาที

• การฝึ กปฏิบตั ิการให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคล

• 30 นาที

• การอภิปรายกลุม่ เรื่องการให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคล

• 15 นาที

พักรับประทานอาหารว่าง

15 นาที

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 17: วิธีบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของการอบรมและขั้นตอนของ 1 ชั่วโมง 45 นาที
กระบวนการส่งปรึกษาต่อ
• 15 นาที
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• โครงสร้างของชั่วโมงกรอบรมแต่ละวัน

• 20 นาที

• การนําเสนอการอบรม

• 20 นาที

• การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

• 25 นาที

• การส่งปรึกษาต่อ

• 25 นาที

• การมอบประกาศนียบัตร
กิจกรรมปิ ดการอบรม

15 นาที
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 13: การพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ ้าน ตอนสาม
กิจกรรมต้อนรับเข้าสู่การอบรม
เริ่มวันที่สี่ของการอบรมวิทยากร PLH-YC ด้วยกิจกรรมต่อไปนี:้
1. ต้อนรับผูเ้ ข้าอบรมแต่ละคนเมื่อเขามาถึง – พยายามจําชื่อของเขาให้ได้!
2. กล่าวต้อนรับทัง้ กลุ่มเพื่อเริ่มชั่วโมงการอบรม
a. ชมผูเ้ ข้าอบรมที่เขาพยายามมาแม้ว่าจะมีภารกิจยุง่ มากในชีวิตก็ตาม
b. พยายามเริ่มให้ตรงเวลาเพื่อให้เป็ นแบบอย่างให้วิทยากรไปทําอย่างเดียวกันกับกลุ่มที่เขานําการอบรม
3. หยุดพักสักครู่ ควรให้ผเู้ ข้าอบรมคนหนึง่ เป็ นคนนํากิจกรรมนี ้
4. การบริหารร่างกาย ควรให้ผเู้ ข้าอบรมอีกคนหนึ่งเป็ นคนนํากิจกรรมนี ้
5. เตือนผูเ้ ข้าอบรมว่าเขาสามารถใช้ค่มู ือเพื่อนําทางหรืออ้างอิงได้
6. ชมผูเ้ ข้าอบรมที่มีความกล้าหาญและนํากิจกรรมในกลุ่มได้!
จําไว้เสมอว่าคุณกําลังแสดงเป็ นแบบอย่างการนําการอบรมผูป้ กครอง ดังนัน้ จึงควรพยายามมีความแข็งขันกระตือรือร้น ดึงดูด
ความสนใจผูเ้ ข้าอบรม และแสดงทัศนคติในเชิงบวก!
การพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ ้าน– ตอนสาม
ฝึ กการพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบให้ไปทําทีบ่ ้าน (60 นาที)
สําหรับครัง้ นีข้ อให้คณ
ุ ไม่ตอ้ งสาธิตการพูดคุยเรือ่ งกิจกรรมทีม่ อบให้ไปทําทีบ่ า้ น เพื่อที่จะได้มีเวลาเหลือพอสําหรับทุกคนที่จะฝึ ก
การนํากิจกรรมที่ตอ้ งใช้สถานการณ์จาํ ลองอย่างน้อยหนึ่งครัง้
ผูเ้ ขาอบรมฝึ กปฏิบตั ิการนําการพูดคุยเรือ่ งกิจกรรมทีม่ อบให้ไปทําทีบ่ า้ นกับกลุ่มย่อยโดยใช้สถานการณ์จาํ ลองจากวันทีส่ ี่ (โปรดดู
เอกสารเพิม่ เติม 4)
ข้อสังเกต: สําคัญมากที่วิทยากรและวิทยากรร่วมจะต้องเคลื่อนไหวไปรอบ ๆ ห้องเพื่อคอยฟั งการพูดคุยและให้ความช่วยเหลือเมื่อ
จําเป็ น
ขั้นตอนการฝึ กปฏิบัติ การพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ ้าน
ขอให้ผเู้ ข้าอบรมบอกขัน้ ตอนของการพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบให้ไปทําทีบ่ า้ น ซึ่งควรจะมีอยู่บนกระดาษฟลิปชาร์ตที่ติดอยู่
บนฝาผนังในห้องแล้ว
1. แบ่งคนออกเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณหกคน
2. ขอให้คนหนึ่งอาสาสมัครออกมาฝึ กเป็ นวิทยากร
3. เตือนให้วิทยากรใช้วิธีการ ยอมรับ สํารวจ เชื่อมโยง ฝึ กปฏิบตั !ิ
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4. ขอให้อีกคนหนึง่ ออกมาเป็ นวิทยากรร่วม ซึง่ ต้องฝึ กช่วยสนับสนุนวิทยากรและจดบันทึกวิธีแก้ปัญหาลงบนกระดาษฟลิป
ชาร์ตหรือสมุดบันทึก
5. ขอให้อีกคนเป็ น “ผูป้ กครอง” คนที่จะเล่าประสบการณ์ให้กลุ่มฟั ง มอบสถานการณ์จาํ ลองจากวันทีส่ ใี่ ห้ผปู้ กครองคนนีใ้ ช้
อ้างอิง (ดูเอกสารเพิ่มเติม 4).
6. แจกสถานการณ์จาํ ลองเรื่องเดียวกันให้ทกุ กลุ่ม เพื่อให้หาวิธีแก้ปัญหาเรื่องเดียวกัน
สถานการณ์จาํ ลองได้เล็กน้อยเพื่อให้เหมาะกับแต่ละช่วงอายุ

แต่อาจปรับรายละเอียดของ

7. สมาชิกที่เหลือของกลุม่ สมมุตติ วั เองเป็ น “ผูป้ กครอง” ด้วย
8. ทบทวนความจํากับกลุ่มว่าขัน้ ตอนสําคัญของการนําการพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบให้ไปทําทีบ่ า้ นมีอะไรบ้าง:
a. ทบทวนความจํากับผูป้ กครอง ว่ากิจกรรมหลักของชั่วโมงคืออะไร: กิจกรรมสําหรับให้ทาํ ที่บา้ นจากชั่วโมงก่อน
คือให้ใช้เวลาอย่างน้อย 5 นาทีตามลําพังกับเด็ก
b. ถามผูป้ กครองว่าก้อนอิฐบล็อกหลักของการใช้เวลาตามลําพังกับเด็กมีอะไรบ้าง (วิทยากรร่วมจดบันทึกคําตอบ
ที่ได้)
c. ขอให้ผปู้ กครองคนหนึ่งเล่าประสบการณ์ให้ฟัง
รายละเอียดของตัวเองลงไปก็ได้

อาจจะอ่านเอาจากสถานการณ์จาํ ลองที่ให้ไปแล้วเพิ่ม

d. ชมผูป้ กครองสําหรับสิ่งที่ดีอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่เขาได้ทาํ แล้ว หรืออาจชมที่ความพยายามหรือความกล้าที่จะ
เล่าปั ญหาให้ฟังก็ได้!
e. พยายามทําความเข้าใจให้ชดั เจนว่าปั ญหาที่ผปู้ กครองเล่านัน้ เป็ นปั ญหาอะไร
ซึ่งจะทําได้กต็ อ้ งอาศัยการ
สํารวจรายละเอียดโดยวิทยากรว่าเกิดอะไรขึน้
บางครัง้ อาจระบุได้ง่าย
แต่บางครัง้ อาจต้องเจาะลึกใน
รายละเอียดจริง ๆ เพื่อให้เข้าใจว่าเพราะอะไรผูป้ กครองหรือเด็กจึงมีพฤติกรรมอย่างนัน้
9. กลุ่มย่อยพยายามสํารวจหาวิธีแก้ปัญหาที่น่าจะทําได้ และผลที่จะเกิดตามมาที่นา่ จะเป็ นไปได้
a. วิทยากรร่วมควรจดบันทึกเฉพาะวิธีแก้ปัญหาที่น่าจะใช้ได้จริงเท่านัน้
b. เปิ ดโอกาสให้ผปู้ กครองเลือกวิธีแก้ปัญหาที่น่าจะเหมาะสมที่สดุ สําหรับสถานการณ์ของเขา
10. หยุดการทํางานของกลุ่มย่อย
a. บอกให้กลุ่มย่อยหยุดก่อนที่เขาจะฝึ กปฏิบตั ิวิธีแก้ปัญหา
b. ขอให้วิทยากรจากแต่ละกลุ่มรายงานว่ากลุ่มของตนเองเลือกวิธีอะไรในการแก้ปัญหา
c. ถ้าวิธีแก้ปัญหานัน้ น่าจะไม่เหมาะที่จะนําไปปฏิบตั ิหรือน่าจะเป็ นอันตราย คุณควรชวนให้กลุม่ พิจารณาว่าผลที่
ติดตามมาจากการใช้วิธีการนัน้ น่าจะเป็ นอย่างไรทัง้ ด้านลบและด้านบวกเพื่อให้เขาได้เรียนรูว้ ธิ ีประเมินด้วย
ตัวเอง
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11. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมทบทวนว่าก้อนอิฐบล็อกที่สาํ คัญมีอะไรบ้าง หรือขัน้ ตอนของการฝึ กปฏิบตั ิกบั ผูป้ กครอง หากจําเป็ น
อาจดูจากที่บนั ทึกไว้ในกระดาษฟลิปชาร์ตได้:
a. กําหนดบทบาท (เช่น ผูป้ กครองและเด็ก) “ผูป้ กครอง” คนที่นาํ ปัญหามาเล่าในกลุ่มควรฝึ กแก้ปัญหาในบทบาท
ของ “ผูป้ กครอง”
b. อธิบายให้กลุ่มฟั งให้ชดั เจนว่า “ผูป้ กครอง” และ “เด็ก” จะต้องทําอะไรบ้าง
c. คอยให้ความช่วยเหลือผูเ้ ข้าอบรมขณะที่เขากําลังฝึ กปฏิบตั ิ (เหมือนเป็ นเงาอยู่ขา้ งหลัง)
d. สรุปทบทวนกับ “เด็ก” ว่าประสบการณ์และความรูส้ กึ เป็ นอย่างไรบ้าง
e. สรุปทบทวนกับ “ผูป้ กครอง” ว่าประสบการณ์และความรูส้ กึ เป็ นอย่างไรบ้าง
f. สนับสนุนให้ “ผูป้ กครอง” นําวิธีแก้ปัญหาที่ได้ฝึกที่น่ไี ปลองใช้ท่ีบา้ น
g. เสนอให้แสดงความคิดเห็นในชั่วโมงต่อไป
h. ขอบคุณและชมผูเ้ ข้าอบรมที่ได้ฝึกปฏิบตั ิ
(ข้อสังเกต: ควรเอากระดาษบันทึกติดไว้บนฝาผนังเช่นเดียวกับรายการอื่น ๆ)
12. การฝึ กปฏิบัติ: กลุ่มย่อยฝึ กใช้วธิ ีแก้ปัญหาต่อไป ควรเดินไปดูรอบ ๆ และคอยให้คาํ แนะนําคนที่สวมบทบาทวิทยากรใน
ขณะที่เขากําลังทํางานกับผูป้ กครองในบทบาทสมมุตินี ้
13. การให้คาํ วิจารณ์: ขอให้ “ผูป้ กครอง” ให้คาํ วิจารณ์เชิงบวกแก่วิทยากรที่ฝึกการนํากิจกรรมในกลุ่มของตนเอง
14. สลับบทบาทเวียนกันไป ผูป้ กครองเปลี่ยนไปเป็ นวิทยากรร่วมและวิทยากรร่วมเปลี่ยนไปเป็ นวิทยากรหลัก วิทยากรหลัก
จะเปลี่ยนไปเป็ นผูป้ กครองที่เป็ นสมาชิกในกลุ่มก็ได้ (แต่ไม่ใช่เป็ นผูป้ กครองที่อยูใ่ นสถานการณ์จาํ ลอง)
15. ทําซํา้ อีกโดยใช้สถานการณ์จาํ ลองอันใหม่ จนกระทั่ง ก) ทุกคนมีโอกาสได้ฝึกแล้ว หรือ ข) หมดเวลา
16. กลับเข้ากลุม่ ใหญ่แล้วทบทวนประสบการณ์ท่ีได้จากการทํากิจกรรมนี ้
สถานการณ์จาํ ลองสําหรับการพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่ให้ไปทําที่บา้ น – วันที่ 4
1. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กชายอายุ 3 ขวบ): ฉันพยายามกําหนดกฎระเบียบของบ้านว่าให้กินนํา้ หวานหรือนํา้ ผลไม้
เฉพาะตอนที่กินข้าวเย็นเท่านัน้ สามีของฉันบอกว่าจะให้เด็กกินตอนไหนก็ได้ เพราะเขาเป็ นคนซือ้ มาเอง เขาให้ลกู ดื่มนํา้ ผลไม้
ก่อนนอนนิดเดียว ลูกชายเราเลยฉี่รดที่นอน ฉันโกรธมากจนต้องบังคับให้สามีเอาผ้าปูท่นี อนลูกไปซัก
2. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กหญิงอายุ 6 ขวบ): ลูกสาวฉันร้องงอแงขอเงินไปซือ้ ขนม ฉันบอกเขาว่ายังกินขนมไม่ได้เพราะ
เรากําลังจะกินข้าวเย็นกันอยู่แล้ว ลูกก็ยงั งอแงต่อ ฉันเลยเพิกเฉย พอเขาเงียบแล้วฉันก็พดู ว่า “ดีมากเลยที่ลกู หยุดร้องงอแง”
แล้วฉันก็เอาเงินให้เธอไปซือ้ ขนมเพื่อเป็ นรางวัล
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3. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กชายอายุ 5 ขวบ): ฉันพาลูกชายไปเที่ยวที่สวนสาธารณะแล้วเขาก็เล่นกับเพื่อนที่น่นั พอถึงเวลา
ต้องกลับบ้านฉันบอกให้เขาตามฉันกลับบ้านด้วย ฉันบอกเขาว่า “น้องเล็ก ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะ” เขาไม่ยอมกลับ ฉันก็เลย
เริ่มออกเดินโดยไม่รอ แม้ว่าฉันจะมองเห็นเขาอยู่ แต่เขามองหาฉันไม่เจอแล้วก็เริ่มร้องไห้ ไม่รูว้ ่าฉันทําผิดไปรึเปล่าเนี่ย”
4. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กหญิงอายุ 2 ขวบ): ฉันมีกฎในบ้านว่าเวลาฉันกําลังพูดธุระทางโทรศัพท์อยู่หา้ มตะโกนเสียงดัง
แต่ลกู สาวฉันก็ลืมเรื่อยเลยและทําให้ฉนั โมโหมาก ฉันไม่รูว้ ่าจะทําไงให้เธอหยุดส่งเสียงดังได้
5. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กหญิงอายุ 5 ขวบ): เวลาลูกชายฉันร้องดิน้ อาละวาด ฉันเพิกเฉยเขาได้นะ แต่กบั ลูกสาวเวลาเขา
ไม่สบายใจฉันจะกอดเขาไว้และพยายามปลอบ เขาร้องไห้บ่อยเวลาอยากได้ของโน่นนี่
6. สถานการณ์ (แม่ของเด็กหญิงอายุ 3 ขวบ): ฉันอยากเริ่มทํากิจวัตรก่อนนอนกับลูกนะ แต่ในบ้านมันวุ่นวายและเสียงดังมาก
เลย ทุกคนแย่งกันพูด ทีวีก็เปิ ดดังมาก และฉันก็ทาํ ให้ลกู สงบไม่ได้
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คําถามทีค่ วรใช้ในขณะทีส่ รุ ปทบทวนการนําการพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ ้าน (15 นาที)
นําการอภิปรายสัน้ ๆ เพื่อสรุปทบทวนประสบการณ์ในการนําการพูดคุยเรือ่ งกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ า้ น
• การที่ตอ้ งเป็ นวิทยากรนํากิจกรรมนีท้ าํ ให้คณ
ุ รูส้ กึ อย่างไร? อะไรที่คณ
ุ ทําแล้วได้ผลดี? มีตรงไหนที่ยากบ้าง?
• คุณรูส้ กึ อย่างไรเวลาที่สวมบทบาทเป็ นผูป้ กครองทํากิจกรรมนี?้ คุณชอบอะไรบ้างเกี่ยวกับวิธีท่ีวิทยากรในกลุ่มของคุณ
นํากิจกรรมนี?้
• มีส่วนไหนของกิจกรรมนีท้ ่ีคณ
ุ กังวลใจบ้างไหม หากคุณจะต้องนํากิจกรรมนีก้ บั ผูป้ กครอง?
หมายเหตุ: บันทึกข้อกังวลหรือปั ญหาบางข้อที่ผเู้ ข้าอบรมยกขึน้ มา ถ้ามีเวลามากพออาจช่วยให้กลุ่มคิดหาทางแก้ไข แต่หากไม่มี
เวลาก็เอาติดไว้ท่ี “กระดานแจ้งข่าว” ก่อน เพื่อจะได้เอามาพูดคุยกันในวันสุดท้ายของการอบรมต่อไป

พักรับประทานอาหารกลางวัน

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 14: ชั่วโมงทีเ่ จ็ด – การให้ผลติดตามเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
การเตรียมตัว
1. ทบทวนชั่วโมงที่เจ็ดในคูม่ ือวิทยากร (หน้า 240 ถึง 273)
2. ทบทวนเนือ้ หาต่อไปนี:้
• เมื่อไหร่ท่ีการหันเหความสนใจและการเพิกเฉยจะใช้ไม่ได้ผล? (หน้า 249)
• คิดหาวิธีให้ผลติดตามจากการไม่ยอมทําตามคําสั่ง (หน้า 258)
• การให้ผลติดตามกับเด็ก (หน้า 265)

ข้อสังเกตสําหรับวิทยากรฝึ กอบรม (TRAINER)
เริ่มหน่วยการเรียนรูน้ โี ้ ดยการอธิบายกับผูเ้ ข้าอบรมว่าขณะนีเ้ รากําลังเข้าไปสู่ช่วั โมงทีเ่ จ็ดของหลักสูตรการอบรมแล้ว
แสดงแบบอย่างการนําการอบรมให้ดโู ดยให้ผเู้ ข้าอบรมสมมุติตวั เองเป็ นผูป้ กครองต่อไป:

คุณก็จะ

1. คุณควรทําเป็ นสถานการณ์จาํ ลองโดยการกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าอบรมกลับมาจากการพักรับประทานอาหาร เหมือนกับว่า
เขาเพิ่งมาถึงที่อบรมในชั่วโมงที่เจ็ดของหลักสูตร (เช่นกล่าวว่า “ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชว่ั โมงทีเ่ จ็ดของการอบรม PLHYC!”)
2. แสดงการชมและขอบคุณให้ดู ว่าเขาพยายามมาเข้าอบรมทัง้ ที่อาจมีภารกิจในชีวิตอื่น ๆ อีกมากมาย
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3. เปิ ดภาพบ้านแห่งการเกือ้ หนุนแล้วชีใ้ ห้ดวู า่ ตอนนีอ้ ยูต่ รงไหนในภาพแล้ว (คือระดับที่สองของหลังคา)
4. ขอให้ทกุ คนทบทวนว่าก้อนอิฐบล็อกหรือหลักการที่สาํ คัญของชัว่ โมงทีเ่ จ็ดมีอะไรบ้าง
5. อธิบายภาพรวมสัน้ ๆ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักของชัว่ โมงทีเ่ จ็ด คือ:
ผูป้ กครอง/ผูด้ ูแลเด็ก เรียนรูว้ ธิ ใี ห้ผลติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ช่วยให้เด็กทําตามคําสัง่ ทําตามกฎระเบียบของ
บ้าน เพือ่ จะได้เรียนรูเ้ รือ่ งการมีวนิ ยั ในตนเองและการมีความรับผิดชอบ
อธิบายให้วิทยากรฟังว่าไม่มีเด็กที่ไม่ดีหรือเด็กที่เป็ นปั ญหา มีแต่พฤติกรรมที่ไม่ดีหรือเป็ นปั ญหาเท่านัน้ ถ้าผูป้ กครอง/ผูด้ แู ลเด็กมุง่
ความสนใจอยู่ท่ีพฤติกรรม ก็จะจําได้งา่ ยกว่าว่าเด็กควรได้รบั ความรักและการเอาใจใส่ ส่งเสริมให้เติบโตอย่างมากที่สดุ ที่จะทําได้
แนวทางการอบรมสั่งสอนเด็กให้สอดคล้องกับพฤติกรรมด้านลบของเด็ก (20 นาที)
1. ย้อนกลับไปดูรายการที่คณ
ุ ทําไว้ในวันที่สามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา
2. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมบอกว่าพฤติกรรมอะไรที่คิดว่าควรใช้วิธหี นั เหก่อนที่จะเป็ นปั ญหามากขึน้ เขียนตัว “ห” ไว้ขา้ งพฤติกรรมนัน้
3. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมบอกว่าพฤติกรรมอะไรที่คิดว่าควรใช้วิธเี พิกเฉย เขียนตัว “พ” ไว้ขา้ งพฤติกรรมนัน้
พฤติกรรมเหล่านีจ้ ะต้ องเป็ นพฤติกรรมเชิงลบทีเ่ รียกร้ องความสนใจหรือกดดันให้ ผ้ ูปกครองตอบสนองเพื่อเด็ก
จะได้ ในสิ่งทีเ่ ขาต้ องการ
4. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมบอกว่าพฤติกรรมอะไรที่คิดว่าควรใช้การให้ผลติดตาม ให้เขียนตัว “ผ” ไว้ขา้ งพฤติกรรมนัน้
a. ควรเป็ นพฤติกรรมที่ไม่รว่ มมือ (เช่น ปฏิเสธไม่ยอมทําตามคําสั่ง) พฤติกรรมก้าวร้าว (เช่น ทุบตีคนอื่น)
พฤติกรรมที่เป็ นอันตราย (เช่น แหย่นวิ ้ เข้าไปที่ปลัก๊ ไฟ) หรือเกี่ยวกับความปลอดภัย (เช่น กลับเข้าบ้านคํ่า)
b. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมคิดหาวิธีให้ผลติดตามที่เหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริงและยุติธรรม
พฤติกรรมเหล่านี ้

เพื่อจะเอามาใช้กบั

c. เขียนผลติดตามลงในคอลัมน์ขวาสุดของกระดาษฟลิปชาร์ต
5. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมบอกว่าพฤติกรรมอะไรที่คิดว่าควรให้เด็กมีสว่ นร่วมในการแก้ปัญหาแทนที่จะให้ผลติดตาม เขียนตัว “ป” ลง
ข้างพฤติกรรมนัน้
6. เขาอาจจะสังเกตได้ว่าพฤติกรรมหลายอย่างการแก้ไขอาจได้ผลดีพอ
แก้ปัญหา!

ๆ

กัน

โดยการให้ผลติดตามหรือโดยให้เด็กร่วม

7. ชมผูเ้ ข้าอบรมที่ทาํ งานหนักมากในชั่วโมงนี!้
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การให้ผลติดตามเมือ่ เด็กไม่ร่วมมือและลืมปฏิบัตติ ามระเบียบของบ้าน (25 นาที)
เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ (25 นาที)
ฝึ กการใช้เรื่องเล่าจากชั่วโมงทีเ่ จ็ด:
• เรื่องที่ 17: วิธีการให้ผลติดตามเมื่อเด็กไม่ยอมทําตามคําสั่ง (หน้า 250)
• เรื่องที่ 18: การใช้การเพิกเฉยและการให้ผลติดตามร่วมกัน (หน้า 255)
• เรื่องที่ 19: ผลติดตามจากการไม่ทาํ ตามระเบียบของบ้าน (หน้า 261)
ข้อสังเกตสําหรับวิทยากรฝึ กอบรม: แทนที่จะปล่อยให้วิทยากรนํากิจกรรมการใช้เรือ่ งเล่า คุณควรทําให้ดเู ป็ นตัวอย่างโดยให้
วิทยากรสวมบทบาทเป็ นผูป้ กครอง
1. อธิบายให้ฟังว่าการให้ผลติดตามจะใช้ได้ดีท่สี ดุ สําหรับเด็กในวัย 4 ถึง 9 ขวบ
2. ใช้เรื่องที่ 17 (การให้ผลติดตามเมื่อเด็กไม่ยอมทําตามคําสั่ง) เรื่องที่ 18 (การใช้การให้ผลติดตามและการเพิกเฉยพร้อม
กัน) และเรื่องที่ 19 (การให้ผลติดตามเมื่อเด็กไม่ทาํ ตามระเบียบของบ้าน) เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมองเห็นได้ว่าอะไรคือก้อนอิฐ
บล็อกที่แสดงวิธกี ารใช้การให้ผลติดตามเมื่อเด็กไม่ยอมทําตามคําสั่ง:
a. เปิ ดโอกาสให้เด็กเลือกว่าจะยอมทําตามคําสั่งหรือไม่ก่อนที่จะให้ผลติดตาม “ถ้าลูกไม่ทาํ ตอนนี ้ ลูกจะไม่ได้เล่น
ของเล่นหลังกินข้าวเย็นนะ”
b. ให้เวลาเด็กประมาณ 5-10 วินาทีเพื่อทําตามคําสั่งหลังจากเปิ ดโอกาสให้เลือกแล้ว
c. หากคุณจําเป็ นต้องให้ผลติดตาม เมื่อให้เสร็จแล้วให้ทาํ กิจกรรมอืน่ ต่อทันที แทนที่จะยืนยันให้เด็กทําตามคําสั่ง
เดิมอยู่
d. นิ่งสงบไว้เมื่อเด็กปฏิเสธไม่ยอมทําตามคําสั่ง
e. เมื่อคุณให้ผลติดตามกับเด็กแล้ว ต้องปฏิบตั ิตามนัน้ จริง ๆ (ไม่ใช่ข่เู ฉย ๆ แล้วไม่ได้ทาํ อะไร)
f. จําไว้ว่าเมื่อเด็กงอแงหรือร้องดิน้ อาละวาดให้ใช้วิธีเพิกเฉยเพื่อจัดการ
3. นําการอภิปรายในกลุม่ ว่าเพราะอะไรการให้ผลติดตามจึงน่าจะได้ผลดีกว่าการตีหรือดุดา่ :
• การสอนให้เด็กรูว้ า่ เวลาเราทําอะไรไม่ดีแล้วจะมีผลติดตามมามีประโยชน์อย่างไร? และผลที่ติดตามมาจากการทําดี
จะเป็ นอย่างไร?
• ประโยชน์ของการให้ผลติดตามที่เป็ นเหตุผลและปราศจากความรุนแรงแทนที่จะตะโกนดุดา่ หรือตีเด็กคืออะไร?
• เพราะอะไรเราจึงควรหลีกเลี่ยงการให้ผลติดตามก่อนทันที? เราจะทําอย่างนัน้ ได้อย่างไร?
ฝึ กปฏิบัติในกลุ่มใหญ่ (10 นาที)
1. ฝึ กการให้ผลติดตามในกลุ่มใหญ่กบั อาสาสมัครสองคน
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2. วิทยากรนําผูเ้ ข้าอบรมฝึ กปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนต่อไปนี:้


กําหนดบทบาทสําหรับการฝึ กปฏิบตั ิในกลุ่มใหญ่ (เช่น ให้เป็ นผูป้ กครอง และ เด็ก)



กําหนดสถานการณ์และใช้พืน้ ที่ให้เหมาะสม



อธิบายให้ชดั เจนว่า “ผูป้ กครอง” และ “เด็ก” จะต้องทําอะไรในขณะฝึ กปฏิบตั ิในกลุ่ม



คอยให้ความช่วยเหลือผูเ้ ข้าอบรมในขณะฝึ กปฏิบตั ใิ นกลุ่ม (คอยเป็ นเงาอยู่ขา้ งหลัง)



เมื่อฝึ กปฏิบตั ิเสร็จแล้วให้สรุปทบทวนกับ “ผูป้ กครอง” ว่าประสบการณ์นนั้ เป็ นอย่างไร รูส้ กึ อย่างไร



สรุปทบทวนกับ “เด็ก” ว่าประสบการณ์นนั้ เป็ นอย่างไร รูส้ กึ อย่างไร



ขอบคุณและแสดงความชื่นชมผูเ้ ข้าอบรมที่ได้ฝึกปฏิบตั ิในกลุ่มใหญ่



จับคู่แล้วฝึ กปฏิบตั ใิ นขณะที่วิทยากรเดินคอยให้ความช่วยเหลือไปรอบห้อง



สรุปทบทวนกับผูเ้ ข้าอบรมหลังจากฝึ กเป็ นคู่แล้ว



ขอบคุณและชมผูเ้ ข้าอบรม

3. หลังจากฝึกเสร็จแล้วผูเ้ ข้าอบรมให้คาํ วิจารณ์เชิงบวกแก่วิทยากร
4. กลับมาเข้ากลุ่มใหญ่อีกครัง้ แล้วถามว่ามีขอ้ สงสัย ความคิดเห็น หรือปั ญหาอุปสรรคอะไรไหม ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรม
ต่อไป
5. คุณควรแสดงรายการต่อไปนีไ้ ว้ให้ทกุ คนเห็นและทําตามได้ตามขัน้ ตอน
เหมือนกับที่วิทยากรจะต้องทําเมื่อนําการอบรมให้ผปู้ กครองจริง:

ผูเ้ ข้าอบรมคนหนึ่งสวมบทบาทเป็ น

“เด็ก”

• เด็กกําลังเล่นของเล่นอยู่ ผูป้ กครองออกคําสั่งเด็ก (“ลูกเก็บของเล่นก่อนนะ”)
• เด็กบอกว่า “ไม่” หรือแกล้งทําเฉย
• ผูป้ กครองเปิ ดโอกาสให้เด็กโดยออกคําสั่งซํา้ อีกครัง้ ใช้คาํ พูดเดิมและพูดช้า ๆ ด้วยนํา้ เสียงที่สงบและมั่นคง แล้ว
บอกเพิ่มเติมว่า:
“ลูกเก็บของเล่นก่อนนะ ไม่งนั้ กินข้าวเย็นแล้วจะไม่ได้เล่นอีก”
• เด็กไม่ยอมทําตามคําสั่ง
• ผูป้ กครองรอ 5 วินาที เด็กก็ยงั ไม่ยอมทําตามคําสั่ง
• ผูป้ กครองพูดว่า “เพราะลูกไม่ยอมเก็บของเล่น หลังกินข้าวแล้วลูกจะไม่ได้เล่นอีกแล้วนะ มาล้างมือแล้วกินข้าวก่อน
เลย”
• เด็กร้องดิน้ อาละวาด ผูป้ กครองเพิกเฉย
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• ผูป้ กครองจะต้องมั่นคงกับการให้ผลติดตามไม่ว่าเด็กจะทําอย่างไรก็ตาม
• ผูป้ กครองแสดงความสนใจในเชิงบวกเมื่อลูกหยุดร้องดิน้ อาละวาด
6. แยกเป็ นกลุ่มละสามคน ให้คนหนึ่งเป็ นวิทยากร อีกสองคนเป็ นผูป้ กครองที่มาเข้าอบรม เพื่อฝึ กการใช้การให้ผลติดตาม
7. กลับเข้ามากลุ่มใหญ่เพื่อสรุปและสอบถามว่ามีขอ้ สงสัยหรือปั ญหาอะไรหรือไม่
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ฝึ กในกลุ่มเล็ก (30 นาที)
ผูเ้ ข้าอบรมฝึ กการนํากิจกรรมโดยใช้บทบาทสมมุตจิ ากชัว่ โมงทีเ่ จ็ดดังต่อไปนี ้ (รอบละ 15 นาที):
• การให้ผลติดตามแก่เด็กเมื่อไม่ยอมทําตามคําสั่ง (หน้า 259)
• การให้ผลติดตามแก่เด็กเมื่อไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบของบ้าน (หน้า 264)
ที่สาํ คัญคือคุณควรแสดงเป็ นตัวอย่างให้ดใู นกลุ่มใหญ่ก่อน แล้วจึงให้แยกกันไปฝึ กในกลุ่มเล็กกลุ่มละสามคน
เนื่องจากการฝึ กโดยใช้บทบาทสมมุตินีม้ ีหลายขัน้ ตอน จึงควรเขียนลงไปบนกระดาษฟลิปชาร์ตแล้วติดไว้ตรงที่ทกุ คนจะมองเห็น
และใช้เป็ นแนวทางได้ สอบถามผูเ้ ข้าอบรมได้ว่ามีคาํ แนะนําอะไรเพิ่มเติมอีกไหม
1. แสดงตัวอย่างการฝึ กปฏิบตั แิ ต่ละอย่างให้กลุ่มใหญ่ดกู ่อน
2. แบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละสามคน
3. ขอให้ตกลงกันในกลุ่มว่าใครจะฝึกเป็ นวิทยากรก่อน
4. อีกสองคนที่เหลือสมมุติตวั เองเป็ นผูป้ กครอง
5. วิทยากรฝึ กการนําผูป้ กครองให้ใช้บทบาทสมมุติ
6. ผูเ้ ข้าอบรมให้คาํ วิจารณ์เชิงบวกแก่วิทยากรหลังจากฝึกเสร็จแล้ว
7. ขัน้ ตอนนีค้ วรทําภายหลังจากที่วทิ ยากรได้สรุปทบทวนกับ “ผูป้ กครอง” เกี่ยวกับประสบการณ์ในการฝึ กทักษะแล้วเท่านัน้
8. เดินไปรอบ ๆ ห้องเพื่อฟั งและให้ความช่วยเหลือแก่วิทยากรในขณะที่กาํ ลังฝึ กนําผูป้ กครองอยู่:
a. ค่อย ๆ หันเหวิทยากรให้เปลี่ยนเป็ นการถามหากเขาเริ่มสอนแบบบรรยาย
b. เตือนให้วิทยากรใช้การยอมรับ สํารวจ เชื่อมโยง และฝึ กปฏิบตั ิ ในขณะนําการอภิปราย
c. เตือนให้วิทยากรให้ชมผูเ้ ข้าอบรมและพยายามช่วยให้ทกุ คนมีส่วนร่วมในการอภิปราย
9. สลับบทบาทเพื่อให้ทกุ คนได้ฝึกเป็ นวิทยากรอย่างน้อยหนึง่ ครัง้ หากจําเป็ นให้ใช้สถานการณ์จาํ ลองเดิม
10. นําการอภิปรายสัน้ ๆ เพื่อสรุปทบทวนประสบการณ์ของการนําการฝึ กทักษะที่ทาํ ไปแล้ว:
a. คุณรูส้ กึ อย่างไรบ้างเมื่อเป็ นวิทยากรนํากิจกรรมนี?้ อะไรที่คณ
ุ ทําแล้วได้ผลดี? อะไรที่เป็ นปั ญหา?
b. การสวมบทบาทเป็ นผูป้ กครองแล้วทํากิจกรรมนีเ้ ป็ นอย่างไรบ้าง? มีอะไรที่คณ
ุ ชอบบ้างในการนํากิจกรรมนีข้ อง
วิทยากร?
c. มีส่วนไหนของกิจกรรมนีบ้ า้ งไหมที่คณ
ุ กังวลใจหากคุณจะต้องนํากิจกรรมนีก้ บั ผูป้ กครอง?
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การใช้ กระดานแจ้ งข่าว บางครัง้ ผูร้ บั การอบรมอาจถามคําถามที่สาํ คัญหรือพูดถึงเรื่องใหม่ทต่ี อ้ งใช้เวลาหากจะอภิปรายกัน ถ้า
กิจกรรมที่กาํ ลังทําอยู่ขณะนัน้ ไม่ได้สมั พันธ์กบั เรื่องที่ยกขึน้ มาพูด หรือหากไม่มีเวลาพอที่จะอภิปรายเรื่องนัน้ ในขณะนัน้ ให้เขียน
คําถาม/หัวเรื่องนัน้ ลงบนกระดาษฟลิปชาร์ตที่ตงั้ ชื่อให้ว่า “กระดานแจ้งข่าว” เพื่อเก็บไว้พดู กันในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
ควรทําอย่างไรถ้ามีผู้ปกครองเสนอแนะว่าควรตีเด็ก
ผูเ้ ข้าอบรมอาจุถามว่าควรทําอย่างไรดีถา้ ผูป้ กครองยืนยันว่าการดุด่าหรือตีเด็กได้ผลดีกว่า ตรงนีค้ ณ
ุ ควรขอบคุณผูถ้ ามก่อนสําหรับ
คําถามที่สาํ คัญมากนี ้ และยํา้ ให้ม่นั ใจว่าจะพูดถึงเรื่องนีแ้ ละปั ญหาอื่น ๆ ในตอนเช้าของวันทีห่ า้ ของการอบรมวิทยากร
แต่อย่างไรก็ดี คุณควรเสนอคําแนะนําดังต่อไปนีด้ ว้ ย:
• ยอมรับก่อน ว่าผูป้ กครองอาจรูส้ กึ โมโหในสถานการณ์นนั้
• ถามผูป้ กครองว่าหากทําเช่นนัน้ (ดุดา่ หรือตี) จะมีผลกระทบทางลบอย่างไรบ้าง
• ถามผูป้ กครองว่าการทําอย่างนัน้ จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผูป้ กครองอย่างไร
• ถามผูป้ กครองว่าการดุดา่ หรือตีจะส่งผลต่อความอยากสื่อสารของเด็กกับผูป้ กครองอย่างไร
• ถามผูป้ กครองว่าจะมีทางเลือกอืน่ ๆ อีกไหมที่จะใช้แทนการตีเด็ก

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 15: ชั่วโมงทีแ่ ปด – ช่วยให้แสงแดดแห่งความสนใจในเชิงบวกฉายต่อไป
การเตรียมตัว
1. ทบทวนชั่วโมงที่แปดในคู่มือวิทยากร (หน้า 274 ถึง 296);
2. ทบทวนเนือ้ หาต่อไปนี:้
• การหาวิธีหลีกเลี่ยงการให้ผลติดตามแก่เด็ก (หน้า 277)
• การช่วยให้เด็กมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (หน้า 278)
ข้อสังเกตสําหรับวิทยากรฝึ กอบรม (TRAINER)
เริ่มหน่วยการเรียนรูน้ โี ้ ดยการอธิบายกับผูเ้ ข้าอบรมว่าขณะนีเ้ รากําลังเข้าไปสู่ช่วั โมงทีแ่ ปดของหลักสูตรการอบรมแล้ว
แสดงแบบอย่างการนําการอบรมให้ดโู ดยให้ผเู้ ข้าอบรมสมมุติตวั เองเป็ นผูป้ กครองต่อไป:

คุณก็จะ

1. คุณควรทําเป็ นสถานการณ์จาํ ลองโดยการกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าอบรมกลับมาจากการพักรับประทานอาหาร เหมือนกับว่า
เขาเพิ่งมาถึงที่อบรมในชั่วโมงที่แปดของหลักสูตร (เช่นกล่าวว่า “ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชว่ั โมงทีแ่ ปดของการอบรม PLHYC!”)
2. แสดงการชมและขอบคุณให้ดู ว่าเขาพยายามมาเข้าอบรมทัง้ ที่อาจมีภารกิจในชีวิตอื่น ๆ อีกมากมาย
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3. เปิ ดภาพบ้านแห่งการเกือ้ หนุนแล้วชีใ้ ห้ดวู า่ ตอนนีอ้ ยูต่ รงไหนในภาพแล้ว (คือแสงอาทิตย์แห่งความเอาใจใส่ในเชิงบวก)
4. ขอให้ทกุ คนทบทวนว่าก้อนอิฐบล็อกหรือหลักการที่สาํ คัญของชัว่ โมงทีแ่ ปดมีอะไรบ้าง
5. อธิบายภาพรวมสัน้ ๆ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักของชัว่ โมงทีแ่ ปดคือ:
 ผูป้ กครอง/ผูด้ ูแลเด็กจะได้เรียนรูว้ ่าจะหาวิธีอนื่ ๆ มาใช้แทนการให้ผลติดตามได้อย่างไร
 ผูป้ กครอง/ผูด้ ูแลเด็กจะได้สรุปทบทวนประสบการณ์ของการมาเข้าอบรมครัง้ นี ้
 ผูป้ กครอง/ผูด้ ูแลเด็กจะได้คดิ หาวิธีชว่ ยเหลือตัวเองในฐานะผูป้ กครองต่อไป
ข้ อสังเกตสําหรับวิทยากรฝึ กอบรม (TRAINER): ส่วนที่เป็ นการสรุปทบทวนของชั่วโมงที่ 8 สําหรับวิทยากรจะทําในวันที่ 5 ของ
การอบรมนี ้
การแก้ปัญหาร่วมกับเด็ก
1. อธิบายว่าทักษะการเลีย้ งดูเด็กอันถัดไปนีจ้ ะเน้นที่วิธีการช่วยเด็กให้จดั การกับความขัดแย้งหรือแก้ปัญหาด้วยกันกับ
ผูป้ กครอง
2. วิทยากรจะฝึ กการนํากลุ่มในกลุ่มย่อยซึง่ จะใช้เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบเรื่องที่ 20 และ 21 เพื่อช่วยให้เห็นก้อนอิฐ
บล็อกสําหรับการแก้ปัญหาร่วมกับเด็กดังต่อไปนี:้
a. ระบุให้ได้ก่อนว่าอะไรคือปั ญหา
b. ช่วยกันคิดหาทางออกต่าง ๆ ไปด้วยกัน
c. เลือกเอาวิธีหนึง่
d. ลองเอามาปฏิบตั ิดกู ่อน
e. สรุปทบทวนว่าวิธีแก้ปัญหานีใ้ ช้ได้ผลหรือไม่
เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ (20 นาที)
ทบทวนขัน้ ตอนการนํากิจกรรมเรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ
1. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมคิดลําดับขัน้ ตอนการนํากิจกรรมนี:้
a. อ่านเรื่องไปพร้อมกับผูป้ กครองให้จบ
b. พิจารณารายละเอียดของสิ่งที่ตวั ละครทํา พฤติกรรม และอารมณ์
c. ใช้คาํ ถามสําหรับเรื่องนีท้ ่มี ีอยู่ในคู่มือให้ครบ
d. ช่วยให้ผปู้ กครองมองเห็นว่าก้อนอิฐบล็อกสําคัญที่เชื่อมโยงกับเรื่องนีม้ ีอะไรบ้าง
e. ถ้าเรื่องเล่าที่ใช้เป็ นเรื่องทางลบ ให้คิดหาวิธีแก้ปัญหา เลือกเอาวิธีหนึ่ง และฝึ กปฏิบตั ิการใช้วธิ ีแก้ไขปั ญหานัน้
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f. วิทยากรร่วมบันทึกก้อนอิฐบล็อกสําคัญในลักษณะที่แสดงให้เป็ นวิธีปฏิบตั ิท่ีชดั เจนในครึง่ บนของประดาษฟลิป
ชาร์ตว่าควรทําอย่างไร (เช่น ขณะใช้เวลาตามลําพังกับลูกให้น่งั ลงในระดับเดียวกับเขา)
เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบสําหรับใช้ฝึกปฏิบตั ิจากชั่วโมงทีแ่ ปด:
• เรื่องที่ 20: วิธีการต่าง ๆ ที่จะหลีกเลี่ยงการให้ผลติดตาม (หน้า 283)
• เรื่องที่ 21: การช่วยให้เด็กมีส่วนร่วมในการแก้ไขข้อขัดแย้ง (หน้า 285)
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การฝึ กนํากิจกรรมเรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบในชั่วโมงทีแ่ ปด:
1. แบ่งผูเ้ ข้าอบรมออกเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณหกคน
2. ขอให้จบั คูแ่ ล้วตกลงกันว่าจะให้ใครเป็ นวิทยากร ใครเป็ นวิทยากรร่วม
3. ถ้าบางกลุ่มต้องมีคนน้อยกว่า 6 คน ให้เป็ นวิทยากรเพียงคนเดียวโดยไม่ตอ้ งมีวิทยากรร่วม
4. มอบหมายให้แต่ละคู่ (หรือคนเดียว) ใช้เรื่องเล่าเพื่อให้วิทยากรฝึ กนํากิจกรรมในกลุ่มของตนเอง
5. ให้เวลาประมาณ 5 นาที เพื่อให้วทิ ยากรอ่านเรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ เพื่อเตรียมนํากิจกรรมในกลุ่มของตน:
a. อ่านดูรายการก้อนอิฐบล็อกที่ให้ไว้ดา้ นล่างของแต่ละเรื่องในคู่มือ
b. ทบทวนคําถามที่เสนอแนะให้ไว้สาํ หรับใช้ตอนอภิปราย คิดหาวิธีปรับคําพูดเพื่อให้เป็ นสํานวนของตนเอง
c. อาจเขียนบันทึกเพิม่ เติมในคู่มือว่าจะช่วยผูป้ กครองให้ระบุกอ้ นอิฐบล็อกสําหรับแต่ละเรื่องได้อย่างไร
คําถามอะไร

จะใช้

6. ให้เวลาวิทยากรประมาณ 10 นาทีสาํ หรับเรื่องเล่าแต่ละเรื่อง เพื่อทํางานกับกลุ่ม
7. เดินไปมารอบ ๆ ห้องเพื่อคอยฟังและให้ความช่วยเหลือวิทยากรในขณะที่ฝึกทํากิจกรรมนี:้
d. ค่อย ๆ หันเหวิทยากรให้เปลี่ยนเป็ นการถามหากเขาเริ่มสอนแบบบรรยาย
e. เตือนให้วิทยากรใช้การยอมรับ สํารวจ เชื่อมโยง และฝึ กปฏิบตั ิ ในขณะนําการอภิปราย
f. เตือนให้วิทยากรให้ชมผูเ้ ข้าอบรมและพยายามช่วยให้ทกุ คนมีส่วนร่วมในการอภิปราย
8. บอกให้กลุ่มหยุดทุกครั้งทีจ่ บหนึ่งเรื่อง:
a. ขอให้วิทยากรร่วมจากแต่ละกลุ่มรายงานในกลุ่มใหญ่ว่ากลุ่มของตนเองได้ระบุว่ามีอะไรบ้างที่ถือเป็ นก้อนอิฐ
บล็อกที่สาํ คัญ
b. คุณอาจจะต้องช่วยให้เขาเรียบเรียงคําพูดเสียใหม่ให้เป็ นเหมือนเทคนิคที่นาํ ไปใช้ได้ (เช่น “เรียกชื่อเด็ก” หรือ
“สังเกตให้ออกเมื่อเด็กรูส้ กึ ไม่สบายใจ”) แทนที่จะเป็ นการพูดแบบบรรยายสิ่งที่สงั เกตเห็นว่ามีอะไรเกิดขึน้ ใน
เรื่องเล่าเท่านัน้ (เช่น “พ่อเรียกชื่อเด็ก” หรือ “แม่พดู กับลูกว่าแม่สงั เกตเห็นว่าลูกไม่สบายใจ)
c. ถามกลุ่มว่ามีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องเล่าที่ใช้หรือไม่ (คําแนะนํา: เมื่อเขาบอกให้ถามย้อนกลับไป
ว่า: “แล้วพวกเราคิดว่าอย่างไรล่ะ?”)
9. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมแต่ละคนบอกว่ามีอะไรบ้างหนึ่งอย่างที่เขาชอบเกี่ยวกับวิธีนาํ กิจกรรมของวิทยากร
10. สลับบทบาทเวียนไปเพื่อให้วิทยากรแต่ละคู่หรือแต่ละคนได้มีโอกาสฝึ กนํากิจกรรมนี ้
11. นําการอภิปรายสัน้ ๆ เพื่อให้ทบทวนประสบการณ์ของการนํากิจกรรมนี:้
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a. คุณรูส้ กึ อย่างไรบ้างเมื่อเป็ นวิทยากรนํากิจกรรมนี?้ อะไรที่คณ
ุ ทําแล้วได้ผลดี? อะไรที่เป็ นปั ญหา?
b. การสวมบทบาทเป็ นผูป้ กครองแล้วทํากิจกรรมนีเ้ ป็ นอย่างไรบ้าง? มีอะไรที่คณ
ุ ชอบบ้างในการนํากิจกรรมนีข้ อง
วิทยากร?
c. มีส่วนไหนของกิจกรรมนีบ้ า้ งไหมที่คณ
ุ กังวลใจหากคุณจะต้องนํากิจกรรมนีก้ บั ผูป้ กครอง?
3. นําให้กลุ่มอภิปรายกันว่าเพราะอะไรการแก้ปัญหาโดยให้เด็กมีส่วนร่วมจึงน่าจะเป็ นวิธีการอบรมสั่งสอนที่มี
ประสิทธิภาพ:
• เพราะอะไรการให้เด็กเข้ามาร่วมแก้ไขข้อขัดแย้งหรือวิกฤติจึงจะเป็ นประโยชน์ต่อชีวิตของเขา?
• เพราะอะไรคุณจึงควรจะช่วยเด็กให้แก้ไขข้อขัดแย้งแทนที่จะแสดงปฏิกิรยิ าในทางลบหรือให้ผลติดตาม?
ฝึ กทักษะ (20 นาที)
1. ฝึ กการให้เด็กมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในกลุ่มใหญ่โดยมีอาสาสมัครออกมาสามคน
2. วิทยากรนํากิจกรรมตามขัน้ ตอนการฝึ กปฏิบตั ใิ นกลุ่มดังต่อไปนี:้
 กําหนดบทบาทสําหรับการฝึ กปฏิบตั ิในกลุ่มใหญ่ (เช่น ให้เป็ นผูป้ กครอง และ เด็ก)
 กําหนดสถานการณ์และใช้พืน้ ที่ให้เหมาะสม
 อธิบายให้ชดั เจนว่า “ผูป้ กครอง” และ “เด็ก” จะต้องทําอะไรในขณะฝึ กปฏิบตั ิในกลุ่ม
 คอยให้ความช่วยเหลือผูเ้ ข้าอบรมในขณะฝึ กปฏิบตั ใิ นกลุ่ม (คอยเป็ นเงาอยูข่ า้ งหลัง)
 เมื่อฝึ กปฏิบตั ิเสร็จแล้วให้สรุปทบทวนกับ “ผูป้ กครอง” ว่าประสบการณ์นนั้ เป็ นอย่างไร รูส้ กึ อย่างไร
 สรุปทบทวนกับ “เด็ก” ว่าประสบการณ์นนั้ เป็ นอย่างไร รูส้ กึ อย่างไร
 ขอบคุณและแสดงความชื่นชมผูเ้ ข้าอบรมที่ได้ฝึกปฏิบตั ิในกลุ่มใหญ่


จับคู่ฝึกในขณะที่วิทยากรเดินไปคอยช่วยเหลือรอบห้อง



สรุปทบทวนกับผูเ้ ข้าอบรมหลังฝึกเป็ นคู่เสร็จแล้ว



ขอบคุณและชมผูเ้ ข้าอบรม

3. ผูเ้ ข้าอบรมให้คาํ วิจารณ์เชิงบวกแก่วิทยากรหนึ่งอย่างหลังจากฝึ กเสร็จแล้ว;
4. กลับมารวมกันในกลุ่มใหญ่แล้วถามว่ามีขอ้ สงสัย สิ่งที่ได้เรียนรูใ้ หม่ หรือปั ญหาอุปสรรคอะไรหรือไม่ ก่อนที่จะเริ่ม
กิจกรรมต่อไป
5. คุณควรทํารายการขัน้ ตอนต่อไปนีแ้ ล้วติดไว้ให้มองเห็นได้งา่ ยเพื่อคนที่กาํ ลังฝึ กจะได้อาศัยเป็ นแนวทาง
อบรมสองคนสวมบทบาทเป็ น “เด็ก”:

ควรให้ผเู้ ข้า

• เด็กสองคนกําลังเล่นของเล่นกันอยู่เงียบ ๆ แล้วเริ่มทะเลาะแย่งของเล่นกัน
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• ผูป้ กครองสังเกตเห็นว่าเด็กทะเลาะกันและเข้ามาใกล้ นั่งลงในระดับเดียวกันกับเด็ก: “[เรียกชื่อเด็ก] รูส้ กึ ลูกจะ
หงุดหงิดกันละนะ ลองหายใจลึก ๆ สักทีหนึ่งก่อน แล้วมาดูวา่ เราจะช่วยกันแก้ปัญหานีไ้ ด้ไหม”
• ผูป้ กครองถามเด็ก ว่ามีปัญหาอะไร เด็ก ๆ บอกว่าของเล่นมีไม่พอ
• ผูป้ กครองถามเด็กว่าคิดหาทางแก้ปัญหาได้ไหม มีวธิ ีไหนบ้าง เด็กเสนอความคิดมาสองสามอย่าง
• ผูป้ กครองของให้เด็กเลือกเอาอย่างหนึ่ง เด็กเลือก
• หลังจากลองทําดูแล้ว ทุกคนเห็นได้วา่ วิธีนีไ้ ด้ผลดี
• ผูป้ กครองถามเด็กว่าพอใจกับวิธีแก้ปัญหานีไ้ หม เด็กบอกว่าพอใจ
• ผูป้ กครองชมเด็ก ว่าดีมากเลยที่ช่วยกันหาทางแก้ปัญหาได้
6. ผูเ้ ข้าอบรมแบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละสี่คน โดยให้เป็ นวิทยากร เป็ นผูป้ กครอง และเป็ นเด็กสองคน แล้วฝึ กการช่วยให้
เด็กมีสว่ นร่วมในการแก้ปัญหา
7. กลับเข้ากลุม่ ใหญ่แล้วพูดคุยกันว่าพบปั ญหาหรือมีขอ้ สงสัยอะไรหรือไม่

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 16: การพบผู้ปกครองเพือ่ ให้คาํ ปรึกษาแนะนําก่อนเริ่มการอบรม
คุณจะมีเวลาประมาณ 60 นาที เพื่อนําเสนอหน่วยการเรียนรูน้ ี ้
การเตรียมตัว
1. อ่านทบทวนเรื่องนีใ้ นบทนําของคูม่ ือวิทยากร (หน้า 10-13)
2. เตรียมสถานการณ์จาํ ลองเพื่อฝึ กปฏิบตั ิ
ข้อสังเกตสําหรับวิทยากรฝึ กอบรม (TRAINER)
ตอนนีข้ องการอบรมเป็ นการแนะนําให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจเรื่องการไปพบผูป้ กครองเพื่อให้ปรึกษากับแต่ละครอบครัวก่อนที่จะมาเข้า
อบรมเป็ นกลุ่มด้วยกัน
การพบผูป้ กครองก่อนเข้าอบรมนีเ้ ป็ นโอกาสที่ผปู้ กครองจะได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับการอบรมมากขึน้ และได้
ซักถามหากมีขอ้ สงสัย
การพบกันยังเป็ นโอกาสให้วิทยากรได้เรียนรูม้ ากขึน้ เกี่ยวกับผูป้ กครองแต่ละคนที่จะมาเข้าอบรม
เกี่ยวกับครอบครัว เด็ก และความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครองกับเด็ก

และช่วยให้วิทยากรได้เรียนรู ้

วิทยากรสองคนควรแบ่งผูป้ กครองออกเป็ นสองกลุ่มเพื่อที่วิทยากรแต่ละคนจะได้รบั ผิดชอบครึง่ หนึง่ ของกลุม่ การไปพบผูป้ กครอง
ควรทําให้เสร็จก่อนเริ่มการอบรมชั่วโมงแรก
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การพบผู้ปกครองเป็ นรายบุคคลก่อนเริ่มการอบรม
การทําตัวอย่างให้ดวู ่าการพบเป็ นรายบุคคลนีท้ าํ ได้อย่างไร (15 นาที)
สาธิตให้ผเู้ ข้าอบรมดูการพบผูป้ กครองเป็ นรายบุคคลก่อนที่จะให้จบั คู่ฝึก วิทยากรฝึ กอบรมคนหนึ่งควรสวมบทบาทเป็ นวิทยากร
และอีกคนควรสวมบทบาทเป็ นผูป้ กครองที่กาํ ลังจะมาเข้าอบรมในหลักสูตร PLH-YC
ควรบอกก่อนว่าเป็ นการไปพบผูป้ กครองที่บา้ น
“เรื่องทั่วไป” ในตอนแรกก่อน

คุณอาจแสดงให้เห็นแม้กระทั่งการทักทายเมื่อไปถึงบ้านผูป้ กครองและเริม่ พูด

ขอให้ชมผูป้ กครอง(และลูกของเขา) ในตอนเริ่มพูดคุยกัน!
หลังจากแสดงให้เห็นการพบผูป้ กครองเป็ นรายบุคคลแล้ว ถามผูเ้ ข้าอบรมว่ามีคาํ ถามหรือข้อสงสัยอะไรก่อนที่จะจับคู่ฝึกกัน
ขอให้ผปู้ กครองบอกเป้าหมายของการไปเข้าอบรม ซึง่ ควรเป็ นเชิงบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริง
วิทยากรที่สวมบทบาทเป็ นผูป้ กครองมักพบว่ายากที่จะบอกเป้าหมายหนึง่ อย่างที่เป็ นเชิงบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับ
สภาพความเป็ นจริงสําหรับลูกของตนเอง (ลูกคนที่ถกู กําหนดให้เป็ นเป้าหมาย) ดังนัน้ จึงควรขอให้ผปู้ กครองบอกว่าคาดหวังอะไร
จากการเข้าอบรมบ้าง ซึง่ จะช่วยให้บอกให้ชดั เจนได้ง่ายขึน้ ว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กบั ลูกให้เป็ นอย่างไร หรือ
เปลี่ยนพฤติกรรมอะไรของลูก
เป้ าหมายควรเฉพาะเจาะจง
ผูป้ กครองมักจะบอกเป้าหมายคลุมเครือ เช่น “ฉันอยากให้ลกู เป็ นเด็กดี” หรือ “อยากให้ลกู ประสพความสําเร็จที่โรงเรียน” ซึง่
วิทยากรจะต้องช่วยนําโดยการถามรายละเอียดเพิ่มเติมว่าคําว่า “เป็ นเด็กดี” หรือ “ประสพความสําเร็จที่โรงเรียน” หมายความว่า
อย่างไร
วิทยากรควรช่วยให้ผปู้ กครองบรรยายพฤติกรรมเด็กให้เฉพาะเจาะจงให้มากที่สดุ ที่จะทําได้ คุณควรแสดงให้ดเู ป็ นตัวอย่างว่าจะใช้
คําถามแบบไหนที่จะทําให้ผปู้ กครองบอกรายละเอียดที่เฉพาะมากขึน้ เรื่อย ๆ (วิทยากรร่วมของคุณซึ่งแสดงเป็ นผูป้ กครองอาจเริ่ม
ด้วยการพูดแบบคลุมเครือก่อนก็ได้)
ตัวอย่างเช่น เขาควรถามผูป้ กครองว่า “เป็ นเด็กดี” หรือ “ประสพความสําเร็จที่โรงเรียน” หมายความว่าอย่างไรสําหรับเขา หลังจาก
นัน้ ให้ถามว่าเมื่อไหร่ ที่ไหน และเพราะอะไรเขาจึงอยากให้เกิดพฤติกรรมนี ้ ซึ่งจะช่วยให้เป้าหมายชัดเจนยิ่งขึน้
การทําให้เป้าหมายเฉพาะเจาะจงจะช่วยให้ผปู้ กครองบอกได้วา่ จะมีพฤติกรรมอะไรที่เขาจะช่วยสนับสนุนให้เกิดบ่อยขึน้ อีกใน
ขณะที่เขาพัฒนาความสัมพันธ์กบั ลูกให้เป็ นเชิงบวกมากขึน้
ผลที่จะเกิดขึน้ ก็คือผูป้ กครองคนที่ตอนแรกบอกแค่ว่าอยากให้เด็ก “เป็ นคนดี” ก็อาจจะได้เป้าหมายขึน้ มาได้ เช่น “ฉันต้องการให้ลกู
ไหว้ผอู้ าวุโสในลักษณะที่นอบน้อมเวลาเข้ามาในบ้าน”
ในทํานองเดียวกัน วิทยากรจะสามารถช่วยผูป้ กครองคนที่อยากให้ลกู “ประสพความสําเร็จที่โรงเรียน” ให้บอกเป้าหมายที่
เฉพาะเจาะจงมากขึน้ ได้ เช่น “ฉันอยากให้ลกู ทําการบ้านทันทีท่กี ลับมาจากโรงเรียน”
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เป้ าหมายควรให้ เป็ นทางบวกด้ วย
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะบอกว่า “ฉันอยากให้ลกู หยุดสบถสาบานกับฉันเสียที” วิทยากรอาจช่วยให้ผปู้ กครองบอกพฤติกรรมที่เขา
อยากเห็นมากกว่า เช่น “ฉันอยากเห็นใช้คาํ พูดที่เป็ นมิตรเวลาที่พดู กับฉัน”
เป้ าหมายควรเหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริง
บ่อยครัง้ ผูป้ กครองมักจะเลือกเป้าหมายที่ทาํ ให้สาํ เร็จไม่ได้ในช่วงที่กาํ ลังอบรม
วิทยากรควรค่อย ๆ นําให้ผปู้ กครองคาดหวังกับลูกอย่างสมเหตุสมผลมากขึน้

หรือเป็ นไปไม่ได้ในระดับพัฒนาการของลูก

ตัวอย่างเช่น ถ้าผูป้ กครองบอกว่าอยากให้ลกู สอบผ่านในตอนปลายปี คุณอาจต้องถามต่อว่าถ้าจะให้เด็กทําได้อย่างนัน้ เขาจะต้อง
ทําอะไรบ้าง
ในทํานองเดียวกัน ถ้าผูป้ กครองต้องการให้ลกู อายุสองขวบแต่งตัวได้เองในตอนเช้า วิทยากรอาจต้องถามว่ามันเป็ นความคาดหวัง
ที่สมเหตุผลดีไหม และเพราะอะไรเด็กจึงยังแต่งตัวเองไม่ได้ หลังจากนีว้ ิทยากรจึงจะช่วยให้ผปู้ กครองคิดเป้าหมายที่เหมาะสมกับ
สภาพความเป็ นจริงมากขึน้ ที่จะช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะที่นาํ ไปสู่การสามารถแต่งตัวได้เอง เช่น “ฉันอยากให้ลกู ร่วมมือกับฉันใน
ขณะที่ฉนั ช่วยเขาให้แต่งตัวในตอนเช้า”
เมื่อวิทยากรและผูป้ กครองพอใจกับเป้าหมายที่ เฉพาะเจาะจง เป็ นเชิงบวก และเหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริงแล้ว วิทยากรควร
เขียนลงไปในแบบฟอร์มประวัตผิ เู ้ ข้าอบรมและในคูม่ ือผูป้ กครองด้วย
ขั้นตอนการให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคล
วิทยากรสามารถใช้ขนั้ ตอนดังต่อไปนีจ้ ากคูม่ ือวิทยากร เพื่อนําทางให้เขาในขณะที่รบั คําปรึกษา (หน้า 15-19):
1. แนะนําตัวเองต่อทัง้ ผูป้ กครองและครอบครัวทัง้ หมดหากอยูด่ ว้ ยกัน
2. อธิบายภาพรวมของหลักสูตรการอบรมโดยใช้ภาพบ้านแห่งการเกือ้ หนุน เช่น
a. อาจเป็ นข้อมูลเบือ้ งต้นง่าย ๆ เช่น การอบรมนีจ้ ะช่วยให้ปรับปรุงพฤติกรรมของทัง้ ผูป้ กครองและเด็กได้อย่างไร
3. ถามเกี่ยวกับภูมิหลังของครอบครัว:
a. มีอะไรเกิดขึน้ ที่บา้ นบ้าง?
b. มีใครอาศัยอยู่ในบ้านบ้าง? สามี/ภรรยา? แฟน? ปู่ ย่าตายาย?
c. ได้รบั ความช่วยเหลือด้านไหนบ้างจากเพื่อนสนิทและสมาชิกในครอบครัวที่คณ
ุ ไว้ใจ?
4. ขอให้ผปู้ กครองเลือกเอาเด็กหนึ่งคนเป็ นเป้าหมายในระยะที่กาํ ลังอยู่ในการอบรมเรื่องนี:้
a. ถ้ามีลกู มากกว่าหนึ่งคน ควรขอให้เลือกลูกที่ผปู้ กครองกําลังเผชิญปั ญหามากที่สดุ เวลาที่พยายามจะจัดการกับ
พฤติกรรมเด็ก (ปั ญหาพฤติกรรมอาจรวมถึงการร้องดิน้ อาละวาดบ่อย การไม่ยอมทําตามคําสั่งหรือระเบียบ
และพฤติกรรมก้าวร้าวและรบกวนผูอ้ ื่น)
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b. อธิบายว่าทักษะที่เรียนรูจ้ ากการอบรมจะใช้ได้กบั เด็กทุกคนในครอบครัว
ขณะที่พดู คุยอภิปรายกันในกลุ่ม หรือขณะฝึ กปฏิบตั ิท่บี า้ น

แต่อยากให้คิดถึงเด็กแค่หนึ่งคนใน

5. พูดคุยกับผูป้ กครองเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับเด็ก:
a. ชีวิตที่บา้ นของคุณกับเด็กคนนีเ้ ป็ นอย่างไรบ้าง?
b. ความสัมพันธ์ของคุณกับเด็กคนนีเ้ ป็ นอย่างไร?
c. คุณพบอุปสรรคหรือปั ญหาอะไรบ้างในการจัดการพฤติกรรมของลูก?
d. มีปัญหาอะไรอื่น ๆ อีกไหมที่ทาํ ให้ลาํ บากที่จะทําหน้าที่ผปู้ กครอง?
6. ช่วยผูป้ กครองตอบแบบสอบถามก่อนการอบรม ซึง่ จะอธิบายในการอบรมวันที่ 5
7. พูดคุยกับผูป้ กครองเรื่องเป้าหมายของการมาเข้าอบรม:
a. โดยทั่วไปแล้วในการมาเข้าอบรมครัง้ นีค้ ณ
ุ และลูกมีเป้าหมาย ความหวัง หรือความคาดหวังว่าจะได้อะไร?
b. ช่วยให้ผปู้ กครองบอกเป้าหมายที่ เฉพาะเจาะจง เป็ นเชิงบวก และเหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริงให้ได้หนึง่
อย่าง
c. บันทึกเป้าหมายของผูป้ กครองลงที่ขอบล่างของแบบฟอร์มประวัติผปู้ กครองและในคู่มือผูป้ กครอง
8. สอบถามเรื่องความสะดวกของผูป้ กครองในด้านกําหนดเวลาอบรม สถานที่อบรม และการเข้าถึง:
a. เวลาและสถานที่ของการอบรม
b. การเดินทาง อาหาร และการเลีย้ งเด็ก (ถ้าผูจ้ ดั อบรมไม่สามารถหาพี่เลีย้ งเด็กมาช่วยดูแลได้ เขาจะสามารถหา
คนมาช่วยเลีย้ งเด็กแทนตอนที่มาเข้าอบรมได้ไหม)?
c. การเข้าถึงโทรศัพท์ (เช่น มีโทรศัพท์ท่ีบา้ นหรือมีมือถือไหม?)
i. เขาเปิ ดดูขอ้ ความใน SMS หรือ LINE ได้ไหม? (ถ้าไม่อาจให้ใครสอนหรือสอบถามว่ามีใครในบ้านจะ
ช่วยได้ไหม?
d. การอ่านหนังสือ (เช่น อ่านได้ดีแค่ไหน?)
i. เขาคิดว่าจะอ่านข้อความในคู่มือผูป้ กครองได้อย่างสบาย ๆ ไหม? (ถ้าอ่านไม่ได้จะมีใครในบ้านที่จะ
ช่วยได้ไหม?)
e. สอบถามถึงด้านอื่น ๆ ของการเข้าถึงการอบรม (เช่น การเคลื่อนไหวทําได้ลาํ บาก สายตามองไม่คอ่ ยเห็น หูเริ่ม
เสื่อม)
9. ถามผูป้ กครองว่ามีคาํ ถามอย่างอื่น ๆ อีกไหม?
10. ขอบคุณผูป้ กครองที่ให้เวลาและชมที่เขาตกลงใจมาเป็ นส่วนหนึง่ ของหลักสูตร PLH-YC
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11. ก่อนกลับเตือนความจําของผูป้ กครองด้วย ว่าการอบรมชั่วโมงแรกจะเริม่ เมื่อไหร่.
ฝึ กการพบผู้ปกครองเป็ นรายบุคคล (30 นาที)
ขอให้จบั คูแ่ ล้วให้คนหนึ่งเป็ นวิทยากร อีกคนเป็ นผูป้ กครอง แต่ละคนควรมีโอกาสฝึ กการพบผูป้ กครองเป็ นรายบุคคล มีเวลาให้
ประมาณ 15 นาที เพื่อฝึ กกับคู่ของตัวเอง
ควรใช้แบบฟอร์มบันทึกประวัตผิ ูเ้ ข้าอบรมเพื่อจดบันทึกเวลาที่พบกับผูป้ กครองเด็ก (เอกสารเพิ่มเติม 5) ประวัติเช่นนีจ้ ะช่วยให้
วิทยากรจําได้วา่ แต่ละคนมีสถานการณ์แวดล้อมอย่างไรและแต่ละคนกําลังประสพกับอะไรอยู่
วิทยากรควรบันทึกประเด็นสําคัญที่พบจากการพูดคุยกับผูป้ กครอง ควรสังเกตด้วยว่าจะมีปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีบา้ นอะไรที่อาจ
ต้องคํานึงถึงเวลาที่นาํ การอบรมด้วย
วิทยากรควรบันทึกเป้าหมายในการมาเข้าอบรมของผูป้ กครองไว้ท่บี รรทัดล่างสุดของแบบฟอร์มประวัตผิ ูป้ กครอง
การอภิปรายเกี่ยวกับการพบผูป้ กครองเป็ นรายบุคคล (15 นาที)
นําการอภิปรายสัน้ ๆ เพื่อทบทวนประสบการณ์ในการทํากิจกรรมพบผูป้ กครองเป็ นรายบุคคล
• ขอให้วิทยากรแต่ละคนเล่าว่าผูป้ กครองกําหนดเป้าหมายของตนเองว่าอย่างไร
• ข้อสังเกต: หากเป้ าหมายคลุมเครือ ให้ถามกลุ่มว่าจะทําอย่างไรให้เฉพาะเจาะจง เป็ นเชิงบวกและเหมาะสม
กับสภาพความเป็ นจริง
• รูส้ กึ อย่างไรบ้างกับการเป็ นวิทยากรนํากิจกรรมนี?้ อะไรที่ทาํ แล้วได้ผลดี? อะไรที่เป็ นปั ญหา?
• รูส้ กึ อย่างไรบ้างกับการเป็ นผูป้ กครองในกิจกรรมนี?้ ? คุณชอบอะไรบ้างกับการนํากิจกรรมของวิทยากร?
• มีอะไรที่คณ
ุ กังวลใจไหมหากจะต้องนํากิจกรรมนีก้ บั ผูป้ กครองในเวลาที่ตอ้ งอบรมจริง?
ข้อสังเกต: บันทึกปั ญหาที่ผเู้ ข้าอบรมเล่าให้ฟังไว้ ถ้ามีเวลาอาจช่วยกันคิดหาทางออกที่ทาํ ได้ หรือหากไม่มเี วลาพอที่จะอภิปราย
เรื่องนัน้ ในขณะนัน้ ให้เขียนคําถามนัน้ ลงบน “กระดานแจ้งข่าว” เพื่อเก็บไว้พดู กันในวันสุดท้ายของการอบรมต่อไป

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 17: การบริหารจัดการการอบรมและขั้นตอนการส่งปรึกษาต่อ
การเตรียมตัว
ทบทวนบทนําในคู่มือวิทยากร
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ข้อสังเกตสําหรับวิทยากรฝึ กอบรม (TRAINER)
หน่วยการเรียนรูน้ ชี ้ ว่ ยอธิบายภาพรวมอย่างละเอียดของด้านต่าง ๆ ของการจัดอบรมหลักสูตร PLH-YC ควรนํากิจกรรมนีใ้ น
ลักษณะที่ให้ผเู้ ข้าอบรมมีส่วนร่วมด้วยการขอให้บอกว่าส่วนต่าง ๆ ที่สาํ คัญของหลักสูตรนีม้ ีอะไรบ้าง ซึง่ จะทําให้คณ
ุ พอมองเห็นว่า
เขารูม้ ากน้อยเพียงใดถึงวิธีนาํ เสนอการอบรมหลักสูตรนี ้
หากมีผจู้ ดั การโครงการหรือผูป้ ระสานงานโครงการมาร่วมอยูด่ ว้ ยในตอนนีข้ องการอบรมจะมีประโยชน์มาก
ประการดังต่อไปนี ้

ด้วยเหตุผลสอง

ประการแรกคืออาจมีบางส่วนของการจัดการการอบรมที่คณ
ุ ไม่คนุ้ เคย และหากผูจ้ ดั การให้ความเห็นก็จะช่วยได้มาก
ประการที่สอง คนที่ดแู ลหรือจัดการวิทยากรควรเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการการอบรมด้วย เพื่อที่จะได้มีความคาดหวังที่เหมาะสม
ต่อพนักงานในสังกัดของตน
โครงสร้างของการอบรมแต่ละวัน (10 นาที)
รายละเอียดของโครงสร้างของแต่ละชั่วโมงการอบรม และเวลาที่ตอ้ งใช้สาํ หรับแต่ละกิจกรรมโดยประมาณ
• ก่อนอบรม (เตรียมการ ต้อนรับผูป้ กครอง ตรวจสอบเพื่อป้องกันว่าอาจมีปัญหาอะไรหรือไม่)
• กล่าวต้อนรับ (10 นาที )
o ต้อนรับผูเ้ ข้าอบรม (2 นาที )
o หยุดพักสักครู่ (3 นาที )
o บริหารร่างกาย (5 นาที )
• การพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่มอบให้ไปทําที่บา้ น (40-45 นาที )
• พักรับประทานอาหารว่าง (10-15 นาที )
• บทเรียนหลัก (55 นาที )
o
o
o
o

เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ (25 นาที )
การอภิปรายกลุม่ (10 นาที )
การฝึ กทักษะ (15 นาที )
กิจกรรมพิเศษ (5 นาที )

• การมอบหมายงานให้ไปทําที่บา้ น (10-15 นาที )
• กิจกรรมปิ ดท้าย (10 นาที )
o เล่าให้กลุ่มฟั งว่าเรียนรูอ้ ะไรไปบ้าง (5 นาที )
o วงแห่งความชื่นชม (4 นาที )
o หยุดพักสักครู่ (1 นาที )
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การนําเสนอการอบรม (20 นาที)
ต่อไปให้พดู คุยกันถึงระยะต่าง ๆ ของการนําเสนอการอบรมทัง้ หมด ถามผูเ้ ข้าอบรมว่ามีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับส่วนไหนของหลักสูตรบ้าง
หากมีผปู้ ระสานงานหรือผูจ้ ดั การโครงการมาร่วมด้วยก็จะช่วยได้มาก เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการการอบรม
การคัดเลือกผู้ปกครองมาเข้าอบรม
พูดคุยถึงกระบวนการที่ผปู้ กครองจะได้รบั การระบุตวั และคัดเลือกให้มาเข้ารับการ
การพบผู้ปกครองเป็ นรายบุคคลก่อนเริ่มการอบรม
พูดคุยกันว่าควรทําโดยการไปเยี่ยมบ้านหรือทําทางโทรศัพท์
เตรียมการนําการอบรม
พูดคุยกันว่าสถานที่อบรมจะเข้าถึงง่ายไหมสําหรับผูป้ กครอง (และอาจจะรวมลูกหรือเด็กที่ดแู ลด้วย) ที่มคี วามพิการ และจะมี
บริการเลีย้ งเด็ก อาหารกลางวัน และ/หรือรถรับส่งผูเ้ ข้าอบรมหรือไม่
การจัดตารางวันอบรม
อภิปรายกันว่าควรพบกันบ่อยแค่ไหน ตามปกติจะเป็ นสัปดาห์ละครัง้ หรือทุกสองสัปดาห์ หากพบกันถี่เกินไปผูป้ กครองจะไม่มี
โอกาสได้ฝึกทักษะที่บา้ น แต่ถา้ ห่างเกินไปผูป้ กครองก็จะลืมทําการบ้านหรือจําไม่ได้ว่าเรียนรูอ้ ะไรไปแล้ว
การโทรศัพท์หรือส่งข้อความเพื่อกระตุน้ ให้มาอบรม
อภิปรายกันถึงวิธีโทรศัพท์และส่งข้อความถึงผูป้ กครองสัปดาห์ละครัง้ เพื่อกระตุน้ ให้มาอบรมและมีส่วนร่วม วิทยากรอาจสร้างกลุ่ม
ไลน์สาํ หรับผูป้ กครองที่ใช้มือถือและไลน์ และควรอภิปรายกันถึงประเด็นความเป็ นส่วนตัวด้วย ซึ่งต้องคุยกันตัง้ แต่เริ่มกําหนด
ข้อตกลงเบือ้ งต้นแล้ว
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การสอนงาน/การติดตามดูแลช่วยเหลือ
วิทยากรควรคิดทบทวนถึงสิ่งที่ดที ่เี กิดขึน้ กับผูป้ กครองหรือตัวเอง และปั ญหาอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่เกิดขึน้ ในขณะอบรมหรือปั ญหา
ที่พบขณะพยายามช่วยผูป้ กครองเกี่ยวกับบางเรื่อง
1. โค้ชควรตรวจดูใบลงทะเบียนและรายงานของวิทยากร
2. วิทยากรแต่ละคนเล่าถึงสิ่งที่ดีหนึง่ อย่างที่เกิดขึน้ ขณะนําการอบรม
3. วิทยากรแต่ละคนเล่าถึงสิ่งที่ทา้ ทายที่พบขณะใช้ทกั ษะการนําการอบรมในกลุ่ม
4. อภิปรายกลุ่มเพื่อหาทางแก้ท่เี ป็ นไปได้ และฝึ กปฏิบตั ิการใช้วิธีนนั้
5. วิทยากรแต่ละคนเล่าถึงสิ่งที่ทา้ ทายที่พบด้านการบริหารจัดการและการนําเสนอการอบรมและทางแก้ไข
6. พูดคุยกันถึงความจําเป็ นต้องส่งปรึกษาต่อ และบางรายที่อาจต้องการบริการเพิม่ เติม
7. โค้ชจะทบทวนบทต่อไปพร้อมกับวิทยากร ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเนือ้ หาและเปิ ดโอกาสให้ฝึกหัดหากจําเป็ น
การติดตามและการประเมิน (20 นาที)
อธิบายให้ผเู้ ข้าอบรมฟั งว่าจะให้ภาพรวมของการติดตามตรวจสอบและประเมินว่าการอบรมนีส้ ่งผลดีอย่างไร คุณมีเวลา 20 นาที
สําหรับกิจกรรมนี ้
การติดตามตรวจสอบการนําเสนอการอบรม
ถามผูเ้ ข้าอบรมว่าเพราะอะไรการติดตามตรวจสอบการนําเสนอการอบรม PLH-YC จึงเป็ นเรือ่ งสําคัญ
พูดคุยถึงด้านต่าง ๆ ของการนําเสนอการอบรม:
• การมาอบรมและการเลิกกลางคัน
• การนําการอบรมให้ตรงกับเนือ้ หาเดิม.
การมาอบรมและการเลิกกลางคัน
• แจกสําเนาของแบบฟอร์มลงทะเบียนและอธิบายวิธีใช้ในแต่ละชั่วโมง
• พูดคุยถึงเหตุผลที่อาจทําให้บางคนเลิกมาอบรมกลางคัน
• อธิบายว่าในหลักสูตรการอบรม PLH-YC ถือว่าการขาดสามครัง้ ติดต่อกันคือการเลิกกลางคัน การเลิกแบบนีพ้ บได้บ่อย
และควรแจ้งให้ผจู้ ดั การในพืน้ ที่ทราบ
• สอบถามว่ามีคาํ ถามอะไรเกี่ยวกับการเติมข้อความในแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือไม่
การนําการอบรมให้ตรงกับเนือ้ หาเดิม
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• การนําการอบรมให้ตรงกับเนือ้ หาเดิมหมายถึงการที่วิทยากรนําเสนอการอบรมให้เหมือนกับที่กล่าวไว้ในคู่มือวิทยากร
• การคงไว้ซง่ึ เนือ้ หาเดิมนีจ้ ะตรวจสอบได้โดยใช้แบบฟอร์มรายงานของวิทยากรในตอนท้ายของชั่วโมงการอบรมแต่ละครัง้
• วิทยากรควรบอกว่าได้นาํ กิจกรรมแต่ละอย่างในรายการครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่ได้ทาํ ควรให้เหตุผลว่าเพราะอะไร
• อธิบายให้ฟังว่าการที่วิทยากรทํากิจกรรมครบหรือไม่ครบ ไม่ได้เป็ นภาพสะท้อนของความสามารถของเขาแต่อย่างใด
• ในแต่ละชั่วโมงจะมีกิจกรรมหลายอย่าง การจะทําให้ครบหมดอาจจะยาก โดยเฉพาะคนที่เพิ่งทําเป็ นครัง้ แรก
• บางครัง้ อาจมีอะไรเกิดขึน้ ข้างนอกที่อยู่เหนือการควบคุมของวิทยากร เช่นอาจมีฝนตกหนักทําให้ขดั ขวางการอบรม
• แบบฟอร์มรายงานตัวเองของวิทยากรยังช่วยให้พิจารณาได้ว่าควรปรับปรุงแก้ไขตารางการอบรมบางชั่วโมงหรือไม่
เพราะบางทีอาจมีกิจกรรมหลายอย่างเกินไป
การประเมินผลของการอบรม
ถามผูเ้ ข้าอบรมว่าเพราะอะไรจึงต้องประเมินว่าการอบรมนีม้ ีผลต่อพฤติกรรมการเลีย้ งดูเด็กและความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับ
ผูป้ กครอง
แจกแบบสอบถามก่อนและหลังการอบรม PLH-YC Pre-Post Questionnaire (เอกสารเพิ่มเติม 9) แบบสํารวจนีค้ วรทํากับ
ผูป้ กครองในตอนที่พบเป็ นรายบุคคลก่อนเริ่มการอบรม หากผูป้ กครองอ่านหนังสือไม่ค่อยออกวิทยากรควรช่วย ส่วนแบบสอบถาม
หลังการอบรมควรใช้ในชั่วโมงสุดท้ายของการอบรมหรือหลังจากนัน้ ประมาณหนึ่งหรือสองสัปดาห์ หากผูป้ กครองอ่านไม่ค่อยได้
ควรหาคนช่วยแต่ไม่ควรเป็ นวิทยากรเพราะอาจมีผลต่อการให้คาํ ตอบได้ อาจเป็ นผูร้ ว่ มงานของวิทยากรก็ได้
ข้อสังเกต: ในการตอบแบบสอบถามผูป้ กครองควรคิดถึงเด็กคนเดียวกันระหว่างก่อนและหลังการอบรม และควรเป็ นเด็กที่ใช้เป็ น
เป้าหมาย
พูดคุยเกี่ยวกับแต่ละข้อของแบบสอบถาม Pre-Post Questionnaire (เอกสารเพิ่มเติม 9)
• ข้อมูลประชากร: ข้อมูลที่บอกภูมิหลังของผูม้ ารับการอบรม เพื่อใช้ในการเรียบเรียงประวัติของครอบครัว
• พฤติกรรมเด็ก: จะมีคาํ ถามในแบบสอบถามที่ประเมินการเกิดขึน้ และความบ่อยของพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาของเด็ก
ผูป้ กครองควรนึกถึงเด็กที่เลือกเป็ นเป้าหมายขณะตอบ
• การเลีย้ งดูเด็กเชิงบวก:
ไหน

คําถามส่วนนีจ้ ะประเมินว่าผูป้ กครองมีส่วนร่วมในชีวติ เด็กและคอยติดตามดูแลเด็กมากแค่

• ความเครียดจากการเลีย้ งดูเด็ก: จะเป็ นคําถามที่ประเมินระดับความเครียดของผูป้ กครองขณะที่ดแู ลเด็ก
• การยอมรับการลงโทษเด็กทางร่างกาย:
หรือไม่

คําถามหนึง่ ข้อที่ประเมินว่าผูป้ กครองยอมรับการลงโทษเด็กทางร่างกาย
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• การอบรมสั่งสอนแบบรุ นแรง:
ผ่านมานี ้

คําถามชุดนีจ้ ะประเมินความถี่ของการอบรมสั่งสอนทางร่างกายและจิตใจในเดือนที่

• ภาวะซึมเศร้าของผู้ปกครอง: คําถามชุดนีจ้ ะประเมินภาวะซึมเศร้าของผูป้ กครอง ผูต้ อบจะบอกว่าในเจ็ดวันที่ผ่านมานี ้
รูส้ กึ อย่างไรบ้าง
สอบถามผูเ้ ข้าอบรม ว่ายังมีคาํ ถามหรือสงสัยอะไรเกี่ยวกับการประเมินก่อน/หลังการอบรมนีอ้ ีกหรือไม่
การส่งปรึกษาต่อ (25 นาที)
กระบวนการส่งปรึกษาต่ออาจต่างกันไปในแต่ละพืน้ ที่ดงั นัน้ วิทยากรควรศึกษาว่าในพืน้ ที่ของตนทําได้อย่างไร เตือนผูเ้ ข้าอบรมว่า
หลักสูตรนีจ้ ะเน้นเฉพาะการเลีย้ งดูเด็กเชิงบวกและความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผูป้ กครอง จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทกุ อย่าง
บางครัง้ อาจมีปัญหาด้านการคุม้ ครองเด็กที่ตอ้ งจัดการทันที หรือครอบครัวอาจต้องได้รบั การช่วยเหลือที่นอกเหนือไปจากหลักสูตร
การอบรมนีจ้ ะช่วยได้
เตือนความจําผูเ้ ข้าอบรมว่าภายใต้มาตรา 29 ของ พรบ.คุม้ ครองเด็กปี พ.ศ. 2546 มีขอ้ บังคับให้ผรู้ ูเ้ ห็นว่าเด็กต้องได้รบั การคุม้ ครอง
จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทนั ที โดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมจากผูป้ กครองหรือผูด้ แู ล
เตือนความจําผูเ้ ข้าอบรมว่าถ้าต้องส่งผูใ้ หญ่ (อายุ 18 หรือมากกว่า) ไปปรึกษาหรือรับบริการต่อ จําเป็ นต้องได้รบั ความยินยอมก่อน
(เช่น การให้คาํ ปรึกษา บ้านพักฉุกเฉิน บริการทางการแพทย์หรือทางกฎหมาย เงินสวัสดิการ) ยกเว้นบางคนที่ไร้ความสามารถหรือ
เป็ นสถานการณ์ฉกุ เฉินไม่มเี วลาพอที่จะขอความยินยอม
คุณมีเวลาประมาณ 25 นาที เพื่อนํากิจกรรมนี ้
1. เขียนคําว่า “ส่งปรึกษาต่อ” บนหัวกระดาษฟลิปชาร์ต แล้วลากเส้นทางตัง้ สองเส้น แบ่งกระดาษเป็ น 3 คอลัมน์
2. พูดคุยกันถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะต้องส่งปรึกษาต่อ ทางกฎหมายหรือทางจริยธรรม รวมทัง้ การคุม้ ครองเด็กและปั ญหา
สวัสดิการครอบครัว
3. เขียนความคิดเหล่านีล้ งในคอลัมน์ซา้ ยสุดของกระดาษฟลิปชาร์ต
4. ถามผูเ้ ข้าอบรมว่าสถานการณ์จาํ ลองแต่ละอันต้องได้รบั บริการอะไร เขียนลงไปในคอลัมน์กลาง พยายามเขียนให้ชดั เจน
มากที่สดุ
ตัวอย่างเช่น หากผูด้ แู ลเด็กคนหนึ่งแจ้งว่าได้รบั ความรุนแรงจากคูค่ รอง บริการอะไรจึงจะเหมาะสม? ถ้าผูป้ กครองคนหนึ่ง
บอกว่าบางคนในบ้านกําลังทารุณกรรมทางเพศกับเด็ก จะต้องไปรับบริการที่ไหนจึงจะเหมาะสม?
5. บริการที่อาจเป็ นไปได้:
a. บริการทางสุขภาพจิตหรือสุขภาพกาย
b. บริการคุม้ ครองเด็ก
c. บริการช่วยเหลือผูถ้ กู กระทําความรุนแรงในครอบครัว
143

d. บริการทางการเงินจากรัฐบาบ
e. บริการทางกฎหมาย
f. ตํารวจ
g. วัดหรือสถานศาสนาอื่น ๆ
6. ทบทวนกับวิทยากรว่าควรทราบถึงบริการที่เชื่อถือได้ในพืน้ ที่และข้อมูลการติดต่อหน่วยงานเหล่านี ้ (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ฯลฯ)
7. ในคอลัมน์ดา้ นขวามือให้เขียนว่าควรร้องขอบริการเหล่านีภ้ ายในเวลาเท่าไหร่เช่น ทันที ภายใน 24 ชั่วโมง ภายในสามวัน
ฯลฯ ควรเตือนว่าหากรอนานอาจส่งผลเสียให้เด็กหรือผูถ้ กู กระทําตกอยูใ่ นอันตรายมากยิง่ ขึน้
8. ถามผูเ้ ข้าอบรมว่ามีคาํ ถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการส่งปรึกษาต่ออีกหรือไม่
การมอบประกาศนียบัตร (25 นาที)
ภาพรวมของกระบวนการให้ประกาศนียบัตร
อธิบายกระบวนการของการประเมินวิทยากรเพื่อออกประกาศนียบัตร คุณมีเวลาประมาณ 15 นาที เพื่อนํากิจกรรมนี ้
วิทยากรจําเป็ นต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามที่กาํ หนดไว้
ทัง้ ในด้านการอบรมและนําประสบการณ์ไปใช้เพื่อที่จะสามารถรับ
ประกาศนียบัตรได้ เมื่อวิทยากรมีคณ
ุ สมบัตเิ พียงพอที่จะรับการประเมินก็จะถูกผูป้ ระเมินดําเนินการให้โดยใช้เครื่องมือประเมิน
PLH-YC Facilitator Assessment Tool (PLH-FAT).
การได้รบั ประกาศนียบัตรหมายความว่าบุคคลนีจ้ ะมีคณ
ุ สมบัติเพียงพอที่จะได้รบั การอบรมในระดับสูงขึน้ ไปอีก เช่นเป็ นโค้ช และ
เป็ นวิทยากรฝึ กอบรม (trainer)
วิทยากรจะได้รบั การประเมินโดยการสังเกตการนํากิจกรรมและทักษะในการนําเสนอการอบรม หากเป็ นไปได้ควรมีกลุ่มผูป้ กครอง
5 หรือ 6 คนในกลุ่มเพื่อที่จะประเมินได้อย่างถูกต้อง
ขัน้ ตอนการอธิบายกระบวนการออกประกาศนียบัตรให้ผเู้ ข้าอบรมฟั ง
1. แจกเอกสารเครื่องมือประเมินวิทยากร PLH-YC Facilitator Assessment Tool.
2. อธิบายเกณฑ์การได้รบั ประกาศนียบัตรวิทยากร PLH-YC มีดงั ต่อไปนี:้
a. ได้เข้าอบรมวิทยากร 5 วัน
b. ได้นาํ การอบรมหลักสูตร PLH-YC อย่างน้อยสองครัง้
c. ได้คะแนน 103 หรือมากกว่าใน PLH-YC Facilitator Assessment Tool (60% หรือสูงกว่า)
3. อธิบายว่าในตอนแรกของการประเมินจะเน้นที่กิจกรรมหลักของแต่ละชั่วโมง:
a. การพูดคุยเรื่องงานที่มอบให้ไปทําที่บา้ น
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b. เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ
c. การฝึ กทักษะ
4. ในตอนที่สองจะเน้นที่ทกั ษะของการนําการอบรม:
a. แสดงพฤติกรรมให้ดเู ป็ นแบบอย่าง
b. ใช้วธิ ียอมรับ สํารวจ เชื่อมโยง และฝึ กปฏิบตั ิ
c. ทักษะการเป็ นผูน้ าํ แบบร่วมมือกัน
5. อ่านแต่ละข้อในเครื่องมือประเมินวิทยากร แล้วถามว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรนีไ้ หม
กิจกรรมปิ ดท้าย (15 นาที)
มอบหมายงานให้ไปทําทีบ่ ้าน
1. ใช้เวลาตามลําพังกับลูก 5 นาที ถ้ามีลกู ที่บา้ น ให้เด็กเลือกกิจกรรมแล้วทําตามการนําของเด็ก
2. เตรียมการแก้ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึน้ ได้
a. ทบทวนคู่มือวิทยากรทัง้ หมด ทบทวนบันทึกของตนเองที่จดไว้ระหว่างการอบรมวิทยากร
b. ระบุอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่อาจเป็ นปั ญหาหนักที่อาจเกิดขึน้ ขณะที่คณ
ุ นําการอบรม
c. พิจารณาว่าอาจมีปัญหาอะไรเกิดขึน้ ได้บา้ งในขณะนําการอบรม เช่น การจัดการกลุ่ม การมีส่วนร่วมของ
ผูป้ กครอง ลักษณะเฉพาะตัวของผูป้ กครองหรือเด็กและปั ญหาในการนํากิจกรรม
3. ให้รางวัลตัวเองที่ผา่ นการอบรมจนจบโดยทําอะไรบางอย่างที่นา่ รักเป็ นพิเศษให้ตวั เอง!
เล่าถึงสิ่งทีค่ ุณได้เรียนรู้ไปหนึ่งอย่าง
ขอให้จบั กลุ่มละสามคน แต่ละคนจะมีเวลาหนึ่งนาทีเพื่อเล่าว่าได้เรียนรูอ้ ะไรหนึ่งอย่างจากชั่วโมงนี ้
วงแห่งความชืน่ ชม
สาธิตการนํากิจกรรมวงแห่งความชืน่ ชมก่อนที่จะให้จบั คู่ฝึกปฏิบตั ิ
• ขอให้จบั คูก่ บั คนที่น่งั ข้าง ๆ
• แต่ละคนชมคู่ของตนเอง การชมจะเกี่ยวกับอะไรก็ได้ แต่ขอให้เป็ นการชมที่จริงใจ
• แต่ละคนชมตนเอง
ขอให้ผเู้ ข้าอบรมคิดทบทวนว่าการได้รบั คําชมและการเป็ นผูช้ มทําให้รูส้ กึ อย่างไรบ้าง
หยุดพักสักครู่
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ทํากิจกรรมหยุดพักสักครูพ่ ร้อมกัน คุณอาจทําแบบสัน้ ๆ ก็ได้ (ประมาณ 1 นาที):
• หลับตา
• สังเกตความคิด ความรูส้ กึ และความรูส้ กึ ในร่างกาย (15 วินาที)
• มุ่งความสนใจไปที่ลมหายใจ (30 วินาที)
• ขยายความสนใจออกไปทั่วร่างกาย แล้วสังเกตเสียงต่าง ๆ รอบตัว (15 วินาที)
• ลืมตา
กิจกรรมปิ ดท้าย
เราจะจบชั่วโมงการอบรมด้วยกิจกรรมอําลา เปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าอบรมตัดสินใจว่าจะใช้กจิ กรรมอะไร อาจเป็ นการร้องเพลงหนึ่ง
เพลงหรือปรบมือพร้อมกัน
แสดงความยินดีกบั ทุกคนที่ทาํ งานหนักและตัง้ ใจตลอดการอบรม ขณะนีเ้ ขาได้ผา่ นการอบรมในเรื่องต่อไปนีข้ องหลักสูตร PLH-YC
แล้ว:
• ชั่วโมงการอบรม:
o ชั่วโมงที่หนึง่ : การใช้เวลาตามลําพังกับเด็ก
o ชั่วโมงที่สอง: การพูดคุยเรื่องอารมณ์ความรูส้ กึ
o ชั่วโมงที่สาม: แสงอาทิตย์แห่งความเอาใจใส่ในเชิงบวก
o ชั่วโมงที่สี่: การช่วยให้เด็กทําตามคําสั่ง
o ชั่วโมงที่หา้ : สิ่งต่าง ๆ ที่เราทําอยูท่ กุ วัน
o ชั่วโมงที่หก: การจัดการกับการร้องดิน้ อาละวาดและพฤติกรรมเชิงลบที่เรียกร้องความสนใจและกดดัน
o ชั่วโมงทีเ่ จ็ด: การให้ผลติดตามเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
o ชั่วโมงที่แปด: การช่วยให้แสงอาทิตย์แห่งความเอาใจใส่ในเชิงบวกเปล่งประกายต่อไป
• ทักษะการนําการอบรมที่สาํ คัญ:
o A-E-C-P
o การพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทําที่บา้ น
o เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ
o การฝึ กทักษะ
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o การพบผูป้ กครองเป็ นรายบุคคลก่อนเริ่มการอบรม
คุณควรขอบคุณทุกคนที่ม่งุ มั่นจะช่วยผูป้ กครองสร้างบ้านแห่งการเกือ้ หนุนให้กบั ครอบครัวของเขาด้วย!
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วันทีห่ ้าของการอบรมวิทยากร
สรุ ปย่อและภาพรวมของวันนี้
วัตถุประสงค์ของการอบรม
เมือ่ จบการอบรมวันทีห่ า้ แล้ว ผูเ้ ข้าอบรมจะสามารถทําสิ่งต่อไปนีไ้ ด้
• จัดการกับปั ญหาที่อาจเกิดขึน้ ได้ในขณะนําการอบรม
• เข้าใจข้อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับสิทธิเด็กและความรุนแรงต่อเด็ก
• เข้าใจวิธีดาํ เนินการและส่งปรึกษาต่อเมื่อเกิดสถานการณ์ท่ตี อ้ งคุม้ ครองเด็ก
• สรุปทบทวนประสบการณ์ของการมารับการอบรมและฉลองความสําเร็จของการอบรม
การเตรียมตัว
1. อ่านอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กและทําความคุน้ เคยกับหลักการสําคัญ
2. เรียนรูเ้ กี่ยวกับรูปแบบต่าง ๆ ของการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก ได้แก่: การทารุณกรรมทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางเพศ การ
ละเลยทอดทิง้ และการแสวงประโยชน์จากเด็ก คุณจะหาข้อมูลเพิม่ เติมได้อีกจาก: https://childlinethailand.org/mediadownload/ และ https://endcorporalpunishment.org/faqs/th/
3. อ่าน พระราชบัญญัติคมุ้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 และทําความคุน้ เคยกับกระบวนการดําเนินงานในพืน้ ที่เกี่ยวกับการชี ้
เบาะแสและแจ้งเหตุเมื่อพบสถานการณ์ท่นี ่าจะต้องให้การคุม้ ครองแก่เด็ก
4. จัดเตรียม พิมพ์ และลงลายมือชื่อในประกาศนียบัตรการสําเร็จการอบรม (เอกสารเพิม่ เติม 10)
5. จัดเตรียมสีเทียนและกระดาษสําหรับกิจกรรมศิลปะ
6. อ่านทบทวนนิทานเรือ่ งซุปก้อนหิน
7. จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับช่วงพัก
8. มาถึงที่อบรมก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมและพร้อมที่จะต้อนรับผูเ้ ข้าอบรมและทําเป็ น
แบบอย่างให้เห็นว่าควรจะต้อนรับผูป้ กครองที่มาถึงที่อบรมอย่างไร
9. เตรียมห้องอบรมโดยการจัดเก้าอีใ้ ห้เป็ นแถวรูปครึง่ วงกลมโดยให้วทิ ยากรหลักนั่งตรงกลางของแถวและให้วิทยากรร่วม
นั่งที่ปลายแถวด้านที่ติดอยู่กบั กระดาษฟลิปชาร์ต
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ภาพรวมของวัน
แสดงความยินดีกบั ผูเ้ ข้าอบรมที่ได้มาถึงวันสุดท้ายของการอบรมวิทยากร PLH-YC!
ผูเ้ ข้าอบรมจะมีโอกาสได้พดู คุยอภิปรายเกี่ยวกับนิยามและหลักการสําคัญของสิทธิเด็กและการคุม้ ครองเด็ก ซึง่ วิทยากรจะต้อง
เข้าใจประเด็นเหล่านีอ้ ย่างทะลุปรุโปร่ง เพื่อที่ว่าจะสามารถนําการอภิปรายและตอบคําถามต่าง ๆ ได้หากมีคนถามขึน้ มา
คุณควรจะต้องทําความคุน้ เคยกับพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 และกระบวนการในการชีเ้ บาะแสและรายงานเหตุหากมี
กรณีท่ีตอ้ งให้การคุม้ ครองเด็ก รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้านสวัสดิการสังคมที่สามารถเข้าถึงได้ดว้ ย
ผูเ้ ข้าอบรมจะมีโอกาสได้พดู คุยเกี่ยวกับปั ญหาที่อาจเกิดขึน้ ในขณะนําการอบรมกับผูป้ กครองด้วย ควรให้เวลาอย่างเพียงพอที่จะ
พูดคุยกันในเรื่องนีอ้ ย่างละเอียด คิดหาวิธีจดั การกับปั ญหาที่นา่ จะนํามาใช้ได้ เลือกเอาหนึ่งอย่าง แล้วฝึ กปฏิบตั ิในกลุ่ม เป็ นการฝึ ก
แก้ปัญหาด้วยการปฏิบตั ิจริง!
โปรดสังเกตว่ากิจกรรมในช่วงเช้าจะค่อนข้างแน่นและอาจต้องใช้เวลาเพิม่ หลังจากพักกลางวันแล้วเพื่อทํากิจกรรมในหน่วยการ
เรียนรูท้ ่ี 19 ให้เสร็จ ซึ่งจะต้องมีการพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดบางอย่างที่เป็ นนามธรรม ควรพยายามปรับจังหวะให้พอดีกบั การเรียนรู ้
ของผูเ้ ข้าอบรมด้วย!
วันสุดท้ายของการอบรมยังเป็ นโอกาสที่วิทยากรจะได้คิดทบทวนถึงปั ญหาหรือความท้าทายที่ได้พบในช่วงของการอบรมวิทยากร
ด้วย ผูเ้ ข้าอบรมอาจเล่าสู่กนั ฟังว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในตนเองบ้างทัง้ ในฐานะวิทยากรและในฐานะผูป้ กครอง หรืออาจ
สังเกตเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกด้วยก็ได้
บางครัง้ ชั่วโมงสุดท้ายของการอบรมอาจทําให้สะเทือนใจได้สาํ หรับวิทยากรหลายคน (และสําหรับคุณด้วย)
ความสัมพันธ์ระหว่างกันและเปลีย่ นแปลงไปมากในช่วงสัปดาห์ท่ไี ด้ใช้เวลาอยู่ดว้ ยกัน

เขาอาจพัฒนา

“ซุปก้อนหิน” คือนิทานที่เราเอามาเล่าในการอบรม เพื่อเตือนใจผูเ้ ข้าอบรมว่าความรูแ้ ละทักษะที่มีคณ
ุ ค่านัน้ มีอยู่แล้วเสมอใน
ชุมชน แม้วา่ การอบรมจะช่วยดึงทักษะเหล่านีข้ ึน้ มาบนผิวหน้าได้ก็ตาม แต่หลักการสําคัญทุกอย่าง ก้อนอิฐบล็อก และวิธีแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ล้วนมาจากผูเ้ ข้าอบรมทัง้ สิน้
วิทยากรทุกคนก็จะต้องเล่านิทานเรื่องนีใ้ ห้ผปู้ กครองในตอนจบการอบรมที่เขานําด้วย!
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เนือ้ หาการอบรมในวันทีห่ ้า
วัตถุประสงค์ของวันนี้
เมือ่ จบการอบรมวันทีห่ า้ แล้ว ผูเ้ ข้าอบรมจะสามารถทําสิ่งต่อไปนีไ้ ด้
• จัดการกับปั ญหาที่อาจเกิดขึน้ ได้ในขณะนําการอบรม
• เข้าใจข้อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับสิทธิเด็กและความรุนแรงต่อเด็ก
• เข้าใจวิธีดาํ เนินการและส่งปรึกษาต่อเมื่อเกิดสถานการณ์ท่ตี อ้ งคุม้ ครองเด็ก
• สรุปทบทวนประสบการณ์ของการมารับการอบรมและฉลองความสําเร็จของการอบรม
กิจกรรม

เวลาทีใ่ ช้: 7 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 18: การจัดการกับปั ญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ในขณะอบรม

1 ชั่วโมง 45 นาที

• กิจกรรมต้อนรับเข้าสูก่ ารอบรม

• 10 นาที

• ทํารายการปั ญหาที่อาจเกิดขึน้ ได้

• 10 นาที

• คิดหาวิธีการแก้ปัญหาและฝึ กปฏิบตั ิ

• 80 นาที

• อภิปรายในกลุ่มเรื่องการแก้ปัญหา

• 5 นาที

พักรับประทานอาหารว่าง

15 นาที

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 19: สิทธิเด็กและการคุ้มครองเด็ก

1 ชั่วโมง 30 นาที

• อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กและหลักการสําคัญสี่ประการ

• 20 นาที

• เกมสิทธิเด็ก ผิด/ถูก
• เข้าใจเรื่องความรุนแรงต่อเด็ก

• 20 นาที

• การสังเกตและจัดการกับสถานการณ์ท่ีเด็กต้องได้รบั การคุม้ ครอง

• 20 นาที
• 30 นาที

พักรับประทานอาหารกลางวัน

1 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 20: สรุ ปทบทวน

1 ชั่วโมง 15 นาที

• สรุปทบทวน: ประสบการณ์ท่เี ราได้รบั และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับตัวเรา

• 20 นาที

• กิจกรรมศิลปะ:
ประสบการณ์ครัง้ นีบ้ า้ ง

• 40 นาที

• ซุปก้อนหิน

เล่าสู่กนั ฟั งว่าเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและได้อะไรไปจาก

• 15 นาที
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 21: กิจกรรมปิ ดการอบรม

30 นาที

• กิจกรรม: การฝึ กแผ่เมตตา

• 10 นาที

• วงแห่งความชื่นชม

• 5 นาที

• รับประกาศนียบัตร

• 15 นาที

ปาร์ตีฉ้ ลองความสําเร็จ (ตามความเหมาะสม)

15 นาที
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 18: การจัดการกับปั ญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ในขณะอบรม
กิจกรรมต้อนรับเข้าสู่การอบรม (10 นาที)
เริ่มวันที่หา้ ของการอบรม PLH-YC ด้วยกิจกรรมต่อไปนี:้
1. ต้อนรับผูเ้ ข้าอบรมแต่ละคนที่มาถึง – พยายามจําชื่อเขาให้ได้!
2. กล่าวต้อนรับทัง้ กลุ่มเพื่อเริ่มชั่วโมงการอบรม
c. ชมผูเ้ ข้าอบรมที่พยายามมาแม้วา่ อาจมีภารกิจในชีวิตค่อนข้างมากก็ตาม
d. พยายามเริ่มให้ตรงเวลาเพื่อทําให้เป็ นแบบอย่างแก่วิทยากรที่จะไปอบรมผูป้ กครองต่อไป
3. ทํากิจกรรม หยุดพักสักครู่ และ การบริหารร่างกาย
4. คุณควรนํากิจกรรมเหล่านีเ้ พื่อผูเ้ ข้าอบรมจะได้เห็นอย่างชัดเจนว่าควรทําอย่างไรอีกครัง้ หนึง่
โปรดระลึกไว้เสมอว่าคุณกําลังแสดงแบบอย่างของการนําการอบรมให้ผปู้ กครองอยู่
น่าสนใจ และเป็ นไปในเชิงบวกอยู่เสมอ!

ดังนัน้ จึงควรพยายามทําให้กระฉับกระเฉง

ทํารายการปั ญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ (10 นาที)
ผูเ้ ข้าอบรมจะมีโอกาสพูดคุยกันถึงปั ญหาที่อาจจะเกิดขึน้ ได้ในขณะที่กาํ ลังนําการอบรม PLH-YC กับครอบครัวอยู่ คุณควรจด
บันทึกรายการของปั ญหาเหล่านีไ้ ว้บนกระดาษฟลิปชาร์ต
คุณอาจกลับไปดูรายการคําถามและปั ญหาที่เกิดขึน้ ในระหว่างการ
อบรมและได้บนั ทึกไว้ก่อนแล้วในกระดาษฟลิปชาร์ตที่ตงั้ หัวเรื่องไว้วา่ “กระดานแจ้งข่าว” ก็ได้
ให้แบ่งผูเ้ ข้าอบรมออกเป็ นกลุ่มย่อย แล้วช่วยกันคิดหาทางแก้ไขปั ญหาที่ได้มา ถ้าจะให้ดคี วรแบ่งปั ญหาให้แต่ละกลุ่มต่าง ๆ กัน
เพื่อคิดหาทางแก้ให้ได้มากที่สดุ แล้วฝึ กปฏิบตั ิการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีท่ีเลือก เช่นเดียวกับที่ทาํ ในการอบรมผูป้ กครองในช่วงการ
พูดคุยเรือ่ งกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ า้ น
ต่อไปนีเ้ ป็ นรายการปั ญหาที่พบบ่อยในขณะนําการอบรม เป็ นปั ญหาในชีวิตจริงซึง่ วิทยากรนํามาเล่าในชั่วโมงสอนงาน:
• ปั ญหาด้านการบริหารจัดการการอบรม:
o
o
o
o
o

การกําหนดเวลาที่เหมาะสมโดยให้อยู่ในชั่วโมงการทํางานตามปกติ
การหาผูป้ กครองมาเข้ารับการอบรม
การหาสถานที่อบรมที่เข้าถึงได้สะดวก
การจัดตารางการอบรมในเวลาที่สะดวกทัง้ สําหรับวิทยากรและผูป้ กครอง
การจัดการกับการมาเข้าอบรมตามตาราง และการเลิกอบรมกลางคัน

• ปั ญหาของวิทยากร:
o ความลําบากในการคิดหาวิธีแก้ไขปั ญหาสําหรับผูป้ กครอง
o การอธิบายให้ผปู้ กครองเข้าใจหลักสูตรการอบรม
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o
o
o
o
o
o
o
o

การคงไว้และปรับปรุงทักษะการเป็ นวิทยากรให้ดยี ิ่งขึน้
การทําให้ผปู้ กครองสนใจการอบรมในแต่ละชั่วโมงและตลอดหลักสูตร
การปรับหัวเรือ่ งให้เหมาะกับผูป้ กครองที่อยูใ่ นชุมชนแถบชนบทหรืออ่านหนังสือไม่ออก
เมื่อสมาชิกในกลุ่มมีภมู หิ ลังด้านการศึกษาและเศรษฐกิจสังคมแตกต่างกัน
เมื่อมีผปู้ กครองบางคนกระตุน้ อารมณ์ของคุณ
การสร้างความไว้วางใจกับผูป้ กครอง
การพยายามอบรมให้ครอบคลุมทุกหัวข้อในชั่วโมงโดยใช้ทกั ษะการเรียนรูร้ ว่ มกัน
การจัดการกับความรูส้ กึ กังวลหรือประหม่าในขณะนําการอบรม

• ปั ญหาการจัดการในกลุ่ม
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ผูป้ กครองปฏิเสธที่จะเรียนรูท้ กั ษะจากหลักสูตร PLH-YC
การทํางานกับผูป้ กครองที่อายุมากกว่าวิทยากร
ผูป้ กครองที่ไม่อยากเปิ ดเผยเรื่องราวของตนเอง
ผูป้ กครองที่ไม่ยอมเอาทักษะที่ได้เรียนรูไ้ ปใช้ท่บี า้ น
ผูป้ กครองที่ไม่สามารถมาอบรมได้ครบทุกชั่วโมง
ผูป้ กครองที่เอาลูกเข้ามาในห้องอบรมด้วย
วิทยากรถูกท้าทายเพราะตัวเองยังไม่เคยมีลกู มาก่อน
ผูป้ กครองที่ไม่อยากพูดถึงเรื่องที่เป็ นประเด็นอ่อนไหว
ผูป้ กครองที่บอกว่าการเฆีย่ นตีเป็ นวิธีเดียวที่จะอบรมสั่งสอนเด็กได้
ผูป้ กครองที่พดู มากเกินไปและชอบสั่งคนอื่น ๆ ให้ทาํ โน่นทํานี่
ผูป้ กครองที่ไม่ยอมร่วมทํากิจกรรมต่าง ๆ
ผูป้ กครองที่รอ้ งไห้เมื่อเริ่มพูดถึงเรื่องส่วนตัว
เมื่อมีผปู้ กครองมาเข้าอบรมด้วยอาการเมาเหล้าหรือเมายา

• ประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยและการให้ความคุม้ ครอง
o
o
o
o

เมื่อมีผปู้ กครองเปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของเด็ก
เมื่อผูป้ กครองขัดแย้งกันในชั่วโมงการอบรม
เมื่อผูป้ กครองเปิ ดเผยว่าได้กระทําความรุนแรงอย่างมากต่อเด็ก
เมื่อผูป้ กครองรายงานว่าถูกคู่สมรสทําร้าย

• ประเด็นเกี่ยวกับผูป้ กครอง
o ผูป้ กครองบอกว่าเทคนิคที่อบรมไปแล้วนําไปใช้ไม่ได้ผลและเด็กกําลังแย่ลง
o ผูใ้ หญ่คนอื่น ๆ ในครอบครัวไม่สนับสนุนผูป้ กครองที่มาเข้าอบรม
o ผูป้ กครองที่มาเข้าอบรมไม่ได้เพราะต้องดูแลลูก
หมายเหตุ: คุณไม่จาํ เป็ นต้องพูดให้ครบทุกหัวข้อที่กล่าวไว้นี ้ แต่อาจมีเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ให้ไว้ขา้ งบนได้อีก!
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คิดหาวิธกี ารแก้ ปัญหาและฝึ กปฏิบัติ (80 นาที)
คุณจะมีเวลาประมาณ 80 นาทีท่จี ะพูดคุยเรื่องวิธีแก้ปัญหาและให้ผเู้ ข้าอบรมฝึ กปฏิบตั ิ ซึง่ จะสามารถทําได้ประมาณสองหรือสาม
รอบ
1. เตือนความจําผูเ้ ข้าอบรมว่ากิจกรรมที่บา้ นของเขาคือให้คดิ หาปัญหาหรือเรื่องที่นา่ กังวลอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่อาจเกิดขึน้
ในขณะนําการอบรม
2. ให้จบั คู่แล้วพูดคุยกันเรื่องนีโ้ ดยให้เวลาประมาณ 2 นาที
3. บันทึกรายการกิจกรรมที่ได้บนกระดาษฟลิปชาร์ต
4. แบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 หรือ 6 คน
5. มอบหมายให้แต่ละกลุ่มพูดคุยรายละเอียดของปั ญหาหนึ่งอย่าง คิดหาวิธีแก้ปัญหา แล้วเลือกเอาหนึ่งอย่างเพื่อนําเสนอ
ในกลุ่มใหญ่
6. ให้แต่ละกลุ่มนําเสนอปั ญหาและวิธีแก้ไขที่คดิ ได้ในกลุม่ ใหญ่
7. สอบถามกลุ่มว่ามีปัญหาหรือข้อกังวลเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดติดตามมาจากการใช้วิธีการแก้ปัญหานัน้ หรือไม่ คุณอาจต้อง
ช่วยผูเ้ ข้าอบรมให้หาวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพกว่านัน้
8. เชิญให้ผเู้ ข้าอบรมอย่างน้อยสองคนจากกลุ่ม ออกมาฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยการใช้วิธีแก้ปัญหาที่เลือกมา
9. ปั ญหาบางอย่างอาจต้องใช้คนมากขึน้ เช่นในกรณีท่ีวิทยากรสองคนต้องทํางานด้วยกันเพื่อจัดการแทรกแซงผูป้ กครองที่
กําลังขัดแย้งกัน
10. ช่วยผูเ้ ข้าอบรมสรุปทบทวนโดยขอให้ “ผูป้ กครอง” และ “วิทยากร” เล่าถึงประสบการณ์ของตนเองจากการทํากิจกรรมนี ้
11. ชมผูเ้ ข้าอบรมที่ได้ฝึกปฏิบตั ิการแก้ปัญหา
12. ให้ทาํ อีกรอบโดยมอบปั ญหาใหม่ให้แต่ละกลุ่มอีก
อภิปรายในกลุ่มเกี่ยวกับการแก้ปัญหา (5 นาที):
• คุณรูส้ กึ อย่างไรบ้างที่ได้ทาํ งานด้วยกันเป็ นกลุ่มเพื่อพยายามหาทางแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ ?
• ตอนนีค้ ณ
ุ ยังมีปัญหาหรือข้อกังวลอื่น ๆ อีกหรือไม่?
• คุณต้องการอะไรอีกไหมที่จะช่วยให้คณ
ุ รูส้ กึ ว่ามั่นใจและได้รบั การสนับสนุนในขณะที่นาํ การอบรม?
พักรับประทานอาหารว่าง
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 19: สิทธิเด็กและการคุ้มครองเด็ก
ข้อสังเกตสําหรับวิทยากรฝึ กอบรม (TRAINER)
หน่วยการเรียนรูน้ จี ้ ะเน้นที่ประเด็นของสิทธิพืน้ ฐานของเด็กและการคุม้ ครองเด็ก วิทยากรควรศึกษาเนือ้ หาของอนุสญ
ั ญาว่าด้วย
สิทธิเด็กให้เข้าใจอย่างชัดเจน รวมถึงเรื่องรูปแบบต่าง ๆ ของการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก และพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองเด็ก พ.ศ.
2546 ด้วย
ในฐานะที่เป็ นวิทยากรฝึ กอบรม คุณควรทราบระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องรายงานหรือแจ้งเหตุเกี่ยวกับการทารุณ
กรรมหรือละเลยทอดทิง้ เด็ก หรือประเด็นปั ญหาอื่น ๆ ด้านการคุม้ ครองเด็ก คุณควรปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนของการส่งปรึกษาต่อที่
เหมาะสมในพืน้ ที่ท่คี ณ
ุ ให้การอบรมอยู่ และคุณควรมีขอ้ มูลของบริการด้านสวัสดิการสังคมในพืน้ ที่ ซึ่งวิทยากรจะแนะนําผูป้ กครอง
ให้ไปใช้บริการได้ดว้ ย
หากคุณไม่ทราบว่ามีหน่วยงานเหล่านีใ้ นพืน้ ที่หรือไม่ คุณควรติดต่อสอบถามฝ่ ายสวัสดิการสังคมในจังหวัด กรรมการคุม้ ครองเด็ก
แห่งชาติหรือจังหวัด หรือองค์กรที่ทาํ งานด้านนี ้ เช่น มูลนิธิสายเด็ก องค์กรช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิศภุ นิมิต หรือยูนิเซฟประเทศไทย
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและหลักการสําคัญสีป่ ระการ (20 นาที)
จุดประสงค์ของชั่วโมงนีค้ ือการแนะนําผูเ้ ข้าอบรมให้รูจ้ กั อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (UN Convention on the Rights of the Child
หรือ CRC) และหลักการสําคัญ
อธิบายคําแนะนําเบือ้ งต้นของ CRC ดังต่อไปนี:้ 5
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ปี พ.ศ. 2532 เป็ นการกําหนดสิทธิมนุษยชนสําหรับเด็กทุกคนตัง้ แต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี เป็ น
การกําหนดมาตรฐานขัน้ ตํ่าด้านกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับเด็ก ซึง่ มาจากการตกลงร่วมกันของนานาประเทศ CRC
สนับสนุนให้ถือว่าเด็กเป็ นผูท้ ่ีมีสิทธิและให้รายละเอียดของสิทธิเหล่านีไ้ ว้ และถือว่าประเทศที่ให้การรับรอง CRC จะต้องรับผิดชอบ
ในการทําให้เด็กได้รบั สิทธิเหล่านีอ้ ย่างแท้จริง
CRC มีความพิเศษด้วยเหตุผลดังต่อไปนี:้
 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กนีเ้ ป็ นสนธิสญ
ั ญาด้านสิทธิมนุษยชนที่มคี วามครอบคลุมมากที่สดุ และได้รบั การรับรองอย่าง
กว้างขวางมากที่สดุ
 ทุกประเทศในโลกนีย้ กเว้นประเทศเดียวได้ให้สตั ยาบันรับรองอนุสญ
ั ญานี ้ และมีความครอบคลุมอย่างครบถ้วนทัง้ สิทธิ
ด้านพลเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
 ประเทศไทยได้ให้สตั ยาบันรับรองอนุสญ
ั ญานีต้ งั้ แต่ปีพ.ศ. 2535 ซึ่งเป็ นการให้การรับรองอย่างเป็ นทางการว่าจะคุม้ ครอง
ให้เด็กได้รบั สิทธิทงั้ ด้านการมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างสันติ และได้รบั การรับฟั ง

5

ข้อมูลจาก:

UNICEF

e-learning

course:

Child

rights

and

why

they

matter,

available

at:

https://agora.unicef.org/course/info.php?id=11073 and www.unicef.org/thailand.
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 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กจึงเป็ นเครื่องมือที่วิเศษมาก ไม่เพียงแต่เพื่อการส่งเสริมและจัดการให้เป็ นไปตามนัน้ แต่เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิต่อเด็กในชีวิตประจําวันของเราด้วย
หลังจากการแนะนําเบือ้ งต้นนีแ้ ล้ว ให้นาํ การอภิปรายในกลุ่มใหญ่เกี่ยวกับหลักการสําคัญ 4 ข้อของ CRC โดยถามผูเ้ ข้าอบรมว่า
เข้าใจเกี่ยวกับแต่ละข้อว่าอย่างไร:
1. คําว่าประโยชน์สูงสุดของเด็กหมายความว่าอย่างไร?
2. การไม่เลือกปฏิบัติหมายความว่าอย่างไร?
3. การมีส่วนร่วมของเด็กหมายความว่าอย่างไร?
4. สิทธิทจี่ ะมีชีวติ รอดและได้รับการพัฒนาของเด็กหมายความว่าอย่างไร?
เมื่อมีการพูดถึงประเด็นสําคัญให้บนั ทึกลงบนกระดาษฟลิปชาร์ต ข้อมูลต่อไปนีจ้ ะช่วยให้คณ
ุ นําการอภิปรายได้ดียิ่งขึน้ : 6
1. ประโยชน์สูงสุดของเด็ก:
a. เด็กโดยเฉพาะเด็กที่ยงั เล็กมากจะมีความเปราะบางและจําเป็ นต้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษเพื่อที่จะได้รบั สิทธิ
อย่างเต็มที่
b. มาตรา 3:1 กําหนดว่า “การกระทําทุกอย่างเกี่ยวกับเด็กไม่ว่าจะกระทําโดยสถาบันของรัฐหรือเอกชนด้าน
สวัสดิการสังคม ศาลยุติธรรม หน่วยงานด้านการบริหารหรือนิติบญ
ั ญัติ จะต้องยึดถือเอาประโยชน์สงู สุดของ
เด็กว่าเป็ นสิ่งสําคัญที่สดุ ”
c. หลักการดังกล่าวนีไ้ ม่ได้หมายความว่าประโยชน์สงู สุดของเด็กจะเป็ นเพียงปัจจัยเดียวที่อยูเ่ หนือสิ่งอื่นในทุก
สถานการณ์ เพราะรัฐควรเคารพสิทธิและหน้าที่ของผูป้ กครองด้วยเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม ควรคํานึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของเด็กก่อนสิ่งอืน่ ในการตัดสินใจทุกอย่างที่จะมีผลต่อเด็กเสมอ

6

Information from the UNICEF Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child

(3rd edition, 2007):
https://www.unicef.org/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_Rights_of_the_Child.pdf
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2. การไม่เลือกปฏิบัติ:
a. เด็กทุกคนมีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิไม่ว่าในรูปแบบใด
b. ย่อหน้าแรกของมาตราที่ 2 กล่าวว่า: "รัฐจะต้องเคารพและรับรองสิทธิตามที่กาํ หนดไว้ในอนุสญ
ั ญา ให้เด็กแต่
ละคนในเขตพืน้ ที่รบั ผิดชอบของตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ไิ ม่ว่าในรูปแบบใด ไม่วา่ จะเป็ นจาก
ผูป้ กครองเด็กหรือผูด้ แู ลเด็กตามกฎหมาย เชือ้ ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นด้านการเมืองหรือ
ด้านอื่น ๆ สัญชาติ ตระกูลหรือเผ่าพันธุ์ ความยากจน ความพิการ การเกิดหรือสถานภาพด้านอื่นใดก็ตาม”
c. การเลือกปฏิบตั ิอาจอยู่ในรูปของการจํากัดอาหาร การดูแลและให้ความสนใจที่ไม่เพียงพอ การจํากัดโอกาสที่
จะได้เล่น เรียนรู ้ และได้รบั การศึกษา การห้ามแสดงความรูส้ กึ และความคิดอย่าเสรี หรือการปฏิบตั ิต่อเด็กอย่าง
หยาบกร้านและแสวงประโยชน์จากเด็ก
3. การมีส่วนร่วมของเด็ก
a. อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กถือว่าเด็กเป็ นผูม้ ีสิทธิท่จี ะแสดงความคิดเห็นของตนเองและมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจตามระดับความสามารถของตนเอง
b. การมีส่วนร่วมดังกล่าวไม่เพียงแต่จะมีคณ
ุ ประโยชน์ต่อเด็กเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นคุณต่อครอบครัว ชุมชน โรงเรียน
รัฐ และความเป็ นประชาธิปไตยด้วย
c. แม้วา่ สิทธิในการมีส่วนร่วมของเด็กจะถูกกล่าวถึงในหลายมาตรา (เช่น มาตรา 5, 9, 12, 13, 14, 15, 37, และ
40) มาตรา 12:1 ได้กล่าวถึงหลักการนีอ้ ย่างกว้าง ๆ ว่า: “รัฐภาคีจะต้องให้ความมั่นใจแก่เด็กที่สามารถแสดง
ความคิดเห็นของตนเองได้ ให้มีสทิ ธิท่จี ะแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็ก และ
ต้องให้ความสําคัญต่อความเห็นของเด็กอย่างเหมาะสมตามวัยและวุฒิภาวะของเด็กด้วย
4. สิทธิทจี่ ะมีชีวติ รอดและได้รับการพัฒนาของเด็ก
a. มาตรา 6 กล่าวว่า “รัฐภาคีตอ้ งยอมรับว่าเด็กทุกคนมีสิทธิแต่กาํ เนิดที่จะมีชีวติ อยู่ รัฐภาคีจะต้องให้ความมั่นใจ
อย่างเต็มที่วา่ เด็กจะอยู่รอดและได้รบั การพัฒนาอย่างเต็มที่”
b. แนวคิดเรื่อง “การอยู่รอดและพัฒนา” จําเป็ นอย่างยิ่งต่อการนําอนุสญ
ั ญาทัง้ หมดไปใช้จริง มีหลายมาตราที่
เน้นบทบาทสําคัญของผูป้ กครองและครอบครัวต่อพัฒนาการของเด็กและการสนับสนุนที่รฐั จะต้องจัดให้
c. รัฐควรกระทําการเพื่อยืดอายุขยั และลดอัตราการเสียชีวิตของเด็ก กําจัดโรคและฟื ้ นฟูสขุ ภาพ ให้อาหารที่มี
โภชนาการเพียงพอและนํา้ ดื่มที่สะอาด และป้องกันการลิดรอนชีวติ เช่นจากการลงโทษด้วยการประหารหรือ
การประหารชีวิตตามอําเภอใจ
d. การปกป้องคุม้ ครองเด็กจากความรุนแรงมีความสําคัญอย่างสูงสุดต่อการมีชวี ิตรอดและการพัฒนา
ข้อสังเกตสําหรับวิทยากรฝึ กอบรม: ในการสรุปและปิ ดการอภิปรายนี ้ ให้เน้นความสําคัญของการไม่เลือกปฏิบตั ิและการมีส่วน
ร่วมเพื่อเป็ นการสนับสนุนสิทธิดา้ นอื่น ๆ ของเด็ก และควรเน้นว่าต้องถือเอาประโยชน์สงู สุดของเด็กเป็ นสําคัญในการกระทําทุก
อย่างที่เกี่ยวกับเด็ก ทัง้ ในระดับครอบครัว ระดับโครงการ และระดับนโยบาย
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กิจกรรมสิทธิเด็ก ผิด/ถูก (20 นาที)
กิจกรรมนีม้ ีจดุ ประสงค์เพื่อช่วยให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจข้อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับสิทธิเด็กและเข้าใจเหตุผลว่าเพราะอะไรเรื่องนีจ้ ึงสําคัญ
คุณจะมีเวลาประมาณ 20 นาที สําหรับทํากิจกรรมนี ้
คําแนะนําสําหรับการนํากิจกรรม
1. แบ่งผูป้ กครองออกเป็ น 3 กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 4 หรือ 5 คน
2. แจกกระดาษที่ตดั ออกเป็ นชิน้ เล็กและมีหมายเลข 1 ถึง 10
3. อ่านข้อความจากรายการ ถูก/ผิด ด้านล่าง
4. ให้เวลากลุ่ม 30 วินาทีเพื่อตัดสินใจว่าแต่ละประโยค ถูก หรือ ผิด แล้วเขียนคําตอบลงข้างตัวเลข
5. อ่านข้อความข้างล่างทีละประโยคจนหมด
6. เฉลยคําตอบที่ถกู ต้องของข้อความทัง้ หมด (ดูรายละเอียดด้านล่าง)
7. ให้เวลาอภิปรายสัน้ ๆ เพื่อไขความข้องใจที่เกิดขึน้
8. ขอให้กลุ่มนับคะแนนข้อที่ตอบถูกแล้วแจ้งให้ทราบ
9. ให้รางวัลง่าย ๆ แก่กลุม่ ที่ตอบถูกมากที่สดุ (เช่น ขนมเพิ่มเป็ นพิเศษ สติก๊ เกอร์ กลุ่มตบมือชมเชย)
10. ชมผูเ้ ข้าอบรมทุกคนที่ช่วยกันออกความเห็น
ข้อความสําหรับใช้ในเกม ถูก/ผิด เรื่องสิทธิเด็ก 7
6

กิจกรรมนีม้ ีจดุ ประสงค์เพื่อเพิ่มความรูแ้ ละความตระหนักของผูป้ กครองเกี่ยวกับสิทธิเด็ก คุณมีเวลาประมาณ 20 นาทีสาํ หรับทํา
กิจกรรมนี ้
คุณควรให้เวลาสัน้ ๆ สําหรับกลุ่มย่อยเพื่ออภิปรายกันสําหรับแต่ละคําถาม – 2 นาทีหรือสัน้ กว่านัน้ อีก เพื่อให้ม่นั ใจว่ากลุ่มจะไม่คยุ
ออกนอกเรื่อง
ข้อ
1

7

ข้อความ
ถูก / ผิด
ถูก
สิทธิเด็กเป็ นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนเป็ นสิทธิของทุกคน เด็กในฐานะที่เป็ นมนุษย์ย่อมต้องได้รบั สิทธินเี ้ ช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากเด็กยังอยู่ใน
ช่วงเวลาของการเติบโตอยู่ จึงจําเป็ นต้องได้รบั สิทธิเฉพาะเพื่อให้ม่นั ใจว่าเขาจะได้รบั ความคุม้ ครอง ได้รบั การเลีย้ งดู และ
พัฒนาให้เข้มแข็งขึน้ สอดคล้องกับความสามารถที่กาํ ลังเติบโตขึน้ เรื่อย ๆ สิทธิเด็กจึงเป็ นส่วนพิเศษส่วนหนึ่งของสิทธิ
มนุษยชน

ข้อมูลจาก:

UNICEF

e-learning

course:

Child

rights

and

why

they

matter,

available

at:

https://agora.unicef.org/course/info.php?id=11073; EU-UNICEF Child Rights Toolkit (2014), available at:
https://www.childrightstoolkit.com/wp-content/uploads/toolkit/English/Child-Rights-Toolkit-WebLinks.pdf
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ข้อ
2

3

4

5

6

7

8

ข้อความ
ถูก / ผิด
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
เป็ นสนธิสัญญาเพียงฉบับเดียวทีอ่ อกแบบไว้ให้ใช้สาํ หรับเด็ก
ถูก
โดยเฉพาะ
เราสามารถอ้างได้เลยว่าอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กครอบคลุมทุกส่วนของสิทธิมนุษยชนที่นาํ มาประยุกต์ใช้ได้กบั เด็ก เป็ น
สนธิสญ
ั ญาเพียงฉบับเดียวที่ออกแบบไว้ให้ใช้สาํ หรับเด็กโดยเฉพาะเพื่อรับรองว่าเขาจะได้รบั การคุม้ ครองสิทธิ มีไว้เพื่อที่
เด็กทุกคนจะได้รบั การปกป้องคุม้ ครองและมีส่วนร่วม ไม่วา่ จะมีฐานะ เพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา ถิ่นที่อยู่ ความสามารถ หรือ
ปั จจัยอื่น ๆ อย่างไร
‘สิทธิ’ เป็ นสิ่งเดียวกันกับ ‘ความต้องการทีจ่ าํ เป็ น’
ผิด
สิทธิเด็ก เป็ นแนวคิดที่สืบเนื่องมาจาก ‘ความต้องการที่จาํ เป็ น’ ของเด็กที่จะต้องได้รบั การดูแลและปกป้องคุม้ ครองเป็ น
พิเศษ แต่สิทธิจะมีความสําคัญมากกว่า “ความต้องการ” และการตอบสนอง “ความต้องการที่จาํ เป็ น” ของเด็กในเชิงการ
กุศลหรือการสงเคราะห์ เป็ นการส่งเสริมความไม่สมดุลของอํานาจ การอาศัยความสงสารหรือเห็นใจ ซึง่ ไม่ย่งั ยืน ในทาง
ตรงกันข้าม การทํางานที่มฐี านมาจาก “สิทธิ” ของเด็ก จะตัง้ อยู่บนการถือเป็ นหน้าที่ซง่ึ ต้องปฏิบตั ิ การมีความรับผิดชอบ
เป็ นการทํางานร่วมกับเด็ก ไม่ใช่เพียงแค่ทาํ เพื่อเด็ก เป็ นการเคารพศักดิ์ศรีในความเป็ นมนุษย์และการมีสิทธิมเี สียงของ
เด็ก ซึง่ จะมีความเป็ นสากล เป็ นองค์รวม ให้ความเคารพ และมีความยั่งยืนมากกว่า
สิทธิต่าง ๆ ทีร่ วมไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เช่น สิทธิในการได้รับการศึกษา บริการทาง
สุขภาพ การปกป้ องคุ้มครองจากอันตราย และการมีมาตรฐานความเป็ นอยูท่ ด่ี เี พียงพอ ควร
ผิด
ถือว่าเป็ นสิทธิทเี่ ป็ นอิสระจากกันและกัน
สิทธิมนุษยชนทุกประเภท รวมทัง้ สิทธิเด็ก จะแบ่งแยกจากกันไม่ได้และมีความเกี่ยวเนื่องกัน คุณไม่สามารถนํามา
พิจารณาเฉพาะส่วนได้ การได้รบั สิทธิอย่างหนึง่ จะช่วยให้ได้รบั สิทธิอย่างอื่น ๆ ด้วย
ผิด
รัฐบาลจะต้องคุ้มครองสิทธิเด็กทีม่ ีสถานภาพเป็ นพลเมืองในประเทศของตนเท่านั้น
สิทธิเด็กมีความเป็ นสากล ซึ่งหมายความว่าต้องใช้กบั เด็กทุกคน รัฐมีหน้าที่ให้ความคุม้ ครองสิทธิของเด็กในอาณาเขตทุก
คน รวมทัง้ เด็กที่ไม่มีสถานะทางกฎหมาย (ไม่ได้อพยพเข้าเมืองโดยวิธีปกติ) เด็กที่ไม่มีใบทะเบียนเกิด เด็กไร้รฐั และเด็ก
จากกลุ่มชาติพนั ธุห์ รือศาสนาชายขอบ
เด็กจะมีสทิ ธิก็ตอ่ เมื่อได้ทาํ หน้าทีบ่ างอย่างแล้วเท่านั้น
ผิด
สิทธิเด็กจะแยกออกจากตัวเด็กไม่ได้ เด็กควรจะได้รบั การอบรมสั่งสอนอย่างจริงจังให้เคารพสิทธิของผูอ้ ื่น แต่สิทธิของ
เด็กเองไม่ได้ขึน้ อยู่กบั การที่เด็กจะทําหน้าที่หรือมีความรับผิดชอบต่อคนอื่น เราไม่สามารถเอาสิทธิมาใช้เป็ นรางวัลหรือ
การลงโทษได้
รัฐคือองค์กรทีม่ ีหน้าทีห่ ลักในการรับผิดชอบต่อการเคารพ ส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็ก
ถูก
ได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ผูท้ ่ีมีภาระผูกพันที่จะเคารพและส่งเสริมสิทธิเด็ก และทําให้เกิดการปฏิบตั ิจริง เรียกได้วา่ เป็ น “ผูม้ หี น้าที่ให้ความคุม้ ครอง
สิทธิ์” รัฐคือองค์กรหลักผูม้ ีหน้าที่ให้ความคุม้ ครองสิทธิ์ดงั กล่าว รวมถึงทุกฝ่ ายที่ทาํ งานให้รฐั เช่น เจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
ทนายความ ครูและนักสังคมสงเคราะห์ รัฐคือผูร้ บั ผิดชอบระดับสูงสุด แต่อาจมอบหมายความรับผิดชอบบางส่วนให้แก่
องค์กรอื่น (เช่น บริษัทเอกชนหรือกลุ่มองค์กรเอกชน) ผูป้ กครองหรือผูด้ แู ลเด็กคนอื่น ๆ อาจถือได้วา่ เป็ นผูม้ ีหน้าที่ให้
ความคุม้ ครองสิทธิ์ระดับที่สอง
ผู้ปกครองเด็กไม่มีสทิ ธิอะไรเลยภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ผิด
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ข้อ

9

10

ข้อความ
ถูก / ผิด
บุคคลและกลุ่มคนที่ได้รบั ประโยชน์จากสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนเรียกว่า “ผูถ้ ือสิทธิ์” สําหรับสิทธิเด็กผูถ้ ือสิทธิ์หลักคือ
เด็ก แต่ผปู้ กครองก็ถือเป็ นผูถ้ ือสิทธิภายใต้อนุสญ
ั ญานีด้ ว้ ย และมีสิทธิท่จี ะได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐในการเลีย้ งดูเด็ก
และมีสิทธิท่จี ะให้คาํ แนะนําหรือชีน้ าํ เด็กภายใต้การดูแลของตน
เด็กมีสทิ ธิทจี่ ะได้รับการปกป้ องคุ้มครองให้ปลอดภัยจากความรุ นแรง
ถูก
รัฐบาลจะต้องคุม้ ครองเด็กให้ปลอดภัยจากความรุนแรง การทารุณกรรม และการถูกละเลยทอดทิง้ โดยใครก็ตามที่เป็ น
ผูด้ แู ล รัฐบาลจะต้องกําหนดให้มกี ารดําเนินการทางสังคมเพื่อเป็ นการป้องกันการทารุณกรรมและการบําบัดรักษาผูท้ ่ถี กู
กระทํา
ประเทศไทยได้ให้สตั ยาบันรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแล้ว ซึ่งหมายความว่าจะสามารถ
ผิด
ใช้อนุสัญญานีเ้ ป็ นแนวทางโดยรวมได้ แต่ไม่จาํ เป็ นต้องปฏิบัติตามนั้น
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กเป็ นส่วนหนึ่งของกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน รัฐภาคีท่ไี ด้ให้สตั ยาบันรับรอง
อนุสญ
ั ญานีแ้ ล้วมีพนั ธะตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของอนุสญ
ั ญา ในขณะที่อนุสญ
ั ญานีเ้ รียกร้องให้
สังคม บุคคล และผูป้ ฏิบตั ิอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รฐั ต้องปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของอนุสญ
ั ญา รัฐภาคีเป็ นผูถ้ ือสิทธิ์หลักที่มีพนั ธะที่
จะต้องเคารพ คุม้ ครอง และส่งเสริมสิทธิเด็ก
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เข้าใจเรื่องความรุ นแรงต่อเด็ก (20 นาที)
ผูเ้ ข้าอบรมจะทํางานด้วยกันในกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน คุณจะมีเวลา 20 นาที สําหรับทํากิจกรรมนี ้
1. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมพูดคุยกันตามคําถามต่อไปนีท้ ีละข้อ:
a. ในความคิดของคุณ “การทารุ ณกรรมทางร่างกายต่อเด็ก” หมายความว่าอย่างไร? ขอฟั งตัวอย่างสักสองสาม
กรณี?
b. ในความคิดของคุณ “การทารุ ณกรรมทางจิตใจต่อเด็ก” หมายความว่าอย่างไร? ขอฟั งตัวอย่างสักสองสาม
กรณี?
c. ในความคิดของคุณ “การทารุณกรรมทางเพศต่อเด็ก” หมายความว่าอย่างไร? ขอฟั งตัวอย่างสักสองสาม
กรณี?
d. ในความคิดของคุณ “การละเลยทอดทิง้ เด็ก” หมายความว่าอย่างไร? ขอฟั งตัวอย่างสักสองสามกรณี?
e. ในความคิดของคุณ “การแสวงประโยชน์จากเด็ก” หมายความว่าอย่างไร? ขอฟั งตัวอย่างสักสองสามกรณี?
2. ให้เวลาผูเ้ ข้าอบรมอภิปรายประมาณ 2 นาที สําหรับแต่ละคําถาม
3. เมื่อหมดเวลา 2 นาทีแล้ว ขอให้ผเู้ ข้าอบรมเล่าข้อสรุปที่ได้ให้ฟังในกลุ่มใหญ่
4. เขียนความคิดเห็นที่ได้ลงบนกระดาษฟลิปชาร์ต
5. คุณควรอ่านคํานิยามอย่างเป็ นทางการของแต่ละเรื่องให้กลุม่ ฟั ง (ดูดา้ นล่าง)
6. ถามว่ามีขอ้ สงสัยอะไรอีกหรือไม่ ก่อนที่จะทํากิจกรรมต่อไปอีก
คํานิยามและตัวอย่าง 8
7

1. การทารุ ณกรรมทางร่างกายต่อเด็ก:
a. นิยาม: คือการใช้กาํ ลังทางร่างกายต่อเด็กโดยเจตนา ที่ส่งผลให้เกิด หรือมีความเป็ นไปได้สงู ที่จะเกิดอันตรายต่อ
สุขภาพ การอยู่รอด พัฒนาการ หรือศักดิ์ศรีของเด็ก และการใช้ความรุนแรงทางร่างกายต่อเด็กในบ้านซึ่งเป็ นการ
กระทําเพื่อลงโทษเด็ก
b. ตัวอย่างเช่น: การตบตี ชก เตะถีบ เขย่า กัด บีบคอ ใช้ของร้อนลวก จี ้ หรือนาบ และการให้กินสิ่งที่เป็ นพิษ

8

Definitions from the WHO publication Preventing Child Maltreatment (2006), available at:

https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/child_maltreatment/en/, and Save
the Children.
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2. การทารุ ณกรรมทางจิตใจต่อเด็ก
a. นิยาม: คือการกระทําที่มีความเป็ นไปได้สงู ที่จะทําความเสียหายแก่สขุ ภาพร่างกายและสุขภาพจิตของเด็ก หรือต่อ
พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ศีลธรรมจรรยา สังคม การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึน้ นาน ๆ ครัง้ หรือ
เกิดขึน้ เป็ นประจําต่อเนื่องกันเป็ นเวลานานโดยผูป้ กครอง ผูด้ แู ล หรือกลุ่มเพื่อนของเด็ก
b. ตัวอย่างเช่น: ดูถกู เหยียดหยาม กล่าวโทษ ข่มขู่ ทําให้หวาดกลัว เลือกปฏิบตั ิ เยาะเย้ย จํากัดการเคลื่อนไหว ไม่
ยอมรับ และปฏิบตั ิต่อเด็กด้วยความไม่เป็ นมิตร
3. การทารุ ณกรรมทางเพศต่อเด็ก
a. นิยาม:

คือการให้เด็กเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศโดยที่เด็กไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องนีอ้ ย่างเต็มที่

ไม่

สามารถให้การยินยอมโดยมีความรูค้ วามเข้าใจอย่างถูกต้อง หรือโดยที่เด็กยังไม่อยู่ในระดับของพัฒนาการที่พร้อม
หรือในลักษณะอื่น ๆ ที่เป็ นการผิดกฎหมายหรือข้อห้ามทางสังคม
b. ตัวอย่างเช่น: การร่วมเพศทางช่องคลอด ปาก หรือทวารหนัก การเล้าโลมทางกาย การเปิ ดอวัยวะเพศให้เด็กดู การ
พูดลามกทางโทรศัพท์ การส่งภาพถ่าย วิดีโอ หรือข้อความลามกให้เด็ก ถ่ายทําหรือเผยแพร่สื่อลามกที่มีเด็กอยูใ่ น
นัน้
4. การละเลยทอดทิง้ เด็ก
a. นิยาม: คือการที่ผปู้ กครอง สมาชิกในครอบครัว หรือผูด้ แู ลเด็กไม่ได้ให้การดูแลเพื่อความอยูด่ ีมีสขุ และพัฒนาการ
ของเด็ก แม้ว่าจะอยูใ่ นฐานะที่จะทําได้ การละเลยทอดทิง้ อาจจะเป็ นในด้านของสุขภาพร่างกายเด็ก การศึกษา
พัฒนาการทางอารมณ์ โภชนาการ ที่อยู่อาศัย และสภาพความเป็ นอยู่ท่ปี ลอดภัย การละเลยทอดทิง้ อาจเกิดขึน้
นาน ๆ ครัง้ หรือเกิดเป็ นประจําต่อเนื่องกันเป็ นเวลานานก็ได้
b. ตัวอย่างเช่น: การไม่ไปส่งเด็กไปโรงเรียน ไม่พาไปหาหมอเมื่อจําเป็ น ไม่จดั หาเสือ้ ผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ ไม่
จัดหาอาหารที่เพียงพอ ไม่ให้เวลาและความใส่ใจที่จะให้ความรักและการดูแลเอาใจใส่แก่เด็ก
5. การแสวงประโยชน์จากเด็ก
a. นิยาม: การใช้เด็กเป็ นเครื่องมือในการแสวงผลประโยชน์ ความพอใจ หรือผลกําไรของคนบางคน ซึ่งมักจะส่งผลให้
เกิดความไม่ยตุ ิธรรม ความโหดร้าย และเป็ นอันตรายต่อเด็ก การกระทําดังกล่าวเป็ นผลร้ายต่อสุขภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตของเด็ก ต่อพัฒนาการด้านการศึกษา ด้านความมีศีลธรรมจริยธรรม หรือด้านอารมณ์และสังคมของเด็ก
b. ตัวอย่างเช่น: การใช้แรงงานเด็ก (หมายถึงการให้เด็กทํางานรับใช้ในบ้าน ในกองกําลังติดอาวุธ ในการประกอบ
อาชญากรรม และในการทํางานอื่น ๆ ที่เป็ นการเสี่ยงอันตราย) การให้เด็กขายบริการทางเพศ การค้ามนุษย์ และการ
ผลิตสื่อลามกที่มีเด็กเป็ นผูแ้ สดง
การสังเกตแยกแยะและดําเนินการเมื่อสงสัยว่าจะมีปัญหาด้านการคุ้มครองเด็ก (30 นาที)
ในกิจกรรมนีค้ ณ
ุ จะนําเสนอสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่เด็กกําลังอยูใ่ นภาวะเสี่ยงต่ออันตรายหรือกําลังได้รบั อันตรายอย่างมากอยู่
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1. แบ่งผูป้ กครองออกเป็ นสามหรือสี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะได้รบั สถานการณ์สมมุติหนึง่ เรื่อง
2. อ่านสถานการณ์สมมุติให้แต่ละกลุ่มฟั ง หรืออาจพิมพ์สถานการณ์หนึ่งอย่างใส่กระดาษแล้วแจกให้ก็ได้
3. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมฝึ กปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนการแก้ปญ
ั หาจากชั่วโมงทีแ่ ปดของการอบรม:
a. พิจารณาปั ญหา: เด็กกําลังตกอยูใ่ นอันตรายหรือไม่ในเหตุการณ์นี?้
b. สํารวจปั ญหา: อันตรายประเภทไหนน่าจะเกิดแก่เด็กในสถานการณ์น?ี ้ มันเกิดขึน้ ได้อย่างไร?
c. ค้นหาทางแก้ปัญหาและผลที่เกิดขึน้ ติดตามมา: จะมีทางเลือกในการจัดการอย่างไรบ้างหรือจะส่งปรึกษาต่อได้
ที่ไหน? โดยใคร? และจะเกิดอะไรขึน้ หลังจากนัน้ ?
d. เลือกเอาวิธีแก้ปัญหาหนึง่ อย่าง หรืออย่างที่นา่ จะเป็ นไปได้อีกบางแบบ: การจัดการปั ญหาหรือการส่งปรึกษา
ต่อที่น่าจะดีท่สี ดุ น่าจะเป็ นอะไร? ใครควรเป็ นคนทํา?
e. ลองคิดทบทวนดูวา่ มันน่าจะใช้ได้ผลหรือไม่
4. ผูเ้ ข้าอบรมนําเสนอผลจากการพูดคุยกันให้กลุ่มใหญ่ฟัง โดยสามารถเลือกทําได้จากสองวิธีต่อไปนี:้
a. โดยการใช้บทบาทสมมุตเิ พื่อแสดงให้เห็นว่าจะใช้กบั ผูป้ กครอง (และอาจจะใช้กบั เด็กด้วย) เพื่อตัดสินใจร่วมกัน
ได้อย่างไร
b. โดยการนําเสนอ 5 ขัน้ ตอนของการแก้ปัญหาโดยพิจารณาจากสถานการณ์สมมุติท่ไี ด้รบั ไป
5. ให้เวลา 10 นาทีสาํ หรับแต่ละกลุม่ เพื่อพูดคุยอภิปรายกันเกี่ยวกับสถานการณ์สมมุติท่ีได้รบั ไปและคิดหาทางแก้ปัญหา
6. ทบทวนความจํากับกลุ่มเรื่อง 5 ขัน้ ตอนของการแก้ปัญหา
7. ให้กลุ่มย่อยกลับมารวมกันแล้วแต่ละกลุ่มนําเสนอสถานการณ์หรือวิธีแก้ปัญหาของตนเอง (ให้เวลากลุ่มละ 2 นาที)
8. อภิปรายกันในกลุ่ม ให้ความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทาํ ไป
สถานการณ์ ก: แม่เลีย้ งเดี่ยวทีต่ อ้ งทํางานหนัก
ฟ้า (อายุ 4 ขวบ) อาศัยอยู่กบั แม่ซ่งึ หย่าขาดจากพ่อแล้ว อยู่กนั ตามลําพังสองคน แม่ตอ้ งทํางานติดต่อกันหลายชั่วโมงที่รา้ นเซเว่น
ใกล้บา้ นเพื่อให้มเี งินพอเป็ นค่าอาหารและค่าเช่าบ้าน เนื่องจากแม่ไม่มีเงินพอที่จะจ้างคนมาช่วยเลีย้ งลูก จึงต้องทิง้ ฟ้าไว้ในห้องเช่า
เตรียมอาหารไว้ให้ฟ้ากิน และปิ ดประตูล๊อคกุญแจไว้
สถานการณ์ ข: การได้เห็นความรุ นแรงในครอบครัว
ส้มโอ (อายุ 9 ขวบ) และแบ๊งค์ (อายุ 2 ขวบ) กําลังดูทวี ีอยูใ่ นบ้านขณะที่แม่กาํ ลังเตรียมกับข้าวอยู่ในครัว พ่อกลับมาถึงบ้านใน
สภาพเมาเหล้า พ่อตะโกนว่าแม่ ว่าทําอาหารไม่เสร็จสักที แม่ก็ตะโกนด่ากลับว่าพ่อทําตัวไม่เหมาะที่จะเป็ นพ่อของลูกเลย พ่อเริม่
ลงมือทุบตีแม่ต่อหน้าเด็กทัง้ สองคน
สถานการณ์ ค: รักลูกไม่เท่ากัน
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พลอย (อายุ 5 ขวบ) อาศัยอยู่กบั พ่อและแม่เลีย้ ง และลูกที่ติดแม่เลีย้ งมาอีกสองคน ครอบครัวนีม้ ีรายได้นอ้ ยและมักจะกินข้าวเพียง
วันละสองมือ้ เท่านัน้ เวลาพ่ออยู่บา้ นพลอยก็จะได้น่งั กินข้าวร่วมวงกับทุกคนในบ้าน แต่เวลาพ่อไม่อยู่แม่เลีย้ งจะให้พลอยกินแค่
ข้าวเปล่า โดยอ้างว่าลูกของเธอเอง (อายุ 2 และ 3 ขวบ) ยังเล็กจึงต้องกินกับข้าวมากกว่าพลอยเพื่อจะได้โตเร็ว บางครัง้ พ่อจะพูด
กับแม่เลีย้ งเรื่องนี ้ แต่พ่อมักทํางานจนดึกและเมื่อกลับถึงบ้านก็ไม่อยากทะเลาะกับแม่
สถานการณ์ ง: เด็กถูกลงโทษเมื่อเล่นซน
ไอซ์ (อายุ 7 ขวบ) กําลังเล่นลูกบอลอยู่ในบ้าน เขากระแทกโต๊ะทําให้มือถือของแม่ตกลงบนพืน้ และจอแตกร้าว แม่ตะโกนด่าเขาด้วย
คําหยาบแล้วสั่งให้ไปเอาก้านมะยมจากหลังบ้านมาให้ แม่ตีเขาที่กน้ แค่ 3 ครัง้ ซึ่งไม่ทงิ ้ รอยชํา้ ไว้ให้มองเห็นได้

พักรับประทานอาหารกลางวัน
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 20: การสรุปทบทวน
ข้อสังเกตสําหรับวิทยากรฝึ กอบรม (TRAINER)
ผูเ้ ข้าอบรมจะมีโอกาสได้สรุปทบทวนประสบการณ์ในการอบรมวิทยากร ให้แลกเปลี่ยนความเห็นกันว่าตนเองได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรบ้าง และได้สงั เกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการเลีย้ งดูเด็กและการเปลี่ยนแปลงของเด็กที่บา้ นอย่างไร
หน่วยการนีร้ ูน้ ยี ้ งั เป็ นการแสดงตัวอย่างให้เห็นว่าวิทยากรจะจบการอบรม PLH-YC กับผูป้ กครองได้อย่างไร การจบการอบรม
หลังจากได้ผา่ นกระบวนการที่เข้มข้นมาเป็ นเวลานานนีอ้ าจทําให้สะเทือนใจได้ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเป็ นการฉลองความสําเร็จ
ที่น่าชื่นชมด้วย!
สรุ ปทบทวน: ประสบการณ์ทเี่ ราได้รับและการเปลี่ยนแปลงของเราทีเ่ กิดขึน้ (20 นาที)
นําการสรุปทบทวนห้าวันที่ผ่านมาของการอบรมวิทยากร:
1. เริ่มจากคืนก่อนวันแรกของการอบรม
ขณะนี ้

แล้วนําผูเ้ ข้าอบรมไปทีละขัน้ ตลอดการอบรมจนถึงปั จจุบนั ที่กาํ ลังนั่งอยู่บนเก้าอี ้

2. ขอผูเ้ ข้าอบรมคิดทบทวนว่ารูส้ กึ อย่างไรและคิดถึงอะไรในแต่ละขัน้ ตอน
3. เตือนความจําให้คดิ ถึงวิธีการต่าง ๆ ในการเลีย้ งดูเด็กที่ได้เรียนรูจ้ ากการอบรมครัง้ นี:้
a. แต่ละชั่วโมงของการอบรมในหลักสูตรนี:้
i. ชั่วโมงที่หนึง่ : การใช้เวลาตามลําพังกับเด็ก
ii. ชั่วโมงที่สอง: การพูดคุยกันเรื่องความรูส้ กึ
iii. ชั่วโมงที่สาม: แสงอาทิตย์แห่งความเอาใจใส่ในทางบวก
iv. ชั่วโมงที่สี่: การช่วยให้เด็กทําตามคําสั่ง
v. ชั่วโมงที่หา้ : สิ่งต่าง ๆ ที่เราทําเป็ นประจําทุกวัน
vi. ชั่วโมงที่หก: การจัดการกับการร้องดิน้ อาละวาดและพฤติกรรมด้านลบอื่น ๆ ที่เป็ นการเรียกร้องความ
สนใจและกดดัน
vii. ชั่วโมงทีเ่ จ็ด: การให้ผลติดตามเพื่อสนับสนุนการให้ความร่วมมือ
viii. ชั่วโมงที่แปด: การทําให้แสงอาทิตย์แห่งความเอาใจใส่ในทางบวกยังคงเปล่งประกายต่อไป

165

4. ทบทวนความจําเรื่องทักษะการเป็ นวิทยากรแบบต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู:้
a. การยอมรับ สํารวจ เชื่อมโยง และฝึ กปฏิบตั ิ
b. การพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทําที่บา้ น
c. เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ
d. การฝึ กทักษะ
e. การพบปะผูป้ กครองเพื่อให้คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคล
5. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมคิดถึงเป้าหมายที่กาํ หนดไว้ในวันแรกของการอบรม:
a. เป้าหมายของคุณคืออะไร? คุณยังจําได้ไหม?
b. คุณทําได้ตามเป้าหมายหรือไม่?
c. เป้าหมายของคุณเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่?
6. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมเล่าให้กลุ่มฟังว่าตนเองได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในฐานะวิทยากร และในฐานะผูป้ กครองหรือผูด้ แู ล
เด็ก:
a. คุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? ตอนนีค้ ณ
ุ ต่างจากเมื่อก่อนอย่างไร?
b. อะไรคือสิ่งสําคัญที่สดุ ที่คณ
ุ ได้เรียนรู?้
c. คุณยังต้องการทักษะหรือการสนับสนุนอะไรอีกหรือไม่เพื่อที่จะทําหน้าที่เป็ นวิทยากรนําการอบรมนี?้
7. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมหลับตาลง แล้วคิดถึงอะไรหนึ่งอย่างที่ได้จากการอบรมครัง้ นีท้ ่ีอยากเอาติดตัวไปหลังจากจบการอบรมนี ้
แล้ว
อาจเป็ นบางอย่างทีจ่ ะเตือนใจให้คิดถึงประสบการณ์การมาอบรมและเป็ นเหตุผลว่าทําไมจึงอยากเป็ นวิทยากร
หลักสูตร PLH-YC นีก้ ็ได้
8. ขอให้ผเู้ ข้าอบรมสังเกตลมหายใจ ความรูส้ กึ ในร่างกาย เสียงในห้อง และเมื่อพร้อมแล้วก็ให้ลืมตาขึน้ อีกครัง้ หนึง่
กิจกรรมศิลปะ: แบ่งปั นประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลงและสิ่งทีไ่ ด้ติดตัวไป (40 นาที)
หลังจากการสรุปทบทวนแล้ว แจกกระดาษและสีเทียนเพื่อใช้ทาํ กิจกรรมศิลปะ ขอให้แต่ละคนวาดภาพที่แสดงถึงสิ่งที่สาํ คัญที่สดุ ที่
เขาได้เรียนรูห้ รือได้เปลี่ยนแปลงไปหลังจากผ่านการอบรมครัง้ นีแ้ ล้ว
แต่ละคนเล่าให้กลุ่มฟังเกี่ยวกับภาพที่วาด เมื่อเล่าเสร็จแล้วให้วางภาพนัน้ ลงบนพืน้ กลางกลุ่ม เหมือนกับการเอาฟื นเติมลงบนกอง
ไฟที่ให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัวในบ้านแห่งการเกือ้ หนุน เปิ ดโอกาสให้ทกุ คนได้เล่าตามความสมัครใจ
ให้เวลาผูเ้ ข้าอบรม 15 นาทีสาํ หรับวาดภาพ และ 25 นาทีสาํ หรับเล่าเพื่อแบ่งปั นประสบการณ์
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ภาพที่ 10. ภาพวาดตอนจบการอบรมจากการอบรมวิทยากรในฟิ ลิปปิ นส์
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นิทาน: ซุปก้อนหิน (15 นาที)
ช่วงเวลาตอนจบการอบรมอาจเป็ นเวลาที่อ่อนไหวมากสําหรับผูเ้ ข้าอบรม หลายคนอาจกังวลใจกับก้าวต่อไปที่จะต้องนําการอบรม
หลักสูตร PLH-YC นี ้ และอาจรูส้ กึ เครียดจากการที่ตอ้ งจัดการกับตารางการทํางานและชีวิตเพื่อที่จะได้มาเข้าอบรมครัง้ นีด้ ว้ ย
เราเล่านิทานเรื่อง “ซุปก้อนหิน” เพื่อเป็ นการเตือนใจผูเ้ ข้าอบรมว่าเขามีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นทุกอย่างอยู่แล้ว ที่จะนําเสนอ
การอบรมอย่างดีท่สี ดุ ให้แก่ผปู้ กครองและครอบครัว เขามีค่มู ือวิทยากร มีบนั ทึกจากการอบรม และที่สาํ คัญที่สดุ คือมีเพื่อนที่อบรม
ร่วมกันคอยให้กาํ ลังใจ
แม้วา่ คุณจะเป็ นคนนําการอบรม แต่หลักการทุกอย่าง ก้อนอิฐบล็อก และวิธีการแก้ปัญหา ล้วนมาจากผูเ้ ข้าอบรม เพราะเขาเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญอยู่แล้ว!
นิทานเรื่อง “ซุปก้อนหิน” จะนํามาเล่าในตอนจบการอบรมนีด้ ว้ ย และจะอยู่ในหน้า 290 ของคูม่ ือวิทยากร ซึ่งเป็ นเรื่องเกี่ยวกับการ
สร้างชุมชน เอามาเล่าให้ผเู้ ข้าอบรมฟั งเพื่อช่วยให้เขารูส้ กึ ว่าเขาเป็ นเจ้าของทักษะ ความรู ้ และปั ญญาของตนเอง

(นิทานพืน้ บ้าน เล่าโดย เจมี่ แมคลาเรน แลคแมน)
ครัง้ หนึ่งนานมาแล้ว มีหมู่บา้ นแห่งหนึ่งที่สวยงามมาก คนในหมูบ่ า้ นนีม้ ีความสุขอยู่เสมอ เพราะเขาไม่เคยขาดแคลนอะไรเลย เขามี
สัตว์เลีย้ ง ผลไม้ ผัก เป็ นหมู่บา้ นที่อดุ มสมบูรณ์มาก เขาไม่เคยรูจ้ กั ความทุกข์ยากเลย
แต่ต่อมาไม่นานก็เกิดภาวะแห้งแล้ง ฝนไม่ตกและสัตว์เลีย้ งเริ่มตายลง เวลาแห่งความยากลําบากคืบคลานเข้ามาเพราะขณะนี ้
ชาวบ้านต่างหิวโหย ผูค้ นหยุดพูดคุยทักทายกันเพราะต่างคนต่างก็หมกมุ่นอยู่กบั ความทุกข์ของตนเอง
วันหนึ่งมีหญิงชราคนหนึ่งเดินเข้ามาในหมู่บา้ น ทูนหม้อสีดาํ ใบใหญ่ไว้บนศีรษะ และสะพายถุงย่ามสีนาํ้ ตาลใบเล็ก เมื่อเธอมาถึง
กลางหมู่บา้ น เธอวางหม้อสีดาํ ใบใหญ่นนั้ ลงบนพืน้ และนั่งพักอยู่ขา้ ง ๆ มัน ไม่มีใครเห็นหญิงคนนีน้ อกจากเด็กชายตัวเล็ก ๆ คน
หนึ่งที่ออกมาวิง่ เล่นข้างนอกในวันนัน้
เมื่อเด็กชายมองเห็นหญิงชรา เขาเอ่ยปากถามว่า “คุณยาย เอาหม้อสีดาํ ใบใหญ่มาทําอะไรจ๊ะ?” “ยายกําลังจะทําซุปก้อนหินจ้ะ”
หญิงชราตอบ เด็กชายรูส้ กึ งุนงง เพราะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย ว่าใครจะเอาก้อนหินมาทําซุปกินได้
คงเป็ นเพราะเด็กน้อยคนนีเ้ ป็ นเด็กที่อยากรูอ้ ยากเห็นและชอบสงสัย เขาจึงถามอีกว่า “ให้ผมช่วยคุณยายไหมครับ?” “ได้เลยจ้ะ ไป
ตักนํา้ และเอาฟื นมาให้ยายหน่อยนะ” เธอกล่าวตอบ
เด็กชายจึงวิ่งไปเก็บฟื นในป่ าละเมาะใกล้ ๆ และในขณะที่หญิงชรากําลังยุ่งกับการก่อไฟอยู่ เขาก็วงิ่ ไปที่แม่นาํ้ แล้วตักนํา้ มาให้
กว่าเขาจะหิว้ ถังนํา้ กลับมา หญิงชราก็ก่อไฟกองใหญ่เสร็จแล้ว
เธอวางหม้อใบใหญ่สีดาํ ลงบนกองไฟ และเติมนํา้ ลงไป แล้วเธอก็ลว้ งมือลงไปในถุงย่ามสีนาํ้ ตาลใบเล็ก และหยิบเอาก้อนหินกลม ๆ
สีขาวเป็ นมันวับ ออกมาก้อนหนึ่ง เธอเอามันวางลงไปในหม้อสีดาํ ใบใหญ่ แล้วก็เริ่มคนนํา้ ซุปในหม้อพลางฮัมเพลงแม่ครัวเก่าแก่ไป
ด้วยเบา ๆ
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หลังจากนัน้ ไม่นานนํา้ ก็เริ่มเดือด หญิงชราแลบลิน้ เลียปากและพูดกับเด็กชายว่า “อืมม์ มันจะต้องเป็ นซุปก้อนหินที่อร่อยมากแน่
เลย”
อีกสักครูห่ นึ่งคนอื่น ๆ เริม่ สังเกตเห็นกองไฟที่กลางหมู่บา้ น จึงพากันออกมาจากบ้านทีละคน ๆ เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึน้
“ทําอะไรกันน่ะ?” ชายคนหนึง่ ตะโกนถาม เด็กชายตอบว่า “คุณยายกําลังทําซุปก้อนหิน”
ชาวบ้านที่อยู่รอบ ๆ ต่างมองตากันเลิ่กลั่ก ราวกับว่าเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย ว่ามีอาหารที่เรียกว่าซุปก้อนหินนีอ้ ยู่ดว้ ย
ข่าวกระจายไปทั่วหมู่บา้ นอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านทุกคนต่างออกมาจากบ้านเพื่อมาดูหญิงชราสติไม่ดีคนนีแ้ ละซุปก้อนหินของเธอ
ขณะที่คนเริ่มทยอยกันมาถึง หญิงชราก็ยงั คนหม้อซุปของเธอและฮัมเพลงต่อไป
เมื่อเธอสังเกตเห็นว่ามีคนจํานวนมากมารุมล้อมดูเธอแล้ว จึงหยุดคนหม้อ แล้วแกล้งเอาช้อนตักนํา้ ซุปมาชิมนิดหนึง่ พลางกล่าวว่า
“อืม ์ ... ซุปนี่จะต้องอร่อยมากทีเดียว แต่มนั ขาดอะไรไปอย่างหนึง่ เท่านัน้ ถ้ามีหวั หอมก็จะดีไม่นอ้ ย ...”
ผูห้ ญิงคนหนึ่งมีหวั หอมอยู่สองสามหัวที่เธอเก็บไว้นานแล้ว มันขนาดเล็กและเริ่มเหี่ยวแล้ว แต่ยงั พอกินได้อยู่ “ฉันมีหวั หอมอยู่บา้ ง
นะ” เธอเสนอตัว แล้ววิง่ ไปเอาหัวหอมมาจากบ้าน หั่นมันเป็ นชิน้ บาง ๆ แล้วเติมลงไปในหม้อสีดาํ ใบใหญ่ท่กี าํ ลังเดือดอยู่
หลังจากนัน้ อีกนิดหน่อย หญิงชราก็ชมิ ซุปอีก “ใช่เลย ซุปหม้อนีจ้ ะต้องอร่อยมากแน่ ๆ แต่มนั ยังขาดอะไรไปบางอย่าง ... ขอให้มีแค่
...”
“ผัก!” มีเสียงตะโกนออกมาจากกลุ่มคน “มันต้องใส่ผกั มากกว่านี ้ ฉันมีผกั โขมอยู่บา้ ง ไม่มากหรอก แต่เธอเอามาใช้ได้เลย” ชาวบ้าน
อีกคนเอามันฝรั่งเก่า ๆ มาสองหัว อีกบางคนมีกลํ่าปลี อีกคนมีกระเทียม แครอท ฟั กทองลูกหนึ่ง เกลือ ไก่ผอมแก่ๆ ตัวหนึ่ง พริกนิด
หน่อย และเครื่องเทศ
(ถึงตอนนีค้ นเล่าเรื่องควรถามคนฟั งว่าอยากเติมลงในซุปอะไรอีกบ้าง)
กลิ่นหอมของซุปเริ่มลอยฟุง้ ไปทั่วหมู่บา้ น มีทาํ ให้ชาวบ้านคิดถึงวันเก่า ๆ เขาเริม่ พูดคุยกัน แลกเปลี่ยนเรื่องราวข่าวสาร และ
แม้กระทั่งหยอกล้อกัน มีเสียงหัวเราะให้ได้ยินอีกเป็ นครัง้ แรกหลังจากไม่เคยได้ยินมานานแล้ว
ในที่สดุ หญิงชราก็หยุดคน เธอชิมนํา้ ซุปแล้วประกาศด้วยรอยยิม้ ในดวงตาว่า “ซุปก้อนหินนีเ้ กือบใช้ได้แล้ว และมันช่างเยอะ
เหลือเกิน ฉันอยากรูว้ ่าพวกเราจะมาช่วยฉันกินให้หมดได้ไหม”
ทุกคนรีบวิ่งกลับบ้านแล้วกลับมาใหม่พร้อมด้วยชามและช้อน แม้ว่าจะมีคนจํานวนมากทีเดียว แต่ก็พอมีซุปให้กินสําหรับทุกคน
พวกเขากินกันจนอิ่ม และมันเป็ นซุปก้อนหินที่อร่อยที่สดุ ที่เขาเคยกินมา
เมื่อทุกคนอิม่ แล้ว ชาวบ้านเอากลองและเครื่องดนตรีอื่น ๆ ออกมาและเริม่ ร้องเพลงและเต้นรํากัน เขาร้องและเต้นกันจนพลบคํ่า
หลังจากนัน้ ชาวบ้านจึงขอบคุณหญิงชราและออกเดินพลางพูดคุยกันเพื่อกลับบ้าน และเป็ นอีกครัง้ หนึ่งที่มีเสียงหัวเราะและร้อง
เพลงลอยมาตามสายลมในเย็นนัน้
ในขณะที่ดวงดาวยามหัวคํ่าเริ่มเปล่งประกาย หญิงชราถูกทิง้ ให้ยนื อยู่คนเดียวกลางหมูบ่ า้ น เธอเก็บก้อนหินสีขาวใส่ในย่ามใบเล็ก
สีนาํ้ ตาล และยกหม้อสีดาํ ใบใหญ่ขนึ ้ ทูนหัว แล้วโดยไม่ได้กล่าวรํ่าลาใคร เธอเริม่ ออกเดินไปตามทางเดินที่คดเคีย้ วที่จะพาเธอ
ออกไปจากหมู่บา้ น
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แต่ก่อนที่จะเดินจากไป เด็กชายเหลือบมาเห็นเธอเข้าและวิง่ ตามออกมา “ทําไมยายไปจากพวกเราละจ๊ะ?” เขาถาม
“งานของฉันที่น่เี สร็จแล้วจ้ะ” หญิงชราตอบ “แต่เราต้องการคนอย่างยายมาช่วยเรานะ” เด็กชายพูด
เธอล้วงมือเข้าไปในถุงย่ามสีนาํ้ ตาลใบเล็กของเธอแล้วหยิบก้อนหินสีขาวออกมายื่นให้เด็กชาย
“เธอมีเครื่องปรุงทุกอย่างที่เธอ
ต้องการที่จะทําซุปก้อนหินอยู่แล้ว” และเธอก็เดินจากไปช้า ๆ บนถนนเส้นนัน้ เด็กชายมองตามและโบกมือจนเขาภาพเธอลับตาไป
ชาวบ้านในหมู่บา้ นนัน้ ไม่เคยเห็นหญิงชราคนนัน้ อีกเลย แต่ชวี ิตในหมู่บา้ นก็คงดําเนินต่อไป ทัง้ ในเวลาที่สบายที่สดุ และในยาม
ลําบากที่สดุ พวกเขาไม่เคยสูญเสียความสัมพันธ์ระหว่างกันอีกเลย เพราะเขาช่วยกันทําซุปก้อนหินที่อร่อยที่สดุ ต่อไป
จบ
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 21: ปิ ดการอบรม
กิจกรรม: กิจกรรมแผ่เมตตา (10 นาที)
ในตอนท้ายของชั่วโมงนี ้ ผูเ้ ข้าอบรมจะได้เรียนรูก้ ิจกรรมลดความเครียดอันสุดท้าย คือกิจกรรมแผ่เมตตา กิจกรรมนีจ้ ะช่วยให้ผเู้ ข้า
อบรมสัมผัสกับความรูส้ กึ มีเมตตาต่อตนเองและครอบครัว
เป็ นการนําให้เกิดความรูส้ กึ ของการเสร็จสิน้ สมบูรณ์ของกิจกรรม
ในขณะเดียวกับการเชื่อมโยงผูเ้ ข้าอบรมกับความรูส้ กึ เป็ นสุขและสงบ
กิจกรรมนีเ้ ป็ นกิจกรรมผ่อนคลายที่ใช้ในการอบรมหลักสูตร PLH-YC และจะอยูใ่ นหน้า 294 ของคู่มือวิทยากร คุณควรฝึ กทํา
กิจกรรมนีด้ ว้ ยตัวเองเพราะคุณควรได้รบั ความเมตตาเป็ นอย่างมากด้วย!
วิธีนํากิจกรรมแผ่เมตตา:
ข้อสังเกต: ขอให้ใช้บทพูดข้างล่างนีเ้ ป็ นแนวทางในการนํากิจกรรม คุณควรหยุดเงียบประมาณ 5 วินาทีทกุ ครัง้ ทีม่ ีคาํ ว่า [หยุด] ใน
บทพูด และในขณะทีห่ ยุดอยู่ คุณควรปฏิบตั ติ ามคําสั่งไปด้วย
ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมตัว
บางครัง้ เมื่อเรารูส้ กึ เครียด โดดเดีย่ ว หรือต้องการกําลังใจ การแผ่เมตตาให้ตนเองจะช่วยได้มาก
กิจกรรมนีจ้ ะช่วยให้เรามั่นคงและอยู่กบั ปั จจุบนั ได้มากขึน้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรูส้ กึ เป็ นสุขและความสมดุล ช่วยเราให้จดั การกับ
ความเครียด ความเจ็บป่ วย และความลําบาก [หยุด]
นั่งลงในท่าที่สบาย เท้าวางบนพืน้ ทัง้ สองข้าง มือวางบนหน้าตัก [หยุด]
หลับตาลงถ้าคุณสามารถทําได้อย่างสบาย [หยุด]
ขั้นที่ 2: เริ่มตระหนักรู้
ถามตัวคุณเอง “ขณะนีฉ้ นั รูส้ กึ อย่างไร?” [หยุด]
สังเกตว่าคุณกําลังมีความคิดอะไรอยู่ สังเกตว่ามันเป็ นความคิดทางลบหรือทางบวก [หยุด]
สังเกตว่าอารมณ์ของคุณเป็ นอย่างไร สังเกตว่ามันเป็ นอารมณ์ท่ีนา่ พอใจหรือไม่น่าพอใจ [หยุด]
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สังเกตว่าร่างกายคุณรูส้ กึ อย่างไร มีความไม่สบายหรือรูส้ กึ เกร็งอยูบ่ ริเวณไหน [หยุด]
ขั้นที่ 3: เปิ ดรับความเมตตา
สัมผัสกับหัวใจของคุณในลักษณะที่เมตตาและอ่อนโยน คุณอาจเอามือหนึ่งทาบลงบนหน้าอกบริเวณหัวใจ [หยุด]
ขอให้พดู ในใจกับตัวเองดังต่อไปนี ้ [หยุด]
ขอให้ฉนั มีความสงบในใจ [หยุด]
ขอให้ฉนั ปลอดภัย [หยุด]
ขอให้ฉนั สุขภาพดี [หยุด]
ขอให้ฉนั มีความสุข [หยุด]
ขอให้ฉนั รูส้ กึ ว่ามีคนรัก [หยุด]
พูดซํา้ ช้า ๆ หนึ่งหรือสองครัง้ ทิง้ ช่วงพอประมาณระหว่างแต่ละประโยค
ถ้าคุณสบายใจที่จะทําได้ คุณอาจแผ่ความเมตตานีไ้ ปสู่ลกู ของคุณ แฟนของคุณ ครอบครัว หรือใครก็ตามที่คณ
ุ ใกล้ชิดอยูใ่ นชีวิต
ขณะนี ้ [หยุด]
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ขอให้เธอมีความสงบในใจ [หยุด]
ขอให้เธอปลอดภัย [หยุด]
ขอให้เธอสุขภาพดี [หยุด]
ขอให้เธอมีความสุข [หยุด]
ขอให้เธอรูส้ กึ ว่ามีคนรัก [หยุด]
พูดซํ้าช้า ๆ หนึ่งหรือสองครัง้ ทิง้ ช่วงพอประมาณระหว่างแต่ละประโยค

ขัน้ ที่ 4: ขยายความรู้ตัวออกไป
ปล่อยให้ความรูต้ วั ของคุณแผ่ขยายออกไปทั่วร่างกาย [หยุด]
ปล่อยให้ความรูต้ วั ของคุณแผ่ขยายออกไปด้วยการรับรูเ้ สียงทีเ่ กิดขึน้ ในห้อง [หยุด]
เมือ่ คุณพร้อมแล้ว ขอให้ลืมตา [หยุด]

ขัน้ ที่ 5: พิจารณาทบทวน
ใช้เวลาสักครู่คดิ ทบทวนประสบการณ์ทเี่ กิดขึน้
เมือ่ คุณพร้อมแล้ว ขอให้ลืมตา [หยุด]

โปรดจําไว้วา่ คุณสามารถทํากิจกรรมนีไ้ ด้ตลอดเวลาเมือ่ ไหร่ก็ตามทีค่ ณ
ุ ต้องการกําลังใจเพิม่ เป็ นพิเศษ
วงกลมแห่งความชืน่ ชม (5 นาที)
ครัง้ นีเ้ ป็ นวงกลมแห่งความชืน่ ชมครัง้ สุดท้าย กระตุน้ ให้ผเู้ ข้าอบรมสบตาและเรียกชื่อคนที่เขากําลังชมอยู่ การชมจะเป็ นเรื่องอะไรก็
ได้แต่ขอให้เป็ นการชมด้วยความจริงใจ
ประกาศนียบัตร (15 นาที)
การแจกประกาศนียบัตรการสําเร็จการอบรมให้แก่ผเู้ ข้าอบรมเป็ นการแสดงการรับรูอ้ ย่างง่าย ๆ ถึงความสําเร็จของเขาในการมา
เข้าอบรมในครัง้ นี ้
ขอบคุณและชมผูเ้ ข้าอบรมในความมุง่ มั่นของเขาที่ได้มาเป็ นส่วนหนึ่งของการอบรมวิทยากร PLH-YC!
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ภาพที่ 11. วิทยากร PLH-YC ทีเ่ พิ่งจบการอบรมในจังหวัดอุดรธานี ฉลองความสําเร็จพร้อมกับประกาศนียบัตร!
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ตอนทีส่ าม: เอกสารเพิม่ เติม
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เอกสารเพิ่มเติม 1: สไลด์การนําเสนอการอบรมหลักสูตร PLH-YC
สไลด์ PowerPoint ของหลักสูตร PLH-YC จะอยู่ใน Google drive ตามลิง้ ค์ต่อไปนี:้
TO BE INSERTED
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เอกสารเพิ่มเติม 2: แบบฟอร์มลงทะเบียนการมาเข้าอบรม
ชื่อวิทยากร

สถานที่อบรม

1.

หมู่บา้ น/ตําบล

2.

จังหวัด
การมาเข้าอบรมแต่ละชั่วโมง (โปรดขอให้ผเู้ ข้าอบรมเซ็นชื่อ)

ชื่อ และ นามสกุล

อายุ

เพศ

1

2

3

4

5

6

7

8

วันที่:

วันที่:

วันที่:

วันที่:

วันที่:

วันที่:

วันที่:

วันที่:

(ช/ญ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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8.

การมาเข้าอบรมแต่ละชั่วโมง (โปรดขอให้ผเู้ ข้าอบรมเซ็นชื่อ)

ชื่อ และ นามสกุล

อายุ

เพศ

1

2

3

4

5

6

7

8

วันที่:

วันที่:

วันที่:

วันที่:

วันที่:

วันที่:

วันที่:

วันที่:

(ช/ญ)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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เอกสารเพิ่มเติม 3: การสํารวจข้อมูลส่วนตัวของวิทยากร
จุดประสงค์ของแบบฟอร์มนีค้ อื เพือ่ ให้รูจ้ กั คุณมากขึน้ อีกเล็กน้อย
โปรดตอบคําถามต่อไปนีใ้ ห้ครบทุกข้อในแต่ละหน้าโดยเติม
ข้อความในช่องว่าง หรือขีดกากบาทเลือกข้อทีต่ รงกับตัวคุณมากทีส่ ดุ หากข้อเลือกทีใ่ ห้ไว้ไม่มีขอ้ ไหนทีเ่ หมาะกับคุณ โปรดเติม
ข้อความในช่อง “อืน่ ๆ” เพือ่ ให้รายละเอียดทีเ่ หมาะกับตัวคุณมากกว่า
ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงานต้นสังกัด
พืน้ ที่ (ตําบล อําเภอ และจังหวัด)
วันที่
ข้อมูลเบือ้ งต้น
1. คุณอายุกี่ปี?
2. เพศตามกําเนิดของคุณคืออะไร?

 ชาย
 หญิง

3. คุณพูดภาษาอะไรเป็ นภาษาแรก?
4. ภาษา และภาษาท้องถิ่นอะไรที่คณ
ุ พูดได้ด?ี

5. ภาษา และภาษาท้องถิ่นอะไรที่คณ
ุ อ่านและเขียนได้?
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6. สถานภาพการสมรสของคุณคืออะไร?

 หย่า/แยกกันอยู่
 หม้าย
 สมรส
 อยู่ดว้ ยกันโดยไม่ได้จดทะเบียน
 โสด/ไม่เคยแต่งงาน

 อื่น ๆ:____________________________
7. คุณเป็ นผูป้ กครองหรือผูเ้ ลีย้ งดูเด็กหรือไม่?

 ใช่
 ไม่ใช่

8. หากคุณเป็ นผูป้ กครองหรือผูเ้ ลีย้ งดูเด็ก คุณมีเด็กที่ตอ้ ง
ดูแลกี่คน?
9. มีเด็กพักอาศัยอยูใ่ นบ้านเดียวกันกับคุณกี่คน?

10. คุณมาจากชุมชนเดียวกันกับครอบครัวที่มาเข้ารับการ  ใช่
อบรมในหลักสูตร PLH-YC นีห้ รือไม่?
 ไม่ใช่
11. คุณมีเชือ้ ชาติอะไร?
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การทํางาน
12. ปั จจุบนั คุณมีงานทําหรือไม่?

 ไม่มีงานทํา หรือ เป็ นอาสาสมัคร
 ทํางานเต็มเวลา
 ทํางานบางเวลา
 ทํางานอย่างไม่เป็ นทางการ หรือรับงานเฉพาะเรื่องเป็ นบางโอกาส

13. หากปั จจุบนั คุณมีงานทําอยู่ คุณทํางาน
สัปดาห์ละกี่ช่วั โมง?
14. หากปั จจุบนั คุณมีงานทําอยู่ คุณมีอาชีพ  นักสังคมสงเคราะห์
อะไร?
 ครูผชู้ ่วย

 ฝ่ ายบริหาร/ธุรการ
 พยาบาล

 ผูใ้ ห้คาํ ปรึกษา

 อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน

 นักจิตวิทยา

 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 ครู

 อื่น ๆ:___________________

 พนักงานดูแลเด็ก
15. งานที่คณ
ุ ทําอยู่ในปั จจุบนั อยู่ในประเภท 
ไหน?

(เลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อสําหรับคําถาม

นี)้


การศึกษา

 บริการสวัสดิการสังคม

องค์กรไม่แสวงกําไร

 บริการสุขภาพ

สุขภาพจิต

 วิชาการ

การดูแลเด็ก

 อื่น ๆ: _____________
16. คุณทํางานอย่างอื่นในชุมชนอีกไหม? ถ้า  ทํา
ทํา กรุณาให้รายละเอียดด้วย
 ไม่ได้ทาํ
ุ ทํา:
17. ถ้าคุณทํางานอย่างอื่นในชุมชนอีกกรุณา งานอย่างอื่นในชุมชนที่คณ
ให้รายละเอียดด้วย
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การศึกษา
18. การศึกษาระดับสูงสุดที่คณ
ุ ได้รบั คืออะไร?

 ไม่เคยเข้าเรียนในโรงเรียน
 เรียนระดับประถมศึกษาแต่ไม่จบ
 เรียนจบระดับประถมศึกษา (ป. 6)
 เรียนจบระดับมัธยมต้น (ม. 3)
 เรียนจบระดับมัธยมปลาย (ม. 6)
 เรียนจบระดับอาชีวศึกษา
 เรียนจบระดับอนุปริญญา
 เรียนจบระดับปริญญาตรี
 เรียนจบระดับสูงกว่าปริญญาตรี
 อื่น ๆ: __________________________

19. นอกจากการอบรม PLH-YC ครัง้ นีแ้ ล้ว คุณเคยเข้า  การเป็ นวิทยากรนําการอบรมด้านการให้ความรูแ้ กผูใ้ หญ่หรือ
อบรมในหัวข้อต่อไปนีห้ รือไม่? (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
เยาวชน
 พัฒนาการเด็ก
 การเป็ นวิทยากรนําการอบรมในชุมชน
 การคุม้ ครองเด็ก

ประสบการณ์ในการทํางานกับเด็กและครอบครัว
20. นอกจากการเป็ นผูป้ กครองหรือผูด้ แู ลเด็กแล้ว คุณมี  มี
ประสบการณ์ในการทํางานหรือเป็ นอาสาสมัครทํางานกับ
 ไม่มี
เด็ก เยาวชน หรือครอบครัวบ้างหรือไม่?
21. หากมี กรุณาบอกว่าคุณเคยมีประสบการณ์เช่นนีม้ ากี่ จํานวนปี ท่เี คยมีประสบการณ์:
ปี
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22. ในการทํางานหรือเป็ นอาสาสมัคร ทํางานกับเด็ก
เยาวชน หรือครอบครัวนี ้ คุณทําหน้าที่หรือมีบทบาทอะไร?
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ประสบการณ์และทัศนคติต่อการเป็ นวิทยากร
23. คุณเคยมีประสบการณ์การนําเสนอการอบรมต่อคนเป็ น  เคย
กลุ่มหรือไม่?
 ไม่เคย
29. ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์การนําเสนอการอบรมต่อคน
เป็ นกลุ่ม คุณเคยทํามาแล้วกี่ปี?
จํานวนปี ของประสบการณ์นี:้ ______
หมายเหตุ: เติม “0” หากไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
24. คุณรูส้ กึ มั่นใจแค่ไหนในการพูดต่อหน้ากลุม่ คน?

 มั่นใจมาก
 มั่นใจพอประมาณ
 ไม่ม่นั ใจเลย

25. คุณรูส้ กึ สบายใจแค่ไหนที่จะนํากลุ่ม?

 สบายใจมาก
 สบายใจพอประมาณ
 ไม่สบายใจเลย

26. คุณคิดว่าวิธีไหนดีท่สี ดุ ในการนําเสนอการอบรมสําหรับ  นําแบบบรรยาย
ผูป้ กครองและเด็ก?
 นําแบบเป็ นการเรียนรูอ้ ย่างมีส่วนร่วม
 การผสมผสานทัง้ สองแบบเข้าด้วยกัน
27. คุณคิดว่าประสบการณ์สาํ คัญมากกว่าคู่มือหลักสูตรมาก  l ประสบการณ์สาํ คัญมากกว่าการทําตามคู่มือของ
แค่ไหน?
หลักสูตร
 การทําตามคู่มือของหลักสูตรสําคัญมากกว่าประสบการณ์
 ประสบการณ์และการทําตามคูม่ อื ของหลักสูตรสําคัญพอ
ๆ กัน
28. คุณเคยมีประสบการณ์ในการนําเสนอการอบรมในชุมชน  เคย
หรือไม่?
 ไม่เคย
29. ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ในการนําเสนอการอบรมใน
ชุมชน คุณเคยทํามาแล้วกี่ปี?
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หมายเหตุ: เติม “0” หากไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน

จํานวนปี ของประสบการณ์นี:้ ______

ประสบการณ์ในการเป็ นวิทยากร
30. คุณเคยมีประสบการณ์การนําเสนอการอบรมทักษะ
การเลีย้ งดูเด็กหรือไม่?

 เคย
 ไม่เคย

31.
ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์การนําเสนอการอบรม
ทักษะการเลีย้ งดูเด็กมาก่อน คุณเคยใช้หลักสูตรอะไรใน
1.___________________________________
การอบรม?
2.___________________________________

3.___________________________________
32.
ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์การนําเสนอการอบรม
ทักษะการเลีย้ งดูเด็กมาก่อน คุณเคยทําแล้วกี่ครัง้ สําหรับ
1. ชื่อหลักสูตร: ___________________
แต่ละหลักสูตร?
จํานวนครัง้ ที่เคยนําการอบรม: _____

2. ชื่อหลักสูตร: ___________________

จํานวนครัง้ ที่เคยนําการอบรม: _____

3. ชื่อหลักสูตร: ___________________

จํานวนครัง้ ที่เคยนําการอบรม: _____
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33. คุณเคยมีประสบการณ์การนําเสนอการอบรมทักษะ  เคย
การเลีย้ งดูเด็กโดยใช้หลักสูตร PLH-YC มาก่อนหรือไม่?
 ไม่เคย
34.
ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์การนําเสนอการอบรม
ทักษะการเลีย้ งดูเด็กโดยใช้หลักสูตร PLH-YC มาก่อน คุณ
เคยทําแล้วกี่ครัง้ ?

ประสบการณ์ในการเป็ นวิทยากร

35. คุณเคยได้รบั การอบรมให้เป็ นวิทยากรในหลักสูตร  เคย
PLH-YC มาก่อนหรือไม่?
 ไม่เคย
35. ถ้าเคย ใครเป็ นผูจ้ ดั การอบรม?
35.
ไม่วา่ คุณจะเคยได้รบั การอบรมให้เป็ นวิทยากรใน  มั่นใจมาก
หลักสูตร PLH-YC มาก่อนหรือไม่ก็ตาม คุณมั่นใจใน
 มั่นใจพอประมาณ
ความสามารถของตนเองที่จะนําเสนอการอบรมมากน้อย
เพียงใด?
 ไม่ม่นั ใจเลย
36. คุณมีความมั่นใจมากเพียงใดที่จะบริหารจัดการเวลา  มั่นใจมาก
เพื่อที่จะนําเสนอการอบรม PLH-YC ไปในขณะที่จะต้อง
 มั่นใจพอประมาณ
รับผิดชอบงานประจําของคุณไปด้วย?
 ไม่ม่นั ใจเลย

ความเชื่อและทัศนคติ
40. คุณเชื่อไหมว่าการอบรมในหลักสูตร PLH-YC น่าจะ  เชื่อ
ส่งผลดีต่อเด็กและครอบครัว?
 ไม่เชื่อ
 ไม่แน่ใจ
41. คุณเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนีม้ ากน้อยเพียงใด:

 เห็นด้วยมาก
 เห็นด้วย
 ไม่แน่ใจ
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การทีจ่ ะเลีย้ งดูเด็กให้เติบโตหรือได้รบั การศึกษาอย่าง
เหมาะสม เด็กจําเป็ นต้องถูกลงโทษทางร่างกายบ้าง

 ไม่เห็นด้วย

42. คุณเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนีม้ ากน้อยเพียงใด:

 เห็นด้วยมาก

 ไม่เห็นด้วยมาก

 เห็นด้วย
เพือ่ เป็ นการอบรมสั่งสอน การตะโกนดุดา่ ทําให้ได้อาย  ไม่แน่ใจ
หรือใช้คาํ หยาบคายกับเด็กบ้าง บางครัง้ ก็จาํ เป็ น
 ไม่เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วยมาก
เอกสารเพิ่มเติม 4: สถานการณ์สมมุติสาํ หรับการพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ ้าน
สถานการณ์สมมุติสาํ หรับการพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ ้าน – วันที่ 2
1. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กชายอายุ 9 ขวบ): ลูกไม่ตอ้ งการใช้เวลาอยูก่ บั ฉันเลยในสัปดาห์ท่ผี ่านมานี ้ ฉันรูส้ กึ หงุดหงิด
และไม่พอใจ
2. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กหญิงอายุ 6 ขวบ): ตอนที่เราใช้เวลาอยูด่ ว้ ยกันตามลําพัง ฉันเล่นเกมกับลูก แล้วฉันเป็ นฝ่ าย
ชนะ ลูกไม่พอใจ ฉันเลยสอนเขาว่าครัง้ ต่อไปต้องพยายามให้มากกว่านี ้
3. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กชายอายุ 7 ขวบ): ฉันถามลูกว่าอยากทําอะไรระหว่างเวลาที่เราอยู่ดว้ ยกันตามลําพัง ลูกอยาก
ดูทีวี ฉันก็ยอมรับการตัดสินใจของเขา และนั่งดูทวี ีอยู่ขา้ งเขา แต่ฉนั ไม่พอใจกับการเลือกของเขาเลย
4. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กหญิงอายุ 4 ขวบ): ฉันไม่มีเวลาที่จะอยู่ตามลําพังกับลูกเลย เพราะต้องออกไปทํางานแต่เช้า
มาก และกว่าจะกลับมาถึงบ้านลูกก็เข้านอนไปแล้ว
5. สถานการณ์ (พ่อของเด็กหญิงอายุ 5 ขวบ): ผมถามลูกว่าอยากทําอะไร ลูกบอกว่าอยากเต้นรํา ผมรูส้ กึ ขัดเขินเวลาเต้นกับลูก
แต่ก็ยอมทํา เมื่อเต้นเสร็จลูกเข้ามากอดผม
6. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กหญิงอายุ 3 ขวบ): เราเล่นตุ๊กตาด้วยกัน หลังจากหมดเวลา 5 นาทีแล้ว ฉันบอกลูกว่าต้องไป
ทําอาหารเย็นละ ลูกทําท่าประหลาดใจที่เวลาหมดเร็ว และก็เริ่มร้องให้งอแง ลูกอยากได้เวลาจากฉันมากกว่านี ้ แต่ฉนั ให้เขา
ไม่ได้
7. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กชายอายุ 2 ขวบ): ลูกไม่ยอมทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ นาน เราเริ่มจากการเล่นโยนลูก
บอลก่อน แล้วเขาก็อยากใช้สีเทียนวาดรูป แล้วก็อยากเล่นของเล่น ฉันไล่ตามไม่ทนั เลย!
8. สถานการณ์ (ผูป้ กครองที่มีลกู 4 คน): การใช้เวลาตามลําพังกับลูกหนึ่งคนเป็ นเรื่องยากสําหรับฉัน เพราะฉันมีลกู สี่คนและทุก
คนต้องการความสนใจจากฉัน หากฉันจะใช้เวลาตามลําพังกับทุกคนพร้อมกันทีเดียวเลยจะได้ไหม?
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สถานการณ์สมมุติสาํ หรับการพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ ้าน – วันที่ 3
1. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กชายอายุ 4 ขวบ): ฉันไม่อยากให้ลกู ไปเล่นบนถนน เมื่อกลับถึงบ้านคืนก่อน ฉันเห็นเขาเล่นอยู่
ในบ้าน ฉันจึงบอกเขาว่า “ขอบใจมากเลยลูกอม ที่ลกู ไม่ได้ไปเล่นที่ถนนหน้าบ้าน!”
2. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กหญิงอายุ 2 ขวบ): การอาบนํา้ ให้ลกู คนนีต้ อนกลางคืนเป็ นเรื่องยากมากเลย ฉันจึงบอกลูกว่า
ถ้าอาบนํา้ โดยไม่งอแงจะเล่านิทานก่อนนอนเพิ่มให้อีกเรื่องหนึ่ง ลูกก็อาบนํา้ อย่างดี แต่แล้วฉันก็ลมื เล่านิทานให้ เพราะมัวแต่
ไปดูแลลูกชายคนเล็กที่ยงั แบเบาะอยู่
3. สถานการณ์ (พ่อของเด็กหญิงอายุ 8 ขวบ): ฉันบอกลูกสาวไว้ว่าถ้าเขาทําการบ้านทุกวันติดต่อกันหนึ่งเดือนจะซือ้ จักรยานให้
คันหนึ่ง แต่เขาก็หมดโอกาสไปเพราะสัปดาห์ท่ีแล้วลืมทําการบ้านหนึ่งวัน
4. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กชายอายุ 3 ขวบ): ฉันพยายามกําหนดระเบียบในบ้านว่าจะดื่มนํา้ อัดลมหรือนํา้ ผลไม้ได้เฉพาะ
ตอนเวลากินอาหารเย็นเท่านัน้ แต่สามีฉนั บอกว่าเขาจะให้ลกู ดืม่ ตอนไหนก็ได้เพราะเขาเป็ นคนจ่ายเงินซือ้ มาเอง เขาเอานํา้
ผลไม้ให้ลกู ดื่มก่อนนอน แล้วลูกก็ฉ่ีรดที่นอน ฉันโกรธมากจนต้องสั่งให้เขาเอาผ้าปูท่ีนอนลูกไปซักเอง
5. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กหญิงอายุ 6 ขวบ): ลูกสาวฉันร้องงอแงขอเงินไปซือ้ ขนม แต่ฉนั บอกเขาว่าไม่ให้เพราะมันเป็ น
เวลาก่อนกินข้าวเย็น เขาร้องงอแงต่อไป ฉันก็เลยใช้วิธีเพิกเฉย เมื่อลูกเงียบแล้ว ฉันจึงพูดว่า “ดีมากที่ลกู หยุดร้อง” แล้วฉันก็
ให้เงินเขาไปซือ้ ขนมเพื่อเป็ นรางวัล
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สถานการณ์สมมุติสาํ หรับการพูดคุยเรื่องกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ไปทําทีบ่ ้าน – วันที่ 4
1. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กชายอายุ 9 ขวบ): ฉันพยายามกําหนดระเบียบในบ้านว่า everyone must have dinner
together every day during the week but then I forgot on Monday and Tuesday!
2. สถานการณ์ (ผูป้ กครองของเด็กหญิงอายุ 2 ขวบ): ฉันกําหนดระเบียบในบ้านไว้วา่ เวลาฉันกําลังพูดโทรศัพท์จะต้องไม่มีใคร
ตะโกนเสียงดัง แต่ลกู ของฉันมักลืมตลอดและมันทําให้ฉนั โมโห ฉันไม่รูว้ ่าจะทําอย่างไรให้เธอหยุดส่งเสียงดังได้
3. สถานการณ์ (พ่อของเด็กหญิงอายุ 6 ขวบ): ฉันอยากเล่าให้ฟังเรื่องการช่วยกันทําความสะอาดหลังกินอาหารเย็น ฉันบอกลูก
สาวว่าระเบียบใหม่ในบ้านคือให้ลกู ช่วยพ่อเก็บโต๊ะหลังกินข้าวเย็น
เราทําให้มนั เป็ นเกมสนุกเวลาช่วยกันเก็บจานและ
ช้อนส้อม ฉันบอกให้ลกู เช็ดโต๊ะ แล้วฉันก็ให้รางวัลลูกโดยใช้เวลาตามลําพังกับลูกเพิ่มขึน้ และเราเปิ ดเพลงแล้วเต้นไปด้วยกัน
4. สถานการณ์ (แม่ของเด็กหญิงอายุ 3 ขวบ): ฉันอยากเริ่มทําให้การเข้านอนเป็ นกิจวัตรประจําวันที่สมํ่าเสมอ แต่ในบ้านของเรา
มันเสียงดังและวุ่นวายกันมาก ทุกคนแย่งกันพูด เปิ ดทีวเี สียงดัง และฉันไม่สามารถทําให้ลกู สงบได้
5. สถานการณ์ (แม่ของเด็กชายอายุ 7 ขวบ): ฉันพยายามคุยกับลูกเรื่องการช่วยกันรับผิดชอบงานในบ้าน เพื่อให้เขาได้ช่วยฉัน
ทําบ้าง แต่เขาบ่นว่าเขามีการบ้านเยอะและไม่มเี วลาได้พกั หรือเล่นสนุกเลย
6. สถานการณ์ (แม่ของเด็กหญิงอายุ 4 ขวบ): ฉันพยายามกําหนดระเบียบในบ้านเพื่อจํากัดเวลาการดูทวี ี แต่ก็มคี นเปิ ดทีวีไว้
ตลอดเวลา และผูใ้ หญ่คนอื่น ๆ ในบ้านคิดว่ามันเป็ นกฎที่ไม่สมเหตุผล
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เอกสารเพิ่มเติม 5: ข้อมูลส่วนตัวของผูเ้ ข้าอบรม
โปรดใช้แบบฟอร์มนีเ้ พื่อเก็บข้อมูลเป็ นรายสัปดาห์สาํ หรับแต่ละครอบครัวที่มาเข้าอบรมหลักสูตร PLH-YC ข้อมูลที่ได้จะนําไปใช้
เพื่อช่วยประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ และปั ญหาหรือความท้าทายที่ครอบครัวต้องเผชิญในระหว่างการอบรม ข้อมูลที่บนั ทึก
ไว้ในแบบฟอร์มนีจ้ ะถือเป็ นความลับและเฉพาะคนที่ทาํ งานในโครงการนีเ้ ท่านัน้ ที่จะเข้าถึงข้อมูลนีไ้ ด้
ชื่อของผูป้ กครอง/ผูด้ แู ลเด็ก:
ชื่อเล่นเด็ก:
ที่อยู่:
เบอร์โทรศัพท์:
ชื่อวิทยากร:
สถานที่อบรม:
การไปเยี่ยมบ้านก่อนการอบรม
วันที่ไปเยี่ยมบ้าน:

เพศของเด็ก:

ช

ญ

อายุของ
เด็ก:

ได้พดู คุยกันเรื่องนีข้ ณะเยี่ยม
บ้านหรือไม่?
ใช่

ไม่ใช่

คู่มือผูป้ กครอง
การมาเข้าอบรมต้องได้รบั ความช่วยเหลือเรื่องการเดินทางหรือไม่
วันและเวลาในสัปดาห์ท่ีกาํ หนดเป็ นเวลาให้มาเข้าอบรมเป็ นกลุ่ม
การส่งข้อความประจําสัปดาห์โดยใช้ LINE หรือ SMS
บันทึกจากการเยี่ยมบ้าน:

เป้ าหมายทีผ่ ู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กกําหนด (เป็ นเชิงบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริง)
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การไปเยี่ยมบ้านผู้ปกครองทีข่ าดการอบรม
วันที่ไปเยี่ยมบ้าน:

หมายเหตุ:

บันทึกเพิ่มเติม
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เอกสารเพิ่มเติม 6: แบบฟอร์รายงานของวิทยากรเพื่อการสอนงาน
โปรดใช้เนือ้ ที่ต่อไปนีเ้ พื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึน้ ในชั่วโมงการอบรม
สรุ ปการมาเข้าอบรมในแต่ละครั้ง

ครั้งที:่

1. จํานวนผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กทีม่ าเข้าอบรมในชั่วโมงนี้

2. คุณสามารถทํากิจกรรมได้ครบตามทีก่ าํ หนดไว้ในตารางหรือไม่? (วงรอบคําตอบ)

ใช่

ไม่

3. ถ้าคุณทํากิจกรรมบางอย่างไม่เสร็จ เป็ นเพราะอะไร?
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วิทยากร 1 สรุ ปทบทวน
โปรดเติมข้ อความในแบบฟอร์มนีห้ ลังจบชั่วโมงการอบรมทันที
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ชื่อวิทยากร:
1. มีอะไรทีเ่ ป็ นจุดเด่นทีน่ ่าพอใจสําหรับคุณหรือผู้ปกครองคนหนึ่งในชั่วโมงนี?้

2. มีอะไรทีเ่ ป็ นปั ญหาหรือความท้าทายสําหรับคุณหรือผู้ปกครองคนหนึ่งในชั่วโมงนี?้

3. มีผู้ปกครองพูดถึงประสบการณ์ทไี่ ม่ดีในชั่วโมงก่อนหน้านีห้ รือไม่? หากมีกรุ ณาบอกชือ่ ผู้ปกครองและให้รายละเอีย
ของประสบการณ์น้นั

4. โปรดให้คาํ แนะนําว่ามีอะไรในการอบรมนีท้ นี่ ่าจะปรับปรุงบ้าง:
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วิทยากร 2 สรุ ปทบทวน
โปรดเติมข้ อความในแบบฟอร์มนีห้ ลังจบชั่วโมงการอบรมทันที
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ชื่อวิทยากร:
1. มีอะไรทีเ่ ป็ นจุดเด่นทีน่ ่าพอใจสําหรับคุณหรือผู้ปกครองคนหนึ่งในชั่วโมงนี?้

2. มีอะไรทีเ่ ป็ นปั ญหาหรือความท้าทายสําหรับคุณหรือผู้ปกครองคนหนึ่งในชั่วโมงนี?้

3. มีผู้ปกครองพูดถึงประสบการณ์ทไี่ ม่ดีในชั่วโมงก่อนหน้านีห้ รือไม่? หากมีกรุ ณาบอกชือ่ ผู้ปกครองและให้รายละเอีย
ของประสบการณ์น้นั

4. โปรดให้คาํ แนะนําว่ามีอะไรในการอบรมนีท้ นี่ ่าจะปรับปรุงบ้าง:

195

เอกสารเพิ่มเติม 7: รายงานสําหรับวิทยากร (ตัวอย่างสําหรับชั่วโมงที่ 1)

ชื่อวิทยากร

สถานทีฝ่ ึ กอบรม:

วันที่:

1.

จํานวนคนที่ลงทะเบียนไว้:

2.

จํานวนคนที่มาเข้าอบรม:

ชั่วโมงที่ 1: การใช้เวลาอยูต่ ามลําพังกับเด็ก

ทําจนเสร็จ
หรือไม่?
ใช่

การต้อนรับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ไม่ใช่

กล่าวต้อนรับ
หยุดพักสักครู่
การบริหารร่างกาย
อธิบายภาพรวมของการอบรม
ข้อตกลงเบือ้ งต้น
เป้าหมายของผูป้ กครอง
เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ เรื่องที่ 1
เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ เรื่องที่ 2
เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ เรื่องที่ 3

บทเรียนหลัก: การ
ใช้เวลาตามลําพังกับ 10. การอภิปรายกลุม่ : การใช้เวลาตามลําพังกับเด็ก
เด็ก
11. ฝึ กปฏิบตั :ิ การใช้เวลาตามลําพังกับเด็ก และใช้เทคนิคการเล่นโดยให้เด็ก
เป็ นฝ่ ายนําและพูดตามทีค่ ณ
ุ มองเห็น
12. การอภิปรายกลุม่ เกี่ยวกับการฝึ กปฏิบตั ิท่ีได้ทาํ ไป
คู่ฝึก PLH

13. การกําหนดคู่ฝึกในการอบรม PLH

กิจกรรมทีบ่ ้าน

14. งานที่มอบหมายให้ไปทําที่บา้ น

ปิ ดชั่วโมงการอบรม

15.
16.
17.
18.
19.

สรุปย่อกิจกรรมหลักของชั่วโมงการอบรม
แจกคูม่ ือผูป้ กครอง
ขอบคุณและชมผูป้ กครอง
พูดถึงชั่วโมงต่อไปและกิจกรรมที่จะต้องทําที่บา้ น
ขอบคุณและชมผูป้ กครอง
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เอกสารเพิ่มเติม 8: เครือ่ งมือประเมินวิทยากร
ตอนทีห่ นึ่ง: ภาพรวม
เครื่องมือประเมินวิทยากรนีไ้ ด้รบั การพัฒนาขึน้ เพื่อใช้ประเมินว่าวิทยากรมีทกั ษะและความรูท้ ่จี าํ เป็ นและสามารถนําการอบรมได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพและแม่นตรงตามหลักสูตรหรือไม่ และเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกประกาศนียบัตรรับรองบุคคลที่ได้แสดงให้
เห็นความสามารถแล้วว่าจะนําการอบรมหลักสูตร PLH-YC ได้อย่างประสพความสําเร็จ
ผูท้ ่จี ะเติมข้อความในแบบฟอร์มนีจ้ ะต้องเป็ นคนที่ได้รบั การฝึ กอบรมให้สามารถทําการประเมินและให้คะแนนได้แล้ว
(คือเป็ น
วิทยากรฝึ กอบรมหรือ trainer ของหลักสูตร PLH-YC) และควรใช้ในการประเมินการทํางานของวิทยากร โดยการดูวิดีโอ หรือนั่งดู
การอบรมในสถานการณ์จริง
แบบฟอร์มนีย้ งั มีจดุ ประสงค์เพื่อช่วยให้วิทยากรเข้าใจระดับความสามารถของตนเองเพื่อที่จะ
ปรับปรุงให้ทาํ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
ส่วนแรกจะเน้นที่กิจกรรมหลักในการอบรมต่อไปนี:้
1. การพูดคุยกันเรื่องกิจกรรมที่มอบให้ไปทําที่บา้ น
2. เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ
3. การฝึ กทักษะ
ส่วนที่สองจะเน้นที่ทกั ษะสําคัญของกระบวนการนําการอบรม:
1. การทําพฤติกรรมให้เป็ นแบบอย่าง
2. การใช้หลักการยอมรับ สํารวจ เชื่อมโยง และฝึ กปฏิบตั ิ
3. ทักษะการเป็ นผูน้ าํ การเรียนรูแ้ บบร่วมมือกัน
ในขณะทําการประเมิน สิ่งที่ควรเน้นก็คือ ควรมุ่งให้ความสนใจที่การปฏิสมั พันธ์ระหว่างวิทยากรกับกลุ่ม โดยให้สงั เกตทัง้ การ
สื่อสารด้วยคําพูดและภาษาท่าทาง
ในขณะที่เติมข้อความในแบบฟอร์ม ควรตรวจสอบให้ม่นั ใจว่าได้เติมข้อมูลเบือ้ งต้นของวิทยากรที่กาํ ลังได้รบั การประเมินอย่าง
ครบถ้วนด้วย เช่น ชื่อ วันที่ผปู้ ระเมินไปสังเกตการณ์การอบรม ลําดับที่ของชั่วโมงการอบรม และกิจกรรมที่วิทยากรกําลังนําอยู่
กรุณาทําแบบประเมินให้เสร็จ ให้คะแนนรวม และสรุปย่อด้านที่เป็ นความเข้มแข็งหรือจุดเด่นของวิทยากร และให้คาํ วิจารณ์อย่าง
สร้างสรรค์สาํ หรับส่วนที่อาจปรับปรุงได้อีกในการนําการอบรมในอนาคต หากจําเป็ นให้เขียนข้อสังเกตหรือความคิดเห็นใส่กระดาษ
เพิ่มเติมอีก
ก่อนการประเมินแต่ละชั่วโมงการอบรม ผูป้ ระเมินควรอ่านทบทวนเนือ้ หาของชั่วโมงนัน้ จากคูม่ ือวิทยากรเสียก่อน ขอให้ตรวจสอบ
ความสามารถของวิทยากรในการเตรียมการอบรม วัสดุอปุ กรณ์ท่ใี ช้ในการอบรม และอ่านรายงานของวิทยากรจากชั่วโมงก่อนหน้า
นีด้ ว้ ย การทําเช่นนีจ้ ะช่วยให้การประเมินของคุณถูกต้องและเชื่อถือได้
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เอกสารเพิ่มเติม 9: แบบสอบถาม ก่อน-หลัง การอบรม
หมายเหตุ: ควรใช้แบบสอบถามนีก้ บั ผูป้ กครองในขณะทีเ่ ริ่มโครงการอบรม
ข้อมูลการติดต่อของผูเ้ ข้าอบรม
ชื่อ
นามสกุล
ที่อยู่
หมู่บา้ น/ตําบล
อําเภอ จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์
ชื่อเด็ก (เติมหลังจากที่
กําหนดโดยผูป้ กครอง
หรือผูด้ แู ลเด็กแล้ว)
ข้อมูลการติดต่อของผูส้ มั ภาษณ์
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
หน่วยงานต้นสังกัด
สําคัญมาก!!!
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสประจําตัวของผู้เข้าอบรมตรงกันระหว่างการตอบแบบสอบถามก่อนและหลังการอบรม
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โปรดตรวจสอบว่าผู้ทงั้ ปกครองและเด็กมีรหัสประจําตัวของครอบครัวเดียวกัน
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ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของคุณ
โปรดตอบคําถามเกี่ยวกับตัวคุณและบ้านของคุณดังต่อไปนี:้
1 อายุ:

2

เพศ:

หญิง
0

3 ลูกของคุณอายุเท่าไหร่?

_________________ ปี
หญิง
ชาย
0
1

4 ลูกของคุณเป็ นเด็กผูห้ ญิงหรือผูช้ าย?
5 ลูกของคุณกําลังเรียนอยูช่ นั้ อะไร?
6 คุณมีความสัมพันธ์กบั เด็กในฐานะอะไร?
แม่ผใู้ ห้กาํ เนิด
แม่เลีย้ ง/พ่อเลีย้ ง
ปู่ ย่า/ตา ยาย
ป้า/ลุง น้า/อา
พ่อแม่อปุ ถัมภ์
อื่น ๆ โปรดระบุ:
7 พ่อของเด็กอาศัยอยูใ่ นบ้านเดียวกันหรือไม่?

ชาย
1

ชัน้ : ____________
1
3
5
7
9

พ่อผูใ้ ห้กาํ เนิด
พี่ชาย/พี่สาว/พี่ชายหรือพี่สาวต่างบิดาหรือมารดา
ทวด
ญาติ
อื่น ๆ (โปรดระบุ):

2
4
6
8
10

ใช่
0

ไม่ เขาเสียชีวติ ไม่ เขาไปอยู่ท่ี
ไปแล้ว
อื่น
1
2
8 แม่ของเด็กอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันหรือไม่?
ใช่
ไม่ เขาเสียชีวติ ไม่ เขาไปอยู่ท่ี
0
ไปแล้ว
อื่น
1
2
9 ในเดือนที่ผ่านมานีค้ ณ
ุ เคยไม่มเี งินพอที่จะซือ้ อาหารหรือของใช้จาํ เป็ นหรือไม่?
ไม่
ใช่
0
1
ครอบครัวจํานวนมากต้องเผชิญกับปั ญหาต่าง ๆ กัน โปรดบอกเราว่าเรื่องต่อไปนีเ้ ป็ นปั ญหาสําหรับบางคนในครอบครัวคุณ
หรือไม่:
ไม่ใช่
ใช่
0
1
10 มีผใู้ หญ่ท่ปี ่ วยหนัก – ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือนอนอยู่บนเตียงเป็ นส่วนใหญ่
0
1
11 มีบางคนเสียชีวิตหรือป่ วยจากวัณโรคหรือเอชไอวี/เอดส์
0
1
12 มีคนในบ้านที่ดื่มสุราหรือติดยาเสพติด
0
1
13 มีคนในบ้านทะเลาะกันและตะโกนด่ากันหรือตบตีกนั เสียงดัง
0
1
14 มีเด็กที่ป่วยหนักอยู่ในบ้าน child who is very unwell
0
1
200

15 มีเด็กที่มีปัญหาในการได้ยิน การมองเห็น การพูด การเดิน หรือมีปัญหาที่โรงเรียน

0

1

ตอนที่ 2: ความสัมพันธ์ของฉันกับเด็กทีฉ่ ันเลีย้ งดู

ต่อไปนีจ้ ะเป็ นคําถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับเด็ก โปรดบอกว่าตามปกติแล้วสิ่งต่อไปนีเ้ กิดขึน้ บ่อยแค่ไหนในเดือนที่
ผ่านมานี ้ (ใน 30 วันที่ผ่านมานี)้ ขอให้คณ
ุ พยายามตอบให้ครบทุกข้อ แม้ว่าบางข้อคุณจะไม่ค่อยแน่ใจก็ตาม โปรดตอบโดยการ
วงรอบตัวเลขท้ายแต่ละข้อเพื่อบอกว่ามันเกิดขึน้ บ่อยแค่ไหน ตัง้ แต่ ไม่เคยเลย เกือบไม่เคย บางครัง้ บ่อยครัง้ หรือเป็ นประจํา
[โปรดวงรอบเฉพาะตัวเลขหนึ่งตัวเท่านัน้ ].
ไม่เคยเลย เกือบไม่เคย บางครัง้
บ่อยครัง้ เป็ นประจํา
0
1
2
3
4
16 คุณคุยกับเด็กอย่างเป็ นมิตร

0

1

2

3

4

17 คุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เด็กชอบ

0

1

2

3

4

18 คุณคุยกับเด็กเกี่ยวกับเพื่อน ๆ ของเขา
ในตอนเย็นเด็กอยู่นอกบ้านจนเลยเวลาที่ควรต้อง
19
กลับเข้าบ้านแล้ว
เด็กออกไปนอกบ้านโดยไม่มีกาํ หนดเวลากลับบ้านที่
20
ชัดเจน
21 เด็กออกไปนอกบ้านตอนคํ่าโดยไม่มีผใู้ หญ่ไปด้วย

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

ตอนที่ 3: พฤติกรรมของเด็ก
ต่อไปนีจ้ ะเป็ นคําถามเกี่ยวกับวิธีท่คี ณ
ุ ใช้ตามปกติในการจัดการกับพฤติกรรมของเด็ก โปรดตอบโดยนึกถึงพฤติกรรมของเด็กใน
เดือนที่ผ่านมานี ้ (30 วันที่ผ่านมานี)้ สําหรับแต่ละข้อขอให้คณ
ุ เลือกตอบว่ามัน ไม่จริง ค่อนข้างจริง หรือจริงมาก [โปรดวงรอบ
เฉพาะตัวเลขหนึ่งตัวเท่านัน้ ]:
ไม่จริง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
0
1
2
เด็กคนนีม้ กั ร้องดิน้ อาละวาดหรือมีอารมณ์รุนแรง
0
1
2
22
บ่อยครัง้
โดยทั่วไปเด็กคนนีจ้ ะเชื่อฟังและทําตามที่ผใู้ หญ่
0
1
2
23
บอก
เด็กคนนีม้ กั มีเรื่องทะเลาะกับเด็กคนอื่น ๆ หรือไป
0
1
2
24
รังแกเขา
25

เด็กคนนีม้ กั โกหกหรือขีโ้ กงบ่อย

0

1

2

26

เด็กคนนีม้ กั ขโมยของจากบ้าน โรงเรียน หรือที่อื่น

0

1

2
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ตอนที่ 4: การอบรมสั่งสอนเด็ก
ผูใ้ หญ่ทกุ คนใช้วธิ ีการบางอย่างในการอบรมสั่งสอนเด็กให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือเพื่อหยุดเด็กที่ดอื ้ หรือเกเร
อาจทําให้เราโมโหหรือไม่พอใจมากจนเราต้องทําอะไรลงไปที่ทาํ ให้ไม่สบายใจ

บางครัง้ เด็ก

คุณพอจะบอกได้ไหมว่าใน 4 สัปดาห์ท่ผี ่านมานีค้ ณ
ุ ได้ 0
ไม่เคย
ทําสิ่งต่อไปนีบ้ า้ งหรือเปล่า?
ใน 4 สัปดาห์ท่ผี ่านมานีค้ ณ
ุ ได้อบรมสั่งสอนเด็ก
0
27
ด้วยการใช้มือตี ตบ หรือทุบ บ่อยแค่ไหน?
ใน 4 สัปดาห์ท่ผี ่านมานีค้ ณ
ุ ได้อบรมสั่งสอนเด็ก
28 ด้วยการตีดว้ ยสิ่งของเช่นไม้เรียวหรือเข็มขัดบ่อยแค่ 0
ไหน?
ใน 4 สัปดาห์ท่ผี ่านมานีค้ ณ
ุ ได้ตะโกนดุด่าหรือกรีด
29
0
ร้องใส่เด็กบ่อยแค่ไหน?
ใน 4 สัปดาห์ท่ผี ่านมานีค้ ณ
ุ ได้พดู แรง ๆ กับเด็กจน
30
0
เขาไม่สบายใจบ่อยแค่ไหน?

1
ครัง้

2
ครัง้

3
ครัง้

4
ครัง้

5
ครัง้

6
ครัง้

7
ครัง้

8+
ครัง้

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

3

การที่จะเลีย้ งดูเด็กหรืออบรมสั่งสอนเด็กอย่าง
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
เห็นด้วย
31 เหมาะสม เด็กจําเป็ นต้องถูกลงโทษทางร่างกาย อย่างมาก
อย่างมาก
1
2
3
บ้าง
0
4
ขอบคุณมากที่คณ
ุ ได้ตอบคําถามเหล่านี ้ การเลีย้ งดูเด็กเป็ นงานที่ยากมาก และเราขอขอบคุณที่คณ
ุ ให้คาํ ตอบตามความเป็ นจริง
หากคําถามเหล่านีบ้ างข้อทําให้คณ
ุ ไม่สบายใจหรืออยากพูดคุยกับพวกเราโปรดบอกเราได้ และเรายังสามารถให้ขอ้ มูลการติดต่อ
กับนักสังคมสงเคราะห์หรือเบอร์โทรศัพท์ท่คี ณ
ุ จะติดต่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปั ญหาของคุณหรือปั ญหาของเด็กได้อกี ด้วย
ขอบคุณมากที่คณ
ุ ได้ตอบคําถามเหล่านี ้
พวกเราเข้าใจว่าบางครัง้ อาจเป็ นเรื่องลําบากใจ ดังนัน้ เราจึงขอขอบคุณที่คณ
ุ อดทนและให้ขอ้ มูลตามความเป็ นจริง
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ตอนที่ 5: ความรู้สึกเศร้า
มีบางวันในชีวติ ของเราที่เรารูส้ กึ เศร้าหรือหม่นหมอง บางครัง้ อาจเป็ นเพราะอะไรต่าง ๆ ไม่เป็ นไปตามที่เราวางแผนไว้ บางครัง้
อาจเป็ นเพราะมีเรื่องร้ายเกิดขึน้ หรือบางครัง้ อาจเป็ นเพียงเพราะเราเครียดมาก คําถามบางข้อต่อไปนีอ้ าจยากที่จะตอบ จึงขอให้
คุณพยายามทําให้ดีท่สี ดุ เท่าที่จะทําได้ คุณจะตอบอย่างไรก็ได้เพราะไม่มีคาํ ตอบที่ผิดหรือถูก

0

1

2

เกือบ
ตลอดเวลา
หรือ
ตลอดเวลา
(5–7 วัน)
3
3

0

1

2

3

0

1

2

3

บางครัง้
2
2
2
2
2

บ่อยครัง้
3
3
3
3
3

2

3

น้อยมาก
หรือไม่เกิดขึน้
โปรดบอกว่าในสัปดาห์ (7 วัน) ที่ผ่านมานี ้ คุณรูส้ กึ แบบนี ้
เลย (น้อยกว่า
บ่อยแค่ไหน
1 วัน)
0
32 ในสัปดาห์ท่ผี ่านมานีค้ ณ
ุ รูส้ กึ เศร้าบ่อยแค่ไหน?
ในสัปดาห์ท่ผี ่านมานีบ้ ่อยแค่ไหนที่คณ
ุ รูส้ กึ ว่า ไม่
33
ว่าจะทําอะไรคุณต้องฝื นใจทํา?
34 ในสัปดาห์ท่ผี ่านมานีบ้ ่อยแค่ไหนที่คณ
ุ รูส้ กึ เหงา?

เป็ นบางครัง้ หรือ
บางครัง้ หรือ
ปานกลาง
น้อยครัง้
(1–2 วัน)
(3–4 วัน)
1
2

ตอนที่ 6: สถานการณ์ทางการเงิน
ใน 4 สัปดาห์ ที่ผ่านมานี ้ บ่อยแค่ไหนที่คณ
ุ มีเงินไม่ ไม่เคยเลย
นาน ๆ ครัง้
พอที่จะทําสิ่งต่อไปนี?้
0
1
0
1
35 จ่ายค่าอาหารวันละสองมือ้
36 จ่ายค่าเชือ้ เพลิงหรือค่าไฟฟ้าสําหรับหุงหาอาหาร
0
1
37 จ่ายค่าเดินทาง
0
1
38 จ่ายค่าอินเตอร์เน็ต
0
1
ในสองสัปดาห์ท่ผี ่านมานีม้ ีบ่อยครัง้ แค่ไหนที่คณ
ุ
39
0
1
กังวลใจเรื่องเงิน?
ตอนที่ 7: การสนับสนุนด้านการศึกษา
ต่อไปนีจ้ ะเป็ นคําถามเกี่ยวกับลักษณะของการที่คณ
ุ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาของเด็ก

ใช่
0

40 ขณะนีเ้ ด็กที่คณ
ุ ดูแลเข้าโรงเรียนหรือเปล่า?

โปรดบอกว่าคุณทําสิ่งต่อไปนีก้ บั เด็กที่คณ
ุ ดูแลบ่อยแค่ไหน:
41 ฉันชมที่เด็กตัง้ ใจเรียนที่โรงเรียน
ฉันพยายามช่วยสนับสนุนงานที่เด็กทําที่โรงเรียนในทุกทางที่จะ
42
ทําได้

ไม่เคย
เลย
1
1

เกือบไม่
เคย
2
2

บางครัง้

1

2

3

3
3

ไม่ใช่
1

ส่วน
เกือบทุกวัน
ใหญ่
5
4
4
5
4

5
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ตอนที่ 8: ความสัมพันธ์กับคูค่ รอง
คําถามต่อไปนีจ้ ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ครองหรือผูใ้ หญ่คนไหนก็ได้ท่ีอยู่ดว้ ยกันกับคุณ
อยู่ดว้ ยกันแต่
หย่าร้างหรือ
หม้าย
ไม่ได้แต่งงาน
แยกกัน
5
3
4
ไม่ว่าเราจะเข้ากันได้ดีแค่ไหนก็ตาม จะมีบางครัง้ ที่เราเห็นไม่ตรงกัน หงุดหงิดกับอีกฝ่ าย ต้องการอะไรที่ต่างกันจากอีกฝ่ าย หรือ
ทะเลาะกันเพราะอารมณ์ไม่ดี เหนื่อย หรือมีสาเหตุอื่น ๆ และเราก็จะมีวธิ ีจดั การกับความขัดแย้งที่ต่าง ๆ กันไปด้วย
0
ไม่
โปรดบอกว่าสิ่งต่อไปนีเ้ กิดขึน้ บ่อยแค่ไหนใน
1
2
3
4
5
6
7
8+
เคย ครัง้ ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้
หนึ่งเดือน (30 วัน) ที่ผ่านมานี ้
เลย
แฟนของคุณหรือผูใ้ หญ่คนอื่นตะโกน
44
0
1
2
3
4
5
6
7
8
ดุด่าหรือหยาบคายกับคุณบ่อยแค่ไหน?
คุณตะโกนดุด่าหรือหยาบคายกับแฟน
45
0
1
2
3
4
5
6
7
8
หรือผูใ้ หญ่คนอื่นบล่อยแค่ไหน?
แฟนของคุณหรือผูใ้ หญ่คนอื่นทุบตี
0
1
2
3
4
5
6
7
8
46
ผลัก กระแทก หรือตบคุณบ่อยแค่ไหน?
ในเดือนที่ผ่านมานีค้ ุณทุบตี
ผลัก
47 กระแทก หรือตบแฟนของคุณหรือ 0
1
2
3
4
5
6
7
8
ผูใ้ หญ่คนอื่นบ่อยแค่ไหน?
สถานภาพความสัมพันธ์ของ
43
คุณคืออะไร?

โสด
1

สมรส
2

คุณตอบแบบสอบถามจบหมดแล้ว! ขอบคุณมากที่คณ
ุ แบ่งปั นข้อมูลนีก้ บั เรา พวกเราให้ความสําคัญและชื่นชมคุณมากที่ได้เข้า
ร่วมในการสัมภาษณ์ครัง้ นี ้
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ประกาศนียบัตรสําเร็จการอบรม
ขอรับรองว่า

[ชื่อผูเ้ ข้าอบรม]
ได้เข้ารับการอบรมวิทยากร หลักสูตร 5 วัน เรื่องการเลีย้ งดูเด็กเพื่อให้มีสขุ ภาพดีตลอดชีวติ
ณ [สถานที่] วันที่ [วัน เดือน ปี ]
_______________________________
[ชื่อวิทยากรฝึ กอบรม]

205

