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กิตติกรรมประกาศ 

คู่มือวิทยากรฝึกอบรม (Trainer Manual) สาํหรบัหลกัสตูร “การเลีย้งดเูด็กเพ่ือใหม้ีสขุภาพดีตลอดชีวติ สาํหรบัเดก็เล็ก (Parenting 

for Lifelong Health for Young Children หรือ PLH-YC) ไดเ้รียบเรียงขึน้โดยใชข้อ้มลูจากการวจิยันาํรอ่งเพ่ือศกึษาความเป็นไปได้

ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2562 ท่ีจงัหวดัอดุรธานี0

1,2 และผลจากการวเิคราะหก์ารเรียนรูจ้ากหลกัสตูรการอบรมพ่อแม่อ่ืน ๆ ท่ีมีการวจิยั

รองรบัและแนวทางปฏิบตัิท่ีถือเป็นวิธีการท่ีไดร้บัการยอมรบัว่าดีท่ีสดุ (best practice) จากหลกัฐานการวจิยัในปัจจบุนั2

3  

โครงสรา้งและเนือ้หาของหลกัสตูรนีน้าํมาจากแหล่งขอ้มลูสาํคญัเพ่ือปรบัใชด้งัต่อไปนี:้ 

 Lachman J.M. & Hutchings J. (2018). Parenting for Lifelong Health Programme for Young Children – Thailand 

Version. Facilitator Manual. Second Edition 

 Lachman J.M. & Hutchings J. (2017). Parenting for Lifelong Health Programme for Young Children. Parent 

Handbook. Fourth Edition 

 Doubt J., Tsoanyane S., Lachman J.M., Ward C. & Cluver L. (2015). Sinovuyo Caring Families Programme for 

Parents and Teens. Facilitator Manual. Parenting for Lifelong Health for Teens. Third Edition 

 Doubt J., Tsoanyane S., Lachman J.M., Ward C. & Cluver L. (2016). Sinovuyo Caring Families Programme for 

Parents and Teens. Family Guidebook. Parenting for Lifelong Health for Teens. First Edition 

 Coordinating Comprehensive Care for Children (4Children) Nigeria (2018). Better Parenting Facilitator Manual 

 Long S. & Stuer F. (2018). Training Course for Auxiliary Social Workers. HIV-Sensitive Child Protection  

  

 
1 McCoy, A., Lachman, J. M., Sim, A., Tapanya, S., & Gardner, F. (2020). Fine-tuning cultural and contextual adaptation: 

Findings from a formative evaluation of an evidence-based parenting intervention to prevent violence against young 

children in Thailand. (Manuscript in submission).    
2 McCoy, A., Lachman, J. M., Tapanya, S., Ward, C., & Gardner, F. (2019). Assessing the potential for reducing violence 

against young children through an adapted parenting programme in Thailand: Findings from a pre-post trial 

(Manuscript in submission). 
3 See Barlow, Johnston, et al. 2006; Barlow, Simkiss, et al., 2006; Bilukha et al., 2005; Chen & Chan, 2016; Knerr et al., 

2013; MacMillan et al., 2009; McCoy et al., 2020; and Vlahovicova et al., 2017. 



 4 

สารบัญ 

สารบญั ...................................................................................................................... 4 

บทท่ีหน่ึง : คาํแนะนําเบือ้งต้น ............................................................................................. 7 

คู่มือเล่มน้ีมีไว้เพือ่อะไร? .................................................................................................................. 8 

การอบรมเร่ืองการเลีย้งดเูดก็เพื่อให้มสีุขภาพดีตลอดชีวิตสาํหรบัเดก็เลก็ .................................................... 9 

หลกัสตูรการอบรมเรือ่งการเลี้ยงดเูดก็เพือ่ใหม้สุีขภาพดตีลอดชวีติสาํหรบัเดก็เลก็ทาํใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ไดอ้ย่างไร ..... 10 

โครงสร้างโดยรวมของหลกัสูตรการอบรมเรือ่งการเล้ียงดเูดก็เพือ่ให้มสีุขภาพดีตลอดชีวิตสาํหรบัเดก็เลก็ ... 12 

เน้ือหาของหลกัสูตร .................................................................................................................. 13 

คู่มือวิทยากรหลกัสูตรการอบรม PLH-YC ...................................................................................... 14 

หลกัสูตรการอบรมเร่ืองการเลี้ยงดเูดก็เพื่อให้มีสุขภาพดีตลอดชีวิตสาํหรบัเดก็เลก็: บทบาท เทคนิค และการ

เตรียมการ .................................................................................................................................. 14 

บทบาทของวิทยากรฝึกอบรมของหลกัสูตร PLH-YC ........................................................................ 15 

โครงสร้างของการอบรมวิทยากร ................................................................................................. 18 

การเตรียมงานเพือ่อบรมวิทยากร ................................................................................................ 21 

ตารางการอบรมวิทยากร ........................................................................................................... 25 

บทท่ีสอง: หลกัสูตรการอบรมวิทยากร .................................................................................. 28 

วนัท่ีหน่ึงของการอบรมวิทยากร ...................................................................................................... 29 

สรุปย่อและภาพรวมของวนัน้ี ......................................................................................................... 29 

หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1: แนะนําใหรู้จ้กัหลกัสตูรการอบรม .......................................................................... 33 

หน่วยการเรียนรู้ที ่2: ชัว่โมงทีห่นึง่ – การใช้เวลาตามลาํพงักบัเดก็ ...................................................... 50 

หน่วยการเรียนรู้ที ่3: ชัว่โมงทีส่อง – การพดูคยุกนัเกีย่วกบัอารมณ์ความรูสึ้ก ........................................ 53 

หน่วยการเรียนรู้ที ่4: ระยะต่าง ๆ ของพฒันาการเดก็ (45 นาที) ......................................................... 56 

กิจกรรมปิดท้าย (15 นาที) .......................................................................................................... 60 

วนัท่ีสองของการอบรมวิทยากร ....................................................................................................... 62 



 5 

สรปุย่อและภาพรวมของชัว่โมงน้ี ................................................................................................. 62 

หน่วยการเรียนรู้ที ่5: การพดูคยุเรือ่งกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่้าน ตอนทีห่นึง่.............................. 66 

หน่วยการเรียนรู้ที ่6: การเล้ียงดเูดก็ทีม่ีความพิการ ......................................................................... 74 

พกัรบัประทานอาหารกลางวนั ..................................................................................................... 77 

หน่วยการเรียนรู้ที ่7: ชัว่โมงทีส่าม – แสงอาทิตยแ์ห่งความเอาใส่ใจในทางบวก ..................................... 78 

แสงอาทิตยแ์ห่งความเอาใส่ใจในทางบวก...................................................................................... 79 

หน่วยการเรียนรู้ที ่8: การใช้เรือ่งเล่าพร้อมภาพประกอบและการฝึกทกัษะ ............................................ 80 

กิจกรรมปิดท้าย (15 นาที) .......................................................................................................... 88 

วนัท่ีสามของการอบรมวิทยากร ...................................................................................................... 90 

สรปุย่อและภาพรวมของชัว่โมงน้ี ................................................................................................. 90 

หน่วยการเรียนรู้ที ่9: การพดูคยุเรือ่งกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่้าน ตอนสอง ................................ 93 

หน่วยการเรียนรู้ที ่10: ชัว่โมงทีสี่ ่– การช่วยให้เดก็ทาํตามคาํสัง่ .......................................................... 98 

หน่วยการเรียนรู้ทีสิ่บเอด็: ชัว่โมงทีห้่า –  สิง่ต่าง ๆ ทีเ่ราทาํอยู่ทุกวนั ............................................... 104 

หน่วยการเรียนรู้ที ่12: ชัว่โมงทีห่ก – การจดัการกบัการร้องด้ินอาละวาดและพฤติกรรมเชิงลบทีเ่รียกร้องความ

สนใจและกดดนั .................................................................................................................... 109 

กิจกรรมปิดท้าย (15 นาที) ....................................................................................................... 111 

วนัท่ีส่ีของการอบรมวิทยากร ....................................................................................................... 114 

สรปุย่อและภาพรวม ............................................................................................................... 114 

หน่วยการเรียนรู้ที ่13: การพดูคยุเรือ่งกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่า้น ตอนสาม ........................... 118 

หน่วยการเรียนรู้ที ่14: ชัว่โมงทีเ่จด็ – การให้ผลติดตามเพือ่ส่งเสริมความร่วมมอื ................................ 122 

หน่วยการเรียนรู้ที ่15: ชัว่โมงทีแ่ปด –  การช่วยให้แสงอาทิตยแ์ห่งความเอาใจใส่ในเชิงบวกเปล่งประกายต่อไป

 .......................................................................................................................................... 128 

หน่วยการเรียนรู้ที ่16: การพบผู้ปกครองเพือ่ให้คาํปรึกษาแนะนําก่อนเริม่การอบรม ............................ 133 

การพบผูป้กครองเป็นรายบุคคลก่อนเริม่การอบรม....................................................................... 134 

หน่วยการเรียนรู้ที ่17: การบริหารจดัการการอบรมและขัน้ตอนการส่งปรึกษาต่อ ............................... 137 

กจิกรรมปิดทา้ย (15 นาท)ี .......................................................................................................... 145 



 6 

วนัท่ีห้าของการอบรมวิทยากร ..................................................................................................... 148 

สรปุย่อและภาพรวมของวนัน้ี ................................................................................................... 148 

หน่วยการเรียนรู้ที ่18: การจดัการกบัปัญหาทีอ่าจเกิดขึ้นในขณะอบรม ............................................. 152 

หน่วยการเรียนรู้ที ่19: สิทธิเดก็และการคุ้มครองเดก็ .................................................................... 155 

หน่วยการเรียนรู้ที ่20: การสรปุทบทวน ...................................................................................... 165 

หน่วยการเรียนรู้ที ่21: ปิดการอบรม ........................................................................................... 170 

ตอนท่ีสาม: เอกสารเพ่ิมเติม ........................................................................................... 174 

เอกสารเพ่ิมเติม 1: สไลดก์ารนําเสนอการอบรมหลกัสูตร PLH-YC ........................................................ 175 

เอกสารเพ่ิมเติม 2: แบบฟอรม์ลงทะเบียนการมาเขา้อบรม ................................................................. 176 

เอกสารเพ่ิมเติม 3: การสาํรวจข้อมูลส่วนตวัของวิทยากร ................................................................... 178 

เอกสารเพ่ิมเติม 4: สถานการณ์สมมุติสาํหรบัการพดูคยุเร่ืองกิจกรรมท่ีมอบหมายให้ไปทาํท่ีบ้าน ............... 186 

สถานการณ์สมมุติสาํหรบัการพดูคยุเรือ่งกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่า้น – วนัที ่2......................... 186 

สถานการณ์สมมุติสาํหรบัการพดูคยุเรือ่งกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่า้น – วนัที ่3......................... 187 

สถานการณ์สมมุติสาํหรบัการพดูคยุเรือ่งกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่า้น – วนัที ่4......................... 188 

เอกสารเพ่ิมเติม 5: ขอ้มลูส่วนตวัของผูเ้ขา้อบรม .................................................................................. 189 

เอกสารเพ่ิมเติม 6: แบบฟอรร์ายงานของวิทยากรเพือ่การสอนงาน ...................................................... 191 

วิทยากร 1 สรปุทบทวน ........................................................................................................... 192 

วิทยากร 2 สรปุทบทวน ........................................................................................................... 194 

เอกสารเพ่ิมเติม 7: รายงานสาํหรบัวิทยากร (ตวัอยา่งสาํหรบัชัว่โมงท่ี 1) ................................................ 196 

เอกสารเพ่ิมเติม 8: เคร่ืองมือประเมินวิทยากร .................................................................................. 197 

ตอนทีห่นึง่: ภาพรวม .............................................................................................................. 197 

เอกสารเพ่ิมเติม 9: แบบสอบถาม ก่อน-หลงั การอบรม ...................................................................... 198 

เอกสารเพ่ิมเติม 10: ประกาศนียบตัรสาํเรจ็การอบรม ........................................................................ 205 

  



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

บททีห่น่ึง : คาํแนะนาํเบือ้งต้น 

  



 8 

คู่มือเล่มนีมี้ไว้เพื่ออะไร?  

คู่มืออบรมวิทยากรสาํหรบัหลกัสตูร “การเลีย้งดเูด็กเพ่ือใหม้ีสขุภาพดีตลอดชีวติ สาํหรบัเด็กเล็ก (Parenting for Lifelong Health 

for Young Children หรือ PLH-YC)” เป็นคูม่ือสาํหรบัวิทยากรฝึกอบรม (trainer) อย่างคณุ เพ่ือใหใ้ชเ้ป็นแนวทางในการอบรม

วิทยากร PLH-YC และการจดัการอบรมเชิงปฏิบตักิาร   

คู่มือนีจ้ะมีรายละเอียดของเนือ้หาการอบรม การทบทวน และกจิกรรมท่ีเป็นแบบฝึกหดัเพ่ือเสรมิหลกัสตูรและเนน้ใหเ้ห็นวิธีการ

สอนท่ีสาํคญัซึ่งตอ้งถา่ยทอดใหก้บัผูร้บัการอบรม  

นอกจากนีคู้่มือเล่มนีย้งัจะเนน้วิธีการสาํคญัท่ีคณุตอ้งใช ้ เพ่ือใหฝึ้กอบรมวิทยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยหวัขอ้

ต่อไปนี:้ 

• วิธีเตรียมการและจดัเตรียมพืน้ท่ีหอ้งอบรม  

• วสัดอุปุกรณท่ี์จาํเป็นเพ่ือนาํเสนอการอบรม  

• การใช ้‘กอ้นอิฐบล็อค’  

• การแสดงใหเ้ห็นเป็นตวัอย่าง พฤติกรรมการเลีย้งดเูด็กเชิงบวก ซึง่มีความสาํคญัมากในการนาํการอบรม  

• การใชก้ระบวนการเรียนรูท่ี้ตื่นตวัและมีส่วนรว่ม  

• การนาํการอบรมโดยอาศยัหลกัการ ยอมรบั สาํรวจ เชื่อมโยง และฝึกปฏิบตั ิ

• การทาํงานเป็นกลุ่ม ทัง้กลุม่ใหญ่และกลุ่มย่อย  

• ฝึกการซกัถามเชิงลกึในชว่งการอภิปราย  

• สนกุกบัการเรียนรู!้ 

ข้อควรสังเกต: คู่มืออบรมวทิยากร หลักสตูรการเลีย้งดูเด็กเพื่อให้มีสุขภาพดตีลอดชวีติสาํหรับเดก็เล็กเล่มนี ้  มี

เจตนารมณเ์พื่อให้ใช้เฉพาะกบัผู้ทีผ่่านการอบรมให้เป็นวทิยากร PLH-YC และคุ้นเคยกับการนําการอบรมหรือได้

นําเสนอการอบรมหลกัสตูร PLH-YC มาแล้วเท่าน้ัน  

คณุจะตอ้งเคยนาํเสนอการอบรมในหลกัสตูร PLH-YC มาแลว้ และมีคณุสมบตัิทางวิชาชีพครบถว้นตามเกณฑท่ี์จะเป็นวิทยากร

ฝึกอบรม (trainer) ได ้และคณุจะตอ้งไดผ่้านการอบรมเพ่ือเป็นวิทยากรฝึกอบรม (PLH-YC Training-of-Trainers Workshop) ก่อน

หนา้ท่ีจะมาทาํหนา้ท่ีอบรมวิทยากรดว้ย  

คู่มือเล่มนีจ้ะใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิงและทบทวนความจาํสาํหรบัคณุ และส่วนใหญ่จะอาศยัประสบการณข์องคณุในช่วงการอบรม 

Training-of-Trainers Workshop และคู่มือวิทยากร PLH-YC เป็นฐานในการเรียนรูค้รัง้นี ้ 
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การอบรมเร่ืองการเลีย้งดูเด็กเพ่ือให้มีสุขภาพดีตลอดชีวิตสาํหรับเดก็เล็ก    

หลกัสตูรการอบรมผูด้แูลเด็ก PLH-YC เป็นการอบรมเป็นกลุ่ม เพ่ือเสรมิความเขม้แข็งใหก้บัครอบครวัท่ีมีเด็กในชว่งอายรุะหวา่ง 2 

ถึง 9 ขวบ  

แนวคดิท่ีเป็นแกนสาํคญัของหลกัสตูร PLH-YC คือ “การสรา้งบา้นแห่งการเกือ้หนนุสาํหรบัตวัคณุและลูกของคณุ” ในการชว่ย

ผูป้กครองใหส้รา้งบา้นแห่งการเกือ้หนนุสาํหรบัตวัเองและลกู เราจะชว่ยใหผู้ป้กครองจดัการกบัพฤตกิรรมของเดก็และสรา้ง

ความสมัพนัธท่ี์มั่นคงกบัเด็กในขณะเดียวกนั  

จุดประสงคห์ลักของ PLH-YC คือการช่วยให้ครอบครัวรักษาความสัมพันธ์ทีเ่กือ้หนุนกนั เพ่ือนําไปสู่การมีครอบครัวทีมี่

ความสุข  มีสุขภาพดี และให้กาํลังใจสนับสนุนซึ่งกันและกัน  

เป้าหมายโดยรวมของ PLH-YC คือการส่งเสรมิความอยู่ดีมีสขุของเด็กโดยการช่วยใหผู้ป้กครองพฒันาทกัษะท่ีจะสรา้ง

ความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัเดก็ในขณะท่ีลดความเส่ียงของการใชค้วามรุนแรงต่อเดก็ท่ีบา้นและในชมุชน  

 

ภาพที ่1 PLH-YC “บา้นแห่งการเกือ้หนุน”  
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หลกัสตูรการอบรมเร่ืองการเลีย้งดเูด็กเพื่อใหม้ีสขุภาพดีตลอดชีวิตสาํหรบัเด็กเล็กทาํใหบ้รรลผุลสาํเรจ็ไดอ้ย่างไร  

การท่ีคณุจะสามารถทาํใหว้ิทยากรไดร้บัความรูแ้ละทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการนาํการอบรมใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คณุจาํเป็นจะตอ้ง

เขา้ใจทฤษฎีและหลกัการท่ีเป็นรากฐานของหลกัสตูร PLH-YC ก่อน  

หลกัสตูรการอบรมนีจ้ะใช ้ “ทฤษฎีแห่งการเปล่ียนแปลง” อธิบายถงึวิธีท่ีการอบรมสามารถสรา้งผลกระทบหรือบรรลจุดุประสงค์

หลกัท่ีตอ้งการไดส้าํเรจ็3

4 แมว้่าวิทยากรไม่จาํเป็นตอ้งจาํหรือบรรยายรายละเอียดของทฤษฎีการเปล่ียนแปลงใหไ้ด ้ แต่ผูอ้บรม

วิทยากรอย่างคณุจาํเป็นจะตอ้งเขา้ใจกระบวนการท่ีเราคาดหวงัใหห้ลกัสตูรนีส่้งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดว้ย  

ดงัท่ีไดก้ล่าวไวก้่อนหนา้นีแ้ลว้ว่าเป้าประสงคห์ลกัของหลกัสตูร PLH-YC คือการชว่ยใหค้รอบครวัมีความสมัพนัธท่ี์อบอุ่น มีสขุภาพ

ดี และเกือ้หนนุซึ่งกนัและกนั การท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงคนี์ไ้ด ้ ผูป้กครองและเด็กจาํเป็นจะตอ้งสรา้งความสมัพนัธใ์นเชิงบวกต่อกนั

ก่อน โดยการเพ่ิมทกัษะการเลีย้งดเูด็กเชงิบวกและลดการเลีย้งดท่ีูรุนแรงหรือทารุณกรรม และการทาํเช่นนีจ้ะชว่ยลดความเส่ียงต่อ

การใชค้วามรุนแรงต่อเด็กทัง้ในบา้นและนอกบา้น และชว่ยใหเ้ด็กปลอดภยัอยู่เสมอ  

หลกัสตูรการอบรมนีจ้ะบรรลวุตัถปุระสงคเ์บือ้งตน้ไดโ้ดยการส่งเสรมิส่ิงต่อไปนี:้ 

• ความรูส้กึรบัผิดชอบและมุง่มั่นตอ่การเลีย้งดเูด็กของพ่อแม่  

• ความรูเ้ร่ืองพฒันาการเด็กและสขุภาพเด็ก  

• ทกัษะการเลีย้งดเูด็กเชงิบวก เช่น การส่ือสารเชงิบวกระหวา่งผูป้กครองกบัเด็ก และการส่ือสารดา้นอารมณ-์สงัคม  

• การจดัการความเครียดและปรบัตวัดา้นอารมณ-์สงัคมสาํหรบัผูป้กครองและเด็ก  

• การจดัการพฤติกรรมเดก็และแนวทางการอบรมสั่งสอนเดก็ท่ีมีประสิทธิภาพ  

• การติดตามใหค้าํปรกึษาแก่ผูป้กครองและการติดตามดพูฤตกิรรมเด็ก  

• การสนบัสนนุทางสงัคมและทกัษะการแกปั้ญหาของผูป้กครอง  

 
4 WHO VPA page 3. 
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ภาพที ่2. ทฤษฎีแห่งการเปล่ียนแปลง หลักสูตรการอบรมเร่ืองการเลีย้งดูเด็กเพื่อให้มีสุขภาพดีตลอดชีวิตสาํหรับเด็กเล็ก  

หลกัสตูรนีจ้ะใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมไทย โดยมีรากฐานจากหลกัการสาํคญัท่ีคน้พบจากหลกัสตูรการอบรมพ่อแม่ท่ีมี

การวจิยัรองรบัทั่วโลก หลกัการสาํคญัดงักล่าวประกอบดว้ยการดาํเนินการดงัต่อไปนี:้  

• วิทยากรและผูร้บัการอบรมทาํงานรว่มกนัเพ่ือแกปั้ญหาและเรียนรูท้กัษะใหม่  

• การเรียนรูอ้ย่างมีส่วนรว่มผ่านการอภิปรายในกลุ่ม และการฝึกทกัษะการเลีย้งดเูดก็  

• การมีโอกาสท่ีจะไดฝึ้กทกัษะการเลีย้งดเูด็กใหม่ ๆ และไดร้บัความช่วยเหลือเมื่อเผชิญอปุสรรค  

• การไดร้บัส่ิงเสรมิแรงเชิงบวกผ่านการชว่ยเหลือใหก้าํลงัใจ และการชม เพ่ือพฒันาความสมัพนัธเ์ชิงบวกท่ีมั่นคง  

• การเปิดพืน้ท่ีปลอดภยั ใหไ้ดส่ื้อสารเร่ืองราวท่ีทาํใหล้าํบากใจ เช่น เร่ืองความขดัแยง้ภายในครอบครวั  
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โครงสร้างโดยรวมของหลักสูตรการอบรมเร่ืองการเลีย้งดูเดก็เพื่อให้มีสุขภาพดีตลอดชีวติสาํหรับเดก็เลก็ 

การอบรมในหลกัสตูร PLH-YC มีองคป์ระกอบดงัต่อไปนี:้ 

• การพบเพ่ือใหค้าํปรกึษาเป็นรายบคุคลก่อนเขา้รบัการอบรมเป็นกลุ่ม  

• การนาํเสนอการอบรม 8 ครัง้ตดิต่อกนัในกลุ่มผูป้กครอง  

• กิจกรรมท่ีมอบหมายใหผู้ป้กครองนาํไปทาํท่ีบา้น เพ่ือเป็นการฝึกปฏิบตัิทกัษะท่ีไดเ้รียนรูไ้ปในระหว่างชั่วโมงการ

อบรม  

• การไปเยี่ยมบา้นเพ่ือใหค้าํปรกึษาคนท่ีขาดการอบรมไปบางชั่วโมงหรือตอ้งการความชว่ยเหลือเพ่ิมเติม  

• การโทรติดตามเพ่ือใหค้าํปรกึษาผูป้กครองแต่ละคน สปัดาหล์ะครัง้  

• การส่งขอ้ความเตือนทางโทรศพัท ์สปัดาหล์ะครัง้ เพ่ือกระตุน้การมีส่วนรว่ม  

• การฉลองการจบการอบรมเมื่อสิน้สดุโครงการ  

 

 

ภาพที ่3: โครงสร้างโดยรวมของหลักสูตรการอบรมเร่ืองการเลีย้งดูเดก็เพือ่ให้มีสุขภาพดตีลอดชวีิตสาํหรับเด็กเลก็ 

  

การฉลองปิดการอบรม / พิธีรบัมอบประกาศนียบตัร

กิจกรรมระหวา่งชั่วโมงการอบรม

กิจกรรมทีบา้น การเย่ียมบา้น การใหค้าํปรกึษาทางโทรศพัท์ การส่งขอ้ความทางโทรศพัท์

การอบรม 8 ครัง้

การพบเป็นรายบคุคลก่อนอบรม
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เนือ้หาของหลักสตูร  

หลกัสตูรการอบรม PLH-YC ประกอบดว้ยการอบรม 8 ครัง้ (ภาพท่ี 4) สปัดาหล์ะครัง้ (หรือทกุสองสปัดาห)์ สาํหรบักลุ่มผูป้กครอง: 

• ชั่วโมงท่ี 1: การใชเ้วลาอยูก่บัเด็กตามลาํพงั  

• ชั่วโมงท่ี 2: การพดูคยุเก่ียวกบัความรูส้กึ 

• ชั่วโมงท่ี 3: แสงอาทิตยแ์ห่งความเอาใจใส่ในเชิงบวก  

• ชั่วโมงท่ี 4: การชว่ยใหเ้ดก็ทาํตามคาํสั่ง  

• ชั่วโมงท่ี 5: ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเราทาํอยูท่กุวนั  

• ชั่วโมงท่ี 6: การจดัการกบัการรอ้งดิน้อาละวาดและพฤตกิรรมในทางลบท่ีเรียกรอ้งความสนใจและกดดนั 

• ชั่วโมงท่ี 7: การใหผ้ลตดิตามเพ่ือส่งเสรมิความรว่มมอื 

• ชั่วโมงท่ี 8: การชว่ยใหแ้สงอาทิตยแ์ห่งความเอาใจใส่ในเชงิบวกยงัคงเปล่งประกายอยูต่่อไป  

 

ภาพที ่4: เนือ้หาหลักในชั่วโมงการอบรม  

ชั่วโมงท่ี 1: การใชเ้วลา

อยู่กบัเดก็ตามลาํพงั

Session 2: ชั่วโมงท่ี

2: การพดูคยุเก่ียวกบั

ความรูส้กึ

ชั่วโมงท่ี 3: แสงอาทติยแ์หง่

ความเอาใจใสใ่นเชิงบวก

ชั่วโมงท่ี 4: การช่วยใหเ้ดก็ทาํ

ตามคาํสั่ง

ชั่วโมงท่ี 5: สิ่งตา่ง ๆ ท่ี

เราทาํอยู่ทกุวนั

ชั่วโมงท่ี 6: การจดัการกบัการรอ้งดิน้

อาละวาดและพฤตกิรรมในทางลบท่ี

เรียกรอ้งความสนใจและกดดนั

ชั่วโมงท่ี 7: การใหผ้ลตดิตาม

เพ่ือสง่เสรมิความรว่มมือe

ชั่วโมงท่ี 8: การช่วยให้

แสงอาทติยแ์หง่ความเอาใจใสใ่น

เชิงบวกยงัคงเปลง่ประกายอยู่

ตอ่ไป
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คู่มือวทิยากรหลักสตูรการอบรม PLH-YC  

คู่มือวิทยากรจะใหแ้นวทางในการนาํเสนอการอบรม โดยใหข้อ้มลูต่อไปนีส้าํหรบัการอบรมในแต่ละวนั:  

1. ภาพรวมและวตัถปุระสงคข์องการอบรม   

2. ขอ้สงัเกตสาํหรบัวิทยากรในหวัขอ้หลกัหรือทกัษะสาํคญัท่ีจะตอ้งนาํเสนอ  

3. รายละเอียดของแต่ละชั่วโมงและกิจกรรมท่ีจะตอ้งทาํ   

ภาพรวมและวัตถุประสงคข์องการอบรมแต่ละชั่วโมง  

ภาพรวมของชั่วโมงการอบรมจะช่วยใหผู้ร้บัการอบรมทราบวา่แตล่ะวนัจะมกีิจกรรมอะไรบา้ง เพราะอะไรจึงตอ้งทาํกิจกรรมเหล่านี ้

และควรคาดหวงัวา่จะไดร้บัความรูห้รือทกัษะอะไรบา้งในวนันัน้ วิทยากรควรอธิบายวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของแต่ละกจิกรรม

ในตอนเริม่ทาํกจิกรรมแต่ละอย่าง เมื่อหนักลบัไปมองทบทวนในตอนใกลจ้บการอบรมจะทาํใหว้ิทยากรสามาถประเมินไดว้า่ได้

บรรลวุตัถปุระสงคห์รือไม่ และผูร้บัการอบรมมคีวามกา้วหนา้หรือไม่    

ข้อสังเกตสาํหรับวิทยากรในหวัข้อหลกัหรือทกัษะสาํคัญทีจ่ะต้องนําเสนอ 

ขอ้สงัเกตเหล่านีจ้ะเป็นการเนน้ขอ้เท็จจรงิและขอ้มลูพืน้ฐานท่ีสมัพนัธก์บัเนือ้หาของการอบรมแตล่ะชั่วโมง และกจิกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

จะช่วยใหว้ิทยากรสามารถนาํเสนอขอ้มลูความรูท่ี้สาํคญัและวิธีการเลีย้งดเูด็กในลกัษณะท่ีไมซ่บัซอ้นและเขา้ใจไดง้่าย  

รายละเอียดทลีะขัน้ตอนของชั่วโมงการอบรมและเวลาทีก่าํหนดใหส้าํหรับแตล่ะกิจกรรมทีจ่ะต้องทาํ 

คู่มือวิทยากรนีจ้ะมีรายละเอียดของการอบรมแต่ละชั่วโมงและกิจกรรมหลากหลายท่ีจะตอ้งทาํในชั่วโมงนัน้ เนือ้ความสาํคญัท่ีตอ้ง

ส่ือใหผู้ป้กครองทราบ และวิธีท่ีจะช่วยใหผู้ป้กครองเขา้ใจและพฒันาทกัษะเหล่านีโ้ดยผ่านการใชเ้ร่ืองเล่าท่ีมีภาพประกอบ บทบาท

สมมตุิ การอภิปรายในกลุ่ม และการทาํแบบฝึกหดั แนวทางการนาํการอบรมอย่างละเอียดนีย้งัจะแนะวิธีส่งเสรมิใหผู้ป้กครองนาํ

ทกัษะท่ีไดเ้รียนรูไ้ปจากหอ้งอบรมไปฝึกปฏิบตัิท่ีบา้น และส่ือสารใหส้มาชิกในครอบครวัคนอ่ืน ๆ เขา้ใจไดอี้กดว้ย  

ถึงแมว้่าจะมกีารกาํหนดเวลาสาํหรบักิจกรรมแต่ละอย่างไวแ้ลว้ แต่วิทยากรควรตระหนกัวา่ในการปฏิบตัิจรงิอาจไมเ่ป็นไปตามนี ้

เพราะจะขึน้อยู่กบัจาํนวนของผูร้บัการอบรม ระดบัความรู ้ การมส่ีวนรว่ม และเวลาท่ีตอ้งใชเ้พ่ือทาํความเขา้ใจกบัแต่ละเร่ืองดว้ย 

วิทยากรอาจปรบัเวลาท่ีจะใชส้าํหรบัแต่ละกิจกรรมเพ่ือใหเ้หมาะกบัความตอ้งการและความสามารถในการเรียนรูข้องผูร้บัการ

อบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกดิการอภิปรายในบางเร่ืองท่ีน่าสนใจขึน้มาในระหว่างการทาํกจิกรรม   

หากตอ้งการรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการนาํเสนอการอบรม PLH-YC นี ้โปรดทบทวนในบทนาํของคู่มือวิทยากร  

หลักสูตรการอบรมเร่ืองการเลีย้งดูเดก็เพื่อให้มีสุขภาพดตีลอดชวีติสาํหรับเดก็เล็ก: บทบาท เทคนิค และการ

เตรียมการ  

ในตอนนีข้องคู่มือจะเป็นการแยกใหเ้ห็นความแตกต่างระหวา่งบทบาทของวิทยากรฝึกอบรม (trainer หรือผูฝึ้กอบรมวิทยากร) และ

วิทยากร (facilitator หรือผูฝึ้กอบรมผูป้กครองหรือผูด้แูลเด็ก) และความรบัผิดชอบเฉพาะตวัของวิทยากรฝึกอบรม อธิบายเทคนิคท่ี

วิทยากรฝึกอบรมควรใชเ้พ่ือฝึกอบรมวิทยากร และรายละเอียดของการเตรียมตวัของวิทยากรฝึกอบรมเพ่ือนาํการอบรมวิทยากร 
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บทบาทของวทิยากรฝึกอบรมของหลักสูตร PLH-YC    

วิทยากรฝึกอบรมสามารถช่วยใหว้ิทยากรไดส่ิ้งต่อไปนี ้คือ: 

• รูจ้กัและเขา้ใจ กอ้นอฐิบล็อก ท่ีใชใ้นหลกัสตูร PLH-YC  

• มีความสามารถท่ีจะนาํการอบรมและนาํกจิกรรมทัง้หมดโดยใชว้ธีิการฝึกอบรมตามหลกัสตูร PLH-YC 

• รูส้กึมั่นใจท่ีจะชว่ยใหว้ิทยากรสรา้งความสมัพนัธเ์ชิงบวกระหว่างวิทยากรดว้ยกนัและผูร้บัการอบรม  

การเปลี่ยนบทบาทจากวทิยากรเป็นวิทยากรฝึกอบรม  

บทบาทของวิทยากรฝึกอบรมหรือผูท้าํหนา้ท่ีอบรมคนใหเ้ป็นวิทยากร จะแตกต่างจากบทบาทของวิทยากร โดยวิทยากรฝึกอบรมจะ

มีประสบการณจ์ากการเป็นวิทยากรในหลกัสตูร PLH-YC มาก่อน ไดท้าํงานกบัผูป้กครองหรือผูด้แูลเด็ก และจะไดใ้ชป้ระสบการณ์

นีเ้ป็นฐานในการฝึกอบรมและสอนงาน (โคช้) วิทยากรคนอ่ืน ๆ ตอ่ไป ดงันัน้บทบาทจึงเปล่ียนไปจากเดิม: 

จากการทาํงานกบัพ่อแม่หรือผูป้กครองและเด็กวยัรุน่ มาเป็นการทาํงานกบัวิทยากรและ/หรือผูใ้หค้าํปรกึษาแนะนาํ 

(supervisor) โดยตรง 

จากการนาํการอบรม PLH-YC มาเป็นการนาํการอบรมวิทยากรหรือการฝึกอบรมโคช้ของหลกัสตูร PLH-YC 

จากการใชค้วามรูแ้ละทกัษะเพ่ือช่วยเหลือผูป้กครอง มาเป็นการใชค้วามรูแ้ละทกัษะเพ่ือชว่ยเหลือวิทยากรและ/หรือผูใ้ห้

คาํปรกึษาแนะนาํ (supervisor)  

ความรับผิดชอบของวทิยากรฝึกอบรม  

วิทยากรฝึกอบรม PLH-YC มีความรบัผิดชอบหลกั 4 ประการคือ:  

1. การเตรียมการอบรมวิทยากร: 

• ศกึษาและทาํความเขา้ใจชมุชนท่ีเป็นพืน้ท่ีปฏิบตัิงานของวิทยากร   

• ทาํความเขา้ใจกบัองคก์รท่ีเป็นผูร้ว่มรบัผิดชอบในการนาํเสนอหลกัสตูรการอบรมนี ้ 

• ทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานระหวา่งผูน้าํในพืน้ท่ีกบัวิทยากร  

• จดัเตรียมสถานท่ีสาํหรบัดาํเนินการอบรม  

2. ติดตามดแูลการอบรม PLH-YC: 

• ตรวจสอบขอ้มลูของครอบครวั  

• ติดตามดแูลความกา้วหนา้ของวทิยากร รวบรวมรายงานประจาํสปัดาหเ์ก่ียวกบัการอบรมท่ีไดด้าํเนินไปในแต่

ละชั่วโมง เพ่ือดวู่าไดท้าํการอบรมตามแผนท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ และความกา้วหนา้ของการอบรมจากขอ้คิดเห็นท่ี

ไดร้บัจากผูป้กครอง  
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• เขา้นั่งสงัเกตการณก์ารอบรมเมื่อทาํได ้ 

3. นาํการอบรม 5 วนัสาํหรบัวทิยากรและตดิตามดแูลใหค้าํปรกึษาและสอนงานใหว้ิทยากรตลอดช่วงเวลาของการ

อบรม: 

• พยายามตรวจสอบใหม้ั่นใจวา่ไดบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องการอบรมวิทยากร คือ ผูร้บัการอบรมไดเ้รียนรูท่ี้จะนาํ

การอบรมในหลกัสตูร PLH-YC ได ้ 

• ปฏิบตัิตวัใหเ้ป็นแบบอยา่งใหว้ิทยากรไดเ้ห็นถึงการเรียนรูแ้บบมีส่วนรว่มและรว่มมือกนั  

4. พยายามทาํใหม้ั่นใจว่าไดม้ีการตดิตามสนบัสนนุวิทยากรผ่านชั่วโมงการสอนงาน (โคช้ชิ่ง) ประจาํสปัดาหใ์นกลุ่ม

เล็ก: 

• รว่มกนัทบทวนตรวจสอบว่าชั่วโมงการอบรมท่ีวทิยากรนาํนัน้ เป็นไปดว้ยดีหรือไม่และใหค้วามเห็นแก่วิทยากร  

• รว่มกนักบัวิทยากรทบทวนความรูแ้ละความเขา้ใจในเนือ้หาของแต่ละหน่วยการอบรมและใหก้ารอบรมเพ่ิมเติม

เพ่ือทบทวนความรูห้ากจาํเป็น  

• ช่วยวิทยากรทบทวนแผนงานสาํหรบัการอบรมในชั่วโมงถดัไป  

• ช่วยเสรมิพลงัใหว้ิทยากรและฝึกการนาํอบรมสาํหรบัชั่วโมงตอ่ไป  
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การเรียนแบบมีส่วนร่วม  

เราจะใชเ้ทคนิคเฉพาะท่ีมีฐานมาจากวิธีการเรียนรูแ้บบมีส่วนรว่มเพ่ือพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหว้ทิยากร ในฐานะวิทยากร

ฝึกอบรม คณุคือผูร้ว่มงานหรือหุน้ส่วนท่ีทาํงานกบัวิทยากร เพ่ือวางแผนงานและฝึกแกปั้ญหาท่ีจะช่วยใหเ้ขานาํการอบรมไดต้่อไป  

จะเป็นการดมีากหากคดิถงึวทิยากรในฐานะผูเ้ชีย่วชาญทีรู่จ้กับริบทสงัคมของตนเองและครอบครวัทีเ่ขาทาํงานดว้ยดทีีส่ดุ  

วิธีการแบบนีจ้ะตอ้งอาศยัการท่ีผูร้บัการอบรมเรียนรูร้ว่มกนัเป็นทีม แบ่งปันประสบการณแ์ละชว่ยกนัแกปั้ญหา จะช่วยเสรมิความ

มั่นใจ ทาํใหรู้ส้กึวา่ความเห็นของเขาสาํคญัและมีคณุคา่สาํหรบัคนอ่ืน สรา้งความรูส้กึเป็นส่วนหน่ึงของกลุม่ ไดร้บักาํลงัใจ เขา้ใจ

และเคารพซึ่งกนัและกนัในกลุ่ม ไดรู้ส้กึว่าไม่โดดเดีย่ว คนอ่ืน ๆ ก็ตอ้งพบกบัประสบการณแ์ละความทา้ทายคลา้ยกนั และเรียนรู ้

จากกนัได ้   

หน้าทีข่องคณุคือช่วยให้วทิยากรได้เรียนรู้ด้วยตนเอง หมายถงึวา่บางครัง้เราจะตอ้งทาํงานใหห้นกักว่าเดิมเพ่ือถามคาํถาม

ปลายเปิดท่ีถกูตอ้งและชว่ยใหผู้ป้กครองเขา้ใจถงึประโยชนข์องการเลีย้งดเูด็กเชิงบวกและการอบรมสั่งสอนเด็กโดยปราศจาก

ความรุนแรง เมื่อถงึเวลาท่ีวิทยากรจะตอ้งไปนาํการอบรมบา้งเขาก็จะไดเ้รียนรูท้กัษะท่ีจะช่วยเขาไดห้ลงัจากจบการอบรมไปแลว้

อีกนาน  

การเรียนรูด้ว้ยการลงมือปฏิบตัิ: คณุจะชว่ยใหว้ิทยากรเรียนรูว้า่จะกระตุน้การอภิปรายเก่ียวกบัทกัษะการเลีย้งดเูด็กอยา่งไร และจะ

จดัเตรียมการฝึกบทบาทสมมตุิและกิจกรรมฝึกทกัษะอย่างไร คณุจะขอใหว้ิทยากรฝึกทาํกิจกรรมเดียวกนัในชั่วโมงการอบรม ซึง่

เขาจะไดส้อนใหผู้ป้กครองเดก็ทาํในขณะท่ีกาํลงัอบรมในหลกัสตูรนี ้ หลกัฐานจากการวิจยับอกใหรู้ว้่าหลกัสตูรการอบรมเร่ืองการ

เลีย้งดเูด็กท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีการฝึกทกัษะใหม่โดยถือว่าเป็นองคป์ระกอบท่ีขาดไม่ไดห้ากจะใหก้ารอบรมประสพ

ความสาํเรจ็  

การทาํงานเป็นคู่และในกลุ่มย่อย: การทาํงานเป็นคู่และในกลุม่ย่อยจะส่งเสรมิการฟังอย่างตัง้ใจและส่ือสารทกัษะ และช่วยให้

ผูร้บัการอบรมรูส้กึวา่กิจกรรมนัน้หลากหลายและชวนใหส้นใจ ในขณะทาํกิจกรรมหรืออภิปรายกนั วิทยากรฝึกอบรมควร

เคล่ือนไหวไปรอบ ๆ หอ้งเพ่ือประเมินการทาํงานของคู่หรือกลุม่ย่อย อาจเชิญชวนใหผู้ร้บัการอบรมนาํเสนอความคิดของตนเอง 

ดว้ยการเขียนหรือพดูใหก้ลุ่มฟังกไ็ด ้ 

การใช้กระดานแจ้งข่าว บางครัง้ผูร้บัการอบรมอาจถามคาํถามท่ีสาํคญัหรือพดูถงึเร่ืองใหม่ท่ีตอ้งใชเ้วลาหากจะอภิปรายกนั ถา้

กิจกรรมท่ีกาํลงัทาํอยู่ขณะนัน้ไมไ่ดส้มัพนัธก์บัเร่ืองท่ียกขึน้มาพดู หรือหากไม่มีเวลาพอท่ีจะอภิปรายเร่ืองนัน้ในขณะนัน้ ใหเ้ขียน

คาํถาม/หวัเร่ืองนัน้ลงบนกระดาษฟลิปชารต์ท่ีตัง้ชื่อใหว้่า “กระดานแจง้ข่าว” เพ่ือเก็บไวพ้ดูกนัในโอกาสท่ีเหมาะสมต่อไป  

ทักษะเบือ้งต้นในการนําการอบรมสาํหรับวทิยากรฝึกอบรม (และวิทยากร)  

ต่อไปนีค้ือทกัษะเบือ้งตน้บางประการท่ีถือว่า “ดีท่ีสดุ” สาํหรบัวิทยากรฝึกอบรม และใชไ้ดก้บัวิทยากรทั่วไปดว้ย เรียกว่าหลกัการ

ทาํใหดู้เป็นแบบอย่าง!  

• เตรียมการสอนล่วงหนา้เพ่ือใหคุ้น้เคยกบัเนือ้หาของชั่วโมงนัน้และมีวสัดอุปุกรณท่ี์จาํเป็นทกุอยา่งไวพ้รอ้มแลว้  

• ชมทกุครัง้ท่ีมีคนมาถึงหอ้งอบรมตรงเวลา ชมคนท่ีมีส่วนรว่ม คนท่ีกระตือรือรน้ และชมพฤตกิรรมทกุอย่างท่ีคณุชอบและ

อยากใหเ้กิดขึน้ต่อไปอีก  
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• เมื่อจาํเป็น ใหเ้ตือนผูร้บัการอบรมอย่างสภุาพอ่อนโยน ถึงกฎระเบียบหรือขอ้ตกลงเบือ้งตน้ท่ีไดต้กลงรว่มกนัไว ้ เพ่ือเป็น

การรกัษาบรรยากาศการอบรมใหเ้อือ้ต่อการเรียนรูร้ว่มกนั   

• สนกุกบัวิทยากรท่ีคณุกาํลงัอบรมให ้ มีอารมณร์ว่มกบัเนือ้หาและการพดูคยุท่ีกาํลงัเกิดขึน้ แสดงใหท้กุคนเห็นวา่คณุให้

คณุค่าและความสาํคญักบัการอบรมนี ้ 

• สรุปและทบทวนใจความสาํคญัของหลกัการและทกัษะการนาํการอบรมเพ่ือใหม้ั่นใจวา่ผูร้บัการอบรมติดตาม

กระบวนการอบรมอยา่งเขา้ใจและเห็นความสาํคญัของมนัตลอดเวลา  

• มีความยดืหยุ่น ปรบัตวัได ้ และมีความคิดสรา้งสรรคใ์นการจดัการกบัปัญหาไม่วา่จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการนาํการอบรม

หรือการเลีย้งดเูดก็ 

 

เราอาจจะนาํหลักการทาํให้ดูเป็นแบบอย่าง นีม้าประยกุตใ์ชใ้นระดบัท่ีกวา้งออกไปอีกได ้เพราะมีความสาํคญัพอ ๆ กนัทัง้ใน

การมีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูป้กครองกบัเด็ก และระหวา่งวิทยากรท่ีเป็นผูฝึ้กอบรมและวิทยากรท่ีกาํลงัรบัการอบรมอยู่ เช่น:  

• แสดงอาการรบัรูค้วามรูส้กึของอีกคนหน่ึงและพยายามช่วยใหค้ดิหาทางแกปั้ญหาดว้ยกนั โดยใชก้ารฟังอยา่งเขา้ใจ

ความรูส้กึและยอมรบัความรูส้กึท่ีเกิดขึน้  

• แสดงทศันคติท่ีเป็นเชิงบวกและไม่ตดัสินในขณะท่ีพดูคยุกนัถงึปัญหาไม่วา่จะเป็นเร่ืองอะไรกต็าม  

• พยายามสบตาคนท่ีกาํลงัพดูดว้ยอย่างต่อเน่ือง   

• พยายามส่งเสรมิใหว้ิทยากร / ผูป้กครอง / เด็ก ช่วยเหลือและใหก้าํลงัใจกนัและกนั มากกวา่ท่ีจะบอกทางแกปั้ญหาใหเ้สีย

เอง (เช่น ไปหาคนท่ีเคยมีประสบการณท่ี์ยากลาํบากคลา้ยกนัและรูว้ิธีแกไ้ขดีท่ีสดุ)  

• ส่ือสารในลกัษณะของผูท่ี้เป็นวชิาชีพและใชภ้าษาท่ีง่ายและเป็นท่ียอมรบัได ้ 

• มีความตระหนกัถงึนํา้เสียงท่ีใชใ้นการพดู อาย ุและระดบัการศกึษาของผูร้บัการอบรม  

• มีความตระหนกัถงึอารมณแ์ละขวญักาํลงัใจของกลุ่ม สามารถสรา้งความมั่นใจและใหก้าํลงัใจไดอ้ย่างเหมาะสมเมื่อ

จาํเป็น  

• วางตวัใหเ้ป็นกนัเอง ตื่นตวัและไวต่อการรบัรูส่ิ้งท่ีบางคนอาจพดูออกมาตรง ๆ ไม่ได ้ (เช่น อารมณ ์ความขดัแยง้ ปัญหา

บางอยา่ง)  

 

โครงสร้างของการอบรมวทิยากร  

การอบรมวิทยากร PLH-YC เป็นหลกัสตูรเขม้ขน้ 5 วนั ซึ่งจะช่วยใหผู้ร้บัการอบรมเขา้ใจอย่างลกึซึง้ถงึวิธีการดาํเนินการอบรม

หลกัสตูร PLH-YC ใหแ้ก่ผูป้กครองหรือผูด้แูลเด็กอย่างถกูตอ้งตรงกบัท่ีหลกัสตูรท่ีกาํหนดไวแ้ละมคีณุภาพ เป็นกระบวนการท่ีผูร้บั

การอบรมจะตอ้งมีส่วนรว่มอยา่งมาก เนน้หนกัท่ีทกัษะท่ีสาํคญัในการนาํการอบรมและการจดัการกลุ่ม  

การอบรมนีจ้ะเนน้ท่ีสองดา้นของการดาํเนินการ คือ:  
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1. ทกัษะการนาํการอบรม และ  

2. เนือ้หาของหลกัสตูรการอบรม  

ผูร้บัการอบรมจะไดร้บัการแนะนาํใหรู้จ้กัส่วนประกอบสาํคญัของหลกัสตูรและรายละเอียดของการนาํเสนอการอบรมในแตล่ะ

ชั่วโมง และจะไดเ้รียนรูท้กัษะสาํคญัในการนาํการอบรมเร่ืองการเลีย้งดเูด็ก จะมีการสาธิตวิธีการนาํการอบรม อภิปรายซกัถาม และ

ฝึกปฏิบตัิในขณะอบรม และผูร้บัการอบรมจะไดร้บัคู่มือวิทยากร PLH-YC ท่ีมีรายละเอียดครบถว้น เพ่ือใชใ้นขณะอบรมผูด้แูลเดก็

ดว้ย    

เป้าหมายโดยรวมของการอบรมวิทยากร PLH-YC คือเพ่ือใหบ้รรลผุลดงัต่อไปนี:้  

• เขา้ใจแนวคิดของหลกัสตูร PLH-YC เนือ้หา และวิธีการ  

• ไดร้บัความรูว้า่หลกัสตูร PLH-YC ทาํงานอยา่งไรในการเปล่ียนพฤติกรรมของผูป้กครอง/ผูด้แูลเดก็  

• ทกัษะสาํคญัในการนาํการอบรมในหลกัสตูร PLH-YC แต่ละชั่วโมงของการอบรมเป็นกลุ่ม   

• ความสามารถท่ีจะแสดงทกัษะการเลีย้งดเูด็กเชิงบวกใหเ้ป็นแบบอย่างได ้ 

• ความสามารถท่ีจะเตรียมการอบรม และนาํเสนอการอบรมหลกัสตูร PLH-YC ทัง้ในแบบตวัต่อตวั แบบกลุ่ม และการ

รายงานแบบตา่ง ๆ ท่ีกาํหนดใหท้าํ  
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กระบวนการอบรม  

กระบวนการอบรมวิทยากรหลกัสตูร PLH-YC ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน คือ: 

1. วิทยากรฝึกอบรมนาํการอบรมหลกัสตูร PLH-YC ใหแ้ก่ผูร้บัการอบรมเหมือนกบัวา่เขาเป็นผูป้กครองเด็ก โดยมี

กระบวนการดงันี:้ 

• อธิบายภาพรวมโดยย่อของหลกัสตูรแต่ละบท และวตัถปุระสงคข์องกิจกรรมแต่ละอยา่ง และ 

• นาํเสนอกิจกรรมเฉพาะแต่ละอยา่งใหก้บัผูร้บัการอบรมเหมือนกบัว่าเขาเป็นผูป้กครองเด็ก  

2. ผูร้บัการอบรมระบวุา่กิจกรรมนัน้มีอะไรท่ีถือเป็นกอ้นอฐิบล็อกสาํหรบัสรา้งความสมัพนัธท่ี์เขม้แข็งระหว่างผูป้กครองกบั

เด็ก วิทยากรฝึกอบรมนาํการอบรมโดยขอใหผู้ร้บัการอบรมแยกส่วนกิจกรรมนีอ้อกเป็นสามส่วนแลว้พิจารณาประเด็น

ต่อไปนี:้ 

• สาํรวจประสบการณ:์ ถามว่าการทาํกิจกรรมนัน้เป็นอยา่งไรบา้ง  

• กิจกรมนัน้สมัพนัธก์บัเป้าหมายของหลกัสตูรอย่างไร  

• เชื่อมโยงเขา้กบัการนาํการอบรม: ระบกุอ้นอิฐบล็อกสาํหรบัการนาํการอบรม  

3. ผูร้บัการอบรมฝึกทกัษะการเลีย้งดเูด็กท่ีสาํคญัสาํหรบัชั่วโมงนัน้ วิทยากรฝึกอบรมทาํตวัอยา่งใหด้วู่าจะชว่ยสนบัสนนุ

ผูร้บัการอบรมไดอ้ย่างไรในขณะท่ีกาํลงัฝึกทกัษะอยู่: 

• วิทยากรฝึกอบรมเปิดโอกาสใหผู้ร้บัการอบรมฝึกทาํกิจกรรมโดยขดัจงัหวะหรือแทรกแซงนอ้ยท่ีสดุ (ยกเวน้แตเ่มื่อ

เกิดความผิดพลาดอย่างรา้ยแรงขึน้!)  

• วิทยากรฝึกอบรมยืนอยู่ขา้งหลงัผูร้บัการอบรม กระซิบใหค้าํแนะนาํขณะท่ีกาํลงัฝึก หรือสงัเกตและนาํการฝึก

บทบาทสมมตุิโดยการเคล่ือนท่ีจากกลุ่มหน่ึงไปอีกกลุ่มหน่ึงรอบหอ้ง  

• วิทยากรฝึกอบรมอาจเสนอคาํถามเพ่ือนาํผูร้บัการอบรมขณะท่ีกาํลงัฝึกปฏิบตัิ 

4. ผูร้บัการอบรมอภิปรายกนัว่าเพราะอะไรจึงตอ้งมีทกัษะเหล่านีใ้นหลกัสตูรการอบรม  

5. วิทยากรฝึกอบรมชว่ยผูร้บัการอบรมแยกแยะขัน้ตอนท่ีสาํคญัท่ีตอ้งปฏิบตัิตามเพ่ือนาํเสนอการอบรมเร่ืองการเลีย้งดเูด็ก

ใหก้บัผูป้กครอง  

6. ผูร้บัการอบรมทาํงานภายใตก้ารดแูลของวิทยากรฝึกอบรมเพ่ือฝึกทกัษะการนาํการอบรมท่ีสาํคญั  
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ประสบการณก์ารเข้าอบรมในฐานะผู้ปกครองเด็ก 

ในขณะท่ีวิทยากรผูร้บัการอบรมกาํลงัอยูใ่นบทบาทของการเป็นผูป้กครองเด็ก ควรสมมตุวิา่ตวัเองเป็นพ่อหรือแมเ่ด็กในชว่งอายท่ีุ

เป็นกลุ่มเป้าหมาย (2 – 9 ขวบ)  

ผูร้บัการอบรมควรสงัเกตดว้ยวา่ตนเองนาํการอบรมอย่างไร ในขณะท่ีกาํลงัแสดงตวัอยา่งการนาํการอบรมอยู่ ควรถามคนอ่ืน ๆ วา่

สงัเกตเห็นอะไรท่ีบ่งวา่ทกัษะการนาํเสนอของตนเองนัน้มีประสิทธิภาพ และเพราะอะไรทกัษะเหล่านัน้จึงน่าจะสาํคญัสาํหรบัเขาท่ี

จะเอาไปใชด้ว้ย  

การเตรียมงานเพื่ออบรมวิทยากร  

ต่อไปนีจ้ะเป็นแนวทางท่ีหน่วยงานท่ีจะนาํหลกัสตูรนีไ้ปใชค้วรใชเ้พ่ือเตรียมการอบรมในหลกัสตูร PLH-YC  

การประชุมเพื่อเตรียมงาน  

เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานท่ีจะจดัอบรมควรจดัใหม้ีการประชมุเตรียมงานกบัวิทยากรฝึกอบรมอย่างน้อยหน่ึงเดือนลว่งหน้า เพ่ือ

ตกลงยืนยนัในเร่ืองตอ่ไปนี ้: 

• ตกลงกาํหนดวนัอบรม  

• เลือกสถานท่ีอบรมท่ีเหมาะสม  

• ยืนยนัจาํนวนผูเ้ขา้อบรมและทาํหนงัสือเชิญ  

• เตรียมล่ามเพ่ือแปลภาษาหากจาํเป็น รวมทัง้ล่ามภาษามือ  

• จดัสรรงบประมาณเพ่ือการอบรมไวอ้ย่างเพียงพอล่วงหนา้  

การกาํหนดเวลา  

การอบรมผูด้แูลเด็กควรเริ่มภายในหน่ึงเดือนหลงัจากท่ีวิทยากรไดร้บัการอบรมไปแลว้ ทัง้นีเ้พ่ือใหม้ั่นใจวา่วิทยากรยงัไม่ลืมส่ิงท่ี

ไดเ้รียนรูไ้ปจากการอบรมท่ีไดร้บัและพรอ้มท่ีจะนาํออกมาใช ้   

 

ตารางการอบรม  

การอบรมจะใชเ้วลาหา้วนัเตม็ ตามปกติจะเริ่มเวลา 9.00 น. และเสรจ็สิน้เวลา 17.00 น. โดยมีเวลาพกัรบัประทานเคร่ืองดื่มและ

ของวา่ง 20 นาทีสองครัง้และพกัรบัประทานอาหารกลางวนั 90 นาที  

 

สถานทีฝึ่กอบรม  

สถานท่ีฝึกอบรมอาจเป็นท่ีเดียวกนักบัท่ีพกัของผูร้บัการอบรม (จดัท่ีโรงแรมหรือศนูยก์ารประชมุท่ีมีท่ีพกัใหใ้นบรเิวณเดยีวกนั) หรือ

จดั ณ สถานท่ีซึ่งเขา้ถึงไดง้่าย การจดัอบรมท่ีโรงแรมหรือศนูยป์ระชมุอาจมีประสิทธิภาพสงูกว่าเพราะลดส่ิงรบกวนสมาธิและ

สามารถใชเ้วลาไดเ้ตม็ท่ี แต่จะจดัไดห้รือไม่ก็คงขึน้อยู่กบังบประมาณ  
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หอ้งอบรมควรมีขนาดใหญ่เพียงพอท่ีผูเ้ขา้อบรมจะเคล่ือนไหวและทาํกิจกรรมกลุ่มเช่นแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยและฝึกทกัษะไดอ้ย่าง

สะดวก ควรมีการระบายอากาศท่ีดีและมีเคร่ืองปรบัอากาศท่ีตัง้อณุหภมูิไวพ้อเหมาะ  

ขณะทาํการอบรมไม่จาํเป็นตอ้งใช้โต๊ะ ควรจดัเกา้อีใ้หน้ั่งเป็นรูปครึง่วงกลมโดยมีกระดาษฟลิปชารต์บนขาตัง้ไวป้ลายแถวดา้น

หน่ึง ควรตดิตัง้เคร่ืองฉายภาพไวใ้หท้กุคนเห็นภาพบนจอไดอ้ยา่งสะดวกทางดา้นเปิดของครึง่วงกลม  

ควรจดัโต๊ะไวด้า้นขา้งหอ้งสองตวั: ตวัหน่ึงสาํหรบัวิทยากรฝึกอบรมเพ่ือวางเอกสารและวสัดอุปุกรณท่ี์จะใชใ้นขณะอบรม อีกตวั

หน่ึงสาํหรบัวางอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  

หอ้งอบรมควรเป็นท่ีซึง่ผูพิ้การสามารถเขา้ถึงได ้และหากจาํเป็นควรมีล่ามภาษามือไวใ้หบ้รกิารดว้ย  

ขนาดของกลุ่มผู้เข้าอบรม  

ขนาดของกลุ่มท่ีเหมาะท่ีสดุควรเป็นระหว่าง 12 ถงึ 20 คน (มากท่ีสดุไม่เกิน 30 คน)   

หน้าทีข่องฝ่ายประสานงาน  

เจา้หนา้ท่ีผูร้บัผิดชอบดา้นการจดัการและประสานงานโครงการสามารถเขา้อยูใ่นการอบรมได ้ อย่างนอ้ยท่ีสดุควรวางแผนมาเขา้

ฟังครึง่วนัเชา้ของวนัแรก และครึง่บ่ายของวนัท่ี 4 เพ่ือท่ีจะไดเ้ขา้ใจวิธีการนาํเสนอการอบรม  

การเตรียมตัวของผู้เข้าอบรม  

ท่ีสาํคญัคือผูเ้ขา้อบรมควรไดร้บัคู่มือวิทยากร อยา่งนอ้ยหน่ึงสปัดาหก์่อนการอบรม เพ่ือท่ีจะไดอ่้านมาล่วงหนา้เป็นการเตรียมตวั

เขา้อบรม  

การแตง่ตวัควรใส่เสือ้ผา้ท่ีสบายเคล่ือนไหวสะดวกและเหมาะสมกบับรบิททางสงัคมในพืน้ท่ี บางส่วนของการอบรมจะตอ้งอาศยั

การเคล่ือนไหวเป็นส่วนสาํคญั จงึควรใส่รองเทา้ท่ีสบายและเหมาะสมดว้ย  

ประกาศนียบตัรและการรบัรอง  

ผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งเข้าร่วมการอบรมตลอดหา้วนัเต็ม แลว้จึงจะไดร้บัประกาศนียบตัรสาํเรจ็การอบรม ซึง่ควรออกใหโ้ดย

หน่วยงานท่ีเป็นผูด้าํเนินงานโครงการ  

การเตรียมตัวเพื่อนําการอบรม   

คณุควรทาํส่ิงต่อไปนีเ้พ่ือเตรียมตวัดาํเนินการอบรมวิทยากร: 

1. ทาํความรู้จักกบัผู้เข้าอบรม   

ก่อนเริ่มการอบรมวิทยากร ควรรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือทาํความรูจ้กักบัผูเ้ขา้อบรม เช่น ภมูิหลงัของแต่ละคน เพ่ือให้

มั่นใจว่าจะปรบัเนือ้หาใหเ้หมาะสมกบับรบิททางสงัคมและวฒันธรรมของพืน้ท่ี และมีความตระหนกัต่ออตัลกัษณ ์

ความสามารถ และประสบการณข์องแต่ละคน  

2. ศึกษาคู่มือวทิยากรฝึกอบรม PLH-YC และปรับรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมของพืน้ที ่ 
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เพ่ือท่ีจะไดน้าํการอบรมไดอ้ยา่งมีคณุภาพ คณุควรศกึษาคู่มือวิทยากรฝึกอบรมอยา่งละเอียดและทาํความคุน้เคยกบั

เนือ้หาของทกุชั่วโมงการอบรม ในขณะท่ีทบทวนคู่มือควรใชข้อ้มลูท่ีไดม้าเก่ียวกบัผูเ้ขา้อบรมเพ่ือปรบัรายละเอียดของ

เนือ้หาและการนาํเสนอใหเ้หมาะกบัภมูิหลงัของผูเ้ขา้อบรมและบรบิทสงัคมในพืน้ท่ี คอยสงัเกตในระหวา่งชั่วโมงการ

อบรมดว้ยว่ามีรายละเอียดอะไรท่ีควรปรบัไดอี้กบา้ง  

3. เลือกสถานทีอ่บรมวทิยากรให้เหมาะสม  

• เลือกสถานท่ีซึง่สามารถดาํเนินการอบรมไดโ้ดยไม่มีส่ิงรบกวน ควรเขา้ถงึไดง้า่ยสาํหรบัทกุคนและมีพืน้ท่ีว่างมาก

เพียงพอท่ีจะนั่งไดอ้ย่างสบายและทาํกิจกรรมสะดวกทัง้ในกลุ่มใหญ่หรือในกลุ่มเล็ก 

4. รวบรวมวัสดุอุปกรณท์ีจ่าํเป็นสาํหรับการอบรม  

รวบรวมวสัดอุปุกรณท่ี์จาํเป็นสาํหรบัแต่ละชั่วโมงและแต่ละวนัสาํหรบัทัง้หา้วนัไวล่้วงหนา้ คณุอาจตอ้งปรบัอปุกรณ์

บางอยา่งเพ่ือใหเ้ขา้กบับรบิทสงัคมของพืน้ท่ี หรือใชส่ิ้งท่ีเหมาะกบัพืน้ท่ีแทนหากหาไดง้่ายหรือเหมาะสมมากกวา่สาํหรบั

กิจกรรมท่ีจะทาํ เตรียมสาํเนาเอกสารท่ีจะแจกใหท้กุคนไวล่้วงหนา้  

5. ศึกษาและปรับหัวข้อของการอบรมให้เหมาะสมตามความจาํเป็น  

ศกึษาหวัขอ้ท่ีเรียบเรียงไวข้า้งล่างแลว้ปรบัเวลาตามความจาํเป็น ขอแนะนาํวา่วิทยากร PLH-YC จะตอ้งไดร้บัการอบรม

ใหค้รบหา้วนัเตม็ก่อนท่ีจะเริม่ไปนาํการอบรมไมว่่าจะเป็นบทไหนก็ตาม  
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รายการสิ่งของและวัสดุอปุกรณท์ีต่อ้งเตรียม  

ต่อไปนีเ้ป็นรายการส่ิงของท่ีควรใช ้ควรตรวจสอบและเตรียมไวใ้หค้รบก่อนการอบรม  

กระดาษฟลิปชารต์ ขาตัง้ ปากกามารค์เกอร ์  

เคร่ืองฉายภาพและจอสาํหรบัฉายเร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบ   

ของเล่น (อาจขอใหผู้เ้ขา้อบรมนาํมาจากบา้นคนละหน่ึงชิน้)  

สติก๊เกอร ์(ใชใ้หเ้ป็นรางวลั จะไมท่าํก็ได)้   

คู่มือวิทยากร (คนละหน่ึงเล่ม)   

แบบฟอรม์ลงทะเบียนการมาเขา้อบรม   

สมดุบนัทึกและปากกา (คนละหน่ึงชดุ)   

 ป้ายชื่อ   

สีเทียน (หา้กล่อง) และกระดาษ   

กระดาษสติก๊เกอรโ์พสอิท (สาํหรบัติดบนฝาผนงั)   

แบบฟอรม์ขอ้มลูของผูเ้ขา้อบรม (คนละ 1 ชดุ)  

แบบรายงานสาํหรบัวิทยากร (คนละ 1 ชดุ)  

แบบประเมินวิทยากร (คนละ 1 ชดุ)  

ประกาศนียบตัรสาํเรจ็การอบรม (คนละ 1 ชดุ)  

เคร่ืองดื่มและของวา่ง   
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ตารางการอบรมวทิยากร  

สรุปย่อของวันทีห่น่ึง  

จุดประสงคข์องวนันี ้

เมือ่จบวนันีผู้เ้ขา้อบรมจะสามารถทาํสิ่งต่อไปนีไ้ด:้ 

• อธิบายจดุมุง่หมายของการอบรมหลกัสตูร PLH-YC  

• นาํเสนอการอบรมชั่วโมงท่ีหน่ึงและชั่วโมงท่ีสองของหลกัสตูร PLH-YC 

• สามารถใชว้ิธีนาํการอบรมโดยใชห้ลกัการ ยอมรบั สาํรวจ เชื่อมโยง และฝึกปฏิบตัิ ได ้

• เขา้ใจความสาํคญัของการตระหนกัรูถ้ึงระดบัต่าง ๆ ของพฒันาการเดก็  

กิจกรรม เวลาทีต่้องใช้: 8 

ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1: แนะนําให้รู้จักหลักสูตรการอบรม  1 ชั่วโมง 45 นาท ี

พัก 15 นาท ี

หน่วยการเรียนรู้ที ่1 (ต่อ) 1 ชั่วโมง 

พักรับประทานอาหารกลางวนั 1 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที ่2: ชั่วโมงทีห่น่ึง– การใช้เวลาอยู่ตามลาํพงักับเด็ก  1 ชั่วโมง, 30 นาท ี

พัก 15 นาท ี

หน่วยการเรียนรู้ที ่3: ชั่วโมงทีส่อง– การพูดคุยกนัเกี่ยวกับความรู้สึก  1 ชั่วโมง, 15 นาท ี

หน่วยการเรียนรู้ที ่4: ระยะต่าง ๆ ของพัฒนาการเดก็  45 นาท ี

กิจกรรมปิดทา้ยวนั  15 นาท ี

 

สรุปย่อของวันทีส่อง 

จุดประสงคข์องวนันี ้

เมือ่จบวนันีผู้เ้ขา้อบรมจะสามารถทาํสิ่งต่อไปนีไ้ด:้  

• นาํเสนอการอบรมชั่วโมงท่ีสามของหลกัสตูร PLH-YC 

• นาํการพดูคยุเก่ียวกบักจิกรรมท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้น (โดยไม่ตอ้งฝึกปฏิบตัวิิธีแกปั้ญหา)  

• นาํการเล่าเร่ืองพรอ้มภาพประกอบและฝึกทกัษะ  

• เรียนรูเ้ก่ียวกบัการเลีย้งดเูดก็ท่ีมคีวามพิการ   

กิจกรรม เวลาทีต่้องใช้: 8 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที ่5: การพดูคุยเกี่ยวกับกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่้าน ตอนทีห่น่ึง  2 ชั่วโมง 
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พัก 15 นาท ี

หน่วยการเรียนรู้ที ่6: การเลีย้งดูเดก็ทีมี่ความพิการ 1 ชั่วโมง 

พักรับประทานอาหารกลางวนั 1 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที ่7: ชั่วโมงทีส่าม– แสงอาทติยแ์ห่งการเอาใจใส่ในเชงิบวก  1 ชั่วโมง 30 นาท ี

พัก 15 นาท ี

หน่วยการเรียนรู้ที ่8: เร่ืองเล่าทีมี่ภาพประกอบและการฝึกทกัษะ  1 ชั่วโมง 45 นาท ี

กิจกรรมปิดทา้ยวนั   15 นาท ี

 

สรุปย่อของวันทีส่าม 

จุดประสงคข์องวนันี ้

เมือ่จบวนันีผู้เ้ขา้อบรมจะสามารถทาํสิ่งต่อไปนีไ้ด:้ 

• เขา้ใจวิธีการนาํเสนอการอบรมชั่วโมงท่ี ส่ี หา้ หก ของหลกัสตูร PLH-YC 

• มีความเชื่อมั่นมากขึน้ท่ีจะนาํกิจกรรมหลกั   

กิจกรรม เวลาทีต่้องใช้: 8 

ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที ่9: การพดูคุยเกี่ยวกับกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่้าน ตอนทีส่อง  1 ชั่วโมง 45 นาท ี

พัก 15 นาท ี

หน่วยการเรียนรู้ที ่10: ชั่วโมงทีส่ี่ – ชว่ยให้เดก็ทาํตามคาํสั่ง  1 ชั่วโมง 30 นาท ี

พักรับประทานอาหารกลางวนั 1 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที ่11: ชั่วโมงทีห่้า – สิ่งต่าง ๆ ทีเ่ราทาํอยู่ทกุวนั  1 ชั่วโมง 20 นาท ี

พัก 15 นาท ี

หน่วยการเรียนรู้ที ่12: ชั่วโมงทีห่ก – การจัดการกับการร้องดิน้อาละวาดและพฤตกิรรมด้านลบ

ทีเ่รียกร้องความสนใจและกดดัน  

1 ชั่วโมง 20 นาท ี

กิจกรรมปิดทา้ยวนั 15 นาท ี

สรุปย่อของวันทีส่ี่  

จุดประสงคข์องวนันี ้

เมือ่จบวนันีผู้เ้ขา้อบรมจะสามารถทาํสิ่งต่อไปนีไ้ด:้  

• เขา้ใจวิธีการนาํเสนอการอบรมชั่วโมงท่ีเจ็ดและแปดของหลกัสตูร PLH-YC 

• นาํกิจกรรมหลกัทัง้หมดในหลกัสตูรนี ้ 

• พบกบัผูป้กครองเป็นรายบคุคลเพ่ือใหค้าํปรกึษาแนะนาํก่อนเริ่มการอบรม  
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กิจกรรม เวลาทีต่้องใช้: 8 

ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที ่13: การพดูคุยเกี่ยวกบักิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่้าน ตอนทีส่าม  1 ชั่วโมง 30 นาท ี

พัก 15 นาท ี

หน่วยการเรียนรู้ที ่14: ชั่วโมงทีเ่จ็ด – การให้ผลติดตามเพือ่สนับสนุนการเชือ่ฟังและปฏิบตัิ

ตามคาํสั่ง  

1 ชั่วโมง 15 นาท ี

พักรับประทานอาหารกลางวนั 1 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที ่15: ชั่วโมงทีแ่ปด – การช่วยใหแ้สงอาทิตยแ์ห่งความเอาใจใส่ในเชิงบวกยงัคง

เปล่งประกายอยูต่่อไป 

45 นาท ี

พัก 15 นาท ี

หน่วยการเรียนรู้ที ่16: การพบกบัผูป้กครองเป็นรายบคุคลเพ่ือใหค้าํปรกึษาแนะนาํก่อนเริ่มการอบรม 1 ชั่วโมง 45 นาท ี

กิจกรรมปิดทา้ยวนั 15 นาท ี

 

สรุปย่อของวันทีห่้า   

จุดประสงคข์องวนันี ้

เมือ่จบวนันีผู้เ้ขา้อบรมจะสามารถทาํสิ่งต่อไปนีไ้ด:้  

• จดัการกบัปัญหาอปุสรรคท่ีอาจเกิดขึน้ขณะนาํการอบรม  

• เขา้ใจขอ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบัสิทธิเด็กและรูปแบบตา่ง ๆ ของความรุนแรงต่อเด็ก   

• เขา้ใจวิธีดาํเนินการดา้นการคุม้ครองเดก็และการส่งปรกึษาต่อ  

• พิจารณาทบทวนประสบการณข์องการเป็นผูเ้ขา้อบรมและฉลองความสาํเรจ็ในการอบรม  

กิจกรรม เวลาทีต่้องใช้: 8 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที ่18: การจดัการกับปัญหาอุปสรรคทีอ่าจเกิดขึน้ขณะนําการอบรม  1 ชั่วโมง 45 นาท ี

พัก 15 นาท ี

หน่วยการเรียนรู้ที ่19: สทิธิเดก็และการคุ้มครองเดก็  1 ชั่วโมง 30 นาท ี

พักรับประทานอาหารกลางวนั 1 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที ่20: ทบทวน ไตร่ตรอง    1 ชั่วโมง 15 นาท ี

หน่วยการเรียนรู้ที ่21: ปิดการอบรม  30 นาท ี

งานฉลองสาํเร็จการอบรม (เลอืกทาํตามความเหมาะสม) 15 นาท ี
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บททีส่อง: หลักสูตรการอบรมวิทยากร  
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วันทีห่น่ึงของการอบรมวทิยากร  

สรุปย่อและภาพรวมของวนันี ้ 

จดุประสงคข์องการอบรม  

เมือ่จบวนัทีห่นึ่งแลว้ ผูเ้ขา้อบรมจะสามารถทาํสิง่ต่อไปนีไ้ด:้ 

• อธิบายวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร PLH-YC  

• นาํเสนอการอบรมชั่วโมงท่ีหน่ึงและสองของหลกัสตูร PLH-YC 

• ใชว้ธีิการนาํการอบรมแบบยอมรบั สาํรวจ เชื่อมโยง และฝึกปฏิบตัิ 

• เขา้ใจความสาํคญัของระยะต่าง ๆ ของพฒันาการเด็ก 

การเตรียมตวัท่ีตอ้งทาํ  

1. อ่านคู่มือวิทยากร บทนาํ หน่วยท่ี 1 และหน่วยท่ี  2 

2. เตรียมสไลด ์PowerPoint ส่วนท่ีเป็นบทนาํ แนะนาํหลกัสตูรการอบรม PLH-YC (เอกสารเพ่ิมเติม 1) 

3. เตรียมคู่มือวิทยากรมาเผ่ือผูเ้ขา้อบรมท่ียงัไม่ไดร้บั 

4. เตรียมแบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรบัผูเ้ขา้อบรม (เอกสารเพ่ิมเติม  2); 

5. เตรียมกระดาษฟลิปชารต์สาํรองไว ้5-6 แผ่นเพ่ือใชท้าํกจิกรรม ระยะต่าง ๆ ของพฒันาการเดก็  

6. ตรวจสอบการจดัเตรียมเคร่ืองดืม่ อาหารวา่ง และอาหารกลางวนัใหพ้รอ้ม  

7. ตรวจสอบเคร่ืองฉายภาพวา่ทาํงานไดเ้รียบรอ้ยดี  

8. มาถงึสถานท่ีอบรมก่อนเวลาอยา่งนอ้ย 30 นาที เพ่ือตรวจสอบความเรียบรอ้ยและคอยตอ้นรบัผูเ้ขา้อบรม เพ่ือเป็นการทาํ

ใหด้เูป็นแบบอย่างวา่จะทกัทายและตอ้นรบัผูป้กครองเด็กอยา่งไรในตอนท่ีเป็นวิทยากร   

9. เตรียมสถานท่ีใหพ้รอ้มโดยมเีกา้อีว้างเป็นรูปครึง่วงกลม มีท่ีนั่งสาํหรบัวิทยากรไวป้ลายสดุดา้นหน่ึง และอีกดา้นใกลฟ้ลิป

ชารต์สาํหรบัวิทยากรรว่มทีม  
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ภาพที ่5: ตัวอย่างการจัดห้องเพื่อการอบรม  
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ภาพรวมของชั่วโมงนี ้ 

ในวนัแรกของการอบรมวิทยากร คณุจะแนะนาํผูเ้ขา้อบรมใหรู้จ้กัหลกัสตูรการอบรมพ่อแม่ และชั่วโมงท่ีหน่ึงและสองของการอบรม 

เริ่มตน้ชั่วโมงนีด้ว้ยการกล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้อบรมในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีคณุกล่าวตอ้นรบัในกลุ่มอบรมผูป้กครอง  

กิจกรรมช่วงนีจ้ะประกอบดว้ยการแนะนาํและใหภ้าพรวมของการอบรม ทาํกจิกรรม “หยดุพกัสกัครู”่ และการบรหิารรา่งกาย 

หลงัจากนัน้ใหช้วนสมาชิกรว่มกนักาํหนดขอ้ตกลงเบือ้งตน้สาํหรบัการปฏิบตัิตวัในการอบรม  เช่นเดยีวกนักบัตอนท่ีทาํกบั

ผูป้กครองเด็ก คณุจะแสดงแบบอย่างของการกาํหนดเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง เป็นเชงิบวก และเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิ

โดยการสาํรวจเป้าหมายของวิทยากรในการมาเขา้อบรมในครัง้นี ้ 

หลงัจากนัน้คณุจะแนะนาํผูเ้ขา้อบรมใหรู้จ้กัวิธีการยอมรบั สาํรวจ เชื่อมโยง และฝึกปฏิบตัิ ซึ่งเป็นวธีิท่ีเป็นหลกัสาํคญัในการนาํการ

อบรมหลกัสตูร PLH-YC นี ้ในตอนนีค้วรเปิดโอกาสใหท้กุคนไดฝึ้กปฏิบตัิแต่ละขัน้ตอนของวิธีการนีด้ว้ย  

ถึงตอนนีค้ณุก็จะสาธิตการอบรมชั่วโมงท่ีหน่ึงและสองของหลกัสตูร PLH-YC กบัผูเ้ขา้อบรมเสมือนกบัวา่เขาเป็นผูป้กครองเด็ก 

และทา้ยท่ีสดุคณุก็จะนาํกิจกรรม “ระยะตา่ง ๆ ของพฒันาการเด็ก” กอ่นท่ีจะจบวนันีด้ว้ยกจิกรรมปิดทา้ยเช่นเดียวกนักบัในการ

อบรมผูป้กครอง  

ส่ิงสาํคญักค็ือคณุจะตอ้งแสดงแบบอย่างของกอ้นอิฐบล็อกของการเป็นวิทยากรท่ีมีประสิทธิภาพตลอดทัง้วนั โปรดจาํไวว้่าวิธีท่ีคณุ

นาํการอบรมก็จะเป็นวธีิเดียวกนักบัท่ีวิทยากรจะไปนาํการอบรมกบัผูป้กครอง และผูป้กครองก็จะนาํวิธีเดยีวกนันีไ้ปใชใ้นการ

ปฏิสมัพนัธก์บัเด็กดว้ย มนัคือหลกัการเรียนรูท้างสงัคมผ่านการปฏิบตัจิรงินั่นเอง!  

กอ้นอิฐบล็อกของการเป็นวิทยากรท่ีสาํคญัท่ีตอ้งพยายามจาํไวใ้หไ้ดค้ือ:  

1. การชมผูเ้ขา้อบรมในเชิงบวกอย่างกระตือรือรน้ใหบ่้อยท่ีสดุท่ีจะทาํได!้ 

2. การออกคาํสั่งหรือใหค้าํแนะนาํท่ีเฉพาะเจาะจง เป็นในเชิงบวก และเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิ (นั่นคือใหบ้อกให้

ทาํพฤติกรรมท่ีคณุอยากเห็น ไม่ใช่พฤติกรรมท่ีคณุไม่อยากเห็น!)   

3. ชวนสมาชิกรว่มกนักาํหนดขอ้ตกลงเบือ้งตน้สาํหรบัการปฏิบตัติวัในการอบรมและพยายามยดึถือปฏิบตัิตามนัน้อยา่ง

เสมอตน้เสมอปลาย  

4. ฟังอย่างตัง้ใจและจรงิจงั – ตอบดว้ยการสรุปคาํพดูของอีกฝ่ายหน่ึง; 

5. มีทศันคติท่ีเปิดรบั ยอมรบัการโตต้อบและความคดิเห็นของผูเ้ขา้อบรม  

6. มาถงึท่ีอบรมตรงเวลาและเตรียมการสอนแต่ละชั่วโมงมาอยา่งดี  

7. บรหิารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือท่ีจะไดท้าํกจิกรรมครบทกุอยา่งตามท่ีกาํหนดไวใ้นคูม่ือ  

8. ทาํใหก้ารอบรม PLH-YC สนกุและน่าติดตาม! 
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เนือ้หาการอบรมวนัทีห่นึง่ 

จุดประสงคส์าํหรับวนันี ้ 

เมือ่จบวนัทีห่นึ่งแลว้ ผูเ้ขา้อบรมจะสามารถทาํสิง่ต่อไปนีไ้ด:้ 

• อธิบายวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร PLH-YC  

• นาํเสนอการอบรมชั่วโมงท่ีหน่ึงและสองของหลกัสตูร PLH-YC 

• ใชว้ธีิการนาํการอบรมแบบยอมรบั สาํรวจ เชื่อมโยง และฝึกปฏิบตัิ 

• เขา้ใจความสาํคญัของระยะต่าง ๆ ของพฒันาการเด็ก  

กิจกรรม เวลาทัง้หมด: 8 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1: แนะนําหลักสูตรการอบรม to the Programme 

• ตอ้นรบัเขา้สู่การอบรมและแนะนาํตวั    

• ภาพรวมของการอบรมและหลกัสตูร PLH-YC  

• หยดุพกัสกัครู ่ 

• กิจกรรมบรหิารรา่งกาย  

• ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการอบรม  

• เป้าหมายของวิทยากร  

1ชั่วโมง 45 นาท ี

• 20 นาที  

• 35 นาที  

• 5 นาที  

• 10 นาที  

• 15 นาที  

• 20 นาที  

พัก  15 นาท ี

หน่วยการเรียนรู้ที ่1 (ต่อ) 

• การนาํการอบรมโดยหลกัการยอมรบั สาํรวจ เชื่อมโยง ฝึกปฏิบตั ิ(A-E-C-P)  

• เป้าหมายของผูป้กครอง– เรามาท่ีน่ีทาํไม? 

1 ชั่วโมง 

• 45 นาที  

• 15 นาที  

พักรับประทานอาหารกลางวนั 1 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที ่2: ชั่วโมงการอบรมทีห่น่ึง – การใช้เวลาอยู่ตามลาํพังกับเด็ก  

• เร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบ เร่ืองท่ี 1, 2, และ 3  

• การอภิปรายกลุม่  

• การฝึกทกัษะ  

1ชั่วโมง 30 นาท ี

• 30 นาที  

• 30 นาที  

• 30 นาที  

พัก  15 นาท ี

หน่วยการเรียนรู้ที ่3: ชั่วโมงการอบรมทีส่อง – การพูดคุยกนัเร่ืองความรู้สึก  

• เกมเดาใจ– แยกแยะอารมณ ์ 

• เร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบ เร่ืองท่ี 4 และ 5 

1ชั่วโมง 15 นาท ี

• 10 นาที  

• 20 นาที  
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• การอภิปรายกลุม่  

• การฝึกทกัษะ 

• 20 นาที  

• 25 นาที  

หน่วยการเรียนรู้ที ่4: ระยะต่าง ๆ ของพัฒนาการเดก็  

• กิจกรรมวาดรูป  

• การอภิปรายกลุม่ 

• กิจกรรม ผิด/ถูก  

45 นาท ี

• 30 นาที  

• 15 นาที  

• 15 นาที  

กิจกรรมปิดท้ายวนั   15 นาท ี

 

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 1: แนะนาํใหรู้จ้กัหลกัสตูรการอบรม  

กล่าวตอ้นรบัและแนะนาํ (20 นาท)ี 

เม่ือผู้เข้าอบรมมาถึง  

ตอ้นรบัผูเ้ขา้อบรมแต่ละคนดว้ยความอบอุ่นและกระตือรือรน้เมื่อเขามาถงึหอ้งอบรม กล่าวชมท่ีเขาพยายามจดัเวลามาเขา้อบรม

ใหไ้ด ้ หลายคนอาจมีภาระงานหนกัและความรบัผิดชอบหลายอยา่ง การตอ้งจดัเวลาใหม้าเขา้อบรมอย่างเขม้ขน้ไดถ้ึง 5 วนัเต็ม

ติดต่อกนัคงจะไม่ใช่เร่ืองงา่ยเลย! 

ตรวจสอบใหแ้ต่ละคนเซ็นชื่อในแบบฟอรม์ลงทะเบียนกอ่นเขา้หอ้งอบรม วิทยากรควรตอบแบบสาํรวจขอ้มลูส่วนตวัของวิทยากร

ดว้ย (เอกสารเพ่ิมเติม 3). 

ผูเ้ขา้อบรมแต่ละคนควรไดร้บัป้ายชื่อ แนะนาํใหเ้ขยีนชื่อตวัโตพอท่ีจะใหค้นอ่ืน ๆ มองเห็นและอ่านไดง้่าย  

ต้อนรับกลุ่ม  

ในตอนเริม่ตน้ชั่วโมง ควรเปิดโอกาสใหท้กุคนไดแ้นะนาํตวัเองสัน้ ๆ โดยขอใหจ้บัคูก่บัคนท่ีไม่รูจ้กั  

แต่ละคู่ควรทาํดงัต่อไปนี:้ 

• แนะนาํชื่อของตนเอง ท่ีทาํงาน และตาํแหน่งในท่ีทาํงาน   

• เล่าวา่เป็นพ่อแม่หรือผูป้กครองเด็กหรือไม่ มีลกูหรือเดก็ท่ีดแูลท่ีบา้นก่ีคน   

• เล่าประสบการณด์ี ๆ หน่ึงอย่างสัน้ ๆ ท่ีเคยมีกบัพ่อแม่หรือผูใ้หญ่ท่ีเคยดแูลเมื่อตอนท่ียงัเป็นเดก็  

หลงัจากคยุกนัได ้2-3 นาทีใหก้ลบัมารวมกลุ่มใหญ่อีกครัง้แลว้ขอใหแ้ต่ละคนแนะนาํคู่ของตนเอง   

คณุควรพยายามใหก้ารแนะนาํตวันีใ้ชเ้วลาสัน้ท่ีสดุท่ีจะทาํได ้ และอธิบายวา่ยงัมีโอกาสท่ีจะบอกเล่าเก่ียวกบัตวัเองอีกมากตลอด

การอบรมนี ้คณุและวิทยากรรว่มควรแนะนาํตวัสัน้ ๆ ดว้ย! 
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ภาพรวมของการอบรมวทิยากรและหลักสตูร PLH-YC (35 นาท)ี 

หมายเหต:ุ กจิกรรมนีจ้ะเป็นการบรรยายค่อนขา้งมาก และควรเป็นเพยีงโอกาสเดยีวทีค่ณุจะไดบ้รรยายใหเ้ขาฟังเกีย่วกบัหลกัสูตร

การอบรม! 

โครงสร้างของการอบรมวทิยากร (สไลด ์1-4) 

เป็นการแสดงภาพรวมของการอบรมวิทยากร 5 วนั อธิบายใหผู้เ้ขา้อบรมมองเห็นเป้าหมายโดยรวมของการอบรมครัง้นี ้(สไลด ์2): 

• เพ่ิมความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสตูรอบรมพ่อแม่ PLH-YC ในดา้นแนวคิด เนือ้หา และวิธีการ 

• เพ่ิมความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการท่ีหลกัสตูร PLH-YC เปล่ียนพฤติกรรมของผูป้กครอง/ผูด้แูลเด็ก  

• เพ่ิมประสิทธิภาพในการใชท้กัษะท่ีจาํเป็นในการนาํการอบรมหลกัสตูร PLH-YC ใหก้ลุ่มผูป้กครอง/ผูด้แูลเด็ก  

• เพ่ิมความสามารถในการแสดงแบบอย่างของทกัษะการเลีย้งดเูดก็ในเชิงบวก 

• เรียนรูว้ิธีเตรียมการและนาํเสนอการอบรมพ่อแมด่ว้ยหลกัสตูร PLH-YC ทัง้ในแบบตวัต่อตวั แบบกลุ่ม และการรายงาน

ผลท่ีตอ้งทาํ  

แสดงภาพรวมของตารางการอบรมในแต่ละชั่วโมงการอบรม (สไลด ์3): 

• เริ่มการอบรมเวลา 9:00 น. และจบการอบรมเวลา 17:00 น. 

• 20 หน่วยการเรียนรู ้

• พกัรบัประทานอาหารว่าง 2 ครัง้ ๆ ละ 15 นาที  

• พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 1 ชั่วโมง 

• ถา้เราเริ่มตรงเวลา เรากจ็ะเลิกตรงเวลา! 

อธิบายใหผู้เ้ขา้อบรมฟังย่อ ๆ ว่าเขาจะไดร้บัประสบการณอ์ะไรบา้งในขณะท่ีอยูใ่นการอบรม (สไลด ์4) ซึ่งจะเนน้ความสาํคญัท่ี 2 

ประเด็น คือ: การเรียนรูท้กัษะของการเป็นวิทยากรนาํการอบรม และการทาํความคุน้เคยกบัเนือ้หาของหลกัสตูรการอบรม  

วิทยากรจะไดเ้รียนรูใ้น 3 ระดบั จะมีโอกาสไดร้บัประสบการณเ์หมอืนกบัว่าเป็นผูด้แูลเดก็ท่ีกาํลงัรบัการอบรมอยู่ คณุควรอธิบายว่า

ใหผู้เ้ขา้อบรมสมมตุติวัเองว่าเป็นผูป้กครองท่ีมเีด็กในกลุ่มอายท่ีุใชเ้ป็นเป้าหมายในการอบรมดว้ย  

เขาจะมีโอกาสไดฝึ้กการนาํการอบรมในฐานะวิทยากร ซึง่จะช่วยใหส้ามารถนาํการอบรมไดด้เีมื่อตอ้งทาํจรงิ  

ผูเ้ขา้อบรมจะมีโอกาสไดเ้รียนรูจ้ากกนัและกนัเป็นอยา่งมากดว้ย เพราะหลายคนอาจมีประสบการณแ์ละความรูม้ากทัง้ในฐานะ

วิชาชีพและฐานะเป็นพ่อแม่ คณุจึงควรใหค้วามเคารพประสบการณเ์ช่นนีแ้ละเนน้ท่ีความเขม้แขง็ของกลุ่ม ควรบอกผูเ้ขา้อบรมว่า

คณุหวงัว่าจะไดเ้รียนรูจ้ากเขามากพอ ๆ กนักบัท่ีเขาจะไดเ้รียนรูจ้ากคณุ  

ในทา้ยท่ีสดุ การอบรมนีจ้ะมีการมอบหมายงานใหไ้ปทาํท่ีบา้นดว้ย ส่วนใหญ่จะเป็นการอ่านเพ่ือเตรียมตวัสาํหรบัวนัต่อไป  

ภาพรวมของหลกัสตูร PLH-YC (สไลด ์5-24) 
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ใหใ้ชส้ไลดจ์ากการอบรมวิทยากรเพ่ือแนะนาํรากฐานทางทฤษฎี โครงสรา้ง และเนือ้หาของหลกัสตูร PLH-YC แก่ผูเ้ขา้อบรม 

สไลด ์PowerPoint จะครอบคลมุหวัเร่ืองตอ่ไปนี:้ 

• วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรการอบรมนี ้(สไลด ์5) 

• ความรูเ้ร่ืองพฒันาการเด็กและความรุนแรงต่อเด็ก (สไลด ์6-8) 

• ความรูเ้ก่ียวกบัเนือ้หาและแนวคดิของหลกัสตูรการอบรมพ่อแม่ท่ีมีงานวิจยัรองรบั (สไลด ์9-13) 

• รายละเอียดของหลกัสตูร PLH-YC (สไลด ์14-21) 

o ภาพรวมของความเป็นมาของหลกัสตูร (สไลด ์14) 

o ทฤษฎีแห่งความเปล่ียนแปลงท่ีใชใ้นหลกัสตูรนี ้(สไลด ์15) 

o แนวคิด บา้นแห่งการเกือ้หนนุ (สไลด ์16) 

o โครงสรา้งโดยรวมของหลกัสตูร (สไลด ์17) 

o หน่วยความรูท่ี้เป็นแกนสาํคญัของหลกัสตูร (สไลด ์18-19) 

o การนาํเสนอหลกัสตูรการอบรม (สไลด ์20) 

o กอ้นอิฐบล็อกท่ีเป็นหลกัการสาํคญัของหลกัสตูร (สไลด ์21) 

o ภาพถ่ายแสดงการนาํการอบรมในหลกัสตูรนี ้(สไลด ์22-23) 

• วิดีโอยาว 4 นาที แสดงใหเ้ห็นการอบรมในชว่งของการวิจยันาํรอ่งและการวจิยัแบบสุ่มท่ีมกีลุ่มควบคมุ ท่ีจงัหวดัอดุรธานี: 

https://youtu.be/j_OJ8TBcsRU (สไลด ์24) 

การอบรมนีอ้าจเป็นครัง้แรกท่ีผูเ้ขา้อบรมไดท้ราบเก่ียวกบัหลกัสตูรนี ้ ดงันัน้วิทยากรจงึควรนาํเสนอไปอย่างชา้ ๆ พยายาม

ตรวจสอบใหม้ั่นใจวา่ทกุคนตามทนัและเขา้ใจ ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้อบรมไดซ้กัถามไดท้ัง้ในขณะนาํเสนอสไลดแ์ต่ละแผ่น และใน

ตอนจบของการนาํเสนอ  

หยุดพกัสกัครู่ (5 นาท)ี 

หยุดพกัสกัครู่ เป็นกจิกรรมหลกัท่ีใชใ้นตอนเริ่มและจบของแต่ละชั่วโมงการอบรม เป็นกิจกรรมงา่ย ๆ ท่ีช่วยลดความเครียดโดยให้

ผูเ้ขา้อบรมไดส้มัผสักบัปัจจบุนัขณะโดยผ่านการสงัเกตลมหายใจ   

หยุดพกัสกัครู่ ยงัมีประโยชนต์่อวิทยากรโดยเป็นวิธีหน่ึงท่ีจะชว่ยใหช้ีวติสงบและมคีวามสมดลุมากขึน้ หยุดพักสกัครู่ สามารถทาํ

ไดด้ว้ยการหายใจลกึ ๆ เพียงหน่ึงหรือสองครัง้ในขณะท่ีสงัเกตว่าตนเองกาํลงัเชื่อมต่อกบัพืน้ดิน และจะช่วยวิทยากรไดม้ากเมื่อ

เผชิญกบัชว่งเวลาท่ีเครียดในขณะนาํเสนอการอบรม เช่นเมื่อผูป้กครองถามคาํถามท่ียากหรือเล่าใหฟั้งถึงประสบการณท่ี์ชวนใหไ้ม่

สบายใจ    

คณุควรทาํใหด้เูป็นตวัอยา่งว่าการนาํกิจกรรม หยุดพักสกัครู่ ทาํไดอ้ย่างไร โดยใชค้าํแนะนาํท่ีมีอยูใ่นคู่มือวทิยากรอยู่แลว้: 

https://youtu.be/j_OJ8TBcsRU
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ข้อสังเกต: คณุควรหยดุพดูประมาณ 5 วินาทีในแต่ละครัง้ท่ีมคีาํว่า [หยดุ] ในบทพดู และถา้คณุทาํตามคาํแนะนาํของตวัเองไป

ดว้ยในชว่งของการหยดุนัน้กจ็ะดมีาก 

ขั้นตอนที ่1: การเตรียมตวั  

บางครัง้เวลาท่ีเรารูส้กึเครียด หรือเวลาท่ีเดก็ ๆ ทาํใหเ้ราหงดุหงิด เราจาํเป็นตอ้งหยดุพกัสกัครู ่ยอมรบัประสบการณท่ี์เกดิขึน้ แลว้

รวบรวมสติอารมณด์ว้ยตวัเอง  

1. ขอใหค้ณุนั่งในท่าท่ีสบาย ๆ ใหเ้ทา้สองขา้งวางบนพืน้ เอามือวางไวบ้นตกั [หยดุ] 

2. หลบัตาลงเบา ๆ ถา้คณุรูส้กึสบายใจท่ีจะทาํ [หยดุ] 

ขั้นตอนที ่2: การเร่ิมรู้สึกตวั 

1. ถามตวัเองว่า “ขณะนีฉ้นักาํลงัทาํอะไรอยู่?” [หยดุ] 

2. ใหส้งัเกตวา่เกิดความคิดอะไรขึน้ สงัเกตว่ามนัเป็นความคิดในดา้นลบหรือในดา้นบวก [หยดุ] 

3. สงัเกตว่าคณุมคีวามรูส้กึอยา่งไร ความรูส้กึนัน้น่าพึงพอใจ หรือไม่น่าพึงพอใจ [หยดุ] 

4. สงัเกตว่ารา่งกายของคณุรูส้กึอยา่งไร สงัเกตวา่มีความรูส้กึไม่สบายหรือความรูส้กึตงึเครียดตรงไหนหรือไม่ [หยดุ] 

ขั้นตอนที ่3: รวบรวมความใสใ่จ  

1. มุ่งความสนใจมาท่ีการหายใจของคณุ  

2. คณุอาจเอามือขา้งหน่ึงวางไวบ้นหนา้ทอ้งแลว้สงัเกตเห็นว่ามนัพองและยบุตามจงัหวะของการหายใจแต่ละครัง้ [หยดุ] 

3. ตามลมหายใจของคณุเขา้ไปใหต้ลอดทาง สงัเกตว่ามนัหยดุอย่างไร และมนัไหลเล่ือนกลบัออกมาอีกอย่างไร [หยดุ] 

4. ถา้คณุสงัเกตไดว้า่คณุเริ่มคิดถึงอะไรบางอยา่ง ขอใหรู้ว้่าการทาํอย่างนีเ้ป็นเร่ืองปกติมาก [หยดุ] 

5. ถา้คณุสงัเกตวา่คณุรูส้กึเครียดมาก คณุอาจสรา้งความมั่นใจใหก้บัตวัเองโดยพดูในใจวา่ “ไม่เป็นไร ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้ 

ฉนัก็ไม่เป็นไร” [หยดุ] 

6. แลว้ค่อย ๆ ดงึสติของคณุกลบัมาสู่ความรูส้กึของการหายใจอีก [หยดุ] 

7. มุ่งความสนใจใหจ้ดจ่ออยูก่บัการหายใจต่อไปอีกสกัครู ่[หยดุ] 

ขั้นตอนที ่4: ขยายความรู้ตัวออกไป  

1. ปล่อยใหค้วามสนใจของคณุแผ่ขยายออกไปใหท้ั่วรา่งกาย [หยดุ] 

2. ปล่อยใหค้วามสนใจของคณุแผ่ขยายออกไปใหไ้ดย้ินเสียงตา่ง ๆ ในหอ้งนี ้[หยดุ] 

ขั้นตอนที ่5: คิดทบทวน  

1. คิดทบทวนสกัครู ่ว่าคณุรูส้กึแตกต่างไปจากเดิมก่อนท่ีจะเริ่มทาํกจิกรรม หยุดพกัสักครู่ หรือไม่ [หยดุ] 
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2. เมื่อคณุรูส้กึพรอ้มแลว้ ใหค้่อยๆ ลืมตาขึน้ [หยดุ]  

3. คณุสามารถใชว้ิธีการ หยุดพักสกัครู่ ในตอนไหนของวนัก็ได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเวลาท่ีคณุรูส้กึเครียดหรือเมื่อลกูทาํ

ใหค้ณุไม่สบายใจ คณุอาจทาํแคช่่วงเวลาสัน้ ๆ เช่นเพียง 30 วินาทีหรือแค่การหายใจเขา้ออกเพียงสามรอบก็ได!้ 

หลงัจากนาํกจิกรรม หยุดพกัสกัครู่ จบไปแลว้ ใหถ้ามผูเ้ขา้อบรมว่าสงสยัหรืออยากถามอะไรเก่ียวกบักิจกรรมนีไ้หม  

 

ภาพที ่6. หยุดพกัสกัครู่ ขณะกาํลังอบรมทีฟิ่ลิปปินส ์ 

การบริหารร่างกาย (10 นาท)ี 

การบรหิารรา่งกายเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีใชเ้ริ่มการอบรม PLH-YC แต่ละครัง้ คณุควรนาํการบรหิารรา่งกายนีใ้นลกัษณะท่ีคณุตอ้งการ

ใหว้ิทยากรทาํเมื่อตอ้งนาํกลุ่มผูป้กครอง  

ขอใหค้าํนึงถงึขอ้จาํกดัหรือความพิการ บกพรอ่ง ทางรา่งกายท่ีอาจมีในสมาชกิบางคนแลว้ปรบัใหเ้หมาะสมดว้ย  

ส่ิงท่ีสาํคญัอีกอย่างหน่ึงคือควรพยายามใหเ้ป็นการเคลือ่นไหวทีลื่น่ไหลสบาย ๆ และการหายใจทีผ่่อนคลาย รา่งกายของแต่ละคน

ควรผ่อนคลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่บรเิวณแขน ขา คอ และไหล่  
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ข้อตกลงเบือ้งต้น (15 นาท)ี 

กิจกรรมการกาํหนดขอ้ตกลงเบือ้งตน้นีเ้ป็นการแสดงแบบอย่างของวิธีนาํการอบรมกบัผูป้กครองเดก็ดว้ย ควรใชว้ิธีการนาํกิจกรรม

ในรูปแบบเดยีวกนั: 

• ใหถ้ามผูเ้ขา้อบรมวา่อะไรท่ีสาํคญัสาํหรบัเขาในการอยู่ในกลุ่มนี ้ ท่ีจะช่วยใหเ้ขารูส้กึสบาย ไดร้บัความเคารพ รูส้กึ

ปลอดภยั และไดร้บักาํลงัใจ 

• เชือ้เชิญใหแ้ต่ละคนเสนอขอ้ตกลงเบือ้งตน้มาหน่ึงขอ้  

• ผูน้าํการอบรมคนหน่ึงควรนาํการอภิปรายในขณะท่ีอีกคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีจดบนัทึกขอ้ตกลงหรือระเบียบของกลุ่มลงบน

กระดาษฟลิปชารต์  

• ควรพยายามใหข้้อตกลงเบือ้งต้นนีมี้ลกัษณะเป็นพฤติกรรมเชิงบวก  

• ค่อย ๆ พดูนาํใหผู้เ้ขา้อบรมกาํหนดกฎระเบียบของกลุ่มท่ีมีประเดน็ชดัเจน เช่น การมาถึงตรงเวลา การใชม้ือถือ การให้

เกียรติผูร้ว่มอบรม ฯลฯ  

• ทบทวนส่ิงท่ีคณุไดย้ินใหก้ลุ่มฟัง และพดูคยุกนัเก่ียวกบักฎท่ีมีคนเสนอขึน้มา เพ่ือใหแ้น่ใจว่ากฎแต่ละขอ้เป็นท่ียอมรบั

ของทกุคนในกลุ่ม  

• ตวัอยา่งเช่น หากมใีครสกัคนใชค้าํวา่ “การเคารพผูอ่ื้น” ใหถ้ามว่าเขาหมายความว่าอยา่งไร? พฤติกรรมแบบไหนจงึจะ

แสดงใหเ้ห็นวา่เป็น “การเคารพ”?  

• พยายามใหท้กุคนยอมรบัและมีโอกาสไดอ้อกความเห็นก่อนท่ีจะทาํกิจกรรมต่อไป  

• เอากระดาษท่ีบนัทึกขอ้ตกลงเบือ้งตน้นีต้ิดไวบ้นฝาผนงั เพ่ือใชอ้า้งอิงในภายหลงั  

ขอ้ตกลงเบือ้งตน้หรือกฎระเบียบการปฏิบตัิตวัในขณะอบรมท่ีน่าจะเป็นประโยชนอ์าจรวมขอ้ต่อไปนีด้ว้ย:  

(คณุอาจเพิม่ใหห้ลงัจากทีท่กุคนไดอ้อกความเห็นหรือใหข้อ้เสนอแนะแลว้) 

• โปรดพยายามมาใหต้รงเวลาและตัง้ใจใหห้นกัแน่นวา่จะมาใหค้รบทกุชั่วโมงตลอดการอบรม  

• ถา้ครัง้ไหนมาไม่ได ้กรุณาโทรหรือส่งขอ้ความบอกวิทยากรล่วงหนา้  

• โปรดปิดมือถือขณะอยู่ในการอบรม  

• ยอมรบัความคิดเห็นท่ีหลากหลาย! 

• แต่ละคนตา่งกนัและมีประสบการณต์่างกนัท่ีจะเอามาแลกเปล่ียนกนัในการอบรม  

• ทกุคนจะมีโอกาสไดพ้ดูและฝึกปฏิบตัิ  

• เคารพซึ่งกนัและกนัโดยการผลดักนัพดู ตัง้ใจฟังและใหค้วามสนใจ  

• ส่ิงท่ีเราคยุกนัในกลุ่มนีค้วรถือเป็นเร่ืองเฉพาะของกลุ่ม ไม่ควรเอาไปเผยแพรท่ี่อ่ืน  

• บอกเล่าเร่ืองราวตา่ง ๆ เท่าท่ีคณุสะดวกใจจะเปิดเผย  

• ยอมรบัและเคารพคนท่ียดึถือกฎเกณฑท่ี์ตา่งไปจากเรา  
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• ถามวิทยากรไดท้กุเร่ืองท่ีอยากถาม  

 

เป้าหมายของวทิยากร (20 นาท)ี 

ในกิจกรรมนีค้ณุจะชว่ยใหผู้เ้ขา้อบรมพดูคยุกนัวา่ตอ้งการบรรลเุป้าหมายอะไรบา้งจากการเขา้อบรมวิทยากร 5 วนันี ้ 

กิจกรรมนีย้งัเป็นการทาํตวัอย่างใหด้ดูว้ย ว่าจะชว่ยใหพ่้อแมก่าํหนดเป้าหมายอย่างไรในหลกัสตูรการอบรมพ่อแม่ วิทยากรท่ีมาเขา้

อบรมมกัจะทาํเชน่เดียวกนักบัพ่อแม่ในตอนแรก คือจะบอกเป้าหมายท่ีคลมุเครือหรือไม่สามารถทาํใหส้าํเรจ็ไดภ้ายใน 5 วนันี ้ 

คณุสามารถใชโ้อกาสนีท้าํใหด้เูป็นตวัอยา่งว่าจะนาํผูเ้ขา้อบรมใหก้าํหนดเป้าหมายท่ี ชดัเจน เฉพาะเจาะจง เป็นในเชิงบวก และ

เหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริง ไดอ้ย่างไร พยายามใหเ้นน้เป้าหมายท่ีเป็นอนาคต ไม่ใช่อดีต พยายามเนน้ท่ีส่ิงท่ีเป็นเชงิบวก คือ

ส่ิงท่ีพ่อแม่/ผูด้แูลเดก็ตอ้งการทาํใหส้าํเรจ็ ไม่ใช่ส่ิงท่ีอยากใหห้ยดุทาํ หรือตอ้งการกาํจดัใหห้มดไป  

คณุอาจช่วยกระตุน้ใหก้าํหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนไดโ้ดยใชค้าํถามต่อไปนี:้  

• คณุอยากไดอ้ะไรจากการมาอบรมครัง้นีใ้นฐานะวทิยากร? 

• คณุอยากเรียนรูเ้ร่ืองอะไรโดยเฉพาะ?  

• เมื่อจบหา้วนันีแ้ลว้ คณุอยากใหต้วัเองเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง? 

โปรดสังเกต! ควรบนัทึกเป้าหมายทัง้หมดบนกระดาษฟลิปชารต์ และทบทวนหลงัจากท่ีทกุคนไดพ้ดูหมดแลว้ วิทยากรคนหน่ึงควร

นาํกิจกรรมในขณะท่ีอีกคนคอยสนบัสนนุเป็นวิทยากรรว่ม และจดบนัทึกบนกระดาษฟลิปชารต์  

พยายามจาํคาํแนะนาํเพ่ิมเติมท่ีมาจากหลกัสตูรการอบรมพ่อแมด่งัตอ่ไปนี:้ 

• เขียนลงบนกระดาษฟลปิชารต์เฉพาะเป้าหมายทีเ่ป็นพฤตกิรรมเชิงบวกเทา่น้ัน  

• จัดการกบัคาํตอบทีย่าวเกนิไป ดว้ยการขดัจงัหวะผูเ้ขา้อบรมเพ่ือขอความกระจา่งและช่วยนาํทางไปสู่การกาํหนด

เป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง เป็นเชงิบวก และเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิ   

• เน้นทีเ่ป้าหมาย! พยายามเนน้ท่ีเป้าหมายมากกวา่ปัญหา การกาํหนดเป้าหมายเฉพาะหน่ึงอย่างอาจเป็นเร่ืองยาก

สาํหรบัผูเ้ขา้อบรม 

 

พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  

  



 41 

ยอมรับ สาํรวจ เชื่อมโยง และฝึกปฏิบัติ (ACCEPT, EXPLORE, CONNECT, AND PRACTICE หรือเรียกย่อ ๆ  วา่ A-E-C-P) (45 นาท)ี 

วิธีการแบบ A-E-C-P นีเ้ป็นเทคนิคสาํคญัของการนาํการอบรมหลกัสตูร PLH-YC ซึง่จะครอบคลมุถึงการฟังอยา่งจดจ่อ การนาํการ

อบรมแบบรว่มมือกนั การเสรมิสรา้งการมีสติหรือความรูต้วั การเนน้ท่ีหลกัการสาํคญั และการเปิดโอกาสใหไ้ดฝึ้กทกัษะ  

เราจะแนะนาํวิธีการแบบ A-E-C-P นีใ้หแ้ก่ผูเ้ขา้อบรมโดยใชก้ิจกรรมการเรียนรูแ้บบมีส่วนรว่ม ซึง่เป็นการสาธิตใหเ้ห็นกระบวนการ 

A-E-C-P ไปในขณะเดียวกนั ในระหว่างการอบรมวิทยากรนีค้ณุจงึจะตอ้งทาํใหด้เูป็นแบบอย่างตลอดการอบรม! 

การเตรียมทาํกิจกรรม 

ใหเ้ตรียมกระดาษฟลิปชารต์ตามนี:้ 

ยอมรับ (Accept) สาํรวจ (Explore) เชื่อมโยง (Connect) ฝึกปฏิบัติ (Practice) 

ทาํไดอ้ย่างไร? 

 

 

 

 

   

เพราะอะไร? 

 

 

 

 

   

ภาพที ่7. ตัวอย่างของการเตรียมฟลิปชารต์เพือ่ทาํกิจกรรม ยอมรับ สาํรวจ เชื่อมโยง ฝึกปฏิบัต ิ  
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ใหเ้ขียนคาํว่า “ทาํไดอ้ยา่งไร?” ท่ีครึง่บนของกระดาษ เพ่ือถามว่าผูเ้ขา้อบรมจะใชเ้ทคนิคแต่ละอย่างไดอ้ย่างไร ซึ่งควรเป็นการ

บรรยายรายละเอียดเฉพาะของพฤติกรรมหรือทกัษะบางอยา่ง ขอใหค้ณุแนะนาํใหผู้เ้ขา้อบรมบอกรายละเอียดท่ีชดัเจนและ

เฉพาะเจาะจงใหม้ากท่ีสดุท่ีจะทาํได ้ เช่น ถา้เขาบอกว่าเขาสามารถยอมรบัคาํตอบของผูเ้ขา้อบรมดว้ยการแสดงท่าทางบางอย่าง 

ใหข้อใหเ้ขาอธิบายรายละเอียดวา่ตอ้งทาํอยา่งไร ตอ้งทาํท่าทางอย่างไรท่ีจะส่ือใหรู้ว้า่เป็นการยอมรบั กระบวนการของถามแบบนี้

ยงัเป็นการสาธิตการสาํรวจไปในตวัดว้ย!  

เขียนคาํวา่ “เพราะอะไร?” ลงบนครึง่ล่างของแผ่นกระดาษฟลิปชารต์ เพ่ือเป็นการใหอ้ธิบายเหตผุลว่าเพราะอะไรเทคนิคอย่างใด

อย่างหน่ึงจงึจะมีประโยชนต์่อผูเ้ขา้อบรมในการท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงคข์องการอบรม พยายามกระตุน้ใหผู้เ้ขา้อบรมพดูใหช้ดัเจน

และเฉพาะเจาะจงมากท่ีสดุท่ีจะทาํไดต้รงนีด้ว้ย เช่น ถา้ผูเ้ขา้อบรมเสนอว่าการสาํรวจจะชว่ยใหเ้ขารูเ้ร่ืองราวเก่ียวกบัผูป้กครอง

มากขึน้ ใหข้อใหเ้ขาอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมว่าอยากรูอ้ะไรอีกเก่ียวกบัผูป้กครองคนนี ้การใชค้าํถาม “เพราะอะไร?” ยงัเป็นการ

สาธิตวิธีการเชือ่มโยงอีกดว้ย!   

โครงสรา้งเช่นนีเ้ป็นแบบอย่างใหก้บัการท่ีวิทยากรจะนาํการอภิปรายกลุ่มเก่ียวกบัทกัษะการเลีย้งดเูด็กหรือก้อนอิฐบล็อกตลอด

การอบรมดว้ย วิทยากรควรเขียนหวัเร่ืองบนกระดาษฟลิปชารต์สาํหรบัทกัษะการเลีย้งดเูดก็แต่ละอย่าง (เช่น “การใชเ้วลาอย่างมี

คณุภาพกบัลกูของคณุ”) แลว้แบ่งกระดาษออกเป็นสองส่วนคือ “ทาํได้อย่างไร?” และ “เพราะอะไร?” ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ี

คณุแนะนาํใหเ้ขาใชว้ิธีการแบบ A-E-C-P  

การนําเสนอวิธกีารแบบ A-E-C-P  

ต่อไปนีเ้ป็นคาํแนะนาํวธีิการนาํการอบรมดว้ยวิธีการแบบ A-E-C-P เริ่มโดยการบอกผูเ้ขา้อบรมว่าต่อไปนีจ้ะแนะนาํใหรู้จ้กัเทคนิคท่ี

สาํคญัของการอบรมหลกัสตูร PLH-YC คือ การยอมรบั สาํรวจ เชื่อมโยง ฝึกปฏิบตัิ (A-E-C-P) 

การยอมรับ (ACCEPT) 

1. ทาํไดอ้ย่างไร: ขอใหผู้เ้ขา้อบรมอธิบายวา่จะแสดงใหเ้ห็นไดอ้ย่างไรว่าเขายอมรับส่ิงท่ีผูเ้ขา้อบรมเสนอมา คณุอาจช่วย

กระตุน้ใหเ้ขาอธิบายวิธีการท่ีจะแสดงใหเ้ห็นการยอมรับโดยทัง้ทางรา่งกายและคาํพดูก็ได ้ 

a. คาํถามท่ีอาจใชไ้ด:้ 

1. คณุจะแสดงใหเ้ห็นไดอ้ย่างไรว่าคณุยอมรับคาํตอบของผูเ้ขา้อบรม?  

2. คณุจะแสดงใหเ้ขาเห็นไดอ้ยา่งไรว่าคณุยอมรับและยินดีหรือตอ้นรบัความคิดเห็นหรือมมุมองของเขา?  

3. คณุจะแสดงการยอมรบัโดยการส่ือสารทางรา่งกาย ทางภาษาพดู หรือภาษาท่าทางไดอ้ยา่งไร?  

b. คาํแนะนาํท่ีอาจไดร้บัจากผูเ้ขา้อบรม: 

1. การแสดงท่าทาง: พยกัหนา้ ยิม้ โนม้ตวัไปขา้งหนา้ การมองหรือสบตากบัผูเ้ขา้อบรม ฯลฯ  

2. การออกเสียบางอย่างโดยไม่เป็นคาํพูด: อืมม…์ออ้ ... ใช่ละ ...ฯลฯ  

3. ประโยคคาํพูด: เรียกชื่อผูเ้ขา้อบรม ขอบคณุหรือชมผูเ้ขา้อบรม ฯลฯ  



 43 

4. ใช้การทบทวนคาํพูด: สรุปหรือใชค้าํพดูของตวัเองทบทวนส่ิงท่ีผูเ้ขา้อบรมเพ่ิงพดูออกมา เพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่าเราได้

ยินและเขา้ใจ ตรงนีค้ือหวัใจสาํคญัของการฟังอยา่งตัง้ใจ! 

5. เขียนคาํแนะนาํเหล่านีล้งในครึง่บนของกระดาษฟลิปชารต์ใตห้วัขอ้ ยอมรับ   

2. เพราะอะไร: ขอใหผู้เ้ขา้อบรมอธิบายว่าเพราะอะไรเขาจึงควรจะยอมรับการมีส่วนรว่มและการแสดงความเห็นของ

ผูป้กครองในขณะอบรม  

a. คาํถามท่ีอาจใชไ้ดเ้พ่ือช่วยกระตุน้การอภิปราย: 

1. การแสดงการยอมรบัแบบนี ้จะชว่ยใหบ้รรลผุลอะไรในแง่ของการมีส่วนรว่มและการเรียนรู?้  

2. เพราะอะไรการยอมรบัจงึจะมีประโยชนส์าํหรบัผูป้กครองท่ีขีอ้ายหรือลงัเลท่ีจะมีส่วนรว่มในการอบรม?  

3. การชมเวลาผูป้กครองแสดงความเห็นจะส่งผลยงัไง?  

4. เพราะอะไรการใชค้าํพดูท่ีสะทอ้นความรูส้กึหรือทบทวนส่ิงท่ีอีกฝ่ายหน่ึงบอกมาจึงสาํคญั? 

b. คาํแนะนาํท่ีอาจไดร้บัจากผูเ้ขา้อบรม: 

1. มนัทาํใหผู้ป้กครองรูส้กึว่าไดร้บัการตอ้นรบัท่ีดี  

2. ช่วยกระตุน้ใหค้นมีส่วนรว่มมากขึน้ โดยเฉพาะคนท่ีขีอ้าย  

3. มนัแสดงใหเ้ห็นวา่คณุเคารพและเห็นคณุคา่หรือเห็นความสาํคญัในคาํตอบและความคดิเห็นของเขา  

4. เป็นการสรา้งความไวว้างใจและความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างคณุกบัผูป้กครอง  

5. เป็นการจดัการกบัการตอบของผูเ้ขา้อบรมเพ่ือใหเ้ขาพดูนานไมเ่กนิ 30 วินาที (หมายเหต:ุ ผูเ้ขา้อบรมอาจนึกภาพไม่

ออกว่าจะทาํไดอ้ย่างไร ดงันัน้คณุจึงตอ้งแสดงใหเ้ขาดวูา่คณุทาํอย่างไร!) 

3. ข้อสังเกตทีส่าํคัญ: ตลอดการอภิปรายประเด็นนีค้ณุควรจะสาธิตหรือทาํเป็นแบบอยา่งใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนไปดว้ยว่าการ

ยอมรับส่ิงท่ีผูเ้ขา้อบรมแสดงออกมานัน้ทาํไดอ้ยา่งไร หากเขาคิดไม่ค่อยออกวา่จะแนะนาํวิธียอมรบัว่าควรทาํอย่างไร 

หรือเพราะอะไรจึงควรทาํ คณุควรขอใหเ้ขาพยายามสงัเกตวา่คณุกาํลงัทาํอะไรอยู่ ใหส้งัเกตวา่คณุทาํอะไรเพ่ือเป็นการ

ยอมรับคาํตอบหรือความคิดเห็นของเขา และมนัทาํใหเ้ขารูส้กึอยา่งไร การทาํอยา่งนีจ้ะชว่ยใหเ้ขาเห็นไดช้ดัเจนขึน้ 

เพราะคณุกาํลงัทาํอยูต่่อหนา้เขานั่นเอง! 
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4. ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมฝึกปฏิบตักิารยอมรับโดยใชข้ัน้ตอนดงัต่อไปนี:้ 

a. สาธิตการแสดงบทบาทสมมตุกิบัวิทยากรรว่มใหท้กุคนดกู่อนท่ีจะขอใหผู้เ้ขา้อบรมฝึกปฏิบตัิ  

b. ขอใหแ้ต่ละคนเลือกคู่ท่ีเป็นคนท่ีไม่รูจ้กัมาก่อน   

c. ใหแ้ต่ละคนเล่นบทบาทเป็น “วิทยากร” และ “ผูเ้ขา้อบรม” สลบักนัไป  

d. “วิทยากร” จะถาม “ผูเ้ขา้อบรม” ดว้ยคาํถามง่าย ๆ ว่า “วนัสดุสปัดาหท่ี์ผ่านมานีค้ณุทาํอะไรท่ีน่าสนใจบา้ง เล่าใหฟั้ง

สกัหน่ึงอย่างไดไ้หม?”  

e. ให ้“วิทยากร” ฝึกแสดงอาการยอมรับในขณะท่ีอีกคนหน่ึงเล่าใหฟั้งสัน้ ๆ  

f. พยายามยํา้ให ้“วิทยากร” จาํก้อนอิฐบล็อกสาํคัญสามอย่างสาํหรบัการยอมรับต่อไปนีใ้หไ้ด:้ 

1. ส่ือดว้ยภาษาท่าทางหรือการเคล่ือนไหวรา่งกาย  

2. ชมท่ีผูเ้ขา้อบรมเล่าใหฟั้ง   

3. ทบทวนส่ิงท่ีไดย้ินใหอี้กฝ่ายหน่ึงฟัง  

g. จาํกัดเวลาฝึกปฏิบัติให้สัน้! “วิทยากร” ควรใหเ้วลาผูเ้ขา้อบรมเพียงไม่เกิน 30 วินาทีก่อนท่ีจะขดัจงัหวะอย่าง

สภุาพ แลว้ขอบคณุและทบทวนส่ิงท่ีไดย้นิ การเล่าประสบการณค์วรเป็นแค่สองสามประโยค ไม่เช่นนัน้อาจจะ

กลายเป็นขัน้ตอนถดัไปคือการสาํรวจโดยไม่รูต้วั! 

h. คณุและวิทยากรรว่มควรคอยฟังเวลาท่ีสมาชิกในกลุ่มพดูคยุกนัและพรอ้มท่ีจะใหค้าํแนะนาํ หรือบอกใหห้ยดุการฝึก

หลงัจากท่ีไดท้าํไปแลว้คนละประมาณหน่ึงนาที 

i. ใหส้ลบับทบาทกนัเพ่ือท่ีแต่ละคนจะไดเ้ป็นทัง้ “วิทยากร” และ “ผูเ้ขา้อบรม”  

5. นาํการสนทนากลุ่มหลงัจากฝึกแลว้ เพ่ือท่ีจะไดท้บทวนประสบการณแ์ละสาํรวจความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการฝึกการ

ยอมรับ: 

a. ประสบการณข์องการฝึกการยอมรับในฐานะวิทยากรของคณุเป็นอย่างไรบา้ง?  

b. การชมคนท่ีแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างไรบา้ง? การทบทวนประโยคคาํพดูของอีกคนหน่ึงเป็นอยา่งไรบา้ง?  

c. การไดร้บัคาํชมเวลาท่ีเป็นผูเ้ขา้อบรมเป็นอย่างไรบา้ง? คณุรูส้กึอย่างไรเวลาท่ีไดย้ินคนทบทวนส่ิงท่ีคณุพดูสะทอ้น

กลบัมาใหค้ณุฟัง?  

d. กิจกรรมนีย้ากตรงไหนบา้ง? เพราะอะไรจึงยาก?  

6. ผูเ้ขา้อบรมอาจเสนอความคดิเพ่ิมเติมวา่จะแสดงการยอมรับไดอ้ย่างไร และใหเ้หตผุลใหม่ ๆ ว่าเพราะอะไรการ

ยอมรบัจึงสาํคญั ควรจดบนัทึกความคิดเหล่านีล้งบนกระดาษฟลิปชารต์ดว้ย! 

การสาํรวจ (EXPLORE)  
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1. ทาํไดอ้ย่างไร: ขอใหผู้เ้ขา้อบรมอธิบายวา่จะสาํรวจประสบการณ ์ ทศันคติ ความรูส้กึ และปัญหาท่ีผูป้กครองเล่าใหฟั้ง

ไดอ้ย่างไร  

a. คาํถามท่ีอาจใชไ้ด:้ 

1. คณุจะสาํรวจส่ิงท่ีผูเ้ขา้อบรมพดูขึน้มาไดอ้ยา่งไร? 

2. คาํถามแบบไหนท่ีจะช่วยใหค้ณุสาํรวจได?้  

3. อะไรท่ีคณุตอ้งการสาํรวจ? 

4. ประสบการณข์องใครท่ีคณุควรสาํรวจ? 

b. คาํแนะนาํท่ีอาจไดร้บัจากผูเ้ขา้อบรม: 

1. การใชค้าํถามปลายเปิด เช่น: ใคร อะไร เมื่อไหร ่เพราะอะไร ทาํไดอ้ย่างไร 

2. คาํถามท่ีขอรายละเอียดเพ่ิมเติม เช่น: ลองบอกเพ่ิมอีกหน่อยไดไ้หม ... ขอรายละเอียดท่ีเฉพาะอีกหน่อยไดไ้หม? 

คณุหมายความว่าอย่างไร?   

3. ชวนใหม้องสถานการณท์ัง้จากมมุมองของเด็กและของผูป้กครองดว้ย 

4. อารมณข์องผูป้กครองและเด็ก 

5. ถามถึงปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีบา้นอีก 

6. บนัทึกคาํแนะนาํเหล่านีท่ี้ครึง่บนของกระดาษฟลิปชารตใ์ตห้วัขอ้การสาํรวจ  

2. เพราะอะไร: ขอใหผู้เ้ขา้อบรมอธิบายว่าเพราะอะไรจึงอยากสาํรวจรายละเอียดของคาํตอบหรือความคิดเห็นท่ีผูเ้ขา้

อบรมเสนอขึน้มา   

a. คาํถามท่ีอาจใชไ้ดเ้พ่ือช่วยกระตุน้การอภิปราย: 

1. เพราะอะไรการสาํรวจประสบการณ ์ทศันคติ และความรูส้กึของผูป้กครองจงึเป็นเร่ืองสาํคญั?  

2. เพราะอะไรการสาํรวจมมุมองของเดก็จงึเป็นเร่ืองสาํคญั?  

3. การสาํรวจจะมีประโยชนต์่อผูป้กครองอยา่งไร? มนัชว่ยใหเ้ขาพฒันาทกัษะอะไร?  

b. คาํแนะนาํท่ีอาจไดร้บัจากผูเ้ขา้อบรม: 

1. มนัชว่ยใหเ้ห็นภาพท่ีสมบรูณย์ิ่งขึน้ว่าเกดิอะไรขึน้ท่ีบา้นหรือผูป้กครองคิดอะไรอยู่  

2. ช่วยใหผู้ป้กครองไดพ้ดูถงึประสบการณข์องเขาและไดเ้กดิมมุมองท่ีต่างจากเดมิ  

3. ช่วยใหผู้ป้กครองเขา้ใจวา่เพราะอะไรเด็กหรือตวัเองจึงโตต้อบหรือแสดงออกมาแบบนัน้ในสถานการณเ์ช่นนัน้ 
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4. ช่วยใหผู้ป้กครองเกดิความตระหนกัถึงผลจากการตดัสินใจและพฤติกรรมของตน และสามารถมองวิธีการเลีย้งดลูกู

ของตนเองอยา่งพินิจพิเคราะหไ์ด ้ 

5. ช่วยใหผู้ป้กครองกลา้เล่าถงึปัญหาอปุสรรคท่ีตอ้งเผชิญ และเขา้ใจว่ามนัเกิดขึน้ไดอ้ยา่งไร และมองหาทางออกได ้

3. ข้อสังเกตทีส่าํคัญ: ตลอดเวลาของการพดูคยุในชว่งนีค้ณุควรสาธิตใหด้ ูหรือทาํใหเ้ป็นแบบอยา่งวา่จะสาํรวจขอ้คิดเห็น

ของผูเ้ขา้อบรมท่ีพดูออกมาไดอ้ยา่งไร พยายามใชค้าํถามปลายเปิดและสาํรวจว่าเขารูส้กึกบับางเร่ืองอย่างไร  

4. ใหผู้เ้ขา้อบรมฝึกปฏิบตัิการสาํรวจโดยใชข้ัน้ตอนต่อไปนี:้ 

a. สาธิตการแสดงบทบาทสมมตุกิบัวิทยากรรว่มใหท้กุคนดกู่อนท่ีจะขอใหผู้เ้ขา้อบรมฝึกปฏิบตัิ  

b. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมฝึกกบัคูค่นเดิมเหมือนท่ีทาํก่อนหนา้นี ้ ใหผ้ลดักนัฝึกโดยสวมบทบาทเป็น “วิทยากร” และ “ผูเ้ขา้

อบรม”  

c. พดูคยุต่อดว้ยเร่ืองเดมิจากท่ีฝึกดว้ยกนัครัง้ก่อน  

d. “วิทยากร” ฝึกทาํการสาํรวจประสบการณข์อง “ผูเ้ขา้อบรม” ในชว่งสดุสปัดาหก์อ่นหนา้นี ้ 

e. ยํา้ให ้“วิทยากร” ใชก้อ้นอิฐบล็อกท่ีสาํคญัสามกอ้นต่อไปนีส้าํหรบัการสาํรวจ คือ: 

1. ใชค้าํถามปลายเปิด  

2. สาํรวจอารมณค์วามรูส้กึของผูเ้ขา้อบรม  

3. สาํรวจมมุมองของคนอ่ืน ๆ ในเร่ืองท่ีผูเ้ขา้อบรมนาํมาเล่า  

f. จาํไว้ว่าต้องฝึกการยอมรับตอ่ไปด้วย  คณุควรเตือนผูเ้ขา้อบรมว่าเขาควรฝึกการยอมรับในขณะท่ีกาํลงัสาํรวจ

ดว้ย “วิทยากร” ควรอนญุาตใหผู้เ้ขา้อบรมพดูประมาณ 30 วินาทีเท่านัน้ ก่อนท่ีจะขดัจงัหวะอย่างสภุาพ ขอบคณุ

และทบทวนส่ิงท่ีไดย้ิน ก่อนท่ีจะถามคาํถามใหมต่่อไป  

g. ใหเ้วลาฝึกปฏิบตัิประมาณ 2 นาทีก่อนสลบับทบาท เปิดโอกาสใหแ้ตล่ะคนไดฝึ้กเป็นทัง้ “วิทยากร” และ “ผูเ้ขา้

อบรม”   

5. นาํการอภิปรายกลุ่มหลงัจากฝึกปฏิบตัิแลว้ เพ่ือทบทวนประสบการณข์องผูเ้ขา้อบรมและใหแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

การฝึกการสาํรวจ: 

a. การฝึกการสาํรวจในฐานะท่ีเป็นวิทยากรเป็นอยา่งไรบา้ง?  

b. การท่ีตอ้งคิดคาํถามเพ่ือถามผูเ้ขา้อบรมเป็นอยา่งไรบา้ง?  

c. อะไรท่ีช่วยใหก้ารคิดคาํถามทาํไดง้่ายขึน้ (เช่น ความอยากรูอ้ยากเห็นหรือการฟังอยา่งตัง้ใจ)?   

d. การท่ียงัตอ้งฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผูเ้ขา้อบรมอยู่ทาํใหรู้ส้กึอย่างไรบา้ง?  

e. คณุรูส้กึอย่างไรเวลาสวมบทบาทเป็นผูเ้ขา้อบรม?   
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f. กิจกรรมนีย้ากตรงไหนบา้ง? และเพราะอะไรจงึยาก? 

6. ผูเ้ขา้อบรมอาจเสนอความคดิเพ่ิมเติมวา่จะมวีิธีสาํรวจไดอ้ย่างไรอีก และใหเ้หตผุลว่าเพราะอะไรการสาํรวจจึงสาํคญั 

ควรจดบนัทึกความคิดเหล่านีล้งบนกระดาษฟลิปชารต์ดว้ย! 

การเชื่อมโยง (CONNECT) 

1. บางครัง้การเชือ่มโยงอาจจะเป็นส่วนท่ียากท่ีสดุของวิธีการแบบ AECP จดุประสงคข์องการเชื่อมโยงคือเพ่ือช่วย

ผูป้กครองใหเ้ชื่อมโยงประสบการณข์องตนเองเขา้กบัหลกัการหรือบทเรียนเก่ียวกบัการเลีย้งดเูดก็ในเชิงบวก หรือการ

ปฏิสมัพนัธใ์นเชงิบวกระหว่างผูป้กครองกบัเดก็  

2. การเชื่อมโยง ยงัชว่ยใหผู้ป้กครองเขา้ใจเหตผุลวา่เพราะอะไรบางส่ิงจึงสาํคญั คณุไดท้าํการเชื่อมโยงใหด้เูป็นตวัอยา่ง

แลว้ในขณะท่ีพดูคยุกนักอ่นหนา้นีเ้ก่ียวกบัการยอมรับและการสาํรวจ  

3. ทาํไดอ้ย่างไร: ขอใหผู้เ้ขา้อบรมบอก ว่าควรทาํอย่างไรเพ่ือช่วยผูป้กครองใหเ้ขา้ใจเหตผุล ว่าทาํไมการเชือ่มโยง

ประสบการณ ์ ทศันคติ อารมณค์วามรูส้กึ และปัญหาอปุสรรคท่ีพบ เขา้กบัหลกัการเลีย้งดเูด็กในเชิงบวกหรือปรบัปรุง

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูป้กครองกบัเด็กจึงเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน ์ 

a. คาํถามท่ีอาจใชไ้ด:้ 

1. เราจะช่วยใหผู้เ้ขา้อบรมเชื่อมโยงประสบการณห์รือปัญหากบัหลกัการเลีย้งดเูดก็ในเชิงบวกไดอ้ยา่งไร?  

2. เราจะช่วยไดอ้ยา่งไร เพ่ือใหเ้ขาคดิหาเหตผุลว่าเพราะอะไรหลกัการเหล่านีจ้ึงน่าจะสาํคญั?  

3. คาํถามแบบไหนจงึจะช่วยใหค้ณุเชื่อมโยงไดว้่าประสบการณข์องเขาสมัพนัธก์บัชวีิตของเขาอย่างไร?  

b. คาํแนะนาํท่ีอาจไดร้บัจากผูเ้ขา้อบรม: 

1. ช่วยสาํรวจว่าประสบการณข์องผูป้กครองอาจจะมีความสมัพนัธก์บัชีวิตของเขาหรือกบัความสมัพนัธก์บัลกูอย่างไร  

2. ช่วยสาํรวจว่าประสบการณข์องผูป้กครองอาจจะมีความสมัพนัธก์บัหลกัการหรือทกัษะท่ีกาํลงัเรียนรูจ้ากการอบรม

นีอ้ย่างไร  

3. ช่วยสาํรวจว่าเพราะอะไรการทาํอย่างนีจ้ึงอาจจะสาํคญัหรือเป็นประโยชนต์่อตวัเขาในฐานะผูป้กครองเด็ก  

4. ช่วยสาํรวจว่าเพราะอะไรการทาํอย่างนีจ้ึงอาจจะสาํคญัหรือเป็นประโยชนต์่อลกูของเขา  

5. บนัทึกคาํแนะนาํเหล่านีท่ี้ครึง่บนของกระดาษฟลิปชารตใ์ตห้วัขอ้การสาํรวจ 

4. เพราะอะไร: ขอใหผู้เ้ขา้อบรมอธิบายว่าเพราะอะไรเขาจึงตอ้งพยายามเชื่อมโยงรายละเอียดของคาํตอบหรือความ

คิดเห็นของผูป้กครอง   

a. คาํถามท่ีอาจใชไ้ดเ้พ่ือช่วยกระตุน้การอภิปราย: 

1. เพราะอะไรการเชือ่มโยงประสบการณ ์ทศันคติ และอารมณค์วามรูส้กึของผูป้กครองเขา้กบัหลกัการของ PLH-YC 

จึงเป็นเร่ืองสาํคญั?  
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2. เพราะอะไรการเชือ่มโยงเพ่ือช่วยใหผู้ป้กครองเขา้ใจวา่ทาํไมหลกัการบางอยา่งจงึเป็นประโยชนต์่อผูป้กครองและ

เด็ก จงึเป็นเร่ืองสาํคญั?  

3. การเชื่อมโยงจะมีประโยชนต่อผูป้กครองอยา่งไร? มนัจะช่วยใหผู้ป้กครองพฒันาทกัษะอะไรบา้ง?  

b. คาํแนะนาํท่ีอาจไดร้บัจากผูเ้ขา้อบรม: 

1. ช่วยใหผู้ป้กครองเขา้ใจเหตผุลและอธิบายดว้ยคาํพดูของตนเองได ้ ว่าเพราะอะไรจึงควรลองใชท้กัษะบางอยา่งท่ีได้

เรียนไป  

2. ช่วยใหผู้ป้กครองเขา้ใจถึงประโยชนท่ี์จะเกิดขึน้กบัตวัเองและกบัลกู  

3. ช่วยส่งเสรมิการยอมรบัของผูป้กครองวา่ทกัษะการเลีย้งดเูด็กท่ีไดเ้รียนรูไ้ปนัน้มีประโยชนจ์รงิ  

5. ข้อสังเกตทีส่าํคัญ: ตลอดเวลาของการพดูคยุในช่วงนีค้ณุควรสาธิตใหด้ ู หรือทาํใหเ้ป็นแบบอย่างว่าจะเชือ่มโยง

ขอ้คิดเห็นของผูเ้ขา้อบรมท่ีพดูออกมาไดอ้ย่างไร พยายามใชค้าํถามปลายเปิดและสาํรวจวา่เขารูส้กึกบับางเร่ืองอยา่งไร  

6. ใหผู้เ้ขา้อบรมฝึกปฏิบตัิการเชือ่มโยงโดยใชข้ัน้ตอนต่อไปนี:้ 

a. สาธิตการแสดงบทบาทสมมตุกิบัวิทยากรรว่มใหท้กุคนดกู่อนท่ีจะขอใหผู้เ้ขา้อบรมฝึกปฏิบตั ิ

b. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมฝึกกบัคูค่นเดิมเหมือนท่ีทาํก่อนหนา้นี ้ ใหผ้ลดักนัฝึกโดยสวมบทบาทเป็น “วิทยากร” และ “ผูเ้ขา้

อบรม” 

c. พดูคยุต่อดว้ยเร่ืองเดมิจากท่ีฝึกดว้ยกนัครัง้ก่อน แบบเดียวกนักบัท่ีทาํกบัการยอมรับ และการสาํรวจ 

d. “วิทยากร” ฝึกการเชื่อมโยงประสบการณข์อง “ผูเ้ขา้อบรม” เขา้กบัหลกัการท่ีใหญ่ขึน้เก่ียวกบัวา่เพราะอะไรจึงเป็น

เร่ืองสาํคญัท่ีจะตอ้งใหเ้วลากบัการทาํกจิกรรมฝึกผ่อนคลายในช่วงวนัสดุสปัดาห ์ 

e. พยายามให ้“วิทยากร” ใชก้อ้นอิฐบล็อกท่ีสาํคญัสาํหรบัการยอมรับและการสาํรวจต่อไป   

f. ใหเ้วลาผูเ้ขา้อบรมประมาณ 2 นาที เพ่ือฝึก ก่อนท่ีจะสลบับทบาท เปิดโอกาสใหแ้ต่ละคนไดฝึ้กเป็นทัง้ “วิทยากร” 

และ “ผูเ้ขา้อบรม”  

7. นาํการอภิปรายกลุ่มหลงัจากฝึกปฏิบตัิแลว้ เพ่ือทบทวนประสบการณข์องผูเ้ขา้อบรมและใหแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

การฝึกการเชื่อมโยง: 

a. การฝึกการเชื่อมโยงในฐานะท่ีเป็นวิทยากรเป็นอยา่งไรบา้ง? 

b. มีอะไรท่ีจะช่วยใหผู้เ้ขา้อบรมเชือ่มโยงไดง้่ายขึน้ กบัเหตผุลวา่ทาํไมจึงตอ้งทาํอะไรท่ีสนกุและผ่อนคลายในช่วงสดุ

สปัดาห?์ 

c. การท่ียงัตอ้งฝึกการยอมรับและการสาํรวจอยู่ทาํใหรู้ส้กึอยา่งไรบา้ง? 

d. คณุรูส้กึอย่างไรเวลาสวมบทบาทเป็นผูเ้ขา้อบรมเวลาทาํกจิกรรมนี?้  



 49 

e. กิจกรรมนีย้ากตรงไหนบา้ง? และเพราะอะไรจงึยาก? 

8. ผูเ้ขา้อบรมอาจเสนอความคดิเพ่ิมเติมวา่จะมวีิธีเชื่อมโยงไดอ้ย่างไรอีก และใหเ้หตผุลวา่เพราะอะไรการเชื่อมโยงจงึ

สาํคญั ควรจดบนัทึกความคดิเหล่านีล้งบนกระดาษฟลิปชารต์ดว้ย! 

การฝึกปฏิบัติ (PRACTICE)  

1. ขัน้ตอนสดุทา้ยของ A-E-C-P คือ การฝึกปฏิบัติ ซึ่งผูเ้ขา้อบรมไดฝึ้กมาแลว้ตลอดชว่งเวลาของการทาํกิจกรรมนี ้ดงันัน้จงึ

น่าจะบอกไดว้่าจะทาํไดอ้ย่างไร และเพราะอะไรจึงควรทาํ   

2. การฝึกปฏิบัติ จะเป็นโอกาสท่ีผูเ้ขา้อบรมจะไดม้ีประสบการณต์รงกบัการใชท้กัษะ ก่อนท่ีจะนาํไปใชท่ี้บา้นในกรณีท่ีเป็น

ผูป้กครอง หรือสาํหรบัผูเ้ขา้อบรมขณะนีก้็คือการเอาไปใชใ้นขณะท่ีกาํลงัดาํเนินการอบรมใหพ่้อแม่เด็กอยู่   

3. ทาํไดอ้ย่างไร: ท่ีจรงิแลว้คณุจะตอ้งขา้มขัน้ตอนของการทาํไดอ้ย่างไรไปก่อนสาํหรบักิจกรรมนี ้ เพราะจะตอ้งอภิปราย

กนัในวนัท่ีสองของการอบรม ในตอนท่ีจะตอ้งเรียนรูว้ิธีนาํผูป้กครองใหใ้ชบ้ทบาทสมมตุใินการฝึกปฏิบัติทกัษะ  

4. เพราะอะไร: ขอใหผู้เ้ขา้อบรมอธิบายวา่เพราะอะไรเขาจงึจะตอ้งฝึกปฏิบตัิทกัษะเหล่านีก้่อนท่ีจะนาํไปใชท่ี้บา้นหรือใน

ชั่วโมงของการอบรม  

a. คาํถามท่ีอาจใชไ้ดเ้พ่ือช่วยกระตุน้การอภิปราย: 

1. ทาํไมเราจึงควรจะฝึกปฏิบตัิทกัษะก่อนท่ีจะเอาไปใชใ้นชวีิตจรงิ?  

2. การฝึกปฏิบตัิจะมีประโยชนต์่อผูป้กครองหรือแมก้ระทั่งต่อตวัคณุเองอยา่งไร?  

b. คาํแนะนาํท่ีอาจไดร้บัจากผูเ้ขา้อบรม: 

1. การฝึกปฏิบตัิจะช่วยเสรมิสรา้งความมั่นใจเวลาท่ีเอาไปใชจ้รงิ 

2. เป็นโอกาสท่ีผูป้กครองจะไดฝึ้กซอ้มทกัษะใหม่ ๆ ในขณะท่ีไดร้บัการสนบัสนนุและแนะนาํจากวิทยากร  

3. เป็นโอกาสท่ีวิทยากรจะไดต้รวจสอบใหม้ั่นใจก่อนวา่ผูป้กครองเขา้ใจทกัษะใหม่หรือไมก่่อนท่ีจะเอาไปใชจ้รงิท่ีบา้น 

4. ช่วยส่งเสรมิการยอมรบัของผูป้กครองวา่ทกัษะการเลีย้งดเูด็กบางอย่างนัน้มีประโยชนจ์รงิ 

เป้าหมายของผู้ปกครอง – เรามาทีน่ี่เพื่ออะไร? (15 นาท)ี 

ขอ้สงัเกตสาํหรบัวิทยากรฝึกอบรม (Trainer):  

คาํแนะนาํสาํหรบัวิธีการนาํเสนอการอบรมในส่วนนีจ้ะอยู่ในหนา้ 16-17 ของคูม่ือวิทยากร ควรสาธิตกิจกรรมนีโ้ดยใหว้ิทยากรเพียง

สองหรือสามคนสมมตุิตวัเองเป็นผูป้กครอง วิทยากรจะมีโอกาสฝึกกาํหนดเป้าหมายสาํหรบัผูป้กครองอยา่งละเอียดกวา่นีใ้นวนั

สดุทา้ยของการอบรม ในชว่งของการใหค้าํแนะนาํปรกึษาเป็นรายบคุคล   

คณุควรใชโ้อกาสนีส้าธิตการยอมรบั สาํรวจ เชือ่มโยง ในวิธีการแบบ AECP ดว้ย 

คณุควรใชเ้วลาประมาณ 15 นาทเีท่านัน้เพือ่สาธิตกจิกรรมนีก้่อนจะหยดุพกัรบัประทานอาหารกลางวนั   
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หน่วยการเรียนรู้ที ่2: ชั่วโมงทีห่น่ึง – การใช้เวลาตามลาํพังกบัเด็ก  

การเตรียมตวั 

1. ทบทวนเนือ้หาของชัว่โมงทีห่นึง่จากคูม่ือวทิยากรกอ่นนาํการอบรมในส่วนนี ้(หนา้ 73 ถึง 106)  

2. ทบทวนกอ้นอิฐบล็อกท่ีสาํคญัของชั่วโมงนี ้ 

ขอ้สงัเกตสาํหรบัวทิยากรฝึกอบรม  

เริ่มการอบรมหน่วยการเรียนรูนี้โ้ดยการอธิบายใหผู้เ้ขา้อบรมฟังวา่ตอนนีเ้รากาํลงัเขา้สู่ชัว่โมงทีห่นึง่ของหลกัสตูรการอบรมพ่อแม่

แลว้ คณุจะสาธิตการนาํการอบรมชั่วโมงนีโ้ดยใหผู้เ้ขา้อบรมสวมบทบาทเป็นผูป้กครอง: 

1. คณุอาจจาํลองสถานการณโ์ดยการกล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้อบรมหลงัจากท่ีกลบัมาจากพกัอาหารกลางวนั เหมือนกบัวา่เขา

เป็นผูป้กครองท่ีเพ่ิงมาถงึในชั่วโมงแรกของการอบรม (เช่นกล่าวว่า “ขอตอ้นรบัทกุท่านเขา้สู่ชั่วโมงแรกของการอบรมเร่ือง

การเลีย้งดเูด็กเพ่ือใหม้ีสขุภาพดตีลอดชีวติ!”) 

2. สาธิตการชมโดยการขอบคณุทกุคนท่ีสละเวลามาเขา้รบัการอบรมแมว้า่จะมีภารกจิหรือเร่ืองตอ้งรบัผิดชอบมากมายใน

ชีวิตก็ตาม 

3. ฉายภาพบา้นแห่งการเกือ้หนนุแลว้ชีใ้หด้วูา่ตอนนีเ้รากาํลงัอยูต่รงไหนของบา้น (คือ ระดบัล่างสดุของฝาผนงับา้น)  

4. อธิบายภาพรวมสัน้ ๆ ของวตัถปุระสงคห์ลกัของชั่วโมงทีห่นึ่ง คือ: 

ผูป้กครอง/ผูดู้แลเดก็จะไดเ้รียนรูท้กัษะการดงึความสนใจใหเ้ดก็มส่ีวนร่วมในกิจกรรมการใชเ้วลาตามลาํพงักบัเดก็ เพือ่

พฒันาความผูกพนั/ความสมัพนัธ์ทีม่ั่นคงระหว่างผูป้กครองกบัเดก็  
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การใช้เวลาตามลาํพงักับเดก็  

เร่ืองเล่าพร้อมภาพประกอบ (30 นาท)ี 

เร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบจะอยู่ในหนา้ 88 (เร่ืองท่ี 1) หนา้ 91 (เร่ืองท่ี 2) และหนา้ 94 (เร่ืองท่ี 3) ของคู่มือวทิยากร  

คณุควรสาธิตวธีิการเตรียมกระดาษฟลิปชารต์โดยการเขียน “การใชเ้วลาตามลาํพงักบัเดก็” บนหวักระดาษ แลว้แบ่งหนา้กระดาษ

ออกเป็นสองส่วนตามแนวขวาง - ทาํไดอ้ย่างไร และ เพราะอะไร – เช่นเดียวกนักบัตอนท่ีทาํกิจกรรม การยอมรบั สาํรวจ เชือ่มโยง 

และฝึกปฏิบตั ิ 

1. อ่านเร่ืองเล่ากบัผูป้กครอง  

2. พิจารณารายละเอียดของส่ิงท่ีตวัละครทาํ พฤติกรรม และอารมณ ์ 

3. ใชค้าํถามสาํหรบัเร่ืองนีท่ี้มีอยู่ในคู่มือใหค้รบ  

4. ช่วยใหผู้ป้กครองมองเห็นวา่กอ้นอิฐบล็อกสาํคญัท่ีเชื่อมโยงกบัเร่ืองนีม้ีอะไรบา้ง 

ในขณะท่ีคณุกาํลงัพดูคยุกบักลุ่มเก่ียวกบัเร่ืองเล่า วิทยากรรว่มของคณุควรจดบนัทึกกอ้นอิฐบลอ็กท่ีผูเ้ขา้อบรมเสนอขึน้มา วา่

การใชเ้วลาตามลาํพงักบัเด็ก ควรทาํอย่างไร โดยบนัทึกลงท่ีครึง่บนของกระดาษฟลิปชารต์  

ขอ้สงัเกต: ถา้คณุกาํลงันาํการอบรมอยู่คนเดยีว คณุควรขอใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมคนหนึง่ออกมาเป็นวทิยากรร่วมเสมอ เพือ่เป็นการ

สาธิตใหดู้วา่เวลาทีต่อ้งนาํการอบรมโดยวทิยากรสองคนร่วมทมีกนัจะทาํไดอ้ยา่งไร  

การอภปิรายกลุ่ม (30 นาท)ี 

คาํถามท่ีควรใชใ้นการอภิปรายกลุ่มจะอยูใ่นหนา้ 89 (สาํหรบัเร่ืองท่ี 1) หนา้ 92 (เร่ืองท่ี 2) และหนา้ 95 (เร่ืองท่ี 3) ของคูม่ือวิทยากร  

คณุควรถามกลุ่มถงึความสาํคญัของการใชเ้วลาตามลาํพงักบัเด็ก สาํหรบักลุ่มอายตุ่าง ๆ (เดก็วยัหดัเดนิ วยัเดก็ตอนตน้ วยัเดก็

ตอนกลาง) 

วิทยากรรว่มควรบนัทึกคาํแนะนาํจากกลุ่ม วา่เพราะอะไรผูป้กครองจงึควรใชเ้วลาตามลาํพงักบัเด็กลงบนครึง่ล่างของกระดาษฟ

ลิปชารต์  
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การฝึกทกัษะ (30 นาท)ี 

กิจกรรมนีจ้ะเป็นครัง้แรกท่ีผูเ้ขา้อบรมจะไดฝึ้กปฏิบตัิในกลุ่มในบทบาทของผูป้กครอง คณุและวิทยากรรว่มจงึตอ้งแสดงแบบอย่าง

ใหด้วูา่จะช่วยใหผู้ป้กครองฝึกทกัษะไดอ้ยา่งไร โดยทาํตามขัน้ตอนต่อไปนี:้ 

1. กาํหนดบทบาทสาํหรบัการฝึกปฏิบตัิในกลุ่มใหญ่ (เช่น ใหเ้ป็นผูป้กครอง และ เดก็)  

2. กาํหนดสถานการณแ์ละใชพื้น้ท่ีใหเ้หมาะสม  

3. อธิบายใหช้ดัเจนว่า “ผูป้กครอง” และ “เด็ก” จะตอ้งทาํอะไรในขณะฝึกปฏิบตัิในกลุ่ม  

4. คอยใหค้วามชว่ยเหลือผูเ้ขา้อบรมในขณะฝึกปฏิบตัใินกลุ่ม (คอยเป็นเงาอยูข่า้งหลงั)  

5. เมื่อฝึกปฏิบตัิเสรจ็แลว้ใหส้รุปทบทวนกบั “ผูป้กครอง” วา่ประสบการณน์ัน้เป็นอยา่งไร รูส้กึอย่างไร  

6. สรุปทบทวนกบั “เด็ก” ว่าประสบการณน์ัน้เป็นอยา่งไร รูส้กึอยา่งไร 

7. ขอบคณุและแสดงความชื่นชมผูเ้ขา้อบรมท่ีไดฝึ้กปฏิบตัิในกลุ่มใหญ่  

ใหอ้าสาสมคัรออกมาฝึกใหท้กุคนดหูน่ึงคู่ก่อนโดยมวีิทยากรคอยช่วยนาํให ้ หลงัจากนีใ้หจ้บัคู่ทัง้หมดแลว้ฝึกไปพรอ้มกนั วิทยากร

คอยใหค้วามชว่ยเหลือไปรอบ ๆ ขณะท่ีกาํลงัฝีก: 

1. ฝึกเป็นคู่ ๆ ในขณะท่ีวิทยากรคอยใหค้วามชว่ยเหลือไปรอบกลุ่ม  

2. หลงัจากฝึกเสรจ็ใหส้รุปทบทวนประสบการณ ์ 

3. ขอบคณุและชมผูเ้ขา้อบรม  

คาํถามทีค่วรถามตอนใกล้จบช่ัวโมงทีห่นึ่ง: 

• คณุรูส้กึอย่างไรเวลาท่ีทาํกจิกรรมนีใ้นฐานะท่ีเป็นผูป้กครองท่ีมาเขา้อบรม? 

• คณุสงัเกตเห็นการใชท้กัษะการนาํการอบรมอะไรบา้ง ในขณะท่ีฉนักาํลงันาํใหท้าํกิจกรรมเหล่านี?้ 

• มีอะไรเก่ียวกบัเร่ืองนีท่ี้คณุกงัวลใจไหมหากคณุจะตอ้งนาํการอบรมในฐานะวิทยากร? 

ข้อสังเกต: คณุจะถามเพียงสองสามคาํถามเท่านัน้ก็ได ้ ประเด็นสาํคญัคือตอ้งการใหเ้ขาเริม่คิดถงึบทบาทของตนเองในฐานะ

วิทยากรมากกว่า! 

พักรับประทานอาหารว่าง  
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หน่วยการเรียนรู้ที ่3: ชั่วโมงทีส่อง – การพูดคุยกนัเกี่ยวกับอารมณค์วามรู้สึก  

การเตรียมตวั  

1. ทบทวนเนือ้หาของชัว่โมงทีส่องจากคูม่ือวทิยากรกอ่นนาํการอบรมในส่วนนี ้(หนา้ 107 ถึงหนา้ 132 

2. ทบทวนกอ้นอิฐบล็อกท่ีสาํคญัของชั่วโมงนี ้ 

ขอ้สงัเกตสาํหรบัวทิยากรฝึกอบรม 

เริ่มหน่วยการเรียนรูนี้โ้ดยการอธิบายใหผู้เ้ขา้อบรมฟังวา่ตอนนีก้าํลงัจะเขา้สู่ชัว่โมงทีส่องของหลกัสตูรการอบรมแลว้ คณุจะสาธิต

การนาํการอบรมชั่วโมงนีต้่อไปโดยใหท้กุคนสวมบทบาทเป็นผูป้กครองท่ีมารบัการอบรม: 

1. คณุอาจจาํลองสถานการณโ์ดยการกล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้อบรมหลงัจากท่ีกลบัมาจากพกัรบัประทานอาหารวา่ง เหมือนกบั

ว่าเขาเป็นผูป้กครองท่ีเพ่ิงมาถงึในชั่วโมงท่ีสองของการอบรม (เชน่กล่าวว่า “ขอตอ้นรบัทกุท่านเขา้สูช่ั่วโมงท่ีสองของการ

อบรมเร่ืองการเลีย้งดเูด็กเพ่ือใหม้ีสขุภาพดีตลอดชีวติ!”) 

2. สาธิตการชมโดยการขอบคณุทกุคนท่ีสละเวลามาเขา้รบัการอบรมแมว้า่จะมีภารกจิหรือเร่ืองตอ้งรบัผิดชอบมากมายใน

ชีวิตก็ตาม 

3. ชีใ้หด้ท่ีูภาพบา้นแห่งการเกือ้หนนุว่าตอนนีเ้รากาํลงัอยู่ตรงไหนของบา้น (คือ ระดบัท่ีสองของฝาผนงับา้น 

4. อธิบายภาพรวมสัน้ ๆ ของวตัถปุระสงคห์ลกัของชั่วโมงทีส่อง คือ: 

ผูป้กครอง/ผูดู้แลเดก็มีความตระหนกัถึงอารมณ์ของตนเองและวธีิบอกเล่าเพือ่ทีจ่ะจดัการปรบัหรือควบคมุอารมณ์  
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การพูดคุยเกี่ยวกับอารมณค์วามรู้สึก  

เกมเดาใจ – บอกชือ่อารมณ์ (10 นาท)ี 

กิจกรรมนีม้าจากชั่วโมงท่ีสองของการอบรม (หนา้ 117) ซึ่งจะช่วยใหพ่้อแม่/ผูด้แูลเดก็ระบอุารมณไ์ด ้ โดยอาศยัการสงัเกต

พฤติกรรมหรือท่าทางของคน และจะสอนใหใ้ชค้าํพดูเพ่ือบรรยายความรูส้กึดว้ย 

และเป็นกิจกรรมท่ีสนกุหลงัจากท่ีผูเ้ขา้อบรมตอ้งนั่งอยู่นานแลว้ดว้ย! 

1. ขอใหจ้บัคู่  

2. ตกลงกนัว่าใครจะเป็นเบอร ์1 ใครจะเป็นเบอร ์2 

3. คนท่ี 1 เลือกอารมณห์น่ึงอยา่งแลว้แสดงอารมณน์ัน้ออกมาโดยสีหนา้และท่าทาง  

4. คนท่ี 2 พยายามเดาวา่เป็นอารมณอ์ะไรแลว้บอกชื่อ “คณุกาํลงัรูส้กึ _____” 

5. สลบับทบาทกนัแลว้ทาํซํา้อีกครัง้  

6. พดูคยุกนัว่าการเดาอารมณโ์ดยสงัเกตจากการแสดงออกทางรา่งกายเป็นอย่างไรบา้ง  

เร่ืองเล่าพร้อมภาพประกอบ (20 นาท)ี 

เร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบจะอยู่ในหนา้ 118 (เร่ืองท่ี 4) และหนา้ 121 (เร่ืองท่ี 5) ของคูม่ือวทิยากร  

คณุควรสาธิตวธีิการเตรียมกระดาษฟลิปชารต์โดยการเขียน “การพูดคยุเกีย่วกบัอารมณ์ความรูส้กึ” บนหวักระดาษ แลว้แบ่ง

หนา้กระดาษออกเป็นสองส่วนตามแนวขวาง - ทาํไดอ้ย่างไร และ เพราะอะไร – เช่นเดยีวกนักบัตอนท่ีทาํกจิกรรม การยอมรบั 

สาํรวจ เชือ่มโยง และฝึกปฏิบตั ิ

1. อ่านเร่ืองเล่ากบัผูป้กครอง  

2. พิจารณารายละเอียดของส่ิงท่ีตวัละครทาํ พฤติกรรม และอารมณ ์ 

3. ใชค้าํถามสาํหรบัเร่ืองนีท่ี้มีอยู่ในคู่มือใหค้รบ  

4. ช่วยใหผู้ป้กครองมองเห็นวา่กอ้นอิฐบล็อกสาํคญัท่ีเชื่อมโยงกบัเร่ืองนีม้ีอะไรบา้ง 

ในขณะท่ีคณุกาํลงัพดูคยุกบักลุ่มเก่ียวกบัเร่ืองเล่า วิทยากรรว่มของคณุควรจดบนัทึกกอ้นอิฐบลอ็กท่ีผูเ้ขา้อบรมเสนอขึน้มา วา่

การพูดคยุกบัเดก็เรือ่งอารมณ์ความรูส้กึ ควรทาํอย่างไร โดยบนัทึกลงท่ีครึง่บนของกระดาษฟลิปชารต์  

ขอ้สงัเกต: ถา้คณุกาํลงันาํการอบรมอยู่คนเดยีว คณุควรขอใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมคนหนึง่ออกมาเป็นวทิยากรร่วมเสมอ เพือ่เป็นการ

สาธิตใหดู้วา่เวลาทีต่อ้งนาํการอบรมโดยวทิยากรสองคนร่วมทมีกนัจะทาํไดอ้ยา่งไร  
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การอภปิรายกลุ่ม (20 นาท)ี 

คาํถามท่ีควรใชใ้นการอภิปรายกลุ่มจะอยูใ่นหนา้ 119 (สาํหรบัเร่ืองท่ี 4) และหนา้ 122 (เร่ืองท่ี 5) ของคู่มือวทิยากร  

คณุควรถามกลุ่มถงึความสาํคญัของการพูดคยุกบัเดก็เรือ่งอารมณ์ความรูส้กึ สาํหรบักลุ่มอายตุา่ง ๆ (เดก็วยัหดัเดนิ วยัเดก็ตอนตน้ 

วยัเดก็ตอนกลาง) 

วิทยากรรว่มควรบนัทึกคาํแนะนาํจากกลุ่ม ว่าเพราะอะไรผูป้กครองจงึควรพดูคยุเร่ืองอารมณค์วามรูส้กึกบัเดก็ลงบนครึง่ล่างของ

กระดาษฟลิปชารต์  

 

การฝึกทกัษะ (25 นาท)ี 

กิจกรรมนีจ้ะเป็นครัง้ท่ีสองท่ีผูเ้ขา้อบรมจะไดฝึ้กปฏิบตัใินกลุ่มในบทบาทของผูป้กครอง คณุและวิทยากรรว่มจงึตอ้งแสดง

แบบอย่างใหด้วู่าจะชว่ยใหผู้ป้กครองฝึกทกัษะไดอ้ยา่งไร โดยทาํตามขัน้ตอนต่อไปนี:้ 

1. กาํหนดบทบาทสาํหรบัการฝึกปฏิบตัิในกลุ่มใหญ่ (เช่น ใหเ้ป็นผูป้กครอง และ เดก็)  

2. กาํหนดสถานการณแ์ละใชพื้น้ท่ีใหเ้หมาะสม  

3. อธิบายใหช้ดัเจนว่า “ผูป้กครอง” และ “เด็ก” จะตอ้งทาํอะไรในขณะฝึกปฏิบตัิในกลุ่ม  

4. คอยใหค้วามชว่ยเหลือผูเ้ขา้อบรมในขณะฝึกปฏิบตัใินกลุ่ม (คอยเป็นเงาอยูข่า้งหลงั)  

5. เมื่อฝึกปฏิบตัิเสรจ็แลว้ใหส้รุปทบทวนกบั “ผูป้กครอง” วา่ประสบการณน์ัน้เป็นอยา่งไร รูส้กึอย่างไร  

6. สรุปทบทวนกบั “เด็ก” ว่าประสบการณน์ัน้เป็นอยา่งไร รูส้กึอยา่งไร 

7. ขอบคณุและแสดงความชื่นชมผูเ้ขา้อบรมท่ีไดฝึ้กปฏิบตัิในกลุ่มใหญ่  

ใหอ้าสาสมคัรออกมาฝึกใหท้กุคนดหูน่ึงคู่ก่อนโดยมวีิทยากรคอยช่วยนาํให ้ หลงัจากนีใ้หจ้บัคู่ทัง้หมดแลว้ฝึกไปพรอ้มกนั วิทยากร

คอยใหค้วามชว่ยเหลือไปรอบ ๆ ขณะท่ีกาํลงัฝีก: 

1. ฝึกเป็นคู่ ๆ ในขณะท่ีวิทยากรคอยใหค้วามชว่ยเหลือไปรอบกลุ่ม  

2. หลงัจากฝึกเสรจ็ใหส้รุปทบทวนประสบการณ ์ 

3. ขอบคณุและชมผูเ้ขา้อบรม  

 

 

คาํถามทีค่วรถามตอนใกล้จบช่ัวโมงทีส่อง: 

• คณุรูส้กึอย่างไรเวลาท่ีทาํกจิกรรมนีใ้นฐานะท่ีเป็นผูป้กครองท่ีมาเขา้อบรม? 

• คณุสงัเกตเห็นการใชท้กัษะการนาํการอบรมอะไรบา้ง ในขณะท่ีฉนักาํลงันาํใหท้าํกิจกรรมเหล่านี?้ 
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• มีอะไรเก่ียวกบัเร่ืองนีท่ี้คณุกงัวลใจไหมหากคณุจะตอ้งนาํการอบรมในฐานะวิทยากร? 

ข้อสังเกต: คณุจะถามเพียงสองสามคาํถามเท่านัน้กไ็ด ้ ประเด็นสาํคญัคือตอ้งการใหเ้ขาเริม่คิดถงึบทบาทของตนเองในฐานะ

วิทยากรมากกว่า! 

หน่วยการเรียนรู้ที ่4: ระยะต่าง ๆ ของพัฒนาการเดก็ (45 นาท)ี 

รายละเอียดของระยะตา่ง ๆ ของพฒันาการเด็กและพฤติกรรมสาํคญัท่ีบ่งบอกระยะของพฒันาการจะอยูใ่นหนา้ 69-71 ของคูม่ือ

วทิยากร  

วิทยากรจะตอ้งมคีวามรูเ้ก่ียวกบัพฤติกรรมสาํคญั (milestones) ท่ีบ่งบอกแต่ละระยะของพฒันาการ ผูเ้ขา้อบรมหลายคนอาจเคย

ไดเ้รียนทฤษฎีพฒันาการเด็กหรือเคยฝึกปฏิบตัมิาบา้งแลว้ แต่อีกหลายคนอาจยงัไม่คุน้เคยกบัระยะต่าง ๆ ของพฒันาการเด็ก และ

แมว้า่หลกัสตูรการอบรมของ PLH-YC จะเป็นการอบรมผูป้กครองเป็นกลุ่ม เราควรจะใหค้วามสนใจกบัผูป้กครองเฉพาะรายดว้ย 

ยิ่งคณุคุน้เคยกบัระยะต่าง ๆ ของพฒันาการเด็กมากเท่าไหร ่คณุก็จะสามารถช่วยเหลือพ่อแมใ่หจ้ดัการกบัความทา้ทายท่ีแต่ละคน

ตอ้งเผชญิไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

ความขดัแยง้ระหว่างผูป้กครองกบัเด็กมกัจะมีสาเหตมุาจากการท่ีผูป้กครองมีความคาดหวงัต่อเดก็ท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพความ

เป็นจรงิ ทาํใหเ้ด็กไม่สามารถทาํไดต้ามท่ีผูป้กครองคาดหวงั และผูป้กครองยงัมกัจะไม่เขา้ใจความเปล่ียนแปลงท่ีเด็กตอ้งประสพ

ในขณะท่ีกาํลงัเติบโตขึน้อีกดว้ย  

กิจกรรมวาดรูป (30 นาท)ี 

1. แบ่งผูเ้ขา้อบรมออกเป็น 3 กลุ่ม: 

a. วยัหดัเดิน: 2 ถึง 3 ขวบ  

b. วยัเด็กตอนตน้: 4 ถึง 6 ขวบ 

c. วยัเด็กตอนกลาง: 7 ถงึ 9 ขวบ  

2. มอบกระดาษฟลิปชารต์หน่ึงแผ่นพรอ้มกบัปากกาและสีเทียนใหแ้ต่ละกลุ่ม  

3. ขอใหว้าดรูปเด็กหนึ่งรูปตามวยัท่ีไดร้บัมอบหมาย (ใหต้กลงกนัเองในกลุ่มว่าจะใหเ้ป็นเด็กหญิงหรือเด็กชาย) ควรให้

เป็นภาพใหญ่และอยูต่รงกลางของกระดาษ  

4. เขียนคาํบรรยายหรือวาดภาพรอบ ๆ ตวัเดก็เพ่ือบอกส่ิงต่อไปนี:้ 

a. ชื่อของเด็ก  

b. ส่ิงท่ีเด็กชอบหรือไม่ชอบ   

c. ส่ิงท่ีเด็กสามารถทาํไดแ้ละยงัทาํไม่ได ้ทัง้ดา้นรา่งกาย จิตใจ และสงัคม  

d. ส่ิงท่ีเด็กจาํเป็นตอ้งไดร้บัจากผูป้กครอง/ผูด้แูล  

5. ขอใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยพิจารณาดว้ยว่าความตอ้งการเหล่านีจ้ะตา่งออกไปอย่างไรถา้เด็กมคีวามพิการ 
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6. ขอใหแ้ต่ละกลุ่มแนะนาํ “เด็กของกลุ่ม” ท่ีวาดไวใ้หก้ลุ่มใหญ่รูจ้กั 

7. เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้อบรมเพ่ิมเตมิอะไรก็ไดท่ี้กลุ่มอาจลืมหรือตกหล่นไป  

อภปิรายกลุ่ม (15 นาท)ี 

คณุอาจใชค้าํถามต่อไปนีเ้พ่ือชว่ยใหผู้เ้ขา้อบรมคดิทบทวนวา่เพราะอะไรการรูเ้ก่ียวกบัแต่ละระยะของพฒันาการเด็กจึงสาํคญั

สาํหรบัการอบรมในหลกัสตูร PLH-YC: 

• เพราะอะไรเราจึงตอ้งรูว้่าลกูของผูป้กครองอยูใ่นระยะไหนของพฒันาการในขณะท่ีเรานาํการอบรม? 

• ความรูนี้จ้ะทาํใหเ้ราชว่ยเหลือผูป้กครองไดอ้ยา่งไร?  

• ความเขา้ใจเร่ืองระยะตา่ง ๆ ของพฒันาการเดก็จะมีประโยชนต์่อผูป้กครองอยา่งไร? 

 

ภาพที ่8 ผู้เข้าอบรมกาํลังนําเสนอในชว่งการทาํกิจกรรมเร่ืองระยะต่าง ๆ ของพัฒนาการเด็ก 
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กิจกรรม ถูก/ผิด (15 นาท)ี 

จดุประสงคข์องกจิกรรมนีค้ือช่วยใหผู้เ้ขา้อบรมระบคุวามเขา้ใจผิดหรือความเชื่อผิด ๆ เก่ียวกบัพฒันาการเด็กได ้ 

คาํแนะนําสาํหรับการนํากจิกรรม  

1. แบ่งผูป้กครองออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มใหม้ีสมาชิก 4 หรือ 5 คน  

2. แจกกระดาษท่ีตดัเป็นชิน้ แต่ละชิน้มีหมายเลขตัง้แต่ 1 ถงึ 10 

3. อ่านขอ้ความจากรายการ ถกู/ผิด ขา้งล่าง  

4. ใหเ้วลากลุ่ม 30 วินาทีเพ่ือตดัสินว่าขอ้ความนัน้ถกูหรือผดิ ใหเ้ขยีนคาํตอบลงถดัจากตวัเลขในกระดาษ  

5. อ่านทีละขอ้ความขา้งล่างจนหมด  

6. ดทูบทวนคาํตอบสาํหรบัขอ้ความเหล่านัน้แลว้เฉลยคาํตอบพรอ้มกบัอธิบายเหตผุล (ดขูา้งล่าง) 

7. เปิดโอกาสใหอ้ภิปรายกนัสัน้ ๆ หากมีประเด็นไหนไม่ชดัเจน 

8. ขอใหก้ลุ่มนบัว่าตอบถกูก่ีขอ้  

9. ใหร้างวลังา่ย ๆ แก่กลุม่ท่ีตอบถกูมากท่ีสดุ (เช่น ขนม สติก๊เกอร ์หรือใหก้ลุ่มปรบมือชมเชย) 

10. ชมผูเ้ขา้อบรมทกุคนท่ีมีส่วนรว่ม  

คาํถามทีค่วรใช้ในชว่งทบทวนหลังทาํกิจกรรม ถูก/ผิด: 

นาํการอภิปรายสัน้ ๆ เพ่ือทบทวนประสบการณจ์ากการทาํกจิกรรมในฐานะเป็นผูป้กครอง 

• การสวมบทบาทเป็นผูป้กครองในกิจกรรมนีท้าํใหรู้ส้กึอยา่งไร?  

• กิจกรรมนีจ้ะชว่ยใหพ่้อแม่ลดการเขา้ใจผิดเก่ียวกบัพฒันาการเดก็ไดอ้ย่างไร?  

• ส่วนไหนของกิจกรรมนีท่ี้คณุกงัวลใจหากคณุจะตอ้งนาํการอบรมใหผู้ป้กครอง? 
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ข้อความทีใ่ช้ในเกม ถูก/ผิด  

ข้อ ข้อความ ถูก/ผิด  

1 คณุจะทาํหนา้ท่ีของผูป้กครองไดด้ีกวา่หากคณุรูส้กึมั่นใจในความสามารถท่ีจะดแูลเด็กของคณุ  ถกู 

ความรบัผิดชอบต่อการเอาใจใส่ เลีย้งด ู และปกป้องคุม้ครองเดก็เป็นงานเตม็เวลา บ่อยครัง้คณุอาจรูส้กึหวั่นใจ สบัสน 

หงดุหงดิ ขดัขอ้ง และตื่นเตน้ สาํหรบัผูด้แูลเด็กคณุจะถกูคาดหวงัใหด้แูลลกูคนอ่ืนและอาจตอ้งรบัผิดชอบดา้นอ่ืน ๆ ใน

ครอบครวัและทาํงานอย่างอ่ืนดว้ย ดงันัน้ยิง่คณุมีความมั่นใจในความสามารถของตนเองท่ีจะดแูลเด็ก คณุก็จะทาํไดด้ี

ยิ่งขึน้ น่ีคือเป้าหมายของ PLH-YC! 

2 สมองจะพฒันาเรว็ขึน้เมื่อลกูอยูใ่นวยัเรียน  ผิด 

พฒันาการสมองเริ่มตัง้แต่กอ่นคลอด ระหว่างเวลา 1000 วนัตัง้แต่ปฏิสนธิจนถงึสองขวบ สมองของเด็กจะพฒันาเรว็

มากกวา่ชว่งเวลาอ่ืนตลอดชวีิต ลกูของคณุตอ้งการอาหารท่ีดตี่อสขุภาพ ความสมัพนัธท่ี์มั่นคง ความรกัความอบอุ่น 

สภาดแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและโอกาสในการเรียนรูใ้หม้ากท่ีสดุเพ่ือช่วยใหเ้ขาพฒันาในช่วงเวลาท่ีสาํคญัยิง่นี ้

ผลประโยชนที์เขาไดร้บัจะมีผลไปตลอดชีวติ!  

3 เด็กเล็กจะเรียนรูไ้ดด้ีกว่าจากการสาํรวจและการเล่น ไม่ใช่การบอกใหท้าํอะไรตา่ง ๆ   ถกู 

หลกัฐานจากการวจิยัแสดงใหเ้ห็นว่าเด็กเรียนรูจ้ากการลงมือทาํส่ิงต่าง ๆ โดยเฉพาะจากการเล่น การสรา้งโอกาสใหเ้ด็ก

ไดส้าํรวจโลกรอบตวัผ่านการเล่นจึงเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุท่ีจะชว่ยใหเ้ขาไดเ้รียนรู ้  

4 คณุควรพดูกบัลกูตัง้แตก่่อนท่ีเขาจะพดูได ้ ถกู 

เด็กเรียนรูท่ี้จะส่ือสารโดยการฟังและดคูนอ่ืน ๆ เขาจะเรียนรูไ้ดด้ยีิ่งขึน้ถา้คณุพดูกบัเขาโดยตรง คณุจะกระตุน้พฒันาการ

ทางภาษาและทกัษะการส่ือสารของเดก็ไดโ้ดยการโตต้อบทัง้ดว้ยคาํพดูและท่าทางทกุครัง้ท่ีเดก็พดูหรือทาํอะไร หรือ

แสดงความสนใจอะไร  

5 คณุควรดลุกูทกุครัง้ท่ีเขาหยิบของใส่ปาก  ผิด 

เด็กเล็กมกัจะเอาของใส่ปากเพราะปากเป็นบรเิวณท่ีรบัความรูส้กึท่ีละเอียดอ่อนมาก ควรคอยดใูหม้ั่นใจว่าของท่ีเด็กเอา

ใส่ปากนัน้สะอาดและปลอดภยั หากเด็กเอาอะไรท่ีไม่ปลอดภยัใส่ปาก ใหห้ยิบออกแลว้เอาอย่างอ่ืนท่ีสะอาดและ

ปลอดภยัใหแ้ทน เด็กจะคน้หาส่ิงใหม ่ ๆ และเรียนรูท้กัษะใหม ่ ๆ อยู่เสมอ จึงจาํเป็นตอ้งมีสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาด 

ปลอดภยั และปกป้องเดก็จากความเส่ียงต่ออบุตัิเหตแุละการบาดเจ็บในขณะท่ีเขากาํลงัเล่นและเรียนรูอ้ยู่   

6 เด็กชอบทาํของตกหล่นเพราะอยากกวนใจพ่อแม่  ผิด 

เวลาท่ีเด็กทาํของหล่นเขากาํลงัเรียนรูอ้ยู่! การทาํของหล่นอาจเป็นอบุตัิเหตกุ็ได ้ แตบ่างครัง้ก็เกดิจากความอยากรูข้อง

เด็กว่าจะเกิดอะไรขึน้ นานแค่ไหนกว่าจะเกิดเสียง และคนอ่ืน ๆ จะมีปฏิกิรยิาอย่างไร  

7 เด็กเรียนรูไ้ดจ้ากการเล่นกบัหมอ้ กระทะ ถว้ย และชอ้น  ถกู 

เด็กไมจ่าํเป็นตอ้งมีของเล่นท่ีซือ้มาจากรา้นเสมอ เขาเรียนรูจ้ากของใชใ้นบา้นได ้ เขาเรียนรูไ้ดม้ากจากการทาํส่ิงต่าง ๆ 

ดว้ยตวัเอง เช่น การเรียนรูว้ิธีกินอาหารดว้ยชอ้นสอ้มโดยไม่ทาํใหห้กเลอะเทอะเป็นการช่วยพฒันาทกัษะทางรา่งกาย เดก็

ยงัเรียนรูจ้ากการเลียนแบบส่ิงท่ีคนอ่ืนทาํดว้ย เช่น หากคณุตอ้งการสอนใหเ้ด็กกินอาหารชนิดใหม่ คณุอาจจะตอ้งกินให้

เขาดกู่อน   

8 ความรบัผิดชอบในการเลีย้งดเูดก็คือการทาํใหเ้ดก็ไดก้ินอ่ิมเท่านัน้  ผิด 

การใหก้ินอาหารเป็นเร่ืองสาํคญัมาก แตก่ารเลีย้งดเูดก็จะตอ้งมีทัง้ใหก้ินอ่ิม และการคอยเอาใจใส่ใหเ้ดก็สะอาด ใหค้วาม

รกั ส่ือสารกบัเด็ก และตอบสนองความตอ้งการท่ีจาํเป็น เดก็ควรไดร้บัการปกป้องจากการถกูกระทาํความรุนแรงและการ

ทารุณกรรม ทัง้จากความโกรธตอ่เด็กและรอบ ๆ ตวัเดก็  
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ข้อ ข้อความ ถูก/ผิด  

9 หลายคนสามารถเลีย้งดเูดก็ไดแ้มว้่าจะไม่ไดเ้ป็นผูใ้หก้าํเนิดเด็กกต็าม  ถกู 

แมว้า่แม่จะเป็นผูด้แูลท่ีสาํคญัท่ีสดุสาํหรบัเด็กทารก แต่ผูด้แูลหลกัอาจเป็นพ่อ ยาย หรือสมาชกิในครอบครวัอีกคนหน่ึงก็

ได ้ในบางชมุชนเด็กอาจมีผูด้แูลหลายคน เช่น ยา่ ป้า ลงุ พ่ีสาว พ่ีชาย และเพ่ือนบา้น อาจรว่มกนัหรือแบ่งกนัดแูลเด็ก ท่ี

สาํคญัคือเด็กควรมคีวามสมัพนัธท่ี์ใกลช้ิดกบัคนอยา่งนอ้ยหน่ึงคนท่ีจะใหค้วามรกัและความเอาใจใส่เขาได ้ 

10 ถา้เด็กอายมุากกว่า 6 สปัดาหไ์ปแลว้ การไปพบหมอหรือพยาบาลท่ีคลินิกไมส่าํคญั ผิด 

การไปรบับรกิารจากคลินิกเดก็สาํคญัมาก แมเ้มื่อเดก็อายมุากกวา่ 6 สปัดาหไ์ปแลว้ เพราะเด็กยงัตอ้งทาํส่ิงต่อไปนี ้ คือ 

รบัการฉีดวคัซีนใหค้รบ ไดร้บัการประเมินติดตามพฒันาการเพ่ือว่าหากมีปัญหาจะไดพ้บเสียแตเ่น่ิน ๆ และไดร้บัยาหรือ

บรกิารทางสขุภาพท่ีจาํเป็น  

 

กิจกรรมปิดท้าย (15 นาท)ี 

การจบวนัแรกของการอบรมควรเป็นการสาธิตใหด้วู่าวิทยากรแต่ละคนจะจบชั่วโมงการอบรม PLH-YC อย่างไร  

การมอบหมายกิจกรรมให้ไปทาํทีบ่้าน  

มอบกิจกรรมต่อไปนีใ้หว้ิทยากรไปทาํท่ีบา้น: 

1. ใชเ้วลา 5 นาทีตามลาํพงักบัลกูของคณุคืนนี ้ – ถา้คณุมีลกูอยู่ท่ีบา้น! 

a. ใหล้กูเป็นฝ่ายเลือกว่าจะทาํอะไรและใหค้ณุทาํตามการนาํของลกู  

b. ฝึกทกัษะ บอกตามท่ีคณุมองเห็น  

2. หากคณุไมม่ีลกูหรือไม่มีเด็กอยู่ท่ีบา้น คณุก็ยงัสามารถฝึกทกัษะการใชเ้วลาตามลาํพงักบัแฟนของคณุ หรือเพ่ือน หรือ

ผูใ้หญ่อีกคนหน่ึงได ้ คณุสามารถใหแ้ฟนเลือกวา่จะคยุเร่ืองอะไร แลว้ฝึกทกัษะการฟังอย่างตัง้ใจเพ่ือแสดงใหเ้ขาเห็นว่า

คณุเอาใจใส่เขาจรงิ ๆ  

3. ทบทวนเนือ้หาของชัว่โมงทีห่นึง่และสองในคู่มือวทิยากร  

4. บริหารร่างกายตามท่ีฝึกในชั่วโมงอบรมหลงัจากตื่นนอนตอนเชา้! 

เล่าให้เพือ่นฟังหน่ึงอย่างทีค่ณุได้เรียนรู้วนันี ้ 

ขอใหจ้บัคูก่นั แลว้ใหเ้วลาแต่ละคนหน่ึงนาทีเพ่ือเล่าว่าวนันีไ้ดเ้รียนรูอ้ะไรหนึ่งอย่าง  

วงแห่งความชืน่ชม  

สาธิตการนาํกจิกรรมวงแห่งความชืน่ชมก่อนท่ีจะใหจ้บัคู่ฝึกปฏิบตั ิ 

• ขอใหจ้บัคูก่บัคนท่ีนั่งขา้ง ๆ  

• แต่ละคนชมคู่ของตนเอง การชมจะเก่ียวกบัอะไรก็ได ้แต่ขอใหเ้ป็นการชมท่ีจรงิใจ  
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• แต่ละคนชมตนเอง  

ขอใหผู้เ้ขา้อบรมคิดทบทวนวา่การไดร้บัคาํชมและการเป็นผูช้มทาํใหรู้ส้กึอย่างไรบา้ง  

หยุดพกัสกัครู่  

ทาํกิจกรรมหยดุพกัสกัครูพ่รอ้มกนั คณุอาจทาํแบบสัน้ ๆ ก็ได ้(ประมาณ 1 นาที): 

• หลบัตา  

• สงัเกตความคดิ ความรูส้กึ และความรูส้กึในรา่งกาย (15 วินาที) 

• มุ่งความสนใจไปท่ีลมหายใจ (30 วินาที) 

• ขยายความสนใจออกไปทั่วรา่งกาย แลว้สงัเกตเสียงต่าง ๆ รอบตวั (15 วินาที) 

• ลืมตา  

กิจกรรมปิดท้าย  

เราจะจบชั่วโมงการอบรมดว้ยกิจกรรมอาํลา เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้อบรมตดัสินใจวา่จะใชก้จิกรรมอะไร อาจเป็นการรอ้งเพลงหน่ึง

เพลงหรือปรบมือพรอ้มกนั  

คณุควรขอบคณุทกุคนท่ีมาเขา้อบรมและขอบคณุความมุ่งมั่นของเขาท่ีจะชว่ยพ่อแม่และผูด้แูลเดก็สรา้งบา้นแห่งการเกือ้หนนุ

สาํหรบัครอบครวั!!  
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วันทีส่องของการอบรมวทิยากร  

สรุปย่อและภาพรวมของชั่วโมงนี ้ 

วัตถุประสงคข์องการอบรม  

เมือ่จบวนัทีส่องนีแ้ลว้ ผูเ้ขา้อบรมจะสามารถทาํสิ่งต่อไปนีไ้ด ้ 

• นาํการอบรมชั่วโมงท่ีสามของหลกัสตูร PLH-YC ได ้

• นาํการอภิปรายเร่ืองกิจกรรมท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้น (โดยไมต่อ้งฝึกปฏิบตัิการแกปั้ญหา)  

• นาํกิจกรรมเรือ่งเล่าพรอ้มภาพประกอบและการฝึกทกัษะ  

• เรียนรูเ้ก่ียวกบัการเลีย้งดเูดก็ท่ีมคีวามพิการ  

การเตรียมตัว 

1. อ่านทบทวนคูม่ือวิทยากร PLH-YC บทนาํและชั่วโมงทีส่าม 

2. เตรียมสไลด ์PowerPoint ท่ีเป็นเร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบเพ่ือฝึกปฏิบตั ิ(เอกสารเพ่ิมเติม 1); 

3. เตรียมและพิมพแ์บบฟอรล์งทะเบียน (เอกสารเพ่ิมเติม 2); 

4. เตรียมและพิมพส์ถานการณจ์าํลองสาํหรบัการพดูคยุเร่ืองกจิกรรมทีม่อบใหไ้ปทาํทีบ่า้น (เอกสารเพ่ิมเติม 4); 

5. ติดตามยืนยนัการสั่งจองอาหารกลางวนั เคร่ืองดืม่และอาหารวา่ง  

6. ตรวจสอบและลองเปิดเคร่ืองฉายภาพใหม้ั่นใจว่าใชไ้ดต้ามปกติ   

7. มาถงึหอ้งอบรมก่อนเวลา 30 นาที เพ่ือตรวจสอบวา่ไดจ้ดัหอ้งไวเ้รียบรอ้ยดีแลว้ และเพ่ือจะไดค้อยตอ้นรบัผูเ้ขา้อบรม เป็น

การทาํใหเ้ห็นเป็นตวัอย่างวา่จะตอ้นรบัผูป้กครองอย่างไรเมื่อตนเองตอ้งนาํการอบรมบา้ง  

8. เตรียมพืน้ท่ีสาํหรบัการอบรมโดยจดัเกา้อีเ้ป็นครึง่วงกลมโดยมเีกา้อีส้าํหรบัวิทยากรหลกัอยูใ่นแถวตรงกลางและเกา้อี ้

สาํหรบัวิทยากรรว่มท่ีปลายสดุดา้นหน่ึงของครึง่วงกลม ดา้นท่ีมีกระดาษฟลิปชารต์ใส่ขาตัง้วางอยู ่  
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ภาพรวมของชั่วโมงนี ้ 

ในวนัท่ีสองของการอบรมวทิยากร PLH-YC คณุจะแนะนาํผูเ้ขา้อบรมใหท้าํกิจกรรมหลกัสามกจิกรรมซึง่จะตอ้งใชเ้วลาท่ีนาํการ

อบรม: 

• การอภิปรายเร่ืองกจิกรรมท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้น  

• เร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบ  

• การฝึกทกัษะ  

ผูเ้ขา้อบรมจะมีโอกาสไดฝึ้กนาํกจิกรรมเหล่านีใ้นบทบาทของวิทยากร และไดล้องทาํกิจกรรมเหล่านีใ้นฐานะของผูป้กครอง

เช่นเดียวกนักบัในชั่วโมงก่อนหนา้นีด้ว้ย  

ในชั่วโมงนีจ้ะเป็นการแนะนาํใหผู้เ้ขา้อบรมรูจ้กั ชั่วโมงทีส่าม: แสงอาทติยแ์ห่งความใส่ใจในเชงิบวก และขอ้มลูเก่ียวกบัการเลีย้งดู

เด็กท่ีมคีวามพิการดว้ย   

ส่ิงท่ีสาํคญัมากกค็ือตลอดวนันีค้ณุจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นเป็นแบบอย่างถึงกอ้นอิฐบล็อกของการนาํการอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ โปรด

จาํไวเ้สมอวา่วิทยากรจะนาํการอบรมกบัผูป้กครองเด็กตามแบบท่ีคณุทาํใหเ้ขาด ู และผูป้กครองก็จะมีปฏิสมัพนัธก์บัลกูในแบบ

เดียวกบัท่ีวทิยากรทาํกบัเขา น่ีคอืหลกัการเรียนรูเ้ชงิสงัคมท่ีนาํมาปฏิบตัิจรงินั่นเอง!  

กอ้นอิฐบล็อกท่ีสาํคญัสาํหรบัวิทยากรท่ีควรจาํคือ:  

1. ชมผูเ้ขา้อบรมในเชงิบวกและชมอย่างกระตือรือรน้ใหบ่้อยท่ีสดุท่ีจะทาํได!้ 

2. ใชค้าํสั่งหรือคาํแนะนาํท่ีเฉพาะเจาะจง เป็นในเชงิบวก และเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิ (คือ บอกใหท้าํพฤติกรรมท่ี

คณุอยากเห็น ไม่ใช่พฤตกิรรมท่ีคณุไม่อยากเห็น!) 

3. กาํหนดขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในแบบท่ีรว่มมือกนัคิด และพยายามบงัคบัใชใ้หเ้สมอตน้เสมอปลาย  

4. ฟังอย่างตัง้ใจและแข็งขนั – ทบทวนส่ิงท่ีเขาพดู  

5. มีทศันคติท่ีเปิดรบัและยอมรบัความคดิเห็นของผูเ้ขา้อบรม 

6. ตรงเวลาและเตรียมการสอนมาอย่างดีทกุชั่วโมง  

7. บรหิารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือท่ีจะไดท้าํกจิกรรมในคู่มือไดค้รบถว้น  

8. ทาํใหก้ารอบรม PLH-YC สนกุและชวนติดตาม! 
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เนือ้หาการอบรมวันทีส่อง  

วัตถุประสงคข์องชั่วโมงนี ้ 

เมือ่จบวนัทีส่อง ผูเ้ขา้อบรมจะสามารถทาํสิ่งต่อไปนีไ้ด:้ 

• นาํการอบรมชั่วโมงท่ีสามของหลกัสตูร PLH-YC 

• นาํการพดูคยุเร่ืองกจิกรรมท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้น (โดยไม่ตอ้งฝึกปฏิบตัิวิธีแกปั้ญหา)  

• นาํกิจกรรมเร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบและการฝึกทกัษะ  

• เรียนรูเ้ก่ียวกบัการเลีย้งดเูดก็ท่ีมคีวามพิการ  

กิจกรรม ความยาว: 8 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที ่5: การพดูคุยเร่ืองกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่้าน ตอนทีห่น่ึง 

• กล่าวตอ้นรบั 

• ทาํกิจกรรม หยดุพกัสกัครู่  

• บรหิารรา่งกาย  

• สาธิตการพดูคยุเร่ืองกิจกรรมท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้น  

• ฝึกการพดูคยุเร่ืองกิจกรรมท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้น 

2 ชั่วโมง 

• 2 นาที  

• 3 นาที  

• 5 นาที  

• 30 นาที  

• 80 นาที  

พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาท ี

หน่วยการเรียนรู้ที ่6: การเลีย้งดูเดก็ทีมี่ความพิการ  

• การมีความพิการหมายความวา่อย่างไร? 

• สิทธิของผูพิ้การ  

• แนวทางการดแูลเดก็ท่ีมีความพิการ  

1 ชั่วโมง 

• 20 นาที  

• 20 นาที  

• 20 นาที  

พักรับประทานอาหารกลางวนั 1 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที ่7: ชั่วโมงทีส่ามของการอบรม – แสงอาทติยแ์หง่ความเอาใจใส่ในเชิง

บวก  

• เร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบ เร่ืองท่ี 6 7 และ 8 

• การอภิปรายกลุม่  

• การฝึกทกัษะ  

1 ชั่วโมง 30 นาท ี

• 30 นาที  

• 30 นาที  

• 30 นาที  

พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาท ี

หน่วยการเรียนรู้ที ่8: เร่ืองเล่าพร้อมภาพประกอบและการฝึกทกัษะ  

• วิธีการนาํกจิกรรมเร่ืองเล่าท่ีมีภาพประกอบ  

• วิธีการนาํกจิกรรมการฝึกทกัษะ  

1ชั่วโมง 45 นาท ี

• 60 นาที  

• 45 นาที  

กิจกรรมปิดท้ายวนั   15 นาท ี
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หน่วยการเรียนรู้ที ่5: การพูดคุยเร่ืองกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่้าน ตอนทีห่น่ึง  

กิจกรรมตอ้นรบั  

เริ่มวนัท่ีสองของการอบรมวิทยากร PLH-YC ดว้ยกจิกรรมต่อไปนี:้ 

1. ตอ้นรบัผูเ้ขา้อบรมแต่ละคนเมื่อมาถึง  – พยายามจาํชื่อเขาใหไ้ด!้ 

2. ตอ้นรบัทัง้กลุ่มเพ่ิมเริ่มชั่วโมงการอบรม: 

a. ชมผูเ้ขา้อบรมท่ีพยายามมาแมว้า่จะมีภารกิจในชวีติมากอยู่แลว้กต็าม   

b. พยายามเริ่มใหต้รงเวลาเพ่ือเป็นแบบอย่างใหก้บัวิทยากรเอาไปทาํกบักลุ่มท่ีเขาตอ้งอบรม  

3. ทาํกิจกรรม หยดุพกัสกัครู่ ถามผูเ้ขา้อบรมว่ามีคาํถามหรือขอ้สงสยัอะไรเก่ียวกบักจิกรรมนีห้รือไม่   

4. บริหารร่างกาย ทาํใหเ้ป็นเร่ืองสนกุดว้ย! 

โปรดจาํไวเ้สมอวา่คณุกาํลงัสาธิตตวัอย่างการนาํการอบรมใหผู้ป้กครอง ดงันัน้ควรแสดงความกระตือรือรน้ ใส่ใจ และมีทศันคติเชงิ

บวกตลอดเวลา! 

การพูดคุยเร่ืองกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่้าน ตอนทีห่น่ึง  

ภาพรวม 

กิจกรรมนีเ้ป็นส่วนท่ีสาํคญัท่ีสดุส่วนหน่ึงของหลกัสตูร PLH-YC หลงัจากการอบรมแต่ละครัง้ผูป้กครองจะกลบัไปลองใชท้กัษะท่ี

ไดร้บัมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้น แลว้กลบัมารายงานประสบการณใ์หฟั้งในกลุ่มวา่เป็นอย่างไรบา้ง  

เหตผุลของการทาํกจิกรรมการพดูคยุเร่ืองกจิกรรมท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้นคือ: 

1. เพ่ือตรวจสอบว่าผูป้กครองเขา้ใจกิจกรรมท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํและเนือ้หาการอบรมจากชั่วโมงก่อนหรือเปล่า   

2. เพ่ือเสรมิแรงประสบการณเ์ชิงบวกและกอ้นอิฐบล็อกท่ีสาํคญัของการเลีย้งดเูด็กท่ีกล่าวถึงในหลกัสตูร  

3. เพ่ือใหผู้ป้กครองไดร้บักาํลงัใจจากกนัและกนัและไดร้บัคาํแนะนาํเพ่ิมเติมจากวิทยากร  

4. เพ่ือใหผู้ป้กครองไดม้องเห็นปัญหาหรือความทา้ทายท่ีไดเ้ผชิญและเขา้ใจวา่เพราะอะไรมนัจงึเกิดขึน้ พดูคยุกนัเพ่ือมอง

หาทางแก ้และฝึกปฏิบตัิการจดัการกบัปัญหานัน้ ก่อนท่ีจะกา้วไปเรียนรูเ้ร่ืองใหม่ต่อไป  

การอบรมวิทยากรนีจ้ะเปิดโอกาสหลายครัง้ใหไ้ดฝึ้กการนาํกจิกรรมนีใ้นขณะท่ีคณุคอยช่วยเหลือสนบัสนนุอยู่ หากในการอบรมนีม้ี

โคช้คอยช่วยอีกก็สามารถแยกไปนั่งอยู่กบักลุม่เวลาท่ีฝึกทกัษะในกลุ่มย่อยได ้  

การทาํใหดู้เป็นตัวอย่างในกิจกรรมพูดคุยกนัเร่ืองงานทีใ่หไ้ปทาํทีบ่้าน (30 นาท)ี 

ในตอนแรกเราจะทาํกจิกรรมพูดคยุกนัเรือ่งงานทีใ่หไ้ปทาํทีบ่า้นโดยมีผูเ้ขา้อบรมสมมตุิตวัเองเป็นผูป้กครอง ซึง่ควรสมมตุิตวัเองวา่

กาํลงัอยูใ่นชัว่โมงทีส่องของการอบรม และกิจกรรมท่ีไดร้บัมอบหมายใหเ้อาไปทาํท่ีบา้นคือการใชเ้วลาตามลาํพงักบัเดก็  
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คณุควรแสดงตวัอยา่งของการใชท้กัษะต่อไปนีใ้นการนาํกิจกรรมนี:้ 

1. ทบทวนความจาํกบัผูเ้ขา้อบรมในตอนเริ่มกจิกรรมนี ้ ถึงกิจกรรมหลกัท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้นจากชั่วโมงก่อน ในลกัษณะ

ท่ีชดัเจนและเฉพาะเจาะจง:  

“กิจกรรมท่ีไดม้อบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้นจากชั่วโมงก่อน คือการใชเ้วลาตามลาํพงักบัเดก็อย่างนอ้ย 5 นาที” 

2. ทบทวนกอ้นอิฐบล็อกท่ีสาํคญัจากชั่วโมงก่อนกบัผูเ้ขา้อบรมในตอนเริ่มทาํกจิกรรมนี ้ 

คณุควรขอใหผู้เ้ขา้อบรมบอกว่ากอ้นอิฐบล็อกสาํหรบัการใชเ้วลาตามลาํพงักบัเดก็มีอะไรบา้ง ในขณะท่ีวิทยากรรว่มจด

บนัทึกคาํตอบท่ีไดล้งบนกระดาษฟลิปชารต์ (หมายเหต:ุ รายการนีค้วรไดม้าจากชั่วโมงก่อน และติดไวบ้นฝาผนงัหอ้งอบรม

แลว้)  

3. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมเล่าสัน้ ๆ วา่ไดท้าํอย่างไรท่ีเป็นการใชก้อ้นอิฐบล็อกหน่ึงกอ้น ในทางท่ีเป็นประโยชน ์ 

หมายเหต:ุ คณุควรใหเ้วลาผูเ้ขา้อบรมประมาณ 2 นาทีเพ่ือคยุกบัคู่ของตนเองก่อนท่ีจะกลบัมาพดูคยุในกลุ่มใหญ่ต่อ   

4. ใชเ้ทคนิคการยอมรบัและการสาํรวจในขณะท่ีผูเ้ขา้อบรมพดูคยุเร่ืองกิจกรรมหลกัท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้น  

บางครัง้ผูเ้ขา้อบรมอาจเผลอไปพดูเร่ืองอ่ืน ๆ ใหข้อบคณุท่ีเขาเล่าใหฟั้ง แลว้ใชค้าํถามเพ่ือดงึกลบัเขา้มาหาประเด็นหลกัท่ี

เราตอ้งการใหพ้ดูคยุแทน  

5. ช่วยใหผู้เ้ขา้อบรมเชือ่มโยงประสบการณเ์ขา้กบักอ้นอิฐบล็อกท่ีสาํคญั  

ช่วยใหผู้เ้ขา้อบรมระบไุดว้า่กอ้นอิฐบล็อกท่ีสาํคญัของประสบการณแ์ต่ละอย่างคืออะไร โดยการเรียบเรียงคาํพดูเสียใหม่

และช่วยเขาเห็นวา่ประสบการณท่ี์เกิดขึน้จะชว่ยนาํไปสู่การเปล่ียนพฤติกรรมในเชงิบวกไดอ้ยา่งไร  

6. ช่วยสาํรวจพดูคยุเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบจากการทาํกจิกรรมท่ีบา้นอย่างนอ้ยหน่ึงอยา่ง 

พยายามใหผู้เ้ขา้อบรมอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเล่าว่าพบปัญหาอะไรจากการไปทาํกิจกรรมนี ้ขอใหเ้ล่ารายละเอียด แสดงความ

เขา้ใจความรูส้กึของผูป้กครอง ชว่ยใหเ้ขารูส้กึว่าส่ิงท่ีเขาพบเป็นเร่ืองปกติท่ีเกิดขึน้ได ้ชว่ยทบทวนมมุมองของผูป้กครอง

และของเดก็ (หากเหมาะสมท่ีจะทาํได)้   

7. ช่วยกนัคิดหาทางออกสาํหรบัปัญหาท่ีมีคนยกขึน้มาเล่าในกลุ่ม และคิดวา่หากใชว้ิธีแกปั้ญหาดงักล่าวแลว้จะมีผลตดิตาม

มาอยา่งไรบา้ง พยายามใหท้กุคนมีส่วนรว่มในการอภิปรายหากทาํได ้ 

8. ช่วยใหผู้เ้ขา้อบรมเลือกวิธีแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมและชดัเจน  

9. ลองฝึกปฏิบตัิการใชว้ิธีแกปั้ญหานัน้กบัผูเ้ขา้อบรม 

10. สรุปทบทวนกบัผูเ้ขา้อบรมหลงัจากไดล้องฝึกปฏิบตัวิิธีแกปั้ญหาแลว้  

สอบถามผูเ้ขา้อบรมเก่ียวกบัประสบการณ ์ปัญหาท่ีพบ และความรูส้กึในขณะฝึกปฏิบตัิและภายหลงัการปฏิบตัิโดยใช้

วิธีการแบบ AECP แลว้เชื่อมโยงเขา้กบักอ้นอิฐบล็อกหรือทกัษะท่ีสาํคญัท่ีไดพ้ดูคยุกนัในตอนเริ่มตน้ทาํกิจกรรม   

11. ชมและใหก้าํลงัใจผูเ้ขา้อบรมใหล้องเอาวิธีแกปั้ญหานีไ้ปใชท่ี้บา้น  
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ขอบคณุผูเ้ขา้อบรมท่ีเล่าปัญหาใหฟั้ง เปิดโอกาสใหส้มาชิกกลุม่ไดแ้สดงความเห็นและกระตุน้ใหน้าํวิธีแกปั้ญหาท่ีช่วยกนั

คิดขึน้มาในกลุ่มไปใชท่ี้บา้นแลว้กลบัมาเล่าใหฟั้งในครัง้ต่อไป  

12. ขอบคณุและชมผูเ้ขา้อบรมท่ีแบ่งปันประสบการณใ์หก้ลุ่มฟัง 

ชมทัง้กลุ่มและสรุปย่อส่ิงท่ีไดพ้ดูคยุกนัโดยเชื่อมโยงเร่ืองท่ีนาํมาเล่าและวิธีแกปั้ญหาเขา้กบักอ้นอิฐบล็อกและหลกัการ

เรียนรูท่ี้สาํคญั 

ข้อสังเกต: ขอให้แสดงแบบอย่างของการใช้การยอมรับ สํารวจ เชื่อมโยง ฝึกปฏิบตัิใหท้กุคนได้ดขูณะทีน่ําให้กลุ่มทาํ

กิจกรรมนี!้ 
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คาํถามท่ีควรใชเ้ก่ียวกบัทกัษะการนาํการอบรม: 

นาํการอภิปรายสัน้ ๆ เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้อบรมไดค้ิดทบทวนถงึประสบการณใ์นฐานะเป็นผูป้กครองและวิธีท่ีคณุนาํกิจกรรมนัน้  

• มีทกัษะการนาํการอบรมอะไรบา้งท่ีคณุสงัเกตเห็นเวลาท่ีฉนันาํการพดูคยุเร่ืองกิจกรรมทีม่อบหมายใหไ้ปทาํทีบ่า้น? 

• คณุสงัเกตเห็นอะไรบา้งในวิธีการทาํงานรว่มกนัระหว่างฉนักบัวิทยากรรว่ม?  

• ลกัษณะท่ีฉนันาํกจิกรรมเหล่านีม้นัทาํใหค้ณุรูส้กึอย่างไรบา้ง? คณุคิดวา่มนัน่าจะทาํใหผู้ป้กครองรูส้กึอย่างไร?  

• มีส่วนไหนของกจิกรรมเหล่านีท่ี้คณุกงัวลใจไหม หากคณุจะตอ้งเป็นวิทยากรนาํการอบรม?  

ข้อสังเกต: คณุจะถามเพียงสองสามคาํถามเท่านัน้ก็ได ้ ประเด็นสาํคญัคือตอ้งการใหเ้ขาเริม่คิดถงึบทบาทของตนเองในฐานะ

วิทยากรมากกว่า! 

การฝึกนําการพูดคุยเร่ืองกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่้าน (80 นาท)ี 

ในช่วงนีผู้เ้ขา้อบรมควรฝึกการนาํการพดูคยุเร่ืองกจิกรรมท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้นในกลุ่มยอ่ย เน่ืองจากเป็นการฝึกครัง้แรก จึง

ควรฝึกไปจนถงึขัน้ตอนท่ีชว่ยใหผู้ป้กครองเลือกวิธีแกปั้ญหาหน่ึงอย่างเท่านัน้ หรือควรหยดุก่อนท่ีจะขอใหผู้ป้กครองฝึกปฏิบตัิวธีิ

แกปั้ญหาโดยใชบ้ทบาทสมมตุินั่นเอง  

เราจะใชส้ถานการณจ์าํลองท่ีแสดงใหเ้ห็นปัญหาท่ีผูป้กครองมกัพบบ่อย ๆ  เพ่ือเอามาใหฝึ้กโดยใชบ้ทบาทสมมตุิ คณุอาจอธิบายให้

ฟังก็ไดว้า่สถานการณจ์าํลองนีเ้อามาจากชวีิตจรงิท่ีผูป้กครองเคยพบและเอามาเล่าในการอบรมกอ่นหนา้นี ้ 

ข้อสังเกต: คณุและวิทยากรรว่มจะตอ้งเคล่ือนไหวไปรอบ ๆ หอ้งเพ่ือคอยฟังการพดูคยุและใหค้วามชว่ยเหลือเมื่อจาํเป็น  

ในขณะท่ีฝึกปฏิบตัิอยู่นีค้ณุอาจตอ้งบอกใหห้ยดุเป็นระยะเพ่ือใหม้ั่นใจว่าเขาไปถกูทาง ไม่เช่นนัน้คณุอาจพบว่าบางกลุ่มพดูนอก

เร่ืองไปแลว้ หรืออภิปรายกนัเร่ืองปัญหาและทางแกไ้ขท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่มีประสิทธิภาพก็ได ้  

คณุอาจใชก้ระดิง่เพ่ือเคาะเรียกใหก้ลุ่มเงยีบก็ได ้เพ่ือท่ีจะไดถ้นอมเสียงของคณุได!้ 
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ขั้นตอนของการฝึกนําการพูดคุยเร่ืองกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่้าน 

1. แบ่งผูเ้ขา้อบรมออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณหกคน  

2. ขอใหค้นหน่ึงอาสาสมคัรฝึกเป็นวิทยากร  

3. เตือนทกุคนว่าใหใ้ชว้ธีิการยอมรบั สาํรวจ เชือ่มโยง! 

4. ขอใหอี้กคนหน่ึงเป็นวิทยากรรว่ม ซึ่งควรฝึกการสนบัสนนุวิทยากรและจดบนัทึกวิธีแกปั้ญหาลงบนกระดาษฟลิปชารต์

หรือสมดุบนัทึก 

5. ขอใหอี้กคนหน่ึงสวมบทบาทเป็น “ผูป้กครอง” คนท่ีจะเล่าประสบการณใ์หฟั้ง มอบสถานการณจ์าํลองหน่ึงอยา่งจาก

รายการสถานการณ์จาํลองสาํหรบัวนัทีส่องให ้(ดใูน เอกสารเพ่ิมเติม 4). 

6. ควรมอบสถานการณจ์าํลองอนัเดียวกนัใหท้กุกลุ่มเพ่ือใหท้กุคนไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหาเดียวกนั สถานการณจ์าํลองนีจ้ะ

ปรบัแกเ้ล็กนอ้ยเพ่ือใหเ้หมาะกบัแต่ละช่วงอายขุองเด็ก  

7. สมาชิกท่ีเหลือในกลุ่มจะสมมตุิตวัเองใหเ้ป็น “ผูป้กครอง”   

8. ทบทวนความจาํกบักลุ่มวา่ขัน้ตอนสาํคญัของการนาํการพูดคยุเรือ่งกิจกรรมทีม่อบหมายใหไ้ปทาํทีบ่า้นมีอะไรบา้ง: 

a. ทบทวนความจาํกบัผูป้กครองว่ากิจกรรมหลกัคืออะไร: งานท่ีมอบหมายใหท้าํท่ีบา้นจากการพบกนัครัง้กอ่นคือ

การใชเ้วลาตามลาํพงักบัเด็ก อยา่งนอ้ย 5 นาที  

b. ผูป้กครองวา่กอ้นอิฐบล็อกท่ีสาํคญัของการใชเ้วลาตามลาํพงักบัเด็กคืออะไร (วิทยากรรว่มบนัทึกคาํตอบท่ีได)้ 

c. ขอใหผู้ป้กครองคนหน่ึงเล่าประสบการณใ์หฟั้ง อาจจะอ่านจากสถานการณจ์าํลองท่ีไดร้บัแจกไป แลว้เติม

รายละเอียดเอาเองก็ได ้

d. ชมผูป้กครองสาํหรบัอย่างนอ้ยหน่ึงอย่างท่ีเขาไดท้าํไปท่ีเป็นเชงิบวก อาจชมแมก้ระทั่งความพยายามท่ีไดท้าํ

อะไรบางอยา่ง หรือชมท่ีกลา้เล่าปัญหาใหฟั้งก็ได!้ 

e. พยายามแยกแยะใหไ้ดว้่าปัญหาท่ีแทจ้รงิท่ีผูป้กครองประสพคืออะไร ซึง่วทิยากรอาจจะตอ้งสาํรวจรายละเอียด

ว่าเกิดอะไรขึน้ บางครัง้อาจทาํไดโ้ดยง่าย แต่บางครัง้ก็อาจจาํเป็นตอ้งสาํรวจใหล้ะเอียดจรงิ ๆ เพ่ือท่ีจะเขา้ใจได้

ว่าเพราะอะไรผูป้กครองหรือเด็กจึงมีพฤติกรรมเช่นนัน้  

9. หยุดกิจกรรมของกลุ่มย่อยไวก้่อน  

a. คณุจะตอ้งหยดุกลุ่มไวก้่อนท่ีเขาจะเริ่มคิดหาทางแกไ้ขปัญหาอยา่งใดอย่างหน่ึง ซึ่งจะชว่ยใหค้ณุมั่นใจไดว้า่ทกุ

คนกาํลงัไปถกูทาง  

b. ขอใหว้ิทยากรแต่ละคนชมผูป้กครองใหไ้ดห้นึ่งอย่าง และขอใหบ้อกกลุ่มวา่จะชมว่าอะไร  

c. ขอใหว้ิทยากรแต่ละคนบอกว่าอะไรท่ีเป็นความทา้ทายอยา่งมากในสถานการณจ์าํลองนี ้ เขาไม่จาํเป็นตอ้งบอก

ใหเ้หมือนกนัทกุคน แตค่วรเป็นอะไรบางอยา่งท่ีดสูมจรงิและเป็นประโยชน ์ 
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d. บนัทึกคาํตอบท่ีไดล้งบนกระดาษฟลิปชารต์ 

10. ขอใหก้ลุ่มคดิหาวิธีแกปั้ญหาต่อไปและใหค้ิดดว้ยว่าจะมีผลติดตามอะไรเกิดขึน้จากการแกปั้ญหานัน้  

a. วิทยากรรว่มควรบนัทึกเฉพาะวิธีแกปั้ญหาท่ีน่าจะทาํไดจ้รงิเท่านัน้  

b. เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดเ้ลือกวธีิแกปั้ญหาท่ีน่าจะไดผ้ลดีท่ีสดุสาํหรบัสถานการณข์องตนเอง  

11. หยุดกิจกรรมของกลุ่มย่อยไวก้่อน 

a. ขอใหว้ิทยากรแต่ละคนรายงานวา่ไดเ้ลือกวิธีไหนเพ่ือแกปั้ญหา   

b. หากพบวา่วิธีแกปั้ญหาท่ีเลือกมานัน้น่าจะทาํไม่ไดจ้รงิหรืออาจเป็นอนัตราย คณุควรช่วยกลุ่มสาํรวจวา่จะมีผล

ติดตามดา้นบวกหรือลบอะไรบา้ง เพ่ือชว่ยใหเ้ขาไดเ้รียนรูว้ิธีประเมินดว้ยตวัเอง  

c. อธิบายวา่ตามปกติขัน้ต่อไปกจ็ะเป็นการฝึกใชว้ิธีแกปั้ญหาท่ีเลือกไวแ้ลว้ แต่ควรจะเอาไวท้าํในวนัทีส่ามของ

การอบรมวทิยากรมากกว่า 

12. ขอให ้“ผูป้กครอง” ในกลุ่มใหค้าํวิจารณเ์ชงิบวกแกว่ิทยากรท่ีฝึกนาํกิจกรรมในกลุ่มของตนเอง 

13. สลบับทบาทเวียนกนัไป   

a. ผูป้กครองเปล่ียนไปเป็นวทิยากรร่วมและวทิยากรร่วมเปล่ียนไปเป็นวทิยากรหลกั  

b. วทิยากรหลกัจะเปล่ียนไปเป็นผูป้กครองท่ีเป็นสมาชกิในกลุ่มก็ได ้ (แต่ไมใ่ชเ่ป็นผูป้กครองท่ีอยู่ในสถานการณ์

จาํลอง)  

14. ทาํซํา้อีกโดยใชส้ถานการณจ์าํลองอนัใหม่ จนกระทั่ง ก) ทกุคนมโีอกาสไดฝึ้กแลว้ หรือ ข) หมดเวลา  

15. กลบัเขา้กลุม่ใหญ่แลว้ทบทวนประสบการณท่ี์ไดจ้ากการทาํกจิกรรมนี ้   
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สถานการณจ์าํลองสาํหรับการพูดคุยเร่ืองกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่้าน – วนัที ่2 

ต่อไปนีจ้ะเป็นสถานการณส์มมตุท่ีิคณุสามารถนาํไปใชก้บัการฝึกนาํการพดูคยุเร่ืองกจิกรรมท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้น คณุน่าจะ

มีเวลาท่ีจะทาํไดเ้พียง  5 หรือ 6 รอบโดยเลือกเอาจากรายการนี ้ โปรดจาํไวว้า่คณุจะตอ้งใหส้ถานการณเ์ดียวกนักบัทกุกลุม่

เพ่ือท่ีจะใหท้กุคนทาํงานกบัสถานการณเ์ดียวกนั! 

1. สถานการณ ์ (ผูป้กครองของเดก็ชายวยั 3 ขวบ): เมื่อฉนัไปชวนลกูใชเ้วลาอยู่ดว้ยกนัตามลาํพงั 5 นาที ลกูกลบัวิ่งหนีไปและ

บอกว่าไม่อยากเล่นกบัฉนั ทาํใหฉ้นัรูส้กึโกรธและไม่สบายใจ  

2. สถานการณ ์(ผูป้กครองของเด็กหญิงวยั 6 ขวบ): ในขณะท่ีใชเ้วลาอยู่ดว้ยกนัตามลาํพงัฉนัเล่มเกมกบัลกู ฉนัเล่นชนะและลกูก็

โกรธฉนั ฉนับอกเขาวา่คราวหนา้ตอ้งพยายามใหม้ากกว่านีห้น่อย 

3. สถานการณ ์ (ผูป้กครองของเด็กชายวยั 7 ขวบ): ฉนัถามลกูวา่อยากทาํอะไรเวลาท่ีเราอยู่ดว้ยกนัตามลาํพงั เขาบอกวา่อยาก

เล่นมือถือของฉนั ฉนัยอมใหล้กูเล่นมือถือแต่รูส้กึไม่ดเีลย 

4. สถานการณ ์(ผูป้กครองของเด็กหญิงวยั 2 ขวบ): ฉนักลบัไปถึงบา้นแลว้พยายามใชเ้วลาตามลาํพงักบัลกู ฉนับอกลกูวา่ “แม่มี

เวลาหา้นาทีท่ีจะอยู่กบัลกู ลกูอยากทาํอะไรบา้งล่ะ?” แต่ลกูชอบเล่นรุนแรงเช่นหยิกและตี ฉนัไม่รูว้า่จะทาํยงัไงดี   

5. สถานการณ ์(พ่อของเดก็หญิงวยั 5 ขวบ): ผมถามลกูว่าอยากทาํอะไร ลกูบอกวา่อยากเตน้ราํ ผมรูส้กึไมถ่นดัเลยแต่ก็พยายาม

เตน้ราํไปกบัลกู หลงัจากนัน้ลกูกเ็ขา้มากอดผม   

6. สถานการณ ์(ผูป้กครองของเด็กชายวยั 4 ขวบ): ฉนัพยายามใชเ้วลาตามลาํพงักบัลกู แต่ผูใ้หญ่คนอ่ืน ๆ ในครอบครวัไม่เคารพ

ความคิดของฉนั เขาเขา้มารบกวนและลอ้เลียนเวลาท่ีฉนักาํลงัพยายามฝึกปฏิบตัิกบัลกูอยู ่ 

7. สถานการณ ์(ผูป้กครองของเด็กหญิงวยั 3 ขวบ): เราเล่นตุ๊กตาดว้ยกนั หลงัจากหมดเวลา 5 นาทีแลว้ ฉนับอกลกูว่าฉนัตอ้งไป

เตรียมอาหารเย็น ลกูทาํท่าทางประหลาดใจท่ีเวลาหมดไปเรว็มาก แลว้เริ่มรอ้งไห ้เขาอยากใหฉ้นัอยู่ดว้ยนานอีกหน่อย แต่ฉนั

ทาํไม่ได ้ฉนัรูส้กึไม่ดีเลย  

8. สถานการณ ์ (ผูป้กครองของเด็กชายวยั 2 ขวบ): ลกูของฉนัไม่ยอมเล่นอะไรเพียงอย่างเดียว เราเริ่มดว้ยการเล่นลกูบอล แลว้

เปล่ียนไปเป็นระบายสีดว้ยสีเทียน แลว้เขาก็อยากเล่นของเล่น ฉนัตามเขาไม่ทนัเลย! 

9. สถานการณ ์(ผูป้กครองท่ีมีลกู 4 คน คนหน่ึงอาย ุ8 ขวบ): ฉนัรูส้กึว่าเป็นเร่ืองยากท่ีจะใชเ้วลาตามลาํพงักบัลกู เพราะลกูคนอ่ืน 

ๆ ก็ตอ้งการความเอาใจใส่จากฉนัดว้ย ถา้ฉนัจะใชเ้วลาตามลาํพงักบัลกูทกุคนพรอ้มกนัไปเลยจะไดไ้หม?   
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คาํถามทีค่วรใช้ขณะทีอ่ภปิรายทบทวนการพดูคุยเร่ืองกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่้าน: 

ขอใหน้าํการอภิปรายสัน้ ๆ เพ่ือคดิทบทวนเก่ียวกบัประสบการณใ์นการพดูคยุกนัเร่ืองกจิกรรมท่ีไดร้บัมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้น  

• คณุรูส้กึอย่างไรบา้งท่ีเป็นวิทยากรนาํกิจกรรมนี?้ อะไรท่ีคณุทาํไดด้ี? อะไรท่ีรูส้กึว่าเป็นปัญหา? 

• คณุรูส้กึอย่างไรบา้งท่ีเป็นผูป้กครองท่ีทาํกจิกรรมนี?้ มีอะไรท่ีคณุชอบเก่ียวกบัการนาํกจิกรรมของวทิยากรบา้ง?  

• มีส่วนไหนของกจิกรรมนีท่ี้คณุรูส้กึกงัวลใจเวลาท่ีคณุนาํการอบรมใหผู้ป้กครองไหม?  

ข้อสังเกต: ควรบนัทึกปัญหาท่ีผูป้กครองยกขึน้มาเล่า หากมีเวลาพอ ใหช้วนกลุ่มคิดหาวิธีแกไ้ขดว้ยกนั หรือไม่เช่นนัน้ก็ใหบ้นัทึกไว้

บน “กระดานแจง้ขา่ว” เพ่ือนาํมาพดูคยุอีกครัง้ในวนัสดุทา้ยของการอบรม  

 

ภาพที ่9. ผู้เข้าอบรมในอดุรธานีฝึกปฏิบตัิการนําการพดูคุยเกี่ยวกับกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่้าน  

พักรับประทานอาหารว่าง   
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หน่วยการเรียนรู้ที ่6: การเลีย้งดูเดก็ทีมี่ความพิการ  

ข้อสังเกตสาํหรับวิทยากรฝึกอบรม  

ในตอนนีข้องการอบรมวิทยากรเราจะเนน้ความสาํคญัของการคาํนึงถึงผูป้กครองและเด็กท่ีมคีวามพิการในชั่วโมงการอบรม

หลกัสตูร PLH-YC ดว้ย 

วิทยากรจะตอ้งสามารถท่ีจะทาํใหก้ารอบรม PLH-YC ชว่ยใหผู้ป้กครองและลกูทกุคนรูส้กึวา่ไดร้บัการยอมรบัไมว่่าเขาจะมคีวาม

พิการหรือไม่ก็ตาม  

เตือนวิทยากรใหต้ระหนกัไวเ้สมอว่าผูป้กครองและเด็กจะตอ้งเผชญิกบัปัญหาหรือความทา้ทายในระดบัต่าง ๆ และมาจากภมูิหลงั

ท่ีหลากหลายแมว้า่เขาจะอยู่ในชมุชนเดียวกนัก็ตาม   

ถึงแมว้่าจะมีหลกัการในการเลีย้งดเูด็กท่ีเป็นสากลและใชไ้ดก้บัหลายสถานการณ ์แต่ควรคาํนึงถึงวา่ผูป้กครองและเด็กแต่ละคนจะ

มีความแตกตา่งกนั ความสมัพนัธร์ะหว่างผูป้กครองเอง และระหวา่งผูป้กครองกบัเด็กแต่ละคนกจ็ะต่างกนั แมว้า่จะอยู่ในครอบครวั

เดียวกนักต็าม!  

การเตรียมตัว 

ข้อสังเกต: ควรทาํใหก้ารอบรมเป็นการเรียนรูร้ว่มกนัและเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้อบรมแบ่งปันความรูแ้ละประสบการณข์องตนเอง บาง

คนอาจมีประสบการณม์ากแลว้ในการทาํงานกบัผูป้กครองและเดก็ท่ีมีความพิการ หรือตวัเขาเองอาจมคีวามพิการอยู่ดว้ย การเปิด

โอกาสใหเ้ขาไดแ้บ่งปันเร่ืองราวของเขาจงึเป็นเร่ืองสาํคญัมาก! 

อภปิราย: การมีความพิการหมายความว่าอย่างไร? (20 นาท)ี 

แนะนาํกิจกรรมนีโ้ดยการเชิญชวนใหผู้เ้ขา้อบรมคิดถึงความพิการแบบต่าง ๆ และผลกระทบท่ีอาจมีต่อการมาเขา้รบัการอบรม: 

• ความพิการประเภทต่าง ๆ มีอะไรบา้ง?  

• และความพิการเหล่านีจ้ะส่งผลตอ่ความสามารถในการมาเขา้รว่มอบรมอย่างไร?  

• ในฐานะวิทยากรคณุจะทาํอะไรไดบ้า้งท่ีจะชว่ยใหผู้เ้ขา้อบรมทกุคนรูส้กึว่าไดร้บัการตอ้นรบัและยอมรบัเขา้สู่การอบรมนี?้ 

• ขอใหบ้นัทึกความคิดเห็นเหล่านีล้งใน 3 คอลมัน ์บนกระดาษฟลิปชารต์ 
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ประเภทต่าง ๆ ของความพกิารและผลกระทบตอ่ความสามารถในการมีส่วนร่วมในการอบรม PLH-YC: 

ประเภทของความพิการ: 

1. การมองเห็น 

2. การไดย้ิน 

3. การพดู 

4. ความเขา้ใจ  

5. การเคล่ือนไหว (การ

เดินทาง) 

 

ขอ้จาํกดัต่อการมีส่วนรว่ม: 

1. ความสามารถท่ีจะมองเห็นฟลิป

ชารต์ เรือ่งเล่าทีม่ีภาพประกอบ 

หรือการเขยีนบนกระดาษฟลิป

ชารต์  

2. ความสามารถท่ีจะไดย้ินวิทยากร

และคนอ่ืน ๆ  

3. การพดูใหช้ดัเจนและใหค้นอ่ืน

เขา้ใจ 

4. ความเขา้ใจคาํสั่งหรือคาํแนะนาํ

ง่าย ๆ 

5. การเขา้มาถงึสถานท่ีอบรมและมี

ส่วนรว่มในกิจกรรมตา่ง ๆ 

 

วิธีตา่ง ๆ ท่ีจะเพ่ิมโอกาสในการมส่ีวนรว่ม: 

1. อ่านออกเสียงสาํหรบัส่ือท่ีตอ้งใชก้ารมองเห็น 

ขอใหค้นมาชว่ยหน่ึงคน 

2. เตรียมล่ามภาษามือ หากทาํได ้ 

3. เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้อบรมส่ือสารดว้ยวธีิของเขาเอง

และอดทนรอคอย 

4. ตรวจสอบใหม้ั่นใจวา่ทกุคนเขา้ใจแลว้ก่อนท่ีจะ

กา้วต่อไป ใหค้วามช่วยเหลือเพ่ิมเติมสาํหรบัคนท่ี

ตอ้งการ เพ่ิมแหล่งขอ้มลูท่ีเป็นเสียงสาํหรบัคนท่ีมี

ปัญหาดา้นการอ่าน  

5. พยายามทาํใหส้ถานท่ีอบรมเขา้ถึงไดง้า่ย และ

ปรบักิจกรรมเพ่ือใหเ้หมาะกบัระดบัความสามารถ

ท่ีต่างกนั  

สิทธขิองผู้มีความพิการ (20 นาท)ี 

พดูคยุกนัสัน้ ๆ  เก่ียวกบัหลกัการสาํคญั 8 ประการจากอนสุญัญาว่าดว้ยสทิธิของคนพกิาร (Convention on the Rights of Persons 

with Disabilities หรือ CRPD) 

1. พดูถึงแต่ละขอ้ของหลกัการสาํคญั 8 ประการจาก CRPD: 

1. เคารพศกัดิศ์รีท่ีมีมาแต่กาํเนิด การอยู่ไดด้ว้ยตนเอง เสรีภาพในการตดัสินใจดว้ยตนเอง และความเป็นอิสระของ

บคุคล 

2. การไม่เลือกปฏิบตัติ่อคนพิการ 

3. การมีส่วนรว่ม การเขา้รว่มของคนพิการไดอ้ยา่งเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพในสงัคม 

4. เคารพความแตกตา่ง ยอมรบัคนพิการวา่เป็นส่วนหน่ึงของความแตกตา่งของมนษุยชาติและความเป็นมนษุย ์

5. ความเทียมของโอกาส 

6. การเขา้ถงึและใชป้ระโยชนไ์ด ้

7. ความเสมอภาคระหวา่งชายกบัหญิงและเพศอ่ืน ๆ (เดก็ชาย เดก็หญิง และเด็กเพศอ่ืน ๆ) 

8. การเคารพขีดความสารถของเดก็พิการท่ีมีพฒันาการอย่างต่อเน่ือง และการเคารพสิทธิของเด็กพิการเพ่ือสงวน

รกัษาอตัลกัษณแ์ห่งตน 
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2. ถามผูเ้ขา้อบรมว่าหลกัการสาํคญัแต่ละขอ้นีห้มายความว่าอย่างไรสาํหรบัเขา และเขาจะทาํใหม้ั่นใจไดอ้ยา่งไรวา่

กิจกรรมในการอบรม PLH-YC สนบัสนนุหรือส่งเสรมิสิทธิเหล่านีอ้ย่างแทจ้รงิ  

3. คณุอาจจะแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้อบรมออกเป็นกลุ่มยอ่ย (กลุ่มละ 3-4 คน) และใหอ้ภิปรายกนัในกลุ่ม แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มส่ง

ตวัแทนออกมารายงานใหก้ลุ่มใหญ่ฟัง  

4. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมคิดทบทวนเร่ืองสิทธิของคนพิการและเดก็ในดา้นต่อไปนี:้ 

• เพราะอะไรคณุจงึคดิวา่การทาํใหค้นพิการมีสิทธิท่ีจะไดเ้ขา้รว่มในการอบรม PLH-YC เป็นเร่ืองสาํคญั? 

• เพราะอะไรคณุจงึคดิวา่การทาํใหเ้ด็กพิการมีสิทธิท่ีจะไดเ้ขา้รว่มหรือไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของ

กิจกรรมต่าง ๆ เป็นเร่ืองสาํคญั? 

• การมีส่วนรว่มและไดร้บัการยอมรบัใหเ้ขา้เป็นส่วนหน่ึงของกจิกรรมต่าง ๆ หมายความว่าอย่างไรสาํหรบัคณุ? 

5. จดบนัทึกความคิดเห็นเหล่านีล้งบนกระดาษฟลิปชารต์   

แนวทางเพิ่มเติมเพือ่ชว่ยเหลอืเดก็ทีมี่ความพกิาร (20 นาท)ี 

อภิปรายแนวทางเพ่ิมเติมต่อไปนีว้่าผูป้กครองสามารถส่ือสารกบัเด็กท่ีมีความพิการไดอ้ย่างไรบา้ง พดูกนัทีละประเด็น และขอให้

บอกเหตผุลวา่เพราะอะไรแต่ละขอ้จึงสาํคญั อย่าอธิบายเสียเองทกุขอ้   

• เด็กท่ีมคีวามพิการมีอารมณค์วามรูส้กึเช่นเดียวกนักบัเดก็คนอ่ืน ๆ เด็กท่ีมคีวามพิการตอ้งการความรกั การเคารพ การ

ดแูลเอาใจใส่ และเวลา  – เช่นเดยีวกนักบัเดก็ทั่วไป 

• ผูป้กครองควรตระหนกัว่าเด็กทกุคนสามารถมีส่วนรว่มในกิจกรรมได ้วิทยากรควรกระตุน้ใหผู้ป้กครองพยายามหาวธีิท่ี

จะช่วยใหเ้ด็กท่ีมีความพิการเขา้รว่มกจิกรรมกบัเดก็ปกตใิหไ้ดม้ากท่ีสดุท่ีจะเป็นไปได ้  

• ผูป้กครองควรพดูกบัเด็กท่ีมีความพิการโดยตรง ดว้ยนํา้เสียงปกต ิลดตวัลงใหอ้ยู่ในระดบัเดยีวกบัเด็ก พดูกบัเขา

โดยตรง เรียกชื่อเด็ก  

• ผูป้กครองควรใชค้วามอดทนเมื่อพดูกบัเดก็ท่ีมีความพิการซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการส่ือสาร ควรใหเ้วลา

เพียงพอเพ่ือใหม้ั่นใจวา่เดก็เขา้ใจ ใหเ้วลาเพ่ือสงัเกตวา่เด็กมวีิธีการตอบรบัหรือปฏิเสธอย่างไร  

• ถา้เด็กส่ือสารแลว้ผูป้กครองไมเ่ขา้ใจ ควรถามเด็ก หรือขอใหพ้ดูซํา้อีก หรือกล่าววา่ “แมเ่ขา้ใจถูกไหม ลูกบอกว่า ...” 

แลว้ใหเ้วลาลกูตอบหรืออธิบายหากพ่อแมเ่ขา้ใจไมถ่กูตอ้ง   

• ผูป้กครองควรเปิดโอกาสใหเ้ด็กท่ีมีความพิการทาํกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงเช่นเดียวกบัเด็กอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยใหเ้ขามั่นใจใน

ตนเอง การปกป้องเด็กมากจนเกนิไปเป็นการปฏิเสธโอกาสท่ีเด็กจะไดส้าํรวจ ไดค้น้พบวา่มีอะไรท่ีเขาทาํได ้และเรียนรูท่ี้

จะดแูลตวัเองใหป้ลอดภยั  

• ผูป้กครองควรช่วยเหลือเด็กท่ีมคีวามพิการในเวลาท่ีเขาจาํเป็นตอ้งไดร้บัการชว่ยเหลือเท่านัน้ การคอยชว่ยเหลือมาก

จนเกินไปเป็นการปิดโอกาสใหเ้ขาเป็นอิสระในการพ่ึงตนเองและทาํใหรู้ส้กึเหมือนถกูควบคมุอยูต่ลอดเวลา  
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• ผูป้กครองควรเสรมิพลงัใหเ้ดก็ดว้ยการชมเวลาท่ีเด็กบอกวา่ “หนูไม่เขา้ใจ” หรือขอใหเ้ด็กช่วยทาํอะไรบางอย่าง หรือ

ขอบคณุเดก็ท่ีถาม แลว้ใหค้าํอธิบายหรือใหค้วามชว่ยเหลือ  

• ผูป้กครองควรใหเ้วลาเด็กใหม้ากพอเพ่ือจะเขา้ใจว่าพ่อแม่กาํลงัพดูกบัเขาถงึเร่ืองอะไรและใหเ้วลาเขาเรียบเรียงคาํตอบ

ดว้ย  

• ผูป้กครองควรปฏิบตัิต่อเด็กดว้ยความเคารพในศกัดิศ์รีตลอดเวลาและรบัฟังความคิดเห็นของเด็กในเวลาท่ีพดูคยุกนั  

 

พักรับประทานอาหารกลางวนั 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่7: ชั่วโมงทีส่าม – แสงอาทติยแ์ห่งความเอาใส่ใจในทางบวก   

การเตรียมตัว 

1. ทบทวนเนือ้หาของชัว่โมงทีส่ามในคู่มือวทิยากรก่อนท่ีจะนาํการอบรมในส่วนนี ้(หนา้ 133 ถึง 159)  

2. เตรียมการนาํกิจกรรมใหด้เูป็นแบบอย่าง เร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบ: 

• เร่ืองท่ี 6: จบัใหไ้ดต้อนท่ีเดก็ทาํด ี(หนา้ 142) 

• เร่ืองท่ี 7: การชมและใหร้างวลังา่ย ๆ ท่ีไม่ตอ้งซือ้ (หนา้ 144) 

• เร่ืองท่ี 8: การชมแลว้ตามดว้ยการวิจารณ ์(หนา้ 150) 

3. ทบทวนขัน้ตอนการฝึกทกัษะกบัเด็กแต่ละชว่งอาย ุ

4. ทบทวนกอ้นอฐิบล็อกท่ีสาํคญัสาํหรบัชั่วโมงนี ้ 

 

ข้อสังเกตสาํหรับวิทยากรฝึกอบรม (TRAINER) 

เริ่มหน่วยการเรียนรูนี้โ้ดยการอธิบายกบัผูเ้ขา้อบรมว่าขณะนีเ้รากาํลงัเขา้ไปสู่ชั่วโมงทีส่ามหรือครัง้ท่ีสามของหลกัสตูรการอบรม

แลว้ คณุก็จะแสดงแบบอย่างการนาํการอบรมใหด้โูดยใหผู้เ้ขา้อบรมสมมตุิตวัเองเป็นผูป้กครองต่อไป: 

1. คณุควรทาํเป็นสถานการณจ์าํลองโดยการกล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้อบรมกลบัมาจากการพกัรบัประทานอาหาร เหมือนกบัว่า

เขาเพ่ิงมาถงึท่ีอบรมในชั่วโมงท่ีสามของหลกัสตูร (เช่นกล่าววา่ “ขอตอ้นรบัทกุคนเขา้สู่ชัว่โมงทีส่ามของการอบรม PLH-

YC!”) 

2. แสดงการชมและขอบคณุใหด้ ูว่าเขาพยายามมาเขา้อบรมทัง้ท่ีอาจมีภารกจิในชีวิตอ่ืน ๆ อีกมากมาย  

3. เปิดภาพบา้นแห่งการเกือ้หนนุแลว้ชีใ้หด้วูา่ตอนนีอ้ยูต่รงไหนในภาพแลว้ (คือระดบัท่ีสามของฝาผนงับา้น)  

4. ขอใหท้กุคนทบทวนวา่กอ้นอิฐบล็อกหรือหลกัการท่ีสาํคญัของชัว่โมงทีส่องมีอะไรบา้ง  

5. อธิบายภาพรวมสัน้ ๆ เก่ียวกบัวตัถปุระสงคห์ลกัของชัว่โมงทีส่าม คอื: 

เรียนรูว้ธิเีพิ่มพฤตกิรรมเชิงบวกทีเ่ราตอ้งการจากเดก็โดยใชก้ารชม  
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แสงอาทติยแ์ห่งความเอาใส่ใจในทางบวก  

เร่ืองเล่าพร้อมภาพประกอบ (40 นาท)ี 

เร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบจะอยู่ในหนา้ 142 (เร่ืองท่ี 6) หนา้ 144 (เร่ืองท่ี 7) และหนา้ 150 (เร่ืองท่ี 8) ของคูม่ือวทิยากร คณุมีเวลา

ประมาณ 30 นาที สาํหรบัทาํกจิกรรมนี ้ 

คณุควรทาํเป็นตวัอยา่งใหด้วู่าการเตรียมกระดาษฟลิปชารต์ทาํอยา่งไร โดยการเขยีน “แสงอาทิตยแ์ห่งความเอาใจใส่ในเชงิบวก” 

บนหวักระดาษแลว้แบ่งกระดาษออกเป็นสองส่วนตามขวางแลว้เขียนหวัเร่ืองวา่  – ทาํไดอ้ย่างไร และ เพราะอะไร 

1. อ่านเร่ืองเล่าไปกบัผูป้กครอง 

2. สาํรวจว่ามเีหตกุารณอ์ะไรในเร่ือง พฤติกรรมและอารมณค์วามรูส้กึของตวัละคร  

3. พยายามใชค้าํถามในคู่มือใหค้รบ 

4. ระบวุ่ามกีอ้นอิฐบล็อกอะไรท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเล่านี ้ 

5. วิทยากรรว่มบนัทึกลงบนกระดาษฟลิปชารต์ว่ามีกอ้นอิฐบล็อกอะไรบา้งท่ีสาํคญั ในลกัษณะท่ีเป็นการบรรยายใหเ้ห็นวา่

จะทาํกจิกรรมนีไ้ด้อย่างไรท่ีครึง่บนของกระดาษ (เช่น นั่งลงในระดบัเดียวกนักบัเดก็ในขณะท่ีใชเ้วลาตามลาํพงัดว้ยกนั)  

ขอ้สงัเกต: ถา้คณุกาํลงันาํการอบรมอยู่คนเดยีว คณุควรขอใหผู้เ้ขา้อบรมคนหนึง่ออกมาเป็นวทิยากรร่วมเสมอ เพือ่เป็นการสาธิต

ใหดู้วา่เวลาทีต่อ้งนาํการอบรมโดยวทิยากรสองคนร่วมทมีกนัจะทาํไดอ้ย่างไร  

การอภปิรายกลุ่ม (30 นาที) 

คาํถามท่ีควรใชใ้นการอภิปรายจะอยู่ในหนา้ตอ่ไปนี ้หนา้ 143 (เร่ืองท่ี 6) หนา้ 145 (เร่ืองท่ี 7) และหนา้ 151 (เร่ืองท่ี 8) ของคูม่ือ

วทิยากร คณุจะมีเวลาประมาณ   30 นาที เพ่ือทาํกิจกรรมนี ้ 

1. แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย ใหม้สีมาชิกอย่างนอ้ยกลุม่ละ 6 คน 

2. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมหน่ึงคนออกมาฝึกเป็นวิทยากรนาํการอภิปราย ควรใชค้าํถามในคู่มือเป็นแนวทาง  

3. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมอีกหน่ึงคนออกมาฝึกเป็นวิทยากรรว่ม ทาํหนา้ท่ีจดบนัทึกความคิดเห็นของผูป้กครองลงบนกระดาษฟ

ลิปชารต์หรือในสมดุบนัทึก  

4. ชวนใหก้ลุ่มอภิปรายกนัวา่เพราะอะไรทกัษะเหล่านีจ้ึงจะมปีระโยชนเ์มื่อนาํไปใชก้บัลกูของเขาเอง  

5. ใหเ้วลากลุ่มอภิปรายกนัประมาณ 10 นาที. 

6. ขอใหก้ลบัเขา้กลุ่มใหญ่และขอใหว้ิทยากรสรุปประเด็นสาํคญัท่ีไดอ้ภิปรายกนัไปสกัสองสามประเด็น  

7. ถามกลุ่มวา่มีคาํถามอะไรเก่ียวกบัหวัเร่ืองนีห้รือไม่ แลว้พดูคยุกบักลุ่มว่าคาํตอบน่าจะเป็นอะไร (เช่น “เป็นคาํถามท่ีดี

มากเลย คนอ่ืน ๆ คิดว่ายงัไง?”)  

ฝึกทกัษะ (30 นาท)ี 
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นาํกลุ่มใหฝึ้กพฤตกิรรมทีค่วรชม (หนา้ 147) และการชมพฤตกิรรมเชิงบวกในขณะใชเ้วลาอยู่ดว้ยกนัตามลาํพงั (หนา้ 149) คณุและ

วิทยากรรว่มจะตอ้งแสดงใหด้เูป็นแบบอย่างว่าการนาํผูป้กครองใหฝึ้กทกัษะทาํไดอ้ย่างไร โดยปฏิบตัิตามขึน้ตอนต่อไปนี:้ 

1. กาํหนดบทบาทสาํหรบัการฝึกในกลุ่มใหญ่ (คือ บทบาทผูป้กครองและเด็ก)  

2. เตรียมสถานการณจ์าํลองและใชพื้น้ท่ีใหเ้หมาะสม  

3. อธิบายใหช้ดัเจนว่า “ผูป้กครอง” และ “เดก็” จะตอ้งทาํอะไรบา้งในขณะท่ีฝึกการชมพฤตกิรรมเชงิบวกในขณะใชเ้วลาอยู่

ดว้ยกนัตามลาํพงั 

4. คอยใหก้าํลงัใจและคาํแนะนาํผูเ้ขา้อบรมในขณะฝึกปฏิบตัิ (เหมือนเป็นพ่ีเลีย้งหรือเป็นเงาอยู่ขา้งหลงั)  

5. หลงัฝึกเสรจ็ใหส้รุปทบทวนกบั  “ผูป้กครอง” วา่ประสบการณเ์ป็นอย่างไร รูส้กึอยา่งไรบา้ง  

6. สรุปทบทวนกบั  “เด็ก” ว่าประสบการณเ์ป็นอยา่งไร รูส้กึอยา่งไรบา้ง 

7. ขอบคณุและชมผูเ้ขา้อบรมท่ีฝึกปฏิบตัิในกลุ่มใหญ่  

นาํการฝึกแต่ละครัง้ในกลุ่มใหญ่ แลว้ขอใหจ้บัคู่ฝึกกนัอีกครัง้ คอยใหค้วามช่วยเหลือขณะท่ีทกุคนกาํลงัฝึกอยู:่ 

1. ฝึกเป็นคู่ในขณะท่ีวิทยากรคอยชว่ยไปรอบ ๆ   

2. หลงัฝึกเสรจ็ใหส้รุปทบทวนกบัผูเ้ขา้อบรม 

3. ขอบคณุและชมผูเ้ขา้อบรม 

คาํถามทีค่วรใช้ในตอนจบช่ัวโมงทีส่าม: 

• คณุรูส้กึอย่างไรในขณะท่ีทาํกิจกรรมเหล่านีใ้นบทบาทของผูป้กครอง?  

• คณุสงัเกตเห็นว่าฉนัใชท้กัษะการเป็นวิทยากรแบบไหนบา้งในขณะท่ีฉนันาํกิจกรรมเหล่านี?้  

• มีส่วนไหนของหวัเร่ืองเหล่านีบ้า้งท่ีคณุกงัวลใจหากคณุจะตอ้งนาํการอบรมเอง?  

 

พักรับประทานอาหารว่าง  

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่8: การใช้เร่ืองเล่าพร้อมภาพประกอบและการฝึกทักษะ  

ข้อสังเกตสาํหรับวิทยากรฝึกอบรม (TRAINER) 

ตอนนีผู้เ้ขา้อบรมจะมีโอกาสไดฝึ้กการนาํกิจกรรมเร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบและการฝึกทกัษะแลว้ เราจะแบ่งวิธีนาํกจิกรรม

ออกเป็นทีละขัน้ตอน หลงัจากนัน้กจ็ะใหผู้เ้ขา้อบรมฝึกปฏิบตัิ   

คณุและวิทยากรรว่มจะตอ้งเคล่ือนท่ีไปรอบ ๆ หอ้ง คอยฟังและใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือขณะท่ีทกุคนกาํลงัฝึกทาํกิจกรรมเหล่านี:้ 

• ค่อย ๆ บอกวิทยากรใหถ้ามคาํถามหากพบวา่เขากาํลงัเริม่สอนผูเ้ขา้อบรมแบบบรรยาย  
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• เตือนความจาํวิทยากรว่าใหใ้ชก้ารยอมรบั สาํรวจ เชือ่มโยง ในขณะท่ีนาํการพดูคยุ   

• เตือนความจาํวิทยากรว่าใหช้มผูเ้ขา้อบรมและพยายามใหท้ัง้กลุ่มมีส่วนรว่มในการอภิปราย  

ขอใหอ้ดทน! โปรดจาํไวว้่าในตอนแรกการใหผู้เ้ขา้อบรมนาํกจิกรรมเหล่านีอ้าจไม่งา่ยนกั แต่หลงัจากทาํบ่อย ๆ นานเขา้เขาก็จะทาํ

ไดด้ีขึน้! 

วิธีนํากิจกรรมเร่ืองเล่าพร้อมภาพประกอบ (60 นาท)ี 

กิจกรรมนีจ้ะชว่ยใหผู้เ้ขา้อบรมเพ่ิมความมั่นใจในการใชเ้ร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบมากขึน้ เพ่ือแนะนาํผูป้กครองใหรู้จ้กัหวัเร่ืองท่ี

สาํคญัของแต่ละส่วนของหลกัสตูรนี ้ และจะเป็นการช่วยยํา้ความสาํคญัของวิทยากรเก่ียวกบักอ้นอิฐบล็อกในหลกัสตูรการอบรม

ดว้ย  

ทบทวนขัน้ตอนการนํากิจกรรมเร่ืองเล่าพร้อมภาพประกอบ  

1. เตรียมกระดาษฟลิปชารต์โดยเขยีนคาํว่า “เร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบ” ไวบ้นหวักระดาษ  

2. แบ่งกระดาษออกเป็นสองส่วนตามขวางแลว้เขียนคาํว่า ทาํอย่างไร ท่ีครึง่บน และ เพราะอะไร ลงบนครึง่ล่าง  

3. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมบอกว่ามีอะไรบา้งท่ีคณุไดท้าํไปในขณะเป็นวิทยากรนาํกิจกรรมในหน่วยการเรียนรูก้่อนหนา้นี ้คือ: 

a. อ่านเร่ืองเล่าไปพรอ้มกบัผูป้กครอง  

b. สาํรวจรายละเอียดของส่ิงท่ีเกดิขึน้ในเร่ือง พฤติกรรมและความรูส้กึของตวัละคร  

c. พยายามใชค้าํถามในคู่มือใหค้รบ  

d. ระบกุอ้นอิฐบล็อกท่ีสาํคญัเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ 

e. ถา้เร่ืองเล่านัน้เป็นเร่ืองในทางลบ ใหช้วนคดิหาทางแกไ้ขท่ีน่าจะทาํได ้เลือกเอาหน่ึงวิธี แลว้ฝึกปฏิบตัิวิธีท่ีเลือก

นัน้  

f. วิทยากรรว่มจะบนัทึกกอ้นอิฐบล็อกท่ีสาํคญัในลกัษณะท่ีเป็นการอธิบายวา่ควรทาํอย่างไรท่ีครึง่บนของ

กระดาษฟลิปชารต์ (เช่น นั่งลงใหอ้ยู่ในระดบัสายตาของเด็กในขณะท่ีใชเ้วลาอยู่ตามลาํพงัดว้ยกนั)  

4. บนัทึกขัน้ตอนเหล่านีใ้นส่วนบนของกระดาษฟลิปชารต์ท่ีเขียนหวัเร่ืองไวว้า่ทาํอยา่งไร  

5. ถามผูเ้ขา้อบรมว่าเพราะอะไรเราจึงใชเ้รือ่งเล่าพรอ้มภาพประกอบในการอบรมหลกัสตูร PLH-YC  

6. บนัทึกเหตผุลเหล่านีล้งในกระดาษฟลิปชารต์ตรงครึง่ล่างท่ีเขียนหวัเร่ืองไวว้า่ เพราะอะไร  

เร่ืองเล่าพร้อมภาพประกอบทีจ่ะใช้ฝึกปฏิบัติในชั่วโมงทีห่น่ึง สอง และสาม: 

• ชั่วโมงท่ีหน่ึง  

o เร่ืองท่ี 1: การใชเ้วลาตามลาํพงักบัเด็ก (หนา้ 88) 
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o เร่ืองท่ี 2: การควบคมุมากเกินไป (หนา้ 91) 

o เร่ืองท่ี 3: การปล่อยใหเ้ด็กเป็นฝ่ายนาํ (หนา้ 94) 

• ชั่วโมงท่ีสอง 

o เร่ืองท่ี 4: การส่ือสารอารมณด์า้นบวกและดา้นลบ (หนา้ 118) 

o เร่ืองท่ี 5: แสดงอาการรบัรูค้วามรูส้กึท่ีชวนใหไ้ม่สบายใจ (หนา้ 121) 

• ชั่วโมงท่ีสาม 

o เร่ืองท่ี 6: จบัใหไ้ดต้อนเขาทาํดี (หนา้ 142) 

o เร่ืองท่ี 7: เสรมิแรงการชมดว้ยรางวลังา่ย ๆ และฟรี (หนา้ 144) 

o เร่ืองท่ี 8: ชมแลว้วจิารณ ์(หนา้ 150) 
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ผู้เข้าอบรมฝึกนาํกิจกรรมเร่ืองเล่าพร้อมภาพประกอบจากชั่วโมงทีห่น่ึง สอง และสาม: 

1. แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 6 คน 

2. ขอใหจ้บัคูแ่ลว้ตกลงกนัว่าใครจะเป็นวิทยากรและใครจะเป็นวิทยากรรว่ม  

3. หากบางกลุ่มมีไม่ครบ 6 คน ขอใหผู้เ้ขา้อบรมทาํงานโดยใหเ้ป็นวทิยากรแบบเดี่ยว  

4. มอบหมายใหแ้ต่ละคู ่(หรือคนท่ีทาํงานเดีย่ว) ใชเ้รือ่งเล่าพรอ้มภาพประกอบหน่ึงเร่ืองเพ่ือนาํกจิกรรมในกลุ่มของตนเอง

ในฐานะเป็นวิทยากร  

5. ใหเ้วลา 5 นาที เพ่ืออ่านเรือ่งเล่าพรอ้มภาพประกอบ เพ่ือเตรียมนาํกิจกรรมในกลุ่มของตนเอง: 

a. อ่านทบทวนกอ้นอฐิบล็อกท่ีใหไ้วถ้ดัจากแต่ละเร่ืองในคู่มือ  

b. ทบทวนคาํถามสาํหรบัการอภิปรายท่ีใหไ้วใ้นคูม่ือ คิดหาวิธีนาํมาใชโ้ดยปรบัใหเ้ป็นคาํพดูของตนเอง  

c. อาจจดโนต้ในคู่มือวา่ตรงไหนของเร่ืองเล่าท่ีจะขอใหผู้ป้กครองระบกุอ้นอฐิบล็อกและคาํถามท่ีจะใชถ้าม

ในตอนนี ้ 

6. ใหเ้วลาวิทยากรประมาณ 10 นาทีเพ่ือนาํกจิกรรมโดยใชเ้ร่ืองเล่าหน่ึงเร่ืองกบักลุ่มของตนเอง  

7. เดินไปรอบ ๆ เพ่ือฟังและใหค้วามช่วยเหลือวิทยากรในขณะท่ีกาํลงัฝึกทาํกจิกรรมเหล่านีอ้ยู่: 

a. ค่อย ๆ ดงึใหว้ิทยากรถามคาํถามแทน หากพบวา่เขาเริ่มสอนผูเ้ขา้อบรมแบบบรรยาย  

b. เตือนใหว้ิทยากรใชก้ารยอมรบั สาํรวจ เชือ่มโยง ในขณะท่ีนาํการอภิปรายในกลุ่ม  

c. เตือนใหว้ิทยากรชมผูเ้ขา้อบรมและใหพ้ยายามสนใจทกุคนเพ่ือดงึใหเ้ขา้มามีส่วนรว่มในการอภิปรายในกลุ่ม  

8. หยุดกลุ่มย่อยไวส้ักครู่หลังจากทีใ่ชเ้ร่ืองเล่าจบลงแต่ละเร่ือง  

a. ขอใหว้ิทยากรรว่มจากแต่ละกลุ่มรายงานใหก้ลุ่มใหญ่ฟังวา่ไดช้ว่ยใหก้ลุ่มของตนเองระบกุอ้นอฐิบล็อกท่ีสาํคญั

ไดอ้ย่างไรบา้ง  

b. คณุอาจตอ้งช่วยใหเ้ขาเรียบเรียงคาํพดูเสียใหม่ใหเ้ป็นวิธีการท่ีจะลงมือทาํได ้ (เช่น “เรียกชือ่เดก็” หรือ “สงัเกต

ว่าเมือ่ไหร่ทีเ่ดก็รูส้กึไม่พอใจ”) แทนท่ีจะเป็นแคก่ารสงัเกตว่าเกดิอะไรขึน้ในเร่ืองเล่า (เช่น “พอ่เรียกชือ่เดก็” หรือ 

“แม่บอกเดก็ว่าแม่สงัเกตเห็นเดก็ไม่พอใจ”  

c. ถามกลุ่มวา่พบกบัปัญหาหรือมีคาํถามอะไรหรือไม่เก่ียวกบัเร่ืองเล่าท่ีตนเองใชท้าํกิจกรรม (คาํแนะนาํ: ใหย้อ้น

ถามกลุ่มวา่ “คณุคดิวา่ยงัไงล่ะ?”)  

9. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมแต่ละคนบอกวา่ชอบอะไรหนึ่งอย่างเก่ียวกบัวิธีท่ีวิทยากรนาํกลุ่ม  

10. สลบับทบาทในกลุ่มเวียนไปเพ่ือใหว้ิทยากรทัง้ท่ีเป็นคู่หรือเดีย่วมีโอกาสไดฝึ้กปฏิบตัิกบัเร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบ  

11. นาํการอภิปรายสัน้ ๆ เพ่ือทบทวนประสบการณข์องตนเองในการนาํกิจกรรมการใชเ้รือ่งเล่าพรอ้มภาพประกอบ  
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a. รูส้กึอย่างไรบา้งกบัการเป็นวิทยากรนาํกิจกรรมนี?้ อะไรท่ีทาํแลว้ไดผ้ลดีสาํหรบัคณุ? อะไรท่ีเป็นปัญหา?  

b. รูส้กึอย่างไรบา้งกบัการเป็นผูป้กครองแลว้ทาํกิจกรรมนี?้ คณุชอบอะไรบา้งเก่ียวกบัวิธีท่ีวิทยากรนาํกิจกรรมนี?้  

c. มีส่วนไหนในกิจกรรมนีท่ี้คณุกงัวลใจเมื่อคณุนาํกิจกรรมนีก้บัผูป้กครอง?  

ข้อสังเกต ใหบ้นัทึกปัญหาท่ีผูเ้ขา้อบรมยกขึน้มาเล่า ถา้มีเวลาพออาจใหช้่วยกนัคดิหาทางแกไ้ขในกลุ่ม แต่หากไมม่ีเวลาพอ ให้

บนัทึกเร่ืองท่ีกงัวลใจนัน้ลงใน “กระดานแจง้ขา่ว” เพ่ือเก็บไวพ้ดูกนัในโอกาสท่ีเหมาะสมต่อไป  

วิธีนําการฝึกทักษะ (45 นาท)ี 

ผูเ้ขา้อบรมจะมีโอกาสไดฝึ้กการนาํผูป้กครองใหใ้ชบ้ทบาทสมมตุใินขณะท่ีฝึกทกัษะ  

ทบทวนขัน้ตอนการฝึกทักษะ  

1. นาํกระดาษฟลิปชารต์ท่ีมีหวัเร่ือง การยอมรบั สาํรวจ เชือ่มโยง ฝึกปฏิบตั ิออกมาดอีูกครัง้ ซึ่งน่าจะมีพืน้ท่ีว่างอยูใ่ตห้วัขอ้ 

ทาํอย่างไรสาํหรบัหวัขอ้ การฝึกปฏิบตั ิและ  

2. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมบอกวิธีท่ีคณุใชใ้นการนาํกลุ่มใหท้าํบทบาทสมมตุใินขณะท่ีกลุ่มฝึกทกัษะ ชว่ยใหก้ลุ่มระบขุัน้ตอน

ต่อไปนี:้ 

a. กาํหนดบทบาทสาํหรบัการฝึกในกลุ่มใหญ่ (คือ บทบาทผูป้กครองและเด็ก)  

b. เตรียมสถานการณจ์าํลองและใชพื้น้ท่ีใหเ้หมาะสม  

c. อธิบายใหช้ดัเจนว่า “ผูป้กครอง” และ “เด็ก” จะตอ้งทาํอะไรบา้งในขณะท่ีฝึกปฏิบตัิในกลุ่ม 

d. คอยใหก้าํลงัใจและคาํแนะนาํผูเ้ขา้อบรมในขณะฝึกปฏิบตัิ (เหมือนเป็นพ่ีเลีย้งหรือเป็นเงาอยู่ขา้งหลงั)  

e. หลงัฝึกเสรจ็ใหส้รุปทบทวนกบั  “ผูป้กครอง” วา่ประสบการณเ์ป็นอย่างไร รูส้กึอยา่งไรบา้ง  

f. สรุปทบทวนกบั  “เด็ก” ว่าประสบการณเ์ป็นอยา่งไร รูส้กึอยา่งไรบา้ง 

g. ขอบคณุและชมผูเ้ขา้อบรมท่ีฝึกปฏิบตัิในกลุ่มใหญ่  

h. จบัคู่ฝึกปฏิบตัิในขณะท่ีวิทยากรเดินไปใหค้วามช่วยเหลือรอบ ๆ หอ้ง  

i. สรุปทบทวนกบัผูเ้ขา้อบรมหลงัจากการฝึกปฏิบตัิเป็นคูจ่บลงแลว้  

 

3. บนัทึกขัน้ตอนเหล่านีล้งตรงครึง่บนของกระดาษฟลิปชารต์ท่ีมีหวัเร่ืองวา่ ทาํอยา่งไร  

4. หมายเหต:ุ ถา้คณุตอ้งใชพื้น้ท่ีเพ่ิมบนกระดาษฟลิปชารต์ (ซึง่น่าจะเกิดขึน้แน่) ใหเ้อากระดาษแผ่นใหม่มาใชต้่อเหมือนกบั

ตอนท่ีทาํกจิกรรมกบัเร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบ โดยเขียนหวัขอ้ ทาํอย่างไร และ เพราะอะไร ลงไป  
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5. ถามผูเ้ขา้อบรมว่าตอ้งการเพ่ิมเตมิเหตผุลอ่ืน ๆ อีกไหม ว่าเขาจึงคดิว่า เพราะอะไร ผูป้กครองจึงตอ้งฝึกทกัษะในชั่วโมง

การอบรม 

6. บนัทึกเหตผุลเหล่านีล้งบนส่วนท่ีมีหวัขอ้ว่า เพราะอะไร บนครึง่ล่างของกระดาษฟลิปชารต์  
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สถานการณส์มมุติสาํหรับฝึกทักษะจากชั่วโมงทีห่น่ึง สอง และสาม: 

ผูเ้ขา้อบรมจะฝึกการนาํบทบาทสมมตุิต่อไปนีจ้ากชั่วโมงท่ีหน่ึง สอง และสาม ซึ่งควรเป็นสถานการณท่ี์คณุไดท้าํใหผู้ป้กครองดเูป็น

ตวัอยา่งมาก่อนแลว้: 

• การปล่อยใหเ้ด็กเป็นฝ่ายนาํในขณะท่ีใชเ้วลาตามลาํพงักบัเดก็ (หนา้ 97) 

• การพดูคยุเก่ียวกบัความรูส้กึ (หนา้ 124) 

• การชมพฤตกิรรมท่ีดขีองเดก็ขณะท่ีใชเ้วลารว่มกนัตามลาํพงั  (หนา้ 149) 

• หาทางแกไ้ขการชมพรอ้มกบัรวจิารณ ์(หนา้ 152) 

ผู้เข้าอบรมฝึกการนําบทบาทสมมุติจากชั่วโมงทีห่น่ึง สอง และสาม: 

1. แบ่งผูเ้ขา้อบรมออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละสามคน  

2. ขอใหต้ดัสินใจว่าใครจะฝึกเป็นวทิยากรเป็นคนแรก   

3. อีกสองคนท่ีเหลือจะสมมตุติวัเองเป็นผูป้กครอง  

4. วิทยากรฝึกปฏิบตัิโดยใชข้ัน้ตอนท่ีใหไ้วก้่อนหนา้นี ้ 

5. ผูเ้ขา้อบรมใหค้วามเห็นเชิงบวกแก่วิทยากร หลงัจากท่ีฝึกเสรจ็แลว้  

6. ควรทาํหลงัจากท่ีวิทยากรไดท้บทวนประสบการณก์บั “ผูป้กครอง” ท่ีไดฝึ้กทกัษะแลว้เท่านัน้  

7. เดินไปรอบ ๆ หอ้งเพ่ือคอยฟังและใหค้วามช่วยเหลือในขณะท่ีวิทยากรกาํลงัฝึกนาํกิจกรรม: 

a. ค่อย ๆ ดงึใหว้ิทยากรถามคาํถามแทน หากพบวา่เขาเริ่มสอนผูเ้ขา้อบรม  

b. เตือนใหว้ิทยากรใชก้ารยอมรบั สาํรวจ เชือ่มโยง ในขณะท่ีนาํการอภิปราย 

c. เตือนใหว้ิทยากรใหช้มผูเ้ขา้อบรมและพยายามใหท้กุคนมีส่วนรว่มในการอภิปราย  

8. สลบับทบาทเพ่ือใหท้กุคนไดม้ีโอกาสฝึกเป็นวิทยากรอย่างนอ้ยหน่ึงครัง้ หากจาํเป็นอาจใชส้ถานการณจ์าํลองซํา้ก็ได ้ 

9. นาํการอภิปรายสัน้ ๆ เพ่ือทบทวนประสบการณข์องการนาํการฝึกทกัษะ: 

a. คณุรูส้กึอย่างไรบา้งท่ีเป็นวิทยากรนาํกิจกรรมนี?้ อะไรท่ีทาํแลว้ไดผ้ลดีสาํหรบัคณุ? อะไรท่ีเป็นปัญหา? 

b. การสวมบทบาทเป็นผูป้กครองทาํกิจกรรมนีเ้ป็นอยา่งไรบา้ง? มีอะไรท่ีคณุชอบเก่ียวกบัลกัษณะท่ีวิทยากรนาํ

กิจกรรมนีบ้า้ง?  

c. มีส่วนไหนของกจิกรรมนีท่ี้คณุกงัวลใจบา้งไหม หากคณุจะตอ้งนาํกิจกรรมนีก้บัผูป้กครอง? 

ข้อสังเกต ใหบ้นัทึกปัญหาท่ีผูเ้ขา้อบรมยกขึน้มาเล่า ถา้มีเวลาพออาจใหช้่วยกนัคดิหาทางแกไ้ขในกลุ่ม แต่หากไมม่ีเวลาพอ ให้

บนัทึกเร่ืองท่ีกงัวลใจนัน้ลงใน “กระดานแจง้ขา่ว” เพ่ือเก็บไวพ้ดูกนัในโอกาสท่ีเหมาะสมต่อไป  
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กิจกรรมปิดท้าย (15 นาท)ี 

การมอบหมายกิจกรรมให้ไปทาํทีบ่้าน  

มอบหมายกิจกรรมต่อไปนีใ้หว้ิทยากรนาํไปทาํท่ีบา้น: 

1. ใชเ้วลา 5 นาทีตามลาํพงักบัลกูของคณุคืนนี ้ – ถา้คณุมีลกูอยู่ท่ีบา้น! ใหล้กูเลือกวา่จะทาํอะไรแลว้ใหค้ณุคอยตามการนาํ

ของลกู 

2. พยายามสงัเกตและรูท้นัอารมณข์องตวัคณุเอง  

3. ชมลกูและแฟนของคณุเมื่อเขาทาํอะไรบางอย่างท่ีเหมาะสมท่ีจะไดร้บัคาํชม  

4. ทบทวนบทต่อไปนีใ้นคู่มือวทิยากร: 

a. บทนาํ ในหวัขอ้การพดูคยุเร่ืองกิจกรรมท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้น เร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบ และการฝึก

ทกัษะ  

b. ชั่วโมงท่ีสาม และ  

c. เขียนคาํถามท่ีคณุอาจยงัสงสยัเก่ียวกบัส่วนนีข้องหลกัสตูรการอบรมนี ้ 

5. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมคนหน่ึงนาํกจิกรรม หยดุพกัสกัครู่ และขอใหอี้กคนเตรียมนาํกจิกรรมบริหารร่างกายในตอนเริ่มตน้ชั่วโมง

อบรม 

 

เล่าให้เพือ่นฟังหน่ึงอย่างทีค่ณุได้เรียนรู้วนันี ้ 

ขอใหแ้บ่งเป็นกลุ่มละสามคน แลว้ใหเ้วลาแต่ละคนหน่ึงนาทีเพ่ือเล่าว่าวนันีไ้ดเ้รียนรูอ้ะไรหนึ่งอย่าง  

 

วงแห่งความชืน่ชม  

สาธิตการนาํกจิกรรมวงแห่งความชืน่ชมก่อนท่ีจะใหจ้บัคู่ฝึกปฏิบตั ิ 

• ขอใหจ้บัคูก่บัคนท่ีนั่งขา้ง ๆ  

• แต่ละคนชมคู่ของตนเอง การชมจะเก่ียวกบัอะไรก็ได ้แต่ขอใหเ้ป็นการชมท่ีจรงิใจ  

• แต่ละคนชมตนเอง  

ขอใหผู้เ้ขา้อบรมคิดทบทวนวา่การไดร้บัคาํชมและการเป็นผูช้มทาํใหรู้ส้กึอย่างไรบา้ง  
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หยุดพกัสกัครู่  

ทาํกิจกรรมหยดุพกัสกัครูพ่รอ้มกนั คณุอาจทาํแบบสัน้ ๆ ก็ได ้(ประมาณ 1 นาที): 

• หลบัตา  

• สงัเกตความคดิ ความรูส้กึ และความรูส้กึในรา่งกาย (15 วินาที) 

• มุ่งความสนใจไปท่ีลมหายใจ (30 วินาที) 

• ขยายความสนใจออกไปทั่วรา่งกาย แลว้สงัเกตเสียงต่าง ๆ รอบตวั focus to the entire body and sounds (15 วินาที) 

• ลืมตา  

 

กิจกรรมปิดท้าย  

เราจะจบแต่ละชั่วโมงของการอบรมดว้ยกิจกรรมอาํลา เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้อบรมเลือกวา่จะปิดทา้ยอย่างไร อาจเป็นการรอ้งเพลง

หรือปรบมือเป็นกลุ่มก็ได ้

แสดงความชื่นชมกบัผูเ้ขา้อบรมท่ีทาํงานหนกัและตัง้ใจรบัการอบรม ตอนนีเ้ราไดผ่้านการอบรมในหวัเร่ืองต่อไปนีใ้นหลกัสตูร PLH-

YC แลว้: 

• ชั่วโมงการอบรม 

o ชั่วโมงท่ี 1: การใชเ้วลาตามลาํพงักบัเด็ก  

o ชั่วโมงท่ี 2: การพดูคยุเก่ียวกบัอารมณค์วามรูส้กึ  

o ชั่วโมงท่ี 3: แสงอาทิตยแ์ห่งความเอาใจใส่ในเชิงบวก  

• ทกัษะการนาํการอบรมท่ีสาํคญั:  

o การยอมรบั สาํรวจ เชื่อมโยง ฝึกปฏิบตัิ (A-E-C-P) 

o เร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบ  

o การฝึกทกัษะ  

คณุควรขอบคณุผูเ้ขา้อบรมท่ีมีความมุ่งมั่นท่ีจะชว่ยผูป้กครองใหส้รา้งบา้นแห่งการเกือ้หนนุใหค้รอบครวัของเขา! 
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วันทีส่ามของการอบรมวิทยากร  

สรุปย่อและภาพรวมของชั่วโมงนี ้ 

วัตถุประสงคข์องการอบรม  

เมือ่จบการอบรมวนัทีส่ามแลว้ ผูเ้ขา้อบรมจะสามารถทาํสิ่งต่อไปนีไ้ด ้ 

• นาํการอบรมชั่วโมงท่ีส่ี หา้ และหก ของหลกัสตูร PLH-YC  

• นาํการอภิปรายเร่ืองกิจกรรมท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้น (โดยยงัไม่ตอ้งฝึกปฏิบตัวิิธีแกปั้ญหา) 

• นาํกิจกรรมการใชเ้ร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบและฝึกทกัษะ  

การเตรียมตัว 

1. อ่านคู่มือวิทยากร PLH-YC บทนาํ ชั่วโมงท่ีส่ี หา้ และหก  

2. เตรียมสไลด ์PowerPoint ท่ีมเีร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบ (เอกสารเพ่ิมเตมิ  1) 

3. พิมพแ์บบฟอรม์ลงทะเบียนการมาเขา้อบรมเตรียมไว ้(เอกสารเพ่ิมเติม 2) 

4. พิมพส์ถานการณจ์าํลองเพ่ือใชใ้นการพดูคยุเร่ืองกิจกรรมท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้นเตรียมไว ้(เอกสารเพ่ิมเติม 4) 

5. ตรวจสอบและยืนยนัเร่ืองการสั่งอาหารและเคร่ืองดืม่สาํหรบัชว่งพกัรบัประทานอาหารว่างและอาหารกลางวนั  

6. ตรวจสอบอปุกรณเ์คร่ืองฉายภาพว่าใชไ้ดด้ี  

7. มาถงึหอ้งอบรมก่อนเวลาอยา่งนอ้ย 30 นาที เพ่ือตรวจสอบความเรียบรอ้ยของสถานท่ีและเตรียมตอ้นรบัผูเ้ขา้อบรมท่ี

มาถงึ เป็นการแสดงตวัอยา่งใหเ้ห็นว่าจะตอ้นรบัผูป้กครองอย่างไรเมื่อวิทยากรตอ้งนาํการอบรมเอง  

8. เตรียมหอ้งอบรมโดยวางเกา้อีเ้ป็นรูปครึง่วงกลมโดยใหว้ิทยากรหลกันั่งระหวา่งกลางของแถวและวิทยากรรว่มนั่งท่ีปลาย

สดุดา้นหน่ึงใกลก้บักระดาษฟลิปชารต์   

ภาพรวมของวนัทีส่าม  

วนัท่ีสามเป็นวนัท่ีเขม้ขน้ท่ีสดุของการอบรมวิทยากร PLH-YC จะเนน้หนกัท่ีการแนะนาํเร่ืองต่อไปนีใ้หผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจ: 

• ชั่วโมงท่ีส่ี: การชว่ยใหเ้ด็กทาํตามคาํสั่ง  

• ชั่วโมงท่ีหา้: ส่ิงท่ีเราทาํเป็นประจาํทกุวนั  

• ชั่วโมงท่ีหก: การจดัการกบัการรอ้งดิน้อาละวาดและพฤตกิรรมดา้นลบอ่ืน ๆ ท่ีเรียกรอ้งความสนใจและกดดนั  

ผูเ้ขา้อบรมจะมีโอกาสฝึกการนาํการพดูคยุเร่ืองกิจกรรมทีใ่หไ้ปทาํทีบ่า้น เรือ่งเล่าพรอ้มภาพประกอบ และฝึกทกัษะหลายครัง้    

ในชั่วโมงนีจ้ะมีเนือ้หาค่อนขา้งมาก จงึควรใหเ้วลามากพอท่ีจะครอบคลมุไดค้รบถว้น  
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โปรดจาํไวด้ว้ยว่าตอ้งกา้วไปตามจงัหวะการเรียนรูข้องผูเ้ขา้อบรมดว้ย โครงสรา้งของการอบรมนีไ้ดร้บัการออกแบบมาเพ่ือใหค้ณุ

ยืดหยุ่นได ้ ถา้กิจกรรมบางอยา่งตอ้งใชเ้วลานานกว่าอยา่งอ่ืน ก็อาจมีเวลามากขึน้ในตอนทา้ยของการอบรมในวนัท่ีส่ีและหา้เพ่ือ

ปรบัใหเ้หมาะสมได!้ 

การใหเ้วลามากพอท่ีจะพดูคยุอภิปรายเพ่ือใหเ้ขา้ใจเนือ้หา จะดกีว่าการสอนเรว็เกินไปตลอดหา้วนั หากมีบางส่วนท่ีสอนไม่ทนั ก็

อาจพยายามอบรมเพ่ิมเติมในชว่งของการสอนงาน (โคช้ชิ่ง) ไดอี้ก  
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เนือ้หาการอบรมวนัทีส่าม 

วัตถุประสงคข์องชั่วโมงนี ้ 

เมือ่จบวนัทีส่ามแลว้ ผูเ้ขา้อบรมจะสามารถทาํสิง่ต่อไปนีไ้ด:้ 

• เขา้ใจวิธีนาํการอบรมชั่วโมงท่ีส่ี หา้ และหก ของหลกัสตูร PLH-YC  

• มีความมั่นใจมากขึน้ในการนาํกจิกรรมสาํคญัในหลกัสตูร  

กิจกรรม ความยาว: 8 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที ่9: การพดูคุยเร่ืองกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่้าน ตอนสอง  

• กิจกรรมตอ้นรบัเขา้สูก่ารอบรม  

• การสาธิตการพดูคยุเร่ืองกจิกรรมท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้น  

• ฝึกปฏิบตัิการพดูคยุเร่ืองกิจกรรมท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้น  

1 ชั่วโมง 45 นาท ี

• 10 นาที  

• 20 นาที  

• 75 นาที  

พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาท ี

หน่วยการเรียนรู้ที ่10: ชั่วโมงทีส่ี่ - การช่วยให้เดก็ทาํตามคาํสั่ง 

• เร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบ เร่ืองท่ี 9 10 และ 11 

• การอภิปรายกลุม่  

• การหนัเหพฤติกรรมเชงิลบไปหาพฤติกรรมเชิงบวก  

• การฝึกทกัษะ  

1 ชั่วโมง 30 นาท ี

• 30 นาที  

• 20 นาที  

• 20 นาที  

• 20 นาที  

พักรับประทานอาหารกลางวนั 1 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที ่11: ชั่วโมงทีห่้า - สิ่งทีเ่ราทาํเป็นประจาํทกุวนั 

• เร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบ เร่ืองท่ี 12 และ 13 

• การอภิปรายกลุม่ 

• การฝึกทกัษะ 

1 ชั่วโมง 20 นาท ี 

• 20 นาที  

• 30 นาที  

• 30 นาที  

พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาท ี

หน่วยการเรียนรู้ที ่12: ชั่วโมงทีห่ก - การจัดการกับการร้องดิน้อาละวาดและพฤตกิรรมด้าน

ลบอื่น ๆ ทีเ่รียกร้องความสนใจและกดดนั  

• การสงัเกตพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา  

• การอภิปรายกลุม่ (เร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบ เร่ืองท่ี 14 และ 15) 

• การฝึกทกัษะ 

1 ชั่วโมง 20 นาท ี 

 

• 40 นาที  

• 20 นาที  

• 20 นาที  

กิจกรรมปิดท้าย  15 นาท ี
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หน่วยการเรียนรู้ที ่9: การพดูคุยเร่ืองกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่้าน ตอนสอง 

กิจกรรมต้อนรับ  

เริ่มวนัท่ีสามของการอบรม PLH-YC ดว้ยกจิกรรมต่อไปนี:้ 

1. ตอ้นรบัผูเ้ขา้อบรมแต่ละคนเมื่อมาถึงหอ้งอบรม  – พยายามจาํชื่อเขาใหไ้ด!้ 

2. กล่าวตอ้นรบัทัง้กลุ่มเพ่ือเริ่มการอบรมชั่วโมงนี ้

a. ชมผูเ้ขา้อบรมท่ีพยายามจดัเวลามาอบรมแมว้า่อาจมีภารกจิในชีวติมากก็ตาม  

b. พยายามเริ่มการอบรมใหต้รงเวลาเพ่ือเป็นแบบอย่างใหก้ลุ่มของผูเ้ขา้อบรม  

3. ทาํกิจกรรมหยดุพกัสกัครู่ ควรใหผู้เ้ขา้อบรมคนหน่ึงออกมานาํกิจกรรมนี ้ 

4. การบรหิารรา่งกาย ควรใหผู้เ้ขา้อบรมคนหน่ึงออกมานาํกิจกรรมนีเ้หมือนกนั   

5. บอกเขาว่าสามารถใชคู้ม่ือชว่ยในการนาํกิจกรรมได ้ 

6. ชมผูเ้ขา้อบรมในความกลา้หาญของเขาท่ีออกมานาํกิจกรรมใหก้ลุ่มได!้ 

จาํไวเ้สมอวา่คณุกาํลงัทาํตวัอย่างใหด้วู่าการอบรมพ่อแม่จะตอ้งทาํอย่างไร ดงันัน้จึงควรแสดงความกระตือรือรน้ สนใจผูเ้ขา้อบรม 

และมีทศันคติท่ีเป็นบวกเสมอ! 

 

การพูดคุยเร่ืองกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่้าน ตอนสอง 

สาธิตการพูดคุยเร่ืองกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่้าน (20 นาที) 

สาธิตการพดูคยุเร่ืองกิจกรรมท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้นใหผู้เ้ขา้อบรมดใูนลกัษณะเดียวกนักบัท่ีคณุทาํในวนัท่ีสองของการอบรม 

ควรใหส้มมตุวิ่าเป็นชั่วโมงทีส่องของการอบรม และกจิกรรมท่ีมอบใหไ้ปทาํท่ีบา้นกค็ือการใชเ้วลาตามลาํพงักบัเดก็   

ควรแสดงตวัอย่างของการใชว้ิธีการยอมรบั สาํรวจ เชื่อมโยง และฝึกปฏิบตัิ ในขณะท่ีนาํกจิกรรมนีด้ว้ย! 
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ฝึกปฏิบัติ การพูดคุยเร่ืองกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ้่าน (75 นาที) 

เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้อบรมนาํการพูดคยุเรือ่งกจิกรรมทีม่อบหมายใหไ้ปทาํทีบ่า้นในกลุ่มย่อยโดยใชส้ถานการณ์จาํลองจากวนัทีส่าม 

(ดใูน เอกสารเพ่ิมเติม 4) ความแตกต่างเพียงอยา่งเดียวระหว่างครัง้นีก้บัวนัก่อนหนา้นีค้ือตอนนีเ้ขาสามารถฝึกการนาํใหผู้เ้ขา้

อบรมฝึกปฏิบตัิวิธีแกปั้ญหาท่ีพบได ้ 

ข้อสังเกต: สาํคญัมากท่ีคณุและวิทยากรรว่มจะตอ้งเดินไปรอบ ๆ หอ้งและคอยฟังการพดูคยุ แลว้ใหค้วามช่วยเหลือเมื่อจาํเป็น  

ขั้นตอนการฝึกการพูดคุยเร่ืองกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่้าน  

1. แบ่งผูเ้ขา้อบรมออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณหกคน  

2. ขอใหค้นหน่ึงออกมาฝึกเป็นวิทยากร  

3. เตือนใหใ้ชว้ิธียอมรบั สาํรวจ เชื่อมโยง ฝึกปฏิบตั!ิ 

4. ขอใหอี้กคนหน่ึงออกมาฝึกเป็นวทิยากรรว่ม ซึ่งจะทาํหนา้ท่ีคอยสนบัสนนุวิทยากรหลกัและจดบนัทึกวิธีแกปั้ญหาลงบน

กระดาษฟลิปชารต์หรือสมดุบนัทึก  

5. ขอใหอี้กคนหน่ึงออกมาเป็น “ผูป้กครอง” คนท่ีจะเล่าประสบการณใ์หก้ลุ่มฟัง มอบสถานการณ์จาํลองจากวนัทีส่ามให้

ผูป้กครองคนนี ้(ดใูน เอกสารเพ่ิมเติม 4) 

6. ใหแ้ต่ละกลุ่มใชส้ถานการณจ์าํลองเร่ืองเดียวกนั เพ่ือท่ีวา่ทกุคนจะไดใ้ชปั้ญหาเดยีวกนัในการฝึกหาทางแก ้ บางครัง้อาจ

ตอ้งปรบัแกเ้ล็กนอ้ยเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัแต่ละกลุ่มอาย ุ 

7. คนท่ีเหลือในกลุ่มจะตอ้งสมมตุิตวัเองใหเ้ป็น “ผูป้กครอง” ท่ีมาเขา้อบรมดว้ยกนั  

8. ทบทวนความจาํกบักลุ่มวา่ขัน้ตอนสาํคญัของการนาํ การพูดคยุเรือ่งกจิกรรมทีม่อบหมายใหไ้ปทาํทีบ่า้น มีอะไรบา้ง

ดงัต่อไปนี:้ 

a. เตือนความจาํผูป้กครองว่ากิจกรรมหลกัคืออะไร: กิจกรรมท่ีมอบใหไ้ปทาํท่ีบา้นจากชั่วโมงก่อนคือการใชเ้วลา

อย่างนอ้ย 5 นาทีตามลาํพงักบัเด็ก  

b. ถามผูป้กครองว่ากอ้นอิฐบล็อกท่ีสาํคญัของการใชเ้วลาตามลาํพงักบัเดก็มีอะไรบา้ง (วทิยากรรว่มบนัทึก

คาํตอบท่ีได)้  

c. ขอใหผู้ป้กครองคนหน่ึงออกมาเล่าประสบการณใ์หฟั้ง จะอ่านจากสถานการณจ์าํลองท่ีใหไ้ปแลว้เพ่ิม

รายละเอียดเฉพาะของตวัเองลงไปอีกก็ได ้ 

d. ชมผูป้กครองอย่างนอ้ยหน่ึงอยา่งเก่ียวกบัส่ิงท่ีดีเขาไดท้าํไป อาจชมท่ีผูป้กครองพยายามหรือกลา้ท่ีจะออกมา

เล่าปัญหาของตนเองก็ได!้ 

e. ระบใุหไ้ดว้า่อะไรคือปัญหาท่ีผูป้กครองตอ้งเผชิญ ซึ่งวิทยากรจะตอ้งสาํรวจรายละเอียดวา่เกิดอะไรขึน้ บางครัง้

อาจระบไุดง้า่ย แต่บางครัง้อาจตอ้งใชค้วามพยายามมากเพ่ือใหเ้ขา้ใจจรงิ ๆ  วา่เพราะอะไรผูป้กครองหรือเด็กจึง

มีพฤติกรรมเช่นนัน้   
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9. หยุดกลุ่มไวก้่อน  

a. ควรหยดุกลุ่มไวก้่อนท่ีเขาจะเริม่คิดหาวิธีแกปั้ญหา เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ทกุคนกาํลงัไปในทิศทางท่ีถกูตอ้ง    

b. ขอใหแ้ต่ละคนท่ีสวมบทบาทวิทยากรรายงานว่ามีอะไรบา้งหนึง่อยา่งท่ีเขาสามารถชมผูป้กครองได ้ 

c. ขอใหว้ิทยากรแตล่ะคนเล่าวา่ปัญหาหลกัในสถานการณส์มมตุินัน้คืออะไร ไม่จาํเป็นตอ้งไดค้าํตอบเหมือนกนั 

แต่ควรเป็นคาํตอบท่ีเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิและสรา้งสรรค ์ 

d. บนัทึกคาํตอบท่ีไดล้งบนกระดาษฟลิปชารต์  

10. ขอใหก้ลุ่มย่อยคน้หาวิธีแกปั้ญหาท่ีน่าจะเป็นไปไดต้่อ และใหค้ดิดว้ยว่าถา้ใชว้ิธีนัน้แลว้จะเกดิผลอย่างไรตามมา: 

a. วิทยากรรว่มควรบนัทึกเฉพาะทางแกปั้ญหาท่ีน่าจะไดผ้ลจรงิเท่านัน้  

b. เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองเลือกทางแกปั้ญหาท่ีน่าจะดีท่ีสดุสาํหรบัสถานการณข์องเขา  

11. หยุดกลุ่มไวก้่อน  

a. ขอใหว้ิทยากรแต่ละคนรายงานวา่เลือกวิธีอะไรในการแกปั้ญหา  

b. หากวิธีแกปั้ญหาท่ีเลือกมานัน้อาจจะไม่น่าปฏิบตัิไดจ้รงิหรืออาจส่งผลใหเ้กดิอนัตราย คณุควรชว่ยใหก้ลุ่มคิด

ต่อว่าผลท่ีจะเกดิตามมาน่าจะมอีะไรบา้งทัง้ดา้นบวกและลบ เพ่ือใหเ้ขาเรียนรูท่ี้จะประเมินดว้ยตวัเอง  

12. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมทบทวนก้อนอิฐบล็อกท่ีสาํคญัหรือขัน้ตอนของการฝึกปฏิบตัิกบัผูป้กครอง หรือดจูากรายการท่ีเขียนไว้

บนกระดาษฟลิปชารต์ก็ได:้ 

a. กาํหนดบทบาท (เช่น ผูป้กครอง และ เด็ก) “ผูป้กครอง” ท่ียกเอาปัญหาท่ีพบขึน้มาเล่าใหก้ลุ่มฟัง ควรเป็นคนท่ี

ฝึกปฏิบตัิวิธีแกปั้ญหาในบทบาทของ “ผูป้กครอง”    

b. อธิบายใหช้ดัเจนว่า “ผูป้กครอง” และ “เด็ก” จะตอ้งทาํอะไรบา้ง  

c. คอยใหค้วามชว่ยเหลือผูเ้ขา้อบรมในขณะท่ีกาํลงัฝึกปฏิบตัิ (เหมอืนเป็นเงาอยู่ขา้งหลงั)  

d. สรุปทบทวนกบั “เด็ก” ว่ามีประสบการณแ์ละความรูส้กึอย่างไรตอนท่ีฝึกปฏิบตัิในบทบาทนัน้  

e. สรุปทบทวนกบั “ผูป้กครอง” ว่ามปีระสบการณแ์ละความรูส้กึอย่างไร 

f. บอกให ้“ผูป้กครอง” นาํเอาวิธีนีไ้ปลองใชท่ี้บา้น  

g. บอกกลุ่มวา่ในชั่วโมงต่อไปยงัจะมีโอกาสไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองนีอี้ก  

h. ขอบคณุและชมผูเ้ขา้อบรมท่ีไดฝึ้กปฏิบตัิ  

(หมายเหต:ุ ควรเอารายการนีแ้ละรายการอ่ืน ๆ ท่ีเขียนบนกระดาษฟลิปชารต์ ติดไวบ้นฝาผนงัหอ้งอบรมดว้ย) 
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13. การฝึกปฏิบัติ: ใหก้ลุ่มย่อยฝึกปฏิบตัิการใชว้ิธีแกปั้ญหาต่อไป คณุควรเดินไปดกูลุ่มต่าง ๆ แลว้คอยใหค้วามชว่ยเหลือ

คนท่ีสวมบทบาทเป็นวิทยากรสอนผูเ้ขา้อบรมท่ีกาํลงัแสดงบทบาทของตนเอง 

14. ใหค้วามเห็น: ขอให ้“ผูป้กครอง” ในกลุ่มย่อย ใหค้าํวจิารณเ์ชงิบวกแก่คนท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นวิทยากรในกลุ่มของตนเอง  

15. สลบับทบาทวนกนัไป คือใหผู้ป้กครองเปล่ียนบทบาทไปเป็นวทิยากรร่วม และวทิยากรร่วมเปล่ียนเป็นวทิยากร ส่วน

วทิยากรเปล่ียนเป็นผูป้กครองท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่ม (แต่ไมใ่ช่ผูป้กครองในสถานการณ์จาํลอง)  

16. ทาํซํา้อีกโดยใชส้ถานการณจ์าํลองอนัใหม่ จนกระทั่ง ก) ทกุคนมโีอกาสไดฝึ้กปฏิบตัิ หรือ ข) หมดเวลา  

17. กลบัมารวมกลุ่มใหม่เพ่ือสรุปทบทวนว่ากิจกรรมนีเ้ป็นอยา่งไร   

สถานการณจ์าํลองสาํหรบัการพดูคยุเร่ืองกจิกรรมท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้น – วนัท่ี 3 

ต่อไปนีเ้ป็นสถานการณจ์าํลองท่ีคณุจะเอาไปใชไ้ดส้าํหรบัการฝึกนาํการพดูคยุเร่ืองกจิกรรมท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้น คณุอาจมี

เวลาใหท้าํแค่ 5 หรือ 6 รอบจึงขอใหเ้ลือกเอาจากรายการนี ้โปรดจาํไวว้่าจะตอ้งใหส้ถานการณจ์าํลองอนัเดียวกนักบัทกุกลุ่มในแต่

ละรอบ เพ่ือเขาจะไดค้ิดแกปั้ญหาเร่ืองเดียวกนั! 

1. สถานการณ ์(ผูป้กครองของเดก็หญิงอาย ุ5 ขวบ): ฉนัหาขอ้ดีท่ีจะชมเขาไม่ไดเ้ลย เพราะเขาไม่เคยทาํอะไรดี และฉนักลวัดว้ย

ว่าถา้ชมแลว้เขาจะเหลิงและเสียคน  

2. สถานการณ ์(แม่ของเดก็ชาย 7 ขวบ): ฉนัพดูกบัลกูถงึอารมณท์างบวกของเขาไดน้ะ แต่ไม่แน่ใจวา่ควรจะพดูถืงอารมณท์างลบ

ของเขายงัไงดี เขาคิดถงึพ่อท่ีทาํงานอยูต่่างประเทศ ฉนัสมัผสัไดว้่าเขาเศรา้ใจเวลาท่ีฉนัไดย้ินเสียงเขาพดูกบัพ่อทางโทรศพัท์

แต่ฉนัไม่กลา้พดูกบัเขาเก่ียวกบัอารมณนี์ ้เพราะกลวัว่ามนัจะยิง่ทาํใหเ้ขารูส้กึแย่ลงไปกวา่เดิมอีก  

3. สถานการณ ์(ผูป้กครองของเดก็ชายอาย ุ3 ขวบ): ฉนัซือ้รถของเล่นใหล้กูคนัหน่ึง เป็นรางวลัท่ีเขากินผกัในจานเขาจนหมดเมื่อ

วานตอนกินขา้วเย็นดว้ยกนั  

4. สถานการณ ์ (ผูป้กครองของเด็กชายอาย ุ 7 ขวบ): ฉนัไม่อยากใหล้กูไปเล่นท่ีถนนหนา้บา้น เมื่อฉนักลบัมาถึงบา้นตอนคํ่าเมื่อ

วานฉนัเห็นเขาเล่นอยู่ในบา้น ก็เลยพดูกบัเขาวา่ “ขอบใจมากนะลกูหม ูท่ีไม่ออกไปเล่นท่ีถนนน่ะ!”   

5. สถานการณ ์ (ผูป้กครองของเดก็ชายอาย ุ 9 ขวบ): ลกูฉนักลบัมาจากโรงเรียนและเอาคะแนนท่ีครูใหเ้พราะทาํการบา้นไดด้มีา

อวด ฉนัชมเขาแต่แลว้ก็พดูต่อว่าคราวหนา้ตอ้งทาํใหด้ีกว่านีอี้กนะ  

6. สถานการณ ์(ผูป้กครองของเดก็หญิงอาย ุ 2 ขวบ): ฉนัมีปัญหากบัการอาบนํา้ใหล้กูตอนคํ่ามาก ฉนับอกเขาว่าถา้อาบนํา้ด ีๆ 

ไม่บ่น จะอ่านนิทานก่อนนอนเพ่ิมใหอี้กหน่ึงเร่ือง เขาก็อาบนํา้เรียบรอ้ยดี แต่ฉนัตอ้งไปดแูลลกูชายคนเล็กท่ียงัตอ้งกินนมอยู ่

เลยลืมเล่านิทานใหเ้ขาไปเลย  

7. สถานการณ ์(พ่อของเด็กหญิงอาย ุ 5 ขวบ): ผมบอกลกูว่าถา้ไม่ทะเลาะกบันอ้งชายหน่ึงเดือนจะซือ้จกัรยานให ้แต่วนัรุง่ขึน้เธอ

ก็ทะเลาะกบันอ้งอีก กเ็ลยไม่ไดร้างวลัเลย  

คาํถามทีค่วรใช้ขณะใหก้ลุ่มทบทวนประสบการณก์ารนําการพูดคุยเร่ืองกิจกรรมทีใ่ห้ไปทาํทีบ่้าน: 

นาํการอภิปรายสัน้ ๆ ถึงประสบการณก์ารนาํใหก้ลุ่มพดูคยุเร่ืองกจิกรรมทีใ่หไ้ปทาํทีบ่า้น  
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• การท่ีตอ้งเป็นวิทยากรนาํกจิกรรมนีท้าํใหค้ณุรูส้กึอยา่งไร? อะไรท่ีคณุทาํแลว้ไดผ้ลดี? มีตรงไหนท่ียากบา้ง?  

• คณุรูส้กึอย่างไรเวลาท่ีสวมบทบาทเป็นผูป้กครองทาํกิจกรรมนี?้ คณุชอบอะไรบา้งเก่ียวกบัวิธีท่ีวิทยากรในกลุ่มของคณุ

นาํกิจกรรมนี?้  

• มีส่วนไหนของกจิกรรมนีท่ี้คณุกงัวลใจบา้งไหม หากคณุจะตอ้งนาํกิจกรรมนีก้บัผูป้กครอง?   

หมายเหต:ุ บนัทึกขอ้กงัวลหรือปัญหาบางขอ้ท่ีผูเ้ขา้อบรมยกขึน้มา ถา้มีเวลามากพออาจช่วยใหก้ลุ่มคิดหาทางแกไ้ข แต่หากไม่มี

เวลาก็เอาติดไวท่ี้ “กระดานแจง้ขา่ว” ก่อน เพ่ือจะไดเ้อามาพดูคยุกนัในวนัสดุทา้ยของการอบรมตอ่ไป 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่10: ชั่วโมงทีส่ี่ – การช่วยให้เดก็ทาํตามคาํสั่ง  

การเตรียมตัว 

 ควรทบทวนชั่วโมงทีส่ีใ่นคู่มือวทิยากรก่อนนาํการอบรมบทนี ้(หนา้ 160 ถึง 183) 

ข้อสังเกตสาํหรับวิทยากรฝึกอบรม (TRAINER) 

เริ่มหน่วยการเรียนรูนี้โ้ดยอธิบายใหผู้เ้ขา้อบรมทราบวา่เรากาํลงัเขา้สู่ชั่วโมงทีส่ีข่องหลกัสตูรการอบรมแลว้ คณุจะนาํการอบรมใหดู้

ต่อไปโดยใหผู้เ้ขา้อบรมสมมตุิตวัเองเป็นผูป้กครอง: 

1. ขอใหส้าธิตโดยการกล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้อบรมท่ีกลบัมาจากการพกักินอาหารว่าง ใหเ้หมือนกบัเขาเป็นผูป้กครองท่ีเพ่ิม

มาถงึท่ีอบรมเป็นสปัดาหท่ี์ส่ี (เชน่ กล่าววา่ “ขอตอ้นรบัทกุคนเขา้สู่ชั่วโมงท่ีส่ีของการอบรม”)  

2. สาธิตการชมโดยการขอบคณุท่ีเขาพยายามมาเขา้อบรมแมว้่าจะมภีารกิจมากในชีวติอยู่แลว้ก็ตาม  

3. ชีใ้หด้วู่าตอนนีเ้ขามาถึงส่วนไหนของบา้นแห่งการเกือ้หนนุแลว้ (คอื ระดบัท่ีส่ีของฝาผนงั)  

4. ขอใหท้บทวนกอ้นอิฐบล็อกหรือหลกัการท่ีสาํคญัจากชัว่โมงทีส่ามของหลกัสตูร   

5. อธิบายสัน้ ๆ ถึงวตัถปุระสงคห์ลกัของชัว่โมงทีส่ี ่คือ: 

ผูป้กครอง/ผูดู้แลเดก็ จะเรียนรูว้ธิทีีจ่ะออกคาํสั่งเชิงบวกทีช่ดัเจน เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริง 

เพือ่ใหเ้ดก็สามารถมีพฤตกิรรมในเชิงบวกไดง้่ายขึน้   
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การช่วยใหเ้ดก็ทาํตามคาํสั่ง   

ในตอนต่อไปของหน่วยการเรียนรูนี้ผู้เ้ขา้อบรมจะมีโอกาสไดฝึ้กปฏิบตัิการนาํกิจกรรมเรือ่งเล่าพรอ้มภาพประกอบ การอภิปรายใน

กลุ่ม และการฝึกทกัษะ คณุจะมเีวลา 75 นาที สาํหรบัทาํกจิกรรมนี ้ 

เร่ืองเล่าพร้อมภาพประกอบ (20 นาท)ี 

ทบทวนขัน้ตอนการนํากิจกรรมเร่ืองเล่าพร้อมภาพประกอบ  

1. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมบอกขัน้ตอนการนาํกิจกรรมนี ้คือ: 

a. อ่านเร่ืองไปพรอ้มกบัผูป้กครองจากเริม่ตน้จนจบ  

b. สาํรวจรายละเอียดวา่มเีหตกุารณอ์ะไรเกิดขึน้ ตวัละครในเร่ืองมพีฤติกรรมอะไร มีอารมณค์วามรูส้กึอย่างไร  

c. พยายามใชค้าํถามสาํหรบัเร่ืองนีใ้นคู่มือใหค้รบ  

d. ระบวุ่ามีอะไรบา้งท่ีเป็นกอ้นอิฐบล็อกสาํคญัเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ 

e. หากเร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบนีเ้ป็นเร่ืองทางลบ ใหค้ยุกนัเพ่ือหาทางแกปั้ญหาท่ีเป็นไปได ้เลือกเอาวิธีหน่ึง 

แลว้ฝึกปฏิบตัิการใชว้ิธีแกปั้ญหานัน้  

f. วิทยากรรว่มควรเขยีนบนัทึกกอ้นอิฐบล็อกท่ีสาํคญัในลกัษณะท่ีเป็นการบอกว่าจะทาํไดอ้ยา่งไร บรเิวณครึง่บน

ของกระดาษฟลิปชารต์ (เช่น นั่งลงในระดบัเดียวกนักบัเด็กเมื่อใชเ้วลาตามลาํพงัดว้ยกนั)   

เร่ืองเล่าพร้อมภาพประกอบทีจ่ะใช้ฝึกปฏิบัติในชั่วโมงทีส่ี่: 

• เร่ืองท่ี 9: การออกคาํสั่งเชิงบวกและการเตือนก่อนเปล่ียนกจิกรรม (หนา้ 168)  

• เร่ืองท่ี 10: เมื่อลกูทาํส่ิงนี ้แลว้ลกูจึงจะทาํส่ิงนัน้ได ้(หนา้ 171) 

• เร่ืองท่ี 11: การหนัเหพฤติกรรม (หนา้ 175) 

ผู้เข้าอบรมฝึกการนํากิจกรรมเร่ืองเล่าพร้อมภาพประกอบในชั่วโมงทีส่ี่: 

1. แบ่งผูเ้ขา้อบรมออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละอย่างนอ้ย 6 คน  

2. ขอใหจ้บัคูแ่ลว้ตกลงกนัว่าใครจะเป็นวิทยากรและใครจะเป็นวิทยากรรว่ม  

3. หากมเีศษท่ีทาํใหบ้างกลุ่มมีนอ้ยกว่า 6 คน ขอใหใ้นกลุ่มนัน้เป็นวทิยากรเพียงคนเดยีว (ไม่ตอ้งมีวทิยากรรว่ม)  

4. มอบหมายใหแ้ต่ละคู ่(หรือคนเดยีว) ใชเ้ร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบหน่ึงเร่ืองสาํหรบัฝึกเป็นวิทยากรนาํกิจกรรมกบักลุ่ม

ของตนเอง  

5. ใหเ้วลาประมาณ 5 นาที เพ่ืออ่านเรือ่งเล่าพรอ้มภาพประกอบเพ่ือเตรียมนาํกลุ่มทาํกจิกรรมนี:้ 

a. อ่านรายการกอ้นอฐิบล็อกท่ีใหไ้วใ้ตแ้ต่ละเร่ืองในคู่มือของตนเอง  
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b. ทบทวนคาํถามสาํหรบันาํการอภิปรายท่ีใหไ้ว ้คดิหาวิธีเรียบเรียงคาํพดูใหม่ใหเ้ป็นสาํนวนของตนเอง  

c. อาจเขียนบนัทึกเพ่ิมเติมในคู่มือวา่จะชว่ยผูป้กครองใหร้ะบกุอ้นอิฐบล็อกสาํหรบัแต่ละเร่ืองไดอ้ย่างไร จะใช้

คาํถามอะไร 

6. ใหเ้วลาวิทยากรประมาณ 10 นาทีสาํหรบัเร่ืองเล่าแต่ละเร่ือง เพ่ือทาํงานกบักลุ่ม  

7. เดินไปมารอบ ๆ หอ้งเพ่ือคอยฟังและใหค้วามช่วยเหลือวิทยากรในขณะท่ีฝึกทาํกจิกรรมนี:้ 

a. ค่อย ๆ หนัเหวิทยากรใหเ้ปล่ียนเป็นการถามหากเขาเริ่มสอนแบบบรรยาย  

b. เตือนใหว้ิทยากรใชก้ารยอมรบั สาํรวจ เชื่อมโยง และฝึกปฏิบตัิ ในขณะนาํการอภิปราย  

c. เตือนใหว้ิทยากรใหช้มผูเ้ขา้อบรมและพยายามช่วยใหท้กุคนมีส่วนรว่มในการอภิปราย  

8. บอกให้กลุ่มหยุดทกุคร้ังทีจ่บหน่ึงเร่ือง: 

a. ขอใหว้ิทยากรรว่มจากแต่ละกลุ่มรายงานในกลุ่มใหญ่ว่ากลุ่มของตนเองไดร้ะบวุ่ามีอะไรบา้งท่ีถือเป็นกอ้นอิฐ

บล็อกท่ีสาํคญั  

b. คณุอาจจะตอ้งชว่ยใหเ้ขาเรียบเรียงคาํพดูเสียใหมใ่หเ้ป็นเหมือนเทคนิคท่ีนาํไปใชไ้ด ้ (เช่น “เรียกชื่อเดก็” หรือ 

“สงัเกตใหอ้อกเมื่อเด็กรูส้กึไม่สบายใจ”) แทนท่ีจะเป็นการพดูแบบบรรยายส่ิงท่ีสงัเกตเห็นวา่มีอะไรเกิดขึน้ใน

เร่ืองเล่าเท่านัน้ (เช่น “พ่อเรียกชื่อเด็ก” หรือ “แม่พดูกบัลกูว่าแม่สงัเกตเห็นวา่ลกูไม่สบายใจ)  

c. ถามกลุ่มวา่มีปัญหาหรือขอ้สงสยัอะไรเก่ียวกบัเร่ืองเล่าท่ีใชห้รือไม่ (คาํแนะนาํ: เมื่อเขาบอกใหถ้ามยอ้นกลบัไป

ว่า: “แลว้พวกเราคดิวา่อยา่งไรล่ะ?”) 

9. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมแต่ละคนบอกวา่มีอะไรบา้งหนึ่งอย่างท่ีเขาชอบเก่ียวกบัวิธีนาํกิจกรรมของวิทยากร  

10. สลบับทบาทเวียนไปเพ่ือใหว้ิทยากรแต่ละคู่หรือแตล่ะคนไดม้ีโอกาสฝึกนาํกิจกรรมนี ้ 

11. นาํการอภิปรายสัน้ ๆ เพ่ือใหท้บทวนประสบการณข์องการนาํกจิกรรมนี:้ 

a. คณุรูส้กึอย่างไรบา้งเมื่อเป็นวิทยากรนาํกิจกรรมนี?้ อะไรท่ีคณุทาํแลว้ไดผ้ลด?ี อะไรท่ีเป็นปัญหา?  

b. การสวมบทบาทเป็นผูป้กครองแลว้ทาํกจิกรรมนีเ้ป็นอย่างไรบา้ง? มีอะไรท่ีคณุชอบบา้งในการนาํกจิกรรมนีข้อง

วิทยากร?  

c. มีส่วนไหนของกจิกรรมนีบ้า้งไหมท่ีคณุกงัวลใจหากคณุจะตอ้งนาํกิจกรรมนีก้บัผูป้กครอง? 

อภปิรายกลุ่ม (30 นาท)ี 

1. ก่อนอ่ืนใหส้าธิตการนาํการอภิปรายเก่ียวกบักจิกรรมการออกคาํสั่งท่ีเป็นเชิงบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกบัสภาพ

ความเป็นจรงิ (หนา้ 173): 

a. ใชค้าํถามในคู่มือวิทยากรเพ่ือนาํการอภิปราย  
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b. เขียนความคิดเห็นท่ีไดจ้ากผูป้กครองลงบนกระดาษฟลิปชารต์  

2. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมคนหน่ึงออกมาฝึกเป็นวิทยากรนาํการอภิปราย ควรใหเ้ขาใชค้าํถามในคูม่ือวทิยากรเพ่ือช่วยในการนาํ

การอภิปราย  

3. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมอีกคนหน่ึงออกมาฝึกเป็นวิทยากรรว่ม ทาํหนา้ท่ีจดบนัทึกความเห็นของผูป้กครองลงบนกระดาษฟลิป

ชารต์หรือสมดุบนัทึก  

4. ใหอ้ภิปรายกนัในกลุ่มยอ่ยวา่เพราะอะไรทกัษะเหล่านีจ้งึน่าจะมีประโยชนต์่อลกูของเขาเองดว้ย   

5. ใหเ้วลากลุ่มย่อยอภิปรายประมาณ 10 นาที; 

6. เรียกใหก้ลบัมารวมกนัในกลุ่มใหญ่แลว้ขอใหว้ิทยากรเล่าใหฟั้งว่ามีประเด็นอะไรบา้งท่ีสาํคญั 2-3 ประเด็นท่ีกลุ่มนาํมา

อภิปราย   

7. ถามกลุ่มวา่มีคาํถามอะไรเก่ียวกบัเร่ืองนีอี้กไหม แลว้ใหก้ลุ่มคดิหาคาํตอบท่ีเป็นไปได ้(โดยการยอ้นถามกลุ่มอีก “นั่นเป็น

คาํถามท่ีดมีาก พวกเราคดิวา่อยา่งไรล่ะ?) 

การหนัเหพฤตกิรรมเชิงลบใหเ้ป็นเชิงบวก (20 นาท)ี 

เนือ้หาของส่วนนีจ้ะอยู่ในคูม่ือ เริม่ตัง้แต่หนา้ 175  เป็นตน้ไป  

1. อธิบายวา่การหนัเหความสนใจจะใชไ้ดด้ีท่ีสดุสาํหรบัเดก็วยัหดัเดนิและเด็กเล็ก  

2. ใชเ้ร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบเร่ืองท่ี 11: การหนัเหพฤตกิรรม เพ่ือช่วยใหผู้เ้ขา้อบรมระบกุอ้นอฐิบล็อกสาํหรบัวธิีหนัเห

พฤติกรรมเชิงลบ: 

• ใชค้าํสั่งเชิงบวกเพ่ือหนัเหเด็กจากพฤติกรรมเชงิลบไปสู่พฤติกรรมเชิงบวก  

• จดัการกบัพฤตกิรรมเสียตัง้แต่ตอนท่ีเพ่ิงเริ่มเกดิขึน้! 

• เพิกเฉยพฤติกรรมเชงิลบ แต่ไม่ไดเ้พิกเฉยเดก็  

• ใชก้ารชมทัง้ดว้ยคาํพดูและท่าทางเพ่ือสนบัสนนุพฤติกรรมเชงิบวก  

3. นาํการอภิปรายเพ่ือใหก้ลุ่มออกความเห็นวา่เพราะอะไรการหนัเหพฤตกิรรมจึงน่าจะมีประโยชนส์าํหรบัลกูของเขาเอง

ดว้ย: 

• คณุคิดว่าเพราะอะไรการออกคาํสั่งเพ่ือหนัเหความสนใจเดก็ออกจากพฤติกรรมเชงิลบจึงจะชว่ยใหเ้ด็กเรียนรู ้

พฤติกรรมเชิงบวกได?้ 

• เพราะอะไรเราจึงควรใชค้าํพดูเชงิบวกบรรยายถึงพฤติกรรมท่ีเราอยากใหเ้ด็กทาํ?  

• การใชค้าํพดูเชิงบวกจะชว่ยป้องกนัไม่ใหพ้ฤตกิรรมเชิงลบรุนแรงยิ่งขึน้ไดอ้ยา่งไร?  

• เพราะอะไรเราจึงควรเพิกเฉยพฤติกรรมเชิงลบเวลาท่ีเราออกคาํสั่งเพ่ือหนัเหพฤติกรรมเด็ก?  
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4. ฝึกการหนัเหพฤติกรรมในกลุ่มใหญ่โดยใชอ้าสาสมคัรสองคน: 

• เด็กกาํลงัเล่นของเล่นอยู่ แต่โยนของเล่นเกล่ือนรอบตวั   

• ผูป้กครองหนัเหพฤติกรรมเด็กโดยการอุม้เดก็แลว้พาไปทาํกิจกรรมอีกอยา่งท่ีเป็นเชงิบวกแทน  

• ผูป้กครองชมเดก็ท่ีมีพฤติกรรมเชงิบวก  

5. ผูเ้ขา้อบรมฝึกการหนัเหพฤติกรรมในกลุ่มสามคน โดยคนหน่ึงเป็นวิทยากรและอีกสองคนเป็นผูป้กครอง  

6. อภิปรายกนัสัน้ ๆ ในกลุ่มใหญ่วา่มีคาํถามหรือขอ้สงสยัอะไรเก่ียวกบัการหนัเหพฤตกิรรมหรือไม่  
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ฝึกทกัษะ (20 นาท)ี 

ผูเ้ขา้อบรมฝึกการนาํกิจกรรมโดยใชบ้ทบาทสมมตุติ่อไปนีจ้ากชั่วโมงท่ีส่ี: 

• การออกคาํสั่งพรอ้มกบัการเตือนก่อนเวลาเปล่ียนกจิกรรม (หนา้ 173) 

• การออกคาํสั่งเพ่ือหนัเหความสนใจของเดก็ (หนา้ 177) 

คณุควรสาธิตการทาํกจิกรรมนีใ้หด้ใูนกลุ่มใหญ่ก่อนท่ีจะใหแ้ยกไปฝึกปฏิบตัิในกลุ่มสามคน   

เน่ืองจากการแสดงบทบาทสมมตุิเหล่านีม้ีหลายขัน้ตอนมาก จึงควรเขียนไวบ้นกระดาษฟลิปชารต์เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมใชเ้ป็นแนวทาง

ได ้ขอใหเ้ขาเสนอคาํแนะนาํสาํหรบัขัน้ตอนต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ 

1. แสดงใหด้เูป็นตวัอยา่งในกลุ่มใหญ่สาํหรบัแต่ละกิจกรรม  

2. แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละสามคน   

3. ขอใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกว่าใครจะฝึกเป็นวิทยากรก่อน  

4. อีกสองคนท่ีเหลือสมมตุิตวัเองเป็นผูป้กครอง  

5. วิทยากรฝึกการนาํผูป้กครองใหแ้สดงตามบทบาทสมมตุิ  

6. ผูเ้ขา้อบรมใหค้าํวิจารณเ์ชิงบวกแก่วิทยากรหลงัฝึกเสรจ็แลว้  

7. ควรทาํหลงัจากวิทยากรไดส้รุปทบทวนกบั “ผูป้กครอง” เก่ียวกบัประสบการณข์องเขาในการฝึกทกัษะเสรจ็แลว้  

8. เดินไปรอบ ๆ หอ้งเพ่ือคอยฟังและใหค้วามช่วยเหลือวิทยากรในขณะท่ีเขาฝึกนาํกจิกรรม: 

a. ค่อย ๆ หนัเหวิทยากรใหเ้ปล่ียนเป็นการถามหากเขาเริ่มสอนแบบบรรยาย 

b. เตือนใหว้ิทยากรใชก้ารยอมรบั สาํรวจ เชื่อมโยง และฝึกปฏิบตัิ ในขณะนาํการอภิปราย  

c. เตือนใหว้ิทยากรใหช้มผูเ้ขา้อบรมและพยายามช่วยใหท้กุคนมีส่วนรว่มในการอภิปราย  

9. สลบับทบาทเพ่ือใหท้กุคนไดฝึ้กเป็นวิทยากรอย่างนอ้ยหน่ึงครัง้ หากจาํเป็นใหใ้ชส้ถานการณจ์าํลองซํา้ได ้ 

10. นาํการอภิปรายสัน้ ๆ เพ่ือใหท้บทวนประสบการณข์องการนาํกจิกรรมการฝึกทกัษะนี:้ 

a. คณุรูส้กึอย่างไรบา้งเมื่อเป็นวิทยากรนาํกิจกรรมนี?้ อะไรท่ีคณุทาํแลว้ไดผ้ลดี? อะไรท่ีเป็นปัญหา?  

b. การสวมบทบาทเป็นผูป้กครองแลว้ทาํกจิกรรมนีเ้ป็นอย่างไรบา้ง? มีอะไรท่ีคณุชอบบา้งในการนาํกจิกรรมนีข้อง

วิทยากร?  

c. มีส่วนไหนของกจิกรรมนีบ้า้งไหมท่ีคณุกงัวลใจหากคณุจะตอ้งนาํกิจกรรมนีก้บัผูป้กครอง? 

หมายเหต:ุ บนัทึกขอ้กงัวลหรือปัญหาบางขอ้ท่ีผูเ้ขา้อบรมยกขึน้มา ถา้มีเวลามากพออาจชว่ยใหก้ลุ่มคิดหาทางแกไ้ข แต่

หากไม่มเีวลาก็เอาติดไวท่ี้ “กระดานแจง้ข่าว” ก่อน เพ่ือจะไดเ้อามาพดูคยุกนัในวนัสดุทา้ยของการอบรมต่อไป 
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คาํถามทีค่วรใช้หลงัจบชั่วโมงทีส่ี่: 

• คณุรูส้กึอย่างไรบา้งเมื่อเป็นวิทยากรนาํกิจกรรมนี?้ อะไรท่ีคณุทาํแลว้ไดผ้ลดี? อะไรท่ีเป็นปัญหา?  

• การสวมบทบาทเป็นผูป้กครองแลว้ทาํกจิกรรมนีเ้ป็นอย่างไรบา้ง? มีอะไรท่ีคณุชอบบา้งในการนาํกจิกรรมนีข้องวิทยากร?  

• มีส่วนไหนของกจิกรรมนีบ้า้งไหมท่ีคณุกงัวลใจหากคณุจะตอ้งนาํกิจกรรมนีก้บัผูป้กครอง? 

พักรับประทานอาหารกลางวนั 

 

หน่วยการเรียนรู้ทีส่ิบเอด็: ชั่วโมงทีห่้า –  สิ่งต่าง ๆ ทีเ่ราทาํเป็นประจาํอยู่ทุกวัน  

การเตรียมตัว 

1. ทบทวนชั่วโมงทีห่า้ในคู่มือวทิยากร (หนา้ 184 ถงึ 208)  

2. ทบทวนเนือ้หาต่อไปนี:้ 

• การกาํหนดกฎระเบียบของบา้นและกิจวตัรประจาํวนักบัเด็ก (หนา้ 187)  

• การใหเ้ด็กมีส่วนรว่มในการกาํหนดกฎระเบียบของบา้น (หนา้ 196) 

ข้อสังเกตสาํหรับวิทยากรฝึกอบรม (TRAINER) 

เริ่มหน่วยการเรียนรูนี้โ้ดยการอธิบายใหผู้เ้ขา้อบรมฟังวา่ขณะนีเ้รากาํลงัเขา้สู่ชั่วโมงทีห่า้ของหลกัสตูรแลว้ คณุจะนาํการอบรมใหดู้

เป็นแบบอย่างต่อไปโดยใหผู้เ้ขา้อบรมสมมตุิตวัเองเป็นผูป้กครอง: 

1. ใหค้ณุแสดงบทบาทจาํลองโดยการกล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้อบรมเมื่อเขากลบัมาจากการรบัประทานอาหารกลางวนั โดย

สมมตุิวา่เขาเพ่ิงมาถงึหอ้งอบรมในสปัดาหท่ี์หา้ของการอบรม (เชน่ กล่าวว่า “ขอตอ้นรบัทกุคนเขา้สู่ชั่วโมงทีห่า้ของการ

อบรม  PLH-YC!”)  

2. สาธิตการชมโดยการขอบคณุท่ีเขาพยายามมาเขา้อบรมแมว้่าจะมภีารกิจมากในชีวติอยู่แลว้ก็ตาม  

3. ชีใ้หด้วู่าตอนนีเ้ขามาถึงส่วนไหนของบา้นแห่งการเกือ้หนนุแลว้ (คอื ระดบัท่ีหา้ของฝาผนงั)  

4. ขอใหท้บทวนกอ้นอิฐบล็อกหรือหลกัการท่ีสาํคญัจากชัว่โมงทีห่า้ของหลกัสตูร   

5. อธิบายสัน้ ๆ ถึงวตัถปุระสงคห์ลกัของชัว่โมงทีห่า้ คือ: 

ผูป้กครอง/ผูดู้แลเดก็จะไดเ้รียนรูว้ธิีชว่ยใหลู้กมีวนิยัในตนเองและมีความรบัผดิชอบโดยการกาํหนดกฎระเบียบของบา้น

และกจิวตัรประจาํวนั  
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สิ่งต่าง ๆ ทีเ่ราทาํอยู่ทกุวนั  

ในช่วงต่อไปของหน่วยการเรียนรูนี้ ้ ผูเ้ขา้อบรมจะมีโอกาสไดฝึ้กปฏิบตัิการนาํกิจกรรมการใชเ้รือ่งเล่าพรอ้มภาพประกอบ การ

อภิปรายกลุ่ม และการฝึกทกัษะ คณุจะมเีวลาประมาณ 75 นาที เพ่ือทาํกิจกรรมนี ้

เร่ืองเล่าพร้อมภาพประกอบ (20 นาท)ี 

เร่ืองเล่าพร้อมภาพประกอบสาํหรับฝึกปฏิบตัิจากชั่วโมงทีห่า้: 

• เร่ืองท่ี 12: การใหเ้ด็กมีส่วนรว่มในการกาํหนดระเบียบของบา้น (หนา้ 193)  

• เร่ืองท่ี 13: การเตรียมตวัเขา้นอน (หนา้ 198) 

ผู้เข้าอบรมฝึกการนํากิจกรรม เร่ืองเล่าพร้อมภาพประกอบจากชั่วโมงทีห่้า: 

1. แบ่งผูเ้ขา้อบรมออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละอย่างนอ้ย 6 คน  

2. ขอใหจ้บัคูแ่ลว้ตกลงกนัว่าใครจะเป็นวิทยากรและใครจะเป็นวิทยากรรว่ม  

3. หากมเีศษท่ีทาํใหบ้างกลุ่มมีนอ้ยกว่า 6 คน ขอใหใ้นกลุ่มนัน้เป็นวทิยากรเพียงคนเดยีว (ไม่ตอ้งมีวทิยากรรว่ม)  

4. มอบหมายใหแ้ต่ละคู ่(หรือคนเดยีว) ใชเ้ร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบหน่ึงเร่ืองสาํหรบัฝึกเป็นวิทยากรนาํกิจกรรมกบักลุ่ม

ของตนเอง  

5. ใหเ้วลาประมาณ 5 นาที เพ่ืออ่านเรือ่งเล่าพรอ้มภาพประกอบเพ่ือเตรียมนาํกลุ่มทาํกจิกรรมนี:้ 

a. อ่านรายการกอ้นอฐิบล็อกท่ีใหไ้วใ้ตแ้ต่ละเร่ืองในคู่มือของตนเอง  

b. ทบทวนคาํถามสาํหรบันาํการอภิปรายท่ีใหไ้ว ้คดิหาวิธีเรียบเรียงคาํพดูใหม่ใหเ้ป็นสาํนวนของตนเอง  

c. อาจเขียนบนัทึกเพ่ิมเติมในคู่มือวา่จะชว่ยผูป้กครองใหร้ะบกุอ้นอิฐบล็อกสาํหรบัแต่ละเร่ืองไดอ้ย่างไร จะใช้

คาํถามอะไร 

6. ใหเ้วลาวิทยากรประมาณ 10 นาทีสาํหรบัเร่ืองเล่าแต่ละเร่ือง เพ่ือทาํงานกบักลุ่ม  

7. เดินไปมารอบ ๆ หอ้งเพ่ือคอยฟังและใหค้วามช่วยเหลือวิทยากรในขณะท่ีฝึกทาํกจิกรรมนี:้ 

a. ค่อย ๆ หนัเหวิทยากรใหเ้ปล่ียนเป็นการถามหากเขาเริ่มสอนแบบบรรยาย  

b. เตือนใหว้ิทยากรใชก้ารยอมรบั สาํรวจ เชื่อมโยง และฝึกปฏิบตัิ ในขณะนาํการอภิปราย  

c. เตือนใหว้ิทยากรใหช้มผูเ้ขา้อบรมและพยายามชว่ยใหท้กุคนมีส่วนรว่มในการอภิปราย  

8. บอกให้กลุ่มหยุดทกุคร้ังทีจ่บหน่ึงเร่ือง: 

a. ขอใหว้ิทยากรรว่มจากแต่ละกลุ่มรายงานในกลุ่มใหญ่ว่ากลุ่มของตนเองไดร้ะบวุ่ามีอะไรบา้งท่ีถือเป็นกอ้นอิฐ

บล็อกท่ีสาํคญั  
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b. คณุอาจจะตอ้งชว่ยใหเ้ขาเรียบเรียงคาํพดูเสียใหมใ่หเ้ป็นเหมือนเทคนิคท่ีนาํไปใชไ้ด ้ (เช่น “เรียกชื่อเดก็” หรือ 

“สงัเกตใหอ้อกเมื่อเด็กรูส้กึไม่สบายใจ”) แทนท่ีจะเป็นการพดูแบบบรรยายส่ิงท่ีสงัเกตเห็นวา่มีอะไรเกิดขึน้ใน

เร่ืองเล่าเท่านัน้ (เช่น “พ่อเรียกชื่อเด็ก” หรือ “แม่พดูกบัลกูว่าแม่สงัเกตเห็นวา่ลกูไม่สบายใจ)  

c. ถามกลุ่มวา่มีปัญหาหรือขอ้สงสยัอะไรเก่ียวกบัเร่ืองเล่าท่ีใชห้รือไม่ (คาํแนะนาํ: เมื่อเขาบอกใหถ้ามยอ้นกลบัไป

ว่า: “แลว้พวกเราคดิวา่อยา่งไรล่ะ?”) 

9. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมแต่ละคนบอกวา่มีอะไรบา้งหนึ่งอย่างท่ีเขาชอบเก่ียวกบัวิธีนาํกิจกรรมของวิทยากร  

10. สลบับทบาทเวียนไปเพ่ือใหว้ิทยากรแต่ละคู่หรือแต่ละคนไดม้ีโอกาสฝึกนาํกิจกรรมนี ้ 

11. นาํการอภิปรายสัน้ ๆ เพ่ือใหท้บทวนประสบการณข์องการนาํกจิกรรมนี:้ 

a. คณุรูส้กึอย่างไรบา้งเมื่อเป็นวิทยากรนาํกิจกรรมนี?้ อะไรท่ีคณุทาํแลว้ไดผ้ลดี? อะไรท่ีเป็นปัญหา?  

b. การสวมบทบาทเป็นผูป้กครองแลว้ทาํกจิกรรมนีเ้ป็นอย่างไรบา้ง? มีอะไรท่ีคณุชอบบา้งในการนาํกจิกรรมนีข้อง

วิทยากร?  

c. มีส่วนไหนของกจิกรรมนีบ้า้งไหมท่ีคณุกงัวลใจหากคณุจะตอ้งนาํกิจกรรมนีก้บัผูป้กครอง? 

อภปิรายกลุ่ม (30 นาท)ี 

1. ก่อนอ่ืนใหส้าธิตการนาํการอภิปรายเก่ียวกบักจิกรรมการใหเ้ด็กมส่ีวนรว่มในการกาํหนดกฎระเบียบของบา้น (หนา้ 196): 

a. ใชค้าํถามในคู่มือวิทยากรเพ่ือนาํการอภิปราย  

b. เขียนความคิดเห็นท่ีไดจ้ากผูป้กครองลงบนกระดาษฟลิปชารต์  

2. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมคนหน่ึงออกมาฝึกเป็นวิทยากรนาํการอภิปราย ควรใหเ้ขาใชค้าํถามในคูม่ือวทิยากรเพ่ือช่วยในการนาํ

การอภิปราย  

3. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมอีกคนหน่ึงออกมาฝึกเป็นวิทยากรรว่ม ทาํหนา้ท่ีจดบนัทึกความเห็นของผูป้กครองลงบนกระดาษฟลิป

ชารต์หรือสมดุบนัทึก  

4. ใหอ้ภิปรายกนัในกลุ่มยอ่ยวา่เพราะอะไรทกัษะเหล่านีจ้งึน่าจะมีประโยชนต์่อลกูของเขาเองดว้ย   

5. ใหเ้วลากลุ่มย่อยอภิปรายประมาณ 10 นาที; 

6. เรียกใหก้ลบัมารวมกนัในกลุ่มใหญ่แลว้ขอใหว้ิทยากรเล่าใหฟั้งว่ามีประเด็นอะไรบา้งท่ีสาํคญั 2-3 ประเด็นท่ีกลุ่มนาํมา

อภิปราย   

7. ถามกลุ่มวา่มีคาํถามอะไรเก่ียวกบัเร่ืองนีอี้กไหม แลว้ใหก้ลุ่มคดิหาคาํตอบท่ีเป็นไปได ้(โดยการยอ้นถามกลุ่มอีก “นั่นเป็น

คาํถามท่ีดมีาก พวกเราคดิวา่อยา่งไรล่ะ?) 

การฝึกทกัษะ (30 นาท)ี 
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ผูเ้ขา้อบรมควรฝึกการนาํกจิกรรมต่อไปนีโ้ดยใชบ้ทบาทสมมตุิจากชั่วโมงทีห่า้: 

• การใหเ้ด็กมีส่วนรว่มในการกาํหนดกฎระเบียบของบา้น (หนา้ 197) 

• การสรา้งกิจวตัรประจาํวนั (หนา้ 201) 

คณุควรสาธิตการทาํกจิกรรมนีใ้หด้ใูนกลุ่มใหญ่ก่อนท่ีจะใหแ้ยกไปฝึกปฏิบตัิในกลุ่มสามคน   

เน่ืองจากการแสดงบทบาทสมมตุิเหล่านีม้ีหลายขัน้ตอนมาก จึงควรเขียนไวบ้นกระดาษฟลิปชารต์เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมใชเ้ป็นแนวทาง

ได ้ขอใหเ้ขาเสนอคาํแนะนาํสาํหรบัขัน้ตอนต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ 

1. แสดงใหด้เูป็นตวัอยา่งในกลุ่มใหญ่สาํหรบัแต่ละกิจกรรม  

2. แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละสามคน   

3. ขอใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกว่าใครจะฝึกเป็นวิทยากรก่อน  

4. อีกสองคนท่ีเหลือสมมตุิตวัเองเป็นผูป้กครอง  

5. วิทยากรฝึกการนาํผูป้กครองใหแ้สดงตามบทบาทสมมตุิ  

6. ผูเ้ขา้อบรมใหค้าํวิจารณเ์ชิงบวกแก่วิทยากรหลงัฝึกเสรจ็แลว้  

7. ควรทาํหลงัจากวิทยากรไดส้รุปทบทวนกบั “ผูป้กครอง” เก่ียวกบัประสบการณข์องเขาในการฝึกทกัษะเสรจ็แลว้  

8. เดินไปรอบ ๆ หอ้งเพ่ือคอยฟังและใหค้วามช่วยเหลือวิทยากรในขณะท่ีเขาฝึกนาํกจิกรรม: 

a. ค่อย ๆ หนัเหวิทยากรใหเ้ปล่ียนเป็นการถามหากเขาเริ่มสอนแบบบรรยาย 

b. เตือนใหว้ิทยากรใชก้ารยอมรบั สาํรวจ เชื่อมโยง และฝึกปฏิบตัิ ในขณะนาํการอภิปราย  

c. เตือนใหว้ิทยากรใหช้มผูเ้ขา้อบรมและพยายามช่วยใหท้กุคนมีส่วนรว่มในการอภิปราย  

9. สลบับทบาทเพ่ือใหท้กุคนไดฝึ้กเป็นวิทยากรอย่างนอ้ยหน่ึงครัง้ หากจาํเป็นใหใ้ชส้ถานการณจ์าํลองซํา้ได ้ 

10. นาํการอภิปรายสัน้ ๆ เพ่ือใหท้บทวนประสบการณข์องการนาํกจิกรรมการฝึกทกัษะนี:้ 

a. คณุรูส้กึอย่างไรบา้งเมื่อเป็นวิทยากรนาํกิจกรรมนี?้ อะไรท่ีคณุทาํแลว้ไดผ้ลดี? อะไรท่ีเป็นปัญหา?  

b. การสวมบทบาทเป็นผูป้กครองแลว้ทาํกจิกรรมนีเ้ป็นอย่างไรบา้ง? มีอะไรท่ีคณุชอบบา้งในการนาํกจิกรรมนีข้อง

วิทยากร?  

c. มีส่วนไหนของกจิกรรมนีบ้า้งไหมท่ีคณุกงัวลใจหากคณุจะตอ้งนาํกิจกรรมนีก้บัผูป้กครอง? 

หมายเหต:ุ บนัทึกขอ้กงัวลหรือปัญหาบางขอ้ท่ีผูเ้ขา้อบรมยกขึน้มา ถา้มีเวลามากพออาจชว่ยใหก้ลุ่มคิดหาทางแกไ้ข แต่

หากไม่มเีวลาก็เอาติดไวท่ี้ “กระดานแจง้ข่าว” ก่อน เพ่ือจะไดเ้อามาพดูคยุกนัในวนัสดุทา้ยของการอบรมต่อไป 
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คาํถามทีค่วรใช้หลงัจบชั่วโมงทีห่้า: 

• คณุรูส้กึอย่างไรบา้งเมื่อเป็นวิทยากรนาํกิจกรรมนี?้ อะไรท่ีคณุทาํแลว้ไดผ้ลดี? อะไรท่ีเป็นปัญหา?  

• การสวมบทบาทเป็นผูป้กครองแลว้ทาํกจิกรรมนีเ้ป็นอย่างไรบา้ง? มีอะไรท่ีคณุชอบบา้งในการนาํกจิกรรมนีข้องวิทยากร?  

• มีส่วนไหนของกจิกรรมนีบ้า้งไหมท่ีคณุกงัวลใจหากคณุจะตอ้งนาํกิจกรรมนีก้บัผูป้กครอง? 

เอาขอ้กงัวลหรือปัญหาบางขอ้ท่ีผูเ้ขา้อบรมยกขึน้มาติดไวท่ี้ “กระดานแจง้ข่าว” ก่อน เพ่ือจะไดเ้อามาพดูคยุกนัในวนัสดุทา้ยของ

การอบรมต่อไป 

พักรับประทานอาหารว่าง  
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หน่วยการเรียนรู้ที ่ 12: ชั่วโมงทีห่ก – การจัดการกับการร้องดิน้อาละวาดและพฤติกรรมเชิงลบทีเ่รียกร้องความสนใจ

และกดดนั  

การเตรียมตัว 

1. ทบทวนชั่วโมงทีห่กในคู่มือวทิยากร (หนา้ 209 ถงึ 239)  

2. เตรียมกระดาษฟลิปชารต์เพ่ือบนัทึกรายการพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาของเด็ก  

3. ทบทวนเนือ้หาต่อไปนี:้ 

• การเพิกเฉยต่อพฤติกรรมเชงิลบท่ีเรียกรอ้งความสนใจและกดดนั (หนา้ 228) 

ข้อสังเกตสาํหรับวิทยากรฝึกอบรม (TRAINER) 

เริ่มหน่วยการเรียนรูนี้โ้ดยการอธิบายใหผู้เ้ขา้อบรมฟังวา่ขณะนีเ้รากาํลงัเขา้สู่ชั่วโมงทีห่กของหลกัสตูรแลว้ คณุจะนาํการอบรมใหดู้

เป็นแบบอย่างต่อไปโดยใหผู้เ้ขา้อบรมสมมตุิตวัเองเป็นผูป้กครอง: 

1. ใหค้ณุแสดงบทบาทจาํลองโดยการกล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้อบรมเมื่อเขากลบัมาจากการรบัประทานอาหารกลางวนั โดย

สมมตุิวา่เขาเพ่ิงมาถงึหอ้งอบรมในสปัดาหท่ี์หา้ของการอบรม (เชน่ กล่าวว่า “ขอตอ้นรบัทกุคนเขา้สู่ชั่วโมงทีห่กของการ

อบรม  PLH-YC!”)  

2. สาธิตการชมโดยการขอบคณุท่ีเขาพยายามมาเขา้อบรมแมว้่าจะมภีารกิจมากในชีวติอยู่แลว้ก็ตาม  

3. ชีใ้หด้วู่าตอนนีเ้ขามาถึงส่วนไหนของบา้นแห่งการเกือ้หนนุแลว้ (คอื ระดบัท่ีหน่ึงของหลงัคา)  

4. ขอใหท้บทวนกอ้นอิฐบล็อกหรือหลกัการท่ีสาํคญัจากชัว่โมงทีห่กของหลกัสตูร   

5. อธิบายสัน้ ๆ ถึงวตัถปุระสงคห์ลกัของชัว่โมงทีห่ก คือ: 

ผูป้กครอง/ผูดู้แลเดก็จะไดเ้รียนรูว้ธีิการเพกิเฉยเพือ่ลดพฤตกิรรมเชิงลบทีเ่รียกรอ้งความสนใจและกดดนั 

อธิบายใหว้ิทยากรฟังวา่ไม่มีเด็กท่ีไม่ดีหรือเด็กท่ีมีปัญหา มีแต่พฤติกรรมท่ีไม่ดีหรือเป็นปัญหาเท่านัน้ ถา้ผูป้กครอง/ผูด้แูลเด็กมุง่

ความสนใจอยู่ท่ีพฤตกิรรมเท่านัน้ ก็จะทาํใหจ้าํไดง้่ายกวา่วา่เด็กควรไดร้บัความรกัและกาํลงัใจและการดแูลอย่างมากท่ีสดุท่ีเขา

ควรจะไดร้บั  
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การระบุพฤติกรรมทีเ่ป็นปัญหา (40 นาท)ี 

1. เขียนท่ีขอบบนของกระดาษฟลิปชารต์ว่า “พฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหา” แลว้แบ่งกระดาษออกเป็นสามคอลมัน ์ 

2. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมทาํรายการพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาท่ีผูป้กครองมกัพบบ่อยในเด็กท่ีตนดแูล ขอใหค้ดิถึงพฤติกรรมท่ีเป็น

ปัญหาในเด็กอาย ุ2 ถงึ 9 ขวบ   

3. เขียนพฤติกรรมเหล่านีล้งในคอลมันซ์า้ยมือของกระดาษ ใชพื้น้ท่ีตรงนีบ้นัทึกพฤติกรรมจาํนวนมากท่ีสดุท่ีจะทาํได ้ 

4. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมระบพุฤตกิรรมเชิงบวกทีต่รงกนัขา้มกบัพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาแต่ละอย่าง เขยีนลงไปในคอลมันก์ลาง   

5. ถามผูเ้ขา้อบรมว่าพฤติกรรมเหล่านีพ้บบ่อยในกลุ่มอายไุหน หรือพบไดท้กุช่วงอาย ุ ใหร้ะบแุต่ละพฤติกรรมว่าเกดิขึน้

ในช่วงวยัหดัเดนิ วยัเดก็ตอนตน้ หรือวยัเดก็ตอนกลาง  

6. อธิบายวา่กจิกรรมในชั่วโมงนีจ้ะช่วยใหว้ิทยากรช่วยผูป้กครอง/ผูด้แูลเด็กเริ่มคดิหาวิธีแกปั้ญหาท่ีจะลดพฤตกิรรมเชิงลบ

เหล่านี ้และเพ่ิมพฤติกรรมเชงิบวก  

ข้อสังเกตสาํหรับวิทยากรฝึกอบรม (Trainer): ขอใหท้าํกจิกรรมปลกุพลงัหรืออบอุ่นรา่งกายเพราะผูเ้ขา้อบรมน่าจะตอ้งนั่งอยู่

กบัท่ีนานแลว้! 

การอภปิรายกลุ่ม: การเพิกเฉยต่อพฤติกรรมเชิงลบทีเ่รียกร้องความสนใจและกดดัน (20 นาท)ี 

1. อธิบายใหก้ลุ่มฟังว่าการเพกิเฉยจะใชไ้ดด้ีสาํหรบัเด็กวยัหดัเดินและเด็กเล็ก แต่จะใชไ้ดด้ีท่ีสดุสาํหรบัเด็กในช่วงอาย ุ4 ถงึ 

9 ขวบ 

2. ใชเ้รือ่งเล่าพรอ้มภาพประกอบเร่ืองท่ี 14 (การยอมใหก้บัพฤติกรรมเรียกรอ้งความสนใจและกดดนั) และเร่ืองท่ี 15 (การ

เพิกเฉยต่อพฤตกิรรมกดดนัเรียกรอ้งโดยทาํทัง้ครอบครวั) เพ่ือระบวุ่ามีอะไรบา้งท่ีเป็นกอ้นอฐิบล็อกของวิธีเพิกเฉยต่อ

พฤติกรรมเชิงลบท่ีเรียกรอ้งความสนใจและกดดนั ว่าจะทาํไดอ้ย่างไร: 

a. ขอใหพ้ยายามหนัเหความสนใจของเดก็ก่อน  

b. การเพิกเฉยตอ้งใหท้กุคนในครอบครวัทาํดว้ยกนั  

c. ขอใหใ้ชว้ิธีการสงบอารมณใ์นขณะท่ีเพิกเฉยต่อการรอ้งดิน้อาละวาดหรือพฤติกรรมเรียกรอ้งความสนใจแบบอ่ืน ๆ 

d. เตรียมใจยอมรบัปฏิกิรยิาของเดก็ท่ีจะหงดุหงิดมากขึน้ในตอนแรกเมื่อคณุเริ่มเพิกเฉยกบัพฤติกรรมทางลบของเขา  

e. เมื่อเด็กหยดุพฤตกิรรมท่ีไม่ดี ใหช้มพฤตกิรรมท่ีดีท่ีเกิดขึน้ถดัไปทนัที  

3. นาํการอภิปรายกลุ่มว่าเพราะอะไรการหนัเหพฤตกิรรมจงึน่าจะมีประโยชนต์่อเด็ก: 

• เด็กจะเรียนรูอ้ะไร ถา้คณุไม่ใหค้วามสนใจกบัพฤติกรรมเรียกรอ้งกดดนัของเขา? 

• การเพิกเฉยต่อพฤติกรรมเรียกรอ้งกดดนัของเด็กจะมีประโยชนต์่อผูป้กครองอยา่งไร?  

การฝึกทกัษะ (20 นาท)ี 
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1. ฝึกการเพิกเฉยในกลุ่มใหญ่โดยใหอ้าสาสมคัรสองคนออกมาฝึกกอ่น ตามสถานการณจ์าํลองต่อไปนี:้ 

• เด็กกาํลงัรอ้งงอแงขอเงินไปซือ้ขนม   

• ผูป้กครองบอกเด็กว่าจะใหก้ินขนมหลงัจากกินอาหารเย็นเสรจ็แลว้ และหนัเหความสนใจของเดก็ไปหาส่ิงใหม่โดย

พดูว่า: “มาชว่ยแม่จดัโต๊ะเตรียมกินอาหารเย็นกนัดีกวา่นะ” 

• เด็กยงัรอ้งงอแงต่อไปอีก  

• ผูป้กครองเพิกเฉยพฤติกรรมเด็กโดยใชเ้ทคนิคสงบอารมณ ์ 

• เด็กหยดุรอ้งเมื่อสงัเกตว่าไม่ไดร้บัความสนใจ 

• เด็กเริ่มเล่นเงียบ ๆ   

• ผูป้กครองชมท่ีเดก็เล่นเงียบ ๆ  

2. ใหผู้เ้ขา้อบรมแบ่งกลุม่ย่อยกลุ่มละสามคน แลว้ฝึกเป็นวิทยากรหน่ึงคน เป็นผูป้กครองสองคน  

3. กลบัมาอภิปรายกนัในกลุม่ใหญ่ว่ามีปัญหาหรือขอ้สงสยัอะไรบา้ง  

กิจกรรมปิดท้าย (15 นาท)ี 

การมอบหมายงานให้ไปทาํทีบ่้าน  

มอบหมายงานต่อไปนีใ้หผู้เ้ขา้อบรมไปทาํท่ีบา้น: 

1. ใชเ้วลา 5 นาทีตามลาํพงักบัลกูคนืนี ้ – ถา้คณุมีลกูอยู่ท่ีบา้น! ใหเ้ด็กเป็นฝ่ายเลือกว่าอยากทาํอะไรและใหเ้ดก็เป็นฝ่ายนาํ 

2. อ่านทบทวนบทต่อไปนีใ้นคู่มือวทิยากร: 

a. ชั่วโมงท่ีเจด็และแปด  

b. จดคาํถามท่ีคณุอาจมีสาํหรบัส่วนนีข้องหลกัสตูร  

3. ใหร้างวลัตวัเองท่ีไดเ้ขา้อบรมถงึสามวนั ตัง้แตช่ั่วโมงท่ีหน่ึงจนถงึหกของหลกัสตูร PLH-YC โดยทาํอะไรสกัอยา่งท่ีดี

สาํหรบัตวัคณุเอง! 

เล่าให้เพือ่นฟังว่าได้เรียนรู้อะไรหน่ึงอย่าง  

ขอใหจ้บักลุ่มเป็นกลุ่มละสามคน แต่ละคนมีเวลาหน่ึงนาทีเพ่ือเล่าว่าไดเ้รียนรูอ้ะไรไปแลว้บา้งหนึง่อย่างจากชั่วโมงนี ้ 

วงแห่งความชืน่ชม  

สาธิตการนาํกจิกรรมวงแห่งความชืน่ชมก่อนท่ีจะใหจ้บัคู่ฝึกปฏิบตั ิ 

• ขอใหจ้บัคูก่บัคนท่ีนั่งขา้ง ๆ  
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• แต่ละคนชมคู่ของตนเอง การชมจะเก่ียวกบัอะไรก็ได ้แต่ขอใหเ้ป็นการชมท่ีจรงิใจ  

• แต่ละคนชมตนเอง  

ขอใหผู้เ้ขา้อบรมคิดทบทวนวา่การไดร้บัคาํชมและการเป็นผูช้มทาํใหรู้ส้กึอย่างไรบา้ง  

หยุดพกัสกัครู่  

ทาํกิจกรรมหยดุพกัสกัครูพ่รอ้มกนั คณุอาจทาํแบบสัน้ ๆ ก็ได ้(ประมาณ 1 นาที): 

• หลบัตา  

• สงัเกตความคดิ ความรูส้กึ และความรูส้กึในรา่งกาย (15 วินาที) 

• มุ่งความสนใจไปท่ีลมหายใจ (30 วินาที) 

• ขยายความสนใจออกไปทั่วรา่งกาย แลว้สงัเกตเสียงต่าง ๆ รอบตวั (15 วินาที) 

• ลืมตา  

กิจกรรมปิดท้าย  

เราจะจบชั่วโมงการอบรมดว้ยกิจกรรมอาํลา เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้อบรมตดัสินใจวา่จะใชก้จิกรรมอะไร อาจเป็นการรอ้งเพลงหน่ึง

เพลงหรือปรบมือพรอ้มกนั  

คณุควรขอบคณุทกุคนท่ีตัง้ใจและทาํงานหนกัระหวา่งการอบรม และบอกว่าขณะนีไ้ดผ่้านการอบรมในหวัขอ้ต่อไปนีข้องหลกัสตูร 

PLH-YC แลว้: 

• ชั่วโมงการอบรม 

o ชั่วโมงท่ีหน่ึง: การใชเ้วลาตามลาํพงักบัเด็ก  

o ชั่วโมงท่ีสอง: การพดูคยุกนัเร่ืองอารมณค์วามรูส้กึ  

o ชั่วโมงท่ีสาม: แสงอาทิตยแ์ห่งความเอาใจใส่ในเชิงบวก  

o ชั่วโมงท่ีส่ี: การชว่ยใหเ้ด็กทาํตามคาํสั่ง  

o ชั่วโมงท่ีหา้: ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเราทาํอยูท่กุวนั  

o ชั่วโมงท่ีหก: การจดัการกบัการรอ้งดิน้อาละวาดและพฤตกิรรมเชงิลบท่ีเรียกรอ้งความสนใจและกดดนั  

• ทกัษะการนาํการอบรมท่ีสาํคญั:  

o A-E-C-P 

o การพดูคยุเร่ืองงานท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้น  
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o เร่ืองเล่าท่ีมีภาพประกอบ  

o การฝึกทกัษะ  

คณุควรขอบคณุทกุคนท่ีมาเขา้อบรมและขอบคณุความมุ่งมั่นของเขาท่ีจะชว่ยพ่อแม่และผูด้แูลเดก็สรา้งบา้นแห่งการเกือ้หนนุ

สาํหรบัครอบครวั! 
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วันทีส่ี่ของการอบรมวิทยากร  

สรุปย่อและภาพรวม  

วัตถุประสงคข์องการอบรม  

เมือ่จบการอบรมวนัทีส่ีแ่ลว้ ผูเ้ขา้อบรมจะสามารถทาํสิ่งต่อไปนีไ้ด ้ 

• นาํการอบรมชั่วโมงท่ีเจ็ด และแปด ของหลกัสตูร PLH-YC  

• นาํกิจกรรมหลกัของหลกัสตูร 

• พบผูป้กครองเพ่ือใหค้าํปรกึษาเป็นรายบคุคลก่อนเริ่มการอบรม 

• เขา้ใจกระบวนการทกุดา้นของการจดัการอบรมหลกัสตูรนี ้  

การเตรียมตัว 

1. อ่านคู่มือวิทยากร PLH-YC บทนาํ ตรงส่วนท่ีเก่ียวกบัการใหค้าํปรกึษาเป็นรายบคุคลก่อนเริ่มการอบรม และเนือ้หาชอง

ชั่วโมงท่ีเจด็และแปด   

2. เตรียมสไลด ์PowerPoint ท่ีมเีร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบ (เอกสารเพ่ิมเตมิ  1) 

3. พิมพแ์บบฟอรม์ลงทะเบียนการมาเขา้อบรมเตรียมไว ้(เอกสารเพ่ิมเติม 2) 

4. พิมพส์ถานการณจ์าํลองเพ่ือใชใ้นการพดูคยุเร่ืองกิจกรรมท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้นเตรียมไว ้(เอกสารเพ่ิมเติม 4) 

5. หาขอ้มลูเก่ียวกบับรกิารสวสัดิการสงัคมสาํหรบัครอบครวัในพืน้ท่ี เช่น เบอรโ์ทรศพัทข์องหน่วยงานสวสัดกิารสงัคม 

สาํหรบับา้นพกัฉกุเฉินของผูถ้กูกระทาํความรุนแรงในครอบครวั กองทนุสงเคราะหผ์ูย้ากไร ้ เบอรโ์ทรศพัทส์าํหรบัสายดว่น

คือ 1300 และสายเด็กของมลูนิธิสายเดก็ประเทศไทย คอื 1387  

6. อ่านคู่มือวิทยากร PLH-YC บทนาํ ตรงส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัเตรียมการอบรม 

7. เตรียมเอกสารต่อไปนี ้

a. แบบฟอรม์การลงทะเบียน (เอกสารเพ่ิมเติม 2); 

b. แบบฟอรม์ประวตัิรายกรณีของผูเ้ขา้อบรม (เอกสารเพ่ิมเติม 5); 

c. แบบฟอรม์รายงานของวิทยากร (เอกสารเพ่ิมเติม 6); 

d. แบบฟอรม์รายการตรวจสอบของวิทยากร (เอกสารเพ่ิมเตมิ 7); 

e. เคร่ืองมือประเมินวิทยากร PLH-YC (เอกสารเพ่ิมเติม 8); 

f. แบบสอบถามก่อนและหลงัการอบรม: แบบสัน้ (เอกสารเพ่ิมเตมิ 9) 

8. ตรวจสอบและยืนยนัเร่ืองการสั่งอาหารและเคร่ืองดืม่สาํหรบัชว่งพกัรบัประทานอาหารว่างและอาหารกลางวนั  
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9. ตรวจสอบอปุกรณเ์คร่ืองฉายภาพว่าใชไ้ดด้ี  

10. มาถงึหอ้งอบรมก่อนเวลาอยา่งนอ้ย 30 นาที เพ่ือตรวจสอบความเรียบรอ้ยของสถานท่ีและเตรียมตอ้นรบัผูเ้ขา้อบรมท่ี

มาถงึ เป็นการแสดงตวัอยา่งใหเ้ห็นว่าจะตอ้นรบัผูป้กครองอย่างไรเมื่อวิทยากรตอ้งนาํการอบรมเอง  

11. เตรียมหอ้งอบรมโดยวางเกา้อีเ้ป็นรูปครึง่วงกลมโดยใหว้ิทยากรหลกันั่งระหวา่งกลางของแถวและวิทยากรรว่มนั่งท่ีปลาย

สดุดา้นหน่ึงใกลก้บักระดาษฟลิปชารต์   

ภาพรวมของชั่วโมงนี ้ 

วนัท่ีส่ีจะเป็นเนือ้หาของส่วนทา้ยของหลกัสตูร PLH-YC ท่ียงัไม่ไดพ้ดูถึง คือ: 

• ชั่วโมงท่ีเจด็: การใหผ้ลตดิตามเพ่ือส่งเสรมิความรว่มมือ  

• ชั่วโมงท่ีแปด: การทาํใหแ้สงอาทิตยแ์ห่งความเอาใจใส่ในเชิงบวกเปล่งประกายต่อไป  

• การพบผูป้กครองเพ่ือใหค้าํปรกึษาเป็นรายบคุคลก่อนเริม่การอบรม  

วนัท่ีส่ีจะเป็นโอกาสสดุทา้ยท่ีผูเ้ขา้อบรมจะไดฝึ้กนาํการพดูคยุเร่ืองกิจกรรมท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้น คณุควรใหเ้วลาสัน้ ๆ เพ่ือ

สรุปทบทวนในตอนทา้ยของกิจกรรมนี ้ 

ในชั่วโมงท่ีแปดนีผู้เ้ขา้อบรมจะมโีอกาสครัง้สดุทา้ยท่ีจะนาํกจิกรรมเร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบและฝึกทกัษะดว้ย 

ผูเ้ขา้อบรมจะไดเ้รียนรูว้ิธีใหค้าํปรกึษาผูป้กครองเป็นรายบคุคลกอ่นเริ่มการอบรม แมว้่าการพบผูป้กครองครัง้นีจ้ะเป็นกิจกรรมแรก

สดุท่ีผูป้กครองจะไดท้าํ แตเ่ราเอามาใส่ไวใ้นตอนทา้ยของการอบรมวิทยากร เพราะหากจะทาํใหไ้ดด้ีจะตอ้งมีความรูแ้ละ

ประสบการณใ์นระดบัหน่ึงก่อน  

ในตอนทา้ยผูเ้ขา้อบรมจะไดเ้รียนรูว้ิธีบรหิารจดัการดา้นตา่ง ๆ ของการอบรม รวมถึงขัน้ตอนการส่งปรกึษาต่อ การเตรียมพรอ้ม

เช่นนีจ้ะช่วยใหแ้กปั้ญหาท่ีอาจเกิดขึน้ในช่วงเวลาของการอบรมได ้เป็นกิจกรรมท่ีจะไดเ้รียนรูใ้นวนัท่ี 5 ของการอบรมเชงิปฏิบตัิการ

นี ้
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เนือ้หาของวนัทีส่ี่  

วัตถุประสงคข์องชั่วโมงนี ้ 

เมือ่จบวนัทีส่ีแ่ลว้ ผูเ้ขา้อบรมจะสามารถทาํสิ่งต่อไปนีไ้ด:้ 

• เขา้ใจวิธีนาํการอบรมชั่วโมงท่ีเจด็และแปด ของหลกัสตูร PLH-YC   

• นาํกิจกรรมหลกัทัง้หมดท่ีมใีนหลกัสตูรนี ้ 

• ใหค้าํปรกึษาผูป้กครองเป็นรายบคุคลก่อนเริ่มการอบรม 

• เขา้ใจวธีิบรหิารจดัการดา้นต่าง ๆ ของการอบรม PLH-YC  

กิจกรรม ช่วงเวลา: 8 ชั่วโมงs 

หน่วยการเรียนรู้ที ่13: การพดูคุยเร่ืองกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่้าน ตอนสาม  

• กิจกรรมตอ้นรบัเขา้สูก่ารอบรม  

• ฝึกการพดูคยุเร่ืองกิจกรรมท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้น  

• สรุปและคิดทบทวนการพดูคยุเร่ืองกิจกรรมท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้น 

1 ชั่วโมง 30 นาท ี 

• 15 นาที  

• 60 นาที  

• 15 นาที  

พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาท ี

หน่วยการเรียนรู้ที ่14: ชั่วโมงทีเ่จ็ด – การให้ผลติดตามเพือ่ส่งเสริมความร่วมมือ 

• การปรบัแนวทางการอบรมสั่งสอนใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมเชงิลบ  

• การใหผ้ลติดตามเมื่อเดก็ไม่รว่มมือและลืมกฎระเบียบของบา้น (เร่ืองเล่าพรอ้ม

ภาพประกอบ เร่ืองท่ี 17, 18, และ 19) 

• การฝึกทกัษะ  

1 ชั่วโมง 15 นาท ี 

• 20 นาที  

• 25 นาที  

 

• 40 นาที  

พักรับประทานอาหารกลางวนั 1 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 15: ชั่วโมงทีแ่ปด – การทาํให้แสงอาทติยแ์ห่งความเอาใจใส่ในเชิง

บวกเปล่งประกายตอ่ไป 

• เร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบ เร่ืองท่ี 20 และ 21 

• การฝึกทกัษะ 

45 นาท ี 

 

• 25 นาที  

• 20 นาที  

หน่วยการเรียนรู้ที ่16: การใหค้าํปรึกษาผู้ปกครองเป็นรายบคุคลก่อนเร่ิมการอบรม 

• การแสดงแบบอย่างของการใหค้าํปรกึษาเป็นรายบคุคล  

• การฝึกปฏิบตัิการใหค้าํปรกึษาเป็นรายบคุคล  

• การอภิปรายกลุม่เร่ืองการใหค้าํปรกึษาเป็นรายบคุคล  

1 ชั่วโมง 

• 15 นาที  

• 30 นาที  

• 15 นาที  

พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาท ี

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 17: วิธีบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของการอบรมและขั้นตอนของ

กระบวนการส่งปรึกษาตอ่  

1 ชั่วโมง 45 นาท ี

• 15 นาที  
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• โครงสรา้งของชั่วโมงกรอบรมแตล่ะวนั  

• การนาํเสนอการอบรม  

• การติดตามตรวจสอบและประเมนิผล  

• การส่งปรกึษาต่อ  

• การมอบประกาศนียบตัร  

• 20 นาที  

• 20 นาที  

• 25 นาที  

• 25 นาที  

กิจกรรมปิดการอบรม  15 นาท ี
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หน่วยการเรียนรู้ที ่13: การพดูคุยเร่ืองกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่้าน ตอนสาม 

กิจกรรมต้อนรับเข้าสู่การอบรม  

เริ่มวนัท่ีส่ีของการอบรมวิทยากร PLH-YC ดว้ยกิจกรรมต่อไปนี:้ 

1. ตอ้นรบัผูเ้ขา้อบรมแต่ละคนเมื่อเขามาถึง – พยายามจาํชื่อของเขาใหไ้ด!้ 

2. กล่าวตอ้นรบัทัง้กลุ่มเพ่ือเริ่มชั่วโมงการอบรม   

a. ชมผูเ้ขา้อบรมท่ีเขาพยายามมาแมว้่าจะมีภารกิจยุง่มากในชวีิตกต็าม  

b. พยายามเริ่มใหต้รงเวลาเพ่ือใหเ้ป็นแบบอย่างใหว้ิทยากรไปทาํอย่างเดียวกนักบักลุ่มท่ีเขานาํการอบรม  

3. หยดุพกัสกัครู่ ควรใหผู้เ้ขา้อบรมคนหน่ึงเป็นคนนาํกจิกรรมนี ้ 

4. การบรหิารรา่งกาย ควรใหผู้เ้ขา้อบรมอีกคนหน่ึงเป็นคนนาํกิจกรรมนี ้ 

5. เตือนผูเ้ขา้อบรมวา่เขาสามารถใชคู้่มือเพ่ือนาํทางหรืออา้งอิงได ้ 

6. ชมผูเ้ขา้อบรมท่ีมีความกลา้หาญและนาํกิจกรรมในกลุ่มได!้ 

จาํไวเ้สมอวา่คณุกาํลงัแสดงเป็นแบบอย่างการนาํการอบรมผูป้กครอง ดงันัน้จงึควรพยายามมคีวามแข็งขนักระตือรือรน้ ดงึดดู

ความสนใจผูเ้ขา้อบรม และแสดงทศันคตใินเชิงบวก! 

การพูดคุยเร่ืองกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่้าน– ตอนสาม 

ฝึกการพูดคุยเร่ืองกิจกรรมทีม่อบให้ไปทาํทีบ่้าน (60 นาท)ี 

สาํหรบัครัง้นีข้อใหค้ณุไม่ตอ้งสาธิตการพูดคยุเรือ่งกจิกรรมทีม่อบใหไ้ปทาํทีบ่า้น เพ่ือท่ีจะไดม้ีเวลาเหลือพอสาํหรบัทกุคนท่ีจะฝึก

การนาํกิจกรรมท่ีตอ้งใชส้ถานการณจ์าํลองอย่างนอ้ยหน่ึงครัง้  

ผูเ้ขาอบรมฝึกปฏิบตัิการนาํการพูดคยุเรือ่งกจิกรรมทีม่อบใหไ้ปทาํทีบ่า้นกบักลุ่มย่อยโดยใชส้ถานการณ์จาํลองจากวนัทีส่ี ่ (โปรดด ู

เอกสารเพ่ิมเติม 4)  

ข้อสังเกต: สาํคญัมากท่ีวิทยากรและวิทยากรรว่มจะตอ้งเคล่ือนไหวไปรอบ ๆ  หอ้งเพ่ือคอยฟังการพดูคยุและใหค้วามช่วยเหลือเมื่อ

จาํเป็น    

ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ การพูดคุยเร่ืองกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่้าน 

ขอใหผู้เ้ขา้อบรมบอกขัน้ตอนของการพดูคยุเร่ืองกิจกรรมทีม่อบใหไ้ปทาํทีบ่า้น ซึ่งควรจะมีอยู่บนกระดาษฟลิปชารต์ท่ีติดอยู่

บนฝาผนงัในหอ้งแลว้  

1. แบ่งคนออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณหกคน   

2. ขอใหค้นหน่ึงอาสาสมคัรออกมาฝึกเป็นวิทยากร  

3. เตือนใหว้ิทยากรใชว้ิธีการ ยอมรบั สาํรวจ เชื่อมโยง ฝึกปฏิบตั!ิ 
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4. ขอใหอี้กคนหน่ึงออกมาเป็นวิทยากรรว่ม ซึง่ตอ้งฝึกช่วยสนบัสนนุวิทยากรและจดบนัทึกวิธีแกปั้ญหาลงบนกระดาษฟลิป

ชารต์หรือสมดุบนัทึก  

5. ขอใหอี้กคนเป็น “ผูป้กครอง” คนท่ีจะเล่าประสบการณใ์หก้ลุ่มฟัง มอบสถานการณ์จาํลองจากวนัทีส่ีใ่หผู้ป้กครองคนนีใ้ช้

อา้งอิง (ดเูอกสารเพ่ิมเติม 4). 

6. แจกสถานการณจ์าํลองเร่ืองเดียวกนัใหท้กุกลุ่ม เพ่ือใหห้าวิธีแกปั้ญหาเร่ืองเดียวกนั แต่อาจปรบัรายละเอียดของ

สถานการณจ์าํลองไดเ้ล็กนอ้ยเพ่ือใหเ้หมาะกบัแต่ละชว่งอาย ุ 

7. สมาชิกท่ีเหลือของกลุม่สมมตุติวัเองเป็น “ผูป้กครอง” ดว้ย   

8. ทบทวนความจาํกบักลุ่มวา่ขัน้ตอนสาํคญัของการนาํการพดูคยุเร่ืองกิจกรรมทีม่อบใหไ้ปทาํทีบ่า้นมอีะไรบา้ง: 

a. ทบทวนความจาํกบัผูป้กครอง วา่กจิกรรมหลกัของชั่วโมงคืออะไร: กิจกรรมสาํหรบัใหท้าํท่ีบา้นจากชั่วโมงก่อน

คือใหใ้ชเ้วลาอยา่งนอ้ย 5 นาทีตามลาํพงักบัเด็ก  

b. ถามผูป้กครองว่ากอ้นอิฐบล็อกหลกัของการใชเ้วลาตามลาํพงักบัเด็กมีอะไรบา้ง (วิทยากรรว่มจดบนัทึกคาํตอบ

ท่ีได)้  

c. ขอใหผู้ป้กครองคนหน่ึงเล่าประสบการณใ์หฟั้ง อาจจะอ่านเอาจากสถานการณจ์าํลองท่ีใหไ้ปแลว้เพ่ิม

รายละเอียดของตวัเองลงไปก็ได ้ 

d. ชมผูป้กครองสาํหรบัส่ิงท่ีดีอยา่งนอ้ยหน่ึงอยา่งท่ีเขาไดท้าํแลว้ หรืออาจชมท่ีความพยายามหรือความกลา้ท่ีจะ

เล่าปัญหาใหฟั้งก็ได!้ 

e. พยายามทาํความเขา้ใจใหช้ดัเจนว่าปัญหาท่ีผูป้กครองเล่านัน้เป็นปัญหาอะไร ซึ่งจะทาํไดก้ต็อ้งอาศยัการ

สาํรวจรายละเอียดโดยวิทยากรวา่เกดิอะไรขึน้ บางครัง้อาจระบไุดง้่าย แต่บางครัง้อาจตอ้งเจาะลกึใน

รายละเอียดจรงิ ๆ เพ่ือใหเ้ขา้ใจวา่เพราะอะไรผูป้กครองหรือเด็กจงึมีพฤติกรรมอยา่งนัน้  

9. กลุ่มย่อยพยายามสาํรวจหาวิธีแกปั้ญหาท่ีน่าจะทาํได ้และผลท่ีจะเกิดตามมาท่ีน่าจะเป็นไปได ้ 

a. วิทยากรรว่มควรจดบนัทึกเฉพาะวิธีแกปั้ญหาท่ีน่าจะใชไ้ดจ้รงิเท่านัน้  

b. เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองเลือกวธีิแกปั้ญหาท่ีน่าจะเหมาะสมท่ีสดุสาํหรบัสถานการณข์องเขา  

10. หยุดการทาํงานของกลุ่มย่อย  

a. บอกใหก้ลุ่มย่อยหยดุก่อนท่ีเขาจะฝึกปฏิบตัิวิธีแกปั้ญหา   

b. ขอใหว้ิทยากรจากแต่ละกลุ่มรายงานวา่กลุ่มของตนเองเลือกวธีิอะไรในการแกปั้ญหา  

c. ถา้วธีิแกปั้ญหานัน้น่าจะไมเ่หมาะท่ีจะนาํไปปฏิบตัิหรือน่าจะเป็นอนัตราย คณุควรชวนใหก้ลุม่พิจารณาว่าผลท่ี

ติดตามมาจากการใชว้ิธีการนัน้น่าจะเป็นอย่างไรทัง้ดา้นลบและดา้นบวกเพ่ือใหเ้ขาไดเ้รียนรูว้ธีิประเมินดว้ย

ตวัเอง  
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11. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมทบทวนวา่ก้อนอิฐบลอ็กท่ีสาํคญัมีอะไรบา้ง หรือขัน้ตอนของการฝึกปฏิบตัิกบัผูป้กครอง หากจาํเป็น

อาจดจูากท่ีบนัทึกไวใ้นกระดาษฟลิปชารต์ได:้ 

a. กาํหนดบทบาท (เช่น ผูป้กครองและเด็ก) “ผูป้กครอง” คนท่ีนาํปัญหามาเล่าในกลุ่มควรฝึกแกปั้ญหาในบทบาท

ของ “ผูป้กครอง”  

b. อธิบายใหก้ลุ่มฟังใหช้ดัเจนวา่ “ผูป้กครอง” และ “เด็ก” จะตอ้งทาํอะไรบา้ง  

c. คอยใหค้วามชว่ยเหลือผูเ้ขา้อบรมขณะท่ีเขากาํลงัฝึกปฏิบตัิ (เหมอืนเป็นเงาอยู่ขา้งหลงั)  

d. สรุปทบทวนกบั “เด็ก” ว่าประสบการณแ์ละความรูส้กึเป็นอยา่งไรบา้ง 

e. สรุปทบทวนกบั “ผูป้กครอง” ว่าประสบการณแ์ละความรูส้กึเป็นอย่างไรบา้ง 

f. สนบัสนนุให ้“ผูป้กครอง” นาํวิธีแกปั้ญหาท่ีไดฝึ้กท่ีน่ีไปลองใชท่ี้บา้น   

g. เสนอใหแ้สดงความคดิเห็นในชั่วโมงต่อไป  

h. ขอบคณุและชมผูเ้ขา้อบรมท่ีไดฝึ้กปฏิบตัิ  

(ขอ้สงัเกต: ควรเอากระดาษบนัทึกติดไวบ้นฝาผนงัเช่นเดยีวกบัรายการอ่ืน ๆ)  

12. การฝึกปฏิบัติ: กลุ่มย่อยฝึกใชว้ธีิแกปั้ญหาต่อไป ควรเดินไปดรูอบ ๆ และคอยใหค้าํแนะนาํคนท่ีสวมบทบาทวิทยากรใน

ขณะท่ีเขากาํลงัทาํงานกบัผูป้กครองในบทบาทสมมตุินี ้ 

13. การใหค้าํวิจารณ:์ ขอให ้“ผูป้กครอง” ใหค้าํวจิารณเ์ชงิบวกแก่วิทยากรท่ีฝึกการนาํกจิกรรมในกลุ่มของตนเอง  

14. สลบับทบาทเวียนกนัไป ผูป้กครองเปล่ียนไปเป็นวทิยากรร่วมและวทิยากรร่วมเปล่ียนไปเป็นวทิยากรหลกั วทิยากรหลกั

จะเปล่ียนไปเป็นผูป้กครองท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่มก็ได ้(แต่ไมใ่ช่เป็นผูป้กครองท่ีอยูใ่นสถานการณ์จาํลอง) 

15. ทาํซํา้อีกโดยใชส้ถานการณจ์าํลองอนัใหม่ จนกระทั่ง ก) ทกุคนมโีอกาสไดฝึ้กแลว้ หรือ ข) หมดเวลา  

16. กลบัเขา้กลุม่ใหญ่แลว้ทบทวนประสบการณท่ี์ไดจ้ากการทาํกจิกรรมนี ้

สถานการณจ์าํลองสาํหรบัการพดูคยุเร่ืองกจิกรรมท่ีใหไ้ปทาํท่ีบา้น – วนัท่ี 4 

1. สถานการณ ์ (ผูป้กครองของเดก็ชายอาย ุ 3 ขวบ): ฉนัพยายามกาํหนดกฎระเบียบของบา้นวา่ใหก้ินนํา้หวานหรือนํา้ผลไม้

เฉพาะตอนท่ีกินขา้วเย็นเท่านัน้ สามีของฉนับอกว่าจะใหเ้ดก็กินตอนไหนก็ได ้เพราะเขาเป็นคนซือ้มาเอง เขาใหล้กูดื่มนํา้ผลไม้

ก่อนนอนนิดเดยีว ลกูชายเราเลยฉ่ีรดท่ีนอน ฉนัโกรธมากจนตอ้งบงัคบัใหส้ามีเอาผา้ปท่ีูนอนลกูไปซกั   

2. สถานการณ ์ (ผูป้กครองของเดก็หญิงอาย ุ6 ขวบ): ลกูสาวฉนัรอ้งงอแงขอเงินไปซือ้ขนม ฉนับอกเขาวา่ยงักินขนมไม่ไดเ้พราะ

เรากาํลงัจะกินขา้วเย็นกนัอยู่แลว้ ลกูก็ยงังอแงต่อ ฉนัเลยเพิกเฉย พอเขาเงียบแลว้ฉนัก็พดูว่า “ดมีากเลยท่ีลกูหยดุรอ้งงอแง” 

แลว้ฉนัก็เอาเงินใหเ้ธอไปซือ้ขนมเพ่ือเป็นรางวลั  
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3. สถานการณ ์(ผูป้กครองของเด็กชายอาย ุ5 ขวบ): ฉนัพาลกูชายไปเท่ียวท่ีสวนสาธารณะแลว้เขากเ็ล่นกบัเพ่ือนท่ีนั่น พอถึงเวลา

ตอ้งกลบับา้นฉนับอกใหเ้ขาตามฉนักลบับา้นดว้ย ฉนับอกเขาวา่ “นอ้งเล็ก ถึงเวลากลบับา้นแลว้นะ” เขาไม่ยอมกลบั ฉนัก็เลย

เริ่มออกเดินโดยไม่รอ แมว้่าฉนัจะมองเห็นเขาอยู่ แต่เขามองหาฉนัไม่เจอแลว้ก็เริ่มรอ้งไห ้ไม่รูว้่าฉนัทาํผิดไปรเึปล่าเน่ีย”  

4. สถานการณ ์(ผูป้กครองของเด็กหญิงอาย ุ2 ขวบ): ฉนัมีกฎในบา้นว่าเวลาฉนักาํลงัพดูธุระทางโทรศพัทอ์ยู่หา้มตะโกนเสียงดงั 

แต่ลกูสาวฉนัก็ลืมเร่ือยเลยและทาํใหฉ้นัโมโหมาก ฉนัไม่รูว้่าจะทาํไงใหเ้ธอหยดุส่งเสียงดงัได ้ 

5. สถานการณ ์(ผูป้กครองของเดก็หญิงอาย ุ5 ขวบ): เวลาลกูชายฉนัรอ้งดิน้อาละวาด ฉนัเพิกเฉยเขาไดน้ะ แต่กบัลกูสาวเวลาเขา

ไม่สบายใจฉนัจะกอดเขาไวแ้ละพยายามปลอบ เขารอ้งไหบ่้อยเวลาอยากไดข้องโน่นน่ี  

6. สถานการณ ์ (แม่ของเดก็หญิงอาย ุ 3 ขวบ): ฉนัอยากเริ่มทาํกิจวตัรก่อนนอนกบัลกูนะ แตใ่นบา้นมนัวุ่นวายและเสียงดงัมาก

เลย ทกุคนแยง่กนัพดู ทีวีก็เปิดดงัมาก และฉนัก็ทาํใหล้กูสงบไม่ได ้ 
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คาํถามทีค่วรใช้ในขณะทีส่รุปทบทวนการนําการพดูคุยเร่ืองกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่้าน (15 นาท)ี 

นาํการอภิปรายสัน้ ๆ เพ่ือสรุปทบทวนประสบการณใ์นการนาํการพูดคยุเรือ่งกิจกรรมทีม่อบหมายใหไ้ปทาํทีบ่า้น  

• การท่ีตอ้งเป็นวิทยากรนาํกจิกรรมนีท้าํใหค้ณุรูส้กึอยา่งไร? อะไรท่ีคณุทาํแลว้ไดผ้ลดี? มีตรงไหนท่ียากบา้ง?  

• คณุรูส้กึอย่างไรเวลาท่ีสวมบทบาทเป็นผูป้กครองทาํกิจกรรมนี?้ คณุชอบอะไรบา้งเก่ียวกบัวิธีท่ีวิทยากรในกลุ่มของคณุ

นาํกิจกรรมนี?้  

• มีส่วนไหนของกจิกรรมนีท่ี้คณุกงัวลใจบา้งไหม หากคณุจะตอ้งนาํกิจกรรมนีก้บัผูป้กครอง?   

หมายเหต:ุ บนัทึกขอ้กงัวลหรือปัญหาบางขอ้ท่ีผูเ้ขา้อบรมยกขึน้มา ถา้มีเวลามากพออาจช่วยใหก้ลุ่มคิดหาทางแกไ้ข แตห่ากไม่มี

เวลาก็เอาติดไวท่ี้ “กระดานแจง้ขา่ว” ก่อน เพ่ือจะไดเ้อามาพดูคยุกนัในวนัสดุทา้ยของการอบรมตอ่ไป 

 

พักรับประทานอาหารกลางวนั 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่14: ชั่วโมงทีเ่จ็ด – การให้ผลตดิตามเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ  

การเตรียมตัว 

1. ทบทวนชั่วโมงท่ีเจ็ดในคูม่ือวิทยากร (หนา้ 240 ถงึ 273)  

2. ทบทวนเนือ้หาต่อไปนี:้ 

• เมื่อไหรท่ี่การหนัเหความสนใจและการเพิกเฉยจะใชไ้ม่ไดผ้ล? (หนา้ 249) 

• คิดหาวธีิใหผ้ลตดิตามจากการไมย่อมทาํตามคาํสั่ง (หนา้ 258) 

• การใหผ้ลติดตามกบัเด็ก (หนา้ 265) 

 

ข้อสังเกตสาํหรับวิทยากรฝึกอบรม (TRAINER) 

เริ่มหน่วยการเรียนรูนี้โ้ดยการอธิบายกบัผูเ้ขา้อบรมว่าขณะนีเ้รากาํลงัเขา้ไปสู่ชั่วโมงทีเ่จด็ของหลกัสตูรการอบรมแลว้ คณุกจ็ะ

แสดงแบบอยา่งการนาํการอบรมใหด้โูดยใหผู้เ้ขา้อบรมสมมตุิตวัเองเป็นผูป้กครองต่อไป: 

1. คณุควรทาํเป็นสถานการณจ์าํลองโดยการกล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้อบรมกลบัมาจากการพกัรบัประทานอาหาร เหมือนกบัว่า

เขาเพ่ิงมาถงึท่ีอบรมในชั่วโมงท่ีเจ็ดของหลกัสตูร (เช่นกล่าวว่า “ขอตอ้นรบัทกุคนเขา้สู่ชัว่โมงทีเ่จด็ของการอบรม PLH-

YC!”)  

2. แสดงการชมและขอบคณุใหด้ ูว่าเขาพยายามมาเขา้อบรมทัง้ท่ีอาจมีภารกจิในชีวิตอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
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3. เปิดภาพบา้นแห่งการเกือ้หนนุแลว้ชีใ้หด้วูา่ตอนนีอ้ยูต่รงไหนในภาพแลว้ (คือระดบัท่ีสองของหลงัคา)  

4. ขอใหท้กุคนทบทวนวา่กอ้นอิฐบล็อกหรือหลกัการท่ีสาํคญัของชัว่โมงทีเ่จด็มีอะไรบา้ง  

5. อธิบายภาพรวมสัน้ ๆ เก่ียวกบัวตัถปุระสงคห์ลกัของชัว่โมงทีเ่จ็ด คอื: 

ผูป้กครอง/ผูดู้แลเดก็ เรียนรูว้ธิใีหผ้ลตดิตามอย่างมีประสทิธิภาพ เพือ่ชว่ยใหเ้ดก็ทาํตามคาํสัง่ ทาํตามกฎระเบียบของ

บา้น เพือ่จะไดเ้รียนรูเ้รือ่งการมวีนิยัในตนเองและการมีความรบัผดิชอบ    

อธิบายใหว้ิทยากรฟังวา่ไม่มีเด็กท่ีไม่ดีหรือเด็กท่ีเป็นปัญหา มีแตพ่ฤติกรรมท่ีไม่ดีหรือเป็นปัญหาเท่านัน้ ถา้ผูป้กครอง/ผูด้แูลเดก็มุง่

ความสนใจอยู่ท่ีพฤตกิรรม ก็จะจาํไดง้า่ยกว่าว่าเด็กควรไดร้บัความรกัและการเอาใจใส่ ส่งเสรมิใหเ้ติบโตอย่างมากท่ีสดุท่ีจะทาํได ้

แนวทางการอบรมสั่งสอนเดก็ให้สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมด้านลบของเด็ก (20 นาท)ี 

1. ยอ้นกลบัไปดรูายการท่ีคณุทาํไวใ้นวนัท่ีสามเก่ียวกบัพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหา  

2. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมบอกว่าพฤติกรรมอะไรท่ีคิดวา่ควรใช้วิธหีนัเหกอ่นท่ีจะเป็นปัญหามากขึน้ เขียนตวั “ห” ไวข้า้งพฤติกรรมนัน้   

3. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมบอกว่าพฤติกรรมอะไรท่ีคิดวา่ควรใช้วิธเีพิกเฉย เขียนตวั “พ” ไวข้า้งพฤติกรรมนัน้  

พฤติกรรมเหล่านีจ้ะต้องเป็นพฤติกรรมเชิงลบทีเ่รียกร้องความสนใจหรือกดดันให้ผู้ปกครองตอบสนองเพ่ือเด็ก

จะได้ในสิ่งทีเ่ขาต้องการ   

4. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมบอกว่าพฤติกรรมอะไรท่ีคิดวา่ควรใช้การให้ผลติดตาม ใหเ้ขียนตวั “ผ” ไวข้า้งพฤติกรรมนัน้  

a. ควรเป็นพฤติกรรมท่ีไม่รว่มมือ (เช่น ปฏิเสธไมย่อมทาํตามคาํสั่ง) พฤตกิรรมกา้วรา้ว (เช่น ทบุตีคนอ่ืน) 

พฤติกรรมท่ีเป็นอนัตราย (เช่น แหย่นิว้เขา้ไปท่ีปลัก๊ไฟ) หรือเก่ียวกบัความปลอดภยั (เช่น กลบัเขา้บา้นคํ่า)   

b. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมคิดหาวธีิใหผ้ลตดิตามท่ีเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิและยตุิธรรม เพ่ือจะเอามาใชก้บั

พฤติกรรมเหล่านี ้  

c. เขียนผลติดตามลงในคอลมันข์วาสดุของกระดาษฟลิปชารต์  

5. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมบอกว่าพฤติกรรมอะไรท่ีคิดวา่ควรใหเ้ด็กมีส่วนรว่มในการแกปั้ญหาแทนท่ีจะใหผ้ลติดตาม เขียนตวั “ป” ลง

ขา้งพฤติกรรมนัน้  

6. เขาอาจจะสงัเกตไดว้่าพฤติกรรมหลายอย่างการแกไ้ขอาจไดผ้ลดพีอ ๆ กนั โดยการใหผ้ลติดตามหรือโดยใหเ้ดก็รว่ม

แกปั้ญหา! 

7. ชมผูเ้ขา้อบรมท่ีทาํงานหนกัมากในชั่วโมงนี!้ 
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การให้ผลตดิตามเม่ือเด็กไม่ร่วมมือและลืมปฏิบัตติามระเบยีบของบ้าน (25 นาท)ี 

เร่ืองเล่าพร้อมภาพประกอบ (25 นาท)ี 

ฝึกการใช้เร่ืองเล่าจากชั่วโมงทีเ่จด็: 

• เร่ืองท่ี 17: วธีิการใหผ้ลติดตามเมื่อเดก็ไม่ยอมทาํตามคาํสั่ง (หนา้ 250) 

• เร่ืองท่ี 18: การใชก้ารเพิกเฉยและการใหผ้ลตดิตามรว่มกนั (หนา้ 255) 

• เร่ืองท่ี 19: ผลติดตามจากการไม่ทาํตามระเบียบของบา้น (หนา้ 261) 

ข้อสังเกตสาํหรับวิทยากรฝึกอบรม: แทนท่ีจะปล่อยใหว้ิทยากรนาํกิจกรรมการใชเ้ร่ืองเล่า คณุควรทาํใหด้เูป็นตวัอย่างโดยให้

วิทยากรสวมบทบาทเป็นผูป้กครอง  

1. อธิบายใหฟั้งวา่การใหผ้ลตดิตามจะใชไ้ดด้ีท่ีสดุสาํหรบัเด็กในวยั 4 ถึง 9 ขวบ   

2. ใชเ้ร่ืองท่ี 17 (การใหผ้ลติดตามเมื่อเดก็ไม่ยอมทาํตามคาํสั่ง) เร่ืองท่ี 18 (การใชก้ารใหผ้ลติดตามและการเพิกเฉยพรอ้ม

กนั) และเร่ืองท่ี 19 (การใหผ้ลติดตามเมื่อเด็กไม่ทาํตามระเบียบของบา้น) เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมมองเห็นไดว้่าอะไรคือกอ้นอฐิ

บล็อกท่ีแสดงวธิกีารใชก้ารใหผ้ลติดตามเมื่อเด็กไม่ยอมทาํตามคาํสั่ง: 

a. เปิดโอกาสใหเ้ดก็เลือกว่าจะยอมทาํตามคาํสั่งหรือไม่ก่อนท่ีจะใหผ้ลติดตาม “ถา้ลกูไม่ทาํตอนนี ้ลกูจะไม่ไดเ้ล่น

ของเล่นหลงักินขา้วเย็นนะ”   

b. ใหเ้วลาเด็กประมาณ 5-10 วินาทีเพ่ือทาํตามคาํสั่งหลงัจากเปิดโอกาสใหเ้ลือกแลว้  

c. หากคณุจาํเป็นตอ้งใหผ้ลตดิตาม เมื่อใหเ้สรจ็แลว้ใหท้าํกจิกรรมอ่ืนต่อทนัที แทนท่ีจะยืนยนัใหเ้ด็กทาํตามคาํสั่ง

เดิมอยู ่ 

d. น่ิงสงบไวเ้มื่อเดก็ปฏิเสธไม่ยอมทาํตามคาํสั่ง  

e. เมื่อคณุใหผ้ลติดตามกบัเดก็แลว้ ตอ้งปฏิบตัิตามนัน้จรงิ ๆ (ไม่ใชขู่่เฉย ๆ แลว้ไม่ไดท้าํอะไร)  

f. จาํไวว้่าเมื่อเด็กงอแงหรือรอ้งดิน้อาละวาดใหใ้ชว้ิธีเพิกเฉยเพ่ือจดัการ  

3. นาํการอภิปรายในกลุม่วา่เพราะอะไรการใหผ้ลติดตามจึงน่าจะไดผ้ลดีกวา่การตีหรือดดุา่: 

• การสอนใหเ้ด็กรูว้า่เวลาเราทาํอะไรไม่ดีแลว้จะมีผลติดตามมามีประโยชนอ์ย่างไร? และผลท่ีติดตามมาจากการทาํดี

จะเป็นอยา่งไร? 

• ประโยชนข์องการใหผ้ลติดตามท่ีเป็นเหตผุลและปราศจากความรุนแรงแทนท่ีจะตะโกนดดุา่หรือตีเด็กคืออะไร? 

• เพราะอะไรเราจงึควรหลีกเล่ียงการใหผ้ลติดตามก่อนทนัที? เราจะทาํอย่างนัน้ไดอ้ยา่งไร?  

ฝึกปฏิบัติในกลุ่มใหญ่ (10 นาท)ี 

1. ฝึกการใหผ้ลตดิตามในกลุ่มใหญ่กบัอาสาสมคัรสองคน  



 125 

2. วิทยากรนาํผูเ้ขา้อบรมฝึกปฏิบตัติามขัน้ตอนต่อไปนี:้ 

 กาํหนดบทบาทสาํหรบัการฝึกปฏิบตัิในกลุ่มใหญ่ (เช่น ใหเ้ป็นผูป้กครอง และ เดก็)  

 กาํหนดสถานการณแ์ละใชพื้น้ท่ีใหเ้หมาะสม  

 อธิบายใหช้ดัเจนว่า “ผูป้กครอง” และ “เด็ก” จะตอ้งทาํอะไรในขณะฝึกปฏิบตัิในกลุ่ม  

 คอยใหค้วามชว่ยเหลือผูเ้ขา้อบรมในขณะฝึกปฏิบตัใินกลุ่ม (คอยเป็นเงาอยู่ขา้งหลงั)  

 เมื่อฝึกปฏิบตัิเสรจ็แลว้ใหส้รุปทบทวนกบั “ผูป้กครอง” ว่าประสบการณน์ัน้เป็นอยา่งไร รูส้กึอย่างไร  

 สรุปทบทวนกบั “เดก็” ว่าประสบการณน์ัน้เป็นอยา่งไร รูส้กึอยา่งไร 

 ขอบคณุและแสดงความชื่นชมผูเ้ขา้อบรมท่ีไดฝึ้กปฏิบตัิในกลุ่มใหญ่  

 จบัคู่แลว้ฝึกปฏิบตัใินขณะท่ีวิทยากรเดินคอยใหค้วามช่วยเหลือไปรอบหอ้ง 

 สรุปทบทวนกบัผูเ้ขา้อบรมหลงัจากฝึกเป็นคู่แลว้  

 ขอบคณุและชมผูเ้ขา้อบรม  

3. หลงัจากฝึกเสรจ็แลว้ผูเ้ขา้อบรมใหค้าํวจิารณเ์ชงิบวกแก่วิทยากร  

4. กลบัมาเขา้กลุ่มใหญ่อีกครัง้แลว้ถามว่ามีขอ้สงสยั ความคิดเห็น หรือปัญหาอปุสรรคอะไรไหม ก่อนท่ีจะเขา้สู่กิจกรรม

ต่อไป  

5. คณุควรแสดงรายการต่อไปนีไ้วใ้หท้กุคนเห็นและทาํตามไดต้ามขัน้ตอน ผูเ้ขา้อบรมคนหน่ึงสวมบทบาทเป็น “เดก็” 

เหมือนกบัท่ีวิทยากรจะตอ้งทาํเมื่อนาํการอบรมใหผู้ป้กครองจรงิ:  

• เด็กกาํลงัเล่นของเล่นอยู่ ผูป้กครองออกคาํสั่งเด็ก (“ลกูเก็บของเล่นก่อนนะ”)   

• เด็กบอกวา่ “ไม่” หรือแกลง้ทาํเฉย 

• ผูป้กครองเปิดโอกาสใหเ้ด็กโดยออกคาํสั่งซ ํา้อีกครัง้ ใชค้าํพดูเดมิและพดูชา้ ๆ ดว้ยนํา้เสียงท่ีสงบและมั่นคง แลว้

บอกเพ่ิมเติมว่า: 

“ลกูเก็บของเล่นก่อนนะ ไมง่ัน้กินขา้วเย็นแลว้จะไม่ไดเ้ล่นอีก”  

• เด็กไม่ยอมทาํตามคาํสั่ง  

• ผูป้กครองรอ 5 วินาที เด็กก็ยงัไมย่อมทาํตามคาํสั่ง 

• ผูป้กครองพดูว่า “เพราะลกูไม่ยอมเก็บของเล่น หลงักินขา้วแลว้ลกูจะไม่ไดเ้ล่นอีกแลว้นะ มาลา้งมือแลว้กินขา้วก่อน

เลย”  

• เด็กรอ้งดิน้อาละวาด ผูป้กครองเพิกเฉย  
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• ผูป้กครองจะตอ้งมั่นคงกบัการใหผ้ลติดตามไมว่่าเดก็จะทาํอยา่งไรก็ตาม  

• ผูป้กครองแสดงความสนใจในเชงิบวกเมื่อลกูหยดุรอ้งดิน้อาละวาด  

6. แยกเป็นกลุ่มละสามคน ใหค้นหน่ึงเป็นวิทยากร อีกสองคนเป็นผูป้กครองท่ีมาเขา้อบรม เพ่ือฝึกการใชก้ารใหผ้ลติดตาม  

7. กลบัเขา้มากลุ่มใหญ่เพ่ือสรุปและสอบถามว่ามขีอ้สงสยัหรือปัญหาอะไรหรือไม่  
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ฝึกในกลุ่มเล็ก (30 นาท)ี 

ผูเ้ขา้อบรมฝึกการนาํกิจกรรมโดยใชบ้ทบาทสมมตุจิากชัว่โมงทีเ่จด็ดงัต่อไปนี ้(รอบละ 15 นาที): 

• การใหผ้ลติดตามแกเ่ด็กเมื่อไม่ยอมทาํตามคาํสั่ง (หนา้ 259) 

• การใหผ้ลติดตามแกเ่ด็กเมื่อไม่ปฏิบตัติามระเบียบของบา้น (หนา้ 264) 

ท่ีสาํคญัคือคณุควรแสดงเป็นตวัอย่างใหด้ใูนกลุ่มใหญ่ก่อน แลว้จงึใหแ้ยกกนัไปฝึกในกลุ่มเล็กกลุ่มละสามคน  

เน่ืองจากการฝึกโดยใชบ้ทบาทสมมตุินีม้ีหลายขัน้ตอน จงึควรเขียนลงไปบนกระดาษฟลิปชารต์แลว้ติดไวต้รงท่ีทกุคนจะมองเห็น

และใชเ้ป็นแนวทางได ้สอบถามผูเ้ขา้อบรมไดว้่ามคีาํแนะนาํอะไรเพ่ิมเติมอีกไหม   

1. แสดงตวัอย่างการฝึกปฏิบตัแิต่ละอย่างใหก้ลุ่มใหญ่ดกู่อน  

2. แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละสามคน  

3. ขอใหต้กลงกนัในกลุ่มวา่ใครจะฝึกเป็นวิทยากรก่อน  

4. อีกสองคนท่ีเหลือสมมตุิตวัเองเป็นผูป้กครอง  

5. วิทยากรฝึกการนาํผูป้กครองใหใ้ชบ้ทบาทสมมตุิ  

6. ผูเ้ขา้อบรมใหค้าํวิจารณเ์ชิงบวกแก่วิทยากรหลงัจากฝึกเสรจ็แลว้  

7. ขัน้ตอนนีค้วรทาํภายหลงัจากท่ีวทิยากรไดส้รุปทบทวนกบั “ผูป้กครอง” เก่ียวกบัประสบการณใ์นการฝึกทกัษะแลว้เท่านัน้  

8. เดินไปรอบ ๆ หอ้งเพ่ือฟังและใหค้วามชว่ยเหลือแก่วิทยากรในขณะท่ีกาํลงัฝึกนาํผูป้กครองอยู่: 

a. ค่อย ๆ หนัเหวิทยากรใหเ้ปล่ียนเป็นการถามหากเขาเริ่มสอนแบบบรรยาย  

b. เตือนใหว้ิทยากรใชก้ารยอมรบั สาํรวจ เชื่อมโยง และฝึกปฏิบตัิ ในขณะนาํการอภิปราย  

c. เตือนใหว้ิทยากรใหช้มผูเ้ขา้อบรมและพยายามช่วยใหท้กุคนมีส่วนรว่มในการอภิปราย  

9. สลบับทบาทเพ่ือใหท้กุคนไดฝึ้กเป็นวิทยากรอย่างนอ้ยหน่ึงครัง้ หากจาํเป็นใหใ้ชส้ถานการณจ์าํลองเดมิ  

10. นาํการอภิปรายสัน้ ๆ เพ่ือสรุปทบทวนประสบการณข์องการนาํการฝึกทกัษะท่ีทาํไปแลว้: 

a. คณุรูส้กึอย่างไรบา้งเมื่อเป็นวิทยากรนาํกิจกรรมนี?้ อะไรท่ีคณุทาํแลว้ไดผ้ลดี? อะไรท่ีเป็นปัญหา?  

b. การสวมบทบาทเป็นผูป้กครองแลว้ทาํกจิกรรมนีเ้ป็นอย่างไรบา้ง? มีอะไรท่ีคณุชอบบา้งในการนาํกจิกรรมนีข้อง

วิทยากร?  

c. มีส่วนไหนของกจิกรรมนีบ้า้งไหมท่ีคณุกงัวลใจหากคณุจะตอ้งนาํกิจกรรมนีก้บัผูป้กครอง? 
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การใช้กระดานแจ้งข่าว บางครัง้ผูร้บัการอบรมอาจถามคาํถามท่ีสาํคญัหรือพดูถงึเร่ืองใหม่ท่ีตอ้งใชเ้วลาหากจะอภิปรายกนั ถา้

กิจกรรมท่ีกาํลงัทาํอยู่ขณะนัน้ไมไ่ดส้มัพนัธก์บัเร่ืองท่ียกขึน้มาพดู หรือหากไม่มีเวลาพอท่ีจะอภิปรายเร่ืองนัน้ในขณะนัน้ ใหเ้ขียน

คาํถาม/หวัเร่ืองนัน้ลงบนกระดาษฟลิปชารต์ท่ีตัง้ชื่อใหว้่า “กระดานแจง้ข่าว” เพ่ือเก็บไวพ้ดูกนัในโอกาสท่ีเหมาะสมต่อไป  

ควรทาํอย่างไรถ้ามีผู้ปกครองเสนอแนะว่าควรตีเด็ก  

ผูเ้ขา้อบรมอาจถุามว่าควรทาํอยา่งไรดีถา้ผูป้กครองยืนยนัว่าการดดุ่าหรือตเีดก็ไดผ้ลดีกวา่ ตรงนีค้ณุควรขอบคณุผูถ้ามกอ่นสาํหรบั

คาํถามท่ีสาํคญัมากนี ้และยํา้ใหม้ั่นใจว่าจะพดูถึงเร่ืองนีแ้ละปัญหาอ่ืน ๆ ในตอนเชา้ของวนัทีห่า้ของการอบรมวทิยากร   

แต่อย่างไรก็ดี คณุควรเสนอคาํแนะนาํดงัต่อไปนีด้ว้ย: 

• ยอมรบัก่อน วา่ผูป้กครองอาจรูส้กึโมโหในสถานการณน์ัน้   

• ถามผูป้กครองว่าหากทาํเช่นนัน้ (ดดุา่หรือตี) จะมีผลกระทบทางลบอยา่งไรบา้ง  

• ถามผูป้กครองว่าการทาํอย่างนัน้จะส่งผลต่อความสมัพนัธร์ะหวา่งเดก็กบัผูป้กครองอยา่งไร  

• ถามผูป้กครองว่าการดดุา่หรือตจีะส่งผลต่อความอยากส่ือสารของเด็กกบัผูป้กครองอย่างไร  

• ถามผูป้กครองว่าจะมทีางเลือกอ่ืน ๆ อีกไหมท่ีจะใชแ้ทนการตีเดก็  

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่15: ชั่วโมงทีแ่ปด –  ช่วยให้แสงแดดแห่งความสนใจในเชิงบวกฉายต่อไป  

การเตรียมตัว  

1. ทบทวนชั่วโมงท่ีแปดในคู่มือวิทยากร (หนา้ 274 ถึง 296); 

2. ทบทวนเนือ้หาต่อไปนี:้ 

• การหาวิธีหลีกเล่ียงการใหผ้ลติดตามแก่เดก็ (หนา้ 277) 

• การชว่ยใหเ้ดก็มีส่วนรว่มในการแกปั้ญหา (หนา้ 278) 

ข้อสังเกตสาํหรับวิทยากรฝึกอบรม (TRAINER) 

เริ่มหน่วยการเรียนรูนี้โ้ดยการอธิบายกบัผูเ้ขา้อบรมว่าขณะนีเ้รากาํลงัเขา้ไปสู่ชั่วโมงทีแ่ปดของหลกัสตูรการอบรมแลว้ คณุกจ็ะ

แสดงแบบอยา่งการนาํการอบรมใหด้โูดยใหผู้เ้ขา้อบรมสมมตุิตวัเองเป็นผูป้กครองต่อไป: 

1. คณุควรทาํเป็นสถานการณจ์าํลองโดยการกล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้อบรมกลบัมาจากการพกัรบัประทานอาหาร เหมือนกบัว่า

เขาเพ่ิงมาถงึท่ีอบรมในชั่วโมงท่ีแปดของหลกัสตูร (เชน่กล่าวว่า “ขอตอ้นรบัทกุคนเขา้สู่ชัว่โมงทีแ่ปดของการอบรม PLH-

YC!”) 

2. แสดงการชมและขอบคณุใหด้ ูว่าเขาพยายามมาเขา้อบรมทัง้ท่ีอาจมีภารกจิในชีวิตอ่ืน ๆ อีกมากมาย  
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3. เปิดภาพบา้นแห่งการเกือ้หนนุแลว้ชีใ้หด้วูา่ตอนนีอ้ยูต่รงไหนในภาพแลว้ (คือแสงอาทติย์แห่งความเอาใจใส่ในเชงิบวก)  

4. ขอใหท้กุคนทบทวนวา่กอ้นอฐิบล็อกหรือหลกัการท่ีสาํคญัของชัว่โมงทีแ่ปดมีอะไรบา้ง  

5. อธิบายภาพรวมสัน้ ๆ เก่ียวกบัวตัถปุระสงคห์ลกัของชัว่โมงทีแ่ปดคอื: 

 ผูป้กครอง/ผูดู้แลเดก็จะไดเ้รียนรูว้่าจะหาวธิีอืน่ ๆ มาใชแ้ทนการใหผ้ลตดิตามไดอ้ย่างไร  

 ผูป้กครอง/ผูดู้แลเดก็จะไดส้รุปทบทวนประสบการณ์ของการมาเขา้อบรมครัง้นี ้ 

 ผูป้กครอง/ผูดู้แลเดก็จะไดค้ดิหาวธิีชว่ยเหลือตวัเองในฐานะผูป้กครองต่อไป  

ข้อสังเกตสําหรับวิทยากรฝึกอบรม (TRAINER): ส่วนท่ีเป็นการสรุปทบทวนของชั่วโมงท่ี 8 สาํหรบัวิทยากรจะทาํในวนัท่ี 5 ของ

การอบรมนี ้ 

การแก้ปัญหาร่วมกับเด็ก  

1. อธิบายวา่ทกัษะการเลีย้งดเูด็กอนัถดัไปนีจ้ะเนน้ท่ีวิธีการช่วยเด็กใหจ้ดัการกบัความขดัแยง้หรือแกปั้ญหาดว้ยกนักบั

ผูป้กครอง  

2. วิทยากรจะฝึกการนาํกลุ่มในกลุ่มย่อยซึง่จะใชเ้ร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบเร่ืองท่ี 20 และ 21 เพ่ือช่วยใหเ้ห็นกอ้นอิฐ

บล็อกสาํหรบัการแกปั้ญหารว่มกบัเด็กดงัต่อไปนี:้ 

a. ระบใุหไ้ดก้่อนวา่อะไรคือปัญหา  

b. ช่วยกนัคิดหาทางออกตา่ง ๆ ไปดว้ยกนั  

c. เลือกเอาวิธีหน่ึง  

d. ลองเอามาปฏิบตัิดกู่อน  

e. สรุปทบทวนว่าวธีิแกปั้ญหานีใ้ชไ้ดผ้ลหรือไม่  

เร่ืองเล่าพร้อมภาพประกอบ (20 นาท)ี 

ทบทวนขัน้ตอนการนํากิจกรรมเร่ืองเล่าพร้อมภาพประกอบ  

1. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมคิดลาํดบัขัน้ตอนการนาํกิจกรรมนี:้ 

a. อ่านเร่ืองไปพรอ้มกบัผูป้กครองใหจ้บ  

b. พิจารณารายละเอียดของส่ิงท่ีตวัละครทาํ พฤติกรรม และอารมณ ์

c. ใชค้าํถามสาํหรบัเร่ืองนีท่ี้มีอยู่ในคู่มือใหค้รบ  

d. ช่วยใหผู้ป้กครองมองเห็นวา่กอ้นอิฐบล็อกสาํคญัท่ีเชื่อมโยงกบัเร่ืองนีม้ีอะไรบา้ง 

e. ถา้เร่ืองเล่าท่ีใชเ้ป็นเร่ืองทางลบ ใหค้ิดหาวิธีแกปั้ญหา เลือกเอาวิธีหน่ึง และฝึกปฏิบตัิการใชว้ธีิแกไ้ขปัญหานัน้ 
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f. วิทยากรรว่มบนัทึกกอ้นอิฐบล็อกสาํคญัในลกัษณะท่ีแสดงใหเ้ป็นวิธีปฏิบตัิท่ีชดัเจนในครึง่บนของประดาษฟลิป

ชารต์ว่าควรทาํอย่างไร (เช่น ขณะใชเ้วลาตามลาํพงักบัลกูใหน้ั่งลงในระดบัเดียวกบัเขา)   

เร่ืองเล่าพร้อมภาพประกอบสาํหรับใช้ฝึกปฏิบตัิจากชั่วโมงทีแ่ปด: 

• เร่ืองท่ี 20: วธีิการต่าง ๆ ท่ีจะหลีกเล่ียงการใหผ้ลติดตาม (หนา้ 283)  

• เร่ืองท่ี 21: การชว่ยใหเ้ดก็มีส่วนรว่มในการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ (หนา้ 285) 
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การฝึกนํากิจกรรมเร่ืองเล่าพร้อมภาพประกอบในชั่วโมงทีแ่ปด: 

1. แบ่งผูเ้ขา้อบรมออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณหกคน 

2. ขอใหจ้บัคูแ่ลว้ตกลงกนัว่าจะใหใ้ครเป็นวิทยากร ใครเป็นวิทยากรรว่ม  

3. ถา้บางกลุ่มตอ้งมคีนนอ้ยกว่า 6 คน ใหเ้ป็นวิทยากรเพียงคนเดียวโดยไม่ตอ้งมีวิทยากรรว่ม  

4. มอบหมายใหแ้ต่ละคู ่(หรือคนเดยีว) ใชเ้ร่ืองเล่าเพ่ือใหว้ิทยากรฝึกนาํกิจกรรมในกลุ่มของตนเอง  

5. ใหเ้วลาประมาณ 5 นาที เพ่ือใหว้ทิยากรอ่านเร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบ เพ่ือเตรียมนาํกิจกรรมในกลุ่มของตน: 

a. อ่านดรูายการกอ้นอฐิบล็อกท่ีใหไ้วด้า้นล่างของแต่ละเร่ืองในคู่มือ  

b. ทบทวนคาํถามท่ีเสนอแนะใหไ้วส้าํหรบัใชต้อนอภิปราย คิดหาวธีิปรบัคาํพดูเพ่ือใหเ้ป็นสาํนวนของตนเอง   

c. อาจเขียนบนัทึกเพ่ิมเติมในคู่มือวา่จะชว่ยผูป้กครองใหร้ะบกุอ้นอิฐบล็อกสาํหรบัแต่ละเร่ืองไดอ้ย่างไร จะใช้

คาํถามอะไร 

6. ใหเ้วลาวิทยากรประมาณ 10 นาทีสาํหรบัเร่ืองเล่าแต่ละเร่ือง เพ่ือทาํงานกบักลุ่ม  

7. เดินไปมารอบ ๆ หอ้งเพ่ือคอยฟังและใหค้วามช่วยเหลือวิทยากรในขณะท่ีฝึกทาํกจิกรรมนี:้ 

d. ค่อย ๆ หนัเหวิทยากรใหเ้ปล่ียนเป็นการถามหากเขาเริ่มสอนแบบบรรยาย  

e. เตือนใหว้ิทยากรใชก้ารยอมรบั สาํรวจ เชื่อมโยง และฝึกปฏิบตัิ ในขณะนาํการอภิปราย  

f. เตือนใหว้ิทยากรใหช้มผูเ้ขา้อบรมและพยายามช่วยใหท้กุคนมีส่วนรว่มในการอภิปราย  

8. บอกให้กลุ่มหยุดทกุคร้ังทีจ่บหน่ึงเร่ือง: 

a. ขอใหว้ิทยากรรว่มจากแต่ละกลุ่มรายงานในกลุ่มใหญ่ว่ากลุ่มของตนเองไดร้ะบวุ่ามีอะไรบา้งท่ีถือเป็นกอ้นอิฐ

บล็อกท่ีสาํคญั  

b. คณุอาจจะตอ้งชว่ยใหเ้ขาเรียบเรียงคาํพดูเสียใหมใ่หเ้ป็นเหมือนเทคนิคท่ีนาํไปใชไ้ด ้ (เช่น “เรียกชื่อเดก็” หรือ 

“สงัเกตใหอ้อกเมื่อเด็กรูส้กึไม่สบายใจ”) แทนท่ีจะเป็นการพดูแบบบรรยายส่ิงท่ีสงัเกตเห็นวา่มีอะไรเกิดขึน้ใน

เร่ืองเล่าเท่านัน้ (เช่น “พ่อเรียกชื่อเด็ก” หรือ “แม่พดูกบัลกูว่าแม่สงัเกตเห็นวา่ลกูไม่สบายใจ)  

c. ถามกลุ่มวา่มีปัญหาหรือขอ้สงสยัอะไรเก่ียวกบัเร่ืองเล่าท่ีใชห้รือไม่ (คาํแนะนาํ: เมื่อเขาบอกใหถ้ามยอ้นกลบัไป

ว่า: “แลว้พวกเราคดิวา่อยา่งไรล่ะ?”) 

9. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมแต่ละคนบอกวา่มีอะไรบา้งหนึ่งอย่างท่ีเขาชอบเก่ียวกบัวิธีนาํกิจกรรมของวิทยากร  

10. สลบับทบาทเวียนไปเพ่ือใหว้ิทยากรแต่ละคู่หรือแต่ละคนไดม้ีโอกาสฝึกนาํกิจกรรมนี ้ 

11. นาํการอภิปรายสัน้ ๆ เพ่ือใหท้บทวนประสบการณข์องการนาํกจิกรรมนี:้ 
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a. คณุรูส้กึอย่างไรบา้งเมื่อเป็นวิทยากรนาํกิจกรรมนี?้ อะไรท่ีคณุทาํแลว้ไดผ้ลดี? อะไรท่ีเป็นปัญหา?  

b. การสวมบทบาทเป็นผูป้กครองแลว้ทาํกจิกรรมนีเ้ป็นอย่างไรบา้ง? มีอะไรท่ีคณุชอบบา้งในการนาํกจิกรรมนีข้อง

วิทยากร?  

c. มีส่วนไหนของกจิกรรมนีบ้า้งไหมท่ีคณุกงัวลใจหากคณุจะตอ้งนาํกิจกรรมนีก้บัผูป้กครอง? 

3. นาํใหก้ลุ่มอภิปรายกนัว่าเพราะอะไรการแกปั้ญหาโดยใหเ้ด็กมีส่วนรว่มจงึน่าจะเป็นวิธีการอบรมสั่งสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพ: 

• เพราะอะไรการใหเ้ด็กเขา้มารว่มแกไ้ขขอ้ขดัแยง้หรือวกิฤตจิึงจะเป็นประโยชนต์่อชวีิตของเขา?  

• เพราะอะไรคณุจงึควรจะช่วยเดก็ใหแ้กไ้ขขอ้ขดัแยง้แทนท่ีจะแสดงปฏิกิรยิาในทางลบหรือใหผ้ลติดตาม? 

ฝึกทกัษะ (20 นาท)ี 

1. ฝึกการใหเ้ด็กมีส่วนรว่มในการแกปั้ญหาในกลุ่มใหญ่โดยมีอาสาสมคัรออกมาสามคน  

2. วิทยากรนาํกจิกรรมตามขัน้ตอนการฝึกปฏิบตัใินกลุ่มดงัต่อไปนี:้ 

 กาํหนดบทบาทสาํหรบัการฝึกปฏิบตัิในกลุ่มใหญ่ (เช่น ใหเ้ป็นผูป้กครอง และ เดก็)  

 กาํหนดสถานการณแ์ละใชพื้น้ท่ีใหเ้หมาะสม  

 อธิบายใหช้ดัเจนว่า “ผูป้กครอง” และ “เด็ก” จะตอ้งทาํอะไรในขณะฝึกปฏิบตัิในกลุ่ม  

 คอยใหค้วามชว่ยเหลือผูเ้ขา้อบรมในขณะฝึกปฏิบตัใินกลุ่ม (คอยเป็นเงาอยูข่า้งหลงั)  

 เมื่อฝึกปฏิบตัิเสรจ็แลว้ใหส้รุปทบทวนกบั “ผูป้กครอง” วา่ประสบการณน์ัน้เป็นอยา่งไร รูส้กึอย่างไร  

 สรุปทบทวนกบั “เด็ก” ว่าประสบการณน์ัน้เป็นอยา่งไร รูส้กึอยา่งไร 

 ขอบคณุและแสดงความชื่นชมผูเ้ขา้อบรมท่ีไดฝึ้กปฏิบตัิในกลุ่มใหญ่  

 จบัคู่ฝึกในขณะท่ีวิทยากรเดินไปคอยชว่ยเหลือรอบหอ้ง 

 สรุปทบทวนกบัผูเ้ขา้อบรมหลงัฝึกเป็นคู่เสรจ็แลว้   

 ขอบคณุและชมผูเ้ขา้อบรม 

3. ผูเ้ขา้อบรมใหค้าํวิจารณเ์ชิงบวกแก่วิทยากรหน่ึงอย่างหลงัจากฝึกเสรจ็แลว้; 

4. กลบัมารวมกนัในกลุ่มใหญ่แลว้ถามวา่มีขอ้สงสยั ส่ิงท่ีไดเ้รียนรูใ้หม่ หรือปัญหาอปุสรรคอะไรหรือไม่ ก่อนท่ีจะเริ่ม

กิจกรรมต่อไป 

5. คณุควรทาํรายการขัน้ตอนต่อไปนีแ้ลว้ติดไวใ้หม้องเห็นไดง้า่ยเพ่ือคนท่ีกาํลงัฝึกจะไดอ้าศยัเป็นแนวทาง ควรใหผู้เ้ขา้

อบรมสองคนสวมบทบาทเป็น “เด็ก”:  

• เด็กสองคนกาํลงัเล่นของเล่นกนัอยู่เงยีบ ๆ แลว้เริ่มทะเลาะแย่งของเล่นกนั   
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• ผูป้กครองสงัเกตเห็นวา่เดก็ทะเลาะกนัและเขา้มาใกล ้ นั่งลงในระดบัเดยีวกนักบัเดก็: “[เรียกชื่อเด็ก] รูส้กึลกูจะ

หงดุหงดิกนัละนะ ลองหายใจลกึ ๆ สกัทีหน่ึงก่อน แลว้มาดวูา่เราจะช่วยกนัแกปั้ญหานีไ้ดไ้หม”  

• ผูป้กครองถามเด็ก วา่มีปัญหาอะไร เด็ก ๆ บอกว่าของเล่นมีไม่พอ  

• ผูป้กครองถามเด็กว่าคิดหาทางแกปั้ญหาไดไ้หม มีวธีิไหนบา้ง เดก็เสนอความคิดมาสองสามอยา่ง   

• ผูป้กครองของใหเ้ด็กเลือกเอาอยา่งหน่ึง เด็กเลือก  

• หลงัจากลองทาํดแูลว้ ทกุคนเห็นไดว้า่วิธีนีไ้ดผ้ลด ี 

• ผูป้กครองถามเด็กว่าพอใจกบัวิธีแกปั้ญหานีไ้หม เดก็บอกว่าพอใจ   

• ผูป้กครองชมเดก็ ว่าดีมากเลยท่ีช่วยกนัหาทางแกปั้ญหาได ้ 

6. ผูเ้ขา้อบรมแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละส่ีคน โดยใหเ้ป็นวิทยากร เป็นผูป้กครอง และเป็นเด็กสองคน แลว้ฝึกการชว่ยให้

เด็กมีส่วนรว่มในการแกปั้ญหา   

7. กลบัเขา้กลุม่ใหญ่แลว้พดูคยุกนัวา่พบปัญหาหรือมีขอ้สงสยัอะไรหรือไม่ 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่16: การพบผู้ปกครองเพือ่ใหค้าํปรึกษาแนะนําก่อนเร่ิมการอบรม  

คณุจะมเีวลาประมาณ 60 นาที เพ่ือนาํเสนอหน่วยการเรียนรูนี้ ้

การเตรียมตัว 

1. อ่านทบทวนเร่ืองนีใ้นบทนาํของคูม่ือวิทยากร (หนา้ 10-13)  

2. เตรียมสถานการณจ์าํลองเพ่ือฝึกปฏิบตัิ  

ข้อสังเกตสาํหรับวิทยากรฝึกอบรม (TRAINER) 

ตอนนีข้องการอบรมเป็นการแนะนาํใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจเร่ืองการไปพบผูป้กครองเพ่ือใหป้รกึษากบัแต่ละครอบครวัก่อนท่ีจะมาเขา้

อบรมเป็นกลุ่มดว้ยกนั การพบผูป้กครองก่อนเขา้อบรมนีเ้ป็นโอกาสท่ีผูป้กครองจะไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัการอบรมมากขึน้และได้

ซกัถามหากมีขอ้สงสยั  

การพบกนัยงัเป็นโอกาสใหว้ิทยากรไดเ้รียนรูม้ากขึน้เก่ียวกบัผูป้กครองแต่ละคนท่ีจะมาเขา้อบรม และช่วยใหว้ิทยากรไดเ้รียนรู ้

เก่ียวกบัครอบครวั เดก็ และความสมัพนัธร์ะหวา่งผูป้กครองกบัเดก็  

วิทยากรสองคนควรแบ่งผูป้กครองออกเป็นสองกลุ่มเพ่ือท่ีวิทยากรแต่ละคนจะไดร้บัผิดชอบครึง่หน่ึงของกลุม่ การไปพบผูป้กครอง

ควรทาํใหเ้สรจ็ก่อนเริ่มการอบรมชั่วโมงแรก  
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การพบผู้ปกครองเป็นรายบุคคลกอ่นเร่ิมการอบรม  

การทาํตวัอย่างให้ดวู่าการพบเป็นรายบุคคลนีท้าํได้อย่างไร (15 นาท)ี 

สาธิตใหผู้เ้ขา้อบรมดกูารพบผูป้กครองเป็นรายบคุคลก่อนท่ีจะใหจ้บัคู่ฝึก วิทยากรฝึกอบรมคนหน่ึงควรสวมบทบาทเป็นวิทยากร

และอีกคนควรสวมบทบาทเป็นผูป้กครองท่ีกาํลงัจะมาเขา้อบรมในหลกัสตูร PLH-YC  

ควรบอกก่อนว่าเป็นการไปพบผูป้กครองท่ีบา้น คณุอาจแสดงใหเ้ห็นแมก้ระทั่งการทกัทายเมื่อไปถึงบา้นผูป้กครองและเริม่พดู 

“เร่ืองทั่วไป” ในตอนแรกก่อน  

ขอใหช้มผูป้กครอง(และลกูของเขา) ในตอนเริ่มพดูคยุกนั! 

หลงัจากแสดงใหเ้ห็นการพบผูป้กครองเป็นรายบคุคลแลว้ ถามผูเ้ขา้อบรมวา่มีคาํถามหรือขอ้สงสยัอะไรก่อนท่ีจะจบัคู่ฝึกกนั  

ขอใหผู้ป้กครองบอกเป้าหมายของการไปเขา้อบรม ซึง่ควรเป็นเชิงบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิ  

วิทยากรท่ีสวมบทบาทเป็นผูป้กครองมกัพบว่ายากท่ีจะบอกเป้าหมายหนึง่อย่างท่ีเป็นเชงิบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกบั

สภาพความเป็นจรงิสาํหรบัลกูของตนเอง (ลกูคนท่ีถกูกาํหนดใหเ้ป็นเป้าหมาย) ดงันัน้จึงควรขอใหผู้ป้กครองบอกว่าคาดหวงัอะไร

จากการเขา้อบรมบา้ง ซึง่จะช่วยใหบ้อกใหช้ดัเจนไดง้่ายขึน้วา่เขาอยากจะเปล่ียนแปลงความสมัพนัธก์บัลกูใหเ้ป็นอย่างไร หรือ

เปล่ียนพฤติกรรมอะไรของลกู  

เป้าหมายควรเฉพาะเจาะจง  

ผูป้กครองมกัจะบอกเป้าหมายคลมุเครือ เช่น “ฉนัอยากใหล้กูเป็นเด็กด”ี หรือ “อยากใหล้กูประสพความสาํเรจ็ท่ีโรงเรียน” ซึง่

วิทยากรจะตอ้งชว่ยนาํโดยการถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิวา่คาํวา่ “เป็นเดก็ดี” หรือ “ประสพความสาํเรจ็ท่ีโรงเรียน” หมายความว่า

อย่างไร  

วิทยากรควรช่วยใหผู้ป้กครองบรรยายพฤติกรรมเด็กใหเ้ฉพาะเจาะจงใหม้ากท่ีสดุท่ีจะทาํได ้ คณุควรแสดงใหด้เูป็นตวัอย่างวา่จะใช้

คาํถามแบบไหนท่ีจะทาํใหผู้ป้กครองบอกรายละเอียดท่ีเฉพาะมากขึน้เร่ือย ๆ (วิทยากรรว่มของคณุซึ่งแสดงเป็นผูป้กครองอาจเริ่ม

ดว้ยการพดูแบบคลมุเครือก่อนกไ็ด)้  

ตวัอยา่งเช่น เขาควรถามผูป้กครองวา่ “เป็นเดก็ด”ี หรือ “ประสพความสาํเรจ็ท่ีโรงเรียน” หมายความวา่อยา่งไรสาํหรบัเขา หลงัจาก

นัน้ใหถ้ามวา่เมื่อไหร ่ท่ีไหน และเพราะอะไรเขาจึงอยากใหเ้กิดพฤติกรรมนี ้ซึ่งจะชว่ยใหเ้ป้าหมายชดัเจนยิ่งขึน้ 

การทาํใหเ้ป้าหมายเฉพาะเจาะจงจะชว่ยใหผู้ป้กครองบอกไดว้า่จะมีพฤตกิรรมอะไรท่ีเขาจะชว่ยสนบัสนนุใหเ้กิดบ่อยขึน้อีกใน

ขณะท่ีเขาพฒันาความสมัพนัธก์บัลกูใหเ้ป็นเชิงบวกมากขึน้   

ผลท่ีจะเกิดขึน้ก็คือผูป้กครองคนท่ีตอนแรกบอกแคว่่าอยากใหเ้ด็ก “เป็นคนด”ี ก็อาจจะไดเ้ป้าหมายขึน้มาได ้เช่น “ฉนัตอ้งการใหล้กู

ไหวผู้อ้าวโุสในลกัษณะท่ีนอบนอ้มเวลาเขา้มาในบา้น”   

ในทาํนองเดยีวกนั วิทยากรจะสามารถช่วยผูป้กครองคนท่ีอยากใหล้กู “ประสพความสาํเรจ็ท่ีโรงเรียน” ใหบ้อกเป้าหมายท่ี

เฉพาะเจาะจงมากขึน้ได ้เช่น “ฉนัอยากใหล้กูทาํการบา้นทนัทีท่ีกลบัมาจากโรงเรียน”   
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เป้าหมายควรให้เป็นทางบวกด้วย  

ตวัอยา่งเช่น แทนท่ีจะบอกว่า “ฉนัอยากใหล้กูหยดุสบถสาบานกบัฉนัเสียที” วิทยากรอาจชว่ยใหผู้ป้กครองบอกพฤติกรรมท่ีเขา

อยากเห็นมากกวา่ เช่น “ฉนัอยากเห็นใชค้าํพดูท่ีเป็นมิตรเวลาท่ีพดูกบัฉนั”  

เป้าหมายควรเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง 

บ่อยครัง้ผูป้กครองมกัจะเลือกเป้าหมายท่ีทาํใหส้าํเรจ็ไม่ไดใ้นช่วงท่ีกาํลงัอบรม หรือเป็นไปไม่ไดใ้นระดบัพฒันาการของลกู 

วิทยากรควรค่อย ๆ นาํใหผู้ป้กครองคาดหวงักบัลกูอยา่งสมเหตสุมผลมากขึน้ 

ตวัอยา่งเช่น ถา้ผูป้กครองบอกวา่อยากใหล้กูสอบผ่านในตอนปลายปี คณุอาจตอ้งถามตอ่วา่ถา้จะใหเ้ดก็ทาํไดอ้ย่างนัน้ เขาจะตอ้ง

ทาํอะไรบา้ง 

ในทาํนองเดยีวกนั ถา้ผูป้กครองตอ้งการใหล้กูอายสุองขวบแตง่ตวัไดเ้องในตอนเชา้ วิทยากรอาจตอ้งถามว่ามนัเป็นความคาดหวงั

ท่ีสมเหตผุลดีไหม  และเพราะอะไรเด็กจงึยงัแต่งตวัเองไม่ได ้ หลงัจากนีว้ิทยากรจึงจะชว่ยใหผู้ป้กครองคิดเป้าหมายท่ีเหมาะสมกบั

สภาพความเป็นจรงิมากขึน้ ท่ีจะช่วยใหเ้ด็กพฒันาทกัษะท่ีนาํไปสู่การสามารถแตง่ตวัไดเ้อง เช่น “ฉนัอยากใหล้กูรว่มมือกบัฉนัใน

ขณะท่ีฉนัช่วยเขาใหแ้ตง่ตวัในตอนเชา้”  

เมื่อวิทยากรและผูป้กครองพอใจกบัเป้าหมายท่ี เฉพาะเจาะจง เป็นเชิงบวก และเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิแลว้ วิทยากรควร

เขียนลงไปในแบบฟอรม์ประวตัผูิเ้ขา้อบรมและในคูม่ือผูป้กครองดว้ย 

ขั้นตอนการให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคล  

วิทยากรสามารถใชข้ัน้ตอนดงัต่อไปนีจ้ากคูม่ือวทิยากร เพ่ือนาํทางใหเ้ขาในขณะท่ีรบัคาํปรกึษา (หนา้ 15-19): 

1. แนะนาํตวัเองต่อทัง้ผูป้กครองและครอบครวัทัง้หมดหากอยูด่ว้ยกนั  

2. อธิบายภาพรวมของหลกัสตูรการอบรมโดยใชภ้าพบา้นแห่งการเกือ้หนนุ เช่น  

a. อาจเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้งา่ย ๆ เชน่ การอบรมนีจ้ะช่วยใหป้รบัปรุงพฤติกรรมของทัง้ผูป้กครองและเด็กไดอ้ยา่งไร  

3. ถามเก่ียวกบัภมูิหลงัของครอบครวั:  

a. มีอะไรเกิดขึน้ท่ีบา้นบา้ง? 

b. มีใครอาศยัอยู่ในบา้นบา้ง? สามี/ภรรยา? แฟน? ปู่ ย่าตายาย? 

c. ไดร้บัความชว่ยเหลือดา้นไหนบา้งจากเพ่ือนสนิทและสมาชกิในครอบครวัท่ีคณุไวใ้จ? 

4. ขอใหผู้ป้กครองเลือกเอาเด็กหน่ึงคนเป็นเป้าหมายในระยะท่ีกาํลงัอยู่ในการอบรมเร่ืองนี:้ 

a. ถา้มีลกูมากกวา่หน่ึงคน ควรขอใหเ้ลือกลกูท่ีผูป้กครองกาํลงัเผชญิปัญหามากท่ีสดุเวลาท่ีพยายามจะจดัการกบั

พฤติกรรมเด็ก (ปัญหาพฤตกิรรมอาจรวมถงึการรอ้งดิน้อาละวาดบ่อย การไม่ยอมทาํตามคาํสั่งหรือระเบียบ 

และพฤติกรรมกา้วรา้วและรบกวนผูอ่ื้น)  
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b. อธิบายวา่ทกัษะท่ีเรียนรูจ้ากการอบรมจะใชไ้ดก้บัเด็กทกุคนในครอบครวั แต่อยากใหค้ิดถึงเด็กแค่หน่ึงคนใน

ขณะท่ีพดูคยุอภิปรายกนัในกลุ่ม หรือขณะฝึกปฏิบตัิท่ีบา้น 

5. พดูคยุกบัผูป้กครองเร่ืองความสมัพนัธข์องเขากบัเดก็: 

a. ชีวิตท่ีบา้นของคณุกบัเดก็คนนีเ้ป็นอย่างไรบา้ง?   

b. ความสมัพนัธข์องคณุกบัเด็กคนนีเ้ป็นอย่างไร? 

c. คณุพบอปุสรรคหรือปัญหาอะไรบา้งในการจดัการพฤตกิรรมของลกู? 

d. มีปัญหาอะไรอ่ืน ๆ อีกไหมท่ีทาํใหล้าํบากท่ีจะทาํหนา้ท่ีผูป้กครอง?  

6. ช่วยผูป้กครองตอบแบบสอบถามก่อนการอบรม ซึง่จะอธิบายในการอบรมวนัท่ี 5 

7. พดูคยุกบัผูป้กครองเร่ืองเป้าหมายของการมาเขา้อบรม: 

a. โดยทั่วไปแลว้ในการมาเขา้อบรมครัง้นีค้ณุและลกูมีเป้าหมาย ความหวงั หรือความคาดหวงัวา่จะไดอ้ะไร?  

b. ช่วยใหผู้ป้กครองบอกเป้าหมายท่ี เฉพาะเจาะจง เป็นเชิงบวก และเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิใหไ้ดห้นึง่

อย่าง 

c. บนัทึกเป้าหมายของผูป้กครองลงท่ีขอบล่างของแบบฟอรม์ประวตัิผูป้กครองและในคู่มือผูป้กครอง  

8. สอบถามเร่ืองความสะดวกของผูป้กครองในดา้นกาํหนดเวลาอบรม สถานท่ีอบรม และการเขา้ถงึ: 

a. เวลาและสถานท่ีของการอบรม  

b. การเดินทาง อาหาร และการเลีย้งเดก็ (ถา้ผูจ้ดัอบรมไม่สามารถหาพ่ีเลีย้งเดก็มาช่วยดแูลได ้ เขาจะสามารถหา

คนมาช่วยเลีย้งเดก็แทนตอนท่ีมาเขา้อบรมไดไ้หม)?   

c. การเขา้ถงึโทรศพัท ์(เช่น มีโทรศพัทท่ี์บา้นหรือมีมือถือไหม?)   

i. เขาเปิดดขูอ้ความใน SMS หรือ LINE ไดไ้หม? (ถา้ไม่อาจใหใ้ครสอนหรือสอบถามวา่มีใครในบา้นจะ

ช่วยไดไ้หม?  

d. การอ่านหนงัสือ (เช่น อ่านไดด้ีแค่ไหน?)  

i. เขาคดิวา่จะอ่านขอ้ความในคู่มือผูป้กครองไดอ้ยา่งสบาย ๆ ไหม? (ถา้อ่านไม่ไดจ้ะมีใครในบา้นท่ีจะ

ช่วยไดไ้หม?) 

e. สอบถามถงึดา้นอ่ืน ๆ ของการเขา้ถึงการอบรม (เช่น การเคล่ือนไหวทาํไดล้าํบาก สายตามองไมค่อ่ยเห็น หเูริ่ม

เส่ือม)  

9. ถามผูป้กครองว่ามคีาํถามอย่างอ่ืน ๆ อีกไหม?   

10. ขอบคณุผูป้กครองท่ีใหเ้วลาและชมท่ีเขาตกลงใจมาเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสตูร PLH-YC 
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11. ก่อนกลบัเตือนความจาํของผูป้กครองดว้ย วา่การอบรมชั่วโมงแรกจะเริม่เมื่อไหร.่ 

ฝึกการพบผู้ปกครองเป็นรายบุคคล (30 นาท)ี 

ขอใหจ้บัคูแ่ลว้ใหค้นหน่ึงเป็นวิทยากร อีกคนเป็นผูป้กครอง แต่ละคนควรมีโอกาสฝึกการพบผูป้กครองเป็นรายบคุคล มีเวลาให้

ประมาณ 15 นาที เพ่ือฝึกกบัคู่ของตวัเอง 

ควรใชแ้บบฟอรม์บนัทึกประวตัผูิเ้ขา้อบรมเพ่ือจดบนัทึกเวลาท่ีพบกบัผูป้กครองเด็ก (เอกสารเพ่ิมเติม 5) ประวตัิเช่นนีจ้ะชว่ยให้

วิทยากรจาํไดว้า่แต่ละคนมีสถานการณแ์วดลอ้มอยา่งไรและแต่ละคนกาํลงัประสพกบัอะไรอยู่ 

วิทยากรควรบนัทึกประเด็นสาํคญัท่ีพบจากการพดูคยุกบัผูป้กครอง ควรสงัเกตดว้ยวา่จะมีปัญหาหรือสถานการณท่ี์บา้นอะไรท่ีอาจ

ตอ้งคาํนึงถงึเวลาท่ีนาํการอบรมดว้ย  

วิทยากรควรบนัทึกเป้าหมายในการมาเขา้อบรมของผูป้กครองไวท่ี้บรรทดัล่างสดุของแบบฟอร์มประวตัผูิป้กครอง  

การอภปิรายเกี่ยวกับการพบผู้ปกครองเป็นรายบุคคล (15 นาท)ี 

นาํการอภิปรายสัน้ ๆ เพ่ือทบทวนประสบการณใ์นการทาํกจิกรรมพบผูป้กครองเป็นรายบคุคล  

• ขอใหว้ิทยากรแต่ละคนเล่าวา่ผูป้กครองกาํหนดเป้าหมายของตนเองวา่อย่างไร  

• ข้อสังเกต: หากเป้าหมายคลุมเครือ ให้ถามกลุ่มว่าจะทาํอย่างไรให้เฉพาะเจาะจง เป็นเชิงบวกและเหมาะสม

กับสภาพความเป็นจริง  

• รูส้กึอย่างไรบา้งกบัการเป็นวิทยากรนาํกิจกรรมนี?้ อะไรท่ีทาํแลว้ไดผ้ลดี? อะไรท่ีเป็นปัญหา?   

• รูส้กึอย่างไรบา้งกบัการเป็นผูป้กครองในกิจกรรมนี?้? คณุชอบอะไรบา้งกบัการนาํกจิกรรมของวิทยากร?  

• มีอะไรท่ีคณุกงัวลใจไหมหากจะตอ้งนาํกิจกรรมนีก้บัผูป้กครองในเวลาท่ีตอ้งอบรมจรงิ?  

ข้อสังเกต: บนัทึกปัญหาท่ีผูเ้ขา้อบรมเล่าใหฟั้งไว ้ ถา้มีเวลาอาจช่วยกนัคิดหาทางออกท่ีทาํได ้ หรือหากไมม่เีวลาพอท่ีจะอภิปราย

เร่ืองนัน้ในขณะนัน้ ใหเ้ขยีนคาํถามนัน้ลงบน “กระดานแจง้ขา่ว” เพ่ือเก็บไวพ้ดูกนัในวนัสดุทา้ยของการอบรมต่อไป  

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที ่17: การบริหารจัดการการอบรมและขั้นตอนการส่งปรึกษาต่อ  

การเตรียมตัว 

ทบทวนบทนาํในคู่มือวทิยากร  
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ข้อสังเกตสาํหรับวิทยากรฝึกอบรม (TRAINER) 

หน่วยการเรียนรูนี้ช้ว่ยอธิบายภาพรวมอยา่งละเอียดของดา้นต่าง ๆ ของการจดัอบรมหลกัสตูร PLH-YC ควรนาํกิจกรรมนีใ้น

ลกัษณะท่ีใหผู้เ้ขา้อบรมมีส่วนรว่มดว้ยการขอใหบ้อกว่าส่วนต่าง ๆ ท่ีสาํคญัของหลกัสตูรนีม้ีอะไรบา้ง ซึง่จะทาํใหค้ณุพอมองเห็นวา่

เขารูม้ากนอ้ยเพียงใดถึงวิธีนาํเสนอการอบรมหลกัสตูรนี ้  

หากมีผูจ้ดัการโครงการหรือผูป้ระสานงานโครงการมารว่มอยูด่ว้ยในตอนนีข้องการอบรมจะมีประโยชนม์าก ดว้ยเหตผุลสอง

ประการดงัต่อไปนี ้

ประการแรกคืออาจมีบางส่วนของการจดัการการอบรมท่ีคณุไม่คุน้เคย และหากผูจ้ดัการใหค้วามเห็นก็จะชว่ยไดม้าก  

ประการท่ีสอง คนท่ีดแูลหรือจดัการวิทยากรควรเขา้ใจเร่ืองการบรหิารจดัการการอบรมดว้ย เพ่ือท่ีจะไดม้ีความคาดหวงัท่ีเหมาะสม

ต่อพนกังานในสงักดัของตน  

โครงสร้างของการอบรมแต่ละวัน (10 นาท)ี 

รายละเอียดของโครงสรา้งของแต่ละชั่วโมงการอบรม และเวลาท่ีตอ้งใชส้าํหรบัแต่ละกิจกรรมโดยประมาณ   

• ก่อนอบรม (เตรียมการ ตอ้นรบัผูป้กครอง ตรวจสอบเพ่ือป้องกนัวา่อาจมีปัญหาอะไรหรือไม่)  

• กล่าวตอ้นรบั (10 นาที ) 

o ตอ้นรบัผูเ้ขา้อบรม (2 นาที ) 

o หยดุพกัสกัครู ่(3 นาที ) 

o บรหิารรา่งกาย (5 นาที ) 

• การพดูคยุเก่ียวกบักิจกรรมท่ีมอบใหไ้ปทาํท่ีบา้น (40-45 นาที ) 

• พกัรบัประทานอาหารว่าง (10-15 นาที ) 

• บทเรียนหลกั (55 นาที ) 

o เร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบ (25 นาที ) 

o การอภิปรายกลุม่ (10 นาที ) 

o การฝึกทกัษะ (15 นาที ) 

o กิจกรรมพิเศษ (5 นาที ) 

• การมอบหมายงานใหไ้ปทาํท่ีบา้น (10-15 นาที ) 

• กิจกรรมปิดทา้ย (10 นาที ) 

o เล่าใหก้ลุ่มฟังว่าเรียนรูอ้ะไรไปบา้ง (5 นาที ) 

o วงแห่งความชื่นชม (4 นาที ) 

o หยดุพกัสกัครู ่(1 นาที ) 
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การนําเสนอการอบรม (20 นาท)ี 

ต่อไปใหพ้ดูคยุกนัถงึระยะตา่ง ๆ ของการนาํเสนอการอบรมทัง้หมด ถามผูเ้ขา้อบรมวา่มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัส่วนไหนของหลกัสตูรบา้ง 

หากมีผูป้ระสานงานหรือผูจ้ดัการโครงการมารว่มดว้ยกจ็ะชว่ยไดม้าก เพ่ือพดูคยุเก่ียวกบัดา้นการบรหิารจดัการการอบรม 

การคัดเลือกผู้ปกครองมาเข้าอบรม  

พดูคยุถงึกระบวนการท่ีผูป้กครองจะไดร้บัการระบตุวัและคดัเลือกใหม้าเขา้รบัการ 

การพบผู้ปกครองเป็นรายบุคคลกอ่นเร่ิมการอบรม  

พดูคยุกนัว่าควรทาํโดยการไปเยี่ยมบา้นหรือทาํทางโทรศพัท ์ 

เตรียมการนําการอบรม  

พดูคยุกนัว่าสถานท่ีอบรมจะเขา้ถึงงา่ยไหมสาํหรบัผูป้กครอง (และอาจจะรวมลกูหรือเด็กท่ีดแูลดว้ย) ท่ีมคีวามพิการ และจะมี

บรกิารเลีย้งเดก็ อาหารกลางวนั และ/หรือรถรบัส่งผูเ้ขา้อบรมหรือไม่  

การจัดตารางวันอบรม  

อภิปรายกนัวา่ควรพบกนับ่อยแคไ่หน ตามปกติจะเป็นสปัดาหล์ะครัง้หรือทกุสองสปัดาห ์ หากพบกนัถ่ีเกินไปผูป้กครองจะไมม่ี

โอกาสไดฝึ้กทกัษะท่ีบา้น แต่ถา้ห่างเกินไปผูป้กครองกจ็ะลืมทาํการบา้นหรือจาํไม่ไดว้่าเรียนรูอ้ะไรไปแลว้  

การโทรศัพทห์รือส่งข้อความเพื่อกระตุน้ให้มาอบรม  

อภิปรายกนัถงึวิธีโทรศพัทแ์ละส่งขอ้ความถงึผูป้กครองสปัดาหล์ะครัง้ เพ่ือกระตุน้ใหม้าอบรมและมีส่วนรว่ม วทิยากรอาจสรา้งกลุ่ม

ไลนส์าํหรบัผูป้กครองท่ีใชม้ือถือและไลน ์ และควรอภิปรายกนัถึงประเด็นความเป็นส่วนตวัดว้ย ซึ่งตอ้งคยุกนัตัง้แต่เริ่มกาํหนด

ขอ้ตกลงเบือ้งตน้แลว้  
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การสอนงาน/การตดิตามดแูลชว่ยเหลือ  

วิทยากรควรคิดทบทวนถึงส่ิงท่ีดท่ีีเกิดขึน้กบัผูป้กครองหรือตวัเอง และปัญหาอย่างนอ้ยหน่ึงอย่างท่ีเกิดขึน้ในขณะอบรมหรือปัญหา

ท่ีพบขณะพยายามช่วยผูป้กครองเก่ียวกบับางเร่ือง  

1. โคช้ควรตรวจดใูบลงทะเบียนและรายงานของวิทยากร  

2. วิทยากรแต่ละคนเล่าถงึส่ิงท่ีดีหน่ึงอย่างท่ีเกิดขึน้ขณะนาํการอบรม 

3. วิทยากรแต่ละคนเล่าถงึส่ิงท่ีทา้ทายท่ีพบขณะใชท้กัษะการนาํการอบรมในกลุ่ม  

4. อภิปรายกลุ่มเพ่ือหาทางแกท่ี้เป็นไปได ้และฝึกปฏิบตัิการใชว้ิธีนัน้  

5. วิทยากรแต่ละคนเล่าถงึส่ิงท่ีทา้ทายท่ีพบดา้นการบรหิารจดัการและการนาํเสนอการอบรมและทางแกไ้ข  

6. พดูคยุกนัถึงความจาํเป็นตอ้งส่งปรกึษาต่อ และบางรายท่ีอาจตอ้งการบรกิารเพ่ิมเตมิ 

7. โคช้จะทบทวนบทต่อไปพรอ้มกบัวิทยากร ตอบขอ้สงสยัเก่ียวกบัเนือ้หาและเปิดโอกาสใหฝึ้กหดัหากจาํเป็น 

การติดตามและการประเมิน (20 นาท)ี 

อธิบายใหผู้เ้ขา้อบรมฟังว่าจะใหภ้าพรวมของการติดตามตรวจสอบและประเมินวา่การอบรมนีส่้งผลดีอย่างไร คณุมีเวลา 20 นาที

สาํหรบักิจกรรมนี ้

การติดตามตรวจสอบการนําเสนอการอบรม  

ถามผูเ้ขา้อบรมว่าเพราะอะไรการติดตามตรวจสอบการนาํเสนอการอบรม PLH-YC จึงเป็นเร่ืองสาํคญั 

พดูคยุถงึดา้นตา่ง ๆ ของการนาํเสนอการอบรม: 

• การมาอบรมและการเลิกกลางคนั  

• การนาํการอบรมใหต้รงกบัเนือ้หาเดมิ. 

การมาอบรมและการเลิกกลางคัน  

• แจกสาํเนาของแบบฟอรม์ลงทะเบียนและอธิบายวิธีใชใ้นแต่ละชั่วโมง  

• พดูคยุถงึเหตผุลท่ีอาจทาํใหบ้างคนเลิกมาอบรมกลางคนั  

• อธิบายวา่ในหลกัสตูรการอบรม PLH-YC ถือวา่การขาดสามครัง้ติดต่อกนัคือการเลิกกลางคนั การเลิกแบบนีพ้บไดบ่้อย 

และควรแจง้ใหผู้จ้ดัการในพืน้ท่ีทราบ  

• สอบถามวา่มคีาํถามอะไรเก่ียวกบัการเตมิขอ้ความในแบบฟอรม์ลงทะเบียนหรือไม่  

การนําการอบรมให้ตรงกับเนือ้หาเดิม  
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• การนาํการอบรมใหต้รงกบัเนือ้หาเดมิหมายถงึการท่ีวิทยากรนาํเสนอการอบรมใหเ้หมือนกบัท่ีกล่าวไวใ้นคู่มือวิทยากร  

• การคงไวซ้ึง่เนือ้หาเดมินีจ้ะตรวจสอบไดโ้ดยใชแ้บบฟอรม์รายงานของวิทยากรในตอนทา้ยของชั่วโมงการอบรมแต่ละครัง้ 

• วิทยากรควรบอกวา่ไดน้าํกจิกรรมแต่ละอยา่งในรายการครบถว้นหรือไม่ ถา้ไม่ไดท้าํควรใหเ้หตผุลว่าเพราะอะไร 

• อธิบายใหฟั้งวา่การท่ีวิทยากรทาํกิจกรรมครบหรือไม่ครบ ไม่ไดเ้ป็นภาพสะทอ้นของความสามารถของเขาแต่อย่างใด  

• ในแต่ละชั่วโมงจะมกีิจกรรมหลายอย่าง การจะทาํใหค้รบหมดอาจจะยาก โดยเฉพาะคนท่ีเพ่ิงทาํเป็นครัง้แรก  

• บางครัง้อาจมีอะไรเกดิขึน้ขา้งนอกท่ีอยู่เหนือการควบคมุของวิทยากร เช่นอาจมีฝนตกหนกัทาํใหข้ดัขวางการอบรม 

• แบบฟอรม์รายงานตวัเองของวิทยากรยงัชว่ยใหพิ้จารณาไดว้่าควรปรบัปรุงแกไ้ขตารางการอบรมบางชั่วโมงหรือไม่ 

เพราะบางทีอาจมกีิจกรรมหลายอย่างเกินไป  

การประเมินผลของการอบรม  

ถามผูเ้ขา้อบรมว่าเพราะอะไรจงึตอ้งประเมินวา่การอบรมนีม้ีผลตอ่พฤติกรรมการเลีย้งดเูด็กและความสมัพนัธร์ะหวา่งเด็กกบั

ผูป้กครอง  

 แจกแบบสอบถามกอ่นและหลงัการอบรม PLH-YC Pre-Post Questionnaire (เอกสารเพ่ิมเติม 9) แบบสาํรวจนีค้วรทาํกบั

ผูป้กครองในตอนท่ีพบเป็นรายบคุคลก่อนเริ่มการอบรม หากผูป้กครองอ่านหนงัสือไม่ค่อยออกวิทยากรควรชว่ย ส่วนแบบสอบถาม

หลงัการอบรมควรใชใ้นชั่วโมงสดุทา้ยของการอบรมหรือหลงัจากนัน้ประมาณหน่ึงหรือสองสปัดาห ์ หากผูป้กครองอ่านไม่ค่อยได้

ควรหาคนช่วยแต่ไมค่วรเป็นวิทยากรเพราะอาจมีผลต่อการใหค้าํตอบได ้อาจเป็นผูร้ว่มงานของวิทยากรก็ได ้ 

ข้อสังเกต: ในการตอบแบบสอบถามผูป้กครองควรคิดถึงเด็กคนเดียวกนัระหวา่งก่อนและหลงัการอบรม และควรเป็นเดก็ท่ีใชเ้ป็น

เป้าหมาย   

พดูคยุเก่ียวกบัแต่ละขอ้ของแบบสอบถาม Pre-Post Questionnaire (เอกสารเพ่ิมเติม 9) 

• ข้อมูลประชากร: ขอ้มลูท่ีบอกภมูิหลงัของผูม้ารบัการอบรม เพ่ือใชใ้นการเรียบเรียงประวตัิของครอบครวั  

• พฤติกรรมเดก็: จะมคีาํถามในแบบสอบถามท่ีประเมินการเกิดขึน้และความบ่อยของพฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหาของเดก็ 

ผูป้กครองควรนึกถงึเดก็ท่ีเลือกเป็นเป้าหมายขณะตอบ  

• การเลีย้งดูเด็กเชิงบวก: คาํถามส่วนนีจ้ะประเมินวา่ผูป้กครองมีส่วนรว่มในชีวติเดก็และคอยตดิตามดแูลเด็กมากแค่

ไหน 

• ความเครียดจากการเลีย้งดูเดก็: จะเป็นคาํถามท่ีประเมินระดบัความเครียดของผูป้กครองขณะท่ีดแูลเด็ก  

• การยอมรับการลงโทษเด็กทางร่างกาย: คาํถามหน่ึงขอ้ท่ีประเมินวา่ผูป้กครองยอมรบัการลงโทษเดก็ทางรา่งกาย

หรือไม่  
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• การอบรมสั่งสอนแบบรุนแรง: คาํถามชดุนีจ้ะประเมินความถ่ีของการอบรมสั่งสอนทางรา่งกายและจติใจในเดือนท่ี

ผ่านมานี ้

• ภาวะซึมเศร้าของผู้ปกครอง: คาํถามชดุนีจ้ะประเมินภาวะซมึเศรา้ของผูป้กครอง ผูต้อบจะบอกว่าในเจด็วนัท่ีผ่านมานี้

รูส้กึอย่างไรบา้ง  

สอบถามผูเ้ขา้อบรม วา่ยงัมีคาํถามหรือสงสยัอะไรเก่ียวกบัการประเมินก่อน/หลงัการอบรมนีอี้กหรือไม่  

การส่งปรึกษาต่อ (25 นาท)ี 

กระบวนการส่งปรกึษาต่ออาจต่างกนัไปในแต่ละพืน้ท่ีดงันัน้วิทยากรควรศกึษาวา่ในพืน้ท่ีของตนทาํไดอ้ย่างไร เตือนผูเ้ขา้อบรมว่า

หลกัสตูรนีจ้ะเนน้เฉพาะการเลีย้งดเูด็กเชงิบวกและความสมัพนัธร์ะหว่างเดก็กบัผูป้กครอง จะไม่สามารถแกปั้ญหาไดท้กุอยา่ง 

บางครัง้อาจมีปัญหาดา้นการคุม้ครองเด็กท่ีตอ้งจดัการทนัที หรือครอบครวัอาจตอ้งไดร้บัการช่วยเหลือท่ีนอกเหนือไปจากหลกัสตูร

การอบรมนีจ้ะช่วยได ้

เตือนความจาํผูเ้ขา้อบรมวา่ภายใตม้าตรา 29 ของ พรบ.คุม้ครองเด็กปี พ.ศ. 2546 มีขอ้บงัคบัใหผู้รู้เ้ห็นว่าเดก็ตอ้งไดร้บัการคุม้ครอง 

จะตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ีทนัที โดยไมต่อ้งขอความยินยอมจากผูป้กครองหรือผูด้แูล  

เตือนความจาํผูเ้ขา้อบรมวา่ถา้ตอ้งส่งผูใ้หญ่ (อาย ุ18 หรือมากกวา่) ไปปรกึษาหรือรบับรกิารต่อ จาํเป็นตอ้งไดร้บัความยินยอมก่อน  

(เช่น การใหค้าํปรกึษา บา้นพกัฉกุเฉิน บรกิารทางการแพทยห์รือทางกฎหมาย เงินสวสัดิการ) ยกเวน้บางคนท่ีไรค้วามสามารถหรือ

เป็นสถานการณฉ์กุเฉินไม่มเีวลาพอท่ีจะขอความยินยอม  

คณุมีเวลาประมาณ 25 นาที เพ่ือนาํกิจกรรมนี ้

1. เขียนคาํวา่ “ส่งปรกึษาต่อ” บนหวักระดาษฟลิปชารต์ แลว้ลากเสน้ทางตัง้สองเสน้ แบ่งกระดาษเป็น 3 คอลมัน ์

2. พดูคยุกนัถึงสถานการณต์่าง ๆ ท่ีจะตอ้งส่งปรกึษาต่อ ทางกฎหมายหรือทางจรยิธรรม รวมทัง้การคุม้ครองเด็กและปัญหา

สวสัดิการครอบครวั   

3. เขียนความคิดเหล่านีล้งในคอลมันซ์า้ยสดุของกระดาษฟลิปชารต์  

4. ถามผูเ้ขา้อบรมว่าสถานการณจ์าํลองแตล่ะอนัตอ้งไดร้บับรกิารอะไร เขียนลงไปในคอลมันก์ลาง พยายามเขียนใหช้ดัเจน

มากท่ีสดุ  

ตวัอยา่งเช่น หากผูด้แูลเดก็คนหน่ึงแจง้วา่ไดร้บัความรุนแรงจากคูค่รอง บรกิารอะไรจงึจะเหมาะสม? ถา้ผูป้กครองคนหน่ึง

บอกว่าบางคนในบา้นกาํลงัทารุณกรรมทางเพศกบัเดก็ จะตอ้งไปรบับรกิารท่ีไหนจึงจะเหมาะสม?  

5. บรกิารท่ีอาจเป็นไปได:้ 

a. บรกิารทางสขุภาพจิตหรือสขุภาพกาย  

b. บรกิารคุม้ครองเด็ก  

c. บรกิารชว่ยเหลือผูถ้กูกระทาํความรุนแรงในครอบครวั  
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d. บรกิารทางการเงินจากรฐับาบ  

e. บรกิารทางกฎหมาย  

f. ตาํรวจ  

g. วดัหรือสถานศาสนาอ่ืน ๆ  

6. ทบทวนกบัวิทยากรว่าควรทราบถึงบรกิารท่ีเชื่อถือไดใ้นพืน้ท่ีและขอ้มลูการตดิต่อหน่วยงานเหล่านี ้  (ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์

ฯลฯ)  

7. ในคอลมันด์า้นขวามือใหเ้ขยีนวา่ควรรอ้งขอบรกิารเหล่านีภ้ายในเวลาเท่าไหรเ่ช่น ทนัที ภายใน 24 ชั่วโมง ภายในสามวนั 

ฯลฯ ควรเตือนว่าหากรอนานอาจส่งผลเสียใหเ้ด็กหรือผูถ้กูกระทาํตกอยูใ่นอนัตรายมากยิง่ขึน้  

8. ถามผูเ้ขา้อบรมว่ามีคาํถามอะไรเพ่ิมเติมเก่ียวกบัเร่ืองการส่งปรกึษาต่ออีกหรือไม่  

การมอบประกาศนียบตัร (25 นาท)ี 

ภาพรวมของกระบวนการใหป้ระกาศนียบตัร  

อธิบายกระบวนการของการประเมินวิทยากรเพ่ือออกประกาศนียบตัร คณุมีเวลาประมาณ 15 นาที เพ่ือนาํกิจกรรมนี ้ 

วิทยากรจาํเป็นตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามท่ีกาํหนดไว ้ ทัง้ในดา้นการอบรมและนาํประสบการณไ์ปใชเ้พ่ือท่ีจะสามารถรบั

ประกาศนียบตัรได ้ เมื่อวิทยากรมีคณุสมบตัเิพียงพอท่ีจะรบัการประเมนิก็จะถกูผูป้ระเมินดาํเนินการใหโ้ดยใชเ้คร่ืองมือประเมิน 

PLH-YC Facilitator Assessment Tool (PLH-FAT).  

การไดร้บัประกาศนียบตัรหมายความว่าบคุคลนีจ้ะมีคณุสมบตัิเพียงพอท่ีจะไดร้บัการอบรมในระดบัสงูขึน้ไปอีก เช่นเป็นโคช้ และ

เป็นวิทยากรฝึกอบรม (trainer)  

วิทยากรจะไดร้บัการประเมินโดยการสงัเกตการนาํกิจกรรมและทกัษะในการนาํเสนอการอบรม หากเป็นไปไดค้วรมีกลุ่มผูป้กครอง 

5 หรือ 6 คนในกลุ่มเพ่ือท่ีจะประเมินไดอ้ย่างถกูตอ้ง  

ขัน้ตอนการอธิบายกระบวนการออกประกาศนียบตัรใหผู้เ้ขา้อบรมฟัง  

1. แจกเอกสารเคร่ืองมือประเมินวิทยากร PLH-YC Facilitator Assessment Tool. 

2. อธิบายเกณฑก์ารไดร้บัประกาศนียบตัรวิทยากร PLH-YC มีดงัตอ่ไปนี:้ 

a. ไดเ้ขา้อบรมวิทยากร 5 วนั 

b. ไดน้าํการอบรมหลกัสตูร PLH-YC อย่างนอ้ยสองครัง้  

c. ไดค้ะแนน 103 หรือมากกวา่ใน PLH-YC Facilitator Assessment Tool (60% หรือสงูกวา่) 

3. อธิบายวา่ในตอนแรกของการประเมินจะเนน้ท่ีกิจกรรมหลกัของแต่ละชั่วโมง: 

a. การพดูคยุเร่ืองงานท่ีมอบใหไ้ปทาํท่ีบา้น  
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b. เร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบ 

c. การฝึกทกัษะ 

4. ในตอนท่ีสองจะเนน้ท่ีทกัษะของการนาํการอบรม: 

a. แสดงพฤตกิรรมใหด้เูป็นแบบอยา่ง 

b. ใชว้ธีิยอมรบั สาํรวจ เชื่อมโยง และฝึกปฏิบตั ิ 

c. ทกัษะการเป็นผูน้าํแบบรว่มมือกนั 

5. อ่านแต่ละขอ้ในเคร่ืองมือประเมนิวิทยากร แลว้ถามวา่มีปัญหาเก่ียวกบัการออกประกาศนียบตัรนีไ้หม 

กิจกรรมปิดทา้ย (15 นาที) 

มอบหมายงานให้ไปทาํทีบ่้าน  

1. ใชเ้วลาตามลาํพงักบัลกู 5 นาที ถา้มีลกูท่ีบา้น ใหเ้ด็กเลือกกิจกรรมแลว้ทาํตามการนาํของเด็ก  

2. เตรียมการแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ได ้ 

a. ทบทวนคู่มือวิทยากรทัง้หมด ทบทวนบนัทึกของตนเองท่ีจดไวร้ะหว่างการอบรมวิทยากร  

b. ระบอุย่างนอ้ยหนึ่งอยา่งท่ีอาจเป็นปัญหาหนกัท่ีอาจเกดิขึน้ขณะท่ีคณุนาํการอบรม  

c. พิจารณาว่าอาจมีปัญหาอะไรเกดิขึน้ไดบ้า้งในขณะนาํการอบรม เช่น การจดัการกลุ่ม การมีส่วนรว่มของ

ผูป้กครอง ลกัษณะเฉพาะตวัของผูป้กครองหรือเดก็และปัญหาในการนาํกิจกรรม  

3. ใหร้างวลัตวัเองท่ีผ่านการอบรมจนจบโดยทาํอะไรบางอยา่งท่ีน่ารกัเป็นพเิศษใหต้วัเอง! 

เล่าถึงสิ่งทีคุ่ณได้เรียนรู้ไปหน่ึงอย่าง  

ขอใหจ้บักลุ่มละสามคน แต่ละคนจะมีเวลาหน่ึงนาทีเพ่ือเล่าว่าไดเ้รียนรูอ้ะไรหน่ึงอย่างจากชั่วโมงนี ้ 

วงแห่งความชืน่ชม  

สาธิตการนาํกจิกรรมวงแห่งความชืน่ชมก่อนท่ีจะใหจ้บัคู่ฝึกปฏิบตั ิ 

• ขอใหจ้บัคูก่บัคนท่ีนั่งขา้ง ๆ  

• แต่ละคนชมคู่ของตนเอง การชมจะเก่ียวกบัอะไรก็ได ้แต่ขอใหเ้ป็นการชมท่ีจรงิใจ  

• แต่ละคนชมตนเอง  

ขอใหผู้เ้ขา้อบรมคิดทบทวนวา่การไดร้บัคาํชมและการเป็นผูช้มทาํใหรู้ส้กึอย่างไรบา้ง  

หยุดพกัสกัครู่  
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ทาํกิจกรรมหยดุพกัสกัครูพ่รอ้มกนั คณุอาจทาํแบบสัน้ ๆ ก็ได ้(ประมาณ 1 นาที): 

• หลบัตา  

• สงัเกตความคดิ ความรูส้กึ และความรูส้กึในรา่งกาย (15 วินาที) 

• มุ่งความสนใจไปท่ีลมหายใจ (30 วินาที) 

• ขยายความสนใจออกไปทั่วรา่งกาย แลว้สงัเกตเสียงต่าง ๆ รอบตวั (15 วินาที) 

• ลืมตา  

กิจกรรมปิดท้าย  

เราจะจบชั่วโมงการอบรมดว้ยกิจกรรมอาํลา เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้อบรมตดัสินใจวา่จะใชก้จิกรรมอะไร อาจเป็นการรอ้งเพลงหน่ึง

เพลงหรือปรบมือพรอ้มกนั  

แสดงความยินดีกบัทกุคนท่ีทาํงานหนกัและตัง้ใจตลอดการอบรม ขณะนีเ้ขาไดผ่้านการอบรมในเร่ืองต่อไปนีข้องหลกัสตูร PLH-YC 

แลว้: 

• ชั่วโมงการอบรม: 

o ชั่วโมงท่ีหน่ึง: การใชเ้วลาตามลาํพงักบัเด็ก  

o ชั่วโมงท่ีสอง: การพดูคยุเร่ืองอารมณค์วามรูส้กึ  

o ชั่วโมงท่ีสาม: แสงอาทิตยแ์ห่งความเอาใจใส่ในเชิงบวก  

o ชั่วโมงท่ีส่ี: การชว่ยใหเ้ด็กทาํตามคาํสั่ง  

o ชั่วโมงท่ีหา้: ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเราทาํอยูท่กุวนั   

o ชั่วโมงท่ีหก: การจดัการกบัการรอ้งดิน้อาละวาดและพฤตกิรรมเชงิลบท่ีเรียกรอ้งความสนใจและกดดนั  

o ชั่วโมงท่ีเจด็: การใหผ้ลตดิตามเพ่ือส่งเสรมิความรว่มมือ  

o ชั่วโมงท่ีแปด: การชว่ยใหแ้สงอาทิตยแ์ห่งความเอาใจใส่ในเชิงบวกเปล่งประกายตอ่ไป  

• ทกัษะการนาํการอบรมท่ีสาํคญั:  

o A-E-C-P 

o การพดูคยุเร่ืองกิจกรรมท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้น  

o เร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบ  

o การฝึกทกัษะ  
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o การพบผูป้กครองเป็นรายบคุคลก่อนเริ่มการอบรม  

คณุควรขอบคณุทกุคนท่ีมุ่งมั่นจะช่วยผูป้กครองสรา้งบา้นแห่งการเกือ้หนนุใหก้บัครอบครวัของเขาดว้ย!  
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วันทีห่้าของการอบรมวทิยากร   

สรุปย่อและภาพรวมของวนันี ้ 

วตัถปุระสงคข์องการอบรม   

เมือ่จบการอบรมวนัทีห่า้แลว้ ผูเ้ขา้อบรมจะสามารถทาํสิ่งต่อไปนีไ้ด ้ 

• จดัการกบัปัญหาท่ีอาจเกดิขึน้ไดใ้นขณะนาํการอบรม  

• เขา้ใจขอ้มลูพืน้ฐานเก่ียวกบัสิทธิเด็กและความรุนแรงต่อเดก็  

• เขา้ใจวิธีดาํเนินการและส่งปรกึษาต่อเมื่อเกดิสถานการณท่ี์ตอ้งคุม้ครองเด็ก  

• สรุปทบทวนประสบการณข์องการมารบัการอบรมและฉลองความสาํเรจ็ของการอบรม  

การเตรียมตวั  

1. อ่านอนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธิเดก็และทาํความคุน้เคยกบัหลกัการสาํคญั  

2. เรียนรูเ้ก่ียวกบัรูปแบบต่าง ๆ ของการใชค้วามรุนแรงต่อเดก็ ไดแ้ก:่ การทารุณกรรมทางรา่งกาย ทางจติใจ ทางเพศ การ

ละเลยทอดทิง้ และการแสวงประโยชนจ์ากเดก็ คณุจะหาขอ้มลูเพ่ิมเติมไดอี้กจาก: https://childlinethailand.org/media-

download/ และ https://endcorporalpunishment.org/faqs/th/ 

3. อ่าน พระราชบญัญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 และทาํความคุน้เคยกบักระบวนการดาํเนินงานในพืน้ท่ีเก่ียวกบัการชี ้

เบาะแสและแจง้เหตเุมื่อพบสถานการณท่ี์น่าจะตอ้งใหก้ารคุม้ครองแก่เด็ก  

4. จดัเตรียม พิมพ ์และลงลายมือชื่อในประกาศนยีบตัรการสาํเร็จการอบรม (เอกสารเพ่ิมเตมิ 10) 

5. จดัเตรียมสีเทียนและกระดาษสาํหรบักิจกรรมศิลปะ 

6. อ่านทบทวนนทิานเรือ่งซุปกอ้นหิน  

7. จดัเตรียมอาหารกลางวนั อาหารว่างและเคร่ืองดื่มสาํหรบัช่วงพกั  

8. มาถงึท่ีอบรมก่อนเวลาอย่างนอ้ย 30 นาที เพ่ือจดัเตรียมสถานท่ีใหเ้หมาะสมและพรอ้มท่ีจะตอ้นรบัผูเ้ขา้อบรมและทาํเป็น

แบบอย่างใหเ้ห็นว่าควรจะตอ้นรบัผูป้กครองท่ีมาถึงท่ีอบรมอย่างไร  

9. เตรียมหอ้งอบรมโดยการจดัเกา้อีใ้หเ้ป็นแถวรูปครึง่วงกลมโดยใหว้ทิยากรหลกันั่งตรงกลางของแถวและใหว้ิทยากรรว่ม

นั่งท่ีปลายแถวดา้นท่ีติดอยู่กบักระดาษฟลิปชารต์   

https://childlinethailand.org/media-download/
https://childlinethailand.org/media-download/
https://endcorporalpunishment.org/faqs/th/
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ภาพรวมของวนั  

แสดงความยินดีกบัผูเ้ขา้อบรมท่ีไดม้าถึงวนัสดุทา้ยของการอบรมวทิยากร PLH-YC! 

ผูเ้ขา้อบรมจะมีโอกาสไดพ้ดูคยุอภิปรายเก่ียวกบันิยามและหลกัการสาํคญัของสิทธิเดก็และการคุม้ครองเด็ก ซึง่วิทยากรจะตอ้ง

เขา้ใจประเด็นเหล่านีอ้ย่างทะลปุรุโปรง่ เพ่ือท่ีว่าจะสามารถนาํการอภิปรายและตอบคาํถามตา่ง ๆ ไดห้ากมีคนถามขึน้มา  

คณุควรจะตอ้งทาํความคุน้เคยกบัพระราชบญัญัตคิุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546 และกระบวนการในการชีเ้บาะแสและรายงานเหตหุากมี

กรณีท่ีตอ้งใหก้ารคุม้ครองเด็ก รวมถึงขอ้มลูเก่ียวกบับรกิารดา้นสวสัดิการสงัคมท่ีสามารถเขา้ถึงไดด้ว้ย  

ผูเ้ขา้อบรมจะมีโอกาสไดพ้ดูคยุเก่ียวกบัปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ในขณะนาํการอบรมกบัผูป้กครองดว้ย ควรใหเ้วลาอยา่งเพียงพอท่ีจะ

พดูคยุกนัในเร่ืองนีอ้ย่างละเอียด คิดหาวิธีจดัการกบัปัญหาท่ีน่าจะนาํมาใชไ้ด ้เลือกเอาหน่ึงอยา่ง แลว้ฝึกปฏิบตัิในกลุ่ม เป็นการฝึก

แกปั้ญหาดว้ยการปฏิบตัิจรงิ! 

โปรดสงัเกตว่ากิจกรรมในชว่งเชา้จะค่อนขา้งแน่นและอาจตอ้งใชเ้วลาเพ่ิมหลงัจากพกักลางวนัแลว้เพ่ือทาํกจิกรรมในหน่วยการ

เรียนรูท่ี้ 19 ใหเ้สรจ็ ซึ่งจะตอ้งมกีารพดูคยุเก่ียวกบัแนวคิดบางอย่างท่ีเป็นนามธรรม ควรพยายามปรบัจงัหวะใหพ้อดีกบัการเรียนรู ้

ของผูเ้ขา้อบรมดว้ย! 

วนัสดุทา้ยของการอบรมยงัเป็นโอกาสท่ีวิทยากรจะไดค้ิดทบทวนถึงปัญหาหรือความทา้ทายท่ีไดพ้บในช่วงของการอบรมวิทยากร

ดว้ย ผูเ้ขา้อบรมอาจเล่าสู่กนัฟังวา่เกดิการเปล่ียนแปลงอะไรในตนเองบา้งทัง้ในฐานะวิทยากรและในฐานะผูป้กครอง หรืออาจ

สงัเกตเห็นวา่มีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของลกูดว้ยก็ได ้ 

บางครัง้ชั่วโมงสดุทา้ยของการอบรมอาจทาํใหส้ะเทือนใจไดส้าํหรบัวิทยากรหลายคน (และสาํหรบัคณุดว้ย) เขาอาจพฒันา

ความสมัพนัธร์ะหวา่งกนัและเปล่ียนแปลงไปมากในชว่งสปัดาหท่ี์ไดใ้ชเ้วลาอยู่ดว้ยกนั   

“ซุปกอ้นหิน” คือนิทานท่ีเราเอามาเล่าในการอบรม เพ่ือเตือนใจผูเ้ขา้อบรมว่าความรูแ้ละทกัษะท่ีมีคณุค่านัน้มีอยู่แลว้เสมอใน

ชมุชน แมว้า่การอบรมจะช่วยดงึทกัษะเหล่านีข้ึน้มาบนผิวหนา้ไดก้็ตาม แต่หลกัการสาํคญัทกุอยา่ง กอ้นอิฐบล็อก และวิธีแกปั้ญหา

ต่าง ๆ ลว้นมาจากผูเ้ขา้อบรมทัง้สิน้  

วิทยากรทกุคนกจ็ะตอ้งเล่านิทานเร่ืองนีใ้หผู้ป้กครองในตอนจบการอบรมท่ีเขานาํดว้ย!  
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เนือ้หาการอบรมในวนัทีห่้า  

วัตถุประสงคข์องวันนี ้ 

เมือ่จบการอบรมวนัทีห่า้แลว้ ผูเ้ขา้อบรมจะสามารถทาํสิ่งต่อไปนีไ้ด ้ 

• จดัการกบัปัญหาท่ีอาจเกดิขึน้ไดใ้นขณะนาํการอบรม  

• เขา้ใจขอ้มลูพืน้ฐานเก่ียวกบัสิทธิเด็กและความรุนแรงต่อเดก็  

• เขา้ใจวิธีดาํเนินการและส่งปรกึษาต่อเมื่อเกดิสถานการณท่ี์ตอ้งคุม้ครองเด็ก  

• สรุปทบทวนประสบการณข์องการมารบัการอบรมและฉลองความสาํเรจ็ของการอบรม  

กิจกรรม เวลาทีใ่ช้: 7 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที ่18: การจดัการกับปัญหาทีอ่าจเกิดขึน้ในขณะอบรม  

• กิจกรรมตอ้นรบัเขา้สูก่ารอบรม  

• ทาํรายการปัญหาท่ีอาจเกดิขึน้ได ้ 

• คิดหาวิธีการแกปั้ญหาและฝึกปฏิบตัิ  

• อภิปรายในกลุ่มเร่ืองการแกปั้ญหา  

1 ชั่วโมง 45 นาท ี

• 10 นาที  

• 10 นาที  

• 80 นาที  

• 5 นาที  

พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาท ี

หน่วยการเรียนรู้ที ่19: สทิธิเดก็และการคุ้มครองเดก็  

• อนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิเดก็และหลกัการสาํคญัส่ีประการ  

• เกมสิทธิเด็ก ผิด/ถกู  

• เขา้ใจเร่ืองความรุนแรงต่อเด็ก  

• การสงัเกตและจดัการกบัสถานการณท่ี์เดก็ตอ้งไดร้บัการคุม้ครอง  

1 ชั่วโมง 30 นาท ี

• 20 นาที  

 

• 20 นาที  

• 20 นาที  

• 30 นาที  

พักรับประทานอาหารกลางวนั 1 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที ่20: สรุปทบทวน  

• สรุปทบทวน: ประสบการณท่ี์เราไดร้บัและการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึน้กบัตวัเรา  

• กิจกรรมศิลปะ: เล่าสู่กนัฟังวา่เราเปล่ียนแปลงไปอยา่งไรและไดอ้ะไรไปจาก

ประสบการณค์รัง้นีบ้า้ง  

• ซุปกอ้นหิน  

1 ชั่วโมง 15 นาท ี

• 20 นาที  

• 40 นาที  

 

• 15 นาที  
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หน่วยการเรียนรู้ที ่21: กจิกรรมปิดการอบรม 

• กิจกรรม: การฝึกแผ่เมตตา  

• วงแห่งความชื่นชม  

• รบัประกาศนียบตัร   

30 นาท ี

• 10 นาที  

• 5 นาที  

• 15 นาที  

ปารต์ีฉ้ลองความสาํเร็จ (ตามความเหมาะสม) 15 นาท ี
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หน่วยการเรียนรู้ที ่18: การจดัการกับปัญหาทีอ่าจเกิดขึน้ในขณะอบรม 

กิจกรรมต้อนรับเข้าสู่การอบรม (10 นาท)ี 

เริ่มวนัท่ีหา้ของการอบรม PLH-YC ดว้ยกจิกรรมต่อไปนี:้ 

1. ตอ้นรบัผูเ้ขา้อบรมแต่ละคนท่ีมาถึง  – พยายามจาํชื่อเขาใหไ้ด!้ 

2. กล่าวตอ้นรบัทัง้กลุ่มเพ่ือเริ่มชั่วโมงการอบรม  

c. ชมผูเ้ขา้อบรมท่ีพยายามมาแมว้า่อาจมีภารกจิในชีวิตค่อนขา้งมากก็ตาม  

d. พยายามเริ่มใหต้รงเวลาเพ่ือทาํใหเ้ป็นแบบอย่างแกว่ิทยากรท่ีจะไปอบรมผูป้กครองต่อไป  

3. ทาํกจิกรรม หยดุพกัสกัครู่ และ การบริหารร่างกาย  

4. คณุควรนาํกิจกรรมเหล่านีเ้พ่ือผูเ้ขา้อบรมจะไดเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ควรทาํอย่างไรอีกครัง้หน่ึง  

โปรดระลกึไวเ้สมอวา่คณุกาํลงัแสดงแบบอยา่งของการนาํการอบรมใหผู้ป้กครองอยู่ ดงันัน้จึงควรพยายามทาํใหก้ระฉบักระเฉง 

น่าสนใจ และเป็นไปในเชงิบวกอยู่เสมอ! 

ทาํรายการปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ได ้(10 นาท)ี 

ผูเ้ขา้อบรมจะมีโอกาสพดูคยุกนัถึงปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ไดใ้นขณะท่ีกาํลงันาํการอบรม PLH-YC กบัครอบครวัอยู่ คณุควรจด

บนัทึกรายการของปัญหาเหล่านีไ้วบ้นกระดาษฟลิปชารต์ คณุอาจกลบัไปดรูายการคาํถามและปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการ

อบรมและไดบ้นัทึกไวก้่อนแลว้ในกระดาษฟลิปชารต์ท่ีตัง้หวัเร่ืองไวว้า่ “กระดานแจง้ข่าว” ก็ได ้ 

ใหแ้บ่งผูเ้ขา้อบรมออกเป็นกลุ่มยอ่ย แลว้ช่วยกนัคดิหาทางแกไ้ขปัญหาท่ีไดม้า ถา้จะใหด้คีวรแบ่งปัญหาใหแ้ต่ละกลุ่มต่าง ๆ กนั 

เพ่ือคิดหาทางแกใ้หไ้ดม้ากท่ีสดุ แลว้ฝึกปฏิบตัิการแกปั้ญหาโดยใชว้ิธีท่ีเลือก เช่นเดยีวกบัท่ีทาํในการอบรมผูป้กครองในชว่งการ

พูดคยุเรือ่งกจิกรรมทีม่อบหมายใหไ้ปทาํทีบ่า้น   

ต่อไปนีเ้ป็นรายการปัญหาท่ีพบบ่อยในขณะนาํการอบรม เป็นปัญหาในชวีิตจรงิซึง่วิทยากรนาํมาเล่าในชั่วโมงสอนงาน: 

• ปัญหาดา้นการบรหิารจดัการการอบรม: 

o การกาํหนดเวลาท่ีเหมาะสมโดยใหอ้ยู่ในชั่วโมงการทาํงานตามปกติ  

o การหาผูป้กครองมาเขา้รบัการอบรม  

o การหาสถานท่ีอบรมท่ีเขา้ถงึไดส้ะดวก  

o การจดัตารางการอบรมในเวลาท่ีสะดวกทัง้สาํหรบัวิทยากรและผูป้กครอง  

o การจดัการกบัการมาเขา้อบรมตามตาราง และการเลิกอบรมกลางคนั  

• ปัญหาของวิทยากร: 

o ความลาํบากในการคดิหาวิธีแกไ้ขปัญหาสาํหรบัผูป้กครอง 

o การอธิบายใหผู้ป้กครองเขา้ใจหลกัสตูรการอบรม  
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o การคงไวแ้ละปรบัปรุงทกัษะการเป็นวิทยากรใหด้ยีิ่งขึน้ 

o การทาํใหผู้ป้กครองสนใจการอบรมในแต่ละชั่วโมงและตลอดหลกัสตูร  

o การปรบัหวัเร่ืองใหเ้หมาะกบัผูป้กครองท่ีอยูใ่นชมุชนแถบชนบทหรืออ่านหนงัสือไม่ออก  

o เมื่อสมาชิกในกลุ่มมีภมูหิลงัดา้นการศกึษาและเศรษฐกิจสงัคมแตกต่างกนั  

o เมื่อมีผูป้กครองบางคนกระตุน้อารมณข์องคณุ  

o การสรา้งความไวว้างใจกบัผูป้กครอง  

o การพยายามอบรมใหค้รอบคลมุทกุหวัขอ้ในชั่วโมงโดยใชท้กัษะการเรียนรูร้ว่มกนั  

o การจดัการกบัความรูส้กึกงัวลหรือประหม่าในขณะนาํการอบรม  

• ปัญหาการจดัการในกลุ่ม  

o ผูป้กครองปฏิเสธท่ีจะเรียนรูท้กัษะจากหลกัสตูร PLH-YC 

o การทาํงานกบัผูป้กครองท่ีอายมุากกว่าวิทยากร  

o ผูป้กครองท่ีไม่อยากเปิดเผยเร่ืองราวของตนเอง  

o ผูป้กครองท่ีไม่ยอมเอาทกัษะท่ีไดเ้รียนรูไ้ปใชท่ี้บา้น 

o ผูป้กครองท่ีไม่สามารถมาอบรมไดค้รบทกุชั่วโมง  

o ผูป้กครองท่ีเอาลกูเขา้มาในหอ้งอบรมดว้ย  

o วิทยากรถกูทา้ทายเพราะตวัเองยงัไม่เคยมีลกูมาก่อน  

o ผูป้กครองท่ีไม่อยากพดูถึงเร่ืองท่ีเป็นประเด็นอ่อนไหว  

o ผูป้กครองท่ีบอกว่าการเฆีย่นตเีป็นวิธีเดยีวท่ีจะอบรมสั่งสอนเด็กได ้ 

o ผูป้กครองท่ีพดูมากเกินไปและชอบสั่งคนอ่ืน ๆ ใหท้าํโน่นทาํน่ี  

o ผูป้กครองท่ีไม่ยอมรว่มทาํกิจกรรมต่าง ๆ   

o ผูป้กครองท่ีรอ้งไหเ้มื่อเริ่มพดูถึงเร่ืองส่วนตวั  

o เมื่อมีผูป้กครองมาเขา้อบรมดว้ยอาการเมาเหลา้หรือเมายา  

• ประเด็นเก่ียวกบัความปลอดภยัและการใหค้วามคุม้ครอง  

o เมื่อมีผูป้กครองเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัและสขุภาพของเดก็  

o เมื่อผูป้กครองขดัแยง้กนัในชั่วโมงการอบรม  

o เมื่อผูป้กครองเปิดเผยวา่ไดก้ระทาํความรุนแรงอย่างมากต่อเดก็   

o เมื่อผูป้กครองรายงานว่าถกูคู่สมรสทาํรา้ย  

• ประเด็นเก่ียวกบัผูป้กครอง 

o ผูป้กครองบอกว่าเทคนิคท่ีอบรมไปแลว้นาํไปใชไ้ม่ไดผ้ลและเด็กกาํลงัแย่ลง  

o ผูใ้หญ่คนอ่ืน ๆ ในครอบครวัไม่สนบัสนนุผูป้กครองท่ีมาเขา้อบรม  

o ผูป้กครองท่ีมาเขา้อบรมไม่ไดเ้พราะตอ้งดแูลลกู  

หมายเหต:ุ คณุไม่จาํเป็นตอ้งพดูใหค้รบทกุหวัขอ้ท่ีกล่าวไวนี้ ้แตอ่าจมเีร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีใหไ้วข้า้งบนไดอี้ก! 
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คิดหาวิธกีารแก้ปัญหาและฝึกปฏิบัติ (80 นาท)ี 

คณุจะมเีวลาประมาณ 80 นาทีท่ีจะพดูคยุเร่ืองวิธีแกปั้ญหาและใหผู้เ้ขา้อบรมฝึกปฏิบตัิ ซึง่จะสามารถทาํไดป้ระมาณสองหรือสาม

รอบ   

1. เตือนความจาํผูเ้ขา้อบรมวา่กิจกรรมท่ีบา้นของเขาคือใหค้ดิหาปัญหาหรือเร่ืองท่ีน่ากงัวลอยา่งนอ้ยหน่ึงอยา่งท่ีอาจเกิดขึน้

ในขณะนาํการอบรม  

2. ใหจ้บัคู่แลว้พดูคยุกนัเร่ืองนีโ้ดยใหเ้วลาประมาณ 2 นาที 

3. บนัทึกรายการกิจกรรมท่ีไดบ้นกระดาษฟลิปชารต์ 

4. แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 หรือ 6 คน  

5. มอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่มพดูคยุรายละเอียดของปัญหาหน่ึงอยา่ง คิดหาวิธีแกปั้ญหา แลว้เลือกเอาหน่ึงอย่างเพ่ือนาํเสนอ

ในกลุ่มใหญ่  

6. ใหแ้ต่ละกลุ่มนาํเสนอปัญหาและวิธีแกไ้ขท่ีคดิไดใ้นกลุม่ใหญ่  

7. สอบถามกลุ่มว่ามีปัญหาหรือขอ้กงัวลเก่ียวกบัผลท่ีอาจเกดิติดตามมาจากการใชว้ิธีการแกปั้ญหานัน้หรือไม่ คณุอาจตอ้ง

ช่วยผูเ้ขา้อบรมใหห้าวิธีแกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิภาพกว่านัน้  

8. เชิญใหผู้เ้ขา้อบรมอย่างนอ้ยสองคนจากกลุ่ม ออกมาฝึกปฏิบตัิดว้ยการใชว้ิธีแกปั้ญหาท่ีเลือกมา  

9. ปัญหาบางอย่างอาจตอ้งใชค้นมากขึน้ เช่นในกรณีท่ีวิทยากรสองคนตอ้งทาํงานดว้ยกนัเพ่ือจดัการแทรกแซงผูป้กครองท่ี

กาํลงัขดัแยง้กนั  

10. ช่วยผูเ้ขา้อบรมสรุปทบทวนโดยขอให ้“ผูป้กครอง” และ “วิทยากร” เล่าถึงประสบการณข์องตนเองจากการทาํกจิกรรมนี ้   

11. ชมผูเ้ขา้อบรมท่ีไดฝึ้กปฏิบตัิการแกปั้ญหา  

12. ใหท้าํอีกรอบโดยมอบปัญหาใหมใ่หแ้ต่ละกลุ่มอีก  

อภปิรายในกลุ่มเกี่ยวกับการแก้ปัญหา (5 นาท)ี: 

• คณุรูส้กึอย่างไรบา้งท่ีไดท้าํงานดว้ยกนัเป็นกลุ่มเพ่ือพยายามหาทางแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดขึน้? 

• ตอนนีค้ณุยงัมีปัญหาหรือขอ้กงัวลอ่ืน ๆ อีกหรือไม่?  

• คณุตอ้งการอะไรอีกไหมท่ีจะช่วยใหค้ณุรูส้กึวา่มั่นใจและไดร้บัการสนบัสนนุในขณะท่ีนาํการอบรม? 

พักรับประทานอาหารว่าง  
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หน่วยการเรียนรู้ที ่19: สทิธิเดก็และการคุ้มครองเดก็ 

ข้อสังเกตสาํหรับวิทยากรฝึกอบรม (TRAINER) 

หน่วยการเรียนรูนี้จ้ะเนน้ท่ีประเดน็ของสิทธิพืน้ฐานของเด็กและการคุม้ครองเด็ก วิทยากรควรศกึษาเนือ้หาของอนสุญัญาว่าดว้ย

สิทธิเด็กใหเ้ขา้ใจอย่างชดัเจน รวมถึงเร่ืองรูปแบบตา่ง ๆ ของการกระทาํความรุนแรงต่อเด็ก และพระราชบญัญัตคิุม้ครองเดก็ พ.ศ. 

2546 ดว้ย  

ในฐานะท่ีเป็นวิทยากรฝึกอบรม คณุควรทราบระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเมื่อตอ้งรายงานหรือแจง้เหตเุก่ียวกบัการทารุณ

กรรมหรือละเลยทอดทิง้เดก็ หรือประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ ดา้นการคุม้ครองเด็ก คณุควรปฏิบตัิตามขัน้ตอนของการส่งปรกึษาต่อท่ี

เหมาะสมในพืน้ท่ีท่ีคณุใหก้ารอบรมอยู่ และคณุควรมขีอ้มลูของบรกิารดา้นสวสัดิการสงัคมในพืน้ท่ี ซึ่งวิทยากรจะแนะนาํผูป้กครอง

ใหไ้ปใชบ้รกิารไดด้ว้ย   

หากคณุไม่ทราบวา่มีหน่วยงานเหล่านีใ้นพืน้ท่ีหรือไม่ คณุควรตดิต่อสอบถามฝ่ายสวสัดกิารสงัคมในจงัหวดั กรรมการคุม้ครองเด็ก

แห่งชาติหรือจงัหวดั หรือองคก์รท่ีทาํงานดา้นนี ้เช่น มลูนิธิสายเดก็ องคก์รช่วยเหลือเดก็ มลูนิธิศภุนิมิต หรือยนิูเซฟประเทศไทย   

อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเดก็และหลักการสาํคัญสีป่ระการ (20 นาท)ี 

จดุประสงคข์องชั่วโมงนีค้ือการแนะนาํผูเ้ขา้อบรมใหรู้จ้กัอนสุญัญาวา่ดว้ยสิทธิเดก็ (UN Convention on the Rights of the Child 

หรือ CRC) และหลกัการสาํคญั  

อธิบายคาํแนะนําเบือ้งตน้ของ CRC ดังต่อไปนี:้5 

อนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิเดก็ (CRC) ปี พ.ศ. 2532 เป็นการกาํหนดสิทธิมนษุยชนสาํหรบัเดก็ทกุคนตัง้แตแ่รกเกิดจนถึงอาย ุ18 ปี เป็น

การกาํหนดมาตรฐานขัน้ตํ่าดา้นกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัเด็ก ซึง่มาจากการตกลงรว่มกนัของนานาประเทศ CRC 

สนบัสนนุใหถื้อว่าเด็กเป็นผูท่ี้มีสิทธิและใหร้ายละเอียดของสิทธิเหล่านีไ้ว ้และถือว่าประเทศท่ีใหก้ารรบัรอง CRC จะตอ้งรบัผิดชอบ

ในการทาํใหเ้ด็กไดร้บัสิทธิเหล่านีอ้ยา่งแทจ้รงิ  

CRC มีความพิเศษดว้ยเหตผุลดงัต่อไปนี:้ 

 อนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิเดก็นีเ้ป็นสนธิสญัญาดา้นสิทธิมนษุยชนท่ีมคีวามครอบคลมุมากท่ีสดุ และไดร้บัการรบัรองอย่าง

กวา้งขวางมากท่ีสดุ 

 ทกุประเทศในโลกนีย้กเวน้ประเทศเดียวไดใ้หส้ตัยาบนัรบัรองอนสุญัญานี ้และมีความครอบคลมุอย่างครบถว้นทัง้สิทธิ

ดา้นพลเมือง วฒันธรรม เศรษฐกจิ การเมือง และสงัคม 

 ประเทศไทยไดใ้หส้ตัยาบนัรบัรองอนสุญัญานีต้ัง้แต่ปีพ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นการใหก้ารรบัรองอย่างเป็นทางการวา่จะคุม้ครอง

ใหเ้ดก็ไดร้บัสิทธิทัง้ดา้นการมีส่วนรว่ม การแสดงความคิดเห็นของตนเองอยา่งสนัติ และไดร้บัการรบัฟัง  

 
5 ขอ้มลูจาก: 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. 

https://agora.unicef.org/course/info.php?id=11073
http://www.unicef.org/thailand
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 อนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิเดก็จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีวิเศษมาก ไม่เพียงแตเ่พ่ือการส่งเสรมิและจดัการใหเ้ป็นไปตามนัน้ แต่เป็น

แนวทางในการปฏิบตัิต่อเด็กในชวีิตประจาํวนัของเราดว้ย  

หลงัจากการแนะนาํเบือ้งตน้นีแ้ลว้ ใหน้าํการอภิปรายในกลุ่มใหญ่เก่ียวกบัหลกัการสาํคญั 4 ขอ้ของ CRC โดยถามผูเ้ขา้อบรมวา่

เขา้ใจเก่ียวกบัแต่ละขอ้วา่อย่างไร: 

1. คาํวา่ประโยชนส์ูงสุดของเดก็หมายความวา่อยา่งไร? 

2. การไม่เลือกปฏิบัติหมายความว่าอยา่งไร? 

3. การมีส่วนร่วมของเดก็หมายความว่าอย่างไร? 

4. สิทธทิีจ่ะมีชีวติรอดและได้รับการพัฒนาของเด็กหมายความว่าอยา่งไร?  

เมื่อมกีารพดูถึงประเด็นสาํคญัใหบ้นัทึกลงบนกระดาษฟลิปชารต์ ขอ้มลูต่อไปนีจ้ะชว่ยใหค้ณุนาํการอภิปรายไดด้ียิ่งขึน้:6  

1. ประโยชนส์ูงสุดของเดก็:  

a. เด็กโดยเฉพาะเด็กท่ียงัเล็กมากจะมีความเปราะบางและจาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษเพ่ือท่ีจะไดร้บัสิทธิ

อย่างเตม็ท่ี   

b. มาตรา 3:1 กาํหนดวา่ “การกระทาํทกุอยา่งเก่ียวกบัเด็กไมว่่าจะกระทาํโดยสถาบนัของรฐัหรือเอกชนดา้น

สวสัดิการสงัคม ศาลยตุิธรรม หน่วยงานดา้นการบรหิารหรือนิติบญัญัติ จะตอ้งยึดถือเอาประโยชนส์งูสดุของ

เด็กว่าเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสดุ”  

c. หลกัการดงักล่าวนีไ้ม่ไดห้มายความวา่ประโยชนส์งูสดุของเด็กจะเป็นเพียงปัจจยัเดียวท่ีอยูเ่หนือส่ิงอ่ืนในทกุ

สถานการณ ์เพราะรฐัควรเคารพสิทธิและหนา้ท่ีของผูป้กครองดว้ยเช่นเดียวกนั แต่อย่างไรก็ตาม ควรคาํนึงถงึ

ประโยชนส์งูสดุของเด็กก่อนส่ิงอ่ืนในการตดัสินใจทกุอยา่งท่ีจะมผีลต่อเด็กเสมอ  

  

 
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 

https://www.unicef.org/Implementation_Handbook_for_the_Convention_on_the_Rights_of_the_Child.pdf
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2. การไม่เลือกปฏิบัติ:  

a. เด็กทกุคนมีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกนัโดยปราศจากการเลือกปฏิบตัิไม่ว่าในรูปแบบใด   

b. ย่อหนา้แรกของมาตราท่ี 2 กล่าวว่า: "รฐัจะตอ้งเคารพและรบัรองสิทธิตามท่ีกาํหนดไวใ้นอนสุญัญา ใหเ้ด็กแต่

ละคนในเขตพืน้ท่ีรบัผิดชอบของตน  โดยปราศจากการเลือกปฏิบตัไิม่ว่าในรูปแบบใด ไม่วา่จะเป็นจาก

ผูป้กครองเด็กหรือผูด้แูลเด็กตามกฎหมาย เชือ้ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นดา้นการเมืองหรือ

ดา้นอ่ืน ๆ สญัชาติ ตระกลูหรือเผ่าพนัธุ ์ความยากจน ความพิการ การเกิดหรือสถานภาพดา้นอ่ืนใดก็ตาม”   

c. การเลือกปฏิบตัิอาจอยู่ในรูปของการจาํกดัอาหาร การดแูลและใหค้วามสนใจท่ีไมเ่พียงพอ การจาํกดัโอกาสท่ี

จะไดเ้ล่น เรียนรู ้และไดร้บัการศกึษา การหา้มแสดงความรูส้กึและความคดิอย่าเสรี หรือการปฏิบตัิต่อเด็กอยา่ง

หยาบกรา้นและแสวงประโยชนจ์ากเด็ก  

3. การมีส่วนร่วมของเดก็ 

a. อนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิเดก็ถือวา่เด็กเป็นผูม้ีสิทธิท่ีจะแสดงความคดิเห็นของตนเองและมีส่วนรว่มในการ

ตดัสินใจตามระดบัความสามารถของตนเอง  

b. การมีส่วนรว่มดงักล่าวไม่เพียงแต่จะมคีณุประโยชนต์่อเดก็เท่านัน้ แตย่งัเป็นคณุต่อครอบครวั ชมุชน โรงเรียน 

รฐั และความเป็นประชาธิปไตยดว้ย   

c. แมว้า่สิทธิในการมีส่วนรว่มของเด็กจะถกูกล่าวถงึในหลายมาตรา (เช่น มาตรา 5, 9, 12, 13, 14, 15, 37, และ 

40) มาตรา 12:1 ไดก้ล่าวถึงหลกัการนีอ้ยา่งกวา้ง ๆ วา่: “รฐัภาคจีะตอ้งใหค้วามมั่นใจแก่เด็กท่ีสามารถแสดง

ความคิดเห็นของตนเองได ้ใหม้ีสิทธิท่ีจะแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในทกุเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อเด็ก และ

ตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อความเห็นของเดก็อยา่งเหมาะสมตามวยัและวฒุิภาวะของเด็กดว้ย  

4. สิทธทิีจ่ะมีชีวติรอดและได้รับการพัฒนาของเด็ก 

a. มาตรา 6 กล่าววา่ “รฐัภาคตีอ้งยอมรบัว่าเด็กทกุคนมีสิทธิแต่กาํเนิดท่ีจะมชีีวติอยู่ รฐัภาคจีะตอ้งใหค้วามมั่นใจ

อย่างเตม็ท่ีวา่เดก็จะอยู่รอดและไดร้บัการพฒันาอยา่งเต็มท่ี”  

b. แนวคิดเร่ือง “การอยู่รอดและพฒันา” จาํเป็นอย่างยิ่งต่อการนาํอนสุญัญาทัง้หมดไปใชจ้รงิ มหีลายมาตราท่ี

เนน้บทบาทสาํคญัของผูป้กครองและครอบครวัต่อพฒันาการของเด็กและการสนบัสนนุท่ีรฐัจะตอ้งจดัให ้ 

c. รฐัควรกระทาํการเพ่ือยดือายขุยัและลดอตัราการเสียชีวิตของเด็ก กาํจดัโรคและฟ้ืนฟสูขุภาพ ใหอ้าหารท่ีมี

โภชนาการเพียงพอและนํา้ดื่มท่ีสะอาด และป้องกนัการลิดรอนชีวติเช่นจากการลงโทษดว้ยการประหารหรือ

การประหารชวีิตตามอาํเภอใจ  

d. การปกป้องคุม้ครองเด็กจากความรุนแรงมีความสาํคญัอย่างสงูสดุต่อการมีชวีิตรอดและการพฒันา 

ข้อสังเกตสาํหรับวิทยากรฝึกอบรม: ในการสรุปและปิดการอภิปรายนี ้ ใหเ้นน้ความสาํคญัของการไม่เลือกปฏิบตัิและการมีส่วน

รว่มเพ่ือเป็นการสนบัสนนุสิทธิดา้นอ่ืน ๆ ของเด็ก และควรเนน้ว่าตอ้งถือเอาประโยชนส์งูสดุของเด็กเป็นสาํคญัในการกระทาํทกุ

อย่างท่ีเก่ียวกบัเด็ก ทัง้ในระดบัครอบครวั ระดบัโครงการ และระดบันโยบาย  
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กิจกรรมสิทธิเดก็ ผิด/ถูก (20 นาท)ี 

กิจกรรมนีม้ีจดุประสงคเ์พ่ือช่วยใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจขอ้มลูพืน้ฐานเก่ียวกบัสิทธิเด็กและเขา้ใจเหตผุลว่าเพราะอะไรเร่ืองนีจ้ึงสาํคญั  

คณุจะมเีวลาประมาณ 20 นาที สาํหรบัทาํกิจกรรมนี ้ 

คาํแนะนําสาํหรับการนํากจิกรรม  

1. แบ่งผูป้กครองออกเป็น 3 กลุ่ม โดยใหแ้ต่ละกลุ่มมีสมาชกิ 4 หรือ 5 คน 

2. แจกกระดาษท่ีตดัออกเป็นชิน้เล็กและมีหมายเลข 1 ถงึ 10  

3. อ่านขอ้ความจากรายการ ถกู/ผดิ ดา้นล่าง   

4. ใหเ้วลากลุ่ม 30 วินาทีเพ่ือตดัสินใจวา่แต่ละประโยค ถูก หรือ ผดิ แลว้เขียนคาํตอบลงขา้งตวัเลข  

5. อ่านขอ้ความขา้งล่างทีละประโยคจนหมด  

6. เฉลยคาํตอบท่ีถกูตอ้งของขอ้ความทัง้หมด (ดรูายละเอียดดา้นล่าง)  

7. ใหเ้วลาอภิปรายสัน้ ๆ เพ่ือไขความขอ้งใจท่ีเกิดขึน้  

8. ขอใหก้ลุ่มนบัคะแนนขอ้ท่ีตอบถกูแลว้แจง้ใหท้ราบ  

9. ใหร้างวลังา่ย ๆ แก่กลุม่ท่ีตอบถกูมากท่ีสดุ (เช่น ขนมเพ่ิมเป็นพิเศษ สติก๊เกอร ์กลุ่มตบมือชมเชย) 

10. ชมผูเ้ขา้อบรมทกุคนท่ีช่วยกนัออกความเห็น  

 

ข้อความสาํหรับใช้ในเกม ถูก/ผิด เร่ืองสิทธิเดก็ 6

7  

กิจกรรมนีม้ีจดุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมความรูแ้ละความตระหนกัของผูป้กครองเก่ียวกบัสิทธิเด็ก คณุมีเวลาประมาณ 20 นาทีสาํหรบัทาํ

กิจกรรมนี ้

คณุควรใหเ้วลาสัน้ ๆ สาํหรบักลุ่มย่อยเพ่ืออภิปรายกนัสาํหรบัแตล่ะคาํถาม – 2 นาทีหรือสัน้กว่านัน้อีก เพ่ือใหม้ั่นใจวา่กลุ่มจะไม่คยุ

ออกนอกเร่ือง  

 

ขอ้ ขอ้ความ ถกู / ผิด 

1 สิทธิเด็กเป็นส่วนหน่ึงของสทิธิมนุษยชน  ถกู 

สิทธิมนษุยชนเป็นสิทธิของทกุคน เด็กในฐานะท่ีเป็นมนษุยย์่อมตอ้งไดร้บัสิทธินีเ้ช่นเดียวกนั แต่เน่ืองจากเดก็ยงัอยู่ใน

ช่วงเวลาของการเติบโตอยู่ จึงจาํเป็นตอ้งไดร้บัสิทธิเฉพาะเพ่ือใหม้ั่นใจว่าเขาจะไดร้บัความคุม้ครอง ไดร้บัการเลีย้งด ูและ

พฒันาใหเ้ขม้แข็งขึน้ สอดคลอ้งกบัความสามารถท่ีกาํลงัเติบโตขึน้เร่ือย ๆ สิทธิเด็กจึงเป็นส่วนพิเศษส่วนหน่ึงของสิทธิ

มนษุยชน  

 
7 ขอ้มลูจาก: 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-Web-

Links.pdf 

https://agora.unicef.org/course/info.php?id=11073
https://www.childrightstoolkit.com/wp-content/uploads/toolkit/English/Child-Rights-Toolkit-Web-Links.pdf
https://www.childrightstoolkit.com/wp-content/uploads/toolkit/English/Child-Rights-Toolkit-Web-Links.pdf
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ขอ้ ขอ้ความ ถกู / ผิด 

2 อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเดก็ เป็นสนธิสัญญาเพียงฉบบัเดียวทีอ่อกแบบไว้ให้ใช้สาํหรับเด็ก

โดยเฉพาะ  
ถกู 

เราสามารถอา้งไดเ้ลยวา่อนสุญัญาวา่ดว้ยสิทธิเดก็ครอบคลมุทกุส่วนของสิทธิมนษุยชนท่ีนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดก้บัเดก็ เป็น

สนธิสญัญาเพียงฉบบัเดียวท่ีออกแบบไวใ้หใ้ชส้าํหรบัเด็กโดยเฉพาะเพ่ือรบัรองว่าเขาจะไดร้บัการคุม้ครองสิทธิ มีไวเ้พ่ือท่ี

เด็กทกุคนจะไดร้บัการปกป้องคุม้ครองและมีส่วนรว่ม ไม่วา่จะมีฐานะ เพศ เชือ้ชาติ ศาสนา ถิ่นท่ีอยู ่ความสามารถ หรือ

ปัจจยัอ่ืน ๆ อยา่งไร  

3 ‘สิทธิ’ เป็นสิ่งเดียวกนักับ ‘ความต้องการทีจ่าํเป็น’   ผิด 

สิทธิเด็ก เป็นแนวคิดท่ีสืบเน่ืองมาจาก ‘ความตอ้งการท่ีจาํเป็น’ ของเดก็ท่ีจะตอ้งไดร้บัการดแูลและปกป้องคุม้ครองเป็น

พิเศษ แต่สิทธิจะมคีวามสาํคญัมากกว่า “ความตอ้งการ” และการตอบสนอง “ความตอ้งการท่ีจาํเป็น” ของเดก็ในเชงิการ

กศุลหรือการสงเคราะห ์เป็นการส่งเสรมิความไมส่มดลุของอาํนาจ การอาศยัความสงสารหรือเห็นใจ ซึง่ไม่ยั่งยนื ในทาง

ตรงกนัขา้ม การทาํงานท่ีมฐีานมาจาก “สิทธิ” ของเด็ก จะตัง้อยู่บนการถือเป็นหนา้ท่ีซึง่ตอ้งปฏิบตัิ การมีความรบัผิดชอบ 

เป็นการทาํงานรว่มกบัเดก็ ไม่ใชเ่พียงแค่ทาํเพ่ือเด็ก เป็นการเคารพศกัดิ์ศรีในความเป็นมนษุยแ์ละการมีสิทธิมเีสียงของ

เด็ก ซึง่จะมีความเป็นสากล เป็นองคร์วม ใหค้วามเคารพ และมีความยั่งยืนมากกว่า 

4 สิทธติ่าง ๆ ทีร่วมไว้ในอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธเิดก็ เชน่ สิทธิในการได้รับการศึกษา บริการทาง

สุขภาพ การปกป้องคุ้มครองจากอนัตราย และการมีมาตรฐานความเป็นอยู่ทีด่เีพียงพอ ควร

ถือว่าเป็นสทิธิทีเ่ป็นอิสระจากกันและกนั  

ผิด 

สิทธิมนษุยชนทกุประเภท รวมทัง้สิทธิเด็ก จะแบ่งแยกจากกนัไม่ไดแ้ละมีความเก่ียวเน่ืองกนั คณุไม่สามารถนาํมา

พิจารณาเฉพาะส่วนได ้การไดร้บัสิทธิอย่างหน่ึงจะช่วยใหไ้ดร้บัสิทธิอย่างอ่ืน ๆ ดว้ย 

5 รัฐบาลจะต้องคุ้มครองสทิธเิดก็ทีมี่สถานภาพเป็นพลเมืองในประเทศของตนเท่าน้ัน  ผิด 

สิทธิเด็กมคีวามเป็นสากล ซึ่งหมายความวา่ตอ้งใชก้บัเด็กทกุคน รฐัมีหนา้ท่ีใหค้วามคุม้ครองสิทธิของเดก็ในอาณาเขตทกุ

คน รวมทัง้เด็กท่ีไมม่ีสถานะทางกฎหมาย (ไม่ไดอ้พยพเขา้เมืองโดยวิธีปกต)ิ เด็กท่ีไมม่ีใบทะเบียนเกิด เด็กไรร้ฐั และเดก็

จากกลุ่มชาติพนัธุห์รือศาสนาชายขอบ  

6 เด็กจะมีสทิธกิ็ตอ่เม่ือได้ทาํหน้าทีบ่างอย่างแลว้เท่าน้ัน  ผิด 

สิทธิเด็กจะแยกออกจากตวัเด็กไม่ได ้เด็กควรจะไดร้บัการอบรมสั่งสอนอย่างจรงิจงัใหเ้คารพสิทธิของผูอ่ื้น แต่สิทธิของ

เด็กเองไม่ไดข้ึน้อยู่กบัการท่ีเดก็จะทาํหนา้ท่ีหรือมคีวามรบัผิดชอบต่อคนอ่ืน เราไม่สามารถเอาสิทธิมาใชเ้ป็นรางวลัหรือ

การลงโทษได ้ 

 

7 รัฐคือองคก์รทีมี่หน้าทีห่ลกัในการรับผิดชอบต่อการเคารพ ส่งเสริม และสนับสนุนให้เดก็

ได้รับการคุ้มครองสิทธิ   
ถกู 

ผูท่ี้มีภาระผกูพนัท่ีจะเคารพและส่งเสรมิสิทธิเดก็ และทาํใหเ้กิดการปฏิบตัิจรงิ เรียกไดว้า่เป็น “ผูม้หีนา้ท่ีใหค้วามคุม้ครอง

สิทธ์ิ” รฐัคือองคก์รหลกัผูม้ีหนา้ท่ีใหค้วามคุม้ครองสิทธ์ิดงักล่าว รวมถงึทกุฝ่ายท่ีทาํงานใหร้ฐั เช่น เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 

ทนายความ ครูและนกัสงัคมสงเคราะห ์รฐัคือผูร้บัผิดชอบระดบัสงูสดุ แต่อาจมอบหมายความรบัผิดชอบบางส่วนใหแ้ก่

องคก์รอ่ืน (เช่น บรษิัทเอกชนหรือกลุ่มองคก์รเอกชน) ผูป้กครองหรือผูด้แูลเด็กคนอ่ืน ๆ อาจถือไดว้า่เป็นผูม้ีหนา้ท่ีให้

ความคุม้ครองสิทธิ์ระดบัท่ีสอง   

8 ผู้ปกครองเด็กไม่มีสทิธอิะไรเลยภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสทิธิเด็ก  ผิด 



 160 

ขอ้ ขอ้ความ ถกู / ผิด 

บคุคลและกลุ่มคนท่ีไดร้บัประโยชนจ์ากสนธิสญัญาสิทธิมนษุยชนเรียกวา่ “ผูถื้อสิทธ์ิ” สาํหรบัสิทธิเด็กผูถื้อสิทธ์ิหลกัคือ

เด็ก แต่ผูป้กครองกถื็อเป็นผูถื้อสิทธิภายใตอ้นสุญัญานีด้ว้ย และมีสิทธิท่ีจะไดร้บัความช่วยเหลือจากรฐัในการเลีย้งดเูด็ก 

และมีสิทธิท่ีจะใหค้าํแนะนาํหรือชีน้าํเด็กภายใตก้ารดแูลของตน  

9 เด็กมีสทิธทิีจ่ะได้รับการปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยจากความรุนแรง ถกู 

รฐับาลจะตอ้งคุม้ครองเด็กใหป้ลอดภยัจากความรุนแรง การทารุณกรรม และการถกูละเลยทอดทิง้โดยใครก็ตามท่ีเป็น

ผูด้แูล รฐับาลจะตอ้งกาํหนดใหม้กีารดาํเนินการทางสงัคมเพ่ือเป็นการป้องกนัการทารุณกรรมและการบาํบดัรกัษาผูท่ี้ถกู

กระทาํ   

10 ประเทศไทยได้ให้สตัยาบันรับรองอนุสัญญาว่าดว้ยสทิธิเด็กแล้ว ซึ่งหมายความว่าจะสามารถ

ใช้อนุสัญญานีเ้ป็นแนวทางโดยรวมได้ แต่ไม่จาํเป็นต้องปฏิบัติตามน้ัน    
ผิด 

อนสุญัญาว่าดว้ยสิทธิเดก็เป็นส่วนหน่ึงของกฎหมายระหว่างประเทศดา้นสิทธิมนษุยชน รฐัภาคท่ีีไดใ้หส้ตัยาบนัรบัรอง

อนสุญัญานีแ้ลว้มีพนัธะตามกฎหมายท่ีจะตอ้งปฏิบตัิตามบทบญัญัติของอนสุญัญา ในขณะท่ีอนสุญัญานีเ้รียกรอ้งให้

สงัคม บคุคล และผูป้ฏิบตัิอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่รฐั ตอ้งปฏิบตัิตามบทบญัญัติของอนสุญัญา รฐัภาคีเป็นผูถื้อสิทธ์ิหลกัท่ีมีพนัธะท่ี

จะตอ้งเคารพ คุม้ครอง และส่งเสรมิสิทธิเด็ก   
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เข้าใจเร่ืองความรุนแรงตอ่เดก็  (20 นาท)ี 

ผูเ้ขา้อบรมจะทาํงานดว้ยกนัในกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน คณุจะมเีวลา 20 นาที สาํหรบัทาํกิจกรรมนี ้ 

1. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมพดูคยุกนัตามคาํถามต่อไปนีที้ละขอ้: 

a. ในความคิดของคณุ “การทารุณกรรมทางร่างกายตอ่เด็ก” หมายความว่าอยา่งไร? ขอฟังตวัอย่างสกัสองสาม

กรณี? 

b. ในความคิดของคณุ “การทารุณกรรมทางจิตใจต่อเดก็” หมายความวา่อยา่งไร? ขอฟังตวัอย่างสกัสองสาม

กรณี? 

c. ในความคิดของคณุ “การทารุณกรรมทางเพศต่อเด็ก” หมายความว่าอยา่งไร? ขอฟังตวัอยา่งสกัสองสาม

กรณี? 

d. ในความคิดของคณุ “การละเลยทอดทิง้เดก็” หมายความวา่อยา่งไร? ขอฟังตวัอยา่งสกัสองสามกรณี? 

e. ในความคิดของคณุ “การแสวงประโยชนจ์ากเดก็” หมายความว่าอยา่งไร? ขอฟังตวัอยา่งสกัสองสามกรณี? 

2. ใหเ้วลาผูเ้ขา้อบรมอภิปรายประมาณ 2 นาที สาํหรบัแต่ละคาํถาม  

3. เมื่อหมดเวลา 2 นาทีแลว้ ขอใหผู้เ้ขา้อบรมเล่าขอ้สรุปท่ีไดใ้หฟั้งในกลุ่มใหญ่  

4. เขียนความคิดเห็นท่ีไดล้งบนกระดาษฟลิปชารต์ 

5. คณุควรอ่านคาํนิยามอยา่งเป็นทางการของแต่ละเร่ืองใหก้ลุม่ฟัง (ดดูา้นล่าง)  

6. ถามว่ามีขอ้สงสยัอะไรอีกหรือไม่ ก่อนท่ีจะทาํกิจกรรมต่อไปอีก  

คาํนิยามและตวัอย่าง 7

8 

1. การทารุณกรรมทางร่างกายตอ่เดก็:  

a. นิยาม: คือการใชก้าํลงัทางรา่งกายต่อเด็กโดยเจตนา ท่ีส่งผลใหเ้กิด หรือมีความเป็นไปไดส้งูท่ีจะเกิดอนัตรายต่อ

สขุภาพ การอยู่รอด พฒันาการ หรือศกัดิ์ศรีของเด็ก และการใชค้วามรุนแรงทางรา่งกายต่อเดก็ในบา้นซึ่งเป็นการ

กระทาํเพ่ือลงโทษเดก็  

b. ตวัอยา่งเชน่: การตบตี ชก เตะถีบ เขย่า กดั บีบคอ ใชข้องรอ้นลวก จี ้หรือนาบ และการใหก้ินส่ิงท่ีเป็นพิษ  

  

 
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. 

https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/child_maltreatment/en/
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2. การทารุณกรรมทางจิตใจต่อเด็ก 

a. นิยาม: คือการกระทาํท่ีมีความเป็นไปไดส้งูท่ีจะทาํความเสียหายแก่สขุภาพรา่งกายและสขุภาพจติของเด็ก หรือต่อ

พฒันาการดา้นรา่งกาย จติใจ จติวิญญาณ ศีลธรรมจรรยา สงัคม การกระทาํดงักล่าวอาจเกิดขึน้นาน ๆ ครัง้ หรือ

เกิดขึน้เป็นประจาํต่อเน่ืองกนัเป็นเวลานานโดยผูป้กครอง ผูด้แูล หรือกลุ่มเพ่ือนของเด็ก 

b. ตวัอยา่งเชน่: ดถูกูเหยียดหยาม กล่าวโทษ ข่มขู่ ทาํใหห้วาดกลวั เลือกปฏิบตัิ เยาะเยย้ จาํกดัการเคล่ือนไหว ไม่

ยอมรบั และปฏิบตัิต่อเดก็ดว้ยความไมเ่ป็นมิตร  

3. การทารุณกรรมทางเพศตอ่เดก็ 

a. นิยาม: คือการใหเ้ด็กเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักจิกรรมทางเพศโดยท่ีเด็กไม่ไดม้ีความเขา้ใจในเร่ืองนีอ้ย่างเต็มท่ี ไม่

สามารถใหก้ารยินยอมโดยมคีวามรูค้วามเขา้ใจอยา่งถกูตอ้ง หรือโดยท่ีเด็กยงัไม่อยู่ในระดบัของพฒันาการท่ีพรอ้ม 

หรือในลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีเป็นการผิดกฎหมายหรือขอ้หา้มทางสงัคม  

b. ตวัอยา่งเช่น: การรว่มเพศทางช่องคลอด ปาก หรือทวารหนกั การเลา้โลมทางกาย การเปิดอวยัวะเพศใหเ้ด็กด ูการ

พดูลามกทางโทรศพัท ์ การส่งภาพถ่าย วิดีโอ หรือขอ้ความลามกใหเ้ดก็ ถา่ยทาํหรือเผยแพรส่ื่อลามกท่ีมีเด็กอยูใ่น

นัน้  

4. การละเลยทอดทิง้เดก็  

a. นิยาม: คือการท่ีผูป้กครอง สมาชิกในครอบครวั หรือผูด้แูลเดก็ไม่ไดใ้หก้ารดแูลเพ่ือความอยูด่ีมีสขุและพฒันาการ

ของเดก็ แมว้่าจะอยูใ่นฐานะท่ีจะทาํได ้ การละเลยทอดทิง้อาจจะเป็นในดา้นของสขุภาพรา่งกายเด็ก การศกึษา 

พฒันาการทางอารมณ ์ โภชนาการ ท่ีอยู่อาศยั และสภาพความเป็นอยู่ท่ีปลอดภยั การละเลยทอดทิง้อาจเกิดขึน้

นาน ๆ ครัง้ หรือเกิดเป็นประจาํตอ่เน่ืองกนัเป็นเวลานานก็ได ้ 

b. ตวัอยา่งเช่น: การไม่ไปส่งเดก็ไปโรงเรียน ไม่พาไปหาหมอเมื่อจาํเป็น ไม่จดัหาเสือ้ผา้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพอากาศ ไม่

จดัหาอาหารท่ีเพียงพอ ไมใ่หเ้วลาและความใส่ใจท่ีจะใหค้วามรกัและการดแูลเอาใจใส่แก่เดก็  

5. การแสวงประโยชนจ์ากเด็ก   

a. นิยาม: การใชเ้ด็กเป็นเคร่ืองมือในการแสวงผลประโยชน ์ความพอใจ หรือผลกาํไรของคนบางคน ซึ่งมกัจะส่งผลให้

เกิดความไม่ยตุิธรรม ความโหดรา้ย และเป็นอนัตรายต่อเด็ก การกระทาํดงักล่าวเป็นผลรา้ยต่อสขุภาพรา่งกายและ

สขุภาพจติของเดก็ ต่อพฒันาการดา้นการศกึษา ดา้นความมีศีลธรรมจรยิธรรม หรือดา้นอารมณแ์ละสงัคมของเดก็  

b. ตวัอยา่งเช่น: การใชแ้รงงานเด็ก (หมายถงึการใหเ้ด็กทาํงานรบัใชใ้นบา้น ในกองกาํลงัตดิอาวธุ ในการประกอบ

อาชญากรรม และในการทาํงานอ่ืน ๆ  ท่ีเป็นการเส่ียงอนัตราย) การใหเ้ดก็ขายบรกิารทางเพศ การคา้มนษุย ์และการ

ผลิตส่ือลามกท่ีมีเด็กเป็นผูแ้สดง  

การสังเกตแยกแยะและดาํเนินการเม่ือสงสัยว่าจะมีปัญหาด้านการคุ้มครองเดก็ (30 นาท)ี 

ในกิจกรรมนีค้ณุจะนาํเสนอสถานการณต์า่ง ๆ ท่ีเดก็กาํลงัอยูใ่นภาวะเส่ียงต่ออนัตรายหรือกาํลงัไดร้บัอนัตรายอยา่งมากอยู่  
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1. แบ่งผูป้กครองออกเป็นสามหรือส่ีกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะไดร้บัสถานการณส์มมตุิหน่ึงเร่ือง  

2. อ่านสถานการณส์มมตุิใหแ้ต่ละกลุ่มฟัง หรืออาจพิมพส์ถานการณห์น่ึงอย่างใส่กระดาษแลว้แจกใหก้็ได ้ 

3. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมฝึกปฏิบตัิตามขัน้ตอนการแกปั้ญหาจากชั่วโมงทีแ่ปดของการอบรม: 

a. พิจารณาปัญหา: เดก็กาํลงัตกอยูใ่นอนัตรายหรือไม่ในเหตกุารณนี์?้ 

b. สาํรวจปัญหา: อนัตรายประเภทไหนน่าจะเกิดแกเ่ดก็ในสถานการณนี์?้ มนัเกิดขึน้ไดอ้ยา่งไร?  

c. คน้หาทางแกปั้ญหาและผลท่ีเกิดขึน้ติดตามมา: จะมีทางเลือกในการจดัการอย่างไรบา้งหรือจะส่งปรกึษาต่อได้

ท่ีไหน? โดยใคร? และจะเกิดอะไรขึน้หลงัจากนัน้?  

d. เลือกเอาวิธีแกปั้ญหาหน่ึงอย่าง หรืออย่างท่ีน่าจะเป็นไปไดอี้กบางแบบ: การจดัการปัญหาหรือการส่งปรกึษา

ต่อท่ีน่าจะดีท่ีสดุน่าจะเป็นอะไร? ใครควรเป็นคนทาํ?  

e. ลองคดิทบทวนดวูา่มนัน่าจะใชไ้ดผ้ลหรือไม่  

4. ผูเ้ขา้อบรมนาํเสนอผลจากการพดูคยุกนัใหก้ลุ่มใหญ่ฟัง โดยสามารถเลือกทาํไดจ้ากสองวิธีต่อไปนี:้  

a. โดยการใชบ้ทบาทสมมตุเิพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่จะใชก้บัผูป้กครอง (และอาจจะใชก้บัเด็กดว้ย) เพ่ือตดัสินใจรว่มกนั

ไดอ้ย่างไร 

b. โดยการนาํเสนอ 5 ขัน้ตอนของการแกปั้ญหาโดยพิจารณาจากสถานการณส์มมตุิท่ีไดร้บัไป  

5. ใหเ้วลา 10 นาทีสาํหรบัแต่ละกลุม่เพ่ือพดูคยุอภิปรายกนัเก่ียวกบัสถานการณส์มมตุิท่ีไดร้บัไปและคิดหาทางแกปั้ญหา  

6. ทบทวนความจาํกบักลุ่มเร่ือง 5 ขัน้ตอนของการแกปั้ญหา 

7. ใหก้ลุ่มย่อยกลบัมารวมกนัแลว้แต่ละกลุ่มนาํเสนอสถานการณห์รือวิธีแกปั้ญหาของตนเอง (ใหเ้วลากลุ่มละ 2 นาที) 

8. อภิปรายกนัในกลุ่ม ใหค้วามเห็นเก่ียวกบักจิกรรมท่ีทาํไป  

สถานการณ ์ก: แม่เลีย้งเดี่ยวทีต่อ้งทาํงานหนัก  

ฟ้า (อาย ุ4 ขวบ) อาศยัอยู่กบัแม่ซึ่งหย่าขาดจากพ่อแลว้ อยู่กนัตามลาํพงัสองคน แม่ตอ้งทาํงานติดต่อกนัหลายชั่วโมงท่ีรา้นเซเวน่

ใกลบ้า้นเพ่ือใหม้เีงินพอเป็นคา่อาหารและคา่เช่าบา้น เน่ืองจากแม่ไม่มีเงินพอท่ีจะจา้งคนมาชว่ยเลีย้งลกู จึงตอ้งทิง้ฟ้าไวใ้นหอ้งเชา่ 

เตรียมอาหารไวใ้หฟ้้ากิน และปิดประตลู๊อคกญุแจไว ้

สถานการณ ์ข: การได้เหน็ความรุนแรงในครอบครัว 

สม้โอ (อาย ุ 9 ขวบ) และแบ๊งค ์ (อาย ุ 2 ขวบ) กาํลงัดทีูวีอยูใ่นบา้นขณะท่ีแมก่าํลงัเตรียมกบัขา้วอยู่ในครวั พ่อกลบัมาถึงบา้นใน

สภาพเมาเหลา้ พ่อตะโกนวา่แม ่ ว่าทาํอาหารไม่เสรจ็สกัที แม่ก็ตะโกนด่ากลบัว่าพ่อทาํตวัไมเ่หมาะท่ีจะเป็นพ่อของลกูเลย พ่อเริม่

ลงมือทบุตีแมต่่อหนา้เด็กทัง้สองคน  

สถานการณ ์ค: รักลกูไม่เท่ากนั 
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พลอย (อาย ุ5 ขวบ) อาศยัอยู่กบัพ่อและแม่เลีย้ง และลกูท่ีติดแมเ่ลีย้งมาอีกสองคน ครอบครวันีม้ีรายไดน้อ้ยและมกัจะกินขา้วเพียง

วนัละสองมือ้เท่านัน้ เวลาพ่ออยู่บา้นพลอยกจ็ะไดน้ั่งกินขา้วรว่มวงกบัทกุคนในบา้น แต่เวลาพ่อไม่อยู่แม่เลีย้งจะใหพ้ลอยกินแค่

ขา้วเปล่า โดยอา้งวา่ลกูของเธอเอง (อาย ุ2 และ 3 ขวบ) ยงัเล็กจึงตอ้งกินกบัขา้วมากกว่าพลอยเพ่ือจะไดโ้ตเรว็ บางครัง้พ่อจะพดู

กบัแม่เลีย้งเร่ืองนี ้แต่พ่อมกัทาํงานจนดกึและเมื่อกลบัถงึบา้นก็ไมอ่ยากทะเลาะกบัแม่  

สถานการณ ์ง: เดก็ถูกลงโทษเม่ือเล่นซน  

ไอซ ์(อาย ุ7 ขวบ) กาํลงัเล่นลกูบอลอยู่ในบา้น เขากระแทกโต๊ะทาํใหม้ือถือของแมต่กลงบนพืน้และจอแตกรา้ว แม่ตะโกนด่าเขาดว้ย

คาํหยาบแลว้สั่งใหไ้ปเอากา้นมะยมจากหลงับา้นมาให ้แมต่ีเขาท่ีกน้แค่ 3 ครัง้ซึ่งไม่ทิง้รอยชํา้ไวใ้หม้องเห็นได ้ 

 

พักรับประทานอาหารกลางวนั  
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หน่วยการเรียนรู้ที ่20: การสรุปทบทวน  

ข้อสังเกตสาํหรับวิทยากรฝึกอบรม (TRAINER) 

ผูเ้ขา้อบรมจะมีโอกาสไดส้รุปทบทวนประสบการณใ์นการอบรมวทิยากร ใหแ้ลกเปล่ียนความเห็นกนัว่าตนเองไดเ้ปล่ียนแปลงไป

อย่างไรบา้ง และไดส้งัเกตเห็นการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมการเลีย้งดเูด็กและการเปล่ียนแปลงของเดก็ท่ีบา้นอยา่งไร  

หน่วยการนีรู้นี้ย้งัเป็นการแสดงตวัอย่างใหเ้ห็นวา่วิทยากรจะจบการอบรม PLH-YC กบัผูป้กครองไดอ้ย่างไร การจบการอบรม

หลงัจากไดผ่้านกระบวนการท่ีเขม้ขน้มาเป็นเวลานานนีอ้าจทาํใหส้ะเทือนใจได ้ แตใ่นขณะเดียวกนัก็อาจเป็นการฉลองความสาํเรจ็

ท่ีน่าชื่นชมดว้ย! 

สรุปทบทวน: ประสบการณท์ีเ่ราได้รับและการเปลี่ยนแปลงของเราทีเ่กดิขึน้ (20 นาท)ี 

นาํการสรุปทบทวนหา้วนัท่ีผ่านมาของการอบรมวทิยากร: 

1. เริ่มจากคืนก่อนวนัแรกของการอบรม แลว้นาํผูเ้ขา้อบรมไปทีละขัน้ตลอดการอบรมจนถงึปัจจบุนัท่ีกาํลงันั่งอยู่บนเกา้อี ้

ขณะนี ้ 

2. ขอผูเ้ขา้อบรมคิดทบทวนว่ารูส้กึอย่างไรและคดิถึงอะไรในแต่ละขัน้ตอน  

3. เตือนความจาํใหค้ดิถึงวิธีการตา่ง ๆ ในการเลีย้งดเูด็กท่ีไดเ้รียนรูจ้ากการอบรมครัง้นี:้ 

a. แต่ละชั่วโมงของการอบรมในหลกัสตูรนี:้ 

i. ชั่วโมงท่ีหน่ึง: การใชเ้วลาตามลาํพงักบัเด็ก  

ii. ชั่วโมงท่ีสอง: การพดูคยุกนัเร่ืองความรูส้กึ  

iii. ชั่วโมงท่ีสาม: แสงอาทิตยแ์ห่งความเอาใจใส่ในทางบวก  

iv. ชั่วโมงท่ีส่ี: การช่วยใหเ้ด็กทาํตามคาํสั่ง  

v. ชั่วโมงท่ีหา้: ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเราทาํเป็นประจาํทกุวนั  

vi. ชั่วโมงท่ีหก: การจดัการกบัการรอ้งดิน้อาละวาดและพฤตกิรรมดา้นลบอ่ืน ๆ ท่ีเป็นการเรียกรอ้งความ

สนใจและกดดนั  

vii. ชั่วโมงท่ีเจด็: การใหผ้ลตดิตามเพ่ือสนบัสนนุการใหค้วามรว่มมือ  

viii. ชั่วโมงท่ีแปด: การทาํใหแ้สงอาทิตยแ์ห่งความเอาใจใส่ในทางบวกยงัคงเปล่งประกายต่อไป  
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4. ทบทวนความจาํเร่ืองทกัษะการเป็นวิทยากรแบบต่าง ๆ ท่ีไดเ้รียนรู:้ 

a. การยอมรบั สาํรวจ เชื่อมโยง และฝึกปฏิบตัิ  

b. การพดูคยุเร่ืองกิจกรรมท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้น  

c. เร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบ  

d. การฝึกทกัษะ  

e. การพบปะผูป้กครองเพ่ือใหค้าํปรกึษาเป็นรายบคุคล  

5. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมคิดถึงเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นวนัแรกของการอบรม: 

a. เป้าหมายของคณุคอือะไร? คณุยงัจาํไดไ้หม? 

b. คณุทาํไดต้ามเป้าหมายหรือไม่? 

c. เป้าหมายของคณุเปล่ียนแปลงไปหรือไม่? 

6. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมเล่าใหก้ลุ่มฟังวา่ตนเองไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งไรบา้งในฐานะวิทยากร และในฐานะผูป้กครองหรือผูด้แูล

เด็ก: 

a. คณุเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร? ตอนนีค้ณุต่างจากเมื่อก่อนอยา่งไร? 

b. อะไรคือส่ิงสาํคญัท่ีสดุท่ีคณุไดเ้รียนรู?้ 

c. คณุยงัตอ้งการทกัษะหรือการสนบัสนนุอะไรอีกหรือไม่เพ่ือท่ีจะทาํหนา้ท่ีเป็นวิทยากรนาํการอบรมนี?้ 

7. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมหลบัตาลง แลว้คิดถงึอะไรหน่ึงอย่างท่ีไดจ้ากการอบรมครัง้นีท่ี้อยากเอาตดิตวัไปหลงัจากจบการอบรมนี้

แลว้ อาจเป็นบางอยา่งท่ีจะเตือนใจใหค้ิดถงึประสบการณก์ารมาอบรมและเป็นเหตผุลวา่ทาํไมจึงอยากเป็นวิทยากร

หลกัสตูร PLH-YC นีก้็ได ้ 

8. ขอใหผู้เ้ขา้อบรมสงัเกตลมหายใจ ความรูส้กึในรา่งกาย เสียงในหอ้ง และเมื่อพรอ้มแลว้กใ็หลื้มตาขึน้อีกครัง้หน่ึง  

กิจกรรมศิลปะ: แบ่งปันประสบการณข์องการเปลี่ยนแปลงและสิ่งทีไ่ดต้ิดตัวไป (40 นาท)ี 

หลงัจากการสรุปทบทวนแลว้ แจกกระดาษและสีเทียนเพ่ือใชท้าํกจิกรรมศิลปะ ขอใหแ้ต่ละคนวาดภาพท่ีแสดงถงึส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสดุท่ี

เขาไดเ้รียนรูห้รือไดเ้ปล่ียนแปลงไปหลงัจากผ่านการอบรมครัง้นีแ้ลว้  

แต่ละคนเล่าใหก้ลุ่มฟังเก่ียวกบัภาพท่ีวาด เมื่อเล่าเสรจ็แลว้ใหว้างภาพนัน้ลงบนพืน้กลางกลุ่ม เหมอืนกบัการเอาฟืนเติมลงบนกอง

ไฟท่ีใหค้วามอบอุ่นแกค่รอบครวัในบา้นแห่งการเกือ้หนนุ เปิดโอกาสใหท้กุคนไดเ้ล่าตามความสมคัรใจ   

ใหเ้วลาผูเ้ขา้อบรม 15 นาทีสาํหรบัวาดภาพ และ 25 นาทีสาํหรบัเล่าเพ่ือแบ่งปันประสบการณ ์  
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ภาพที ่10. ภาพวาดตอนจบการอบรมจากการอบรมวิทยากรในฟิลิปปินส ์ 
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นิทาน: ซุปก้อนหนิ (15 นาท)ี 

ช่วงเวลาตอนจบการอบรมอาจเป็นเวลาท่ีอ่อนไหวมากสาํหรบัผูเ้ขา้อบรม หลายคนอาจกงัวลใจกบักา้วต่อไปท่ีจะตอ้งนาํการอบรม

หลกัสตูร PLH-YC นี ้และอาจรูส้กึเครียดจากการท่ีตอ้งจดัการกบัตารางการทาํงานและชวีิตเพ่ือท่ีจะไดม้าเขา้อบรมครัง้นีด้ว้ย   

เราเล่านิทานเร่ือง “ซุปกอ้นหิน” เพ่ือเป็นการเตือนใจผูเ้ขา้อบรมวา่เขามีองคป์ระกอบตา่ง ๆ ท่ีจาํเป็นทกุอย่างอยู่แลว้ ท่ีจะนาํเสนอ

การอบรมอยา่งดีท่ีสดุใหแ้กผู่ป้กครองและครอบครวั เขามคีู่มือวทิยากร มีบนัทึกจากการอบรม และท่ีสาํคญัท่ีสดุคือมเีพ่ือนท่ีอบรม

รว่มกนัคอยใหก้าํลงัใจ   

แมว้า่คณุจะเป็นคนนาํการอบรม แต่หลกัการทกุอย่าง กอ้นอิฐบล็อก และวิธีการแกปั้ญหา ลว้นมาจากผูเ้ขา้อบรม เพราะเขาเป็น

ผูเ้ชี่ยวชาญอยู่แลว้! 

นิทานเร่ือง “ซุปกอ้นหิน” จะนาํมาเล่าในตอนจบการอบรมนีด้ว้ย และจะอยู่ในหนา้ 290 ของคูม่ือวทิยากร ซึ่งเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการ

สรา้งชมุชน เอามาเล่าใหผู้เ้ขา้อบรมฟังเพ่ือช่วยใหเ้ขารูส้กึว่าเขาเป็นเจา้ของทกัษะ ความรู ้และปัญญาของตนเอง    

 

(นทิานพืน้บา้น เล่าโดย เจมี ่แมคลาเรน แลคแมน)  

ครัง้หน่ึงนานมาแลว้ มีหมู่บา้นแห่งหน่ึงท่ีสวยงามมาก คนในหมูบ่า้นนีม้ีความสขุอยู่เสมอ เพราะเขาไม่เคยขาดแคลนอะไรเลย เขามี

สตัวเ์ลีย้ง ผลไม ้ผกั เป็นหมู่บา้นท่ีอดุมสมบรูณม์าก เขาไม่เคยรูจ้กัความทกุขย์ากเลย  

แต่ต่อมาไม่นานก็เกดิภาวะแหง้แลง้ ฝนไม่ตกและสตัวเ์ลีย้งเริ่มตายลง เวลาแห่งความยากลาํบากคืบคลานเขา้มาเพราะขณะนี้

ชาวบา้นตา่งหิวโหย ผูค้นหยดุพดูคยุทกัทายกนัเพราะต่างคนตา่งก็หมกมุ่นอยู่กบัความทกุขข์องตนเอง  

วนัหน่ึงมีหญิงชราคนหน่ึงเดินเขา้มาในหมู่บา้น ทนูหมอ้สีดาํใบใหญ่ไวบ้นศีรษะ และสะพายถงุยา่มสีนํา้ตาลใบเล็ก เมื่อเธอมาถึง

กลางหมู่บา้น เธอวางหมอ้สีดาํใบใหญ่นัน้ลงบนพืน้ และนั่งพกัอยู่ขา้ง ๆ มนั ไมม่ีใครเห็นหญิงคนนีน้อกจากเดก็ชายตวัเล็ก ๆ คน

หน่ึงท่ีออกมาวิง่เล่นขา้งนอกในวนันัน้  

เมื่อเด็กชายมองเห็นหญิงชรา เขาเอ่ยปากถามว่า “คณุยาย เอาหมอ้สีดาํใบใหญ่มาทาํอะไรจ๊ะ?” “ยายกาํลงัจะทาํซุปกอ้นหินจะ้” 

หญิงชราตอบ เดก็ชายรูส้กึงนุงง เพราะไมเ่คยไดย้ินมาก่อนเลย วา่ใครจะเอากอ้นหินมาทาํซุปกินได ้ 

คงเป็นเพราะเด็กนอ้ยคนนีเ้ป็นเดก็ท่ีอยากรูอ้ยากเห็นและชอบสงสยั เขาจงึถามอีกว่า “ใหผ้มชว่ยคณุยายไหมครบั?” “ไดเ้ลยจะ้ ไป

ตกันํา้และเอาฟืนมาใหย้ายหน่อยนะ” เธอกล่าวตอบ  

เด็กชายจึงวิ่งไปเก็บฟืนในป่าละเมาะใกล ้ๆ และในขณะท่ีหญิงชรากาํลงัยุ่งกบัการก่อไฟอยู่ เขากว็ิง่ไปท่ีแม่นํา้แลว้ตกันํา้มาให ้

กว่าเขาจะหิว้ถงันํา้กลบัมา หญิงชรากก็่อไฟกองใหญ่เสรจ็แลว้  

เธอวางหมอ้ใบใหญ่สีดาํลงบนกองไฟ และเติมนํา้ลงไป แลว้เธอกล็ว้งมือลงไปในถงุย่ามสีนํา้ตาลใบเล็ก และหยิบเอากอ้นหินกลม ๆ  

สีขาวเป็นมนัวบั ออกมากอ้นหน่ึง เธอเอามนัวางลงไปในหมอ้สีดาํใบใหญ่ แลว้กเ็ริ่มคนนํา้ซุปในหมอ้พลางฮมัเพลงแม่ครวัเกา่แก่ไป

ดว้ยเบา ๆ 
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หลงัจากนัน้ไม่นานนํา้ก็เริ่มเดือด หญิงชราแลบลิน้เลียปากและพดูกบัเดก็ชายว่า “อืมม ์ มนัจะตอ้งเป็นซุปกอ้นหินท่ีอรอ่ยมากแน่

เลย”  

อีกสกัครูห่น่ึงคนอ่ืน ๆ เริม่สงัเกตเห็นกองไฟท่ีกลางหมู่บา้น จึงพากนัออกมาจากบา้นทีละคน ๆ เพ่ือดวู่าเกดิอะไรขึน้  

“ทาํอะไรกนัน่ะ?” ชายคนหน่ึงตะโกนถาม เดก็ชายตอบวา่ “คณุยายกาํลงัทาํซุปกอ้นหิน”  

ชาวบา้นท่ีอยู่รอบ ๆ ตา่งมองตากนัเล่ิกลั่ก ราวกบัวา่เขาไม่เคยไดย้ินมาก่อนเลย วา่มีอาหารท่ีเรียกว่าซุปกอ้นหินนีอ้ยู่ดว้ย  

ข่าวกระจายไปทั่วหมู่บา้นอยา่งรวดเรว็ ชาวบา้นทกุคนต่างออกมาจากบา้นเพ่ือมาดหูญิงชราสตไิม่ดีคนนีแ้ละซุปกอ้นหินของเธอ 

ขณะท่ีคนเริ่มทยอยกนัมาถงึ หญิงชราก็ยงัคนหมอ้ซุปของเธอและฮมัเพลงต่อไป  

เมื่อเธอสงัเกตเห็นว่ามีคนจาํนวนมากมารุมลอ้มดเูธอแลว้ จงึหยดุคนหมอ้ แลว้แกลง้เอาชอ้นตกันํา้ซุปมาชิมนิดหน่ึง พลางกล่าววา่ 

“อืม ์... ซุปน่ีจะตอ้งอรอ่ยมากทีเดียว แตม่นัขาดอะไรไปอย่างหน่ึงเท่านัน้ ถา้มีหวัหอมกจ็ะดีไม่นอ้ย ...”  

ผูห้ญิงคนหน่ึงมีหวัหอมอยู่สองสามหวัท่ีเธอเก็บไวน้านแลว้ มนัขนาดเล็กและเริ่มเห่ียวแลว้ แต่ยงัพอกินไดอ้ยู่ “ฉนัมีหวัหอมอยู่บา้ง

นะ” เธอเสนอตวั แลว้วิง่ไปเอาหวัหอมมาจากบา้น หั่นมนัเป็นชิน้บาง ๆ แลว้เติมลงไปในหมอ้สีดาํใบใหญ่ท่ีกาํลงัเดือดอยู่  

หลงัจากนัน้อีกนิดหน่อย หญิงชราก็ชมิซุปอีก “ใชเ่ลย ซุปหมอ้นีจ้ะตอ้งอรอ่ยมากแน่ ๆ แต่มนัยงัขาดอะไรไปบางอยา่ง ... ขอใหม้ีแค ่

...” 

“ผกั!” มีเสียงตะโกนออกมาจากกลุ่มคน “มนัตอ้งใส่ผกัมากกว่านี ้ฉนัมีผกัโขมอยู่บา้ง ไม่มากหรอก แต่เธอเอามาใชไ้ดเ้ลย” ชาวบา้น

อีกคนเอามนัฝรั่งเก่า ๆ มาสองหวั อีกบางคนมีกลํ่าปลี อีกคนมีกระเทียม แครอท ฟักทองลกูหน่ึง เกลือ ไก่ผอมแก่ๆ ตวัหน่ึง พรกินิด

หน่อย และเคร่ืองเทศ  

 (ถึงตอนนีค้นเล่าเร่ืองควรถามคนฟังว่าอยากเตมิลงในซุปอะไรอีกบา้ง)  

กล่ินหอมของซุปเริ่มลอยฟุง้ไปทั่วหมู่บา้น มีทาํใหช้าวบา้นคิดถึงวนัเกา่ ๆ เขาเริม่พดูคยุกนั แลกเปล่ียนเร่ืองราวขา่วสาร และ

แมก้ระทั่งหยอกลอ้กนั มเีสียงหวัเราะใหไ้ดย้ินอีกเป็นครัง้แรกหลงัจากไมเ่คยไดย้ินมานานแลว้  

ในท่ีสดุหญิงชราก็หยดุคน เธอชิมนํา้ซุปแลว้ประกาศดว้ยรอยยิม้ในดวงตาว่า “ซุปกอ้นหินนีเ้กือบใชไ้ดแ้ลว้ และมนัชา่งเยอะ

เหลือเกิน ฉนัอยากรูว้่าพวกเราจะมาชว่ยฉนักินใหห้มดไดไ้หม”  

ทกุคนรีบวิ่งกลบับา้นแลว้กลบัมาใหม่พรอ้มดว้ยชามและชอ้น แมว้่าจะมคีนจาํนวนมากทีเดียว แต่ก็พอมซีุปใหก้ินสาํหรบัทกุคน 

พวกเขากินกนัจนอ่ิม และมนัเป็นซุปกอ้นหินท่ีอรอ่ยท่ีสดุท่ีเขาเคยกนิมา  

เมื่อทกุคนอ่ิมแลว้ ชาวบา้นเอากลองและเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ออกมาและเริม่รอ้งเพลงและเตน้ราํกนั เขารอ้งและเตน้กนัจนพลบคํ่า 

หลงัจากนัน้ชาวบา้นจึงขอบคณุหญิงชราและออกเดินพลางพดูคยุกนัเพ่ือกลบับา้น และเป็นอีกครัง้หน่ึงท่ีมีเสียงหวัเราะและรอ้ง

เพลงลอยมาตามสายลมในเย็นนัน้  

ในขณะท่ีดวงดาวยามหวัคํ่าเริ่มเปล่งประกาย หญิงชราถกูทิง้ใหย้นือยู่คนเดยีวกลางหมูบ่า้น เธอเก็บกอ้นหินสีขาวใส่ในย่ามใบเล็ก

สีนํา้ตาล และยกหมอ้สีดาํใบใหญ่ขึน้ทนูหวั แลว้โดยไม่ไดก้ล่าวร ํ่าลาใคร  เธอเริม่ออกเดินไปตามทางเดินท่ีคดเคีย้วท่ีจะพาเธอ

ออกไปจากหมู่บา้น  
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แต่ก่อนท่ีจะเดินจากไป เดก็ชายเหลือบมาเห็นเธอเขา้และวิง่ตามออกมา “ทาํไมยายไปจากพวกเราละจ๊ะ?” เขาถาม  

“งานของฉนัท่ีน่ีเสรจ็แลว้จะ้” หญิงชราตอบ “แตเ่ราตอ้งการคนอยา่งยายมาช่วยเรานะ” เด็กชายพดู  

เธอลว้งมือเขา้ไปในถงุยา่มสีนํา้ตาลใบเล็กของเธอแลว้หยิบกอ้นหินสีขาวออกมายื่นใหเ้ด็กชาย “เธอมีเคร่ืองปรุงทกุอยา่งท่ีเธอ

ตอ้งการท่ีจะทาํซุปกอ้นหินอยู่แลว้” และเธอกเ็ดินจากไปชา้ ๆ บนถนนเสน้นัน้ เด็กชายมองตามและโบกมือจนเขาภาพเธอลบัตาไป   

ชาวบา้นในหมู่บา้นนัน้ไมเ่คยเห็นหญิงชราคนนัน้อีกเลย แต่ชวีิตในหมู่บา้นก็คงดาํเนินต่อไป ทัง้ในเวลาท่ีสบายท่ีสดุ และในยาม

ลาํบากท่ีสดุ พวกเขาไม่เคยสญูเสียความสมัพนัธร์ะหวา่งกนัอีกเลย เพราะเขาช่วยกนัทาํซุปกอ้นหินท่ีอรอ่ยท่ีสดุต่อไป  

จบ   

หน่วยการเรียนรู้ที ่21: ปิดการอบรม 

กิจกรรม: กิจกรรมแผ่เมตตา (10 นาท)ี 

ในตอนทา้ยของชั่วโมงนี ้ผูเ้ขา้อบรมจะไดเ้รียนรูก้ิจกรรมลดความเครียดอนัสดุทา้ย คือกจิกรรมแผ่เมตตา กจิกรรมนีจ้ะช่วยใหผู้เ้ขา้

อบรมสมัผสักบัความรูส้กึมเีมตตาต่อตนเองและครอบครวั เป็นการนาํใหเ้กิดความรูส้กึของการเสรจ็สิน้สมบรูณข์องกิจกรรม 

ในขณะเดียวกบัการเชื่อมโยงผูเ้ขา้อบรมกบัความรูส้กึเป็นสขุและสงบ  

กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมผ่อนคลายท่ีใชใ้นการอบรมหลกัสตูร PLH-YC และจะอยูใ่นหนา้ 294 ของคู่มือวทิยากร คณุควรฝึกทาํ

กิจกรรมนีด้ว้ยตวัเองเพราะคณุควรไดร้บัความเมตตาเป็นอย่างมากดว้ย! 

วิธีนํากิจกรรมแผ่เมตตา: 

ขอ้สงัเกต: ขอใหใ้ชบ้ทพูดขา้งล่างนีเ้ป็นแนวทางในการนาํกจิกรรม คณุควรหยดุเงยีบประมาณ 5 วนิาททีกุครัง้ทีม่ีคาํวา่ [หยดุ] ใน

บทพูด และในขณะทีห่ยดุอยู ่คณุควรปฏิบตัติามคาํสั่งไปดว้ย  

ขั้นตอนที ่1: การเตรียมตวั  

บางครัง้เมื่อเรารูส้กึเครียด โดดเดีย่ว หรือตอ้งการกาํลงัใจ การแผ่เมตตาใหต้นเองจะชว่ยไดม้าก  

กิจกรรมนีจ้ะชว่ยใหเ้รามั่นคงและอยู่กบัปัจจบุนัไดม้ากขึน้ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความรูส้กึเป็นสขุและความสมดลุ ช่วยเราใหจ้ดัการกบั

ความเครียด ความเจ็บป่วย และความลาํบาก [หยดุ] 

นั่งลงในท่าท่ีสบาย เทา้วางบนพืน้ทัง้สองขา้ง มือวางบนหนา้ตกั [หยดุ] 

หลบัตาลงถา้คณุสามารถทาํไดอ้ย่างสบาย [หยดุ] 

ขั้นที ่2: เร่ิมตระหนักรู้  

ถามตวัคณุเอง “ขณะนีฉ้นัรูส้กึอย่างไร?” [หยดุ] 

สงัเกตว่าคณุกาํลงัมคีวามคดิอะไรอยู่ สงัเกตว่ามนัเป็นความคิดทางลบหรือทางบวก [หยดุ] 

สงัเกตว่าอารมณข์องคณุเป็นอยา่งไร สงัเกตวา่มนัเป็นอารมณท่ี์น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ [หยดุ] 
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สงัเกตว่ารา่งกายคณุรูส้กึอยา่งไร มีความไม่สบายหรือรูส้กึเกรง็อยูบ่รเิวณไหน [หยดุ] 

ขั้นที ่3: เปิดรับความเมตตา 

สมัผสักบัหวัใจของคณุในลกัษณะท่ีเมตตาและอ่อนโยน คณุอาจเอามือหน่ึงทาบลงบนหนา้อกบรเิวณหวัใจ [หยดุ] 

ขอใหพ้ดูในใจกบัตวัเองดงัต่อไปนี ้[หยดุ] 

ขอใหฉ้นัมีความสงบในใจ [หยดุ] 

ขอใหฉ้นัปลอดภยั [หยดุ] 

ขอใหฉ้นัสขุภาพดี [หยดุ] 

ขอใหฉ้นัมีความสขุ [หยดุ] 

ขอใหฉ้นัรูส้กึว่ามคีนรกั [หยดุ] 

พดูซํา้ชา้ ๆ หน่ึงหรือสองครัง้ ทิง้ช่วงพอประมาณระหว่างแต่ละประโยค  

ถา้คณุสบายใจท่ีจะทาํได ้ คณุอาจแผ่ความเมตตานีไ้ปสู่ลกูของคณุ แฟนของคณุ ครอบครวั หรือใครก็ตามท่ีคณุใกลช้ิดอยูใ่นชวีิต

ขณะนี ้[หยดุ] 
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ขอใหเ้ธอมีความสงบในใจ [หยดุ] 

ขอใหเ้ธอปลอดภยั [หยดุ] 

ขอใหเ้ธอสขุภาพด ี[หยดุ] 

ขอใหเ้ธอมีความสขุ [หยดุ] 

ขอใหเ้ธอรูส้กึว่ามีคนรกั [หยดุ] 

พูดซํ้าชา้ ๆ หนึ่งหรือสองครัง้ ทิง้ช่วงพอประมาณระหว่างแต่ละประโยค  

 

ขัน้ที ่4: ขยายความรู้ตัวออกไป 

ปล่อยใหค้วามรูต้วัของคณุแผ่ขยายออกไปทั่วร่างกาย [หยดุ] 

ปล่อยใหค้วามรูต้วัของคณุแผ่ขยายออกไปดว้ยการรบัรูเ้สยีงทีเ่กดิขึน้ในหอ้ง [หยดุ] 

เมือ่คณุพรอ้มแลว้ ขอใหลื้มตา [หยดุ] 

 

ขัน้ที ่5: พิจารณาทบทวน  

ใชเ้วลาสกัครู่คดิทบทวนประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้  

เมือ่คณุพรอ้มแลว้ ขอใหลื้มตา [หยดุ] 

 

โปรดจาํไวว้า่คณุสามารถทาํกิจกรรมนีไ้ดต้ลอดเวลาเมือ่ไหร่ก็ตามทีค่ณุตอ้งการกาํลงัใจเพิม่เป็นพเิศษ  

วงกลมแห่งความชืน่ชม (5 นาท)ี 

ครัง้นีเ้ป็นวงกลมแห่งความชืน่ชมครัง้สดุทา้ย กระตุน้ใหผู้เ้ขา้อบรมสบตาและเรียกชื่อคนท่ีเขากาํลงัชมอยู่ การชมจะเป็นเร่ืองอะไรก็

ไดแ้ตข่อใหเ้ป็นการชมดว้ยความจรงิใจ  

ประกาศนียบัตร (15 นาท)ี 

การแจกประกาศนียบตัรการสาํเรจ็การอบรมใหแ้ก่ผูเ้ขา้อบรมเป็นการแสดงการรบัรูอ้ยา่งง่าย ๆ ถึงความสาํเรจ็ของเขาในการมา

เขา้อบรมในครัง้นี ้  

ขอบคณุและชมผูเ้ขา้อบรมในความมุง่มั่นของเขาท่ีไดม้าเป็นส่วนหน่ึงของการอบรมวิทยากร PLH-YC! 
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ภาพที ่11. วทิยากร PLH-YC ทีเ่พิ่งจบการอบรมในจังหวัดอดุรธานี ฉลองความสาํเร็จพร้อมกับประกาศนียบัตร! 
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ตอนทีส่าม: เอกสารเพิม่เติม  
  



 175 

เอกสารเพิ่มเติม 1: สไลดก์ารนาํเสนอการอบรมหลกัสตูร PLH-YC  

สไลด ์PowerPoint ของหลกัสตูร PLH-YC จะอยู่ใน Google drive ตามลิง้คต์่อไปนี:้ 

TO BE INSERTED 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1TdmcS8U7LBufDz4NgNTmKGnphdY3l3zp/view?usp=sharing
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เอกสารเพิ่มเติม 2: แบบฟอรม์ลงทะเบียนการมาเข้าอบรม 

ชื่อวิทยากร  สถานท่ีอบรม  

1.  หมู่บา้น/ตาํบล  

2.  จงัหวดั   

 

  การมาเขา้อบรมแต่ละชั่วโมง (โปรดขอใหผู้เ้ขา้อบรมเซ็นชื่อ) 

    1 2 3 4 5 6 7  8 

ชื่อ และ นามสกลุ อาย ุ
เพศ 

(ช/ญ) 

วนัท่ี:  

 

วนัท่ี:  

 

วนัท่ี:  

 

วนัท่ี:  

 

วนัท่ี:  

 

วนัท่ี:  

 

วนัท่ี:  

 

วนัท่ี: 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           
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8.           

 

 

  การมาเขา้อบรมแต่ละชั่วโมง (โปรดขอใหผู้เ้ขา้อบรมเซ็นชื่อ) 

    1 2 3 4 5 6 7  8 

ชื่อ และ นามสกลุ อาย ุ
เพศ 

(ช/ญ) 

วนัท่ี:  

 

วนัท่ี:  

 

วนัท่ี:  

 

วนัท่ี:  

 

วนัท่ี:  

 

วนัท่ี:  

 

วนัท่ี:  

 

วนัท่ี: 

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           
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เอกสารเพิ่มเติม 3: การสาํรวจข้อมูลสว่นตัวของวิทยากร  

จุดประสงคข์องแบบฟอร์มนีค้อืเพือ่ใหรู้จ้กัคณุมากขึน้อกีเล็กนอ้ย โปรดตอบคาํถามต่อไปนีใ้หค้รบทกุขอ้ในแต่ละหนา้โดยเตมิ

ขอ้ความในช่องว่าง หรือขีดกากบาทเลือกขอ้ทีต่รงกบัตวัคณุมากทีส่ดุ หากขอ้เลือกทีใ่หไ้วไ้มม่ีขอ้ไหนทีเ่หมาะกบัคณุ โปรดเตมิ

ขอ้ความในช่อง “อืน่ ๆ” เพือ่ใหร้ายละเอยีดทีเ่หมาะกบัตวัคณุมากกวา่  

ชื่อ    

นามสกลุ  

หน่วยงานตน้สงักดั   

พืน้ท่ี (ตาํบล อาํเภอ และจงัหวดั)   

วนัท่ี    

ข้อมูลเบือ้งตน้  

1. คณุอายก่ีุปี?  

2. เพศตามกาํเนิดของคณุคืออะไร? � ชาย 

� หญิง  

3. คณุพดูภาษาอะไรเป็นภาษาแรก?   

4. ภาษา และภาษาทอ้งถิ่นอะไรท่ีคณุพดูไดด้?ี  

 

 

5. ภาษา และภาษาทอ้งถิ่นอะไรท่ีคณุอ่านและเขยีนได?้  
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6. สถานภาพการสมรสของคณุคอือะไร? 

 

� หย่า/แยกกนัอยู่   

� หมา้ย  

� สมรส  

� อยู่ดว้ยกนัโดยไม่ไดจ้ดทะเบียน  

� โสด/ไม่เคยแตง่งาน  

 

� อ่ืน ๆ:____________________________ 

7. คณุเป็นผูป้กครองหรือผูเ้ลีย้งดเูด็กหรือไม่? � ใช ่

� ไม่ใช ่

8. หากคณุเป็นผูป้กครองหรือผูเ้ลีย้งดเูด็ก คณุมีเด็กท่ีตอ้ง

ดแูลก่ีคน?  

 

9. มีเด็กพกัอาศยัอยูใ่นบา้นเดียวกนักบัคณุก่ีคน?   

 

 

10. คณุมาจากชมุชนเดียวกนักบัครอบครวัท่ีมาเขา้รบัการ

อบรมในหลกัสตูร PLH-YC นีห้รือไม่?  

� ใช่  

� ไม่ใช่  

11. คณุมเีชือ้ชาติอะไร?   
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การทาํงาน  

12. ปัจจบุนัคณุมีงานทาํหรือไม่? 

 

� ไม่มีงานทาํ หรือ เป็นอาสาสมคัร  

� ทาํงานเตม็เวลา  

� ทาํงานบางเวลา  

� ทาํงานอย่างไม่เป็นทางการ หรือรบังานเฉพาะเร่ืองเป็นบางโอกาส  

13. หากปัจจบุนัคณุมีงานทาํอยู ่ คณุทาํงาน

สปัดาหล์ะก่ีชั่วโมง?  

 

14. หากปัจจบุนัคณุมงีานทาํอยู ่ คณุมีอาชพี

อะไร? 

� นกัสงัคมสงเคราะห ์

� ครูผูช้่วย  

� ผูใ้หค้าํปรกึษา  

� นกัจิตวิทยา  

� ครู  

� พนกังานดแูลเดก็  

� ฝ่ายบรหิาร/ธุรการ  

� พยาบาล  

� อาสาสมคัรสาธารณสขุในชมุชน  

� เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุ  

� อ่ืน ๆ:___________________ 

15. งานท่ีคณุทาํอยู่ในปัจจบุนัอยู่ในประเภท

ไหน?  

(เลือกตอบไดม้ากกว่าหนึ่งขอ้สาํหรบัคาํถาม

นี)้ 

� การศกึษา 

� องคก์รไม่แสวงกาํไร  

� สขุภาพจิต  

� การดแูลเด็ก  

� อ่ืน ๆ: _____________ 

� บรกิารสวสัดิการสงัคม  

� บรกิารสขุภาพ  

� วิชาการ  

  

16. คณุทาํงานอย่างอ่ืนในชมุชนอีกไหม? ถา้

ทาํ กรุณาใหร้ายละเอียดดว้ย 

� ทาํ 

� ไม่ไดท้าํ 

17. ถา้คณุทาํงานอย่างอ่ืนในชมุชนอีกกรุณา

ใหร้ายละเอียดดว้ย 

งานอยา่งอ่ืนในชมุชนท่ีคณุทาํ: 
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การศึกษา 

18. การศกึษาระดบัสงูสดุท่ีคณุไดร้บัคอือะไร? � ไม่เคยเขา้เรียนในโรงเรียน   

� เรียนระดบัประถมศกึษาแตไ่ม่จบ  

� เรียนจบระดบัประถมศกึษา (ป. 6)  

� เรียนจบระดบัมธัยมตน้ (ม. 3) 

� เรียนจบระดบัมธัยมปลาย (ม. 6) 

� เรียนจบระดบัอาชวีศกึษา   

� เรียนจบระดบัอนปุรญิญา  

� เรียนจบระดบัปรญิญาตรี 

� เรียนจบระดบัสงูกวา่ปรญิญาตรี 

� อ่ืน ๆ: __________________________ 

19. นอกจากการอบรม PLH-YC ครัง้นีแ้ลว้ คณุเคยเขา้

อบรมในหวัขอ้ต่อไปนีห้รือไม่? (ตอบไดม้ากกวา่หน่ึงขอ้)  

� การเป็นวิทยากรนาํการอบรมดา้นการใหค้วามรูแ้กผูใ้หญ่หรือ

เยาวชน  

� พฒันาการเดก็  

� การเป็นวิทยากรนาํการอบรมในชมุชน  

� การคุม้ครองเด็ก  

ประสบการณใ์นการทาํงานกับเด็กและครอบครัว  

20. นอกจากการเป็นผูป้กครองหรือผูด้แูลเด็กแลว้ คณุมี

ประสบการณใ์นการทาํงานหรือเป็นอาสาสมคัรทาํงานกบั

เด็ก เยาวชน หรือครอบครวับา้งหรือไม่?  

� มี 

� ไม่มี  

21. หากมี กรุณาบอกวา่คณุเคยมีประสบการณเ์ช่นนีม้าก่ี

ปี  

จาํนวนปีท่ีเคยมีประสบการณ:์ 
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22. ในการทาํงานหรือเป็นอาสาสมคัร ทาํงานกบัเด็ก 

เยาวชน หรือครอบครวันี ้คณุทาํหนา้ท่ีหรือมีบทบาทอะไร?  
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ประสบการณแ์ละทัศนคติต่อการเป็นวิทยากร  

23. คณุเคยมีประสบการณก์ารนาํเสนอการอบรมต่อคนเป็น

กลุ่มหรือไม่?  

� เคย 

� ไม่เคย  

29. ถา้คณุเคยมีประสบการณก์ารนาํเสนอการอบรมต่อคน

เป็นกลุ่ม คณุเคยทาํมาแลว้ก่ีปี?  

หมายเหต:ุ เตมิ “0” หากไม่เคยมปีระสบการณม์าก่อน  

จาํนวนปีของประสบการณนี์:้ ______ 

24. คณุรูส้กึมั่นใจแค่ไหนในการพดูต่อหนา้กลุม่คน?  � มั่นใจมาก  

� มั่นใจพอประมาณ  

� ไม่มั่นใจเลย  

25. คณุรูส้กึสบายใจแค่ไหนท่ีจะนาํกลุ่ม?  � สบายใจมาก  

� สบายใจพอประมาณ  

� ไม่สบายใจเลย  

26. คณุคิดว่าวิธีไหนดีท่ีสดุในการนาํเสนอการอบรมสาํหรบั

ผูป้กครองและเด็ก? 

� นาํแบบบรรยาย  

� นาํแบบเป็นการเรียนรูอ้ยา่งมีส่วนรว่ม   

� การผสมผสานทัง้สองแบบเขา้ดว้ยกนั  

27. คณุคิดว่าประสบการณส์าํคญัมากกวา่คู่มือหลกัสตูรมาก

แค่ไหน? 

� l ประสบการณส์าํคญัมากกวา่การทาํตามคู่มือของ

หลกัสตูร  

� การทาํตามคู่มือของหลกัสตูรสาํคญัมากกวา่ประสบการณ ์

� ประสบการณแ์ละการทาํตามคูม่อืของหลกัสตูรสาํคญัพอ 

ๆ กนั  

28. คณุเคยมีประสบการณใ์นการนาํเสนอการอบรมในชมุชน

หรือไม่? 

� เคย 

� ไม่เคย  

29. ถา้คณุเคยมีประสบการณใ์นการนาํเสนอการอบรมใน

ชมุชน คณุเคยทาํมาแลว้ก่ีปี?  
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หมายเหต:ุ เตมิ “0” หากไม่เคยมปีระสบการณม์าก่อน จาํนวนปีของประสบการณนี์:้ ______ 

ประสบการณใ์นการเป็นวิทยากร  

30. คณุเคยมีประสบการณก์ารนาํเสนอการอบรมทกัษะ

การเลีย้งดเูด็กหรือไม?่  

� เคย 

� ไม่เคย  

31. ถา้คณุเคยมีประสบการณก์ารนาํเสนอการอบรม

ทกัษะการเลีย้งดเูด็กมาก่อน คณุเคยใชห้ลกัสตูรอะไรใน

การอบรม? 

 

1.___________________________________ 

 

2.___________________________________ 

 

3.___________________________________ 

32. ถา้คณุเคยมีประสบการณก์ารนาํเสนอการอบรม

ทกัษะการเลีย้งดเูด็กมาก่อน คณุเคยทาํแลว้ก่ีครัง้สาํหรบั

แต่ละหลกัสตูร?  

 

 

 

1. ชื่อหลกัสตูร: ___________________ 

 

จาํนวนครัง้ท่ีเคยนาํการอบรม: _____ 

 

2. ชื่อหลกัสตูร: ___________________ 

 

จาํนวนครัง้ท่ีเคยนาํการอบรม: _____ 

 

3. ชื่อหลกัสตูร: ___________________ 

 

จาํนวนครัง้ท่ีเคยนาํการอบรม: _____ 
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33. คณุเคยมีประสบการณก์ารนาํเสนอการอบรมทกัษะ

การเลีย้งดเูด็กโดยใชห้ลกัสตูร PLH-YC มาก่อนหรือไม่? 

� เคย 

� ไม่เคย 

34. ถา้คณุเคยมีประสบการณก์ารนาํเสนอการอบรม

ทกัษะการเลีย้งดเูด็กโดยใชห้ลกัสตูร PLH-YC มาก่อน คณุ

เคยทาํแลว้ก่ีครัง้? 

 

ประสบการณใ์นการเป็นวิทยากร  

 

35. คณุเคยไดร้บัการอบรมใหเ้ป็นวิทยากรในหลกัสตูร 

PLH-YC มาก่อนหรือไม่? 

� เคย 

� ไม่เคย  

35. ถา้เคย ใครเป็นผูจ้ดัการอบรม?    

35. ไม่วา่คณุจะเคยไดร้บัการอบรมใหเ้ป็นวิทยากรใน

หลกัสตูร PLH-YC มาก่อนหรือไม่ก็ตาม คณุมั่นใจใน

ความสามารถของตนเองท่ีจะนาํเสนอการอบรมมากนอ้ย

เพียงใด? 

� มั่นใจมาก  

� มั่นใจพอประมาณ  

� ไม่มั่นใจเลย  

36. คณุมคีวามมั่นใจมากเพียงใดท่ีจะบรหิารจดัการเวลา

เพ่ือท่ีจะนาํเสนอการอบรม PLH-YC ไปในขณะท่ีจะตอ้ง

รบัผิดชอบงานประจาํของคณุไปดว้ย? 

� มั่นใจมาก  

� มั่นใจพอประมาณ  

� ไม่มั่นใจเลย 

ความเชื่อและทัศนคติ  

40. คณุเชื่อไหมว่าการอบรมในหลกัสตูร PLH-YC น่าจะ

ส่งผลดีต่อเดก็และครอบครวั?  

� เชื่อ  

� ไม่เชื่อ 

� ไม่แน่ใจ  

41. คณุเห็นดว้ยกบัขอ้ความต่อไปนีม้ากนอ้ยเพียงใด: 

 

� เห็นดว้ยมาก  

� เห็นดว้ย  

� ไม่แน่ใจ  
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การทีจ่ะเลีย้งดูเดก็ใหเ้ตบิโตหรือไดร้บัการศกึษาอยา่ง

เหมาะสม เดก็จาํเป็นตอ้งถกูลงโทษทางร่างกายบา้ง  

� ไม่เห็นดว้ย 

� ไม่เห็นดว้ยมาก 

42. คณุเห็นดว้ยกบัขอ้ความต่อไปนีม้ากนอ้ยเพียงใด: 

 

เพือ่เป็นการอบรมสั่งสอน การตะโกนดดุา่ ทาํใหไ้ดอ้าย 

หรือใชค้าํหยาบคายกบัเดก็บา้ง บางครัง้ก็จาํเป็น  

� เห็นดว้ยมาก  

� เห็นดว้ย  

� ไม่แน่ใจ  

� ไม่เห็นดว้ย 

� ไม่เห็นดว้ยมาก 

เอกสารเพิ่มเติม 4: สถานการณส์มมุติสาํหรับการพดูคุยเร่ืองกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่้าน  

สถานการณส์มมุติสาํหรับการพูดคุยเร่ืองกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่้าน – วันที ่2 

1. สถานการณ ์ (ผูป้กครองของเด็กชายอาย ุ 9 ขวบ): ลกูไม่ตอ้งการใชเ้วลาอยูก่บัฉนัเลยในสปัดาหท่ี์ผ่านมานี ้ ฉนัรูส้กึหงดุหงิด

และไม่พอใจ   

2. สถานการณ ์(ผูป้กครองของเดก็หญิงอาย ุ6 ขวบ): ตอนท่ีเราใชเ้วลาอยูด่ว้ยกนัตามลาํพงั ฉนัเล่นเกมกบัลกู แลว้ฉนัเป็นฝ่าย

ชนะ ลกูไม่พอใจ ฉนัเลยสอนเขาว่าครัง้ต่อไปตอ้งพยายามใหม้ากกวา่นี ้ 

3. สถานการณ ์(ผูป้กครองของเดก็ชายอาย ุ7 ขวบ): ฉนัถามลกูว่าอยากทาํอะไรระหว่างเวลาท่ีเราอยู่ดว้ยกนัตามลาํพงั ลกูอยาก

ดทีูวี ฉนัก็ยอมรบัการตดัสินใจของเขา และนั่งดทีูวีอยู่ขา้งเขา แต่ฉนัไม่พอใจกบัการเลือกของเขาเลย  

4. สถานการณ ์ (ผูป้กครองของเด็กหญิงอาย ุ4 ขวบ): ฉนัไม่มีเวลาท่ีจะอยู่ตามลาํพงักบัลูกเลย เพราะตอ้งออกไปทาํงานแตเ่ชา้

มาก และกว่าจะกลบัมาถงึบา้นลกูก็เขา้นอนไปแลว้  

5. สถานการณ ์(พ่อของเด็กหญิงอาย ุ5 ขวบ): ผมถามลกูวา่อยากทาํอะไร ลกูบอกว่าอยากเตน้ราํ ผมรูส้กึขดัเขินเวลาเตน้กบัลกู 

แต่ก็ยอมทาํ เมื่อเตน้เสรจ็ลกูเขา้มากอดผม  

6. สถานการณ ์(ผูป้กครองของเด็กหญิงอาย ุ3 ขวบ): เราเล่นตุ๊กตาดว้ยกนั หลงัจากหมดเวลา 5 นาทีแลว้ ฉนับอกลกูว่าตอ้งไป

ทาํอาหารเย็นละ ลกูทาํท่าประหลาดใจท่ีเวลาหมดเรว็ และกเ็ริ่มรอ้งใหง้อแง ลกูอยากไดเ้วลาจากฉนัมากกว่านี ้ แต่ฉนัใหเ้ขา

ไม่ได ้  

7. สถานการณ ์ (ผูป้กครองของเดก็ชายอาย ุ 2 ขวบ): ลกูไม่ยอมทาํกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงนาน เราเริ่มจากการเล่นโยนลกู

บอลก่อน แลว้เขาก็อยากใชสี้เทียนวาดรูป แลว้ก็อยากเล่นของเล่น ฉนัไล่ตามไม่ทนัเลย! 

8. สถานการณ ์(ผูป้กครองท่ีมีลกู 4 คน): การใชเ้วลาตามลาํพงักบัลกูหน่ึงคนเป็นเร่ืองยากสาํหรบัฉนั เพราะฉนัมีลกูส่ีคนและทกุ

คนตอ้งการความสนใจจากฉนั หากฉนัจะใชเ้วลาตามลาํพงักบัทกุคนพรอ้มกนัทีเดียวเลยจะไดไ้หม?  
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สถานการณส์มมุติสาํหรับการพูดคุยเร่ืองกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่้าน – วันที ่3 

1. สถานการณ ์(ผูป้กครองของเด็กชายอาย ุ4 ขวบ): ฉนัไม่อยากใหล้กูไปเล่นบนถนน เมื่อกลบัถึงบา้นคืนก่อน ฉนัเห็นเขาเล่นอยู่

ในบา้น ฉนัจึงบอกเขาวา่ “ขอบใจมากเลยลกูอม ท่ีลกูไม่ไดไ้ปเล่นท่ีถนนหนา้บา้น!” 

2. สถานการณ ์(ผูป้กครองของเด็กหญิงอาย ุ2 ขวบ): การอาบนํา้ใหล้กูคนนีต้อนกลางคืนเป็นเร่ืองยากมากเลย ฉนัจงึบอกลกูว่า

ถา้อาบนํา้โดยไมง่อแงจะเล่านิทานก่อนนอนเพ่ิมใหอี้กเร่ืองหน่ึง ลกูก็อาบนํา้อยา่งดี แต่แลว้ฉนัก็ลืมเล่านิทานให ้เพราะมวัแต่

ไปดแูลลกูชายคนเล็กท่ียงัแบเบาะอยู่  

3. สถานการณ ์(พ่อของเด็กหญิงอาย ุ8 ขวบ): ฉนับอกลกูสาวไวว้่าถา้เขาทาํการบา้นทกุวนัตดิต่อกนัหน่ึงเดือนจะซือ้จกัรยานให้

คนัหน่ึง แต่เขาก็หมดโอกาสไปเพราะสปัดาหท่ี์แลว้ลืมทาํการบา้นหน่ึงวนั  

4. สถานการณ ์(ผูป้กครองของเด็กชายอาย ุ3 ขวบ): ฉนัพยายามกาํหนดระเบียบในบา้นวา่จะดื่มนํา้อดัลมหรือนํา้ผลไมไ้ดเ้ฉพาะ

ตอนเวลากินอาหารเย็นเท่านัน้ แต่สามีฉนับอกว่าเขาจะใหล้กูดืม่ตอนไหนก็ไดเ้พราะเขาเป็นคนจา่ยเงินซือ้มาเอง เขาเอานํา้

ผลไมใ้หล้กูดื่มก่อนนอน แลว้ลกูก็ฉ่ีรดท่ีนอน ฉนัโกรธมากจนตอ้งสั่งใหเ้ขาเอาผา้ปท่ีูนอนลกูไปซกัเอง  

5. สถานการณ ์(ผูป้กครองของเดก็หญิงอาย ุ6 ขวบ): ลกูสาวฉนัรอ้งงอแงขอเงินไปซือ้ขนม แต่ฉนับอกเขาวา่ไม่ใหเ้พราะมนัเป็น

เวลาก่อนกินขา้วเย็น เขารอ้งงอแงต่อไป ฉนัก็เลยใชว้ิธีเพิกเฉย เมื่อลกูเงียบแลว้ ฉนัจึงพดูว่า “ดมีากท่ีลกูหยดุรอ้ง” แลว้ฉนัก็

ใหเ้งินเขาไปซือ้ขนมเพ่ือเป็นรางวลั  
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สถานการณส์มมุติสาํหรับการพูดคุยเร่ืองกิจกรรมทีม่อบหมายให้ไปทาํทีบ่้าน – วันที ่4 

1. สถานการณ ์ (ผูป้กครองของเด็กชายอาย ุ 9 ขวบ): ฉนัพยายามกาํหนดระเบียบในบา้นวา่ everyone must have dinner 

together every day during the week but then I forgot on Monday and Tuesday! 

2. สถานการณ ์ (ผูป้กครองของเด็กหญิงอาย ุ 2 ขวบ): ฉนักาํหนดระเบียบในบา้นไวว้า่เวลาฉนักาํลงัพดูโทรศพัทจ์ะตอ้งไม่มีใคร

ตะโกนเสียงดงั แต่ลกูของฉนัมกัลืมตลอดและมนัทาํใหฉ้นัโมโห ฉนัไม่รูว้่าจะทาํอยา่งไรใหเ้ธอหยดุส่งเสียงดงัได ้ 

3. สถานการณ ์(พ่อของเดก็หญิงอาย ุ6 ขวบ): ฉนัอยากเล่าใหฟั้งเร่ืองการช่วยกนัทาํความสะอาดหลงักินอาหารเย็น ฉนับอกลกู

สาววา่ระเบียบใหมใ่นบา้นคือใหล้กูช่วยพ่อเก็บโต๊ะหลงักินขา้วเยน็ เราทาํใหม้นัเป็นเกมสนกุเวลาช่วยกนัเก็บจานและ

ชอ้นสอ้ม ฉนับอกใหล้กูเช็ดโต๊ะ แลว้ฉนัก็ใหร้างวลัลกูโดยใชเ้วลาตามลาํพงักบัลกูเพ่ิมขึน้และเราเปิดเพลงแลว้เตน้ไปดว้ยกนั  

4. สถานการณ ์(แม่ของเดก็หญิงอาย ุ3 ขวบ): ฉนัอยากเริ่มทาํใหก้ารเขา้นอนเป็นกิจวตัรประจาํวนัท่ีสมํ่าเสมอ แต่ในบา้นของเรา

มนัเสียงดงัและวุ่นวายกนัมาก ทกุคนแยง่กนัพดู เปิดทีวเีสียงดงั และฉนัไม่สามารถทาํใหล้กูสงบได ้ 

5. สถานการณ ์ (แม่ของเดก็ชายอาย ุ7 ขวบ): ฉนัพยายามคยุกบัลกูเร่ืองการชว่ยกนัรบัผิดชอบงานในบา้น เพ่ือใหเ้ขาไดช้่วยฉนั

ทาํบา้ง แต่เขาบ่นวา่เขามกีารบา้นเยอะและไม่มเีวลาไดพ้กัหรือเล่นสนกุเลย  

6. สถานการณ ์ (แม่ของเดก็หญิงอาย ุ 4 ขวบ): ฉนัพยายามกาํหนดระเบียบในบา้นเพ่ือจาํกดัเวลาการดทีูวี แต่ก็มคีนเปิดทีวีไว้

ตลอดเวลา และผูใ้หญ่คนอ่ืน ๆ ในบา้นคิดว่ามนัเป็นกฎท่ีไม่สมเหตผุล  
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เอกสารเพิ่มเติม 5: ขอ้มลูส่วนตวัของผูเ้ขา้อบรม  

โปรดใชแ้บบฟอรม์นีเ้พ่ือเก็บขอ้มลูเป็นรายสปัดาหส์าํหรบัแต่ละครอบครวัท่ีมาเขา้อบรมหลกัสตูร PLH-YC ขอ้มลูท่ีไดจ้ะนาํไปใช้

เพ่ือช่วยประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิขึน้ และปัญหาหรือความทา้ทายท่ีครอบครวัตอ้งเผชิญในระหว่างการอบรม ขอ้มลูท่ีบนัทึก

ไวใ้นแบบฟอรม์นีจ้ะถือเป็นความลบัและเฉพาะคนท่ีทาํงานในโครงการนีเ้ท่านัน้ท่ีจะเขา้ถึงขอ้มลูนีไ้ด ้ 

ชื่อของผูป้กครอง/ผูด้แูลเดก็:  

ชื่อเล่นเดก็:  

ท่ีอยู่:  

เบอรโ์ทรศพัท:์  เพศของเดก็: ช ญ 
อายขุอง

เด็ก: 
 

ชื่อวิทยากร:  

สถานท่ีอบรม:  

การไปเย่ียมบ้านก่อนการอบรม 
ไดพ้ดูคยุกนัเร่ืองนีข้ณะเยี่ยม

บา้นหรือไม่? 
วนัท่ีไปเยี่ยมบา้น: 

ใช ่ ไม่ใช ่

คู่มือผูป้กครอง  
 

 

 

 

การมาเขา้อบรมตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือเร่ืองการเดินทางหรือไม ่ 
  

วนัและเวลาในสปัดาหท่ี์กาํหนดเป็นเวลาใหม้าเขา้อบรมเป็นกลุ่ม  
 

 

 

 

การส่งขอ้ความประจาํสปัดาหโ์ดยใช ้LINE หรือ SMS 
 

 

 

 

บนัทึกจากการเยี่ยมบา้น: 

 

 

 

 เป้าหมายทีผู้่ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กกาํหนด (เป็นเชงิบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง) 
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การไปเย่ียมบ้านผู้ปกครองทีข่าดการอบรม  

วนัท่ีไปเยี่ยมบา้น: หมายเหต:ุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทกึเพิ่มเติม 
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เอกสารเพิ่มเติม 6: แบบฟอรร์ายงานของวิทยากรเพื่อการสอนงาน  

โปรดใชเ้นือ้ท่ีต่อไปนีเ้พ่ือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดขึน้ในชั่วโมงการอบรม  

สรุปการมาเข้าอบรมในแต่ละคร้ัง                                                                           ครั้งที:่  

1.  จาํนวนผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเดก็ทีม่าเข้าอบรมในชั่วโมงนี ้  

   

2.  คุณสามารถทาํกิจกรรมไดค้รบตามทีก่าํหนดไว้ในตารางหรือไม่? (วงรอบคาํตอบ) ใช ่ ไม่ 

3.  ถ้าคุณทาํกิจกรรมบางอย่างไม่เสร็จ เป็นเพราะอะไร?  
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วิทยากร 1 สรุปทบทวน 

โปรดเติมข้อความในแบบฟอร์มนีห้ลังจบช่ัวโมงการอบรมทันที  
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ชื่อวทิยากร:  

1. มีอะไรทีเ่ป็นจุดเดน่ทีน่่าพอใจสาํหรับคณุหรือผู้ปกครองคนหน่ึงในชั่วโมงนี?้ 

 

 

 

 

2. มีอะไรทีเ่ป็นปัญหาหรือความท้าทายสาํหรับคุณหรือผู้ปกครองคนหน่ึงในชั่วโมงนี?้ 

 

 

 

 

3. มีผู้ปกครองพูดถึงประสบการณท์ีไ่ม่ดีในชั่วโมงกอ่นหน้านีห้รือไม่? หากมีกรุณาบอกชือ่ผู้ปกครองและให้รายละเอีย

ของประสบการณน้ั์น 

 

 

 

 

 

4. โปรดใหค้าํแนะนําว่ามีอะไรในการอบรมนีท้ีน่่าจะปรับปรุงบ้าง: 
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วิทยากร 2 สรุปทบทวน 

โปรดเติมข้อความในแบบฟอร์มนีห้ลังจบช่ัวโมงการอบรมทันที  
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ชื่อวทิยากร:  

1. มีอะไรทีเ่ป็นจุดเดน่ทีน่่าพอใจสาํหรับคณุหรือผู้ปกครองคนหน่ึงในชั่วโมงนี?้ 

 

 

 

 

2. มีอะไรทีเ่ป็นปัญหาหรือความท้าทายสาํหรับคุณหรือผู้ปกครองคนหน่ึงในชั่วโมงนี?้ 

 

 

 

 

3. มีผู้ปกครองพูดถึงประสบการณท์ีไ่ม่ดีในชั่วโมงกอ่นหน้านีห้รือไม่? หากมีกรุณาบอกชือ่ผู้ปกครองและให้รายละเอีย

ของประสบการณน้ั์น 

 

 

 

 

 

4. โปรดใหค้าํแนะนําว่ามีอะไรในการอบรมนีท้ีน่่าจะปรับปรุงบ้าง: 
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เอกสารเพ่ิมเติม 7: รายงานสาํหรับวิทยากร (ตัวอย่างสาํหรับชั่วโมงที ่1) 

 

ชื่อวทิยากร  สถานทีฝึ่กอบรม: วนัท่ี: 

1. จาํนวนคนท่ีลงทะเบียนไว:้  

2. จาํนวนคนท่ีมาเขา้อบรม: 

 

ชั่วโมงที ่1: การใช้เวลาอยู่ตามลาํพังกับเดก็ 

ทาํจนเสร็จ

หรือไม่? 

ใช่ ไม่ใช ่

การต้อนรับ  

1. กล่าวตอ้นรบั     

2. หยดุพกัสกัครู ่   

3. การบรหิารรา่งกาย    

4. อธิบายภาพรวมของการอบรม    

5. ขอ้ตกลงเบือ้งตน้    

6. เป้าหมายของผูป้กครอง    

บทเรียนหลกั: การ

ใช้เวลาตามลาํพังกับ

เด็ก  

7. เร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบ เร่ืองท่ี 1   

8. เร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบ เร่ืองท่ี 2   

9. เร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบ เร่ืองท่ี 3   

10. การอภิปรายกลุม่: การใชเ้วลาตามลาํพงักบัเดก็    

11. ฝึกปฏิบตั:ิ การใชเ้วลาตามลาํพงักบัเดก็ และใชเ้ทคนิคการเล่นโดยใหเ้ดก็

เป็นฝ่ายนาํและพูดตามทีค่ณุมองเห็น  

  

12. การอภิปรายกลุม่เก่ียวกบัการฝึกปฏิบตัิท่ีไดท้าํไป    

คู่ฝึก PLH  13. การกาํหนดคู่ฝึกในการอบรม PLH    

กิจกรรมทีบ่้าน  14. งานท่ีมอบหมายใหไ้ปทาํท่ีบา้น    

ปิดชั่วโมงการอบรม  

15. สรุปย่อกิจกรรมหลกัของชั่วโมงการอบรม   

16. แจกคูม่ือผูป้กครอง    

17. ขอบคณุและชมผูป้กครอง    

18. พดูถึงชั่วโมงต่อไปและกิจกรรมท่ีจะตอ้งทาํท่ีบา้น    

19. ขอบคณุและชมผูป้กครอง   
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เอกสารเพิ่มเติม 8: เคร่ืองมือประเมินวิทยากร  

ตอนทีห่น่ึง: ภาพรวม 

เคร่ืองมือประเมินวิทยากรนีไ้ดร้บัการพฒันาขึน้เพ่ือใชป้ระเมินวา่วทิยากรมีทกัษะและความรูท่ี้จาํเป็นและสามารถนาํการอบรมได้

อย่างมีคณุภาพและแม่นตรงตามหลกัสตูรหรือไม่ และเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการออกประกาศนียบตัรรบัรองบคุคลท่ีไดแ้สดงให้

เห็นความสามารถแลว้วา่จะนาํการอบรมหลกัสตูร PLH-YC ไดอ้ยา่งประสพความสาํเรจ็  

ผูท่ี้จะเติมขอ้ความในแบบฟอรม์นีจ้ะตอ้งเป็นคนท่ีไดร้บัการฝึกอบรมใหส้ามารถทาํการประเมินและใหค้ะแนนไดแ้ลว้ (คือเป็น

วิทยากรฝึกอบรมหรือ trainer ของหลกัสตูร PLH-YC) และควรใชใ้นการประเมินการทาํงานของวทิยากร โดยการดวูิดีโอ หรือนั่งดู

การอบรมในสถานการณจ์รงิ แบบฟอรม์นีย้งัมีจดุประสงคเ์พ่ือชว่ยใหว้ิทยากรเขา้ใจระดบัความสามารถของตนเองเพ่ือท่ีจะ

ปรบัปรุงใหท้าํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้   

ส่วนแรกจะเนน้ท่ีกิจกรรมหลกัในการอบรมต่อไปนี:้ 

1. การพดูคยุกนัเร่ืองกจิกรรมท่ีมอบใหไ้ปทาํท่ีบา้น  

2. เร่ืองเล่าพรอ้มภาพประกอบ  

3. การฝึกทกัษะ  

ส่วนท่ีสองจะเนน้ท่ีทกัษะสาํคญัของกระบวนการนาํการอบรม: 

1. การทาํพฤตกิรรมใหเ้ป็นแบบอย่าง  

2. การใชห้ลกัการยอมรบั สาํรวจ เชื่อมโยง และฝึกปฏิบตัิ  

3. ทกัษะการเป็นผูน้าํการเรียนรูแ้บบรว่มมือกนั   

ในขณะทาํการประเมิน ส่ิงท่ีควรเนน้ก็คือ ควรมุ่งใหค้วามสนใจท่ีการปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งวิทยากรกบักลุ่ม โดยใหส้งัเกตทัง้การ

ส่ือสารดว้ยคาํพดูและภาษาท่าทาง  

ในขณะท่ีเติมขอ้ความในแบบฟอรม์ ควรตรวจสอบใหม้ั่นใจวา่ไดเ้ตมิขอ้มลูเบือ้งตน้ของวิทยากรท่ีกาํลงัไดร้บัการประเมินอย่าง

ครบถว้นดว้ย เช่น ชื่อ วนัท่ีผูป้ระเมินไปสงัเกตการณก์ารอบรม ลาํดบัท่ีของชั่วโมงการอบรม และกจิกรรมท่ีวิทยากรกาํลงันาํอยู่  

กรุณาทาํแบบประเมินใหเ้สรจ็ ใหค้ะแนนรวม และสรุปย่อดา้นท่ีเป็นความเขม้แข็งหรือจดุเด่นของวิทยากร และใหค้าํวจิารณอ์ย่าง

สรา้งสรรคส์าํหรบัส่วนท่ีอาจปรบัปรุงไดอี้กในการนาํการอบรมในอนาคต หากจาํเป็นใหเ้ขียนขอ้สงัเกตหรือความคิดเห็นใส่กระดาษ

เพ่ิมเติมอีก  

ก่อนการประเมินแต่ละชั่วโมงการอบรม ผูป้ระเมินควรอ่านทบทวนเนือ้หาของชั่วโมงนัน้จากคูม่ือวทิยากรเสียก่อน ขอใหต้รวจสอบ

ความสามารถของวิทยากรในการเตรียมการอบรม วสัดอุปุกรณท่ี์ใชใ้นการอบรม และอ่านรายงานของวิทยากรจากชั่วโมงก่อนหนา้

นีด้ว้ย การทาํเช่นนีจ้ะช่วยใหก้ารประเมินของคณุถกูตอ้งและเชื่อถือได ้ 
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เอกสารเพิ่มเติม 9: แบบสอบถาม ก่อน-หลัง การอบรม  

หมายเหต:ุ ควรใชแ้บบสอบถามนีก้บัผูป้กครองในขณะทีเ่ร่ิมโครงการอบรม   

ขอ้มลูการตดิต่อของผูเ้ขา้อบรม  

ชื่อ   

 

นามสกลุ   

 

ท่ีอยู ่  

 

หมู่บา้น/ตาํบล  

 

อาํเภอ จงัหวดั  

 

เบอรโ์ทรศพัท ์  

 

ชื่อเดก็ (เติมหลงัจากท่ี

กาํหนดโดยผูป้กครอง

หรือผูด้แูลเด็กแลว้) 

 

 

 

ขอ้มลูการตดิต่อของผูส้มัภาษณ ์ 

ชื่อ  

 

นามสกลุ  

 

เบอรโ์ทรศพัท ์  

 

หน่วยงานตน้สงักดั   

 

สาํคญัมาก!!! 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหสัประจาํตัวของผู้เข้าอบรมตรงกันระหว่างการตอบแบบสอบถามก่อนและหลังการอบรม 
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โปรดตรวจสอบว่าผู้ทัง้ปกครองและเด็กมีรหสัประจาํตัวของครอบครัวเดียวกัน   
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ตอนที ่1: ข้อมูลท่ัวไปของคุณ  

โปรดตอบคาํถามเก่ียวกบัตวัคณุและบา้นของคณุดงัต่อไปนี:้  

 

1 อาย:ุ  

 

 

2 

เพศ:  หญิง 

0 

ชาย 

1 

3 ลกูของคณุอายเุท่าไหร?่  

_________________ ปี 

4 ลกูของคณุเป็นเดก็ผูห้ญิงหรือผูช้าย? หญิง 

0 

ชาย 

1 

5 

 

ลกูของคณุกาํลงัเรียนอยูช่ัน้อะไร?   

ชัน้: ____________ 

6 คณุมีความสมัพนัธก์บัเด็กในฐานะอะไร?  

 แม่ผูใ้หก้าํเนิด  1 พ่อผูใ้หก้าํเนิด  2 

 แม่เลีย้ง/พ่อเลีย้ง 3 พ่ีชาย/พ่ีสาว/พ่ีชายหรือพ่ีสาวต่างบิดาหรือมารดา  4 

 ปู่  ย่า/ตา ยาย 5 ทวด  6 

 ป้า/ลงุ นา้/อา  7 ญาต ิ 8 

 พ่อแม่อปุถมัภ ์ 9 อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ: 10 

 อ่ืน ๆ โปรดระบ:ุ 

 

7 พ่อของเดก็อาศยัอยูใ่นบา้นเดียวกนัหรือไม่? ใช ่

0 

ไม่ เขาเสียชีวติ

ไปแลว้  

1 

ไม่ เขาไปอยู่ท่ี

อ่ืน 

2 

8 แม่ของเด็กอาศยัอยู่ในบา้นเดียวกนัหรือไม่? ใช ่

0 

ไม่ เขาเสียชีวติ

ไปแลว้ 

1 

ไม่ เขาไปอยู่ท่ี

อ่ืน 

2 

9 ในเดือนท่ีผ่านมานีค้ณุเคยไม่มเีงนิพอท่ีจะซือ้อาหารหรือของใชจ้าํเป็นหรือไม่?  ไม่ 

0 

ใช ่

1 

ครอบครวัจาํนวนมากตอ้งเผชิญกบัปัญหาตา่ง ๆ กนั โปรดบอกเราวา่เร่ืองต่อไปนีเ้ป็นปัญหาสาํหรบับางคนในครอบครวัคณุ

หรือไม่: 

  ไม่ใช ่

0 

ใช ่

1 

10 มีผูใ้หญ่ท่ีป่วยหนกั  – ตอ้งเขา้โรงพยาบาลหรือนอนอยู่บนเตยีงเป็นส่วนใหญ่  0 1 

11 มีบางคนเสียชีวิตหรือป่วยจากวณัโรคหรือเอชไอวี/เอดส ์ 0 1 

12 มีคนในบา้นท่ีดื่มสรุาหรือติดยาเสพติด   0 1 

13 มีคนในบา้นทะเลาะกนัและตะโกนด่ากนัหรือตบตีกนั เสียงดงั  0 1 

14 มีเด็กท่ีป่วยหนกัอยู่ในบา้น child who is very unwell 0 1 
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15 มีเด็กท่ีมีปัญหาในการไดย้ิน การมองเห็น การพดู การเดิน หรือมปัีญหาท่ีโรงเรียน  0 1 

 

ตอนที ่2: ความสัมพันธข์องฉันกับเด็กทีฉั่นเลีย้งดู  

ต่อไปนีจ้ะเป็นคาํถามเก่ียวกบัความสมัพนัธข์องคณุกบัเดก็ โปรดบอกวา่ตามปกตแิลว้ส่ิงต่อไปนีเ้กิดขึน้บ่อยแค่ไหนในเดือนท่ี

ผ่านมานี ้ (ใน 30 วนัท่ีผ่านมานี)้ ขอใหค้ณุพยายามตอบใหค้รบทกุขอ้ แมว้่าบางขอ้คณุจะไมค่่อยแน่ใจกต็าม โปรดตอบโดยการ

วงรอบตวัเลขทา้ยแต่ละขอ้เพ่ือบอกวา่มนัเกดิขึน้บ่อยแคไ่หน ตัง้แต่ ไม่เคยเลย เกือบไมเ่คย บางครัง้ บ่อยครัง้หรือเป็นประจาํ 

[โปรดวงรอบเฉพาะตวัเลขหน่ึงตวัเท่านัน้]. 

  
ไม่เคยเลย 

0 

เกือบไม่เคย  

1 

บางครัง้ 

2 

บ่อยครัง้ 

3 

เป็นประจาํ 

4 

16 คณุคยุกบัเดก็อย่างเป็นมิตร   0 1 2 3 4 

17 คณุเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเดก็ชอบ  0 1 2 3 4 

18 คณุคยุกบัเดก็เก่ียวกบัเพ่ือน ๆ ของเขา  0 1 2 3 4 

19 
ในตอนเย็นเดก็อยู่นอกบา้นจนเลยเวลาท่ีควรตอ้ง

กลบัเขา้บา้นแลว้  
0 1 2 3 4 

20 
เด็กออกไปนอกบา้นโดยไมม่ีกาํหนดเวลากลบับา้นท่ี

ชดัเจน  
0 1 2 3 4 

21 เด็กออกไปนอกบา้นตอนคํ่าโดยไม่มีผูใ้หญ่ไปดว้ย  0 1 2 3 4 

 

ตอนที ่3: พฤติกรรมของเด็ก  

ต่อไปนีจ้ะเป็นคาํถามเก่ียวกบัวธีิท่ีคณุใชต้ามปกตใินการจดัการกบัพฤติกรรมของเด็ก โปรดตอบโดยนึกถึงพฤติกรรมของเดก็ใน

เดือนท่ีผ่านมานี ้ (30 วนัท่ีผ่านมานี)้ สาํหรบัแต่ละขอ้ขอใหค้ณุเลือกตอบวา่มนั ไม่จรงิ ค่อนขา้งจรงิ หรือจรงิมาก [โปรดวงรอบ

เฉพาะตวัเลขหน่ึงตวัเท่านัน้]: 

  
ไม่จรงิ 

0 

ค่อนขา้งจรงิ  

1 

จรงิมาก  

2 

22 
เด็กคนนีม้กัรอ้งดิน้อาละวาดหรือมีอารมณรุ์นแรง

บ่อยครัง้  
0 1 2 

23 
โดยทั่วไปเดก็คนนีจ้ะเชื่อฟังและทาํตามท่ีผูใ้หญ่

บอก  
0 1 2 

24 
เด็กคนนีม้กัมเีร่ืองทะเลาะกบัเดก็คนอ่ืน ๆ หรือไป

รงัแกเขา  
0 1 2 

25 เด็กคนนีม้กัโกหกหรือขีโ้กงบ่อย  0 1 2 

26 เด็กคนนีม้กัขโมยของจากบา้น โรงเรียน หรือท่ีอ่ืน  0 1 2 
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ตอนท่ี 4: การอบรมสั่งสอนเด็ก  

ผูใ้หญ่ทกุคนใชว้ธีิการบางอย่างในการอบรมสั่งสอนเด็กใหม้ีพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมหรือเพ่ือหยดุเดก็ท่ีดือ้หรือเกเร บางครัง้เดก็

อาจทาํใหเ้ราโมโหหรือไม่พอใจมากจนเราตอ้งทาํอะไรลงไปท่ีทาํใหไ้ม่สบายใจ  

 

คณุพอจะบอกไดไ้หมว่าใน 4 สปัดาหท่ี์ผ่านมานีค้ณุได้

ทาํส่ิงต่อไปนีบ้า้งหรือเปล่า? 

0  

ไม่เคย 

1 

ครัง้ 

2  

ครัง้ 

3  

ครัง้ 

4  

ครัง้ 

5  

ครัง้ 

6  

ครัง้ 

7  

ครัง้ 

8 + 

ครัง้ 

27 
ใน 4 สปัดาหท่ี์ผ่านมานีค้ณุไดอ้บรมสั่งสอนเดก็

ดว้ยการใชม้ือตี ตบ หรือทบุ บ่อยแค่ไหน?  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

28 

ใน 4 สปัดาหท่ี์ผ่านมานีค้ณุไดอ้บรมสั่งสอนเดก็

ดว้ยการตดีว้ยส่ิงของเช่นไมเ้รียวหรือเข็มขดับ่อยแค่

ไหน? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

29 
ใน 4 สปัดาหท่ี์ผ่านมานีค้ณุไดต้ะโกนดดุ่าหรือกรีด

รอ้งใส่เดก็บ่อยแค่ไหน? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

30 
ใน 4 สปัดาหท่ี์ผ่านมานีค้ณุไดพ้ดูแรง ๆ กบัเดก็จน

เขาไม่สบายใจบ่อยแค่ไหน?  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

 

 

 

 

   

31 

การท่ีจะเลีย้งดเูดก็หรืออบรมสั่งสอนเด็กอยา่ง

เหมาะสม เด็กจาํเป็นตอ้งถกูลงโทษทางรา่งกาย

บา้ง  

ไม่เห็นดว้ย 

อย่างมาก 

0 

  ไม่เห็นดว้ย 

 1 

ไม่แน่ใจ 

2 

เห็นดว้ย  

3 

เห็นดว้ย 

อย่างมาก 

4 

ขอบคณุมากท่ีคณุไดต้อบคาํถามเหล่านี ้ การเลีย้งดเูด็กเป็นงานท่ียากมาก และเราขอขอบคณุท่ีคณุใหค้าํตอบตามความเป็นจรงิ 

หากคาํถามเหล่านีบ้างขอ้ทาํใหค้ณุไม่สบายใจหรืออยากพดูคยุกบัพวกเราโปรดบอกเราได ้และเรายงัสามารถใหข้อ้มลูการติดต่อ

กบันกัสงัคมสงเคราะหห์รือเบอรโ์ทรศพัทท่ี์คณุจะตดิต่อขอความชว่ยเหลือเก่ียวกบัปัญหาของคณุหรือปัญหาของเด็กไดอี้กดว้ย   

 

ขอบคณุมากท่ีคณุไดต้อบคาํถามเหล่านี ้ 

พวกเราเขา้ใจวา่บางครัง้อาจเป็นเร่ืองลาํบากใจ ดงันัน้เราจึงขอขอบคณุท่ีคณุอดทนและใหข้อ้มลูตามความเป็นจรงิ  
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 ตอนที ่5: ความรู้สึกเศร้า 

มีบางวนัในชีวติของเราท่ีเรารูส้กึเศรา้หรือหม่นหมอง บางครัง้อาจเป็นเพราะอะไรตา่ง ๆ ไม่เป็นไปตามท่ีเราวางแผนไว ้ บางครัง้

อาจเป็นเพราะมีเร่ืองรา้ยเกิดขึน้ หรือบางครัง้อาจเป็นเพียงเพราะเราเครียดมาก คาํถามบางขอ้ต่อไปนีอ้าจยากท่ีจะตอบ จึงขอให้

คณุพยายามทาํใหด้ีท่ีสดุเท่าท่ีจะทาํได ้คณุจะตอบอย่างไรก็ไดเ้พราะไม่มีคาํตอบท่ีผิดหรือถกู  

 

โปรดบอกว่าในสปัดาห ์(7 วนั) ท่ีผ่านมานี ้คณุรูส้กึแบบนี้

บ่อยแค่ไหน  

นอ้ยมาก

หรือไม่เกิดขึน้

เลย (นอ้ยกวา่ 

1 วนั) 

0 

บางครัง้หรือ

นอ้ยครัง้  

(1–2 วนั) 

1 

 เป็นบางครัง้ หรือ

ปานกลาง  

  

  (3–4 วนั) 

2 

เกือบ

ตลอดเวลา

หรือ

ตลอดเวลา  

(5–7 วนั) 

3 

32 ในสปัดาหท่ี์ผ่านมานีค้ณุรูส้กึเศรา้บ่อยแค่ไหน?  0 1 2 3 

33 
ในสปัดาหท่ี์ผ่านมานีบ่้อยแค่ไหนท่ีคณุรูส้กึว่า ไม่

ว่าจะทาํอะไรคณุตอ้งฝืนใจทาํ?   
0 1 2 3 

34 ในสปัดาหท่ี์ผ่านมานีบ่้อยแค่ไหนท่ีคณุรูส้กึเหงา? 0 1 2 3 

 

 ตอนที ่6: สถานการณท์างการเงนิ 

 

ใน 4 สปัดาห ์ ท่ีผ่านมานี ้ บ่อยแค่ไหนท่ีคณุมเีงินไม่

พอท่ีจะทาํส่ิงต่อไปนี?้ 

ไม่เคยเลย 

0 

นาน ๆ ครัง้ 

1 

บางครัง้ 

2 

บ่อยครัง้ 

3 

35 จ่ายค่าอาหารวนัละสองมือ้  0 1 2 3 

36 จ่ายค่าเชือ้เพลิงหรือค่าไฟฟ้าสาํหรบัหงุหาอาหาร 0 1 2 3 

37 จ่ายค่าเดินทาง  0 1 2 3 

38 จ่ายค่าอินเตอรเ์น็ต   0 1 2 3 

39 
ในสองสปัดาหท่ี์ผ่านมานีม้ีบ่อยครัง้แค่ไหนท่ีคณุ

กงัวลใจเร่ืองเงิน? 
0 1 2 3 

ตอนที ่7: การสนับสนุนด้านการศึกษา  

ต่อไปนีจ้ะเป็นคาํถามเก่ียวกบัลกัษณะของการท่ีคณุมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการศกึษาของเด็ก  

40 ขณะนีเ้ด็กท่ีคณุดแูลเขา้โรงเรียนหรือเปล่า? 
ใช ่

0 

ไม่ใช ่

1 

 

โปรดบอกว่าคณุทาํส่ิงต่อไปนีก้บัเด็กท่ีคณุดแูลบ่อยแค่ไหน: 

ไม่เคย

เลย 

1 

เกือบไม่

เคย  

2 

บางครัง้ 

 

3 

ส่วน

ใหญ่  

4 

เกือบทกุวนั  

5 

41 ฉนัชมท่ีเดก็ตัง้ใจเรียนท่ีโรงเรียน  1 2 3 4 5 

42 
ฉนัพยายามชว่ยสนบัสนนุงานท่ีเด็กทาํท่ีโรงเรียนในทกุทางท่ีจะ

ทาํได ้ 
1 2 3 4 5 
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ตอนที ่8: ความสัมพนัธก์ับคูค่รอง  

คาํถามต่อไปนีจ้ะเก่ียวกบัความสมัพนัธข์องคณุกบัคู่ครองหรือผูใ้หญ่คนไหนก็ไดท่ี้อยู่ดว้ยกนักบัคณุ   

43 
สถานภาพความสมัพนัธข์อง

คณุคืออะไร?  

โสด 

1 

สมรส 

2 

อยู่ดว้ยกนัแต่

ไม่ไดแ้ต่งงาน   

3 

หย่ารา้งหรือ

แยกกนั  

4 

หมา้ย 

5 

ไม่ว่าเราจะเขา้กนัไดด้ีแค่ไหนก็ตาม จะมีบางครัง้ท่ีเราเห็นไม่ตรงกนั หงดุหงดิกบัอีกฝ่าย ตอ้งการอะไรท่ีต่างกนัจากอีกฝ่าย หรือ

ทะเลาะกนัเพราะอารมณไ์ม่ดี เหน่ือย หรือมีสาเหตอ่ืุน ๆ และเรากจ็ะมีวธีิจดัการกบัความขดัแยง้ท่ีต่าง ๆ กนัไปดว้ย  

โปรดบอกว่าส่ิงต่อไปนีเ้กดิขึน้บ่อยแค่ไหนใน

หน่ึงเดือน (30 วนั) ท่ีผ่านมานี ้

0  

ไม่

เคย

เลย 

1 

ครัง้ 

2 

ครัง้ 

3  

ครัง้ 

4  

ครัง้ 

5 

ครัง้ 

6  

ครัง้ 

7  

ครัง้ 

8 +  

ครัง้ 

44 
แฟนของคุณหรือผูใ้หญ่คนอ่ืนตะโกน

ดดุ่าหรือหยาบคายกบัคุณบ่อยแค่ไหน? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

45 
คุณตะโกนดดุ่าหรือหยาบคายกบัแฟน

หรือผูใ้หญ่คนอ่ืนบล่อยแค่ไหน? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

46 
แฟนของคุณหรือผูใ้หญ่คนอ่ืนทบุตี 

ผลกั กระแทก หรือตบคุณบ่อยแค่ไหน? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

47 

ในเดือนท่ีผ่านมานีคุ้ณทบุต ี ผลกั 

กระแทก หรือตบแฟนของคณุหรือ

ผูใ้หญ่คนอ่ืนบ่อยแค่ไหน? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

คณุตอบแบบสอบถามจบหมดแลว้! ขอบคณุมากท่ีคณุแบ่งปันขอ้มลูนีก้บัเรา พวกเราใหค้วามสาํคญัและชื่นชมคณุมากท่ีไดเ้ขา้

รว่มในการสมัภาษณค์รัง้นี ้  
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เอกสารเพิ่มเติม 10: ประกาศนียบัตรสาํเร็จการอบรม  

ประกาศนียบัตรสาํเร็จการอบรม  
ขอรบัรองว่า  

[ช่ือผูเ้ขา้อบรม] 

ไดเ้ขา้รบัการอบรมวิทยากร หลกัสตูร 5 วนั เรื่องการเลีย้งดเูด็กเพ่ือใหมี้สขุภาพดีตลอดชีวติ  

ณ [สถานที่] วนัที่ [วนั เดือน ปี] 

_______________________________ 
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	สารบัญ
	บทที่หนึ่ง : คำแนะนำเบื้องต้น
	คู่มือเล่มนี้มีไว้เพื่ออะไร?
	การอบรมเรื่องการเลี้ยงดูเด็กเพื่อให้มีสุขภาพดีตลอดชีวิตสำหรับเด็กเล็ก
	หลักสูตรการอบรมเรื่องการเลี้ยงดูเด็กเพื่อให้มีสุขภาพดีตลอดชีวิตสำหรับเด็กเล็กทำให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างไร
	โครงสร้างโดยรวมของหลักสูตรการอบรมเรื่องการเลี้ยงดูเด็กเพื่อให้มีสุขภาพดีตลอดชีวิตสำหรับเด็กเล็ก
	เนื้อหาของหลักสูตร
	คู่มือวิทยากรหลักสูตรการอบรม PLH-YC

	หลักสูตรการอบรมเรื่องการเลี้ยงดูเด็กเพื่อให้มีสุขภาพดีตลอดชีวิตสำหรับเด็กเล็ก: บทบาท เทคนิค และการเตรียมการ
	บทบาทของวิทยากรฝึกอบรมของหลักสูตร PLH-YC
	การเปลี่ยนบทบาทจากวิทยากรเป็นวิทยากรฝึกอบรม
	ความรับผิดชอบของวิทยากรฝึกอบรม
	การเรียนแบบมีส่วนร่วม
	ทักษะเบื้องต้นในการนำการอบรมสำหรับวิทยากรฝึกอบรม (และวิทยากร)

	โครงสร้างของการอบรมวิทยากร
	กระบวนการอบรม
	ประสบการณ์การเข้าอบรมในฐานะผู้ปกครองเด็ก

	การเตรียมงานเพื่ออบรมวิทยากร
	การประชุมเพื่อเตรียมงาน
	การกำหนดเวลา
	ตารางการอบรม
	สถานที่ฝึกอบรม
	ขนาดของกลุ่มผู้เข้าอบรม
	หน้าที่ของฝ่ายประสานงาน
	การเตรียมตัวของผู้เข้าอบรม
	ประกาศนียบัตรและการรับรอง
	การเตรียมตัวเพื่อนำการอบรม
	รายการสิ่งของและวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

	ตารางการอบรมวิทยากร


	สรุปย่อของวันที่หนึ่ง 
	สรุปย่อของวันที่สอง
	สรุปย่อของวันที่สาม
	สรุปย่อของวันที่สี่ 
	สรุปย่อของวันที่ห้า  
	บทที่สอง: หลักสูตรการอบรมวิทยากร
	วันที่หนึ่งของการอบรมวิทยากร
	สรุปย่อและภาพรวมของวันนี้
	จุดประสงค์ของการอบรม
	การเตรียมตัวที่ต้องทำ
	ภาพรวมของชั่วโมงนี้
	กล่าวต้อนรับและแนะนำ (20 นาที)
	ภาพรวมของการอบรมวิทยากรและหลักสูตร PLH-YC (35 นาที)
	หยุดพักสักครู่ (5 นาที)
	การบริหารร่างกาย (10 นาที)
	ข้อตกลงเบื้องต้น (15 นาที)
	เป้าหมายของวิทยากร (20 นาที)
	ยอมรับ สำรวจ เชื่อมโยง และฝึกปฏิบัติ (ACCEPT, EXPLORE, CONNECT, AND PRACTICE หรือเรียกย่อ ๆ ว่า A-E-C-P) (45 นาที)
	เป้าหมายของผู้ปกครอง – เรามาที่นี่เพื่ออะไร? (15 นาที)

	หน่วยการเรียนรู้ที่ 2: ชั่วโมงที่หนึ่ง – การใช้เวลาตามลำพังกับเด็ก
	การเตรียมตัว
	ข้อสังเกตสำหรับวิทยากรฝึกอบรม
	การใช้เวลาตามลำพังกับเด็ก

	หน่วยการเรียนรู้ที่ 3: ชั่วโมงที่สอง – การพูดคุยกันเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก
	การเตรียมตัว
	ข้อสังเกตสำหรับวิทยากรฝึกอบรม
	การพูดคุยเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก
	เกมเดาใจ – บอกชื่ออารมณ์ (10 นาที)

	หน่วยการเรียนรู้ที่ 4: ระยะต่าง ๆ ของพัฒนาการเด็ก (45 นาที)
	กิจกรรมวาดรูป (30 นาที)
	อภิปรายกลุ่ม (15 นาที)
	กิจกรรม ถูก/ผิด (15 นาที)

	กิจกรรมปิดท้าย (15 นาที)

	วันที่สองของการอบรมวิทยากร
	สรุปย่อและภาพรวมของชั่วโมงนี้
	วัตถุประสงค์ของการอบรม
	การเตรียมตัว
	ภาพรวมของชั่วโมงนี้

	หน่วยการเรียนรู้ที่ 5: การพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทำที่บ้าน ตอนที่หนึ่ง
	กิจกรรมต้อนรับ
	การพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทำที่บ้าน ตอนที่หนึ่ง
	ภาพรวม
	การทำให้ดูเป็นตัวอย่างในกิจกรรมพูดคุยกันเรื่องงานที่ให้ไปทำที่บ้าน (30 นาที)
	คำถามที่ควรใช้เกี่ยวกับทักษะการนำการอบรม:
	การฝึกนำการพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทำที่บ้าน (80 นาที)
	สถานการณ์จำลองสำหรับการพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทำที่บ้าน – วันที่ 2
	คำถามที่ควรใช้ขณะที่อภิปรายทบทวนการพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทำที่บ้าน:


	หน่วยการเรียนรู้ที่ 6: การเลี้ยงดูเด็กที่มีความพิการ
	ข้อสังเกตสำหรับวิทยากรฝึกอบรม
	การเตรียมตัว
	อภิปราย: การมีความพิการหมายความว่าอย่างไร? (20 นาที)
	สิทธิของผู้มีความพิการ (20 นาที)
	แนวทางเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีความพิการ (20 นาที)

	พักรับประทานอาหารกลางวัน
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 7: ชั่วโมงที่สาม – แสงอาทิตย์แห่งความเอาใส่ใจในทางบวก
	การเตรียมตัว
	ข้อสังเกตสำหรับวิทยากรฝึกอบรม (TRAINER)

	แสงอาทิตย์แห่งความเอาใส่ใจในทางบวก
	หน่วยการเรียนรู้ที่ 8: การใช้เรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบและการฝึกทักษะ
	ข้อสังเกตสำหรับวิทยากรฝึกอบรม (TRAINER)
	วิธีนำกิจกรรมเรื่องเล่าพร้อมภาพประกอบ (60 นาที)
	วิธีนำการฝึกทักษะ (45 นาที)

	กิจกรรมปิดท้าย (15 นาที)

	วันที่สามของการอบรมวิทยากร
	สรุปย่อและภาพรวมของชั่วโมงนี้
	วัตถุประสงค์ของการอบรม
	การเตรียมตัว
	ภาพรวมของวันที่สาม

	หน่วยการเรียนรู้ที่ 9: การพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทำที่บ้าน ตอนสอง
	กิจกรรมต้อนรับ
	การพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทำที่บ้าน ตอนสอง
	สาธิตการพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทำที่บ้าน (20 นาที)
	ฝึกปฏิบัติ การพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทำที่บ้าน (75 นาที)
	สถานการณ์จำลองสำหรับการพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทำที่บ้าน – วันที่ 3
	คำถามที่ควรใช้ขณะให้กลุ่มทบทวนประสบการณ์การนำการพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่ให้ไปทำที่บ้าน:


	หน่วยการเรียนรู้ที่ 10: ชั่วโมงที่สี่ – การช่วยให้เด็กทำตามคำสั่ง
	การเตรียมตัว
	ข้อสังเกตสำหรับวิทยากรฝึกอบรม (TRAINER)
	การช่วยให้เด็กทำตามคำสั่ง
	การหันเหพฤติกรรมเชิงลบให้เป็นเชิงบวก (20 นาที)

	หน่วยการเรียนรู้ที่สิบเอ็ด: ชั่วโมงที่ห้า –  สิ่งต่าง ๆ ที่เราทำเป็นประจำอยู่ทุกวัน
	การเตรียมตัว
	ข้อสังเกตสำหรับวิทยากรฝึกอบรม (TRAINER)
	สิ่งต่าง ๆ ที่เราทำอยู่ทุกวัน

	หน่วยการเรียนรู้ที่ 12: ชั่วโมงที่หก – การจัดการกับการร้องดิ้นอาละวาดและพฤติกรรมเชิงลบที่เรียกร้องความสนใจและกดดัน
	การเตรียมตัว
	ข้อสังเกตสำหรับวิทยากรฝึกอบรม (TRAINER)
	การระบุพฤติกรรมที่เป็นปัญหา (40 นาที)
	การอภิปรายกลุ่ม: การเพิกเฉยต่อพฤติกรรมเชิงลบที่เรียกร้องความสนใจและกดดัน (20 นาที)

	กิจกรรมปิดท้าย (15 นาที)

	วันที่สี่ของการอบรมวิทยากร
	สรุปย่อและภาพรวม
	วัตถุประสงค์ของการอบรม
	การเตรียมตัว
	ภาพรวมของชั่วโมงนี้

	หน่วยการเรียนรู้ที่ 13: การพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทำที่บ้าน ตอนสาม
	กิจกรรมต้อนรับเข้าสู่การอบรม
	การพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทำที่บ้าน– ตอนสาม

	หน่วยการเรียนรู้ที่ 14: ชั่วโมงที่เจ็ด – การให้ผลติดตามเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
	การเตรียมตัว
	ข้อสังเกตสำหรับวิทยากรฝึกอบรม (TRAINER)
	แนวทางการอบรมสั่งสอนเด็กให้สอดคล้องกับพฤติกรรมด้านลบของเด็ก (20 นาที)
	การให้ผลติดตามเมื่อเด็กไม่ร่วมมือและลืมปฏิบัติตามระเบียบของบ้าน (25 นาที)
	ควรทำอย่างไรถ้ามีผู้ปกครองเสนอแนะว่าควรตีเด็ก

	หน่วยการเรียนรู้ที่ 15: ชั่วโมงที่แปด –  ช่วยให้แสงแดดแห่งความสนใจในเชิงบวกฉายต่อไป
	การเตรียมตัว
	ข้อสังเกตสำหรับวิทยากรฝึกอบรม (TRAINER)
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	การเตรียมตัว
	ข้อสังเกตสำหรับวิทยากรฝึกอบรม (TRAINER)

	การพบผู้ปกครองเป็นรายบุคคลก่อนเริ่มการอบรม
	การทำตัวอย่างให้ดูว่าการพบเป็นรายบุคคลนี้ทำได้อย่างไร (15 นาที)
	ขอให้ผู้ปกครองบอกเป้าหมายของการไปเข้าอบรม ซึ่งควรเป็นเชิงบวก เฉพาะเจาะจง และเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง
	ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล
	ฝึกการพบผู้ปกครองเป็นรายบุคคล (30 นาที)
	การอภิปรายเกี่ยวกับการพบผู้ปกครองเป็นรายบุคคล (15 นาที)
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	การติดตามตรวจสอบการนำเสนอการอบรม
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	สรุปย่อและภาพรวมของวันนี้
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	ทำรายการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ (10 นาที)
	คิดหาวิธีการแก้ปัญหาและฝึกปฏิบัติ (80 นาที)
	อภิปรายในกลุ่มเกี่ยวกับการแก้ปัญหา (5 นาที):
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	ข้อสังเกตสำหรับวิทยากรฝึกอบรม (TRAINER)
	อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและหลักการสำคัญสี่ประการ (20 นาที)
	กิจกรรมสิทธิเด็ก ผิด/ถูก (20 นาที)
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	การสังเกตแยกแยะและดำเนินการเมื่อสงสัยว่าจะมีปัญหาด้านการคุ้มครองเด็ก (30 นาที)
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	ข้อสังเกตสำหรับวิทยากรฝึกอบรม (TRAINER)
	สรุปทบทวน: ประสบการณ์ที่เราได้รับและการเปลี่ยนแปลงของเราที่เกิดขึ้น (20 นาที)
	กิจกรรมศิลปะ: แบ่งปันประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ได้ติดตัวไป (40 นาที)
	นิทาน: ซุปก้อนหิน (15 นาที)

	หน่วยการเรียนรู้ที่ 21: ปิดการอบรม
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	ขอให้เธอปลอดภัย [หยุด]
	ขอให้เธอสุขภาพดี [หยุด]
	ขอให้เธอมีความสุข [หยุด]
	ขอให้เธอรู้สึกว่ามีคนรัก [หยุด]
	พูดซ้ำช้า ๆ หนึ่งหรือสองครั้ง ทิ้งช่วงพอประมาณระหว่างแต่ละประโยค
	ขั้นที่ 4: ขยายความรู้ตัวออกไป
	ปล่อยให้ความรู้ตัวของคุณแผ่ขยายออกไปทั่วร่างกาย [หยุด]
	ปล่อยให้ความรู้ตัวของคุณแผ่ขยายออกไปด้วยการรับรู้เสียงที่เกิดขึ้นในห้อง [หยุด]
	เมื่อคุณพร้อมแล้ว ขอให้ลืมตา [หยุด]
	ขั้นที่ 5: พิจารณาทบทวน
	ใช้เวลาสักครู่คิดทบทวนประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
	เมื่อคุณพร้อมแล้ว ขอให้ลืมตา [หยุด]
	โปรดจำไว้ว่าคุณสามารถทำกิจกรรมนี้ได้ตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการกำลังใจเพิ่มเป็นพิเศษ
	วงกลมแห่งความชื่นชม (5 นาที)
	ประกาศนียบัตร (15 นาที)
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	เอกสารเพิ่มเติม 2: แบบฟอร์มลงทะเบียนการมาเข้าอบรม
	เอกสารเพิ่มเติม 3: การสำรวจข้อมูลส่วนตัวของวิทยากร
	เอกสารเพิ่มเติม 4: สถานการณ์สมมุติสำหรับการพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทำที่บ้าน
	สถานการณ์สมมุติสำหรับการพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทำที่บ้าน – วันที่ 2
	สถานการณ์สมมุติสำหรับการพูดคุยเรื่องกิจกรรมที่มอบหมายให้ไปทำที่บ้าน – วันที่ 3
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