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 ก�รเลี้ยงดูเด็กเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีคว�มสำ�คัญในก�รกำ�หนดคุณภ�พของเด็ก นอกเหนือจ�กก�รพัฒน� 

ให้เด็กเป็นเด็กฉล�ด มีสติปัญญ�ดีแล้ว ก�รพัฒน�ให้เด็กมีคว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์มีคว�มสำ�คัญไม่น้อยไปกว่�กัน 

เนือ่งจ�กคุณลกัษณะท�งอ�รมณ์และสงัคมทีเ่หม�ะสมต�มวยัเป็นปัจจัยทีม่คีว�มสำ�คญัต่อคว�มสำ�เร็จในชวีติม�กกว่�

ไอคิวหรือคว�มฉล�ดท�งสติปัญญ�ถึง 4 เท่� ซึ่งจ�กร�ยง�นก�รสำ�รวจคว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์นักเรียนชั้นประถม

ศึกษ�ปีที่ 1 เมื่อปี 2559 ของกรมสุขภ�พจิตพบว่� เด็กร้อยละ 23 หรือเกือบ 1 ใน 4 ของเด็กที่รับก�รสำ�รวจมีอีคิว

อยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับก�รพัฒน� 

 เทคโนโลยีก�รเสริมสร้�งอีคิวบุตรหล�นสำ�หรับผู้สูงวัย (ฉบับปรับปรุง) พัฒน�และปรับปรุงขึ้นเพ่ือเป็น 

เคร่ืองมือสำ�หรับปู่ย่�ต�ย�ยใช้ในก�รส่งเสริมอีคิวหล�นในช่วงปฐมวัย (3-5 ปี) ให้เติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และ 

มีคว�มสุข เพ่ือตอบสนองภ�ยใต้สถ�นก�รณ์สังคมไทยในปัจจุบันที่ก้�วสู่สังคมผู้สูงวัย โดยเด็กอ�ศัยและอยู่ภ�ยใต้

ก�รดูแลของปู่ย่�ต�ย�ยมีจำ�นวนม�กขึ้น เนื่องจ�กพ่อแม่ต้องออกไปทำ�ง�นนอกบ้�น ซ่ึงภ�ระก�รดูแลหล�นส่ง 

ผลกระทบต่อผู้สูงอ�ยุทั้งด้�นร่�งก�ยและจิตใจ รวมถึงก�รรับมือในก�รเลี้ยงดูหล�น ดังนั้น ก�รเพิ่มศักยภ�พให้กับ

ปู่ย่�ต�ย�ย ให้เห็นคว�มสำ�คัญมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจและมีทักษะในก�รเสริมสร้�งอีคิวแก่หล�น จึงมีคว�มจำ�เป็น 

ต้องดำ�เนินก�รให้ตอบสนองต่อสถ�นก�รณ์ดังกล่�วที่เกิดขึ้น

 กรมสขุภ�พจติ ขอขอบพระคณุผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในก�รทดลองใช้เทคโนโลยจี�ก 4 เขตสุขภ�พ ทีเ่ป็นพืน้ที่

นำ�ร่องก�รใช้เทคโนโลยีฯ ได้แก่ เจ้�หน้�ท่ีส�ธ�รณสุขและผู้สูงอ�ยุจ�กโรงเรียนผู้สูงอ�ยุวัยเพชร จังหวัดอุตรดิตถ์ 

(เขตสขุภ�พที ่2) โรงเรียนผู้สงูอ�ย ุองค์ก�รบรหิ�รส่วนตำ�บลย�ยช� (ม�ห�ไร’ สงูวยัย�ยช�) จ.นครปฐม  (เขตสขุภ�พ

ที่ 5) โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู (เขตสุขภ�พที่ 8) และโรงเรียนผู้สูงวัยวิถีชีวิต 

บ้�นโคกลอย โรงพย�บ�ลตะกั่วทุ่ง จ.พังง�  (เขตสุขภ�พที่ 11) รวมทั้งผู้รับผิดชอบง�นสุขภ�พจิตเด็กปฐมวัยและ 

ผูส้งูอ�ยุจ�กศนูย์สขุภ�พจติ กรมสขุภ�พจติทีม่ส่ีวนร่วมในก�รให้ข้อคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อก�รปรบัปรงุและพฒัน�

เทคโนโลยีให้มีคว�มเหม�ะสมและส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

 คณะทำ�ง�นหวังเป็นอย�่งยิ่งว่� เทคโนโลยีก�รเสริมสร�้งอีคิวบุตรหล�นสำ�หรับผู้สูงวัย (ฉบับปรับปรุง) นี้  

จะช่วยให้ปู่ย่�ต�ย�ยส�ม�รถมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจและแนวท�งเสริมสร้�งอีคิวให้กับหล�นปฐมวัย เพ่ือให้หล�นมี

คุณลักษณะท�งอ�รมณ์ ปรับตัวในสังคมได้อย่�งเหม�ะสม และมีคว�มสุข เติบโตเป็นเด็กที่มีคุณภ�พต่อไป

   กรมสุขภาพจิต

ค�ำน�ำ
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บทน�ำ

 ปฐมวัย ถือเป็นช่วงเวล�ท่ีเป็นร�กฐ�นของก�รพัฒน�และเติบโตที่สำ�คัญที่สุดในชีวิต ในช่วงเวล�แรก

เกดิ-5 ปี เดก็จะมกี�รพฒัน�อย่�งรวดเรว็ท้ังท�งสมอง ทกัษะท�งสงัคม อ�รมณ์ และก�รเคลือ่นไหว ดังนัน้ ก�รพฒัน�

และก�รลงทุนในเด็กปฐมวัย จึงเป็นสิ่งสำ�คัญอันดับต้น ๆ ของครอบครัวและประเทศช�ติที่จะมีผลครอบคลุมทุกมิติ

ของชีวิตทั้งด้�นสุขภ�พก�ยและจิตใจ เพิ่มสมรรถนะในก�รเรียนรู้และก�รทำ�ง�น สร้�งคว�มมั่นคงท�งเศรษฐกิจทั้ง

ในระดบับคุคลและสงัคม เพิม่ขดีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขนัของประเทศ ลดปัญห�สังคมและอ�ชญ�กรรม (James 

Heckman, 2013 อ้�งใน สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ, 2561) 

 สำ�หรับประเทศไทย แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ให้คว�ม

สำ�คญักบัก�รพฒัน�ศกัยภ�พกลุม่เดก็ปฐมวยัคือ เน้นก�รพัฒน�ให้มสุีขภ�พก�ยและใจทีดี่ มทีกัษะท�งสมอง ทกัษะ

ก�รเรยีนรู ้ทกัษะชวีติ และทักษะท�งสังคม เพือ่เติบโตอย่�งมคีณุภ�พ สอดคล้องกบันโยบ�ยกรมสขุภ�พจติทีก่ำ�หนด

วสิยัทศัน์ “คนไทยมปัีญญ� อ�รมณ์ด ีและมคีว�มสขุ อยูใ่นสงัคมอย่�งทรงคณุค่�” ใน Mental Health in Thailand 

4.0 โดยมีเป้�หม�ยหนึ่งคือก�รพัฒน�คว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์เด็กไทยร้อยละ 85 หรือม�กกว่�ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

(EQ Normal ≥ 85%) ในปี พ.ศ. 2579

  อย่�งไรก็ต�ม จ�กก�รสำ�รวจสถ�นก�รณ์เดก็และสตรใีนประเทศไทย พ.ศ 2558-2559 พบว่� เดก็ปฐมวยั 

ร้อยละ 21 ไม่ได้อ�ศัยอยู่กับพ่อและแม่ผู้ให้กำ�เนิด ซ่ึงถือเป็นสัดส่วนที่สูง ประกอบกับก�รที่ประเทศไทยก้�วสู ่

สังคมผู้สูงอ�ยุ เด็กที่ต้องอ�ศัยอยู่กับปู่ย่�ต�ย�ยมีจำ�นวนม�กขึ้น เนื่องจ�กพ่อแม่ต้องออกไปทำ�ง�นต่�งจังหวัด 

สอดคล้องกับข้อมูลจ�กก�รนิเทศก�รดำ�เนินง�นส่งเสริมสุขภ�พจิตและก�รป้องกันปัญห�สุขภ�พจิตประจำ�ป ี

งบประม�ณ 2561 ในกลุ่มเด็กปฐมวัยว่� ในเขตพื้นที่สุขภ�พ ปู่ย่�ต�ย�ยต้องรับภ�ระเลี้ยงดูหล�นเป็นจำ�นวน 

ม�กขึ้น ซึ่งเจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนที่พบว่�ผู ้สูงอ�ยุต้องก�รทักษะในก�รเลี้ยงดูและรับมือกับ 

พฤติกรรมของเด็ก นอกจ�กนี้ ยังพบว่� ร้อยละ 34 ของเด็กที่ครัวเรือนมีฐ�นะย�กจนม�กไม่ได้อ�ศัยอยู่กับพ่อและ

แม่ผู้ให้กำ�เนิด (สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ, 2559) มีก�รศึกษ�ถึงผลกระทบในเรื่องนี้โดยสถ�บันวิจัยประช�กรและ 

สังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล (2556) ได้ศึกษ�เด็กวัยแรกเกิด-3 ขวบ พบว่�ร้อยละ 36 ของผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่คือ  

ปู่ย่�ต�ย�ย และอยู่ในภ�วะเสี่ยงด้�นสุขภ�พจิต ผลก�รศึกษ�ประก�รสำ�คัญที่ค้นพบในปีแรกคือ ร้อยละ 25 ของ

เด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ มีพัฒน�ก�รล่�ช้�ในทุกด้�นเมื่อเทียบกับเด็กที่อยู่กับพ่อแม่ โดยเฉพ�ะด้�นภ�ษ� เช่น  

ก�รรู้คว�มหม�ย หรือก�รผสมคำ�ต่�ง ๆ นอกเหนือจ�กปัญห�ด้�นพัฒน�ก�ร จ�กก�รศึกษ�พบว่� ปู่ย่�ต�ย�ย 

ให้ข้อมูลปัญห�เด็กใช้เวล�กับสื่อสังคมออนไลน์เป็นระยะเวล�น�น ทำ�ให้ก�รเลี้ยงดูแตกต่�งจ�กท่ีเคยเล้ียงพ่อแม่

ของเด็กม� อีกทั้งบ�งส่วนมีทัศนคติต่อก�รเล้ียงดูหล�นในเชิงลบ โดยมองว่�เป็นภ�ระ มีคว�มย�กลำ�บ�ก และ 

ส่วนใหญ่มรีปูแบบก�รเลีย้งดแูบบประนปีระนอมและต�มใจหล�น (ก�ญจน� เทยีนล�ย และวรรณ ีหตุะแพทย์, 2558) 

 จ�กสถ�นก�รณ์และก�รศึกษ�ท�งวิช�ก�รดังกล่�วข้�งต้น กองส่งเสริมและพัฒน�สุขภ�พจิต ในฐ�นะ

หน่วยง�นร่วมขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�นสุขภ�พจิตเด็กปฐมวัย เห็นคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�ทั้งด้�นอ�รมณ์สังคม

ให้แก่เด็กปฐมวัย จึงได้พัฒน�เทคโนโลยีก�รเสริมสร�้งอีคิวบุตรหล�นสำ�หรับผู้สูงวัยขึ้น โดยมุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือ 

ที่ช่วยให้ปู่ย่�ต�ย�ยส�ม�รถเข้�ใจและนำ�ไปใช้ส่งเสริมอีคิวหล�นให้เติบโตใช้ชีวิตในสังคมเป็นคนดี คนเก่ง และ 

มีคว�มสุข สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ต่อไป
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แนะน�ำเทคโนโลยี 

วัตถุประสงค์ของเทคโนโลยี
 1. เพือ่สร้�งคว�มเข้�ใจเกีย่วกบัแนวท�งก�รส่งเสรมิสขุภ�พจติและเสรมิสร้�งคว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์เด็ก

ปฐมวัยให้แก่ผู้สูงอ�ยุ

 2. เพื่อเสริมสร้�งทัศนคติที่ดีของผู้สูงอ�ยุต่อก�รส่งเสริมคว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์หล�น

 3.  เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับผู้สูงอ�ยุในก�รเสริมสร้�งวินัยและคว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์แก่หล�น

 4.  เพื่อเพิ่มพูนทักษะในก�รจัดก�รกับปัญห�พฤติกรรมอ�รมณ์ในเด็กปฐมวัย

กลุ่มเป้าหมาย
 เด็กปฐมวัยอ�ยุ 3-5 ปี

ผู้ใช้เทคโนโลยี
 เจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขในโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บลหรือโรงพย�บ�ลชุมชนท่ีถ่�ยทอดคว�มรู้ 

ด�้นสุขภ�พจิตในโรงเรียนผู้สูงอ�ยุหรือชมรมผู้สูงอ�ยุ

โครงสร้างเทคโนโลยี 
 เทคโนโลยกี�รเสรมิสร้�งอคีวิบตุรหล�นสำ�หรับผู้สูงวยั ประกอบด้วยแผนกจิกรรมหลักทัง้หมด 6 กจิกรรม  

และแผนกิจกรรมย่อย 10 กิจกรรม โดยทุกกิจกรรมจะมีใบคว�มรู้สำ�หรับผู้นำ�กิจกรรมใช้ถ่�ยทอดและสรุปบทเรียน 

แก่ผู้สูงอ�ยุ และในบ�งกิจกรรมมีสื่อ/อุปกรณ์ประกอบก�รดำ�เนินกิจกรรมม�ให้พร้อมในถุงชุดเทคโนโลยี ดังนี้

แผนกิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของผู้สูงอายุต่อการเลี้ยงดูหลาน ประกอบด้วย 1 แผนกิจกรรม 

ได้แก่ ปลุกพลังใจ เติมไฟในก�รเลี้ยงหล�น

แผนกิจกรรมที่ 1 ปลุกพลังใจ เติมไฟในการเลี้ยงหลาน 

 จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุมีทัศนคติที่ดีต่อก�รเลี้ยงดูหล�น

 2. เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุตระหนักในคุณค่�ของตัวเอง    

 สื่อ-อุปกรณ์: รูปภ�พ 10 แบบ แบบละ 3 ใบ รวม 30 ใบ
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แผนกิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้กับผู้สูงอายุในการเสริมสร้างวินัยแก่หลาน ได้แก่ แผนกิจกรรม  

ปลูกวินัยให้หล�นรัก ประกอบด้วย 3 แผนกิจกรรมย่อย ได้แก่ รู้จักรู้ใจ สร�้งวินัยหล�นตัวน้อย หนูทำ�ได้ และรับมือ

เจ้�ตัวน้อย วัยเต�ะแตะ

แผนกิจกรรมที่ 2 ปลูกวินัยให้หลานรัก

 แผนกิจกรรมย่อยที่ 2.1 รู้จักรู้ใจ สร้างวินัยหลานตัวน้อย 

 จุดประสงค์การเรียนรู้

 เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุเข้�ใจผลเสียของก�รเลี้ยงดูแบบต�มใจม�กเกินไป

 สื่อ-อุปกรณ์: กล่องบรรจุสิ่งของ เช่น เหรียญ ก้อนหิน ฯลฯ

 แผนกิจกรรมย่อยที่ 2.2 หนูทำาได ้

 จุดประสงค์การเรียนรู้

 เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุมีแนวท�งในก�รเลี้ยงดูหล�นให้รู้จักหน�้ที่ของตนเองในก�รทำ�กิจวัตรประจำ�วันต�มวัย

 สื่อ-อุปกรณ์: กระด�ษ สีเทียน ดินสอ ย�งลบ

 แผนกิจกรรมย่อยที่ 2.3 รับมือเจ้าตัวน้อย วัยเตาะแตะ

 จุดประสงค์การเรียนรู้

 เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุมีแนวท�งในก�รปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทั่วไปได้อย�่งเหม�ะสม 

 สื่อ-อุปกรณ์: ภ�พพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และภ�พพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

 

แผนกิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้กับผู้สูงอายุในการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์แก่หลาน 

ได้แก่ แผนกิจกรรม ชวนหล�นเล่น ชวนหล�นทำ�ดีอีคิวเด่น ซึ่งประกอบด้วย 3 แผนกิจกรรมย่อย ได้แก่ หล�นรัก

เรียนรู้มีนำ้�ใจและแบ่งปัน ฝึกตัวน้อยให้รอคอยเป็น และหนูน้อย นิสัยดี

แผนกิจกรรมที่ 3 ชวนหลานเล่น ชวนหลานทำาดีอีคิวเด่น

 แผนกิจกรรมย่อยที่ 3.1 หลานรักเรียนรู้มีนำ้าใจและแบ่งปัน

 จุดประสงค์การเรียนรู้

 เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุมีคว�มเข้�ใจและเรียนรู้แนวท�งก�รเสริมสร�้งให้หล�นมีนำ้�ใจ  

 สื่อ-อุปกรณ์: ก�ร์ดบัตรคำ� 3 คำ� คำ�ละ 10 ใบ รวม 30 ใบ

 แผนกิจกรรมย่อยที่ 3.2 ฝึกตัวน้อยให้รอคอยเป็น

 จุดประสงค์การเรียนรู้

 เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุมีคว�มเข้�ใจและเรียนรู้แนวท�งก�รเสริมสร�้งให้หล�นรู้จักอดทนรอคอย

 สื่อ-อุปกรณ์: อุปกรณ์สำ�หรับประดิษฐ์ออมสิน เช่น ขวดนำ้�พล�สติก รังไข่พล�สติก กระด�ษ ก�ว กรรไกร
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 แผนกิจกรรมย่อยที่ 3.3 หนูน้อย นิสัยดี

 จุดประสงค์การเรียนรู้

 เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุมีคว�มเข้�ใจและเรียนรู้แนวท�งก�รเสริมสร�้งให้หล�นรู้จักว่�อะไรถูกอะไรผิด

 สื่อ-อุปกรณ์: ก�ร์ดภ�พตัวก�ร์ตูนนิท�น เรื่อง เด็กเลี้ยงแกะ

แผนกิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้กับผู้สูงอายุในการเล่านิทานให้กับหลาน ประกอบด้วย  

1 แผนกิจกรรม ได้แก่ พูดคุย เล่�นิท�น ส�นสัมพันธ์

แผนกิจกรรมที่ 4 พูดคุย เล่านิทาน สานสัมพันธ์

  จุดประสงค์การเรียนรู้

 เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุมีคว�มเข้�ใจและเรียนรู้แนวท�งก�รพูดคุยและเล�่นิท�น

 สื่อ-อุปกรณ์: ก�ร์ดภ�พตัวก�ร์ตูนนิท�น ลูกหมูส�มตัว

  

แผนกิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตและเสริมสร้างความ

ฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย ได้แก่ แผนกิจกรรม ปู่ย่�ต�ย�ยยุคใหม่ ใส่ใจข้อพึงระวัง

แผนกิจกรรมที่ 5 ปู่ย่าตายายยุคใหม่ ใส่ใจข้อพึงระวัง

 จุดประสงค์การเรียนรู้

 เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุมีคว�มรู้และเข้�ใจเกี่ยวกับข้อควรระวังต่�ง ๆ เพื่อดูแลหล�นได้อย่�งเหม�ะสม 

 สื่อ-อุปกรณ์: ใบกิจกรรม ปู่ย่�ต�ย�ยยุคใหม่ ใส่ใจข้อพึงระวัง

แผนกิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการจัดการกับปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ในเด็กปฐมวัย ได้แก่  

แผนกิจกรรม รับมือนิสัยเอ�แต่ใจ กรีดร้อง

แผนกิจกรรมที่ 6 รับมือนิสัยเอาแต่ใจ กรีดร้อง

 จุดประสงค์การเรียนรู้

 เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุมีคว�มเข้�ใจและทักษะก�รรับมือกับพฤติกรรมเอ�แต่ใจ กรีดร้อง

 สื่อ-อุปกรณ์: ใบปลิววิธีก�รรับมือกับเด็กอ�ละว�ด
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ความฉลาดทางอารมณ์ = อีคิว หรือเรียกง่ายๆ ว่า “ฉลาดควบคุมอารมณ์”

คุณลักษณะของความฉลาดทางอารมณ์ในแต่ละช่วงวัย

การบูรณาการเทคโนโลยีการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานสำาหรับผู้สูงวัย
 แผนกิจกรรมในเทคโนโลยีก�รเสริมสร้�งอีคิวบุตรหล�นสำ�หรับผู้สูงวัย ผู้ใช้เทคโนโลยีส�ม�รถบูรณ�ก�ร 

จัดกิจกรรมต�มบริบทของก�รใช้ง�น เช่น ในโรงเรียนผู้สูงอ�ยุ ส�ม�รถจัดกิจกรรมในหลักสูตรก�รเรียนรู้เพื่อพัฒน�

คุณภ�พชีวิตผู้สูงอ�ยุ หมวดสุขภ�พ หรืออ�จบูรณ�ก�รในกิจกรรมของชมรมผู้สูงอ�ยุ 

ความสำาคัญของการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ 
 คว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์ (Emotional Quotient) หรืออีคิวเป็นคว�มส�ม�รถในก�รเข้�ใจอ�รมณ ์

คว�มรู้สึกของตนเอง ส�ม�รถควบคุมจัดก�รกับอ�รมณ์ได้ มีก�รแสดงออกอย่�งเหม�ะสม เข้�ใจอ�รมณ์คว�มรู้สึก

ของผู้อื่น และมีคว�มเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

 คุณลักษณะเหล่�นี้มีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องปลูกฝังตั้งแต่ปฐมวัย เพร�ะคุณลักษณะต่�งๆ ต้องค่อยๆ เรียน

รู้และพัฒน�ในแต่ละช่วงวัย ดังเช่นแผนภ�พ

 

  

 ตัวอย่�งก�รพัฒน�คุณลักษณะคว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์จ�กแผนภ�พ เช่น ถ้�เด็กเรียนรู้ว่�อะไรถูก 

อะไรผิดในช่วงปฐมวัย เมื่อเข้�สู่วัยเรียนเด็กจะส�ม�รถยอมรับผิด ส่งผลให้เมื่อเติบโตเป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่ม ี

คว�มรับผิดชอบ เป็นต้น คนท่ีมีอีคิวดีจะส�ม�รถเข้�ใจอ�รมณ์ของตัวเอง รู้จักคิด มีก�รตัดสินใจที่ดี ส�ม�รถ 

จัดก�รกับอ�รมณ์ได้อย่�งเหม�ะสม เข้�ใจอ�รมณ์คว�มรู้สึกของผู้อื่น ส�ม�รถสร้�งและรักษ�สัมพันธภ�พท่ีดี  

ได้รับก�รยอมรับ และมีคว�มสงบสุขในจิตใจ ดังนั้นผู้ที่มีอีคิวดีจะส�ม�รถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่�งสร้�งสรรค์  

มีคว�มภ�คภูมิใจในตนเอง มีคว�มสุข และประสบคว�มสำ�เร็จในชีวิต

เด็กวัยก่อนเรียน (3-5 ปี)

1.1 รู้จักอารมณ์

1.2 มีน�า้ใจ

1.3 รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด

2.1 กระตือรือร้น/สนใจใฝ่รู้

2.2 ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

2.3 กล้าพูดกล้าบอก

3.1 มีความพอใจ

3.2 อบอุ่นใจ

3.3 สนุกสนานร่าเริง

1.ดี

2.เก่ง

3.สุข

เด็กวัยเรียน (6-11 ปี)

1.1 ควบคุมอารมณ์

1.2 ใส่ใจและเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น

1.3 ยอมรับผิด

2.1 มุ่งมั่นพยายาม

2.2 ปรับตัวต่อปัญหา

2.3 กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

3.1 พอใจในตนเอง

3.2 รู้จักปรับใจ

3.3 รื่นเริง เบิกบาน

1.ดี

2.เก่ง

3.สุข

วัยรุ่น/ผู้ใหญ่

1.1 ควบคุมตนเอง

1.2 เห็นใจผู้อื่น

1.3 รับผิดชอบ

2.1 มีแรงจูงใจ

2.2 ตัดสินใจและแก้ปัญหา

2.3 สัมพันธภาพ

3.1 ภูมิใจในตนเอง

3.2 พอใจในชีวิต

3.3 สุขสงบทางใจ

1.ดี

2.เก่ง

3.สุข
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 เทคโนโลยีชุดนี้ ได้มุ่งเน้นก�รเสริมสร้�งคุณลักษณะด้�นก�รรู้จักอ�รมณ์ มีนำ้�ใจ รู้ว่�อะไรถูกอะไรผิด 

กระตอืรอืร้น/สนใจใฝ่รู ้กล้�พดูกล้�บอก อบอุน่ใจและรืน่เรงิเบกิบ�น เพือ่ให้สอดคล้องต่อสถ�นก�รณ์จ�กก�รสำ�รวจ

คว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์ของเด็กไทย เมื่อปี 2554 ที่พบว่� คะแนนเฉลี่ยคว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์ในระดับประเทศ

อยู่ตำ่�กว่�เกณฑ์ปกติ โดยมีค่�คะแนน 45.12 (ค่�คะแนนปกติ 50-100) ในด้�นย่อยพบด้�นท่ีมีคะแนนตำ่� ได้แก่  

ก�รปรับตัว ก�รควบคุมอ�รมณ์ ก�รยอมรับถูกผิด คว�มพอใจในตนเอง คว�มใส่ใจและเข�้ใจอ�รมณ์ผู้อื่น ก�รรู้จัก

ปรับใจ ด้�นที่เป็นจุดอ่อนม�ก ได้แก่ คว�มมุ่งมั่นพย�ย�ม คว�มกล้�แสดงออก และคว�มรื่นเริง เบิกบ�น

 สำ�หรับหลักในก�รเสริมสร้�งคว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์ให้ได้ผล ประกอบด้วย (กรมสุขภ�พจิต, 2558)

 1. ทำาให้ด ูทำ�พฤตกิรรมทีต้่องก�รให้เกิดเป็นตัวอย่�งให้เด็กเหน็ เนือ่งจ�กเด็กเรียนรู้จ�กตัวแบบม�กกว่�

วิธีอื่นใด

 2. สอนให้ทำา คุยหรือบอกด้วยคำ�พูดง่�ยๆ อธิบ�ยเหตุผล รีบชมห�กเด็กทำ�ได้ดี

 3. เตือนสติ เตือนสติเด็กก่อนทำ�ผิด ไม่รอให้เด็กทำ�ผิดแล้วม�แก้ไข เด็กจะได้รู้จักเตือนตัวเอง

 4. ตดิตามดแูลและให้คำาชมเชย ตดิต�มดูแลว่�เด็กทำ�หรือไม่ คอยบอกให้เด็กทำ�อย่�งต่อเนือ่ง และชมเชย

ห�กเด็กทำ�ได้

การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการเทคโนโลยีการเสริมสร้างอีคิวบุตรหลานสำาหรับผู้สูงวัย 
 เทคโนโลยีชุดนี้ มีก�รพัฒน�ต�มกระบวนก�รวิจัยและพัฒน� (R&D) ของกรมสุขภ�พจิต โดยผ่�นก�ร

กำ�หนดกรอบแนวคดิ โครงสร้�งและเนือ้ห�จ�กนกัวชิ�ก�รทีร่บัผดิชอบง�นสขุภ�พจติเดก็ปฐมวยัและผูส้งูอ�ยุทัง้ใน

สังกัดกระทรวงส�ธ�รณสุข กระทรวงพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงกลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีคือ ตัวแทน

ผู้สูงอ�ยุในพื้นที่ 4 ภ�ค มีก�รพิจ�รณ�คุณภ�พเนื้อห�ท�งวิช�ก�รจ�กผู้เชี่ยวช�ญจ�กทบวงมห�วิทย�ลัย กระทรวง

ก�รพัฒน�สังคมและคว�มม่ันคงของมนุษย์ และกระทรวงส�ธ�รณสุข และปรับปรุงเนื้อห�ให้มีคว�มครบถ้วนต�ม 

หลักวิช�ก�รและสอดคล้องกับบริบทหลักสูตรในโรงเรียนผู้สูงอ�ยุหรือชมรมผู้สูงอ�ยุ เพ่ือให้พร้อมสำ�หรับก�รใช้

เทคโนโลยี

 เนื้อห�ก�รเรียนรู้ได้มีก�รออกแบบก�รเรียนรู้ก�รเสริมสร้�งอีคิวและคุณลักษณะต่�ง ๆ อยู่ในรูปแบบ

กิจกรรมก�รเรียนรู้ให้เหม�ะสมกับผู้สูงอ�ยุ รวมทั้งสนุกกับก�รทำ�กิจกรรม ที่มีโครงสร้�งและขั้นตอนที่ผู้สอนหรือ

วิทย�กรส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติถ�่ยทอดได้ โดยมุ่งหวังให้ผู้สูงอ�ยุที่มีหล�นได้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ และมีแนวท�งรวม

ถึงทักษะในก�รส่งเสริมอีคิวบุตรหล�นได้อย่�งเหม�ะสม

 ผลการทดลองใช้จาก 4 พื้นที่ พบว่� เจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขส�ม�รถใช้เทคโนโลยีในก�รจัดกิจกรรมใน

กลุ่มผูสู้งอ�ยใุนโรงพย�บ�ลส่งเสรมิสขุภ�พตำ�บลหรอืโรงพย�บ�ลชมุชน เพือ่เสรมิสร้�งคว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์ให้กบั 

หล�นปฐมวัยได้ ผู้สูงอ�ยุส่วนใหญ่มีคว�มเข้�ใจแนวท�งก�รเสริมสร้�งคว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์หล�นม�กขึ้น รวมถึง

มีแนวท�งก�รเสริมสร้�งวินัยและก�รรับมือกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทั่วไปที่พบได้บ่อย ในบ�งพ้ืนที่จะนำ�คว�มรู้

ที่ได้ไปบอกต่อพ่อแม่เด็ก
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การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

	 1.	 ผู้น�ำกิจกรรมควรศึกษำคู่มือให้เข้ำใจถึงวัตถุประสงค์	 สำระส�ำคัญ	 และข้ันตอนกำรด�ำเนินกิจกรรม 

ให้ครบถ้วนก่อนเริ่มท�ำกิจกรรมกับผู้สูงอำยุ

	 2.	 ควรมีกำรคัดกรองผู้เข้ำร่วมกิจกรรมก่อนกำรท�ำกิจกรรม	เช่น	กำรคัดกรองภำวะซึมเศร้ำ	หำกพบควร

มีกำรพูดคุย-แนะน�ำ	เพื่อให้ผู้สูงอำยุสำมำรถร่วมกิจกรรมได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ

	 3.	 ก่อนเริ่มกิจกรรมทุกครั้ง	 ผู้น�ำกิจกรรมควรมีกำรพูดคุยหรือละลำยพฤติกรรมของผู้สูงอำยุ	 เพ่ือให้เกิด

ควำมผ่อนคลำยและควำมร่วมมือในกำรท�ำกิจกรรม

	 4.	 ในกรณีท่ีต้องจัดกจิกรรมในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด	เช่น	โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ	2019	(COVID-19)	 

ผู้น�ำกิจกรรมพิจำรณำควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์	 อำจจ�ำกัดจ�ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม	 และปฏิบัติตำมมำตรกำร 

เฝ้ำระวัง	 ป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสำธำรณสุข	 หรือปรับรูปแบบให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์	 เช่น	 

มอบหมำยกิจกรรมให้ท�ำที่บ้ำน	และติดตำมทำงไลน์	โทรศัพท	์เป็นต้น	

เทคนิคในการดำาเนินกิจกรรมกลุ่ม 

	 1.	 กรณีที่มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมำกกว่ำ	 20	 คน	 ควรแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ 

ยิ่งขึ้น

	 2.	 หลกีเลีย่งกำรตดัสนิข้อคดิเหน็จำกกลุ่มว่ำถกูหรือผิดเพรำะจะท�ำให้ผู้สูงอำยทุีต่อบผิด	รูสึ้กเสียก�ำลงัใจ	 

และอำจเกิดกำรต่อต้ำนกำรท�ำกิจกรรม	 เมื่อถำมค�ำถำม	 ผู้น�ำกิจกรรมอำจใช้วิธียกมือเพื่อดูสัดส่วนของควำมเห็น	 

แต่ไม่ต้องบอกว่ำถูกหรือผิด

	 3.	 กรณีท่ีมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมท่ีมีควำมเชื่อมั่นในทัศนคติของตนเองค่อนข้ำงมำก	 ให้ใช้เทคนิคโยนค�ำถำม

ให้กับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมคนอื่น	ๆ	ช่วยกันระดมควำมคิดเห็น

	 4.	 กิจกรรมที่มีกำรบ้ำน	 เป็นกิจกรรมที่มอบหมำยให้ผู้สูงอำยุน�ำกลับไปท�ำที่บ้ำนและมำน�ำเสนอในช่วง 

เริ่มต้นกิจกรรมครั้งต่อไป	 ผู้น�ำกิจกรรมสำมำรถใช้วิธีกำรมอบหมำยหรือให้ผู้สูงอำยุอำสำเป็นตัวแทนน�ำเสนอตำม 

ควำมสมัครใจ	 ซึ่งระยะเวลำในกำรท�ำกิจกรรม	 สำมำรถยืดหยุ่นได้ตำมควำมพร้อมของผู้สูงอำยุและเวลำในกำรท�ำ

กิจกรรม

	 5.	 ช่วงปิดท้ำยกิจกรรม	 ให้ผู้น�ำกิจกรรมเน้นย�้ำกับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมว่ำ	“ให้น�ำส่ิงที่ได้เรียนรู้ไปใช้กับ

หลำน” และ “ผู้สูงอำยุคนใดที่ไม่มีหลำน สำมำรถน�ำไปบอกต่อคนอื่นๆ ที่มีหลำนได้”
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แผนกิจกรรมที่ 1 ปลุกพลังใจ เติมไฟในกำรเลี้ยงหลำน

ชื่อกิจกรรม: ปลุกพลังใจ เติมไฟในกำรเลี้ยงหลำน

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุมีทัศนคติที่ดีต่อก�รเลี้ยงดูหล�น 

 2. เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุตระหนักในคุณค่�ของตัวเอง

เนื้อหา/สาระสำาคัญ

 ปัจจุบนัผูส้งูอ�ยจุำ�นวนม�กต้องรบัภ�ระเลีย้งดหูล�นเสมอืนเป็นพ่อแม่เดก็ เนือ่งจ�กพ่อแม่เดก็ต้องอพยพ 

ไปทำ�ง�นต่�งถิ่น ร้อยละ 36 ของผู้ดูแลเด็กวัยแรกเกิด-3 ขวบคือปู่ย่�ต�ย�ย (สถ�บันวิจัยประช�กรและสังคม 

มห�วิทย�ลัยมหิดล, 2556) ซึ่งทัศนคติต่อก�รเลี้ยงหล�นของปู่ย่�ต�ย�ยนั้นมีผลต่อรูปแบบก�รเลี้ยงดูเด็ก  

โดยเฉพ�ะทัศนคติที่ดี เช่น รู้สึกว่�ก�รเลี้ยงหล�นเป็นคว�มภ�คภูมิใจ เป็นก�รลดภ�ระของลูก เชื่อในคว�มส�ม�รถ

ของตนเองว�่ส�ม�รถอบรมเลี้ยงดูหล�นในด้�นคุณธรรม จริยธรรม จะส่งผลต่อพัฒน�ก�รเด็กในด้�นต�่ง ๆ ทำ�ให้

เด็กส�ม�รถเติบโต เป็นคนที่มีคุณภ�พ ศักยภ�พในก�รดำ�เนินชีวิต ทำ�ประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคม 

เครื่องมือในการจัดกิจกรรม

 1. รูปภ�พ 10 แบบ แบบละ 3 ใบ รวม 30 ใบ

 2. ใบคว�มรู้ที่ 1 เรื่อง ก�รสร้�งพลังใจในก�รเลี้ยงหล�นให้ผู้สูงอ�ยุ

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

 1.  ผู้นำ�กิจกรรมชวนผู้สูงอ�ยุพูดคุยเกี่ยวกับก�รเลี้ยงหล�น โดยอ�จเริ่มต้นถ�มว่� 

   “ผู้สูงอายุท่านใดต้องเลี้ยงหลานบ้าง” “ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนเลี้ยงหลานเป็นอย่างไรบ้าง”

 2.  ผู ้นำ�กิจกรรมเตรียมรูปภ�พที่จัดไว้ให้ ซ่ึงเป็นภ�พท่ีแปลคว�มหม�ยได้หล�กหล�ยคละกัน เช่น  

ภ�พพระอ�ทิตย์ ภ�พถนน ภ�พต้นไม้ ภ�พผืนดินที่แห้งแล้ง ฯลฯ นำ�ภ�พเหล่�นี้ว�งไว้บนโต๊ะกล�งห้อง 

 3.  ให้ผู้สูงอ�ยุยืนล้อมวงรอบโต๊ะ และเลือกภ�พที่สื่อถึงก�รเลี้ยงหล�นคนละ 1 ใบ โดยให้เปรียบเทียบ 

ตัวเองกับภ�พที่เลือกว่� “ให้เลือกภาพที่ส่ือถึงการเลี้ยงหลานของท่านมากที่สุด” เช่น ภ�พพระอ�ทิตย์เปรียบ 

เหมือนก�รให้คว�มอบอุ่นกับหล�น ภ�พถนนเปรียบเหมือนก�รเป็นผู้ส่งหล�นไปสู่จุดหม�ยปล�ยท�งในอน�คต  

ภ�พต้นไม้ที่ใบร่วงหล่นเปรียบเหมือนคว�มรู้สึกท้อแท้ที่ต้องเลี้ยงดูหล�นอย่�งเดียวด�ย เป็นต้น 

 ** กรณีผู ้สูงอ�ยุไม่ส�ม�รถตีคว�มจ�กภ�พได้ ให้ผู ้นำ�กิจกรรมถ�มผู้สูงอ�ยุว่� “รู ้สึกอย่างไรกับ 

การเลี้ยงหลาน” 

 4.  ผู้นำ�กิจกรรม/ผู้ช่วยจดคำ�ตอบของผู้สูงอ�ยุบนกระด�นหรือฟลิปช�ร์ต และแสดงคำ�ตอบให้ผู้สูงอ�ยุ

เห็น โดยแยกเป็นมุมมองท�งบวกและท�งลบ
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 5.  ผูน้ำ�กจิกรรมถ�มผูส้งูอ�ยถุงึข้อคดิทีไ่ด้จ�กกจิกรรม และผูน้ำ�กจิกรรมสรปุปิดท้�ยว่� แต่ละคนมีมมุมอง

ในการเล้ียงดูหลานท่ีแตกต่างกนั (ยกตวัอย่างจากค�าตอบผูส้งูอาย)ุ ไม่ว่าค�าตอบจะเป็นอย่างไร ล้วนเป็นความรูสึ้ก 

ที่เกิดขึ้นได้ในแต่ละคน แม้ว่าบางคนจะมีมุมมองในทางลบก็สามารถปรับมุมมองใหม่ได้ เพ่ือให้เกิดกำ�ลังใจ 

ในก�รเลี้ยงดูหล�น (ยกตัวอย่�งคำ�ตอบมุมมองบวก) และเห็นคุณค่�ในตนเอง ถ้�พบว่�ไม่มีผู้สูงอ�ยุให้คำ�ตอบที่เป็น

มุมมองเชิงลบ ให้ผู้นำ�กิจกรรมชื่นชม

 6. ผู้นำ�กิจกรรมให้ผู้สูงอ�ยุพูดให้กำ�ลังใจในก�รเลี้ยงหล�นแก่ผู้สูงอ�ยุท่�นอื่นคนละ 1-2 ประโยค

 7.  ผู้นำ�กิจกรรมให้ก�รบ้�นผู้สูงอ�ยุดังนี้

  - ก่อนนอนให้ทบทวนถึงสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในก�รเลี้ยงดูหล�น และจดบันทึกไว้

  - นำ�สิ่งที่จดบันทึกม�พูดคุยแลกเปลี่ยนและนำ�เสนอในก�รทำ�กิจกรรมครั้งต่อไป

 8. ผู้นำ�กิจกรรมเน้นยำ้�กับผู้เข้�ร่วมกิจกรรมว่� ผู้สูงอ�ยุส�ม�รถพูดให้กำ�ลังใจผู้สูงอ�ยุคนอื่นในก�รเลี้ยง

หล�นได้ 

การประเมินผล

 - ก�รมีส่วนร่วมในก�รทำ�กิจกรรม

 - ก�รบ้�น

*หมายเหตุ: ห�กผู้นำ�กิจกรรมพบผู้สูงอ�ยุเลือกภ�พที่บ่งบอกถึงอ�รมณ์เศร้� หลังจบกิจกรรมอ�จมีก�รพูดคุยเป็น 

ก�รส่วนตัวเพื่อดูแลเฝ้�ระวังภ�วะซึมเศร้�ต่อไป
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ภาพประกอบกิจกรรม “ปลกุพลังใจ เติมไฟในการเลี้ยงหลาน”  
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ภาพประกอบกิจกรรม “ปลกุพลังใจ เติมไฟในการเลี้ยงหลาน”  
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ภาพประกอบกิจกรรม “ปลกุพลังใจ เติมไฟในการเลี้ยงหลาน”  
 

  
 

 

 

 

  

10 
 
 

ภาพประกอบกิจกรรม “ปลกุพลังใจ เติมไฟในการเลี้ยงหลาน”  
 

  
 

 

 

 

  

ภำพประกอบกิจกรรม

“ปลุกพลังใจ เติมไฟในกำรเลี้ยงหลำน” 
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เรื่อง กำรสร้ำงพลังใจในกำรเลี้ยงหลำนให้ผู้สูงอำยุ

ใบควำมรู้   1

 เมือ่ก้�วสูว่ยัสงูอ�ย ุผูส้งูอ�ยตุ้องเผชญิกบัก�รเปลีย่นแปลงทัง้ด้�นร่�งก�ย คว�มกระฉบักระเฉง 

กำ�ลังวังช�ลดลงจ�กวัยหนุ่มส�ว ด้�นสังคม หล�ยท่�นเกษียณจ�กง�น ตำ�แหน่งหน�้ที่ก�รง�นเปลี่ยนไป 

บ�งคนอ�จต้องมีคว�มรับผิดชอบเพิ่มขึ้นคือ ก�รเลี้ยงดูหล�น ส่งผลกระทบต่อคว�มรู้สึกมั่นคงท�งจิตใจ

และคว�มรู้สึกมีคุณค่�ในตนเอง อย่�งไรก็ต�ม ผู้สูงอ�ยุส�ม�รถสร�้งกำ�ลังใจให้แก่ตนเองได้ ดังนี้

 1. นึกถึงคุณค่าของตนเอง คือก�รท่ีผู้สูงอ�ยุคิดและเตือนตนเองว่� แม้ว่�จะอยู่ในวัยสูงอ�ยุ 

ก็ยงัส�ม�รถทำ�สิง่ดี ๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์ได้ เช่น ก�รไปช่วยง�นบญุต�มประเพณขีองหมูบ้่�น ก�รมโีอก�สได้

ช่วยเลี้ยงหล�นให้เติบโตเป็นคนดี ก�รถ่�ยทอดประสบก�รณ์ด�้นอ�ชีพหรือก�รใช้ชีวิตเพื่อเป็นประโยชน์

กับคนอื่น ๆ ก�รเป็นอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�นที่ช่วยดูแลสุขภ�พของคนในชุมชน เป็นต้น

 2.  นึกถึงประสบการณ์ดี ๆ ที่ผ่านมา ในแต่ละวันผู้สูงอ�ยุลองนึกถึงส่ิงท่ีทำ�ให้ภ�คภูมิใจ  

คว�มประทับใจ สิ่งที่เคยทำ�แล้วประสบคว�มสำ�เร็จ หรือคำ�ชื่นชมที่เคยมีคนพูดกับเร� เมื่อนึกถึง 

สิ่งเหล่�นี้ ให้ผู้สูงอ�ยุชื่นชมตนเองเพื่อเป็นกำ�ลังใจให้ยังทำ�สิ่งดี ๆ ต่อไป 

 3.  พบปะสานสมัพันธ์ ก�รได้พบเจอหรอืสงัสรรค์กบัเพือ่น คนรูจั้กหรอืกลุม่ผูส้งูอ�ยวุยัเดยีวกนั 

จะช่วยให้ผู้สูงอ�ยุได้มีโอก�สได้พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ในเรื่องต่�ง ๆ เช่น ปัญห�สุขภ�พก�ย 

คว�มกังวลเกี่ยวกับก�รเลี้ยงหล�น จะช่วยให้ส�ม�รถลดคว�มเครียด คว�มไม่สบ�ยใจลงได้ หรือทำ�ให้

อ�ก�รเบื่อหน่�ยและหงุดหงิดน้อยลง

 แม้ว่�ท่�นจะเป็นผู้สูงอ�ยุแล้ว อย่�ลืมว่� ท่�นยังเป็นบุคคลที่มีคว�มสำ�คัญ เป็นคนมีคุณค่� 

ส�ม�รถเป็นขวัญและกำ�ลังใจให้กับลูกๆ หล�นๆ และคนในครอบครัวอยู่เสมอ
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แผนกิจกรรมที่ 2 ปลูกวินัยให้หลำนรัก

ชื่อกิจกรรม: ปลูกวินัยให้หลำนรัก ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย

  กิจกรรมย่อยที่ 2.1 รู้จักรู้ใจ สร้�งวินัยหล�นตัวน้อย

  กิจกรรมย่อยที่ 2.2 หนูทำ�ได้ 

  กิจกรรมย่อยที่ 2.3 รับมือเจ้�ตัวน้อย วัยเต�ะแตะ

กิจกรรมย่อยที่ 2.1 รู้จักรู้ใจ สร้ำงวินัยหลำนตัวน้อย 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุเข้�ใจผลเสียของก�รเลี้ยงดูแบบต�มใจม�กเกินไป

เนื้อหา/สาระสำาคัญ

 ก�รปลูกฝังวินัยตั้งแต่ปฐมวัยจะช่วยให้เด็กเชื่อฟัง อยู่ในกติก� ส�ม�รถใช้ชีวิตอยู่ในกฎเกณฑ์ของสังคมได้  

รวมทัง้ช่วยให้เดก็ส�ม�รถควบคุมพฤตกิรรมตนเองไปในท�งทีเ่หม�ะสม ซึง่ส่งผลต่อก�รเรยีน ก�รทำ�ง�น และก�รใช้ 

ชีวิตเมื่อเด็กโตขึ้น ก�รเลี้ยงดูหล�นให้มีวินัย เร่ิมจ�กก�รสร้�งสัมพันธภ�พท่ีดี เพ่ือให้หล�นเกิดคว�มไว้ว�งใจ 

และรู้สึกอบอุ่นใจ และมีก�รสร้�งกฎกติก�ร่วมกัน 

 เทคนิคเบ้ืองต้นท่ีสำ�คัญของก�รสร้�งวินัยให้หล�นคือ ก�รไม่ต�มใจเด็กเกินไป ตระหนักถึงผลของ 

ก�รเลี้ยงดูหรือก�รกระทำ�ที่จะเกิดขึ้นกับหล�น และเป็นแบบอย่�งที่ดีให้กับเด็กอย�่งสมำ่�เสมอ 

เครื่องมือในการจัดกิจกรรม

 1. กล่องบรรจุสิ่งของ เช่น เหรียญ ก้อนหิน ฯลฯ

 2. ใบคว�มรู้ที่ 2.1 ก�รสร้�งวินัยเชิงบวก

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

 1. ผู้นำ�กิจกรรมให้ผู้สูงอ�ยุนำ�ก�รบ้�นเร่ือง ทบทวนถึงสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในก�รเลี้ยงดูหล�นก่อนนอน  

ม�แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยใช้เวล�ในก�รพูดคุยแลกเปลี่ยนกันไม่เกิน 15 น�ที 

 2.  ผูน้ำ�กิจกรรมเตรียมกล่องปรศิน� (กล่องปิดทบึ) ซึง่ภ�ยในมสีิง่ของบรรจอุยู ่(เช่น เหรยีญ ก้อนหนิ ฯลฯ 

อ�จมีม�กกว�่ 1 ชิ้น) จ�กนั้น ให้ผู้สูงอ�ยุแต่ละคนเขียนหรือท�ยว่� ของที่อยู่ในกล่องจะมีลักษณะเป็นอย่�งไร เช่น 

เป็นเหรียญสิบบ�ทเก่�ๆ 3 เหรียญ และธนบัตรใบละ 20 บ�ทอีก 5 ใบ เป็นต้น 

 3.  ให้ตัวแทนผู้สูงอ�ยุเปิดกล่องและดูว่�สิ่งของในกล่องคืออะไร และมีลักษณะอย�่งไร ตรงกับสิ่งที่เขียน

ไว้หรือไม่ และถามผู้สูงอายุว่า “รู้สึกอย่างไรเมื่อผลไม่เป็นไปตามที่คาดไว้” และ “รู้สึกอย่างไรเมื่อผลเป็นไปตาม 

ที่คาดไว้”
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 4.  ผู ้นำ�กิจกรรมถ�มผู้สูงอ�ยุว่�เรียนรู้อะไรจ�กกิจกรรมบ้�ง และบอกผู้สูงอ�ยุว่� ก�รท�ยสิ่งของ 

ในกล่องปริศน�เปรียบเสมือนคว�มผิดหวังที่เล็กน้อยท่ีเกิดขึ้นได้ ก�รที่ผู ้สูงอ�ยุส�ม�รถปรับใจรับมือกับคว�ม

ผิดหวังที่เกิดข้ึนในชีวิตได้จะทำ�ให้ส�ม�รถฝ่�ฟันกับปัญห�และใช้ชีวิตต่อไปได้ จ�กนั้นผู้นำ�กิจกรรมเชื่อมโยงกับ 

กิจกรรมก�รท�ยสิ่งของกับก�รเลี้ยงหล�นว่� ในชีวิตประจ�าวัน ถ้าให้เด็กมีประสบการณ์ในเรื่องความผิดหวังบ้าง  

เจอความล้มเหลวบ้างจะท�าให้เด็กมีประสบการณ์ในการจัดการกับความรู้สึกผิดหวังของตัวเอง และสามารถ 

ปรับใจได้เร็ว ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ส�าคัญเพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคใหญ่ในอนาคตได้

 5.  ผู้นำ�กิจกรรมสรุปว่� การเลี้ยงหลานแบบตามใจมากเกินไป หลานไม่เคยเจอความผิดหวังเลย  

จะท�าให้เด็กปรับตัวปรับใจยาก เมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหรือความผิดหวัง และมีผลเสียให้เด็กขาด

ความยับยั้งชั่งใจ และขาดความอดทนต่อปัญหาอุปสรรคและความทุกข์ยาก

การประเมินผล

  - ก�รมีส่วนร่วมในก�รทำ�กิจกรรม

การเลี้ยงหลานแบบตามใจมากเกินไป
หลานไม่เคยเจอความผิดหวังเลย

จะท�าให้เด็กปรับตัวปรับใจยาก ท�าให้เด็ก
ขาดความยับยั้งชั่งใจ และขาดความอดทน

ต่อปัญหาอุปสรรคและความทุกข์ยาก
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 การสร้างวินัยเชิงบวก มีเป้�หม�ยคือ ก�รพัฒน�พฤติกรรมให้เด็กเป็นคนมีวินัยในตนเอง โดยใช้
ก�รสร้�งสมัพนัธภ�พทีด่กีบัเดก็และก�รสือ่ส�รอย่�งมปีระสิทธภิ�พเป็นพ้ืนฐ�น เน้นก�รเสริมสร้�งพฤติกรรม
ที่เด็กจำ�เป็นต้องเรียนรู้ ต�มพัฒน�ก�รด้�นอ�รมณ์และสังคมของเด็กเป็นสำ�คัญ
 วิธีก�รที่เด็กเรียนรู้และเกิดวินัยเชิงบวกนั้น เด็กเรียนรู้จ�กก�รเลียนแบบ ก�รฝึกฝนอย่�งต่อเนื่อง  
ก�รมีประสบก�รณ์จ�กก�รปฏิบัติ ก�รมีแรงจูงใจที่จะทำ�พฤติกรรมนั้นๆ 

10 เทคนิคกำรสรำ้งวินัยเชิงบวก

 1. ทำาเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่: ให้คว�มสนใจเด็ก เวล�ที่เข�กำ�ลังแสดงพฤติกรรมที่ต้องก�ร 
ตอบสนองด้วยก�ร ชมเชย ขอบคุณ กอด และกล่�วเฉพ�ะเจ�ะจงไปที่พฤติกรรมนั้น เช่น “ย�ยขอบคุณ 
กุ๊กไก่ที่ช่วยเช็ดโต๊ะ ช่วยให้ย�ยห�ยเหนื่อยม�กเลยจ๊ะ”
 2. เบี่ยงเบนกิจกรรม: เสนอกิจกรรมอย่�งใดอย่�งหนึ่งให้เด็กทำ�แทนพฤติกรรมที่ไม่เหม�ะสม 
ของเด็ก เพื่อที่เด็กจะไม่ส�ม�รถทำ�พฤติกรรมที่ไม่เหม�ะสมต่อไปได้ เช่น ให้เด็กหยุดตะโกนโดยก�รชวน 
เล่นร้องเพลงกระซิบ
 3. ให้ทางเลือกเชิงบวก: ปู่ย่�ต�ย�ยเสนอท�งเลือกที่ยอมรับได้ 2 ท�ง และให้โอก�สเด็ก 
ตัดสินใจเลือกว่�จะทำ�ต�มท�งเลือกไหน เช่น “หนูจะอ�บนำ้�เองหรือจะให้ย่�อ�บให้” แทนก�รพูดว่�  
“หนูจะอ�บนำ้�หรือไม่อ�บ”
 4. แสดงความเข้าใจ: อธิบ�ยให้เด็กรู้ว�่ปู่ย่�ต�ย�ยเข้�ใจว่�เข�กำ�ลังทำ�อะไร รู้สึกอย่�งไร และ 
บอกถงึพฤตกิรรมทีเ่หม�ะสม เช่น “ต�รูว่้�หนไูม่อย�กหยดุเล่นเกม ต�ไม่ว่�นะ เพร�ะถ้�เป็นต�คงรู้สึกเหมอืนกัน  
แต่ตอนนี้สองทุ่มแล้วถึงเวล�เข�้นอนแล้วล่ะ”
 5.  ให้ความสำาคัญ: ทำ�ให้เด็กรู ้สึกว่�เข�เป็นคนสำ�คัญ โดยก�รมอบหม�ยหน้�ที่สำ�คัญ 
ให้รบัผดิชอบและพดูชมเชยว่�สิง่ต่�ง ๆ  คงไม่เสรจ็ถ้�ไม่มเีข� เช่น “ขอบคณุแพรว�ม�กนะคะทีช่่วยให้อ�ห�ร
เจ�้ตูบ ถ้�ไม่มีแพรว� เจ้�ตูบคงหิวแย่เลย”
 6. เวลาพูดคุยกับหลาน: ให้มองต� ใช้นำ้�เสียงนุ่มนวล เพื่อเชื่อมคว�มสัมพันธ์ ทำ�ให้เด็กรู้สึก
อบอุ่นเป็นมิตรเวล�อยู่กับปู่ย�่ต�ย�ย
 7.  ส่งความรู้สึก: อธิบ�ยพฤติกรรมที่ไม่เหม�ะสมและบอกถึงพฤติกรรมที่ต้องก�รให้เกิดด้วย 
นำ้�เสียงปกติ เช่น “ย�ยไม่ชอบเลย เวล�ที่หนูเล่นของเล่นเสร็จแล้วว�งไว้กับพื้น มันทำ�ให้ห้องเร�ดูรกและ
สกปรก ย�ยอย�กให้หนูเก็บของเล่นเข้�ที่ค่ะ”
 8.  กระซิบ: ใช้เสียงกระซิบหรือเสียงเบ�ๆ เมื่อต้องก�รเรียกร้องคว�มสนใจจ�กเด็ก หรืออย�กให้
เด็กหันม�สนใจ
 9.  บอกอะไรก่อน อะไรหลัง: บอกเด็กให้ทำ�ในส่ิงท่ีจำ�เป็นต้องทำ�ก่อน แล้วจึงให้ทำ�ในส่ิงท่ีเด็ก
ต้องก�ร เช่น “เมื่อกินข้�วเสร็จแล้วค่อยไปเล่นได้จ๊ะ”
          10. ตัง้เวลา: ใช้เสยีงน�ฬิก�หรอืเคร่ืองจับเวล�เป็นสัญญ�ณเตือนบอกว่�ถึงเวล�ท่ีต้องทำ�หรือหยดุ 
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง

ที่มา: ดร.ปิยวลี และดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร. หลักการสร้างวินัยเชิงบวก. (2556).

กำรสร้ำงวินัยเชิงบวกใบควำมรู้  2.1
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กิจกรรมย่อยที่ 2.2 หนูท�ำได้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุมีแนวท�งในก�รเลี้ยงดูหล�นให้รู้จักหน้�ที่ของตนเองในก�รทำ�กิจวัตรประจำ�วันต�มวัย

เนื้อหา/สาระสำาคัญ

 ก�รปลูกฝังวินัยตั้งแต่ปฐมวัยจะช่วยให้เด็กเชื่อฟัง อยู่ในกติก� ส�ม�รถใช้ชีวิตอยู่ในกฎเกณฑ์ของ 

สังคมได้ รวมทั้งช่วยให้เด็กส�ม�รถควบคุมพฤติกรรมตนเองไปในท�งที่เหม�ะสม ซึ่งส่งผลต่อก�รเรียน ก�รทำ�ง�น  

และก�รใช้ชีวิตเมื่อเด็กโตข้ึน ก�รเลี้ยงดูหล�นให้มีวินัย เริ่มจ�กก�รสร้�งสัมพันธภ�พที่ดี เพื่อให้หล�นเกิด 

คว�มไว้ว�งใจและรู้สึกอบอุ่นใจ มีก�รสร้�งกฎกติก�ร่วมกัน 

 ก�รมีวินัยในก�รทำ�กิจวัตรประจำ�วันต�มวัย เป็นคุณลักษณะท่ีจำ�เป็นท่ีปู่ย่�ต�ย�ยควรปลูกฝังให้เกิดกับ

หล�น เพื่อให้เด็กรู้จักรับผิดชอบช่วยเหลือตนเอง นอกจ�กนี้ยังเป็นก�รเสริมสร้�งให้เด็กมีคว�มกระตือรือร้น สนใจ

ใฝ่รู้ และมีนำ้�ใจช่วยเหลือปู่ย่�ต�ย�ยในก�รทำ�กิจวัตรประจำ�วันอีกด้วย

เครื่องมือในการจัดกิจกรรม

 1.  กระด�ษขน�ด A4 

 2.  สีเทียน 

 3.  ดินสอ 

 4.  ย�งลบ

 5.  ใบกิจกรรม ง�นบ�้นที่เหม�ะสมกับเด็กวัย 2-6 ปี

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

 1. ผู้นำ�กิจกรรม แจกกระด�ษ A4 และดินสอให้ผู้สูงอ�ยุคนละ 1 แผ่น หลังจ�กนั้นให้ผู้สูงอ�ยุว�ดต�ร�ง  

แนวนอนแบ่งเป็น 7 ช่อง เขียนชื่อวันอ�ทิตย์ถึงเส�ร์ ช่องละ 1 วัน ส่วนแนวตั้งแบ่งเป็น 2 แถว (ตกแต่ง 

ต�ร�งได้ต�มใจชอบ) แถวบนให้ผู้สูงอ�ยุใส่ง�นบ้�นที่จะให้หล�นทำ�ในแต่ละวัน สัปด�ห์ละ 1 อย่�ง ส่วนต�ร�ง 

แถวล่�ง ใช้สำ�หรับใส่ด�วหรือแสดงเครื่องหม�ยว่�หล�นทำ�กิจกรรมหรือไม่ได้ทำ�

 2. ผู ้นำ�กิจกรรมแจกใบคว�มรู ้ ง�นบ้�นที่เหม�ะสมกับวัยของหล�นให้ผู ้สูงอ�ยุ คนละ 1 แผ่น  

หลังจ�กนั้น ให้ผู้สูงอ�ยุเลือกชนิดง�นบ�้นที่จะให้หล�นทำ� 1 อย่�ง เขียนใส่ในต�ร�งแต่ละวันจนครบ

 3. ผู้นำ�กิจกรรมให้ตัวแทนผู้สูงอ�ยุเล่�ร�ยละเอียดง�นบ้�นที่จะให้หล�นทำ�ให้กับผู้สูงอ�ยุคนอื่น ๆ  

ในชั้นเรียนฟัง หลังจ�กนั้น ผู้นำ�กิจกรรมอธิบ�ยเพิ่มเติมว่� การจะให้หลานช่วยท�างานบ้าน ต้องเริ่มพูดคุยบอกกับ

หลานดี ๆ  มกีารตัง้กตกิาหรอืเง่ือนไขร่วมกนัก่อนจะบอกให้เด็กท�า ไม่ใช่การส่ังหรอืขู่ให้ท�า เช่น ถ้าเด็กช่วยพบัผ้า

เสรจ็ ยายเข้าไปกอดเดก็หรอืช่วยหยอดเงนิในประปกุเพิม่อกี 2 บาท หรือถ้าเด็กสามารถท�างานบ้านตามทีต่กลง

ไว้ทั้งสัปดาห์ ตาจะซื้อขนมที่หลานอยากกินให้ เป็นต้น 



คูม่อืการเสริมสรา้งอคิีวบตุรหลานส�าหรบัผูส้งูวยั (ฉบบัปรบัปรงุ)  17 

 4. ผู้นำ�กิจกรรมสรุปว่� การจะสอนให้หลานมีวินัยต้องพาหลานท�า ท�าให้หลานเห็นเป็นตัวอย่าง 

อย่างสม�่าเสมอ เด็กวัยนี้อาจท�างานบ้านได้ไม่เรียบร้อยหรือได้คุณภาพไม่ดีเท่ากับผู้ใหญ่ แต่ปู่ย่าตายาย 

ควรชื่นชม เมื่อหลานลงมือท�าหรือเห็นความพยายามที่จะท�า อาจชื่นชมหลานว่า “ยายรู้สึกภูมิใจในตัวหนูมาก 

ที่ช่วยเอาผ้าไปใส่ตะกร้า ช่วยยายให้หายเหนื่อยได้มากเลยจ๊ะ” 

 5. ผู้นำ�กิจกรรมมอบหม�ยก�รบ้�น โดยเน้นให้ผู้สูงอ�ยุให้เด็กทำ�ประจำ� ผู้สูงอ�ยุต้องเป็นตัวแบบ ทำ�ให้

ดูสมำ่�เสมอ ชมเชยเมื่อเด็กทำ�ได้ และมอบหม�ยให้ผู้สูงอ�ยุนำ�ใบต�ร�งง�นบ้�นกลับไปทำ�กิจกรรมกับหล�นที่บ้�น 

แล้วนำ�ม�แสดงผลง�นหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนในชั่วโมงถัดไป

การประเมินผล

 - ก�รมีส่วนร่วมในก�รทำ�กิจกรรม

 - ก�รแสดงผลง�นหรือข้อคิดเห็น

    ที่มา: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 และศูนย์การเรียนรู้วัยเพชรต�าบลจริม จังหวัดอุตรดิตถ์

ตัวอยำ่ง สมุดกิจกรรมที่ผู้สูงอำยุบันทึกเกี่ยวกับกิจกรรม “หนูท�ำได้”
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งำนบ้ำนที่เหมำะสมกับเด็กวัย 2-6 ปี

วัย 2-3 ปี วัย 4-6 ปี

เก็บของเล่นใส่กล่อง ให้อ�ห�รสัตว์เลี้ยง

นำ�ผ้�ที่ซักใส่ตะกร้� จัดที่นอน ห้องนอน

ทิ้งขยะ รดนำ้�ต้นไม้

พับผ้�เช็ดตัวผืนเล็ก เตรียมอ�ห�รว่�ง

ปัดฝุ่น ทำ�คว�มสะอ�ดโต๊ะอ�ห�ร 

ที่มา: Women Mthai Team 

ตัวอย่างการทำางานบ้านของน้องกุ๊กไก่ อายุ 3 ปี (ตารางสะสมความดีของน้องกุ๊กไก่)

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
เก็บของเล่น

ใส่กล่อง
เก็บของเล่น

ใส่กล่อง
เก็บของเล่น

ใส่กล่อง
เก็บของเล่น

ใส่กล่อง
เก็บของเล่น

ใส่กล่อง
เก็บของเล่น

ใส่กล่อง
เก็บของเล่น

ใส่กล่อง

    
*เน้นให้ผู้สูงอ�ยุให้เด็กทำ�ประจำ� ผู้สูงอ�ยุต้องเป็นตัวแบบ ทำ�ให้ดูสมำ่�เสมอ ชมเชยเมื่อเด็กทำ�ได้

การจะสอน
ให้หลานมีวินัย

ต้องเป็นตัวแบบ
พาหลานท�าเป็นประจ�า 

สม�่าเสมอ 

เด็กวัยน้ีอาจท�างานบ้านได้ไม่เรียบร้อย
หรือได้คุณภาพดีเท่ากับผู้ใหญ่

แต่ควรชื่นชม เมื่อหลานลงมือท�า
หรือเห็นความพยายามที่จะท�า

ใบกิจกรรม
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กิจกรรมย่อยที่ 2.3 รับมือเจ้ำตัวน้อย วัยเตำะแตะ

จุดประสงค์การเรียนรู้

 เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุมีแนวท�งในก�รปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทั่วไปได้อย�่งเหม�ะสม

เนื้อหา/สาระสำาคัญ

 ก�รปลูกฝังวินัยตั้งแต่ปฐมวัยจะช่วยให้เด็กเชื่อฟัง อยู่ในกติก� ส�ม�รถใช้ชีวิตอยู่ในกฎเกณฑ์ของ 

สังคมได้ รวมทั้งช่วยให้เด็กส�ม�รถควบคุมพฤติกรรมตนเองไปในท�งที่เหม�ะสม ซึ่งส่งผลต่อก�รเรียน ก�รทำ�ง�น  

และก�รใช้ชีวิตเมื่อเด็กโตข้ึน ก�รเลี้ยงดูหล�นให้มีวินัย เริ่มจ�กก�รสร้�งสัมพันธภ�พที่ดี เพื่อให้หล�นเกิดคว�ม 

ไว้ว�งใจและรู้สึกอบอุ่นใจ มีก�รสร้�งกฎกติก�ร่วมกัน 

 อย่�งไรก็ต�ม บ�งเวล�หล�นอ�จมีพฤติกรรมไม่เหม�ะสม เช่น งอแง เอ�แต่ใจ ซึ่งห�กปู่ย่�ต�ย�ยมีทักษะ

ก�รรับมือหรือจัดก�รกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อย่�งเหม�ะสม เช่น ก�รเพิกเฉย ตัดสิทธิ์บ�งอย่�ง และให้ร�งวัล

ก�รกระทำ�ทีด่ ีเช่น ชมเชย จะช่วยให้เดก็เรยีนรูว่้�ควรแสดงพฤตกิรรมอย่�งไร นำ�ไปสูก่�รรูจ้กัก�รจดัก�รอ�รมณ์และ

แก้ปัญห�อย่�งสร้�งสรรค์ 

เครื่องมือในการจัดกิจกรรม 

  1. ภ�พพฤติกรรม

  2.  ใบคว�มรู้ที่ 2.3 เทคนิคก�รชมเชย

  3.  ใบคว�มรู้ที่ 2.4 เทคนิคก�รลงโทษ

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

 1.  ผู้นำ�กิจกรรมเตรียมภ�พพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่จัดไว้ให้ ซ่ึงเป็นภ�พเด็กที่แสดงพฤติกรรมที่ดี เช่น 

เด็กช่วยทำ�ง�นบ้�น จ�กนั้นให้ผู้นำ�กิจกรรมถ�มผู้สูงอ�ยุถึงพฤติกรรมต�มที่เห็นในภ�พ และถ�มว่� “หากหลาน 

ทำาแบบนั้นบ้าง จะมีวิธีพูดชมเชยหลานอย่างไร”

 2.  ผู้นำ�กิจกรรมอธิบ�ยกับผู้สูงอ�ยุว่� การชมจะส่งผลให้เด็กเรียนรู้ว่าสิ่งที่เด็กทำาเป็นสิ่งที่ดี และส่งผล

ให้พฤติกรรมนั้นคงอยู่ จ�กนั้นแนะนำ�เทคนิคก�รชมเชย (ต�มใบคว�มรู้ที่ 2.3) พร้อมทั้งส�ธิตให้ผู้สูงอ�ยุดูและให ้

ผู้สูงอ�ยุลองพูดชม

 3.  ผู ้นำ�กิจกรรมเตรียมภ�พพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีจัดไว้ให้ ซ่ึงเป็นภ�พเด็กแสดงพฤติกรรม 

ที่ไม่พึงประสงค์ทั่วไป เช่น เด็กทำ�ท่�ท�งก้�วร้�ว จ�กนั้นให้ผู้นำ�กิจกรรมถ�มผู้สูงอ�ยุถึงพฤติกรรมต�มที่เห็น 

ในภ�พ และถ�มว่� “หากหลานทำาแบบนั้นบ้าง จะมีวิธีการรับมือหรือแสดงออกอย่างไร”

 4.  ผู้นำ�กิจกรรมอธิบ�ยกับผู้สูงอ�ยุว่� การลงโทษที่รุนแรงหรือไม่เหมาะสม จะส่งผลให้เด็กรู้สึกฝังใจ 

และอาจพัฒนาไปเป็นพฤติกรรมที่ก้าวร้าวได้ จ�กนั้นแนะนำ�เทคนิคก�รลงโทษ (ต�มใบคว�มรู้ท่ี 2.4) พร้อมทั้ง

ส�ธิตให้ผู้สูงอ�ยุดูและให้ผู้สูงอ�ยุลองทำ�โทษ
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ภำพพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

การประเมินผล

 - ก�รมีส่วนร่วมในก�รทำ�กิจกรรม

 - ก�รแสดงผลง�นหรือข้อคิดเห็น

ตัวอย่ำงภำพ

ภำพพฤติกรรมที่พึงประสงค์
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 ไม่ว่�จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ กำ�ลังใจหรือแรงเสริมท�งบวกเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะผลักดันให้คนๆ นั้น 

ทำ�ในสิ่งที่ดีๆ ต่อไปได้เรื่อยๆ ห�กปู่ย่�ต�ย�ยส�ม�รถใช้คำ�ชมเชยหรือแรงเสริมท�งบวกอย่�งถูกวิธีและ 

ถูกเวล� ก็จะทำ�ให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ม�กขึ้น ทั้งในก�รเรียนและก�รทำ�กิจวัตรต�่งๆ ในชีวิต

ประจำ�วัน นอกจ�กนี้ ก�รชมเชยยังช่วยสร้�งสัมพันธภ�พที่ดีระหว่�งปู่ย�่ต�ย�ยและหล�น ทำ�ให้หล�นรู้สึก

มีกำ�ลังใจ เห็นคุณค่�ในตัวเองและสิ่งที่ทำ�อยู่อีกด้วย

 อย่�งไรก็ต�ม เมื่อถ�มผู้ใหญ่หรือปู่ย่�ต�ย�ยว่�เคยชมหล�นบ้�งหรือไม่ ส่วนใหญ่มักจะตอบว่� 

ไม่ได้ชม และเมื่อถ�มว่�เพร�ะอะไรจึงไม่ค่อยได้ชมหล�น ก็จะตอบคล้�ยๆ กันว่� กลัวเด็กจะเหลิงหรือได้ใจ 

หรือถ้�ชมก็อ�จจะเป็นลักษณะชมแบบเหน็บแนมหรือพูดดักไว้ก่อน เช่น “ดีนะที่ช่วงนี้แปรงฟันก่อนนอน  

เหน็ไหมว่�ถ้�แปรงฟันจะฟันไม่ผ ุไม่ปวดฟัน แต่ถ้�คร�วหน้�ไม่แปรงอกี แล้วแมงกนิฟัน ย�ยจะสมนำ�้หน้�ให้”

 ปู่ย่�ต�ย�ยส�ม�รถทำ�ให้คำ�ชมเกิดประสิทธิภ�พสูงสุด โดยอ�ศัยองค์ประกอบ 3 ประก�ร ดังนี้

 1. คำาชมเชย

 2. คำาพูดบอกถึงพฤติกรรมที่เราเห็นว่าดีและอยากให้เกิดมากขึ้น

 3. คำาพูดที่บอกผลกระทบในทางบวกที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมนั้น 

 อย่�งในกรณีของเด็กช�ยนก คำ�ชมประโยคเต็มคือ “นกมีนำ้�ใจม�กที่ช่วยย�ยล้�งจ�นและเช็ดโต๊ะ 

ทำ�ให้ย�ยเหนื่อยน้อยลงเยอะเลย ย�ยชื่นใจจริง”

  1. คำ�ชมเชย ก็คือ “นกมีนำ้�ใจม�ก” 

  2.  พฤติกรรมที่ย�ยเห็นว่�ดี ก็คือ “…ที่ช่วยย�ยล้�งจ�นและเช็ดโต๊ะ” 

  3.  ผลกระทบในท�งบวกที่เกิดขึ้นจ�กพฤติกรรมนั้น ก็คือ 

  “…ทำ�ให้ย�ยเหนื่อยน้อยลงเยอะเลย ย�ยชื่นใจจริง”

 สิ่งสำาคัญคือ ปู่ย่�ต�ย�ยจะต้องพูดชมเชยด้วยคว�มจริงใจในส่ิงท่ีดีๆ ท่ีหล�นทำ�และส่ิงน้ันทำ�ให ้

เร�รู ้สึกดี ไม่ใช่ว่�พูดชมทุกเรื่องไปทั่ว โดยที่เร�ก็ไม่ได้คิดว่�ดีเท่�ไหร่ เด็กจะรู้สึกได้ว่�เร�ไม่ได้รู ้สึก 

แบบนั้นจริงๆ ในคร�วแรกๆ อ�จจะค่อนข้�งย�กและดูกระด�ก ไม่คุ้นเคย แต่เมื่อลองทำ�ไปแล้ว ก็จะทำ�ได้

เรื่อยๆ จนเป็นคว�มเคยชิน

เทคนิคการชมลูกด้วยภาษาท่าทาง
 ภ�ษ�ท่�ท�งที่ประกอบคำ�ชมเชยก็มีคว�มสำ�คัญไม่แพ้กับคำ�พูดชม ในขณะที่ปู่ย่าตายายพูดชม

หลานอยู่นั้น ต้องมีรอยยิ้มที่จริงใจ มองหน้าสบตาหลาน และที่สำาคัญมากคือ จะต้องไม่มีคำาพูดประชด

ประชันเหน็บแนม เช่น “กุ๊กไก่ระบ�ยสีรูปนี้เสร็จ ปู่เห็นเลยว่� กุ๊กไก่มีคว�มพย�ย�มและตั้งใจปู่รู้สึกประทับ

ใจม�กๆ แต่ขอให้กุ๊กไก่ทำ�แบบนี้ได้ตลอดนะ ไม่ใช่ง�นนี้ง�นเดียวแล้วจอด” ซ่ึงคำ�พูดประชดประชันเช่นนี้  

จะลดประสิทธิภ�พของแรงเสริมท�งบวกลงไปอย่�งม�ก โดยที่ปู่ย่�ต�ย�ยลืมคิดไป

เรียบเรียงจาก: http://www.mamaexpert.com/posts/content-664

ใบควำมรู้  2.3 เทคนิคกำรชมเชย “ชมอยำ่งไร ไม่ให้เหลิง”
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เทคนิคกำรลงโทษใบควำมรู้  2.4

 ก�รลงโทษหล�นเมื่อเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ด้วยก�ร ดุ ตี หรือพูดวิพ�กษ์วิจ�รณ์ แม้จะ

ช่วยให้หล�นหยุดทำ�พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้ทันทีเมื่ออยู่ต่อหน้� แต่ไม่อ�จทำ�น�ยได้ว่�พฤติกรรม 

ไม่พึงประสงค์นั้นจะไม่เกิดข้ึนอีก นอกจ�กนี้ ก�รลงโทษที่รุนแรงไม่ว่�จะเป็นท�งก�ยหรือว�จ� เช่น  

ก�รพูดด่�ว่�หล�นโดยใช้คำ�พูดเกรี้ยวกร�ด หรือหย�บค�ย ก�รตีลงโทษหล�นอย่�งแรงด้วยอ�รมณ์

โกรธ เป็นต้น จะส่งผลเสียต่อจิตใจและพฤติกรรมของหล�นอย่�งม�ก เช่น รู้สึกไม่ดี และหมดศรัทธ� 

ต่อคนที่ลงโทษเข� รวมถึงต่อต้�นก�รแสดงพฤติกรรมที่ปู ่ย่�ต�ย�ยต้องก�รให้หล�นทำ� ดังนั้น  

ปู่ย่�ต�ย�ยควรใช้วิธีก�รอื่นๆ แทนก�รลงโทษด้วยอ�รมณ์และคว�มรุนแรง ซึ่งมีดังนี้

 1. การเพิกเฉย คอืก�รทำ�เป็นไม่ใส่ใจกบัพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น หล�นร้องไห้จะเอ�ของ

เล่นแล้วคณุย่� ไม่ให้คว�มสนใจกับพฤติกรรมร้องไห้นัน้ บอกหล�นว่�มขีองเล่นแล้วและถงึเวล�กลบับ้�น 

เป็นต้น ข้อควรระวังสำ�หรับวิธีก�รนี้คือ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต้องไม่เป็นอันตร�ยต่อตัวเองหรือผู้อื่น

 2. การเสนอพฤติกรรมที่เหมาะสมทดแทนกับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ใช้หลักก�ร 

หยุดพฤติกรรมท่ีไม่ต้องก�ร โดยใช้พฤติกรรมอื่นที่น่�จูงใจกว่�และเป็นประโยชน์ต่อตัวหล�น เช่น  

เมื่อหล�นวิ่งซน อยู่ไม่นิ่ง อ�จเสนอให้ม�ช่วยกว�ดบ้�น จัดของ หรือชวนม�ฟังนิท�นซึ่งเป็นพฤติกรรม

ที่เหม�ะสม แทนก�รวิ่งซนอยู่ไม่นิ่ง และได้รับคำ�ชมจ�กปู่ย่�ต�ย�ยด้วย 

 3. การจำากัดความเคลื่อนไหวบางอย่าง คือก�รกำ�หนดขอบเขตเพ่ือไม่ให้หล�นมีโอก�ส 

แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อีกต่อไป เช่น เมื่อหล�นแกล้งน้องที่เล็กกว่� ต�อ�จบอกให้หล�นไปยืน

กอดอกที่มุมหนึ่งของห้อง เพื่อจำ�กัดก�รเคลื่อนไหว เป็นต้น

เรียบเรียงจาก: สถาบันราชานุกูล (2560). หน้า 27. คู่มือการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ส�าหรับ

บุคลากรสาธารณสุข.
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แผนกิจกรรมที่ 3 ชวนหลำนเล่น ชวนหลำนท�ำดี อีคิวเด่น

 ประเด็นในการส่งเสริมเด็ก คือ ฝึกก�รมีนำ้�ใจ รู้จักอดทน รอคอย รู้จักรับผิดชอบ (ง�นบ้�น) และสอนให้

รู้ถูกรู้ผิด

ชื่อกิจกรรม: ชวนหลำนเล่น ชวนหลำนท�ำดี อีคิวเด่น ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย

 กิจกรรมย่อยที่ 3.1 หล�นรักเรียนรู้มีนำ้�ใจและแบ่งปัน 

 กิจกรรมย่อยที่ 3.2 ฝึกตัวน้อยให้รอคอยเป็น 

 กิจกรรมย่อยที่ 3.3 หนูน้อยนิสัยดี

กิจกรรมย่อยที่ 3.1 หลำนรักเรียนรู้มีน�้ำใจและแบ่งปัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

 เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุมีคว�มเข้�ใจและเรียนรู้แนวท�งก�รเสริมสร�้งให้หล�นมีนำ้�ใจ

เนื้อหา/สาระสำาคัญ

 เด็กท่ีมีอีคิวดีหรือมีวุฒิภ�วะท�งอ�รมณ์ดี จะส�ม�รถควบคุมและจัดก�รอ�รมณ์ได้อย่�งเหม�ะสม  

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งส�ม�รถใช้สติปัญญ�ได้อย่�งเต็มท่ี เติบโตเป็นคนดี มีคว�มสุขและประสบคว�มสำ�เร็จ 

ในชีวิต นอกจ�กนี้ ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปัญห�ด�้นสุขภ�พจิต พฤติกรรมที่ไม่เหม�ะสมของเด็ก และยังช่วย

ป้องกันก�รใช้คว�มรุนแรงในสังคมอีกด้วย 

 คุณลักษณะท่ีสำ�คัญของคว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์ที่ควรเสริมสร้�งในช่วงปฐมวัยคือ คว�มมีนำ้�ใจ ก�รปลูก

ฝังให้เด็กมีนำ้�ใจ จะทำ�ให้เด็กเป็นคนที่ยินดีช่วยเหลือผู้อื่น มีคว�มปร�รถน�ท่ีจะให้ผู้อื่นมีคว�มสุข เห็นคุณค่�จ�ก 

ก�รทำ�ดี ประก�รสำ�คัญคือ ส่งผลให้เด็กเป็นคนที่ใส่ใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเมื่อโตขึ้น นอกจ�กนี้ เมื่อเด็กได้ 

ช่วยเหลือผู้อื่นจะเป็นก�รเสริมให้เด็กเกิดคว�มภ�คภูมิใจในตนเอง ซ่ึงผู้สูงอ�ยุส�ม�รถเสริมสร้�งก�รมีนำ้�ใจให้เด็ก

ผ่�นก�รทำ�กิจกรรมต่�งๆ ในชีวิตประจำ�วัน เรียนรู้ผ�่นก�รเล่นหรือก�รเล่�นิท�นได้ 

เครื่องมือในการจัดกิจกรรม

  1.  บัตรคำ�

  2.  ใบคว�มรู้ที่ 3.1 เรื่อง ก�รฝึกให้หล�นมีนำ้�ใจแบ่งปัน

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

 1.  ผู้นำ�กิจกรรมให้ผู้สูงอ�ยุนำ�ก�รบ้�นเรื่อง ฝึกหล�นให้รู้จักหน้�ที่ตัวเอง (ต�ร�งง�นบ้�น) ม�แสดงผล

ง�นตดิทีผ่นงัหรอืบอร์ดในชัน้เรยีน ห�กมเีวล�ให้พูดคยุแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั โดยใช้เวล�ในก�รพูดคยุแลกเปลีย่นกัน

ไม่เกิน 15 น�ที
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 2.  ผู้นำ�กิจกรรมนำ�กล่องที่บรรจุบัตรคำ�ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะก�รมีนำ้�ใจ เช่น แบ่งปัน เห็นอกเห็นใจ  

ช่วยเหลือ โดยคำ�ต่�งๆ อ�จซำ้�กันได้ให้เพียงพอกับจำ�นวนผู้สูงอ�ยุที่เข้�ร่วมกิจกรรม แล้วให้ผู้สูงอ�ยุแต่ละคนหยิบ

บัตรคำ�คนละ 1 ใบ 

 3.  ผู้นำ�กิจกรรมตั้งคำ�ถ�มกับผู้สูงอ�ยุ ดังนี้

   3.1 “จากบัตรคำาที่ได้ อยากเห็นหลาน (แบ่งปัน ช่วยเหลือ ฯลฯ)...เรื่องใด” 

    ในกรณีที่ผู้สูงอ�ยุไม่เข้�ใจ ให้ผู้นำ�กิจกรรม ยกตัวอย่�งพฤติกรรมอธิบ�ยให้เห็นภ�พชัดเจนขึ้น  

เช่น คุณต�อย�กเห็นหล�นแบ่งของเล่นให้น้องข้�งบ้�น (บัตรคำ� แบ่งปัน) หรือ คุณย่�อย�กเห็นหล�นช่วยถือของ

เวล�หิ้วของหนัก (บัตรคำ� ช่วยเหลือ) เป็นต้น

  3.2 “ผู้สูงอายุจะทำาตัวเป็นตัวอย่างให้หลานเป็นเหมือนที่ต้องการ (ต�มข้อ 3.1) ได้อย่างไรบ้าง”

 4.  ให้ผู้สูงอ�ยุจับคู่แล้วเล่�คำ�ตอบให้เพื่อนฟัง หลังจ�กนั้น ผู้นำ�กิจกรรมสุ่มถ�ม และอธิบ�ยวิธีก�ร 

ปลูกฝังให้หล�นมีนำ้�ใจต�มใบคว�มรู้เรื่อง ก�รฝึกให้หล�นมีนำ้�ใจแบ่งปัน

 5. ผู ้นำ�กิจกรรม สรุปส�ระสำ�คัญของการฝึกให้หลานมีน�้าใจ เป็นหนึ่งคุณลักษณะที่ส�าคัญของ 

การมีอีคิวดี ที่จะส่งผลให้เป็นคนที่ใส่ใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเมื่อเด็กโตขึ้น ซึ่งวิธีการที่ส�าคัญในการเสริมสร้าง 

การมีน�้าใจคือ การเป็นแบบอย่างให้เด็กเห็นอย่างสม�่าเสมอ การเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความมีน�้าใจ 

ในกิจกรรมประจ�าวัน การสอดแทรกข้อคิดเร่ืองการมีน�้าใจผ่านการเล่านิทานและการเล่นกับเด็ก ปู่ย่าตายาย

ควรเน้นให้หลานรู้จักการแบ่งปันอย่างเต็มใจ ไม่หวังอะไรตอบแทน และชมเชยเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมมีน�า้ใจ

การประเมินผล

 - ก�รมีส่วนร่วมในก�รทำ�กิจกรรม

 - ก�รแสดงผลง�นหรือข้อคิดเห็น

ปูย่า่ตายาย
สามารถเสรมิสรา้งใหห้ลาน มีน�้ าใจ 

ดว้ยการเป็นแบบอยา่งใหเ้ดก็เหน็อยา่ง
สม�า่เสมอ สอดแทรกข้อคดิเรื่องการมนี�้ าใจ

ผา่นการเลา่นิทาน และการเล่นกบัเดก็ 
และเนน้ให้หลานรูจั้กการแบง่ปันอยา่งเตม็ใจ

ไมห่วงัอะไรตอบแทน
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แบ่งปัน

ช่วยเหลือ

เห็นอกเห็นใจ

ตัวอย่ำงบัตรค�ำ
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 ก�รปลกูฝังให้หล�นมนีำ�้ใจ จะทำ�ให้หล�นเป็นคนทีย่นิดีช่วยเหลอืผูอื้น่ มคีว�มปร�รถน�ทีจ่ะให้ผูอ้ืน่ 

มีคว�มสุข เห็นคุณค่�จ�กก�รทำ�ดี ประก�รสำ�คัญคือ ส่งผลให้หล�นเป็นคนท่ีใส่ใจและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 

เมือ่โตขึน้ นอกจ�กนี ้เมือ่หล�นได้ช่วยเหลอืผูอื้น่จะเป็นก�รเสริมให้หล�นเกดิคว�มภ�คภมูใิจในตนเอง และ

ได้พัฒน�จิตใจตนเองในระดับสูงขึ้น

 ผู้สูงอ�ยุส�ม�รถเสริมสร้�งก�รมีนำ้�ใจให้หล�นได้หล�กหล�ยวิธี ดังนี้ 

กิจกรรมที่ปู่ย่าตายายสามารถส่งเสริมให้เด็กมีนำ้าใจแบ่งปัน ได้แก่

 1. การเล่น: ถ้�มีเพื่อนบ้�นอ�ยุรุ่นร�วคร�วเดียวกัน ควรให้หล�นได้เล่นกับเพื่อนบ้�ง เพื่อเป็น 

ก�รสร้�งคว�มสมัพนัธ์ท่ีดกีบัผูอ่ื้น เมือ่หล�นได้เจอเพือ่นควรสอนให้หล�นแบ่งขนมหรอืของเล่นให้เพือ่นบ้�ง 

หรือเวล�เล่นเกมส์เป็นกลุ่ม ให้หล�นแจกอุปกรณ์ในก�รเล่นเกมส์กับเพื่อนๆ เพื่อที่ทุกคนจะได้เล่นด้วยกัน

 2. งานบ้าน: ให้หล�นช่วยง�นบ้�นเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น เช็ดโต๊ะ ช่วยป้อนข้�วน้องที่เล็กกว่�  

เก็บของเล่น หยิบของให้ เป็นต้น 

 3. กิจกรรมสาธารณะ: ก�รพ�หล�นไปร่วมทำ�กิจกรรมส�ธ�รณะประโยชน์ แบ่งปันอ�ห�รหรือ

ของใช้ให้เพื่อนบ�้นใกล้เคียง ในขณะที่ร่วมกิจกรรม ปู่ย่�ต�ย�ยควรพูดสอนหล�นซำ้� ๆ เกี่ยวกับประโยชน์

หรือผลดีของก�รมีนำ้�ใจไปด้วย 

 4. พูดคุยหรือเล่านิทาน: ปู ่ย่�ต�ย�ยส�ม�รถสอดแทรกข้อคิดเรื่องก�รมีนำ้�ใจแก่หล�น  

ผ่�นก�รกระทำ�ทีเ่หน็จ�กก�รดขู่�วหรอืร�ยก�รโทรทศัน์ เวล�พ�หล�นไปนอกบ้�น หรือสอดแทรกผ่�นก�ร

เล่�นิท�นที่มีเนื้อห�เกี่ยวกับก�รมีนำ้�ใจ เช่น หนูนิดมีนำ้�ใจ ร�ชสีห์กับหนู เป็นต้น

วิธีการฝึกเด็กให้มีนำ้าใจ แบ่งปัน มีดังนี้

 1. เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างสมำ่าเสมอ: ก�รที่ปู่ย่�ต�ย�ยเป็นตัวแบบที่ดีในก�รมีนำ้�ใจแบ่งปัน  

โดยแสดงพฤติกรรมก�รแบ่งปัน เช่น ก�รช่วยเหลือคนอื่น ก�รบริจ�คสิ่งของให้หล�นเห็น

 2. พูดยำ้าถึงความสำาคัญ: ปู ่ย่�ต�ย�ยพูดสอนหล�นให้นึกถึงผู ้อื่น แทนท่ีจะสอนหล�นว่�  

“สิ่งสำ�คัญที่สุดคือก�รที่ลูกมีคว�มสุข” ให้บอกว่� “สิ่งสำ�คัญที่สุดคือก�รที่หนูมีนำ้�ใจรู้จักแบ่งปันผู้อื่น”  

และให้หล�นรู้จัก “ขอบคุณ” ผู้อื่นเมื่อได้รับสิ่งของหรือคว�มช่วยเหลือ 

 3. อย่าบังคับ: อย่�บังคับให้หล�นแบ่งปัน เนื่องจ�กเด็กวัยนี้ยังไม่ส�ม�รถแยกแยะระหว่�ง 

คว�มเป็นเจ้�ของถ�วร และคว�มเป็นเจ้�ของช่ัวคร�วออกได้ชัดเจน ดังนั้น ก�รฝึกให้เด็กมีนำ้�ใจควรเริ่ม

จ�กให้เด็กแบ่งสิ่งของท่ีตัวเองมีเหลือเฟือ หรือเบื่อแล้วก่อน จ�กนั้นก็ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสิ่งที่พึงพอใจ  

ก�รบังคับอ�จจะทำ�ให้หล�นรู้สึกต่อต้�น ปู่ย่�ต�ย�ยควรพ�หล�นทำ�จะเป็นวิธีท่ีดีที่สุด เพร�ะเด็กวัยนี ้

เรียนรู้และจดจำ�จ�กตัวแบบ 

ใบควำมรู้  3.1 เรื่อง กำรฝึกให้หลำนมีน�้ำใจแบ่งปัน
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 4. เคารพสิทธิ์ของหลาน: ยอมรับว่�หล�นมีคว�มรู้สึกเป็นเจ้�ของในของๆ เข� ห�กปู่ย่� 

ต�ย�ยจะหยิบหรือเอ�ไปให้ใครควรบอกหรือขอหล�น หล�นเองก็จะเรียนรู้ว่�ก�รหยิบจับของผู้อื่น 

จะต้องขออนุญ�ตก่อน

 5. ชื่นชม: เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมมีนำ้�ใจ แบ่งปัน ให้ปู่ย่�ต�ย�ยชื่นชม

อ้างอิงจาก

 - ฝึกให้ลกูเป็นเดก็มนีำ�้ใจคณุพ่อคณุแม่เร่ิมต้นง่�ยๆ ได้ทีบ้่�น https://www.maerakluke.com/ 

topics/10589.

 - เลีย้งลกูให้เป็นคนมนีำ�้ใจ ตรงเทรนด์ใหม่ของ ม.ฮ�ร์ว�ร์ด. https://www.winnews.tv/news/4619.
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กิจกรรมย่อยที่ 3.2 ฝึกตัวน้อยให้รอคอยเป็น 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุมีคว�มเข้�ใจและเรียนรู้แนวท�งก�รเสริมสร�้งให้หล�นรู้จักอดทนรอคอย

เนื้อหา/สาระสำาคัญ

 เด็กที่มีอีคิวดีหรือมีวุฒิภ�วะท�งอ�รมณ์ดี จะส�ม�รถควบคุมและจัดก�รอ�รมณ์ได้อย่�งเหม�ะสม  

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งส�ม�รถใช้สติปัญญ�ได้อย่�งเต็มท่ี เติบโตเป็นคนดี มีคว�มสุขและประสบคว�มสำ�เร็จ 

ในชีวิต นอกจ�กนี้ ยังช่วยลดปัญห�ด้�นสุขภ�พจิต พฤติกรรมที่ไม่เหม�ะสมของเด็ก และช่วยป้องกันก�รใช ้

คว�มรุนแรงในสังคมอีกด้วย

 ต�มพัฒน�ก�รท�งสังคมของเด็กวัย 3-5 ปี เป็นวัยท่ีเด็กสนใจเรียนรู้สังคมภ�ยนอกบ้�นม�กขึ้น เรียนรู ้

ก�รปรับตัวให้บุคคลอื่นยอมรับเพื่ออยู่ร่วมกับบุคคลรอบข้�งได้ ซ่ึงก�รรู้จักอดทนรอคอยเป็นหนึ่งในคุณลักษณะ 

ท่ีสำ�คัญอีกประก�รหนึ่งของคว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์ที่เด็กควรได้รับก�รเสริมสร้�ง เด็กท่ีอดทนรอคอยได้จะเติบโต

เป็นคนทีส่�ม�รถเค�รพกตกิ�ในสงัคม รูจ้กัยบัยัง้ชัง่ใจ และมแีนวโน้มประสบคว�มสำ�เร็จในก�รเรียนและก�รทำ�ง�น

ม�กกว�่เด็กที่รอคอยไม่เป็น

เครื่องมือในการจัดกิจกรรม

 1.  ขวดนำ้�พล�สติก

  2.  รังไข่พล�สติก 

 3.  คัทเตอร์ 

 4.  กระด�ษ 

 5.  ก�ว 

 6.  กรรไกร

 7.  ใบคว�มรู้ที่ 3.2 เรื่อง สอนอย่�งไรให้เด็กรู้จักอดทนได้และรอคอยเป็น

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

 1.  ผูน้ำ�กจิกรรมแบ่งผูส้งูอ�ยอุอกเป็นกลุ่มๆ ละ 7-8 คน หลังจ�กนัน้แจกอปุกรณ์สำ�หรับประดิษฐ์ออมสนิ 

ได้แก่ ขวดนำ้�พล�สติกใช้แล้วแบบใส อ้วน กลม (คนละ 1 ขวด) รังไข่พล�สติก คัทเตอร์ กระด�ษ ก�ว กรรไกร
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 2.  ผู้นำ�กิจกรรมส�ธิตก�รทำ�กระปุกออมสินรูปหมูทีละขั้นตอน ดังนี้

  2.1  เจ�ะรูขวดนำ้�ด้�นบน ทำ�เป็นรูใส่เหรียญ

  2.2 ติดข�หมูด้วย รังไข่พล�สติก

  2.3 ตัดกระด�ษ ตกแต่งประดับเป็นหูหมู ห�งหมู ต�และจมูกหมู

   

ที่มารูปภาพ: กระปุกออมสิน ท�าจากขวดน�า้เปล่า. http://shinedays999.blogspot.com/2014/06/blog-post_1979.html.
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 3. หลังจ�กก�รประดิษฐ์กระปุกออมสิน ผู ้นำ�กิจกรรมมอบหม�ยผู ้สูงอ�ยุ ให้นำ�กระปุกออมสิน 

กลับบ้�นไปให้หล�นหยอดเหรียญ และกำ�หนดกติก�ร่วมกับหล�นเพื่อฝึกก�รรู้จักอดทนรอคอย โดยร�งวัลที่ได้ 

จ�กก�รออมเงิน จะชิ้นใหญ่ขึ้นต�มจำ�นวนเหรียญ ดังตัวอย่�งต�มต�ร�งข้�งล�่ง
 

ข้อตกลง

จำานวนเหรียญ รางวัลที่ได้

หยอด 5 เหรียญ ช็อคโกแลต 1 ชิ้น

หยอด 10 เหรียญ รถของเล่น (ร�ค� 10 บ�ท)

หยอด 20 เหรียญ ตุ๊กต�หมี 1 ตัว
 

 4.  ผู้นำ�กิจกรรมสรุปข้อคิดท่ีได้จ�กกิจกรรมและประโยชน์ของก�รรู้จักอดทนรอคอย “การฝึกให้หลาน

รู้จักอดทนรอคอยส่งผลให้หลานอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่เอาแต่ใจตัวเอง และรู้จักการเคารพในกฎกติกาในสังคม 

รู้จักยับย้ังชั่งใจ และมีแนวโน้มประสบความส�าเร็จในการเรียนและการท�างานมากกว่าเด็กที่รอคอยไม่เป็น  

สิ่งส�าคัญคือ การอดทนรอคอย ผลตอบแทนจะคุ้มค่าแต่ก็ต้องใช้ก�าลังใจและพลังมากกว่าในการหวังผล 

ระยะสั้นๆ” และให้วิธีก�รเสริมสร้�งให้เด็กอดทนรอคอย ต�มใบคว�มรู้ที่ 3.2 

การประเมินผล

 - ก�รมีส่วนร่วมในก�รทำ�กิจกรรม

 - ก�รแสดงผลง�นหรือข้อคิดเห็น

*หมายเหตุ: ส�ม�รถใช้วัสดุอื่นๆ ที่มีในท้องถิ่นประดิษฐ์เป็นกระปุกออมสิน หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรม เช่น ก�รปลูก

ถั่วงอก เพื่อฝึกก�รอดทนรอคอย 

รอยาย
ท�ากับข้าวเสร็จก่อน
แล้วเราค่อยไปซื้อ

ขนมกัน
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ใบควำมรู้  3.2

 ต�มพัฒน�ก�รท�งสังคมของเด็กวัย 3-5 ปี เป็นวัยที่เด็กสนใจเรียนรู้สังคมภ�ยนอกบ้�นม�กขึ้น  

เรียนรู้ก�รปรับตัวให้บุคคลอื่นยอมรับเพื่ออยู่ร่วมกับบุคคลรอบข้�งได้ ซึ่งก�รรู้จักอดทนรอคอยเป็นหนึ่ง

ในคุณลักษณะท่ีสำ�คัญอีกประก�รหนึ่งท่ีเด็กควรได้รับก�รเสริมสร้�ง ได้มีก�รศึกษ�ผลของก�รรู้จักอดทน 

รอคอยในเดก็ปฐมวยั ซึง่เมือ่ผ่�นไป 10 ปี พบว่�เด็กกลุม่ท่ีมคีว�มส�ม�รถในก�รอดทนรอคอยมีคณุลักษณะ

ของคว�มรับผิดชอบ และเมื่อเด็กเหล่�นี้เติบโตจนอยู่ในระดับมัธยมปล�ย พบว่� เด็กกลุ่มที่มีคว�ม

ส�ม�รถในก�รอดทนรอคอยมีคะแนนสำ�หรับก�รสมัครเข้�เรียนต่อในระดับมห�วิทย�ลัยสูงกว่�เด็กกลุ่ม 

ที่รอคอยไม่ได้ ดังนั้นเด็กที่อดทนรอคอยได้จะเติบโตเป็นคนที่ส�ม�รถเค�รพกติก�ในสังคม รู้จักยับยั้งชั่งใจ 

และมีแนวโน้มประสบคว�มสำ�เร็จในก�รเรียนและก�รทำ�ง�นม�กกว่�เด็กที่รอคอยไม่เป็น

วิธีการเสริมสร้างให้หลานรู้จักอดทนรอคอย ปู่ย่าตายายสามารถทำาได้ในชีวิตประจำาวัน มีดังนี้ 

 1. ไม่ตอบสนองในทันทีที่เด็กต้องกำร

 ควรบอกให้รูว่้�เมือ่รอแล้วอกีไม่น�นกจ็ะได้ ซึง่จะค่อย ๆ  ปลูกฝังว่�เข�ไม่จำ�เป็นต้องได้อะไรในทันที 

ทุกครั้งเสมอไป เช่น “รอย�ยทำ�กับข้�วเสร็จก่อน แล้วเร�ค่อยไปซื้อขนมกัน”

 2. บอกจุดสิ้นสุดของกำรรอคอยให้ชัดเจน 

 ปู่ย่�ต�ย�ยต้องบอกจุดสิ้นสุดของก�รรอคอยให้ชัดเจน เพื่อทำ�ให้ก�รอดทนรอคอยของเข�มี 

จุดสิ้นสุด เช่น “ถ้�อย�กกินขนม ต้องกินข้�วให้เสร็จก่อน” ไม่ใช่ก�รรอแบบไม่มีจุดหม�ย เช่น บอกหล�น

ว่� “เดี๋ยวก่อน” หรือ “รอแป๊บนึง” หล�นจะไม่เข้�ใจว่�ต้องรอถึงเมื่อใด และส่งผลให้หล�นไม่มีแรงจูงใจ

ที่จะรอคอย

 3. ช่วยลดควำมรู้สึกกระวนกระวำยใจให้หลำนเมื่อต้องรอ

 ห�กหล�นเริ่มมีท่�ทีหงุดหงิด โมโห หรือกระวนกระว�ยเวล�ท่ีต้องคอยอะไรน�น ๆ อย่�เพ่ิงดุ  

หรือตำ�หนิ เพร�ะจะยิ่งเปน็ก�รกระตุ้นคว�มว้�วุ่นใจของเข�ให้ม�กยิ่งขึ้น ปู่ย�่ต�ย�ยต้องช่วยลดคว�มรู้สึก 

กระวนกระว�ยใจลงให้ได้ เช่น ชวนทำ�อย่�งอื่นเพื่อเบี่ยงเบนคว�มสนใจ หรือถ้�เบี่ยงเบนไม่สำ�เร็จ  

ก็ปลอบใจหล�นที่กำ�ลังหงุดหงิดให้รู้สึกผ่อนคล�ย

 4. หำกิจกรรมที่ต้องใช้ควำมอดทนท�ำด้วยกัน

 เช่น ก�รต่อบล็อกไม้ ต่อจิ๊กซอว์ ต่อเลโก้ เพร�ะนอกจ�กฝึกคว�มอดทนได้ดีแล้วยังเป็นก�รฝึก

สม�ธิไปด้วยในตัว 

เรื่อง สอนอย่ำงไร

ให้เด็กรู้จักอดทนได้และรอคอยเป็น
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 5. ฝึกให้หลำนรู้จักรอคอยเมื่อท�ำกิจกรรมตำ่ง ๆ ในชีวิตประจ�ำวัน

 เช่น ให้ไปเล่นร่วมกบัเดก็คนอืน่ ๆ  ทีต้่องมกี�รเข้�ควิ พ�หล�นต่อแถวรอเข้�ห้องนำ�้ในห้�งสรรพสนิค้�  

เข้�คิวเวล�ออกไปทำ�ธุระนอกบ้�น หรือรอคิวซื้ออ�ห�ร โดยชี้ให้หล�นเห็นว่�ทุกคนต่�งก็ต้องรอเพื่อให้ได้

สิ่งที่ต้องก�ร 

 6. ใช้รำงวัลหรือสิ่งที่ตกลงไว้เมื่อหลำนแสดงพฤติกรรม

 เมื่อหล�นส�ม�รถอดทนรอคอยได้ ปู่ย่�ต�ย�ยควรตอบสนองในสิ่งที่ตกลงกับหล�นไว้ เช่น  

บอกให้หล�นรอโดยไม่รบกวนระหว่�งย่�ทำ�ง�นบ้�น เมื่อย่�เสร็จง�นแล้วพ�หล�นออกไปเล่นนอกบ้�น 

ต�มที่ตกลงไว้ เพื่อให้หล�นเรียนรู้ว่�ก�รรอคอยนั้นได้ผล

 7. แสดงควำมชื่นชม

 เมื่อถึงจุดสิ้นสุดก�รรอคอยแล้วหล�นส�ม�รถรอได้โดยไม่อ�ละว�ด ผ่�นคำ�พูด ท่�ท�ง สีหน้�  
และนำ�้เสยีงท่ีจรงิใจ ก�รชืน่ชมเมือ่หล�นรูจ้กัรอคอยเป็นก�รสร้�งแรงจูงใจให้เข�ส�ม�รถรอคอยในครัง้ต่อไป

เรียบเรียงจาก:
 -  ก�รสอนให้มีคว�มอดทนรอคอย. กฤษมนัต์ วฒัน�ณรงค์ (2556). 
  https://www.thairath.co.th/content/318249
 -  สอนอย่�งไรให้เดก็รูจั้กอดทนได้และรอคอยเป็น.
  http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/55460/-parpres-par-
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กิจกรรมย่อยที่ 3.3 หนูน้อย นิสัยดี 

จุดประสงค์การเรียนรู้
	 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเข้าใจและเรียนรู้แนวทางการเสริมสร้างให้หลานรู้จักว่าอะไรถูกอะไรผิด

เนื้อหา/สาระส�าคัญ
	 เด็กท่ีมีอีคิวดีหรือมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ดี	 จะสามารถควบคุมและจัดการอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม	 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้	 รวมท้ังสามารถใช้สติปัญญาได้อย่างเต็มท่ี	 เติบโตเป็นคนดี	 มีความสุขและประสบความส�าเร็จ 
ในชีวิต	 นอกจากนี้	 ยังช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพจิต	 พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็ก	 และช่วยป้องกันการใช ้
ความรุนแรงในสังคมอีกด้วย	
	 การฝึกให้เด็กเรียนรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด	 ส่งผลให้เด็กสามารถยอมรับผิดและเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ 
เมื่อเด็กโตขึ้น	 ซึ่งการปลูกฝังให้เด็กรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนั้น	 ผู้สูงอายุสามารถสอนหลานผ่านการเล่านิทานหรือ 
การพูดคุยเมื่อท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ในชีวิตประจ�าวัน	

เครื่องมือในการจัดกิจกรรม
		 1.	 ใบกิจกรรมนิทานเรื่อง	“เด็กเลี้ยงแกะ”
	 2.	 ใบความรู้ที่	3.3	เรื่อง	การเรียนรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
	 1.	 ผู้น�ากิจกรรมเตรียมใบกิจกรรมนิทานเรื่อง	 “เด็กเลี้ยงแกะ”	 จ�านวนเท่ากับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม	
และแจกให้ผู้สูงอายุคนละ	1	ใบ
	 2.		ผู้น�ากิจกรรมให้ผู้สูงอายุนั่งล้อมกันเป็นวงกลม	หลังจากนั้น	ผู้น�ากิจกรรมชี้แจงกับผู้สูงอายุถึงกิจกรรม
ที่จะท�าคือการเล่านิทานเสริมสร้างอีคิว	 โดยมีกติกาว่าให้ผู้สูงอายุผลัดกันเล่านิทาน เล่าคนละ 1 ประโยค  
ไม่ซ�้าคนจนจบเรื่อง โดยให้ผู้สูงอายุแสดงน�้าเสียง ท่าทาง เหมือนกับการเล่านิทานต่อหน้าหลาน
	 3.		เมือ่ผูส้งูอายเุล่านทิานจบ	ผูน้�ากจิกรรมสุ่มถามความรู้สึกจากการเล่านทิาน	และถามว่านิทานเร่ืองนีใ้ห้
ข้อคิดอะไร	
	 4.		ผู้น�ากิจกรรมถามผู้สูงอายุว่า	“นอกจากเรื่อง การไม่โกหก รู้จักยอมรับผิดแล้ว ยังมีเรื่องอะไรอีกบ้าง 
ที่ควรสอนให้เด็กรู้ว่าถูกต้อง และไม่ถูกต้อง” หลังจากท่ีผู้สูงอายุให้ค�าตอบแล้ว	 ผู้น�ากิจกรรมเพ่ิมเติมค�าตอบให้
ครอบคลุม	เช่น	การแกล้งสัตว์	การขโมยของ	การเลียนแบบพฤติกรรมผู้ใหญ	่เช่น	สูบบุหรี่	กินเหล้า	
	 5.	 ผู้น�ากิจกรรมสรุปข้อคิดที่ได้จากนิทาน	 และให้แนวทางกับผู้สูงอายุในการสอนเด็กให้รู้จักถูกผิดตาม 
ใบความรูท้ี	่3.2	และอธิบายเพิม่เตมิว่า	นอกจากการเล่านทิาน ปูย่่าตายายสามารถสอนหลานเกีย่วกบัการรูจั้กอะไร
ถกูอะไรผดิได้จากการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั เช่น พูดขอโทษ เมือ่เดินชนคนอืน่โดยไม่ได้ต้ังใจ และอธบิายให้หลาน
ฟังว่า การเดนิชนคนอืน่อาจท�าให้เขาเจบ็หรอืไม่พอใจได้ การขอโทษท�าให้คนอืน่ไม่ถือโกรธหลาน หรือพดูขอบคณุ 
เมือ่คนอ่ืนท�าสิง่ด ีๆ  ให้ ทีส่�าคญั ปูย่่าตายายควรสอนหลานโดยใช้เหตผุล ไม่ใช้อารมณ์ สอนซ�า้ ๆ  บอกถึงผลของ 
การกระท�า ผลที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กและคนอื่น
	 6.	 หากมเีวลา	ผูน้�ากจิกรรมอาจให้ผูส้งูอายชุ่วยกนัแต่งนทิานสัน้ๆ	ทีม่ข้ีอคดิเก่ียวกบัการเรียนรูว่้าอะไรถกู	
อะไรผิด	เช่น	การยอมรับผิด	การขอโทษเมื่อท�าผิด	เป็นต้น

การประเมินผล
	 -		 การมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม

หมายเหตุ :	นิทานที่น�ามาใช้	อาจปรับเปลี่ยนได้ตามบริบทและความเหมาะสมของพื้นที่
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ใบกิจกรรมนิทำนเรื่อง

“เด็กเลี้ยงแกะ”
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 ในช่วงอ�ยุ 3-5 ปี ถือว�่เป็นวัยแห่งหน�้ต�่งโอก�สในก�รสอนพฤติกรรมเด็ก ซึ่งปู่ย่�ต�ย�ยเป็น

คนสำ�คัญที่จะบอกและสอนเด็ก ก�รฝึกให้เด็กเรียนรู้ว่�อะไรถูกอะไรผิด ส่งผลให้เด็กส�ม�รถยอมรับผิดและ

เป็นคนที่มีคว�มรับผิดชอบเมื่อเด็กโตขึ้น ซึ่งก�รปลูกฝังให้เด็กรู้ว่�อะไรถูกอะไรผิดนั้น ผู้สูงอ�ยุส�ม�รถสอน

หล�นผ่�นก�รเล่�นิท�น หรือก�รพูดคุยเมื่อทำ�กิจกรรมต�่ง ๆ ในชีวิตประจำ�วัน

แนวทางในการสอนหลานเรียนรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด ประกอบด้วย

 1.  บอกหรือสอนเด็กทันที เมื่อไหร่ก็ต�มที่ปู่ย่�ต�ย�ยพบว่�หล�นมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  

เช่น ผลักน้อง แย่งของ หรือโกหก ให้ปู่ย่�ต�ย�ยบอกและสอนหล�นทันทีโดยใช้เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์  

เช่น “หนูไปแย่งของเล่นเพื่อน ทำ�อย่�งนี้ไม่ถูกต้องนะคะ ถ้�หนูอย�กเล่นต้องขอเพ่ือนดี ๆ ก่อน” หรือ  

“หนูผลักน้อง ทำ�อย่�งน้ีไม่ถูกต้องนะครับ เพร�ะก�รผลักน้องจะทำ�ให้น้องเจ็บและทำ�หนูกลับได้ ถ้�หน ู

ไม่พอใจให้พูดบอกน้องดี ๆ” เป็นต้น

 2. ก�ำหนดขอบเขต ว่�อะไรท่ีหล�นทำ�ได้และอะไรท่ีหล�นทำ�ไม่ได้ ควรสอนหล�นเรือ่งคณุธรรม

และจริยธรรมในชีวิตประจำ�วัน เช่น ห้�มหยิบของคนอื่นโดยยังไม่ได้ขออนุญ�ตเจ้�ของ ห้�มขโมยของ  

ก�รขอโทษเมื่อทำ�นำ้�หรือขนมหกเลอะเทอะ เป็นต้น

 3. พูดคุยกับหลำนบ่อย ๆ เกี่ยวกับก�รกระทำ�ในชีวิตประจำ�วันว่�อะไรถูกอะไรผิด โดย 

ก�รตั้งคำ�ถ�มที่เปิดโอก�สให้หล�นได้แสดงคว�มคิดเห็น อ�รมณ์และคว�มรู้สึก เช่น ก�รเขวี้ยงของเมื่อโกรธ

หรือไม่พอใจ ว่�หล�นรู้สึกอย่�งไร ทำ�ไมถึงต้องทำ�อย่�งนั้น คิดว่�ที่ทำ�ไปคนอื่นจะรู้สึกอย่�งไร ปู่ย่�ต�ย�ย

ควรสอนซำ้�ๆ บอกถึงผลของก�รกระทำ� ผลที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กและคนอื่น 

 4. พดูคุยสอดแทรกไปกบักำรเล่ำนทิำน หรือก�รใช้สุภ�ษติและคำ�พังเพย ทีม่ข้ีอคดิเกีย่วกบั 

ก�รสอนว่�อะไรถูกอะไรผิด อะไรควรทำ�และอะไรไม่ควรทำ� เช่น นิท�นเร่ือง เด็กเล้ียงแกะ สุนัขจรจัด  

กบกับหนู เป็นต้น เด็กจึงจะส�ม�รถซึมซับคำ�สอนเหล่�นั้นได้

 5. เป็นตัวอย่ำงท่ีดี เด็กวัยนี้เรียนรู้จ�กพฤติกรรมของผู้เลี้ยงดู ก�รที่ปู่ย่�ต�ย�ยมีพฤติกรรม

อย่�งเดยีวกนักบัท่ีสอนหล�นอย่�งสมำ�่เสมอ จะเป็นก�รทำ�ให้หล�นเชือ่ว่�พฤตกิรรมนัน้ควรทำ�หรือไม่ควรทำ�

ใบควำมรู้  3.3 เรื่อง กำรเรียนรู้ว่ำอะไรถูกอะไรผิด

“พัฒนาการด้านศีลธรรมจรรยา เริ่มพัฒนาต้ังแต่เด็กอายุ 1-2 ขวบ โดยมีผู้ใหญ่เป็นตัวแบบ 

ของพฤติกรรมที่ดีและไม่ดี ซึ่งเด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมเหล่าน้ัน เพราะเด็กต้องการความรัก 

ความสนใจและการยอมรับจากผู้ใหญ่ เด็กจ�านวนมากมีพฤติกรรมที่ผิด เพราะเข้าใจว่าน่ันเป็น

พฤติกรรมที่ผู้ใหญ่ยอมรับหรือชอบ หรือเห็นว่าผู้ใหญ่ท�าหรือไม่ห้ามเขานั่นเอง”
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ชื่อกิจกรรม: พูดคุย เล่ำนิทำน สำนสัมพันธ์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุมีคว�มเข้�ใจและเรียนรู้แนวท�งก�รพูดคุยและเล�่นิท�น

เนื้อหา/สาระสำาคัญ

 ก�รเล่�นิท�นและก�รพูดคุยเป็นวิธีก�รที่ช่วยส่งเสริมพัฒน�ก�รเด็กอย่�งม�ก โดยเฉพ�ะพัฒน�ก�ร 

ด�้นภ�ษ� นอกจ�กนี้ ก�รเล่�นิท�นและก�รพูดคุย ยังเป็นน�ทีทองในก�รสอนหล�น กระตุ้นคว�มคิด จินตน�ก�ร 

เสริมสร�้งสม�ธิ นำ�ไปสู่ก�รเรียนรู้ด้�นอื่น ๆ 

 ก�รเล�่นิท�นให้สนุก ทุกคนส�ม�รถทำ�ได้ แม้ว�่ปู่ย่�ต�ย�ยจะพูดไม่เก่งก็เล่�นิท�นได้ โดยใช้วิธีตั้งคำ�ถ�ม 

เล่�ด้วยภ�พ ใช้ก�รชวนคดิชวนคยุ ไม่เน้นอ่�นตวัหนงัสอื อกีทัง้ส�ม�รถสอดแทรกประสบก�รณ์ของปูย่่�ต�ย�ยหรอื

สอดแทรกหลักคำ�สอนท�งศ�สน� จริยธรรม เกร็ดประวัติศ�สตร์สนุกๆ ชีวิตบุคคลสำ�คัญ และยังช่วยส่งเสริมอีคิว

คุณลักษณะทั้งด้�นดี เก่ง สุข ได้อีกด้วย

เครื่องมือในการจัดกิจกรรม

 1. ก�ร์ดภ�พ ลูกหมูส�มตัว

 2. ใบคว�มรู้ที่ 4 เรื่อง พูดคุย เล่�นิท�น ส�นสัมพันธ์

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

 1.  ผู้นำ�กิจกรรมเตรียมภ�พสำ�หรับกิจกรรมก�รเล่�นิท�น

 2.  ผู้นำ�กิจกรรมให้ผู้สูงอ�ยุแบ่งกลุ่มๆ ละ 3 คน ผลัดกันเล�่นิท�นจ�กภ�พ โดย 1 คน เป็นผู้เล่�นิท�น 

อีกคนเป็นหล�นที่นั่งฟังนิท�น อีกคนน่ังสังเกตก�รณ์ก�รเล่�นิท�น ใช้เวล� 5 น�ที โดยมีกติก�ว่� เน้นการเล่า 

จากภาพ ตั้งคำาถาม ชวนหลานคิดหลานคุยจากภาพ อาจสอดแทรกข้อคิดหรือประสบการณ์ของปู่ย่าตายายได้

 ตัวอย่างการเล่านิทานโดยการตั้งค�าถาม เช่น “ภาพนี้เป็นรูปอะไร” “มีลูกหมูอยู่กี่ตัว” “แต่ละตัว 

ท�าอะไรบ้าง” 

 3.  หลังจ�กนั้น ให้ผู้สูงอ�ยุสลับบทบ�ทกัน โดยคนเล่�นิท�นเปลี่ยนเป็นหล�น คนสังเกตก�รณ์ยังเป็น 

คนเดิม ใช้เวล�เล่�นิท�น 5 น�ที 

 4.  ผู้นำ�กิจกรรมสุ่มถ�มคว�มรู้สึกจ�กก�รเล่�นิท�น ท้ังผู้สูงอ�ยุที่เป็นคนเล่�นิท�น คนฟัง และคน

สังเกตก�รณ์ 

 5. ผู ้นำ�กิจกรรมสรุปส�ระสำ�คัญของกิจกรรมดังน้ี การเล่านิทานและการพูดคุยเป็นนาทีทอง 

ในการสอนหลาน ช่วยกระตุน้ความคดิ จินตนาการ เสรมิสร้างสมาธ ินำาไปสูก่ารเรยีนรูด้้านอ่ืน ๆ  อกีทัง้ช่วยสร้าง

แผนกิจกรรมที่ 4 พูดคุย เล่ำนิทำน สำนสัมพันธ์
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ความผูกพันระหว่างปู่ย่าตายายและหลาน ที่สำาคัญ การเล่านิทานและการพูดคุยจะเป็นการเสริมสัมพันธภาพ

และพัฒนาการเด็กได้หลากหลายมากกว่าการใช้โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ซึ่งมีผลเสียต่อสายตา และทำาให้เด็ก

มีสมาธิสั้น 

 6. ผู้นำ�กิจกรรมมอบหม�ยก�รบ้�นให้ผู้สูงอ�ยุเล่�นิท�นให้หล�นฟังที่บ้�น โดยใช้เวล�ก่อนนอนหรือ 

เวล�ว่�งอื่น ๆ และจับฉล�กตัวแทนผู้สูงอ�ยุที่จะม�เล่�นิท�นให้ฟังในชั่วโมงถัดไป

การประเมินผล

 -  ก�รมีส่วนร่วมในก�รทำ�กิจกรรม

 -  ก�รแสดงผลง�นหรือข้อคิดเห็น

หมายเหตุ:  นิท�นที่เลือกม�เล่� อ�จปรับเปล่ียนได้ต�มบริบทของพ้ืนท่ี เช่น นิท�นช�ดก นิท�นพ้ืนบ้�นของ

แต่ละท้องถิ่น เป็นต้น

    นิท�นก่อนนอนท่ีปู่ย่�ต�ย�ยเล่� มีข้อพึงระวังคือ ควรเป็นนิท�นที่จบด้วยคว�มสุข เพร�ะเด็กอยู ่

ในวัยที่มีจินตน�ก�ร

ตัวอย่ำงนิทำนภำพ
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 ก�รเล่�นิท�นและก�รพูดคุยเป็นวิธีก�รที่ช่วยส่งเสริมพัฒน�ก�รเด็กอย่�งม�ก โดยเฉพ�ะ

พัฒน�ก�รด้�นภ�ษ� นอกจ�กนี้ ก�รเล่�นิท�นและก�รพูดคุย ยังเป็นน�ทีทองในก�รสอนหล�น กระตุ้น

คว�มคิด จินตน�ก�ร เสริมสร้�งสม�ธิ นำ�ไปสู่ก�รเรียนรู้ด�้นอื่น ๆ 

 ก�รเล่�นทิ�นให้สนกุ ทกุคนส�ม�รถทำ�ได้ แม้ว่�ปูย่่�ต�ย�ยจะพูดไม่เก่งกเ็ล่�นทิ�นได้ โดยใช้วิธี

ตัง้คำ�ถ�ม เล่�ด้วยภ�พ ใช้ก�รชวนคดิชวนคยุ ไม่เน้นอ่�นตวัหนงัสอื อกีทัง้ส�ม�รถสอดแทรกประสบก�รณ์

ของปู่ย่�ต�ย�ยหรือสอดแทรกหลักคำ�สอนท�งศ�สน� จริยธรรม เกร็ดประวัติศ�สตร์สนุกๆ ชีวิตบุคคล

สำ�คัญ และยังช่วยส่งเสริมอีคิวคุณลักษณะทั้งด้�นดี เก่ง สุข ได้อีกด้วย

 แนวท�งในก�รพดูคยุ เล่�นทิ�น แบ่งออกเป็น 2 แนวท�งคอื ก�รเล่�เป็นเรือ่งร�ว และก�รพดูคยุและ 

ตั้งคำ�ถ�มจ�กภ�พ ซึ่งร�ยละเอียดทั้ง 2 แนวท�ง มีดังนี้

 1. กำรเลำ่เป็นเรื่องรำว คือก�รที่ปู่ย่�ต�ย�ยเล่�นิท�นต�มเรื่องร�วในหนังสือนิท�น อ�จมี

ก�รชวนหล�นคิดชวนหล�นคุย เช่น “ถ�้หนูเป็นหนูนิด หนูจะทำ�ยังไง” หรืออ�จสอดแทรกประสบก�รณ์

ของปู่ย่�ต�ย�ยเน้นถึงข้อคิดคำ�สอนท่ีได้จ�กนิท�น เช่น “ตอนท่ีย�ยเป็นเด็ก ตอนนั้นย�ยเคยช่วยเพื่อน

ที่หกล้มที่สน�มหญ้�ของโรงเรียน จนมีอยู่วันหนึ่งย�ยโดนเพื่อนแกล้ง เพื่อนคนนี้ที่ย�ยเคยช่วยเข�ไว้  

ก็ม�ช่วยบอกครูไม่ให้เพื่อนม�แกล้งย�ย”

 2. พูดคุยและตั้งค�ำถำมจำกภำพ คือก�รที่ปู่ย่�ต�ย�ยชวนหล�นพูดคุยจ�กภ�พ โดยก�รตั้ง

คำ�ถ�มเพ่ือกระตุน้ให้หล�นคดิต�ม เช่น “ในภ�พนีม้แีมวกีต่วั” “หนคูดิว่�เดก็คนไหนทีเ่ป็นเด็กดี ช่วยเหลอื

คนอื่น” หรืออ�จให้หล�นช่วยแต่งเรื่องร�วที่เห็นจ�กภ�พ เช่น “หนูลองบอกปู่ซิว่� แมวน้อยตัวนี้จะวิ่งไป

ไหน” นอกจ�กนี้ปู่ย่�ต�ย�ยส�ม�รถสอดแทรกหลักคำ�สอนท�งศ�สน� จริยธรรม เช่น “เด็กดีต้องไม่ขโมย

ของคนอื่น” เป็นต้น

ใบควำมรู้   4 เรื่อง พูดคุย เลำ่นิทำน สำนสัมพันธ์
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  ประเด็นที่ต้องการให้เรียนรู้ คือ ข้อควรระวังเกี่ยวกับ คว�มปลอดภัย คว�มเชื่อ คว�มเข้�ใจผิดแบบเก�่

และใหม่ในก�รเลี้ยงดูเด็ก ผลของสื่อต่อพฤติกรรมเด็ก ก�รไม่รักษ�สัญญ� และไม่รักษ�คำ�พูด

ชื่อกิจกรรม: ปู่ย่ำตำยำยยุคใหม่ ใส่ใจข้อพึงระวัง

จุดประสงค์การเรียนรู้

 เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุมีคว�มรู้และเข้�ใจเกี่ยวกับข้อควรระวังต่�ง ๆ เพื่อดูแลหล�นได้อย่�งเหม�ะสม 

เนื้อหา/สาระสำาคัญ

 รูปแบบก�รเลี้ยงดู รวมทั้งคว�มคิดคว�มเชื่อของปู่ย่�ต�ย�ย มีผลต่อก�รเจริญเติบโต คุณลักษณะและ

พัฒน�ก�รด้�นต่�ง ๆ ของหล�น ห�กปู่ย่�ต�ย�ยมีคว�มตระหนัก และเข�้ใจแนวท�งก�รเลี้ยงดูหล�นที่เหม�ะสม

จะส่งผลให้เด็กมีคว�มพร้อมในก�รเรียนรู้ได้อย่�งเต็มศักยภ�พ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภ�พต่อไป 

เครื่องมือในการจัดกิจกรรม

  1. ใบกิจกรรม “ปู่ย่�ต�ย�ยยุคใหม่ ใส่ใจข้อพึงระวัง”

 2. ใบคว�มรู้ที่ 5.1 เรื่อง แนวท�งก�รลดคว�มขัดแย้งในก�รเลี้ยงหล�นระหว่�งพ่อแม่และผู้สูงอ�ยุ

 3. ใบคว�มรู้ที่ 5.2 เรื่อง ปัญห�หล�นไม่มีเพื่อนแก้ไขได้อย่�งไร ?

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

 1. ผู้นำ�กิจกรรมแจกใบกิจกรรม “ปู่ย่�ต�ย�ยยุคใหม่ ใส่ใจข้อพึงระวัง” ให้ผู้สูงอ�ยุคนละ 1 แผ่น

 2.  ผู้นำ�กิจกรรมให้ผู้สูงอ�ยุตอบคำ�ถ�มในใบกิจกรรม ใช้เวล� 15 น�ที

 3.  ผูน้ำ�กจิกรรมเฉลยคำ�ตอบทีละข้อ โดยก่อนเฉลย ให้สุม่ถ�มผูส้งูอ�ยุเกีย่วกบัคำ�ตอบทีเ่ลอืก หลงัจ�กนัน้ 

จึงอธิบ�ยคำ�เฉลย

 4. ผู้นำ�กิจกรรมสรุปกิจกรรม รูปแบบการเลี้ยงดู รวมทั้งความคิดความเชื่อของปู่ย่าตายาย มีผลต่อ 

การเจริญเติบโต พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของหลาน หากปู่ย่าตายายมีความตระหนัก และเข้าใจแนวทาง 

การเลี้ยงดูหลานที่เหมาะสมจะส่งผลให้เด็กมีความพร้อมในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ 

ที่มีคุณภาพต่อไป

 5. ผูน้ำ�กจิกรรมอ�จถ�มผูส้งูอ�ยเุกีย่วกับปัญห�คว�มขดัแย้งในก�รเลีย้งหล�น หรอืปัญห�หล�นไม่มเีพือ่น 

โดยอธิบ�ยหรือให้คำ�แนะนำ�ต�มใบคว�มรู้ที่ 5.1 และ 5.2

การประเมินผล

 - ก�รมีส่วนร่วมในก�รทำ�กิจกรรม

แผนกิจกรรมที่ 5 ปู่ยำ่ตำยำยยุคใหม่ ใส่ใจข้อพึงระวัง
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ใบกิจกรรม “ปู่ย่ำตำยำยยุคใหม่ ใส่ใจข้อพึงระวัง”

คำาชี้แจง อ่�นคำ�ถ�มแต่ละข้อแล้วพิจ�รณ�ว่�ข้อคว�มต่อไปนี้ถูกหรือผิด 

 โดยใส่เครื่องหม�ย  ในช่อง “ถูก” เมื่อคิดว่�ข้อนั้นถูก และใส่เครื่องหม�ย  ในช่อง “ผิด” เมื่อคิดว่�

ข้อนั้นผิด

คำาถาม ถูก ผิด

1. เมื่อเด็กหกล้มปู่ย่�ต�ย�ยควรรีบเข้�ไปปลอบเด็ก ไม่เช่นนั้นเด็กจะขวัญเสีย

2. เมื่อเด็กร้องไห้ โวยว�ย จะเอ�ของเล่น ปู่ย่�ต�ย�ยควรซื้อให้ เพร�ะเด็กจะได้หยุดร้อง

3. ก�รปล่อยให้หล�นดูทีวี แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือเพื่อให้เด็กอยู่นิ่ง จะส่งผลเสียกับเด็ก 

เช่น เด็กจะพูดช้�หรือพูดภ�ษ�แปลกๆ ทำ�ให้เด็กสม�ธิสั้น และส�ยต�เสีย เป็นต้น 

4. เมื่อเด็กออกเสียงพูดไม่ชัด เช่น จ๋วย เสียจุย หรือทำ�ท่�ท�งสูบบุหรี่เหมือนผู้ใหญ่ ปู่ย่�ต�ย�ย

ควรบอกเด็กดี ๆ ว่�พูดไม่ชัด และบอกว่�ทำ�อย่�งนี้ไม่ถูกต้อง

5. ปู่ย่�ต�ย�ยรับป�กหล�นว่�ถ้�หล�นช่วยเก็บของ จะซื้อขนมให้ แล้วปู่ย่�ต�ย�ยไม่ทำ�ต�ม  

ที่ตกลงไว้ จะส่งผลทำ�ให้เด็กไม่รักษ�คำ�พูดและไม่ไว้ใจผู้อื่น

6. ก�รที่หล�นเอ�ขนมไปแบ่งคนอื่น เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำ� เพร�ะมันเป็นก�รสิ้นเปลือง

7. ไม่ควรชมหล�น เพร�ะจะทำ�ให้หล�นเหลิง

8. ปู่ย่�ต�ย�ย ต้องช่วยหล�นในก�รทำ�กิจวัตรทุกอย่�ง เพร�ะหล�นยังเล็กทำ�ได้ไม่ดี

9. ถ้�ปู่ย่�ต�ย�ยมีคว�มเห็นในก�รเลี้ยงหล�นไม่ตรงกับพ่อแม่เด็ก ปู่ย่�ต�ย�ยและพ่อแม่เด็ก

ควรหันหน้�ม�คุยและตกลงร่วมกัน

10. ก�รตี เป็นก�รสอน และเป็นก�รหยุดพฤติกรรมเด็กที่ดีที่สุด
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ใบเฉลยกิจกรรม “ปู่ย่ำตำยำยยุคใหม่ ใส่ใจข้อพึงระวัง”

คำาชี้แจง อ่�นคำ�ถ�มแต่ละข้อแล้วพิจ�รณ�ว่�ข้อคว�มต่อไปนี้ถูกหรือผิด 

 โดยใส่เครื่องหม�ย  ในช่อง “ถูก” เมื่อคิดว่�ข้อนั้นถูก และใส่เครื่องหม�ย  ในช่อง “ผิด” เมื่อคิดว่�

ข้อนั้นผิด

คำาถาม ถูก ผิด

1. เมื่อเด็กหกล้มปู่ย่�ต�ย�ยควรรีบเข้�ไปปลอบเด็ก ไม่เช่นนั้นเด็กจะขวัญเสีย

คำาตอบ : ผิด เพราะการรีบเข้าไปปลอบหรือโอ๋ จะทำาให้เด็กไม่เกิดการเรียนรู้ที่จะ

ระมัดระวังและทำาให้เด็กเคยชินกับการที่มีคนคอยเอาใจ


2. เมื่อเด็กร้องไห้ โวยว�ย จะเอ�ของเล่น ปู่ย่�ต�ย�ยควรซื้อให้ เพร�ะเด็กจะได้หยุดร้อง

คำาตอบ : ผิด เพราะถ้าซื้อให้ จะทำาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ว่า พฤติกรรมดังกล่าวเป็น

พฤติกรรมที่ดี เป็นพฤติกรรมที่ถูกต้อง เพราะสามารถทำาให้ตนได้ของที่ต้องการ และ

จะเกิดการทำาซำ้า ๆ ติดเป็นนิสัย



3. ก�รปล่อยให้หล�นดูทีวี แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือเพื่อให้เด็กอยู่นิ่ง จะส่งผลเสียกับเด็ก 

เช่น เด็กจะพูดช้�หรือพูดภ�ษ�แปลกๆ ทำ�ให้เด็กสม�ธิสั้น และส�ยต�เสีย เป็นต้น

คำาตอบ : ถูก เพราะมีผลการศึกษาว่า การให้เด็กจ้องมอง ทีวี แท็บเล็ต หรือ

โทรศัพท์มือถือส่งผลต่อสายตาเด็ก และดวงตาเป็นอวัยวะที่เชื่อมต่อกับสมอง การล็อค

ดวงตาไว้ในที่แคบ ๆ จะทำาให้สมองไม่พัฒนาเท่าที่ควร นอกจากส่งผลเสียต่อสายตาเด็ก

เด็กจะเลียนแบบเสียง ภาษา แม้แต่พฤติกรรมที่อาจไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการ

ด้านภาษา และปัญหาพฤติกรรมในเด็ก นอกจากนี้ เด็กที่นั่งจ้องโทรทัศน์วันละ 1 ชั่วโมง

จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นได้ 10% หมายความว่า ถ้าเด็กคนไหนนั่งจ้อง

หน้าจอโทรทัศน์วันละ 5 ชั่วโมง เด็กคนนั้นจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นถึง

50% มีงานวิจัยจำานวนมากที่ไม่สนับสนุนให้เด็กอยู่กับเทคโนโลยีมากเกินไป อย่างน้อย

ในวัยทีต่ำา่กว่า 15 ปี (ทีม่า : http://www.neutron.rmutphysics.com/sciencenews/

index.php?option=com_content&task=view&id=2332&Itemid=0)



4. เมื่อเด็กออกเสียงพูดไม่ชัด เช่น จ๋วย เสียจุย หรือทำ�ท�่ท�งสูบบุหรี่เหมือนผู้ใหญ่ ปู่ย่�ต�ย�ย

ควรบอกเด็กดี ๆ ว่�พูดไม่ชัด และบอกว่�ทำ�อย่�งนี้ไม่ถูกต้อง

คำาตอบ : ถูก เพราะเด็กยังไม่สามารถแยกได้ว่า พฤติกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี

การที่ปู่ย่าตายายบอกหรือสอน จะทำาให้เด็กเข้าใจและเลิกทำาพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้น
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คำาถาม ถูก ผิด

5. ปู่ย่�ต�ย�ยรับป�กหล�นว่�ถ้�หล�นช่วยเก็บของ จะซื้อขนมให้ แล้วปู่ย่�ต�ย�ยไม่ทำ�ต�ม 

ที่ตกลงไว้ จะส่งผลทำ�ให้เด็กไม่รักษ�คำ�พูดและไม่ไว้ใจผู้อื่น

คำาตอบ : ถูก เพราะเด็กในวัยนี้ มีการเรียนรู้พฤติกรรมจากการกระทำาของปู่ย่าตายาย

การไม่ทำาตามที่รับปากไว้จะเป็นการปลูกฝังให้เด็กไม่รู้จักรักษาคำาพูด ไม่ไว้วางใจผู้อื่น  

ซึ่งอาจส่งผลต่อการปรับตัวเข้ากับคนอื่นเมื่อเขาโตขึ้น



6. ก�รที่หล�นเอ�ขนมไปแบ่งคนอื่น เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำ� เพร�ะมันเป็นก�รสิ้นเปลือง

คำาตอบ : ผิด เพราะการที่หลานเอาขนมไปแบ่งคนอื่นนั้น ช่วยให้หลานได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ และมีนำ้าใจ


7. ไม่ควรชมหล�น เพร�ะจะทำ�ให้หล�นเหลิง

คำาตอบ : ผิด เพราะการชมหลานเมื่อทำาพฤติกรรมดี ๆ นั้น เป็นการเสริมแรงอย่างหนึ่ง 

ท่ีจะทำาให้หลานเข้าใจว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่ดี สมควรทำาต่อ แต่ทั้งนี้ 

การชมหลานก็ควรชมให้ถูกวิธี การชมจึงจะเกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด



8. ปู่ย่�ต�ย�ย ต้องช่วยหล�นในก�รทำ�กิจวัตรทุกอย่�ง เพร�ะหล�นยังเล็กทำ�ได้ไม่ดี

คำาตอบ : ผิด ปู่ย่าตายายควรสอนและปล่อยให้หลานทำากิจวัตรด้วยตนเองตามวัย 

เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กสามารถเรียนรู้และพึ่งพาตนเองได้


9. ถ้�ปู่ย่�ต�ย�ยมีคว�มเห็นในก�รเลี้ยงหล�นไม่ตรงกับพ่อแม่เด็ก ปู่ย่�ต�ย�ยและพ่อแม่เด็ก

ควรหันหน้�ม�คุยและตกลงร่วมกัน

คำาตอบ : ถูก เพราะจะได้มีข้อตกลงในการเลี้ยงดู และวิธีการเลี้ยงดูไปในทางเดียวกัน

เด็กจะได้ไม่เกิดความสับสน และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เกิดขึ้นมากกว่าการเลี้ยงดู

แบบที่ไม่ไปในทางเดียวกัน



10. ก�รตี เป็นก�รสอน และเป็นก�รหยุดพฤติกรรมเด็กที่ดีที่สุด

คำาตอบ : ผิด เพราะเด็กอาจจะยังไม่เข้าใจถึงสาเหตุของการถูกตี เด็กอาจจะรู้สึกว่า

การกระทำาดังกล่าวเป็นการกระทำาที่รุนแรง และส่งผลทางลบในใจเด็ก แต่ถ้าต้องตี

จริง ๆ ก็ควรตีให้ถูกวิธี
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 คว�มขดัแย้งในก�รเลีย้งหล�น ก�รมีทัศนคติทีไ่ม่ตรงกนั อ�จเกดิข้ึนได้ในหล�ยๆครอบครัว อ�จเพร�ะด้วย

คว�มคิด คว�มเชื่อ หรือยุคสมัยที่ต่�งกัน ทำ�ให้เกิดปัญห�ดังกล�่ว เช่น คนสมัยก่อนมักมีคว�มเชื่อว่�ควรให้เด็กดื่ม

นำ้�กับนม แต่ปัจจุบันท�งก�รแพทย์แนะนำ�ให้ดื่มนมแม่อย่�งเดียว ก็ทำ�ให้เด็กได้รับส�รอ�ห�รที่เพียงพอแล้ว ทั้งนี้

คว�มขัดแย้งนั้นก็ส�ม�รถแก้ไขหรือป้องกันได้ โดยมีแนวท�งดังนี้ 

 1. ต้องปรับใจ ผู ้สูงอ�ยุควรเปิดใจและยอมรับคว�มคิดเห็นของลูกหล�นและคนอื่นให้ม�กขึ้น  

ต้องทำ�คว�มเข้�ใจว่�พ่อแม่ทุกคนก็รักลูก ไม่แพ้ที่ปู่ย่�มีคว�มรักต่อหล�น แต่ด้วยยุคสมัยที่เปล่ียนไป ก�รเลี้ยงด ู

ก็เปลี่ยนไปต�ม มีเทคโนโลยี และวิธีก�รใหม่ๆในก�รเลี้ยงดูเด็ก 

 2. หลีกเลี่ยงกำรปะทะ เช่น ก�รใช้คำ�พูดรุนแรง ดุด�่ ตำ�หนิ เช่น ฉันเลี้ยงเธอม� ..., อ�บนำ้�ร้อนม�ก่อน 

เนื่องจ�กคำ�พูดดังกล่�วอ�จทำ�ให้เกิดก�รทะเล�ะเบ�ะแว้ง นำ�ไปสู่ปัญห�ต�่ง ๆ ในครอบครัว

 3. ไม่ท�ำตัวเป็นฝ่ำยค้ำน รับฟังในคว�มคิดเห็นของพ่อแม่เด็ก ห�กไม่ขัดแย้งกับคว�มคิดตนนัก ให้

รับฟังก่อนจะพูดค้�นออกม� เพร�ะบ�งที่สิ่งที่พ่อแม่คิด ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ ณ ยุคสมัย  

หรือเวล�นั้น

 4. มีควำมยืดหยุ่น ไม่เข้มงวดเกินไป รู้จักปล่อยว�ง ให้โอก�สพ่อแม่ได้เลี้ยงลูกต�มวิถีของตนบ้�ง  

วิธีก�รนี้จะทำ�ให้พ่อแม่เด็กมีส่วนร่วมในก�รดูแล ทำ�ให้สัมพันธภ�พในครอบครัวมีคว�มแน่นแฟ้นด้วย

 5. มีตัวช่วย เมื่อเกิดคว�มเหนื่อยล้�จ�กก�รเล้ียงดูหล�น หรือเริ่มรู้สึกว่�ตัวเองไม่ไหว อ�จขอคว�ม 

ช่วยเหลือจ�กพ่อแม่เด็ก หรือญ�ติคนสนิท ให้ช่วยเลี้ยงดูหล�น เพื่อเป็นก�รผ่อนคล�ยคว�มเครียด คว�มเหนื่อยล้� 

และคว�มกดดันจ�กก�รเลี้ยงเด็ก

 6. ปรึกษำผู้เช่ียวชำญ ในกรณีที่ทั้งสองฝ่�ยไม่ส�ม�รถห�ข้อสรุปในคว�มขัดแย้งนั้นได้ อ�จขอ 

คำ�ปรึกษ� คำ�แนะนำ�จ�กผู้เชี่ยวช�ญ เช่น แพทย์ นักจิตวิทย� หรือนักสงคมสงเคร�ะห์ ฯลฯ

อ้างอิงจาก

 มิ่งขวัญ ลิรุจประภ�กร. 7เคล็ดลับ ปู่ย่�ต�ย�ยเลี้ยงหล�นอย่�งไรให้สม�นฉันท์ในครอบครัว. 

 https://th.theasianparent.com/7-เคล็ดลับ-ปู่ย่�ต�ย�ยเลี้ยงหล�นอย่�งไรให้สม�นฉันท์ในครอบครัว

 พรทิพย์ เกยุร�นนท์. ก�รสร้�งคว�มสุขในผู้สูงอ�ยุ.

 http://www.stou.ac.th/stoukc/elder/main1_9.html

ใบควำมรู้  5.1
เรื่อง แนวทำงกำรลดควำมขัดแย้ง

ในกำรเลี้ยงหลำนระหว่ำงพ่อแม่และผู้สูงอำยุ
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 ห�กพบว่�หล�นมีปัญห�เรื่องเข้�กับเพ่ือนไม่ได้ ส่ิงสำ�คัญคือ ต้องวิเคร�ะห์ห�ส�เหตุที่หล�น 

เข้�กับเพ่ือนไม่ได้ ก�รรู ้ส�เหตุจะทำ�ให้ปู ่ย่�ต�ย�ย ส�ม�รถช่วยแนะนำ�ให้หล�นห�ท�งแก้ปัญห�

ได้ตรงจุดม�กข้ึน และสิ่งท่ีจะช่วยให้หล�นส�ม�รถเข้�กับคนอื่นได้ดี คือก�รมี ”ทักษะท�งสังคม”  

ที่ดี ซึ่งทักษะท�งสังคมต้องอ�ศัยก�รสังเกต เลียนแบบและฝึกฝน และต้องฝึกต้ังแต่ยังเล็ก เพร�ะทักษะ 

ท�งสังคมมีคว�มจำ�เป็นม�กในก�รใช้ชีวิตประจำ�วันที่โรงเรียน ก�รทำ�ง�นเป็นทีม ก�รขอคว�มช่วยเหลือ

ด้�นก�รเรียน เป็นต้น ก�รจะมีทักษะท�งสังคมที่ดี ต้องฝึกคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. ฝึกเรยีนรูอ้ำรมณ์ผูอ่ื้น โดยก�รสงัเกตสหีน้� ท่�ท�ง คำ�พูด ว่�คนอืน่กำ�ลังมคีว�มรูส้กึเช่นไร  

ห�กก�รกระทำ�ใดที่เพื่อนเริ่มแสดงท่�ทีไม่ชอบใจต้องหยุดทำ�ทันที

 2. ฝึกเรียนรู้อำรมณ์ตนเอง โดยก�รจับสัญญ�ณร่�งก�ยตัวเอง เช่น ใจเริ่มเต้นเร็ว มือเริ่ม

กำ�หมัดแน่น แสดงว่� กำ�ลังรู้สึกโกรธ ให้เดินหลบจ�กสถ�นก�รณ์นั้น กำ�หนดลมห�ยใจเข้�ออก ช้�ๆ เพื่อ

ไม่ให้แสดงอ�ก�รที่ไม่เหม�ะสมออกไป

 3. ฝึกกำรส่ือสำร โดยก�รฝึกตัง้ใจฟังผูอ้ืน่พดู สนทน�ในสิง่ทีค่นอืน่สนใจด้วย กรณทีีม่คีว�มเหน็ 

ไม่ตรงกันต้องฝึกวิธีพูดแสดงคว�มคิดเห็นอย่�งเหม�ะสม ไม่ใช้อ�รมณ์

 4. ฝึกทักษะท่ีช่วยส่งเสรมิกำรเข้ำสงัคม (pro-social skills) ได้แก่ ก�รมนีำ�้ใจ แบ่งปัน  

ช่วยเหลือเพื่อน มีคว�มเห็นอกเห็นใจ ห�กทำ�ผิดต้องรู้จักยอมรับผิด และกล�้ที่จะขอโทษ 

แหล่งที่มา

 ปัณณ์พัฒน์ จันทร์สว่�ง. ลูกไม่มีเพื่อน (Friendless/Unpopular Children Issues). http://

taamkru.com. 2556. แหล่งที่ม� : /th/ลูกไม่มีเพื่อน/. ค้นเมื่อ 11 กรกฎ�คม 2560.

 ผศ.นพ. พงษ์ศกัดิ ์น้อยพยคัฆ์. SQ สอนลกูเข้�สงัคม รูจ้กัปรบัตวั แก้ปัญห�ลกูไม่มเีพือ่น.http://www. 

rakluke.com. แหล่งท่ีม� : advertorial/9/45/2154/sq-สอนลูกเข้�สังคม-รู้จักปรับตัว-แก้ปัญห�ลูก 

ไม่มีเพื่อน. ค้นเมื่อ 12 กรกฏ�คม 2560.

 พญ.โสรย� ชัชว�ล�นนท์. ลูกเข้�กับเพื่อนไม่ได้ ทำ�อย่�งไรให้ลูกมีทักษะสังคมที่ดี.https://

th.theasianparent.com. แหล่งที่ม� : /ลูกเข้�กับเพื่อนไม่ได้-ทำ�อย่�งไรให้ลูกมีทักษะสังคมที่ดี/. ค้นเมื่อ 

12 กรกฎ�คม 2560.

 มปป. แม่แชร์ประสบก�รณ์จริง ลูกฉันทำ�อะไรผิด! เรียนอนุบ�ล 3 ปี ไม่มีเพื่อนคบ. http://

www.rakluke.com. แหล่งที่ม� : advertorial/9/45/2060/แม่แชร์ประสบก�รณ์จริง-ลูกฉันทำ� 

อะไรผิด!-เรียนอนุบ�ล-3-ปี-ไม่มีเพื่อนคบ. ค้นเมื่อ 12 กรกฎ�คม 2560.

ใบควำมรู้  5.2 เรื่อง ปัญหำหลำนไม่มีเพื่อนแก้ไขได้อย่ำงไร ?
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ชื่อกิจกรรม: รับมือนิสัยเอำแต่ใจ กรีดร้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

 เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุมีคว�มเข้�ใจและทักษะก�รรับมือกับพฤติกรรมเอ�แต่ใจ กรีดร้อง

เนื้อหา/สาระสำาคัญ

 พฤติกรรมเอ�แต่ใจ หรือเมื่อไม่ได้ดั่งใจแล้วร้องกร๊ีดลงไปนอนดิ้น เป็นพฤติกรรมท่ีพบได้บ่อยในเด็กวัยนี้ 

ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจ�กก�รเรียนรู้ว่� ร้องกรี๊ดแล้วลงไปนอนดิ้นแบบนี้จะได้สิ่งที่ต้องก�ร อย่�งไรก็ต�ม ปู่ย่�ต�ย�ย

ส�ม�รถรบัมอืและจดัก�รกบัพฤตกิรรมทีไ่ม่เหม�ะสมนีไ้ด้ และเป็นสิง่ทีค่วรรบีปรบัพฤตกิรรมแต่เนิน่ เพร�ะจะแก้ไข

ได้ย�กเมื่อเด็กโตขึ้น 

เครื่องมือในการจัดกิจกรรม

 1.  ภ�พพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ จ�กกิจกรรมย่อยที่ 2.3 รับมือเจ้�ตัวน้อย วัยเต�ะแตะ

  2.  ใบคว�มรู้ที่ 6 เรื่อง ก�รรับมือกับเด็กอ�ละว�ด

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

 1.  ผูน้ำ�กจิกรรมให้ผูส้งูอ�ยดุภู�พพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ และชวนผู้สูงอ�ยพูุดคยุแลกเปล่ียนในประเดน็

ต่อไปนี้

  1.1) ผู้สูงอ�ยุเคยมีประสบก�รณ์พบเจอพฤติกรรมเหมือนกับเด็กในภ�พนี้บ้�งหรือไม่

  1.2) ผู้สูงอ�ยุรับมือหรือจัดก�รกับพฤติกรรมเด็กที่กรีดร้องเอ�แต่ใจอย่�งไร

 2. ผูน้ำ�กจิกรรมอธิบ�ยถึงวธิกี�รรบัมอืกบัพฤตกิรรมเดก็ทีก่รีดร้องเอ�แต่ใจ โดยให้ผูส้งูอ�ยอุ่�นใบคว�มรู้  

เรื่อง ก�รรับมือกับเด็กอ�ละว�ด หลังจ�กนั้น ชวนผู้สูงอายุพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวิธีการรับมือกับเด็กร้องไห้

อาละวาด โดยพย�ย�มให้ผู้สูงอ�ยุตอบให้ครอบคลุมคำ�แนะนำ�

 3. ผูน้ำ�กจิกรรมสรปุเน้นกบัผูส้งูอ�ยวุ่� เมือ่หลานมพีฤตกิรรมกรดีร้องลงมอืลงเท้า เรยีกร้องความสนใจ 

ปู่ย่าตายายอย่าเพ่ิงใจอ่อนหรือตามใจหรือกลัวอายคนอื่น ถ้าปู่ย่าตายายตามใจเด็ก เด็กจะเรียนรู้ว่า ถ้าแสดง

พฤติกรรมแบบนี้อีกจะทำาเด็กให้ได้ในส่ิงที่ต้องการ การแก้ไขพฤติกรรม ต้องอาศัยความเข้าใจและความใจเย็น

ของปู่ย่าตายาย การที่ปู่ย่าตายายอารมณ์เสีย หงุดหงิด จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เด็กได้

การประเมินผล

 - ก�รมีส่วนร่วมในก�รทำ�กิจกรรม

แผนกิจกรรมที่ 6 รับมือนิสัยเอำแต่ใจ กรีดร้อง
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 เดก็วยัเต�ะแตะเป็นวยัท่ีเป็นตวัของตัวเองสงู ต้องก�รอสิระ ไม่ชอบให้ใครม�บงัคบั เพร�ะฉะนัน้

เวล�ทีเ่ดก็ถกูขัดใจ อ�จมพีฤตกิรรมร้องไห้ อ�ละว�ด ซึง่ส�เหตมุ�จ�กก�รสือ่ส�รบอกอ�รมณ์คว�มต้องก�ร

ได้ไม่เต็มที่ คว�มส�ม�รถในก�รควบคุมอ�รมณ์ยังทำ�ได้ไม่ดี โดยคว�มรุนแรงในก�รอ�ละว�ดจะแตกต�่ง

ไปต�มพื้นอ�รมณ์ของเด็กแต่ละคน ก�รเลี้ยงดูและสภ�พแวดล้อม

กำรป้องกันกำรร้องอำละวำด 

 1. หลีกเล่ียงการกระตุ้นให้เด็กโกรธ ปู่ย่�ต�ย�ยหลีกเลี่ยงก�รพูดแหย่ เพร�ะจะยิ่งกระตุ้น

อ�รมณ์โกรธ แต่อ�จเบี่ยงเบนคว�มสนใจเด็กด้วยกิจกรรมที่เด็กชอบ 

 2. สังเกตอารมณ์หลาน ว่�หล�นหิว ง่วงหรือเหนื่อย ปู่ย่�ต�ย�ยควรตอบสนองต่ออ�รมณ์เด็ก  

เช่น ให้กินข�้ว ให้หล�นพัก เป็นต้น 

 3. ชืน่ชมเมือ่เด็กแสดงพฤตกิรรมทีด่ ีเช่น ลูบหวั กอด ปรบมือ เป็นต้น เพื่อให้หล�นมีแรงจูงใจ

ที่จะทำ�พฤติกรรมที่ดีม�กขึ้น

กำรแก้ไขขณะเกิดกำรร้องอำละวำด

 1. จัดการด้วยความสงบ ปู่ย่�ต�ย�ยหรือผู้เลี้ยงดูควรนิ่งสงบไม่ใช้อ�รมณ์โต้ตอบ เพร�ะจะยิ่ง

ทำ�ให้เด็กร้องอ�ละว�ดม�กขึ้น ที่สำ�คัญ ปู่ย่�ต�ย�ยควรเป็นตัวอย่�งที่ดีของก�รควบคุมอ�รมณ์ 

 2. ไม่ให้ความสำาคญักับพฤตกิรรมอาละวาด ห�กเด็กไม่หยดุร้องอ�ละว�ด ปูย่่�ต�ย�ยอ�จเข้�ไป 

กอดเดก็ แต่ถ้�เดก็ไม่ยอมให้กอด ให้นำ�เดก็ไปอยูใ่นทีป่ลอดภยั ห่�งจ�กสิง่ทีเ่ป็นอนัตร�ย เช่น ปลัก๊ไฟ เป็นต้น  

ปู่ย่�ต�ย�ยอ�จยืนอยู่ห่�งๆโดยไม่ต้องพูดหรือสนใจจนกว่�หล�นจะสงบลง

 3. หลกีเล่ียงการโต้ตอบ ขณะท่ีเด็กยงัร้องอ�ละว�ด ปู่ย่�ต�ย�ยไม่ควรพดูสอนหรือพดูขู่ เพร�ะ

จะทำ�ให้เด็กรู้สึกหงุดหงิดม�กขึ้น

 4. หยุดพฤติกรรมท่ีรุนแรงทันที เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงได้แก่ 1.ทำ�ร้�ยตัวเอง เช่น  

หยิกตัวเอง เอ�หัวโขกพื้น 2.ทำ�ร้�ยผู้อื่น เช่น กัด หยิกปู่ย่�ต�ย�ย เป็นต้น 3.ทำ�ล�ยสิ่งของ เช่น ขว้�ง

ป�ของเล่น เป็นต้น ปู่ย่าตายายต้องหยุดพฤติกรรมเหล่านี้โดยการเข้าไปจับมือและบอกกับหลานว่า  

“ทำาอย่างนี้ไม่ได้” 

 5. สอนเด็กถึงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม หลังจ�กที่เด็กหยุดพฤติกรรมร้องไห้อ�ละว�ดหรือสงบ 

ลงแล้ว ปู่ย�่ต�ย�ยควรพูดคุยกับหล�นถึงวิธีก�รสื่อส�รหรือบอกคว�มต้องก�รแทนก�รร้องอ�ละว�ด

 6. เลีย้งหลานให้เป็นแนวทางเดยีวกัน ปูย่่�ต�ย�ยควรพดูคยุตกลงกนัถงึวธิใีนก�รจดัก�รปัญห�

พฤติกรรมหล�นให้เป็นแนวท�งเดียวกัน ไม่ขัดแย้งกัน เช่น ปู่ใช้วิธีก�รเพิกเฉยเมื่อหล�นร้องไห้อ�ละว�ด 

แต่ย่�เข้�ไปโอ๋หล�น เป็นต้น

ใบควำมรู้   6 เรื่อง กำรรับมือกับเด็กอำละวำด
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*หมายเหตุ ช่วงแรกของก�รปรับพฤติกรรม เด็กอ�จร้องไห้อ�ละว�ดน�นและหนักขึ้น ปู่ย่�ต�ย�ย 

จะต้องอดทนและใช้วิธีก�รนี้อย่�งสมำ่�เสมอ ซึ่งหลังจ�กเด็กเกิดก�รเรียนรู้ พฤติกรรมดังกล�่วจะค่อยๆ 

ลดลงและห�ยไป

เอกสารอ้างอิง

 เรียบเรียงจ�ก โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี. (2558). ก�รจัดก�รเด็กร้องไห้วัย 1-3 ปี. 
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ภำคผนวก



คูม่อืการเสริมสรา้งอคิีวบตุรหลานส�าหรบัผูส้งูวยั (ฉบบัปรบัปรงุ)  49 

กิจกรรมก่อนเข้ำสู่บทเรียน

  กิจกรรมจีบ-แอล

 1. ผู้นำ�กิจกรรมให้ผู้เข้�ร่วมกิจกรรมยกมือทั้ง 2 ข้�งขึ้นม� ให้มือขว�ทำ�ท่�จีบ โดยใช้นิ้วหัวแม่มือประกบ

กับนิ้วชี้ ส่วนนิ้วอื่น ๆ ให้เหยียดออกไป

 2. มือซ�้ยให้ทำ�เป็นรูปตัวแอล (L) โดยให้ก�งนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ออกไป ส่วนนิ้วที่เหลือให้กำ�เอ�ไว้

 3. เปลี่ยนเป็นจีบด้วยมือซ้�ยบ�้ง ส่วนมือขว�ทำ�เป็นรูปตัวแอล

 4. ทำ�สลับกันไปม� 10 ครั้ง

  กิจกรรมโป้ง-ก้อย

 1. ผู้นำ�กิจกรรมให้ผู้เข้�ร่วมกิจกรรมยกมือทั้ง ๒ ข�้งขึ้นม� มือขว�ทำ�ท่�โป้ง โดยกำ�มือและยกหัวแม่มือ

ขึ้นม� ส่วนมือซ้�ยให้ทำ�ท่�ก้อย โดยกำ�มือและเหยียดนิ้วก้อยชี้ออกม�

 2. เปลี่ยนให้มือขว�ทำ�ท่�ก้อย ส่วนมือซ้�ยทำ�ท่�โป้ง

 3. ทำ�สลับกันไปม� 10 ครั้ง

  กิจกรรมเพลง มำร่วมร้องเพลงกัน

 ม�เถิดเชิญม� ม�ร่วมร้องเพลงกัน

 พวกเร�ทั้งนั้น ลุกขึ้นพลันทันใด

 แล้วเร�ก็หันหน้�ม�ห�กัน (ซำ้�)

 ยักคิ้วให้กัน (ซำ้�) (ส�ม�รถเปลี่ยนคำ�สั่งได้)

 แล้วปรบมือ 3 ที (เปลี่ยนคำ�สั่งก�รปรบมือได้)

 เสร็จพลันแล้วก็หันกลับม�

 สนุกนักหน�ส่�ยเอว 5 ที (เปลี่ยนจำ�นวนก�รส่�ยเอวได้)

  กิจกรรม “หำกว่ำเรำก�ำลังสบำย...”

 1. ผู้นำ�กิจกรรมให้ผู้เข้�ร่วมกิจกรรมร้องเพลง “ห�กว่�เร�กำ�ลังสบ�ย...” ต�มเนื้อเพลง ดังนี้

  หากว่าเราก�าลังสบายจงปรบมือพลัน (ปรบมือ) หากว่าเราก�าลังสบายจงปรบมือพลัน (ปรบมือ)

  หากว่าเราก�าลังมีสุข ปลดเปลื้องทุกข์ใดๆ ทุกสิ่ง จะประวิงอะไรกันเล่า จงปรบมือพลัน (ปรบมือ)

 2. ผู้นำ�กิจกรรมเปลี่ยนจ�กก�รปรบมือเป็น ส่�ยเอว โบกมือ หัวเร�ะ
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แบบประเมินควำมฉลำดทำงอำรมณ์เด็กอำยุ 3-5 ปี 

ส�ำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง (ฉบับสมบูรณ์)

ควำมหมำยของควำมฉลำดทำงอำรมณ์เด็ก

 หม�ยถึง คว�มส�ม�รถในก�รรู้จัก เข้�ใจและควบคุมอ�รณ์ของตนเองได้สอดคล้องกับวัย มีก�รประพฤติ
ปฏิบติัตนในก�รอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่อย่�งเหม�ะสมและมคีว�มสุข คว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์เป็นคณุลักษณะพ้ืนฐ�นสำ�คญั
ที่จะนำ�ไปสู่คว�มเป็นผู้ใหญ่ ทั้งคว�มคิด อ�รมณ์ และพฤติกรรม

กำรประเมินควำมฉลำดทำงอำรมณ์เด็ก

 ก�รประเมินคว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์เด็กจะช่วยให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้ทร�บถึงจุดดีจุดเด่นของลักษณะ
คว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์ท่ีควรส่งเสริมและจุดอ่อนที่ควรพัฒน�ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งส�ม�รถใช้ในก�รติดต�ม 
เพื่อดูพัฒน�ก�รท�งอ�รมณ์ว่�มีคว�มก้�วหน้�ม�กน้อยเพียงใดเมื่ออ�ยุเพิ่มขึ้น
 ก�รประเมินคว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์เด็ก ประเมินคุณลักษณะ 3 ด้�น คือ
 1. ด้ำนดี เป็นคว�มพร้อมท�งอ�รมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยประเมินจ�กก�รรู้จักอ�รมณ์ ก�รมีนำ้�ใจ 
และก�รรู้ว่�อะไรถูกอะไรผิด
 2. ด้ำนเก่ง คือคว�มพร้อมที่จะพัฒน�ตนไปสู่คว�มสำ�เร็จ โดยประเมินจ�กคว�มกระตือรือร้น/สนใจใฝ่รู้ 
ก�รปรับตัวต่อก�รเปลี่ยนแปลง และก�รกล้�พูดกล้�บอก
 3. ด้ำนสุข คือคว�มพร้อมท�งอ�รมณ์ท่ีทำ�ให้เกิดคว�มสุข โดยประเมินจ�กก�รมีคว�มพอใจ คว�ม 
อบอุ่นใจ และคว�มสนุกสน�นร่�เริง

 คว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์ ประเมินได้โดยก�รตอบข้อคว�มที่เกี่ยวข้องกับอ�รมณ์ คว�มรู้สึกและพฤติกรรม
ของเดก็ทีแ่สดงออกในลกัษณะต่�งๆ ในช่วง 4 เดอืนทีผ่่�นม� แม้ว่�บ�งประโยคอ�จจะไม่ตรงกบัทีเ่ด็กเป็นอยูก่ต็�ม 
ขอให้ท่�นเลือกคำ�ตอบที่ใกล้เคียงกับที่เด็กเป็นอยู่จริงม�กท่ีสุด ก�รตอบต�มคว�มเป็นจริงและตอบทุกข้อจะทำ�ให้
ท�่นได้รู้จักเด็กและห�แนวท�งในก�รพัฒน�เด็กให้ดียิ่งขึ้นได้

 มีคำ�ตอบที่เป็นไปได้ 4 คำ�ตอบ สำ�หรับข้อคว�มแต่ละประโยคคือ ไม่เป็นเลย เป็นบางครั้ง เป็นบ่อยครั้ง 
เป็นประจำา ก�รประเมินให้ใช้คว�มรู้สึกของผู้ประเมินเป็นหลัก แต่กรณีที่ไม่แน่ใจให้ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้เป็นแนวท�ง 
ในก�รประเมิน
  ไม่เป็นเลย  หม�ยถึงไม่เคยปร�กฎ
  เป็นบ�งครั้ง  หม�ยถึงน�น ๆ ครั้ง หรือทำ�บ้�งไม่ทำ�บ้�ง
  เป็นบ่อยครั้ง  หม�ยถึงทำ�บ่อย ๆ หรือเกือบทุกครั้ง
  เป็นประจำ� หม�ยถึงทำ�ทุกครั้งเมื่อเกิดสถ�นก�รณ์นั้น
  ก�รประเมินมีข้อพึงระวังดังนี้
  1.  ผู้ตอบแบบประเมินจะต้องรู้จักหรือคุ้นเคยกับเด็กเป็นอย่�งดีไม่น้อยกว่� 6 เดือน เพื่อจะได้มีโอก�สให้
ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กได้อย่�งละเอียดและถูกต้อง
  2.  ผู้ตอบแบบประเมิน ต้องตอบต�มที่เด็กเป็นอยู่จริง
  3.  ถ้�ผู้ตอบมีคว�มรู้ตำ่�กว่� ป.6 ควรใช้วิธีก�รสัมภ�ษณ์โดยผู้ที่นำ�แบบประเมินไปใช้
  4.  ไม่ควรนำ�ผลก�รประเมินไปเปรียบเทียบกับเด็กอื่น ว่�กล่�วตำ�หนิเด็ก หรือใช้เป็นข้อตัดสินในก�ร 
คัดเลือกเด็กในโอก�สต่�งๆ
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 ข้อคว�มต่อไปนี้เป็นก�รอธิบ�ยถึงอ�รมณ์ คว�มรู้สึกและพฤติกรรมของเด็กในช่วง 4 เดือนที่ผ่�นม�  
โปรดใส่เครือ่งหม�ย “ / “ ในช่องทีท่่�นคิดว่�ตรงกบัตวัเดก็ม�กทีส่ดุ มคีำ�ตอบทีเ่ป็นไปได้ 4 คำ�ตอบ สำ�หรบัข้อคว�ม
แต่ละประโยคคือ ไม่เป็นเลย เป็นบ�งครั้ง เป็นบ่อยครั้ง เป็นประจำ�

ข้อ คำาถาม ไม่เป็น
เลย

เป็น
บางครั้ง

เป็น
บ่อยครั้ง

เป็น
ประจำา คะแนน

1. บอกคว�มรูส้กึของตนเองได้เมือ่ถกูถ�ม เช่น รู้สกึดีใจ 

เสียใจ โกรธ ไม่ชอบ ไม่พอใจ

2. มักโอบกอดหรือคลอเคลียคนที่ตนรัก

3. ยิ้มแย้มเมื่อเล่นกับเพื่อน

4. แสดงคว�มเห็นใจเมื่อเห็นเพื่อนหรือผู้อื่นทุกข์ร้อน 

เช่น บอกว่�สงส�ร เข้�ไปปลอบหรือเข�้ไปช่วย

5. หยุดก�รกระทำ�ที่ไม่ดีเมื่อเห็นสีหน้�ไม่พอใจของ

ผู้ใหญ่

6. ร้องไห้งอแงเวล�ไปโรงเรยีนหรอืสถ�นทีท่ีไ่ม่อย�กไป

7. กลัวสิ่งที่อยู่ในจินตน�ก�ร เช่น ผี สัตว์ประหล�ด

8. เอ�แต่ใจตนเอง

9. กลัวคนแปลกหน้�

รวมข้อ 1-9

10. เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้คนอื่น ๆ เช่น ขนม ของเล่น

11. ชวนคนอื่นให้เล่นด้วยกัน

12. สงส�ร ไม่ทำ�ร้�ยสัตว์

13. บอกผู้ใหญ่เมื่อเพื่อนหรือคนในครอบครัวไม่สบ�ย

14. ใจดีกับเด็กที่เล็กกว่�

15. อ�ส�ช่วยผู้อื่น เช่น ง�นบ�้น เก็บของที่เกะกะ

16. ไม่ช่วยเหลือเมื่อได้รับก�รขอร้อง

รวมข้อ 10-16
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ข้อ คำาถาม ไม่เป็น
เลย

เป็น
บางครั้ง

เป็น
บ่อยครั้ง

เป็น
ประจำา คะแนน

17. เชื่อฟังและทำ�ต�มที่ผู้ใหญ่ต้องก�ร

18. บอกขอโทษหรือเข้�ม�ประจบเมื่อทำ�ผิด

19. ไม่เล่นของที่เป็นอันตร�ย เช่น ไม้ขีดไฟ ปลั๊กไฟ มีด 

หลังจ�กได้รับก�รห้�มปร�มจ�กผู้ใหญ่

20. ไหว้ขอบคุณเมื่อผู้อื่นให้ของโดยผู้ใหญ่ไม่ต้องบอก

21. ไหว้หรือสวัสดีเมื่อพบผู้ใหญ่

22. บอกให้คอยก็ไม่งอแง

23. อดทนได้ รอคอยได้ ไม่ลงมือลงเท้�

24. เรียกร้องเอ�แต่ใจตนเอง

รวมข้อ 17-24

25. ช่�งสังเกตและตั้งคำ�ถ�มผู้ใหญ่ถึงสิ่งต่�ง ๆ 

ที่ได้พบเห็น

26. มักอย�กรู้อย�กเห็นกับของเล่นหรือสิ่งแปลกใหม่

27. กล้�ซักถ�มหรือแสดงท่�ทีสนใจเมื่อมีข้อสงสัย

28. สนใจ รูสึ้กสนกุกบัง�นหรอืกจิกรรมก�รเรยีนรูใ้หม่ ๆ

29. ชอบเดินสำ�รวจเมื่ออยู่ในสถ�นที่ใหม่ๆ

30. ตั้งใจฟังเมื่อผู้ใหญ่ตอบเรื่องที่อย�กรู้

รวมข้อ 25-30

31. ร้องไห้เมื่อไปโรงเรียน

32. เมือ่ไม่ได้ของเล่นทีอ่ย�กได้กส็�ม�รถเล่นของอืน่แทน

33. ยอมรับคำ�อธิบ�ยเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องก�ร

34. เข้�กับเด็กคนอื่น ๆ ได้ง่�ยเมื่อเริ่มรู้จักกัน

35. หงุดหงิดเมื่อต้องเปลี่ยนแปลงจ�กสิ่งที่คุ้นเคย

36. ไม่ชอบไปในสถ�นที่ไม่คุ้นเคย เช่น บ้�นญ�ติ 

บ้�นเพื่อนของพ่อแม่

รวมข้อ 31-36
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ข้อ คำาถาม ไม่เป็น
เลย

เป็น
บางครั้ง

เป็น
บ่อยครั้ง

เป็น
ประจำา คะแนน

37. กล้�บอกเรื่องที่ตนเองทำ�ผิดพล�ดให้ผู้ใหญ่ฟัง

38. บอกผู้ใหญ่เมื่อทำ�ของเสียห�ย

39. กล้�ปฏิเสธเมื่อผู้ใหญ่จะช่วยเหลือ เพร�ะเด็กอย�ก

ทำ�ด้วยตนเอง

40. บอกคว�มต้องก�รของตนเองให้ผู้อื่นรู้

41. บอกปฏิเสธเมื่อมีผู้ชวนเล่นสิ่งที่ไม่ชอบ

42. กล้�พูด กล้�คุย ทักท�ยตอบกลับผู้อื่น

รวมข้อ 37-42

43. เมื่อได้รับคำ�ชมเชย มักบอกเล่�ให้คนอื่นรู้

44. ช่วยเหลือตนเองม�กขึ้นเมื่อได้รับคำ�ชม

45. ชอบเอ�ผลง�นที่ทำ�เสร็จม�ให้ผู้ใหญ่ดู

46. พอใจที่ผู้ใหญ่ชมว่�เป็นเด็กดี

รวมข้อ 43-46

47. ช่วยเหลือตัวเองได้ดีเมื่อผู้ใหญ่ให้กำ�ลังใจ

48. ไม่หว�ดกลัวเมื่อต้องอยู่กับคนที่ไม่คุ้นเคย

49. รู้จักเผื่อแผ่คว�มรักให้คนอื่น เช่น กอด ปลอบน้อง

หรือเด็กที่เล็กกว่�

รวมข้อ 47-49

50. ร่วมเล่นสนุกสน�นกับคนอื่น ๆ ได้

51. รู ้จักค้นห�ของม�เล่นเพื่อสร้�งคว�มสนุกสน�น

เพลิดเพลิน

52. ถึงแม้ไม่ได้เล่นก็สนุกกับก�รดูคนอื่นเล่นได้

53. เมื่อเห็นคนอื่นเล่นสนุกก็อย�กเข้�ไปเล่นสนุกด้วย

54. แสดงอ�รมณ์สนุกร่วมต�มไปกับสิ่งที่เห็น เช่น 

ร้องเพลง กระโดดโลดเต้น หัวเร�ะเฮฮ�

55. เก็บตัว ไม่เล่นสนุกสน�นกับเด็กคนอื่น ๆ

รวมข้อ 50-55
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กำรให้คะแนน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ให้คะแนนแต่ละข้อดังนี้

  ไม่เป็นเลย  ให้ 1 คะแนน

  เป็นบ�งครั้ง  ให้ 2 คะแนน

  เป็นบ่อยครั้ง  ให้ 3 คะแนน

  เป็นประจำ� ให้ 4 คะแนน

 กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ข้อ 

1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 17 18 19

20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 32 33 34 37

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54

กลุ่มที่ 2 ให้คะแนนแต่ละข้อดังนี้

  ไม่เป็นเลย  ให้ 4 คะแนน

  เป็นบ�งครั้ง  ให้ 3 คะแนน

  เป็นบ่อยครั้ง  ให้ 2 คะแนน

  เป็นประจำ�  ให้ 1 คะแนน

 กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ข้อ  

6 7 8 9 16

24 31 35 36 55

กำรแปลผล

 เมื่อให้คะแนนครบทุกข้อแล้ว ให้รวมคะแนนในแต่ละด้�นย่อยทั้ง 9 ด้�น แล้วนำ�คะแนนแต่ละด้�น 

ม�ใส่ในช่องผลรวมของคะแนนในกร�ฟคว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์ หลังจ�กนั้นให้นำ�คะแนนที่ได้ไปทำ�เครื่องหม�ย •  

ลงบนเส้นประในกร�ฟคว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์ ล�กเส้นเชื่อมระหว่�งเคร่ืองหม�ย • ให้ต่อกัน แล้วพิจ�รณ�ดูว่� 

มีคะแนนในด้�นใดที่สูงหรือตำ่�กว่�ช่วงคะแนนของเด็กส่วนใหญ่
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กรำฟควำมฉลำดทำงอำรมณ์

 กร�ฟนี้จะทำ�ให้ทร�บโดยสังเขปว่�เด็กมีระดับก�รพัฒน�คว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์อยู่ในระดับใด มีคว�ม

จำ�เป็นต้องพัฒน�คว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์ในด้�นนั้นๆ ม�กน้อยเพียงใด

 คะแนนที่อยู่ในแถบ  บ่งบอกว่�เดก็มคีว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์อยูใ่นเกณฑ์ทีด่ ีควรส่งเสรมิและรกัษา

คุณลักษณะนี้ให้คงไว้

 คะแนนที่อยู่ในแถบ  บ่งบอกว่�เด็กควรได้รับก�รพัฒน�คว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์ในด้�นนั้นๆ ให้ดี 

ยิ่งขึ้น ผู้ใหญ่ควรร่วมกันส่งเสริมให้เด็กพัฒน�คว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์ในด้�นนั้นๆ อย่�งต่อเนื่อง

 คะแนนที่อยู่ตำ่�กว�่แถบ   บ่งบอกว่�เดก็จำาเป็นต้องได้รบัก�รพัฒน�คว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์ในด้�น

นั้นๆ ให้ดียิ่งขึ้น ผู้ใหญ่ต้องช่วยกันเอ�ใจใส่พัฒน�คว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์เด็กอย่�งจริงจังและสมำ่�เสมอ

 กล่�วโดยสรุป ห�กคะแนนของเด็กแตกต่�งจ�กช่วงคะแนนของเด็กส่วนใหญ่ท่ีได้จ�กก�รสำ�รวจ ไม่ว่�

คะแนนจะม�กหรือน้อยก็ต�ม ผู้ใหญ่ควรตระหนักและส่งเสริมให้เด็กประพฤติปฏิบัติให้เหม�ะสมต�มแนวท�ง 

ก�รพัฒน�คว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์แต่ละด้�น

คะแนนได้จากการสำารวจความฉลาดทางอารมณ์เด็กจำานวน 1,300 คน จากทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2545
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องค์ประกอบ
ความฉลาดทางอารมณ์ 

การรวม
คะแนน

ผลรวม
ของ

คะแนน

ด้าน
ดี

1.1 รู้จักอ�รมณ์ ข้อ 1-9

1.2 มีนำ้�ใจ ข้อ 10-16

1.3 รู้ว�่อะไรถูกอะไรผิด ข้อ 17-24

ด้าน
เก่ง

2.1 กระตือรือร้น/สนใจใฝ่รู้ ข้อ 25-30

2.2 ปรับตัวต่อก�รเปลี่ยนแปลง ข้อ 31-36

2.3 กล้�พูดกล้�บอก ข้อ 37-42

ด้าน
สุข

3.1 มีคว�มพอใจ ข้อ 43-46

3.2 อบอุ่นใจ ข้อ 47-49

3.3 สนุกสน�นร่�เริง ข้อ 50-55
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แนวทำงกำรพัฒนำควำมฉลำดทำงอำรมณ์เด็กอำยุ 3-5 ปี ในด้ำนต่ำงๆ

 ผู้ใหญ่ท่ีเก่ียวข้องกับก�รดูแลเด็กควรทำ�สิ่งเหล่�นี้ให้สมำ่�เสมอในชีวิตประจำ�วันเพื่อเสริมสร้�งคว�มฉล�ด

ท�งอ�รมณ์ให้กับเด็ก

1. ดำ้นดี

 1.1 การรู้จักอารมณ์ เมื่อเด็กมีอ�รมณ์เกิดขึ้น เช่น โกรธ โมโห ผู้ใหญ่ควรช่วยให้เด็กรู้จักอ�รมณ์ของ 

ตนเอง อันเป็นพ้ืนฐ�นของก�รควบคุมอ�รมณ์ได้ในอน�คต โดยไม่ตำ�หนิเด็ก แต่ควรแสดงท่�ทีที่เข้�ใจ เช่น  

โอบกอดเด็ก จะทำ�ให้เด็กรู้สึกผ่อนคล�ย และผู้ใหญ่ควรถ�มเพื่อเป็นก�รให้เด็กทบทวนอ�รมณ์ของตนเอง เช่น  

“หนูรู้ตัวหรือเปล่�ว่�กำ�ลังโกรธ” “หนูรู้สึกว่�ใคร ๆ ก็พ�กันรักน้องม�กกว่�หนูใช่ไหม”

 1.2 มีนำ้าใจ ผู้ใหญ่ควรสอนให้เด็กรู้จักแบ่งปันสิ่งของให้คนอ่ืน หรือกล่�วชมเมื่อเด็กช่วยเหลือผู้อื่น 

ทำ�สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวเด็กเองและก�รอยู่ร่วมกับคนอื่น

 1.3  รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด เมื่อเด็กทำ�ผิด เช่น เดินชนผู้อื่นโดยไม่ได้ต้ังใจ ควรสอนเด็กให้รู้จักกล่�ว 

คำ�ขอโทษ เพร�ะก�รเดินชนผู้อื่นอ�จจะทำ�ให้เข�เจ็บหรือไม่พอใจได้ ก�รขอโทษทำ�ให้ผู้อื่นไม่ถือโทษโกรธเด็ก

2. ดำ้นเก่ง

 2.1 กระตือรือร้น/สนใจใฝ่รู้ ผู้ใหญ่ควรมีท่�ทีสนใจเมื่อเด็กมีข้อสงสัยหรือซักถ�ม เพร�ะเด็กวัยนี้มักมี

คว�มสนใจ อย�กรูอ้ย�กเหน็สิง่แปลกใหม่รอบตวั นอกจ�กนี ้ผู้ใหญ่ควรส่งเสริมให้เด็กรู้จักวธิคีนัห�คำ�ตอบอย่�งง่�ย

ที่สอดคล้องกับวัยของเด็ก

 2.2  ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีก�รเปลี่ยนแปลงเด็กมักจะเกิดคว�มหวั่นไหว ดังนั้น ผู้ใหญ่ 

ควรปลอบใจ ให้คว�มมั่นใจเด็กเพื่อให้เด็กรู้สึกอบอุ่นใจและปรับตัวได้ นอกจ�กนี้ ผู้ใหญ่ควรให้เด็กได้พบปะคนอื่นๆ 

นอกบ้�นบ้�ง เช่น พ�ไปเที่ยวบ้�นญ�ติ บ้�นเพื่อน หรือเล่นกับเพ่ือนนอกบ้�น ซ่ึงจะทำ�ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 

ก�รอยู่ร่วมกับคนอื่นหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว

 2.3  กล้าพูดกล้าบอก เมื่อเด็กบอกคว�มรู้สึก หรือแสดงคว�มคิดเห็น ผู้ใหญ่ควรรับฟังด้วยคว�มสนใจ  

และถ�มเหตุผล ท่�ทีของผู้ใหญ่จะเป็นก�รสนับสนุนให้เด็กมีคว�มมั่นใจในตนเอง และผู้ใหญ่ก็จะเข้�ใจเด็ก 

ม�กขึ้นด้วย

3. ดำ้นสุข

 3.1 มีความพอใจ ผู้ใหญ่ควรสนับสนุนให้เด็กทำ�อะไรด้วยตนเองหรือแสดงคว�มส�ม�รถเฉพ�ะตัว เมื่อ

เด็กทำ�ได้ผู้ใหญ่ควรกล่�วชมเชย จะทำ�ให้เด็กเกิดคว�มภูมิใจและมีคว�มสุข

 3.2 อบอุ่นใจ เด็กทุกคนต้องก�รให้ผู้ใหญ่อยู่ใกล้ชิด คอยปกป้องและให้กำ�ลังใจ โดยเฉพ�ะเวล�เด็กเริ่ม

ทำ�อะไรด้วยตนเองเป็นครั้งแรก เพร�ะจะทำ�ให้เด็กรู้สึกอบอุ่นใจ ไม่กังวล มีคว�มมั่นคงท�งอ�รมณ์ และกล�้ที่จะทำ�

สิ่งต่�ง ๆ ด้วยตนเองในระยะต่อไป

 3.3 สนุกสนานร่าเริง ผู้ใหญ่ควรเปิดโอก�สให้เด็กได้เล่น หรือร่วมสนุกสน�นเฮฮ�กับเพ่ือนเพร�ะเป็น 

สิง่ท่ีจำ�เป็นต่อชวีติเด็ก ท้ังน้ีพ่อแม่อ�จจะมส่ีวนช่วยกระตุน้โดยก�รร่วมกจิกรรมกบัเดก็ สิง่เหล่�นีจ้ะเป็นก�รฝึกให้เด็ก

เป็นคนอ�รมณด์ ีและเป็นก�รช่วยผ่อนคล�ยอ�รมณท์ีขุ่่นมวัทัง้หล�ยไดเ้ป็นอย่�งด ีสำ�หรบัเดก็ทีม่ที�่ท�งหงอยเหง� 

ผู้ใหญ่ไม่ควรละเลย แต่ควรสนับสนุนให้เด็กร่วมในกิจกรรมที่สนุกสน�นกับผู้อื่น
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 การประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็ก จะช่วยให้ทร�บถึงจุดดีจุดเด่นของลักษณะคว�มฉล�ด 

ท�งอ�รมณ์ที่ควรส่งเสริมและจุดอ่อนที่ควรพัฒน�ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งส�ม�รถใช้ในก�รติดต�มเพื่อดูพัฒน�ก�ร

ท�งอ�รมณ์ว่�มีคว�มก้�วหน้�ม�กน้อยเพียงใดเมื่ออ�ยุเพิ่มขึ้น

ค�ำช้ีแจง ให้ผู ้ดูแลเด็กตอบคำ�ถ�มที่เกี่ยวกับเด็กในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา โดยเลือกคำ�ตอบที่ใกล้เคียงกับ 

ตัวเด็กที่เป็นอยู่จริงม�กที่สุด ข้อคำ�ถ�มแต่ละข้อ มีคำ�ตอบที่เป็นไปได้ 4 คำ�ตอบคือ

  ไม่เป็นเลย  หม�ยถึง ไม่เคยปร�กฎ

  เป็นบางครั้ง  หม�ยถึง น�นๆ ครั้งหรือทำ�บ้�งไม่ทำ�บ้�ง

  เป็นบ่อยครั้ง  หม�ยถึง ทำ�บ่อยๆ หรือเกือบทุกครั้ง

  เป็นประจำา  หม�ยถึง ทำ�ทุกครั้งเมื่อเกิดสถ�นก�รณ์นั้น

ข้อ ลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ ไม่เป็น
เลย

เป็น
บางครั้ง

เป็น
บ่อยครั้ง

เป็น
ประจำา คะแนน

1. ดี

1. แสดงคว�มเห็นใจเมื่อเห็นเพื่อนหรือผู้อื่นทุกข์ร้อน 

เช่น บอกว่�สงส�ร เข้�ไปปลอบหรือเข้�ไปช่วย

2. หยุดก�รกระทำ�ที่ไม่ดีเมื่อผู้ใหญ่ห้�ม

3. แบ่งปันสิ่งของให้คนอื่นๆ เช่น ขนม ของเล่น

4. บอกขอโทษหรือแสดงท่�ทียอมรับผิดเมื่อรู้ว่�ทำ�ผิด

5. อดทน และรอคอยได้

2. เก่ง

6. อย�กรู้อย�กเห็นกับของเล่นหรือสิ่งแปลกใหม่

7. สนใจ รู้สึกสนุกกับง�นหรือกิจกรรมใหม่

8. ชักถ�มในสิ่งที่อย�กรู้

9. เมือ่ไม่ได้ของเล่นทีอ่ย�กได้กส็�ม�รถเล่นของอืน่แทน

10. ยอมรับกฎเกณฑ์หรือข้อตกลง แม้จะผิดหวัง/ไม่ได้

สิ่งที่ต้องก�ร

แบบประเมินควำมฉลำดทำงอำรมณ์เด็กอำยุ 3-5 ปี 

ส�ำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง (ฉบับย่อ)
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ข้อ ลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ ไม่เป็น
เลย

เป็น
บางครั้ง

เป็น
บ่อยครั้ง

เป็น
ประจำา คะแนน

3. สุข

11. แสดงคว�มภ�คภูมิใจเมื่อได้รับคำ�ชมเชย เช่น 

บอกเล่�ให้ผู้อื่นรู้

12. รู้จักห�ของเล่น หรือกิจกรรมเพื่อสร้�งคว�ม

สนุกสน�น เพลิดเพลิน

13. แสดงอ�รมณ์สนุกหรือร่วมสนุกต�มไปกับสิ่งที่เห็น 

เช่น ร้องเพลง กระโดดโลดเต้น หัวเร�ะเฮฮ�

14. เก็บตัว ไม่เล่นสนุกสน�นกับเด็กคนอื่นๆ

15. ไม่กลัวเมื่อต้องอยู่กับคนที่ไม่สนิทสนม

รวม

กำรให้คะแนน  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ให้คะแนนแต่ละข้อดังนี้

  ไม่เป็นเลย  ให้ 1 คะแนน

  เป็นบ�งครั้ง  ให้ 2 คะแนน

  เป็นบ่อยครั้ง  ให้ 3 คะแนน

  เป็นประจำ� ให้ 4 คะแนน

 กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ข้อ  

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 15

กลุ่มที่ 2 ให้คะแนนแต่ละข้อดังนี้

  ไม่เป็นเลย  ให้ 4 คะแนน

  เป็นบ�งครั้ง  ให้ 3 คะแนน

  เป็นบ่อยครั้ง  ให้ 2 คะแนน

  เป็นประจำ�  ให้ 1 คะแนน

 กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ข้อ  

14
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กำรแปลผล

องค์ประกอบ
คะแนนเทียบกับเกณฑ์ปกติ

ตำ่ากว่าเกณฑ์ปกติ ปกติ สูงกว่าปกติ

ด้�นดี (เต็ม 20 คะแนน) 1-11 12-19 20

ด้�นเก่ง (เต็ม 20 คะแนน) 1-12 13-19 20

ด้�นสุข (เต็ม 20 คะแนน) 1-12 13-18 19-20

ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 

(เต็ม 60 คะแนน)

1-39 40-55 56-60

 เด็กที่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าปกติ ควรส่งเสริมและรักษ�คุณลักษณะนี้ให้คงไว้

 เด็กที่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ปกติ เด็กควรได้รับก�รพัฒน�คว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์ในด้�นนั้นๆ 

ให้ดียิ่งขึ้น ผู้ใหญ่ควรร่วมกันส่งเสริมให้เด็กมีคว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์ในด�้นนั้นๆ ให้ต่อเนื่อง

 เด็กที่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ตำ่ากว่าเกณฑ์ปกติ ควรได้รับก�รประเมินซำ้�ด้วยแบบประเมิน 

คว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์ฉบับสมบูรณ์ชุด 55 ข้อ เพื่อคว�มชัดเจนในก�รแก้ปัญห�คว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์และ 

ต้องได้รับก�รเอ�ใจใส่พัฒน�คว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์อย่�งสมำ่�เสมอและจริงจัง
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รำยนำมผู้ร่วมพัฒนำ

เทคโนโลยีกำรเสริมสร้ำงอีคิวบุตรหลำนส�ำหรับผู้สูงวัย

ปีงบประมำณ 2562-2563

คณะผู้เชี่ยวชาญ
1. แพทย์หญิงศุภรัตน์ เอกอัศวิน สถ�บันร�ช�นุกูล
2. น�งส�วอมร�กุล อินโอช�นนท์ ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ กรมสุขภ�พจิต
3. น�งส�วก�ญจน� วณิชรมณีย์ ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ กรมสุขภ�พจิต
4. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.วสุนันท์  ชุมเชื้อ สถ�บันแห่งช�ติเพื่อก�รพัฒน�เด็กและครอบครัว  
5. น�งศิริลักษณ์ มีม�ก กรมกจิก�รผูส้งูอ�ย ุกระทรวงก�รพฒัน�สงัคมและคว�มมัน่คงของมนุษย์

นักวิชาการ ผู้สูงอายุ และเครือข่าย
1. น�งส�วรจน� เนตวิล� กรมกจิก�รผูส้งูอ�ย ุกระทรวงก�รพฒัน�สงัคมและคว�มมัน่คงของมนุษย์
2. น�งส�วจุร�ลักษณ์   ทิพเจริญ   กรมกจิก�รผูส้งูอ�ย ุกระทรวงก�รพฒัน�สงัคมและคว�มมัน่คงของมนุษย์
3. น�งส�วนิส�  วิภ�สวงศ์ รพ.บ�้นธิ จ.ลำ�พูน
4. น�ยชัยวิวัฒน์ สีหะภ�ค รพ.ป�กพลี จ.นครน�ยก
5. น�งพิทย� เรืองเดช รพ.ส�มพร�น จ.นครปฐม
6. น�งนิตย� ห�ญรักษ์ รพ.สุวรรณคูห� จ.หนองบัวลำ�ภู
7. น�งวิจิตร� อินทรจำ�ป� รพ.สุวรรณคูห� จ.หนองบัวลำ�ภู
8. น�งกัลญ� ไตรศรี รพ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังง�
9. น�งอัญชล ี พรผล รพ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังง�
10. น�งส�วลัดด� อินไหม รพ.สต.คลองป�ง จ.ตรัง
11. น�งมนัชย� กองทำ� รพ.สต.ดงแคนใหญ่ จ.ยโสธร
12. น�งสุนิส� วงช�ลี รพ.สต.ดงแคนใหญ่ จ.ยโสธร
13. น�งรุ่งนภ� บุญเขียน รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
14. น�งวัฒน� ทรัพย์สำ�รวย รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
15. น�งฮ�น�ดียะห์ เจ๊ะแม รพ.สต.มะนังด�ลำ� จ.ปัตต�นี
16. น�งส�วทองเพชร บรรเท�พิษ รพ.สต.หนองแก จ.หนองบัวลำ�ภู
17. น�งขนิษฐ� มห�ไม้ รพ.สต.ห้วยย�บ จ.ลำ�พูน
18. น�งวิล�วัลย์ วงศ์ประเสริฐ รพ.สต.จริม จ.อุตรดิตถ์
19. น.ส.อัญชล ี ถีปรี รพ.สต.บ�้นท่�ช้�ง จ.อุตรดิตถ์
20. น�งวันเพ็ญ เม้งเกร็ด รพ.สต.ย�ยช� จ.นครปฐม
21. น�งส�วสุม�ลี หล้�น้อย ศูนย์สุขภ�พชุมชนเมืองใหม่ จ.หนองบัวลำ�ภู
22. น�ยณัฐวุฒิ ส�ยเปีย เทศบ�ลตำ�บลจริม จ.อุตรดิตถ์
23. จ่�เอกวิวัฒน ์ ในจันทึก เทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู
24. น�งส�วสุภ�พร ดุมลักษณ์ องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลโคกลอย จ.พังง�
25. น�ยธีระ ง�มรูป กรรมก�รชมรมผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
26. น�ยอนันต์ บุญสวัสดิ์ กรรมก�รชมรมผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
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27. น�งขนิษฐ� พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
28. น�งส�วสุมิต� หนูมณี โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
29. น�งสุนิส� วันตักน�เขตต์ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
30. น�งมยุณี มิตรดี โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
31. น�งอำ�นวย อมรพันธุ์ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
32. น�งสมนึก ใจยงค์ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
33. น�งคำ�ตัน ซ้อนพิมพ์ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
34. น�งกิ่งแก้ว เข็มน�ค โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
35. น�งทองคูณ มีมงคล โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
36. น�งสมัย แขรัมย์ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
37. น�งส�วทิพวรรณ แสวงทรัพย์ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
38. น�งหนู สมส�ร์ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
39. น�งส�วเพ็ญสุข ซื่อตรง โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
40. น�งศิริรัตน ์ นึกก�พย ์ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
41. น�งพัชร� ดีกล้� โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
42. น�งส�วเส�วนี กุลสุวรรณ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
43. น�งปิยรัตน์ คงสมบูรณ์ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
44. น�งจำ�เรียง จิรชีวี โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
45. น�งวัลลภ� แก้วเงิน โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
46. น�งสมใจ มั่งคั่ง โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
47. น�งสนิท ม่วงทอง โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
48. น�ยวิเชียร หอมคล้�ย โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
49. น�งบุษบ� อินทร์จันทร ์ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
50. น�งสมวย มงคลยง โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
51. น�ยสำ�รอง ฤทธิ์ง�ม โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
52. น�งอร�่ม แป้นแก้ว โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
53. น�งจำ�เนียร ขันระสิกรรม โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
54. น�งวิไลวรรณ โกศลวิช โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
55. น�งจรูณ ธงรูด โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
56. น�งส�วลักขณ� มั่งไทยสงค์ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
57. น�ยธีระศักดิ์ แสวงทรัพย์ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
58. น�งบุญส่ง ประสงค์ดี โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
59. น�งสุปัน ปล้องทอง โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
60. น�งบุญมี แก้วเงิน  โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
61. น�งสำ�เภ� ชูพงษ์ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
62. น�งศิริม� ด�อ�ษ� โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
63. น�งคำ�รน ละครวงศ์ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
64. น�งอ�นนท ์ แจ่มศรี โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
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65. น�งภรภัทร คังค�ยะ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
66. น�ยสันทัด วร�นนท์ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
67. น�งเดือนเพ็ญ จำ�ลอง โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
68. น�งทองหมุน กัณห� โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
69. น�งรัชน ี สนเสถียร โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
70. น�งรุ่งนภ� มีมั่งคั่ง โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
71. น�งสุบรรณ ยุโย โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
72. น�ยสมบุญ บัวเพ็ญ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
73. น�งรัตน� ผ�ยพิม�ย โรงเรียนผู้สูงอ�ยุ รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน จ.นครน�ยก
74. น�งบุญเรือน   อำ่�เอี่ยม       อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุข กทม. ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข 24 บ�งเขน
75. น�งเขม�ยุวรรณ สีกลั่น อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุข กทม.ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข 24 บ�งเขน
76. น�งพเย�ว ์ อ�จเลิศ อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น รพ.สต.บ�้นหนองหัวลิงใน
77. น�งส�วรุ่งทิพย์  เพียงลิ้ม ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข 24 บ�งเขน
78. น�ยประธ�น   วงศ์กังแห   สถ�บันร�ช�นุกูล
79. น�งส�วเลิศจรรย�   เสมขำ�  สถ�บันร�ช�นุกูล
80. น�งสุจิตร� ศุภรฤทัย สถ�บันร�ช�นุกูล
81. น�งช�ด� ประจง สถ�บันสุขภ�พจิตเด็กและวัยรุ่นร�ชนครินทร์ 
82. น�งส�วชัฌฎ� ลอมศรี ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 1
83. น�งส�วศรัญญ� พรมเสน� ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 1 
84. น�งส�วกรรณิก�ร์ พุกศร ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 2
85. น�ยวรพจน ์ พน�ปวุฒิกุล ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 4
86. น�งส�วก�นต์พิชช� สงแก้ว ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 4
87. น�งส�วรุจิร� ต๊ะจันทร์ ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 5
88. น�งส�วม�ลิณี พุทธ�ม� ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 8
89. น�งส�วชญ�น์นันท ์ ศรีห�บุตร ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 8
90. น�งเปียทิพย์ สีดำ� ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 10
91. น�งส�วเกวลี ชัยสุวรรณ ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 11
92. น�งส�วลลิภัทร บัวทอง ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 12
93. น�งส�วสุช�ด� มีผล ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 12 
94. น�งส�วจิรนันท ์ ปุริม�ตย์  ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 13
95. น�งขจิตรัตน์ ชุนประเสริฐ กองส่งเสริมและพัฒน�สุขภ�พจิต
96. น�งนฤภัค ฤธ�ทิพย์ กองส่งเสริมและพัฒน�สุขภ�พจิต
97. น�ยสิทธิพงศ์ จอมแสง  กองส่งเสริมและพัฒน�สุขภ�พจิต
98. น�งกัลยกร    ไชยมงคล  กองส่งเสริมและพัฒน�สุขภ�พจิต
99. น�งส�วเบญญ�รัศม์ จันทร์เปล่ง  กองส่งเสริมและพัฒน�สุขภ�พจิต
100. น�งส�วศรีไพร   ผึ่งฉิมพลี กองส่งเสริมและพัฒน�สุขภ�พจิต
101. น�งส�วพรพิมล   น�อ่อน กองส่งเสริมและพัฒน�สุขภ�พจิต
102. น�งส�วธนัชพร สุวรรณเมนะ กองส่งเสริมและพัฒน�สุขภ�พจิต
103. น�งภ�รดี วงศ์สิงห์ กองส่งเสริมและพัฒน�สุขภ�พจิต



คูม่อืการเสริมสรา้งอคิีวบตุรหลานส�าหรบัผูส้งูวยั (ฉบบัปรบัปรงุ)  63 

รำยนำมผู้ร่วมพัฒนำ

เทคโนโลยีกำรเสริมสรำ้งอีคิวบุตรหลำนส�ำหรับผู้สูงวัย ปีงบประมำณ 2564

คณะผู้เชี่ยวชาญ
1. น�งสุด�   วงศ์สวัสดิ์ นักวิช�ก�รอิสระ 

2. น�งส�วสมศรี กิตติพงศ์พิศ�ล นักวิช�ก�รอิสระ

3. น�งส�วนันท�วดี วรวสุวัส ผู้อำ�นวยก�รกองส่งเสริมและพัฒน�สุขภ�พจิต 

นักวิชาการ ผู้สูงอายุ และเครือข่าย
1. น�งบุษลักษณ์ ส�ฆะ สสจ. อุดรธ�นี

2. น�งสุกัญญ� พวงด�วเรือง สสจ. นครปฐม

3. น�งนิตย� ห�ญรักษ์ สสอ.สุวรรณคูห� จ.หนองบัวลำ�ภู

4. น�ยณัฐวุฒิ ส�ยเปีย เทศบ�ลตำ�บลจริม จ.อุตรดิตถ์

5. จ่�เอกวิรัตน์   ในจันทึก เทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู

6. น�งกระจ�่งจิต   สุทธ ิ เทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู

7. น�งสเภ�   พันธศรี เทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู

8. น�ยส�กล แสนเสร็จ เทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู

9. น�ยชนะชัย กิ่งท� เทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู

10. น�ยยุทธ   เพียเทพ เทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู

11. น�งวิล�วัลย์ วงศ์ประเสริฐ รพ.สต. ท�่ช้�ง จ.อุตรดิตถ์

12. น�งส�วอัญชลี ถีปร ี รพ.สต. ท�่ช้�ง จ.อุตรดิตถ์

13. น�งวันเพ็ญ เม็งเกร็ด รพ.สต. ย�ยช� จ.นครปฐม

14. น�งวิจิตร� อินทะจำ�ป� รพ.สต. โนนปอแดง จ.หนองบัวลำ�ภู

15. น�งส�วอรทัย เจียมดำ�รัส ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 1

16. น�งส�วชฎ�ธ�ร  ใจกว้�ง ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 1

17. น�งส�วกรรณิก�ร์ พุกศร ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 2    

18. น�งส�วรตนภัส คงพันธ์ ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 3

19. น�งส�วคณิตฐ� ธงวิชัย ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 3

20. น�งส�วแพรวพรรณ ถุงทรัพย์   ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 3

21. น�งส�วรุจิร� ต๊ะจันทร์ ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 5    

22. น�งส�วเบญญภ�   สมลักษณ์ ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 5

23. น�งจิตรลด�  ทิม�บุตร ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 6

24. น�งส�ววรัญญ์ก�นต์ วงษ์ขันธ์ ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 6

25. น�งส�วอัญชลี เอี่ยมศรี ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 7
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26. น�ยวีระพงษ์   เรียบพร ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 8

27. น�ยสุพัฒชัย   ปร�บศัตรู ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 8

28. น�งส�วม�ลินี   พุทธ�ม� ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 8

29. น�งส�วชญ�นันท ์ ศรีห�บุตร ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 8   

30. น�งส�ววิจิตร� สันคนุช ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 9

31. น�งส�วก�ญจน�วดี   ปินะถ� ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 9

32. น�งส�วณัฐรด� สุวรรณกู  ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 10  

33. น�งส�วธิด�รัตน์ บุญปก ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 10   

34. น�งส�วระวีวรรณ สุขเน�วรัตน์ ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 11

35. น�งส�วเกวลี ชัยสุวรรณ ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 11   

36. น�งส�วจุฑ�ม�ศ รัตน�  ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 11   

37. น�งส�วสุช�ด� มีผล ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 12   

38. น�งส�วกวีพร สุขสมบัติไพบูลย์ ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 13   

39. น�งส�วหฤทัย ส�ยน้อยข�ว ศูนย์สุขภ�พจิตที่ 13   

40. น�งฤทธิ์   ท�อั้ว โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

41. น�งดอกจันทร์  อกตั๋น โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

42. น�งสุม�ลี   แสงศรี โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

43. น�งบังอร   ณะพล โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

44. น�งบุญศรี   เน�โนนทอง โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

45. น�งสมหม�ย  วงษ์ย� โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

46. น�งประครอง   ผ�วะระ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

47. น�ยทวิ   บรมฤทธิ์ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

48. น�ยบุญสงค์   ท�ส�รี โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

49. น�งภัชร�ภรณ์   แดงน� โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

50. น�งถนอม  พัฒน�สูรย์ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

51. น�งเรืองยศ  จันทร์ป้อม โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

52. น�งคำ�พันธ์   สมพิทักษ์ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

53. น�งสมจิต  ไหมวงษ์ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

54. น�งสุบรรณ   ศรีไสว โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

55. น�ยทองม้วน   พลบูรณ์  โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

56. น�งรุ่งนภ�   คนห�ญ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

57. น�งสุก�นด�   คำ�ทองสุก โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

58. น�ยสมัย   ชัยวงศ์ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

59. น�ยสุนทร   สิทธิ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

60. น�งบุญนำ�   บุญณสิทธิ ์ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  
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61. น�ยคำ�หมุน  เจริญสุข โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

62. น�งจันทร์สด   อัตภูมิ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

63. น�งยัน   บุตเต โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

64. น�งก�สี   สีแก้ว โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

65. น�งวันที่  แก้วเก็บ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

66. น�งไลย์   ดีจันทร์ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

67. น�งคำ�   พหลทัพ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

68. น�งอิงอร   สีสัตย์ซื่อ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

69. น�งส�วประดิษฐ์   แก้วประส�น โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

70. น�งสมัย   นนทชัย โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

71. น�งสุปัญ   เมืองศรี โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

72. น�งบุญถม   สุวรรณศรี โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

73. น�งมวล   ช่วยวัย โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

74. น�งบังอร   สีแก้ว โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

75. น�งบ�ล  ส�จันทร์ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

76. น�งขันตรี   โสม�สี โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

77. น�งเข็มทอง   เสน� โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

78. น�งคำ�คล่อง พลช� โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

79. น�งบุญ  บุตรเตร โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

80. น�งส�วส�คร   ใหม่วงษ์ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

81. น�งประยงค์   กิ่งพ� โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

82. น�งหอม   พหลทัพ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

83. น�งกัน   เทียมทะนง โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

84. น�งแวว   บุญม ี โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

85. น�งสี   อุตรหงษ์  โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

86. น�งทองเลื่อน   ล�ลูน โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

87. น�ยสำ�รวย   ล�ลูน โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

88. น�งสงกร�ณ   จันทร์หล่ม โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

89. น�งพิรุญ   พ่อบ�ล โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

90. น�งเตียง   ลุนพรม โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

91. น�ยคำ�ผิว   เหตุเกษ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

92. น�งทองหยุ่น   สอนคำ�ห�ร  โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

93. น�งสว�ท   บัวระพ� โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

94. น�งอุบล   พ�อั้ว โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

95. น�งอภัยวงศ์   ม�นุช โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  
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96. น�งเติม   เอิมช� โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

97. น�งสมหม�ย   ฉัตรรักษ� โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

98. น�งส�วรัดด�  อุดมศรี โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

99. น�งกองศรี   ท้�วพ� โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

100. น�ยประจิต   วิชัยวงษ์ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

101. น�ยณรงศักดิ์   คำ�มูล โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

102. น�ยสนิท   จันทร์นวล โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

103. น�ยสุดใจ   รัตนศิข� โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

104. น�ยสุนทัย   สิงห์สองคอน โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

105. น�งบัวไข  แก้วแสงจันทร์ โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

106. น�งสำ�รวย   สุผ� โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

107. น�งพอน   พันธ์กำ่� โรงเรียนผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลตำ�บลบ้�นโคก จ.หนองบัวลำ�ภู  

คณะทำางาน
1. น�งส�วพัชริน คุณคำ้�ช ู กองส่งเสริมและพัฒน�สุขภ�พจิต

2. น�งศจี    รุกขวัฒนกุล กองส่งเสริมและพัฒน�สุขภ�พจิต

3. น�งส�ววัชรวรรณ พ�นิชเจริญ กองส่งเสริมและพัฒน�สุขภ�พจิต

4. น�งส�วกรกนก น�คประเสริฐ กองส่งเสริมและพัฒน�สุขภ�พจิต



สำหรับผู้สูงวัย 
อีคิวบุตรหลาน

สำหรับผู้สูงวัย 
(ฉบับปรับปรุง)

อีคิวบุตรหลาน
คู่มือการเสริมสร้าง




