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ค าน า 
 
 

      หนังสือนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำครอบครัวสู่
ครอบครัวอบอุ่น ประกอบด้วยแนวคิดครอบครัวอบอุ่น ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับพัฒนำกำรครอบครัว บทบำทหน้ำที่ของครอบครัว ของสมำชิกใน
ครอบครัวที่พึงมี กำรสื่อสำร กำรสร้ำงวินัยเชิงบวก กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
และกำรดูแลสุขภำพแม่และเด็ก เป็นหนังสือที่ เรียบเรียงเพ่ือให้เป็น
แนวทำงส ำหรับภำคีเครือข่ำยที่ท ำงำนด้ำนครอบครัว เพ่ือเป็นแนวทำง
ส ำหรับผู้อ่ำนน ำไปประยุกต์ใช้ต่อไป โดยได้รับงบประมำณสนับสนุนจำก
ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
 

สุรีย์ ธรรมิกบวร  และจำรุวรรณ ชุปวำ  
ผู้เรียบเรียง 
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ส่วนที่ 1 เป้าหมายครอบครัวอบอุ่น 
       ครอบครัวอบอุ่นสามารถมองได้หลากหลายมุมมอง ค าที่ใกล้เคียง
เช่น ครอบครัวเข้มแข็ง ครอบครัวสุขภาวะ ครอบครัวอยู่ดีมีสุข มี
ความหมายใกล้เคียงกัน เพื่อให้เห็นเป้าหมายชัดเจนในที่นี้ก าหนด
ครอบครัวอบอุ่นคือครอบครัวที่ร่วมกันปฏิบัติสู่ครอบครัว 5 ดี หรือ
ครอบครัวที่มีความสุข (Happy family) 
 
ครอบครัวอบอุ่น ครอบครัว 5 ดี ประกอบด้วย(HAPPY family) 

1. อาหารดี (Happy healthy food ) หมายถึง อาหารที่ดีต่อ
สุขภาพที่ครอบครัวร่วมกันจัดท า และรับประทานอาหารร่วมกัน 3 
ครั้งต่อสัปดาห์ 
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2. ออกก าลังกายดี (Active family) หมายถึง ครอบครัวร่วมกัน
ออกก าลังกาย ออกก าลังกายเหมาะสมตามวัย ตรวจสอบจับชีพจร
ดูแลสุขภาพกายร่วมกัน ออกก าลังกายร่วมกันอย่างน้อย 3 ครั้งต่อ
สัปดาห์  

 
 

3. อาสาดี (Positive activities) หมายถึง การมีกิจกรรมจิตอาสา 
กิจกรรมในการพัฒนาตนเอง กิจกรรมการพัฒนาครอบครัวร่วมกัน
สม่ าเสมอ ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆแบ่งเบาภาระร่วมกันใน
ครอบครัว 
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4. สื่อสารดี (Positive communication) หมายถึง การมีเวลา
พูดคุยรับฟังกันและกันสม่ าเสมอ ไถ่ถามกัน พูดจากันในทางบวก 
มีเวลานั่งล้อมวงคุยกัน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 
 

 

 

5. ใส่ใจดี (Yours heart ours heart) หมายถึง การแสดงบทบาท
ของแต่ละคนอย่างเหมาะสม ยิ้มแย้มแจ่มใส ดูแลกันและกัน  
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ตัวช้ีวัดเพื่อด าเนินการไปสู่ครอบครัว 5 ดี  
ตัวชี้วัดเพื่อด าเนินการไปสู่ครอบครัว 5 ดี เป็นการพัฒนาจาก

กระบวนการวิจัยวิเคราะห์แนวคิดและองค์ประกอบ ประกอบตัวชี้วัด
จ านวน 25 ข้อดังนี้  

 
ด้านที่ 1ด้านการอยู่ร่วมแบบผูกพัน 

1. สมาชิกมีส่วนร่วมในการพูดคุยเพ่ือตัดสินใจในประเด็นส าคัญ

ต่างๆของครอบครัว เช่น ด้านการเรียน ด้านอาชีพ เป็นต้น 

2. สมาชิกครอบครัวมีการช่วยเหลือกันทั้งในช่วงเวลาทุกข์หรือสุข 

เช่น การถามไถ่ช่วยเหลือโดยไม่ต้องร้องขอ เป็นต้น 

3. ครอบครัวมีการพูดคุยปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับชีวิต ความ

เป็นอยู่และ/หรือเกี่ยวกับอนาคตของสมาชิก เช่น การเรียน การท างาน 

การครองคู่ เป็นต้น 

4. ครอบครัวมีการสื่อสารพูดคุยกันอย่างสม่ าเสมอ เช่น การนั่ง

ล้อมวงคุยกันหลังรับประทานอาหาร หรือนั่งพูดคุยกันในเวลาว่าง เป็นต้น 

5. สมาชิกมีกิจกรรมแสดงความเอาใจใส่ทุกข์สุขของคนใน

ครอบครัวอย่างสม่ าเสมอ เช่น ลูกหลานถามสุขภาพคุณตาคุณยาย พ่อแม่

ถามไถ่เรื่องการเรียนของลูก เป็นต้น 

6. ครอบครัวมีการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของบรรพบุรุษแก่

สมาชิกเพ่ือการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ เช่น การเล่าเรื่องการสร้าง

ครอบครัว เป็นต้น 
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7.ครอบครัวมีการสอน ชี้แนะ การปฏิบัติต่อผู้สูงวัยในครอบครัว 

เช่น การให้ความเคารพ การกตัญญู เป็นต้น 

8. สมาชิกมีส่วนร่วมรับรู้ พูดคุยหาทางออกในการแก้ไขปัญหา

ครอบครัวร่วมกัน เช่น การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมเรียนรู้การแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ของครอบครัว เป็นต้น 

9. ครอบครัวมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพร่วมกัน เช่น การเดิน

ออกก าลัง การเล่นกีฬา เป็นต้น 

10. ครอบครัวอยู่ร่วมกันโดยการมีส่วนร่วมในงานของครอบครัว

อย่างเหมาะสมตามวัย เช่น ลูกช่วยงานบ้านของพ่อแม่ เป็นต้น 

11. ครอบครัวมีการก าหนดกติกาการอยู่ร่วมกันของครอบครัว 

เช่นลูกกลับบ้านค่ าได้กี่โมงและควรแจ้งทางบ้านอย่างไร เป็นต้น 

12. สมาชิกครอบครัวมีการดูแลช่วยเหลือกันช่วงเวลาเจ็บป่วยเช่น 

การจัดหาอาหาร การพาไปรับการรักษา เป็นต้น 

13. ครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนตามโอกาส เช่น 

ร่วมเป็นสมาชิกจิตอาสาพัฒนาวัด จิตอาสาดูแลผู้สูงวัยในชุมชน เป็นต้น 

14. ครอบครัวมีการสอน ชี้แนะการดูแลตนเองของสมาชิก 

กลุ่มเสี่ยง เช่น การสอนเรื่องเพศศึกษา การเลือกคู่ครอง เป็นต้น 

15. ครอบครัวมีการสอน/ถ่ายทอดด้านค่านิยมไทยและความ

กตัญญูแก่สมาชิก เช่น สอนการกราบไหว้ การปฏิบัติต่อผู้อาวุโส เป็นต้น 
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16. ครอบครัวสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะใหม่เพ่ือการพัฒนา

ตนเองของสมาชิก เช่น เรียนรู้การใช้อินเตอร์เน็ต ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

17.ครอบครัวมีการสอน ชี้แนะการดูแลตนเองของสมาชิกในช่วง

ต่างๆอย่างเหมาะสม เช่น ช่วงตั้งครรภ์ ช่วงวัยหนุ่มสาว ผู้สูงอายุ เป็นต้น   

18. ครอบครัวมีการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาในด้านต่างๆแก่

สมาชิก เช่น ด้านจักสาน ด้านอาหาร ด้านการละเล่น เป็นต้น 

19.ครอบครัวมีการจัดหาอาหารที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อ

สุขภาพโดยค านึงถึงความเหมาะสมตามวัยเช่น การจัดหาอาหารประเภท

ปลาส าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น 

20. ครอบครัวมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา/ประสบการณ์การเรียนรู้

ตามวัยแก่สมาชิก เช่น การอ่านนิทาน การท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้สร้างเสริม

ประสบการณ์ เป็นต้น 

 

ด้านที่ 2 การมีกิจกรรมร่วมกันประจ า 

21. สมาชิกครอบครัวมีกิจกรรมประจ าวันร่วมกัน เช่น การ

รับประทานอาหาร ดูทีวี เป็นต้น 

22. ครอบครัวร่วมดูแลบ้าน/สภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย

ส าหรับสมาชิก 

23. ครอบครัวปฏิบัติตามความเชื่อหรือกิจกรรมทางศาสนาที่นับ

ถือร่วมกัน เช่น การไปวัดท าบุญ การตักบาตร การสวดมนต์ เป็นต้น 
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ด้านที่ 3 การพึ่งพาตนเอง 

24.ครอบครัวสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองในครอบครัว เช่น การท า

เกษตรอินทรีย์ การถนอมอาหาร เป็นต้น 

25. ครอบครัวมีการวางแผนทางการเงิน ด้านการหารายได้ 

ค่าใช้จ่าย การออมเงิน และอ่ืนๆ ร่วมกันของสมาชิกอย่างเหมาะสม เช่น 

การปลูกต้นไม้ การท าประกันชีวิตในรูปแบบต่างๆ การวางแผนการใช้จ่าย 

เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 พัฒนาการครอบครัว 

การเข้าใจพัฒนาการแต่ละช่วงของครอบครัวจะช่วยในการ
วางแผนของครอบครัวร่วมกันอย่างเข้าใจและเป็นขั้นตอน ส่งผลให้
สามารถมีพัฒนาการที่เหมาะสมไม่เกิดความกดดันหรือภาวะวิกฤต หรือ
ทุเลาลงได้บ้าง 
 
พัฒนาการของครอบครัวและบทบาทหน้าที่ (ดารุณี จงอุดมการณ์,2558) 

ระยะ 
พัฒนาการ 

รายละเอียด 

1. ระยะเติบใหญ่
เรียนรู้คู่ 

เป็นระยะครอบครัวหนุ่มสาวเป็นผู้ ใหญ่
ตอนต้นยังไม่แต่งงาน เป็นระยะพัฒนาครอบครัว
ตนเอง สร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนรัก เรียนรู้
การอยู่ร่วมกัน และสร้างความสมดุลระหว่าง
ครอบครัวเดิมหรือพ่อแม ่
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ระยะ 
พัฒนาการ 

รายละเอียด 

2. ระยะสร้าง
ครอบครัวใหม่ 

เป็นระยะที่คู่สามีภรรยาอุทิศตนให้กับ
ค ร อ บ ค รั ว ใ ห ม่ ข อ ง ต น  เ ป็ น ร ะ ย ะ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์แบบสามีภรรยา ปรับความสมดุลกับ
ครอบครัวเดิมของทั้งสองฝ่าย และความสัมพันธ์
กับเพ่ือน สร้างรูปแบบการสื่อสารที่แสดงถึงความ
รัก ห่วงใยกัน รู้จักการผสานความต้องการของแต่
ละฝ่าย เตรียมความพร้อมสู่การเป็นพ่อแม่ 
 

3. ระยะครอบครัว
เลี้ยงลูกเล็ก 

เป็นระยะต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัว  
ปรับความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาปฏิบัติหน้าที่
การเป็นพ่อแม่ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ญาติพ่ีน้องกับบุตรของตน 

 
4. ระยะครอบครัว
เลี้ยงบุตรวัยรุ่น 

เป็นระยะส่งเสริมให้บุตรมีความเป็นตัวของ
ตัวเองและมีเอกลักษณ์ ขัดเกลาทางสังคมให้ทราบ
บทบาทในสังคมที่เหมาะสม คงความสัมพันธ์ที่
แสดงถึงความห่วงใยกัน ร่วมมือกับโรงเรียนอย่าง
ใกล้ชิด ร่วมวางแผนการศึกษา การท างานใน
อนาคตของลูก สามีภรรยาหันกลับมาสนใจกับคู่
สมรส และการงานของตน  ให้ความใส่ใจในการ
ดูแลพ่อแม่ซ่ึงเข้าสู่วัยชรา 



 
 

           10 l  ความรู้ส าคญัเพื่อครอบครัวอบอุน่ 

 

ระยะ 
พัฒนาการ 

รายละเอียด 

5. ระยะครอบครัว
ที่บุตรแยกไปจาก
ครอบครัว 

เป็นระยะที่ลูกออกเรือน ครอบครัวเดิมเป็น
รังว่างเปล่า การยอมรับการแยกเรือน หรือเตรียม
รับสมาชิกใหม่ ปรับความสัมพันธ์ที่มีต่อบุตรให้
เป็นแบบผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่ ปรับบทบาทการเป็นปู่ย่า
ตายาย เตรียมความพร้อมรับการเข้าสู่การเป็นผู้สูง
วัยของตน การเจ็บป่วยและการจากไปของพ่อแม่ 

 
6. ระยะบั้นปลาย
ของชีวิต 

เป็นระยะที่ย่างเข้าสู่วัยชรา ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของตนในฐานะวัยชรา แสวงหา
บทบาทใหม่ที่เหมาะสมกับวัย พยายามคงไว้ซึ่ง
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ท า ง า น  แ ล ะ ค ว า ม
กระตือรือร้นในชีวิต จัดการแบ่งปันทรัพย์สินให้
บุตรหลานอย่างเหมาะสม ปรับตัวและจัดการกับ
ความสูญเสียเนื่องจากการตายของคู่สมรส ญาติพ่ี
น้องและเพ่ือนฝูง เตรียมตัวเตรียมใจส าหรับวาระ
สุดท้ายของตน 
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ส่วนที่ 3 บทบาทของพ่อแม่ (สุมน อมรวิวัฒน์,มปป) 
      พ่อแม่เปรียบเสมือนครูคนแรกของลูก หากพ่อแม่ได้ท าหน้าที่การ
เป็นครูของลูกอย่างสมบูรณ์จึงเชื่อได้ว่าลูกจะเติบโตอย่างที่ควรจะเป็น 
ทั้งนี้ในบริบทสังคมสูงวัย ในบางบริบท ผู้ที่ท าบทบาทพ่อแม่อาจเป็น
ปู่ย่าตายาย บทบาทของพ่อแม่สามารถรวบรวมได้ดังนี้ 
 

1. บทบาทในการสั่งสอนฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยให้เด็กเรียนรู้และเกิด
พฤติกรรมที่เหมาะสม 

“บ่ม” เป็นค าไทยที่แสดงถึงการโอบอุ้มห่อหุ้มให้เกิดความอบอุ่น 
ที่พอเหมาะพอดีจนสิ่งที่บ่มนั้น สุกทีละน้อยเกิดผลที่มีรสชาติหอมหวานตาม
ต้องการ การบ่มนิสัยลูกก็เช่นกัน พ่อแม่ต้องเอาใจใส่ใกล้ชิดลูก หมั่นสังเกต
พฤติกรรม มีความเข้าใจ และสั่งสอนทีละน้อยค่อยเป็นค่อยไป ตั้งแต่อ่อน
เยาว์จนเติบโต  
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พระประเสริฐอักษร ได้เขียนวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 0-7 ปีไว้ว่า  
…ให้รู้กลัว ชั่วช้า ฆ่ามดบี ้
ฤๅทุบตีแมว หมา น่าสงสาร 

ของของเขา อย่าเข้าปอง เป็นพ้องภาร 
เลิกคิดอ่าน พูดเท็จ เข็ดอาญา 
ให้เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แก่ใครใคร 

มีอะไรให้ปันหัดหันหา 
ห้ามส่อเสียด เกียจกัน ก่อฉันทา 

ยั่วปรารถนานิยมทางอย่างที่ดีฯ” 
การบ่มนิสัยที่ ดี ให้ แก่ลู กหลาน จึ งต้ องปฏิบัติ ต่อ เนื่ อง ใน

ชีวิตประจ าวัน ค่อยๆแนะน าสั่งสอนด้วยเหตุผล หมั่นขัดเกลา การที่
พ่อเลี้ยงลูกอย่างอดทน ระคนความรัก ความเอาใจใส่จนลูกเป็นคนดีพ่อแม่
จึงมีพระคุณอย่างใหญ่หลวง 

2. บทบาทของพ่อแม่ในการเป็นแบบอย่างที่ดี ตัวอย่างที่ดีมีค่า
มากกว่าค าสอน การน าลูกไปร่วมเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่นการ
ไปร่วมท าบุญ การไปร่วมจิตอาสาเป็นต้น 

3. บทบาทของพ่อแม่ในการชี้น า จูงใจ ให้โอกาสเด็กได้พัฒนา
ตนเองทั้งทางด้านจิตใจ และสุนทรียภาพ โดยการไปเที่ยวด้วยกันในบาง
โอกาส เพื่อชื่นชมความงาม การร่วมเล่นดนตรี เป็นต้น 

4. บทบาทในการว่ากล่าวตักเตือนเม่ือเด็กมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม โดยชี้แจงแสดงเหตุผล  ทั้งนี้พ่อแม่ต้องท าความเข้าใจด้วย
เหตุผล อะไรอันตรายต้องห้ามทันที 
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“  ดัดอะไรผลไม่ชัดเท่าดัดลูก 

สอนให้ถูกตรงงามตามวิถี 
ถึงเกเรเฉไฉไม่เข้าที 

เอาวจีกล่อมเกลาเข้าแนวทาง 
ที่ก้าวร้าวเกะกะและรุนแรง 
ใช้เหตุผลตบแต่งมิถากถาง 
สังเกตลูกใกล้ชิดไม่เว้นวาง 
เพ่ือช่วยสร้างคุณค่าชีวาคน 

การแก้ไขพฤติกรรมที่เบนเบี่ยง 
จงอย่าเสี่ยงเคี่ยวขับจนสับสน 

ค่อยประคับประคองใจใฝ่คิดค้น 
เพ่ือลูกพ้นพงหนามยามทุกข์ร้อน 

ลูกจะดีเพราะมีพ่อแม่ช่วย 
ลูกมอดม้วยอับจนคนสั่งสอน 

พ่อแม่เหมือนดวงธรรมน าทางจร 
จึงวิงวอนผู้ใหญ่สนใจเอย ” 

 
5. บทบาทพ่อแม่ในการแก้ไขปัญหาคุณธรรมจริยธรรมเม่ือเด็ก

ผิดพลาดไปแล้วในทางที่เหมาะสม ปัญหาของลูกจะเปลี่ยนไปตามวัย 
ความรักที่พ่อแม่มีจักต้องเป็นรักที่ถูกทาง อาศัยประสบการณ์ของตนบวก
กับความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสังคม และวัฒนธรรมสามารถหา
แนวทางท่ีเหมาะสมในการร่วมแก้ไขปัญหาให้ลูกได้ 
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ส่วนที่ 4 บทบาทและหน้าที่ของพ่อและแม่ต่อครอบครัว 
4.1 บทบาทและหน้าที่ของพ่อต่อครอบครัว 

พ่อในที่นี้หมายถึง ผู้ท าบทบาทเป็นพ่อเป็นสามีของครอบครัว 
หากพ่อได้ท าหน้าที่ของตนต่อสมาชิกในครอบครัว ซึ่งอาจมีหลากหลาย
รูปแบบเช่น ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย ครอบครัวที่อาจมีเพียงพ่อ
กับลูกเป็นต้น ในครอบครัวใด ที่มีผู้ท าบทบาทหน้าที่พ่ออย่างสมบูรณ์
ย่อมน าความอบอุ่นมาสู่ครอบครัว อย่างไรก็ตามในแต่ละครอบครัวอาจ
มีการพูดคุยเพื่อร่วมมือในการแสดงบทบาท บทบาทหน้าที่ของพ่อต่อลูก
และครอบครัวมีดังต่อไปนี้ 
     4.1.1 บทบาทของพ่อต่อครอบครัว 

1. ให้ความคุ้มครองปกป้องครอบครัว 
2. ให้การค้ าจุนเกื้อหนุนเศรษฐกิจ 
3. เป็นที่พ่ึงที่ปรึกษาในยามต้องการ 
4. ให้ความรักความอบอุ่นแก่ครอบครัว 
5. เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ลูก 
6. ให้เกียรติและเคารพสิทธิของคนในครอบครัว 
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4.1.2 บทบาทหน้าที่ของพ่อต่อลูก 
1. เลี้ยงดูลูกให้ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
2. ให้การศึกษาแก่ลูกตามควรแก่ฐานะแห่งตน 
3. ฝึกฝนอบรมลูกให้เป็นคนมีจิตใจใฝ่รักสังคม 
4. สะสมทุนทรัพย์ 
5. สร้างครอบครัวและฐานะความเป็นอยู่ 

 
4.2 บทบาทหน้าที่ของแมต่่อครอบครัว  

แม่มีบทบาทส าคัญมากในหลายประการ ในค าโบราณกล่าวว่า 
“ขาดแม่เหมือนแพแตก” และในยุคสมัยปัจจุบันแม่กับพ่อท าหน้าที่คู่
เคียงกันไป การแยกนี้เพียงเพื่อให้เห็นในส่วนต่างที่ชัดเจน และมีอีก
มากมาย ในบทบาทหน้าที่ของแม่ แม่เป็นทั้งเพื่อน พี่ ผู้ดูแลของลูกๆ 
เป็นเพื่อนคู่ใจ เป็นผู้ให้ก าลังใจสามี และแม่ยังเป็นลูกสาวที่ดูแลพ่อแม่
ของตนในยามแก่เฒ่า บทบาทหน้าที่ที่ยกมาเป็นบทบาทที่ต้องการให้
ข้อมูลในการตัดสินใจปฏิบัติ 

1. แม่คือผู้สร้างการมีส่วนร่วมในครอบครัว การแบ่งเบาภาระใน
บ้านควรเกิดจากความพึงพอใจ ความต้องการที่จะแบ่งเบาภาระคนที่เรารัก 

2. แม่คือผู้ป้องกันความแตกแยกในครอบครัว ความสุขของ
ครอบครัวเกิดจากแม่เป็นผู้รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา 

3. แม่คือผู้สร้างและสานความผูกพันของครอบครัว 
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4.3 การส่งเสริมให้ครอบครัวท าบทบาทหน้าที่ของครอบครัว 
1.บทบาทหน้าที่ของครอบครัวในการตอบสนองต่อความต้องการ

พ้ืนฐานของสมาชิกในครอบครัว 
2. ส่งเสริมให้สมาชิกมีการเติบโตตามวัยตามระยะพัฒนากรของ

ครอบครัว 
3. แก้ปัญหาครอบครัวในระยะวิกฤติ 
4. การสร้างสมาชิกใหม่แก่สังคม 
5. ท าหน้าที่ดูแลสนับสนุนทางเศรษฐกิจ 
6. หน้าที่ในการให้ความรัก 
7. หน้าที่ในการกล่อมเกลาสมาชิกใหม่และการให้ต าแหน่งสถานะ

ทางสังคม 
8. หน้าที่ในการดูแลสุขภาพ 
9. หน้าที่ในการปกป้องดูแลให้ปลอดภัย เติบโตอย่างมีคุณภาพทั้ง

ร่างกายและจิตใจ 
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ส่วนที่ 5 ครอบครัวกับสังคมสูงวัย 
      ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น ครอบครัวจึงควรมีการเตรียม
ความพร้อมและเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การเข้าสู่ครอบครัวใน
สังคมสูงวัยที่ไม่มีภาวะวิกฤติจากด้านเศรษฐกิจ ด้านการอยู่ร่วม การ
เตรียมความพร้อมที่ดีจะส่งผลต่อความอบอุ่นในครอบครัว คือทั้ง
ผู้สูงอายุและผู้อยู่ร่วมต่างมีความเข้าใจ พึ่งพากัน รวมถึงแสดงบทบาท
ของตนในฐานะสมาชิกครอบครัวได้อย่างดี ดังแนวทางการเตรียมสู่
ครอบครัวอบอุ่นในสังคมสูงวัยดังนี้ 
 
5.1 แนวทางการเตรียมสู่ครอบครัวอบอุ่นในสังคมสูงวัย 

1. การสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีทักษะ และมีศักยภาพเพ่ือรองรับ
การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวในช่วงที่สัดส่วนเด็กเกิดลดลง เพราะเด็กใน
วันนี้จะเป็นผู้ที่รับภาระในสังคมสูงวัยที่เด็ก 1 คนจะรับภาระผู้สูงอายุถึง 
1.5 คน  
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2. การเรียนรู้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ เพ่ือให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ รู้วิธีดูแล ประเมินเบื้องต้นได้เพ่ือรีบแก้ไขปัญหาแต่เนิ่นๆ เช่น
ภาวะหลงลืม รู้วิธีการป้องกันการหกล้ม การจัดอาหารส าหรับผู้สูงอายุเพ่ือ
ลดปัญหาการขาดสารอาหารในผู้สูงอายุเป็นต้น 

3. วางแผนรองรับการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง ติดเตียงที่บ้านเป็นภาวะ
ที่มีโอกาสในทุกครอบครัว ซึ่งการมีผู้ดูแลในครอบครัวจะเป็นวิธีการดูแลที่ดี
ที่สุดทั้งนี้ในแต่ละครอบครัวควรมีผู้ดูแลมากกว่าหนึ่งคนเพ่ือลดความเครียด
ให้ผู้ดูแลและผู้สูงอายุ 

4. วางแผนการเตรียมบ้านส าหรับผู้สูงอายุ เมื่อมีผู้สูงอายุในบ้านควร
เตรียมบ้านที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุมากขึ้น เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม ต่อ
ภาวะซึมเศร้าเป็นต้น 

5. วางแผนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน ในวาระสุดท้ายการมี
โอกาสอยู่บ้านท่ามกลางลูกหลานเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายต้องการ 
ดังนั้นการค านึงถึงสิ่งนี้จึงมีความส าคัญต่อการจัดการต่างๆ เช่น การจัดให้มี
พ้ืนที่สภาพแวดล้อมที่สงบ สะดวกต่อการดูแล เป็นต้น 
 
5.2 ครอบครัวกับการดูแลผู้สูงอายุ 

ความเข้าใจที่ควรมีส าหรับสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุ เพื่อช่วยในการตัดสินใจการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง ดังนี้ 

1. ผู้สูงอายุที่มีงานท าเหมาะสมจะแข็งแรง ไม่หลงลืม 
2. การส่งเสริมให้เรียนรู้อยู่เสมอเป็นการเพ่ิมโอกาสและคุณค่าให้

ผู้สูงอายุ 
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3. ปัญหาการหกล้มพบบ่อย ดังนั้น ควรประเมินและป้องกัน 
4. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในครอบครัวท าให้รู้สึกมีคุณค่า 
5. การออมจะท าให้มีโอกาสเป็นผู้สูงอายุที่พ่ึงพาตนเองได้ 
6. การกล่อมเกลา ถ่ายทอดคุณธรรมจริยธรรมเป็นงานส าคัญของ

ผู้สูงอายุต่อครอบครัว 
7. การมีโอกาสล้อมวงคุยกันเป็นประจ า เช่น ทานข้าวด้วยกัน  
8. นั่งคุยกันสม่ าเสมอจะช่วยในการเติมเต็มความสัมพันธ์ไม่ว้าเหว่ 
9. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม เป็นสมาชิกชมรมต่างๆ เพ่ือให้มี

เพ่ือน 
10. ในผู้ที่หลงลืมระวังเรื่องอุบัติเหตุ การพลัดหลง 
11. มีทัศนคติว่าการมีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวคือความอบอุ่น มั่นคงใน

ครอบครัว 
 
5.3 ความเข้าใจที่ควรมีส าหรับผู้สูงอายุต่อสมาชิกในครอบครัว 

1. การแบ่งเบาภาระร่วมกันในครอบครัวที่เหมาะสม 
2. การพูดคุยเพ่ือรับฟังสม่ าเสมอน ามาซึ่งความเข้าใจ 
3. การจัดการเรื่องอาหารสุขภาพส าหรับครอบครัวเป็นรากฐานส าคัญ

ของสุขภาพ 
4. การสร้างวินัยให้ลูกหลานเป็นฐานชีวิตที่ส าคัญผ่านกระบวนการร่วม

คิดร่วมท า 
5. ผู้สูงอายุสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ 
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ส่วนที่ 6 กิจกรรมการพัฒนาเพื่อสร้างวินัยเชิงบวก (สุภาวดี หาญเมธี 
และคณะ,2560) 

      การสร้างวินัยเชิงบวก(positive discipline) คือการฝึกฝนให้
เด็กมีพฤติกรรมเหมาะสมที่เกิดจากการก ากับตนเอง มีความเป็นเหตุเป็น
ผลในการเลือกกระท าหรือไม่กระท า มีความยับยั้งชั่งใจ และเม่ือปฏิบัติ
ได้จะภูมิใจในตนเอง การฝึกวินัยเชิงบวกจะไม่กดดัน หรือควบคุมโดย
อ านาจภายนอก แต่จะให้ก ากับตนเองจนเคยชิน เช่น การเก็บของเล่น
ด้วยตนเอง เป็นต้น กิจกรรมที่ช่วยในการพัฒนามีดังนี้ 

 
6.1 กิจกรรมสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กช่วงอายุ 7-12 ปี 

 1. กิจกรรมสร้างโอกาสได้มีการคิด อิสระ คิดจินตนาการ ได้ตั้งค าถาม 
หาค าตอบ ได้ตัดสินใจ ได้ฝึกคาดการณ์  
 2. กิจกรรม ที่ได้ลงมือท า ได้พ่ึงตนเอง ได้เล่นอิสระ ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  
 3. กิจกรรมที่ได้ฝึกวางแผน ได้ฝึกจัดระบบ ได้ฝึกจัดการเวลา ได้ฝึก
จัดล าดับความส าคัญ  
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 4. กิจกรรมที่ท้าทายได้กล้าริเริ่ม ได้ความท้าทาย ได้ลองผิดลองถูก ได้
แก้ปัญหา 
 5. กิจกรรมที่ให้โอกาสในการทบทวนประสบการณ์และสรุปบทเรียน 
 
ตัวอย่างกิจกรรม 

1.  ไ ด้ ช่ ว ย เหลื อตน เอง ใน เ รื่ อ ง เ สื้ อ ผ้ า  ก า รบ้ าน  กา ร เ รี ยน  
การรับผิดชอบจัดการเรื่องราวของตนเอง 

2. ไดร้่วมคิด วิเคราะห์ ถกปัญหา ลับสมอง ด้วยค าถามปลายเปิดต่างๆ 
มีการสื่อสารพูดคุยกันในครอบครัวหรือห้องเรียนเสมอ ดังตัวอย่างค าถาม
ในตาราง 1 

3. ได้ฝึกการศึกษาค้นคว้า สังเกต ทดลองท าสิ่งใหม่ๆ 
4. ได้มีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลง หรือกติกาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน

ชีวิตเขา 
5. ได้ช่วยงานบ้าน รับผิดชอบตามที่สามารถท าได้อย่างสม่ าเสมอเป็น

ประจ า 
       เด็กที่มีพ่อแม่และครูที่เข้าใจ ช่วยเหลือ แนะน า ตั้งความคาดหวังที่
เหมาะสมกับเด็ก ให้ก าลังใจเมื่อเด็กท าไม่ได้ ยกย่องชมเชยความส าเร็จของ
เด็ก จะท าให้เด็กอยากท าสิ่งต่างๆมากขึ้น เป็นเด็กเอาการเอางาน 
ขยันหมั่นเพียร ในทางกลับกันเด็กที่ไม่มีผู้ใหญ่คอยชี้แนะ และให้ก าลังใจ 
คาดหวั งในตัว เด็กเกินความสามารถ จะท าให้ เด็กรู้ สึกต่ าต้อยไร้
ความสามารถ ความรู้สึกนี้หากมีมากๆจะท าให้เกิดความรู้สึกว่ามีปมด้อยใน
แง่ใดแง่หนึ่ง 
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ตัวอย่างค าถามของโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา เพื่อฝึกกระบวนการคิด 

ค าถาม ตัวอย่าง 

ค าถามให้คิดกลับ 50 สิ่งที่ใช้แปรงสีฟันไม่ได้แน่ๆ 
ค าถาม ถ้า…แล้ว ถ้าแม่น้ าหยุดไหล แล้วจะเป็นอย่างไร 

ค าถามหาข้อเสีย ข้อเสียของการมีรถยนต์ส่วนตัว 

ค าถาม หาสิ่ งที่ ร่ วมกัน
หรือสัมพันธ์กัน 

จักรยานกับแปรงสีฟันสัมพันธ์กันอย่างไร 

ค าถามท่ีสร้างทางเลือก มีวิธีดูแลรักษาแม่น้ าให้คงอยู่อย่างยาวนาน
ได้อย่างไรบ้าง 

ค าถามถึงประโยชน์ด้าน
อ่ืน 

มีวิธีดูแลรักษาแม่น้ าให้คงอยู่อย่างยาวนาน
ได้อย่างไรบ้าง 

ค าถามแบบน่าขันหรือไร้
สาระ 

บ้านที่ไม่มีโครงสร้างจะเป็นอย่างไร หรือ
จะท าอย่างไร 

ค าถามหาค าถาม ค าตอบคือ แม่น้ า จะตั้งค าถามอย่างไรให้
ได้ค าตอบนี้ 

ค าถามสู่การแปล จงให้เหตุผลว่าท าไมตื่นขึ้นมาตอนเช้า จึง
ไม่เห็นทุกอย่างเป็นสีด า 
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6.2 เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกในวัยรุ่น (13-18 ปี) 
  1. ท าเรื่องดีๆ ที่วัยรุ่นท าได้ให้เป็นเรื่องใหญ่ ชื่นชมอย่างเฉพาะ 
เจาะจงในเรื่องนั้นแบบตัวต่อตัว ขอบคุณเมื่อท าสิ่งที่ผู้ใหญ่คาดหวังได้ดี 

2. มองตาเมื่อคุยกัน ท าให้เด็กรู้สึกได้รับความใส่ใจ มีคุณค่าและ
เชื่อใจ 

3. ให้ทางเลือกเชิงบวก ไม่สั่งหรือบังคับ ท าให้เด็กคิดเป็น ฝึก
ทักษะให้เด็กตัดสินใจ มีความคิดยืดหยุ่น ใช้ชีวิตกับสิ่งที่มีอยู่ได้  

4. ค าห้ามพูด “ห้าม ไม่ อย่า หยุด” 
5. ให้ความส าคัญ มอบหน้าที่ให้รับผิดชอบ และชื่นชม 
6. กระซิบ ไม่ตะโกนใส่ มนุษย์มีสัญชาตญาณในการปกป้องตนเอง 

ถ้าเป็นเสียงกระซิบจะตั้งใจฟัง 
 7. ก าหนดความส าคัญก่อนหลัง เช่น ท างานเสร็จแล้วไปข้างนอกได้ 
 8. ก าหนดและตกลงกันเรื่องเวลา ฝึกการวางแผน 

    9. บอกความรู้สึกของผู้ใหญ่ให้เกิดการเรียนรู้ว่า ทุกการกระท าของ
ลูกวัยรุ่นส่งผลต่อคนอื่นเสมอ ไม่ใช้วิธีบ่นหรือต าหนิ 

10. สังเกตใส่ใจ และแสดงความเข้าใจในความรู้สึกของลูกวัยรุ่นที่
มีหลายอารมณ์ในแต่ละวัน ให้รู้ตัวว่าก าลังมีอารมณ์อะไร ให้รับรู้อารมณ์
ตัวเองและรู้ว่าต้องจัดการอะไรกับอารมณ์ของตัวเอง สามารถก ากับตัวเอง
ได้ และมีเวลาเฉพาะที่เป็นส่วนตัว 
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6.3 เป้าหมายชีวิตช่วงวัยรุ่น(ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์,2560) 
1. ค้นหาอัตลักษณ์ ดังนั้นจึงเป็นช่วงที่ลองและเลียน เพ่ือแสวงหาการ

เป็นตัวของตัวเองในแบบที่อยากเป็น 
2. ท าหน้าที่ทางสังคม เป็นวัยต้องการรวมกลุ่ม หาเพ่ือน หาอาชีพ  

การส่งเสริมให้เด็กมีโอกาส ได้ก าหนดเป้าหมายชีวิตตนเอง ซึ่งหากได้มี
โอกาสพัฒนาเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเล็กจะท าให้ชัดเจนในเป้าหมาย 

3. ท าหน้าที่ทางชีววิทยา จึงเป็นวัยที่เสาะแสวงหาคู่ การสร้างการ
เรียนรู้ให้เข้าใจตนเอง รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักจัดการควบคุมอารมณ์ ต้องการ
เรียนรู้ในสิ่งที่เชื่อมโยงกับการหาอัตลักษณ์ การมีเพ่ือน และการหาคู่ 
 
6.4 การพัฒนาวินัยเชิงบวกในวัย 13-18 ปี มีองค์ประกอบดังนี้ 

กระบวนการเรียนรู้ที่ส าคัญคือการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ เรียนรู้
แบบโครงการ เพ่ือให้เรียนรู้อะไรที่ท าได้ อะไรที่ท าไม่ได้ อะไรที่ต้องการ
พัฒนาเพื่อให้มีโอกาสเห็นคุณค่าของตนเอง 

1. การสร้างความผูกพันไว้วางใจ วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการทั้งอิสรภาพ 
และความผูกพัน เพ่ือเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้
พ่ึงพาตนเอง วัยรุ่นที่พ่อแม่ยอมรับ คลายการควบคุม เพียงเข้มงวดกับ
กฎเกณฑ์ท่ีชอบด้วยเหตุผล อย่างสม่ าเสมอ คงเส้นคงวา จะปรับตัวได้ดี 

2. ดูแลสุขภาพของสมอง จากการนอน อาหารการกิน และการออก 
ก าลังกายอย่างเหมาะสม วัยนี้ควรนอนอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ดื่มน้ า
สะอาดให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์กับสมอง เช่น ปลา 
เนื้อปลาและน้ ามันปลา ไข่ ผักใบเขียว มีโฟเลตและวิตามินช่วยให้เซลล์
สมองที่เกิดใหม่พัฒนาได้ดี ได้แก่ ผักโขม เป็นต้น ผักที่มีสีเหลือง ส้ม แดง 
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เป็นแหล่งของสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ช่วยให้เซลสมองแข็งแรง ข้าวกล้องมี
วิตามินบี 1 ช่วยบ ารุงสมอง และพัฒนาเซลล์สมองให้แข็งแรง ถั่วและเมล็ด
พืช มีโปรตีน กรดไขมันส าคัญ วิตามินและเกลือแร่ ช่วยให้อารมณ์ดี อาหาร
ทะเล เกลือมีไอโอดีนและไทรอยด์ฮอร์โมนที่จ าเป็นต่อการสร้างเซลล์สมอง
เนื้อแดงเป็นแหล่งธาตุเหล็กให้พลังงานและการมีสมาธิจดจ่อเป็นแหล่ง
ส าคัญของธาตุสังกะสีที่ช่วยให้จดจ าดีขึ้น การออกก าลังกาย มีงานวิจัยบอก
ว่าการออกก าลังกายช่วยพัฒนาสมองส่วนหน้า 

3. สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ
ความคิด การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ปลอดภัย สะอาด สงบ สร้าง
สภาพแวดล้อมสังคมที่เปิดกว้างหลากหลาย สร้างการยอมรับ รับฟัง อยู่ใน
บรรยากาศของกัลยาณมิตร 

4. สร้างประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ  (ลุย ส ารวจ วางแผน 
สร้างสรรค์) เป็นกิจกรรมที่มีกระบวนการกลุ่มจากความหลากหลาย ทุกคน
มีโอกาสประสบความส าเร็จในทางใดทางหนึ่ง การเรียนรู้ผ่านการใช้
ร่างกายและการคิดอย่างจริงจัง เช่น การท างานบ้าน การเรียนศิลปะ 
ดนตรี กีฬา การออกไปเรียนรู้ธรรมชาติ หรือการเล่มเกมที่ต้องใช้ความคิด 
เช่น เกมหมากรุก หมากล้อมเพราะฝึกทั้งการจดจ่อ มุ่งมั่น วางแผน มี
เป้าหมาย การเรียนรู้ผ่านการส ารวจ การทดลอง และสรุปบทเรียน ท าให้มี
ความเข้าใจจากการคิดในมุมมองที่หลากหลาย การได้ลงมือท า ท าให้ได้ฝึก
คิดเพ่ือตัดสินใจ การได้ท างานกับคนที่หลากหลายท าให้ได้ฝึกทักษะทาง
สังคม ทั้งนี้สิ่งเหล่านี้ควรเริ่มมาจากในเด็กประถมศึกษา 
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5. ฝึกทักษะศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้ ได้แก่การ
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และทักษะการ
สื่อสาร ทักษะชีวิตได้แก่ ยืดหยุ่นปรับตัวได้ในสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยน มี
ภาวะผู้น า อยู่กับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมได้ 
และทักษะสารสนเทศ ได้แก่ ทักษะและความรู้ในการใช้สื่อ ทักษะและ
ความรู้ในการใช้เทคโนโลยี ทักษะและความรู้ด้านสารสนเทศ 

6. การเรียนรู้ทางสังคมเพ่ือเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน โดยเริ่ม
จากเข้าใจตน จัดการก ากับความคิด ความรู้สึกของตนเอง เข้าใจคนอ่ืน
อย่างที่เขาเป็น สามารถสร้างความสัมพันธ์ในบุคคลที่มีความแตกต่าง เลือก
ตัดสินใจที่สร้างสรรค์ และปลอดภัยต่อบุคคลและสังคม หากครูและพ่อแม่
สามารถเอ้ืออ านวย ท าหน้าที่เป็นโค้ชท างานร่วม สะท้อนคิดจะเป็นการ
สนับสนุนที่ดีต่อพัฒนาการวินัยเชิงบวก 
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วินัยเชิงบวก มุ่งไปที่ 4 เรื่องคือ 

1. มุ่งรักษาความสัมพันธ์เป็นหลัก  

2. มุ่งสร้างวินัยในตนเอง สร้างคุณค่าใน

ตนเอง 

3. มุ่งสร้างทักษะชีวิต ความรับผิดชอบ 

4. มุ่งสร้างการเรียนรู้ กระบวนการคิด 

การตัดสินใจ และประเมินตนเอง 

วินัยเชิงลบมุ่งไป 4 เรื่อง 

1. การท าร้ายร่างกาย จิตใจ เช่นลงโทษ 

เปรียบเทียบ ด่าว่า ประชด 

2. ควบคุมจากภายนอกเช่น ให้รางวัล 

ข่มขู่ ตั้งข้อแม้ สั่ง บังคับ ใช้อ านาจ 

3. ไม่สนใจสร้างทักษะ ต้องการให้แค่

ปฏิบัติตาม 

4. ไม่สนใจการเรียนรู้กระบวนการคิด ไม่

ต้องตัดสินใจ ผู้อื่นเป็นคนประเมิน 
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ส่วนที่ 7 การสื่อสารทางบวก (ยงยุทธ,วงภิรมศานติ์,มปป) 
      การสื่อสารทางบวก เป็นการสื่อสารที่เปิดเผยต่อกันจะช่วยให้เกิดการ
ความเข้าใจกันและน าไปสู่การเพ่ิมความรักความผูกพันที่มีต่อกัน  
 
7.1 หลักการสื่อสารทักษะพื้นฐานที่ควรเรียนรู้ร่วมกัน 

1. การบอกความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ให้ชัดเจนไม่คลุมเครือ 
2. การถามและรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่าย  การรับฟังส าคัญ 

การถามควรเป็นค าถามปลายเปิด เช่น มีอะไรหรือคะที่จะกลับบ้านมืด คุณ
หมายความว่าอย่างไรที่ว่าลูกน่าจะช่วยงานบ้าน หรือค าถามปลายปิด ก็
ใช้ได้เมื่อต้องการความชัดเจนหรือค ายืนยัน เช่นเย็นนี้คุณจะว่างไปทานข้าว
กับผมไหม 

3. การแสดงความชื่นชมและขอบคุณ แม้ความหวานชื่นจะลด
เมื่ออยู่กันไปนานๆ แต่สัมพันธภาพที่ดียังเป็นสิ่งจ าเป็น เช่น อาหารวันนี้
อร่อยจัง ผมชอบชุดสีแดงที่คุณใส่ ขอบคุณที่พ่ีช่วยแก้ปัญหาให้เพ่ือน 
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7.2 แนวทางการสื่อสารเม่ือมีความรู้สึกนึกคิดไม่ตรงกัน ประกอบด้วย  
3 องค์ประกอบ 

1. บอกความรู้สึกของตนเอง 
2. ระบุพฤติกรรมที่ไม่ชอบหรือไม่เห็นด้วย 
3. ขอร้องหรือถามความเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกัน 

 
ตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ถูก ตัวอย่างที่ผิด 

เค้ ารู้ สึ ก เหมือนกับว่ าตั ว เอง
บกพร่อง เวลาพ่ีไม่หวีผมออก
จากบ้าน พ่ีช่วยหวีผมก่อนออก
จากบ้านจะได้ไหม 
 

พ่ีไม่หวีผมอีกแล้ว 

เค้าอยากทาน…..แต่พ่ีชอบซื้อ….
วันหลังพ่ีช่วยซื้อ…ได้ไหม 
 

พ่ีชอบซื้อ…อยู่เรื่อย 

เวลาคุณเปิดวิทยุเสียงดัง ผมไม่มี
สมาธิเลย คุณเบาหน่อยได้ไหม 
 

คุณชอบเปิดวิทยุ เสียงดังอยู่
เรื่อย 

เค้ากลัวจังเวลาพ่ีขับรถเร็ว ช่วย
เบารถหน่อยได้ไหม 
 

คุณระวังหน่อยสิค่ะ เดี๋ยวก็เกิด
อุบัติเหตุหรอก 
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การสอนหรือถ่ายทอดกับลูกยังจ าเป็น และควรเป็นการสื่อสารสองทาง
ซึ่งมี 2 องค์ประกอบคือ 

1. บอกความรู้สึกของเราต่อปัญหาที่เกิดมากกว่าสั่งสอน ลูกจะรับฟัง
และเข้าใจความรู้สึกเรา แต่ถ้าต าหนิลูกจะพยายามปกป้องตัวเองหาข้อ
โต้แย้ง เช่นเริ่มต้น แม่รู้สึก….แทนที่จะพูด ลูกน่าจะ…. หรือท าไมลูก… เช่น
แม่เป็นห่วงที่ลูกเก็บของสะสม…ไว้เต็มห้อง ดีกว่าที่จะพูดว่า ลูกน่าจะเก็บ
ของ…เสียทีเพราะห้องมันรกเหลือเกิน 

2. บอกสิ่งที่อยากให้เกิด แต่ไม่ใช่ไปสั่งให้ลูกท า เช่น แม่ไม่สบายใจที่
ลูก…แม่อยากให้ลูกสนใจเรื่องอ่ืนๆบ้าง การถามความเห็นลูก จะเป็นการ
แสดงว่าเรารับฟัง และยอมรับในตัวเขา เช่นลูกคิดว่าอย่างไรบ้าง ไม่ทราบ
ว่าลูกจะว่าอย่างไร 
     จุดส าคัญคือ เราไม่ควรตั้งความหวังว่าลูกจะรับฟังและปฏิบัติตามโดย
ไม่มีเงื่อนไข การมีองค์ประกอบที่สามแสดงว่า เรายอมรับอย่างจริงใจใน
ความคิดอ่านของเขา ซึ่งการคุยลักษณะนี้จะท าให้ลูกรู้จักใช้เหตุผล มีการ
ประนีประนอมคงความนิยมในตัวผู้ใหญ่ นอกจากนี้การให้โอกาสลูกได้
ตัดสินใจ การตั้งค าถามปลายเปิด เช่น เป็นอย่างไรจ้ะกระโปรงตัวนี้ ดีกว่า
ถามว่า กระโปรงตัวนี้สั้นไปไหม และพ่อแม่ควรมีกรอบให้ลูกบ้าง เช่น ค่า
ขนมไม่ควรมากหรือน้อยเกินไป อะไรที่ไม่ได้ก็บอกตรงๆ ว่าเป็นเรื่องที่พ่อ
แม่จ าเป็นต้องปฏิเสธเช่นการกลับบ้านดึก 
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7.3 การสื่อสารทางลบ มีในหลากหลายรูปแบบท่ีพึงระมัดระวังดังนี้ 
1.เก็บกด ใช้วิธีไม่พูด หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง แต่ภายในเต็มไปด้วย

ความโกรธ น้อยใจ วิตกกังวล 
2.คลุมเครือ เช่น คุณพอมีเวลาว่างไหม โดยไม่บอกชัดเจนว่า

ต้องการอะไรท าให้อีกฝ่ายต้องคาดเดา และไม่อาจตอบสนองได้ตรงตาม
ความต้องการก็จะขัดใจกัน 

3.เจ้ากี้เจ้าการ เช่นท าไมคุณไม่ไปเยี่ยมแม่เช้านี้เลยหละ เป็นการ
ไปก าหนดกฎเกณฑ์ให้คนอ่ืน 

4.สั่ง เช่น กลับบ้านเร็วๆ นะ 
5.สอน เช่น คุณโตแล้วน่าจะรับผิดชอบกับลูกมากกว่านี้ 
6.ประชด เช่น เที่ยวมาพอแล้วหรือ ถึงได้กลับบ้านแต่หัววันเชียว 
7.กล่าวหา เช่น คุณไม่ช่วยท างานบ้านเลย หรือคุณนี่เอาแต่ดูทีวี 
8.เปรียบเทียบ เช่น คนข้างบ้านเขาไม่เห็นบ่นอย่างคุณเลย 
9.ติ เช่น ล้างจานแล้วไม่เห็นสะอาดเลย  
10.บ่น เป็นการใช้ข้อความยืดยาวในการสื่อความหมายเรื่องนั้นๆ 
11.ด่าว่า เช่น การใช้ค าหยาบ 

       พฤติกรรมดังข้างต้นเรามักจะคุ้นชินกับคนในครอบครัว จึงต้อง
ระมัดระวัง แม้บางครั้งเป็นการพูดด้วยความห่วงใย แต่ผู้รับสารอาจไม่
เข้าใจเพราะมีอารมณ์ลบมาปิดบัง  
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ตัวอย่าง 

สิ่งท่ีต้องการ
สื่อสาร 

ตัวอย่างการสื่อสารที่
เหมาะสม 

ตัวอย่างการสื่อสารที่ไม่
เหมาะสม 

ข้อมูล
ข่าวสาร 

พรุ่งนี้ผมจะไปประชุมที่
เชียงใหม่ 
 

2 วันหน้าอย่าลืมไปรับลูก
หละ ผมไม่อยู่บ้าน 

ความคิดเห็น พ่ีคิดว่าคุณน่าจะให้ลูก
เราช่วยงานบ้าน 
 

ลูกเรานี่ไม่ช่วยงานบ้านเลย 

ความพอใจ/
ไม่พอใจ 
 

ผมไม่ชอบแกงเผ็ด แกงเผ็ดอีกแล้วเหรอ 

ความกังวลใจ เค้ากลัวว่าจะไปท างาน
ไม่ไม่ทัน 
 

คุณรีบๆหน่อยซิ สายแล้วนะ 

ความคิดเห็น ผมอยากให้คุณไปงาน
เลี้ยงด้วยเย็นนี้ 
 

เย็นนี้ว่างไหม 
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7.4 แนวคิดการเลี้ยงลูก 
      พฤติกรรมการเลี้ยงลูก เริ่มจากการมีมุมมองแนวคิดในเรื่องนั้นๆอย่าง
ดี ยกตัวอย่างแนวคิดท่านชยสาโร ที่ได้เขียนไว้ในหนังสือการเลี้ยงลูก
(2534) สรุปใจความส าคัญดังนี้ 

1. พ่อแม่รักตัวเองให้เป็น คิดให้เป็น เข้าใจความไม่แน่นอน เมตตา
ให้เป็น การเลี้ยงตัวเองให้เป็นคือการละในสิ่งที่ควรละ บ าเพ็ญสิ่งที่ควร
บ าเพ็ญ 

2. หากเราต้องการความเคารพ เราต้องเป็นที่เคารพ พ่อแม่ต้องเป็น
พ่อแม่ที่ควรแก่ชื่อและควรแก่ต าแหน่งว่าพ่อแม่ เราเป็นอะไรเราก็เป็นด้วย
การกระท า  

3. ชีวิตของชาวพุทธต้องพร้อมด้วยการให้ทาน ด้วยการรักษาศีล 
และด้วยการภาวนา 

4. ทางสายกลางอยู่ที่การกระท า การพูด การคิดที่เป็นไปเพ่ือการ
หลุดพ้นจากการบีบคั้นของกิเลส 

5. การเห็นลูกเป็นสมบัติของเรานั้นเป็นบาป เราต้องเคารพในความ
เป็นมนุษย์ของลูก ลูกก็เป็นคน เป็นมนุษย์ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เราต้อง
เป็นพระพรหมของลูก เราเป็นพ่อแม่เป็นเพื่อนของลูก เราต้องเป็นทุกสิ่งทุก
อย่างที่ส าคัญคือ การเป็นกัลยาณมิตร คือเราต้องปลูกฝังศรัทธา ศีล  
จาคะ ปัญญาในจิตใจของลูก  

6. พ่อแม่ต้องมีปัญญาในการเลี้ยงลูกคือ หวังดีต่อ แต่ไม่หวังดีจาก
เราเลี้ยงเขาเพราะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องเลี้ยง และเราจะต้องเลี้ยง
ให้ดีที่สุดเพราะการท าหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคือการปฏิบัติธรรม 
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7. การเลี้ยงลูก การช่วยเหลือลูกต้องประกอบด้วยปัญญาเหมือนกัน
ในขั้นพ้ืนฐานคือต้องมีขอบเขตคือ ศีล เรารักลูกและความช่วยเหลือที่เรา
จะให้แก่ลูกต้องอยู่ในขอบเขตของศีลธรรม แล้วเราไม่ควรที่จะช่วย
จนเกินไป ถ้าเปรียบเทียบสังคมไทยจะอบอุ่นเกินไป อบอุ่นจนลูกหายใจไม่
ออก ลูกไม่มีความคิดริเริ่ม ไม่มีความคิดท่ีจะช่วยตนเอง อาศัยแต่พ่อแม่ 

8. ขันติเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างหนึ่ง พ่อแม่ต้องให้โอกาสลูกได้ฝึก
ความอดทน พ่อแม่ต้องรู้จักความพอดี และต้องมีปัญญา ปัญญาเรามีอยู่ทุก
คนแต่บางทีถูกความคิดปรุงแต่ง หรือถูกอารมณ์ที่ผิวเผินทับถมไว้ ถ้าเราฝึก
สมาธิเป็นประจ า จนกระทั่งจิตใจเราถึงความสงบ ปัญญาที่มีอยู่แล้วโดย
ธรรมชาติจะผุดขึ้นมา  

9. กับลูกบางทีก็ต้องปลอบ บางทีก็ให้ก าลังใจ บางทีก็ต้องว่า บางที 
ก็อาจต้องตี สิ่งที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะนี้รู้ด้วยใจอยู่ในใจ ด้วยสติปัญญาที่
เรามี การจัดการที่เหมาะสมกับช่วงเวลา เช่น บางทีอยากคุมลูกไม่อยากให้
พลาด แต่บางทีต้องยอมรับว่า ต้องยอมให้ลูกผิดพลาด ต้องยอมให้ลูกเป็น
ทุกข์ ให้ลูกเห็นเอง เพ่ือให้เขาเห็นเอง 

10. เราสอนเขาเรื่องกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ แต่ความกตัญญูกตเวที
ไม่ใช่สิ่งที่บังคับได้ เราจะให้เครื่องมือแก่เขา เครื่องมือในการสร้างชีวิตเขา
เอง แต่เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเขาจะท าตามเรา เราต้องยอมรับในความ
เป็นมนุษย์ของเขา 

11. ถ้าเราอยากให้ลูกมีความสงบเป็นชาวพุทธที่ดีพ่อแม่ต้องมีความ
สงบสุข และเป็นชาวพุทธที่ดีเป็นตัวอย่าง 
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ตัวอย่าง แบบอย่างปฏิบัติของพ่อแม่และผู้ที่ท าบทบาทพ่อแม่ พัฒนา

จากหนังสือพ่อแม่ผู้แสดงต่อโลก (ชยสาโร ภิกขุ,2562) 

แบบอย่างปฏิบัติ ประเด็น ผลที่แสดงต่อลูก 

1. เป็นคนสุขง่าย 
ทุกข์ยาก 

พ่อแม่ข้ีบ่น บ้านดีแค่ไหน
ก็ยังมีเรื่องไม่พอใจอยู่เรื่อย 
อิจฉาคนอ่ืน ขี้เบื่อ 

สร้างโลกหรือ
สิ่งแวดล้อมที่เศร้า
หมอง ให้ลูก 

2. สร้างความ
รับผิดชอบให้ลูก 

ลูกทิ้งอะไรเกะกะ มีพ่อแม่
หรือคนอ่ืนคอยตามเก็บให้ 

ลูกจะเรียนรู้ว่าไม่ต้อง
รับผิดชอบตัวเองก็ได้ 

3. สร้างความ 
เคยชินในสิ่งที่ 
เป็นบวก 

พ่อแม่พาลูกใส่บาตร 
ตั้งแต่เล็กจนติดเป็นนิสัย 
คือรู้สึกว่าเป็นเรื่อง
ธรรมดา 

ลูกเคยชินในสิ่งที่ดี 

4. การรู้จักอยู่
อย่างสงบ  
พอดี พองาม 

พ่อแม่ชอบเปิดทีวีทิ้งไว้
ตลอดเวลา พ่อแม่ที่ท างาน
หนักมาก กลับบ้านเหน็ด
เหนื่อย หงุดหงิด ไม่ค่อย
อยากคุยกับลูก อยากนั่งดู
ทีวีเฉยๆ หรืออยากไปผ่อน
คลายกับเพ่ือนฝูง 

เด็กจะคุ้นกับโลกที่มี
ทีวีเป็นเหมือนญาติ
เสียงดัง 
เด็กจะเห็นว่าโลกแห่ง
งาน และหรือเงิน
ส าคัญกว่าการอยู่
ร่วมกันของครอบครัว 
ลูกจะบริหารเวลา 
ไม่เป็น 
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แบบอย่างปฏิบัติ ประเด็น ผลที่แสดงต่อลูก 
5. สร้างคุณค่า 
ค่านิยมท่ีดี เช่น
รู้จักพอใจกับสิ่งที่
ตนได้มาด้วย
ความซื่อสัตย์ 
สุจริต รู้จักมี
ความสุขกับสิ่งที่มี 

พ่อแม่เป็นผู้ฝึกจิตให้รู้จัก
ยินดีในความส าเร็จของคน
อ่ืน และพูดคุยตามท่ีรู้สึก
ให้ลูกได้รับทราบ 

ลูกจะเรียนรู้และซึม
ซับว่าการมองวัตถุ
สิ่งของคนอ่ืนด้วย
ความอยากได้เป็น
ทุกข์ และจะไม่
เปรียบเทียบตนเอง
กับคนอ่ืนตลอดเวลา 

6. สร้างมาตรฐาน
ให้กับลูกด้านการ
ดูแลอารมณ์ 

เมื่อพ่อแม่เจอความผิดหวัง 
พ่อแม่ปฏิบัติอย่างไร ใจ
เสาะหรือใจสู้ 
พ่อแม่หลงใหลมัวเมาไหม
เมื่อได้สิ่งที่อยากได้ 

ลูกจะเรียนรู้ควบคุม
อารมณ์ เวลาอยากได้ 
ลูกเรียนรู้ท าใจกับ
ความผิดหวัง 

 

สรุป ที่ยกมาพอเป็นตัวอย่างที่พ่อแม่หลายท่านได้มุมมอง เชื่อว่ามีอีกหลาย

ประเด็นที่จะต้องเรียนรู้พิจารณา การเป็นพ่อแม่เป็นการสร้างคน ทุกการ

กระท า การปฏิบัติของพ่อแม่เป็นการสอนลูกโดยไม่ต้องพูด การสอนโดย

การแสดงออกจะประทับในความทรงจ าและเลียนแบบโดยอัตโนมัติ ดังนั้น

พ่อแม่ผู้เป็นโลกของลูกจึงมีอิทธิพลต่อลูกมาก การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึง

เป็นการปลูกฝังลูกให้ท าตามได้ 
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ส่วนที่ 8 สิ่งแวดล้อม 
บ้านคือฐานสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาของครอบครัวอบอุ่น 

“อยู่เย็นเป็นสุข” การจัดการให้มีสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนต่อการเติบโต
อย่างเป็นองค์รวมจึงมีส าคัญ 

 
8.1 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ควรพัฒนา 

1. สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งมีชีวิต สามารถสร้างความสัมพันธ์ และ 
มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบได้ เช่น พ่อแม่ พี่น้องวงศาคณาญาติ และสัตว์เลี้ยงเป็น
ต้น การปฏิบัติด้วยจิตใจที่มีเมตตา กรุณา มีวาจาที่ดีจะช่วยให้เกิดความ
สามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลกันในหมู่ญาติพี่น้อง การมีสัตว์เลี้ยงจะเป็นการ
ฝึกความรับผิดชอบ ฝึกการมีเมตตา ความอ่อนโยนให้ลูกหลาน 

2. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้แก่ ต้นไม้ พืชพรรณ ธัญญาหาร แม่น้ า
ล าคลอง สวนไร่ นา ป่า เขา แสงแดด สายลม ฝน การที่เด็กได้สัมผัส
ธรรมชาติจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องของชีวิตกับธรรมชาติ เกิดคุณธรรม
และสุนทรียภาพ การที่ครอบครัวจัดโอกาสการท่องเที่ยวร่วมกันใน
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บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ จึงเป็นสิ่งที่ดีท าให้เกิดช่วงเวลาที่สงบสุข ผ่อน
คลาย ช่วงเวลาดีๆน่าประทับใจร่วมกันในครอบครัว 

3. สิ่งแวดล้อมทางจิตวิญญาณ และศิลปะที่มีในบ้านเรือน เช่นหิ้ง
พระ ห้องพระ ลวดลายฉลุไม้ตามชายคา ภาพวงศาคณาญาติ ดอกไม้
ประดิษฐ์วางตามโต๊ะหมู่บูชา สิ่งเหล่านี้หากผู้ใหญ่ได้อธิบายให้เข้าใจและ
เรียนรู้คุณค่า เด็กจะซึมซับรับรู้สะสมเป็นความรู้สึกผูกพัน 

4. สิ่งแวดล้อมทางวัตถุ ได้แก่ เครื่องใช้ประเภทต่างๆในครัวเรือน เช่น
เครื่องครัว เครื่องเล่น เครื่องมือท ามาหากิน ที่นอน หมอนมุ้ง เสื้อผ้า วิทยุ 
โทรทัศน์ สิ่งเหล่านี้หากเด็กได้เรียนรู้ประโยชน์วิธีใช้ เด็กได้เห็นการท างาน
ของผู้ใหญ่ ปลูกฝังคุณธรรมด้านความขยันหมั่นเพียร การใช้ของอย่าง
ประหยัดเรียบง่ายเด็กได้เรียนรู้วิถีการด าเนินชีวิตของพ่อแม่ เด็กคนใดโชค
ดีได้เรียนรู้ดนตรี ประเภทต่างๆเด็กจะซาบซึ้งในคุณค่าของดนตรีและมี
ทักษะทางดนตรีด้วย  
 

 
“…บ้านคือวิมานของเรา  

ยามทุกข์ยามเศร้าเมื่อกลับบ้านเราจักเปรมปรีดา  
เพราะบ้านมีรัก อภัย เมตตา กรุณา  

คอยเราอยู่ทุกเวลาในชายคาเขตบ้านของเรา…” 
 
 
 
 



 

   

                                                                             ความรู้ส าคญัเพื่อครอบครัวอบอุน่  l 39 

 

8.2 เป้าหมายของสภาพแวดล้อมเพื่อครอบครัว 
1. สภาพแวดล้อมที่มีความสะอาด ปลอดภัย การฝึกจัดระเบียบตนเอง

ในการบริหารเวลา 
2. สภาพแวดล้อมเชิงสังคม เป็นพ้ืนที่ที่จะได้ฝึกทักษะทางสังคม  

มีกิจกรรมร่วมกันในหลายรูปแบบ การมีกิจกรรมตามประเพณี 
3. สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยทางจิตใจ สิ่งที่วัยรุ่นต้องการคือ  

มีความมั่นใจว่าเมื่อพูดได้รับการรับฟัง เมื่อร้องขอความช่วยเหลือมีคน
เข้าใจเห็นใจ เมื่อเหนื่อยยากประสบปัญหามีคนเคียงข้าง ไม่ถูกกดดันจาก
อ านาจของผู้ใหญ่ อาการเหงามักเกิดจากการรู้สึกว่าไม่ถูกยอมรับ 

4. สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยทางจิตวิญญาณ เป็นการสร้าง
สิ่งแวดล้อมให้เด็กลดละความเห็นแก่ตัว เรียนรู้ถึงคุณค่าของสรรพสิ่ง 

5. สภาพแวดล้อมที่ก่อเกิดสุนทรียะ ได้มีโอกาสสัมผัสความงาม เช่น 
ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีวรรณกรรมดีๆ มีบทกวีไพเราะ มีวัดวาอารามที่
งดงาม มีภาพเขียนที่มีศิลปะ ได้ยิน ได้เห็น บทเพลง ศิลปะพ้ืนบ้าน บท
ละคร และการแสดงที่ดี ๆ 

 
8.3 สิ่งแวดล้อมที่เหมาะส าหรับผู้สูงอายุ  
       บ้านที่ปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการหกล้ม เช่น ไม่มีระดับ ไม่มีที่กั้นมาก  
ควรโล่งมองเห็นลูกหลาน และสามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
สะดวกแม้ยามป่วยไข้ เช่น ห้องน้ าสามารถเข็นรถเข้าได้ สะดวกในการดูแล
เมื่อต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน  
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8.4 การสร้างบรรยากาศแห่งความสุขของครอบครัว 
1. สร้างความสงบสุขให้กับครอบครัว แม่ต้องท าตัวให้สวยและสดชื่น 

ความสวยของแม่ไม่ใช่อยู่ที่ความงามแบบประกวดได้ แต่ความสวยของแม่
อยู่ที่อารมณ์การแต่งกาย การพูดจา และกิริยามารยาท ภรรยาและสามี
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ไม่บ่น ยอมรับในสิ่งที่แก้ไม่ได้  

2. ด ารงความสดใสของครอบครัวให้นานที่สุด ความสดใสของ
ครอบครัวอยู่ที่ความสะอาดสวยงามของแม่ และของบ้านเรือน 

3. เพ่ิมพูนความมีชีวิตชีวาให้กับครอบครัว การมีวาระพิเศษเล็ก ๆ  
กล่าวยินดีชื่นชม ไม่ต้องมีของขวัญมากมาย มีเวลาห่างกันบ้างจะได้เห็น
คุณค่ากันและกัน บางทีใกล้กันมากมองไม่เห็น การห่างกันบ้างชั่วคราวเป็น
การกระตุ้นความรู้สึกเล็ก ๆ ที่น่ารักของครอบครัว ท าให้พ่อคิดถึงแม่ แม่
คิดถึงลูก ลูกคิดถึงพ่อ และช่วงเวลาเล็ก ๆ อาจท าให้คิดถึงความดีของกัน
และกัน 

4. แก้ปัญหาของครอบครัวด้วยสันติวิธี ในแต่ละช่วงของพัฒนาการ
ครอบครัวจะมีการปรับตัวเป็นระยะ ลักษณะความสัมพันธ์ของครอบครัว
ควรเป็นลักษณะผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ เมื่อมีปัญหาอย่าใช้ก าลัง หลีกเลี่ยงค า
หยาบ ใช้เหตุผล ไม่ลามปามบุพการี ไม่ทะเลาะต่อหน้าลูก ไม่ตั้งใจเอาชนะ
กัน รู้จักรับผิดเมื่อผิด รู้จักให้อภัย  
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ส่วนที่ 9 สภาพแวดล้อมสังคมโลก ต้องการพลเมืองท่ีมีคุณภาพอย่างไร 
ทักษะศตวรรษที่ 21 ส าหรับเด็กไทยในโลกยุคใหม่ 
 

1. อ่านออก เขียนได้ ค านวณเป็น 
2. รู้จักคิดวิเคราะห์ 
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
4. สามารถสื่อสารความคิด และความรู้สึกของตนได้ 
5. มีความรู้และเท่าทันสื่อต่างๆ 
6. ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
7. ยืดหยุ่นปรับตัวได้ทุกสภาวการณ์ 
8. มีภาวะผู้น า 
9. อยู่กับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมได้ 
10. ท างานมีประสิทธิภาพ 
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เราได้พัฒนาลูกหลานอย่างไรบ้างเพื่อให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 
พลเมืองคุณภาพที่สังคมต้องการ มีคุณลักษณะดังนี้ 

1. สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
2. จิตใจเข้มแข็งเบิกบาน หนักแน่น มองโลกในแง่บวก 
3. มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน คิดถึงคนอ่ืน ท างานเป็นทีมได้ 
4.  คิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์เป็น วางแผนได้ 

แก้ปัญหาเป็น มุ่งม่ันพากเพียรจนงานส าเร็จ 
5.   มีสติรู้สิ่งที่ควร ไม่ควร เห็นอกเห็นใจคนอื่น 
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ส่วนที่ 10 ฐานอนามัยแม่และเด็ก 
10.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพ่อแม่คุณภาพ  

เปรียบเสมือนการสร้างรากฐานและเสาหลักที่มั่นคงของบ้าน พ่อ
แม่ที่มีคุณภาพจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านสุขภาพร่างกายและด้านจิต
สังคม ด้ านสุขภาพร่ างกาย หมายถึง  การมีสุขภาวะทางกายที่ดี
ประกอบด้วย ภาวะโภชนาการ การออกก าลังกาย พฤติกรรมสุขภาพ 
สุขภาพหญิง ชาย และการป้องกันโรค  

ด้านจิตสังคม หมายถึง การมีสุขภาวะทางจิตที่ดีและอยู่สภาพ
สังคมที่มีความพร้อมและเหมาะสม ประกอบด้วย ภาวะทางจิตใจอารมณ์ 
สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม และความพร้อมในการมีบุตร 

สิ่งที่จะบ่งบอกได้ว่าเป็นพ่อแม่ที่มีคุณภาพและมีความพร้อม คือ  
พ่อแม่จะต้องมีเรื่องต่างๆ เหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตครอบครัวและ
การเลี้ยงดูบุตร ได้แก่  
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1. พ่อแม่จะต้องมีความรู้ หมายถึง พ่อแม่จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องที่จ าเป็นต่อครอบครัวและการมีบุตร ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพครอบครัวเพ่ือเตรียมพร้อมตั้งครรภ์ การดูแลเด็กขั้น
พ้ืนฐานและการเลี้ยงดูบุตร 

2. พ่อแม่จะต้องมีทัศนคติที่ดี หมายถึง การที่คู่สมรสรับฟัง ให้
เกียรติยอมรับซึ่งกันและกันซื่อสัตย์ มีความปรารถนาดีต่อกัน ปรารถนาดี
ต่อการมีบุตร ยึดมั่นในบทบาท และผูกพันกับการเป็นพ่อแม่มีส่วนร่วม/
รับผิดชอบต่อครอบครัว และการมีบุตร 

3. พ่อแม่จะต้องมีทักษะ/มีศักยภาพการเป็นพ่อแม่ หมายถึง พ่อ
แม่จะต้องมีทักษะในการดูแลสุขภาพครอบครัว เมื่อตั้งครรภ์/เมื่อมีบุตรการ
ดูแลเด็กขั้นพ้ืนฐานและการเลี้ยงดูบุตรให้ความปลอดภัย ความมั่นคงแก่
ครอบครัว เมื่อบุตรพร้อมเรียนรู้ ช่วยส่งเสริม มีทักษะการแก้ไขปัญหา และ
เป็นแบบอย่างท่ีด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พ่อแม่คุณภาพ 

1. พ่อแม่จะต้องมีความรู้ 

2. พ่อแม่จะต้องมีทัศนคติที่ดี 

3. พ่อแม่จะต้องมีทักษะ/มีศักยภาพ

การเป็นพ่อแม่ 
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10.2 การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์และดูแลลูกในท้องให้แข็งแรง 
วิธีดูแลลูกในท้องอย่างแรกต้องฝากครรภ์ให้เร็วที่สุด ฝากครรภ์

ก่อน 12 สัปดาห์ จะได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายและค้นหาภาวะเสี่ยง 
ด้านมารดาที่ส่งผลต่อทารกในครรภ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

ในช่วง 3 เดือนแรก แม่ท้องมักจะเจอกับอาการแพ้ท้อง หลังจาก
ตื่นนอนรับประทานเครื่องดื่มอุ่น ๆ เช่น นม หรือทานอะไรง่าย ๆ อย่า
ปล่อยให้หิว หลีกเลี่ยงอาหารมัน รสจัด และมีกลิ่นรุนแรง และต้องดื่มน้ า
ให้เพียงพอ 

พักผ่อนวันละ 8-10 ชั่วโมง คนท้องไม่ควรนอนดึก คนท้องต้อง
พักผ่อนให้เพียงพอ โดยเฉพาะ 3 เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ 

คนท้องต้องกินวิตามิน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก สัปดาห์ละ 1 เม็ด 
รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ อาหารต้องอุดมด้วยธาตุเหล็กและโฟเลท 
เช่น ตับ เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ เพ่ือลดความเสี่ยงต่อความพิการแต่ก าเนิด ทั้ง
ยังมีส่วนส าคัญในการพัฒนาสมองและระบบประสาทของลูก หลีกเลี่ยงการ
ท างานหนัก อย่ายกของหนัก เอ้ือมมือ หรือเอ้ียวตัว ถ้าจะลุก นั่ง นอน ก็
ต้องค่อย ๆ ท า อย่าลุกพรวดพราด 

คนท้องควรออกก าลังกาย ถ้าไม่เคยออกก าลังกายมาก่อน ก็ให้
ออกก าลังกายง่าย ๆ เช่น การเดิน  

ดูแลร่างกายทั่วไป ใช้ครีมบ ารุง ครีมกันแดด ที่ดีต่อคนท้อง  
ไม่มีผลเสียต่อทารกในครรภ์ หรือเลือกใช้พวกน้ ามันมะพร้าวทาผิวให้ชุ่มชื้น
ก็ได้ เพราะแม่ท้องผิวจะแพ้ง่าย และในช่วงท้องแก่ อาจเกิดผิวแตกลายได้ 

แม่ท้องต้องแปรงฟัน ดูแลสุขภาพช่องปาก อย่าให้ฟันผุ ควร
ปรึกษาทันตแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือดูแลสุขภาพฟัน นอกจากนี้ ไม่ควร
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กลั้นฉี่ อย่าไปในที่ที่คนเยอะบ่อย ๆ เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ไม่สบายได้
ง่าย และไม่ควรอยู่ใกล้กับสารเคมี หรือช่วงที่มีอันตรายจากฝุ่น PM 2.5 ก็
ควรใส่หน้ากากอนามัยด้วย 

เปลี่ยนการแต่งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้า เลือกใช้ชุดที่ใส่สบาย ไม่รัดรูป 
ผ้าระบายความร้อนได้ดี เพราะคนท้องจะขี้ร้อนกว่าคนปกติ สวมใส่เสื้อ
ชั้นในส าหรับคนท้อง และเลือกใส่รองเท้าที่พอดี เพราะเท้าแม่จะบวมขึ้น 
หลีกเลี่ยงส้นสูงเพื่อป้องกันไม่ให้ลื่นล้ม 

 วิธีดูแลลูกในท้องให้แข็งแรงท าได้ไม่ยาก นอกจากการเลือก
รับประทานอาหารแล้ว คนท้องยังต้องสังเกตตัวเอง หากมีอาการผิดปกติ 
ปวดท้องมาก ลูกไม่ดิ้น มีเลือดออกตอนท้องมาก ๆ ให้รีบไปโรงพยาบาล  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ 

1. ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ 

2. พักผ่อนวันละ 8-10 ชั่วโมง 

3. กินวิตามิน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก 

4. หลีกเลี่ยงการท างานหนัก 

5. ควรออกก าลังกาย 

6. ดูแลร่างกายทั่วไป 

7. ดูแลสุขภาพช่องปาก 
8. การแต่งตัว 
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10.3 วิธีเล่นกับทารกในครรภ์ 
วิธีเล่นกับลูกในท้อง กระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ง่าย ๆ ท าได้

ทุกวัน สร้างความฉลาดได้ตั้งแต่อยู่ในท้อง 
การเล่นกับลูกในท้อง หรือทารกในครรภ์ มีประโยชน์มากมาย ทั้ง

ท าให้พ่อแม่รู้สึกสนุก กระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ นอกจากนี้ การท า
กิจกรรมร่วมกันระหว่างพ่อแม่ลูก ยังช่วยสร้างความผูกพัน ท าให้เกิดความ
มั่นคงทางอารมณ์ ก่อเกิดเป็นพ้ืนฐานส าคัญด้านการเรียนรู้ของทารก 

หลักการส าคัญในการเล่นกับลูก ไม่ใช่ว่าต้องเลือกวิธีที่เล่นแล้ว
ลูกฉลาดหรือกระตุ้นพัฒนาการเท่านั้น แต่การได้ใช้เวลาร่วมกัน ตั้งแต่
ทารกยังอยู่ในครรภ์ เป็นเรื่องส าคัญมากกว่า ไม่จ าเป็นต้องรอให้ลูกคลอด
ออกมาก่อนแล้วค่อยใกล้ชิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีเล่นกับทารกในครรภ ์

กระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ง่าย ๆ  

ท าได้ทุกวัน สร้างความฉลาดได้ตั้งแต่อยู่ในท้อง 

1. ประสาทการรับรู้เสียงและการได้ยิน 

2. ประสาทการมองเห็นและสายตา 

3. การสัมผัส 
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ประสาทการรับรู้เสียงและการได้ยิน ลูกได้ยินเสียงตั้งแต่ยังอยู่ใน
ท้องแม่ เมื่ออายุครรภ์ 8 สัปดาห์ เสียงแรกที่ทารกในครรภ์ได้ยิน คือ  
เสียงหัวใจเต้น เสียงท้องร้อง เมื่ออายุครรภ์ 26 สัปดาห์ ประสาทการรับรู้
เสียงและการได้ยินจะตอบสนองได้ดีขึ้น ลูกในท้องเริ่มได้ยินเสียงภายนอก
ร่างกายของแม่ ลูกจะได้ยินสุ้มเสียงที่แม่พูดชัดขึ้น ทารกจะได้ยินทุกเสียง 
รอบ ๆ ตัว เมื่อทารกในครรภ์ฟังบ่อย ๆ ก็จะคุ้นเคยและจ าได้ ยกตัวอย่าง
เช่น เสียงเพลงเดิมที่แม่ชอบร้องให้ฟังตั้งแต่อยู่ในท้อง 

วิธีกระตุ้นประสาทการรับรู้เสียงและการได้ยิน 
พ่อแม่ลองคุย ร้องเพลงให้ลูกฟังบ่อย ๆ เมื่ออายุครรภ์ 18 สัปดาห์ 

ลองให้คุณพ่อกระซิบใกล้ ๆ ท้อง ก็ได้  จากนั้นสังเกตปฏิกิริยาของลูกใน
ท้องว่าตอบสนองกับเสียงอย่างไร ทารกบางคนดิ้นเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นเคย  

ประสาทการมองเห็นและสายตา ประสาทการมองเห็นของทารก
ในครรภ์เริ่มท างานได้เมื่ออายุครรภ์ 20 สัปดาห์ ลูกจะสามารถลืมตาได้
ตั้งแต่อยู่ในท้อง และเมื่ออายุครรภ์ครบ 20 สัปดาห์ ประสาทตาจะรับรู้ถึง
แสงรอบ ๆ ตัวได้ 

วิธีกระตุ้นประสาทการมองเห็นและสายตา 
พ่อแม่ลองเล่นกับแสงด้วยการใช้ไฟฉายที่มีก าลังไฟน้อย ๆ  

ส่องบริเวณหน้าท้องของแม่แล้วหมุนไปหมุนมา ลองลูบท้อง และพูดคุยกับ
ลูกไปด้วย  

ข้อควรระวัง คือ ถ้าจะส่องไฟฉายให้แค่แป๊บ ๆ เปิดแล้วปิด ไม่ควร
ใช้ไฟฉายส่องหน้าท้องนาน ๆ แค่กระตุ้นด้วยเวลาสั้น ๆ ก็เพียงพอ การเล่น
กับแสงนี้ แม่จะท าได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 6 เดือนขึ้นไป 
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การสัมผัส เมื่ออายุครรภ์ 18 สัปดาห์ ทารกในครรภ์มักจะนอน
หลับในเวลาที่แม่ท้องตื่น เพราะการขยับตัว เคลื่อนไหวร่างกายของแม่
ตั้งครรภ์เป็นเสมือนการไกวเปล ท าให้ทารกรู้สึกง่วงนอน อย่างไรก็ตาม 
ทารกในครรภ์จะมีปฏิกิริยาตอบสนองกับการสัมผัส แม่ลองสัมผัสเบา ๆ ที่
หน้าท้อง วิธีนี้ลูกรู้สึกได้ 

วิธีกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์  
จับ สัมผัส ลูบท้อง ตั้งแต่อายุครรภ์ 18 สัปดาห์ คุณพ่อเองก็

สามารถท าได้ โดยลูบท้องวนไปมาอย่างเบามือ นอกจากจะเป็นการเล่นกับ
ลูกแล้ว ยังเป็นการสร้างความพร้อมทางจิตใจให้กับแม่ท้องด้วย 

เล่นกับทารกในครรภ์ตอนลูกดิ้น พ่อแม่เล่นได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 6 
เดือนขึ้นไป ลองเอานิ้วมือแตะเบา ๆ ตรงจุดที่ลูกเตะ หรือใช้มือลูบตรง
บริเวณท่ีลูกเตะ 

วิธีเล่นกับทารกในครรภ์จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ได้ 
คุณพ่ออย่ามัวแต่เล่นกับลูกในท้อง ควรพูดคุย ดูแล คุณแม่ไปพร้อม ๆ กัน
ด้วย เพราะแม่ท้องมักจะมีความเครียด การดูแลเอาใจใส่จะช่วยท าให้แม่มี
ความรู้สึกผ่อนคลาย แม่ตั้งครรภ์ที่มีความเครียดจะส่งผลต่อพัฒนาการของ
ลูกในท้องได ้

 
 
 
 
 
 



 
 

           50 l  ความรู้ส าคญัเพื่อครอบครัวอบอุน่ 

 

10.4 วิธีดูแลตัวเองของแม่หลังคลอดในเดือนแรก 
วิธีดูแลตัวเองหลังคลอด 8 วิธีดูแลตัวเองของแม่หลังคลอดในเดือน

แรก คุณแม่ต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสภาวะหลังคลอดที่มัก
เกิดขึ้นกับคุณแม่แทบทุกคน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในช่วงระยะพักฟ้ืน 
6 สัปดาห์แรกหลังคลอด จะเป็นช่วงที่ร่างกายก าลังปรับตัวกลับคืนสู่สภาพ
ปกตหิลังจากท่ีอุ้มท้องมานาน 

1. หาเวลาพักผ่อนเพ่ือให้ร่างกายพักฟ้ืน 
หลังจากเสียพลังจากการคลอดลูกผ่านไปแล้ว คุณแม่ยังต้องทุ่ม

เวลาทั้งหมดไปกับการดูแลลูกน้อย ดังนั้นหากเป็นไปได้คุณแม่ควรหาเวลา
พักผ่อนเพ่ือให้ร่างกายฟ้ืนพลังด้วย อย่างน้อยก็ขอแตะมือให้คุณพ่อมาเป็น
ผู้ช่วยดูแล และได้ให้คุณแม่พักบ้างจนกว่าจะถึงเวลาให้นมลูกอีกครั้ง 

2. สามารถปฏิบัติกิจวัตรตามชีวิตประจ าวันได้ปกติ มีการ
เคลื่อนไหวหรือขยับร่างกายเพ่ิมขึ้น การขยับตัวของกล้ามเนื้อจะช่วยท าให้
แผลและฝีเย็บหายเร็วขึ้น เช่น เริ่มเดินให้เร็วขึ้น การท างานบ้านหรือออก
ก าลังกายเบา ๆ ส าหรับแม่ที่ผ่าคลอดตามขวางสามารถเดินขึ้นลงบันไดได้ 
แต่ส าหรับแม่ที่คลอดลูกทางช่องคลอด หรือคลอดโดยการผ่าตัดหน้าท้อง
ตามยาว ควรหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อย ๆ ในช่วงแรก เพราะอาจปวด
ตึงแผลได้ 

3. ออกก าลังหลังคลอด หลังผ่าตัดคลอดประมาณ 20 วันหรือ  
3 สัปดาห์ขึ้นไป คุณแม่สามารถขยับร่างกายบริหารครั้งละอย่างน้อย 15 
นาที วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น เพ่ือให้ร่างกายกลับคืนสู่สภาพปกติเหมือน
ก่อนตั้งครรภ์ได้เร็ว ท าให้ร่างกายแข็งแรง การได้ออกก าลังกายหลังคลอด
จะช่วยลดหน้าท้องได้ดี ท าให้ผนังหน้าท้อง รวมทั้งผนังช่องคลอดที่ ผ่าน
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การคลอดและเย็บซ่อมแผลเรียบร้อยไม่หย่อนยาน มดลูกกลับคืนสู่สภาพ
เดิมได้ดี ยิ่งไปกว่านั้น การออกก าลังกายยังช่วยหลั่งสานเอ็นโดฟินซึ่งเป็น
สารที่ลดความเครียดและช่วยให้มีความสุข ส่งผลต่ออารมณ์ในการเลี้ยงลูก
น้อยของคุณแม่ด้วยนะคะ 

4. การดูแลฝีเย็บและแผลผ่าคลอด หลังจากคลอดลูกในช่วง 2-3 
สัปดาห์คุณแม่อาจจะเจ็บบริเวณฝีเย็บได้ การดูแลหลังคลอดจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นเพ่ือให้แผลหายเร็วขึ้นและช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ วิธีการดูแล
บริเวณฝีเย็บโดยทั่วไปคือ การรักษาความสะอาดบริเวณนั้นอย่างสม่ าเสมอ 
ท าความสะอาดแผลด้วยการล้างด้วยน้ าต้มสุกอุ่น ๆ และสบู่ ไม่ต้องใช้
น้ ายาล้างแผลใด ๆ และไม่ควรสวนล้างช่องคลอด เมื่อท าความสะอาดเสร็จ
แล้วใช้ผ้าสะอาดซับให้แห้ง 

ส าหรับการดูแลแผลผ่าคลอด แผลจะถูกน้ าได้หลังผ่าตัดประมาณ 
1 สัปดาห์ ซึ่งต้องคอยรักษาความสะอาดและดูแลให้แผลแห้ง ต้องระวัง
อย่าให้ผ้าอนามัยไปขูดสีกับแผลที่เย็บไว้ และควรเปลี่ยนผ้าอนามัยเพ่ือ
รั ก ษ า ค ว า ม ส ะ อ า ด แ ผ ล บ่ อ ย  ๆ  อ ย่ า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ห มั ก ห ม ม 
หรือมีกลิ่นเหม็น เพราะอาจจะท าให้แผลฝีเย็บอักเสบและติดเชื้อได้ 

5. อาหารส าหรับแม่หลังคลอด หลังคลอดคุณแม่ควรเลือก
รับประทานอาหารที่ย่อยง่าย ไม่ทานรสจัด กินผักผลไม้ที่มีกากใยเพ่ือลด
อาการท้องผูก รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่เพ่ือสุขภาพและโภชนาการ
ที่ส่งถึงลูกน้อย 

6. มีเพศสัมพันธ์หลังคลอดลูก โดยปกติหลังคลอด 1 เดือนก็
สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ หรือตราบเท่าแผลฝีเย็บจะหายดี นอกจากนี้
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บริเวณแผลฝีเย็บจะมีความไวต่อความรู้สึกช่วงมีเพศสัมพันธ์ ดังนั้นก็ควร
ท าค่อยเป็นค่อยไป หากมีอาการเจ็บปวดอยู่ควรปรึกษาคุณหมอ 

7. การอยู่ไฟ การอยู่ไฟหลังคลอดเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของแม่
หลังคลอดมาตั้งแต่สมัยก่อน เพ่ือให้ร่างกายฟ้ืนจากความเหนื่อยล้าแล้ว
กลับคืนสภาพปกติโดยเร็ว  ซึ่งจะใช้ความร้อนเข้าช่วยในการฟ้ืนสุขภาพ
ร่างกาย ช่วยให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นบริเวณหลัง และขา ที่เกิดจากการกดทับ
ในช่วงตั้งครรภ์ ได้คลายตัว และลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แต่ใน
ปัจจุบันก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของคุณแม่  

มีข้อควรระวัง คือ การใช้กระเป๋าน้ าร้อนหรือการอบสมุนไพรใน
อุณหภูมิที่ร้อนเกินไป อาจท าให้เกิดอาการขาดน้ าและหน้ามืดเป็นลมได้ 

8. หากพบอาการผิดปกติหลังคลอดควรพบแพทย์ 
คุณแม่หลังคลอดอาจจะพบเจออาการผิดปกติหลังคลอด ได้ เช่น 

การเจ็บแผลฝีเย็บมากหรือพบว่าแผลบวมแดงหรือมีหนอง น้ าคาวปลามี
กลิ่นเหม็น เลือดออกมาก มีไข้ ปัสสาวะไม่ออกหรือแสบขัด เป็นริดสีดวง 
เต้านมอักเสบเป็นไตแข็ง ฯลฯ และหากพบว่าเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นก็ควรรีบ
ไปพบแพทย์ทันท ี

หากหลังคลอดคุณแม่ดูแลตัวเองอย่างดีอย่างถูกต้องก็จะช่วยให้
คุณแม่ฟ้ืนตัวเร็ว ร่างกายกลับคืนสู่สภาพปกติเหมือนก่อนตั้งครรภ์แต่ที่
เพ่ิมเติมมาก็คือบทบาทของคุณแม่มือใหม่ที่จะต้องเรียนรู้กับการดูแลลูก
น้อยให้เติบโตมาอย่างมีความสุขและแข็งแรงทั้งแม่ลูก 
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10.5 เทคนิคบ ารุงน้ านม 

1. ให้นมลูกบ่อยและนานขึ้น เพราะเมื่อให้นมลูกบ่อยครั้งขึ้น 
ร่างกายก็จะผลิตน้ านมออกมามากข้ึนเรื่อย ๆ แต่ถ้าไม่ได้อยู่กับลูก ก็จะปั้ม
นมออกให้เกลี้ยงเต้า ทุกๆ 3 ชั่วโมง 

2. ผ่อนคลายท าใจให้สบาย ไม่เครียด เพราะความเครียดส่งผลต่อ
การผลิตน้ านมโดยตรง 

3. ให้ลูกดูดนมอย่างถูกวิธี โดยลูกอมหัวนมและลานนมได้ลึกพอ 
4. ดื่มน้ ามาก ๆ เพราะการให้นมนั้น อาจท าให้ร่างกายขาดน้ า 

และถ้าคุณแม่ดื่มน้ าไม่เพียงพอ ก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ หรืออาจท าให้ไม่
มีน้ านมได้ 

 วิธีดูแลตัวเองของแม่หลังคลอดในเดือนแรก 

1. การพักผ่อน 

2. ปฏิบัติกิจวัตรตามชีวิตประจ าวันได้ปกติ 

3. ออกก าลังหลังคลอด 

4. การดูแลฝีเย็บและแผลผ่าคลอด 

5. อาหาร 

6. การมีเพศสัมพันธ์ 

7. การอยู่ไฟ 

8. อาการผิดปกติหลังคลอด 



 
 

           54 l  ความรู้ส าคญัเพื่อครอบครัวอบอุน่ 

 

5. กระตุ้นเต้านม ด้วยการใช้ผ้าอุ่นประคบเต้านม 3-5 นาที พร้อม
กับนวดกระตุ้นเบาๆ 

6. รับประทานอาหารที่เหมาะสม เลือกทานอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ หรืออาหารบ ารุงส าหรับคุณแม่ให้นมลูกโดยตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทคนิคบ ารุงน้ านม 

1. ให้นมลูกบ่อยและนานขึ้น 

2. ผ่อนคลายท าใจให้สบาย ไม่เครียด 

3. ให้ลูกดูดนมอย่างถูกวิธี 

4. ดื่มน้ ามาก ๆ 

5. กระตุ้นเต้านม 

6. รับประทานอาหารที่เหมาะสม 
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ผูเรียบเรียง  สุรีย ธรรมิกบวร สวนที่ 1-9, จารุวรรณ ชุปวา สวนที่ 10

จัดหนาและพิสูจนอักษร กนกลักษณ สวาทที, กนกอร ธานี

ออกแบบปกและรูปเลม กัลมลี ธรรมิกบวร

สถานที่พิมพ โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปที่จัดทำ 2562

ภายใตโครงการโครงการการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุนตนแบบที่เชื่อมโยง

และบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที


