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คํานํา 

คูมือนี้จัดทําข้ึนสําหรับครอบครัวในการวางแผนการดํารงชีวิตเพ่ือ

เผชิญกับสถานการณโรค โควิด19 เนื่องจากเปนภาวะท่ียากลําบากจาก

ความวิตกกังวลกลัวติดโรค และจากมาตรการในการลดการแพรกระจาย

เชื้อ ท่ีกําหนดใหอยูบานงดกิจกรรมท่ีทําใหมีการรวมตัวกัน สั่งปดโรงเรียน

และขยายเวลาเปดภาคเรียนไปถึงเดือนกรกฎาคม และปดสถานท่ีตาง ๆ 

ทําใหมีคนตกงานมาก และจะมีเวลาอยูรวมกันท่ีบานเปนระยะเวลานาน 

การทําใหชวงเวลานี้เปนชวงเวลาคุณภาพจึงจําเปนท่ีจะตองมีการวางแผน

รวมกัน 

คูมือนี้ประกอบดวย แนวทางการประเมิน การจัดตาราง และ

แนวทางการทํากิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชได จึงหวังวา

ผูใชคูมือท้ังท่ีเปนครอบครัวหรือผูทํางานรวมกับครอบครัวจะสามารถทําให

เกิดประโยชนและมีความพรอมในการปรับตัวใหผานพนภาวะวิกฤตินี้ไปได

อยางดี 

สุรีย ธรรมิกบวร 
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คูมือครอบครัวในการเผชิญกับภาวะวิกฤตจากสถานการณ 

โรคโควิด19 

บทนํา 

ตามท่ีไดเกิดสถานการณโรคโควิด19 ทําใหรัฐตองมีมาตรการเพ่ือ

เรงลดการแพรกระจายเชื้อ ไดแก  มาตรการอยูบานหยุดเชื้อเพ่ือชาติ ท่ี

กําหนดใหมีการทํางานจากบาน ปดโรงเรียน ปดหางราน ท่ีจะทําใหมีการ

รวมคนมากเพ่ือลดโอกาสแพรเชื้อ นอกจากนี ้ มาตรการท่ีสําคัญคือ การมี

ระยะหางทางกายเพ่ือลดโอกาสสัมผัสกัน โดยทุกคนตองอยูหางกัน 2 เมตร

แมขณะอยูท่ีบาน และผลกระทบจากการปดธุรกิจตาง ๆ ทําให สมาชิกใน

ครอบครัวกลับมาเก็บตัวท่ีบานมากข้ึน และสงผลตอภาวะเศรษฐกิจใน

ครอบครัว ท้ังระยะสั้นระยะยาว จึงเปนสถานการณท่ีครอบครัวจะตอง

เผชิญกับการดูแลครอบครัวไมใหเกิดโรค ไมแพรโรค การดูแลครอบครัวให

สามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตในภาวะท่ียากลําบากนี้โดยไมกอใหเกิด

ความเครียดจนเกิดปญหาความสัมพันธในครอบครัว หรือเกิดความเครียด 

และในเวลาท่ีมีโอกาสอยูใกลชิดพรอมหนาพรอมตา ควรเปนโอกาสดีท่ีทุก

คนไดสรางบรรยากาศท่ีดีในครอบครัวรวมกัน ดังนั้น คูมือนี้ภายใตโครงการ

พัฒนาพ้ืนท่ีครอบครัวอบอุนตนแบบท่ีเชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบ

และกลไกในพ้ืนท่ี จึงไดจัดทําคูมือนี้เพ่ือประโยชนของครอบครัว ในตําบล

เมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี และผูสนใจสามารถ

นําไปประยุกตปรับใชให เ กิดประโยชนตอไปท้ังในภาวะวิกฤติจาก

สถานการณตาง ๆ และภาวะปกติ เพ่ือรวมสรางครอบครัวอบอุนตอไป 

คูม่ือครอบครวัในการเผชิญกบัภาวะวิกฤตจากสถานการณโ์รคโควิด19  l 1 
 



 

วัตถุประสงคคูมือ 

1.  เพ่ือใหแนวทางในการประเมินเพ่ือรับรูสถานการณครอบครัว 

2.  เพ่ือใหแนวทางในการดําเนินการเพ่ือแกไขปองกันผลกระทบท่ี

เกิดจากสถานการณโรคโควิด19 

3.  เ พ่ือใหเครื่องมือในการสงเสริมการจัดการเพ่ือสงเสริม

ครอบครัวอบอุนตามแนวทางครอบครัว 5 ดีบวกในภาวะวิกฤติ 

 

แนวทางการใชคูมือ  

1.  เลือกหัวขอท่ีสนใจและศึกษาแนวทาง 

2.  พิจารณาเครื่องมือและนําไปประยุกตใช 

 

ผูใชเครื่องมือ 

ผูใชเครื่องมือ คือ ครอบครัวท่ีสนใจในการปรับตัวกับสภาวะวิกฤติ

จากสถานการณโรคโควิด19 หรือสถานการณท่ีมีผลกระทบตอครอบครัว 

และผูปฏิบัติงานดานครอบครัว เชน อาสาสมัครครอบครัว คณะทํางาน

ศูนยพัฒนาครอบครวั ครู นักพัฒนาชุมชน กลุมสตรี สภาเด็กและเยาวชน 

 

 

 

 

2 l  คูม่ือครอบครวัในการเผชิญกบัภาวะวกิฤตจากสถานการณโ์รคโควิด19                      
 



 

แนวคิดในการพัฒนาคูมือ  

พัฒนาจากแนวคิดครอบครัวอบอุน แนวคิดครอบครัว 5 ดีบวก 

และทฤษฎีคืนสภาพครอบครัว (the resiliency model)  

แนวคิดครอบครัวอบอุนตามนิยามของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ซ่ึงประกอบดวย การแสดงบทบาทของครอบครัว การมี

สัมพันธภาพในครอบครัว และการพ่ึงพากัน ในครอบครัว แนวคิดนี้ ให

แนวทางในการประเมินและกําหนดเปาหมาย แนวคิดครอบครัว 5 ดีบวก

ใหแนวทางในการดําเนินการเพ่ือสรางครอบครัวอบอุน และทฤษฎีคืน

สภาพใหแนวทางในการประเมินระยะชองสถานการณครอบครัวมี 2 ระยะ

คือ  

1) ระยะปรับตัวชั่วคราว (The adjustment phase in family 

resiliency) เปนระยะท่ีครอบครัวมีการประเมินสถานการณท่ีกอใหเกิด

วิกฤติ ความเสี่ยงหรือความเปราะบางของครอบครัว ลักษณะครอบครัว 

แหลงประโยชนหรือทุนทางสังคมของครอบครัว การรับรูหรือการตีความ

ของครอบครัวตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน และความสามารถในการแกไขปญหา            

2) ระยะการปรับตัวถาวร หรือระยะการปรับตัวการคืนสภาพของ

ครอบครัว (The family adaptation phase in family resiliency) เปน

ระยะท่ีครอบครัวผานการประเมินผลกระทบ ความสามารถในการรับมือ 

ดังนั้น แนวทางการปรับตัวจะพิจารณาสนับสนุนองคความรูและทักษะตาม

แนวคิดดังกลาว เพ่ือพัฒนาความสามารถในการรับมือ เพราะหาก

ครอบครัวไมพรอม การคืนสภาพจะไมเกิด  

คูม่ือครอบครวัในการเผชิญกบัภาวะวิกฤตจากสถานการณโ์รคโควิด19  l 3 
 



 

การคืนสภาพครอบครัว หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมทางบวก

และความสามารถในการทําหนาท่ีของบุคคลในครอบครัวและรวมถึงระบบ

ครอบครัว ซ่ึงแสดงออกภายใตภาวะท่ียากลําบาก กระบวนการปรับตัวจะ

รวมไปถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวาง

ครอบครัวกับชุมชน เพ่ือใหการคืนสภาพนั้นเกิดความผสานกลมกลืน 

สมดุล และเกิดความผาสุกของครอบครัว แนวคิดยอย ตามแบบจําลอง เอ

บีซีเอ็กซ (ABCX model) (ดารุณี จงอุดมการณ,2558) มีดังนี้  

A หมายถึง สถานการณท่ีกอใหเกิดปญหา  

B คือ แหลงประโยชนของครอบครัว  

C คือ การรับรูหรือการตีความของครอบครัวตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน  

X คือ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับครอบครัว  

ซ่ึงมีปจจัยท่ีจะสงผลบวกหรือลบตอสถานการณ 3 ปจจัยคือ  

1)  ป จจั ย เสี่ ย งหรื อความ เปราะบางของครอบครั ว  เช น 

ความสัมพันธในครอบครัว พัฒนาการของครอบครัว                     

2) แหลงประโยชนหรือทุนทางสังคมของครอบครัว ครอบครัวมี

ตนทุนประสบการณ เครือขายใดบาง เครือขายสัมพันธทางสายเลือด หรือ

ทางอ่ืน ๆ เชน ทางออนไลนเปนตน  

3) ความสามารถในการเผชิญปญหาของครอบครัว  

ตามทฤษฎีคืนสภาพครอบครัว A คือภาวะวิกฤติจากโรคโควิด ซ่ึง

แตละครอบครัวเผชิญสถานการณเหมือนกัน B คือแหลงประโยชนของ

ครอบครัว ในชุมชนตําบลเมืองศรีไค ซ่ึงเปนตําบลศึกษานํารองตําบลพ้ืนท่ี

ครอบครัวอบอุนตนแบบ มีหนวยตาง ๆ ในตําบลรวมกันทํากิจกรรม 

เสริมความเขมแข็งใหแตละครอบครัว นอกจากนี้ แหลงประโยชนในแตละ

4 l  คูม่ือครอบครวัในการเผชิญกบัภาวะวกิฤตจากสถานการณโ์รคโควิด19                      
 



 

ครอบครัวซ่ึงไดดําเนินการตามแนวทางครอบครัว 5 ดีบวก ซ่ึงประกอบดวย 

อาหารดี ออกกําลังกายดี จิตอาสาดี สื่อสารดี ใสใจดีและการออมดี C คือ 

การรับรูหรือการตีความของครอบครัวตอเหตุการณ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการ

ตีความเชิงบวกเปนสิ่งท่ีไดมีการอบรมพัฒนาใหผูเก่ียวของในชุมชน ทําให

การรับมือ มีความพรอมในระดับหนึ่ง ดังผลการศึกษาผลกระทบในชุมชน

ในชวงแรกท่ีมีสถานการณโรคโควิด19โดยการสัมภาษณผูนํา กํานัน 

ผูใหญบาน ประธานกลุมสตรี อาสาสมัครครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุข

จํานวน 27 คนในระหวางวันท่ี 30 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2563 รวบรวม

โดยตอบผาน google formและโทรศัพทสัมภาษณในผูท่ีไมสะดวกตอบ

ผาน google form ผลการศึกษาพบวา ความรูสึกตอเหตุการณ สวนใหญมี

ความตื่นตัว หาทางปองกัน แตสามารถบริหารจัดการได ไมลําบากในเรื่อง

อาหารหรือท่ีอยูอาศัย 

ในเหตุการณโรคโควิดทุกคนจําเปนตองอยูบาน ตองมีระยะหาง 2 

เมตร อาจเบื่อ เครียดหงุดหงิด แตหากมองแตในแงลบจะไมเกิดประโยชน

อะไรเลย จะยิ่งเครียด การมองในแงบวกจะทําใหไมเครียดและมีแนวทางท่ี

จะสรางประโยชนใหตนเองและครอบครัวไดแมในภาวะวิกฤติ ครอบครัว 

มองสถานการณโรคโควิดไดตามความเปนจริงหรือไม  และจากแนวคิดสิ่งท่ี

ตองประเมินปจจัยท่ีจะสงผลบวกหรือลบตอสถานการณ 3 ปจจัย   

1) ความสัมพันธในครอบครัว เปนอยางไร พัฒนาการของ

ครอบครัวอยูในชวงใดเพ่ือจะประเมินวามีจํานวนสมาชิกท่ีจะไดรับ

ผลกระทบมากนอยเพียงใด           
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2) แหลงประโยชนหรือทุนทางสังคมของครอบครัวมีเครือขายก่ี

เครือขาย ไดเคยมีกิจกรรมจิตอาสา ในธนาคารเวลา หรือในเครือขายใด

หรือไม เพ่ือประเมินวาครอบครัวสามารถขอการสนับสนุนจากท่ีใดบาง 

ครอบครัวมีตนทุนประสบการณในการเผชิญกับวิกฤติใดบางและสามารถ

แกปญหาไดหรือไม เครือขายสัมพันธทางสายเลือดในครอบครัวท่ีเปน

ครัวเรือนเดียวกันมีก่ีคน ลักษณะบานสะดวกในการอยูรวมโดยมีพ้ืนท่ี

สวนตัวมากนอยเพียงใดในชวงท่ีตองอยูบาน เพ่ือกักตัว หรืออยูบานเพ่ือลด

โอกาสการแพรกระจายเชื้อ หรือทางอ่ืน ๆ เชน ทางออนไลน เปนตน  

3) ความสามารถในการเผชิญปญหาของครอบครัว ครอบครัวมี

วิธีการจัดการอยางไร มองหาทางแกปญหารวมกันมีการรับฟงกัน หรือยอม

จํานนไมมีพลังรวมในครอบครัวตางคนตางอยู หรือตางคนตางเอาตนเอง

เปนศูนยกลางเรียกรองโดยไมสนใจสถานการณภายในครอบครัว ซ่ึงแบบ

แผนการเผชิญท่ีดีคือการหันหนารับฟงกันและกันรวมกันคิดรวมกัน

วางแผน ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงแบบจําลองผลกระทบจากสถานการณตอครอบครัว ตามแนวคิดแบบจําลอง

เอบีซีเอ็กซ (ดัดแปลงจาก ดารุณี จงอุดมการณ, 2558 ซ่ึงสรุปภาพความคิดจาก 

Friedman,Bowden,& Jones,2003; p.466) 

การตีความเหตุการณ (C) 

ทุนทางสังคมของครอบครัว (B) 

สถานการณ 

(A) 

ผลกระทบตอ

ครอบครัว 
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แนวทางในการพัฒนาครอบครัวเ พ่ือการเผชิญกับสถานการณ 

โรคโควิด19 

จากสถานการณโรคโควิด อาจทําใหครอบครัว มีสภาวะท่ี

ยากลําบาก ดังนั้นแตละครอบครัวควรไดรับการสงเสริมการสราง

สัมพันธภาพในครอบครัว การพัฒนาใหเกิดทุนทางสังคมของครอบครัว 

และการพัฒนาศักยภาพในการเผชิญปญหาของครอบครัว ดังตอไปนี้ 

1) การส งเสริมความสัมพันธ ในครอบครัวในชวงท่ี เปน

สถานการณโรคโควิด19 มีความออนไหวท่ีควรระมัดระวังในการอยูรวม 

(เนื่องจากเปนการอยูรวมภายใตมาตรการท่ีจําเปนตองเวนระยะหางทาง

กายแมภายในครอบครัวเพราะระยะหางทางกาย 2 เมตร จะทําใหทุกคน

ปลอดภัยจากโรคโควิด) และความจําเปนตองอยูรวมโดยไมมีความพรอมใน

หลายดาน  เชน สถานท่ีทํางาน สถานท่ีเลน สถานท่ีเรียนภายในบาน หรือ

พ้ืนท่ีสําหรับผูสูงอายุในบาน อาจกอใหเกิดบรรยากาศ ท่ีอึดอัดได หรือมี

ปญหาจากความเครียดสะสมของแตละบุคคล ดังนั้นการมีกิจกรรมท่ี

เสริมสรางความสัมพันธท่ียังรักษาระยะหางทางกายตามมาตรการได จึงมี

ความสําคัญ โดยสาระสําคัญท่ีควรสื่อสาร คือ การชวยใหทุกคนไดรูเทาทัน

สภาวะอารมณของตน มีความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการ 

โดยมีรายละเอียดใหตรวจสอบความเครียด และปจจัยความเครียดเปน

ระยะมีการออกแบบการดําเนินชีวิตของตนใหมีการผอนคลาย และเขา

ใจความเปนองครวมดูแลความเครียดกันและกัน เพราะหากสมาชิกใน

ครอบครัวมีความเครียดยอมสงผลตอความสัมพันธในครอบครัวไดโดยงาย 

ผูท่ีทําหนาท่ีดูแลหลักของครอบครัวควรไดทําความเขาใจกับสมาชิก เพราะ

สภาวะความยากลําบากนี้ไมสามารถคาดการณชวงเวลาได  
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2) การคนหาทุนทางสังคมท่ีมีในครอบครัว โดยใหสมาชิก

ครอบครัวทุกคนไดทบทวนความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีตนมี

เพ่ือนําสิ่งดังกลาวมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในครอบครัว ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะเปน

ตนทุนใหแตละคนไดนํามาเปนแนวทางในการวางแผนสําหรับรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงจากสถานการณโรคโควิดไดตอไป เชน สมาชิกผูสูงวัยอาจบอก

เลาเก่ียวกับความสามารถดานการทําเกษตร ดานอาหาร ดานศิลปะตาง ๆ 

ซ่ึงอาจสามารถนํามาพัฒนาใหนาสนใจได สมาชิกวัยทํางานอาจนํา

ประสบการณการทํางานท่ีมี ประสบการณความรูและทักษะดานเทคโนโลยี           

ดานการคา หรือดานอาเซียนมาพูดคุยใหสมาชิกทุกคนไดฟง เด็ก ๆ 

ลูกหลานอาจนําเรื่องราวความสนใจท่ีตนมีมาบอกเลา เพ่ือใหครอบครัว

รับรูรับทราบวาลูกหลานของตนมีความสนใจ มีความสามารถพิเศษในดาน

ใด สมาชิกแตละคนมีเพ่ือน มีเครือขายท่ีเปนตนทุนทางสังคมมากนอย            

แคไหน เชน ทุนทางเครือขายออนไลน ทุนเครือขายสมาชิกเกษตร  

ทุนเครือขายพอแม  เปนตน ซ่ึงการรับฟงเรื่องราวของกันและกันแบบตั้งใจ

แบบไมตัดสินแบบนี้จะทําใหเกิดการเสริมพลังความคิดกันอยางเปน

ธรรมชาติ โดยไมตองมีใครตองบอกใหใครทําอะไรแตทุกคนจะรับรูและไป

ทําตามบทบาทหนาท่ีของตน จึงทําใหความสัมพันธแนนแฟน การสนทนา

ท่ีรับฟงกันอยางต้ังใจไมตัดสินนี้ เรียกวาสุนทรียสนทนา (dialogue) ซ่ึงใน

ชวงแรกอาจรูสึกไมคุนเคย แตขอใหไดฝกฝนและฝกฝนตนเอง โดยเฉพาะผู

ท่ีมีอํานาจมากกวา อํานาจเหนือกวาจะตองฝกฝนมากในชวงแรกท่ีจะไม

ตัดสินลูกหลาน ความสัมพันธในครอบครัวเปนสิ่งสําคัญมากเพราะในภาวะ

ท่ีทุกคนเหมือนตองอยูรวมกัน ไมสามารถไปท่ีไหนได หากมีสภาวะขัดแยง

ในครอบครัวจะทําใหเกิดความทุกขทนท่ีอาจกลายเปนความรุนแรงใน
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ครอบครัวได และหากไมปรับตัวตอกันสรางความสมดุลในชีวิตจะทําให

ยากลําบากในการใชชีวิตรวมตลอดเวลา เชน สามีภรรยาท่ีตางคนตาง

ทํางานนอกบานเม่ือสามีตองอยูบานตลอดเวลา หรือภรรยาตองอยูบาน

ตลอดเวลาจากท่ีเคยมีงานนอกบานอาจรูสึกหงุดหงิดไมคุนเคยกับสภาวะ

นั้น หรือลูกหลานอาจไดมีเวลาไปคุยหรือออกกําลังกายสนุกสนานกับ

เพ่ือนๆ แตในสภาวะนี้ ไมสามารถไปรวมกลุมไดอาจรูสึกเควงควางทําอะไร

ไมถูก ไมรูจะเอาตัวไปทําอะไร โดยเฉพาะในครอบครัวท่ีไมไดใหลูกหลานมี

บทบาทชวยงานอะไรในบาน เม่ือลูกหลานจะชวยอาจไมรูจะวางตัวอยางไร             

ถาผูใหญในครอบครัวไมเขาใจไมชี้ชวนไมเปดโอกาสจะทําใหมีความเกอ

เขินในการรวมทํากิจกรรมในครอบครัวได 

3) การเพ่ิมความสามารถในการเผชิญปญหาใหสมาชิกใน

ครอบครัว เพ่ือชวยใหสมาชิกครอบครัวทําบทบาทหนาท่ีของตนตอไปได

แมมีขอจํากัด เชน การเรียนรูวิธีพูดคุยกับลูกหลาน การจัดการศึกษาให

บุตรหลานในภาวะท่ียากลําบาก การรวมกันวางแผนดานอาหารของ

ครอบครัว การดูแลผูสูงวัยและเด็กเล็กในบานใหปลอดภัย เปนตน และท่ี

สําคัญ คือ การเ พ่ิมความสามารถในการรวมพลังความคิด ทักษะ

ความสามารถ ของครอบครัวในการแกไขปญหาเพ่ือกาวผานสถานการณ             

ท่ียากลําบากในครอบครัวไปดวยกัน ท้ังนี้ในชวงนี้ใหคํานึงถึงครอบครัวท่ีไม

สามารถมาอยูรวมกันเปนครอบครัวเนื่องจากสถานการณโรคโควิดดวย 

เชน ลูกหลานท่ีตองทํางานหรือเรียนท่ีกรุงเทพไมสามารถกลับมาบานได 

เปนตน การสนับสนุน ใหกําลังใจสมํ่าเสมอ จะทําใหสมาชิกครอบครัวมี

ความรูสึกเหมือนอยูใกลกัน โดยใชระบบออนไลน  
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4) การหนุนเสริมความสามารถของครอบครัวโดยหนวยงาน 

องคกรตาง ๆ ในชุมชน ครอบครัวมีความหลากหลายท้ังครอบครัวท่ีพรอม

ไมพรอม นอกจากนี้ สถานการณยากลําบากนี้ ไมสามารถคาดการณวัน

สิ้นสุดได ดังนั้น การหนุนเสริมชวยเหลือจากภายนอกจึงมีความสําคัญตอ

การคืนสภาพกลับสูสภาวะปกติของครอบครัวไดรวดเร็ว ดังตัวอยางของ

การดําเนินการของอาสาสมัครครอบครัว ในการเยี่ยมใหกําลังใจครอบครัว

ท่ีมีผูสูงอายุ มีผูปวยเรื้อรัง มีผูปวยติดเตียง เพ่ือใหขอมูล เพ่ือติดตามดูแล

ใหความชวยเหลือเปนระยะ การรวมหนุนเสริมแนวทางการดูแลบุตรหลาน

ใหมีการเรียนรูพัฒนาตอเนื่อง เชน การสงหนังสือนิทานใหอาน การจัด

กิจกรรมทําคลิปสําหรับเยาวชนเพ่ือใหมีกิจกรรม การจัดสอนออนไลน

เพ่ือใหโอกาสเด็กๆ ไดเรียนรูในชวงท่ีปดเทอมและมาตรการอยูบาน 

จากแนวทางดังกลาวเพ่ือใหแตละหมูบานในโครงการมีความพรอม

ในการดูแลครอบครัว และลดภาวะวิกฤติท่ีอาจเกิดข้ึนในเวลาท่ีไมสามารถ

คาดการณระยะเวลาของสถานการณยากลําบากนี้ได นอกจากนี้ การ

พัฒนาเด็กและเยาวชนควรไดรับการดูแลตอเนื่องใหมีพัฒนาการตามวัย 

และผูสูงอายุ ผูปวยเรื้อรังไดรับการดูแลอยางเหมาะสมในทามกลาง

มาตรการตาง ๆ มากมาย โดยเฉพาะการจัดการความเครียดในครอบครัว

เพ่ือลดความรุนแรงท่ีอาจเกิดจากความเครียดท่ีมากและจัดการไม

เหมาะสม ดังนั้น การจัดกิจกรรมในการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 

การจัดกิจกรรมลดความเครียด การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครอบครัว

ในการหนุนเสริมการเรียนรูของเด็กตอเนื่อง ตลอดจนการใหการศึกษาการ

เรียนรูในระบบออนไลนซ่ึงเด็ก ๆ จะตองเรียนในอนาคตเปนตน 
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แนวทางในการพัฒนาครอบครัวเพ่ือการเผชิญกับ 

สถานการณโรคโควิด19 

 

  1) การสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวในชวงท่ีเปนสถานการณโควิด 

  2) การคนหาทุนทางสังคมท่ีมีในครอบครัว 

  3) การเพ่ิมความสามารถในการเผชิญปญหาใหสมาชิกในครอบครัว 

  4) การหนุนเสริมความสามารถของครอบครัวโดยหนวยงาน 

 

 

การรับมือตอการเปล่ียนแปลงในครอบครัวในสถานการณโรคโควิด19 

จากมาตรการเพ่ือแกไขสถานการณดังกลาว ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในทุกระดับตั้งแตระดับประเทศ ระดับชุมชน ระดับ

องคกร ดังนั้นในระดับครอบครัวและระดับบุคคลยอมมีการเปลี่ยนแปลงท่ี

ตองเขาใจเรียนรูและปรับตัวใหดีท่ีสุดเพ่ือลดผลกระทบ ตอสมาชิกใน

ครอบครัวจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 
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1.  ดานส่ิงแวดลอมกายภาพของบาน จากหลักการท่ีใหมี

ระยะหางระหวางบุคคลเพ่ือลดการติดเชื้อในระยะ 2 เมตร และลดการ

สัมผัสกัน ดังนั้น ควรจัดใหมีมุมสวนตัวของแตละคนภายในบานหรือบริเวณ

บาน จัดใหมีมุมรับประทานอาหารแยก มีมุมสําหรับลางมือภายในบาน           

หลายจุดเพ่ือสนับสนุนใหมีการลางมือบอย ๆ การจัดใหบานมีอากาศถายเท 

มีแสงแดดสองถึง จะชวยใหลดเชื้อและลดการแพรกระจายเชื้อได ท้ังนี้  

การทําความเขาใจกันในครอบครัวใหทราบตามหลักสถิติตัวเลขท่ีปรากฏ

จากขาวการเจ็บปวยมีการติดตอกันกับคนภายในบานเปนสาเหตุท่ีพบมาก 

และหลักการนี้ชวยได ดังนั้น กายหางไมไดหมายถึงไมใสใจกัน เพ่ือใหไม

รูสึกเครียดจากท่ีตองรักษาระยะหาง แตหางเพราะรักครอบครัวไมตองการ

ใหมีการติดเชื้อในครอบครัว 
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2.  ดานส่ิงแวดลอมในลักษณะของบรรยากาศภายในบาน ใน

ภาวะท่ีเครียดจากท้ังกลัวติดโรค กังวลกับงาน และภาวะเศรษฐกิจ บางราย

อาจตกงานเพราะบริษัทปด หากบรรยากาศในบานมีความผอนคลาย มี

เสียงหัวเราะ มีความยิ้มแยมตอกัน ไมใชบรรยากาศ บน ดาทอ จะชวยให

ทุกคนมีพลังบวกมีความสามารถ ในการสรางผลงานดี ๆ ออกมาได

สมํ่าเสมอ และมีสมาธิเพียงพอท่ีจะสรางสรรคงาน แมในภาวะท่ียากลําบาก

ในระดับท่ัวโลกนี้ 

3.  การกําหนดเวลาของครอบครัวรวมกัน เพราะในสภาวะท่ีทุก

คนตั้งแต เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ วัยทํางานท่ีอยูรวมกัน หากไมมีการแบง

เวลาครอบครัวท่ีชัดเจนอาจมีการรบกวนเวลางาน เด็ก ๆ อาจเบื่อหากไมมี

กิจกรรม หรืออาจมารบกวนเวลางานผูปกครอง ดังนั้น ในครอบครัวท่ีมีเด็ก 

พอแมปูยาตายายควรไดรวมกันออกแบบตารางเวลาใหเด็ก ๆ เวลาใดท่ีควร

เลน เวลาใดควรชวยงาน เวลาใดควรเรียนรูพัฒนาตนเปนตน การมีเวลาท่ี

ชัดเจนทุกคนจะรูจังหวะเวลาท่ีจะมีกิจกรรมรวมกัน และมีเวลาสวนตัวของ

แตละคนชัดเจน เปนการสอนลูกหลานใหมีวินัยและเคารพในความเปน

สวนตัวของแตละคน  

4.  การออกกําลังกาย แมในยามวิกฤติการออกกําลังกายเปน

สิ่งจําเปนสําหรับทุกคน โดยการออกกําลังกายท่ีบาน และออกกําลังกายคน

ละชวงเวลาเพ่ือใหมีการใชพ้ืนท่ีเพียงพอ แตหากมีพ้ืนท่ีบริเวณบานสะดวก

สามารถออกกําลังกายคนละมุมพรอม ๆ กันก็จะสนุกสนานไปพรอม ๆ กัน

ไดเปนชวงท่ีมีกิจกรรมรวมกันแบบหาง ๆ ได การออกกําลังกายจะชวยให

ทุกคนมีรางกายท่ีพรอมทํางานไดตามปกติ และแข็งแรง การเกิดโรคนั้นมี
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สามองคประกอบคือตัวเรา สิ่งแวดลอมและเชื้อโรค สวนสําคัญคือรางกาย

หากเรารางกายแข็งแรงการเกิดอาการ หรือปญหาเจ็บปวยจะมีอาการไม

มาก ดังนั้น การออกกําลงักายจึงจําเปนอยางยิ่งเพ่ือชวยใหรางกายแข็งแรง

ตานโรคโควิดได 

 

 

5.  อาหารเพ่ือสุขภาพและการบริหารจัดการอาหาร ควรเปน

อาหารรอนเพ่ือลดโอกาสการติดเชื้อลดโอกาสการเจ็บปวยในชวงวิกฤตินี้ 

นอกจากนี้จากสภาวะการปดเมือง และลดการเดินทางออกนอกบาน และ

การสัมผัสดังนั้นการจัดใหมีการทําเกษตรอินทรียในกลุมท่ีพรอม เพ่ือให

ผลิตอาหารสําหรับรับประทานเองในชวงเวลาท่ีอาจยาวนานและจํากัดการ

เดินทางจึงจําเปน และยังชวยใหไดอาหารสดใหม นอกจากนี้ยังเปนการ

สรางความม่ันคงอาหารใหตนเองในอนาคตหากการระบาดมีเวลายาวนาน

ออกไป การบริหารจัดการ ควรมีอาหารเปนชุดเฉพาะของแตละคน แยก

สํารับเฉพาะเพ่ือลดโอกาสการติดเชื้อ 
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6.  การใชชีวิตท่ีคิดอาสาเสมอ การเปนผูท่ีคิดเพ่ือผูอ่ืนเสมอ จะ

สรางความสุขใหไดแมในภาวะวิกฤติ ตางจากท่ีคิดแตเพียงเรื่องของตนเอง 

เพราะปญหาวิกฤตินี้เปนปญหารวมกัน การจะรอดจากภัยทุกคนตองรวม

พลังกัน มีสิ่งใดใหเผื่อแผในสิ่งท่ีตนมี มีความคิดสติปญญาใหรวมคิดรวม

เสนอแนะ มีกําลังทรัพยใหรวมบริจาคตามเหมาะสม มีกําลังใจใหตนเอง

และใหผูคนรอบขางและสวนรวม นําพาครอบครัวสนับสนุนตามแรงกายท่ี

มี สิ่งเหลานี้จะทําใหพนภัยตาง ๆ ไปได และท่ีสําคัญคือจะมีจิตใจท่ีม่ันคง

ไมตระหนก เพราะไดเขาใจในสิ่งท่ีเกิดข้ึนอยางรอบดาน จากการไปรวม

ทุกข รวมสุขกับชุมชนสังคมทําใหไมคิดวกวนอยูกับเรื่องราวของตนและ

ครอบครัวตนเทานั้น 

7.  การสรางเครือขายและชองทางการส่ือสารรวมกัน ในแตละ

ครอบครัวมีการกําหนดมาตรการและแนวทางรวมกันในการติดตาม

ขาวสารและกรองขาวสารนํามาสื่อสารกันเพ่ือใหทุกคนไดรับขาวสาร

ตรงกัน และขาวสารนั้นตองผานการคิดแยกแยะใครครวญกอน ศึกษา

แหลงท่ีมาใหชัดเจนวานาเชื่อถือหรือไม โดยทําชองทางผานระบบออนไลน

ของกลุมครอบครัว เครือญาติ เพ่ือน ชุมชน เพ่ือใหมีชองทางในการสื่อสาร

ขอมูลกับภายนอกในชวงท่ีมีขอจํากัดในการออกนอกบาน และใน

สถานการณท่ียังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อยางไรก็ตามการสื่อสารนั้น

หากเปนเรื่องท่ีตองการรายละเอียดหรือเปนสิ่งท่ีเขาใจไดหลายอยาง ควรท่ี

จะพูดคุยโดยตรงเพ่ือใหมีโอกาสซักถาม นอกจากนี้การมีเครือขายจะชวย

ในการชวยเหลือกันในรูปแบบตาง ๆ ไดเชนการฝากซ้ือของจะไดลดการ

ออกจากบานเปนตน  
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8.  การแสดงความเอาใจใสสมํ่าเสมอตอกัน การแสดงออกซ่ึง

ความใสใจดูแลกันมีหลากหลายวิธี และเปนสิ่งท่ีทําใหเสริมพลังชีวิตท่ีดีตอ

กัน เชน การจัดหาอาหารท่ีผูสูงอายุ หรือลูกหลานชอบใหไดรับประทานใน

ภาวะท่ีเครียด การใหเวลาในการรับฟงถึงความกลัวกังวลท่ีมี ในบางครั้ง 

เด็กและเยาวชนอาจมีความกังวลตอสถานการณจากการไดขอมูลจากสื่อ 

การรับฟงของผูใหญ พอแม และการแสดงความม่ันใจใหเห็นวาเด็ก ๆ จะมี

ผูใหญคอยหวงใยใหความชวยเหลือเสมอจะทําใหเด็ก ๆ คลายความวิตก

กังวลลงได 

9.  งานอดิเรกเพ่ือพัฒนาตนเอง การมีงานอดิเรกท่ีมีความชอบ

เปนพ้ืนฐาน และมีเปาหมายในการทํางานอดิเรก จะชวยใหผูครอบครัวไดมี

เปาหมายในการพัฒนาตนเองในเวลาวางอยางเกิดประโยชน งานอดิเรกท่ี

ควรมีเพ่ือรับมือกับภาวะวิกฤติ ท่ีนาสนใจ เชน กิจกรรมจัดทําของใชตาง ๆ 

ดวยตนเอง กิจกรรมเรียนรูสมุนไพร กิจกรรมเรียนตัดผม ตัดเสื้อผา 

กิจกรรมเรียนรูการทําเกษตรอินทรียเปนตน สําหรับผูชายอาจเรียนรูการ

ทําขาวของเครื่องใชในบานดวยตนเอง หากมีฝมือตอไปอาจทําเปนอาชีพได 

การมีงานอดิเรกจะชวยใหครอบครัวพรอมรับมือกับการอยูบานหยุดเชื้อ

เพ่ือชาติไดโดยไมเบื่อ และเปนโอกาสพัฒนาทักษะในดานอ่ืน ๆ เชน อาจ

เปนการฝกฝนทํากับขาว ทําขนม หรือทําตัดตอคลิป การเรียนรูออนไลน 

ซ่ึงสามารถเลือกไดหลากหลายตามความชอบ และหากมีเพ่ือนรวมเรียนรู

ไปพรอม ๆ กันก็จะทําใหเรียนรูไดอยางสนุกสนาน หรือแมแตการเรียนรอง

เพลงฝกฝน  
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10.  การออมเงิน ออมเวลา ในสถานการณท่ีมีความยากลําบาก

และมีการเปลี่ยนแปลงใหมหลายประการ ครอบครัวจึงควรไดมีการ

วางแผนเพ่ือใหมีทุนของครอบครัว การออมเงินจะชวยใหมีทุนในการ

ดําเนินการตาง ๆ การออมเวลาจะชวยใหครอบครัวสามารถขอความ

ชวยเหลือท่ีจําเปนจากภาคสวนตาง ๆ ได ดังนั้น ครอบครัวควรไดมีการ

บริหารการเงิน และบริหารเวลาในการดูแลชวยเหลือบุคคล ชุมชน 

การประเมินตนเองวาเราสามารถรับมือไดดีเพียงใดนั้นสามารถ

ประเมินจาก การดํารงชีวิตท่ีสามารถดําเนินชีวิตไปอยางปกติ ทํางานได

ปกติ พัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องไมหยุดชะงักนาน ไมเครียดจนนอนไม

หลับ การตัดสินใจยังสามารถทําไดดี เปนตน และเม่ือสถานการณคลี่คลาย 

สมาชิกครอบครัวทุกคนพรอมในการปรับเปลี่ยนตนเองและรวมกัน

ประคับประคองครอบครัวใหกาวตอไปไดอยางม่ันคง  

การรับมือตอการเปล่ียนแปลงในครอบครัวในสถานการณโรคโควิด19 

  1. ดานสิ่งแวดลอมกายภาพของบาน 

  2. ดานสิ่งแวดลอมในลักษณะของบรรยากาศภายในบาน 

  3. การกําหนดเวลาของครอบครัวรวมกัน 

  4. การออกกําลังกาย 

  5. อาหารเพ่ือสุขภาพและการบริหารจัดการอาหาร 

  6. การใชชีวิตท่ีคิดอาสาเสมอ 

  7. การสรางเครือขายและชองทางการสื่อสารรวมกัน 

  8. การแสดงความเอาใจใสสมํ่าเสมอตอกัน 

  9. งานอดิเรกเพ่ือพัฒนาตนเอง 

  10. การออมเงิน ออมเวลา 
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ครอบครัวกับการรับมือกับการเรียนออนไลน 

การเรียน และการทํางานออนไลน จะเปนสิ่งปกติใหม (new 

normal) ท่ีเกิดข้ึน ดังนั้น การเตรียมความพรอมของครอบครัวตอการ

เรียนรูในโลกออนไลนจึงสําคัญ 

ชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท ประชาชนบางสวนยังไมไดรับการเตรียม

ความพรอมในการเรียนรูในระบบออนไลน การเปลี่ยนแปลงดานการศึกษา

ของบุตรหลานจากผลกระทบของสถานการณโควิดทําใหมีการเปดเทอม

เลื่อนออกไป และการสอนการเรียนเปนรูปแบบออนไลนมากข้ึน ดังนั้น           

ในสถานการณเชนนี้ ครอบครัวจะมีสวนในการเตรียมความพรอมเพ่ือ

สนับสนุนบุตรหลานในการเรียนรูในแนวทางใหมซ่ึงจะเปนแนวทางปกติ

ตอไปในอนาคตไดอยางไร ครอบครัวอาจไมคุนชินกับเครื่องมือจะเปน

อุปสรรคหรือไม หากพอแมผูปกครองจะรวมเรียนรูไปกับลูกหลานจะ

เปนไปไดไหม ท้ังหมด นี้เราสามารถทําความเขาใจไดและไมยากเกินไปท่ี

เราจะรวมกันเรียนรูพัฒนาไปพรอม ๆ กัน หากจะถือวิกฤตินี้เปนโอกาสใน

การสงเสริมการเรียนของตนเองและลูกหลานไปพรอม ๆ กัน ยิ่งจะทําให

บุตรหลานมีกําลังใจ และพรอมท่ีจะผานอุปสรรคเบื้องตนนี้ไปได  

การเรียนการสอนออนไลนเปนอยางไร 

การเรียนการสอนออนไลนเปนการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการ

จัดการเรียนการสอนท้ังในภาวะปกติและไมปกติ ในภาวะปกติมีการใชการ

เรียนออนไลนในระบบของโรงเรียนกวดวิชา หรือท่ี เรียกวา  ครูตู   

เด็ก ๆ บางคนอาจคุนเคยจากการเรียนพิเศษ การเรียนกวดวิชา นอกจากนี้ 
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ผูใหญ  หลายทานอาจคุนเคยกับการเรียนการสอนผานยูทูป หรือการรับฟง

การนําเสนอการทําอาหาร การเรียนตาง ๆ ผานกลุมเฉพาะ ผานระบบเปด

ในเฟซบุค ท้ังนี้ โดยปกติในระดับอุดมศึกษาจะมีการเรียนในระบบออนไลน 

แตในระดับอนุบาลหรือประถมศึกษาอาจมีบางโรงเรียน เพราะระบบ

ออนไลนสามารถนํามาใชในการเรียนลวงหนา เรียนซํ้าจนเขาใจไดดี 

สําหรับการเรียนออนไลนท่ีจะมีมากข้ึน จนเปนสิ่งปกติใหม (new normal)  

และรูปแบบการเรียนการสอนออนไลนจําเปนตองมีอุปกรณซ่ึงควรเปน

เครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือใหดูสบายตาตัวหนังสือรูปภาพตัวขยายเหมาะกับ

การเรียนรู เปนเวลานาน ท้ังนี้สามารถใชมือถือไดเชนเดียวกัน และ

จําเปนตองมีอินเตอรเน็ทท่ีมีความแรงในระดับหนึ่งเพ่ือใหการดาวนโหลด 

ไมกระตุกและรวดเร็ว  

การจัดการเรียนการสอนออนไลนผูสอนอาจมีการเลือกใช

แอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรม ท่ีจะเปนตัวสื่อสารหลากหลายแบบตามความ

ประสงคของการใชงาน ซ่ึงสิ่งเหลานี้มีคูมือและเรียนรูไดรวดเร็วเหมือนการ

ใชอุปกรณท่ัว ๆ ไป เม่ือเรียนรูการใชและทดลองใชก็จะคลองข้ึน การ

เรียนรูเหลานี้ หากผูปกครอง และเด็กเรียนรูจนใชเครื่องมือเทคโนโลยี

เหลานี้ไดจะสามารถนําไปพัฒนาการสรางเนื้อหาของตนเองนําเสนอผาน

การออนไลนไดและจะนําประโยชนมาสูตนไดมากข้ึน ดังนั้นหากผูปกครอง

จะใชโอกาสนี้ในการเรียนรูไปพรอมลูกหลานเชื่อวาจะเปนประโยชนท้ังตอ

การศึกษาของบุตรหลานและผูปกครอง นอกจากนี้ การเรียนทางไกลผาน

ทีวีเปนอีกแนวทางหนึ่ง ท่ีมีแนวโนมเกิดข้ึนในอนาคต ดังนั้น พอแม

ผูปกครองควรไดรับทราบเพ่ือเตรียมความพรอมสนับสนุนการศึกษา  

ในครอบครัวตอไป 
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ครอบครัวกับการจัดสภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมการเรียนออนไลนท่ีบาน 

การเรียนการสอนตองการการจดจอและมีสมาธิกับการเรียน การ

มีหองมีท่ีเรียนท่ีไมมีเสียงรบกวน หรือถูกรบกวนไดงายจึงเปนสิ่งจําเปน

และสําคัญอยางยิ่ง ในสถานการณท่ีสภาพแวดลอมท่ีไมสามารถมีหองเปน

สัดสวนอาจจัดเปนบริเวณเฉพาะท่ีมีอากาศถายเท ไมรอน หางจากเสียง

รบกวน เชน เสียงสัตวเลี้ยง เสียงรถวิ่ง เปนตน ในขณะท่ีกําลังเรียน อาจมี

ปายแสดงเพ่ือสื่อสารใหทราบวากําลังเรียน เพ่ือไมใหถูกรบกวนโดยไมได

ตั้งใจจากสมาชิกในครอบครัว และควรมีโตะสําหรับวางอุปกรณการเรียน

การสอนเพ่ือสะดวกและลดความเม่ือยลา เกาอ้ีควรเหมาะกับผูเรียนเพราะ

การเรียนสวนใหญใชเวลาคาบละ 1 ชั่วโมง ผูเรียนควรฝกทักษะการพิมพ

เพ่ือใหสามารถโตตอบระหวางเรียน  ไดอยางรวดเร็ว และผูเรียนควรฝกใช

อุปกรณท่ีเก่ียวของกับระบบ เชน กลอง ไมโครโฟนใหคลองเพ่ือใหสามารถ

ควบคุมการทํางานได สําหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผู เรียนแตละ

ครอบครัวจะมีครู หรือสภาเด็กและเยาวชนอาสามาเปนพ่ีเลี้ยงในการเรียน

ออนไลนของแตละครอบครัว เพ่ือใหมีท่ีปรึกษาใกลชิดในชุมชน สําหรับ

ครอบครัว 
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การจัดตารางเวลาการเรียนรูรวมกันของครอบครัว 

จากมาตรการอยูบานหยุดเชื้อเพ่ือชาติ เพ่ือลดการแพรเชื้อทําให

สมาชิกครอบครัวสวนใหญ มีเวลาอยูรวมกันในครอบครัว ซ่ึงการจะใช

ชวงเวลาซ่ึงยาวนาน 3 เดือน คือ จากปกติเปดเรียน กลางเดือนพฤษภาคม 

แตเลื่อนเปดเปนตนเดือนกรกฎาคม ดังนั้นการปดภาคการศึกษาจึง

ยาวนานข้ึน หากมีการบริหารจัดการดี ๆ จะกอใหเกิดประโยชนได 

นอกจากนี้จะชวยลดปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเครียดได จึงขอเสนอให

แตละครอบครัวมีการจัดตารางเวลารวมกัน โดยมีเปาหมายเพ่ือการสงเสริม

ความสัมพันธท่ีดี และสมาชิกครอบครัวมีพัฒนาการและมีคุณภาพชีวิตใน

ระดับท่ีดี  ดังตัวอยางตารางตอไปนี้ซ่ึงแตละครอบครัวสามารถปรับได ท้ังนี่

ตารางเวลาอาจเปนเพียงแนวทาง แตสามารถยืดหยุนได เพราะเปนตาราง

ของครอบครัว 

ตัวอยางตารางเรียนในชวงสถานการณโรคโควิดของครอบครัว 

วัน/

เวลา 

08.00 -

09.00 

09.00 -

10.00 

11.00 -

12.00 

13.00 -

14.00 

14.00 -

15.00 

15.00 -

18.00 

19.00 -

20.00 

จ. ชวยงาน

ครอบครัว 

เชน 

ทําความ

สะอาด

บาน 

อาน

หนังสือ

หรือ 

ฝกทักษะ 

หรือ

ทํางาน

ตามที่

วางแผน

ไว 

 

เรียน

ออนไลน

หรือ

เรียนรู

จาก

ครอบครัว 

เลนอิสระ 

หรือ 

นอนพัก

กลางวัน

ตามวัย 

จิตอาสา 

โดยเลือก

กิจกรรมที่

ทําไดที่

บาน 

เชน 

อัดคลิปที่

เปน

ประโยชน 

งาน

อดิเรก

และ 

ออกกาํลัง

กาย 

กิจกรรม

รวมใน

ครอบครัว

การพูดคุย

รับฟงกัน 

และสมาธิ

กอนนอน 
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วัน/

เวลา 

08.00 -

09.00 

09.00 -

10.00 

11.00 -

12.00 

13.00 -

14.00 

14.00 -

15.00 

15.00 -

18.00 

19.00 -

20.00 

อ. ชวยงาน

ครอบครัว

เชน

ซอมแซม

ส่ิงของ 

อาน

หนังสือ

หรือฝก

ทักษะ 

หรือ

ทํางาน

ตามที่

วางแผน

ไว 

เรียน

ออนไลน 

หรือ

เรียนรู

จาก

ครอบครัว 

เลนอิสระ 

หรือ 

นอนพัก

กลางวัน

ตามวัย 

จิตอาสา 

โดยเลือก

กิจกรรมที่

ทําไดที่

บาน 

เชน 

 เย็บ

หนากาก

อนามัยไป

บริจาค 

 

 

 

 

งาน

อดิเรก

และ 

ออกกาํลัง

กาย 

กิจกรรม

รวมใน

ครอบครัว

การพูดคุย

รับฟงกัน 

และสมาธิ

กอนนอน 

พ. ชวยงาน

ครอบครัว 

เชน

ทําอาหาร 

ลางจาน 

อาน

หนังสือ

หรือ

ฝกฝน

ทักษะ 

หรือ

ทํางาน

ตามที่

วางแผน

ไว 

เรียน

ออนไลน 

หรือ

เรียนรู

จาก

ครอบครัว 

เลนอิสระ 

หรือ 

นอนพัก

กลางวัน

ตามวัย 

จิตอาสา 

โดยเลือก

กิจกรรมที่

ทําไดที่

บาน 

เชน 

อาน

หนังสือ

เสียงสงไป

ใหผูพิการ

ฟง 

 

 

 

งาน

อดิเรก

และ 

ออกกาํลัง

กาย 

กิจกรรม

รวมใน

ครอบครัว

การพูดคุย

รับฟงกัน 

และสมาธิ

กอนนอน 
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วัน/

เวลา 

08.00 -

09.00 

09.00 -

10.00 

11.00 -

12.00 

13.00 -

14.00 

14.00 -

15.00 

15.00 -

18.00 

19.00 -

20.00 

พฤ. ชวยงาน

ครอบครัว

เชน 

ทําสวน

ครัว 

อาน

หนังสือ

หรือ

ฝกฝน

ทักษะ 

หรือ

ทํางาน

ตามที่

วางแผน

ไว 

 

 

 

เรียน

ออนไลน 

หรือ

เรียนรู

จาก

ครอบครัว 

เลนอิสระ 

หรือ 

นอนพัก

กลางวัน

ตามวัย 

จิตอาสา 

โดยเลือก

เปน

กิจกรรมที่

ทําไดที่

บาน 

เชน  

อาสาทํา

ความ

สะอาดวัด 

งาน

อดิเรก

และ 

ออกกาํลัง

กาย 

กิจกรรม

รวมใน

ครอบครัว

การพูดคุย

รับฟงกัน 

และสมาธิ

กอนนอน 

ศุกร ชวยงาน

ครอบครัว 

เชน 

ชวยดูแล

นอง 

อาน

หนังสือ

หรือ

ฝกฝน

ทักษะ 

หรือ

ทํางาน

ตามที่

วางแผน

ไว 

เรียน

ออนไลน 

หรือ

เรียนรู

จาก

ครอบครัว 

เลนอิสระ 

หรือ 

นอนพัก

กลางวัน

ตามวัย 

จิตอาสา 

โดยเลือก

เปน

กิจกรรมที่

ทําไดที่

บาน 

เชน  

การสรุป

ขาวสาร 

สงหอ

กระจาย

ขาว 

 

 

 

 

งาน

อดิเรก

และ 

ออกกาํลัง

กาย 

กิจกรรม

รวมใน

ครอบครัว

การพูดคุย

รับฟงกัน 

และสมาธิ

กอนนอน 
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วัน/

เวลา 

08.00 -

09.00 

09.00 -

10.00 

11.00 -

12.00 

13.00 -

14.00 

14.00 -

15.00 

15.00 -

18.00 

19.00 -

20.00 

เสาร ชวยงาน

ครอบครัว

เชน 

ชวยบีบ

นวดผูสูง

วัยในบาน 

อาน

หนังสือ

หรือ

ฝกฝน

ทักษะ 

หรือ

ทํางาน

ตามที่

วางแผน

ไว 

 

เรียน

ออนไลน 

หรือ

เรียนรู

จาก

ครอบครัว 

เลนอิสระ 

หรือ 

นอนพัก

กลางวัน

ตามวัย 

จิตอาสา 

เชน  

การอาสา

ไปซ้ือของ

ให

ผูสูงอาย ุ

งาน

อดิเรก

และ 

ออกกาํลัง

กาย 

กิจกรรม

รวมใน

ครอบครัว

การพูดคุย

รับฟงกัน 

และสมาธิ

กอนนอน 

อาทิ

ตย 

ชวยงาน

ครอบครัว

เชน 

ลางตูเย็น

เปนตน 

อาน

หนังสือ

หรือ

ฝกฝน

ทักษะ 

หรือ

ทํางาน

ตามที่

วางแผน

ไว 

 

เรียน

ออนไลน 

หรือ 

เรียนงาน

จาก

ครอบครัว 

เลนอิสระ 

หรือ 

นอนพัก

กลางวัน

ตามวัย 

จิตอาสา 

โดยเลือก

เปน

กิจกรรมที่

ทําไดที่

บาน 

งาน

อดิเรก

และ 

ออกกาํลัง

กาย 

กิจกรรม

รวมใน

ครอบครัว

การพูดคุย

รับฟงกัน 

และสมาธิ

กอนนอน 

หมายเหตุ  ตัวอยางตารางนี้แตละครอบครัวสามารถปรับไดตามเหมาะสม 

แนวทางสําคัญคือใหมีกิจกรรมหลากหลาย ท้ังกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ

ในครอบครัว พัฒนารางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและจิตวิญญาณ และ

สามารถปรับใหสอดคลองตามวัยของเด็กและเยาวชนได โดยคํานึงถึง

มาตรการปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคโควิด 

24 l  คูม่ือครอบครวัในการเผชิญกบัภาวะวิกฤตจากสถานการณโ์รคโควิด19                      
 



 

หลักการสุนทรียสนทนา หรือการรับฟงกันในครอบครัว 

แนวทางการสนทนากันในครอบครัวท่ีเรียกวาสุนทรียสนทนานั้น 

เปนแนวทางท่ีจะทําใหเกิดการรับฟงกันในครอบครัว สาเหตุของปญหา

หนึ่งท่ีเกิดในครอบครัวคือ การขาดการรับฟงกัน สวนใหญไดยิน แตไมได

ฟง การฟงท่ีแทจริงผูฟงควรฟงอยางตั้งใจ ฟงใหรับรูไดท้ังเนื้อหา อารมณ 

ความตั้งใจท่ีจะสื่อสารออกมาของผูพูด ซ่ึงแนวทางท่ีจะทําใหเกิดการ

สนทนาท่ีมีการรับฟงกันมีหลักการดังนี้ 

1.  การฟงอยางเทาเทียม วงสนทนานั้นจะเปนวงท่ีใหความเทา

เทียมกันทุกคนคือ ใหเวลา ใหการรับฟงอยางตั้งใจไมวาจะเปนเด็กพูด เปน

ผูสูงวัยพูด เปนพอแมพูด ทุกคนจะรับฟงไมพูดแทรก ไมฟงเพราะคิดวาเปน

ความเห็นของเด็ก หรือฟงเพราะเปนความคิดเห็นของผูใหญ แตรับฟง

เพราะเปนความคิดเห็นของคนคนหนึ่งท่ีเราตองใหคุณคาเทาเทียมกัน เปน

การแสดงถึงการยอมรับ ซ่ึงจะทําใหผูพูดอยากพูดมากข้ึน 

2.  การฟงโดยไมตัดสิน ในขณะฟงไมตัดสิน เพราะเม่ือเราตัดสิน

แลว การรับฟงจะสิ้นสุด โดยอัตโนมัติ ดังนั้น เราจึงควรฟงอยางติดตามไป

อยางมีสมาธิกับสิ่งท่ีกําลังไดยิน จึงจะทําใหเขาใจอารมณ และสิ่งท่ีผูพูด

กําลังจะสื่อสาร เชน หากลูกกําลังบอกเลาความรูสึกเก่ียวกับเหตุการณโรค

โควิด และการเปลี่ยนแปลงการเปดเทอม พอแมผูปกครองท่ีตั้งใจฟงจะรูวา

บุตรหลานมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงหรือไม มีความรูสึกบวกหรือ

ลบกับสถานการณ ตองการความชวยเหลือสนับสนุนอยางไรบาง ท้ังนี้หาก

พอแมตัดสินตั้งแตตนตามความเคยชินอาจไมไดรับฟงอยางตั้งใจทําใหไม

เขาใจในสิ่งท่ีบุตรหลานกําลังจะสื่อสาร จนทําใหพลาดโอกาสท่ีจะดูแลบุตร
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หลานของตนได หรือรีบพูดปลอบไมใหกลัวโดยยังฟงไมจบ ซ่ึงอาจเปนการ

ดวนตัดสินใจของพอแม 

3.  การฟงท่ีฟงอยางตั้งใจ การฟงอยางตั้งใจเปนการฟงท่ีไมพะวง

กับการตั้งคําถาม แตจะเปดโอกาสใหผูพูดไดพูดไปจนจบ โดยผูฟงเพียง

แสดงความตั้งใจฟง พยักหนา สบตา เปนตน และในขณะฟงไมทํากิจกรรม

อ่ืนใด ดังนั้นชวงเวลาในการเปดโอกาสรับฟงควรเปนชวงเวลาท่ีทุกคนมี

ความพรอม 

4.  การฟงท่ีมีการสรางบรรยากาศท่ีผอนคลาย โดยการจัด

สถานท่ีใหสุขสบาย ไมมีใครรบกวน เปนเวลาของครอบครัว ของสมาชิก

ครอบครัวท่ีจะรับฟงกันและกัน อาจภายหลังการรับประทานอาหาร เปน

ตนเพ่ือใหทุกคนพรอมท่ีจะรับฟงกันและกัน อีกท้ังมีเวลาไดเพียงพอในการ

รับฟง โดยท่ัวไปอาจใชเวลา 1 - 2 ชั่วโมงข้ึนอยูกับจํานวนสมาชิก  

5.  การสรางการคิดรวมท่ีมีพลังผานการรวมแสดงความคิดเห็น

โดยไมถูกตัดสิน การฟงท่ีไมตัดสิน การพูดท่ีพูดไปในวงสนทนาโดยมิไดเปน

การขัดแยงแตเปนการนําเสนอในสิ่งท่ีแตละคนคิด จึงทําใหทุกคนพรอมท่ี

จะเสนอความเห็นของตัวเอง และดวยการฟงท่ีไมจําเปนตองมีการสรุปวา

ความคิดใดถูกผิดแตเนนการนําเสนอความคิดเห็นของตนออกมาใหทุกคน

ไดรับทราบ โดยไมพยายามท่ีจะตองทําใหทุกคนมายอมรับความเห็นของ

ตน บรรยากาศการสนทนาจึงผอนคลายทําใหทุกคนตองการรวมคิด เชน 

หากครอบครัวตั้งวงสนทนากันในประเด็นการปรับตัวของครอบครัวตอ

ภาวะหลังโควิดซ่ึงอาจมีปญหาดานเศรษฐกิจ แตละคนจะรวมแสดง

ความเห็น โดยเม่ือจบการสนทนาไมจําเปนท่ีจะตองระบุวาใครจะตองทํา
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อะไร ตองประหยัดในเรื่องใด แตทุกคนจะไปปรับในสวนท่ีตนดําเนินการได

โดยอัตโนมัติดวยความสมัครใจ เชนลูกอาจงดเรียนพิเศษและตั้งใจเรียน

ดวยตนเอง โดยพอแมไมตองขอ หรือพอแมยินยอมใหลูกไดเลือกเรียนใน

สายท่ีลูกไดเลือกอยางท่ีรับฟงความเห็นจากสมาชิกในครอบครัวอยางเขาใจ

รอบดานแลว เปนตน 

การฟงแบบตั้งใจ หรือสุนทรียสนทนาเปนการสนทนาท่ีจะตอง

ฝกฝนเพราะเปนการฝนธรรมชาติมนุษยท่ีสวนมากเม่ือมีความเห็นมัก

ตองการใหคนอ่ืนยอมรับความเห็นตน และในการฟง สวนใหญจะตัดสิน

กอนฟงจบ โดยเฉพาะผูท่ีมีอํานาจมากกวาดวยคุณวุฒิ วัยวุฒิ แตเปนการ

ฟงท่ีทรงพลังมากหากทําได เพราะเพียงรับฟงกัน ทําใหเปนการเยียวยา

ความทุกขได ทําใหเห็นทางออกรวมกันในครอบครัวได และสิ่งสําคัญท่ีเปน

อุปสรรคการฟง คือ การรีบใหคําแนะนําของผูอาวุโสกวา ขอใหยึดหลัก

ความเทาเทียม และการสนทนาไมไดมีเปาหมายเพ่ือขอคําแนะนําแตเปน

การสนทนาเพ่ือใหเกิดความเขาใจกันและกันอยางลึกซ้ึง สรางการคิดรวม

และเห็นทางออกรวมกัน โดยไมตองมีขอสรุป 
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การจัดส่ิงแวดลอมเพ่ือสงเสริมการเลนอิสระ 

การเลนอิสระคืออะไรทําไมจึงสําคัญโดยตองกําหนดในตาราง อาจ

เปนคําถามของผูอานคูมือ ในชวงสถานการณโรคโควิดนอกจากเราจะตอง

ใหความรูบุตรหลานเพ่ือปองกันตัวเองแลว การสงเสริมใหลูกหลานมี

พัฒนาการตอเนื่องนั้นถือวาเปนภารกิจสําคัญของพอแมเชนกัน การเลน

อิสระ เปนกิจกรรมสําคัญท่ีนักวิชาการไดยืนยันวาชวยในให เ ด็กมี

พัฒนาการ สรางจินตนาการ สรางความม่ันใจและพัฒนากระบวนการคิด 

และเปนการฝกฝนวินัยเชิงบวกในหลายดาน เชน เด็กจะรูจักรอคอย   

คิดแกปญหา คิดเปนเหตุเปนผล การเลนอิสระเปนการเลนท่ีไมใชการ

ปลอยใหเลนตามมีตามเกิดโดยพอแมผูปกครองไมใสใจอะไร แตเปนการ

เลนท่ีตองมีการเตรียมการจัดการในแนวทางดังนี้ 

การเลนอิสระ หมายถึง การเลน ท่ีไมมีกฎเกณฑ หรือกติกาวา

ตองเลนอยางไร เปนการเลนท่ีเกิดข้ึนไดเสมอตามธรรมชาติ เปนการเลน

ท่ีไมมีเปาหมายใด ๆ เปนหลักเปนการเลนเพ่ือการเลนจริง ๆ เด็ก ๆ จะ

ตั้งกฎเกณฑกติกาการเลนกันเองและเปล่ียนไปไดตามขอตกลงท่ีเด็กเปน

คนกําหนดการ เลนท่ีไมไดตั้งใจเลนเพ่ือใหพอแมชื่นชมหรือไดรางวัลใด ๆ 

แตเลนดวยความเต็มใจไมใชเพราะหนาท่ีหรือถูกบังคับ  เลนเพราะสนุก 

รูสึกดี ตื่นเตน คลายเหงา เลนแลวไมคํานึงถึงเวลา เลนแลวไมคํานึงถึง

ภาพลักษณจะดีหรือแย ดังนั้น อาจเลอะเทอะ อาจไมใชแบบท่ีพอแม

ตองการ เด็กสามารถปรับเปลี่ยนลื่นไหลตามความคิดท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  

เลนตอเนื่องไปเรื่อย ๆ หากเบื่อหรือมีอุปสรรคก็ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ

เง่ือนไขเองเพ่ือใหไดเลนตอเนื่อง 
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แนวทางการจัดส่ิงแวดลอมเพ่ือสงเสริมการเลนอิสระ 

สิ่งท่ีผูใหญดําเนินการเปนเพียงการสรางใหเกิดสภาพแวดลอมท่ี

เหมาะสม ท่ีจะปลดปลอยพลังไรขีดจํากัดสําหรับเด็ก ทําใหพวกเขา

สามารถทําอะไรก็ไดในสิ่งท่ีตองการทํา สามารถทําในสิ่งท่ีตนเองสนใจได 

ใฝรู สิ่งแวดลอมท่ีสําคัญคือ ผูใหญท่ีดูแลการเลนมีความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของการเลนอิสระ เพราะหากผูปกครอง พอแมไม ม่ันใจ 

 ไมเขาใจจะมองวาเด็กเลนไรสาระ ไมเกิดประโยชนและจะคอยกํากับการ

เลนตลอดเวลาโดยไมตั้งใจจากความกังวล หวงใย สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

ท่ีจะเปนพ้ืนท่ีสนับสนุนการเลนอิสระนั้นพอแมผูปกครองจะจัดอุปกรณ 

และรวมเลนเปนสวนหนึ่งหรือดูแลอยูใกล ๆ อาจพากยการเลนใหเด็กรับรู

วาพอแมรับรูวาเขาทําอะไรได เขาจะภูมิใจ เชน เขาอาจสามารถผานดาน

การปนปายดานแรก และพอแมมองเห็นวาเขามีความพยายาม จนสําเร็จ 

ทําใหเด็กมีความม่ันใจมากข้ึนเรื่อย ๆ 
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การจัดพ้ืนท่ีและการสงเสริมพัฒนาการจากการเลนอิสระ 

1.  อุปกรณท่ีเตรียม เชน กองทราย กลองกระดาษ โดยอาจมี

หลายขนาด เพ่ือใหเด็กจินตนาการออกแบบเปนอุปกรณเสริมการเลน 

2.  อุปกรณท่ีสามารถทําเปนเสียงหรือเอามาประกอบเปนรูปราง

ตาง ๆ เพ่ือใหเด็ก ๆ นํามาประกอบเปนเครื่องดนตรี หรือการเลนรูปแบบ

อ่ืน ๆ ได 

3.  การจัดพ้ืนท่ีอาจจัดมุมในบริเวณบานนอกบาน และมุมเลนใน

บาน และควรมีท่ีใหเก็บอุปกรณของเลนใหเปนระเบียบ เพ่ือฝกใหเด็ก ๆ 

เก็บของเลนดวยตนเองเ ม่ือเลิกเลน โดยใหอยู ในสายตาของพอแม

ผูปกครอง และเปนบริเวณท่ีปลอดภัย 

4.  การเลนมีกําหนดเวลาเพ่ือฝกวินัยในการเลนรูเวลา รูรอคอย 

และมีการวางแผนดวยตนเอง 
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สรุป การเลนอิสระเปนชวงเวลาท่ีเด็กจะออกแบบการเลนของ

ตนเอง เปนการเลนเพ่ือความสนุกสนาน เด็กสามารถเลนไดคนเดียว หรือ

เลนกับเพ่ือนๆ พอแมหลายคนอาจนึกยอนวัยเด็กท่ีเลนเปนคุณครู โดยอาจ

มีนักเรียนเปนเพ่ือนหรือตุกตา โดยสรางเรื่องราวตามจินตนาการข้ึนมา 

และนําสิ่งตาง ๆ มาออกแบบเปนอุปกรณประกอบฉากเลน ดังนั้นจึงเพ่ิม

การคิดสรางสรรคใหเด็ก ๆ ได ตัวอยางการเลนอิสระท่ีสรางจินตนาการ

และนําสูการสรางรายได เชน เพจของ kethy + george  

 

การสงเสริมการเรียนรูจากการชวยงานบาน 

การชวยงานบานของลูกหลานมีความสําคัญอยางไรตอพัฒนาการ 

และจําเปนอยางไร ตอการเผชิญกับสถานการณโรคโควิด เพ่ือทําความ

เขาใจในประเด็นนี้ ขอชวนคิดในประเด็นงานบานวาหมายถึงงานอะไรบาง  

หากใหนึกถึงงานบาน สวนใหญอาจนึกถึงการทํากับขาว การปดกวาดบาน 

การซอมแซมบาน การรดน้ําตนไมเปนตน ซ่ึงในหลายครอบครัว อาจมอง

วาไมจําเปน  โตข้ึนก็ทําเปนเองใหลูก ๆ เรียนหนังสือไปตั้งใจเรียนหนังสือก็

เพียงพอแลว แตเม่ือเจอสถานการณโรคโควิด หากลูกจําเปนตองกักตัว 

หรือเราตองกักตัว ความโกลาหลจะเกิดข้ึนทันที เพราะลูกจะไมสามารถ

ชวยเหลือตนเองได แมกระท่ังการปอกผลไมรับประทาน และในภาวะ           

ท่ียากลําบาก พอแมถูกใหออกจากงาน ครอบครัวมีปญหาเศรษฐกิจพอแม

ตองทํางานมากข้ึน แตลูก ไมถูกเตรียมใหชวยเหลืองานในบาน หรืองาน

ของครอบครัวเลย ลูก ๆ อาจเครียดกับสถานการณเหลานี้ได นอกจากงาน

บานท่ีคนสวนใหญนึกถึงแลว ผู เขียนชวนขยายความคําวา งานบาน  
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ใหหมายถึงงานท่ีพอแมทํา และลูกสามารถมีสวนรวมได ดังนั้น การสงเสริม

การเรียนรูจากการชวยงานบานจึงมีความสําคัญดังเปาหมายตอไปนี้ 

 

เปาหมายการสงเสริมการเรียนรูจากการชวยงานบาน 

งานบานในท่ีนี้หมายถึงงานท่ีเก่ียวของกับการดํารงชีวิตรวมกันใน

ครอบครัว ดังนั้น นอกจากเปนงานครัว งานสวน งานความสะอาดสวยงาม

ของท่ีอยูอาศัยแลว การดํารงชีวิตรวมกันในครอบครัว ยังเก่ียวของกับการ

ดูแลสมาชิกในครอบครัว เชน การชวยดูแลนอง ดูแลผูสูงวัย ดูแลผูปวย              

ในครอบครัว และการชวยการงานอาชีพ เชน หากครอบครัวทําการเกษตร 

งานบาน หมายรวมถึง  การทําการเกษตร ดวย ดังนั้น ในครอบครัวท่ี

คาขาย ลูกหลานหรือสมาชิกจะรวมชวยงานเหลานี้ดวย การสงเสริมการ

ทํางานบานมีเปาหมายดังนี้ 

1.   สนับสนุนการรูจักความถนัดและความชอบของตนเอง เด็กๆ 

จะเรียนรูวาตนสามารถทําสิ่งใดไดดี และมีความสุขสนุกกับการทํางานใด 

2.  สงเสริมความม่ันใจ ภาคภูมิใจในตนเองรับรูวาตนสามารถ

ทํางานได และเม่ือไดรับคําชมเชยเด็กจะยิ่งตระหนักในคุณคาแหงตน 

3.  สงเสริมการออม การไดชวยงานอาจมีรายไดพิเศษจากการ

ทํางานตามท่ีถนัด เชน ปลูกผักไดเยอะสามารถนําไปขาย หรือนําไปมอบให

ผูสูงอายุ ทําใหไดออมเงินจากรายไดขายผัก หรือออมความดีจากการไดนํา

ผักท่ีมีประโยชนไปมอบใหผูสูงอายุในชุมชน 

4.  สงเสริมการรูจักวางแผน เพราะการทํางานบาน เชน การทํา

ความสะอาดบาน การรีดผา เด็กจะรูวาควรจะทําอะไรเม่ือไหร และหาก

32 l  คูม่ือครอบครวัในการเผชิญกบัภาวะวิกฤตจากสถานการณโ์รคโควิด19                      
 



 

ตองการมีเวลาไปเลนกับเพ่ือน  ๆเด็กจะตองวางแผนทํางานอยางไรใหเสร็จ

ทันเวลา เปนตน 

5.  สงเสริมการมีวินัยในตนเอง เชน เด็กไดรับมอบหมายใหชวย

เก็บไขไกทุกเชา เด็กจะตองตื่นเชาเพ่ือไปเก็บไขไก หรือหากเด็กจะตองชวย

ในการเตรียมของไปขาย เด็กจะตองรีบกลับมาจากโรงเรียนและรีบทํางาน 

โดยไมอิดออด ไมแวะเรื่อยเปอย เปนตน 

การท่ีจะบรรลุเปาหมายดังกลาวนั้น พอแมผูปกครองจะตองมี

แนวทางท่ีชัดเจนท่ีเปนการพูดคุยหาขอตกลงกับลูกหลาน ไมเปนการบังคับ 

แตเปนการพูดตกลงกัน และทําใหมีบรรยากาศท่ีดีในระหวางการทํางาน 

ดังตอไปนี้ 

 

แนวทางการสงเสริมการเรียนรูจากการชวยงานบาน 

1.  รับฟงความคิดเห็นของลูกตอการมอบหมายใหชวยงานบาน 

ลูกตองการใหสอนในเรื่องใดบาง หรือลูกจะเรียนรูอยางไร เพ่ือไมใหเกิด

บรรยากาศท่ีพอแมคอยบอกใหทํา สั่งใหทํา  

2.  เปดโอกาสใหลูกไดเรียนรูและพัฒนาตนเองในการทํากิจกรรม

ตาง ๆ ซ่ึงในชวงแรก ๆ อาจทําไดไมดีตามท่ีคาดหวัง แตพอแมควรตองให

โอกาส เพราะหากพอแมไปทําแทนลูก  ๆอาจรูสึกไดวาตนไมมีความสามารถ ดังนั้น 

พอแมควรชื่นชมตามความเปนจริงพรอมใหกําลังใจและใหโอกาสในการ

พัฒนา  

3.  การสรางอารมณขัน บรรยากาศสนุกสนานในการทํางาน

รวมกัน เชน การลางผักใหสะอาดรวมกัน อาจแขงขันกันวาใครจะลางผักได
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โดยผักไมช้ําเปนตน เพ่ือใหเด็ก ๆ เกิดความชอบไมรูสึกวาการชวยทํางาน

บานเปนสิ่งนาเบื่อ 

4.  การใหรางวัลเปนกิจกรรมท่ีเพ่ิมความสัมพันธในครอบครัว เชน 

หากทุกคนชวยกันเก็บผักเสร็จจะไดไปสงของในตลาดและไดไปแวะเท่ียว

ดวยกัน เปนตน หรือการทํากระดานใหดาว แหงคนดี ติดประกาศไวเม่ือ

ครบ 10 ดวงมีรางวัลเพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานใหกิจกรรม เปนตน แตตอง

ระวังไมใหเปนการสรางเง่ือนไขทําดีเพราะรางวัล แตรางวัลเปนเพียงการ

เลนเกมสนุกสนานเทานั้น 

5.  การมอบหมายงานท่ีเหมาะสมตามวัย เพ่ือไมใหยากจนทอ 

และไมใหเกิดอันตรายจากการชวยงานบาน เชน การทํากับขาว การใชมีด

หั่นผักอาจตองประเมินความสามารถในการใชมือกอน และเตรียมอุปกรณ

ใหเหมาะสม 

6.  การแบงงานในบานใหทุกคนมีสวนรวมในงานของบานเด็ก ๆ 

ลูกหลานจะรับรูไดวาตนเปนสวนหนึ่งของครอบครัวมีความสําคัญตอ

ครอบครัว และกอใหเกิดความสามัคคีในครอบครัว เรียนรูความยุติธรรม 

ความเสียสละจากการทํางานรวมกันในครอบครัว 

7.  การมอบหมายงานพ้ืนฐานท่ีทุกคนจะไดเรียนรูในการดูแล

ตนเองเปน สามารถชวยเหลือตนเองได หากตองอยูตามลําพังในบางโอกาส 

หรือหากตองไปเรียนหนังสือไกลบาน โดยอาจหมุนเวียนการทํางานในบาน 

เชน การหมุนเวียนการชวยทําอาหาร การชวยซักรีด กวาดถูบาน การปลูก

ผักสวนครัว ซ่ึงในอนาคตทุกคนควรมีพ้ืนฐานเพ่ือดูแลตนเองใหมีผักอินทรีย

รับประทาน การดูแลปดประตูบาน การตรวจสอบความปลอดภัยตาง ๆ 

ภายในบาน เชน การปดไฟเปดไฟ เปนตน 
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8.  การจัดสนทนาภายในครอบครัวเปนระยะตามเหมาะสมเพ่ือ

รับฟง สรางการมีสวนรวมในการรวมคิดรวมประหยัด เพ่ือสงเสริมการลด

คาใชจาย การรูจักใชเงินอยางคุมคา และเกิดประโยชนไมใชมัธยัสถ

จนเกินไป  

9.  ในกรณีท่ีลูกไมพรอม ท่ีจะชวยงานบาน ไมทําตามขอตกลง พอ

แมผูปกครองควรนั่งลงรับฟงเด็กอยางตั้งใจเพ่ือรวมคิด ไมเริ่มตนโดยการ

ตอวา และท่ีสําคัญท่ีสุดไมเปรียบเทียบลูกกับใครๆ ไมยกตัวอยางตนเอง 

หรือบุคคลอ่ืน ยอมรับในความแตกตางใหเวลารอคอยและมีเง่ือนไข เชน             

หากลูกตอรองวาจะชวยงานเม่ืออายุมากข้ึนปถัดไป พอแมอาจพูดคุยวาลูก

สามารถเลือกงานอ่ืน ๆ ท่ีลูกสามารถทําได และเริ่มตนทันทีเพ่ือสรางให

เกิดกําลังใจและมีประสบการณตรงวาสามารถทําได 

การชวยงานบานจะสามารถสรางการเรียนรูไดดีข้ึน  มากข้ึน  หาก

พอแมและสมาชิก ในครอบครัวทุกคนจะเปนตนแบบท่ีดีใกลตัวลูกท่ีสุด 

ดังนั้น ผูใหญควรปฏิบัติตัวใหเปนแบบอยาง ดูแลบานเรือนใหสะอาดเปน

ระเบียบ มีเหตุผลมีวินัย มีความยุติธรรม รับฟงลูกเสมอ ตระหนักวา       

ลูกเปนตัวชวยไมใชตัวหลัก เขายังเรียนรู การผลักภาระงานท้ังหมดจึงไม

ถูกตอง ดังนั้น ตองเปนการชวยงาน ท้ังนี้ หากพอแมไมมีความพรอมในการ

สอน อาจตองหาตัวชวย เชน การเปดในยูทูป เปนตน 
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การสงเสริมบุตรหลานผานกิจกรรมเรียนรูงานจิตอาสา 

งานจิตอาสามีความจําเปนอยางไรตอการพัฒนาลูกหลานใหพรอม

ปรับตัวกับภาวะวิกฤติ  งานจิตอาสาเปนการนําพาลูกหลานใหเรียนรูการ

รวมทุกขรวมสุขกับสังคม ทําใหเขาใจในการเปลี่ยนแปลง  ไมมุงเฉพาะ

ความสุขความทุกขของตัวเองเทานั้น นอกจากนี้  การรวมจิตอาสาจะทําให

เรียนรูวาความทุกขความสุขเปนธรรมดาท่ีทุกคนมีโอกาสไดรับเหมือนๆกัน 

หนาท่ีของมนุษย คือ เผชิญดวยสติและความรู และการมีเพ่ือนรวมเผชิญ

ทําใหมีความอุนใจมีกําลังใจ แมในภาวะยากลําบาก การชี้ชวนใหเด็ก ๆ ได

เรียนรูการจิตอาสาของภาคสวนตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมจะชวยใหเด็ก

ลูกหลานไดมองเห็นมุมบวกท่ีเกิดข้ึน และเห็นประโยชนของการมีจิตอาสา

ในสังคม ดังนั้น จึงควรนําพาลูกหลานใหทํางานจิตอาสาท่ีสอดคลองตามวัย 

ดังนี้ 

1.  สรางการชวยเหลือท่ีผานการไตรตรอง การคิดอยางเปนระบบ

โดยนําปญหาของผูคนท่ีใกลชิดในชุมชน หรือในสังคมมารวมกันคนหา

สาเหตุ และคนหาตนทุนท่ีตนเองมีเพ่ือนํามาออกแบบการชวยเหลือ เชน 

ชวยเหลือในเรื่องการใหความรูในวัยตาง ๆ  เชน วัยสูงอายุ ท่ีอาจไมเทาทัน

ขาวสาร หรือการชวยเหลือผูท่ีไมมีหนากาก โดยการเย็บหนากาก จะทําให

เด็ก ๆ ลูกหลานไดใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบแกไขปญหา 

2.  การชวนลูกหลานทํากิจกรรมตาง ๆ จะเปนการฝกคิด แกไข

ปญหาเชน การชวนเย็บหนากากอนามัยมอบใหผูสูงวัย โดยการใช

ทรัพยากรท่ีมีในบาน จะชวยใหลูกหลานไดรวมกันสรางสรรคผลงาน หรือ
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การฝกทําคลิปสื่อสารเก่ียวกับการปฏิบัติตัว จะชวยใหเด็ก ๆ ไดฝกใช

เทคโนโลยี และเปนโอกาสไดพัฒนาความสามารถของตน 

3.  การพูดคุยแลกเปลี่ยนหลังทํากิจกรรมเพ่ือสะทอนสิ่งท่ีได และ

ความรูสึก เพ่ือใหเห็นประโยชนท่ีเกิดจากการทํากิจกรรมจิตอาสา และเพ่ือ

รับทราบปญหาอุปสรรคท่ีอาจมี 

กิจกรรมจิตอาสาสามารถเลือกทําไดตามความสนใจ และ

ความสามารถท่ีมี การทํากิจกรรมจิตอาสา นอกจากเปนการพัฒนาตนเอง

ท้ังดานทักษะ ดานจิตใจแลวถือเปนการพัฒนาในมิติจิตวิญญาณเพราะจะมี

ความศรัทธาในตนเองท่ีทําความดีเพ่ือผูอ่ืนได เปนการรับรูไดดวยตนเอง         

เม่ือกระทํา และเปนการสรางเครือขายทางสังคมใหตนเอง จากการไดไป

ชวยเหลือทําใหไดรับความชื่นชมยินดี และผูกสัมพันธเก้ือหนุนในดานตางๆ 

ตามความสามารถของแตละคนตอไป และหากพัฒนาเปนธนาคารเวลามี

การบันทึกกิจกรรมท่ีไปทําไวก็จะทําใหมีขอมูลชัดเจนวาตนไดทําความดีไว

อยางไรบาง 
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สรางโอกาสใหมีกิจกรรมการอานหนังสือ 

การอานหนังสือเปนเสมือนการเปดโลกใหไดเรียนรูอยางรวดเร็ว

ผานประสบการณของผูเขียน การอานหนังสือโดยการอานออกเสียงเปน

การฝกใชเสียง เด็กท่ีอยูในวัยฝกใชเสียงจะออกเสียงไดชัดถอยชัดคํา การ

อานออกเสียงเปนการกระตุนสมองใหจดจํา ใหคิดตามไปดวย ทําใหจํา

เนื้อหาเรื่องราวไดดี และทําใหมีสมาธิในการอาน การอานออกเสียงยังเปน

การฝกใชเสียงไดอยางสนุกสนานเชน  การฝกเปนเสียงตามตัวละครท่ีอาน  

เปนตน 

แนวทางการสรางโอกาสใหมีกิจกรรมการอานหนังสือ  

1.  จัดหาหนังสือ หรือชองทางเว็บไซต เพ่ือเปนการเอ้ืออํานวยใน

การเขาถึง พอแมผูปกครองสามารถกระตุนความสนใจ หรือเชิญชวนผาน

การเลาเรื่องยอ หรือมีการตั้งวงคุยกันหลังการอาน เปนตน การอานหนังสือ

สามารถอานจากหนังสือท้ังในออนไลน หรือ ออฟไลน เชน การอาน

เรื่องราวท่ีเปนประโยชนจากเว็บไซต แตหากสามารถหาหนังสือ หาการตูน 

นิทานใหอานนาจะดีมาก เพราะจะไดลดชองเวลาอยูหนาจอคอมพิวเตอร

เปนการพักสายตา  

2.  การรวมกันกําหนดเรื่องราวท่ีตองการคนหา เรื่องราวท่ี

ตองการอยากรูหรือมีความสนใจตอยอดเพ่ือใหสามารถวางแผนการอานได

อยางดี เชน อาจตองการรูเรื่องราวเก่ียวกับโควิด 19 เพราะเปนเรื่องใหม

และเปนเรื่องสําคัญ ก็จะไดรวมกันคนหาและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูตอไป 
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3.  จัดหาหนังสือนิทานสําหรับเด็กเล็กและอาจมอบหมายใหพ่ีชวย

อานใหนองเล็กฟงเปนการชวยพอแมดูแลกันเอง และเปนโอกาสใหเด็ก ๆ 

ไดรวมรับผิดชอบชวยเหลือพอแม 

การเกิดวิกฤติ แตการพัฒนาลูกหลานและการมีกิจกรรมจะชวยให

ลูกหลานไมเครียด และมีพัฒนาการตอเนื่อง การอานหนังสือเปนกิจกรรม

หนึ่งท่ีทําใหเกิดพัฒนาการในหลายดาน ดังนั้น ควรชวนกันอานและหากมี

เครือขายรวมแลกเปลี่ยนหนังสือจะชวยใหการอานมีความสนุกและ                  

มีความหลากหลายมากข้ึน 

 

การสงเสริมกิจกรรมฝกฝนทักษะ 

ครอบครัวสามารถถือโอกาสนี้  เปนโอกาสทบทวนตนทุนท่ี

ครอบครัวมี  เชน ครอบครัวมีองคความรู เกงในเรื่องใดบาง และมี

แผนพัฒนาทักษะใดเพ่ิมเติมเพ่ือเปนอาชีพสําหรับหารายไดเสริมให

ครอบครัวในชวงหลังสถานการณโรคโควิด ซ่ึงในบางครอบครัวอาจไมมีงาน

ทํา ดังนั้น  การพัฒนาทักษะจึงเปนสิ่งหนึ่งท่ีครอบครัวควรมีการทบทวน

และวางแผนรวมกันเพ่ือลดตนทุนท่ีจะใชใหไดมากท่ีสุด 
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1.  ครอบครัวคุยในเรื่องรายรับรายจายเพ่ือรวมวางแผนการใชเงิน

ใหมีความคุมคาท่ีสุด และรวมกันกําหนดเปาหมายในเรื่องรายรับจายของ

ครอบครัว 

2.  สนทนาเพ่ือหาความสนใจและความพรอมในการดําเนินการ

ของสมาชิก เชน ใครสนใจดานใด ยกตัวอยางกรณี การทําขาวกลองขาย

ออนไลนของยายหลาน เปนตน หรือการทําคลิปสนุกสนาน ทําคลิปท่ีเปน

ความเฉพาะของแตละถ่ิน ซ่ึงสิ่งเหลานี้ตองการทักษะรวมในระหวาง

สมาชิกหลายเจเนอเรชั่น เชน คลิปสะใภเกาหลี ซอ 

3.  รวมกันฝกฝนหรือตางคนตางฝกฝนตามความสะดวก ซ่ึงในชวง

มีมาตรการอยูบานสามารถฝกฝนผานการเรียนรูจากยูทูปหรือการเรียน

ออนไลนได  

การเรียนรูฝกฝนทักษะเปนสิ่งจําเปนสําหรับการรับมือหลัง

สถานการณวิกฤติ เพราะผูท่ีมีความพรอมจะสามารถปรับตัวไดเร็ว ดังนั้น

ครอบครัวควรมีการวางแผนและฝกฝนไปดวยกัน 
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ความเครียด และการประเมินความเครียด 

ความเครียดในทางจิตวิทยาเปนปฏิกิริยาท่ีมนุษยปกปองตนเอง

ไมใหไดรับอันตราย เปนการสงสัญญาณใหบุคคลไดรีบจัดการแกไข เปน

ภาวะท่ีสะทอนวามีความไมสมดุลเกิดข้ึนในมิติใดมิติหนึ่ง ท่ีจะตองคนหา 

แตสิ่งสําคัญ คือ บางครั้งเราละเลยไมรูวาตนเอง หรือสมาชิกในครอบครัว                        

มีความเครียด จนความเครียดนั้นสงผลตอการตัดสินใจ พฤติกรรม หรือ

การทํางานของรางกาย หรือหากรุนแรงและสะสมอาจเกิดภาวะซึมเศราได 

ดังนั้น บุคคลควรไดประเมินตนเองเพ่ือรับรูและแกไข ผอนคลาย

ความเครียด ท้ังนี้ การแกไขความเครียดท่ีดีท่ีสุดคือการแกไขท่ีสาเหตุ 

ตนเหตุ ความเครียดอาจเกิดจากการพักผอนไมเพียงพอ การติดตามกับ

ขาวสารมากเกินไป การวิตกกังวลกับการเจ็บปวย เครียดกับความกลัวโรค

โควิด ในวัยเรียนเครียดกับการเรียน เครียดท่ีไมสามารถดําเนินชีวิต

ตามปกติ เครียดกับการตองปรับตัวกับการเรียนแบบออนไลน เครียดกับ

ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว เปนตน ในผูสูงวัย ผูปวยเรื้อรังอาจเครียด

จากการเจ็บปวย กังวลตอการดูแลตนเองในสถานการณท่ียากลําบาก พอ

แมคนวัยทํางานอาจเครียดกับการงานท่ีรายไดลดลง หรือตกงาน  

การแสดงออกของความเครียด อาจหงุดหงิดงาย นอนไมหลับ เบื่อ

อาหาร โมโหงายโดยไมทราบสาเหตุ ไมมีสมาธิ ทํางานอานหนังสือไมรูเรื่อง 

รางกายออนเพลีย รูสึกเบื่อ ไมอยากทําอะไร เปนตน ในผูท่ีเครียดมากอาจ

มีอาการทางกาย เชน ปวดศีรษะ ปวดทอง ใจสั่น ซ่ึงอาการแสดงเหลานี้

บางครั้งบุคคลท่ีมีความเครียดอาจไมรูตัววาตนมีความเครียดมากหรือนอย 

ดังนั้น สมาชิกในครอบครัว ควรไดมีการสังเกตเอาใจใสดูแลถามไถกัน 
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โดยเฉพาะสมาชิกท่ีมีปจจัยเสี่ยง หากประเมินไดวามีความเครียดมากจนมี

อาการทางกาย  ใหดูแลอาการทางกาย ตามอาการท่ีเกิด และพูดคุยเพ่ือ 

หาสาเหตุและแก ไขตน เหตุ  เชน  หากมีอาการปวดศีรษะ ใหยา 

พาราเซตตามอล ดูแลใหพักผอน ใหเวลารับฟงความกังวลท่ีมี  

การปองกันความเครียดในภาวะยากลําบากจากสถานการณโรคโควิด 

การปองกันความเครียดในภาวะท่ีเกิดจากความไมแนนอน การไม

สามารถดํารงชีวิตตามปกติ การแกไขท่ีสําคัญจึงอยูท่ีการปรับแนวคิด การ

วางความคิด ใหถูกตอง และมีแนวทางการปองกันดังตอไปนี้(พรรณพิมล 

หลอตระกูล,2546) 

1.  การดูแลตนเองใหสุขภาพแข็งแรง ดวยการออกกําลังกาย

อยางสมํ่าเสมอ  พักผอนใหเพียงพอ การเลือกรับประทานอาหารท่ีเปน

ประโยชนดีตอสุขภาพ เพ่ือทําใหรางกายมีความพรอมในการเผชิญ

ความเครียด 

2.  การฝกคิดไมใหเครียด การมองในแงบวก เพราะทําใหเกิด

ความหวังเชน มองวาอุปสรรคนี้เปนโอกาสฝกฝนทบทวนตนเองและ

ครอบครัววาจะเผชิญกับสถานการณไดอยางไรบาง การมองโลกในแงดี จะ

ชวยใหเห็นทางออกใหเห็นโอกาสไมรูสึกหมดหวังเชนมองวา การอยูบาน

หยุดเชื้อ เปนโอกาสใหไดอยูบานทํางานบาน ดูแลบานดูแลสมาชิก

ครอบครัว  เปนตน การคิดยืดหยุน คนท่ีไมยอมปรับตนเองจะเครียด ตอง

ผอนปรนแมผลอาจไมเปนตามเปาหมายก็ยอมรับได การคิดถึงคนอ่ืน 

เพราะการหมกมุนกับตนเองจะทําใหเห็นแตความคาดหวังของตนเอง แต

การคิดถึงคนอ่ืนจะผอนคลายได 
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3.  การวางแผนแกไขปญหาอยางเปนระบบ ในสถานการณโรค

โควิด อาจมีปญหาบางอยางเกิดข้ึน เชน ไมสามารถเดินทางได อาจตอง

แกปญหา การแกปญหาควรมองปญหาอยางเปนระบบ  หาสาเหตุ 

พิจารณาทางเลือก มองปญหาเปนโอกาสคิดสรางสรรคพัฒนา และตองตั้ง

สติใหม่ันคง ไมตื่นตระหนก และหากสิ่งใดจําเปนตองขอความชวยเหลือให

แสวงหาความชวยเหลือขอคําแนะนํา แมในผูท่ีอายุนอยกวา เชน ลูกหลาน 

ก็สามารถขอความเห็นไดเพราะลูกหลานสามารถใชระบบออนไลนได

มากกวาผูสูงวัย เพราะในสถานการณท่ีมีมาตรการอยูบานเพ่ือลดการ

กระจายเชื้ออาจลําบากในการเดินทางไปขอความชวยเหลือ 

4.  การผอนคลายความเครียด มีกิจกรรมผอนคลายความเครียด 

เชน การเปลี่ยนกิจกรรมหยุดทํางานชั่วคราว ไปเดิน ไปยืดเสนยืดสาย ไป

ทํางานอดิเรกท่ีชอบ เชน ปลูกตนไม งานศิลปะ วาดรูป ทํากิจกรรม

นันทนาการ เชน เลนดนตรี รองเพลง การออกกําลังกาย การพบปะพูดคุย

กับคนในครอบครัว โดยยังรักษาระยะหางทางกาย 2 เมตร การฝกนอน

เปนเวลานอนใหเพียงพอ ในชวงนี้อาจไมสามารถไปพักผอนนอกบานไป

ทองเท่ียวไมได อาจทองเท่ียวผานการดูรายการทองเท่ียวในทีวีหรือใน

ระบบออนไลนแทน การปรับปรุงวิ่งแวดลอมในบานนอกบานเพ่ือเปน

กิจกรรมผอนคลายและยังชวยใหสรางสิ่งแวดลอมใหสะอาดโลงโปรงลดการ

ติดเชื้อแพรกระจายเชื้อไปดวย 

5.  การฝกการหายใจ เพ่ือชวยในการผอนคลายเม่ือมีความเครียด

สูง เพราะในภาวะความเครียดสูงการหายใจจะเร็วตื้น ดังนั้น การฝกการ

หายใจลึก จะชวยใหไดออกซิเจนเพียงพอ การฝกเริ่มจากการนั่งในทาท่ี

สบาย ใช มื อ ท้ั งสองข า งแตะ ท่ีหน าท อ งหาย ใจ เข าลึ กจนรู สึ กว า                

คูม่ือครอบครวัในการเผชิญกบัภาวะวิกฤตจากสถานการณโ์รคโควิด19  l 43 
 



 

ทองปองออก กลั้นหายใจไวชั่วขณะ อาจนับ 1-4 แลวหายใจออกชา ๆ จน

หนาทองแฟบลง ท้ังนี้ควรฝกเปนประจําทุกวันเพ่ือใหสามารถนํามาใชใน

การลดความเครียดได 

6.  การทําสมาธิ สามารถเลือกวิธีการทําสมาธิตามท่ีสนใจ เพ่ือให

จิตใจสงบมีพลังในการแกไขปญหา เพราะเม่ือจิตสงบจากการจดจอ ทําให

ไดพักเต็มท่ีจึงเกิดพลังจากความสงบนิ่ง 

การจัดการความเครียดท่ีดีท่ีสุดคือการปองกันไมใหความเครียด

นั้นสูงจนกอใหเกิดปญหาในครอบครัว เพราะในครอบครัวเดียวกัน

ความเครียดของสมาชิกคนใดคนหนึ่งสามารถสงตอไปสูคนอ่ืนๆใน

ครอบครัวได การรวมกันปองกันจึงมีความสําคัญ  การประเมินตนเองเสมอ

เปนแนวทางหนึ่งทีจะปองกันได และการรวมพูดคุยท่ีมีการรับฟงกันมี

แนวทางรวมกันไมใชการติติงดุดา แตใหเกียรติ รับฟงกันและกัน นอกจากนี้ 

การมีเวลาผอนคลายรองเพลง ในบางเวลา และการรวมสวดมนต              

นั่งสมาธิ เปนกิจวัตรท่ีจะชวยปองกันความเครียดได 
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