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สาระส าคัญ 

 ในยุคท่ีหลายๆ ครอบครัว พ่อแม่ต้องช่วยกันท างานนอกบ้านเกือบทัง้นัน้ เราเผชิญกับความถาโถม

รวดเร็วของข้อมูลข่าวสาร และเคร่ืองทุ่นแรงและทุ่นเวลาต่างๆ เพ่ือจดัการกับข้อมูลเหล่านัน้ สิ่งท่ีตามมาคือ 

กิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ท่ีเร้าให้ต้องท างานชิน้แล้วชิน้เล่าแข่งกับเวลา และรู้สึกว่ามีเวลาน้อยนิดส าหรับ

ครอบครัว เรามองหาเวลาท่ีพิเศษสุดท่ีเช่ือแน่ว่าจะก่อให้เกิดความสุขส าหรับทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะ

ลกูๆ ซึง่สามารถท าได้หลายกิจกรรม เชน่ ไปปิกนิกท่ีสวนสาธารณะใกล้บ้าน ไปตากอากาศ เล่นน า้ทะเล รับลม

หนาวชมทะเลหมอก ไปสวนสตัว์ พิพิธภณัฑ์ เท่ียวตา่งประเทศ ฯลฯ เวลาเชน่นีเ้ป็นเวลาท่ีพิเศษสดุจริงๆ หรือ 

 ห้องเรียนพ่อแม่ชวนกันมองว่าการใช้เวลาคณุภาพไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ กิจกรรม

ท่ีสุดพิเศษ หรือปริมาณของเวลา/วนั ท่ีเราจะได้รับโอกาสออกจากหน้าท่ีการงานและความเคยชินเพ่ือไปหา

ความสุขเพียงเท่านัน้ แต่เวลาคุณภาพ คือ เวลาแห่งคุณค่าท่ีทุกคน โดยเฉพาะพ่อ/แม่ ลูก “Be there” อยู่

ด้วยกันทัง้ตวัและหวัใจ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพืน้ๆ เช่น งานบ้าน งานครัว งานสวน งานกิจวตัรส่วนตวั โดยตัง้

ต้นท่ีพอ่แมเ่ป็นผู้สร้างพืน้ท่ีและโอกาส  ผา่นการลงมือท าแบบ “เลน่ๆ” ฝึกลกู และฝึกตน ลด ละ เลิกความกงัวล 

ความกลวั ความเป็นห่วง และความต้องการของตนพร้อมๆ กับการฝึก พาลูกเล่น ท างาน และเรียนรู้ไปตาม

จงัหวะท่ี “ฟัง” และ”เห็น”ลกู 

 เคล็ดลบัของห้องเรียนพ่อแม่ท่ีมอบให้ ไม่ใช่เทคนิคนอกตวั แตเ่ป็นเร่ืองในตวั การลบัคมของเคร่ืองมือ

การเรียนรู้เป็นจดุเร่ิมของเวลาคณุภาพ คือ การรู้จกัธรรมชาติของตน โดยเฉพาะด้านใน ได้แก่ ความรู้สึก นึก 

คดิและสภาวะตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ จิตใจในการเผชิญสถานการณ์ตา่งๆ เม่ือระลึกได้จึงเกิดสติท่ีรู้สึกถึงความไม่ปกติ

เหลา่นัน้และจดัปรับท่ีใจตนเองเป็นเบือ้งต้น  จึงสามารถสร้างพืน้ท่ีคณุภาพและความสขุส าหรับการเติบโตของ

ตนและลกู  

 ห้องเรียนพ่อแม่ครัง้นี ้สะท้อนให้เห็นความเป็นพ่อแม่ซึ่งเป็นต้นแบบของผู้ เรียนรู้จากการปฏิบตัิและ

หยิบดีจากสิ่งและบุคคลรอบตัวด้วยการร่วมกันน าความรู้ ความเข้าใจจากการอบรม  และแลกเปล่ียน

ประสบการณ์กับกลุ่ม มาถักทอสร้างสรรค์ฐานการเล่นท่ีเกิดจากหนึ่งสมอง สองมือและหัวใจของพ่อแม่ พา

ลกูเล่นและใช้เวลาอยู่กับพ่ีป้าน้าอา และชุมชนแห่งมิตรไมตรี ท่ีทุกคนช่วยกันดแูลลูกๆ ให้เติบโตอย่างอิสระ 

ด้วยความเข้าใจวา่... 

 ...ลูกจะเตบิโตและเป็นอย่างท่ีเราเป็น ไม่ได้เป็นอย่างที่เราบอก... 
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จุดประสงค์ 

 พ่อแม่ได้ประมวลความรู้ ท างานร่วมกับกลุ่ม รับฟังความคิดเห็น สร้างชมุชนแห่งการเรียนรู้ของพ่อ

แมน่ ามาสร้างเป็นฐานการเลน่  

 ได้สงัเกตพฒันาการด้านตา่งๆ ของลกู รู้วิธีสง่เสริมพฒันาการให้เหมาะสมตามธรรมชาติ 

 สะท้อนและจดัการความรู้ร่วมกนั 

 
วิธีด าเนินกิจกรรม 

 กลุ่มพ่อแม่ออกแบบการเล่น จดัฐานกิจกรรมการเล่น ๓ ฐาน   บรูณาการท่ีส่งเสริมพฒันาการทัง้ 4 

ด้านส าหรับลกู ท่ีรองรับความแตกตา่งของพฒันาการของกลุม่ลกูๆ  ลกูๆ เลน่เวียนฐานจนครบ 

 ปิกนกิร่วมกบัลกูและครอบครัว 

 พอ่แมส่รุปการเรียนรู้ (Knowledge Management) และบนัทกึการเรียนรู้ 
 

ผลที่เกิดขึน้ 

ลกูๆ ได้อยูใ่นพืน้ท่ีและเวลาคณุภาพทา่มกลางมวลมิตร เป็นพืน้ท่ีซึง่ผู้ใหญ่เมตตาร่วมกนัสร้างสรรค์ขึน้

คนละไม้คนละมือด้วยความใสใ่จ ให้เป็นเวลาของความอบอุน่และความสขุ จากความเมตตาของพอ่แมท่กุคน  
 

ก าหนดการ 

08.00 – 08.30 น.  ผู้ปกครองลงทะเบียน   

08.30 – 09.00 น. ย้อนรอยการเรียนรู้/แจ้งก าหนดการ  

09.00 – 09.30 น. พอ่แมแ่บง่กลุม่เตรียมฐานการเลน่ส าหรับลกู ลกูแยกไปอยูก่บัพอ่หรือแมห่รือ
ญาตท่ีิมาดแูลและครูประจ ากลุม่ 

09.30 – 10.10 น.  กิจกรรม “ปิกนิก”  

10.10 – 12.00 น.  กิจกรรมฐานการเลน่ ๓ ฐาน (ประมาณฐานละ 20 นาที)  

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.30 น.  พอ่แมส่รุปการเรียนรู้ (KM) และบนัทกึการเรียนรู้ 

14.30 – 15.00 น.  น าเสนอในกลุม่ใหญ่/อ าลา 
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ทบทวนการเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

ชมคลิปสรุปการอบรมครัง้ที่ 5 : เลีย้งลูกให้เป็นพลเมืองโลก 

 

พ่อแม่แลกเปล่ียนประสบการณ์จากการเรียนรู้ครัง้ก่อน 

โจทย์ : จากการอบรมครัง้ก่อนได้เกิดความรู้ความเข้าใจใหมอ่ะไรบ้าง และน าเร่ืองใดไปใช้ปรับเปล่ียนตวัเอง 

 เดมิลกูเคยตกัข้าวครัง้ละเยอะๆ ปัจจบุนัเขาตกัเทา่ท่ีทานได้หมด รู้สกึดีใจท่ีเขารู้จกัใช้ทรัพยากรให้

พอเหมาะพอควรกบัตวัเอง 

 จากการท่ีกลบัไปชวนลกูคดัแยกขยะ ท่ีใช้ล้าง และเอาไปหนีบตากให้แห้ง และเก็บ โดยเฉพาะขยะท่ี

เป็นพลาสติก เชน่ ขวดนม ลกูสนกุ แมก็่รู้สกึดีใจ ได้เห็นลกูท าผา่นความสนกุ และประหลาดใจเมื่อลกู

บอกวา่ “เด๋ียวหนลู้างให้” เพราะเขาท าแล้วสนกุจงึอยากท่ีจะท า 
 

ครูโม : การเป็นพลเมืองโลก เราท าเร่ืองเล็กๆ เร่ืองใกล้ตัว เหน็คุณค่าของส่ิงน้ัน แล้วเช่ือมโยง

กลับมาท่ีคุณค่าของตัวเอง  พ่อแม่เป็นผู้น าพาลูกเข้าสู่ความหมายของสรรพส่ิง เพ่ือรู้จัก 

เข้าถงึประโยชน์และคุณค่าแท้ท่ีมีต่อชีวิตของตน ด้วยกลไกการเรียนรู้ของชีวิต น่ันคือ “หน่ึง

สมอง สองมือและหัวใจ” (Head Hand Heart) เราจะรู้สึกว่าส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง 
 

ส าหรับกิจกรรมในวนันีจ้ะเป็นเวลาคณุภาพของคณุพอ่คณุแม ่อยา่ลืมปลอ่ยให้เป็นไปตามธรรมชาต ิ

ใช้เวลาให้เป็นช่วงท่ีมีความสขุท่ีสดุของพวกเรา 
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กิจกรรม “ปิกนิก” 

คณุพอ่คณุแมเ่ตรียมอาหารว่างมารับประทานร่วมกนั โดยแบง่กลุม่ตามฐานออกแบบการเลน่ บางครอบครัว

อาจจะชวนลกูท าอาหารหรือชว่ยกนัเตรียมอาหารมาเผ่ือเพ่ือนๆ ในกลุม่  

  

 



5 
 

โครงการห้องเรียนพอ่แมไ่ทยพาณิชย์      

 
 

“เวลาคณุภาพกบัลกูรักในยคุ 4.0 ครัง้ที่ 6 : เวลาของเราเป็นเวลาคณุภาพ”  

กิจกรรม “ฐานการเล่น” 

ลกูๆ เลน่เวียน “ฐานการเลน่” 3 ฐาน ท่ีกลุม่พ่อแมช่ว่ยกนัออกแบบการเลน่ท่ีสง่เสริมพฒันาการส าหรับลกู 

กลุ่ม 1 : กิจกรรม  “หนูน้อยช่วยนางฟ้า” 

สถานที่จัดกิจกรรม  ในห้องเรียน 

วิธีการเล่น 

 นางฟ้าท่ีโดนหมี 3 ตวัรังแก ขอให้เด็กๆ ชว่ยไปหยิบการ์ดมาจากบ้านท่ีมีหมีเฝา้อยู่มาให้นางฟ้า  

 

 

 

 

 

 
 

 เดก็ๆ ต้องระวงั ไปแบบเงียบๆ ไมใ่ห้หมีต่ืน 
  

 เดก็ๆ หยิบของอะไรก็ได้ท่ีมีสีชมพมูาคนละ 1 ชิน้ 
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กลุ่ม 2 : กิจกรรม “คู่หูคู่ฮา” 

สถานที่จัดกิจกรรม สนามเดก็เลน่อนบุาล 

อุปกรณ์  ท่ีหนีบผ้า   การ์ดจบัคู ่ เหรียญทอง 

วิธีการเล่น 

 จบัคู ่พ่ีโตกบัน้องเล็ก   

 เดนิวิบาก 

o ตกัทรายใสภ่าชนะ และชว่ยกนัหิว้ภาชนะนัน้เดนิมาเป็นคู ่

o เดนิผา่นอปุสรรคท่ีก าหนด เชน่ เดนิขึน้ลง  

 

 

 

 

 

 

 หยิบการ์ดคนละ 1 แผ่น เพ่ือน าไปจบัคู ่
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 เดนิลอดอโุมงค์เพ่ือน าการ์ดไปจบัคู ่โดยผา่นอปุสรรค คือ ปีนเชือก ปีนท่ีสงู 

 

 หยิบการ์ดจบัคูท่ี่ถกูต้อง สง่ท่ีจดุ start เพ่ือรับเหรียญทองเป็นรางวลั 

 

 

 

 

 

 

 
  

กลุ่ม 3  : กิจกรรม “หนูน้อยน่ารักพทัิกษ์โลก” 

สถานที่จัดกิจกรรม  ลานทราย 

อุปกรณ์ ขยะประเภทตา่งๆ เชน่ ขวดพลาสตกิ กระป๋องน า้อดัลม กลอ่งนม ถงุพลาสตกิ เชือก เป็นต้น 

วิธีการเล่น 

 การเลน่จะเลน่ร่วมกนัเป็นทีมเดียวกนั  มีทัง้พี่และน้อง ให้เดก็ๆ ดแูลกนัเอง 
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 ให้เดก็ๆ เดนิหาขยะ ซึง่จะมีทัง้ซอ่นอยู่บนต้นไม้ ให้เดก็ปีนขึน้ไปเอา และฝังทราย  
 

 น าของท่ีค้นหาได้ไปแยกขยะให้ถกูประเภท 

 
 เม่ือเลน่เสร็จจะให้เดก็ๆ ยืนล้อมวงจบัมือกนั เพ่ือให้เดก็ๆ ได้กลา่วช่ืนชมกนัและกนั หรือพดูอะไรก็ได้ 

อาจจะช่ืนชมตวัเอง หรือคนอ่ืนก็ได้   
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สรุปการเรียนรู้ (KM)  
 

สะท้อนและสรุปการเรียนรู้ตามกลุม่ท่ีออกแบบฐานการเลน่ 

โจทย์ :  

1. ความรู้สึกจากการจัดกิจกรรมการเล่นให้เดก็ๆ 

2. กิจกรรมที่เดก็ๆ ท าบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม่ อย่างไร 

3. วันนีเ้ป็นเวลาคุณภาพหรือไม่ อย่างไร ช่วงจังหวะไหนเป็นเวลาคุณภาพ 

4. เวลาคุณภาพเช่นนี/้กิจกรรมนีส้อนอะไรเรา หรือสิ่งที่เป็นคุณค่าของห้องเรียนพ่อแม่คืออะไร 
 

กลุ่ม 1 : กิจกรรม  “หนูน้อยช่วยนางฟ้า” 

 
 

ความรู้สึกจากการจัดกิจกรรมการเล่นให้เดก็ๆ  

ความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ ณ วนันีท่ี้เดน่ชดัท่ีสดุ จะเป็นชว่งการเตรียมของ หรือชว่งเดก็ๆ เลน่ฐานก็ได้  

 รู้สกึงง เดก็กลวัหมีมากกวา่ท่ีเราคดิ  

 ประหลาดใจ เด็กเข้าใจโจทย์ได้ดีจากนิทาน ตอนท่ีบอกโจทย์ว่าอย่าให้หมีต่ืน เขาก็จะหร่ีเสียงลง เรา

เองรู้สึกต่ืนเต้นท่ีเขาเข้าใจ เพราะตอนแรกท าโจทย์มาเป็นนิทาน เราแค่อยากให้มันเล่าง่าย แต่

กลายเป็นวา่ถ้าเราท าให้หมีต่ืน มนัมีพลงัมากกวา่  

 รู้สกึต่ืนเต้น ลุ้นไปกบัเขาวา่เขาจะท าได้ไหม ฟังแล้วเข้าใจหรือเปลา่ ส่ือสารไปแล้วเดก็ๆ คดิได้  
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 รู้สึกประหลาดใจ รู้สึกว่าเขาเก่ง ตอนท่ีเขาตกลงกัน เขาท าได้ เขาท าตามค าสัง่ เขาต้องเงียบๆ แตเ่รา

เองประเมินผลเยอะ เราจงึดวูา่มนัยากไป คือเราอาจคดิซบัซ้อนไป  

 กว่าท่ีเราจะออกแบบตกผลึกกันได้ รู้สึกว่า “เอ๊ะ ไม่แน่ใจ จะออกมาเหมือนท่ีเราคิดมากน้อยแค่ไหน” 

“จะสนกุไหม” “เดก็จะให้ความร่วมมือมัย้” “นา่จะล าบาก” แตพ่อถึงเวลาจริงๆ แล้ว เราชดัเจนในหน้าท่ี

ของแต่ละคนและรู้สึกว่ามนัอ่ิมใจ ดีใจ พอเราได้ลองท า ได้ทบทวน มองจุดท่ีปรับเปล่ียนแก้ไข เราจึง

เปล่ียนจากความรู้สึกสงสยัไม่แน่ใจ มาเป็นความรู้สึกโล่งใจ ข า คิดว่ารอบนีเ้ราจะแกล้งเด็กอย่างไร 

เขาจะตกใจ เขาจะล้มไหม  

 เราอยากรู้ว่าเด็กมีความระมดัระวงัตนตลอดเวลาไหม เราจึงให้โจทย์หมีไปว่าท าอย่างไรก็ได้ให้เด็ก

ระวงัหมี ให้หมีท าท่าหาว ให้ท าท่าง่วง ให้พลิกตวัไปมา แตร่ะหว่างท่ีเล่น ได้เห็นว่าเด็กกลวัจริงๆ หมีมี

การหนัหลงัให้ เพ่ือให้เดก็สบายใจ เพ่ือให้เดก็ลอดรัว้ไปเอง  

 แปลกใจ ว่าท าไมเด็กกลวัหมีได้ขนาดนี  ้ น่าจะเป็นเพราะเขามีจินตนาการเยอะ เราไม่คิดว่าเขาจะ

จินตนาการตามเราไปได้ไกลขนาดนี ้พอบอกว่าน่ีคือ “หมี” นะ เขาก็กลวัหมีจริงๆ และคิดว่าต้องช่วย

นางฟ้าจริงๆ พอนางฟ้าบอกว่าจะเสกให้หมีมองไม่เห็น เขาก็เช่ือว่าหมีมองไม่เห็นจริงๆ ท าให้เขา

สามารถเดนิผา่นหมีไปได้  

 เรากระตุ้นเขาไป ตอนเราให้โจทย์ แววตาเขาอยากชว่ยนางฟ้าจริงๆ และเขารู้สึกว่าเขาท าได้ เขามีพลงั

ทางสายตา และคนท่ีอายโุตนิดหนึง่ (ประมาณ 4 ขวบ) เขาเข้าใจนิทาน เข้าใจเหตผุล เข้าใจว่านางฟ้า

ต้องการความชว่ยเหลือและพี่หมีมายืนกระตุ้นอยูด้่านหลงั สง่เสียง “แฮร่ๆ” แล้วเด็กเขารู้สึกว่าเขาต้อง

จดัการหมีให้ได้ โจทย์ท่ีเราเอามามนัชา่งไปกระตุ้นจินตนาการของเด็ก แล้วให้เดก็แสดงออกมา 

 อยากชว่ยให้เดก็ๆ ผา่นจดุๆ หนึ่งไปได้ ท าอย่างไรก็ได้ให้เขารู้สึกสบายใจ เด็กกลุ่มสดุท้ายเป็นกลุ่มท่ีมี

เด็กเล็กเยอะ และกลวัหมีทกุคน ท าอย่างไรก็ได้ให้เขาไปอีกขัน้หนึ่ง ไม่จ าเป็นว่าต้องไปถึงจุดไหน แต่

ให้มนัผา่นไปแคน่ิดหนึง่ก็ยงัดี 

 
กิจกรรมที่เดก็ๆ ท าบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม่ อย่างไร 

 เปา้หมายกิจกรรม คือ กาย ใจ ปัญญา  คือ 

- กาย ให้เดก็ได้หยิบของ ต้องเคล่ือนไหวเงียบๆ ระวงัไมใ่ห้โดนกระดิง่  
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- ใจ คือ ใจมีความกล้าหาญ บอกเขาว่านางฟ้ามาบอกว่าเพ่ือนยงัมาไม่ถึง ติดอะไรอยู่ ใครอยาก

อาสาไปชว่ยเพ่ือนบ้าง มีเดก็โตอาสาไปให้ อยากชว่ยเหลือน้องตวัเล็กๆ หยิบการ์ดมาเผ่ือด้วย เด็ก

มีพัฒนาการทางอารมณ์ พอไปหยิบการ์ดได้ เขารู้สึกภูมิใจ คนท่ีได้ช่วยเหลือเพ่ือนๆ ก็รู้สึกดี ท่ี

ส าคญัเขามีความมุง่มัน่ คือ ครัง้แรกเขาเดนิมาแล้วเขาต้องถอยไปตัง้หลกัก่อน จะไม่มัน่ใจเท่าไหร่ 

พอรอบสองดวูา่พ่ีหมีไมท่ าอะไร เขาจงึกล้าและมัน่ใจมากขึน้ 

- ปัญญา คือ เขาต้องใช้ความคดิ ต้องระวงัพี่หมีต่ืน เขาจะเคล่ือนไหวกนัอย่างเบามาก บางจงัหวะก็

หยดุนิ่งไม่เคล่ือนไหว คอ่ยๆ คลานไป พอเห็นหมีแล้วเขาหยดุ พอหมีขยบัเขาจะหยดุ เขาหยดุเอง

โดยท่ีเราไมต้่องมีค าสัง่อะไรเลย เขาต้องคดิวา่เขาจะลอดหรือจะข้ามเชือกไปดี นอกจากนี ้เขาต้อง

มีสมาธิฟังโจทย์ แล้วไปหาของให้ถกูต้อง มีครัง้แรกท่ีเราบอกวา่ให้ไปหยิบของอะไรได้ รู้สึกว่าโจทย์

กว้างไป ไมไ่ด้โฟกสั เดก็ๆ หยิบของตามกนัหมดเลย แตพ่อครัง้ตอ่ไปเปล่ียนโจทย์ ให้เด็กๆ หาของ

ท่ีมีสีแดง พอเปล่ียนโจทย์ ให้หาของท่ีมีสีแดง ทกุคนวิ่งไปหาสีแดง ไมว่อกแวก เขาโฟกสัได้ 

 หากจะประเมินผลจากกิจกรรม คือ เราเข้าใจเร่ืองการส่ือสาร คือ เราตัง้โจทย์เป็นนิทานแล้วเข้าถึงเด็ก

ทกุคน ท่ีเหลือเดก็จะไปใสจ่ินตนาการเพิ่มเตมิตอ่ แตเ่ราต้องเลือกวิธีการให้เหมาะสมกบัช่วงวยั เด็กทกุ

คนเข้าใจนางฟ้ากบัหมี เดก็เล็กท่ีพดูไมไ่ด้ ส่ือสารไมไ่ด้แตเ่ขาก็เข้าใจ เพียงแตไ่มไ่ด้ท าตามเทา่นัน้เอง  

 กิจกรรมนีอ้าจจะง่ายมากส าหรับเด็กโตเพราะเด็กโต 5 – 6 ขวบขึน้ไป ไม่มีใครกลวัหมีเลย แตเ่ด็กท่ี

กลัวหมีส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเล็กประมาณ 3 ขวบ เขาไม่กล้าเดินมาเลย อาจเป็นเพราะเด็กเล็กมี

จินตนาการมากกวา่เดก็โต โดยเฉพาะเดก็เล็กๆ ภาพในหวัของเขาอาจจะไมเ่หมือนภาพของเรา 

 เป็นธรรมชาตขิองเดก็โต เม่ือเขาท าภารกิจเสร็จกลบัมา เขามีความภูมิใจมาก นางฟ้าจะให้ก าลงัใจว่า

เก่งมาก รู้สกึวา่เดก็โตจะเข้าใจและเลน่ได้ง่ายกวา่ 

 พยายามพดูช่ือเขา เพราะว่าถ้าเราพดูช่ือเขา เหมือนเราจ าเขาได้ เขาจะมาช้ามาเร็วหรือไม่ท า เราพูด

ช่ือเขาหมด “อยูต่รงนีดี้แล้วลกู ไมเ่ป็นไรคะ่ เด๋ียวให้นางฟ้ามาช่วย เด๋ียวได้คทา ได้การ์ดมาช่วยเพ่ือน” 

ดกิูริยาหรือสีหน้าของการท่ีเขาได้ถูกเรียกช่ือแล้ว “ฉันน่ีไง ฉันเลย” เขาจะมีความภูมิใจ แม้ว่าจะดู

เล็กน้อย แคไ่ปหยิบของ ระวงัหมี ข้ามรัว้ ดเูล็กน้อย แตเ่ขารู้สกึวา่เขาได้ชว่ยกนั 

พี่เลีย้ง : มีเดก็หลายคนไมไ่ด้เข้าร่วมเลน่เลย คณุแมรู้่สกึอยา่งไรบ้าง 
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 เราต้องเข้าใจเขา เราอยากเข้าไปหาเขา แตเ่ราเห็นว่าคณุแม่อยู่กบัน้องแล้ว คิดว่าเขาไม่ได้ต่อต้านเกม 

แตค่ดิวา่ชว่งวยัของเขาไมเ่หมาะกบักิจกรรมของเรา เขาอาจจะง่วงมา หิวมา อาจจะไมพ่ร้อมท่ีจะเลน่ 

 เราไม่ได้วางแผนไว้ว่าถ้าเด็กไม่เล่นจะท าอย่างไร เราคิดแต่สถานการณ์ท่ีเด็กเล่น เด็กหยิบของมาผิด 

เด็กปีนไม่ได้ แต่เราไม่ได้มีแผนว่าเด็กไม่เล่น ไม่ให้ความร่วมมือ แม้ว่าเด็กไม่เล่น เราก็อยากให้เขา

เข้าใจ จึงส่งคทาให้เขาเล่นแทน พอเขาได้คทาเหมือนเขาได้พลงัพิเศษ ความมัน่ใจจะมา นางฟ้าบอก

วา่ได้คทาแล้วท าให้หมีมองไมเ่ห็นอีกเลย หมีหลบัหมดแล้วเขายิ่งมัน่ใจใหญ่ 

 
 

วันนีเ้ป็นเวลาคุณภาพหรือไม่ อย่างไร ช่วงจังหวะไหนเป็นเวลาคุณภาพ 

 เราใสใ่จเขามากขึน้ มีเวลาให้เขามากขึน้ ได้คยุได้เลน่กนัมากขึน้  

 เราคดิถึงเขา เราเลือกวิธีส่ือสารกบัเขา เราเตรียมอปุกรณ์ท่ีคดิวา่เข้าถึงเขา แล้วเราสงัเกตและด ูตัง้เปา้

ว่าเราจะท าสิ่งนีแ้ล้วลกูเราจะท าอย่างไรตอ่ หรือเราคิดเกมแบบนีแ้ล้วถ้าเด็กเข้าใจแล้วจะท าอะไร ถ้า

เด็กไม่เข้าใจแล้วเขาจะท าอะไร เล่นเสร็จตอ่รอบแล้วเรามาคยุกนั ปรับเปล่ียน ค าว่าคณุภาพ คือ เรา

ท าให้มนัเข้มข้น เพ่ือเดก็จริงๆ ไมไ่ด้ปลอ่ยเลยไป  
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 ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ให้เหมาะกับเด็ก เราปรับท่ีตัวเอง ไม่ได้ปรับท่ีเด็ก ยอมรับความเป็น

ธรรมชาตขิองเขา ไมเ่ลน่ก็ไมเ่ลน่ ปรับให้เขารู้สกึสนกุท่ีสดุ เลน่แล้วรู้สกึเป็นหนึง่เดียวกบักิจกรรม  

 โดยปกติแล้ว ลูกจะอยู่กบัไอแพด/มือถือ แตต่ัง้แต่เม่ือคืนท่ีเตรียมของ ซือ้ไส้กรอกมาหัน่กัน หรือตอน

เช้า เขาพยายามต่ืนมาตอนตี 5 คร่ึงเพ่ือช่วยเราท า ซึ่งปกติแล้ว ทุกเช้าพอต่ืนขึน้มาจะถามว่า “แม่จ๋า 

วันนีจ้ะได้ดูการ์ตูนอะไร” ดังนัน้ การท่ีเขามาท ากิจกรรมแบบนี ้แล้วไม่เรียกหาไอแพดหรือมือถือ 

เรียกวา่ “ใช”่  

 เม่ือวานเราชวนเขา วา่วนันีม้าท ากิจกรรมกบัเพ่ือนๆ มาเจอกบัแม่ๆ  ท่ีโรงเรียนนี ้แล้วชวนเขาไปซือ้ขนม

มาแบ่งเพ่ือนๆ กัน เขาเป็นคนคิดว่าจะเอาขนมอนันีไ้ปดีไหม อนันีเ้ด็กๆ ชอบ หรือแบบไหนท่ีเด็กไม่

ชอบ เป็นการวางแผนเม่ือวาน คณุภาพของเราคือ เขาสนใจในสิ่งท่ีเราชวน พอมาแล้วรู้สึกว่าเขาให้

ความร่วมมือในการเลน่ ปกตลิกูจะไมค่อ่ยเลน่กบัใคร คอ่นข้างระวงัตวัเอง เขาจะเล็งก่อน เล็งนานมาก 

ก่อนหน้านีแ้ม่จะคอ่นข้างเครียด พยายามผลกัให้เขาไป จนมาฟังครูหม่อม เราจึงหยดุ เพราะอาจจะ

เป็นธรรมชาติท่ีเขาจะระวงัตวัเป็นพิเศษ เราต้องรอเขาพร้อมก่อน “เขาอาจจะพร้อมช้านะ” อาจจะ

ค่อยๆ ไป แต่วนันี ้เขาให้ความร่วมมือในการเล่น เม่ือกีถ้ามเขาว่า “สนุกไหม” เขาบอกว่า “สนุก ดีท่ี

ได้มา” ... วนันีเ้ป็นเวลาคณุภาพของเราจริงๆ 

พี่เลีย้ง : จากท่ีฟังคณุแม่เล่า เด็กไม่ได้มีความสุขแค่ตอนท่ีท ากิจกรรม เขามีความสขุตัง้แตต่อนท่ีช่วยคณุแม่

เลือกของ เพราะวา่วินาทีท่ีเลือกของ ลกูอยูก่บัแม ่แมอ่ยูก่บัลกู เราคดิเร่ืองเดียวกนัอยู่ เปา้หมายเดียวกนั ว่าเรา

จะท าสิ่งนัน้ด้วยกนั ไมมี่ท่ีไหนสนกุเทา่กบัอยูก่บัพ่อแม ่และเป็นชว่งเวลาท่ีตวัและใจอยูด้่วยกนั 

 
เวลาคุณภาพเช่นนี/้กิจกรรมนีส้อนอะไรเรา หรือสิ่งท่ีเป็นคุณค่าของห้องเรียนพ่อแม่คืออะไร 

 ตวัเองปรับทศันคติตวัเองไปเลย เดิมเราคิดว่าสิ่งท่ีเราคิดนัน้ถกูเสมอ อยากให้ลกูเป็นแบบนี ้อยากให้

ลูกเข้มแข็ง อยากจะให้มีความมุ่งมั่นพยายาม จนเรามาเรียนรู้ท่ีน่ี ครูหม่อมให้เราเรียนรู้อารมณ์

ตนเองว่าเราเป็นอย่างไร เร่ิมจากต้องปรับอารมณ์ของตวัเองก่อน จากเดิมท่ีคิดว่าถ้าลูกขึน้แล้วเรา

จะต้องหยดุให้ได้ เราเปล่ียนใหม่ เช่น พดูซ า้ๆ ท าตวัเองให้เย็นลง แล้วมนัเห็นผลกลบัมาชดัเจน เรา

คอ่ยๆ ฝึกมาเร่ือยๆ คอ่ยๆ ฟังเขา ไม่พูด ปรับอารมณ์ตวัเอง ปรับความคิดตวัเองใหม่ ใจเย็นลง แล้ว

เรารู้สึกว่าเรากลบัมาดีขึน้ ลกูเราอารมณ์ดีขึน้จริง เขาเข้าใจเราด้วย หมายถึงว่าพอเรานิ่งปุ๊ บ เขาจะรู้

แล้ววา่เราเร่ิมไมพ่อใจ เราไม่ได้โมโหเขา ไม่ได้สอนเหมือนเม่ือก่อน พอเรานิ่ง เขาเร่ิมนิ่ง สิ่งท่ีได้ตัง้แต่



14 
 

โครงการห้องเรียนพอ่แมไ่ทยพาณิชย์      

 
 

“เวลาคณุภาพกบัลกูรักในยคุ 4.0 ครัง้ที่ 6 : เวลาของเราเป็นเวลาคณุภาพ”  

มาเรียน คือ เราปรับอารมณ์ตวัเองได้ทนั เหมือนเรารู้เท่าทันอารมณ์ตวัเอง ถ้ารู้ว่าไม่ไหว เราก็เดิน

ออกไป มีบางครัง้ท่ีหลดุแตห่ลดุน้อยลง ท าให้ลกูเราใจเย็นขึน้ ผลท่ีเราได้กลบัมาคือ เขาเข้าใจเรา เขา

จะรู้วา่เราโกรธแล้วเขาจะท าดีใส ่เขาจะรู้วา่เราเร่ิมท่ีจะไมส่บายใจแล้ว  

สิ่งท่ีเห็นได้ชดัคือ อาทิตย์ท่ีผ่านมาตวัเองไม่สบาย ไปเท่ียวซาฟารีเวิล์ดกับธนาคาร แล้วอากาศร้อน

มาก พอกลบัมาแล้วไม่สบาย ลูกเข้ามาถามว่า “แม่กินยาหรือยัง” เขาเอามือมาอังท่ีหน้าผาก แล้ว

คอยปลอบใจ “เด๋ียวก็หายนะ ถ้าไม่หายเด๋ียวไปหาหมอกนั” มนัคือค าพดูเรา ได้สะท้อนกลบัมาหมด 

ลกูท าเหมือนท่ีเราท ากบัเขาเวลาท่ีเขาป่วยเลย แล้วเขานัง่เฝา้ ... การท่ีเราใจเย็นลง ได้ผลมาก จริงๆ 

 เอาเร่ืองลูกไปแชร์กับเพ่ือน เขาถามว่าท าไมต้องเลีย้งลูกอย่างนี ้ยากจงั ท าไมต้องเยอะแยะอย่างนี ้

ด้วย มนัดีอยูแ่ล้ว ... แตเ่ราต้องเรียนรู้ รู้แล้วไม่ท าก็ได้ แต่พอท าแล้วได้ผลกลบัมาดีท่ีสดุ คือ ตวัเรากบั

ลูก เราแค่เปล่ียนวิธีมอง เปล่ียนวิธีเข้าใจธรรมชาติของลูก วิธีการรับมือ พอเรามองเขาอย่างเป็น

ธรรมชาตมิากขึน้ เรารู้เองโดยธรรมชาติว่าแล้วมนัจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะกิจกรรมวนันี ้เรารู้เลยว่า

เรามองทกุอยา่งเป็นธรรมชาต ิและจะรับมือกบัธรรมชาติได้อย่างไร และเราจะมีสารพดัวิธีท่ีไม่ได้เป็น

การเร่ิมต้นจากเราอยากให้มนัเป็น แตเ่ป็นวิธีท่ีเราคิดว่ามนัรับมือกบัธรรมชาตินีอ้ย่างไร แคเ่ปล่ียนวิธี

มอง วิธีเข้าใจ วิธีลงมือท า มนัสอดคล้องและเหมือนกัน คือ ตอนเห็นน้องลงไป ไม่ให้ความร่วมมือ 

“ลูกฉันน่ีนา” แต่ความรู้สึกเรา เราใจเย็นกับสถานการณ์ได้ มีกล่องเคร่ืองมือว่าสถานการณ์อย่างนี ้

ธรรมชาตอิยา่งนี ้มีอะไรได้บ้างท่ีท าให้เป็นอยา่งนี ้แล้วเราเลือกวิธีท่ีจะใช้ ครัง้แรกอาจจะไม่ได้ผลก็ไม่

เป็นไร ลองใหม่ เม่ือก่อนถ้าลูกไม่ได้เป็นอย่างท่ีเราอยากให้เป็น เราจะมีอารมณ์ตลอดเวลา ซึ่งมัน

ไมไ่ด้แก้อะไรให้ดีขึน้เลย ยงัคงเป็นเหมือนเดมิ      

 พอเรามีอารมณ์ เขาก็จะมีอารมณ์กบัเรา พอเราใจเย็นลง เขาก็จะเลียนแบบสิ่งท่ีเราท า เขาตอบสนอง

ทนัทีทนัใด แตพ่อเราบอกวา่ใจเย็นๆ นะ เดี๋ยวก็หาย เขาก็จะเย็นลง 

 ปกตเิป็นคนใจเย็น เดด็ขาด ตัง้แตเ่ช้าจรดเย็นจะมีเร่ืองให้โมโหได้ไม่ก่ีอย่าง แล้วเราจะเครียดมาก พอ

ได้ฟังของอาจารย์หมอประเสริฐ หรือของครูหมอ่ม “ถ้าหิวก็กินเยอะ ถ้าไม่หิวก็กินน้อย” “ถ้าอร่อยก็กิน

เยอะ ถ้าไม่อร่อยก็กินน้อย” ลกูตอบว่า “ไม่กิน ไม่อร่อย” เราก็จะตามสบายลูก คือ ถ้าลกูมีความสุข

กับการได้กินและเขาอยู่ได้ก็คงต้องปล่อยเขา แต่จะถามเขาว่า “โตขึน้อยากเป็นอะไร” เขาบอกว่า 

“อยากเป็นเจ้าหญิง” แม่ถามตอ่ว่า “รู้ไหมเจ้าหญิงตวัสูงแค่ไหน” เขาบอกว่า “อย่างน้อยต้องสูงเท่า

พ่อ” แม่ถามว่า “ท าอย่างไร” เขาบอกว่า “ต้องกินไข่เยอะๆ กินนมเยอะๆ กินทกุอย่างเยอะๆ” จะถาม
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เขาว่า “แล้วท าไหม” คือถามในมุมของคณุแม่ ไม่ได้ลดความพยายามท่ีจะผลกัดนัให้อ่ิม คณุแม่ใจ

เย็นขึน้ สิ่งท่ีจะไปปรับใช้กบัเขา คือ เขาเป็นเดก็ท่ีอารมณ์เร็ว ใจร้อน ขีง้อน และส่วนใหญ่จะเป็นแนวท่ี

ชอบสตูรส าเร็จ ไมช่อบพยายาม ชอบกระโดด นัน่คือธรรมชาติเขา เขาไม่ชอบท าทีละอย่าง ดงันัน้ สิ่ง

แรกท่ีท าคือ คอ่ยๆ ให้เขาลองท า แล้วให้ค าชมเขาไปเร่ือยๆ  

 
กลุ่ม 2 : กิจกรรม “คู่หูคู่ฮา” 
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เวลาคุณภาพเช่นนี/้กิจกรรมนีส้อนอะไรเรา หรือสิ่งท่ีเป็นคุณค่าของห้องเรียนพ่อแม่คืออะไร 

 ตวัเองมองวา่พอ่แมท่กุคนมีคณุภาพอยูแ่ล้วในตวัเอง เพียงแตค่อร์สนีท้ าให้ถกูเจียระไนกลายเป็นเพชร 

ท าให้พวกเราดีขึน้ คอร์สนีบ้อกเราวา่การเป็นพอ่แมท่ี่ดีต้องท าอยา่งไร 

 ห้องเรียนพ่อแม่เป็นการเรียนรู้การเป็นพ่อแม่ท่ีดีผ่านการลงมือปฏิบตัิ ไม่ใช่การเรียนรู้เพียงทฤษฎี จึง

ท าให้เราเข้าใจจริง ท าเป็นจริงๆ และเห็นผลจริง ได้เห็นวา่ลกูท าได้ เป็นการมองเห็นลกูจริงๆ  

พี่เลีย้ง : จากเม่ือก่อนเราจะมองแตว่่าลกูเราท าอะไรได้หรือไม่ได้ แล้วเราก็บอกลกูว่าลกูควรท าอย่างนี ้ๆ  สิ แต่

เท่าท่ีฟังคณุพ่อคณุแม่บอกมา ภาพตรงนีเ้ปล่ียนไป กลายเป็นเราสงัเกตว่าเขาท าได้แล้วหรือยงั ถ้าท า

ได้เขาท าได้แคไ่หน แล้วเราจะท าอย่างไรกบัเขา แทนท่ีจะเป็นการมองลกูเป็นอีกคนหนึ่ง แต่ตอนนีเ้รา

ปรับเข้าหากนั จนเราพอจะรู้แล้ววา่เราจะแนะน าหรือจะท าอยา่งไรจงึจะพอดี เม่ือก่อนเราจะมองว่าเรา

เป็นผู้ใหญ่ เขาเป็นเดก็ แตต่อนนีค้วามสมัพนัธ์นีเ้กือบจะเสมอกนัแล้ว ไมใ่ชร่ะบบสัง่การกนัอีกแล้ว  

 เม่ือก่อนไมเ่คยชมลกูมากมาย แตพ่อมาย้อนคดิวา่เวลาคนอ่ืนชมเรา เรายงัรู้สึกดี พอได้ลองกลบัไปชม

ลกูบ้างในเหตกุารณ์เดียวกนัด้วยใบหน้ายิม้แย้ม ลูกเขาก็ตอบกลบัมาในลกัษณะเดียวกัน และเขายิม้

ให้เราอยา่งมีความสขุ เขาแสดงให้เห็นวา่เขาเอาใจใสพ่อ่แมด้่วยเหมือนกนั 

 ห้องเรียนพ่อแม่ท าให้เช่ือมั่นในค าพูดท่ีว่า “ครอบครัวเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีดีท่ีสุด” มากขึน้ และเราจะ

พยายามท าครอบครัวออกมาให้ดีท่ีสดุ เพ่ือผลดีท่ีเกิดขึน้กบัลกูของเราเอง 

 ได้น าเร่ืองราวในห้องเรียนพ่อแม่ไปแบง่ปันกบัเพ่ือนด้วย เพ่ือให้เขาสามารถน าไปปรับใช้กบัครอบครัว

ของเขา 

พี่เลีย้ง : เราบอกว่าเราอยากให้ลกูเราอยู่ในสงัคม สิ่งแวดล้อม บรรยากาศท่ีดี แตค่วามเป็นจริงเราไม่สามารถ

เอาลกูหนีไปได้ อย่างไรก็ต้องเจอ ดงันัน้ เราต้องท าเท่าท่ีเราท าได้ เท่าท่ีเรารู้ และอย่างน้อยรอบๆ เรา 

ใกล้ๆ เรา เขาจะคอ่ยๆ เข้าใจ และผลดีสง่กลบัมาท่ีลกูเราเอง เป็นการฉีดวคัซีนให้ลกูเราเอง 

 ลกูรับรู้ถึงการความตัง้ใจของพ่อแม่ ลกูเคยถามกลบัมาว่าท่ีเราท าอย่างนีก้บัเขา ใช่ท่ีครูหม่อมสอนมา

หรือไม่ เขารับรู้ไวมาก และปรับตัวไวมาก หากเราเผลอสติ หลุดไป เขาจะตอบสนองกลับมาทันที

เหมือนกัน สติจึงเป็นเร่ืองส าคัญมาก เราต้องกลับมาท่ีตัวเองว่าเราก าลังท าอะไร มันจะเกิดการ

พิจารณาไตร่ตรองเองโดยอตัโนมตั ิ  
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กลุ่ม 3  : กิจกรรม “หนูน้อยน่ารักพทัิกษ์โลก” 
 

 
 

 

 

 



18 
 

โครงการห้องเรียนพอ่แมไ่ทยพาณิชย์      

 
 

“เวลาคณุภาพกบัลกูรักในยคุ 4.0 ครัง้ที่ 6 : เวลาของเราเป็นเวลาคณุภาพ”  

เวลาคุณภาพเช่นนี/้กิจกรรมนีส้อนอะไรเรา หรือสิ่งท่ีเป็นคุณค่าของห้องเรียนพ่อแม่คืออะไร 

 เราเรียนรู้พร้อมลูก และลกูเรียนรู้จากสิ่งท่ีเราปฏิบตัิกับเขา เราใส่ใจลูก เราได้มองตาเขา ลูกมองเรา 

เราไมไ่ด้ไปสนใจอยา่งอ่ืน เราเห็นเขาจริงๆ  

 ได้มาสมัผสั มาเห็นเองกบัตาตวัเอง ได้ข้อพิสจูน์วา่ลกูเป็นอยา่งไรจริงๆ 

 ไมใ่ชค่ณุพอ่คณุแมท่กุคนท่ีอยากได้เวลาคณุภาพแล้วจะได้โอกาสมีเวลานัน้ บางคนติดงาน บางคนอยู่

ไกลกบัลกู ดงันัน้ วนันีเ้ป็นโอกาสท่ีดีท่ีคณุพ่อคณุแม่ได้มีเวลาคณุภาพกบัลกู ได้ปล่อยให้ลกูได้ท าตาม

ศกัยภาพของตัวเอง และแม่มีโอกาสให้ลูกท าสิ่งท่ีเขาอยากจะท า ลูกรู้สึกปลอดภัยท่ีได้ท าอะไรๆ 

เพราะทกุอยา่งถกูเตรียมพร้อมมาอยา่งใสใ่จ ท าให้เขามัน่ใจ 

 มีน้องคนหนึง่พยายามเอือ้มหยิบของ แล้วหยิบไม่ถึง เราถามว่าเขาต้องการให้ช่วยไหม เขาบอกว่าเขา

ขอพยายามเองก่อน เขาเอือ้มไม่ถึงจริงๆ เราถามเขาอีก เขาจึงขอเราว่าช่วยอุ้มเขาได้ไหม แล้วให้เขา

หยิบเอง พอเขาหยิบของได้ เขาดีใจ เขาเกิดความภมูิใจท่ีได้ท าเอง 

 สว่นหนึง่ท่ีเดก็ได้คือ ตอนท่ีเดก็เลน่เสร็จ และเราจะปลอ่ยเดก็ออกไปจากฐาน เราบอกเขาว่า “เด็กๆ ทกุ

คนเป็นหนนู้อยน่ารักทกุคนเลย คณุพ่อคณุแม่ทัง้หมดปรบมือให้เขาหน่อย” ผมว่าเขารู้สึกพอง อ่ิมเอม

ใจมาก เพราะวา่ในความเป็นจริงของท่ีบ้าน เราจะไปปรบมือเฉพาะบ้านเรา แตเ่ราอาจจะไม่ได้ปรบมือ

อยา่งนี ้ท่ีน่ีทกุคนนัง่ล้อมวงกนั แล้วบอกวา่คณุพอ่คณุแมท่กุคนปรบมือ เขาก็ดีใจ ภมูิใจ 

 ระหว่างจัดกิจกรรมเรามีการปรับเปล่ียนกิจกรรมบางอย่าง เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เราปรับ

วิธีการเลน่ตามสถานการณ์ ยืดหยุน่ให้เหมาะสม และได้จดัการกบัเฉพาะหน้า คนท่ีคมุเกมไม่ใช่พ่อแม่

ท่ีช่วยกันออกแบบมา เม่ือเด็กมาและต้องปรับเปล่ียนเกม ทัง้ตวัเด็กท่ีเป็นผู้ เล่นก็ช่วยกันปรับเปล่ียน

เกมให้สนกุมากขึน้ 

พี่เลีย้ง : เป็นการเรียนรู้ท่ีจะยืดหยุ่น และปรับเปล่ียน เรียนรู้และลงมือท าไป แม้ว่าการท าแต่ละครัง้จะไม่

สมบรูณ์แบบ แตก็่ได้เรียนรู้จากการท า 

 ได้คณุคา่ด้านจิตใจ เห็นเดก็ๆ สนกุ รู้สกึอ่ิมเอมใจ เดก็ๆ ได้เรียนรู้การอยูร่่วมกนักบัเพ่ือนๆ  

 เรามีความสขุใจท่ีเดก็ๆ สนกุ มีความสขุ เขาได้เลน่ และมีความรู้สอดแทรกให้เขา 

 ตวัเองได้ประสบการณ์ เช่น การปรับแผน การยืดหยุ่น การพูดคุยกับเด็กๆ คนอ่ืนท่ีไม่ใช่ลูกเรา พูด

อยา่งไรจงึจะจงูใจเขาได้ เวลาเขาเลน่สนกุอยู ่เราจะรวมเขาอยา่งไร เราท าแล้วเราได้เห็นพลงัในตวัเอง 
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 การลงมือท า ท าให้เราได้เรียนรู้ ไมว่า่จะได้ผลอยา่งไร ก็ท าให้เราได้ประสบการณ์ ไมมี่ถกูผิด  

 ได้รู้จกัการท าของเลน่จากของเหลือใช้มาท าให้เกิดคณุคา่ 

 นอกจากเรามาสร้างประสบการณ์ให้ตัวเองแล้ว เรายงัสร้างประสบการณ์ให้เด็กไปด้วยไม่มากก็น้อย 

เดก็ๆ ดเูราอยู ่และเขาได้ซมึซบัไปด้วย  

 กิจกรรมท่ีเดก็ๆ มาท า เหมือนเป็นหลกัสตูรนอกห้องเรียน เป็นสิ่งท่ีในหนงัสือสอนไม่ได้ เช่น ได้ฝึกเร่ือง

ความสามคัคี เขาต้องเรียนรู้ด้วยการลงมือท าด้วยตวัเอง 

 เราก าลงัสร้างภมูิคุ้มกนัให้ลกูแบบไมด่ตูัง้ใจจนเกินไป 

 รู้สกึวางใจ หวัใจพองโต เช่ือในลกูเรา ยกตวัอย่างเช่น น้องเซน อาย ุ 2 ขวบคร่ึงแตส่ามารถดแูลตวัเอง

ได้บ้างแล้ว ผู้ ใหญ่ในบ้านของน้องพยายาม empower ยกย่องชมเชยน้องอยู่ตลอด ท าให้เราเห็นแล้ว

วา่เปิดพืน้ท่ีให้ เขาจะดลูกูแบบหา่งๆ ไมป่ระคบประหงมมากเกินไป  

บันทกึการเรียนรู้ 
  

ให้คุณพ่อคุณแม่ทบทวนและเขียนบันทกึถึงตัวเอง 

โจทย์ : “ห้องเรียนพ่อแม่ท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงในการเป็นพ่อแม่ผู้สร้างนักเรียนรู้ท่ีมีอิสระภาพ

ของตัวเองได้อย่างไร” 

 

สะท้อนความรู้สึกในวงใหญ่  

โดย ครูโม 
  

ขอให้สะท้อนสิ่งท่ีเราเขียนถึงตวัเองว่า “ห้องเรียนพ่อแม่ท าให้พ่อแม่เกิดการเปล่ียนแปลงในการเป็นพ่อ

แม่ผู้สร้างนักเรียนรู้ท่ีมีอิสรภาพได้อย่างไร” ห้องเรียนพ่อแม่สร้างการเปล่ียนแปลงอะไรให้กับเรา ในการท่ี

เราไปสร้าง หรือกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงกบัลกูของเรา ให้เป็นนกัเรียนรู้ผู้ มีอิสระได้อย่างไร ... วนันีเ้ราได้

เห็นไหม นกัเรียนรู้ท่ีมีอิสระ  

 ผมเขียนสัน้ๆ ว่า “ขอบคณุนะครับท่ีสร้างเวลาท่ีมีคณุค่า วิธีการพฒันาตวัเองในการเลีย้งลูก ในการ

ดแูลครอบครัว ใจเย็นลง ดีใจท่ีท าได้นะ”  
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 เม่ือได้มาเรียนรู้ถึงค าว่า “EF” และได้มาเปิดหวัตวัเองให้รู้จกัวิธีเลีย้งลกูให้ได้คณุภาพ ได้เรียนรู้วิธีการ

ท าของเล่นจากของท่ีไม่ใช้แล้ว หรือจากของใกล้ตวั สามารถสอนลูกได้ว่าสิ่งใดท าให้เกิดผลอะไร

ตามมาบ้าง และได้รู้จกัการสอน การสงัเกตสิ่งรอบข้าง และตวัเองได้สงัเกตพฤติกรรมของลกูโดยใส่ใจ 

โดยใช้ “ใจ” สงัเกตร่วมกับการมองเห็นด้วยสายตา ท าให้ตวัเองรู้ และเข้าใจความรู้สึก ความต้องการ

หรือความนกึคดิของลกูได้มากขึน้ และได้เรียนรู้ในการเปิดกว้างให้ลกูได้ทดลอง ได้ลงมือท า  

 ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์เพิ่มเติมจากพ่อแม่ท่านอ่ืนท่ีมาแบ่งปัน ชอบตรงนีม้าก เพราะว่าบางอย่าง

เรายงัไมเ่จอ เราจะได้เอาไปใช้  

 ได้รู้จกัการแยกแยะค าพดู ในเร่ืองของอารมณ์ เร่ืองของความคดิ จากเดมิท่ีไมเ่ข้าใจว่ามนัต้องแยกออก

จากกนั ไม่เข้าใจว่ามนัสามารถเอามาสอนลกูให้อยู่กบัอารมณ์ได้ว่าลูกรู้สึกแบบนีม้นัคืออารมณ์อะไร 

และเขาจะจดัการกับอารมณ์แต่ละแบบได้ด้วยระยะเวลามากน้อยแค่ไหนในแต่ละอารมณ์ของเขา 

พอใจกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้หลงัจากท่ีได้มาเรียนท่ีน่ี และเอาไปใช้ร่วมกบัการสร้าง EF ได้เห็นการเปล่ียนแปลง

ของตวัเองท่ีพยายามเย็นขึน้ และเห็นผลการตอบรับจากลกู บางทีแมท่ าน า้หก เขาจะบอกว่า “เด๋ียวหนู

เช็ดให้” เขาไปเอาผ้ามาเช็ดแล้วพดูวา่ “ไมเ่ป็นไรนะ แม ่ทีหลงัระวงันะ” ชดัเจนวา่ได้ไปจากแม ่ 

 รู้สึกดีใจท่ีได้มีโอกาสมาเรียนรู้ท่ีห้องเรียนพ่อแม่ของไทยพาณิชย์นะคะ มีโอกาสได้เรียนรู้ให้ลูกได้

ช่วยเหลือตวัเอง เข้าใจธรรมชาติของตวัเองและของลูกมากขึน้ และได้วางใจในตวัลูกเพิ่มมากขึน้ ได้

เรียนรู้วิธีการคิดในแง่มุมท่ีตา่งออกไปจากท่ีเพ่ือนๆ ได้แบง่ปันกนั และการได้มาท่ีน่ีท าให้ได้มาสมัผสั

ธรรมชาติ รู้สึกสงบ ได้เรียนรู้และใส่ใจในทุกสรรพสิ่ง นอกจากตวัเราเอง ทุกสิ่งท่ีได้เรียนรู้สามารถ

น ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ ไมใ่ชแ่คต่วัทฤษฎีเฉยๆ แตเ่ราน าไปท าได้จริง 

 ในครัง้แรกท่ีรู้ว่ามีโครงการห้องเรียนพ่อแม่ อยากจะสมคัรโครงการนีม้าก เพราะอยากรู้กระบวนการ

การเลีย้งลกูเชิงบวก ท่ีจะท าให้ทัง้ตวัเราเองและลกูมีความสขุและสนกุไปด้วยกนัเป็นแบบไหน เม่ือได้

เข้าโครงการแล้วพบวา่มีหลายอยา่งมากท่ีตวัเองเข้าใจผิด ก่อนนีเ้คยคดิวา่การใช้วิธีการวางแผน บงัคบั

เพ่ือให้ลูกไปในสิ่งท่ีแม่ต้องการเป็นสิ่งท่ีดี โดยไม่ได้เข้าใจในธรรมชาติ ว่าทุกคนมีอิสระในความคิด 

และมีความชอบและความไมช่อบท่ีแตกตา่งกนั แตค่ิดวา่ “ดี” อยากให้ลกูได้เป็นและได้ท า  

พอเข้าโครงการแล้วพบว่าธรรมชาติและตวัตนของลกูตา่งหากท่ีส าคญักว่า อยากให้ลกูมีความสขุต้อง

ให้ลกูได้เลือกในสิ่งท่ีลกูชอบและไม่ชอบเอง ลกูจะเข้มแข็งได้จะต้องให้ลกูก้าวผ่านเวลาท่ีลกูพร้อมทัง้

กายและใจของลูกเอง และการจะให้ลูกรู้จักรับผิดชอบ โดยให้ลูกรู้จักท าหน้าท่ีของตวัเอง จากการ
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ฝึกฝนและการท าต่อเน่ือง ไม่ใช่แบบท่ีแม่พดูๆๆ อย่างนัน้อย่างนี ้และพบว่าเม่ือแม่ใจเย็นลง ลกูจะใจ

เย็นตาม เม่ือแม่มีเหตุผล ลูกจะเร่ิมมีเหตุผลกับแม่เหมือนกัน เม่ือแม่ไม่บงัคบั ผลักดนั ลูกจะเร่ิมมี

ความอยากและความกล้าเกิดขึน้ได้เอง อิสรภาพในการเรียนรู้ของลูกจะเกิดขึน้ได้จากแม่ท่ีเข้าใจใน

ตวัตน ความรู้สึก ธรรมชาติของลกู และยอมรับในตวัตนของลกู ลกูกล้าก็คือกล้า ลกูกลวัก็คือกลวั แม่

เป็นเพียงโค้ชผู้แนะน า แต่ให้ลูกมีอิสระในการเลือกเอง ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้จึงเกิดได้ทัง้ตวัแม่

และลกู แม่รู้สึกว่าปล่อยวางมากขึน้ ลกูผ่อนคลายและกล้าพดูกบัแม่มากขึน้ จะท าสิ่งนีต้อ่เน่ืองตอ่ไป

เร่ือยๆ เหมือนกับพบหนทางและพบเป้าหมายท่ีจะเดินต่อไป พบว่าเราสามารถเลีย้งลูกอย่างมี

ความสขุและสนกุไปด้วยกนัได้ ฟัง ท าความเข้าใจ  

ครูโมคิดว่าวันนีเ้ห็นความเปล่ียนแปลง ทัง้ของคุณพ่อคุณแม่และลูกๆ ครูโมเห็นเขาตัง้แต่ครัง้แรก ครัง้นีเ้ขา

เปล่ียน เขาสงบมากขึน้ ฟังมากขึน้ และมีความมัน่คง เหมือนเขากลบัมาท่ีท่ีเขาคุ้นเคย วางเนือ้วางตวัถกูมากๆ 

เลย อยูใ่นห้องก็เลน่กนัอยูใ่นห้อง ไมไ่ด้วุน่วายอะไร น่ีคือความเปล่ียนแปลงท่ีเห็น ประกอบกบัการท่ีคณุพ่อคณุ

แม่เปล่ียนแปลง การปล่อยวางหรือการวางใจเป็นจุดท่ีท าให้เกิดอิสรภาพในใจเราก่อน คือ เราไม่ถือไว้ 

เราวาง เม่ือเราเป็นอิสระแล้ว ผลคือลกูท่ีเป็นอิสระ ท่ีเขาจะเติบโตไปอย่างท่ีเขาจะเติบโต เป็นอย่างท่ีพ่อแม่เป็น 

ไมไ่ด้เป็นอยา่งท่ีพอ่แมบ่อก น่ีคือท่ีพวกเราเขียนมา บอกตรงนีช้ดัเลย  

“ลูกจะเตบิโตและเป็นอย่างท่ีเราเป็น ไม่ได้เป็นอย่างท่ีเราบอก” 


