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ครอบครวัพลังบวก : ระบบพ่ีเลีย้งในชมุชน 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรปีาต ีหัวหนาโครงการฯ และ ผูอํานวยการศูนยคุณธรรม 

หนาตาของระบบพี่เล้ียงชุมชนเปนอยางไร เปนลักษณะท่ีเราพัฒนาแกนนําพลังบวกข้ึนมา เปนคนของ

ทองถ่ินมีความยั่งยืนจะอยูตรงนี้ ก็คืออาศัยผูนําของทองถ่ินนัน้ ซึ่งอาจจะเปนพี่นอง อสม. อาจจะเปนผูแทน

เปนผูนําของชาวบาน เปนคนท่ีชาวบานเองรัก อบอุน และไววางใจ  

สรางความสามารถของแกนนําพลังบวกนี้มีข้ึนมา และมาประกบติดกับทาทีของครอบครัวกลไกของ

ทองถ่ิน เช่ือมโยงกับกลไกของจังหวัด อาจจะอยูในสังกัดของทางศูนยพัฒนาครอบครัว หรือแมกระท่ัง องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ก็เกิดการทํางานในเรื่องของภาคี เครือขายครอบครัว สุดทายกคื็อการจัดกระบวนการลง

ไปท่ีตัวครอบครัวในระดับของชุมชนนั้นเองเราเรียกวาระบบพี่เล้ียงในชุมชน 

เมื่อเราพูดคําวา ระบบ ก็จะมี 5 ทักษะ คือ 1. ทักษะในการบริหารจัด 2. การรักษาในการเฝาระวัง

ชุมชนของตนเอง 3. ทักษะในการท่ีจะสงตอไดเกิดการเช่ือมโยงภาคีเครือขายซึ่งกันและกัน 4. ทักษะในการ

พัฒนากิจกรรมท่ีสรางสรรค 5. รวมไปจนถึงทักษะท่ีสําคัญมาก คือ ทักษะการเปนพี่เลี้ยงท่ีปรึกษา เมื่อมี

ลูกหลานอยูในชวงของวัยรุนเขาจะใหคําปรึกษาอยางไร บานท่ีไมทําใหเกิดความรุนแรงสามีภรรยาจะดูแลกัน

อยางไร หรือการส่ือสารเพิ่มพลังตอบุคคลอื่น เมื่อเขาเหลานั้นมีลูกเล็ก ๆ หรือมีลูกหลายคน จะส่ือสารรวมกัน

อยางไร กระบวนการตาง ๆ เหลานี้จะเรียงรอยทางระบบพี่เล้ียงในชุมชน ลงไปจนถึงระดับของครอบครัวชุมชน 

โดยอาศัยองคความรูจากมหาวิทยาลัยในชุมชนนั้น เพื่อทําใหเกิดความเขมแข็งของระบบพี่เล้ียงในชุมชน 

เมื่อทํางานวิจัยเกี่ยวกับตนทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนในป พ.ศ. 2564 นั้น พบวา เด็ก ๆ มีพลังลบท่ี

เพิ่มมากข้ึนก็คือมีพลังบวกท่ีลดนอยลงนั่นเอง กลุมพลังตาง ๆ ท่ีคุณหมอไดทําวิจัย คือ พลังตัวตน พลัง

ครอบครัว พลังสรางปญญา พลังเพื่อนและกิจกรรม และพลังชุมชน ซึ่งพลัง 4 พลังหลังนั้นเปนตัวพลังท่ีเปน

https://www.facebook.com/watch/hashtag/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/watch/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/watch/hashtag/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/watch/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R


ระบบนิเวศรอบ ๆ ตัวเด็กท่ีจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของเด็กดวย เนื่องจากสัญญาณตาง ๆ นี้เปนสัญญาณ

อันตราย กลุมผูทํางานวิจัยจึงเริ่มตนรุกหนักข้ึน เพื่อท่ีจะพัฒนาระบบชุมชน  

เพราะเมื่อทีมตาง ๆ ท่ีคุณหมอเขานั้นไดชวยพัฒนาระบบพี่เล้ียงชุมชนอยางยั่งยืนแลว เมื่อคุณหมอ

และทีมของคุณหมออกไปก็ยังคงจะมีทีมท่ีเขมแข็งอยูในชุมชน และพรอมชวยแกปญหาใหเด็ก ๆ ในชุมชนดวย 

ซึ่งการพฒันานั้นจะเปนระบบไปตามภาพดานลางนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภายในโครงการใหญ คือ โครงการชุมชนพลังบวก นั้นก็ตัวโครงการยอย ๆ ท่ีชวยในการพัฒนาเด็ก ๆ 

ในชุมชนในทุก ๆ ดาน ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 



การทํางานในองคของหมอ ใหจับถูกมากกวาจับผิด เชน การทํางานดวยกันใหเราช่ืนชมกันและกันมาก

ยิ่งข้ึน เพราะในการสรางองคกรพลังบวกนั้น เราจะตองสรางบุคคลในองคกรของเราดวยพลังบวกเสียกอน เมื่อ

เราสรางพลังบวกบุคลากรในองคกรไดแลว บุคลากรในองคกรนั้นก็จะสงไปยังผูนําชุมชนท่ีเขาไปพัฒนาชุมชน

นั้นๆ ไดดวย  

การจับถูกคือการเปนนักฟง  

ฟงท่ี 1 คือ ใชใจ 

ฟงท่ี 2 คือ การเปนนักฟงท่ีดี (พูดใหนอย) 

ฟงท่ี 3 คือ รูจักในการสะทอนความรูสึก 

ฟงท่ี 4 คือ ไมมีอคติให 

ฟงท่ี 5 คือ การเหลาความคิดของผูพูด 

(ดูคลิปเก่ียวกับการเปลี่ยนของ เม่ือแมเปลีย่นบทบาทจากผูพูดกลายเปนผูฟง ณ ชวงเวลาท่ี 1 

ช่ัวโมง 48 นาที) 

 

ถอดบทเรยีนครอบครัวพลงับวก - โครงการครอบครัวพลังบวก 

https://www.youtube.com/watch?v=5ilS0I_iWMA  

https://www.youtube.com/watch?v=5ilS0I_iWMA


เกมสมดุล...ชีวติสมดุล (Healthy Gamer) 

รศ.นพ.ชาญวิทย พรนภดล 

 ปญหาความรุนแรงในครอบครัวเกิดข้ึนจากการเลนเกมเกินพอดีของเด็กๆ หากสามารถชวยใหการเลม

เกมของเด็ก ๆ อยูในระดับท่ีพอดีได จะชวยลดปญหาความรุนในครอบครัวลงไดทางออม ถาอยากใหเด็กๆ เลม

เกมจะตองเลนเกมอยางสรางสรรค และเลนใหพอดีใหเกมเปนเพียงสวนหนึ่งเล็กๆ ของชีวิต แตไมปลอยให

เกมกลืนกินชีวิตของตนเองไปท้ังชีวิต  

 การดําเนินโครงการ Healthy Gamer เนนท่ีการมีสวนรวมระหวางผูใหญกับเด็ก ระหวางครอบครัวกบั

ชุมชน ผานการจัดต้ังหนวยปฏิบัติการ Healthy Gamer ซึ่งใน 1 Unit จะประกอบไปดวย พอแมอาสา เยาวชน

อาสา ครูอาสา ซึ่งจะมารวมกันวางแผนและจัดกิจกรรมปองกันการติดเกมใหกับเด็กๆ ในชุมชนท่ีแตละ Unit 

รับผิดชอบดูแล โดยยิ่งครอบครัวมีความเล็กลงมากเทาไหร เด็กๆ ก็จะยิ่งติดหนาจอมากข้ึนเทานั้น โดยการทํา

กิกจรรมนี้นัน้ จะทําใหเด็กออกหางหนาจอมากข้ึน ซึ่งผิดจากพอแมท่ีพาลูกออกไปทํากิจกรรม ในงานวิจัย

พบวาเด็กกลุมนี้มีโอกาสติดเกมนอยกวา  

 โดยการจัดทําโครงการนี้นั้น ไดเกิดข้ึนใน 4 จังหวัด ซึ่งเปนตัวแทนท้ัง 4 ภาคในการทํางานวิจัย เพื่อ

นําไปขยายผลใชจริงท้ังประเทศ 

 

 ในการดําเนินกิจกรรมนั้นจะดําเนินท้ังหมด 16 ครัง้ โดยใน 8 ครั้งแรกนัน้ เปนการฝกอบรมผูปกครอง

ในการเล้ียงลูกเชิงบวก ปจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมเด็ก จิตวิทยาเด็ก และใน 8 สัปดาหหลังใหแตละ

พื้นท่ีคิดกิจกรรมของแตละพื้นท่ี เพื่อใหเขากับบริบทของพื้นท่ีของตนเอง โดยในการจัดกิจกรรมจะมีเงื่อนไขอยู

วา ตองเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมสัมพันธภาพระหวางเด็กกับผูปกครอง เปนกิจกรรมท่ีตองสงเสริมคุณคาในตนเอง 

เพื่อใหเด็กเห็นคุณคาของตนเองมากข้ึน  



 ถึงแมวาจะเปนเพียงการเริ่มตนครั้งแรกของโครงการ Healthy Gamer Prevention Model ซึ่งตลอด

โครงการแมวาจะเปนเพียงโครงการตนแบบ กทํ็าใหเห็นการเปล่ียนแปลงของกลุมตัวอยางท่ีเดนชัดใน 3 

ประเด็นดวยกัน ไดแก 

1. ผูปกครองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบของการติดเกมมากข้ึน  

2. ผูปกครองมีทักษะในการส่ือสารเชิงบวกมากข้ึน เชน iMassage การสะทอนความรูสึก การชม และ

การใหรางวัล เพื่อเสริมสรางใหเด็กเปล่ียนพฤติกรรมไปในทางบวกอยางตอเนื่อง 

3. การใชเวลาคุณภาพรวมกนัในครอบครวั รวมถึงการทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัวมากยิ่งข้ึน การ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเหลานี้เกิดจากผูปกครองเปล่ียนวิธีการเล้ียงดูบุตรหลาน ทําใหสามารถปรับพฤติกรรม

ของบุตรหลาน ใหเปนไปในทิศทางท่ีดีได  

ปญหาเรื่องเด็กติดเกมไมใชปญหาหรือความรับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่ง ไมใชปญหาท่ีเล็กแตก็

ไมใชเรื่องท่ีทุกคนจะแกไขไมได เปนปญหาท่ีทุกคนสามารถเขามามีสวนรวมในการรวมมือรวมแรงกัน เพื่อ

แกปญหาได ถาผูใดท่ีสนใจอยากจะเปล่ียนแปลงหรืออยากเขามามีสวนรวมในการชวยแกไขปญหา สามารถเขา

ไปในชองทาง www.healthygamer.net  

  

http://www.healthygamer.net/


ความรุนแรงในครอบครัวกับการรื้อถอนมายาคตสิังคม  

ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ 

มายาคติ 

ความรุนแรงในครอบครัว เปนเรื่องในครอบครัวไมวาอยางไรเราก็จะไมบอกใคร เราตองเก็บไวเพียงผู

เดียวเพราะเปนเรื่องในครอบครัวของเรา เพราะเมื่อเกิดเหตุการณแลวเด๋ียวหลังจากนั้นเขาก็ดีกัน แตแทท่ีจริง

แลวจากรายงานของ UNODC ในป 2561 พบวา ความรุนแรงในครอบครัวนั้น 14,800 คนท่ีถูกฆาตกรรม โดย 

58% เปนผูหญิงท่ีถูกฆาตกรรมจากคนในครอบครัว ทุก ๆ 6 ช่ัวโมงจะมีผูหญิงถูกทํารายในครอบครัว  

ยอนเขามาในประเทศไทยของเรา พบวา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ไดสํารวจและเก็บสถิติ 

มีการถูกทําราย 4 รายตอวัน นี่คือสถิติจากการแจงเหตุ แตท่ีไมแจงเหตุเขามาอีกยังคงมีอีกแนนอน ซึ่งเราถูก

จัดลําดับเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวจาก UN คือ เปนอันดับ 1 ใน 10 ของการถูกจัดลําดับ โดยการลงไป

ทํางานเพื่อเปนตนแบบนั้น ไมวาจะเปนเรื่องการเสนอขอกฎหมาย และพรบ.ตาง ๆ โดยลงไปใหการอบรมตางๆ 

เพื่อสรางความเขาใจในชุมชน พบวา สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัว  

ระดับแรกเลยคือเราเห็นความรุนแรงในครอบครัวจนเปนเรื่องปกติ หรือพอแมใชความรุนแรงกับลูก

จนเปนเรื่องปกติ โดยท่ีเราไมรูตัวและเราก็นํามาใชตอในครอบครัว  

ระดับสองคือ ยาเสพติดตางๆ สุรา ซึ่งส่ิงเสพติดเหลานี้จะเปนผูชายเปนสวนใหญท่ีเสพติด  

ระดับสามคือคําสอนตางๆ ท่ีถูกสอนสงตอกันมา เชน ไฟในอยานําออกไฟนอกอยานําเขา เมื่อถูกสะสม 

ถูกกระทํามาอยางตอเนื่อง เมื่อเปนเชนนั้น ผูหญิงก็จะเปนผูท่ีใชความรุนแรงเสียงเอง ซึ่งเรามี พรบ.และมี

กฎหมาย 2550 คุมครองเราในเรื่องนี้อยู ซึ่งจะเปนกฎหมายท่ีจะทําใหผูท่ีเปนทําราย นําตัวไปรักษาแลวเปล่ียน

พฤติกรรมท่ีดีข้ึน และผูท่ีถูกกระทํานั้นก็จะถูกเยียวยารักษา ใหความปกปองคุมครอง 

ระดับส่ีคือเรื่องราวในละครตางๆ ซึ่งในแตละเรื่องของละครไทยเรา จะมีวัฒนธรรมในการสงตอใน

ละคร มีเรื่องราวของภรรยานอย ภรรยาหลวง สามี แมสามี 

ในเรื่องราวตางๆ เหลานี้ท่ีไดเกริ่นนําข้ึนมานั้น เปนเร่ืองเก่ียวกับมายาคติ ไมวาจะเปน “ขุนแผนแสน

สะทาน” พอเปนฝายหญิง “วันทองสองใจ” หรือไมวาจะเปนเรื่องราวการถูกขมขืนจากผูมีพระคุณ เพราะมี

ความเช่ือวาผูมีพระคุณขมขืนไมผิด 

เราจะเปล่ียนแปลงสถานการณเหลานี้ใหดีข้ึนไดอยางไร เรามีกฎหมายซึ่งเปน พรบ. คุมครอง

ผูถูกกระทําเรื่องความรุนแรงในครอบครัว 2550 มีวัตถุประสงคเพื่ออะไร 



1. เปนกฎหมายท่ีใหผูถูกกระทําไดรับความปลอดภัย 

2. ผูถูกกระทําจะไดรับการชวยเหลือ และถูกเยียวยา 

3. ผูท่ีกระทําจะตองรับผิดชอบและปรับปรุงแกไข  

 ซึ่งในการคุมครองไมไดคุมครองแคเพียงเรื่องของการกระทํารุนแรงท่ีถึงข้ันทําใหเลือดตกยางออก แต

คุมครองไปจนถึงเรื่องการใชวาจา การทํารายจิตใจ  

  



การสรางวินัยเชิงบวก 

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร (อาจารยหมอม) 

 คาถาท่ีใชในครอบครัว หรือ 4 เทคนิค ท่ีใชในครอบครัว คือ “ปลอบกอน สอนทีหลัง ฟง

ใหมาก ช่ืนชมใหบอย”  

 ยกตัวอยางสถานการณท่ี 1 “ลูกของเราโกรธเพื่อน และไปตีเพื่อน” ส่ิงท่ีจะตองทําคือ ปลอบกอน แลว

สอนทีหลัง คือ แมเขาใจวาหนูโกรธหนูเลยตีเพื่อน หลังจากนั้นเมื่ออารมณของแมพรอม และอารมณของลูก

พรอมแลว เราคอยเขาสูกระบวนการสอนลูก ซึ่งในวิธีการสอนนัน้เราจะตองใหลูกไดตกตะกอนในการคิด ให

ลูกคิดวาจะทําอยางไรในการท่ีจะเขาไปหาเพื่อน หลังจากนั้นใหลูกเขาทําในส่ิงท่ีเขาอยากทํา และเราคอยช่ืนชม

เขาในส่ิงท่ีเขาคิดตัดสินใจ และกลายอมรับในการกระทําท่ีเขากระทําผิด  

 ยกตัวอยางสถานการณท่ี 2 หากลูกวัยรุนเดินเขามาบอกวา “อยากมีแฟน” จะพูดกับลูกวาอยางไร ใน

ทุกคําพูดของเราจะตอง “ตีความ ไมตีตรา พฤติกรรมของลูก” เพราะถาเราไมฟงลูกเลย ครั้งหนาลูกก็จะไมมา

ปรึกษาเราแลว ถาเรายิ่งฟงลูกมากข้ึน เราก็จะยิ่งรูจักลูกมากข้ึน 

 ยกตัวอยางสถานการณท่ี 3 เมื่อลูกถือนํ้ามาใหเรา เราจะบอกลูกวาอยางไร ถาเราอยากชมลูกใหส่ิงท่ี

ลูกทําเราสามารถชมไปถึงคุณคาในตัวของลูกไดเลย อยาถือวาคําชมนั้นเปนการชมท่ีมากจนเกินไป “นารักจัง

เลยลูก ขอบคุณนะคะ หนูเปนเด็กกตัญูมากคะ” เพราะในแทท่ีจริงนั้นเราถูกสอนวา เมื่อเราโตข้ึนเราถึง

จะตองตอบแทนในพระคุณ แตจริงๆแลวในความเปนเด็กนั้นก็สามารถกตัญูไดต้ังแตเด็ก  

พอแมไมใชผูปกครอง แตเปนผูประคอง ใหประคับประคองลูกคอยๆ ใหลูกเติบโต และใหลูกกลับมา

ประคับประคองเราเม่ือเราสูงอายุข้ึน  

 

  

https://www.facebook.com/watch/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R


การถามคําถามจากทางผูเขารวมรับฟงการบรรยาย (แฟมิลี่ทอลก / คลินิกครอบครัวพลังบวก : ทุกคําถาม

มีคําตอบ ทุกปญหามีทางออก) 

1. ถาลูกไมรูจักคําวา ขอโทษ โดยลูกไมรูวาสิ่งท่ีลูกทํานั้นผิด ตองทําอยางไร 

 ตอบ ปลอบกอน สอนทีหลัง ฟงใหมาก บางคนอาจจะมีคําถามีวาปลอบไดดวยหรือ เพราะวาส่ิงท่ีลูก

ทํานั้นมันผิด แตการปลอบไมใชการเขาขางลูกในส่ิงท่ีลูกทําผิด แตเปนการขออนุญาตเปดประตูเขาไปในโลก

ของเขาทําใหเปนพวกเดียวกับเขากอน แลวคอยสอนในภายหลัง ลูกจะยอมรับฟงเรามากข้ึน 

2. เด็กอายุเพียง 10 ขวบ แตเลนเกมท่ีมีความรุนแรงมากกวาวัยของตนเอง และสื่อตางๆ ไมวา

จะเปนพนันออนไลน หรือสื่อลามกเด็กสามารถเขาถึงไดงายมากข้ึน จะมีวิธีการชวยเหลือเด็ก

อยางไร เพราะวาเมื่อพอแมออกไปทํางาน ลูกก็ตองอยูกับตัวเองกับเครื่องมือสื่อสารตางๆ 

เหลานี้ 

 ตอบ เกมในสมัยนี้นั้นสรางข้ึนมา มีวัตถุประสงคเดียวคือทําใหเด็กติด และจิตวิทยาในการสรางเกมนั้น

คือ เกมจะมีการไตระดับ สะสมคะแนน หรือวาจะเปนการขามดานไปในดานท่ียากข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่งส่ิงตางๆ 

เหลานี้จะทําใหเด็กรูสึกวาตนเองเปนคนเกง นี่ถือวาเปนหลักจิตวิทยาเชิงบวกในการนํามาออกแบบเกม เพราะ

เด็กจะรูสึกวาตนเองประสบความสําเร็จ นี่คือความตองการพื้นฐานของความเปนมนุษย คือการประสบ

ความสําเร็จนั่นเอง  

 ซึ่งเราไมสามารถไปบอกกับอุตสาหกรรมเกมหรือรัฐบาลหรือใครก็ตาม แตเราจะตองใหความรูกับ

บุคคลในชุมชน พูดคุยกันในครอบครัว เมื่อถึงเวลาท่ีลูกเลนเกมใหพอแมเขาไปอยูในระบบนิเวศของเขาดวย เขา

ไปดูวาเขามีเพื่อนอยางไรในเกม ซึ่งเด็กก็จะมีขอถกเถียงวาแมเคยเลนเกมนี้หรือถึงมาบอกวาเกมไมดี แตเมื่อแม

ดูแลวใหเก็บรวบรวมขอมูล และส่ือสารกับเด็กท้ัง 2 ดาน ดานท่ีมีประโยชน กับดานท่ีไมมีประโยชน และใหลูก

เสนอความคิดเห็นดวยวาคิดอยางไรกับเกมนี้ เมื่อไดพูดคุยกัน วางกติกา วางกฎระเบียบ และส่ิงตางๆเหลานี้ก็

จะเขามาชวยบรรเทาปญหาตางๆ เหลานี้ได หรือถาพูดคุยกันไมรูเรื่องจริงๆ ใหนําเทคโนโลยีเขามาชวย คือ 

แอพพลิเคช่ันท่ีชวยควบคุมเวลาในการเลนเกม เปนตน 

 และคุณหมออยากจะฝากถึงพอแมวา เมื่อหมอเสนอวิธีการแกไขแลววาอยากใหลูกออกจากเกมแลว 

เสนอใหทํากิจกรรมอื่น ๆ  อยาเปนขอเสนอจากคุณพอคุณแมเทานั้น แตขอใหถามจากลูกวาอยากไปทํากิจกรรม

อะไร เพราะเมื่อพอแมบอกมาก็คืออยากใหลูกไปเรียนเปยโน อยากใหลูกไปเรียนพิเศษ ซึ่งหมอไมเคยไดยินจาก

ปากคุณพอคุณแมเลยวา อยากใหลูกไปเจริญสมาธิ อยากไปลูกไปเดินชมปา หรืออยากใหลูกประดิษฐงาน DIY 

แตหมอไมไดโทษคุณพอคุณแม เพราะเวลาของคุณพอคุณแมนั้นสําคัญจริง ๆ แตหมออยากจะฝากไววาเวท



มนตท่ีจะเปล่ียนแปลงลูกนั้นเปนเวทมนตท่ีมาจากบุคคลในครอบครัว ไมไดมาจากการพาลูกมาพบคุณหมอแลว

ลูกจะหายจากการติดเกม ซึ่งลูกจะอยูกับเราเพียง 10 ปเทานั้น อยาเขาใจผิดวาลูกจะอยูกับเราตลอดชีวิต 10 ป

ท่ี 2 ลูกจะอยูกับเพื่อน 10 ปท่ี 3 ลูกจะอยูกับแฟน และหลังจากนั้นลูกจะอยูกับครอบครัวของเขา ชวยเล้ียงเขา

และสรางประสบการณดีๆ ใหเกิดข้ึนกับเขาเพียงแค 10 ปแรกเทานั้น  

3. เมื่อลูกอยูในครอบครัวใหญ มีปูยาตายายอยูดวย อยากใหทุกคนในครอบครัวสอนไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

 ตอบ ใชการพูดคุยกันในครอบครัวขยาย ใหทุกอยางเปนไปในทิศทางเดียวกัน แตถาไมสามารถพูดคุย

ไดอยางนอยใหพอและแมสอนไปในทิศทางเดียวกัน หรืออาจจะนําครอบครัวท้ังครอบครัวเขามารวมเครือขาย 

และเหลาความคิดไปดวยกัน เขามาดูในเรื่องของกรณีศึกษาไปดวยกัน ใชมาตรฐานเดียวกันในการเล้ียงดูไป

ดวยกัน ไมใชการเล้ียงดูแบบ 2 มาตรฐาน  

4. ในบานมีการใชคําพูดท่ีเปนความรุนแรง ใชคําพูดรุนแรง จะตองทําอยางไร 

 ตอบ เมื่อตองพูดนั้นเปล่ียนเปนตองฟงมากกวา แตถาตองพูดจริง ๆ ขอใหพูดเปน Real time อยาใช

มโน อยาพูดเยอะวัยรุนไมชอบ  

 เมื่อหวงใยใหใสเขาไปในประโยคท่ีพูดได ยกตัวอยางประโยค พอกําลังโกรธพฤติกรรมใดของลูก พอคุม

อารมณไมได พอขอเดินออกนะ ลูกไดเรียนรู 5 เรื่อง 1. พอฉันโกรธเปน 2. พอฉันโกรธเรื่องอะไร 3. อารมณ

รุนแรงความโกรธของพอเปนเชนนี้ หนาตาเปนแบบนี้ 4. พอแกปญหาอารมณของตัวเองอยางไร 5. พอกลับมา

คุยตอนท่ีสติดี ถาลองทําเชนนี้สัก 1 ครั้ง และลองทําสัก 1 สัปดาห บรรยากาศในบานจะเปล่ียนไป เมื่ออารมณ

เกิดข้ึนกับใครคนใดคนหนึ่ง ไมวาจะเปนกับฝายแม ฝายพอ หรือลูก ใหหยุดคุยกอน แลวเมื่อถามีสติแลวคอย

กลับมาคุย ส่ิงนี้ท้ังครอบครัวจะไดเรียนรูในเรื่องของการจัดการอารมณของตนเอง  

 ซึ่งหมอเคยทําโครงการ “จะเอ” และ “บายบาย” จะเออารมณของตัวเอง รูวาตอนนี้ตัวเองโกรธ แลว

บายบาย คือ บายบายตอนนี้ยังไมขอคุยดวย เปนการบอกลาอารมณตัวเอง   

  

 

 


