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8 วธิีสรา้งครอบครัวเปีย่มสุข 

   

 

 
 

 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจหน้าที่ส าคัญประการหนึ่ง ในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว ซึ่งกรมมีความตระหนักถึงความส าคัญว่า ถ้าหากครอบครัว 
มีความรัก ความอบอุ่น และมีบรรยากาศทีเ่ปี่ยมไปด้วยความสุขแล้ว สังคมไทยก็จะมีสันติสุขและร่มเย็นมากยิ่งขึ้น  

 การสร้างครอบครัวให้เปี่ยมไปด้วยบรรยากาศของความสุข สามารถท าได้ ดังนี้      

1. ท าบา้นเรอืนใหน้า่อยู ่ 

 ดูสะอาด เป็นระเบียบ อยู่อาศัยสบาย   
 เป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย  
 มีพ้ืนทีส่่วนกลางของครอบครัว และถ้าเป็นไปได้ควรมีพื้นที่ส่วนตัวด้วย 
 ร่วมกันดูแล/ช่วยเหลืองานบ้าน เพ่ือสร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของบ้านร่วมกัน  

 
 
 

ชุดความรู้เกี่ยวกับ... “ทักษะชีวิตครอบครัว” 
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2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว 

 มีการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน และรู้จักปรับตัวเข้าหากัน  
- ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตครอบครัว  

(หนังสือ อินเตอร์เน็ต สอบถามผู้รู้ อบรม ฯลฯ) 
- ปรับตัวเข้าหากัน เริ่มที่ตัวเราก่อนเสมอ   
- ให้อภัย ให้โอกาส 

 สื่อสารทางบวก และแสดงความรักต่อกันอยู่เสมอ 

ภาษา ประเด็น รายละเอียด (เช่น) 

ภาษาพูด   พูดจาดีต่อกัน อ่อนโยน จริงใจ ตรงไปตรงมา  
อธิบายให้ชัดเจน (ถ้าเป็นเรื่องเข้าใจยาก) 

 พูดคุยกันอยู่เสมอ แสดงความใส่ใจ ดูแลเอาใจใส่ 
 พูดบอกความคิด/ความรู้สึก ช่ืนชม บอกรัก ปลอบใจ ขอบคุณที่ท าดีต่อกัน พูดช่ืนชมเมื่อท าดี 

บอกสิ่งท่ีต้องการ ถ้าต้องการความช่วยเหลือใหบ้อกตรง ๆ 
บอกสิ่งที่ชอบ/ไม่ชอบ ขอโทษเมื่อท าผิด 

ภาษากาย สัมผัสที่อ่อนโยน จับมือ จับแขน ลูบหลัง โอบ กอด 
 สายตาอบอุ่น สบตาเมื่อคุยกัน สายตาเป็นมิตร มองอย่างอ่อนโยน ยิ้มด้วยตา 
 สีหน้ายิ้มแย้ม ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่บึ้งตึง ไม่หน้างอ  
 ท่าทาง แสดงออกความรู้สึก   รับฟัง ยอมรับ ช่ืนชม เป็นห่วง ไม่ดูถูกดูแคลน 

  

 มีเวลาท ากิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอ ได้แก่ ทานข้าว ท าอาหาร ท างานบ้าน ปลูกต้นไม้ ดูโทรทัศน์ ซื้อของ 
ออกก าลังกาย เที่ยวนอกบ้าน เที่ยวต่างจังหวัด ฯลฯ  

 ถ้ามีปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยเหตุผล ไม่มีความขัดแย้งรุนแรง  

3. ดูแลอบรมเลี้ยงดูลูก เพราะลูกคือสิ่งมีค่าของครอบครัว 

 เตรียมความพร้อมก่อนมีลูก (สุขภาพ การเงิน ความรู้ในการเลี้ยงดูลูก)  
 พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก 
 ฝึกวินัยและความรับผิดชอบให้กับลูกตั้งแต่ยังเล็ก  
 วัยทารก วัยแรกเกิด – 6 เดือน ควรให้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่เว้นกระทั่งน้ า  
 วัยเด็ก วัยแรกเกิด – 6 ปี เป็นช่วงที่ธรรมชาติสร้างให้มนุษย์มีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในชีวิต ดังนั้น พ่อแม่

ต้องใช้โอกาสทองในการส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ให้กับลูกทุกด้านอย่างเหมาะสม 
 วัยรุ่น เป็นวัยติดเพื่อน มักเชื่อเพ่ือนและครูมากกว่าพ่อแม่ เป็นวัยที่ต้องการแสดงออก ต้องการได้รับ

การยอมรับ เริ่มมีความคิดเป็นของตนเอง คิดว่าตนเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้น พ่อแม่ต้องท าให้ลูกไว้วางใจ              
ให้เขากล้าเล่ากล้าปรึกษา อย่าพูดหรือแสดงให้ลูกเข้าใจว่าพ่อแม่ไม่รักหรือไม่เชื่อใจ  

 
 
 
 



3 
 

4. รับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตน 

 หน้าที่ของสามี-ภรรยา  ดูแลเอาใจใส่ ยกย่อง ให้เกียรติ ไม่ประพฤตินอกใจ   
 หน้าที่ของพ่อ-แม่   ดูแลเลี้ยงดูลูกทุกด้านอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
 หน้าที่ของลูกหลาน  เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ ตั้งใจเรียน  

และช่วยเหลืองานบ้าน 
 หน้าที่ของสมาชิกครอบครัว ช่วยแบ่งภาระของครอบครัว ทั้งค่าใช้จ่าย งานบ้าน  

และดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

5. สร้างสมดุลระหว่างชีวิตการงานและครอบครัว 

 แบ่งเวลาให้กับงานและครอบครัวอย่างเหมาะสม  
 เมื่ออยู่ที่บ้าน ต้องให้ความส าคัญกับครอบครัวมากกว่าสิ่งอ่ืนใด ถ้าจ าเป็นต้องน างานมาท าที่บ้าน ต้องไม่

เบียดเบียนเวลาของครอบครัว   
 ถ้าสามารถเลือกได้ ควรเลือกท่ีท างาน และโรงเรียนของลูก ที่อยู่ไม่ไกลบ้านมากนัก เพราะความเหนื่อยล้า

จากการเดินทาง อาจท าให้ไม่มีเวลาดูแลทั้งตนเอง ลูก และครอบครัว ซึ่งนานวันเข้าอาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ และความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวตามมา   

 หาวิธีทุน่แรงช่วยท างานบ้าน เช่น เครื่องซักผ้า อาหารส าเร็จรูป การเลือกเสื้อผ้าที่ซักรีดง่าย ฯลฯ 

6.  ยดึหลกัคดิทีด่ใีนการด าเนนิชวีติ  

 มีกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน ได้แก่ ไปวัด/โบสถ/์มัสยิด ท าบุญในเทศกาลส าคัญ สวดมนต์ ฯลฯ  
 ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ท าบัญชีครัวเรือน ประหยัดเก็บออม ใช้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย 

7. ใสใ่จสขุภาพ 

 เลือกทานอาหารที่ดี ถูกสุขอนามัย และเพียงพอส าหรับร่างกาย 
 ใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และอยู่ใกล้ธรรมชาติให้มาก    
 ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  
 สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน  
 มีทักษะในการจัดการความเครียดของตนเอง 

8. มเีพือ่นบา้นด ีและชมุชนด ี  

 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนบ้าน  
 เพ่ือนบ้านและชุมชนมีการพ่ึงพาอาศัยกัน ไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยว  
 บ้านอยู่ใกล้แหล่งร้านค้า สามารถซื้อหาของกินของใช้ได้สะดวก  
 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
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