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ช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 และรัฐบาลให้ทุกคนอยูบ่ า้ น เลื่อนเวลาปิ ดเทอมออกไป อาจทา
ให้หลายคนมีปัญหาว่าจะจัดตารางชีวิตอย่างไรดีให้สอดคล้องกับวัยของลูก
ราชวิทยาลัยกุมาร
แพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยจึงแต่งตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาเรื่องนี้ และ
เสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมสาหรับวัยรุ่นในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 ดังนี้
หลักการ
1.

2.

แนะนาให้พอ่ แม่ เน้นฝึ กให้เด็กวัยเรียนรูจ้ กั จัดตารางชีวิตโดยฝึ ก
• วางแผนล่วงหน้า
• รับผิดชอบ ทาตามกิจกรรมที่วางไว้
• รูจ้ ก
ั การแก้ปัญหา และมีความยืดหยุน่
• วิเคราะห์ตวั เองในแต่ละวัน
ตารางชีวิต ประกอบด้วย
ส่วนกิจวัตรประจาวัน เช่น ตื่นนอน ช่วยทางานบ้านประจา เตรียมอาหาร อาบน้ า รับประทานอาหาร อาหาร
ว่าง สวดมนต์ อ่านหนังสือก่อนเข้านอน วางแผนตารางเวลา วิเคราะห์ตวั เองกับ พ่อแม่ เข้านอนตรงเวลา
ส่วนหมวดหมู่กิจกรรมต่างๆ โดยให้เด็กมาเลือกว่าอยากทาอะไรบ้างในวันนั้น โดยจะต้องมีหลายหมวดหมู่
กิจกรรม (พยายามให้ครบทุกหมวดหมู่) แต่ละกิจกรรมสามารถเลือกได้ตามความชอบของเด็ก และสามารถเลือก
เวลาได้ตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัว

3. Media time

พ่อแม่ควรสอนเด็กเรื่องการเลือกสื่อที่เหมาะสม (การดู rating การเลือกเกมที่เหมาะกับอายุ/เป็ น educational
game บอกข้อกาหนดและข้อควรระวังในการใช้ social media) **
ให้เด็กเสนอเลือกว่าอยากดูอะไร อยากเล่นเกมอะไร อยากใช้ social media อะไร ถ้าเหมาะสมกับสิ่งที่คยุ กันไป
ให้อิสระเด็กได้เล่นตามนัน้ กาหนดระยะเวลาในการใช้ อาจจะใช้ program ช่วยเตือน/ตัดเมื่อหมดเวลา **
ระยะเวลาการใช้สื่อหน้าจอทุกชนิ ด ไม่เกิน 2 ชัว่ โมงต่อวันสาหรับเด็กวัยเรียน และควรงดการดูสื่อหน้าจอ
ต่างๆ อย่างน้อย 1 ชัว่ โมง ก่อนเข้านอน

ช่วงเวลา
ช่วงเช้า
วางแผนกิจกรรมประจาวัน 2-4 กิจกรรม
ช่วงบ่าย
2-4 กิจกรรม
ช่วงเย็น-ค่า
1-2 กิจกรรม
หมวดหมูก่ ิจกรรม
แต่ละกิจกรรมใช้เวลา 0.5-2 ชั่วโมง
ทางานบ้าน
เลือกงานบ้านที่เหมาะกับวัย 1-2 อย่าง และมอบให้เป็ นหน้าที่ประจา
เรียนรู้
ฝึ กทาแบบฝึ กหัด/ฝึกการเรียน online เช่น โปรแกรม coding ฝึกเรียนดนตรี
โปรแกรมวาดการ์ตนู เป็ นต้น พ่อแม่ควรมีส่วนร่วมในการเรียนรูแ้ ละติดตาม
งานอดิเรก
ตามที่เด็กชอบเช่น วาดรูป ต่อเลโก้ ทาอาหาร ประดิษฐ์ เล่นดนตรี
เล่น เล่น เล่น ให้เลือก/คิดกิจกรรม โดยกาหนดว่าต้องเป็ นการเล่นที่ไม่ใช้สื่อผ่านจอ
พูดคุยทักทาย คุยกับเพื่อน ญาติผใู้ หญ่ อาจจะเป็ นการพูดคุยกันโดยตรง (ถ้าอยูด่ ว้ ยกัน) พูดคุยทางโทรศัพท์ หรือ VDO
call สอนเรื่องการใช้ VDO call ที่ดี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงออกถึงความห่วงใย สอบถามปั ญหา
เสนอความช่วยเหลือ
ออกกาลังกาย เลือกกิจกรรม ออกกาลังกายตามความชอบ เช่น วิง่ ขี่จกั รยาน กระโดดยาง เต้น ซ้อมบอลในบ้าน ตีแบตบินตัน
(กิจกรรมออกกาลังกายอย่างน้อย 30 นาที/วัน อย่างน้อย 5วัน/สัปดาห์)
Media time
ให้ระยะเวลาตามวัย วัยเรียนไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน
(ควรงดการดูสื่อหน้าจอต่างๆ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนเข้านอน)
เวลาครอบครัว หากิจกรรมที่สามารถทาร่วมกันได้ทงั้ ครอบครัว เล่น ฟั งนิทาน เล่นเกมกระดาน เล่นดนตรี เล่นเกมที่
ส่งเสริมความคิด การวิเคราะห์และการตัดสินใจ เช่น เต้นตามเพลง ต่อเพลง เก้าอีด้ นตรี จับคู่ เกมปริศนา
ทายปั ญหา หมากรุก หรือหมากฮอส
พูดคุยวิเคราะห์ เด็กทาอะไรได้ตามแผนบ้าง และอาจจะให้รางวัลสาหรับสิ่งที่เด็กทาได้ตามแผน เช่น สะสมสติกเกอร์ เพื่อ
รับรางวัลเมื่อหมดสัปดาห์ หรือหมดเดือน เด็กไม่สามารถทาอะไรได้ตามแผนบ้าง ให้เด็กคิดว่าเป็ นเพราะ
อะไร (พูดโดยไม่ตาหนิ) และกระตุน้ ให้เด็กคิดว่าพรุง่ นีจ้ ะแก้ปัญหานัน้ ได้อย่างไร

การนอน

สารวจอารมณ์ จิตใจตนเอง สะท้อนคิดวิเคราะห์เหตุการณ์และอารมณ์ความรูส้ กึ ของตนเอง โดยชวนเด็ก
สะท้อนความคิด เช่น เหตุการณ์อะไรที่ทาให้รูส้ กึ มีความสุข เพราะอะไร วันนีร้ ูส้ กึ ขอบคุณใครบ้างเพราะ
อะไร วันนีร้ ูส้ กึ ผิดหวังอย่างไร แก้ปัญหาอย่างไร
เด็กวัยเรียนควรนอนให้เพียงพอ คือ วันละ 8-10 ชั่วโมง

แบบที่ 1 ตัวอย่างกิจกรรมสาหรับเด็กวัยเรียน
7.00-8.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.30
11.30-13.00
13.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-.19.30
19.30-20.00
20.00-20.45
21.00

ตื่นนอนตรงเวลา เก็บที่นอน อาบน้ าแต่งตัว
ช่วยเตรียมอาหารเช้า รับประทานอาหาร และช่วยล้างจานชาม
ซักเสื้ อผ้าของตนเอง ทาความสะอาดบ้าน
Media time ฟั งเพลง หรือดู YouTube รายการที่ชอบตามอิสระ
ช่วยเตรียมอาหารเที่ยง รับประทานอาหาร และช่วยล้างจานชาม
เรียน online ในวิชาที่เด็กชอบและเลือกเอง Math, Science, English,
Art หรือ Music
ช่วยดูแลเป็ นเพื่อนคุยกับ คุณปู่ คุณย่า ลุงป้ าน้าอา ที่บา้ น หรือเล่น
หมากฮอสกับคนในบ้าน
เล่นกลางแจ้งอิสระเช่น ปั ่นจักรยาน หรือตีแบตยินตัน
ช่วยเตรียมอาหารเย็น รับประทานอาหาร และช่วยล้างจานชาม
นัง่ พักผ่อนด้วยกัน ซักถามพูดคุยเรื่องต่างๆในวันนั้นให้ลูกได้เล่าและสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู ้ และสิ่งที่จะพัฒนาตนเอง วางแผนกิจกรรมที่อยากจะทาในวันต่อๆไป
อาบน้ า
อ่านหนังสือที่ชอบก่อนอน
สวดมนต์และเข้านอน

แบบที่ 2 ตัวอย่างกิจกรรมสาหรับเด็กวัยเรียน
7.00-8.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.30
11.30-13.00
13.30-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-.19.30
19.30-20.00
20.00-20.45
21.00

ตื่นนอนตรงเวลา อาบน้ าแต่งตัว
ช่วยเตรียมอาหารเช้า รับประทานอาหาร และช่วยล้างจานชาม
ซักเสื้ อผ้าของตนเอง รดน้ าต้นไม้/ปลูกต้นไม้
ทางานประดิษฐ์ DIY เช่น พวงกุญแจ โมบาย กระเป๋าผ้า ฯ ตามที่ชอบ
จากหนังสือ หรืออาจจะเปิ ดดูจาก YouTube)
ช่วยเตรียมอาหารเที่ยง รับประทานอาหาร และช่วยล้างจานชาม
Media time ตามความสนใจ ดูหนัง ฟั งเพลง ดูรายการที่สนใจ
เก็บเสื้ อผ้าพับผ้า และไปตลาดกับปู่ ยาตายาย
เล่นกลางแจ้งอิสระเช่น เตะบอล กระโดดเชือก
ฝึ กทาอาหาร รับประทานอาหาร และช่วยล้างจานชาม
เวลาครอบครัว ซักถามพูดคุยเรื่องต่างๆในวันนั้นให้ลูกได้เล่าและ
คิดวิเคราะห์เหตุการณ์ดว้ ยกัน
อาบน้ า
ชวนลูกๆ อ่านหนังสือหรือเล่นเกมกระดาน เช่น งูตกบันได หรือหมากฮอส
สวดมนต์และเข้านอน

แบบที่ 3 ตัวอย่างกิจกรรมสาหรับเด็กวัยเรียน
7.00-8.00
8.00-9.00

ตื่นนอนตรงเวลา อาบน้ าแต่งตัว ไปใส่บาตร
รับประทานอาหารเช้า ซักเสื้ อผ้าตนเอง

9.00-10.00
10.00-12.00

เล่นอิสระเช่น วาดรูป ปั้ นดิน ให้อาหารหมาแมว
ตามไปช่วยพ่อแม่ที่ทางาน เช่น ที่รา้ นขายอาหาร หรือร้านขายของ
(แนะนาใส่ mask ตลอเวลา) หรืออยูบ
่ า้ นฝึ กทาขนมเช่น วุน้ หรือขนมบัวลอย
12.00-13.00
รับประทานอาหาร และช่วยล้างจานชาม
13.30-14.30 ทาความสะอาดบ้าน และเก็บกวาดห้องนอน
14.30.00-16.00 Media time เล่นเกม ฟั งเพลง หรือดู YouTube รายการโปรด
16.00-17.00 เล่นกางแจ้งอิสระเช่น ปั ่นจักรยาน เตะบอล
17.00-18.00 ช่วยเตรียมอาหารเย็น รับประทานอาหาร และช่วยล้างจานชาม
18.00-.19.30 นัง่ ทีวีรายการโปรดด้วยกัน ซักถามพูดคุยให้ลูกได้เล่าและสรุปสิง่ ที่ได้ทาและสิ่งที่
จะพัฒนาตนเอง
19.30-20.00 อาบน้ า
20.00-20.45 อ่านหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์และชวนลูกๆ คุยเรื่องราวที่เกิดขึ้ นในแต่ละวัน
21.00
สวดมนต์และเข้านอน

ตัวอย่างเว็บไซต์ ทีแ่ นะนา:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/curriculum?grades=1,k,2,3
https://www.commonsensemedia.org/resources-for-families-during-the-coronavirus-pandemic
E-learning ฝึ กฝนทักษะต่างๆ
https://www.skilllane.com/section/free-popular
https://www.schoolkit.co.nz/ideas-to-steal
เว็บไซต์ของนิ วซีแลนด์มีตวั อย่างกิจกรรมในแต่ละวันสาหรับช่วงที่เด็กอยู่บา้ นค่ะ
รวบรวมลิ้ งค์ องค์กรที่ใจดีแจกแหล่งเรียนรูท้ ี่ดีงามสาหรับเด็กๆและพ่อแม่ได้ใช้งานในช่วงนี้
NASA ได้เปิ ด STEM @ Home ให้เด็กและผูใ้ หญ่ได้ทา Workshop ที่สามารถทาเองได้อยู่บา้ นเพื่อเรียนรูเ้ กี่ยวกับดาราศาสตร์สามารถ
เข้าไปดูในเว็บของ NASA เองได้เลยที่นี้ https://www.nasa.gov/stem-at-home-for-students-k-4.html
Amazon มาประกาศยกเลิกการเสียค่าสมาชิก และเปิ ดให้เด็กๆตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงวัยรุ่นทัว่ โลกได้ฟังหนังสือเสียงมีหลากหลายภาษา
จากทุกมุมโลกฟรี!
สามารถเข้าไปเลือกฟั งหนังสือเสียงได้ที่ https://stories.audible.com/discovery
British Council นาทีม LearnEnglish Kids สนับสนุ นผูป้ กครองทัว่ โลกท ลองใช้เวลาไปกับการเรียนภาษาอังกฤษทั้งเสนอไอเดีย
กิจกรรม แจกไฟล์สื่อการสอน ไม่ว่าจะเป็ นแฟลชการ์ด ระบายสี เกมส์ ไฟล์กิจกรรม และวิดีโอเพลง สามารถเข้าไปได้ที่
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/covid-19-support-for-parents
Google youtube Khan จับมือกัน รวมช่องสอนเด็กๆ
โดย แบ่งเป็ น 3 ระดับตามนี้
👉. Channels for families with kids 13 & older (ช่วงอายุ 13+)
https://learnathome.withyoutube.com/#teens
👉. Channels for families with kids 5 & up (ช่วงอายุ 5+)
https://learnathome.withyoutube.com/#kids
👉. Channels for families with preschoolers (เด็กก่อนวัยเรียน)
https://learnathome.withyoutube.com/#preschoolers
Howtohomeschoolforfree เวปไซส์ดีๆเกี่ยวกับการทาโฮมสคูล ที่ได้รวบรวมลิ้ งค์หลักสูตรโฮมสคูลออนไลน์แบบฟรีท้งั หมด ไม่ว่าจะเป็ น
ทั้งหลักสูตร หรือเฉพาะสาขาวิชาสาหรับครอบครัวที่สนใจหาข้อมูลเกี่ยวกับการโฮมสคูล ตามไปที่ลิ้งค์นี้ได้เลย
https://bit.ly/2WCFmem

