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เรียน ท่ำนผูป้ กครอง
กำรส่งเสริมให้เด็ก ๆ สำมำรถพึ่งพำตนเอง
ได้และมีควำมเป็นตัวของตัวเองอย่ำงเด่นชัด
คู่มือฉบับนี้จะอธิบำยเกี่ยวกับ “สิ่งส�ำคัญแปด
ประกำรที่จะสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เด็ก ๆ”:
สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด คือ กำรแสดงควำมรัก กำร
แสดงอำรมณ์ และกำรส่งเสริมควำมมั่นใจ
เป็นสิ่งที่ส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จของกำรเลี้ยงดู
แต่กำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรให้อิสระ
ครอบครัวคือปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดที่มีพัฒนำกำร และกำรก�ำหนดขอบเขตนั้นก็มีควำมส�ำคัญ
ด้ำนสังคมและอำรมณ์ของเด็ก ๆ อย่ำงไรก็ตำม ดุจเดียวกัน
ครอบครัวต่ำง ๆ นัน้ ต้องเผชิญกับควำมกดดัน
ที่หลำกหลำยและมำกมำย: ควำมกดดันด้ำน นอกจำกฉบับภำษำเยอรมันแล้ว แผ่นพับ
“กำรศึกษำท�ำให้คุณเข้มแข็งขึ้น” ยังมีกำร
เวลำและกำรจัดกำรรวมถึงควำมกดดันด้ำน
ควำมส�ำเร็จและกำรบรรลุเป้ำหมำย กำรมีบตุ ร เผยแพร่เป็นภำษำต่ำงประเทศอีกสิบหกภำษำ
และเลี้ยงดูเด็กจึงเป็นงำนที่ใช้เวลำมำก คู่มือ โดยใช้ภำษำที่กระชับ ชัดเจน และเข้ำใจ
ง่ำย เรำหวังว่ำแผ่นพับฉบับนี้จะเป็นคู่มือที่
ฉบับนี้จะช่วยเหลือคุณ
มีประโยชน์ในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและ
แนวคิดของแผ่นพับ “กำรศึกษำท�ำให้คุณเข้ม หวังว่ำคุณจะประสบควำมส�ำเร็จในงำนที่
แข็งขึ้น” คือกำรเพิ่มทักษะกำรเป็นผู้ปกครอง เปี่ยมด้วยควำมรับผิดชอบแต่น่ำชื่นชมยินดี
ของคุณ ในฐำนะผู้ปกครอง คุณคือแบบอย่ำง ในกำรเลี้ยงดูบุตรหลำนให้เติบโตขึ้นอย่ำงมี
ควำมมั่นใจและสำมำรถปรับตัวเข้ำกับสังคม
ที่ส�ำคัญที่สุดของบุตรหลำนของคุณรวมถึง
บุคคลที่บุตรหลำนของคุณเกี่ยวข้องด้วย เพื่อ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

Emilia Müller

รัฐมนตรีรฐั

Johannes Hintersberger

เลขำธกิำรรฐั
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กำรอบรมสัง่ สอน คืออะไร?
ก่อนอื่น: กำรอบรมสั่งสอน ไม่ใช่เป็นหน้ำที่ของพ่อแม่เท่ำนั้น แต่เป็น
หน้ำทีข่ องทุกคน เพรำะเป็นหน้ำทีข่ องสังคมทัง้ หมด กำรอบรมสัง่ สอน
ควรจะท�ำให้เด็ก เข้มแข็ง ในหลำย ๆ ด้ำน: เพือ่ ก�ำหนดชีวติ ของตนเอง
เพือ่ เผชิญกับกำรท้ำทำย เพือ่ มีควำมสัมพันธ์ เพือ่ อดทนเมือ่ พ่ำยแพ้ เพือ่
ยอมรับควำมเห็นของผูอ้ นื่ และอืน่ ๆ อีกมำกมำย จุดหมำยขัน้ แรก คือ
เลีย้ งดูเด็ก ให้สงิ่ จ�ำเป็นในชีวติ เด็กต้องกำรอำหำร เสือ้ ผ้ำ ควำมอบอุน่
ใจ และโอกำสที่จะเรียนรู้โลก ส่วนหนึ่งของกำรอบรมสั่งสอน คือ ให้
โอกำสเด็กหญิงชำยเรียนรู้ แสดงควำมสำมำรถ เด็ก ๆ จะต้องเรียนรู้ มี
ประสบกำรณ์เอง ในกำรเติบโตต้องมีผู้คอยอยู่เคียงข้ำงที่มั่นคง เพื่อเด็ก
จะได้เข้ำอยู่เป็นส่วนหนึ่งในสังคมของเรำ

รอบข้ำงตัวเด็ก จะมีผู้เป็นตัวอย่ำงส�ำหรับเด็ก
มำกมำย: พ่อแม่ ผู้อบรม ที่โรงเรียนอนุบำล
� บ
โรงเรียน บ้ำนรวมเด็กหรือที่พบปะ สำหรั
ยุวชน ซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ ด็กพบเห็นอยูท่ กุ ๆ
วัน แต่บุคคลต่ำง ๆ จำกสื่อมวลชนก็มี
บทบำทเช่นกัน ผู้ที่ส�ำคัญที่สุด คือ ผู้ใหญ่ที่
เด็กอยู่และเติบโต ดังนั้น ควำมประพฤติของ
ผู้ใหญ่ดังกล่ำวมีควำมส�ำคัญเป็นพิเศษ

พ่อแม่เป็นผู้รับผิดชอบประโยชน์สุขของเด็กที่
ส�ำคัญที่สุด เพรำะฉะนั้น กำรอบรมสั่งสอน
ถือว่ำเป็นหน้ำที่ของพ่อแม่ และขณะเดียวกัน
ก็เป็นสิทธิของพ่อแม่ด้วย
เด็กมีสิทธิที่จะเติบโตในสภำพแวดล้อมที่ดี
ผู้อบรมสั่งสอนก็มีสิทธิที่จะได้รับควำมช่วย
เหลือจำกส่วนรวมเช่นกัน

กำรให้กำรศึกษำอบรม เป็น
ขบวนกำรที่มีชีวิตชีวำ
น่ำตื่นใจ บำงครั้งอำจจะเป็น
ภำระหนักเหนื่อย แต่โดยที่
สุดแล้ว เป็นสิ่งที่สนุก และ
ส�ำคัญส�ำหรับสังคม หำกให้
กำรอบรมสั่งสอนอย่ำงใส่ใจ
โลกจะได้อะไร ๆ จำกเด็ก ๆ
เป็นอย่ำงมำก และเด็ก ๆ ก็
จะได้ประโยชน์จำกโลกอย่ำง
มำกเช่นกัน
→

เพื่อที่พ่อแม่จะอบรมสั่งสอนเด็ก
ได้ผล พ่อแม่จ�ำเป็นต้องมี
→

สภำพแวดล้อมที่ดี: ครอบครัวต้องมีที่อยู่
อำศัยขนำดเพียงพอ มีงำนท�ำมั่นคง ได้รับ
ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงิน มีผู้ช่วยดูแล
เด็กหำกจ�ำเป็น และมีสภำพรอบข้ำงที่ยินดี
ต้อนรับครอบครัว

รับควำมช่วยเหลือแบ่งเบำภำระ: พ่อแม่มี
สิทธิได้รับกำรแบ่งเบำภำระเป็นครั้งครำว
บำงครั้ง ครอบครัวแต่ละครอบครัว ต่ำง
ช่วยเหลือกันได้ นอกจำกนี้ ก็ยังมีเพื่อนฝูง
เพื่อนร่วมงำน ญำติพี่น้อง และเพื่อนบ้ำน
ที่มีบทบำทส�ำคัญ ที่จะเข้ำใจครอบครัว
และคอยให้ค�ำแนะน�ำและให้ควำมช่วย
เหลือ หำกทำงครอบครัว บำงครั้งเกิดหมด
หนทำงที่จะอบรมสั่งสอน ก็ไม่ใช่เรื่อง
น่ำอับอำย หน่วยช่วยยุวชน หน่วยเสนอ
กำรศึกษำแก่บดิ ำมำรดำ หน่วยให้คำ� ปรึกษำ
สำมีภรรยำและครอบครัว ยินดีที่จะให้
ควำมช่วยเหลือ และช่วยเป็นเฉพำะรำย
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ปัจจัยแปด

ที่ท�ำให้ กำรอบรมสั่งสอน มีพลัง

กำรอบรมสัง่ สอนที่ “มีพลัง” เป็นอย่ำงไร? ทุกวันนี้ มีนติ ยสำรหนังสือ
ท่วมท้นทีม่ คี ำ� แนะน�ำต่ำง ๆ ให้พอ่ แม่เลือกเอำได้ ทำงเรำจึงไม่ประสงค์
ที่จะให้ค�ำแนะน�ำในกำรอบรมสั่งสอนเพิ่มขึ้นอีก ทีมกำรรณรงค์
“มีพลังด้วยกำรอบรมสั่งสอน“ ได้รวบรวมแก่นในกำรนี้ เป็นแปดข้อ
ซึ่งแสดงคุณลักษณะส�ำคัญ ๆ ของ “กำรอบรมสั่งสอนที่มีพลัง”

การอบรมสั่งสอน คือ
... ให้ควำมรัก

... ให้โต้เถียงทะเลำะกันได้
... รู้จักรับฟัง

... รู้จักขอบเขต

... ให้มีอิสระเสรี

... มีกำรแสดงควำมรู้สึก
... มีเวลำให้

... ให้ก�ำลังใจ

กำรอบรมสั่งสอน คือ…

ให้ควำมรัก

กำรให้ควำมรักเด็ก หมำยถึง ยอมรับเด็กอย่ำงทีแ่ กเป็นอยูแ่ ละแสดง
ให้เด็กทรำบข้อนี้ เด็กและยุวชนต้องกำรควำมรู้สึกอบอุ่นใจ เพื่อที่
จะวิวัฒนำกำรควำมมั่นใจในตนเอง ไม่กลัวที่จะเรียนรู้จุดแข็งและ
จุดอ่อนของตน แต่บำงที แม่ หรือ พ่อ ไม่สำมำรถทีจ่ ะแสดงออก
ว่ำรักเด็ก เพรำะฉะนั้นจะท�ำอย่ำงไรเพื่อให้ควำมรักต่อเด็ก?

→

→

วิธีที่ตรงไปตรงมำที่สุดที่จะแสดงควำมรัก
ชอบพอ คือ กำรให้ตัวอยู่ใกล้ ๆ ให้ควำม
อบอุ่น และสัมผัส อำจจะโอบกอด หรือ
เกำหลังให้เบำ ๆ มองตอบเด็กด้วยสำยตำ
ที่ใจดี จดจมูกเบำ ๆ หรือเคำะเบำ ๆ ที่
ไหล่ เด็กทุกคนจะรู้ทันทีว่ำ หมำยควำม
ว่ำอะไร
เมื่อเด็กโตขึ้นมำกเท่ำไร กำรใช้วิธีอื่น
แสดงควำมรักก็ส�ำคัญมำกขึ้นเท่ำนั้น
ทีนเอจ - ชำยและหญิงชอบที่จะให้โอบ
กอดบ้ำง ถึงแม้ว่ำโตขึ้นอีกหน่อยอำจจะหำ
คนอื่นเพื่อจูบกอดได้

→

ต้องมีเวลำให้เด็ก ให้ควำมสนใจ และ
ปลอบโยน พิสูจน์ให้เด็กรู้สึกได้ว่ำพ่อแม่
รักตนอย่ำงไร บอกเด็กว่ำชอบและภูมิใจ
ในตัวแก ไม่ว่ำเด็กจะเก่งหรือไม่

→

กำรให้ควำมรัก ไม่ได้หมำยควำมว่ำผู้ใหญ่
จะขออยู่เงียบ ๆ บ้ำงไม่ได้ และไม่ได้
หมำย ควำมว่ำห้ำมเด็กไม่ได้
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กำรอบรมสั่งสอน คือ…

ให้โต้เถียงทะเลำะกันได้

กำรเกิดโต้เถียงกัน เกิดขึ้นได้ในทุกครอบครัว บำงครั้งอำจจะดังไป
บ้ำงนิดหน่อย มีกำรบอกว่ำ “ไม่” เพื่อท�ำตำมจุดหมำยของตน
อดทน เมื่อมีเรื่องขัดกัน ยอมรับควำมต้องกำรของอีกฝ่ำย พยำยำม
ท�ำให้เห็นด้วย ยอมตำม ประนีประนอม และกลับมำคืนดีต่อกันอีก
หำกเกิดทะเลำะกัน เด็กจะมีโอกำสเรียนรู้กำรปรับตัวเข้ำสังคมที่
ส�ำคัญ กำรโต้เถียงทะเลำะจะต้องหัดให้ถูกต้อง เพื่อที่จะแก้ปัญหำ
ขดัแย้ง ไม่ได้ขงึ้ เครียดกันมำกขนึ้ เรำจะต้องท�ำตำมหลกก
ั ำรต่อไปนี:้

→

ปกติแล้ว จะไม่มีเรื่องใดที่ห้ำมพูด เด็กมี
สิทธิที่จะแสดงควำมรู้สึกด้ำนไม่ดี เช่น
ไม่ชอบ หรือโกรธ โดยไม่ถูกลงโทษ

→

เวลำเถียงกันผู้ใหญ่ได้เปรียบกว่ำ เพรำะ
ฉะนั้น ผู้ใหญ่ไม่ควรท�ำให้เด็กเจ็บด้วย
ค�ำพูดหรือใช้ก�ำลัง แต่จะต้องเห็นควำม
ส�ำคัญในปัญหำของเด็ก

→

ตรำบใดที่สองฝ่ำยไม่ได้โกรธกัน เมื่อโต้
เถียงจบแล้ว แต่ละฝ่ำยก็อำจคงมีควำมเห็น
ของตน ในกำรนี้ ทั้งผู้ใหญ่และเด็กจะฝึก
ตนให้มีใจกว้ำงยอมรับ

→

เด็ก ๆ อำจจะทะเลำะกันได้ โดยผู้ใหญ่ไม่
เข้ำยุ่งด้วย แต่หำกว่ำเด็กไม่ยุติธรรมต่อเด็ก
ที่อ่อนแอกว่ำ เรำก็ต้องเตือนเด็กอย่ำงนุ่ม
นวลแต่ชัดเจน ให้แกเห็นใจอีกฝ่ำย

→

ผู้ใหญ่ เป็นตัวอย่ำงที่ส�ำคัญ ถ้ำเด็กเห็น
ว่ำเวลำผู้ใหญ่โต้เถียงกัน ผู้ใหญ่ท�ำโดยมี
ควำมเคำรพต่อกัน เด็กก็จะเรียนรู้และท�ำ
ตำม เด็กจะรู้สึกไม่สบำยใจเมื่อรู้สึกว่ำมี
ข้อขัดแย้งที่ซ่อนอยู่ในครอบครัว หรือเห็น
กำรทะเลำะตบตี หรือมีกำรด่ำว่ำที่ท�ำให้
เจ็บใจในครอบครัวผู้ใหญ่อำจจะอธิบำยให้
เด็กฟัง
ได้ว่ำเถียงกันเรื่องอะไร แล้วแต่อำยุของ
เด็กโดยไม่ต้องให้เด็กเข้ำข้ำงใดข้ำงหนึ่ง

→

สิ่งที่ส�ำคัญเท่ำ ๆ กับกำรทะเลำะกันได้
ก็คือ กำรกลับคืนดีกันได้ หำกเกิดทะเลำะ
กันโดยหำทำงออกไม่ได้ พ่อแม่ก็อำจจะ
ช่วยให้ค�ำปรึกษำเด็กได้ เมื่อเกิดทุ่มเถียง
ในครอบครัว ก่อนที่จะเข้ำนอนก็ควรจะ
กลับคืนดีกันก่อน
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กำรอบรมสั่งสอน คือ…

รู้จักรับฟัง

กำรรับฟัง คือ ฟังและให้ควำมสนใจ เข้ำพิจำรณำปัญหำทีพ่ ดู เด็ก
ทีก่ ำ� ลังโตเป็นผูใ้ หญ่ ทุกวัน ๆ จะมีประสบกำรณ์ใหม่ ๆ และต้อง
ปรับตัวให้เข้ำกับสังคม จึงจ�ำเป็นที่จะต้องพูดให้ผู้ใหญ่รับฟังเป็น
พิเศษ ในชีวิตประจ�ำวันของทุกครอบครัว ควรจะเปิดโอกำสให้มี
กำรพูดคุยกัน อำจจะเป็นกำรชุมนุมสมำชิกครอบครัว หรือ ท�ำกัน
เสมอจนเป็นธรรมเนียม คือ รับประทำนอำหำรเย็นร่วมกัน หรือ
น�ำเด็ก ๆ เข้ำนอน กำรรับฟังอำจไม่ใช่ของง่ำย แต่ก็มีสิ่งที่จะช่วย
ได้คือ:
→

บำงที เริ่มต้นไม่น่ำสนใจ แต่จบประโยค
อำจมีเนื้อควำมที่ไม่คำดหมำย เพรำะ
ฉะนั้น ปล่อยให้คนอื่นพูดให้จบเสียก่อน!

→

กำรให้ควำมเห็น หรือค�ำแนะน�ำน�ำเร็วเกิน
ไปจะไม่ช่วยแก้ปัญหำ เด็กรู้สึกว่ำผู้ใหญ่
จริงจังด้วย ถ้ำพ่อแม่หำทำงแก้ปัญหำร่วม
กัน

→

เพื่อที่จะไม่ให้เกิดกำรเข้ำใจผิดกัน แรกเริ่ม
ทีเดียวแต่ละฝ่ำยควรถำมว่ำเข้ำใจอย่ำงนี้
ถูกหรือไม่

→

กำรพูดจำกันที่ดี ไม่ควรเหควำมสนใจ
ไปที่อื่น เช่น ควรปิดโทรทัศน์ ไม่รับ
โทรศัพท์!

→

ถ้ำเด็กเล่ำสิ่งที่พบเห็นมำละเอียดมำกมำย
เกินไป ผู้ใหญ่ก็อำจขัดจังหวะได้ เด็กที่พูด
น้อย ควรจะให้ก�ำลังใจให้พูด โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง เด็กที่เงียบผิดปกติ

กำรอบรมสั่งสอน คือ…

รู้จักขอบเขต

ส�ำหรับพ่อแม่หลำย ๆ คน สิ่งที่ส�ำคัญมำกที่สุด คือ สอนเด็กให้
รู้จักขอบเขต โดยต้องท�ำอย่ำงเสมอต้นเสมอปลำย แต่ข้อนี้ ก็เป็น
จุดท้ำทำยที่ใหญ่ที่สุดในกำรอบรมสั่งสอน เด็กและยุวชน เป็น
แชมเปี้ยนแต่ก�ำเนิด ในกำรทดสอบควำมเสมอต้นเสมอปลำยและ
ควำมอดทนของพ่อแม่
เด็กจ�ำเป็นต้องรู้จักขอบเขตด้วยเหตุผลสองข้อ:
ข้อแรก เพื่อป้องกันอันตรำยทั้งในและนอกบ้ำน
อีกข้อคือ ข้อบังคับทีม่ เี หตุผลและเห็นได้ชดั ท�ำให้เด็กมีควำมมัน่ ใจ
บำงทีผู้ใหญ่อำจรู้สึกล�ำบำกใจที่จะขัดใจเด็ก แต่ส�ำหรับพ่อแม่และ
่
เด็ก เมื่อมองระยะยำว จะเป็นกำรง่ำยกว่ำมำกที่ทรำบวำขอบเขตอยู
่
ที่ไหน และในกำรนี้ก็ควรมีกฎในกำรปฏิบัติ:
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→

ต้องวำงขอบเขตให้ชัดเจน ผู้ใหญ่ต้อง
ตริตรองแต่แรกว่ำ ท�ำไมจึงวำงกฎนี้ไว้
เด็กที่โตหน่อยจะเข้ำใจข้อเสนอและข้อ
ห้ำมได้ดีกว่ำ หำกผู้ใหญ่อธิบำยเหตุผล
ประกอบ

→

แต่พ่อแม่เอง ก็ต้องมีขอบเขตในกำรอบรม
สั่งสอน สิ่งที่ต้องห้ำม คือ กำรใช้ก�ำลัง
ทุกประเภท ในที่นี้ ไม่ใช่เฉพำะกำรตี
เท่ำนั้น แต่หมำยถึงกำรใช้ก�ำลังกดขี่ด้ำน
จิตใจด้วย เช่น ไม่แสดงท่ำทำงว่ำรัก

→

หำกใครวำงกฎใดไว้ ก็จะต้องท�ำตำมกฎ
นั้นด้วย นั่นไม่ได้หมำยควำมว่ำ มำม่ำ
หรือปำป้ำ ต้องเข้ำนอนพร้อมเด็กเมื่อเล่ำ
นิทำน “ซันด์มันน์” จบแล้ว แต่ถ้ำเป็น
เรื่องถูฟันเป็นประจ�ำ พ่อแม่เป็นตัวอย่ำงที่
ดีที่สุด

→

ไม่มีกฎใดที่ไม่มีข้อยกเว้น กำรยกเลิกกฎ
เพรำะหมดควำมหมำยหรือมีสภำพที่
เปลี่ยนไปที่จะต้องปรับตัวให้เข้ำกันไม่
ถือว่ำ หมดกำรอบรมสั่งสอน เด็กและ
ยุวชนไม่ได้หมดควำมนับถือกฎที่ตั้งไว้
หำกเช่นว่ำอนุญำตให้นอนดึกสักหน

→

หำกใครวำงกฎใดไว้ และไม่ท�ำตำมกฎนั้น
ด้วย กฎก็จะไม่มีควำมหมำย กำรท�ำเสมอ
ต้นเสมอปลำยท�ำให้เกิดควำมไว้วำงใจ
และเด็กจะมีควำมรู้สึกว่ำผู้ใหญ่จริงจังกับ
ตน

→

หำกเด็กท�ำเกินขอบเขตที่ก�ำหนด ผู้ใหญ่
ควรจะมีปฏิกิริยำโต้ตอบที่ชัดเจน และ
เหมือนกัน เด็กทรำบดีว่ำตนท�ำอะไรได้
หรือไม่ได้บ้ำง ถ้ำกฎต่ำง ๆ ที่พ่อแม่ หรือ
บุคคลอื่น ๆ ที่ช่วยอบรมสั่งสอนตั้งไว้
คล้ำย ๆ กันถึงแม้ว่ำจะมีวิธีกำรอบรมต่ำง
กัน แต่บำงทีค�ำพูดชัด ๆ ว่ำ “ไม่” หรือ
ค�ำเตือนอำจยังไม่เพียงพอ ถ้ำจ�ำเป็นจะต้อง
ใช้วิธีกำรอย่ำงอื่น จะต้องท�ำทันทีในสภำพ
ที่เกิดนั้น โดยมำกเด็กจะเข้ำใจอย่ำงดีว่ำ
“ท�ำโทษเพรำะท�ำผิด”

กำรอบรมสั่งสอน คือ…

ให้มีอิสระเสรี

เด็กต้องกำรที่ว่ำง ที่ตนจะสร้ำงสรรค์ด้วยตนเอง ตั้งแต่อำยุหนึ่ง
ขวบ เด็กต้องกำรที่ว่ำงมีอิสระของตนเองมำกขึ้น เด็กจะเรียนรู้
กำรกินอำหำรเอง เข้ำห้องน�้ำคนเดียว แยกอยู่กับพ่อแม่เป็นระยะ
นำนขึน้ ใช้เงินของตนให้ถกู ต้อง และอืน่ ๆ มำกมำย ทีว่ ำ่ งส�ำคัญ
มำกเพื่อให้เด็กด�ำเนินชีวิตโดยอิสระ มีควำมรับผิดชอบ และ
ก�ำหนดทำงชีวิตด้วยตนเองด้วย เพื่อที่ว่ำพ่อแม่จะตัดสินใจเลือก
ระหว่ำง ปล่อย หรือ คุม้ กัน ได้งำ่ ยขึน้ ขอให้คำ� นึงถึงจุดต่อไปนี:้

→

จะต้องมีกำรทดสอบที่ว่ำงเสียก่อน เด็ก
ผู้หญิง เด็กผู้ชำย ที่มีส่วนร่วมในชีวิต
ประจ�ำวันในครอบครัว จะได้เรียนรู้อย่ำง
มำกส�ำหรับชีวิตในอนำคต เด็กที่ได้สังเกต
ดูมำม่ำ ปำป้ำ ท�ำงำนในบ้ำน อีกหน่อย
ตนเองก็จะสำมำรถอ่ำนแผนที่เมือง หรือ
ซ่อมจักรยำนเองได้

→

เด็กจะเรียนรู้ควำมเป็นอิสระเป็นก้ำว ๆ
เด็กประถมที่รู้จักใช้เงินติดกระเป๋ำต่อ
อำทิตย์ ซึ่งมีจ�ำนวนนิดหน่อย พอเป็น
ยุวชนก็จะรู้จักกำรใช้จ่ำยเงินในบัญชี เงิน
ที่พ่อแม่ให้ติดกระเป๋ำต่อเดือน หรือ อำจ
จะเป็นเงินก้อนด้วยซ�้ำ เด็กก็รู้จักจ่ำยออก
ทำงบัญชี ซื้อเครื่องเรียนและเสื้อผ้ำ

Was Menschen berührt // www.zukunftsministerium.bayern.de

15

→

ถ้ำช่วยสนับสนุนเมือ่ ทดลองช่องว่ำงใหม่ ๆ
เด็กจะมีควำมมั่นใจท�ำ กำรที่ให้เด็กมี
โทรศัพท์มือถือ หรือบัตรโทรศัพท์เพื่อ
กรณีฉุกเฉิน จะช่วยให้เด็กอำยุสิบเอ็ดปี ที่
เดินทำงเป็นครั้งแรก ไปหำเพื่อนหญิงที่อยู่
อีกมุมเมือง ไม่ใช่เรื่องที่น่ำกลัวส�ำหรับเด็ก
และท�ำให้พ่อแม่ประสำทเสียน้อยลง

→

ในเรื่องรสนิยม เด็กกับผู้ใหญ่ต่ำงสมัยกัน
จะไม่มีรสนิยมเหมือนกันเสมอไป ไม่ว่ำจะ
เป็นเรื่องงำนอดิเรก แฟชั่นผม หรือเพื่อน
ฝูง โดยทั่วไป ควรให้เด็กตัดสินใจเอง –
ตรำบใดที่ไม่เกินขอบเขตที่พ่อแม่ก�ำหนด
ไว้ แต่ควำมใจกว้ำงยอมรับมีขอบเขตเมื่อ
เป็นเรื่องของประโยชน์สุขของเด็ก หำก
เด็กซึ่งก�ำลังโตเป็นผู้ใหญ่ เริ่มสูบบุหรี่ ก็
ไม่เป็นกำรส่งเสริมวิวัฒนำกำรของเด็ก

→

เด็กจ�ำนวนมำก เมื่อแตกเนื้อหนุ่มสำว จะ
ต้องกำรอิสระมำกขึ้นทันที เด็กที่เคยว่ำง่ำย
กลับต่อต้ำนข้อก�ำหนดของพ่อแม่ เพื่อที่ว่ำ
จะไม่รู้สึกถูกตัดขำด เด็กผู้หญิงผู้ชำยที่
ก�ำลังแตกเนื้อนี้จะต้องมีประสบกำรณ์ว่ำ
ไม่มีควำมอิสระใด ๆ ที่ไม่มีขอบเขต แต่
อีกด้ำนหนึ่ง พ่อแม่ก็ควรช่วยเด็กให้เดิน
ทำงของตนเอง และเติบโตเป็นผู้ใหญ่

กำรอบรมสั่งสอน คือ…

แสดงควำมรู้สึก

ควำมรักและควำมยินดี โศกเศร้ำ ควำมเจ็บปวด โกรธ ควำมรู้สึก เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครอบครัว เด็กจะแสดงควำม
รู้สึกต่ำงกัน เด็กคนหนึ่งอำจจะเข้ำโอบกอดเพื่อแสดงควำมรัก
ชอบพอ อีกคนหนึง่ อำจจะวำดรูปให้แก่คนทีแ่ กรัก ส�ำหรับเด็ก
เป็นสิ่งส�ำคัญในกำรวิวัฒนำกำรที่เด็กจะต้องรู้ถึงควำมรู้สึกของ
ตนเอง รู้ว่ำต้องท�ำอย่ำงไรเมื่อมีควำมรู้สึกนั้น ในที่นี้ สิ่งส�ำคัญ
คือ:
→

ต้องให้เด็กแสดงควำมรู้สึกออกได้ ไม่ว่ำ
ทำงด้ำนดีหรือด้ำนเสีย เด็กทุกคนมีสิทธิ
แสดงออกตำมแบบของตน ไม่ว่ำจะดัง
หรือ ค่อย ที่ห้ำมเด็กชำยร้องไห้ ห้ำมเด็ก
หญิงวิ่งเล่นดัง ๆ นั้น หมดสมัยไปแล้ว

→

บำงทีผู้ใหญ่จะเห็นว่ำไม่เหมำะที่เด็กจะ
แสดงอำรมณ์แรงออกมำ ก็จะสอนเด็กได้
ว่ำให้สงบอำรมณ์บ้ำง แต่เด็กจะต้องรู้ว่ำ
สิ่งที่ไม่เหมำะสม ไม่ใช่ควำมรู้สึกของเด็ก
แต่เป็นวิธีแสดงออก

→

เด็กต้องกำรให้ผู้ใหญ่เห็นควำมส�ำคั
ของควำมรู้สึกของตน หำกเกิดเหตุวิกฤติ
ไม่ว่ำใหญ่หรือเล็ก เด็กจะไม่สำมำรถท�ำ
ใจได้เหมือนผู้ใหญ่บำงคน ทำงที่ดีที่สุด
ผู้ใหญ่ควรมีปฏิกิริยำตอบโดยใจเย็น ไม่
ตื่นเต้นไปด้วย
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→

เด็กผู้หญิงหรือผู้ชำยบำงคน เก็บเงียบเมื่อมี
สิ่งกระเทือนใจ ถ้ำเด็กเกิดเงียบหรือท่ำทำง
เศร้ำผิดปกติ พ่อแม่ต้องหำสำเหตุ แม้กับ
เด็กที่ไม่ค่อยชอบออกตัว จะมีผลดีกับเด็ก
ถ้ำบำงครั้งบำงครำวแกมีโอกำสพูดเปิดอก
ได้

→

ในเรื่องควำมรู้สึกเด็กเล็กก็เรียนรู้จำก
ผู้ใหญ่ ดังนั้น พ่อแม่ควรจะแสดงควำม
รู้สึกให้เด็กเห็นและอธิบำยควำมรู้สึกนั้น
ให้เหมำะกับวัยเด็ก ผู้ใหญ่จะท�ำท่ำทำง
หลอกเด็ก ปิดควำมรู้สึกไม่ส�ำเร็จ ส�ำหรับ
เด็ก กลับเป็นเรื่องน่ำกลัว ถ้ำแกมีควำม

รู้สึกว่ำมีเรื่องผิดปกติ แต่ผู้ใหญ่ไม่บอกให้
ทรำบ พ่อแม่ก็ไม่ต่ำงกับเด็กมำกนัก คือ
ไม่สำมำรถระงับอำรมณ์โกรธพลุ่งพรวด
ดังนั้น จึงส�ำคัญมำกที่จะต้องบอก ขอโทษ
กำรรับผิดไม่ได้เป็นกำรแสดงควำมอ่อนแอ!

กำรอบรมสั่งสอน คือ…

มีเวลำให้

กำรเล่น พูดคุย อ่ำน ค้นพบโลก - ถ้ำกระท�ำกันในครอบครัว เด็ก
จะ เรียนรู้ได้อย่ำงมำกส�ำหรับอนำคต เวลำที่ใช้ร่วมกัน ท�ำให้ควำม
สัมพันธ์ ระหว่ำงพ่อแม่และเด็กมั่นคงขึ้น เด็กและยุวชนมำกมำย
ปรำรถนำที่จะให้พ่อแม่มีเวลำให้มำกขึ้น และจะท�ำได้ดังนี้:

→

กำรมีเวลำให้ ไม่ได้หมำยถึงว่ำต้องท�ำ
กิจกรรมใดที่เสียเงินแพง ๆ ไปว่ำยน�้ำ
ที่สระว่ำยน�้ำ เที่ยวสวนสัตว์ หรือขี่
จักรยำนเล่นกันทั้งครอบครัว เป็นสิ่งที่
เด็กชอบมำก กำรเล่นอดิเรกด้วยกัน
เป็นโอกำสที่ดีที่ครอบครัวจะใช้เวลำว่ำง
ร่วมกัน

→

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในชีวิตประจ�ำวัน
เด็กต้องกำรเวลำและควำมสนใจ ใน
กำรนี้ จะท�ำสิ่งที่มีประโยชน์และสนุก
ได้พร้อมกัน กำรท�ำงำนบ้ำนร่วมกันจะ
เป็นของสนุกได้ หำกไม่บอกว่ำ เป็น
ภำระหน้ำที่ที่ต้องท�ำ ครอบครัวบำง
ครอบครัว ปิด “เครื่องฆ่ำเวลำ” เช่น
โทรทัศน์ เกมส์คอมพิวเตอร์ เป็นครั้ง
ครำว ชั่วโมงที่ว่ำงนี้ท�ำอะไรได้หลำย
อย่ำง ถ้ำมีหัวคิดที่ดี

→

พ่อแม่ ควรให้ควำมรักควำมสนใจต่อ
เด็ก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อเด็กต้องกำร
เช่น เมื่อกำรบ้ำนยำกเป็นพิเศษ หรือรถ
จักรยำนเสีย กำรอ่ำนนิทำนก่อนนอน
ซึ่งท�ำสม�่ำเสมอจนเป็นพิธี อำจจะกิน
เวลำมำก แต่ส�ำหรับเด็ก ถือว่ำเป็นสิ่ง
ส�ำคัญมำก

→

พ่อแม่ที่มีเวลำน้อยให้แก่ครอบครัวเนื่อง
จำกอำชีพ ก็ไม่จ�ำเป็นต้องมีควำมส�ำนึก
ผิด ที่ส�ำคัญกว่ำ คือ ใช้เวลำที่มีอยู่ให้มี
ประโยชน์ร่วมกัน หำกเวลำน้อยมำก ปู่
ย่ำ ตำ ยำย น้ำ อำ หรือ เพื่อน ๆ ก็อำจ
เข้ำช่วยเป็นตัวแทนได้
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กำรอบรมสั่งสอน คือ…

ให้ก�ำลังใจ

เด็กทีก่ ำ� ลังโตเป็นผูใ้ หญ่ ต้องกำรก�ำลังใจและควำมมัน่ ใจในตนเอง
อย่ำงมำก เมื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และมีหน้ำที่ที่ต้องเริ่มรับผิดชอบ
เด็กจะเริ่มเรียนรู้กำรรับผิดชอบ ปฏิบัติกำรให้บรรลุจุดประสงค์
ของตน และไม่ยอมให้ผู้อื่นท�ำให้เกิดลังเลง่ำย ๆ เพื่อที่เด็กจะเกิด
ควำมมั่นใจในตนเอง เด็กหญิงชำยจะต้องมีสิ่งประกอบสองอย่ำง:
พอใจในสิ่งที่ตัวท�ำไว้ และ มีผู้อื่นยอมรับและชมเชยผลงำนที่ตน
ท�ำ พ่อแม่จะให้ก�ำลังใจเด็กได้อย่ำงไร?

→

เด็กต้องกำรให้คนรักตัวของตัวเอง ไม่ใช่
รักเฉพำะควำมสำมำรถของตน เด็กมีก�ำลัง
ใจได้อย่ำงเร็ว แต่ก็อำจเกิดควำมไม่มั่นใจ
ในตนเองอย่ำงเร็วได้เช่นกัน ดังนั้น ผู้ใหญ่
จึงต้องระวังในเรื่องนี้

→

ใครที่กล้ำหำญมีก�ำลังใจ จะประสบควำม
ส�ำเร็จ ถ้ำเด็กทดลองใด ๆ กำรผิดพลำด
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ผู้ใหญ่อย่ำถือรอยขีด
ข่วนหรืออุบัติเหตุเล็ก ๆ เป็นเรื่องใหญ่
เด็กจะมีก�ำลังใจ ถ้ำได้เป็นผู้รับผิดชอบใน
สิ่งเล็กน้อย

→

เด็กต้องกำรค�ำชมเชย ไม่เฉพำะเนื่องจำก
ควำมสำมำรถเสมอไปที่ท�ำให้ผู้ใหญ่ชมเด็ก
หำกเด็กพยำยำมที่จะท�ำให้ส�ำเร็จ ก็ควรได้
รับกำรชมเพรำะควำมพยำยำม แต่ค�ำชมจะ
ต้องให้แต่พอเหมำะ มิฉะนั้น จะไม่มีค่ำ
หำกมีผลส�ำเร็จที่ต้องชมจริง ๆ

→

กำรให้ควำมช่วยเหลือนิดหน่อย ป้องกัน
ให้เด็กไม่ต้องโมโหโดยไม่จ�ำเป็น เช่น
เวลำซื้อของ ผู้ใหญ่ควรเลือกเสื้อผ้ำชนิดที่
เด็กสวมใส่ได้เองโดยล�ำพัง

→

ในที่นี้ ก็เช่นกัน: ผู้ใหญ่ที่ยอมรับผิดกับ
เด็ก ก็อนุญำตให้ท�ำผิดเองได้เป็นครั้งครำว
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ค�ำแนะน�ำ และช่วยเหลือ

ส�ำหรับครอบครัวที่
เข้มแข็ง

ไม่มีผู้ใหญ่คนไหนที่ควรจะเป็น “เครื่องยนต์สั่งสอน” พ่อที่ดีสมบูรณ์
แม่ที่ไม่มีข้อต�ำหนิ เป็นฝันร้ำยของลูกมำกกว่ำ เพรำะฉะนั้น สรุปแล้ว
เรำก็กล้ำพอที่จะอยู่ในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ พ่อแม่ทุกรำยคงมีครำว
หนึ่งครำวใดที่ถึงจุดหมดปัญญำ และต้องกำรคนรับฟังปัญหำ คนให้
ก�ำลังใจ และให้ช่วงว่ำง

→

ขอให้คุณยอมรับกับตนเอง เมื่อคุณหมด
แรงที่จะหำทำงแก้ปัญหำ นั่นไม่ใช่เรื่อง
น่ำอำย แต่เป็นก้ำวที่กล้ำหำญก้ำวแรก

→

ให้คุณพักผ่อนเป็นครั้งครำว หยุดพัก
หน้ำที่อบรมสั่งสอนในชีวิตประจ�ำวัน
บำงทีพักเพียงสองสำมชั่วโมงในอำทิตย์
ก็พอ – โดยไม่มีเด็ก – มีเวลำเป็นของ
ตนเอง ไปว่ำยน�้ำ เรียนวิชำต่ำง ๆ ใน
โรงเรียนผู้ใหญ่ หรือพบเพื่อนฝูง และ
เรื่องควำมสัมพันธ์กับคู่ชีวิต ก็จ�ำเป็นต้อง
ปรับปรุงสภำพ เพื่อให้ทั้งครอบครัวมีชีวิต
ชีวำ

→

หำกคุณต้องกำรควำมช่วยเหลือ ก็ขอให้
เดินเข้ำหำผู้อื่น เพื่อนบ้ำน ญำติพี่น้อง
หรือเพื่อนฝูง หรือไม่ก็หน่วยให้ค�ำปรึกษำ
ซึ่งยินดีจะช่วยคุณ

ลิงค์ที่มีประโยชน์ในรัฐบาวาเรีย
www.elternbriefe.bayern.de
www.elternimnetz.de
www.erziehungsberatung.bayern.de
www.familienbildung.bayern.de
www.familienhandbuch.de
www.familienstuetzpunkte.bayern.de
www.koki.bayern.de
www.stmas.bayern.de

ลิงค์ทมี่ ปี ระโยชน์ในระดับสหพันธรัฐ
www.bke-elternberatung.de

www.bzga.de (ศูนย์ให้กำรศึกษำเรือ่ งสุขภำพแห่งสหพันธรัฐ)
www.familien-wegweiser.de

เรำหวังว่ำ กำรรณรงค์ “มีพลังด้วยกำรอบรม
สั่งสอน” นี้ จะช่วยเหลือคุณได้บ้ำง นอกจำก
“ปัจจัยแปด ที่ท�ำให้กำรอบรมสั่งสอนมีพลัง”
เรำขอเพิ่มเนื้อควำมอีกสองข้อ คือ ขอให้ใช้
สำมัญส�ำนึกตำมธรรมดำ และ หยอดด้วย
อำรมณ์ขันสักนิด จะท�ำให้กำรอบรมสั่งสอน
ในชีวิตประจ�ำวันด�ำเนินไปอย่ำงสะดวกสบำย
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www.stark-durch-erziehung.de
Die Kampagne „Stark durch Erziehung“ will alle, die an der Erziehung junger
Menschen beteiligt sind, unterstützen und stärken. Das Thema soll verstärkt
ins Gespräch gebracht werden. Die Broschüre kann in 16 verschiedenen
Fremdsprachen unter www.stark-durch-erziehung.de heruntergeladen werden.
Wir danken dem Jugendamt Nürnberg für die Entwicklung des Projekts,
das mit Mitteln des Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und
Integration gefördert wurde.
im Bündnis für Familie

Dem Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und
Integration wurde durch die berufundfamilie gemeinnützige GmbH die
erfolgreiche Durchführung des audits berufundfamilie® bescheinigt:
www.beruf-und-familie.de

Wollen Sie mehr über die Arbeit der Bayerischen Staatsregierung erfahren?
BAYERN DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen Staatsregierung.
Unter Telefon 089 12 22 20 oder per E-Mail unter direkt@bayern.de erhalten
Sie Informationsmaterial und Broschüren, Auskunft zu aktuellen Themen und
Internetquellen sowie Hinweise zu Behörden, zuständigen Stellen und
Ansprechpartnern bei der Bayerischen Staatsregierung.
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