
ที่ทําให้การอบรมสั่งสอนมีพลังปัจจัยแปด…

มีพลัง ด้วยการ อบรมสั่งสอน 

www.kampagne-erziehung.de/www.stark-durch-erziehung.de



สารบัญ  

- 3 -

บท    หน้า

คํานํา  3

การอบรมสั่งสอน  คืออะไร ? 4

 ปัจจัยแปด ที่ทําให้การอบรมสั่งสอนมีพลัง  6

การอบรมสั่งสอน  คือ ให้ความรัก    8

การอบรมสั่งสอน    คือให้โต้เถียงทะเลาะกันได้  9

การอบรมสั่งสอน    คือ รู้จักรับฟัง   10

การอบรมสั่งสอน  คือ  รู้จักขอบเขต 11

การอบรมสั่งสอน   คือ ให้มีอิสระเสรี 12

การอบรมสั่งสอน  คือ  แสดงความรู้สึก 14

การอบรมสั่งสอน    คือ  มีเวลาให้  16

การอบรมสั่งสอน    คือให้กําลังใจ   17

คําแนะนํา และช่วยเหลือ สําหรับครอบครัวที่เข้มแข็ง    18

การรณรงค์ „มีพลังด้วยการอบรมสั่งสอน“   19



คํานํา
ขณะนี้  มีการพูดถึงเรื่องการอบรมสั่งสอน  เป็นอย่างมาก  บางคนก็บอกว่า 
กําลังอยู่ในสภาพวิกฤติ โดยยกตัวอย่างด้วย   บางคนก็เชื่อว่า ไม่มีการอบรม 
สั่งสอนอีกแล้ว  คนที่ถูกหาว่าผิด  –แล้วแต่โอกาส- คือ ครูผู้หญิง  ผู้อบรม   
พ่อแม่  นักการเมือง  สื่อสารมวลชน หรือ โลกทั้งโลก  แต่ส่วนผู้ที่ทําหน้าที่ 
อบรมสั่งสอน  อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน   ว่าอย่างไรบ้าง ?  การอบรมสั่งสอน   
เข้าขั้นตกต่ํามากจริงๆหรือ   การอบรมมีบทบาทอย่างไร   
ในโลกสื่อสารมวลชนปัจจุบัน ?   มีผลชั่วชีวิตหรือไม่  ? คุ้มค่าหรือไม่ ?   
และมีด้านดีสวยงามหรือไม่ ?    

ในบรอชัวร์นี้ เราขอแนะนําคุณให้รู้จัก  „ปัจจัยแปด ที่การอบรมสั่งสอน 
ทําให้เข้มแข็ง”  โดยมุ่งจะช่วยเหลือ  แนะทางพ่อแม่  ครอบครัว  
และทั้งบุคคลอื่นๆ ที่มีอาชีพ หรือทําการ กิตติมศักดิ์ หรือส่วนตัว  
ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและยุวชน  ในชีวิตประจําวัน    

ผู้เชี่ยวชาญในแขนง จาก นูร์นแบร์ก  ได้คิดร่างรากฐานสําคัญ  
ในการอบรมสั่งสอน  แปดข้อ   และดําเนินการรณรงค์ ในภาคปฏิบัต ิ
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การอบรมสั่งสอน   
คืออะไร   ?
ก่อนอื่น: การอบรมสั่งสอน  ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่เท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ ของทุกคน  
เพราะเป็นหน้าที่ของสังคมทั้งหมด การอบรมสั่งสอน  ควรจะทําให้เด็ก 
เข้มแข็ง ในหลายๆด้าน : เพื่อกําหนดชีวิตของตนเองเพื่อเผชิญกับการท้าทาย  
เพื่อมีความสัมพันธ์  เพื่ออดทนเมื่อพ่ายแพ้   เพ่ือยอมรับความเห็นของผู้อ่ืนและอ่ืนๆ 
อีกมากมาย  ขั้นแรก  มีจุดหมายคือเลี้ยงดูเด็ก ให้สิ่งจําเป็นในชีวิต  เด็กต้องการอาหาร 
เสื้อผ้า  ความอบอุ่นใจ  และโอกาสที่จะเรียนรู้โลก ส่วนหนึ่งของการอบรมสั่งสอน  คือ 
ให้โอกาสเด็กหญิงชายเรียนรู้  แสดงความสามารถ  เด็กๆจะต้องเรียนรู้ มีประสบการณ์เอง   
ในการเติบโต  ต้องมีผู้คอยอยู่เคียงข้างที่มั่นคง  เพื่อเด็ก จะได้เข้าอยู่   
เป็นส่วนหนึ่งในสังคมของเรา  

รอบข้างตัวเด็ก  จะมีผู้เป็นตัวอย่างสําหรับเด็กมากมาย: พ่อแม่  ผู้อบรม ที่โรงเรียนอนุบาล  
โรงเรียน  บ้านรวมเด็กหรือที่พบปะสําหรับยุวชน  ซึ่งเป็นสิ่งที่ เด็กพบเห็นอยู่ทุกๆวัน  
แต่บุคคลต่างๆจากสื่อมวลชนก็มีบทบาทเช่นกัน ผู้ที่สําคัญที่สุด   คือผู้ใหญ่ 
ที่เด็กอยู่และเติบโต ดังนั้น  ความประพฤติของ ผู้ใหญ่ดังกล่าว  มีความสําคัญเป็นพิเศษ  

พ่อแม่เป็นผู้รับผิดชอบประโยชน์สุขของเด็กที่สําคัญที่สุด  เพราะฉะนั้น การอบรมสั่งสอน  
ถือว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่   และขณะเดียวกัน ก็เป็นสิทธิของพ่อแม่ด้วย   
เด็กมีสิทธิที่จะเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ดี ผู้อบรมสั่งสอน  
ก็มีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากส่วนรวมเช่นกัน

เพื่อที่พ่อแม่จะอบรมสั่งสอนเด็กได้ผล  พ่อแม่จําเป็นต้องมี

สภาพแวดล้อมที่ดี: ครอบครัวต้องมีที่อยู่อาศัยขนาดเพียงพอ  มีงานทํามั่นคง 
ได้ความช่วยเหลือด้านการเงิน  มีผู้ช่วยดูแลเด็กหากจําเป็น  และมีสภาพ 
รอบข้างที่ยินดีต้อนรับครอบครัว  

รับความช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ:  พ่อแม่มีสิทธิได้รับการแบ่งเบาภาระ  เป็นครั้งคราว   
บางครั้ง ครอบครัวแต่ละครอบครัว  ต่างช่วยเหลือกันได้     นอกจากนี้  ก็ยังมี เพื่อฝูง 
เพื่อนร่วมงาน  ญาติพี่น้อง  และเพื่อนบ้าน    ที่มีบทบาทสําคัญ  ที่จะเข้าใจครอบครัว 
และคอยให้คําแนะนําและให้   ความช่วยเหลือ  หากทางครอบครัว บางครั้ง 
เกิดหมดหนทางที่ จะอบรมสั่งสอน   ก็ไม่ใช่เรื่องน่าอับอาย   
หน่วยช่วยยุวชน หน่วยเสนอ การศึกษาแก่บิดามารดา   
หน่วยให้คําปรึกษาสามีภรรยา และครอบครัว ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ 
และช่วยเป็นเฉพาะราย
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การให้การศึกษาอบรม  เป็นขบวนการที่มีชีวิตชีวา  น่าตื่นใจ  บางครั้งอาจจะ
เป็นภาระหนักเหนื่อย  แต่โดยที่สุดแล้ว   เป็นสิ่งที่สนุก  และสําคัญ 
สําหรับสังคม  หากให้การอบรมสั่งสอน อย่างใส่ใจ  โลกจะได้อะไรๆจากเด็กๆ
เป็นอย่างมาก  และเด็กๆ  ก็จะได้ประโยชน์จากโลกอย่างมากเช่นกัน 



ปัจจัยแปดข้อ ที่ทําให้ 
การอบรมสั่งสอน 
มีพลัง

การอบรมสั่งสอน  ที่ “มีพลัง”   เป็นอย่างไร ? 

ทุกวันนี้ มีนิตยสารหนังสือท่วมท้นที่มีคําแนะนําต่างๆ     

ให้พ่อแม่เลือกเอาได้   ทางเราจึงไม ่

ประสงค์ที่จะให้คําแนะนําในการอบรมสั่งสอน      

เพิ่มขึ้นอีก  ทีมการรณรงค์ “มีพลังด้วยการอบรมสั่งสอน“ 

ได้รวบรวมแก่นในการนี้ เป็นแปดข้อ ซึ่งแสดง    

คุณลักษณะสําคัญๆของ“การอบรมสั่งสอน 

ที่มีพลัง”  

การอบรมสั ่งสอน คือ
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…ให้ความรัก

…รู้จักขอบเขต

…รู้จักรับฟัง

…ให้โต้เถียงทะเลาะกันได้

…ให้มีอิสระ เสรี  

การอบรมสั ่งสอน คือ
…มีเวลาให
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…ให้กําลังใจ

…มีการแสดงความรู้สึก



 ให้ความรัก
การให้ความรักเด็ก  หมายถึง ยอมรับเด็กอย่างที่แกเป็นอยู่และแสดงให้เด็ก 
ทราบข้อนี้  เด็กและยุวชน  ต้องการความรู้สึกอบอุ่นใจ  เพื่อที่จะวิวัฒนาการ
ความมั่นใจในตนเอง ไม่กลัวที่จะเรียนรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตน 
แต่บางที  แม่ หรือพ่อ ไม่สามารถที่จะแสดงออกว่ารักเด็ก  เพราะฉะนั้น 
จะทําอย่างไร  เพื่อให้ความรักต่อเด็ก  ?  

วิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดที่จะแสดงความรักชอบพอ คือการให้ตัวอยู่ใกล้ๆ    

ให้ความอบอุ่น และสัมผัส อาจจะโอบกอด  หรือเกาหลังให้เบาๆ  มองตอบเด็ก        

ด้วยสายตาที่ใจดี  จดจมูกเบาๆหรือเคาะเบาๆที่ไหล่  เด็กทุกคนจะรู้ทันทีว่า   

หมายความว่าอะไร  

 เมื่อเด็กโตขึ้นมากเท่าไร  การใช้วิธีอื่นแสดงความรักก็สําคัญมากขึ้นเท่านั้น      

 ทีนเอจ  - ชายและหญิง  ชอบที่จะให้โอบกอดบ้าง  ถึงแม้ว่า โตขึ้นอีกหน่อย 

 อาจจะหาคนอื่นเพื่อจูบกอดได้    

 ต้องมีเวลาให้เด็ก  ให้ความสนใจ  และปลอบโยน  พิสูจน์ให้เด็กรู้สึกได้ว่า         

 พ่อแม่รักตนอย่างไร   บอกเด็กว่า ชอบและภูมิใจในตัวแก ไม่ว่าเด็กจะเก่งหรือไม่   

  การให้ความรัก  ไม่ได้หมายความว่า  ผู้ใหญ่ จะขออยู่เงียบๆบ้างไม่ได้          

 และไม่ได้ได้หมายความว่า  ห้ามเด็กไม่ได้     

การอบรมสั ่งสอน  คือ… 
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ให้โต้เถียงทะเลาะกันได้ 
การเกิดโต้เถียงกัน  เกิดขึ้นได้ในทุกครอบครัว   
บางครั้งอาจจะดังไปบ้างนิดหน่อย มีการบอกว่า “ไม่” เพื่อทําตามจุดหมาย 
ของตน   อดทนเมื่อมีเรื่องขัดกัน  ยอมรับ ความต้องการของอีกฝ่าย  
พยายามทําให้เห็นด้วย  ยอมตาม ประนีประนอม  และกลับมาคืนดีต่อกันอีก  
หากเกิดทะเลาะกัน เด็กจะมีโอกาสเรียนรู้การปรับตัว 
เข้าสังคมที่สําคัญ  การโต้เถียงทะเลาะ  จะต้องหัดให้ถูกต้อง  
เพื่อที่จะแก้ปัญหาขัดแย้ง ไม่ได้ขึ้งเครียดกันมากขึ้น    
เราจะต้องทําตามหลักการต่อไปนี้ : 

ปกติแล้ว  จะไม่มีเรื่องใดที่ห้ามพูด   เด็กมีสิทธิที่จะแสดงความรู้สึกด้านไม่ดี  เช่น        
ไม่ชอบ หรือโกรธ  โดยไม่ถูกลงโทษ  

เวลาเถียงกันผู้ใหญ่ได้เปรียบกว่า  เพราะฉะนั้น ผู้ใหญ่  
ไม่ควรทําให้เด็กเจ็บด้วยคําพูดหรือใช้กําลัง  แต่จะต้องเห็นความสําคัญในปัญหา 
ของเด็ก 

ตราบใดที่สองฝ่ายไม่ได้โกรธกัน   เมื่อโต้เถียงจบแล้ว   
แต่ละฝ่ายก็อาจคงมีความเห็นของตน  ในการนี้  ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก   
จะฝึกตนให้มีใจกว้างยอมรับ  

เด็กๆอาจจะทะเลาะกันได้  โดยผู้ใหญ่   ไม่เข้ายุ่งด้วย    
แต่หากว่า เด็กไม่ยุติธรรม ต่อเด็กที่อ่อนแอกว่า   
เราก็ต้องเตือนเด็กอย่างนุ่มนวลแต่ชัดเจน  ให้แกเห็นใจอีกฝ่าย  

ผู้ใหญ่  เป็นตัวอย่างที่สําคัญ  ถ้าเด็กเห็นว่า เวลาผู้ใหญ่โต้เถียงกัน  
ผู้ใหญ่ทําโดย มีความเคารพต่อกัน  เด็กก็จะเรียนรู้ และทําตาม  
เด็กจะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อรู้สึกว่า  
มีข้อขัดแย้งที่ซ่อนอยู่ในครอบครัวหรือเห็นการทะเลาะตบตี  
หรือมีการด่าว่าที่ทําให้ เจ็บใจในครอบครัวผู้ใหญ่   
อาจจะอธิบายให้เด็กฟังได้ว่า เถียงกันเรื่องอะไร 
แล้วแต่อายุของเด็กโดยไม่ต้องให้เด็กเข้าข้างใดข้างหนึ่ง 

สิ่งที่สําคัญเท่าๆกับ การทะเลาะกันได้ก็คือ  การกลับคืนดีกันได้  
หากเกิดทะเลาะกัน โดยหาทางออกไม่ได้   
พ่อแม่ก็อาจจะช่วยให้คําปรึกษาเด็กได้  เมื่อเกิดทุ่มเถียง       
ในครอบครัว  ก่อนที่จะเข้านอน ก็ควรจะกลับคืนดีกันก่อน  

การอบรมสั ่งสอน คือ… 



               รู้จักรับฟัง
การรับฟัง คือ  ฟังและให้ความสนใจ  เข้าพิจารณาปัญหาที่พูด  เด็กที่กําลังโต
เป็นผู้ใหญ่   ทุกวันๆ จะมีประสบการณ์ ใหม่ๆ  
และต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคม จึงจําเป็นท่ีจะต้องพูดให้ผู้ใหญ่รับฟังเป็นพิเศษ  
ในชีวิตประจําวันของทุกครอบครัว ควรจะเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยกัน   
อาจจะเป็นการชุมนุมสมาชิกครอบครัว หรือ ทํากันเสมอจนเป็นธรรมเนียม 
คือ  รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  หรือนําเด็กๆ เข้านอน   
การรับฟังอาจไม่ใช่ของง่าย  แต่ก็มีสิ่งที่จะจะช่วยได้คือ : 

บางที  เริ่มต้นไม่น่าสนใจ  แต่จบประโยคอาจมีเนื้อความที่ไม่คาดหมาย เพราะฉะนั้น        

ปล่อยให้คนอื่นพูดให้จบเสียก่อน  !  

การให้ความเห็น หรือคําแนะนํานําเร็วเกินไป จะไม่ช่วยแก้ปัญหา  เด็กรู้สึกว่า      

ผู้ใหญ่จริงจังด้วย ถ้าพ่อแม่หาทางแก้ปัญหาร่วมกัน     

เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดกัน   แรกเริ่มทีเดียว แต่ละฝ่าย ควรถามว่า     

เข้าใจอย่างนี้  ถูกหรือไม่  

การพูดจากันที่ดี  ไม่ควรเหความสนใจไปที่อื่น เช่น  ควรปิดโทรทัศน์       

ไม่รับโทรศัพท์  !  

ถ้าเด็กเล่าสิ่งที่พบเห็นมาละเอียดมากมายเกินไป  ผู้ใหญ่ก็อาจขัดจังหวะได้ 

เด็กที่พูดน้อย  ควรจะให้กําลังใจให้พูด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กที่เงียบผิดปกติ   

การอบรมสั ่งสอน คือ…
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        รู้จักขอบเขต
สําหรับพ่อแม่ หลายๆคน   สิ่งที่สําคัญมากที่สุด คือ สอนเด็กให้รู้จักขอบเขต 
โดยต้องทําอย่างเสมอต้นเสมอปลาย  แต่ข้อนี้  ก็เป็นจุดท้าทายที่ใหญ่ที่สุด 
ในการอบรมสั่งสอน  เด็กและยุวชน เป็นแชมเปี้ยนแต่กําเนิด  ในการทดสอบ 
ความเสมอต้นเสมอปลายและความอดทนของพ่อแม่  เด็กจําเป็นต้อง 
รู้จักขอบเขตด้วยเหตุผลสองข้อ:  ข้อแรก  เพื่อป้องกันอันตรายทั้งในและ 
นอกบ้าน  อีกข้อคือ ข้อบังคับที่มีเหตุผลและเห็นได้ชัด   ทําให้เด็ก 
มีความมั่นใจ  บางที  ผู้ใหญ่อาจรู้สึกลําบากใจ  ที่จะขัดใจเด็ก  แต่สําหรับ 
พ่อแม่และเด็ก เมื่อมองระยะยาว  จะเป็นการง่ายกว่ามากที่ทราบว่าขอบเขต 
อยู่ที่ไหน  และในการนี้  ก็ควรมีกฎในการปฏิบัติ:  

การอบรมสั ่งสอน  คือ…  
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ต้องวางขอบเขตให้ชัดเจน   ผู้ใหญ่ ต้องตริตรองแต่แรกว่า ทําไม จึงวางกฎนี้ไว้  
เด็กที่โตหน่อย  จะเข้าใจข้อเสนอและข้อห้ามได้ดีกว่า 
หากผู้ใหญ่อธิบายเหตุผลประกอบ

หากใครวางกฎใดไว้  ก็จะต้องทําตามกฎนั้นด้วย  นั่นไม่ได้หมายความว่า มาม่า 
หรือปาป้า ต้องเข้านอนพร้อมเด็กเมื่อเล่านิทาน “ซันด์มันน์” จบแล้ว 
แต่ถ้าเป็นเรื่องถูฟันเป็นประจํา พ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด

หากใครวางกฎใดไว้  และไม่ทําตามกฎนั้นด้วย  กฎก็จะไม่มีความหมาย      
การทําเสมอต้นเสมอปลาย  ทําให้เกิดความไว้วางใจ  และเด็กจะมีความรู้สึก    
ว่าผู้ใหญ่จริงจังกับตน 

หากเด็กทําเกินขอบเขตที่กําหนด  ผู้ใหญ่ควรจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบที่ชัดเจน   
และเหมือนกัน  เด็กทราบดีว่า ตนทําอะไรได้หรือไม่ได้บ้างถ้ากฎต่างๆที่พ่อแม่  
หรือบุคคลอื่นๆที่ช่วยอบรมสั่งสอน ตั้งไว้คล้ายๆกัน  ถึงแม้ว่า  
จะมีวิธีการอบรมต่างกัน บางที คําพูดชัดๆว่า “ไม่” หรือคําเตือน  ก็ไม่เพียงพอ  
ถ้าจําเป็นจะต้องใช้ วิธีการดัดอย่างอื่น  จะต้องทําทันทีในสภาพที่เกิดนั้น   
โดยมาก  เด็กจะเข้าใจอย่างดี ว่า “ทําโทษเพราะทําผิด”

แต่พ่อแม่เอง  ก็ต้องมีขอบเขตในการอบรบสั่งสอน   ที่ต้องห้ามคือ   
การใช้กําลัง  ทุกประเภท  ในที่นี้  ไม่ใช่เฉพาะการตีเท่านั้น   
หมายถึงการใช้กําลังกดขี่ด้านจิตใจด้วย เช่น ไม่แสดงท่าทางว่ารัก  

ไม่มีกฎใดที่ไม่มีข้อยกเว้น  การยกเลิกกฎเพราะหมดความหมายหรือมีสภาพที่      
เปลี่ยนไปที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากันไม่ถือว่า หมดการอบรบสั่งสอน   เด็กและยุวชน      
ไม่ได้หมดความนับถือกฎที่ตั้งไว้   หากเช่นว่า  อนุญาตให้นอนดึกสักหน

         ให้มีอิสระเสรี
เด็กต้องการที่ว่าง ที่ตนจะสร้างสรรค์ ด้วยตนเอง  ตั้งแต่อายุหนึ่งขวบ 
เด็กต้องการที่ว่างมีอิสระของตนเองมากขึ้น   
เด็กจะเรียนรู้การกินอาหารเอ งเข้าห้องน้ําคนเดียว   
แยกอยู่กับพ่อแม่เป็นระยะนานขึ้น  ใช้เงินของตน ให้ถูกต้อง   
และอื่นๆมากมาย   ที่ว่างสําคัญมากเพื่อให้เด็กดําเนินชีวิต 
โดยอิสระ มีความรับผิดชอบ  และด้วยกําหนดทางชีวิตด้วยตนเอง 
เพื่อที่ว่า  พ่อแม่จะตัดสินใจเลือก  ระหว่าง ปล่อย  หรือ คุ้มกัน ได้ง่ายขึ้น 
ก็ขอให้คํานึงถึงจุดต่อไปนี้ :  

การอบรมสั ่งสอน คือ…
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จะต้องมีการทดสอบที่ว่างเสียก่อน 
เด็กผู้หญิง เด็กผู้ชาย  ที่มีส่วนร่วม 
ในชีวิตประจําวันในครอบครัว   
จะได้เรียนรู้  
อย่างมากสําหรับชีวิตในอนาคตเด็ก
ที่ได้สังเกตดู มาม่า ปาป้า ทํางานในบ้าน  
อีกหน่อยตนเองก็จะสามารถ อ่านแผนที่เมือง  
หรือซ่อมจักรยานเองได้  

เด็กจะเรียนรู้ความเป็นอิสระเป็นก้าวๆเด็กประถม  ที่รู้จักใช้เงิน 
ติดกระเป๋าต่ออาทิตย์ ซึ่งมีจํานวนนิดหน่อย  พอเป็นยุวชนก็จะ
รู้จักการใช้จ่ายเงินในบัญชี   เงินที่พ่อแม่ให้ติดกระเป๋าต่อเดือน หรือ อาจจะเป็น 
เงินก้อนด้วยซ้ํา   เด็กก็รู้จักจ่ายออกทางบัญชี ซื้อเครื่องเรียนและเสื้อผ้า

ถ้าช่วยสนับสนุนเมื่อทดลองช่องว่างใหม่ๆ  เด็กจะมีความมั่นใจทํา   การที่ให้เด็ก 
มีโทรศัพท์มือถือ หรือ บัตรโทรศัพท์เพื่อกรณีฉุกเฉิน  จะช่วยให้เด็กอายุสิบเอ็ด 
ที่เดินทางเป็นครั้งแรก ไปหาเพื่อนหญิงที่อยู่อีกมุมเมือง   
ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวสําหรับเด็ก และทําให้พ่อแม่ประสาทเสียน้อยลง  

ในเรื่องรสนิยม  เด็กกับผู้ใหญ่ต่างสมัยกันจะไม่มีรสนิยมเหมือนกันเสมอไป   
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานอดิเรก แฟชั่นผม หรือเพื่อนฝูง  โดยทั่วไป  
ควรให้เด็กตัดสินใจเอง – ตราบใดที่ไม่เกินขอบเขตที่พ่อแม่กําหนดไว้  
แต่ความใจกว้างยอมรับ  มีขอบเขตเมื่อเป็นเรื่องของประโยชน์สุขของเด็ก   
หากเด็กซึ่งกําลังโตเป็นผู้ใหญ่ เริ่มสูบบุหรี่ ก็ไม่เป็นการส่งเสริมวิวัฒนาการของเด็ก

เด็กจํานวนมาก เมื่อแตกเนื้อหนุ่มสาว  จะต้องการอิสระมากขึ้นทันที  เด็กที่เคยว่าง่าย
กลับต่อต้านข้อกําหนดของพ่อแม่  เพื่อที่ว่า  จะไม่รู้สึกถูกตัดขาด  เด็กผู้หญิงผู้ชาย 
ที่กําลังแตกเนื้อนี้ จะต้องมีประสบการณ์ ว่า  ไม่มีความอิสระใดๆที่ไม่มีขอบเขต 
แต่อีกด้านหนึ่ง  พ่อแม่ ก็ควรช่วยเด็กให้เดินทางของตนเอง  และเติบโตเป็นผู้ใหญ่  
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             แสดงความรู้สึก
ความรักและความยินดี  โศกเศร้า ความเจ็บปวด  โกรธ  -  ความรู้สึก             
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครอบครัว  เด็กจะแสดงความรู้สึกต่างกัน 
เด็กคนหนึ่งอาจจะเข้าโอบกอดเพื่อแสดงความรับชอบพอ   อีกคนหนึ่ง 
อาจจะวาดรูปให้แก่คนแกที่รัก  สําหรับเด็ก เป็นสิ่งสําคัญในการวิวัฒนาการ 
ที่เด็กจะต้องรู้ถึงความรู้สึกของตนเอง  รู้ว่า  
ต้องทําอย่างไรเมื่อมีความรู้สึกนั้น ในที่นี้  ที่สําคัญคือ: 

ต้องให้เด็กแสดงความรู้สึกออกได้  ไม่ว่าทางด้านดีหรือด้านเสีย  เด็กทุกคน 
มีสิทธิแสดงออกตามแบบของตน  ไม่ว่าจะดังหรือ ค่อย    ที่ห้ามเด็กชายร้องไห้      
ห้ามเด็กหญิงวิ่งเล่นดังๆนั้น  หมดสมัยไปแล้ว  

บางทีผู้ใหญ่จะเห็นว่าไม่เหมาะที่เด็กจะแสดงอารมณ์แรงออกมา  ก็จะสอนเด็กได้ว่า 
ให้สงบอารมณ์บ้างแต่เด็กจะต้องรู้ว่า  สิ่งที่ไม่เหมาะสม  ไม่ใช่ ความรู้สึกของเด็ก        
แต่เป็นวิธีแสดงออก  

เด็กต้องการให้ผู้ใหญ่เห็นความสําคัญของความรู้สึกของตน  หากเกิดเหตุวิกฤติ     
ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก เด็กจะไม่สามารถทําใจได้เหมือนผู้ใหญ่บางคน  
ทางที่ดีที่สุดผู้ใหญ่ควรมีปฏิกิริยาตอบโดยใจเย็นไม่ตื่นเต้นด้วย

เด็กผู้หญิงหรือผู้ชายบางคน  เก็บเงียบเมื่อมีสิ่งกระเทือนใจ   ถ้าเด็กเกิดเงียบหรือ    
ท่าทางเศร้าผิดปกติ  พ่อแม่ต้องหาสาเหตุ   แม้กับเด็กที่ไม่ค่อยชอบออกตัว  จะมี    
ผลดีกับเด็ก  ถ้าบางครั้งบางคราวแกมีโอกาสพูดเปิดอกได้   

ในเรื่องความรู้สึกเด็กเล็กก็เรียนรู้จากผู้ใหญ่กัน   ดังนั้น พ่อแม่ควรจะแสดงความรู้สึก  

ให้เด็กเห็นและอธิบายความรู้สึกนั้นให้เหมาะกับวัยเด็ก    ผู้ใหญ่จะทําท่าทางหลอกเด็ก 

ปิดความรู้สึกไม่สําเร็จ  สําหรับเด็ก  กลับเป็นเรื่องน่ากลัว  ถ้าแกมีความรู้สึกว่า     

มีเรื่องผิดปกติ  แต่ผู้ใหญ่ไม่บอกให้ทราบ   พ่อแม่ ก็ไม่ต่างกับเด็กมากนัก คือ   

ไม่สามารถระงับอารมณ์โกรธพลุ่งพรวด  ดังนั้น  จึงสําคัญมากที่จะต้องบอก ขอโทษ   

การรับผิด ไม่ได้เป็นการแสดงความอ่อนแอ !

การอบรมสั ่งสอน  คือ…
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         มีเวลาให้
การเล่น  พูดคุย   อ่าน  ค้นพบโลก -  ถ้ากระทํากันในครอบครัว  เด็กจะ 
เรียนรู้ได้อย่างมากสําหรับอนาคต    เวลาที่ใช้ร่วมกัน  ทําให้ความสัมพันธ ์
ระหว่างพ่อแม่และเด็ก มั่นคง ขึ้น  เด็กและยุวชนมากมาย  ปรารถนาที่จะให้
พ่อแม่มีเวลาให้มากขึ้น  และจะทําได้ดังนี้ : 

การมีเวลาให้  ไม่ได้หมายถึงว่าต้องทํากิจกรรมใดที่เสียเงินแพงๆ   ไปว่ายน้ํา       
ที่สระอาบน้ํา  เที่ยวสวนสัตว์  หรือขี่จักรยานเล่นกันทั้งครอบครัว   
เป็นสิ่งที่     เด็กชอบมาก  การเล่นอดิเรกด้วยกัน   
เป็นโอกาสที่ดีที่ครอบครัวจะใช้เวลาว่างร่วมกัน   

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ในชีวิตประจําวัน  เด็กต้องการเวลาและความสนใจ  ในการนี้         
จะทําสิ่งที่มีประโยชน์และสนุกได้พร้อมกัน  การทํางานบ้านร่วมกัน  จะเป็นของสนุกได้        
หากไม่บอกว่า  เป็นภาระหน้าที่  ที่ต้องทํา ครอบครัวบางครอบครัว  ปิด 
“เครื่องฆ่าเวลา”  เช่ น โทรทัศน์  เกมส์คอมพิวเตอร์ เป็นครั้งคราว    
ชั่วโมงที่ว่างนี้  ทําอะไรได้หลายอย่าง ถ้ามีหัวคิดที่ดี  

พ่อแม่  ควรให้ความรักความสนใจต่อเด็ก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กต้องการ 
เช่นเมื่อการบ้านยากเป็นพิเศษ  หรือรถจักรยานเสียการอ่านนิทานก่อนนอนซึ่ง    
ทําสม่ําเสมอ จนเป็นพิธี   อาจจะกินเวลามาก  แต่สําหรับเด็ก  ถือว่า เป็นสิ่งสําคัญมาก

พ่อแม่ที่มีเวลาน้อยให้แก่ครอบครัวเนื่องจากอาชีพ  ก็ไม่จําเป็นต้องมีความสํานึกผิด    
ที่สําคัญกว่า คือ  ใช้เวลาที่มีอยู่  ให้มีประโยชน์ร่วมกัน  หากเวลาน้อยมาก 
ปู่ย่าตายาย  น้า อาหรือ เพื่อนๆ ก็อาจเข้าช่วยเป็นตัวแทนได้    

การอบรมสั ่งสอน  คือ…
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             ให้กําลังใจ
เด็กที่กําลังโตเป็นผู้ใหญ่  ต้องการกําลังใจและความมั่นใจในตนเองอย่างมาก 
เมื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมีหน้าที่ที่ต้องเริ่มรับผิดชอบ   
เด็กจะเริ่มเรียนการรับผิดชอบ ปฏิบัติการให้บรรลุจุดประสงค์ของตน   
และไม่ยอมให้ผู้อื่นทําให้เกิดลังเลง่ายๆ เพื่อที่เด็กจะเกิดความมั่นใจในตนเอง  
เด็กหญิงชาย  จะต้องมีสิ่งประกอบสองอย่าง: พอใจในสิ่งที่ตัวทําไว้  และ  
มีผู้อื่นยอมรับชมเชยผลงานที่ตนทํา  พ่อแม่จะให้กําลังใจ เด็กได้อย่างไร ?  

เด็กต้องการให้คนรักตัวของตัวเอง  ไม่ใช้รักเฉพาะความสามารถของตน    
เด็กมีกําลังใจได้อย่างเร็ว  แต่ก็อาจเกิดความไม่มั่นใจในตนเองอย่างเร็วได้เช่นกัน         
ดังนั้น ผู้ใหญ่จึงต้องระวังในเรื่องนี้   

ใครที่กล้าหาญมีกําลังใจ  จะประสบความสําเร็จ   ถ้าเด็กทดลองใดๆ  การผิดพลาด        
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้   ผู้ใหญ่อย่าถือรอยขีดข่วนหรืออุบัติเหตุเล็กๆ เป็นเรื่องใหญ่ 
เด็กจะมีกําลังใจถ้าได้เป็นผู้รับผิดชอบในสิ่งเล็กน้อย   

เด็กต้องการคําชมเชย   ไม่เฉพาะเนื่องจากความสามารถเสมอไปที่ทําให้    
ผู้ใหญ่ชมเด็ก  หากเด็กพยายามที่จะทําให้สําเร็จ  ก็ควรได้รับ 
ความชมเพราะความพยายาม แต่คําชมจะต้องให้       
แต่พอเหมาะ  มิฉะนั้น  
จะไม่มีค่าหากมีผลสําเร็จ ที่ต้องชมจริงๆ  

การให้ความช่วยเหลือนิดหน่อย   
ป้องกันให้เด็ก 
ไม่ต้องโมโหโดยไม่จําเป็นเช่น  
เวลาซื้อของ 
ผู้ใหญ่ควรเลือกเสื้อผ้าชนิดที่    
เด็กสวมใส่ได้เองโดยลําพัง

ในที่นี้  ก็เช่นกัน :         
ผู้ใหญ่ ที่ยอมรับผิดกับเด็ก   
ก็อนุญาตให้ทําผิดเองได้      
 เป็นครั้งคราว  

 

การอบรมสั ่งสอน คือ…



คําแนะนํา และช่วยเหลือ 
สําหรับครอบครัวที่เข้มแข็ง  
ไม่มีผู้ใหญ่คนไหนที่ควรจะเป็น “ เครื่องยนต์สั่งสอน”  พ่อที่ดีสมบูรณ์  
แม่ที่ไม่มีข้อตําหนิ  เป็นฝันร้ายของลูกมากกว่า  เพราะฉะนั้น สรุปแล้ว  
เราก็กล้าพอที่จะอยู่ในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์   พ่อแม่ทุกราย  คงม ี
คราวหนึ่งคราวใดที่ถึงจุดหมดปัญญา และต้องการคนรับฟังปัญหา 
คนให้กําลังใจและให้ช่วงว่าง

ขอให้คุณยอมรับกับตนเอง เมื่อคุณหมดแรงที่จะหาทางแก้ปัญหา   
นั่นไม่ใช่เรื่องน่าอาย  แต่เป็นก้าวที่กล้าหาญก้าวแรก  

ให้คุณพักผ่อนเป็นครั้งคราว หยุดพักหน้าที่อบรมสั่งสอนในชีวิตประจําวัน   
บางทีพักเพียงสองสามชั่วโมงในอาทิตย์ก็พอ –โดยไม่มีเด็ก-  มีเวลาเป็นของตนเอง 
ไปว่ายน้ํา  เรียนวิชาต่างๆในโรงเรียนผู้ใหญ่ หรือพบเพื่อนฝูง  และเรื่องความสัมพันธ์   
กับคู่ชีวิต  ก็จําเป็นต้องปรับปรุงสภาพเพื่อให้ทั้งครอบครัวมีชีวิตชีวา  

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ  ก็ขอให้เดินเข้าหาผู้อื่น  เพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง     
หรือเพื่อนฝูง  หรือไม่ก็หน่วยให้คําปรึกษาซึ่งยินดีจะช่วยคุณ

เราหวังว่า การรณรงค์ “มีพลังด้วยการอบรมสั่งสอน“ นี้   จะช่วยเหลือคุณได้บ้าง 
นอกจาก  ”ปัจจัยแปด ที่ทําให้การอบรมสั่งสอนมีพลัง” เราขอเพิ่มเนื้อความ 
อีกสองข้อคือ: ขอให้ใช้สามัญสํานึกตามธรรมดา  และ หยดด้วยอารมณ์ขันสักนิด 
จะทําให้การอบรมสั่งสอนในชีวิตประจําวัน  ดําเนินไปอย่างสะดวกสบาย     
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การรณรงค์ 
“มีพลังด้วยการอบรมสั่งสอน”       
การรณรงค์ “มีพลังด้วยการอบรมสั่งสอน” มีจุดหมายคือ  
ให้คนเกิดสนใจเรื่องการอบรมสั่งสอน เพื่อให้     
สํานึกถึงสิทธิของเด็กมากขึ้น   คอยค้ําจุน 
และให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนในการอบรมสั่งสอนผู้เยาว์  
ในการนี้  ทําได้หลายระดับ :

  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆทั้งหมดด้านการอบรมสั่งสอน               

 แสดงให้เห็นชัด ในเรื่องเสนอให้ความช่วยเหลือ  ให้ข้อมูล  และคําแนะนําสําหรับครอบครัว

 ถกปัญหาต่อหน้าสาธารณชน ในเรื่องการอบรมสั่งสอน  ฐานะที่เป็นหน้าที่ของสังคม

  เห็นความสําคัญและให้กําลังต่อครอบครัวในนูร์นแบร์ก

ความคิดริเริ่มและข้อเสนอใหม่ๆของคุณ เกี่ยวกับ “ปัจจัยแปด ที่ทําให้การอบรมสั่งสอน  มีพลัง” 
และ เกี่ยวกับ “รณรงค์  มีพลังด้วยการอบรมสั่งสอน “ จะเป็นการช่วยเหลือที่มีค่าสําหรับเรา 
เรายินดีที่จะรับข่าวสารตอบจากคุณ:

 
เมืองนูร์นแบร์ก – กองการยุวชน / การรณรงค์เรื่องการอบรมสั่งสอน
Dietzstrasse 4, 90443 Nürnberg
โทรศัพท์: 0911 / 231 – 46 28  โทรสาร: 0911 / 231 – 33 84
อีเมล (E-mail): kampagne-erziehung@stadt.nuernberg.de
อินเตอร์เน็ท (Internet): www.kampagne-erziehung.de
หรือ: www.stark-durch-erziehung.de
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