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ในการทำาความเข้าใจลูกของท่านในฐานะเด็กคนหนึ่งที่มีความรู้สึก ความต้องการ และความปรารถนานั้น ท่านต้อง
พยายามทำาความเข้าใจว่าการเป็นเด็กคนนั้นเป็นเช่นไร – ให้ลองสมมุติว่า “ตัวท่านคือเด็ก” ในทางวิชาการแล้ว เราเรียก
การสมมุตินี้ว่าการเห็นใจในความรู้สึกของเด็ก นั่นก็หมายความว่า ไม่ใช่ท่านจะมองเห็นว่าลูกของท่านทำาอะไรอยู่เท่านั้น 
แต่ท่านยังพยายามทำาความเข้าใจด้วยว่าทำาไมลูกของท่านจึงทำาในสิ่งที่เขาทำา รวมทั้งความต้องการ ความคิด และความ
รู้สึกที่อยู่เบื้องหลังการกระทำาเหล่านั้นของเด็ก ดังนั้นเพื่อทำาความเข้าใจในการกระทำาของเด็ก ท่านต้องถามตัวเองว่า: ถ้า
ท่านเป็นเด็ก ท่านจะรู้สึก คิด และต้องการอะไร?

ตัวตนของท่านจะส่งผลต่อการมองเด็กของท่าน
ปัจจัยหลายอย่างจะส่งผลต่อการมองเด็กๆ ของท่าน ว่าท่านจะมองเด็กในทางใด ตัวอย่างเช่น ท่านอาจได้รับอิทธิพลจาก
ประสบการณ์ของท่านเมื่อครั้งท่านยังเป็นเด็ก ชีวิตของท่านทั้งในด้านสังคมและการเงินก็เป็นปัจจัยที่สำาคัญเช่นกัน และ
ปัจจัยที่สำาคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือ ทัศนคติของท่าน ที่ได้รับผลกระทบจากค่านิยมทางวัฒนธรรม ศาสนา และชีวิตส่วน
ตัวของท่าน ทั้งที่ท่านรู้ตัวและไม่รู้ตัว ปัจจัยทุกอย่างเหล่านี้มีผลต่อการที่ท่านมองลูกของท่าน 

พื้นฐานทางอารมณ์ของเด็กก็มีบทบาทสำาคัญเช่นกัน 
เราทุกคนมีรูปแบบความรู้สึกและการตอบสนองเป็นของตนเอง – หรือที่เรียกว่า พื้นฐานทางอารมณ์ และพื้นฐานทาง
อารมณ์ของลูกของท่านนี้ ก็ส่งผลต่อท่านในการตีความพฤติกรรมของเด็ก ลูกของท่านเป็นคนใจเย็นที่พอใจอะไรง่ายๆ 
หรือเป็นเด็กที่ฉุนเฉียวง่าย? ลูกของท่านอยู่นิ่งบ้างหรือไม่? เขาเป็นอิสระและพึ่งพาตัวเองได้หรือไม่? เรามักจะแบ่ง
ประเภทของเด็กตามพฤติกรรมของพวกเขา เช่น เราอาจจะบอกว่าเด็กคนหนึ่งเสียงดัง เงียบ หรือดื้อ บางทีเราก็จะยึดติด
กับประเภทที่เราแบ่งขึ้นนี้ และปล่อยให้สิ่งนี้ส่งผลต่อความรู้สึกทั้งหมดที่เรามีต่อเด็ก วิธีการที่ท่านมองเด็กนั้นเป็นส่วน
หนึ่งของการตัดสินใจว่าท่านจะรับมือกับเด็กอย่างไร

สิ่งที่ท่านมองและคิดนั้นจะส่งผลต่อสิ่งที่ท่านจะให้แก่เด็ก 
การที่ท่านมองและเข้าใจลูกของท่านนั้นจะมีผลอย่างมากต่อความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเด็ก และยังส่งผลต่อการดูแล
ที่ท่านจะให้แก่เด็กอีกด้วย เด็กทุกคนต้องการความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงกับพ่อแม่ของพวกเขา สิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานที่พวก
เขาจะใช้สร้างชีวิตของพวกเขาขึ้นเองในภายภาคหน้า 

ท่านมองลูกของท่านเช่นไร?  



เด็กก็เหมือนกับท่าน ลูกของท่านต้องการความรู้สึกว่าเขาเป็นที่รัก
และมีคุณค่า เขาจึงจะรู้สึกมั่นคงได้ ท่านไม่สามารถอ่านใจคน
ได้ ลูกของท่านก็ไม่สามารถอ่านใจคนได้เช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่อง
สำาคัญมากที่ท่านจะต้องแสดงออกให้เขารู้ว่าท่านรักเขา ทั้งทางคำา
พูดและการกระทำา เด็กทารกที่ยังพูดไม่ได้ก็สามารถรับรู้ถึงความ
สุขและทุกข์ได้ และยังรู้สึกถึงความรักและการถูกปฏิเสธได้อีกด้วย 
เด็กเล็กและเด็กโตสามารถอ่านและตีความหมายของท่านผ่าน
สีหน้า น้ำาเสียง และอาการอื่นๆ ของท่านได้ 

ท่านจะแสดงออกว่าท่านรักลูกของท่านได้อย่างไร?
• ด้วยการยิ้มและหัวเราะไปพร้อมกับลูกของท่าน
• ด้วยการกอดหรือตบเบาๆ ที่ไหล่ของเด็ก
• ด้วยการบอกลูกว่าท่านรักเขา 
• ด้วยการเล่นและสนุกกับเด็ก
• ด้วยการพูดคุยด้วยน้ำาเสียงที่ร่าเริง
• ด้วยการปลอบเด็กและช่วยให้เขาใจเย็นลง
• …

ลองคิด:
• วิธีใดเป็นธรรมชาติที่สุดสำาหรับท่านในการแสดงความรักต่อลูกของท่าน? 
• ท่านคิดว่าอะไรที่ทำาให้ลูกของท่านรู้สึกมั่นใจในความรักที่ท่านมีต่อเขา? 
• ท่านชอบอะไรในตัวลูกของท่านมากที่สุด? 
• ท่านจะปรับปรุงตรงจุดใดในการแสดงความรักต่อลูกของท่าน? 

ลองคิดเรื่องการแสดงความรักทุกวันกับลูกของท่าน และสังเกตว่าลูกของท่านตอบสนองอย่างไร

แสดงออกว่าท่านรักลูกของท่าน 

 

ข้อ1ความรู้สึก





ในการใช้เวลากับลูกของท่านอย่างเหมาะสมนั้น การที่ร่างกายของ
ท่านอยู่ใกล้เด็กเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่พอ จิตใจของท่านต้องอยู่
ที่นั่นด้วย เพราะเราเป็นผู้ใหญ่ บ่อยครั้งที่ความคิดของเราล่องลอย
ไปที่อื่น เช่น เราอาจจะวุ่นอยู่กับโทรศัพท์หรือกังวลกับธุระที่ยังทำา
ไม่เสร็จ แต่ถ้าท่านอยากจะใช้เวลากับเด็กอย่างเหมาะสม ท่าน
ต้องปรับตัวท่านเองและใส่ใจกับความกังวล ความคิด และความ
รู้สึกของเด็ก 

ต้องอนุญาตให้เด็กใช้ความคิดของตนเองและทำาสิ่งต่างๆ ด้วย
วิธีของเขาเอง – อย่างมีขอบเขต การที่จะให้เด็กพัฒนาตัวเองได้ 
สิ่งสำาคัญคือท่านไม่ควรจะตัดสินใจทุกเรื่องแทนเด็ก แต่ท่านควร
สนับสนุนและให้กำาลังใจ และให้เด็กมีเวลาคิดริเริ่มด้วยตัวเอง เมื่อ
ท่านร่วมกิจกรรมตามการนำาเสนอของเด็ก เด็กก็จะรู้สึกว่าตัวเอง
สามารถเป็นผู้คิดริเริ่มและนำาเสนอความคิดของตัวเองได้ อย่าง
อิสระ ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนั้น ท่านกับลูกของท่านต้อง
เท่าเทียมกัน ทั้งสองฝ่ายต้องมีสิทธิ์ที่จะพูดสิ่งที่ตนเองไม่ชอบได้ นี่
ไม่ได้หมายความว่าจะให้ลูกควบคุมท่าน ในฐานะผู้ใหญ่ ท่านต้อง
เป็นผู้ดูแลสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ท่านจะมองและติดตามความคิดริเริ่มของลูกของท่านได้อย่างไร?
• ด้วยการตอบสนองต่อการนำาเสนอความคิดริเริ่มของลูกของ

ท่าน 
• ด้วยการแสดงความสนใจในสิ่งที่เด็กทำา
• ด้วยการตีความหมายภาษากายของเด็ก
• ด้วยการค้นหาว่าเด็กต้องการอะไร และรู้สึกอย่างไร
• ด้วยการตอบสนองต่อความต้องการและความรู้สึกของเด็ก
• ด้วยการปรับตัวไปตามอารมณ์และความปรารถนาของเด็กให้

มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้
• …

ดูและติดตามความคิดริเริ่มของเด็ก
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ลองคิด:
• ท่านใช้เวลาอยู่กับเด็กอย่างไร? 
• มีสิ่งใดที่ทำาให้ลูกของท่านรู้สึกว่าถูกมองข้าม เช่น โทรศัพท์

มือถือหรือโทรทัศน์? 
• ลูกของท่านตอบสนองอย่างไรเมื่อท่านสนใจเขา? 
• ลูกของท่านตอบสนองอย่างไรเมื่อเขาพยายามพูดกับท่าน

แต่ไม่ได้รับคำาตอบ? 
• ภาษากายของลูกท่านบอกอะไรเกี่ยวกับความรู้สึกของเขา

หรือไม่?

ลองคิดว่าท่านจะสามารถทำาข้อนี้ในชีวิตประจำาวันได้เช่นไร 
และสังเกตว่าลูกของท่านตอบสนองอย่างไร 

ข้อ ความรู้สึก





ท่านเคยคิดหรือไม่ว่าระบบเตือนภัยของทารกตัวเล็กๆ นั้นอ่อนไหว
แค่ไหน? เมื่อทารกรู้สึกไม่สบายใจ พวกเขาจะร้องไห้ เพื่อให้เรามา
ปลอบพวกเขา นอกจากนี้ เราต้องอธิบายให้เด็กที่เริ่มพูดได้ฟังได้
เข้าใจว่าการแสดงออกถึงความรู้สึกนั้นไม่ใช่เรื่องอันตราย แต่เป็น
เรื่องธรรมชาติและปกติที่สุด

เด็กที่รู้สึกกลัวจะต้องการใครสักคนที่ทำาให้พวกเขารู้สึกมั่นใจ เด็ก
ที่รู้สึกเศร้าจะต้องการใครสักคนมาปลอบโยนพวกเขา ในทำานอง
เดียวกัน วัยรุ่นก็ต้องการความเข้าใจในเวลาที่เขาคิดว่าเหล็กดัด
ฟันอันใหม่ของเขานั้นน่าอาย 

ถ้าลูกของท่านโกรธหรือผิดหวังเพราะท่านกำาหนดขอบเขตที่
จำาเป็นให้เขา เขาก็ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้จิตใจสงบลง 
และท่านต้องทำาความเข้าใจความรู้สึกของเขา ถ้าท่านกำาลังอยู่ใน
ร้านค้ากับเด็กอายุสี่ขวบที่ร้องขอขนม: “แม่เข้าใจว่าลูกอยากได้
ขนมตอนนี้ แต่แม่ไม่ให้หรอกนะ” ความเข้าใจความรู้สึกของลูก
ของท่านนั้นไม่ใช่การเปลี่ยนขอบเขตที่ท่านเคยกำาหนดเอาไว้ แต่
ท่านจะทำาให้เด็กสามารถยอมรับขอบเขตที่ท่านกำาหนดไว้ได้ง่าย
ขึ้นหากท่านอธิบายว่าทำาไมท่านถึง “ไม่ให้” และอธิบายว่าท่าน
เข้าใจว่านี่เป็นเรื่องลำาบากสำาหรับเด็ก

พูดกับลูกของท่าน – ตั้งแต่แรกเกิด 
แม้แต่ทารกตัวเล็กๆ ก็สามารถทำาสิ่งที่เราเรียกว่า «การสนทนา
ทางอารมณ์ได้» นั่นก็คือการสื่อสารผ่านการแสดงอารมณ์ ทารก
จะเชื่อมโยงกับท่านผ่านการสบตา การแสดงออกถึงความสุข และ
การทำาท่าทางในแง่บวก เมื่อท่านสะท้อนการรับรู้ถึงการแสดงออก
ของลูก ลูกของท่านก็จะสัมผัสได้ว่าท่านรับรู้และเข้าใจในสิ่งที่
เขาพยายามจะแสดงออกมา การสื่อสารแบบไร้คำาพูดนี้เป็นเรื่อง
สำาคัญมากสำาหรับพัฒนาการในอนาคตของทารก ทั้งทางด้าน
ภาษา และทักษะทางด้านสังคม และเพื่อให้ลูกมีความรู้สึกมั่นคง 
และรู้สึกว่าเขามีความสามารถในการสื่อสารทางอารมณ์ ท่านจึง
ควรพยายามพูดด้วยอวัยวะทุกอย่างของท่าน – ปาก ตา มือ – ใน
วลาที่ท่านคุยกับลูกของท่าน

การสื่อสารที่ดีและใกล้ชิดระหว่างลูกกับท่านนั้นมีความสำาคัญแม้
เด็กจะโตขึ้น แม้แต่เด็กโตก็มีความอ่อนไหวและต้องการการดูแล
และปลอบโยน ถ้าจะให้ดีควรมีการสนทนาที่ดีกับลูกๆ เพื่อให้เขา
รู้สึกว่าสามารถพูดคุยได้อย่างอิสระเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของพวก
เขา นี่คือเหตุผลว่าทำาไมการที่จะต้องทำาให้ลูกของท่านรู้สึกมั่นคง
ในตัวท่านจึงเป็นเรื่องสำาคัญ

จะสร้างความสัมพันธ์กับความรู้สึกของลูกของท่านได้อย่างไร?
• ด้วยการสละเวลา “คุย” กับลูกของท่าน 
• ด้วยการสบตาและสะท้อนว่าเรารับรู้ในภาษากายและเสียง

ของลูกของท่าน
• ด้วยการปลอบโยนเด็กเมื่อเขารู้สึกเศร้า – ไม่ว่าจะเป็นเด็ก

ทารกหรือเด็กโต
• ด้วยการทำาให้เด็กรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยแม้ว่าเขาจะหวาด

กลัว
• ด้วยการช่วยเด็กให้สงบลงเวลาที่เขาโกรธ
• เป็นที่ปรึกษาของเด็กเวลาที่เขาต้องการพูดคุยกับท่านอย่าง

เป็นความลับ
• …

สร้างความสัมพันธ์กับความรู้สึกของเด็ก

 

3ข้อ ความรู้สึก



ลองคิด:

• ทำาไม “การสนทนาเรื่องอารมณ์” จึง
เป็นเรื่องสำาคัญ? ให้ท่านยกตัวอย่าง
การสนทนาที่อาจเกิดขึ้นได้ 

• ท่านจะแลกเปลี่ยนความรู้สึกกับ
เด็กในช่วงอายุต่างๆ ได้อย่างไร 
(เช่น ทารก เด็กสามขวบ เด็กแปด
ขวบ เด็กหญิงอายุ 13 หรือเด็กชาย
อายุ 16)? 

• ท่านคิดว่าเด็กที่ไม่ค่อยมีโอกาส
เล่าความลับให้คนอื่นฟังจะมี
พัฒนาการอย่างไร? 

• ท่านคิดว่าท่านสามารถหาเวลาที่
จะสื่อสารอย่างใกล้ชิดและมีช่วง
เวลาดีๆ อยู่กับลูกของท่านได้ง่าย
หรือไม่? 

• ท่านปลอบโยนลูกของท่านอย่างไร?
• ท่านทำาอะไรได้บ้างที่จะทำาให้ลูก

ของท่านรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย
เวลาที่เขากลัว?

• ท่านจะปลอบให้ลูกของท่านสงบ
อารมณ์ลงได้อย่างไรเวลาที่เขา
โกรธ?

ลองคิดว่าท่านสามารถทำาข้อนี้ในชีวิต
ประจำาวันได้เช่นไร และสังเกตว่าลูกของ
ท่านตอบสนองอย่างไร



เด็กทุกคน รวมทั้งทารกด้วย จำาเป็นต้องได้รับการยอมรับในสิ่งที่
เขาเป็นและรับคำาชมเชยในสิ่งที่พวกเขาทำา ท่านจึงควรชมเชยลูก
ของท่านอย่างเป็นธรรมชาติ – รวมทั้งเรื่องเล็กน้อยด้วย การได้
รับคำาชมเชยและได้รับการยอมรับนั้นเป็นเรื่องสำาคัญสำาหรับเด็ก 
เพื่อให้เขาสามารถเข้าใจได้ว่าท่านตระหนักในคุณค่าของเขาใน
ฐานะที่เป็นบุคคลที่สามารถทำาอะไรได้ด้วยตนเอง และเพื่อให้พวก
เขาสามารถพัฒนาความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของตัวเอง การ
ชมเชยจะช่วยให้เด็กรู้สึกว่าพวกเขามีค่าและสามารถทำาสิ่งต่างๆ
สำาเร็จได้ และสิ่งสำาคัญอีกสิ่งคือท่านจะต้องบอกว่าอะไรที่ท่านชม
เขาว่าดี และทำาไมท่านถึงคิดว่ามันดี เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนา
ความเชื่อมั่นในตัวเองที่เป็นจริงได้

นอกจากนี้ การชมเชยเด็กเวลาที่เขาทำาสิ่งดีๆ ให้กับคนอื่นๆ ถือ
เป็นการช่วยเด็กพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก ด้วยวิธีการนี้ เด็ก
จะได้เรียนรู้ว่าอะไรคือพฤติกรรมทางสังคมที่ดีและไม่ดี 

ท่านจะชมเชยและแสดงการยอมรับอย่างไร?
• ด้วยการแสดงให้เด็กเห็นว่าท่าน “มองเห็น” เขา – ให้ท่านพยา

ยามสบตากับเด็ก
• ด้วยการยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม เช่น การเชื่อมโยงการ

ยอมรับกับประสบการณ์ร่วมกันของท่าน (“วันนี้แม่กับลูกสนุก
กันมากเลยนะ” “แม่รู้นะว่าลูกชอบแบบนี้”)

• ด้วยการบอกให้ลูกของท่านฟังว่าอะไรดีและทำาไมถึงดี (“นี่
มันดีก็เพราะเมื่อลูกทำาแบบนี้ แล้วมันก็จะ…”) “ดีมากเลยที่ลูก
ช่วยน้องชาย เพราะว่า...”)

• ด้วยการใช้รอยยิ้ม คำาทักทาย และการสัมผัสในแง่บวกเพื่อ
ยืนยันการชมเชยของท่าน

• …

การชมเชยและให้การยอมรับ
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ลองคิด:
• คำาชมเชยหมายความว่าอย่างไรสำาหรับท่าน?
• ท่านตอบสนองอย่างไรเวลาที่มีคนชมท่าน?
• ท่านคิดว่าท่านชมลูกของท่านบ่อยไหม? (กรุณายกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงว่าท่านชมลูกอย่างไรบ้าง)
• ถ้าเด็กไม่ได้รับคำาชม จะเป็นผลเสียต่อเด็กหรือไม่? หรือได้รับคำาชมมากไป?
• ลูกของท่านตอบสนองอย่างไรเมื่อท่านชมและให้การยอมรับเขา? 
• ท่านคิดว่าเด็กที่ไม่เคยได้รับคำาชมจากพ่อแม่จะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างไร? 
• ท่านจะชมเชยและแสดงการยอมรับแก่เด็กทารกอย่างไร? 

ลองคิดว่าท่านสามารถทำาข้อนี้ในชีวิตประจำาวันได้เช่นไรและสังเกตว่าลูกของท่านตอบสนองอย่างไร

คำาว่าความเชื่อมั่นในตัวเองและความภูมิใจในตัวเอง
นั้นมักจะถูกใช้สลับกันบ่อยๆ ความภูมิใจในตัวเอง
ของท่านบ่งบอกว่าท่านชอบตัวเองมากแค่ไหนและ
ท่านเห็นค่าของตัวเองมากเพียงใด
 ความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินตัว
เองของท่านในแง่ของสิ่งที่ท่านทำาได้และสิ่งที่ท่านคิด
ว่าท่านสามารถทำาให้สำาเร็จได้ ถ้าท่านมีความเชื่อมั่น
ในตัวเองที่เป็นจริง ก็แสดงว่าท่านมองเห็นภาพที่ถูก
ต้องของสิ่งที่ท่านสามารถทำาสำาเร็จได้

ข้อ ความรู้สึก





ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและการสื่อสารที่ดีนั้นจะต้องพึ่งพา
ประสบการณ์ร่วมกัน เพราะถ้าขาดประสบการณ์ร่วมกันในสิ่ง
ต่างๆ รอบตัวท่านแล้ว ก็เป็นเรื่องยากที่จะพูดหรือทำาอะไรร่วมกัน
ได้ นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีและจำาเป็นสำาหรับการเรียนรู้

เด็กกับผู้ใหญ่มักจะมีเรื่องกังวลที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น รถขุด
ดินที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนจะน่าตื่นเต้นกว่าสำาหรับเด็ก เมื่อเทียบ
กับการฟังท่านอธิบายการทำางานของไฟจราจร ในสถานการณ์เช่น
นี้ ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ ท่านจะสามารถเตรียมสถานการณ์ที่ท่าน
สามารถเกี่ยวข้องกับสิ่งเดียวกันและมีประสบการณ์ร่วมกันในสิ่ง
รอบตัวท่านได้ เช่น ท่านสามารถชี้นิ้วและพูดว่า: “ดูนี่สิ!” หรือท่าน
จะเปลี่ยนความสนใจของท่านไปยังสิ่งที่เด็กกำาลังรับรู้อยู่ก็ได้ การ
ทำาเช่นนี้นั้น เป็นการแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เด็กกำาลังรับรู้อยู่นั้นก็มี
ความสำาคัญ
เช่นเดียวกัน

เมื่อท่านช่วยเด็กรวบรวมความสนใจของเขา ท่านไม่เพียงแต่จะ
สร้างพื้นฐานในการสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกันเท่านั้น แต่ท่าน
ยังมีส่วนช่วยในการฝึกฝนสมาธิของเด็กอีกด้วย
 สมาธิเป็นเรื่องจำาเป็นสำาหรับเด็ก เพื่อให้เขาสามารถทำาความ
เข้าใจและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้

ท่านจะช่วยเด็กให้มีสมาธิได้อย่างไร?
• ด้วยการคิดว่าท่านกับเด็กจะมีประสบการณ์กับสถานการณ์

ร่วมกัน
• ด้วยการช่วยเด็กให้มุ่งความสนใจของเขาไปในสิ่งที่ท่านอยาก

ให้มีประสบการณ์ร่วมกัน ด้วยการชี้นิ้ว หรือพยายามสบตา
แล้วพูดว่า “มานี่สิ” หรือ “ดูนี่สิ”

• ด้วยการมุ่งความสนใจของท่านไปยังสิ่งที่เด็กสนใจและปรับ
ตัวเข้าหาเด็ก

• …

สร้างความสนใจร่วมกัน – สร้างประสบการณ์ร่วมกัน  

ลองคิด:
• ท่านและลูกของท่านมีเวลา ในการสร้างประสบการณ์

ร่วมกันในสิ่งที่ทั้งท่านและลูกสนใจหรือไม่? 
• ยกตัวอย่างวิธีการที่ท่านใช้เพื่อช่วยลูกในการรวบรวม

ความสนใจจากคนรอบข้างได้อย่างไร และลูกของท่าน
ตอบสนองอย่างไร? 

• ท่านคิดว่าเด็กที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ความสนใจจะมี
พัฒนาการอย่างไร? 

ลองคิดว่าท่านสามารถทำาข้อนี้ในชีวิตประจำาวันได้เช่นไร 
และสังเกตว่าลูกของท่านตอบสนองอย่างไร

 

5ข้อ เข้าใจ





เพื่อให้ลูกของท่านเข้าใจสิ่งที่ท่านพบเห็นด้วยกันและสามารถสร้าง
ความเชื่อมโยงกับประสบการณ์อื่นได้ ท่านจะต้องบอกชื่อของสิ่ง
ต่างๆ และอธิบายการทำางานของสิ่งเหล่านั้น ด้วยการแสดงความ
รู้สึกแง่บวกและใส่ใจกับสิ่งที่ท่านกำาลังทำา ท่านจะช่วยเด็กให้จดจำา
ประสบการณ์ดังกล่าวได้ ท่านจะมีส่วนช่วยให้ประสบการณ์ดัง
กล่าวมีความสำาคัญและมีความหมายต่อเด็กๆ 

เมื่อเด็กได้สัมผัสว่าเขากำาลังแบ่งปัน “ประสบการณ์จริง” ร่วมกับ
ท่าน เด็กจะสังเกตเห็นว่า “ภาษา” คือสิ่งที่ท่านแบ่งปัน และคำาพูด
นั้นมีความหมายเดียวกันสำาหรับคนอื่นๆ เช่นเดียวกันกับสำาหรับ
ตัวเด็กเอง เด็กจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมนั้นมีชื่อ อย่างเช่น 
“บ้าน” และ “อาหาร” และยังได้เรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงคำาพูดกับสิ่งที่
มองไม่เห็นอย่างเช่นความรู้สึกต่างๆ อีกด้วย 
เป็นเรื่องสำาคัญที่ท่านในฐานะที่เป็นพ่อแม่จะต้องช่วยลูกของท่าน
ด้วยการบอกชื่อสิ่งต่างๆ และทำาความเข้าใจความรู้สึกต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กำาลังเกิดขึ้น
เช่น ท่านอาจจะพูดว่า: “แม่คิดว่าน้องชายของหนูกำาลังโกรธ 
เพราะเราไม่ให้เขามาร่วมด้วย” 

นอกจากนี้ เด็กโตก็จำาเป็นต้องมีคนคุยด้วยเวลาที่พวกเขาพบกับ
อะไรที่เข้าใจยาก อย่างเช่น การถูกกลั่นแกล้ง ความสูญเสีย หรือ
เหตุการณ์สะเทือนความรู้สึกจากข่าวสารต่างๆ 

ท่านจะช่วยเด็กค้นหาความหมายได้อย่างไร?
• ด้วยการพูดคุยกับเด็กถึงสิ่งที่พวกท่านรับรู้ร่วมกัน 
• ด้วยการอธิบายและบอกชื่อสิ่งที่ท่านเห็น
• ด้วยการแสดงให้เด็กดูว่าสิ่งต่างๆ ทำางานอย่างไร
• ด้วยการแสดงความตื่นเต้นและใส่ใจกับสิ่งที่พวกท่านกำาลัง

รับรู้ร่วมกัน
• …

ทำาให้ประสบการณ์มีความหมาย
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เมื่อท่านเปลี่ยนสิ่งที่เด็กมองเห็นหรือรับรู้ให้กลายเป็นคำาพูด ก็เท่ากับท่านได้ช่วยให้เด็กทำาความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว
พวกเขา ช่วยพัฒนาภาษา และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และมีความมั่นคงมากขึ้น ที่จริงแล้วนี่เป็นสิ่งที่เรามักจะทำาไปเองโดยไม่รู้ตัว
ตั้งแต่เด็กยังเล็กมาก

ลองคิด:
• กรุณายกตัวอย่างว่าท่านทำาข้อนี้ได้อย่างไรในการ

ปฏิบัติจริง ลูกของท่านตอบสนองอย่างไร? 
• ถ้าเด็กคนหนึ่งไม่มีใครช่วยค้นหาความหมายของสิ่ง

ต่างๆ ที่เขารับรู้เลย ท่านคิดว่าเด็กคนนี้จะสามารถ
เชื่อมโยงสิ่งต่างๆได้อย่างไร?

• เราจะสื่อสารความหมายไปยังเด็กอายุต่างๆ ได้
อย่างไร (ทารก เด็กอายุสามขวบ และเด็กอายุ 14)? 

ลองคิดว่าท่านสามารถทำาข้อนี้ในชีวิตประจำาวันได้เช่นไร 
และสังเกตว่าลูกของท่านตอบสนองอย่างไร

ข้อ เข้าใจ





การสร้างความรู้และประสบการณ์ให้มากขึ้นอีก รวมทั้งสร้าง
ความเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ นั้นเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับพัฒนาการ
ทางปัญญาของเด็ก ซึ่งก็หมายถึงการพัฒนาความสามารถในการ
เรียนรู้ เมื่อท่านช่วยเด็กให้เชื่อมโยงประสบการณ์ในอดีตเข้ากับ
ประสบการณ์ใหม่ (“ลูกจำาได้รึเปล่าว่า...” “นั่นแหละคือเหตุผลว่า
ทำาไมถึงเป็นแบบนี้…”) เด็กก็จะเข้าใจบริบทและสามารถเชื่อมโยง
กับคำานามธรรมและหลักการต่างๆ ได้มากขึ้น ลองนึกว่าท่านกับ
ลูกของท่านกำาลังเดินเล่นและมองเห็นแมวตัวหนึ่ง ท่านสามารถ
ชี้ไปที่แมวตัวนั้นและอธิบายได้ว่ามันเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับเสือ 
ให้ถามเด็กว่า: “ลูกสังเกตเห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างแมวกับ
เสือรึเปล่าจ๊ะ?” ท่านกำาลังช่วยเด็กมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่าง
กันและคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เรื่องนี้มีความสำาคัญ
อย่างมากต่อพัฒนาการของเด็กในส่วนที่เรียกกันว่าความสามารถ
ในการรับรู้ ซึ่งหมายถึงความสามารถในการทำาความเข้าใจ เรียน
รู้ และใช้ความคิด และยังมีความสำาคัญต่อพัฒนาการทางภาษา
อีกด้วย 

ท่านจะสอนให้เด็กเช่ือมโยงส่ิงต่างๆ ได้อย่างไร?
• ด้วยการบอก อธิบาย และค้นหาเหตุผลว่าทำาไมสิ่งต่างๆ จึง

เกิดขึ้น
• ด้วยการอธิบายและพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กได้รับรู้มา
• ด้วยการเปรียบเทียบกับประสบการณ์อื่น และค้นหาความ

เหมือนหรือความแตกต่าง 
• ด้วยการค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างอดีตและอนาคต
• ด้วยการแต่งเรื่องและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านกับลูกรับ

รู้มาด้วยกัน
• ด้วยการวาด ร้องเพลง หรือดูรูปภาพเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านรับรู้มา 
• …

 

สร้างความเช่ือมโยง

7

พ่อแม่คือครูที่สำาคัญที่สุดสำาหรับลูกของตน พ่อแม่จะ
สอนลูกให้อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว
และค้นหาในสิ่งที่ไม่รู้ การเรียนรู้ของเด็กเริ่มต้นเป็น
ระยะเวลานานก่อนที่เด็กจะเริ่มเข้าโรงเรียน 

ข้อ เข้าใจ



ลองคิด:
• กรุณายกตัวอย่างว่าท่านจะสามารถทำาข้อนี้ได้อย่างไรในการปฏิบัติ

จริง 
• ท่านจะช่วยเด็กอายุหนึ่งขวบ เจ็ดขวบ หรือ 12 ปี ในการการเชื่อม

โยงเรื่องต่างๆ ได้อย่างไร? 
• เด็กที่ไม่ค่อยได้รับคำาอธิบายใดๆ จะมีพัฒนาการอย่างไร? 
• ท่านคิดว่าท่านสามารถหยุดและอธิบายสิ่งที่ลูกถามได้ดีเพียงไร? 

ลองคิดว่าท่านสามารถทำาข้อนี้ในชีวิตประจำาวันได้เช่นไร และสังเกตว่า
ลูกของท่านตอบสนองอย่างไร



การช่วยเด็กควบคุมตนเองได้น้ันไม่ได้หมายถึงแค่การกำาหนดขอบเขตเท่าน้ัน แต่ยังหมายถึงการช่วยเด็กให้สามารถประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตัวเองและ
ยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง ดังน้ันเด็กจึงต้องการความช่วยเหลือในการควบคุมตัวเอง และพัฒนาการควบคุมตัวเอง ท้ังน้ี การกำาหนดขอบเขตเป็นแค่หน่ึงใน
เคร่ืองมือหลายช้ินเท่าน้ัน 

ในหัวน้ีน้ันจึงแบ่งออกเป็นส่ีส่วน ได้แก่ การวางแผน การสนับสนุน การอำานวยความสะดวก และการกำาหนดขอบเขตท่ีดี

การสนับสนุนให้ช่วยเหลือตัวเอง

8ข้อ ควบคุม



การวางแผน 

ข้อ

A8 ควบคุม

สิ่งที่จะช่วยให้ลูกของท่านสามารถพัฒนาการควบคุมตัวเองได้ คือ
การช่วยให้เด็กสามารถมองถึงอนาคตและสามารถคาดการณ์สิ่ง
ต่างๆได้ การช่วยลูกวางแผนกิจกรรมต่างๆ ทีละขั้นตอนนั้น จะ
สามารถช่วยเด็กในการพัฒนาความสามารถในการวางแผนได้
ด้วยตัวของเขาเอง และสามารถมองเห็นภาพรวมของแต่ละขั้น
ตอนที่นำาไปสู่เป้าหมาย การเดินทางเข้าป่าเป็นกิจกรรมที่ดีสำาหรับ
การฝึกการวางแผนร่วมกัน: เราควรจะเอาอะไรไปบ้างเพื่อที่จะได้
ไม่หนาว? เราต้องการอาหารมากแค่ไหน? เราจะไปที่ไหน? ตาม
ศัพท์ทางวิชาการแล้ว เราเรียกกระบวนการนี้ว่าการพัฒนาแผนที่
ความคิด

แผนที่ความคิดจะทำาให้ลูกของท่านสามารถตั้งสมาธิกับเป้าหมาย
ได้ง่ายขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป การช่วยลูกของท่านพัฒนาขั้นตอนที่ดี
ในการทำากิจกรรมทั่วไป เช่น การนอนหลับ การทานอาหาร การ
ทำาการบ้าน ก็เท่ากับว่าท่านได้มอบเครื่องมือสำาคัญให้แก่เด็กใน
การสร้างโครงสร้างและการคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต
ของเด็กได้

ท่านจะช่วยเด็กให้ยืนบนขาท้ังสองข้างของตัวเองได้อย่างไร?
• ด้วยการสอนเด็กให้วางแผนทีละขั้น
• ด้วยการช่วยเด็กกำาหนดเป้าหมายที่เด็กสามารถไปถึงได้
• ด้วยการกำาหนดขั้นตอนที่ดีสำาหรับการทำากิจกรรมทั่วไป (การ

นอนหลับ การทานอาหาร การทำาการบ้าน ฯลฯ) 
• …

ลองคิด:
• ท่านช่วยลูกของท่านในการวางแผนเร่ืองต่างๆ ทีละข้ัน

อย่างไรบ้าง? 

ลองคิดว่าท่านสามารถทำาข้อน้ีในชีวิตประจำาวันได้เช่นไร แล้ว
สังเกตว่าลูกของท่านตอบสนองอย่างไร



การสนับสนุน

B8

เด็กทุกคนต้องพึ่งพาการสนับสนุนจึงจะมีพัฒนาการที่ดี ที่ ICDP 
นั้น เราใช้คำาว่าการสนับสนุนแค่พอดี ซึ่งหมายความว่าการให้การ
สนับสนุนแก่เด็กเมื่อจำาเป็น และหยุดสนับสนุนเมื่อท่านเห็นว่าเด็ก
สามารถไปต่อได้เองแล้ว การสนับสนุนที่มากเกินไปจะทำาให้เด็ก
รู้สึกไม่แน่ใจว่าเขาทำากิจกรรมอะไรด้วยตัวเองได้บ้าง และทำาให้
เด็กต้องพึ่งพาการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเวลาทดลองทำาสิ่งใหม่ๆ 
การสนับสนุนที่น้อยเกินไปจะทำาให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองโง่เพราะว่า
เขาไม่สามารถทำาอะไรได้สำาเร็จเลย 

การสอนเด็กให้ขี่จักรยานนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีของการสนับสนุนแค่
พอดี เราจะจับท้ายจักรยานเอาไว้ แต่เราจะปล่อยเมื่อเรารู้สึกว่า
เด็กมีความสมดุลแล้ว แล้วเราก็จะกลับมาจับอีกครั้งอย่างรวดเร็ว
เมื่อเด็กเริ่มเสียสมดุล

ท่านจะสนับสนุนลูกของท่านอย่างไรจึงจะเหมาะสม?
• ด้วยการให้การสนับสนุนในปริมาณที่เหมาะสมพอดี
• ด้วยการทำาให้เด็กรู้สึกว่าเขาสามารถจัดการสิ่งต่างๆ ได้ และ

มีอิสระ
• …

ลองคิด: 
• ท่านจะสนับสนุนลูกของท่านมากเกินไปได้อย่างไร? 
• บางคร้ังท่านสนับสนุนลูกของท่านน้อยเกินไปหรือไม่?

ลองคิดว่าท่านสามารถทำาข้อน้ีในชีวิตประจำาวันได้เช่นไร แล้ว
สังเกตว่าลูกของท่านตอบสนองอย่างไร

ข้อ ควบคุม



C8

เด็กๆ สามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองในสถานการณ์ต่างๆ ตั้งแต่
อายุยังน้อย ตัวอย่างเช่น เด็กบางคนอาจมีพฤติกรรมที่แตกต่าง
กันไปเวลาอยู่ที่บ้าน ศูนย์อนุบาลเด็ก หรือที่โรงเรียน บางทีพวก
เขาก็ต้องการความช่วยเหลือในการควบคุมตัวเอง เช่นในเวลาที่
เกิดความขัดแย้งขึ้นในสนามเด็กเล่นหรือในสนามของโรงเรียน 
ในฐานะผู้ใหญ่ ท่านสามารถใช้สิ่งที่เราเรียกว่าการควบคุม
สถานการณ์ ซึ่งก็หมายถึงการควบคุมสถานการณ์แทนเด็ก ด้วย
การเปลี่ยนเงื่อนไขของกรอบหรือกฎของเกม เมื่อเด็กรู้สึกว่าสิ่ง
ต่างๆ ดีขึ้นแล้ว เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป เด็กก็จะเรียนรู้วิธีการที่
ดีกว่าของพฤติกรรมของตัวเอง

ท่านจะอำานวยความสะดวกการควบคุมตัวเองของเด็กได้อย่างไร?
• ด้วยการเข้าควบคุมสถานการณ์แทนที่เด็ก
• ด้วยการเปลี่ยนกฎและเงื่อนไขของกรอบ
• ด้วยการพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับวิธีการต่างๆ ในการรับมือกับ

สถานการณ์นั้นๆ
• …

การอำานวยความสะดวก

ลองคิด: 
• มีวิธีฉลาดๆ วิธีใดบ้างที่ท่านจะช่วยเข้าควบคุม

สถานการณ์แทนที่เด็ก?

ลองคิดว่าท่านสามารถทำาข้อนี้ในชีวิตประจำาวันได้เช่น
ไร แล้วสังเกตว่าลูกของท่านตอบสนองอย่างไร

ข้อ ควบคุม



การกำาหนดขอบเขตเชิงบวก

D8

การกำาหนดขอบเขตสำาหรับเด็กนั้นอาจเป็นเรื่องยาก แต่ก็เป็นเรื่อง
สำาคัญที่สุด เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาความเข้าใจทางศีลธรรม 
ความเห็นใจ และสำานึกรับผิดชอบได้ การกำาหนดขอบเขตด้านลบ 
อย่างเช่นการห้ามและการขู่จะลงโทษนั้นจะใช้ไม่ได้ผลเมื่อเวลา
ผ่านไปนานๆ ถ้าท่านอยากให้เด็กเรียนรู้สิ่งที่มีค่าด้วยการกำาหนด
ขอบเขต ท่านก็ต้องใช้วิธีการที่เราเรียกว่าการกำาหนดขอบเขตด้าน
บวก ซึ่งหมายความว่าเราจะกำาหนดขอบเขตในแบบที่ทำาให้เด็ก
รู้สึกว่าเป็นการช่วยเหลือและมีเหตุผล ท่านสามารถทำาเช่นนี้ได้
ด้วยการอธิบายว่าทำาไมท่านจึงกำาหนดบทบาท และให้ทางเลือก
กิจกรรมอื่นแก่เด็ก สำาหรับเด็กโต น่าจะเป็นไอเดียที่ดีที่ท่านจะ
เจรจาต่อรองว่าขอบเขตควรจะอยู่ที่ไหน แล้วเด็กก็จะรับรู้ว่าพวก
เขาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ และมีคนรับฟังความเห็นของ
พวกเขาอย่างจริงจัง 

เมื่อท่านกำาหนดขอบเขตด้านบวกให้เด็ก ก็เท่ากับว่าท่านช่วยเด็ก
ให้เข้าใจด้วยตัวเองว่าอะไรถูกอะไรผิด นั่นก็หมายความว่าเด็กจะ
สามารถเลือกทางเลือกได้อย่างถูกต้องด้วยตัวเอง อย่างเช่น การ
ไม่ลักขโมยของจากร้านค้า – ไม่ใช่เพราะเด็กกลัวการลงโทษ แต่
เพราะเด็กเข้าใจว่าเป็นเรื่องผิดที่ไม่ควรทำา

ท่านจะกำาหนดขอบเขตด้านบวกให้เด็กได้อย่างไรบ้าง?
• ด้วยการอธิบายว่าทำาไมท่านจึงต้องกำาหนดขอบเขตให้ลูกของ

ท่าน
• ด้วยการให้ทางเลือกแก่ลูก
• ด้วยการใช้การเจรจามาช่วย
• …

ลองคิด: 
• ทำาไมขอบเขตจึงเป็นเร่ืองสำาคัญสำาหรับเด็ก? 

ลองคิดว่าท่าน ว่าท่านสามารถทำาข้อน้ีในชีวิตประจำาวันได้
เช่นไร แล้วสังเกตว่าลูกของท่านตอบสนองอย่างไร

ความรู้สึกเป็นสิ่งที่แพร่กระจายถึงกัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความโกรธในตัวเด็ก ซึ่งสามารถทำาให้เกิดความ
โกรธขึ้นในตัวผู้ใหญ่ได้ง่าย งานที่ยากสำาหรับเราใน
ฐานะผู้ใหญ่ก็คือเราต้องสงบสติอารมณ์ของตัวเองให้
ได้ก่อน ก่อนที่จะสงบสติอารมณ์ของเด็ก ในการที่จะ
ช่วยเด็กให้ควบคุมตนเองให้ได้นั้น เราต้องควบคุมตัว
เองให้ได้เสียก่อน เป็นเรื่องสำาคัญที่จะต้องคุมอารมณ์
ให้สงบได้เวลาที่เรากำาหนดขอบเขต ถึงแม้ท่านจะ
โมโหอยู่ก็ตาม

ข้อ ควบคุม



อธิบายคำาศัพท์

นามธรรม  สิ่งที่จินตนาการขึ้น ตรงข้ามกับรูปธรรม

ยอมรับ  การแสดงว่าท่านเข้าใจในสิ่งที่เด็กเป็น

ความเห็นใจ   ความสามารถนำาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ของคนอื่นได้และเข้าใจว่าเขารู้สึกอย่างไร

ความเห็นใจในความรู้สึก การเข้าใจว่าการเป็นผู้อื่นนั้นเป็นอย่างไร

การสนทนาทางอารมณ์  การสื่อสารผ่านการแสดงออกทางอารมณ์

ความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  การให้การดูแลและความใกล้ชิด แต่ยังเรียกร้องและกำาหนดขอบเขตได้

การสนับสนุนแค่พอดี    การให้การสนับสนุนแก่เด็กเมื่อเด็กจำาเป็นต้องได้รับ  
  แต่เลิกสนับสนุนเมื่อท่านเห็นว่าเด็กสามารถไปต่อได้เองแล้ว

พัฒนาการทางปัญญา  การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้

ความสามารถในการรับรู้ ความสามารถที่จะเข้าใจ เรียนรู้ และคิดได้

แผนที่ความคิด  หมายถึงความสามารถที่จะวางแผนและมองเห็นขั้นตอนที่นำาไปสู่เป้าหมายได้

ความเข้าใจทางศีลธรรม   ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมที่ถูกและผิด ดีและชั่ว

การกำาหนดขอบเขตด้านลบ   การกำาหนดขอบเขตด้วยการห้ามและการขู่ลงโทษ

การกำาหนดขอบเขตด้านบวก   กำาหนดขอบเขตในแบบที่ทำาให้เด็กได้รับรู้ว่าเป็นการช่วยเหลือและมีเหตุผล

ความเชื่อมั่นในตัวเองที่เป็นจริง  การคาดการณ์อย่างถูกต้องของสิ่งที่เราสามารถจัดการได้

การชมเชย  การแสดงให้เด็กเห็นว่าท่านซาบซึ้งในสิ่งที่เด็กทำา

ความภูมิใจในตัวเอง   หมายถึงความชอบตัวเองของเรา และคุณค่าที่ให้กับตัวเอง

ความเชื่อมั่นในตัวเอง    หมายถึงการประเมินตัวเองจากสิ่งที่สามารถทำาได้  
  และสิ่งที่คิดว่าสามารถจัดการได้

การควบคุมสถานการณ์  การเปลี่ยนเงื่อนไขของกรอบหรือกฎเกณฑ์ในสถานการณ์หนึ่งๆ  
  เพื่อช่วยให้เด็กสามารถจัดการสถานการณ์ดังกล่าวได้

พื้นฐานทางอารมณ์  แนวโน้มที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดที่จะรู้สึกและตอบสนองในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง



เล่นด้วยกันเพื่อพัฒนาร่วมกัน
การเลี้ยงเด็กนั้นเป็นงานที่สำาคัญและท้าทายที่สุดอย่างหนึ่งเลยทีเดียว ลูกของท่านไม่ใช่ตัวท่านเองในเวอร์ชัน
จิ๋ว แต่เป็นคนอีกคนที่จะค่อยๆ พัฒนาเอกลักษณ์ของตัวเขาเองและกลายเป็นอิสระ ในฐานะผู้ใหญ่ งานของ
ท่านก็คือการสนับสนุนลูกของท่าน และเป็นพ่อแม่ที่มีความชัดเจน เชื่อถือได้ และรักลูก ขณะที่ท่านให้การ
ดูแลและความใกล้ชิดแก่ลูกของท่าน ท่านต้องทำาการเรียกร้องและกำาหนดขอบเขตเพื่อช่วยเด็กให้มีความ
มั่นคงและอิสระ นี่คือสิ่งที่เราหมายถึงตอนที่เราพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพดีระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก

ICDP – ความช่วยเหลือเพื่อหาวิธีการดีๆ ในการอยู่ร่วมกัน
ICDP (International Child Development Programme) (โครงการพัฒนาเด็กนานาชาติ) เป็นโครงการ
แนะแนวให้แก่พ่อแม่ ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศ และสร้างขึ้นจากการค้นคว้าวิจัยเป็น
เวลาหลายปี เป็นเรื่องเกี่ยวกับความท้าทายที่พ่อแม่หลายคนจะต้องเผชิญ และกลยุทธ์สำาหรับสร้างสัมพันธ์ที่
ดีและด้านบวกระหว่างพ่อแม่กับเด็ก ในฐานะผู้เข้าร่วมในโครงการนี้ ท่านจะได้พบกับพ่อแม่คนอื่นๆ ในกลุ่ม 
ซึ่งท่านจะสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองกันได้ ด้วยวิธีการนี้ ท่านจะได้มีส่วนร่วมในการทำาให้
ทุกคนกลายเป็นพ่อแม่ที่มีความมั่นคงกว่าเดิม และท่านก็จะได้ไอเดียใหม่ๆ ในการสร้างสัมพันธ์กับลูกของ
ท่าน

คู่มือการสนทนา “แปดข้อเพื่อความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพดี” เล่มนี้เป็นทั้งแบบฝึกหัดสำาหรับใช้ระหว่างการ
ประชุมกลุ่มและยังเป็น “คู่มือเตือนความจำา” ที่จะมีประโยชน์หลังจากเราสนทนากันจบแล้ว ในคู่มือเล่มนี้
ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กและสิ่งที่เด็กจำาเป็นต้องได้รับระหว่างช่วงต่างๆ ของพัฒนาการ 
เราแนะนำาว่าท่านควรใช้ความคิดในหัวข้อต่างๆ ซึ่งอยู่ในคู่มือระหว่างการประชุมครั้งนี้ คู่มือเล่มนี้อาจจะช่วย
ให้ท่านมองสถานการณ์จากมุมมองที่ต่างออกไปและทำาให้ท่านมีไอเดียในการรับมือกับความท้าทายที่เป็นรูป
ธรรมและช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับลูกของท่านให้ดียิ่งขึ้นได้

คู่มือเล่มนี้ไม่ใช่ “ตำารา” การเลี้ยงเด็ก แต่มีจุดประสงค์คือเพื่อเป็นเครื่องมือที่สามารถทำาให้ท่านรู้สึกมั่นใจกว่า
เดิมในการทำาหน้าที่พ่อแม่

เราแนะนำาว่าท่านควรจดโน้ตลงในคู่มือเล่มนี้ระหว่างการประชุมและมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการประชุมกลุ่ม
ในครั้งนี้

ยินดีต้อนรับสู่ ICDP!

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและพ่อแม่ได้ที่ bufdir.no และ 
foreldrehverdag.no

 


