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TO

FROM

  -  สิ่ ง ดี ๆ จ า ก ผู้ ใ ห้ สู่ ผู้ รั บ  -  

ผู้ที่มอบหนังสือเล่มนี้ให้แด่ท่ำน  คือผู้ที่มีควำมเอำใจใส่และปรำรถนำแต่สิ่ง
ที่ดีที่สุด  จึงได้มอบหนังสือเล่มนี้ท่ีมีแนวทำงวิธีพูดกับลูก  โดยไม่ท�ำร้ำยจิตใจของ
เขำ  ท�ำให้เขำร่วมมือยอมท�ำตำมคุณ  เพื่อสร้ำงก�ำลังใจและวินัยโดยไม่ใช้วิธีข่มขู่หรือ
ลงโทษ  ช่วยให้เขำเป็นตัวของตัวเอง  และดึงศักยภำพที่มีอยู่ในตัวออกมำ

นี่คือสิ่งท่ีคนพิเศษผู้ท่ีรักและห่วงใยในตัวท่ำน  ได้มอบหนังสือเล่มนี้ให ้  
เพียงเพื่อต้องกำรให้คนที่ท่ำนรักและห่วงใย  มีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป

เพราะหนังสือดีเล่มน้ี  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีข้ึนได้

กำรมอบหนังสือดีแก่ผู้ที่ท่ำนรักและห่วงใย  เป็นกำรเพิ่มสิ่งดีให้กับตนเองและผู้ได้รับส�ำหรับ
ผู้รับนั้น  เมื่อท่านได้รับหนังสือดีเล่มนี้  ขอให้ตอบแทนสิ่งดีๆ คืนแก่ผู้ให้ด้วยการอ่านให้จบ  1  ครั้ง  
และให้ผู้อื่นยืมอ่าน  1  ครั้ง  เพราะเท่ากับท่านได้ช่วยให้ตัวท่านเองและคนรอบข้าง  มีชีวิตที่ดีขึ้น

สมชัย  เบญจมิตร
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หมายเหตุ บรรณาธิการ

คำ�กล่าวที่ว่า  “ค�าพูดของพ่อแม่  เปรียบเสมือน 
ใบมีดโกน  ที่สามารถท�าให้เกิดบาดแผลร้ายแรงทางจิตใจของลูกได้หาก

มิได้ระมัดระวัง  เราจึงจ�าเป็นท่ีจะต้องฝึกฝนทักษะวิธีการพูดกับลูก  เฉก

เช่นเดียวกับศัลยแพทย์ที่จะต้องระมัดระวังในการใช้มีดผ่าตัด”  นั้น  เป็น

ค�ำกล่ำวเตือนใจส�ำหรับพ่อแม่ซ่ึงมีควำมรักลูกเปี่ยมล้นใจ  แต่ลืมไปว่ำ  

หำกขำดทักษะวธีิกำรพูดทีด่แีล้ว  ย่อมจะน�ำผลร้ำยแรงมำสูล่กูได้โดยรู้เท่ำ

ไม่ถึงกำรณ์

หนังสือ  “วิธีพูดกับลูก  โดยไม่ท�าร้ายจิตใจของเขา และท�าให้เขา

ร่วมมือยอมท�าตามคุณ : Between Parent and Child - ฉบับปรับปรุง”  

เล่มนี้  เป็น หนังสือดี ที่เขียนโดย  ดร.เฮม  จีนอตต์  นักจิตวิทยำที่มี 

ชื่อเสียง  ผู้เขียนหนังสือขำยดีที่มียอดขำยกว่ำ  5  ล้ำนเล่มทั่วโลก  และ

ถูกตีพิมพ์เป็นภำษำต่ำงๆ  กว่ำ  40  ภำษำ  จะช่วยให้ท่ำนมีทักษะและวิธี

กำรพูดกับลูกโดยไม่ท�ำร้ำยจิตใจของเขำ  เพ่ือสร้ำงก�ำลังใจและสร้ำงวินัย  

โดยไม่ใช้วิธีข่มขู่หรือลงโทษ  ช่วยให้เขำเป็นตัวของตัวเองและดึงศักยภำพ

ที่มีอยู่ในตัวของเขำออกมำได้

ส�ำนักพิมพ์                    มีควำมภูมิใจท่ีได้น�ำเสนอ  หนังสือ

ดี  เล่มนี้  เพื่อให้ท่ำนได้ประยุกต์วิธีพูดที่ดี  เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูก

หลำนของท่ำนและเด็กทุกคนทุกวัย  ให้มีชีวิตท่ีดีขึ้นได้ตลอดไป

เพราะหนังสือดีเล่มนี้  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนท่ีท่านรักให้ดีข้ึนได้

สมชัย  เบญจมิตร
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ดร.เฮม จีนอตต์  (Dr.Haim Ginott)  ส�าเร็จ
กำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ Columbia University 
ท่ำนเป็นจิตแพทย์ นักจิตวิทยำเด็ก  และผู้ให้กำรศึกษำ
แก่พ่อแม่ผู ้ปกครองท่ีมีชื่อเสียง  นอกจำกนี้ยังด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นรองศำสตรำจำรย์ด้ำนจิตวิทยำของสถำบัน

บัณฑิตศึกษำที่  New  York  University  และ  Adelphi  University  
ท่ำนมีผลงำนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็กที่ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็น
หนังสือส�ำหรับกำรพัฒนำตนเองท่ียอดเยี่ยมอีกท้ังได้รับกำรตีพิมพ์ใน
ประเทศต่ำงๆ ทั่วโลกกว่ำสี่สิบภำษำ

ท่ำนเคยกล่ำวว่ำ  “ผมเป็นนักจติวทิยาเดก็  ผมรักษาเด็กท่ีมีปัญหา  

ถ้าผมได้เจอเด็กสัปดาห์ละหน่ึงชั่วโมงเป็นเวลาหนึ่งปี  อาการของพวก

เขาจะหายไป  พวกเขาจะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นกับตนเอง  เข้ากับคนอื่นได้

ดี  หยุดสร้างปัญหาท่ีโรงเรียน  ผมได้ท�าอะไรน่ะหรือ  ผมส่ือสารกับพวก

เขาด้วยความรักและเอาใจใส่  ผมใช้ทุกโอกาสที่จะช่วยให้เขาพัฒนา

ความม่ันใจในตนเอง  ถ้าการสื่อสารอย่างเอาใจใส่สามารถช่วยให้เด็กที่

มีปัญหากลับเข้าสู่สภาวะปกติได้  หลักการและการปฏิบัติเหล่านี้ควรท่ีจะ

ให้พ่อแม่และครูได้ปฏบัิตด้ิวย  ขณะท่ีนกัจติบ�าบดัอาจจะช่วยรักษาอาการ

ของเด็กได้  พ่อแม่ผู้ปกครองที่พูดคุยและอยู่กับเด็กทุกเม่ือเช่ือวันก็

สามารถท�าให้ลูกของเขามีสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ได้”

ดร.จีนอตต์ได้เริ่มจัดอบรมให้ควำมรู้แก่พ่อแม่เพื่อช่วยให้เข้ำใจถึง

ควำมรู้สึกของตัวเอง  และเข้ำใจในควำมรู้สึกของลูกๆ  สอนให้เรียนรู้ที่

จะปลูกจิตส�ำนึกและสร้ำงระเบียบวินัยให้กับเด็ก  โดยไม่ท�ำให้เด็กรู้สึก

ต้อยต�ำ่  วพิำกษ์วิจำรณ์โดยไม่ท�ำร้ำยจิตใจ  ชมเชยโดยทีไ่ม่มกีำรพพิำกษำ   

เก่ียวกับผู้เขียน
ดร.เฮม จีนอตต์ (Dr.Haim Ginott) 
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แสดงควำมโกรธโดยท่ีไม่ท�ำให้เด็กเจ็บช�้ำน�้ำใจ  และยอมรับในควำมรู้สึก

และควำมคิดเห็นของลูก  โดยท่ีไม่โต้แย้ง  รวมถึงวิธีกำรพูดที่ท�ำให้เด็กๆ  

เรียนรู้ท่ีจะเช่ือในศักยภำพของตนเองและพัฒนำควำมเชื่อมั่นในตนเอง

ดร.เฮม  จีนอตต์  เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่  4  พฤศจิกำยน  ปี  คศ.  
1973  จำกอำกำรป่วย  เมื่ออำยุได้  51  ปี  แม้ว่ำท่ำนจะจำกไป  แต่ผล
งำนทีไ่ด้รับกำรยกย่องของท่ำน  อำทิเช่น  Group  Psychotherapy  with  

Children,  Between  Parent  and  Child  (หนังสือเล่มน้ี)  Between  

Parent and Teenager (วิธีพูดกับลูกวัยรุ่น)  และ Teacher and Child 
(วิธีพูดที่ดีของครู)  เป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงทั้งในอเมริกำและทั่วโลก  

ประวัติผู้ปรับปรุง

ดร.อลิซ  จีนอตต์ ผู้เป็นภรรยำของ ดร.เฮม จีนอตต์  
ท่ำนเป็นจิตแพทย์  นักจิตวิทยำ  นักเขียน  นักบรรยำยที่
มชีือ่เสยีง  และมคีวำมเชีย่วชำญเร่ืองกำรติดต่อสือ่สำร  ท่ำน
เคยกล่ำวไว้ว่ำ  “เราไม่รู้ตวัว่าค�าพดูเปรียบเสมอืนใบมดี ไม่รู้
ตัวว่าเราจ�าต้องมีทักษะในการใช้ค�าพูด  ต่างจากศัลยแพทย์

ผู้ซ่ึงระมัดระวังในการใช้มีด  พวกเรากลับใช้ค�าพูดอย่างสะเปะสะปะ  เรา
กรีดแผลไปมากมายกว่าที่เราจะเจอจุดที่จ�าเป็น  และท้ิงรอยบาดแผลเหล่า
นั้นไว้โดยไม่ได้เยียวยา  เราผ่าตัดทางอารมณ์เป็นรายวันโดยท่ีไม่มีการ
ฝึกฝน  แม้แต่คนที่รักกันและรักลูกๆ ของตนก็ขาดค�าพูดท่ีจะสื่อถึงความ
รัก  สะท้อนความสุข  และท�าให้คนฟังรู้สึกว่าตนเป็นที่รัก  เป็นที่เคารพ  
และเป็นที่ชื่นชม”

ดร.อลิซ  ส�ำเร็จปริญญำตรีจำก  Indiana  University  ปริญญำ

โท  และปริญญำเอกจำก  New  York  University  ท่ำนด�ำรงต�ำแหน่ง

เป็นผูช่้วยศำสตรำจำรย์ด้ำนจติวิทยำที ่ Hunter  College  และ  Queens  

College  ในนิวยอร์ก  และ  Chatham  College  ในพิตสเบอร์ก  
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นอกจำกนี้ยังได้รับรำงวัล  Eleanor  Roosevelt  Humanities  ซ่ึงเป็น

รำงวัลท่ีมอบให้แก่ผู้มีบทบำทส�ำคัญด้ำนมนุษยธรรมอีกด้วย  ท่ำนเกิดใน

ประเทศเชคโกสโลวำเกีย  มีบุตรสำวสองคน  คนหนึ่งเป็นแพทย์  และอีก

คนหนึ่งเป็นทนำยควำม  และมีหลำนยำยสองคน

ดร.เอช วาลเลซ กอดดาร์ด ผู้เชี่ยวชำญด้ำนชีวิต
ครอบครัว University of Arkansas ท่ำนส�ำเร็จกำรศึกษำ
จำก Brigham Young University และระดับปริญญำเอก
จำก  Utah State University  

ดร.กอดดำร์ดด�ำรงต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชำญที่ Auburn University  

เป็นเวลำหกปี  ท่ำนได้ศึกษำพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่น  โดยสัมภำษณ์วัย

รุ่น 14,000  คน  เพ่ือพัฒนำหลักแนวทำงในกำรอบรมเลี้ยงดูลูก  และได้

มีส่วนร่วมกับ ดร.สตีเวน โควีย์ ในงำนเขียนเร่ือง 7 Habits of Highly  

Effective  Families  อีกท้ังได้พัฒนำกิจกรรมเพื่อกำรปรับปรุงคุณภำพ

ชีวิตครอบครัว  และเป็นอำจำรย์ให้กับ  Utah State University อีกด้วย

นอกจำกนี ้ท่ำนยงัให้กำรอบรม บรรยำย และร่วมกบัสถำนโีทรทัศน์

ผลิตรำยกำรชื่อ  Guiding  Children  Successfully  (ท�ำอย่ำงไรจึงจะ

ประสบควำมส�ำเร็จในกำรแนะแนวเด็ก)  และยังได้เขียนต�ำรำหลำยเล่มที่

เกี่ยวกับกำรศึกษำด้ำนชีวิตครอบครัว  ดร.กอดดำร์ดและภรรยำ  มีบุตร

ธิดำสำมคน  และได้ให้กำรอุปถัมภ์เด็กยี่สิบคนในตลอดระยะเวลำที่ผ่ำน

มำ  ปัจจุบันท่ำนอำศัยอยู่ในเมือง  Little  Rock  มลรัฐ  Arkansas
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เป็นเวลำกว่ำสี่สิบห้ำปีแล้วท่ีหนังสือเร่ือง  “วิธีพูดกับลูก  โดย 

ไม่ท�าร้ายจิตใจของเขา และท�าให้เขาร่วมมือยอมท�าตามคุณ”  ได้ช่วย 

พ่อแม่ผู้ปกครองนับล้ำนคนท่ัวโลกให้มีควำมสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับ

ลูก  หนังสือเล่มนี้แต่งโดย  Dr.Haim  Ginott  นักจิตวิทยำผู้มีชื่อเสียง  

เป็นหนังสือท่ีปฏิวัติวิธีกำรเลี้ยงดูลูกอย่ำงสิ้นเชิง  อ่ำนง่ำย  ตรงไปตรงมำ  

ช่วยให้คณุสำมำรถอบรมเลีย้งดลูกูอย่ำงเข้ำอกเข้ำใจพวกเขำ  แต่กบ่็มเพำะ

ระเบียบวินัยให้กับพวกเขำได้ในขณะเดียวกัน  

ส�ำหรับฉบับปรับปรุงใหม่นี้  Dr.Alice  Ginott  ภรรยำของผู้เขียน  

ซ่ึงเป็นนักจิตวิทยำเช่นกัน  ได้ร่วมงำนกับ  Dr.H.Wallace  Goddard   

ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนควำมสมัพนัธ์ในครอบครัว  ท�ำกำรปรับปรุงเนือ้หำบำงส่วน

ให้เหมำะสมกับผู้อ่ำนในยุคปัจจุบัน  

จำกทฤษฎีที่ว่ำ กำรอบรมเลี้ยงดูเด็กเป็นทักษะที่ทุกคนสำมำรถ

เรียนรู้ได้  หนังสือคู่มือเล่มนี้จึงเป็นสิ่งท่ีขำดไม่ได้หำกคุณต้องกำรที่จะ

เรียนรู้ว่ำ

- จะปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับเด็กอย่ำงไร  โดยที่ไม่ต้องใช้ค�ำ

ข่มขู่  ติดสินบน  ถำกถำง  หรือ  ลงโทษเด็ก

- ติเตียนเด็กอย่ำงไร  โดยท่ีไม่ท�ำให้เขำรู้สึกด้อยค่ำ  กล่ำวชม

เด็กอย่ำงไรโดยไม่ได้เป็นกำรตัดสินเขำ  และแสดงควำมโกรธ

อย่ำงไรท่ีไม่เป็นกำรท�ำร้ำยจิตใจเด็ก

- วิธีในกำรรับฟังเด็ก  โดยไม่โต้แย้งกับควำมรู้สึก  มุมมอง  หรือ

ควำมคิดเห็นของเด็ก  จะต้องท�ำอย่ำงไร

- จะพูดจำโต้ตอบอย่ำงไร  จึงจะท�ำให้เด็กเรียนรู้ที่จะไว้ใจและ

พัฒนำควำมเชื่อมั่นในตนเองให้กับเขำ
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บทน�

วิธีพูดกับลูก
โดยไม่ท�ร้ายจิตใจของเขา

และท�ให้เขาร่วมมือยอมท�ตามคุณ

“ศัลยแพทย์จ�ำเป็นที่จะต้องฝึกฝนให้มีควำมช�ำนำญในกำร

ใช้มีดผ่ำตัด ฉันใด  พ่อแม่ทุกคนก็จ�ำเป็นที่จะต้องฝึกฝนให้

มีทักษะในกำรใช้ค�ำพูด ฉันนั้น  เพรำะค�ำพูดของคนเปรียบ

เสมือนใบมีดโกน  ที่สำมำรถท�ำให้เกิดบำดแผลร้ำยแรงทำง

จิตใจได้”

ไม่มีพ่อแม่คนไหน
ท่ีต่ืนมำในตอนเช้ำ  แล้ววำงแผนว่ำจะท�ำให้ชีวิตของลูกทุกข์ระทม  

ไม่มีพ่อหรือแม่คนไหนหรอกท่ีจะพูดว่ำ  “วันน้ีถ้ามีโอกาส  ฉันจะตะคอก

ใส่ลูก  จะกระแนะกระแหน  จะพูดจาดูถูกลูก”  

ตรงกันข้ำม พ่อแม่หลำยคนตื่นขึ้นมำตอนเช้ำก็ตั้งปณิธำนไว้ว่ำ   

“วันนี้จะต้องเป็นวันที่สงบสุข จะไม่มีการตะคอก โต้เถียงหรือทะเลาะกับ

ลูก”  ถึงกระนั้น  แม้ว่ำพ่อแม่จะมีควำมต้ังใจดีแค่ไหนก็ตำม  สงครำมท่ี 

ไม่อยำกให้เกิด  ไม่ว่ำจะเป็นกำรทะเลำะโต้เถียง  ก็มักจะเกิดขึ้นจนได้  

ในกำรอบรมเลี้ยงดูลูกนั้น  ประกอบไปด้วยล�ำดับของเหตุกำรณ์

เล็กๆ น้อยๆ จิปำถะที่ไม่มีท่ีสิ้นสุด  มีควำมขัดแย้งกันเป็นคร้ังเป็นครำว  
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และอำจมีวิกฤติท่ีต้องกำร  “การสนองตอบ”  อย่ำงทันท่วงที  ซ่ึงวิธีกำร

ตอบสนองของพ่อแม่  จะก่อให้เกิดผลกระทบตำมมำ  วิธีกำรท่ีพ่อแม่

จัดกำรกบัสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้นัน้  จะส่งผลต่อกำรพฒันำทำงบุคลิก

และทำงจิตใจของลูก  ไม่ว่ำจะเป็นไปในทำงท่ีดีขึ้น  หรือแย่ลง

เรำทกุคนคดิไปว่ำ  มแีต่พ่อแม่ท่ีมคีวำมบกพร่องทำงอำรมณ์เท่ำนัน้  

ที่จะโต้ตอบลูกด้วยค�ำพูดและกำรกระท�ำที่ท�ำร้ำยจิตใจพวกเขำ  โชคร้ำย

เสียเหลือเกินที่ในควำมเป็นจริงแล้ว  พ่อแม่ทุกคนไม่ว่ำจะรักและหวังดี  

กับลูกเพียงใดก็ตำม  บ่อยครั้งก็หนีไม่พ้นที่จะท�ำในสิ่งที่  “ป้ายความผิด  

ท�าให้อับอาย  กล่าวหา  เยาะเย้ย  ถากถาง  ข่มขู่  ติดสินบน  ตราหน้า  

ท�าโทษ  และเทศนาพร�่าบ่น”  เพ่ือสอนลูกของตัวเองอยู่บ่อยๆ

หำกจะถำมว่ำ  เพรำะเหตุใดพวกเรำถึงท�ำเช่นนั้น  ค�าตอบก็คือ  

พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ว่า  “ค�าพดู”  ของตนเองมีอานภุาพในการท�าลาย

ล้างที่ร้ายแรงเพียงใด  พวกเขำเหล่ำนั้นมักจะใช้ค�ำพูดกับลูกเหมือนกับท่ี

ตนเองเคยได้ยนิพ่อแม่ของตนเองพูดดดุ่ำว่ำตนเมือ่ในอดตี  ค�ำพดูท่ีตนเอง

ไม่ได้ต้ังใจจะใช้  ด้วยน�้ำเสียงที่ตนไม่ได้ชื่นชอบ  เร่ืองที่น่ำสลดอันเนื่อง

มำจำกกำรพูดจำสื่อสำรในทำงลบเหล่ำนี้  มิได้เกิดจำกกำรขำดควำมรัก

ควำมเอำใจใส่หรือควำมโง่เขลำเบำปัญญำแต่อย่ำงใด  หำกแต่เป็นเพรำะ  

“ขาดความรู้และความเข้าใจ”  ต่ำงหำก

พ่อแม่ทุกคนจ�าเป็นท่ีจะต้องหา  “วิธี”  ในการที่จะพูดจาสื่อสาร

และสร้างความสัมพันธ์กับลูก  ลองคิดดูสิว่ำ  คุณจะรู้สึกอย่ำงไร  หำก

คุณเป็นคนไข้ที่ก�ำลังจะเข้ำรับกำรผ่ำตัด  และก่อนท่ีจะโดนวำงยำสลบ  

ศัลยแพทย์ก็พูดกับคุณว่ำ  “ผมยังไม่ได้รับการฝึกฝนให้เป็นหมอท่ี

เชี่ยวชาญในการผ่าตัดเท่าไหร่นัก  แต่ผมรักคนไข้ของผมทุกคน  และผม

จะใช้สามัญส�านึกในการผ่าตัดให้กับคุณ”  คุณคงรู้สึกวิตกกังวลและอยำก

จะวิ่งหนีไปไกลๆ จำกห้องผ่ำตัดนี้ใช่หรือไม่  
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แล้วลูกของพ่อแม่ท่ีคิดว่ำ  “แค่ความรักและสามัญส�านึกก็เพียง

พอแล้วส�าหรับการเลี้ยงดูลูกล่ะ”  เขำก็คงอยำกจะวิ่งหนีไปไกลๆ จำก 

พ่อแม่เช่นกัน  พ่อกับแม่ก็มิได้แตกต่ำงอะไรจำกศัลยแพทย์  ที่จ�ำเป็นต้อง

เรียนรู้ทักษะพิเศษ  เพ่ือที่ตนจะได้มีควำมสำมำรถในกำรรับมือกับควำม

ต้องกำรต่ำงๆ ของลูก  

ศัลยแพทย์จ�าเป็นที่จะต้องฝึกฝนให้มีความช�านาญ
ในการใช้มีดผ่าตัดฉันใด  พ่อแม่ทุกคนก็จ�าเป็น
ที่จะต้องฝึกฝนให้มีทักษะในการใช้ค�าพูดฉันนั้น
เพราะค�าพูดของคนก็เปรียบเสมือนใบมีดโกน  

ที่สามารถท�าให้เกิดบาดแผลร้ายแรงทางจิตใจได้

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เราจะเริ่มต้นอย่างไรที่จะท�าให้การ
สื่อสำรระหว่ำงเรำกับลูกดีขึ้นล่ะ  ค�าตอบคือ  เร่ิมจากการพิจารณา  “วิธี

การพูด”  ของเราเอง  เรารู้ดีว่าควรท่ีจะพูดอย่างไร  เพราะเราเองก็ได้

ยินพ่อแม่ของเราพูดกับแขกที่มาเยือนหรือแม้แต่คนแปลกหน้า  ด้วย

การใช้ค�าพูดอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดความบาดหมางทางอารมณ์  ด้วย

ค�าพูดที่ไม่ได้เป็นการต�าหนิวิพากษ์วิจารณ์การกระท�าของคนอื่น

สมมุติว่าแขกท่ีมาเยี่ยมลืมร่มไว้ท่ีบ้านของเรา  เราคงไม่วิ่งตามไป

ตะโกนไล่หลังว่า “เป็นอะไรของเธอ ทุกครั้งที่มาบ้านฉันต้องลืมของไว้ทุกที  

ไม่ลืมไอ้นั่นก็ลืมไอ้นี่  ท�าไมไม่รู้จักดูตัวอย่างพี่สาวเธอซะบ้าง ทุกคร้ังที่พี่

สาวเธอมาหาฉันเขาท�าตัวดีทุกที อายุของเธอก็ปาเข้าไปสี่สิบสี่แล้ว เมื่อไหร่

จะหัดจ�าซะบ้าง ฉันไม่ใช่คนรับใช้ที่ต้องมาคอยปรนนิบัติพัดวีนะ นี่ถ้าหัว

ของเธอไม่ติดอยู่กับไหล่  เธอก็คงลืมมันไว้ที่บ้านของฉันเหมือนกันสิท่า”  
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เราคงไม่พูดประโยคตามตัวอย่างข้างต้นนี้โดยเด็ดขาด  เพราะมัน

ไม่ใช่ค�าพูดท่ีเราจะใช้กับแขกท่ีมาเยือน  เราคงพูดเพียงแค่ว่า  “คุณลืมร่ม

ไว้แน่ะ”  โดยท่ีไม่มีแม้แต่ค�าต่อท้ายว่า  “...ยายขี้ลืม!” 

ดงันั้น พ่อแม่จ�าเป็นที่จะต้องหัดใช้ค�าพูดกับลูก  
ให้เหมือนกับเวลาที่เขาใช้ค�าพูดกับแขกคนส�าคัญ!

พ่อแม่ทุกคนต้องกำรให้ลูกมีสุขภำพจิตสมบูรณ์และมีควำมสุข  

ไม่มีพ่อแม่คนใดอยำกจะให้ลูกเติบโตเป็นคนหวำดระแวง  ขี้อำย  ไม่รู้จัก

เกรงอกเกรงใจผู้อื่น  หรือเป็นเด็กก้ำวร้ำวมีปัญหำ  แต่ในระหว่ำงที่ 

พวกเขำก�ำลังเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่นั้น  เด็กๆ หลำยคนก็พัฒนำลักษณะ

นิสัยท่ีไม่เป็นที่ต้องกำรของสังคม  ไม่มั่นคงทำงอำรมณ์  และขำดทัศนคติ

ทีด่ทีัง้ต่อตนเองและผูอ้ืน่  หรือในขณะท่ีพ่อแม่ต้องกำรให้ลกูมคีวำมสภุำพ

เรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  มีควำมมั่นใจในตนเอง  และมีควำมสุข  แต่

พวกเขำกลับกลำยเป็นเด็กที่หยำบกระด้ำง  ไม่มีวินัย  ขำดควำมมั่นใจ  

และไม่มีควำมสุขเท่ำที่ควร

พ่อแม่สามารถช่วยพัฒนาให้ลูกแต่ละคนเป็นคนดีมีคุณธรรม  

เห็นอกเห็นใจผู้อื่น  มีความรับผิดชอบและกล้าหาญ  เป็นคนท่ีสามารถ

ด�ารงชีวิตด้วยความเข้มแข็ง  และด้วยความบริสุทธ์ิยุติธรรม  โดยพ่อแม่

จ�าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้วิถีทางเพื่อท่ีจะได้บรรลุเป้าประสงค์ต่างๆ เหล่านี้  

จะอาศยัเพยีงแค่ความรักและสามัญส�านกึนัน้  มนัไม่เพยีงพอ  แต่จ�าเป็น

ที่จะต้องมีทักษะหรือวิธีการที่ดีและถูกต้องด้วย  

ซ่ึงเนื้อหำสำระส�ำคัญของหนังสือเล่มนี้กล่ำวถึงวิธีกำรที่จะท�ำให้

บรรลุผล  และวิธีประยุกต์ใช้ทักษะต่ำงๆ เหล่ำนี้  รวมไปถึงค�ำแนะน�ำที่

จะช่วยให้สำมำรถเปลี่ยนแนวควำมคิดให้เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติที่น�ำไป

ใช้ได้จริงในชีวิตประจ�ำวัน
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ผู้เขียนหวังว่ำหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณซ่ึงเป็นคุณพ่อ  คุณแม่  

หรือผู้ปกครอง  จ�ำแนกแยกแยะจุดมุ่งหมำยที่ต้องกำรท่ีเกี่ยวกับลูกของ

คุณ  และแนะแนววิธีกำรที่จะท�ำให้คุณสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยเหล่ำนั้น  

ซ่ึงผู้เป็นพ่อแม่ทุกคนมักต้องเผชิญกับปัญหำท่ีเป็นรูปธรรม  และต้องกำร

วิธีกำรแก้ไขที่เฉพำะเจำะจง  โดยจะไม่มีค�ำแนะน�ำนำมธรรมซ�้ำๆ ซำกๆ 

ประเภท  “ให้ความรักกับลูกให้มากขึ้น”  หรือ  “แสดงความสนใจต่อลูก

ให้มากข้ึน” หรือ “ให้เวลากับลูกให้มากขึ้น”  เพรำะค�ำกล่ำวต่ำงๆ เหล่ำนี้

ไม่สำมำรถช่วยอะไรคุณได้มำก

ผลพวงจำกประสบกำรณ์หลำยปีที่ผู้เขียนได้มำจำกกำรท�ำงำนด้ำน

จิตวิทยำกำรให้ค�ำแนะน�ำ  ร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กจ�ำนวนมำก  

ท้ังในกรณีท่ีเป็นกลุ่มและส่วนบุคคล  รวมไปถึงประสบกำรณ์จำกกำรจัด

สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรอบรมเลี้ยงดูบุตร  จึงท�าให้หนังสือ 

เล่มนี้น�าเสนอแนวทางการปฏิบัติและค�าแนะน�าที่เป็นรูปธรรม  อีกทั้ง

แนวทางในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคุณต้องพบต้องเจอใน

ชีวิตประจ�าวัน  รวมไปถึงปัญหาในทางจิตวิทยาท่ีพ่อแม่และผู้ปกครอง

ทุกคนก�าลังเผชิญอยู่  

ค�ำแนะน�ำและวิธีกำรท่ีเป็นประโยชน์ต่ำงๆ นี้  
ได้มำจำกกำรใช้วิธีพูดจำกับลูกด้วยวิธีง่ำยๆ 

ซ่ึงจะช่วยให้พ่อแม่ใช้ชีวิตร่วมกับลูกอย่ำงมีคุณค่ำ
บนพ้ืนฐำนของควำมเคำรพซ่ึงกันและกัน



18  วิธีพูดกับลูก โดยไม่ท�ำร้ำยจิตใจของเขำ - ฉบับปรับปรุง   by  Haim Ginott



1
วิธีที่ดีในการพูดกับลูก

: ท�าอย่างไรจึงจะท�าให้การสนทนาระหว่าง
พ่อแม่และลูก  เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ  

“เมื่อเด็กก�ำลังอยู่ในสภำวะที่มีอำรมณ์รุนแรง เขำจะไม่ฟัง

ใครทั้งนั้น พวกเขำไม่สำมำรถรับฟังค�ำแนะน�ำ ค�ำปลอบโยน  

หรือแม้แต่ค�ำวิพำกษ์วิจำรณ์ในเชิงสร้ำงสรรค์ได้  พวกเขำ

ต้องกำรให้เรำเข้ำใจว่ำก�ำลงัเกดิอะไรขึน้อยูใ่นใจและต้องกำร

ให้เรำเข้ำใจว่ำพวกเขำก�ำลังรู้สึกอย่ำงไรในขณะนั้น”

ค�ำถำมของเด็กๆ
: มีความหมายลึกซึ้งที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจของพวกเขา

การสื่อสารกับเด็กๆ  เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มี
ลักษณะเฉพำะ  มีกฎและจุดประสงค์ที่แตกต่ำงไปจำกกำรสื่อสำรระหว่ำง

ผู้ใหญ่ด้วยกัน  น้อยคร้ังที่เด็กๆ จะพูดจำอย่ำงไร้เดียงสำ  แต่บ่อยคร้ังที่

ค�ำพูดของพวกเขำมักจะมีควำมหมำยแอบแฝงอยู่

แอนดี้ อำยุสิบขวบ ถำมพ่อของเขำว่ำ  “พ่อครับ มีเด็กที่ถูกทอด

ท้ิงในฮาร์เลม  อยู่กี่คนครับ”  พ่อของแอนดี้ซ่ึงเป็นทนำยควำม  รู้สึกดีใจ

ท่ีเห็นลูกสนอกสนใจปัญหำทำงสังคม  เลยสำธยำยอย่ำงยืดยำวในหัวข้อ



20  วิธีพูดกับลูก โดยไม่ท�ำร้ำยจิตใจของเขำ - ฉบับปรับปรุง   by  Haim Ginott

ดังกล่ำวให้ลูกฟังและค้นหำตัวเลขมำเป็นค�ำตอบให้กับลูก  แต่แอนดี้กลับ

ไม่พอใจในค�ำตอบ  เขำยังคงตั้งค�ำถำมต่อไปว่ำ  “แล้วมีเด็กกี่คนที่ถูกทอด

ทิ้งในเมืองนิวยอร์ก  ในประเทศสหรัฐฯ  ในยุโรป  หรือในโลกนี้ครับพ่อ”  

ในท่ีสุด  พ่อของแอนดี้ก็เข้ำใจว่ำ  ลูกชำยไม่ได้มีควำมกังวลเกี่ยว

กบัปัญหำทำงสังคมเท่ำไรนกัหรอก  หำกแต่เป็นควำมกงัวลเกีย่วกบัปัญหำ

ส่วนตัว  ค�ำถำมของแอนดี้ไม่ได้เกิดจำกควำมเห็นอกเห็นใจต่อเด็กคนอื่น

ที่ถูกทอดทิ้ง  หำกแต่เป็นควำมกังวลว่ำตนเองจะถูกทอดทิ้ง  แอนดี้ไม่ได้

ต้องการค�าตอบเป็นตัวเลขท่ีแสดงถึงจ�านวนของเด็กที่ถูกละเลย  หากแต่

ต้องการค�ายืนยันจากพ่อว่า  ตัวเขาเองจะไม่ถูกพ่อแม่ทอดท้ิง

เมื่อรู้อย่ำงนี้แล้ว  พ่อของแอนดี้จึงตอบว่ำ  “ลูกกลัวว่าพ่อจะทิ้งลูก

ไป  อย่างท่ีพ่อแม่บางคนเขาท�ากับลูกของเขาอย่างนั้นหรือ  พ่อขอรับรอง

ว่าพ่อกบัแม่ไม่เคยคดิท่ีจะทอดท้ิงลกู  และเมือ่ไรกต็ามทีล่กูรู้สกึเป็นกงัวล

ขึ้นมาอีก  มาบอกพ่อด้วยนะ  พ่อจะได้ช่วยให้ลูกคลายความกังวลลง”

แนนซี ่ อำยุห้ำขวบ  ไปโรงเรียนอนุบำลเป็นวันแรกกับแม่ของเธอ  

เธอเห็นภำพวำดบนผนงัห้อง  เลยถำมเสยีงดงัว่ำ  “ใครวาดภาพท่ีน่าเกลยีด

พวกนี้คะ”  แม่ของแนนซ่ีรู้สึกอับอำย  เธอมองหน้ำแนนซ่ีอย่ำงไม่พอใจ

และรีบตอบลูกว่ำ  “รูปภาพพวกนี้สวยดีออก  หนูไม่น่ารักเลยท่ีพูดว่ารูป

พวกนี้น่าเกลียด”

คุณครูอนุบำลเข้ำใจดีถึงควำมหมำยที่ซ่อนอยู่ในค�ำถำมของแนนซี่  

จึงยิ้มและพูดว่ำ  “ที่โรงเรียนนี้  พวกหนูไม่จ�าเป็นต้องวาดรูปสวย  ถ้าหนู

อยากวาดภาพน่าเกลียด หนูก็วาดได้จ้ะ”  แนนซ่ียิ้มปำกกว้ำง  เพรำะที่จริง  

ค�าถามของเธอทีซ่่อนเร้นอยูก่คื็อ “จะเกดิอะไรข้ึนกบัเด็กทีว่าดรูปไม่สวย”

อีกสักพักหนึ่ง  แนนซ่ีหยิบรถดับเพลิงของเล่นท่ีพังแล้วคันหนึ่งขึ้น

มำดู  แล้วพูดพึมพ�ำกับตัวเองว่ำ  “ใครนะ  ท�าของเล่นพัง”  แม่จึงตอบว่ำ  

“ลูกจะรู้ไปท�าไมจ๊ะว่าใครท�าพัง  ในเมื่อลูกยังไม่รู้จักใครสักคนท่ีนี่เลย”  
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อันท่ีจริงแนนซี่ไม่ได้สนใจที่จะรู้ชื่อของคนที่ท�าของเล่นพัง  เธอ

เพียงต้องการรู้ว่าจะเกิดอะไรข้ึนกับเด็กท่ีท�าของเล่นพัง  ครูเข้ำใจค�ำถำม

ของแนนซ่ีดี จึงตอบว่ำ  “ของเล่นมีไว้ส�าหรับเล่นจ้ะ  บางทีมันก็อาจพังได้”  

แนนซ่ีดูจะพอใจในค�ำตอบของครู  ค�ำถำมของเธอช่วยให้เธอได้

ข้อมูลท่ีส�ำคัญ  ‘ผู้ใหญ่คนนี้ท่าทางใจดี  แม้ว่ารูปภาพจะออกมาน่าเกลียด  

หรือของเล่นจะพัง  เธอก็ไม่ขี้โมโห  ฉันไม่จ�าเป็นต้องกลัวเธอ  อยู่ที่นี่แล้ว

ดูท่าทางจะปลอดภัย’  จำกนั้น  แนนซ่ีจึงโบกมือลำแม่  และเดินไปหำ

คุณครูเพื่อเร่ิมกำรเรียนวันแรกของเธอในโรงเรียนอนุบำลแห่งนี้

แครอล  อำยุสิบสองปี  ก�ำลังเครียดและอยำกจะร้องไห้  ท่ีลูกพี่

ลูกน้องคนโปรดก�ำลังจะกลับบ้ำนหลังจำกที่ใช้เวลำตลอดช่วงปิดเทอมฤดู

ร้อนพักอยู่กับเธอ  โชคไม่ดีท่ีแม่ไม่เข้ำใจในควำมโศกเศร้ำของเธอ

แครอล : (ร้องไห้น�้าตาคลอ)  “ซูซ่ีก�าลังจะไปแล้ว  หนูต้องอยู่

คนเดียวอีกแล้ว”

แม่ : “เดี๋ยวลูกก็หาเพ่ือนคนใหม่ได้”

แครอล : “หนูจะต้องเหงาแน่ๆ เลย”

แม่ : “เดี๋ยวลูกก็หายเหงาน่า”

แครอล : “โธ่  แม่”  (สะอึกสะอื้น)

แม่ : “ลูกอายุสิบสองแล้วนะ  ยังท�าตัวเป็นเด็กขี้แยไปได้”

แครอลมองแม่อยำ่งเบือ่ๆ  เธอเดนิหนไีปทีห้่อง  แลว้ปิดประตเูสยีง

ดัง  ละครบทนี้น่ำจะจบฉำกลงอย่ำงมีควำมสุขกว่ำนี้  ถึงแม้ว่ำเหตุกำรณ์

จะไม่ร้ำยแรง  แต่เรำก็ควรที่จะสนใจควำมรู้สึกของเด็กอย่ำงจริงจัง  

ในสำยตำของแม่นั้น  กำรจำกกันเมื่อฤดูร้อนสิ้นสุดลง  เป็นเพียง

เหตุกำรณ์เล็กๆ น้อยๆ ท่ีไม่จ�ำเป็นต้องถึงกับเสียน�้ำตำ  แต่เธอก็ไม่ควร

ตอบลูกอย่ำงไร้ซึ่งควำมเห็นอกเห็นใจ คุณแม่ของแครอลน่าจะบอกกับตัว

เองโดยการสะท้อนความรู้สึกให้ตัวเองเห็นว่า  ‘แครอลก�าลังเศร้าโศก  
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ฉนัช่วยลกูได้อย่างดีท่ีสดุกด้็วยการแสดงความเข้าใจในความเจ็บปวดของ

ลูก  ฉันควรจะท�ายังไงดี’  และเธอควรที่จะพูดในท�ำนองดังต่อไปนี้

- “ลูกคงจะเหงาสินะ  ถ้าไม่มีซูซ่ี”

- “ลูกคิดถึงเธอมากเลยสิท่า”

- “มันท�าใจยากสินะที่จะต้องจากกัน  เมื่อลูกเคยชินกับการมีเธอ

อยู่ด้วยตลอดเวลา”

- “บ้านเราคงดูว่างเปล่าส�าหรับลูก  เมื่อไม่มีซูซ่ีอยู่ใกล้ๆ”

ค�ำพูดเหล่ำนี้ช่วยกระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแม่กับลูก  เมื่อเด็ก

รู้สึกว่ามีคนเข้าอกเข้าใจเขา  ความเหงาหงอยและความรู้สึกเศร้าสร้อยก็

จะหมดไป  เมื่อแม่แสดงความเข้าใจกับเด็ก  ความรักท่ีเด็กมีต่อแม่ก็จะ

ยิ่งหยั่งลึกมากขึ้น  การแสดงความเห็นอกเห็นใจของแม่เปรียบเสมือน

การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นส�าหรับบาดแผลในจิตใจของลูก

เมื่อเราแสดง  “ความเข้าใจในสถานการณ์ของเด็ก  และพูดแสดง

ความเสียใจอย่างไม่เสแสร้ง”  ให้เขาได้รับรู้แล้วละก็   บ่อยคร้ังที่เด็กจะ

สามารถรวบรวมความเข้มแข็งเพื่อพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริง

ที่เจ็บปวดได้ด้วยตนเอง

อลซิ  อำยุเจ็ดขวบ  วำงแผนท่ีจะใช้เวลำช่วงบ่ำยอยู่กับเพื่อนที่ชื่อ

ว่ำ  ลี  แต่แล้วเธอก็นึกขึ้นมำได้ว่ำเธอต้องไปร่วมกลุ่มเนตรนำรีในบ่ำยวัน

นั้น  เธอจึงเร่ิมร้องไห้

แม่ : “โถ  หนูรู้สึกเสียใจเหรอลูก  หนูตั้งตาคอยท่ีจะไปเล่น

กับลีบ่ายวันนี้ใช่มั้ย”

อลิซ : “ใช่ค่ะแม่  ท�าไมพวกเนตรนารีไม่นัดพบกันวันอื่นนะ”

จำกนั้นอลิซก็หยุดร้องไห้  เธอโทรศัพท์หำลีเพื่อขอเลื่อนนัด  แล้ว

เธอก็จัดแจงเปลี่ยนชุดแต่งตัวพร้อมท่ีจะไปร่วมกลุ่มเนตรนำรี
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การที่แม่ของอลิซเข้าใจ  และแสดงความเห็นอกเห็นใจกับความ

เศร้าเสียใจของลูก  ช่วยให้อลิซสามารถขจัดความเศร้าโศก  และจัดการ

กับความต้องการที่ขัดแย้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตของเธอ  

แม่สำมำรถจ�ำแนกแยกแยะควำมรู้สึกของอลิซ  และพูดสะท้อน

ควำมปรำรถนำของอลิซออกมำ  เธอไม่ได้แสดงให้อลิซเห็นว่ำเร่ืองที่ว่ำนี้

เป็นเร่ืองข้ีปะต๋ิว  เธอไม่ได้พูดว่ำ  “ท�าไมต้องฟูมฟายด้วย  ลูกก็เล่นกับลี

วันอื่นได้นี่นา  ไม่เห็นจะเป็นเร่ืองใหญ่โตอะไรเลย”  

แม่ของอลิซหลีกเลี่ยงท่ีจะใช้ส�ำนวนที่ว่ำ  “หนูไม่สามารถแยกร่าง

ไปอยู่สองแห่งในเวลาเดียวกันได้นี่นา”  และเธอก็ไม่ได้ต�ำหนิว่ำกล่ำวลูก

ว่ำ  “แล้วท�าไมลูกถึงนัดลีไปเล่นในวันพุธล่ะ  ในเมื่อลูกก็รู้อยู่แล้วว่าวัน

พุธจะต้องเข้ากลุ่มเนตรนารี”

บทสนทนาสัน้  ๆต่อไปนีแ้สดงให้เหน็ว่าคณุพ่อสามารถ
ลดความโกรธของลูกชายลงได้  เพียง  “แสดงการยอมรับ”  ในความ

รู้สึกและค�าบ่นของลูก

พ่อของเดวดิ  เป็นคนท�ำงำนกะดึก เขำอยู่ดูแลบ้ำนและลูกชำย  

ในขณะที่ภรรยำออกไปท�ำงำนในตอนกลำงวัน  วันหนึ่งเมื่อเขำกลับมำบ้ำน

หลังจำกไปซ้ือของ  เขำก็พบว่ำลูกชำยวัยแปดปี  ก�ำลังอำรมณ์เสีย

พ่อ : “มเีดก็ผูช้ายอารมณ์เสยีอยูค่นนงึใช่มัย้เนีย่  มเีดก็ท่ีก�าลงั

โกรธเอามากๆ อยู่คนนึงใช่มั้ย”

เดวิด : “ใช่  ผมก�าลังอารมณ์เสียครับก�าลังโกรธมากๆ เลยด้วย”

พ่อ : “โถ”

เดวิด : “ผมคิดถึงพ่อ  (พูดอย่างเงียบๆ)  พ่อไม่เคยอยู่บ้านเลย

เวลาท่ีผมกลับมาจากโรงเรียน”

พ่อ : “พ่อดีใจนะที่ลูกบอกพ่อ  ตอนนี้พ่อรู้แล้วว่าลูกต้องการ

ให้พ่ออยู่บ้านเวลาท่ีลูกกลับมาจากโรงเรียน”
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เดวดิสวมกอดพ่อของเขำ  จำกนัน้กอ็อกไปวิง่เล่นข้ำงนอก  พ่อของ

เดวดิรู้ถงึวธีิท่ีจะท�าให้ลกูอารมณ์ดีขึน้  เขาไม่ได้พดูแก้ตัวหรือพร�า่อธิบาย

ว่าท�าไมเขาถึงไม่อยู่บ้าน  อย่ำงเช่น  “พ่อต้องออกไปซ้ือของ  ถ้าพ่อไม่ซ้ือ

อาหารเข้าบ้านแล้วลูกจะเอาอะไรกิน”  และเขำก็ไม่ได้ถำมลูกว่ำ  “ท�าไมลูก

ถึงได้โกรธมากขนาดนั้น”  แต่เขายอมรับในความรู้สึกและค�าบ่นของลูก

พ่อแม่ส่วนมำกไม่รู้หรอกว่ำ  มันไม่มีประโยชน์ที่จะพยำยำมเกลี้ย

กล่อมให้ลูกเข้ำใจว่ำค�ำบ่นของเด็กๆ อย่ำงพวกเขำนั้นไร้เหตุผลและเป็น

ควำมคิดอ่ำนท่ีไม่ถูกต้อง  (ในสำยตำของผู้ใหญ่)  ซ่ึงมันมักจะน�ำไปสู่กำร

โต้แย้งและควำมรู้สึกที่โกรธเคืองต่อกัน

วันหนึ่ง เฮเลนอำยุสิบสองปี อำรมณ์ไม่ดีเมื่อกลับจำกโรงเรียน

เฮเลน : “หนูรู้ว่าแม่ผิดหวัง  หนูท�าสอบได้คะแนนแค่เกรด B   

หนูรู้ว่ามันส�าคัญส�าหรับแม่ที่หนูจะต้องท�าให้ได้เกรด A”

แม่ : “แต่อันที่จริงแล้ว  แม่ไม่แคร์เลย  ลูกพูดอย่างนั้นได ้

ยังไง  แม่ไม่ผิดหวังในคะแนนสอบของลูกหรอก  แม่คิด

ว่าได้  B  นี่ก็ดีแล้ว”

เฮเลน : “แล้วท�าไมแม่ชอบตะโกนว่าหนเูวลาหนทู�าไม่ได้A ล่ะคะ”

แม่ : “แม่ตะโกนใส่ลูกเมื่อไหร่  หนูรู้สึกผิดหวังในคะแนนของ

ตัวเอง  แล้วก�าลังมาโทษแม่อยู่นะ”

เฮเลนเร่ิมร้องไห้สะอึกสะอื้น  และวิ่งออกไปจำกห้อง  ถึงแม้ว่ำแม่

ของเฮเลนเข้ำใจว่ำลูกสำวก�ำลังกล่ำวโทษแม่แทนท่ีจะยอมรับในควำม 

ผิดหวังของตัวเอง  แต่กำรท่ีเธอพูดออกไปตรงๆ และโต้เถียงกับลูก   

ไม่ได้ช่วยท�ำให้เฮเลนรู้สกึดขีึน้  แม่ของเฮเลนควรทีจ่ะช่วยด้วยการยอมรับ

ในความคิดความอ่านของลูก  โดยพูดว่า  “ลูกอยากจะให้คะแนนสอบ

ของลูกไม่มีความส�าคัญส�าหรับแม่  ลูกต้องการที่จะเป็นคนตัดสินเองว่า

คะแนนระดับไหนท่ีดีพอส�าหรับลูก  ใช่หรือไม่”
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ไม่เพียงแค่ลูกๆ ของเราเท่านั้นที่ชื่นชอบเมื่อเรา 
แสดงความเข้าอกเข้าใจในความทุกข์ของเขา  คนแปลกหน้าทั่วไปก็เช่น

กนั  คณุนำยแกรฟตันบอกว่ำตัวเธอเองไม่ชอบไปธนำคำร  “คนมกัจะเยอะ

มาก  และผู้จัดการก็ท�าตัวราวกับว่าเขาก�าลังมีบุญคุณกับฉันเสียเหลือเกิน   

เมื่อใดก็ตามท่ีฉันต้องไปพบเขา  ฉันจะรู้สึกเครียดทุกคร้ัง”  

ศุกร์วันหนึ่ง  คุณนำยจ�ำเป็นต้องไปธนำคำรเพื่อขอลำยมือชื่อ

ของผูจั้ดกำรสลกัลงบนเชค็  เธอรู้สกึอำรมณ์เสยี  และเร่ิมหมดควำมอดทน  

เมื่อเธอได้ยินเขำให้บริกำรลูกค้ำคนอื่นๆ คนแล้วคนเล่ำ  แต่แล้วเธอก็ลอง

คิดดูว่ำ  ถ้ำตัวเธอต้องสวมบทเป็นผู้จัดกำร  ตัวเธอจะรู้สึกอย่ำงไร  

และเมือ่ถงึควิของเธอ  เธอกพ็ดูสะท้อน  แสดงความเข้าใจในความ

รู้สึกของเขาออกมาว่า  “วันศุกร์ที่น่าเบื่ออีกแล้ว  มีแต่คนท่ีต้องการเวลา

จากคุณสินะ  นี่ยังไม่ทันจะเที่ยงเลย  แล้วน่ีคุณจะผ่านวันนี้ไปได้ยังไง

ล่ะเน่ีย”  สีหน้ำของผู้จัดกำรดีขึ้น  และก็เป็นครั้งแรกที่คุณนำยได้เห็นรอย

ยิ้มของเขำ  “ใช่แล้วครับ  ท่ีนี่มักจะยุ่งอยู่เสมอ  ทุกๆ คนก็ต้องการท่ีจะ

ได้รับการบริการก่อน  คุณนายมีอะไรให้ผมรับใช้ครับ”  และในศุกร์วันนั้น  

เขำไม่เพียงแค่ลงลำยมือชื่อบนเช็คให้เธอเท่ำนั้น  แต่ยังเดินไปส่งเธอถึง

เคำน์เตอร์เจ้ำหน้ำที่รับฝำกถอน  เพื่อให้เธอได้รับบริกำรท่ีรวดเร็วยิ่งขึ้น

ค�ำพูดที่ไร้ประโยชน์
: ค�าพูดที่มุ่งแต่จะสั่งสอน และค�าต�าหนิ ท�าให้เกิด

ช่องว่างและสร้างความขุ่นเคืองระหว่างคุณกับลูก

พ ่อแม่ทุกคนมักจะหงุดหงิดเมื่อค�าพูดระหว่าง 
พวกเขำกับลูกๆ ไม่ได้ไปถึงไหน ดังตัวอย่ำงบทสนทนำท่ีมักได้ยินบ่อยๆ 

ดังนี้  “ลูกไปไหนมา”  “ไปข้างนอก”  “ไปท�าอะไรมา”  “ไม่ได้ท�าอะไร”  
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แม้แต่พ่อแม่ท่ีพยำยำมจะมีเหตุมีผล  ในไม่ช้ำก็พบว่ำ  มันเหนื่อย

ที่จะยังคงบทสนทนำดังกล่ำวระหว่ำงตัวเขำกับลูก  คุณแม่คนหนึ่งเล่ำว่ำ  

“ฉันพยายามแล้วนะที่จะมีเหตุผลกับลูก  พยายามกระทั่งฉันรู้สึกโกรธจน

หน้าเขียว  แต่ลูกชายไม่ฟังฉันเอาเสียเลย  เขาจะได้ยินฉัน  ก็ต่อเมื่อฉัน

ขึ้นเสียงกับเขา”  

เด็กๆ มักจะต่อต้านเวลาท่ีพูดกับพ่อแม่  พวกเขาไม่ชอบท่ีจะถูก

อบรมสั่งสอน  ต่อว่า  หรือต�าหนิ  พวกเขารู้สึกว่าพ่อแม่พูดมากไป  

เดวดิ  อำยุแปดปี  พูดกับแม่ของเขำว่ำ  “เวลาผมถามค�าถามสั้นๆ 

กับแม่  ท�าไมแม่ชอบตอบยาวๆ”  เขำสำรภำพกับเพื่อนว่ำ  “ฉันไม่บอก

อะไรแม่ทุกเร่ืองหรอกนะ  ถ้าฉันเร่ิมเล่าอะไรให้แม่ฟัง  ฉันจะไม่มีเวลา

เหลือพอท่ีจะวิ่งเล่น”

ถ้ำมคีนช่ำงสงัเกตลองแอบฟังบทสนทนำพูดจำระหว่ำงพ่อแม่กบัลูก  

พวกเขำจะรู้สึกแปลกใจเมื่อพบว่ำในบทสนทนำนั้นไม่ค่อยมีใครฟังใคร

เท่ำไร  บทสนทนำฟังดูเหมือนกับว่ำเป็น  บทพูดคนเดียวระหว่างคนสอง

คน  ซ่ึงคนหนึ่งมีแต่ค�ำต�ำหนิติเตียนและสั่งสอน  ในขณะท่ีอีกคนหนึ่งมี

แต่ค�ำปฏิเสธและข้อแก้ตัว  เร่ืองน่าเศร้าของการสื่อสารพูดคุยในลักษณะ 

ดังกล่าวนั้น  ไม่ได้เป็นเพราะขาดความรัก  แต่เป็นเพราะขาดความ

เคารพ  ไม่ได้เกิดมาจากการขาดสติปัญญา  แต่เกิดมาจากการขาดทักษะ

หรือวิธีการที่ดี

ค�ำพูดท่ีเรำใช้กันอยู่ทุกวันไม่เพียงพอส�ำหรับกำรสื่อสำรที่มีควำม

ส�ำคัญต่อเด็ก  ดังนั้น  เพื่อที่จะเข้ำถึงจิตใจของเขำและลดควำมไม่พอใจ

ของคนเป็นพ่อแม่  เรำจ�ำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีกำรที่จะสื่อสำรกับเขำอย่ำง

ระมัดระวัง
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วิธีกำรสื่อสำรพูดคุยที่ดี
เพื่อเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพ่อแม่กับลูก  

: ตอบสนองต่อความรู้สึกของเด็ก
ไม่ใช่ต่อการกระท�าของเขา

การพดูจากบัเดก็ ควรจะตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความ
เคารพในตัวเขาและมีทักษะหรือวิธีการที่ดี  โดยที่  “ข้อความท่ีคุณ

ต้องการสื่อ”  จะต้องแสดงถึง  “ความเคารพในตนเอง”  ทั้งของเด็กและ

ของผู้ปกครอง  นอกจากนี้  ค�าพูดท่ีแสดงถึง  “ความเข้าอกเข้าใจ”  ต้อง

มาก่อนค�าพูดในเชิงแนะน�าสั่งสอนหรือสั่งให้ปฏิบัติตาม

เอริค อำยุเก้ำขวบ กลับถึงบ้ำนพร้อมอำรมณ์โกรธจัด ห้องเรียน

ของเขำมกี�ำหนดกำรท่ีจะไปปิกนกิ  แต่กลบัถกูยกเลกิเนือ่งจำกฝนตก  พ่อ

ของเขำตัดสินใจที่จะลองใช้วิธีกำรสื่อสำรพูดจำแบบใหม่โดยหลีกเลี่ยงกำร

ใช้ค�ำพูดซ�้ำซำกท่ีเขำเคยใช้ในอดีตซ่ึงมีแต่จะท�ำให้เหตุกำรณ์แย่ลง เช่น  

“ไม่มีประโยชน์ที่จะร้องไห้เพราะอากาศไม่ดี  เดี๋ยวก็มีวันอื่นที่จะเล่นสนุก

ได้”  “พ่อไม่ได้เป็นคนท�าให้ฝนตกนะ ลูกก็รู้อยู่ แล้วจะมาโกรธพ่อท�าไม”

แทนท่ีจะพูดประโยคดังกล่ำว  พ่อของเอริคบอกกับตัวเองว่ำ  

‘ลูกชายของฉันมีความรู้สึกผิดหวังรุนแรงต่อการไม่ได้ไปปิกนิก  เขารู้สึก

ผิดหวัง  และเขาก�าลังให้ฉันมีส่วนร่วมในความผิดหวังครั้งนี้  โดยแสดง

ให้ฉันเห็นว่าเขารู้สึกโกรธ  เขามีสิทธิ์ท่ีจะรู้สึกเช่นน้ัน  และฉันช่วยเขา

ได้ดีท่ีสุดด้วยการแสดงความเข้าอกเข้าใจ  และเคารพในความรู้สึกของ

เขา’   ดังนั้นพ่อของเอริคจึงพูดกับลูกว่ำ  “ดูท่าทางลูกผิดหวังมากนะ”

เอริค : “ครับ”

พ่อ : “ลูกต้องการไปปิกนิกมากใช่มั้ย”

เอริค : “ใช่แล้วครับ”
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พ่อ : “ลกูเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วฝนเจ้ากรรมกด็นัตกลงมา”

เอริค : “ถูกต้องท่ีสุดเลย”

ท้ังพ่อและเอริคเงียบอยู่ครู่หนึ่ง  แล้วเอริคก็พูดขึ้นมำว่ำ  “เดี๋ยวไป

วันอื่นก็ได้”  ควำมโกรธของเขำดูจะจำงหำยไป  และเขำก็ให้ควำมร่วมมือ

ด้วยดีตลอดบ่ำยวันนั้น  ซ่ึงโดยปกติแล้ว  หำกเอริคกลับมำบ้ำนด้วย

อำรมณ์โกรธ  ทุกคนในบ้ำนจะหัวเสีย  เพรำะไม่ช้ำก็เร็ว  เขำจะยั่วให้ 

ทุกคนในบ้ำนอำรมณ์เสียไปด้วย  บ้ำนจะสงบก็ต่อเมื่อเขำเข้ำนอน  

แล้วกำรพูดจำสื่อสำรแบบใหม่ของพ่อคร้ังนี้มีอะไรเป็นพิเศษ  และ

สิ่งท่ีเป็นตัวแปรส�ำคัญคืออะไรล่ะหรือ

เมื่อเด็กๆ ก�าลังอยู่ในสภาวะที่มีอารมณ์รุนแรง  เขาจะไม่ฟังใคร

ทั้งนั้น  พวกเขาไม่สามารถรับฟังค�าแนะน�า  ค�าปลอบโยน  หรือแม้แต่

ค�าวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ได้  พวกเขาต้องการให้เราเข้าใจว่า

ก�าลังเกิดอะไรข้ึนอยู่ในใจของเขา  และต้องการให้เราเข้าใจว่าในขณะ

นั้นพวกเขาก�าลังรู้สึกอย่างไร

ยิง่ไปกว่านัน้  พวกเขาอยากจะให้เราเข้าใจโดยไม่ต้องการเปิดเผย

ให้รู้หมดว่าพวกเขาประสบเหตุการณ์อะไรมา  มันเป็นเหมือนเกมที ่

พวกเขาต้องการจะเผยความรู้สึกเพียงเล็กน้อย  และเราจะต้องเดาเร่ือง

ราวที่เหลือเอาเอง

เมื่อเด็กบอกเราว่า “คุณครูตะโกนใส่หนู” เราไม่ควร 
ถำมเธอต่อถึงรำยละเอียด  ไม่ต้องพูดว่ำ  “ลูกไปท�าอะไรมา  ครูถึงตะโกน

ใส่ลูก  ถ้าครูดุลูก  นี่แสดงว่าลูกต้องไปท�าอะไรมาใช่มั้ย”  ไม่ต้องแม้แต่

ที่จะพูดว่ำ  “โอ  พ่อเสียใจด้วยนะ”  แต่เราจ�าเป็นที่จะต้องแสดงให้เธอ

เห็นว่า  เราเข้าใจในความเจ็บปวดในจิตใจ  ความกระดากอาย  รวมท้ัง

ความรู้สึกโกรธของเธอ
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อนติา  อำยแุปดขวบ  กลบัถงึบ้ำนหลงัจำกทำนข้ำวกลำงวันพร้อม

ด้วยควำมโกรธจัด  “หนูจะไม่ไปโรงเรียนอีกแล้ว”

แม่ : “ลูกดูโมโหมาก  ลูกอยากจะบอกแม่มั้ยว่าเกิดอะไรขึ้น”

อนิตา : “คุณครูฉีกกระดาษของหนูทิ้ง  หนูตั้งใจท�ามันอย่างดี  

แต่ครูกลับมองมันอย่างไม่แยแส  แล้วก็ฉีกมันท้ิง”

แม่ : “โดยท่ีไม่ได้ขออนุญาตจากลูกเลยหรือ  มิน่าล่ะ  ลูกถึง

ได้โกรธขนาดนี้”

แม่ของอนิตายบัยัง้ใจท่ีจะ  “แสดงความเหน็”  หรือ  “ถามค�าถาม”  

แม่รู้ดีว่าลกูสาวก�าลงัต้องการให้แม่คุยกบัเธอด้วยความเข้าอกเข้าใจ  และ

เห็นใจ  เพื่อที่แม่จะได้ช่วยบรรเทาอารมณ์โกรธของตัวเธอ

ตวัอย่างอกีตัวอย่าง  เป็นบทสนทนำระหว่ำงเจฟฟรีย์  อำยุ

เก้ำขวบ  ท่ีกลับจำกโรงเรียนถึงบ้ำนอย่ำงไม่มีควำมสุข  และบ่นพึมพ�ำว่ำ  

“คุณครูท�าให้วันนี้เป็นวันท่ีแย่มากๆ”

แม่ : “ลูกดูท่าทางเหนื่อยมากเลยนะ”

เจฟฟรีย์ : “มีเด็กสองคนท�าเสียงดังในห้องสมุด  และครูก็ไม่รู้

ว่าเป็นใคร  ครูเลยลงโทษพวกเราทุกคนให้ยนืเข้าแถว

นอกห้องเกือบทั้งวัน”

แม่ : “แทนท่ีจะได้เรียนหนงัสอื  นกัเรียนทัง้ชัน้ต้องยนืเงียบ

นอกห้องเรียนท้ังวันเลยหรือ  มิน่าเล่า  ลูกจึงดูท่า

ทางเหนื่อยๆ” 

เจฟฟรีย์ : “แต่ผมกบ็อกครูว่า ‘คณุครูโจนส์ครับ  ผมเชือ่ในความ

สามารถของครูท่ีจะหาให้ได้ว่าใครเป็นคนท�าเสียงดัง  

เพื่อที่ครูจะได้ไม่ต้องลงโทษพวกเราทุกคนนะครับ’”
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แม่ : “คุณพระช่วย  เด็กอายุเก้าขวบช่วยบอกให้คุณครูรู้

ว่ามันไม่ยุติธรรมที่จะลงโทษเด็กนักเรียนทั้งชั้นเพียง

เพราะการกระท�าทีไ่ม่ดขีองนกัเรียนเพยีงสองสามคน”

เจฟฟรีย์ : “มันไม่ช่วยอะไรหรอกครับแม่  แต่อย่างน้อยครูก็ยิ้ม

ออกเป็นคร้ังแรกในวันนี้”

แม่ : “ถงึลกูจะไม่สามารถท�าให้ครูเปลีย่นใจ  แต่ลกูกท็�าให้

ครูอารมณ์ดีขึ้น”

แม่ของเจฟฟรีย์ได้ช่วยให้ลูกชายอารมณ์ดีข้ึน  และปัดเป่าความ

โกรธให้ออกไปจากใจของเขาโดยการ  “รับฟัง”  และ  “เคารพในความ

รู้สกึ” ของลกูชายของเธอ อกีท้ัง “ยอมรับในการแสดงความคดิเหน็”  และ  

“ตอบรับ”  ด้วยความรู้สึกชื่นชมกับความพยายามที่จะแก้ปัญหาของเขา

แล้วจะรูไ้ด้อย่างไรว่าลกูของเรามคีวามรูส้กึอะไรในใจ 
ค�าตอบก็คือ เรารู้ได้โดยการ “มองเห็นเขา” และ “รับฟังเขา” นอกจาก

นี้เรายังรู้ได้จากประสบการณ์ทางอารมณ์ของตัวเราเอง  เรำรู้ว่ำเด็กๆ จะ

รู้สึกอย่ำงไรเมื่อเขำรู้สึกอับอำยในท่ีสำธำรณะ หรือต่อหน้ำเพื่อนๆ  เรำ

เลือกค�ำพูดของเรำเพื่อที่ว่ำเด็กจะได้รู้ว่ำเรำเข้ำใจว่ำเขำเจอเหตุกำรณ์อะไร

มำ  ค�ำพูดต่อไปนี้น�ำไปใช้กับเหตุกำรณ์ดังกล่ำวได้เป็นอย่ำงดี

- “ลูกรู้สึกอับอายอย่างมากเลยใช่มั้ย”

- “ลูกคงรู้สึกโกรธมากเลยสินะ”

- “ความรู้สึกตอนนั้นลูกคงรู้สึกไม่ชอบคุณครูเลยใช่มั้ย”

- “มันท�าให้ลูกเสียใจมากเลยสิท่า”

- “เป็นวันที่แย่มากเลยใช่มั้ย”

แต่น่าเสียดายท่ีเม่ือพ่อแม่ต้องเผชิญกับพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม

ของลูก  พวกเขาหารู้ไม่ว่าพฤติกรรมน้ันๆ ปะทุเช้ือมาจากความรู้สึก
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วุ่นวายใจของเด็ก  ซึ่งเราต้องจัดการกับ  “ความรู้สึกของเด็ก”  ก่อนท่ีจะ

แก้ไข  “ความประพฤติของเขา”

แม่ของเบน  ซ่ึงเป็นเด็กอำยุสิบสองขวบ  กล่ำวอย่ำงเข้ำใจว่ำ   

“เมื่อวานนี้ฉันกลับจากที่ท�างานถึงบ้านและยังไม่ทันที่จะถอดเสื้อคลุมกัน

หนาว  เบน  ลูกชายของฉัน  ก็รีบว่ิงออกมาจากห้องนอน  และเร่ิมพร�่า

บ่นถึงคุณครูให้ฟัง  ‘ครูให้การบ้านเยอะมาก  ให้ท�าทั้งปีผมก็ท�าไม่เสร็จ  

จะให้ผมเขียนกลอนบทนี้เสร็จภายในเช้าวันพรุ่งนี้ได้ยังไง  แล้วนี่ผมยังไม่

ได้ส่งเร่ืองสั้นที่ต้องท�าให้เสร็จตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ท่ีแล้วเลย  วันนี้ครูก็มา

โวยวายใส่ผม  ครูต้องไม่ชอบขี้หน้าผมแน่ๆ เลย’”

“ฉันยั้งอารมณ์ไว้ไม่อยู่  เลยดุใส่ลูก  ‘แม่ก็มีเจ้านายที่โหดร้ายพอๆ 

กับครูของลูก  แต่ลูกไม่เคยได้ยินแม่บ่นสักค�าเลย  ใช่เปล่า  มิน่าล่ะ  ครู

ถึงได้โวยกับลูก  ลูกไม่เคยท�าการบ้านให้เสร็จ  มีแต่ท�าตัวขี้เกียจ  เลิกบ่น

ได้แล้ว  และไปท�างานซะ  ไม่ง้ันลูกจะสอบตกนะ’”

ผมถำมเธอว่ำ  “เกดิอะไรขึน้หลงัจากทีค่ณุแสดงความโกรธออกมา”

“ลูกชายของฉันเดินกระแทกเท้ากลับไปท่ีห้อง  ล็อคประตู  แล้วก็

ไม่ยอมลงมากินข้าวมื้อเย็น”

“แล้วคุณรู้สึกยังไง”  ผมถำมต่อ

“แย่มาก  เยน็วนันัน้บรรยากาศเสยีไปเลย  ทุกคนอารมณ์ไม่ด ี รู้สกึ

หดหู่  ฉันเองก็รู้สึกผิด  แต่ก็ไม่รู้ว่าจะท�ายังไง”

“แล้วคุณว่าลูกชายของคุณรู้สึกยังไง”

“อาจจะโมโหฉัน  กลัวครู  อึดอัด  สิ้นหวังและเสียใจ ฉันไม่ได้ช่วย

อะไรลูกเลย  แต่ฉันก็ทนไม่ได้ที่เห็นลูกเอาแต่บ่นและไม่รู้จักรับผิดชอบ”

หำกเบนรู้จักที่จะ  “แสดงออกถึงความรู้สึกของตนเอง  แทนท่ีจะ

พร�่าบ่น”  เหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นนี้อำจจะหลีกเลี่ยงได้  หำกเบนรู้จักที่จะพูด
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ว่ำ  “แม่ครับ  ผมกลัวที่จะต้องไปโรงเรียนวันพรุ่งนี้  ผมต้องเขียนกลอน  

และเรือ่งสัน้ส่งครู  แต่ผมก�าลงัเสยีใจมากจนไม่มจิีตใจจดจ่อกบัการท�างาน

ได้”  แม่ของเขำคงจะแสดงควำมเห็นอกเห็นใจกับลูก โดยยอมรับใน

สถำนกำรณ์ของตัวเขำ  เร่ิมจำกอำกำรฮึดฮัด  แม่ควรที่จะพูดเสียใหม่ว่ำ  

“อืม  ลูกกลัวว่าลูกจะเขียนกลอนและเร่ืองสั้นไม่เสร็จภายในเช้าวันพรุ่งนี้  

ไม่แปลกใจเลยท่ีลูกจะรู้สึกว่ามีงานท่วมหัว”

น่าเสียดายที่ท้ังเราและลูกไม่ได้ถูกเลี้ยงมาให้รู้จักการบรรยาย

ความรู้สึกออกมาให้คนอื่นรับรู้  บ่อยคร้ังท่ีแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าเรา

ก�าลังมีความรู้สึกอย่างไร

โดยปกติแล้ว  เมือ่เดก็ๆ พบว่ำมนัเป็นกำรยำกทีจ่ะรับมอืกบัปัญหำ  

พวกเขำจะรู้สึกโกรธและโทษคนอื่นต่อสภำวะกลืนไม่เข้ำคำยไม่ออกของ

ตนเองซ่ึงมักจะยั่วให้พ่อแม่โกรธ  แล้วพ่อแม่ก็จะต�ำหนิลูก  และกล่ำวค�ำ

พูดท่ีจะต้องมำนั่งเสียใจภำยหลัง โดยที่ไม่ได้เป็นกำรแก้ปัญหำอะไรเลย

เนื่องจำกเด็กๆ รู้สึกว่ำมันยำกที่จะแสดงควำมรู้สึกของตนให้คนอื่น

รับรู้  จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นท่ีพ่อแม่จะต้องเรียนรู้ท่ีจะ  “ได้ยิน”  ควำมรู้สึกกลัว  

ควำมหมดอำลัยตำยอยำก  และควำมรู้สึกหมดหนทำง  ที่ซ่อนเร้นอยู่ใน

ควำมโกรธท่ีเด็กๆ ระเบิดออกมำ  

แทนที่จะมี  “ปฏิกิริยาโต้ตอบ”  กับพฤติกรรมของเด็ก  พ่อแม่ควร

ที่จะ  “ตอบสนอง”  ต่อควำมรู้สึกเศร้ำเสียใจและช่วยให้เด็กรับมือกับ

ปัญหำนั้น  และเมื่อเด็กรู้สึกดีขึ้น  เขำจึงจะคิดได้แจ่มชัดและปฏิบัติตัวได้

ถูกต้อง  ท้ังนี้กำรท�ำเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรำจะต้องมีสติ  ให้ควำมสนใจและ

รับฟังเขำเท่ำนั้น

ความรู้สึกรุนแรงของเด็กๆ ไม่หายไปเม่ือมีคนมาบอกพวกเขาว่า  

“มันไม่ดีเลยท่ีลูกจะรู ้สึกอย่างนั้น”  หรือเมื่อพ่อแม่พยายามท่ีจะ 

หว่านล้อมพวกเขาว่า  “ไม่มีเหตุผลอะไร  ที่จะรู้สึกอย่างนั้น”  
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ความรู้สึกรุนแรงของคนเราไม่สามารถถูกลบเลือนไปได้โดยการ

ผลักไสไล่ส่ง  แต่จะบรรเทาลงและลดความบาดคมลงได้  ก็ต่อเม่ือผู้ฟัง

ยอมรับมันด้วยความเห็นใจและความเข้าใจ

ประโยคข้างต้นนีไ้ม่เพยีงใช้ได้กบัเดก็ๆ เท่านัน้  แต่ยงั
ใช้ได้กับผู้ใหญ่อีกด้วย  ดังที่จะแสดงในบทสนทนำท่ีคัดลอกมำจำกกลุ่ม

เสวนำของผู้ปกครองกลุ่มหนึ่ง

ผู้น�ากลุ่ม : “สมมตุว่ิา  เช้าวนันีเ้ป็นหนึง่ในหลายๆ วนัทีด่เูหมอืน

ทกุอย่างจะเลวร้ายไปเสยีหมด โทรศพัท์ดังข้ึนตลอด  

ลูกก็ร้องไม่หยุด  และนอกจากนี้ ขนมปังที่คุณปิ้งไว้

ก็ไหม้เกรียม  สามีของคุณดูท่ีเคร่ืองปิ้งขนมปังแล้ว

พูดขึ้นมาว่า  ‘พระเจ้าช่วย  เม่ือไหร่คุณจะหัดปิ้ง

ขนมปังให้เป็นซะทีนะ’  คุณจะมีปฏิกิริยาอย่างไร”

ก : “ฉันคงจะโยนขนมปังแผ่นนั้นใส่หน้าเขา”

ข : “ฉันจะพูดว่า  ‘ง้ันคุณก็ท�ากินเองแล้วกัน’”

ค : “ฉันคงจะรู้สึกเสียใจมาก  ได้แต่ร้องไห้”

ผู้น�ากลุ่ม : “ค�าพดูของสามขีองคุณท�าให้คณุรู้สกึกับเขาอย่างไร”

ทุกคนพูดพร้อมกัน :  “โกรธ  เกลียด  และแค้นใจ”

ผู้น�ากลุ่ม : “มนัจะง่ายม้ัย หากคุณต้องป้ิงขนมปังชุดใหม่ให้เขา” 

ก : “ก็ต่อเมื่อ  ฉันใส่ยาพิษลงไป”

ผู้น�ากลุ่ม : “แล้วคุณจะรู้สึกอย่างไรกับวันนั้น”

ก : “วันนั้นท้ังวัน  ฉันคงรู้สึกแย่มาก”

ผู้น�ากลุ่ม : “แล้วถ้าเหตุการณ์เป็นเหมอืนเดิมขนมปังไหม้เกรียม 

แต่สามีคุณกลับพูดว่า ‘โอที่รัก เช้านี้คุณยุ่งมากเลย

สนิะไหนจะลกูไหนจะโทรศพัท์แล้วนีย่งัขนมปังอกี’”
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ข : “ฉันคงรู้สึกดีมาก”

ค : “ฉันคงรู้สึกดีมากแทบจะเข้าไปกอดและจูบเขา”

ผู้น�ากลุ่ม : “ท�าไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะ  ในเมื่อลูกก็ยังร้องไห้

กระจองอแง  และขนมปังก็ยังไหม้อยู่”

ทุกคนพูดพร้อมกัน  :  “นั่นไม่ใช่เร่ืองส�าคัญ”

ผู้น�ากลุ่ม : “อะไรที่ท�าให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป”

ก : “ความรู้สึกขอบคุณ  ที่ไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์”

ผู้น�ากลุ่ม : “แล้ววันน้ันคุณจะรู้สึกอย่างไร”

ค : “เป็นวันที่ร่าเริงและมีความสุข”

ผู้น�ากลุ่ม : “แล้วถ้าผมลองให้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่สาม  สามี

ของคุณมองที่ขนมปังที่ไหม้เกรียมแล้วพูดกับคุณว่า  

‘เด๋ียวผมจะแสดงให้คุณดูนะที่รัก  ว่าวิธีปิ้งขนมปัง

ให้อร่อย  จะต้องท�ายังไง’”

ข : “โอ  ไม่ล่ะ  แบบนี้ยิ่งแย่กว่าสถานการณ์แบบแรก 

ซะอีก  ฉันจะรู้สึกว่าตัวเองโง่มาก”

ผู้น�ากลุ่ม : “เรามาดูกันซิว่า  สถานการณ์ที่แตกต่างกันทั้งสาม

แบบนี้ในเร่ืองของขนมปังปิ้ง  จะน�ามาใช้กับการ

จัดการกับลูกๆ ของเราได้อย่างไร”

ก : “ฉันเข้าใจแล้วว่าคุณก�าลังจะน�าไปเข้าเร่ืองอะไร  ฉัน

มักจะพูดกับลูกว่า ‘ลูกโตพอที่จะรู้อย่างนั้น รู้อย่างนี้

แล้ว’  มนัคงเป็นสิง่ท่ีท�าให้ลกูฉนัโกรธมากและมนัมกั

จะเป็นเช่นนั้น”

ข : “ฉันมักจะพูดกับลูกสาวว่า  ‘แม่จะท�าให้ดู  ว่าลูกควร

จะท�ายังไง’”
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ค : “ฉันเคยชินกับการถูกวิพากษ์วิจารณ์จนมันเป็นเร่ือง

ปกต ิ ฉนัใช้ค�าพดูแบบเดยีวกบัท่ีแม่เคยใช้กบัฉนัเมือ่

ตอนที่ฉันเป็นเด็ก  และฉันก็ไม่ชอบแม่เพราะสาเหตุ

ดังกล่าว  ฉันไม่เคยท�าอะไรถูกในสายตาของแม่เลย  

และแม่มักจะท�าให้ฉันท�าอะไรซ�้าแล้วซ�้าอีก”

ผู้น�ากลุ่ม : “แล้วตอนน้ีคุณก็พบว่าคุณก�าลังใช้ค�าพูดแบบ

เดียวกันกับลูกสาวของคุณอย่างนั้นหรือ”

ค : “ใช่แล้ว  ฉันไม่ชอบเลย  ฉันไม่ชอบตัวเองที่ท�าอย่าง

นั้นด้วย”

ผู้น�ากลุ่ม : “มาดูกันซิว่าเราได้บทเรียนอะไรจากเร่ืองขนมปัง

ไหม้น้ี  อะไรท่ีช่วยให้คนท่ีคุณรักรู้สึกดีข้ึนได้”

ข : “ความจริงที่ว่า  มีใครบางคนเข้าอกเข้าใจคุณ”

ค : “...โดยไม่ต�าหนิคุณ”

ก : “...และไม่คอยบอกคุณว่าคุณต้องปรับปรุงตัวยังไง”

เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็น  “พลังของค�าพูด”  ที่ก่อให้เกิดความ

รู้สึกไม่เป็นมิตรก็ได้  หรือความสุขใจก็ได้  เร่ืองดังกล่าวน้ีสอนให้รู้ว่า  

“การตอบสนองของเรา  (ท้ังค�าพูดและความรู้สึก)  สามารถท�าให้เกิด

ความแตกต่างอย่างเด่นชัดต่อบรรยากาศภายในบ้านของเราได้”

หลักวิธีกำรที่ดีในกำรพูดกับลูก
: จงเข้าอกเข้าใจและเห็นอกเห็นใจลูกของคุณ

เมื่อเด็กพูดกับคุณ หรือถามคุณถึง “เหตุการณ์”  
บ่อยคร้ังท่ีมันจะดีที่สุด  หำกคุณจะตอบเขำโดยค�ำนึงถึงเร่ืองของ  “ความ

สัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา”  แทนที่จะตอบไปตำมเหตุกำรณ์
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ของท่านที่แตกต่าง  กระทั่งไม่คุ้มค่ากับราคาของหนังสือ  ท่ำนสำมำรถติดต่อมำยัง  
info@BeeMedia.co.th เพ่ือรบัเงนิคืนได้ทนัท ีโดยไม่มข้ีอแม้หรอืเงือ่นไขใดๆ ทัง้สิน้


