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- เกี่ยวกับผู้เขียน -
จิม เฟย์ มีประสบการณ์กว่า 30 ปีในการเป็นครูและผู้บริหาร
สถาบันการศึกษา  เป็นที่ปรึกษาให้กับโรงเรียน  กลุ่มผู้ปกครอง 
สถาบันสุขภาพจิตและกองทัพสหรัฐฯ  เขาเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญ
ในเรือ่งการเลีย้งดลูกูและการสร้างวนิยัท่ีโรงเรียน  ซ่ึงได้รับเกยีรติ
ให้เป็นผู้บรรยายตามท่ีต่าง ๆ  ท่ัวสหรัฐฯ  ได้รับการยกย่องว่าเป็น

ท่ีปรึกษาชั้นน�าและมีชื่อเสียงด้านการศึกษา  และยังได้รับรางวัลมากมายในสาขา
วิชาศึกษาศาสตร์อีกด้วย 

ดร.ชาร์ลส์ เฟย์  เป็นที่ปรึกษาให้กับโรงเรียน  กลุ่มผู้ปกครอง  และ 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสุขภาพจิตท่ัวสหรัฐอเมริกา  เขามีประสบการณ์ในการพัฒนา
และการสอนเพื่อการเสริมสร้างระเบียบวินัย  และการแก้ปัญหาทางพฤติกรรม   
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านจิตวิทยา  จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเซาท์
แคโรไลนา  ท่ีมีชื่อเสียงมากในด้านจิตวิทยาของสหรัฐอเมริกา

ภรณ ี ภรีูสทิธ์ิ  ส�าเร็จการศกึษาปริญญาตรี  คณะวศิวกรรมศาสตร์  

คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรับทุนธนาคารแห่ง

ประเทศไทย  ศกึษาปริญญาโท ณ Duke  University  สหรัฐอเมริกา  

เคยท�างานธนาคารแห่งประเทศไทยและบริษัทช้ันน�าระดับโลก  เป็น

ที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ในประเทศสิงคโปร์  และสหรัฐอเมริกา

เมื่อมีลูกและกลับมาอยู่เมืองไทย  ภรณีลาออกมาเป็นคุณแม่เต็มตัวเพื่อ 

เลี้ยงดูลูก  ด้วยใจรักและสนใจเรียนรู้ด้านจิตวิทยาเด็ก  จึงมีผลงานแปลหลายเล่ม   

อาทิ  วิธีพูดกับลูก วิธีฝึกเด็กให้ฉลาดและเก่ง ลูกโชคดีที่มีพ่อแม่อย่างเรา ฯลฯ   

โดย  ส�านักพิมพ์ บี มีเดีย  ปัจจุบันภรณีผันตัวมาเป็นครูและท�ากิจการสถาบันภาษา

อังกฤษส�าหรับเด็ก  Helen  Doron  English  เพราะต้องการส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้

เรียนรู้ภาษาองักฤษตัง้แต่เลก็ด้วยวิธีการเรียนการสอนทีส่นกุสนานและเป็นธรรมชาติ  

คล้ายกับท่ีเธอเคยได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เล็ก  ท่านสามารถติดตามบทความ  

แนวทางการเลี้ยงลูก  และการสอนภาษาอังกฤษส�าหรับเด็กจากภรณี  ในนามปากกา   

“ครูเก๋”  ได้ที่  www.facebook.com/HelenDoronCentralRama9

เกี่ยวกับผู้แปลและเรียบเรียง - ภรณี  ภูรีสิทธิ์



  5

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า  “ผู้ใหญ่ที่ประสบความส�าเร็จนั้นเกิดจาก
การวางรากฐานตั้งแต่ยังเล็ก ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการมีวินัยในตนเอง  มีวิธีคิด

ที่ถูกต้อง  มีความรับผิดชอบ  มีจิตใจท่ีเข้มแข็ง  และสามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้  ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดจากพ่อแม่ของเขาที่ได้วางรากฐานเมื่อ

ตอนที่เขายังเป็นเด็กเล็ก ๆ  โดยเฉพาะตั้งแต่แรกเกิด-6 ขวบน่ันเอง”  ทั้งนี้

การรับบทบาทเป็นพ่อแม่นั้นไม่ง่าย พ่อแม่ต้องรับภาระหนักในการรับมือกับ

ปัญหาอปุสรรคต่าง ๆ  จากการเลีย้งลกู ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทีเ่กดิจากการงอแง  

ดือ้ ไม่มวีนิยัของลกู รวมทัง้ปัญหาทีเ่กดิจากวธีิการเลีย้งดทูีผ่ดิ ๆ  ของตนเอง  

แต่เพื่อให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความส�าเร็จทุก ๆ  ด้าน  พ่อแม่จึง

ต้องมีหลักและวิธีการที่ดีในการฝึกวินัยและวิธีคิดตั้งแต่เขายังเล็ก ๆ  

หนังสือ  “วิธีฝึกวินัย และ วิธีคิดให้เด็กเล็ก  ตั้งแต่แรกเกิด-6 ขวบ  

เพือ่เตรียมความพร้อมให้เขาเป็นเดก็โต  ท่ีเข้มแขง็ท้ังกายใจ  และช่วยเหลอื

ตัวเองได้” - ฉบับปรับปรุง  เล่มนี้  เป็น  “หนังสือดี”  เขียนโดย  Jim Fay  

และ Charles Fay ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการเลี้ยงลูกด้วยหลักการ  

“เลี้ยงลูกด้วยรักและเหตุผล”  ซ่ึงจะช่วยให้พ่อแม่มีแนวทางในการฝึกวินัย  

และวิธีคิดท่ีถูกต้องให้แก่ลูกตั้งแต่ยังเล็ก ๆ  ซ่ึงจะช่วยให้เด็กเล็กเติบโต

อย่างมั่นคง  กลายเป็นเด็กโตท่ีเข้มแข็งทั้งกายและใจ  สามารถช่วยเหลือ 

ตัวเองได้  เป็นผู้ใหญ่ที่มีพื้นฐานที่ดี  เพ่ือก้าวสู่ความส�าเร็จในอนาคต

ส�านักพิมพ์                     มีความภูมิใจท่ีได้น�าเสนอ หนังสือดี  

เล่มนี้  เพื่อให้ท่านได้ประยุกต์วิธีการที่ดีต่าง ๆ ในการฝึกวินัยและวิธีคิดให้

เด็กแรกเกดิ-6 ขวบ ได้ด้วยตัวคุณเอง  อันจะท�าให้ชีวิตเด็กน้อยเติบโตอย่าง

มั่นคงท้ังกายและใจ  กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีชีวิตที่ดีได้ตลอดไป

เพราะหนังสือดีเล่มนี้  เปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กเล็ก ๆ ให้ดีข้ึนได้

หมายเหตุบรรณาธิการ

สมชัย  เบญจมิตร
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บทนำา  จำกผู้เขียน

คุณจะรู้สึกอย่างไรที่ได้อ่านหนังสือท่ีสนุกและได้เรียนรู้
เทคนิคที่จะช่วยฝึกลูกให้เป็นเด็กโตที่มีวินัย รู้จักคิด เป็นคนดี
และมีความสุข  มันคงจะดีไม่น้อยถ้าหนังสือมีเกร็ดที่น่าสนใจ  

และมีตัวอย่างที่ท�าให้คุณต้ังตาคอยท่ีจะทดลองน�ามันไปใช้ป้องกันหรือแก้ปัญหา
ความประพฤติที่ไม่ดีของลูกตัวน้อย คงจะเป็นสิ่งท่ีเยี่ยมยอดถ้าเทคนิคดังกล่าวนี้
จะช่วยลดความเครียดของคณุในระหว่างขวบปีท่ีท้าทายส�าหรับการเลีย้งดลูกู  และ
สิ่งเหล่านี้ก็คือความมุ่งมั่นต้ังใจของเราในการเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา  ซ่ึงปัญหา
ท่ีน่าท้าทายและพ่อแม่ท่ีมีลูกเล็กต้องประสบ  เช่น  อาละวาดตอนไปซ้ือของที่ร้าน  
ไม่ยอมเข้านอน ไม่ยอมทานข้าว ไม่ยอมแปรงฟัน ดือ้ งอแง โอ้เอ้ไม่ยอมไปโรงเรียน
ตอนเช้า พี่น้องทะเลาะกัน ไม่รักษาของเล่น มีความประพฤติไม่ดีที่โรงเรียน ฯลฯ

ยิง่เพิม่รายการปัญหามากขึน้เท่าไร  เรากย็ิง่รู้สกึตืน่เต้นกระตอืรือร้นในการ
เขียนหนังสือเล่มนี้มากขึ้นเท่านั้น  นั่นเป็นเพราะ  อันดับแรก  คือ  ความสุขและ
ความกระตือรือร้นของเรามีแต่จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อได้รับรู้เร่ืองราวความส�าเร็จของ
พ่อแม่ว่าเขาได้ใช้วิธีการเลี้ยงลูกด้วยรักและเหตุผลในการแก้ปัญหา  และน�าพา
ความสุขกลับมาสู่การเลี้ยงดูลูกได้อย่างไร

อันดับท่ี 2  คือ เรารู้ดีว่าช่วง 6 ขวบแรกของชีวิตของเด็กมีความส�าคัญยิ่ง  
เมื่อพ่อแม่เร่ิมใช้วิธีการนี้ต้ังแต่เมื่อลูกยังเล็ก  พวกเขามักจะพูดเป็นเสียงเดียวกัน
ว่า  “ฉันไม่คิดเลยว่าการเลี้ยงลูกจะเป็นเร่ืองน่าสนุกเช่นนี้”  แต่ส�าหรับพ่อแม่ท่ี
ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยเนิ่นนานเกินไป  พวกเขากลับพูดว่า  “ฉันน่าจะได้เร่ิมใช้
เทคนิคพวกน้ีต้ังแต่เน่ิน ๆ มาถึงตอนนี้มันเร่ิมเป็นเร่ืองท่ียากเสียแล้ว”

และ อันดับท่ี 3  คือ เรารักที่จะเห็นเด็ก ๆ ประพฤติไม่ดี และท�าความผิด  
เมื่อเขาอยู่ท่ามกลางผู้ใหญ่ท่ีใช้รักและเหตุผล  เพราะหลักการ  “เลี้ยงลูกด้วยรัก
และเหตุผล”  จะช่วยเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดของเด็ก ๆ  ให้กลายเป็นบทเรียน
ท่ีมีีคุณค่าส�าหรับพวกเขา  ยิ่งเด็กท�าความผิดมากขึ้นเท่าไหร่  พวกเขาก็จะยิ่ง
ฉลาดมากข้ึนเท่าน้ัน  แล้วพวกเขาจะกลับมาเป็นเด็กโตท่ีมีวินัย  คิดเป็น  เป็น
เด็กที่เข้มแข็งทั้งกายและใจ  ช่วยเหลือตัวเองได้  น่ันเป็นเพราะเราได้เตรียม
ความพร้อมให้พวกเขาตั้งแต่ยังเล็ก ๆ นั่นเอง

คุณพร้อมหรือยังที่จะได้รับความสนุกสนานและวิธีการที่ดี  
ถ้าพร้อมแล้วละก็  ขอเชิญเปิดอ่านหน้าต่อไปได้เลย...
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 - ลงทุนเพื่ออนาคตของลูกน้อย

 - หลักการส�าคัญ 4 ข้อ ของการ “เลี้ยงลูกด้วยรักและเหตุผล”

2.  ไม่มีค�าว่าเร็วเกินไปที่จะเร่ิมต้น แต่มันจะสายเกินไปถ้ามัวแต่รอ    39
 - นิทานโกหก 3 เร่ือง เกี่ยวกับการมีวินัยของเด็กท่ีคนส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นเร่ืองจริง

 - ตั้งแต่ 3 ขวบเป็นต้นไป  เด็กเล็กสามารถคิดได้ด้วยตัวเองแล้ว

3.  วธิฝึีกเดก็ให้มคีวามรับผิดชอบ มเีมตตา และมคีวามเหน็อกเหน็ใจ    54
 - ความต้องการพื้นฐานของเด็กในช่วงปีแรก ๆ

 - แยกแยะความแตกต่างระหว่าง “ความจ�าเป็น” และ “ความต้องการ”

4.  วิธีฝึกวินัยให้เด็กเล็ก โดยพ่อแม่ไม่หงุดหงิดอารมณ์เสีย    71
 - การเลี้ยงลูกไม่จ�าเป็นต้องท�าให้เป็นเร่ืองยุ่งยากราวกับว่าคุณเป็นแพทย์ผ่าตัดสมอง

 - วงจรการประพฤติผิดของเด็กเล็ก และวิธีการแก้ไข

5.  วิธีสร้างภูมิต้านทานและความได้เปรียบในชีวิตให้เด็กเล็ก    80
 - วิธีเปลี่ยนค�าพูดของคุณเป็นทองค�า

 - วิธีการควบคุมพฤติกรรมของเด็กเล็ก แบบไม่ท�าร้ายจิตใจเขา

6.  วิธีเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กเกเรมีปัญหา ให้เป็นเด็กที่มีปัญญา    103
 - เมื่อเด็กรับรู้ว่าพ่อแม่เข้าอกเข้าใจ เขาก็จะเปิดใจสู่การเรียนรู้

 - วิธีแสดงความเห็นอกเห็นใจ
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ผลงานเขียนในชุดเดียวกันของหลัักการ “เล้ียงลูกด้วยรักและเหตุผล”
แปลและเรียบเรียงโดย  ภรณี ภูรีสิทธิ์

Parenting with LOVE & LOGIC

“ลูกโชคดี ที่มีพ่อแม่อย่างเรา”

พ่อแม่ที่ฝึกลูกให้รู้จักคิด รู้จักตัดสินใจและ 
รับผิดชอบชีวิตได้เมื่อต้องเผชิญโลกตอนโต

เพราะเรา “เลี้ยงลูกด้วยรักและเหตุผล”

LOVE & LOGIC Magic
For Early Childhood

“วิธีฝึกวินัย และวิธีคิดให้เด็กเล็ก”
ตั้งแต่แรกเกิด-6 ขวบ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เขา

เป็นเด็กโตท่ีเข้มแข็งทั้งกายใจ และช่วยเหลือตัวเองได้

 เล่มที่ 1  เล่มที่ 2

7.  ของขวัญท่ีล�้าค่าส�าหรับลูก คือการสอนให้เขาคิดเป็น    117
 - สร้างความรับผิดชอบและความรักในตัวเองให้แก่เด็ก

 - วิธีช่วยลูกแก้ปัญหา

8.  อย่ารอจนลูกโตเป็นวัยรุ่น เพราะมันจะสายเกินไป    134
 - ข่าวดีเกี่ยวกับวัย 2 ขวบ สุดซน

 - การเป็นผู้ใหญ่ผู้มีอ�านาจที่น่ารัก

9.  วิธีแก้ปัญหาและอุปสรรค ในการฝึกวินัยและวิธีคิดให้เด็กเล็ก   154
 - วิธีคิดที่ผิด ๆ ของพ่อแม่

 - วิธีลดการโต้เถียงในครอบครัว

10. วธีิฝึกวนิยัและความรับผดิชอบด้วยการสอนให้เดก็ท�า “งานบ้าน”    172
 - “งานบ้าน” ช่วยสร้างเสริมความรับผิดชอบและการเห็นคุณค่าในตัวเอง

 - วิธีฝึกให้ลูกท�างานบ้าน

เหมาะส�าหรับ เด็กเล็ก เด็กโต และวัยรุ่น เหมาะส�าหรับ เด็กแรกเกิด - 6 ขวบ โดยเฉพาะ



1
หัวใจหลักของปรัชญา

และวิธีการ “เลี้ยงลูกด้วยรักและเหตุผล”

การเลี้ยงลูก ท�าให้เป็นเรื่องที่น่าสนุกได้!

ลองนึกภาพว่าคุณก�าลังนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารและแขกเหร่ือ 
ก็ก�าลังนั่งล้อมวงเพื่อรับประทานอาหารเย็นร่วมกันในค�่าคืนวันอาทิตย์  คุณ

หวังว่าลูกชายวัย 2 ขวบ จะไม่แปลงร่างเป็นปีศาจตัวน้อยในงานเลี้ยงคร้ังนี้  

ในขณะที่ทุกคนก�าลังเพลินกับอาหารและสนทนากันอย่างออกรส  เด็กน้อย

ก็เดินเตร่ไปที่ราวบันได  ซ่ึงเขาก็รู้ดีว่ามันเป็นเขตต้องห้ามส�าหรับเย็นวันนั้น  

ท�าไมหนอ  เด็กเล็ก ๆ  มักจะเลือกเวลาได้เหมาะเจาะทุกคร้ังท่ีจะออกอาการ

อาละวาดและก่อการจลาจล  ซ่ึงก็คือเวลาที่มีแขกมาเยี่ยมเยือนพ่อแม่ที่บ้าน

นั่นเอง!  

เด็กน้อยท�าสีหน้าราวกับต้องการจะสื่อสารออกมาว่า  ‘แม่  เตรียม

อาวุธให้พร้อมนะ  ได้เวลาออกรบแล้ว  เรามาลุยกันเถอะ’  เด็กน้อยเดิน

ตรงไปที่บันได  คุณจึงพูดกับเขาอย่างจริงจัง  แต่ด้วยน�้าเสียงที่อ่อนโยนว่า  

“ไม่นะ  ลูก  เดี๋ยวแม่จะพาลูกขึ้นไปข้างบนเองหลังจากที่เราทานอาหารเย็น

กันเสร็จ”  คุณได้แต่หวังว่าเด็กน้อยคนนี้ได้เรียนรู้ที่จะเช่ือฟังพ่อแม่  เมื่อ
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พ่อแม่พูดเตือนเพียงแค่หนเดียว  คุณต้องการอย่างยิ่งที่จะเช่ือว่า  ปรัชญา

การเลี้ยงลูกแบบใหม่ “ด้วยรักและเหตุผล” นั้นมันจะใช้ได้ผลในโอกาสนี้

แล้วคุณก็เห็นเด็กน้อยปีนขึ้นไปบนบันไดขั้นที่ 2 คุณตัดสินใจที่จะ

ลองท�าตามหลักการที่คุณอ่านมาจากในหนังสือ  คุณยิ้มให้ลูกและร้องเพลง  

“โอ๊ะ โอ... โอ๊ะ โอ”  คุณอุ้มเขาออกมาจากบันไดและพากลับมาท่ีโต๊ะอาหาร

พร้อมกอดเขาด้วยความรัก  คุณท�าตามค�าแนะน�าในหนังสืออย่างเคร่งครัด  

และกล่าวอย่างอ่อนโยนว่า  “นั่งลงข้าง ๆ  แม่บนพื้นนี่ก็แล้วกันนะจ๊ะ  ลูกรัก  

นั่งอยู่ตรงกลางระหว่างขาของแม่  ตอนที่แม่ก�าลังทานข้าวนะ”

มาถึงตอนนี้เด็กน้อยไม่ได้ยินดีไปด้วยกับเทคนิคการเลี้ยงดูลูกแบบ

ใหม่อะไรนั่น  เขาท�าท่ากระฟัดกระเฟียด  คุณก้มลงมองเขา  และพูดพร้อม

กับส่งยิ้ม  “น่าเสียใจจริง ๆ  ลูกกลับขึ้นมานั่งที่เดิมได้ก็ต่อเมื่อลูกท�าตัว 

น่ารักนะจ๊ะ”

เขาท�าท่ากระฟัดกระเฟียดหนักกว่าเดิม  แขกท่ีร่วมโต๊ะคนหนึ่งเอ่ย

ปากขึ้น  “โถ เขายังเด็กอยู่เลย”  แขกอีกคนก็พูดว่า “คุณท�าเกินไปหรือ

เปล่า”  คุณจึงถามอย่างสุภาพว่าพวกเขาต้องการจะย้ายไปทานอาหารกัน 

ที่อื่นหรือไม่  ค�าตอบท่ีคุณได้รับก็คือความเงียบที่มีแต่จะท�าให้ทุกคนรู้สึก

กระอกักระอ่วนใจ  จากนัน้ใครบางคนกเ็ปลีย่นเร่ืองคยุ  ไม่มใีครแสดงความ

สนใจไยดีต่อเด็กน้อย  และคุณก็แอบภาวนาเงียบ ๆ อยู่ในใจ

เวลาผ่านไปครู่ใหญ่  เดก็น้อยไม่ได้ส่งเสยีงโอดครวญหรือร้องไห้โยเย

อีก  ‘บางทีวิธีการนี้อาจจะใช้ได้ผล’  คุณร�าพึงกับตัวเอง  เมื่อเด็กน้อยมีท่าที

สงบลง  คุณอนุญาตให้เขากลับมานั่งร่วมโต๊ะตามเดิม  เมื่อได้รับการปล่อย

ตัวเป็นอิสระ เด็กน้อยก็เดินมุ่งตรงไปที่บันไดอีกคร้ัง บทสนทนาบนโต๊ะ

อาหารหยุดชะงักลง  และแขกของคุณก็อ้าปากค้าง

เด็กน้อยมองไปท่ีบันได  แล้วก็หันกลับมามองหน้าคุณ  จากนั้นเขา

ก็มองไปที่บันได  และหันกลับมามองคุณอีกครั้ง  “โอ๊ะ โอ...”  คุณร้องเพลง

ขึ้นอีกคร้ัง ในท่ีสุด  เขาก็ชี้ไปที่บันไดขั้นท่ี 2 ท่ีเป็นสถานท่ีต้องห้ามนั่น  และ



  111.  หัวใจหลักของปรัชญาและวิธีการ  “เลี้ยงลูกด้วยรักและเหตุผล”

พูดกับตัวเองว่า  “โอ๊ะ โอ... ไม่”  จากนั้นทุกคนที่โต๊ะก็ต้องประหลาดใจเมื่อ

เขานั่งนิ่ง ๆ อยู่ตรงบันไดขั้นที่  1  และส่งยิ้มหวานกลับมาให้คุณ

วิเศษ!  คุณเห็นใบหน้าของเด็กน้อยเปี ่ยมไปด้วยความรักและ 

ความมั่นใจ  คุณร�าพึงร�าพันกับตัวเองอีกว่า  นี่แหละคือใบหน้าของเด็กที่มี

ความสุข  เมื่อเขารู้ว่าขอบเขตข้อจ�ากัดอยู่ท่ีไหน  และรู้ว่าพ่อแม่ของเขาจะ

ไม่สูญเสียการควบคุมในตัวเอง

มันคงจะดีไม่ใช่น้อย  ถ้าคุณจะท�าเพียงแค่ร้อง  “โอ๊ะ โอ”  ให้กับ

ลูก  และจากนั้นพวกเขาก็จะหยุดการกระท�าเร่ืองต้องห้ามตามท่ีเด็กน้อยใน

ตัวอย่างนี้ได้ท�า  คุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใช่หรือไม่  ถ้าค�าอุทาน

เพียงแค่ว่า  “โอ๊ะ โอ”  ท�าให้ลูกหันมาสนใจคุณ  มันคงจะดีไม่น้อยถ้าคุณ

จะไม่ต้องหงุดหงิด  อารมณ์เสีย  และไม่ต้องขึ้นเสียงกับลูกอีกต่อไป  

คุณคงก�าลังพยักหน้าหงึก ๆ  เห็นด้วย  ซ่ึงเป็นค�าตอบส�าหรับค�าถาม

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้  และคงก�าลังคิดในใจว่า ‘แล้วฉันจะต้องท�ายังไง’ จึงจะ

ท�าให้ความฝันนี้เปลี่ยนเป็นความจริงได้  ซ่ึงเราจะไม่บอกให้คุณรักลูกให้

มากขึ้น  เพราะคุณได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าคุณรักลูกของคุณมากแค่ไหน

ถึงได้หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน  แต่สิ่งที่เราต้องการจะให้ข้อมูลกับคุณ 

ก็คือ  กลยุทธ์และวิธีการปฏิบัติที่ท�าได้จริง  ท่ีจะช่วยให้คุณสามารถเลี้ยงดู

ลูกให้เติบโตข้ึน  โดยท่ีความดันของคุณไม่ต้องสูงข้ึนตามไปด้วย

ด้วยปรัชญาการ  “เลี้ยงลูกด้วยรักและเหตุผล”   

ลูกของคุณจะได้เรียนรู้ว่าเขาจะต้องรับผลจากการกระท�า 

ที่ตัวเองเป็นผู้ก่อ  ซึ่งเด็กจะหลีกเลี่ยงการกล่าวโทษผู้อื่น   

และเด็กจะรู้จักตัดสินใจอย่างชาญฉลาดด้วยตัวเอง

สิ่งท่ีคุณก�าลังจะอ่านต่อไปนั้น  ต้องอาศัยการลงทุนลงแรง  ทั้งใน

เร่ืองของเวลา  และการฝึกฝน  แต่มันจะให้ผลตอบแทนต่อคุณและลูกของ

คุณอย่างคุ้มค่าเลยทีเดียว
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ลงทุนวันนี้ เพื่อวันหน้าที่ดี

เร่ืองราวท่ีคณุเพ่ิงอ่านไปเกีย่วกบัเดก็น้อยทีข่ัน้บนัไดนัน้เป็นเร่ืองจริง  

มันไม่ได้เป็นเร่ืองเทพนิยาย  และก็อาจจะเกิดขึ้นได้ที่บ้านของคุณเช่นกัน  

กว่า 25 ปีแล้วที่พ่อแม่ผู้ปกครองพากันบอกกับเราว่า  “มันใช้ได้ผลจริง ๆ  

ด้วยวิธีการ  ‘เลี้ยงลูกด้วยรักและเหตุผล’  นั้น  เป็นเร่ืองง่าย ๆ แล้วมันก็

เป็นเร่ืองสนุกซะจนฉันแทบจะต้ังหน้าตั้งตารอให้ลูกท�าตัวไม่ดี  เพ่ือที่ว่าฉัน

จะได้ทดลองใช้เทคนิคเหล่านั้น”

อย่างไรก็ตามไม่มีหลักการเลี้ยงลูกใด ๆ  ที่จะรับประกันการใช้งานว่า

ได้ผล 100 เปอร์เซ็นต์ ยิ่งในปัจจุบันนี้การเลี้ยงดูลูกมีแต่จะยากข้ึนเร่ือย ๆ 

เปรียบเสมือนการดึงคันโยกเคร่ืองสล็อตแมชชีนในบ่อนคาสิโนที่ลาสเวกัส  

เมื่อโยกคันโยก  คุณก็พยายามเต็มที่  พยายามท�าอย่างดีที่สุด  และก็ได้แต่

หวังว่าโชคจะเข้าข้าง  อย่างไรก็ดี  หลักการ  “เลี้ยงลูกด้วยรักและเหตุผล”  

นั้นให้ค�ารับรองได้ว่าลูกของคุณมีโอกาสสูงข้ึนท่ีจะเติบโตข้ึนมาเป็น  

“เด็กดี”  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเร่ิมใช้หลักการนี้ต้ังแต่เม่ือตอนที่ลูก

ยังเล็ก  เรารู้สึกตื่นเต้นกับหนังสือเล่มนี้  เราเชื่อว่าการที่คุณพยายามจะ 

ใช้หลักการ  “เลี้ยงลูกด้วยรักและเหตุผล”  ในวันนี้  นับเป็นการลงทุนที่

เยี่ยมยอดส�าหรับอนาคตในวันข้างหน้าของลูกของคุณ

ลงทุนเพื่ออนาคตของลูกน้อย

ผู้คนท่ีใช้เวลาที่ล่วงเลยไปในแต่ละวันโดยไม่ได้คิดค�านึง
ถึงวันหรือปีที่ก�าลังจะมาถึง  ในที่สุดก็จะไม่ได้เตรียมการส�าหรับอนาคต 

วันข้างหน้า  คุณคงเคยได้ยินนิทานเร่ือง  “มดกับตั๊กแตน”  บ้างแล้ว

วันหนึ่งในฤดูหนาว  มดตัวหนึ่งก�าลังสาละวนอยู่กับการท�างาน
ร่วมกบัเพือ่นในฝงูของมนัเพือ่ช่วยกนัตากเมลด็ข้าวโพดทีเ่กบ็สะสมไว้อยูใ่น

รังให้แห้งสนิท  เนื่องจากเมล็ดข้าวโพดเหล่านั้นเปียกช้ืนเพราะถูกพายุฝนท่ี
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โหมกระหน�า่เมือ่คนืก่อนหน้านี ้ ตัก๊แตนตวัหนึง่เดนิเข้ามาใกล้มดแล้วร้องขอ

เมล็ดข้าวโพดจากมด  “ฉันหิวเหลือเกิน”  เจ้าตั๊กแตนกล่าว

แม้ว่ามดจะไม่อยากหยุดพัก  แต่มันก็หยุดช่ัวครู่  และเอ่ยปากถาม

ตั๊กแตนว่า  “ฉันขอถามเจ้าหน่อยได้มั้ยว่า  เจ้ามัวแต่ท�าอะไรตลอดช่วงฤดู

ใบไม้ผลิและฤดูร้อน  ท�าไมเจ้าไม่สะสมอาหารไว้ส�าหรับฤดูหนาวเล่า”

“ความจริงก็คือ”  ต๊ักแตนตอบ  “ฉันมัวแต่ร้องเพลง  ฉันไม่มีเวลา

มาสะสมอาหารหรอก”

“ถ้าเจ้าใช้เวลาตลอดฤดูร้อนไปกับการร้องเพลงแล้วละก็”  เจ้ามด

กล่าว  “เจ้าก็คงต้องใช้เวลาตลอดฤดูหนาวไปกับการเต้นร�าก็แล้วกัน”  จาก

นั้นมดก็ก้มหน้าก้มตาท�างานของมันต่อไป v 

เจ้ามดนี่ไม่มีน�้าใจเลยใช่หรือไม่  อาจจะใช่  แต่ก็ถูกของมันท่ีจะตั้ง

ค�าถามกับต๊ักแตนแบบนี้  ว่าเหตุใดจึงไม่ได้ค�านึงถึงอนาคตของตัวเองเลย  

คณุคดิว่าเป็นเร่ืองฉลาดหรือไม่ทีเ่ราจะเร่ิมลงทนุต้ังแต่เนิน่ ๆ  ในช่วงฤดใูบไม้

ผลิของชีวิตของลูกเรา  เพื่อที่ว่าเราจะไม่ต้องมาใช้เวลาในฤดูอันเหน็บหนาว 

คอยเต้นเร่า ๆ ไปมารอบ ๆ ลูกวัยรุ่นท่ีควบคุมไม่ได้ เราเดาว่าคุณรู้ค�าตอบ

ข้อนี้ดีแก่ใจอยู่แล้ว  และนี่คือสาเหตุท่ีคุณก�าลังอ่านหนังสือเล่มนี้

ลองมาดูเร่ืองราวของเทส  เด็กสาววัย 15 ปี  ที่พ่อแม่ของเธอ
ไม่ได้เร่ิมใช้หลักการ  “เลี้ยงลูกด้วยรักและเหตุผล” ตั้งแต่เมื่อเทสยังเล็ก

“นี่มันอาหารเย็นง่ีเง่าอะไรกันเนี่ย  หนูกินไม่ลงหรอกนะ”  เทสพูดใส่

แม่ของเธอ

“แม่เพิ่งใช้เวลาท�าอาหารเย็นมื้อนี้ไป 2 ชั่วโมง  และลูกก็ต้องกินมัน

เดี๋ยวนี้”  แม่ของเธอตอบโต้  “ลูกเลือกว่าลูกจะกินอาหารจานนี้  หรือว่าจะ

ไม่กินอะไรเลย”

“โธ่  นี่แม่คิดจะท�าให้หนูอดข้าวเย็นจนหิวโซง้ันหรือ”  เทสพูด  “แม่

จะท�าอะไรน่ะ  แม่จะใส่กุญแจล็อกตู้เย็นเหรอ  เดี๋ยวหนูออกไปร้านร๊อบบ้ี
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คาเฟ่  แล้วก็หาอะไรกินเองตามท่ีหนูต้องการก็ได้”  เธอพูดพร้อมกับลุกจาก

โต๊ะ  และเดินไปหยิบเสื้อแจ็กเก็ตมาจากตู้ข้างประตู

แล้วเทสก็เดินออกจากบ้านไปโดยกระแทกประตูปิดเสียงดังลั่น v

ทีนี้ลองดูว่าคุณจะเจอเหตุการณ์เช่นใดถ้าคุณเริ่มลงทุนวันนี้

“เกร็ก” แม่เอ่ยขึ้นอย่างห่วงใย  “ลูกเขี่ยอาหารนี่นา  ไม่หิวหรือ”

“ขอโทษครับแม่”  เกร็ก  เด็กหนุ่มวัย 16 ปี  เอ่ยขึ้นเบา ๆ “วันนี้ผม

ท�าข้อสอบวิชาเลขไม่ค่อยดีเลย  และคะแนนสอบของผมก็ดูเหมือนว่าจะแย่

ลง  ผมไม่อยากจะกินอะไรเท่าไหร่”

“ว้า  แย่จังเนอะ”  แม่ของเขากล่าว  “ลูกอยากจะให้แม่เก็บอาหารไว้

สักจาน  เผื่อลูกหิวมั้ย”

“ก็ดีครับ  ขอบคุณฮะ  แม่  ผมขอตัวก่อนนะ  ผมว่าจะไปดูการบ้าน

เลขและพยายามท�าความเข้าใจมันเสียหน่อย” v

แม่ของเกร็กเร่ิมใช้หลักการ  “เลี้ยงลูกด้วยรักและเหตุผล”  ตั้งแต่

เมื่อเขายังเล็ก  เธอค่อย ๆ เก็บออมสะสมไปวันละเล็กวันละน้อยใส่บัญชี

ของเธอ  และเราก็ขอขอบคุณผู้อ่านทุกคนท่ีพยายามจะเร่ิมต้นตั้งแต่เมื่อลูก

ยังเล็กเช่นกัน  และในวันข้างหน้าเราเชื่อว่าจะมีผู้คนอีกมากมายท่ีอยากจะ

กล่าวค�าขอบคุณกับคุณด้วย  ไม่ว่าจะเป็นครูของลูกของคุณ  เพื่อนของเขา 

คนที่เขารัก และคนสุดท้ายก็คือตัวเขาเองในอีก 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า

หลักการส�าคัญ 4 ข้อ
ของการ “เลี้ยงลูกด้วยรักและเหตุผล”  

เด็ก ๆ ทุกวันนี้ได้รับข่าวสารข้อมูลมากกว่าสมัยเมื่อเรา 
อายุเท่าพวกเขามากนัก  และสื่อต่าง ๆ เหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นไปในเชิงบวก

ทัง้หมด ตรงกนัข้าม บางสิง่ทีพ่วกเขาได้รับรู้กเ็ป็นเร่ืองทีน่่ากลวัเสยีเหลอืเกนิ  
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จะเห็นได้ว่าเด็กสมัยนี้จะต้องเผชิญกับการตัดสินใจในส่ิงต่าง ๆ มากมาย

นานัปการ  ซ่ึงในบางคร้ังก็เป็นเร่ืองคอขาดบาดตายมากกว่าเด็ก ๆ ในสมัย

ก่อนหลายสิบเท่า  และพวกเขาก็จ�าเป็นต้องมีสติปัญญามากกว่าพวกเรา 

ในอดีต  เพื่อที่จะเอาตัวรอดให้ได้ในสังคมยุคปัจจุบัน  แต่พวกเขาจะได้รับ

สติปัญญานี้มาจากไหนน่ะหรือ...  นี่คือค�าตอบ

ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวล�้าไปขนาดไหนก็ตาม   

พ่อแม่ผู้ปกครองก็จะยังคงเป็นแหล่งข้อมูลท่ีมีความส�าคัญมากที่สุด   

และมีคุณค่ามากที่สุดส�าหรับการเจริญเติบโตของลูก

พ่อแม่จะให้ข้อมูลท่ีจ�าเป็นต่าง ๆ เหล่านั้นให้กับลูกได้อย่างไรหรือ  

ค�าตอบก็คือ  การใช้องค์ประกอบ 4 ประการของหลักการ  “เลี้ยงลูกด้วย

รักและเหตุผล”  องค์ประกอบท้ัง 4 ข้อนี้จะช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองเสริม

สร้าง  ความเชื่อม่ันในคุณค่าของตัวเอง  ความรับผิดชอบในหน้าท่ีของ 

ตวัเอง  และความสามารถในการตดัสนิใจให้แก่เด็กน้อย  แล้วองค์ประกอบ

ที่ว่านี้มีอะไรบ้างล่ะ  พ่อแม่ที่ชาญฉลาดจะเร่ิมต้นเก็บสะสมการออม  

4 ประเภทตั้งแต่วันน้ี  นั่นคือ  ทุก ๆ วันที่พ่อแม่เหล่านี้ใช้ชีวิตร่วมกับ 

เด็ก ๆ พวกเขาพยายามอย่างดีที่สุดที่จะ...

หลักการข้อท่ี 1 เสริมสร้าง  “ความเชื่อมั่น”  ในตัวตนเด็ก

หลักการข้อท่ี 2 เปิดโอกาสให้ลกูได้มี  “อ�านาจในการตัดสนิ
ใจ”

หลักการข้อท่ี 3 แสดง  “ความเห็นอกเห็นใจ”  และปล่อย
ให้ลูกได้  “เรียนรู้ผลจากการกระท�าของ 
ตัวเอง”

หลักการข้อท่ี 4 เปิดโอกาสให้ลูกได้  “แสดงความคิดเห็น
และหาวิธีแก้ปัญหา”
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หลักการข้อท่ี 1  
เสริมสร้าง  “ความเชื่อมั่น”  ในตัวตนเด็ก

ความเช่ือมั่นในศักยภาพของตัวเอง  เป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่ง

ในการด�าเนินชีวิตของคนเรา  เพราะมันชี้น�าให้เห็นว่าชีวิตของเรามีจุดหมาย

อะไร  และเราจะท�าอย่างไรเพื่อไปให้ถึงจุดหมายดังกล่าวในเวลาที่เราต้อง

ประสบพบพานกับหนทางท่ีขรุขระ  มีอุปสรรค  และเต็มไปด้วยขวากหนาม  

หรือเวลาท่ีอยู่บนหนทางเดินที่แสนจะราบร่ืน  เวลาใดเล่าที่จะท�าให้ความ 

เชื่อมั่นในตัวตนของเราสูงขึ้นหรือตกต�่าลง  และอะไรท�าให้มันเกิดความรู้สึก

ที่แตกต่างกันเช่นนั้น

พ่อแม่บางคนคิดว่าเด็กที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนั้นย่อมเกิดมาใน

ครอบครัวท่ีมีฐานะมั่นคง  และมีการด�าเนินชีวิตที่หรูหรา  และเด็กที่เช่ือว่า

ตวัเองด้อยค่านัน้คงจะมชีวีติในวยัเยาว์ท่ีต�า่ต้อยหรือเป็นเดก็ท่ีถกูท�าร้าย  ถกู

เอารัดเอาเปรียบ  แต่ในความเป็นจริงแล้ว  การก่อตัวของความรู้สึกสูงส่ง

หรือความรู้สึกต�่าต้อยด้อยค่านั้น  เป็นกระบวนการที่ใช้ระยะเวลา  และ

เกิดข้ึนได้กับครอบครัวทุกประเภท  และมันก็ข้ึนอยู่กับการเก็บออมที่พ่อ

แม่พยายามสะสมในแต่ละวัน   ลองมาดูตัวอย่างเร่ืองของไอด้ากัน

“ไม่นะ”  แม่ของไอด้ากล่าวอย่างอิดหนาระอาใจ  “ต้องให้ 
แม่บอกลูกกี่คร้ังกี่หนว่าลูกต้องใส่เสื้อผ้ายังไง”  เธอตะโกนใส่ลูก

หนูน้อยไอด้า  เงยหน้าขึ้นมามองแม่ของเธอ  ใบหน้าที่เปื้อนยิ้มของ

เธอแปรเปลี่ยนเป็นหน้านิ่วคิ้วขมวด  “ก็หนูชอบใส่ถุงเท้าก่อนนี่นา”

“มนัไม่ถกูต้องนีล่กู”  แม่ของเธอพดูด้วยน�า้เสยีงราบเรียบขึน้เลก็น้อย  

“ลูกต้องใส่ชุดของลูกก่อน  จากนั้นก็ค่อยใส่ถุงเท้า  แล้วก็รองเท้า  มา...  

เดี๋ยวแม่จะใส่ให้ลูกเอง  มาตรงนี้มา  เดี๋ยวนี้เลย”

“แต่เท้าหนเูยน็นีน่า หนกูเ็ลยอยากใส่ถงุเท้าก่อน”  เดก็น้อยวัย 6 ขวบ

บอกกับแม่ของเธอ



  171.  หัวใจหลักของปรัชญาและวิธีการ  “เลี้ยงลูกด้วยรักและเหตุผล”

“แม่ไม่มีเวลากับเรื่องไร้สาระนี่หรอกนะ”  แม่ของเธอเอ่ยขึ้น  เธอมอง

ไปท่ีนาฬิกาข้อมือขณะท่ีก�าลังแต่งตัวให้เด็กน้อย  “ลูกนี่ไม่เคยฟังแม่เลย 

แล้วก็ไม่เคยท�าอะไรตามที่ลูกควรจะท�า จะให้แม่ท�ายังไงกับลูกดี” v

ทุก ๆ  คร้ังที่แม่ปฏิบัติกับไอด้าเช่นนี้  นั่นคือการที่แม่  “เบิกถอน”  

บัญชีความเช่ือมั่นในตัวตนของเด็กน้อยออกไปวันละเล็กวันละน้อย  และ

แม้ว่าแม่ของเธอน่าจะเป็นคนสุดท้ายท่ีอยากให้ลูกมีความรู้สึกด้อยค่าใน 

ตวัเอง แต่แม่กไ็ม่ได้รู้ตวัเลยว่าเธอก�าลงัช่วยส่งเสริมความรู้สกึด้อยค่านัน้ให้

มันเกิดขึ้นทุก ๆ  วัน  แต่ท่ีบ้านของอเล็ค  เรื่องราวเป็นไปในทางตรงกันข้าม

“อเล็ค ครับ” แม่ของเขากล่าวขึ้น “ลูกยังใส่รองเท้าแตะอยู่เลย  
เราจะต้องไปโรงเรียนกันแล้ว  รถจะออกในอีก 5 นาทีข้างหน้านี้นะ”

“ผมชอบรองเท้าแตะมิกกี้คู่นี้นี่นา  ผมอยากจะใส่มันไปโรงเรียน”

“แม่รู้ว่าลกูชอบมนั”  แม่พดูด้วยความรัก  พลางนกึในใจว่าเธอกอ็ยาก

จะใส่รองเท้าแตะของตัวเองเหมือนกัน

จากนั้นแม่ก็ตัดสินใจที่จะวาดภาพให้อเล็คได้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้น  

ถ้าหากว่าเขาใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียน  เธอจึงตั้งค�าถามกับอเล็คว่า  “ลูกคิด

ว่ารองเท้าแตะของลูกเหมาะสมกับการใส่ในห้องเรียนมั้ย”  เธอถาม  

“มันคงเยี่ยมไปเลย”  หนูน้อยวัย 5 ขวบ  ตอบอย่างกระตือรือร้น

“แล้วลูกว่ามันจะเหมาะกับเวลาที่ลูกออกไปวิ่งเล่นที่สนามตอนพัก

เท่ียงมั้ย”  แม่ถามต่อ

“โอว”  หนูน้อยอเล็คกล่าว

แม่ของเขาไม่ได้พูดอะไรอีก  ซ่ึงเป็นการให้เวลาอเล็คเพื่อหยุดคิด

“ผมต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าผ้าใบดีกว่า  แม่ครับ  ผมเอารองเท้าแตะ

ใส่ไว้ในกระเป๋าได้หรือเปล่า”

“แน่นอนจ้ะ  ลูกรัก  รถจะออกในอีก 4 นาที  นะจ๊ะ” v
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แม่ของอเล็คได้มอบของขวัญที่มีค่ากับอเล็ค  น่ันคือ  เธออนุญาต

ให้เขาได้คิด  และแสดงออกด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไข  รวมไปถึงการตั้ง

ค�าถามอย่างชาญฉลาด  เธอปล่อยให้เขาได้ตัดสินใจ  เพราะเธอเชื่อว่าลูก

ของเธอฉลาดพอที่จะตัดสินใจในสิ่งที่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง

จาก 2 ตวัอย่างข้างต้นนี ้ เดก็คนไหนได้รับความเห็นอกเหน็ใจ  แทนท่ี

จะเป็นค�าวิพากษ์วิจารณ์  และคนไหนได้เรียนรู้ที่จะคิดด้วยตัวเอง  คนไหน

ได้เรียนรู้ว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรเมื่อตัวเองได้ตัดสินใจในสิ่งท่ีเหมาะสม  และ

เด็กคนไหนจะเห็นภาพพจน์ของตัวเองว่าเป็นคนที่มีความสามารถและ 

เชื่อมั่นในตัวเอง  คุณคิดว่าเด็กคนไหนจะคิดว่าตัวเองมีคุณค่ามากกว่ากัน

พ่อแม่มีส่วนในการก�าหนดความคิดเห็น
ต่อตัวเองของเด็ก ได้อย่างไร

สูตรส�าหรับเด็กท่ีมักเห็นว่าตัวเองด้อยค่า  คือพ่อแม่ท่ี...

-   จับผิดและวิพากษ์วิจารณ์

-   พยายามท�าทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูก

-   ไม่เปิดโอกาสให้ลูกได้รู้จักกับความส�าเร็จอันเกิดจากการได้ท�า  

อะไรด้วยตัวเอง

สูตรส�าหรับเด็กท่ีมักเห็นว่าตัวเองมีคุณค่า  คือพ่อแม่ที่...

-   แสดงความเห็นอกเห็นใจ  เข้าอกเข้าใจ  และความรักโดยไม่มี

เง่ือนไข

-   ยอมให้ลูกได้กระเสือกกระสนและพยายามแก้ไขปัญหาตัวเอง

-   สนับสนุนให้ลูกได้เรียนรู้ที่จะประสบความส�าเร็จ  จากการคิด

และการเรียนรู้ของตัวเด็กเอง
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สอนให้เด็กเล็กคิดเป็น คือของขวัญที่มีค่าส�าหรับเขา

จุดมุ่งหมายของหลักการ  “เลี้ยงลูกด้วยรักและเหตุผล”  คือ  การ

พยายามท�าให้บ้านมีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับโลกแห่งความเป็นจริงให้

มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้  ลูก ๆ ของเราต้องรู้จักที่จะรับมือกับสถานการณ์

ต่าง ๆ  โดยที่ไม่มีค�าเตือนล่วงหน้า  ซึ่งมันท�าให้พวกเขาจ�าเป็นต้องคิดด้วย

ตัวเอง  เมื่อเรามอบของขวัญที่มีค่าน้ีให้กับเด็ก  พวกเขาก็จะเร่ิมเช่ือมั่นว่า  

“ฉันก็ท�าได้”

ลองดูตัวอย่างของไคล์ว  เด็กน้อยท่ีได้เรียนรู้บทเรียนขณะท่ีเขาอยู่ท่ี

สนามบิน  มีผู้ใหญ่คนหนึ่งต้องการจะช่วยเหลือเขา  ในขณะที่ผู้ใหญ่ 

อีกคนต้องการจะสอนให้เขาได้รู้จักคิด  ค�าถามก็คือ  วิธีไหนที่ดีกว่ากัน

ไคล์วไปท่ีสนามบินเป็นคร้ังแรกในชีวิตของเขา  มันช่างเป็น
สถานที่น่าตื่นเต้นอะไรเช่นนี้ “ว้าว” เขาคิดในใจ “ดูของพวกนั้นสิ” ภาพและ

เสยีงทีร่ายล้อมตัวเขาช่างน่าฉงนสนเท่ห์ และพาให้เขาเดนิห่างออกไปจากแม่ 

ทันใดนั้นเขาก็ต้องชะงัก  “แม่อยู่ที่ไหนเนี่ย ฉันหลงทางซะแล้ว”  เขาเร่ิมรู้ตัว 

แล้วไคล์วก็ร้องไห้  “ผมจะหาแม่! ผมจะหาแม่! ผมจะหาแม่!”

ผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มเขาขึ้นมา  และพูดว่า  “ไม่เป็นไรจ้ะ  เราจะไปตาม

หาแม่ของหนูกัน”  เธอพาเขาไปท่ีเคาน์เตอร์สายการบินที่อยู่ใกล้ ๆ และพูด

ว่า  “หนูน้อยท่ีน่าสงสารคนนี้หลงทางน่ะค่ะ  เราต้องช่วยเขาตามหาแม่  เรา

ต้องช่วยเขาแล้ว”

เจ้าหน้าทีป่ระจ�าเคาน์เตอร์  เป็นคนทีม่แีนวคดิแบบรักลกูด้วยรักและ

เหตุผล  และเขาก็เฝ้ามองดูหนูน้อยมาโดยตลอด  เขาถามเด็กน้อยว่า  “หนู

ชื่ออะไรจ๊ะ”

ไคล์วลดอาการสะอึกสะอื้นลง  และตอบเบา ๆ ว่า  “ไคล์ว”

เจ้าหน้าทีรู้่ดว่ีาแม่ของไคล์วอยูไ่ม่ไกลไปจากบริเวณนัน้  แต่เขาตดัสนิ

ใจท่ีจะให้บทเรียนกับเด็กน้อย  เขาจึงยิ้มและถามเด็กน้อยว่า  “แม่ของหนู

บอกหนูว่ายังไงจ๊ะ  ไคล์ว” 
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เด็กน้อยตอบว่า  “ให้นั่งอยู่ท่ีเก้าอี้  เพราะแม่จะไปห้องน�้า”

“โอว...”  เจ้าหน้าที่กล่าวขึ้น  “แล้วหนูท�ายังไงจ๊ะ”

เด็กน้อยตอบว่า  “ผมลุกขึ้นวิ่งไปท่ัว”

“แย่ชะมัด”  เจ้าหน้าท่ีพูดขึ้น  “แล้วหนูได้เรียนรู้ว่าอะไรล่ะ”

เด็กน้อยตอบ  “ผมควรจะนั่งอยู่ตรงที่แม่บอกครับ” v

เจ้าหน้าที่คนนี้  ได้มอบของขวัญอันล�้าค่าแก่ไคล์ว  เพราะทุกคร้ังที่

เราต้ังค�าถาม  แทนท่ีจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้กับเด็ก  นั่นเท่ากับว่าเรา

ก�าลังให้สิ่งของท่ีล�้าค่ากับเขาซึ่งจะติดตัวเขาไปตลอดชีวิต  เจ้าหน้าที่คนนี้

เห็นโอกาสที่จะให้ไคล์วได้รับบทเรียนท่ีมีค่า

แต่ผู้หญิงคนที่พยายามจะช่วยไคล์ว  กลับรู้สึกไม่พอใจการกระท�า

ของเจ้าหน้าที่คนนี้  เพราะเธอต้องการจะพาไคล์วไปส่งที่ตักของแม่ของเด็ก

น้อยทันที  เธอมองหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยสีหน้าที่แสดงความไม่พอใจและพูดว่า  

“ท�าไมคุณต้องให้เด็กนั่งคิดและตอบค�าถามพวกนั้นก่อนท่ีจะพาเขาไปหาแม่

ด้วยนะ”

เจ้าหน้าที่ตอบพร้อมกับยิ้ม “เด็กจะได้รู้ว่า เขาก็คิดได้ยังไงล่ะครับ”

ถ้าเปรียบเทียบระหว่างประสบการณ์ที่จะให้เด็กได้เรียนรู้   

กับการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาในทันที  อย่างไหนที่จะท�าให้เด็ก 

มีทัศนคติความเชื่อมั่นในตัวเองได้มากน้อยกว่ากัน

ทุกคร้ังที่เราเข้าไปช่วยเหลือเด็กทันที  นั่นเท่ากับเราก�าลังบั่นทอน

ความเช่ือมั่นในตัวตนของเขา  และทุกคร้ังท่ีเขาได้เรียนรู้ท่ีจะแก้ปัญหา  

นั่นเท่ากับเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของความเช่ือมั่นในตัวตนของเด็ก

ในขณะเดียวกัน  คุณแม่ของไคล์วก็ได้รับบทเรียนเช่นกัน  มัน 

ไม่ได้เป็นเร่ืองที่ฉลาดนัก  ท่ีจะปล่อยให้เด็กตัวเล็ก ๆ  อยู่คนเดียวตามล�าพัง

ในสนามบินที่พลุกพล่าน  เจ้าหน้าที่คนนั้นตั้งค�าถามถามคุณแม่ของไคล์วไป

หลายข้อเช่นกัน  แต่นั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
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หลักการข้อท่ี 2  
เปิดโอกาสให้ลูกได้มี  “อ�านาจในการตัดสินใจ”

คุณเคยหยอดเหรียญบาทลงในตู้ขายน�้าอัดลมกระป๋องอัตโนมัติ 

หรือไม่  คุณเคยเจอปัญหาบ้างไหมเวลาท่ีไม่มีอะไรออกมาจากตู้เลย  รวม

ทั้งเหรียญที่คุณหยอดลงไปด้วย  หรือว่าคุณเคยหารีโมตคอนโทรลไม่เจอ  

และเคยหรือไม่ท่ีก�าลังเข้าแถวรอคิวช�าระเงินที่ซูเปอร์มาร์เก็ต  และจู่ ๆ 

พนักงานเก็บเงินก็ปิดให้บริการและขอให้คุณซ่ึงก�าลังเข้าแถวต่อคิวเป็นคน

ถดัไปต้องไปช�าระเงินทีแ่ถวอืน่  และคณุเคยหรือไม่ทีส่ตาร์ตเคร่ืองยนต์แล้ว

รถเจ้ากรรมดันสตาร์ตไม่ติด  ทั้ง ๆ ที่มันก็เลยก�าหนดเวลานัดหมายและ

คุณก็ไปไม่ทันเสียแล้ว

ท�าไมเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานี้ถึงน่าหงุดหงิดร�าคาญใจเป็นที่สุด  

ค�าตอบก็คือ  มันน่าโมโหตรงที่สถานการณ์เหล่าน้ีเป็นสิ่งที่เราควบคุม 

ไม่ได้  ไม่ว่าเราจะเตะตู้ขายน�้าแรงขนาดไหน  ก็ไม่มีน�้าอัดลมหรือเหรียญ

หล่นออกมาจากตู้  ไม่ว่าเราจะพยายามหมุนกุญแจสักกี่คร้ัง  รถก็ยังสตาร์ต

ไม่ติด  เรารู้สึกว่าเราไม่มีอ�านาจอะไรเลย  มันเป็นเช่นนั้นนั่นเอง  ความรู้สึก

มีอ�านาจในการควบคุมเป็นความต้องการข้ันพื้นฐานของมนุษย์  เป็นสิ่งที่

เราโหยหามัน  และเราก็พบว่าคนบางคนถึงกับท�าร้ายคนอื่นหรือไม่ก็ท�าร้าย

ตัวเองเพื่อให้ได้มีอ�านาจในการควบคุม  ถ้าคุณเคยเห็นคนขับรถที่ก�าลังขับ

ตามมาด้านหลังรถคุณ  แซงขึ้นมาในเลนข้าง ๆ และเกือบจะท�าให้เกิด

อุบัติเหตุ  คุณก็อาจจะได้เห็นผลเมื่อความปรารถนาที่จะมีอ�านาจในการ

ควบคุมนั้นไม่ได้เป็นไปตามท่ีต้องการ

และเมื่อเด็กไม่สามารถมีอ�านาจควบคุมสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตของเขา   

สิ่งที่น่าเศร้าบางอย่างอาจเกิดขึ้นได้...

พ่อแม่ของลุยซ่าควบคุมชีวิตลูกแทบจะทุกเร่ือง  ชีวิตทั้งหมด
ของเธอเต็มไปด้วยกฎระเบียบ  เธอไม่เคยมีโอกาสเป็นผู้เลือก  และมักจะ

ถูกบังคับว่าจะต้องแต่งตัวอย่างไร  เดินอย่างไร พูดอะไร และพูดจาอย่างไร
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“อย่าจับนะ”  พ่อแม่ของเธอจะพูดขึ้นขณะที่เธอก�าลังจะเอื้อมมือไป

คว้าวัตถุที่สีสันสดใส  หรือไม่ก็ “อย่าร้องไห้นะ” พ่อแม่จะพูดข้ึนเมื่อเธอ

น�้าตาไหลสะอึกสะอื้น  ชีวิตของเธอเต็มไปด้วยค�าสั่งห้ามโน่น ห้ามนี่  และ

ไม่เคยมีโอกาสได้ตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตของเธอ

เมื่อเติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่น  พ่อแม่ของเธอเพียงพูดว่า  “ไม่นะ อย่าลอง

ยาเสพติด  และอย่ามีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน”  และไม่เคยมีการพูดคุยกัน

หรือมคี�าถามจากพ่อแม่เลยว่าลยุซ่ารู้สกึอย่างไรเกีย่วกบัเร่ืองยาเสพตดิ  และ

เรื่องการมีเพศสัมพันธ์  และเมื่อวันหนึ่ง  พ่อแม่ของลุยซ่าพบว่าเธอตั้งครรภ์  

พวกเขาก็แทบจะเป็นลม

“เราบอกเธอหลายคร้ังหลายหนแล้วเร่ืองไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ใน 

วัยเรียน” พ่อของเธอกล่าว  “เด็กคนนี้ไม่เคยฟังอะไรเลย”  แม่เธอเสริม v

มันเป็นเร่ืองที่น่าเศร้าใจเหลือเกินท่ีเราไม่ประหลาดใจเลยกับ

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น  ลุยซ่าค้นพบวิธีการที่จะแสดงให้พ่อแม่ของเธอเห็นว่า

เธอเป็นผูม้อี�านาจในการควบคมุเช่นกนั  และเนือ่งจากเธอไม่เคยได้รับอ�านาจ

นั้นเลยตลอดมาในชีวิตที่ผ่านมา  ดังนั้นเธอจึงแสดงมันออกมาด้วยหนทาง

เดียวท่ีเธอคิดว่าใช่

ศาสตร์และศิลป์ในการควบคุมลูก

การต่อกรกับลูกเร่ืองของการควบคุมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์

กับใครเลย  มันท�าให้เกิดความตึงเครียด  และท�าให้พ่อแม่และเด็กที่ควรจะ

เป็นคนรักสนัติกลบักลายเป็นนกัรบ  หลกัการ  “เลีย้งลกูด้วยรักและเหตุผล”  

สอนให้พ่อแม่ได้เรียนรู้ถึงศิลปะในการควบคุม  อะไรคือ  “ศิลปะในการ

ควบคุม”  ค�าตอบก็คือ  ให้เด็กได้มีอ�านาจในการควบคุมในเร่ืองที่คุณ 

ไม่จ�าเป็นต้องใช้มัน  เพื่อที่ว ่าคุณจะได้มีอ�านาจเมื่อถึงเวลาท่ีจ�าเป็น  

นอกจากนี้  หลักการ  “เลี้ยงลูกด้วยรักและเหตุผล”  ยังสอนให้พ่อแม่ได้

เรียนรู้ถึงศาสตร์ในการควบคุมอีกด้วย  และอะไรคือ  “ศาสตร์ในการ
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ควบคุม”  ค�าตอบก็คือ  การเปิดโอกาสให้ลูกได้มีอ�านาจบ้าง  โดยการให้

ทางเลือกแก่เขาในเร่ืองท่ีไม่ได้สร้างปัญหาให้กับคุณ

พ่อของแซมมี่ถามเขาว่า  “ลูกคิดว่าวันดี ๆ อย่างนี้  เราควร 
ไปเล่นสนุกกันท่ีสวน  หรือลูกคิดว่าไม่ควรไปเล่นที่สวน”  ตาของแซมมี่

แวววาวเป็นประกาย  เขาท�าหน้าตลก ๆ แล้วพูดข้ึนว่า  “ไปเล่นสนุกกันที่

สวนสิ  พ่อ  ถามได้”

พ่อเปิดโอกาสให้แซมมี่มีอ�านาจบ้าง  โดยเสนอทางเลือกให้กับเขา  

และแม่ก็ยินดีท่ีจะร่วมวงด้วย  “ตกลง  ทีนี้  เรามาดูกันเถอะ”  แม่เสริม  

“ลูกอยากจะให้แม่ใส่ท่ีนั่งเด็กไว้ท่ีเบาะทางซ้าย  หรือทางขวาดีล่ะ”

“ผมอยากจะนั่งข้างหน้า”  แซมมี่กล่าว

“โอว... นั่นไม่ใช่ทางเลือกจ้ะ  ถ้าอย่างนั้น  เราวางเบาะไว้ที่ข้างขวาก็

แล้วกันนะ”  และพ่อก็พูดขึ้นต่ออย่างรวดเร็วโดยไม่เปิดโอกาสให้เด็กน้อย

ได้พร�่าบ่น  “ลูกอยากจะให้พ่อขับรถให้เร็ว ๆ จนถึงความเร็วที่จ�ากัด  หรือ

ว่าลูกอยากจะให้พ่อขับช้าลงมาหน่อย”

“ผมอยากจะให้พ่อขบัเร็ว ๆ  เลย  เราจะได้ไปถงึสวนกนัอย่างรวดเร็ว”  

แซมมี่ตอบ  ใจหนึ่งเขาก็รู้สึกขุ่นเคืองที่ต้องคอยตอบค�าถามเหล่านี้  แต่อีก

ใจหนึง่เขากรู้็สกึดท่ีีได้มอี�านาจท่ีจะบอกพ่อว่าเขาอยากจะให้พ่อขบัรถอย่างไร

เมือ่พวกเขาไปถงึสวนสาธารณะ  แม่ของแซมมีก่ถ็ามขึน้ว่า  “ลกูอยาก

จะไปเล่นที่ชิงช้าก่อน  หรือว่าอยากจะไปเล่นไม้ลื่นจ๊ะ”

“ผมอยากจะเล่นชิงช้าก่อน”

“ตกลง”  พ่อของเขาพูดขึ้น  “ลูกอยากจะให้พ่อผลักชิงช้าให้  หรือว่า

ลูกอยากจะโยกชิงช้าด้วยตัวเองล่ะ”

“พ่อผลักเลย”  แซมมี่ตอบอย่างตื่นเต้น

“อยากจะให้พ่อผลักแรง ๆ  หรือ  เบา ๆ”

“เอาแรง ๆ เอาแรง ๆ”
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“ได้เลย” พ่อบอก “ลูกอยากจะตกลงมาเจ็บตัว  หรือว่าไม่อยากล่ะ”

“ไม่อยาก”  แซมมี่ตอบด้วยน�้าเสียงจริงจัง  ในขณะที่พ่อกับแม่ของ

เขาก�าลังหัวเราะ  และเขาก็เร่ิมหัวเราะขึ้นบ้าง

“เอาละ”  แม่ของแซมมี่พูดขึ้น  “ลูกบอกว่าจะไปเล่นไม้ลื่นต่อ  ลูก

อยากจะให้แม่ขึ้นไปเล่นด้วย  หรือว่าอยากให้แม่อยู่ตรงนี้และคอยดูลูก”

“แม่ดูนะ”  เขาตอบ

“ลูกอยากจะให้แม่ท�าตัวเป็นสัตว์ประหลาดและจับลูก  ตอนที่ลูกลื่น

ไถลลงมา  หรือว่าลูกอยากจะให้แม่ยืนรออยู่ตรงนี้เงียบ ๆ ล่ะ”  

สิ่งที่น่าอัศจรรย์ส�าหรับการแบ่งอ�านาจในการควบคุมให้กับเด็กก็คือ  

เราสามารถท�าตลก  และเล่นสนุกไปกับมันได้เช่นเดียวกับลูกของเรา  แม่

ของแซมมี่สังเกตว่า  พวกเขามีเวลาท่ีสวนสาธารณะนี้อีก 15 นาที  ก่อนท่ี

จะต้องไปท่ีอื่น  เธอจึงส่งสัญญาณบอกสามี

พ่อของแซมมี่  บอกกับเด็กน้อยว่า  “ได้เวลาไปแล้ว  แซมมี่”

แซมมี่ก�าลังสนุกอยู่เลย  เขายังไม่อยากจะไปจากสวนสาธารณะ  เขา

จึงร้องโอดครวญขึ้นทันที  “ผมยังไม่อยากไปนี่นา”

และนีค่อืค�าพดูของพ่อแม่ทีใ่ช้หลกัการ  “เลีย้งลกูด้วยรักและเหตผุล”  

“อ้าว  พ่อลืมให้ลูกได้เลือก  ลูกอยากจะไปกันเดี๋ยวนี้เลย  หรือว่าจะไปอีก 

15 นาที  ข้างหน้า”

ลองเดาดูซิว่าเด็กน้อยจะตอบว่าอย่างไร

“15 นาที”  เด็กน้อยตอบอย่างมีความสุข  ด้วยสีหน้าภาคภูมิใจที่มี

โอกาสเลือกได้ด้วยตัวเอง  และเมื่อครบก�าหนดเวลา  พ่อก็พูดว่า  “เอาละ

หมดเวลา 15 นาที  แล้วลูก  ไปกันเถอะ”

แซมมี่สวนขึ้นทันที  “ผมไม่อยากไป”

แม่ยิ้มและกระซิบว่า  “นี่แน่ะ แม่ให้ลูกได้เลือกตั้งหลายเร่ืองแล้ว  

ไม่ใช่หรือ ตอนนี้ถึงเวลาท่ีพ่อแม่เลือกบ้างแล้ว ขอบใจท่ีลูกเข้าใจนะ” เมื่อ

ได้ยินเช่นนี้  เด็กน้อยก็มองที่กองดินแล้วก็พูดเบา ๆ ว่า “ก็ได้  ก็ได้” v
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พ่อแม่ของแซมมี่  เปิดโอกาสให้ลูกได้มีอ�านาจในการควบคุม  โดย

ให้ลูกได้มีทางเลือกหลายต่อหลายเร่ือง  หากสังเกตให้ดี  เราจะเห็นว่า  ทาง

เลือกเหล่านี้มีข้อจ�ากัดครอบคลุมอยู่  และพ่อแม่ทั้งคู่นี้ก็ระมัดระวังที่จะให้

ทางเลอืกในเร่ืองทีจ่ะไม่สร้างปัญหาให้กบัใครบนโลกนี ้ หากเราจะลองสงัเกต

วธีิการโต้ตอบของเดก็น้อย  จะเห็นว่าพ่อแม่คู่นี้ก�าลังสะสมบัญชีลงในบัญชี

การสร้างเสริมสติปัญญาของแซมมี่  ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยเขาเม่ือโตขึ้นเป็น

วัยรุ่น  และตลอดไปในอนาคตของเขา

พ่อแม่หลายคนสร้างข้อก�าหนดเพียงแค่ไม่กี่เรื่อง   

เมื่อลูกยังเป็นเด็กวัยเตาะแตะ  และพวกเขาพยายาม 

ที่จะเพิ่มข้อจ�ากัดภายหลัง  เมื่อลูก ๆ ของเขาเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น   

แต่เมื่อถึงเวลานั้น...  มันก็สายเกินไปเสียแล้ว

พ่อแม่ที่ใช้หลักการ “เลี้ยงลูกด้วยรักและเหตุผล” จะหลีกเลี่ยง 

กับดักโดยไม่ได้รอให้ลูกโตเป็นวัยรุ่นเสียก่อนท่ีจะก�าหนดข้อจ�ากัดกับเด็ก  

ท�าไมน่ะหรือ  เพราะพวกเขาเข้าใจดว่ีา  หากเด็กมคีวามสามารถในการตดัสนิ

ใจเลือกภายในข้อจ�ากัดที่เหมาะสม  มันจะเป็นรากฐานที่ส�าคัญส�าหรับการ

ปลูกฝังความรับผิดชอบและวิจารณญาณ  และพ่อแม่กลุ่มนี้ก็ต้องการท่ีจะ

วางรากฐานดังกล่าวตั้งแต่เนิ่น ๆ  นอกจากนี้  พ่อแม่เหล่านี้ยังเข้าใจว่า  

แม้ว่าเด็ก ๆ จะแสดงออกด้วยการด้ือดึง  หรือโอดครวญท่ีพ่อแม่สร้าง

เงื่อนไขและข้อจ�ากัด  แต่ภายในจิตใจของพวกเขานั้นเรียกร้องต้องการให้

พ่อแม่ก�าหนดและบังคับใช้ข้อจ�ากัดเหล่านั้น

การเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้อ�านาจภายในขอบเขต  จะช่วยสอนเด็กให้

มีวิจารณญาณและมีความรับผิดชอบ  ลองมาดูตัวอย่างของผู้ปกครองท่าน

หนึ่งที่ใช้ทั้งวิธีการให้ทางเลือก  และการก�าหนดข้อจ�ากัดในการสอนลูกของ

เขาเร่ืองความรับผิดชอบ
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จิมมองดูลูกสาวตัวน้อยของเขาด้วยความรัก  และถามขึ้นว่า  
“ลูกรัก  ลูกจะเก็บของเล่นวันนี้  หรือจะให้พ่อเก็บ”

และเมื่อซินดี้  ลูกสาวของเขาลืมเก็บของเล่น  จิมก็เก็บของเล่นอยู่

เงียบ ๆ  และน�ามันขึ้นไปเก็บไว้บนชั้นสูงสุดของตู้เก็บของริมทางเดินในบ้าน  

พ่อแม่ที่  “เลี้ยงลูกด้วยรักและเหตุผล”  รู้ดีว่า  เด็ก ๆ จะเรียนรู้ได้อย่างดี

ที่สุดจากการรับผลกรรมจากการกระท�าของตัวเอง  โดยที่พ่อแม่หลีกเลี่ยงที่

จะว่ากล่าวตักเตือน  จิมปิดปากเงียบและคิดในใจว่า  ‘ต้องปล่อยให้ผลจาก

การกระท�าได้ท�าหน้าที่สั่งสอนลูก...  ต้องปล่อยให้ผลจากการกระท�าได้ท�า

หน้าที่สั่งสอนลูก’

วันต่อมา  ซินดี้ถามขึ้นด้วยความฉงน  “พ่อคะ  ของเล่นของหนูอยู่

ที่ไหนคะ”

จิมตอบเบา ๆ  “น่าเศร้าจริง ๆ  ลูกจ�าได้มั้ย  เมื่อวานนี้ตอนที่พ่อให้

ลูกได้เลือกว่าลูกจะเก็บของเล่นเอง  หรือว่าจะให้พ่อเก็บ”

“จ�าได้ค่ะ”  ซินดี้ตอบ

“ทายดูสิ  ว่าเกิดอะไรขึ้น”

“พ่อเอามันไปเก็บ”  เด็กน้อยโอดครวญ

จิมพยักหน้าเบา ๆ และกระซิบว่า  “ใช่  ลูกพร้อมท่ีจะเล่นกับมันอีก  

ในวันพรุ่งนี้  หรือว่าวันมะรืน”

ซินดี้ร้อง  “วันนี้ค่ะ  หนูต้องการจะเล่นของเล่นพวกนั้น  ในวันนี้”

จิมตอบ  “วันนี้  ไม่ได้เป็นหนึ่งในทางเลือก  ลูกจะหยุดตะโกนใส่พ่อ  

หรือลูกอยากจะไปฝึกสงบจิตสงบใจอยู่คนเดียวเงียบ ๆ ในห้อง”

ซินดีห้ยดุตะโกน  และเร่ิมร้องไห้สะอกึสะอืน้เบา ๆ  จิมมองดลูกู  และ

ถามว่า  “ลูกอยากจะให้พ่อกอด  หรือไม่อยากให้กอด”

ซินดี้เงยหน้ามองพ่อ  และตอบเบา ๆ ว่า  “กอดค่ะ”

และในวันต่อมา  ของเล่นของซินดีก้ป็รากฏตวัขึน้ส�าหรับบทเรียนการ  

“เลี้ยงลูกด้วยรักและเหตุผล”  ขั้นต่อไป  ขณะที่ซินดี้เล่นของเล่นอยู่ดี ๆ 
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เธอกถ็กูเบ่ียงเบนความสนใจด้วยรายการโทรทัศน์รายการโปรดของเธอ  เมือ่

จิมเดินผ่านมาเห็น  เขาถามลูกว่า  “ซินดี้  วันนี้ลูกจะเก็บของเล่นเองหรือว่า

จะให้พ่อเก็บให้”

ซินดี้วิ่งมาที่กองของเล่นของเธอแล้วเก็บมันใส่ในตะกร้า  จิมอด 

ไม่ได้ท่ีจะถามลูกว่า  “ท�าไมลูกถึงเก็บเองล่ะ  ไม่ให้พ่อเก็บให้แล้วหรือ”

“พ่อก็รู้นี่”  เธอตอบ “ว่าหนูอยากเล่นของเล่นนี้อีกในวันพรุ่งนี้” v

หลักการข้อท่ี 3  
แสดง  “ความเห็นอกเห็นใจ”  และปล่อยให้ลูกได้  “เรียนรู้
ผลจากการกระท�าของตัวเอง”

มีทฤษฎทีางจิตวทิยาหลายทฤษฎทีีแ่สดงให้เห็นถงึบทบาทของความ

ยากล�าบากที่มีผลต่อการเรียนรู้  ทฤษฎีเหล่านั้นช้ีให้เห็นว่า  มนุษย์มี

สัญชาตญาณที่จะหลีกหนีความยากล�าบาก ซ่ึงมันก็สมเหตุสมผลดี คนปกติ

โดยทั่วไปเมื่อต้องเจ็บปวดเพราะเผลอไปจับเตาร้อน ๆ เขาก็จะจับเตาเวลา

ร้อน ๆ นั้นเพียงคร้ังเดียว เพราะเขาได้เรียนรู้แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรท�า  

และคณุกค็งเคยมปีระสบการณ์ว่าเมือ่เราได้รับบาดเจ็บ  เรากจ็ะเปลีย่นแปลง

พฤติกรรมบางอย่างได้ ในท�านองเดียวกัน พ่อแม่ท่ีใช้หลักการ  “เลี้ยงลูก

ด้วยรักและเหตุผล”  รู้ดีว่า  ความเจ็บปวดจากการเลือกทางเดินท่ีผิด  จะ

ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ท่ีจะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดไม่ให้เกิดขึ้นซ�้าสอง  และ

พ่อแม่เหล่านี้ก็รู้ดีว่า เด็กจะเรียนรู้ได้ ก็ต่อเมื่อพ่อแม่ยอมให้ผลกรรมที่เกิด

ขึ้นนั้นอุบัติขึ้นด้วยความรักและความเข้าใจ  พ่อแม่ท่ีใช้หลักการ  “เลี้ยงลูก

ด้วยรักและเหตุผล”  ถึงแม้ว่าจะเข้มงวดกับลูก  แต่ในขณะเดียวกัน  พวก

เขาก็จะแสดงออกกับลูกด้วยความรัก  

เรียนรู้ที่จะเห็นผลในตอนที่เขายังเป็นเด็กดีกว่า

พ่อแม่ท่ีใช้หลักการ  “เลี้ยงลูกด้วยรักและเหตุผล”  มักจะช่ืนชอบ

เวลาที่ลูกท�าความผิด  ท�าไมน่ะหรือ  นั่นเป็นเพราะว่าราคาของความ 
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ผิดพลาดซึ่งเกิดข้ึนในขณะที่ลูกยังเล็กนั้น  มันยังน้อยนัก  เม่ือเทียบกับ

ราคาของบทเรียนที่เกิดจากความผิดพลาดเมื่อเด็กเป็นวัยรุ่น  บทเรียน 

จากการที่เด็กใช้จ่ายเงินค่าขนมเกินตัวเมื่อตอนท่ีเขาอายุ 5 ขวบ  ย่อมน้อย

กว่าเมื่อเขาใช้จ่ายเงินเกินตัวเมื่ออายุ 21 ปี และราคาของบทเรียนจากการท่ี

เดก็ขบัรถจักรยาน 3 ล้อ  อย่างไม่ระมดัระวงั  อาจจะเป็นแค่เพยีงแผลถลอก

ที่หัวเข่า  แต่ราคาของการขับรถชนจนพังยับเยินเมื่ออายุ 16 นั้น  หมายถึง

ชีวิตท้ังชีวิตของเขาเลยทีเดียว

พ่อแม่ที่  “เลี้ยงลูกด้วยรักและเหตุผล”  เช่ือว่าเด็กจะเสียโอกาส

อย่างมากถ้าไม่ได้รับอนุญาตให้ท�าความผิด  เพราะเด็กจะเรียนรู้จากความ

ผิดพลาดได้มากมายเม่ือผลกระทบจากความผิดพลาดของเขานั้นยังเป็น

เพียงสิ่งเล็กน้อย  และราคาของมันยังไม่หนักหนาสาหัสที่จะต้องจ่ายไป

สตีฟ  พ่อของโรเบิร์ต  ไม่ได้ไปตกปลามานานแล้ว  และเขาก็
ตั้งหน้าตั้งตารอท่ีจะได้เดินทางไปตกปลาในวันนี้  ส�าหรับหนนี้  สตีฟพา

ลูกชายไปด้วย  ซ่ึงมันจะเป็นการเดินทางไปตกปลาเป็นคร้ังแรกในชีวิตของ

เด็กน้อย  เขาทั้งคู่รู้สึกต่ืนเต้นน่าดู  อย่างไรก็ตาม  เมื่อพวกเขาออกเดินทาง

ไปได้สักชั่วโมง  โรเบิร์ตก็เร่ิมงอแง  ซ่ึงมันยังไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โต  แต่

ก็ก�าลังคุกรุ่นอยู่

โรเบิร์ตเร่ิมโอดครวญ  “ผมไม่อยากจะไปตกปลาแล้ว  มันน่าเบ่ือ  

แล้วมันก็หนาวด้วย”

“เอาน่า”  สตีฟเอ่ยขึ้น  “ลองกันดูสักตั้งนะ  แล้วเราก็ขับรถมากันตั้ง

ไกลแล้ว”  เขาท้ังสองปักหลักกันท่ีฝั่งทะเลสาบท่ียังไม่ลึกมาก  และลุยน�้าลง

ไป  ซ่ึงมีระดับน�้าสูงประมาณ 1 ฟุต  บริเวณนั้นมีแผ่นหินท่ีมีต้นมอสข้ึน

ปกคลุมอยู่ค่อนข้างเรียบและไม่ได้สูงมากยื่นออกไปในผืนน�้า

เมือ่สตฟีเงยหน้าขึน้มาอกีที  เขากเ็ห็นโรเบิร์ตก�าลงัจะปีนขึน้ไปบนหนิ

ก้อนหนึ่ง  เขาบอกกับตัวเองว่า  ‘ฉันควรจะเตือนลูก  และบอกให้เขาลงมา

จากหินก้อนนั้น  ฉันว่าเขาจะต้องพลัดตกลงมาแน่’
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แล้วถ้าพ่อแม่ที่  “เลี้ยงลูกด้วยรักและเหตุผล”  ล่ะ  จะท�าอย่างไร  

ค�าถามข้อแรกท่ีจ�าเป็นคือ  “ลูกของฉันจะได้รับบาดเจ็บจากข้อผิดพลาดที่

เขาก�าลังจะก่อขึ้นหรือไม่”  สตีฟประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็ว  “ท่ีพื้นน�้า

นี่เป็นผืนทราย  มันไม่ได้ลึกมาก  แต่ลูกคงจะหนาวแน่”  ค�าถามข้อท่ี 2  

ที่พ่อแม่ต้องถามตัวเองคือ  “แล้วเด็กจะได้เรียนรู้อะไรจากผลของการ 

กระท�าคร้ังนี้”  สตีฟคิด  “เขาคงจะไม่ท�ามันอีกต่อไป”

และไม่กี่วินาทีต่อมาสตีฟก็ได้ยินเสียงน�้าตูมใหญ่ เมื่อเขาหันดูก็เห็น

ว่าโรเบิร์ตก�าลังพยายามกระโดดตัวลอยขึ้นจากน�้าและลุยมาทางเขา  “พ่อ

ครับ” โรเบิร์ตร้องไห้ “พ่อไม่ได้บอกผมเลยว่าหินนั้นมันลื่นเวลาที่เปียกน�้า”

สตีฟถามลูกกลับด้วยน�้าเสียงที่อบอุ่นและแสดงถึงความเสียใจใน

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น  “แล้วลูกคิดว่ายังไงล่ะ”

“ผมว่า  มันลื่นมากเลย”  เด็กน้อยตอบพ่อ  ในขณะที่พ่อดึงผ้าเช็ดตัว

ออกมาจากเป้สะพายและน�าผ้าเช็ดตัวมาห่มคลุมให้ลูก

“ถูกของลูก” สตีฟพูด “ลูกเป็นเด็กที่ฉลาดมากเลย ลูกรู้ใช่มั้ย” v

คุณคิดว่าสตีฟช่วยท�าให้โรเบิร์ตมีความเชื่อมั่นในตัวเองโดยการ

ปล่อยให้ลูกพบด้วยตัวเองว่าหินนั้นลื่นหรือไม่ ถูกต้องที่สุด เพราะโรเบิร์ต 

รู้ดีว่าเขาก�าลังเรียนรู้บทเรียนที่จ�าเป็น  คุณคิดว่าสตีฟสนุกท่ีเห็นลูกตกน�้า

หรือ  เปล่าเลย  แต่เขาปล่อยให้มันเกิดขึ้นเพราะเขารู้ดีว่ามันเป็นโอกาสดีท่ี

จะท�าให้ลูกได้เรียนรู้  คุณคิดว่าเมื่อทั้งสองมาตกปลากันอีก  เด็กน้อยจะ

ระวังมากขึ้นหรือไม่  แน่นอนที่สุด  และเมื่อโรเบิร์ตโตข้ึนเขาก็รักที่จะออก

ไปตกปลากับพ่อ  และบางคร้ังเขาก็จะเตือนพ่อให้คอยระวังตัวด้วยซ�้าไป

พ่อแม่ที่  “เลี้ยงลูกด้วยรักและเหตุผล”  มองความผิดพลาดของลูก

ด้วยความรู้สึกที่ดี  แทนท่ีพวกเขาจะโกรธเกร้ียวหรือหงุดหงิดอารมณ์เสีย  

พวกเขาเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะท�าให้ลูกได้คิด  พวกเขาตั้งค�าถาม   

รอฟังค�าตอบ  และเก็บสะสมบัญชีแห่งการบ่มเพาะสติปัญญาให้กับลูก 

วันละเล็กวันละน้อย
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เป็นที่น่าเสียดายที่พ่อแม่บางคนหาทางลัด  หรือไม่ก็ท�าลายคุณค่าที่

ลูกจะได้เรียนรู้หลังจากการท�าความผิด  ยังไงน่ะหรือ  ก็ด้วยการท่ีพร�่าบ่น  

หรือเทศนาสั่งสอนลูกด้วยอารมณ์โกรธเกรี้ยว  คุณคิดว่าเด็กน้อยโรเบิร์ตจะ

เรียนรู้ว่าหินนั้นลื่นหรือไม่  ถ้าพ่อบอกกับเขาว่า  “เห็นมั้ย  นี่คือสิ่งที่ลูกจะ

ได้รับ  พ่อหวังว่าลูกคงจะได้รับบทเรียนบ้างนะ”

ท�าไมความโกรธ จึงขัดขวางกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก

สมองของมนุษย์ทุกคนนั้น  จะมีสัญชาตญาณการเอาตัวรอดด้วย

กันทุกคน  และปฏิกิริยาตอบสนองของเราท่ีเกิดขึ้นเมื่อมีภยันตรายเข้ามาก็

จะมีอยู่ 2 ทาง  คือ  ต่อสู้ป้องกันตัวเอง  หรือ  หนีเพื่อเอาตัวรอด  และ

เมือ่เราแสดงอาการโกรธเกร้ียวหรือโมโหกบัการกระท�าของลกู  เราก�าลงัท�าให้

สมองของลูกสั่งการว่าเขาก�าลังอยู่ในอันตราย  ความนึกคิดของลูกก็จะวน

เวียนอยู่กับการหาทางเอาตัวรอด  หรือในบางคร้ังก็ถึงข้ันคิดแก้แค้นเอาคืน  

แทนที่เขาจะมีโอกาสได้ใช้ความคิดเพื่อเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เพิ่งเกิด

ขึ้น  และตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดขึ้นในอนาคต

ทุกครั้งที่พ่อแม่แสดงความเห็นอกเห็นใจ  สมองของลูกก็จะ 

เข้าสู่ระบบการใช้เหตุผล  และเมื่อใดก็ตามที่เราแสดงอาการโกรธหรือข่มขู่   

สมองส่วนการใช้เหตุผลก็จะถูกปิดกั้น  การแสดงออกถึงความเห็นใจ   

จะสามารถท�าให้ใจของลูกเปิดกว้างขึ้นเพื่อการเรียนรู้ได้ดีกว่ามาก

เมื่อลูกได้รับรู้ถึงความรัก  ความปรารถนาดี  และความเห็นอก

เห็นใจจากพ่อแม่ก่อนที่เขาจะได้รับผลกรรมของการกระท�า  ลูกจะไม่อยู่

ในสภาวะท่ีต้องหนีหรือต่อสู ้ป้องกันตัวเองอีกต่อไป  และจะไม่กลัวที ่

จะเรียนรู้ผลจากการกระท�าของตนเอง  เด็กที่เติบโตมาในบรรยากาศการ 

เลี้ยงดูเช่นนี้มักจะไม่โยนความผิดให้ผู้อื่น  แต่จะเกิดจิตส�านึกอันดีท่ีจะหัด

ไตร่ตรองด้วยตนเองว่า  การตัดสินใจคร้ังต่อไปของเขาจะส่งผลอย่างไรต่อ

ชีวิต  และรู้จักคิดทบทวนว่าทางเลือกไหนที่เป็นทางท่ีชาญฉลาดที่สุด  ถ้าจะ

เปรียบผลของการกระท�าเหมือนยาขมที่เด็กต้องทานเพื่อรักษาหรือแก้ไข
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