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 -  สิ่  ง  ดี ๆ  จ  า  ก  ผู  ใ  ห  สู  ผู  รั  บ  -  

ผูที่มอบหนังสือเลมนี้ใหแดทาน  คือผูที่มีความเอาใจใสและปรารถนาแต
สิ่งที่ดีที่สุด  จึงไดมอบหนังสือเลมนี้ที่จะชวยใหทานไดมีแนวทางในการพูดกับลูก

วัยรุน  โดยไมทำรายความเปนตัวตนและจิตใจของเขา  เพื่อทำใหเขายอมรับ  

ไมทะเลาะหรือตอตานคุณ  และอยูรวมกันอยางเขาอกเขาใจ 

นี่คือสิ่งที่คนพิเศษผูที่รักและหวงใยในตัวทานไดมอบหนังสือเลมนี้ ให  

เพียงเพื่อตองการใหคนที่ทานรักและหวงใย  มีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป 

เพราะหนังสือดีเลมนี้  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราใหดีขึ้นได 

   

การมอบหนังสือดีแกผูที่ทานรักและหวงใย  เปนการเพิ่มสิ่งดีใหกับตนเองและผูไดรับ 
สำหรับผูรับนั้น เมื่อทานไดรับหนังสือดีเลมนี้ ขอใหตอบแทนสิ่งดีๆ คืนแกผูใหดวยการอานใหจบ 
1 ครั้ง  และใหผูอื่นยืมอาน 1 ครั้ง เพราะเทากับทานไดชวยใหคนรอบขางและตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้น 

 

TO

FROM



 วิธีพูดกับลูกวัยรุน  โดยไมทำรายตัวตนและจิตใจของเขา   โดย ดร.เฮม จีนอตต 

ดร.เฮม จีนอตต  (Dr. Haim Ginott)  สำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกที่ Columbia University ทานเปนจิตแพทย นักจิตวิทยา

เด็กและผูใหการศึกษาแกพอแมที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้เคยดำรงตำแหนง

รองศาสตราจารยดานจิตวิทยาสถาบันบัณฑิตศึกษาที่ New York 

University และ Adelphi University ทานมีผลงานหนังสือที่เกี่ยวของกับ

การพัฒนาเด็กที่ไดรับการยกยองวาเปนหนังสือเพื่อการพัฒนาตนเองที่

ยอดเยี่ยมอีกทั้งไดรับการตีพิมพในประเทศตางๆ ทั่วโลกกวา 30 ภาษา 

ดร.จีนอตต  ไดเริ่มจัดอบรมใหความรูแกพอแมเพื่อชวยใหเขาใจ

ถึงความรูสึกของตัวเอง  และเขาใจในความรูสึกของลูกๆ  สอนใหเรียนรู

ที่จะปลูกจิตสำนึกและสรางระเบียบวินัยใหกับเด็ก  โดยไมทำใหเด็กรูสึก

ตอยต่ำ วิจารณโดยไมทำรายจิตใจ  ชมเชยโดยที่ไมมีการพิพากษา  

แสดงความโกรธโดยไมทำใหเด็กเจ็บช้ำน้ำใจ  และยอมรับในความรูสึก

และความคิดเห็นของลูกโดยที่ไมโตแยง  รวมถึงวิธีการพูดที่ทำใหเด็กๆ  

เรียนรูที่จะเชื่อในศักยภาพของตนเองและพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง 

ทานเสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน คศ. 1973 เมื่ออายุได 51 ป 

ผลงานที่ไดรับการยกยองของทานคือ  Between Parent & Child (แปล

เปนภาษาไทยแลวชื่อ วิธีพูดกับลูก โดยไมทำรายจิตใจของเขา) 

Between Parent & Teenager (หนังสือเลมนี้) และ Teacher & Child  

(กำลังดำเนินการแปล)  เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางทั่วโลก   

เกี่ยวกับผูเขียน 



  

คงมีนอยครอบครัวนักที่พอแมกับลูกวัยรุนจะไมมีปญหากัน  

ดร.เฮม จีนอตต  กลาววา  “พอแมที่ฉลาดจะรูวาการทะเลาะกับ

ลูกวัยรุนนั้น  เสมือนการพายเรือสูกับกระแสน้ำ  มีแตจะนำหายนะ

มาให  เวลาที่พอแมโกรธอาจจะใชคำพูดที่ไมตั้งใจทำใหเขารูสึกโง

หรือความคิดไมเขาทา  ซึ่งอาจทำรายตัวตนและจิตใจจนทำใหเขา 

ไมรูจักคุณคาของตัวเอง  และยังลามไปถึงการไมรูจักคุณคาของ

คนอื่นอีกดวย  และที่เลวรายกวานั้นคือ  สักวันหนึ่งเขาจะคิดวาตัว

เขาเองเปนเชนนั้นจริงๆ ” เนื่องจากวัยรุนเปนวัยแหงความสับสน

และเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิตที่ตองกาวจากเด็กไปสูผูใหญที่มี

คุณภาพในอนาคต  ดังนั้นจึงมีความสำคัญอยางยิ่งที่พอแมจะตอง

ประคับประคองชีวิตของลูกใหผานพนวัยนี้ใหดีที่สุดดวยวิธีการที่ดี

เพื่อไมทำใหมีการทำรายจิตใจหรือทะเลาะเบาะแวงกันในครอบครัว  

หนังสือ “วิธีพูดกับลูกวัยรุน  โดยไมทำรายตัวตนและจิตใจ

ของเขา...” เลมนี้เขียนโดย  ดร.เฮม จีนอตต ผูเขียนหนังสือขายดี 

“วิธีพูดกับลูก” เปนหนังสือที่จะชวยใหพอแมไดมีวิธีพูดในการไม

ทำรายตัวตนและรายจิตใจของลูกวัยรุน  และทำใหทุกคนอยูรวม

กันไดโดยเคารพสิทธิของกันและกัน 

สำนักพิมพ  บี มีเดีย  มีความภูมิใจที่ไดนำเสนอ  หนังสือดี  

เลมนี้  ซึ่งจะชวยใหพอแมทุกคนมีทักษะวิธีการที่ดีในการพูดกับ

วัยรุน  เพื่อชวยทำใหชีวิตอนาคตของเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

ขึ้นไดตลอดไป 

เพราะหนังสือดีเลมนี้ เปลี่ยนแปลงชีวิตวัยรุนใหดีขึ้นได 

หมายเหตุบรรณาธิการ 

สมชัย  เบญจมิตร 
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บทนำ 

และแลววันนั้นก็มาถึง  วันที่พอแมรับรูวา “ลูกของเราไมใช

เด็กอีกตอไปแลว”  มันเปนชวงเวลาที่นำมาทั้งความสุข  และ

ความกลัวอยางสูงสุดใหกับพอแม  ชางเปนชวงเวลาที่แสนจะมี

ความสุขที่ไดเห็นลูกของเราเติบโตขึ้นจากเด็กเขาสูวัยรุน  แตก็เปน

ชวงเวลาที่ทำใหเราตองคิดหนักไปดวย   

เรากังวลวาจะทำอยางไรจึงจะดูแลปกปองลูกจากปญหา 

ตางๆ  เพราะเราไมสามารถจะอยูชวยลูกไดตลอดเวลาอีกตอไป  

ไมสามารถจะปกปองลูกจากอันตรายตางๆ ไดอีกดังเชนเคย จากนี้

ไปลูกตองเผชิญปญหาตางๆ ดวยตัวของเขาเอง  โดยที่ไมมีเรา

คอยชวยเหลืออีกตอไป   

แนนอนเหลือเกินวาวัยนี้เปนวัยที่นำมาซึ่งปญหาและความ

ขัดแยงตอทั้งตัววัยรุนเองและพอแม  เพราะพอแมยังคงตองการให

ลูกตองการและพึ่งพาพวกเขาตอไป  แตลูกผูซึ่งเปนวัยรุนอยูในชวง

ที่ไมตองการพอแม  ปญหาตางๆ จึงเกิดขึ้นตามมา  เราผูซึ่งเปน

พอแมรับรูถึงปญหาไดตลอดเวลา  แมในระหวางที่กำลังชวยใหลูก

ที่เรารักแสนรักเติบโตและอยูไดโดยที่ไมตองพึง่พาพอแมอีกตอไป  

ที่จริงแลวพอแมสามารถทำใหชวงเวลานี้เปนชวงเวลาที่ดี

ที่สุดได  การปลอยลูกๆ ใหเปนอิสระทั้งๆ ที่เราอยากจะยึดติดกับ

พวกเขาตลอดไปนั้น  จะตองอาศัยความรักและความเขาใจอยาง

มากจากพอแม  และพอแมเทานั้นที่จะสามารถรับมือกับความสุข

ปนเศราแบบนี้ได 

           เฮม จีนอตต 

 



 

“เ มื่ อ ย า มที่ เ กิ ด ปญห ากั บ ลู ก วั ย รุ น    

เราตองรับรูวา  ‘ลูกของเราไม ใช เด็กอีกตอไปแลว’ 

เขายอมมีตัวตน  และมีความเปนตัวของตัวเอง 

พอแมที่ฉลาดจะรูวาการทะเลาะกับลูกวัยรุนนั้น 

เสมือนการพายเรือสูกับกระแสน้ำ  มีแตจะนำหายนะมาให 

เวลาที่พอแมโกรธ  เราอาจพลั้งปากพูดตอวารุนแรงออกไป 

ซึ่งทำใหเกิดการตอตาน  หรือทะเลาะเบาะแวงรุนแรง 

คำพูดที่ไมตั้งใจอาจทำใหเขารูสึกวาตัวเองนั้นโง 

หรือความคิดไมเขาทา  ซึ่งอาจทำรายตัวตนและจิตใจของเขา 

ผลที่ตามมานั้นบางครั้งรายแรงมาก 

พวกเขาจะโกรธตัวเองและลามไปตอวาคนอื่นตอ 

จะคิดวาตัวเองไมมีคา  หรือไมรูจักคุณคาของคนอื่นอีกดวย 

และสิ่ งที่ เ ลวร ายยิ่ งกว านั้ นก็คื อ 

สักวันหนึ่ง  เขาจะคิดวาตัวเองเปนเชนนั้นจริงๆ “ 

วิธีพูดกับลูกวัยรุน
โดยไมทำรายตัวตน และจิตใจของเขา
และทำใหเขาอยูรวมกับคุณได โดยไมทะเลาะหรือตอตานคุณ
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เกี่ยวกับผูแปล - ศรีสุชา พิศาลบุตร แมคเคบบ 

ศรีสุชา  พิศาลบุตร  แมคเคบบ  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

จากคณะศิลปศาสตร (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  และระดับ

ปริญญาโทจาก  University of Illinois at Urbana-Champaign  
ทางการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง  (TESL)  หลังจบการศึกษาเขารับ

ราชการเปนอาจารยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ปจจุบันพำนักอยูกับสามีและ

ลูกสาว 2 คน  ที่เมืองอเล็กซานเดรีย  รัฐเวอรจิเนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ศรีสุชาและสามีเปนคนรุนใหมที่มีเปาหมายในการดูแลอบรมสั่งสอน

ลูกใหเปนคนที่มีคุณภาพ  จึงสนใจเผยแพรหนังสือเลมนี้ใหคนไทยไดอาน  

และนำไปประยุกตใชในการดูแลลูก  เพื่อสรางอนาคตที่ดีและใหเปนคนที่มี

คุณภาพของสังคมไทยตอไป  ผลงานแปลของเธอนอกจากหนังสืือเลมนี้คือ  
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1 
ความแตกตางระหวาง 

พวกเขากับพวกเรา 

 

 

 

ความเปนหวงของเรา 

กับความตองการของลูกวัยรุน 

แมของแอนดี้  กลาววา :  

  “ฉันก็แคอยากใหแอนดี้มีความสุขและมีความมั่นใจใน

ตัวเองเทานั้น” 

แต  แอนดี้  วัยรุนอายุ  14  ป  กลาววา :   

 “ผมอยากใหแมเลิกพูดถึงความสุขของผมซะที  ตัว

แมนั่นแหละที่ทำใหชีวิตผมแยมากๆ ผมจะบาตาย

กับเสียงบนวาหวงนั่นหวงนี่ของแมอยูแลว!” 

“วัยรุนตองการที่จะทำอะไรดวยตัวเอง  ไมตองการคำสั่งจากพอแม   

พวกเขาเหมือนคนที่มาขอกูเงิน  แตอยากจะตัดสินเรื่องการใชเงินกู

กอนนั้นดวยตัวเอง  ไมวาพอแมผูเปนผูใหเงินกูจะดีแสนดีแคไหน   

ลูกวัยรุนผูเปนคนกูก็ไมอยากจะรับฟงความเหน็ใดๆ ทั้งสิ้น” 
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แมของจอยกลาววา :   

 “ฉันมีลูกอยูแคคนเดียว  ฉันแทบจะบาตายตอนที่ลูก

ออกจากบานไปเรียนมหาวิทยาลัยที่รัฐอื่น  ลูกยังเด็ก

เกินไป  และฉันก็คิดถึงลูกมากดวย” 

แต  จอย  วัยรุนอายุ  18  ป  กลาววา :   

 “แมเขาอยากจะใชชีวิตแทนฉันซะเหลือเกิน  ถาแม

หายใจแทนไดแมคงจะทำแลวละ แมคงคิดวาฉัน

ออนตอโลกและถาไมอยูชวยดูแล  ฉันคงจะมีชีวิต

อยูไมได  ฉันอยากใหแมปลอยใหฉันใชชีวิตอิสระ

ของฉันบาง” 

พอของอารโนลดกลาววา :   

 “ผมจะทำทุกอยางเพื่อใหลูกประสบความสำเร็จใน

ชีวิตใหได” 

แต  อารโนลด  วัยรุนอายุ  16  ป  กลาววา :   

 “ผมเบื่อและรำคาญคำแนะนำของพอเหลือเกิน  พอ

พูดถึงแตอนาคตผม ในขณะที่ทำลายปจจุบันของผม

ไปพรอมกัน  ผมไมมีความมั่นใจในตัวเองเอาซะเลย 

ผมรูสึกเหมือนไอขี้แพที่ทำอะไรก็ไมสำเร็จซักอยาง” 

ความกลัวของเรา   

กับความรูสึกของลูกวัยรุน 

แมของเลนนารดกลาววา :   

 “ฉันเปนหวงลูกชายเหลือเกิน  ลูกเปนเด็กปวยงาย  

แตไมคอยดูแลตัวเองเลย” 
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แต  เลนนารด  วัยรุนอายุ  16  ป  กลาววา :   

 “ผมเบื่อแมเหลือเกินเวลาที่แมชอบทำตัวเหมือนเปน

หมอ  นาเหนื่อยแทนแมจริงๆ  ถาแมไดยินเสียง

ผมไอหรือสั่งน้ำมูกละก็  ไมวาจะอยูไกลแคไหน  

เปนตองวิ่งผลุนผลันมาหาผม  ถาผมจามอยูในหอง

ใตดิน  ก็อุตสาหวิ่งมาอยางเร็ว  แมวาจะอยูไกลถึง

หองใตหลังคา  แมจะเขามาประชิดตัวผม แลวพูดวา 

 - ‘เปนยังไงบางลูก’ 

 - ‘เปนอะไรลูก  เปนหวัดหรือเปลา’ 

 - ‘ไหนใหแมดูหนอยซิ’ 

 - ‘ลูกเนี่ย  ไมดูแลสุขภาพตัวเองเลยนะ’   

 - ‘ลูกไมนากลับบานดึกๆ ดื่นๆ เลย’ 

 ผมเบื่อกับเสียงของแมมากๆ ผมคิดวาผมควรจะมี

สิทธิจามโดยไมตองอธิบายวาทำไมผมถึงจาม!” 

แมของแอนโทนี่ทั้งโกรธและเสียใจ : 

 “ลูกชายของฉันกำลังจะออกไปงานปารตี้  ฉันพูดวา  

‘เที่ยวใหสนุกนะลูก  ทำตัวดีๆ ดวย’  แตลูกมองฉัน

เหมือนกับวาเขาถูกฉันตอวาแรงๆ แลวพูดเสียงเย็น

ชาวา  ‘อยามาบอกวาผมตองทำอะไรนะ’  ฉันไม

สามารถแมแตจะทักทายลูกไดเลย  ลูกคิดวาฉันเปน

ใครกัน  เปนศัตรูของเขาอยางนั้นหรือ” 

แต  แอนโทนี่  อายุ  15  ป  กลับกลาววา :   

 “ผมรำคาญแมมาก แมทำเหมือนวาผมยังเปนเด็ก”   
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 - ‘ทำตัวดีๆ นะลูก’ 

 - ‘ยืนใหตัวตรงๆ สิ’ 

 - ‘อยาเดินลากเทาอยางนั้น’ 

 - ‘ใชผาเช็ดปากดวย...’ 

 - ‘อยาทานซุปเสียงดังสิ’ 

แตผมอยากใหแมเลิกทำตัวเปนคนเจาระเบียบเจากี้เจาการ

กับผมเหลือเกิน” 

 

แลวมันเปนไปไดหรือไม 

ที่ เราและลูกวัยรุนจะอยูรวมกันอยางสันติ 

ทุกคนคงเขาใจดีวาพอแมตางหวังดีกับลูกๆ พอแมลวนแต
อยากใหลูกมีความสุข  มีสุขภาพแข็งแรงและมีความปลอดภัย  

แตความพยายามของพอแมกลับไมไดรับการตอบรับที่ดีจากลูก

วัยรุน  กลับกลายเปนการทำคุณบูชาโทษ  ความรักที่พอแมมอบ

ใหนั้น  ลูกๆ กลับไมตองการ   

วัยรุนไมตองการความสนใจหรือคำแนะนำจากผูใหญ  พวก

เขาพยายามแสดงวาตัวเองโตแลว ไมตองพึ่งผูใหญ  และอยูได

ดวยตนเอง  วัยรุนตองการที่จะทำอะไรดวยตัวเอง  ไมตองการ 

คำสั่งจากพอแม  พวกเขาเหมือนคนที่มาขอกูเงิน  แตอยากจะ

ตัดสินเรื่องการใชเงินกูกอนนั้นดวยตัวเอง  ไมวาพอแมผูเปนผูให

เงินกูจะดีแสนดีแคไหน  ลูกวัยรุนผูเปนคนกู  ก็ไมอยากจะรับฟง

ความเห็นใดๆ ท้ังสิ้น 
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การชวยเหลือถูกมองวาเปนการเขามายุงวุนวาย  ความ

หวงใยกลายเปนการทำเหมือนพวกเขาเปนเด็กเล็กๆ  คำแนะนำถูก

มองวาเปนการออกคำสั่ง  ถึงแมวัยรุนจะยังขยาดกลัวกับการมี

อิสระ  แตก็กลับอยากไดมันอยางมากเสียเหลือเกิน  ซึ่งใครก็ตาม

ที่มาขัดขวางอิสระของพวกเขา  ก็จะถูกมองวาเปนศัตรูไปหมด 

พอแมที่มีลูกวัยรุนจึงตองเผชิญปญหาที่ยุงยากใจ  แลวเรา

จะชวยเหลือลูกอยางไรเมื่อลูกไมตองการความชวยเหลือจากเรา  

จะชี้แนะลูกอยางไรเมื่อลูกไมตองการคำชี้แนะจากเรา  จะคุยกับ

ลูกอยางไรเมื่อลูกกลับเห็นวาการพูดคุยนั้นเปนการจับผิดกัน ! 

พอของ เอลวิน  อายุ  15  ป  กลาววา :   
 “ความสัมพันธระหวางผมกับลูกเปนเรื่องที่ทำใหผม

ช้ำใจมาก ผมพยายามเปนเพื่อนของเขา แตเขากลับ

เห็นผมเปนศัตรู  ผมอยากใหเขามีความเคารพผม

บาง  แตเขากลับเหยียดหยามและไมเคารพผมเลย”  

แลวคุณวาลูกวัยรุนกับพอแม  จะอยูรวมกันอยางสันติได 

หรือไม  คำตอบคือ  “ได”  แตภายใตขอตกลงและวิธีการตางๆ ที่

เราจะเสนอในหนังสือเลมนี้  

หนังสือเลมนี้จะชวยสรางสันติสุข 

ภายในครอบครัวและความสัมพันธระหวางกัน   

ซึ่งเราจะกลาวถึงวิธีที่จะทำใหพอแมและลูกวัยรุน 

ใหอยูรวมกันได โดยไมทำรายจิตใจกัน 

มีความสุข และเคารพสิทธิของกันและกัน 
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เมื่อลูกวัยรุนตอตานคุณ 

 

 

 

 

 

วัยรุนสวนใหญ 

จะรับรูไดวาอะไรที่ทำความรำคาญใจใหกับพอแมของเขา 

ถาพอแมชอบความเปนระเบียบเรียบรอย  ลูกวัยรุนจะเปน

คนชุยๆ ปลอยหองรก  ทิ้งเสื้อผากระจัดกระจาย  ผมก็จะดูยาว

ยุงเหยิงหรือหวีไมเรียบรอย  ถาพอแมอยากใหพวกเขามีมารยาท

ดี  ลูกวัยรุนจะพูดแทรก  หรือใชคำหยาบคาย  หรือแสดงกริยาไม

สุภาพออกมาตอหนาพอแม   

ถาพอแมชอบการใชภาษาที่ถูกหลักไวยากรณ  ลูกวัยรุนจะ

ใชคำแสลง  ถาพอแมชอบความสงบ  ลูกวัยรุนจะเถียงเสียงดังกับ

เพื่อนบาน  แกลงหมา  หรือแกลงลูกหมาดวย   

“วัยรุนไมตองการพึ่งพาคนอื่นอีกตอไป  ยิ่งพอแมทำใหพวกเขาเห็น

วาเขาพึ่งพาตัวเองไดมากเทาใด  พวกเขาก็จะตอตานพอแมนอยลง   

พอแมที่ฉลาดจะทำตัวหางจากลูกวัยรุนมากขึ้น  พวกเขาจะเฝามอง

ลูกอยางเขาใจและเห็นอกเห็นใจ  และจะพยายามไมเขาไป 

กาวกายเรื่องของลูกบอยนัก  พวกเขาจะปลอยใหลูกเลือกตัดสินใจ 

แล ะ ใ ช ค ว ามส าม า รถขอ งตั ว เ อ ง ” 
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ถาพอแมชอบการอานหนังสือดีๆ มีสาระ  ลูกวัยรุนก็จะอาน

แตหนังสือการตูนไรสาระ  และถาพอแมใหความสำคัญกับการ

ออกกำลังกาย  ลูกจะไมยอมออกกำลังกายเลย   

ถาพอแมหวงใยเรื่องสุขภาพ  ลูกจะใสเสื้อผาบางๆ ทั้งๆ ที่

อากาศหนาวจัด  ถาพอแมกังวลเรื่องมลภาวะในอากาศและมะเร็ง

ปอด  ลูกจะสูบบุหรี่อยางหนัก  และถาพอแมยกยองการศึกษาดีๆ 

ลูกก็จะไมสนใจการเรียนและสอบรั้งทายในหอง 

 

ดวยความงุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นและไมทราบวาจะทำอยางไร
ดี  พอแมสวนใหญจึงมักจะรับมือกับเรื่องเหลานี้ดวยวิธีการตางๆ 

ตามลำดับขั้นตอน  กลาวคือ  เรามักจะเริ่มตนดวยการทำทาดุดัน

ขึงขังกอน  ถาวิธีนี้ไมไดผล  เราจะปรับมาใชไมออนแทนดวยวิธี

ทำใจดีผอนปรน  ถายังไมไดผลอีก  เราจะพยายามใชเหตุผลเขา

ชวย  ถาการใชคำพูดหวานลอมยังไมไดผลเหมือนพูดกับคนหู

หนวก  เรามักจะเริ่มการพูดตักเตือนและดุวาแรงๆ ใหละอายใจ  

และถายังไมไดผลอีก  เราก็จะยอนไปใชวิธีขูและทำโทษลูก   

นี่เปนขั้นตอนที่เรียกวา modus operandi (ขั้นตอนที่ใช

ปฏิบัติอยางเปนนิสัยในเหตุการณเดิมๆ )  ซึ่งคนสวนใหญมักจะใช

ในเวลาที่ตัวเองเกิดความสับสน 

แลวพอแมควรจะทำอยางไรเพื่อใหควบคุมอารมณของตัวเอง

และหลุดพนจากปญหาไดละ  วิธีที่ดีที่สุดคือทำตามคำแนะนำของ  

สุภาษิตของชาวตะวันออกที่วา  “จงทำใจใหสบายเมื่อตองเผชิญ

กับปญหาใหญท่ีหลีกเลี่ยงไมได”  หรือ  “ตองยิ้มไดเมื่อภัยมา” 
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ชวงวัยรุนเปนชวงเวลาแหงความสับสน 

ชวงวัยรุนเปนชวงชีวิตที่เต็มไปดวยความสับสนและวุนวาย  
เปนชวงของความเครียดและปญหาตางๆ  เราตองยอมรับและรับรู

วาชวงชีวิตนี้วัยรุนจะตอตานผูที่อยู เหนือกวา  และตอตาน

บรรทัดฐานของสังคม  นี่ เปนสวนหนึ่ งของการเรียนรูจาก

ประสบการณและนำไปสูการเจริญเติบโตตามวัยของเขา 

สำหรับพอและแม  วัยรุนเปนชวงที่ยากจะรับมือ  มันเปน

เรื่องยากที่จะรับรูวาลูกที่เคยนารักตอนเด็กๆ จะกลายเปนวัยรุนที่

เหลือขอ  มันยิ่งเปนเรื่องยากมากขึ้นที่ตองทนดูสภาพของลูก  

และกริยานารำคาญที่พวกเขาทำ  เชน  กัดเล็บ  แคะจมกู  เคาะ

นิ้วบนโตะ  เคาะเทาบนพื้น  ไอดังๆ  หลิ่วตา  สูดน้ำมูก  กระตุก

แขนขา  หรือทำหนาแสยะแยกเขี้ยวไมสบอารมณตลอดเวลา   

พอแมตางเปนหวงเวลาที่เห็นลูกนอนบนเตียงแลวมองเหมอ

หรือขมวดเสนดายเลนอยู เปนชั่วโมงๆ นอกจากนี้พอแมยัง

ประหลาดใจกับอารมณที่ขึ้นๆ ลงๆ ของลูกและการที่พวกเขา

สามารถบนหรือไมพอใจไปทุกเรื่อง  อยางเชน  บานเล็กไปบางละ  

รถเกาไปบางละ  พอแมหัวโบราณบางละ  ไมทันสมัยบางละ   

ชีวิตทุกคนในบานเต็มไปดวยความไมพอใจตลอดวัน  

ทะเลาะกันแตเรื่องเกาๆ  ลูกวัยรุนทะเลาะกับพอแมตั้งแตตื่นนอน

ตอนเชา  จนกระทั่งไดเวลาเขานอน  ลูกลาหลังในเรื่องการเรียน  

แถมยังไมยอมแมจะอาบน้ำ  ลูกเต็มไปดวยความขัดแยงในสิ่งที่ตน

ทำ  เชน  ใชภาษาหยาบกระดาง  แตกลับอายที่ตองเปลี่ยนเสื้อผา

ในหองน้ำรวมตอนชั่วโมงพละ   
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ลูกพูดถึงเรื่องความรัก  แตกลับวิ่งหนีแมเวลาที่แมจะกอด

แสดงความรัก  ลูกจะเถียงและไมสนใจคำพูดของพอแม  แตกลับ

แสดงความประหลาดใจเมื่อพอแมเสียใจกับการกระทำของตน 

แตพอแมคงจะสบายใจไดบาง  ถาไดรูวาพฤติกรรมของลูก

วัยรุนเปนการพัฒนาไปตามวัยของเขา  นั่นเปนเพราะพวกเขา

กำลังผานขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงของชีวิต  จากการจัดการ

ใหเปนระบบ  (วัยเด็ก)  เปนการปรับเปลี่ยนระบบ  (วัยรุน)  เพื่อ

ใหกลายเปนระบบแบบใหม  (วัยผูใหญ)   

วัยรุนเปนชวงแหงความบาคลั่งที่ทุกคนตองเจอ แตก็จะหาย

ไดในที่สุดหลังจากที่พวกเขาไดปรับพฤติกรรมตางๆ เรียบรอยแลว  

พวกเขาตองปลดปลอยตัวเองจากวัยเด็กที่ผูกติดกับพอแมไมยอม

หางพรอมกับสรางภาพลักษณของตนเองเพื่อสนองของกลุมเพื่อน 

และในทายสุดคนพบ  “ตัวตน”  ของตัวเองตามแบบที่ตนพอใจ   

คำถามที่ยังคางคาใจลูกวัยรุนของคุณ 

วัยรุนบางคนครุนคิดถึงแตคำถามที่ตัวเองไมอาจหาคำตอบ
ได  พวกเขาหมกมุนอยูกับความเปราะบางของชีวิต  และความไม

แนนอนของความตาย  ขอความตอไปนี้เปนตัวอยางจากสวนหนึ่ง

ของจดหมายของเด็กหญิงอายุ  16  ป   

“ยิ่งฉันอานเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตมากเทาไหร  ฉันก็ยิ่งรับรูถึง

เรื่องรายๆ ที่จะอาจเกิดขึ้นไดในชีวิตมากเทานั้น  ไมวาจะเปนเวลา

ที่ผานไปอยางรวดเร็ว  ความนาเกลียดของความแกชรา  ความ

แนนอนของความตาย  ฉันคิดเรื่องเหลานี้อยูตลอด  เวลาเปน

เครื่องตัดสินชีวิตของคน  ยามที่ฉันเห็นกลุมคนตามชายหาดหรือที่
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สนามกีฬาเบสบอล  ฉันมักจะคิดวา  ‘ใครในกลุมนี้จะตายกอน  

ใครจะตายทีหลัง’  จะมีกี่คนที่จะตายปหนา  หรือ  5  ป  10  ป

นับจากนี้  ฉันอยากจะตะโกนออกมาดังๆ วา  ‘พวกคุณมีความสุข

กันอยูไดยังไง  ไมรูหรือไงวาความตายกำลังรอคุณอยู’ ” 

วัยรุนจำนวนมากตองทุกขทรมานและสับสนอยูกับเรื่อง 

รายๆ ที่พวกเขาคิดวาเปนเรื่องสวนตัวที่ไมสามารถเลาใหใครฟงได  

แตพวกเขาไมรูวาเรื่องตางๆ ที่พวกเขาอยากรูและครุนคิดอยูนั้น  

มันก็เปนปญหาของทุกๆ คน  และการที่จะใหพวกเขารับรูวามัน

ไมใชแตปญหาของพวกเขาเทานั้น จึงเปนเรื่องยากและตองเรียนรู

ดวยตัวเอง วัยรุนตองใชเวลาในการเรียนรูวาปญหาสวนตัวของ

พวกเขานั้นเหมือนกับปญหาคนสวนใหญ  และอะไรที่สรางความ

เจ็บปวดใหพวกเขา  ก็ทำความเจ็บปวดใหกับมนุษยคนอื่นๆ  ได

เชนกัน 

การคนหา “ความเปนตัวตนของตัวเอง” 

การคนหา  “ความเปนตัวตนของตัวเอง”  นั้น  เปนเรื่อง

หลักท่ีวัยรุนตองหาใหพบ  เวลาที่พวกเขาสองกระจก  พวกเขามัก

จะถามตัวเองวา  “ตัวเราเปนใครกันแน”  เขาไมแนใจวาเขาอยาก

จะเปนอะไร  แตจะแนใจวาเขาไมอยากจะเปนอะไร  พวกเขากลัว

วาจะเปนคนที่ไมมีความสำคัญ  เปนเพียงภาพเสมือนของใครบาง

คน  หรือเปนเพียงเศษเสี้ยวของใครสักคน   

พวกเขาจะเริ่มไมเช่ือฟงและตอตานพอแม  ไมใชเพราะ

ตองการทาทายอำนาจของพอแม  แตเพื่อคนหาความเปน  “ตัว

ตนของตัวเอง”  และ  “สิทธิในการดูแลตัวเอง”  วัยรุนมักจะมี
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ความเห็นขัดแยงกับพอแมอยางมาก  เชน  กอนจะซื้อเสื้อชุดสูท  

วัยรุนคนหนึ่งกระซิบบอกพนักงานขายวา  “ถาพอแมผมชอบสูทตัว

นี้  ผมขอเปลี่ยนเปนตัวอื่นไดหรือไม”   

เปาหมายของวัยรุนนั้นยิ่งใหญนัก  แตเวลาที่จะบรรลุ
เปาหมายกลับมีไมมากเลย  อะไรหลายๆ อยางตางเกิดขึ้นในเวลา

เดียวกัน  รางกายที่เติบโตอยางรวดเร็ว  สภาพจิตใจที่รุนแรง  

การเขาสังคมที่ดูงุมงาม  และการเห็นตัวตนของตัวเองที่แสน

โหดราย  วัยรุนมีปญหาที่ดูยิ่งใหญกวาของคนอื่น  พวกเขาไมได

ตั้งใจจะทำตัวเงอะงะไปชนพนักงานเสริฟทในรานอาหาร  ปดที่เขี่ย

บุหรี่หลน  หรือทำนมหก  แตมันเกิดขึ้นเอง  เทาของพวกเขาตาง

ทำหนาที่ของมันเอง  และมือของพวกเขาก็ทำเรื่องวุนวายอีกดวย 

นอกจากนี้สื่อตางๆ ยังทำใหวัยรุนเกิดความรูสึกแยไปกัน

ใหญ  รายการโทรทัศนขยายภาพสิวบนหนาของพวกเขา  รายการ

วิทยุเรียกความสนใจไปที่กล่ินปากของพวกเขา  และนิตยสารตางๆ 

เตือนพวกเขาเรื่องการใชยาดับกลิ่นตัวอยางถูกวิธี   

สื่อตางๆ บอกสิ่งที่เพื่อนๆ ไมมีวันบอกใหพวกเขาทำ  เชน  

ทำอยางไรจึงจะไมมีกล่ินปาก  ทำอยางไรไมใหฟนเก  ทำอยางไร

ไมใหมีรังแค  ทำอยางไรใหจมูกโดงขึ้น  ทำอยางไรใหตัวสูงขึ้น  

ทำใหน้ำหนักลดลงหรือหนักข้ึนอยางไร  เปนตน  หรือทำอยางไร

ใหดูมีกลามมากขึ้น  และทำใหเดินสงาผาเผยขึ้น  เมื่อไดยินคำ

แนะนำเหลานี้  พวกเขาคงจะตองเปนคนที่โชคดีมากๆ เลยทีเดียว

ที่จะไมรูสึกวาตัวเองมีขอบกพรอง! 
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ถึงแมวาวัยรุนจะไมยอมรับพอแม  แตพวกเขาตองการ
ความชวยเหลือจากพอแมทั้งนั้น  และความชวยเหลือของพอแม

นั้นจะตองเฉียบคมและทำอยางผูมีประสบการณดังนี้ 

วิธีชวยเหลือลูกวัยรุนของคุณ 

ใหมีความสุขและเปนตัวของตัวเอง 

1. ยอมรับความสับสน 

และความไมพอใจของพวกเขา 

วัยรุนคงเปนวัยที่ไมคอยมีความสุขเทาไรนัก  วัยนี้เปนวัย
แหงความไมแนนอน  ความไมแนใจในตัวเอง  และความทุกข

ทรมาน  วัยนี้เปนวัยที่ตองการอิสระสูโลกภายนอกและตองการ

ความเปนสวนตัว  เปนวัยที่กังวลเรื่องเพื่อนและกังวลเกี่ยวกับ

ปญหาสวนตัวของตัวเองดวย  เปนวัยที่ไมมีความแนนอนและมีแต

ความขัดแยง   

แอนนา  ฟรอยด  ผูเขียนบทความเรื่อง  “วัยรุน”  ใน

หนังสือ The Psychoanalysis Study of a Child  กลาววา   

“เปนเรื่องปกติ  ที่วัยรุนจะมีพฤติกรรมที่ไมคงเสนคงวา และ

เราไมสามารถคาดเดาไดวาพวกเขาจะตอตานหรือยอมรับกับสิ่งที่

เขามากระตุนความสนใจ  เพราะบางครั้งพวกเขาก็ตอตานแตบาง

ครั้งก็ยอมรับมัน  พวกเขารักพอแมของเขาในขณะที่เกลียดพวก

ทานดวยเชนกัน  พวกเขาจะอายที่จะทักแมของเขาตอหนาเพื่อนๆ 

แตบางครั้งกลับอยากจะคุยกับทานอยางเปดอก   
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พวกเขาจะเลียนแบบพฤติกรรมเพื่อใหเหมือนกับเพื่อนๆ ใน

ขณะที่หาความเปนตัวของตัวเองไปดวยพรอมๆ กัน พวกเขาจะ

เปนคนยึดมั่นในอุดมการณ  มีอารมณศิลปน  เปนคนดีและไมเห็น

แกตัว แตในขณะเดียวกันกลับทำตัวตรงขาม เปนคนเห็นแกตัว  

เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป และคิดเล็กคิดนอยไมยอมเสียเปรียบ   

ซึ่งพฤติกรรมแตกตางอยางสุดขั้วแบบนี้  จะเปนเรื่องผิด

ปกติอยางมากถาเกิดขึ้นในวัยอื่น  แตกับวัยรุนนั้น  พฤติกรรม

เปนเพียงสิ่งที่แสดงใหเห็นวา  วัยรุนตองใชเวลานานพอสมควรใน

การเรียนรูพฤติกรรมแบบผูใหญ  เพราะความยึดมั่นในตนเองของ

พวกเขานั้นยังมีความไมแนนอนอยู  จึงเกิดการลองผิดลองถูก

เพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง  และพวกเขาก็ไมจำเปนตองรีบ

เรงปดโอกาสตางๆ ของตัวเอง 

ไมมีประโยชนอะไรที่คุณจะไปถามวัยรุนวา  ‘ลูกเปนอะไรไป

เนี่ย  ทำไมถึงนั่งนิ่งๆ ไมได  มันเกิดอะไรกับลูกเหรอ’  คำถาม

พวกนี้เปนคำถามที่ไมมีคำตอบ  หรือถึงแมพวกเขาจะรูคำตอบ  

พวกเขาก็คงจะไมตอบคุณวา  ‘แมครับ  ผมกำลังสับสนกับความ

ขัดแยงทางอารมณอยู  ผมถูกแรงกระตุนตางๆ รอบดาน  และผม

ก็ตองเผชิญกับสิ่งยั่วยุตางๆ ที่ผมไมรูจะรับมือกับมันยังไง’ ”   

ไบรอัน อายุ  16  ป กลาววา 

“ผมสับสนตลอดเวลา  ผมมีความรักแตไมมีแฟนเปนตัวเปน

ตน  ผมเต็มไปดวยพลังงานแตไมมีทางระบายมันออกมา  ผมมอง

หาโอกาสที่จะแสดงออกที่จะเบงกลามโชวเพื่อแสดงใหตัวเองเห็น

ความแข็งแรงของตัวเอง แตผมไมสามารถคุยเรื่องนี้กับพอแมได  

ผมอยากเรียนรูความเจ็บปวดเหลานี้เอง ไมใชจากการคุยกับพอแม  

ผมอยากลองทำอะไรเอง  แตพอแมกลับชอบสาธยายซะมากมาย”  
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ในขณะที่ บารบารา อายุ  17  ป  ระบายความปวดราวที่

เกี่ยวกับชีวิตวัยรุนของเธอไวอยางเห็นภาพดังนี้ 

“ทุกๆ วันฉันถามตัวเองวาทำไมฉันไมทำตัวเปนคนแบบที่ฉัน

อยากจะเปน  ฉันไมมีความสุขกับตัวเองเทาไรนัก  ฉันหงุดหงิด

งาย  เปนคนที่มีอารมณตางๆ มากมาย  ฉันแกลงทำตัวอีกแบบ  

เพื่อที่คนอื่นจะไดไมเห็นอารมณขึ้นลงของฉัน  นี่คือสิ่งที่ฉันเกลียด

ที่สุดเกี่ยวกับตัวเอง  ฉนัไมเปนตัวของตัวเองเลย 

จริงๆ แลวฉันเปนคนที่เขากับคนอื่นๆ งาย  แตครูกลับวาฉัน

เปนคนเฉยชา  ฉันเกลียดครูทุกคนที่โรงเรียน  เกลียดจนอยากจะ

บอกพวกเขาวา  ‘อีพวกบาอำนาจทั้งหลาย  ฉันก็ดีพอๆ กับทุกคน

นั่นแหละ’   

เวลาที่ฉันอยูกับคนที่เขาใจฉัน  ฉันจะทำงานตางๆ ออกมา

ไดดี  แตกับคนที่มองฉันเหมือนเปนเครื่องจักร  ฉันก็จะกลายเปน

คนงุมงามไปทันที  ฉันเพียงแตตองการคนที่เขาใจและยอมรับฉัน

ในแบบที่ฉันเปนเทานั้น” 

ความตองการของวัยรุนเปนเรื่องเรงดวนและสำคัญ  แตคง

เหมือนกับความหิวและความเจ็บปวด  ซึ่งงายตอการที่จะรับรู  แต

ยากที่จะอธิบายใหคนอื่นเขาใจ  พอแมสามารถชวยวัยรุนไดโดย

การอดทนกับพฤติกรรมตอตานของเขา  ยอมรับความโดดเดี่ยว

ของเขา  และยอมรับสิ่งที่ทำใหเกิดความไมพอใจ  เราชวยพวก

เขาไดดีที่สุดดวยการไมไปยุงกับพวกเขา  กวีเอก  คาลิล  ยิบราน  

กลาวไววา  “สิ่งที่ดีที่สุดคืออยาไปถามคนที่ไมใสเสื้อผาวาเสื้อผา

เขาอยูไหน  หรือถามคนไมมีบานวาเกิดอะไรขึ้นกับบานของเขา” 
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2. อยาพยายามทำเปนเขาใจพวกเขา 

มากจนเกินไป   

วัยรุนไมไดตองการคนมาเขาใจเขาตลอดเวลาที่เกิดปญหา
ขัดแยง  พวกเขารูสึกวาดีที่ไดทำอะไรแตกตางจากคนอื่น  เขาคิด

วาสิ่งที่พวกเขาทำนั้นเปนสิ่งใหมและเปนสวนตัวแบบที่คนอื่นไมเคย

ประสบมากอน  วัยรุนจะรูสึกเหมือนถูกสบประมาทในเวลาที่มีคน

บอกพวกเขาวา  “แมรูนะวาลูกรูสึกยังไง  สมัยแมอายุเทาลูก  

แมก็เคยรูสึกแบบนี้มากอน”   

การพูดแบบนี้ทำใหพวกเขารูสึกเสียใจที่ดูเหมือนวาใครๆ ก็

เขาใจพวกเขา  สิ่งที่พวกเขาคิดหรือทำนั้นแมจะเปนเพียงเรื่อง

ธรรมดาๆ  แตพวกเขากลับคิดวามันเปนเรื่องยิ่งใหญและซับซอน

กวานั้น  มันเปนเรื่องยากที่พอแมจะรูไดวาเมื่อใดที่วัยรุนตองการ

ความเขาใจ  และเมื่อใดพวกเขาไมตองการใหพอแมเขาใจ  ความ

จริงก็คือวา  ตามความคิดของลูกวัยรุนของเรา  ไมวาเราผูเปนพอ

แมจะฉลาดแคไหนก็ตาม  ในสายตาของพวกเขาแลว  เราก็ไม

สามารถทำอะไรไดถูกตองเสมอไป 

3. แยกความแตกตาง 

ระหวาง ‘การยอมรับ’ กับ ‘การเห็นชอบ’ 

คุณพอทานหนึ่งกลาววา   
 “ลูกชายวัย 16 ปของผม  เปนเด็กหนุมที่หนาตาดี  

แตเขากลับดูเหมือนผูหญิงนาเกลียดๆ มากกวา  ผมไม

ชอบที่ลูกไวผมยาวเลย  มันดูนาเกลียดมาก  และเราก็

ทะเลาะกันในเรื่องนี้แทบทุกวัน” 
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คุณแมทานหนึ่งกลาววา   

 “ลู กสาวของฉั น มี เ สื้ อ ผ ามากมายให เ ลื อกใส   
แตลูกเลือกแตจะใสเสื้อสีชมพูที่มีเลื่อมปกนาเกลียดๆ ตัว

นั้นตัวเดียว  ฉันไมอาจทนมองสภาพลูกไดเลย” 

วัยรุนแสดงการตอตานในหลายๆ รูปแบบ  เวลาที่เด็กสาววัย  

15  ปเปลี่ยนจากการใสกระโปรงสวยๆ มาเปนกระโปรงขาดๆ เกาๆ 

เธออาจจะพยายามแสดงอาการตอตานอยู  เวลาที่เด็กหนุมวัย  16  

ป  ไมยอมใสรองเทาคูใหม  แตกลับใสแตรองเทาแตะเกาๆ  เขา

อาจจะพยายามตอตานอยูเชนกัน   

พอแมตองแยกใหออกระหวาง ‘การอดทน ’ กับ ‘การ

หามปราม’ ในสิ่งที่เขาทำ  ระหวาง ‘การยอมรับ  กับ ‘การเห็น

ชอบ’ ในสิ่งท่ีเขาทำ เราอาจจะตองทนมากขึ้นแตหามปรามพวก

เขาบางเปนบางครั้ง  เราก็เหมือนกับหมอที่จะตองไมปฏิเสธคนไข

ซึ่งเลือดตกยางออก  เพราะแมวามันจะไมนารื่นรมยก็ตาม  แตเรา

ตองอดทนโดยตองดูแลรักษาคนไขตอไป  ในทำนองเดียวกัน  พอ

แมจะตองอดทนอดกลั้นตอพฤติกรรมตางๆ ของลูกที่ตนไมชอบ

โดยไมอาจแข็งขืนได 

คุณพอคนที่ไมชอบลูกชายที่ไวผมยาวพูดกับลูกวา  “พอไม
อยากจะวาอะไรนะ  เพราะมันก็ผมของลูกเอง  แตพอขอพูดอะไร

หนอย  พอทนผมของลูกไดก็เมื่อหลังจากทานอาหารเชาแลว  

เพราะฉะนั้นขอเถอะนะ  ลูกชวยทานขาวเชาในหองตัวเองไดมั้ย”  

ปฏิกิริยาของคุณพอทานนี้เปนตัวอยางที่ดี  พอแสดงความ

รูสึกท่ีแทจริงของตัวเองใหลูกรับรู  ลูกสามารถทำพฤติกรรมที่พอ

ไมชอบตอไปไดโดยที่ไมกระทบความรูสึกของพอมากนัก  แตถา
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พอทานนี้หามพฤติกรรมของลูกชาย  เขาอาจจะทำลายสิ่งที่แสดง

ความเปนตัวตนของลูกและลูกอาจตอตาน  เพราะวัยรุนอาจจะ

แสดงอาการตอตานที่รุนแรงขึ้นเวลาที่ถูกหามในเรื่องเล็กๆ นอยๆ  

 

ตอไปนี้คือตัวอยางการแสดงออกตอพฤติกรรมของวัยรุนที่ 
‘ไมเกิดประโยชน’  อันใด 

คุณแม  ก :  

 “ เมื่ ออาทิตยกอน สามีของฉันโมโหอย างมาก  
แลวเขาก็ทุบกีตารลูกจนพัง ฉีกโปสเตอรรูปประหลาดๆ

ของลูกทิ้ง  และโยนลูกปดตางๆ ที่ลูกชายสวมอยูทิ้งไป

ดวย  หลังจากนั้นเขาบังคับใหลูกไปอาบน้ำ  ฉันรูสึก

กลัวและสับสนไปหมด  ฉันไมรูวาควรจะทำหรือพูดอะไร

ดี  ฉันเลยหนีเขาไปในหองนอนแลวล็อกประตู  ตอนที่

ฉันออกมาจากหอง  ลูกหนีออกไปจากบานแลว  และ

สามีของฉันก็ยังโมโหอยู  ฉันพูดขึ้นมาวา  ‘แลวจะทำ 

ยังไงกันตอไปละ’  สามีตะโกนตอบมาวา  ‘ไมรู แลวก็ไม

สนใจดวย’ แตฉันรูวาสามียังกังวลและหวงลูกมากๆ’ ”  

พอแมที่ฉลาดรูวาการทะเลาะกับลูกวัยรุนนั้น  เหมือนกับ

การพายเรือสูกับกระแสน้ำ  มีแตจะนำความหายนะมาให  เวลาที่

นักวายน้ำเจอกระแสน้ำรุนแรง  พวกเขาจะหยุดวายฝากระแสน้ำ  

เพราะรูดีวาไมมีทางที่จะวายตานกระแสน้ำเขาฝงได  แตจะปลอย

ใหตัวลอยไปตามกระแสน้ำจนกวาจะหาหลักพยุงตัวได  พอแม

ของวัยรุนก็เชนกัน  พวกเขาควรจะทำตัวตามกระแสไปกอน  แลว

รอจังหวะและโอกาสที่จะจัดการกับปญหาโดยที่ไมทะเลาะกับลูก   
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4. อยาเลียนแบบภาษา 

และการกระทำของวัยรุน 

เบอรลินดาอายุ  16  ปเลาวา  “แมของฉันพยายามทำตัว
ใหเหมือนวัยรุน  แมจะใสกระโปรงสั้นๆ  ใสสรอยคอลูกปด  และ

พูดจาภาษาแบบวัยรุน  เวลาเพื่อนๆ มาหาฉันที่บาน  แมจะ

ทักทายกับเพื่อนๆ เหมือนเปนเพื่อนแมดวย  และบอกใหเพื่อนเลา

เรื่อง ‘ชอตเด็ดๆ ’ ใหแมฟง  ฉันเอือมมากเวลาที่แมทำตัวแปลกๆ 

เพื่อนๆ ทำเปนวาพวกเขารับแมเขากลุมดวย แตลับหลังพวกเขา

หัวเราะเยาะพฤติกรรมของแมและก็ลอฉันเรื่องนี้” 

เด็กควรทำตัวเปนเด็ก  และผูใหญก็ควรทำตัวใหสมวัยแบบ

ผูใหญ  วัยรุนเรียนรูพฤติกรรมที่แตกตางออกไปจากเรา  ซึ่งมัน

เปนไปตามวัยของเขา  การที่เราพยายามเลียนแบบพฤติกรรม

ของวัยรุนนั้น  จะเปนการผลักดันใหวัยรุนทำพฤติกรรมที่แตกตาง

และขัดแยงเพิ่มมากขึ้นไปอีก   

คุณแม  ข  เลาวา :   
 “ฉันพบวาฉันทำบางเรื่องไดดี  ลูกสาวมาคุยกับฉัน

ในเรื่องปญหาความสัมพันธระหวาง ‘แมกับลูกสาว’  ลูก

เลาใหฟงถึงเพื่อนสนิทที่ชื่อฮอลลี่  ลูกวาเพื่อนไมมีความ

สุข  เพราะวาแมของฮอลลี่พยายามแขงกับฮอลลี่  ใน

เรื่องรูปรางและการแตงตัว  แมของฮอลลี่เปนคนสวย

และแตงตัวสวยงามตามสมัยนิยม  เธอสวยกวาลูก  และ

สวมเสื้อผาขนาดเล็กกวาลูกอีกดวย  ถาเปรียบเทียบแม

ของฮอลลี่กับฮอลลี่  ฮอลลี่ก็ดูธรรมดาๆ  แลวลูกสาว

ของฉันก็กลาวชมฉัน  ลูกพูดวา  ‘คนเปนแมควรจะ
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สนใจเรื่องแฟชั่นบางพอสมควร  เชน  อยางแมแตงตัว

ดูดี  แมดูเหมือนคนเปนแม  ทำตัวแบบคนเปนแม  และ

พูดจาแบบคนเปนแม’” 

5. อยาสรางความบาดหมางโดยไมจำเปน   

เวลาที่พอแมพบขอบกพรองในตัวเอง  พวกเขาจะพยายาม
ไมใหเกิดขอบกพรองเดียวกันกับลูกของตน  พอแมบางคนคิดวานี่

คือหนาที่หลัก  พวกเขาจะไมสนใจความจริงเกี่ยวกับพฤติกรรม

ของลูกวัยรุน แตจะพยายามคนหาตนตอของปญหาตางๆ ของ

พฤติกรรมของลูก  และตองการใหลูกๆ ไดรับรูถึงความบกพรอง

ของพฤติกรรม  และคิดวาสิ่งที่พวกเขาทำนั้นเปนการทำเพื่อลูก   

การทำเชนนี้สวนใหญแลวจะทำใหลูกวัยรุนหยุดการพูดคุย

แบบเปดใจกับพอแม  ไมมีใครไดผลดีจากการถูกประณามความ

บกพรองซึ่งๆ หนา  เพราะมันเหมือนเปนการขมขูวัยรุนดวยการ

ตีแผความผิดของพวกเขา  การใหความสนใจกับพฤติกรรมตางๆ 

ของพวกเขา  เปนเหมือนกับการดึงความสนใจมาสูตัวเขา  วิธีนี้จะ

ทำใหเราผูซึ่งเปนผูใหญเห็นความบกพรองตางๆ ไดชัดเจนขึ้น  แต

ไมใชกับตัววัยรุนเองเพราะพวกเขาจะไมยอมรับขอบกพรองในทันที  

การหมกมุนอยูกับความบกพรองไมไดสรางประโยชนใดๆ 

เลย เมื่อวัยรุนถูกบังคับใหยอมรับขอบกพรองตอหนาคนอื่น  พวก

เขาอาจจะไมอยากแกไขขอบกพรองเหลานั้นอีก  หรือแมกระทั่งใน

เวลาที่อยูตามลำพัง  ในกรณีที่ขอบกพรองเดนชัด  หนาที่ของพอ

แมในขณะนั้นคือการพยายามชวยวัยรุนใหรับมือกับสถานการณ

ปจจุบันใหไดเสียกอน  หนาที่ขั้นตอไปของเราในระยะยาวก็คือการ

ใหคำแนะนำจากประสบการณ  เพื่อชวยแกไขพฤติกรรมและสราง
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บุคลิกภาพที่ดีตอไป  สรุปก็คือ  หนาที่หลักของพอแมคือการ

สงเสริมใหลูกวัยรุนรูถึงศักยภาพของตัวเอง  และวิธีนี้จะไดผลดี

กวาถาเราพยายามทำอยางเงียบๆ แทนการปาวประกาศใหลูกๆ รู 

6. อยาเพิ่มความไมพอใจใหกับลูกวัยรุนโดยไมรูตัว 

วัยรุนทุกคนตางมีขอบกพรองในตัวเองที่ไมชอบใหใครพูด
ถึง  เขามักจะถูกตั้งฉายาตามขอบกพรองของเขา  เชนถาเปนคน

รูปรางเล็ก  เขาจะถูกเรียกวา  “ไอเตี้ย”  “ยัยจ๋ิว”  “นังกุงแหง”  

หรือ  “เจาตัวเล็ก”  ถาเปนคนผอมสูง เขาจะถูกเรียกวา   “เจาโยง”  

หรือ  “ไอเสาไฟฟา”  ถาเขารูปรางใหญ  ก็จะถูกเรียกวา  “อีอวน”  

“ยัยทวม”  หรือ  “ไอลูกโปง”  ถาเขาเปนคนออนแอก็จะถูกเรียกวา  

“ไอแหย”  “ไอลูกแหง”  หรือ  “เจาไกออน” 

เด็กที่เพิ่งเริ่มยางเขาสูวัยรุนจะรูสึกแยมากๆ กับการถูกตั้ง

ฉายาแบบนี้  แมวาพวกเขาจะเสแสรงทำเปนไมสนใจก็ตาม  พอ

แมไมควรลอหรือตั้งฉายาใหลูกๆ วัยนี้เลย  พวกเขาจะรูสึกแย

มากๆ โดยเฉพาะเมื่อถูกพอแมตั้งฉายาใหเสียเอง  และความรูสึก

ไมดีนี้อาจจะติดตัวไปตลอดจนโต   

พอแมควรจะเลิกดูแลลูกวัยรุน เสมือนวาพวกเขายังเปนเด็ก

อยู  พอแมชอบบอกลูกวาเมื่อไมกี่ปกอนพวกเขายังเปนเด็กเล็กๆ 

อยูเลย  และมักจะเลาเรื่องนารักที่ลูกทำเมื่อตอนเด็กๆ ใหฟง  เชน

ตอนที่เขากลัวความมืด หรือตอนที่ฉี่ราดในงานวันเกิดของตัวเอง   

แตวัยรุนเกลียดการพูดถึงวัยเด็กของพวกเขา  พวกเขาไม

อยากรับรูเรื่องวัยเด็กอีกแลว  พวกเขาอยากใหคนอื่นเห็นวาตัวเขา

เปนผูใหญ  ซึ่งพอแมควรจะชวยสนับสนุนความตองการของเขา  

เมื่อพอแมอยูกับลูกวัยรุน  พอแมควรจะเลิกพูดถึงเรื่องในวัยเด็ก  
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หรือโชวรูปโปของพวกเขาตอนอายุ  1  ขวบ  พอแมควรจะ

พยายามกลาวชมเชย  ตอวา  ใหรางวัล  และทำโทษลูกอยาง  

“ผูใหญ”  ไมใชอยาง  “เด็กเล็กๆ ”  อีกตอไป   

7. อยาเหนี่ยวรั้งเขาไว ไม ใหเปนอิสระ 

ในชวงวัยรุน  การที่ตองพึ่งพาคนอื่นจะทำใหเกิดความไม
พอใจ  พอแมที่พยายามชวยเหลือลูกในทุกทางจะนำมาซึ่งความ

ขัดแยง  วัยรุนไมตองการพึ่งพาคนอื่นอีกตอไป  ยิ่งพอแมทำให

พวกเขาเห็นวาเขาสามารถพึ่งพาตัวเองไดมากเทาใด  พวกเขาก็

จะตอตานพอแมนอยลง  พอแมที่ฉลาดจะคอยดูลูกวัยรุนอยูหางๆ 

พวกเขาจะเฝามองลูกอยางเขาใจและเห็นอกเห็นใจ  และจะ

พยายามไมเขาไปกาวกายเรื่องของลูกมากนัก  พวกเขาจะปลอย

ใหลูกเลือกตัดสินใจและใชความสามารถของตัวเอง  ดังนั้นพอแม

จึงควรใชคำที่สนับสนุนใหลูกทำอะไรดวยตัวเอง  อยางเชน   

- “ลูกเลือกเองไดเลย” 

- “ลูกตัดสินใจเองเถอะ แมมั่นใจวาลูกตัดสินใจได” 

- “ถาลูกอยากทำก็ทำเถอะ” 

- “เปนเรื่องของลูกเองแลวละ” 

- “ไมวาลูกจะเลือกแบบไหน  แมก็ไมวาอะไรหรอก” 

ในขณะที่เด็กเล็กๆ ตองการคำตอบที่แสดงความเห็นดวยวา 

“ใช” สั้นๆ  แตสำหรับวัยรุนแลว  พวกเขาตองการเลือกทางออก

เองและยอมรับผลของสิ่งที่เขาเลือกเอง   

ตัวอยางตอไปนี้  เปนตัวอยางที่ดีของการตอบที่ใหเกียรติลูก

วัยรุนของคุณ   
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คุณแม  ก. :   
 “ลูกสาววัย 16 ป  บอกฉันถึงวิธีที่เธอตั้งใจจะแก

ปญหากับแฟนหนุมของเธอ  ลูกอยากจะฟงความเห็น

ของฉันเกี่ยวกับแผนการของเธอ  ฉันจึงบอกลูกวา  “แม

มั่นใจวาลูกสามารถตัดสินปญหาไดดีแนๆ ”  ลูกดูพอใจ

กับคำตอบของฉัน  ลูกบอกฉันวา  ‘ขอบคุณคะแม’ ” 

8. อยารีบตัดสินวาอะไรผิดอะไรถูก 

เวลาที่ผู ใหญตอวาวัยรุน พวกเขาจะดื้อรัั้นไมยอมรับวา 
ตัวเองผิด พวกเขาจะถอยหางจากปญหา ไมยอมใหใครมาสอนเขา  

และไมยอมใหใครมาโนมนาวความเชื่อหรือบังคับใหทำอะไรทั้งสิ้น 

วัยรุนคนหนึ่งกลาววา  “ผมรูสึกพอใจอยางมากเวลาที่ไดทำ

อะไรผิด  ผิดมากจนพวกเด็กดีไมมีวันจะเขาใจไดเลย” วัยรุนอีก

คนหนึ่งกลาววา  “ผมรูวาพอพูดถูก  แตในบางครั้งผมก็อยากให

พอเปนคนผิดบาง” 

วัยรุนอีกคนพูดในทำนองเดียวกันในระหวางการคุยกับหมอ

วา  “พอของผมเปนคนที่รูดีกวาคนอื่นเสมอ  พอเสียใจเวลาที่ผม

ทำอะไรตามความตองการของตัวเอง  พอจะมีวิธีของพอที่ดีกวา

เสมอ  ทุกครั้งที่พอแกไขขอบกพรองของผม  ผมรูสึกเกลียดพอ

มากขึ้นตามไปดวย  ผมไมชอบคำแนะนำของพอเลย  ผมอยาก

จะทำอะไรที่ผิดดวยตัวของผมเองบางในบางครั้ง” 

พอแมที่ไมมีวาทศิลปในการแกไขลูก  ไมสามารถสอนใหลูก

เคารพพวกเขาได  การตัดสินวาอะไรถูกอะไรผิด  สามารถทำ

อันตรายตอความสัมพันธในครอบครัวได  ถาไมประกอบดวยความ

เขาใจ  และสามารถทำลายความรักลงไดดวยเชนกัน  พอแมบาง
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ทานพยายามที่จะพิสูจนวาตัวเขานั้นเปนฝายถูกใหลูกเห็นในทุกที่  

ทุกเวลา  และทุกโอกาส  วิธีนี้มีแตจะสรางความขมขื่นและความ

ผิดหวังใหกับวัยรุนอยางมาก  เพราะเมื่อวัยรุนเริ่มดื้อแพง  พวก

เขาจะไมยอมรับฟงความจริงใดๆ ทั้งสิ้น   

9. อยาลวงล้ำความเปนสวนตัวของเขา 

วัยรุนทุกคนตองการความเปนสวนตัว เพื่อที่พวกเขาจะไดมี
โอกาสมีชีวิตเปนของตัวเอง พอแมสามารถแสดงวาเราเคารพสิทธิ

ของวัยรุนไดดวยการใหความเปนสวนตัวกับพวกเขา เราสามารถ

ชวยใหเขาโตเปนผูใหญไดดวยการปลอยใหเขาเปนอิสระจากเรา  

พอแมบางทานอยากรูเรื่องของลูกมากเกินไป  พวกเขาอาน

จดหมายของลูก  หรือแอบฟงลูกคุยโทรศัพท  การกาวกายเรื่อง

สวนตัวแบบนี้ในระยะยาวจะทำใหลูกไมยอมรับพอแม  พวกเขาจะ

โมโหและรูสึกวาถูกหลอก  ในความคิดของวัยรุนนั้น  การกาวกาย

เรื่องสวนตัวเปนความผิดขั้นรุนแรง  วัยรุนหญิงคนหนึ่งถึงกับกลาว

วา  “ฉันจะฟองเรียกคาเสียหายจากแมในฐานะที่แมทำหนาที่ผู

ปกครองที่ไมเหมาะสมอยางมาก  เพราะแมแอบปลดล็อกลิ้นชัก

โตะแลวแอบอานสมุดบันทึกของฉัน” 

วัยรุนชาย  วัย  16  ป  คนหนึ่งบนวา  “แมไมเคารพสิทธิ
ของผมเลย  แมกาวกายเรื่องสวนตัวของผม  และยังละเมิดสิทธิ

สวนบุคคลของผมอีกดวย  แมเขามาในหองของผม  และจัดของ

ในลิ้นชักใหผม  แมบอกวาแมทนความรกไมได  ผมอยากใหแมไป

จัดหองของแมใหเปนระเบียบแลวไมตองมายุงกับหองของผมอีก  

ทุกครั้งที่แมจัดของเสร็จ  ผมจะรื้อโตะทันทีเพื่อใหมันรกอีก  แมไม

เคยเขาใจเรื่องแบบนี้เลย” 
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วัยรุนบางคนบนวาพอแมของเขาเขามายุงเกี่ยวกับการคบ
เพื่อนและการเขาสังคมของพวกเขามากเกินไป 

เบอรนิส  วัย  17  ป  เลาอยางขมขื่นวา   
 “แมแตงตัวซะสวยกอนที่แฟนฉันจะมารับฉันที่บาน  

แมนินทาเรื่องของฉันใหแฟนของฉันฟงในระหวางที่ฉัน

แตงตัวอยู  แถมยังเดินไปสงเราถึงที่รถอีกดวย  ตอนฉัน

กลับมาถึงบาน  แมรอฉันอยู  ดูเหมือนแมอยากจะรูไป

หมดทุกเรื่องทีเดียว อยางเชน แฟนพูดวายังไงบาง  ฉัน

ตอบแฟนวายังไง  ฉันรูสึกยังไง  เขาจายเงินไปเทาไหร  

ฉันวางแผนอนาคตไววายังไง  ทำอยางกับวาชีวิตของฉัน

เปนเหมือนหนังสือที่เปดหราปาวประกาศใหใครรูเห็นไป

ไดทุกหนาอยางนั้นแหละ  และแมพยายามจะทำตัวเปน

เพื่อนกับฉัน  ฉันไมอยากทำรายจิตใจแม  แตฉันไม

ตองการเพื่อนอายุ  40 ป  ฉันตองการความเปนสวนตัว” 

เปนเรื่องยากที่พอแมจะยอมรับระยะหางระหวางพวกเขากับ
ลูกเพื่อใหลูกมีความเปนสวนตัว  ความตองการของพอแมคือ

ตองการอยู ใกลชิดลูก  อยากดูแลชวยเหลือ  พวกเขาทำดวย

ความหวังดี  แตกลับกลายเปนการกาวกายชีวิตของลูก  ซึ่งไมเกิด

ผลดีตอใครทั้งสิ้น  การที่จะใหท้ังวัยรุนและพอแมเคารพสิทธิของ

กันและกันนั้น  พวกเขาควรจะรักษาระยะหางจากกัน  พวกเขา

สามารถยืนอยูรวมกันได  โดยไมตองอยูใกลชิดกันมากนัก  การ

เคารพสิทธิของลูกคือการยอมรับวาลูกวัยรุนมีความเปนตัวของตัว

เอง  ซึ่งแตกตางจากเราผูซึ่งเปนพอแม  และทายสุด  ทั้งพอแม

และตัววัยรุนเองไมไดเปนเจาของชีวิตของกันและกัน  เพราะตาง

คนตางเปนเจาของชีวิตของตนเองเทานั้น 



  2.  วิธีแกปญหาเมื่อลูกวัยรุนตอตานคุณ 

10. อยาพูดอะไรซ้ำๆ หรือพร่ำสอนมากเกินไป 

เมย  วัย  15  ป  กลาววา  “ฉันไมสามารถคุยกับแมไดเลย  
เพราะแมจะหวงมากจนเกินไป  แทนที่แมจะชวยฉันคิด  แมกลับ

รูสึกแยไปกับสิ่งที่ฉันเลาใหฟง  แมจะรองไหแลวพูดวา  ‘โถ ลูกแม 

แมเจ็บมากกวาลูกนัก’  คงไมมีใครอยากรับการรักษาจากหมอที่

เปนลมทันทีที่เห็นเลือดหรอก และแมฉันก็คือหมอคนนั้นนั่นเอง”   

เพื่อที่จะไดชวยเหลือลูกได  พอแมตองเรียนรูที่จะเห็นใจลูก  

การเห็นใจหมายถึงการตอบรับความรูสึกของลูกตามความเปนจริง  

ตามความรูสึกจริงของลูก  โดยไมพยายามปรับเปลี่ยนความรูสึก

ของเขา  เราตองชวยลูกวัยรุนของเราทั้งเรื่องความขี้โมโห  ความ

กลัว  และความสับสน  โดยที่ไมแสดงความโมโห  ความกลัวและ

ความสับสนเสียเอง   

ประโยคที่ขึ้นตนวา  “เมื่อตอนที่แมอายุเทาลูก” จะทำใหลูก

เลิกฟงเรา  วัยรุนจะปองกันตัวเองโดยการไมรับฟงสิ่งที่พอแมพูด  

วัยรุนไมตองการไดยินวาพอแมนั้นเปนคนดีเพียงใดเมื่อครั้งเปน

วัยรุน  เพราะมันทำใหเขารูสึกวาตัวเขานั่นแยมากแคไหนเมื่อเทียบ

กับพอแม  หรือแมวัยรุนจะไดยินสิ่งที่พอแมพูดก็ตาม  พวกเขาก็

จะไมเชื่อวาพอแมที่เคยอยูในชวงวัยรุนจะเปนคนขยัน  มีน้ำใจ  

ฉลาด  ประหยัด  และมีกริยามารยาทที่ดี  จะวาไปแลวมันเปน

เรื่องยากที่วัยรุนจะรับรูวาพอแมเคยเปนวัยรุนที่ดีมากอน 

11. เวลาพูดกับลูกวัยรุน ใหพูดใหกระชับ 

แบรี่  วัย  17  ป เลาวา  “แมของผมไมเคยคุยกับผมเฉยๆ 

แมจะรายสอนผมตลอดเวลาและชอบทำใหเรื่องเล็กกลายเปนเรื่อง




