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

ผูที่มอบหนังสือเลมนี้ใหแดทาน  คือผูที่มีความเอาใจใสและปรารถนาแต
สิ่งที่ดีที่สุด จึงไดมอบหนังสือเลมนี้ ที่จะชวยใหทานไดมีแนวทางสื่อสารกับลูก

วัยรุนเพื่อเปดใจใหเขายอมรับฟง  และใหความรวมมือกับเรา ดวยความเต็มใจ  

เพื่อทุกคนอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 

นี่คือสิ่งที่คนพิเศษผูที่รักและหวงใยในตัวทานไดมอบหนังสือเลมนี้ ให  

เพียงเพื่อตองการใหคนที่ทานรักและหวงใย  มีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป 

เพราะหนังสือดีเลมนี้  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราใหดีขึ้นได 

   

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



 พูดอยางไร  เพื่อทำให วัยรุนเปดใจรับฟงคุณ  โดย  อเดล เฟเบอร  และ  เอเลน มาซลิซ 

เก่ียวกับผูเขียน 

 

 

 
อเดล และ เอเลน ไดรับการยกยองและยอมรับจากพอแม  

ผูปกครอง และผูที่ทำงานในวิชาชีพที่เกี่ยวของกับจิตวิทยาเด็กใน

อเมริกา วาเปนผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสารระหวางพอแมกับลูก หนังสือ

เลมแรกของเธอที่ชื่อวา Liberated Parents / Liberated Children ได
รับรางวัล Christopher Award ในฐานะเปนหนังสือที่สงเสริมคุณคาของ
มนุษย  เลมตอมาคือ How To Talk So Kids Will Listen  (แปลเปน
ภาษาไทยแลว พูดกับลูกอยางไร ใหเขาเชื่อฟง...) และ Siblings 
Without Rivalry (ทำอยางไร พี่นองไมทะเลาะกัน) ติดอันดับขายดีของ 
New York Times ตีพิมพมากกวา 3 ลานเลม ถูกแปลกวา 20 ภาษา 

นอกจากนี้เธอยังเขียนหนังสืออีกหลายเลม  เชน How To Talk So 
Kids Can Learn (วิธีพูดและสอนเด็ก เพื่อกระตุนใหเขาอยากเรียนรู 
ทั้งที่บานและโรงเรียน) ซึ่งถูกจัดโดยนิตยสารสำหรับแมและเด็กวาเปน 
“หนังสือที่ดีที่สุดแหงปในดานความสัมพันธภายในครอบครัวและดาน
การศึกษา”  

ทั้งคูไดศึกษากับ ดร.เฮม จีนอตต  ซึ่งเปนนักจิตวิทยาเด็กที่มี 
ชื่อเสียง  นอกจากนี้ยังเคยเปนอาจารยสอนอยูที่โรงเรียนเพื่อการวิจัย

และพัฒนาปญหาสังคมในนิวยอรก  และสถาบันชีวิตครอบครัวแหง 

มหาวิทยาลัยลองไอสแลนด  ปจจุบันเธอไดบรรยายใหพอแมผูปกครอง
ทั่วสหรัฐอเมริกา  และเปนคุณแมลูก 3 คน  พำนักอาศัยอยูที่ 

ลองไอสแลนด มลรัฐนิวยอรก 



  

 

วัยรุนเปนวัยสำคัญและเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่จะนำทางชีวิต
ไปสูสิ่งที่ดีหรือเลวได  สิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของพวกเขาก็คือพอแม

นั่นเอง  ที่จะตองเขาใจและรับรู  รวมทั้งใหเกียรติเขา  เพื่อ

ประคับประคองเขาไปสูอนาคตที่ดี  ดังคำของ  อเดล และ เอเลน  

ที่วา  “การที่พอแมสงเสริมใหลูกวัยรุนฝนใหไกลและไปใหถึงฝนนั้น  

คือการที่เราแสดงใหพวกเขารับรูทุกวันวาเราใหเกียรติเขา  รักเขา  

และเห็นคุณคาของเขา  เมื่อวัยรุนที่รูสึกวาพอแมมองเห็นคุณคา  

เขายอมที่จะมองเห็นคุณคาของตัวเองดวย  พวกเขามีแนวโนมที่จะ

ตัดสินใจทำอะไรอยางคนที่มีความรับผิดชอบ  และมักจะเลี่ยง

พฤติกรรมที่จะสงผลเสียตออนาคตของพวกเขาได” 

หนังสือ “พูดอยางไร เพื่อทำให วัยรุนเปดใจรับฟงคุณ และให

ความรวมมือดวยความเต็มใจ”  เปนหนังสือสอนวิธีพูดกับลูกวัยรุน

อยางเปนขั้นตอน  เขียนโดย อเดล เฟเบอร และ เอเลน มาซลิซ  

ผูเขียนหนังสือขายดีหลายเลม  ซึ่งจะชวยทำใหพอแมมีหลักการและ

ขั้นตอนวิธีการในการสื่อสารเพื่อเปดใจใหลูกวัยรุนรับฟงคำสอนที่ดี

ของเราเพื่อใชแนวคิดการดำเนินชีวิตที่ดี  เพื่อที่เขาจะไดมีเกราะ

ปองกันชีวิตของเขาตลอดไป 

สำนักพิมพ บี มีเดีย มีความภูมิใจที่ไดนำเสนอ หนังสือดี  

เลมนี้ ซึ่งจะชวยใหพอแมทุกคนมีทักษะวิธีการพูดสืื่อสารกับลูกวัยรุน

เพื่อใหเขามีชีวิตอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไดตลอดไป 

เพราะหนังสือดีเลมนี้  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราใหดีขึ้นได 

หมายเหตุบรรณาธิการ 

สมชัย  เบญจมิตร 
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เกี่ยวกับผู เรียบเรียง - ภรณี  ภูรีสิทธิ์ 

ภรณี  ภูรีสิทธิ์  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และไดรับทุน

ธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจที่  Duke  

University  ประเทศสหรัฐอเมริกา  เธอมีประสบการณทำงานเปนพนักงาน

ธนาคารแหงประเทศไทยและบริษัทชั้นนำมากมาย  กอนที่จะมีอาชีพอิสระ

เปนที่ปรึกษา  นักฝกอบรม  นักแปลหนังสือ   

ภรณี  ทุมเทใหกับการดูแลลูกวัยอนุบาลและศึกษาเพิ่มเติมในแนวทาง

การพัฒนาเด็ก  ผลงานแปลของเธอนอกจากหนังสือเลมนี้  คือ  “วิธีพูดกับ

ลูก  โดยไมทำรายจิตใจ...”  “พูดกับลูกอยางไร  ใหเขายอมรับ...  ฟงลูกพูด

อยางไร  ใหเขาไวใจ...”  “วิธีฝกเด็กใหฉลาดและเกง  ตั้งแตแรกเกิด - 3  

ขวบดวยตวัคุณเอง”  และยังมีผลงานการแปลอีกหลายเลม  โดยสำนักพิมพ  

บี  มีเดีย   

 

“ในฐานะที่ เปน พอแม   

เรา ’ตองการ’ เปนที่พึ่งของลูก 

แต ในฐานะที่ เปน วัยรุน   

เขา ‘ไมตองการ’ ที่จะพึ่งเราอีกตอไป 

นี่คือความขัดแยงที่ตอง 
ประสบทุกครั้งอยางเลี่ยงไม ได 

ถาหากเราตองการชวยเหลือคนที่ เรารัก   

ใหเขาไดเปนตัวของตัวเอง” 

ดร.  เฮม  จีนอตต  ผูเขียน  Between  Parent  &  Teenager 



  

“การที่พอแมตอบสนอง 

ตอความรูสึกของลูกวัยรุน   

และหาทางแกปญหารวมกันกับเขา   

สงเสริมใหพวกเขาฝนให ไกล 

แ ล ะ ไ ป ใ ห ถึ ง ฝ น นั้ น    

คือการที่ เราแสดงใหลูกวัยรุน 

รับรูทุกวันวาเราใหเกียรติเขา  

รักเขา และเห็นคุณคาของเขา   

เมื่อวัยรุนที่รูสึกวาพอแมมองเห็นคุณคา   

เขายอมที่จะมองเห็นคุณคาของตัวเองดวย   

พวกเขามีแนวโนมที่จะรูจักตัดสินใจทำอะไร 

อ ย า ง ค น ที่ มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ    

และมีมักจะเลี่ยงพฤติกรรมที่จะสงผลเสีย 

ตออนาคตของพวกเขาได” 

วัยรุนเปดใจรับฟงคุณ
พูดอยางไร เพื่อทำให
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ประโยชนสำหรับ พอแมผูปกครอง 

สิ่งที่พอแมผูปกครองจะไดเรียนรูจากหนังสือเลมนี้ 

- วิธีระบายความโกรธออกมา  โดยไมทำรายจิตใจของลูกวัยรุน 

- วิธีชวยใหลูกวัยรุนที่มีความวิตกกังวลอยู ในใจใหสามารถแก

ปญหาของเขาไดดวยตัวเอง 

- วิธีการหรือทักษะที่จะชวยใหลูกวัยรุนใหความรวมมือกับคุณดวย

ความเต็มใจ และรับผิดชอบตอหนาที่ของตัวเขาเอง 

- วิธีทำใหลูกวัยรุนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นโดยไม

ตองใชวิธีลงโทษเขา 

- วิธีหาทางแกปญหารวมกันระหวางพอแมและลูกวัยรุนเพื่อลด

ความขัดแยงซึ่งกันและกันโดยสันติวิธี 

- วิธีการและแนวทางที่ดีในการพูดคุยกับลูกวัยรุนในเรื่องปญหา

การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรและปญหายาเสพติด 

ประโยชนสำหรับ วัยรุน 

สิ่งที่วัยรุนจะไดเรียนรูจากหนังสือเลมนี้ 

- วิธีรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนวัยรุนคนอื่นๆ เกี่ยวกับความวิตก

กังวลและเรื่องที่ทำใหรูสึกรำคาญใจหรือไมสบายใจ  เพื่อชวยให

เพื่อนรูสึกดีขึ้น 

- วิธีการและทักษะที่จะชวยใหเราสามารถเขากับเพื่อนๆ และคนใน

ครอบครัวไดดีขึ้น 

- วิธีที่จะชวยใหเราแสดงออกวาไมเห็นดวยกับเพื่อนหรือพอแม  

ในขณะที่ยังคงใหเกียรติและไมทำรายจิตใจหรือความรูสึกของ

พวกเขา 
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ความเปนมาของหนังสือเลมนี้ 

 
เ ปนเวลานานแลวที่เราไมเคยรูมากอนเลยวาจะมีผูอาน

จำนวนมากที่ตองการหนังสืออีกสักเลม  เพื่อชวยใหพวกเขา

สามารถรับมือกับลูกวัยรุนโดยเฉพาะ  จนกระทั่งเมื่อเราไดรับ

จดหมายหลายฉบับที่เขียนมาในทำนองนี้ 

คุณอเดล  และ  คุณเอเลน  คะ 

โปรดชวยดิฉันดวยคะ  เมื่อตอนที่ลูกๆ ของดิฉันยัง
เด็ก หนังสือ  How To Talk So Kids Will Listen... (พูดกับ

ลูกอยางไร ใหเขาเชื่อฟง... ฟงลูกพูดอยางไร ใหเขาไวใจ...)  

ที่คุณเขียนนั้นเปนเสมือนคัมภีรไบเบิ้ลของดิฉัน  แตตอนนี้

ลูกคนเล็กอายุ 11 ป  และลูกคนโตอายุ 14 ปแลว  ดิฉันก็

พบวาตัวเองกำลังพบกับปญหาใหม  ไมทราบวาคุณจะเขียน

หนังสือที่สอนวิธีการเลี้ยงลูกวัยรุนโดยเฉพาะหรือไมคะ ? 

จากนั้นไมนาน  เราก็ไดรับโทรศัพทเขามาวา 

“พื้นที่ในเขตเทศบาลของพวกเรากำลังวางแผนที่จะจัด

งานประชุมวันครอบครัวประจำป  เราหวังวาคุณจะใหเกียรติ

มารวมบรรยายในเรื่องวิธีการรับมือกับลูกๆ วัยรุนนะคะ” 

บอกตามตรงวาเรารูสึกลังเลคะ  เพราะเราไมเคยนำเสนอวิธี

การใดๆ ที่มุงประเด็นไปที่การเลี้ยงดูลูกวัยรุนโดยเฉพาะมากอน  

แตเราก็สนใจขอเสนอแนะดังกลาว  และเห็นวานาจะลองทำดู  โดย
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เราอาจจะนำเสนอบทสรุปสำหรับหลักการพื้นฐานของการสื่อสารที่

มีประสิทธิภาพดังที่เคยทำมา  เพียงแตวาจะใชตัวอยางที่เปนเรื่อง

ของเด็กวัยรุน  และแสดงใหที่ประชุมกลุมสัมมนาไดเห็นถึงวิธีใน

การประยุกตใชทักษะตางๆ โดยใชวิธีแสดงบทบาทสมมุติ 

ก ารนำเสนอขอมูลใหมๆ เปนเรื่องที่นาทาทายเสมอ  

เพราะเราไมรูวาผูฟงจะรับมันไดมากนอยแคไหน  แตแลวเราก็พบ

วาพวกเขาใหการตอบรับเปนอยางดี  พวกเขาตั้งอกตั้งใจฟงอยาง

กระตือรือรน  และในชวงเวลาถาม - ตอบ  พวกเขาขอความเห็น

จากเราหลายตอหลายประเด็น  ไมวาจะเปนเรื่องการกำหนดเวลา

กลับบาน  เรื่องปญหาแกงวัยรุน  เรื่องการพูดจาหยาบคาย  หรือ 

เรื่องวิธีจำกัดบริเวณ  และหลังจากจบการบรรยาย  ผูปกครองกลุม

หนึ่งก็เขามารายลอมเรา 

- “ฉันเปนแมที่ตองเลี้ยงดูลูกโดยลำพังคะ  และลูกชายวัย 13 

ปของฉันก็เริ่มจะคบกับพวกเด็กเกเรที่โรงเรียน  พวกเขาลอง

ยาเสพติด  แลวก็มั่วสุมกันทำอะไรตอมิอะไรที่โรงเรียน  ฉัน

คอยบอกลูกเสมอวาอยาไปยุงกับเด็กพวกนั้น  แตเขาก็ไมฟง

เลย ฉันรูสึกราวกับวาตัวเองกำลังตองตอสูกับศึกที่มีแตจะ

ตองเปนฝายพายแพ  ฉันควรจะจัดการกับลูกยังไงดีคะ” 

- “ฉันเพิ่งพบวาลูกสาววัย  12  ปของฉันสูบกัญชา  ฉันควร

จะแกปญหาของพวกเธอยังไงดี” 

- “สวนฉันก็กลัวจวนจะบาอยูแลวคะ  ตอนที่เขาไปทำความ

สะอาดหองนอนของลูกชาย  ฉันพบบทกลอนเกี่ยวกับการ

ฆาตัวตายที่เขาเขียนไว  เขาเปนเด็กเรียนดีนะคะ  และมี

เพื่อนมากมาย  ดูไมออกเลยวาเขาไมมีความสุขตรงไหน  



  ความเปนมาของหนังสือเลมนี้ 

แตมันอาจจะมีอะไรบางอยางที่ซอนเรนอยู  ซึ่งฉันไมเคยรู

หรือไมเคยเห็นมากอน  ฉันควรจะบอกใหเขารูหรือไมวาฉัน

ไดเจอและไดอานบทกลอนของเขา” 

 “พักนี้ลูกสาวของฉันใชเวลาสวนใหญแชทออนไลนกับผูชาย

อายุ 16 บนอินเทอรเน็ตคะ  คือเขาบอกวาเขาอายุ 16 ปนะ  

แตใครจะไปรูละวาเขาโกหกหรือเปลา  ตอนนี้วัยรุนคนนี้

อยากจะนัดเจอลูกสาวของฉัน  คุณคิดวาฉันควรจะไปกับลูก

มั้ยคะ  คุณมีความเห็นวายังไงคะ” 

ในระหวางที่เรานั่งรถกลับบาน  เรา  2  คนพูดคุยกันอยาง
ออกรส  ดูเอาเถอะวาผูปกครองเหลานี้ตองประสบกับปญหาอะไร

บาง  โลกสมัยนี้ชางแตกตางไปจากสมัยกอนเหลือเกิน  จะวาไป

แลวโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนั้นจริงๆ หรือ  สมัยเมื่อ 10 

ปที่แลว  เราและพอแมคนอื่นๆ ตางก็เปนหวงเรื่องเพศสัมพันธ  

เรื่องยาเสพติด  เรื่องการคบเพื่อน  หรือแมแตเรื่องการฆาตัวตาย  

ตอนนี้ลูกๆ ของเราอยูในชวงวัยรุนเหมือนกัน  แตมันดูเหมือนวา  

สิ่งที่เราไดยินไดฟงมาในคืนนี้  มันชางเลวรายและนาหวาดกลัวยิ่ง

กวาเมื่อกอนมาก  และมันยังมีอะไรตอมิอะไรอีกหลายตอหลาย

เรื่องที่พอแมสมัยนี้ตองปวดหัว  และปญหาวัยรุนก็เริ่มเกิดขึ้นเร็ว

กวาแตกอน  บางทีอาจจะเปนไปไดวาเด็กๆ สมัยนี้เปนหนุมเปน

สาวเร็วกวาเด็กๆ สมัยกอนก็ได 

2 - 3 วันตอมา  เราก็ไดรับโทรศัพทจากคุณครูใหญของ

โรงเรียนแหงหนึ่ง 

“ขณะนี้โรงเรียนของเรากำลังทำการทดลองกับนักเรียนกลุม

หนึ่งในระดับชั้นมัธยมตนและมัธยมปลาย  เราไดแจกหนังสือ  
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How To Talk So Kids Will Listen... ของคุณใหกับผูปกครองของ

นักเรียนในกลุม  หนังสือเลมดังกลาวเปนประโยชนตอผูปกครอง

มาก  เราอยากจะขอใหคุณชวยมาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ

พบปะกับผูปกครองกลุมนี้  ไมทราบวาคุณจะยินดีหรือไมครับ” 

เราบอกคุณครูใหญวาเราขอเวลาเพื่อทบทวนขอเสนอของ

เขา  แลวจะติดตอกลับไป 

ในชวง 2 - 3 วันตอมา  เรา 2 คนตางนึกถึงเด็กวัยรุนที่เรา
รูจักดีที่สุดนั่นก็คือลูกๆ ของเรานั่นเอง  เรายอนกลับไปนึกถึงความ

ทรงจำตางๆ ในชวงเวลาที่ลูกๆ เริ่มเติบใหญ  ซึ่งมีทั้งชวงเวลาที่

มืดมนและสดใส  หรือบางขณะที่เราแทบตองกลั้นหายใจ  และใน

ที่สุดเราก็สามารถรำลึกถึงความรูสึกและความวิตกกังวลตางๆ ที่ได

พบในชวงเวลาดังกลาว  เราใครครวญกันวาอะไรเปนสาเหตุที่ทำให

ชวงวัยดังกลาวของชีวิตเปนชวงเวลาที่ยากลำบากสำหรับพอแม 

ไมใชวาไมมีใครเตือนเรามากอน  ตั้งแตตอนที่ลูกเพิ่งเกิด

ใหมๆ เราก็ไดยินคำพูดทำนองวา  “ตอนลูกยังเล็กๆ อยู ก็ยังสนุก

ดีอยูหรอก” หรือ “เด็กเล็กๆ ก็มีแตปญหาเล็กๆ พอเด็กโตขึ้น  

ปญหาก็จะโตขึ้นตามมาดวย”  หลายครั้งที่มีคนย้ำเตือนเราวา   

สักวันหนึ่ง  เด็กตัวนอยๆ คนนี้จะเติบโตกลายเปนคนแปลกหนาที่มี

แตความบึ้งตึง  ชอบวิพากษวิจารณรสนิยมของพอแม  ทาทายกฎ

ระเบียบที่พอแมตั้งไว  และปฏิเสธคานิยมของพอแม 

ดังนั้นถึงแมวาเราจะเตรียมใจไวบางแลวกับการเปลี่ยนแปลง

ที่จะเกิดขึ้น  แตไมเคยมีใครเตือนใหเราเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อ

เผชิญกับความรูสึกสูญเสียระหวางเรากับลูกดังตอไปนี้เลย 



  ความเปนมาของหนังสือเลมนี้ 

- สูญเสียความสัมพันธอันสนิทแนบแนนที่เราเคยมีรวมกัน  

(คนที่อยูในบานคนนี้เปนใคร ? ทำไมเขาไมเปนมิตรเสียเลย) 

- สูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเอง  (ทำไมลูกถึงไดทำตัวแบบนี้ ?  

ฉันทำอะไรลงไปหรือเปลา ?  หรือเปนเพราะฉันไมไดทำ

อะไรหรือเปลา ?) 

- สูญเสียความปลื้มใจเมื่อไมเปนที่ตองการของลูกอีกตอไป 

(“ไมเปนไร แมไมตองไปกับหนูหรอกหนูมีเพื่อนไปดวยแลว”) 

- สูญเสียความรูสึกที่วาเราเคยปกปองลูกไดจากอันตรายตางๆ 

(นี่มันเลยเที่ยงคืนแลวนะ ลูกของฉันไปอยูที่ไหน ? เขากำลัง

ทำอะไรอยู ? ทำไมปานนี้ยังไมกลับบาน ?) 

- และที่รายแรงไปกวาความรูสึกสูญเสียดังกลาวเหลานี้ คือ

ความหวาดกลัว (เราจะชวยใหลูกผานพนชวงวิกฤตนี้ไปได

อยางไร ? และตัวเราจะผานพนชวงเวลานี้ไปไดดีหรือไม ?)  

และถานั่นเปนความรูสึกที่คนยุคสมัยของเราเคยมี  แลวคน

ที่เปนพอเปนแมในยุคสมัยนี้ละจะรูสึกอยางไร  พวกเขาตองเลี้ยงดู

ลูกทามกลางกระแสสังคมและวัฒนธรรมที่กำลังเสื่อมถอยลงและ

หยาบคายขึ้น  กระแสวัตถุนิยมที่เด็กๆ มีความอิสระทางเพศมาก

ขึ้น  และมีความกาวราวรุนแรงสูงขึ้นกวายุคกอน  เมื่อเปนเชนนี้

แลว  คงไมตองแปลกใจเลยวาทำไมพอแมสมัยนี้ถึงรูสึกวามันมาก

เกินกวาที่พวกเขาจะรับมือได  และทำไมพวกเขาจึงรูสึกกดดัน

อยางที่สุด 

มันไมยากที่จะทำความเขาใจวาทำไมพอแมบางคนถึงมี

ปฏิกิริยาตอบโตที่รุนแรงตอลูก เชนกำหนดกฎระเบียบ  บทลงโทษ  

แมแตในเรื่องเล็กๆ นอยๆ และทำตัวราวกับวาพวกเขาสามารถใช
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เชือกผูกคอลูกไมใหกระดิกกระเดี้ยไปไหนได  แลวเราก็เขาใจวา  

ทำไมพอแมอีกหลายตอหลายคนจึงรูสึกพายแพ  ยอมจำนน  เมิน

หนาหนี  และไดแตหวังลมๆ แลงๆ วาทุกอยางจะลงเอยดวยดี  

อยางไรก็ตาม  ทั้ง 2 วิธีที่วานี้  ไมวาจะเปนวิธี  “ทำตามที่ฉันบอก

เทานั้น”  หรือวิธี  “เธอจะทำอะไรก็ตามใจ”  ตางเปนวิธีที่ทำให

พอแมหมดโอกาสที่จะสื่อสารกับลูกวัยรุนเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น 

แลวมันก็คงไมมีเหตุผลอะไรที่จะทำใหเด็กวัยรุนยอมเปดใจ

กับพอแมผูซึ่งคอยคิดแตจะลงโทษพวกเขา  หรือทำใหพวกเขา

อยากขอคำแนะนำจากพอแม  ผูซึ่งคอยแตจะตามอกตามใจ  

อยางไรก็ตาม  ความปลอดภัยในชีวิตของลูกวัยรุนของเราขึ้นอยู

กับการที่เขาสามารถรับรูถึงความรูสึกนึกคิดและคานิยมของพอแม

อยางเรา  วัยรุนจำเปนตองมีโอกาสไดแสดงออกวาเขารูสึก

คลางแคลงใจ ไดสารภาพถึงความรูสึกหวาดกลัว และไดใครครวญ

ถึงวิธีการแกปญหาหรือทางเลือกของพวกเขารวมกับพอแม  ผูซึ่ง

สามารถรับฟงเขาไดโดยไมวิพากษวิจารณ  และชวยใหเขาสามารถ

ตัดสินใจดวยตัวเองบนพื้นฐานของความรูสึกผิดชอบชั่วดีได 

ถาไมใชพอและแมแลว  จะมีใครไหนอื่นที่จะอยูเปนเพื่อนเขา

ทุกเมื่อเชื่อวันตลอดชวงเวลาวิกฤตเหลานั้น  และชวยใหเขา

สามารถอดกลั้นตอสื่อที่แสนเยายวนใจตางๆ  ใครเลาจะชวยใหเขา

ตานทานตอแรงผลักดันของอิทธิพลจากกลุมเพื่อน  ใครจะชวยให

เขารับมือกับกลุมวัยรุนและการทำรายจิตใจจากเพื่อนๆ ความ

ตองการที่จะเปนที่ยอมรับของเพื่อนทุกคน  ความหวาดกลัวตอการ

ถูกปฏิเสธ  ความตื่นเตน  และความสับสนตางๆ ในชวงชีวิตวัยรุน  

ใครจะชวยพวกเขาใหสามารถตอสูกับแรงผลักดันที่พยายามจะ

ทำตัวเลียนแบบใครตอใคร  หรือแรงดึงดันที่จะเปนตัวของตัวเอง 



  ความเปนมาของหนังสือเลมนี้ 

การใชชีวิตรวมกับเด็กวัยรุนเปนชวงเวลาที่ทาทายมาก เรารู 

และจำความรูสึกเหลานั้นไดดี  และเราก็ยังจำไดดวยวา  เรายังคง

ยืนหยัดที่จะใชทักษะการสื่อสารตางๆ แมแตในชวงเวลาที่มีคลื่นลม

รุนแรงดังกลาว  และเราก็จำไดดวยวาทักษะตางๆ เหลานั้นไดชวย

ใหเราสามารถขับเคลื่อนนาวาครอบครัวของเราผานมรสุมลูกแลว

ลูกเลาโดยที่ครอบครัวไมลมสลายหรือพลิกคว่ำไปเสียกอนได 

และบัดนี้  ถึงเวลาแลวที่เราจะแบงปนขอมูลที่มีคุณคาเหลานี้

ใหกับพอแมคนอื่นๆ และถึงเวลาที่จะเรียนรูจากคนในรุนนี้วาอะไร

บางเปนสิ่งที่มีคุณคาตอพวกเขา 

เมื่อคิดไดดังนี้  เราจึงโทรศัพทกลับไปหาคุณครูใหญทานนั้น 

และนัดหมายวันเวลาสำหรับการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพอแม

ผูปกครองที่มีลูกวัยรุนทันที! 

 

หมายเหตุผู เขียน 

โครงเรื่องของหนังสือเลมนี้สวนใหญมาจากการสัมมนาที่เรา
ไดจัดขึ้นทั่วสหรัฐอเมริกา  และจากสัมมนาที่เราจัดขึ้นสำหรับพอ
แมและลูกวัยรุนในรัฐนิวยอรกและรัฐลองไอสแลนด  เพื่อที่จะให
เรื่องราวของเราเรียบงายที่สุดเทาที่จะเปนไปได  เราไดรวบรวม
เหตุการณในการสัมมนาที่ เกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนใหเปน
เหตุการณเพียงเหตุการณเดียว  และแทนตัวเราทั้งคูดวยบุคคล
เพียงคนเดียว  และแมวาเราจะเปลี่ยนแปลงชื่อและสลับ
สับเปลี่ยนลำดับของเหตุการณที่เกิดขึ้น  แตขอรับรองวาเรื่องราว
ทั้งหมดนี้  เปนเหตุการณจริงจากประสบการณของเราทั้งหมด 

       อเดล เฟเบอร  และ  อเลน มาซลิช 
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“พ อแม ไ ม ส า ม า ร ถปกป อ ง ลู ก วั ย รุ น 

จ า ก อั น ต ร า ย ใ น โ ล ก ทุ ก วั น นี้ ไ ด 

ไมสามารถหามปรามพวกเขาไม ใหมีอารมณแปรปรวน   

ไมสามารถกำจัดกระแสคานิยมสมัยใหม 

ที่กำลังถาโถมใสพวกเขาดวยสิ่งไรสาระ 

 

แตถาหากพอแมสามารถสรางบรรยากาศภายในบาน   

ที่ทำใหเขารูสึกวามีอิสระที่จะไดแสดงออกทางอารมณ 

นั่นนับวาคุณกำลังสรางสรรค โอกาสใหพวกเขา 

เปดใจรับฟงความรูสึกนึกคิดของคุณ   

พรอมที่จะพิจารณาความคิดเห็นของคุณ   

หรือยอมรับเงื่อนไขขอจำกัดของคุณมากขึ้น   

และมีแนวโนมมากขึ้นที่จะไดรับความคุมครอง 

จา กค วา ม เ ชื่ อ แ ล ะ ค า นิ ย มที่ ดี ข อ ง คุณ ” 



 

1 
วิธีชวยใหลูกวัยรุนยอมรับและเชื่อฟงคุณ 
ตองเริ่มจากการเขาใจและยอมรับความรูสึกของเขากอน 

 

 

 

 

 

ฉันไมรูวาจะเกิดอะไรขึ้นบาง 
ขณะที่ฉันกำลังวิ่งจากลานจอดรถไปยังประตูทางเขาของ

โรงเรียนซึ่งเปนสถานที่จัดการสัมมนา  ฉันใชมือกุมคันรมไวแนน  

เพราะเกรงวาลมจะพัดมันปลิวไป  พลางคิดในใจวา  ในคืนที่หนาว

เย็นยะเยือกเชนนี้  จะมีใครบางหนอที่อยากออกจากบานอันแสน

อบอุนมารวมสัมมนาเรื่องการเลี้ยงดูลูกวัยรุนกับฉัน 

ที่หนาประตู  ฉันก็พบวามีหัวหนาแผนกตอนรับของโรงเรียน

ยืนรออยู  เขาพาฉันไปยังหองเรียนหองหนึ่งซึ่งมีผูปกครองราว  

20  ทานนั่งรออยู 

ฉันแนะนำตัวเอง  และกลาวตอนรับผูปกครองทุกทานที่สู

อุตสาหฟนฝาอากาศอันเลวรายมาพบฉัน  ฉันแจกแผนปายเล็กๆ 
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ใหทุกคนเขียนชื่อเพื่อติดไวที่หนาอกเสื้อ  พวกเขาลงมือเขียนชื่อ  

และเริ่มพูดคุยทักทายกันและกัน  ในขณะเดียวกันนั้น  ฉันก็ถือ

โอกาสสายสายตาสำรวจสมาชิกในหอง  ผูปกครองที่มาเขารวม

กลุมครั้งนี้มีจำนวนผูชายมากพอๆ กับผูหญิง  ประกอบดวยผูคน

เชื้อสายตางๆ กัน  บางทานก็มาเปนคู  บางทานก็มาเดี่ยว  หลาย

ทานแตงตัวในชุดภูมิฐาน  และหลายทานก็แตงตัวลำลองสบายๆ 

เมื่อเห็นวาทุกคนพรอมแลว  ฉันก็ขอใหผูปกครองแตละทาน

กลาวคำแนะนำตัวเองและเลาใหเพื่อนทุกคนในกลุมฟงเกี่ยวกับ

เรื่องลูกๆ ของพวกเขาเล็กนอย 

ผูปกครองแตละทานผลัดกันเลาเรื่องราวของลูกอยางไม
อิดออด  ลูกๆ ของพวกเขามีอายุอยูในชวงวัย 12 ถึง 16 ป  เกือบ

ทุกทานพูดถึงความยากลำบากในการรับมือกับปญหาของวัยรุนใน

ยุคปจจุบัน  อยางไรก็ตาม  ฉันรูสึกวาผูปกครองกลุมนี้ยังไมคอย

รูสึกเปนกันเองเทาไรนัก พวกเขายังไมไดพูดถึงรายละเอียดของ

เรื่องราวตางๆ อยางหมดเปลือกใหกับคนแปลกหนาที่นั่งรวม

สัมมนาอยูภายในหองนี้ 

“กอนที่ เราจะดำเนินการสัมมนาตอไป”  ฉันกลาวขึ้น  

“ดิฉันตองการใหความมั่นใจกับพวกคุณวา  ทุกเรื่องที่พวกเราคุย

กันในที่นี้จะถูกปกปดเปนความลับ  ทุกเรื่องที่ถูกเลาจะอยูแต

ภายในหองสี่เหลี่ยมแหงนี้  มันไมใชธุระของใครวา  ลูกของคนนั้น

ติดยา  หรือลูกของคนนี้ดื่มเหลา  หรือ  หนีโรงเรียน  หรือ  มีเพศ

สัมพันธกอนวัยอันสมควร  ดิฉันอยากจะขอใหทุกคนในหองตกลง

ตามนี้  ไดหรือไมคะ” 

ทุกคนพยักหน ายอมรับอย างพรอมเพรียง 



  1.  วิธีชวยใหลูกวัยรุนยอมรับและเชื่อฟงคุณ ตองเริ่มจากการเขาใจและยอมรับ... 

“ดิฉันอยากใหทุกคนคิดวาพวกเรากำลังเขารวมเปนหุนสวน

ในกิจการที่นาตื่นเตนกิจการหนึ่ง”  ฉันกลาวตอไป  “หนาที่ของ

ดิฉัน  คือการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารที่จะนำไปสู

การสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางคุณและลูกๆ วัยรุนของคุณ  ใน

ขณะที่หนาที่ของพวกคุณคือการนำวิธีการเหลานี้ไปทดลองใชที่

บาน  และกลับมารายงานใหทุกคนในที่นี้รับทราบวามันใชไดผล

หรือไม  อยางไร  อะไรบางที่ไดผล  และอะไรบางที่ไมไดผล  และ

เมื่อพวกเราทุกคนรวมแรงรวมใจกัน  เราก็จะสามารถชวยกันสรุป

หาหนทางที่จะชวยใหลูกๆ ของเรากาวผานชวงรอยตอที่ยาก

ลำบากระหวางความเปนเด็กกับความเปนผู ใหญนี้ ไดอยางมี 

ประสิทธภาพที่สุด” 

ฉันหยุดชั่วครูเพื่อรอดูปฏิกิริยาจากกลุมผูเขารวมสัมมนา  
“พวกคุณคิดยังไง  วาทำไมชวงชีวิตวัยรุนจึงถูกจัดวาเปน  ‘ชวง

รอยตอที่ยากลำบาก’  คะ”  

คุณพอทานหนึ่งยกมือขึ้นแสดงความเห็นตาง  “ผมเองก็ผาน

ชวงวัยนั้นมาเหมือนกัน  แตผมไมเคยคิดวามันเปนชวงเวลาที่ยาก

ลำบาก  และผมก็จำไมไดวาผมไดทำความเดือดเนื้อรอนใจอะไร

มากมายใหกับพอแมของผมบาง” 

“นั่นเปนเพราะคุณเปนเด็กวานอนสอนงาย”  ภรรยาของชาย

ผูนั้นยิ้มกวาง  กลาวขึ้นพรอมกับแตะที่แขนของเขาเบาๆ 

“ใชครับ  บางทีสมัยที่เปนวัยรุน  พวกเราวานอนสอนงาย

กวาเด็กสมัยนี้เยอะ”  คุณพออีกทานหนึ่งกลาวขึ้น  “สมัยนี้มันมี

อะไรตอมิอะไรแปลกๆ ใหมๆ เยอะแยะไปหมดที่ไมเคยเกิดขึ้นใน

สมัยกอน” 
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“ถาเชนนั้น  ขอใหพวกเราทุกคนสมมุติวากำลังยอนกลับไป

ในชวงเวลา  ‘สมัยกอน’”  ฉันกลาวตอไป  “ฉันวา  อยางนอยมัน

ตองมีอะไรบางอยางที่เราไดเรียนรูจากชวงชีวิตในวัยรุนของเรา  ที่

อาจจะชวยใหเราเขาใจไดวาลูกๆ ของเรากำลังประสบปญหาอะไร

อยูบางทุกวันนี้  ดิฉันขอใหทุกคนเริ่มดวยการยอนรำลึกวาอะไร

บางเปนสิ่งที่ดีที่สุดท่ีเกิดขึ้นในชวงชีวิตสมัยที่คุณยังเปนวัยรุนนะคะ” 

ไมเคิล  คุณพอผูเคยเปนเด็ก  ‘วานอนสอนงาย’  เอยข้ึน

กอนใคร  “สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมในชวงเวลานั้น  คือการไดเลน

กีฬา  และไดสนุกสนานกับเพื่อนๆ ไปวันๆ” 

ใครอีกคนกลาวขึ้นวา  “สำหรับผมแลว  สิ่งที่ดีที่สุดคือการมี

อิสระที่จะทำอะไรก็ได  มีอิสระที่จะไดไปไหนมาไหนดวยตัวเอง  

เชนขึ้นรถไฟใตดินไปเที่ยวในเมือง หรือ ขึ้นรถประจำทางไปเที่ยว

ทะเล  มันเปนชวงเวลาที่สนุกสุดยอดจริงๆ ” 

ผูปกครองทานอื่นๆ เริ่มทยอยตอบคำถามของฉัน  “ฉันมี
โอกาสไดสวมใสรองเทาสนสูง  ไดแตงหนาทาปาก  มีเรื่องนา

ตื่นเตนเกี่ยวกับพวกผูชาย  ฉันและเพื่อนสนิทอาจจะชอบผูชายคน

เดียวกัน  แลวเราก็เถียงกันวา  ‘เธอคิดวาเขาชอบฉัน  หรือวาเขา

ชอบเธอ ?’” 

“ชีวิตในชวงนั้นชางสุขสบาย  ผมนอนตื่นสายไดถึงเที่ยงวัน

ในวันหยุด  ไมตองกังวลเรื่องงาน  เรื่องคาเชาบาน  หรือเรื่องการ

เลี้ยงดูครอบครัว  และไมตองกังวลถึงอนาคต  ผมรูวายังไงๆ  ผม

ก็มีพอแมคอยชวยเหลือผมอยูตลอดเวลา” 

“สำหรับฉันแลว  มันเปนชวงเวลาที่ฉันไดสำรวจและคนหา

ตัวเอง  และไดฝนถึงอนาคตในวันขางหนา  ฉันยังมีอิสระที่จะ
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โบยบินไปไหนตอไหนไดตามจินตนาการ  แตในขณะเดียวกัน  ฉัน

ก็รูวา  หากฉันเกิดพลาดพลั้งขึ้นมา  ฉันก็ยังมีพอแมคอยอาแขน

รับอยูเสมอ” 

คุณแมทานหนึ่งสายหัว “แตสำหรับฉัน” เธอพูดอยางขมขื่น  

“สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชวงวัยรุน  คือการไดหลุดพนออกจากมัน” 

ฉันอานปายชื่อของเธอ  “คุณคาเรนคะ”  ฉันกลาวขึ้น  “ฟง

ดูเหมือนวาชีวิตวัยรุนไมไดเปนชวงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณ” 

“อันที่จริงแลวฉันรูสึกโลงใจที่มันสิ้นสุดลงได”  เธอตอบ 

“อะไรหรือที่สิ้นสุดลง”  มีใครบางคนถามขึ้น 

คาเรนยักไหลกอนที่จะตอบวา  “การที่ไมตองวิตกกังวลอีก

ตอไปวาจะตองเปนที่ยอมรับของใครตอใครหรือไม  หรือการที่ไม

ตองพยายามฝนยิ้มเพื่อใหใครๆ ชื่นชอบ  หรือความรูสึกที่วาตัว

เองเขากับใครๆ ไมได  ความรูสึกที่วาตัวเองตองเปนคนนอกคอก

อยูตลอดเวลา” 

นับจากนั้น ผูปกครองหลายตอหลายทานก็เริ่มที่จะพูดถึง
ชวงเวลาวัยรุนของตัวเองในทำนองเดียวกัน  รวมถึงผูปกครองทาน

อื่นๆ ซึ่งกอนหนานี้พูดถึงแตสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นชวงวัยรุนของตัวเอง 

“ผมพอจะเขาใจวาคุณรูสึกอยางไร  ผมจำไดวาผมรูสึกอึดอัด  

และไมมั่นคง  ตอนนั้นผมอวนตุตะ  และผมก็เกลียดรูปลักษณของ

ตัวเองในขณะนั้น” 

“ฉันรูวาฉันเพิ่งพูดถึงความตื่นเตนเกี่ยวกับพวกเด็กผูชาย  

แตอันที่จริงแลว  มันเปนความคลั่งไคลซะมากกวา  มันก็แคการ

คบหาเปนแฟนกับใครสักคน  แลวก็เลิกกัน  แลวฉันก็ตองเสีย
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เพื่อนดีๆ เพราะเด็กผูชายคนหนึ่ง  ในตอนนั้น  วันๆ ฉันคิดถึงแต

เรื่องผูชาย  แลวคะแนนสอบของฉันก็ตกต่ำลงเรื่อยๆ จนเกือบจะ

เรียนไมจบก็เพราะเรื่องนี้” 

“ปญหาของผมในสมัยนั้นคือความรูสึกกดดันจากเพื่อน จน

ตัวเองตองทำเรื่องเสียหายหรืออันตราย ผมทำเรื่องโงๆไวเยอะเลย” 

“ฉันจำไดวาฉันมักจะรูสึกสับสน  ไมรูวาตัวเองเปนใคร  ไมรู

วาตัวเองชอบหรือไมชอบอะไร  ไมแนใจวาฉันกำลังเปนตัวของตัว

เอง  หรือวากำลังเลียนแบบใครหรือเปลา  ฉันไมรูวาฉันจะยังคง

ความเปนตัวตนของตัวเองโดยที่เพื่อนๆ ยังยอมรับไดหรือเปลา” 

ฉันรูสึกชื่นชอบผูปกครองกลุมนี้มาก  พวกเขาจริงใจดี  
“บอกฉันอีกหนอยสิคะ” ฉันถามตอ “ในชวงนั้น  คุณพอคุณแมของ

พวกคุณเคยพูดอะไรหรือทำอะไรที่เปนประโยชนตอคุณบางมั้ย” 

ทุกคนต างยอนไปขุดคุ ยรื้ อฟ นอดีตของตั ว เอง 

“พอแมของฉันไมเคยตะโกนตอวาฉันตอหนาเพื่อนๆ ของฉัน  

ถาหากฉันทำอะไรผิดขึ้นมา  เชน  เวลาที่ฉันกลับบานดึกมากๆ 

และสมมุติวาเพื่อนฉันมาสงที่หนาบาน  พอกับแมจะรอจนกวา

เพื่อนจะกลับ  จากนั้นพวกเขาคอยจัดการฉัน” 

“คุณพอเคยพูดกับผมวา  ‘จิม  ถาลูกเช่ือในเรื่องอะไรลูก

ตองมุงมั่นในสิ่งนั้น... เมื่อใดก็ตามที่ลูกเกิดความคลางแคลงใจ  ให

ลูกเช่ือในจิตใตสำนึกของตัวเอง... อยากลัวท่ีจะทำอะไรผิด เพราะ

ถาลูกกลัว และไมลงมือทำ นั่นหมายความวาลูกจะไมเคยทำอะไร

ถูกเลย’  ผมมักจะคิดอยูในใจวา ‘เอาอีกแลว พอพลามอีกแลว’  

แตบอยครั้งผมก็ทำตามที่พอพูด” 
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“คุณแมของฉันมักจะคอยผลักดันใหฉันปรับปรุงตัวอยูเสมอ  

เชน  ‘ลูกทำไดดีกวานี้นี่นา...  ลองตรวจทานอีกครั้งสิ...  ลองทำ

อีกครั้งหนึ่งสิ’  แมไมยอมปลอยใหฉันทำอะไรลวกๆ ในทาง

ตรงกันขาม  พอของฉันกลับคิดวาฉันเปนคนที่สมบูรณแบบ  

ดังนั้น  ฉันจึงรูดีวาเวลาที่ฉันตองการอะไรบางอยาง  ฉันควรจะ

เขาหาใคร  นับไดวาฉันมีสูตรผสมที่ลงตัว” 

“พอแมของฉันยืนกรานวาฉันตองเรียนรูทักษะตางๆ ไมวาจะ

เปนเรื่องการทำบัญชีการเงิน  หรือแมกระทั่งการหัดเปลี่ยนยาง

รถยนต  พอแมคอยคะยั้นคะยอใหฉันอานหนังสือภาษาสเปนวันละ 

5 หนา  ฉันเกลียดมันนาดู  แตสุดทายฉันก็ไดงานดีๆ เพราะความ

สามารถพิเศษในเรื่องภาษาสเปนคะ” 

“ฉันรูวาฉันไมควรจะพูดถึงเรื่องตอไปนี้  เพราะในที่นี้  

ดูเหมือนวาจะมีคุณแมที่ทำงานนอกบานอยูเยอะพอสมควร  แตจะ

วาไปแลว  ฉันอยากจะมีแมคอยอยูรอรับที่บานเวลาที่ฉันกลับมา

จากโรงเรียน เพราะถาเกิดวาวันไหนฉันมีเรื่องเสียใจอะไรที่โรงเรียน  

ฉันจะไดเลาใหแมฟงได” 

“หมายความวา หลายๆ คนในที่นี้มีประสบการณวาพอแม

ของพวกคุณคอยสงเสริมและสนับสนุนคุณ  ในสมัยที่คุณเปน

วัยรุน”  ฉันพูดขึ้น 

“แตนั่นก็ไมใชทั้งหมด” จิมเอยข้ึน “แมวาพอของผมจะชอบ

สั่งสอนผมดวยคำพูดเชิงบวกหลายตอหลายครั้ง แตทานก็พูดอะไร

ตอมิอะไรอีกหลายอยางที่ทำรายจิตใจผมดวย ในสายตาของพอ

แลว ผมไมเคยทำอะไรไดดีเลย แลวพอก็มักจะบอกใหผมรูซะดวย” 
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คำพูดของจิมเปรียบเสมือนกับการไขวาลวเปดทอระบาย
น้ำ  ซึ่งผูปกครองทานอื่นๆ เริ่มทยอยสาธยายความขมขื่นจาก

ประสบการณอันทุกขระทมของพวกเขาออกมา 

- “แมของฉันไมไดชวยอะไรฉันเลย  ในตอนนั้นฉันมีปญหา

คอนขางมากและตองการคนชี้แนะ แตสิ่งที่ไดจากแมมีแตคำ

พูดทำนองวา ‘สมัยที่แมอายุเทาลูกนะ แมทำอยางนั้นแมทำ

อยางนี้’ ตั้งแตนั้นฉันจึงเก็บงำทุกอยางไวในใจคนเดียว” 

- “พอแมผมมักจะพูดใหผมรูสึกผิด ทำนองวา  ‘ลูกเปนลูกชาย

คนเดียวของพอกับแมนะ... เราคาดหวังจากลูกมากกวานี้...  

ลูกยังไมไดทำอะไรใหสุดความสามารถของลูกเลย’” 

- “ความตองการของพอกับแมมักจะมากอนความตองการของ

ฉันเสมอ  ปญหาของพอแมกลายเปนปญหาของฉัน ฉันเปน

พี่คนโตในจำนวนพี่นองทั้งหมด 6 คน  ฉันตองทำอาหาร ถู

บาน และดูแลนองๆ ฉันไมมีเวลาที่จะไดเปนวัยรุนเลย” 

- “สวนเรื่องของฉันนั้นตรงขามกับเรื่องของคุณ  ฉันเปน

ลูกแหง  มีแตคนคอยเอาอกเอาใจ  และไมเคยรูสึกวาตัวเอง

จะตัดสินใจอะไรไดดวยตัวเองเลย  ฉันตองคอยถามความ

คิดเห็นของพอกับแม  ฉันตองรับการบำบัดรักษาเยียวยาอยู

เปนปกวาจะเรียกความเชื่อมั่นในตัวเองกลับคืนมาได” 

คุณผูหญิงทานหนึ่งที่ชื่อ ลอรา เปนคนสุดทายที่ยกมือขึ้นพูด 

- “สวนแมของฉันนั้นสุดโตงอีกทางหนึ่งเลย  เธอยอมฉันทุก

อยาง  แมไมเคยบังคับขูเข็ญฉันเลย  ฉันไปไหนมาไหนก็ได

ตามที่ตองการ  บางทีกลับบานดึกๆ ดื่นๆ ตี 2 ตี 3  แมก็ไม
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เคยวากลาวตักเตือนอะไร  ไมเคยมีขอกำหนดเรื่องเวลากลับ

บาน  ไมเคยมีคำถาม  บางครั้งแมปลอยใหฉันเมายาในบาน

ดวยซ้ำไป  ตอนที่ฉันอายุ 16  ฉันเสพโคเคน  แลวก็หัดดื่ม

เหลาดวย  สิ่งที่นากลัวคือ  ชีวิตของฉันตกต่ำดำดิ่งลงอยาง

รวดเร็ว  ฉันยังคงรูสึกโกรธที่แมไมเคยแมแตจะพยายาม

หามปราม  ฉันจึงอยากจะบอกกับแมวาแมทำรายชีวิตของ

ฉันไปหลายปทีเดียว” 

ผูปกครองในกลุมนั่งนิ่งเงียบ  ทุกคนตางรูสึกถึงผลของสิ่งที่
พวกเขากำลังไดยินไดฟง  ในที่สุดจิมก็เอยขึ้นวา  “พวกคุณวามัั้ย

วาพอแมอาจจะมีความปรารถนาที่ดีที่สุดตอลูกๆ แตพวกเขาก็อาจ

ทำใหชีวิตของลูกเหลวแหลกได” 

“แตพวกเราทุกคนก็เอาชีวิตรอดมาได”  ไมเคิลทวงติง  “เรา

เติบโตขึ้น  แตงงานแตงการมีครอบครัวของตัวเอง  ไมวาจะยังไง 

เราก็โตขึ้นเปนผูใหญที่มีความรับผิดชอบ”   

“นั่นอาจจะจริง”  โจแอน  คุณผูหญิงที่เลาใหเราฟงวาเธอ

ตองเขารับการบำบัดกลาวขึ้นวา  “แตก็ตองเสียเวลาและเสีย

พลังงานไปมากมาย  กวาที่จะผานพนเรื่องเลวรายตางๆ มาได” 

“และมันก็มีอะไรบางอยางที่ไมเคยผานพนไป”  ลอราเสริม  

“นั่นคือเหตุผลวาทำไมฉันจึงมานั่งอยูที่นี่  ลูกสาวของฉันเริ่มทำตัว

ใหฉันเปนกังวล  และฉันก็ไมอยากจะทำกับเธอ  อยางที่แมของฉัน

เคยทำกับฉัน” 

คำกลาวของลอราทำใหทุกคนในกลุมตื่นจากภวังคและ

หวนกลับเขาสูภาวะปจจุบัน  เพราะหลังจากนั้นพอแมแตละทานก็

เริ่มพูดถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับลูกๆ ของพวกเขา 
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- “สิ่งที่ทำใหผมเปนหวงคือ  ทัศนคติใหมๆ ของลูกชายของ

ผม  เขาไมตองการทำตามกฎของใคร  ชอบทำตัวเปนกบฏ  

เหมือนสมัยที่ผมอายุ 15 - 16 ไมมีผิด  แตในสมัยนั้นผมได

แตเก็บมันไว  แตวาลูกของผมกลับแสดงออกอยางเปดเผย  

เขาจะพยายามทำทุกวิถีทางที่จะทำแตในสิ่งที่ตัวเองตองการ” 

- “ลูกสาวของฉันเพิ่งจะอายุ 12  แตเธอตองการใหใครตอใคร

ยอมรับในตัวเธอ  โดยเฉพาะพวกผูชาย  ฉันกลัววาสักวัน

เธอจะยอมใครงายๆ เพียงเพื่อจะไดเปนที่ชื่นชอบของคนอื่น” 

- “ผมหวงเรื่องเรียนของลูกชาย  เขาไมเอาใจใสเหมือนกอน 

ผมไมรูวาเขามัวแตเลนกีฬามากไปหรือเพราะวาเขาขี้เกียจ” 

- “สิ่งที่ลูกชายของฉันสนใจตอนนี้  มีแตเรื่องเพื่อนใหม  และ  

เรื่องทำตัวใหเทใหทันสมัย  ฉันไมอยากใหเขาคบหากับ

เพื่อนพวกนั้น  ฉันกลัววาลูกจะติดนิสัยที่ไมดีมา” 

- “ลูกสาวของฉันเหมือนกับวาเปนคน 2 คนในรางเดียวกัน  

เวลาอยูนอกบาน  เธอทำตัวราวกับเจาหญิง  ออนหวานนา

รัก  สุภาพออนนอม  แตพอเขามาในบาน  เธอกลับกลาย

เปนคนละคน  ทันทีที่ฉันบอกใหเธอทำอะไรหรือหามไมให

ทำอะไร  เธอจะทำตัวรายกาจขึ้นมาทีเดียว” 

- “ฟงดูเหมือนลูกสาวของผมเปยบเลย  เพียงแตวาคนที่เธอมี

ปญหาดวยคือภรรยาใหมของผม เรามักทะเลาะกัน  โดย

เฉพาะอยางยิ่งตอนที่เราใชเวลารวมกันในวันหยุดสุดสัปดาห” 

- “ฉันกังวลเรื่องของวัยรุนทุกเรื่อง  เด็กๆ สมัยนี้ไมรูวาตัวเอง

กำลังสูบอะไรหรือดื่มอะไร  ฉันไดยินเรื่องนากลัวมาเยอะที่

เด็กผูชายแอบใสยามอมผูหญิงในงานปารตี้แลวพาไปขมขืน” 



  1.  วิธีชวยใหลูกวัยรุนยอมรับและเชื่อฟงคุณ ตองเริ่มจากการเขาใจและยอมรับ... 

บรรยากาศในหองเริ่มอึดอัดและอบอวลไปดวยความวิตก

กังวลของพอแมผูปกครอง 

คาเรนแคนหัวเราะขึ้นอยางไมเต็มเสียง “ตอนนี้เรารูแลววา

ปญหาคืออะไร สิ่งที่เราตองการอยางเรงดวนในเวลานี้ คือ คำตอบ” 

“แตฉันไมมีคำตอบสำเร็จรูปใหกับคุณหรอกคะ”  ฉันพูดขึ้น  

“มันไมมีคำตอบสำเร็จรูปสำหรับปญหาเด็กวัยรุน  คุณไมสามารถ

ปกปองพวกเขาจากอันตรายในโลกทุกวันนี้ได  ไมสามารถ

หามปรามพวกเขาไมใหมีอารมณแปรปรวน  ไมสามารถกำจัด

กระแสคานิยมสมัยใหมที่กำลังถาโถมใสพวกเขาดวยสิ่งไรสาระ   

แตถาหากคุณสามารถสรางบรรยากาศภายในบาน  ที่ทำให

เขารูสึกวาพวกเขามีอิสระที่จะไดแสดงออกทางอารมณ  นั่นนับวา

คุณกำลังสรางสรรคโอกาสใหพวกเขาสามารถเปดใจรับฟงความ

รูสึกนึกคิดของคุณ  พรอมที่จะพิจารณาความคิดเห็นของคุณ  หรือ  

ยอมรับเง่ือนไขขอจำกัดของคุณมากขึ้น  และมีแนวโนมมากขึ้นที่

จะไดรับความคุมครองจากความเชื่อและคานิยมที่ดีของคุณ” 

“คุณกำลังบอกวาเรายังมีหวังอยางนั้นหรือ”  ลอราประกาศ

กอง  “มันยังไมสายเกินไปหรอกหรือคะ  เมื่อสัปดาหที่แลว  ฉัน

ตื่นขึ้นมาพรอมกับความรูสึกตื่นตระหนกอยางมาก  ฉันครุนคิดแต

เพียงวาลูกสาวของฉันไมใชเด็กตัวนอยๆ อีกตอไป  และฉันไม

สามารถยอนวันเวลากลับคืนมาไดอีกแลว  ฉันนอนนิ่งราวกับเปน

อัมพาต  และคิดถึงสิ่งผิดพลาดตางๆ ที่ฉันอาจทำไวกับเธอ  จาก

นั้นฉันก็รูสึกเศราเสียใจและรูสึกผิดเปนอยางมาก” 

“แลวฉันก็นึกขึ้นมาไดวาฉันยังมีเวลา  ฉันยังมีลมหายใจ  

ลูกยังคงอยูรวมชายคากับฉันที่บาน  และยังไงก็ตาม  ฉันก็ยังคง



 พูดอยางไร  เพื่อทำให วัยรุนเปดใจรับฟงคุณ  โดย  อเดล เฟเบอร  และ  เอเลน มาซลิซ 

เปนแมของเธอ  บางทีฉันอาจจะเรียนรูที่จะเปนแมที่ดีขึ้นได  โปรด

บอกฉันดวยเถอะวามันยังไมสายเกินไป” 

“ตัวฉันเองก็เคยมีประสบการณคลายๆ กับพวกคุณมากอน”  

ฉันพูดใหความมั่นใจกับเธอ  “และฉันพบวามันไมมีคำวาสายเกิน

ไปที่เราจะคิดปรับปรุงสัมพันธภาพระหวางเรากับลูกวัยรุน” 

“จริงหรือคะ” 

“จริงคะ” 

 

แลวเราก็ถึงเวลาที่จะเริ่มทำแบบฝกหัดบทแรก 

“ลองสมมุติวาฉันเปนลูกวัยรุนของคุณนะคะ” ฉันพูดกับ 

ผูปกครองในกลุม  “ฉันจะบอกคุณวาฉันกำลังคิดอะไรอยู  และขอ

ใหคุณชวยตอบฉันดวยประโยคคำพูดท่ีรับรองวาจะทำใหฉัน 

ไมอยากพูดคุยกับคุณอีกตอไป  ลองดูนะคะ” 

“หนูคิดวา  หนูไมอยากจะเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัย” 

 ‘ผูปกครอง’  ของฉัน  กระโดดเขาใสทันที 

- “อยาพูดอะไรตลกๆ อยางนั้นสิ  ไมวาจะยังไงก็ตาม  ลูก

ก็ตองเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัย” 

- “นั่นเปนคำพูดที่งี่เงาที่สุดเทาที่พอเคยไดยินมาเลยรูมั้ย” 

- “แมไมอยากเชื่อเลยวาลูกพูดออกมาไดยังไง  ลูกอยาก

ใหปูยาตายายของลูกผิดหวังงั้นเหรอ” 

ทุกคนในหองสัมมนาพากันหัวเราะ  ฉันจึงพูดถึงความกังวล

และความทุกขระทมของฉันตอไป 



  1.  วิธีชวยใหลูกวัยรุนยอมรับและเชื่อฟงคุณ ตองเริ่มจากการเขาใจและยอมรับ... 

“ทำไมคนที่เอาขยะไปเททิ้ง  ตองเปนหนูทุกทีเลย” 

- “ก็เพราะวาวันๆ ลูกไมเคยชวยงานอะไรในบานนี้เลยนี่  

มีแตกินกับนอน” 

- “แลวทำไมลูกถึงตองบนเรื่องนี้ทุกทีละ” 

- “ทำไมนองของหนูไมเห็นบนเวลาที่แมขอใหเขาชวยงาน” 

 “แม  วันนี้ที่โรงเรียนมีเจาหนาที่ตำรวจมาบรรยายใหพวกเรา

ฟงซะยืดยาวเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด  ไมเห็นจะเขาทาเลย  

มีแตพูดขูใหพวกเรากลัว” 

- “พูดขู ใหกลัวงั้นเหรอ  พวกเขาพยายามจะชวยเคาะ 

กระโหลกเพื่อสรางจิตสำนึกใหลูกตางหาก” 

- “คอยดูเถอะ  ถาแมจับไดนะวาลูกลองยาเสพติด  แมจะ

ทำใหลูกกลัวหัวหดเลย” 

- “รูมั้ยวาพวกลูกนะมีปญหาอะไร  เด็กสมัยนี้คิดแตวาตัว

เองรูดีไปซะทุกเรื่อง  จะบอกอะไรใหนะวามันยังมีอะไร

ตอมิอะไรที่ลูกตองเรียนรูอีกเยอะ” 

 “หนูไมสนหรอกวาหนูจะมีไขหรือเปลา  หนูไมมีวันพลาด

คอนเสิรตเย็นนี้เด็ดขาด” 

- “ลูกคิดอยางนั้นเหรอ  แตฟงนะ  คืนนี้ลูกไปไหนไมได

ทั้งนั้น  นอกจากขึ้นไปนอน” 

- “ทำไมลูกถึงมีความคิดที่งี่เงาอยางนี้  ลูกยังปวยอยูเลย” 

- “ใชวาพรุงนี้โลกจะแตกซะหนอย ยังมีคอนเสิรตอื่นอีกตั้ง

เยอะ ทำไมลูกไมขึ้นไปนอนเปดเพลงอัลบั้มชุดใหมฟง 

หลับตาแลวจินตนาการเอาวาลูกกำลังอยูในคอนเสิรตละ” 




