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- เกี่ยวกับผู้แปลและเรียบเรียง -
ศรีสุชา พิศาลบุตร แมคเคบบ์  ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

จากคณะศิลปศาสตร์  (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ

ระดับปริญญาโทจาก  University of Illinois at Urbana-Champaign  

ทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง  (TESL)  หลังจบการศึกษาเข้า

รับราชการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปัจจุบันพ�านักอยู่กับสามี

และลูกสาว  2  คน  ท่ีรัฐเวอร์จิเนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ศรีสชุาและสามเีป็นคนรุ่นใหม่ทีม่เีป้าหมายในการดแูลอบรมสัง่สอน

ลูกให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพ  จึงสนใจเผยแพร่หนังสือเล่มนี้ให้คนไทยได้อ่าน  

และน�าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลลูก  เพื่อสร้างอนาคตที่ดีและให้เป็นคนท่ี

มีคุณภาพของสังคมไทยต่อไป ผลงานแปลของเธอนอกจากหนังสืือเล่มนี้

คือ ท�าอย่างไรพี่น้องไม่ทะเลาะกัน  วิธีพูดกับลูกวัยรุ่น... และอีกหลายเล่ม 

โดยส�านักพิมพ์ บี มีเดีย

ดร.โทมัส กอร์ดอน  นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียง  ท่านได้รับ

รางวัลเหรียญทองจากสมาคมนักจิตวิทยา  แห่งประเทศ

สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1999  สาขา ผู้ให้การสนับสนุนงาน

จิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง  และในปี  ค.ศ. 2000  ได้รับรางวัล

ความส�าเร็จสูงสุดในอาชีพ  จากสมาคมนักจิตวิทยาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย  

ซ่ึงเขาเป็นคนแรกท่ีได้รับรางวัลความส�าเร็จสูงสุดในอาชีพ  จากสมาคม 

ผู้สอนการเลี้ยงดูเด็กระดับประเทศ  นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับการ

ประชุมเกี่ยวกับเด็กและโครงการส�าหรับเด็กท่ีจัดโดยท�าเนียบขาวอีกด้วย  

ดร.กอร์ดอน  เขยีนหนงัสอืทัง้หมด  8  เล่มด้วยกนั ซ่ึงรวมถงึหนงัสอื 

Leader Effectiveness Training (L.E.T.)  และหนังสือ Teacher 

Effectiveness Training (T.E.T.)  ปัจจุบันเขาท�างานที่เมืองโซลานา  บีช  

รัฐแคลิฟอร์เนีย  มีลูกสาวสองคนและหลานอีกสองคน  

-  เกี่ยวกับผู้เขียน  -
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ค�าพูดของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง  ที่กล่าวกับนักจิตวิทยาว่า  
“หนูรู้สึกดีมากเลยค่ะที่สามารถเล่าความรู้สึกที่แท้จริงของหนูให้ใครสักคนฟัง  

หนูไม่เคยเล่าเปิดอกแบบนี้กับใครเลย  หนูไม่สามารถพูดเร่ืองแบบนี้กับพ่อ

แม่ของหนูได้เลยค่ะ”  นั้นบ่งบอกได้ดีว่าพ่อแม่และลูกนั้นมีช่องว่างระหว่าง

กัน  มีความไม่เข้าใจท�าให้ไม่มีการเปิดใจซ่ึงกันและกัน  ท�าไมลูกของเราจึง 

ไม่ยอมเปิดเผยความในใจกับพ่อแม่  ท�าไมความหวังดีของพ่อกับแม่จึงท�าให้

ความสัมพันธ์ห่างออกไปทุกที  ทั้งน้ีอาจกล่าวได้ว่าวิธีการเลี้ยงดูลูกและ

ทัศนคติของพ่อแม่มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่ง  พวกเขาจะต้องพัฒนาตนเองให้มี

จิตวิทยาในการเลี้ยงลูก  เฉกเช่นนักจิตวิทยามืออาชีพ

หลักการส�าคัญคือ  จริง ๆ  แล้วพ่อแม่เป็นเพียงคนธรรมดาที่มีค่านิยม

ของตัวเอง  และไม่ยัดเยียดค่านิยมเหล่านั้นให้ลูก  เพียงแต่แสดงตัวอย่างที่

ดีให้ลูกเห็น  โดยรับฟังเชิงรุกมากขึ้น  พูดกับลูกด้วยท่าทีแสดงการยอมรับ  

เปิดโอกาสให้ลูกเป็นตัวของตัวเอง  ให้ลูกได้เรียนรู้จากความผิดพลาด  และ

ไม่ใช้อ�านาจของความเป็นพ่อแม่  แต่จะให้สิทธิเท่าเทียม  ท�าให้ลูกเปิดใจ

รับฟังค�าสอนพวกเขามากขึ้น  เพื่อชีวิตท่ีดีข้ึนของทุกคนในครองครัว  

หนงัสอื “P.E.T.  คู่มอืสอนพ่อแม่  ให้เป็นพ่อแม่ทีเ่ก่ง  และมจีติวทิยา

ในการเลี้ยงลูกด้วยวิธีการท่ีดี - ฉบับปรับปรุง”  แปลจากหนังสือ  PARENT 

EFFECTIVENESS TRAINING หรือ  P.E.T.  ที่มียอดขายมากกว่า 4 ล้าน

เล่มทั่วโลก  เขียนโดย  ดร.โทมัส กอร์ดอน  ผู้ซ่ึงน�าหลักจิตวิทยามาสอน 

พ่อแม่ให้มีวิธีการเลี้ยงดูลูกอย่างมีประสิทธิภาพ  

ส�านักพิมพ์                    มีความภูมิใจที่ได้น�าเสนอ  หนังสือดี  

เล่มนี้  เพื่อให้ท่านได้ประยุกต์น�าวิธีการต่าง ๆ ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกหลาน

ของท่านและเด็กทุกคนทุกวัยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป

เพราะหนังสือดีเล่มนี้  เปลี่ยนแปลงชีวิตท่านและคนท่ีท่านรักได้

หมายเหตุบรรณาธิการ

สมชัย  เบญจมิตร
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“พ่อแม่ท่ีใช้วธิขีอง P.E.T. จะมีจติวทิยา

ในการเลี้ยงลูกที่ดี  

พวกเขาไม่ต้องใช้การลงโทษในการสอน

วนัิยให้กับลกูเลย  ไม่ต้องท�าให้ลกูกลวัในการ

สอนให้เขามีความรับผิดชอบตนเอง

แต่สามารถท�าให้ลูกเปิดใจรับฟังค�าสอน

ของพ่อแม่โดยไม่ต่อต้าน  และโน้มน้าวเขา 

ให้มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมได้  ด้วยวิธีการท่ี

ไม่มีใครเจ็บช�้าน�้าใจ”

P   A   R   E   N   T

The  Proven  Program  for  Raising  Responsible  Children
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เกี่ยวกับผู้เขียนและผู้แปล     4 

หมายเหตุบรรณาธิการ     5  

บทน�า     11

1 พ่อแม่ถูกต�าหนิว่าเลี้ยงลูกไม่ดี   แต่ไม่เคยมีใครสอนพวกเขาว่า  
การเป็นพ่อแม่ที่ดีน้ันเป็นอย่างไร     15

2 จริง ๆ แล้ว  พ่อแม่ก็เป็นเพียงคนธรรมดา ๆ คนหนึ่ง     27
	 -		ท�ำควำมเข้ำใจกับหลักกำร		“กำรยอมรับ”
	 -		ไม่ว่ำพ่อแม่จะพยำยำมอย่ำงไร		ก็ไม่เสมอต้นเสมอปลำย
	 -		พ่อกับแม่ไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ฝ่ำยเดียวกันตลอดเวลำ		
	 -		กำรยอมรับแบบไม่จริงใจ
	 -		คุณสำมำรถยอมรับในตัวเด็ก		แต่ไม่ยอมรับพฤติกรรมของเขำได้หรือไม่
	 -		ควำมหมำยของกำรเป็น		“พ่อแม่ธรรมดำ	ๆ”		
	 -		ปัญหำที่เกิดขึ้นเป็นของใคร

3 วิธีรับฟังเด็ก  เพื่อให้เขาพูดกับเราอย่างเปิดใจ
 : วิธีใช้ภาษาท่ีแสดงการยอมรับในตัวเขา     48
	 -		ควำมส�ำคัญของ		“ภำษำท่ีแสดงกำรยอมรับ”
	 -		พ่อแม่ต้องท�ำให้เด็กเห็นว่ำตัวเขำได้รับกำรยอมรับ		
	 -		วิธีแสดงกำรยอมรับโดย		“ไม่ใช้กำรพูด”
	 -		วิธีแสดงกำรยอมรับโดยกำรใช้		“กำรพูด”
	 -		กำรพูด		12		แบบ		ท่ีปิดกั้นกำรสื่อสำร		นั้นเป็นอย่ำงไร
	 -		วิธีพูดท่ีช่วยให้เด็ก		“พูดอย่ำงเปิดอก”		กับพ่อแม่
	 -		วิธีกำรฟังเชิงรุก		(Active		Listening)
	 -		ท�ำไมพ่อแม่จึงต้องใช้วิธีกำรฟังเชิงรุก
	 -		ทัศนคติที่พ่อแม่พึงมีในกำรใช้วิธีกำรฟังเชิงรุก
	 -		ควำมเสี่ยงของกำรใช้วิธีกำรฟังเชิงรุก

สารบัญ
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4 วิธีน�าการฟังเชิงรุกมาใช้ปฏิบัติจริง     85
 -		เมื่อใดท่ีเด็ก		“เป็นเจ้ำของปัญหำ”
	 -		พ่อแม่ต้องท�ำอย่ำงไรเพื่อให้กำรฟังเชิงรุกใช้ได้ผลดี
	 -		เมื่อใดท่ีพ่อแม่ควรใช้กำรฟังเชิงรุก
	 -		ควำมผิดพลำดที่พบได้บ่อยในกำรใช้วิธีกำรฟังเชิงรุก

5 วิธีรับฟังสิ่งท่ีเด็กเล็กที่ยังพูดไม่ได้  สื่อออกมา     121
	 -		ควำมต้องกำรและปัญหำของเด็กทำรกเป็นเช่นใด
	 -		ท�ำควำมเข้ำใจกับควำมต้องกำรและปัญหำในเด็กทำรก
	 -		ใช้วิธีกำรฟังเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือเด็กทำรก
	 -		ปล่อยให้เด็กตอบสนองควำมต้องกำรของตนเอง

6 พูดอย่างไรจึงจะท�าให้เด็กรับฟังคุณโดยไม่ต่อต้าน     129

	 -		เมื่อพ่อแม่		‘เป็นเจ้ำของปัญหำ’
	 -		วิธีกำรที่		‘ไม่เหมำะสม’		ในกำรพูดกับลูกเมื่อมีปัญหำ
	 -		วิธีพูดท่ีดีในกำรพูดกับเด็ก
	 -		ท�ำควำมเข้ำใจและเรียนรู้หลกักำรของ		You-Message		และ		I-Message
	 -		ส่วนประกอบส�ำคัญของ		I-Message
	 -		แล้วท�ำไมกำรใช้		I-Message		จึงมีประสิทธิภำพ

7 การน�าวิธี  I-Message  มาใช้ปฏิบัติจริง
 เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกท่ีดี     153
	 -		มี		You-Message		แฝงอยู่ในค�ำพูด		I-Message		
	 -		กำรใช้		I-Message		ส่งผลดีอะไรบ้ำง
	 -		วิธีใช้		“ภำษำท่ีไม่ใช้กำรพูด”		แบบ		I-Message		กับเด็กเล็ก
	 -		ปัญหำที่เกิดจำกกำรใช้		I-Message
	 -		กำรใช้		I-Message		แบบอื่น	ๆ	
	 -		วิธีใช้		I-Message		เพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหำ
	 -		I-Message		สำมำรถน�ำมำซ่ึงวิธีกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงไร

8 วิธีเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็ก
 ด้วยการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเขา     174
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9 เมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่และลูก  
 ใครควรจะเป็นผู้ชนะ     182
	 -		ใครแพ้ใครชนะระหว่ำงเด็กกับพ่อแม	่	
	 -		วิธีแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งแบบเดิม	ๆ	สองวิธี		(แบบมีผู้แพ้-ชนะ)
	 -		ท�ำไมวิธีที่		1		จึงไม่มีประสิทธิภำพ
	 -		แล้วท�ำไมวิธีท่ี		2		จึงไม่มีประสิทธิภำพ
	 -		ปัญหำเพิ่มเติมของกำรใช้วิธีที่		1		และ		วิธีที่		2

10 อ�านาจของการเป็นพ่อแม่ถกูต้องและจ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้จริงหรือ     199
 -		‘อ�ำนำจของพ่อแม่’		คืออะไรและมีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร
	 -		ข้อจ�ำกัดของกำรใช้อ�ำนำจควำมเป็นพ่อแม่		
	 -		อ�ำนำจของพ่อแม่จะค่อย	ๆ	หมดไป		เมื่อเด็กเร่ิมพึ่งพำตัวเองได้		
	 -		ปีแห่งกำรเป็นวัยรุ่น
	 -		กำรฝึกด้วยกำรใช้อ�ำนำจนั้น		ต้องมีเง่ือนไขส�ำคัญ
	 -		ผลที่เกิดข้ึน		จำกกำรที่พ่อแม่ใช้อ�ำนำจของควำมเป็นพ่อแม่กับเด็ก
	 -		ปัญหำที่ซับซ้อนในเร่ืองกำรใช้อ�ำนำจของพ่อแม่

11 การแก้ไขความขัดแย้ง  ด้วย  ‘วิธีที่ไม่มีผู้แพ้  (No-lose)’     229
	 -		ท�ำไมวิธีที่		3		จึงเป็นวิธีท่ีดีและมีประสิทธิภำพ

12 ความกลัวและความกังวลของพ่อแม่
 ต่อการใช้  ‘วิธีที่ไม่มีผู้แพ้  (No-lose)’     253

13 การน�า  ‘วิธีท่ีไม่มีผู้แพ้  (No-lose)’  ไปปฏิบัติใช้จริง     272
	 -		แล้วเรำจะเร่ิมกันอย่ำงไร
	 -		6		ขั้นตอนในกำรใช้		‘วิธีที่ไม่มีผู้แพ้’		
	 -		กำรเร่ิมใช้ขั้นตอนต่ำง	ๆ	ตำมวิธีที่		3		
	 -		ควำมจ�ำเป็นของกำรใช้กำรฟังเชิงรุกและ		I-Message
	 -		กำรใช้วิธีกำรที่ไม่มีผู้แพ้เป็นคร้ังแรก
	 -		ปัญหำที่พ่อแม่จะต้องพบ
	 -		กำรใช้วิธีท่ีไม่มีผู้แพ้ส�ำหรับแก้ปัญหำระหว่ำงเด็กกันเอง
	 -		เมื่อใดจึงเป็นเวลำที่ท้ังพ่อและแม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในควำมขัดแย้งนั้น	ๆ	
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14 ท�าอย่างไร  ไม่ให้ลูกตัดเราจากความเป็นพ่อแม่ของพวกเขา     303
 -		ค�ำถำมเกี่ยวกับเร่ืองค่ำนิยม
	 -		ค�ำถำมเกี่ยวกับประเด็นสิทธิส่วนบุคคลของเด็ก
	 -		แล้วเรำจะสอนค่ำนิยมให้เด็กได้หรือไม่

15 วิธีการเปลี่ยนแปลงที่ตัวของเรา
 เพื่อช่วยลดความขัดแย้งในครอบครัว     320
 -  คุณยอมรับตัวคุณเองมำกขึ้นได้หรือไม่		
	 -		เด็ก	ๆ	เป็นลูกของใคร
	 -		คุณรักลูกของคุณทุกคนหรือเพียงบำงคนบำงพฤติกรรมเท่ำนั้น		
	 -		ค่ำนิยมและควำมเชื่อของพ่อแม่เท่ำนั้นหรือที่ถูกต้อง		
	 -		คณุควรให้ควำมส�ำคญักบัควำมสมัพนัธ์กบัสำมภีรรยำมำกกว่ำลกูจริงหรือ		
	 -		พ่อแม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนเองได้หรือไม่		

16 จะท�าอย่างไรกับผู้ใหญ่รอบ ๆ ตัวเด็ก
 ที่ท�าหน้าท่ีเสมือนพ่อแม่ของพวกเขา     333
 -		ปฏิญำณว่ำด้วยเร่ืองควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเรำ

ภาคผนวก     342
 1.			แบบฝึกหัด		เพื่อทดสอบวิธีกำรฟังเพื่อรับรู้ควำมรู้สึกของเด็ก
	 2.			แบบฝึกหัด		เพื่อทดสอบกำรรับรู้ค�ำพูดหรือสำร
	 				ที่ใช้ได้อย่ำง		“ไม่มี	ประสิทธิภำพ”		
	 3.			แบบฝึกหัด		เพื่อทดสอบกำรพูดแบบ		I-Message		
	 4.			แบบฝึกหัด		เพื่อทดสอบในเร่ืองกำรใช้อ�ำนำจของพ่อแม่		
	 5.			กำรพูด		12		แบบ		ท่ีปิดกั้นกำรสื่อสำร
	 				:	ผลท่ีเกิดขึ้นจำกกำรใช้วิธีกำรพูดกับลูก		ท่ีพ่อแม่ส่วนใหญ่ชอบท�ำ
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เมือ่ตอนที ่ ปีเตอร์ ไวเดน  เพือ่นนักเขยีนของผมบอก
ให้ผมเขียนหนังสือเล่มนี้  พอผมปฏิเสธ  เขาก็แสดงบทบาทของนักขาย

ทันที  เขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยเปลี่ยนชีวิตพ่อแม่หลายคนให้ดีขึ้น  

ช่วยพ่อแม่เลี้ยงลูกให้เป็นคนท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีวินัยใน

ตนเอง  และถ้าเหตุผลเหล่านี้ยังไม่เพียงพอท่ีจะท�าให้ผมเขียนหนังสือ  เขา

จะท�าหน้าท่ีเป็นผู้อ่านทวนต้นฉบับด้วยตัวเองเลยทีเดียว  ปีเตอร์เป็น 

นักเขียนและตีพิมพ์หนังสือมาแล้วหลายร้อยเล่ม  ผมจึงค่อนข้างเชื่อมั่น

ว่าเขารู้ในสิ่งท่ีเขาพูด  และเขาก็พูดถูก  เพราะในที่สุด  หนังสือเล่มนี้ได้

ติดอันดับหนังสือขายดีและช่วยเปลี่ยนชีวิตคนหลายล้านคนให้ดีขึ้น  ช่วย

เป็นแนวทางในการเขียนหนังสือเกี่ยวกับการเล้ียงดูเด็กอีกมากมายหลาย

ร้อยเล่ม  กระท่ัง  มูลนิธิพิว  (Pew  Foundation)  ยังกล่าวว่า  หนังสือ

เล่มนี้เป็นต้นแบบของการจัดอบรมการเลี้ยงดูเด็กอีกกว่า  50,000  แห่ง

ในสหรัฐอเมริกาและอีกมากมายหลายแห่งท่ัวโลก  

และในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา  แบบฝึกหัดที่ผมได้สร้างสรรค์และ

อธิบายในหนังสือเล่มนี้  ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเร่ืองการ

สือ่สารและการแก้ปัญหาความขดัแย้ง  ปัจจุบนัคนส่วนใหญ่รู้จักเร่ือง  การ

รับฟังอย่างต้ังใจ  (Active  Listening)  การพูดถึงตัวเองโดยไม่กล่าว

โทษผู้อื่น  (I-Message)  และ  การแก้ปัญหาโดยไม่มีใครเป็นผู้แพ้  

(No-lose  Conflict  Resolution)  กันทั้งสิ้น  ไม่นานนักเราก็พบว่า  วิธี

นี้ที่ถูกเรียกกันว่า  วิธีของกอร์ดอน  (Gordon  Way)  ซ่ึงใช้ได้ไม่เพียง

แต่ในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกเท่านั้น  แต่ยังน�าไปปรับใช้

กับความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่น ๆ  ท้ังในครอบครัว  ที่ท�างาน  โรงเรียน  

และแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อีกด้วย  เทคนิคต่าง ๆ  ปรากฏ

อยูใ่นหนงัสือแบบเรียนเร่ืองจิตวิทยา  หรือวิชาส�าหรับผูน้�าในทางธรุกจิ  ใน
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ตัวอย่างทดลองอ่าน

บทเรียนของการศึกษาของผู้ใหญ่  และปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่งที่ให้ความ

ส�าคัญในเร่ือง  การติดต่อสื่อสาร  และ  การแก้ปัญหาความขัดแย้ง

อีกหลายปีต่อมา  ผมพบว่าการใช้วิธีการและเทคนิคเหล่านี้ในการ

ด�าเนินชีวิตได้ช่วยส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในสังคมเพิ่มมากขึ้นอีก

ด้วย  ความสัมพันธ์ท่ีเคารพความเห็นซ่ึงกันและกันนี้  น�ามาซ่ึงความเป็น

อยู่ท่ีดี  ในสังคมที่ผู้คนต่างยอมรับฟังความเห็นของกันและกัน  อีกท้ังมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบกับพวกเขา  จะเป็นสังคมท่ี

ผู้อยู่อาศัยมีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง  และไม่มีความรู้สึกว่า

ใครต้องใหญ่กว่าใคร  หรือความคดิใครดกีว่าใคร  ซ่ึงตรงกนัข้ามกบัสังคม

แบบเผด็จการ  

วิธีเหล่านี้ยังเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับความสงบสุขในโลกของเรา  

ครอบครัวประชาธิปไตยเป็นครอบครัวที่สงบสุข  และเมื่อโลกของเรามี

ครอบครวัสงบสุขมากพอ  เรากจ็ะอยูร่่วมกนัในสงัคมท่ีต่อต้านความรุนแรง  

และต่อต้านการท�าสงคราม  

ตอนทีผ่มเร่ิมเขยีนหนงัสอืเล่มนี ้ ผมไม่ได้นกึถงึเร่ืองของการเจริญ

เติบโตไปตามวัย  ผมไม่ได้คิดคาดการณ์ไปไกลจนเห็นว่าเด็กที่โตมาด้วย

วิธีของ P.E.T. ไม่เพียงแต่จะเป็นเด็กที่โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงและมี

ความสขุเท่านัน้  แต่พวกเขายงักลายเป็นพ่อแม่แบบประชาธิปไตยและเป็น

ครอบครัวท่ีไม่นิยมความรุนแรงสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน  ซ่ึงผมมีความสุขมากท่ี

มีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้  วันท่ีได้พูดคุยกับคนรุ่นใหม่  ที่รุ่นปู่ย่าของเขาเป็น

ผู้น�าวิธีของ P.E.T. มาใช้ในครอบครัว

เพื่อนคนหนึ่งของผมกล่าวว่า  “ในชีวิตของคนเรานั้นมักจะได้รับ

เร่ืองดี ๆ  ท่ีน่าประหลาดใจอย่างน้อยคนละหนึ่งเร่ือง”  ผมคิดว่าส�าหรับผม

แล้ว  เร่ืองดี ๆ ที่น่าประหลาดใจนั้นก็คือ  การที่ ปีเตอร์ ไวเดน กระตุ้น

ให้ผมเขยีนหนงัสอืเล่มนี ้ เพราะวธีิของ P.E.T. ไม่ได้เพยีงแพร่หลายเฉพาะ

ในประเทศอเมริกาเท่านั้น  แต่ยังได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น ๆ กว่า   
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30  ภาษา  อีกท้ังขายไปแล้วทั่วโลกมากกว่า  4  ล้านเล่ม  วิธีของ P.E.T. 

ยงัได้รับการน�าไปใช้ในต่างประเทศ  43  ประเทศ  ผมไม่เพยีงแต่ประหลาด

ใจเท่านั้น  แต่ยังมีความสุขกับเร่ืองนี้อย่างมากอีกด้วย

เราได้พบว่าหลักการของวิธี P.E.T. ยังใช้ได้ดีในปัจจุบัน  แม้ว่าผม

ได้สอนการใช้หลักการนี้มานานกว่า  40  ปีแล้ว  กับกลุ่มพ่อแม่  17  ท่าน

แรก  ที่เมืองแพซาดีนา  รัฐแคลิฟอร์เนีย  สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความเป็นท่ี

ต้องการของวิธีแบบนี้  เพราะท่ีผ่านมา  มีการศึกษามากมายท่ีสนับสนุนว่า  

การตีลูกหรือการใช้ก�าลังไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามในครอบครัวนั้นท�าให้เกิด

ปัญหาความรุนแรงตามมาในสังคม  หนังสือที่คุณถืออยู่เล่มนี้จะเสนอทาง

แก้ไขความรุนแรงในครอบครัว  และน�าความสงบสขุ  รวมทัง้ประชาธิปไตย

มาแทนที่  

หลายปีที่ผ่านมา  ตั้งแต่ได้เริ่มมีการใช้วิธีของ P.E.T. ความคิดเห็น

ของคนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นเปลี่ยนไปอย่างมาก  โดยในปี  ค.ศ.  1975  

คนส่วนใหญ่มากกว่า  95  เปอร์เซ็นต์  เห็นด้วยกับการลงโทษเด็ก  ทั้ง 

ในบ้านและโรงเรียน  แต่การท�าประชามติเมื่อไม่นานมานี้พบว่า  มีเพียง   

50  เปอร์เซ็นต์เท่านั้น  ท่ียังมีความเช่ือแบบน้ีอยู่  และตัวเลขก็ลดลงอย่าง

รวดเร็ว  ซ่ึงผมมีความปลื้มใจในเร่ืองนี้อย่างมาก

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะได้เรียนรู้สิ่งท่ีเป็นประโยชน์  และ

ช่วยเปิดโลกทัศน์ของคุณให้กว้างข้ึนจากการอ่านหนังสือเล่มนี้

      ดร.โทมัส กอร์ดอน

        เมืองโซลานา บีช 

         รัฐแคลิฟอร์เนีย



“พ่อแม่หลาย ๆ  ท่านอยากจะช่วยเด็กแก้ไข

ปัญหา  แต่บางครั้งก็มากจนเกินไป  

ต้องการจะช่วยลกูอย่างมาก หรอืบางครัง้

ยอมรับไม่ได้ถ้าความต้องการของลูกไม่ได้รับ

การตอบสนองดังน้ันพวกเขาจึงเข้ามาช่วย

เด็กแก้ไขปัญหาโดยการให้ทางออกเสียเอง  

ถ้าพ่อแม่ท�าแบบน้ีบ่อย ๆ จะท�าให้เด็ก 

ไม่สามารถคิดแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองต่อไป

ในอนาคต”

P   A   R   E   N   T

The  Proven  Program  for  Raising  Responsible  Children



1
พ่อแม่ถูกต�าหนิว่าเลี้ยงลูกไม่ดี  
แต่ไม่เคยมีใครสอนพวกเขาว่า
การเป็นพ่อแม่ท่ีดีนั้นเป็นอย่างไร  

เมื่อใดก็ตามที่วัยรุ่นได้ก่อปัญหาให้กับสังคม  ใคร ๆ 
ต่างก็ต�าหนิพ่อแม่ของวัยรุ่นว่าเลี้ยงลูกไม่ดี  แม้แต่นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียง  

เมื่อได้ศึกษาข้อมูลสถิติของวัยรุ่น  ทั้งเร่ืองความผิดปกติทางสภาพจิตใจ  

ปัญหาการติดยาเสพติด  หรือปัญหาการฆ่าตัวตายท่ีเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ  

ต่างก็ประณามว่าเป็นความผิดของพ่อแม่  บรรดานักการเมืองและ 

ผูเ้ช่ียวชาญด้านกฎหมายต่างกต่็อว่าพ่อแม่ทีเ่ลีย้งเดก็ขึน้มาเป็นปัญหาสร้าง

ความไม่สงบในสังคม  เป็นวัยรุ่นท่ีก่อเหตุร้ายต่าง ๆ  เป็นนักเรียนที่นิยม

การใช้ความรุนแรง  หรือก่ออาชญากรรม  และเมื่อเด็กไม่ประสบความ

ส�าเร็จในโรงเรียน  หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะผลการเรียนไม่ดีพอ  

ทั้งครูและผู้บริหารโรงเรียนต่างก็เห็นพ้องกันว่าเป็นความผิดของพ่อแม่

แล้วใครกันล่ะท่ีจะยื่นมือมาช่วยพ่อแม่  พวกเขาได้รับความ 

ช่วยเหลือมากพอหรือไม่เพื่อท่ีจะท�าให้สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ  พวกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าวิธีการเล้ียงลกูของตนยงัไม่ถกูต้อง

นัก  และจะเรียนรู้วิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสมได้จากที่ใด
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ตัวอย่างทดลองอ่าน

พ่อแม่ถูกต�าหนิว่าเลี้ยงลูกไม่ดี  แต่ไม่เคยมีใครสอนว่าการเป็น

พ่อแม่ที่ดีเป็นอย่างไร  ในแต่ละปีมีพ่อแม่มือใหม่เพิ่มขึ้นปีละหลายล้าน

คน  หน้าที่ของพวกเขาถือเป็นหน้าที่ท่ียากท่ีสุดท่ีมนุษย์ต้องท�า  พวกเขา

ต้องรับหน้าท่ีดแูลเดก็ทารกตวัน้อย ๆ  ท่ีอ่อนแอไร้ทีพ่ึง่ต้ังแต่แรกเกดิ  ดแูล

ทั้งความต้องการทางกายและทางใจของเด็กตัวน้อยคนนี้  รวมทั้งเลี้ยงดู

ให้เขาเติบโตมาเป็นคนดี  มีความรับผิดชอบ  และท�าตัวเป็นประโยชน์ต่อ

สังคม  คงไม่มีหน้าท่ีใดท่ียากมากไปกว่าหน้าที่นี้อีกแล้ว  แต่มีพ่อแม่สักกี่

คน  ที่ได้เรียนรู้วิธีการท�าหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  ในปัจจุบันคงจะมี

จ�านวนมากกว่าพ่อแม่เมื่อปี  ค.ศ. 1962  ท่ีผมเร่ิมคิดวิธีการสอนพ่อแม่

ให้มีประสิทธิภาพในการเลี้ยงลูก  ซ่ึงในการสอนคร้ังแรกของผมมีพ่อแม่

สนใจมาร่วมเรียนเพียง  17  ท่าน  เท่านั้น  และส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อแม่ท่ี

ลูกของตนมีปัญหาอย่างมาก  

ผ่านไปหลายปีจนถึงปัจจุบัน  เราได้สอนพ่อแม่มากกว่า  1.5 ล้าน

คน  เราได้แสดงให้เห็นว่าวิธีของเราที่เรียกว่า  คู่มือสอนพ่อแม่ให้เป็น 

พ่อแม่ท่ีเก่ง  และมีจิตวิทยาในการเลี้ยงลูกท่ีดี  (Parent  Effective  

Training  หรือ  P.E.T.)  นั้น  เป็นวิธีที่ช่วยสอนเทคนิคและวิธีการส�าคัญ

ที่ต้องมีเพื่อช่วยให้การท�าหน้าที่เป็นพ่อแม่มีประสิทธิภาพ  

เราแสดงให้เห็นว่าคู่มือนี้ประกอบไปด้วยวิธีการที่ช่วยให้พ่อแม่ท�า

หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  พวกเขาจะได้เรียนรู้วิธีการที่จะเปิด

ช่องทางสื่อสารกับลูก  จะได้เรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับลูกเพื่อที่จะ

ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  แทนการท�าลายความสัมพันธ์ของ

ครอบครัวไปอย่างน่าเสียดาย

คู่มือนี้ได้แสดงให้คุณเห็นว่าพ่อแม่และลูกนั้นสามารถสร้างความ

สัมพันธ์อันดีท่ีอบอุ่นให้เกิดขึ้นได้ด้วยความรักและความเข้าใจซ่ึงกันและ

กัน  และแสดงให้เห็นว่าความแตกแยกขัดแย้งไม่จ�าเป็นต้องเกิดขึ้นใน

ครอบครัว  
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เมื่อคร้ังที่ผมท�างานเป็นนักจิตวิทยา  ผมเคยเชื่อเหมือนอย่างท่ี 

พ่อแม่ส่วนใหญ่เชือ่ว่าการต่อต้านของวัยรุ่นนัน้เป็นเร่ืองท่ีเกดิโดยธรรมชาติ

และหลีกเลีย่งไม่ได้  การต่อต้านเกดิจากความต้องการของวยัรุ่นทีจ่ะเตบิโต

เป็นตัวของตัวเอง  และต่อต้านพ่อแม่ของพวกเขา  ผมเคยมั่นใจว่าวัยรุ่น

เป็นวัยท่ีสร้างความสับสนวุ่นวายให้กับครอบครัว  แต่จากประสบการณ์

ของเรากับวิธีการของ P.E.T. ท�าให้เรารู้ว่าความจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น  

พ่อแม่ทีไ่ด้รับการอบรมตามวิธีการของ P.E.T. บอกว่า  พวกเขาไม่มปัีญหา

การต่อต้านจากวัยรุ่นในครอบครัวของพวกเขา  

ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่า  วัยรุ่นน้ันไม่ได้ต่อต้านพ่อแม่ของพวกเขา

หรอก  แต่วัยรุ่นต่อต้าน “วิธีการสั่งสอนของพ่อแม่แบบเก่า ๆ” ท่ีพ่อแม่

ส่วนใหญ่ยังใช้กันอยู่  ความขัดแย้งต่าง ๆ  เป็นเร่ืองที่หลีกเลี่ยงได้ถ้าพ่อ

กับแม่เรียนรู้วิธีใหม่ ๆ ในการรับมือเม่ือเกิดการขัดแย้งกับลูกวัยรุ่น  

วิธีการของ P.E.T. ยังแสดงให้เห็นว่าการท�าโทษเป็นสิ่งที่ไม่จ�าเป็น

เลย  พ่อแม่ท่ีใช้วิธีของ P.E.T. แสดงให้เราเห็นว่า  พวกเขาสอนวินัยให้

ลูกได้โดยไม่ต้องใช้การลงโทษเลย  ซึ่งผมหมายถึงการลงโทษทุกรูปแบบ

ไม่ใช่แค่ลงโทษทางกายเท่านั้น  พ่อแม่สามารถเลี้ยงเด็กให้โตข้ึนเป็นคน

ที่มีความรับผิดชอบและมีวินัยได้  โดยท่ีไม่ต้องท�าให้เด็กกลัว  สามารถ

โน้มน้าวพฤติกรรมของเด็กให้ท�าตามที่เห็นสมควรได้โดยที่ไม่ต้องท�าให้

เด็กท�าตามเพราะกลัวจะถูกลงโทษหรือถูกห้ามไม่ให้ท�าในสิ่งท่ีเขาชอบ  

ทัง้หมดนีค้งฟังดเูหมอืนเร่ืองเหลอืเชือ่  เพราะว่าก่อนท่ีผมจะได้ลอง

ปฏิบัติตามวิธีการของ P.E.T. ผมก็เคยคิดว่ามันเป็นเร่ืองเหลือเชื่อ  ผมก็

เหมือนกับหลาย ๆ คน ท่ีไม่คิดว่าพ่อแม่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ พ่อแม่

ที่มาร่วมอบรมวิธีของ P.E.T. แสดงให้ผมได้เห็นว่า  พวกเขาพร้อมที่จะ

เปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าหากได้รับการเรียนรู้วิธีการที่ดี  ส่วนใหญ่ท่ีมาเข้า

อบรมวิธีของ P.E.T. ต่างกระหายอยากจะเรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกแบบใหม่  

แต่ก่อนท่ีจะเรียนรู้ได้นั้น  พวกเขาต้องยอมรับและเชื่อมั่นก่อนว่าวิธีใหม่นี้
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ตัวอย่างทดลองอ่าน

จะใช้ได้ผลจริง  ส่วนใหญ่รู้แล้วว่าวิธีเดิม ๆ ที่ใช้กันอยู่นั้นใช้ไม่ได้ผล   

ดังนั้นพวกเขาจึงพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง  และวิธีการของ P.E.T. ก็

แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้  

เรายังรู้สึกดีเกี่ยวกับผลของการใช้วิธีการของ P.E.T. เป้าหมายเดิม

ของเราคือการสอนพ่อแม่ด้วยวิธีการที่นักจิตวิทยามืออาชีพใช้  โดยการ

ฝึกสอนวิธีการช่วยเหลือเด็กให้หายจากปัญหาทางจิตใจและพฤติกรรมที่

ไม่เหมาะสม  ส�าหรับบางคนอาจคิดว่าเป้าหมายนี้ฟังดูประหลาดและไม่น่า

จะเป็นไปได้  แต่อย่างไรก็ตาม  ตอนนี้เรารู้แล้วว่า  แม้แต่พ่อแม่ที่ไม่เคย

เรียนวิชาจิตวิทยาในมหาวิทยาลัยก็สามารถเรียนรู้วิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ได้  

และน�าไปใช้ช่วยเหลือลูก ๆ ของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระหว่างที่วิธีการของเราก�าลังด�าเนินไป  เราต้องยอมรับว่าบาง

สถานการณ์ท�าให้เรารู้สกึท้อแท้  แต่กรู้็สกึท้าทาย  นัน่คอื  พ่อแม่ในปัจจบุนั

ส่วนใหญ่ใช้วิธีการเลี้ยงลูกท่ีตนได้เรียนรู้มาจากพ่อแม่ของตนเอง  ซ่ึง

ตกทอดกันมาจากปู่ย่าตายายอีกต่อหนึ่ง  ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก

ไม่เหมือนความสัมพันธ์แบบอื่น  ซ่ึงดูเหมือนว่าจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร

เลย  พวกเขายังใช้วิธีการเดิม ๆ ที่ตกทอดกันมาเป็นพัน ๆ ปี

ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่มีความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล  ตรงกันข้าม  นักจิตวิทยาและนักวิทยาศาสตร์เชิงพฤติกรรม  ต่าง

ศึกษาความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับเด็ก  พ่อแม่  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

การช่วยเหลือให้คนมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนทางความคิด  และการสร้างสภาวะ

แวดล้อมที่เหมาะสม  เราได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับวิธีที่ช ่วยเสริม

ประสิทธิภาพของการสื่อสารระหว่างบุคคล  ผลกระทบของความสัมพันธ์

ของคน  วิธีการแก้ไขปัญหา  และอื่น ๆ อีกมากมาย  

หนงัสอืเล่มน้ีน�าเสนอหลกัการรวมทัง้แสดงวธีิสร้างและรักษาความ

สัมพันธ์กับเด็กในทุกรูปแบบ  ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ไม่เพียงแต่วิธีการ 

ใหม่ ๆ เท่าน้ัน  แต่ยังจะได้รู้ว่าเมื่อใดและท�าไมจึงต้องใช้วิธีการต่าง ๆ 
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นั้น  พวกเขาจะได้เรียนรู้วิธีการอย่างสมบูรณ์แบบทั้งหลักการและวิธีที่

จะน�าไปใช้  เป็นความเชื่อของผมที่ว่าพ่อแม่ควรจะได้รับรู้ทุกเร่ืองท่ีเรารู้

เกีย่วกบัการเลีย้งเดก็อย่างมปีระสทิธิภาพ  โดยเร่ิมตัง้แต่หลกัการของความ

สมัพนัธ์ระหว่างคนสองคน  เมือ่ได้เรียนรู้ท้ังหมดนี ้ พวกเขาจะได้รู้ว่าท�าไม

ถึงควรใช้วิธีการของ P.E.T.  ควรจะใช้มันเมื่อใด  และผลลัพธ์ควรจะออก

มาเช่นไร  พวกเขาจะได้เรียนรู้จนเชี่ยวชาญถึงขนาดที่จะน�าไปปรับใช้ใน

การแก้ปัญหาทุกรูปแบบท่ีอาจเกิดข้ึนในความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และ

ลูกได้  

ในหนังสือเล่มนี้  เราจะแสดงทุกอย่างที่เรารู้อย่างเต็มที่  บทเรียน

ที่แสดงวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่และลูก  จะถูกน�าเสนอ

อย่างละเอียด  พร้อมตัวอย่างจริงจากประสบการณ์ของผู้เขียน  พ่อแม่

ส่วนใหญ่กล่าวว่าวิธีการของ P.E.T. เป็นวิธีการที่ปฏิรูปการเลี้ยงเด็ก  

เพราะเป็นวิธีที่แตกต่างอย่างมากจากวิธีเดิม  และใช้ได้ท้ังกับการเลี้ยงเด็ก

เล็กและวัยรุ่น  ใช้ได้ท้ังกับเด็กท่ีมีความผิดปกติ  และเด็กท่ีปกติสมบูรณ์  

เราจะอธิบายวิธีการของ P.E.T. ด้วยภาษาง่าย ๆ ที่ทุกคนเข้าใจได้  

แม้ในช่วงแรก ๆ บางท่านอาจไม่เห็นด้วยกับบางวิธี  แต่ก็มีเพียงน้อยคน

ที่อ่านไม่เข้าใจเพราะปัญหาภาษาท่ียากเกินไป

และในเมือ่ผูอ่้านไม่สามารถถามค�าถามเราได้  ดงันัน้ในช่วงแรกของ

หนังสือนี้เราจะยกตัวอย่างค�าถามและค�าตอบท่ีเป็นประโยชน์มาให้ทราบ  

ค�าถาม :  “นีเ่ป็นวธีิแบบท่ีพ่อแม่ต้องยอมลกู ๆ  ตลอดเวลาอกีแบบ

หนึ่งหรือเปล่า”

ค�าตอบ :  “ไม่ใช่เลย  พ่อแม่ท่ียอมลูกตลอดเวลานั้นต้องพบกับ

ปัญหามากมายพอ ๆ  กับพ่อแม่ที่เข้มงวด  เพราะลูกของ

พวกเขาจะโตขึ้นมาเป็นคนที่เห็นแก่ตัว  ไม่มีระเบียบ  ไม่

ชอบให้ความร่วมมือ  และไม่เห็นใจพ่อแม่ของตนเอง”  
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ตัวอย่างทดลองอ่าน

ค�าถาม :  “พ่อหรือแม่เพียงท่านเดียวจะใช้วิธีน้ีได้ส�าเร็จหรือไม่  

ถ้าหากพ่อหรือแม่อีกท่านยังยึดติดกับวิธีเก่า ๆ อยู่”

ค�าตอบ :  “ทั้งได้และไม่ได้  ถ้าพ่อหรือแม่เพียงท่านเดียวใช้วิธีนี้

ในครอบครัว  กจ็ะสร้างผลดต่ีอความสมัพนัธ์ระหว่างพ่อ

หรือแม่ท่านนั้นกับลูกได้ในระดับหนึ่ง  แต่ความสัมพันธ์

ระหว่างลูกกับพ่อหรือแม่อีกท่านที่ไม่ใช้วิธีนี้อาจจะแย่ลง  

ดังนั้นจะเป็นการดีกว่าถ้าท้ังคู่ร่วมกันใช้วิธีใหม่นี้  ซ่ึงเขา

ทั้งสองช่วยกันและกันได้ในการเรียนรู้วิธีใหม่นี้ร่วมกัน” 

ค�าถาม :  “พ่อแม่จะหมดความสามารถในการโน้มน้าวพฤติกรรม

ของลูก ๆ หรือไม่  พวกเขาจะไม่สามารถให้ค�าแนะน�า

หรือสั่งสอนลูก ๆ เลยหรือเปล่า”

ค�าตอบ :  “พ่อแม่อาจคิดแบบนี้หลังจากที่อ่านบทท่ี 1  แต่หนังสือ

เล่มนีส้ามารถแสดงวธีิการได้เพยีงทลีะขัน้ทลีะตอน  โดย

บทแรก ๆ เราจะน�าเสนอวิธีช่วยให้เด็กมีวิธีหาทางออก

ให้กับปัญหาท่ีเขาพบด้วยตัวเอง  บทบาทของพ่อแม่จะ

เปลี่ยนแปลงไปจากบทบาทที่คุ้นเคย  กลายเป็นพ่อแม่ท่ี

รับฟังและให้ลูกหาทางออกของปัญหากันเอง  ในบท 

ต่อมาจะแสดงวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีเราไม่ต้องการ  

และแสดงวิธีการท�าให้เด็กเข้าใจและยอมรับความ

ต้องการของพ่อแม่  ในสถานการณ์ต่าง ๆ นี้  พวกเขา

จะได้เรียนรู้วิธีการในการท�าหน้าท่ีอย่างเหมาะสม  และ

สามารถโน้มน้าวพฤติกรรมของลูก ๆ ได้ดียิ่งกว่าเก่าอีก

ด้วย  ซึ่งผมแนะน�าให้อ่านสารบัญของหนังสือเล่มนี้ก่อน

เพื่อให้คุณรู้รายละเอียดแต่ละบทว่าจะเกี่ยวกับเร่ืองใด

บ้าง”
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หนังสือเล่มนี้สอนพ่อแม่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ  เพื่อช่วยให้

ลูก ๆ สามารถรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของเขาด้วยตนเอง  นอกจาก

นี้ยังแสดงวิธีการน�าเทคนิคไปใช้ได้ทันทีอีกด้วย  ซ่ึงพ่อแม่ที่เรียนรู้  วิธี

การฟังเชิงรุก  (Active  Listening)  จะเข้าใจค�าพูดต่อไปนี้ของพ่อแม่

ที่ได้น�าวิธีการของ P.E.T. ไปใช้ได้ดียิ่งข้ึน

- “ผมรู้สึกโล่งใจอย่างมากท่ีได้รู้ว่าผมไม่จ�าเป็นต้องมีค�าตอบให้

ปัญหาทุกปัญหาในชีวิตของลูก”

- “วิธีการของ P.E.T. ท�าให้ฉันได้รู้ว่าลูกของฉันมีความสามารถ

ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง”

- “ผมรู้สึกทึ่งกับวิธีการ  Active  Listening  อย่างมาก  ลูก ๆ 

สามารถหาทางออกให้ปัญหาของพวกเขาได้เอง  และทางออก

ส่วนใหญ่นั้นดีกว่าที่ผมคิดให้พวกเขาซะอีก”

- “ท่ีผ่านมาฉันเคยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับการที่ต้องท�าตัวว่ารู ้

ทุกอย่างและมีทางออกให้ปัญหาทุกอย่างของลูกตลอดเวลา”  

ปัจจุบันวัยรุ่นหลายพันคนต่างต่อว่าพ่อแม่ของเขาในเร่ืองต่าง ๆ 

- “แม่ไม่เข้าใจวัยรุ่นอย่างฉัน”

- “ผมเบ่ือท่ีต้องกลับบ้านไปฟังพ่อแม่บ่นตลอดเวลา”

- “ฉันไม่เคยเล่าอะไรให้พ่อแม่ฟังเลย  เพราะถึงจะเล่าไป  พวก

เขาก็ไม่มีวันเข้าใจ”

- “ผมอยากให้พ่อเลิกยุ่งกับผมซะที”

- “ผมจะย้ายออกจากบ้านทันทีที่ท�าได้  ผมทนให้พ่อแม่ดุว่าผม

ตลอดเวลาแบบนี้ไม่ไหวอีกแล้ว”
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ตัวอย่างทดลองอ่าน

บรรดาพ่อแม่ของลูกวัยรุ่นกลุ่มนี้ต่างรู้ตัวดีว่าพวกเขาล้มเหลวใน

การท�าหน้าที่  และได้ระบายออกมาในช้ันเรียนของ P.E.T. ว่า

- “ผมไม่สามารถเปลี่ยนความคิดลูกชายวัย 16 ปีของผม ได้เลย”

- “เราเลิกพยายามท่ีจะเข้าใจแอนนี่แล้ว”

- “ริคกี้ไม่ทานข้าวเย็นกับเราแล้ว เขาพูดกับเราน้อยมาก ตอนนี้

เขาอยากย้ายห้องของเขาออกไปอยู่ท่ีโรงรถ”

- “มาร์คไม่ค่อยอยู่บ้าน  และเขาก็ไม่เคยบอกเราว่าไปไหนหรือ

ไปท�าอะไร  ถ้าฉันถามว่าเขาไปไหน  ไปท�าอะไร  เขากลับตอบ

ว่ามันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของฉัน”

ผมคิดว่าเป็นเร่ืองน่าเศร้ามากท่ีความสัมพันธ์ท่ีควรจะเป็นความ

สมัพนัธ์ทีเ่ตม็ไปด้วยความรักและความเข้าใจ  กลบักลายเป็นความสมัพนัธ์

ที่ร้าวฉาน  ท�าไมวัยรุ่นจึงเห็นว่าพ่อแม่ของพวกเขากลายเป็นศัตรู  ท�าไม

เด็กกับพ่อแม่จึงมีความแตกแยกกันได้มากขนาดนี้  ท�าไมเด็กกับพ่อแม่

ในสังคมปัจจุบันจึงต้ังท่าจะเป็นอริกันตลอดเวลา

ใน บทที่ 14 ของหนังสือ จะพูดถึงปัญหาเหล่านี้และจะแสดงให้เห็น

ว่าเด็กไม่จ�าเป็นต้องต่อต้านพ่อแม่  วิธีการของ P.E.T. น้ันปฏิรูปการเลี้ยง

เด็กก็จริง  แต่ไม่ได้เป็นวิธีที่ท�าให้เด็กใช้เพื่อลุกขึ้นมาต่อต้านพ่อกับแม่  

วิธีการของ P.E.T. เป็นวิธีที่ช่วยให้ได้เรียนรู้วิธีป้องกันการถูกโจมตี  

ป้องกันสงครามย่อย ๆ  ในบ้าน  และเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก

ให้ดีขึ้นแทนท่ีจะแบ่งฝ่ายต้ังรับกันระหว่างฝ่ายพ่อแม่กับฝ่ายลูก

พ่อแม่ที่ในช่วงแรกยังไม่ยอมรับวิธีของ P.E.T. เพราะเห็นว่ามัน

แตกต่างจากรูปแบบเดิมมากเกินไปนั้น  น่าจะลองเปิดใจอ่านบันทึกของ

ครอบครัวนี้ท่ีได้เรียนรู้และใช้วิธีของ P.E.T. ดู

“ลูกคนที่มีปัญหำที่สุดของเรำคือ		บิล		ลูกชำยวัย		16		ปี		เขำมี
ปัญหำอย่ำงมำก	 	 เขำสร้ำงปัญหำมำกมำยและไม่มีควำมรับผิดชอบอะไร
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เลย		เร่ิมเรียนได้เกรดไม่ดี		ไม่เคยกลับบ้ำนตรงตำมเวลำที่บอก		แล้วก็

สร้ำงเร่ืองโกหกว่ำยำงรถแตกบ้ำง		นำฬิกำเสียบ้ำง		หรือว่ำน�้ำมันรถหมด

บ้ำง		เรำพยำยำมจะรู้ว่ำเขำท�ำอะไร		เขำก็จะโกหกเรำทุกเร่ือง		เรำท�ำโทษ

โดยไม่ให้เขำออกจำกบ้ำน		ไม่ให้ใช้รถ		ตัดเงินค่ำขนม		เวลำที่เรำกับบิล

พูดกันจะเต็มไปด้วยบทสนทนำร้ำย	 ๆ	 	 เรำพยำยำมทุกวิธีแต่ก็ไม่ได้ผล		

วันหนึ่งหลังจำกท่ีทะเลำะกับบิลอย่ำงหนัก		บิลลงไปนอนดิ้นพล่ำน	ๆ	อยู่

ในครวัแล้วตะโกนว่ำเขำจะบ้ำตำยอยูแ่ล้ว		หลงัจำกนัน้เรำเลยไปลงทะเบียน

เรียนเกี่ยวกับกำรเลี้ยงเด็กกับ	ดร.กอร์ดอน	กำรเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้น

ในทันที	 	 เดิมทีเรำไม่เคยรู้สึกว่ำเรำเป็นครอบครัวที่รักใคร่กลมเกลียวกัน		

แต่มันเปลี่ยนไปหลังจำกท่ีเรำเร่ิมเปลี่ยนค่ำนิยมและทัศนคติของเรำเอง		

จุดท่ีสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากคือ  เมื่อเราได้เรียนรู้ว่าพ่อ

แม่เป็นเพียงคนธรรมดา  แยกตัวเองจากตัวลูก  มีค่านิยมของตัวเอง  

และไม่พยายามยัดเยียดค่านิยมเหล่านั้นให้ลูก  แต่เพียงแสดงตัวอย่าง

ที่ดีให้ลูกเห็นเท่านั้นเราก็จะเร่ิมโน้มน้าวลูกได้มากข้ึน  จำกเด็กที่ต่อต้ำน

ทุกอย่ำง		เต็มไปด้วยควำมโกรธและเรียนไม่ดี		บิลกลำยเป็นคนท่ีใจกว้ำง		

มีมนุษยสัมพันธ์ดีขึ้น		เขำเรียกพ่อแม่ว่ำ		‘คนท่ีเขาชอบที่สุด’  บิลกลับมำ

เป็นลูกของเรำอีกคร้ัง		ฉันมีควำมสัมพันธ์กับบิลในแบบที่ฉันไม่เคยฝันว่ำ

จะมีได้		มันเป็นควำมสัมพันธ์ที่เปี่ยมไปด้วยควำมรัก		ควำมเข้ำใจ		และ

มีควำมเป็นอิสระส่วนตัว		บิลพร้อมท่ีจะยอมรับทุกอย่ำง		และเมื่อเรำทุก

คนท�ำแบบนั้น		เรำก็จะเติบโตพร้อม	ๆ	กันในครอบครัวของเรำ”

พ่อแม่ที่เรียนรู้วิธีการสื่อสารตามแบบของ P.E.T. จะไม่มีลูกท่ี

พูดจาอย่างเด็กชายอายุ  16  ปี  เด็กในออฟฟิศของผมคนนี้เขาพูดว่า

“ผมไม่เห็นจ�าเป็นต้องช่วยอะไรในบ้านเลย  ท�าไมผมจะต้องท�าด้วย  

มันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ไม่ใช่หรือที่ต้องดูแลผม  ตามกฎหมายพ่อแม่ต้อง

ดูแลผม  ผมไม่ได้ร้องขอมาเกิดสักหน่อย”
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ตัวอย่างทดลองอ่าน

ตอนที่ผมได้ยินเด็กหนุ่มคนนี้พูด  ผมได้แต่คิดว่า  “นี่พวกเราเลี้ยง

เด็กประเภทไหนขึ้นมาให้สังคมกัน  เด็กท่ีเรียกร้องไปหมดทุกอย่างท้ัง ๆ 

ที่ตัวเองไม่ได้ท�าประโยชน์ใด ๆ  ให้ใครเลย  พ่อแม่สร้างประชากรแบบไหน

ให้โลกกนั  สังคมอนาคตไม่กลายเป็นสงัคมของคนเห็นแก่ตวัไปหมดหรือ”

เราสามารถจัดประเภทของพ่อแม่ส่วนใหญ่ได้  3  กลุ่มด้วยกัน  

กลุ่มผู้ชนะ  กลุ่มผู้แพ้  และ  กลุ่มท่ีเป็นทั้งสองแบบ  พ่อแม่กลุ่มแรก   

(กลุ่มผู้ชนะ)  เป็นผู้ท่ีใช้อ�านาจของความเป็นพ่อแม่ในการเลี้ยงลูก  พ่อแม่

กลุ่มนี้จะต้ังกฎ  ต้ังข้อจ�ากัด  บังคับให้ลูกมีพฤติกรรมตามท่ีพวกเขา

ต้องการ  ออกค�าสั่ง  และต้องการให้ลูก ๆ เชื่อฟัง  โดยใช้วิธีการขู่ว่าจะ

ท�าโทษเพื่อให้ลูกเชื่อฟัง  และลงโทษลูกเมื่อลูกไม่เชื่อฟัง  เมื่อเกิดความ

ขัดแย้งกันระหว่างพวกเขาและลูก  พ่อแม่กลุ่มนี้จะแก้ปัญหาโดยท่ีพวก

เขาจะเป็นฝ่ายชนะและลูกเป็นฝ่ายแพ้เสมอ  หรือพูดอีกนัยหนึ่งว่า  พ่อ

แม่กลุม่นีค้ดิว่าการท่ีตนชนะลกูนัน้เป็นเร่ืองปกติ  “พ่อกบัแม่ของเรากเ็ล้ียง

เรามาแบบนี้  และเราก็ยังโตมาเป็นคนดีใช้ได้เลยแหละ”  “เราท�าไปก็เพื่อ

ลูกท้ังนั้น”  “เด็กต้องการรู้ว่าใครมีอ�านาจเหนือใครในบ้าน”  หรือไม่ก็เพียง

คิดง่าย ๆ ว่า  “เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะใช้อ�านาจเหนือลูก ๆ เพื่อให้ลูก

โตมาเป็นคนดี  เพราะพ่อแม่รู้ดีท่ีสุดว่าอะไรผิดอะไรถูกส�าหรับพวกเขา”

พ่อแม่กลุ่มท่ีสอง  (กลุ่มผู้แพ้)  จะมีจ�านวนน้อยกว่ากลุ่มแรก  กลุ่ม

นี้จะให้อิสระลูกเกือบตลอดเวลา  พวกเขาพยายามไม่ตั้งกฎตายตัว  และ

ยอมรับอย่างภูมิใจว่าไม่ใช้อ�านาจความเป็นพ่อแม่กับลูก  เวลาที่เกิดความ

ขัดแย้งระหว่างกัน  พวกเขาจะปล่อยให้ลูกเป็นฝ่ายชนะ  และตนเป็น

ฝ่ายแพ้เสมอ  เพราะคิดว่าการขัดแย้งต่อความต้องการของลูกน้ันเป็น

สิ่งที่ผิด

พ่อแม่กลุ่มท่ีมีมากท่ีสุดคงจะเป็นกลุ่มท่ีสาม  (กลุ่มที่เป็นท้ังสอง

แบบ)  พ่อแม่กลุ่มที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเป็นแบบกลุ่มที่หนึ่งหรือ

กลุ่มท่ีสองดี  ดังนั้นกลุ่มนี้จะเป็นส่วนผสมของสองกลุ่มแรก  พวกเขาจะ
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เปลี่ยนวิธีไปมา  ระหว่างการเข้มงวดกับการปล่อยอิสระ  การดุกับการ

ปล่อยสบาย ๆ  การใช้กฎบังคับกับการไม่มีกฎ  และการเป็นผู้แพ้กับการ

เป็นผู้ชนะ  ซ่ึงคุณแม่ท่านหนึ่งเล่าให้เราฟังว่า

- “ฉันพยายามปล่อยลูก ๆ อิสระไปเร่ือย ๆ จนทนไม่ไหว  แล้วฉัน

ถึงจะเร่ิมใช้อ�านาจความเป็นแม่  เร่ิมดุลูก ๆ  ฉันดุพวกเขาจนฉัน

รู้สึกแย่กับตัวเองมาก ๆ เลย”

พ่อแม่ที่แสดงความรู้สึกแบบนี้ในการเรียนรู้วิธีการของ P.E.T. คง

ไม่ทราบว่าพวกเขาเป็นตัวแทนของพ่อแม่ส่วนใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มแบบผสม  

พ่อแม่กลุม่นีเ้ป็นพ่อแม่ทีส่บัสนและไม่แน่ใจในตวัเองมากท่ีสุด  และบรรดา

ลูก ๆ ของพ่อแม่กลุ่มนี้ก็จะมีปัญหามากท่ีสุดเช่นกัน  

ปัญหาหลักของพ่อแม่ในปัจจุบันคือการที่คิดว่ามีเพียงสองวิธี

เท่านั้นที่พวกเขาต้องเลือกใช้ในการรับมือกับความขัดแย้งในบ้าน  บางคน

เลือกวิธี  พ่อแม่ชนะ-ลูกแพ้  บางคนเลือกวิธี  ลูกชนะ-พ่อแม่แพ้  ใน

ขณะท่ีบางคน  ไม่สามารถเลือกได้ว่าจะใช้วิธีไหนดี  

พ่อแม่ที่เข้าอบรมวิธีของ P.E.T. ต่างประหลาดใจที่พบว่ายังมีวิธีอื่น

นอกจากสองวิธีนี้ในการรับมือกับความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่และลูก  เรา

เรียกวิธีนี้ว่า  วิธีท่ีไม่มีใครเป็นผู้แพ้  (No-lose)  และเป้าหมายหลักของ

การเรียนรู้วิธีของ P.E.T. ก็คือการสอนให้พ่อแม่เรียนรู้วิธีการใช้วิธีนี้อย่าง

มีประสิทธิภาพ  ที่จริงแล้ววิธีนี้ไม่ใช่วิธีใหม่  มันเป็นวิธีที่เราใช้กันมานาน

แล้วในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  เพียงแต่ไม่เคยมีใครคิดจะน�ามาใช้

แก้ปัญหากับความขัดแย้งระหว่างคนในครอบครัว

สามีภรรยาส่วนใหญ่แก้ปัญหาด้วยการหาทางออกร่วมกัน  คนที่ท�า

ธุรกิจร่วมกันก็ใช้วิธีนี้  กลุ่มสหภาพผู้ใช้แรงงานกับกลุ่มผู้จัดการก็ใช้เพื่อ

เจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน  แม้แต่การแบ่งสินสมรสระหว่างคู่สามีภรรยา 

ท่ีต้องการหย่าร้าง  ส่วนมากก็ต้องตกลงกันโดยท่ีทั้งสองฝ่ายเห็นดีด้วย  



26  P.E.T.  คู่มือสอนพ่อแม ่ ให้เป็นพ่อแม่ที่เก่ง... - ฉบับปรับปรุง   โดย  ดร.โทมัส กอร์ดอน

เดก็ ๆ  ส่วนมากจะจัดการกบัปัญหาด้วยการตกลงระหว่างทัง้สองฝ่าย  (“ถ้า

เธอท�าอย่างนัน้  ฉนัถงึจะยอมท�าแบบนี”้)  ในโลกธุรกจินัน้หน่วยงานจ�านวน

มากเร่ิมสอนให้ผู้บริหารหัดใช้วิธีแก้ปัญหาร่วมกันในการแก้ปัญหาในที่

ท�างาน  

การเป็นพ่อแม่ท่ีมปีระสทิธิภาพนัน้ไม่ใช่เร่ืองง่าย  วิธีที่ไม่มีใครเป็น

ผู้แพ้  (วิธี No-lose)  จะประสบความส�าเร็จได้นั้น  พ่อกับแม่จะต้อง

เปลี่ยนทัศนคติของตนที่มีต่อลูกเสียก่อน  และต้องใช้เวลานานกว่าที่จะ

สามารถใช้ได้ดใีนบ้าน  ต้องเร่ิมจากการเรียนวิธีการฟังโดยไม่วจิารณ์  และ

การสื่อสารความรู้สึกของตนอย่างตรงไปตรงมา  ซ่ึง  วิธีท่ีไม่มีใครเป็น 

ผู้แพ้  (วิธี No-lose)  นี้จะได้ถูกกล่าวถึงในบทท้าย ๆ ของหนังสือ

ถึงแม้เราจะกล่าวถึง  วิธีท่ีไม่มีใครเป็นผู้แพ้  (วิธี No-lose)  ไว้

ในบทท้าย ๆ   แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเร่ืองนี้ไม่ใช่เร่ืองส�าคัญ  แท้จริงแล้ว

หัวใจส�าคัญของวิธีการของเรานั้น  คือ  การจัดการกับข้อขัดแย้งอย่างมี

ระบบ  เพื่อสร้างวินัยให้เกิดในครอบครัว  

นี่คือกุญแจสู่ความส�าเร็จของความเป็นพ่อแม่

ที่มีประสิทธิภาพ  พ่อแม่ที่มีความตั้งใจจะเข้าใจวิธีนี้  

และใช้มันอย่างเสมอต้นเสมอปลายในบ้าน

แทนวิธีการเดิมที่มีผู้แพ้-ผู้ชนะ  

และจะได้รับรางวัลชีวิตที่ยิ่งใหญ่  

ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับมากกว่าที่พวกเขาคาดหวังด้วยซ�้า  



2  
จริง ๆ แล้ว พ่อแม่ก็เป็นเพียง

คนธรรมดา ๆ คนหนึ่ง

พอเรากลายเป็นพ่อเป็นแม่  ส่ิงหนึ่งที่น่าประหลาด
และไม่น่าจะเกิด  ก็เกิดข้ึนด้วย  นั่นก็คือเราต่างพยายามรับบทบาทพ่อ

แม่อย่างเต็มที่โดยลืมไปว่าเราก็เป็นเพียง  ‘คนธรรมดา ๆ ’  เท่าน้ัน  เมื่อ

เร่ิมท�าหน้าท่ีพ่อแม่  พวกเราต่างคดิว่าต้องรับหน้าทีแ่ละบทบาทอย่างที ่ พ่อ

แม่ควรจะเป็น  นอกจากนี้เรายังพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้เป็น

อย่างท่ีเราคิดว่าพ่อแม่น่าจะเป็น  อย่างเช่น  นายเจมส์  และนางเฮธเทอร์  

มาร์คินสัน  จากคนธรรมดา ๆ สองคน  เปลี่ยนสถานะกลายเป็น  พ่อแม่  

ที่จริงแล้วการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก  เพราะผลของ

มันท�าให้ลืมไปว่า  ตนเองนั้นเป็นเพียงคนธรรมดา ๆ ท่ีท�าผิดพลาดได้

และไม่สามารถท�าได้ทุกอย่าง  เป็นคนธรรมดาท่ีมีความรู้สึกเหมือนคน

อื่น ๆ  ท่ัวไป  การลืมความจริงเร่ืองนี้เมื่อต้องมาท�าหน้าท่ีพ่อแม่  ท�าให้คิด

ว่าตนเองไม่ได้เป็นคนธรรมดา  มันท�าให้ไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้  

ไม่สามารถรู้สึกนึกคิดได้อย่างที่ใจต้องการ  เมื่อเราเป็นพ่อแม่แล้ว  เรา

รู้สึกว่าตัวเองมีความรับผิดชอบท่ีต้องเป็นคนแบบใหม่ที่ดีกว่าคนธรรมดา

ทั่วไป
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ตัวอย่างทดลองอ่าน

ความรู้สกึรับผดิชอบแบบนี ้ สร้างความกดดนัให้กบัพ่อแม่ทีเ่ปลีย่น

ตัวเองจากคนธรรมดา  พวกเขาคิดว่าตัวเองต้องสามารถควบคุมอารมณ์

ความรู้สึกของตัวเองได้ตลอดเวลา  ต้องแสดงความรักกับลูก ๆ ตลอด

เวลา  ต้องยอมรับและอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างได้  ต้องเก็บความต้องการ

ส่วนตัวของตนเองไว้ก่อน  และเสียสละทุกอย่างท่ีมีเพื่อลูก  ต้องยุติธรรม

ต่อลูกตลอดเวลา  และยิ่งไปกว่านั้นจะต้องไม่ท�าผิดพลาดอย่างท่ีพ่อแม่

ของพวกเขาได้ท�ากับพวกเขาตอนเด็ก ๆ 

ไม่ใช่เร่ืองน่าแปลกใจแต่น่าชื่นชมด้วยซ�้าท่ีพ่อแม่มีความตั้งใจที่

ดีในการเลี้ยงลูก ๆ แบบนี้  แต่วิธีนี้กลับท�าให้พวกเขาไม่สามารถเลี้ยง

ลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การลืมว่าตนเองนั้นเป็นเพียงคนธรรมดา ๆ 

คนหน่ึงเป็นความผิดพลาดอย่างมากที่พวกเขาสร้างให้กับตนเองเมื่อเร่ิม

หน้าท่ีใหม่นี้  พ่อแม่ท่ีมีประสิทธิภาพจะยอมรับว่าตนเองเป็นเพียงคน

ธรรมดาคนหนึ่ง  เด็ก ๆ  ชื่นชอบพ่อแม่ที่ท�าตัวเป็นเพียงคนธรรมดา ๆ  เด็ก

บางคนกล่าวว่า  “พ่อของผมเป็นยังไงก็อย่างนั้น  ไม่แสร้งท�า”  หรือ  “แม่

ของฉันเป็นคนเยี่ยมมาก ๆ”  เมื่อเด็กโตเข้าสู่วัยรุ่น  พวกเขาพูดว่า  “พ่อ

แม่เป็นเหมือนเพื่อนของผม  ท่านเป็นคนทันสมัยมาก  พ่อแม่ผมเป็น

คนธรรมดาที่ท�าผิดพลาดเป็นคร้ังคราว  แต่ผมก็รักท่านอย่างที่ท่านเป็น”

เด็ก ๆ ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า  พวกเขาต้องการให้พ่อแม่

ท�าตัวเป็นคนธรรมดา ๆ ไม่ใช่เป็นผู้รู้ทุกอย่างที่ไม่เคยท�าตัวผิดพลาด  

เด็ก ๆ ชอบพ่อแม่ที่ท�าตัวปกติธรรมดา  มากกว่าพ่อแม่ที่เล่นละครตาม

บทบาทของพ่อแม่ที่พวกเขาคิดว่าต้องท�าและไม่เป็นตัวของตัวเอง  

แล้วพ่อแม่จะเป็นคนธรรมดา ๆ ต่อหน้าลูกได้อย่างไร  และใน

ขณะที่ท�าหน้าที่พ่อแม่  พวกเขาจะคงสภาพของตัวเองตามความเป็นจริง

ไว้ได้อย่างไร  ในบทนี้จะแสดงให้เห็นว่าการท�าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

นั้นพวกเขาไม่จ�าเป็นต้องละท้ิงความเป็นคนธรรมดาของตนเองไป  คุณ

ควรจะยอมรับตัวเองให้ได้ว่าคุณเป็นคนธรรมดาที่มีความรู้สึกที่ดีและไม่ดี

ต่อลูกของคุณ  และการท่ีคุณจะเป็นพ่อแม่ท่ีดีได้นั้น  คุณไม่จ�าเป็นท่ีจะ
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ต้องท�าตัวเสมอต้นเสมอปลายอีกด้วย  ไม่จ�าเป็นต้องแสร้งท�าเป็นแสดง

ความรักหรือท�าเป็นยอมรับลูกเวลาท่ีคุณไม่รู้สึกเช่นนั้น  ไม่จ�าเป็นต้อง

แสดงความรักและยอมรับลูกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  และท้ายที่สุด  คุณ

ทั้งสองคนไม่ต้องคิดเหมือนกันในเวลาที่ต้องแก้ปัญหากับลูกอีกด้วย  แต่

สิ่งที่ส�าคัญคือว่า  คุณต้องเข้าใจ  ‘ความรู้สึกของตัวเอง’  ซ่ึงภาพต่าง ๆ 

ที่จะอธิบายต่อไปนี้จะช่วยให้พ่อแม่เข้าใจความรู้สึกของตนเองในแต่ละ

สถานการณ์  และเข้าใจว่าท�าไมพวกเขาจึงรู้สึกเช่นนั้น

ท�าความเข้าใจกับหลักการ “การยอมรับ”

พ่อแม่ทุกคนเป็นเพียงคนธรรมดาที่จะมีความรู้สึกต่อลูกสองแบบ  

นั่นคือ  ‘ยอมรับ’  กับ  ‘ไม่ยอมรับ’  พ่อแม่ท่ีเป็นคนธรรมดาบางคร้ังจะ

รู้สึกยอมรับพฤติกรรมของลูก  แต่บางคร้ังก็รู้สึกไม่ยอมรับ  

พฤติกรรมคือสิ่งท่ีเด็กพูดหรือกระท�า  ไม่ใช่ความรู้สึกของคุณท่ีมี

ต่อพฤติกรรมนั้น ๆ  ตัวอย่างเช่น  การท่ีเด็กทิ้งเส้ือผ้าเกล่ือนในห้องเป็น

พฤติกรรม  แต่การต่อว่าเด็กเป็น ‘คนชุ่ย’ เป็นความรู้สึกต่อพฤติกรรมนั้น  

พฤติกรรมท้ังหมดทีล่กูของคณุพดูหรอืท�า  สามารถแสดงได้ในภาพ

อธิบายต่อไปนี้  ซ่ึงเราจะเรียกว่า  หน้าต่างพฤติกรรม

พฤติกรรมบางอย่างคุณยอมรับได้  และบางอย่างยอมรับไม่ได้  เรา

สามารถอธิบายจากภาพได้  โดยการแบ่งหน้าต่างออกเป็นสองส่วน  ส่วน

บนส�าหรับพฤติกรรมท่ี  ‘ยอมรับได้’  และส่วนล่างส�าหรับพฤติกรรมท่ี  

‘ยอมรับไม่ได้’  

พฤติกรรมทั้งหมด
ที่ลูกของคุณ
พูด หรือ ทำ
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อย่างเช่น การท่ีลูกดูทีวีตอนเช้าวันเสาร์ ท�าให้คุณท�างานบ้านต่าง ๆ  

ได้  น่าจะเป็นพฤติกรรมท่ีคุณ  ‘ยอมรับได้’  แต่ถ้าลูกเปิดทีวีเสียงดังเกิน

ไป  ก็จะเป็นพฤติกรรมที่คุณ  ‘ยอมรับไม่ได้’  

เส้นแบ่งระหว่างพฤติกรรมสองแบบจะอยู่ในต�าแหน่งท่ีต่างกันไป

แล้วแต่พ่อแม่แต่ละครอบครัว  คุณแม่บางคนอาจจะรู้สึกว่าพฤติกรรม

เพียงส่วนน้อยที่เธอยอมรับไม่ได้  และส่วนใหญ่จะรู้สึกยอมรับพฤติกรรม

ของลูกอยู่เสมอ ๆ 

หน้ำต่ำงพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นพ่อแม่ท่ี		‘ยอมรับ’  พฤติกรรมของลูก

ในขณะที่คุณแม่อีกท่าน  รู้สึกไม่สามารถยอมรับพฤติกรรมส่วน

ใหญ่ของลูกได้  คุณแม่ท่านนี้จะไม่ค่อยรู้สึกยอมรับสิ่งที่ลูกท�า  

หน้ำต่ำงพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นพ่อแม่ท่ี  ‘ไม่ยอมรับ’  พฤติกรรมของลูก

พฤติกรรมที่ “ยอมรับได”

พฤติกรรมที่ “ยอมรับไมได”

พฤติกรรมที่ “ยอมรับได”

พฤติกรรมที่ “ยอมรับไมได”

พฤติกรรมที่ “ยอมรับได”

พฤติกรรมที่ “ยอมรับไมได”
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การท่ีพ่อแม่ยอมรับหรือไม่ยอมรับพฤติกรรมของลูกนั้น  ส่วนหนึ่ง

เกิดจากลักษณะนิสัยของแต่ละท่าน  บางท่านเป็นคนที่ยอมรับพฤติกรรม

ของลูก  เขาก็จะเป็นคนท่ียอมรับคนอื่น ๆ ในสังคมด้วยเช่นกัน  การ

ยอมรับความคิดของคนอื่นเป็นลักษณะนิสัยของพวกเขาอยู่แล้ว  พวกเขา

มีความมั่นใจในตนเอง  มีความอดทนต่อพฤติกรรมของผู้อ่ืน  รักตัวตน

ของตัวเอง  ความรู้สึกต่อตนเองไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เกิดรอบตัว  

และพฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อม  เราทุกคนต่างเคยพบ

คนแบบนี้  ถึงแม้ว่าเราไม่รู้ว่าท�าไมพวกเขาจึงเป็นคนแบบนี้  แต่เราก็เรียก

เขาว่า  “คนที่ยอมรับคนอื่น”  เรารู้สึกดีท่ีได้อยู่ใกล้ ๆ คนแบบนี้  เรา

สามารถพูดคุยกับพวกเขาได้อย่างเปิดอกในแบบท่ีเป็นตัวของเราเอง  

อีกประเภท  เป็นคนที่ไม่ยอมรับความคิดของผู้อื่น  บ่อยคร้ังท่ี

พวกเขารู้สึกว่าไม่สามารถยอมรับพฤติกรรมของคนอื่นได้  เวลาที่คุณ

สังเกตพ่อแม่กลุ่มนี้ตอนท่ีอยู่กับลูก  คุณจะรู้สึกงงว่าท�าไมพฤติกรรมของ

เดก็ท่ีคณุยอมรับได้  แต่พวกเขากลบัยอมรับมนัไม่ได้  คณุคงคดิว่า  ‘อะไร

กนั  ปล่อยเดก็ไปเถอะ  เดก็ไม่ได้สร้างความเดอืดร้อนให้ใครเลยสกัหน่อย’

คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่มีความคิดเห็นตายตัวว่า  คนอื่น

ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร  พฤติกรรมไหนถูก  และพฤติกรรมแบบไหน

ผิด  ไม่เฉพาะกับลูก ๆ ของพวกเขาเท่านั้น  แต่กับทุก ๆ คน  คุณจะรู้สึก

ไม่ค่อยสบายใจนักที่ต้องอยู่ใกล้คนแบบนี้  เพราะคุณจะรู้สึกสงสัยบ่อย ๆ  

ว่าพวกเขายอมรับคุณอย่างท่ีคุณเป็นหรือไม่  

ไม่นานมานี้ผมแอบดูคุณแม่ท่านหนึ่งกับลูกชายวัยเด็กสองคนใน 

ซูเปอร์มาร์เกต็  ผมคดิว่าเดก็ทัง้สองไม่ได้ซนอะไรมาก  ไม่ได้ท�าเสยีงเอะอะ

หรือสร้างปัญหาใด ๆ   แต่แม่ของเขาคอยบอกตลอดว่าพวกเขาควรท�าหรือ

ไม่ควรท�าอะไร  “เดินตามแม่มาเร็ว ๆ”  “อย่าจับรถเข็นสิลูก”  “หนีหน่อย

ได้มั้ย  อย่าขวางแม่สิลูก”  “เร็ว ๆ เข้า” “อย่าจับสิ”  “อย่ายุ่งกับน้อง”  มัน

เหมือนกับว่าคุณแม่ท่านนี้ไม่อาจยอมรับพฤติกรรมของลูกได้เลยสักอย่าง
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เส้นแบ่งระหว่างพฤติกรรมที่ยอมรับได้  กับพฤติกรรมที่ยอมรับ

ไม่ได้นั้น ขึ้นอยู่กับตัวพ่อแม่ แต่การที่พ่อแม่จะยอมรับพฤติกรรมน้ัน ๆ  

มากหรือน้อยเท่าไร  ข้ึนอยู่กับตัวของเด็กเอง  เด็กบางคนเป็นที่ยอมรับ

ได้ยากกว่าเด็กอีกคน  ตัวเด็กอาจจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวและยุ่งวุ่นวาย

ตลอดเวลา  หรือ  เด็กมีพฤติกรรมท่ีคนส่วนใหญ่ไม่ชื่นชอบนัก  เป็นเร่ือง

ธรรมดาที่พ่อแม่ส่วนใหญ่จะยอมรับเด็กท่ีเจ็บออด ๆ แอด ๆ ตั้งแต ่

เล็ก ๆ  เด็กท่ีนอนยาก  เด็กท่ีร้องไห้เก่งหรือร้องไห้แบบโคลิกตอนเกิดมา

ใหม่ ๆ ได้ยากกว่าเด็กท่ีไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ตอนเล็ก ๆ 

ความคิดที่หนังสือหลายเล่มและบทความหลาย ๆ บทความเสนอ  

ที่ว่าพ่อแม่ควรจะยอมรับลูกทุก ๆ คนเท่าเทียมกันนั้น  ไม่เพียงแต่ท�าให้

พ่อแม่เข้าใจผิด  ยังท�าให้พวกเขารู้สึกผิดอีกด้วยเวลาท่ีพวกเขารู้สึกว่า 

ตวัเองยอมรับลกูแต่ละคนไม่เท่าเทยีมกนั  คนส่วนใหญ่จะยอมรับได้อย่าง

ทันทีว่าตัวเขานั้นไม่ได้ยอมรับคนทุกคนในระดับท่ีเท่าเทียมกัน  แล้วท�าไม

เราจะต้องรู้สึกยอมรับลูกของเราทุกคนในระดับท่ีเท่าเทียมกันด้วย  

ภาพอธิบายต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นว่า  การยอมรับพฤติกรรมเด็ก

ของพ่อแม่  จะขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยของเด็กเอง  

 พ่อแม่กับลูกของเขาคนท่ี  1           พ่อแม่กับลูกของเขาคนท่ี  2

พ่อแม่บางคนรู้สึกง่ายกว่าท่ียอมรับพฤติกรรมของลูกสาว  แต่บาง

คนก็รู้สึกว่าง่ายกว่าที่จะยอมรับพฤติกรรมของลูกชาย  พ่อแม่ส่วนใหญ่ 

จะยอมรับเด็กท่ีชอบท�าอะไรด้วยตนเองได้ยากกว่าเด็กที่ต้องการความ 

ช่วยเหลือจากพ่อแม่  ผมเคยพบท้ังเด็กท่ีสร้างความประทับใจให้ผม  จน

พฤติกรรมที่ “ยอมรับได”

พฤติกรรมที่ “ยอมรับไมได”

พฤติกรรมที่ “ยอมรับได”

พฤติกรรมที่ “ยอมรับไมได”
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ผมคิดว่าผมสามารถยอมรับพฤติกรรมของเขาได้เกือบทุกอย่าง  และเด็ก

ที่ไม่สร้างความประทับใจกับผมเลยและท�าให้ผมไม่สามารถยอมรับ

พฤติกรรมของเขาได้มากนัก  

อีกประเดน็หนึง่ทีส่�าคญัคอืว่า  เส้นแบ่งระหว่างพฤติกรรมท่ียอมรับ

ได้กับยอมรับไม่ได้นี้เปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ตลอดเวลา  ขึ้นอยู่กับปัจจัย

หลายประการซ่ึงรวมไปถึงอารมณ์ความรู้สึกของพ่อแม่ในขณะนั้น  และ

สถานการณ์ที่พ่อแม่และลูกอยู่ในขณะนั้นด้วย  

พ่อแม่ท่ีอยู่ในภาวะอารมณ์ที่ดี  สดใส  สุขภาพดี  มีความสุข   

ส่วนใหญ่จะยอมรับพฤติกรรมของลูกได้มาก  มีเพียงพฤติกรรมส่วนน้อย

เท่านั้นท่ีจะไม่เป็นท่ียอมรับของพวกเขา  

หน้ำต่ำงพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่ำ		พ่อแม่อยู่ในภาวะอารมณ์ที่ดี

เวลาที่พ่อแม่รู้สึกเหนื่อยล้า  อดหลับอดนอน  ไม่สบายปวดศีรษะ

อย่างหนัก  หรืออยู่ในภาวะอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีนัก  พวกเขาก็จะยอมรับ

พฤติกรรมส่วนใหญ่ของลูกไม่ค่อยได้  ภาพอธิบายต่อไปนี้จะแสดงให้เห็น

ถึงความไม่เสมอต้นเสมอปลายของการยอมรับพฤติกรรมของเด็ก

หน้ำต่ำงพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่ำ		พ่อแม่อยู่ในภาวะอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีนัก

พฤติกรรมที่ “ยอมรับได”

พฤติกรรมที่ “ยอมรับไมได”



พฤติกรรมที่ “ยอมรับได”

พฤติกรรมที่ “ยอมรับไมได”
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ตัวอย่างทดลองอ่าน

พ่อแม่ยังรู้สึกยอมรับพฤติกรรมของเด็กแตกต่างกันไปแล้วแต่

สถานการณ์ด้วย  เกอืบทุกคนจะรู้สกึได้ว่าพวกเขาจะเข้มงวดกบัพฤติกรรม

ของลูก ๆ  เมื่อพวกเขาไปสังสรรค์ที่บ้านเพื่อนมากกว่าตอนเวลาท่ีอยู่ที่บ้าน

ของตัวเอง  ในขณะท่ีความอดทนของพ่อแม่ต่อพฤตกิรรมของลกูจะเปลีย่น

ไปอย่างมากเมื่อปู่ย่ามาเยี่ยมที่บ้าน  

เด็ก ๆ คงจะสับสนมากเวลาที่พ่อแม่โมโหพวกเขาเร่ืองมารยาทบน

โต๊ะอาหารเวลาที่มีแขกมาทานข้าวที่บ้าน  เพราะพฤติกรรมเดียวกันนั้น  

เคยเป็นที่ยอมรับเวลาที่ไม่มีแขกมาบ้าน

ภาพต่อไปนี้  แสดงความไม่เสมอต้นเสมอปลายได้อย่างชัดเจน

    มารยาทบนโต๊ะอาหาร                       มารยาทบนโต๊ะอาหาร
  เวลามีแขก  กับครอบครัว                       เวลาไม่มีแขก

การท่ีมีพ่อแม่สองคนก็ยิ่งท�าให้การยอมรับพฤติกรรมในครอบครัว

ยุง่ยากขึน้ไปอกี  ส่วนใหญ่แล้วพ่อหรือแม่คนใดคนหนึง่จะเป็นคนท่ียอมรับ

พฤติกรรมได้ง่ายกว่าอีกคน

แจ๊ค		เด็กชำยวัย		5		ขวบ		วัยก�ำลังซน		หยิบลูกอเมริกันฟุตบอล
มำโยนเล่นกับพี่ชำยในห้องนั่งเล่น	 	 แม่ของแจ๊คไม่พอใจอย่ำงมำกและ

ยอมรับพฤติกรรมนี้ไม่ได้		เพรำะกลัวว่ำแจ๊คจะโยนพลำดแล้วท�ำข้ำวของ

เสียหำย	 	 ในทำงกลับกัน	 	 พ่อของแจ๊คกลับยอมรับพฤติกรรมของแจ๊ค		

และกล่ำวอย่ำงชื่นชมว่ำ	 	 “ดูแจ๊คสิแม่	 	 โยนแบบนี้ลูกต้องโตขึ้นเป็น 

นักอเมริกันฟุตบอลมืออำชีพแน่	ๆ	เลย		ดูลูกโยนผ่ำนให้พี่สิแม่”

พฤติกรรมที่ “ยอมรับได”

พฤติกรรมที่ “ยอมรับไมได”

พฤติกรรมที่ “ยอมรับได”

พฤติกรรมที่ “ยอมรับไมได”
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ยิ่งไปกว่านั้น  เส้นแบ่งการยอมรับพฤติกรรมของพ่อแม่แต่ละคน  

ก็สามารถเล่ือนขึ้นเลื่อนลงได้ตามแต่สถานการณ์และสภาพอารมณ์ของ

แต่ละคน  ดังนั้นพ่อและแม่จึงไม่สามารถรู้สึกอย่างเดิมตลอดเวลาได้กับ

พฤติกรรมของเด็กในแต่ละคร้ัง  

ไม่ว่าพ่อแม่จะพยายามอย่างไร
ก็ไม่เสมอต้นเสมอปลาย

ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้  พ่อแม่จึงไม่สามารถท�าตัวเสมอ

ต้นเสมอปลายได้  พวกเขาไม่มีทางท�าได้เพราะความรู้สึกของเขาเปลี่ยน

ไปมาทุกวัน  เปลี่ยนไประหว่างลูกแต่ละคน  และเปลี่ยนไปตามแต่ละ

เหตกุารณ์  ดงันัน้ในหน้าต่างพฤติกรรมของพ่อแม่แต่ละคน  เส้นแบ่งกลาง

ระหว่างพฤติกรรมท่ียอมรับได้และยอมรับไม่ได้นั้น  จะเล่ือนขึ้นลงไม่อยู่

กับที่  

ถ้าพ่อแม่พยายามท่ีจะท�าตัวเสมอต้นเสมอปลาย  พฤติกรรมของ

พวกเขาจะไม่เป็นไปตามธรรมชาติ  จะดูเหมือนแสร้งท�า  ความเชื่อที่ว่าพ่อ

กับแม่ควรเสมอต้นเสมอปลายในการยอมรับพฤติกรรมของลูกทุก ๆ คน

จะท�าให้ลืมไปว่าเด็กแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน  พ่อแม่นั้นเป็นเพียงคน

ธรรมดาซ่ึงไม่เหมือนใคร  และเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัวนั้นก็แตกต่างกัน

ไปอีกด้วย  นอกจากนี้ความเชื่อนี้ยังชักน�าให้พ่อแม่แสร้งท�าพฤติกรรมที่

ไม่ตรงกับความรู้สึกจริง ๆ ของพวกเขาด้วย  ท�าเหมือนกับว่าพ่อแม่นั้น

เป็นคนที่มีความคิดความรู้สึกเหมือนเดิมตลอดเวลา  

พฤติกรรมที่ “ยอมรับได”

พฤติกรรมที่ “ยอมรับไมได”
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ตัวอย่างทดลองอ่าน

พ่อกับแม่ไม่จ�าเป็นต้องอยู่
ฝ่ายเดียวกันตลอดเวลา

ความเชื่อท่ีว่าพ่อแม่ควรจะเสมอต้นเสมอปลาย  ยังท�าให้พวกเขา

ทั้งสองเชื่ออีกว่าต้องมีความรู้สึกอย่างเดียวกันต่อพฤติกรรมของลูก  หรือ

ต้องอยู่ฝ่ายเดียวกันตลอดเวลาเมื่ออยู่ต่อหน้าลูก ๆ   นั้นเป็นความคิดที่ไม่

ถูกต้องเลย  แต่ก็เป็นความคิดที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ใช้มากท่ีสุดในการเลี้ยง

เด็ก  ตามวิธีการคิดเช่นนี้  พวกเขาต้องสนับสนุนกันตลอดเวลา  เพื่อให้

เด็กเชื่อว่าเขาทั้งสองรู้สึกแบบเดียวกันต่อพฤติกรรมนั้น ๆ ของลูก  

วิธีการนี้แสนจะไม่ยุติธรรมต่อเด็ก  เพราะเหมือนกับว่าพ่อแม่สอง

คนรุมลูกเพียงคนเดียว  และยังท�าให้พฤติกรรมของพ่อหรือแม่คนใดคน

หนึ่งไม่สมจริงหรือแสร้งท�าอีกด้วย

ห้องนอนของลูกสำววัย	 	16	 	ปี	 	 ไม่เรียบร้อยอย่ำงท่ีจะท�ำให้แม่
ของเธอพอใจนัก		พฤติกรรมกำรท�ำควำมสะอำดของลูกสำวคนนี้ไม่เป็นที่

ยอมรับของแม่	(อยู่ในบริเวณพฤติกรรมท่ีไม่อำจยอมรับได้ของแม่)		กลับ

กนั		พ่อของเธอคดิว่ำห้องของลกูสำวเรียบร้อยพอแล้ว		พฤติกรรมเดยีวกนั

นี้อยู่ในบริเวณพฤติกรรมท่ียอมรับได้ของพ่อ	 	 แม่พยำยำมท�ำให้พ่อคิด

แบบเดียวกับแม่ในเร่ืองควำมสะอำดเรียบร้อยของห้องนอนของลูกสำว		

เพื่อที่ทั้งพ่อและแม่จะได้มีควำมเห็นตรงกัน		อยู่ฝ่ำยเดียวกัน		(และน่ำจะ

โน้มน้ำวควำมคิดลูกสำวได้ง่ำยขึ้น)	 	 ซ่ึงหำกพ่อเปลี่ยนมำคิดเหมือนแม	่	

พ่อก็จะไม่ซ่ือตรงต่อควำมรู้สึกที่แท้จริงของตัวเอง		

ลูกชำยวัย		6		ขวบ		เล่นวิดีโอเกมเสียงดังเกินกว่ำที่พ่อยอมรับได้		
แต่แม่กลับไม่รู้สึกเช่นนั้น	 	 เพรำะแม่เห็นว่ำลูกเล่นเองคนเดียวได้โดยที ่

ไม่ต้องมำติดอยู่กับแม่ตลอดท้ังวัน		พ่อพูดกับแม่ว่ำ		“ท�ำไมคุณไม่บอกให้

ลูกหยุดเล่นเกมสักที”	 	 ซ่ึงหำกแม่ท�ำตำมท่ีพ่อพูด	 	 แม่ก็จะไม่ซ่ือตรงต่อ

ควำมรู้สึกท่ีแท้จริงของตัวเอง
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การยอมรับแบบไม่จริงใจ

ไม่มีพ่อแม่คนไหนท่ียอมรับพฤติกรรมทุกอย่างของลูกได้  บาง

พฤตกิรรมของลกูจะอยูใ่นข่ายยอมรับไม่ได้เสมอ  ไม่สามารถเปล่ียนแปลง

ได้  ผมเคยพบพ่อแม่ท่ีมเีส้นแบ่งระหว่างพฤติกรรมท่ียอมรับได้กบัยอมรับ

ไม่ได้อยู่ต�่ามาก  แต่ผมไม่เคยพบพ่อแม่คนไหนที่จะยอมรับได้ทั้งหมด  

บางคนแสร้งท�าเป็นว่ายอมรับพฤติกรรมของลูก  แต่คนกลุ่มนี้เพียงแต่

ก�าลังพยายามท�าหน้าที่พ่อแม่แบบที่พวกเขาคิดว่าเหมาะสมเท่านั้น  ดังนั้น  

การยอมรับบางคร้ังเป็นการยอมรับแบบไม่จริงใจ  ภายนอกพวกเขาอาจ

จะดเูหมอืนยอมรับ  แต่ภายในจิตใจแล้ว  พวกเขาไม่ได้ยอมรับอย่างแท้จริง

ยกตัวอย่างเช่น  คุณแม่ท่านหนึ่งรู้สึกหงุดหงิดที่ลูกชายวัย  5  ขวบ  

ไม่ยอมเข้านอนเสยีท ี แม่มคีวามต้องการส่วนตวั  อาจจะอยากอ่านหนงัสอื

เล่มใหม่ที่เพิ่งซ้ือมา  อยากอ่านหนังสือมากกว่าที่จะใช้เวลากับลูกชาย  

นอกจากนัน้อาจกงัวลว่าลกูจะนอนไม่พอและอารมณ์ไม่ดใีนวนัรุ่งขึน้  หรือ

อาจป่วยเป็นหวัดได้  แต่คุณแม่ท่านนี้ผู้ยึดติดกับวิธีการยอมรับลูกอยู่

ตลอดเวลา  ไม่ยอมท่ีจะบังคับให้ลูกเข้านอน  เพราะเธอกลัวว่าจะเป็นการ

ขัดกับหลักการการเลี้ยงลูกของเธอ  แม่ท่านนี้แสดงการยอมรับพฤติกรรม

ของเด็กอย่างไม่จริงใจ  เธออาจจะแสดงพฤติกรรมว่าเธอยอมรับการที่ลูก

ไม่เข้านอนแม้จะดึกแล้วก็ตาม  แต่ภายในใจแล้วเธอไม่ยอมรับพฤติกรรม

นี้ของลูกเลย  รู้สึกไม่พอใจอย่างมาก อาจถึงกับโกรธด้วย และท่ีแน่ ๆ  เธอ

ต้องสับสน  เพราะไม่สามารถท�าตามความต้องการของตัวเธอเองได้  



ยอมรับ

ยอมรับแบบไมจริงใจ

ยอมรับไมได
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ตัวอย่างทดลองอ่าน

มันจะมผีลกระทบกบัเดก็อย่างไรหากพ่อแม่ยอมรับพฤตกิรรมของ

พวกเขาอย่างไม่จริงใจล่ะ  เราต่างกรู้็ดอียูแ่ล้วว่าเดก็สามารถรับรู้ความรู้สกึ

ของพ่อแม่ได้อย่างดี  เด็กจะรับรู้ความรู้สึกท่ีแท้จริงของพ่อแม่ได้เพราะว่า

พ่อแม่ส่งสัญญาณที่แสดงให้พวกเขารับรู้ได้ในบางคร้ังโดยไม่ได้ตั้งใจพ่อ

แม่ท่ีเกบ็ความรู้สกึไม่พอใจหรือโกรธไว้ในใจไม่สามารถซ่อนความรู้สกึท่ีแท้

จริงได้สนิท  พวกเขาอาจถอนหายใจหนัก ๆ  ขมวดคิ้ว  พูดด้วยเสียงที่

ไม่เหมือนเดิม  แสดงกิริยาบางอย่างหรือแสดงความเครียดทางใบหน้า  

แม้แต่เด็กเล็ก ๆ  ก็รับรู้สัญญาณเหล่านี้ได้  เด็ก ๆ  เรียนรู้จากประสบการณ์

ว่าสัญญาณต่าง ๆ  เหล่านี้แสดงว่าพ่อแม่ไม่ได้ยอมรับพฤติกรรมที่พวกเขา

ท�าอยู่  เด็กจึงรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ยอมรับพวกเขา  และในขณะนั้นก็อาจจะคิด

ว่าพ่อแม่ไม่ได้ชอบตัวเขาเท่าไรนัก  

เกิดอะไรข้ึนเมื่อแม่ซ่ึงแท้จริงไม่ได้ยอมรับพฤติกรรมของลูกแต่

แสร้งแสดงออกว่ายอมรับ  เด็กจะเรียนรู้พฤติกรรมนี้ของแม่และจะเกิด

การสับสน  เด็กได้รับรู้พฤติกรรมที่ขัดแย้งกัน  หรือได้รับสัญญาณจากแม่

ที่ไม่ตรงกับพฤติกรรมท่ีแสดงออก  เช่น  แม่แสดงพฤติกรรมว่ายอมให้

ลูกนอนดึกได้  แต่กลับส่งสัญญาณทางกายท่ีแสดงว่าไม่ได้ชอบใจนักที่ลูก

นอนดึก  เด็กคนนี้อยู่ในห้วงแห่งความสับสน  เด็กต้องการนอนดึก  แต่

ก็ต้องการเป็นที่รัก  (เป็นท่ียอมรับ)  ของแม่ด้วย  แม่อาจจะดูเหมือนยอม

ให้ลูกนอนดึกได้  แต่แล้วการท่ีเธอถอนหายใจอย่างหนักล่ะ  หมายความ

ว่าอย่างไร  ซ่ึงถึงตอนนี้เด็กก็จะไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไรดี  

การท�าให้เด็กสับสนแบบนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีกับจิตใจของเด็กนัก  

เราซ่ึงเป็นผู้ใหญ่พอจะทราบดีว่าเราสับสนแค่ไหนเวลาที่เราเลือกไม่ถูกว่า

จะท�าพฤติกรรมอย่างไหนดี  เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าคนอื่นคิดอย่างไร 

กันแน่  อย่างเช่น  เมื่อเราถามเพ่ือนว่าเราจะสูบบุหร่ีได้หรือเปล่า  เพื่อน

ตอบว่า  “ตามสบาย  ไม่เป็นไร”  แต่เมื่อเราจุดบุหร่ีสูบ  เพื่อนกลับแสดง

อาการออกมาว่าที่จริงแล้วเขาไม่ได้ชอบให้เราสูบบุหร่ีใกล้เขามากนัก  เรา

จะท�าอย่างไร  เราอาจถามว่า  “แน่ใจนะว่า  ไม่เป็นไร”  หรืออาจจะดับ



  392  จริง ๆ แล้ว พ่อแม่ก็เป็นเพียงคนธรรมดา ๆ คนหนึ่ง

บุหร่ีทิ้งเสียและรู้สึกหงุดหงิด  หรืออาจจะสูบบุหร่ีต่อไป  แต่ตลอดเวลาท่ี

สูบเราคิดตลอดเวลาว่าเพ่ือนคนนี้ไม่ชอบที่เราสูบบุหร่ีใกล้ ๆ เขา

เด็กก็รู้สึกสับสนแบบนี้เช่นกันเวลาที่ได้รับการยอมรับที่ไม่จริงใจ  

ถ้าเด็กได้รับการยอมรับแบบนี้บ่อยครั้งอาจท�าให้เขารู้สึกว่าไม่เป็นที่รักของ

พ่อแม่ได้  เด็กอาจจะพยายามทดสอบพ่อแม่  หรือท�าให้เด็กเกิดอาการ

กังวลอย่างมาก  และท�าให้เขารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองอีกด้วย

จากประสบการณ์  ผมพบว่าพ่อแม่ที่ลูกยอมรับได้ยากก็คือพ่อแม่

ที่ปากหวาน  ท�าเป็นยอมรับพฤติกรรมของลูกตลอดเวลา  แสดงเหมือน

ว่ายอมรับลูกแต่แอบเผยความไม่จริงใจออกมาให้ลูกรับรู้  

การยอมรับอย่างไม่จริงใจอาจส่งผลกระทบระยะยาวต่อความ

สัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกได้  เวลาท่ีเด็กรับรู้ส่ิงท่ีขัดแย้งกันเอง  เด็ก

อาจจะเร่ิมสงสัยความซ่ือตรงและความเป็นตัวตนทีแ่ท้จริงของพ่อแม่  เดก็

จะเรียนรู้จากสิ่งท่ีเขาประสบว่าแม่พูดอย่างแต่กลับคิดอีกอย่าง  แล้วใน

ที่สุดก็จะไม่เชื่อใจพ่อแม่ของเขา  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างความรู้สึกของเด็ก

วัยรุ่นท่ีเคยเล่าให้ผมฟัง

-	 “แม่ท�ำตัวประหลำดมำก	 ๆ	 แม่จะท�ำตัวอ่อนหวำนตลอดเวลำ		

แต่จริง	ๆ	แม่ไม่ใช่คนแบบนั้นเลย”

-	 “ผมไม่ไว้ใจพ่อแม่หรอก		ถึงแม้พ่อกับแม่ไม่พูดออกมำตรง	ๆ	

ผมก็รู้ว่ำพวกเขำไม่ชอบหลำย	ๆ	อย่ำงท่ีผมท�ำ”

-	 “พ่อท�ำให้ฉันคิดว่ำไม่เป็นไร		ฉันกลับบ้ำนดึก	ๆ 	ได้		แต่พอฉัน

กลับดึก		พ่อกลับไม่พูดกับฉันเลยในวันรุ่งขึ้น”

-	 “พ่อแม่ไม่เข้มงวดกับฉันเลย	 	 พวกเขำปล่อยให้ฉันท�ำอะไรได้

ตำมใจ		แต่ฉันดูออกเวลำท่ีพวกเขำไม่พอใจกับสิ่งที่ฉันท�ำ”

-	 “เวลำท่ีผมมำทำนข้ำวเย็นกับแม่โดยไม่ได้ถอดห่วงที่จมูกออก		

แม่จะท�ำสีหน้ำไม่พอใจ		แต่กลับไม่ว่ำอะไรผมเลย”



40  P.E.T.  คู่มือสอนพ่อแม ่ ให้เป็นพ่อแม่ที่เก่ง... - ฉบับปรับปรุง   โดย  ดร.โทมัส กอร์ดอน

ตัวอย่างทดลองอ่าน

-	 “แม่ของฉันน่ำรักมำก	 	 แม่เข้ำใจฉันเสมอ	 	 แต่ฉันรู้ดีว่ำแม่ไม่

ชอบฉันแบบที่ฉันเป็นเท่ำไรนัก		แม่ชอบพี่ชำยมำกกว่ำ		เพรำะ

พี่ชำยมีนิสัยคล้ำยแม่มำกกว่ำฉัน”

จะเห็นได้ว่าการที่เด็กเกิดความรู้สึกเช่นนี้ขึ้นเป็นเพราะว่าพ่อแม่แม้

จะพยายามซ่อนความรู้สึกท่ีแท้จริงแต่ก็ไม่สามารถปกปิดไว้ได้  ในความ

สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและผูกพันกันมากแบบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกนี้  

การท่ีพวกเขาจะปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงจากลูก ๆ ได้นั้นมันเป็นเร่ืองที่

ท�าได้ยากมาก  

ดงันัน้เมือ่พ่อแม่ทีรั่บเอาวธีิการยอมรับทุกอย่างมาใช้  และท�าเสมอืน

ว่ายอมรับพฤติกรรมส่วนใหญ่ของลกู ๆ   พวกเขากลบัท�าลายความสมัพนัธ์

ระหว่างพวกเขากับลูก ๆ เสียเอง  และยังสร้างผลเสียต่อจิตใจของลูกอีก

ด้วย  พ่อแม่ต้องเข้าใจว่า  พวกเขาไม่จ�าเป็นต้องยอมรับพฤติกรรมของ

ลูกไปหมดทุกอย่างซึ่งเกินกว่าความรู้สึกแท้จริงท่ีจะยอมรับได้  พ่อแม่จะ

รู้สึกดีกว่าหากไม่ต้องแสร้งท�าเป็นยอมรับพฤติกรรม  ทั้ง ๆ  ท่ีในใจไม่ได้

ช่ืนชอบพฤติกรรมน้ัน ๆ เท่าใดเลย

คุณสามารถยอมรับในตัวเด็ก
แต่ไม่ยอมรับพฤติกรรมของเขาได้หรือไม่

ผมจ�าไม่ได้ว่าความคิดนี้เร่ิมต้นข้ึนมาอย่างไร  แต่ความคิดนี้เป็น

ทีย่อมรับอย่างมาก  โดยเฉพาะในกลุม่พ่อแม่ท่ีรับเอาความคดิเกีย่วกบัการ

ยอมรับพฤติกรรมส่วนใหญ่ของลูกมาใช้  พ่อแม่ท่ีซ่ือตรงต่อความคิดของ

ตัวเอง  มักจะยอมรับว่าพวกเขาไม่สามารถยอมรับพฤติกรรมของลูกได้

ทุกอย่าง  ผมเชื่อว่านี่เป็นอีกความคิดหนึ่งท่ีเป็นโทษ  เป็นความคิดที่ท�าให้

พ่อแม่ไม่เป็นตัวของตัวเอง  ถึงแม้ว่าการคิดแบบนี้จะช่วยท�าให้รู้สึกผิด

น้อยลงเวลาท่ีพวกเขาไม่ยอมรับพฤติกรรมของลกู  แต่มนักไ็ม่ได้ท�าให้เกดิ

ผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาและลูกเลย  




