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

ผูทีม่อบหนังสือเลมนี้ใหแดทาน คือผูที่มีความเอาใจใสและปรารถนาแต

สิ่งที่ดีที่สุด จึงไดมอบหนังสือเลมนี้ ที่จะชวยใหทานไดมีแนวทางที่ดีทางดาน

จิตวิทยาการสอนลูกในวัยเด็กและวัยรุนใหมีวินัย โดยเขายอมรับและไมตอตาน  

เพื่อชีวิตที่ดีของลูกและเด็กทุกคน 

นี่คือสิ่งที่คนพิเศษผูที่รักและหวงใยในตัวทานไดมอบหนังสือเลมนี้ให  

เพียงเพื่อตองการใหคนที่ทานรักและหวงใย  มีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป 

เพราะหนังสือดีเลมนี้  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราใหดีขึ้นได 

การมอบหนังสือดีแกผูที่ทานรักและหวงใย  เปนการเพิ่มสิ่งดีใหกับตนเองและผูไดรับสำหรับ
ผูรับนั้น เมื่อทานไดรับหนังสือดีเลมนี้  ขอใหตอบแทนสิ่งดีๆคืนแกผูใหดวยการอานใหจบ ๑ ครั้ง  
และใหผูอื่นยืมอาน ๑ ครั้ง  เพราะเทากับทานไดชวยใหตัวทานเองและคนรอบขาง  มีชีวิตที่ดีขึ้น 

สมชัย  เบญจมิตร 
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ด ร.นวลศิริ  เปาโรหิตย  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ปริญญาโทและเอก  จากประเทศสหรัฐอเมริกา  ในดานการใหคำปรึกษา

ทางจิตวิทยา (Counseling)  ทานเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการใหคำ

ปรึกษาทางจิตวิทยาที่มีชื่อเสียง  มีความเชี่ยวชาญดานการใหคำปรึกษา

ปญหาสวนตัว  การศึกษา  โดยเฉพาะการใหคำปรึกษาและคำแนะนำ

ดานอาชีพ  และยังเปนที่ปรึกษาองคกรรัฐบาลและเอกชนหลายแหง  

นอกจากนี้ทานยังเคยเปนอาจารยผูสอนวิชาทางดานจิตวิทยาที่มีชื่อเสียง

ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใหกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ

หลายแหง  อาทิเชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

และ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

ผลงานเขียนของทานมีชื่อเสียงอยางแพรหลายและเปนที่นิยม

มากมาย ๑๒ เลม ซึ่งจัดพิมพโดย สำนักพิมพ บี มีเดีย  อาทิเชน  

คนหาตัวเอง,  รักกันใหยั่งยืน, คูมือหา“เพื่อนแท”หรือคนรูใจ, รักใหเปน, 

จากผูแพเปนผูชนะ, สอนลูกใหมีวินัย , เพื่อน..., สอนลูกใหเปนคนเกง, 

จิตวิทยาชีวิตครอบครัว, คูมือใหคำปรึกษาและชวยเหลือผูอื่น  เปนตน 

ปจจุบันทานเกษียณตัวเอง  และไดมอบเงินรายไดคาลิขสิทธิ์ที่ได

รับจากการจำหนายหนังสือเพื่อใชสำหรับการดูแลและสงเสริมพุทธ

ศาสนา  อาทิเชน  สนับสนุนคาใชจายในการอบรมวิปสสนาตามสถานที่

ตางๆ  เปนคารักษาพยาบาลแมชีที่เจ็บปวยทั่วไป  คาจัดพิมพหนังสือ

ธรรมเพื่อแจกเปนธรรมทาน  เปนตน 

เกี่ยวกับผูเขียน 
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ตามปกติแลวผูเขียนเปนคนไมชอบแปลหนังสือที่ผูอื่น

แตง  เพราะการอานหนังสือแปลนั้นรสชาติตางกับหนังสือที่เขียนขึ้นเอง  

โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนหนังสือทางวิชาการดวยแลว  มักจะอานยาก  

และบางครั้งก็มีสำนวนที่เปนนมเนยมากเกินไป  จนอานไมเขาใจ 

แตเมื่อเร็วๆ นี้  ไดมีโอกาสอานหนังสือฝรั่งที่ชอบใจเลมหนึ่งชื่อ  

Discipline  ซึ่งแตงโดย  Martin  Herbert  นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ  

เปนหนังสือที่สอนเกี่ยวกับการชวยพอแมใหเรียนรูวิธีการที่จะสรางวินัย

ใหแกลูก  ผูเขียนอานแลวก็รูสึกประทับใจและตองการที่จะสื่อวิธีการ

เหลานี้ออกไปใหพอแมที่เปนคนไทยไดมีโอกาสอานบาง 

อยางไรก็ตาม  ดังไดกลาวแลววาไมชอบการแปลหนังสือ  โดย

เฉพาะอยางยิ่งที่เปนคำตอคำ  ดังนั้นผูเขียนจึงขออนุญาตจับเฉพาะ

ใจความสำคัญที่ผูแตงเนนเทานั้น  สวนในรายละเอียดก็จะขอเพิ่มเติม

บางสวนตามที่ผูเขียนคิดวานาจะใหประโยชนแกผูอานมากยิ่งขึ้น  โดย

ไมใหเสียอรรถรสและคุณคาแตอยางใด 

ผูเขียนหวังวาผูอานทุกทาน  ไมวาจะเปน  พอแม  ครู  อาจารย  

รวมทั้งผูที่ตองทำงานเกี่ยวของกับเด็กและวัยรุน  จะไดรับประโยชน

และขอคิดจากหนังสือเลมนี้ จนสามารถนำไปประยุกตใชไดเปนอยางดี 

คุณประโยชนอันใดที่จะไดจากหนังสือเลมนี้  ผูเขียนขอมอบ

ใหผูที่เปนบิดามารดาทุกทาน  ที่กำลังแบกภาระหนักในการอบรม

เลี้ยงดูบุตรหลาน  ใหเติบโตเปนประชากรที่มีคุณภาพของสังคมไทย

ยุคนี้  และหวังเปนอยางยิ่งวา  ความพยายามของทานในการอบรม

บมเพาะลูกหลาน  คงจะทำใหเขาเหลานั้นเติบโตเปนคนเกง  คนดี  

และมีคุณภาพของครอบครัวและสังคมตอไป 

คำนำจากผูเขียน 

นวลศิริ  เปาโรหิตย 

VinaiNEWVersionBIGV4NewFinal.ind5   5 1/8/2553   13:26:18



สอนลูกใหมีวินัย  ฝกเด็กและวัยรุนอยางไรใหยอมรับและไมตอตานคุณ  โดย : ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย 6

คงปฎิเสธไมไดวา ประเทศจะเจริญไดนั้น ตองเกิดจาก

คนในครอบครัวที่มีคุณภาพ  และตองเริ่มจากจุดเล็กๆ คือการสราง

เด็กใหเปนคนเกง คนดี โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนคนที่มีวินัย มีความ

รับผิดชอบ  พอแม  ผูปกครอง  หรือคุณครูที่เกี่ยวของกับเด็กและ

วัยรุนจึงเปนเบาหลอมสำคัญตอการสรางคนที่มีคุณภาพใหเกิดขึ้นเพื่อ

ประโยชนตอครอบครัวและสังคม  ดังนั้น “วินัย” จะตองสรางใหเกิด

ขึ้นกับเด็กตั้งแตยังเล็ก  ยิ่งเล็กเทาไรก็ยิ่งดี  เพราะวินัยที่ดีเมื่อเกิดกับ

เด็กแลวจะติดตัวเขาไปจนโต และกลายเปนสวนของ “มโนธรรมประจำ

ใจ”  ของเขาไปตลอดชีวิต  แตการสอนเรื่องวินัยเปนเรื่องไมงาย  หาก

ไมเขาใจในเรื่องจิตวิทยาเพื่อใหผูถูกสอนเกิดการยอมรับและไมตอตาน  

อันเปนเหตุใหไมสามารถสรางเด็กที่มีคุณภาพได 

หนังสือ  “สอนลกูใหมีวินัย  ฝกเด็กและวัยรุนอยางไรใหยอมรับ

และไมตอตานคุณ - ฉบับปรับปรุง” เลมนี้เขียนโดย ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย  

ผูเชี่ยวชาญการใหคำปรึกษาทางดานจิตวิทยาที่มีชื่อเสียง โดยอางอิง

หลักจิตวิทยาจากหนังสือขายดีมีคุณภาพชื่อ  Discipline  ซึ่งไดใหคำ

แนะนำพรอมทั้งตัวอยางสนุกๆ ที่ชวยให  พอ  แม  ผูปกครองคุณครู  

และผูเกี่ยวของสามารถนำไปประยุกตในการสอน  สราง  และฝกให

เด็กทุกคนเปนคนเกง  คนดี  และมีคุณภาพไดเปนอยางดี 

สำนักพิมพ             มีความภูมิใจที่ไดนำเสนอ  หนังสือดี  

เลมนี้  เพื่อใหทานไดประยุกตวิธีการที่ดีตางๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต

ของลูกหลานของทานและเด็กทุกคนทุกวัยใหมีชีวิตที่ดีขึ้นไดตลอดไป 

เพราะหนังสือดีเลมนี้  เปลี่ยนแปลงชีวิตและคนที่ทานรักได 

หมายเหตุบรรณาธิการ 

สมชัย  เบญจมิตร 
somchai@BeeMedia.co.th 
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เกี่ยวกับผูเขียน                            ๔ 

คำนำจากผูเขียน                           ๕ 

หมายเหตุบรรณาธิการ                     ๖ 

ถาฉันสามารถกลับไปเลี้ยงลูกไดใหม              ๑๐ 

บทนำ :  “ไมมีทั้งไมเรียวและน้ำตา”             ๑๑  

สาสนรักจากลูก  ถึงพอแมผูปกครอง  และครูทุกคน  ๑๖  

๑   ทำไมจึงตองสรางวินัยใหลูกทั้งในวัยเด็กและวัยรุน  ๑๗  

๒   เราควรจะเริ่มสรางวินัยใหกับลูกเมื่อไรดี?     ๓๑  

-   จะตองเริ่มสรางวินัยตั้งแตเมื่อเด็กแรกเกิด 

-   ตกลงใหไดวาจะใชเกณฑอะไรในการสรางวินัยแกลูก 

-   จัดกลุมความประพฤติที่เด็กทำ 

-   อยาสรางกฎมากมายเกินไป 

-   กฎเกณฑที่ใชบังคับ ตองเหมาะกับอายุและความสามารถของเด็ก 

-   การใหความสุขและความรัก  ไมเพียงพอที่จะทำใหลูกเปนคนที่มีคุณภาพ

ได  การฝกอบรมทางวินัยจำเปนอยางยิ่งแกเด็ก 

-   แสดงความรักของทานที่มีตอลูกใหเขาไดรับรู  เพื่อเขาจะไดเรียนรูที่จะ

รักและเคารพทานตอบ 

-   สรางอิสรภาพที่มีขอบเขตใหแกเด็ก 

-   พยายามสงเสริมใหลูกเรียนรูที่จะเขาใจชีวิตและสภาพแวดลอม 

สาสนรักจากลูก  ถึงพอแมผูปกครอง  และครูทุกคน (ตอ)  ๕๘  

๓   พอแมควร “ใชอำนาจ” อยางไร  จึงจะพอดีและสรางความพอใจ 

 ใหเกิดกับลูก                       ๕๙  

-   อธิบายเหตุผลเมื่อทานจะสรางวินัยใหเด็ก 

- ฟงใหเขาใจในสิ่งที่ลูกพยายามจะบอกกับทาน 

- ปลูกฝงนิสัยที่ดีใหแกเด็กดวยกิจวัตรประจำวัน 

สารบัญ 

VinaiNEWVersionBIGV4NewFinal.ind7   7 1/8/2553   13:26:18



สอนลูกใหมีวินัย  ฝกเด็กและวัยรุนอยางไรใหยอมรับและไมตอตานคุณ  โดย : ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย 8

๔   วิธีสรางวินัยและแกไขพฤติกรรมที่ไมดีของเด็ก   ๗๗ 

- เมื่อเด็กทำผิดใหถามวา “อะไรผิด”  อยาถามวา “ทำไมเด็กจึงทำผิด-  

- สงเสริมพฤติกรรมที่ดีของเด็กใหเกิดบอยๆ โดยใหคำชมและกำลังใจ 

- ทุมพลังเพื่อสงเสริมพฤติกรรมที่ดี 

- ใชวิธีการเฉยเมยกับพฤติกรรมที่ไมดี 

๕   ฝกวินัยใหลูกอยางไรจึงจะไดผล      ๑๐๑ 

- ใหเด็กไดเรียนรูถึงผลการกระทำของเขาทันทีที่เขาทำสิ่งนั้นเสร็จสิ้นลง 

- หาทางยุติพฤติกรรมที่ไมดีนั้นในขณะกำลังเริ่ม 

- มีความสม่ำเสมอในการอบรมลูก 

๖   ทำอยางไรเมื่อเด็กดื้อดึง  และมีพฤติกรรมที่ตอตาน    ๑๑๓ 

- ถาจะบอกใหเด็กทำสิ่งใด  ใหพูดชัดเจนและมั่นใจในสิ่งที่พูดกับเขา 

๗   ทำอยางไรเมื่อเด็กไมเชื่อฟง           ๑๑๙ 

- บอกใหเด็กรูอยางชัดเจนวา  เขาทำอะไรไดและทำอะไรไมได 

๘   ทำความเขาใจกับพฤติกรรมโกรธกาวราวของเด็ก    ๑๔๗ 

๙   วิธีการควบคุมอารมณโกรธและกาวราวของเด็กและวัยรุน   ๑๖๑ 

สาสนรักจากลูก  ถึงพอแมผูปกครอง  และครูทุกคน (ตอ)  ๑๗๖  

๑๐  วิธีฝกวินัยใหกับวัยรุน โดยใหเขายอมรับและไมตอตาน  ๑๗๗ 

- ใหโอกาสลูกวัยรุนไดฝกความรับผิดชอบ... 

- ใหโอกาสลูกวัยรุนไดมีสวนรวมในการเสนอแนะขอคิดเห็น... 

- บอกความรูสึกของทานใหลูกรู 

- อยาใชคำพูดคลายสาปแชงลูกหรือเรียกชื่อสมญาที่เลวรายใหแกเขา 

- อยาหยุดเรียกรองใหลูกทำตามกฎเกณฑที่มีเหตุผล 

- สอนลูกใหรูจักศิลปะของการประนีประนอม 

- สงเสริมโดยกระทำตนใหเปนตัวอยางใหลูกวัยรุนรูจักวิธีการตอรอง 

- การควบคุมดูแลลูกวัยรุนเปนสิ่งจำเปนแตควรทำให  “หางๆ”  

- บอกตัวเองวา  ทานไดทำหนาที่ที่ดีที่สุดแลว 
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“การสราง  “วินัย”  นั้น 

จำเปนอยางยิ่งกับเด็กทุกคน   

อยาคอยจน  “เกิดปญหา”   

จึงจะหยิบหนังสือเลมนี้ขึ้นมาอาน   

เพราะวินัยเปนสิ่งที่จะตองสรางเสริม 
ใหเกิดกับเด็กตั้งแตเมื่อเขายังเล็ก   

ยิ่ ง เ ล็ ก เ ท า ไ ร ก็ ยิ่ ง ดี   

เพราะวินัยที่ดีเมื่อเกิดกับเด็กแลว 
จะติดตัวเขาไปจนโต  และจะกลายเปนสวน 

ของ  “มโนธรรมประจำใจ”  เขาไปจนตลอดชีวิต” 

สอนลูกใหมีวินัย
ฝ ก เ ด็ ก แ ล ะ วั ย รุ น อ ย า ง ไ ร
ใ ห ย อ ม รั บ แ ล ะ ไ ม ต อ ต า น คุ ณ
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ถาฉันสามารถกลับไปเลี้ยงลูกไดใหม 
 

“ถาฉันมีโอกาสกลับไปเลี้ยงลูกไดใหม 
ฉันจะสรางใหเขาภูมิใจในคุณคาของตัวเขาใหมากๆ    

จะเลิกเปรียบเทียบเขากับพี่นองคนอื่น 

จะชมเขามากกวาการวิจารณดาทอเขา 

จะ  แนะแนว  มากกวา  แนะนำ 

จะใหกำลังใจเขา  ไมซ้ำเติมเมื่อเขาทำผิดพลาด 

ฉั น จ ะ มี เ ว ล า ใ ห เ ข า ม า ก ขึ้ น   

ล ด ง า น และ ข อ อ า ง ตางๆ ใหนอยลง 

จะกอดเขา  และบอกใหเขารูวาฉันรักเขาทุกวัน 

จะพูดกับเขา  แทนการแสดงอำนาจกับเขา 

จะมองเขา  รับฟงเขาใหมากขึ้น 

พยายามที่จะไดยินในสิ่งที่เขาอยากสื่อใหฉันฟง 

ฉันจะไมผลักดัน  หรือคาดหวังใหเขาตองมาเติมความฝน 

ที่ ฉั น เ อ ง เ ติ ม ใ ห กั บ ต น เ อ ง ไ ม ไ ด 

จะไมนำความรักของฉัน  มาเปนเงื่อนไขบีบบังคับ 

ใหเขาตองมาเปนบุคคลที่ฉันตองการ 

จะบอกใหเขารูวา  ไมวาเขาจะเปนเชนไร 

ฉันก็จะรักเขาอยางที่เขาเปน” 

นวลศิริ  เปาโรหิตย 
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บทนำ 
“ไมมีทั้งไมเรียวและน้ำตา” 

 
 
 
 

 
 

หนังสือเลมนี้   

ผูแตงไดเขียนขึ้นโดยมีความประสงคที่จะใหพอแมผูปกครอง

ของเด็กไดใชเปน  คูมือหรือแนวทางในการสรางวินัยใหแกลูก  โดยไม

จำกัดอายุวาลูกนั้นจะเปน  เด็กเล็ก  เด็กโต  หรือแมแต  วัยรุน   

ดังนั้น  ถาทานมีลูกที่อยูในวัยใดก็ตาม  ทานจะไดประโยชนจาก

หนังสือเลมนี้ไมตางกันออกไป  ทั้งนี้เพราะกฎเกณฑหรือวิธีปฏิบัติของ

พอแมนั้นสวนใหญมักจะใชหลักเดียวกันทั้งสิ้น  ในสวนที่แตกตางกัน

ระหวางเด็กเล็กกับวัยรุนนั้น  หนังสือก็ไดแยกบทวัยรุนไวตางหากไวใน

บทสุดทาย  ซึ่งก็จะบอกวิธีการปฏิบัติตอลูกวัยรุนไวอยางละเอียด 

“การเปนพอแมนั้น นำมาซึ่งความสุขและความทุกขอยางเรนลับ” 

    - ฟรานซิส  เบคอน,  1957 
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การสราง  “วินัย”  นั้นจำเปนอยางยิ่งกับเด็กทุกคน  อยาคอยจน  

“เกิดปญหา”  จึงจะหยิบหนังสือเลมนี้ขึ้นมาอาน  เพราะวินัยเปนสิ่งที่

จะตองสรางเสริมใหเกิดกับเด็กตั้งแตเมื่อเขายังเล็ก  ยิ่งเล็กเทาไรก็ยิ่งดี  

เพราะวินัยที่ดีเมื่อเกิดกับเด็กแลวจะติดตัวเขาไปจนโต  และจะกลาย

เปนสวนของมโนธรรมประจำใจเขาไปจนตลอดชีวิต  ซึ่งหนังสือเลมนี้  

แนะนำวิธีการหลากหลายที่พอแมสามารถนำไปใชปฏิบัติในการอยูกับ

ลูกอยางมีคุณภาพได 

พอแมบางคนอาจจะนึกวาไมจำเปนตองอานก็ได  เพราะทานมี
วิธีเลี้ยงลูกที่ดีอยูแลว  ซึ่งก็อาจจะเปนความจริง  พอแมทุกคนรักลูก  

อยากใหลูกไดดี  และพยายามแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุดมาเลี้ยงลูกของ

ตน  แตพอแมสวนใหญจะเลี้ยงลูกจากประสบการณเดิมของตนเอง  

คือ  เคยถูกเลี้ยงมาอยางไร  ก็มักจะเลี้ยงลูกเชนนั้น  บางคนเคยถูก

เฆี่ยนตีเปนประจำ  ก็คิดเอาเองวา  การตีจะเปนการสรางวินัยที่ดีใหแก

ลูกได  เพราะเอาตนเองเปนมาตรฐานวาเรายัง  “ไดดี”  มาจนทุกวันนี้

ก็เพราะไมเรียว   

แตพอแมเหลานี้ลืมคิดไปวา  การจัดการกับลูกทางวินัยนั้น  เรา

มีวิธีอื่นที่ไดผลมากกวาการใชไมเรียว  เขาไมเคยคิดเลยวา  ขนาดถูก

ใชไมเรียวตีมายังดีไดถึงเพียงนี้ ถาไมถูกตีแตใชวิธีอื่นที่มีประสิทธิภาพ

มากกวาแทน  เขาจะดีกวานี้สักเทาใด  ซึ่งก็เปนสิ่งนาคิดมิใชหรือ? 

เมื่อพูดถึงเรื่องตีลูกแลว  พอแมนอยคนนักที่ไมเคยตีลูกเลย  

สวนใหญการตีลูกนั้น  มักจะทำไปดวยเจตนาที่จะอบรมสั่งสอน  มิได

เกิดจากความเกลียดชังเด็กแตอยางใด  แมวาจะมิไดตั้งใจที่จะทำราย

ลูกก็ตาม  แตเมื่อไดลงมือไป  ก็มักจะไมใครไดไตรตรองลวงหนา  คือ  

มักจะทำไปเพราะแรงบันดาลโทสะ  ซึ่งผลก็คือ  พฤติกรรมของเด็กไม

มีอะไรดีขึ้น  มิหนำซ้ำยังสรางความเจ็บปวดขมขื่นและเกลียดชัง  ขึ้น

ในจิตใจของเด็กอยางยากที่จะลืมเลือน 
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  13บทนำ  “ไมมีท้ังไมเรียวและน้ำตา” 

แมแตตัวทานเอง  ถาอานมาถึงตรงนี้ก็คงจะจดจำเหตุการณบาง

เรื่องที่เกิดขึ้นในวัยเด็กและทานเคยถูกผูปกครองลงโทษไดใชไหม?  

ทานชอบหรือไม?  และทำไมจึงยังจำเหตุการณเหลานั้นได?  ทำไมมัน

ไมเคยลืมเลือนไปจากความทรงจำของทานเลย?  ทานอยากใหลูกเปน

เหมือนทานที่ยังคงจำความเจ็บปวดทุกครั้งที่เขาคิดถึงทานหรือไม?   

ทานคงไมตองการแนนอน!  เพราะพอแมทุกคนอยากใหลูกคิด

ถึงเราในแงอบอุน  เปนมิตร  รักและใหกำลังใจ 

แตทั้งๆ ที่อยากใหลูกรัก  พอแมหลายคนเมื่อเวลาจะสรางวินัย

ใหลูก  ก็มักจะนำวิธีการเกาๆ เดิมๆ ที่ลูกไมชอบมาใชหยุดพฤติกรรม

ของลูก  ซึ่งผลก็คือพฤติกรรมไมดีก็ไมไดลดลง  แถมลูกก็ยังเกลียด

ชังเราเพิ่มขึ้นอีกดวย  ที่เปนเชนนี้ก็เปนเพราะพอแมผูปกครองทุกคน

คิดเหมือนกันอยางเดียววา  การสรางวินัยนั้นจะตองมีการลงโทษเด็ก  

ซึ่งเปนความคิดที่ลาสมัย  และผิดพลาดมาก! 

ในหนังสือเลมนี้  ผูอานจะพบกับคำจำกัดความของการสราง
วินัยในแงมุมใหม  ซึ่งมีความหมายในทางบวก  อาทิเชน 

- การสรางวินัย  เกิดจากการรวมมือกัน 

- การสรางวินัย  เกิดจากความรักและการใสใจตอกัน 

ถาเรามองวินัยในแงนี้  พอแมลูกก็ไมจำเปนตองมาเปนศัตรูตอ

กัน  ความสัมพันธของทุกคนในครอบครัวก็ดีขึ้น  มีความสุขมากขึ้น  

ชีวิตครอบครัวมีคุณภาพยิ่งขึ้นอยางแทจริง 

การสรางวินัยโดยการลงโทษนั้นมักทำใหพอแมตองเสียน้ำตา  

บางครั้งก็เปดเผย  แตบอยครั้งก็เปนการเสียน้ำตาอยางซอนเรน  ดวย

ความอับอายและเสียใจ 
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ถึงกระนั้นก็ตาม  พอแมหลายคนก็ยังไมกลาที่จะยอมรับอยาง

ตรงไปตรงมาวามี  “ปญหา”  กับลูก  และน้ำตาที่  “ตกใน”  เหลานี้  

มิใชเกิดแตกับพอแมเทานั้น  แมแตลูกๆ ที่ถูกใชมาตรการทางวินัย

เหลานี้ลวนแลวแตตองเสียน้ำตาเชนเดียวกัน  สรุปวาเปนการสราง

สภาวะความเจ็บปวดขมขื่นใจใหแกทั้งสองฝายโดยถวนหนา 

ดังนั้นเราจึงขอเสนอวิธีการใหมๆ ในการสรางวินัยใหแกลูก  ไม

วาเด็กจะอายุเทาใดก็ตาม   

วินัยเหลานี้จะไมทำใหเด็กๆ ตอตาน  เกลียดชัง  หรือสรางภาวะ

ใหขมขื่นน้ำตาตกในใหแกพอแม  ตรงกันขาม  เราขอเสนอ  ‘กลยุทธ

การสอนวินัยในทางบวก’  ใหแกพอแม  ซึ่งถาอานตอไปทานจะเห็นวา

สามารถนำไปใชกับลูกๆ ของทานไดเปนอยางดี 

กอนอื่นขออธิบาย  คำวา “กลยุทธ” ใหชัดเจนกวานี้  “กลยุทธ”  

เปนสิ่งที่เราตระเตรียมใหเกิดได  “กลยุทธ”  ที่วานี้เปนกรอบคราวๆ 

ของวินัยที่จะชวยทำใหเด็กๆ รูถึงผลแหงการกระทำของตัวเด็กเอง  

ทำใหเด็กสามารถสรางวินัยใหเกิดขึ้นกับตนเองได 

การที่มนุษยทุกคนจะกลายเปนบุคคลที่มีความสุขและอิสระได

นั้น  เราทุกคนตองมีแนวทางแหงการประพฤติตัว  เพื่อปรับความ

ตองการของตัวเองใหเขากับบุคคลอื่น  เราจะตองมีจุดยืนของเรา  โดย

เฉพาะถาเราเปนพอแมและตองการจะสรางแนวทางการประพฤติตัว

ของลูก  เราควรจะตองมีสิ่งที่ยึดเปนแนวปฏิบัติที่เห็นเหมาะเห็นควร

และดีงามของตัวเองเสียกอน 
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  15บทนำ  “ไมมีท้ังไมเรียวและน้ำตา” 

หนังสือเลมนี้ ทานผูอานจะไดพบกับ แนวทางปฏิบัติ 

๓๐  ขอ  ที่พอแมสามารถนำไปประยุกตใชในการอบรมเลี้ยงดู  และ

สรางวินัยใหลูกไดตามความเหมาะสม  และตามสถานการณ 

ถาทานอานหนังสือเลมนี้ใหจบ  และทดลองทำตามที่ผูเขียน

แนะนำ  ทานจะพบวา  การเลี้ยงลูกใหมีวินัยที่ดีเปนสิ่งไมยาก  ทั้งลูก

และตัวทานเองจะไมเสียน้ำตา  ไมมีความรุนแรงในครอบครัว  และทั้ง

สองฝายจะมีความสัมพันธที่ดีตอกัน  อีกทั้งมีความสุขมากขึ้นดวย 

เด็กๆ ทุกคนกำลังเรียนรูที่จะมีประสบการณกับชีวิตของเขา  

การเรียนรู ของเขานั้นมีทั้ งผิดและถูก  ดังนั้นพอแมทุกคนที่มี

ประสบการณมากกวา  จึงตองใชความพยายามและความอดทนอยาง

สูงในการอบรมบมเพาะลูกๆ  

สำหรับทานที่เปนพอแมที่ใหกำเนิดลูกคนแรกก็เชนเดียวกัน  

ทานยัง “ใหม” อยางยิ่งตอการเขามามีบทบาท 

ในการเปนพอคนแมคน  ทานเองก็ตองมีประสบการณ 

หลายอยางที่เปนการลองผิดถูกในเรื่องของการเลี้ยงลูกใหดี 

และมีความสุข  ทานก็เปนเชนเดียวกับเด็กๆ นั่นคือ   

ตองการความชวยเหลือและการใหกำลังใจ 

หนังสือเลมนี้  จะคอยชวยชี้แนวทาง 

และเปนกำลังใจในการทำหนาที่นี้ของทาน   

ใหทานมีความมั่นใจและมั่นคงในบทบาทนี้ใหมากที่สุด   

และเพื่อการทำใหลูกยอมรับและไมตอตาน 
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สาสนรักจากลูก    

ถึงพอแมผูปกครอง และครูทุกคน 

๑. โปรดรับฟงหนูบาง หนูตองการให “ผูใหญ” เห็นความสำคัญของ

คำพูดหนู อยามองขามหรือไมรับฟง เพราะมันจะทำใหหนูรูสึกวา

คำพูดของหนูหมดคุณคา และตัวหนูไมมีอะไรดีเลย 

๒. หนูชอบเวลาพอแมโอบกอด ยิ้ม และหัวเราะกับหนู เพราะมัน

ทำใหหนูมีความสุขที่รูวาหนูเปนที่รักของพอแม 

๓. โปรดสั่งสอนอบรมหนู อยาปลอยตามใจในทุกเรื่องที่หนูรองขอ 

เพราะมันจะทำใหหนูเขาใจผิดวา ทุกคนในโลกจะตองมาเอาใจหนู

เสมอ 

๔. หนูอยากไดยินคำพูดที่ชื่นชมหนูบอยๆ หนูตองการฟงมันมาก หนู

ไมอยากเติบโตโดยขาดสิ่งเหลานี้เลย เพราะมันจะทำใหหนูตองไป

หาสิ่งอื่นหรือคนอื่นมาทดแทนดวยวิธีการตางๆ นานา 

๕. โปรดอดทนกับหนู  มันจะชวยใหหนูรูจักอดทนเปนเมื่อโตขึ้น และ

สอนใหหนูรูวา หนูไมจำเปนตองทำทุกอยางในชีวิตถูกตองหมด 

ความผิดพลาดเกิดขึ้นไดกับคนทุกคน 

๖. ใหหนูไดรูวา แมหนูจะทำสิ่งใดผิดพลาดไป โปรดอยาตำหนิหนูดวย

คำพูดที่เจ็บปวด เพราะมันจะทำใหหนูเกลียดชังตัวเอง ไมกลาที่จะ

คิดนึกหรือทำสิ่งใดอีกตอไป 

๗. หากหนูเรียกรองจะเอาในสิ่งที่ ไมสมควร ไมมีเหตุผล กรุณา

ปฎิเสธหนู อยาใจออนและใหในสิ่งที่ไมสมควร เพราะมันจะทำให

หนูไมรูจักคาของเงิน และเขาใจผิดวาความรักคือการใหทางวัตถุ 

๘. โปรดใหหนูรูสึกวา หนูเปนเด็กดี นารัก เพราะมันจะทำใหหนูรักตัว

เองเปน และสามารถเติบโตไดอยาง “ผูชนะ” ในอนาคต 

(ตอหนา ๕๘) 
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๑ ๑ 
ทำไมจึงตองสรางวินัยใหลูก 

ทั้งในวัยเด็กและวัยรุน   

 

 

 

 

 

 

ใครๆ ก็รูวาการสรางวินัยใหเกิดกับลูกทั้งในวัยเด็ก

และวัยรุนนั้นจำเปนอยางไร   

ถาเขาถูกเลี้ยงโดยไมมีวินัย  เขาคงเติบโตเปนผูใหญที่กาวราว  

เห็นแกตัว เอาแตไดและรุกรานผูอื่นทำใหสังคมอยูอยางสงบสุขไมได 

แตทั้งๆ ที่วินัยมีความสำคัญเชนนี้ก็ตาม  พอแมสวนใหญก็มัก

จะไมรูวิธีที่จะสรางวินัยใหเกิดกับลูก  (นอกจากการลงโทษ)  และตัว

เขาเองก็ไมรูวาจะเติบโตเปนผูใหญที่ดีไดอยางไรถาปราศจากบุคคลที่

คอยชวยเหลือ  อบรม  สั่งสอนเขา   

“พอแมตองเขาใจวาเมื่อใดควรจะ ‘ตึง’ เมื่อใดควรจะ 

‘หยอน’ โดยเฉพาะกับลูกวัยรุน การวางตัวของพอแมนั้น 

เปนสิ่งที่สำคัญมาก” 
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เราคงตองยอมรับวาการเปนพอคนแมคนนั้นไมใชเรื่องงายๆ เรา

ตองเรียนรูอะไรใหมๆ อีกหลายรอยอยาง  เรื่องที่เราไมเคยรูมากอนใน

ชีวิต  เราก็ตองมาเรียนรูในชวงนี้  ดังนั้นจึงไมนาสงสัยเลยวา  พอแมที่

มิไดเรียนรูทักษะใหมๆ เหลานี้  หลายคนประสบกับปญหาการเลี้ยงลูก

ใหเติบโตเปนพลเมืองดีและมีความรับผิดชอบตอสังคม 

 พอแมตองเรียนรูทักษะ/วิธีการอะไรบางในการเลี้ยงลูก?   

ถาจะพูดกันในขั้นพื้นฐานนั้น  พอแมโดยทั่วไปก็จะตองสอนลูก

มากมายหลายเรื่องในชีวิต  ไมวาจะเปนเรื่อง 

- การมีความสัมพันธกับคนอื่น 

- การรูจักกฎระเบียบของสังคม 

- ความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น 

- รวมทั้งการบังคับใจตนเอง  เปนตน 

สิ่งเหลานี้เรียกรวมกันวา  กระบวนการทางสังคม 

นอกจากนี้ก็มีสิ่งที่สังคมยึดถือเปนแนวปฏิบัติ  ความคาดหมาย

ตางๆ ที่สังคมมีตอบุคคล  ศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ 

งานเหลานี้เปนงานหนักอยางยิ่งสำหรับพอแมทุกคน  เราจะเห็นไดวา  

พอแมหลายคนไดทุมเททั้งกำลังกายและกำลังใจในการอบรมบมเพาะ

ใหลูกเติบโตเปนคนดี  และก็มักจะคาดหวังใหลูกเปนบุคคลที่มีทุกสิ่งที่

ไดลงทุน  “ปน”  ขึ้นมากับมือ   

แตการลงทุนลงแรง  “ปน”  ลูกนั้นเกิดขึ้นกับพอแมทุกยุค  ขอ

ใหลองนึกยอนกลับไปเปนเด็กอีกครั้ง  และลองถามตัวทานเองดูก็ไดวา 

- ทานเคยถูกไลไปนอน ทำการบาน อาบน้ำแปรงฟนหรือไม? 

- เคยถูกลงโทษเมื่อทะเลาะกับพี่กับนองหรือไม? 

- เคยถูกเคี่ยวเข็ญใหทำในสิ่งที่ไมอยากทำหรือไม? 
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  19๑.  ทำไมจึงตองสรางวินัย  ทั้งในวัยเด็กและวัยรุน 

- ความรูสึกที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเปนอยางไร พอจำไดหรือไม?   

- และผลแหงการเคี่ยวเข็ญลงโทษนั้นมีอิทธิพลตอวิธีการที่

ทานปฏิบัติตอลูกของทานในปจจุบันหรือไม? 

- ทานไดใชวิธีเดิมที่พอแมเคยใชกับทานสมัยเด็กๆ ในการ

เลี้ยงลูกของทานเอง  หรือเปลี่ยนวิธีใหมใหตางไปจากเดิม

หรือไม? 

- และปจจุบันนี้ความรูสึกที่มีตอพอแม ได เปลี่ยนแปลง

แตกตางออกไปจากเมื่อสมัยที่ทานเปนเด็กอยูหรือไม? 

จะเห็นไดอยางชัดเจนวา  สิ่งที่พอแมไดพยายามเคี่ยวเข็ญใหลูก

ทำนั้น  ลวนแตเกี่ยวของกับความพยายามที่จะสรางวินัยใหเกิดขึ้นกับ

ลูกทั้งสิ้น 

แตความพยายามของพอแมจะไมเกิดผลเลย  ถาไมไดรับความ

รวมมือจากลูก  และโดยทั่วๆ ไป  ลูกก็มักจะเชื่อฟงพอแม  เพราะโดย

ธรรมชาติ  เด็กทุกคนยอมตองการทำทุกอยางใหพอแมรักตน  ดังนั้น  

เมื่อพอแมบอกอะไร  เด็กก็มักจะทำตามอยูแลว  เพราะพอแมเปน

บุคคลที่เด็กรักเคารพและพยายามเลียนแบบใหมากที่สุด 

ที่กลาวมาทั้งหมดนี้  เปนเรื่องของทฤษฎี  แตในความเปนจริง
นั้น  เราทุกคนยอมทราบกันดีอยูแลววาเด็กไมไดเชื่อฟงพอแมเสมอไป  

เด็กบางคนดื้อดึงและตอตานพอแมอยางเห็นไดชัด  โดยเฉพาะในเรื่อง

ของการไมเคารพเชื่อฟง  มักเกิดในสถานการณเหลานี้คือ 

- เมื่อพอแมของเด็ก  (หรือวัยรุน)  ไดบอกใหลูกทำสิ่งหนึ่ง 

สิ่งใดที่ตัวเด็กเองอาจไมอยากทำ 

- เมื่อเด็กถูกขอรองใหเลิกทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เด็กชอบ 

- เมื่อเด็กถูกคาดหมายใหทำตามกฎเกณฑของครอบครัว 
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ตัวอยางเชน  ในเด็กเล็ก  มีบอยครั้งที่พอแมจะตองเคี่ยวเข็ญให

ลูกกินอาหาร  เขานอน  อยาสงเสียงดังในที่สาธารณะ  เปนตน  การ

หามปราม หรือบังคับขูเข็ญของพอแมนั้นบอยครั้งก็นำไปสูการ  “ลงมือ

ลงไม”  ซึ่งถาจะไปถามพอแมก็มักจะไดรับคำตอบวา  เด็กไมเชื่อฟง  

ยั่วโทสะ  ดื้อ  ทำใหตองวากลาวตักเตือนจนถึงขั้นลงโทษ  ทั้งๆ ที่

บางทีก็ไมอยากทำ 

ในหนั งสื อ เล มนี้ เ ร าจะ ได กล า วถึ งกลยุทธ ในการ
ชวยเหลือพอแม  ใหรักษาสภาพอารมณไวไดนานขึ้นในสภาวะที่รูสึก  

“เหลืออด”  กับลูก  เพราะเราเขาใจดีวา  การอบรมหรือสรางวินัยใหลูก

นั้นไมใชของงายๆ พอแมเปนจำนวนมากรูสึกหนักใจ  และบอยครั้ง

เคยปรึกษากับผู เขียนเองวาจะทำอยางไรกับลูกดีเมื่อลูกดื้อดึงใน

สถานการณตางๆ แมแตเด็กที่อยูในวัย ๒-๓ ขวบ  ก็มีความสามารถที่

ทำใหพอแมแทบจะเปนโรคประสาทไดดวยการทำฤทธิ์อยางไมสมเหตุ

สมผล  บางครั้งอาจทำใหผูเปนพอแม  “หมดปญญา”  เลี้ยงไดงายๆ 

และรูสึกเสมือนหนึ่งวาไมไดเลี้ยงเด็ก  แตกำลังเลี้ยงลูกลิงลูกคางแทน 

ผูเขียนเคยเห็นเด็กอายุประมาณ ๓ ขวบ  ที่ดูเหมือนจะรูวิธีการ

ทำใหพอแมอับอายตอหนาสาธารณชนดวยการทำฤทธิ์  ทั้งถีบทั้งเตะ  

ขวางปาจานอาหารในภัตตาคารแหงหนึ่ง  โดยที่ทั้งพอและแมไดแต

พยายามปลอบโยนอยางนาสงสาร  แตดูเหมือนจะไมเกิดประโยชน  

และยิ่งเมื่อทุกคนในรานอาหารหันมามอง  แมหนูนอยก็ยิ่งสงเสียงดัง

คลายกับเธอประสบความสำเร็จในการแสดงหนาเวทีอยางไรอยางนั้น 

มันไมใชเรื่องงายเลยสำหรับพอแมที่จะรูวาควรจะจัดการอยางใด

จึงจะสรางวินัยใหกับเด็กและทำใหเด็กยอมรับไปปฏิบัติได  เพราะถา

พอแมจะใชวิธีตึงเกินไป ยอมจะทำใหเด็กเกิดการตอตาน  แตถาหยอน

ยานเกินไป  เด็กก็จะไดใจ  พอแมก็จะไมมีความหมายอีกตอไป 
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ศิลปะของการสรางวินัยจึงอยูที่วา  พอแมจะตองเขาใจวา  เมื่อ

ใดควร  “ตึง”  และเมื่อใดควร  “หยอน”  กับลูก  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

กับลูกที่อยูในวัยรุน  การวางตัวของพอแมเปนสิ่งสำคัญมาก 

พอแมบางคนอาจจะคิดวา  การสรางวินัยใหเกิดกับลูกในวัยรุน

เปนสิ่งที่ยากลำบาก  แตจริงๆ แลวการสรางวินัยในชวงอายุนี้เปนสิ่งที่

ทาทายสำหรับพอแมมาก  หัวใจของการสรางวินัยในชวงนี้ก็คือ ใหเด็ก

รูถึงความใสใจ  (Care)  ของพอแม  และการเชื่อฟงในเวลาเดียวกัน 

พอแมหลายคนมองดูลูกที่กำลังจะกาวเขาสูวัยรุนดวยสายตา

แหงความกังวลหวงใย  เพราะวัยรุนเปนวัยที่เด็กมักจะชอบความมี

อิสระ  ทำใหพอแมหลายคนไมแนใจวา  เมื่อลูกยางเขาวัยรุน  เขาจะ

ยังเชื่อฟงเราเหมือนเมื่อกอนหรือไม  เขาจะสรางปญหาอะไรใหเรา  

และเขายังมีความสัมพันธที่ใกลชิดกับเราเหมือนเมื่อกอนอยูหรือไม 

ความจริงสิ่งที่พอแมหวงกังวลเกี่ยวกับลูกวัยรุนนี้มิใชเปนสิ่ง

แปลกประหลาดแตอยางใด  ถาเราลองไปถามพอแมวัยรุนทั้งหลายดู  

เราอาจจะพบวาทุกคนกำลังกังวลในสิ่งเดียวกันกับลูกวัยรุนของตน

ทั้งสิ้น!  แตความวิตกกังวลเหลานี้  มิไดหมายความวามันจะตองเปน

สิ่งที่เกิดขึ้น  หลายตอหลายครั้งความกังวลของพอแมเปนสิ่งที่ยังไม

เกิด  และเปนการคาดเดาไปเองทั้งสิ้น   

มันเปนความเขาใจผิดของคนทั่วไปเกี่ยวกับคำวา  “วัยรุน”  ที่วา

จะตองเปนวัยของปญหาระหวางพอแมลูก  ซึ่งจริงๆ แลววัยรุนก็เปน

เพียงวัยหนึ่งของการพัฒนาการทางรางกายและจิตใจ  เชนเดียวกับวัย

อื่นๆ เทานั้นเอง 

เปนที่น า เสียใจวาพอแมหลายคนมีทัศนคติที่ ไมดีตอคำวา  

“วัยรุน”  เขาเหลานั้นอาจจะเคยไดยินเรื่องราว  (ที่อาจจะไมถูกตองนัก)  

เกี่ยวกับวัยรุน  ทำใหพอแมกลุมนี้ดูจะมีความกังวลใจมากกวาปกติ  
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ดังนั้นจึงมีการคาดเดาที่ไมถูกตองเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเมื่อยาง

เขาสูวัยรุน  และอาจจะปฏิบัติตอลูกตามที่ไดยินไดฟงมา 

สมมุติวาเคยทราบมาวาเมื่อเด็กยางเขาสูวัยรุนจะชอบคบเพื่อน  

เที่ยวเตร  และทำใหเสียการเรียน  พอแมก็อาจจะตั้งมาตรการควบคุม

ลูกอยางเขมงวด จนทำใหลูกรูสึกมีความกดดันมาก  ทำใหมีพฤติกรรม

ที่ตอตาน  ทาทาย  หรือประชดประชันพอแม  และเกเรเสียคนไปไดใน

ที่สุดจริงๆ ตามการคาดเดาของพอแม  ซึ่งเปนที่นาเสียดายอยางยิ่ง  

เพราะจริงๆ แลวสิ่งเหลานี้เปนเรื่องที่เราสามารถปองกันได แตตราบใด

ที่พอแมปฏิบัติตอลูกดวยความไมไวใจ  คิดวาเขาจะมีพฤติกรรมที่เปน

ปญหา  ลูกก็จะเปนไปตามการคาดคะเนของพอแมไดจริงๆ  

จากการวิจัยศึกษาทางจิตวิทยา  พบวาวัยรุนที่  “ไมมีปญหา”  

มักเปนเด็กที่มีความสุข  ไมมีความกดดันจากพอแมของตนในวัยเด็ก  

เพราะการพัฒนาชีวิตเปนของตอเนื่องกัน  บุคลิกของเราในปจจุบันจะ

เปนผลมาจากการหลอหลอมในวัยเด็กทั้งสิ้น  เด็กวัยรุนที่มีความสุข  

สามารถบังคับใจตนเองไดมักจะมีประสบการณในวัยเด็กจากครอบครัว

ที่อบอุน  มีพอแมที่ใหกำลังใจเขามากกวาการใชวิธีบังคับขูเข็ญ 

บางครอบครัวอาจจะคิดวาการลงโทษเด็กทำใหเด็กดี  เขาตำรา  

“รักวัวใหผูกรักลูกใหตี”  แตคำพังเพยนั้นเปนภาษิตโบราณที่อาจจะ

ตองเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัย  เชนเดียวกับเรื่องอื่นๆ ในชีวิต  การ

ไมใชอำนาจเฆี่ยนตีลูก  ไมตองใหเด็กเสียน้ำตา  และเด็กสามารถ

เติบโตเปนผูใหญที่ดีไดนั้น  อาจเปนสิ่งที่เหลือเชื่อสำหรับพอแมบางคน

ที่เคยชินกับการปกครองแบบใชอำนาจบังคับ  ซึ่งเราขอเสนอแนวคิด

ใหมดังนี้ 

การฝกใหเด็กมีวินัยดวยทัศนคติใหมที่ไมใชการลงโทษ อาจชวย

ทำใหทั้งพอแมและตัวเด็กไมตองเสียน้ำตา ลดความเจ็บปวดและขมขื่น
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ระหวางสมาชิกในครอบครัวลง  อีกทั้งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

สงเสริมและพัฒนาใหเด็กเติบโตเปนผูใหญที่มีความสุข  และเปนคนที่

มีคุณภาพของสังคมไดในที่สุด 

การสรางวินัยโดยไมลงโทษ  เปนอยางไร? 

กอนที่จะพูดกันถึงรายละเอียดในเรื่องนี้  ผูเขียนอยาก
ใหทานถามตัวเองกอนวา 

- ทานคิดวาการสรางวินัยจำเปนสำหรับเด็กหรือไม? 

- เด็กจำเปนจะตองเชื่อฟง (ทำตาม)  คำสั่งของพอแมหรือไม? 

ถาเราถามบุคคลทั่วไปในเรื่องเหลานี้  เราอาจจะไดคำตอบที่ตาง

กันตามความเชื่อของผูตอบ  แตถาพิจารณาคำวา  “วินัย”  โดยตัวเอง

แลว  อาจจะถูกมองไปไดทั้งในแงบวกและแงลบ 

วินัยที่มองในแงบวก  เปนวิธีการที่จะกระตุนใหเด็กเชื่อฟง  ทำใน

สิ่งที่ถูกที่ควร  และเมื่อใชอยางไดผลก็จะลดพฤติกรรมที่เปนปญหาใน

เด็กลง  เพราะเด็กจะเห็นดวยตัวเขาเองวาสิ่งนั้นเปนสิ่งไมดี  ไมควรทำ 

สวนวินัยถามองในแงลบ  จะหมายถึง  การควบคุม  การลงโทษ  

การจัดการใหเด็กทำตามคำสั่งของผูมีอำนาจ  ซึ่งหมายถึงพอแมหรือครู

ผูปกครอง  ซึ่งจะกอผลใหเกิดความกลัว  หวาดระแวง  ไมไวใจขึ้นใน

จิตใจของเด็ก  เด็กอาจมองผูใชอำนาจลักษณะที่  “หนูกลัวแมว”  ขาด

ความเปนมิตรและตอตานเงียบๆ ในใจ 

ในอดีตถาเราไปถามแพทยหรือนักจิตวิทยา  เราจะพบวาบุคคล

สวนใหญที่มีปญหามาพบจิตแพทยนั้น  มักจะเปนบุคคลประเภทชอบ

เก็บกดความรูสึกตางๆ ไวภายใน  กอใหเกิดผลคือมีความวิตกกังวล

สูง  ความประหมา  ไมกลาแสดงออกเปนสวนมาก   
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แตในปจจุบัน  ปญหาที่นักจิตวิทยาพบ  ดูจะตางออกไปจากใน

อดีต  กลาวคือ  จะเปนปญหาประเภทที่บุคคลขาดความยับยั้งชั่งใจ  

เชน  การแสดงโทสะที่รุนแรงจนเจาตัวควบคุมไวไมได  ปญหาที่เกิด

จากการใชยาเสพติดตางๆ  โดยเฉพาะถาเกี่ยวของกับวัยรุน  ก็มักจะ

เปนเรื่องของความกาวราวที่ไมสามารถควบคุมได  การทำลายขาวของ  

หรือไมก็เรื่องความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกขณะ 

 การเปลี่ยนแปลงของลักษณะปญหาที่พบจากบุคคลทุกระดับ  

จากปญหาประเภทความเก็บกดในอดีต  มาสูความกาวราว

รุนแรงในปจจุบันนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร?   

สวนหนึ่งอาจจะตอบไดวามาจากความเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ  และสังคม  แตอีกสวนนาจะมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการ

เลี้ยงลูกของพอแมสมัยใหมที่ใหอิสระแกลูกมากขึ้นกวาในอดีต  นัก

วิจารณบางทานกลาวหาวาพอแมปจจุบันเลี้ยงลูกโดยใหเสรีภาพมาก

เกินไป  ทำใหเด็กไมสามารถแสวงหาความพอดีใหแกตนเองได  ใช

เสรีภาพในทางที่รุกรานผูอื่นเกินขอบเขตของตน   

 ถาการวิพากษวิจารณดังกลาวเปนจริง หมายความวาเราควร

กลับไปใชวิธีการเลี้ยงลูกแบบเกาที่เขมงวดเชนนั้นหรือ? 

จริงๆ แลวถาพิจารณาใหดี  เราจะพบวา  การเลี้ยงลูกก็เปนเชน

เดียวกับเรื่องอื่นๆ ที่เปนแฟชั่น  กลาวคือถาในสมัยหนึ่งนิยมเลี้ยงแบบ

เขมงวด  ก็จะใชวิธีการเดียวกันนี้ไปสักระยะหนึ่ง  และตอมาถามีนัก

วิชาการออกมาเรียกรองใหปลอยอิสระกับลูกบาง  ก็จะมีการทำตามกัน

เปนพักๆ ทำใหเกิดความสับสนวา  วิธีเลี้ยงลูกอยางไรแนที่เปนวิธีที่ดี

ที่สุด  ไมวาจะเลี้ยงแบบใด  เด็กก็ยังมีปญหาอยูนั่นเอง 
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เราคงจะไมพยายามตอบคำถามขอนี้  นอกจากแสดงผลการ

ศึกษาใหพอแมรูวา  จุดเดนจุดออนของการเลี้ยงแตละวิธีเปนเชนไร  

และสไตลการเลี้ยงดูของพอแมแตละแบบจะมีผลตอบุคลิกของเด็กใน

วัยโตไดอยางไร   

แตถาจะพูดกันจริงๆ แลว  การเลี้ยงลูกดูจะเปนเรื่องเฉพาะตัวที่

เกี่ยวกับคานิยมของคนแตละคนมากทีเดียว  เชน  ถาพอแมคิดวาการ

บังคับเคี่ยวเข็ญจะทำใหเด็กดี  ก็จะใชวิธีนี้กับลูกของตน  และคิดวาวิธี

การของตนเปนวิธีที่ดีที่สุดเสมอ 

ในอดีต  การเลี้ยงลูกมักนิยมวิธีการเลี้ยงแบบเขมงวด  พอแม

จะใชมาตรการที่เด็ดขาดในการใหลูกเชื่อฟงคน  เด็กๆ สมัยกอนจะไม

ไดรับสิทธิหรืออิสระในการพูด  คิด  หรือแสดงออกไดมากนัก  เด็กๆ 

ในสมัยกอนจึงมักจะอยูในโอวาทของพอแมเสมอ 

แตถาพิจารณาใหดีจะเห็นวา  การที่เด็กอยูในโอวาทของพอแม

นั้นมักจะเกิดจากการกลัวการถูกลงโทษที่รุนแรง  (เชน การถูกเฆี่ยนตี)  

ถาไมประพฤติตามความตองการของบิดามารดา  มากกวาการอยากที่

จะมีพฤติกรรมดังกลาวโดยตัวของเด็กเอง 

พอแมสมัยโบราณอาจมีความคิดวา  การเลี้ยงแบบเขมงวดนั้น

จะชวยใหลดความคึกคะนองหรือการกระทำที่แผลงๆ ของเด็กลงได  

แตในขณะเดียวกันนั่นเอง  การเลี้ยงดูดังกลาวก็มีผลเสียทำใหเด็กไม

กลาคิดนึก  หรือริเริ่มทำสิ่งแปลกๆ ใหมๆ ขาดความกระตือรือรนใน

การกระทำกิจกรรม  เทากับเปนการดึงความราเริงสดชื่นออกไปจาก

ชีวิตของเด็กมากทีเดียว   

เด็กสมัยกอนจะไมไดรับใหเขามามีสวนรวมในการแสดงความ

คิดอานเหมือนปจจุบัน  ไมวาจะเปนบรรยากาศในครอบครัวหรือ

โรงเรียน  เด็กจะถูกคาดหมายใหมีพฤติกรรมตามกรอบแหงความ
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ประพฤติที่ถูกกำหนดโดยผูใหญ  เด็กในอดีตจึงเปนเสมือนหุนที่ถูก

กำกับโดยผูใหญ  ไมมีสิทธิ์  ไมมีเสียง  และไมไดถูกรับฟง   

เมื่อกาลเวลาผานไป  ความคิดเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กแบบ

เขมงวดไดรับการวิพากษวิจารณจากนักการศึกษาเปนจำนวนมาก  

ทำใหเกิดมีกระแสความคิดที่จะตอตานการเลี้ยงลูกแบบเกา  กลายมา

เปนแนวความคิดในการใหอิสรเสรีภาพแกเด็ก  โดยเฉพาะตามหลัก

ปรัชญาของ รุสโซ  ที่กลาววา  “พอแมควรเขาไปยุงเกี่ยวกับลูกใหนอย

ที่สุด  และเปดโอกาสใหเด็กมีการเติบโตตามธรรมชาติ  อีกทั้งใหเด็กมี

การแสดงออกใหไดมากที่สุด” 

พอแมหลายคนที่หันมายึดแนวคิดนี้  ก็เลี้ยงลูกแบบปลอยและ

ใหอิสระเสรีลูกอยางเต็มที่  เด็กจะทำอะไรก็ไมขัดขวาง  แตก็ปรากฏวา  

การเลี้ยงลูกดวยวิธีการดังกลาวก็ยังไมใชคำตอบที่ถูกตอง  วิธีการนี้เปน

เพียงปฏิกิริยาตอตานของการเลี้ยงลูกอยางเขมงวดเทานั้น  และ

ปจจุบันพอแมที่เลี้ยงลูกแบบปลอยตามสบายก็มีปญหากับลูกเชนกัน 

นักจิตวิทยา แอลเลน  ฟรอมม  (Allen  Fromme)  ไดกลาว

ไวอยางนาคิดวา  “การสรางวินัยที่ดีใหกับเด็กนั้น  เราจะตองเขาใจ

ลักษณะทางอารมณของเด็กดวย  เด็กก็คือเด็ก  อารมณของเด็กและ

ผูใหญนั้น  มีความแตกตางกัน  เด็กจะมีอารมณลักษณะผูใหญไดก็ตอ

เมื่อไดเติบโตเปนผูใหญเทานั้น” 

ดังนั้น  พอแมจึงไมควรคาดหวังใหเด็กมีแนวประพฤติตาม

มาตรฐานที่ผูใหญเปนผูตั้งขึ้น  แตในขณะเดียวกันก็ไมควรปลอยเด็ก

ไวใหเรียนรูตามลำพังตามมีตามเกิด 

พอแมทุกคนควรใหโอกาสที่เด็กจะไดรับความสุขสดชื่นตามวัย

ของเขา  และอยาพยายามเคี่ยวเข็ญหรือผลักดันใหเขาตองมานึกคิด  

และปฏิบัติตนตามมาตรฐานของผูใหญกอนวัยอันควร  นั่นยอมหมาย
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  27๑.  ทำไมจึงตองสรางวินัย  ทั้งในวัยเด็กและวัยรุน 

ถึง  พอแมจะตองรูวาควรจะผอนหรือดึงเด็กไวขนาดไหนและเทาใดที่

จะทำใหไมตึงและไมหยอนจนเกินไป   

นี่แหละเปนเรื่องที่  “หนักอก”  พอแมทุกคน 

เพราะอยางไรจึงจะเรียกวา “พอดี” ไมใชเรื่องงายๆ  โดยเฉพาะ

เรื่องของการเลี้ยงลูก  พอแมจำเปนตองมีความอดทนอยางสูงสง  ทั้ง

อดทนและทั้งพยายามที่จะชวยประคับประคองใหลูกเติบโตขึ้นมาดวย

ความสุข  และมีความมั่นคงทางจิตใจ 

ซึ่งในชวงหลังของหนังสือเลมนี้  มีวิธีการที่จะชวยใหพอแมมี

ทักษะในการจัดการเกี่ยวกับลูก  ทักษะที่จะชวยกระตุนและสงเสริมให

ลูกงอกงามเติบโตอยางมั่นคง  และเปนมิตรกับพอแมของเขาตลอดไป 

จุดมุงหมายของการสรางวินัย 

...เพื่อชนะใจลูกทั้งในวัยเด็กและวัยรุน 

เมื่ออานมาถึงจุดนี้  ทานคงอยากจะทราบวาทานจะตอง
ปฏิบัติตัวอยางไรจึงจะเปนพอแมที่ดี  สามารถสรางวินัยใหลูกโดยที่เขา

ยอมรับและไมตอตาน 

ในขั้นตน  ผูเขียนจะขอใหทานลองพิจารณาจุดมุงหมายในการ

สรางวินัยในความหมายที่  แอลเลน  ฟรอมม  ไดกลาวไวดังนี้คือ   

“จริงๆ แลว  สิ่งที่เราตองการทั้งหมดก็คือ  ชวยใหเด็กสามารถ

สรางวินัยใหกับตนเองได  การสรางวินัยใหตนเองมีความหมายถึงการที่

บุคคลสามารถแสวงหาแนวทางในการแสดงออก  เพื่อสนองความ

ตองการหรือความปรารถนาของตนเองได  และในขณะเดียวกันไดรับ

การยอมรับจากสังคมดวยเชนกัน  กลาวงายๆ ก็คงจะหมายความถึงการ

ใหบุคคลสามารถทำตามความตองการของสังคมและของตนเองไดใน

เวลาเดียวกัน  ถาจะถามวาทำไดจริงๆ หรือไม  ก็คงจะตอบไดวาทำได  
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แตคงจะเปนไปดวยความยากลำบากไมนอย  อยาวาแตจะพยายามให

ลูกทำไดเลย  แมตัวเราเองบางครั้งเราก็ยังไมสามารถทำไดทั้งสอง

ประการในเวลาเดียวกัน แตถึงกระนั้นเราก็อยากจะฝกสิ่งนี้ใหแกลูก...” 

 วินัยที่ดีที่ควรเปนไปอยางสมเหตุสมผลนั้นเปนอยางไร? 

การที่ผูเขียนเนนในเรื่องการสรางวินัยนั้น  ผูอานทั้งหลายคงไม

เขาใจผิดไปวา  ผูเขียนมีความคิดโนมเอียงไปในทิศทางที่ตองการให

พอแมทุกคนตั้งกฎเกณฑความประพฤติปฏิบัติจนลูกกระดิกตัวไมได  

ซึ่งเปนความเขาใจที่ผิดพลาด  ความเปนจริงก็คือ  วินัยที่ดีควรจะเปน

กฎที่สมเหตุสมผล  และทำไปเพื่อ... 

๑.  ความปลอดภัยของเด็ก (หรือวัยรุน) :  เด็กทุกคนจะตอง

รูจักหลีกเลี่ยงจากอันตราย  การตั้งกฎขอแรกจึงเปนไปเพื่อ

ความปลอดภัยของเด็กเองเปนสำคัญ 

๒. ความสงบภายในครอบครัว :  เด็กที่ดื้อรั้นหรือวัยรุนที่

ตอตาน  อาจมีผลทำใหครอบครัวแตกแยกได  หรือพอแม

ทะเลาะกัน  ขาดความสงบสุขในครอบครัว 

๓.  เพื่อการมีชีวิตในสังคมกับผูอื่น :  เด็กที่ทำฤทธิ์  รองโยเย  

หรือเกเร  กาวราว  ยอมไมเปนที่ตอนรับของบุคคลทั่วไป  

อาจมีผลทำใหครอบครัวของเด็กถูกรังเกียจจากคนอื่น 

๔.  เพื่อใหเด็กมีสมาธิอยางเต็มที่ในการเรียน :  และประสบผล

สำเร็จในทิศทางการศึกษาที่เขาเลือกไว 

๕.  เพื่อตัวของเด็กหรือวัยรุนเอง :  เด็กๆ ทุกคนจะตองมีชีวิต

ในสังคมรวมกับผูอื่น  เขาจะตองเรียนรูกฎเกณฑการใชชีวิต

รวมกัน  พัฒนาทักษะ  ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางคุณคาของตัวเขา

เอง  หัดบังคับตนเอง  ซึ่งเปนสัญลักษณของการเปนผูใหญ  

ที่มีความคิดความอานที่ดีในอนาคต 
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  29๑.  ทำไมจึงตองสรางวินัย  ทั้งในวัยเด็กและวัยรุน 

๖.   เพื่อชุมชนที่ เด็กอยู :  สังคมที่ขาดกฎเกณฑ  ระเบียบ

แบบแผนของความประพฤติปฏิบัติ  ยอมเปนสังคมที่อยูได

ไมนาน  รวมทั้งคนในสังคมเหลานั้นดวย 

สวนใหญแลวปญหาที่ เกี่ยวของกับวินัยของเด็กมักจะ
เปนปญหาทางศีลธรรมและจริยธรรม  และเมื่อใดก็ตามที่เด็กมีปญหา

ไมเคารพตอกฎระเบียบทางศีลธรรม  พอแมจะรูสึกวิตกกังวลมากกวา

อยางอื่น   

พอแมไมชอบที่เด็กพูดปด  ขโมย  โกง  หรือมีพฤติกรรมที่

เสื่อมเสียศีลธรรมดานอื่นๆ และพอแมก็รูตัวดีวาไมสามารถควบคุมเด็ก

ไดทุกฝกาว  (จริงๆ แลวถึงคุมไดก็ไมควรคุม)  สิ่งที่เราตองการใหเกิดขึ้น

ก็คือ เราตองการใหเสียงของเรา  เสียงของสังคม  และความรับผิดชอบ

ชั่วดี  ที่เด็กไดยินไดฟงจากปากพอแมหรือคนอื่นๆ คอยๆ กลายเปน

เสียงที่ดังออกมาจากจิตใจของเขาเอง  เปนเสียงของจิตสำนึกเขาเอง 

โดยทั่วไป  เด็กๆ จะเรียนรูกฎเกณฑทางศีลธรรมเหลานี้จากปาก

ของพอแมเขาเอง  และเขาก็มักที่จะยินดีปฏิบัติตามกฎเหลานั้น  แต

ความแตกตางของการนำสิ่งที่เด็กไดยินเขามาเปนสวนหนึ่งของจิตสำนึก

ของตัวเด็กเองนั้นไมเหมือนกัน  แมแตพี่นองที่ถูกเลี้ยงมาจากพอแม

เดียวกันก็ยังมีจิตสำนึกไมเหมือนกัน นอกจากนี้พอแมบางคนดูเหมือน

จะทำหนาที่นี้ไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาพอแมคนอื่น 

เมื่อพูดถึง  พฤติกรรมทางศีลธรรม  ทานผูอ านอาจจะนึก

ประหลาดใจวามีถึง ๔ ดานดวยกันคือ 

๑. ความสามารถที่จะตอตานกับสิ่งที่เยายวน  เชน  เด็กที่ขโมย

ของผูอื่น  เพราะทนความเยายวนของสิ่งนั้นไมได  ก็จะทำ

ผิดลงไป  ไมวาจะมีผูใดเห็นหรือไมก็ตาม 
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๒. ความรูสึกผิดในใจ  เปนสภาวะที่บุคคลรูสึกไมสบายใจ  

เพราะตนเองไดทำสิ่งที่ไมสมควรลงไป  ซึ่งถารูสึกผิดมากๆ 

ความรูสึกอาจรบกวนจิตใจจนทนไมไหว  ทำใหตองมา

สารภาพบาป  และบอยครั้งก็จะลงโทษตนเอง 

๓. ความเปนผูมีจิตใจประกอบดวยคุณธรรม  หมายความถึง  

การแสดงออกที่แสดงถึงความมีจิตใจเมตตา  โอบออม  

อารี  เห็นอกเห็นใจผูอื่น  และยินดีชวยเหลือรับใชเขา 

๔. ความเชื่อ  หรือความเขาใจทางศีลธรรม  หมายความถึง

ทุกสิ่งทุกอยางที่บุคคลพูดเกี่ยวกับศีลธรรม  รวมถึงความ

พรอมที่จะลงโทษผูอื่นเมื่อเห็นเขาทำสิ่งผิด 

เมื่อพิจารณาศีลธรรมทั้ง ๔ ดานนี้แลว   

จะเห็นวามนุษยแตละคนมีระดับจิตใจทางดานศีลธรรม 

ที่แตกตางกันมาก  บางคนมีนอย  บางคนมีมาก   

บางคนมีบางดานที่มากหรือนอยกวาดานอื่นๆ  

เชน  เด็กบางคนสามารถที่จะทนตอความเยายวน 

ไดมากกวาคนอื่น  และพอแมบางคนก็สามารถสรางพื้นฐาน 

ทางศีลธรรมในจิตใจของลูกใหมีระดับสูงกวา 

ไดมากกวาพอแมบางคน 

ดังนั้น  เมื่อพูดถึงการสรางวินัยใหเด็ก   

จึงสมควรพิจารณาระดับทางจิตใจ 

หรือคุณธรรมของเด็ก  ควบคูกันไปดวย 
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๒๒  
เราควรจะเริ่มสรางวินัย 

ใหกับลูกเมื่อไรดี?   

 

 

 

 

 

คำถามที่วา... 

“เราจะเริ่มสรางวินัยใหกับลูกเมื่อไรดี?” 

คำตอบก็คือ  “ทานจะตองเริ่มสรางวินัยใหกับลูก  ตั้งแตเมื่อเด็ก

เริ่มลืมตามองดูโลกเลยทีเดียว” 

ถาทานปลอยทิ้งไวจนโต  จะสายเกินไป  หรือบางทีทานอาจจะ

คิดอยูในใจลึกๆ ก็ไดวา  คอยไวใหมีปญหาเกิดขึ้นเสียกอนจึงจะคอย

คิดแกไข  ซึ่งถาเปนเชนนั้นก็อาจเปนเพราะทานเขาใจผิด  คิดวาวินัย

หมายถึงการลงโทษเด็ก  ซึ่งในหนังสือเลมนี้  เราไดใหคำจำกัดความ

ของวินัยไวในทางบวกวา  หมายถึงการสงเสริมใหเด็กมีทิศทางมากขึ้น

ในการประพฤติปฏิบัติ  เพื่อชีวิตในปจจุบันและอนาคตของเขา 

“ทานไมควรจะเอาความรักของทานมาเปน

เงื่อนไขตอรองในสิ่งที่ลูกทำหรือไมทำอะไร

ทั้งสิ้น” 
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แนวทางสรางวินัย  ตามคำจำกัดความดังกลาวมีดังนี้  คือ 

ขอเสนอแนะที่  ๑ 

จะตองเริ่มสรางวินัยตั้งแตเมื่อเด็กแรกเกิด 

ตอคำถามที่วาเราควรจะเริ่มตนฝกวินัยเด็กเมื่อไรดีนั้น  

เปนคำถามที่พอแมแทบจะทุกคนมีความเห็นแตกตางกันออกไป  รวม

ทั้ง  “ผูเชี่ยวชาญ”  หรือนักวิชาการทางดานเด็กก็มองคำถามนี้ในแงมุม

ที่ตางออกไปดวยเชนกัน 

ที่เปนเชนนี้เพราะทุกคน  ตั้งแตพอแม  ครู  นักวิชาการ  ตางมี

ความเขาใจวา  การฝกวินัย  จะตองเกี่ยวโยงกับการบังคับ  เคี่ยวเข็ญ

และลงโทษเด็ก  โดยเฉพาะพอแมมักจะกังวลกับคำคำนี้เปนพิเศษ  อีก

ทั้งเหตุผลสวนหนึ่งที่กังวลก็คือ  พวกเขาไมรูจะทำอยางไรดีกับลูกที่มี

ปญหาทางความประพฤติ 

ความเขาใจในเรื่องวินัยในแงลบเชนนี้ เปนสิ่งที่นาเสียใจ เพราะ

จริงๆ แลวเรื่องการฝกวินัยใหเกิดในเด็กนี้  นาจะถูกมองในแงที่ดีวา  

เปนกระบวนการที่พอแมจะคอยๆ แนะแนวทางใหลูก  ไดมีการเรียนรู

ที่จะใชชีวิตกับสิ่งแวดลอมภายนอกของเขาอยางผสมกลมกลืนมากกวา 

วิธีการใชวินัยกับลูก 

เราควรจะมองวินัยวา  เปนสิ่งที่ชวยเอื้ออำนวยใหเกิด
ผลบางสิ่งบางอยางตามมา  มิใชเปนไปเพื่อการลงโทษเด็ก  แตควรจะ

เปนการที่พอแมใหการสนับสนุน  สงเสริม  แนะแนวทางใหเด็กเพื่อ

การเจริญเติบโตที่เปนไปอยางรวดเร็วของเขา 
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  33๒.  เราควรสรางวินัยใหกับลูกเมื่อไรดี? 

ในการแนะแนวทางนี้  ทั้งพอแมและครูจะเลนบทของ  ผูนำทาง  

และเด็กจะเปน  ผูทำตาม  ตัวอยางนั้น  เนื่องจากพอแมและครูยอมรู

ดีวาสังคมคาดหวังอะไรจากเด็กจึงสามารถ  “ปรับ”  ใหเด็กเปนไปตาม

ทิศทางที่เหมาะสมนั้นได 

การ  “ปรับ”  ใหเด็กเปนไปตามทิศทางที่สังคมหรือพอแม

คาดหวังนี้เอง  เปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหเด็กเกิดการตอตานคำสั่งและไม

เชื่อฟง  เพราะเด็กๆ มักจะถูกพอแมอบรมสั่งสอนไมใหทำในสิ่งที่ชอบ  

คำพูดประเภท  “หยุดนะ”  หรือ  “ไมไดนะ”  “อยาทำนะ”  มัก

จะเปนสิ่งที่เด็กไดยินจากปากพอแมเสมอ  และบอยครั้งเด็กก็ไมรูถึง

สาเหตุวาทำไมเขาตอง  “หยุด”  ในสิ่งที่เขาจะทำดวย  เราพบวาหลาย

ครั้งเหลือเกินที่ผูใหญมักจะหามไมใหเด็กทำโนนทำนี่  โดยไมให

เหตุผลกับเด็กวาทำไมเขาจึงทำสิ่งนั้นไมได 

ปจจุบันคำถามของนักจิตวิทยาไมใชถามวา  “เราควรจะฝกวินัย
ใหกับเด็กหรือไม”  เพราะใครก็รูวาวินัยเปนเรื่องที่สำคัญและจำเปน  

คำถามในปจจุบันอยูที่วา  “เราจะมีวิธีการฝกวินัยอยางไร”  ตางหาก   

ในสมัยกอนอาจจะใชวิธีรุนแรง  เชน  จะใชวิธีลงโทษในการฝก

ใหเด็กเชื่อฟงพอแม  แตในปจจุบันพอแมสมัยใหมตางก็เริ่มเขาใจแลว

วาวิธีการฝกที่รุนแรงนั้นใชไมไดผล  และดูเหมือนในบางครอบครัวจะ

ยอมใหความเปนประชาธิปไตยเกิดไดมากขึ้น  

แมกระทั่งในสังคมไทย  ผูเขียนพบวา  จากการไดพูดคุยกับพอ

แมหลายครอบครัว ดูเหมือนจะมีความเห็นใกลเคียงกันวา พอแมเปด

โอกาสใหลูกมีความคิดที่แตกตางออกไปจากตนเองไดบางแลว  และ

บางครอบครัวก็ยังกาวหนาไปถึงขั้นสงเสริมใหลูกเปนตัวของตัวเองมาก

ขึ้น  ใหเหตุผลกับลูกในการที่จะฝกลูกใหทำหรือไมทำสิ่งใด  แทนการ

ออกคำสั่งและใชวิธีการบังคับเชนในอดีต 
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แมวาจะมีความเปนสมัยใหมมากขึ้นเพียงใดก็ตาม  บอยครั้งพอ

แมก็ยังเขาใจการกระทำบางอยางของลูกไมถูกตองนัก  และบางครั้งก็

แปลเจตนาออกไปผิดๆ  ตัวอยางเชน  เด็กเล็กๆ มักจะรองดวยสาเหตุ  

๑๐๘  ประการ  (เพราะเด็กยังพูดไมได)  เด็กอาจจะรองเพราะ  หิว  

เจ็บปวด อึดอัด  กลัว หรือเหงา เปนตน  เด็กไมไดรองเพราะตองการ

เอาชนะพอแมหรือจะแกลงพอแม  แตบอยครั้งพอแมก็ไมเขาใจ  บางที

ไปโกรธเอากับเด็ก  และเมื่อบันดาลโทสะก็จะตีลูก  (เพราะตัวเองเคย

ถูกตีมาเมื่อครั้งยังเล็กๆ ) 

การเขาใจผิดและตอบโตออกไปผิดๆ เหลานี้เปนอันตรายมาก  

โดยเฉพาะเมื่อลูกอยูในวัยรุน  ถาพอแมแปลเจตนาของลูกผิดและ

ลงโทษอยางรุนแรง ยอมทำใหลูกรูสึกไมยุติธรรม  และอาจเกิดความคิด

ที่จะประชดประชันหรือทำความผิดจริงใหสมกับที่ถูกกลาวหาก็เปนได 

กลาวโดยสรุป  วินัยก็คือ  ในขั้นเด็กเล็กแรกเกิดนี้ควรจะทำดวย

ความรูสึกของการใหแนวทาง ไมใชการลงโทษ แตจำเปนที่จะตองสราง

ใหเกิดขึ้นในชวงนี้  เพราะจะเปนรากฐานของการทำตามกฎระเบียบที่

จะตามมาในอนาคต 

ขอเสนอแนะที่ ๒  

ตกลงใหไดวาจะใชเกณฑอะไรในการสรางวินัยแกลูก 

กอนที่คิดจะไปฝกวินัยใหกับลูกนั้น ทั้งพอและแมจะ

ตองตกลงรวมกันเสียกอนวามีความคิดเห็นในเรื่องนี้เหมือนกันหรือไม  

กฎเกณฑ  ระเบียบ  รวมทั้งมาตรฐานการอบรมทุกอยางจะตองมีการ

พูดกันอยางชัดเจนวาทั้งคูตองการอยางไร 

มีบอยครั้งที่สิ่งเหลานี้มิไดมีการพูดจากันใหแนชัด ทำใหเกิด

สภาวะที่พอบอกอยาง แตแมบอกอีกอยาง ซึ่งสรางความสับสนใหแกลูก
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  35๒.  เราควรสรางวินัยใหกับลูกเมื่อไรดี? 

มาก  โดยเฉพาะถามาถึงเรื่องที่เกี่ยวของกับมาตรฐานทางศีลธรรมบาง

เรื่อง  ทั้งพอและแมถาพูดไมเหมือนกันแลว  จะทำใหดูเปนวาคนหนึ่ง  

“ออน”  ในขณะที่อีกคน  “แข็ง”  และเด็กก็จะเขาหาแตฝายที่  “ออน”  

เพราะรูวาจะไดในทุกสิ่งที่ขอไป  ในขณะที่อีกฝายถูกมองคลายกับเปน  

“ผูราย”  ไมเคยออนขอใหลูกเลย  ดังนั้น  พอแมจะตองตกลงกัน

เสมอวา  จะมีกฎเกณฑอยางไรในการฝกลูก ซึ่งแนละ แตละครอบครัว

ยอมจะมีกฎเกณฑที่ตางกันออกไป 

การทะเลาะเบาะแวงของสามีภรรยานั้น  หลายครั้งเกิดจากการ

ที่มิไดตกลงกันวาเราจะมีมาตรฐานในการเลี้ยงลูกอยางไร  บอยครั้งบน

โตะอาหาร  เมื่อเด็กไมกินขาว  แมอาจจะบอกกับลูกวา  “เวลากิน

อาหารตองนั่งใหเรียบรอย”  แตพอพอไดยินพออาจจะพูดขึ้นวา  “ชาง

มันเถอะ  ใหมันกินเขาไปก็แลวกัน”  หรืออีกกรณีที่เกิดขึ้นบอยๆ คือ  

ในชวงเวลานอน  เด็กมักไมอยากเขานอนเมื่อถึงเวลา  แตเมื่อแมเตือน

ใหไปนอนเพราะไดเวลานอน  พออาจจะพูดขึ้นวา  “ใหจบหนังเรื่องนี้

กอนก็แลวกัน” 

เหตุการณเชนนี้ถาเกิดขึ้นบอยๆ ภายในครอบครัว  จะทำใหเด็ก

คอยๆ เรียนรูวาพอแมของเขามีมาตรฐานไมเหมือนกัน  ไมมีความ

แนนอนอะไรในครอบครัวของเขา  และถาเขาทำผิดกฎระเบียบอะไร

ของบาน  เขาอาจจะหลบเลี่ยงจากคนหนึ่งเขาหาอีกคนหนึ่ง  ซึ่งอาจ

ทำใหเขา  “รอดตัว”  พนผิดไปได 

สำหรับครอบครัวที่มีพอหรือแมเลี้ยงลูกคนเดียวก็เชนกัน  ถาพอ

หรือแมมีมาตรฐานที่ไมคงที่ในเรื่องกฎเกณฑที่ลูกตองปฏิบัติ  เชนวันนี้

ยอมใหทำสิ่งนี้ได  แตอีกวันลงโทษเด็กในสิ่งเดียวกันนี้  เด็กก็จะเรียน

รูวาพอหรือแมของเขามีจุดออนที่ทำใหขาดความแนนอน และก็จะจี้ตรง

จุดออนของพอหรือแมเขาอยูร่ำไป  เพื่อใหยอมในสิ่งที่เด็กตองการทำ 
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ในสังคมไทย  มาตรฐานที่ไมแนนอนนี้ยิ่งปรากฏเดนชัดไดใน

กรณีที่เด็กอยูบานกับคุณตา  คุณยาย  ถาพอหรือแมมีมาตรฐานการ

เลี้ยงดูที่เหมือนกัน  แตปรากฏวาคุณตาหรือคุณยายไมยอมรับรู  ก็จะ

เปนปญหาทางวินัยแกพอแมมาก  เชน  ถาพอแมไมใหสตางคเมื่อลูก

ขอโดยไมมีเหตุผล  แตเด็กรูวาขอกับคุณตาแลวจะได  เด็กก็จะขอกับ

คุณตา  และทำใหการปกครองหรือมาตรฐานของพอแมไมมีความหมาย 

สิ่งที่พอแมจะตองถามตัวเองเกี่ยวกับเรื่องการตกลงในเรื่อง  
การสรางกฎระเบียบ  ใหแกลูกนี้  มี ๓ ขอ  ดังตอไปนี้  คือ 

๑.  ทานคาดหมายใหลูกมีการประพฤติปฏิบัติตนอยางไรในชวงอายุ

ของเขา (ไมวาจะเด็กเล็ก เด็กโตหรือวัยรุน)  สิ่งที่เขานาจะทำได  

(การเคารพกฎเกณฑ)  คืออะไรบางในชวงที่เขาอายุเทานี้?  ใน

ขอนี้ขอใหเลือกกฎเกณฑที่สมเหตุสมผลกับอายุของเขาเทานั้น 

๒.  ถามตัวทานเองวา  ทำไมทานจึงเลือกกฎระเบียบขอเหลานี้ให

พวกเขาปฏิบัติ?  ถากฎระเบียบเหลานั้นเปนไปเพื่อความ

ปลอดภัยของตัวเขาเอง  เพื่อการอยูรวมกันในสังคม  หรือเพื่อ

ความมั่นคงในตัวเขา  ก็อาจเปนสิ่งที่ถูกตองดีงาม  แตถาทาน

เลือกกฎเหลานั้นเพราะมันงายหรือสะดวกสำหรับตัวทานแลวละ

ก็  กฎเหลานั้นอาจไมเปนสิ่งที่ถูกตองนัก  สมมุติวาทานบอกเขา

วา  ถาเขาแกลงนอง  เขาจะถูกแยกใหอยูในหองเลนคนเดียว   

(เพราะเขายังไมสามารถเลนกับคนอื่นไดอยางสันติ)  กฎนี้เปน

สิ่งที่ถูกตอง เพราะเขาจะตองเรียนรูการอยูรวมกันในสังคม แต

ถาทานบอกวาใหเขาเลนในหองไมใหออกมาเลนขางนอก (เพราะ

ทานไมมีเวลาดูแลเขา)  กฎนี้อาจไมถูกตอง  เพราะเปนไปเพื่อ

ความสะดวกของทานเปนเกณฑ 
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๓.  ถามตัวทานเองวา  เมื่อไดสรางกฎระเบียบเหลานี้แลว  ทานจะมี

วิธีใหเขาประพฤติตามอยางไร  และสงเสริมใหกำลังใจเขา

อยางไร  เพื่อใหเขาทำตามดวยความเต็มใจ 

ขอเสนอแนะที่  ๓ 

จัดกลุมความประพฤติที่เด็กทำ 

ในการเลี้ยงลูกนั้น  พอแมทุกคนควรพิจารณาวา 

๑.  มีพฤติกรรมอะไรที่ตองการสงเสริมใหเขาทำบอยๆ  

๒ มีพฤติกรรมอะไรที่เราไมสงเสริม  แตถาเห็นเด็กทำสิ่งนั้น  

ก็คิดวาเปนการเรียนรูของเด็กที่เรายังพอทนได   

๓.  มีพฤติกรรมอะไรที่เราไมตองการใหเด็กทำเลย 

พฤติกรรม  3  กลุมนี้  ถาเราจะเปรียบเทียบก็คงจะไดแก  

สัญญาณไฟ  เชน  ไฟเขียว  เหลือง  และ  ไฟแดง   

ไฟเขียว  คือ  กลุมพฤติกรรมที่เราอยากเห็นลูกทำบอยๆ เมื่อ

เห็นลูกทำคราวใด  เรามักจะชมเขาอยูเสมอๆ เชน  แบงของเลนของ

เขาใหคนอื่นไดเลนดวย  เขานอนเมื่อถึงเวลาโดยไมโยเย 

พฤติกรรมเหลานี้เปนสิ่งที่เราเห็นวาดีงามและอยากเห็นเด็กทำ

บอยๆ และเมื่อเขาโตขึ้น  เราก็จะคอยสงเสริมพฤติกรรมประเภทที่

แสดงการเสียสละ  ไมเห็นแกตัว  รับผิดชอบ  ชวยเหลือผูอื่นของเด็ก  

ใหเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพของเขา  โดยเฉพาะในเรื่องการใชสิทธิ์ 

ของเขา  จะตองไมไปทำรายหรือเหยียบย่ำสิทธิ์ของผูอื่น  (ซึ่งอาจจะ

หมายถึงเพื่อน  นอง  หรือพอแมของเขาเอง) 
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โปรดระลึกไววา  ถาพอแมมีความคงเสนคงวากับพฤติกรรมที่จะ

เปน  “ไฟเขียว”  เหลานี้ทุกครั้งที่เด็กทำ  เด็กจะคอยๆ เรียนรู  และ   

“ฝงราก”  กับสิ่งเหลานี้ในจิตใจของเขาอยางมั่นคง 

ไฟเหลือง  คือ  พฤติกรรมประเภทที่เราไมสงเสริม  แตเราก็

เขาใจและตอง  “อดทน”  ไดถาเด็กทำสิ่งเหลานั้น 

เราเขาใจเพราะเรารูวา  เด็กก็ยังเปนเด็ก  ยังตองผานการเรียนรู  

และทำผิดพลาดบาง  ดังนั้นเมื่อเราเห็นเด็กทำสิ่งผิดๆ เกิดขึ้น  และเรา

เห็นวาเด็กไมไดตั้งใจ  เราก็จะอดทนตอการที่จะไมลงโทษเขาไปดวย

อารมณวูวาม  ตัวอยางเชน  การทำของแตกโดยไมเจตนา  หรือย่ำน้ำ

เปยกๆ เขามาในบาน  เปนตน   

โปรดเขาใจวา  เหตุการณที่เกิดขึ้นกับครอบครัวทุกเรื่อง  มีผล

ตอการปฏิบัติตัวของเด็กทั้งสิ้น  สมมุติวาคุณพอหยารางกับคุณแม  ไฟ

ไหมบาน  พอหรือแมเสียชีวิตลง  และการยายโรงเรียน  กลัวครูที่สอน  

ฯลฯ  สิ่งเหลานี้มีผลทำใหเด็กมีพฤติกรรมผิดออกไปจากเดิมเสมอ  

เชน  เด็กบางคนอาจปรับตัวดวยการมีพฤติกรรมฉี่รดที่นอนทั้งๆ ที่ไม

เคยเกิดมานานแลว  หรืออยูๆ ก็เกิดการรองโยเยเรียกรองความสนใจ

จนเกินเหตุ  หมายความวา ถาเด็กเคย “ดี” แลวอยูๆ ดูเหมือนเปลี่ยน

ไปในทางที่เลวรายลง  หรือทำตัวเด็กกวาอายุ  ทั้งๆ ที่เด็กผานชวงนั้น

มานานแลว  ก็ขอใหพอแมสงสัยไวกอนเลยวาเด็กจะตองมีความเครียด

บางอยางเกิดกับจิตใจของเขา  เราจึงควรหาสาเหตุแทนการลงโทษ 

ไฟแดง  เปนกลุมพฤติกรรมที่เรายอมใหเกิดไมได  และจะตอง
ถูกหามปรามทุกครั้งที่เด็กทำสิ่งเหลานั้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรม

ที่เสี่ยงตอความปลอดภัยของตัวเด็กเอง  เชนการวิ่งไปที่ถนนตามลำพัง  

ปนหนาตาง  เลนกับของมีคม  ชก  กัด  หรือทำรายรางกายนองที่

ออนแอกวา  เปนตน 
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สรุปก็คือ  ในการสอนเรื่องกฎเกณฑการเชื่อฟงใหกับเด็กเล็ก  

เราจะตองมุงกับหลัก ๓ ประเด็น  คือ 

๑.  ใหเด็กรูวา  เขาตองทำ/ควรทำอะไร?  (หรือไมควรทำอะไร)   

๒.  ใหเด็กรูวา เขาควรทำอยางไร? 

๓.  ใหเด็กรูวา เขาควรทำเมื่อไร? 

ขอเสนอแนะที่  ๔ 

อยาสรางกฎมากมายเกินไป 

อ ย า ส ร า ง กฎ เกณฑม ากม ายหยุ มหยิ มจน เกิ น ไป   

ใหพิจารณาตามความจำเปน  กฎทุกกฎจะตองมีเหตุผลของการใช  

และควรจะตั้งขึ้นเพื่อใหเด็กไดเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพในสังคม

เทานั้น  โปรดถามตัวทานเองกอนการสรางกฎใหลูกปฏิบัติ  วากฎนั้น

เปนสิ่งที่... 

๑.  จำเปนหรือไม? 

๒.  เด็กจะทำไดไหม? 

๓.  ยุติธรรมกับเด็กหรือไม? 

๔.  เด็กเขาใจกฎเหลานี้แลวหรือยัง? 

๕.  เขารูไหมวาถาเขาไมทำตามแลว  ผลจะเปนอยางไร? 

๖.  ทั้งเราและสามี  (ภรรยา)  ใชกฎเหลานี้กับลูกเหมือนกันหรือ

ไม?  และยุติธรรมกับเขา  เทาเทียมกันไหม? 

ถาเปนเด็กที่โตหนอย  อานหนังสือรูเรื่องแลว  บางครั้งพอแม

อาจจะเขียนกฎเหลานี้เปนขอๆ ปดไวใหเด็กเห็นเพื่อเปนการเตือนความ

จำ  เชน  หนาตูเย็น  ใกลโตะทำการบานของเด็ก  เปนตน   

VinaiNEWVersionBIGV4NewFinal.ind39   39 1/8/2553   13:26:22



สอนลูกใหมีวินัย  ฝกเด็กและวัยรุนอยางไรใหยอมรับและไมตอตานคุณ  โดย : ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย 40

แตถึงแมจะไมเขียนติดเอาไวก็ตาม  พอแมทุกครอบครัวมักจะ

พูดใหเด็กรูอยูเสมอวา  บานของเรามีกฎหรือขอหามอะไร  เชน 

- ไมใหใสรองเทาย่ำเขามาในบาน 

- ลางมือกอนกินขาว 

- ทำการบานใหเสร็จกอนดูโทรทัศน  เปนตน 

โปรดอยาคาดการณวาทานจะไดรับความรวมมือจากเด็ก ๑๐๐

เปอรเซ็นต  โดยเฉพาะถาในระยะที่เด็กกำลังซน  คือ  อายุประมาณ  

๓-๕  ขวบ  ทานอาจจะไดรับความรวมมือจากเด็กเพียงแค  ๕๐-๗๐  

เปอรเซ็นต  เทานั้น 

สิ่งที่พอแมทุกคนตองคำนึงถึงก็คือ  แมวาการใหลูกเชื่อฟงพอ

แมอาจจะเปนสิ่งที่พอแมตองการก็จริงอยู  แตนั่นไมไดหมายความวา

พอแมจะตองพยายามใหลูกทำทุกอยางตามความปรารถนาของพอแม   

การที่เด็กไมไดทำตามความตองการหรือไมไดเชื่อฟงพอแมเสมอ

ไปนั้น  มาจากหลายสาเหตุดวยกัน  เชน  ความประสงคของพอแมอาจ

จะเปนสิ่งเหลือวิสัยที่เด็กจะทำไดในชวงอายุนั้นๆ ของเด็กก็ได  การให

เด็กแตงตัวเองใหไดอาจเปนสิ่งที่ เด็กอายุ ๗ ขวบ  ควรทำไดเอง   

(สมเหตุผล)  แตสำหรับเด็กอายุ ๓ ขวบ  เด็กยังไมสามารถทำได  

แสดงวาถาพอแมคาดหวังหรือตั้งเปนกฎไวเชนนั้นกับเด็กอายุ ๓ ขวบ  

แสดงวากฎนั้นไมสมเหตุสมผลสำหรับเด็ก 

นอกจากนี้พอแมก็ยังตองเขาใจอีกดวยวา เด็กมีการมองโลกที่ไม

เหมือนกับผูใหญ การที่เด็กไมทำตามความตองการบางอยางของผูใหญ  

ก็อาจจะเปนเพราะเขาไมเขาใจหรือมองไมเห็นความจำเปน มิใชเจตนา

จะตอตานผูใหญเสมอไป   
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พอแมจึงตองคำนึงเสมอในการใชกฎบังคับเด็กวา 

- เขาโตพอที่จะเขาใจสิ่งเหลานี้หรือยัง? 

- เราคาดหวังใหเขาทำในสิ่งที่เกินอายุของเขาหรือไม? 

ขอเสนอแนะที่ ๕  

พึงระลึกวา  กฎเกณฑที่ใชบังคับนั้นควรจะสมเหตุสมผล  

ยุติธรรม  เหมาะสมกับอายุและความสามารถของเด็ก 

ถ า ไม แน ใ จว า สิ่ ง ที่ เ ร า เ รี ยกร อ ง ให เ ด็ กท ำมี คว าม 

เหมาะสมและเปนไปไดในชวงอายุของเขาหรือไมนั้น  พอแมอาจจะขอ

คำแนะนำจากแพทยเด็กหรือถามไถจากพอแมคนอื่นๆ ที่ไดผานการมี

ลูกอายุรุนราวคราวเดียวกันกับทานมาแลว  ซึ่งอาจใหคำตอบแกทานได 

มีพอแมหลายคนที่มุงประเด็นการฝกมารยาทใหลูก  ไมวาจะ

เปนมารยาทในวงสังคม  หรือมารยาทในบานเล็กๆ นอยๆ เชน 

- ใหเด็กพูดขอบคุณ  หรือไหวทุกครั้งที่ผูใหญใหของ 

- ถาเห็นพอแมหิ้วของหนัก  ใหรีบเขาไปชวยเหลือ 

- ลุกขึ้นใหที่นั่งแกคนชราบนรถเมล  เปนตน 

สิ่งเหลานี้  บางคนอาจเห็นวาไมมีความหมายนักหรือไมเห็น

คุณคาเทาใด  แตจริงๆ แลวมารยาทเหลานี้เปนสวนหนึ่งของการมีชีวิต

รวมกันในสังคม  การสอนใหเด็กรูจักและประพฤติตามมารยาทสังคม

เชนนี้  แมจะเล็กนอย  แตมันเปนเครื่องแสดงถึงน้ำใจไมตรี  และการ

เอื้ออาทรตอบุคคลรอบขาง  ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ดีงาม  และควรปลูกฝง 

เชนเดียวกับกฎระเบียบอื่นดวยเหมือนกัน  วิธีที่ดีที่สุดในการ

อบรมสั่งสอนมารยาททางสังคมเหลานี้  ก็คงไมมีอะไรดีกวาการทำตน

เปนตัวอยางที่ดีใหแกลูกของตัวพอแมเอง 
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ผูเขียนเคยไดยินแมคนหนึ่งเสียงดังกับลูกวา  “อยามาขึ้นเสียง

กับฉันนะ”  ปรากฏวาเมื่อเด็กโตขึ้นก็เรียนรูที่จะ  “แผดเสียง”  กับคน

รอบขางเชนเดียวกับแมเธอไมมีผิด  เขาตำราลูกไมยอมหลนไมไกลตน  

พอที่เหยียบย่ำผูอื่นดวยวาจาและการกระทำ  ก็จะมีลูกที่ชอบ

ดูถูกผูอื่นเชนเดียวกัน  ลูกปู  ยอมไมตางไปจากพอและแมของมันเอง  

ถาพอแมเขาใจประเด็นนี้และปฏิบัติตอลูกดวยความออนโยน  เขาใจ

และนุมนวล  ลูกก็จะเลียนแบบโดยที่พอแมไมตองเหนื่อยยากในการ

สอนลูกเลย  เพราะการกระทำยอมมีความหมายกวาคำพูดหลายเทานัก  

เด็กทุกคนเกิดมามักจะยึดเอาความตองการของตัวเองเปนใหญ
ทั้งสิ้น  โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ มักจะตองการใหทุกคนมาเอาใจตน  การ

คิดถึงความตองการของผูอื่นมีอยูนอยมาก  เรียกวาเด็กเล็กๆ มีความ

เห็นแกตัวก็คงจะได  แตเมื่อเด็กโตขึ้นเปนผูใหญ  เขาจะคอยๆ เรียนรู

ที่จะทำตามคนที่ใกลตัวที่สุดของเขา  นั่นคือ  พอแมของเขาเอง   

เด็กๆ จะมีวิธีการพูด  การแสดงออก  การปฏิบัติตอสิ่งรอบตัว  

เชนเดียวกับที่เขาเห็นพอหรือแมเขาทำอยูทุกเมื่อเชื่อวัน  ลูกของแมคา

ในตลาดสด  เขาก็จะใชวิธีพูดและคำศัพทเชนเดียวกับที่เขาไดยินพอ

แมของเขาพูดอยูทุกวัน  ดังนั้น  ถาทานอยากจะอบรมมารยาทของลูกๆ 

ทานคงไมสามารถคอย  “ไวใหเขาโตอีกหนอย”  แลวคอยมาสอนกัน  

เพราะเด็กจะเรียนรูเรื่องมารยาทจากทานทุกวันที่เขามีชีวิตอยูกับทาน   

ทุกครั้งที่ทานสอนเขาเมื่อเขาเริ่มพูด  ทานอาจจะสอนใหเขารูจัก

มารยาทเหลานี้ควบคูกันไปพรอมๆ กัน  เชน 

- เมื่อทานหยิบของใหเขา  ทานอาจจะบอกเขาวา  “ขอบคุณ

คุณพอดวยนะลูก  อยารับไปเฉยๆ ” 

- เมื่อทานเห็นเขาใจรอน  ไมอดทน  ทานอาจสอนเขาวา  

“อยาแยงจากมือแม  ไหนลองพูดเพราะๆ ขอแมดีๆ กอน” 
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- เมื่อทานตองการสอนทักษะทางสังคมแกเขา  ทานอาจจะ

บอกวา  “ไหนไหวคุณอาสวยๆ กอนนะลูก” 

- เมื่อตองการสอนมารยาทในการกินอาหารใหเขา  ทานอาจ

พูดวา  “เคี้ยวใหเสร็จกอนแลวคอยพูด  เดี๋ยวขาวติดคอ”  

เปนตน 

การฝกฝนทางสังคม 

ปกติแลวไมวาจะเปนพอแม ครู หรือผูปกครอง มักจะ

ตัดสินความประพฤติของเด็กตามมาตรฐานที่ใชวัดกันในสังคม  ไมวา

จะเปนมาตรฐานทางศีลธรรม  หรือความฉลาด  อารมณ  หรือสังคม

ของเด็ก  พอแมมักจะมีภาพของลูกที่เราตองการไวในใจ  และพยายาม

อยางยิ่งที่จะฝกลูก  อบรมบมนิสัยใหเปนไปตามภาพที่เราไดวาดเอาไว

แลว  แตถาเผอิญลูกไมรวมมือหรือแสดงปฏิกิริยาตอตาน  ไมปรับตัว

ใหเปนไปตามที่พอแมตองการ  เราก็มักจะบอกวาเด็กคนนี้มีปญหา 

แตความตองการของพอแมในลักษณะนี้จัดเปนดาบสองคม  คือ  

ถาพอแมตองการบังคับเด็กมากเกินไป  ผลก็คือ  เด็กอาจตอตานกลาย

เปนเด็กเกเรไปเลย  หรือถาเด็กหัวออนยอมตามความตองการของพอ

แมหมด  เด็กอาจจะสูญเสียเอกลักษณความเปนตัวเอง  ไมกลาคิด  

ไมกลาแสดงออก  ทำเฉพาะสิ่งที่พอแมอยากใหเขาทำเทานั้น  กลาย

เปนเด็กที่ขาดความคิดริเริ่มไปอยางนาเสียดาย 

ดังนั้น พอแมจึงควรจะเดินสายกลาง อยาตีกรอบความประพฤติ

ใหกับเด็กจนกระดิกตัวไมได  ตองทำตามคำสั่งหมดทุกอยาง  เพราะ

การกระทำเชนนั้นยอมแสดงวาทานไมเขาใจธรรมชาติของเด็ก  การ

พยายามบังคับใหเด็กคิดเหมือนทาน  ทำเหมือนทาน  อาจทำใหเขา

กลายเปนศัตรูกับทานเองไดในที่สุด   
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โปรดระลึกไวเสมอวา  เด็กจะมองโลกแบบเด็กๆ เขาจะไมเขาใจ

วิธีการคิดแบบผูใหญ  เขาจะคิดแบบพอแมของเขาไดก็ตอเมื่ออายุเทา

พอแมและมีความรูประสบการณเทาเทียมกับพอแมของเขาเทานั้น 

บอยครั้งที่ผูใหญมองพฤติกรรมของเด็กวามีปญหา  หรือไมมี
เหตุผล  เชนรองโดยไมมีเหตุผล  เด็กก็จะมองการกระทำหลายอยาง

ของพอแมวาไมมีเหตุผลเชนกัน  หลายครั้งที่พอหรือแมหงุดหงิดกับลูก

โดยไมมีเหตุผล  เด็กก็ไมสามารถเขาใจไดวาทำไมจึงเปนเชนนั้น  และ

เขาทำผิดอะไร 

เด็กหญิงที่ไปตีนองเพราะนองเอาตุกตาของเธอซอน  กลับถูกแม

ตีหาวารังแกนอง  เด็กหญิงยอมรูสึกเสียใจและไมเขาใจวาทำไมเธอจึง

ถูกกลาวหาโดยไมยุติธรรม  แตในความคิดของแมที่ เห็นวาพ่ีตอง

เสียสละใหนองและไมแกลงนอง  ซึ่งในชวงนี้ความคิดเหลานี้เด็กจะไม

เขาใจ   

ถาเราไปสำรวจ  จะพบวา  พอแมแตละครอบครัวมองพฤติกรรม

ที่เปนปญหานี้ตางๆ กันออกไป  เชนพฤติกรรมบางอยางครอบครัวนี้

ยินยอมใหลูกทำได  แตพอแมอีกครอบครัวหนึ่งจะไมอนุญาตเลย  แต

สวนใหญแลวทั้งพอแมและครูมีความคิดวา  ถาเด็กดื้อดึงตอตานแสดง

ความกาวราว  พวกเขาจะสรุปวาเด็กคนนั้นเปนเด็กมีปญหา  สวนเด็ก

ที่หงิมๆ เรียบรอยมักจะถูกมองขาม  และคิดวามีความประพฤติดี 

อยางไรก็ตาม ถามองจากสายตานักจิตวิทยาแลว  เด็กเงียบๆ ไม

ตอตาน  ไมแสดงออกเลยเหลานี้แหละ  เปนเด็กที่นาหวง  นาจับตามอง

ไมนอยไปกวาเด็กที่กาวราวดื้อดึง  เพราะอาจหมายถึงสภาวะซึมเศรา

ถดถอยทางจิตใจก็ได  แตไมวาจะกาวราวหรือซึมเศราก็ตาม  พฤติกรรม

เหลานี้ลวนแสดงใหเห็นถึงภาวะจิตใจของเด็กที่ขาดความสุขทั้งสิ้น 
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ความจริงเรื่อง  “ความสุข”  นี้  ก็คงจะเปนสิ่งที่พอแมหลายคน
อยากใหลูกมี  แตมักจะมีวิธีการเลี้ยงดูซึ่งทำใหเกิดผลตรงกันขาม  พอ

แมบางคนเขาใจวา  การทำใหลูกมีความสุข  ก็คือตองใหลูกทุกสิ่งที่ลูก

ตองการได  ทำใหพอแมกลุมนี้จะพะเนาพะนอลูกจนขาดความพอดี  

ในขณะที่พอแมบางคนก็  “ให”  ทุกอยางที่ลูกขอ  เนื่องจากความ

ตองการแกตัวหรืออยากทดแทนกับสิ่งอื่นที่เด็กขาด  การใหโดยไม 

สมเหตุสมผลทั้ง ๒ กรณี  ไมมีผลทำใหเด็กดีหรือมีความสุขขึ้นมาได

เลย  ดังเชน  ดร.จิโน  (Ginott)  นักจิตวิทยาผูหนึ่งไดเคยกลาวไววา  

“...เราไมไดเดินทางไปเพื่อจะไปพบเจอความสุข   

ความสุขเปนสิ่งที่เกิดระหวางการเดินทางตางหาก   

ความสุขมิใชเปนสิ่งที่เราคนแลวเจอ   

แตเปนสิ่งที่เกิดจากการมีชีวิต  การทำงานที่รัก   

และการละเลนตางหาก  มันหมายถึงการรอคอย  การอดกลั้น   

ความพยายามที่จะอดทนเพื่อใหไดในสิ่งที่ใจปรารถนา   

และนี่แหละคือการใชชีวิตที่แทจริง...” 

 

พอแมหลายคนมีความเชื่อ “เชยๆ” วา  ความรักเทานั้นเพียงพอ

ที่จะใหลูกเปนคนดีได และก็มองลูกดังเชน  “ดอกไมที่เราเพียงแคคอย

เฝาดู ‘ดวยรักและผูกพัน’ ดอกไมก็จะเบงบานรับแสงอรุณ” แตการให

แตความรักและความผูกพัน  โดยปราศจากการอบรมสั่งสอน  พันธุไม

นั้นอาจจะกลายเปนวัชพืชไปไดเหมือนกัน 
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ขอเสนอแนะที่ ๖  

การใหความสุขและความรัก ไมเพียงพอที่จะทำใหลูก 

เปนคนที่มีคุณภาพได การฝกอบรมทางวินัยจำเปนอยางยิ่งแกเด็ก 

ถาทานไมตองการเสียอกเสียใจหรือหนักใจในความ
ประพฤติของลูกในอนาคต  ทานจะตองใชเวลาในการอบรมสั่งสอนบม

เพาะนิสัยของเขาตั้งแตเมื่อเขายังเด็กอยู 

การที่เด็กจะเรียนรูในการทำสิ่งที่ถูกที่ควร  มีความประพฤติดี  

อดกลั้นเปนนั้น  ไมใชเปนสิ่งที่เกิดในวันในพรุง  และก็ไมไดเปนสิ่งที่

จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ  แตจะเกิดขึ้นไดในสภาพการณบางอยางที่

พอแมจะตองเขาไปมีสวนรวมกำหนดเทานั้น 

แตอยางไรก็ตาม  ความสัมพันธระหวางพอ  แม  ลูก  ก็เปนสิ่ง

สำคัญที่ทำใหเกิดการเรียนรู  ถาเด็กรับรูถึงความรักของพอแมในการ

อบรมสั่งสอนเขา  เขาก็จะเรียนรูดวยความเต็มใจและทำไดเร็ว  ในทาง

ตรงขาม  ถาพอแมใชการลงโทษเปนการบังคับใหเด็กทำตามแลว  ผล

ยอมเปนไปในทางตรงกันขามกับความตองการของพอแมแนนอน  

เพราะธรรมชาติของมนุษยทุกคนไมชอบการถูกลงโทษ  และยิ่งกวานั้น  

การลงโทษจะไมทำใหมนุษยเรียนรูการบังคับใจตัวเองไดเลย 

ในขั้นตนของการฝกฝนเด็กในเรื่องมารยาทตางๆ ทางสังคมนั้น  

จะตองทำใหเด็กเกิดความรูสึกอยากทำตามเสียกอน  ถาเด็กอยากทำ

ตามแลว  จะสอนอะไรก็ไมมีปญหา 
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ทำอยางไร  ลูกจึงจะอยากทำตามคำสอนของพอแม? 

กอนจะตอบคำถามนี้  เราควรพิจารณาถึงพื้นฐานจิตใจของเด็ก  

(หรือของมนุษยโดยทั่วไป)  เสียกอนวา  จริงๆ แลว  ไมวาจะเปนเด็ก  

ผูใหญ  คนชรา   หรือใครก็ตาม  ไมมีใครชอบอยูโดดเดี่ยวตามลำพัง  

ทุกคนอยากจะอยูในกลุม  มีพรรคพวกเพื่อนฝูงดวยกันทั้งนั้น   

สังคมครอบครัวจึงเปนหนวยแรกที่เด็กจะตองรูจักปรับตัวใน

การอยูรวมกับผูอื่น  กอนที่จะกาวไปมีชีวิตในสังคมนอกบาน   

ดังนั้น  การฝกใหเด็กรูจักระเบียบในการอยูรวมกันในบาน  จึง

เปนเรื่องธรรมดาของชีวิตประจำวัน  ไมใชเรื่องรายแรงคอขาดบาดตาย

ที่จะตองมีการลงโทษกันอยางรุนแรงเมื่อเด็กทำผิดพลาด 

ถาทานเปนพอแมประเภทนิยมการ  “ลงไมลงมือ”  กับลูกละก็  

ทานอาจจะหงุดหงิดเมื่ออานมาถึงตรงนี้  แตนักจิตวิทยาทั่วไปมีความ

เชื่อวา  เปนธรรมดาที่พอแมจะตองเขาไปมีบทบาทในการอบรมสั่งสอน

เมื่อลูกโตขึ้น  เพราะเด็กจะไมทำตามความตองการของพอแมหรือ

สังคมของเขาเสมอไป  เพราะธรรมชาติของมนุษยมักชอบทำอะไรตาม

ที่ตนอยากทำ  มากกวาการทำไปตามความตองการของผูอื่น  ผูใหญ

หรือเด็กก็เชนเดียวกัน  แตผูใหญมีความอดทนและอดกลั้นมากกวา

เด็ก  และการที่จะมีชีวิตอยูรวมกับคนอื่นในสังคมไดนั้น  เด็กจะตองรู

การเอาใจเขามาใสใจเราบาง  มิใชเอาแตใจตัวเอง  สิ่งนี้แหละที่เขาจะ

ตองไดรับการอบรมสั่งสอนจากพอแมของเขา 

เด็กๆ มักมีธรรมชาติที่อยากจะเชื่อฟงพอแมอยูแลว  ถาพอแม

เขาใจธรรมชาติเชนนี้ของเด็ก  และอบรมสั่งสอนเด็กดวยความรักและ

กำลังใจ  การอบรมสั่งสอนของทานจะไดผลมากทีเดียว  และเด็กๆ ก็

จะรับเอาสิ่งที่ทานสอนนี้ผสมผสานเขาไปในจิตใจของเขา  อีกทั้งเมื่อ

เขาโตขึ้น  สิ่งนี้ก็จะกลายเปนแนวประพฤติของเขาเองในที่สุด 
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ขอเสนอแนะที่  ๗ 

แสดงความรักของทานที่มีตอลูกใหเขาไดรับรู 

เพื่อเขาจะไดเรียนรูที่จะรักและเคารพทานตอบ 

พอแมบางคนไมชอบแสดงออกไมว าจะเปนอารมณ 
ใดๆ ทั้งสิ้น บางทีรักลูกมาก แตไมเคยโอบกอดหรือสัมผัสใหลูกไดรับรู 

ถาเผอิญทานเปนพอแมแบบที่กลาวมานี้  ทานอาจจะไมเคยเห็น

ลูกเขามาคลอเคลียกับทานเลย  ไมใชเขาไมรัก  แตเปนเพราะเขาไม

เคยเห็นทานทำสิ่งนี้กับเขา  และเขาก็อานใจทานไมออก  เขาจะไมมีวัน

รูเลยวาทานคิดอยางไรกับเขา  ถาทานไมแสดงออกไปใหเขารู 

เรื่องการฝกวินัยก็เชนกัน  วินัยจะเกิดผลไดก็ตอเมื่อกระทำผาน

ความรักและเคารพระหวางพอ  แม  ลูก  ยิ่งพอแมลูกที่รักกันมากๆ  

คำพูดของพอแมจะศักดิ์สิทธิ์เสมอ  และเด็กจะรูสึกวา  ถาเขาไมทำตาม

คำพูดของคนที่เขารักและรักเขา  เขาอาจจะสูญเสียความรักนั้นไปก็ได 

ดังนั้นการที่เด็กอยากจะทำตามคำพูดของพอแมเพียงใด  จึงขึ้น

อยูที่สายใยแหงความรักระหวางเขากับพอแมวามีมากแคไหน  ถาทาน

ไมมีความสัมพันธที่ดีกับลูก  คำพูดของทานก็อาจจะไมมีผลเทาใดนัก 

การฝกวินัยนั้น  พื้นฐานขั้นตนจึงตองมีการสรางความสัมพันธที่

ดีเสมอระหวางตัวทานกับลูก  เมื่อใดก็ตามที่ลูกทำในสิ่งที่ทานไมชอบ  

บอกใหลูกรูวาเขาทำสิ่งใดผิดใหเปนเรื่องๆ เฉพาะลงไป  และถาเขาจะ

ทำใหถูก  เขาควรจะทำอยางไร  ใหเด็กรูสึกวาทานไมชอบเฉพาะการ 

กระทำสิ่งนั้นของเขา  มิใชหมดความรักในตัวเขา 

เวลาทานวากลาวตักเตือนเขา  เด็กๆ จะรูสึกวาเขาคงไมดี  คิด

ไปวาทานคงหมดรักในตัวเขาแลว  ทานจะตองไมเอาการกระทำผิดบาง

อยางของเขานี้มาขูวาทานจะหมดรักในตัวเขา  โปรดระวังถาทานชินกับ
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  49๒.  เราควรสรางวินัยใหกับลูกเมื่อไรดี? 

การใชคำพูดประเภท  “ถาลูกเปนอยางนี้  แมจะไมรักลูกอีกตอไป”  

ทานไมควรจะเอาความรักของทานมาเปนเงื่อนไขตอรองในสิ่งที่เขาทำ

หรือไมทำอะไรทั้งสิ้น 

วิธีการสรางจิตสำนึกในตัวเด็ก 

เพื่อใหเขาสามารถบังคับใจตนเองได 

ไมมีพอแมคนใดที่คอยควบคุมดูแลความประพฤติของ
ลูกอยูไดตลอดเวลา  การอบรมสั่งสอนของพอแมเปนสิ่งที่เราหวังไววา

จะเขาไปปลูกฝงอยูในจิตใจของเด็ก  จนกระทั่งกลายเปนสวนหนึ่งของ

จิตสำนึกของตัวเด็กเองไปในที่สุด  การสรางวินัยที่ไดผลนั้น  สิ่งที่พอ

แมสั่งสอนจะคอยๆ เกิดในจิตใจของเด็ก  จนถึงจุดที่วาไมตองมีใคร

คอยมาจองดูอยู  เด็กก็จะทำของเขาไปไดเอง 

แตการที่เด็กๆ จะเกิดการสรางวินัยในจิตสำนึกของตนเองไดนั้น

ไมใชเปนสิ่งที่เกิดในวันในพรุง  แตมักจะเริ่มตนจากความผูกพันที่ 

เด็กๆ มีตอพอแมของเขา  เปนความรักที่ครอบคลุมไปถึงความผูกพัน

จงรักภักดีและเคารพรัก พอแมที่ฉลาดจะพยายามสรางสัมพันธระหวาง

ลูกและตนเองไวอยางแนนแฟน  เพื่อที่ลูกจะไดยึดเอาพอแมเปนเยี่ยง

อยางตอไป 

เมื่อใดก็ตามที่เด็กๆ ทำในสิ่งที่พอแมเห็นวาไมดี  และพอแมจะ

วากลาวตักเตือนเด็ก  ถาเด็กและพอแมรักใครผูกพันกันดี  เด็กจะรูสึก

ผิดและยึดเอาคำวากลาวของพอแมมาเปนความรูสึกของตนเอง  คือ

หมายความวาแทนที่จะโกรธเมื่อไดรับคำตำหนิจากพอแม  เด็กที่รักพอ

แมจะไมรูสึกเชนนั้น  จะรูสึกเหมือนวาเขาและพอแมอยูฝายเดียวกัน  

จะรูสึกวาเขาไดทำสิ่งไมดีจริงๆ และพยายามจะตำหนิตนเองดวยสิ่ง

เดียวกันนี้เมื่อตัวเขาทำผิดอีกในโอกาสตอไป   
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กลาวงายๆ ก็คือ  คำติของพอแมไดกลายเปนสวนหนึ่งของคำติ

ที่เด็กจะใชเตือนตัวเองในอนาคต  และนี่แหละเปนจุดกำเนิดของ

คุณธรรมในจิตใจมนุษย 

ความรูสึกเชนนี้เอง  จะมีผลตอการปรับตัวของเด็กในดานอื่นๆ 

ดวย  รวมทั้งการเรียนรูที่จะอดกลั้นหักหามใจตนเองในอนาคต  เพราะ

เด็กรูวาถาเขาทำอะไรลงไปแลวไดรบัการตำหนิ  เด็กก็จะไมทำ  ทั้งๆ ที่

อยากทำ  เชน  หนูแดงอยากหนีเรียนและตองการสนุกกับการเลนชิงชา

กับเพื่อน  แตเมื่อหนูแดงจำไดวาแมเคยสอนใหไปเรียนเมื่อถึงเวลา

เรียน  ความจำนี้มาพรอมกับความคิดที่วาแมไมชอบถาหนูแดงหนี

เที่ยว  หนูแดงก็ไดคิดวาความไมพอใจของแมมีน้ำหนักมากกวาการ

สนุกเพียงไมกี่ชั่วโมง  หนูแดงจึงตัดสินใจเขาเรียนแทนการเลนชิงชา 

ในทางตรงกันขาม  ถาพอแมลูกไมมีความรักใครผูกพันกัน

อยางดีแลว  เด็กจะไมมีความรูสึกอยูขางเดียวกับพอแม  ดังนั้น  ให

พอแมวากลาวตักเตือน  “จนปากหัก”  เด็กก็จะไมสนใจทำตาม  คำ

สั่งสอนเหลานั้นก็จบสิ้นไปพรอมกับคำพูดของพอแม  เด็กจะไมนำเอา

คำพูดเหลานั้นเขามาเปนสวนหนึ่งของความคิดของตน   

กลาวงายๆ ก็คือ  คำพูดเหลานั้นไมไดซึมซับเขาไปเปนสวนหนึ่ง

ในจิตใจเด็กเลย  สังเกตไดวา  พอแมบางคนดุดาลูก  และพูดทำนอง

วา  “สั่งสอนเทาไร  ไมรูจักจำ”  ก็คงเปนเพราะสาเหตุนี้เองกระมัง 

การที่จิตใจของเด็กจะซึมซับเอาคำสั่งสอนเหลานี้เขาไวนั้น  เปน

สวนสำคัญอยางยิ่งตอเรื่องมารยาททางสังคมของเด็ก  หรือเรื่องที่

เกี่ยวของกับคุณธรรมหรือศีลธรรมอื่นๆ เชน  ความซื่อสัตยสุจริต  

ความรับผิดชอบ  ความมีเมตตากรุณา  เปนตน 

การที่เด็กเริ่มเขาใจในความปรารถนาของพอแม  เรียนรูที่จะทำ

ตามคำสั่งสอน  หรือเคารพกฎระเบียบของบานนี้เอง  เปนจุดเริ่มตน
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