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แด่พ่อแม่ผู้รับอุปการะผม มอบความรักแด่ผม และปล่อยให้ผม 
ได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตด้วยตนเอง

— วิลเลียม สติกซ์รัด

แด่วาเนสซาผู้จุดประกายความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือเด็กๆ ในตัวผม 
แด่เคทีและแมตธิว พ่อดีใจเหลือเกินที่มีลูกๆ ที่น่ารักที่สุดในโลก

      
 — เน็ด จอห์นสัน





เรื่องรำวทั้งหมดในหนังสือเล่มน้ีเป็นเรื่องจริง ทั้งเรื่องรำวของเด็กๆ  
ของผู้ปกครอง และของครูอำจำรย์ที่ท�ำงำนร่วมกับเรำตลอดหลำยปี 
ที่ผ่ำนมำน้ี ทั้งกำรช่วยเหลือและกำรรับควำมช่วยเหลือ ทั้งกำรสอนและ
กำรเรียนรู้ซ่ึงล้วนอำศัยควำมไว้เน้ือเชื่อใจ และบ่อยครั้งเป็นกำรเผย 
จุดเปรำะบำง เรำซำบซ้ึงใจอย่ำงยิ่งที่เด็กๆ และครอบครัวให้ควำมเชื่อใจ
และเชื่อม่ันในเรำ ในบำงกรณี เรำได้ดัดแปลงชื่อหรือรำยละเอียดที่ระบ ุ
ตัวตนได้ เพื่อปกป้องควำมเป็นส่วนตัวของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
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เม่ือแรกพบ เราดูไม่น่าจะเข้ากันได้ บิลเป็นนักประสาทจิตวิทยา-

คลินิกที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เขาช่วยเหลือเด็กมากมายให้สามารถ

จัดการความวิตกกังวล ความบกพร่องทางการเรียนรู้ และปัญหา

พฤติกรรมต่างๆ ได้ตลอด 30 ปี คนส่วนมากบอกว่าเขามีพื้นฐานอารมณ์

ท่ีสงบ อันเป็นผลจากการปฏิบัติสมาธิแบบล่วงพ้น (Transcendental 

Meditation) ส่วนเนด็เป็นผูก่้อตัง้เพรป็แมตเทอร์ส (PrepMatters) ซึง่เป็น

สถาบันกวดวชิาชัน้แนวหน้า เขาเป็นพ่อของลูกๆ วยัรุ่น เป็นคนเจนเอก็ซ์

ทีมี่พลังงานล้นเหลืออย่างทีลู่กศิษย์มักกล่าวกันว่า เขามีความกระตอืรือร้น

เทียบเท่าคนสามคนรวมกัน

เราพบกันเม่ือไม่ก่ีปีก่อนเพราะเป็นวิทยากรรับเชิญในงาน

เดียวกัน พอได้พูดคุยกัน เราก็พบเร่ืองน่าประหลาดใจเรื่องหนึ่ง แม้ว่า

เราจะมีปูมหลัง หลักการท�างาน และกลุ่มลูกค้าแตกต่างกัน ทว่าเราทั้งคู่

พยายามช่วยเหลือเด็กๆ แก้ปัญหาเดียวกันด้วยวิธีที่สนับสนุนกันและกัน 

บิลช่วยเหลือเด็กๆ ผ่านมุมมองของการพัฒนาสมอง ส่วนเน็ดช่วยเหลือ
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พวกเขาด้วยศาสตร์และศิลป์ว่าด้วยความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก 

ระหว่างการสนทนา เราพบว่าความรู้และประสบการณ์ของเราเข้ากันได้

ราวกับจิ๊กซอว์ และแม้ลูกศิษย์ของเน็ดจะมีอาการแพนิกเพราะกลัวว่า

จะเข้าสแตนฟอร์ดไม่ได้ ขณะที่คนไข้ของบิลอาจไปโรงเรียนไม่ได้ด้วยซ�้า  

ทว่าเราต่างเร่ิมต้นช่วยเหลือพวกเขาด้วยค�าถามเดียวกัน คือเราจะช่วย

ให้เด็กเหล่าน้ีมีความสามารถในการก�ากับดูแลตนเองได้อย่างไร เราจะ 

ช่วยให้พวกเขาค้นพบแรงจูงใจในตนเองและดึงศักยภาพมาใช้อย่าง 

เต็มที่ได้อย่างไร

เราค้นพบความสามารถดังกล่าวในงานวิจยัเก่ียวกับความเครียด

และแรงจูงใจ และเราได้ศึกษาประเด็นนี้ต่อ ด้วยความที่งานของเรา

เกี่ยวข้องกับการช่วยเด็กๆ ลดความเครียดที่กระทบไปถึงศักยภาพและ

สุขภาพจติของพวกเขา เราจงึพยายามผลักดันให้เด็กมีแรงจงูใจในตนเอง

ในระดับท่ีพอเหมาะพอควร คอือยูร่ะหว่างการมุ่งม่ันจนเกนิเหตอุย่างคนที่

แสวงความสมบูรณ์แบบ กับ “ขอกลับไปเล่นเกมต่อเถอะ” เมื่อเราค้นพบ 

ว่าการขาดความสามารถในการก�ากับดูแลตนเองนัน้ก่อให้เกิดความเครียด 

อย่างยิง่ และความเป็นอิสระในตนเองหรืออัตตาณัต ิ(autonomy) คอืกุญแจ

ดอกส�าคัญในการสร้างแรงจูงใจ1 เราก็คิดว่าเราได้พบองค์ความรู้ส�าคัญ 

เข้าแล้ว และก็เป็นจริงเช่นนัน้เม่ือเราศกึษาเจาะลกึแล้วพบว่า ความสามารถ 

ในการก�ากับตนเองในระดับที่พอเหมาะนั้นสัมพันธ์กับทุกอย่างท่ีเรา

ต้องการให้ลูกมี หรือต้องการให้ลูกเป็น ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

ความส�าเร็จในการศึกษา และความสุข

ระหว่างปี 1960-2002 ความเชื่อม่ันว่าสามารถก�ากับชีวิตของ

ตนได้ (internal locus of control) ในหมู่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

และนักศึกษาลดลงอย่างต่อเน่ือง ขณะที่ความเช่ือว่าชีวิตของพวกเขา 

ถูกก�าหนดโดยปัจจัยภายนอก (external locus of control) เพิ่มสูงขึ้น 

ความเปล่ียนแปลงนี้เชื่อมโยงกับความเสี่ยงต่อการเป็นโรควิตกกังวล

และโรคซึมเศร้าท่ีสูงข้ึนด้วย อันที่จริง วัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาวในปัจจุบัน
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มีแนวโน้มจะป่วยเป็นโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้ามากกว่าในอดีตถึง 

5-8 เท่า สูงกว่าในภาวะเศรษฐกิจตกต�่าครั้งใหญ่ สงครามโลกครั้งที่สอง 

และสงครามเย็น2 โลกปัจจุบันล�าบากกว่าสมัยวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้น 

จริงหรือไม่ หรือเราก�าลังท�าเร่ืองให้กลไกการปรับตัวตามธรรมชาต ิ

ด้อยประสิทธิภาพลง

หากไม่มีความสามารถในการก�ากับดูแลตนเอง เด็กจะรู้สึกว่า

ตนไร้ก�าลังหรือถูกครอบง�า และมักน�าไปสู่ความเฉื่อยชาหรือการยอมแพ้  

เม่ือไม่ให้เด็กๆ สามารถตดัสนิใจเลือกทางเดินท่ีส�าคญั เดก็จะมีความเสีย่ง

สงูทีจ่ะวติกกังวล ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ท�าร้ายตวัเอง หรือใช้ยาโดยพลการ 

ไม่ว่าผู้ปกครองจะหยิบยื่นทรัพยากรหรือโอกาสให้มากเพียงใด เด็กก็มี

แนวโน้มจะล้มเหลว หากไร้ซึง่ความสามารถนี ้ไม่ว่าพืน้ฐานครอบครัวจะดี 

เพียงใด ความสับสนวุ่นวายภายในใจก็จะส่งผลเสียต่อเด็กในที่สุด

เราทุกคนจะท�าเร่ืองต่างๆ ได้ดีข้ึนเม่ือเรารู้สึกว่าเราสามารถ

เปล่ียนแปลงโลกรอบตัวเราได้ น่ันเป็นสาเหตุว่าท�าไมเรายังกดปุ่มปิด

ประตูลิฟต์ทั้งที่ปุ่มปิดส่วนใหญ่ไม่ท�างาน3 และเป็นสาเหตุว่าท�าไมในการ 

ศึกษาอันทรงอิทธิพลแห่งทศวรรษ 1970 ผู้อาศัยในบ้านพักคนชรา 

ที่ได้ฟังและได้เห็นว่าตนรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้มีอายุยืนยาวกว่ากลุ่ม 

ที่ได้รับแจ้งว่ามีเจ้าหน้าท่ีพยาบาลคอยดูแล4 เร่ืองนี้ก็เช่นเดียวกับเด็ก 

ซึง่ตดัสนิใจท�า (หรือไม่ท�า) การบ้านเองจะมีความสขุมากกว่า เครยีดน้อย

กว่า และมีความสามารถในการใช้ชีวิตมากกว่า

เราอยากให้ลกูๆ อยูร่อดในระบบเศรษฐกจิโลกทีม่กีารแข่งขนัสงู 

อยากให้พวกเขาอยู่ถูกที่ถูกทาง และรู้สึกว่าพวกเขาจัดการปัญหาได้ เรา

รักลูกและหวังว่าลูกจะมีความสุขและประสบความส�าเร็จเม่ือเราจากไป 

ทั้งหมดเป็นเป้าหมายที่ดี แต่ขณะพยายามไปสู่เป้าหมายเหล่านี้ พวกเรา

ถูกหลอกให้เชื่อข้อสันนิษฐานอันเป็นเท็จ ได้แก่
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ข้อสันนษิฐานทีเ่ป็นเทจ็ข้อที ่1: หนทางสูค่วามส�าเร็จตบีแคบเหลอืเกิน 

และโชคชะตาก็พร้อมจะผลักลูกๆ ของเราลงข้างทาง ดังนั้นจึง

เสี่ยงเกินไปที่จะให้เด็กตัดสินใจด้วยตนเอง การให้เหตุผลเช่นนี ้

ยึดโยงกับข้อสันนิษฐานที่ว่าทรัพยากรมีจ�ากัด กล่าวคือคน 

หนุ่มสาวจะประสบความส�าเร็จได้ต่อเม่ือพร้อมแข่งขันตลอด 

เวลา ไม่ว่าจะต้องสูญเสียอะไร

ข้อสันนิษฐานที่เป็นเท็จข้อที่ 2: ต้องเรียนเก่งจึงจะประสบความส�าเร็จ 

โลกนี้มีผู้ชนะและผู้แพ้เสมอ เข้ามหาวิทยาลัยเยลไม่ได้ก็ต้อง 

ท�างานในแมคโดนัลด์ ผลสุดท้ายคือมีเด็กจ�านวนมากที่หากไม่

สติแตกเสียก่อนก็ถอดใจกลางทาง

ข้อสันนิษฐานที่เป็นเท็จข้อที่ 3: ย่ิงผลักดันมากเท่าไร เด็กก็จะยิ่งเก่ง

และประสบความส�าเร็จในอนาคตมากเท่านัน้ เด็ก ป.6 ในประเทศ 

ของเราไม่เก่งเท่าเด็ก ป.6 ในจีนหรือ ได้! ถ้าอย่างนั้นสอน

คณติศาสตร์ ม.3 ให้พวกเขาแล้วกัน การแข่งขนัเข้ามหาวทิยาลยั

โหดหินข้ึนหรือ ตายละ! ถ้าอย่างนั้นจัดตารางเรียนให้แน่นขึ้น 

แล้วกัน จะได้เรียนมากขึ้นและท�าอะไรได้มากขึ้น

ข้อสันนษิฐานทีเ่ป็นเทจ็ข้อที ่4: โลกปัจจบัุนอันตรายกว่าในอดีต เราต้อง

คอยสอดส่องดูแลลูกเสมอ จะได้ไม่เจ็บตัวหรือตัดสินใจผิดพลาด

ถึงหลายคนรู้อยู่แล้วว่าข้อสันนิษฐานเหล่านี้ไม่เป็นความจริง 

(และเราจะหักล้างมันอีกคร้ังในเล่มนี้) แต่เม่ือเผชิญแรงกดดันจากเพื่อน 

โรงเรียน และผู้ปกครองคนอื่นๆ เร่ืองที่รู้แล้วเหล่านั้นกลับอันตรธานไป  

ด้วยกลวัว่าลูกจะตามคนอืน่ไม่ทนั ความกดดันนีห้ย่ังรากฝังอยูใ่นความกลัว  

และความกลัวจะน�าไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดแทบทุกครั้ง

เราควบคมุลูกไม่ได้ และการควบคุมลูกไม่ควรเป็นเป้าหมายของ

เรา หน้าที่ของเราคือการสอนให้ลูกคิดและท�าอย่างเป็นอิสระ ลูกจึงจะมี

ทักษะการตัดสินใจท่ีช่วยให้ประสบความส�าเร็จในการเรียน ย่ิงกว่านั้น
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คือ จะใช้ชีวิตเป็น แทนที่เราจะบังคับให้เด็กๆ ท�าอะไรที่พวกเขาต่อต้าน  

เราควรสนับสนุนให้ลูกตามหาส่ิงที่ชอบและพัฒนาแรงจูงใจในตนเอง จุด 

มุ่งหมายของเราคืออยากให้ปล่อยมือจากวิธีเล้ียงดูแบบที่ต้องอาศัย 

แรงกดดันของผู้ปกครอง แล้วหันไปส่งเสริมแรงขับที่อยู่ในตัวเด็ก นั่นละ 

ความหมายของเด็กผู้ขับเคลื่อนตนเองได้ (self-driven child) ที่เราใช้

เราต้องตั้งต้นจากข้อสันนิษฐานที่ว่าเด็กมีสมองและต้องการ 

มีชีวิตท่ีดี และเม่ือเพิ่มแรงสนับสนุนไปอีกหน่อย พวกเขาจะรู้เองว่าต้อง

ท�าอย่างไร พวกเขารู้ว่าต้องตืน่นอนในตอนเช้าและเปล่ียนเส้ือผ้า รู้ว่าต้อง

ท�าการบ้าน พวกเขารับรู้แรงกดดันได้แม้จะไม่แสดงออก แล้วถ้าพวกเขา 

มีเร่ืองไม่สบายใจ การรบเร้าก็รังแต่จะท�าให้เด็กๆ ต่อต้านหนักข้อข้ึน  

เคล็ดลับคือต้องให้อิสระอย่างเพียงพอและเคารพวิธีแก้ไขปัญหาของ 

พวกเขา แม้ว่าเราจะบงการหล่อหลอมลูกได้ด่ังใจและเราอาจเครยีดน้อยลง  

แต่ในที่สุดพวกเขาจะ ถูกควบคุม มากกว่า ควบคุมตัวเอง

ในหนงัสือเล่มน้ี เราจะพดูถงึงานวิจยัช้ินส�าคัญทางประสาทวทิยา- 

ศาสตร์และจติวิทยาพฒันาการ รวมถงึแบ่งปันประสบการณ์ของเรารวมกัน 

กว่า 60 ปีที่ได้ท�างานกับเด็กๆ เราหวังจะจูงใจให้คุณเห็นว่าคุณคือ 

ที่ปรึกษาของลูก ไม่ใช่เจ้านายหรือผู้จัดการ เราจะโน้มน้าวให้คุณเชื่อใน 

ค�ากล่าวท่ีว่า “ลูกเลือกได้” อย่างสุดความสามารถ เราจะเสนอแนวคิดท่ี

ช่วยให้คุณช่วยลูกตามหาแรงจูงใจในตนเอง และจะแนะแนวทางให้คุณ

สามารถหาท่ีทางในระบบการศึกษาซ่ึงมักเป็นปฏิปักษ์กับการให้อสิระลูกๆ 

เราจะน�าทางคุณสู่การเป็นตวัตนทีไ่ร้กังวล (nonanxious presence) ซึง่จะ 

ส่งผลดีต่อลูก ครอบครวั และตวัคุณเอง ในตอนท้ายของทกุบท เราจะเสนอ

วิธีที่ปรับใช้ได้จริงเพื่อให้คุณลงมือท�าได้ทันที

คุณอาจไม่เห็นด้วยกับหลายวิธีที่เราเสนอ แต่อย่างน้อยก็อาจ

ท�าให้คุณเบาใจได้บ้าง ไม่ว่าจะกังขาในแนวคิดนี้เพียงใด โปรดรู้ว่าตอนที ่

เราแบ่งปันกลยุทธ์เหล่านี้ซึ่งมีหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับให้กับ

ครอบครวัท่ีเราให้ค�าปรึกษา เราก็ได้เหน็ผลลัพธ์ท่ีออกมายอดเยีย่ม เราได้ 
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เหน็การเปลีย่นแปลงจากความด้ือร้ันหวัชนฝาสูก่ารไตร่ตรองก่อนตดัสนิใจ  

เราได้เห็นผลการเรียนที่ดีขึ้นผิดหูผิดตา เราได้เห็นเด็กที่ยอมจ�านนและ

รู้สึกไร้หนทางสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตของตนเอง เราได้เห็นเด็ก 

ทีเ่คยออกนอกลูน่อกทางแต่สุดท้ายก็ประสบความส�าเร็จ มีความสุข ผกูพนั

กับพ่อแม่และคนรอบข้างมากข้ึน การบ่มเพาะความเป็นอิสระในตนเอง

ของลูก พร้อมกับหนุนน�าความรู้สึกเดียวกันนี้ในตัวคุณเองนั้นเป็นเรื่องที่

ท�าได้ และง่ายกว่าที่คิดด้วย เราจะบอกวิธีให้คุณเอง


