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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
	 เวอร์จิเนีย	ซาเทียร์	นักจิตวิทยาครอบครัวชื่อก้องโลก	เคยกล่าว 

ไว้ว่า	“การสือ่สารเปรียบเสมอืนลมหายใจของความสมัพนัธ์”	หากปราศจาก 

ลมหายใจเสียแล้ว	ความสัมพันธ์จะยืนยาวได้อย่างไร	และหากลมหายใจ 

ไม่ดี	ก็มีโอกาสที่สุขภาพความสัมพันธ์จะเสื่อมถอยลงได้

	 การพูดคุยสื่อสารกับผู้อ่ืนแม้เป็นเร่ืองพื้นฐานที่เราท�าในชีวิต 

ประจ�าวนั	แต่กไ็ม่ได้หมายความว่าจะท�าได้ง่ายๆ	หลายคร้ังสิง่ทีเ่ราพดูไม่ได้ 

ผลตามที่ตั้งใจ	โดยเฉพาะกับคนที่รักใคร่สนิทสนม	บางคร้ังเราก็ไม่รู้ว่า 

ควรพดูอย่างไรจงึจะเหมาะสม	พดูอย่างไรจงึจะไม่ท�าให้ผู้ฟังเสยีใจ	พดูอย่างไร 

จึงจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของทั้ง	2	ฝ่ายได้

 ส�ำรวจใจเรำ เข้ำถึงใจลูก	คือหนังสือที่แนะน�าวิธีพูดคุยเพื่อ 
สร้างความเข้าใจ	ทัง้เข้าใจตวัเองและเข้าใจคูส่นทนา	โดยอ้างอิงจากแนวคดิ 

ของเวอร์จิเนีย	ซาเทียร์ที่ว่าคนเราเปรียบเสมือนภูเขาน�้าแข็งลูกใหญ่	หาก

เจาะเข้าไปภายในได้กจ็ะรู้จกัตวัตนทีแ่ท้จริงของคนคนนัน้	น�าไปสูค่วามเห็น

อกเห็นใจ	ลดความขัดแย้ง	หรืออาจช่วยเหลืออีกฝ่ายได้ตามที่เขาต้องการ

	 หล่ีฉงเจี้ยน	ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญทฤษฎีซาเทยีร์ 

คนหนึง่ของไต้หวนั	ความรู้ของเขามีทีม่าทัง้จากการศกึษา	ฝึกฝน	และน�าไปใช้ 

อย่างต่อเนื่อง	ตัวอย่างที่ยกมาล้วนเป็นประสบการณ์จริง	ซ่ึงอาจใกล้เคียง

กับสถานการณ์ของผู้อ่านหลายๆ ท่าน	 ดังนั้น	เชื่อแน่ว่าจะน�าไปปรับใช้ต่อ

ได้ไม่ยาก

	 สิ่งส�าคัญตามที่ผู้เขียนเน้นย�้าไว้ในเล่ม	คือวิธีเหล่านี้ต้องเรียนรู้ 

จากการฝึกฝน	การอ่านท�าความเข้าใจคือจุดเร่ิมต้นที่ดี	แต่อย่าลืมลองน�า 

ไปใช้	แล้วคุณจะเข้าใจคนรอบข้างมากขึ้น

ด้วยความปรารถนาดี

ส�านักพิมพ์อินสปายร์
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	 “ค้นหา”

	 เชือ่ว่าหลายๆ คน	หลายๆ ช่วงวยัในสงัคมทกุวนันียั้งคงค้นหา 

ตัวตนของตนเองอยู่		การท่ีคนเรายังไม่เข้าใจตัวเองอย่างลึกซ้ึง	ก็

ส่งผลต่อเนื่องถึงการที่จะไม่เข้าใจผู้อ่ืนไปด้วย	นี่อาจเป็นสาเหตุ

หน่ึงของความวุ ่นวายและความไม่สงบบนโลกใบนี้	 อีกทั้งการ

มุ่งแก้ปัญหาคนท่ีเรารักด้วยความปรารถนาดี	ไม่ว่าจะเป็นลูก 

คู่สามีภรรยา	ลูกศิษย์	โดยไม่เข้าใจหรือไม่ตระหนักในเร่ืองนี้	อาจ

ท�าให้ปัญหานอกจากจะไม่คล่ีคลายแล้ว	ยังสร้างปมปัญหาทีใ่หญ่ข้ึน

	 ดีใจเหลือเกินที่มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้ของอาจารย ์

หลีฉ่งเจีย้นทีไ่ด้แนะน�า	“โมเดลภเูขาน�า้แข็งของเวอร์จเินยี	ซาเทยีร์” 

ไว้อย่างน่าสนใจและน่าอัศจรรย์ใจ	ประกอบกับการแปลของ 

คณุสภุาพศิ	โชตธิรรมวฒันาด้วยภาษาทีอ่่านได้ง่ายและเป็นธรรมชาติ 

ท�าให้การอ่านเป็นไปอย่างลืน่ไหล	การถ่ายทอดหลักการและเนือ้หา

โดยการยกตัวอย่างมาเล่าอย่างละเอียด	พร้อมทั้งวิเคราะห์ให้เห็น

แต่ละข้ันตอนในการพูดคุยตามหลักทฤษฎี	ช่วยให้ผู้อ่านได้ขบคิด 

เรียนรู้	และเข้าใจในหลักทฤษฎไีด้ง่ายข้ึน		ในขณะเดยีวกนัเร่ืองราว

เหล่านี้ก็ได้กระตุ้นให้ย้อนคิดไปถึงประสบการณ์ในอดีต	อันจะน�า 

ไปสู่การเข้าใจตัวเองมากขึ้นไปพร้อมๆ กัน

ค�ำนิยม
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	 กระบวนการส่ือสารด้วยโมเดลภูเขาน�้าแข็ง	ท�าให้เราค่อยๆ 

รับรู้และเข้าใจทัง้ตวัเองและผู้อ่ืน	การเข้าใจโครงสร้างของภเูขาน�า้แข็ง 

ช่วยให้เราเห็นถึงความส�าคัญอย่างยิ่งยวดของประสบการณ์วัยเด็ก 

ตั้งแต่ยังเป็นทารก	ที่จะปลูกฝัง	“ทัศนคติ”	ที่คนเรามีต่อตัวเอง 

และส่งผลต่อการแสดงออกต่อโลกภายนอก		

	 ทุกท่านคงเห็นด้วยกับครูหวานว่า	“เด็กทุกคนเกิดมาพร้อม

ความกระหายใคร่รู้”		ซ่ึงเป็นพลังภายในของชีวิตที่ก่อให้เกิดการ

เติบโตอย่างมีคุณภาพ	อาจารย์หล่ีฉงเจี้ยนได้น�าพลังความสงสัย 

ใคร่รู้ทีเ่ป็นต้นทนุของมนษุย์มาเชือ่มต่อกบัการสือ่สารได้อย่างแยบยล 

ดังข้อเขียนของอาจารย์หลี่ฉงเจี้ยนที่กล่าวว่า	“ความสงสัยใคร่รู ้

เป็นสิง่ส�าคญัทีท่�าให้เราเปิดใจรับฟัง	เป็นจดุเร่ิมต้นของการส่ือสาร 

การเปลี่ยนแปลง	การยอมรับ	และเป็นแหล่งก�าเนิดของพลังชีวิต” 

คงจะดีไม่น้อยหากทุกๆ  คนเรียนรู ้ที่จะส่ือสารกันตามโมเดล

ภูเขาน�้าแขง็ด้วยความรกั	ความหวัง	เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและ

การมีพลังชีวิตเพิ่มขึ้น

	 หวงัเป็นอย่างย่ิงว่า	หนงัสอื	ส�ำรวจใจเรำ เข้ำถงึใจลกู	เล่มนี้

จะเป็นแนวทางในการ	“ค้นหา”	ส�าหรับทกุๆ คนทกุๆ วยั	เพือ่น�าไปสู ่

การ	“ค้นพบ”	ความสุขสงบจากการเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่น

ธิดา	พิทักษ์สินสุข	(ครูหวาน)

กรรมการบริหารสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
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	 ตอนทีผ่มอายุสามสบิสอง	มโีอกาสไปสอนหนงัสอืทีโ่รงเรียน 

บนภูเขา	กลายเป็นจุดหักเหส�าคัญในชีวิตของผม	 ก่อนหน้านั้น 

ผมไร้แก่นสารมาก	เรียกได้ว่าแทบไม่มีเป้าหมายหรือความใฝ่ฝัน 

อะไรเลย	ผมท�างานหลายอย่างและเปลี่ยนงานบ่อย ตั้งแต่ช่างปูน 

พนกังานขนส่งสนิค้า	คนงานในโรงงาน	พนกังานเสร์ิฟในร้านอาหาร 

ไปจนกระทั่งพนักงานบริการในโรงแรม	แถมผมยังเคยตกงานอยู ่

ช่วงหน่ึงด้วย	 ไม่เพียงแต่มีชีวิตอยู่อย่างยากล�าบากเท่านัน้	ความ 

สัมพันธ์กับคนในครอบครัวก็ย�่าแย่	เราทะเลาะกันบ่อย	ทั้งยังต้อง 

ห่างกนัหลายคร้ัง	มหิน�าซ�า้ผมยังรู้สึกฉนุเฉยีวง่าย อัดอ้ัน	โกรธแค้น	

และอับจนหนทาง

	 วนัหนึง่ผมเหลอืบไปเห็นประกาศรับสมัครงานในหนงัสอืพมิพ์ 

และนึกคร้ึมอกคร้ึมใจข้ึนมาก็เลยลองสมัครดู	ประกอบกับตอนนั้น 

โรงเรียนหาคนไม่ได	้คนธรรมดาซ่ึงไม่มีประสบการณ์สอนอย่างผม 

จึงมีโอกาสได้ไปสอนหนังสือที่โรงเรียนบนภูเขา	 ตอนนี้เมื่อคิด 

ย้อนกลบัไปกรู้็สกึว่าเป็นเร่ืองเหลือเชือ่	โรงเรียนบนภเูขาแทบจะไม่มี 

กฎระเบยีบใดๆ	อิสระเสยีจนแทบท�าตามอ�าเภอใจได้ทกุเร่ือง	แถมยัง 

ห้ามไม่ให้ครูดดุ่าเดก็	ถ้าเจอกรณทีีเ่ดก็ไม่เข้าห้องเรียน	มเีร่ืองทะเลาะกนั 

หรือมเีดก็ท�าผิด	การสือ่สารระหว่างครูกบัศษิย์จงึกลายเป็นเร่ืองยาก 

แทบทุกคร้ังที่ผมรู้สึกล้มเหลวในการสอนหนังสือ	ก็มักมีความคิด

ว่ากลับไปหางานใหม่ดีกว่า

	 ผมเติบโตมาในครอบครัวท่ีแตกแยก	แม้ว่าพ่อรักผมมาก 

แต่ก็มักสั่งสอนผมด้วยการดุด่า	ผมจึงชอบปลีกวิเวกและเข้าร่วม 

ค�ำน�ำผู้เขียน
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กิจกรรมหรือการอบรมน้อยคร้ังมาก	 แต่ด้วยหน้าที่ครูผมจึงอยาก 

เรียนรู้วิธีการส่ือสารกับเด็ก	จึงไปสมัครเข้าร่วมฟังบรรยายเร่ือง 

โมเดลภูเขาน�้าแข็งของซาเทียร์	จากนั้นก็ได้รู้จักกับครูจังเทียนอาน 

แล้วเราทั้งคู ่ก็ได้ไปเรียนกับดอกเตอร์จอห์น	แบนเมน	 นี่คือ 

จุดพลิกผันในชีวิตของผม

	 ดอกเตอร์จอห์น	แบนเมนเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพูดคุยด้วย 

โมเดลภูเขาน�้าแข็งของซาเทียร์	 ตอนท่ีผมได้รู้จักโมเดลนี้คร้ังแรกก ็

รู้สกึทึง่ในความงดงามของการส�ารวจภเูขาน�า้แข็ง	ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา 

ผมก็มุ่งมั่นศึกษาโมเดลภูเขาน�้าแข็ง	 นอกจากผมจะน�ามาใช้กับ 

ตวัเองได้แล้ว	ผมยังใช้วธินีีใ้นการพดูคยุกับเดก็ๆ	รวมทัง้ผู้ปกครอง 

เพือ่นร่วมงาน	พ่อแม่	และพีน้่อง	ซ่ึงผลจากการพดูคยุทกุคร้ังผมกบั 

คู่สนทนาต่างเข้าใจกันดี	 ท่ีพิเศษไปกว่านั้นคือผมรู้ว่าจะส�ารวจ 

และรับมอืกบัอารมณ์ต่างๆ อย่างไร	ภายในใจของผมจงึสงบ	แม้แต่

คอและบ่าทีป่วดเกร็ง	อาการไมเกรนและแน่นหน้าอกก็หายไปด้วย	

นี่เป็นประสบการณ์อันเหลือเชื่อจริงๆ

	 ผมตั้งใจศึกษาค้นคว้าเร่ืองโมเดลภูเขาน�้าแข็งในเชิงลึก 

อาศัยพื้นฐานความรู้ที่ได้ศึกษามาในการเสาะหาหนังสือและข้อมูล 

ต่างๆ	น�าความรู้เหล่านี้มาปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตและการเรียน 

การสอนของผม	 นอกจากนี้	ผมยังได้น�าความรู้เร่ืองนี้ไปถ่ายทอด 

ในการบรรยายท่ีสิงคโปร์	มาเลเซีย	ฮ่องกง	มาเก๊า	จนีแผ่นดนิใหญ่ 

และยังมีการจัดเวิร์กช็อปข้ึนหลายคร้ังในช่วงเวลาที่ต่างกันไป 

หลังการจัดเวิร์กช็อปทุกคร้ังก็ได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่ม 

ข้ึนอีก	โดยเฉพาะในช่วง	4	ปีหลังมานี	้ผมได้รู้จกักบัอาจารย์จงัฮยุเฉงิ 
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ผมชื่นชมความทุ่มเทในการเรียนการสอนของเขา	เขาน�าโมเดล

ภูเขาน�้าแข็งของซาเทียร์ไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ในรูปแบบ 

การเรยีนการสอนแบบ	“เรยีนรู้	ขบคิด	ถา่ยทอด”	ส่งผลให้มีคุณครู

ที่เข้าร่วมกิจกรรมเห็นประโยชน์และน�าวิธีการสอนรูปแบบนี้ไปใช ้

มากข้ึนอีก	 ในขณะที่ผมเองก็น�าโมเดลภูเขาน�้าแข็งไปใช้ได้ในมิติที ่

ลึกลงไปอีก	ทั้งยังได้รับข้อคิดต่างๆ ที่จะน�าไปแบ่งปันได้เพิ่มขึ้น

	 ผมบรรยายเร่ืองโมเดลภูเขาน�้าแข็งมาอย่างต่อเนื่อง	กระทั่ง

ตอนนี้ก็ผ่านมา	17	ปีแล้ว	ผมสัมผัสได้ถึงความตั้งใจของคุณครู 

และพ่อแม่	ผมได้เห็นผู้คนท่ีตัง้ใจพฒันาตวัเองเพิม่ข้ึนทกุปี	พวกเขา 

อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง	จากนั้นก็เปล่ียนแปลงลูกของพวกเขา 

ในการบรรยายรวมไปถงึการจดัอบรมเวร์ิกชอ็ปทกุคร้ัง	ผมมักได้พบ

ผู้เรียนที่มีความตั้งใจ	และยังได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน

จ�านวนไม่น้อย	 อาจเป็นด้วยเหตุนี้	ผมจึงอยากเขียนหนังสือข้ึนมา 

สกัเล่ม	เพือ่แนะน�าวธิกีารพดูคุยด้วยโมเดลภเูขาน�า้แข็ง	 ความตัง้ใจนี ้

อยู่ในใจผมมาตลอด	ท่ีผ่านมาก็ได้แต่บอกว่าอยากเขียน	แต่ก็ยัง 

ไม่ได้ฤกษ์จดปากกาเสียที	จนกระท่ังผมได้อบรมให้กับคุณครูที่ใช ้

รูปแบบการเรียนการสอนแบบ	“เรียนรู้	ขบคิด	ถ่ายทอด”

	 หนังสือเล่มนี้เปรียบได้กับเชิงอรรถอันงดงามที่อธิบายสิ่งที ่

ผมเรียนรู้มาตลอดเส้นทางชวีติอันโชคดนีี	้ ผมต้องขอบคณุเพือ่นๆ 

ทกุคนทีมี่ส่วนช่วยให้หนงัสอืเล่มนีเ้สร็จสมบรูณ์	และขอบคณุทกุคน 

ทีเ่ป็นเจ้าของเร่ืองราวชวีติในหนงัสอืเล่มนี	้ พวกเขาเป็นคนทีย่อมรับ 

ในตัวผมมากที่สุด	ท�าให้เส้นทางชีวิตของผมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

หลี่ฉงเจี้ยน
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