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คำ�ชมเชยขโมย
ความเป็นตัวของตัวเองหรือไม่

การ “ตบรางวัล” กับการ “ทำ�โทษ” ก็เหมือนน้ำ�ผึ้ง
กับยาพิษ แม้พ่อแม่ ไม่ เจตนา แต่ก็ยังใช้ทั้งน้ำ�ผึ้งและยาพิษเพื่อ

ควบคุมพฤติกรรมของลูกให้เป็นไปตามใจคิด
สิ่งนี้เรียกว่า “การปฏิสัมพันธ์โดยมีเงื่อนไข” [*1]1  หรือ
เรียกอีกอย่างว่า “การเสริมแรงทางบวก (positive reinforcement)”
มักใช้ฝึกสัตว์เพื่อเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมที่พึงประสงค์
สิ่งตรงกันข้ามกับ “การปฏิสัมพันธ์ โดยมีเงื่อนไข” คือ “การ
ปฏิสัมพันธ์ โดยไร้เงื่อนไข”  เรามาดูรายละเอียดความแตกต่างของ
ปฏิสัมพันธ์ทั้ง 2 แบบกัน

ปฏิสัมพันธ์ ในการเลี้ยงดู 2 แบบ
➀ การปฏิสมั พันธ์โดยมีเงือ่ นไข (เลีย้ งดูอย่างมีขอ้ บังคับ)
มอบความรักโดยปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมด้วยวิธีให้รางวัล
หรือทำ�โทษเพื่อส่งเสริมหรือลดพฤติกรรมของเด็ก
1

ตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บ [ ] ระบุหนังสือที่ใช้อ้างอิง (ดูหน้า 180-183)
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➁ การปฏิสมั พันธ์โดยไร้เงือ่ นไข (เลีย้ งดูอย่างไร้ขอ้ บังคับ)
ปรับตนเองเข้าหาความรูส้ กึ ของเด็กและมอบความรักแก่เขา
โดยไม่เกี่ยวกับการส่งเสริมหรือลดพฤติกรรม
กรณีที่ใช้การปฏิสัมพันธ์ โดยไร้เงื่อนไข (เลี้ยงดูอย่างไร้ข้อ
บังคับ) ผูใ้ หญ่จะมอบความรักแก่เด็กโดยไม่ได้ค�ำ นึงเรือ่ งพฤติกรรม
ของเขา แต่จะคำ�นึงเรือ่ งความรูส้ กึ แล้วค้นหาเหตุผลของพฤติกรรม
นั้นแทนการบังคับควบคุม
เมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิสัมพันธ์โดยมีเงื่อนไข (เลี้ยงดู
อย่างมีข้อบังคับ) เด็กมักได้รับรางวัลเมื่อแสดงพฤติกรรมตามที่
ผู้ใหญ่ต้องการเท่านั้น  ในทางกลับกัน หากเด็กแสดงพฤติกรรมที่
ไม่เป็นไปตามที่ผู้ใหญ่คาดหวัง ก็จะไม่ได้รับความรัก
หลายท่านคงคิดว่า “เป็นไปไม่ได้ พ่อแม่รักลูก ถึงได้ตำ�หนิ
หรือชมเชยเพื่อตัวลูกเอง”
เรือ่ งนัน้ ก็ถกู แต่เด็กเล็กอ่อนไหวต่อความรักทีเ่ ปลีย่ นไปของ
พ่อแม่ หากพ่อแม่ใช้รางวัลเป็นเหยื่อล่อบ่อยเข้า ลูกจะรู้สึกว่า

ตนได้รบั ความรักก็ตอ่ เมือ่ ได้ค�ำ ชม เมือ่ ไม่ได้รบั คำ�ชมก็เหมือน
ไม่ได้รบั ความรักไปด้วย  สิง่ สำ�คัญจึงไม่ใช่การอธิบายให้ลกู เข้าใจ

ว่า “พ่อแม่รักจึงพูดกับลูกแบบนี้”  แต่เป็นการรับรู้และเข้าใจความ
รู้สึกของลูก
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ลูกต้องการความรักจากพ่อแม่อยู่เสมอ จึงแสดงพฤติกรรม
ทีจ่ ะได้รบั คำ�ชมเพื่อให้ ได้ความรักมา เขาจะพยายามสังเกตอารมณ์
ของพ่อแม่ก่อนทำ�พฤติกรรมต่างๆ

เด็ก ๆ ที่ถูกยึดความรักคืน
ถูกยึดความรักคืนหมายความว่าอย่างไร
ตัวอย่างเช่น คุณสัญญากับลูกคนโตว่าจะอ่านนิทานให้ฟงั ทุกคืน
แต่กอ่ นนอนลูกกลับงอแงว่า “ไม่อยากเปลีย่ นเสือ้ ผ้า!” พร้อมกันนัน้
คุณก็ก�ำ ลังเลีย้ งลูกวัยทารกอีกคนหนึง่ ทำ�ให้รสู้ กึ หงุดหงิดทีล่ กู คนโต
ไม่เชื่อฟัง
คุณทำ�โทษลูกคนโตโดยตัดสิทธิ์การฟังนิทานเพราะเขาไม่
เชื่อฟัง แล้วยกเลิกช่วงเวลาอ่านนิทานเสีย

ในสายตาของเด็ก การถูกพรากเวลาที่ใช้ร่วมกับพ่อแม่
เท่ากับถูกยึดความรักไป  เมื่อใช้การปฏิสัมพันธ์โดยมีเงื่อนไข

ด้วยวิธนี �ำ ความรักมาเป็นเหยือ่ ล่อบ่อยๆ ลูกจะคิดว่า “ถ้าไม่ตามใจ
พ่อแม่ ตนก็จะไม่ได้รับความรัก”
ในทางกลับกัน การปฏิสัมพันธ์โดยไร้เงื่อนไขยังคงให้ลูกฟัง
นิทานเช่นเคยแม้ว่าเขาจะงอแง  โดยช่วงหลังหรือก่อนอ่านนิทาน
คุณอาจพูดคุยถึงเรือ่ งทีเ่ พิง่ เกิดขึน้ หรือเล่าความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ พฤติกรรม
ของลูกด้วย “ข้อความจากฉัน” ดังรายละเอียดในหน้า 97
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นั่นหมายความว่าการใช้เวลาร่วมกับพ่อแม่ยังคงมีอยู่ เป็น
การแสดงออกว่าไม่มีการใช้ความรักเป็นเหยื่อล่อ แม้ลูกไม่ทำ�

ตามใจ พ่อแม่กย็ งั รัก

เคารพเด็กในฐานะ “คนคนหนึ่ง” หรือไม่
ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งของการปฏิสัมพันธ์โดย
มีเงื่อนไขและไร้เงื่อนไขคือ เราให้ความสำ�คัญแก่เด็กในทุกด้าน

หรือไม่

การปฏิสมั พันธ์ โดยไร้เงือ่ นไขจะคำ�นึงถึงวิธคี ดิ และเหตุผล
ของเด็กก่อน จากนัน้ จึงคิดหาวิธแี ก้ ไขทีด่ ที สี่ ดุ ร่วมกัน  แน่นอนว่า
ผู้ใหญ่ต้องทำ�หน้าที่เป็นผู้นำ�ให้เด็ก แต่ก่อนใช้วิธีนี้เราจำ�เป็นต้อง
เชือ่ ใจและเคารพเด็กว่าเขาทำ�อะไรหลายๆ อย่างได้ ในฐานะคนคนหนึง่

ส่ ว นการปฏิ สั ม พั น ธ์ โ ดยมี เ งื่ อ นไขกลั บ พิ จ ารณาจาก
พฤติกรรมเพียงอย่างเดียว จึงไม่ค�ำ นึงว่าเด็กแสดงพฤติกรรมอย่าง

นั้นเพราะเหตุใด และตัดสินพฤติกรรมนั้นว่าไม่ดีโดยผิวเผิน หาก
ไม่ตรงตามที่ผู้ใหญ่คาดหวังก็จะถูกทำ�โทษ
เหตุผลทีพ
่ อ่ แม่ใช้วธิ ดี งั กล่าวเป็นเพราะมีมมุ มองต่อความคิด
ของเด็กในเชิงต่อต้าน เช่น “ลูกยังไม่รู้เรื่อง ต้องให้พ่อแม่ตัดสินใจ”
หรือ “ยังเชื่อถือลูกไม่ได้”
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ความรักที่มอบให้ลูกคือ
“ของขวัญที่ ไม่หวังสิ่งตอบแทน”
ข้อแตกต่างทีส่ �ำ คัญอีกอย่างคือ ผูใ้ หญ่มองว่าความรักของ

พ่อแม่คืออะไร

ความรั ก ของพ่ อ แม่ คื อ “ของขวั ญ ที่ ไ ม่ ห วั ง สิ่ ง ตอบแทน”
สำ�หรับการปฏิสัมพันธ์โดยไร้เงื่อนไข  แต่การปฏิสัมพันธ์โดยมี
เงื่อนไขนั้นถือว่าความรักของพ่อแม่คือ “สิ่งที่ลูกต้องแลกมาด้วย
การทำ�ดี”  ฉะนัน้ ถ้าลูกเป็นเด็กดี พ่อแม่กจ็ ะรัก ถ้าลูกเป็นเด็กไม่ดี
พ่อแม่ก็จะทำ�โทษโดยไม่ ให้ความรัก [*2]
“ถ้าเรายึดติดกับพฤติกรรมเปลือกนอก จะทำ�ให้ลืม
มองตัวตนของเด็กและเผลอตัดสินเขาจากการชมเชยหรือ
ทำ�โทษ  แต่ถา้ เรามองให้มากกว่าพฤติกรรมของเด็ก จะเห็น
ว่ามนุษย์ตัวน้อยๆ คนหนึ่งต้องการความช่วยเหลือจากเรา”
รีเบกกา อีนส์ [*3]
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02

ข้อเสียที่น่ากังวลของ
“การเลี้ยงดูโดยมีเงื่อนไข”

การเลี้ยงดูโดยมีเงื่อนไขมีข้อเสีย 4 ข้อ ดังนี้

1 | มีผลในการสั่งสอนแค่ระยะสั้นๆ
2 | นับถือตัวเองอย่างมีเงื่อนไข
3 | ทำ�ให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกแย่ลง
4 | สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้
➀ มีผลในการสั่งสอนแค่ระยะสั้น ๆ
ถ้าเลี้ยงดูโดยมีเงื่อนไข ลูกจะเชื่อฟังพ่อแม่เป็นอย่างดีแค่ใน
ระยะสั้นๆ [*1]
เด็กๆ ควบคุมพฤติกรรมของตัวเองเพราะพวกเขามีความ
กลัวและความกดดันว่าถ้าไม่ท�ำ ตามใจพ่อแม่ ตนก็จะไม่ได้รบั ความ
รัก หรือคิดว่าถ้าทำ�ตามที่พ่อแม่ต้องการแล้วก็จะได้รับการยอมรับ
แต่วิธีนี้ทำ�ให้ลูกประพฤติตัวดีตามเงื่อนไขของพ่อแม่แค่

ระยะหนึง่ เท่านัน้ เพราะเขาไม่ได้อยากทำ�ความดีเพือ่ ใครสักคน
จากใจจริง และอาจกลายเป็นคนที่ทำ�อะไรตามอำ�เภอใจได้
20
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➁ นับถือตัวเองอย่างมีเงื่อนไข
แม้การเลีย้ งดูโดยมีเงือ่ นไขจะได้ผลภายในช่วงเวลาสัน้ ๆ แต่
สิ่งที่ต้องสูญเสียไปนั้นใหญ่หลวงมาก  เด็กที่เติบโตมาโดยไม่ได้รับ
ความรักอย่างไร้เงื่อนไขมักประเมินคุณค่าของตัวเองโดยอาศัย

การรับรูจ้ ากปัจจัยภายนอก (เช่น คำ�ชมจากคนรอบข้าง รางวัล
ที่เป็นวัตถุ) หลายคนมีความนับถือตัวเองอย่างมีเงื่อนไข [*4]

ตัวอย่างเช่น คิดว่าตัวเองมีความสามารถก็ต่อเมื่อเจ้านาย
หรือเพื่อนร่วมงานชมว่า “ทำ�งานได้ดีมาก” เท่านั้น หรือมักขาด
ความมั่นใจหากคนรอบข้างไม่ชมว่า “เยี่ยมมาก”
➂ ทำ�ให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกแย่ลง

เด็กที่ถูกเลี้ยงดูมาโดยมีเงื่อนไขมักรู้สึกว่าถูกพ่อแม่ปฏิเสธ
ส่งผลให้เขารู้สึกสับสนและทำ�ให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก
แย่ลงได้ [*1]
แม้พอ่ แม่อยากดูแลและให้ความสำ�คัญแก่ลกู อย่างไร้เงือ่ นไข
แต่หลายคนกลับพบว่าลูกไม่ได้รับรู้เช่นนั้น
สิ่ ง สำ � คั ญ จึ ง ไม่ ใช่ ก ารที่ พ่ อ แม่ ห รื อ ผู้ ใ หญ่ พึ ง พอใจว่ า

“ตัวเองได้มอบความรักแก่เด็กอย่างไร้เงือ่ นไข” แล้ว แต่เป็นการ
ให้ความสนใจว่าเด็กรับรู้ความรักของผู้ใหญ่อย่างไรต่างหาก
21
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หากในอนาคตมีคนถามลูกของคุณว่า “เวลาที่ความคิดเห็น
ไม่ตรงกันหรือขัดแย้งกับพ่อแม่ หนูรู้สึกว่าพ่อแม่รักหนูไหม” คุณ
อยากให้ลูกตอบว่าอย่างไรหรือคะ
➃ สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้
จากการศึกษาพบว่ามีความเป็นไปได้สูงที่การเลี้ยงดูโดยมี
เงื่อนไขจะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น [*1]
เมื่อเด็กที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างมีเงื่อนไขเติบโตไปเป็นพ่ อแม่
แม้ตวั เองรูว้ า่ สิง่ ทีเ่ คยได้รบั ส่งผลในทางลบ แต่หลายคนก็ยงั ใช้วธิ ี

เดียวกันนั้นกับลูก

พ่อแม่ที่ได้รับการปลูกฝังด้วยวิธีเลี้ยงดูดังกล่าวมักใช้ความ
รักเป็นเครื่องมือควบคุมผู้อ่นื โดยไม่ร้ตู ัวและถอนตัวจากการกระทำ�
เช่นนั้นได้ยาก
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03

เงื่อนไข 5 ข้อสำ�หรับ
“การเลี้ยงดูโดยไร้เงื่อนไข”

เราจะเปลี่ยนจากการเลี้ยงดูโดยมีเงื่อนไขไปเป็นการเลี้ยงดู
โดยไร้เงื่อนไขได้อย่างไร
เรื่องสำ�คัญข้อหนึ่งคือ การเลี้ยงดูโดยไร้เงื่อนไขไม่ใช่การ

ปล่อยให้เด็กทำ�ตามอำ�เภอใจ และไม่ใช่การฟังเด็กทุกเรือ่ งโดย
ปราศจากเงื่อนไข

สิ่งสำ�คัญคือให้พ่อแม่หันหน้าเข้าหากัน คิดว่าการเลี้ยงดูนี้
ทำ�เพื่อใคร รับรู้ความรู้สึกของลูกแล้วอยู่เคียงข้างในฐานะผู้นำ�ที่
เชื่อมั่นในตัวเขา
การปฏิสัมพันธ์ โดยไร้เงื่อนไขมีหลักปฏิบัติอยู่ 5 ข้อ  ดังที่
กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าข้อที่ 1 คือ “ระมัดระวังวิธีชมเชยหรือตำ�หนิ”
อันเป็นหัวใจสำ�คัญ
ส่วนข้อที่ 2-5 คือ สิ่งที่พ่อแม่ควรคำ�นึงในการชมเชยหรือ
ตำ�หนิให้เหมาะสม  วิธีชมเชยหรือตำ�หนิที่เปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับว่า
คุณมีทัศนะต่อลูกอย่างไร และการคำ�นึงถึงระดับพัฒนาการของลูก
ว่าเขาต้องการอะไร
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หลักการ 5 ข้อของการปฏิสัมพันธ์ โดยไร้เงื่อนไข

1 | ระมัดระวังวิธีชมเชยหรือตำ�หนิ
2 | ทบทวนมุมมองความคิดที่ตนเองมีต่อเด็ก
3 | เป็นผู้นำ�ที่ดีให้เด็ก
4 | ทบทวนสิ่งที่ต้องการจากเด็ก
5 | มีเป้าหมายระยะยาวในการเลี้ยงดู
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