
             เส้นแบ่งระหว่างการปกป้องตัวเองกับ 
  การท าร้ายร่างกายผู้อื่น 

 

แม่พร้อมก ำลังไม่แน่ใจว่ำจะสอนพร้อมยังไงดีในเรื่องกำรที่เค้ำตอบโต้เพ่ือนที่มำรังแกเค้ำก่อน 
เช่น เพ่ือนมำตีเค้ำ แล้วเค้ำก็ตีกลับ จนเพื่อนร้องไห้ (เค้ำพูดบอกเล่ำได้ในอำรมณ์โกรธที่ลดลงบ้ำงแล้ว 
เช่น พอถำมเค้ำเพ่ือสะท้อนอำรมณ์เค้ำบอกเล่ำได้ว่ำโกรธเพ่ือนเพรำะเรื่องอะไร ตีเพ่ือนเพรำะเพ่ือน
เพ่ือนมำตีก่อน เค้ำปกป้องตัวเอง)  

คุณแม่ขอค ำแนะน ำจำกคุณหมอกิ่งหน่อยค่ะ เพรำะคุณแม่อยำกให้เค้ำปกป้องตนเองได้ แต่ก็ไม่
แน่ใจว่ำแค่ไหนถึงจะพอดี และสอนอย่ำงไรดี  

เมื่อพร้อมตีเพ่ือน (ที่มำตีเค้ำก่อน) พอเพ่ือนร้องไห้ คุณครูจะทรำบเหตกำร์ในข้ันตอนนี้ และ
พร้อมจะถูกเรียกไปตักเตือนว่ำต้องไม่ท ำร้ำยเพ่ือน และต้องดูแลเพื่อน พอคุณแม่สะท้อนอำรมณ์กับเค้ำ
เวลำเค้ำกลับมำบ้ำน เค้ำจะพูดว่ำ "ก็เอมำตีพร้อมก่อน พร้อมเลยตีหัวเลย แต่พร้อมบอกเอแล้วครับว่ำ 
จะดูแลเอ คุณแม่อย่ำหักดำวพร้อมนะครับ" 

ขอค ำแนะน ำด้วยค่ะ 

 โดย    แม่พร้อม   เมื่อ 2009/ 7/ 7  

                      
ตอบ   

กติกำของเรำคือ ห้ำมท ำร้ำยร่ำงกำยและท ำลำยข้ำวของ ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะเหตุใด จะเป็นกำร
ป้องกันตัวหรือเปล่ำ ท ำร้ำยก็คือท ำร้ำยค่ะ  

กำรที่ถูกกระท ำก่อน ไม่ใช่เหตุผลที่จะท ำให้กำรโต้ตอบด้วยกำรท ำร้ำยร่ำงกำย กลำยเป็นสิ่งที่
ถูกต้องไปได้  

กำรโต้ตอบด้วยกำรกระท ำยังคงเป็นข้อห้ำมค่ะ กำรท ำงำนสะท้อนอำรมณ์ "ก่อน" ที่จะถึงจุดลง
มือ (พร้อมด้วยน้ ำเสียง สีหน้ำ ท่ำทำงที่บอกว่ำเข้ำใจอำรมณ์ของลูก) กำรตรึงยึดเด็ก ระหว่ำงกำรลงมือ 
(พร้อมด้วยน้ ำเสียง สีหน้ำ ท่ำทำงท่ีจะช่วยลด “อุณหภูมิ” ที่ก ำลังปรี๊ด) และกำรพูดคุยกันเพื่อช่วยกัน 
"ระดมควำมคิด" หำทำงเลือกที่ดีกว่ำ ภำยหลังเหตุกำณณ์ เป็นสิ่งที่จ ำเป็นค่ะ  

โกรธ ก็โกรธได ้อยำกโต้ตอบ ก็อยำกได้ "อยำก" ได้ แต่ "ลงมือ" ท ำไม่ได ้ลงมือไปแล้ว แม่ก็
เข้ำใจลูกว่ำมันยำกท่ีจะควบคุมตัวเอง แต่แม่ควรจะสื่อถึงลูกว่ำ แต่ถงึแม่จะเข้ำใจ แม่ก็จ ำเป็นต้องท ำ
โทษ เพรำะว่ำแม่ต้อง "ช่วย" ลูกค่ะ  

แหม... ก ำลังโกรธ อยำกจะ "ซัดคืนสักเปรี้ยง" แค่ควบคุมมือตัวเองได้ก็เก่งแล้วล่ะค่ะ อย่ำให้
ต้องถึงกับมีเมตตำกรุณำกับคู่กรณีเลยนะคะ คุณครูคงหวังมำกไป ยังไม่ถึงเวลำค่ะ 

ส่วนค ำถำมท่ีว่ำจะสอนยังไงดี นั้น  แม่พร้อมจะเห็นว่ำ ดิฉันไม่ได้ตอบว่ำจะ "สอน" อย่ำงไร มี
แต่จะช่วยให้เขำคิดถึงควำมรู้สึกของตัวเอง และคิดหำทำงเลือกด้วยตัวของเขำเอง 

แม่พร้อมเผลอเล็คเช่อร์อีกหรือเปล่ำคะ  



เท่ำท่ีเคยเห็นกำรแสดงควำมโกรธของพร้อมเขำมีตั้งแต่โกรธจัด หรือยัง "กรุ่น" อยู่ และอย่ำง
หลังนี่ ถ้ำยังไม่ได้เอำคืน เขำจะยังไม่หยุด ดังนั้น ถ้ำแม่พร้อมเจออย่ำงหลังนี่ กำรท ำงำนอำรมณ์ต้องท ำ
กันครั้งละนำน ๆ และท ำไปเรื่อย ๆ ค่ะ  

เช่น “ตอนนี้โกรธแค่ไหนแล้ว” “ต้องท ำอย่ำงไร จึงจะหำยโกรธ” “ถ้ำไม่ได้ตีคืน คิดว่ำจะหำย
โกรธได้ไหม” “ใช้วิธีอ่ืนดีไหม” “จะฟ้องครูหรือจะฟ้องแม่เพ่ือนล่ะ” “ถ้ำแม่เพ่ือนยังไม่มำรับ ตอนนี้
พร้อมจะท ำอย่ำงไร” “ถ้ำฟ้องแล้ว แม่เขำไม่ท ำโทษเพ่ือน พร้อมจะว่ำอย่ำงไร พอทนไหวไหม” “จะให้
แม่ช่วยอย่ำงไรดี” “เอำล่ะ แม่อยู่ช่วยพร้อมนะ มือพร้อมอยำกตีแค่ไหนแล้ว เอำใจควบคุมมือไว้นะ” 
“คุมไม่ได้ จะท ำยังไงดี” ฯลฯ  

ในช่วงที่เรำตรึงอำรมณ์เขำไว้โดยไม่เบี่ยงเบนนี้ จะเป็นช่วงเวลำส ำหรับ "กำรคิดถึงควำมรู้สึก
ของตัวเอง และหำทำงออกท่ีเหมำะสม” ค่ะ  

อย่ำลืมกิจกรรม กำรเล่นเพื่อฝึกปรับควำมเร็วและควำมแรงของระบบสั่งกำรที่เคยแนะน ำให้  

 โดย   กิ่งแก้ว   เมื่อ 07/07/2009  

 
  

 

ขอบคุณมำกเลยค่ะ เรียกสติกลับมำได้อีกครั้งหลังจำกว้ำวุ่นใจกับเรื่องนี้มำหลำยวัน ต้องบอก
ตัวเองว่ำอย่ำใจร้อนใช่ไหมคะ เรื่องสะท้อนอำรมณ์ พูดคุยท ำตลอดค่ะ แต่บำงทีมันไม่ทันใจ(แม่) บำงที
เผลอเลคเชอร์จริง ๆ ค่ะ (เผลอใส่ผลลัพธ์ที่อยำกได้ เช่น บอกลูกว่ำตีเพ่ือนไม่ได้ เพ่ือนเค้ำเจ็บ ไม่ดี 
ฯลฯ) 

แหมท ำไมฟลอไทม์มันไม่เข้ำกระแสเลือดซะทีนะ ท ำมำจนป่ำนนี้แล้วก็รั่วบ่อยค่ะ 

 โดย   แม่พร้อม   เมื่อ 07/07/2009  

 

                       
 

 

ความเห็นเพิ่มเติม 

เมื่อไรก็ตำม ที่ "อยู่ดี ๆ" เด็กของเรำก็มีอำรมณ์ขึ้นลงรำวพำยุ บอกให้รู้ค่ะว่ำ "ข้ำงใน" ของเขำ
ไม่สงบ อำจจะเป็นควำมกลัวหรือกังวลใจ ที่เขำคลี่คลำยให้ตัวเองไม่ได้ อำจเป็นหงุดหงิดขุ่นมัว แบบที่
เขำไม่รู้ตัว เรำก็ท ำงำนอำรมณ์ไป โดยหวังผลระยะยำวว่ำ วันหนึ่งเขำจะมีกระบวนกำรคิดถึงอำรมณ์
ควำมรู้สึก เพ่ือท ำควำมเข้ำใจ คลี่คลำยให้กระจ่ำง และหำทำงเลือกที่เหมำะสมในแต่ละสถำนกำรณ์ 
ด้วยตัวของเขำเอง   



เพียงแต่ในวันนี้ เรำต้องเห็น "โอกำส" ใน "วิกฤต" รู้จักหยิบฉวยแบบฝึกหัดที่ผ่ำนเข้ำมำ "ฟรีๆ" 
ถึงแม้ว่ำบำงครั้ง เรำจะรู้สึกว่ำ "แหม แบบฝึกหัดนี้ ตอนแม่ว่ำง ๆ อำรมณ์ดี ๆ ก็ไม่รู้จักมำ แต่กลับมำ
ตอนแม่ก ำลังยุ่ง ๆ เหนื่อย ๆ"  

แหม ของฟรี บำงครั้งก็เลือกไม่ได้หรอกค่ะ ใจเย็น ๆ ท ำไปเรื่อย ๆ พำลูกก้ำวไปได้ตั้งไกลจำก
จุดเริ่มต้นกำรเดินทำงแล้วนะคะ  

 โดย   กิ่งแก้ว   เมื่อ 10/07/2009  

   
 
 

ความเห็นเพิ่มเติม   

อำเล้งก็เจอปัญหำเดียวกับน้องพร้อมเลยค่ะ  

วันหนึ่งคุณครูประจ ำชั้นเรียกแม่กิมไปพบ แล้วบอกว่ำ อำเล้งท ำร้ำยเพื่อน ให้ช่วยเตือนด้วย
เพรำะมันอันตรำย มีรอยแผลที่หน้ำเพื่อนด้วย แม่กิมเลยถำมครูว่ำ เรื่องรำวเป็นอย่ำงไร ?  ได้สอบถำม
เด็กบ้ำงรึเปล่ำ ปกติเล้งไม่ใช่เด็กเช่นนั้น  
  ค ำตอบที่ได้คือ เล้งเอำดินสอไปจิ้มเพื่อน มีแผลเล็กๆ ที่แขนและใบหน้ำ ครูได้ตักเตือนและแยก
ที่นั่งกันแล้ว โดยไม่ทรำบสำเหตุของกำรกระท ำ เป็นอันว่ำ “เล้งท ำผิด คุณแม่ช่วยกลับไปสั่งสอนด้วย” 

กลับมำบ้ำน แม่ถำมเล้งว่ำเกิดอะไรขึ้น 

เล้ง : “ก็เพ่ือนเค้ำเอำดินสอมำจิ้มมือเล้งก่อน เล้งเจ็บ เล้งก็เลยจิ้มคืน เค้ำจิ้มเล้งก่อนจริงๆ นะแม่” 

แม่กิมพยำยำมท ำงำนสะท้อนอำรมณ์ ถำมควำมรู้สึก แล้วช่วยกันระดมควำมคิด แต่เพรำะแม่
กิมใจร้อน ค ำตอบไม่ได้ดั่งใจ ท ำยังไงเล้งก็ไม่ผ่ำนซะที เลยสอนไปว่ำ 

แม่กิม : “ท ำร้ำยเพื่อนไม่ได้ ถ้ำเพ่ือนท ำก่อน ก็ให้ไปบอกครู ครูจะจัดกำรให้” หลำยวันผ่ำนไป 

แม่กิม : “วันนี้ที่รร.เป็นยังไงบ้ำง”  

เล้ง : “เล้งรู้สึกเศร้ำมำกเลย ไม่มีควำมสุขเลย” 

แม่กิม : “ท ำไมหล่ะลูก”  

เล้ง : “เล้งโดนเพื่อนชกหน้ำ มึนมำก ครูก็ไม่อยู่ เล้งไม่ได้ท ำอะไรเลย จู่ ๆ ก็มำท ำเล้ง” 

ปรำกฏว่ำ เล้งถูกเพ่ือนเกเรที่ร.ร.ชกหน้ำ แต่ไม่รู้จะท ำยังไง นี่คือ ผลลัพธ์ที่แม่สอนสูตรส ำเร็จ 
แม่เลคเช่อร์ เหมือนง่ำย แต่ไม่ง่ำยเลย  

ระดมควำมคิด แล้วตกผลึกควำมคิดด้วยตัวเอง จะพยำยำมเหมือนกันค่ะ 

 

 โดย   แม่กิม   เมื่อ 23/07/2009  

                        
 



ความเห็น   

ก็คงไม่มีค ำแนะน ำเพ่ิมเติม เพรำะดูเหมือนว่ำคุณแม่กิมเข้ำใจแล้ว เพียงแต่อยำกยืนยันว่ำ "กำร
ระดมควำมคิด" ได้ผลดีและยั่งยืน เพียงแต่ว่ำต้องให้เวลำหน่อย เขำจะคิดไปได้อีกไกล  

ได้...แม้กระท่ังว่ำ เมื่อไรควรฟ้อง เมื่อไรไม่ควรฟ้อง ฟ้องมำกไป จะเกิดอะไรขึ้น เวลำฟ้อง แล้ว
ไม่มีพยำยำน จะเป็นอย่ำงไร ถ้ำมี จะเป็นอย่ำงไร  

เอำใจช่วยค่ะ ด่ำนเด็กเกเรไม่ง่ำยนะคะ แต่ถ้ำท ำได้ คุณแม่คงวำงใจได้นำน.... 

เด็ก ๆ เกเรกันซึ่งหน้ำ ผู้ใหญ่เกเรกันแนบเนียนกว่ำมำก  

ขอให้ถือว่ำเหตุกำรณ์ครั้งนี้เป็นแบบฝึกหัดค่ะ เอำใจช่วยค่ะ 

โดย   กิ่งแก้ว   เมื่อ 24/07/2009  

                       
  

 


