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ในระหว่างการสนทนาการโค้ ช เป็ นไปได้ ที่ผ้ รู ับการโค้ ช (โค้ ชชี่) อาจมีอารมณ์รุนแรงเกี่ยวกับประเด็นปั ญหาและ
สถานการณ์ที่ตนกาลังเผชิญอยู่ โค้ ชชี่อาจร้ องไห้ ออกมา โค้ ชที่มีเจตนารมณ์ที่ดีและจิตใจอ่อนไหว อาจมีอารมณ์ร่วม และ
รู้สึกเห็นอกเห็นใจโค้ ชชี่ จึงช่วยปลอบประโลมโค้ ชชี่ โดยหารู้ ไม่ว่า การทาเช่นนัน้ เป็ นการกระตุ้นให้ โค้ ชชี่ยิ่งมีอารมณ์ ใน
เรื่ องนันๆมากขึ
้
้น และจมลึกลงไปในเรื่ องนัน้ จนถอนตัวออกมาได้ ยาก
โค้ ชควรปฏิบัตติ นอย่ ำงไร เมื่อเผชิญกับสถำนกำรณ์ ลักษณะนี ้ ?
•

•

•

•

•

มีสติ นิ่ง วางจิตเป็ นกลาง ไม่ต้องมีอารมณ์ร่วม เพราะหากโค้ ชมีอารมณ์ร่วม สติย่อมไม่สมบูรณ์ จะไม่สามารถให้
ความช่วยเหลือ และเป็ นกระจกใสที่สะท้ อนภาพความจริ งให้ โค้ ชชี่เห็นได้ แต่กลับจะดึงโค้ ชชี่ ให้ จมดิ่งลงไปใน
เรื่ องราวนันยิ
้ ่งขึ ้น
บอกโค้ ชชี่ว่า ไม่เป็ นไร หากโค้ ชชี่ร้องไห้ ให้ โค้ ชส่งกระดาษทิชชู่ให้ แต่ไม่ต้อ งปลอบ หรื อแตะต้ องตัวโค้ ชชี่ ให้ นิ่ง
สงบรับฟั ง สักพัก โค้ ชชี่จะค่อยๆควบคุมสติได้
เมื่อโค้ ชชี่เริ่ มตังสติ
้ ได้ โค้ ชสามารถชมและสะท้ อนจุดแข็งของโค้ ชชี่จากสิ่งที่โค้ ชชี่พดู ออกมา โดยกล่าวขออนุญาต
แชร์ สิ่งที่ตนเองสัมผัสรับรู้ ได้ เกี่ยวกับโค้ ชชี่เช่น “ดิฉันสัมผัสได้ ถึงควำมเป็ นนั กสู้ในตัวคุณ” “องค์ กรของคุณ
โชคดีท่ ีได้ คุณมำทำงำนด้ วย” “ดูเหมือน ท่ ำมกลำงควำมท้ ำทำย คุณได้ ชิมควำมสำเร็ จระหว่ ำงทำงมำไม่
น้ อย” การชมและสะท้ อนจุดแข็งในจังหวะนี ้จะช่วยให้ โค้ ชชี่มองเห็นคุณค่าของตน เป็ นการปลุกโค้ ชชี่ให้ ตื่น ช่วยให้
เขามองสถานการณ์และตนเองในอีกแง่มมุ หนึง่ และตระหนักว่าสถานการณ์อาจไม่ได้ เลวร้ ายอย่างที่คิด
โค้ ชแสดงความเข้ าอกเข้ าใจ แต่ไม่จาเป็ นต้ องเห็นอกเห็นใจ โค้ ชพึงสร้ างความสัมพันธ์ ที่แข็งแกร่งในกระบวนการ
โค้ ช แต่ต้องระมัดระวังที่จะไม่ให้ จิตใจของตนขาดความเป็ นกลาง มีอคติ เอนเอียงไปเข้ าข้ างโค้ ชชี่ พึงทาตนเป็ น
กัลยาณมิตรที่ช่วยให้ โค้ ชชี่ตระหนักรู้ ความจริ งด้ วยมุมมองที่ปราศจากอคติ แยกแยะข้ อเท็จจริ งออกจากความ
คิดเห็น อารมณ์ ความรู้ สกึ ได้ อย่างชัดเจนตัวอย่างประโยคคาพูดเพื่อแสดงความเข้ าอกเข้ าใจ เช่น “ดิฉันพอจะ
มองออกว่ ำคุณ กำลังเผชิญกับสถำนกำรณ์ ท่ ีท้ำทำยไม่ น้อยเลย” “ดิฉันเข้ ำใจดีค่ะว่ ำทำไมคุ ณถึงรู้ สึก
กดดัน เมื่อต้ องถูกจับตำมองจำกทุกฝ่ ำย”
หลังจากโค้ ชชี่เริ่ มตังสติ
้ ได้ และสงบลง ให้ กล่าวสอบถามและขออนุญาตโค้ ชชี่ว่า โค้ ชชี่มีความประสงค์ที่จะรับการ
โค้ ชต่อหรื อไม่ หรื ออยากพักก่อน หากโค้ ชชี่ยินดีที่จะให้ ดาเนินการโค้ ชต่อ โค้ ชควรสอบถามความรู้สกึ และอารมณ์
ณ ปั จจุบนั ของโค้ ชชี่ เช่น “ตอนนี ้ รู้สึกอย่ ำงไรบ้ ำง?” “ตอนนี ้ มีอำรมณ์ อย่ ำงไร ลองระบุเป็ นคำ เช่ น กลัว
โกรธ กังวล?” การระบุอารมณ์ออกมาเป็ นคาๆจะช่วยให้ โค้ ชชี่ตกผลึกอารมณ์ ตระหนักรู้ในอารมณ์ ความรู้ สกึ ที่

•

แท้ จริ งที่วิ่งวนอยู่ภายในตน เรี ยกว่าการ ‘ติดฉลากอารมณ์ ’อารมณ์ที่ได้ รับการติดฉลาก มักมีอิทธิพลลดลง สร้ าง
การตระหนักรู้แก่โค้ ชชี่เมื่อโค้ ชรับรู้อารมณ์ ณ ปั จจุบนั ย่อมสามารถตอบสนองได้ อย่างเหมาะสม
ระหว่างการสนทนาการโค้ ช หมัน่ ชม สะท้ อนจุดแข็ง ศักยภาพเป็ นระยะ เพื่ อทาให้ โค้ ชชี่ร้ ู สกึ เคารพ และมัน่ ใจใน
ตนเองเพิ่มขึ ้น

หวังว่าบทความนี ้จะเป็ นประโยชน์ตอ่ โค้ ชทุกท่าน การให้ ความช่วยเหลือผู้อื่นให้ สามารถปลดล็อกตนเองออกจาก
ปั ญหาหรื อสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ ผู้ให้ ความช่วยเหลือต้ องไม่ไปติดกับดักอารมณ์หรื อดาดิง่ ลงไปในสถานการณ์ร่วมกัน
กับเขา เปรี ยบเสมือน นักเดินทางสองคน คนหนึง่ ตกลงไปในบ่อโคลน อีกคนต้ องไม่ตกลงไปด้ วย เพือ่ หาทางช่วยอีกคนให้
สามารถขึ ้นมาจากบ่อโคลนนันได้
้

