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พอแมหลายคูเลีย้งลกูแบบสบายๆ เบาใจ ไรอปุสรรคทีท่าํใหตองหลัง่นํา้ตา แลว
ลูกก็เติบโตมาแบบมีฟงกชันเต็มพิกัด มีความสุข สนุกกับชีวิต สุขภาพจิตดี
รูถูกรูผิด  คิดเปน  ทําเปน  เลือกเปน  เชื่อมั่น  อารมณสมดุล  เคารพตน  เคารพ
ผูอื่น ยืนหยัดในหลักการท่ีถูกตอง แกปญหาเฉพาะหนาไดดี เอาตัวรอดไดใน
ทุกสถานการณ

หากใครสงสัยวาพอแมเหลาน้ันทําไดอยางไร ไมยากครับ แคใชหลักการเลี้ยง
ลูกที่นําเสนอไวเปนกฎกติกาในหนังสือเลมนี้ คุณก็จะกลายเปนพอแมระดับ
เหรียญทองที่เลี้ยงลูกไดดีเลิศยอดเยี่ยมอยางที่ตองการ 

เน้ือหาในเลมไมเพียงแตจะทําใหลูกเปนเด็กที่เติบโตอยางมีคุณภาพเทานั้น แต
ยงัชวยใหคณุเปนพอแมทีไ่มรงัแกลกู เบาแรงในการเลีย้งด ู และเตรยีมเปดประตู
แหงความสําเร็จรอไวในอนาคตไดเลย

ยิ่งคุณเปนพอแมที่ทําตามกฎไดมากเทาไร ความช่ืนใจจากการเห็นลูกเติบโต
อยางมีศักยภาพก็จะมากขึ้นเทานั้น
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บางทีคนเราก็ได้เป็นพ่อแม่ชนิดปุบปับแบบไม่ทันได้เตรียมเนื้อ 
เตรียมตัว นั่นก็เพราะการมีลูกคือบททดสอบธาตุทรหด ความกล้า ความกลัว 
สภาวะอารมณ ์ไปจนถงึเรือ่งสขุภาพจติของเรา เราเริม่กลวัตัง้แตว่า่จะเปลีย่น
ผ้าอ้อมลูกอย่างไร จะอาบน้ำาลูกแบบไหนไม่ให้เขาสำาลัก แต่พอผ่านเรื่องพวก
นี้ไปได้สักพัก ก็จะรู้ตัวว่านี่คือการผจญภัยระดับประถมเท่านั้น เพราะเมื่อเรา
แก้โจทย์เร่ืองการเลี้ยงเด็กอ่อนไปได้ดีระดับหนึ่งแล้ว ยังไม่ทันหายเหนื่อย 
พวกเขาก็จะเติบโตไปเป็นเด็กอีกวัยหนึ่ง ที่มีโจทย์ใหม่ให้เราได้ตามแก้อีก 
วงจรนี้จะเริ่มตั้งแต่วัยเตาะแตะ ตั้งไข่ ไปโรงเรียน คบเพื่อนสาวเพื่อนชาย 
หัดขับรถ ไปจนกระทั่งทำางานมีครอบครัว 

เอาเป็นว่าคุณเหนื่อยแบบไม่ได้หยุดได้หย่อนกันเลยทีเดียว แต่โชคดี
อยูอ่ยา่งทีผ่ลตอบแทนแหง่ความเหนือ่ยนัน้ยิง่ใหญแ่ละนา่ชืน่ใจ เอาแคค่วาม
สนุกจากการเลี้ยงลูก การได้โอบกอดหรือได้ใกล้ชิดก็เป็นรางวัลที่คุ้มค่าแล้ว 
แต่ถ้าคุณโชคดีมากกว่านั้นอีกหน่อย คุณก็จะได้คำาขอบคุณจากลูกๆ ใน
บ้ันปลาย แลว้อกีอยา่งหนึง่ทีค่ณุจะไดรั้บกค็อื ความสขุใจจากการที่ไดเ้หน็ลกูๆ 
โตขึ้นเป็นคนที่คุณภาคภูมิใจได้

แต่กว่าจะถึงวันนั้น ก็ต้องเหนื่อยกันเยอะครับ ทั้งอึดอัด กังวลใจ 
สับสนงุนงง ต้องค้นหาว่าตัวเองควรจะพูดจะทำาอย่างไรให้สมกับความเป็น 
พอ่แม่เพือ่ทีล่กูจะไดเ้ตบิโตขึน้มาอยา่งมคีวามสขุ เปน็ผู้ ใหญท่ีส่มบรูณท์ัง้กาย
และใจ แล้วทั้งหมดที่ผมว่ามาก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้ละครับ



6 สอนลูกให้ชนะ

ผมอยากจะบอกวา่มคีนเปน็พอ่เปน็แมม่ากอ่นหนา้เรานบัลา้นๆ คนเลย
ทีเดียว ดังนั้น เส้นทางที่คุณกำาลังเหยียบย่างอยู่นี้ จึงมีคนเดินมาเป็นเทือก
แล้วครับ บรรดาพ่อแม่ทั้งหลายในอดีตต่างก็ลองผิดลองถูกมานักต่อนัก เพื่อ
ค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการเลี้ยงลูก ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังต่อไป

ผมเองก็ผา่นวฏัจกัรของการเปน็พอ่แมม่าแลว้ถงึสองรุน่ดว้ยกนั เพราะ
ในช่วงเกือบ 30 ปีมานี้ ลูกผมสองคนได้แยกเรือนออกไปมีครอบครัว ซึ่ง
หมายความว่าผมมีโอกาสผิดพลาดหรือมีบทเรียนในประเด็นพื้นฐานแห่งการ
เป็นพ่อแม่อยู่หลายข้อเหมือนกัน แต่ในขณะเดียวกัน ผมก็ได้เรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
จากครอบครวัของคนอืน่อยูไ่มน่อ้ย ไมว่า่จะเปน็ครอบครวัเพือ่นหรอืเพือ่นบา้น 
ผมถือว่านี่เป็นงานวิจัยที่น่าตื่นตาตื่นใจชนิดไม่รู้จบเลยครับ

มีพ่อแม่บางรายที่ดูเหมือนว่าเกิดมาพร้อมกับสัญชาตญาณในการแก้
ปญัหา แม้อาจจะมพีลาดบา้งในบางเรือ่ง แตใ่นยามทีต่อ้งรบัมอืกบัปญัหาบาง
อยา่ง กถ็อืวา่เขา้ขัน้อจัฉริยะเลยทเีดยีว ถา้คณุไดเ้คยศกึษาวจิยัสิง่มชีวีติทีเ่รยีก
ว่าคุณพ่อคุณแม่มานานระดับหนึ่งเหมือนกับที่ผมทำา คุณก็จะจับจุดได้หลาย
อย่าง ทั้งแม่ไม้ ลูกไม้ กลเม็ดเด็ดพราย หรือพฤติกรรมหลักๆ ที่จะช่วยปั้นลูก
ของเราให้ออกมาดีที่สุด หรือแม้กระทั่งการปรับใช้เทคนิคให้เหมาะกับนิสัย
ใจคอของเด็กแต่ละคน 

หนังสือเล่มนี้จึงอุดมไปด้วยทัศนคติและหลักการต่างๆ ที่ผมได้กล่ัน
กรองออกมาเพือ่ใหพ้อ่แมไ่ด้ใชเ้ปน็เคร่ืองมอืนำาทางในชว่งเวลาแหง่ความยาก
ลำาบาก คณุจะไดก้ลายเปน็ปา๋ดนั เจด๊นัทีป่ลกุปัน้ลกูใหด้ไีดเ้ตม็ทีเ่ตม็ศกัยภาพ 
และยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ฉันพ่อแม่ลูกให้เหนียวแน่นไปตลอดชีวิตอีก
ด้วย

ผมไม่ได้ตั้งใจถึงขนาดที่จะให้หนังสือเล่มน้ีเป็นคัมภีร์ประกาศสัจธรรม
แตป่ระการใด แคอ่ยากใหเ้ปน็สิง่เตอืนใจพอ่แมม่ากกวา่ครบั เพราะในวถิแีหง่
การเป็นพ่อแม่นั้น มีเรื่องสามัญสำานึกพื้นๆ หลายอย่างมากเลยที่เราหลุดลืม
กนัไดง้า่ยๆ ยิง่ถา้ตอ้งรบัมอืกบัเดก็ 2 ขวบซึง่กำาลงัโกรธเกรีย้วอาละวาด หรอื
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วยัรุน่ทีค่ดิวา่ทกุสิง่ทกุอยา่งในโลกนี้ไมม่คีณุคา่อะไรตอ่ชวีติพวกเขาเลย แมจ้ะ
เห็นอยู่คาตาว่าสิ่งนั้นล้ำาเลิศเพียงใดก็ตาม แต่สุดท้ายแล้วก็หนีไม่พ้นคุณซึ่ง
เป็นพ่อแม่นั่นแหละครับ ที่ต้องมาแบกรับภารกิจสุดหินนี้ให้ลุล่วง

กฎต่างๆ ร้อยกว่าข้อในเล่ม ถ้ามองเผินๆ ก็ดูเหมือนจะเยอะแยะ แต่
อย่าลืมนะครับว่า คุณต้องเลี้ยงดูเขาแบบใกล้ชิดอย่างน้อยๆ ก็ไม่ต่ำากว่า 18 
ปี แล้วถ้าคุณมีลูกสองคนขึ้นไป ก็ต้องเลี้ยงกันยาวนานกว่านั้นอยู่แล้ว คุณมี
ภารกจิมากมายในชว่งวยัตา่งๆ ของพวกเขา ทัง้ใหน้ม เปลีย่นผา้ออ้ม หดัคลาน 
หัดเดินเตาะแตะ หัดพูด หัดอ่าน หัดเขียน หัดนับนิ้วคิดเลข พาไปโรงเรียน 
สอนเรือ่งการคบเพือ่น พอเขา้สูว่ยัรุ่น กต็อ้งหดัใหรู้เ้ทา่ทนัเรือ่งยาเสพตดิ เรือ่ง
การมีเพศสัมพันธ์ และอื่นๆ อีกสารพัด เอาเข้าจริง กฎ 109 ข้อนี่ยังไม่รู้ว่าจะ
พอหรือเปล่า

ใครเป็นพ่อแม่ได้ดีแค่ไหน ดูได้จากลูกเลยครับ (ยกเว้นเด็กที่กำาพร้า 
พ่อแม่แล้วไปอยู่ภายใต้การดูแลของคนอื่นตั้งแต่ยังเล็ก) ถ้าเด็กได้รับการ 
อบรมมาดีจากพ่อแม่ เมื่อเขาเติบโตไปมีชีวิตของตัวเอง เขาจะเป็นคนที่ดูแล
ตัวเองได้ดี สนุกกับชีวิต ให้ความสุขกับคนรอบตัวได้ ใส่ใจและมีเมตตา กล้า
ยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ มั่นใจในตัวเอง ทั้งหมดนี้ละครับที่จะเป็นข้อพิสูจน์
ว่าคุณเป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกถูกวิธีหรือเปล่า 

หลายปีที่ผ่านมาผมได้เรียนรู้แล้วว่า ถ้าอยากให้เด็กเติบโตขึ้นเป็น
ผู้ ใหญ่แบบไหนในอีก 18 ปีข้างหน้า ณ วันนี้เราจะเลี้ยงเขาอย่างไร คนที่ยัง
ไม่ได้มีสถานะเป็นพ่อแม่ จะไม่รู้เลยว่าภารกิจนี้มันยิ่งใหญ่มหาศาล ถึงขนาด
ว่าแจกแจงจาระไนกันไม่หมดง่ายๆ ความรับผิดชอบของพ่อแม่ไม่ได้มีแค่การ
เลี้ยงดูให้เขาเติบโตทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังต้องรับผิดชอบไปถึงความคิด
อ่าน ทัศนคติ อารมณ์ และมุมมองอีกด้วย ตัวตนของพ่อแม่จึงมีอิทธิพลต่อ
ลกูอย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด ้เชือ่ไหมวา่การพดูอะไรบางอยา่งกรอกหลูกูอยูท่กุเมือ่
เชื่อวัน จะส่งผลต่อตัวลูกอย่างคาดไม่ถึง เพราะมันสามารถทำาให้เด็กคนหนึ่ง
เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ ใหญ่ที่ประสาทเสีย หรือมีสุขภาพจิตแข็งแรงสมบูรณ์ได้
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แต่ถ้าคุณคิดใหม่เสียตั้งแต่วันนี้ โดยตั้งใจว่าเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบ 
คุณจะทำาตามคำาแนะนำาต่างๆ ที่ผมบอกไว้อย่างไม่มีข้อยกเว้น คุณก็จะกลาย
เป็นพอ่แม่ที่ไดแ้ก้ไขขอ้บกพรอ่งของตวัเองโดยอตัโนมตัแิลว้ (ถา้ทำาไดจ้รงิ จะ
มีประโยชน์ทั้งกับตัวคุณและลูกหลานมากครับ)

แม้ในโลกนี้จะมีวิธีการเลี้ยงลูกมากมายที่ทำาให้เขากลายเป็นเด็กที่ไม่
เอาไหน แตข่ณะเดยีวกนักม็วีธิกีารอกีมหาศาลทีจ่ะเลีย้งเดก็คนหนึง่ใหเ้ตบิโต
ไปเป็นผู้ ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งคุณจะได้เจอในหนังสือเล่มนี้ คุณสามารถนำา
หลักการกว้างๆ ที่ผมแนะนำาไปปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเองและลูกๆ ผมขอเน้น
ว่า “ปรับใช้” นะครับ เพราะถ้าคุณเอาไปใช้แบบทื่อๆ ตรงๆ ผลที่ได้ก็จะกลับ
ตรงข้ามเลย ลูกของคุณจะกลายเป็นคนอ่อนแอ ขี้แพ้ไปเลยครับ

มีพ่อแม่อยู่หลายบ้านครับที่เอากฎของผมไปตีความได้อย่างแตกฉาน 
สรา้งสรรค ์ไมเ่หมอืนใคร แลว้ผลที่ไดก้อ็อกมาดเีกนิคาด สว่นหนึง่กเ็พราะวา่
เขาเดนิตามเจตนารมณข์องกฎคอื ตอ้งไมท่ำาตามแบบเปะ๊ๆ เหมอืนเรยีงลำาดบั
ตวัอกัษร ตวัอย่างทีผ่มเคยพบมา เชน่ พอ่แมท่ี่ใหล้กูเรยีนหนงัสอืทีบ่า้น สรา้ง
หลักสูตรขึ้นมาเอง สอนให้ลูกเรียนรู้และทำาความเข้าใจกับชีวิตและสังคม 
ความเป็นไปในท้องถิ่นของตัวเอง ตลอดจนพ่อแม่ที่แน่ไม่แพ้ใครด้วยการส่ง
ลูกไปเข้าโรงเรียนประจำา ถ้าคุณเข้าใจกฎอย่างถ่องแท้เมื่อไร กระบวนการที่
เหลือก็จะตามมาเองครับ

โดยสว่นตวัแลว้ ผมไมก่ลา้รบัประกนัวา่จะมใีครใชก้ฎอยา่งถกูตอ้งตรง
จุดได้ทุกวันตลอด 18 ปีที่ต้องเลี้ยงดูลูกอย่างหนักหน่วง แต่เท่าที่ผมสังเกต
มาตลอด แม้แตพ่อ่แมท่ีจ่ดัวา่มฝีมีอืในการเลีย้งลกูระดบักรู ูก็ไมไ่ดเ้ปน็พอ่แม่
สมบรูณแ์บบชนดิไมข่าดตกบกพร่องนะครบั ตอ้งมเีรือ่งใดเรือ่งหนึง่ทีผ่ดิพลาด
อยู่เนืองๆ เพียงแต่เป็นเรื่องที่ไม่ได้ร้ายแรงมาก และไม่ผิดบ่อยๆ เท่านั้นเอง 
แต่ที่สำาคัญคือ บรรดาพ่อแม่เหล่านั้น จะรู้ตัวอยู่เสมอเวลาตัวเองทำาผิดพลาด 
แล้วเขาจะจดจำาข้อผิดพลาดนั้นไว้แก้ไขในคราวต่อไป ไม่ให้ผิดซ้ำาสอง เท่านี้
ละครับ ลูกๆ ของพวกเขาก็เติบโตขึ้นมาอย่างที่เรียกว่าใช้ได้เลยจริงๆ 
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อีกอย่างที่ผมจะบอกก็คือ (ฟังแล้วคงสบายใจขึ้นมาบ้าง) ไม่มีกฎข้อ
ไหนที่บีบคอให้คุณแปรงผมลูกด้วยความทะนุถนอมหรือต้องให้ลูกมีถุงเท้า
สะอาดใส่ทุกวัน แม้เรื่องเหล่านี้จะเป็นเรื่องดีที่ควรทำา แต่ผมก็เคยเห็นพ่อแม่
ที่ไม่ค่อยจะได้ใส่ใจกับผมเผ้าลูกมากนัก แถมถุงเท้าก็ไม่มีใส่อีกต่างหาก แต่
ฉลาดปราดเปรื่องพอที่จะเลี้ยงพวกเขาให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพได้

แกน่แทข้องกฎทัง้หมดในหนงัสอืเลม่นีก้ค็อื เรือ่งของทศันคต ิคา่นยิม 
และภาพลักษณ์ที่เด็กมีต่อตัวเอง ไม่ใช่เรื่องของถุงเท้าครับ กฎเหล่านี้จะช่วย
ให้คุณและลูกสนุกกับการใช้ชีวิตร่วมกัน สนุกกับการใช้ชีวิตของตัวเอง และ
ปฏบิตัติอ่คนอืน่ดว้ยความเคารพ กฎทัง้หมดเปน็หลกัการกวา้งๆ ที่ใครๆ กเ็อา
ไปประยุกต์ใช้ไดเ้ทา่กนั ไมว่า่จะเปน็ครอบครวัทัว่ไปทีป่ระกอบดว้ยพอ่ แม ่ลกู 
หรือครอบครัวสมัยใหม่ที่เป็นพ่อแม่ใบเลี้ยงเดี่ยว หรือพ่อแม่บุญธรรมก็ตาม

ผมไม่บังอาจกล่าวอ้างว่ามีกฎเพียง 109 ข้อเท่านั้นในปฐพีนี้ที่คุณต้อง
ปฏบิตัติามถ้าอยากใหล้กูเปน็คนมคีณุภาพ เพราะจรงิๆ แลว้ยงัมกีฎอกีมากมาย
ทีน่า่ศกึษาและนำาไปใช ้เพยีงแตใ่นเลม่นีผ้มคดัเอามาเฉพาะหวัใจหลกัๆ เทา่นัน้ 
แต่ยังไงผมก็ยังอยากได้ยินเสียงของคุณผู้อ่านนะครับ เพื่อจะได้รวบรวมขึ้น
เป็นกฎในอีกหมวดหมู่หนึ่งในอนาคตข้างหน้า คำาแนะนำาติชมของคุณจึงมี
ประโยชน์ ทัง้กบัตวัผมและบรรดาพอ่แมท่า่นอืน่ครบั ผมจะยนิดมีาก หากคณุ
ร่วมโพสต์กฎส่วนตัวลงในหน้าเฟซบุ๊กของผมที่ www.facebook.com/ 
richardtemplar

 ริชาร์ด เทมพลาร์
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คำ�นำ�ผู้เรียบเรียง

ว่ากันว่าเส้นทางแห่งการเป็นพ่อแม่นั้นแสนลำาบาก ต้องแลกมาด้วย
หยาดเหงื่อและน้ำาตา (ในบางที) จนหนุ่มสาวสมัยนี้ที่แต่งงานอยู่กินเป็น
ครอบครัว หวาดกลัวและหวั่นเกรงการมีลูก กลัวว่าตัวเองจะลำาบาก กลัวว่า
ลูกจะอยู่ยากบนโลกใบนี้  และที่กลัวมากกว่ากลัวก็คือ กลัวว่าตัวเองจะเลี้ยง
ลูกได้ไม่ดี 

จริงๆ แล้วการมีลูกถือเป็นกำาไรชีวิต เพราะลูกคือของขวัญอันวิเศษ 
แห่งความรักที่ผูกพันให้คนสองคนมาอยู่ด้วยกัน เมื่อคุณมีลูก ความทุ่มเทที่
คุณให้ คือการลงทุนให้ชีวิตน้อยๆ เติบโตขึ้นมาได้เต็มศักยภาพ

ถ้าคณุกำาลงัไมแ่นใ่จวา่อยากจะเพิม่สถานะพอ่แมใ่หก้บัตวัเองหรอืเปลา่ 
เพราะเหตผุลดา้นความกลวั ผมวา่อยา่กลวัเลยครบั รชิารด์ เทมพลาร ์จะชว่ย
เป็นพี่เลี้ยงให้คุณเอง จากกฎ 109 ข้อในเล่มนี้  จะทำาให้คุณรู้ว่าการเลี้ยงลูก
คือการสร้างความสุขให้ตัวเองในทุกๆ วัน

ถ้าคุณค่อยๆ อ่าน ค่อยๆ ทำาความเข้าใจ และปฏิบัติตาม แม้จะได้บ้าง
ไมไ่ดบ้า้ง แตผ่ลลพัธส์ดุท้ายอาจไมต่า่งกนัมาก ถา้คณุตัง้เปา้แคว่า่ลกูจะเตบิโต
เปน็คนดท่ีีมคีวามสขุ เปน็คนเก่งทีม่คีณุธรรม เปน็คนเอาตวัรอดที่ไมเ่อาเปรยีบ  
สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตแข็งแกร่ง

การที่คุณได้มีโอกาสเป็นพ่อแม่ ถือเป็นหนึ่งโอกาสทองของชีวิตครับ

สมิทธิ์ เอกโชติ
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กฎเพื่อการมี
สุขภาพจิต

ที่ดี  



ผมได้แบ่งกฎต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ออกเป็น 10 หมวดด้วยกัน 
หมวดแรกเป็นเรื่องของการรักษาสุขภาพจิตให้ดี ซึ่งสำาคัญมาก หากใคร
ทำาตามกฎในหมวดแรกนี้ ไม่ได้ กฎที่เหลืออีก 98 ข้อ ก็เป็นอันว่าไร้ 
ความหมาย

ถ้าคุณเป็นพ่อแม่มือใหม่ป้ายแดง หรือกำาลังจะขึ้นสเตตัสเป็น 
พ่อแม่กับเขาเป็นครั้งแรก ผมไม่อยากบอกเลยครับว่า การเอาตัวให้รอด
จากความโกรธ ถือเป็นงานหลักของการทำาหน้าที่พ่อแม่เลยก็ว่าได้ แถม
ยังต้องคอยคุมเชิงความโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงของตัวเองไปให้ตลอด 18 
ปีเป็นอย่างน้อย หรือจนกว่าลูกจะโตดูแลตัวเองได้ ยังดีที่ความโกรธ
เกรี้ยวขาดสตินี้จะมาเป็นพักๆ ไม่ได้มาตลอดเวลา แต่ยังไงก็ต้องคอย
จับตาดูให้ดีละครับ เพราะถึงแม้นานๆ จะแวะมาทีก็จริง แต่บอกได้เลย
วา่ถ้ามาเมือ่ไร พอ่แมม่อีนัตอ้งได้ใชว้ทิยายทุธข์ัน้สงูในการตอ่กรขบัไลก่นั
เลย ถือว่าท้าทายฝีมือพ่อแม่นักเล่นกฎอย่างเรามากครับ แล้วเท่าที่รู้มา 
ยังไม่มีพ่อแม่คนไหนรอดพ้นจากสถานการณ์นี้ ได้สักคน เรื่องของเรื่องก็
คือ ถ้าคุณสงบสติอารมณ์ให้เป็นปกติเอาไว้ได้ ชีวิตการเป็นพ่อแม่ก็จะ
สนุกขึ้นกว่าเดิมอีกมาก 

แล้วทำาไมผมถึงบอกว่าการมีสุขภาพจิตดีเป็นส่ิงสำาคัญสำาหรับคน
เป็นพ่อแม่ นั่นก็เพราะเด็กๆ ต้องการพ่อแม่ที่เข้าอกเข้าใจ อบอุ่น เป็นที่
พึ่งได้ในยามยาก การมีสุขภาพจิตดีจึงไม่ใช่ดีแค่ตัวคุณเท่านั้น แต่ยังส่ง
ต่อไปถึงลูกด้วย เรื่องพวกนี้ทำาได้ไม่ยากครับ แค่คุณใช้กฎจากหนังสือ
เล่มนี้สักสองสามข้ออย่างสม่ำาเสมอจนชินเท่านั้น คุณก็จะไม่หัวเสียจาก
อะไรง่ายๆ เรียกว่าใจเย็นขึ้นเยอะครับ
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กฎข้อที่ 1 

ปล่อยวาง ทำาใจสบายๆ

คุณเคยรู้จักใครที่เป็นซูเปอร์คุณพ่อคุณแม่บ้างไหมครับ คนที่ดูมี
พรสวรรค์ในการพูดและทำาให้ลูกๆ รู้สึกมีความสุข เกิดความมั่นใจ และมี
อารมณ์ที่มั่นคง คุณสงสัยหรือเปล่าครับว่าทำาไมบรรดาซูเปอร์คุณพ่อคุณแม่
ถึงเก่งกันขนาดนัน้ สว่นคนทีค่ณุคดิวา่เลีย้งเดก็ได้ไมเ่อาไหนเลยนัน้ นา่จะเปน็
เพราะอะไร

บรรดาสดุยอดคณุพอ่คณุแมท่ี่ผมรู้จกันัน้มคีวามเหมอืนกนัอยูอ่ยา่งหนึง่ 
นั่นคือ รู้จักปล่อยวาง ส่วนบรรดาพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกได้แย่ที่สุดนั้นก็เหมือนกัน
ตรงที ่เปน็คนขีก้งัวลเกนิเหต ุและไอท้ีก่งัวลอยูน่ัน้ก็ไมใ่ชก่งัวลวา่ตวัเองจะเปน็
พ่อแม่ที่ดีได้มากน้อยแค่ไหนหรอกนะครับ (ทั้งที่ควรจะเป็น) แต่กลับกังวลกับ
เรื่องไม่เป็นเรือ่ง ซึ่งความกังวลผิดเรื่องแบบนี้ทำาให้พวกเขากลายเป็นสุดยอด
พ่อแม่ที่แย่มากต่างหากละครับ

ผมรู้จักพ่อแม่ที่เจ้าระเบียบมากและรักความสะอาดชนิดเข้าเส้น พวก
เขาบังคับให้ลูกๆ ถอดรองเท้าเดินในบ้านตลอดเวลา มิฉะนั้นก็จะโวยวายจน
บา้นแทบถลม่ แลว้รองเทา้ที่ใสอ่อกนอกบา้นกต็อ้งสะอาดตลอดเวลาดว้ย พอ่
แม่บ้านนี้จะเครียดมากถ้าลูกวางข้าวของระเกะระกะไม่เป็นที่เป็นทาง หรือทำา
บ้านเลอะเทอะขึ้นมา (ต่อให้เก็บกวาดเรียบร้อยแล้ว ก็ยังเครียดกันอยู่) แล้ว
เดก็ที่ไหนจะไมเ่ครยีดตามไปดว้ยละครบั สว่นเรือ่งความสนกุสนานแบบเดก็ๆ 
ก็ไม่นา่จะหลงเหลอื ขนาดกางเกงเปือ้นเศษใบหญา้ หรอืทำาขวดซอสตกพืน้ยงั
แทบบ้ากันเลย

เพือ่นของผมอกีคนหนึง่ยิง่ประสาทหนกัเขา้ไปอกี เพราะหมกมุน่แตจ่ะ
กดดันให้ลูกๆ ต้องเล่นหรือแข่งชนะเพื่อนๆ ไปเสียทุกเร่ือง เพ่ือนอีกคนก็ไม่
น้อยหน้ากันครับ เห็นลูกตัวเองเข่าถลอกไม่ได้ มีอันต้องกลุ้มกังวลราวกับว่า
โลกจะแตกเสียอย่างนั้น ผมพนันได้เลยว่าคุณรู้จักคนแบบนี้เยอะแยะไปหมด
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ส่วนสุดยอดพ่อแม่ที่ผมได้เจอตัวเป็นๆ มาแล้ว กลับตรงข้ามเลยครับ 
สุดยอดพ่อแม่คู่นี้คาดหวังให้ลูกๆ ของตัวเองมีความเป็นเด็กตามธรรมชาติ 
เอะอะโวยวาย เลอะเทอะเปรอะเปือ้น ซกุซน ตอ่ลอ้ตอ่เถยีง ตวัเปือ้นดนิเปือ้น
ทราย พ่อแม่จะรู้ว่าเจ้ามนุษย์ตัวน้อยในวันนี้มีเวลาอีก 18 ปีที่จะเติบโตเป็น
ผู้ใหญท่ีน่า่เคารพนบัถอื และกา้วไปไดด้ว้ยลำาแขง้ของตวัเอง ไมต่อ้งไปเรง่เดก็
ให้เป็นผู้ ใหญ่เกินตัว ถึงเวลาเมื่อไรเขาก็จะเป็นผู้ ใหญ่ได้เอง

ถา้เปน็ผมหรอืคณุ กฎขอ้นี้ไมไ่ดย้ากเยน็อะไรเลย แตก่บัพอ่แมบ่างราย
แล้ว ยังไงก็ทำาใจลำาบาก ยิ่งถ้ารายไหนเพิ่งมีลูกคนแรกก็จะยิ่งประสาทเสีย
เขา้ไปใหญ ่ท้ังท่ีจรงิแลว้เดก็เลก็นัน้มเีรือ่งใหพ้อ่แมห่ว่งไมก่ีอ่ยา่ง เปน็การดแูล
ในเรื่องจำาเป็นพื้นฐานเสียส่วนใหญ่ ถ้าเด็กแข็งแรงดี ไม่ป่วยไข้ ไม่ร้อนหรือ
หนาวเกินไป ก็ไม่มีอะไรต้องกังวล แม้แต่เร่ืองที่คุณไม่มีเวลาได้อาบน้ำาให้ลูก
ไปสักวัน หรือคุณต้องไปเที่ยววันหยุดกับลูกที่ยังเล็ก แล้วลืมเอาเครื่องนอน
ลูกไปด้วย ก็อย่างที่บอกครับไม่ต้องกังวล มันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไร
เลย (ผมมเีพือ่นทีเ่ปน็แบบนี ้เธอไมอ่นาทรรอ้นใจจรงิๆ ชา่งเปน็พอ่แมท่ีร่กัษา
กฎได้อย่างยอดเยี่ยม)

ในแตล่ะเยน็ของทกุวนั ชวีติในฐานะพอ่แมจ่ะดขีึน้เยอะเลยครบั ถา้ได้
มีโอกาสดืม่อะไรเยน็ๆ ดว้ยกนั (ผมไมไ่ดส้ง่เสรมิใหค้ณุพอ่คณุแมด่ืม่เครือ่งดืม่
แอลกอฮอลน์ะครบั ดืม่แคพ่อใหห้ายเครียดครบั) เพือ่ฉลองความสำาเรจ็ในการ
เลีย้งลกูไดร้อดมาอกีหนึง่วนัแลว้ อยา่ลมือวยพรเพือ่เปน็กำาลงัใจใหแ้กก่นัและ
กันสำาหรับวันต่อๆ ไปด้วยนะครับ

สุดยอดคุณพ่อคุณแม่คาดหวังให้ลูกๆ 
ของตัวเองมีความเป็นเด็กตามธรรมชาติ 

เอะอะโวยวาย เลอะเทอะเปรอะเปื้อน ซุกซน เซ้าซี้ 
ต่อล้อต่อเถียง ตัวเปื้อนดินเปื้อนทราย
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กฎข้อที่ 2 

ไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปทุกเรื่อง

คณุเคยตัง้คำาถามกับตวัเองบา้งไหมวา่ ชวีติจะเปน็อยา่งไรถา้พอ่แมข่อง
เราเป็นบุคคลสมบูรณ์แบบไปหมดทุกเร่ือง ถ้าไม่เคยคิดเลย ก็ลองคิดเสีย
ตัง้แต่เดีย๋วนีเ้ถอะครบั เริม่จากการนกึภาพวา่คณุเตบิโตมากบัพอ่แมท่ีส่มบรูณ์
แบบไรข้อ้บกพรอ่งใดๆ (ผมทา้เลยวา่หาไมไ่ด้ในสากลโลก) ชนดิวา่ทำาอะไรถกู
ต้องตามตำาราทกุอยา่ง ไมม่คีรัง้ไหนที่ไมเ่ปะ๊ ถา้เปน็แบบนีจ้รงิๆ คณุคดิวา่ชวีติ
มันจะสนุกไหม ผมว่าไม่เลย..แม้แต่น้อย

คุณพ่อคณุแมท้ั่งหลายโปรดทราบวา่ วสิยัเดก็นัน้ตอ้งการอะไรสกัอยา่ง
ไวต้อ่ตา้นยามทีต่วัเองเตบิโตขึน้มา และตอ้งการใครสกัคนไวต้อ่วา่ตอ่ขาน ซึง่
ผมเกรงว่าหน้าที่นี้จะตกเป็นของคุณๆ อย่างหนีไม่พ้น 

แล้วเราในฐานะพ่อแม่จะต้องทำาอย่างไร ที่แน่ๆ คือ คุณต้องไม่ทำาตัว
ทารุณโหดร้ายกับเด็กๆ และยังสามารถทำาอะไรที่ดูไม่เข้าท่าได้อยู่บ้าง เพ่ือ
แสดงให้เห็นว่าพ่อแม่ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีความเปราะบางด้านอารมณ์
เหมือนกัน เช่น คุณอาจหงุดหงิดง่ายเล็กน้อย กดดันลูกๆ มากไปหน่อย หรือ
ออกจะประสาทอ่อนกับเร่ืองความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเกินไปบ้าง 
นอกจากนี้ ก็อาจจู้จี้ว่าทำาไมไม่ทำาอย่างโน้นอย่างนี้ ก็อะไรประมาณนี้ละครับ 
ขอแคค่ณุทำาตวัเปน็ธรรมชาต ิ(ซึง่ปกตแิลว้ไมส่มบรูณแ์บบอะไรนกัหนา) และ
ไมพ่ยายามฝนืตวัเองจนเกนิไปนกั ยอมรบัขอ้บกพรอ่งทีต่ดิตวักนัมาคนละอยา่ง
สองอย่างได้ ชีวิตก็จะง่ายขึ้นและมีความสุขขึ้นครับ

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า คุณจะถือโอกาสลอยตัวเหนือปัญหา ไม่
พยายามปรบัปรุงตวัใหเ้ปน็พอ่แมท่ีด่นีะครบั ถา้ขนืทำาแบบนัน้ ก็ไมรู่จ้ะอา่นกฎ
ข้อที่เหลือในเล่มอีกต่อไปทำาไม ความหมายที่ผมต้องการจะบอกก็แค่ว่า อย่า
ไปเคี่ยวเข็ญให้ตัวเองลำาบากเกินไปนัก จะตกมาตรฐานความตั้งใจไปบ้างนิดๆ 
หน่อยๆ ก็ช่างมันเถอะ ถ้าคุณไม่เคยผิดไม่เคยพลั้งอะไรสักอย่างเลย แม้แต่



กฎข้อที่ 2 :  ไม่มี ใครสมบูรณ์แบบไปทุกเรื่อง 25

เรือ่งเลก็นอ้ย คณุกจ็ะกลายเปน็แบบอยา่งใหล้กูๆ ทำาตาม ซึง่ผมวา่ไมน่า่จะใช่
แบบอย่างที่ดีนัก เพราะคุณกำาลังสอนให้ลูกไม่มีความยืดหยุ่นในชีวิต

ไม่วา่ยงัไงกต็าม เดก็ๆ สามารถหาเหตมุาตอ่วา่ตอ่ขานคณุจนไดส้กัเรือ่ง
ละน่า ต่อให้คุณสมบูรณ์แบบไปเสียทุกอย่าง ก็ยังต้องโดนลูกต่อว่าอยู่ดี โทษ
ฐานที่เป็นคนดีเกินเหตุ รบกับเด็กคุณไม่มีวันชนะหรอกครับ ทำาใจเถอะ มีอยู่
อย่างหนึ่งที่คุณพอจะหวังได้ก็คือ วันที่เขาเติบโตมีครอบครัวและมีลูกของตัว
เอง เมื่อนั้นเขาจะหันมาขอบคุณพ่อแม่ที่ไม่ได้ทำาตัวสมบูรณ์แบบไปเสียทุก
อย่าง

ไม่ว่ายังไงก็ตาม เด็กๆ สามารถหาเหตุ 
มาต่อว่าต่อขานคุณจนได้สักเรื่องละน่า
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พอใจในชีวิต

พ่อแม่ที่มีความพึงพอใจในชีวิตของตัวเอง จะส่งผลให้ลูกเกิดความพึง
พอใจในชีวิตตามไปด้วย ผมค้นพบความจริงข้อนี้มาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแล้ว
ครับ ครอบครัวไหนที่พ่อแม่มีจิตใจขึ้งเครียด จิตใจของลูกก็จะข้ึงเครียดและ
ไมผ่อ่นคลายตามไปดว้ย นีจ่งึเปน็เหตผุลวา่ ทำาไมคณุถงึตอ้งรกัษาสภาวะจติใจ
ให้ผ่อนคลายและมีความสุขให้มากเท่าที่จะมากได้

ทีผ่มพดูแบบนี้ไมไ่ดค้ดิจะมาวางกบัดกัใหค้ณุรูส้กึผดิทกุครัง้ทีต่วัเองเกดิ
อารมณห์งุดหงิด ขุน่เคอืง หรือไมช่อบใจอะไรนะครบั ตรงกนัขา้มเลย ผมกลบั
คิดว่าเด็กๆ เองก็ต้องหัดเรียนรู้อารมณ์คนรอบข้างให้ออก และต้องสังเกตได้
ว่าใครกำาลังอารมณ์เสีย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเอาตัวรอดเมื่อวันที่เติบโตเป็น
ผู้ ใหญ่

ขณะเดยีวกัน ผู้ใหญเ่องก็ตอ้งรูจ้กัควบคมุอารมณต์วัเองให้ได ้แมก้ำาลงั
เผชิญสถานการณ์อันยากลำาบากหรือมีเรื่องหนักอกหนักใจอะไรก็ตาม และ
ความจรงิทีย่ิง่กวา่จริงกค็อื หากคณุมมีมุมองชวีติในแง่บวกวา่ เราสามารถเลอืก
คิด เลือกทำาในสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตมีความสุขขึ้นได้ จิตใจเราก็จะปลอดโปร่ง 
ผ่อนคลาย วิธีนี้ ได้ผลดีทั้งกับการบำาบัดทุกข์ บำารุงสุขจิตใจในแต่ละวัน และ
การรับมือกับปัญหาใหญ่ๆ ในชีวิตด้วย 

อย่างกรณีที่คุณเลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองแล้วรู้สึกไม่สบายตัว เจ็บปวด
ทุกข์ทรมาน แต่ยังฝืนทนไปเรื่อยๆ ความเครียดก็จะทบทวีพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง ซึ่งไม่เป็นผลดีทั้งต่อตัวเองและลูก คุณควรตัดสินใจเปลี่ยนไปเลี้ยงลูก
ด้วยนมขวดแทน โดยไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะพูดอะไร หรือทฤษฎีไหนจะบอก
อย่างไร เพราะการตัดสินใจของคุณอยู่บนพื้นฐานการแก้ปัญหาให้กับตัวเอง
และการทำาให้ลูกมีความสุข สิ่งนี้ละครับที่จะมาช่วยถ่วงดุลความคิดเดิมได้
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อีกตวัอยา่งหนึง่ท่ีผมเหน็มา เปน็ครอบครวัพอ่แมล่กูทีย่กขบวนไปเทีย่ว
ต่างประเทศในวนัหยดุ ทีม่องยงัไงกม็องออกวา่เปน็การเทีย่วแบบสดุจะเครยีด 
ไปเทีย่วต่างประเทศทัง้ท ีทกุคนในครอบครวักน็า่จะครกึครืน้รืน่เรงิ ผอ่นคลาย 
สบายๆ แตท่ี่ไหนได ้ดซูงักะตาย ไมส่นกุเอาซะเลย พอผมเจอเขา้แบบนี ้บอก
ได้คำาเดียวว่า “เป็นการทำางานหนักในที่พำานักแห่งใหม่เท่านั้นเอง” ป่วยการ
ครบักับการตระเตรยีมขา้วของสารพดั ทัง้ของใชข้องกนิทีค่ดิวา่จำาเปน็ พอเอา
เข้าจริงก็พบว่า การเดินทางไกลกับเด็กวัยไม่อยู่สุขนั้นไม่ได้สนุกแม้แต่น้อย 
เพราะเดก็จะโยเย หงดุหงดิ ไมส่บายตวั เนือ่งจากการแพอ้ากาศและอณุหภมูิ
ทีเ่ปล่ียนไปเปลีย่นมา ขา้วของท่ีขนซือ้ไปก็ไมไ่ด้ใช ้ผลทีส่ดุทัง้ครอบครวักห็มด
สนุก และหาความสุขจากการเที่ยวไม่ได้เลย 

ถ้าคุณมีลูกเล็กๆ การท่องเที่ยวใกล้ๆ ในประเทศ ในเขตบ้านคุณนี่ละ
สะดวกสดุ แมจ้ะไมเ่ลศิหรอูลงัการ แตถ่า้ทำาใหท้ัง้ครอบครวัไดพ้กัผอ่นสบายๆ 
หย่อนใจมากขึน้ กน็า่จะเปน็ทางเลอืกทีด่กีบัทกุฝา่ย รอใหล้กูโตกวา่นีอ้กีหนอ่ย 
แล้วค่อยเที่ยวไกลๆ เถอะครับ

โดยสรุปแลว้ สภาวะอารมณ์ของพอ่แมม่คีวามสำาคัญไมย่ิง่หยอ่นไปกวา่
การวางแผนเลี้ยงดูลูกและการใช้ชีวิตครอบครัวเลย เรียกว่าสูสีสมน้ำาสมเนื้อ
กันทีเดียว ดังนั้น ถ้าคุณคิดจะทำาอะไรก็ทำาไปเถอะ ถ้าทำาแล้วสบายใจ เครียด
น้อยลง ส่งผลดีกับทุกฝ่าย ไม่เป็นการเห็นแก่ตัว ก็น่าจะเป็นการกระทำาที่ 
เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงครับ

สภาวะอารมณ์ของพ่อแม่ 
มีความสำาคัญไม่ยิ่งหย่อน 

ไปกว่าการวางแผนเลี้ยงดูลูกเลย



28 สอนลูกให้ชนะ

กฎข้อที่ 4 

รู้ว่าตัวเองมีดีตรงไหน

ตอนที่ลูกคนสุดท้องของผมยังเล็กๆ อยู่ ผมแอบอิจฉาคุณพ่อท่านอื่น
ทีเ่ลน่ฟตุบอลกบัลกูของตวัเองไดเ้ปน็ชัว่โมงๆ แลว้ผมกอ็อกจะรูส้กึผดินดิๆ ที่
ไมส่ามารถทำาแบบนัน้ไดเ้กนิครึง่นาท ีเรือ่งของเรือ่งกค็อื มนัไมใ่ชแ่นวผมเลย

แต่พอไปเห็นเพื่อนอีกคนสร้างบ้านสวยๆ บนต้นไม้ในสวนหลังบ้านให้
ลูก (ลูกผมคงอยากโอดเต็มแก่ว่าทำาไมพ่อไม่ทำาบ้านแบบนั้นให้บ้าง) เห็นคุณ
แม่สมองใสที่คิดเกมล่าสมบัติให้กับลูกในทุกงานปาร์ตี้ เห็นคุณแม่อีกคนที่พา
ลูกไปเรียนเต้นบัลเลต์ทุกสัปดาห์เหมือนกับที่ผมทำา แต่เธอดูสนุกสนานและ
เอาจริงเอาจังกับกิจกรรมนี้เสียเหลือเกิน นั่นละครับผมถึงได้คิดตก

ถึงผมไม่บอก คุณก็มองเกมออกใช่ไหมครับ ผมมัวแต่สนใจว่าคนอื่น
เกง่อะไร ตวัเองไมเ่กง่อะไร ท้ังทีจ่ริงแลว้ตวัเราเองกม็สีิง่ล้ำาคา่มากมายในขณะ
ที่คนอื่นไม่มี แต่ผมกลับมองข้ามไปซะงั้น ตัวอย่างข้อดีของผม เช่น ผมชอบ
อ่านหนังสือดังๆ ให้เด็กๆ ฟัง เข้ากับเด็กได้ง่าย (ก็ค่อนไปทางทำาตัวเป็นเด็ก
นั่นละครับ) อ่านนิทานเรื่องยาวๆ ให้เด็กฟังได้อย่างออกรสออกชาติเป็น 
ชัว่โมงๆ ใสอ่ารมณ์ลงในน้ำาเสยีงไดเ้หมอืนจรงิ เลน่สำาเนยีง เลน่บทบาทไดถ้งึ
แก่น ทำาซาวด์เอฟเฟกต์ได้ตลอดเรื่องแบบไม่เหนื่อย ผิวปากเป็นเสียงลมพัด
จนเด็กๆ ตะลึง จนเวลาผ่านไปหลายปีเลยนะครับ กว่าผมจะสำานึกถึงความ
สามารถอนัทรงคณุคา่ของตวัเอง ซึง่ไมด่อ้ยไปกวา่การสรา้งบา้นบนตน้ไมห้รอื
การเตะฟุตบอลกับเด็กๆ เลย

มาตอนนี ้กน็านๆ ทลีะครับถงึจะได้โชวล์ลีาการเตะฟตุบอลกบัลกูๆ แต่
ยิ่งเล่นก็ยิ่งรู้ตัวดีว่าเล่นไปงั้นๆ แบบเสียมิได้ เกรงใจลูก เล่นเพราะมันเป็นสิ่ง
ที่ควรทำา และมีคุณค่าน่าทำา ไม่ถึงขั้นกระตือรือร้นเป็นคุณพ่อนักฟุตบอล 
ดาวรุง่ หรอืเปน็ผูส้ร้างแรงบันดาลใจในเกมฟตุบอลใหก้บัลกูๆ สว่นเพือ่นผมนะ่
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เหรอครบั จะใหเ้ขามานัง่อา่นนทิานดงัๆ ใหเ้ดก็ฟงั หรอืทำาสปาเกตตโีบลองเนส 
แสนอร่อยให้ลูกกิน ก็คงทำาไม่ได้เหมือนกันครับ

นิทานเรือ่งนีส้อนใหรู้ว้า่ พอ่แมท่ีเ่ปน็นกัเลน่กฎนัน้จะรูว้า่ตวัเองมดีตีรง
ไหน และไมเ่ทีย่วไปหอบแฮก่คอตกกบัอะไรตอ่มอิะไรทีเ่ราไมถ่นดั แตจ่ะดงึจดุ
แข็งของเราขึ้นมาเล่นแทน ถ้าเราเล่นฟุตบอลได้ไม่เอาอ่าว เราก็ต้องหันมา
อา่นนทิานให้มากขึน้ หนัมาทำาขนมอรอ่ยๆ ใหม้ากขึน้ ทนฟงัลูกๆ หดัเล่นเปียโน 
ได้อย่างไม่รู้เบ่ือ สอนลูกๆ ให้ซ่อมรถเป็น คุยเรื่องหนัง Star Wars เรื่อง 
รถมอเตอร์ไซค์ หรือไม่ก็นั่งดูการ์ตูน My Little Pony เพื่อสร้างมิตรภาพอัน
แสนวิเศษกับลูกๆ ได้อย่างสนุกสนาน

การรู้ว่าตัวเองมีดีตรงไหน และเชื่อมั่นในจุดแข็งของตัวเอง เป็นเร่ือง
สำาคัญมากครับ เพราะมีแต่หนทางนี้เท่านั้นที่จะทำาให้คุณไม่รู้สึกด้อย ในขณะ
ทีเ่หน็พอ่แมค่นอืน่เขาทำาในสิง่ท่ีคณุทำาไมไ่ด ้มาถงึตอนนี ้ทัง้คณุและผมกค็งจะ
ประจักษ์ชัดแล้วนะครับว่า ไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกที่จะเก่งไปเสียทุกเรื่อง 
เม่ือไรทีค่ณุเริม่รูส้กึอจิฉาตารอ้นใครเขาขึน้มา กข็อใหเ้หยยีบเบรกไวก้อ่น แลว้
ถามตัวเองว่ามีอะไรดีที่คนอื่นเขาสู้เราไม่ได้ ก็เท่านี้ละครับ

พ่อแม่นักเล่นกฎอย่างเรา 
จะไม่เที่ยวไปหอบแฮ่ก คอตก 
กับอะไรต่อมิอะไรที่เราไม่ถนัด 

แต่จะดึงจุดแข็งของตัวเราขึ้นมาเล่นแทนครับ
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ก็รู้กันมาแต่ไหนแต่ไรว่า กฎระเบียบ กระบวนการ และนโยบายต่างๆ 
นานามีไว้ ให้ปฏิบัติตาม ยิ่งถ้าคุณเป็นพ่อแม่ ก็ยิ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณจะ
สรรหามาตรการต่างๆ มาล้อมกรอบลูก เช่น ห้ามกินอาหารขยะ ห้ามนอนดึก 
หา้มดทูวีเีกนิเวลา หา้มพดูสบถจนกวา่จะโตเปน็ผู้ใหญ ่(และกอ่นทีจ่ะถามอะไร
ผม ผมขอให้คุณข้ามไปอ่าน กฎข้อที่ 83 ก่อนครับ)

พอ่แม่นกัเลน่กฎจะเขา้ใจดวีา่ ถงึจะมกีฎ แตก่แ็หกกฎกนัไดแ้ทบจะทกุ
ข้อ ถ้ามีเหตผุลทีด่พีอ สมมตเิราตัง้กฎไวว้า่เดก็ๆ ตอ้งกนิอาหารทีด่ตีอ่สขุภาพ 
ครบ 5 หมู่ต่อวัน แต่ถ้าลูกคุณกลับบ้านมาเหนื่อยๆ ในวันหนักๆ โลกก็คงไม่
ถล่มหรอกถ้าคุณจะให้ลูกได้กินปลาทอดชุ่มน้ำามันเป็นอาหารว่างรองท้องกับ
เขาบ้าง เคล็ดลับมันอยู่ตรงที่คุณต้องไตร่ตรองให้ดีว่า ถ้าแหกกฎแล้ว 
เหตุการณ์จะเลวร้ายไปได้มากที่สุดแค่ไหน ไอ้แบบที่แหกกฎความปลอดภัย
ดว้ยการนัง่รถแลว้ไมค่าดเขม็ขดันริภยั จนทำาใหชี้วติตกอยูใ่นอนัตรายหรอืความ
เสีย่ง แบบนัน้ก็ไมถ่กูตอ้งครบั คนละประเดน็กบัทีเ่รากำาลงัคยุกนั แตถ่า้แคไ่ม่
ได้อาบน้ำาก่อนนอนเพราะเหนื่อยหมดสภาพ ก็ช่างมันเถอะ มันคงไม่ได้ทำาให้
ชีวิตแย่ลงไปสักกี่มากน้อยหรอก

ยงัจำากนัไดน้ะครบัวา่ หมวดนีเ้ปน็หมวดของกฎตา่งๆ ทีว่า่ดว้ยการรกัษา
สุขภาพจิตให้รอด ดังนั้น หัวใจสำาคัญของกฎข้อนี้จึงเป็นการตระหนักรู้ว่า พ่อ
แม่ที่มีจิตใจผ่อนคลาย อารมณ์ดี สำาคัญกับชีวิตเด็กมากกว่าการหลีกเลี่ยงไม่
กินปลาทอดเป็นไหนๆ ผมว่าพ่อแม่บางรายก็สร้างความยุ่งยากให้ชีวิตตัวเอง
มากเกินไปหน่อย เพราะคิดอยู่อย่างเดียวว่า ต้องยึดมั่นในกฎทุกๆ ข้อตลอด
เวลาโดยไม่มีการผ่อนผัน การทำาแบบนั้นเป็นการเคี่ยวเข็ญตัวเองในเรื่องไม่
เป็นเรื่อง ซึ่งไม่สมควรเลยครับ
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มีอยู่ครั้งหนึ่ง ผมกับภรรยาพาลูกออกไปเที่ยวนอกบ้าน ประเดิมด้วย
การไปน่ังรถไฟหวัจกัรไอน้ำาเลน่ ตอนนัน้ลกูคนสดุทอ้งเพิง่คลอดมาไดส้องสาม
สัปดาห์เอง สว่นลูกอีกคนก็อายุราวๆ 2 ขวบ พอลงรถที่ป้ายรถเมล์ ถงึเพิ่งจะ
เหน็วา่ลกูคนทีอ่าย ุ2 ขวบไมไ่ดส้วมรองเทา้มา ตอนนีล้ะครบั กฎที่ไมไ่ดเ้ขยีน
ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรกเ็กดิขึน้ในสมองของคนเปน็พอ่แมว่า่ เราไมค่วรใหล้กู
ออกไปเล่นนอกบ้านเป็นวันๆ บนรถไฟหัวจักรไอน้ำาโดยไม่สวมรองเท้า ตอน
นัน้เรามีทางเลอืกอยู ่2 ทางคอื ยกเลกิการนัง่รถไฟเลน่ และเทีย่วตอ่ทัง้ทีเ่ทา้
เปล่านั่นละ แหงละครับว่าลูกอายุ 2 ขวบของผมต้องชอบทางเลือกที่สองอยู่
แล้ว แถมก้าวเท้าฉับๆ ถลาไปนั่งรถไฟที่เราตัดสินใจเสี่ยงเลือกกันมา 

วันนัน้เราม ี2 ทางเลอืกอยูใ่นมอืคอื ปลอ่ยใหค้วามสขุผพุงั กบัลืน่ไหล
ไปตามสถานการณ์ แต่ก็อย่างที่คุณกับผมทราบนั่นละครับว่า ทางเลือกที่สม
เหตุสมผลตามกฎก็คือ ปล่อยตัวปล่อยใจให้ลื่นไหลไปกับสถานการณ์ โดยคิด
เสียว่าช่างมันเถอะ ก็เราเลือกได้นี่ครับว่าเราพ่อแม่และลูกอีก 2 คนจะสนุก
กับการเท่ียวตามแผน หรือจะมัวแต่นั่งกุมขมับกับสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้ แล้ว
ทำาลายความสุขของลูกตัวเองไปตลอดทั้งวัน นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราแหกกฎ
ได้ (แต่ยังไงวันนั้นก็ไม่ใช่ฤกษ์ดีที่จะแหกกฎข้อที่ว่า “ต้องอาบน้ำาก่อนนอน” 
แน่ๆ ครับ)

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถ้าคุณเอาแต่ดื้อแพ่งว่าต้องปฏิบัติตามกฎทุกๆ ข้อ
ให้ได้ทุกเวลา ก็ขอบอกเลยว่า คุณกำาลังแหกกฎข้อที่ 5 อยู่นะครับ

ก็อย่างที่คุณกับผมทราบดีนั่นละครับว่า 
ทางเลือกที่สมเหตุสมผลตามกฎก็คือ 

คิดเสียว่าช่างมันเถอะ
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คุณอยากให้ลูกโตขึ้นเป็นอะไรครับ แชมเปี้ยนนักขี่ม้า นักเต้นบัลเลต์ 
นักวิทยาศาสตร์ นักฟุตบอลอาชีพ นักไวโอลินที่เฉิดฉายบนเวทีคอนเสิร์ต 
หรือเป็นนักแสดง

ตราบใดท่ีลกูยังเดก็อยู่ กฟ็นัธงไดย้ากเหมอืนกนันะครบั ดว้ยเหตนุี ้คณุ
เลยเผื่อทางเลือกไว้หลายๆ ทาง ด้วยการให้ลูกเรียนพิเศษหมดทุกวิชาที่พวก
เขาทำาท่าว่าสนใจ พอโตขึ้นลูกๆ จะได้ไม่มาต่อว่าคุณทีหลังว่าที่ชีวิตพวกเขา
เจริญลง เจริญลง ก็เพราะพ่อแม่อย่างคุณไม่ได้ปูพ้ืนฐานเอาไว้ให้ต้ังแต่เด็ก 
พอทำาแบบนี้ตารางชีวิตของลูกก็เลยแน่นเอี้ยดตลอดสัปดาห์ วันจันทร์เรียน
ฟตุบอล องัคารเขา้คลาสการละคร พอวนัพธุตอ้งเปา่คลารเินต็ กอ่นจะตอ่ดว้ย
ว่ายน้ำา วันพฤหัสซ้อมบัลเลต์ วันศุกร์เข้ายิมออกกำาลัง เสาร์อาทิตย์สองวันก็
เรียนขี่ม้า นี่ขนาดลูกคนเดียวนะครับ ถ้าคุณมีลูก 2 หรือ 3 ไม่แย่หรือครับ 
ผมว่าดูไม่จืดเลย

แตเ่ดีย๋วนะครับ ใจเยน็ๆ คณุยงัตกหลกัสตูรสำาคญัสำาหรบัลกูไปอกีหนึง่
อย่าง นั่นก็คือ หลักสูตรการเล่นสนุกสนานในสวน การสร้างสรรค์ของเล่น
แปลกๆ ขึ้นมาเอง ตารางชีวิตในแต่ละสัปดาห์ของลูกควรบรรจุวิชาการอ่าน
หนังสือการ์ตูน การเดินตะลอนไปเรื่อยเปื่อย การมองดูเมฆลอยผ่านโดยที่ใน
หัวไม่ต้องคิดอะไรไวด้ว้ยนะครบั ผมอยากบอกวา่เรือ่งพวกนีจ้ำาเปน็มากสำาหรบั
การเติบโตขึ้นเป็นผู้ ใหญ่ แม้ครูจะยืนยันนักหนาว่าเด็กมีพรสวรรค์ในเร่ืองใด
เรื่องหนึ่งที่กำาลังเรียนอยู่มากขนาดไหนก็ตาม 

มีพ่อแม่ที่ ไหนบ้างครับที่อยากให้ลูกมีความสุขและเติบโตอย่างมี
คุณภาพ แต่พาลูกไปร่ำาเรียนวิชาสารพัดทุกวันตลอดทั้งสัปดาห์โดยที่ลูกไม่ได้
พักเลย คุณๆ ยังจำาพ่อแม่ที่ผ่อนคลาย ทำาตัวทำาใจสบายๆ ใน กฎข้อที่ 1 ได้
ไหมครบั พวกเขาจะพาลกูไปเรยีนพเิศษเฉพาะวชิาทีล่กูสนใจจรงิๆ แค ่2 วชิา
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เทา่นัน้ ส่วนเวลาทีเ่หลอืกจ็ะปลอ่ยใหพ้วกเขาไดห้วัเราะสนกุสนานกบัการแตง่
เนื้อแต่งตัวประหลาดๆ เล่นจิกซอว์ เล่นดินเล่นโคลน เอากล่องขนมมา
ประดิษฐ์เป็นโน่นเป็นนี่ หาแมลงในสวน เล่นตุ๊กตุ่นตุ๊กตาไดโนเสาร์ อ่าน
หนังสือการ์ตูน และปล่อยให้ลูกๆ ได้ทำาอะไรไปตามประสาเด็ก สิ่งเหล่านี้ละ
ครับที่จะมีประโยชน์จริงๆ ต่อพัฒนาการในวัยเด็ก

ถ้าลูกไม่ชอบบัลเลต์ 
ก็ ไม่จำาเป็นต้องให้ลูกเรียน 
แม้ครูจะยืนยันนักหนาว่า 

เด็กมีพรสวรรค์อย่างมากก็ตาม
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(รวมถึงกฎข้อนี้ด้วย)

ตอนทีค่ณุกำาลงัจะมลีกู คณุจำาได้ไหมครับวา่ใครตอ่ใครกป็ระเคนสารพดั
คำาแนะนำามาใหค้ณุชนดิทว่มหวัทว่มห ูอยา่งคณุแมค่ณุกส็ำาทบันกัหนาวา่เลีย้ง
ลูกน่ะต้องพัดทุก 10 นาที อย่าให้มดไต่ไรตอม ส่วนคุณแม่ยายก็กำาชับอีกว่า
ห้ามซื้อเสื้อผ้าเผื่อโตมากเกินไป และที่ ไม่พลาดแน่ๆ คือ เพ่ือนสนิทที่มี
ประสบการณ์ ก็กระมิดกระเมี้ยนพูดอย่างเกรงอกเกรงใจว่า อย่าใช้ตะกร้าใส่
เด็กอ่อนเลยมันไม่ดีหรอก ส่วนน้องเขยก็คุยว่าเดี๋ยวนี้เขาต้องจ้างเจ้าหน้าที่
หน่วยกู้ชีพเอาไว้ด้วย..จ๊ากกก นี่มันอะไรกัน

นี่แค่เริ่มต้นนะครับ เวลาคุณมีลูกเล็กๆ คุณจะเจอคำาแนะนำามากมาย
มหาศาลที่ชวนให้ขนหัวลุกเลยละครับ แถมอีก 18 ปีต่อมาก็ยังแนะนำากันไม่
เลิก เช่น “โอ๊ย ไม่ต้องไปรงไปเรียนมหาวิทยาลัยหรอก เสียเวล่ำาเวลา บอก
ให้ลูกไปหางานทำาที่หน้าปากซอยดีกว่า” ไม่ก็ “ลูกก็อายุ 18 แล้ว ให้ย้ายออก
ไปอยู่ข้างนอกซะเถอะ นี่จะให้อยู่กับพ่อแม่ไปจน 30 เลยหรือไง” ไม่ก็ “อย่า
ได้ซื้อรถให้ลูกเชียว ให้มันเก็บเงินซื้อเองเถอะ เราก็ทำาแบบนั้นกันมาแต่ไหน
แต่ไรแล้ว”

ไม่ว่าใครจะพูดอย่างไร แต่มีอยู่คนหนึ่งที่คุณต้องฟังคำาแนะนำาของเขา
ให้ฉ่ำาหูไปเลย นั่นก็คือ ตัวคุณเองไงครับ แล้วถ้าเรื่องไหนที่คุณต้องทำาหรือ
ตัดสินใจร่วมกับคู่ครอง ก็อย่าลืมขอความเห็นจากเขาหรือเธอด้วย เพราะมัน
จะทำาใหส้ถานการณร์าบรืน่ขึน้เยอะ แตถ่งึอยา่งนัน้กต็อ้งฟงัหไูวห้อูยูด่ลีะครบั 

อย่าลืมนะครับว่า เราต้องมีสุขภาพจิตที่ดีเอาไว้เสมอเหมือนที่ผมบอก
ในกฎข้อแรกๆ แตไ่มไ่ดห้มายความวา่คณุตอ้งปฏเิสธทกุความคดิเหน็ทีค่นรอบ
ข้างเสนอมาให้ คุณอาจหยิบคำาแนะนำาที่คิดว่าเหมาะสมและมีประโยชน์จริงๆ 
มาใช้สักข้อสองข้อก็ได้หากจำาเป็น และต่อให้ความคิดเห็นของใครจะฟังดูเข้า
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ท่าแค่ไหนก็ตาม คุณก็ไม่จำาเป็นต้องรีบทำาตามที่เขาบอก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวิธี
การ ข้อปฏิบัติ การใช้เครื่องไม้เครื่องมือ ระบบ กลวิธี หรืออะไรอื่นที่บรรดา
ผู้คนเหล่านั้นทำาแล้วได้ผล เพราะไม่ได้หมายความว่าเมื่อคุณนำามาใช้แล้วจะ
ไดผ้ลดเีหมอืนกบัเขาไปดว้ย เดก็ทกุคนไมม่ใีครเหมอืนใคร ครอบครวัคณุก็ไม่
เหมือนครอบครัวอื่น ดังนั้น การนำาความคิดเห็นของคนอื่นมาใช้ จึงมีโอกาส
ได้ผลน้อยจนน่าใจหายเลยละครับ

มีอยูค่รัง้หนึง่ทีเ่พือ่นบา้นถามผมวา่ ควรจะฝกึวนิยัใหล้กูทีย่งัเลก็อยูก่นิ
อาหารและเข้านอนตรงตามเวลาดีไหม ผมก็งงๆ ว่าเธอจะถามผมไปทำาไม ก็
ในเมือ่ผมกับเธอตา่งกันราวฟา้กับเหว เธอเปน็คนเจา้ระเบยีบมาก ตงึเปะ๊ ชอบ
บริหารจัดการ และจะเครียดขัดใจมากถ้ามีอะไรผิดที่ผิดทางขึ้นมา ส่วนผมน่ะ
คนละเรื่องกันเลย หย่อน ยาน ย้วย และชอบปล่อยให้ลูกๆ กินข้าวตอนหิว 
แล้วก็หลับตอนง่วง ว่ากันตามอัธยาศัยเลย

พ่อแม่ชั้นดีที่เป็นนักเล่นกฎ จะกล้าปฏิเสธคำาแนะนำาที่ใช้กับตัวเองไม่
ได้ แต่ชอบรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น แล้วเอากลับมากลั่นกรองด้วย
วจิารณญาณสว่นตวัทหีลงั ถา้พบวา่มเีทคนคิหรอืวธิกีารไหนทีค่ณุรูส้กึแปลกๆ
ชอบกล ก็เป็นไปได้ว่าจะไม่เหมาะกับเราเท่าไร แต่ก็อย่าด่วนไปพูดหักหน้าคน
ที่เขาแนะนำานะครับ ให้ยิ้มอย่างสุภาพเย็นๆ ใจ แล้วตอบกลับไปแค่ว่า 
“ขอบคุณนะครับ/คะ เดี๋ยวเราจะเก็บไปพิจารณาอีกที”

กลวิธีหรืออะไรก็ตามที่คนอื่นเขาใช้ได้ผล 
ก็ไม่ได้หมายความว่า เมื่อคุณนำามาใช้แล้ว 

จะได้ผลดีตามเขาไปด้วย
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พอแมหลายคูเลีย้งลกูแบบสบายๆ เบาใจ ไรอปุสรรคทีท่าํใหตองหล่ังนํา้ตา แลว
ลูกก็เติบโตมาแบบมีฟงกชันเต็มพิกัด มีความสุข สนุกกับชีวิต สุขภาพจิตดี
รูถูกรูผิด  คิดเปน  ทําเปน  เลือกเปน  เชื่อมั่น  อารมณสมดุล  เคารพตน  เคารพ
ผูอื่น ยืนหยัดในหลักการที่ถูกตอง แกปญหาเฉพาะหนาไดดี เอาตัวรอดไดใน
ทุกสถานการณ

หากใครสงสัยวาพอแมเหลานั้นทําไดอยางไร ไมยากครับ แคใชหลักการเล้ียง
ลูกท่ีนําเสนอไวเปนกฎกติกาในหนังสือเลมนี้ คุณก็จะกลายเปนพอแมระดับ
เหรียญทองที่เลี้ยงลูกไดดีเลิศยอดเยี่ยมอยางที่ตองการ 

เน้ือหาในเลมไมเพียงแตจะทําใหลูกเปนเด็กที่เติบโตอยางมีคุณภาพเทาน้ัน แต
ยังชวยใหคณุเปนพอแมทีไ่มรงัแกลกู เบาแรงในการเลีย้งด ู และเตรยีมเปดประตู
แหงความสําเร็จรอไวในอนาคตไดเลย

ยิ่งคุณเปนพอแมที่ทําตามกฎไดมากเทาไร ความชื่นใจจากการเห็นลูกเติบโต
อยางมีศักยภาพก็จะมากขึ้นเทานั้น
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