
คำ�นำ�ผู้เขียนำ

 กระบวนการค้นคว้าหาข้อมูลและการเขียนหนังสือเล่มนี้ เป็นงาน 
ที่ท�าด้วยความรักโดยแท้ ทุกอย่างมันเร่ิมมาจากค�าถามที่ว่าอะไรที่ท�าให้เดก็ 
ชาวเดนมาร์ก และพ่อแม่ชาวเดนมาร์ก เป็นคนทีม่คีวามสขุทีส่ดุในโลก

 ในฐานะคุณแม่ชาวอเมริกันที่แต่งงานกับชาวเดนมาร์ก และเป็น 
นักจิตบ�าบัดชาวเดนมาร์ก ซึ่งต่างมีครอบครัวเป็นของตนเอง ค�าถามนั้นจึง
เป็นค�าถามที่น่าสนใจ ทั้งความสนใจส่วนตัวและกระตุ้นการเรียนรู้อย่างมาก 
กระบวนการค้นหาค�าตอบได้น�าเราไปสูร่ายงานการวจิยัต่าง ๆ  ข้อมลูต่าง ๆ  เกี่ยว
กับประเทศเดนมาร์ก และการสัมภาษณ์มืออาชีพจากหลากหลายสาขา ตอน
ทีเ่ราร่างหนงัสือเล่มนีเ้สร็จ เราส่งมนัไปให้คนกลุม่ต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นคณุแม่ 
คณุพ่อ ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายในสหรัฐอเมริกาและยุโรป กลุ่มคนเหล่านี้มี
ความหลากหลาย ท้ังเดโมแครตและรีพบัลกินั เหล่าคณุแม่สดุฮปิ คณุพ่อสาย
ทหาร แม่ท่ีเน้นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แม่ที่เน้นฝึกวินัยด้วยการตี พ่อแม ่
ที่เลี้ยงลูกด้วยความอ่อนโยน และคุณแม่จอบเฮี้ยบทั้งหลาย ทั่วประเทศจาก 
แคลิฟอร์เนียจนถึงวอชิงตัน ดี.ซี. และยิ่งกว่านั้น เราพยายามเข้าถึงพ่อแม ่
ทกุกลุม่ทกุประเภท จากทุกชนชั้นในสังคมเท่าที่จะสามารถท�าได้

 หลังจากที่ได้ปรับแก้ตามข้อติชมของผู้อ่านเหล่านั้น เราก็ได้จัดพิมพ์
หนงัสอืชดุแรกด้วยตวัเอง เรารู้สกึม่ันใจว่าได้สร้างบางอย่างทีแ่สนพเิศษขึน้มา 
แต่ไม่ได้เตรยีมตัวเตรยีมใจรบัการเดนิทางสดุวเิศษทีห่นงัสอืเล่มนีไ้ด้พาเราไป 
ตัง้แต่การเคล่ือนไหวในระดบัคนทัว่ไป จนถงึความสนใจท่ีเพิม่ขึน้ในระดบัโลก 
ผู้อ่านใหม่ ๆ  ที่เพิ่มขึ้นทุกวันท�าให้เรารู้สึกขอบคุณอย่างมาก

 ตอนแรกท่ีหนังสือวางตลาดและมีรายการสั่งซื้อเข้ามาอย่างช้า ๆ  นั้น  
พวกเรารูส้กึประหลาดใจมากกบัยอดสัง่ซือ้ทีม่าจากหลายประเทศ ไมว่า่จะเป็น



นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ หลากหลายประเทศในยุโรป เวียดนาม อินโดนีเซีย 
ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา รวมถงึผูก้�ากบัในฮอลลวีูด ท่านทูตเดนมาร์ก 
และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างก็ซื้อหนังสือเล่มนี้ เรารู้เรื่องนี้เพราะเป็นคน 
เอาหนังสือใส่กล่อง จ่าหน้า และส่งหนังสือด้วยตัวเอง มันเป็นสัญญาณที่ดี 
แต่ก็เป็นไปอย่างเชื่องช้า เราเลยคิดว่าหนังสือเล่มนี้อาจไม่ประสบความส�าเร็จ

 หลังจากนั้นเราก็เร่ิมได้รับการตอบรับจากผู้อ่านอย่างช้า ๆ  จากคุณพ่อ 
คณุแม่ทีอ่่านหนงัสอืของเรา และน�าสิง่ทีแ่นะน�าไว้ในหนงัสอืไปใช้กบัครอบครวั
ของตนเอง เสียงตอบรับเหล่านีเ้ป็นมากกว่าค�าชืน่ชม มนัเตม็ไปด้วยค�าขอบคณุ 
และยังมีความรู ้สึกโล่งใจแฝงอยู ่ที่ได้รู ้ว่าวิธีดูแลลูกที่ควรท�ามีอยู ่จริง ๆ  
นอกจากนี้ยังได้ตอบข้อสงสัยที่มีอยู ่ในใจพวกเขามาโดยตลอดว่าต้องม ี
วธิเีล้ียงลูกวิธอีืน่ทีใ่ช้ได้ผลนอกเหนอืไปจากทีส่งัคมคาดหวงัและกดดนัว่าเป็น
วิธีที่ “ถูกต้อง”
 คณุพ่อคณุแม่เขยีนถงึเราว่าพวกเขาชอบแนวคดิทีเ่น้นการเล่น การเหน็อก
เห็นใจผู้อื่น และทักษะสังคม ว่าเป็นวัตถุดิบท่ีส�าคัญต่อการศกึษาของเดก็   
ไม่ได้เน้นแค่ความรู้ตามต�าราเรียนเท่านัน้ และความจรงิท่ีว่าแนวคดิเหล่านีไ้ด้
ถูกน�ามาปฏิบัติจริงแล้วในสังคมที่มีความสุข ได้ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้ผู้อ่าน
จ�านวนมากที่อาจไม่เคยได้ยินเรื่องราวของเดนมาร์กมาก่อน

 ภายหลังเราได้รู้ว่าหนังสือเล่มนี้ใช้ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
อาจารย์มหาวิทยาลัยท่านหนึ่งได้ติดต่อเราเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับหลักสูตร
ที่เธอสร้างขึ้นด้วยแนวคิดในหนังสือ เลีย้งลกูเชงิบวกวถิเีดนมาร์ก ครอบครวั
แสนสขุ ลูกแสนแฮปปี้ เล่มนี้ และเธอได้รบัเสยีงตอบรบัท่ีดมีากจากนกัเรยีน     
ผู้ซึ่งมีใจเปิดกว้างต่อวิธีเลี้ยงลูกแบบต่าง ๆ  พวกเราพยายามเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับคุณค่าของการเลี้ยงลูกเชิงบวกวิถีเดนมาร์กให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 
ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความหรือการให้สัมภาษณ์ และตอนนี้เองก็เริ่มเกิด
ผลกระทบแบบลูกโซ่ขึ้น



 นักธุรกิจชาวอินเดียได้ซ้ือหนังสือเล่มน้ีท่ีเดนมาร์กระหว่างเดินทางกลับ
บ้าน หลังจากนั้นเขาเขียนจดหมายถึงเราว่า เขาอยากแนะน�าหนังสือเลี้ยงลูก 
เชิงบวกวิถีเดนมาร์กฯ เล่มนี้ไปทั่วอินเดีย ซึ่งเขาหมายถึงตามชั้นเรียนต่าง ๆ  
ในคลินิกกุมารแพทย์ ในหลักสูตรของครู รวมทั้งประชาชนทั่วไป เขาเขียนถึง 
เราว่า “มันไม่ได้เป็นแค่หนังสือ แต่มันคือการเคลื่อนไหว และผมคิดว่าเป็น 
การเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนทั้งประเทศได้” สิ่งที่เขาเขียนท�าให้พวกเรามีความสุข
จนบรรยายออกมาเปน็ค�าพูดไมไ่ด ้แล้วตอนน้ีหนังสือเล่มน้ีก็ได้ไปอยู่ในมือของ 
ส�านักพิมพ์รายใหญ่หลายเจ้า และเรื่องราวต่อจากนี้คือประวัติศาสตร์ท่ีก�าลัง
จะเกิดขึ้น

 หนังสือเล่มนี้ก็ เหมือนกับการเป็นพ่อคนแม่คน ซึ่ง เต็มไปด้วย
ประสบการณ์ที่ยากล�าบาก เหน็ดเหนื่อย สุขใจ และน่าพึงพอใจ แต่สิ่งที่มี
คณุคา่และท�าใหรู้ส้กึเตมิเตม็มากทีส่ดุคอื เสยีงตอบรบัอนัแสนวิเศษจากผู้อา่น
ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ คุณแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย คุณครู นักการศึกษา
ทั้งหลาย คนท่ียังไม่มีลูก นักจิตวิทยา รวมไปถึงชมรมหนังสือต่าง ๆ  และการพูด
กันปากต่อปาก ไม่ว่าผู้คนจะเห็นด้วยกับทุกแนวคิดของวิถีเดนมาร์กหรือไม่  
แต่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างพูดถึงแนวคิดในหนังสือเล่มนี้ เป็นต้นก�าเนิดของ 
การเคลื่อนไหวในระดับคนทั่วไปที่ท�าให้เกิดปรากฏการณ์ดังเช่นปัจจุบัน  
พวกเราหวังว่าแนวคิดเหล่าน้ีจะเป็นด่ังเมล็ดพืชท่ีปลิวไปตามกระแสลม ท�าให้ 
ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ และความสุขกระจายไปทั่วโลก เราหวังเป็น
อย่างยิ่งว่ามันจะน�าความสุขมาให้คุณและครอบครัวของคุณเช่นกัน
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นำักวิจารณ์พูดถึงเราว่าอย่างไร

 “วิธีเลี้ยงลูกแนวใหม่ที่ทรงพลัง...ให้เป็นคนที่ ‘แก้ปัญหาได้เก่งและมี
ความมั่นคงทางอารมณ์’ พูดง่าย ๆ  ก็คือให้เป็นคนที่ใคร ๆ  ก็ต้องการนั่นเอง”

นิตยสารมาเทอร์

 “ไม่อยากคิดเลยว่ามนุษยชาติจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใด ถ้าผู้ใหญ่
ทุก ๆ  ประเทศน�าหลักการที่อยู่ในหนังสือเลี้ยงลูกเชิงบวกวิถีเดนมาร์กเล่มนี้ 
ไปใช้  แม้เพียง 50%...บางครั้งหนังสือเล่มหนึ่งก็มีอ�านาจเปลี่ยนโลกที่เราเคย
รู้จัก และน�าการเปลี่ยนแปลงมาสู่คนรุ่นหลัง ซึ่งท�าให้ค�าว่า สงคราม กลาย
เป็นสิ่งที่อยู่ไกลตัวและจดจ�าได้ยาก หนังสือเล่มนี้ถือเป็นไบเบิลของผู้ใหญ่ท่ี
ทุกคนควรมี”

เดอะกลาสเฮาส์เกิร์ล

 “อาหารนอร์ดิก การออกแบบแบบนอร์ดิก หนังนัวร์จากนอร์ดิก 
สิ่งเหล่านี้คือรายการสินค้าส่งออกที่ประสบความส�าเร็จในทศวรรษที่ผ่านมา    
ดูเหมือนว่ารายการสินค้าเหล่านี้จะไม่มีวันหมด และตอนนี้คุณก็สามารถเพิ่ม
การเล้ียงดูแบบนอร์ดิกเข้าไปในนั้นได้...ดูเหมือนบรรดาแม่ ๆ  ชาวเดนมาร์ก 
จะรู้เรื่องนี้ดีกว่าใคร”  

เดอะโพสต์ (โคเปนเฮเกน)

 “ข้อมูลของเจสสิกา และการถ่ายทอดประสบการณ์อย่างตรงไปตรงมา
ของเธอทีว่า่ วธิเีลีย้งลกูของเธอดีข้ึนหลงัได้รับอทิธพิลจากวฒันธรรมเดนมารก์
ของสามี จะเป็นแหล่งความรู้ชั้นดีส�าหรับพ่อแม่คนใดก็ตามที่ก�าลังดิ้นรน 
คน้หาวา่ วธิเีลีย้งลูกของตนนัน้มีจดุออ่นตรงไหนบา้ง จากขอ้มลูของแซนดาหล์       
รวมทั้งประสบการณ์ส่วนตัวในฐานะแม่ชาวเดนมาร์ก และประสบการณ์                                                  



การท�างานในฐานะนักจิตบ�าบัด สนับสนุนความคิดท่ีว่า ชาวเดนมาร์กมี 
ความเข้าใจลึกซึ้งโดยธรรมชาติถึงการเลี้ยงเด็กให้เป็นคนจิตใจมั่นคง และมี
ความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรค เมื่อทั้งสองเจอกันจึงได้สร้างสรรค์งาน
เขียนเพื่อแนะแนวการเลี้ยงลูกที่ส่งเสริมให้พ่อแม่หันมาส�ารวจตัวเอง และ
ให้ค�าแนะน�าที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการปัญหาท่ีพบบ่อยในการเลี้ยงลูก          
การเล้ียงลูกวิถีเดนมาร์กเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่ต้องอ่านส�าหรับพ่อแม่ทุกคน 
ไม่ว่าจะมาจากวัฒนธรรมใดก็ตาม”

แคโรลีน ราทเจน นักสังคมสงเคราะห์คลินิก

คำุณพ่อคุำณแม่พูดถึงเราว่าอย่างไร

 “เป็นหนังสือที่ท�าให้คนอ่านย้อนกลับมาคิดทบทวน ซึ่งไม่ได้มีเนื้อหาแค่
การเป็นพ่อแม่ท่ีดีข้ึนเท่านั้น แต่ยังให้ค�าแนะน�าว่าคุณจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้
อย่างไร มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างไร และคนแบบไหนที่คุณอยากจะเป็น
อีกด้วย ฉันชอบเนื้อหาตรงนั้นมาก”

แคริน ดับเบิลยู. 

 “หนังสือเล่มนี้จะอยู่กับคุณ จะช่วยให้คุณค้นพบความสุขเมื่อหันมารู้จัก
ตวัเองและลกู ๆ  ด้วยความหวงัวา่ลกูของเราจะสง่ตอ่บทเรยีนเหลา่นีต่้อไปเมือ่
พวกเขาโตข้ึนและกลายเปน็พอ่คนแมค่น สดุทา้ยนีห้นงัสอืเลม่นีเ้ปน็หนงัสอืที่
มีเนื้อหาเชิงบวกมาก ๆ  แต่ก็ให้แนวคิดที่น�าไปใช้ได้จริง”

เจสัน จี.



 “แนวคิดท่ีว่า ‘ฮกุกะ’ ไมไ่ดเ้กดิขึน้ไดเ้อง แตค่ณุตอ้งการมนัอยา่งแทจ้รงิ 
รักหนังสือเล่มนี้เลย”

เคท เอช.

 “เคล็ดลับต่าง ๆ  ยอดเยี่ยมมาก! ฉันชอบอ่านนิทานเดนมาร์กมาก ฉัน
เห็นด้วยว่าเด็ก ๆ  ควรได้ฟังเรื่องยาก ๆ  เหล่านี้ผ่านนิทาน เพราะมันเป็น 
เครื่องมือช่วยให้พ่อแม่สอนบทเรียนชีวิตที่ส�าคัญแก่ลูก พวกเรามักพยายาม
หลีกเลี่ยงไม่เล่าเรื่องที่หนักหรือไม่น่าอภิรมย์ให้ลูก (หรือคู่ของเรา) ฟัง เพียง
เพราะไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไร มันคงจะง่ายขึ้นมากถ้าเราให้หนังสือพูดแทน” 

เจสสิกา เอส.



Parent การเป็นำพ่อแม่

  P Play การเล่น เราจะมาเรียนรู้ว่าท�าไมการเล่นอิสระในวัยเด็ก  
จึงช่วยให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข ปรับตัวได้ไว และฟื้นตัวได้เร็ว  
เมื่อพบอุปสรรคในชีวิต 

  A Authenticity การเป็นตัวของตัวเอง เราจะมาเรียนรู้ว่าท�าไม
ความซื่อสัตย์ช่วยให้เด็ก ๆ  รู้จักตัวเองได้ดี รวมทั้งเรียนรู้วิธีชมเชยเพื่อช่วย
สร้างแนวคิดแบบเติบโต (growth mind-set) แทนการสร้างแนวคิดแบบ
ตายตัว (fixed mind-set) ซึ่งจะท�าให้ลูกของคุณมีความสามารถฟื้นตัวได้
เร็วเมื่อพบปัญหาในชีวิต 

  R Reframing การมองมุมใหม ่เราจะมาเรียนรู้ว่าท�าไมการมอง
เหตุการณ์เดิมในมุมใหม่ ๆ  สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณและลูกไปในทางที่ดีขึ้น

  E Empathy การเห็นอกเห็นใจ เราจะมาเรียนรู้ว่าท�าไม 
ความเขา้ใจ ความรว่มมอื  และการสอนให้เดก็รูจ้กัเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น จึงเป็น
พ้ืนฐานส�าคัญในการสร้างเด็กและผู้ใหญ่ที่มีความสุข

  N No Ultimatums การไม่ยื่นคำาขาด เราจะมาเรียนรู้ว่าท�าไม   
การหลีกเล่ียงการแยง่ชงิอ�านาจในบา้น และใชว้ธิลีะมนุละมอ่มในการเลีย้งลกู 
จึงช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจ ความสามารถในการปรับตัวเมื่อเจอปัญหา 
และความสุขให้เพิ่มขึ้นในตัวลูกได้

  T Togetherness and Hygge ความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน
และฮุกกะ เราจะมาเรียนรู้ว่าท�าไมการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นจึงเป็นปัจจัย
ส�าคัญที่สุดของความสุข รวมทั้งเรียนรู้การสร้างฮุกกะเพื่อถ่ายทอดของขวัญ
พิเศษนี้แก่ลูก ๆ
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บทนำ 

คำวามลับสู่คำวามสุขแบบเดนำมาร์ก

 เดนมาร์กเป็นประเทศเล็ก ๆ  อยู่ทางตอนเหนือของยุโรป และเป็นท่ี 
รูจั้กในฐานะเปน็บ้านเกดิของฮนัส ์ครสิเตยีน แอนเดอรส์นั ผูเ้ขยีนนทิานเรือ่ง  
เงือกน้อย เดนมาร์กได้รับการโหวตให้เป็นประเทศที่ประชากรมีความสุขที่สุด
ในโลกโดย OECD (องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ)      
มาเกือบทุกปีต้ังแต่ปี 1973 โอ้พระเจ้า! ต้ังแต่ปี 1973 น่ันมันมากกว่า 40 ปีเลยนะ  
นี่คือความส�าเร็จที่น่าอัศจรรย์ทีเดียว นอกจากนี้เดนมาร์กยังติดอันดับสูงสุด
ในรายงานผลการส�ารวจระดับความสุขของประชากร (World Happiness 
Report) ขององค์การสหประชาชาติมาทุกปีตั้งแต่ที่เริ่มมีการท�ารายงาน แล้ว
ความลับอะไรล่ะที่ท�าให้พวกเขายังคงความส�าเร็จนี้

 ผู้คนมากมายทุ่มเทและพยายามไขความลับว่า ท�าไมต้องเป็นเดนมาร์ก 
ประเทศนี้มีอะไรดีอย่างนั้นหรือ รายการ 60 Minutes ซึ่งเป็นรายการข่าว
ชื่อดังในสหรัฐอเมริกาก็ท�ารายงานเรื่องนี้ โดยตั้งชื่อว่า การแสวงหาความสุข 
แม้แต่โอปราห์ พิธีกรชื่อดังของสหรัฐอเมริกาก็ท�ารายการ ทำาไมชาวเดนมาร์ก
ถงึมคีวามสุข แต่กไ็ม่มใีครหาขอ้สรุปได ้อาจเปน็เพราะระบบสงัคม ขนาดของ
บ้านเรือน หรือรัฐบาลของพวกเขา แต่ที่แน่ ๆ  ไม่มีทางเป็นเพราะภาษีที่สูงลิบ 
หรือฤดูหนาวอันหนาวเหน็บแน่ แล้วอย่างนั้นมันเพราะอะไรกันล่ะ

 ตรงข้ามกับสหรัฐอเมริกา ประเทศที่ระบุค�าว่า การแสวงหาความสุข  
ไว้ในค�าประกาศอิสรภาพเมื่อครั้งเป็นเอกราชจากสหราชอาณาจักร กลับได้
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ต�าแหน่งท่ี 17 ตามหลังเม็กซิโก แม้จะมีสาขาจิตวิทยาที่ทุ่มเทตั้งใจศึกษา 
เกี่ยวกับความสุขโดยเฉพาะ รวมทั้งมีหนังสือพัฒนาตนเองที่สอนเกี่ยวกับ       
การมคีวามสขุมากมายกองเป็นภูเขาเลากา แต่กลับไม่ได้มีความสุขขนาดนั้น 
เป็นเพราะอะไรกัน แล้วท�าไมชาวเดนมาร์กถึงมีความสุขกันนักล่ะ  

 พวกเราเพียรพยายามหาค�าตอบอยู่หลายปีจนในที่สุดก็ค้นพบว่า ท�าไม
ชาวเดนมาร์กถึงมีความสุขเหลือเกิน แต่ทว่าค�าตอบนั้นช่างเรียบง่าย มันอยู่ที่
การเลี้ยงดูนั่นเอง

 ปรชัญาของชาวเดนมารก์ทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการอบรมเลีย้งดลูกูให้ผลลพัธ์ท่ี
ทรงพลังบางอย่าง เด็ก ๆ  มีความสุข มีอารมณ์มั่นคง และฟื้นตัวจากปัญหา
ได้ง่าย เมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ก็จะใช้วิธีเลี้ยงลูกอันทรงพลังท่ี      
ตัวเองได้เรียนรู้มาเลี้ยงลูกของตนต่อ สิ่งนี้ถือเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
เกิดเป็นสังคมท่ีติดอันดับ 1 บนชาร์ตความสุขอย่างต่อเน่ืองมานานกว่า 40 ปี 

 พวกเราตัดสินใจแบ่งปันความรู้เก่ียวกับการเล้ียงลูกวิถีเดนมาร์กทุกข้ันตอน 
เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้คือ ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายให้สามารถท�างาน
ที่ถือว่ายากและท้าทายที่สุดในโลกนี้ได้ การเล้ียงลูกด้วยวิธีนี้ต้องอาศัย  
ความอดทน ความต้ังใจแน่วแน่ และการตระหนักรู้ แต่พวกเรารับประกันว่า
ผลลัพธ์ท่ีได้ช่างคุ้มค่า จ�าไว้ว่านี่คือมรดกของคุณ โปรดอ่านต่อถ้าเป้าหมาย
ของคุณคือการเล้ียงลูกให้เติบโตเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลก ความลับสู่
ความส�าเร็จของชาวเดนมาร์กอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว
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เรื่องของเจสสิกา

 เพื่อน ๆ  หัวเราะกันท้องแข็งเมื่อรู้ว่าฉันก�าลังร่วมเขียนหนังสือเลี้ยงลูก 
“เธอเนี่ยนะ ผู้หญิงที่ไม่มีความเป็นแม่สักนิด ร่วมเขียนหนังสือเลี้ยงลูก”      
ที่น่าตลกก็คือ จริง ๆ  แล้วเพราะไม่มีทักษะความเป็นแม่นี่แหละที่ท�าให้สนใจ
วิถีเดนมาร์ก มันเปลี่ยนชีวิตฉันจากหน้ามือเป็นหลังมือ ถ้ามันช่วยฉันได้ ฉัน
ก็เชื่อว่ามันสามารถช่วยคนอื่นได้เช่นกัน

 รู้ไหม ฉันไม่อายที่จะบอกว่าไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความเป็นแม่ 
อย่างผู้หญิงคนอื่น และจริง ๆ  แล้วฉันไม่ชอบเด็กเอาเสียเลย ฉันมีลูกเพราะ    
ใคร ๆ  ก็มีกัน ฉะนั้นคงนึกกันออกนะว่าฉันกลัวมากแค่ไหนตอนที่รู้ว่าตัวเอง
ท้อง ตอนนั้นฉันคิดไม่ออกเลยว่าจะผ่านเร่ืองนี้ไปได้อย่างไร ฉันอ่านคู่มือ
เลี้ยงลูกทุกเล่มเท่าที่จะหาได้ อ่านเยอะมาก ได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ  มากมายแต่
ก็ยังกลัวอยู่ดี

 โชคดีจริง ๆ  ท่ีสามีของฉันเป็นคนเดนมาร์ก ฉันถึงได้มีโอกาสสัมผัสกับ
วัฒนธรรมเดนมาร์กมานานกว่า 8 ปี และสิ่งหนึ่งที่ฉันสังเกตคือพวกเขาเล้ียง
ดูลูกด้วยวิธีท่ีถูกต้อง เพราะลูก ๆ  ของพวกเขาเป็นเด็กท่ีมีความสุข สงบเยือกเย็น 
และมีความประพฤติดี ฉันสงสัยทุกครั้งว่าพวกเขาท�าได้อย่างไร ความลับคือ
อะไร แต่ก็ไม่มีหนังสือเลี้ยงลูกเล่มไหนที่ให้ค�าตอบนี้ได้

 ส่ิงเดียวท่ีฉันท�าเมื่อกลายเป็นแม่ก็คือ ถามทุกอย่างจากเพื่อนและ 
ญาติ ๆ  ชาวเดนมาร์ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องให้นมลูก การฝึกระเบียบวินัย จนถึง
เรื่องการศึกษา ฉันชอบความเห็นของพวกเขามากกว่าหนังสือทั้งหมดที่ฉันมี 
อยู่บนช้ันเสียอีก ประสบการณ์การเป็นแม่ท�าให้ฉันค้นพบหัวใจของการเล้ียงลูก 
ที่ช่วยเปิดโลกใหม่และเปลี่ยนชีวิตฉันไปอย่างสิ้นเชิง 

 ฉันปรึกษากับอิบเบนเพื่อนสนิทเกี่ยวกับเรื่องนี้ อิบเบนเป็นนักจิตบ�าบัด
ชาวเดนมาร์กที่มีประสบการณ์การท�างานเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวมานาน
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หลายปี เราสองคนต้ังค�าถามว่า “การเล้ียงลูกเชิงบวกวิถีเดนมาร์ก” มีอยู่จริง ๆ  
หรือไม่ ซึ่งอิบเบนคิดว่ามันไม่มีอะไรแบบนั้นหรอก พวกเราเพียรพยายามหา
ค�าตอบจากทุกที่ หวังว่าจะมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่บ้างแต่ก็ไม่พบอะไร  
อิบเบนท�างานกับโรงเรียนและเป็นนักจิตบ�าบัดครอบครัวมานานหลายปี แต่เธอก็
ไม่เคยได้ยินว่ามีวิธีเลี้ยงลูกแบบพิเศษนี้ อิบเบนรู้ทฤษฎีทางวิชาการและงาน
วิจัยทั้งหมดเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก ซึ่งเธอก็ใช้ความรู้เหล่านั้นกับครอบครัว        
ตัวเองทุกวัน จะเป็นไปได้ไหมว่ามีวิธีเลี้ยงลูกแบบพิเศษฝังอยู่ในวัฒนธรรม
ของเธอโดยที่เธอไม่รู้ตัว

เมื่อลวดลายปรากฏ

 ยิ่งเราพูดถึงมันมากเท่าไร ยิ่งชัดเจนว่าปรัชญาการเลี้ยงลูกเชิงบวก 
วิถีเดนมาร์กนั้นมีอยู่จริง ๆ  เพียงแต่มันสอดแทรกอยู่อย่างแนบแน่นใน 
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเดนมาร์ก จนยากที่คนในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ  
จะมองเหน็ได้ในทนัท ีเปรยีบเสมอืนกบัลวดลายทีถ่กูถกัทอบนผนืผา้ ลวดลาย
จะย่ิงปรากฏชัดข้ึนก็ต่อเม่ือเราเพ่งดูมันอย่างละเอียด และในตอนน้ีการเล้ียงลูก
เชิงบวกวิถีเดนมาร์กก็ได้อยู่ตรงหน้าของเราแล้ว

 การเลี้ยงลูกเชิงบวกวิถีเดนมาร์กคือทฤษฎีที่เราคิดค้นขึ้นโดยอ้างอิง    
จากประสบการณ์กว่า 13 ปีของพวกเรา รวมทั้งจากงานวิจัยและข้อมูลเกี่ยว
กบัวิถชีีวิตและวัฒนธรรมชาวเดนมารก์ อบิเบนเปน็ผูเ้ชีย่วชาญในสายงานของ
เธอ ได้น�าเสนอมุมมองเชิงลึกทางวิชาการ รวมทั้งตัวอย่างทางวัฒนธรรมและ
ประสบการณ์ส่วนตัว เราทั้งสองคนได้เรียนรู้อย่างมากจากการศึกษาค้นคว้า 
สัมภาษณ์พ่อแม่ผู้ปกครอง นักจิตวิทยา และคุณครู เกี่ยวกับระบบการศึกษา
ในเดนมาร์กตลอดการท�างานคร้ังน้ี ซ่ึงพวกเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
แหล่งการศึกษาท่ีสนับสนุนทฤษฎีน้ีได้รวบรวมไว้ในส่วนท้ายของหนังสือเล่มน้ี
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 พวกเราอยากอธิบายให้ชัดเจนว่า พวกเราไม่ได้มีจุดประสงค์ทางการเมือง 
และหนงัสอืเลม่นีก้ไ็มไ่ด้มีเนือ้หาเกีย่วกบัการใชช้วิีตในเดนมารก์ แต่เป็นทฤษฎี
การเลี้ยงลูกที่เราเชื่อว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท�าให้ชาวเดนมาร์กถูกโหวตให้เป็น
คนที่มีความสุขมาอย่างต่อเนื่อง เด็กที่มีความสุขจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ท่ีมี
ความสุข และผู้ใหญ่ที่มีความสุขก็จะเลี้ยงลูกของเขาให้มีความสุข เป็นเช่นนี้
ต่อ ๆ ไป

 พวกเรารู้ว่าวิธีเลี้ยงลูกไม่ใช่เหตุผลเดียวที่อธิบายว่า ท�าไมชาวเดนมาร์ก
ถึงมีความสุข ยังมีปัจจัยอื่น ๆ  อีกหลายอย่างที่ส่งผลต่อความสุขของ                 
ชาวเดนมาร์ก และแน่นอนว่าท่ีน่ันก็มีคนไม่มีความสุขด้วยเช่นกัน เดนมาร์ก 
ไม่ใช่ยูโทเปีย ย่อมมีปัญหาภายในที่ต้องจัดการแก้ไขเหมือนกับประเทศ 
อืน่ ๆ  หนงัสอืเลม่นีไ้มไ่ดม้จีดุประสงคท์ีจ่ะดถูกูสหรฐัอเมรกิาแตอ่ยา่งใด ขอ้มลู 
และข้อสังเกตในหนังสือเป็นเพียงการกล่าวอ้างท่ัว ๆ  ไปเท่าน้ัน เจสสิการักประเทศ
ของเธอและภูมิใจมากท่ีได้เกิดเป็นชาวอเมริกัน และเธอแค่มีโอกาสได้เห็นโลก
ผ่านแว่นตาท่ีแตกต่างออกไป แว่นตาท่ีประกอบด้วยเลนส์ของชาวเดนมาร์ก  
ซึ่งได้เปลี่ยนมุมมองชีวิตเธอไปโดยสิ้นเชิง

 พวกเราอยากให้คุณลองสวมแว่นตาเหล่านี้ แล้วลองดูว่าคุณคิดอย่างไร
บ้างเมื่อมองผ่านมัน ถ้าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณมองอะไรแตกต่างออกไป
บ้างก็ถือว่าส�าเร็จแล้วส�าหรับพวกเรา คุณไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนจากคนที่ไม่มี
ความเป็นแม่ ไปเป็นคุณแม่แสนสุขและมนุษย์ที่ประเสริฐขึ้นอย่างเจสสิกา   
เราหวังแค่ว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และคุณจะสนุกไปกับ
การเดินทางของชีวิตครั้งนี้

เด็กที่มีคำวามสุขจะเติบโตขึ้นำเป็นำผู้ใหญ่ที่มีคำวามสุข 

และผู้ใหญ่ที่มีคำวามสุขก็จะเลี้ยงลูกของเขาให้มีคำวามสุข 

เป็นำเช่นำนำี้ต่อ ๆ ไป
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บทที่ 1
รู้จักระบบอัตโนมัติของเรา



 พวกเราทุกคนคงเคยคิดกันเป็นคร้ังคราวท้ังน้ันว่า การเป็นพ่อเป็นแม่น้ัน
แท้จริงคืออะไร แล้วจะต้องมีสักครั้งหนึ่งที่มีค�าถามผุดขึ้นมาในใจว่า “ฉันท�า
ถกูหรอืเปลา่” ไมว่า่จะเปน็กอ่นทีล่กูคนแรกจะเกดิ ตอนเจา้ตวันอ้ยวยัเตาะแตะ
ก�าลังอาละวาด หรือตอนเถียงกับลูกบนโต๊ะอาหารเม่ือลูกไม่ยอมกินผัก หลาย 
คนพึ่งหนังสือ อินเทอร์เน็ต หรือไม่ก็ปรึกษาเพื่อน ๆ  และครอบครัว เพื่อขอ 
ค�าแนะน�าและก�าลังใจ พวกเราส่วนมากแค่ต้องการค�ายืนยันว่าจริง ๆ  แล้ว 
เราก�าลังมาถูกทาง 

 แต่พวกเราเคยหยุดพิจารณากันบ้างไหมว่าวิธีไหนคือวิธีที่ถูกต้อง เราได้
ความคิดเกี่ยวกับวิธีเลี้ยงลูกที่ถูกต้องมาจากไหน ถ้าคุณไปอิตาลี คุณจะเห็น
เด็ก ๆ  กินข้าวเย็นตอน 3 ทุ่ม เสร็จแล้วก็ว่ิงเล่นกันต่อในร้านอาหารจนเกือบ 
เที่ยงคืน เด็กทารกที่นอร์เวย์มักถูกปล่อยให้นอนนอกบ้านถึงแม้อุณหภูมิจะ
ติดลบ 20 องศา ส่วนเบลเยียมอนุญาตให้เด็กดื่มเบียร์ได้ ส�าหรับพวกเราแล้ว 
พฤติกรรมเหล่านี้ช่างดูประหลาดเหลือเกิน แต่ส�าหรับพ่อแม่เหล่านั้นมันเป็น 
“วิธีที่ถูกต้อง”  

 ค่านิยมซ่อนเร้นเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่ถูกละเลยเหล่านี้คือความคิดที่   
ซารา ฮาร์กเนส ศาสตราจารย์ด้านการพัฒนามนุษย์จากมหาวิทยาลัยคอนเนตทิคัต
เรยีกว่า ทฤษฎีการเลีย้งลกูในแตล่ะวฒันธรรม ซึง่ศาสตราจารยซ์าราไดศ้กึษา
มาหลายสบิปใีนหลากหลายวัฒนธรรม และพบว่าความเชือ่เกีย่วกบัวธิเีลีย้งลกู
ทีถ่กูต้องเหล่านีฝ้งัลึกอยูใ่นสงัคมของเราจนสงัเกตไดย้าก ส�าหรบัพวกเราแลว้ 
ทุกอย่างก็แค่เป็นอย่างที่มันควรจะเป็น

 พวกเราหลายคนคงเคยคิดทบทวนถึงความหมายของการเป็นพ่อ
เป็นแม่ว่าคืออะไร แต่เคยคิดกันบ้างไหมว่าการเป็นพ่อแม่อเมริกันนั้นมี 
ความหมายอย่างไร เคยคิดถึงแว่นตาอเมริกันที่เราสวมอยู่บ้างไหมว่าก�าลัง
บิดเบือนความสามารถในการมองเห็นว่าแท้จริงแล้ว “วิธีที่ถูกต้อง” นั้นเป็น
อย่างไร จะเป็นอย่างไรถ้าเราถอดแว่นตาที่ใส่อยู่ออกสักพัก คุณคิดว่าถ้าเรา
ถอยออกมาแล้วมองสหรัฐอเมริกาจากระยะไกล เราจะเห็นอะไร 
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เมื่อคำวามเคำรียดกลายเปน็ำโรคำระบาด

 หลายปีที่ผ่านมาเราพบปัญหาเกี่ยวกับระดับความสุขพอกพูนไปท่ัว
สหรฐัอเมรกิา จากผลส�ารวจของส�านกังานสถติสิขุภาพแห่งชาติพบว่า การใช้                                                         
ยาต้านอาการซึมเศร้าเพิ่มขึ้นถึง 400% ระหว่างปี 2005-2008 เด็ก ๆ   
ถูกวินิจฉัยเป็นโรคทางจิตเวชต่าง ๆ  เพิ่มขึ้นและได้รับการรักษาด้วยยา  
ซึ่งบางครั้งไม่ได้มีเกณฑ์การวินิจฉัยที่ชัดเจน เฉพาะในปี 2010 มีเด็กอายุ
ระหว่าง 3-17 ปี อย่างน้อย 5.2 ล้านคน กนิยารทิาลนิเพือ่รกัษาโรคสมาธสิัน้

 เราก�าลงัสูก้บัโรคอ้วนและภาวะเข้าสูวั่ยหนุม่สาวก่อนวยัอนัควร เดก็ผูห้ญงิ
และเด็กผู้ชายอายุแค่ 7-8 ขวบ ต้องฉีดฮอร์โมนเพื่อหยุดภาวะเข้าสู่วัยรุ่น  
หลาย ๆ  คนไม่รู้สึกว่าเป็นเร่ืองแปลก แต่กลับมองว่าเป็นเรื่องปกติด้วยซ�้า  
แม่คนหนึ่งพูดชิล ๆ  ถึงลูกสาววัย 8 ขวบที่เธอคิดว่าเข้าสู่วัยสาวเร็วเกินไปว่า 
“ลูกสาวฉันก็ใช้ยาฉีด” 

 พ่อแม่ส่วนมากไม่รู้ตัวว่าก�าลังแข่งขันกับตัวเอง กับลูก ๆ  และกับพ่อ
แม่คนอื่น ๆ  ถึงแม้ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นอย่างนั้นหรืออยากจะเป็นแบบนั้น แต่ 
พวกเขาก็รับรู้ได้ถึงแรงกดดันในสังคมแห่งการแข่งขันนี้ ที่มักใช้วาจาข่ม          
ผู้อื่นให้รู้สึกด้อยกว่า ยกตัวอย่างเช่น “คิมเล่นฟุตบอลได้มหัศจรรย์มาก โค้ช 
บอกว่าเธอเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในทีมด้วยนะ แถมเธอยังได้เกรดเอ 
ทุกวชิา ทัง้ ๆ  ทีเ่ล่นทัง้ฟตุบอล คาราเต้ ว่ายน�า้ ฉนัสงสยัจรงิ ๆ  ว่าลูกท�าได้
อย่างไร แล้วโอลิเวียลูกเธอล่ะเป็นอย่างไรบ้าง” พวกเราถูกกดดันให้ต้อง 
ประสบความส�าเรจ็ รวมทัง้กดดนัลกูให้เรยีนด ีประสบความส�าเรจ็ และเตมิเตม็
ความมุ่งหวังของเราทีว่่าเดก็ทีป่ระสบความส�าเร็จหรือพ่อแม่ทีป่ระสบความส�าเรจ็ 
ควรเป็นอย่างไร เราเครียดและรู้สึกว่าก�าลังถูกตัดสินจากคนอื่นหรือแม้แต่
ตัวเอง ซึ่งบางส่วนก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ แต่บางส่วนเป็นเพราะเราเป็น
อเมรกินั อะไรคือสิง่ทีผ่ลกัดนัให้สงัคมต้องแข่งขนั ต้องประสบความส�าเรจ็ตาม
มาตรฐาน แต่สดุท้ายกลบัไม่ได้ท�าให้ผูใ้หญ่อย่างเรามคีวามสขุเลย เป็นไปได้   
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หรือไม่ว่าวิธีเลี้ยงลูกของพวกเรามีข้อบกพร่อง

 จะเป็นอย่างไรถ้าเลนส์แว่นตาที่เราใส่อยู่ไม่ตรงกับค่าสายตา ซ่ึงท�าให้
เรามองอะไรได้ไม่ชัดอย่างที่คิด แค่เปลี่ยนเลนส์ให้มันชัดข้ึนแล้วลองมองใหม่ 
ทันใดน้ันเองเราก็พบว่าส่ิงต่าง ๆ  ดูแตกต่างไปจากเดิม การมองสิ่งต่าง ๆ  ด้วย
มุมมองใหม่จากเลนส์อันใหม่ ท�าให้เกิดค�าถามขึ้นในใจว่ามีวิธีเลี้ยงลูกแบบ
อื่นที่ดีกว่าเดิมหรือไม่ 

ตรวจสอบระบบอัตโนำมัติของเรา

 วันก่อน ขณะที่เจสสิกากับลูกชายอายุเกือบ 3 ขวบอยู ่ในเมือง 
ลูกของเธอก�าลังขี่จักรยานเด็กที่ไม่มีบันไดถีบ แล้วไถออกไปทางถนน แม้ 
เจสสิกาจะตะโกนให้หยุดอยู ่หลายคร้ังก็ไม่เป็นผล เธอวิ่งตามไปอย่าง 
ตื่นตระหนก คว้าแขนลูกพร้อมเขย่า เธอทั้งโกรธทั้งกลัว และก�าลังจะตวาด
ลูกว่า “ถ้าแม่บอกให้หยุดก็ต้องหยุด!” เจสสกิาเหน็ว่าลกูกลวัและก�าลังจะ 
ร้องไห้ เธอจึงรวบรวมความเข้มแข็งเพื่อสงบสติอารมณ์ และสังเกตตัวเอง 
ว่าก�าลังท�าอะไร เธอรู้ตัวว่าไม่ได้ต้องการมีปฏิกิริยาแบบนั้น จึงครุ่นคิดหาวิธี 
แล้วก็พบค�าตอบอย่างมหัศจรรย์ เธอสูดลมหายใจลึก ๆ  ย่อตัวลงให้อยู่ระดับ 
เดียวกับลูก จับมือแล้วมองตา พร้อมกับพูดด้วยน�้าเสียงนิ่งแต่เปี่ยมไปด้วย
ความห่วงใยว่า “หนอูยากร้องโอ๊ย ๆ  หรอืลกู แม่ไม่อยากให้หนตู้องร้องโอ๊ย ๆ   
เห็นรถพวกนั้นไหมลูก” เธอพูดพร้อมชี้ไปที่รถเหล่านั้น  
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 ลูกของเธอรับฟังพร้อมพยักหน้าและพูดตาม “รถ... โอ๊ย ๆ ” “เพราะ
ฉะนั้นถ้าแม่บอกให้หยุด หนูต้องหยุด ตกลงไหม หนูจะได้ไม่ต้องร้องโอ๊ย ๆ   
ไงจ๊ะ” ลูกพยักหน้า สุดท้ายเขาก็ไม่ร้อง ขณะที่พวกเขากอดกัน เจสสิกาก็รูส้กึ
ได้ว่าลกูก�าลงัพยกัหน้าบอกตวัเองซ�า้ ๆ  ว่า “รถ... โอ๊ย ๆ ” ท่ีไหล่ของเธอ

 5 นาทีถัดมาเมื่อพวกเขาอยู ่ที่ทางข้ามอีกแห่งหนึ่ง เจสสิกาบอก
ให้ลูกหยุด ลูกเชื่อเธอและชี้ไปที่ถนนแล้วส่ายหัวพูดว่า “รถ... โอ๊ย ๆ ”                
เจสสิกากระโดดโลดเต้น ปรบมือดีใจให้ลูกเห็นว่าเธอมีความสุขแค่ไหน                                                 
จริง ๆ  แล้วเธอไม่ได้มีความสุขแค่เพราะลูกหยุดเท่านั้น แต่เธอมีความสุข 
มาก ๆ  ที่หยุดตัวเอง ไม่ท�านิสัยตามธรรมชาติหรือระบบอัตโนมัติในวินาที 
ที่ยากล�าบาก  มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่การท�าเช่นนี้ได้เปลี่ยนสถานการณ์ที่
ตงึเครยีดไปเป็นสถานการณ์ทีม่คีวามสขุ สนกุสนาน และปลอดภยั ซ่ึงผลลพัธ์
ที่เกิดขึ้นท�าให้ทั้งคู่มีความสุข

 บางครั้งเราลืมไปว่าความเป็นพ่อแม่ก็เหมือนกับความรัก ที่ต้องทุ่มเท 
เอาใจใส่กว่าจะได้รับผลลัพธ์ที่คุ ้มค่า เราจึงต้องใช้ความตระหนักรู้อย่าง
มหาศาลเพื่อให้เป็นพ่อแม่ที่ดี ซึ่งจะเป็นเช่นนั้นได้เมื่อเราหมั่นสังเกตสิ่งที่ท�า
ตอนเหนือ่ย เครยีด และเวลารูส้กึว่าบางอย่างมนัเกนิขดีจ�ากดัของเรา เราเรยีก
สิง่ท่ีท�าเม่ืออยูใ่นภาวะเหล่านัน้ว่าระบบอตัโนมตั ิระบบอตัโนมตัคิอืพฤตกิรรม
และปฏิกิริยาที่เราท�าเมื่อรู้สึกเหนื่อยเกินไปที่จะท�าสิ่งที่ดีกว่า

 ระบบอตัโนมตัส่ิวนมากของพวกเราได้รบัมาจากพ่อแม่ มนัฝังแน่นอยูใ่น
ตัวเรา คอยป้อนความคิดและเป็นเหมือนกับแผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ 
มันคือระบบโรงงานที่เราหันไปพึ่งเมื่อหมดปัญญา มันถูกปลูกฝังอยู่ในตัวเรา

บางคำรั้งเราลืมไปว่า 
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ผ่านการเลี้ยงดู มันผุดขึ้นตอนเราได้ยินตัวเองพูดสิ่งที่ไม่ได้ต้องการพูด ตอน 
เราท�าบางอย่างหรอืตอบสนองบางสิง่ ซึง่เรากไ็ม่แน่ใจว่านัน่คอืสิง่ทีเ่ราอยากจะ
ท�าหรืออยากตอบสนอง ตอนเรารู้สึกแย่เพราะลึก ๆ  แล้วเรารูว่้ามวีธิทีีด่กีว่าที่ 
จะท�าให้ลกูเชือ่ฟังแต่กไ็ม่รูว่้าจะท�าอย่างไร ใครมลีกูคงจะคุน้เคยกบัความรูส้กึ
แบบนี้ 

 นั่นจึงเป็นเหตุผลว่า ท�าไมเราถึงต้องสนใจระบบอัตโนมัติ รวมทั้ง 
ควรศึกษาและท�าความเข้าใจด้วย อะไรคือสิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบเวลา
ปฏิบัติต่อลูก อะไรที่ปฏิบัติต่อลูกแล้วเหมือนซ�้ารอยกับวิธีที่คุณถูกเลี้ยงมา 
อะไรที่คุณอยากจะเปลี่ยน เมื่อใดที่รู้สึกว่าตวัตนของคณุคอืความเป็นพ่อแม่   
เมื่อนั้นคุณจะตัดสินใจได้ว่าจะปรับเปลี่ยนมันให้ดีขึ้นได้อย่างไร

 ในบทถัด ๆ  ไปเราจะช่วยให้คุณเหน็ว่า การเปลีย่นแปลงทางบวกสามารถ
ท�าได้อย่างไร เราจะใช้ตัวย่อง่าย ๆ  ว่า PARENT- play (การเล่น)
authenticity (การเป็นตัวของตัวเอง) reframing (การมองมมุใหม่)  
empathy (การเหน็อกเหน็ใจ) no ultimatums (การไม่ยืน่ค�าขาด) และ  
togetherness (ความเป็นน�า้หนึง่ใจเดียวกนั) เราจะมาพจิารณาวธิทีีพ่่อแม่ 
ชาวเดนมาร์กพสิจูน์แล้วว่าใช้ได้ผลมากว่า 40 ปี

 ก้าวแรกในการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ส�าคัญคือ รู้จักตนเองให้มาก และ
ตัดสินใจท�าหรือตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ  อย่างมีสติ นี่คือวิธีที่จะท�าให้เราเป็น
พ่อแม่ที่ดีขึ้น เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐขึ้น รวมทั้งถ่ายทอดความอยู่ดีมีสุขให้เด็ก
รุน่หลงัต่อ คงไม่มขีองขวญัใดทีค่ณุจะให้ลกูหลานได้ยิง่ใหญ่ไปกว่าการช่วยให้ 
พวกเขาเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีวามสขุ จติใจมัน่คง และฟ้ืนตวัจากปัญหาได้ง่าย 
หวังว่าคุณจะเห็นด้วยกับพวกเรา 
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