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บทนํา

บางทีคนเราก็ไดเปนพอแมชนิดปุบปบแบบไมทันไดเตรียมเน้ือ 

เตรียมตัว นั่นก็เพราะการมีลูกคือบททดสอบธาตุทรหด ความกลา ความกลัว 

สภาวะอารมณ ไปจนถึงเรื/องสขุภาพจติของเรา เราเร่ิมกลัวต้ังแตวาจะเปลีย่น

ผาออมลูกอยางไร จะอาบน้ําลูกแบบไหนไมใหเขาสําลัก แตพอผานเรื/องพวก

นี้ไปไดสักพัก ก็จะรูตัววานี่คือการผจญภัยระดับประถมเทานั้น เพราะเมื/อเรา

แกโจทยเรื/องการเลี้ยงเด็กออนไปไดดีระดับหนึ่งแลว ยังไมทันหายเหนื/อย 

พวกเขาก็จะเติบโตไปเปนเด็กอีกวัยหน่ึง ท่ีมีโจทยใหมใหเราไดตามแกอีก 

วงจรน้ีจะเริ่มตั้งแตวัยเตาะแตะ ตั้งไข ไปโรงเรียน คบเพื/อนสาวเพื/อนชาย 

หัดขับรถ ไปจนกระทั่งทํางานมีครอบครัว 

เอาเปนวาคุณเหนื/อยแบบไมไดหยุดไดหยอนกันเลยทีเดียว แตโชคดี

อยูอยางทีผ่ลตอบแทนแหงความเหนื/อยนัน้ยิง่ใหญและน6าชื/นใจ เอาแคความ

สนุกจากการเลี้ยงลูก การไดโอบกอดหรือไดใกลชิดก็เปนรางวัลที่คุมคาแลว 

แตถาคุณโชคดีมากกวานั้นอีกหน6อย คุณก็จะไดคําขอบคุณจากลูกๆ ใน

บัน้ปลาย แลวอกีอยางหนึง่ทีค่ณุจะไดรบัก็คอื ความสุขใจจากการที่ไดเหน็ลกูๆ 

โตขึ้นเปนคนที่คุณภาคภูมิใจได

แตกวาจะถึงวันนั้น ก็ตองเหนื/อยกันเยอะครับ ทั้งอึดอัด กังวลใจ 

สับสนงุนงง ตองคนหาวาตัวเองควรจะพูดจะทําอยางไรใหสมกับความเปน 

พอแมเพื/อทีล่กูจะไดเตบิโตขึน้มาอยางมคีวามสขุ เปนผู ใหญทีส่มบรูณทัง้กาย

และใจ แลวทั้งหมดที่ผมวามาก็อยูในหนังสือเลมนี้ละครับ
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ผมอยากจะบอกวามคีนเปนพอเปนแมมากอนหนาเรานบัลานๆ คนเลย

ทีเดียว ดังนั้น เสนทางที่คุณกําลังเหยียบยางอยูนี้ จึงมีคนเดินมาเปนเทือก

แลวครับ บรรดาพอแมทั้งหลายในอดีตตางก็ลองผิดลองถูกมานักตอนัก เพื/อ

คนหาวิธีที่ดีที่สุดในการเลี้ยงลูก ซึ่งจะเปนประโยชนกับคนรุนหลังตอไป

ผมเองกผ็านวฏัจกัรของการเปนพอแมมาแลวถงึสองรุนดวยกนั เพราะ

ในชวงเกือบ 30 ปมานี้ ลูกผมสองคนไดแยกเรือนออกไปมีครอบครัว ซึ่ง

หมายความวาผมมีโอกาสผิดพลาดหรือมีบทเรียนในประเด็นพื้นฐานแหงการ

เปนพอแมอยูหลายขอเหมือนกัน แตในขณะเดียวกัน ผมก็ไดเรียนรูสิ่งตางๆ 

จากครอบครวัของคนอื/นอยูไมนอย ไมวาจะเปนครอบครวัเพื/อนหรอืเพื/อนบาน 

ผมถือวานี่เปนงานวิจัยที่น6าตื/นตาตื/นใจชนิดไมรูจบเลยครับ

มีพอแมบางรายท่ีดูเหมือนวาเกิดมาพรอมกับสัญชาตญาณในการแก

ปญหา แมอาจจะมีพลาดบางในบางเรื/อง แตในยามทีต่องรับมอืกบัปญหาบาง

อยาง ก็ถอืวาเขาขัน้อจัฉรยิะเลยทเีดยีว ถาคณุไดเคยศกึษาวิจยัสิง่มชีวีติทีเ่รยีก

วาคุณพอคุณแมมานานระดับหนึ่งเหมือนกับที่ผมทํา คุณก็จะจับจุดไดหลาย

อยาง ทั้งแมไม ลูกไม กลเม็ดเด็ดพราย หรือพฤติกรรมหลักๆ ที่จะชวยปนลูก

ของเราใหออกมาดีที่สุด หรือแมกระทั่งการปรับใชเทคนิคใหเหมาะกับนิสัย

ใจคอของเด็กแตละคน 

หนังสือเลมนี้จึงอุดมไปดวยทัศนคติและหลักการตางๆ ที่ผมไดกลั่น

กรองออกมาเพื/อใหพอแมไดใชเปนเครื/องมอืนาํทางในชวงเวลาแหงความยาก

ลาํบาก คณุจะไดกลายเปนปาดนั เจดนัทีป่ลกุปนลกูใหดไีดเต็มทีเ่ต็มศักยภาพ 

และยังชวยกระชับความสัมพันธฉันพอแมลูกใหเหนียวแน6นไปตลอดชีวิตอีก

ดวย

ผมไมไดตั้งใจถึงขนาดที่จะใหหนังสือเลมนี้เปนคัมภีรประกาศสัจธรรม

แตประการใด แคอยากใหเปนสิง่เตอืนใจพอแมมากกวาครบั เพราะในวิถแีหง

การเปนพอแมนั้น มีเรื/องสามัญสํานึกพื้นๆ หลายอยางมากเลยที่เราหลุดลืม

กนัไดงายๆ ยิง่ถาตองรบัมอืกบัเดก็ 2 ขวบซึง่กําลงัโกรธเกร้ียวอาละวาด หรอื
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วยัรุนทีค่ดิวาทกุสิง่ทกุอยางในโลกน้ีไมมคีณุคาอะไรตอชวีติพวกเขาเลย แมจะ

เห็นอยูคาตาวาสิ่งน้ันล้ําเลิศเพียงใดก็ตาม แตสุดทายแลวก็หนีไมพนคุณซึ่ง

เปนพอแมนั่นแหละครับ ที่ตองมาแบกรับภารกิจสุดหินนี้ใหลุลวง

กฎตางๆ รอยกวาขอในเลม ถามองเผินๆ ก็ดูเหมือนจะเยอะแยะ แต

อยาลืมนะครับวา คุณตองเลี้ยงดูเขาแบบใกลชิดอยางนอยๆ ก็ไมต่ํากวา 18 

ป แลวถาคุณมีลูกสองคนขึ้นไป ก็ตองเลี้ยงกันยาวนานกวานั้นอยูแลว คุณมี

ภารกิจมากมายในชวงวยัตางๆ ของพวกเขา ท้ังใหนม เปลีย่นผาออม หดัคลาน 

หัดเดินเตาะแตะ หัดพูด หัดอาน หัดเขียน หัดนับนิ้วคิดเลข พาไปโรงเรียน 

สอนเรื/องการคบเพื/อน พอเขาสูวยัรุน ก็ตองหัดใหรูเทาทนัเรื/องยาเสพติด เรื/อง

การมีเพศสัมพันธ และอื/นๆ อีกสารพัด เอาเขาจริง กฎ 109 ขอนี่ยังไมรูวาจะ

พอหรือเปลา

ใครเปนพอแมไดดีแคไหน ดูไดจากลูกเลยครับ (ยกเวนเด็กที่กําพรา 

พอแมแลวไปอยูภายใตการดูแลของคนอื/นตั้งแตยังเล็ก) ถาเด็กไดรับการ 

อบรมมาดีจากพอแม เมื/อเขาเติบโตไปมีชีวิตของตัวเอง เขาจะเปนคนที่ดูแล

ตัวเองไดดี สนุกกับชีวิต ใหความสุขกับคนรอบตัวได ใสใจและมีเมตตา กลา

ยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเชื/อ มั่นใจในตัวเอง ทั้งหมดนี้ละครับที่จะเปนขอพิสูจน

วาคุณเปนพอแมที่เลี้ยงลูกถูกวิธีหรือเปลา 

หลายปที่ผานมาผมไดเรียนรูแลววา ถาอยากใหเด็กเติบโตข้ึนเปน

ผู ใหญแบบไหนในอีก 18 ปขางหนา ณ วันนี้เราจะเลี้ยงเขาอยางไร คนที่ยัง

ไมไดมีสถานะเปนพอแม จะไมรูเลยวาภารกิจนี้มันยิ่งใหญมหาศาล ถึงขนาด

วาแจกแจงจาระไนกันไมหมดงายๆ ความรับผิดชอบของพอแมไมไดมีแคการ

เลี้ยงดูใหเขาเติบโตทางกายภาพเทานั้น แตยังตองรับผิดชอบไปถึงความคิด

อาน ทัศนคติ อารมณ และมุมมองอีกดวย ตัวตนของพอแมจึงมีอิทธิพลตอ

ลกูอยางหลีกเลีย่งไมได เชื/อไหมวาการพดูอะไรบางอยางกรอกหลูกูอยูทกุเมื/อ

เชื/อวัน จะสงผลตอตัวลูกอยางคาดไมถึง เพราะมันสามารถทําใหเด็กคนหนึ่ง

เติบโตขึ้นมาเปนผู ใหญที่ประสาทเสีย หรือมีสุขภาพจิตแข็งแรงสมบูรณได
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แตถาคุณคิดใหมเสียตั้งแตวันนี้ โดยตั้งใจวาเมื/ออานหนังสือเลมนี้จบ 

คุณจะทําตามคําแนะนําตางๆ ที่ผมบอกไวอยางไมมีขอยกเวน คุณก็จะกลาย

เปนพอแมที่ไดแกไขขอบกพรองของตวัเองโดยอตัโนมตัแิลว (ถาทาํไดจรงิ จะ

มีประโยชนทั้งกับตัวคุณและลูกหลานมากครับ)

แมในโลกนี้จะมีวิธีการเลี้ยงลูกมากมายท่ีทําใหเขากลายเปนเด็กที่ไม

เอาไหน แตขณะเดยีวกนักม็วีธิกีารอกีมหาศาลทีจ่ะเลีย้งเดก็คนหนึง่ใหเตบิโต

ไปเปนผู ใหญที่ดีมีคุณภาพ ซ่ึงคุณจะไดเจอในหนังสือเลมนี้ คุณสามารถนํา

หลักการกวางๆ ที่ผมแนะนําไปปรับใชใหเหมาะกับตัวเองและลูกๆ ผมขอเนน

วา “ปรับใช” นะครับ เพราะถาคุณเอาไปใชแบบทื/อๆ ตรงๆ ผลที่ไดก็จะกลับ

ตรงขามเลย ลูกของคุณจะกลายเปนคนออนแอ ขี้แพไปเลยครับ

มีพอแมอยูหลายบานครับที่เอากฎของผมไปตีความไดอยางแตกฉาน 

สรางสรรค ไมเหมือนใคร แลวผลที่ไดกอ็อกมาดเีกนิคาด สวนหน่ึงกเ็พราะวา

เขาเดนิตามเจตนารมณของกฎคอื ตองไมทําตามแบบเปะๆ เหมอืนเรยีงลําดับ

ตวัอักษร ตวัอยางทีผ่มเคยพบมา เชน พอแมที่ใหลกูเรียนหนังสือทีบ่าน สราง

หลักสูตรขึ้นมาเอง สอนใหลูกเรียนรูและทําความเขาใจกับชีวิตและสังคม 

ความเปนไปในทองถิ่นของตัวเอง ตลอดจนพอแมที่แน6ไมแพใครดวยการสง

ลูกไปเขาโรงเรียนประจํา ถาคุณเขาใจกฎอยางถองแทเมื/อไร กระบวนการที่

เหลือก็จะตามมาเองครับ

โดยสวนตวัแลว ผมไมกลารบัประกันวาจะมใีครใชกฎอยางถกูตองตรง

จุดไดทุกวันตลอด 18 ปที่ตองเลี้ยงดูลูกอยางหนักหน6วง แตเทาที่ผมสังเกต

มาตลอด แมแตพอแมทีจ่ดัวามฝีมอืในการเลีย้งลกูระดับกรู ูก็ไมไดเปนพอแม

สมบรูณแบบชนดิไมขาดตกบกพรองนะครับ ตองมเีรื/องใดเรื/องหนึง่ทีผ่ดิพลาด

อยูเนืองๆ เพียงแตเปนเรื/องที่ไมไดรายแรงมาก และไมผิดบอยๆ เทานั้นเอง 

แตที่สําคัญคือ บรรดาพอแมเหลานั้น จะรูตัวอยูเสมอเวลาตัวเองทําผิดพลาด 

แลวเขาจะจดจําขอผิดพลาดน้ันไวแกไขในคราวตอไป ไมใหผิดซ้ําสอง เทานี้

ละครับ ลูกๆ ของพวกเขาก็เติบโตขึ้นมาอยางที่เรียกวาใชไดเลยจริงๆ 
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อีกอยางที่ผมจะบอกก็คือ (ฟงแลวคงสบายใจข้ึนมาบาง) ไมมีกฎขอ

ไหนท่ีบีบคอใหคุณแปรงผมลูกดวยความทะนุถนอมหรือตองใหลูกมีถุงเทา

สะอาดใสทุกวัน แมเรื/องเหลานี้จะเปนเรื/องดีที่ควรทํา แตผมก็เคยเห็นพอแม

ที่ไมคอยจะไดใสใจกับผมเผาลูกมากนัก แถมถุงเทาก็ไมมีใสอีกตางหาก แต

ฉลาดปราดเปรื/องพอที่จะเลี้ยงพวกเขาใหเติบโตขึ้นมาอยางมีคุณภาพได

แกนแทของกฎท้ังหมดในหนงัสอืเลมนีก้ค็อื เรื/องของทศันคต ิคานยิม 

และภาพลักษณที่เด็กมีตอตัวเอง ไมใชเรื/องของถุงเทาครับ กฎเหลานี้จะชวย

ใหคุณและลูกสนุกกับการใชชีวิตรวมกัน สนุกกับการใชชีวิตของตัวเอง และ

ปฏบิตัติอคนอื/นดวยความเคารพ กฎทัง้หมดเปนหลกัการกวางๆ ที่ใครๆ กเ็อา

ไปประยกุตใชไดเทากนั ไมวาจะเปนครอบครัวทัว่ไปทีป่ระกอบดวยพอ แม ลกู 

หรือครอบครัวสมัยใหมที่เปนพอแมใบเลี้ยงเดี่ยว หรือพอแมบุญธรรมก็ตาม

ผมไมบังอาจกลาวอางวามีกฎเพียง 109 ขอเทานั้นในปฐพีนี้ที่คุณตอง

ปฏบิตัติามถาอยากใหลกูเปนคนมคีณุภาพ เพราะจรงิๆ แลวยงัมกีฎอกีมากมาย

ทีน่6าศกึษาและนําไปใช เพยีงแตในเลมนีผ้มคดัเอามาเฉพาะหัวใจหลกัๆ เทานัน้ 

แตยังไงผมก็ยังอยากไดยินเสียงของคุณผูอานนะครับ เพื/อจะไดรวบรวมขึ้น

เปนกฎในอีกหมวดหมูหนึ่งในอนาคตขางหนา คําแนะนําติชมของคุณจึงมี

ประโยชน ทัง้กบัตวัผมและบรรดาพอแมทานอื/นครับ ผมจะยนิดมีาก หากคณุ

รวมโพสตกฎสวนตัวลงในหนาเฟซบุกของผมที่ www.facebook.com/ 

richardtemplar

 ริชารด เทมพลาร
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คํานําผูเรียบเรียง

วากันวาเสนทางแหงการเปนพอแมนั้นแสนลําบาก ตองแลกมาดวย

หยาดเหงื/อและนํ้าตา (ในบางที) จนหนุมสาวสมัยนี้ที่แตงงานอยูกินเปน

ครอบครัว หวาดกลัวและหว่ันเกรงการมีลูก กลัววาตัวเองจะลําบาก กลัววา

ลูกจะอยูยากบนโลกใบนี้  และที่กลัวมากกวากลัวก็คือ กลัววาตัวเองจะเลี้ยง

ลูกไดไมดี 

จริงๆ แลวการมีลูกถือเปนกําไรชีวิต เพราะลูกคือของขวัญอันวิเศษ 

แหงความรักที่ผูกพันใหคนสองคนมาอยูดวยกัน เมื/อคุณมีลูก ความทุมเทที่

คุณให คือการลงทุนใหชีวิตนอยๆ เติบโตขึ้นมาไดเต็มศักยภาพ

ถาคณุกําลงัไมแน6ใจวาอยากจะเพ่ิมสถานะพอแมใหกบัตวัเองหรอืเปลา 

เพราะเหตุผลดานความกลวั ผมวาอยากลวัเลยครบั ริชารด เทมพลาร จะชวย

เปนพี่เลี้ยงใหคุณเอง จากกฎ 109 ขอในเลมนี้  จะทําใหคุณรูวาการเลี้ยงลูก

คือการสรางความสุขใหตัวเองในทุกๆ วัน

ถาคุณคอยๆ อาน คอยๆ ทําความเขาใจ และปฏิบัติตาม แมจะไดบาง

ไมไดบาง แตผลลพัธสดุทายอาจไมตางกนัมาก ถาคุณต้ังเปาแควาลกูจะเติบโต

เปนคนดทีีม่คีวามสขุ เปนคนเกงทีม่คีณุธรรม เปนคนเอาตวัรอดที่ไมเอาเปรยีบ  

สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตแข็งแกรง

การที่คุณไดมีโอกาสเปนพอแม ถือเปนหนึ่งโอกาสทองของชีวิตครับ

สมิทธิ์ เอกโชติ
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กฎเพื,อการมี
สุขภาพจิต

ที่ดี  



ผมไดแบงกฎตางๆ ในหนังสือเลมนี้ออกเปน 10 หมวดดวยกัน 

หมวดแรกเปนเรื/องของการรักษาสุขภาพจิตใหดี ซึ่งสําคัญมาก หากใคร

ทําตามกฎในหมวดแรกน้ีไมได กฎที่เหลืออีก 98 ขอ ก็เปนอันวาไร 

ความหมาย

ถาคุณเปนพอแมมือใหมปายแดง หรือกําลังจะข้ึนสเตตัสเปน 

พอแมกับเขาเปนครั้งแรก ผมไมอยากบอกเลยครับวา การเอาตัวใหรอด

จากความโกรธ ถือเปนงานหลักของการทําหนาที่พอแมเลยก็วาได แถม

ยังตองคอยคุมเชิงความโกรธหัวฟดหัวเหวี่ยงของตัวเองไปใหตลอด 18 

ปเปนอยางนอย หรือจนกวาลูกจะโตดูแลตัวเองได ยังดีที่ความโกรธ

เกรี้ยวขาดสตินี้จะมาเปนพักๆ ไมไดมาตลอดเวลา แตยังไงก็ตองคอย

จับตาดูใหดีละครับ เพราะถึงแมนานๆ จะแวะมาทีก็จริง แตบอกไดเลย

วาถามาเมื/อไร พอแมมอีนัตองไดใชวทิยายทุธขัน้สงูในการตอกรขบัไลกนั

เลย ถือวาทาทายฝมือพอแมนักเลนกฎอยางเรามากครับ แลวเทาที่รูมา 

ยังไมมีพอแมคนไหนรอดพนจากสถานการณนี้ ไดสักคน เรื/องของเรื/องก็

คือ ถาคุณสงบสติอารมณใหเปนปกติเอาไวได ชีวิตการเปนพอแมก็จะ

สนุกขึ้นกวาเดิมอีกมาก 

แลวทําไมผมถึงบอกวาการมีสุขภาพจิตดีเปนส่ิงสําคัญสําหรับคน

เปนพอแม น่ันก็เพราะเด็กๆ ตองการพอแมที่เขาอกเขาใจ อบอุน เปนที่

พึ่งไดในยามยาก การมีสุขภาพจิตดีจึงไมใชดีแคตัวคุณเทานั้น แตยังสง

ตอไปถึงลูกดวย เรื/องพวกน้ีทําไดไมยากครับ แคคุณใชกฎจากหนังสือ

เลมนี้สักสองสามขออยางสม่ําเสมอจนชินเทานั้น คุณก็จะไมหัวเสียจาก

อะไรงายๆ เรียกวาใจเย็นขึ้นเยอะครับ
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กฎขอที่ 1 

ปลอยวาง ทําใจสบายๆ

คุณเคยรูจักใครที่เปนซูเปอรคุณพอคุณแมบางไหมครับ คนที่ดูมี

พรสวรรคในการพูดและทําใหลูกๆ รูสึกมีความสุข เกิดความม่ันใจ และมี

อารมณที่มั่นคง คุณสงสัยหรือเปลาครับวาทําไมบรรดาซูเปอรคุณพอคุณแม

ถงึเกงกนัขนาดนัน้ สวนคนท่ีคณุคดิวาเลีย้งเดก็ไดไมเอาไหนเลยนัน้ น6าจะเปน

เพราะอะไร

บรรดาสุดยอดคณุพอคณุแมทีผ่มรูจกันัน้มคีวามเหมอืนกนัอยูอยางหนึง่ 

นั่นคือ รูจักปลอยวาง สวนบรรดาพอแมที่เลี้ยงลูกไดแยที่สุดนั้นก็เหมือนกัน

ตรงท่ี เปนคนขีก้งัวลเกนิเหต ุและไอทีก่งัวลอยูนัน้ก็ไมใชกงัวลวาตวัเองจะเปน

พอแมที่ดีไดมากนอยแคไหนหรอกนะครับ (ทั้งที่ควรจะเปน) แตกลับกังวลกับ

เรื/องไมเปนเรื/อง ซึ่งความกังวลผิดเรื/องแบบน้ีทําใหพวกเขากลายเปนสุดยอด

พอแมที่แยมากตางหากละครับ

ผมรูจักพอแมที่เจาระเบียบมากและรักความสะอาดชนิดเขาเสน พวก

เขาบังคับใหลูกๆ ถอดรองเทาเดินในบานตลอดเวลา มิฉะนั้นก็จะโวยวายจน

บานแทบถลม แลวรองเทาที่ใสออกนอกบานกต็องสะอาดตลอดเวลาดวย พอ

แมบานนี้จะเครียดมากถาลูกวางขาวของระเกะระกะไมเปนที่เปนทาง หรือทํา

บานเลอะเทอะขึ้นมา (ตอใหเก็บกวาดเรียบรอยแลว ก็ยังเครียดกันอยู) แลว

เดก็ที่ไหนจะไมเครยีดตามไปดวยละครบั สวนเรื/องความสนกุสนานแบบเด็กๆ 

ก็ไมน6าจะหลงเหลือ ขนาดกางเกงเปอนเศษใบหญา หรอืทาํขวดซอสตกพ้ืนยงั

แทบบากันเลย

เพื/อนของผมอีกคนหนึง่ยิง่ประสาทหนักเขาไปอกี เพราะหมกมุนแตจะ

กดดันใหลูกๆ ตองเลนหรือแขงชนะเพื/อนๆ ไปเสียทุกเรื/อง เพื/อนอีกคนก็ไม

นอยหนากันครับ เห็นลูกตัวเองเขาถลอกไมได มีอันตองกลุมกังวลราวกับวา

โลกจะแตกเสียอยางนั้น ผมพนันไดเลยวาคุณรูจักคนแบบนี้เยอะแยะไปหมด
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สวนสุดยอดพอแมที่ผมไดเจอตัวเปนๆ มาแลว กลับตรงขามเลยครับ 

สุดยอดพอแมคูนี้คาดหวังใหลูกๆ ของตัวเองมีความเปนเด็กตามธรรมชาติ 

เอะอะโวยวาย เลอะเทอะเปรอะเปอน ซุกซน ตอลอตอเถยีง ตัวเปอนดนิเปอน

ทราย พอแมจะรูวาเจามนุษยตัวนอยในวันนี้มีเวลาอีก 18 ปที่จะเติบโตเปน

ผูใหญทีน่6าเคารพนบัถือ และกาวไปไดดวยลาํแขงของตวัเอง ไมตองไปเรงเด็ก

ใหเปนผู ใหญเกินตัว ถึงเวลาเมื/อไรเขาก็จะเปนผู ใหญไดเอง

ถาเปนผมหรอืคณุ กฎขอนี้ไมไดยากเย็นอะไรเลย แตกบัพอแมบางราย

แลว ยังไงก็ทําใจลําบาก ยิ่งถารายไหนเพิ่งมีลูกคนแรกก็จะยิ่งประสาทเสีย

เขาไปใหญ ทัง้ทีจ่ริงแลวเดก็เลก็นัน้มเีรื/องใหพอแมหวงไมกีอ่ยาง เปนการดูแล

ในเรื/องจําเปนพื้นฐานเสียสวนใหญ ถาเด็กแข็งแรงดี ไมปวยไข ไมรอนหรือ

หนาวเกินไป ก็ไมมีอะไรตองกังวล แมแตเรื/องที่คุณไมมีเวลาไดอาบน้ําใหลูก

ไปสักวัน หรือคุณตองไปเที่ยววันหยุดกับลูกที่ยังเล็ก แลวลืมเอาเครื/องนอน

ลูกไปดวย ก็อยางที่บอกครับไมตองกังวล มันไมใชเรื/องคอขาดบาดตายอะไร

เลย (ผมมเีพื/อนทีเ่ปนแบบนี ้เธอไมอนาทรรอนใจจรงิๆ ชางเปนพอแมทีร่กัษา

กฎไดอยางยอดเยี่ยม)

ในแตละเยน็ของทกุวนั ชวีติในฐานะพอแมจะดขีึน้เยอะเลยครบั ถาได

มโีอกาสดื/มอะไรเยน็ๆ ดวยกนั (ผมไมไดสงเสรมิใหคณุพอคณุแมดื/มเครื/องดื/ม

แอลกอฮอลนะครับ ดื/มแคพอใหหายเครียดครบั) เพื/อฉลองความสาํเร็จในการ

เลีย้งลกูไดรอดมาอกีหน่ึงวนัแลว อยาลมือวยพรเพื/อเปนกาํลงัใจใหแกกนัและ

กันสําหรับวันตอๆ ไปดวยนะครับ

สุดยอดคุณพอคุณแมคาดหวังใหลูกๆ 
ของตัวเองมีความเปนเด็กตามธรรมชาติ 

เอะอะโวยวาย เลอะเทอะเปรอะเปอน ซุกซน เซาซี้ 
ตอลอตอเถียง ตัวเปอนดินเปอนทราย
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กฎขอที่ 2 

ไมมีใครสมบูรณแบบไปทุกเรื)อง

คณุเคยตัง้คาํถามกบัตวัเองบางไหมวา ชวีติจะเปนอยางไรถาพอแมของ

เราเปนบุคคลสมบูรณแบบไปหมดทุกเรื/อง ถาไมเคยคิดเลย ก็ลองคิดเสีย

ตัง้แตเดีย๋วนีเ้ถอะครบั เริม่จากการนกึภาพวาคณุเตบิโตมากบัพอแมทีส่มบรูณ

แบบไรขอบกพรองใดๆ (ผมทาเลยวาหาไมไดในสากลโลก) ชนดิวาทาํอะไรถกู

ตองตามตาํราทกุอยาง ไมมคีรัง้ไหนท่ีไมเปะ ถาเปนแบบนีจ้รงิๆ คณุคิดวาชวีติ

มันจะสนุกไหม ผมวาไมเลย..แมแตนอย

คณุพอคณุแมทัง้หลายโปรดทราบวา วสิยัเดก็นัน้ตองการอะไรสักอยาง

ไวตอตานยามทีต่วัเองเตบิโตขึน้มา และตองการใครสกัคนไวตอวาตอขาน ซ่ึง

ผมเกรงวาหนาที่นี้จะตกเปนของคุณๆ อยางหนีไมพน 

แลวเราในฐานะพอแมจะตองทําอยางไร ที่แน6ๆ คือ คุณตองไมทําตัว

ทารุณโหดรายกับเด็กๆ และยังสามารถทําอะไรที่ดูไมเขาทาไดอยูบาง เพื/อ

แสดงใหเห็นวาพอแมก็เปนมนุษยธรรมดาที่มีความเปราะบางดานอารมณ

เหมือนกัน เชน คุณอาจหงุดหงิดงายเล็กนอย กดดันลูกๆ มากไปหน6อย หรือ

ออกจะประสาทออนกับเรื/องความสะอาดหรือความเปนระเบียบเกินไปบาง 

นอกจากนี้ ก็อาจจูจี้วาทําไมไมทําอยางโนนอยางนี้ ก็อะไรประมาณนี้ละครับ 

ขอแคคณุทาํตวัเปนธรรมชาต ิ(ซึง่ปกตแิลวไมสมบรูณแบบอะไรนกัหนา) และ

ไมพยายามฝนตวัเองจนเกินไปนกั ยอมรบัขอบกพรองทีต่ดิตวักนัมาคนละอยาง

สองอยางได ชีวิตก็จะงายขึ้นและมีความสุขขึ้นครับ

แตก็ไมไดหมายความวา คุณจะถือโอกาสลอยตัวเหนือปญหา ไม

พยายามปรบัปรงุตวัใหเปนพอแมทีด่นีะครบั ถาขนืทาํแบบนัน้ ก็ไมรูจะอานกฎ

ขอที่เหลือในเลมอีกตอไปทําไม ความหมายที่ผมตองการจะบอกก็แควา อยา

ไปเคี่ยวเข็ญใหตัวเองลําบากเกินไปนัก จะตกมาตรฐานความตั้งใจไปบางนิดๆ 

หน6อยๆ ก็ชางมันเถอะ ถาคุณไมเคยผิดไมเคยพลั้งอะไรสักอยางเลย แมแต
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เรื/องเลก็นอย คณุกจ็ะกลายเปนแบบอยางใหลกูๆ ทาํตาม ซึง่ผมวาไมน6าจะใช

แบบอยางที่ดีนัก เพราะคุณกําลังสอนใหลูกไมมีความยืดหยุนในชีวิต

ไมวายงัไงกต็าม เดก็ๆ สามารถหาเหตมุาตอวาตอขานคุณจนไดสกัเรื/อง

ละน6า ตอใหคุณสมบูรณแบบไปเสียทุกอยาง ก็ยังตองโดนลูกตอวาอยูดี โทษ

ฐานที่เปนคนดีเกินเหตุ รบกับเด็กคุณไมมีวันชนะหรอกครับ ทําใจเถอะ มีอยู

อยางหนึ่งที่คุณพอจะหวังไดก็คือ วันที่เขาเติบโตมีครอบครัวและมีลูกของตัว

เอง เมื/อนั้นเขาจะหันมาขอบคุณพอแมที่ไมไดทําตัวสมบูรณแบบไปเสียทุก

อยาง

ไมวายังไงก็ตาม เด็กๆ สามารถหาเหตุ 
มาตอวาตอขานคุณจนไดสักเรื,องละนา
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กฎขอที่ 3 

พอใจในชีวิต

พอแมที่มีความพึงพอใจในชีวิตของตัวเอง จะสงผลใหลูกเกิดความพึง

พอใจในชีวิตตามไปดวย ผมคนพบความจริงขอนี้มาตั้งแตสมัยเปนเด็กแลว

ครับ ครอบครัวไหนที่พอแมมีจิตใจข้ึงเครียด จิตใจของลูกก็จะขึ้งเครียดและ

ไมผอนคลายตามไปดวย น่ีจงึเปนเหตผุลวา ทาํไมคณุถงึตองรกัษาสภาวะจติใจ

ใหผอนคลายและมีความสุขใหมากเทาที่จะมากได

ทีผ่มพดูแบบน้ีไมไดคดิจะมาวางกับดกัใหคณุรูสกึผดิทกุครัง้ทีต่วัเองเกดิ

อารมณหงดุหงดิ ขุนเคอืง หรือไมชอบใจอะไรนะครับ ตรงกนัขามเลย ผมกลบั

คิดวาเด็กๆ เองก็ตองหัดเรียนรูอารมณคนรอบขางใหออก และตองสังเกตได

วาใครกําลังอารมณเสีย เพื/อเปนพื้นฐานในการเอาตัวรอดเมื/อวันที่เติบโตเปน

ผู ใหญ

ขณะเดยีวกัน ผูใหญเองก็ตองรูจกัควบคมุอารมณตวัเองใหได แมกาํลงั

เผชิญสถานการณอันยากลําบากหรือมีเรื/องหนักอกหนักใจอะไรก็ตาม และ

ความจรงิทีย่ิง่กวาจรงิกค็อื หากคณุมมีมุมองชีวติในแงบวกวา เราสามารถเลือก

คิด เลือกทําในส่ิงที่จะชวยใหชีวิตมีความสุขขึ้นได จิตใจเราก็จะปลอดโปรง 

ผอนคลาย วิธีนี้ ไดผลดีทั้งกับการบําบัดทุกข บํารุงสุขจิตใจในแตละวัน และ

การรับมือกับปญหาใหญๆ  ในชีวิตดวย 

อยางกรณีที่คุณเลี้ยงลูกดวยนมตัวเองแลวรูสึกไมสบายตัว เจ็บปวด

ทุกขทรมาน แตยังฝนทนไปเรื/อยๆ ความเครียดก็จะทบทวีพุงสูงข้ึนอยางตอ

เนื/อง ซึ่งไมเปนผลดีทั้งตอตัวเองและลูก คุณควรตัดสินใจเปลี่ยนไปเลี้ยงลูก

ดวยนมขวดแทน โดยไมตองไปสนใจวาใครจะพูดอะไร หรือทฤษฎีไหนจะบอก

อยางไร เพราะการตัดสินใจของคุณอยูบนพื้นฐานการแกปญหาใหกับตัวเอง

และการทําใหลูกมีความสุข สิ่งนี้ละครับที่จะมาชวยถวงดุลความคิดเดิมได
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อกีตวัอยางหนึง่ทีผ่มเหน็มา เปนครอบครัวพอแมลกูทีย่กขบวนไปเทีย่ว

ตางประเทศในวนัหยุด ทีม่องยงัไงก็มองออกวาเปนการเทีย่วแบบสดุจะเครียด 

ไปเทีย่วตางประเทศทัง้ท ีทกุคนในครอบครัวกน็6าจะครกึครืน้รื/นเรงิ ผอนคลาย 

สบายๆ แตที่ไหนได ดซูงักะตาย ไมสนกุเอาซะเลย พอผมเจอเขาแบบนี ้บอก

ไดคําเดียววา “เปนการทํางานหนักในที่พํานักแหงใหมเทานั้นเอง” ปวยการ

ครบักบัการตระเตรยีมขาวของสารพดั ทัง้ของใชของกนิทีค่ดิวาจาํเปน พอเอา

เขาจริงก็พบวา การเดินทางไกลกับเด็กวัยไมอยูสุขนั้นไมไดสนุกแมแตนอย 

เพราะเด็กจะโยเย หงดุหงดิ ไมสบายตวั เนื/องจากการแพอากาศและอณุหภูมิ

ทีเ่ปลีย่นไปเปลีย่นมา ขาวของทีข่นซือ้ไปก็ไมไดใช ผลทีส่ดุทัง้ครอบครัวกห็มด

สนุก และหาความสุขจากการเที่ยวไมไดเลย 

ถาคุณมีลูกเล็กๆ การทองเที่ยวใกลๆ ในประเทศ ในเขตบานคุณนี่ละ

สะดวกสดุ แมจะไมเลศิหรอูลงัการ แตถาทําใหทัง้ครอบครัวไดพกัผอนสบายๆ 

หยอนใจมากขึน้ กน็6าจะเปนทางเลอืกท่ีดกีบัทุกฝาย รอใหลกูโตกวานีอ้กีหน6อย 

แลวคอยเที่ยวไกลๆ เถอะครับ

โดยสรปุแลว สภาวะอารมณของพอแมมคีวามสําคัญไมยิง่หยอนไปกวา

การวางแผนเลี้ยงดูลูกและการใชชีวิตครอบครัวเลย เรียกวาสูสีสมน้ําสมเนื้อ

กันทีเดียว ดังนั้น ถาคุณคิดจะทําอะไรก็ทําไปเถอะ ถาทําแลวสบายใจ เครียด

นอยลง สงผลดีกับทุกฝาย ไมเปนการเห็นแกตัว ก็น6าจะเปนการกระทําที่ 

เหมาะสมดวยประการทั้งปวงครับ

สภาวะอารมณของพอแม 
มีความสําคัญไมยิ่งหยอน 

ไปกวาการวางแผนเลี้ยงดูลูกเลย
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