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หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือที่สอนเลี้ยงลูกแบบโต้งๆ

 ฉนัจะไม่สาธยายเรือ่งนัง่กระโถนหรือหย่านมนะคะ หนงัสอืเล่มนี้

พดูถงึวธิสีร้างสมัพนัธ์กับลูก ว่าอะไรคือปัจจยัท่ีขัดขวาง และอะไรคือปัจจยั

ที่จะสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีได้

 หนงัสอืเล่มนีจ้ะเล่าว่า วิธทีีพ่่อแม่เล้ียงเรามาส่งผลต่อการเลีย้งลูก

ของเราอย่างไร เล่าถึงเรื่องที่เราจะท�าผิดพลาด โดยเฉพาะที่เราไม่อยาก

ให้พลาด และเราจะจัดการความผิดพลาดเหล่านั้นอย่างไร

 คุณจะไม่ได้เจอเคล็ดลับหรือกลเม็ดเด็ดพรายในการเลี้ยงลูก 

สักเท่าไรหรอกนะคะ และบางทหีนงัสอืเล่มนีก็้อาจท�าให้คุณไม่พอใจ โกรธ 

หรือแม้กระทั่งท�าให้คุณเป็นพ่อแม่ที่ดีขึ้นก็ได้ 

 ฉนัเขียนหนงัสือเล่มน้ีขึน้ในแบบทีฉ่นัอยากให้ตวัเองตอนทีย่งัเป็น

พ่อแม่มือใหม่ได้อ่าน และฉันอยากให้พ่อแม่ของฉันเองได้อ่านเหลือเกิน 

อารัมภบท



บทน�า
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ฉันเพิ่งได้ดูการแสดงเด่ียวไมโครโฟนของไมเคิล แมคอินไทร์  

นักแสดงตลกไปค่ะ เขาเล่าถึงกิจกรรมสี่อย่างที่เราต้องท�ากับลูก นั่นคือ  

แต่งตวัให้ลกู ป้อนข้าวลูก อาบน�้าให้ลูก และพาลูกเข้านอน เขาเล่าว่า  

ก่อนมีลูกเขาวาดภาพไว้สวยงามว่าการเป็นพ่อแม่คือการวิ่งเล่นกลาง 

ทุ่งหญ้าและนั่งปิกนิกกัน แต่ในชีวิตจริง แต่ละวันท่ีผ่านไปคือการต่อสู ้

ไม่รู้จบเพือ่ให้ลูกท�าแค่กิจกรรมพืน้ฐานสีอ่ย่างนี ้คนดูหวัเราะกันครืนตอนที่ 

เขาบรรยายวิธีหลอกล่อลูกๆ ให้สระผม สวมเสื้อโค้ต ออกไปข้างนอก  

หรือกินผัก มันเป็นเสียงหัวเราะของคนเป็นพ่อเป็นแม่ ซึ่งก็อาจจะเป็น 

พ่อแม่อย่างเราๆ ทีเ่คยผ่านช่วงเวลาเหล่านัน้มาแล้ว การเป็นพ่อแม่1 ไม่ใช่

1 เวลาฉันใช้ค�าว่า “พ่อแม่” ฉันหมายถึงคนที่รับผิดชอบดูแลเด็กในปกครอง ไม่ว่าจะเป็นทาง

ชีววิทยา ทางกฎหมาย หรือในฐานะญาติสนิทหรือเพื่อน หรือก็คือ ค�าว่า “พ่อแม่” ใช้แทน 

ค�าว่า “ผูดู้แลหลัก” ได้ บางคร้ังฉนัจะใช้ค�าว่า “ผูดู้แล” ซึง่อาจหมายถงึพ่อแม่ พ่อแม่บุญธรรม 

พ่อเลี้ยงแม่เล้ียง คนที่ได้รับการไหว้วานหรือจ้างมาช่วยดูแลเด็ก หรือใครก็ตามท่ีเป็นหลัก

ในการรับผิดชอบเด็ก
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งานง่าย มันอาจจะทั้งน่าเบ่ือหน่าย ท้อแท้ หงุดหงิด และสาหัสสากรรจ์  

แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นประสบการณ์ยอดเยี่ยมที่ตลกที่สุด สนุกที่สุด  

และอบอวลไปด้วยความรักที่สุดเท่าที่คุณจะมีโอกาสสัมผัส   

เม่ือคุณต้องจมอยู่กับรายละเอียดจกุจกิของผ้าอ้อม ความเจบ็ป่วย 

ของลูก การอาละวาด (ของเด็กวัยหัดเดินและวัยรุ่น) หรือเมื่อคุณท�างาน

เหนื่อยมาทั้งวันแล้วต้องกลับบ้านมาอยู่กับงานที่แท้จริง ซึ่งหมายรวม

ถึงการขูดกล้วยออกจากร่องเก้าอี้กินข้าวของลูก หรืออ่านจดหมาย 

เรียกพบผู้ปกครองจากครูใหญ่ ก็อาจท�าให้คุณมองเห็นภาพรวมของการ

เป็นพ่อแม่ได้ยาก หนังสือเล่มนี้จะท�าให้คุณเห็นภาพรวมนั้น เพื่อช่วยให้

คุณถอยออกมามองว่าเรื่องไหนส�าคัญ เรื่องไหนไม่ส�าคัญ และคุณจะช่วย

ให้ลูกใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพได้อย่างไรบ้าง 

หัวใจหลักของการเล้ียงลูกคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูก 

ถ้าเปรียบคนเราเป็นต้นไม้ ความสัมพันธ์ก็เหมือนกับดิน ความสัมพันธ์ 

จะคอยสนับสนุน อุ ้มชู เอื้อให้เติบโต หรือไม่ก็ขัดขวาง เด็กท่ีไม่มี 

ความสัมพนัธ์ให้พึง่พงิจะสญูเสียความรู้สึกม่ันคงปลอดภยั คุณคงอยากให้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกเป็นต้นก�าเนิดความเข้มแข็งของเขา  

รวมทั้งของลูกเขาด้วยเมื่อเวลานั้นมาถึง   

ในฐานะนักจิตบ�าบัด ฉันคุ้นเคยกับการรับฟังและพูดคุยแง่มุม

ต่างๆ กับผู้คนที่มีปัญหาเร่ืองการเล้ียงลูก งานของฉันเอื้อให้เห็นว่า 

ความสัมพันธ์ต่างๆ ผิดเพี้ยนไปได้อย่างไร และอะไรจะท�าให้กลับเป็น

ปกตไิด้อีกครัง้ หนงัสอืเล่มนีมี้วัตถปุระสงค์เพือ่เล่าสูก่นัฟังว่า การเลีย้งลกู 

เก่ียวข้องกับอะไรบ้าง ซึ่งมีท้ังวิธีรับมือความรู้สึกของคุณเองและของลูก 

วิธีปรับตัวเข้าหาลูกเพื่อให้คุณเรียนรู้ท่ีจะท�าความเข้าใจพวกเขาได้ดีข้ึน 

และวิธีสร้างความเชื่อมโยงท่ีแท้จริงกับพวกเขา แทนท่ีจะติดแหง็กอยู่ใน

วงจรความขัดแย้งหรือการถอยหนีที่น่าถอดใจ 

ฉันมองเรื่องการเล้ียงลูกในระยะยาวมากกว่าเร่ืองกลเม็ด 

เคล็ดลบัต่างๆ ฉนัสนใจว่าเราจะเช่ือมสมัพนัธ์กับลูกได้อย่างไรมากกว่าว่า
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เราจะบังคับพวกเขาได้อย่างไร ในหนังสือเล่มน้ี ฉันชวนให้คุณย้อนมอง

ประสบการณ์วยัทารกและวัยเด็กของตวัเอง เพือ่ท่ีคุณจะได้ส่งต่อสิง่ดีๆ ที่

คณุได้รับจากการเล้ียงดูของพ่อแม่ ในขณะเดียวกันก็เก็บง�าแง่มุมท่ีไม่ค่อย

เป็นประโยชน์ไว้ ฉันจะชี้ให้เห็นว่าเราจะพัฒนาทุกความสัมพันธ์ของเรา 

ให้ดีข้ึนและดีพอให้เด็กๆ เตบิโตข้ึนมาได้อย่างไร ฉนัจะชวนคุยว่าทศันคติ

ต่อการตั้งครรภ์ของเรามีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของเรากับลูกอย่างไร 

และเราจะอยู่ร่วมกับเด็กแรกเกดิ เด็กเล็ก วัยรุ่น รวมถงึเด็กทีโ่ตเป็นผูใ้หญ่

อย่างไร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพวกเขา อันเป็นที่มาของ

ความแข็งแกร่งส�าหรับลูก และความพงึพอใจส�าหรับตวัคณุเอง นอกจากนี ้

ในระหว่างนัน้คณุจะสูร้บปรบมือกับพวกเขาเรือ่งแต่งตวั ป้อนข้าว อาบน�า้ 

และพาเข้านอนน้อยลงมากทีเดียวค่ะ  

หนังสือเล่มนี้เหมาะส�าหรับพ่อแม่ที่ไม่เพียงรักลูกเท่าน้ัน แต่ยัง

อยากจะชอบลูกด้วย


