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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

“รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี” 

เชือ่ว่าคณุพ่อคุณแม่หลายคนคงคุ้นหูกบัสุภาษตินีก้นัอย่างดี

แต่เม่ือเวลาผ่านไป หลายคนรู้สึกผิดทุกคร้ังที่ตีหรือดุลูก 

สับสนว่าจะมีวิธีอื่นอีกไหมที่เลี้ยงลูกให้เติบโตได้โดยไม่ใช้อารมณ์

“พ่อแม่จ๋า อย่าโกรธหนู” คือหนังสือท่ีรวมเคล็ดลับการ
เลีย้งลูกอย่างเข้าใจ เขียนโดย โทะกโิกะ โคโซะ (Kouso Tokiko) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงดูเด็กซึ่งสนับสนุน “แนวคิดการเลี้ยงลูก
แบบไม่ดุและไม่ตี”

เนื้อหาในเล่มเขียนข้ึนเพื่อคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองที่

ก�าลงัประสบปัญหาเร่ืองการจดัการอารมณ์เวลาเลีย้งดลููก และรู้สึก

ผิดทีค่วบคมุอารมณ์ตวัเองไม่อยู่จนน�าไปสูก่ารตหีรือท�าร้ายลูกโดย

ไม่ตั้งใจ  ในเล่มน�าเสนอแนวทางและวิธีการที่น�าไปใช้ได้จริง เช่น 

การระงับอารมณ์ เทคนิคท�าใจให้เย็นก่อนจะเผลอพล้ังมือ และวิธี

รับมอืกบัลกูๆ พร้อมเจาะลกึกรณตีวัอย่างต่างๆ ว่าถ้าเกดิเหตกุารณ์

แบบนี้ขึ้นคุณจะรับมืออย่างไร 

เพื่อเตรียมพร้อมให้คุณรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและ 

เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขโดยไม่สร้างบาดแผลไว้ในใจ

ปรำรถนำดี
ส�ำนักพิมพ์อินสปำยร์



ค�ำน�ำ

“พูดอะไรก็ไม่ฟัง”

“น่ำหงุดหงิด”

แต่ไม่ต้องห่วง! 

เพรำะหนังสือเล่มนี้อัดแน่นด้วย

เคล็ดลับจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรเลี้ยงดูเด็ก

ซึ่งช่วยให้คุณเลี้ยงลูกอย่ำงเข้ำใจโดยไม่ใช้อำรมณ์



บทน�ำ

ขอบคุณทุกท่านที่เลือกอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะ

เพราะอะไรคุณถึงอ่านหนังสือเล่มนี้หรือคะ เพราะคุณรู้สึก

หงุดหงิดกับลูกใช่หรือเปล่า

คุณเหนื่อยกับการใช้เสียงดังดุลูกทุกวันใช่ไหม

หรือเผลอๆ คุณอาจตีลูกด้วยซ�้าไป

ทั้งๆ ที่เขาก�าลังอยู่ในวัยน่ารักและคุณก็รักเขามาก

คุณรู้สึกว่าก�าลังแบกความรู้สึกผิดและเกลียดตัวเองอยู ่

หรือเปล่า

ไม่เป็นไรค่ะ ไม่ว่าใครถ้าต้องเล้ียงลูกแล้วย่อมเคยรู้สกึ
เช่นนี้แน่นอน แม้แต่ตัวผู้เขียนเองก็ตาม

ก่อนอ่ืนขอแนะน�าตวัก่อนนะคะ ฉนัชือ่ โทะกโิกะ โคโซะ เป็น

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการเล้ียงดูเด็ก  ฉันจัดสัมมนาให้กับ

หน่วยงานท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาล และสถาบันส่งเสริมพัฒนาการ

เด็ก ฯลฯ มาเป็นเวลากว่า 6 ปี  มีผู้เข้าร่วมราว 20,000 คน และ

ยังเป็นบรรณาธิการนิตยสาร miku ของญี่ปุ่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 

การเลี้ยงดูเด็กด้วย 
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ฉันเคยได้ยินผู้เข้าร่วมสัมมนาหลายต่อหลายคน รวมถึง

ความเห็นจากผู้อ่านนิตยสาร miku ว่ารู้สึกหงุดหงิดที่ลูกไม่เชื่อฟัง 

จนเผลอลงไม้ลงมือกับลูก ท�าให้รู้สึกเกลียดตัวเอง

จากการท�าแบบสอบถามผ่านนติยสาร miku (ปี ค.ศ. 2016) 

พบว่า พ่อแม่ราว 60% “เคยตวาดและตีลูก” และราว 50% คิดว่า 

“ต้องดุและตีลูกเพื่ออบรมบ่มนิสัย”  แต่ก็มีหลายคนที่กลุ้มใจว่า 

“ต้องใช้วิธีเดิมซ�้าๆ” (ราว 40%) และ “ไม่รู้ว่าจะสอนลูกอย่างไร 

โดยไม่ต้องดุหรือตี” (ราว 10%)

นอกจากนี้ ยังมีพ่อแม่หลายคนที่คิดว่าอยากสั่งสอนลูกโดย

ไม่ต้องตีเข้ามาตอบค�าถามพร้อมแสดงความเห็นอ่ืนๆ เช่น “ควร 

สั่งสอนโดยไม่ต้องลงไม้ลงมือดีกว่า” หรือ “ส่วนตัวคิดว่าไม่ควรดุ

หรือตี แต่พอเห็นเพื่อนๆ ท�าก็เร่ิมไม่แน่ใจ” และ “ลูกคนแรกไม่เคย

ตีเลย แต่พอมีลูกคนที่ 2 ก็เริ่มตีลูกบ่อยขึ้น” เป็นต้น

หลายคนสับสนและอึดอัดกับตัวเองที่เลี้ยงลูกด้วยการด ุ

หรือตี บ้างก็สับสนว่าควรสั่งสอนลูกด้วยการดุหรือตีดีหรือไม่

ส�าหรับการเป็นพ่อแม่และการเลี้ยงดูลูก ทุกคนย่อม
เป็นมอืใหม่มาก่อนทัง้สิน้  เมือ่เพิง่เป็นพ่อแม่มอืใหม่ จงึรู้สกึ
กลุ้มใจและสับสนเป็นธรรมดา
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ภาพที่พ่อแม่ทุกคนวาดฝันไว้เมื่อรู้ว่าก�าลังจะมีสมาชิกใหม่

เพิ่มขึน้ในครอบครวั มกัเป็นภาพรอยยิม้นา่เอน็ดขูองลกูและคนืวัน

ที่เต็มไปด้วยภาพหวานแหววสีพาสเทล 

ทว่า พอลูกคลอดออกมาจริงๆ หลายคนคงคิดว่า “ท�าไม 

ถึงต้องอดนอนขนาดนี้” “ท�าไมไม่มีเวลากินข้าวเลย” “ท�าไมต้องรีบ

เข้าห้องน�้าด้วยเนี่ย” และอีกหลายค�าถามมากมายว่า “ท�าไม”

ตัวฉันเองก็เคยตั้งค�าถามเหล่านี้มาก่อนเหมือนกันเมื่อต้อง

เลี้ยงลูกถึง 3 คน

เด็กที่วัยยังไม่ถึงขวบ มักมีความรู้สึกว่าเราต้องอุ้มเขาอยู่

ตลอดเวลา

วงจรชีวิตการเลี้ยงลูกวัยนี้จึงเวียนไปเร่ือยๆ ระหว่าง
ร้องไห้ " อุ้ม " นอน " วาง " ร้องไห้ วนไปไม่สิ้นสุด  
จนรู้สึกว่า “เมื่อไหร่จะหลับเสียที!” 

หลังจากใช้ความอดทนกล่อมอยู่นาน ในที่สุดลูกก็หลับ 

จนได้  แต่พอมีเสียงอะไรนิดๆ หน่อยๆ ลูกก็ตื่นข้ึนมาอีก...ปัญหา

เหล่านี้เป็นเรื่องที่ฉันไม่เคยนึกฝันมาก่อนเลยตอนลูกยังไม่เกิด
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ปัจจุบันที่อายุโดยเฉล่ียของคุณแม่มือใหม่อยู่ที่ 30 ปีข้ึนไป 

ท�าให้คุณแม่ส่วนใหญ่เคยเป็นคนท�างานมาก่อน และส่วนมากมัก 

โตมาโดยเป็นลูกคนเดียว หรือไม่ก็มีพี่น้องแค่ไม่กี่คน 

สมัยเรียนหนังสือก็ใช้เวลาอยู่แต่กับเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้ว 

พอเข้าวัยท�างาน ก็ใช้ชีวิตแต่ละวันอยู่กับคนวัยเดียวกัน จึงไม่มี

ประสบการณ์คลกุคลอียู่กบัเดก็ หรือรู้วธิรัีบมอืเม่ือถกูเดก็ร้องไห้ใส่

เม่ือไม่เคยชินกับการถูก “ร้องไห้ใส่” ก็ทนเสียงเด็กร้อง 
ไม่ไหว แม้จะพยายามท�าทุกวิถีทางให้เด็กที่ไม่รู้ภาษาหยุดร้อง แต่

ท�าเท่าไหร่กไ็ม่ยอมหยุดเสยีที...แบบนีย่ิ้งไม่รู้จะท�าอย่างไรใช่ไหมคะ

บางคนอุทศิเวลาดลููกจนหมดวนั พอมเีวลาจะได้พกับ้าง
ก็ต้องวุ่นวายกับงานบ้านอีก
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อุแว้ 

เคยคิดว่า 
ถ้าลูก 
เกิดมา

เพิ่ง 
ให้นม 
ไปเอง

มันไม่น่า 
จะเป็น 
แบบนี้ 
นี่นา

บ้านช่อง 
ก็ปล่อย
รก

ผ้าก็ 
ไม่ได้ 
ตาก

ผมเผ้า 
ก็ไม่ได้หวี

ท�าไมร้องไห้ 
อีกแล้วล่ะ

ก็คง 
จะมี 

คืนวัน 
ดี ๆ   

ร่วมกัน

การ 
เลี้ยงลูก 
ไม่ได้ 
แฮปปี้
หรอก
หรือ!

อุ 
แว้!
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