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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

 ก�รเลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องง่�ย แต่ก็คงไม่ย�กเกินคว�มส�ม�รถของ

เหล่�คุณพ่อคุณแม่ ใช่ไหมคะ

 คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ส่วนใหญ่ก็มักจะรู้สึกวิตกกังวล ง่วนอยู่กับ 

ก�รห�ข้อมลูเกีย่วกบัก�รเลีย้งลกูม�อ่�น ข้อมลูท�งอนิเทอร์เนต็กม็มี�กม�ย

นับไม่ถ้วน อ�่นกันไม่หว�ดไม่ไหว แค่เห็นก็คงเริ่มเครียดกันแล้ว 

 หนงัสือ “มนษุย์ลกู” เล่มนีจ้ะม�ช่วยให้เหล่�คณุพ่อคณุแม่มอืใหม่ 

ได้คล�ยกังวล เพร�ะแม่เคท (เจ้�ของเพจ “มนุษย์ลูก”) จะม�บอกเล่� 

เรือ่งร�วทีค่ณุพ่อคณุแม่ควรรู ้(เท่�ทีค่วรรู)้ จ�กประสบก�รณ์จริง มเีทคนคิ

ในก�รเลี้ยงลูกง่�ย ๆ  ที่จะทำ�ให้เร�เข้�ใจลูกน้อยได้อย่�งตรงจุด และยัง

สอดแทรกเรื่องร�วที่ได้พบผ่�นตัวก�ร์ตูนสุดน�่รัก ให้เหล่�คุณพ่อคุณแม่

มือใหม่ได้คล�ยเครียดกันด้วย 

 เร่ิมอย�กอ่�นเรื่องร�วข้�งในกันแล้วใช่ไหมคะ ง้ันเร�ม�ก้�วเข้� 

สู่โลกของมนุษย์ลูกกันดีกว่�ค่ะ 

 กองบรรณาธิการ

 ส�านักพิมพ์ซีเอ็ด
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ค�ำน�ำผู้เขียน
 “สวัสดีชาวโลก” นี่คงจะเป็นเสียงทักท�ยแรกของลูกที่เพิ่งคลอดม�ยัง

โลกมนษุย์ และทกุอย่�งหลงัจ�กนัน้กค็งจะง่�ยด�ย ห�กว่�เร�สือ่ส�รกันได้รู้เร่ือง 

แต่คว�มจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น เจ้�ตัวเล็กยังไม่ส�ม�รถพูดจ�สื่อส�รหรือโต้ตอบ

ใด ๆ  ได้ ทุกอย่�งรอบตัวของเข�คือของใหม่ท่ีไม่เคยรู้ ไม่เคยเห็น ไม่เคยสัมผัส 

ม�ก่อน พ่อกับแม่จงึต้องดแูลเอ�ใจใส่ ในทุก ๆ  เร่ือง ทุก ๆ  ด้�น ซึง่คงจะไม่ต่�งจ�ก

ก�รดูแลอ�คันตุกะจ�กต่�งด�ว แม่เคทจึงขอขน�นน�มสิ่งมีชีวิตตัวน้อย ๆ  น่�รัก

ของเร�ว�่ “มนุษย์ลูก” และนี่ก็คือที่ม�ของชื่อเพจ “มนุษย์ลูก” ของเร�เช่นกัน

 แม่เคทเห็นว่�ในก�รดูแลมนุษย์ลูกนั้น มนุษย์แม่และมนุษย์พ่อต้องมี 

“คว�มรู”้ ในก�รเลีย้งดทูีถ่กูต้อง ซึง่ในยคุสมยันี ้คว�มรูน้ัน้ยงัพอจะศกึษ�ค้นคว้� 

ห�อ�่นกันได้ไม่ย�กนัก แต่สิ่งสำ�คัญอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องใช้เวล�เรียนรู้ด้วยตนเอง คือ 

“คว�มเข้�ใจ” ในตัวมนุษย์ลูกของเร� เพร�ะมนุษย์ลูกแต่ละคน ก็มีพื้นฐ�นนิสัย 

อ�รมณ์ และคว�มสนใจที่แตกต�่งกัน จึงไม่มีตำ�ร�เล่มไหนจะอธิบ�ยหรือเข้�ใจ

มนุษย์ลูกได้ดี เท่�กับมนุษย์แม่และมนุษย์พ่อของตัวเองแน่นอนค่ะ

 หนังสือเล่มน้ีจึงเป็นคู่มือท่ีรวบรวมประสบก�รณ์ในก�รเลี้ยงมนุษย์ลูก 

ของเร� ม�เล่�ต่อในสไตล์ที่เร�ถนัด อ�จไม่ได้มีส�ระครบทุกด้�น ทุกเร่ืองหรือ 

ทุกร�ยละเอียด เพร�ะเร�เช่ือว่�ก�รเลี้ยงมนุษย์ลูกนั้น ไม่จำ�เป็นต้องรู้ทุกเรื่อง  

แต่รู้แค่เฉพ�ะเรื่องที่จำ�เป็นต้องรู้ก็พอ ก�รรู้ม�กไปอ�จจะทำ�ให้หว�ดระแวงต�ม

นิสัยของมนุษย์แม่มนุษย์พ่อไปอีก กล�ยเป็นทุกข์ม�กกว่�สุขเสียอย�่งนั้น

 และแม่เคทก็หวังเป็นที่สุดว่� หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้มนุษย์แม่และ 

มนษุย์พ่อครอบครวัอืน่ ๆ  ดูแลมนษุย์ลกูของตวัเองได้อย่�งไม่เครยีด ช่วยกนัแนะนำ� 

ให้มนุษย์ลูกจ�กต่�งด�วได้เติบโตขึ้นอย่�งมีคุณภ�พ และเป็นประช�กรของโลก

ใบนี้ได้อย�่งสมบูรณ์ที่สุดเท่�ที่จะเป็นไปได้นะคะ

มนุษย์แม่ & มนุษย์พ่อ

เพจมนุษย์ลูก
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บทที่

1

WELCOME HOME
BABY !

มำท�ำควำมรู้จักกันหน่อย
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WELCOME HOME BABY
 ขอแสดงคว�มยินดีกับคุณพ่อคุณแม่หล�ย ๆ  ท่�นด้วยนะคะ ม�ถึง

จุดนี้แม่เคทเชื่อว�่ทุกคนคงกำ�ลังตื่นเต้นกับชีวิตน้อย ๆ  ที่เพิ่งลืมต�ม�ดูโลก

กันอยู่ ใช่ ไหมคะ แม่เคทต้องขอบอกเลยว�่ช่วงพักฟื้นที่โรงพย�บ�ลนี้ ถือว่�

เป็นช่วงฮันนีมูนของมนุษยแม่มนุษย์พ่อเลยก็ว่�ได้ เพร�ะมีพี่ ๆ  พย�บ�ล 

ม�ช่วยดูแลหล�ย ๆ  อย่�ง และยังได้นอนหลับพักผ่อนอย่�งเต็มที่ เรื่องจริง

ที่มนุษย์แม่และมนุษย์พ่อนั้นต้องฝ่�ฟันเป็นอันดับแรกก็คือ ช่วงกลับจ�ก 

โรงพย�บ�ลใหม่ ๆ  นี่แหละค่ะ เพร�ะเป็นช่วงท่ีต้องลงมือทำ�เองท้ังหมด  

ไม่มีผู้ช่วย นี่แหละคือชีวิตจริงค่ะ

10
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เรือ่งส�ำคัญทีต่้องคอยดู
 ในช่วงเดือนแรกของมนุษย์ลูกน้ี แม่เคทถือว่�เป็นช่วงปรับตัว ที ่

เหล่�มนุษย์แม่และมนุษย์พ่อทั้งหล�ยจะต้องเรียนรู้ สังเกต และพย�ย�ม

ทำ�คว�มเข้�ใจกับพฤติกรรมต่�ง ๆ  ของลูกเป็นหลัก แม่เคทจึงอย�กแนะนำ�

ให้เน้นทำ�กิจกรรมแบบเดิมเป็นกิจวัตรประจำ�วัน เพื่อให้ง�่ยต่อก�รควบคุม

สถ�นก�รณ์ของพ่อแม่มือใหม่อย่�งเร� และปูคว�มเข้�ใจให้กับมนุษย์ลูก

ตัวน้อย สำ�หรับก�รอยู่ร่วมกันด้วย โดยช่วงนี้จะมีสิ่งที่ต้องดูแลหลัก ๆ  ดังนี้

 หลัก ๆ  แล้วกิจกรรมของมนุษย์ลูกจะมีอยู่แค่ไม่กี่เรื่องค่ะ คือให้นม 

ตบหลังให้เรอ เปลี่ยนผ้�อ้อม เพร�ะกินปุ๊บก็แทบจะถ่�ยปั๊บกันเลยทีเดียว 

ไหนจะต้องกล่อมนอนด้วย เรยีกได้ว่�ทำ�วนกนัไป เพร�ะเข�จะตืน่บ่อยม�ก ๆ  

พอลกูหลบัแทนทีม่นษุย์แม่มนษุย์พ่ออย่�งเร�จะได้นอน ก็มกัจะหว�ดระแวง 

กลัวนอนทับลูกบ้�ง กลัวลูกไม่ห�ยใจบ้�ง ต้องคอยเอ�นิ้วม�อังที่จมูกเป็น

ระยะ ๆ  พองบีไปได้ไม่น�น มนุษย์ลูกกต่ื็นร้องอีกแล้ว จนต้องกลบัเข้�สู่วงัวน

เดิมอีกรอบค่ะ

 แต่ก็ไม่ต้องเครียดนะคะ เพร�ะกิจวัตรของมนุษย์แม่มนุษย์พ่อจะ

เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ  ต�มพัฒน�ก�รของมนุษย์ลูก เมื่อเร�เกือบจะปรับตัว 

ได้แล้ว ก็ไม่ว�ยที่จะต้องเริ่มต้นกิจวัตรใหม่ ๆ  ที่เหนือคว�มค�ดหม�ย ซึ่งนี่

แหละค่ะ คว�มสนุกของก�รเลี้ยงลูก 

11
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มำท�ำควำมรู้จักกันหน่อย
 สำ�หรับแม่เคท สิ่งสำ�คัญสำ�หรับก�รเลี้ยงลูกคือ ก�รทำ�คว�มรู้จัก

และพย�ย�มเข้�ใจว่�เข�ต้องก�รอะไรให้ได้ม�กท่ีสุด แต่ก�รส่ือส�รเดียว

ที่มนุษย์ลูกจะทำ�ได้ ในช่วงเดือนแรก ๆ  นั้นก็คือ “ก�รร้อง” คุณพ่อคุณแม่

หล�ย ๆ  ท่�นคงคดิในใจว่� ง�นเข้�แล้วสเิร� ! ใครจะไปทร�บว่� ทีม่นษุย์ลกู

ร้องเป็นเพร�ะเข�ต้องก�รอะไร ซึ่งจริง ๆ  ก็ไม่ได้ย�กเย็นขน�ดน้ันนะคะ 

เพร�ะสำ�หรับเจ้�ตัวเล็กแล้ว ก็มีไม่ก่ีเรื่องหรอกค่ะท่ีเข�จะร้องส่งสัญญ�ณ

เตือนทร�บแล้วเปลี่ยนถึงย�นแม่ ส่วนใหญ่แล้วก็คือ ไม่สบ�ยตัว หิว กลัว 

หรือต้องก�รคว�มรักค่ะ

 ซึง่ก�รท่ีมนษุย์ลกูร้อง ไม่ได้แปลว่�เข�หวิทกุครัง้ไปนะคะ ถ้�เพ่ิงให้

นมไปไม่น�น คณุพ่อคณุแม่กค็วรจะลองเชก็เรือ่งอืน่ดู เช่น ผ้�อ้อมเปียกไหม 

หน�วหรอืร้อนไปหรือเปล่� ลองอุม้ กอด หรอืลองเล่นเบ่ียงเบนคว�มสนใจดู

ก่อนนะคะ เพร�ะห�กให้นมม�กจนเกินไป (Over feeding) ก็อ�จจะทำ�ให้

ลูกอ�เจียนได้ค่ะ 
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 แม่จ๋ำหิวแล้ว
  เหตุผลสุดคล�สสิกของมนุษย์ลูก โดยเฉพ�ะเดือนแรก ๆ  ก็คือมนุษย์ลูก 

จะหิวเกือบตลอดเวล� แถมโมโหหิวซะด้วย คุณแม่ควรสังเกตคว�มถี่ ใน 
ก�รกิน เพื่อให้นมรอบถัดไปได้ตรงเวล�และไม่ม�กเกินไปนะคะ

 ไม่สบำยพุงเลยแม่จำ๋
  ห�กมนษุย์ลกูร้องไห้งอแงหลงัดืม่นม อ�จเป็นเพร�ะไม่สบ�ยพุง เน่ืองจ�ก

เวล�ดดูนมจะมีอ�ก�ศปนเข้�ไปในกระเพ�ะด้วย ทำ�ให้รู้สกึอดึอัด คุณแม่ 
ควรอุ้มเรอและลูบหลงัไล่ลมให้น้องด้วยนะคะ

 ถึงเวลำเปลีย่นผ้ำอ้อมแล้วแม่จ๋ำ
   เดก็ ๆ  มกัจะไม่ชอบคว�มอบัชืน้ คณุแม่ต้องคอยสงัเกตและเปลีย่นผ้�อ้อมให้

น้องทุกครัง้หลังขบัถ่�ย มนษุย์ลกูจะได้ไม่หงดุหงดิงอแงนะคะ

 หนำวจังเลย ร้อนจังเลยแม่จ๋ำ
  เดก็บ�งคนขีร้้อน ในขณะทีบ่�งคนข้ีหน�ว คณุพ่อคุณแม่ควรสงัเกตว่�น้อง  

มเีหงือ่ออกหรอืมอี�ก�รหน�วสัน่ขณะร้องไห้งอแงหรอืเปล่� เพือ่ทีจ่ะเลอืก
เสือ้ผ้�ให้เหม�ะสมกบัสภ�พอ�ก�ศค่ะ 

 เสียงดังจัง หนูกลัว
  เสยีงดงั ๆ  กท็ำ�ให้น้องตกใจได้ ย่ิงถ้�หลับอยูด้่วยแล้ว คุณพ่อคณุแม่ควรรบี

พุง่ไปโอ๋ด่วน ๆ  เลยนะคะ

 หนูอยำกให้อุ้มจังเลย
  บ�งครั้งเหตุผลของก�รงอแงก็ไม่ได้มีอะไรม�ก แค่มนุษย์ลูกคิดถึงคณุพ่อ 

คุณแม่ อย�กอ้อนหรอืต้องก�รคว�มรักขึน้ม�แค่นัน้เองค่ะ

 เจ็บจัง รู้สึกไม่สบำย
  ห�กเชก็กันม�ครบทุกข้อแล้วลกูยงังอแงอยู ่ กอ็ย่�ลมืตรวจดตู�มร่�งก�ยว่�

มีอะไรผดิปกตหิรอืเปล่� หรอืนำ�ปรอทม�วดัไข้ดนูะคะ

ท�ำไมมนุษย์ลูกถึงงอแง
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เมือ่มนุษย์ลูกงอแง
 ในบ�งตำ�ร�จะมีวิธีก�รสังเกตเสียงร้องของมนุษย์ลูกว่� ลักษณะ

ก�รร้องแบบไหนแปลว่�อะไร แต่สำ�หรับแม่เคท ขอบอกตรง ๆ  เลยค่ะว่� 

ฟังไม่ค่อยออกสักเท่�ไร คว�มคุ้นเคยกับเสียงร้องของลูกตัวเองอ�จจะช่วย

ให้เด�คว�มหม�ยได้ง่�ยขึ้น แต่ก็ไม่ได้แม่นยำ�เท่�วิธีเบบ้ีวิสเปอร์ (Baby 

Whisperer) ท่ีจะบอกคว�มแตกต่�งของเสียงร้องมนุษย์ลูกทุกคนได้ เอ�

เป็นว่� แม่เคทขอบอกเทคนิคในก�รกล่อมลูกให้สงบลงน่�จะดีกว่�นะคะ

  ฟังเสยีงหวัใจแม่ : ให้คณุแม่นอนหง�ยแล้วอุม้ลกูนอน

ควำ่�บนตัว ลูบหลังเบ� ๆ  ช้� ๆ  มนุษย์ลูกจะได้ยินเสียงหัวใจ

เร�เต้น และทำ�ให้สงบได้เร็วขึ้นค่ะ

  ใช้เสียงเข้ำช่วย : เสียงแบบไวต์นอยส์ (White noise) 

หรือเสียงที่คล้�ยกับเสียงฝนตก เช่น เสียงไดร์เป่�ผม พัดลม 

เสียงที่คล้�ยเสียงเต้นของหัวใจ เพร�ะเด็กจะคุ้นเคยกับเสียง

ลักษณะนี้ตอนอยู่ในท้องแม่

เสียงทีม่นุษย์ลูกชอบทีสุ่ด ก็คือเสียงหัวใจของแม่

เทคนิคช่วยให้ลูกสงบ
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  โยกเยกเอย : อุ้มลูกแนบกับตัวเร� 

แล้วโยกไปม�เบ� ๆ  จะนั่งบนเก้�อี้โยก 

แกว่งเบ� ๆ  จะเดิน หรือว�งในเปลก็ได้

  เปลี่ยนท่ำ แก้เบื่อ : ลองเปลีย่น

ท่�ท�งก�รอุม้อ�จช่วยให้น้องผ่อนคล�ย ไม่เกร็ง เพร�ะน้องอ�จอยู่

ในท่�ที่ไม่สบ�ยตัวอยู่ค่ะ

  เปลี่ยนบรรยำกำศ : ลองพ�มนุษย์ลูกไปเดินเล่นรอบบ�้น 

หรือต�มสวนส�ธ�รณะ เนื่องจ�กลูกอ�จจะเบื่อบรรย�ก�ศเดิม ๆ  

ก�รออกไปเปิดหูเปิดต�ก็ทำ�ให้ลูกตื่นต�ตื่นใจ จนห�ยงอแงได้ค่ะ

  เบี่ยงเบนควำมสนใจ : ลองห�ของเล่นที่เคลื่อนไหวได้หรือ

เสียงที่น�่สนใจ ม�หลอกล่อให้มนุษย์ลูกรู้สึกเพลิดเพลิน เพื่อให้เข� 

เปลี่ยนคว�มหงุดหงิดเป็นคว�มสงบแทน

  ใช้เสียงสอง : ลองใช้เสียงเล็กเสียงน้อย (เสียงสอง) คุยกับเด็ก

ก็ช่วยได้นะคะ

  ร้องเพลง : ฮัมเพลงหรือร้องเพลงที่ลูกคุ้นเคยเบ� ๆ  ให้เข�ฟัง

 แม่เคทหวงัว่�เทคนคิเหล่�น้ี จะช่วยให้มนษุย์ลกูของคุณพ่อคณุแม่ 

สงบลงไม่ม�กกน้็อยนะคะ จรงิ ๆ  แล้ว แม่เคทกบ็อกไม่ ได้ว่� วธิไีหนจะดทีีสุ่ด

หรือได้ผลที่สุด เพร�ะมนุษย์ลูกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน มนุษย์แม่มนุษย์พ่อ

อ�จจะต้องค้นห�วธีิทีเ่หม�ะกบัลกัษณะนสิยัของมนษุย์ลกูตวัเองทีส่ดุ เพ่ือที่

จะงัดออกม�ใช้ได้ทันท่วงทีค่ะ
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