การเลีย้ งดูความเชื่อของลูก 10 วิธี
โดย นพลักษณ์ เคเบิล้
1.บอกลูกว่ ารักด้ วยวาจาคาพูดของเรา
ตอนเด็ก ๆ ดิฉนั จำได้วำ่ ถ้ำพ่อตีจะไม่รักพ่อ (ชัว่ ครำว) แล้วจะวิง่ ไป “สวำมิภกั ดิ์” กับแม่ แต่พอ
ถูกแม่ตีมำก็จะเลิกรักแม่ (ชัว่ ครำว) แล้ววิง่ ไป “สวำมิภกั ดิ์” กับพ่อ ไม่ทรำบคุณเคยเป็ นไหมคะ บำงครั้ง
เด็ก ๆ มีควำมเข้ำใจที่ผิดต่อกำรกระทำของผูใ้ หญ่และลืมไปว่ำเรำรักเขำ สังคมไทยเรำจะไม่แสดงออก
เหมือนฝรั่งเขำซึ่ งก็รวมไปถึงเรื่ องบอกว่ำรักด้วยวำจำคำพูด ดิฉนั จะบอกลูกโตทุกวันโดยเฉพำะจะเป็ น
คำพูดสุ ดท้ำยของแม่กบั ลูกก่อนจำกกัน (เช่นเขำไปโรงเรี ยน หรื อ ไปค้ำงบ้ำนตำยำย) และก่อนเขำ
หลับตำนอนว่ำ “I love you, Ben.” และลูกจะตอบทุกครั้งว่ำ “I love you, Mommy.” (หมำยเหตุ: ลูกเป็ น
ลูกครึ่ งเลยใช้ภำษำอังกฤษที่บำ้ น) อีกครั้งหนึ่งที่ดิฉนั และสำมีพยำยำมกอดและบอกลูกว่ำเรำรักเขำก็
ตอนหลังจำกเขำถูกตีไปสักพักหนึ่งที่บำ้ นเรำจะทำเช่นนี้เสมอเพื่อเป็ นกำรคุยกับเขำว่ำเขำถูกตีเพรำะ
อะไรและย้ำกับเขำว่ำเรำรักเขำ
แม้แต่ผใู ้ หญ่เองก็ยงั ต้องกำรได้ยนิ คำนี้ ทั้งผูใ้ หญ่และเด็กจะได้รับกำลังใจจำกวำจำคำพูด ดังนั้น
(ขอให้คำว่ำ) ให้เรำ “ฟุ่ มเฟื อย” ในกำรแสดงควำมรักควำมเอ็นดูต่อลูกและกำรเอ่ยคำชมด้วยปำกของเรำ
ตลอดวัยต่ำง ๆ ของลูก พยำยำมให้ลูกได้ยนิ คำอันล้ ำค่ำว่ำ “พ่อรักลูก” หรื อ “แม่รักลูก” เสมอ จะสังเกต
ได้วำ่ เด็กที่ได้รับควำมรัก (อย่ำงถูกต้อง) จะเป็ นเด็กที่อบอุ่นแฮปปี้ มีควำมสุ ขและไม่เก็บกดก้ำวร้ำว

2. อธิษฐานเผือ่ ลูกโดยออกชื่อทีละคน
ดิฉนั ไม่ใช่นกั อธิ ษฐำนเก่งเหมือนพ่อแม่ แต่ยอมรับว่ำตัวเองเป็ นตัวเป็ นตนอยูไ่ ด้ทุกวันนี้เพรำะ
พ่อแม่คุกเข่ำอธิ ษฐำนเผื่อมำตลอด
และคิดว่ำทุกวันด้วยค่ะลักษณะนี้น่ำจะเป็ นแบบอย่ำงที่ดีให้เรำ
นำไปใช้ได้

3. อธิษฐานกับลูก
สมัยเด็ก ๆ ครอบครัวดิฉนั จะพยำยำมมีเวลำอธิ ษฐำนด้วยกันเสมอ พอถึงเวลำนั้นทีไร แหมมัน
อยำกจะมุดหนีข้ ึนห้องนอนทุกทีไป ก็พอ่ แม่เป็ นนักอธิ ษฐำนและอธิ ษฐำนย๊ำวยำวนี่ค่ะ แต่ควำมที่เป็ นพี่
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คนโตกลัวเสี ยฟอร์ มก็ตอ้ งเก็บควำมรู ้สึก เดี๋ยวนี้คิดดูแล้วก็ขอบคุณพระเจ้ำที่พอ่ แม่ปลูกฝังกำรอธิ ษฐำน
แม้จะไม่ใช่นกั อธิ ษฐำนมืออำชีพแต่ก็จะปฏิบตั ิทุกวันคืออธิ ษฐำนกับลูกทั้งสองจนเขำคุน้ เคย

4. หัวเราะเยอะ ๆ
เขำว่ำอำรมณ์ขนั เป็ นยำชูพลังชนิดหนึ่ง บ้ำงก็วำ่ กำรหัวเรำะเยอะ ๆ ก็ทำให้เรำอำยุยนื ครอบครัว
ที่หวั เรำะด้วยกันเป็ นครอบครัวที่เป็ นปึ กแผ่นค่ะ

5. อ่านหนังสื อให้ ลูกฟัง
เรื่ องนี้เรื่ องใหญ่มำกสำหรับบ้ำนดิฉนั กำรอ่ำนหนังสื อให้ลูกฟัง นอกจำกจะเป็ นกำรใช้เวลำ
ด้วยกันที่ดีในครอบครัวแล้วยังเป็ นกำรปลูกฝังให้ลูกรักกำรอ่ำน ผลพลอยได้ก็คือทำให้ลูกฉลำดหรื อ
ฉลำดขึ้นอีกด้วย

6. คุยกับลูกเกีย่ วกับสิ่ งทีไ่ ม่ ดีในสั งคม
จำได้ไหมค่ะเรื่ องพระพุทธเจ้ำเป็ นเจ้ำชำยสิ ทธัตถะอยูใ่ นพระรำชวัง ไม่เคยพบสิ่ งไม่ดี พอ
ออกมำนอกพระรำชวังเกิดช๊อกเพรำะไปเห็นคนเกิด แก่ เจ็บ ตำย เพรำะฉะนั้นเพื่อเป็ นกำรกันไว้ดีกว่ำ
แก้ก็อย่ำเมินเฉยต่อกำรให้ควำมรู ้แก่ลูกเมื่อเขำเกิดไปพบสิ่ งไม่ดี กำรคุยกันบ้ำงในเรื่ องที่เหมำะสมเป็ น
สิ่ งที่ดีเพื่อว่ำลูกจะได้ไม่ไปเรี ยนรู ้จำกเพื่อน หรื อเรี ยนรู้ดว้ ยวิธีอื่นเมื่อเขำโตแล้ว
ลูกชำยอำยุ 4 ขวบของดิฉนั เริ่ มถำมแล้วว่ำทำไมผูห้ ญิงสู บบุหรี่ และทำไมมีสัญลักษณ์ “ห้ำมสู บ
บุหรี่ ” หรื อ “No Smoking” ตำมสถำนที่สำธำรณะ แทนที่จะปั ดเปลี่ยนเรื่ อง เป็ นสิ่ งจำเป็ นมำกที่เรำ
จะต้องตอบคำถำมของลูกทุกคำถำม และใช้โอกำสนั้นพูดคุยกับเขำไปด้วย เป็ นกำรสัง่ สอนเขำไปในตัว
เรื่ องไม่ดีที่จะคุย
เรื่ องกำรฆ่ำรันฟันแทงกัน กำรคอรัปชัน่ กำรทุจริ ต
ฯลฯ เรำต้องเลือกสิ่ งที่เด็กเข้ำใจและรั ได้ เช่นเรื่ องกำรทิ้งขยะ แบบพวกโครงกำร “ตำวิเศษ” เขำทำกัน
อะไรอย่ำงนี้ เป็ นต้น

7. ถ้ าคุณดูโทรทัศน์ ให้ โทรทัศน์ เป็ นทาสของคุณ
เรื่ องโทรทัศน์เป็ นเรื่ องที่พูดกันไปพูดกันมำ เอำเป็ นว่ำถ้ำมีโทรทัศน์ก็อย่ำตกเป็ นทำสของมัน
คนเป็ นจำนวนมำกเปิ ดโทรทัศน์ดว้ ยควำมเคยชิน (ควำมที่มีดู) ทั้ง ๆ ที่บำงทีบำงรำยกำรก็ดูไปงัน่ ๆ
เพรำะเกิดควำมเคยชินว่ำต้องดู ให้เรำรู ้จกั ควำมพอดีและรู ้ถึงเวลำที่จะปิ ด เรำจะต้องควบคุมมันได้ ไม่ใช่
ให้มนั ควบคุมเรำเด็ก ๆ จะเลียนแบบผูใ้ หญ่ ดังนั้นผูใ้ หญ่ควรจะเป็ นแบบอย่ำงที่ดีในกำรดูรำยกำรที่มี
เนื้อสำระและรู ้จกั เมื่อเวลำพอเหมำะพอควร และรู ้จกั กำรควบคุมดูโทรทัศน์ของลูก เช่น เมื่อลูกทำ
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กำรบ้ำนเสร็ จแล้วก็สำมำรถดูรำยกำรเด็กได้ 1 รำยกำรตอนเย็น หรื อวันหยุดแบบวันเสำร์ ให้ดูกำร์ ตูน
ตอนเช้ำได้ โดยมีเวลำปิ ดโทรทัศน์ไม่ใช่ให้ดูท้ งั วัน อะไรทำนองนี้

8. ให้ ลูกเห็นเราร้ องไห้
น้ ำตำไม่ใช่เป็ นเรื่ องของควำมอ่อนแอ พระเยซูคริ สต์เองแม้พระองค์จะทรงเป็ นพระเจ้ำและ
มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบพระองค์เองยังเคยร้องไห้ กำรที่ลูกหรื อเด็กเห็นเรำร้องไห้ทำให้เขำมีควำมเข้ำใจว่ำ
เรำก็มีควำมรู ้สึกเช่นกัน เรำไม่ได้แข็งกร้ำวใจไม้ใจหิ น เมื่อเรำเสี ยใจเรำก็ร้องไห้เหมือนกับเขำ บำงครั้ง
น้ ำตำก็แสดงควำมอ่อนโยน

9. สอดแทรกพระคัมภีร์ในการพูดคุยประจาวัน
ปลู ฝังควำมคิดลูกให้ใกล้ชิดเรื่ องของพระเจ้ำ ไม่มีใครสอนลูกหรื อมีอิทธิ พลต่อลูกได้เท่ำพ่อ
แม่หรอกค่ะ เรื่ องของพระเจ้ำเรำสำมำรถจะสอดแทรกได้ตลอด เช่น ทำไมเรำอธิ ษฐำนก่อนรับประทำน
อำหำร ทำไมเรำไปโบสถ์ ทำไมธรรมชำติสวยงำม ฯลฯ

10. ฝึ กวินัยลูกอย่ างเสมอต้ นเสมอปลาย
เรื่ องควำมเสมอต้นเสมอปลำยเป็ นควำมสำคัญอย่ำงยิง่ ยวด สำมีของดิฉนั พร่ ำขอร้องเสมอให้ฝึก
วินยั ลูกอย่ำงเสมอต้นเสมอปลำย ถ้ำมีกฎอย่ำงหนึ่งกฎนี้ตอ้ งตำยตัว ไม่ใช่วนั นี้หำ้ มอีกวันไม่หำ้ มเด็กจะ
ได้ไม่สับสนต่อระเบียบวินยั หรื อกำรสอนของเรำ เช่นถ้ำห้ำมนำอำหำรมำรับประทำนในห้องรับแขกก็
ต้องถือกฎนี้ ตลอดรอดฝั่ง ไม่ใช่วนั นี้หำ้ ม พรุ่ งนี้ไม่หำ้ ม หรื อบำงวันแม่ทำเอง บำงวันพี่เลี้ยงทำบ้ำง
อย่ำงนี้ไม่ได้ หรื อเช่นเคยอนุ ญำตให้ลูกดื่มโค้ก แต่อีกวันไม่ใช่เขำดื้อ ๆ โดยบอกว่ำเดี๋ยวฟันเสี ย อย่ำงนี้
ก็ไม่ได้ เรำไม่ตอ้ งถึงขนำดเข้มงวดกับลูกเพรำะเด็กก็คือเด็กวันยังค่ำ แต่เรำต้องรู ้ตวั ว่ำกำรสอนกำรฝึ ก
วินยั ของเรำก็ตอ้ งมีวนิ ยั ทำอะไรที่ดี เสมอต้นเสมอปลำย
กำรเป็ นพ่อแม่คนไม่ใช่สิ่งง่ำย ดิฉนั ยังดิ้นรนตลอดเวลำในกำรเป็ นแม่ที่ดี หวังว่ำ 10 ข้อนี้จะ
ช่วยกระตุน้ หรื อตอกย้ำควำมคิดของพี่นอ้ งทั้งหลำยบ้ำงไม่มำกก็นอ้ ย เรำมำช่วยกันอธิ ษฐำนขอพระเจ้ำ
ทรงโปรดเพิม่ เติมกำลัง สติปัญญำ และพระคุณแก่เรำมำก ๆ ด้วยเถอะค่ะ

ที่มำ : เพื่อนผูน้ ำ, ปี ที่ 3 ฉบับที่ 13 พฤศจิกำยน – ธันวำคม 1994, หน้ำ 64-65.
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