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สังคมไทยเป็ นสังคมที่ปลูกฝังให้ผนู ้ อ้ ยเชื่ อฟังและยอมอยูใ่ ต้อำนำจของผูใ้ หญ่ พ่อแม่ส่วนใหญ่
จึงใช้อำนำจของควำมเป็ นพ่อแม่บงั คับให้ลูกนับถือและเชื่อฟังตนดูเหมือนเรื่ องนี้จะเป็ นเรื่ องใหญ่ที่พอ่
แม่ทุกคนต้องกำรจำกลูก แต่พวกเขำมองข้ำมควำมรัก ซึ่ งเป็ นเรื่ องใหญ่กว่ำและสำคัญอันดับแรกไปเสี ย
พ่อแม่มกั จะคิดว่ำตนรักลูกแล้ว มีใครบ้ำงไม่รักลูก ควำมรักเป็ นเรื่ องธรรมชำติหรื อธรรมดำ ไม่
จำเป็ นต้องมำสั่งสอนอบรมให้พอ่ แม่รักลูก นับว่ำควำมคิดนี้ผดิ พลำดอย่ำงใหญ่หลวง เพรำะปั จจุบนั นี้
พ่อแม่จำนวนมำกไม่สำมำรถถ่ำยทอดควำมรักในหัวใจของตนให้กบั ลูก ๆ ได้ พวกเขำยุง่ เกินไป และคิด
ว่ำกำรมีบำ้ นสวยงำม อำหำรเพียงพอ ของเล่นเยอะแยะ มีเงินให้ใช้น้ นั คือ กำรแสดงควำมรัก
จำกกำรสำรวจของหน่วยงำนที่รับผิดชอบเด็กและเยำวชนของสหรัฐอเมริ กำพบว่ำ เด็กกว่ำ
85% ไม่รู้สึกถึงควำมรักและกำรยอมรับอย่ำงแท้จริ งที่พ่อแม่มีต่อเขำ เป็ นเหตุให้พวกเขำหนีออกจำก
บ้ำนพึ่งพำยำเสพติด และแสวงหำควำมรักกำรยอมรับจำกเพื่อนฝูง คิดว่ำเด็กในกรุ งเทพฯ ซึ่ งเป็ นสังคม
ใหญ่ก็คงจะไม่แตกต่ำงกัน
“ความรัก” ในที่นี่หมำยถึงควำมรักแบบอำกำเป้ หรื อควำมรักตำมควำมหมำยของ 1 โคริ นธ์ 14
ลูก ๆ ของเรำต้องกำรควำมรักแบบอำกำเป้ จำกพ่อแม่ เป็ นควำมรักที่ไม่มีขอ้ แม้ ไม่มีเงื่อนไข ไม่วำ่ ลูกจะ
เป็ นอย่ำงไร รู ปร่ ำงอ้วนผอม สติปัญญำสู งหรื อต่ำ นิสัยดีหรื อแย่ พ่อแม่จะรักเขำ แม้วำ่ จะไม่ชอบกำร
กระทำหรื อนิสัยบำงอย่ำงของเขำ แต่ยงั “รัก” เขำ
ลูก ๆ ต้องกำรควำมรักและควำมมัน่ ใจว่ำพ่อแม่รักเขำ พวกเขำมีคำถำมเสมอว่ำ “พ่อรักหนู
ไหม” “แม่รักหนูไหม” พ่อแม่จำนวนมำกมีควำมรักแบบมีเงื่อนไขให้ลูก เช่น มักจะแสดงควำมรักลูก
อย่ำงมำกเมื่อลูกทำในสิ่ งที่พวกเขำชอบ หรื อพอใจ แต่หำกลูกทำบำงอย่ำงที่ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ชอบท่ำที
ของพ่อแม่ก็จะเปลี่ยนไป นัน่ คือพ่อแม่ กำลังแสดงควำมรักที่มีเงื่อนไขออกมำให้ลูกเรี ยนรู ้และรู ้จกั พระ
เจ้ าทรงรักเราด้ วยความรักแบบอากาเป้คือพระองค์ รักเราอย่ างทีเ่ ราเป็ นอยู่ เรำทั้งหลำยที่เป็ นพ่อแม่ เรำ
ต้องรักลูกอย่ำงที่เขำเป็ นอยู่ ควำมรักแบบนี้ตอ้ งกำรควำมอดทนนำนและเรำต้องแยกระหว่ำงตัวเขำกับ
กำรประพฤติ (กำรกระทำ) ของเขำ กำรรักเขำไม่ได้หมำยควำมว่ำเรำชอบสิ่ งที่เขำทำทุกอย่ำง พระเจ้ำ
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ทรงรักคนบาปแต่เกลียดควำมบำป ถ้ำลูก ๆ รู ้และมัน่ ใจในควำมรักของพ่อแม่ พวกเขำจะมีที่ยดึ เหนี่ยว
ด้ำนอำรมณ์และจิตใจ เขำรู้วำ่ แม้เขำจะทำผิดพ่อแม่อำจจะโมโหดุและตำหนิเขำ แต่พ่อแม่ยงั รักเขำ
เนื่องจำกพื้นฐำนด้ำนสังคม คนไทยไม่ค่อยจะมีกำรแสดงออกในเรื่ องควำมรัก พ่อแม่ที่สำมำรถ
แสดงออกให้ลูกรับรู ้วำ่ คุณรักเขำ ได้สร้ำงรำกฐำนอันมัน่ คงไว้ในชีวติ ของลูก เขำจะเติบโตขึ้นเป็ นคนที่
มีควำมมัน่ คงด้ำนอำรมณ์ยอมรับตัวเองและยอมรับผูอ้ ื่น
กำรแสดงออกให้ลูกรู ้วำ่ รัก นั้นไม่ใช่เฉพำะเมื่อเรำต้องกำรสั่งสอน หรื อติเตียนในสิ่ งที่ลูกทำ
ผิด ซึ่งเป็ นกำรแสดงออกของควำมรักในแง่ ลบ ที่คนไทยเรำคุน้ เคยเพรำะรักจึง “ดุด่ำว่ำกล่ำว” แต่ใน
เวลำปกติ พ่อแม่ควรจะโอบกอดและบอกด้วยวำจำว่ำ “รักลูก” ความรักเป็ นการกระทาและคาพูด การ
บอกรักเป็ นการถ่ ายทอดความรู้ สึกทีอ่ ยู่ในใจของพ่ อแม่ ออกมาเป็ นคาพูด พระคัมภีร์ก็บอกว่ำ “ปำกก็พดู
สิ่ งที่ออกมำจำกใจ” แท้จริ งพ่อแม่ท้ งั หลำยก็ชอบฟังเมื่อลูก ๆ ไม่วำ่ คนเล็กหรื อคนโตมำบอกว่ำ “รักแม่
รักพ่อ” คนไทยมักจะคิดว่ำทำไมต้องบอก? เดี๋ยวลูก ๆ ได้ใจกำเริ บ ไม่เชื่ อฟัง ลูกจึงมีภำพของพ่อแม่ที่ดุ
ด่ำ ลงโทษตรำตรึ งในชีวติ เพรำะพบเห็นบ่อย ๆ แต่ภำพที่พอ่ แม่มำโอบกอด บอกรักถำมทุกข์สุขนั้นมี
นำน ๆ ครั้งแทบจะจำไม่ได้วำ่ มีไหม เมื่อพวกเขำมำเชื่ อพระเจ้ำ พระองค์ได้ใช้สิทธิ์ อำนำจบังคับให้เรำ
เชื่อฟัง หรื อพระองค์ทรงใช้ควำมรักทำให้เรำเชื่อฟังพระองค์
นักกำรศึกษำท่ำนหนึ่งได้เสนอว่ำ พ่อแม่สำมำรถแสดงควำมรักต่อลูกได้ 4 ด้ำน คือ กำรสบตำ,
กำรสัมผัสเนื้อตัว, กำรให้ควำมสนใจเอำใจใส่ และกำรอบรมบ่มนิสัย ทั้ง 4 ด้ำน ควรจะกระทำควบคู่กนั
ไป โดยเฉพำะควรจะแสดงควำมรักให้ชดั เจนก่อนกำรอบรมบ่มนิสัย เพรำะกำรอบรมสัง่ สอนโดย
ปรำศจำกควำมรัก เป็ นเรื่ องกำรใช้อำนำจบำตรใหญ่ เด็ก ๆ จะเชื่อฟังเพรำะควำมกลัวไม่ใช่เพรำะกำร
เรี ยนรู ้และเข้ำใจ พ่อแม่ท้ งั หลำยพึงตระหนักในควำมจริ งข้อนี้ให้ดี เด็ก ๆ ในครอบครัวคริ สเตียน
จำนวนไม่นอ้ ยที่เติบโตขึ้นมำได้รับกำรอบรมบ่มนิสัยอย่ำงดี แต่รู้สึก ขาดความรัก เด็กเหล่ำนี้จะ
ประพฤติตวั ดีเมื่ออำยุยงั น้อยแต่เมื่อเริ่ มเข้ำสู่ วยั รุ่ น พวกเขำจะมีปัญหำด้ำนอำรมณ์และควำมประพฤติ
เนื่องจำกขำดควำมผูกพันอันแน่นแฟ้ นด้ำนอำรมณ์กบั พ่อแม่
กำรแสดงควำมรักต่อลูกโดยกำรสบตำคือกำรสื่ อสำรที่มีประสิ ทธิ ภำพอย่ำงมำก แท้จริ งกำร
สบตำเป็ นกำรสื่ อสำรทัว่ ไป หำกคุณสนทนำกับใครแล้วคน ๆ นั้นไม่มองสบตำคุณ คุณคงอยำกจะหยุด
กำรพูดคุยโดยเร็ วที่สุด ลูก ๆ จะตั้งใจพูดคุยกับเรำมำกหำกเรำจ้องตรงไปในดวงตำของเขำ เรำใช้สำยตำ
ของเรำแสดงให้ลูกรู ้วำ่ เรำรักและห่วงใย ขณะเดียวกันเรำจะสำมำรถมองเห็นหลำยอย่ำงจำกดวงตำของ
ลูก บำงทีลูกอำจจะกลัว กังวล หรื ออัดอั้นตันใจอะไรบำงอย่ำง มีแม่คนหนึ่งพำลูกไปเที่ยวศูนย์กำรค้ำ
ครั้งแรก โดยเธอคิดว่ำลูกคงจะชอบและสนุกมำก แต่ในวันนั้นเป็ นวันอำทิตย์ตน้ เดือนที่มีคนแน่น
เบียดเสี ยดกันซื้ อของ ลูกของเธอร่ ำร้องอยำกจะกลับบ้ำนเธอรู ้สึกโมโหมำกได้นงั่ ลงและกำลังจะดุลูก
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เมื่อเธอมองที่ดวงตำของลูกเธอเห็นควำมหวำดกลัวที่เต็มอยูใ่ นดวงตำเธอจึงมองออกไปรอบ ๆ ว่ำมี
อะไรที่น่ำกลัวหรื อ เธอพบว่ำเมื่อเธอนัง่ ลงในระดับเดียวกับลูกแล้วเธอมองเห็นขำคนมำกมำยขวักไขว่
ไปหมด สำหรับเด็ก ๆ ย่อมดูน่ำกลัวทีเดียว
กำรจ้องตรงไปยังดวงตำลูก พ่อแม่มกั จะใช้เมื่อรู ้สึกโมโหหรื อต้องกำรจะดุด่ำเท่ำนั้น น่ำ
เสี ยดำยที่เรำไม่ได้ใช้วธิ ี เดียวกันนี้เพื่อถ่ำยทอดควำมรักให้ลูก ๆ รู ้ แท้จริ งกำรไม่ยอมมองสบตำเป็ นกำร
ลงโทษอย่ำงหนึ่งที่รุนแรง คู่สมรสทั้งหลำยคงจะเข้ำใจดี เวลำคุณโกรธมำก ๆ คุณจะไม่ยอมสบตำคู่
สมรสของคุณ ซึ่ งเป็ นกำรทำร้ำยจิตใจฝ่ ำยตรงข้ำมอย่ำงหนึ่ง
ครู ในโรงเรี ยนอนุบำลแห่งหนึ่งพบว่ำเด็ก ๆ ที่มีอำรมณ์ปกติจะเป็ นเด็กที่กล้ำสบตำและสำมำรถ
พูดคุยควำมต้องกำรของตนออกมำได้ ขณะที่เด็ก ๆ ที่ขลำดกลัวจะไม่กล้ำสบตำใคร และมักจะเป็ นเด็กที่
ขำดควำมมัน่ ใจในตัวเอง มีควำมเก็บกดด้ำนอำรมณ์
กำรสบตำกับลูกจึงเป็ นกำรสื่ อสำรที่ดีและกินใจอย่ำงมำก
นอกจำกนั้นกำรสัมผัสเนื้อตัวก็
สำมำรถเป็ นสื่ อแสดงควำมรักได้ดว้ ยเพรำะทำให้ลูกมีควำมมัน่ ใจในตัวเอง เด็กหญิงต้องกำรกำรโอบ
กอด, จับมือ, นัง่ ตัก แต่เด็กชำยอำจจะต้องกำรแต่กำรโอบไหล่ เตะก้น หรื อกำรเล่นปล้ ำสู ้กบั พ่อ นั้นเป็ น
กำรสัมผัสเนื้อตัวที่จำเป็ นที่ลูก ๆ ต้องกำร
การเอาใจใส่ อย่างสนใจ คือ กำรพูดคุยถึงทุกข์สุขของลูกทุก ๆ วันพ่อแม่ควรจะถำมหรื อคุยกับ
ลูกว่ำ วันนี้เป็ นอย่ำงไรบ้ำง ที่โรงเรี ยนมีอะไรเกิดขึ้นบ้ำง ลูกชอบหรื อไม่ชอบอะไร อะไรคือควำมสนุก
ของเขำ อะไรคือสิ่ งที่เขำได้เผชิญ กำรพูดคุยอย่ำงสนใจจะทำให้ลูกคุน้ เคยอย่ำงมำก และเป็ นกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้ นกับลูกทำให้เกิดควำมไว้วำงใจขึ้น
การอบรมสั่ งสอน เป็ นเรื่ องของกำรฝึ กฝนแนะนำ ตักเตือนพูดขอร้องและมีบทลงโทษรวมอยู่
ด้วย กำรอบรมสั่งสอน ไม่ใช่เป็ นแต่กำรดุด่ำและลงโทษแต่เป็ นกำรชี้แจงถึงสิ่ งที่ถูกต้องที่เด็กควรรู ้
ผูใ้ หญ่ท้ งั หลำยพึงตระหนักควำมจริ งอย่ำงหนึ่งว่ำ มีหลำยสิ่ งที่พวกท่ำนรู ้นำนแล้วว่ำไม่ดีไม่เหมำะสมที่
จะทำ แต่เด็ก ๆ อำจจะไม่รู้และขำดควำมระมัดระวังจำเป็ นที่ตอ้ งสอนแนะนำ ตักเตือน และฝึ กฝนเขำ
ในทำงที่ถูกต้อง กำรลงโทษจะมีข้ ึนอันดับสุ ดท้ำยเมื่อเด็กได้แสดงอำกำรไม่เชื่อฟัง คือตั้งใจหรื อจงใจทำ
ในสิ่ งที่เรำได้สั่งสอนหรื อห้ำมปรำม แต่ถำ้ ลูกมิได้รู้สึกถึงควำมรักและกำรยอมรับอย่ำงแท้จริ งของพ่อ
แม่ กำรอบรมบ่มนิสัยก็จะเป็ นขบวนกำรหนึ่งที่ยำกยิง่ เพรำะเขำจะมองคำสัง่ ของพ่อแม่วำ่ เป็ นกำรบังคับ
เอำ และควำมรู ้สึกขัดขืนต่อต้ำนจะเกิดขึ้น บำงรำยจะคิดพิจำรณำคำขอของพ่อแม่ดว้ ยในโกรธแค้นและ
อำจจะโต้ตอบโดยทำในสิ่ งที่กลับกันกับควำมคำดหวังขอพ่อแม่ กำรแปรปรวนด้ำนอำรมณ์แบบนี้กำลัง
ทวีมำกขั้นในอัตรำที่น่ำกลัวแม้แต่ในครอบครัวคริ สเตียนก็อำจจะเกิดขึ้นได้ดว้ ย
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ลูกเป็ นสิ่ งมีค่ำที่สุดพระเจ้ำประทำนให้ และเป็ นที่รักยิง่ ของพ่อแม่ มีพ่อแม่ซ่ ึ งทำลำยลูกโดยไม่
รู ้ตวั เพรำะขำดควำมรู ้และควำมเข้ำใจในกำรจัดลำดับควำมสำคัญของสิ่ งต่ำง ๆ งำนสำคัญที่สุดหรื อว่ำ
ลูกสำคัญที่สุด ทุก ๆ คนในโลกต่ำงก็มี 24 ชัว่ โมงเท่ำกัน ผูท้ ี่ฉลำดเท่ำนั้นจะสำมำรถจัดกำรบริ หำรเวลำ
ได้อย่ำงเหมำะสม จัดเวลำให้ลูกเสี ยวันนี้ ก่อนที่ลูกจะไม่มีเวลำให้คุณ
เมื่อไม่ นานมานีไ้ ด้ มีการสารวจพ่อแม่ ในหัวข้ อใหญ่ 12 หัวข้ อคือ
1. อะไรที่คุณเคยได้รับจำกพ่อแม่ซ่ ึ งคุณไม่ชอบและไม่อยำกให้ลูกได้รับสิ่ งนั้น
2. มีอะไรที่คุณอยำกจะได้จำกพ่อแม่ และคุณรู ้สึกว่ำลูกคุณควรจะได้รับ
ผลปรำกฏว่ำสิ่ งที่พอ่ แม่ในยุคปั จจุบนั เคยได้รับในวัยเด็กทั้งไม่ชอบและไม่อยำกให้ลูกของตน
ได้รับคือกำรเฆี่ยนตีที่แสดงออกซึ่ งอำรมณ์ของพ่อแม่ พวกเขำรู ้สึกว่ำไม่ได้มีผลเป็ นกำรตีสอน, มัน
ไม่ได้สอนอะไร สอนแต่ควำมเจ็บปวดและสร้ำงควำมสั่นคลอนในควำมสัมพันธ์ ดังนั้นกำรตีสอนที่
ขำดควำมสัมพันธ์ที่ดี ที่สื่อให้ลูกรู ้วำ่ รัก จึงเป็ นกำรแสดงอำนำจบำตรใหญ่มำกกว่ำจะเป็ นประโยชน์
ส่ วนสิ่ งที่พอ่ แม่ยคุ ปั จจุบนั รู ้สึกอยำกได้อย่ำงมำก ๆ ในวัยเด็กและอยำกให้ลูกของตนได้รับ สิ่ งนั้นคือ
“ควำมรัก” รักแบบที่วำ่ นี้คือควำมรักแบบไม่มีเงื่อนไข รักแม้พวกเขำอำจจะไม่ดีนกั ไม่เก่งหรื อไม่ได้ดงั
ใจพ่อแม่ นัน่ คือพวกเขำต้องกำรยอมรับอย่ำงที่พวกเขำเป็ นอยู่ ก็อย่ำงที่ได้กล่ำวไปแล้วว่ำลูกต้องกำรให้
พ่อแม่รักเขำ แม้วำ่ พวกเขำไม่ดี เวลำที่เรำไม่ดีน้ นั เป็ นเวลำที่เรำเองต้องกำรควำมรักจำกใครสักคนมำ
เป็ นควำมรักแบบที่พระเจ้ำทรงมีต่อเรำคือพระองค์ทรงรักเรำ แม้เรำทำสิ่ งไม่ถูกต้องทุกครั้งที่เรำกลับมำ
หำพระเจ้ำ เรำรู ้วำ่ พระองค์ยอมรับเรำเสมอ ลูก ๆ ต้องกำรควำมรักเช่นนั้นจำกเรำ ทุกครั้งที่เขำทำผิดและ
กลับมำหำเรำซึ่ งเป็ นพ่อแม่เรำยอมรับเขำได้เสมอหรื อไม่
คนหลำย ๆ คนอยำกมีลูกแต่พอมีจริ ง ๆ รู ้สึกเป็ นภำระหนักเหลือเกิน ลูกเอำทุกสิ่ งทุกอย่ำงของ
เขำไป พวกเขำใช้เงินมำกมำยกับเครื่ องใช้สอย เสื้ อผ้ำ ค่ำโรงเรี ยนที่แพง ๆ พวกเขำต้องทำงำนหนัก
สภำพรถติดกว่ำจะกลับถึงบ้ำน ลูกก็ง่วงต้องรี บเข้ำนอนเพรำะพรุ่ งนี้ตอ้ งตื่นแต่เช้ำ ลูก-พ่อ-แม่ มีกำร
สื่ อสำรพูดคุยกันน้อยมำก เวลำผ่ำนไปกว่ำจะรู ้ตวั อีกทีลูกอำยุ 17-18 แล้ว เขำมีสังคมของเขำ เขำมีเพื่อน
มีแฟน มีควำมใฝ่ ฝัน และเริ่ มใช้เวลำส่ วนใหญ่กบั เพื่อน ๆ ในวิทยำลัยมำกกว่ำเช่นกันเวลำนั้นก็เป็ นเวลำ
ที่พอ่ แม่เริ่ มมีเงินทองมำกขึ้น มีฐำนะมัน่ คงมีควำมพร้อมด้ำนกำรงำนและทรัพย์สมบัติพวกเขำเริ่ มมีเวลำ
ว่ำง แล้วหันมำดูลูก แต่มนั จะสำยเกินไปไหม เพรำะลูก ๆ กำลังจะบินจำกรังของคุณแล้ว วันเวลำที่ลูก ๆ
จะมำนัง่ ตักนอนฟังเรำเล่ำนิทำน โอบกอดเรำหรื อเล่นอะไร ๆ สนุก ๆ กับเรำ ก็จะหมดไป ในเวลำนั้น
ลูกจะเลือกซื้ อเสื้ อผ้ำเอง ตัดสิ นใจไปไหน ๆ เอง บำงทีก็นงั่ คุยโทรศัพท์กบั เพื่อนเป็ นชัว่ โมง ๆ ท่ำนที่
เป็ นพ่อแม่ท่ำนไม่เสี ยดำยเวลำที่ผำ่ นไปโดยไม่ได้ใช้ให้คุม้ ค่ำกับลูกหรื อ วันเวลำที่ลูก ๆ จะจดจำเป็ น
ควำมอบอุ่นเป็ นควำมสุ ขในชีวติ เขำ เป็ นควำมมัน่ คงในอำรมณ์วำ่ พ่อแม่รักและห่วงใย ขณะเดียวกัน
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พวกเรำที่เป็ นพ่อแม่ก็จะนัง่ หวนคิดถึงวันเวลำที่ผำ่ นไปว่ำ ตอนลูกยังเป็ นเด็กอยูเ่ รำได้สนุกสนำน สั่ง
สอน ทำอะไรมำกมำยให้ลูก มันมีคุณค่ำทั้งต่อชีวติ ของพ่อแม่ และชีวติ ของลูก เวลำผ่ำนไปแล้วไม่หวน
กลับใช้เวลำกับลูก ๆ ให้คุม้ ค่ำก่อนเวลำนั้นจะหมดไป

ที่มำ : เพื่อนผูน้ ำ, ปี ที่ 6 ฉบับที่ 33 มีนำคม-เมษำยน 1998, หน้ำ 19-23.
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