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การเลีย้งดูความเช่ือของลูก 10 วธีิ 
โดย นพลกัษณ์ เคเบิล้ 

1.บอกลูกว่ารักด้วยวาจาค าพูดของเรา 

ตอนเด็ก ๆ ดิฉนัจ ำไดว้ำ่ถำ้พอ่ตีจะไม่รักพอ่ (ชัว่ครำว) แลว้จะวิง่ไป “สวำมิภกัด์ิ” กบัแม่ แต่พอ
ถูกแม่ตีมำก็จะเลิกรักแม่ (ชัว่ครำว) แลว้วิง่ไป “สวำมิภกัด์ิ” กบัพอ่ ไม่ทรำบคุณเคยเป็นไหมคะ บำงคร้ัง
เด็ก ๆ มีควำมเขำ้ใจท่ีผิดต่อกำรกระท ำของผูใ้หญ่และลืมไปวำ่เรำรักเขำ สังคมไทยเรำจะไม่แสดงออก
เหมือนฝร่ังเขำซ่ึงก็รวมไปถึงเร่ืองบอกวำ่รักดว้ยวำจำค ำพูด ดิฉนัจะบอกลูกโตทุกวนัโดยเฉพำะจะเป็น
ค ำพดูสุดทำ้ยของแม่กบัลูกก่อนจำกกนั (เช่นเขำไปโรงเรียน หรือ ไปคำ้งบำ้นตำยำย) และก่อนเขำ
หลบัตำนอนวำ่ “I love you, Ben.” และลูกจะตอบทุกคร้ังวำ่ “I love you, Mommy.” (หมำยเหตุ: ลูกเป็น
ลูกคร่ึงเลยใชภ้ำษำองักฤษท่ีบำ้น) อีกคร้ังหน่ึงท่ีดิฉนัและสำมีพยำยำมกอดและบอกลูกวำ่เรำรักเขำก็
ตอนหลงัจำกเขำถูกตีไปสักพกัหน่ึงท่ีบำ้นเรำจะท ำเช่นน้ีเสมอเพื่อเป็นกำรคุยกบัเขำวำ่เขำถูกตีเพรำะ
อะไรและย  ้ำกบัเขำวำ่เรำรักเขำ 

แมแ้ต่ผูใ้หญ่เองก็ยงัตอ้งกำรไดย้นิค ำน้ี ทั้งผูใ้หญ่และเด็กจะไดรั้บก ำลงัใจจำกวำจำค ำพูด ดงันั้น 
(ขอใหค้  ำวำ่) ใหเ้รำ “ฟุ่มเฟือย” ในกำรแสดงควำมรักควำมเอน็ดูต่อลูกและกำรเอ่ยค ำชมดว้ยปำกของเรำ
ตลอดวยัต่ำง ๆ ของลูก พยำยำมใหลู้กไดย้นิค ำอนัล ้ำค่ำวำ่ “พอ่รักลูก” หรือ “แม่รักลูก” เสมอ จะสังเกต
ไดว้ำ่เด็กท่ีไดรั้บควำมรัก (อยำ่งถูกตอ้ง) จะเป็นเด็กท่ีอบอุ่นแฮปป้ีมีควำมสุขและไม่เก็บกดกำ้วร้ำว 

2. อธิษฐานเผือ่ลูกโดยออกช่ือทีละคน 

ดิฉนัไมใ่ช่นกัอธิษฐำนเก่งเหมือนพอ่แม่ แต่ยอมรับวำ่ตวัเองเป็นตวัเป็นตนอยูไ่ดทุ้กวนัน้ีเพรำะ
พอ่แม่คุกเข่ำอธิษฐำนเผื่อมำตลอด และคิดวำ่ทุกวนัดว้ยค่ะลกัษณะน้ีน่ำจะเป็นแบบอยำ่งท่ีดีใหเ้รำ
น ำไปใชไ้ด ้

3. อธิษฐานกบัลูก 

สมยัเด็ก ๆ ครอบครัวดิฉนัจะพยำยำมมีเวลำอธิษฐำนดว้ยกนัเสมอ พอถึงเวลำนั้นทีไร แหมมนั
อยำกจะมุดหนีข้ึนหอ้งนอนทุกทีไป ก็พอ่แม่เป็นนกัอธิษฐำนและอธิษฐำนยำ๊วยำวน่ีค่ะ แต่ควำมท่ีเป็นพี่
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คนโตกลวัเสียฟอร์มก็ตอ้งเก็บควำมรู้สึก เด๋ียวน้ีคิดดูแลว้ก็ขอบคุณพระเจำ้ท่ีพอ่แม่ปลูกฝังกำรอธิษฐำน
แมจ้ะไม่ใช่นกัอธิษฐำนมืออำชีพแต่ก็จะปฏิบติัทุกวนัคืออธิษฐำนกบัลูกทั้งสองจนเขำคุน้เคย 

4. หัวเราะเยอะ ๆ 

เขำวำ่อำรมณ์ขนัเป็นยำชูพลงัชนิดหน่ึง บำ้งก็วำ่กำรหวัเรำะเยอะ ๆ ก็ท  ำใหเ้รำอำยยุนื ครอบครัว
ท่ีหวัเรำะดว้ยกนัเป็นครอบครัวท่ีเป็นปึกแผน่ค่ะ 

5. อ่านหนังสือให้ลูกฟัง 

เร่ืองน้ีเร่ืองใหญ่มำกส ำหรับบำ้นดิฉนักำรอ่ำนหนงัสือให้ลูกฟัง นอกจำกจะเป็นกำรใชเ้วลำ
ดว้ยกนัท่ีดีในครอบครัวแลว้ยงัเป็นกำรปลูกฝังใหลู้กรักกำรอ่ำน ผลพลอยไดก้็คือท ำใหลู้กฉลำดหรือ
ฉลำดข้ึนอีกดว้ย 

6. คุยกบัลูกเกีย่วกบัส่ิงทีไ่ม่ดีในสังคม 

จ ำไดไ้หมค่ะเร่ืองพระพุทธเจำ้เป็นเจำ้ชำยสิทธตัถะอยูใ่นพระรำชวงั ไม่เคยพบส่ิงไม่ดี พอ
ออกมำนอกพระรำชวงัเกิดช๊อกเพรำะไปเห็นคนเกิด แก่ เจบ็ ตำย เพรำะฉะนั้นเพื่อเป็นกำรกนัไวดี้กวำ่
แกก้็อยำ่เมินเฉยต่อกำรใหค้วำมรู้แก่ลูกเม่ือเขำเกิดไปพบส่ิงไม่ดี กำรคุยกนับำ้งในเร่ืองท่ีเหมำะสมเป็น
ส่ิงท่ีดีเพื่อวำ่ลูกจะไดไ้ม่ไปเรียนรู้จำกเพื่อน หรือเรียนรู้ดว้ยวธีิอ่ืนเม่ือเขำโตแลว้ 

ลูกชำยอำย ุ4 ขวบของดิฉนัเร่ิมถำมแลว้วำ่ท ำไมผูห้ญิงสูบบุหร่ี และท ำไมมีสัญลกัษณ์ “หำ้มสูบ
บุหร่ี” หรือ “No Smoking” ตำมสถำนท่ีสำธำรณะ แทนท่ีจะปัดเปล่ียนเร่ือง เป็นส่ิงจ ำเป็นมำกท่ีเรำ
จะตอ้งตอบค ำถำมของลูกทุกค ำถำม และใชโ้อกำสนั้นพดูคุยกบัเขำไปดว้ย เป็นกำรสั่งสอนเขำไปในตวั 
เร่ืองไม่ดีท่ีจะคุย                                   เร่ืองกำรฆ่ำรันฟันแทงกนั กำรคอรัปชัน่กำรทุจริต 
ฯลฯ เรำตอ้งเลือกส่ิงท่ีเด็กเขำ้ใจและรั ได ้เช่นเร่ืองกำรทิ้งขยะ แบบพวกโครงกำร “ตำวเิศษ” เขำท ำกนั 
อะไรอยำ่งน้ีเป็นตน้ 

7. ถ้าคุณดูโทรทศัน์ ให้โทรทศัน์เป็นทาสของคุณ 

เร่ืองโทรทศัน์เป็นเร่ืองท่ีพูดกนัไปพดูกนัมำ เอำเป็นวำ่ถำ้มีโทรทศัน์ก็อยำ่ตกเป็นทำสของมนั 
คนเป็นจ ำนวนมำกเปิดโทรทศัน์ดว้ยควำมเคยชิน (ควำมท่ีมีดู) ทั้ง ๆ ท่ีบำงทีบำงรำยกำรก็ดูไปงัน่ ๆ 
เพรำะเกิดควำมเคยชินวำ่ตอ้งดู ใหเ้รำรู้จกัควำมพอดีและรู้ถึงเวลำท่ีจะปิด เรำจะตอ้งควบคุมมนัได ้ไม่ใช่
ใหม้นัควบคุมเรำเด็ก ๆ จะเลียนแบบผูใ้หญ่ ดงันั้นผูใ้หญ่ควรจะเป็นแบบอยำ่งท่ีดีในกำรดูรำยกำรท่ีมี
เน้ือสำระและรู้จกัเม่ือเวลำพอเหมำะพอควร และรู้จกักำรควบคุมดูโทรทศัน์ของลูก เช่น เม่ือลูกท ำ
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กำรบำ้นเสร็จแลว้ก็สำมำรถดูรำยกำรเด็กได ้ 1 รำยกำรตอนเยน็ หรือวนัหยดุแบบวนัเสำร์ใหดู้กำร์ตูน
ตอนเชำ้ได ้โดยมีเวลำปิดโทรทศัน์ไม่ใช่ใหดู้ทั้งวนั อะไรท ำนองน้ี 

8. ให้ลูกเห็นเราร้องไห้ 

น ้ำตำไม่ใช่เป็นเร่ืองของควำมอ่อนแอ พระเยซูคริสตเ์องแมพ้ระองคจ์ะทรงเป็นพระเจำ้และ
มนุษยท่ี์สมบูรณ์แบบพระองคเ์องยงัเคยร้องไห ้ กำรท่ีลูกหรือเด็กเห็นเรำร้องไหท้ ำให้เขำมีควำมเขำ้ใจวำ่
เรำก็มีควำมรู้สึกเช่นกนั เรำไม่ไดแ้ขง็กร้ำวใจไมใ้จหิน เม่ือเรำเสียใจเรำก็ร้องไหเ้หมือนกบัเขำ บำงคร้ัง
น ้ำตำก็แสดงควำมอ่อนโยน 

9. สอดแทรกพระคมัภีร์ในการพูดคุยประจ าวนั 

ปลู ฝังควำมคิดลูกใหใ้กลชิ้ดเร่ืองของพระเจำ้ ไม่มีใครสอนลูกหรือมีอิทธิพลต่อลูกไดเ้ท่ำพอ่
แม่หรอกค่ะ เร่ืองของพระเจำ้เรำสำมำรถจะสอดแทรกไดต้ลอด เช่น ท ำไมเรำอธิษฐำนก่อนรับประทำน
อำหำร ท ำไมเรำไปโบสถ ์ท ำไมธรรมชำติสวยงำม ฯลฯ 

10. ฝึกวนัิยลูกอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

เร่ืองควำมเสมอตน้เสมอปลำยเป็นควำมส ำคญัอยำ่งยิง่ยวด สำมีของดิฉนัพร ่ ำขอร้องเสมอใหฝึ้ก
วนิยัลูกอยำ่งเสมอตน้เสมอปลำย ถำ้มีกฎอยำ่งหน่ึงกฎน้ีตอ้งตำยตวั ไม่ใช่วนัน้ีหำ้มอีกวนัไม่หำ้มเด็กจะ
ไดไ้ม่สับสนต่อระเบียบวินยัหรือกำรสอนของเรำ เช่นถำ้หำ้มน ำอำหำรมำรับประทำนในหอ้งรับแขกก็
ตอ้งถือกฎน้ีตลอดรอดฝ่ัง ไม่ใช่วนัน้ีหำ้ม พรุ่งน้ีไม่หำ้ม หรือบำงวนัแม่ท ำเอง บำงวนัพี่เล้ียงท ำบำ้ง 
อยำ่งน้ีไม่ได ้หรือเช่นเคยอนุญำตใหลู้กด่ืมโคก้ แต่อีกวนัไม่ใช่เขำด้ือ ๆ โดยบอกวำ่เด๋ียวฟันเสีย อยำ่งน้ี
ก็ไม่ได ้ เรำไม่ตอ้งถึงขนำดเขม้งวดกบัลูกเพรำะเด็กก็คือเด็กวนัยงัค ่ำ แต่เรำตอ้งรู้ตวัวำ่กำรสอนกำรฝึก
วนิยัของเรำก็ตอ้งมีวนิยั ท ำอะไรท่ีดี    เสมอตน้เสมอปลำย 

กำรเป็นพ่อแม่คนไม่ใช่ส่ิงง่ำย ดิฉนัยงัด้ินรนตลอดเวลำในกำรเป็นแม่ท่ีดี หวงัวำ่ 10 ขอ้น้ีจะ
ช่วยกระตุน้หรือตอกย  ้ำควำมคิดของพี่นอ้งทั้งหลำยบำ้งไม่มำกก็นอ้ย เรำมำช่วยกนัอธิษฐำนขอพระเจำ้
ทรงโปรดเพิ่มเติมก ำลงั สติปัญญำ และพระคุณแก่เรำมำก ๆ ดว้ยเถอะค่ะ 
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