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ความสัมพนัธ์ระหว่างความรักกบัการ
อบรมบ่มนิสัย 
อจ.อรอนงค์ เต็มพรเสถียร 

สังคมไทยเป็นสังคมท่ีปลูกฝังให้ผูน้อ้ยเช่ือฟังและยอมอยูใ่ตอ้  ำนำจของผูใ้หญ่ พอ่แม่ส่วนใหญ่
จึงใชอ้  ำนำจของควำมเป็นพอ่แม่บงัคบัใหลู้กนบัถือและเช่ือฟังตนดูเหมือนเร่ืองน้ีจะเป็นเร่ืองใหญ่ท่ีพอ่
แม่ทุกคนตอ้งกำรจำกลูก แต่พวกเขำมองขำ้มควำมรัก ซ่ึงเป็นเร่ืองใหญ่กวำ่และส ำคญัอนัดบัแรกไปเสีย 
พอ่แม่มกัจะคิดวำ่ตนรักลูกแลว้ มีใครบำ้งไม่รักลูก ควำมรักเป็นเร่ืองธรรมชำติหรือธรรมดำ ไม่
จ  ำเป็นตอ้งมำสั่งสอนอบรมใหพ้อ่แม่รักลูก นบัวำ่ควำมคิดน้ีผดิพลำดอยำ่งใหญ่หลวง เพรำะปัจจุบนัน้ี 
พอ่แม่จ  ำนวนมำกไม่สำมำรถถ่ำยทอดควำมรักในหวัใจของตนใหก้บัลูก ๆ ได ้พวกเขำยุง่เกินไป และคิด
วำ่กำรมีบำ้นสวยงำม อำหำรเพียงพอ ของเล่นเยอะแยะ มีเงินใหใ้ชน้ั้นคือ กำรแสดงควำมรัก 

จำกกำรส ำรวจของหน่วยงำนท่ีรับผดิชอบเด็กและเยำวชนของสหรัฐอเมริกำพบวำ่ เด็กกวำ่ 
85% ไม่รู้สึกถึงควำมรักและกำรยอมรับอยำ่งแทจ้ริงท่ีพ่อแม่มีต่อเขำ เป็นเหตุใหพ้วกเขำหนีออกจำก
บำ้นพึ่งพำยำเสพติด และแสวงหำควำมรักกำรยอมรับจำกเพื่อนฝงู คิดวำ่เด็กในกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นสังคม
ใหญ่ก็คงจะไม่แตกต่ำงกนั 

“ความรัก” ในท่ีน่ีหมำยถึงควำมรักแบบอำกำเป้ หรือควำมรักตำมควำมหมำยของ 1 โครินธ์ 14 
ลูก ๆ ของเรำตอ้งกำรควำมรักแบบอำกำเป้จำกพอ่แม่ เป็นควำมรักท่ีไม่มีขอ้แม ้ไม่มีเง่ือนไข ไม่วำ่ลูกจะ
เป็นอยำ่งไร รูปร่ำงอว้นผอม สติปัญญำสูงหรือต ่ำ นิสัยดีหรือแย ่ พอ่แม่จะรักเขำ แมว้ำ่จะไม่ชอบกำร
กระท ำหรือนิสัยบำงอยำ่งของเขำ แต่ยงั “รัก” เขำ 

ลูก ๆ ตอ้งกำรควำมรักและควำมมัน่ใจวำ่พอ่แม่รักเขำ พวกเขำมีค ำถำมเสมอวำ่ “พอ่รักหนู
ไหม” “แม่รักหนูไหม” พอ่แม่จ  ำนวนมำกมีควำมรักแบบมีเง่ือนไขใหลู้ก เช่น มกัจะแสดงควำมรักลูก
อยำ่งมำกเม่ือลูกท ำในส่ิงท่ีพวกเขำชอบ หรือพอใจ แต่หำกลูกท ำบำงอยำ่งท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ชอบท่ำที
ของพอ่แม่ก็จะเปล่ียนไป นัน่คือพอ่แม่ ก ำลงัแสดงควำมรักท่ีมีเง่ือนไขออกมำใหลู้กเรียนรู้และรู้จกัพระ
เจ้าทรงรักเราด้วยความรักแบบอากาเป้คือพระองค์รักเราอย่างทีเ่ราเป็นอยู่ เรำทั้งหลำยท่ีเป็นพอ่แม่ เรำ
ตอ้งรักลูกอยำ่งท่ีเขำเป็นอยู ่ ควำมรักแบบน้ีตอ้งกำรควำมอดทนนำนและเรำตอ้งแยกระหวำ่งตวัเขำกบั
กำรประพฤติ (กำรกระท ำ) ของเขำ กำรรักเขำไม่ไดห้มำยควำมวำ่เรำชอบส่ิงท่ีเขำท ำทุกอยำ่ง พระเจำ้
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ทรงรักคนบาปแต่เกลียดควำมบำป ถำ้ลูก ๆ รู้และมัน่ใจในควำมรักของพ่อแม่ พวกเขำจะมีท่ียดึเหน่ียว
ดำ้นอำรมณ์และจิตใจ เขำรู้วำ่แมเ้ขำจะท ำผดิพ่อแม่อำจจะโมโหดุและต ำหนิเขำ แต่พ่อแม่ยงัรักเขำ 

เน่ืองจำกพื้นฐำนดำ้นสังคม คนไทยไม่ค่อยจะมีกำรแสดงออกในเร่ืองควำมรัก พอ่แม่ท่ีสำมำรถ
แสดงออกใหลู้กรับรู้วำ่ คุณรักเขำ ไดส้ร้ำงรำกฐำนอนัมัน่คงไวใ้นชีวติของลูก เขำจะเติบโตข้ึนเป็นคนท่ี
มีควำมมัน่คงดำ้นอำรมณ์ยอมรับตวัเองและยอมรับผูอ่ื้น 

กำรแสดงออกใหลู้กรู้วำ่ รัก นั้นไม่ใช่เฉพำะเม่ือเรำตอ้งกำรสั่งสอน หรือติเตียนในส่ิงท่ีลูกท ำ
ผดิ ซ่ึงเป็นกำรแสดงออกของควำมรักในแง่ลบ ท่ีคนไทยเรำคุน้เคยเพรำะรักจึง “ดุด่ำวำ่กล่ำว” แต่ใน
เวลำปกติ พอ่แม่ควรจะโอบกอดและบอกดว้ยวำจำวำ่ “รักลูก” ความรักเป็นการกระท าและค าพูด การ
บอกรักเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกทีอ่ยู่ในใจของพ่อแม่ออกมาเป็นค าพูด พระคมัภีร์ก็บอกวำ่ “ปำกก็พดู
ส่ิงท่ีออกมำจำกใจ” แทจ้ริงพ่อแม่ทั้งหลำยก็ชอบฟังเม่ือลูก ๆ ไม่วำ่คนเล็กหรือคนโตมำบอกวำ่ “รักแม่
รักพอ่” คนไทยมกัจะคิดวำ่ท ำไมตอ้งบอก? เด๋ียวลูก ๆ ไดใ้จก ำเริบ ไม่เช่ือฟัง ลูกจึงมีภำพของพอ่แม่ท่ีดุ
ด่ำ ลงโทษตรำตรึงในชีวติ เพรำะพบเห็นบ่อย ๆ แต่ภำพท่ีพอ่แม่มำโอบกอด บอกรักถำมทุกขสุ์ขนั้นมี
นำน ๆ คร้ังแทบจะจ ำไม่ไดว้ำ่มีไหม เม่ือพวกเขำมำเช่ือพระเจำ้ พระองคไ์ดใ้ชสิ้ทธ์ิอ ำนำจบงัคบัใหเ้รำ
เช่ือฟัง หรือพระองคท์รงใชค้วำมรักท ำใหเ้รำเช่ือฟังพระองค์ 

นกักำรศึกษำท่ำนหน่ึงไดเ้สนอวำ่ พอ่แม่สำมำรถแสดงควำมรักต่อลูกได ้4 ดำ้น คือ กำรสบตำ,
กำรสัมผสัเน้ือตวั, กำรใหค้วำมสนใจเอำใจใส่ และกำรอบรมบ่มนิสัย ทั้ง 4 ดำ้น ควรจะกระท ำควบคู่กนั
ไป โดยเฉพำะควรจะแสดงควำมรักใหช้ดัเจนก่อนกำรอบรมบ่มนิสัย เพรำะกำรอบรมสั่งสอนโดย
ปรำศจำกควำมรัก เป็นเร่ืองกำรใชอ้  ำนำจบำตรใหญ่ เด็ก ๆ จะเช่ือฟังเพรำะควำมกลวัไม่ใช่เพรำะกำร
เรียนรู้และเขำ้ใจ พอ่แม่ทั้งหลำยพึงตระหนกัในควำมจริงขอ้น้ีใหดี้ เด็ก ๆ ในครอบครัวคริสเตียน
จ ำนวนไม่นอ้ยท่ีเติบโตข้ึนมำไดรั้บกำรอบรมบ่มนิสัยอยำ่งดี แต่รู้สึก ขาดความรัก เด็กเหล่ำน้ีจะ
ประพฤติตวัดีเม่ืออำยยุงันอ้ยแต่เม่ือเร่ิมเขำ้สู่วยัรุ่น พวกเขำจะมีปัญหำดำ้นอำรมณ์และควำมประพฤติ
เน่ืองจำกขำดควำมผกูพนัอนัแน่นแฟ้นดำ้นอำรมณ์กบัพ่อแม่ 

กำรแสดงควำมรักต่อลูกโดยกำรสบตำคือกำรส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพอยำ่งมำก แทจ้ริงกำร
สบตำเป็นกำรส่ือสำรทัว่ไป หำกคุณสนทนำกบัใครแลว้คน ๆ นั้นไม่มองสบตำคุณ คุณคงอยำกจะหยดุ
กำรพดูคุยโดยเร็วท่ีสุด ลูก ๆ จะตั้งใจพดูคุยกบัเรำมำกหำกเรำจอ้งตรงไปในดวงตำของเขำ เรำใชส้ำยตำ
ของเรำแสดงใหลู้กรู้วำ่ เรำรักและห่วงใย ขณะเดียวกนัเรำจะสำมำรถมองเห็นหลำยอยำ่งจำกดวงตำของ
ลูก บำงทีลูกอำจจะกลวั กงัวล หรืออดัอั้นตนัใจอะไรบำงอยำ่ง มีแม่คนหน่ึงพำลูกไปเท่ียวศูนยก์ำรคำ้
คร้ังแรก โดยเธอคิดวำ่ลูกคงจะชอบและสนุกมำก แต่ในวนันั้นเป็นวนัอำทิตยต์น้เดือนท่ีมีคนแน่น 
เบียดเสียดกนัซ้ือของ ลูกของเธอร ่ ำร้องอยำกจะกลบับำ้นเธอรู้สึกโมโหมำกไดน้ัง่ลงและก ำลงัจะดุลูก 
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เม่ือเธอมองท่ีดวงตำของลูกเธอเห็นควำมหวำดกลวัท่ีเตม็อยูใ่นดวงตำเธอจึงมองออกไปรอบ ๆ วำ่มี
อะไรท่ีน่ำกลวัหรือ เธอพบวำ่เม่ือเธอนัง่ลงในระดบัเดียวกบัลูกแลว้เธอมองเห็นขำคนมำกมำยขวกัไขว่
ไปหมด ส ำหรับเด็ก ๆ ยอ่มดูน่ำกลวัทีเดียว 

กำรจอ้งตรงไปยงัดวงตำลูก พอ่แม่มกัจะใชเ้ม่ือรู้สึกโมโหหรือตอ้งกำรจะดุด่ำเท่ำนั้น น่ำ
เสียดำยท่ีเรำไม่ไดใ้ชว้ธีิเดียวกนัน้ีเพื่อถ่ำยทอดควำมรักให้ลูก ๆ รู้ แทจ้ริงกำรไม่ยอมมองสบตำเป็นกำร
ลงโทษอยำ่งหน่ึงท่ีรุนแรง คู่สมรสทั้งหลำยคงจะเขำ้ใจดี เวลำคุณโกรธมำก ๆ คุณจะไม่ยอมสบตำคู่
สมรสของคุณ ซ่ึงเป็นกำรท ำร้ำยจิตใจฝ่ำยตรงขำ้มอยำ่งหน่ึง 

ครูในโรงเรียนอนุบำลแห่งหน่ึงพบวำ่เด็ก ๆ ท่ีมีอำรมณ์ปกติจะเป็นเด็กท่ีกลำ้สบตำและสำมำรถ
พดูคุยควำมตอ้งกำรของตนออกมำได ้ขณะท่ีเด็ก ๆ ท่ีขลำดกลวัจะไม่กลำ้สบตำใคร และมกัจะเป็นเด็กท่ี
ขำดควำมมัน่ใจในตวัเอง มีควำมเก็บกดดำ้นอำรมณ์ 

กำรสบตำกบัลูกจึงเป็นกำรส่ือสำรท่ีดีและกินใจอยำ่งมำก นอกจำกนั้นกำรสัมผสัเน้ือตวัก็
สำมำรถเป็นส่ือแสดงควำมรักไดด้ว้ยเพรำะท ำใหลู้กมีควำมมัน่ใจในตวัเอง เด็กหญิงตอ้งกำรกำรโอบ
กอด, จบัมือ, นัง่ตกั แต่เด็กชำยอำจจะตอ้งกำรแต่กำรโอบไหล่ เตะกน้ หรือกำรเล่นปล ้ำสู้กบัพอ่ นั้นเป็น
กำรสัมผสัเน้ือตวัท่ีจ  ำเป็นท่ีลูก ๆ ตอ้งกำร 

การเอาใจใส่อย่างสนใจ คือ กำรพดูคุยถึงทุกขสุ์ขของลูกทุก ๆ วนัพอ่แม่ควรจะถำมหรือคุยกบั
ลูกวำ่ วนัน้ีเป็นอยำ่งไรบำ้ง ท่ีโรงเรียนมีอะไรเกิดข้ึนบำ้ง ลูกชอบหรือไม่ชอบอะไร อะไรคือควำมสนุก
ของเขำ อะไรคือส่ิงท่ีเขำไดเ้ผชิญ กำรพดูคุยอยำ่งสนใจจะท ำใหลู้กคุน้เคยอยำ่งมำก และเป็นกำรสร้ำง
ควำมสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นกบัลูกท ำใหเ้กิดควำมไวว้ำงใจข้ึน 

การอบรมส่ังสอน เป็นเร่ืองของกำรฝึกฝนแนะน ำ ตกัเตือนพดูขอร้องและมีบทลงโทษรวมอยู่
ดว้ย กำรอบรมสั่งสอน ไม่ใช่เป็นแต่กำรดุด่ำและลงโทษแต่เป็นกำรช้ีแจงถึงส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ีเด็กควรรู้
ผูใ้หญ่ทั้งหลำยพึงตระหนกัควำมจริงอยำ่งหน่ึงวำ่ มีหลำยส่ิงท่ีพวกท่ำนรู้นำนแลว้วำ่ไม่ดีไม่เหมำะสมท่ี
จะท ำ แต่เด็ก ๆ อำจจะไม่รู้และขำดควำมระมดัระวงัจ ำเป็นท่ีตอ้งสอนแนะน ำ ตกัเตือน และฝึกฝนเขำ
ในทำงท่ีถูกตอ้ง กำรลงโทษจะมีข้ึนอนัดบัสุดทำ้ยเม่ือเด็กไดแ้สดงอำกำรไม่เช่ือฟัง คือตั้งใจหรือจงใจท ำ
ในส่ิงท่ีเรำไดส้ั่งสอนหรือหำ้มปรำม แต่ถำ้ลูกมิไดรู้้สึกถึงควำมรักและกำรยอมรับอยำ่งแทจ้ริงของพอ่
แม่ กำรอบรมบ่มนิสัยก็จะเป็นขบวนกำรหน่ึงท่ียำกยิง่เพรำะเขำจะมองค ำสั่งของพ่อแม่วำ่เป็นกำรบงัคบั
เอำ และควำมรู้สึกขดัขืนต่อตำ้นจะเกิดข้ึน บำงรำยจะคิดพิจำรณำค ำขอของพ่อแม่ดว้ยในโกรธแคน้และ
อำจจะโตต้อบโดยท ำในส่ิงท่ีกลบักนักบัควำมคำดหวงัขอพอ่แม่ กำรแปรปรวนดำ้นอำรมณ์แบบน้ีก ำลงั
ทวมีำกขั้นในอตัรำท่ีน่ำกลวัแมแ้ต่ในครอบครัวคริสเตียนก็อำจจะเกิดข้ึนไดด้ว้ย 
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ลูกเป็นส่ิงมีค่ำท่ีสุดพระเจำ้ประทำนให ้ และเป็นท่ีรักยิง่ของพอ่แม่ มีพ่อแม่ซ่ึงท ำลำยลูกโดยไม่
รู้ตวัเพรำะขำดควำมรู้และควำมเขำ้ใจในกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของส่ิงต่ำง ๆ งำนส ำคญัท่ีสุดหรือวำ่
ลูกส ำคญัท่ีสุด ทุก ๆ คนในโลกต่ำงก็มี 24 ชัว่โมงเท่ำกนั ผูท่ี้ฉลำดเท่ำนั้นจะสำมำรถจดักำรบริหำรเวลำ
ไดอ้ยำ่งเหมำะสม จดัเวลำให้ลูกเสียวนัน้ี ก่อนท่ีลูกจะไม่มีเวลำใหคุ้ณ 

เมื่อไม่นานมานีไ้ด้มีการส ารวจพ่อแม่ในหัวข้อใหญ่ 12 หัวข้อคือ 
1. อะไรท่ีคุณเคยไดรั้บจำกพ่อแม่ซ่ึงคุณไม่ชอบและไม่อยำกใหลู้กไดรั้บส่ิงนั้น 
2. มีอะไรท่ีคุณอยำกจะไดจ้ำกพอ่แม่ และคุณรู้สึกวำ่ลูกคุณควรจะไดรั้บ 
ผลปรำกฏวำ่ส่ิงท่ีพอ่แม่ในยคุปัจจุบนัเคยไดรั้บในวยัเด็กทั้งไม่ชอบและไม่อยำกใหลู้กของตน

ไดรั้บคือกำรเฆ่ียนตีท่ีแสดงออกซ่ึงอำรมณ์ของพอ่แม่ พวกเขำรู้สึกวำ่ไม่ไดมี้ผลเป็นกำรตีสอน, มนั
ไม่ไดส้อนอะไร สอนแต่ควำมเจบ็ปวดและสร้ำงควำมสั่นคลอนในควำมสัมพนัธ์ ดงันั้นกำรตีสอนท่ี
ขำดควำมสัมพนัธ์ท่ีดี ท่ีส่ือใหลู้กรู้วำ่รัก จึงเป็นกำรแสดงอ ำนำจบำตรใหญ่มำกกวำ่จะเป็นประโยชน์ 
ส่วนส่ิงท่ีพอ่แม่ยคุปัจจุบนัรู้สึกอยำกไดอ้ยำ่งมำก ๆ ในวยัเด็กและอยำกใหลู้กของตนไดรั้บ ส่ิงนั้นคือ 
“ควำมรัก” รักแบบท่ีวำ่น้ีคือควำมรักแบบไม่มีเง่ือนไข รักแมพ้วกเขำอำจจะไม่ดีนกั ไม่เก่งหรือไม่ไดด้งั
ใจพอ่แม่ นัน่คือพวกเขำตอ้งกำรยอมรับอยำ่งท่ีพวกเขำเป็นอยู ่ ก็อยำ่งท่ีไดก้ล่ำวไปแลว้วำ่ลูกตอ้งกำรให้
พอ่แม่รักเขำ แมว้ำ่พวกเขำไม่ดี เวลำท่ีเรำไม่ดีนั้นเป็นเวลำท่ีเรำเองตอ้งกำรควำมรักจำกใครสักคนมำ
เป็นควำมรักแบบท่ีพระเจำ้ทรงมีต่อเรำคือพระองคท์รงรักเรำ แมเ้รำท ำส่ิงไม่ถูกตอ้งทุกคร้ังท่ีเรำกลบัมำ
หำพระเจำ้ เรำรู้วำ่พระองคย์อมรับเรำเสมอ ลูก ๆ ตอ้งกำรควำมรักเช่นนั้นจำกเรำ ทุกคร้ังท่ีเขำท ำผิดและ
กลบัมำหำเรำซ่ึงเป็นพ่อแม่เรำยอมรับเขำไดเ้สมอหรือไม่ 

คนหลำย ๆ คนอยำกมีลูกแต่พอมีจริง ๆ รู้สึกเป็นภำระหนกัเหลือเกิน ลูกเอำทุกส่ิงทุกอยำ่งของ
เขำไป พวกเขำใชเ้งินมำกมำยกบัเคร่ืองใชส้อย เส้ือผำ้ ค่ำโรงเรียนท่ีแพง ๆ พวกเขำตอ้งท ำงำนหนกั 
สภำพรถติดกวำ่จะกลบัถึงบำ้น ลูกก็ง่วงตอ้งรีบเขำ้นอนเพรำะพรุ่งน้ีตอ้งต่ืนแต่เชำ้ ลูก-พอ่-แม่ มีกำร
ส่ือสำรพดูคุยกนันอ้ยมำก เวลำผำ่นไปกวำ่จะรู้ตวัอีกทีลูกอำย ุ17-18 แลว้ เขำมีสังคมของเขำ เขำมีเพื่อน 
มีแฟน มีควำมใฝ่ฝัน และเร่ิมใชเ้วลำส่วนใหญ่กบัเพื่อน ๆ ในวทิยำลยัมำกกวำ่เช่นกนัเวลำนั้นก็เป็นเวลำ
ท่ีพอ่แม่เร่ิมมีเงินทองมำกข้ึน มีฐำนะมัน่คงมีควำมพร้อมดำ้นกำรงำนและทรัพยส์มบติัพวกเขำเร่ิมมีเวลำ
วำ่ง แลว้หนัมำดูลูก แต่มนัจะสำยเกินไปไหม เพรำะลูก ๆ ก ำลงัจะบินจำกรังของคุณแลว้ วนัเวลำท่ีลูก ๆ 
จะมำนัง่ตกันอนฟังเรำเล่ำนิทำน โอบกอดเรำหรือเล่นอะไร ๆ สนุก ๆ กบัเรำ ก็จะหมดไป ในเวลำนั้น
ลูกจะเลือกซ้ือเส้ือผำ้เอง ตดัสินใจไปไหน ๆ เอง บำงทีก็นัง่คุยโทรศพัทก์บัเพื่อนเป็นชัว่โมง ๆ ท่ำนท่ี
เป็นพอ่แม่ท่ำนไม่เสียดำยเวลำท่ีผำ่นไปโดยไม่ไดใ้ชใ้หคุ้ม้ค่ำกบัลูกหรือ วนัเวลำท่ีลูก ๆ จะจดจ ำเป็น
ควำมอบอุ่นเป็นควำมสุขในชีวติเขำ เป็นควำมมัน่คงในอำรมณ์วำ่พอ่แม่รักและห่วงใย ขณะเดียวกนั 
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พวกเรำท่ีเป็นพอ่แม่ก็จะนัง่หวนคิดถึงวนัเวลำท่ีผำ่นไปวำ่ ตอนลูกยงัเป็นเด็กอยูเ่รำไดส้นุกสนำน สั่ง
สอน ท ำอะไรมำกมำยใหลู้ก มนัมีคุณคำ่ทั้งต่อชีวติของพอ่แม่ และชีวติของลูก เวลำผำ่นไปแลว้ไม่หวน
กลบัใชเ้วลำกบัลูก ๆ ใหคุ้ม้ค่ำก่อนเวลำนั้นจะหมดไป 
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