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สตรีผู้มีความเข้าใจ 
ศจ.ทศันพงศ์  ล.สุวรัตน์ 

สตรีท่ีเขา้ใจวยัแห่งการเปล่ียนแปลงในชีวิตในหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของการเป็นแม่คน 
จะเก็บเก่ียวผลท่ีดีในบั้นปลายชีวติของตน หาไม่แลว้ท่านจะสูญเสียพระพรอนัใหญ่หลวงท่ีพระเจา้มอบ
ใหท้่าน 

บทความน้ีขอมอบแด่คุณแม่ผูเ้ห็นคุณค่าของการเป็นคุณแม่ ท่านสมควรท่ีจะรับค าชมเชยยก
ยอ่งจากมนุษยแ์ละพระเจา้ 

ประเภทแรก : คอืคุณแม่วยัสาว เป็นวยัทีส่ าคญัทีสุ่ดของชีวติคุณแม่ 

อย่าดูหมิน่หน้าทีข่องแม่บ้าน 

เป็นคุณแม่ท่ีมีลูกยงัเล็ก ๆ อาจจะเพิ่งแต่งงานชีวิตวยัสาวยงัสนุกสนาน การงานท่ีเคยท าจะตอ้ง
เปล่ียนมาเล้ียงลูกบางคนก็น่าเห็นใจท่ีตอ้งท างานช่วยครอบครัวภายในบา้นจริง ๆ แต่คุณแม่บางคนไม่
อยากเล้ียงลูกของตน เอาไปฝากคนอ่ืนเล้ียงหรือจา้งแม่บา้นคนใชใ้ห้ดูแล แลว้อา้งวา่ตอ้งช่วยท างานหา
เล้ียงครอบครัว ยงัทิ้งความเป็นสาวไม่ลง ไม่เห็นความส าคญัของหนา้ท่ีคุณแม่ ดูถูกหน้าท่ีของการเป็น
แม่คน บางคนท างานมากจนหยา่ร้างกบัสามีท่ีหาเงินไม่เก่งเท่าตน ความผดิพลาดอนัน้ีน่าเสียดายและน่า
เสียใจท่ีต่อมาหลายครอบครัวตอ้งพบกบัปัญหาของลูกไม่เช่ือฟัง เกเร กา้วร้าว ไม่อยูใ่นทางของพระเจา้ 
แต่อาจจะมีบางครอบครัวท่ีไม่พบกบัปัญหาเหล่าน้ีถา้หากคุณแม่ (คุณพอ่) “จงฝึกเด็กในทางท่ีเขาควรจะ
เดินไป และเม่ือเขาเป็นผูใ้หญ่แลว้เขาจะไม่พรากจากทางนั้น” (สุภาษิต 22:6) 

หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณแม่วัยสาว : วยัน้ีเป็นวยัท่ีมีลูกสาวลูกชาย ทุกอยา่งก าลงัสดใส 
น่ารักน่าชงั เอาอกเอาใจกนัทั้งบา้น หนา้ท่ีคุณแม่วยัสาวน้ีจะตอ้งฝึกฝนทางท่ีเขาควรจะเดิน ใชเ้วลาดูแล 
ให้ความรัก เอาใจใส่ ทะนุถนอม สร้างวินยั ให้ความรู้การศึกษา เม่ือลูกพอรู้ความ น าเขารับเช่ือในองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ ถา้พลาดในวนัน้ีไปแลว้ยากท่ีจะบอกอะไรแก่เขาไดอี้ก 

ความบกพร่องของคุณแม่วัยสาว : เอาไปฝากคนอ่ืนเล้ียง เพื่อตวัเองจะช่วยหาเงินมาใชจ่้ายใน
ครอบครัว (จริง ๆ แลว้ถา้พอใจเท่าท่ีสามีจะหาเล้ียงดูได ้ก็จะดีกวา่ท่ีปล่อยลูกไวใ้ห้วา้เหว ่หรือไม่ไดใ้ช้
เวลากบัลูกเท่าท่ีควร) หรือท่ีแย่ไปกว่านั้นฝากคนใช้เล้ียง มีข่าวหนังสือพิมพ์บ่อย ๆ ว่าลูกถูกพี่เล้ียง
ทารุณ ท าร้าย ล่วงเกินทางเพศ ฯลฯ และพยายามทดแทนดว้ยและส่ิงของให้กบัลูก ตามใจลูกจนเคยตวั 
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ไม่เคยลงวนิยัลูกหรือลงวินยัดว้ยอารมณ์ เด็กบางคนใชเ้งินไม่เป็น ผลาญเงินพ่อแม่ เม่ือไม่ไดด้ัง่ใจก็ก่อ
เหตุก่อเร่ืองเป็นปัญหาของสังคม จริง ๆ แลว้จะตอ้งโทษพอ่แม่ท่ีท าใหเ้ขาเป็นเช่นนั้น 

สาเหตุ : พ่อแม่ไม่มีอะไรท่ีจะหาทดแทนการฝึกลูกในทางท่ีเขาควรจะเดินไป นอกจากตวัของ
ท่านทั้งสองท่ีจะตอ้งทุ่มเทเสียสละเวลา (แมเ้วลาออกไปหาเงินทอง) ลูกยินดีกดักอ้นเกลือร่วมกบัพ่อแม่
ดีกว่าท่ีจะตอ้งโตมากบัคนแปลกหนา้ท่ีใม่ใช่พ่อแม่ แมเ้ขาอาจจะให้ความรักอยา่งเต็มท่ี ก็ไม่อาจจะมา
ทดแทนความรักแท้ของพ่อแม่จริงของเขาได้ ซ่ึงเราจะเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อย ๆ ท่ี
ลูกบุญธรรมโตมาแลว้อยากจะพบหนา้พ่อแม่ท่ีแทจ้ริง เด็กอยากจะนอนหลบัดว้ยความมัน่ใจว่าต่ืนมา 
พ่อแม่พี่นอ้งอยูพ่ร้อมกนั ไม่ใช่โตมากบัเด็ก ๆ ท่ีพ่อแม่ส่งไปโรงเรียนประจ า ตอ้งรู้จกัเอาตวัรอด ตอ้ง
เก็บความเหงาไวใ้นอก เพียงเพื่อจะไดมี้หน้ามีตา มีฐานะดี ทุกวนัน้ีเรามีเด็กท่ีขาดส่วนนั้นในชีวิตของ
เขา โดยท่ีเขาไม่รู้วา่เขาขาดอะไรเขาจะเป็นคนขาดความมัน่ใจ แสวงหาการยอมรับจากเพื่อนฝงู ฯลฯ 

สรุป : คุณแม่วยัน้ีเป็นวยัท่ีส าคญัในการวางรากฐานแห่งชีวิตของลูก วินยัจะตอ้งสร้างในวยัน้ี 
เวลาของพ่อแม่ลูกคือเวลาน้ียงัไม่ใช่เวลาท่ีลูกจะอยูก่บัคนอ่ืนแมญ้าติสนิท (ยกเวน้กรณีไม่มีผูป้กครอง
จริง ๆ) น่ีคือการบ้าน 18 ปี ของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนท่ีจะตอ้งส่งอีก 18 ปี ขา้งหน้าและจะรู้ได้ทนัที 
(บางคร้ังก่อน 18 ปีดว้ยซ ้ าไป) วา่คุณไดท้  าการบา้นแห่งการสร้างวินยัให้ลูกหน้ีหรือไม่อยา่งไร จะเห็น
ชดัเจนในลูกของคุณในเวลานั้น ... และเม่ือเขาเป็นผูใ้หญ่แลว้เขาจะไม่พรากจากทางนั้น.. 

ประเภททีส่อง: วยัคุณแม่ผู้ใหญ่ ถ้าท่านท าการบ้านข้อแรกแล้ว ท่านจะเร่ิมสบายได้บ้างแล้ว 

ส่ิงท่ีคุณแม่วยัผูใ้หญ่พึงระลึกถึงก็คือ วยัน้ีเป็นเวลาท่ีลูก ๆ โตเป็นหนุ่มเป็นสาวมากข้ึนแล้ว 
ท่านจ าต้องปรับปรุงการส่ือสารกับลูกให้เป็นผูใ้หญ่ข้ึน มีสาระจริงจงัมากข้ึน ปล่อยให้เขามีความ
รับผิดชอบมากข้ึน ในวยัน้ีไม่ควรดูแลเหมือนเด็กเล็ก ๆ อีกต่อไปแลว้ เตรียมตวัของลูกให้เป็นผูใ้หญ่ท่ี
มัน่คงในชีวติของเขา 

...และเม่ือเขาเป็นผูใ้หญ่แลว้เขาจะไม่พรากจากทางนั้น 
น่ีเป็นพระสัญญาท่ีคุณแม่ทุกคนปรารถนาและรอคอยท่านจะสมหวงัหากท่านท าหน้าท่ีในขอ้

แรกให้สมบูรณ์ ลูก ๆ ของท่านในวนัน้ีก าลงัอยูใ่นวยัหวัเล้ียวหวัต่อ ถา้ดีก็ยอดเยี่ยม แต่ถา้ไม่มีพื้นฐาน
ในช่วงแรกเสียแลว้ วนัน้ีก็จะเป็นวยัท่ีพอ่แม่ส่วนมากจะทุกขใ์จท่ีสุด 

หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณแม่วัยผู้ใหญ่ : คุณแม่จะเป็นเพื่อนคิดท่ีดี เป็นคุณครูท่ีน่ารักน่า
นับถือของลูก ลูกจะไม่อายท่ีจะปรึกษาขอค าแนะน าต่าง ๆ จากพ่อแม่ ลูกต้องการการสนับสนุน 
ก าลงัใจและการทา้ทายท่ีพอเหมาะในช่วงเวลาเช่นน้ีจะสร้างเป้าหมายโครงการใหลู้ก วนัน้ีเป็นวยัพฒันา
ศกัยภาพในตวัของลูกอยา่งเต็มท่ี การศึกษาเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมท่ีสุดในวยัน้ี อิทธิพลของเพื่อนจึงไม่เป็น
อุปสรรคหรือเร่ืองใหญ่ของเขาเลย 
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หากไม่ได้สร้างวินัยให้เด็กไวแ้ต่เล็กในวยัน้ีเด็กจะเบ่ือการเรียน ชอบเท่ียว คบเพื่อน ไม่มี
เป้าหมายในชีวติแต่ละวนั 

ความบกพร่องของคุณแม่วยัผู้ใหญ่ : เพราะหากคุณไม่ไดใ้ชเ้วลากบัลูกอยา่งใกลชิ้ด ความสนิท
สนม การวางใจ ความเคารพให้เกียรติ ก็ย่อมจะน้อยลงไปเป็นธรรมดา ครูและเพื่อนจึงเป็นเร่ืองใหญ่
ท่ีสุดของลูกในวยัน้ี แทท่ี้จริงก็ไม่ใช่เป็นความผดิของคุณครูหรือเพื่อน ถา้หากคุณพ่อคุณแม่ไดท้  าหนา้ท่ี
ของตนอยา่งถูกตอ้ง เด็กยอ่มสัมผสัความอบอุ่นกบัผูท่ี้ใชเ้วลากบัเขามากเป็นเร่ืองปกติธรรมดา 

สาเหตุ : ช่วงน้ีเป็นช่วงรับต่อมาจากช่วงแรก จึงยากท่ีจะต่อเน่ืองไปไดอ้ยา่งเกิดผลถา้ท่านไม่
ผา่นประแรกใหไ้ด ้ลูกในวยัน้ีเขา้อาจจะมีความคิดเป็นผูใ้หญ่มากข้ึนแต่ความสนิทสนมใกลชิ้ดจะยงัคง
ห่างออกไปถา้ไม่รีบแกไ้ข จดัการ 

สรุป : คุณแม่วยัน้ีเป็นวยัท่ีลูกแสวงหาการสนับสนุนก าลงัใจ การทา้ทายท่ีดี เพื่อสร้างความ
มัน่ใจในการเดินไปสู่เป้าหมายของชีวติในแต่ละวนั 

ประเภททีส่าม : วยัคุณแม่อาวุโส วยัแห่งการเกบ็เกีย่วส่ิงทีต่นได้หว่านไว้ 

น่ีคือ เวลาท่ีคุณแม่ท่ีไดท้  าการบา้นมาตลอดตั้งแต่ตน้ของท่าน บดัน้ีผลการสอบจะออกมาให้
ท่านช่ืนใจ ท่านจะไดเ้ห็นลูกเห็นหลานรอบบา้น รอบตวัท่าน ด้วยความอบอุ่นใจท่านพร้อมท่ีจะให้
ค  าแนะน าช่วยเหลือคุณแม่รุ่นใหม่ต่อไป 

ข้อแนะน า 

ค าปรึกษาของท่านเป็นเสมือนขมุทรัพยท่ี์บรรดาสตรีทั้งหลายแสวงหา ค าพูดค าสอนของท่านมี
ผลท่ีดีรับรอง มีสตรีหลายคนไม่สามารถยนืในต าแหน่งของท่านไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและน่าภาคภูมิใจ 

“...ลูก ๆ ของเธอต่ืนข้ึนมาก็ชมเชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริญเธอวา่ “สตรีเป็นอนัมากท าอยา่ง
ดีเลิศ แต่เธอเลิศยิง่กวา่เขาทั้งหมด”  (สุภาษิต 31:28-29) 

เกบ็เกีย่วส่ิงทีต่นได้หว่านลงไป 

ไม่มีอะไรเป็นท่ีน่าช่ืนใจเท่ากบัการท่ีไดเ้ห็นลูกเห็นหลานอยูใ่นทางของพระผูเ้ป็นเจา้ คุณแม่วยั
อาวุโส ไม่ควรจะตอ้งมานัง่เล้ียงหลานให้คุณแม่วยัสาวไปท างานอีกต่อไป แต่ควรมีเวลาอบรมสั่งสอน
ลูกหลานใหค้วามรัก ความเมตตา ท่านอยูใ่นฐานะผูส้อนผูใ้หค้  าแนะน าหญิงสาวคุณแม่วยัสาว 
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หน้าทีค่วามรับผดิชอบของคุณแม่วยัอาวุโส 

ท่านเตรียมตวัท่ีจะเป็นคุณย่าคุณยายไดแ้ลว้ในเวลาวยัน้ี ท่านไดท้  าหน้าท่ีของท่านมาเพียงพอ
แลว้ บดัน้ีท่านพร้อมแลว้ท่ีจะรับใช้พระเจา้ดว้ยความรู้ความสามารถท่ีท่านไดส้ะสมมาตั้งแต่ตน้ ท่าน
เป็นสตรีงามในคริสตจกัร เป็นผูใ้หญ่ท่ีน่านบัถือพระเจา้สถิตอยู่กบัท่านจริง ๆ เราตอ้งการสตรีอาวุโส
เหล่าน้ีมาก 

ความบกพร่องของคุณแม่วยัอาวโุส โอกาสท่ีท่านจะไดรั้บรางวลัหรือไม่จะปรากฏชดัเจนในวยั
น้ี เราขาดบทบาทของคุณแม่วยัอาวโุสในคริสตจกัรท่ีจะสอนคุณแม่วยัสาวและวยัผูใ้หญ่อยา่งมาก 

หากท่านปรารถนาท่ีจะได้เก็บเก่ียวผลท่ีดีในบั้นปลายชีวิตของท่าน ก็จงอย่าละเลยท่ีจะเล้ียง
ลูกหลานของท่านใหส้มกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีพระเจา้ประทานมาใหแ้ก่ท่าน 

“...อยา่หลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจา้ไม่ได ้เพราะวา่ผูใ้ดหวา่นอะไรลง ก็จะเก่ียวเก็บส่ิงนั้น 
ผูท่ี้หวา่นในย่านเน้ือหนงัของตน ก็จะเก่ียวเก็บความเป่ือยเน่าจากเน้ือหนงันั้น แต่ผูท่ี้หวา่นในยา่นพระ
วญิญาณ ก็จะเก่ียวเก็บชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้น อยา่ให้เราเม่ือยลา้ในการท าดี เพราะวา่ถา้เราไม่
ทอ้ใจแลว้ เราก็จะเก่ียวเก็บในเวลาอนัสมควร.....”  (กาลาเทีย 6:7-9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ฉบบัท่ี 293 กรกฎาคม – สิงหาคม 2003, 

หนา้ 18-20. 


