
แมของลูก ลูกของแม 
ดร.อุบลวรรณ  มีชูธน 

ทานอาจารยเปาโลไดพยากรณถึงลักษณะจิตใจของมนษุยในสมัยจะส้ินยุคไวดังนีว้า 
แตจงเขาใจขอนี้ คือวาในสมัยจะส้ินยุคนัน้ จะเกิดเหตุการณกลียุคเพราะมนุษยจะเห็นแกตวั 

เห็นแกเงินเยอหยิ่งยโส ชอบดาวา ไมเช่ือฟงคําบิดามารดา อกตัญู ไรศีลธรรม ไรมนุษยธรรม ไมให
อภัยกนั ใสรายกัน ไมยับยั้งชั่งใจ ดุราย เกลียดชังความด ีทรยศ มุทะลุ หัวสูง รักความสนุกยิ่งกวารักพระ
เจา ถือศาสนาแตเปลือกนอก สวนแกนแทของศาสนาเขาไมยอมรับ....2 ทิโมธี 3:1-5 

พวกเราก็เหน็เงาของเหตุการณนี้ขยายวงคืบคลานและครอบคลุมสังคมอยูท่ัวโลก และเงาของ
คําพยากรณนีก้็มีสีดํามืดมากข้ึนทุกที คําถามแรกท่ีเราควรถามก็คือ ใครไดรับผลกระทบอยางรุนแรง 
เม่ือสังคมมีสภาพดังคําพยากรณ คําถามท่ีสอง คือ อะไรเปนสาเหตุ และคําถามท่ีสามก็คือ ใครคือผูท่ีจะ
ชลอความเลวรายของสังคม 

รายงานการวิจยัเกีย่วกับเดก็ถูกปลอยปละละเลยของรองศาสตราจารย ดร.สมพงษ จิตระดับ 
และรองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี ระบุวาสาเหตุในระดับมหภาค คือ การเปล่ียนระบบชีวิต
ของคนไทยจากระบบการเกษตรมาเปนระบบอุตสาหกรรมและผลกระทบจากลัทธิบริโภคนิยมและ
วัฒนธรรมตะวันตก ทําใหเกิดปญหาในเมืองและชนบท สาเหตุในระดับจุลภาคกคื็อ ระบบครอบครัวใน
สังคมชมบทลมสลาย ครอบครัวแตกแยกหยาราง ทําใหเกิดเด็กดอยโอกาสส่ีกลุมคือ เด็กเรรอน เดก็
ชุมชนแออัด เด็กกอสราง และเด็กกําพรา คําตอบของคําถามท่ีสองท่ีวา ใครไดรับผลกระทบมากท่ีสุดใน
ยุคสุดทายก็คือ เด็กไดรับผลกระทบรุนแรงท่ีสุด 

ความจริงของขอวิจัยนี้ยนืยนัไดจากประสบการณจริง คริสตจักรท่ีทํางานกับชุมชนแออัด
สามารถยืนยันความจริงนี้ได ถาเราถามเด็กอายุ 5 ขวบในชุมชนท่ีมาวิ่งเลนวา “พอไปไหน” เด็กเหลานี้
จะตอบวา “พอไปฮองกง” สําหรับพวกเขา “ฮองกง” คือ หองกรง ถาถามวา “แมไปไหน” พวกเขาจะ
ตอบวา “แมตายแลว” “แมตายแลว” อาจหมายความวา แมมีสามีใหม แมติดเอดสตาย แมหนเีจาหนี้
หายไป เราจะรูสึกอยางไร เม่ือมีมือเล็ก ๆ ดํามะเม่ือมเพราะเหง่ือไคลหรือข้ีดินมาสะกิด “ปาหิวขาวจัง 
ขอขาวกินจาน” เม่ือมองดูเจาของมือเล็ก ๆ นั้น ก็จะเห็นกลม ๆ ดํา ๆ ของเด็ก 3-4 ขวบ ยิ้มเห็นแตเหงอืก
เม่ือทานวางอาหารใหเขาสักจานสองจานเขาก็จะวิ่งสุดฝเทาไปตามขบวนการเด็กกําพราของเขามากิน
อาหารเหลานัน้ดวยกนั อนาคตเด็กเหลานีอ้ยูท่ีไหน เขาจะหวังอะไรในชีวิต ถาเราเห็นเชนนี้เรายอมเช่ือ
วา วจิัยขอนีจ้ริงเด็กไดรับผลกระทบรุนแรงท่ีสุดในสังคมยุคโลกาภิวฒัน 
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คําถามสุดทายก็คือ ใครจะเปนผูชลอความเลวรายของสังคม ทานคิดวาใครจะสามารถทําหนาท่ี
นี้และเขาจะทาํไดอยางไร เราอาจหาคําตอบไดยากหลายที่ และเราอาจหาคําตอบจากพระคริสตธรรม
คัมภีรได ตลอดพระคัมภีร พระเจาใหความสําคัญตอสถาบันครอบครัว พระคัมภีรบันทึกเร่ืองราวของ
ครอบครัวหลายรูปหลายแบบใหเราเห็นท้ังดีและช่ัว เพือ่เราจะเรียนรูจากอดีต พระธรรมสุภาษิต และ
สดุดีสอนหนาท่ีของพอและแม พระคําของพระเจาใหความสําคัญตอบทบาทของแม พระเจาไดสอน
ทัศนคติท่ีแมพงึมีตอลูก ความรูสึกที่แมควรรูสึกตอลูก หลักการและวิธีการสําคัญในการฝกลูก
นอกจากนั้น พระคําของพระเจายังบงบอกถึงส่ิงท่ีลูกพึงใหกับแมของตน ดังนั้นสตรีท่ัวไปและสตรีคริส
เตียนจึงไดรับเกียรติสําคัญในการถวงดุลความเลวรายของยุคสุดทาย 

แมของลูก – ลูกของแม 

พระเจาสอนแมทุกคนใหมีทัศนคติตอลูกคือ 
นี่แนะ บุตรท้ังหลายเปนมรดกจากพระเจา ผลิตผลของครรภเปนรางวัล สดุดี 127:3 
แมอาจจะมีปญหาหลายอยางเม่ือลูกถือกําเนิด เชน ปญหาครอบครัวปญหาเศรษฐกิจ ปญหา

เครือญาติ หรือปญหาการงาน แตถาแมมีทัศนคติวา ลูกเปนของขวญัจากพระเจา แมไดอวยพรลูกแลว 
และลูกของเขาก็จะเปนพรตอผูอ่ืน เม่ือพระเจาถือกําเนิดในครรภมาเรียนั้น มาเรียไมมีความพรอมใด ๆ 
ทางวัตถุหรือสังคม แตมาเรียรูวาพระกมุารเยซูเปนพระพรของเธอ ทัศนคติเชนนี้ทําใหเธอกาวขาม
อุปสรรคทุกอยางได 

แมควรมีความรูสึกใดตอลูกพระเจาอธิบายถึงความรักความหวงใยความรูสึกถึงคุณคาของ
มนุษยของพระองค โดยเปรียบเทียบความรูสึกของพระองคกับแมนกอินทรีและลูกนกอินทรี พระคํา
ของพระเจาในเฉลยธรรมบัญญัติ 32:10 ข-11 กลาววา 

พระองคทรงโอบลอม (ผูเช่ือ) ไว และทรงดูแลเขาอยู 
ทรงรักษาเขาไวดังแกวพระเนตรของพระองค 
เหมือนนกอินทรีท่ีกวนรังของมันกระพือปกเหนือลูกท่ีโต 
กางปกออกรองรับลูกไวใหเกาะอยูบนปก 
เม่ือแมรูสึกวา ลูกเปนแกวตา แมกจ็ะทะนถุนอมลูก แมจะใหเวลาอยูใกลชิด เม่ือลูกโตข้ึนแมก็

หนุนใหลูกยืนบนขาตัวเองได ลูกบินเดี่ยวไดเหมือนแมนกอินทรีท่ีผลักใหลูกตกจากรังและแมนก
เพียงแตเฝาดอูยูหาง ๆ  

นอกจากนี้พระคัมภีรยังกลาวถึงความโกรธของแมหมีท่ีลูกถูกลักไป วาเปนความโกรธท่ีนากลัว 
แมทุกคนนาจะรูสึกหวงแหนลูก ปกปองลูกจากภยัอันตรายท้ังปวงเหมือนแมหมี ถาพระเจาทรงสรางให
แมนกอินทรีแมหมีรักหวงใย หวงแหนลูกถึงเพียงนีแ้ลว ความรักความหวงใยตอลูกของแมผูมีพระฉายา
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ของพระเจาจะลํ้าลึกละเอียดออน หนักแนนและนาเกรงขามสักเพียงใด ดวยเหตุนี้แมของโมเสสจึงกลา
ทาทายอํานาจของฟาโรหเพือ่รักษาชีวิตลูกของเธอไว แมเธอจะเปนเพยีงทาสที่ยากไรคับแคนในทุกส่ิง 
ความรักท่ีเธอมีตอลูก ทําใหคนหลายลานคนไดรับพร 

อะไรคือหลักการและวิธีการสําคัญในการเล้ียงลูก พระธรรมสุภาษิต 29:15-19 มีคําตอบท่ี
สําคัญบางประการ 

ไมเรียวและคําตักเตือนใหเกดิปญญา แตถาปลอยเด็กไวแตลําพังจะนําความอับอาย มาสูมารดา
ของตน สุภาษติ 29:15 

ประการแรก แมตองไมปลอยลูกไวตามลาํพัง เด็กตองไมถูกปลอยใหวิ่งเลนซอกซอนไปตาม
ทองนา ริมถนน เขาไมควรถูกปลอยใหนั่งอยูในรานเกมสนาน ๆ หรือเขาไมควรใชเวลาลําพังกับ
คอมพิวเตอรยาวนานหลายช่ังโมง เพราะเด็กท่ีถูกปลอยไวตามลําพัง โดยไมมีผูใหญดูแลตักเตือนหรือ
ลงโทษเม่ือทําผิดจะเสียคน เขาไมรูวาผิดชอบช่ัวดีคืออะไร เพราะตัวของเขาและความปรารถนาของเขา
จะเปนใหญท่ีสุด เด็กตองการคําเตือน เดก็ตองการการลงโทษเม่ือเขาทําผิด เขาจึงจะเปนคนเคารพผูอ่ืน 
และเคารพกฎเกณฑของสังคม ปจจุบันนี้คนรวยและคนจนเปนอันมากปลอยเดก็ตามลําพังจนเสียคน 
พระธรรมสุภาษิต 29:17 ไดใหหลักสําคัญอีกประการหนึ่งคือ 

จงฝกสอนบุตรชาย (บุตรหญิง) ของเจา และเขาจะใหเจาไดหยุดพกั เออ เขาจะใหความปติยนิดี 
แกใจของเจา ท่ีใด ๆ ท่ีไมมีการเผยธรรม ประชาชน ก็ละท้ิง ความยับยั้งช่ังใจเสีย แตคนท่ีรักษาธรรม
บัญญัติจะเปนสุข สักแตใชคําพูดเทานั้นจะฝกสอนคนใชไมได เพราะถึงแมเขาจะเขาใจ แตเขากไ็มฟง 
พระธรรมสุภาษิต 29:17-19 

หลักประการท่ีสองก็คือ เด็กตองการการฝกสอนทางความรูท่ัวไปทางสังคม และทางจิต
วิญญาณ การสอนกับการฝกสอนไมเหมือนกัน การสอนนั้นอาจสอนดวยชีวติหรือสอนดวยวาจา แต
การฝกสอนจะบอกวิธีใหแลวใหผูฝกควรดแูลใหเด็กฝกทําจนเปนถาแมฝกสอนลูกแตเล็กเม่ือเขาโตข้ึน
แมไมเปนหวงเขา เพราะลูกท่ีถูกฝกจะมีทักษะทางสังคม ทางคุณธรรม และทางความรูในวัตถุธรรม 
บานและคริสตจักร จึงเปนแหลงฝกสอนสําคัญของทักษะทางสังคม คุณธรรมและความรูท่ัวไป 

เม่ือแมลงทุนเชนนี้กับลูก แมจึงสามารถเก็บเกี่ยวความภาคภูมิใจ และความยินดีในตัวลูกได คือ
ลูกจะทําตัวเปนแกวตาของพอแมจริง ๆ 

เม่ือเราเปนลูกอยูกับพอของเราเปนแกวตาของแมเรา ดูนารักออนโยน 
ลูกจะใหความผูกพันใกลชิดกับเรา ความใกลชิดนั้น เปนสายสัมพันธท่ีมีคาท่ีสุดเทาท่ีพอแมจะ

พึงมีได 
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นอกจากนี้ลูกก็จะไมดูหม่ินพอ แม เขาจะไมเปนคนโง ท่ีทําใหมารดาขมข่ืน เขาจะไมทําทารุณ
ตอพอหรือไลแมหรือแชงบิดามารดา และเขาจะไมขโมยของท่ีบิดามารดาส่ังสมมา ส่ิงท่ีทานทํางาน
หนักตลอดชีวติเพื่อเปนมรดกของเขาจะคงอยู เขาจะไมเปนดังพระคําตอไปนี ้

บุตรชายท่ีฉลาดกระทําใหบิดายินดี แตคนโงดูหม่ินมารดาของตน สุภาษิต 15:20 
บุตรชายโงเปนคนท่ีโศกสลดแกบิดา และเปนความขมข่ืนแกสตรีผูใหกําเนิด สุภาษติ 17:25 
บุคคลผูทําทารุณแกบิดาของเราและขับไลมารดาของเขาไปเสีย เปนบุตรชายผูกอใหเกิดความ

อับอายและการถูกตําหนิ สุภาษิต 19:26 
ถาคนหนึ่งคนใดแชงบิดาหรือมารดาของตน ประทีปของเขาจะดับมืดมิด สุภาษิต 20:20 
ถาสตรีคริสเตียนมีทัศนคติ มีความรูสึกตอลูก และใชหลักการกับวธีิการของพระคัมภีรตอลูก 

ลูกของเขาก็จะไมเปนปญหาของสังคม ถาทานทราบความจริงนี้เม่ือสายไปเสียแลวทานจะทําอยางไร 
โปรดจําไววา ไมมีคําวาสายสําหรับพระเจา เพราะถาทานทําส่ิงใดตอผูอ่ืน พระเจาจะทําส่ิงนั้นกบัทาน 
ทานสามารถเปนแมตวัสํารองใหกับคนอ่ืนได 

แมตัวสํารอง 

พระเจาเปนแมตัวสํารองสําหรับมนุษยเสมอ 
แตเรานี่แหละสอนเอฟราอิมใหเดนิ เราอุมเขาท้ังหลายไว แตเขาหาทราบไมวา เราเปนผูรักษา

เขาใหหาย เราจูงเขาดวยสายมนุษยธรรม และดวยปลอกแหงความรัก เราเปนผูกระทําใหแอกท่ีขา 
กรรไกรของเขาเบาลง และเรากมลงเล้ียงเขา โฮเชยา 11:3-4 

พระเยซูทรงเปนแมตวัสํารองของเด็กเล็ก ๆ เสมอ 
แลวเขาอุมทารกมาหาพระองคเพื่อจะใหพระองคทรงถูกตองทารกนั้นแตเหลาสาวกเม่ือเห็นเขา

ก็หามเขาแตพระเยซูทรงเรียกทารกมา แลวตรัสวา “จงยอมใหเด็กเล็ก ๆ เขามาหาเราอยาหามเขาเลย 
เพราะวาแผนดินของพระเจายอมเปนของคนเชนเดก็เหลานั้น เราบอกความจริงแกทานท้ังหลายวา ผู
หนึ่งผูใดมิไดรับแผนดินของพระเจาเหมือนเด็กเล็ก ๆ ผูนั้นจะเขาในแผนดินนั้นไมได” ลูกา 18:15-17 

อาจารยเปาโลเปนพี่เล้ียงตัวสํารองสําหรับคนท่ัวไป 
แตวาเราอยูในหมูพวกทานดวยความสุภาพออนโยนเหมือนพี่เล้ียงท่ีเล้ียงดูลูกของตน 1 เธสะโล

นิกา 2:7 
พวกเราสามารถเปนแมตัวสํารองโดยใหเวลา ใหการสัมผัส ใหการรับฟงใหการฝกสอน และ

ใหโอกาสแกเด็กเรรอน เด็กชุมชนแออัด เด็กกอสรางและเดก็กําพรา เด็กเหลานี้อยูไมไกลตัวทาน เพียง
ทานเหลือบตาดู ทานก็จะเหน็ 
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บิลล่ี คิม ประธานองคการแบบติสโลก เคยเปนเด็กยากจนขนแคนสมัยสงครามเกาหลี เขาเปน
เด็กท่ีคอยรับใชทหารอเมริกนั ในท่ีสุดเขาจบปริญญาเอกกลับมารับใชชาติท่ีบานเกดิเมืองนอนของเขา 
ปูของจิม ชูเปนเด็กกําพราเดินเปะปะอยูตามถนนในกัวลาลัมเปอร มิชช่ันนารีทานหนึ่งเก็บมาเล้ียงไว 
เม่ือโตข้ึนปูของเขาเปนคริสเตียน แปลพระคัมภีรเปนภาษาพ้ืนเมือง ปจจุบันตัวของจมิ ชู เปนประธาน
องคการนาวิกเกเตอร ภาคพืน้แปซิฟกและเอเซีย มีบางคนใหโอกาส บิลล่ี คิม และจิม ชู จะเกิดอะไรข้ึน
ถาเราสงเด็กกาํพราในชุมชนแออัดท้ังหมดเรียนโรงเรียนนาฏศิลปตามทักษะของเขา พวกเขารักการรอง
รําทําเพลง พวกเขาสามารถรองรําไทย เตนบัลเลย พวกเขาสามารถเปนนักดนตรีวงออเคสตราได จะเกิด
อะไรกับชุมชน 

ทานตอบไดไหม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 52 ฉบับที่ 283 พฤศจิกายน – ธันวาคม 

2001, หนา 26-29. 
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