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บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวทางการอภิบาลเด็กจากครอบครัวแตกแยก

ในคริสตจักรชาติพันธ์ุลาหู่ ในช่วงอายุ 7-12 ปี เพ่ือหาแนวทางท่ีคริสตจักรสามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการการอภิบาลของเด็กชาติพันธุ ์ลาหู่ ช่วยให้คริสตจักรทําการอภิบาลเด็กชาติพันธุ ์ลาหู่ใน

ครอบครัวแตกแยกได้อย่างเหมาะสม 

 ผู ้ให้ข้อมูลในการค้นคว้าอิสระนี ้ คือ ผู ้เชี ่ยวชาญที่ทํางานกับเด็กชาติพันธุ ์ลาหู่ โดยมี

ประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จํานวน 10 ท่าน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านพันธกิจเด็กเป็นรายบุคคล แล้วนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยการใส่รหัสจัดเก็บเป็นรายบุคคล 

 จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า แนวทางการอภิบาลเด็กจากครอบครัวแตกแยกในคริสตจักรชาติ

พันธุ์ลาหู่ ทั้งทางด้านครอบครัว ด้านอารมณ์ ด้านการเข้าสังคม ด้านการศึกษา และด้านจิตวิญญาณ

นั้น คริสตจักรชาติพันธุ์ลาหู่จําเป็นต้องแลเห็นและตระหนักในความสําคัญของพันธกิจเด็กก่อนเป็น

อันดับแรก เพื่อให้เกิดการอภิบาลเด็กจากครอบครัวแตกแยกในเวลาต่อมา คริสตจักรอาจมีความไม่

พร้อมในการอภิบาลเด็กจากครอบครัวแตกแยกด้วยตนเองเนื่องจากไม่มีการทําพันธกิจน้ีมาก่อน แต่

คริสตจักรสามารถที่จะทําให้เกิดการอภิบาลเด็กจากครอบครัวแตกแยกโดยเริ่มจากการหาแนวทาง

ร่วมกับหน่วยครอบครัวของเด็ก และร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการ

อภิบาลท่ีเหมาะสมต่อความต้องการของเด็กชาติพันธ์ุลาหู่ท่ีครอบครัวแตกแยกได้ 
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ABSTRACT 
The aim of this independent study is to research the ways to pastorally 

care for children from broken families in Lahu churches. The Hope is to find the 

possible ways for the church to pastorally care for children who are 7 – 12 years and 

who are members of the Lahu churches.  

The respondents for this independent study were 10 experts who have 

experiences working with Lahu children for more than 5 years. The researcher 

collected data for this study by interview individuals, along with taking notes and 

recording the information. Then analyzed it by adding codes and categorized according 

to each issue. 

The result of the study found that first Lahu churches must recognize 

the need to minister to the children from these broken families. The Lahu churches 

understand that they are unprepared to minister to these types of children, but it will 

never happen if they do not try. The Lahu churches can start by first visiting the families 

of the children from the broken families. In addition, the Lahu churches can also 

contact and cooperate with other related organizations to help pastorally care for 

children from these broken families. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาวิจัย 

ปัญหาครอบครัวแตกแยกนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับสากล เกิดขึ้นกับทั้งประเทศที่พัฒนา

แล้วและประเทศที่กําลังพัฒนา บ้านจะกลายเป็นบ้านได้ก็ต่อเมื่อบ้านนั้นสร้างเสร็จ และบ้านจะ

ไม่เป็นบ้านอีกต่อไปเมื่อถูกพังทลายลง เมื่อครอบครัวมีการแตกแยกและแยกทางกันก็จะส่งผลให้

กลายเป็นเรื ่องยากสําหรับทุกคนในครอบครัวที ่จะรับมือกับสถานการณ์ที ่เปลี ่ยนแปลงน้ี 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อเด็กที่หนักกว่า เพราะความมั่นคงของครอบครัวเป็นรากฐาน

ความก้าวหน้าในชีวิตของเด็ก เมื่อพ่อแม่แยกทางกันความมั่นคงในชีวิตของเด็กก็จะถูกทําลายลง

อันจะส่งผลให้เด็กสูญเสียแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวัยของตนและสร้างมุมมองเชิงลบต่อการดําเนิน

ช ีว ิตท ี ่อาจต ิดต ัวเด ็กไปตลอดช ีว ิตของเขา (Maria Marquiza A. Felisilda, Leandro C. 

Torreon. 2022) สําหรับคริสเตียนนั้นครอบครัวถือเป็นสังคมแรกที่พระเจ้าทรงสร้างและจะ

สมบูรณ์ไม่ได้ถ้าประกอบด้วยสมาชิกเพียงคนเดียว ไม่มีปัจจัยใดในชีวิตมนุษย์ที่จะมีความสําคัญ

เท่ากับครอบครัว (ทิมและเบฟ ลาเฮย์. 2011) ครอบครัวมีความสําคัญมากต่อเด็ก เป็น

ส่วนประกอบสําคัญในการดําเนินชีวิต เป็นท่ีให้การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้การอบรมเล้ียงดู ถ่ายทอด

ประสบการณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่เกิดจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นแหล่งของความรัก ความเมตตา ความ

ห่วงใย และเป็นที่ที่คอยอยู่เคียงข้างเด็กในยามประสบกับอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ให้สามารถผ่าน

ไปได้ เมื่อสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจะส่งผลดีแก่เด็กผู้เป็นสมาชิกในครอบครัว แต่เมื่อครอบครัว

อ่อนแออาจส่งผลทางลบต่อพวกเขา และความสงบสุขของครอบครัวนั้นมีอิทธิพลต่อความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของหน่วยอื่น ๆ ในสังคมด้วย แต่ในปัจจุบันนี้มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของจํานวน

ครอบครัวแตกแยก นับเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอีกประการหนึ่งที่น่าเป็นห่วงและเป็นปัญหา

ระดับโลกที ่ควรตระหนักและให้ความสําคัญ การเปลี ่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมได้

เปลี่ยนแปลงทัศนะบางประการของคู่สมรสในปัจจุบัน อย่างเช่น ค่านิยมที่ว่าด้วยการมองเรื่อง

การแยกทางกันในครอบครัวนั้นถือเป็นเรื่องปกติมากขึ้น การขาดความอดทนอดกลั้นต่อกันของ

คนในครอบครัว การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานที่ตามมาด้วยความไม่พร้อมในการรับผิดชอบต่อ

การมีบุตร ฯลฯ ปรากฏการณ์เหล่านี้พบได้ง่ายมากขึ้นในสังคมทั่วไปทั้งในเมืองและแพร่ระบาดสู่
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ครอบครัวในชนบทด้วยเช่นกัน และผู้ที่เป็นดั่งเหยื่อในการรับผลกระทบนั้นก็มักจะตกไปอยู่กับ

เด็กซ่ึงเป็นบุตรในครอบครัวท่ีล่มสลายน้ีอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ โดยจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงจาก

วัยเด็กสู่วัยผู ้ใหญ่ที ่จะตามมาด้วยความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ และสังคม (หมายเหตุ. จาก “สุขภาวะทางจิตของเด็กวัยรุ ่นที ่ครอบครัวแตกแยก : 

กรณีศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา,” โดย จิภาดา ผูกพันธ์, ศุทธินี ปิยะสุวรรณ์ และ กนกจันทร์ 

เขม้นการ, 2018, วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, 35(1), น.215) 

ในฐานะที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเป็นครูสอนรวีวารศึกษาให้แก่เด็กอายุ 7-12 ปี ในคริสตจักรท่ี

ข้าพเจ้าสังกัดอยู่นั้น ข้าพเจ้าได้แลเห็นถึงความจําเป็นในการให้การช่วยเหลือผ่านการการอภิบาล

จากคริสตจักรต่อเด็กที่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกัน และเพื่อให้เด็กได้รับการเติมเต็มใน

ส่วนที่ขาดและต้องการผ่านการอภิบาลนี้ ทั้งยังเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาการเติบโต

ไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตขึ้นทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างสมดุลต่อความจําเป็น

และเหมาะสมของพวกเขา ในฐานะคริสตจักรที่เป็นครอบครัวในพระคริสต์ร่วมกันนั้น ไม่ควร

อย่างยิ่งที่จะละเลยเด็กกลุ่มนี้ให้ต้องเผชิญและต่อสู้กับความท้าทายต่าง ๆ ในชีวิตครอบครัว

แตกแยกนี้เพียงลําพัง เหมือนอย่างที่ ริค วอร์เรน ได้หนุนใจไว้ในหนังสือ “ฉันอยู่ในโลกนี้เพ่ือ

อะไร” (2014) ว่า “สมาชิกภาพในครอบครัวของพระเจ้าน้ันหาใช่ส่ิงท่ีไม่มีผลต่อเน่ือง หรือส่ิงท่ีไม่

ต้องการเอาใจใส่ คริสตจักรคือแผนการของพระเจ้าสําหรับโลกนี้”(น.69) และยังได้บรรยายต่อไว้

ว่า “ชีวิตคริสเตียนไม่ใช่แค่การอุทิศตัวต่อพระคริสต์ แต่มันรวมถึงการอุทิศตัวต่อคริสเตียนอ่ืน ๆ”

(น.71)  

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องการศึกษาแนวทางการอภิบาลต่อเด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยกที่เป็น

ส่วนหนึ่งหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราว่าจะสามารถมีส่วนในการช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง 

และเพ่ือท่ีจะเข้าใจในความต้องการของเด็กได้อย่างตรงจุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  

 

1.2 โจทย์หรือคําถามวจิัย 

การศึกษาครั้งนี้ต้องการทราบถึงแนวทางการอภิบาลที่เหมาะสมต่อเด็กจากครอบครัว

แตกแยกในคริสตจักรชาติพันธ์ลาหู่  

 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาแนวทางการอภิบาลเด็กจากครอบครัวแตกแยกในคริสตจักรชาติพันธ์ลาหู่ 
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 

งานวิจัยคร้ังน้ีแบ่งขอบเขตการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน คือ  

 

1. ประชากรและผู้ให้ข้อมูล  
ศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากวรรณกรรมคริสเตียนที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญ

ด้านพันธกิจเด็กชาติพันธุ์ลาหู่ที่มีประสบการณ์การทํางานกับเด็กมากกว่า5 ปีขึ้นไป 10 ท่าน

ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ทํางานในมูลนิธิเด็ก ศาสนาจารย์ ผู้ให้คําปรึกษาคริสเตียน ครูรวีวารศึกษา 

เจ้าหน้าท่ีท่ีทํางานในหอพัก และนักสังคมสงเคราะห์  

 

2. เน้ือหา  
การวิจัยครั ้งนี ้มุ ่งศึกษาถึงแนวทางการอภิบาลเด็กจากครอบครัวแตกแยกใน

คริสตจักรชาติพันธุ์ลาหู่ ที่อยู่ในช่วงอายุ 7-12 ปี โดยทําการเก็บข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์

จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้อง 10 ท่าน 

 

3. พ้ืนท่ี 
ผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรผู้เช่ียวชาญด้านพันธกิจเด็กชาติพันธุ์ลาหู่ 

ผ่านการนัดหมายตามวัน เวลา และสถานที่ ก่อนทําการสัมภาษณ์อย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้เพ่ือ

เป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงได้มีการสัมภาษณ์แบบเห็นหน้า

ผ่านระบบออนไลน์ด้วยเช่นกัน 

 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ได้ทราบถึงแนวทางการอภิบาลเด็กชาติพันธ์ลาหู่ท่ีมาจากครอบครัวแตกแยกอายุท่ีมีอายุ 
7-12 ปี  

2. เป็นแนวทางการอภิบาลเด็กชาติพันธ์ลาหู่จากครอบครัวแตกแยก สําหรับคริสตจักรท่ี
เก่ียวข้องในการนําไปปรับใช้ให้เกิดผลได้ 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

ครอบครัวแตกแยก หมายถึง ครอบครัวที่ผ่านการแยกทางกัน เกิดการละทิ้งหรือการ

หย่าร้าง โดยปล่อยให้เด็กอยู่กับพ่อหรือแม่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเท่าน้ัน หรือเด็กอาจถูกท้ิงให้อยู่กับปู่ย่า



 

4 

และตายาย ในช่วงแรกของการแยกทางกันของพ่อแม่นั้นเด็กอาจเกิดความสับสน โทษตัวเองหรือ

โทษพ่อแม่ ผลกระทบต่อเด็กน้ันจะมีความแตกต่างกันไปตามอายุ บุคลิกภาพ และสภาพแวดล้อม

ความสัมพันธ์ของครอบครัวท่ีเด็กอาศัยอยู่ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธกิจเด็ก หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธกิจเด็กชาติพันธุ์ลาหู่ ท่ี

ทํางานกับเด็กวัย 7-12 ปี ที่มาจากครอบครัวแตกแยก ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา 

ผู้ให้คําปรึกษาคริสเตียน เจ้าหน้าที่ทํางานในมูลนิธิ เจ้าหน้าที่ทํางานในหอพัก ครูรวีวารศึกษา 

และศาสนาจารย์ โดยมีประสบการณ์ในการทํางาน 5 ปีข้ึนไป 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การค้นคว้าอิสระน้ีเป็นการศึกษาแนวทางการอภิบาลเด็กจากครอบครัวแตกแยกในคริสตจักร

ชาติพันธุ์ลาหู่ โดยในบททน้ีจะเป็นการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาเกี่ยวกับบทความที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐานและข้อมูลในการจัดทําการค้นคว้าอิสระ 

เพื่อที่จะได้ศึกษาแนวทางให้สอดคล้องกับแนวทางการช่วยเหลือเด็กในครอบครัวแตกแยกได้อย่าง

เกิดผลมากข้ึน 

 ในการแยกทางของพ่อแม่นั้นจะเป็นเด็กที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด มากกว่าผู้ที่เป็นพ่อแม่ 

แม้ว่าพ่อแม่อาจแยกทางกันด้วยความเข้าใจทั้งสองฝ่าย แต่เด็กรู้สึกมากกว่าที่ผู้ใหญ่รู้สึกโดยเฉพาะถ้า

ลูกยังเป็นเด็กอยู่ ซึ่งการแสดงออกของเด็กนั้นอาจไม่ได้แสดงออกมาทันทีทันใด แต่จะแสดงออกมาใน

รูปแบบต่าง ๆ(BHAV PATEL, 2016) สมาชิกในครอบครัวเป็นสภาพแวดล้อมรอบตัวสภาพแรกที่เด็ก

ต้องพบเจอในชีวิต สภาพครอบครัวท่ีเด็กเติบโตข้ึนมาน้ันส่งผลต่อพัฒนาการของพวกเขาโดยข้ึนอยู่กับ

รูปแบบความสัมพันธ์ที่มีต่อคนในครอบครัวที่แตกต่างกันไปบ้านเป็นแหล่งกําเนิดความรู้สึกมั่นคงของ

เด็ก ความรู ้สึกมั ่นคงน้ีเป็นส่วนประกอบสําคัญที ่จะส่งผลต่อการปรับตัวและการเข้าสังคม ถ้า

ความรู้สึกมั่นคงนี้เกิดการสั่นคลอหรือถูกทําลายก็จะเป็นอันตรายต่อเด็ก ความสัมพันธ์ที่เป็นอันตราย

นี้เกี่ยวข้องกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว และเมื่อเป็นเช่นนั้นโอกาสที่บ้านจะเกิดการแตกแยกก็จะมี

มากขึ้น และเมื่อบ้านเกิดการแตกแยกจากการแยกทางกันของพ่อแม่ เด็กก็จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ

โดยตรงและทันทีต่อพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ และสังคม เด็กควรเติบโตมาในครอบครัวที่แข็งแรง

ที่ซึ่งพวกเขาจะได้รับความรัก ความห่วงใย และความเอาใจใส่จากพ่อแม่ แต่แล้วเมื่อครอบครัวเกิด

การแตกสลายน้ันเด็กจะได้รับส่ิงเหล่าน้ีจากท่ีไหนกัน ดังน้ันเด็กท่ีมาจากครอบครัวแตกแยกน้ันมักจะมี

นิสัยที่ไม่น่ารัก เกเร มักสร้างปัญหา ลักขโมย มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมในโรงเรียนและสังคมในชุมชน 

นั่นเป็นเพราะพวกเขาถูกเลี้ยงมาอย่างไม่เหมาะสมกับความต้องการด้านต่าง ๆ ที่เด็กทุกคนควรจะ

ได้รับ เพราะสําหรับเด็กแล้วนั้นครอบครัวประกอบไปด้วยพ่อ แม่ และลูก ดังนั้นการอยู่โดยไม่มีพ่อแม่

นั้นจะสร้างความรู้สึกกลัวและความรู้สึกไม่มั่นคง และมักจะถูกกระตุ้นได้ง่ายเมื่อพวกเขาอยู่ใกล้ชิดกับ

เพื่อนที่สามารถใช้ชีวิตปกติได้อย่างสมบูรณ์และมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมในโรงเรียนท่ี

ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยหรือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง การได้เห็นภาพเหล่านั้นจะทําให้

พวกเขารู้สึกละอายใจกับสถานภาพครอบครัวของตน ความไม่มั่นคงทางใจ ความสงสัยในชีวิตของ

ตนเอง และการขาดความมั่นใจอาจทําให้เด็กตัดสินใจออกจากโรงเรียน และบ่อยครั้งที่เด็กอาจไม่ได้มี
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ปฏิกิริยาหรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกมาเกี่ยวกับการแยกทางของพ่อแม่ นั่นเป็นเพราะพวกเขาเก็บ

ความตกใจ ความโกรธ และความเจ็บปวดไว้กับตนเอง ซึ่งสิ่งนี้จะทําให้พวกเขากลายเป็นคนที่ง่ายต่อ

การโกรธ มีอาการซึมเศร้า มีความต้องการอยากแก้แค้น ยุ่งเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ เข้าไปพัวพันกับ

อาชญากรรม ยาเสพติด หรือคิดส้ันอยากจบชีวิตตัวเองเพ่ือให้หลุดพ้นจากสภาพท่ีเป็นอยู่ ถึงแม้ว่าเด็ก

อาจยังอยู่กับพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งและได้รับการชี้แนะในการดําเนินชีวิตอยู่ก็ตาม แต่หลายครั้งผล

ที่กระทบกระเทือนจิตใจจากการแยกทางกันของพ่อแม่ก็ยังมากเกินไปสําหรับเด็กที่จะยอมรับและ

รับมือได้ หรือบางทีเด็กอาจหมดความสนใจในการใช้ชีวิตไปเลย ผลกระทบจากครอบครัวแตกแยกต่อ

พัฒนาการของเด็กนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่รวมถึงอายุของเด็กเมื่อพ่อแม่แยกทางกัน ขึ้นอยู่กับ

ระดับความสัมพันธ์ในครอบครัวและการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กจากครอบครัวด้วย การแยกทางกัน

ของพ่อแม่ในวัยที่เด็กยังเป็นทารกนั้นอาจส่งผลกระทบต่อเด็กเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าเกิดขึ้นเมื่อเด็กเร่ิม

โตและเข้าสู่วัยรุ่นอาจส่งผลกระทบในระดับท่ีกว้างกว่า (Ruksana, 2017) 

 

2.1 ปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เด็กจากครอบครัวแตกแยกต้องพบเจอ 

2.1.1 ด้านอารมณ์ (Emotional) 

 เด็กก่อนวัยรุ่นจนถึงวัยรุ่นตอนปลายอาจประสบกับปัญหาการจัดการอารมณ์และ

ความรู้สึกของตนเองอย่างมาก ความรู้สึกหดหู่และเสียใจของเด็กนั้นจะอยู่กับเด็กได้นาน

หลายปีหลังจากที่พ่อแม่แยกทางกัน เด็กบางคนอาจไม่ได้แสดงปฏิกิริยาความรู้สึกออกมาต่อ

เรื่องที่เกิดขึ้นมากนัก แต่การเงียบและไม่แสดงออกซึ่งสิ่งใดก็จะส่งผลเสียต่อการพัฒนาทาง

อารมณ์ของเด็กได้ เพราะเด็กจะเก็บไว้กับตัวเองจนกลายเป็นความเก็บกด ส่งผลให้เด็กมี

ความรู้สึกเหงา โดดเดี่ยว เศร้าโศก ขาดความมั่นใจในตนเอง (Ruksana, 2017) มีความ

สับสน เต็มไปด้วยความรู้สึกโกรธ รู้สึกท้อแท้ และมีอาการซึมเศร้าซึ่งถือได้ว่าอารมณ์ของเด็ก

นั้นเป็นอีกเรื ่องยากสําหรับผู้ปกครอง ครู และนักบําบัดในการเข้าช่วยเหลือให้เด็กเกิด

พัฒนาการด้านอารมณ์ท่ีเหมาะสมต่อวัยของเขา (Brain, 2017) 

  

2.1.2 ด้านสังคม (Social) 

เด็กหลายคนมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวและมีนิสัยชอบแกล้งเพื่อน สิ่งนี้ส่งผลเสียต่อการ

พัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนรุ่นเดียวกัน มีปัญหาในการเข้ากับเพื่อนที่ส่งผลต่อการทํา

กิจกรรมต่าง ๆ ภายในชั้นเรียน เด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยกนั้นมักจะมีทัศนคติทางลบต่อ

ความสัมพันธ์ต่าง ๆ เก็บความรู้สึกต่าง ๆ ไว้ภายใน (Ruksana, 2017) เด็กอาจกลายเป็นผู้ท่ี

มีความวิตกกังวลในทุกเรื่อง โรควิตกกังวลทางการเข้าสังคมเป็นสิ่งที่จะนํามาซึ่งการมีปัญหา

ทางสุขภาพจิตที ่ร ้ายแรงได้ ที ่ส ่งผลให้เด็กมักจะมีความกลัวที ่ไม่มีเหตุผลในการใช้
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ชีวิตประจําวัน หรือมีความกลัวในสถานการณ์ที่ผู้อื่นไม่รู้สึกกังวลเลย มีความมั่นใจในตนเอง

ตํ่า ความอายเป็นอีกลักษณะทั่วไปที่มักเกิดกับเด็กในครอบครัวแตกแยก ความอายและการ

ขาดความมั่นใจในตนเองนั้นเป็นสิ่งที่คู่กัน ซึ่งเป็นผลมาจากความยุ่งเหยิงในครอบครัวที่เด็ก

ประสบพบเจอ เด็กอาจตําหนิตัวเองว่าเป็นต้นเหตุของการแยกทางกันของพ่อแม่ การ

เปลี่ยนแปลงในครอบครัวนี้อาจทําให้เด็กหลุดจากการเป็นตัวของตัวเองที่เกิดจากความรู้สึก

ผิดและความอาย ในฐานะผู้ปกครองนั้นควรหาทางแก้ไขสําหรับเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด การเป็น

คนขี้อายนั้นแม้จะเป็นเรื ่องปกติของคนเรา แต่การมีความอายมากเกินไปนั้นอาจส่งผล

กระทบต่อชีวิตของเด็กในทุกด้าน ไม่ใช่เรื ่องง่ายสําหรับผู้ปกครองที่ต้องคอยเฝ้าสังเกต

ลักษณะนิสัยของลูกที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะเด็กไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเหมือนอย่างเดิม แม้

ผู้ปกครองอาจต้องการให้ลูกมีความมั่นในตนเอง และเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ แต่

ผลลัพธ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปหลังเกิดการแยกทางกันของพ่อแม่ จากเดิมนั้นมีชีวิตที่มี

ความสุขและควบคุมได้ แต่ได้กลายมาเป็นความรู้สึกไม่พอใจกับชีวิตของตนเช่นดังเดิม การ

ขาดความมั่นใจในตนเองนั้นจะชัดเจนมากขึ้นเมื่อเด็กไปโรงเรียนแต่ปฏิเสธการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่าง ๆ และเริ ่มหนีออกห่างจากการเข้าสังคม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้ชายที่มี

พฤติกรรมต่อต้านสังคม แต่ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงอาจมีพฤติกรรมโวยวาย และมีพฤติกรรม

ไม่เชื่อฟัง ในฐานะเด็กที่อยู่ในช่วงวัยที่มีพัฒนาการทั้งภายในและภายนอกอยู่เสมอในแต่ละ

ช่วงอายุ ซึ่งแน่นอนว่าพัฒนาการด้านต่าง ๆ นั้นจะส่งผลต่อบุคลิกภาพของเด็ก ทั้งการปล่อย

ให้ความก้าวร้าวและพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีรุนแรงฝังแน่นอยู่ในบุคลิกของเด็ก

นั้น อาจพัฒนาไปเป็นโรคดื้อต่อต้าน (ODD) ได้ (BHAV PATEL,2016) ซึ่งบางทีพฤติกรรม

เหล่านี้อาจเป็นเหมือนธรรมชาติของเด็กที่เกิดขึ้นตามวัย แต่บ่อยครั้งที่อารมณ์เหล่านี้เป็นผล

มาจากการแยกทางกันของพ่อแม่ โดยที่เด็กนั้นไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไร และถูกควบคุมโดย

อารมณ์ท่ีพวกเขาไม่เข้าใจ (Brain, 2017) 

 

2.1.3 ด้านครอบครัว (Family) 

 โดยธรรมชาติแล้วการแยกทางกันของพ่อแม่ในครอบครัวนั้นไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยน

โครงสร้างของครอบครัวเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนพลวัตรหรือความเป็นไปของครอบครัวด้วย 

แม้ว่าการแยกทางกันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ตัดสินใจเอง แต่การสร้างครอบครัวใหม่สองครอบครัว

นั้นจะเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์และบทบาทในครอบครัวอย่างถาวร เช่น การจัดการเรื่องที่อยู่

อาศัยใหม่ เด็กอาจต้องมีบทบาทในการรับผิดชอบมากขึ้น ต้องทํางานบ้านมากขึ้น เด็กที่โต 

กว่าจําเป็นต้องทําหน้าที่แทนพ่อแม่ในการดูแลน้องที่เล็กกว่า (Ruksana, 2017) การที่เด็กได้

อยู่พร้อมหน้ากับพ่อแม่น้ันเป็นส่ิงท่ีดีต่อเด็กในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการท่ีครอบครัวสามารถมี
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รายได้เข้ามาสองทางด้วย แน่นอนว่าการมีรายได้สองทางนั้นย่อมดีกว่าทางเดียวเพราะ

ค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูลูกนั้นมีจํานวนที่สูง ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นอกเหนือจากการเลี้ยงดู

ลูกอีก การหาเงินก็ว่ายากแล้วแต่การมีรายได้เพียงทางเดียวก็ยิ่งสร้างความลําบากในการ

ตอบสนองต่อการเลี ้ยงดูลูกให้ครบทุกด้านได้อีก หลังจากการแยกทางกันแล้วในบาง

ครอบครัวอาจมีปัญหาในการตกลงเร่ืองการส่งเสียเลี้ยงดูลูก ดังนั้นจึงส่งผลให้มีเด็กจาก

ครอบครัวแตกแยกหลายคนที่ต้องเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความยากจน หรือประสบกับปัญหา

ความยากจนตั้งแต่วัยเด็ก เด็กควรจะได้ใช้ชีวิตให้สมกับวัยของตนและเติบโตขึ้นตามวัยของ

เขาแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น สถานการณ์ครอบครัวพ่อแม่แยกทางทําให้พวกเขาต้องเร่งการ

เติบโต ต้องอยู่กับสภาพความจริงที่เป็นอยู่ให้ได้ อาจมีข้อจํากัดในด้านการเงินและไม่สามารถ

บริหารการเงินได้อย่างถูกต้องเมื่อโตขึ้น ทั้งอาจส่งผลให้เด็กกลายเป็นผู้ที่รักการใช้เงินมาก

และต้องการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงทางจิตใจ เพื่อใช้เงินเป็นสิ่งปฏิเสธความกลัวที่จะได้

กลับไปใช้ชีวิตเช่นเดิมในความยากลําบาก (BHAV PATEL, 2016) 

เมื่อพ่อแม่แยกทางกันนั้นเท่ากับว่าสถานที่ปลอดภัยที่สุดในโลกน้ีของเด็กได้ถูก

ทําลายลง มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ โดยบ้านเป็นสถานที่ของความ

ปลอดภัยและความสะดวกสบาย แต่เมื่อมันไม่เป็นเช่นนั้นเด็กจึงมีคําถามถึงความถูกต้องและ

ความน่าเชื่อถือของทุกสิ่งและของทุกคนในทุกความสัมพันธ์ของพวกเขา ในการแยกทางกัน

ของพ่อแม่อาจทําให้เด็กต้องไป ๆ มา ๆ ระหว่างพ่อกับแม่ ทําให้ความมั่นคงที่พวกเขาเคยมี

นั้นหมดไป ความไว้วางใจของพวกเขาก็ถูกทําลายลงไปด้วย เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งท่ี

เราต้องเห็นสิ่งเหล่านี้บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีความไว้วางใจในผู้อื่นหรือการไว้วางใจ

มากเกินไปจนถูกเอาเปรียบ และหากเด็กไม่ได้รับการแก้ไขในอารมณ์เชิงลบที่เกิดจากการ

แยกทางของพ่อแม่ด้วยความรักและความสัตย์ซื ่อ เมื ่อเวลาผ่านไปจะส่งผลกระทบต่อ

ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในอนาคตของพวกเขา รวมท้ังในเรื่องของการไว้ใจในการยอมให้ผู้ใหญ่

หรือพ่อแม่ใกล้ชิดกับพวกเขาได้อีกครั้งหรือไม่ด้วย คําที่เราอาจเคยได้ยินกันว่า “คนเจ็บทํา

ร้ายคน” สําหรับเด็กที่โตมาในครอบครัวพ่อแม่แยกทางกันนั้นมักจะไม่เข้าใจว่าทําไมพวกเขา

ถึงเจอปัญหาในความสัมพันธ์ พวกเขาไม่ได้เกิดความตระหนักรู้ว่าปัญหาเหล่านั้นเกิดจากการ

แยกทางกันในครอบครัวของตนเอง (Brain, 2017) เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวทําให้เด็ก

ความรู้สึกหงุดหงิด ความขัดแย้งระหว่างเด็กกับพ่อแม่ก็จะมีมากขึ้น เด็กผู้ชายมักจะขัดคําส่ัง

และการทําตามกฎต่าง ๆ โดยเด็กผู้หญิงนั้นมักจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับแม่มากขึ้น แต่

ไม่ว่าอย่างไรก็ตามหากแม่พูดคุยเรื่องการเงินกับลูกอย่างไม่เหมาะสม หรือแสดงความรู้สึกต่อ

อดีตสามีซึ ่งเป็นพ่อของเด็กในด้านลบก็สามารถลดทอนความรู ้สึกของลูกสาวในความ

ปรารถนาที่จะอยู่ใกล้ชิดกับแม่หรือในครอบครัวมากขึ้นได้ (Ruksana, 2017) เพราะโลกท้ัง
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ใบของเด็กนั้นเหมือนได้แตกสลายลงจากมือของผู้ใหญ่สองคนที่เขารักและไว้ใจมากที่สุดใน

โลก ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะไม่รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกต่อไป นั่นคือสิ่งที่เด็กจะรับรู้จาก

การแยกทางกันของพ่อแม่ ความเชื่อที่ว่าพ่อแม่จะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตดับลง ดังนั้นเม่ือ

พ่อแม่ไม่อยู่ด้วยกันอีกแล้วอาจสร้างความไม่ไว้วางใจและความเกลียดชังในตัวพ่อแม่ ในตอน

แรกอาจเป็นเพียงแค่การเสียความไว้วางใจในตัวพ่อแม่ แต่นั่นก็ส่งผลต่อการไว้วางใจผู้อื่นใน

อนาคตของเด็กด้วยเช่นกัน เช่น ครู เพื่อน และผู้ที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของตนในอนคตด้วย เด็ก

กลุ่มน้ีไม่ควรถูกพาไปรู้จักกับคู่ใหม่ของพ่อหรือแม่ เพราะเด็กจะรู้สึกว่าความสําคัญของตนต่อ

พ่อแม่นั้นถูกแทนที่ด้วยคนอื่นที่เข้ามาทําตัวเป็นผู้ปกครองใหม่ในชีวิตของเขา ทั้งนี้ทั้งนั้นเม่ือ

เกิดขึ้นแล้วก็ควรจัดการเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวัง การให้เด็กได้รับความรักความอบอุ่นจาก

พ่อ/แม่ใหม่อาจเป็นทางออกท่ีดีอีกทางหน่ึง (BHAV PATEL,2016) 

 

2.1.4 ด้านสติปัญญา (Academic Development) 

การเกิดการเรียนรู้มีความสําคัญอย่างยิ่งในทุกพัฒนาการของเด็ก เป็นสิ่งที่ช่วย

กําหนดบุคลิกภาพและอนาคตของเด็ก ดังนั้นสิ่งใดที่ส่งผลเสียต่อการพัฒนาด้านสติปัญญา

ของเด็กนั้นควรได้รับการแก้ไขโดยไว การแยกทางกันของพ่อแม่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ

การพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็ก นั่นเป็นเพราะความเป็นหนึ่งเดียวกันของพ่อแม่นั้นเป็น

แหล่งเกิดความสบายใจของเด็ก เมื่อพ่อแม่แยกทางกันความสบายใจของเด็กก็จะถูกบั่นทอน

และถูกแยกออกจากกัน แน่นอนว่าการแยกทางกันของพ่อแม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อเด็กไม่

ทางใดก็ทางหนึ่ง อาจเป็นการส่งผลให้เด็กมีผลการเรียนที่ตกตํ่าลงและการให้ความร่วมมือใน

ชั้นเรียนที่ถดถอยลง เด็กอาจมีปัญหาในการจดจ่อกับสิ่งที่ครูกําลังสอนหรือในหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายในโรงเรียน เด็กอาจรู้สึกถึงแรงกดดันจากคนรอบข้าง และแสดงพฤติกรรมต่อต้าน

พี่น้อง พ่อหรือแม่ผู ้ให้กําเนิด และรวมถึงพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี ้ยงด้วยในกรณีที่พ่อหรือแม่

แต่งงานใหม่ ในกรณีเช่นนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่พ่อหรือแม่ใหม่กับเด็กจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

ความเครียดของเด็กที่เกิดจากการแยกทางกันของพ่อแม่เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วต่อ

การส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ที่ช้าลง ครอบครัวที่แตกสลายลงเท่ากับได้ทําลาย

ความมั่นคงในชีวิตของเด็กที่กําลังโต และนั่นทําให้การเรียนรู้ในด้านการศึกษาของเด็กได้รับ

ผลกระทบไปด้วยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ (BHAV PATEL, 2016) 
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2.1.5 ด้านสุขภาพ (Health Problems) 

สุขภาพทางกาย : ความเครียดจากการแยกทางกันของพ่อแม่ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพ

ร่างการที่อ่อนแอลง มีอาการปวดหัวบ่อยครั้ง ปวดท้อง มีปัญหาทางระบบทางเดิน

อาหาร โรคหอบหืดซึ่งเกิดจากความเครียดทางจิต หรือในกรณีท่ีเด็กเป็นโรคหอบหืด

อยู่แล้วก็อาจทําให้อาการรุนแรงขึ้นได้ ส่งผลต่อการนอนหลับของเด็ก โดยส่วนมาก

แล้วมักจะส่งผลเสียต่อการนอนหลับของเด็กผู ้หญิงมากกว่าเด็กผู ้ชาย เพราะ

เด็กผู้ชายมีการเปิดกว้างในการเปิดเผยความรู้สึกหรืออารมณ์มากกว่าเด็กผู้หญิง 

และเข้าถึงความรู้สึกของพวกเขาได้ง่ายกว่า แต่สําหรับเด็กผู้หญิงนั้นมีความยากต่อ

การเปิดใจให้เข้าถึงความรู้สึกและความคิดของพวกเขา เด็กผู้หญิงจากครอบครัว

แตกแยกนั้นมักจะเก็บทุกส่ิงอย่างไว้กับตัวเอง จนเมื่อพวกเขาเติบโตเป็นวัยรุ่น วัยท่ี

มีความสําคัญในชีวิต ความรู้สึกต่าง ๆ ที่พวกเขาเก็บสะสมก็จะเริ่มปรากฏออกมา 

เรียกสิ่งนี้ว่า “ผลจากการนอนหลับ” คือ การตื่นขึ้นของความรู้สึกที่หลับใหลอยู่เป็น

เวลานานหลายปี (BHAV PATEL, 2016) 

 

สุขภาพทางจิตใจ : เด็กแต่ละคนมีวิธีรับมือกับความเครียดเพื่อตอบสนองต่อการ

แยกทางกันของพ่อแม่โดยวิธีที ่หลากหลายและต่างกัน เช่น บางคนมีพฤติกรรม

ต่อต้านและยอมแพ้ในการใช้ชีวิต เด็กบางคนมีพฤติกรรมที่ดื ้อและเต็มไปด้วย

อารมณ์โกรธ บางคนมักจะร้องไห้ออกมาบ่อยครั้ง โดยผู้ปกครองไม่ทราบว่าเกิดจาก

สาเหตุใด เด็กบางคนได้รับผลกระทบที่มากจนไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องเล็กน้อยท่ี

เป็นไปในชีวิตประจําวันได้อย่างเคย จนอาจกลายเป็นการเพิ่มระดับความเครียด

ให้แก่เด็กได้ ยิ่งไปกว่านั้นการแยกทางกันของพ่อแม่อาจนํามาซึ่งการเกิดภาวะ

ซึมเศร้า (Depression) ถึงขั้นรุนแรงได้ ภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรงนั้นถือเป็นความ

ผิดปกติทางจิตที่ร้ายแรงและเป็นโรคที่สามารถส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการ

ดําเนินชีวิต แม้ว่าการแยกทางกันในครอบครัวอาจทําให้เกิดความสะเทือนใจต่อผู้ท่ี

เกี่ยวข้องทุกคน และก็ไม่ได้แปลว่าจะทําให้เด็กป่วยเป็นโรคซึมเศร้าที่ร้ายแรงได้ใน

ทันทีทันใด แต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งท่ีควรจะนิ่งเฉยจนส่งผลเสียต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ 

ของเด็ก ท่ีจะส่งผลต่อวิธีการเข้าสังคมของเด็ก วิธีการโต้ตอบกับผู้อื ่น วิธีการหา

เพื่อน ความรู้สึกด้านลบของเด็กจะถูกเก็บสะสมทีละน้อยจนมากพอที่จะระเบิด

ออกมาได้ในสักวัน ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจเป็นเรื่องที่ฟังดูสุดโต่งและเกินจริงแต่ก็เป็นสิ่งท่ี

เป็นไปได้ นั่นคือความคิดท่ีอยากฆ่าตัวตาย (Suicidal Thoughts)  สิ่งน้ีเกิดขึ้นได้

จากการเป็นโรคซึมเศร้า จากสภาวะความกดดันที่เด็กรู้สึกว่าชีวิตแย่ลงเรื่อย ๆ เกิน
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กว่าที่ตนจะคาดเดาได้ การรักษาเด็กที่เป็นซึมเศร้านั้นเป็นเรื่องที่ยากเพราะกว่า

ผู้ปกครองและแพทย์ผู้เชี ่ยวชาญจะรู้ถึงความคิดของเด็กได้ก็ต่อเมื่อเด็กยอมพูด

ออกมา และนั่นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา ทั้งสิ่งที่อาจเป็นปัญหาที่ตามมาได้ก็

คือการไม่มีตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าเด็กมีอาการซึมเศร้า มีความวิตกกังวล มีความผิดปกติ

ทางอารมณ์และจิตใจอย่างไร ดังนั้นผู้ปกครองจึงจําเป็นต้องหมั่นสังเกตดูอาการ

ผิดปกติเหล่านี้ เพราะถ้ามีอาการผิดสังเกตนั้นจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว 

โดยท่ัวไปในวัยรุ่นน้ันจะเป็นวัยท่ีต้องรับมือกับอารมณ์หลากหลายน้ีมากกว่า อย่างไร

ก็ตามเด็กเล็กเองก็มีความรู้สึกทางอารมณ์และจิตใจที่เป็นเรื่องยากในการรับมือด้วย

เช่นกัน (Brian, 2017) 

 

2.2 ลักษณะครอบครัวของชาติพันธุ์ลาหู ่

ในการศึกษาถึงสภาพครอบครัวของชาติพันธ์ุลาหู่นั้นเพื่อจะได้เข้าใจพื้นฐานความ

เป็นไปของครอบครัว ช่วยให้เข้าใจถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อเด็กท่ีมาจากครอบครัวแตกแยกมากข้ึน 

และเพ่ือช่วยให้เกิดแนวทางสําหรับการอภิบาลให้ได้ดีย่ิงข้ึน  

2.2.1 ครอบครัว: ชาวลาหู่มักให้ความสําคัญกับญาติพี่น้องของตนเป็นอย่างมาก 

เพราะญาติพี ่น้องนั ้นเป็นผู ้ที ่ม ักจะอยู ่เคียงข้างและคอยช่วยเหลือกันอยู ่เสมอในทุก

สถานการณ์ ความสามัคคีกันภายในครอบครัวถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากอีกเรื่องสําหรับการ

ดําเนินชีวิตของชาวลาหู่ และด้วยความที่ลาหู่นั้นไม่ได้ให้ความสําคัญกับการมีนามสกุลเพ่ือ

สืบสกุลทําให้ญาติพี่น้องแต่ละคนอาจใช้นามสกุลที่ต่างกันไป ดังนั้นเมื่อหนุ่มสาวจะคบหา

และแต่งงานกันนั้นจําต้องสืบดูเชื้อสายให้มั่นใจก่อนว่าคู่ของตนนั้นไม่ได้มีเลือดเนื้อเดียวกับ

ตนที่สืบเชื้อสายมาจาก ปู่ ย่า ตา ยาย และทวดเดียวกัน ความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา

สําหรับชาวลาหู่นั้นถือเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษกว่าความสัมพันธ์แบบอื่น โดยสามีนั้นมีส่วน

ในการทํางานบ้านช่วยเหลือภรรยาอยู่เสมอ (พอลและอีเลน, 2528) 

2.1.2 การแต่งงาน: ชาวลาหู่นั้นมีอิสระในการเลือกคู่ครองเองตามความพึงพอใจ

ของตนเอง เริ่มจากการหาคู่ในแบบของชาวลาหู่ท่ีในช่วงเทศกาลปีใหม่น้ันถือเป็นช่วงที่ดีที่สุด

ที่หนุ่มสาวลาหู่จะมีโอกาสพบกัน เพราะเป็นช่วงที่ทุกคนพักจากการงานต่าง ๆ เพื่อฉลองปี

ใหม่ หนุ่มสาวมักจะรวมตัวกันเพื่อไปเที่ยวหมู่บ้านอื่นและถือโอกาสในการทําความรู้จักกับ

เพ่ือนต่างเพศท่ีตนชอบและพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไป (พอลและอีเลน, 2528) 

2.1.3 ศาสนา: ชาวลาหู่มีพื้นฐานความเชื่อเชื่อในภูตผี พระผู้เป็นเจ้า และวิญญาณ 

ชาวลาหู่ในประเทศไทยหนึ่งในสามนั้นนับถือศาสนาคริสต์ (พอลและอีเลน, 2528) ชาวลาหู่ท่ี

เป็นคริสตชนนั้น เชื่อในพระเจ้าองค์เดียว ผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งรวมทั้งมนุษย์ ดังนั้นจึงมีการ
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นมัสการพระเจ้าในคริสตจักรประจําหมู่บ้านที่ตนอาศัยอยู่ โดยมีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็น

ความรัก ทรงมีความห่วงใย และพระองค์จะทรงเล้ียงดูในทุก ๆ วัน การช่วยให้เด็กได้เห็นและ

สัมผัสถึงพระคุณและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงมีต่อพวกเราทุกคนนั้นเป็นสิ่งท่ี

สําคัญ เพื่อที่เด็กจะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีและติดสนิทอยู่กับพระเจ้าผ่านกระบวนการเล้ียงดู

และฟูมฟักให้เด็กได้เติบโตอยู่ในทางของพระเจ้า (นริสรา, 2561)  

 

2.3 ความหมายของการอภิบาล 

2.3.1 การอภิบาล ตามที่ นริศรา พิริยะ (2561, น. 28-29) ได้ให้การอธิบายไว้ว่า 

การอภิบาล หมายถึง การใส่ใจดูแล ให้การปรึกษา ให้โอกาส ให้ความรักความอบอุ่นเพื่อให้

เกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิต เสริมสร้างชีวิตในทุก ๆ ด้านให้ดีขึ้น และให้คําแนะนําเพ่ือ

เสริมสร้างต่อกันผ่านทางพระคําของพระเจ้า โดยการเป็นผู้อภิบาลที่มีคุณภาพนั้นจําต้องเข้า

ใจความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ 5 องค์ประกอบด้วยกัน คือ (1.) ความอยู่รอด คือ 

ปัจจัยพื้นฐานความอยู่รอดที่จําเป็นสําหรับมนุษย์ทุกคน เช่น อากาศหายใจ นํ้า ยารักษาโรค 

อาหาร ที่พักอาศัย และเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม (2.) ความปลอดภัยและความมั่นคง คือ ความ

ต้องการความมั่นใจว่าจะมีความปลอดภัยจากการคุกคามต่าง ๆ ไม่ว่าจากศรัตรู หรือจาก

สังคม (3.) ความต้องการเป็นที่ยอมรับ คือ การได้มีความความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นจากการ

ได้รับความรักและความเข้าใจ และการได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมที่ตนอาศัยอยู่ 

เช่น จากเพื่อน จากครอบครัว เป็นต้น (4.) ความต้องการมีตัวตน คือ การได้มีบทบาทหน้าท่ี 

ได้มีความรับผิดชอบต่อบางสิ่งบางอย่าง เพ่ือจะได้รู้สึกถึงการมีคุณค่าของการเป็นส่วนหนึ่งใน

สังคมที่ตนอาศัยอยู่ ไม่เป็นภาระของผู้อื่น (5.) ความต้องการประสบความสําเร็จ คือ การ

ได้รับการช่ืนชมจากตนรอบข้าง และประสบความสําเร็จในชีวิต  

 

2.3.2 การอภิบาลในทางคริสตจักร รักชาติ ถนอมพานา (2558, น.13-14) ได้ให้

ความหมายไว้ว่า คือ งานหรือพันธกิจต่าง ๆ ที่ผู้นําคริสตจักรทํา เป็นกระบวนการให้ความ

ความช่วยเหลือผู้ที ่กําลังประสบอยู่กับปัญหาและไม่สามารถรับมือกับความยากลําบาก

เหล่านั้นได้ด้วยตนเอง โดยประกอบไปด้วยด้านต่าง ๆ ดังนี้ (1.) การช่วยให้เกิดการเยียวยา

ท้ังทางด้านจิตวิญญาณ สุขภาพร่างกาย ทัศนคติทางสังคม และความสัมพันธ์ (2.) การช่วยให้

เกิดการหนุนใจในยามที่ประสบกับสถานการณ์ความยากลําบากต่าง ๆ เช่น ในยามเศร้าโศก

เสียใจ ยามท่ีประสบกับความกลัว ยามเจ็บป่วย และยามท่ีรู้สึกโดดเด่ียว ให้สามารถได้รับการ

ฟื้นฟูจิตใจใหม่จากพระเจ้า จากผู้อื่น และจากตนเอง (3.) การช่วยให้เกิดแนวทางการแนะ

แนวในการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เมื่อเกิดความสับและกังวล เช่น การตัดสินใจในการเลือก
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งานที่เหมาะกับความต้องการของตนเอง การตัดสินใจในการเลือกคบกับใครสักคนเพื่อสร้าง

ครอบครัวในอนาคต การตัดสินใจเลือกทําสิ่งต่าง ๆ ว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนไม่ดี สิ่งไหนควร ส่ิง

ไหนไม่ควรได้ ฯลฯ (4.) การช่วยให้เกิดการคืนดีเมื่อเกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นกับตนเอง และ

กับพระเจ้า เพื่อให้เกิดการคืนดีและรื้อฟื้นความสัมพันธ์ใหม่ผ่านการยอมรับข้อผิดพลาดและ

การให้อภัยต่อกัน (5.) การช่วยเหลือผ่านกระบวนการเลี้ยงดูฟูมฟักให้เกิดความรัก เกิดความ

เข้าใจ และเกิดความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อพระเจ้า และต่อผู้อื่น ผ่านการเรียนรู้ ฝึกฝน 

และพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อที่จะสามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนได้อย่าง

เหมาะสมและเกิดผลต่อไปตามบริบทของแต่ละคน (6.) การช่วยเหลือผ่านการเป็นผู้รับใช้ที่ดี

ต่อพ่ีน้องคริสตชนและงานรับใช้ท่ีคริสตจักรของตน 

 

การอภิบาลนั้นเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า และ

ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้มนุษย์ได้กลับมาเป็นมนุษย์ตามอย่างที่พระเจ้าได้

ทรงสร้างไว้ คือ มีพื้นฐานของความรัก ความห่วงใย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน โดยพื้นฐาน

เช่นนี้จะช่วยให้มนุษย์มีพัฒนาการชีวิตที่ดีเพื่อเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่อย่างที่พระเจ้าทรงปรารถนา คือ

เป็นผู้ที่มีพัฒนาการทั้งด้านของความรัก ความรู้ และความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื ่นได้อย่าง

เหมาะสมตามบริบทของตนต่อไป  

 

2.4 ความสําคัญและแนวทางการเลี้ยงลูกสําหรับคริสเตียน 

ในปีแรกของการแต่งงานนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ตื่นเต้นที่จะได้เปลี่ยนมาใช้คําว่า สามี 

และ ภรรยา บ่งบอกถึงการที่คนสองคนจะกลายมาเป็นหนึ่งเดียวกัน และต่อมาคือคําว่า พ่อ และ แม่ 

เมื่อเริ่มมีบุตรคนแรก (แบรนดอน ลิงเกิล, 2020) เพราะความไว้ใจของพระเจ้าที่มีต่อพ่อแม่จึงได้ทรง

ประทาน เด็กคนหนึ่ง หรือสอง สาม หรือมากกว่านี้เพื่อให้พ่อแม่ได้เลี้ยงดูบุตรของตนให้เติบโตไปเป็น

ผู้ใหญ่ที่รู้จักพระเจ้า และสามารถที่จะดําเนินชีวิตอยู่ในทางของพระองค์ได้ต่อไป ลูกที่เกิดมาจึงไม่ไช่

ภาระแต่เป็นพระพรจากพระเจ้า พ่อแม่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการดูแลของประทานที่เป็นด่ัง

ของขวัญจากพระเจ้า พ่อแม่แต่ละท่านอาจมีแนวทางการเลี้ยงดูบุตรของตนให้เติบโตและประสบ

ความสําเร็จได้แตกต่างกันไป ไม่ว่าบุตรนั้นจะประกอบอาชีพใดก็ตามเพราะอาชีพไม่ได้เป็นตัวชี้วัดถึง

การประสบความสําเร็จในการเลี ้ยงดูของพ่อแม่ เพราะพระเจ้าทรงใช้ความสัตย์ซื ่อและความ

รับผิดชอบของพ่อแม่เป็นเครื่องชี้วัด(ศจ. ดร. สมใจ รักษาศรี, 2011) การทําหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงดู

บุตรน้ันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไม่ได้เป็นเร่ืองท่ีง่าย ผู้เป็นพ่อแม่น้ันจําเป็นต้องยอมรับว่าตนน้ันไม่สามารถท่ี

จะทําหน้าที่นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ จึงสามารถที่จะแสดงความอ่อนแอของตนออกมาได้เมื่อเจอกับ

ปัญหาในการเล้ียงดูบุตร ไม่จําเป็นต้องเก็บซ่อนปัญหาไว้เพ่ือให้ผู้อ่ืนเห็นว่าตนน้ันเข้มแข็งและรับมือได้



 

14 

ตลอดเวลา ที่สําคัญคือการให้ข่าวประเสริฐเป็นศูนย์กลางในการเลี้ยงดูบุตรนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็น เพราะ

มนุษย์ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรให้สมบูรณ์แบบด้วยกําลังและสติปัญญาที่จํากัดของตนได้ เมื่อเจอกับ

อุปสรรคจึงต้องการความช่วยช่วยเหลือ และการขอความช่วยเหลือก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิด ดังนั้นการตระหนัก

และยอมรับว่าเราในฐานะพ่อแม่น้ันไม่สามารถจะเป็นผู้ท่ีเล้ียงดูบุตรของตนได้อย่างสมบูรณ์แบบและดี

พร้อมน้ันเป็นสิ่งท่ีสําคัญในการฟูมฟักและเลี้ยงดูบุตรของตน ยิ่งไปกว่าน้ันตัวของพ่อแม่เองก็ต้องได้รับ

การเลี้ยงดูเอาใจใส่จากพระเจ้าและผู้อื่นด้วย พระเจ้าจะทรงเสริมสร้างให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ผ่านการ

ที่เราได้มีโอกาสในการเลี้ยงดูบุตรของเราเอง พระองค์จะทรงเผยให้เรารู้จักตัวของเราเองมากยิ่งข้ึน

และจะทรงเผยให้เราเห็นว่าเรามีจุดอ่อนแอใดบ้างที่ต้องได้รับการเติมเต็ม เช่น ความเห็นแก่ตัวท่ี

จําต้องเอาเวลาส่วนตัวไปแลกกับการดูแลบุตรน้อยของตน ความอดทนที่ก่อนหน้าจะมีบุตรนั้นอาจมี

ความมั่นใจว่าตนเป็นผู้ที่มีความอดทนสูงจนกระทั่งมีบุตรนั้นยังมีความมั่นใจเช่นเดิมอยู่หรือไม่ หรือ

การจัดการกับความโกรธหรืออารมณ์ต่าง ๆ เป็นต้น การเลี ้ยงดูบุตรเป็นสิ ่งที ่ท้าทายและเป็น

แรงผลักดันให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นมากขึ้น (แบรนดอน ลิงเกิล, 

2020) อย่างไรก็ตามการแยกทางกันของครอบครัวถึงเป็นเรื่องที่ให้ความเจ็บปวดและเสียใจ เป็น

จุดเริ่มต้นในการทําลายรากฐานสําคัญในช่วงชีวิตแรกของเด็ก เนื่องจากพระเจ้าทรงออกแบบให้

ครอบครัวที่มีพ่อแม่เป็นที่ให้ความปลอดภัยแห่งแรกสําหรับเด็กที่เต็มไปด้วยความรัก ไม่เพียงแต่เด็ก

เท่านั้นแต่การได้รับความมั่นคงทางจิตใจจากบ้านที่มีพ่อแม่อยู่พร้อมหน้ากันและมีความสัมพันธ์ท่ี

เข้าใจกันดีนั้นยังคงมีอิทธิพลต่อถึงวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีอิสระในการใช้ชีวิตด้วยตนเองแล้ว

ด้วยเช่นกัน และเมื่อใดก็ตามท่ีรากฐานความปลอดภัยนี้ถูกทําลายก็จะส่งผลกระทบต่อผู้เป็นลูกในทาง

ต่าง ๆ ท่ีมีความยากต่อการเข้าใจ รับมือ และจัดการได้ ในช่วงแรกของการแยกทางของพ่อแม่น้ัน เด็ก

อาจต้องเผชิญกับอารมณ์ท่ีหลากหลายและรุนแรง เช่น ความอับอายขายหน้า ความโกรธ ความขมข่ืน 

ความรู้สึกผิด ความรู้สึกโดนทรยศและโดดเดี่ยว ความสับสน หรือความซึมเศร้า เด็กไม่สามารถที่จะ

ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีเท่าที่ควร แต่พวกเขามีศักยภาพในการรับมือและทําความเข้าใจกับ

ความรู้สึกต่าง ๆ เหล่านั้นให้ดีขึ้นและเหมาะสมต่อสิ่งที่พบเจอได้ ทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความรู้สึก

เพื่อผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ ก็คือ การที่เด็กได้มีโอกาสในการพูดระบายความรู้สึกต่าง ๆ ของตนให้กับ

เพื่อน ๆ คริสเตียนที่ไว้ใจได้ ถือเป็นทางที่ตัวเด็กจะได้รับความช่วยเหลือ การปลอบโยน และกําลังใจ

จากผู้นําอนุชน ผู้ใหญ่ในคริสตจักร หรือศิษยาภิบาลในคริสตจักรของตน สถานการณ์ครอบครัว

แตกแยกอาจจะดูส้ินหวังสําหรับเด็ก แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีทางเยียวยา การชี้ทางให้เด็กได้กล้า

เปิดใจคุยกับใครสักคนถึงความรู้สึกที่มีอย่างตรงไปตรงมา ได้ใช้เวลาในการอธิษฐานขอพระเจ้าทรง

นําพาให้ผ่านช่วงเวลาที่สิ้นหวังและโศกเศร้านี้จะช่วยให้เด็กยอมรับและรับมือความเปลี่ยนแปลงต่าง 

ๆ ในสถานการณ์ครอบครัวของตนได้ เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กรู้สึกชีวิตมืดมน ไร้ทางออก เมื่อนั้นพวกเขา

ควรได้รับการช่วยเหลือจากใครสักคน ไม่ใช่การให้เด็กทนทุกข์หรือแบกรับความรู้สึกต่าง ๆ ไว้เพียง
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ลําพัง การมีใครสักคนที่พร้อมจะรับฟัง เข้าใจ และอยู่เคียงข้างเด็กเหล่านี้ให้พวกเขาได้ปลดปล่อย

ความเจ็บปวดต่าง ๆ ได้พูด ได้แสดงออกถึงความอัดอั้นใจต่าง ๆ นั้นถือเป็นการทรงสร้างของพระเจ้า

ที่ทรงออกแบบไว้เพื่อเป็นพระพรต่อกัน และเป็นจุดเริ่มต้นในการเยียวยาบาดแผลที่เกิดขึ้นจากการท่ี

พ่อแม่ของเด็กแยกทางกัน (จอช แม็คดาวล์ และ แอ็ด สจ๊วต, 2018) 

 

2.4.1 ความสําคัญในการสอนบุตร  

 

เด็กไม่ได้เติบโตมาพร้อมกับคุณลักษณะที่ดีพร้อมอย่างองค์พระเยซูคริสต์ได้โดย

บังเอิญ แต่เด็กต้องได้รับการอบรมสั ่งสอนจากครอบครัวด้วยความรักที ่มีพระเจ้าเป็น

ศูนย์กลาง พ่อแม่ของเด็กมีความรักเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในครอบครัว คํานึงถึงแนวทางใน

การจัดหาหรือจัดเตรียมเพื่อเสริมสร้างและเติมเต็มความต้องการของบุตรทั้งทางสติปัญญา 

จิตวิญญาณ และร่างกาย ตั้งแต่เกิดนั้นผู้เป็นพ่อแม่จําต้องสังเกตดูคุณลักษณะบุตรของตน 

เพื่อหาทางเสริมสร้างให้คุณลักษณะนั้นพัฒนาไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น สิ่งแวดล้อมรอบตัวของ

เด็กนั้นมีอิทธิพลอย่างมากที่ส่งผลต่อพัฒนาการเติบโตของเด็กทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา

และจิตวิญญาณ สิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเกิดขึ้นได้จากร่วมมือในการสร้างสรรค์ของพ่อแม่และ

ชุมชน เด็กไม่ได้มีส่วนในการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ด้วยตนเอง เด็กไม่ได้มีสิทธิ์ในการ

เลือกสภาพแวดล้อมอย่างที่ต้องการได้เอง เด็กมีเพียงความรู้สึกว่า ชอบ หรือ ไม่ชอบ ต่อ

สภาพแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่ ดังนั้นแล้วบรรยากาศในครอบครัวจึงเป็นสิ่งพื้นฐานที่สําคัญ

ที่สุดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและความตั้งใจในการทําสิ่งต่าง ๆ ของเด็ก ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว

พฤติกรรมที่จะแสดงออกมานั้นขึ้นอยู่กับการอบรมสั่งสอนหรือการให้คําแนะนําจากพ่อแม่ 

หรือในทางกลับกัน คือ การถูกละเลยในการปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้จากพ่อแม่นั่นเอง เด็กช่วงอายุ 

7-12 ปี น้ันเป็นวัยท่ีต้องการความม่ันใจว่าพ่อแม่และครูน้ันรักและเข้าใจเขา โดยเฉพาะความ

เข้าใจจากพ่อแม่เป็นสิ่งท่ีสําคัญที่สุด เด็กต้องการกําลังใจเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการทําส่ิง

ต่าง ๆ จนสุดความสามารถ เป็นช่วงวัยที่ช่างเรียนรู้ สังเกต และเลียนแบบ ต้องการจะทําส่ิง

ต่าง ๆ ด้วยตนเอง มีความคิดเป็นของตนเอง พูดคุยด้วยเหตุผล สามารถแยกแยะเองได้แล้ว

ว่าอะไรคือสิ่งไม่ดี และอะไรคือสิ่งที่ดีที่ควร มีความจําที่ดีที่สามารถจดจําเหตุการณ์ต่าง ๆ 

รอบตัวท่ีเกิดข้ึนได้ และถึงข้ันท่ีจะจดจําเหตุการณ์เหล่าน้ีได้ตลอดชีวิตของตน ต้องการเป็นตัว

ของตัวเองและมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง หากเด็กในวัยนี้ได้รับการชี้นําที่ดีในการ

ดําเนินชีวิตก็จะสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างรอบคอบ รู้ตัวเมื่อตนทําผิดและรู้จักการสารภาพ

ความผิดบาปของตนเพ่ือรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของตนได้ แต่ถ้าปราศจาก

การใส่ใจจากครอบครัวในการอบรมเล้ียงดูแล้วน้ันก็จะนํามาซ่ึงการต่อต้านในการเช่ือฟังคําส่ัง
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สอนต่าง ๆ ที่จะตามมาภายหลัง สิ่งน้ีได้แสดงให้เห็นว่าการที่เด็กมีโอกาสได้รู้จักและเข้าใจใน

ข่าวประเสริฐนั้น สามารถช่วยให้เด็กเข้าใจความหมายของการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เพ่ือ

เป็นทางรอดและเป็นพระผู้ช่วยของตนได้ ดังน้ันเม่ือเด็กรับเช่ือในพระเยซูคริสต์และได้รับการ

เล้ียงดูท่ีดีแล้วน้ัน โอกาสในการเกิดปัญหาต่าง ๆ ในวัยรุ่นก็จะเบาลง (เจสซ่ี ยาร์ด้ี, 1979)   

 

2.4.2 แนวทางการสอนบุตร 

 

การท่ีพ่อแม่สอนบุตรของตนผ่านการบอกกล่าวด้วยคําพูดในส่ิงท่ีเด็กควรทําเพียง

อย่างเดียวน้ันไม่เพียงพอ แต่ต้องให้เด็กได้ลงมือฝึกฝนเพ่ือเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้

เด็กรู้จักการรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได้ด้วยตนเอง ให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกจน

กลายเป็นนิสัยของเขา แต่ไม่ได้หมายความว่าปล่อยให้เด็กได้ลองผิดลองถูกเองไปเร่ือย ๆ จน

เด็กค้นพบเองว่าอะไรคือส่ิงท่ีถูกและอะไรคือส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง การทําเช่นน้ีเป็นอันตรายต่อเด็ก 

พ่อแม่มีบทบาทในการอยู่เคียงข้างและให้คําแนะนําแก่บุตรของตนอย่างใกล้ชิด พระคัมภีร์ได้

สอนไว้ว่า “อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลง ก็จะ

เก่ียวเก็บส่ิงน้ัน” น่ีเป็นด่ังกฎของพระเจ้าท่ีส่งผลต่อพ่อแม่ในการเล้ียงดูและรับผิดชอบบุตร

ของตนให้ดําเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าตลอดชีวิตของเขา เพ่ือเป็นการเตรียมบุตรของตน

ให้เป็นผู้ใหญ่ท่ีมีพระเจ้าอยู่ในชีวิต มีมุมมองความคิดและทัศนคติอย่างผู้ใหญ่ มีความสามารถ

ในการปรับตัวเข้าสู่สังคมและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมไปถึงเพ่ือเป็นการวางรากฐานใน

การเป็นผู้รับใช้พระเจ้า และรับใช้เพ่ือนบ้าน เป็นสมาชิกคริสตจักรท่ีดีต่อไปได้ ย่ิงไปกว่าน้ันท่ี

ละเลยไม่ได้เลยคือการประพฤติตนของพ่อแม่น้ันมีค่าย่ิงกว่าคําพูดส่ังสอนของพ่อแม่ท่ีมีต่อ

เด็ก เด็กสามารถสังเกตและรับรู้ได้ทันทีเม่ือคําพูดและการกระทําของพ่อแม่น้ันสวนทางกัน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปลูกฝังทัศนคติท่ีดีให้แก่บุตรน้ันมีความสําคัญมากกว่าการให้หลักการ

ดําเนินชีวิตผ่านการบอกกล่าว รวมถึงการประพฤติปฏิบัติตนของพ่อแม่น้ัน มีค่ามากกว่า

คําพูด พ่อแม่ท่ีไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ขาดความอดทน เต็มไปด้วยความ

พยาบาท จะสร้างความรู้สึกไม่ดีให้แก่บุตรของตน ทําให้บุตรน้ันไม่อยากจะรับเช่ือในพระเยซู

คริสต์ เพราะเห็นแบบอย่างท่ีไม่ดีจากพ่อแม่ซ่ึงเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้เช่ือของพ่อแม่ท่ีไม่

น่านํามาปฏิบัติตาม ในทางกลับกันถ้าพ่อแม่ดําเนินชีวิตประจําวันท่ีเต็มไปด้วยพระวิญญาณ

บริสุทธ์ิ ซ่ึงแสดงออกผ่านการมีความรัก ความช่ืนชมยินดี มีสันติสุข ก็จะทําให้บุตร มีใจใน

การอยากจะรู้จักพระเจ้าของพ่อแม่ ท้ังพ่อแม่ท่ีมีแบบอย่างในการยอมรับความผิดพลาดของ

ตนน้ันก็จะทําให้เด็กรู้จักพูดคําว่าขอโทษ รู้จักการขอรับการอภัยต้ังแต่ยังเด็ก(ศจ. ดร. สมใจ 

รักษาศรี, 2011) พ่อเเม่ไม่เพียงแต่ต้องรู้จักลูกของตนดีพอ แต่จําเป็นต้องฝึกฝนชีวิตของเขา
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ให้พร้อมสําหรับการใช้ชีวิตในวันข้างหน้า พ่อแม่เป็นด่ังนักรบและลูกเป็นด่ังลูกธนู ท่ีพ่อแม่

ต้องเล็งเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนท่ีจะยิงลูกธนูออกไป ถ้ากระบวนการและเทคนิคมีความ

ถูกต้องแล้วน้ันลูกธนูก็จะพุ่งไปยังเป้าหมายได้อย่างแม่นยํา เช่นดังคํากล่าวท่ีว่า “จงฝึกเด็ก

ในทางท่ีเขาควรจะเดินไปและเม่ือเขาเติบใหญ่ เขาจะไม่พรากจากทางน้ัน” (สุภาษิต 22:6) 

โดยมีแนวทางการสอนบุตรดังน้ี 

1. พ่อแม่ จําเป็นที่จะต้องปลูกฝังให้บุตรของตนให้เห็นคุณค่าของการมีนิสัยที่ดี ช่ืน

ชมเมื่อลูกทําสิ่งที่ดี ไม่สนับสนุนพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม ที่สําคัญคือท่าทีหรือการ

แสดงออกซ่ึงคุณลักษณะนิสัยท่ีดีของพ่อแม่น้ันจะเป็นแบบอย่างท่ีมีอิทธิพลต่อลูกของตน 

2. พ่อแม่คริสเตียน ต้องสอนให้ลูกสามารถที่จะแยกแยะความผิดและความถูกได้

อย่างชัดเจน มีความซื่อตรงในของเล็กน้อย เพื่อสร้างรากฐานของความซื่อสัตย์ให้ติดตัวลูก 

เช่น การส่งคืนของท่ีเก็บได้ หรือ การส่งคืนเงินทอนท่ีเกินมา เป็นต้น 

3. สอนให้ลูกเข้าใจว่าคุณลักษณะของคนท่ีมีจิตใจดีเป็นอย่างไร เช่น การรู้จักควบคุม

ตนเอง มีจิตใจเมตตา มีความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกรียติผู้อื่น มีความกตัญญูกตเวที วาจาสุภาพ 

ปฏิเสธสิ่งไม่ดีต่าง ๆ และละเว้นจากความบาปทั้งปวง เป็นต้น การเพราะไม่มีข้ออ้างใด ๆ 

สําหรับพ่อแม่คริสเตียนท่ีจะละเลยในการอบรมส่ังสอนลูกของตน 

4. สอนให้ลูกรู้ว่าความดีและความชั่วคืออะไร เหตุใดจึงต้องทําความดี และผลของ

ความดีและความช่ัวนั้นเป็นอย่างไร พ่อแม่คริสเตียนต้องยึดมาตรฐานความดีความชั่วจาก

พระคัมภีร์อย่างถูกต้อง คนดีสําหรับคริสเตียนคือการยําเกรงพระเจ้า เชื่อฟังพระเจ้า และ

ดําเนินอยู่ในทางของพระเจ้า รักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ ดําเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง และ

สําแดงผลของพระวิญญาณบริสุทธ์ิในการดําเนินชีวิต 

 

2.4.3 เหตุผลสามประการท่ีพ่อแม่คริสเตียนไม่ควรใช้ในการเล้ียงดูบุตรของตนตามอย่าง

โลก คือ 

 

1. ความรู้และหลักการอย่างโลกเกิดจากความคิดที่ต่อต้านพระเจ้าและไม่ยอมรับความ
จริงฝ่ายวิญญาณจิต เช่น กฎแห่งการเกิดขึ้นของสิ่งต่าง ๆ บนโลกนี้ไม่ใช่มาจากพระ

เจ้าเป็นพระผู้สร้าง แต่เกิดอยู่ภายใต้กฎแห่งวิวัฒนาการ คนที่เช่ือพระเจ้าคือคนที่มี

ปัญหาทางจิตใจ เป็นต้น 

2. หลักการของโลกนั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักของความถูกหรือผิดที่ชัดเจน แต่ตั้งอยู่บน
หลักของความรู้สึก ใช้ความรู้สึกในการสร้างหลักการซึ่งเป็นเหตุให้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ 

เปล่ียนแปลงอยู่เสมอในแต่ละยุคสมัย เร่ืองท่ีเคยผิดกลายเป็นถูก เร่ืองท่ียอมรับไม่ได้
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กลายมาเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้ เช่น การอยู่ก่อนแต่ง การแปลงเพศ และการทํา

แท้งได้กลายมาเป็นเร่ืองท่ียอมรับกันได้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เป็นต้น  

3. หลักการของโลกอยู่ภายใต้การควบคุมของมารซานตานที่ต้องการมีอิทธิพลในมนุษย์
ผ่านการสร้างระบบหรือวิธีการที่ดูสมเหตุสมผล ดูดี แต่ขัดแย้งต่อหลักคําสอนของ

พระเจ้าในพระคัมภีร์ สวนทางกับหลักของพระคัมภีร์ การไม่ให้ตีสอนลูกเพราะจะ

ทําให้เด็กมีนิสัยก้าวร้าว และเกิดการเรียนรู้ช้า แต่ในพระคัมภีร์ได้สอนไว้ว่า “จงตี

สอนบุตรชายของเจ้าเมื่อยังมีความหวัง อย่าจงใจให้เขาพินาศไป” (สุภาษิต 19:18), 

“ความโง่ติดอยู่ในใจเด็ก แต่ไม้เรียวที่ตีสอนจะไล่ให้ห่างจากเขา” (สุภาษิต22:15), 

“คนที่สงวนไม้เรียวก็เกลียดบุตรชายของตน แต่คนที่รักเขาย่อมหมั่นตีสอนเขา” 

(สุภาษิต 13:24) เป็นต้น 

 

2.4.4 ความจริงท่ีพ่อแม่คริสเตียนต้องสอนบุตรของตนตามอย่างท่ีปรากฏในเฉลยธรรม

บัญญัติ 6:4-13  

 

1. สอนบุตรของตนให้รู้จักพระเจ้า พระเจ้าทรงทําอะไร ทรงเป็นผู้ใด และสอนให้รู้จัก
พระองค์เป็นการส่วนตัว คือ การต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิต 

2. สอนบุตรของตนให้รักพระเจ้า ความรักจะประกอบขึ ้นเรื ่อย ๆ จากการสั ่งสม
ประสบการณ์ที่ผ่านการตรึกตรองจากการเรียนรู้ผ่านพ่อแม่แบะคริสตจักร แล้วเม่ือ

เด็กมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและรู้จักพระองค์แล้วน้ันเด็กก็จะรักพระองค์ 

3. สอนบุตรของตนให้เชื่อฟังพระเจ้าอย่างจริงจังเพื่อที่เด็กจะสามารถปฏิบัติตามคํา
สอนของพระเจ้าท่ีปรากฏในพระคัมภีร์ได้ 

4. สอนบุตรของตนผ่านโอกาสต่าง ๆ ในทุกสถานการณ์ ทุกเวลา กลางคืน กลางวัน ใน

บ้าน หรือนอกบ้าน ฉกฉวยโอกาสในการสอนลูกเพื่อตระหนักความสําคัญในพระ

วจนะของพระเจ้าทุกเวลา พร้อมเสมอในการนําพระคําของพระเจ้าออกมาใช้ในทุก

ช่วงเวลา 

5. สอนบุตรของตนให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม เพื่อปกป้องตนเองให้พ้นทางจาก
หลงหายไปจากทางของพระเจ้า ไม่ให้ตกอยู ่ภายใต้การทดลองต่าง ๆ ที่มากับ

อิทธิพลของโลก พร้อมในการเผชิญหน้าเพ่ือเอาชนะส่ิงไม่ดีได้ 

6. สอนบุตรของตนให้ยําเกรงในพระเจ้า คือ การยอมรับในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 
และสรรเสริญพระเจ้า  
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7. สอนบุตรของตนให้รับใช้พระเจ้า คือ การสําแดงความรักของพระเจ้าผ่านการดําเนิน
ชีวิตของตนในการเป็นการเป็นผู้ให้กําลังใจที่ดีต่อผู้อื่น มีใจในการช่วยเหลือผู้อ่ืน  

และดําเนินชีวิตต่อพระเจ้าอย่างสัตย์ซื ่อผ่านการมีส่วนในการรับใช้ร่วมกันใน

คริสตจักร เป็นต้น  

 

2.4.5 แนวทางการสอนเด็กท่ีประกอบไปด9วยส่ีหัวข9อท่ีสำคัญดังน้ี  

 

1. การใช9เวลาสFวนตัวกับพระเจ9า และการนมัสการในครอบครัว 

การนมัสการภายในครอบครัว เป็นกิจกรรม ที่จะช่วยให้ สมาชิกในครอบครัวได้มี

โอกาสในการใช้เวลาด้วยกัน อธิษฐานนมัสการร่วมกัน เพื่อรับการหนุนใจซึ่งกันและกัน 

เป็นช่วงเวลาที่ดีที่พ่อแม่จะมีโอกาสในการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ในพระคัมภีร์ให้กับบุตร

ของตน อาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆในการนมัสการแต่ เต็มไปด้วยความหมายสําหรับทุกคน

ในครอบครัว ให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเข้าถึงพระคําของพระเจ้าได้อย่างเท่าเทียมกัน 

โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็ก ๆ พ่อแม่อาจะใช้วิธีการเล่าให้ฟังแทนการอ่านให้ฟัง แล้ว

อภิปรายร่วมกันถึงสิ ่งที ่ได้รับจากเรื ่องราวในพระธรรมนั้น ๆ  การนมัสการภายใน

ครอบครัวอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เด็ก ๆ หรือบุตรของตนนั้นจะมีโอกาสในการถามใน

สิ่งที่ตนสงสัย ซึ่งอาจเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ วัน

คริสต์มาส การรับบัพติสมา การรับศีลมหาสนิท การถวายขอบพระคุณและอื่น ๆ  ส่วน

เวลาในการจัดการนมัสการภายในครอบครัวนั้นก็เป็นไปตามความเหมาะสมและความ

สะดวกของแต่ละครอบครัว 

 

2. การเข9าโบสถM และเข9ารFวมช้ันเรียนรวีวารศึกษา 

อย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงสอนไว้ในพระธรรมมาระโก 2:27 ว่า “วันสะบาโตน้ัน

ทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์ไม่ได้ทรงสร้างมนุษย์ไว้เผื่อวันสะบาโต” พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างวันสะ

บาโตขึ้นเพื่อผูกมัดจิตใจของเด็ก แต่ทรงสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่เด็ก ดังนั้นวัน

อาทิตย์หรือวันสะบาโตก็มีไว้สําหรับเด็กด้วยเช่นกัน พ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนนั้นจะหยุด

จากงานในวันอาทิตย์ และไปเข้าร่วมการสามัคคีธรรมที่โบสถ์ ให้วันอาทิตย์เป็นวันของ

พระเจ้า ปลูกฝังให้เด็ก มีนิสัย ในการไปโบสถ์ ทุกวันอาทิตย์ พ่อแม่ที่ไม่ได้ไปโบสถ์อย่าง

สมํ่าเสมอนั่นก็เท่ากับเป็นการสอนบุตรของตนทางอ้อมว่าการไปโบสถ์นั้นไม่ได้เป็นสิ่งท่ี

สําคัญที่แท้จริง การขาดโบสถ์ ด้วยสาเหตุอันเล็กน้อยนั้นได้แสดงให้เด็กเห็นว่าพ่อแม่

ไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าและไม่ได้ยกพระเจ้าเป็นท่ีหน่ึงในชีวิต พ่อแม่ไม่สามารถท่ีจะหลอก
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บุตรของตนด้วยคําสอนที่มากมายจากปากของตน ความสัตย์ซื่อที่มีต่อพระเจ้านั้นได้

สําแดงออกมาผ่านการดําเนินชีวิตประจําวันของพ่อแม่ และนั่นก็เป็นหลักฐานที่แสดงให้

บุตรเห็นถึงการประพฤติที่สะท้อนถึงคําพูดของพ่อแม่ การไปร่วมนมัสการที่โบสถ์ ให้เด็ก

ได้ทํากิจกรรมที่สะท้อนถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ การได้รู้จักบุคคลสําคัญในพระคัมภีร์ 

การได้ท่องข้อท่องจํา การได้ไปเยี่ยมเยียนสมาชิกที่เจ็บป่วย การได้ไปนมัสการตามบ้าน 

หรือกิจกรรมอื ่น ๆ ในวันอาทิตย์นั ้นจะเป็นหนทางหนึ ่งที ่ช ่วยให้เกิดการพัฒนา

ความสัมพันธ์กับพระเจ้า ไม่ตกอยู ่ในการทดลองของมารซานตาน และทุกคนใน

ครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมเหล่านี้ร่วมกัน พ่อแม่ควรส่งเสริมให้บุตรของตน เป็นส่วนหน่ึง

ในการนมัสการพระเจ้า ในชั้นเรียนรวี เช่น การร้องเพลง การพูดหนุนใจ การเดินถุง

ถวาย เพื ่อสร้างความมั ่นใจในการเป็นส่วนหนึ ่งของชุมชน การไปโบสถ์ด้วยกันท้ัง

ครอบครัวจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในครอบครัวและนําไปสู่การปลูกฝังนิสัยที่รักในการ

ไปโบสถ์ของบุตรได้ 

 

3. การอธิษฐานกFอนรับประทานอาหาร 

เด็กจะรู้สึกขอบคุณพระเจ้าสําหรับอาหารที่พระองค์ทรงประทานให้ พระเจ้าทรง

สร้างเด็ก ๆ เพื่อที่เขาจะได้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพระองค์ ดังนั้นพ่อแม่ควรจะ

สอนบุตรของตนให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านการอธิษฐานขอบคุณพระ

เจ้าก่อนการรับประทานอาหารเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าแขกที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนหรือจะ

อยู่บนโต๊ะอาหารในที่สาธารณะก็ไม่ควรจะอายต่อการอธิษฐาน ซึ่งหากพ่อแม่ไม่เขินไม่

อาย เด็กก็จะทําตามพ่อแม่เช่นนั้นด้วย จนการอธิษฐานขอบพระคุณได้กลายมาเป็นนิสัย

พื้นฐานของเด็ก ทั้งยังสร้างความรู้สึกห่วงใยผู้คนที่ไม่รู้จักสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้า 

เด็กท่ีได้รับการฝึกฝนท่ีดีจะเป็นพยานท่ีดีต่อคนอ่ืนได้  

 

4. การใช9เงิน 

พ่อแม่ท่ีเป็นคริสเตียน สําแดงให้บุตรเห็นความเช่ือของตน ผ่านการประพฤติ ให้บุตร

ได้เข้าใจว่า ทุกสิ่งที ่มีนั ้นเป็นของพระเจ้า สิ่งต่าง ๆ ที่พระเจ้าทรงประทานให้นั ้นก็

เพื่อที่จะให้ เราได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า เมื่อเด็กโตขึ้น เด็กจะเข้าใจว่า จําเป็นต้องแยก 

เงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อพันธกิจของพระเจ้า พระเจ้าทรงประสงค์ให้เรา ใช้เงินให้เกิดผล

ในทางที่ดี เพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ เงินที่เหลือจากการถวายกลับคืนสู่พระเจ้า

แล้ว เราก็ใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น สําหรับอาหารการศึกษา เครื่องนุ่งห่มและความ
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จําเป็นต่าง ๆ ได้ การสอนให้เด็กรู้จักข้อพระคัมภีร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และ

การถวายทรัพย์ จะช่วยให้เด็กตระหนักได้ถึงหน้าที่รับผิดชอบที่พระเจ้าทรงมอบหมาย

ให้แก่ประชากรของพระองค์ทุกคน การสนับสนุนให้เด็ก หรือบุตรของตน ได้มีโอกาสใน

การถวาย เช่น การถวายให้แก่ผู้ที่ขัดสนหรือเดือดร้อน ให้เด็กมีโอกาสเสียสละเพื่อคนอ่ืน 

แล้วเขาจะเข้าใจว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขมากกว่าการรับ 

 

2.5 การทําพันธกิจกับเด็กครอบครัวแตกแยก 

Brian, (2017) ยํ ้าเตือนไว้ว่า ส่วนใหญ่เราทุกคนมักจะเคยเห็นการแยกทางกันภายใน

ครอบครัวของสามีภรรยาเกิดขึ้นในชุมชมของเรา การเกิดครอบครัวแตกแยกนั้นไม่เพียงส่งผลกระทบ

ต่อพ่อแม่และลูกในครอบครัวนั้น ๆ แต่มันส่งผลต่อการขยายครอบครัวใหม่ของพวกเขา ส่งผลต่อ

คริสตจักรที่ไม่สําคัญว่าจะเป็นคริสตจักรที่เล็กหรือเป็นคริสตจักรที่ใหญ่ ส่งผลกระทบต่อทุกคนที่รับใช้

ด้วยกัน เมื่อเกิดการแยกทางของครอบครัว เด็กครึ่งหน่ึงน้ันเห็นเป็นการแยกทางกันของพ่อแม่ แต่เด็ก

อีกครึ่งหนึ่งเห็นความล้มเหลวในการแต่งงานครั้งที่สองของพ่อหรือแม่ของตน การเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ของ

จํานวนครอบครัวแตกแยกนั้นเป็นสิ่งที่กระตุ้นคริสตจักรให้มีการเตรียมพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิด

การหย่าร้างภายในคริสตจักร และเตรียมความพร้อมเป็นพิเศษสําหรับการช่วยเหลือหรืออภิบาลเด็ก

จากครอบครัวแตกแยกนี้ เพราะแม้เราจะทราบถึงอัตราการเพิ่มขึ้นของครอบครัวแตกแยกที่สูงข้ึน 

และทราบกันดีว่าเด็กได้รับผลกระทบจากการแยกทางกันของพ่อแม่ แต่เราก็มักจะไม่ได้ตระหนักและ

นึกถึงผลกระทบต่างต่าง ๆ ที่เด็กกําลังเผชิญ และไม่ได้ตระหนักถึงแนวทางการช่วยเหลือเด็กเหล่าน้ี

กันอย่างจริงจัง เป็นสิ่งที่เราคิดทบทวนกันว่าเราควรทําพันธกิจกับเด็กที่อยู่ตรงกลางระหว่างพ่อและ

แม่ที่แยกทางกันนั้นได้อย่างไรกัน เราสามารถช่วยเด็กให้หลุดพ้นจากผลกระทบต่าง ๆ จากการแยก

ทางกันของพ่อแม่ได้อย่างไร แล้วแนวทางการเยียวยาที่ดีที่สุดที่เราสามารถทําได้คือสิ่งใดกัน การ

อภิบาลเด็กกลุ่มนี้ควรมาเป็นอันดับแรก ๆ ที่เราควรให้ความสําคัญ ในฐานะของผู้นําฝ่ายจิตวิญญาณ

น้ันเราสามารถพูดคุยกับเด็ก ๆ เพ่ือช่วยพวกเขาได้ดังน้ี  

1. สื่อสารให้ตรงกับความรู้สึกของพวกเขา คือ การช่วยให้พวกเขาเข้าใจความรู้สึกของตนเอง 
และสามารถส่ือสารออกมาได้ว่าเกิดอะไรข้ึน 

2. วิเคราะห์ว่าความรู้สึกของพวกเขานั้นส่งผลต่อพฤติกรรมของพวกเขาอย่างไร คือ การ
ช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าใจในพฤติกรรมของตนเองกับความรู้สึกลึก ๆ ภายในของตนได้ ซ่ึง

จะช่วยให้ตระหนักได้ว่าพวกเขาไม่จําเป็นต้องปล่อยให้อารมณ์มาควบคุมพฤติกรรมของตน 

เป็นส่ิงท่ีจะช่วยเด็กในการป้องกันปัญหาในระยะยาวท่ีจะตามมาได้ 

3. เห็นคุณค่าของตนเอง คือ แทนที่จะพูดคุยกับเด็กในรายละเอียดการแยกทางของพ่อแม่น้ัน
ควรแทนที่ด้วยการพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองของพวกเขา เช่น เกี่ยวกับ
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ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใด พวกเขาเป็นใครสําหรับพระเจ้าและมีความสัมพันธ์ต่อพระองค์เช่นไร 

ท่ีสําคัญคือพวกเขาเป็นบุตรท่ีรักของพระเจ้า 

4. รู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับพวกเขาและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ไว้วางใจ  คือ การทําให้พวกเขา
ตระหนักรู้ว่าพระเจ้าทรงมีเวลาให้พวกเขาเสมอ ทรงไว้วางใจและชื่อในพระองค์ได้อย่าง

แท้จริง หลายครั้งเด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยกมักจะสงสัยว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยจริง

หรือไม่ พระเจ้าได้หันหลังให้เหมือนท่ีพ่อของตนทํากับตนหรือเปล่า  

ดังนั้นเราจะต้องบอกกับพวกเขาว่าแม้ว่าพ่อแม่ในโลกนี้อาจได้ทําผิดพลาดครั้งใหญ่ แต่พวกเขามี

พระบิดาบนสวรรค์ที่สมบูรณ์แบบซึ่งคอยอยู่เคียงข้างพวกเขาเสมอ อย่างที่พระองค์ทรงตรัสในพระ

ธรรมฮีบรู 13:5 ไว้ว่า “เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย”(ฉบับมาตรฐาน) เราควรยํ้าเตือนพวก

เขาว่า มีพระเจ้าที่ทรงอยู่เคียงข้างเขาเสมอแม้ในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด พระองค์จะไม่ทอดทิ้งและ

พระองค์จะไม่ทรงหันหลังให้กับพวกเขาแทนที่จะคุยกับเด็กในรายละเอียดที่เกี่ยวกับประเด็นการแยก

ทางกันของพ่อแม่ และให้เรานําทางเด็กให้เห็นถึงคุณค่าของตนเอง ที่สําคัญคือช่วยให้เด็กตระหนักได้

ว่าเพียงเพราะการตัดสินใจของพ่อแม่ที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อพวกเขานั้นไม่ได้หมายความว่าพระ

เจ้าจะล้มเหลวด้วย เพราะความเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์และมักจะทําสิ่งผิดพลาดได้อยู่เสมอ เรื่องท่ี

เกิดขึ้นนี้จริง ๆ แล้วมันไม่ได้เป็นความผิดของพวกเขา ไม่ใช่ความผิดของพระเจ้า และไม่ใช่ความผิด

ของพ่อแม่ด้วย เป้าหมายและทางออกไม่ใช่การจดจ่ออยู่ที ่ความผิดนั้น แต่ประเด็นคือการต้อง

ตระหนักว่าพระเจ้ายังคงทํางาน เยียวยา และทรงยังเดินเคียงข้างตลอดกระบวนการน้ี  
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บทที่ 3  

วิธีดําเนินการวิจัย 

การค้นคว้าอิสระน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวทางการอภิบาลเด็กจากครอบครัว

แตกแยกในคริสตจักรชาติพันธุ ์ลาหู ่ ในบทที่ผ่านมาได้ทบทวนวรรณกรรมที ่เกี ่ยวข้องและเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาแนวทางการอภิบาลเด็กช่วงอายุ 7-12 ปี ในส่วนของบทนี้ผู้ทําวิจัยจะให้ข้อมูล

เกี่ยวกับวิธีการดําเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 1) กลุ่มประชากร  2) เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล 3) การ

เก็บรวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์ข้อมูล และ 5) อุปสรรคและข้อจํากัด 

 

3.1 กลุ่มประชากร 

ผู้ที่ให้ข้อมูลในการค้นคว้าอิสระนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธกิจเด็กชาติพันธุ์ลาหู่

จํานวน 10 คน เลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่กําหนดตามหัวข้อ

ต่อไปน้ี เพื่อให้ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการค้นคว้าอิสระ และสามารถ

ใช้ข้อมูลได้อย่างชัดเจนมากท่ีสุด 

 

3.1.1 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เร่วมการวิจัย 

งานวิจัยนี้ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือก

จากผู้เหมาะสมในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่องาน วิจัย และมีคุณสมบัติดังน้ี 

3.1.1.1 เป ็นผู ้ เช ี ่ยวชาญที ่ท ํางานกับเด ็กว ัย 7-12 ที ่มาจาก

ครอบครัวแตกแยก ได้แก่ ศาสนาจารย์ นักจิตวิทยา ครูรวีวารศึกษา นักให้

คําปรึกษาคริสคริสเตียน เจ้าหน้าที่ทํางานในมูลนิธิ เจ้าหน้าที่ทํางานใน

มูลน ิธ ิ และนักส ังคมสงเคราะห์ท่ีท ํางานก ับกล ุ ่มชาต ิพ ันธ ุ ์ลาห ู ่ มี

ประสบการณ์ในการทํางาน 5 ปีข้ึนไป 
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     3.1.2 เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมการวิจัย  

 เม่ือเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยมาตามเกณฑ์ข้อ 3.1.1.1 แล้ว แต่ผู้เข้าร่วมวิจัยท่ีถูก

คัดเลือกมาไม่สามารถให้ข้อมูลตามประเด็นท่ีต้องการศึกษา 

 

     3.1.3 เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมการวิจัย 

เม่ือเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยแจ้งความประสงค์ขอยุติการเข้าร่วมการวิจัย 

 

        3.1.4 การดําเนินการหากผู้เข้าร่วมการวิจัยถอนตัวออกจากการวิจัย  

   หาตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 3.1.1.1 เข้ามาทดแทน 

 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยผู้วิจัยได้ทําการเก็บ

ข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-deep interview) กับผู้เชี่ยวชาญด้านพันธกิจเด็กท้ัง 

10 ท่าน ที่มีประสบการณ์ทํางานด้านพันธกิจเด็กชาติพันธุ์ลาหู่เป็นระยะเวลาการทํางาน 5 ปีขึ้นไป 

เป็นรายบุคคล (personal interview) 

 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญอายุ 30-60 ปี 

ที่ทํางานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กชาติพันธุ์ลาหู่ที่มาจากครอบครัวแตกแยก โดยมีประสบการณ์ไม่

น้อยกว่า 5 ปี โดยจะมีการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เข้าร่วมการวิจัยผ่านการบอกกล่าวด้วยปาก

เปล่า หรือผ่านทางโทรศัพท์ และผ่านจดหมาย เพื่อชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัย ในประเด็นของ

วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับต่อการนําผลการวิจัยไปปรับใช้เป็นแนวทางการอภิบาล

สําหรับคริสตจักร ปราศจากค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนใด ๆ ขออนุญาติในการบันทึกเสียงระหว่างการ

ให้ข้อมูลเแต่จะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมวิจัยใด ๆ ไม่ว่าจะทางใดก็ตาม ผู้เข้าร่วม

การวิจัยเป็นผู้ตัดสินใจในการเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ ไม่มีการบังคับหรือชักจูงใด ๆ และขอแจ้ง

ความสมัครใจในการตอบรับเพื่อเข้าร่วมการวิจัยภายในหนึ่งอาทิตย์ เพื่อทําการนัดหมายวันเวลาและ

สถานที่สําหรับทําวิจัยต่อไป โดยใช้แนวคําถามในการสัมภาษณ์และจะมีการบันทึกเสียงประกอบการ

สัมภาษณ์ เป็นการวิจัยภาคสนามเชิงวิเคราะห์เนื้อหา หลังจากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะนําข้อมูลที่ได้มา

ใส่รหัส จัดเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นและหาความเช่ือมโยงของข้อมูล 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

  การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวทางการอภิบาลสําหรับคริสตจักร

ชาติพันธุ์ลาหู่ในเด็กอายุ 7-12 ปี ที่มาจากครอบครัวแตกแยก โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลการ

สัมภาษณ์ตามวิธีการดําเนินการวิจัยตามบทท่ีผ่านมา แล้วนําข้อมูลท่ีได้มาทําการวิเคราะห์ 

  จากการนิยามคําศัพท์เฉพาะในบทที่ 1 คําว่า “ครอบครัวแตกแยก” หมายถึง การ

เกิดภาวะความไม่สมบูรณ์ในการเป็นครอบครัว อันเกิดจากตัดสินใจแยกทางกันของผู้เป็นพ่อแม่

จนเกิดการเบี่ยงเบนทางพฤติกรรม และได้ส่งผลต่อบุตรซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวให้ได้รับการ

กระทบกระเทือนทางจิตใจ และคําว่า “ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธกิจเด็ก” หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งเป็น

ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธกิจเด็กชาติพันธุ์ลาหู่ในช่วงอายุ 7-12 ปี เป็นระยะเวลาไม่ตํ่ากว่า 5 ปี ได้แก่ 

นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ให้คําปรึกษาคริสเตียน ศิษยาภิบาล ครูรวีวารศึกษา เจ้าหน้าที่ในมูลนิธิและ

หอพักคริสเตียน ในบทนี้ผู้วิจัยได้นําเสนอแนวทางการอภิบาลสําหรับคริสตจักรสําหรับเด็กชาติ

พันธ์ุลาหู่ท่ีมีความเป็นไปได้ในขณะน้ีเท่าน้ี  

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า แนวทางการอภิบาลสําหรับคริสตจักรชาติพันธุ์ลาหู่ใน

เด็กท่ีมาจากครอบครัวแตกแยกช่วงอายุ 7-12 ปี ประกอบไปด้วย 5 หลักประการสําคัญ คือ 

  1. ความต้องการการอภิบาลด้านครอบครัว 

  2. ความต้องการการอภิบาลด้านอารมณ์ 

  3. ความต้องการการอภิบาลด้านการเข้าสังคม 

  4. ความต้องการการอภิบาลด้านการศึกษา 

  5. ความต้องการการอภิบาลด้านจิตวิญญาณ 
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4.1 ความต้องการการอภิบาลด้านครอบครัว 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับความต้องการอภิบาล

ด้านครอบครอบครัวของเด็กจากครอบครัวแตกแยก พบว่า เมื่อปัญหานั้นเกิดมาจากครอบครัว ดังน้ัน

ควรที่มีการอภิบาลครอบครัวที่มีสภาพการแตกแยก เพื่อที่การอภิบาลนั้นจะส่งผลดีต่อเด็กผ่านทาง

ครอบครัวของตน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งได้กล่าวถึง ครอบครัวแตกแยกในชาติพันธุ์ลาหู่ว่า เมื่อกล่าวถึงการ

แตกแยกของครอบครัวนั้น ให้ความรู้สึกถึงความรักที่หายไปกลายเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ เห็นถึง

สิ่งที่เด็กจากครอบครัวที่แตกแยกมักต้องเผชิญ คือ ความยากลําบากของเด็กในการปรับตัวเข้ากับ

สภาพครอบครัวในรูปแบบใหม่ท่ีต่างจากเดิม ดังคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ว่า 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ในทํานองเดียวกันนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่สองได้กล่าวเสริมในประเด็นเดียวกันเกี่ยวกับปัญหาท่ี

เด็กต้องพบเจอในครอบครัวหลังจากการแยกทางกันของพ่อแม่ ในกรณีการที่พ่อแม่มีลูกตอนไม่พร้อม

และขาดความเข้าใจในการสร้างครอบครัว ทําให้ปู่ย่าตายายต้องต้องเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแทนพ่อแม่และ

ไม่สามารถให้การดูแลเลี้ยงดูเด็กได้ดีพอ ไม่สามารถให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็กได้ตามที่เด็กควรจะ

ได้รับ ทําให้เด็กต้องเจอกับการถูกล่วงละเมิดทางกายจากบุคคลคนในครอบครัว ไม่เป็นที่ยอมรับของ

ครอบครัวใหม่ท่ีพ่อแม่เด็กสร้างขึ้นอีกครอบครัว โดยมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มท่ีอาจเป็นพ่อเลี้ยงหรือ

แม่เล้ียง ในฐานะของคริสตจักรควรอภิบาลชุมชนผ่านการให้คําปรึกษาด้านพันธกิจครอบครัว เก่ียวกับ

“เมื่อพูดถึงคําว่าครอบครัวแตกแยก ก็จะนึกถึงการปราศจากความรัก เป็นคําท่ี

ให้ความรู้สึกถึงความลําบากใจ ความอึดอัด ความทุกข์ ความเสียใจ เป็นสิ่งท่ี

แสดงถึงความแตกแยก ความแปลกแยกต่างจากผู้อื่น และเมื่อพูดถึงเด็กจาก

ครอบครัวแตกแยก ก็ให้ความรู้สึกสงสาร นึกถึงเด็กหลายคนที่รักทั้งพ่อและแม่ 

ไปหาแม่ที ไปหาพ่อที และมีเด็กหลายคนที่ทั้งพ่อและแม่ไม่ต้อนรับให้มาอยู่

ด้วย บางคร้ังเด็กโดนใช้งานจากพ่อเล้ียงหรือแม่เล้ียงหนักกว่าท่ีเด็กควรจะทําได้ 

โดนกดขี่ข่มเหง ผู้คนส่วนใหญ่ที่เป็นพ่อแม่นั้นมักจะรักลูกในสายเลือดมากกว่า

อยู่แล้ว และมักจะไม่ค่อยให้ความเมตตากับลูกติดจากสามีหรือภรรยาตัวเองนัก 

มันก็มีบ้างที ่เด็กจะได้รับความรักดีดีจากพ่อเลี ้ยงหรือแม่เลี ้ยงแต่ก็เป็น

เปอร์เซ็นต์ท่ีน้อย” 
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แนวทางการปฏิบัติท่ีถูกต้องในการตัดสินใจก่อนจะคบหาดูใจ ระหว่างการคบหาดูใจ ก่อนการตัดสินใจ

แต่งงาน และชีวิตหลังแต่งงาน รวมไปถึงการมีลูก เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจแต่งงานและ

สามารถเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตสมรสได้ รวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานด้วย 

ตามข้อมูลของผู้ให้การสัมภาษณ์ท่ีกล่าวไว้ว่า  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

นอกจากน้ีผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหน่ึงได้กล่าวเสริมในประเด็นเดียวกันเก่ียวกับการให้คําปรึกษา 

เรื่องการมีแฟน โดยการอธิษฐานและใช้เวลากับพระเจ้า เพื่อคําตอบในการพัฒนาความสัมพันธ์ในข้ัน

ต่อไป และช่วยให้เด็กสามารถยอมรับสภาพความเป็นจริงของครอบครัวจากการตัดสินใจแยกทางของ

พ่อแม่ได้ ดังข้อมูลของผู้ให้การสัมภาษณ์ท่านน้ีว่า 

 

“ปัญหามาจากครอบครัว จากการถูกละเมิดเพราะไม่มีผู้ดูแล เด็กอยู่กับปู่ย่าตา

ยายก็ไม่สามารถดูแลได้เต็มที่อย่างทั่วถึง ควรให้ความรู้แก่พ่อแม่ แก่ผู้ใหญ่ใน

หมู่บ้าน แก่เด็กว่าพ่อแม่ทะเลาะกันแยกทางกันแล้วน้ันจะส่งผลต่อเด็ก ปู่ย่าตา 

ยายไม่สามารถเติมเต็มให้ความรักความต้องการแก่เด็กได้มากเท่ากับเด็กอยู่กับ

พ่อแม่ของตน เด็กจะขาดความอบอุ่น และจะมีปัญหาในการดําเนินชีวิตใน

สังคม สอนกฎหมายให้แก่สมาชิก สอนกฎของการสร้างครอบครัวให้แก่สมาชิก

ที่พร้อมมีครอบครัว สร้างทัศนคติที่ดีต่อการสร้างครอบครัว คริสตจักรสอนให้

รู้จักความสําคัญและกฎของการสร้างครอบครัว ที่เกี่ยวกับสามี ภรรยา และลูก 

รวมถึงให้ตระหนักถึงความสําคัญในการดูใจ ในการอธิษฐานเผื่อที่จะเจอคู่พระ-

พร มีช่วงเวลาของการเรียนรู้ดูใจ การหักห้ามใจไม่ให้ทําเกินเลย ให้เกียรติซ่ึงกัน

และกัน และควรที่จะมีผู้ใหญ่ในการให้คําปรึกษาก่อนการคบกัน ช่วงคบกัน 

แต่งงานกัน และหลังการแต่งงาน ซึ่งลาหู่ไม่มี เผชิญปัญหาไปด้วยกันทั้งสามี

และภรรยา ถ้ามีเด็กและเกิดปัญหาที่พ่อแม่เลี้ยงดูไม่ไหว ปู่ย่าตายายเลี้ยงดูไม่

ไหวก็ให้ส่งไปมูลนิธิ เดี๋ยวนี้ยังมีการที่เด็กถูกละเมิดทางเพศ แม่มีสามีใหม่ พ่อ

ใหม่ละเมิดลูกติด กรณีพ่อมีภรรยาใหม่ แม่ใหม่ไม่รักลูกติด กดขี่ข่มเหง ปู่ย่าตา

ยายบางทีตาปู่เมามาก็อาจหน้ามืดล่วงละเมิดเด็กได้ เด็กบางครอบครัว เป็นพ่ี

น้องกัน แต่คนละพ่อหมด มีลูกสามคน พ่อสามคน ปัญหาของเด็กเรื่องนี้ไม่ใช่

เร่ืองเล็กแต่เป็นเร่ืองใหญ่ เป็นปัญหาใหญ่” 
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จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสามท่านบ่งชี้ให้เห็นว่าครอบครัวส่งผลต่อเด็กในวงกว้าง 

ดังน้ันการอภิบาลเด็กชาติพันธ์ุลาหู่วัย 7- 12 ปี จากครอบครัวแตกแยก ไม่ว่าจะเป็นการถูกล่วงละเมิด

ทางเพศ หรือการถูกปฏิเสธจากพ่อหรือแม่ใหม่ ดังนั้นคริสตจักรควรมีการวางแผนการป้องกันการเกิด

ปัญหานี้ผ่านการให้คําปรึกษาแนะแนวทางให้แก่สมาชิกในคริสตจักรในเรื่องการมีแฟน จนถึงแต่งงาน

และสร้างครอบครัวจนมีลูก คริสตจักรมีส่วนช่วยให้เกิดการตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมาหากเกิดการ

แยกทางกัน โดยเฉพาะผลที่จะเกิดต่อเด็ก เพราะเสียงของเด็กนั้นไม่ดังพอที่จะหยุดการตัดสินใจแยก

ทางกันของพ่อแม่ได้ ดังผู ้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า “เด็กบางคนรู้ว่าการแยกทางของ

ครอบครัวเป็นสิ่งไม่ดีแต่ตนก็ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขสิ่งใดได้ เด็กไม่มีสิทธิ์ที่จะรับได้หรือรับไม่ได้ เม่ือ

เร่ืองมันเกิดเพราะพ่อแม่ ตนเป็นลูกจึงทําได้เพียงแค่ยอมรับ” 

 ในอีกแนวทางการอภิบาลด้านครอบครัวของคริสตจักรต่อเด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยก 

คือ ในกรณีที่คริสตจักรไม่มีความพร้อมในการอภิบาล ไม่ว่าจะเป็นด้านทุนทรัพย์ หรือสถานที่ การส่ง

เด็กไปอยู่หอพัก หรือมูลนิธิ โดยคริสตจักรเป็นสื่อกลางในการติดต่อกับทางหอพัก หรือมูลนิธิ และ

ครอบครัวของเด็กในหมู่บ้าน ทั้งน้ีทั้งนั้นการส่งเด็กไปอยู่ไกลบ้านนั้นไม่ได้ตอบโจทย์การอภิบาลต่อตัว

เด็กเสมอไป ถ้าเป็นไปได้เด็กอยากอยู่บ้านกับครอบครัวมากกว่า ดังนั ้นคริสตจักรลาหู่ควรเห็น

ความสําคัญในการอภิบาลเด็กมากข้ึน ช่วยให้เด็กได้รู้สึกถึงการเป็นส่วนหน่ึงของคริสตจักร ดังคํากล่าว

ของผู้ให้สัมภาษณ์ดังน้ีว่า  

  

 

 

 

 

 

“สอนให้เด็กยอมรับความเป็นจริง ว่าตนไม่สามารถไปแก้ไขสิ่งที่พ่อแม่ตัดสินใจ

ทําไปแล้วได้ และเนื่องจากยุคสมัยที่ต่างกัน ในสมัยของพ่อแม่เด็กนั้น เขาอาจ

ไม่มีการศึกษาไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร สอนเรื่องการคบหาดูใจกับแฟนว่า

ควรทําเช่นไร มีวิธีการอย่างไรบ้างพิจารณายาวนานแล้วก็ปรึกษากับพระเจ้า

ก่อนจะมีแฟนเริ่มต้นที่การอธิษฐานกับพระเจ้า คบหาดูใจในฐานะเพื่อนกันให้

มากพอก่อนท่ีตกลงเป็นแฟน” 

 

“ถ้าคริสตจักรดูแลช่วยเหลือได้จะเป็นเร่ืองท่ีดีมาก แต่ส่วนใหญ่คริสตจักรมักจะ

แนะนําและผลักดันเด็กให้ไปอยู่ในหอพัก มูลนิธิ เนื่องจากคริสตจักรไม่พร้อมไม่

ด้านงบประมาณ สถานที่ คริสตจักรสามารถเป็นตัวกลางติดต่อสื ่อสารให้

ระหว่างหอกับหมู่บ้าน ครอบครัวท่ีบ้าน ตอนเด็กกลับบ้านช่วงปิดเทอม ถ้ามีคน  
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ทํานองเดียวกันมีผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหน่ึงได้กล่าวเสริมในประเด็นเดียวกันเร่ืองการส่งเด็ก

ไปอยู่หอพักให้เป็นแนวทางท่ีสองรองลงมาจากการให้เด็กได้อยู่บ้านกับครอบครัว ในกรณีท่ีครอบครัว

มีความพร้อมในการเล้ียงดูเด็ก แต่หากครอบครัวของเด็กไม่สามารถส่งเสริมเด็กได้ก็ดีกว่าท่ีจะให้เด็ก

ไปอยู่หอพัก เพ่ือเป็นการปกป้องเด็กจากพฤติกรรมสุ่มเส่ียงต่าง ๆ เช่น การยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด และ

การออกจากหมู่บ้านไปทํางานร้านคาราโอเกะ ดังข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านน้ีว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี ้ผู ้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งได้กล่าวถึงประเด็นการอภิบาลด้านครอบครัวว่า

คริสตจักรควรอภิบาลตามความเหมาะสมในชุมชน ผ่านการเยี่ยมเยียนหนุนใจครอบครัวที่มีการ

แตกแยก ทั้งต่อตัวเด็กในครอบครัวและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือปู่ย่าตา

ยาย ดังคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

  

 

ในชุมชนที ่สามารถดูแลเด็กได้ก็จะดีกว่าถ้าเด็กสามารถอยู ่ที ่บ้านได้ ถ้า

ครอบครัวชุมชนมีความพร้อมก็ดีกว่าท่ีเด็กจะได้อยู่บ้าน เพราะเด็กมีความอยาก

กลับบ้าน รักครอบครัว ต้องการครอบครัวอยู่แล้วในลึกๆ คริสตจักรควรส่งเสริม

พันธกิจเด็กมากขึ้น สร้างความสัมพันธ์กับเด็ก สร้างความสนิทสนม ไม่ควรมี

ช่องว่างระหว่างวัยมากเกินไป จนเด็กรู้สึกว่าเป็นส่วนเกิน”  

 

“การส่งไปอยู่หอพักหรือมูลนิธินั้นอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้ายังมี

แม่หรือพ่อหรือผู้ปกครองที่รักเด็กและพร้อมที่จะดูแลใส่ใจทั้งทางกายและใจก็

ดีกว่าที่จะให้เด็กอยู่ที่บ้านกับครอบครัว แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นก็ดีกว่าที่จะส่งเด็ก

ไปอยู่ในหอพักที่เขาสามารถสอนหรือดูแลเด็กต่อไปได้ เพราะถ้าเด็กอยู่ที่บ้าน

ในหมู่บ้านนั้น เด็กจะมีความเสี่ยงที่จะตามเพื่อนไปในทางที่ไม่ดี เช่น เล่นยา 

หรือถ้าต้องการเงินก็ค้ายา เป็นเด็กส่งยา ผู้หญิงก็เข้าไปทํางานในคาราโอเกะ

เมื่อเด็กโตมา เด็กจะอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่น โดยอาจไม่สามารถแยกแยะ

ได้ว่าอะไรผิดหรืออะไรถูก”  

 

“คจ. อภิบาลตามความเหมาะสม ที่หมู่บ้าน ให้ความรู้ หนุนใจพ่อหรือแม่เลี้ยง

เด่ียว หรือปู่ย่าตายาย หนุนใจเด็ก ผ่านการเย่ียมเยียน” 
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จากข้อมูลของผู้ให้การสัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการการอภิบาลด้านครอบครัว พบว่า 

ไม่ใช่เรื่องง่ายท่ีเด็กในครอบครัวแตกแยกต้องปรับตัวเข้ากับสภาพครอบครัวใหม่หลังการแยกทางกัน

ของพ่อแม่ มีความเป็นไปได้น้อยที่เด็กจะได้รับความรักและการเลี้ยงดูที่ดีในครอบครอบใหม่ ดังน้ัน

คริสตจักรไม่ควรละเลยในการเยี่ยมเยียนหนุนใจพวกเขา ทั้งต่อตัวเด็กเองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การ

ให้เด็กได้อยู่กับครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีเมื่อครอบครัวของเด็กมีกําลังมากพอในการเล้ียงดูเด็ก แต่หาก

ครอบครัวที่เด็กอาศัยอยู่นั้นไม่ปลอดภัยต่อตัวเด็กทั้งทางกายและทางใจก็ควรที่จะส่งเด็กไปอยู่หอพัก

หรือมูลนิธิเพื่อปกป้องเด็กจากความเสี่ยงต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้นคริสตจักรชาติพันธ์ุลาหู่ควรจะมีการให้

คําแนะนําหรือให้การปรึกษาต่อสมาชิกในคริสตจักรเรื่องคู่พระพร ตั้งแต่การเริ่มศึกษาดูใจกันไปจนถึง

การแต่งงาน ให้เกิดความตระหนักในความสําคัญของการสร้างครอบครัว และที่สําคัญคือการชี้ให้เห็น

ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดกับเด็กเม่ือมีการแยกทางกันในกรณีท่ีมีลูกด้วยกัน  

 

4.2 ความต้องการการอภิบาลด้านอารมณ ์

จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญถึงแนวทางการอภิบาลด้านอารมณ์ของเด็กชาติพันธุ์ลาหู่อายุ 

7-12 ปี ที่มาจากครอบครัวแตกแยกนั้นพบว่า เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก เนื่องจากถูกมองว่าการรับผิด

ต่อการเยียวยาสภาพจิตใจนั้นเป็นเรื ่องของครอบครัว ไม่ได้เกี ่ยวกับชุมชนและคริสตจักร ทําให้

ความรู้สึกต่าง ๆ ของเด็กท่ีมีต่อครอบครัวและวิธีการจัดการกับความรู้สึกน้ัน บ่อยครั้งก็กลายเป็นเร่ือง

ของตัวเด็กเองที่ต้องรับผิดชอบ และสิ่งเหล่านั้นได้ส่งผลให้เด็กแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างแตกต่าง

กันไป 

ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งได้บรรยายถึงเด็กชาติพันธุ์ลาหู่ในครอบครัวแตกแยกว่าความรู้สึกของ

เด็กนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของชุมชน เนื่องจากการเกิดขึ้นของครอบครัวแตกแยกนั้นถูก

มองว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นมานานแล้ว ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่ และเมื่อมีเด็กที่ได้รับผลกระทบ

จากการแตกแยกของครอบครัวนั้น ผู้ที่ต้องรับผิดชอบเด็กนอกจากพ่อแม่คือปู่ย่าตายายหรือญาติพ่ี

น้องทางสายเลือดท่ีเก่ียวข้อง ดังคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ว่า 

 

 

 

 

 

“การเกิดขึ้นของครอบครัวแตกแยกในลาหู่นั้นมีมานานแล้ว มันไม่ใช่เรื่องใหม่ 

ชาวบ้านไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องแปลก ไม่มีใครมาสนใจหรอกว่าเด็กรู้สึกยังไง 

เพราะส่วนใหญ่แล้วเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปของชุมชนลาหู่ว่าเมื่อมีเด็กถูกท้ิง

จากเหตุการณ์แยกทางกันระหว่างพ่อแม่ ก็จะเป็นหน้าท่ีของญาติพ่ีน้องท่ีเก่ียว 
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จากการให้คําสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า การอภิบาลดูแลความรู้สึก

หรืออารมณ์ของเด็กชาติพันธุ์ลาหู่จากครอบครัวแตกแยกนั้นเป็นเรื่องภายในของคนในครอบครัวและ

ญาติพี่น้องมากกว่าเป็นเรื่องของคริสตจักรที่จะมีส่วนในการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ ความ

เคยชินจากการพบเห็นการเกิดรูปแบบการแยกทางกันของครอบครัวในชุมชนชาติพันธ์ุลาหู่ที่บ่อยจน

ได้กลายมาเป็นเรื่องปกติ ทําให้เด็กซึ่งต้องปรับตัวและรับมือกับความรู้สึกและอารมณ์ของตนเองต่อ

การเปลี่ยนแปลงในครอบครัวจากเดิมที่เคยมีพ่อแม่อยู่กันพร้อมหน้ากันสู่การแยกทางกันของพ่อแม่

น้ันกลายเป็นเร่ืองท่ีถูกละเลยจากชุมชนท่ีรวมไปถึงคริสตจักรด้วย  

นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงบุคลิกของเด็กชาติพันธุ์ลาหู่ในครอบครัว

แตกแยกไว้ว่า เด็กกลุ่มนี้มีบุคลิกลักษณะที่หลากหลาย เรียกร้องความสนใจ ก้าวร้าว เก็บตัว เงียบ ไม่

ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาอย่างที่ต้องการ และเมื่อเด็กมีพฤติกรรมเช่นน้ีทําให้ยากต่อการเข้าไป

อภิบาลได้อย่างตรงตามความต้องการของเด็ก ตามอย่างท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหน่ึงได้กล่าวไว้ว่า  

 

 

 

 

 

 

 

ในทํานองเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งได้กล่าวถึงเด็กลาหู่ที่มาจากครอบครัวแตกแยก 

ว่าจากความรู้สึกน้อยใจในสภาพครอบครัว ทําให้แสดงพฤติกรรมต่อต้านออกมา ด้วยการที่เด็กทําตัว

เกเร ปฏิเสธการเชื่อฟัง รู้สึกว่าตนนั้นทําอะไรก็ผิดไปหมด และให้ความรู้สึกว่าการแยกทางของพ่อแม่

เป็นดั่งปัญหาที่เพิ่มเข้ามาให้ต้องรับมือ จากเดิมนั้นมีปมเรื่องการเป็นเด็กดอยที่พูดไม่ชัดอยู่แล้ว และ

การพูดไม่ชัดก็มักจะโดนล้อจากเพื่อนที่โรงเรียน การต้องกลายเป็นเด็กจากครอบครัวแตกแยกเพิ่มอีก

เร่ือง ทําให้เด็กไม่รู้สึกถึงการมีความหมายของตนในการดําเนินชีวิต ดังคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ว่า 

“เด็กลาหู@ครอบครัวแตกแยกมีหลายบุคลิก บางคนแสดงความกBาวรBาวออกมา

อย@างชัดเจน เหมือนเรียกรBองความสนใจ ขาดความอบอุ@น มีการเก็บตัวเงียบ ไม@

ค@อยอยากจะพูดคุยกับใคร ไม@อยากจะสุงสิงกับใคร ความเงียบของเด็กน้ัน 

ความเงียบประเภทนี้อันตราย เพราะเด็กมีอะไรในใจแต@ไม@ไดBพูดออกมา พอเด็ก

ไม@พูดออกมาก็ไม@สามารถที่จะช@วยไดBตรงจุด เด็กเก็บความรูBสึกต@าง ๆ ไวBกับ

ตัวเอง ซ่ึงอาจส@งผลต@อตัวเด็กเอง ” 

 

ข้องนั่นแหละ โดยเฉพาะปู่ย่าหรือตายาย รองลงมาก็จะเป็นญาติพี่น้องทาง

สายเลือดที่มีความสัมพันธ์กับเด็ก ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเด็กเองไปโดย

ปริยาย ไม่ว่าจะยินดีหรือไม่ก็เป็นเช่นนั้นแหละ ลาหู@มักจะยังไม@เห็นค@าของการ

อภิบาลเด็กกลุ@มน้ีมากเท@าไหร@ ไม@ไดBสนใจความเจ็บปวดของเด็กมาก” 
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ท้ังยังมีผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้กล่าวเสริมไว้ว่า จํานวนการแยกทางกันของสามีภรรยาในชาติ

พันธุ์ลาหู่นั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการแยกทางกันนั้นส่งผลให้เด็กชาติพันธุ์ลาหู่ที่มาจากครอบครัว

แตกแยกมีพฤติกรรมการแสดงออกทางอาการท่ีเหม่อลอย มีอาการสับสนว่าตนนั้นควรจะรู้สึกอย่างไร 

ในบางครั้งกับเด็กบางคนอาจมีบางส่ิงบางอย่างหรือบางสถานการณ์ท่ีทําให้ความรู้สึกเจ็บปวดจากการ

แยกทางของพ่อแม่นั้นถูกเบี่ยงเบนไปได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่แล้วเมื่อมีคําพูดหรือมีบางสิ่งมา

กระตุ้น อย่างเช่นคําสอนที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ก็จะส่งผลให้ความรู้สึกของเด็กที่ถูกเก็บซ่อนไว้น้ัน

ถูกร้ือฟ้ืนข้ึนมาให้เด็กรู้สึกอีกคร้ัง โดยมักจะส่ือความรู้สึกออกมาทางสีหน้า ดังข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์

ท่ีกล่าวไว้ว่า  

 

 

 

 

 

 

 

จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสามท่านบ่งชี้ให้เห็นว่า เด็กชาติพันธุ์ลาหู่อายุ 7-12 ปี ที่มา

จากครอบครัวแตกแยกนั้นเลือกที่จะตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกของตนเองผ่าน 1.) เก็บตัว เลือก

ที่จะเงียบและเก็บความรู้สึกไว้กับตนเองภายใน ไม่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าตนนั้นกําลังรู้สึกอะไรอยู่ 

2.) ต่อต้าน ไม่เชื่อฟัง ทําสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ได้รับสารมา รู้สึกว่าตนนั้นไร้ความหมาย ไม่อยากไป

โรงเรียน และอยากไปใช้ชีวิตด้วยตนเองโดยไม่ขึ ้นกับผู ้ใด 3.) ความรู ้สึกภายในถูกปิดกั ้นโดย

สภาพแวดล้อม และถูกกระตุ้นความรู้สึกให้แสดงออกมาผ่านสีหน้าโดยเรื่องราวที่คล้ายคลึงหรือมี

ความเช่ือมโยงกับชีวิตครอบครัวแตกแยกของตน 

“เด็กที่จากครอบครัวแตกแยก เด็กจะรูBสึกนBอยเนื้อต่ำใจ ขาดความอบอุ@น ทำ

ตัวเกเร ดื้อ ไม@เชื่อฟeง เด็กรูBสึกไม@สำคัญ รูBสึกทำอะไรก็ผิดไปหมด เปaนเด็กดอย

พูดไม@ชัด เหมือนโดนซ้ำเติม ปeญหาเดิมก็มีอยู@แลBว ปeญหาใหม@ก็เพิ่ม ทำใหBรูBสึก

ดBอยค@ามากกว@าเดิม ไม@อยากไปโรงเรียน อยากออกมาใชBชีวิตเองโดยไม@ยุ@ง

เก่ียวกับครอบครัว” 

 

“เด็กขาดความรักจากพ@อแม@ เด็กมีความเหม@อลอย กำลังนึกถึงเรื่องของพ@อแม@

ถึงการแยกทางของพ@อแม@ ครอบครัวแตกแยกในชุมชนสังคมลาหู@มีแนวโนBมท่ีจะ

เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เด็กบางคนอาจไม่รู้สึกตัว หรืออาจยังสับสนอยู่ว่าควรรู้สึก

ยังไง หรืออาจมีสิ่งหรือสภาพแวดล้อมที่ดึงความสนใจของเขาไว้ จนกระทั่งเด็ก

ได้ยินเรื่องราวหรือคําบางอย่างที่แสดงถึงสภาพครอบครัวของตนเอง เด็กจะส่ือ

ออกมาทางสีหน้าเม่ือมีคําสอนท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตตนเอง” 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวถึงแนวทางการอภิบาลสําหรับคริสตจักรต่อการสร้างความสัมพันธ์กับ

บุคคลรอบตัวของเด็กชาติพันธุ์ลาหู่ในครอบครัวแตกแยก เพื่อให้เข้าถึงตัวเด็กและเข้าถึงอารมณ์ของ

เด็กได้ นั่นคือ การสร้างความสัมพันธ์กับเด็กผ่านทางคนรอบข้างของเด็ก การช่วยให้เด็กยอมพูดถึง

ความรู้สึกลึก ๆ ของตนออกมานั้นจําเป็นต้องอาศัยเวลาในการสร้างความคุ้นเคยสนิทสนมกับเด็กใน

ระดับท่ีเด็กรู้สึกว่าคนผู้น้ีปลอดภัยต่อความรู้สึกและเป็นผู้ท่ีไว้วางใจได้เสียก่อน  

ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงวิธีการเข้าถึงตัวเด็กชาติพันธุ์ลาหู่อายุ 7-12 ปี ที่มาจาก

ครอบครัวแตกแยกเพื ่อการอภิบาลทางอารมณ์ โดยการเข้าทางผู้ที ่ใกล้ชิดกับเด็ก เพื ่อสร้าง

ความคุ้นเคย และช่วยให้เด็กไม่เกิดอาการกลัวคนแปลกหน้า ดังคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ว่า 

 

 

 

 

ในทํานองเดียวกันนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งได้กล่าวเสริมในประเด็นเดียวกันเกี่ยวกับการ

เข้าถึงอารมณ์หรือความรู้สึกของเด็กให้มีความกล้าพอที่จะสื่อสารออกมา เพื่อช่วยให้เป็นแนวทางการ

อภิบาลท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อตัวเด็กได้ต่อไป นั่นคือการสร้างสัมพันธ์กับเด็กผ่านการสนทนาพูดคุย

จนเกิดความเช่ือใจ และผ่านการท่ีคริสตจักรสามารถให้เด็กได้พบกับผู้เช่ียวชาญด้านการเยียวยาสภาพ

จิตใจของเด็กโดยเฉพาะ ตามข้อมูลกล่าวไว้ว่า 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวเสริมในประเด็นเดียวกันถึงการที่คริสตจักรชาติพันธุ์ลาหู่

สามารถให้การอภิบาลเด็กในคริสตจักรที่มาจากครอบครัวแตกแยก คือการจัดหาหรือจัดตั้งผู ้ให้

คําปรึกษาท่ีสามารถเข้าใจและตอบสนองต่อความการการเยียวอารมณ์และจิตใจของเด็กได้ต่อไป ดัง

ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีกล่าวว่า 

  

  

“แนวทางการปฏิบัติ คือ สร้างความสัมพันธ์ทําความรู้จักกับบุคคลที่อยู่รอบตัว

รอบข้างที ่ ใกล ้ช ิดก ับเด ็กก ่อน เพราะเด ็กจะกลัวคนแปลกหน้า สร้าง

ความคุ้นเคยทําความรู้จักก่อน แล้วหาทางออกร่วมกันต่อไป” 

“คริสตจักรควรจัดตั้งกลุ@มอภิบาลเฉพาะ ศึกษา เชิญวิทยากร พาเด็กไปพบ

นักจิตวิทยาเด็ก พบผูBใหBคำปรึกษาคริสเตียน เหล@าน้ีสามารถเปaนแนวทางไดB” 

” 

 

“ในส่วนของอารมณ์นั้นจะแนะนําหรือคุยกับน้อง ๆ ตามบริบทของที่เขาได้

ประสบอยู่ในช่วงเวลานั้น เปิดโอกาสให้เขามีโอกาสที่จะถามหรือสงสัย แล้วให้

ทางผู้ดูแลที่อาจเป็นคริสตจักรแนะนําและหนุนใจ การมีเจ้าหน้าที่ที่ได้ผ่านการ

อบรมเกี่ยวกับด้านสังคมสงเคราะห์ จะเป็นอีกช่องทางในการแนะแนวน้องหรือ

ให้คําปรึกษาในเร่ืองท่ีเขาไม่สะดวกท่ีจะปรึกษาคนอ่ืนได้” 
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 จากข้อมูลของผู้ให้การสัมภาษณ์ท้ังสามท่าน แสดงให้เห็นว่าคริสตจักรท้องถ่ินควรเข้าหาเด็ก

ชาติพันธ์ุลาหู่อายุ 7-12 ปี ท่ีมาจากครอบครัวแตกแยกผ่านการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กเพ่ือให้

เกิดความคุ้นเคยลสนิทสนมกันผ่านทางการเข้าหาคนรอบข้างหรือคนใกล้ชิดของเด็ก  

 จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญถึงแนวทางการอภิบาลด้านอารมณ์ของเด็กชาติพันธ์ุลา

หู่อายุ 7-12 ปี ที่มาจากครอบครัวแตกแยกนั้นพบว่า เนื่องจากเด็กที่ต้องเผชิญกับการแยกทางกันของ

พ่อแม่นั้นไม่ได้เป็นเรื่องใหม่สําหรับชุมชนชาติพันธุ์ลาหู่ จึงส่งผลให้ทั้งชุมชนและคริสตจักรไม่ได้ให้

ความสําคัญกับความรู้สึกหรืออารมณ์ของเด็ก เพราะมองว่าเป็นเรื่องของคนที่เกี่ยวข้อง อย่างญาติพ่ี

น้องทางสายเลือดที่ต้องรับผิดชอบและดูแลเด็กต่อไปหลังเกิดการแยกทางของพ่อแม่ เด็กตอบสนอง

ต่อเหตุการณ์การแยกทางของพ่อแม่แตกต่างกันไป บางคนกลายเป็นเด็กเก็บตัว เลือกที่จะเก็บทุก

ความรู้สึกไว้กับตนเอง และบางคนก็แสดงออกโดยพฤติกรรมท่ีต่อต้านการเช่ือฟัง แนวทางการอภิบาล

สําหรับคริสตจักร คือ การเข้าหาเด็กผ่านทางครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของเด็กเพื่อสร้างความสัมพันธ์

ที่ดีกับทั้งตัวเด็กเองและครอบครัวของเด็ก เป็นดั่งสะพานสู่ความรู้สึกและอารมณ์ของเด็ก เพื่อศึกษา

และเข้าใจความต้องการอภิบาลด้านอารมณ์ของเด็กและไปสู่ข้ันการอภิบาลท่ีเหมาะกับตัวเด็กต่อไปได้ 

เช่น การให้เด็กได้พบกับจิตแพทย์เด็ก หรือผู้ให้คําปรึกษาท่ีจําเป็นต่อไปได้ 

 

4.3 ความต้องการการอภิบาลด้านการเข้าสังคม 

จากการสัมภาษณ์พบว่า การเข้าสังคมเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีสําคัญอย่างย่ิงต่อการแลเห็นและให้

การอภิบาลเด็กชาติพันธุ์ลาหู่ที่มาจากครอบครัวแตกแยก การแยกทางของพ่อแม่ในครอบครัวนั้นได้

ส่งผลให้เด็กต้องตกอยู่ในสภาพท่ีเส่ียงต่อการถูกรังแกท้ังโดยทางคําพูดและการกระทํา เม่ือเป็นเช่นน้ัน

การปรับตัวเข้าสู่การใช้ชีวิตในสังคมของเด็กไม่ราบรื่นและเกิดปัญหา รวมถึงผลกระทบต่อการเลือก

เส้นทางชีวิตของเด็กท่ีนําไปสู่การหลงผิดได้ 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงการเข้าสังคมของเด็กชาติพันธุ์ลาหู่อายุ 7-12 ปี ที่มาจาก

ครอบครัวแตกแยกว่า เด็กจากครอบครัวพ่อแม่แยกทางนั้นมีความแตกต่างจากเด็กที่มาจากครอบครัว

พ่อแม่อยู่ร่วมกัน โดยมีความอ่อนไหวง่ายต่อคําพูดและระดับนํ้าเสียงพูดมากกว่าเด็กจากครอบครัว

สมบูรณ์ที่มีทั้งพ่อและแม่อาศัยอยู่ร่วมกัน รวมไปถึงการขาดความมั่นใจในตนเอง มีปัญหาด้านการ

ปรับตัว เด็กบางคนชอบอยู่คนเดียว และบางคนมีการใช้คําพูดท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่สุภาพต่อผู้อื่นท่ี

เป็นเช่นน้ันเพราะเด็กเคยถูกใช้คําพูดเหล่าทําร้ายมาก่อน ดังคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านน้ีท่ีว่า 
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ผู้ให้สัมภาษณ์คนต่อมาได้กล่าวถึงปัญหาการเข้าสังคมของเด็กชาติพันธุ์ลาหู่วัย 7-12 ปี ว่า 

กรณีเด็กจากครอบครัวแตกแยกนั้นมีอายุมากกว่าเด็กในกลุ่มก็จะได้รับการยอมรับจากเพื่อนในกลุ่ม 

แต่หากเป็นเด็กที่อายุน้อยกว่าก็มักจะโดนปฏิเสธจากกลุ่มและโดนทําร้ายผ่านคําพูดที่ทําร้ายจิตใจ 

โดนล้อเลียนเรื่องพ่อแม่ และโดนทําร้ายร่างกายจากเด็กที่ครอบครัวพร้อมหน้า ตามคํากล่าวของผู้ให้

สัมภาษณ์ท่ีกล่าวไว้ว่า  

 

 

 

 

 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวเพิ่มเติมในประเด็นการปรับตัวของเด็กจากครอบครัว

แตกแยกว่าเด็กรู้สึกเป็นทุกข์และอึดอัดที่ต้องเผชิญกับการเป็นลูกในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกัน 

ส่งผลให้เด็กตัดสินใจตัดสินใจมีแฟนและแต่งงานเร็วกว่าเพื่อเป็นการหลีกหนีจากสภาพครอบครัวท่ี

เผชิญอยู่ เมื่อไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ก็เลิกราและมีคนรักใหม่ เด็กบางคนอาจถึงขั้นตัดสินใจเลือก

เส้นทางงานการค้าบริการทางเพศ เม่ือต้ังครรภ์และมีบุตรก็ให้ปู่ย่าตายายเล้ียงดู แต่ก็มีเด็กบางคนท่ีได้

มีโอกาสเร่ิมต้นชีวิตใหม่ท่ีดีเม่ือได้พบกับคนรักท่ีดี ดังคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ว่า 

 

 

 

 

 

 

“ มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นที่เด็กสมัยใหม่แต่งงานกันเร็วมากขึ้น เมื่อเด็กเกิดมาใน

สภาพครอบครัวเช่นนี้และรู้สึกอึดอัดและทุกข์ใจ เมื่อโตมาสักหน่อยเด็กก็จะหนี

โดยการหาที่พึ่งโดยการมีแฟน แต่งงาน หรือแม้กระทั่งการไปขายตัว ถ้ามีลูกก็

ทิ้งไว้ให้ปู่ย่าตายายเลี้ยง ถ้าไปด้วยกันไม่รอดก็เลิกกันแล้วไปมีคนใหม่เรื่อย ๆ 

แต่ก็มีเด็กท่ีสามารถเร่ิมต้นชีวิตท่ีดีใหม่ได้ถ้าได้พบกับคู่รักท่ีดี” 

“ถ้าเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยกแต่โตกว่าในหมู่เด็กทุกคนก็มีนํ้าใจ ช่วย

ดูแลกัน แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กกว่าก็มักจะโดนดูถูก โดนกลุ่มไม่ยอมรับ โดนล้อว่าไม่

มีพ่อไม่มีแม่ เด็กที่มาจากครอบครัวสมบูรณ์ก็มีที่ทําร้ายเด็กที่มาจากครอบครัว

แตกแยก โดนรังแกผ่านทางคําพูด โดนเพื่อนลBอว@าเธอก็คงสลิดเหมือนพ@อแม@

ของเธอ มีนิสัยเหมือนแม@เธอ เพราะแม@ไปมีผูBชายคนใหม@” 

“เด็กเหล@าน้ีจะมีปeญหาที่แตกต@างกับเด็กที่มาจากครอบครัวพรBอมหนBา มีปม

ดBอย หลายคนไม@มีความม่ันใจในตนเอง ข้ีนBอยใจเม่ือถูกพูดดBวยน้ำเสียงท่ีแรง 

และดัง บางคนก้าวร้าว ปรับตัวไม่ได้ เด็กที่เคยถูกทําร้ายมาก่อนมักจะเก็บตัว 

หรือทํากับเด็กคนอ่ืนต่ออย่างท่ีตนเคยโดนมา เช่น การใช้คําไม่สุภาพ” 
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จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ข้างต้นน้ีแสดงให้เห็นถึงปัญหาในการเข้าสังคมของเด็กชาติพันธ์ุ

ลาหู่วัย 7-12 ปี ที่มาจากครอบครัวแตกแยก ว่าแท้จริงแล้วการปรับตัวเข้าสังคมของเด็กกลุ่มมนี้ไม่ได้

เป็นเรื่องง่ายสําหรับพวกเขาแต่อย่างใด จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์นั้นเด็กมีความขี้น้อยใจนั่นแสดง

ให้เห็นว่าเด็กเหล่านี้ต้องการความรักความใจใส่จากคนรอบข้าง มีปัญหาในการปรับตัว แสดงกิริยาท่ี

ไม่ดีต่อผู ้อื ่นอย่างท่ีตนเคยเจอมา การตัดสินใจเป็นของพ่อแม่แต่ผลนั้นตกอยู่ที ่ลูก เมื ่อพ่อแม่มี

พฤติกรรมที่ไม่น่าเคารพ ทําให้ลูกถูกเพื่อนมองว่ามีนิสัยเหมือนกับพ่อแม่ เกิดการล้อเลียนจากกลุ่ม

เพื่อนและอาจรุนแรงถึงขั้นโดนรังแก ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลต่อความรู้สึกในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

อย่างแน่นอน แรงกดดันเหล่านี้ส่งผลให้เด็กต้องการจะหนีไปจากสังคมที่ตนอาศัยอยู่เพื่อเป็นการ

แก้ปัญหาให้ตนไม่ต้องทนทุกข์ใจจากการการกระทําของเพื่อนที่มีต่อตนในทางลบ ทั้งการเพิ่มขึ้นของ

เด็กจากครอบครัวแตกแยกก็มีมากขึ้น นั่นเท่ากับเด็กชาติพันธุ์ลาหู่ในครอบครัวแตกแยกที่ต้องประสบ

กับปัญหาการปรับตัวเข้าสังคมก็อาจมีมากข้ึนตามด้วยเช่นกัน 

ในอีกแง่มุมหนึ่ง ผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวถึงการเข้าสังคมของเด็กชาติพันธุ์ลาหู่วัย 7-12 ปี ว่า

การปรับตัวเข้าสังคมและมุมมองต่อการใช้ชีวิตของเด็กนั้นอยู่ที่ตัวบุคคลของแต่ละคน ทั้งน้ีพฤติกรรม

ของพ่อแม่ส่งผลต่อแนวคิดการใช้ชีวิตคู่เมื่อเด็กโตขึ้น บางคนเลียนแบบพฤติกรรมอย่างพ่อแม่เพราะ

เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ทําได้ ในขณะที่บางคนเลือกที่จะไม่ทําตามการคบแล้วแยกทางอย่างพ่อแม่ หรือเม่ือ

เกิดการแยกทางก็เลือกที่จะใช้ชีวิตลําพังในการเป็นผู้ปกครองเลี้ยงเดี่ยว เพราะไม่อยากให้ลูกของตน

ต้องตกอยู่ในสถานะเดียวกับตน ตามการให้ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

  

 

 

 

 

ในทํานองเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวเสริมในประเด็นมุมมองการใช้ชีวิตใน

สังคมของเด็กชาติพันธุ์ลาหู่ที่มาจากครอบครัวพ่อแม่แยกทางกันว่า เด็กบางคนสามารถที่จะยอมรับได้

ว่าตนนั้นมาจากครอบครัวแตกแยก เนื่องจากมองเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน เพราะไม่ใช่เพียง

แค่กับครอบครัวของตนเท่านั้นแต่เกิดกับครอบครัวของเพื่อนด้วยเช่นกัน คือทั้งตนเองและและเพื่อน

น้ันต่างก็มาจากครอบครัวแตกแยก ตามข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีกล่าวว่า 

 

“อยู@ที่ตัวบุคคลของเด็กคนนั้นว@ามีมุมมองทัศนคติเช@นไร บางคนอาจทำตามพ@อ

แม@ดBวยความไม@รูB แต@บางคนอาจไม@ทำตามเพราะไม@อยากใหBลูกของตนตBองมา

อยู@ในสภาพเดียวกับตน สถานะเดียว ความรูBสึกเดียวกับตน บางคนเมื่อโตมา

และตBองแยกทางกับสามีนั้นแมBสามีจะมีใหม@แต@ตนจะไม@มีเพราะเห็นแก@ลูก แมB

ตBองทุกข=ยากลำบากท้ังกายใจก็สูBเพ่ือลูก” 

 



 

37 

 

 

 

 

 

จากการให้ข้อมูลของผู้ให้การสัมภาษณ์ทั้งสองท่านนี้ แสดงให้เห็นว่ามุมมองต่อการดําเนิน

ชีวิตนั้นสามารถกําหนดเส้นทางชีวิตของเด็กชาติพันธุ์ลาหู่ในครอบครัวแตกแยกได้ การต้องเป็นลูกท่ี

ต้องเผชิญกับการแยกทางของพ่อแม่อาจสร้างความเจ็บปวดให้กับเด็กจนเมื่อตนมีครอบครัว ส่งผลให้

ไม่อยากที่จะส่งต่อความรู้สึกเช่นนั้นไปสู่ลูกของตน ทั้งสภาพแวดล้อมที่เด็กอยู่นั้นมีผลต่อการยอมรับ

ความจริงในสภาพครอบครัวของตนได้ เช่น การได้อยู่ร่วมกับเพื่อนที่มาจากครอบครัวพ่อแม่แยกทาง

เหมือนกัน เนื่องจากให้ความรู้สึกว่าตนนั้นไม่ใช่ผู้เดียวที่มีสภาพครอบแตกแยก แต่เพื่อนๆของตนก็อยู่

ในสถานะครอบครัวเดียวกับตน ไม่ได้เป็นคนท่ีแตกต่างและแปลกแยกจากกลุ่มเพ่ือน  

ในส่วนของคริสตจักรกับแนวทางการอภิบาลการเข้าสังคมสําหรับเด็กชาติพันธุ ์ลาหู่ใน

ครอบครัวแตกแยกวัย 7-12 ปี ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งได้เสนอว่า ทางคริสตจักรควรท่ีจะหาแนวทาง

ร่วมกันกับครอบครัวที่เด็กอาศัยอยู่ เพื่อสังเกตและศึกษาพฤติกรรมของเด็กร่วมกัน เพราะเด็กมี

พฤติกรรมที่แสดงออกมาทั้งที่ดีและไม่ดี ทั้งการเข้าหาเด็กเพื่อให้การอภิบาลนั้นจําต้องอาศัยความ

สนิทและคุ้นเคยกับเด็กก่อน ดังคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

 

 

ในทํานองเดียวกันน้ี ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านได้กล่าวเสริมถึงประเด็นแนวทางการอภิบาลการ

เข้าสังคมในเด็กชาติพันธุ์ลาหู่จากครอบครัวแตกแยกวัย 7-12 ปี สําหรับคริสตจักรนั้นควรเริ่มจากช้ัน

เรียนรวีวารศึกษา ในการสร้างความสัมพันธ์และศึกษาดูพฤติกรรมของเด็กว่ามีปฏิกิริยาในการเข้า

สังคมกับเพ่ือนอย่างไร ดังข้อมูลของผู้ให้การสัมภาษณ์ท่ีกล่าวไว้ว่า 

 

“เด็กบางคนบอกว@าไม@เปaนไร เพราะใครใครก็เปaน เพื่อนของตนก็เปaน ยอมรับ

ไดBเมื ่อเห็นเพื ่อนก็เปaน หรืออยู @ในสังคมที ่เด็กและเพื ่อนมาจากครอบครัว

แตกแยกเหมือนกัน จึงรับไดBและรูBสึกปกติ เมื่ออยู@ในหอพัก หอพักมักจะมีเพื่อน

ท่ีเปaนแบบเดียวกัน จึงทำใหBตนรูBสึกไม@แตกต@างแปลกแยก”  

“เด็กทำตามใจตนเอง ทำอย@างที่อยากทำ ไปตามสภาพแวดลBอมของเขา มีที่ดี

ข้ึนและแย@ลง เด็กมีพฤติกรรมต@อตBานพ@อเลี้ยงหรือแม@เลี้ยง คริสตจักรตBองคุยกับ

พ@อแม@ใหBเขBาใจ ปรึกษากันใหBเขBาใจ สังเกตดูพฤติกรรมของเด็กว@าเปaนยังไง มี

ความผิดปกติยังไง เด็กมักจะเป}ดใจกับผูBที่สนิทดBวย ถBาผูBที่ไม@สนิทไปบอกไป

เตือนก็จะไม@ฟeงไม@สนใจ ถBาจะดุจะเตือนเด็กตBองเปaนผูBที่เด็กสนิทดBวย รูBจักกัน

พอสมควรแลBว”  
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ในแง่มุมเดียวกันน้ี ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งได้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องการหาแนวทางการ

อภิบาลที่เป็นประโยชน์ผ่านทางชั้นเรียนรวีวารศึกษาว่า ความเอาใจใส่จากครูรวีประจําชั้นในการเฝ้า

สังเกตพฤติกรรมการเข้ากับเพื่อน ว่าพบเจอปัญหาอย่างไรบ้างนั้นเป็นสิ่งที่ส่งผลดีต่อเด็กผ่านการ

นําเข้าที่ประชุมรวมเพื่อหาทางออกที่เป็นไปได้และดีต่อเด็กร่วมกันได้ต่อไป ซึ่งการประกบรายคน

ระหว่างเด็กกับครูจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างกันได้ ครูรวีสื่อสารกับเด็ก

ได้ว่าครูอยู่เคียงข้างและพร้อมท่ีจะรับฟังในปัญหาทุกด้านท่ีเด็กกําลังเผชิญ เพ่ือท่ีครูจะสามารถเป็นอีก

แรงสนับสนุนหนึ่งผ่านการอธิษฐานเผื่อ ทั้งนี้ก็มีข้อควรระวังของครูรวีด้วยที่จะรู้จักการมีขอบเขตของ

ความสัมพันธ์ระหว่างตนกับเด็ก ในการไม่ทําให้เด็กรู้สึกว่าครูเป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งในครอบครัวของ

เด็ก แต่ครูเป็นผู้รับฟังในความทุกข์ใจของเด็ก เป็นกําลังใจ และเป็นผู้ที่จะอธิษฐานเผื่ออีกแรงหน่ึง 

ตามคําให้การสัมภาษณ์ท่านน้ีท่ีว่า  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

จากการให้คําสัมภาษณ์ของทั้งสามท่านน้ี ได้เปิดแนวทางการอภิบาลสําหรับคริสตจักรโดย

สามารถเริ่มได้จากการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความคุ้นเคยและสนิทสนมกับเด็ก ผ่านทางครอบครัว

ของเด็กที่อาศัยอยู่ด้วยในขณะนั้นและผ่านทางชั้นเรียนรวีวารศึกษา เพื่อเป็นประตูเข้าสู่มุมมองของ

เด็กต่อการแยกทางของพ่อแม่ เพื่อนําไปสู่การการหาแนวทางส่งเสริมให้เด็กสามารถที่จะอยู่ร่วมกับ

ผู้อ่ืนหรือใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข  

“เริ ่มผ่านทางกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ในชั้นเรียนรวี เด็กจะชอบกิจกรรมมาก 

สร้างความคุ้นเคย สร้างสัมพันธ์ สร้างความไว้วางใจ รับฟังปัญหา สังเกต

พฤติกรรม ดูว่าเข้ากับเพ่ือนได้ไหม มีมุมมองต่อชีวิตยังไง เร่ิมจากตรงน้ี” 

 

“ครูรวีประกบเด็กตัวต@อตัว สังเกตเฝ�าดูพฤติกรรมของเด็กว@ามีความผิดปกติใน

การอยู@ร@วมกับเด็กคนอื่นยังไงไหม สรBางสัมพันธ=กับเด็กเพื่อใหBเกิดความสนิท

และนำมาซึ่งการสามารถคุยกันไดBถึงเรื่อง/ปeญหาที่ลึกขึ้น เขBาหาเปaนรายบุคคล 

ถBาเจอเด็กแบบนี้ครูรวีจะปรึกษากันเพ่ือหาทางช@วยเหลือ ดูว@าเด็กตBองการความ

ช@วยเหลือดBานใดบBาง เพื่อนำเขBาที่ประชุมเพื่อหาทางออกร@วมกันที่ดีที่สุด บอก

เด็กใหBรูBว@าสามารถที่จะทักหาครูไดBทุกเมื่อที่ตBองการจะพูดคุยหรือเจอปeญหา

ใดๆ แต@ครูจะไม@เขBาไปเปaนส@วนหนึ ่งหรือเปaนเหมือนสมาชิกคนหนึ ่งของ

ครอบครัวเด็ก แต@เปaนผูBท่ีอยู@เคียงขBาง อธิษฐานเผ่ือ และสนับสนุนเขา”  
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จากข้อมูลของผู้เช่ียวชาญเฉพาะท่ีให้การสัมภาษณ์และได้ให้ข้อมูลในแนวทางการอภิบาลเด็ก

ชาติพันธุ์ลาหู่ด้านการเข้าสังคมช่วงอายุ 7-12 ปี ที่มาจากครอบครัวแตกแยกที่เป็นประโยชน์สําหรับ

คริสตจักร โดยได้ยํ้าเตือนให้เห็นว่าการแยกทางของพ่อแม่นั้นได้สร้างบุคลิกที่ขัดต่อพื้นฐานความรัก

ตามวัยของเด็กที่ควรจะเป็น ทําให้เกิดอุปสรรคในการเข้าสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้ทั้งนั้นเด็กแต่

ละคนมีมุมมองต่อการแยกทางของพ่อแม่ที่แตกต่างกันไป มีทั้งเด็กที่คิดลบและเด็กที่คิดบวก และการ

จะเข้าถึงมุมมองของเด็กได้นั้นจําต้องผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก เด็กไม่ต้องการท่ีจะเป็นผู้แปลกแยก 

แต่ต้องการเป็นที่ยอมรับในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ดังนั้นการจะช่วยแก้ปัญหาการเข้าสังคมของเด็กได้น้ัน

ควรเริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์กับเด็กผ่านครอบครัวของเด็ก และในชั้นเรียนรวีวารศึกษานั้นถือได้

ว่าเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่จะสามารถศึกษาพฤติกรรมและหาแนวทางการอภิบาลที่เหมาะสมต่อเด็กแต่ละ

คนได้อย่างเกิดประโยชน์ต่อไป 

 

4.4 ความต้องการอภิบาลด้านการศึกษา 

จากการสัมภาษณ์ประเด็นเรื่อง แนวทางการอภิบาลสําหรับคริสตจักรด้านการศึกษาสําหรับ

เด็กชาติพันธุ์ลาหู่ที่มาจากครอบครัวแตกแยก อายุ 7-12 ปี พบว่าคริสตจักรกับการอภิบาลเด็กใน

ชุมชนของตนเองน้ันยังมีจุดอ่อนหลายอย่าง ท้ังคริสตจักรเองท่ีมองว่าไม่มีความพร้อมในด้านทุนทรัพย์

และสถานท่ีในการรองรับเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษาเด็กกลุ่มน้ี เมื่อเป็นเช่นนี้ทางออกใน

การอภิบาลของคริสตจักร คือ การส่งเด็กไปอยู่หอพักหรือมูลนิธิที่สามารถรองรับพวกเขาให้ได้รับ

การศึกษาได้ แต่ก่อนจะส่งเด็กไปอยู่หอพักนั้นคริสตจักรควรที่จะพิจารณาถึงความสมัครใจทั้งของเด็ก

และครอบครัวของเด็กเสียก่อน และหลังจากส่งเด็กไปอยู่หอพักหรือมูลนิธิแล้วคริสตจักรก็ควรท่ีจะ

ติดตามความเป็นอยู่ของเด็ก และติดต่อส่ือสารกับเด็กเพ่ือแลกเปล่ียนมุมมองความคิดเห็นต่อกัน  

ผู้ให้สัมภาษณ์คนหน่ึงได้ให้ข้อมูลถึงการท่ีคริสตจักรในชาติพันธ์ุลาหู่น้ันไม่ได้มีการรองรับการ

อภิบาลหรือสนับสนุนเด็กจากครอบครัวแตกแยก ท้ังด้านสถานท่ีสําหรับรองรับเด็กกลุ่มน้ีให้มาพัก

อาศัย และด้านทุนทรัพย์ในการสนับสนุน ดังคํากล่าวท่ีว่า 

 

 

 

 

“โบสถ์ไม่มีกําลังในการอภิบาลเด็กกลุ่มนี้ ทั้งด้านการเงิน และสถานที่ของโบสถ์

ที่ไม่ได้มีพื้นที่ให้เด็กผู้ประสบกับปัญหานี้ได้มาพักอาศัยอยู่ได้ พื้นที่โบสถ์มีความ

จํากัด” 
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ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้ให้ความเห็นว่าการส่งเด็กไปอยู่มูลนิธินั้นเป็นเหมือนการส่งต่อ

ความรับผิดของคริสตจักรไปให้ทางมูลนิธิเป็นผู้รับผิดชอบแทน การให้เด็กไปอยู่มูลนิธินั้นควรเป็น

ความสมัครใจของผู้ปกครองเด็กที่ทําหน้าที่เลี้ยงดูเด็กอยู่ในขณะนั้น คริสตจักรควรท่ีจะไปเยี่ยมเยียน

เพื่อให้การหนุนใจทั้งเด็กและครอบครัว โดยเฉพาะสําหรับครอบครัวในเรื่องการเลี้ยงดูเด็กไม่ให้หลง

หายไปในทางชอบธรรม และคริสตจักรควรหารือกับครอบครัวของเด็กเรื่องการศึกษา ว่าควรหา

ทางออกอย่างไรร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กด้านการได้ได้รับการศึกษาอย่างที่ควร ดังคํากล่าวของ

ผู้ให้สัมภาษณ์ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งได้กล่าวถึงประเด็นเดียวกันไว้ว่า การแนะนําและส่งเด็กไปอยู่

หอพักน้ัน ควรพิจารณาตามแรงกําลังส่งเสียว่าทางครอบครัวของเด็กน้ันมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด 

เด็กควรได้อยู่บ้านกับครอบครัวและศึกษาเล่าเรียนไปในเวลาเดียวกัน ในกรณีท่ีครอบครัวสามารถให้

การสนับสนุนได้ ทั้งนี้มีทางเลือกให้เด็กสามารถที่จะไปอยู่หอพักได้ในกรณีท่ีครอบครัวไม่สามารถส่ง

เสียหรือสนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาได้ ตามคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ดังน้ี  

 

 

  

นอกจากนั้น ยังมีผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งที่กล่าวถึงประเด็นที่เสริมกันเกี่ยวกับการให้เด็ก

ชาติพันธ์ุลาหู่จากครอบครัวแตกแยกไปอยู่ในหอพักว่า ควรพิจารณาตามพื้นฐานครอบครอบครัวของ

เด็ก สามารถพาเด็กไปอยู่มูลนิธิได้ในกรณีที่ครอบครัวไม่สามารถส่งเสียเด็กให้ได้เรียนหนังสือ แต่ถ้า

ครอบครัวมีกําลังมากพอก็ดีกว่าที่เด็กจะได้อยู่กับครอบครัวแล้วเรียน รวมไปถึงการให้คําแนะนําหรือ

การอภิบาลที่เป็นประโยชน์จากผู้ใกล้ชิดที่รวมถึงถึงคริสตจักรต่อเด็กก่อนที่จะนําเด็กไปฝากมูลนิธิหรือ

หอพักน้ันถือเป็นส่ิงสําคัญอย่างย่ิง ตามคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ว่า 

 

“ดูตามความเหมาะสมว่าพื้นฐานครอบครัวเป็นเช่นไร ถ้าครอบครัวสามารถ

เล้ียงดูเด็กได้ ส่งเรียนได้ก็ให้อยู่กับครอบครัว ถ้าลําบากมากก็ส่งไปอยู่หอพัก”  

 

 

 

“ปeดความรับผิดชอบไปใหBมูลนิธิ ใหBหอพัก ยังไงก็ตBองดูความสมัครใจของ

ผู BปกครองดBวยว@าเต็มใจใหBไปหอพักไหม ถBาไปก็ใหBไปถBาไม@ไปก็อภิบาลท่ี

คริสตจักร คริสตจักรน@าจะไปเย่ียมบBาน หนุนใจ ใหBคำแนะนำผูBปกครองของเด็ก  

ถBาไม@อยากใหBเด็กหลงทาง เดินผิดทางก็ตBองคุยกับพ@อแม@ อยากใหBเรียนหนังสือ

ไหม มีกำลังส@งไหม ถBาไม@มีกำลังก็จะหาหอหาท่ีไปใหB บางทีพอมีสามีภรรยาใหม@

ก็ลืมสนใจลูก”  
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จากข้อมูลของผู้เช่ียวชาญทั้งส่ีท่านนี้ได้บ่งชี้ให้เห็นว่าเนื่องจากคริสตจักรไม่ได้มีการรองรับ

การอภิบาลด้านการศึกษาของเด็กชาติพันธุ์ลาหู่ในครอบครัวแตกแยก ดังนั้นจึงอภิบาลโดยการส่งเด็ก

ไปอยู่หอพักหรือมูลนิธิเพื่อรับการศึกษา ทั้งน้ีก่อนจะให้เด็กไปอยู่หอพักหรือมูลนิธินั้นทางคริสตจักร

ควรทําการพิจารณาพื้นฐานของครอบครัวที่เด็กอาศัยอยู่ว่าประสงค์ให้เด็กไปหรือไม่ ครอบครัว

สามารถส่งเสริมการศึกษาของเด็กได้หรือไม่ รวมถึงการอภิบาลสภาพจิตใจเด็กก่อนจะส่งเด็กไปศึกษา

ไกลจากบ้าน 

ในประเด็นใกล้เคียงกันนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้ให้ความเห็นว่า คริสตจักรควรมีการติดตาม

สารทุกข์สุขดิบของเด็กหลังจากที่เด็กไปอยู่หอพักแล้ว โดยเฉพาะเด็กในครอบครัวพ่อแม่แยกทางท่ี

บุคคลในครอบครัวไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก ผ่านการโทรไปพูดคุยผ่านหอพักที่เด็กได้ไปอาศัยอยู่ 

เพ่ือไม่ให้เด็กน้อยเน้ือต่ําใจเม่ือเพ่ือนมีพ่อแม่โทรมาหาแต่ตนไม่มี ดังคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

  

 

ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนได้กล่าวคําแนะนําถึงคริสตจักรในเรื่องเดียวกันว่า เป็นการดีที่ผู ้นํา

คริสตจักรอภิบาลเด็กผ่านการให้ความใส่ใจต่อความจําเป็นของเด็กในการได้รับการศึกษา ใช้พระคํา

ของพระเจ้ากลั่นกรองเป็นคําพูดในการเยียวยาสภาพจิตใจของเด็กชาติพันธุ์ลาหู่ในครอบครัวแตกแยก 

ดังความเห็นของผู้ให้การสัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

  

 

 

 

“ในหมู่บ้านเด็กจะอยู่กับคนแก่ปู่ย่าตายาย พวกท่านก็ดูแลไม่ไหว มีปัญหาทาง

สุขภาพ ทางการเงิน เด็กไม่ได้รับการศึกษา จึงถูกส่งมาท่ีมูลนิธิ แต่ถ้าที่บ้านมี

ฐานะที่พร้อมก็จะดีกว่าถ้าให้อยู่ที่บ้าน คนที่ช่วยเด็กได้ คือคนที่อยู่ใกล้กับเด็ก 

พ่อแม่พี่น้อง ศิษยาภิบาลในหมู่บ้าน ก่อนที่จะมาอยู่ในมูลนิธิ ถ้าไม่มีผู้ดูแลให้

คําแนะนําท่ีดีพอเด็กเส่ียงท่ีจะกลายเป็นเด็กมีปัญหา” 

 

“ผูBท่ีเปaนผูBนำคริสตจักร กรรมการ ช@วยเหลือตามความตBองการความจำเปaนของ

เด็ก ติดตามเด็ก ใหBการช@วยเหลือในดBานการศึกษา พูดหนุนใจ ชักจูงไม@ใหB

หายไปจากทางโบสถ= สอนพระคำของพระเจBา ใหBคำแนะนำ ชี้นำใหBไดBไปอยู@

บBานเด็กยากไรB สนับสนุนการศึกษา ติดต@อผูBท่ีสามารถช@วยเหลือไดB” 

 

“ส่งไปหอ พ่อแม่ไม่โทรหา รู้สึกเปรียบเทียบกับคนที่พ่อแม่โทรหา คริสตจักร

ควรโทรหา ติดตาม ถามไถ่เด็กว่าการไปอยู่หอเป็นยังไงบ้าง”  

 

 

 



 

42 

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งได้กล่าวคําแนะนําเพิ่มเติมต่อคริสตจักรในการให้

คริสตจักรทําหน้าท่ีเป็นสื่อกลางระหว่างเด็กกับครอบรัวของเด็กและระหว่างหอพักที่เด็กไปอยู่ เพื่อจะ

ได้ไปโรงเรียนนั้นว่าทางคริสตจักรควรมีกลุ่มอภิบาลโดยเฉพาะในการติดตามครอบครัวของเด็กจาก

ครอบครัวแตกแยกว่า ครอบครัวของเด็กนั้นมีความปลอดภัยสําหรับเด็กหรือมีความเสี่ยงต่อเด็กที่จะ

ได้รับอันตรายทั้งทางกายและใจหรือไม่อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าเด็กสามารถ

กลับมาอยู่กับครอบครัวได้หรือไม่ หลังกลับจากการไปอยู่มูลนิธิ ดังความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีว่า  

  

 

 

 

 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหน่ึงได้แบ่งปันถึงแนวทางการอภิบาลสําหรับคริสตจักรเพ่ิมเติมว่า ก่อนท่ี

จะเริ่มทําพันธกิจการอภิบาลเด็กจากครอบครัวแตกในชาติพันธุ์ลาหู่ซึ่งเป็นชุมชนของคริสตจักรเอง 

เริ่มแรกจําต้องสร้างจากความสัมพันธ์ระหว่างคริสตจักรกับเด็กในครอบครัวแตกแยก เพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจระหว่างกัน และเน่ืองจากคริสตจักรไม่สามารถตอบสนองสนองต่อความต้องการอภิบาลเด็กกลุ่ม

นี้ได้ด้วยกําลังของตน ดังนั้นจึงควรหาแนวทางการอภิบาลที่เป็นไปได้จากหลากหลายหน่วยงาน

วิชาชีพ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมกับเด็กและเป็นไปได้มากที่สุดในการอภิบาล คริสตจักรควรเริ่มต้น

จากการเป็นฝ่ายที่เริ่มลงมือทําสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในคริสตจักรของตน ตามคํากล่าวแนะนําของผู้ให้

สัมภาษณ์ไว้ว่า 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“ให้นึกถึงว่าก่อนที่เราจะตอบสนองต่อพันธกิจนั้นเราจะมีอะไรที่เราเชื่อมกับ

กลุ่มนี้ได้ก่อน แล้วสร้างความเข้าใจ แม้กระทั่งการที่ไปถามผู้เชี่ยวชาญก็เป็น

เหมือนการสร้างความเข้าใจว่าสถานการณ์เป็นยังไง เกิดความเข้าใจในหลาย ๆ 

ส่วน ถ้าอย่างง้ันแล้วเราจะมีแนวทางตอบสนองอะไรได้บ้างในคริสตจักร หาทาง

เชื่อมหน่วยงงานองค์กรจากหลายมุมจากหลายทางช่วยเหลือจากหลายวิชาชีพ

จากคริสตจักร ให้การช่วยเหลือส่วนหนึ่งแต่ว่าคริสตจักรอาจโอบอุ้มเรื่องนี้ได้ไม่

ทั้งหมด มีองค์กรหรือภาคส่วนไหนที่เข้ามาช่วย ที่ทําให้คริสตจักรสามารถทําใน

ส่วนของคริสตจักรได้และองค์กรสามารถทําในความถนัดของเขาด้วย อาจเป็น

การตอบสนองท่ีดี”  

 

“คริสตจักรน@าจะสรBางจิตอาสาในการเขBาหาชุมชนใหBความรูB ไปดูใหBแน@ใจว@า

ครอบครัวของเด็กที่ไปอยู@มูลนิธิหอพักนั้นสามารถกลับไปอยู@กับครอบครัวไดB

ไหม สภาพแวดลBอมในครอบครัวเอื ้ออำนวยต@อเด็กไหม หรือเสี ่ยงต@อเด็ก 

ครอบครัวมีการยุ @งเก ี ่ยวกับสิ ่งเสพติดไหม อันตรายต@อเด ็กไหม สรBาง

ความสัมพันธ= คุยกันกับครอบครัวเด็กและเด็ก”  
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จากข้อมูลของผู้ให้การสัมภาษณ์ทั้งส่ีคน ได้แสดงให้เห็นแนวทางการอภิบาลด้านการศึกษา

สําหรับเด็กชาติพันธ์ุลาหู่ท่ีมาจากครอบครัวแตกแยกในวัย 7-12 ปีว่า คริสตจักรควรเร่ิมจากการเข้าไป

ใช้เวลากับเด็ก ทําหน้าที่เสมือนเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งให้แก่เด็ก(ครอบครัวในพระคริสต์) 

เพราะเพียงแค่เด็กได้รับการศึกษาที่ดีนั้นไม่เพียงพอต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของเด็ก ดังคํากล่าว

ของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งที่ว่า “การศึกษาช่วยให้เด็กมีชีวิตที่ดีได้ แต่ถึงแม้จะให้คําแนะนําการศึกษา

ที่ดีกับเด็ก แต่ก็มีโอกาสที่เด็กจะตามเพื่อนที่โรงเรียนและเลียนแบบพฤติกรรม มีแฟน ท้อง ไม่อยาก

เรียนต่อ ออกจากหอพัก มูลนิธิไป และทางมูลนิธิไม่ค่อยได้ติดตามต่อกับเด็กท่ีมีครอบครัวไปแล้ว แต่ก็

มีบ้างที ่เด็กบางคนจะกลับมา” ดังนั ้นการอยู ่เคียงข้างเด็กและหนุนใจเด็กในฐานะคริสตจักรท่ี

ดําเนินการร่วมกับครอบครัวและมูลนิธิที ่เด็กไปอยู่นั ้นจําเป็นอย่างยิ่ง หาแนวทางที่เด็กจะได้รับ

การศึกษาที่เหมาะสมกับเด็ก เมื่อคริสตจักรไม่มีกําลังมากพอในการทําพันธกิจกับเด็กในครอบครัว

แตกแยกในด้านการให้การศึกษา ดังนั้นทางคริสตจักรควรดิ้นรนผ่านการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน

อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อหาแนวทางร่วมกันต่อไปทั้งคริสตจักร ตัวเด็ก ครอบครัวของเด็ก และหน่วยงาน

หรือองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องร่วมกัน   

 

4.5 ความต้องการการอภิบาลด้านจิตวิญญาณ 

จากการสัมภาษณ์พบว่าในคริสตจักรชาติพันธุ ์ลาหู่นั ้นยังไม่แลเห็นความสําคัญของการ

อภิบาลด้านจิตวิญญาณต่อเด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยกเท่าใดนัก คริสตจักรจําต้องได้รับการ

สนับสนุนส่งเสริมผ่านทางการพูดถึงเรื่องการอภิบาลด้านจิตวิญญาณและด้านอื่น ๆ ของเด็กชาติพันธ์ุ

ลาหู ่ที ่มาจากครอบครัวแตกแยกซํ ้าๆ จากสมาชิกคริสตจักร เพื ่อให้คริสตจักรตระหนักรู ้และ

ดําเนินการหาแนวทางการอภิบาลท่ีเหมาะสมต่อเด็กกลุ่มน้ีต่อไป  

ผู้ให้สัมภาษณ์คนแรกได้กล่าวถึงคริสตจักรกับการอภิบาลเด็กชาติพันธุ์ลาหู่ในครอบครัว

แตกแยกว่า พันธกิจนี้ยังไม่ได้ถูกยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในพันธกิจของคริสตจักร เนื่องจากส่วนมากแล้ว

โดยทั่วไปนั้นคริสตจักรชาติพันธุ์ลาหู่มักจะเน้นการทําพันธกิจการนมัสการและพันธกิจการประกาศ

เป็นหลัก คริสตจักรยังมีความจํากัดในด้านต่าง ๆ อีกมากที่เป็นอุปสรรคต่อการให้เกิดพันธกิจการ

อภิบาลเด็กในคริสตจักร ดังนั้นเมื่อมีหอพักที่สามารถให้การอภิบาลเด็กเหล่านี้ได้ดีมากกว่า ทาง

คริสตจักรจึงเลือกที่จะให้เด็กจากครอบครัวแตกแยกไปอยู่กับทางหอพักเพื่อรับการอภิบาล ดังคํา

กล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านน้ีว่า  
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ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหน่ึงได้กล่าวเสริมในประเด็นเดียวกันเก่ียวกับการท่ีคริสตจักรชาติพันธ์ุลา

หู่จําต้องได้รับการกระตุ้น เพื่อให้มองเห็นความจําเป็นในการยื่นมือเข้าไปอภิบาลเด็กชาติพันธุ์ลาหู่

ท่ีมาจากครอบครอบแตกแยก ดังคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านน้ีท่ีได้กล่าวว่า 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวเสริมในประเด็นเดียวกันว่า คริสตจักรควรแล

เห็นความจําเป็นในการอภิบาลเด็กในครอบครัวแตกแยก และเด็กที่ต้องการการอภิบาลในด้านอื่น ๆ 

ให้ค่าต่อการอภิบาลเด็กให้อยู่ในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อเด็กจะไม่หลงหายไปและเป็นกําลังใน

การขับเคล่ือนคริสตจักรต่อไปในอนาคต ดังข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีว่า  

 

 

 

 

 

 

“คริสตจักรลาหู่ยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับพันธกิจการอภิบาลเด็กมากพอใน

ปัจจุบัน ปัญหาต่าง ๆ ที่เด็กในคริสตจักรเผชิญน้ันไม่ได้อยู่ในพันธกิจหนึ่งของ

คริสตจักรที่ยกมาคํานึงและหาทางแก้ไข การทําให้คริสตจักรตระหนักและเห็น

ความสําคัญของการอภิบาลเด็กท่ีมาจากครอบครัวแตกแยกน้ันจําเป็นต้องได้รับ

การกระตุ้น” 

 

 

“อย่างแรกเลยคือคริสตจักรควรตระหนักในการให้ความสําคัญต่อการอภิบาล

เด็กมากข้ึน เม่ือคริสตจักรมักจะพูดว่าเด็กในวันน้ีคืออนาคตของคริสตจักรในวัน

หน้า ก็ควรสนับสนุน เลี้ยงดูฟูมฟักเด็ก ๆ ในคริสตจักรในเติบโตอยู่ในทางของ

พระเจ้าและพร้อมที่จะรับช่วงต่อในการนําคริสตจักรให้ก้าวเดินต่อไปได้ใน

อนาคต” 

 

“ส่วนมากแล้วตามคริสตจักรลาหู ่นั ้นไม่มีพันธกิจการอภิบาลเด็กกลุ ่มน้ี 

ส่วนมากจะเน้นพันธกิจประกาศกับพันธกิจการนมัสการ ผู้นําคริสตจักร ศิษยาภิ

บาล คณะกรรมการ ธรรมกิจ ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เท่าที่ควร ระบบ

การบริหารคริสตจักรยังมีจุดอ่อนเยอะ ศิยาภิยาบลาในคริสตจักรหลายแห่ง

ไม่ได้จบจากพระคริสต์ธรรมหรือสถาบันการศึกษา อาจผ่านจากการอบรมระยะ

สั้นเท่านั ้น(3เดือน 6เดือน) บางคริสตจักรถ้าอ่านออกเขียนได้ภาษาลาหู่ก็

สามารถเป็นศิษยาภิบาลได้ ศิษยาภิบาลไม่มีวาระการทํางาน จากความจํากัด

ด้านต่าง ๆ ของคริสตจักรลาหู่นั้นการส่งเด็กไปหอพักจึงเป็นทางออกที่ดีต่อเด็ก

มากกว่า” 
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ทั้งนี้ ยังมีผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งได้กล่าวเสริมในประเด็นเรื่องการสนับสนุนให้คริสตจักร

ได้เห็นถึงความจําเป็นในการอภิบาลเด็กชาติพันธุ์ลาหู่ช่วงอายุ 7-12 ปี จากครอบครัวแตกแยก ผ่าน

การถูกพูดถึงเร่ืองน้ีอย่างแพร่หลายในชุมชน ให้การพูดถูกพูดถึงและสถานการณ์ครอบครัวแตกแยกใน

ชุมชนที่เพิ่มมากขึ้นช่วยตอกยํ้าให้คริสตจักรเห็นถึงความสําคัญในการริเริ ่มพันธกิจการอภิบาลน้ี 

เพราะด้วยในธรรมชาติของความเป็นวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ลาหู่นั้นอาจไม่ได้ให้ความสําคัญกับเด็ก

เท่ากับผู้ใหญ่ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องส่งเสริมให้คริสตจักรเข้าใจว่าเด็กนั้นมีความสําคัญไม่ต่างจากผู้ใหญ่ 

โดยการตระหนักว่าเด็กในวัย 7-12 ปีน้ีมีความสามารถในการทําอะไรได้บ้างด้วยตนเอง และคริสตจักร

สามารถเข้าไปมีส่วนได้อย่างไรบ้าง มีความต้องการด้านไหนเป็นพิเศษ มีความละเอียดอ่อนในเรื่อง

ใดบ้าง และมีสิ่งใดบ้างที่เด็กจําเป็นอย่างมากต่อการดําเนินชีวิตที่ขาดไปแล้วส่งผลเสียต่อเด็กไม่ทางใด

ก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอน คริสตจักรสามารถที่จะสร้างกลุ่มอภิบาลเด็กขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการการอภิบาลของเด็กในชุมชน เพราะแม้ว่า ณ ตอนนี้คริสตจักรอาจมองว่าตนไม่มีความพร้อม

ในด้านต่าง ๆ จึงไม่สามารถทําการอภิบาลได้ด้วยตนเอง และอาจส่งเด็กไปหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็

ตาม แต่สุดท้ายแล้วผู้ที่มีบทบาทและมีอิทธิพลในการอภิบาลเด็กมากที่สุดก็คือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็ก

อย่าง คริสตจักร สมาชิกในครอบครัวของเด็ก และเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็ก ดังคํากล่าวของผู้ให้การ

สัมภาษณ์ท่านน้ีว่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

“เมื่อพูดถึงความสําคัญของคนกลุ่มเฉพาะ เมื่อเราค่อย ๆ พูดถึงมันมากข้ึน 

ค่อย ๆ สร้างความตระหนักรู้มากขึ้น บวกกับประสบการณ์ที่คนกําลังมีในเวลา

ของมันมันก็อาจเกิดขึ้นได้พันธกิจแบบนี้ การให้การสนับสนุน เพราะว่าจริง ๆ 

ในเร่ืองของเด็กท่ีมาจากครอบครัวพ่อแม่แยกทางกันมีเยอะมากข้ึน เยอะมากใน

สังคม ถ้าเราสามารถเพิ่มความตระหนักรู้คน ให้คนเริ่มพูดถึงมัน พอคนเริ่มพูด

มันมากขึ้นคนก็จะเริ่มได้ยินมันมากขึ้น คนก็จะเริ่มเห็นความสําคัญมากขึ้น ให้

คริสตจักรตระหนักรู้มากขึ้นว่าเด็กก็มีความสําคัญไม่แพ้กับผู้ใหญ่ และจริง ๆ 

แล้วประเด็นปัญหาอาจไม่ได้อยู่แค่ว่าเขาแบบมองไม่เห็นความสําคัญของกลุ่ม

เด็กมีความท้าทายในครอบครัว แต่ว่าโดยท่ัว ๆ ไป แล้วมันเป็นวัฒนธรรมท่ีอาจ

ไม่ได้ให้คุณค่ากับเด็กมันก็เลยทําให้มองไม่เห็นว่ากลุ่มเด็กกลุ่มนี้มีความต้องการ

อะไร เราก็อาจคิดถึงที่ว่าเด็กในช่วงอายุนี้ว่าหน้าที่บทบาทของเขาน่าจะทํา

อะไรสําเร็จและก็จากมุมมองของคริสตจักรสามารถให้อะไรได้บ้าง แล้วก็ถ้าขาด

ไปอาจเกิดอันตรายอะไร มีความต้องการด้านไหนเป็นพิเศษ มีความเปราะบาง 
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จากคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งส่ีคนนี้ ทําให้เห็นความจริงว่าในคริสตจักรชาติพันธุ์ลาหู่น้ัน

มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ควรต้องได้รับการกระตุ้นให้ตระหนักในความสําคัญของการอภิบาลเด็กใน

คริสตจักรของตนที่มาจากครอบครัวแตกแยกด้านการอภิบาลจิตวิญญาณของเด็ก จากเดิมท่ีทาง

คริสตจักรแทบจะไม่มีการยื่นมือเข้าไปเยียวยาเด็กกลุ่มน้ีเท่าไร แต่จําเป็นอย่างยิ่งแล้วที่เด็กกลุ่มน้ีควร

ถูกมองเห็นและช่วยเหลือโดยคริสตจักรมากขึ้น อาจไม่ใช่เพียงแค่เด็กกลุ่มนี้ที่คริสตจักรได้ละเลย

ความสําคัญไป แต่ความสําคัญของเหล่าเด็กในคริสตจักรนั้นมีไม่มากพอที่จะเทียบกับความสําคัญของ

ผู้ใหญ่ในคริสตจักร เด็กไม่ได้รับการปฏิบัติที่เสมอผู้ใหญ่ ส่งผลให้ปัญหาของเด็กถูกกลืนหายไปพร้อม

กับความสําคัญของเด็กที่แทบจะไม่มี ทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่า ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าการส่งเด็กออกไปให้

ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลแต่ไม่ได้ผลเท่าที่ควร เพราะเด็กไม่ได้รับการอภิบาลท่ี

ถูกต้องด้วยความใส่ใจตั้งแต่หน่วยครอบครัวของเด็ก และคริสตจักรที่เด็กสังกัดอยู่ซึ่งเป็นอีกครอบครัว

สําคัญท่ีเด็กควรได้รับการเอาใจใส่ 

ในแง่มุมต่อมา ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงการอภิบาลด้านจิตวิญญาณของเด็กชาติพันธ์ุ

ลาหู่วัย 7-12 ปี ในครอบครัวแตกแยกว่า ควรสนับสนุนการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของเด็กผ่านการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ในคริสตจักร โดยเฉพาะในชั้นเรียนรวีวารศึกษา โดยมีคําสอนเพื่อเสริมสร้างชีวิตจิต

วิญญาณท่ีเหมาะสมกับเด็กแต่ละวัยไว้ในกิจกรรมท่ีเด็กเข้าร่วมด้วย ดังคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีว่า 

ด้านไหนเป็นพิเศษ สําหรับคริสตจักรนั้นการตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือ

เด็กที่มาจากครอบครัวพ่อแม่แยกทางกัน การตระหนักถึงความสําคัญก็เป็นส่ิง

สําคัญสําหรับคริสตจักรที่ต้องการ ถ้าเราสามารถช่วยส่งเสริมให้คริสตจักรเห็น

ความสําคัญมากขึ้น จากจุดที่เริ่มมีความตระหนักรู้ ถ้าคริสตจักรเริ่มมีความ

ตระหนักรู้ก็อาจคิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นว่า เราน่าจะให้การสนับสนุนได้จากฝ่าย 

ของคริสตจักร แต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าคริสตจักรยังไม่เห็นถึงความสําคัญว่า

คริสตจักรจะสามารถทําอะไรได้หรือว่าคริสตจักรอาจมองตัวเองว่าคริสตจักรยัง

ไม่มีทรัพยากรในการดูแล หรือว่ายังไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้เพียงพอก็เลย

ต้องพึ่งหน่วยงานองค์กรจากข้างนอก ถ้าให้เด็กมาหาผู ้ให้คําปรึกษา ผู้ให้

คําปรึกษามันเป็นแค่ขาเดียวของปีรามิกสี่เหลี่ยม แต่ว่าส่วนอื่น ๆ ของฐาน

สี่เหลี่ยมก็อาจต้องการความช่วยเหลืออยู่ เช่น คริสตจักร ญาติพี่น้อง คนที่เป็น

เพื่อนฝูง คนที่เป็นครอบครัวขยาย อะไรแบบนี้ที่จะสามารถช่วยหรือว่าการ

สนับสนุนจากกลุ่มต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่มืออาชีพ เช่น กลุ่มให้การช่วยเหลือเด็ก” 
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โดยมีผู ้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวเสริมในประเด็นการสอนพระคําของพระเจ้าว่า 

คริสตจักรควรให้คุณค่าต่อการสอนพระคําของพระเจ้าผ่านการจัดกลุ่มให้เด็กได้เรียนรู้ตามช่วงวัยของ

ตน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ การปลูกฝังพระคําของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งจําเป็นอย่าง

ย่ิงต่อการเติบในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเด็ก ตามคํากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ว่า 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนได้กล่าวถึงการเป็นกายเดียวกันในพระคริสต์ว่า คริสตจักรในฐานะ

ครอบครัวใหญ่ของเด็กที่มีอิทธิพลในการส่งเสริมชีวิตฝ่ายวิญญาณนั้น การประพฤติตัวของผู้ที่มีศักด์ิ

เป็นผู้ใหญ่ในคริสตจักรนั้นมีความหมายต่อการกระทําตามของเด็กในคริสตจักร ซึ่งรวมถึงเด็กจาก

ครอบครัวแตกแยกในคริสตจักร เพราะเพียงแค่คําสอนชี้แนะนั้นไม่สามารถเกิดผลต่อการเจริญเติบโต

ทางจิตวิญญาณของเด็กได้ ควรควบคู่ไปด้วยกันท้ังคําสอนการกระทํา ตามข้อมูลกล่าวไว้ว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งได้กล่าวสนับสนุนในประเด็นการสร้างแนวทางการอภิบาลสําหรับ

คริสตจักรเพื่อให้เกิดผลในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเด็กจากครอบครัวแตกแยกว่า บุคคลอันเป็นผู้อภิบาล

เด็กชาติพันธุ์ลาหู่จากครอบครัวแตกแยกในคริสตจักรนั้น ควรมีคุณลักษณะที่เป็นมิตร เป็นผู้ท่ีมีใจ

“จัดกิจกรรมใหBเด็ก เด็กชอบกิจกรรม สอดแทรกคำสอนคำหนุนใจในการเรียน

รวี หรือในกิจกรรมท่ีจัด”  

 

“การศึกษาพระวจนะคําของพระเจ้าน้ันเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ชีวิตฝ่ายจิต

วิญญาณเติบโต ด้วยเหตุนี้ทางคริสตจักรจึงควรให้ความสําคัญในการเรียนพระ

วจนะคําของพระเจ้า โดยการเรียนจะแบ่งตามชั้นเรียนเพื่อให้น้อง ๆ สามารถ

เรียนรู้และมีพ้ืนฐานของพระคัมภีร์ตามลําดับอย่างเป็นระบบ” 

 

 

“คริสตจักรเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ ่ง ครอบครัวในพระคริสต์ เม่ือ

คริสตจักรเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของเด็กด้วย การประปฏิบัติตัวของผู้ใหญ่เองก็มี

ความสําคัญ ต่อการเลียนแบบการดําเนินชีวิตของเด็ก รวมถึงการพัฒนาการ

เติบโตด้านจิตวิญญาณที่เด็กจะได้รับ จากการส่งต่อจากการถูกสอนในชั้นเรียน

รวีหรือค่ายหรืออะไรก็ตามที่โบสถ์จัดให้และจากการดูแบบอย่างของผู้ใหญ่ใน

คริสตจักรนี่แหละ แต่เดี๋ยวนี้นะคําสอนมันไม่มีนํ้าหนักเท่าการเป็นแบบอย่าง

แล้ว พูดสอนเก่งแต่ไม่ทําก็ไม่มีประโยชน์ เด็กมันรู้นะ เห็นเด็กไม่พูดแต่เด็กมันดู

ตลอด” 
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เมตตาปราณี มีความอดทน และมีใจรักในการทําเพื่อจะเกิดผลดีต่อผู้อื่นอย่างพระเยซูคริสต์ เน่ืองจาก

การทํางานกับเด็กนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายดายนัก จําต้องมีความตั้งใจจริงอย่างสุดซึ้ง ดังข้อมูลของผู้ให้

สัมภาษณ์ท่ีว่า 

 

 

 

 

 

จากคําเสนอของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อการอภิบาลเด็กชาติพันธ์ุลาหู่จากครอบครัวแตกแยกในด้าน

ชีวิตฝ่ายวิญญาณสําหรับคริสตจักร คือ การให้เด็กได้สัมผัสและซึมซับพระคําของพระเจ้าผ่านทาง

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้ร่วมในโบสถ์ และการทํากิจกรรมหรือศึกษาพระคําของพระเจ้าสําหรับเด็กนั้นถูก

จัดให้ศึกษาร่วมกันในกลุ่มวัยเดียวกันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกิดผลมากที่สุด ทั้งให้เด็กได้เรียนรู้แนว

ทางการประพฤติตัวที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณผ่านทางแบบอย่างที่สร้างสรรค์ของ

ผู้ใหญ่ในคริสตจักร รวมไปถึงการได้รับความรักผ่านการใส่ใจในการอภิบาลจากผู้อภิบาลในคริสตจักร

ท่ีมีใจรักในการอภิบาลเด็กจากครอบครัวแตกแยกอย่างแท้จริง ตามอย่างขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า 

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิจัยในบทนี้เกี่ยวกับแนวทางสําหรับ

คริสตจักรในทางการอภิบาลเด็กจากครอบครัวแตกแยกวัย 7-12 ปี กรณีศึกษาจากการสัมภาษณ์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์และทํางานกับเด็กชาติพันธุ์ลาหู่เป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี

โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แล้วนําข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์ ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ถึงเวลาอย่างย่ิงแล้วท่ีคริสตจักรในชาติพันธุ์ลาหู่ควรหันมาให้ความสําคัญต่อการ

อภิบาลเด็กจากครอบครัวแตกแยกอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะในด้านด้านครอบครัว ด้านอารมณ์ ด้านการ

เข้าสังคม ด้านการศึกษา และด้านจิตวิญญาณ แนวทางการอภิบาลสําหรับคริสตจักรต่อเด็กชาติพันธ์ุ

ลาหู่วัย 7-12 ปี จากครอบครัวแตกแยกที่ดีที่สุด คือ การที่คริสตจักรมองเห็นและยอมรับจุดอ่อนของ

ตนเองในการเป็นผู้อภิบาล และเริ ่มลงมือที่จะวางแผนและทําการอภิบาลเด็กชาติพันธุ์ลาหู่จาก

ครอบครัวแตกแยก ซึ่งเป็นเด็กในครอบครัวของคริสตจักรเอง ถ้าไม่เริ่มลงมือใส่ใจเด็กเหล่านี้ในวันน้ี 

วงจรปัญหาในการเกิดครอบครัวแตกแยกในชุมชนหรือในสังคมของชาติพันธุ์ลาหู่ก็ยังคงดําเนินต่อไป

ด้วยจํานวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจํานวนเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องด้วยเช่นกัน ส่วนแนวทางที่คริสตจักรสามารถตอบสนองต่อความต้องการการอภิบาลของเด็ก

ชาติพันธ์ุลาหู่ในช่วงอายุ 7-12 ปี ในด้านต่าง ๆ น้ัน จะปรากฏในบทถัดไป 

“ท@าทีของผูBใหBการอภิบาลในคริสตจักรควรเปaนคนที่มีจิตใจเมตตา เห็นอกเห็น

ใจผูBอื่น มีความรักอย@างองค=พระเยซูคริสต=และพรBอมที่จะส@งต@อใหBแก@ผูBอื่นเสมอ 

คิดเผื่อผูBอื่น ไม@เห็นแก@ตัว ใจเย็น ถBาใจรBอนก็ทำงานกับเด็กยาก ไม@อดทนก็ทำ

ไม@ไดB”  
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้ทําการศึกษาแนวทางการอภิบาลเด็กจาก

ครอบครัวแตกแยกในคริสตจักรชาติพันธุ์ลาหู่ ในช่วงอายุ 7-12 ปี กรณีศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณ์การทํางานกับเด็กชาติพันธุ์ลาหู่มากกว่า 5 ปีขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ของการค้นคว้า

อิสระ คือ เพื่อศึกษาแนวทางการอภิบาลเด็กจากครอบครัวแตกแยกในคริสตจักรชาติพันธ์ลาหู่ มีข้อ

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังน้ี  

5.1 สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยโดยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ี มีโจทย์วิจัย คือ ต้องการทราบถึงแนว

ทางการอภิบาลท่ีเหมาะสมต่อเด็กจากครอบครัวแตกแยกในคริสตจักรชาติพันธ์ลาหู่ และคาดหวังท่ีจะ

ได้ประโยชน์จากการวิจัย ดังน้ี   

1. ได้ทราบถึงแนวทางการอภิบาลเด็กชาติพันธ์ลาหู่ท่ีมาจากครอบครัวแตกแยกอายุท่ีมีอายุ 
7-12 ปี  

2. เป็นแนวทางการอภิบาลเด็กชาติพันธ์ลาหู่จากครอบครัวแตกแยก สําหรับคริสตจักรท่ี
เก่ียวข้องในการนําไปปรับใช้ให้เกิดผลได้ 

 

โดยผลการวิเคราะห์สรุปได้ 5 ด้านดังน้ี  

 5.1.1 ความต้องการด้านครอบครัว 

 5.1.2 ความต้องการด้านอารมณ์ 

 5.1.3  ความต้องการด้านการเข้าสังคม 

 5.1.4 ความต้องการด้านการศึกษา 

 5.1.5 ความต้องการด้านจิตวิญญาณ 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

5.2.1 ความต้องการด้านครอบครัว 

ความต้องการการอภิบาลด้านครอบครัวของเด็กวัย 7-12 ปี ซึ่งเป็นแนวทางการอภิบาล

สําหรับคริสตจักรชาติพันธุ์ลาหู่ ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่า ครอบครัวของเด็กมี

ความสําคัญที่เป็นดั่งสะพานการเข้าช่วยเหลือสู่ตัวของเด็กจากครอบครัวแตกแยก เนื่องจากเวลาส่วน

ใหญ่เด็กต้องใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว ดังนั้นเมื่อครอบครัวของเด็กเข้าใจความต้องการของเด็กและเด็ก

ได้รับความรักความอบอุ่นอันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําคัญในการดําเนินชีวิตแล้วน้ัน เด็กก็จะสามารถเผชิญ

กับความยากลําบากต่าง ๆ ในสภาพครอบครัวแตกแยกของตนได้ดีมากขึ้น แต่ถ้าครอบครัวของเด็กไม่

สามารถตอบสนองต่อความต้องการต่อความรักความเข้าใจอย่างที่ครอบครัวควรมีให้ได้ และสมาชิก

ในครอบครัวมีพฤติกรรมเส่ียงท่ีจะสร้างความรู้สึกไม่ปลอดต่อเด็กท้ังทางกายและทางใจน้ัน เด็กจําต้อง

ได้รับการช่วยเหลือสู ่สถานที่ที ่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อเด็ก เช่น หอพักลาหู่คริสเตียน สถาน-

สงเคราะห์เด็กคริสเตียน หรือมูลนิธิเด็กคริสเตียน 

ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นทางไหน ทางที่เด็กได้อยู่กับครอบครัว หรือส่งเด็กไปตามสถานท่ีท่ี

รับรองเด็กได้ตามที่ต่าง ๆ ก็ตาม คริสตจักรมีความสําคัญต่อการเป็นส่วนหนึ่งในการอภิบาลเด็กชาติ

พันธ์ุลาหู่จากครอบครัวแตกแยก ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องครอบครัวที่เป็นสุข ที่เขียนโดย จอห์น โค

เบลนซ์ (2014) โดยมีใจความว่า คุณภาพชีวิตจากครอบครัวจะเป็นเหมือนกระจกท่ีสะท้อนสู่คุณภาพ

ชีวิตของคริสตจักร เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในครอบครัว ก็จะมีปัญหาอุปสรรคที่คริสตจักรด้วย 

ดังนั้นสําคัญอย่างยิ่งที่คริสตจักรจะมีส่วนเสริมสร้างให้หน่วยครอบครัวเกิดความเข้มแข็ง คริสตจักร

ควรสอนการเป็นสามีและภรรยาตามอย่างในพระคัมภีร์ และการเชื่อฟังพ่อแม่สําหรับเด็ก คริสตจักร

ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และคริสตจักรเป็นส่วนหนึ่งในการสอน 

ในการฝึกฝนเด็ก ๆ ที่มีศักดิ์เป็นลูกร่วมกับครอบครัวของเขา เพื่อนําเด็กให้สามารถดําเนินอยู่ในทาง

ของพระเจ้าได้ เป็นความจริงท่ีการตัดสินใจสิ่งต่าง ๆ เพื่อเด็กนั้นเป็นหน้าที่ของครอบครัวนั้น ๆ แต่

เด็กจะได้รับการเติมเต็มท่ีสมบูรณ์มากย่ิงข้ึนเม่ือคริสตจักรเข้าได้เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการน้ัน 

ด้วยเหตุนี้คริสตจักรจึงควรอภิบาลเด็กชาติพันธุ์ลาหู่ที่มาจากครอบครัวแตกแยกผ่านการ

เยี ่ยมเยียน ศึกษาดูพฤติกรรมของเด็กร่วมกับครอบครัวของเด็ก เด็กจากครอบครัวแตกแยกใน

คริสตจักรกําลังต้องการอภิบาลนี้จากคริสตจักรที่จะยื่นมือเข้าไป เมื่อเด็กทําได้เพียงแค่ยอมรับกับ

เหตุการณ์แยกทางกันระหว่างพ่อแม่ แต่ไม่มีสิทธิ์ที ่จะปฏิเสธไม่ให้เกิดขึ้นได้ ทําให้เด็กกลายเป็น

ผู้ถูกกระทําที่อ่อนแอลงในด้านต่าง ๆ และส่งผลกระทบต่าง ๆ ตามมาได้ เมื่อครอบครัวของเด็กกําลัง

ได้รับบาดเจ็บและอาจไม่มีกําลังพอที่จะเยียวยาได้เอง คริสตจักรในฐานะพระกายของพระคริสต์จึงไม่

ควรนิ่งเฉยดูดายอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บอยู่โดยไม่ทําอะไรเลย เพราะ

สุดท้ายแล้วผลนั้นจะเกิดกับคริสตจักรด้วยเช่นกัน และอีกแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดการเพ่ิม
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จํานวนของเด็กครอบครัวแตกแยกในคริสตจักร คือ การตัดไฟแต่ต้นลม ป้องกันก่อนท่ีจะเกิดปัญหา

ครอบครัวแตกแยก นั่นคือ การให้คําปรึกษาเรื่องแนวทางการสร้างชีวิตคู่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 

“พันธกิจครอบครัว” ในคริสตจักรชาติพันธ์ุลาหู่น้ันพันธกิจด้านน้ีอาจเป็นส่ิงใหม่ท่ีต้องเรียนรู้ ทําความ

เข้าใจและให้ความสําคัญมากขึ้นเพื่อเกิดผลในระยะยาว ปัญหาของเด็กจากครอบครัวแตกแยกน้ัน

จุดเร่ิมต้นคือครอบครัว ดังน้ันจึงควรเร่ิมจากพันธกิจครอบครัวควบคู่ไปกับการทําพันธกิจเด็ก 

 

5.2.2 ความต้องการด้านอารมณ์ 

 ความต้องการอภิบาลด้านอารมณ์ของเด็กชาติพันธุ์ลาหู่วัย 7-12 ปี ซึ่งเป็นแนว

ทางการอภิบาลสําหรับคริสตจักร ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่า การแยกทางกันของ

ครอบครัวในชุมชนชาติพันธุ์ลาหู่นั ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้ว ซึ่งคําว่า “มีมานานแล้ว” ได้ให้

ความรู้สึกถึงการมีอยู่ควบคู่กับชุมชนมานานจนทําให้ดูเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไปแล้ว อัน

ส่งผลให้ผู้คนมองว่าเป็นเรื่อง “ปกติ” ดังนั้นเมื่อมีการแยกทางกันของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งใน

ชุมชน เด็กในครอบครัวนั้นก็จะกลายเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะการส่งผลต่อความรู้สึกและ

อารมณ์ของเด็ก แต่แล้วอารมณ์และความรู้สึกของเด็กน้ันกลับถูกมองว่าเป็นเร่ืองส่วนบุคคล เป็นความ

รับผิดชอบของญาติพ่ีน้องในครอบครัวท่ีต้องรับผิดชอบดูแลเด็กต่อจากพ่อแม่ ความเคยชินท่ีก่อให้เกิด

ทัศนคติเช่นนี้ช่างเป็นสิ่งที่อันตรายต่อเด็กชาติพันธุ์ลาหู่ที่เผชิญอยู่กับการแยกทางของพ่อแม่อย่างย่ิง 

เพราะพื้นฐานของเด็กในวัยนี้ต้องการเวลาและความใกล้ชิดจากพ่อแม่เป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับ

บทความของ BRAINFIT (2022) ที่ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการทําความเข้าใจพัฒนาการด้านอารมณ์

ของเด็กไว้ว่า เด็กวัยนี้จะมีอารมณ์ที่หลากหลาย เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายจะมีการแสดงออกทาง

อารมณ์ที่แตกต่างกันไป รวมไปถึงการมีความกังวลใจที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงมีความ

จําเป็นอย่างมากสําหรับพ่อแม่ในการสอนและแนะนําให้เด็กวัยนี้รู้จักการควบคุมอารมณ์ของตนเอง 

สอนให้เด็กรู้จักอารมณ์แต่ละประเภทที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ เพื่อช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เกิดความ

เข้าใจ และสามารถรับมือกับอารมณ์ความรู้สึกของตนได้อย่างเหมาะสม เข้าใจวิธีการควบคุมอารมณ์

ของตนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติและไม่เกิดปัญหา ทั้งนี้อารมณ์อาจเป็นสิ่งที่ต่างคน

ก็ต้องรับมือและจัดการด้วยตนเอง เป็นส่ิงที่อยู่ข้างใน ไม่ได้แสดงออกมาให้เป็นที่สังเกตเห็นได้อย่าง

ชัดเจนในหลาย ๆ ครั้ง อารมณ์ความรู้สึกมักจะเป็นสิ่งท่ีเข้าถึงกันได้ไม่ง่าย ดังนั้นจึงเหมือนได้กลายมา

เป็นสิ่งที่คริสตจักรเลือกที่จะไม่ยุ่งเกี่ยว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม แต่การไม่สนใจนั้นไม่ต่างกับการ

ละเลย ในฐานะคริสตจักรถ้าละเลยความเจ็บปวดของสมาชิกจะสามารถเรียกว่าเป็นพระกายของพระ

คริสต์ได้อยู่หรือ อาจจะเป็นความจริงที่ความรู้สึกและอารมณ์เป็นสิ่งที่อยู่ข้างในแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นส่ิง

ซ่ึงไม่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้เลย การสังเกตและศึกษาพฤติกรรม สีหน้า ท่าทาง สามารถจะช่วย

ให้เห็นความแตกต่างและความผิดปกติได้ แม้อาจไม่สามารถตัดสินได้ว่าเด็กที่มีพฤติกรรมแตกต่าง
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ออกไปนั้นเป็นผลมาจากการแยกทางของครอบครัวเสมอไป อาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องได้อีก

เช่นกัน เพราะเหตุนี้คริสตจักรจึงจําเป็นต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการอภิบาล เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ในอารมณ์ของเด็กและสามารถที่เยียวยาได้อย่างเหมาะสมต่อไป เพราะความใส่ใจจากเพียงครอบครัว

อาจท่ีเด็กอาศัยอยู่ด้วยน้ันอาจไม่เพียงพอ  

อารมณ์ได้ส่งผลต่อบุคลิกของเด็ก เด็กชาติพันธ์ลาหู่จากครอบครัวแตกแยกมีการแสดงออกท่ี

แตกต่างกันไป บางคนเรียกร้องความสนใจด้วยการประพฤติตัวก้าวร้าว เกเร ดื้อ ต่อต้าน บางคน

สับสนในความรู้สึก บางคนมีอาการเหม่อลอย บางคนเงียบและเก็บตัว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 

Rohma Shan (2021) ที่พบว่า ดูเหมือนว่าเด็กจากครอบครัวแตกแยกที่เริ่มโตแล้วไม่ค่อยสนใจการ

แยกทางของพ่อแม่เท่าใดนัก แต่แท้จริงแล้วมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะพวกเขากําลังสะสมอารมณ์ด้าน

ลบไว้กับตัวเอง และแสดงความทุกข์ในใจออกมาผ่านความโกรธ และผ่านพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ 

เช่น การแกล้งเพื่อน หรือการยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ที่เป็นเช่นนี้เพราะเด็กเหล่านี้ไม่สามารถแสดง

ความรู้สึกออกมาเป็นคําพูดได้ ทั้งยังชี้ให้เห็นว่าเด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยกนั้นมีแนวโน้มที่จะ

ประสบกับปัญหาทางจิตมากกว่าเด็กทั่วไปถึงห้าเท่า ทั้งนี้พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมาในแต่ละคนน้ัน

มีความแตกต่างกันไปตามพ้ืนฐานอารมณ์ของแต่ละคน 

การที่คริสตจักรจะสามารถเข้าใจอารมณ์ที่แตกต่างกันไปของเด็กแต่ละคนได้นั้น คริสตจักร

จําเป็นที่จะต้องเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับเด็กผ่านทางครอบครัวซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็ก เพื่อสาน

ความสัมพันธ์จากครอบครัวผ่านไปยังตัวเด็กได้เป็นขั้นแรก เมื่อเกิดความสนิทสนมกับเด็กผ่านการ

สร้างความสัมพันธ์ท่ีให้ความรู้สึกปลอดภัยกับเด็กได้แล้วจึงศึกษาและสังเกตอารมณ์ของเด็กท่ีมีต่อการ

แยกทางของพ่อแม่ผ่านทางพฤติกรรมของเด็ก รวมไปถึงการสนทนาผ่านคําถามกับเด็กโดยตรงเป็นข้ัน

ที่สอง ต่อมาคริสตจักรพูดคุยหนุนใจให้กับเด็กตามกําลังที่ตนทําได้ ให้เด็กได้ตั้งคําถามในสิ่งที่ตนอยาก

รู้ และพาเด็กพบกับจิตแพทย์หรือผู้ให้คําปรึกษาเฉพาะที่สามารถช่วยเยียวยาเด็กได้ เพื่อให้เด็ก

สามารถที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไปเป็นขั้นที่สาม โดยในแต่ละขั้นน้ัน

คริสตจักรมีส่วนในการเป็นผู้อภิบาลท่ีควบคู่ไปกับปัจจัยอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป 

 

5.2.3 ความต้องการด้านการเข้าสังคม 

 จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า แนวทางการอภิบาลเด็กชาติพันธ์ุลาหู่

วัย 7-12 ปีในครอบครัวแตกแยกสําหรับคริสตจักรนั้นได้สะท้อนให้เห็นว่า การตัดสินใจในการริเร่ิม

สร้างครอบครัวนั้นเป็นเรื่องของคนสองคนที่ได้กลายมาเป็นพ่อแม่เมื่อมีบุตรร่วมกัน และการตัดสินใจ

แยกทางกันเพื่อจบความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องของพ่อและแม่เช่นเดียวกัน แต่ผลจากการตัดสินใจนั้นได้

กระทบต่อเด็กที่ทั้งสองได้ให้กําเนิดร่วมกัน สําหรับคนสองคนที่เป็นพ่อและแม่นั้นบางทีการแยกทาง

กันอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับพวกเขาจึงได้เลือกเช่นนั้น แต่สําหรับเด็กนั้นการที่พ่อและแม่ไม่ได้อยู่
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ด้วยกันอีกต่อไปนั้นไม่ได้เป็นวิธีที่ดีสําหรับพวกเขา เพราะการต้องกลายมาเป็นเด็กจากครอบครัว

แตกแยกนั้นไม่ได้เป็นเรื่องง่าย ไม่ใช่เรื่องเล็กสําหรับเด็ก การปรับตัวใหม่ไม่เคยเป็นเรื่องง่ายเลย

โดยเฉพาะเด็กวัย 7-12 ปี ที่กําลังจะเข้าสู่วัยอนุชน และกลายเป็นผู้ใหญ่ในที่สุด เมื่อครอบครัวซึ่งเป็น

พื้นที่แห่งความมั่นคงทางจิตใจได้แตกสลาย ปัญหาการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมก็มักจะตามมา ซ่ึง

สอดคล้องกับหนังสือในหนังสือแนวทางการสอนบุตร เรื่องสัมพันธภาพของครอบครัวกับบุตร เขียน

โดย เจสซี ยาร์ด้ี (1979) ได้กล่าวไว้ว่า การเติบโตขึ ้นของเด็กนั ้นเปรียบเสมือนต้นอ่อนของพืช 

ต้องการผู้ที ่คอยดูแลเอาใส่ด้วยความรักและความเข้าใจ เด็กจึงจะสามารถเติบโตเป็นเป็นคนที่มี

กิริยามารยาทที่ดี เป็นที่ถวายเกรียติให้แก่พระเจ้าได้ รวมไปถึงยังเป็นเด็กที่นํามาซึ่งความชื่นชมจาก

คนรอบข้างและสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ พ่อแม่ที่แยกทางกันนั้นส่งผลให้เด็กจะขาดสวัดิภาพในชีวิตและ

เกิดความรู้สึกผิดหวังในตัวพ่อแม่ได้ การที่พ่อและแม่มีความรักเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวนั้นส่งผล

ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กที่เป็นลูกของตนอย่างมากเช่นไร เช่นนั้นที่ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อเด็ก

น้ันก็มีความสําคัญมากเช่นกัน  

สังคมของเด็กชาติพันธุ์ลาหู่จากครอบครัวพ่อแม่อยู่กันพร้อมหน้าและเด็กจากครอบครัวพ่อ

แม่แยกทางกันนั้นมีความแตกต่างกัน อย่างเช่นในเรื่องของการปรับตัวเมื่อต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนที่มี

ความแตกต่างกันในเรื่องของครอบครัวนั้นก็มักจะนํามาซึ่งการเปรียบเทียบ และมุมมองการใช้ชีวิตท่ี

เด็กจากครอบครัวแตกแยกนั้นมีต่างไปจากเพื่อนที่มาจากครอบครัวสมบูรณ์ที่มีทั้งพ่อและแม่ เห็นได้

ว่าเด็กจากครอบครัวพ่อแม่แยกทางนั้นมีความอ่อนไหวต่อคําพูดที่ได้รับง่ายกว่า เด็กจากครอบครัว

แตกแยกมักเป็นเป้าถูกโจมตีในเรื่องของการถูกรังแกผ่านทางคําพูด ที่ทําให้เด็กรู้สึกเจ็บปวดจนทําให้

เด็กต้องการจะหลีกหนีจากสังคมที่ตนอยู่ และหนึ่งในวิธีการหนีปัญหาทางสังคมคือ การหาที่พึ่งทางใจ

หรือบุคคลที่ทําให้ตนรู้สึกปลอดภัยนั่นคือการมีแฟน การมีแฟนตั้งแต่อายุยังน้อยส่งผลให้เกิดการหย่า

ร้างที่ง่ายมากขึ้น และโอกาสในการเพิ่มขึ้นของเด็กจากครอบครัวแตกแยกก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน  เด็ก

จากครอบครัวแยกบางคนเลือกที่จะใช้ชีวิตในสังคมโดยการเป็นฝ่ายที่กระทําต่อผู้อื่น เช่น การใช้

คําพูดที่ทําร้ายเพื่อนหรือผู้อื่นอย่างที่ตนเคยได้รับมาจากครอบครัว เพราะรู้สึกว่าไม่อยากเป็นผู้ที่ถูก

กระทําให้เจ็บปวดอยู่ลําพัง อย่างไรก็ตามเด็กชาติพันธุ์ลาหู่จากครอบครัวแตกแยกสามารถยอมรับ

ความเป็นจริงในสภาพของครอบครัวของตนได้มากขึ้นเมื่อตนนั้นได้อยู่ในสังคมที่มีเพื่อนมีสภาพ

ครอบครัวเหมือนกับตน น่ันสภาพครอบครัวพ่อแม่แยกทางกัน เม่ือได้อยู่ร่วมกับเพ่ือนท่ีเป็นเหมือนกับ

ตนก็จะช่วยให้ตนรู้สึกแตกต่างน้อยลง แต่ช่วยให้รู้สึกว่าตนนั้นมีพรรคพวก มีกลุ่ม หรือมีสังคม รู้สึก

เป็นที่ยอมรับในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และมีความสุขกับชีวิตมากขึ้น สิ่งนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าเด็กจะ

สามารถรับมือกับสถานการณ์ความยากลําบากในการเข้าสังคมได้มากขึ้นเมื่อรู้สึกว่าตนน้ันไม่ได้อยู่ผิด

ท่ีผิดทาง ไม่ได้เป็นผู้ท่ีมีชีวิตน่าอับอาย หรือเป็นความแปลกต่างในสังคม 
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เพื่อให้เด็กชาติพันธุ์ลาหู่จากครอบครัวแตกแยกสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

มากขึ้น 1.) คริสตจักรควรเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าสังคมของ

เด็กกับครอบครัวที่รับหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบเด็กอยู่นั้นอย่างเสมํ่าเสมอ เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรม

ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เสี่ยงในการต่อต้านสังคม และเพื่อหาทางอภิบาลเด็กร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อ

เด็กสูงสุด 2.) คริสตจักรอภิบาลเด็กจากครอบครัวแตกแยกผ่านทางชั้นเรียนรวีวารศึกษา ในการที่ครู

รวีช่วยกันสังเกตดูการตอบสนองต่อการเข้าสังคมของเด็กจากครอบครัวแตกแยก ว่าสามารถเข้ากับ

เพื่อนในชั้นเรียนได้หรือไม่ มีการต่อต้านหรือแยกตัวออกจากเพื่อนหรือไม่อย่างไร ทั้งสร้างบรรยากาศ

ของการเป็นครอบครัวในชั้นเรียน สร้างความไว้ใจต่อกันระหว่างเด็ก และช่วยให้เด็กรับรู้ว่าเมื่อมี

ปัญหาหรือความไม่สบายใจใด ๆ ในการใช้ชีวิตน้ัน ครูรวีน้ันเป็นอีกผู้หน่ึงท่ีพร้อมจะรับฟังและอยู่เคียง

ข้างพวกเขาในการเผชิญกับปัญหาและความท้าทายในการรับมือกับคําถามต่าง ๆ ที่พ่อแม่ได้สร้างไว้

ให้กับตน และเพื่อทําลายกําแพงความกังวลต่าง ๆ ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม อย่างไรก็ตามครูรวี

ไม่ได้มีเจตนาท่ีจะเข้าไปแทนท่ีหรือเป็นส่วนหน่ึงในครอบครัวของเด็ก แต่ในฐานะของการเป็นพระกาย

เดียวกันในพระคริสต์และเป็นชุมชนร่วมกันในคริสตจักรเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างชีวิตของกันและกัน 

อันสอดคล้องกับคํากล่าวของ ริค วอร์เรน(2014) ได้หนุนใจในเรื่องการเป็นส่วนหนึ่งไว้ว่า “ไม่ใช่แค่

คุณเท่านั้นที่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร แต่คริสตจักรเองก็ต้องการคุณเช่นเดียวกัน คุณเป็นส่วน

หนึ่งของคริสตจักรสากลของพระคริสต์”(น.70) โดยมีคํากล่าวเสริมอีกว่า “ไม่มีใครในพวกเราที่มี

ภูมิคุ้มกันการทดลอง พระเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ ดังนั้นพระองค์จึงทรงมอบหมายหน้าที่ให้เราแต่ละคน

รับผิดชอบดูแลกันและกันให้อยู่ในทางของพระเจ้า”(น.70) และคํากล่าวที่ว่า “ชีวิตคริสเตียนไม่ใช่แค่

การอุทิศตัวต่อพระคริสต์ แต่มันรวมถึงการอุทิศตัวต่อคริสเตียนอ่ืน ๆ”(น.71) 

 

5.2.4 ความต้องการด้านการศึกษา 

 แนวทางการอภิบาลเด็กชาติพันธุ์ลาหู่จากครอบครัวแตกแยกในช่วงอายุ 7-12 ปี 

ด้านการศึกษา ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหาแนวทางการอภิบาลสําหรับ

คริสตจักรว่า ในคริสตจักรชาติพันธุ์ลาหู่นั้นมองว่าทางคริสตจักรเองมีความจํากัดในด้านทุนทรัพย์และ

สถานที่ในการรองรับเด็กจากครอบครัวแตกแยก ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่าการอภิบาลในมุมมองของ

คริสตจักรชาติพันธุ์ลาหู่นั้นคือการท่ีคริสตจักรสามารถรองรับเด็กกลุ่มนี้ให้เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่ของ

คริสตจักร(สถานที่)เพื่อรับการศึกษา รวมไปถึงการที่คริสตจักรสามารถให้ทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาและ

การดํารงชีพ น่ันคือความเข้าใจท่ีว่าคริสตจักรรับเด็กจากครอบครัวแตกแยกในชุมชนเข้ามาเลี้ยงดูและ

ให้การศึกษาพร้อมทั้งให้ที่พักอาศัยในคริสตจักร ซึ่งเป็นไปได้ว่าคริสตจักรชาติพันธุ์ลาหู่นั้นมองเห็น

มุมมองการอภิบาลเด็กเช่นนี้จากหอพักคริสเตียน หรือมูลนิธิคริสเตียน ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นคริสตจักรจึง

มองว่าตนนั้นไม่มีกําลังในการอภิบาลเด็ก โดยเฉพาะในเรื ่องของการให้เด็กได้รับการศึกษาน้ัน
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จําเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์ท่ีค่อนข้างมาก จึงเลือกวิธีการส่งเด็กไปอยู่หอพักหรือมูลนิธิท่ีรองรับเด็กได้แทน 

ในมุมมองของหอพักและมูลนิธิคริสเตียนน้ันได้มีมุมมองต่อเรื่องน้ีว่า จะเป็นการดีกว่าถ้าเด็กได้อยู่บ้าน

กับครอบครัวแล้วไปโรงเรียน เพราะความเป็นจริงแล้วถ้าเด็กเลือกได้เด็กก็อยากจะอยู่กับครอบครัว

มากกว่าถูกส่งมาอยู่หอพักหรือมูลนิธิ  

 การที่เด็กจากครอบครัวแตกแยกในชาติพันธุ์ลาหู่ได้รับการศึกษาที่ทัดเทียมกับเด็ก

ชาติพันธุ์ลาหู่ที่ครอบครัวพ่อแม่อยู่พร้อมหน้านั้นไม่สามารถยืนยันได้ว่าเด็กจะสามารถมีความสุขและ

เห็นคุณค่าของการได้เรียนหนังสือ การที่เด็กถูกส่งไปอยู่หอพักหรือมูลนิธิเพื่อจะได้รับการศึกษา

เนื่องจากถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่ครอบครัวไม่สามารถส่งเสียให้เรียนได้ด้วยตนเองนั้นไม่ได้ตอบโจทย์

ความต้องการอย่างแท้จริงของเด็ก หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือเด็กยังไม่ได้รับการแก้ปมที่ถูกต้องเสียก่อน 

ทําให้หลายครั้งส่งผลให้เด็กตัดสินใจออกจากโรงเรียนเพื่อไปใช้ชีวิตด้วยตนเอง นั่นเป็นเพราะเด็กไม่ได้

เห็นความสําคัญของการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างแท้จริง รวมไปถึงสภาพแวดล้อมหรือสังคมท่ี

เด็กอยู่นั้นไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กเกิดความตระหนักรู้ในความสําคัญของการศึกษาได้อย่างแท้จริง ดู

เหมือนว่าความตั้งใจจริงในการเรียนของเด็กนั้นได้ถูกเบี่ยงเบนไปเพราะสภาพจิตใจภายในของเด็กน้ัน

ยังไม่ได้รับการเยียวยาอย่างที่ควร ทําให้เด็กไม่สามารถจดจ่ออยู่กับการเรียนได้อย่างแท้จริง แต่กับให้

ความสนใจในเรื่องของความน้อยเนื้อตํ่าใจจากการที่ต้องกลายเป็นเด็กจากครอบครัวพ่อแม่แยกทาง 

ซึ ่งได ้สอดคล้องก ับการศ ึกษาของ CAGO, ZULITA, BENLIRO JULZZ, SICAD, DE GUZMAN, 

ODUYAN, SABANDO และ HORIKAWA (2019) โดยได้กล่าวถึงความเป็นมาของปัญหาว่า ปัญหา

การแยกทางของพ่อแม่นั้นส่งผลต่อการไปโรงเรียนของเด็กด้วย โดยทําให้เด็กไม่สามารถจดจ่อกับการ

เรียนและงานที่ได้รับมอบหมายได้ การที ่เด็กต้องอยู ่ในบ้านที ่ปราศจากพ่อหรือแม่นั ้นได้สร้าง

ความรู้สึกกังวลถึงความรู้สึกที่ไม่มั่นคงและปลอดภัยในการใช้ชีวิตให้กับเด็ก ทั้งกิจกรรมบางอย่างใน

โรงเรียนที่พ่อแม่ต้องมีส่วนร่วมนั้นมักจะยิ่งตอกยํ้าถึงสภาพครอบครัวแตกแยกของตนมากขึ้น ยิ่งไป

กว่าน้ันยังส่งผลทําให้เด็กขาดแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพของตนด้วย 

 ดังนั้นแล้วไม่ใช่เพียงแค่มีสถานที่ให้เด็กได้มีที่พัก หรือมีทุนทรัพย์มากพอให้เด็กเรียน

สูง ๆ เท่านั้นที่เด็กต้องการ แต่เป็นเรื่องของการใส่ใจและการให้กําลังใจเด็กในการเรียนและการ

ดําเนินชีวิต คริสตจักรชาติพันธุ์ลาหู่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการอภิบาลเด็กในชุมชนที่ครอบครัว

แตกแยกได้ผ่านการจัดตั้งกลุ่มสําหรับการอภิบาลเด็ก หรือแลเห็น ให้ความสําคัญ และสนับสนุนการ

ทําพันธกิจเด็กในคริสตจักรมากขึ้น กลุ่มอภิบาลเด็กด้านการศึกษาของคริสตจักรสามารถเริ่มต้นการ

ช่วยเหลือเด็กเพื่อการศึกษาได้โดยเริ่มจากการไปเยี่ยมเยียนบ้านและครอบครัวของเด็กในครอบครัว

แตกแยก พูดคุยหาทางออกร่วมกันกับครอบครัวถึงประเด็นการให้การศึกษาของเด็กว่าทางครอบครัว

สามารถที่จะสนับสนุนเด็กให้ได้เรียนหนังสือได้หรือไม่ มีความลําบากหรือไม่ สอดคล้องกับการศึกษา

ของ เจเรมีย์ ปิแอร์ และ ดีแพค เรฮู (2562) ที่ได้ให้คําแนะนําไว้ว่า ศิษยาภิบาลสามารถเป็นฝ่ายเร่ิม
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ติดต่อสมาชิกคริสตจักรที่กําลังเผชิญกับปัญหาในชีวิต เริ่มด้วยการถามไถ่อย่างตรงไปตรงมาด้วยความ

จริงใจ ด้วยความรัก และความอดทน การเริ่มจากสิ่งนี้จะสามารถแตะต้องจิตใจของผู้ที่กําลังเจ็บปวด

และสิ้นหวังให้ได้พบกับพระคุณความรักของพระเจ้าอย่างที่พวกเขาปรารถนาได้ ผลการศึกษานี้ช่วย

ให้เห็นว่าการอภิบาลนั้นเปนได้ในหลายรูปแบบ และศิษยาภิบาลในที่นี ้อาจเป็นกลุ่มอภิบาลของ

คริสตจักรก็ได้ บทบาทที่สําคัญต่อการสนับสนุนการศึกษาของเด็กคือคริสตจักรจําเป็นต้องคุยกับเด็ก

ด้วยเช่นกันว่าเด็กมีความประสงค์จะไปอยู่หอพักหรือไม่ในกรณีที่ครอบครัวไม่สามารถส่งเสริมเรื่อง

การศึกษาได้ และเมื่อเด็กตัดสินใจว่าสนใจจะไปพักอยู่หอพักคริสเตียนหรือมูลนิธิคริสเตียนที่สามารถ

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของตนแล้วนั้น คริสตจักรควรที่จะเป็นผู้ติดต่อประสานงานและศึกษาดู

ข้อมูลของหอพักหรือมูลนิธิที่เด็กกําลังจะไปเป็นส่วนหนึ่งว่ามีความเหมาะสมต่อเด็กมากน้อยเพียงใด 

ทั้งระหว่างที่เด็กไปอยู่หอพักหรือมูลนิธินั้นทางคริสตจักรยังเป็นสื่อกลางให้กับเด็กและครอบครัวของ

เด็กถึงความเป็นอยู่และความต้องการต่าง ๆ ของเด็กให้ครอบครัวได้รับทราบ สําคัญอย่างยิ ่งท่ี

คริสตจักรมีความสัมพันธ์ที ่ดีต่อหอพักหรือมูลนิธิที ่เด็กในชุมชนของตนอาศัยอยู ่นั ้น เพื ่อการ

ติดต่อสื่อสารและอภิบาลร่วมกัน และคริสตจักรก็ควรที่จะติดต่อกับเด็กโดยตรงอย่างสมํ่าเสมอในการ

ถามไถ่ชีวิตความเป็นอยู่และหนุนใจเด็กในการดําเนินชีวิตหรือชีวิตการเรียน ในส่วนของเด็กที่ประสงค์

จะอยู่กับครอบครัวนั้นคริสตจักรสามารถสนับสนุนโดยการจัดตั้งงบประมาณสําหรับทุนการศึกษาของ

เด็กที่มีความต้องการและจําเป็นเท่าที่คริสตจักรสามารถทําได้ตามกําลัง รวมไปถึงการที่กลุ่มการ

อภิบาลเด็กนั้นใส่ใจในความปลอดภัยของเด็กในการอยู่กับครอบครัวของเด็กหลังจากพ่อแม่ของเด็ก

แยกทางกันด้วย เพราะหลายคร้ังเด็กอาจกําลังตกอยู่ในสถานการณ์การถูกสมาชิกในครอบครัวคุกคาม

ได้ ยิ่งไปกว่านั้นคริสตจักรควรที่จะอภิบาลเด็กด้านการศึกษาควบคู่ไปกับการอภิบาลด้านอื่น ๆ ด้วย 

เช่น ด้านการเข้าสังคม ด้านจิตวิญญาณ ด้านอารมณ์ และด้านครอบครัว เป็นต้น  

 

5.2.5 ความต้องการด้านจิตวิญญาณ 

 ความต้องการการอภิบาลด้านจิตวิญญาณของเด็กชาติพันธุ์ลาหู่วัย 7-12 ปี ซึ่งเป็น

แนวทางการอภิบาลสําหรับคริสตจักร ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างแนว

ทางการอภิบาลโดยได้สะท้อนให้เห็นว่า เป็นที่น่าสลดใจอย่างยิ่งที่คริสตจักรในชาติพันธุ์ลาหู่นั้นไม่ได้

เห็นคุณค่าในการเป็นผู้อภิบาลสําหรับผู้ที่ตกอยู่ในการต่อสู้กับความเจ็บปวดในชุมชนอย่างที่ควร 

ความสําคัญของการดูแลชีวิตจิตวิญญาณของเด็กจากครอบครัวแตกแยกนั้นดูเป็นสิ่งที่ทางคริสตจักร

ไม่ได้แลเห็น และให้ความรู้สึกถึงการท่ีคริสตจักรไม่ได้กําลังพยายามจะทําให้เกิดข้ึน เป็นเร่ืองน่าช่ืนชม

ที่พันธกิจการประกาศและการนมัสการนั้นเป็นพันธกิจที่ชาติพันธุ์ลาหู่ให้ความสําคัญมาช้านาน แต่ก็

เป็นที่น่าผิดหวังที่ไม่ได้ทําพันธกิจอื่นใดนอกเหนือจากสองพันธกิจนี้เลย บางทียังให้ความรู้สึกถึงการท่ี

คริสตจักรสนใจพันธกิจการประกาศกับผู้ต่างความเชื่อแต่กลับไม่ได้ใส่ใจชีวิตจิตวิญญาณของเด็กใน



 

57 

ชุมชนจากครอบครัวแตกแยกที่จิตใจกําลังบอบชํ้า คริสตจักรได้เคยตระหนักไหมว่าการไม่ได้รับความ

ใส่ใจจากคริสตจักรหรือคนรอบข้างในชุมชนอาจยิ่งเป็นการซํ้าเติมให้เด็กจากครอบครัวครัวแตกแยก

ในชุมชนของตนรู้สึกด้อยค่าในตนเองมากขึ้น สอดคล้องกับบทความของ Carol P. Clemans (2009) 

ท่ีได้ศึกษาเรื่อง MINISTERING TO YOUTH FROM BROKEN HOMES (การทําพันธกิจกับอนุชนท่ีมา

จากครอบครัวแตกแยก) ว่าการเห็นคุณค่าของตนเองน้ันเป็นสิ่งท่ีเชื่อมกับการมีสุขภาพท่ีดี ท้ังการเห็น

คุณค่าในตนเองและการมีสุขภาพท่ีดีน้ันเป็นผลจากการได้รับความรักและการถูกยอมรับว่าตนเป็นการ

ทรงสร้างของพระเจ้า สิ่งนี้ได้เชื่อมโยงและแสดงออกผ่านทางการมีพ่อและแม่ที่อยู่กับเด็กตั้งแต่คลอด

จนถึงตลอดชีวิตของเขา แต่แล้วเมื่อการแยกทางของพ่อแม่ได้เกิดขึ้น เด็กในทุกวัยจะรู้สึกว่าตนเป็น

ปัญหา รู้สึกด้อยค่าในตนเอง รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง และรู้สึกว่าตนไม่เป็นที่ถูกยอมรับอีกต่อไป เมื่อพ่อแม่

ได้แยกทางกันไปเด็กจะรู้สึกถึงสูญเสียในทุกด้านของชีวิตนับแต่นั้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคริสตจักรควร

อย่างยิ่งที่จะเข้าไปเยียวบาดแผลความเจ็บปวดของเด็กในชุมชนของตนเอง เพื่อไม่ให้เด็กรู้สึกว่าไม่ใช่

เพียงแค่ครอบครัวท่ีไม่เห็นค่าของตนแต่คริสตจักรก็ด้วยเช่นกัน 

การที่ผู้ให้สัมภาษณ์มักจะกล่าวถึงลักษณะของคริสตจักรชาติพันธุ์ลาหู่กับการไม่มีพันธกิจการ

อภิบาลเด็กจากครอบครัวแตกแยกแทนการกล่าวถึงแนวทางการอภิบาลอย่างที่หวังไว้นั้น อาจเป็น

เพราะว่าในคริสตจักรของชาติพันธุ ์ลาหู ่เองยังไม่เคยมีการอภิบาลเด็กจากครอบครัวแตกแยก 

โดยเฉพาะในด้านจิตวิญญาณ เม่ือเกิดปัญหากับเด็กและเด็กไม่รู้จักการเข้าหาพระเจ้าเพ่ือขอการพ่ึงพิง

และรับการเยียวยา หรือเด็กอาจเพ่งเล็งความสนใจไปที่ความเจ็บปวดของตนจากการแยกทางของพ่อ

แม่มากเกินไป จนลืมท่ีจะดูแลชีวิตฝ่ายวิญญาณของตนเอง ทําให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเด็กไม่ได้รับการ

พัฒนาและหลงหายไปจากทางของพระเจ้าในที่ที่สุด เมื่อเด็กโตมาเป็นผู้ใหญ่จึงไม่รู้วิธีการส่งต่อความ

เชื่อให้กับรุ่นลูกของตนเอง ปล่อยให้เด็กโตไปตามสภาพแวดล้อม ในคริสตจักรท้องถิ่นส่วนมากแล้วจึง

ไม่แปลกที่จะเห็นผู้สูงวัยนั่งอยู่ในโบสถ์และแทบจะไม่เห็นรุ่นใหม่ ๆ ที่เป็นอนาคตของคริสตจักรเลย

รวมไปถึงการอภิบาลจิตวิญญาณของเด็กจากครอบครัวแตกแยกจะเกิดขึ้นไม่ได้จนกว่าคริสตจักรจะ

คิดได้และมองเห็นความจําเป็นและความสําคัญในการอภิบาลเด็กจากครอบครัวแตกแยกเสียก่อน  

 เมื่อการอภิบาลจิตวิญญาณของเด็กจากครอบครัวแตกแยกนั้นยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นน้อยใน

คริสตจักรชาติพันธุ์ลาหู่ ดังนั้นสิ่งที่จะผลักดันให้คริสตจักรตระหนักและเห็นความสําคัญของเรื่องนี้ได้

คือการที่คนในชุมชนหรือสมาชิกคริสตจักรเริ่มที่จะพูดถึงประเด็นความทุกข์ยากด้านต่าง ๆ ของเด็ก

จากครอบครัวแตกแยกกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น การตระหนักในความสําคัญของเด็กให้เท่ากับ

ความสําคัญของผู้ใหญ่ก็เป็นอีกประเด็นที่คริสตจักรชาติพันธุ์ลาหู่ควรมี เมื่อคริสตจักรรู้สึกว่าการ

อภิบาลจิตวิญญาณของเด็กจากครอบครัวแตกแยกเป็นภาระหนักที่ไม่สามารถแบกไว้ได้เองก็เป็นไปได้

ที่คริสตจักรจะขอความช่วยเหลือจากสมาชิกคริสตจักรที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการอภิบาลด้านจิต

วิญญาณของเด็ก รวมไปถึงการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในคริสตจักรเอง
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สามารถที่จะส่งเสริมจิตวิญญาณของเด็กจากครอบครัวแตกแยกได้ผ่านทางการจัดตั้งกลุ่มอภิบาลด้าน

จิตวิญญาณของเด็ก โดยผู้ทําพันธกิจเด็กนั้นเป็นผู้ที่รักในการอภิบาลเด็ก มีจิตใจที่เต็มไปด้วยความรัก

ที่พร้อมจะทําเพื่อผู้อื่น และจัดกิจกรรมที่สอดแทรกพระคําของพระเจ้าไว้ตามชั้นเรียนรวีวารศึกษา

ของเด็กในแต่ละอาทิตย์ ยิ่งไปกว่านั้นการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใหญ่ทุกคนในคริสตจักรย่อมเป็นสิ่งท่ี

จะส่งเสริมจิตวิญญาณของเด็กได้เนื ่องจากคริสตจักรเป็นดั ่งครอบครัวในพระคริสต์ เป็นแหล่ง

เสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณของทุกคนให้แข็งแรงอย่างที่ถูกสอนกันมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งสอดคล้องกับ

บทความเรื่องเด็กกับพระเจ้า ของเจสซี ยาร์ด้ี ในหนังสือเรื่องแนวทางการสอนบุตร(1979) ได้กล่าวไว้

ว่า การสร้างนิสัยที่ดีให้กับเด็กผ่านความรู้สึกที่ดีได้นั้นสําคัญยิ่งกว่าการสอนหลักความจริงให้แก่เด็ก 

พฤติกรรมของผู้ปกครองก็สอนเด็กได้ดีกว่าคําพูด การขาดการควบคุมทางการคําพูด ทางอารมณ์ ขาด

ความอดทน และมีทัศนคติลบต่อผู้อื่นของผู้ปกครองนั้นกําลังสร้างความรู้สึกผิดหวังให้แก่เด็ก ทําให้

เด็กไม่อยากจะเดินตามการเป็นผู ้เชื ่ออย่างผู ้ปกครอง ในทางตรงข้ามกันนี ้ เมื ่อผู ้ปกครองเป็น

แบบอย่างที่ดีอย่างการเป็นผู้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิต มีชีวิตที่แสดงออกซึ่งความชื่นชมยินดี มี

สันติสุข และเต็มไปด้วยความรักน้ัน จะส่งผลให้เด็กมีความจิตใจที่ต้องการรู้จักและสนิทกับพระเจ้า 

แบบอย่างของผู้ใหญ่น้ันสําคัญอย่างย่ิงต่อเด็ก 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะต่อผู้ทําพันธกิจเก่ียวกับเด็กชาติพันธ์ุลาหู่ท่ีมาจากครอบครัวแตกแยก 

ผู้ที่ทําพันธกิจเกี่ยวข้องกับเด็กชาติพันธุ์ลาหู่ที่มาจากครอบครัวแตกแยกสามารถนําผลที่ได้รับ

จากการศึกษาค้นคว้าอิสระนี ้ไปใช้ในการเสริมพันธกิจที ่ทําอยู ่ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการสามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการในแต่ละด้านของเด็กได้อย่างเหมาะสมต่อไป เพื่อที่เด็กจะเติบโตเป็นผู้ท่ี

เห็นคุณค่าในตนเอง ไม่ทําลายเกียรติและศักดิ ์ศรีของตนเองผ่านพฤติกรรมที ่เกิดจากความ

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และเหตุจากการถูกละเลยในฐานะเด็กที่ต้องเติบโตขึ้นมาท่ามกลางการแตกแยกของ

ครอบครัว  

นอกจากน้ี ควรท่ีจะเสริมสร้างให้ความต้องการอภิบาลด้านจิตวิญญาณของเด็กจากครอบครัว

แตกแยกเกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น การอภิบาลที่มาจากมนุษย์นั้นมักมีความบกพร่องในความไม่

สมบูรณ์แบบ แต่การเยียวยาจากพระเจ้านั้นจะนํามาซึ่งการได้รับการเติมเต็มในส่วนที่ขาดอย่างครบ

บริบูรณ์ ความเจ็บปวดและความบอบชํ้าภายในจิตใจของเด็กจากการแยกทางของพ่อแม่นั้นเป็นสิ่งท่ี

มองเห็นและรับรู้ได้ยาก ซึ่งหลายครั้งการอภิบาลอาจไม่เกิดผลเท่าที่หวังไว้ เพราะบาดแผลทาง

ความรู้สึกของเด็กนั้นมีมากขนาดไหนไม่อาจรับรู้ได้ทั้งหมด เมื่อเด็กไม่ได้รับการเยียวยาตรงจุดอย่างท่ี

ปรารถนาก็อาจทําให้เด็กตัดสินใจเดินหลงหายไปทางของพระเจ้าได้ แต่กระนั้นเมื่อชีวิตฝ่ายวิญญาณ
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ของเด็กมีพื้นฐานการติดสนิทอยู่กับพระเจ้ามากพอ แล้ววันหนึ่งเด็กจะหาทางกลับมาจนเจอจากการ

ทรงนําขององค์พระผู้เป็นเจ้า ยิ่งไปกว่านั้นการอภิบาลที่สามารถช่วยให้เด็กตระหนักรู้ในพระคุณและ

ความรักของพระเจ้า ให้เด็กได้ซาบซึ้งถึงการเป็นที่รักของพระเจ้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้นั้น ก็ถือได้ว่า

เป็นความสําเร็จอีกข้ันของการเป็นผู้อภิบาล 

ทั้งนี้ทั้งนั้นแนวทางการอภิบาลสําหรับเด็กชาติพันธุ์ลาหู่นั้นไม่ได้มีแบบแผนเฉพาะเจาะจงใน

รูปแบบเดียว ผู้ทําพันธกิจกับเด็กชาติพันธุ์ลาหู่ควรคํานึงถึงการพันธกิจแบบองค์รวมที่เน้นการทําพันธ

กิจให้ครบทุกด้าน และในความต้องการการอภิบาลแต่ละด้านนั้นอาจมีความแตกต่างกันไปตามกรณี

ของเด็กแต่ละคน ควรมีการศึกษาความต้องการและความจําเป็นในด้านต่าง ๆ ของเด็กอย่าง

เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความจําเป็นในการอภิบาลเด็กได้อย่างตรงจุดและ

เกิดประโยชน์ต่อตัวเด็กได้อย่างมากท่ีสุด 

 

5.3.2 ข้อเสนอแนะต่อคริสตจักรชาติพันธ์ุลาหู่ 

 คริสตจักรให้ความสําคัญกับเด็กในครอบครัวแตกแยกมากขึ้น เยี่ยมเยียนครอบครัว

ของเด็ก ถามไถ่ความเป็นอยู่ของเด็กจากทั้งตัวเด็กและครอบครัวของเด็ก เพื่อหาแนวทางการอภิบาล

เด็กในแต่ละกรณีตามกําลังของคริสตจักร พันธกิจเด็กที่แทบจะไม่มีเลยในคริสตจักรชาติพันธุ์ลาหู่น้ัน

ถึงเวลาท่ีควรหันมาให้ความสนใจ และสนับสนุนให้เกิดข้ึน 

 คริสตจักรชาติพันธุ ์ลาหู ่หยุดตัดสินตนเองว่าไม่มีกําลังในการอภิบาลเด็กจาก

ครอบครัวแตกแยก สถานที่ของโบสถ์และทุนทรัพย์ไม่ใช่ปัจจัยเพียงสองสิ่งที่สามารถทําให้เกิดการ

อภิบาลเด็กจากครอบครัวแตกแยกได้ การลงแรง การเยี่ยมเยียน การใช้คําพูดในการหนุนใจ การทํา

พันธกิจผ่านชั้นเรียนรวี การเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้ใหญ่ การเข้าไปพูดคุยทักทายกับเด็ก การ

หาช่องทางติดต่อองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการช่วยเหลือ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้สามารถเป็น

หน่ึงในจุดเริ่มต้นของการอภิบาลเด็กได้ และในฐานะของการเป็นคริสตจักร ๆ หนึ่งนั้นเท่ากับว่ามี

สมาชิกคริสตจักรอีกหลายคน มีความหลากหลายทางอาชีพและมุมมอง ถ้าคริสตจักรมีความตั้งใจจริง

ในการตอบสนองต่อความต้องการการอภิบาลของเด็กจากครอบครัวแตกแยกนั้น เชื่อว่าคริสตจักรมี

กําลังมากพอและสามารถที่จะให้เกิดขึ ้นได้ อย่างน้อยก็เริ ่มจากการระดมความคิดจากผู้นําของ

คริสตจักร เพ่ือหาทางอภิบาลท่ีเป็นไปได้ร่วมกันต่อไป 

 คริสตจักรชาติพันธุ ์ลาหู่สนับสนุนให้เด็กมีบทบาทในคริสตจักรมากขึ ้น เห็นใน

ความสําคัญของเด็กไม่ต่างจากความสําคัญของผู้ใหญ่ในคริสตจักร เพื่อให้เด็กรู้สึกถึงการเป็นส่วนหน่ึง

ในครอบครัวคริสตจักร เพราะเด็กในวันนี้คืออนาคตของคริสตจักรในวันข้างหน้า แบบอย่างที่ดีของ

ผู้ใหญ่ในคริสตจักรในวันน้ีจะสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กในวันข้างหน้าผ่านทางเด็กที่มองเห็นใน

วันน้ี โดยเฉพาะแบบอย่างในการเป็นผู้อภิบาลที่ดี ด้วยความหวังที่ว่าเด็กชาติพันธุ์ลาหู่ที ่มาจาก
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ครอบครัวแตกแยกเมื่อพวกเขาได้รับความรัก ความสนใจ ได้มีประสบการณ์ชีวิตในการเป็นผู้ถูก

เยียวยาสภาพจิตใจและความต้องการในด้านต่าง ๆ เมื ่อพวกเขาเติบโตขึ้น ในอนาคตที่พวกเขา

สามารถเป็นผู้ท่ีส่งต่อความรักเช่นนี้ให้แก่เด็กรุ่นหลังที่มีความทุกข์ยากในด้านต่าง ๆ ที่เติบโตตามพวก

เขามาได้ด้วยเช่นกัน  

 คริสตจักรเห็นพันธกิจเด็กในเรื่องการอภิบาลเด็กจากครอบครัวแตกแยกอาจเป็น

เพียงหนึ่งในพันธกิจเด็กที่คริสตจักรควรให้ความสําคัญ และการเริ่มจากการทําพันธกิจนี้อาจเชื่อโยง

และต่อยอดไปถึงการอภิบาลเด็กในด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น พันธกิจเด็กซึมเศร้า พันธกิจเด็กพิการ 

พันธกิจเด็กพัฒนาการล่าช้า เป็นต้น 

 คริสตจักรให้ความสําคัญกับชั้นเรียนรวีวารศึกษามากขึ้น จัดสรรให้สามารถแยกเป็น

ช้ันเรียนตามวัยของเด็ก และสนับสนุนส่งเสริมให้มีจํานวนครูรวีมากพอต่อความต้องการของคริสตจักร 

 นอกจากน้ีคริสตจักรให้ความสําคัญกับพันธกิจครอบครัวมากขึ้น เนื่องจากจุดเริ่มต้น

ของการเกิดเด็กในครอบครัวแตกแยกนั้นเป็นผลมาจากพ่อแม่ทั้งสองของเด็กตัดสินใจเริ ่มชีวิตคู่

ด้วยกัน ดังนั้นคริสตจักรควรมีการให้คําแนะนําสมาชิกคริสตจักรตั้งแต่การเริ่มอธิษฐานขอความมั่นใจ

ในการตกลงเป็นแฟนกัน จนถึงการตัดสินใจแต่งงาน และชีวิตหลังแต่งงาน เนื่องจากชาวลาหู่ยังขาด

ความเข้าใจในเรื ่องเหล่าน้ีค่อนข้างมาก จึงเป็นการดีท่ีคริสตจักรเริ ่มปลูกฝังค่านิยมในการสร้าง

ครอบครัวท่ีถูกต้องตามอย่างในพระคัมภีร์ต้ังแต่แรก 

 คริสตจักรศึกษาและสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในสังคมมาก

ขึ้น เช่น สถานสงเคราะห์เด็กในด้านต่าง ๆ ศูนย์พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก มูลนิธิคริสเตียนที่ทํางาน

หลากหลายในด้านต่าง ๆ องค์กรที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจิต หรือจะ

เป็นจิตแพทย์เด็ก นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ให้คําปรึกษาคริสเตียน เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทํา

พันธกิจในด้านต่าง ๆ ของคริสตจักรต่อไป  

 

5.3.3 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

  สําหรับงานวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอให้ทําการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางหรือปัจจัย

ที่สามารถส่งเสริมคริสตจักรชาติพันธุ์ลาหู่ให้สามารถตระหนักในความสําคัญของการทํา “พันธกิจ

ครอบครัว” และ “พันธกิจเด็ก” ในคริสตจักรมากขึ้น เพื่อที่ชาวลาหู่จะได้ตระหนักในความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับการเร่ิมคบหาดูใจ การแต่งงาน และเห็นความสําคัญของการรักษาชีวิตคู่หลังแต่งงานแม้

ต้องเจอกับปัญหาต่าง ๆ ก็ตาม เพื่อลดปัญหาการแตกแยกในชุมชนชาติพันธุ์ลาหู่และไม่มองว่าการ

แยกทางกันของคู่สมรสเป็นเรื่องปกติในชุมชนอีกต่อไป ทั้งยังสามารถเป็นแนวทางการสร้างความ

ตระหนักให้คริสตจักรเห็นความสําคัญของเด็กในคริสตจักรและชุมชนมากขึ้น ให้เด็กได้รู้สึกถึงการมี

ตัวตนและการเป็นส่วนหน่ึงของคริสตจักรมากข้ึน 



 

61 

บรรณานุกรม 

หนังสือ 

 

ริค วอร์เรน. (2014). ฉันอยู่ในโลกน้ีเพ่ืออะไร. กรุงเทพฯ: สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนา 

คริสตจักร. 

 

ศจ. ดร. สมใจ รักษาศรี. (2011). เล้ียงลูกให้อยู่ในทางของพระเจ้า (พิมพ์คร้ังท่ี 1). กรุงเทพฯ: สถาบัน 

ครอบครัวไทย. 

 

เจสซี ยาร=ด้ี. (1979). แนวทางสอนบุตร (พิมพ=คร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: กองคริสเตียนบรรณศาสตร= 

 

เจเรมี ป}แอร= และ ดีแพค เรฮู. (2562). ศิษยาภิบาลและการให:คำปรึกษา พ้ืนฐานการเล้ียงดูสมาชิกท่ี 

ต:องการความชJวยเหลือ. กรุงเทพฯ : BSC Books ในมูลนิธิคริสตจักรแบ�บติสต=. 

 

หนังสือแปล 

 

จอช แม็คดาวล์ และ เอ็ด สจ๊วต. (2018). แยกทาง ทางแยก ผลกระทบต่อลูก เม่ือพ่อแม่แยกทาง My 

Friend is Struggling with…Divorce of Parents (พิมพ์คร้ังท่ี 1) (นิมิตพร สีสุด, ผู้แปล). 

กรุงเทพฯ: สมาคมพระคริสตธรรมไทย. 

 

จอห์น โคเบลนซ์. (2014). ครอบครัวท่ีเป็นสุข [Christian Family Living] (พิมพ์คร้ังท่ี 1) (ประพันธ์ 

หน่อราช, ผู้แปล). เชียงใหม่: พันธกิจฐานพระพร 

 

ทิมและเบฟ ลาเฮย์. (2011). ครอบครัวท่ีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ [Spirit-Controlled 

Family Living] (มาลินี เกียรติบรรลือ, ผู้แปล). กรุงเทพฯ : สถาบันคริสเตียนศึกษาและ

พัฒนาคริสตจักร. 

 

พอลและอีเลน ลูวิส. (2528). หกเผ่าชาวดอย (ศิริวรรณ สุขพานิช, ผู้แปล). เยอรมณี: เสตป + ไม

เยอร์ท่ีสตุดการ์ต. 

 



 

62 

แบรนดอน ลิงเกิล. (2022). การเล้ียงลูกท่ีมีข่าวประเสริฐเป็นจุดศูนย์กลาง (สกุณี เกรียงชัยพร, ผู้

แปล). พิมพ์ดีการพิมพ์.  

 

บทความในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ / ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

 

จิดาภา ผูกพันธ์, ศุทธินี ปิยะสุวรรณ์ และกนกจันทร์ เขม้นการ. (2018). สุขภาพทางจิตของเด็กวัยรุ่น 

ท่ีครอบครัวแยกทาง: การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราช 

ชนนี, 35(1), 214-221.สืบค้นจาก https://he01.tcit-

thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/191017/133467 

 

BHAV PATEL. (2016, 31 October). 15 Negative Ways Kids From Broken Homes Get  

Affected. Babygaga. Retrieved from https://www.babygaga.com/15-negative-

ways-kids-from-broken-homes-get-affected/ 

 

BRAINFIT. (2022). มาทําความเข้าใจพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กๆกันเถอะ. BrainFit Thailand.  

สืบค้นจาก https://www.brainfit.co.th/th/blog-th/มาทําความเข้าใจพัฒนาการด้าน

อารมณ์ของเด็กๆกันเถอะ  

 

Brian Dollar. (2017, 5 September). Broken: The impact of divorce on children—and 4  

ways to ease their pain. CareLeader SRRATEGIC, REAL-WORLD PASTORAL  

CARE. Retrieved from https://www.careleader.org/help-kids-whose-parents-

divorcing/  

 

CAGO, ZULITA, BENLIRO JULZZ, SICAD, DE GUZMAN, ODUYAN, SABANDO และ  

HORIKAWA. (2019, March). Effects of Broken Family the Academic  

Performance, Attitude, and Social Status of JHS Students of North Davao  

Colleges-Panabo. ACADEMIA. Retrieved from 

https://www.academia.edu/41303420/EFFECTS_OF_BROKEN_FAMILY_THE_ACA

DEMIC_PERFORMANCE_ATTITUDE_AND_SOCIAL_STATUS_OF_JHS_STUDENTS_O

F_NORTH_DAVAO_COLLEGES_PANABO?auto=download 

 



 

63 

Carol P. Clemans. (2009, 16 September). Ministering to Youth From Broken Homes.  

Life Enrichment Ministries. Retrieved from 

https://miemieclemansof2.wordpress.com/2009/09/16/ministering-to-youth-

from-broken-homes/ 

 

Maria Marquiza A. Felisilda, Leandro C. Torreon. (2020, 31 October). Effects of Broken  

Family on Pupil’s Behavioral Development and Academic Success. 

International Journal of Research GRANTHAALAYAH. Retrieved form 

https://www.granthaalayahpublication.org/journals-html-

galley/28_IJRG20_B09_3755.html 

 

Rohma Shan. (2021, 29 July). Effects of broken family on a child’s psyche. Medium.  

Retrieved from https://medium.com/@rohmaasad2/effects-of-broken-family-

on-a-childs-psyche-25d6a5835bb0 

 

Ruksana Saikia. (2017, 21 January). Broken family: Its causes and effects on the  

development of children. International Journal of Applied Research.  

Retrieved form 

https://www.allresearchjournal.com/archives/2017/vol3issue2/PartG/3-2-106-

798.pdf 

 

รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  

วการค้นคว้าอิสระ 

 

นริศรา พิริยะ. (2561). แนวทางการอภิบาลด้านจิตวิญญาณเด็กชนเผ่าลาหู่ ช่วงระหว่างอายุ 12-18ปี  

ในหอพัก. (การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์). มหาวิทยาลัยพายัพ, เชียงใหม่. 

 

รักชาติ ถนอมพนา. (2558). การศึกษาการอภิบาลอนุชนกะเหร่ียงแบ๊บติสต์ ท่ีอยู่ในหอพักคริสเตียน 

และหอพักท่ัวไป.(การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์). มหาวิทยาลัยพายัพ, เชียงใหม่. 



 

64 

ภาคผนวก 

 

 



 

65 

 ภาคผนวก ก 

คําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
แนวคำถามสำหรับการสัมภาษณMผู9เช่ียวชาญ 

1. พัฒนาการปกติของเด็กอายุในช@วง 7 -12 ป� เปaนอย@างไรท้ังในดBานร@างกาย จิตใจ อารมณ= 

และสังคม  

2. เด็กในวัยน้ีตBองการส่ิงใดจากครอบครัวมากท่ีสุด หรือตBองการใหBครอบครัวตอบสนองอย@างไร

ต@อตนเอง 

3. จากประสบการณ=ของคุณหมอ/ผูBใหBคำปรึกษา/ ผูBเช่ียวชาญเฉพาะดBาน น้ันมีความเห็น

อย@างไรต@อคำว@า “คอบครัวแตกแยก” และ “เด็กจากครอบครัวแตกแยก” 

4. มีแนวโนBมการเพ่ิมข้ึนของเด็กกลุ@มน้ีหรือไม@อย@างไร 

5. สาเหตุส@วนใหญ@หรือท่ีพบบ@อยของการเกิดครอบครัวแตกแยกมีอะไรบBาง 

6. พฤติกรรม นิสัย หรือบุคลิกของเด็กจากครอบครัวแตกแยกมักจะเปaนเช@นไร 

7. เด็กจากชาติพันธ=ลาหู@ท่ีมาจากครอบครัวแตกแยกมักจะมีบุคลิกเช@นไรท่ีเปaนท่ีสังเกตไดBจาก

ผูBเช่ียวชาญ  

8. เด็กกลุ@มน้ีมักจะมีมุมมองเช@นไรต@อการแยกทางกันของผูBปกครอง 

9. มีกรณีของเด็กกลุ@มน้ีท่ีพยายามเก็บซ@อนความรูBสึกเจ็บปวดจากการแตกแยกของพ@อแม@บBาง

หรือไม@ อย@างไร แลBวมีวิธีใดท่ีใชBสังเกตไดBบBาง 

10. สังคมมักจะมองเด็กกลุ@มน้ีอย@างไร 

11. เด็กกลุ@มน้ีมีมุมมองต@อชีวิตของตนอย@างไรบBาง รวมถึงมุมมองต@อสังคมรอบขBาง และมีวิธีการ

ปรับตัวเขBาสังคมท่ีเหมือนหรือแตกต@างจากเด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีพ@อแม@อยู@ดBวยกัน

อย@างไร 

12. พฤติกรรมเส่ียงใดบBางท่ีคนใกลBชิดควรตระหนักและใหBความสนใจเปaนพิเศษ 

13. มีวิธีการเขBาถึงเด็กกลุ@มน้ีอย@างไรเพ่ือใหBเขาเช่ือใจเราและยอมเป}ดใจกับเราถึงส่ิงท่ีอยู@ในใจของ

เขาไดBบBาง 

14. มีแนวทางการช@วยเด็กเหล@าน้ียังไงใหBเขBาใจและยอมรับชีวิตของตนไดBบBาง 
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15. ในกรณีท่ีเด็กอาศัยอยู@กับบิดาหรือมารดาและบิดาหรือมารดาของตนน้ันแต@งงานใหม@จะส@งผล

ต@อเด็กอย@างไร หรือดBานใดบBาง 

16. มีความเปaนไดBมากนBอยแค@ไหนท่ีเด็กจะโตมาแลBวทำตามพฤติกรรมของพ@อแม@ในการแยกทาง

ต@อคู@สมรส ถBามีแลBวมีวิธีการอภิบาลอย@างไรท่ีจะสามารถป�องกันพฤติกรรมเลียนแบบน้ีไดBบBาง 

17. ท@าทีของผูBใหBการอภิบาลเด็กกลุ@มน้ีควรเปaนเช@นไร 

18. เด็กมีแนวโนBมท่ีจะความคาดหวังในการพ่ึงพาคริสตจักรหรือผูBนำคริสตจักรบBางไหม ในดBานใด 

19. คริสตจักรสามารถมีบทบาทเช@นไรไดBบBางต@อการอภิบาลเด็กกลุ@มน้ี  

20. ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีตBองตระหนักในการอภิบาลเด็กกลุ@มน้ีคืออะไร 

21. ส่ิงท่ีตBองระวังในการอภิบาลมีส่ิงใดบBาง 
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This is to certify that Payap University Research Ethics Committee has reviewed 

and approved the above research protocol based on international guidelines for human 

research protection including the Declaration of Helsinki, international Conference on 

Harmonization in Good Clinical Practice (ICH-GCP) and the Belmont Report. 
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ประวัติผูจ้ัดทํา 

 

ช่ือ – นามสกุล  นางสาวเสาวณีย์ ขจรกิตต์ 

Name   Miss Saowanee Kajornkit 

สถานท่ีติดต่อ  199/325 หมู่ 2 หมู่บ้านสวนนนทรี ซอย 7/2 ตําบลหนองจ๊อม  

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 

โทรศัพท์มือถือ   093-303-1313 

อีเมล     Saowanee.kajornkit@gmail.com 

 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2558 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ 

 

ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน ผู้ประสานงาน ท่ี มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว 

397/2 หมู่ 7 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

 

 

 

 

 

 


