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คานา
ทุกครอบครัวปรารถนาความสุ ข และหลายครอบครัวหาความสุ ขโดยการอ่านหนังสื อ โดยขอ
คาปรึ กษาและเข้าสัมมนา ฉะนั้นวิชาหนึ่งที่โรงเรี ยนคริ สตศาสนศาสตร์ แบ็บติสต์ กาลังสอนอยู่ คือวิชา
ชีวติ ครอบครัว ซึ่ งเป็ นวิชาที่นกั ศึกษาชอบมาก เนื่ องจากนักศึกษาส่ วนใหญ่ลงทะเบียนเรี ยนวิชานี้ แม้วา่
จะเป็ นเพียงวิชาเลือก เมื่อข้าพเจ้าสอนวิชานี้ นักศึกษาที่เรี ยนระดับปริ ญญาต้องอ่านหนังสื อเกี่ยวกับ
ครอบครัวที่เป็ นภาษาอังกฤษและสรุ ปเป็ นภาษาไทย หนังสื อเล่มนี้มาจาก “How to be happy though
married” เขียนโดย Tim Lahaye ซึ่ งเป็ นคนอเมริ กนั ที่มีชื่อเสี ยงในด้านครอบครัว ผูส้ รุ ปหนังสื อเล่มนี้
คือคุณมนดณี พิชยั ชาญณรงค์ ซึ่งเป็ นนักศึกษาของโรงเรี ยน หลายคนอ่านหนังสื อสรุ ปที่คุณมนดณี
เขียน และเสนอให้แผนกคริ สเตียนศึกษา แบ็บติสต์ พิมพ์ออกมาเป็ นเล่ม เพราะเห็นว่าจะมีคุณค่าอย่าง
มากสาหรับครอบครัวไทย
ในบทที่ 4 เราได้เพิ่มเนื้อที่เขียนโดยผูเ้ ขียนคนเดียวกัน เพื่อเพิ่มเติมความรู ้ที่คนทัว่ ไปมักจะไม่
ทราบ แผนก ฯ หวังว่า หนังสื อเล่มเล็ก ๆ นี้จะช่วยให้ผอู ้ ่านมีความสุ ข แม้วา่ สมรส
ดร. บ๊อบ เคอล์เล็น
ผูอ้ านวยการ
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บทที่ 1 สิ่ งทีต่ รงกันข้ ามดึงดูดกัน
อะไรคือสิ่ งแรกที่ดึงดูดให้คนเรารักกันและแต่งงานกัน ผูเ้ ขียนมีทศั นะว่า บุคลิกที่แตกต่างกัน
ของทั้งสองฝ่ ายดึงดูดซึ่ งกันและกัน
การที่จะเข้าใจว่า เพราะสาเหตุใดจึงทาให้บุคลิกที่แตกต่างกันของมนุษย์ดึงดูดความสนใจของ
กันและกันเราจาเป็ นต้องเข้าใจก่อนว่า อะไรทาให้บุคลิกภาพของมนุษย์แตกต่างกัน ผูเ้ ขียนได้ยก
หนังสื อเล่มหนึ่งของท่านชื่ อว่า “Spirit Controlled Temperament” หนังสื อเล่มนี้ได้พดู ถึงอารมณ์หรื อ
นิสัยพื้นฐานของมนุษย์วา่ มี 4 แบบ และได้อธิ บายถึงข้อดีขอ้ เสี ยในอุปนิสัยแต่ละอย่างด้วย
บุคลิกภาพของมนุษย์น้ นั ประกอบด้วยนิสัย (Traib) ซึ่งจิตใต้สานึกจะแสดงออกมาเป็ นความ
ประพฤติ นิสัยเหล่านี้ถ่ายทอดมาทางยีนส์ ซึ่ งการถ่ายทอดนั้นรวมทั้งความฉลาด เชื้ อชาติ เพศ ฯลฯ
นิสัยนี้จะมีรากมาจากนิสัย 4 แบบด้วยกัน คนเราส่ วนใหญ่จะเป็ นการผสมของนิสัยทั้ง 4 แบบ
คนประเภทเปิ ดเผย จะเป็ นนิสัยประเภทชอบสนุก (Sanguine) หรื อประเภทอารมณ์ร้อน
(Choleric) ส่ วนประเภทที่ชอบเก็บตัวจะเป็ นนิสัยประเภทอารมณ์เย็น (Melancholy) หรื อ อารมณ์เศร้า
(Phlegmatic)

ต่ อไปนีเ้ ป็ นการอธิบายนิสัย 4 แบบพอสั งเขป
1. อารมณ์ สนุก (The Sanguine Temperament) เป็ นทีม่ ีอารมณ์ สนุกเป็ นคนทีอ่ บอุ่น ร่ าเริง มี
ชีวติ ชีวา คนประเภทนี้จะเป็ นคนที่ยอมรับความคิดของผู้อนื่ เป็ นคนที่ประทับใจอะไรง่าย ๆ และมักจะ
ตัดสิ นใจอะไรด้วยอารมณ์
คนประเภทนีม้ ีความสุ ขกับการได้ อยู่กบั ผู้คน ไม่ ชอบอยู่คนเดียว เขามักจะทาให้กลุ่มที่เขาอยู่
ด้วยมีชีวติ ชีวา และมีเรื่ องมาเล่าให้ฟังไม่รู้จกั หมด เขาเป็ นคนเล่าเรื่ องเก่งซึ่ งทาให้เด็กรักเขารวมทั้ง
ผูใ้ หญ่ดว้ ย คนประเภทนี้เป็ นที่ตอ้ งการในงานเลี้ยงและการประชุมสังสรรค์ทุกแห่ง
คนที่มีอารมณ์ประเภทนี้มกั จะพูดไม่รู้จกั หยุดหย่อน พูดก่อนคิด แต่เพราะเขามีความจริ งใจ จึง
ทาให้สิ่งที่เขาพูดไม่เป็ นอันตรายต่อผูฟ้ ัง นิสัยเปิ ดเผยแบบนี้ทาให้คนที่ข้ ีอายอิจฉา และอยากจะเป็ น
แบบเขา โลกจะมีรสชาติก็โดยมีคนประเภทนี้
คนประเภทนี้จะเป็ นคนขายของ คนงาน ครู นักพูด นักแสดง คู่สนทนา และผูน้ าที่ดีได้ คนที่มี
อารมณ์สนุกมักจะได้รับเลือกให้เป็ นคนที่ประสบความสาเร็ จที่สุด
อย่างไรก็ดีเขามักจะไม่ประสบ
ความสาเร็ จที่สุดเพราะเขามีจุดอ่อน จุดอ่ อนทาให้ เขาเป็ นคนทีไ่ ม่ มีประสิ ทธิภาพและวางใจไม่ ได้ เขามี
แนวโน้ มเป็ นคนทีอ่ ยู่นิ่งไม่ ได้ ไม่ มีวนิ ัย อวดตัว และมักจะควบคุมอารมณ์ ไม่ ได้
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2. อารมณ์ ร้อน (The Choleric Temperament) คนที่จดั อยูใ่ นประเภทนี้เป็ นคนที่ฉุนเฉี ยว ว่องไว
กระตือรื อร้น เป็ นนักปฏิบตั ิและเป็ นคนที่มีความตั้งใจมัน่ คนประเภทนี้มกั เป็ นคนที่พอใจในตัวเอง เป็ น
ตัวของตัวเอง เป็ นคนที่ตดั สิ นใจได้ หัวดื้อ และมักจะตัดสิ นใจอะไรให้คนอื่น
พวกอารมณ์ร้อนชอบทากิจกรรม อันที่จริ งสาหรับเขาชีวิตเป็ นกิจกรรม เขาเป็ นคนที่ไม่ตอ้ งมี
ใครมากระตุน้ แต่เขาจะเป็ นผูท้ ี่กระตุน้ ผูอ้ ื่นที่อยูแ่ วดล้อมเขา กิจกรรมของเขามีเป้ าหมาย เพราะเขาไม่
เพียงแต่คิดแต่ชอบปฏิบตั ิ คนประเภทนี้มกั จะเป็ นคนหลักแหลม เขาจึงสามารถตัดสิ นใจในเรื่ องเร่ งด่วน
ได้ แผนการณ์ที่เขาวางไว้มีคุณค่าทีเดียว เขาไม่เป็ นคนโลเลแม้วา่ จะอยูใ่ ต้ความกดดัน เขามีจุดยืนที่
แน่นอน
คนประเภทนี้ไม่กลัวการต่อต้านหรื อคู่แข่ง ที่จริ งผูท้ ี่ต่อต้านหรื อคู่แข่งกลับเป็ นยากาลังให้แก่
เขา เขาเป็ นคนที่ตดั สิ นใจอะไรแน่นอน และมักจะได้รับความสาเร็ จในสิ่ งที่คนอื่นล้มเหลว ไม่ใช่เพราะ
แผนการณ์ของเขาดีกว่าคนอื่นแต่เพราะว่าเขาเป็ นคนที่ตอ้ งเดินหน้าเสมอในขณะที่คนอื่นท้อถอย และ
เลิกไป ถ้าคากล่าวว่าการเป็ นผูน้ านั้นต้องเป็ นมาแต่เกิดไม่ใช่มาสร้างเอาทีหลัง คนที่มีนิสัยแบบนี้แหละ
คือผูน้ ามาแต่กาเนิ ด
คนทีม่ ีอารณ์ ร้อนมักจะไม่ เห็นอกเห็นใจคนอืน่ ง่ าย ๆ เขาเป็ นคนไม่ แสดงความรู้ สึกออกมา
ภายนอก ทีจ่ ริงแล้ วเขารู้ สึกอึดอัดและเบื่อหน่ ายต่ อนา้ ตาของคนอืน่ เสี ยด้ วย เขาเป็ นคนไม่ชอบ
ธรรมชาติ เพราะความสนใจอันดับแรกของเขาอยูบ่ นคุณค่าของการเอาไปใช้ประโยชน์ได้
คนทีม่ ีอารมณ์ร้อนมักจะไม่ ชอบรายละเอียด เขาไม่ใช่คนที่เกิดมาเป็ นนักวิเคราะห์ อย่างไรก็
ตามเขามีสัญชาติญาณในการประเมินผล เพราะฉะนั้นเขามักจะมองดูเป้ าหมายของงานโดยมองไม่เห็น
หลุมพรางและอุปสรรค์ระหว่างทาง ถ้ าเขาเริ่มต้ นวิง่ เข้ าสู่ เป้า เขาจะหักหาญนา้ ใจของคนบางคนซึ่งยืน
ขวางทางของเขา คนประเภทนีม้ ักจะถืออานาจและมักจะถูกมองว่ าเป็ นนักฉวยโอกาส
ผูน้ าในโลกนี้หลายคนเป็ นบุคคลที่มีอารมณ์ร้อน แต่การที่เขาจะเป็ นนักบริ หารที่เก่งกาจ เป็ น
นักผลิต หรื อเป็ นผูเ้ ผด็จการ หรื อเป็ นฆาตการขึ้นอยูก่ บั มาตรฐานทางศีลธรรมของเขา
จุดอ่อนของคนประเภทนี้ทาให้เขาเป็ นคนยากที่จะอยูด่ ว้ ย
เพราะความเป็ นคนอารมณ์ร้อน
โหดร้าย หุ นหันพลันแล่นและพอใจในตนเอง คนซึ่ งมีอารมณ์ร้อนแบบนี้ จะเป็ นที่รักของเพื่อน ๆ
มากกว่าคนในครอบครัว
3. อารมณ์เศร้ า (The Melancholy Temperament) คนที่มีอารมณ์เศร้ามักจะเป็ นคนที่ชอบ
วิเคราะห์ อุทิศตัวเอง เป็ นคนที่มีพรสวรรค์มาก เป็ นคนประเภทที่ทาอะไรต้องทาให้ดีที่สุดแต่เขาเป็ นคน
ที่มีอารมณ์อ่อนไหวมาก ไม่มีใครจะชอบศิลปเท่ากับคนที่มีอารมณ์เศร้า

7

เขาเป็ นคนที่มกั จะเก็บตัว และมักจะถูกครอบงาโดยอารมณ์ บางครั้งเขาก็มีความรู ้สึกยินดีอย่าง
มากจนทาให้เขามีท่าทีเปิ ดเผยต่อคนอื่น แต่บางครั้งเขาก็รู้สึกเศร้าสร้อยและรู ้สึกกดดันจนเขารู ้สึกตกต่า
จนเหมือนกับจะเป็ นศัตรู กบั คนอื่น
คนที่มีอารมณ์เศร้ามักจะเป็ นเพื่อนที่สัตย์ซื่อ เขาไม่เป็ นเพื่อนกับใครง่าย ๆ และเขาจะไม่
ออกไปเป็ นเพื่อนกับใครก่อนแต่เขาเป็ นคนที่น่าพึ่งพาอาศัยมากที่สุด เมื่อเทียบกับอีก 3 ประเภท เพราะ
เขาเป็ นคนที่ทาอะไรต้องทาให้ดีที่สุดจึงทาให้เขาไม่ยอมให้คนที่มาพึ่งพิงเขาเสี ยหาย
ความสามารถในการวิเคราะห์ทาให้เขารู้ถึงอุปสรรคและอันตรายในการงานที่เขาวางแผนไว้
อย่างแม่นยา การมองเห็นอุปสรรคล่วงหน้านี้เป็ นอุปนิสัยที่ตรงกันข้ามกับพวกที่มีอารมณ์ร้อนอุปนิสัย
นี้ทาให้พวกที่มีอารมณ์เศร้า ลังเลที่จะเข้าไปร่ วมโครงการใหม่ ๆ บางครั้งเวลาที่มีอารมณ์เขาสามารถ
ผลิตงานใหม่ ๆ และเป็ นงานที่ยอดเยีย่ มแต่ความสาเร็ จนี้จะมาหลังจากช่วงเวลาที่รู้สึกกดดัน
พวกที่มีอารมณ์เศร้าพบว่าความหมายอันยิง่ ใหญ่ในชี วติ คือ การเสี ยสละชีวติ ส่ วนตัว เขาเป็ นคน
ที่มกั จะเลือกอาชีพซึ่ งต้องการเสี ยสละตัวเองอย่างยิง่ ยวด และเมื่อเขาตัดสิ นใจทาอะไรเขาจะต้องทาให้
สาเร็ จ
พวกที่มีอารมณ์ประเภทนี้มกั จะมีแนวโน้มที่จะได้รับการดลใจโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ศิลปิ น
นักดนตรี นักประดิษฐ์ นักปรัชญา นักการศึกษาของโลกหลายคนเป็ นคนที่มีอารมณ์เศร้า
ข้อเสี ยของคนที่มีอารมณ์แบบนี้มีมาก เขามีแนวโน้มที่จะคิดถึงแต่ตนเอง มองโลกในแง่ร้าย
ชอบวิจารณ์คนอื่น ๆ หงุดหงิด ผูกพยาบาท อารมณ์แบบนี้จะทาให้เป็ นคนยิง่ ใหญ่มิฉะนั้นก็กลายเป็ น
คนไร้ค่าไป ขึ้นอยูก่ บั ว่าคนเหล่านี้จะเอาชนะข้อเสี ยได้หรื อไม่ หรื อปล่อยให้ขอ้ เสี ยควบคุมเขา คน
ประเภทนี้มีปัญหามากในการปรับด้านอารมณ์
4. อารมณ์ เย็น (The Phlegmatic Temperament) คนที่มีอารมณ์เย็นเป็ นคนที่สงบ ใจเย็น
ค่อนข้างช้า ชอบสบายและไม่พิถีพิถนั ชีวติ สาหรับคนประเภทนี้คือชีวิตที่มีความสุ ข ไม่ตื่นเต้น มีแต่
ประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจ การจะมีชีวติ แบบนี้ทาให้เขาพยายามหลีกเลี่ยงการเกี่ยวข้องกับคนอื่นมาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
คนที่มีอารมณ์เย็นมักจะพบว่าเขาไม่ทาหน้ายุง่ ไม่แสดงความโกรธหรื อหัวเราะ เขาเป็ นคนที่มี
อารมณ์มนั่ คง แต่ภายใต้ท่าทางเยือกเย็น สงบถ้อยคา และท่าทางขี้อาย คือบุคคลที่มีความสามารถหลาย
อย่าง
เพราะว่าคนประเภทนี้ชอบสนุกกับผูค้ น เขาจึงไม่ขาดเพื่อน เขามีอารมณ์ขนั อันแห้งแล้ง แต่เขา
ก็สามารถทาให้เพื่อนติดเขาได้โดยที่ไม่ตอ้ งยิม้ เลย เขาสามารถเห็นอารมณ์ขนั ในตัวคนอื่นและสิ่ งที่คน
อื่นทา เขามักจะชอบพูดจาเยาะเย้ยคนที่มีอารมณ์ แบบอื่น ๆ คนที่มีอารมณ์เย็นจะรู ้สึกไม่พอใจในความ
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ไม่มีเป้ าหมาย และการกระตือรื อร้นที่ทาให้อยูไ่ ม่สุขของคนที่มีอารมณ์สนุก และเขารู ้สึกรังเกียจอารมณ์
เศร้าของคนประเภทอารมณ์เศร้า
เขาตั้งใจจะเป็ นผูด้ ู และพยายามไม่เข้าไปยุง่ เกี่ยวกับกิจกรรมของคนอื่น เขามักจะไม่เต็มใจเมื่อ
มีใครมาลุน้ ให้เขาทากิจกรรมอะไรที่มากกว่างานประจาของเขา แต่นนั่ ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่
ยินดีที่จะช่วยเหลือคนที่ตกยากหรื อกาลังต้องการ
พวกที่มีอารมณ์เย็นเป็ นคนที่มีใจเมตตาและเห็นอกเห็นใจแต่ไม่ค่อยจะแสดงอารมณ์ความรู ้สึก
จริ ง เขาไม่ชอบเป็ นหัวหน้าแต่ถา้ ให้ตาแหน่งหัวหน้ากับเขา เขาจะพิสูจน์วา่ เขาเป็ นหัวหน้าที่ดีและ
พยายามจะผูกไมตรี กบั คนอื่น โดยธรรมชาติแล้วเขาเป็ นคนที่ชอบสร้างสันติ
พวกนี้มีจุดอ่อนเช่นกัน เขามักจะขาดการกระตุน้ ค่อนข้างเกียจคร้าน เขาชอบล้อคนอื่นเล่นเพื่อ
เป็ นการป้ องกันตัวเอง ยิง่ กว่านั้น เขาดื้อรั้น ตัดสิ นใจไม่ได้และขี้กลัว
เขาเป็ นคนที่อยูด่ ว้ ยได้ง่าย แต่เพราะเขาเป็ นคนที่ขาดความระมัดระวัง ดาเนินชีวิตไปเรื่ อย ๆ จะ
ทาให้คู่ของเขาซึ่ งมีอารมณ์กา้ วร้าวรู ้สึกไม่พอใจได้ คนที่มีอารมณ์เย็นมักจะเป็ นเพื่อนที่ดีกบั เด็ก ๆ
อารมณ์ทุกแบบเป็ นสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งศึกษา เพื่อความสุ ขในชีวติ แต่งงาน เพราะมันจะช่วย
อภิปรายว่าทาไมคนเราจึงแตกต่างกัน

ทาไมคนทีม่ นี ิสัยแตกต่ างกันจึงดึงดูดกัน
จิตใต้สานึกของคนเรามีอิทธิ พลกับเรา มากกว่าที่เราตระหนัก นิสัยแบบต่าง ๆ นี่เองเป็ น
ตัวกาหนดเพื่อที่เราเลือกพวกที่มีอารมณ์สนุก ชอบเอะอะ ชอบอยูก่ บั เพื่อนเป็ นกลุ่ม เขามีความ
ปรารถนาอยูใ่ นจิตใจว่าเขาจะสามารถควบคุมตัวเองได้ดีกว่านี้ เมื่อเขากลับมาจากงานเลี้ยงเขาจะรู ้สึก
อายกับการพูดไม่รู้จกั หยุดของตัวเอง ซึ่ งทาให้เขายึดการสนทนาไว้เสี ยคนเดียว ในขณะที่พวกอารมณ์
เศร้าหรื ออารมณ์เย็นมักจะคิดว่า ทาอย่างไรฉันจึงจะเป็ นคนที่กล้าแสดงออกและเปิ ดเผยมากกว่านี้นี่เอง
เป็ นสาเหตุให้อุปนิสัยที่ตรงกันข้ามกันดึงดูดกัน เขาเป็ นทุกสิ่ งที่เธอปรารถนาจะเป็ น และเธอก็เป็ นทุก
สิ่ งทีเ่ ขาอยากเป็ น ดูเหมือนว่ าต่ างคนต่ างจะทาให้ ชีวติ ของกันและกันสมบูรณ์ เมื่อคนสองคนดึงดูดใจ
กัน สิ่ งที่ดึงดูดใจของกันและกันนั้นคือส่ วนดีของอุปนิ สัยของทั้งสองฝ่ าย แต่สิ่งที่เราลืมไม่ได้ก็คือ
อุปนิสัยแต่ละแบบมีจุดอ่อนอยูด่ ว้ ย

จุดอ่อนปรากฏทีหลัง
คู่สมรสส่ วนมาก เมื่อเวลาที่รักกันจะเห็นแต่ขอ้ ดีของอีกฝ่ ายหนึ่งเท่านั้น หลังจากการแต่งงาน
ผ่านไป จุดอ่อนหรื อข้อเสี ยของอีกฝ่ ายหนึ่งจะเริ่ มปรากฏขึ้น จุดอ่อนนี้ ตอ้ งอาศัยการปรับตัว นัน่ คือต่าง
ฝ่ ายต่างจะต้องเรี ยนรู ้ที่จะอยูก่ บั ข้อเสี ยของคู่ของตน
จึงเป็ นเรื่ องสาคัญมากที่จะต้องมีพระวิญญาณ
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บริ สุทธิ์ คอยช่วยเหลือดังนั้นเขาจึงสามารถสุ ภาพ อดทนนาน มีใจกรุ ณา และรู ้จกั บังคับตน พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์จะช่วยให้เปลี่ยนจุดอ่อนของคู่ของตน กาลาเทีย 5:22-23 ชี้ให้เห็นอุปนิสัย 9 อย่าง ซึ่ง
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะสาแดงในชีวติ คริ สเตียน พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะช่วยให้เราเอาชนะข้อเสี ยของ
ตนเองและจะประทานพระคุณให้เราสามารถมองข้ามข้อบกพร่ องในคู่ของเรา

ความขัดแย้ งกันในบุคลิกภาพ
การที่คนเรามีบุคลิกภาพที่ขดั แย้งกันนั้น เป็ นเพราะจุดอ่อนหรื อข้อเสี ยของฝ่ ายหนึ่งในรบกวน
ข้อเสี ยของอีกฝ่ ายหนึ่ง ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางตัวอย่างที่ผเู ้ ขียนพบในฐานะที่ปรึ กษา
พวกที่มีอารมณ์สนุกมักชอบวางโครงการอะไรชุ่ย ๆ และก็ทาไม่สาเร็ จ ทาให้ภรรยาของเขาซึ่ง
เป็ นคนที่มีบุคลิกแบบอารมณ์เศร้า ซึ่งเป็ นคนที่ทาอะไรต้องทาให้ดีที่สุด เป็ นคนที่สัตย์ซื่อในการงาน
เธอจะไม่พอใจถ้าสามีกลับบ้านช้ากว่ากาหนดทาให้ภรรยาซึ่ งทาอาหารรออยูถ่ ึง 2 ชัว่ โมงยากที่จะให้
อภัยและลืมเหตุการณ์น้ ีได้ เธอมักจะเบื่อเรื่ องที่สามีเล่า เพราะเป็ นเรื่ องที่ขยายจนเกินจริ ง แม้วา่ เรื่ องที่
เธอเล่าจะไม่น่าสนใจเท่าเรื่ องของเขาแต่อย่างน้อยก็เป็ นเรื่ องจริ ง
พวกที่มีอารมณ์ร้อน มักมีความกระตือรื อร้นกับงานธุ รกิจจนภรรยาจะรู ้สึกตัวว่าถูกทอดทิ้ง เธอ
ไม่ได้ตระหนักมาก่อนว่า การแต่งงานของเธอเป็ นเพียงโครงการหนึ่งในหลาย ๆ โครงการของเขา และ
เขาได้ทุ่มตัวลงเต็มที่เพื่อจะให้ได้เธอมาเมื่อเขาได้แต่งงานกับเธอแล้ว
เขาก็จะเริ่ มโครงการใหม่คือ
โครงการเลี้ยงดูเธอ ทาให้เขาทุ่มตัวลงในการงานเพื่อจะได้เงินมาเลี้ยงดูครอบครัว ถ้าภรรยาไม่เอาใจใส่
ในการบ้านการเรื อน สามีจะรู้สึกรบกวนใจ และเขาอาจตวาดเธอด้วยท่าทีที่ดุร้าย ว่าเธอด้วยถ้อยคาเสี ยด
สี ขณะนี้สามีมองเห็นท่าทีที่เขาคิดไว้ก่อนแต่งงานว่าเป็ นความใจดี สงบ เป็ นความเกียจคร้านและไม่มี
ความกระตือรื อร้นไปเสี ยแล้ว
ข้อขัดแย้งของคู่สมรสไม่ใช่เรื่ องคอขาดบาดตาย ไม่มีขอ้ ขัดแย้งใด ๆ จะมาทาลายการแต่งงาน
ของเขาทั้งสองได้
คู่สมรสเท่ านั้นทีจ่ ะเป็ นผู้ตัดสิ นให้ ความไม่ ลงรอยกันนี้ทาลายชีวติ แต่ งงานของ
ตนเองหรือไม่
ต่อไปนี้ เป็ นข้อเสนอ เพื่อให้คู่สมรสทาการปรับปรุ งชีวติ แต่งงาน
1) เมื่อท่านรู ้สึกคับข้องใจ ไม่พอใจ หรื อเป็ นศัตรู กนั ให้หยุดและมองหาสาเหตุ
2) อธิ ษฐานเผือ่ เรื่ องนั้น
ขั้นแรกอธิ ษฐานสารภาพความบาป ที่ท่านทาให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสี ยพระทัย (เอเฟซัส
4:30-32)
ขั้นที่สอง อธิ ษฐานขอพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้ (ลูกา 11:13)
ขั้นต่อไปเดินไปในพระวิญญาณ
10

ขั้นต่อไปอธิ ษฐานเผือ่ คู่สมรส ขอให้พระเจ้าช่วยให้เขามองเห็นข้อบกพร่ องของเขา และทรงนา
ท่านให้พดู เรื่ องนี้กบั เขา
3) สนทนากับเขาถึงข้อผิดพลาดของเขา ด้วยความรัก (เอเฟซัส 4:15) อย่าพูดด้วยความโกรธ
และมอบเรื่ องนี้ให้ข้ ึนอยูก่ บั พระวิญญาณบริ สุทธิ์
4) ขอพระเจ้าเติมท่านด้วยความรัก เพื่อท่านจะรักเขาด้ วยใจจริง แม้วา่ เขาจะมีขอ้ บกพร่ อง
มองดูข้อดีของเขาและขอบพระคุณพระเจ้ า
5) ลืมความผิดที่ผา่ นมาของเขา (ฟิ ลิปปี 3:13-14)
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บทที่ 2 จงลืมตนเอง
ในช่วง 1-2 ปี แรกเป็ นช่วงเวลาของการปรับตัวของคู่สามีภรรยา การปรับตัวนั้นมี 3 ด้านคือ
1. ด้านจิตใจ
2. ด้านร่ างกาย
3. ด้านจิตวิญญาณ
ทั้ง 3 ด้านสาคัญ แต่ดา้ นจิตวิญญาณสาคัญที่สุด สาหรับด้านจิตใจ และด้านร่ างกาย ถ้าคู่สมรสมี
ความเชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์อย่างแน่นแฟ้ นแล้วทั้งสองจะสามารถปรับเข้าหากันได้ไม่ยาก
ต่อไปเป็ นการปรับด้านจิตใจ ซึ่ งประกอบไปด้วยเรื่ องต่อไปนี้
1. เรื่องการเงิน ปั ญหาที่พบในคู่แต่งงานทุกวันนี้ คือ ปั ญหาภรรยาทางานนอกบ้าน ทั้งนี้เพราะ
เมื่อก่อนแต่งงานเธอเคยทาอยูแ่ ล้ว เมื่อแต่งงานคู่สมรสก็อยากมีเงินทองจับจ่ายใช้สอยอย่างคล่องมือ ก็
จึงทาให้ภรรยาทางานนอกบ้านต่อไป ซึ่ งผลที่ตามมาทาให้ภรรยาไม่ยอมอ่อนน้อมต่อสามี เพราะถือว่า
เธอสามารถพึ่งตนเองได้
ในพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าคนทีค่ วรจัดเรื่องการเงินควรเป็ นสามี
เพราะสามีคือศีรษะของ
ภรรยา แต่ไม่ได้หมายความว่า ภรรยาไม่ควรมีส่วนรับผิดชอบในเรื่ องการเงินในครอบครัวเลย สามีควร
เป็ นผูว้ างแผนการเงินในบ้าน และควรมอบเงินให้ภรรยาใช้จ่ายในเรื่ องของอาหาร เครื่ องครัวและ
สิ่ งจาเป็ นอื่น ๆ แต่สามีจะเป็ นผูค้ วบคุมดูแลเงินทั้งหมด ควรดูบญั ชีธนาคาร และไม่สมควรที่ภรรยาจะ
แยกเปิ ดบัญชี เอง เธอควรเอารายได้ของเธอใส่ ในบัญชีของครอบครัว และถ้าจะซื้ อสิ่ งของใหญ่ ๆ สามี
ภรรยาควรปรึ กษากันก่อน
อันตรายอีกอย่างหนึ่งในด้ านการเงินคือ การเป็ นหนี้ คู่สมรสควรจะควบคุมตัวเองใช้จ่ายแต่สิ่ง
ที่จาเป็ น ท่าทีของภรรยาต่อทรัพย์สิ่งของก็เป็ นเรื่ องสาคัญมาก ถ้าภรรยาอยากได้เฟอร์ นิเจอร์ มากมายเมื่อ
แต่งงานใหม่ ๆ จะทาให้สามีจ่ายเกินตัว จาไว้วา่ ความอดทน และการยอมรับสภาพเศรษฐกิจของภรรยา
จะทาให้ชีวติ แต่งงานยาวนานและมีความสุ ข
สิ่ งสาคัญสาหรับคู่สมรสคือ การถวายสิ บลด เก็บเงิน 10 % ของรายได้ไว้ ใช้ที่เหลือด้วยความ
ขอบพระคุณ และสรรเสริ ญพระเจ้า
2. เรื่องเพือ่ น คู่แต่งงานคริ สเตียนต้องการเพื่อนคริ สเตียนเพื่อช่วยให้เติบโตขึ้นในทางความเชื่อ
เพื่อนที่ดีจะสามารถหาได้ในคริ สตจักร ถ้าคู่สมรสเป็ นครู รวีฯ หรื อเข้ากลุ่มคู่สมรสในคริ สตจักร หรื อ
เปิ ดบ้านให้คู่สมรสอื่น ๆ มาหา เขาจะได้เพื่อนที่ดี คนที่ตอ้ งการเพื่อนต้องแสดงตัวเองเป็ นเพื่อน แต่ จา
ไว้ ว่าอย่ าให้ เพือ่ นมาเป็ นอุปสรรคในชี วติ แต่ งงาน
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3. เรื่องครอบครัว ความสาคัญของคู่สมรสต่อครอบครัวของสามีหรื อภรรยาเป็ นเรื่ องสาคัญมาก
คู่สมรสควรแยกครอบครัวเมื่อแต่งงานแล้ว แต่ก็ยงั ต้องให้ความเคารพต่อพ่อแม่ของเรา เป็ นธรรมดา
ของพ่อแม่ที่จะต้องให้คาแนะนาแก่ลูก ๆ ในเรื่ องครอบครัว เพราะว่าท่านมีประสบการณ์มาก่อน อย่า
ปฏิเสธคาแนะนาของท่าน
ในกรณี ที่พอ่ แม่ของสามี หรื อภรรยายุง่ วุน่ วายมากเกินไป จาไว้วา่ อย่าพูดให้ร้ายท่านควรจะไป
พูดกับท่านด้วยความเคารพยาเกรงและควรให้ฝ่ายที่เป็ นลูกแท้ ๆ เป็ นผูพ้ ดู
สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างแม่สามีและลูกสะใภ้ เป็ นเรื่ องธรรมดาที่แม่มกั จะหวงลูกชาย แต่
ภรรยาที่ฉลาดต้องไม่ทาให้สามีอดั ใจ เช่น ให้เลือกเอาระหว่างเธอกับคุณแม่ของเขา แต่ ภรรยาต้ อง
พยายามเข้ าใจแม่ สามี และใจกว้างต่อแม่สามีให้มาก และเธอก็มีความสัมพันธ์กบั สามีอย่างที่เขาไม่มีกบั
ผูห้ ญิงอื่นแม้แต่แม่ของเขาเอง
สามีกไ็ ม่ ควรเปรียบเทียบภรรยากับแม่ ของเขา โดยเฉพาะในเรื่ องการบ้านการเรื อน เพราะไม่
ยุติธรรมสาหรับภรรยาซึ่งเป็ นสาวและมีประสบการณ์ในเรื่ องการบ้านการเรื อนน้อยกว่า
3. เรื่องรู ปร่ างหน้ าตา แม้เรื่ องนี้จะไม่ใช่เรื่ องสาคัญที่สุดแต่ก็สาคัญทีเดียว พระคัมภีร์กล่าวไว้วา่
ฝ่ ายมนุษย์ก็ดูจากรู ปร่ างภายนอกแต่พระเจ้าก็ทรงทอดพระเนตรจิตใจ ตราบใดทีส่ ามีเป็ นมนุษย์ เขาก็ยงั
อยากจะมองดูรูปภายนอกที่สวยงามของภรรยา เพราะฉะนั้นภรรยาอย่าเอาทะเบียนสมรสมาเป็ นข้ออ้าง
ที่จะลดมาตรฐานในการดูแลตัวเองลง
สิ่ งสาคัญคือความสะอาดเรียบร้ อย เพื่อสามีจะได้รู้สึกภูมิใจที่จะแนะนาภรรยาให้คนอื่นรู้จกั
ก่อนสามีกลับสัก 30 นาที ภรรยาควรจะดูหน้าตาของตัวเองให้ดี การกลับมาบ้านของสามีควรเป็ นสิ่ ง
สาคัญที่สุดในวันนั้น เพื่อไม่ให้สามีเปรี ยบเทียบเธอกับผูห้ ญิงอื่นในที่ทางาน
4. เรื่องมารยาท เรื่ องมารยาทนี้ควรเป็ นส่ วนหนึ่งของชี วติ คริ สเตียน
ผูห้ ญิงมักชอบให้สามีปฏิบตั ิกบั เธอ เหมือนกับเธอเป็ นเจ้าหญิง เพราะฉะนั้นสามีควรจะระวังที่
จะไม่หยุดให้การดูแลและปรนนิบตั ิเธอเป็ นพิเศษ แม้วา่ จะแต่งงานแล้วก็ตาม ถ้าสามีทากับเธอเช่นนี้ จะ
ทาให้เธอมีความสุ ขและเคารพสามี เธอจะรู ้สึกรักสามีมากขึ้นด้วย
อย่ าเอาข้ อบกพร่ องหรือจุดอ่ อนของสามีมาเล่ าต่ อหน้ าคนอืน่ อย่ าวิจารณ์ เขาให้ เพือ่ นหรือญาติ
ฟัง คนที่ท่านควรจะแบ่งปั นคือพระเจ้ากับพ่อแม่ของท่าน แต่ถา้ เราอธิ ษฐานกับพระเจ้าแล้ว และพูดคุย
กับสามีถึงข้อบกพร่ องของเขาแล้วแต่ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขอให้เราเรื่ องไปปรึ กษากับที่ปรึ กษา
5. ต้ องพร้ อมทีจ่ ะปลีย่ น การปรับตัวในการแต่งงานเป็ นประสบการณ์ที่น่าตกใจและน่ากลัว แต่
เราต้องยินดีที่จะกระทา อย่าปฏิเสธการเปลี่ยนตัวเองหรือปรับตัวเอง เว้นแต่พระคัมภีร์ได้ให้มาตรฐาน
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ไว้ ที่จริ งแล้วการเปลี่ยนแปลงเป็ นเรื่ องธรรมชาติของชีวิต ถ้าเราหวังให้คู่ของเราเปลี่ยน ก็อย่าลืมว่าคู่
ของเราก็หวังให้เราเปลี่ยนด้วยเช่นกันต้องให้เวลาคู่ของเราที่จะปรับตัวด้วย
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บทที่ 3 การปรับในด้ านจิตวิญญาณ
มนุษย์คือวิญญาณ มนุษย์ทุกคนจะไปมีความสุ ขที่แท้จริ งถ้าเขาไม่รู้จกั และมีความสัมพันธ์กบั
พระเจ้า ในใจของเขาจะมีช่องว่างที่ไม่สามารถจะเอาอะไรมาบรรลุลงไปได้ นอกจากจะให้พระเยซู
คริ ตสต์เท่านั้นสถิตอยู่ การที่ให้พระคริ สต์มาสถิตอยูจ่ ะทาให้เรามีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้
การที่เรามีสามัคคีธรรมกับพระเจ้านั้นจะทาให้เรามีความสุ ข ชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของคู่สมรสสาคัญมาก
มีการปรับปรุ งฝ่ ายจิตวิญญาณอยู่ 5 จุดที่จะทาให้ชีวิตสมรสมีความสุ ข
1. การมีความประพฤติแบบคริสเตียนทีส่ ม่าเสมอ คู่สมรสไม่จาเป็ นต้องมีชีวติ ที่สมบูรณ์ แต่
ควรจะมีชีวติ คริสเตียนทีส่ ม่าเสมอทั้งทีโ่ บสถ์ และทีบ่ ้ าน ถ้าพ่อแม่เป็ นคนที่ทาตัวที่โบสถ์ต่อหน้าคริ ส
เตียนอย่างหนึ่ง และที่บา้ นประพฤติตวั อีกอย่างหนึ่ง จะทาให้ลูก ๆ มีความเชื่อในพระเจ้าได้ยาก
การมีเวลาเฝ้ าเดี่ยว ชีวิตฝ่ ายวิญญาณต้องเติบโตเช่นเดียวกับชีวติ ฝ่ ายร่ างกาย การเติบโตจะมา
จากการได้รับพระวจนะของพระเจ้า การใช้เวลาสัก 15-20 นาทีอ่านและใคร่ ครวญพระคาของพระเจ้า
การทาเช่นนี้ จะช่วยให้เรามีชีวติ คริ สเตียนที่สม่าเสมอ
2. การเป็ นสมาชิกของคริสตจักร การมีคริ สตจักรที่ไปนมัสการและปรนนิบตั ิพระเจ้าเป็ น
ประจานั้น อาจเป็ นเรื่ องธรรดาสาหรับคู่สมรสที่เติบโตมาในคริ สตจักรเดียวกัน แต่ถา้ เขาเติบโตมาจาก
คนละคริ สตจักร หรื อแต่งงานแล้วย้ายไปอยูท่ ี่อื่น เราควรหาคริ สตจักรที่ท้ งั 2 คนรู ้สึกชอบที่มากที่สุด
เราควรเลือกคริ สตจักรด้วยหลักการต่อไปนี้
ก. มีการสอนพระคัมภีร์อย่างถูกต้อง
ข. คริ สตจักรนั้นมีการประกาศ และนาคนเข้ามาสู่ ความรอด
3. งานคริสเตียนบริการและการเป็ นพยาน คริ สเตียนที่เติบโตแล้วจะมีความต้องการในการรับ
ใช้พระเจ้า คู่แต่งงานใหม่มกั จะมุ่งมัน่ ในกันและกัน และสิ่ งที่ตอ้ งทาในบ้านจนละเลยที่จะรับใช้พระเจ้า
การเข้ามีส่วนในงานคริ สตจักร เช่น สอนรวีวารศึกษา หรื อทางานของกลุ่มอนุชน หรื อกลุ่ม
เยีย่ มเยียนเป็ นสิ่ งที่ดี คนทีร่ ับใช้ พระเจ้ าจะได้ รับพระพรจากการรับใช้ มีบางคนได้ รับทีร่ ับใช้ พระเจ้ าจะ
ได้ รับพระพรจากการรับใช้ มีบางคนได้ รับความรู้ จากการทีต่ นเองสอนพระคัมภีร์ มากกว่ าทีฟ่ ังเทศนา
เสี ยอีก
ยิง่ กว่านั้น พระเยซูคริ สต์ตอ้ งการให้ชีวติ ของผูเ้ ชื่อทุกคนเป็ นพยานเพือ่ พระองค์
4. แท่ นบูชาของครอบครัว คู่สมรสที่เคยมีประสบการณ์ในการอธิ ษฐานจะรู ้ถึงคุณค่า และ
ประโยชน์ของการอธิ ษฐานเป็ นอย่างดี แท่ นบูชาของครอบครัวเป็ นสถานที่ทดี่ ีทเี่ ด็ก ๆ เรียนรู้ ทจี่ ะ
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อธิษฐาน พระเยซูเองก็คิดถึงเรื่ องครอบครัวเมื่อพูดถึง “ถ้าสองคนร่ วมกันในนามของเรา เราจะสถิตอยู่
ท่ามกลางเขา มัทธิ ว 18:19-20”
แท่นบูชาของครอบครัวเป็ นที่ที่ครอบครัวจะอธิ ษฐาน อ่านพระคัมภีร์ร่วมกัน ครอบครัวที่
อธิ ษฐานด้วยกันการหย่าร้างจะไม่เกิดขึ้น

ทาอย่ างไรจึงจะมีแท่ นบูชาในครอบครัว
1. กาหนดเวลานมัสการในครอบครัวให้ แน่ นอน ให้มีการนมัสการทุกวันอย่าเว้น สร้างให้เป็ น
วินยั
2. อ่ านพระคัมภีร์ทุกครั้ง ควรอ่านวันละบท ถ้ามีเด็ก ๆ ควรอ่านให้นอ้ ยลง แต่ในแต่ละตอน
ควรให้มีความหมายสาหรับเด็ก ๆ ด้วย
3. สามีและภรรยาควรอธิษฐานด้ วยกัน ถ้ามีลูก ๆ ก็ร่วมด้วย การอธิษฐานควรอธิษฐานเผือ่ คนที่
ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ เช่นเพื่อนบ้านที่ยงั ไม่รอด คริ สเตียนหลงหาย ผูป้ ่ วย ฯลฯ
5. การให้ อภัย เราเป็ นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ คู่สมรสของเราเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเราต้อง
เรี ยนรู ้ที่จะให้อภัยในความผิดของคู่สมรส ความบาป ความเห็นแก่ตวั ให้พระคัมภีร์ เอเฟซัส 4:31-32 อยู่
ในใจของเราเสมอ
อย่าไปนอนทั้ง ๆ ที่เราโกรธอยู่ ให้จิตใจของเราพร้อมที่จะให้อภัยเสมอ
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บทที่ 4 ความสุ ขฝ่ ายร่ างกาย
การปรับเรื่ องเพศของคู่แต่งงาน เปรี ยบได้กบั การปรับเครื่ องดนตรี ในวงออเคสตร้า เพื่อทาให้
เกิดเสี ยงดนตรี ที่ไพเราะและเข้ากันได้ ผูเ้ ขียนไม่เห็นด้วยกับข้อความที่พดู กันเสมอว่า “การปฏิบตั ิไป
ตามธรรมชาติ” เพราะส่ วนประกอบทางด้านอารมณ์เพศของมนุษย์น้ นั ซับซ้อนกว่าสัตว์มาก ถ้าคู่
แต่งงานพบว่ามีการไม่ลงรอยกันด้านเพศ เขาสมควรที่จะไปพบแพทย์ที่เป็ นคริ สเตียน หรื อไปหาที่
ปรึ กษาหรื อศิษยาภิบาลของคริ สตจักร ความไม่ ลงรอยกันในด้ านเพศนั้น อาจมีสาเหตุมาจาก ข้ อใดข้ อ
หนึ่งในสามข้ อนีค้ ือ ความโง่ เขลา ความเห็นแก่ตัว ความกลัว
พระเจ้ าไม่ ได้ สร้ างกายของมนุษย์ ให้ มีบางส่ วนดี บางส่ วนเลว แต่ พระองค์ ทรงสร้ างให้ ดีหมด
เพราะฉะนั้นผูเ้ ขียนอยากให้ผอู ้ ่านได้ศึกษา และทาความเข้าใจกับอวัยวะทุกส่ วนเพื่อให้คุน้ เคยก่อนจะ
ศึกษาต่อไป

ระบบอวัยวะสื บพันธุ์เพศชาย
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อวัยวะสื บพันธุ์เพศชาย
เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะต้องเรี ยนรู ้ส่วนประกอบ ของระบบอวัยวะสื บพันธุ์ของท่าน และคูข่ องท่าน
และควรจะรู ้ถึงหน้าที่พ้ืนฐานของส่ วนประกอบเหล่านี้ ดว้ ย
ถุงอัณฑะ (Scrotum) เป็ นถุงเล็ก ๆ บรรจุลูกอัณฑะตั้งอยูร่ ะหว่างขาทั้งสองของเพศชาย
ลูกอัณฑะ (Testicles) เป็ นจุดที่ไวต่อความรู ้สึก มีลกั ษณะเหมือนไข่ เป็ นอวัยวะที่ผลิตเชื้ออสุ จิ
ลูกอัณฑะบรรจุอยูใ่ นถุงอัณฑะ มีขนาดและรู ปร่ างคล้ายกับถัว่ ขนาดใหญ่ ยาวประมาณนิ้วครึ่ ง บรรจุไป
ด้วยท่อยาว ๆ ซึ่ งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเศษหนึ่งส่ วนพันของนิ้ว และยาวประมาณหนึ่งฟุต และ
สามารถสร้างตัวสเปอร์ ได้ถึง 500 ล้านตัวในทุก ๆ วัน ตามปกติแล้วลูกอัณฑะข้างซ้ายจะอยูต่ ่ากว่าข้าง
ขวา ซึ่ งทาให้ไม่กระทบกัน อันเป็ นลักษณะธรรมชาติ บางครั้งจะมีลูกอัณฑะเพียงข้างเดียวเท่านั้น แม้จะ
ผ่านช่วงวัยรุ่ นแล้ว ซึ่ งไม่มีผลต่อทางเพศนัก ผูช้ ายที่สุขภาพดีก็ยงั สื บพันธุ์ได้ ถ้าหากมีลูกอัณฑะทางาน
ได้เพียงข้างเดียว การผ่าตัด หรื อการรักษาด้วยฮอร์ โมนธรรมดา ก็สามารถแก้ปัญหานี้ ได้ มีอตั ราของคน
ที่ไม่สามารถสื บพันธุ์ได้ เพราะลูกอัณฑะผิดปกติเป็ นจานวนสู งกว่าอย่างอื่น อย่างไรก็ตาม แนะนาให้
นาเด็กผูช้ ายที่มีลกั ษณะลูกอัณฑะโตเพียงข้างเดียวไปให้แพทย์ตรวจเช็คดูก่อนอายุ 10 ขวบ เพื่อป้ องกัน
ตั้งแต่เนิ่น ๆ ซึ่ งง่ายกว่าเมื่อโตขึ้น
สเปอร์ หรือเชื้ออสุ จิ (Sperm) เชื้อพันธุ์ของผูช้ ายผลิตในลูกอัณฑะ ซึ่งจะเป็ นตัวที่เจาะเข้าไปใน
ไข่ของฝ่ ายหญิง เชื้ อพันธุ์น้ ี จะบรรจุไปด้วยข้อมูลในการถ่ายทอดพันธุ์ ซึ่ งจะกาหนดเพศของทารกด้วย
ในการร่ วมเพศองคชาตจะฉี ดเชื้ออสุ จิน้ ีเข้าไปในช่องคลอดของฝ่ ายหญิง ตัวอสุ จิมีความยาวจากหัวถึง
หางประมาณเศษหนึ่งส่ วน 600 นิ้ว
ขั้วอัณฑะ (Eqididymis) เป็ นช่องเล็ก ๆ ในถุงอัณฑะ ซึ่ งตัวสเปอร์ มที่ผลิตในลูกอัณฑะจะผ่าน
ขบวนการเจริ ญเติบโตในนี้
ท่ อนาเชื้ออสุ จิ (Spermatic duct) เป็ นท่อที่มาจากขั้วอัณฑะ (อีพิดีสไดมิส) ซึ่ งนาตัวสเปอร์ ม
เข้าสู่ ถึงเก็บเชื้อ (Ampulla chamber) ในการผ่าตัดทาหมันในฝ่ ายสามี จะตัดเอาท่อนาเชื้ อนี้ ออกไป
ประมาณ 1 นิ้ว การผ่าตัดนี้ปกติจะต้องวางยาสลบ การผ่าตัดนี้จะไม่มีผลต่อความรู ้สึกทางเพศเลย
เพียงแต่เป็ นการหยุดตัวสเปอร์ มไม่ให้เข้ามาในองคชาตเท่านั้น
ถุงเก็บนา้ เชื้อ (Ampulla chamber) เป็ นถุงสาหรับเก็บตัวสเปอร์ มที่มาจากขั้วอัณฑะ และ
เดินทางตามท่อน้ าเชื้ออสุ จิ
ต่ อมผลิตนา้ เชื้อ (Seminal vesicle) เป็ นอวัยวะที่ผลิตน้ าหล่อเลี้ยงเชื้อ ซึ่ งจะเป็ นตัวนาสเปอร์ ม
เข้าไปในต่อมลูกหมาก

18

ท่อฉีดนา้ เชื้อ (Ejaculatory duct) เป็ นอวัยวะที่จะขับตัวสเปอร์ ม และน้ าหล่อเลี้ยงผ่านองคชาต
เข้าสู่ ช่องคลอดของผูห้ ญิง
ต่ อมลูกหมาก (Prostate gland) เป็ นต่อมที่สาคัญซึ่ งช่วยในการฉี ดน้ าเชื้ อ ช่วยในการผลิตน้ า
หล่อเลี้ยงเชื้อและเป็ นที่รวมของประสาทที่ควบคุมการแข็งตัวขององคชาต
ต่อมนี้ต้ งั อยูร่ ะหว่าง
กระเพาะปัสสาวะ และตรงฐานองคชาต ล้อมรอบทางผ่านจากกระเพาะปั สสาวะ ต่อมลูกหมากอาจจะ
ใหญ่ข้ ึน และอุดการไหลของปั สสาวะในผูช้ ายที่อายุมากขึ้น ซึ่ งจาเป็ นต้องได้รับการผ่าตัด เพื่อเลื่อน
ต่อมลูกหมาก หลังจากการผ่าตัดนี้ น้ าหล่อเลี้ยงเชื้ อที่ฉีดเข้ามาจะเข้าไปในกระเพาะปั สสาวะ และไม่
ออกมาจากร่ างกาย ซึ่ งส่ วนนี้จะไม่ทาให้ความรู ้สึกทางสรี ระในการถึงจุดสุ ดยอดเปลี่ยนแปลงเลย แต่ถา้
ภรรยาอยากที่จะมีบุตรก็ตอ้ งได้รับคาแนะนาเป็ นพิเศษ
ต่ อมคาวเปอร์ (Cowper’s gland) เป็ นต่อมแรก ที่เริ่ มทางานเมื่อผูช้ ายได้รับแรงกระตุน้ ทางเพศ
ต่อมนี้ จะส่ งน้ าลื่น ๆ 2-3 หยดเข้าสู่ ท่อปั สสาวะ เพื่อเป็ นการเตรี ยมสาหรับตัวสเปอร์ มให้ผา่ นท่อ
ปัสสาวะได้อย่างปลอดภัย และไม่ตายไปเพราะกรดที่มากับปั สสาวะ
ท่อปัสสาวะ (Urethra) เป็ นท่อที่นาน้ าปั สสาวะ จากกระเพาะปั สสาวะส่ งผ่านองคชาต เพื่อ
กาจัดออกนอกร่ างกายและยังเป็ นทางเดินของตัวสเปอร์ ม
และน้ าหล่อเลี้ยงจากต่อมลูกหมากไปยัง
องคชาต
องคชาต (Penis) เป็ นอวัยวะเพศชาย ซึ่ งส่ งทั้งตัวสเปอร์ ม และปั สสาวะออกจากร่ างกาย
องคชาตสามารถขยายด้วยเลือดที่มาคัง่ ซึ่ งเกิดจากแรงกระตุน้ ทางสรี ระ และทางประสาท และเริ่ มแข็ง
ตั้งขึ้น องคชาตประกอบด้วยผนังคล้ายฟองน้ า 3 ชั้น เนื้ อเยือ่ ที่ทาให้แข็งตัว เนื้ อเยื้อชั้นกลางที่ปกคลุม
ท่อปั สสาวะ ความยาวขององคชาตที่ไม่ได้รับแรงกระตุน้ จะมีหลายขนาด แต่ความยาวขององคชาตที่
แข็งตัวปกติจะยาวประมาณ 6-7 นิ้ว บริ เวณขอบขององคชาตเกือบจะถึงปลายจะเริ่ มหนากว่าตรงกลาย
เมื่อแข็งตัว ซึ่ งเป็ นตัวช่วยกระตุน้ และสร้างความตื่นเต้นในเพศหญิงระหว่างที่ขดั สี กนั พิธีสุหนัตก็
สามารถทาให้ขอบนี้ชูออกมามากขึ้นจากเนื้ อเยือ่ ที่ติดกับองคชาต
ปลายองคชาต (Glans penis) ปลายองคชาต เป็ นส่ วนที่ไว้ต่อความรู ้สึกมาก ระหว่างที่ถูก
กระตุน้ ด้วยการขัดสี กนั และขณะฉี ดตัวสเปอร์ มและน้ าหล่อเลี้ยงเชื้อ
หนังอุ้มองคชาต (Foreskin) เป็ นผิวหยาบ ๆ ที่ปกคลุมปลายองคชาต เนื้ อบริ เวณนี้ จะมีวตั ถุ
อย่างหนึ่งเรี ยกว่า สเม็กม่า (Smegma) เป็ นวัตถุที่รวมตัวขึ้นภายใต้ผิวหนังนี้และมักจะมีกลิ่นเหม็น
ดังนั้นจึงควรจะชาระล้างองคชาตทุกวัน พิธีสุหนัตจึงกระทาขึ้นเพื่อให้ถูกอนามัยนี้ แต่มีผลเพียง
เล็กน้อยเท่านั้นต่อการกระตุน้ ที่ปลายองคชาต
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บริเวณทีไ่ วต่ อความรู้ สึกทางเพศ อวัยวะสื บพันธุ์ เพศชายประกอบด้วยองคชาต ถุงอัณฑะและ
บริ เวณรอบ ๆ ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ไวต่อการรับความรู ้สึกสัมผัส เมื่อได้รับการลูกไล้เบา ๆ จากภรรยาจะทาให้
เกิดความสุ ข และความตื่นเต้นทางเพศ ซึ่ งจะเตรี ยมสามีไปสู่ การร่ วมเพศในเวลาอย่างมาก 2-3 นาที
อาการฝันเปี ยก เป็ นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เป็ นประสบการณ์ที่เกิดโดยไม่ต้ งั ใจในเด็กชาย
ที่ยงั ไม่ได้เตรี ยมตัว ถ้าเขาตื่นขึ้นมาและพบว่ากางเกงเปี ยก และเหนียว หรื อแข็งไปด้วยแป้ งที่ขน้ ๆ เขา
อาจจะตกใจเกิดอะไรขึ้น? เป็ นเพราะอัตราการเพิ่มขึ้นของการผลิตสเปอร์ ม ต่อมผลิตน้ าเชื้อ และต่อม
ลูกหมากจะเต็มไปด้วยน้ าเชื้ อ ทาให้ระบบการผลิตภายในกาลังรอเวลาที่จะฉี ดน้ าเชื้ อออกมา บางครั้ง
ภายใต้สถานการณ์ของความฝันในเวลากลางคืน เป็ นสาเหตุให้องคชาตคัง่ ไปด้วยเลือด และแข็งตัว ต่อม
ลูกหมากจึงปล่อยน้ าเชื้อออกมาตามท่อปั สสาวะและองคชาต เด็กผูช้ ายช่วงวัยรุ่ นจะมีอาการฝันเปี ยก
หลายครั้ง การผลิตสเปอร์ มและน้ าหล่อเลี้ยงนี้เป็ นส่ วนประกอบหนึ่งที่เป็ นเครื่ องชี้วา่ ชายคนนั้นพร้อมที่
จะมีการแต่งงาน ไม่ควรดูถูกประสบการณ์ของเขาในความหมายว่าเป็ นการกระตุน้ ความพอใจทางเพศ
แต่เป็ นแผนการณ์ของพระเจ้าที่จะเตรี ยมความเป็ นผูใ้ หญ่ทางเพศเพื่อรับใช้ในการเป็ นสามีและภรรยา
การหลัง่ อสุ จิ จุดสุ ดยอดของความรู ้สึกทางเพศเกิดเมื่อน้ ากาม จากถุงเก็บถูกดันออกมาตามท่อ
เข้าสู่ ท่อฉี ดน้ าเชื้อก่อนจะฉี ดออกมาที่องคชาต การบีบตัวของกล้ามเนื้ อบริ เวณฐานขององคชาตจะบีบ
ให้น้ าหล่อเลี้ยงเชื้ อผ่านต่อมลูกหมาก ซึ่ งจะเก็บน้ าเชื้อไว้ และฉี ดผ่านเข้าสู่ ท่อปั สสาวะ เข้าสู่ ร่างกายฝ่ าย
หญิงเพื่อทาให้เกิดการตั้งครรภ์ น้ าเชื้ อนี้ จะถูกฉี ดเป็ นระยะทางถึง 12-24 นิ้ว ตามปกติการหลัง่ น้ าเชื้อ
จากการร่ วมเพศ ซึ่ งมีการเว้นระยะห่าง 2-3 วัน จะมีจานวนถึงครึ่ งช้อนชา ซึ่งบรรจุตวั สเปอร์มประมาณ
250-500 ล้านตัว น้ าหล่อเลี้ยงเชื้อประกอบด้วยโปรตีนคล้ายกับไข่ขาว ไม่ใช่สิ่งสกปรก แม้วา่ จะมีกลิ่น
บ้างเฉพาะตัว ภรรยาไม่จาเป็ นต้องล้างสารนี้ออก นอกจากว่าเธออยากจะทา
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ผลงานอันยิง่ ใหญ่ชาญฉลาดของพระเจ้า จะสามารถเห็นได้จากความเข้ากันได้อย่างสวยงาม
ของระบบอวัยวะสื บพันธุ์ในเพศหญิงและเพศชาย อวัยวะสื บพันธุ์เพศหญิง (ในภาษาละติน คาว่า
“อวัยวะเพศ” หมายถึง “ทาให้เกิด”) แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มคือ 1) อวัยวะเพศภายนอก ซึ่ งตั้งอยูน่ อก
ร่ างกาย และมองเห็นได้ชดั ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ปกคลุมอวัยวะ กลุ่มที่สอง 2) อวัยวะเพศภายใน ตั้งอยูใ่ น
ร่ างกายซึ่ งประกอบด้วย รังไข่ 2 ข้าง ท่อนาไข่ 2 ข้าง ท่อปั สสาวะ และช่องคลอด
แต่ละส่ วนของอวัยวะสื บพันธุ์จะมีความสมบูรณ์หลาย ๆ เดือนก่อนเกิด แต่จะยังไม่ทางาน
จนกระทัง่ เข้าสู่ วยั รุ่ น (ปกติอายุประมาณ 12-15 ปี ) เมื่อพวกเขาได้รับสัญญาที่แสดงถึงความเป็ นผูใ้ หญ่
แล้ว สัญญาณสาคัญนั้นเกิดจากต่อมพิทูอิตารี่ (Pituitary) ซึ่ งเป็ นต่อมเล็ก ๆ ตั้งอยูท่ ี่ฐานของประสาท
รังไข่ (Overies) อวัยวะนี้ในภาษาละตินใช้คาว่า “Ova” ซึ่งหมายถึง “ไข่” ผูห้ ญิงจะมีรังไข่ 2
ข้าง แต่ละข้างจะมีขนาดเท่ากับไข่นกร๊ อบบิน (Robin) ตั้งอยูใ่ นช่องท้องทั้งซ้ายและขวา รังไข่เหล่านี้
เทียบได้กบั ลูกอัณฑะในผูช้ าย และรังไข่จะผลิตไข่ ในรังไข่ของผูห้ ญิงจะบรรจุไข่ถึง 300,000 ถึง
400,000 ใบ เมื่อแรกเกิด แต่จะมีเพียง 3 หรื อ 4 ร้อย ใบที่เติบโตเต็มที่ และเคลื่อนตัวออกมาจากรังไข่
เมื่อโตขึ้น รังไข่จะเริ่ มขับน้ าที่เป็ นฮอร์ โมนเพศหญิง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ทาให้เธอพันนาขึ้น เต้านมจะเริ่ มโตขึ้น
เริ่ มมีขนรักแร้ และมีขนที่อวัยวะเพศ สะโพกเริ่ มผาย และเริ่ มส่ วนโค้งเว้า แสดงลักษณะผูห้ ญิงเมื่อครบ
ระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือน จะมีไข่เติบโตเต็มที่ 1 ใบ และจนกระทัง่ มีขนาดเศษหนึ่งส่ วน 200 นิ้ว ก็
ถึงเวลาที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ ท่อนาไข่
ท่อนาไข่ (Fallopian tubes) เป็ นทางเดินของไข่มีความยาวประมาณ 4 นิ้ว เชื่อมต่อกับรังไข่
เพื่อนนาไข่เข้าสู่ มดลูก เป็ นช่วงเวลา 72 ชัว่ โมง ถ้ามีการร่ วมเพศกันในระหว่างช่วงนี้จะเป็ นไปได้ ที่
จะสเปอร์ มที่แข็งแรงอย่างน้อย 1 ตัว ที่เข้ามาในช่องคลอด และมดลูก เข้าสู่ ท่อนาไข่ และเจาะเข้าไปใน
ไข่ที่เคลื่อนตัวมาตามท่อนั้น ในจุดนี้ เองจะทาให้เกิดชีวติ ใหม่ข้ ึน ถ้าไข่ไม่ได้รับการผสมจากสเปอร์ มใน
ท่อนาไข่น้ นั ก็จะเคลื่อนเข้าสู่ มดลูก และสลายตัวออกมานอกร่ างกายพร้อมกับผนังมดลูก
มดลูก (Uterus or womb) เป็ นอวัยวะที่มีกล้ามเนื้ อแข็งแรงมัน่ คง ปกติจะมีขนาดและรู ปร่ าง
เหมือนลูกแพร์ หรื อลูกสาลี่ยาวประมาณ 4 นิ้ว ภายในมดลูกเป็ นทางแคบ ๆ คล้ายถ้ ารู ปสามเหลี่ยงผนัง
รอบ ๆ บุดว้ ยกล้ามเนื้ อหนา ๆ ท่อนาไข่จะเปิ ดเข้าสู่ มดลูกทางด้านบนทั้งสองข้าง ส่ วนล่างของมดลูกจะ
เป็ นฐานแคบ ๆ เรี ยกว่าปากปากมดลูก มดลูกสามารถขยายได้ใหญ่มาก และทารกจะเติบโตในนี้ระหว่าง
ตั้งครรภ์
ปากมดลูก (Cervix) มดลูกในภาษาละติน หมายถึง “คอ” ปากมดลูกนี้จะเป็ นกล้ามเนื้อที่อยู่
รอบ ๆ ทางแคบ ๆ ด้านล่างของมดลูก ประมาณครึ่ งหนึ่ งของปากมดลูกจะเข้าไปอยูใ่ นส่ วนช่องคลอด
ซึ่ งสามารถตรวจได้ง่าย ๆ โดยนักสรี ระวิทยาเหมือนกับการตรวจหู หรื อจมูก ก่อนมีครรภ์ปากมดลูกจะ
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มีแหลมเหมือนปลายจมูก แต่หลังจากที่มีลูกแล้วปากมดลูกจะมนเหมือนปลายคาง ปากมดลูกจะเปิ ดเข้า
สู่ ช่องคลอด ปากมดลูกนี้จะเป็ นทางผ่านที่แคบมากพอ ๆ กับปลายดินสอผ่านได้ การที่มีทางผ่านแคบ ๆ
สามารถช่วยป้ องกันมดลูกภายในจากตัวเชื้ อโรคได้มาก โดยเฉพาะน้ ายาทาความสะอาดที่ไหลเข้าไป
ข้างใน
ช่ องคลอด (Vagina) เป็ นอวัยวะพื้นฐาน สาหรับการร่ วมเพศ รองรับองคชาติฝ่ายชาย ในภาษา
ละตินคาว่า “Vagina” หมายถึง “ฝักดาบ” หรื อ “ปลอก” ช่องคลอดจะมีความยืดหยุน่ มาก เหมือนเป็ น
ช่องทางที่รับความรู ้สึกเข้าสู่ อวัยวะภายใน มีความยาวประมาณ 3-5 นิ้ว และผนังด้านในเป็ นกล้ามเนื้ อที่
ละเอียดอ่อน เพื่อรับการสัมผัส และผิวที่เรี ยบตกแต่งปกคลุมไว้ดา้ นนอกของผนัง
ผนังของช่องคลอดประกอบด้วยต่อมเล็ก ๆ ซึ่ งผลิตน้ าหล่อลื่นและทาลายเชื้อโรค จึงทาให้ช่อง
คลอดสะอาดปลอดภัย (เหมือนนัยน์ตาของเรา) ปลายด้านบนของช่องคลอด เป็ นถ้ ารู ปโค้งติดกับปลาย
แหลมของปากมดลูก (Cervix)
ใกล้ปลายช่องคลอดที่ต่อกับด้านนอก เป็ นศูนย์รวมของปลายประสาททางปากช่อง
ช่องคลอดนี้ เองจะประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่จะโต้ตอบต่อการสัมผัสโดยปลายประสาทเหล่านี้
กล้ามเนื้อนี้สามารถที่จะบีบตัว และผ่อนคลายได้ตามต้องการ ในกล้ามเนื้ อที่หดตัวได้น้ ีมีต่อมฝังอยู่ 2
ต่อม มีลกั ษณะคล้ายตัว “O” หรื ออาจจะขยายให้ใหญ่ข้ ึน คือ ต่อมบาร์ ทโธลิน (Barth Olin glands) ซึ่ง
เป็ นต่อมที่ผลิตน้ าเมือกจานวนน้อยมากออกมาหล่อลื่น ซึ่ งขึ้นกับแรงกระตุน้ ทางเพศ
การโต้ตอบทางเพศสิ่ งแรกในผูห้ ญิง คือการหล่อลื่นของช่องคลอด ซึ่ งจะปรากฏอยูภ่ ายใน 1030 นาที เร็ ว ๆ นี้มีการค้นพบว่าในช่วงขณะที่เกิดความตื่นเต้นนี้ ผนังช่องคลอดจะคลุมด้วยหยาดน้ า
หล่อลื่นเหล่านี้ คล้ายกับไอน้ าที่เกาะรอบ ๆ แก้วที่เย็น ซึ่ งเป็ นสภาพที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าสู่ ช่อง
คลอดขององคชาตในการร่ วมเพศ สามีสามารถสอดองคชาตเข้าไปในช่องคลอดได้อย่างนุ่มนวลด้วย
การหล่อลื่นเหล่านี้ในหลายกรณี เขาอาจจะต้องการหล่อลื่นเทียมช่วย (ซึ่ งต้องปรึ กษาแพทย์) โดยหยด
น้ าหล่อลื่นเพียงเล็กน้อยที่ปลายองคชาต หรื อภายนอกช่องคลอด แต่สาหรับภายในช่องคลอดปกติจะมี
น้ าหล่อลื่นเพียงพออยูแ่ ล้ว
บริเวณปากช่ องคลอด (Vulva area) เป็ นส่ วนภายนอกที่ต่อจากช่องคลอด ประกอบด้วยอวัยวะ
หลายอย่าง รวมทั้งแคมด้านนอกที่เรี ยกว่า “แคมใหญ่” แคมนี้ประกอบด้วยผิวอย่างเดียวกับผิวที่
ประกอบเป็ นถุงอัณฑะของผูช้ าย เมื่อเกิดความตื่นเต้นทางเพศ แคมเหล่านี้ จะบวมหนาขึ้น เมื่อเปิ ดแคม
เหล่านี้จะเห็นแคมด้านในเรี ยกว่า “แคมเล็ก” ซึ่ งเป็ นเนื้ อเยือ่ ที่ละเอียดอ่อนมากที่อยูด่ า้ นหน้าของปาก
ช่องคลอด แคมด้านในนี้ประกอบด้วยผิวหนังที่คล้ายกับผิวของปลายองคชาต
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เยือ่ พรหมจารีย์ (Hymen) เป็ นเนื้ อเยือ่ ที่อยูส่ ่ วนในสุ ดของปากช่องคลอดที่มีความเหนี ยว เยือ่
พรหมจารี ยอ์ าจะหายไปตั้งแต่เกิด
ดังนั้นจึงไม่ใช่สิ่งจาเป็ นในการเป็ นเครื่ องชี้ถึงการสู ญเสี ยความ
บริ สุทธิ์ เยือ่ พรหมจารี ยใ์ นหญิงบริ สุทธิ์ จะกว้างประมาณ 1 นิ้ว แต่เพื่อสะดวกในการร่ วมเพศ จะต้อง
กว้างประมาณ 1-11/2 นิ้ว เจ้าสาวประมาณ 50% จะรู้สึกเจ็บในการร่ วมเพศครั้งแรก อีก 20% จะไม่มี
ความเจ็บปวดเลยและ 30% ค่อนข้างจะเจ็บปวดมาก
ก่อนแต่งงาน ผูห้ ญิงที่อายุนอ้ ยควรจะได้รับการตรวจเช็คจากแพทย์ เพื่อความรอบคอบ และเมื่อ
เธอยินยอมก็สามารถเอาเยือ่ พรหมจารี ยอ์ อก เพื่อจะได้ไม่ตอ้ งเลื่อนการร่ วมเพศออกไปหลังจากแต่งงาน
แล้ว ถ้าผูห้ ญิงอ่อนวัยที่เห็นว่าเยือ่ นี้เป็ นสิ่ งสาคัญ การตรวจสรี ระอาจจะทาหลังจากแต่งงานแล้ว ถ้าเธอ
เลือกที่จะให้สามีเป็ นผูท้ าลายเยือ่ นี้ในคืนแรกของการแต่งงาน จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะต้องใช้ครี มหล่อลื่น
องคชาตและรอบ ๆ นอกของช่องคลอด แต่อย่างไรก็ตามจะต้องเลือกท่าร่ วมเพศที่ทาให้พึงพอใจ เพื่อว่า
องคชาตจะเคลื่อนเข้าสู่ ช่องคลอดด้านในได้โดยตรง และเธอควรจะมีส่วนที่จะเป็ นผูท้ ี่ผลักดันองคชาต
เพื่อทาให้เธอเองประทับใจด้วย อาจจะต้องใช้หลายท่าที่จะเจาะทะลุเยือ่ พรหมจารี ยน์ ้ ี ถ้าพยายามสุ ก 2-3
ครั้งแล้วไม่สาเร็ จก็ไม่ควรจะรบกวนบริ เวณนี้ต่อไป เพราะอาจจะทาให้เธอเจ็บปวดมาก และไม่มี
ความสุ ข อาจจะเปลี่ยนมาเป็ นการลูบไล้เบาอย่างช้า ๆ บริ เวณอวัยวะเพศให้กนั และกัน จนพวกเขาได้รับ
ความพึงพอใจทางเพศ
การหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด ด้วยการชะโลมนิ้วด้วยน้ าหล่อลื่นจากช่องคลอด และการตัดเล็บให้
เรี ยบร้อย และสั้นสามารถขยายทางช่องคลอดได้ เขาต้องใช้นิ้ว 1 นิ้ว สอดเข้าไปในช่องคลอดอย่างนิ่ม
นวลก่อน แล้วจากนั้นใช้นิ้ว 2 นิ้วสอดเข้าไปค่อย ๆ กดลงไปทางทวารหนักอย่างนุ่มนวลช้า ๆ และแน่น
จนกระทัง่ ความเจ็บปวดหายไป และจนกระทัง่ ทั้งสองนิ้วผ่านเข้าไปได้ง่ายตลอดจนถึงโคนนิ้ว ถ้าทา
อย่างนี้แล้วเจ็บมาก ก็ตอ้ งอดทนรอถึงวันรุ่ งขึ้น พยายามอีกครั้งหนึ่งโดยใช้องคชาตที่มีการหล่อลื่นอย่าง
ดี ความเจ็บส่ วนใหญ่จะมาจากการสอดเข้าไปเร็ วเกินไป ซึ่ งทาให้กล้ามเนื้อรอบ ๆ ช่องคลอดไม่มีเวลา
ผ่อนคลาย บางครั้งความกังวลมากจนเกินไปของเจ้าสาวก็ทาให้เกิดความเจ็บปวด เพราะการปรากฎ
ขึ้นมาของเยืย่ พรหมจารี ย ์ แม้วา่ ในกรณี น้ ีไม่ทาลายสรี ระส่ วนใดของผูห้ ญิง แต่ก็ทาให้เจ้าสาวตกใจ และ
เชื่อมโยงกับการสอดองคชาตของเจ้าบ่าวซึ่ งในลักษณะนี้ ความกลัวของเธอจะทาให้การหล่อลื่นบริ เวณ
ช่องคลอดหยุดลง และเป็ นสาเหตุให้ได้รับความเจ็บในการร่ วมเพศมากขึ้น ซึ่ งทาให้ท้ งั คู่ไม่มีความสุ ข
เมื่อเยื่อพรหมจารี ยถ์ ูกทาลายขาดไป อาจจะมีเลือดออก ซึ่ งปกติจะไม่มากกว่าหนึ่งหรื อสอง
ช้อนชา ถ้ามีเลือดออกต่อไปอีกมากเท่ากับหนึ่งช้อนชา ภรรยาไม่ควรกลัว แต่ดูให้ดีวา่ จุดไหนที่มี
เลือดออกแล้วใช้กระดาษทิชชูที่สะอาดซับ จะห้ามเลือดได้โดยวิธีน้ ี และควรเอากระดาศทิชชูประกบไว้
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ประมาณ 12 ชัว่ โมง แล้วล้างเลือดที่ชุ่มด้วยน้ าอุน่ เพื่อจะได้ไม่มีเลือดออกอีก ทั้งคู่อาจจะร่ วมเพศกัน
อย่างเดิมอีกในวันต่อไป แต่ถา้ มีเลือดออกอีก ให้กดที่ตาแหน่งเดิมเช่นเดียวกับที่เคยทา
ทางเดินปัสสาวะ (Urethra) เป็ นทางเดินปั สสาวะ ความยาวของท่อปั สสาวะยาวประมาณ 1 นิ้ว
ครึ่ ง เหนื อช่องคลอดซึ่ งเป็ นทางที่แยกต่างหากจากช่องคลอด มีลกั ษณะคล้ายบ่อกลม ๆ ประกอบด้วย
ช่องโหว่เล็ก ๆ เข้าสู่ ภายใน
ทางเดินปัสสาวะ เป็ นท่อที่ต่อเข้าสู่ ภายในใต้กระดูกหัวเหน่า จะถลอกเป็ นแผลง่ายในสองสาม
วันแรกหลังแต่งงานนอกเสี ยว่าจะทาด้วยน้ าหล่อลื่นในช่องคลอดก่อน การถลอกนี้ จะทาให้แสบตรง
บริ เวณกระเพาะ และอาจมีเลือดออกมากับปั สสาวะ และค่อนข้างจะแสบมาก เวลาถ่ายปั สสาวะอาการ
เจ็บแสบในทางเดินปัสสาวะนี้ จะทาให้เชื้ อแบคทีเรี ยเข้าไปเจริ ญในท่อปั สสวาะได้ ซึ่ งจะทาให้เกิดโรค
ติดเชื้ อในกระเพาะปั สสาวะ เรี ยกว่าโรคกระเพาะปั สสาวะอักเสบ แต่ก็จะหายได้เร็ วโดยการกินยาตามที่
แพทย์สงั่ ในกรณี น้ ีเป็ นเรื่ องสาคัญที่ทุก ๆ คู่ จะต้องใช้นาหล่อลื่นเทียม เช่น พวกเยลลี่ที่ใช้ผา่ ตัดเพื่อ
ป้ องกันความเจ็บปวดที่เกิดจากการขัดสี กนั สิ่ งเหล่านี้จาเป็ นมากโดยเฉพาะในสองสามสัปดาห์แรกของ
การแต่งงาน
คลิตอริส (Clitoris) เป็ นที่มาจากภาษาละติน หมายถึง “ที่ซ่ ึ งซ่อนไว้ภายใน” เป็ นอวัยวะที่ไวต่อ
ความรู ้สึกที่สุดในตัวผูห้ ญิง มีความยาวประมาณ 11/2 นิ้ว อยูต่ ิดกับปลายด้านบนของแคม อยูห่ ่างจาก
ปากช่องคลอด 2 นิ้ว และเหนือทางเดินปั สสาวะ ที่ปลายด้านนอกของคลิตอริ สจะเล็ก มีลกั ษณะกลม
ขนาดเท่ากับถัว่
เท่าที่รู้กนั มา หน้าที่เพียงอย่างเดียวของคลิตอริ ส คือกระตุน้ ความรู้สึกทางเพศ เพียงแค่กระตุน้
ที่คลิตอริ สอย่างเดียวก็สามารถทาให้ถึงจุดสุ ดยอดได้ในผูห้ ญิงเกือบทุกคนปกติคลิตอริ สจะขยายใหญ่
ขึ้น เมื่อได้รับการสัมผัส แต่ก็ไม่ตอ้ งกังวลถ้าไม่ขยายใหญ่ข้ ึนเลย และเป็ นจานวนมากที่ขยายใหญ่ข้ ึน
พอให้เห็นได้นิดหน่อย หรื อสัมผัสได้ การขยายตัวใหญ่ข้ ึนมักจะขยายในด้านกว้าง ไม่ใช่ดา้ นยาว ขนาด
ของคลิตอริ สหรื ออัตราการขยายตัวนั้นไม่ได้มีประโยชน์อื่นใด
นอกจากเพื่อความพอใจหรื อ
ประสิ ทธิภาพทางเพศ คลิตอริ สจะต้องได้รับการกระตุน้ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อภรรยาจะสามารถ
ถึงจุดสุ ดยอด
แคมเล็ก (Labia minora) เป็ นภาษาละตินหมายถึง “แคมเล็ก” เป็ นเนื้อเยือ่ ที่เรี ยบไม่มีขน อ่อน
นุ่ม ซึ่ งต่อจากคลิตอริ ส และปลายล่างจะสุ ดที่ดา้ นล่างของช่องคลอด การกระตุน้ ทางเพศจะทาให้แคมนี้
บวมหนาขึ้น สองถึงสามเท่าของความหนาปกติ ในเวลานี้การสัมผัสอย่างนุ่มนวลในแคมเล็กจะให้
ความรู้สึกที่พอใจมากกว่าการสัมผัสที่คลิตอริ ส เพราะว่าแคมนี้ปกคลุมคลิตอริ สโดยตรง การเคลื่อนตัว
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ขององคชาตเข้าสู่ ในช่องคลอดจะนาความรู ้สึกไปยังคลิตอริ ส ดังนั้นการกระตุน้ คลิตอริ สในขณะนี้ไม่
จาเป็ นในการที่จะเพิ่มความรู ้สึกทางเพศ
ภรรยาแต่ละคนจาเป็ นจะต้องบอกสามีเป็ นพิเศษด้วยความรัก คาพูด หรื อสัญลักษณ์ ว่าการ
กระตุน้ แบบไหนในบริ เวณนี้ ที่ทาให้เธอมีความพอใจมากที่สุด และในจุดไหนของการเล่นนาที่ทาให้ถึง
จุดสุ ดยอด
แคมใหญ่ (Labia majora) เป็ นแคมใหญ่ที่อยูข่ า้ งด้านนอกปกคลุมแคมเล็กไว้อีกชั้นหนึ่งไม่ไว
ต่อความรู ้สึก
บริเวณทีไ่ วต่ อความรู้ สึก
ทั้งบริ เวณเต้านมและอวัยวะเพศในผูห้ ญิงจะมีบริ เวณที่ไวต่อ
ความรู้สึกมากกว่าในผูช้ ายบางทีการที่พระเจ้าทรงสร้างเช่นนี้ มีความหมายตามความเป็ นจริ งที่วา่ ปกติ
สามีจะเป็ นผูร้ ิ เริ่ มในการร่ วมเพศ เต้านมของผูห้ ญิงปกติจะไวต่อความรู ้สึกอย่างมาก ดังนั้นการลูบไล้
ด้วยความรัก จะช่วยในการเตรี ยมเธอไปสู่ การมีเพศสัมพันธ์ในการแต่งงาน เมื่อเธอถูกกระตุน้ หัวนมจะ
เริ่ มแข็ง และยืน่ ออกมาเล็กน้อย เป็ นเครื่ องชี้ถึงการได้รับการกระตุน้ อย่างเหมาะสมแคมใหญ่ดา้ นนอก
ของบริ เวณช่องคลอด เริ่ มไวต่อความรู ้สึกมากขึ้น เริ่ มใหญ่ข้ ึนในขณะที่ได้รับการกระตุน้ ทางเพศ ต่อม
หลายต่อมเริ่ มขับน้ าเมือกหล่อลื่นบริ เวณปากช่องคลอดและช่องคลอด
ทาให้การสอดองคชาตเข้าสู่
ภายในทาได้ง่ายขึ้น ซึ่ งเป็ นแผนการณ์อนั ชาญฉลาดของพระเจ้า ที่สร้างสิ่ งเหล่านี้ มาทาให้เกิดความ
ประทับใจทั้งสามีและภรรยา
การถึงจุดสุ ดยอด (Orgasm) จุดสาคัญของอารมณ์ที่ถูกในการร่ วมเพศแล้ว หลังจากนั้นแรง
กระตุน้ ทางเพศจะตกลงและเปลี่ยนเป็ นความรู ้สึกที่อบอุ่นของความอิ่มใจ และพึงพอใจ ในผูห้ ญิงจะไม่
หลัง่ น้ ากามเหมือนกับผูช้ าย ผูช้ ายจะเป็ นผูส้ ่ งและผูห้ ญิงจะเป็ นผูร้ ับ ไม่เพียงแต่อวัยวะเพศชายเท่านั้น
แต่รับตัวสเปอร์ มด้วย ในการสารวจสมัยใหม่ช้ ีวา่ ประสบการณ์ในการถึงจุดสุ ดยอดของผูห้ ญิงในทุก ๆ
จุดจะมากพอ ๆ กับผูช้ ายแต่ความแตกต่างที่เป็ นข้อใหญ่คือ การหลัง่ น้ ากามของผูช้ ายถือเป็ น
ประสบการณ์ในการถึงจุดสุ ดยอดโดยไม่ตอ้ งสงสัย แต่ในผูห้ ญิงบางคนเป็ นศิลปะที่ตอ้ งเรี ยนรู ้โดยคู่รัก
ทั้ง 2 คน โดยการพิจารณาสังเกตและร่ วมมือกัน
หลังจากหลัง่ น้ ากามนั้น มีสรี ระ 2 ลักษณะใหญ่ ๆ ที่แตกต่างกัน ระหว่างหญิงและชายในการ
ถึงจุดสุ ดยอด ลักษณะแรกคือ ในผูห้ ญิงจะมีความสามารถจะไปถึงจุดสุ ดยอดอีกครั้งหนึ่งในทันที
หลังจากถึงจุดสุ ดยอดครั้งแรกแล้ว ถ้าได้รับการกระตุน้ ใหม่ก่อนที่จะตกถึงระยะกาหนัดสู ง (Plateau)
ลักษณะที่สองคือ ในผูห้ ญิงจะสามารถคงความรู ้สึกถึงจุดสุ ดยอดในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกันได้ยาว
ลักษณะทางสรีระทีเ่ หมือนกันในชายและหญิง วิธีที่ดีที่สุดในการสรุ ปถึงส่ วนต่าง ๆ ของอวัยวะ
ที่แตกต่างกันในทั้ง 2 เพศนั้นพันนาขึ้นมาจากโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวกันจุดสาคัญที่เหมือนกัน
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หรื อโครงสร้างที่มีท้ งั 2 เพศคือ คลิตอริ สและองคชาต ลักษณะรู ปร่ างของคลิตอริ ส ได้เปลี่ยนแปลง
และย่อขนาดลงมา ส่ วนประกอบส่ วนใหญ่ขององคชาตฝ่ ายชายประกอบด้วยเนื้อเยือ่ ที่ยดื หยุน่ ได้ซ่ ึ ง
สามารถขยายได้ เมื่อเลือดมาคัง่ และปลายแหลมขององคชาตที่ปลายประสาทจานวนมากมาย และไว
ต่อความรู ้สึกอย่างมาก กล้ามเนื้อบริ เวณองคชาตประกอบด้วยกล้ามเนื้อ Pubococcygeus (มักจะเรี ยกว่า
กล้ามเนื้อ P.C.) ที่เหมือนกับกล้ามเนื้อรอบ ๆ ช่องคลอดแคมด้านนอกเหมือนกับถุงอัณฑะของชาย ใน
ลักษณะเดียวกันผิวด้านนอกของแคมเล็กด้านในเหนือคลิตอริ ส เทียบได้กบั ผิวด้านนอกของปลายองค
ชาต
จึงเป็ นที่ชดั เจนว่า อวัยวะเพศทั้งเพศชายและหญิง มีหน้าที่อื่นแฝงอยูก่ บั การสื บพันธุ์ แม้วา่
ก่อนที่มนุษย์จะเติบโตเต็มที่ต่อมต่าง ๆ ทางเพศ (รังไข่ในผูห้ ญิงและอัณฑะในผูช้ าย) ก็เริ่ มทางานในการ
ให้มีลกั ษณะเป็ นเด็กหญิง (ผูห้ ญิง) และเด็กชาย (ผูช้ าย) ต่อมเหล่านี้จะผลิตฮอร์ โมนซึ่ งช่วยสนับสนุน
และควบคุมอัตราการพันนาทางร่ างกายเท่า ๆ กับทางประสาทและความเติบโตทางจิตใจ

ผู้หญิงจะตอบโต้ ต่อถ้ อยคาที่อ่อนหวาน และการกระทาหรือสั มผัสที่น่ ุมนวล อารมณ์ของผูห้ ญิง
จะถึงจุดสุ ดยอดทีละเล็กทีละน้อยและเมื่อถึงจุดตกก็ชา้ กว่า
ภาพข้างล่างนี้ จะแสดงให้เห็นความแตกต่างทางด้านอารมณ์และความพึงพอใจของทั้งสามีและ
ภรรยา
การกระตุน้ ที่แตกต่างกัน อาจอธิ บายเป็ นภาพได้ดงั นี้ (ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นในทุกครอบครัว)
ภาพภรรยาที่ไม่ได้ใส่ เสื้ อผ้าจะกระตุน้ ให้สามีเกิดอารมณ์ และพร้อมที่จะขึ้นเตียงนอนส่ วนภรรยานั้น
ไม่ได้ถูกกระตุน้ ด้วยภาพ เธอพร้อมที่จะขึ้นเตียงนอน เว้นเสี ยแต่วา่ สามีจะตระหนักถึงความแตกต่างกัน
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ทางด้านอารมณ์ มิฉะนั้นความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองจะเต็มไปด้วยความไม่สมหวัง ถ้าสามีไม่ยนิ ดีที่จะ
แสดงความรักที่อ่อนโยนในทางที่ไม่เห็นแก่ตวั แก่ภรรยา และไม่ให้โอกาสที่จะให้เธอเกิดอารมณ์ข้ ึน
ทัดเทียมกับเขา เขาจะไม่สามารถทาให้กฎของการแต่งงานซึ่ งพบในพระธรรมฟิ ลิปปี 2:3 นั้นสาเร็ จนัน่
คือ “แต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว”

ท่ าที
คาอธิ บายเกี่ยวกับเรื่ องอวัยวะเพศชาย และเพศหญิงจะเตรี ยมเราเพื่อจะถกเถียงกันในเรื่ องของ
ท่าที เรื่ องของเพศศึกษาเป็ นเรื่ องของการศึกษา 20% อีก 80% เป็ นเรื่ องของท่าที ท่ าทีทถี่ ูกต้ องจาเป็ น
มากสาหรับคู่สมรส
สิ่ งแรกที่ตอ้ งจาไว้นนั่ คือ การร่ วมเพศเป็ นสิ่ งที่ดีซ่ ึ งพระเจ้าได้ออกแบบมาให้มนุษย์ แต่การร่ วม
เพศจะดีสาหรับคู่ที่ได้ผกู พันธ์แล้วด้วยการแต่งงานเท่านั้น
ผูห้ ญิงบางคนมีความคิดว่า การร่ วมเพศเป็ นเรื่ องชัว่ ร้ายหรื อมีความรู ้สึกว่าเป็ นความผิด อาจ
เป็ นเพราะเธอได้รับทัศนะผิด ๆ จากแม่หรื อชายที่ไม่ประสบความสาเร็ จในด้านนี้ และเธอก็ได้แบกเอา
ความคิดนี้ติดตัวมาโดยไม่รู้สึกตัว ท่าทีเช่นนี้ตรงกันข้ามกับแผนการของพระเจ้า
“จงให้การสมรสเป็ นที่นบั ถือแก่คนทั้งปวง และให้เตียงสมรสปราศจากความชัว่ ช้า เพราะคนมี
ชูแ้ ละคนล่วงประเวณี น้ นั พระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษเขา” (ฮีบรู 13:4)
“สามีพึงประพฤติต่อภรรยาตามควร
และภรรยาก็พึงประพฤติต่อสามีตามควรเช่นเดียวกัน
ภรรยาไม่มีอานาจเหนื อร่ างกายของตน แต่สามีมีอานาจเหนือร่ างกายของภรรยาทานองเดียวกัน สามีไม่
มีอานาจเหนื อร่ างกายของตนแต่ภรรยามีอานาจเหนือร่ างกายของสามี อย่าปฏิเสธการอยูร่ ่ วมกัน เว้นแต่
ได้ตกลงกันเป็ นการชัว่ คราว เพื่ออุทิศตัวในการอธิ ษฐานแล้วจึงค่อยมาอยูร่ ่ วมกันอีก เพื่อมิให้ชาตานชัก
จูงให้ทาผิดเพราะตัวอดไม่ได้” 1 โคริ นธ์ 7:3-5
ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า
ความสัมพันธ์ทางเพศเป็ นเรื่ องต้องห้ามสาหรับผูท้ ี่ยงั
ไม่ได้แต่งงาน หรื อผูท้ ี่ไม่ได้เป็ นคู่สมรสของตน
“พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ข้ ึน ตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น
พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ข้ ึน และได้สร้างให้เป็ นชายและเป็ นหญิง พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่มนุษย์
ตรัสแก่เขาว่า จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอานาจเหนือแผ่นดิน จงครอบครองฝูงปลาใน
ทะเล และฝูงนกในอากาศกับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดิน” (ปฐมกาล 3)
ความสุ ขจะมีแก่ภรรยาซึ่ งเห็นว่า การปฏิบตั ิการทางเพศเป็ นเรื่ องของการแสดงความรักของเธอ
ต่อสามี และเช่นเดียวกันสามีก็แสดงความรักต่อภรรยา ความสัมพันธ์น้ นั เป็ นความสัมพันธ์ที่สามีและ
ภรรยาเท่านั้นที่จะมีต่อกัน ไม่มีการแบ่งปั นกับคนอื่นเป็ นอันขาด
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ความแตกต่ างกันทางด้ านอารมณ์
ความแตกต่างระหว่างระบบสื บพันธุ์ของสามี และภรรยาควรจะได้รับการศึกษาให้เข้าใจทั้ง
สองฝ่ าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่ วนของผูช้ าย มิฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถทาให้ความพึงพอใจที่พระเจ้า
ประสงค์จะให้มีในการร่ วมเพศนั้นสาเร็ จ
อารมณ์ ทางเพศของผู้ชาย เป็ นเหมือนภูเขาไฟ ทีจ่ ะระเบิด เมื่อถูกกระตุ้นเพียงเล็กน้ อย ผู้ชาย
จะถูกกระตุ้นโดยการมอง พระคัมภีร์มทั ธิว 5:28 จึงกล่าวไว้วา่ “ฝ่ ายเราบอกท่านทั้งหลายว่า ผูใ้ ดมอง
ผูห้ ญิงเพื่อให้เกิดใจกาหนัดในหญิงนั้นผูน้ ้ นั ได้ล่วงประเวณี ในใจกับหญิงนั้นแล้ว”
พระคัมภีร์ไม่ได้พดู เช่นนั้นกับผูห้ ญิง เพราะผูห้ ญิงไม่มีปัญหาในการมองผูช้ าย และมีตณ
ั หา
ตามมา ผูช้ ายจะถูกกระตุน้ โดยการมอง เช่น มองดูรูปผูห้ ญิงเปลือยที่ติดไว้ตามฝา

ข้ อเขียนส่ วนตัวถึงสามี
มีหลายสิ่ งที่คุณผูซ้ ่ ึ งเป็ นสามีควรจาไว้ สิ่ งหนึ่งก็คือ ผู้เป็ นสามีต้องเรียนรู้ ทจี่ ะบังคับตัวเอง เพือ่
ทาให้ ความสั มพันธ์ ของการแต่ งงานมีความหมาย และได้ รับการปรุ งแต่ งให้ งดงาม คุณอาจได้รับ
ความสุ ขทางเพศในการแต่งงานอย่างง่าย ๆ แต่ถา้ ในเวลาเดียวกันภรรยาของคุณ ไม่ได้รับประสบการณ์
เช่นนี้การแต่งงานของคุณ และเธอจะไม่ถึงพระประสงค์อนั สู งสุ ดของพระเจ้า ต่อไปขอให้คุณผูเ้ ป็ นสามี
พิจารณาข้อเสนอต่อไปอย่างละเอียด
ผู้หญิงจะตอบสนองต่ อการแสดงความรักทีน่ ่ ุมนวล และถ้ อยคาทีห่ วานหู เริ่ มต้นด้วยเมื่อคุณ
กลับจากงาน คุณรับภรรยาด้วยจูบที่แสดงความรัก และการแสดงความรักอีกหลาย ๆ วิธี ภรรยาของคุณ
จะพร้อมสาหรับการร่ วมเพศเมื่อคุณขึ้นเตียง

รักษาอนามัยส่ วนตัว ใช้ยาดับกลิ่นตัวดี ๆ เพื่อระงับกลิ่นกาย
จาไว้ ว่าคุณควรจะเป็ นฝ่ ายเริ่ ม เพราะคุณมีแรงกระตุ้นทางเพศสู งกว่ า โดยปกติแล้วภรรยาจะ
ไม่เป็ นฝ่ ายเริ่ ม ยกเว้นตอนกลางเดือนเป็ นช่วงเวลาที่ร่างกายสมบูรณ์ หรื อก่อนหรื อหลังช่วงเวลามี
ประจาเดือน ซึ่ งเป็ นเวลาที่ผหู ้ ญิงจะมีแรงกระตุน้ ทางเพศสู งกว่าปกติ มีผหู ้ ญิงบางคนอาจมีแรงกระตุน้
ทางเพศสู งกว่าสามี แม้วา่ จะไม่ปกตินกั แต่จะไม่มีภรรยาที่ซื่อสัตย์ คนไหนที่จะเอาแรงกระตุน้ นั้นไปใช้
กับสิ่ งชัว่ ร้าย แต่เธอจะเก็บไว้ใช้ในชีวติ แต่งงาน สิ่ งนี้สามารถเป็ นพระพรอันยิง่ ใหญ่ของสามีได้
ละเว้นจากการใช้ คาหยาบหรือประโยคทีเ่ กีย่ วกับความชั่ วในการร่ วมประเวณี พระเจ้าปรารถนา
ให้การร่ วมประเวณี ระหว่างสามีกบั ภรรยาเป็ นเรื่ องบริ สุทธิ์ ศกั ดิ์สิทธิ์
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หลังจากช่ วงเวลาทีค่ ุณถึงจุดสุ ดยอด อย่ ารีบถอนตัวออกจากภรรยา ความพึงพอใจของภรรยา
ส่ วนหนึ่งคือการได้อยูใ่ กล้ชิดกับสามีหลังจากได้ถึงจุดสุ ดยอดของทั้งคู่แล้ว

บันทึกส่ วนตัวถึงภรรยา
พยายามกาจัดอคติทที่ าให้ คุณกลัวการร่ วมเพศกับสามีออกไป หรื อแม้แต่การมองดูวา่ การร่ วม
เพศเป็ นสิ่ งชัว่ ร้ายก็ไม่ควรมีอยูใ่ นความคิด เราไม่ควรเอาประสบการณ์ของคนอื่นที่ไม่ประสบความสุ ข
ในด้านนี้ มาเป็ นอุปสรรคต่อชีวติ สมรสของเรา เราต้องมีท่าทีที่คาดหวังว่าจะมีความสุ ขในการร่ วมเพศ
เรียนรู้ ทจี่ ะไม่ เป็ นคนเรียบร้ อยเกินไปกับสามี ใน 1 โคริ นธ์ 7 บอกไว้ชดั เจนว่าเราไม่มีอานาจ
เหนื อร่ างกายของตนเอง

ควรอาบนา้ ทุกวัน
บทบาทของภรรยาคือการตอบสนอง ให้คุณรู ้สึกผ่อนคลายและตอบสนองต่อการแสดงความ
รักของสามี คุณจะรู ้สึกมีความสุ ขกับประสบการณ์น้ ีถา้ คุณผ่อนคลาย
พระเจ้ าได้ สร้ างผู้หญิงให้ สามารถตอบสนองต่ อสามีได้ ถ้าเพียงแต่ เธอจะผ่ อนคลาย และให้ ตัว
เธอเองต่ อสามี ถ้าภรรยาเข้าใจเช่นนี้ จะช่วยให้เธอเอาชนะความโน้มเอียงที่จะคิดเห็นแก่ตวั
ความกลัวทีจ่ ะตั้งครรภ์ เป็ นอุปสรรค์ ต่อความสุ ขในการร่ วมเพศ ควรแน่ใจว่าได้ปรึ กษาแพทย์
สาหรับการวางแผนครอบครัว ถ้ายังไม่อยากจะมีบุตรในตอนนี้
อย่ าตกใจ ถ้ าคุณยังไม่ เคยถึงจุดสุ ดยอดระหว่ างที่ร่วมเพศกับสามี แต่ ควรทาตามคาแนะนา
ต่ อไปนี้ เพราะว่าจุดสุ ดยอดของผูช้ ายจะเกิดขึ้นจากการขัดสี กนั ของปลายองคชาต กับช่องคลอดของ
ภรรยา เขาจะถูกกระตุน้ โดยสัญชาตญาณการเคลื่อนไหวเข้าและออก เพื่อจะทาให้การถึงจุดสู งสุ ดนี้ชา้
ลง สามีควรจะหยุดการเคลื่อนไหวเพื่อความรู้สึกจะลดลง ถ้าภรรยายังไม่เคลื่อนไหวในเวลานี้ อารมณ์
ของเธอจะลดลงด้วย แต่ปุ่มคลิตอริ ส ซึ่งเป็ นบริ เวณแรกซึ่งทาให้ผหู้ ญิงไปถึงจุดสุ ดยอด จะตอบสนอง
ต่อการเคลื่อนไหวอื่นนอกจากการเคลื่อนที่เข้าและออก เมื่อสามีหยุด ให้ภรรยาเคลื่อนไหวสะโพก
เล็กน้อย เธอจะสามารถรักษาให้การเคลื่อนไหวร่ างกายของสามีถูกที่ปุ่มคลิตอริ ส เธอจะสามารถสร้าง
จุดสู งสุ ดทางอารมณ์ต่อไปได้ในขณะที่รอให้สามีคลายตัวลง
อีกสิ่ งหนึ่งทีจ่ ะช่ วยผู้หญิงให้ ถึงจุดสุ ดยอดในการร่ วมประเวณี ก็คือการพัฒนากล้ามเนือ้ ช่ อง
คลอด กล้ามเนื้อของช่องคลอดผูห้ ญิงก็เหมือนกับกล้ามเนื้ออื่น ๆ ของร่ างกายคือสามารถออกกาลังได้
ภรรยาควรจะพยายามบริ หารกล้ามเนื้อช่องคลอดทุกวัน 5 หรื อ 10 นาที จะทาให้กล้ามเนื้อส่ วนนั้น
แข็งแรงและเพิม่ ความสามารถในการเร้าทางเพศ และจะช่วยภรรยาเองให้ถึงจุดสุ ดยอดด้วย
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ผู้เป็ นภรรยาจะพบว่ ามีวนั หนึ่งหรือ 2 วัน ใน 1 เดือน ซึ่งเป็ นช่ วงเวลามีประจาเดือน ภรรยาควร
บอกสามี บางครั้งดีกว่าไม่ เกีย่ วข้ องกันเลยในเวลานี้
ควรเปิ ดให้ เรื่องนีเ้ ป็ นเรื่องที่สนทนากันได้ ระหว่ างคุณกับสามี เพือ่ จะได้ ไม่ มีการเข้ าใจผิด
ถ้ าพบว่าความสั มพันธ์ เริ่มน่ าเบื่อ และไม่ มีความหมายควรหาทีป่ รึกษาที่เป็ นคริสเตียน
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บทที่ 5 การเลีย้ งดูเด็ก ๆ
ชีวติ ในวัยเด็กของพ่อแม่จะมีอิทธิ พลต่อลูก ถ้าคุณมีชีวติ วัยเด็กที่มีความสุ ข คุณจะมองเห็นเด็ก
เป็ นพระพร แต่ถา้ คุณมีชีวิตในวัยเด็กน่าเวทนา คุณอาจไม่อยากมีลูก
อายุทเี่ หมาะสมในการมีลูก ควรอยูใ่ นราว 20-25 ปี เพราะถ้ามากกว่านี้แล้วการคลอดลูกจะยาก
ขึ้นทุกที
การนาเด็กมาเลีย้ งเป็ นบุตรบุญธรรม พ่อแม่ซ่ ึ งขอบุตรบุญธรรมโดยมากต้องการบุตรมากกว่า
พ่อแม่ธรรมดา
สาหรับผูเ้ ขียน
มีทรรศนะว่าการเลีย้ งบุตรบุญธรรมเป็ นการประกาศอย่างหนึ่ง
คุณสมบัติของพ่อแม่ ทดี่ ี อาจสรุ ปได้ประโยคหนึ่งคือ มีความเป็ นผูใ้ หญ่ คู่แต่งงานหนุ่มสาวที่เติบโต
พอที่จะมีชีวติ อยูอ่ ย่างไม่เห็นแก่ตวั แล้ว เขาหรื อเธอก็มีคุณสมบัติที่จะเป็ นพ่อและแม่คนได้ เด็กทุกคน
ต้องการพ่อแม่ที่ไม่เห็นแก่ตวั พ่อแม่เมื่อมีลูกเขามีหน้าที่ที่ตอ้ งตื่นขึ้นกลางดึกเปลี่ยนผ้าอ้อม ซึ่งเขาจะทา
หน้าที่ได้อย่างง่ายดายเมื่อมีความรักและไม่เห็นแก่ตวั

คุณสมบัติ 3 ประการทีผ่ ู้ปกครองสมควรจะมีคอื
1. ความรัก ความรักที่พอ่ แม่ให้ต่อลูกนั้น สาคัญยิง่ กว่าทรัพย์สมบัติหรื อการศึกษา เมื่อเด็ก
ได้รับความรักจากพ่อแม่จะทาให้เขาค่อย ๆ พันนาการมองที่ถูกต้องต่อชีวิต ดังนั้นพ่อแม่ผปู ้ กครอง
จะต้องระมัดระวังที่จะแสดงความรักต่อลูก แม้ในขณะที่กาลังลงโทษลูกอยูก่ ็ตาม เด็กที่มีความตั้งใจสู ง
แค่ไหนอาจกลายเป็ นคนที่ตดั สิ นใจเองไม่ได้ถา้ เขาถูกก่อกวน ถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ และพ่อแม่ขมวดคิ้วใส่
พ่อแม่ไม่ควรบังคับให้ลูกทาทุกอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ทาให้ลูกรู ้สึกมัน่ คงในความรัก
การถ่ายทอดความรัก ถ้าเด็กผูห้ ญิงคนหนึ่งเกิดมา พ่อไม่เคยมีเวลาให้เธอ ไม่เคยสนใจเธอ ไม่
เคยอุม้ เธอนัง่ บนตักเด็กจะไม่มีความรู ้สึกว่าเป็ นอิสระ ที่จะกอดคอพ่อได้อย่างสนิทสนม ต่อไปเด็กจะ
ไม่ยอมให้พอ่ กอด เพราะกลัวถูกทาร้ายจิตใจ ถ้าพ่อซึ่ งเป็ นตัวแทนเพศชายที่เธอรู ้จกั เป็ นคนแรกเป็ น
เช่นนี้เธอจะมีท่าทีไม่ดีต่อผูช้ ายทุกคน แม้แต่สามีของเธอ แต่ท่าทีน้ ี รักษาได้โดยพระเยซูคริ สต์ พระเจ้า
ทรงมีพระคุณอันยิง่ ใหญ่ ได้ประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้ พระองค์จะมีความรัก สันติสุขมัน่ คง
ให้แก่เขาไม่วา่ พ่อแม่จะรักเขาหรื อไม่
2. วินัย มีคากล่าวว่า เด็กควรได้รับการอบรมตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรี ยน นั่นหมายความว่ า ควรจะ
ฝึ กให้ เด็กมีวนิ ัยตั้งแต่ เล็ก ๆ มีพอ่ แม่ของเด็กบางคนไม่อยากตีลูกเพราะรัก แต่พระคัมภีร์สอนให้ตี
สุ ภาษิต 13:24
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การตีไม่ใช่วธิ ี เดียวที่จะฝึ กวินยั ให้เด็ก อาจใช้วธิ ี ให้เด็กนัง่ บนเตียงหรื อยืนอยูเ่ ฉย ๆ เป็ นเวลา 10
นาทีก็ได้ แต่ สิ่งสาคัญคือพ่ อแม่ ต้องไม่ โมโหเมื่อทาโทษลูก และพ่อแม่ ต้องสม่าเสมอกับคาสั่ งของตน
เช่นถ้าสั่งว่าห้ามทาสิ่ งโน้น สิ่ งนี้เราต้องรักษากฎของเรา มิฉะนั้นเด็กจะไม่เชื่ อคาพูดของเราอีกต่อไป
การจะฝึ กให้ ลูกมีวนิ ัย พ่อแม่ ต้องตกลงกันก่อน ไม่ใช่รอให้เกิดปั ญหาขึ้นแล้วแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า ถ้าพ่อแม่ไม่ตกลงจะทาให้เด็กไม่แน่ใจว่าจะเชื่อใครดี คนหนึ่งห้ามอย่างหนึ่ง อีกคนหนึ่งห้ามอีก
อย่างหนึ่ง และไม่หา้ มสิ่ งที่อีกคนหนึ่งห้ามเราต้องตกลงกันก่อน ในกรณี ที่พอ่ แม่ได้ลงโทษเด็กในสิ่ งที่
อีกฝ่ ายหนึ่งไม่เห็นด้วย พ่อแม่ควรเด็กมาพูดภายหลัง อย่าเข้าไปห้ามหรื อพูดต่อหน้าเด็ก
3. การฝึ กสอน ในวัยเด็กคาสอนของพ่อแม่มีความหมายต่อเด็กมาก พ่อควรจะฉวยโอกาสนี้
สอนลูก โดยเฉพาะในวัยเยาว์ เพือ่ ให้ คาสอนนั้นก่อรากในตัวเด็ก อย่าให้โรงเรี ยน ทีวี หรื อคริ สตจักรเป็ น
ตัวแทนสอน สิ่ งนั้นอาจช่วยบ้าง แต่คาสอนของพ่อแม่สาคัญที่สุด
คาสอนในสังคมปั จจุบนั หลีกเลี่ยงการบอกว่าถูก หรื อผิดแต่พยายามให้อยูก่ ลาง ๆ แต่ ทรรศนะ
ของคริสเตียนจะให้ มาตรฐานทีช่ ั ดเจนว่ าสิ่ งใดผิด และไม่ เป็ นทีพ่ อพระทัยของพระเจ้ า เพราะฉะนั้นเรา
ต้ องสอนพระคัมภีร์ลูกบรรทัด ต่ อบรรทัด ข้ อความต่ อข้ อความ
วัยรุ่ นเป็ นช่วงวัยที่อนั ตรายที่สุด เขามาถึงทางแยกของชีวิตที่จะต้องตัดสิ นใจ การที่พ่อแม่จะมา
มัวทุกข์ใจกับลูก ไม่ใช่วธิ ี ที่ถูก แต่ถวายลูกให้กบั พระเจ้า วางใจในพระเจ้าอย่างมากที่สุด อย่างในสดุดี
บทที่ 37 สอนไว้ จนกว่าเขาจะผ่านพ้นช่วงอันตรายนี้ไป
การตั้งกฎและระบียบข้ อบังคับ บางครั้งบุตรจะโต้เถียงและต่อสู ้ แต่ก่อนที่เด็กจะสัมผัสถึง
อานาจของเนื้อหนังและตัณหา พ่อแม่ตอ้ งวางกฎให้เขาก่อน และพ่อแม่ ควรอธิบายกฎให้ เขาฟังด้ วย
การทาตัวเป็ นตัวอย่ างกับลูก มีคากล่าวว่าเด็กจะจาการประพฤติของคุณมากกว่ าคาสอนของคุณ
ขณะที่พอ่ แม่ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์เป็ นเสมือนคาเทศนาที่ยงิ่ ใหญ่สาหรับเด็ก
ความรับผิดชอบพิเศษ สิ่ งที่สาคัญที่สุดคือผูป้ กครองต้องเข้าใจว่า ความรอดไม่ใช่เป็ นมาโดย
ตกทอดมาทางสายเลือดผู้ปกครองมีหน้ าที่และความรับผิดชอบพิเศษทีจ่ ะนาลูก ๆ มาหาพระเยซู คริสต์
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บทที่ 6 กุญแจหกดอกทีพ่ าไปสู่ การแต่ งงานทีม่ คี วามสุ ข
กุญแจทั้งหกดอกนี้มาจากพระคัมภีร์ ถ้าคู่สมรสทุกคนอ่านและพิจารณาอย่างดี จะสามารถนา
ความสุ ข และความสาเร็ จมาสู่ ทุกคนในครอบครัว
1. ความเป็ นผู้ใหญ่ มีความหมายว่า ไม่เห็นแก่ตวั เด็กเล็ก ๆ จะเห็นแก่ตวั ซึ่ งเป็ นนิสัยของเด็ก ๆ
ถ้าเมื่อเป็ นเด็กไม่ได้รับการอบรมด้านวินยั อย่างเหมาะสม เขาจะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีอารมณ์ไม่เติบโต
ถ้าแต่งงานก็จะลาบาก เขาจะเอาทุกอย่างดังใจ ซึ่งเป็ นอันตรายต่อชี วติ สมรสอย่างมาก
ระยะ 3 ปี แรกเป็ นระยะทีค่ ่ ูสมรสปรับตัวอย่ างมาก เพราะทั้งสองคนแต่เดิมเคยอยูค่ นเดียว เคยมี
อิสระในการตัดสิ นใจ ซึ่งเขาจะตัดสิ นใจตามความต้องการ และความคิดของเขา แต่ เมื่อแต่ งงานแล้ว เขา
จะต้ องเรียนรู้ ทจี่ ะเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้ งเป็ นสิ่ งทีม่ ีได้ ในครอบครัว และไม่ได้เป็ นอันตรายถึงตาย แต่ ค่ ูสมรส
ต้ องรู้ จักเผชิ ญหน้ ากันและพูดคุยเกีย่ วกับปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ อย่ างทีผ่ ้ ใู หญ่ พึงกระทา การทะเลาะเบาะแว้งก็
จะยุติได้ ปัญหาจะเป็ นเครื่องทดสอบความเป็ นผู้ใหญ่ ของเขา
การแต่ งงานของคริสเตียนนั้น วางอยู่บนพืน้ ฐานพระคัมภีร์ ชาวโลกอาจให้เหตุผลในการ
แต่งงานของเขาว่า เพราะเขาไม่มีความสุ ขเมื่ออยูก่ บั พ่อแม่ หรื อบางคนบอกว่าเขาแต่งงานเพราะเขา
ต้องการคนหนึ่งซึ่งเขาจะรักและรักเขา แต่ทรรศนะเหล่านี้ไม่ใช่ทรรศนะของคริ สเตียน การแต่งงาน
ไม่ใช่การที่เราหวังจะได้จากคู่ของตน มีพระคัมภีร์ 2 ข้ อ ทีเ่ ป็ นถ้ อยคาซึ่งมีฤทธิ์อานาจมาก ในฟี ลิปปี
2:3-4
ก็ขอให้ท่าน ทาให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ ยมด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกัน มีความรัก
อย่างเดียวกัน มีใจรู ้สึกและคิดพร้อมเพรี ยงกัน
อย่าทาสิ่ งใดในทางชิงดีกนั หรื อถือดี “แต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว” คู่แต่งงานจะต้อง
ระลึกถึงความรับผิดชอบที่จะทาให้คู่ของตนมีความสุ ข
ความเห็นแก่ ตัวเป็ นธรรมชาติของมนุษย์ แต่ บุคคลทีบ่ ังเกิดใหม่ ฝ่ายวิญญาณแล้ ว จะเอาชนะ
ความเห็นแก่ตัวได้ 2 โคริ นธ์ 5:17
ความเห็นแก่ตวั สามารถแก้ไขได้โดยฤทธานุภาพของพระเจ้า พระเจ้าให้อานาจแก่เรา ถ้าเรา
ร่ วมมือกับพระองค์ ขั้นตอนต่อไปนี้ จะเปลี่ยนความเห็นแก่ตวั ของเราอย่างสัมฤทธิ์ ผล
1. เผชิญหน้ากับความเห็นแก่ตวั ของเราเอง และบอกตัวเองว่านัน่ เป็ นความบาป ซึ่ งทาให้พระ
เจ้าไม่พอพระทัยและทาให้คนอื่นไม่พอใจด้วย
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2. อย่าพยายามซ่อนความเห็นแก่ตวั ไว้ภายใต้การศึกษาสู ง ๆ หรื อความร่ ารวย ถ้าชายคนหนึ่ง
เป็ นอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์ ที่ฉลาดมาก และเป็ นหัวหน้าที่ดีในหน่วยงานของเขา แต่เป็ นสามีที่เห็นแก่
ตัวที่บา้ น เขาก็ลม้ เหลวในชี วติ แต่งงาน ถ้าเราล้มเหลวในด้านอื่น ๆ ความเห็นแก่ตวั เป็ นอันตรายอย่าง
ร้ายแรงสาหรับชีวติ แต่งงาน
ถ้าเราเผชิ ญหน้ากับความเห็นแก่ตวั โดยระลึกว่ามันเป็ นความบาป ชัยชนะอันยิง่ ใหญ่ก็เป็ นของ
เราแล้ว ถ้าเราไม่ยอมรับว่าเราป่ วยเราก็จะไม่ได้รับการรักษา
3. สารภาพความบาป (ความเห็นแก่ตวั ) และมัน่ ใจว่าพระเจ้ายกโทษให้ 1 ยอห์น 1:9
4. ขอให้พระเจ้าเอานิสัยเห็นแก่ตวั ออกไป และนี่เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า 1 ยอห์น 5:14-15
5. ซ่อมแซมสิ่ งที่เสี ยหาย เพราะความเห็นแก่ตวั ของเรา ขอโทษคนใดก็ตามที่เราได้แสดง
ความเห็นแก่ตวั ออกไป เราจะพบว่าการเลิกนิสัยเห็นแก่ตวั นั้น ง่ายกว่าการไปขอโทษคนอื่น
6. ท่องจาขั้นตอนนี้ทุกครั้งที่เราทา หรื อพูดอะไรภายใต้แรงจูงใจของความเห็นแก่ตวั มันจะช่วย
ให้คุณมีความสุ ข
2. การยอมอ่อนน้ อมต่ อสามี
พระเจ้ ามีพระประสงค์ ให้ ผ้ ชู ายเป็ นศีรษะของครอบครัว ถ้าเขาไม่ได้เป็ น เขาจะไม่มีความ
รับผิดชอบ แต่เขาจะรู ้สึกว่าเขาแต่งงานกับแม่คนที่สอง ในที่สุดลูก ๆ ก็จะไม่เชื่อฟังพ่อ โดยเฉพาะ
ครอบครัวที่ผหู ้ ญิงเป็ นใหญ่ในไม่ชา้ ภรรยาก็จะยิง่ รังเกียจสามีที่ตวั เองครอบงาอยู่
เป็ นคาสั่ งของพระเจ้ าทีใ่ ห้ ผ้ ูหญิงยอมอ่ อนน้ อมต่ อสามี ไม่วา่ เธอจะชอบหรื อไม่ ถ้าเธอไม่ยอม
ทาตามเธอก็ไม่ยอมเชื่ อฟังพระวจนะของพระเจ้า การไม่เชื่อฟังคือความบาป เพราะฉะนั้น เธอไม่
สามารถหวังพระพรของพระเจ้าในชีวิตของเธอได้ ปฐมกาล 3:16, เอเฟซัส 5:22-24,5:33
การยอมอ่อนน้ อม ไม่ ใช่ หมายถึงการยอมเป็ นทาส และผูห้ ญิงจะรู ้สึกมีความสุ ขมากกว่าที่เธอ
จะเป็ นผูค้ รอบงาสามี
การยอมเชื่ อฟังไม่ได้หมายความว่า ผูห้ ญิงจะไม่มีสิทธิ ออกความคิดเห็นใด ๆ แต่เธอทาได้โดย
พูดด้วยความรัก เอเฟซัส 4:15
จงจาไว้ว่าเมื่อภรรยายอมเชื่อฟัง และอ่อนน้ อมต่ อสามี เธออาจจะเก็บเกีย่ วพระพรมากมาย
3. ความรัก กุญแจดอกที่สามคือความรัก คนในปัจจุบนั ไม่เข้าใจว่าความรักคืออะไร เขามักจะ
สับสนกับความดึงดูดทางร่ างกาย ตัณหา ความต้องการส่ วนตัว ความเห็นใจ
พระคัมภีร์บอกว่าความรักขอสามีที่มีต่อภรรยาเท่ากับความรักของเขาที่มีต่อตัวเอง พระเจ้า
สร้างผูช้ ายให้รักภรรยาอย่างอุทิศตัว เช่นเดียวที่พระคริ สต์รักและอุทิศตัวให้คริ สตจักร

34

ความรักมีลกั ษณะเหมือนพระเจ้า คือมองไม่เห็นแต่เรารู ้ได้วา่ มีอยูจ่ ริ งเพราะมีเหตุผล เป็ นการ
ง่ายที่จะบรรยายว่า ความรักคืออะไร มากเท่าที่จะให้คานิยามในพระธรรม 1 โคริ นธ์ 13 คือการบรรยาย
ถึงความรักอย่างชัดเจนที่สุด
มนุษย์ธรรมดา จะไม่มีคุณลักษณะของความรักอย่างครบถ้วน เช่น บางคนอดทนและใจดี แต่
ขาดความถ่อมใจ บางคนจริ งใจแต่ขาดอารมณ์ที่ดี และค่อนข้างไม่อดทน มนุษย์ทุกคนต้องการอานาจ
ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพื่อจะเพิ่มเติมความรักแบบนี้ พระเจ้ามีน้ าพระทัยให้เราสาแดงความรักเช่นนี้
ต่อคู่ของเรา พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้คริ สเตียนมีความสามารถที่จะมีความรักที่สมบูรณ์ (กาลาเทีย 5:2223)
ความรักของสามีภรรยาเป็ นความรักเหนือธรรมชาติ เพราะว่าความรัก และความห่วงใยตนเอง
เป็ นกฎของมนุษย์ทวั่ ไป เพราะฉะนั้นการรักคนใดคนหนึ่งเหมือนรักตนเองนั้นต้องการความรักเหนื อ
ธรรมชาติ อย่างไรก็ตามพระเจ้าไม่เรี ยกให้เราทาอะไรโดยพระองค์จะไม่ช่วยให้สาเร็ จ เราสามารถร้ อง
เรียกพระองค์ ให้ ประทานความรักแบบนีใ้ ห้
ทั้งสามี และภรรยาได้ รับคาสั่ งให้ รักซึ่งกันและกัน แต่น่าแปลกว่า ภรรยาพระเจ้าสั่งครั้งเดียว
(ทิตสั 2:4) แต่สามีได้รับคาสั่งถึง 3 ครั้ง (เอเฟซัส 5:25,28,33) เหตุผล อาจเป็ นเพราะผูห้ ญิงโดย
ธรรมชาติสามารถรักได้มากกว่า
4.การติดต่ อสื่ อสาร คู่แต่งงานหนุ่มสาว ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่ องการติดต่อสื่ อสาร เขามักพูดกัน
เสมอ แต่เมื่อแต่งงานกันนานเข้า ความสามารถนี้ค่อย ๆ เลือนหายไป เมื่อปราศจากการสื่ อสารทาให้คู่
แต่งงานเกิดปั ญหา บางครั้งก็ไม่ใช่ปัญหาของการติดต่อสื่ อสารแต่เป็ นปั ญหาของการสื่ อสารผิด
มีอาวุธอยู่ 3 อย่าง ที่คู่แต่งงานใช้ในการสร้างกาแพงต่อกัน
1. การระเบิด เป็ นอาการบันดาลโทสะขึ้นมาทันทีทนั ใด ซึ่ งเป็ นผลจากความโกรธ ทาให้
พยายามป้ องกันตัวเอง เนื่ องจากเรามีจุดอ่อน เมื่อเขาชี้ จุดอ่อนของเรา เราต้องพยายามป้ องกันตัวเอง
2. น้ าตา ผูห้ ญิงใช้อาวุธประเภทนี้มาก ถ้าพูดถึงข้อบกพร่ องเธอจะร้องไห้ สามีควรจะอดทน
และมีความกรุ ณาต่อภรรยา เพราะผูห้ ญิงเป็ นเพศที่มีอารมณ์อ่อนไหว โดยเฉพาะผูห้ ญิงในวัยหมด
ประจาเดือนนี้ตอ้ งระวังเป็ นพิเศษ
3. ความเงียบ อาวุธนี้ เป็ นอาวุธที่พวกคริ สเตียนชอบใช้ เพราะคริ สเตียนเรี ยนรู ้วา่ มันไม่ถูกที่จะ
ตวาด หรื อโกรธใส่ เพื่อนบ้าน การร้องไห้ก็เป็ นวิธีการของเด็ก คริ สเตียนจึงชอบใช้วธิ ีเงียบ อาวุธ
ประเภทนี้ ร้ายแรง แต่เป็ นอาวุธที่ทาลายผูใ้ ช้ท้ งั ร่ างกายและจิตวิญญาณ เพราะการพยายามเงียบต้องใช้
กาลังมหาศาล โดยมากความโกรธจะทาให้เราเงียบ ความโกรธที่เก็บไว้ในใจจะทาให้เราเป็ นโรคความ
ดันโลหิ ตสู งและโรคอื่น ๆ อีก
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จะดีมากแค่ไหน ถ้าคน 2 คนจะเรี ยนรู ้ที่จะมีสามัคคีธรรมต่อกันอย่างอิสระ นอกจากจะ
หลีกเลี่ยงปั ญหาต่าง ๆ ยังหลีกเลี่ยงการกระทบกระทัง่ ซึ่ งกันและกัน อย่าลืมว่าความโกรธ และความขม
ขื่นจะทาให้พระวิญญาณเสี ยพระทัย (เอเฟซัส 4:30-32)
เราจะสื่ อสารอย่างไร พระคัมภีร์สอนว่าเราควร “พูดความจริงด้ วยความรัก” เอเฟซัส 4:15 ยิง่
เราพูดความจริ งมากแค่ไหน เรายิง่ ต้องใช้ความรักมากขึ้น เพื่อถ่ายทอดความจริ งนั้น ความจริ งเป็ นดาบ
สองคม เพราะฉะนั้นเราต้องใช้อย่างระมัดระวัง ถ้าคู่สมรสมีความจริ งในมุมหนึ่งมุมใด ซึ่ งต้องการ
สื่ อสาร ให้พิจารณาใช้ข้ นั ตอนเหล่านี้ในการสื่ อสาร
1. อธิ ษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้า และการเติมด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
2. หาเวลาที่ดีที่จะพูดคุยกับคู่ของเรา แต่จาไว้วา่ ไม่ควรพูดเรื่ องร้ายแรงหรื อเรื่ องที่เป็ นด้านลบ
หลัง 10.00 น. เพราะตอนนั้นปั ญหาจะดูใหญ่ ตอนเช้าก็ไม่ใช่เวลาที่ดีนกั หลายคู่พบว่าหลังอาหารค่า
เป็ นเวลาที่เหมาะที่สุด
3. พูดความจริ งด้วยความรัก คู่สมรสที่ฉลาดพึงจาไว้วา่ เขาต้องหลีกเลี่ยงการขึ้นเสี ยงต่อกัน
เพราะถ้าเราโกรธเรามักจะพูดมากกว่าที่เราตั้งใจ เราควรพูดเพียงครั้งเดียว จากนั้นให้เราวางใจในพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ วา่ จะให้ถอ้ ยคาของเราสัมฤทธิ์ ผล โดยทาให้คู่ของเราเปลี่ยนท่าทีได้
4. ต้องอนุ ญาตให้คู่ของเราแสดงปฏิกริ ยาตอบสนองอย่าประหลาดใจถ้าคู่ของเราระเบิดอารมณ์
ใส่ เรา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในคู่เพิง่ แต่งงาน อย่าปกป้ องตนเอง แต่ปล่อยให้คู่สมรสพูดสิ่ งที่เขาต้องการ
เขาอาจไม่ยอมรับว่าคุณถูก แต่คุณมักจะพบว่า มันได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในความประพฤติของเขา
5. มอบปั ญหานั้นให้พระเจ้า คุณได้พดู ปั ญหานั้นกับคู่สมรสของคุณ คุณได้ทาหน้าที่ของคุณ
แล้ว ต่อจากนั้นคุณต้องไว้วางใจในพระเจ้า ให้พระองค์เปลี่ยนคู่ของคุณ หรื อพระองค์จะประทาน
พระคุณให้แก่คุณ เพื่อให้คุณอดทนกับนิสัยนั้นต่อไปได้ 2 โคริ นธ์ 12:9

ประโยคทอง มีประโยคทอง 2 ประโยคที่คู่แต่งงานควรสื่ อสารกันในชัว่ ชีวติ แต่งงาน
คือ
1. “ฉันหรื อผมขอโทษ” ทุกคนทาผิดได้ โรม 3:23 คุณหรื อคู่สมรสอาจทาบาปต่อกันหลายครั้ง
ทีเดียวในชีวติ แต่งงานอย่างไรก็ตามเราต้องเผชิ ญหน้ากับความผิดของเรา และขออภัยคู่ของเรา เมื่อเรา
ทาเราจะได้รับการให้อภัย ถ้าเราไม่ยอมรับความผิดนัน่ แหละคุณจะมีปัญหาร้ายกาจทางจิตวิญญาณ คือ
ความเย่อหยิง่
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2. “ฉันหรื อผมรักคุณ” เป็ นประโยคทองที่สอง คูส่ มรสของคุณจะไม่เบื่อที่จะได้ยนิ คุณพูดว่า
คุณรักเขา ประโยคนี้สาคัญสาหรับผูห้ ญิงมากเท่าผูช้ าย ยิง่ คู่สมรสรักคุณมากเท่าไหร่ เขาก็ยงิ่ ยินดีที่จะได้
ยินคุณพูดว่ารักเขา เพราะฉะนั้นพูดอย่างมีความหมายและพูดบ่อย ๆ
5. การอธิษฐาน การอธิษฐาน เป็ นการสื่ อสารกับพระบิดา สามีภรรยาจะรู้ สึกสนิทสนมกันมาก
ทีส่ ุ ด โดยการอธิษฐานร่ วมกัน วิธีที่ดีที่สุด คือ การอธิ ษฐานแบบสนทนา โดยปกติสามีควรเป็ นผูเ้ ริ่ ม
อธิ ษฐานในฐานะศีรษะของภรรยา แต่สามีไม่ทา ภรรยาก็สามารถทาได้ เวลาที่ใช้ในการอธิ ษฐาน
ด้วยกันป็ นเวลาที่มีค่าที่สุดในชีวติ ของคุณ
6. พระเยซู คริสต์ ถ้ าคน 2 คนสั มพันธ์ กบั พระคริสต์ อย่ างดี เขาจะสั มพันธฺ์กนั อย่างดีด้วย พระ
เยซูคริ สต์ตอ้ งการเป็ นเจ้าชี วิต และเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของคุณทุกคน แล้วพระองค์ตอ้ งการเป็ นพระ
เจ้าของการแต่งงานของคุณด้วย ถ้าพระองค์เป็ นพระเจ้าของคู่คุณทั้งสอง บ้านของคุณจะเต็มไปด้วย
สันติสุขและพระพร ถ้าสามีไม่เป็ นผูน้ าฝ่ ายวิญญาณในบ้าน คุณจะสู ญเสี ยประสบการณ์ในการรับพระ
พร ซึ่ งพระเจ้าให้ในชี วติ แต่งงาน คุณอาจพูดได้วา่
“พระคริ สต์เป็ นศีรษะของบ้านหลังนี้ เป็ นแขกร่ วมโต๊ะ
อาหารที่มองไม่เห็น เป็ นผูร้ ับฟังการสนทนาทุกครั้ง”
พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นกุญแจอันสาคัญยิง่ ที่จะไขไปสู่ ความสุ ขในชีวติ แต่งงาน
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