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ค าน า 
ทุกครอบครัวปรารถนาความสุข และหลายครอบครัวหาความสุขโดยการอ่านหนงัสือ โดยขอ

ค าปรึกษาและเขา้สัมมนา ฉะนั้นวชิาหน่ึงท่ีโรงเรียนคริสตศาสนศาสตร์ แบบ็ติสต ์ก าลงัสอนอยู ่คือวชิา
ชีวติครอบครัว ซ่ึงเป็นวชิาท่ีนกัศึกษาชอบมาก เน่ืองจากนกัศึกษาส่วนใหญ่ลงทะเบียนเรียนวชิาน้ี แมว้า่
จะเป็นเพียงวชิาเลือก เม่ือขา้พเจา้สอนวชิาน้ี นกัศึกษาท่ีเรียนระดบัปริญญาตอ้งอ่านหนงัสือเก่ียวกบั
ครอบครัวท่ีเป็นภาษาองักฤษและสรุปเป็นภาษาไทย หนงัสือเล่มน้ีมาจาก “How to be happy though 
married” เขียนโดย Tim Lahaye ซ่ึงเป็นคนอเมริกนัท่ีมีช่ือเสียงในดา้นครอบครัว ผูส้รุปหนงัสือเล่มน้ี 
คือคุณมนดณี พิชยัชาญณรงค ์ ซ่ึงเป็นนกัศึกษาของโรงเรียน หลายคนอ่านหนงัสือสรุปท่ีคุณมนดณี
เขียน และเสนอให้แผนกคริสเตียนศึกษา แบบ็ติสต ์ พิมพอ์อกมาเป็นเล่ม เพราะเห็นวา่จะมีคุณค่าอยา่ง
มากส าหรับครอบครัวไทย 

ในบทท่ี 4 เราไดเ้พิ่มเน้ือท่ีเขียนโดยผูเ้ขียนคนเดียวกนั เพื่อเพิ่มเติมความรู้ท่ีคนทัว่ไปมกัจะไม่
ทราบ แผนก ฯ หวงัวา่ หนงัสือเล่มเล็ก ๆ น้ีจะช่วยใหผู้อ่้านมีความสุข แมว้า่ สมรส 

ดร. บอ๊บ เคอล์เล็น 
      ผูอ้  านวยการ 
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บทที ่1 ส่ิงทีต่รงกนัข้ามดงึดูดกนั 

อะไรคือส่ิงแรกท่ีดึงดูดใหค้นเรารักกนัและแต่งงานกนั ผูเ้ขียนมีทศันะวา่ บุคลิกท่ีแตกต่างกนั
ของทั้งสองฝ่ายดึงดูดซ่ึงกนัและกนั 

การท่ีจะเขา้ใจวา่ เพราะสาเหตุใดจึงท าใหบุ้คลิกท่ีแตกต่างกนัของมนุษยดึ์งดูดความสนใจของ
กนัและกนัเราจ าเป็นตอ้งเขา้ใจก่อนวา่ อะไรท าใหบุ้คลิกภาพของมนุษยแ์ตกต่างกนั ผูเ้ขียนไดย้ก
หนงัสือเล่มหน่ึงของท่านช่ือวา่ “Spirit Controlled Temperament” หนงัสือเล่มน้ีไดพ้ดูถึงอารมณ์หรือ
นิสัยพื้นฐานของมนุษยว์า่มี 4 แบบ และไดอ้ธิบายถึงขอ้ดีขอ้เสียในอุปนิสัยแต่ละอยา่งดว้ย 

บุคลิกภาพของมนุษยน์ั้นประกอบดว้ยนิสัย (Traib) ซ่ึงจิตใตส้ านึกจะแสดงออกมาเป็นความ
ประพฤติ นิสัยเหล่าน้ีถ่ายทอดมาทางยนีส์ ซ่ึงการถ่ายทอดนั้นรวมทั้งความฉลาด เช้ือชาติ เพศ ฯลฯ 
นิสัยน้ีจะมีรากมาจากนิสัย 4 แบบดว้ยกนั คนเราส่วนใหญ่จะเป็นการผสมของนิสัยทั้ง 4 แบบ 

คนประเภทเปิดเผย จะเป็นนิสัยประเภทชอบสนุก (Sanguine) หรือประเภทอารมณ์ร้อน 
(Choleric) ส่วนประเภทท่ีชอบเก็บตวัจะเป็นนิสัยประเภทอารมณ์เยน็ (Melancholy) หรือ อารมณ์เศร้า 
(Phlegmatic) 

ต่อไปนีเ้ป็นการอธิบายนิสัย 4 แบบพอสังเขป 

1. อารมณ์สนุก (The Sanguine Temperament) เป็นทีม่ีอารมณ์สนุกเป็นคนทีอ่บอุ่น ร่าเริง มี
ชีวติชีวา คนประเภทน้ีจะเป็นคนที่ยอมรับความคิดของผู้อืน่ เป็นคนท่ีประทบัใจอะไรง่าย ๆ และมกัจะ
ตดัสินใจอะไรดว้ยอารมณ์ 

คนประเภทนีม้ีความสุขกบัการได้อยู่กบัผู้คน ไม่ชอบอยู่คนเดียว เขามกัจะท าใหก้ลุ่มท่ีเขาอยู่
ดว้ยมีชีวติชีวา และมีเร่ืองมาเล่าใหฟั้งไม่รู้จกัหมด เขาเป็นคนเล่าเร่ืองเก่งซ่ึงท าใหเ้ด็กรักเขารวมทั้ง
ผูใ้หญ่ดว้ย คนประเภทน้ีเป็นท่ีตอ้งการในงานเล้ียงและการประชุมสังสรรคทุ์กแห่ง 

คนท่ีมีอารมณ์ประเภทน้ีมกัจะพดูไม่รู้จกัหยดุหยอ่น พดูก่อนคิด แต่เพราะเขามีความจริงใจ จึง
ท าใหส่ิ้งท่ีเขาพดูไม่เป็นอนัตรายต่อผูฟั้ง นิสัยเปิดเผยแบบน้ีท าใหค้นท่ีข้ีอายอิจฉา และอยากจะเป็น
แบบเขา โลกจะมีรสชาติก็โดยมีคนประเภทน้ี 

คนประเภทน้ีจะเป็นคนขายของ คนงาน ครู นกัพดู นกัแสดง คู่สนทนา และผูน้ าท่ีดีได ้คนท่ีมี
อารมณ์สนุกมกัจะไดรั้บเลือกใหเ้ป็นคนท่ีประสบความส าเร็จท่ีสุด อยา่งไรก็ดีเขามกัจะไม่ประสบ
ความส าเร็จท่ีสุดเพราะเขามีจุดอ่อน จุดอ่อนท าให้เขาเป็นคนทีไ่ม่มีประสิทธิภาพและวางใจไม่ได้ เขามี
แนวโน้มเป็นคนทีอ่ยู่น่ิงไม่ได้ ไม่มีวนัิย อวดตัว และมักจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ 



 

 7 

2. อารมณ์ร้อน (The Choleric Temperament) คนท่ีจดัอยูใ่นประเภทน้ีเป็นคนท่ีฉุนเฉียว วอ่งไว 
กระตือรือร้น เป็นนกัปฏิบติัและเป็นคนท่ีมีความตั้งใจมัน่ คนประเภทน้ีมกัเป็นคนท่ีพอใจในตวัเอง เป็น
ตวัของตวัเอง เป็นคนท่ีตดัสินใจได ้หวัด้ือ และมกัจะตดัสินใจอะไรใหค้นอ่ืน 

พวกอารมณ์ร้อนชอบท ากิจกรรม อนัท่ีจริงส าหรับเขาชีวิตเป็นกิจกรรม เขาเป็นคนท่ีไม่ตอ้งมี
ใครมากระตุน้ แต่เขาจะเป็นผูท่ี้กระตุน้ผูอ่ื้นท่ีอยูแ่วดลอ้มเขา กิจกรรมของเขามีเป้าหมาย เพราะเขาไม่
เพียงแต่คิดแต่ชอบปฏิบติั คนประเภทน้ีมกัจะเป็นคนหลกัแหลม เขาจึงสามารถตดัสินใจในเร่ืองเร่งด่วน
ได ้ แผนการณ์ท่ีเขาวางไวมี้คุณค่าทีเดียว เขาไม่เป็นคนโลเลแมว้า่จะอยูใ่ตค้วามกดดนั เขามีจุดยืนท่ี
แน่นอน 

คนประเภทน้ีไม่กลวัการต่อตา้นหรือคู่แข่ง ท่ีจริงผูท่ี้ต่อตา้นหรือคู่แข่งกลบัเป็นยาก าลงัใหแ้ก่
เขา เขาเป็นคนท่ีตดัสินใจอะไรแน่นอน และมกัจะไดรั้บความส าเร็จในส่ิงท่ีคนอ่ืนลม้เหลว ไม่ใช่เพราะ
แผนการณ์ของเขาดีกวา่คนอ่ืนแต่เพราะวา่เขาเป็นคนท่ีตอ้งเดินหนา้เสมอในขณะท่ีคนอ่ืนทอ้ถอย และ
เลิกไป ถา้ค ากล่าววา่การเป็นผูน้ านั้นตอ้งเป็นมาแต่เกิดไม่ใช่มาสร้างเอาทีหลงั คนท่ีมีนิสัยแบบน้ีแหละ
คือผูน้ ามาแต่ก าเนิด 

คนทีม่ีอารณ์ร้อนมักจะไม่เห็นอกเห็นใจคนอืน่ง่าย ๆ เขาเป็นคนไม่แสดงความรู้สึกออกมา
ภายนอก ทีจ่ริงแล้วเขารู้สึกอดึอดัและเบื่อหน่ายต่อน า้ตาของคนอืน่เสียด้วย เขาเป็นคนไม่ชอบ
ธรรมชาติ เพราะความสนใจอนัดบัแรกของเขาอยูบ่นคุณค่าของการเอาไปใชป้ระโยชน์ได ้

คนทีม่ีอารมณ์ร้อนมักจะไม่ชอบรายละเอยีด เขาไม่ใช่คนท่ีเกิดมาเป็นนักวเิคราะห์ อยา่งไรก็
ตามเขามีสัญชาติญาณในการประเมินผล เพราะฉะนั้นเขามกัจะมองดูเป้าหมายของงานโดยมองไม่เห็น
หลุมพรางและอุปสรรคร์ะหวา่งทาง ถ้าเขาเร่ิมต้นวิง่เข้าสู่เป้า เขาจะหักหาญน า้ใจของคนบางคนซ่ึงยนื
ขวางทางของเขา คนประเภทนีม้ักจะถืออ านาจและมักจะถูกมองว่าเป็นนักฉวยโอกาส 

ผูน้ าในโลกน้ีหลายคนเป็นบุคคลท่ีมีอารมณ์ร้อน แต่การท่ีเขาจะเป็นนกับริหารท่ีเก่งกาจ เป็น
นกัผลิต หรือเป็นผูเ้ผด็จการ หรือเป็นฆาตการข้ึนอยูก่บัมาตรฐานทางศีลธรรมของเขา 

จุดอ่อนของคนประเภทน้ีท าใหเ้ขาเป็นคนยากท่ีจะอยูด่ว้ย เพราะความเป็นคนอารมณ์ร้อน 
โหดร้าย หุนหนัพลนัแล่นและพอใจในตนเอง คนซ่ึงมีอารมณ์ร้อนแบบน้ีจะเป็นท่ีรักของเพื่อน ๆ 
มากกวา่คนในครอบครัว 

3. อารมณ์เศร้า (The Melancholy Temperament) คนท่ีมีอารมณ์เศร้ามกัจะเป็นคนท่ีชอบ
วเิคราะห์ อุทิศตวัเอง เป็นคนท่ีมีพรสวรรคม์าก เป็นคนประเภทท่ีท าอะไรตอ้งท าใหดี้ท่ีสุดแต่เขาเป็นคน
ท่ีมีอารมณ์อ่อนไหวมาก ไม่มีใครจะชอบศิลปเท่ากบัคนท่ีมีอารมณ์เศร้า 
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เขาเป็นคนท่ีมกัจะเก็บตวั และมกัจะถูกครอบง าโดยอารมณ์ บางคร้ังเขาก็มีความรู้สึกยินดีอยา่ง
มากจนท าใหเ้ขามีท่าทีเปิดเผยต่อคนอ่ืน แต่บางคร้ังเขาก็รู้สึกเศร้าสร้อยและรู้สึกกดดนัจนเขารู้สึกตกต ่า
จนเหมือนกบัจะเป็นศตัรูกบัคนอ่ืน 

คนท่ีมีอารมณ์เศร้ามกัจะเป็นเพื่อนท่ีสัตยซ่ื์อ เขาไม่เป็นเพื่อนกบัใครง่าย ๆ และเขาจะไม่
ออกไปเป็นเพื่อนกบัใครก่อนแต่เขาเป็นคนท่ีน่าพึ่งพาอาศยัมากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัอีก 3 ประเภท เพราะ
เขาเป็นคนท่ีท าอะไรตอ้งท าใหดี้ท่ีสุดจึงท าใหเ้ขาไม่ยอมใหค้นท่ีมาพึ่งพิงเขาเสียหาย 

ความสามารถในการวเิคราะห์ท าใหเ้ขารู้ถึงอุปสรรคและอนัตรายในการงานท่ีเขาวางแผนไว้
อยา่งแม่นย  า การมองเห็นอุปสรรคล่วงหนา้น้ีเป็นอุปนิสัยท่ีตรงกนัขา้มกบัพวกท่ีมีอารมณ์ร้อนอุปนิสัย
น้ีท าใหพ้วกท่ีมีอารมณ์เศร้า ลงัเลท่ีจะเขา้ไปร่วมโครงการใหม่ ๆ บางคร้ังเวลาท่ีมีอารมณ์เขาสามารถ
ผลิตงานใหม่ ๆ และเป็นงานท่ียอดเยีย่มแต่ความส าเร็จน้ีจะมาหลงัจากช่วงเวลาท่ีรู้สึกกดดนั 

พวกท่ีมีอารมณ์เศร้าพบวา่ความหมายอนัยิง่ใหญ่ในชีวติคือ การเสียสละชีวติส่วนตวั เขาเป็นคน
ท่ีมกัจะเลือกอาชีพซ่ึงตอ้งการเสียสละตวัเองอยา่งยิง่ยวด และเม่ือเขาตดัสินใจท าอะไรเขาจะตอ้งท าให้
ส าเร็จ 

พวกท่ีมีอารมณ์ประเภทน้ีมกัจะมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บการดลใจโดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ศิลปิน 
นกัดนตรี นกัประดิษฐ ์นกัปรัชญา นกัการศึกษาของโลกหลายคนเป็นคนท่ีมีอารมณ์เศร้า 

ขอ้เสียของคนท่ีมีอารมณ์แบบน้ีมีมาก เขามีแนวโนม้ท่ีจะคิดถึงแต่ตนเอง มองโลกในแง่ร้าย 
ชอบวจิารณ์คนอ่ืน ๆ หงุดหงิด ผกูพยาบาท อารมณ์แบบน้ีจะท าใหเ้ป็นคนยิง่ใหญ่มิฉะนั้นก็กลายเป็น
คนไร้ค่าไป ข้ึนอยูก่บัวา่คนเหล่าน้ีจะเอาชนะขอ้เสียไดห้รือไม่ หรือปล่อยใหข้อ้เสียควบคุมเขา คน
ประเภทน้ีมีปัญหามากในการปรับดา้นอารมณ์ 

4. อารมณ์เยน็ (The Phlegmatic Temperament) คนท่ีมีอารมณ์เยน็เป็นคนท่ีสงบ ใจเยน็ 
ค่อนขา้งชา้ ชอบสบายและไม่พิถีพิถนั ชีวติส าหรับคนประเภทน้ีคือชีวิตท่ีมีความสุข ไม่ต่ืนเตน้ มีแต่
ประสบการณ์ท่ีน่าพึงพอใจ การจะมีชีวติแบบน้ีท าใหเ้ขาพยายามหลีกเล่ียงการเก่ียวขอ้งกบัคนอ่ืนมาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

คนท่ีมีอารมณ์เยน็มกัจะพบวา่เขาไม่ท าหนา้ยุง่ ไม่แสดงความโกรธหรือหวัเราะ เขาเป็นคนท่ีมี
อารมณ์มัน่คง แต่ภายใตท้่าทางเยอืกเยน็ สงบถอ้ยค า และท่าทางข้ีอาย คือบุคคลท่ีมีความสามารถหลาย
อยา่ง 

เพราะวา่คนประเภทน้ีชอบสนุกกบัผูค้น เขาจึงไม่ขาดเพื่อน เขามีอารมณ์ขนัอนัแหง้แลง้ แต่เขา
ก็สามารถท าใหเ้พื่อนติดเขาไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งยิม้เลย เขาสามารถเห็นอารมณ์ขนัในตวัคนอ่ืนและส่ิงท่ีคน
อ่ืนท า เขามกัจะชอบพดูจาเยาะเยย้คนท่ีมีอารมณ์แบบอ่ืน ๆ คนท่ีมีอารมณ์เยน็จะรู้สึกไม่พอใจในความ
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ไม่มีเป้าหมาย และการกระตือรือร้นท่ีท าใหอ้ยูไ่ม่สุขของคนท่ีมีอารมณ์สนุก และเขารู้สึกรังเกียจอารมณ์
เศร้าของคนประเภทอารมณ์เศร้า 

เขาตั้งใจจะเป็นผูดู้ และพยายามไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวกบักิจกรรมของคนอ่ืน เขามกัจะไม่เตม็ใจเม่ือ
มีใครมาลุน้ใหเ้ขาท ากิจกรรมอะไรท่ีมากกวา่งานประจ าของเขา แต่นัน่ก็ไม่ไดห้มายความวา่เขาจะไม่
ยนิดีท่ีจะช่วยเหลือคนท่ีตกยากหรือก าลงัตอ้งการ 

พวกท่ีมีอารมณ์เยน็เป็นคนท่ีมีใจเมตตาและเห็นอกเห็นใจแต่ไม่ค่อยจะแสดงอารมณ์ความรู้สึก
จริง เขาไม่ชอบเป็นหวัหนา้แต่ถา้ใหต้ าแหน่งหวัหนา้กบัเขา เขาจะพิสูจน์วา่เขาเป็นหวัหนา้ท่ีดีและ
พยายามจะผกูไมตรีกบัคนอ่ืน โดยธรรมชาติแลว้เขาเป็นคนท่ีชอบสร้างสันติ 

พวกน้ีมีจุดอ่อนเช่นกนั เขามกัจะขาดการกระตุน้ ค่อนขา้งเกียจคร้าน เขาชอบลอ้คนอ่ืนเล่นเพื่อ
เป็นการป้องกนัตวัเอง ยิง่กวา่นั้น เขาด้ือร้ัน ตดัสินใจไม่ไดแ้ละข้ีกลวั 

เขาเป็นคนท่ีอยูด่ว้ยไดง่้าย แต่เพราะเขาเป็นคนท่ีขาดความระมดัระวงั ด าเนินชีวิตไปเร่ือย ๆ จะ
ท าใหคู้่ของเขาซ่ึงมีอารมณ์กา้วร้าวรู้สึกไม่พอใจได ้คนท่ีมีอารมณ์เยน็มกัจะเป็นเพื่อนท่ีดีกบัเด็ก ๆ 

อารมณ์ทุกแบบเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งศึกษา เพื่อความสุขในชีวติแต่งงาน เพราะมนัจะช่วย
อภิปรายวา่ท าไมคนเราจึงแตกต่างกนั 

ท าไมคนทีม่นิีสัยแตกต่างกนัจึงดึงดูดกนั 

จิตใตส้ านึกของคนเรามีอิทธิพลกบัเรา มากกวา่ท่ีเราตระหนกั นิสัยแบบต่าง ๆ น่ีเองเป็น
ตวัก าหนดเพื่อท่ีเราเลือกพวกท่ีมีอารมณ์สนุก ชอบเอะอะ ชอบอยูก่บัเพื่อนเป็นกลุ่ม เขามีความ
ปรารถนาอยูใ่นจิตใจวา่เขาจะสามารถควบคุมตวัเองไดดี้กวา่น้ี เม่ือเขากลบัมาจากงานเล้ียงเขาจะรู้สึก
อายกบัการพดูไม่รู้จกัหยดุของตวัเอง ซ่ึงท าใหเ้ขายดึการสนทนาไวเ้สียคนเดียว ในขณะท่ีพวกอารมณ์
เศร้าหรืออารมณ์เยน็มกัจะคิดวา่ ท าอยา่งไรฉนัจึงจะเป็นคนท่ีกลา้แสดงออกและเปิดเผยมากกวา่น้ีน่ีเอง
เป็นสาเหตุใหอุ้ปนิสัยท่ีตรงกนัขา้มกนัดึงดูดกนั เขาเป็นทุกส่ิงที่เธอปรารถนาจะเป็น และเธอกเ็ป็นทุก
ส่ิงทีเ่ขาอยากเป็น ดูเหมือนว่าต่างคนต่างจะท าให้ชีวติของกนัและกนัสมบูรณ์ เม่ือคนสองคนดึงดูดใจ
กนั ส่ิงท่ีดึงดูดใจของกนัและกนันั้นคือส่วนดีของอุปนิสัยของทั้งสองฝ่าย แต่ส่ิงท่ีเราลืมไม่ไดก้็คือ
อุปนิสัยแต่ละแบบมีจุดอ่อนอยูด่ว้ย 

จุดอ่อนปรากฏทหีลงั 

คู่สมรสส่วนมาก เม่ือเวลาท่ีรักกนัจะเห็นแต่ขอ้ดีของอีกฝ่ายหน่ึงเท่านั้น หลงัจากการแต่งงาน
ผา่นไป จุดอ่อนหรือขอ้เสียของอีกฝ่ายหน่ึงจะเร่ิมปรากฏข้ึน จุดอ่อนน้ีตอ้งอาศยัการปรับตวั นัน่คือต่าง
ฝ่ายต่างจะตอ้งเรียนรู้ท่ีจะอยูก่บัขอ้เสียของคู่ของตน จึงเป็นเร่ืองส าคญัมากท่ีจะตอ้งมีพระวญิญาณ
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บริสุทธ์ิ คอยช่วยเหลือดงันั้นเขาจึงสามารถสุภาพ อดทนนาน มีใจกรุณา และรู้จกับงัคบัตน พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิจะช่วยใหเ้ปล่ียนจุดอ่อนของคู่ของตน กาลาเทีย 5:22-23 ช้ีใหเ้ห็นอุปนิสัย 9 อยา่ง ซ่ึง
พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะส าแดงในชีวติคริสเตียน พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะช่วยใหเ้ราเอาชนะขอ้เสียของ
ตนเองและจะประทานพระคุณใหเ้ราสามารถมองขา้มขอ้บกพร่องในคู่ของเรา 

ความขดัแย้งกนัในบุคลกิภาพ 

การท่ีคนเรามีบุคลิกภาพท่ีขดัแยง้กนันั้น เป็นเพราะจุดอ่อนหรือขอ้เสียของฝ่ายหน่ึงในรบกวน
ขอ้เสียของอีกฝ่ายหน่ึง ต่อไปน้ีคือตวัอยา่งบางตวัอยา่งท่ีผูเ้ขียนพบในฐานะท่ีปรึกษา 

พวกท่ีมีอารมณ์สนุกมกัชอบวางโครงการอะไรชุ่ย ๆ และก็ท าไม่ส าเร็จ ท าใหภ้รรยาของเขาซ่ึง
เป็นคนท่ีมีบุคลิกแบบอารมณ์เศร้า ซ่ึงเป็นคนท่ีท าอะไรตอ้งท าใหดี้ท่ีสุด เป็นคนท่ีสัตยซ่ื์อในการงาน 
เธอจะไม่พอใจถา้สามีกลบับา้นชา้กวา่ก าหนดท าใหภ้รรยาซ่ึงท าอาหารรออยูถึ่ง 2 ชัว่โมงยากท่ีจะให้
อภยัและลืมเหตุการณ์น้ีได ้ เธอมกัจะเบ่ือเร่ืองท่ีสามีเล่า เพราะเป็นเร่ืองท่ีขยายจนเกินจริง แมว้า่เร่ืองท่ี
เธอเล่าจะไม่น่าสนใจเท่าเร่ืองของเขาแต่อยา่งนอ้ยก็เป็นเร่ืองจริง  

พวกท่ีมีอารมณ์ร้อน มกัมีความกระตือรือร้นกบังานธุรกิจจนภรรยาจะรู้สึกตวัวา่ถูกทอดทิ้ง เธอ
ไม่ไดต้ระหนกัมาก่อนวา่ การแต่งงานของเธอเป็นเพียงโครงการหน่ึงในหลาย ๆ โครงการของเขา และ
เขาไดทุ้่มตวัลงเตม็ท่ีเพื่อจะใหไ้ดเ้ธอมาเม่ือเขาไดแ้ต่งงานกบัเธอแลว้ เขาก็จะเร่ิมโครงการใหม่คือ
โครงการเล้ียงดูเธอ ท าใหเ้ขาทุ่มตวัลงในการงานเพื่อจะไดเ้งินมาเล้ียงดูครอบครัว ถา้ภรรยาไม่เอาใจใส่
ในการบา้นการเรือน สามีจะรู้สึกรบกวนใจ และเขาอาจตวาดเธอดว้ยท่าทีท่ีดุร้าย วา่เธอดว้ยถอ้ยค าเสียด
สี ขณะน้ีสามีมองเห็นท่าทีท่ีเขาคิดไวก่้อนแต่งงานวา่เป็นความใจดี สงบ เป็นความเกียจคร้านและไมมี่
ความกระตือรือร้นไปเสียแลว้ 

ขอ้ขดัแยง้ของคู่สมรสไม่ใช่เร่ืองคอขาดบาดตาย ไม่มีขอ้ขดัแยง้ใด ๆ จะมาท าลายการแต่งงาน
ของเขาทั้งสองได ้ คู่สมรสเท่าน้ันทีจ่ะเป็นผู้ตัดสินให้ความไม่ลงรอยกนันี้ท าลายชีวติแต่งงานของ
ตนเองหรือไม่ 

ต่อไปน้ีเป็นขอ้เสนอ เพื่อให้คู่สมรสท าการปรับปรุงชีวติแต่งงาน 
1) เม่ือท่านรู้สึกคบัขอ้งใจ ไม่พอใจ หรือเป็นศตัรูกนัใหห้ยุดและมองหาสาเหตุ 
2) อธิษฐานเผือ่เร่ืองนั้น 
ขั้นแรกอธิษฐานสารภาพความบาป ท่ีท่านท าใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิเสียพระทยั (เอเฟซสั 

4:30-32) 
ขั้นท่ีสอง อธิษฐานขอพระเจา้ประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิให ้(ลูกา 11:13) 
ขั้นต่อไปเดินไปในพระวญิญาณ 
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ขั้นต่อไปอธิษฐานเผือ่คู่สมรส ขอใหพ้ระเจา้ช่วยใหเ้ขามองเห็นขอ้บกพร่องของเขา และทรงน า
ท่านใหพ้ดูเร่ืองน้ีกบัเขา 

3) สนทนากบัเขาถึงขอ้ผดิพลาดของเขา ดว้ยความรัก (เอเฟซสั 4:15) อยา่พดูดว้ยความโกรธ 
และมอบเร่ืองน้ีใหข้ึ้นอยูก่บัพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

4) ขอพระเจา้เติมท่านดว้ยความรัก เพื่อท่านจะรักเขาด้วยใจจริง แมว้า่เขาจะมีขอ้บกพร่อง 
มองดูข้อดีของเขาและขอบพระคุณพระเจ้า 

5) ลืมความผดิท่ีผา่นมาของเขา (ฟิลิปปี 3:13-14) 
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บทที ่2 จงลมืตนเอง 

ในช่วง 1-2 ปีแรกเป็นช่วงเวลาของการปรับตวัของคู่สามีภรรยา การปรับตวันั้นมี 3 ดา้นคือ  
1. ดา้นจิตใจ 
2. ดา้นร่างกาย 
3. ดา้นจิตวญิญาณ 
ทั้ง 3 ดา้นส าคญั แต่ดา้นจิตวิญญาณส าคญัท่ีสุด ส าหรับดา้นจิตใจ และดา้นร่างกาย ถา้คู่สมรสมี

ความเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสตอ์ยา่งแน่นแฟ้นแลว้ทั้งสองจะสามารถปรับเขา้หากนัไดไ้ม่ยาก 
ต่อไปเป็นการปรับดา้นจิตใจ ซ่ึงประกอบไปดว้ยเร่ืองต่อไปน้ี 
1. เร่ืองการเงิน ปัญหาท่ีพบในคู่แต่งงานทุกวนัน้ี คือ ปัญหาภรรยาท างานนอกบา้น ทั้งน้ีเพราะ

เม่ือก่อนแต่งงานเธอเคยท าอยูแ่ลว้ เม่ือแต่งงานคู่สมรสก็อยากมีเงินทองจบัจ่ายใชส้อยอยา่งคล่องมือ ก็
จึงท าใหภ้รรยาท างานนอกบา้นต่อไป ซ่ึงผลท่ีตามมาท าใหภ้รรยาไม่ยอมอ่อนนอ้มต่อสามี เพราะถือวา่
เธอสามารถพึ่งตนเองได ้

ในพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าคนทีค่วรจัดเร่ืองการเงินควรเป็นสามี เพราะสามีคือศีรษะของ
ภรรยา แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ ภรรยาไม่ควรมีส่วนรับผดิชอบในเร่ืองการเงินในครอบครัวเลย สามีควร
เป็นผูว้างแผนการเงินในบา้น และควรมอบเงินให้ภรรยาใชจ่้ายในเร่ืองของอาหาร เคร่ืองครัวและ
ส่ิงจ าเป็นอ่ืน ๆ แต่สามีจะเป็นผูค้วบคุมดูแลเงินทั้งหมด ควรดูบญัชีธนาคาร และไม่สมควรท่ีภรรยาจะ
แยกเปิดบญัชีเอง เธอควรเอารายไดข้องเธอใส่ในบญัชีของครอบครัว และถา้จะซ้ือส่ิงของใหญ่ ๆ สามี
ภรรยาควรปรึกษากนัก่อน 

อนัตรายอกีอย่างหน่ึงในด้านการเงินคือ การเป็นหนี้ คู่สมรสควรจะควบคุมตวัเองใชจ่้ายแต่ส่ิง
ท่ีจ  าเป็น ท่าทีของภรรยาต่อทรัพยส่ิ์งของก็เป็นเร่ืองส าคญัมาก ถา้ภรรยาอยากไดเ้ฟอร์นิเจอร์มากมายเม่ือ
แต่งงานใหม่ ๆ จะท าใหส้ามีจ่ายเกินตวั จ  าไวว้า่ความอดทน และการยอมรับสภาพเศรษฐกิจของภรรยา
จะท าใหชี้วติแต่งงานยาวนานและมีความสุข 

ส่ิงส าคัญส าหรับคู่สมรสคือ การถวายสิบลด เก็บเงิน 10 % ของรายไดไ้ว ้ ใชท่ี้เหลือดว้ยความ
ขอบพระคุณ และสรรเสริญพระเจา้ 

2. เร่ืองเพือ่น คู่แต่งงานคริสเตียนตอ้งการเพื่อนคริสเตียนเพื่อช่วยใหเ้ติบโตข้ึนในทางความเช่ือ 
เพื่อนท่ีดีจะสามารถหาไดใ้นคริสตจกัร ถา้คู่สมรสเป็นครูรวฯี หรือเขา้กลุ่มคู่สมรสในคริสตจกัร หรือ
เปิดบา้นใหคู้่สมรสอ่ืน ๆ มาหา เขาจะไดเ้พื่อนท่ีดี คนท่ีตอ้งการเพื่อนตอ้งแสดงตวัเองเป็นเพื่อน แต่จ า
ไว้ว่าอย่าให้เพือ่นมาเป็นอุปสรรคในชีวติแต่งงาน 
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3. เร่ืองครอบครัว ความส าคญัของคู่สมรสต่อครอบครัวของสามีหรือภรรยาเป็นเร่ืองส าคญัมาก 
คู่สมรสควรแยกครอบครัวเม่ือแต่งงานแลว้ แต่ก็ยงัตอ้งใหค้วามเคารพต่อพ่อแม่ของเรา เป็นธรรมดา
ของพอ่แม่ท่ีจะตอ้งใหค้  าแนะน าแก่ลูก ๆ ในเร่ืองครอบครัว เพราะวา่ท่านมีประสบการณ์มาก่อน อยา่
ปฏิเสธค าแนะน าของท่าน 

ในกรณีท่ีพอ่แม่ของสามี หรือภรรยายุง่วุน่วายมากเกินไป จ าไวว้า่อยา่พดูใหร้้ายท่านควรจะไป
พดูกบัท่านดว้ยความเคารพย  าเกรงและควรให้ฝ่ายท่ีเป็นลูกแท ้ๆ เป็นผูพ้ดู 

ส าหรับความสัมพนัธ์ระหวา่งแม่สามีและลูกสะใภ ้ เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีแม่มกัจะหวงลูกชาย แต่
ภรรยาท่ีฉลาดตอ้งไม่ท าใหส้ามีอดัใจ เช่น ใหเ้ลือกเอาระหวา่งเธอกบัคุณแม่ของเขา แต่ภรรยาต้อง
พยายามเข้าใจแม่สามี และใจกวา้งต่อแม่สามีใหม้าก และเธอก็มีความสัมพนัธ์กบัสามีอยา่งท่ีเขาไม่มีกบั
ผูห้ญิงอ่ืนแมแ้ต่แม่ของเขาเอง 

สามีกไ็ม่ควรเปรียบเทียบภรรยากบัแม่ของเขา โดยเฉพาะในเร่ืองการบา้นการเรือน เพราะไม่
ยติุธรรมส าหรับภรรยาซ่ึงเป็นสาวและมีประสบการณ์ในเร่ืองการบา้นการเรือนนอ้ยกวา่ 

3. เร่ืองรูปร่างหน้าตา แมเ้ร่ืองน้ีจะไม่ใช่เร่ืองส าคญัท่ีสุดแต่ก็ส าคญัทีเดียว พระคมัภีร์กล่าวไวว้า่ 
ฝ่ายมนุษยก์็ดูจากรูปร่างภายนอกแต่พระเจา้ก็ทรงทอดพระเนตรจิตใจ ตราบใดทีส่ามีเป็นมนุษย์เขากย็งั
อยากจะมองดูรูปภายนอกที่สวยงามของภรรยา เพราะฉะนั้นภรรยาอยา่เอาทะเบียนสมรสมาเป็นขอ้อา้ง
ท่ีจะลดมาตรฐานในการดูแลตวัเองลง 

ส่ิงส าคัญคือความสะอาดเรียบร้อย เพื่อสามีจะไดรู้้สึกภูมิใจท่ีจะแนะน าภรรยาใหค้นอ่ืนรู้จกั 
ก่อนสามีกลบัสัก 30 นาที ภรรยาควรจะดูหนา้ตาของตวัเองให้ดี การกลบัมาบา้นของสามีควรเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีสุดในวนันั้น เพื่อไม่ใหส้ามีเปรียบเทียบเธอกบัผูห้ญิงอ่ืนในท่ีท างาน 

4. เร่ืองมารยาท เร่ืองมารยาทน้ีควรเป็นส่วนหน่ึงของชีวติคริสเตียน 
ผูห้ญิงมกัชอบใหส้ามีปฏิบติักบัเธอ เหมือนกบัเธอเป็นเจา้หญิง เพราะฉะนั้นสามีควรจะระวงัท่ี

จะไม่หยดุใหก้ารดูแลและปรนนิบติัเธอเป็นพิเศษ แมว้า่จะแต่งงานแลว้ก็ตาม ถา้สามีท ากบัเธอเช่นน้ีจะ
ท าใหเ้ธอมีความสุขและเคารพสามี เธอจะรู้สึกรักสามีมากข้ึนดว้ย 

อย่าเอาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของสามีมาเล่าต่อหน้าคนอืน่ อย่าวจิารณ์เขาให้เพือ่นหรือญาติ
ฟัง คนท่ีท่านควรจะแบ่งปันคือพระเจา้กบัพอ่แม่ของท่าน แต่ถา้เราอธิษฐานกบัพระเจา้แลว้ และพดูคุย
กบัสามีถึงขอ้บกพร่องของเขาแลว้แต่ก็ไม่มีการเปล่ียนแปลง ขอใหเ้ราเร่ืองไปปรึกษากบัท่ีปรึกษา 

5. ต้องพร้อมทีจ่ะปลีย่น การปรับตวัในการแต่งงานเป็นประสบการณ์ท่ีน่าตกใจและน่ากลวั แต่
เราตอ้งยนิดีท่ีจะกระท า อย่าปฏิเสธการเปลี่ยนตัวเองหรือปรับตัวเอง เวน้แต่พระคมัภีร์ไดใ้หม้าตรฐาน
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ไว ้ ท่ีจริงแลว้การเปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองธรรมชาติของชีวิต ถา้เราหวงัใหคู้่ของเราเปล่ียน ก็อยา่ลืมวา่คู่
ของเราก็หวงัใหเ้ราเปล่ียนดว้ยเช่นกนัตอ้งใหเ้วลาคู่ของเราท่ีจะปรับตวัดว้ย 
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บทที ่3 การปรับในด้านจิตวญิญาณ 

มนุษยคื์อวญิญาณ มนุษยทุ์กคนจะไปมีความสุขท่ีแทจ้ริงถา้เขาไม่รู้จกัและมีความสัมพนัธ์กบั
พระเจา้ ในใจของเขาจะมีช่องวา่งท่ีไม่สามารถจะเอาอะไรมาบรรลุลงไปได ้นอกจากจะใหพ้ระเยซู 

คริตสตเ์ท่านั้นสถิตอยู ่ การท่ีใหพ้ระคริสตม์าสถิตอยูจ่ะท าใหเ้รามีสามคัคีธรรมกบัพระเจา้ได ้
การท่ีเรามีสามคัคีธรรมกบัพระเจา้นั้นจะท าใหเ้รามีความสุข ชีวติฝ่ายจิตวิญญาณของคู่สมรสส าคญัมาก 

มีการปรับปรุงฝ่ายจิตวิญญาณอยู ่5 จุดท่ีจะท าใหชี้วิตสมรสมีความสุข 
1. การมีความประพฤติแบบคริสเตียนทีส่ม ่าเสมอ คู่สมรสไม่จ  าเป็นตอ้งมีชีวติท่ีสมบูรณ์ แต่

ควรจะมีชีวติคริสเตียนทีส่ม ่าเสมอทั้งทีโ่บสถ์และทีบ้่าน ถา้พอ่แม่เป็นคนท่ีท าตวัท่ีโบสถต่์อหนา้คริส
เตียนอยา่งหน่ึง และท่ีบา้นประพฤติตวัอีกอยา่งหน่ึง จะท าใหลู้ก ๆ มีความเช่ือในพระเจา้ไดย้าก 

การมีเวลาเฝ้าเดี่ยว ชีวิตฝ่ายวญิญาณตอ้งเติบโตเช่นเดียวกบัชีวติฝ่ายร่างกาย การเติบโตจะมา
จากการไดรั้บพระวจนะของพระเจา้ การใชเ้วลาสัก 15-20 นาทีอ่านและใคร่ครวญพระค าของพระเจา้ 
การท าเช่นน้ีจะช่วยใหเ้รามีชีวติคริสเตียนท่ีสม ่าเสมอ 

2. การเป็นสมาชิกของคริสตจักร การมีคริสตจกัรท่ีไปนมสัการและปรนนิบติัพระเจา้เป็น
ประจ านั้น อาจเป็นเร่ืองธรรดาส าหรับคู่สมรสท่ีเติบโตมาในคริสตจกัรเดียวกนั แต่ถา้เขาเติบโตมาจาก
คนละคริสตจกัร หรือแต่งงานแลว้ยา้ยไปอยูท่ี่อ่ืน เราควรหาคริสตจกัรท่ีทั้ง 2 คนรู้สึกชอบท่ีมากท่ีสุด 
เราควรเลือกคริสตจกัรดว้ยหลกัการต่อไปน้ี 

ก. มีการสอนพระคมัภีร์อยา่งถูกตอ้ง 
ข. คริสตจกัรนั้นมีการประกาศ และน าคนเขา้มาสู่ความรอด 
3. งานคริสเตียนบริการและการเป็นพยาน คริสเตียนท่ีเติบโตแลว้จะมีความตอ้งการในการรับ

ใชพ้ระเจา้ คู่แต่งงานใหม่มกัจะมุ่งมัน่ในกนัและกนั และส่ิงท่ีตอ้งท าในบา้นจนละเลยท่ีจะรับใชพ้ระเจา้ 
การเขา้มีส่วนในงานคริสตจกัร เช่น สอนรวีวารศึกษา หรือท างานของกลุ่มอนุชน หรือกลุ่ม

เยีย่มเยยีนเป็นส่ิงท่ีดี คนทีรั่บใช้พระเจ้าจะได้รับพระพรจากการรับใช้ มีบางคนได้รับทีรั่บใช้พระเจ้าจะ
ได้รับพระพรจากการรับใช้ มีบางคนได้รับความรู้จากการทีต่นเองสอนพระคัมภีร์ มากกว่าทีฟั่งเทศนา
เสียอกี 

ยิง่กวา่นั้น พระเยซูคริสตต์อ้งการใหชี้วติของผูเ้ช่ือทุกคนเป็นพยานเพือ่พระองค์ 
4. แท่นบูชาของครอบครัว คู่สมรสท่ีเคยมีประสบการณ์ในการอธิษฐานจะรู้ถึงคุณค่า และ

ประโยชน์ของการอธิษฐานเป็นอยา่งดี แท่นบูชาของครอบครัวเป็นสถานที่ทีด่ีทีเ่ด็ก ๆ เรียนรู้ทีจ่ะ
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อธิษฐาน พระเยซูเองก็คิดถึงเร่ืองครอบครัวเม่ือพดูถึง “ถา้สองคนร่วมกนัในนามของเรา เราจะสถิตอยู่
ท่ามกลางเขา มทัธิว 18:19-20” 

แท่นบูชาของครอบครัวเป็นท่ีท่ีครอบครัวจะอธิษฐาน อ่านพระคมัภีร์ร่วมกนั ครอบครัวท่ี
อธิษฐานดว้ยกนัการหยา่ร้างจะไม่เกิดข้ึน 

ท าอย่างไรจึงจะมแีท่นบูชาในครอบครัว 

1. ก าหนดเวลานมัสการในครอบครัวให้แน่นอน ใหมี้การนมสัการทุกวนัอยา่เวน้ สร้างใหเ้ป็น
วนิยั 

2. อ่านพระคัมภีร์ทุกคร้ัง ควรอ่านวนัละบท ถา้มีเด็ก ๆ ควรอ่านใหน้อ้ยลง แต่ในแต่ละตอน
ควรใหมี้ความหมายส าหรับเด็ก ๆ ดว้ย 

3. สามีและภรรยาควรอธิษฐานด้วยกนั ถา้มีลูก ๆ ก็ร่วมดว้ย การอธิษฐานควรอธิษฐานเผือ่คนท่ี
ไม่สามารถช่วยตวัเองได ้เช่นเพื่อนบา้นท่ียงัไม่รอด คริสเตียนหลงหาย ผูป่้วย ฯลฯ 

5. การให้อภัย เราเป็นมนุษยท่ี์ไม่สมบูรณ์ คู่สมรสของเราเช่นเดียวกนั เพราะฉะนั้นเราตอ้ง
เรียนรู้ท่ีจะใหอ้ภยัในความผิดของคู่สมรส ความบาป ความเห็นแก่ตวั ใหพ้ระคมัภีร์ เอเฟซสั 4:31-32 อยู่
ในใจของเราเสมอ 

อยา่ไปนอนทั้ง ๆ ท่ีเราโกรธอยู ่ใหจิ้ตใจของเราพร้อมท่ีจะใหอ้ภยัเสมอ 
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บทที ่4 ความสุขฝ่ายร่างกาย 

การปรับเร่ืองเพศของคู่แต่งงาน เปรียบไดก้บัการปรับเคร่ืองดนตรีในวงออเคสตร้า เพื่อท าให้
เกิดเสียงดนตรีท่ีไพเราะและเขา้กนัได ้ ผูเ้ขียนไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความท่ีพดูกนัเสมอวา่ “การปฏิบติัไป
ตามธรรมชาติ” เพราะส่วนประกอบทางดา้นอารมณ์เพศของมนุษยน์ั้นซบัซอ้นกวา่สัตวม์าก ถา้คู่
แต่งงานพบวา่มีการไม่ลงรอยกนัดา้นเพศ เขาสมควรท่ีจะไปพบแพทยท่ี์เป็นคริสเตียน หรือไปหาท่ี
ปรึกษาหรือศิษยาภิบาลของคริสตจกัร ความไม่ลงรอยกนัในด้านเพศน้ัน อาจมีสาเหตุมาจาก ข้อใดข้อ
หน่ึงในสามข้อนีค้ือ ความโง่เขลา ความเห็นแก่ตัว ความกลวั 

พระเจ้าไม่ได้สร้างกายของมนุษย์ให้มีบางส่วนดี บางส่วนเลว แต่พระองค์ทรงสร้างให้ดีหมด 
เพราะฉะนั้นผูเ้ขียนอยากใหผู้อ่้านไดศึ้กษา และท าความเขา้ใจกบัอวยัวะทุกส่วนเพื่อใหคุ้น้เคยก่อนจะ
ศึกษาต่อไป 

ระบบอวยัวะสืบพนัธ์ุเพศชาย 
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อวยัวะสืบพนัธ์ุเพศชาย 

เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งเรียนรู้ส่วนประกอบ ของระบบอวยัวะสืบพนัธ์ุของท่าน และคู่ของท่าน 
และควรจะรู้ถึงหนา้ท่ีพื้นฐานของส่วนประกอบเหล่าน้ีดว้ย 

ถุงอณัฑะ (Scrotum) เป็นถุงเล็ก ๆ บรรจุลูกอณัฑะตั้งอยูร่ะหวา่งขาทั้งสองของเพศชาย 
ลูกอณัฑะ (Testicles) เป็นจุดท่ีไวต่อความรู้สึก มีลกัษณะเหมือนไข่ เป็นอวยัวะท่ีผลิตเช้ืออสุจิ 

ลูกอณัฑะบรรจุอยูใ่นถุงอณัฑะ มีขนาดและรูปร่างคลา้ยกบัถัว่ขนาดใหญ่ ยาวประมาณน้ิวคร่ึง บรรจุไป
ดว้ยทอ่ยาว ๆ ซ่ึงมีเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณเศษหน่ึงส่วนพนัของน้ิว และยาวประมาณหน่ึงฟุต และ
สามารถสร้างตวัสเปอร์ไดถึ้ง 500 ลา้นตวัในทุก ๆ วนั ตามปกติแลว้ลูกอณัฑะขา้งซา้ยจะอยูต่  ่ากวา่ขา้ง
ขวา ซ่ึงท าใหไ้ม่กระทบกนั อนัเป็นลกัษณะธรรมชาติ บางคร้ังจะมีลูกอณัฑะเพียงขา้งเดียวเท่านั้น แมจ้ะ
ผา่นช่วงวยัรุ่นแลว้ ซ่ึงไม่มีผลต่อทางเพศนกั ผูช้ายท่ีสุขภาพดีก็ยงัสืบพนัธ์ุได ้ ถา้หากมีลูกอณัฑะท างาน
ไดเ้พียงขา้งเดียว การผา่ตดั หรือการรักษาดว้ยฮอร์โมนธรรมดา ก็สามารถแกปั้ญหาน้ีได ้มีอตัราของคน
ท่ีไม่สามารถสืบพนัธ์ุได ้ เพราะลูกอณัฑะผดิปกติเป็นจ านวนสูงกวา่อยา่งอ่ืน อยา่งไรก็ตาม แนะน าให้
น าเด็กผูช้ายท่ีมีลกัษณะลูกอณัฑะโตเพียงขา้งเดียวไปใหแ้พทยต์รวจเช็คดูก่อนอาย ุ 10 ขวบ เพื่อป้องกนั
ตั้งแต่เน่ิน ๆ ซ่ึงง่ายกวา่เม่ือโตข้ึน 

สเปอร์หรือเช้ืออสุจิ (Sperm) เช้ือพนัธ์ุของผูช้ายผลิตในลูกอณัฑะ ซ่ึงจะเป็นตวัท่ีเจาะเขา้ไปใน
ไข่ของฝ่ายหญิง เช้ือพนัธ์ุน้ีจะบรรจุไปดว้ยขอ้มูลในการถ่ายทอดพนัธ์ุ ซ่ึงจะก าหนดเพศของทารกดว้ย 
ในการร่วมเพศองคชาตจะฉีดเช้ืออสุจิน้ีเขา้ไปในช่องคลอดของฝ่ายหญิง ตวัอสุจิมีความยาวจากหวัถึง
หางประมาณเศษหน่ึงส่วน 600 น้ิว 

ขั้วอณัฑะ (Eqididymis) เป็นช่องเล็ก ๆ ในถุงอณัฑะ ซ่ึงตวัสเปอร์มท่ีผลิตในลูกอณัฑะจะผา่น
ขบวนการเจริญเติบโตในน้ี 

ท่อน าเช้ืออสุจิ (Spermatic duct) เป็นท่อท่ีมาจากขั้วอณัฑะ (อีพิดีสไดมิส) ซ่ึงน าตวัสเปอร์ม
เขา้สู่ถึงเก็บเช้ือ (Ampulla chamber) ในการผา่ตดัท าหมนัในฝ่ายสามี จะตดัเอาท่อน าเช้ือน้ีออกไป
ประมาณ 1 น้ิว การผา่ตดัน้ีปกติจะตอ้งวางยาสลบ การผา่ตดัน้ีจะไม่มีผลต่อความรู้สึกทางเพศเลย 
เพียงแต่เป็นการหยดุตวัสเปอร์มไม่ใหเ้ขา้มาในองคชาตเท่านั้น 

ถุงเกบ็น า้เช้ือ (Ampulla chamber) เป็นถุงส าหรับเก็บตวัสเปอร์มท่ีมาจากขั้วอณัฑะ และ
เดินทางตามท่อน ้าเช้ืออสุจิ 

ต่อมผลติน า้เช้ือ (Seminal vesicle) เป็นอวยัวะท่ีผลิตน ้าหล่อเล้ียงเช้ือ ซ่ึงจะเป็นตวัน าสเปอร์ม
เขา้ไปในต่อมลูกหมาก  
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ท่อฉีดน า้เช้ือ (Ejaculatory duct) เป็นอวยัวะท่ีจะขบัตวัสเปอร์ม และน ้าหล่อเล้ียงผา่นองคชาต
เขา้สู่ช่องคลอดของผูห้ญิง 

ต่อมลูกหมาก (Prostate gland) เป็นต่อมท่ีส าคญัซ่ึงช่วยในการฉีดน ้าเช้ือ ช่วยในการผลิตน ้า
หล่อเล้ียงเช้ือและเป็นท่ีรวมของประสาทท่ีควบคุมการแขง็ตวัขององคชาต ต่อมน้ีตั้งอยูร่ะหวา่ง
กระเพาะปัสสาวะ และตรงฐานองคชาต ลอ้มรอบทางผา่นจากกระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมากอาจจะ
ใหญ่ข้ึน และอุดการไหลของปัสสาวะในผูช้ายท่ีอายมุากข้ึน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการผา่ตดั เพื่อเล่ือน
ต่อมลูกหมาก หลงัจากการผา่ตดัน้ีน ้าหล่อเล้ียงเช้ือท่ีฉีดเขา้มาจะเขา้ไปในกระเพาะปัสสาวะ และไม่
ออกมาจากร่างกาย ซ่ึงส่วนน้ีจะไม่ท าใหค้วามรู้สึกทางสรีระในการถึงจุดสุดยอดเปล่ียนแปลงเลย แต่ถา้
ภรรยาอยากท่ีจะมีบุตรก็ตอ้งไดรั้บค าแนะน าเป็นพิเศษ 

ต่อมคาวเปอร์ (Cowper’s gland) เป็นต่อมแรก ท่ีเร่ิมท างานเม่ือผูช้ายไดรั้บแรงกระตุน้ทางเพศ 
ต่อมน้ีจะส่งน ้าล่ืน ๆ 2-3 หยดเขา้สู่ท่อปัสสาวะ เพื่อเป็นการเตรียมส าหรับตวัสเปอร์มใหผ้า่นท่อ
ปัสสาวะไดอ้ยา่งปลอดภยั และไม่ตายไปเพราะกรดท่ีมากบัปัสสาวะ 

ท่อปัสสาวะ (Urethra) เป็นท่อท่ีน าน ้าปัสสาวะ จากกระเพาะปัสสาวะส่งผา่นองคชาต เพื่อ
ก าจดัออกนอกร่างกายและยงัเป็นทางเดินของตวัสเปอร์ม และน ้าหล่อเล้ียงจากต่อมลูกหมากไปยงั
องคชาต 

องคชาต (Penis) เป็นอวยัวะเพศชาย ซ่ึงส่งทั้งตวัสเปอร์ม และปัสสาวะออกจากร่างกาย 
องคชาตสามารถขยายดว้ยเลือดท่ีมาคัง่ซ่ึงเกิดจากแรงกระตุน้ทางสรีระ และทางประสาท และเร่ิมแขง็
ตั้งข้ึน องคชาตประกอบดว้ยผนงัคลา้ยฟองน ้า 3 ชั้น เน้ือเยือ่ท่ีท  าให้แขง็ตวั เน้ือเยื้อชั้นกลางท่ีปกคลุม
ท่อปัสสาวะ ความยาวขององคชาตท่ีไม่ไดรั้บแรงกระตุน้จะมีหลายขนาด แต่ความยาวขององคชาตท่ี
แขง็ตวัปกติจะยาวประมาณ 6-7 น้ิว บริเวณขอบขององคชาตเกือบจะถึงปลายจะเร่ิมหนากวา่ตรงกลาย 
เม่ือแขง็ตวั ซ่ึงเป็นตวัช่วยกระตุน้ และสร้างความต่ืนเตน้ในเพศหญิงระหวา่งท่ีขดัสีกนั พิธีสุหนตัก็
สามารถท าใหข้อบน้ีชูออกมามากข้ึนจากเน้ือเยือ่ท่ีติดกบัองคชาต 

ปลายองคชาต (Glans penis) ปลายองคชาต เป็นส่วนท่ีไวต่้อความรู้สึกมาก ระหวา่งท่ีถูก
กระตุน้ดว้ยการขดัสีกนัและขณะฉีดตวัสเปอร์มและน ้าหล่อเล้ียงเช้ือ 

หนังอุ้มองคชาต (Foreskin) เป็นผวิหยาบ ๆ ท่ีปกคลุมปลายองคชาต เน้ือบริเวณน้ีจะมีวตัถุ
อยา่งหน่ึงเรียกวา่ สเมก็ม่า (Smegma) เป็นวตัถุท่ีรวมตวัข้ึนภายใตผ้ิวหนงัน้ีและมกัจะมีกล่ินเหมน็ 
ดงันั้นจึงควรจะช าระลา้งองคชาตทุกวนั พิธีสุหนตัจึงกระท าข้ึนเพื่อใหถู้กอนามยัน้ี แต่มีผลเพียง
เล็กนอ้ยเท่านั้นต่อการกระตุน้ท่ีปลายองคชาต 
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บริเวณทีไ่วต่อความรู้สึกทางเพศ อวยัวะสืบพนัธ์ุ เพศชายประกอบดว้ยองคชาต ถุงอณัฑะและ
บริเวณรอบ ๆ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีไวต่อการรับความรู้สึกสัมผสั เม่ือไดรั้บการลูกไลเ้บา ๆ จากภรรยาจะท าให้
เกิดความสุข และความต่ืนเตน้ทางเพศ ซ่ึงจะเตรียมสามีไปสู่การร่วมเพศในเวลาอยา่งมาก 2-3 นาที 

อาการฝันเปียก เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เป็นประสบการณ์ท่ีเกิดโดยไม่ตั้งใจในเด็กชาย 
ท่ียงัไม่ไดเ้ตรียมตวั ถา้เขาต่ืนข้ึนมาและพบวา่กางเกงเปียก และเหนียว หรือแขง็ไปดว้ยแป้งท่ีขน้ ๆ เขา
อาจจะตกใจเกิดอะไรข้ึน? เป็นเพราะอตัราการเพิ่มข้ึนของการผลิตสเปอร์ม ต่อมผลิตน ้าเช้ือ และต่อม
ลูกหมากจะเตม็ไปดว้ยน ้าเช้ือ ท าใหร้ะบบการผลิตภายในก าลงัรอเวลาท่ีจะฉีดน ้าเช้ือออกมา บางคร้ัง
ภายใตส้ถานการณ์ของความฝันในเวลากลางคืน เป็นสาเหตุใหอ้งคชาตคัง่ไปดว้ยเลือด และแขง็ตวั ต่อม
ลูกหมากจึงปล่อยน ้าเช้ือออกมาตามท่อปัสสาวะและองคชาต เด็กผูช้ายช่วงวยัรุ่นจะมีอาการฝันเปียก
หลายคร้ัง การผลิตสเปอร์มและน ้าหล่อเล้ียงน้ีเป็นส่วนประกอบหน่ึงท่ีเป็นเคร่ืองช้ีวา่ชายคนนั้นพร้อมท่ี
จะมีการแต่งงาน ไม่ควรดูถูกประสบการณ์ของเขาในความหมายวา่เป็นการกระตุน้ความพอใจทางเพศ 
แต่เป็นแผนการณ์ของพระเจา้ท่ีจะเตรียมความเป็นผูใ้หญ่ทางเพศเพื่อรับใชใ้นการเป็นสามีและภรรยา 

การหลัง่อสุจิ จุดสุดยอดของความรู้สึกทางเพศเกิดเม่ือน ้ากาม จากถุงเก็บถูกดนัออกมาตามท่อ
เขา้สู่ท่อฉีดน ้าเช้ือก่อนจะฉีดออกมาท่ีองคชาต การบีบตวัของกลา้มเน้ือบริเวณฐานขององคชาตจะบีบ
ใหน้ ้าหล่อเล้ียงเช้ือผา่นต่อมลูกหมาก ซ่ึงจะเก็บน ้าเช้ือไว ้และฉีดผา่นเขา้สู่ท่อปัสสาวะ เขา้สู่ร่างกายฝ่าย
หญิงเพื่อท าใหเ้กิดการตั้งครรภ ์ น ้าเช้ือน้ีจะถูกฉีดเป็นระยะทางถึง 12-24 น้ิว ตามปกติการหลัง่น ้าเช้ือ
จากการร่วมเพศ ซ่ึงมีการเวน้ระยะห่าง 2-3 วนั จะมีจ านวนถึงคร่ึงชอ้นชา ซ่ึงบรรจุตวัสเปอร์มประมาณ 
250-500 ลา้นตวั น ้าหล่อเล้ียงเช้ือประกอบดว้ยโปรตีนคลา้ยกบัไข่ขาว ไม่ใช่ส่ิงสกปรก แมว้า่จะมีกล่ิน
บา้งเฉพาะตวั ภรรยาไม่จ  าเป็นตอ้งลา้งสารน้ีออก นอกจากวา่เธออยากจะท า 
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ผลงานอนัยิง่ใหญ่ชาญฉลาดของพระเจา้ จะสามารถเห็นไดจ้ากความเขา้กนัไดอ้ยา่งสวยงาม 
ของระบบอวยัวะสืบพนัธ์ุในเพศหญิงและเพศชาย อวยัวะสืบพนัธ์ุเพศหญิง (ในภาษาละติน ค าวา่ 
“อวยัวะเพศ” หมายถึง “ท าใหเ้กิด”) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) อวยัวะเพศภายนอก ซ่ึงตั้งอยูน่อก
ร่างกาย และมองเห็นไดช้ดั ซ่ึงเป็นส่วนท่ีปกคลุมอวยัวะ กลุ่มท่ีสอง 2) อวยัวะเพศภายใน ตั้งอยูใ่น
ร่างกายซ่ึงประกอบดว้ย รังไข่ 2 ขา้ง ท่อน าไข่ 2 ขา้ง ท่อปัสสาวะ และช่องคลอด 

แต่ละส่วนของอวยัวะสืบพนัธ์ุจะมีความสมบูรณ์หลาย ๆ เดือนก่อนเกิด แต่จะยงัไม่ท างาน
จนกระทัง่เขา้สู่วยัรุ่น (ปกติอายปุระมาณ 12-15 ปี) เม่ือพวกเขาไดรั้บสัญญาท่ีแสดงถึงความเป็นผูใ้หญ่
แลว้ สัญญาณส าคญันั้นเกิดจากต่อมพิทูอิตาร่ี (Pituitary) ซ่ึงเป็นต่อมเล็ก ๆ ตั้งอยูท่ี่ฐานของประสาท 

รังไข่ (Overies) อวยัวะน้ีในภาษาละตินใชค้  าวา่ “Ova” ซ่ึงหมายถึง “ไข่” ผูห้ญิงจะมีรังไข่ 2 
ขา้ง แต่ละขา้งจะมีขนาดเท่ากบัไข่นกร๊อบบิน (Robin) ตั้งอยูใ่นช่องทอ้งทั้งซา้ยและขวา รังไข่เหล่าน้ี
เทียบไดก้บัลูกอณัฑะในผูช้าย และรังไข่จะผลิตไข่ ในรังไข่ของผูห้ญิงจะบรรจุไข่ถึง 300,000 ถึง 
400,000 ใบ เม่ือแรกเกิด แต่จะมีเพียง 3 หรือ 4 ร้อย ใบท่ีเติบโตเตม็ท่ี และเคล่ือนตวัออกมาจากรังไข่
เม่ือโตข้ึน รังไข่จะเร่ิมขบัน ้าท่ีเป็นฮอร์โมนเพศหญิง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้ธอพนันาข้ึน เตา้นมจะเร่ิมโตข้ึน 
เร่ิมมีขนรักแร้ และมีขนท่ีอวยัวะเพศ สะโพกเร่ิมผาย และเร่ิมส่วนโคง้เวา้ แสดงลกัษณะผูห้ญิงเม่ือครบ
ระยะเวลาประมาณหน่ึงเดือน จะมีไข่เติบโตเตม็ท่ี 1 ใบ และจนกระทัง่มีขนาดเศษหน่ึงส่วน 200 น้ิว ก็
ถึงเวลาท่ีจะเคล่ือนตวัเขา้สู่ท่อน าไข่ 

ท่อน าไข่ (Fallopian tubes) เป็นทางเดินของไข่มีความยาวประมาณ 4 น้ิว เช่ือมต่อกบัรังไข่ 
เพื่อนน าไข่เขา้สู่มดลูก เป็นช่วงเวลา 72 ชัว่โมง ถา้มีการร่วมเพศกนัในระหวา่งช่วงน้ีจะเป็นไปได ้ ท่ี
จะสเปอร์มท่ีแขง็แรงอยา่งนอ้ย 1 ตวั ท่ีเขา้มาในช่องคลอด และมดลูก เขา้สู่ท่อน าไข่ และเจาะเขา้ไปใน
ไข่ท่ีเคล่ือนตวัมาตามท่อนั้น ในจุดน้ีเองจะท าให้เกิดชีวติใหม่ข้ึน ถา้ไข่ไม่ไดรั้บการผสมจากสเปอร์มใน
ท่อน าไข่นั้นก็จะเคล่ือนเขา้สู่มดลูก และสลายตวัออกมานอกร่างกายพร้อมกบัผนงัมดลูก 

มดลูก (Uterus or womb) เป็นอวยัวะท่ีมีกลา้มเน้ือแขง็แรงมัน่คง ปกติจะมีขนาดและรูปร่าง
เหมือนลูกแพร์ หรือลูกสาล่ียาวประมาณ 4 น้ิว ภายในมดลูกเป็นทางแคบ ๆ คลา้ยถ ้ารูปสามเหล่ียงผนงั
รอบ ๆ บุดว้ยกลา้มเน้ือหนา ๆ ท่อน าไข่จะเปิดเขา้สู่มดลูกทางดา้นบนทั้งสองขา้ง ส่วนล่างของมดลูกจะ
เป็นฐานแคบ ๆ เรียกวา่ปากปากมดลูก มดลูกสามารถขยายไดใ้หญ่มาก และทารกจะเติบโตในน้ีระหวา่ง
ตั้งครรภ ์

ปากมดลูก (Cervix) มดลูกในภาษาละติน หมายถึง “คอ” ปากมดลูกน้ีจะเป็นกลา้มเน้ือท่ีอยู่
รอบ ๆ ทางแคบ ๆ ดา้นล่างของมดลูก ประมาณคร่ึงหน่ึงของปากมดลูกจะเขา้ไปอยูใ่นส่วนช่องคลอด 
ซ่ึงสามารถตรวจไดง่้าย ๆ โดยนกัสรีระวทิยาเหมือนกบัการตรวจหู หรือจมูก ก่อนมีครรภป์ากมดลูกจะ
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มีแหลมเหมือนปลายจมูก แต่หลงัจากท่ีมีลูกแลว้ปากมดลูกจะมนเหมือนปลายคาง ปากมดลูกจะเปิดเขา้
สู่ช่องคลอด ปากมดลูกน้ีจะเป็นทางผา่นท่ีแคบมากพอ ๆ กบัปลายดินสอผา่นได ้การท่ีมีทางผา่นแคบ ๆ 
สามารถช่วยป้องกนัมดลูกภายในจากตวัเช้ือโรคไดม้าก โดยเฉพาะน ้ายาท าความสะอาดท่ีไหลเขา้ไป
ขา้งใน 

ช่องคลอด (Vagina) เป็นอวยัวะพื้นฐาน ส าหรับการร่วมเพศ รองรับองคชาติฝ่ายชาย ในภาษา
ละตินค าวา่ “Vagina” หมายถึง “ฝักดาบ” หรือ “ปลอก” ช่องคลอดจะมีความยดืหยุน่มาก เหมือนเป็น
ช่องทางท่ีรับความรู้สึกเขา้สู่อวยัวะภายใน มีความยาวประมาณ 3-5 น้ิว และผนงัดา้นในเป็นกลา้มเน้ือท่ี
ละเอียดอ่อน เพื่อรับการสัมผสั และผวิท่ีเรียบตกแต่งปกคลุมไวด้า้นนอกของผนงั 

ผนงัของช่องคลอดประกอบดว้ยต่อมเล็ก ๆ ซ่ึงผลิตน ้าหล่อล่ืนและท าลายเช้ือโรค จึงท าใหช่้อง
คลอดสะอาดปลอดภยั (เหมือนนยัน์ตาของเรา) ปลายดา้นบนของช่องคลอด เป็นถ ้ารูปโคง้ติดกบัปลาย
แหลมของปากมดลูก (Cervix) 

ใกลป้ลายช่องคลอดท่ีต่อกบัดา้นนอก เป็นศูนยร์วมของปลายประสาททางปากช่อง 
ช่องคลอดน้ีเองจะประกอบดว้ยกลา้มเน้ือท่ีจะโตต้อบต่อการสัมผสัโดยปลายประสาทเหล่าน้ี 

กลา้มเน้ือน้ีสามารถท่ีจะบีบตวั และผอ่นคลายไดต้ามตอ้งการ ในกลา้มเน้ือท่ีหดตวัไดน้ี้มีต่อมฝังอยู ่ 2 
ต่อม มีลกัษณะคลา้ยตวั “O” หรืออาจจะขยายใหใ้หญ่ข้ึน คือ ต่อมบาร์ทโธลิน (Barth Olin glands) ซ่ึง
เป็นต่อมท่ีผลิตน ้าเมือกจ านวนนอ้ยมากออกมาหล่อล่ืน ซ่ึงข้ึนกบัแรงกระตุน้ทางเพศ 

การโตต้อบทางเพศส่ิงแรกในผูห้ญิง คือการหล่อล่ืนของช่องคลอด ซ่ึงจะปรากฏอยูภ่ายใน 10-
30 นาที เร็ว ๆ น้ีมีการคน้พบวา่ในช่วงขณะท่ีเกิดความต่ืนเตน้น้ี ผนงัช่องคลอดจะคลุมดว้ยหยาดน ้า
หล่อล่ืนเหล่าน้ี คลา้ยกบัไอน ้าท่ีเกาะรอบ ๆ แกว้ท่ีเยน็ ซ่ึงเป็นสภาพท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเขา้สู่ช่อง
คลอดขององคชาตในการร่วมเพศ สามีสามารถสอดองคชาตเขา้ไปในช่องคลอดไดอ้ยา่งนุ่มนวลดว้ย
การหล่อล่ืนเหล่าน้ีในหลายกรณี เขาอาจจะตอ้งการหล่อล่ืนเทียมช่วย (ซ่ึงตอ้งปรึกษาแพทย)์ โดยหยด
น ้าหล่อล่ืนเพียงเล็กนอ้ยท่ีปลายองคชาต หรือภายนอกช่องคลอด แต่ส าหรับภายในช่องคลอดปกติจะมี
น ้าหล่อล่ืนเพียงพออยูแ่ลว้ 

บริเวณปากช่องคลอด (Vulva area) เป็นส่วนภายนอกท่ีต่อจากช่องคลอด ประกอบดว้ยอวยัวะ
หลายอยา่ง รวมทั้งแคมดา้นนอกท่ีเรียกวา่ “แคมใหญ่” แคมน้ีประกอบดว้ยผวิอยา่งเดียวกบัผวิท่ี
ประกอบเป็นถุงอณัฑะของผูช้าย เม่ือเกิดความต่ืนเตน้ทางเพศ แคมเหล่าน้ีจะบวมหนาข้ึน เม่ือเปิดแคม
เหล่าน้ีจะเห็นแคมดา้นในเรียกวา่ “แคมเล็ก” ซ่ึงเป็นเน้ือเยือ่ท่ีละเอียดอ่อนมากท่ีอยูด่า้นหนา้ของปาก
ช่องคลอด แคมดา้นในน้ีประกอบดว้ยผวิหนงัท่ีคลา้ยกบัผวิของปลายองคชาต 
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เยือ่พรหมจารีย์ (Hymen) เป็นเน้ือเยือ่ท่ีอยูส่่วนในสุดของปากช่องคลอดท่ีมีความเหนียว เยือ่
พรหมจารียอ์าจะหายไปตั้งแต่เกิด ดงันั้นจึงไม่ใช่ส่ิงจ าเป็นในการเป็นเคร่ืองช้ีถึงการสูญเสียความ
บริสุทธ์ิ เยือ่พรหมจารียใ์นหญิงบริสุทธ์ิจะกวา้งประมาณ 1 น้ิว แต่เพื่อสะดวกในการร่วมเพศ จะตอ้ง
กวา้งประมาณ 1-11/2 น้ิว เจา้สาวประมาณ 50% จะรู้สึกเจบ็ในการร่วมเพศคร้ังแรก อีก 20% จะไม่มี
ความเจบ็ปวดเลยและ 30% ค่อนขา้งจะเจบ็ปวดมาก 

ก่อนแต่งงาน ผูห้ญิงท่ีอายนุอ้ยควรจะไดรั้บการตรวจเช็คจากแพทย ์เพื่อความรอบคอบ และเม่ือ
เธอยนิยอมก็สามารถเอาเยือ่พรหมจารียอ์อก เพื่อจะไดไ้ม่ตอ้งเล่ือนการร่วมเพศออกไปหลงัจากแต่งงาน
แลว้ ถา้ผูห้ญิงอ่อนวยัท่ีเห็นวา่เยือ่น้ีเป็นส่ิงส าคญั การตรวจสรีระอาจจะท าหลงัจากแต่งงานแลว้ ถา้เธอ
เลือกท่ีจะใหส้ามีเป็นผูท้  าลายเยือ่น้ีในคืนแรกของการแต่งงาน จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งใชค้รีมหล่อล่ืน
องคชาตและรอบ ๆ นอกของช่องคลอด แต่อยา่งไรก็ตามจะตอ้งเลือกท่าร่วมเพศท่ีท าให้พึงพอใจ เพื่อวา่
องคชาตจะเคล่ือนเขา้สู่ช่องคลอดดา้นในไดโ้ดยตรง และเธอควรจะมีส่วนท่ีจะเป็นผูท่ี้ผลกัดนัองคชาต
เพื่อท าใหเ้ธอเองประทบัใจดว้ย อาจจะตอ้งใชห้ลายท่าท่ีจะเจาะทะลุเยือ่พรหมจารียน้ี์ ถา้พยายามสุก 2-3 
คร้ังแลว้ไม่ส าเร็จก็ไม่ควรจะรบกวนบริเวณน้ีต่อไป เพราะอาจจะท าใหเ้ธอเจบ็ปวดมาก และไม่มี
ความสุข อาจจะเปล่ียนมาเป็นการลูบไลเ้บาอยา่งชา้ ๆ บริเวณอวยัวะเพศใหก้นัและกนั จนพวกเขาไดรั้บ
ความพึงพอใจทางเพศ 

การหลีกเล่ียงความเจบ็ปวด ดว้ยการชะโลมน้ิวดว้ยน ้าหล่อล่ืนจากช่องคลอด และการตดัเล็บให้
เรียบร้อย และสั้นสามารถขยายทางช่องคลอดได ้ เขาตอ้งใชน้ิ้ว 1 น้ิว สอดเขา้ไปในช่องคลอดอยา่งน่ิม
นวลก่อน แลว้จากนั้นใชน้ิ้ว 2 น้ิวสอดเขา้ไปค่อย ๆ กดลงไปทางทวารหนกัอยา่งนุ่มนวลชา้ ๆ และแน่น
จนกระทัง่ความเจบ็ปวดหายไป และจนกระทัง่ทั้งสองน้ิวผา่นเขา้ไปไดง่้ายตลอดจนถึงโคนน้ิว ถา้ท า
อยา่งน้ีแลว้เจบ็มาก ก็ตอ้งอดทนรอถึงวนัรุ่งข้ึน พยายามอีกคร้ังหน่ึงโดยใชอ้งคชาตท่ีมีการหล่อล่ืนอยา่ง
ดี ความเจบ็ส่วนใหญ่จะมาจากการสอดเขา้ไปเร็วเกินไป ซ่ึงท าใหก้ลา้มเน้ือรอบ ๆ ช่องคลอดไม่มีเวลา
ผอ่นคลาย บางคร้ังความกงัวลมากจนเกินไปของเจา้สาวก็ท าใหเ้กิดความเจบ็ปวด เพราะการปรากฎ
ข้ึนมาของเยืย่พรหมจารีย ์แมว้า่ในกรณีน้ีไม่ท าลายสรีระส่วนใดของผูห้ญิง แต่ก็ท  าใหเ้จา้สาวตกใจ และ
เช่ือมโยงกบัการสอดองคชาตของเจา้บ่าวซ่ึงในลกัษณะน้ี ความกลวัของเธอจะท าใหก้ารหล่อล่ืนบริเวณ
ช่องคลอดหยดุลง และเป็นสาเหตุใหไ้ดรั้บความเจบ็ในการร่วมเพศมากข้ึน ซ่ึงท าใหท้ั้งคู่ไม่มีความสุข 

เม่ือเยื่อพรหมจารียถู์กท าลายขาดไป อาจจะมีเลือดออก ซ่ึงปกติจะไม่มากกวา่หน่ึงหรือสอง
ชอ้นชา ถา้มีเลือดออกต่อไปอีกมากเท่ากบัหน่ึงชอ้นชา ภรรยาไม่ควรกลวั แต่ดูใหดี้วา่จุดไหนท่ีมี
เลือดออกแลว้ใชก้ระดาษทิชชูท่ีสะอาดซบั จะหา้มเลือดไดโ้ดยวธีิน้ี และควรเอากระดาศทิชชูประกบไว้
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ประมาณ 12 ชัว่โมง แลว้ลา้งเลือดท่ีชุ่มดว้ยน ้าอุ่น เพื่อจะไดไ้ม่มีเลือดออกอีก ทั้งคู่อาจจะร่วมเพศกนั
อยา่งเดิมอีกในวนัต่อไป แต่ถา้มีเลือดออกอีก ใหก้ดท่ีต าแหน่งเดิมเช่นเดียวกบัท่ีเคยท า 

ทางเดินปัสสาวะ (Urethra) เป็นทางเดินปัสสาวะ ความยาวของท่อปัสสาวะยาวประมาณ 1 น้ิว
คร่ึง เหนือช่องคลอดซ่ึงเป็นทางท่ีแยกต่างหากจากช่องคลอด มีลกัษณะคลา้ยบ่อกลม ๆ ประกอบดว้ย
ช่องโหวเ่ล็ก ๆ เขา้สู่ภายใน 

ทางเดินปัสสาวะ เป็นท่อท่ีต่อเขา้สู่ภายในใตก้ระดูกหวัเหน่า จะถลอกเป็นแผลง่ายในสองสาม
วนัแรกหลงัแต่งงานนอกเสียวา่จะทาดว้ยน ้าหล่อล่ืนในช่องคลอดก่อน การถลอกน้ีจะท าใหแ้สบตรง
บริเวณกระเพาะ และอาจมีเลือดออกมากบัปัสสาวะ และค่อนขา้งจะแสบมาก เวลาถ่ายปัสสาวะอาการ
เจบ็แสบในทางเดินปัสสาวะน้ี จะท าใหเ้ช้ือแบคทีเรียเขา้ไปเจริญในท่อปัสสวาะได ้ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดโรค
ติดเช้ือในกระเพาะปัสสาวะ เรียกวา่โรคกระเพาะปัสสาวะอกัเสบ แต่ก็จะหายไดเ้ร็วโดยการกินยาตามท่ี
แพทยส์ั่ง ในกรณีน้ีเป็นเร่ืองส าคญัท่ีทุก ๆ คู่ จะตอ้งใชน้ าหล่อล่ืนเทียม เช่น พวกเยลล่ีท่ีใชผ้า่ตดัเพื่อ
ป้องกนัความเจบ็ปวดท่ีเกิดจากการขดัสีกนั ส่ิงเหล่าน้ีจ  าเป็นมากโดยเฉพาะในสองสามสัปดาห์แรกของ
การแต่งงาน 

คลติอริส (Clitoris) เป็นท่ีมาจากภาษาละติน หมายถึง “ท่ีซ่ึงซ่อนไวภ้ายใน” เป็นอวยัวะท่ีไวต่อ
ความรู้สึกท่ีสุดในตวัผูห้ญิง มีความยาวประมาณ 11/2 น้ิว อยูติ่ดกบัปลายดา้นบนของแคม อยูห่่างจาก
ปากช่องคลอด 2 น้ิว และเหนือทางเดินปัสสาวะ ท่ีปลายดา้นนอกของคลิตอริสจะเล็ก มีลกัษณะกลม
ขนาดเท่ากบัถัว่ 

เท่าท่ีรู้กนัมา หนา้ท่ีเพียงอยา่งเดียวของคลิตอริส คือกระตุน้ความรู้สึกทางเพศ เพียงแค่กระตุน้
ท่ีคลิตอริสอยา่งเดียวก็สามารถท าใหถึ้งจุดสุดยอดไดใ้นผูห้ญิงเกือบทุกคนปกติคลิตอริสจะขยายใหญ่
ข้ึน เม่ือไดรั้บการสัมผสั แต่ก็ไม่ตอ้งกงัวลถา้ไม่ขยายใหญ่ข้ึนเลย และเป็นจ านวนมากท่ีขยายใหญ่ข้ึน
พอใหเ้ห็นไดนิ้ดหน่อย หรือสัมผสัได ้การขยายตวัใหญ่ข้ึนมกัจะขยายในดา้นกวา้ง ไม่ใช่ดา้นยาว ขนาด
ของคลิตอริสหรืออตัราการขยายตวันั้นไม่ไดมี้ประโยชน์อ่ืนใด นอกจากเพื่อความพอใจหรือ
ประสิทธิภาพทางเพศ คลิตอริสจะตอ้งไดรั้บการกระตุน้ ทั้งทางตรงและทางออ้มเพื่อภรรยาจะสามารถ
ถึงจุดสุดยอด 

แคมเลก็ (Labia minora) เป็นภาษาละตินหมายถึง “แคมเล็ก” เป็นเน้ือเยือ่ท่ีเรียบไม่มีขน อ่อน
นุ่ม ซ่ึงต่อจากคลิตอริส และปลายล่างจะสุดท่ีดา้นล่างของช่องคลอด การกระตุน้ทางเพศจะท าใหแ้คมน้ี
บวมหนาข้ึน สองถึงสามเท่าของความหนาปกติ ในเวลาน้ีการสัมผสัอยา่งนุ่มนวลในแคมเล็กจะให้
ความรู้สึกท่ีพอใจมากกวา่การสัมผสัท่ีคลิตอริส เพราะวา่แคมน้ีปกคลุมคลิตอริสโดยตรง การเคล่ือนตวั
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ขององคชาตเขา้สู่ในช่องคลอดจะน าความรู้สึกไปยงัคลิตอริส ดงันั้นการกระตุน้คลิตอริสในขณะน้ีไม่
จ  าเป็นในการท่ีจะเพิ่มความรู้สึกทางเพศ 

ภรรยาแต่ละคนจ าเป็นจะตอ้งบอกสามีเป็นพิเศษดว้ยความรัก ค าพดู หรือสัญลกัษณ์ วา่การ
กระตุน้แบบไหนในบริเวณน้ีท่ีท าใหเ้ธอมีความพอใจมากท่ีสุด และในจุดไหนของการเล่นน าท่ีท าใหถึ้ง
จุดสุดยอด 

แคมใหญ่ (Labia majora) เป็นแคมใหญ่ท่ีอยูข่า้งดา้นนอกปกคลุมแคมเล็กไวอี้กชั้นหน่ึงไม่ไว
ต่อความรู้สึก 

บริเวณทีไ่วต่อความรู้สึก ทั้งบริเวณเตา้นมและอวยัวะเพศในผูห้ญิงจะมีบริเวณท่ีไวต่อ
ความรู้สึกมากกวา่ในผูช้ายบางทีการท่ีพระเจา้ทรงสร้างเช่นน้ี มีความหมายตามความเป็นจริงท่ีวา่ ปกติ
สามีจะเป็นผูริ้เร่ิมในการร่วมเพศ เตา้นมของผูห้ญิงปกติจะไวต่อความรู้สึกอยา่งมาก ดงันั้นการลูบไล้
ดว้ยความรัก จะช่วยในการเตรียมเธอไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์ในการแต่งงาน เม่ือเธอถูกกระตุน้ หวันมจะ
เร่ิมแขง็ และยืน่ออกมาเล็กนอ้ย เป็นเคร่ืองช้ีถึงการไดรั้บการกระตุน้อยา่งเหมาะสมแคมใหญ่ดา้นนอก
ของบริเวณช่องคลอด เร่ิมไวต่อความรู้สึกมากข้ึน เร่ิมใหญ่ข้ึนในขณะท่ีไดรั้บการกระตุน้ทางเพศ ต่อม
หลายต่อมเร่ิมขบัน ้าเมือกหล่อล่ืนบริเวณปากช่องคลอดและช่องคลอด ท าใหก้ารสอดองคชาตเขา้สู่
ภายในท าไดง่้ายข้ึน ซ่ึงเป็นแผนการณ์อนัชาญฉลาดของพระเจา้ ท่ีสร้างส่ิงเหล่าน้ีมาท าใหเ้กิดความ
ประทบัใจทั้งสามีและภรรยา 

การถึงจุดสุดยอด (Orgasm) จุดส าคญัของอารมณ์ท่ีถูกในการร่วมเพศแลว้ หลงัจากนั้นแรง
กระตุน้ทางเพศจะตกลงและเปล่ียนเป็นความรู้สึกท่ีอบอุ่นของความอ่ิมใจ และพึงพอใจ ในผูห้ญิงจะไม่
หลัง่น ้ากามเหมือนกบัผูช้าย ผูช้ายจะเป็นผูส่้งและผูห้ญิงจะเป็นผูรั้บ ไม่เพียงแต่อวยัวะเพศชายเท่านั้น 
แต่รับตวัสเปอร์มดว้ย ในการส ารวจสมยัใหม่ช้ีวา่ ประสบการณ์ในการถึงจุดสุดยอดของผูห้ญิงในทุก ๆ 
จุดจะมากพอ ๆ กบัผูช้ายแต่ความแตกต่างท่ีเป็นขอ้ใหญ่คือ การหลัง่น ้ากามของผูช้ายถือเป็น
ประสบการณ์ในการถึงจุดสุดยอดโดยไม่ตอ้งสงสัย แต่ในผูห้ญิงบางคนเป็นศิลปะท่ีตอ้งเรียนรู้โดยคู่รัก
ทั้ง 2 คน โดยการพิจารณาสังเกตและร่วมมือกนั 

หลงัจากหลัง่น ้ากามนั้น มีสรีระ 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ ท่ีแตกต่างกนั ระหวา่งหญิงและชายในการ
ถึงจุดสุดยอด ลกัษณะแรกคือ ในผูห้ญิงจะมีความสามารถจะไปถึงจุดสุดยอดอีกคร้ังหน่ึงในทนัที
หลงัจากถึงจุดสุดยอดคร้ังแรกแลว้ ถา้ไดรั้บการกระตุน้ใหม่ก่อนท่ีจะตกถึงระยะก าหนดัสูง (Plateau) 
ลกัษณะท่ีสองคือ ในผูห้ญิงจะสามารถคงความรู้สึกถึงจุดสุดยอดในช่วงเวลาท่ีต่อเน่ืองกนัไดย้าว 

ลกัษณะทางสรีระทีเ่หมือนกันในชายและหญงิ วธีิท่ีดีท่ีสุดในการสรุปถึงส่วนต่าง ๆ ของอวยัวะ
ท่ีแตกต่างกนัในทั้ง 2 เพศนั้นพนันาข้ึนมาจากโครงสร้างพื้นฐานอยา่งเดียวกนัจุดส าคญัท่ีเหมือนกนั 
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หรือโครงสร้างท่ีมีทั้ง 2 เพศคือ คลิตอริสและองคชาต ลกัษณะรูปร่างของคลิตอริส ไดเ้ปล่ียนแปลง 
และยอ่ขนาดลงมา ส่วนประกอบส่วนใหญ่ขององคชาตฝ่ายชายประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ท่ียดืหยุน่ไดซ่ึ้ง
สามารถขยายได ้ เม่ือเลือดมาคัง่ และปลายแหลมขององคชาตท่ีปลายประสาทจ านวนมากมาย และไว
ต่อความรู้สึกอยา่งมาก กลา้มเน้ือบริเวณองคชาตประกอบดว้ยกลา้มเน้ือ Pubococcygeus (มกัจะเรียกวา่ 
กลา้มเน้ือ P.C.) ท่ีเหมือนกบักลา้มเน้ือรอบ ๆ ช่องคลอดแคมดา้นนอกเหมือนกบัถุงอณัฑะของชาย ใน
ลกัษณะเดียวกนัผวิดา้นนอกของแคมเล็กดา้นในเหนือคลิตอริส เทียบไดก้บัผวิดา้นนอกของปลายองค
ชาต 

จึงเป็นท่ีชดัเจนวา่ อวยัวะเพศทั้งเพศชายและหญิง มีหนา้ท่ีอ่ืนแฝงอยูก่บัการสืบพนัธ์ุ แมว้า่
ก่อนท่ีมนุษยจ์ะเติบโตเตม็ท่ีต่อมต่าง ๆ ทางเพศ (รังไข่ในผูห้ญิงและอณัฑะในผูช้าย) ก็เร่ิมท างานในการ
ใหมี้ลกัษณะเป็นเด็กหญิง (ผูห้ญิง) และเด็กชาย (ผูช้าย) ต่อมเหล่าน้ีจะผลิตฮอร์โมนซ่ึงช่วยสนบัสนุน 
และควบคุมอตัราการพนันาทางร่างกายเท่า ๆ กบัทางประสาทและความเติบโตทางจิตใจ 

 
ผู้หญิงจะตอบโต้ต่อถ้อยค าที่อ่อนหวาน และการกระท าหรือสัมผสัที่นุ่มนวล อารมณ์ของผูห้ญิง

จะถึงจุดสุดยอดทีละเล็กทีละนอ้ยและเม่ือถึงจุดตกก็ชา้กวา่ 
ภาพขา้งล่างน้ี จะแสดงใหเ้ห็นความแตกต่างทางดา้นอารมณ์และความพึงพอใจของทั้งสามีและ

ภรรยา 
การกระตุน้ท่ีแตกต่างกนั อาจอธิบายเป็นภาพไดด้งัน้ี (ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในทุกครอบครัว) 

ภาพภรรยาท่ีไม่ไดใ้ส่เส้ือผา้จะกระตุน้ใหส้ามีเกิดอารมณ์ และพร้อมท่ีจะข้ึนเตียงนอนส่วนภรรยานั้น
ไม่ไดถู้กกระตุน้ดว้ยภาพ เธอพร้อมท่ีจะข้ึนเตียงนอน เวน้เสียแต่วา่สามีจะตระหนกัถึงความแตกต่างกนั
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ทางดา้นอารมณ์ มิฉะนั้นความสัมพนัธ์ของเขาทั้งสองจะเตม็ไปดว้ยความไม่สมหวงั ถา้สามีไม่ยนิดีท่ีจะ
แสดงความรักท่ีอ่อนโยนในทางท่ีไม่เห็นแก่ตวัแก่ภรรยา และไม่ใหโ้อกาสท่ีจะใหเ้ธอเกิดอารมณ์ข้ึน
ทดัเทียมกบัเขา เขาจะไม่สามารถท าใหก้ฎของการแต่งงานซ่ึงพบในพระธรรมฟิลิปปี 2:3 นั้นส าเร็จนัน่
คือ “แต่จงมีใจถ่อมถือวา่คนอ่ืนดีกวา่ตวั” 

ท่าท ี

ค าอธิบายเก่ียวกบัเร่ืองอวยัวะเพศชาย และเพศหญิงจะเตรียมเราเพื่อจะถกเถียงกนัในเร่ืองของ
ท่าที เร่ืองของเพศศึกษาเป็นเร่ืองของการศึกษา 20% อีก 80% เป็นเร่ืองของท่าที ท่าทีทีถู่กต้องจ าเป็น
มากส าหรับคู่สมรส 

ส่ิงแรกท่ีตอ้งจ าไวน้ัน่คือ การร่วมเพศเป็นส่ิงท่ีดีซ่ึงพระเจา้ไดอ้อกแบบมาใหม้นุษย ์แต่การร่วม
เพศจะดีส าหรับคู่ท่ีไดผ้กูพนัธ์แลว้ดว้ยการแต่งงานเท่านั้น 

ผูห้ญิงบางคนมีความคิดวา่ การร่วมเพศเป็นเร่ืองชัว่ร้ายหรือมีความรู้สึกวา่เป็นความผิด อาจ
เป็นเพราะเธอไดรั้บทศันะผดิ ๆ จากแม่หรือชายท่ีไม่ประสบความส าเร็จในดา้นน้ี และเธอก็ไดแ้บกเอา
ความคิดน้ีติดตวัมาโดยไม่รู้สึกตวั ท่าทีเช่นน้ีตรงกนัขา้มกบัแผนการของพระเจา้ 

“จงใหก้ารสมรสเป็นท่ีนบัถือแก่คนทั้งปวง และใหเ้ตียงสมรสปราศจากความชัว่ชา้ เพราะคนมี
ชูแ้ละคนล่วงประเวณีนั้นพระเจา้จะทรงพิพากษาโทษเขา” (ฮีบรู 13:4) 

“สามีพึงประพฤติต่อภรรยาตามควร และภรรยาก็พึงประพฤติต่อสามีตามควรเช่นเดียวกนั 
ภรรยาไม่มีอ านาจเหนือร่างกายของตน แต่สามีมีอ านาจเหนือร่างกายของภรรยาท านองเดียวกนั สามีไม่
มีอ านาจเหนือร่างกายของตนแต่ภรรยามีอ านาจเหนือร่างกายของสามี อยา่ปฏิเสธการอยูร่่วมกนั เวน้แต่
ไดต้กลงกนัเป็นการชัว่คราว เพื่ออุทิศตวัในการอธิษฐานแลว้จึงค่อยมาอยูร่่วมกนัอีก เพื่อมิใหช้าตานชกั
จูงใหท้  าผดิเพราะตวัอดไม่ได”้ 1 โครินธ์ 7:3-5 

ขอ้พระคมัภีร์เหล่าน้ีแสดงให้เห็นวา่ ความสัมพนัธ์ทางเพศเป็นเร่ืองตอ้งหา้มส าหรับผูท่ี้ยงั
ไม่ไดแ้ต่งงาน หรือผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นคู่สมรสของตน 

“พระเจา้จึงทรงสร้างมนุษยข้ึ์น ตามพระฉายาของพระองค ์ ตามพระฉายาของพระเจา้นั้น 
พระองคท์รงสร้างมนุษยข้ึ์น และไดส้ร้างใหเ้ป็นชายและเป็นหญิง พระเจา้ทรงอวยพระพรแก่มนุษย ์
ตรัสแก่เขาวา่ จงมีลูกดกทวีมากข้ึนจนเตม็แผน่ดินจงมีอ านาจเหนือแผน่ดิน จงครอบครองฝงูปลาใน
ทะเล และฝงูนกในอากาศกบับรรดาสัตวท่ี์เคล่ือนไหวบนแผน่ดิน” (ปฐมกาล 3) 

ความสุขจะมีแก่ภรรยาซ่ึงเห็นวา่ การปฏิบติัการทางเพศเป็นเร่ืองของการแสดงความรักของเธอ
ต่อสามี และเช่นเดียวกนัสามีก็แสดงความรักต่อภรรยา ความสัมพนัธ์นั้นเป็นความสัมพนัธ์ท่ีสามีและ
ภรรยาเท่านั้นท่ีจะมีต่อกนั ไม่มีการแบ่งปันกบัคนอ่ืนเป็นอนัขาด 
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ความแตกต่างกนัทางด้านอารมณ์ 

ความแตกต่างระหวา่งระบบสืบพนัธ์ุของสามี และภรรยาควรจะไดรั้บการศึกษาให้เขา้ใจทั้ง
สองฝ่าย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนของผูช้าย มิฉะนั้นแลว้จะไม่สามารถท าใหค้วามพึงพอใจท่ีพระเจา้
ประสงคจ์ะใหมี้ในการร่วมเพศนั้นส าเร็จ 

อารมณ์ทางเพศของผู้ชาย เป็นเหมือนภูเขาไฟ ทีจ่ะระเบิด เมื่อถูกกระตุ้นเพยีงเลก็น้อย ผู้ชาย
จะถูกกระตุ้นโดยการมอง พระคมัภีร์มทัธิว 5:28 จึงกล่าวไวว้า่ “ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายวา่ ผูใ้ดมอง
ผูห้ญิงเพื่อใหเ้กิดใจก าหนดัในหญิงนั้นผูน้ั้นไดล่้วงประเวณีในใจกบัหญิงนั้นแลว้” 

พระคมัภีร์ไม่ไดพ้ดูเช่นนั้นกบัผูห้ญิง เพราะผูห้ญิงไม่มีปัญหาในการมองผูช้าย และมีตณัหา
ตามมา ผูช้ายจะถูกกระตุน้โดยการมอง เช่น มองดูรูปผูห้ญิงเปลือยท่ีติดไวต้ามฝา 

ข้อเขยีนส่วนตัวถึงสามี 

มีหลายส่ิงท่ีคุณผูซ่ึ้งเป็นสามีควรจ าไว ้ ส่ิงหน่ึงก็คือ ผู้เป็นสามีต้องเรียนรู้ทีจ่ะบังคับตัวเอง เพือ่
ท าให้ความสัมพนัธ์ของการแต่งงานมีความหมาย และได้รับการปรุงแต่งให้งดงาม คุณอาจไดรั้บ
ความสุขทางเพศในการแต่งงานอยา่งง่าย ๆ แต่ถา้ในเวลาเดียวกนัภรรยาของคุณ ไม่ไดรั้บประสบการณ์ 
เช่นน้ีการแต่งงานของคุณ และเธอจะไม่ถึงพระประสงคอ์นัสูงสุดของพระเจา้ ต่อไปขอใหคุ้ณผูเ้ป็นสามี
พิจารณาขอ้เสนอต่อไปอยา่งละเอียด 

ผู้หญิงจะตอบสนองต่อการแสดงความรักทีนุ่่มนวล และถ้อยค าทีห่วานหู เร่ิมตน้ดว้ยเม่ือคุณ
กลบัจากงาน คุณรับภรรยาดว้ยจูบท่ีแสดงความรัก และการแสดงความรักอีกหลาย ๆ วธีิ ภรรยาของคุณ
จะพร้อมส าหรับการร่วมเพศเม่ือคุณข้ึนเตียง 

รักษาอนามยัส่วนตัว ใชย้าดบักล่ินตวัดี ๆ เพื่อระงบักล่ินกาย 

จ าไว้ว่าคุณควรจะเป็นฝ่ายเร่ิม เพราะคุณมีแรงกระตุ้นทางเพศสูงกว่า โดยปกติแลว้ภรรยาจะ
ไม่เป็นฝ่ายเร่ิม ยกเวน้ตอนกลางเดือนเป็นช่วงเวลาท่ีร่างกายสมบูรณ์ หรือก่อนหรือหลงัช่วงเวลามี
ประจ าเดือน ซ่ึงเป็นเวลาท่ีผูห้ญิงจะมีแรงกระตุน้ทางเพศสูงกวา่ปกติ มีผูห้ญิงบางคนอาจมีแรงกระตุน้
ทางเพศสูงกวา่สามี แมว้า่จะไม่ปกตินกั แต่จะไม่มีภรรยาท่ีซ่ือสัตย ์คนไหนท่ีจะเอาแรงกระตุน้นั้นไปใช้
กบัส่ิงชัว่ร้าย แต่เธอจะเก็บไวใ้ชใ้นชีวติแต่งงาน ส่ิงน้ีสามารถเป็นพระพรอนัยิง่ใหญ่ของสามีได ้

ละเว้นจากการใช้ค าหยาบหรือประโยคทีเ่กีย่วกบัความช่ัวในการร่วมประเวณ ี พระเจา้ปรารถนา
ใหก้ารร่วมประเวณีระหวา่งสามีกบัภรรยาเป็นเร่ืองบริสุทธ์ิศกัด์ิสิทธ์ิ  
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หลงัจากช่วงเวลาทีคุ่ณถึงจุดสุดยอด อย่ารีบถอนตัวออกจากภรรยา ความพึงพอใจของภรรยา
ส่วนหน่ึงคือการไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบัสามีหลงัจากไดถึ้งจุดสุดยอดของทั้งคู่แลว้ 

บันทกึส่วนตัวถึงภรรยา 

พยายามก าจัดอคติทีท่ าให้คุณกลวัการร่วมเพศกบัสามีออกไป หรือแมแ้ต่การมองดูวา่การร่วม
เพศเป็นส่ิงชัว่ร้ายก็ไม่ควรมีอยูใ่นความคิด เราไม่ควรเอาประสบการณ์ของคนอ่ืนท่ีไม่ประสบความสุข
ในดา้นน้ี มาเป็นอุปสรรคต่อชีวติสมรสของเรา เราตอ้งมีท่าทีท่ีคาดหวงัวา่จะมีความสุขในการร่วมเพศ 

เรียนรู้ทีจ่ะไม่เป็นคนเรียบร้อยเกนิไปกบัสามี ใน 1 โครินธ์ 7 บอกไวช้ดัเจนวา่เราไม่มีอ านาจ
เหนือร่างกายของตนเอง 

ควรอาบน า้ทุกวนั 

บทบาทของภรรยาคือการตอบสนอง ใหคุ้ณรู้สึกผอ่นคลายและตอบสนองต่อการแสดงความ
รักของสามี คุณจะรู้สึกมีความสุขกบัประสบการณ์น้ีถา้คุณผอ่นคลาย 

พระเจ้าได้สร้างผู้หญิงให้สามารถตอบสนองต่อสามีได้ถ้าเพยีงแต่เธอจะผ่อนคลาย และให้ตัว
เธอเองต่อสามี ถา้ภรรยาเขา้ใจเช่นน้ี จะช่วยใหเ้ธอเอาชนะความโนม้เอียงท่ีจะคิดเห็นแก่ตวั 

ความกลวัทีจ่ะตั้งครรภ์ เป็นอุปสรรค์ต่อความสุขในการร่วมเพศ ควรแน่ใจวา่ไดป้รึกษาแพทย์
ส าหรับการวางแผนครอบครัว ถา้ยงัไม่อยากจะมีบุตรในตอนน้ี 

อย่าตกใจ ถ้าคุณยงัไม่เคยถึงจุดสุดยอดระหว่างที่ร่วมเพศกบัสามี แต่ควรท าตามค าแนะน า
ต่อไปนี ้ เพราะวา่จุดสุดยอดของผูช้ายจะเกิดข้ึนจากการขดัสีกนัของปลายองคชาต กบัช่องคลอดของ
ภรรยา เขาจะถูกกระตุน้โดยสัญชาตญาณการเคล่ือนไหวเขา้และออก เพื่อจะท าใหก้ารถึงจุดสูงสุดน้ีชา้
ลง สามีควรจะหยดุการเคล่ือนไหวเพื่อความรู้สึกจะลดลง ถา้ภรรยายงัไม่เคล่ือนไหวในเวลาน้ี อารมณ์
ของเธอจะลดลงดว้ย แต่ปุ่มคลิตอริส ซ่ึงเป็นบริเวณแรกซ่ึงท าใหผู้ห้ญิงไปถึงจุดสุดยอด จะตอบสนอง
ต่อการเคล่ือนไหวอ่ืนนอกจากการเคล่ือนท่ีเขา้และออก เม่ือสามีหยดุ ใหภ้รรยาเคล่ือนไหวสะโพก
เล็กนอ้ย เธอจะสามารถรักษาใหก้ารเคล่ือนไหวร่างกายของสามีถูกท่ีปุ่มคลิตอริส เธอจะสามารถสร้าง
จุดสูงสุดทางอารมณ์ต่อไปไดใ้นขณะท่ีรอใหส้ามีคลายตวัลง 

อกีส่ิงหน่ึงทีจ่ะช่วยผู้หญงิให้ถึงจุดสุดยอดในการร่วมประเวณ ี กค็ือการพฒันากล้ามเนือ้ช่อง
คลอด กลา้มเน้ือของช่องคลอดผูห้ญิงก็เหมือนกบักลา้มเน้ืออ่ืน ๆ ของร่างกายคือสามารถออกก าลงัได ้
ภรรยาควรจะพยายามบริหารกลา้มเน้ือช่องคลอดทุกวนั 5 หรือ 10 นาที จะท าใหก้ลา้มเน้ือส่วนนั้น
แขง็แรงและเพิ่มความสามารถในการเร้าทางเพศ และจะช่วยภรรยาเองใหถึ้งจุดสุดยอดดว้ย 
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ผู้เป็นภรรยาจะพบว่ามีวนัหน่ึงหรือ 2 วนั ใน 1 เดือน ซ่ึงเป็นช่วงเวลามีประจ าเดือน ภรรยาควร
บอกสามี บางคร้ังดีกว่าไม่เกีย่วข้องกนัเลยในเวลานี้ 

ควรเปิดให้เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองที่สนทนากันได้ระหว่างคุณกบัสามี เพือ่จะได้ไม่มีการเข้าใจผดิ 
ถ้าพบว่าความสัมพนัธ์เร่ิมน่าเบื่อ และไม่มีความหมายควรหาทีป่รึกษาที่เป็นคริสเตียน 
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บทที ่5 การเลีย้งดูเดก็ ๆ 

ชีวติในวยัเด็กของพอ่แม่จะมีอิทธิพลต่อลูก ถา้คุณมีชีวติวยัเด็กท่ีมีความสุข คุณจะมองเห็นเด็ก
เป็นพระพร แต่ถา้คุณมีชีวิตในวยัเด็กน่าเวทนา คุณอาจไม่อยากมีลูก 

อายุทีเ่หมาะสมในการมีลูก ควรอยูใ่นราว 20-25 ปี เพราะถา้มากกวา่น้ีแลว้การคลอดลูกจะยาก
ข้ึนทุกที 

การน าเด็กมาเลีย้งเป็นบุตรบุญธรรม พอ่แม่ซ่ึงขอบุตรบุญธรรมโดยมากตอ้งการบุตรมากกวา่
พอ่แม่ธรรมดา ส าหรับผูเ้ขียน มีทรรศนะวา่การเลีย้งบุตรบุญธรรมเป็นการประกาศอย่างหน่ึง 
คุณสมบตัิของพ่อแม่ทีด่ี อาจสรุปไดป้ระโยคหน่ึงคือ มีความเป็นผูใ้หญ่ คู่แต่งงานหนุ่มสาวท่ีเติบโต
พอท่ีจะมีชีวติอยูอ่ยา่งไม่เห็นแก่ตวัแลว้ เขาหรือเธอก็มีคุณสมบติัท่ีจะเป็นพ่อและแม่คนได ้ เด็กทุกคน
ตอ้งการพ่อแม่ท่ีไม่เห็นแก่ตวั พอ่แม่เม่ือมีลูกเขามีหนา้ท่ีท่ีตอ้งต่ืนข้ึนกลางดึกเปล่ียนผา้ออ้ม ซ่ึงเขาจะท า
หนา้ท่ีไดอ้ยา่งง่ายดายเม่ือมีความรักและไม่เห็นแก่ตวั 

คุณสมบัติ 3 ประการทีผู้่ปกครองสมควรจะมคีอื 

1. ความรัก ความรักท่ีพ่อแม่ใหต่้อลูกนั้น ส าคญัยิง่กวา่ทรัพยส์มบติัหรือการศึกษา เม่ือเด็ก
ไดรั้บความรักจากพอ่แม่จะท าใหเ้ขาค่อย ๆ พนันาการมองท่ีถูกตอ้งต่อชีวิต ดงันั้นพอ่แม่ผูป้กครอง
จะตอ้งระมดัระวงัท่ีจะแสดงความรักต่อลูก แมใ้นขณะท่ีก าลงัลงโทษลูกอยูก่็ตาม เด็กท่ีมีความตั้งใจสูง
แค่ไหนอาจกลายเป็นคนท่ีตดัสินใจเองไม่ไดถ้า้เขาถูกก่อกวน ถูกวพิากษว์จิารณ์ และพอ่แม่ขมวดคิ้วใส่ 
พอ่แม่ไม่ควรบงัคบัใหลู้กท าทุกอยา่งสมบูรณ์แบบ แต่ท าใหลู้กรู้สึกมัน่คงในความรัก 

การถ่ายทอดความรัก ถา้เด็กผูห้ญิงคนหน่ึงเกิดมา พอ่ไม่เคยมีเวลาใหเ้ธอ ไม่เคยสนใจเธอ ไม่
เคยอุม้เธอนัง่บนตกัเด็กจะไม่มีความรู้สึกวา่เป็นอิสระ ท่ีจะกอดคอพอ่ไดอ้ยา่งสนิทสนม ต่อไปเด็กจะ
ไม่ยอมใหพ้อ่กอด เพราะกลวัถูกท าร้ายจิตใจ ถา้พอ่ซ่ึงเป็นตวัแทนเพศชายท่ีเธอรู้จกัเป็นคนแรกเป็น
เช่นน้ีเธอจะมีท่าทีไม่ดีต่อผูช้ายทุกคน แมแ้ต่สามีของเธอ แต่ท่าทีน้ีรักษาไดโ้ดยพระเยซูคริสต ์ พระเจา้
ทรงมีพระคุณอนัยิง่ใหญ่ ไดป้ระทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิให ้ พระองคจ์ะมีความรัก สันติสุขมัน่คง
ใหแ้ก่เขาไม่วา่พอ่แม่จะรักเขาหรือไม่ 

2. วนัิย มีค  ากล่าววา่ เด็กควรไดรั้บการอบรมตั้งแต่ก่อนเขา้โรงเรียน น่ันหมายความว่า ควรจะ
ฝึกให้เด็กมีวนัิยตั้งแต่เลก็ ๆ มีพอ่แม่ของเด็กบางคนไม่อยากตีลูกเพราะรัก แต่พระคมัภีร์สอนให้ตี 
สุภาษิต 13:24 



 

 32 

การตีไม่ใช่วธีิเดียวท่ีจะฝึกวินยัใหเ้ด็ก อาจใชว้ธีิใหเ้ด็กนัง่บนเตียงหรือยนือยูเ่ฉย ๆ เป็นเวลา 10 
นาทีก็ได ้ แต่ส่ิงส าคัญคือพ่อแม่ต้องไม่โมโหเมื่อท าโทษลูก และพ่อแม่ต้องสม ่าเสมอกบัค าส่ังของตน 
เช่นถา้สั่งวา่หา้มท าส่ิงโนน้ ส่ิงน้ีเราตอ้งรักษากฎของเรา มิฉะนั้นเด็กจะไม่เช่ือค าพดูของเราอีกต่อไป 

การจะฝึกให้ลูกมีวนัิย พ่อแม่ต้องตกลงกนัก่อน ไม่ใช่รอใหเ้กิดปัญหาข้ึนแลว้แกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้ ถา้พอ่แม่ไม่ตกลงจะท าใหเ้ด็กไม่แน่ใจวา่จะเช่ือใครดี คนหน่ึงหา้มอยา่งหน่ึง อีกคนหน่ึงหา้มอีก
อยา่งหน่ึง และไม่หา้มส่ิงท่ีอีกคนหน่ึงหา้มเราตอ้งตกลงกนัก่อน ในกรณีท่ีพอ่แม่ไดล้งโทษเด็กในส่ิงท่ี
อีกฝ่ายหน่ึงไม่เห็นดว้ย พอ่แม่ควรเด็กมาพดูภายหลงั อยา่เขา้ไปหา้มหรือพดูต่อหนา้เด็ก 

3. การฝึกสอน ในวยัเด็กค าสอนของพ่อแม่มีความหมายต่อเด็กมาก พ่อควรจะฉวยโอกาสนี้
สอนลูก โดยเฉพาะในวยัเยาว์เพือ่ให้ค าสอนน้ันก่อรากในตัวเด็ก อยา่ใหโ้รงเรียน ทีว ีหรือคริสตจกัรเป็น
ตวัแทนสอน ส่ิงนั้นอาจช่วยบา้ง แต่ค าสอนของพอ่แม่ส าคญัท่ีสุด 

ค าสอนในสังคมปัจจุบนัหลีกเล่ียงการบอกวา่ถูก หรือผดิแต่พยายามใหอ้ยูก่ลาง ๆ แต่ทรรศนะ
ของคริสเตียนจะให้มาตรฐานทีชั่ดเจนว่าส่ิงใดผดิ และไม่เป็นทีพ่อพระทยัของพระเจ้า เพราะฉะน้ันเรา
ต้องสอนพระคัมภีร์ลูกบรรทัด ต่อบรรทดั ข้อความต่อข้อความ 

วยัรุ่นเป็นช่วงวยัท่ีอนัตรายท่ีสุด เขามาถึงทางแยกของชีวิตท่ีจะตอ้งตดัสินใจ การท่ีพ่อแม่จะมา
มวัทุกขใ์จกบัลูก ไม่ใช่วธีิท่ีถูก แต่ถวายลูกใหก้บัพระเจา้ วางใจในพระเจา้อยา่งมากท่ีสุด อยา่งในสดุดี 
บทท่ี 37 สอนไว ้จนกวา่เขาจะผา่นพน้ช่วงอนัตรายน้ีไป 

การตั้งกฎและระบียบข้อบังคับ บางคร้ังบุตรจะโตเ้ถียงและต่อสู้ แต่ก่อนท่ีเด็กจะสัมผสัถึง
อ านาจของเน้ือหนงัและตณัหา พอ่แม่ตอ้งวางกฎใหเ้ขาก่อน และพ่อแม่ควรอธิบายกฎให้เขาฟังด้วย 

การท าตัวเป็นตัวอย่างกบัลูก มีค  ากล่าววา่เด็กจะจ าการประพฤติของคุณมากกว่าค าสอนของคุณ 
ขณะท่ีพอ่แม่ไปโบสถทุ์กอาทิตยเ์ป็นเสมือนค าเทศนาท่ียิง่ใหญ่ส าหรับเด็ก 

ความรับผดิชอบพเิศษ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือผูป้กครองตอ้งเขา้ใจวา่ ความรอดไม่ใช่เป็นมาโดย
ตกทอดมาทางสายเลือดผู้ปกครองมีหน้าที่และความรับผิดชอบพเิศษทีจ่ะน าลูก ๆ มาหาพระเยซูคริสต์ 
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บทที ่6 กุญแจหกดอกทีพ่าไปสู่การแต่งงานทีม่คีวามสุข 

กุญแจทั้งหกดอกน้ีมาจากพระคมัภีร์ ถา้คู่สมรสทุกคนอ่านและพิจารณาอยา่งดี จะสามารถน า
ความสุข และความส าเร็จมาสู่ทุกคนในครอบครัว 

1. ความเป็นผู้ใหญ่ มีความหมายวา่ ไม่เห็นแก่ตวั เด็กเล็ก ๆ จะเห็นแก่ตวั ซ่ึงเป็นนิสัยของเด็ก ๆ 
ถา้เม่ือเป็นเด็กไม่ไดรั้บการอบรมดา้นวินยัอยา่งเหมาะสม เขาจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีอารมณ์ไม่เติบโต 
ถา้แต่งงานก็จะล าบาก เขาจะเอาทุกอยา่งดงัใจ ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อชีวติสมรสอยา่งมาก 

ระยะ 3 ปีแรกเป็นระยะทีคู่่สมรสปรับตัวอย่างมาก เพราะทั้งสองคนแต่เดิมเคยอยูค่นเดียว เคยมี
อิสระในการตดัสินใจ ซ่ึงเขาจะตดัสินใจตามความตอ้งการ และความคิดของเขา แต่เมื่อแต่งงานแล้ว เขา
จะต้องเรียนรู้ทีจ่ะเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

อย่างไรกต็าม ความขัดแย้งเป็นส่ิงทีม่ีได้ในครอบครัว และไม่ไดเ้ป็นอนัตรายถึงตาย แต่คู่สมรส
ต้องรู้จักเผชิญหน้ากนัและพูดคุยเกีย่วกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้อย่างทีผู้่ใหญ่พึงกระท า การทะเลาะเบาะแวง้ก็
จะยติุได ้ปัญหาจะเป็นเคร่ืองทดสอบความเป็นผู้ใหญ่ของเขา 

การแต่งงานของคริสเตียนน้ัน วางอยู่บนพืน้ฐานพระคัมภีร์ ชาวโลกอาจใหเ้หตุผลในการ
แต่งงานของเขาวา่ เพราะเขาไม่มีความสุขเม่ืออยูก่บัพอ่แม่ หรือบางคนบอกวา่เขาแต่งงานเพราะเขา
ตอ้งการคนหน่ึงซ่ึงเขาจะรักและรักเขา แต่ทรรศนะเหล่าน้ีไม่ใช่ทรรศนะของคริสเตียน การแต่งงาน
ไม่ใช่การท่ีเราหวงัจะไดจ้ากคู่ของตน มีพระคัมภีร์ 2 ข้อ ทีเ่ป็นถ้อยค าซ่ึงมีฤทธ์ิอ านาจมาก ในฟีลิปปี 
2:3-4 

ก็ขอใหท้่าน ท าใหค้วามยนิดีของขา้พเจา้เตม็เป่ียมดว้ยการมีความคิดอยา่งเดียวกนั มีความรัก
อยา่งเดียวกนั มีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพรียงกนั 

อยา่ท าส่ิงใดในทางชิงดีกนัหรือถือดี “แต่จงมีใจถ่อมถือวา่คนอ่ืนดีกวา่ตวั” คู่แต่งงานจะตอ้ง
ระลึกถึงความรับผดิชอบท่ีจะท าใหคู้่ของตนมีความสุข 

ความเห็นแก่ตัวเป็นธรรมชาติของมนุษย์ แต่บุคคลทีบ่ังเกดิใหม่ฝ่ายวิญญาณแล้ว จะเอาชนะ
ความเห็นแก่ตัวได้ 2 โครินธ์ 5:17 

ความเห็นแก่ตวั สามารถแกไ้ขไดโ้ดยฤทธานุภาพของพระเจา้ พระเจา้ใหอ้ านาจแก่เรา ถา้เรา
ร่วมมือกบัพระองค ์ขั้นตอนต่อไปน้ีจะเปล่ียนความเห็นแก่ตวัของเราอยา่งสัมฤทธ์ิผล 

1. เผชิญหนา้กบัความเห็นแก่ตวัของเราเอง และบอกตวัเองวา่นัน่เป็นความบาป ซ่ึงท าใหพ้ระ
เจา้ไม่พอพระทยัและท าใหค้นอ่ืนไม่พอใจดว้ย 
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2. อยา่พยายามซ่อนความเห็นแก่ตวัไวภ้ายใตก้ารศึกษาสูง ๆ หรือความร ่ ารวย ถา้ชายคนหน่ึง
เป็นอาจารยท์างวทิยาศาสตร์ท่ีฉลาดมาก และเป็นหวัหนา้ท่ีดีในหน่วยงานของเขา แต่เป็นสามีท่ีเห็นแก่
ตวัท่ีบา้น เขาก็ลม้เหลวในชีวติแต่งงาน ถา้เราลม้เหลวในดา้นอ่ืน ๆ ความเห็นแก่ตวัเป็นอนัตรายอยา่ง
ร้ายแรงส าหรับชีวติแต่งงาน 

ถา้เราเผชิญหนา้กบัความเห็นแก่ตวั โดยระลึกวา่มนัเป็นความบาป ชยัชนะอนัยิง่ใหญ่ก็เป็นของ
เราแลว้ ถา้เราไม่ยอมรับวา่เราป่วยเราก็จะไม่ไดรั้บการรักษา 

3. สารภาพความบาป (ความเห็นแก่ตวั) และมัน่ใจวา่พระเจา้ยกโทษให ้1 ยอห์น 1:9 
4. ขอใหพ้ระเจา้เอานิสัยเห็นแก่ตวัออกไป และน่ีเป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ 1 ยอห์น 5:14-15 
5. ซ่อมแซมส่ิงท่ีเสียหาย เพราะความเห็นแก่ตวัของเรา ขอโทษคนใดก็ตามท่ีเราไดแ้สดง

ความเห็นแก่ตวัออกไป เราจะพบวา่การเลิกนิสัยเห็นแก่ตวันั้น ง่ายกวา่การไปขอโทษคนอ่ืน 
6. ท่องจ าขั้นตอนน้ีทุกคร้ังท่ีเราท า หรือพูดอะไรภายใตแ้รงจูงใจของความเห็นแก่ตวั มนัจะช่วย

ใหคุ้ณมีความสุข 
2. การยอมอ่อนน้อมต่อสามี 
พระเจ้ามีพระประสงค์ให้ผู้ชายเป็นศีรษะของครอบครัว ถา้เขาไม่ไดเ้ป็น เขาจะไม่มีความ

รับผดิชอบ แต่เขาจะรู้สึกวา่เขาแต่งงานกบัแม่คนท่ีสอง ในท่ีสุดลูก ๆ ก็จะไม่เช่ือฟังพอ่ โดยเฉพาะ
ครอบครัวท่ีผูห้ญิงเป็นใหญ่ในไม่ชา้ภรรยาก็จะยิง่รังเกียจสามีท่ีตวัเองครอบง าอยู ่

เป็นค าส่ังของพระเจ้าทีใ่ห้ผู้หญงิยอมอ่อนน้อมต่อสามี ไม่วา่เธอจะชอบหรือไม่ ถา้เธอไม่ยอม
ท าตามเธอก็ไม่ยอมเช่ือฟังพระวจนะของพระเจา้ การไม่เช่ือฟังคือความบาป เพราะฉะนั้น เธอไม่
สามารถหวงัพระพรของพระเจา้ในชีวิตของเธอได ้ปฐมกาล 3:16, เอเฟซสั 5:22-24,5:33 

การยอมอ่อนน้อม ไม่ใช่หมายถึงการยอมเป็นทาส และผูห้ญิงจะรู้สึกมีความสุขมากกวา่ท่ีเธอ
จะเป็นผูค้รอบง าสามี 

การยอมเช่ือฟังไม่ไดห้มายความวา่ ผูห้ญิงจะไม่มีสิทธิออกความคิดเห็นใด ๆ แต่เธอท าไดโ้ดย
พดูดว้ยความรัก เอเฟซสั 4:15 

จงจ าไว้ว่าเมื่อภรรยายอมเช่ือฟัง และอ่อนน้อมต่อสามี เธออาจจะเกบ็เกีย่วพระพรมากมาย 
3. ความรัก กุญแจดอกท่ีสามคือความรัก คนในปัจจุบนัไม่เขา้ใจวา่ความรักคืออะไร เขามกัจะ

สับสนกบัความดึงดูดทางร่างกาย ตณัหา ความตอ้งการส่วนตวั ความเห็นใจ 
พระคมัภีร์บอกวา่ความรักขอสามีท่ีมีต่อภรรยาเท่ากบัความรักของเขาท่ีมีต่อตวัเอง พระเจา้

สร้างผูช้ายใหรั้กภรรยาอยา่งอุทิศตวั เช่นเดียวท่ีพระคริสตรั์กและอุทิศตวัใหค้ริสตจกัร 
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ความรักมีลกัษณะเหมือนพระเจา้ คือมองไม่เห็นแต่เรารู้ไดว้า่มีอยูจ่ริงเพราะมีเหตุผล เป็นการ
ง่ายท่ีจะบรรยายวา่ ความรักคืออะไร มากเท่าท่ีจะใหค้  านิยามในพระธรรม 1 โครินธ์ 13 คือการบรรยาย
ถึงความรักอยา่งชดัเจนท่ีสุด 

มนุษยธ์รรมดา จะไม่มีคุณลกัษณะของความรักอยา่งครบถว้น เช่น บางคนอดทนและใจดี แต่
ขาดความถ่อมใจ บางคนจริงใจแต่ขาดอารมณ์ท่ีดี และค่อนขา้งไม่อดทน มนุษยทุ์กคนตอ้งการอ านาจ
ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เพื่อจะเพิ่มเติมความรักแบบน้ี พระเจา้มีน ้าพระทยัใหเ้ราส าแดงความรักเช่นน้ี
ต่อคู่ของเรา พระวิญญาณบริสุทธ์ิใหค้ริสเตียนมีความสามารถท่ีจะมีความรักท่ีสมบูรณ์ (กาลาเทีย 5:22-
23) 

ความรักของสามีภรรยาเป็นความรักเหนือธรรมชาติ เพราะวา่ความรัก และความห่วงใยตนเอง
เป็นกฎของมนุษยท์ัว่ไป เพราะฉะนั้นการรักคนใดคนหน่ึงเหมือนรักตนเองนั้นตอ้งการความรักเหนือ
ธรรมชาติ อยา่งไรก็ตามพระเจา้ไม่เรียกใหเ้ราท าอะไรโดยพระองคจ์ะไม่ช่วยใหส้ าเร็จ เราสามารถร้อง
เรียกพระองค์ให้ประทานความรักแบบนีใ้ห้ 

ทั้งสามี และภรรยาได้รับค าส่ังให้รักซ่ึงกันและกนั แต่น่าแปลกวา่ ภรรยาพระเจา้สั่งคร้ังเดียว 
(ทิตสั 2:4) แต่สามีไดรั้บค าสั่งถึง 3 คร้ัง (เอเฟซสั 5:25,28,33) เหตุผล อาจเป็นเพราะผูห้ญิงโดย
ธรรมชาติสามารถรักไดม้ากกวา่ 

4.การติดต่อส่ือสาร คู่แต่งงานหนุ่มสาว ไม่ค่อยมีปัญหาเร่ืองการติดต่อส่ือสาร เขามกัพดูกนั
เสมอ แต่เม่ือแต่งงานกนันานเขา้ ความสามารถน้ีค่อย ๆ เลือนหายไป เม่ือปราศจากการส่ือสารท าใหคู้่
แต่งงานเกิดปัญหา บางคร้ังก็ไม่ใช่ปัญหาของการติดต่อส่ือสารแต่เป็นปัญหาของการส่ือสารผดิ 

มีอาวธุอยู ่3 อยา่ง ท่ีคู่แต่งงานใชใ้นการสร้างก าแพงต่อกนั 
1. การระเบิด เป็นอาการบนัดาลโทสะข้ึนมาทนัทีทนัใด ซ่ึงเป็นผลจากความโกรธ ท าให้

พยายามป้องกนัตวัเอง เน่ืองจากเรามีจุดอ่อน เม่ือเขาช้ีจุดอ่อนของเรา เราตอ้งพยายามป้องกนัตวัเอง 
2. น ้าตา ผูห้ญิงใชอ้าวธุประเภทน้ีมาก ถา้พดูถึงขอ้บกพร่องเธอจะร้องไห ้ สามีควรจะอดทน 

และมีความกรุณาต่อภรรยา เพราะผูห้ญิงเป็นเพศท่ีมีอารมณ์อ่อนไหว โดยเฉพาะผูห้ญิงในวยัหมด
ประจ าเดือนน้ีตอ้งระวงัเป็นพิเศษ 

3. ความเงียบ อาวธุน้ีเป็นอาวธุท่ีพวกคริสเตียนชอบใช ้ เพราะคริสเตียนเรียนรู้วา่มนัไม่ถูกท่ีจะ
ตวาด หรือโกรธใส่เพื่อนบา้น การร้องไหก้็เป็นวธีิการของเด็ก คริสเตียนจึงชอบใชว้ธีิเงียบ อาวธุ
ประเภทน้ีร้ายแรง แต่เป็นอาวธุท่ีท าลายผูใ้ชท้ ั้งร่างกายและจิตวญิญาณ เพราะการพยายามเงียบตอ้งใช้
ก าลงัมหาศาล โดยมากความโกรธจะท าใหเ้ราเงียบ ความโกรธท่ีเก็บไวใ้นใจจะท าใหเ้ราเป็นโรคความ
ดนัโลหิตสูงและโรคอ่ืน ๆ อีก 
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จะดีมากแค่ไหน ถา้คน 2 คนจะเรียนรู้ท่ีจะมีสามคัคีธรรมต่อกนัอยา่งอิสระ นอกจากจะ
หลีกเล่ียงปัญหาต่าง ๆ ยงัหลีกเล่ียงการกระทบกระทัง่ซ่ึงกนัและกนั อยา่ลืมวา่ความโกรธ และความขม
ข่ืนจะท าใหพ้ระวิญญาณเสียพระทยั (เอเฟซสั 4:30-32) 

เราจะส่ือสารอย่างไร พระคมัภีร์สอนวา่เราควร “พูดความจริงด้วยความรัก” เอเฟซสั 4:15 ยิง่
เราพดูความจริงมากแค่ไหน เรายิง่ตอ้งใชค้วามรักมากข้ึน เพื่อถ่ายทอดความจริงนั้น ความจริงเป็นดาบ
สองคม เพราะฉะนั้นเราตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงั ถา้คู่สมรสมีความจริงในมุมหน่ึงมุมใด ซ่ึงตอ้งการ
ส่ือสาร ใหพ้ิจารณาใชข้ั้นตอนเหล่าน้ีในการส่ือสาร 

1. อธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจา้ และการเติมดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
2. หาเวลาท่ีดีท่ีจะพดูคุยกบัคู่ของเรา แต่จ าไวว้า่ ไม่ควรพดูเร่ืองร้ายแรงหรือเร่ืองท่ีเป็นดา้นลบ

หลงั 10.00 น. เพราะตอนนั้นปัญหาจะดูใหญ่ ตอนเชา้ก็ไม่ใช่เวลาท่ีดีนกั หลายคู่พบวา่หลงัอาหารค ่า
เป็นเวลาท่ีเหมาะท่ีสุด 

3. พดูความจริงดว้ยความรัก คู่สมรสท่ีฉลาดพึงจ าไวว้า่ เขาตอ้งหลีกเล่ียงการข้ึนเสียงต่อกนั
เพราะถา้เราโกรธเรามกัจะพูดมากกวา่ท่ีเราตั้งใจ เราควรพดูเพียงคร้ังเดียว จากนั้นใหเ้ราวางใจในพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิวา่จะใหถ้อ้ยค าของเราสัมฤทธ์ิผล โดยท าใหคู้่ของเราเปล่ียนท่าทีได ้

4. ตอ้งอนุญาตใหคู้่ของเราแสดงปฏิกริยาตอบสนองอยา่ประหลาดใจถา้คู่ของเราระเบิดอารมณ์
ใส่เรา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในคู่เพิ่งแต่งงาน อยา่ปกป้องตนเอง แต่ปล่อยใหคู้่สมรสพดูส่ิงท่ีเขาตอ้งการ 
เขาอาจไม่ยอมรับวา่คุณถูก แต่คุณมกัจะพบวา่ มนัไดส้ร้างการเปล่ียนแปลงในความประพฤติของเขา 

5. มอบปัญหานั้นใหพ้ระเจา้ คุณไดพ้ดูปัญหานั้นกบัคู่สมรสของคุณ คุณไดท้  าหนา้ท่ีของคุณ
แลว้ ต่อจากนั้นคุณตอ้งไวว้างใจในพระเจา้ ใหพ้ระองคเ์ปล่ียนคู่ของคุณ หรือพระองคจ์ะประทาน
พระคุณใหแ้ก่คุณ เพื่อใหคุ้ณอดทนกบันิสัยนั้นต่อไปได ้2 โครินธ์ 12:9 

ประโยคทอง มีประโยคทอง 2 ประโยคท่ีคู่แต่งงานควรส่ือสารกนัในชัว่ชีวติแต่งงาน
คือ 

1. “ฉนัหรือผมขอโทษ” ทุกคนท าผดิได ้โรม 3:23 คุณหรือคู่สมรสอาจท าบาปต่อกนัหลายคร้ัง
ทีเดียวในชีวติแต่งงานอยา่งไรก็ตามเราตอ้งเผชิญหนา้กบัความผดิของเรา และขออภยัคู่ของเรา เม่ือเรา
ท าเราจะไดรั้บการให้อภยั ถา้เราไม่ยอมรับความผดินัน่แหละคุณจะมีปัญหาร้ายกาจทางจิตวิญญาณ คือ
ความเยอ่หยิง่ 
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2. “ฉนัหรือผมรักคุณ” เป็นประโยคทองท่ีสอง คู่สมรสของคุณจะไม่เบ่ือท่ีจะไดย้นิคุณพดูวา่
คุณรักเขา ประโยคน้ีส าคญัส าหรับผูห้ญิงมากเท่าผูช้าย ยิง่คู่สมรสรักคุณมากเท่าไหร่เขาก็ยิง่ยนิดีท่ีจะได้
ยนิคุณพดูวา่รักเขา เพราะฉะนั้นพดูอยา่งมีความหมายและพดูบ่อย ๆ 

5. การอธิษฐาน การอธิษฐาน เป็นการส่ือสารกบัพระบิดา สามีภรรยาจะรู้สึกสนิทสนมกนัมาก
ทีสุ่ด โดยการอธิษฐานร่วมกัน วธีิท่ีดีท่ีสุด คือ การอธิษฐานแบบสนทนา โดยปกติสามีควรเป็นผูเ้ร่ิม
อธิษฐานในฐานะศีรษะของภรรยา แต่สามีไม่ท า ภรรยาก็สามารถท าได ้ เวลาท่ีใชใ้นการอธิษฐาน
ดว้ยกนัป็นเวลาท่ีมีค่าท่ีสุดในชีวติของคุณ 

6. พระเยซูคริสต์ ถ้าคน 2 คนสัมพนัธ์กบัพระคริสต์อย่างดี เขาจะสัมพนัธ์ฺกนัอย่างดีด้วย พระ
เยซูคริสตต์อ้งการเป็นเจา้ชีวิต และเป็นพระผูช่้วยให้รอดของคุณทุกคน แลว้พระองคต์อ้งการเป็นพระ
เจา้ของการแต่งงานของคุณดว้ย ถา้พระองคเ์ป็นพระเจา้ของคู่คุณทั้งสอง บา้นของคุณจะเตม็ไปดว้ย
สันติสุขและพระพร ถา้สามีไม่เป็นผูน้ าฝ่ายวิญญาณในบา้น คุณจะสูญเสียประสบการณ์ในการรับพระ
พร ซ่ึงพระเจา้ใหใ้นชีวติแต่งงาน คุณอาจพูดไดว้า่ 

“พระคริสตเ์ป็นศีรษะของบา้นหลงัน้ี เป็นแขกร่วมโตะ๊ 
อาหารท่ีมองไม่เห็น เป็นผูรั้บฟังการสนทนาทุกคร้ัง” 
พระเยซูคริสตท์รงเป็นกุญแจอนัส าคญัยิง่ ท่ีจะไขไปสู่ความสุขในชีวติแต่งงาน 
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