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สมรส: สมรัก หรือส ำลกั? 
อจ.ธงชัย ประดบัชนำนุรัตน์ 

คดิเฉียบ 

เม่ือคริสตจกัรคาลวารี แชบเป้ิล แห่งวอเตอร์ลู รัฐอินเดียนาก าหนดวนัเวลาส าหรับภาพยนต์
เก่ียวกบัการแต่งงาน ศิษยาภิบาลก็ส่งจดหมายเชิญไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีพิเศษคือ คู่สมรสทั้งหลายท่ีท่าน
เป็นผูป้ระกอบพิธีให้ในช่วง 7 ปีท่ีท่านอยูใ่นเมืองนั้น 

แน่นอนหลายคู่ยงัคงเป็นสมาชิกอยูใ่นคริสตจกัรนั้น ในขณะท่ีอีกหลาย ๆ คู่อยูห่่างไกลออกไป 
“ผมใชเ้วลาพอสมควรในการคน้หาขอ้มูลทั้งจากสมุดบนัทึกของผมและสมุดโทรศพัท ์ เพื่อหา

ท่ีอยูปั่จจุบนัของพวกเขา” ศิษยาภิบาลราฟดีล กล่าวข้ึน 
“จากนั้นผมก็เขียนค าเชิญเป็นส่วนตวัถึงแต่ละคน เตือนใหพ้วกเขาระลึกถึงวา่ เวลาไดผ้า่นไป

นานก่ีปีแลว้นบัตั้งแต่วนัท่ีพวกเขาไดก้ล่าวค าปฏิญาณต่อหนา้ผม และผมจะกล่าวย  ้าวา่ผมยงัห่วงใยพวก
เขาอยูเ่สมอ” 

ศิษยาภิบาลราฟดีล ยงัไดก้ล่าวถึง คู่สมรสจ านวนมากท่ีก าลงัเผชิญกบัวกิฤติในชีวติครอบครัว
ในปัจจุบนั และไดห้นุนใจใหแ้ต่ละคู่ยนืหยดัไม่ทอ้แทส้ิ้นหวงั และท่านไดปิ้ดทา้ยดว้ย การเชิญชวนให้
คู่สมรสเหล่านั้นไปชมภาพยนตร์ (เร่ืองแซนคาสเซิลส์จากอีแวนเจลิเคิล ฟิลม์ 2848 ดบัเบิลย ู คิงสลีย,์ 
การ์แลนด ์ รัฐเทก็ซสั 75041) และท่านยงัสัญญาท่ีจะมอบของขวญัครบรอบวนัแต่งงาน ส าหรับแต่ละคู่
ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

“ช่ำงเป็น เย็นวนัอำทติย์ทีเ่ปลีย่นแปลงชีวติของทุกคน” ศิษยาภิบาลราฟดีล กล่าวข้ึน 
“ในตอนสุดท้ำย ทีบ่ริเวณธรรมำสน์จะเต็มไปด้วยคู่สมรสทั้งหลำยทีต่ั้งปณธิำนว่ำจะมอบถวำย

ครอบครัวของพวกเขำแด่พระเจ้ำอกีคร้ังหน่ึง” 
ของขวญัท่ีศิษยาภิบาลราฟดีล เตรียมไวใ้หแ้ก่ทุกคู่สมรสก็คือ หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอุทิศ

ทุ่มเทเพื่อการสมรส (และเพื่อพระเจา้ของครอบครัว) พร้อมกบัการ์ดอวยพรวนัครบรอบแต่งงานจากศิษ
ยาภิบาล และภรรยาของท่าน 

“ราว ๆ อีกสัปดาห์ต่อมา” ศิษยาภิบาลราฟดีล กล่าวข้ึน 
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“ชายหนุ่มคนหน่ึงท่ีผมเคยประกอบพิธีแต่งงานให้เม่ือ 6 ปีก่อน และไม่ค่อยไดเ้ห็นหนา้ ได้
กลบัมาเยีย่มผม ตอนท่ีเขามาหาผมเขาไม่ตั้งใจมาชมภาพยนตร์เพราะวา่ ชีวติสมรสของเขำได้พงัทลำย
ลงไปแล้ว แต่จดหมายท่ีส่งออกไปไดส้ัมผสัจิตใจของเขาและรู้วา่เขาจะหาความช่วยเหลือไดท่ี้ไหน...” 

“... และวนัน้ี คู่สมรสของเขา ไดก้ลบัมาเร่ิมตน้กบัเขาใหม่อีกคร้ัง” 
(TIME FOR A MARRIAGE CHECKUP, Fresh ideas FOR FAMILIES, YOUTH, 

CHILDREN, WORD BOOKS, WACO,1984 PP. 30-31) 

คดิซ ้ำ 

คงไม่มียคุใดท่ีความสัมพนัธ์ในครอบครัวจะเปราะบางเหมือนในยคุน้ี! 
คงไม่มียคุใดท่ีความอดกลั้นของคนในครอบครัว จะนอ้ยนิดเท่าในยคุน้ี! 
และคงไม่มียคุใดท่ีความอดทนของสมาชิกในครอบครัว จะมีจ ากดัมากเท่ากบัในยคุน้ี! 
บา้นแตก! เป็นปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนบ่อย และมากในสังคมโลกปัจจุบนัน้ี ซ่ึงสังคมไทยก็หนี

ไม่พน้ปรากฏการณ์ดงักล่าว 
การหยา่ร้างตั้งแต่ระดบับน ลงระดบัล่าง ตั้งแต่ระดบัสูงอยา่งมงกุฏราชกุมารแห่งองักฤษ เจา้ฟ้า

ชายชาร์ล และเจา้หญิงไดอาน่าท่ีสะทา้นสะเทือนไปทั้งโลก จนถึงระดบัล่างอยา่งนายสี และนางสาท่ี
แทบไม่เคยมีใครรู้จกั 

ในประเทศไทยปัจจุบนัโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ มีสถิติยนืยนัวา่คู่แต่งงาน 4 คู่ จะหยา่กนัอยา่ง
นอ้ย 1 คู่ หรืออีกนยัหน่ึงก็คือ ในทุก ๆ 4 คู่ท่ีแต่งงานจะมี 1 คู่ไปไม่ถึงดวงดาว จบลงท่ีการหยา่ร้างและ
บางทีส่ิงท่ีกล่าวน้ีอาจเกิดกบัครอบครัวของผูอ่้านบทความน้ีอยูก่็ได ้

- เม่ือครอบครัวแตก สังคมก็แตก เพราะครอบครัวเป็นฐานและส่วนท่ียอ่ยท่ีสุดของสังคม 
ท านองเดียวกนั คริสตจกัรก็จะไปไม่รอดถา้ครอบครัวสมาชิกในคริสตจกัรแตกแยกกนั 

ดงันั้น การท่ีศิษยาภิบาลราฟดีล แห่งคริสตจกัรคาลวารี แซบเป้ิล ใหค้วามส าคญัในเร่ือง “คู่
สมรส” ทั้งหลายท่ีท่านประกอบพิธีให ้จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนบัสนุน และกระท าตาม 

แทจ้ริงเร่ือง “กำรร้ือฟ้ืนควำมรักดั้งเดิม” ของสามีภรรยานั้นเป็นเร่ืองส าคญัยิง่ ทั้งต่อครอบครัว
ของแต่ละคู่ และต่อคริสตจกัรและเร่ืองครอบครัวน้ีแมจ้ะพดูก่ีคร้ัง ๆ แลว้ก็ตาม ก็ยงัคงเป็นเร่ืองใหม่สด
อยูเ่สมอ 

ถา้ศิษยาภิบาลหรือผูป้กครองแต่ละคริสตจกัรจะต่ืนตวัในเร่ือง “กำรให้ค ำปรึกษำ” แก่คู่สมรส 
หรือวา่ท่ีคู่สมรสอยา่งใกลชิ้ดและสม ่าเสมอ ปัญหาทั้งหลายท่ีดูเลวร้าย หมดทางแกไ้ข ก็คงจะไดรั้บการ
ช้ีน าใหเ้ดินไปในทางท่ีถูกท่ีควร ห่างไกลจากเส้นทางสู่ความหายนะของการหยา่ร้าง 
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(ถา้ท่านไม่รู้วา่จะใชห้นงัสืออะไรในการใหค้  าปรึกษา หนงัสือ “ฉันจะแต่งงำน” ของเวส โร
เบิร์ต และเอช็ นอร์แมน ไรท ์ท่ีพิมพโ์ดยคริสเตียนศึกษาแบบ๊ติสต ์คงจะช่วยไดไ้ม่นอ้ยทีเดียว) 

ในกระบวนการการใหค้  าปรึกษาส าหรับคู่สมรสนั้นจะตอ้งเร่ิมท่ี “กำรให้ค ำปรึกษำ ก่อน
แต่งงำน” และตามดว้ย “การใหค้  าปรึกษา ใน การครองเรือน” เพือ่ทีจ่ะหลกีเลี่ยง “การใหค้  าปรึกษาหลงั
การแต่งงาน” เน่ืองจากเน้ือท่ีมีจ  ากดั จะพดูจะเขียนอะไรมาก็ไม่ได ้ ก็เลยขอเสนอเน้ือหาบางส่วนของ
ค าปรึกษาท่ีควรจะให้แก่คู่สมรสทุกคู่ ไม่วา่จะเป็นก่อนแต่งงานหรือแต่งงานแลว้ (แต่ยงัไม่เลิกกนั) ส่ิงท่ี
คู่สมรสทุกคู่ควรจะต่ืนตวัและเรียนรู้มีหลำยประกำรแต่ในท่ีน้ีขอเตือนสติท่านใหห้ลีกเล่ียงการถ่ายหรือ
ระบายส่ิงท่ีไม่ตอ้งการ ท่ีเรียกกวา่ “ข้ี” ใส่กนัและกนั 

ส ำหรับฝ่ำยหญงิส่ิงทีท่่ำนชอบแต่ผู้ชำยไม่ชอบ (ท่ีควรจะหลีกเล่ียงการระบายออก) ก็คืออาการ
ต่อไปน้ี 

1. ขีบ่้น คือ ชอบบ่น, บ่นบ่อย ๆ อยา่วา่แต่ผูช้ายธรรมดาท่ีมีความอดทนจ ากดัเลยแมแ้ต่พระเจ้ำ 
พระองคก์็ยงัทรงสุดจะทนกบัค าบ่นของอิสราเอล 

ผูห้ญิงทุกคนควรไดรั้กการเตือนสติวา่ การร้ือฟ้ืนเอาเร่ืองเก่าเก็บมาพดูใหอึ้ดอดั หรือร าคาญใจ
ต่อสามีนั้น ไม่เพียงแต่ไม่ช่วยใหส้ถานการณ์ในครอบครัวดีข้ึน แต่ตรงกนัขา้มอาจท าใหส้ถานการณ์ท่ี
แยอ่ยูแ่ลว้แยล่งยิง่กวา่ หุน้ท่ีด่ิงตกเหวเสียอีก 

พระคมัภีร์เตือนไวว้า่ “อย่ำให้เรำบ่น เหมือนอย่ำงบำงคนในพวกเขำทีบ่่นแล้วต้องพนิำศ” (1 โค
รินธ์ 10:10) อาจารยย์ากอบก็ไดใ้หส้ติไวอี้กวา่ “จงอย่ำบ่นว่ำกนั และกนั” (ยากอบ 5:9) 

ท่านผูเ้ป็นภรรยา “จงจ ำไว้ข้อหน่ึงว่ำ ไม่มีผู้หญงิคนใดในโลกที่ท ำให้สำมีของเขำรักตัวเขำ
เพิม่ขึน้ด้วยกำร บ่น!” 

2. ขีหึ้ง คือ หวงแหนมากจนเกินไป บางคร้ังความหึงหวงน้ีไม่เพียงแต่จะไล่หญิงท่ีมาใกลชิ้ด
สามีของท่านใหไ้ปห่าง ๆ แต่บางคร้ังความหึงหวงอยา่งออกหนา้ออกตานั้นจะไล่สามีของท่านใหไ้ป
ไกล ๆ จากท่านดว้ย 

3. ขีง้อน คือ การแสดงอาการโกรธ หรือไม่พอใจเพื่อให้เขางอ้ ความจริงการงอนบา้งเป็นคร้ัง
เป็นคราวก็ดูน่ารักดีหรอก แต่การงอนจนตกขอบ ขนาดสามีมางอนงอ้ คือขอคืนดีดว้ย ยงัท าเร่ืองยดืเยื้อ
ใหบ้านปลาย ไม่เพียงแต่จะท าใหเ้ร่ืองเก่าอนัเป็นเหตุใหเ้กิดอาการงอนจะไม่ไดรั้บการแกไ้ขแลว้ เร่ือง
ใหม่ท่ีเกิดข้ึนอาจท าใหท้่านตอ้งเหน่ือยกบัการไปตามงอนงอ้สามีของท่านบา้ง โดยไม่จ  าเป็นก็ได ้ ขอ
เตือนไวด้ว้ยความหวงัดี 

ส ำหรับฝ่ำยชำย: ส่ิงทีท่่ำนชอบแต่ผู้หญงิไม่ชอบ คือ อาการต่อไปน้ี 
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1. ขีโ้มโห คือ โกรธง่าย ปัญหาของผูช้ายก็คือ ความอดทน มีนอ้ยร าคาญง่าย เม่ือภรรยาซกัถาม
หรือจูจ้ี้หน่อยก็อารมณ์เสียโดยฉบัพลนั ตวาดใส่ภรรยาเหมือนเป็นคนใช ้ หรือเป็นลูกนอ้งก็มี
เช่นเดียวกนั การท าอยา่งน้ีไม่เพียงแต่ไม่ไดท้  าใหเ้ร่ืองท่ีท่านรู้สึกร าคาญลดหรือหมดไปแต่กลบัท าให ้
เร่ืองท่ีสร้างความร าคาญนั้นเพิ่มข้ึนและบานปลายข้ึน เม่ืออีกฝ่ายไม่ยอมเป็นหมูให้ท่านสับเล่นเป็นบะ
ช่อ 

แต่จะหันกลบัมำสับท่ำนแทน 
เดี๋ยวจะหำว่ำผมไม่เตือน 
2. ขีล้มื คือ ลืมง่าย แปลกแต่จริง ผูช้าย 99.99% มีโรคชนิดหน่ึง ท่ีผูห้ญิงเกลียดมากท่ีสุด คือ 

“โรคลืม” เช่น ลืมวนัเกิดของภรรยา ลืมวนัครบรอบแต่งงาน ลืมค าสัญญาท่ีใหก้บัภรรยาหรือแมแ้ต่
อาบน ้าก่อนข้ึนเตียงนอน ฯลฯ และก็แปลกอีกนัน่แหละท่ีทุก ๆ คร้ังท่ีผูช้ายลมื ในส่ิงท่ีควรจ ำ จะ
กระตุน้ใหผู้ห้ญิงมีความสามารถพิเศษในการจ ำ ในส่ิงท่ีควรลมื 

ผลก็คือ ทั้ง 2 ตอ้งจดจ ำเหตุการณ์วนันั้นไวอ้ยา่งไม่มีวนัลมื (อยา่งนอ้ยก็ชัว่ระยะเวลาหน่ึง
ส าหรับผูช้าย) 

3. ขีเ้กยีจ คือไม่อยากท า (งาน) ก็อีกนัน่แหละ ผูช้ายเราแมจ้ะขยนัขนัแขง็ปานใดในท่ีท างาน 
หรือท่ีใด ๆ ในโลกก็ตาม แต่พอกลบัถึงบา้น อาการโรคข้ีเกียจก็ก าเริบทนัที และภรรยาส่วนใหญ่จะเป็น
ภูมิแพก้บัโรคชนิดน้ีของสามี อาทิเช่น คุณสามีกลบับา้นแลว้ถอดเส้ือออก แทนท่ีจะเอาไปแขวน หรือ
ใส่ตะกร้าใหเ้รียบร้อย ก็จะวางแหมะตรงท่ีนัง่อยูน่ัน่แหละ หรือไม่ก็เอนกายเปิดทีว ี ข้ีเกียจแมแ้ต่จะลุก
เอาของไปทิ้งลงในถงัขยะ แต่ใชว้ธีิปาลงถงัขยะซ่ึงก็ลงบา้งไม่ลงบา้ง หรือข้ีเกียจลุกไปนัง่กินขา้วท่ีโตะ๊
อาหารกบัภรรยาและลูก 

บางทีภรรยาเชิญไปเดินเล่น (ช๊อบป้ิง) ฝ่ายชายก็จะแสดงอาการของโรค “ขีเ้กยีจ” น้ีออกมา
อยา่งเด่นชดั โดยการพยายามชกัแม่น ้าทั้ง 5 ทั้ง 6 มาอา้งเพื่อจะไม่ไปกบัภรรยา ผลก็คือภรรยาอาจเกิด
โรคข้ีเกียจน้ีบา้ง ท าใหข้ี้เกียจท าอาหาร, ข้ีเกียจซกัเส้ือผา้, ข้ีเกียจปูท่ีนอน, ข้ีเกียจเล้ียงลูก และข้ีเกียจท า
อีกหลาย ๆ อยา่งท่ีฝ่ายสามีอยากใหข้ยนั ผลคืออะไรนะหรือ เร่ืองข้ีหมูราข้ีหมาแหง้ก็ตามมา 

สุดท้ำย 
ถา้หญิงชายคู่ใดทน “ขี”้ ชนิดใดของอีกฝ่ายไม่ได ้ แลว้ไม่ไดมี้ความพยายามในการร่วมมือกนั

รีบเก็บกวาดให้เรียบร้อยโดยเร็วทั้ง 2 หรือทั้งครอบครัว บา้นท่ีเคยเป็น “สวรรค์วมิำน” ของเราก าลงั
กลายเป็น “สวรรค์ของมำร” ไปเสียแลว้ นัน่คือ มารเขา้ครอบครอง หรือเช็คอินสบายอุราไปแลว้ 

ส่วนคนท่ีเคยอยูอ่ยา่งสุขอุรากลบัรู้สึกร้อนอุรา ขอยา้ยขา้วของออกไปนอกบา้นเพื่อจะสุขกวา่น้ี 
ผลก็คือ “บ้ำนแตก” 
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ดงันั้นเพื่อป้องกนัมิใหชี้วติสมรสของครอบครัวใดในคริสตจกัรตอ้งพงัพินาศลง ใหเ้รามา
รณรงคจ์  ากดั “ขี”้ ต่าง ๆ ท่ีกล่าวใหห้มดส้ินไปโดยเร็ว 

ใหเ้ราช่วยกนั ฟ้ืนฟู ชีวิตครอบครัวของเราก่อน แลว้ช่วยกนัฟูมฟัก ชีวติครอบครัวของพี่นอ้ง
ในคริสตจกัร 

เพื่อชีวติสมรสของเราทุกคนจะไม่ส าลกั (ข้ี) แต่สมรสและสมรักในท่ีสุด 
เห็นดว้ยไหมครับ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 9 มีนาคม – เมษายน 1994, หนา้ 22-23, 53. 


