
 1 

“ครอบครัว 50 ปี” 
อจ.ธงชัย ประดบัชนานุรัตน์ 

คดิเฉียบ 

ยิง่ครอบครัวหยา่ร้างเพิ่มข้ึนมากเท่าไร ศิษยาภิบาลก็ยิง่จ  าเป็นตอ้งหาหนทางสอน หรือแนะน า
กลวธีิในการพยงุครอบครัวใหอ้ยูร่อด โดยเฉพาะอยา่งยิง่แก่คู่หมั้นทุกคู่ 

หลายปีก่อน เดนนิส คุ่ย ศิษยาภิบาลของคริสตจกัร เพริสท ์ คริสเตียนในเวล, ออรีกอน 
สหรัฐอเมริกา มอบหมายการบา้นพิเศษ ให้แก่ผูท่ี้มารับค าปรึกษาก่อนแต่งงาน ไปสัมภาษณ์คนท่ี
แต่งงานมาแลว้ 50 ปี 

“ผมขอใหเ้จา้สาวแต่ละคน คุยกบัผูอ้าวโุสผูเ้ป็นภรรยา และเจา้บ่าวไปสนทนากบัผูอ้าวุโสผูเ้ป็น
เจา้บ่าว” ศิษยาภิบาลคุ่ย กล่าวข้ึนพร้อมกบัใหค้  าถามต่อไปน้ี เป็นแนวทาง 

- อะไรเป็นปัจจยัท่ีท าให้ชีวิตสมรสของท่านอยูร่อดมาไดย้าวนานปานน้ี? 
- ท่านไดท้  าอะไรบา้ง เป็นส่วนตวั (ฝ่ายของท่าน) ท่ีช่วยท าใหชี้วติสมรสอยูย่ดืมาได ้
- ท่านจดัการกบัปัญหายุง่ยากในชีวติแต่งงานของท่านอยา่งไรบา้ง? 
- ท่านไดท้  าอะไรบา้ง เม่ือชีวิตสมรสเร่ิมยากล าบากมากข้ึนเร่ือย ๆ? 
- เม่ือท่านมองยอ้นหลงั    ไปใน 50 ปีท่ีผา่นมา เวลาใดเป็นเวลาท่ียากล าบากท่ีสุด? 
-มีค  าแนะน าอะไร ท่ีท่านสามารถใหก้บัคนอยา่ง ผม/หนูได?้ 
“แทบทุก ๆ คู่หนุ่มสาวจะรู้สึกกลวัจนแทบตาย เม่ือไดรั้บมอบหมายใหไ้ปสัมภาษณ์ดงัท่ีกล่าว

มา” ...ศิษยาภิบาลคุ่ย กล่าวข้ึน 
“พวกเขาไม่เคยไปสัมภาษณ์ใครเช่นนั้นมาก่อน แต่เม่ือพวกเขากลบัมาลว้นแต่ต่ืนเตน้เป็นอยา่ง

ยิง่ เพราะส าหรับพวกเขาจ านวนไม่นอ้ย น่ีนบัเป็นคร้ังแรกท่ีพวกเขาไดศึ้กษาแบบแผนท่ีดีของการ
สมรส... 

“พวกเขาจบลงท่ีค าถามมากมายเก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัโดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ือง 
เงิน 

พวกผูอ้าวโุสเหล่าน้ี มีค  าแนะน าดี ๆ ท่ีจะกล่าวถึงในหวัขอ้น้ี พวกผูม้ารับค าปรึกษาหลายคน
ถึงกบักลบัไปเยีย่มผูอ้าวโุสเหล่านั้นอีกคร้ังเป็นส่วนตวั เป็นคร้ังท่ีสองก็มี” 
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ศิษยาภิบาลคุ่ย ยนืกรานในเร่ืองคุณสมบติัของผูใ้หค้  าปรึกษาวา่ ตอ้งเป็นผูท่ี้แต่งงานมาแลว้ 50 
ปี หรือมากกวา่ แมว้า่ส่ิงน้ีจะหมายถึงการตอ้งส่งแต่ละคู่รักใหไ้ปยงัต าบลอ่ืนขา้งเคียงก็ตาม...ค  าปรึกษา
อาจจะมาจากผูอ้าวุโสท่ีเป็นภรรยา และผูอ้าวุโสท่ีเป็นสามีโดยท่ีทั้ง 2 ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นสามีหรือภรรยา
กนั แต่ทั้ง 2 ตอ้งยงัคงแต่งงานอยู ่และดูเหมือนวา่พวกเขาสนุกสนานกบัการสัมภาษณ์กนัอยา่งละเอียดถ่ี
ถว้น 

“บางคนถึงกบัโทรมาขอบคุณผมส าหรับโอกาสเหล่านั้น” ศิษยาภิบาลคุ่ย กล่าวข้ึน 
“ผมไดพ้บวา่ คู่หนุ่มสาวหลายคู่ท่ีพยายามแสวงหาค าตอบ มกัจบลงท่ีการสนทนากบัคู่หนุ่ม

สาวอ่ืนท่ีเหมือนกบัพวกเขา ซ่ึงก็นบัวา่เป็นเร่ืองท่ีดี (กวา่เดิม)!”  
(Learning from the Pros, Fresh Ideas for Discipleship & Nurture, Word Books< WACO, 

1984 pp. 134-135) 

คดิซ ้า 

ส่ิงท่ีศิษยาภิบาลเดนนิส กระท านบัวา่เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ เป็นความจริงท่ีวา่ใครจะรู้เร่ืองชีวิต
แต่งงานไดดี้ เท่ากบัคนท่ีไดผ้า่นชีวติสมรสมาแลว้ถึง 50 ปี ไม่วา่ทั้งคู่จะท าถูก หรือท าผดิตลอดเวลา
ดงักล่าว แต่ประสบการณ์ 50 ปีนั้น นบัวา่เป็นครูท่ีดีท่ีสุด ดงันั้นค าแนะน าของคนเหล่าน้ีจึงคู่ควรท่ีจะรับ
ฟัง! 

อยา่งไรก็ตาม ในวงการคริสเตียนไทย ดูจะหาคู่คริสเตียนท่ีแต่งงานกนัมาแลว้ 50 ปี ท่ีพร้อมจะ
ใหส้ัมภาษณ์คงจะไม่มีมากนกั หรือคงจะหายากพอดู 

ส าหรับคริสตจกัรไทย อาจจะตอ้งขอลดเง่ือนไขของศิษยาภิบาลเดนนิส คุ่ย ลงเหลือ 20-30 ปี ก็
น่าจะพอแลว้ หรือคุณคิดวา่ไง? 

ใช่! คู่ท่ีแต่งงานกนัมา 20-30 ปี แลว้หยา่ก็มีไม่นอ้ย ส่วนท่ีหยา่หลงัจากแต่งงานกนัมา 50 ปี ไม่
ค่อยมี 

ดงันั้น คู่ 50 ปี ยอ่มมัน่คงกวา่คู่ 20-30 ปีแน่นอน 
อยา่งไรก็ตามเม่ือหาคู่ 50 ปี ไม่ค่อยมี ก็ขอให้เราลองเอาแนวคิดของอาจารยเ์ดนนิส คุ่ย มา

ดดัแปลงใชโ้ดยลดขอ้เรียกร้องใหน้อ้ยลงอีกสักนิดก็คงจะดี 
หวงัวา่คริสตจกัรของคุณ จะลองเปิดหลกัสูตรการใหค้  าปรึกษาก่อนแต่งงานแก่คู่บ่าวสาว

ทั้งหลาย โดยท าตามแนวทางของอาจารยคุ์่ย เบ้ืองตน้ 
ผมเช่ือวา่ค าแนะน าต่าง ๆ ท่ีคู่สมรสเหล่าน้ีจะไดรั้บ จะเป็นประโยชน์อยา่งมหาศาลต่อชีวติ

ครอบครัวของพวกเขา...และผมก็ยงัเช่ืออีกวา่ ลกัษณะส าคญัของครอบครัวคริสเตียนท่ีผูอ้าวโุสเหล่าน้ี
จะใหเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวติคู่ท่ีมีสุข น่าจะมีส่วนประกอบส าคญั ๆ ดงัต่อไปน้ีเป็นส าคญั ซ่ึงผม
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จะขออนุญาตเล่นตวัอกัษร ท่ีผมนัง่คิดไตร่ตรองข้ึนมาเอง โดยใชค้  าภาษาองักฤษน าหนา้ส่วนประกอบ
แต่ละอยา่งและเม่ือเอาตวัอกัษรแรกของแต่ละค ามาเรียงกนัจะไดเ้ป็นค าภาษาองักฤษวา่ “FAMILY” (ท่ี
แปลวา่ “ครอบครัว”) ซ่ึงมีสาระดงัต่อไปน้ี 

F-FAITH = “ความเช่ือร่วมกนั” 

ถา้คู่สมรสใดคิดจะอยูร่่วมกนัไดย้าวนานถึง 50 ปีอยา่งมีความสุข โดยมีความเช่ือ (ทางศาสนา) 
ต่างกนั คงจะเป็นการฝันท่ียากท่ีจะเป็นจริง นอกจากวา่ทั้ง 2 คน ไม่ไดจ้ริงจงั หรือใส่ใจในส่ิงท่ีตน
เช่ือถือเลย 

อยา่งไรก็ดี ค  าเตือนเร่ือง “อย่าเทยีมแอกกบัคนทีไ่ม่เช่ือ” (2 โครินธ์ 6:14) ยงัคงสร้างความอึด
อดัใหก้บัหนุ่มสาวจ านวนไม่นอ้ย 

แต่ถา้คิดจะท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้ คุณจะไม่ฟัง หรือส่งเสริมผูอ่ื้นใหไ้ม่ฟังพระวจนะ
ของพระเจา้ในเร่ืองดงักล่าว ก็คงจะไม่ใช่ส่ิงท่ีฉลาดนกั 

จริงไหม? 

ดงันั้น ส่วนประกอบส าคญัประการแรกของครอบครัวท่ีเป็นสุขแบบยาวนานคือ การมีความ
เช่ือร่วมกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความเช่ือในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้! 

A-ACCEPTANCE = “การยอมรับซ่ึงกนัและกนั” 

เช่นเดียวกนั ถา้คิดจะอยูร่่วมกนัยาวนานมาถึง 30-50 ปี โดยไม่ยอมรับซ่ึงกนัและกนั หรือ
ยอมรับตวัเองแลว้จะมีความสุขไดอ้ยา่งไร? 

การยอมรับซ่ึงกนัและกนัอยา่งไม่มีเง่ือนไข จะท าใหแ้ต่ละฝ่ายกลา้เปิดอกเปิดใจ และ เปิด
ความคิด ท่ีอยูลึ่ก ๆ แก่กนัและกนั โดยเปิดเผย โดยไม่ตอ้งกลวัจะถูกอีกฝ่ายปฏิเสธ! 

และน่ีคือ ส่วนประกอบอีกขอ้หน่ึงของการอยูกิ่นดว้ยกนัอยา่งมีความสุข และยาวนาน 

M-MUTUAL UNDERSTANDING = “ความเข้าใจซ่ึงกนัและกนั” 

อาจารยเ์ปาโลเห็นวา่ส่ิงน้ีเป็นส่ิงส าคญัส าหรับความสัมพนัธ์ระหวา่งสามี และภรรยา นัน่คือ 
การอยูร่่วมกนัดว้ยความเขา้ใจในกนัและกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่สามีท่ีมกัจะไม่ค่อยเขา้ใจภรรยา 

จึงกล่าวแนะน าไวว้า่... “ท่านทั้งหลายที่เป็นสามีกเ็ช่นกัน จงอยู่กนิกบัภรรยาด้วยความเข้าใจใน
เธอ จงให้เกียรติแก่ภรรยา เพราะเป็นเพศทีอ่่อนแอกว่า เพราะท่านทั้งสองได้รับชีวติอนัเป็นพระคุณเป็น
มรดก เพือ่ว่าค าอธิษฐานของท่านจะไม่มีอุปสรรคขัดขวาง” (1 เปโตร 3:7) 
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กล่าวคือ สามีมกัขาดความไวต่อความรู้สึก จึงมกัจะขาดความเห็นอกเห็นใจภรรยา ไม่ค่อย
ยอมรับฟังความคิดเห็นของเธอ เพิกเฉยต่อปัญหา และภาระท่ีเธอแบกอยู ่ หรือความตอ้งการท่ีเธอ
ปรารถนา 

บางทีไม่เพียงแต่ไม่ปกป้องเธอแต่ยงัซ ้ าเติม หรือปล่อยให้คนอ่ืน (รวมทั้งลูก ๆ) ปฏิบติัต่อเธอ
อยา่งปราศจากความนบัถือ ถา้เป็นอยา่งน้ี อยา่พดูถึงการอยูด่ว้ยกนั 50 ปีเลย ผมวา่ 5 ปีก็ไปไม่รอดแลว้ 
จริงไหม? 

ดงันั้น นบัแต่วนัน้ีขอให้การเปล่ียนแปลงท่ีดีเกิดข้ึนท่ีตวัของเราก่อน      า    ว จา    
      า า       น   ฝ่ายหน่ึง ซ่ึงจะยิง่ก่อใหเ้กิดความไม่เขา้ใจเพิ่มข้ึน แต่ให้เราพยายามฟังและรู้จกั
การ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” ใหเ้ขา้ใจวา่ภรรยา หรือสามีของเราเขาอาจจะไม่สามารถท า หรือเป็นอยา่งท่ี
เราคาดหวงัได ้100% และบางคร้ังก็อาจผิดพลาดท าใหเ้ราห  ด   ดใจไดซ่ึ้งถือเป็นเร่ืองค่อนขา้งจะปกติ 

การท่ีเราพยายามจะแก้ไขเขาน้ันก็ดีอยู ่แต่การท่ีเราจะหนุนใจเขา จะดีกวา่อยา่งแน่นอน 
การเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัน้ี จึงเป็นส่วนประกอบของชีวติสมรสท่ีย ัง่ยนืประการท่ีสาม... 

I-INTERPERSONAL 

COMMUNICATION = “การส่ือสารระหว่างกนั” 

นอร์แมน ไรท ์ผูเ้ขียน หนงัสือ “COMMUNICATION: Key to your Marriage” หรือท่ีแปลเป็น
ภาษาไทยวา่ “ส่ือสารประสานใจ” ได ้  หลกัปฏิบติั 10 ประการท่ีจะช่วยใหคู้่สมรสเห็นคุณค่าของกนั
และกนัมากข้ึน 

1. สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการส่ือสาร 
2. พยายามเขา้ใจเขา ไม่ใช่ใหเ้ขาเขา้ใจเรา 
3. อยา่เหมาเอาเองวา่คุณเขา้ใจควรถามก่อน 
4. ฟังใหดี้ ๆ ก่อน อยา่เพิ่งขดัจงัหวะ 
5. อยา่จูจ้ี้ ข้ีบ่น 
6. อยา่ด่วนสรุปความ 
7. คิดไม่ตรงกนัได ้แต่หยามกนัไม่ได ้
8. พึงหวงัในส่ิงท่ีเป็นไปได ้อยา่มวัคิดถึงแต่อดีต 
9. อยา่ป้ันแต่งคู่สมรสตามแบบฉบบัของคุณ 
10. จงอธิษฐานเผือ่กนัและกนั 
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คิดวา่ ถา้ครอบครัวของผูใ้ด มีการส่ือสารกนัแบบน้ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัประการท่ีส่ีใน
ครอบครัว อีก 50 ปีต่อไป ก็คงยงัพดูกนัรู้เร่ืองอยู ่

L – LOVE = “ความรัก” 

เร่ืองน้ีแทบไม่ตอ้งพดูถึงเลย ถา้คนเราไม่ไดแ้ต่งงานเพราะความรักกนัหรือแต่งงานแลว้ยงัไม่
รักกนั ก็บอกไดค้  าเดียววา่ “ส้ินหวงั” 

อาจารยเ์ปาโล ก็ย  ้าแลว้ย  ้าอีกในพระธรรมเอเฟซสัใหส้ามี รัก ภรรยาของตน (5: 25, 28, 23) 
และตอ้งรักเหมือนพระคริสตท์รงรักคริสตจกัรดว้ย 

รักแบบใด? รักแบบยอมสละตวัพระองคเ์องใหค้ริสตจกัร ถา้ครอบครัวใด สามีเห็นแก่ตวั จะ
เรียกร้องแต่ให้ภรรยายอมเสียสละตวัแก  ตน โดยท่ีตวัเองไม่เคยคิดแมแ้ต่ยอมสละตวัเพื่อขา้งตน้ คือวา่
จะอยูก่บัยาวนานอยา่งมีความสุขถึง 50 ปี คงจะเป็นการฝันกลางวนัโดยแท!้ 

อยา่งไรก็ตาม เร่ือง “ความรัก” น้ี ยอ่มไม่ใช่เร่ืองท่ีคาดหวงัเฉพาะฝ่ายชาย ให้รักฝ่ายหญิง
เท่านั้น แต่ฝ่ายหญิงก็ตอ้ง “รัก” สามีดว้ยใจจริงดว้ยเหมือนกบัท่ีเรียกร้องให้ฝ่ายหญิงยอมฟังสามี ฝ่าย
สามีก็ควรจะยอมฟังภรรยาดว้ยเช่นกนั! (            เอเฟซสั 5:21) 

ถา้คุณอยากจะรู้วา่ ในครอบครัวมีความรักกนัหรือไม่? ก็ลองถามตวัเองดว้ยค าถาม  าย ๆ ดงัน้ี 
1. เวลาน้ีฉนัอดทนนาน และอดทนทุกอยา่งต่อคู่ครอง หรือสมาชิกในบา้นของฉนัหรือไม่? 
2. ฉนัก าลงักระท าส่ิงท่ีมีคุณประโยชน์อะไรดว้ยใจเมตตากรุณาใหแ้ก่ใครในครอบครัวของฉนั

บา้ง? 
3. ฉนัอิจฉาภรรยา/สามี/ลูกของฉนัหรือไม่? 
4. ฉนัก าลงัหยิง่ผยอง อวดตวัข่มใครในบา้นบา้งหรือไม่? 
5. ฉนัก าลงัพดูจา หรือประพฤติหยาบคายอะไรต่อสมาชิกในครอบครัวของฉนัหรือไม่? 
6. ฉนัก าลงัคิดเห็นแก่ตวัฝ่ายเดียวในเร่ืองอะไรบา้ง? 
7. ฉนัเป็นคนช่างฉุนเฉียว และชอบจดจ าความผดิของสมาชิกในครอบครัวหรือไม่ 
8. ฉนัปล่อยใหมี้การประพฤติผดิของคนในครอบครัว โดยไม่ยนิดียนิร้าย หรือสนบัสนุนดว้ย

ความยนิดียนิร้าย ฉนัสนบัสนุนใหค้นในครอบครัวของฉนัประพฤติในเร่ืองอะไรบา้ง? 
9. ฉนัทนความผดิของคนอ่ืนในครอบครัวไดห้รือไม่? 
10.ฉนัเช่ือในส่วนดีของสมาชิกในบา้นของฉนัอยูเ่สมอหรือไม่  

  ะ   วา  ว   น  วข   ขา     ส   ด        ? (1 โคริน   13:4-7) 
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ถา้ครอบครัวใดยดึหลกั 10 ขอ้น้ีของอาจารยเ์ปาโล อยา่วา่แต่ 50 ปีเลยต่อให้ 100 ปี ก็อยูไ่ดถ้า้
ไม่ตายเสียก่อน 

ความรักจึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัของครอบครัวคริสตชนประการท่ีหา้ 

Y – YOKE OF CHRIST = “การร่วมแบกแอกของพระคริสต์” 

ครอบครัวของคริสตชนแตกต่างกบัครอบครัวโดยทัว่ ๆ ไปก็คือ เราไม่ไดคิ้ดเพียงแต่จะอยูก่นั
ในยดื และมีความสุขเท่านั้น แต่เราเป็นครอบครัวท่ีมี พนัธกจิ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากพระเจา้ดว้ย 

ครอบครัวของเราเป็นตวัแทนหรือเอเยน่ตพ์ระคริสตใ์นโ กน้ี มีหนา้ท่ีสานต่อพนัธกิจในการ
น าข่าวดีแห่งความรอด แจง้ใหทุ้กคนทั้งในบา้นและนอกบา้นผา่นค าพดู และการกระท าท่ีดีของเรา ดุจ
เกลือ และแสงสวา่งแห่งแผน่ดินโลก ส่ิงน้ีจึงเป็น แอกท่ีสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะอยา่งยิง่สามี
ภรรยาจะตอ้งร่วมกนัแบก 

อยา่งไรก็ดี...พระเยซูคริสตท์รงยนืยนัวา่ แอก ของพระองค ์น้ันพอเหมาะ (มทัธิว 11:28-30) 
ดงันั้นอยา่ใหค้รอบครัวของเรา “สักแต่รับพระคุณ” พระเจา้ (1 โครินธ์ 6:1) แต่ใหป้ณิธานของ

เราไม่ดอ้ยกวา่ท่ีโยชูวาเคยประกาศไวล่้วงหนา้ เม่ือหลายพนัปีก่อนวา่ 
“แต่ส่วนข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะปรนนิบัติพระเจ้า” (โยชูวา 24:15) 
ดว้ยเหตุน้ี ส่วนประกอบส าคญัของครอบครัวคริสเตียน คือ... 

“F-A-M-I-L-Y” 

- ความเช่ือร่วมกนั (FAITH) 
- การยอมรับซ่ึงกนัและกนั (ACCEPTANCE) 
- ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั (MUTUAL UNDERSTANDING) 
- การส่ือสารระหวา่งกนั (INTERPERSONAL COMMUNICATION) 
- ความรักซ่ึงกนัและกนั (LOVE) 
- การร่วมแบกแอกของพระคริสตร่์วมกนั (YOKE OF CHRIST) 
ถา้ครอบครัวใดมีองคป์ระกอบเหล่าน้ีอยูค่รบ ก็คงไม่ขดัเขิน หรืออึดอดัถา้จะมีใครมาสัมภาษณ์

เรา เหมือนกบัท่ีศิษยาภิบาลเดนนิส คุ่ย ส่งคู่หมัน่หรือคู่รักท่ีก าลงัจะแต่งงาน ไปสัมภาษณ์ผูอ้าวุโสท่ี
แต่งงานมาแลว้ 50 ปี 

ต่อใหเ้ราแต่งงานกนัเพียง 5 ปี ถา้เรายงัคงยดึมัน่อยูใ่นองคป์ระกอบส าคญัของครอบครัวคริส
เตียน ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ เราก็อาจจะมีอะไรแนะน า หรือแบ่งปันแก่คู่บ่าวสาวทุกคู่ท่ีมาหาเรา เพื่อขอ
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ค าปรึกษาได ้ และบางคร้ังอาจจะใหไ้ดดี้กวา่คู่สมรสท่ีอยูก่นัมา 50 ปี แต่ไม่มีส่วนประกอบของ
ครอบครัว ดงัท่ีไดพ้รรณนาไวใ้นขา้งตน้น้ีเลยก็เป็นได!้ 

วนันี.้..ครอบครัวของคุณก าลังขาดส่วนประกอบส าคัญข้อใด? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    า   เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 13 พฤศจิกายน – ธนัวาคม 1994, หนา้ 24-27. 


