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ข้อคดิชีวติครอบครัว 
อจ.ธงชัย ประดบัชนานุรัตน์ 

ผมแต่งงานมาแลว้ 19 ปี ยอมรับวา่ชีวติครอบครัวไม่ใช่เร่ืองง่าย ! 
5 ปีแรกของชีวิตสมรสผมและภรรยาต่างตอ้งอึดอดัและส าลกัจนหายใจแทบไม่ออก! กข็องมนั

ไม่เคยน่ีครับ เลยไม่รู้จะด าเนินชีวติครอบครัวใหมี้ความสุขไดอ้ยา่งไร? 
ทั้ง ๆ ท่ีฟังมาก็มาก ดูมาก็เยอะ อ่านมาก็ไม่นอ้ย แต่พอเขา้สู่สนามรัก – สนามรบจริง ๆ เขา้ก็

เกือบเอาตวัไม่รอด ไหน ๆ กผ็า่นมา 19 ปีของการแต่งงานแลว้ ผมอดมิไดท่ี้จะตอ้งขอบพระคุณพระเจา้
ท่ีทรงน าและทรงช่วยเหลือเก้ือกลูครอบครัวของผมมาตลอด แมจ้ะล าบากบา้ง แต่ก็สนุกดีครับ! 

วนัน้ีผมมีขอ้คิด 7 ประการในการด ารงชีวติครอบครัวมาฝาก เช่ือวา่ใครน าไปปฏิบติัตามน่าจะมี
ความสุขในชีวติมากข้ึนกวา่เดิม 

อยา่งนอ้ยผมก็ลองมาแลว้ 10 กวา่ปีน้ี ซ่ึงก็ไดผ้ลดีจริง ๆ ครับ ! 
ผมขอเรียกค าแนะน าน้ีวา่ “7 ส่ิงสร้างเสริมชีวติครอบครัว” (ซ่ึงสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บั

คริสตจกัร และอาชีพการงานได)้ ผมจะขออนุญาตใชต้วัอกัษร “ส” เป็นค าสรุปของแต่ละค าแนะน า (คิด
วา่ใหเ้กียรติแก่ปีเสือ หน่อยก็แลว้กนันะครับ) 

 I ส. แรก คอื “สนใจ” 

ถา้ครอบครัวใดตอ้งการมีความมัง่คงในชีวติครอบครัวตอ้งมี ส.แรกน้ี นั้นคือ ความสนใจ! ส่วน
ครอบครัวของเราตอ้งสนใจอะไรบา้งนะหรือ? ก็คงตอ้ง... 

1. สนใจพระวจนะของพระเจา้ – พระธรรมสุภาษิตบอกวา่ ใครสนใจพระวจนะก็จะพบของดี1 
2. สนใจค าตกัเตือน – พระธรรมสุภาษิตเช่นกนับอกวา่ใครสนใจค าตกัเตือนก็จะไดรั้บเกียรติ2 
3. สนใจในคู่ครองหรือสมาชิกในครอบครัว – พระธรรม 1 เปโตร ก็สกิดเตือนให้สามีสนใจ

และเขา้ใจในตวัภรรยา เพื่อวา่ค าอธิษฐานของพวกเขาจะไม่มีอุปสรรคขดัขวาง 3 

II ส. ทีส่องคอื “สนับสนุน” 

ถา้คนในครอบครัวใดสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัรับรองไดเ้ลยวา่จะไม่มีอุปสรรคใดสามารถขวาง
กั้น หรือท าลายความสุขในครอบครัวนั้นได ้

แต่เราจะสามารถสนบัสนุนกนัและกนัไดอ้ยา่งไร? 
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1. สนบัสนุนกนัดว้ยค าพดู 
ลองถามตวัเองวา่... คุณพดูใหก้ าลงัใจ ภรรยา (หรือสามี), ลูกหรือพอ่แม่ของคุณคร้ังสุดทา้ย

เม่ือไร? เร่ืองอะไร? มีค ากล่าววา่ “A little encouragement can spark great endeavors” 
(การหนุนใจเล็ก ๆ นอ้ย ๆ อาจจุดประกายให้เกิดความบากบัน่ท่ียิง่ใหญ่) 
ผมเห็นดว้ยกบัค ากล่าวท่ีวา่... “พระเจา้ทรงสร้างชายและหญิงใหแ้บ่งปัน (สนบัสนุน) ซ่ึงกนั

และกนัมากกวา่พระประสงคจ์ะใหแ้ข่งขนักนั! (God create man and woman to complement each 
other, not to compete with each other) 

ดงันั้น ถา้พดูดี ค  าพดูของคุณอาจเป็นแรงบนัดาลใจท่ียิง่ใหญ่ต่อคนในครอบครัวของคุณ!  
2. สนบัสนุนกนัดว้ยการกระท า 
คุณท าอะไรบา้งในสัปดาห์น้ี ท่ีเพิ่มก าลงัใหแ้ก่คนในครอบครัวของคุณ? 
-คุณใหข้อง (ขวญั) อะไรแก่เขา/เธอ บา้ง? 
-คุณท าอาหาร หรือพาเขา/เธอ ออกไปรับประทานอาหารนอกบา้นบา้งไหม? 
-คุณช่วยงานหรือท ากิจธุระอะไรใหเ้ขา/เธอ บา้งไหม? 
-คุณรับผิดชอบส่ิงท่ีเป็นหนา้ท่ีของคุณ อยา่งดีท่ีสุดแลว้หรือไม่? 
-คุณขออธิษฐานเผื่อเขาเธอ หรืออธิษฐานกบัเขา/เธอบา้งหรือไม่? ฯลฯ 

III ส. ทีส่ามคอื “สนิท-สนม” 

น่าแปลกท่ีบางคู่แต่งงานกนั แต่ก็คลา้ย ๆ กบัคนแปลกหนา้ท่ีมาร่วมห้องร่วมเตียงกนักล่าวคือ
ไม่ค่อยมีความสนิมสนมกนัเลย! แต่ยิง่หนกัหนาสาหสักวา่นั้นข้ึนไปอีก เม่ือพบวา่ทั้ง 2 คน ไม่มีความ
สนิทสนมกบัพระเจา้ดว้ย! ถา้สถานการณ์ในครอบครัวของคุณเป็นอยา่งน้ีตอ้งถือวา่ อนัตราย ส่ิงท่ีตอ้ง
กระท าดว้ย ก็คือตอ้งรีบสร้างความ 

1. สนิทสนมกบัพระเจา้ทั้ง 
ก. โดยส่วนตวั 
ข. โดยครอบครัว 
จงระวงัอยา่ใหมี้ส่ิงใดหรือบุคคลใดเขา้มาแทรก และบัน่ทอนความเช่ือวางใจของคุณ หรือ

ครอบครัวของคุณท่ีมีต่อพระเป็นเจา้ 
2. สนิทสนมกบัคู่ครองและสมาชิกในครอบครัว 
- คุณอ่านพระคมัภีร์ดว้ยกนัเป็นปกติหรือไม่? 
- คุณอธิษฐานดว้ยกนัหรือเปล่า? 
- คุณเท่ียวดว้ยกนัหรือสนุกดว้ยกนัหรือไม่? 
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- คุณรับใชพ้ระเจา้ร่วมกนับา้งหรือไม่? 
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีกล่าวขา้งตน้น้ี คือภูมิคุม้กนัท่ีดีของชีวติครอบครัวของคุณ! 
ดงันั้น วนัน้ีขอใหส้มาชิกครอบครัวของคุณ เดินใกลชิ้ดพระเจา้ชนิดท่ีไม่มีช่องวา่งใหม้ารมา

เบียดหรือแทรกไดเ้ลย จะดีไหมครับ? 

IV ส. ตัวทีส่ี่ คอื “สอน” 

ปกติหนา้ท่ีในการสอนเป็นหนา้ท่ีของหวัหนา้ครอบครัวโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูเ้ป็นพอ่แต่
บ่อยคร้ัง แม่ เป็นผูก้ระท าหนา้ท่ีน้ีมากกวา่ เพราะพอ่ไม่มีเวลาหรือพ่อบางคนไม่ใส่ใจเอาเลยก็มี! 

อยา่งไรก็ตามส าหรับสามีและภรรยา ต่างฝ่ายต่างก็อาจมีส่ิงดี ๆ แนะน าหรือสอนกนัก็ได ้
(เพียงแต่ในสังคมเอเซียท่าทีของผูห้ญิงในการสอนผูช้ายถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งระมดัระวงั และ
แสดงออกอยา่งเหมาะสมโดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ้งใหถู้กกาลเทศะ) 

ค าถามคือ เราควรจะสอนอะไรแก่กนัและกนั? พดูสั้น ๆ ก็คือ 
1. สอนใหรั้กพระเจา้ 
2.สอนใหรั้กซ่ึงกนัและกนั 
3. สอนใหรั้กคนอ่ืน ๆ 
4.สอนใหรั้กคริสตจกัร 
5. สอนใหรั้กครอบครัว 
การสอน เป็นส่ิงท่ีตอ้งกระท าต่อเน่ือง และคนสอนจะตอ้งอดทนและแสดงออกมาใหเ้ห็นเป็น

ตวัอยา่งก่อน เพราะการกระท าท่ีเห็นเด่นชดั มีพลงัหรืออานุภาพยิง่ใหญ่กวา่ค าพดูใด ๆ 
แมแ้ต่ท่านเปโตร ยงัยอมรับวา่.... 
“.....แมส้ามีบางคนจะไม่เช่ือฟังพระวจนะของพระเจา้ แต่ความประพฤติของภรรยาก็อาจจะจูง

ใจ เขาไดโ้ดยไม่ตอ้งพดูเลยสักค าเดียว คือเม่ือเขาไดเ้ห็นการประพฤติท่ีนอบนอ้ม และดีงามของท่าน
ทั้งหลายผูเ้ป็นภรรยา”4 

V ส. ตัวทีห้่าคอื “สัตย์-ซ่ือ” 

ส่ิงท่ีสมาชิกทุกคนในครอบครัวจะตอ้งยดึมั่น ตลอดเวลาก็คือ ความสัตยซ่ื์อท่ีมีต่อกนั แต่ส่ิงท่ี
น่ากลวัก็คือ “คนทุกคนเป็นคนสัตย์ซ่ือ จนกระทัง่เขาเจอกบัการทดลองทีย่ัว่ยวนเกินกว่าทีจ่ะทนได้” 
(All men are honest until they are faced with a situation tempting enough to make them dishonest) 

ดว้ยเหตุน้ีเอง เราจึงจ าเป็นตอ้งสะกิดใจตวัเองหรือกนัและกนัใหส้ัตยซ่ื์ออยูเ่สมอ ทั้ง 
1. สัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ 
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2. สัตยซ่ื์อต่อคริสตจกัร 
3. สัตยซ่ื์อต่อครอบครัว 
ก็คงเหมือนกบัท่ีมีผูก้ล่าวไวว้า่ “เม่ือใดก็ตามท่ีความสัตยซ่ื์อเป็นส่ิงท่ียากท่ีจะกระท า เม่ือนั้น

ความสัตยซ่ื์อยิง่เป็นส่ิงท่ีจะเป็นตอ้งกระท าใหม้ากข้ึน” 
สมาชิกในครอบครัวท่ีปล่อยใจปล่อยกายไปจนเกิดความไม่สัตยซ่ื์อเกิดข้ึน คน ๆ นั้นก าลงัให้

ตวัเองและครอบครัวตอ้งพินาศ ชนิดท่ีจะเยยีวยารักษาได ้
ดงันั้นอยา่ประมาท! อยา่เล่นกบัไฟ! 

VI ส. ตัวทีห่ก คอื “ส่ือสาร” 

ผมพบวา่ปัญหาในครอบครัวมากกวา่ 90% เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการส่ือสาร 
บางครอบครัวไม่มีการส่ือสาร 
บางครอบครัวส่ือสารนอ้ยเกิดไป 
แต่ครอบครัวส่วนใหญ่ส่ือสารไม่เป็น 
ผมเองแต่งงานมาก็ 19 ปี แลว้ยงัคงหนีไม่พน้วงัวนของปัญหาในเร่ืองน้ี! ไม่ทราบเหมือนกนัวา่ 

มีสักก่ีรายท่ีรอดพน้จากปัญหาน้ี? ผมขอถามคุณหน่อยวา่ .... 
- คุณส่ือสารน ้าพระทยัของพระเจา้แก่กนัและกนัคร้ังสุดทา้ยเม่ือใด? 
- คุณส่ือสารความรู้สึกท่ีแมจ้ริงของคุณแก่คู่สมรสของคุณอยูเ่สมอ ๆ หรือไม่? อยา่งไร? 
- คุณบอกเขาหรือเธอตรง ๆ หรือไม่วา่ คุณชอบหรือไม่ชอบอะไรท่ีเขาหรือเธอก าลงักระท าอยู่

หรือวา่ส่วนใหญ่คุณเล่นเกมทายใจกนัอยู ่ผมกลา้พดูเลยวา่ ถา้คุณยงัเล่นเกมนั้นอยู ่คุณมีปัญหาแน่ 
- ถา้คุณส่ือสารกบัคู่สมรสของคุณ คุณส่ือสารกบัเขาหรือเธอดว้ยท่าทีอยา่งไร ท่ีไหนและ

เม่ือไร? (คุณคิดวา่ถูกกาลเทศะหรือไม่?) 
- และถา้เขาหรือเธอกระท าส่ิงใดท่ีไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมควรต่อคุณ คุณเคยส่ือสารตรง ๆ กบั

เขา/เธอ หรือไม่วา่คุณไม่ชอบส่ิงเหล่านั้น แต่คุณให้อภยัเขา/เธอแลว้? และคุณใหอ้ภยัจริง ๆ หรือไม่? 
ปากของคุณพดูอยา่งแต่ท่าทางของคุณเป็นอีกอยา่งหรือไม่? 

แต่ถา้คุณยงัไม่ทราบวา่จะส่ือสารอยา่งไรต่ออีก คุณควรจะปรึกษาศิษยาภิบาลของคุณหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองน้ี อยา่ปล่อยทิ้งไวใ้นสภาพคาราคาซงัต่อไปอยา่งเด็ดขาดเพราะวา่ราคาค่าเสียหายใน
อนาคตอาจสูงมากชนิดขนหวัลุก! 
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VII ส. ตัวทีเ่จด็คอื “สรรเสริญ” 

ส่ิงน้ีคลา้ย ๆ กนั ส. ตวัท่ีสอง สนบัสนุน” เพราะวา่เป็นการใหก้ าลงัใจแก่คู่ครองของเราแต่การ
สรรเสริญน้ีไปกวา้งไกลมากกวา่นั้น เพราะกล่าวถึงการ 

1. สรรเสริญพระเจา้ คือครอบครัวของเราตอ้งมีเป้าหมายท่ีจะสรรเสริญพระเจา้ดว้ยค าพดูการ
กระท าของเรา และท าใหค้นอ่ืน ๆ สรรเสริญพระเจา้เพราะการกระท านั้น ๆ ดว้ย ท่ีส าคญัก็คือ อยา่ลืม
กระท าตามเป้าหมายนั้นอยา่งจริงจงั! 

2. สรรเสริญกนัและกนันัน่คือ เราควรจะหาโอกาสในการสรรเสริญหรือชมคู่สมรส (หรือ
สมาชิกในครอบครัวของเรา) ในส่ิงท่ีเขาเป็น หรือส่ิงท่ีเขา กระท าอยูเ่สมอ ๆ! เพราะใคร ๆ ก็ชอบค าชม
ทั้งนั้นแหละครับ แมว้า่ปากของเขาจะบอกวา่ “ไม่เอา” ระมดัระวงัก็คือ อยา่ใหเ้ราเป็นคนสรรเสริญตวั
ของเราเองเด็ดขาด! 

ผูเ้ขียนพระธรรมสุภาษิตก็เตือนไวว้า่ “จงใหค้นอ่ืนสรรเสริญเจา้ และไม่ใช่ปากของเจา้เอง”5 
มาถึงตอนทา้ยน้ีผมคงจะตอ้งขอทิ้งค าถามไวใ้หคุ้ณผูอ่้านพิจารณาต่อไปวา่ ส่ิงท่ีคุณก าลงั

กระท าอยูใ่นขณะน้ีมีลกัษณะครบถว้นทั้ง 7 ส. ขา้งตน้หรือไม่? หรือมีส่ิงใดบา้งท่ียงัขาดตกบกพร่อง
หรือมีลกัษณะท่ีดีอะไรอ่ืนมากกวา่ท่ีไดก้ล่าวถึงไปแลว้ท่ีคุณก าลงักระท าอยู?่ ก็ขอให้คุณกระท าใหดี้ยิง่ 
ๆ ข้ึนไปเพราะอยา่งท่ีรู้ ๆ กนัแลว้วา่มีชีวติครอบครัวเป็นเหมือนการผจญภยัท่ีไม่มีทางคาดเดาถึงส่ิงท่ี
จะตอ้งเผชิญในภายภาคหนา้ไดเ้ลย 

การเตรียมตวัใหพ้ร้อมท่ีจะรับมือสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด จึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งคิดไวก่้อนตั้งแต่
เน่ิน ๆ  

ผมขอเอาใจช่วยคุณผูอ่้านทุก ๆ ท่าน ในการผจญภยัท่ีน่าต่ืนเตน้น้ี แต่หวงัวา่ คุณคงไม่ลืม “7 
ส.” ท่ีเพิ่งกล่าวถึงในตอนตน้ไปดว้ยนะครับ? 

ก่อนจากกนัผมขออนุญาตฝากขอ้พระธรรมเตือนใจจากพระธรรมสดุดี 127 ไวเ้ป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวติครอบครัวนะครับแลว้พบกนัใหม่บนเส้นทางของการผจญภยัแห่งชีวติ 

“ถา้พระเจา้มิไดท้รงสร้างบา้น บรรดาผูท่ี้สร้างก็เหน่ือยเปล่า ถา้พระเจา้มิไดท้รงเฝ้าอยูเ่หนือ
นคร คนยามต่ืนอยูก่็เหน่ือยเปล่า เป็นการเหน่ือยเปล่าท่ีท่านลุกข้ึนแต่เชา้มืด นอนดึก และกระหืด
กระหอบกินอาหาร เพราะพระองคป์ระทานแก่ผูท่ี้รักของพระองคใ์ห้หลบัสบาย น่ีแนะบุตรทั้งหลาย
เป็นมกรดจากพระเจา้ ผลิตผลของครรภเ์ป็นรางวลับุตรทั้งหลายท่ีเกิดเม่ือเขายงัหนุ่มก็เหมือนลูกธนูใน
มือนกัรบ ชายใด ๆ ท่ีมีลูกธนูเตม็แล่ง ก็เป็นสุขเขาจะไม่ตอ้งละอายเม่ือเขาสู้ศตัรูของเขาท่ีประตูเมือง”  

สวสัดีครับ! 
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ท่ีมา : เพื่อนผูน้ า, ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 34 พฤษภาคม – มิถุนายน 1998, หนา้ 14-17.  


