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คุณค่าชีวติและสิทธิสตรี.....ความโดดเด่นและ
เดด็เดีย่วของสตรี 

ดร.อุบลวรรณ  มชูีธน 
ในการเดินทางไปแม่ฮ่องสอนเม่ือเร็ว ๆ น้ี เราพบวา่แม่ฮ่องสอนเป็นชุมชนท่ีมีชนเผา่ปนกนัอยู่

มากมาย ไทยใหญ่ กระเหร่ียง แมว้ พม่า เราดูง่ายวา่คนใดเป็นพม่าโดยดูท่ีปากของเขา คนพม่าจะติด
หมากปากของผูช้ายจะแดงเหมือนทาปาก ต ารวจจะจบัผูช้ายพม่าท่ีลอบเขา้เมืองได ้ โดยดูท่ีปากแดง ๆ 
แต่ถา้พม่าไม่ยอมรับวา่เขาเป็นพม่า ต ารวจก็จะใหเ้ขานัง่เฉย ๆ คร่ึงวนัแลว้เอาตะกร้าหมากวางไวใ้กล ้ๆ
พอผา่นไป 6 ชัว่โมงพม่าปากแดงจะมีอาการอยากหมาก ซ่ึงเป็นอาการคลา้ยคนติดยาลงแดงและพม่า
มกัจะยอมรับสารภาพหมดทุกคน แม่ฮ่องสอนยงัเป็นเมืองท่ีน่าสนใจอีกอยา่งหน่ึงคือ ช่ือหมู่บา้น มี
หมู่บา้น “แมว้ไมโครเวฟ” หมู่บา้น “กลว้ยน ้าวา้นอ้ย” และมีหมู่บา้นซ่ึงข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ “แม่” กวา่ 160 
หมู่บา้น แม่สะเรียง แม่ต๋ืน แม่ต๊ึบ แม่ตืน แม่ทว้ย แม่นา ฯลฯ ช่ือ “แม่” ของหมู่บา้นเหล่าน้ีบอกใหรู้้วา่
แม่ฮ่องสอนเป็นดินแดงท่ีผูห้ญิงเป็นใหญ่มาแต่สมยัโบราณเพราะผูช้ายตอ้งล่าสัตว ์ ผูห้ญิงตอ้งดูแลบา้น 
เล้ียงลูก ปลูกพืชและท าไร่ใบชา ตลอดจนเล้ียงสัตย ์ ทอผา้ท าเคร่ืองนุ่งห่ม ฯลฯ ซ่ึงเป็นบทบาทของผู ้
หญิงไทยมาแต่โบราณประเทศไทยแต่โบราณใหเ้กียรติผูห้ญิงมากกวา่ประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชีย เรามีวีร
สตรีท่ีกูช้าติในยามวฤิติมากกวา่วรีบุรุษ 

แต่โลกปัจจุบนัมีความคิดแตกต่างกนัไป เก่ียวกบัสตรี เพราะอิทธิพลของโลกตะวนัตก ซ่ึงการ
ตีความของนกัศาสนศาสตร์สุดโต่งบางคน เร่ือง สถานภาพและบทบาทของสตรี และความคิดของนกั
ปรัชญาพวก “ความคิดนิยม” ซ่ึงไม่ใหค้วามส าคญัแก่อารมณ์ ความรู้สึกของสตรีนานหลายร้อยปี 
ประเทศไทยจึงเอนเอียงไปตามโลกตะวนัตกดว้ยสังคมไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบนัจึงเขา้ใจเอาง่าย ๆ วา่ 
ผูห้ญิงตอ้งดูแลบา้น ท าอาหาร เล้ียงลูก ท างานนอกบา้น ท าใหส้ามีมีความสุข และญาติของสามีมี
ความสุขจนนกัการเมืองบางท่านขอใหผู้ห้ญิงกราบเทา้สามี ผูห้ญิงไทยจ านวนไม่นอ้ยก็คลอ้ยตาม
ความคิดน้ี แต่ใหพ้วกเราเรียนรู้จากชีวิตของสตรีท่ีพระเจา้ยกยอ่งในพระคมัภีร์และวนิิจฉยัดว้ยตวัเอง 

ส่ิงท่ีน่าสนใจมากก็คือผูห้ญิงท่ียิง่ใหญ่ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์มกัเป็นผูห้ญิงท่ีตอ้งเล้ียงลูกคน
เดียว หรือเป็นคนก าพร้า เป็นคนหวัเดียวกระเทียมลีบหรือเป็นคนท่ีสังคมหลงลืมเช่น นางฮาการ์ตอ้ง
เล้ียงลูกคืออิชมาเอลคนเดียวและต่อมาอิชมาเอลเป็นบรรพบุรุษของคนอาหรับมารดาของโมเสสตอ้ง
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เล้ียงลูกตวัคนเดียวเพราะสามีและลูกชายถูกเกณฑไ์ปใชแ้รงงาน ลูกของเธอกลายเป็นบุคคลส าคญัของ
โลก เป็นผูน้ าในศาสนายวิ ศาสนาคริสต ์และศาสนาอิสลาม ภรรยาของโมเสสตอ้งยกสามีใหพ้ระเจา้ไป
และเธอตอ้งเล้ียงดูลูกเพียงล าพงัขณะสามีรับใชพ้ระเจา้ในการน าคนยวิออกจากประเทศอียปิต ์ เธอเคย
ช่วยชีวติสามี เธอส่งพอ่ของเธอมาใหค้  าแนะน าแก่โมเสสเพื่อโมเสสจะบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน เดโบราห์เป็นผูห้ญิงตวัคนเดียวนัง่อยูใ่ตต้น้ไมใ้กลห้ลุมฝังศพ เธอใหค้  าปรึกษาแก่คนอิสราเอลใน
เร่ืองทัว่ไปและในเร่ืองการท าสงครามปลดแอกชนชาติของเธอ จนคนอิสราเอลมีชยัชนะขบัไล่ศตัรู
ออกไปพระนางเอสเธอร์ก าพร้าบิดามารดาอยูก่บัลุง และเธอไดช่้วยชีวติคนยวิทั้งหมดได ้ นางรูธเป็น
หญิงหมา้ยยากจนพลดัถ่ินแต่ยนิดีเล้ียงดูแม่สามีจนชีวิตประสบความส าเร็จ พระนางมาเรียมารดาของ
พระเยซูเล้ียงบุตรมาดว้ยตวัคนเดียว และบุตรคนโตเป็นองคพ์ระเยซูคริสต ์ บุตรคนอ่ืนท่ีเกิดจากโยเซฟ
เป็นอคัรฑูต คือ ยากอบผูเ้ป็นผูน้ าคริสตจกัรเยรูซาเล็มและยดูาผูเ้ขียนพระค ายดูา ยายและแม่ของทิโมธี 
ช่วยกนัเล้ียงทิโมธีจนเป็นผูรั้บใช ้ผูห้ญิงท่ีประกาศเร่ืองการฟ้ืนคืนพระชนมเ์ป็นคนแรกคือ มาเรีย มกัดา
ลาก็เป็นคนเคยมีผเีขา้ถึงเจด็ผี 

ความจริงเหล่าน้ีบอกให้เรารู้วา่ สตรีท่ียิง่ใหญ่ของพระเจา้นั้นมีความสามารถ มีความเช่ือมี
ความหวงัและมีความรักความอดทนอยา่งยอดเยีย่ม สามารถน าชีวติลูกใหป้ระสบความส าเร็จไดใ้น
ขีดจ ากดัทั้งปวง บุรุษท่ียิง่ใหญ่ในพระคริสตธรรมคมัภีร์ส่วนใหญ่มีภรรยาและมีครอบครัวอยูเ่คียงขา้ง
เช่น อบัราฮมั  อิสอคั ยากอบ กษตัริยด์าวดิ และอคัรฑูตของพระเยซู ความจริงในปัจจุบนัก็ยนืยนัวา่แม่ท่ี
เป็นม่ายเล้ียงลูกใหร้อดปลอดภยัไดม้ากกวา่พอ่ท่ีเป็นหมา้ย ขอ้เทจ็จริงน้ี ไม่ไดบ้อกเพื่อจะช้ีแนะวา่
ผูห้ญิงเก่งกวา่ผูช้ายแต่ขอ้เทจ็จริงน้ีพยายามจะน าความจริงเก่ียวกบัคุณค่าและความสามารถของสตรีท่ี 
คริสตชนหลงลืมในพระคริสตธรรมคมัภีร์น าเสนอต่อโลก โปรดอยา่เขา้ใจผดิ ขอ้เทจ็จริงน้ีไม่ไดบ้อกวา่
ผูห้ญิงเก่งกวา่ผูช้าย แต่บอกถึงทกัษะเฉพาะดา้นของสตรีซ่ึงคริสตชนไม่ใคร่น ามาหนุนใจสตรี ในวนัน้ี
ขา้พเจา้จึงใคร่น าเร่ืองราวของสตรีในพระคมัภีร์ช่ืออาบีกายลิมาเสนอใหเ้ราพิจารณา 

คุณค่าชีวติและสิทธิของอาบีกายลิ 

เร่ืองราวของอาบีกายลิปรากฏอยู่ในพระธรรม 1 ซามูเอล 25:1-42 

ปัญหา 

นาบาลเป็นคนสามานยท์ั้งการประพฤติและวาจาเขาชอบหยามศกัด์ิศรีผูอ่ื้นซ่ึง ๆ หนา้ดว้ยการ
เสียดสี จาบจว้งดูถูกเหยยีดหยาม เหยยีบคนอ่ืนให้จมดิน ดว้ยความประมาทคิดวา่ตวัเองแน่เพราะเขามัง่
มีมาก เขามีสติปัญญาต ่า เขาคิดไม่ไดว้า่เขาจะตอ้งรับผลอะไรในการพดูดูถูกเหยยีดหยามดาวดิ นาบาล
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ไม่คิดวา่ชีวติของเขาอยูไ่ดด้ว้ยการพึ่งพาอาศยัผูอ่ื้น เขาคงไม่มีใครเคยกลา้เขา้มาขอความช่วยเหลือตรง 
ๆ อยา่งดาวดิท า เขาอาจคิดวา่ดาวดิท าตวัเหมือนขอทานบรรดาศกัด์ิ เหตุใดเขาจึงตอ้งสนใจคนเช่นน้ีดว้ย 
อีกประการหน่ึง นาบาลนั้นเป็นคนไม่ฟังใคร แมค้นของดาวดิจะบอกใหถ้ามคนใชข้องเขาดูวา่ ดาวดิ
และพวกคุม้ครองคนและทรัพยสิ์นของนาบาลอยา่งไร นาบาลก็ไม่สนใจ คนใชข้องเขาเองจึงพดูกบัอาบี
กายลิวา่ “นายนั้นเป็นคนสามหาว ใครจะพดูดว้ยก็ไม่ได”้ (1 ซามูเอล.25:17) ค าพดูของนาบาลท าใหด้า
วดิน าทหาร 400 คน มุ่งหนา้มาฆ่านาบาลและผูช้ายทุกคน 

ภรรยาของนาบาลช่ืออาบีกายลิ เธอเป็นคนมีความรอบคอบและหนา้ตาท่ีสวยงาม อาบีกายลิ
ทราบเหตุร้ายจากคนใช ้เธอรีบจดัขนมปัง 200 กอ้น เหลา้องุ่นสองถุงหนงัแกะซ่ึงท าเสร็จ 5 ตวั ขา้วคัว่ 5 
ถงั องุ่นแหง้ร้อยช่อ และขนมมะเด่ือ 200 แผน่ไปเป็นเคร่ืองก านลัแก่ดาวดิ ส่ิงของเหล่าน้ีเป็นสุดยอด
อาหารส าหรับคนยวิ เป็นของมีราคาสูงโดยเฉพาะขนมมะเด่ือ ของก านลัเหล่าน้ีช่วยบรรเทาความโกรธ
ของดาวดิและพวก แลว้เธอเดินทางทางลดัไปโดยไม่บอกสามีเพื่อแกปั้ญหาท่ีสามีสร้างข้ึน 

เม่ือเห็นดาวิด เธอกราบดาวิดลงถึงดินและสารภาพผดิแทนสามี (24,25 ค.) และขออภยัเธอวา่
สามีของเธอใหด้าวิดฟัง (25) โดยปกติอาบีกายลิไม่เคยวา่สามีเลย เม่ือคนใชว้า่นาบาลเธอก็น่ิงไม่ได้
เสริม เม่ือเธอแกปั้ญหาส าเร็จเธอก็ไม่วา่สามี เธอพดูเช่นน้ีเพื่อระบายความโกรธของดาวดิเธอยกยอ่งให้
เกียรติดาวดิและเตือนสติเขาวา่ อยา่แกแ้คน้ดว้ยมือดาวดิเองเพื่อพระเจา้จะอวยพรดาวิด (28-31 ค.) และ
เธอฝากเน้ือฝากตวัของเธอกบัดาวดิ 

ดาวดิไดส้ติและเห็นดีดว้ยกบัค าของเธอดาวดิรับของก านลัและกลบัไป อาบีกายลิก็กลบัไปบา้น 
เธอพบวา่สามีก าลงัเมามาย เธอก็อดทนเก็บถอ้ยค าทุกอยา่งไว ้ เม่ือรุ่งเชา้สามีสร่างเมาอาบีกายลิก็บอก
สามีวา่เกิดอะไรข้ึน สามีตกใจกลวัจนเป็นอนัพาตไป นาบาลเสียชีวติภายใน 10 วนัและอาบีกายลิต่อมา
ไดเ้ป็นมเหสีคนหน่ึงของดาวิด เราไดเ้รียนรู้อะไรเก่ียวกบัค่าชีวติและสิทธิของอาบีกายลิ 

อาบีกายลิรู้วา่ตวัเองเป็นใคร เธอมีความสามารถอะไร แมส้ามีจะไม่ใหเ้กียรติหรือเห็นคุณค่า
ของเธอ อาบีกายลิมีชีวติอยู่ได้เพราะรู้ว่าเธอเป็นของพระเจ้า พระเจ้าเป็นของเธอ พระเจ้ารักเธอให้
ความงาม สติปัญญา และความรอบคอบแก่เธอ แมส้ามีไม่ดีต่อเธอและต่อคนทั้งปวงอาบีกายลิมีเมตตา
ต่อเขา เธอมีความตั้งใจปกป้องชีวติของเขาทรัพยสิ์นของเขา และคนของสามีโดยไม่เสียดายชีวติ เธอ
สยบดาวดิดว้ยความอ่อนสุภาพและวาจาชกัชวนอนัอ่อนโยนพระเจา้เองเป็นผูก้ระท าสิทธิสตรีของเธอ
ใหป้รากฏในภายหลงั นกัศาสนศาสตร์หลายท่านมกัไม่พดูถึงอาบีกายลิเพราะอาบีกายลิบอกความจริง
ใหโ้ลกทราบวา่มีสามีท่ีเช่ือพระเจา้บางคนห่างไกลพระเจา้ เขาตอ้งการความช่วยเหลือของภรรยา นกัศา
สนศาสตร์บางท่านไม่อาจช้ีไดว้า่อาบีกายลิเป็นคนไม่ดีเพราะตดัสินใจแกปั้ญหาโดยพลการไม่บอกสามี
เพราะนกัศาสนศาสตร์รู้วา่ถา้อาบีกายลิท าตามตวัอกัษร “จงเช่ือฟังสามีทุกกรณี” ผูช้ายทุกคนจะถูกฆ่า 
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นกัศาสนศาสตร์เหล่านั้น ท่านเลยท าเงียบ ๆ เสียกรณีอาบีกายลิ แต่พระเจา้ใหบ้นัทึกไวห้นุนใจสตรีท่ีมี
ปัญหากบัสามีท่ีไม่อยูใ่นทางพระเจา้ พระเจา้อาจจะอยากบอกเราวา่อยา่เดินตามตวัอกัษร แต่เดินตาม
สามญัส านึกและทศันคติแห่งความรักเมตตาของพระเยซูในบางกรณีก็ได ้

ศาสนศาสตร์เกีย่วกบัสตรี 

นกัศาสนศาสตร์ผูช้ายหลายคนมกัเนน้ย  ้าใหส้ตรียอมรับวา่เธอเป็นพลเมืองชั้นสอง โดยอา้งวา่
ผูห้ญิงมาจากผูช้าย ภรรยาตอ้งเช่ือฟังสามีทุกประการ ผูห้ญิงหา้มเทศนาพระวจนะของพระเจา้ ผูห้ญิง
หา้มพดูในโบสถ ์ อาสาสมคัรคนหน่ึงถึงกบัเปรียบเทียบวา่ การท่ีดิฉนัเทศนาพระค าเหมือนกบัการท่ี
ผูห้ญิงก าลงัจะไปเป็นโสเภณีและเขาตอ้งหา้มปราม แต่หลกัศาสนาท่ีคริสเตียนบางคนถืออยูน้ี่ขดักบั
ชีวติของสตรีท่ีพระเจา้ยกยอ่ง ใหเ้กียรติ และเชิดชูใหเ้ป็นผูกู้ช้าติเป็นผูส้อนพระวจนะ เป็นผูเ้ผยพระ
วจนะ เป็นผูย้นือยูเ่คียงขา้งสามีและหนุนใหเ้ขาประสบความส าเร็จ ดูเหมือนวา่ผูช้ายท่ีฉลาดยอ่มไม่กลวั
ท่ีจะใหเ้กียรติในคุณค่าและสิทธิของสตรี 

พระเยซูคริสต ์ ทรงเปล่ียนแปลงสภาพของสตรีเม่ือพระองคบ์งัเกิดในครรภพ์ระนางมาเรีย 
พระองคใ์หเ้กียรติสตรี 2 คนเห็นการฟ้ืนจากความตายของนอ้งชายพระองคใ์ห้เกียรติสตรีท่ียนืเคียงคู่
พระองคใ์ตไ้มก้างเขนขณะท่ีผูช้ายหลบหนีเกือบหมด พระองคใ์หเ้กียรติมาเรียมกัดาลา เป็นคนแรกท่ี
พบพระองค ์ พระองคใ์หค้นแรกท่ีเช่ือในยโุรปเป็นสตรี พระเยซูร้องไห้ดงั ๆ เหมือนสตรี พระเยซูให้
ภาษาของสตรี เราควรจะท าอยา่งไรต่อสตรีท่ีบา้น ท่ีโบสถ ์ ท่ีท างาน ขณะท่ีโลกเห็นเขาเป็นเพียงวตัถุ
ทางเพศ เป็นกระสอบทราย เป็นโถส้วมท่ีดา้นทนต่อความโสมมทุกอยา่งแต่พระเยซูพดูกบัผูห้ญิงวา่ 
“หญิงเอ๋ยอยา่งร้องไห้” เราเป็นคนมีค่าในสายตาของพระเยซู เราจึงควรประพฤติตนใหค้วรคู่ค่าชีวิตนั้น 
โดยเราควรเป็นหญิงท่ีมีนิมิตลึกซ้ึงกวา้งไกลยิง่ใหญ่เพื่อชุมชน ประเทศชาติ และเพื่อพระเจา้ ไม่ใช่เพื่อ
ตวัของเรา 

เราจึงเป็นหญิงท่ีไม่มีปัญหา ไม่ไดอ้ะไรก็ไม่มีปัญหา ไม่มีอะไรก็ไม่มีปัญหา ไม่มีใครก็ไม่มี
ปัญหา ไม่ไดด้งัใจไม่มีปัญหา ใครตบหนา้ไม่มีปัญหา ใครถ่มน ้าลายรดไม่มีปัญหา ใครนินทาไม่มี
ปัญหา ชีวิตไม่มีปัญหา เพราะสตรีมีค่าในพระคริสต.์... 
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