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ผู้หญงิถอืท้าย – ผู้ชายพายเรือ 
ดร.อุบลวรรณ  มีชูธน 

พระวจนะของพระเจา้กล่าวไวว้า่ พระเจา้จึงทรงสร้างมนุษยข้ึ์นตามพระฉายาของพระองค ์ตาม
พระฉายาของพระเจา้นั้น พระองคท์รงสร้างมนุษยข้ึ์นและไดท้รงสร้างใหเ้ป็นชายและหญิง ปฐมกาล 
1:27 พระค าตอนน้ีอาจตีความไดส้องอยา่งคือ พระเจา้สร้างผูช้ายและผูห้ญิง หรือพระเจา้สร้างมนุษยใ์ห้
มีลกัษณะผสมผสานของชายและหญิงอยูใ่นตวัอยา่งสมดุลย ์

พระธรรมต่อไปน้ี ซ่ึงแตกต่างไปคนละทิศคนละทางมีความเก่ียวพนักนัอยา่งไร 
โอ เอฟราอิมเอ๋ย เราจะปล่อยเจา้ไดอ้ยา่งไร 
โอ อิสราเอลเอ๋ย เราจะโยนเจา้ไปใหผู้อ่ื้นได ้
อยา่งไร...จิตใจของเราป่ันป่วนอยูภ่ายใน 
ความเอ็นดูของเราก็คุกรุ่นข้ึน  โฮเชยา 11:8 

เอฟราอิมเอ๋ย เราจะท าอะไรกบัเจา้ดี 
ยดูาห์เอ๋ย เราจะท าอะไรกบัเจา้หนอ 
ความรักของเจา้ก็เหมือนเมฆในยามเชา้ 
เหมือนอยา่งน ้าคา้งท่ีหายไปแต่เชา้ตรู่  โฮเชยา 6:4 

เราจะหมั้นเจา้ไวส้ าหรับเราเป็นนิตย ์
เออ เราจะหมั้นเจา้ไวด้ว้ยความชอบธรรม 
ความยติุธรรม ความรักมัน่คงและความกรุณา 
เราจะหมั้นเจา้ไวส้ าหรับเราดว้ยความสัตยซ่ื์อ 
และเจา้จะรู้จกัพระเจา้  โฮเชยา 2:19-20 
พระองคผ์ูป้ระทบัในสวรรค ์ทรงพระสรวล สดุดี 2:4 ก.พระเยซูทรงพระกนัแสง ยอห์น 11:35  

4คราวนั้นผูเ้ผยพระวจนะหญิงคนหน่ึงช่ือเดโบราห์ ภรรยาของลปัปิโดทเป็นผูว้นิิจฉยัคนอิสราเอลสมยั
นั้น 5นางเคยนัง่อยูใ่ตต้น้อินทผลมัเดโบราห์ท่ีอยู ่ ระหวา่งรามาห์และเบธเอลในแดนเทือกเขาเอฟราอิม 
และคนอิสราเอลก็มาหานางท่ีนัน่ เพื่อใหช้ าระความ 6นางใชค้นไปเรียกบาราคบุตรอาบีโนอมั ใหม้า
จากเคเดชในนฟัทาลีและกล่าวแก่เขาวา่ “พระเยโฮวาห์พระเจา้ของอิสราเอลมิไดท้รง บญัชาท่านหรือวา่ 
“ไปซิรวบรวมพลไวท่ี้ภูเขาทาโบร์ จงเกณฑจ์ากเผา่นฟัทาลีและเผา่เศบูลุนหน่ึงหม่ืนคน 7และเราจะชกั
น าสิเสราแม่ทพัของยาบินให้มาพบกบัเจา้ท่ีแม่น ้าคีโชนพร้อมกบัรถรบและกองทหารของเขา และเราจะ



 2 

มอบเขาไวใ้นมือของเจา้” 8บาราคจึงตอบนางวา่ “ถา้แมน้างไปกบัขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะไป ถา้แมน้างไม่ไป
กบัขา้พเจา้ ขา้พเจา้ก็ไม่ไป” 9นางจึงตอบวา่ “ฉนัจะไปกบัท่านแน่ แต่วา่ทางท่ีท่านไปนั้นจะไม่น าท่าน
ไปถึงศกัด์ิศรี เพราะวา่พระเจา้จะขายสิเสราไวใ้นมือของหญิงคนหน่ึง” แลว้นางเดโบราห์ก็ลุกข้ึนไปกบั
บาราคถึงเมืองเคเดช 10บาราคจึงเรียกเศบูลุนกบันฟัทาลีใหไ้ปท่ีเคเดช มีคนหน่ึงหม่ืนเดินตามข้ึนไปและ
นางเดโบราห์ก็ไปดว้ย  ผูว้นิิจฉยั 4:4-10 

พระธรรมเหล่าน้ีแสดงวา่ พระเจา้ซ่ึงทรงเป็นผูช้ายมีพระลกัษณะและการแสดงออกเป็นผูห้ญิง
ดว้ย และเดโบราห์ซ่ึงเป็นผูห้ญิงก็มีลกัษณะเขม้แขง็ อดทน กลา้หาญเสียสละเพื่อส่วนรวมเหมือนผูช้าย 
พระธรรมเหล่าน้ีดูเหมือนจะยนืยนัวา่ ผูช้ายท่ีดียอ่มมีความรู้สึกและแสดงความรู้สึกได ้ ผูห้ญิงท่ีดีก็ยอ่ม
พฒันาความคิด เหตุผลและความแขง็แกร่งในตนเอง ผูช้ายพดูไม่ไดว้า่ “พระเจา้สร้างผมใหแ้ขง็แกร่ง ใช้
เหตุผล ไม่ใชค้วามรู้สึก หรือผูห้ญิงไม่ควรพูดวา่ พระเจา้สร้างฉนัใหเ้ป็นคนอ่อนไหวอ่อนแอ” เพราะ
พระเจา้สร้างให้เราเป็นชายและหญิง 

ในพระธรรมโฮเชยาพระเจา้ทรงพรรณนาถึง ความสับสน การต่อสู้กนัระหวา่งความรู้สึกรัก
และความรู้สึกโกรธต่อชนชาติอิสราเอล พระองคค์ร ่ าครวญความคบัขอ้งใจ ความผิดหวงัต่อความรัก
ความซ่ือสัตยซ่ึ์งแปรเปล่ียนไปมาอยา่งรวดเร็วของคนอิสราเอล พระเจา้เอ่ยปากบอกรักกบัชนชาติ
อิสราเอล พระองคส์ารภาพรักกบัพวกเขา พระองคบ์อกถึงความฝัน ความหวงัของพระองคท่ี์มีต่อเขา
พระเจา้เป็นผูช้าย พระเจา้แสดงความรู้สึก พระเจา้ท าผดิหรือท าถูก พระธรรมสดุดี 2:4ก. แสดงใหเ้ห็นวา่ 
“พระเจา้หวัเราะ” ในพระธรรมยอห์น 11:35 “พระเจา้ร้องไห้” พระเจา้ทรงแสดงอารมณ์เหมือนใคร ไม่
มีใครกลา้พดูวา่ “พระเจา้ประสาท” ถา้เช่นนั้นอารมณ์และความรู้สึกท่ีดีเป็นส่ิงมีค่าไหม แต่ถา้ผูห้ญิงท า
อยา่งน้ีผูห้ญิงจะถูกวา่วา่อะไร ใครจะวา่อะไรก็ตาม ความจริง คือ พระเจา้มีอารมณ์และความรู้สึก
เหมือนผูห้ญิง และมีเหตุผลดว้ยเอกลกัษณ์ของผูห้ญิง เราควรท าความรู้จกักบัเอกลกัษณ์ของผูห้ญิงสตรี
มีเอกลกัษณ์ทางอารมณ์ดงัน้ี คือ 

1. สตรีมอีารมณ์ มคีวามรู้สึก 

มีความไวต่อบุคคลรอบตวั ไม่มีใครเคยสอนสตรีวา่ “อยา่ร้องไห้” เพราะไม่ส าเร็จ แต่ผูช้ายถูก
สอนวา่ “ลูกผูช้ายตอ้งไม่ร้องไห”้ 

2. สตรีสนใจความสัมพนัธ์ส่วนตัวระหว่างบุคคล 

ภรรยาชอบถามสามีวา่ “เธอยงัรักฉนัอยูห่รือเปล่า” เพราะสามีไม่ค่อยพดูประโยคน้ี เม่ือภรรยา
ถามไปแลว้สามีก็โกรธ แต่ภรรยาก็อดถามบ่อย ๆ ไม่ได ้เพราะสตรีชอบสนทนา สตรีสองคนใชผ้มของ
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นางเช็ดพระบาทพระเยซู เพราะนางกตญัญูต่อพระองค ์ ผูช้ายท่ีเฝ้าดูการกระท าของเธอถามวา่ “เอา
น ้าหอมไปใชเ้ปลืองเงินท าไม” 

3. สตรีมคีวามกล้าทีจ่ะเผชิญความจริงและปัญหามากกว่าผู้ชาย 

ทูตสวรรคต์อ้งไปหามาเรียก่อนไปหาโยเซฟ เพราะถา้ไปหาโยเซฟก่อนพระเจา้จะบงัเกิดไดย้าก 

4. ผู้หญิงช านาญในการใช้สัญชาตญาณ 

ภรรยามกับอกสามีวา่ “ฉนัไม่ไวใ้จคนนั้น ชะตาไม่กินกนั เธอระวงัเคา้ไวน้ะ” ส่วนใหญ่ภรรยา
มกัถูก แต่สามีไม่ใคร่ฟังเธอเพราะคิดวา่เธอใชจิ้นตนาการมากไปหน่อย นางอาบีกายิลใชส้ัญชาติญาณ
ป้องกนัชีวติสามีและคนงานและทรัพยสิ์นไว ้

5. ผู้หญิงเข้าใจความเร้นลบัของชีวติและศาสนาดีกว่าผู้ชาย  

ผูห้ญิงมีส่วนในชีวติพระเยซูมากมาย เช่น นางมาเรีย นางเอลิซาเบธ นางมาเรีย มาร์ธา นางมา
เรีย มกัดาลา เป็นตน้ 

ในยคุกลาง คือ ตั้งแต่ ค.ศ.500 – ค.ศ. 1600 ผูห้ญิงมีโอกาสเป็นผูน้ าในซีกโลกตะวนัตก ทาง
การเมืองมีราชินีหลายคน เช่น แคทเธอรีน เดอ เมดดิซี ในซีกโลกตะวนัออกก็เช่นกนั ผูห้ญิงเป็นราชินี 
เช่น พระราชินีบูเช็คเทียน พระนางจามรีเทวขีองภาคเหนือของสยาม เราจะเห็นไดจ้ากพระคริสตธรรม
คมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิมใน สุภาษิต 31 วา่ สตรีท่ีไดรั้บการยกยอ่งในยคุ 3000 ปีก่อนนั้น เป็นทั้ง
แม่บา้นและนกัธุรกิจ นางเดโบราห์ ก็ออกศึกน าทพัคู่กบับาราค การริดรอนสิทธิเสรีภาพและการให้
เกียรติสตรีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 17 โดยผูช้ายนกัปรัชญาคือ เดคราท เขาพดูวา่ “ผมคิด ผมถึงเป็นคน” (I 
think therefore I am.) พวกผูช้ายเช่ือเขาหมดวา่ “คนใชค้วามคิดเป็น เป็นคน” ผลลพัธ์ก็คือ “คนใช้
ความรู้สึกเป็นคนคร่ึงคนไม่เตม็คน” สตรีถูกจดัให้อยูถ่ดัจาก ลิง เด็กปัญญาอ่อน เด็ก ๆ ผูห้ญิง หลงัจาก
นั้นมาผูช้ายซ่ึงสนใจเหตุผล การคิดคน้เทคโนโลยกี็เปล่ียนโลกน้ีใหเ้ป็นเคร่ืองจกัร ผูช้ายคิดสร้าง
โทรศพัท ์ ผูช้ายคิดทฤษฎีการส่ือสารแต่ผูช้ายพดูกบัผูห้ญิงไม่รู้เร่ือง ถา้ผูห้ญิงขอใหช้มหน่อยอยากได้
ก าลงัใจ ผูช้ายจะพดูวา่ “อยา่มาบีบบงัคบัผม” ในดา้นศาสนา ผูช้ายนัง่เขียนศาสนาให้ผูห้ญิงท าตาม “ให้
คลุมหวั” “หา้มพดูในโบสถ”์ “ใหไ้วผ้มยาว” “หา้มใส่ต่างหูตุง้ต้ิง” “หา้มเป็นพระ แต่ท าอาหารใหพ้ระ
ไดน้บัตั้งแต่ “เดคราท” เป็นตน้มา คนส่วนใหญ่ไม่ใหเ้กียรติฟังผูห้ญิง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูช้าย โลกจึง
เป็นโลกท่ีขาดความรู้สึก ขาดอารมณ์ โลกเป็นโลกแห่งการวเิคราะห์ วพิากษ ์ วจิารณ์ วนิิจฉยั ไม่มีค  า
หนุนใจ ความเห็นใจ ความเขา้ใจ หรือสายสัมพนัธ์มาก แต่เป็นโลกของปัญหาและการแกปั้ญหา เพราะ
ผูช้ายครองโลก แต่ผูช้ายไม่มีความสุขเพราะผูห้ญิงพดูมาก และผูห้ญิงเรียกร้องสิทธิสตรี 



 4 

1. ผู้หญิงพูดมาก 

ผูห้ญิงเป็นอนัมากมกัพดูมาก พดูซ ้ า พดูซาก พดูเร็ว พดูไม่หยดุ พดูไปร้องไหไ้ป หวัเราะไป 
โกรธไป พอล ทูนิเยร์อธิบายวา่ เพราะผูช้ายไม่ฟังเธอแต่ชอบใชเ้ธอ ผูห้ญิงพดูมากเพราะหวงัวา่ ผูช้ายจะ
ฟัง เพราะผูห้ญิงพบค่าชีวิตเม่ือมีคนรับฟัง ผูห้ญิงมีค่าชีวิตเม่ือไดพ้ดูคุย ผูห้ญิงจึงพบจิตแพทยม์ากกวา่
ผูช้ายเพื่อหาคนท่ีจะรับฟังเธอ เม่ือผูห้ญิงพดูมากใครรับความทุกข ์ ค าตอบคือ – ผูช้าย ใครเป็นตน้เหตุ
แห่งทุกข ์ – ผูช้าย ใครจะดบัทุกข ์ เม่ือผูห้ญิงพดูมากจะเกิดอะไรข้ึนในตวัผูช้าย ถา้ผูช้ายลองฟังภรรยา
และเห็นใจเธอชมเธอหยดุสั่งสอนอบรมเธอเหมือนเธอไม่รู้เร่ืองอะไร ผูห้ญิงจะหยดุพูด เพราะผูห้ญิงกบั
ผูช้ายรู้ไม่เหมือนกนั ผูห้ญิงรู้เร่ืองชีวติและรูปธรรมคนขณะท่ีผูช้ายรู้เร่ืองวตัถุและนามธรรม ระบบและ
การแกไ้ข 

2. ผู้หญิงเรียกร้องสิทธิสตรี 

ผูห้ญิงต่อสู้ผูช้ายเพื่อจะไดรั้บสิทธ์ิในการศึกษา ไดรั้บสิทธ์ิในการท างาน ไดรั้บสิทธ์ิในการออก
เสียงเลือกตั้งในโลกของผูช้าย สตรีไดแ้หวกวงลอ้มท่ีลอ้มเธอมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 ในศตวรรษท่ี 19 
แต่ค าถามท่ีน่าถามคือ สตรีมีเสรีภาพอยา่งแทจ้ริงหรือเม่ือเธอท าทุกอยา่งไดเ้หมือนผูช้าย สามีฟังเธอมาก
ข้ึนหรือในครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงานผูช้ายใหเ้กียรติฟังเธอมากข้ึนจริง ๆ หรือ ค าตอบ ก็คือไม่ ผูช้าย
เช่ือเดคราทซ่ึงเป็นผูช้ายดว้ยกนั เด๋ียวน้ีผูห้ญิงเรียกร้องสิทธิสตรีและไดอิ้สรภาพ แต่เธอกลบักลายเป็น
เหมือนผูช้ายไป ผูห้ญิงเร่ิมไม่สนใจความสัมพนัธ์ค่าชีวติของผูห้ญิงมกัข้ึนกบังาน ผูห้ญิงเร่ิมกลวัปัญหา
และผูห้ญิงเร่ิมสูญเสียความเขา้ใจในชีวติและศาสนา โลกจะเป็นอยา่งไรถา้ทุกคนเป็นชาย และชาย และ
ชาย ครอบครัวและคริสตจกัรจะเป็นอยา่งไร พวกเราจะเป็นอยา่งไร ถา้ชีวติคือการพูดถึงปัญหา การ
แกปั้ญหา การต าหนิและไม่มีเสียงหวัเราะ เด็กเกิดมาหวัเราะไม่เป็น นกัเทศน์ไม่หวัเราะ ผูป้กครอง 
มคันายก สมาชิกไม่หวัเราะ 

พระเยซูอยูใ่นตวัดิฉนัและพี่นอ้ง เป็นไปไดไ้หมพระองคอ์ยากจะบอกลูกหญิงของพระองคทุ์ก
คนใหภู้มิใจใน “อารมณ์ความรู้สึก” ใหภู้มิใจใน “สายสัมพนัธ์” ใหภู้มิใจใน “สัญชาตญาณ” ของผูห้ญิง 
ใหภู้มิใจในความอ่อนโยน ความเอ้ืออาทร ถอ้ยค าอนักอปร์ดว้ยเมตตาคุณและเสียงหวัเราะ ซ่ึงพระเจา้
ทรงทิ้งไวใ้นผูห้ญิงทุกคน พระเยซูรักผูห้ญิงเพราะผูห้ญิงพดูกบัพระองครู้์เร่ืองเร็ว พระองคคุ์ยเร่ืองชีวติ
จิตวิญญาณกบัหญิงสะมาเรียไม่ก่ีชัว่โมง นางเขา้ใจ นางกลบัใจ นางมีน ้าใจพาผูช้ายทั้งเมืองมาหาพระ
เยซู พระเยซูคุยกบันิโคเดมสัตลอดคืน นิโคเดมสัถามอยา่งเดียว “เป็นไปไดย้งัไง” ๆ ๆ เขาเถียงพระองค ์
แลว้ก็เดินจากไป กวา่จะเช่ือเขาใชเ้วลาสามปีและเขาเช่ือเม่ือพระองคส้ิ์นพระชนมแ์ลว้ แต่นิโคเดมสั
ซ่ือสัตยต่์อพระเจา้ตลอดไป ผูห้ญิงพดูกบัพระเจา้รู้เร่ืองดี 
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ถา้ผูห้ญิงของพระเจา้ใชคุ้ณสมบติัทางอารมณ์ ความคิด และสายสัมพนัธ์ในบา้น ในโบสถ ์ในท่ี
ท างาน ท่านจะน าค าหนุนน ้ าใจ การอภยั การคืนดี เสียงหวัเราะ และชีวติคืนมาให้โลกน้ี ดว้ยเหตุน้ี
สันตะปาปา จอห์น พอลท่ี 3 จึงกล่าววา่ “ในอนาคตผูห้ญิงจะครองโลก” คือ ผูห้ญิงจะครองใจคนเม่ือ
เธอเป็นหญิงและชายอยา่งสมดุล และผูช้ายก็จะมีความสุขเพราะเขาก็จะเป็นชายและหญิงดว้ย 27พระเจา้
จึงทรงสร้างมนุษยข้ึ์นตามพระฉายาของพระองค ์ ตามพระฉายาของพระเจา้นั้น พระองคท์รงสร้าง
มนุษยข้ึ์น และไดท้รงสร้างใหเ้ป็นชายและหญิง (ปฐมกาล 1:27). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ฉบบัท่ี 305 ปีท่ี 56 กรกฎาคม – สิงหาคม 

2005, หนา้ 16-18. 


