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(Woman) ผู้หญงิ 
ธงชัย  ประดบัชนานุรัตน์ 

พจนานุกรมราชบณัฑิตสถาน 2542 ฉบบัล่าสุดใหค้  านิยาม “ผูห้ญิง” ไวว้า่.... “หญิง” คือ “คนท่ี
มีมดลูก!” ในขณะท่ีพจนานุกรมฉบบัมติชน ใหนิ้ยามวา่.... “ผูห้ญิง” คือ “คนเพศเมีย !” 

ดงันั้น แมว้า่ ชายคนใดจะไปเขียนคิ้วทาปาก ใส่กระโปรงหรือผา่ตดัแปลงเพศจนมีอวยัวะเพศ 
ซ่ึงดูประหน่ึงวา่เป็นเพศเมีย (หญิง) แลว้ก็ตาม แต่ตราบใดท่ีเขาไม่มีมดลูกตามธรรมชาติ ตราบนั้นเขาก็
ยงัคงไม่ใช่ผูห้ญิงท่ีแทจ้ริงอยูดี่ ! แมรู้ปร่างหนา้ตาของเขาจะดูจ้ิมล้ิมสวยงามแต่ในบตัรประจ าตวั
ประชาชนจะยงัคงมีค าน าหนา้วา่ “นาย” อยูเ่สมอ! 

ในภาษาองักฤษเก่าแก่ ค าวา่ “ผูห้ญิง” หรือ “Woman” น้ี มาจากค าวา่ “wifman” (wife’ man) ซ่ึง
ประกอบดว้ยค าวา่ “wif” (ผูห้ญิง) และ “man” (มนุษยท่ี์มีชีวติ) และค าวา่ “wifman” ค  าน้ีค่อย ๆ กร่อน
เพี้ยนมาเป็นค าวา่ “wimman”, “wumman” และ “woman” ในท่ีสุด 

ต่อมาภายหลงั ค าวา่ “wif” ไดฉ้ายเด่ียวกลายมาเป็นค าวา่ “wife” (เมีย) ซ่ึงพฒันามาจนมี
ความหมายวา่ “นายหญิงของครัวเรือน” , “เจา้บา้นท่ีเป็นหญิง” หรือ “เจา้ของโรงแรมท่ีเป็นหญิง” ! 

อน่ึง ยงัมีค าท่ีมีความหมายวา่ “ผูห้ญิง” อีกค าหน่ึง คือ “สตรี”! ตั้งแต่สมยัปฐมกาลมาแลว้ ท่ี
สตรีมีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ต่อมนุษยช์าติ! ตามพระเจตนารมณ์ของพระเจา้ เม่ือทรงสร้าง “สตรี” หรือ 
“ผูห้ญิง” 

พระองคท์รงมี “ต าแหน่ง” และ “บทบาท” ท่ีเหมาะสมอยา่งยิง่ส าหรับเธอในแต่ละช่วงวยัของ
ชีวติ เช่นเป็นทารกหญิง (ลูก) , เด็กหญิง (พี่สาว, นอ้งสาว), หญิงสาวหรือนอ้งสาว (นา้, ป้า) และ นาง 
(แม่, ยาย, ยา่) ฯลฯ 

หากสตรีคนใดสามารถวางตวัในแต่ละบทบาทดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี ทุกชีวติท่ีเก่ียวขอ้งก็จะมี
ความสุขท่ีน่าสนใจก็คือ.... 

บทบาทแรกของสตรีท่ีพระเจา้ทรงประสงคจ์ะใหเ้ป็นคือ เป็น “กระดูกซ่ีโครง” ของผูช้าย! 
“แลว้พระเจา้จึงทรงกระท าใหช้ายนั้นหลบัสนิท ขณะท่ีเขาหลบัสนิทอยู ่ พระองคท์รงชกักระดูกซ่ีโครง
อนัหน่ึงของเขาออกมาแลว้ท าใหเ้น้ือติดกนัเขา้แทนกระดูกอยา่งเดิม ส่วนกระดูกซ่ีโครงท่ีพระเจา้ได้
ทรงชกัออกจากชายนั้น พระองคท์รงสร้างให้เป็นหญิง แลว้ทรงน ามาใหช้ายนั้น ชายจึงวา่ “น่ีแหละ
กระดูกจากกระดูกของเรา เน้ือจากเน้ือของเรา จะตอ้งเรียกวา่หญิง เพราะหญิงน้ีออกมาจากชาย” (ปฐม
กาล 2:21-23) 
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ค าวา่ “กระดูกซ่ีโครง” ในพระธรรมตอนน้ีหมายถึง “ส่วนท่ีอยูด่า้นขา้งของผูช้าย”! ผูห้ญิงหรือ
สตรีจึงเป็น “ส่วน” ท่ีมาจากชีวติของผูช้าย เพื่ออยูเ่คียงขา้งเขา! ผูช้ายถูกป้ันมาจากดิน แต่ผูห้ญิงถูก
เนรมิตสร้างมาจากส่วนในร่างกายของผูช้ายโดยตรง ! ประโยคท่ีวา่ “พระองคท์รงชกักระดูกซ่ีโครง
อนัหน่ึงของเขาออกมา” (2:21) นั้นในภาษาองักฤษใชถ้อ้ยค าวา่ “He took part of the man’s side” และ
ค าวา่ “กระดูกซ่ีโครง” (2:22) ท่ีพระเจา้ทรงชกัออกมาจากชายและทรงสร้างใหเ้ป็นหญิง ค า ๆ น้ี ก็มา
จากค าวา่ “part” ท่ีแปลวา่ “ส่วน” เช่นกนั 

เราจึงสรุปไดว้า่ “บทบาท” หรือ “ฐานะ” ของผูห้ญิง (สตรี) ตามพระประสงคข์องพระเจา้
ประการแรกก็คือ เป็น “หุน้ส่วนชีวติ” ของผูช้าย (partner) ไม่ใช่เจา้นาย (Master) เจา้ของ (Owner) หรือ
ทาส (Slave) 

ผูห้ญิง (สตรี) จึงเป็น “ส่วน” ท่ีตอ้งอยูเ่คียงขา้งผูช้าย ! ผูช้ายอาจอยูไ่ดห้ากเขาขาดผูห้ญิง ซ่ึง
เปรียบไดก้บัคนท่ีสูญเสียอวยัวะไปส่วนหน่ึง แต่ยงัไม่ตาย ! อยา่งไรก็ตาม เขาจะรู้สึกส านึกอยูเ่สมอวา่ 
“ส่วน” (part) ส าคญัส่วนหน่ึงในชีวติของเขาหายไป ! และยากท่ีเขาจะมีชีวติอยา่งมีความสุขไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง จนกวา่เขาจะไดพ้บ “ส่วนนั้น” ท่ีหายไปและน ากลบัคืนมาสู่ชีวติของเขา ! 

ในท านองเดียวกนั ผูห้ญิง (สตรี) ก็เช่นกนั เธอจะมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีผลกัดนัให้
เธอเขา้ใกลชิ้ดและกลบัเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในชีวติของผูช้าย โดยท่ีเธอเองก็ยากท่ีจะปฏิเสธความโหย
หานั้น เพราะน่ีเป็นธรรมชาติของหญิงตามการทรงสร้าง ! 

ผูห้ญิงจึงยากจะอยู ่ โดย “ลอย ๆ” ตามล าพงัไดอ้ยา่งมีความสุข หรือมีความพึงพอใจในชีวติ
อยา่งแทจ้ริงแมว้า่ ผูห้ญิงรู้ดีวา่ การมี “สามี” หรือ การร่วมชีวติกบั “ผูช้าย” ในฐานะ “หุน้ส่วนชีวติ” นั้น
อาจน าความเจบ็ปวดและความเสียใจมาใหแ้ก่เธอ แต่เธอก็ยงัคงเตม็ใจเส่ียงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยามท่ี
เธอรับสภาพและบทบาทของ “แม่” ท่ีตั้งครรภ ์ คลอดบุตรและเล้ียงดูจนกวา่บุตรนั้นจะเติบโต และ
รับผดิชอบตวัของเขาเองได ้ ซ่ึงเป็นจริงดงัพระด ารัสของพระเจา้ท่ีมีต่อเอวา (ผูห้ญิงคนแรกของโลก) 
หลงัจากท่ีเธอกระท าผดิบาป วา่.... “เราจะเพิ่มความทุกขล์ าบากข้ึนมากมายในเม่ือเจา้มีครรภ ์และคลอด
บุตรถึงกระนั้น เจา้ยงัปรารถนาสามี และเขาจะปกครองตวัเจา้” (ปฐมกาล 3:16) 

ดว้ยเหตุน้ี ผูห้ญิง และผูช้ายจึงถวลิหาซ่ึงกนัและกนัอยูเ่สมอมา ไม่วา่จะตอ้งจ่ายราคาแห่งความ
ผกูพนักนันั้นสูงเพียงไร ก็ตาม! 

แน่นอนวา่ ในวถีิชีวติปรกติตามธรรมชาติ....ผูช้ายท่ีแทจ้ริงจะส านึกตระหนกั และเห็นพอ้งกบั
ความจริงในพระวจนะของพระเจา้ท่ีวา่ “ไม่ควรท่ีชายผูน้ี้จะอยูค่นเดียว เราจะสร้างคู่อุปถมัภท่ี์สมกบัเขา
ข้ึน” (ปฐมกาล 2:18) 
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ใช่ครับ ผูช้ายตอ้งการ “คู่อุปถมัภ”์ ท่ีเหมาะสมกบัเขาเป็นอยา่งยิง่! และค าวา่ “คู่อุปถมัภ”์ ใน
พระธรรมตอนน้ีมีความหมายหลกั ๆ วา่ “ผูช่้วย” (helper) ซ่ึงในตอนน้ี เนน้ถึงการเป็น “ผูช่้วย” ท่ี 
“เหมาะ” หรือ “พอดี” หรือ “เขา้กนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์” ไมใ่ช่หมายถึง “คนใช”้ หรือ “ชนชั้น 2 ท่ีต ่าตอ้ย
กวา่” ! 

ดว้ยเหตุน้ี ต าแหน่งท่ีเหมาะสมของสตรีจึงควรเป็น “partner’ helper” หรือ “หุน้ส่วนผูเ้ป็นผู ้
ช่วยเหลือ” ซ่ึงอยูเ่คียงขา้งท่ีผูช้ายขาดไม่ได ้ ! ผมจึงเห็นดว้ยกบัท่านออกสัติน (ปราชญค์ริสเตียนในช่วง 
ค.ศ.354-430) ท่ีกล่าววา่.... “พระเจา้มิไดท้รงชกักระดูกออกจากศีรษะของอาดมั มาสร้างเอวา เพื่อเธอจะ
อยูเ่หนือเขา..... และมิไดท้รงดึงกระดูกออกมาจากเทา้ของเขา เพื่อใหเ้ธออยูใ่ตเ้ขา ! แต่พระเจา้ทรงชกั
กระดูกออกจากสีขา้งของเขา เพื่อวา่เธอจะไดอ้ยูเ่คียงขา้งเขา .... แต่ปรากฏวา่ ความสัมพนัธ์เช่นน้ีได้
เปล่ียนแปลงไป เพราะมนุษยต์กลงไปในความบาป!” 

ดว้ยเหตุน้ี...ถึงเวลาอนัสมควรแลว้หรือยงัครับท่ีผูห้ญิง (สตรี) จะกลบัมาสู่บทบาทฐานะท่ีพระ
เจา้ทรงประสงคจ์ะใหเ้ป็นตั้งแต่เร่ิมแรก ! และสมควรแลว้หรือยงัครับ ท่ีผูช้าย (บุรุษ) เองก็ตอ้งกลบัคืน
สู่ฐานะบทบาท “ผูน้ า” ซ่ึงเป็นท่ีพึ่งไดข้องผูห้ญิง ! เพราะช่างน่าเศร้าเหลือเกิน ท่ีผูช้ายในยคุสมยัใหม่น้ี
จ  านวนหน่ึงไม่สุขใจหรือไม่ภาคภูมิใจท่ีจะเป็น “ผูช้าย” หรือ “กาย” ท่ี “กระดูกซ่ีโครง” อยา่งผูห้ญิงจะ
เขา้มาแนบชิดสนิทเป็นส่วนหน่ึงอยา่งกลมกลืนและอบอุ่น! 

ช่างน่าอิหลกัอิเหล่ือท่ี... “ผูช้าย” ในปัจจุบนัน้ีจ  านวนหน่ึงกลบัใฝ่ฝันและปรารถนาท่ีจะเป็น
เหมือน “กระดูกซ่ีโครง” เสียเอง! 

ซ่ึงเราทุกคนก็คงจะตระหนกัอยูแ่ก่ใจแลว้วา่ อยา่งไร ๆ “ผูช้าย” คนหน่ึงจะไม่มีทางเป็น 
“ซ่ีโครง” ท่ีฟิตพอดีกบั “ผูห้ญิง” หรือ “ผูช้าย” อีกคนหน่ึงไดอ้ยา่งแทจ้ริง! โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในกรณี
หลงัน้ีถือวา่ผดิธรรมชาติ เพราะนัน่เป็นการกระท าผดิแบบท่ีผดิแผน ผิดฝ่ังผดิฝา และผดิเพี้ยนไปจาก 
“พระประสงค”์ และ “แบบพิมพเ์ขียว” ของพระเจา้ในการทรงสร้างตวัของเขา! 

ผลท่ีตามมาจากการฝืนกระท าเช่นนั้น คงหนีไม่พน้ “ความผดิหวงั” “ความทุกขล์ าบาก” และ 
“ความอบัอายเจบ็ปวด” อยา่งแสนสาหสัของทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง! 

ในขณะเดียวกนั ผูห้ญิง (สตรี) ท่ีไม่ยอมเช่ือฟังและไม่ยอมกระท าตาม “แบบแผน” ของพระเจา้
ในเร่ืองน้ีและท าตวัเป็น “ผูน้ า” หรือเป็น “กายหลกั” เหนือผูช้ายและปฏิบติัต่อ “ผูช้าย” ประหน่ึงวา่เขา
เป็น “กระดูกซ่ีโครง” ท่ีเสียบเขา้มาในร่างกาย (ชีวติ) ของตน ... เธอเองก็จะประสบกบัความ “ทุกข์
ล าบาก” “ความเจบ็ปวด” และ “ความหงุดหงิดอึดอดั” ท่ีเพิ่มทวคูีณข้ึนเช่นกนั 

ดว้ยเหตุน้ี พี่นอ้งท่ีรัก.... จะเป็นการดีไหมท่ีวนัน้ี... ผูช้ายจะกลบัมาเป็นผูช้ายแทท่ี้พึงเป็น คือ
เป็นผูน้ าท่ีเขม้แขง็ อบอุ่น และมีความรัก และผูห้ญิงเองก็จะกลบัมาเป็นหญิงแทท่ี้มีความถ่อมใจและพึง
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พอใจท่ีจะเป็น “หุน้ส่วนชีวติ” ของผูช้าย และเป็น “ผูช่้วย” เคียงขา้งท่ีเขาขาดไม่ได ้ และ “ยอมฟัง เขา 
แมว้า่เธอจะมีความสามารถเหนือกวา่เขาในหลายเร่ืองก็ตาม! 

คุณคิดอยา่งไรในเร่ืองท่ีวา่น้ี? ช่วยตอบที! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป, สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีท่ี 56 ฉบบัท่ี 305 กรกฎาคม-สิงหาคม 

2005 หนา้ 26-28. 


