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รักนั้นคอื ความเข้าใจ 
อ.ธวชั  เยน็ใจ 

หนงัสือท่ีอยูใ่นมือของผมขณะน้ี ช่ือ Men are from Mars, Women are from Venus ในภาค
ภาษาไทยช่ือวา่ “ผูช้ายมาจากดาวองัคาร ผูห้ญิงมาจากดาวศุกร์” เขียนโดย John Gray เขาโปรยหวัท่ี
หนา้ปกวา่ ขายดีติดอนัดบั Bestseller ในสหรัฐอเมริกานานกวา่ 230 สัปดาห์ และจ าหน่ายไปแลว้ 5 ลา้น
เล่มทัว่โลก ขา้งล่างเขาเขียนวา่ “ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการต่อเติมความรัก ใหก้ลายเป็นความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยนื
ตลอดไป” 

จอห์นเกรยไ์ดเ้ร่ิมตน้ดว้ยจินตนาการดงัน้ี “กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลว้ ขณะท่ีชายหนุ่มคนหน่ึง
บนดาวองัคาร ส่องกลอ้งทางไกลไปบนทอ้งฟ้าทนัทีท่ีเห็นหญิงสาวบนดาวศุกร์ เขาก็ตกหลุมรักเธอและ
รีบประดิษฐย์านอวกาศเพื่อเดินทางไปยงัดาวศุกร์ทนัที 

สาวบนดาวศุกร์ออกมาตอ้นรับหนุ่มจากดาวองัคารดว้ย ความยนิดี เธอรู้อยูต่ลอดเวลาวา่วนัน้ี
ตอ้งมาถึง เธอพร้อมแลว้ท่ีจะพบกบัความรักท่ีไม่เคยรู้จกัมาก่อน 

ความรักระหวา่งหนุ่มจากดาวองัคารและสาวจากดาวศุกร์เป็นส่ิงมหศัจรรย ์ ทั้งสองมีความสุขท่ี
อยูร่่วมกนั ท าส่ิงต่าง ๆ และแบ่งปันทุกส่ิงทุกอยา่งร่วมกนั แมว้า่คนทั้งสองจะมาจากดาว (เคราะห์) คน
ละดวง แต่พวกเขายอมรับความแตกต่างของอีกฝ่ายหน่ึง ทั้งสองใชเ้วลาเป็นเดือน ๆ เพื่อเรียนรู้ความ
แตกต่าง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของความตอ้งการ ความชอบและพฤติกรรมท่ีไม่เหมือนกนั ทั้งสองอยูร่่วมกนั
ดว้ยความรักความเขา้ใจมาเป็นเวลาหลายปี 

แต่อยูม่าวนัหน่ึง ทั้งสองก็ตดัสินใจออกเดินทางไปอยูบ่นดาวดวงใหม่ท่ีวา่ “โลก” ในช่วงแรก
ทุกอยา่งดูสวยงามและเตม็ไปดว้ยความสุข แต่บรรยากาศบนโลกท าใหท้ั้งสองคนมีอนัแปรเปล่ียนไป 
เชา้วนัหน่ึง เม่ือทั้งสองคนต่ืนข้ึนมาก็จ  าเร่ืองราวอะไรในอดีตไม่ไดอี้กเลย พวกเขาไม่รู้วา่แต่ละคนมา
จากดาวคนละดวง และมีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่วนันั้นทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเรียนรู้ร่วมกนัมา
ถูกลบไปจากความทรงจ าจนหมด ความขดัแยง้ต่าง ๆ ก็เร่ิมก่อตวัข้ึนตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา” 

ดีท่ีจอห์น เกรยไ์ม่ไดเ้ขียนจบลงตรงท่ี “เม่ือพดูกนัไม่รู้เร่ือง ชายหญิงทั้งสองก็ลงมือลงไมท้  า
ร้าย และจบลงดว้ยความเศร้าคือแยกทางกนัเดิน” แต่เกรยไ์ดบ้อกถึงวธีิในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวติการครองเรือน (ซ่ึงมีความหนาถึง 467 หนา้ อ่านจนตาแฉะไปเลย) ท่ีความรักจะด ารงคงอยู่
ตลอดไป 
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อาจกล่าวไดว้า่ บา้นนั้นสร้างดว้ยอิฐ ไมแ้ละปูน แต่ชีวิตในครอบครัวจะตอ้งสร้างดว้ยความรัก
และความเขา้ใจ ซ่ึงจะตอ้งใชเ้วลาและความอดทนอยา่งมากกวา่จะฟันฝ่าพน้วกิฤติมาได ้ พวกเราหลาย
คนหลงผดิคิดตามละคร (น ้าเน่า) ทางจอทีวใีนตอนจบท่ีสรุปวา่ “แลว้ทั้งสองคนก็แต่งงานอยูกิ่นกนัดว้ย
ความสุขตลอดไป” 

หนุ่มสาวหลายคนคิดวา่ ในโลกน้ีมีเพียงเธอและฉนักบัความรักก็พอแลว้ ไม่ตอ้งการส่ิงใดอ่ืน
อีก นัน่เป็นเพียงความเพอ้ฝันเท่านั้น ความสุขจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีการฝึกหดัท่ีจะใชเ้วลาดว้ยกนั อุทิศ
ตวัใหแ้ก่กนัและกนั มีความรัก (คือความเขา้ใจ) มีศิลปะในการพดูและในการฟังคือการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

พระคมัภีร์สอนวา่ “ท่านทั้งหลายท่ีเป็นสามีก็เช่นกนั จงอยูกิ่นกบัภรรยาดว้ยความเขา้ใจในเธอ 
จงใหเ้กียรติแก่ภรรยา เพราะเป็นเพศท่ีอ่อนแอกวา่และเพราะท่านทั้งสองไดรั้บชีวติอนัเป็นพระคุณเป็น
มรดก เพื่อวา่ค าอธิษฐานของท่านจะไม่มีอุปสรรคขดัขวาง” (1 เปโตร 3:7) 

ในฉบบัแปลใหม่วา่ดงัน้ี “จงเขา้ใจภรรยาท่ีอยูร่่วมกนั” ส่วนฉบบัมาตรฐานแปลวา่ “จงอยูก่บั
ภรรยาดว้ยความเห็นอกเห็นใจ” ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ ปัญหาใหญ่ของเร่ืองน้ีคือ “การส่ือสาร” มีคนกล่าววา่ 
พระเจา้ทรงสร้างผูช้ายใหเ้ป็นนายช่างและสร้างผูห้ญิงให้เป็นนกัปรับปรุง 

พร้อมกบัเปรียบเปรยวา่ “ผูช้ายตอนเป็นโสดเหมือนดงัราชสีห์ ตอนท่ีมีความรักเหมือนดงัยงูร า
แพนแต่เม่ือแต่งงานแลว้เหมือนดงักระบือ” 

เพื่อนผมพูดถูก “คู่แต่งงานท่ีมีความสุขท่ีสุดในโลกคือ ผูช้ายท่ีหูหนวกและผูห้ญิงเป็นใบ!้” 
พระคมัภีร์กล่าวถึงการส่ือสารวา่ “จงใหว้าจาของท่านประกอบดว้ยเมตตาคุณ” (โคโลสี 4:6) 

คือใหต่้างคนต่างพดูกนัดว้ยภาษาดอกไม ้ (“มธุรสวาจา” ฉบบัอมตธรรมเพื่อชีวติ) “ค าตอบอ่อนหวาน
ช่วยละลายความโกรธเกร้ียวใหห้ายไป” (สุภาษิต 15:1) 

“เม่ือท่านจะท าส่ิงใดดว้ยวาจาหรือดว้ยกายก็ตาม จงกระท าทุกส่ิงในพระนามของพระเยซูเจา้
และขอบพระคุณพระบิดาเจา้โดยพระองคน์ั้น” (โคโลสี 3:17) 

มีเร่ืองเล่าวา่ คร้ังหน่ึงเรือส าราญท่องสมุทรล าหน่ึงชนเขา้กบัหินโสโครก และก าลงัจะอบัปาง
ลง หวัหนา้ทวัร์จึงสั่งใหผู้โ้ดยสารสวมชุดชูชีพและกระโดดลงไปในน ้า แต่ไม่มีผูใ้ดท าตามค าสั่ง เขาจึง
รีบไปรายงานกปัตนัเป็นการด่วน 

“เด๋ียวผมไปจดัการเอง” กปัตนับอก พร้อมกบัผละจากไป 
สักครู่หน่ึง ผูโ้ดยสารทั้งหมดก็กระโดดลงไปลอยคออยูใ่นทะเล หวัหนา้ทวัร์แปลกใจมากจึง

ถามวา่ “กปัตนัท าไดย้งัใง?” 
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“อ๋อ ไม่มีอะไรมาก ผมเพียงบอกผูโ้ดยสารท่ีเป็นชาวองักฤษวา่ น่ีเป็นการทดสอบ และบอกแก่
ชาวฝร่ังเศสวา่ มนัเป็นอะไรท่ีเท่มาก บอกแก่ชาวอิตาลีวา่ มนัไม่ผดิค าสอนของบาทหลวงหรอก และ
บอกแก่เยอรมนัวา่ น่ีเป็นค าสั่ง บอกแก่ชาวอเมริกนัวา่ พวกเขามีประกนัภยัเรียบร้อยแลว้ และบอกแก่
คนไทยวา่ น่ีมนัเป็นเร่ืองสนุกมาก...ก็เท่านั้น” 

“???!!!” 
น่ีเป็นโจก๊ท่ีเล่ากนัเล่น ๆ เท่านั้น แต่มีขอ้คิดคือความส าเร็จของกปัตนัอยูต่รงท่ีวา่ เขาเรียนรู้จกั

การส่ือความหมายท่ีมีประสิทธิภาพ ผูช้ายสนใจในความส าเร็จ แต่ผูห้ญิงสนใจในเร่ืองความสัมพนัธ์ 
เวลาท่ีผูช้ายคุยกนันั้นจะเป็นเร่ืองทัว่ ๆ ไป เช่นข่าวหนงัสือพิมพ ์ เร่ืองการเมือง รถยนต ์ กีฬา 

การงานธุรกิจ ถา้ไม่ไวใ้จจริง ๆ เขาจะไม่เอ่ยเร่ืองส่วนตวัและครอบครัวอยา่งเด็ดขาด ส่วนผูห้ญิงตรงกนั
ขา้มเวลาท่ีเธอพบกนัจะใชเ้วลาส่วนใหญ่คุยเร่ืองความรู้สึกส่วนตวั อารมณ์ บา้น ลูก ๆ อาหารการกิน 
สุขภาพ และชีวติของเพื่อน ๆ 

คุณผูช้ายท่ีรัก โปรดเขา้ใจวา่เม่ือผูห้ญิงมีปัญหาเธอจะชอบพดู พดู และพดู เพื่อระบายความใน
ใจเธอจะหาเพื่อนคุยดว้ย เม่ือไดพ้ดูแลว้ท าให้เธอสบายใจแต่เธอไม่หวงัค าแนะน า ขอความช่วยเหลือ 
หรือช้ีแนะทางออกหรอก เช่น เธอจะบ่นวา่ เหน็ดเหน่ือยเหลือเกินจากการท างานบา้น เล้ียงลูก ไปจ่าย
ตลาด เม่ือเธอพดูอยา่งน้ี พวกผูช้ายท่ีเป็นสามีก็แนะน าวา่ “หาคนมาช่วยงานบา้นสิ” ไม่ใช่...เธอตอ้งการ
ใหมี้คนฟังเธอเท่านั้น 

ผูช้ายหลายคนรู้สึกร าคาญ ประชดประชนัไปวา่ “แก่ง่าย ตายยาก พดูมาก กินจุ ดุไม่เลือกท่ี” ก็
เลยเหมือนกบัสาดน ้ามนัใส่กองไฟไดเ้ร่ืองทนัที! แต่พระคมัภีร์สอนวา่ “จงไวในการฟัง ชา้ในการพดู
และชา้ในการโกรธ” (ยากอบ 1:19) 

มีค  าท่ีผูช้ายไม่ควรพดู เช่น “คุณไม่ตอ้งไปวิตกกงัวลหรอก เด๋ียวมนัก็ดีเอง” “แหมตีโพยตีพาย
ไปไดม้นัไมใ่ช่เร่ืองใหญ่โตอะไร” “งั้นก็ตามใจคุณเถอะ อยากจะท าอะไรก็ตามสบาย ถา้มีปัญหาแลว้
อยา่ใหม้าถึงผมก็แลว้กนั” “คุณพดูใหม้นัตรงประเด็นหน่อยไดไ้หม? ผมไม่เห็นเขา้ใจเลย” “เร่ืองมนัยงั
ไม่เกิดข้ึนสักหน่อย กลวัไปได”้ 

คุณผูห้ญิงท่ีรัก โปรดจ าไวว้า่ ผูช้ายไม่ตอ้งการค าแนะน าใด ๆ ทั้งส้ิน เขาไม่อยากเปิดเผยตวัจริง
แทข้องตนเอง เพราะเกรงไปวา่จะท าใหเ้ห็นถึงปมดอ้ยขอ้บกพร่อง และไร้ความสามารถ สังเกตไดง่้าย
ถา้ผูช้ายมีปัญหาเขาจะเงียบและเก็บตวั (ภรรยาไม่ควรเสนอความช่วยเหลือจนกวา่เขาจะออกปากขอ) 
เขาอาจจะคลายเครียดดว้ยการดูข่าวกีฬา อ่านหนงัสือ เล่นคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

ค าท่ีผูห้ญิงไม่ควรพดู เช่น “จะซ้ืออีกท าไมในเม่ือคุณก็มีอยูแ่ลว้” “คุณยงัรักฉนัอยูห่รือเปล่า?” 
“น่ีคุณหาเวลาหยดุพกัเสียบา้งซิ” “คุณไม่เขา้ใจฉนั” “ถา้ฉนัตายคุณจะแต่งงานใหม่ไหม?” “คุณพดูสั่ง
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สอนลูกบา้งซิ” “อยา่ขบัรถเร็ว หวัใจฉนัจะวายอยูแ่ลว้” “ไปยเูทิร์นแลว้จอดตรงโนน้เลย” “อยา่ใชมื้อ
หยบิกินมารยาทไม่ดี” “ดูซิ เส้ือมนัไม่เขา้กบักางเกงเลย” “จานยงัเปียกอยูเ่ลย เก็บมาท าไม มีตาดูบา้งซิ” 
“โอยบา้นน้ีมนัไม่มีผูช้าย” 

พอ่บา้นคนหน่ึงกล่าวอยา่งนอ้ยอกนอ้ยใจวา่ความผดิของภรรยานั้นมีหลายอยา่ง แต่ความผดิ
ของผูช้ายมีเพียงสองอยา่งเท่านั้นคือ ส่ิงท่ีเขาพูดกบัส่ิงท่ีเขาท า 

นกัเทศน์ท่านหน่ึงไดแ้บ่งชีวิตสมรสออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรก เรียกวา่ “ช่วงชิง” หมายถึงต่าง
ฝ่ายต่างอยากเป็นใหญ่เอาแต่ใจตนเอง เรียกร้องความรักและความเอาใจใส่ หรือบีบบงัคบัอีกฝ่ายหน่ึง
ท าใหไ้ม่มีความสงบสุขในชีวติ 

ช่วงท่ีสองเรียกวา่ “ชินชา” เม่ือพยายามไม่เป็นผลส าเร็จ ก็จะเกิดความเคยชินและกลายเป็น
ความเบ่ือหน่าย หวานอมขมกลืน อยูด่ว้ยกนัไปวนั ๆ แบบซงักะตาย สถิติบอกวา่การหยา่ร้าง 70 % อยู่
ในช่วงอายปุระมาณ 35 ปี ข้ึนมากท่ีสุด มีสาเหตุมาจากความขดัแยง้เล็ก ๆ นอ้ย ๆ สะสมเป็นดินพอก
หางหมูและกลายเป็นระเบิดพลีชีพในท่ีสุด 

ช่วงสุดทา้ยเรียกวา่ “ช่ืนชม” คู่ใดท่ีเช่ือฟังพระวจนะของพระเจา้ และพยายามปรับตวัใหเ้ขา้กนั 
“เขา้ใจอีกฝ่ายหน่ึง” ลดความตอ้งการของตนเองลงมา และเอาใจเขามาใส่ใจเรา ดงัท่ีพระเยซูคริสตท์รง
สอน “จงใหแ้ลว้ท่านจะไดรั้บ” คนนั้นก็จะพบกบัความสุขอยา่งแทจ้ริง 

เม่ือเร็ว ๆ น้ีผมชอบใจผูรั้บใชข้องพระเจา้คนหน่ึงท่ีใหโ้อวาทแก่บ่าวสาวในงานววิาห์ เขาลว้ง
ลงไปในกระเป๋ากางเกง แลว้ดึงส้อมสแตนเลส อนัหน่ึงออกมาพร้อมกบัพดูวา่ “น่ีคือของขวญัท่ีเจา้บ่าว
จะมอบแก่เจา้สาว” ผูค้นท่ีห้องประชุมสนใจและจอ้งมองไปท่ีส้อมอนัวาบวบั และคาดเดาความคิดของ
นกัเทศน์ไม่ถูก 

“ส้อมอนัน้ีมีส่ีซ่ี ทุกวนัเจา้บ่าวจะตอ้งพดูกบัเจา้สาวโดยให้ค  าสามญัประจ าบา้น ทุกคร้ังท่ีคุณทั้ง
สอง นัง่ลงรับประทานอาหารท่ีโตะ๊ จงระลึกถึงส่ิงท่ีผมพดูในวนัน้ี ค  าพูดแรก บอกแก่ภรรยา “ท่ีรักผม 
รักคุณ” น่ีเป็นค าท่ีภรรยาทุกคนอยากไดย้นิจากปากของสามีตลอดชีวิต ค าพดูท่ีสอง “มีอะไรใหผ้มช่วย
ไหม?” ผูช้ายส่วนใหญ่มกัจะชกัชา้ในการช่วยเหลือ ค าพดูท่ีสาม “ผมขอโทษ ผมผดิเอง” การด าเนินชีวิต
คู่ยอ่มมีความผดิพลาดเป็นของธรรมดา ส่ิงส าคญัคือการขอโทษและใหอ้ภยัซ่ึงกนัและกนั และค าพดู
สุดทา้ย “ขอใหเ้ราร่วมใจกนัอธิษฐาน” คือการอธิษฐานร่วมกนัทุก ๆ วนั 

เปโตรบอกอยา่งชดัเจนวา่ “ท่านทั้งหลายท่ีเป็นสามี จงอยูกิ่นกบัภรรยาดว้ยความเขา้ใจในเธอ” 
ในท านองเดียวกนั ภรรยาก็ตอ้งเขา้ใจในสามีดว้ย ขอให้ตระหนกัวา่ เราไม่มีวนัท่ีจะเขา้ใจใครไดอ้ยา่ง
ลึกซ้ึงถา้ปราศจากความรัก “ความรักคือความเขา้ใจ”  

ท่ีมา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีท่ี 55 ฉบบัท่ี 302 มกราคม-กมุภาพนัธ์ 
2005, หนา้ 11-14. 


