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“ความงามทีช่ายใฝ่หา” 
สันติวนั 

เร่ืองน้ีก็เก่ียวกบั ความรักและครอบครัวอีกแลว้ และระหวา่งท่ีคนเราคบกนั รักกนั เป็นแฟนกนั
จนถึงแต่งงานเป็นสามีภรรยากนั ยอ่มจะมีส่ิงผกูมดัใจซ่ึงกนัและกนัทั้งสองฝ่ายอยา่งแน่นอนวนัน้ีจะ
เขียนถึงท่านผูอ่้านท่ีเป็นหญิงโดยตรงใหท้ราบวา่ มีอะไรบา้งในตวัเธอท่ีจะท าให้แฟนหรือสามีมี
ความสุข ได.้..ผมพบขอ้มูลจากหนงัสือพิมพเ์ขาบอกวา่ใน Top 10 Things That Make Men Happy หรือ 
10 ส่ิงท่ีท าใหผู้ช้ายมีความสุขและอาจท าใหรั้กคุณไปนาน ๆ เป็นผลพลอยได ้ก็เป็นไดน้ะครับ เพื่อเป็น
คุณสมบติัของกุลสตรีซ่ึงสมกบัเป็นบุตรท่ีรักของพระเจา้ จะไดเ้ห็นแนวทางไดช้ดัเจน... แต่ขอเรียนให้
ทราบก่อนวา่จะเขียนเรียงตามความส าคญัจากนอ้ยไปหามากก็แลว้กนัจะไดท้นัยคุทนัสมยั เก๋ไก๋สม
สหสัวรรษใหม่ เร่ิมท่ี …. 

10. เสน่ห์... คือเสน่ห์ของผูห้ญิงน่ีเองท่ีสามารถมดัใจชายไวไ้ดซ่ึ้งก็หมายถึงแรงดึงดูดใจ อาจจะ
เกิดจากความสวยงาม ความสวยในกิริยามารยาทความมีน ้าใจท่ีเธอแสดงออกต่อญาติพี่นอ้งและคนขดั
สน มีสติปัญญา การปฏิบติัตวัดี รู้จกักาลเทศะ... 

9.เรือนร่างที่งดงาม คนโบราณจะสอนหญิงสาวเสมอวา่ หญิงท่ีดีงามจะตอ้งรู้จกัเรือน 3 และน ้า 
4 อยา่ง (คนรุ่นใหม่อาจจะไม่สนใจ) คือ 

1. เรือนกาย ไดแ้ก่ รูปร่าง หนา้ตา เส้นผม เส้ือผา้เคร่ืองประดบัใหดู้ดี 
2. เรือนนอน ไดแ้ก่ บา้นเรือน ท่ีอยูอ่าศยัสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขอนามยั 
3. เรือนครัว ซ่ึงหมายถึง รู้จกัเขา้ครัว ปรุงอาหารเป็น มีเคร่ืองครัวพร้อมสรรพ อะไรอยู่

ตรงไหนก็รู้ได ้อาจเรียกวา่ “หยบิก็ง่าย...(ถา้) หายไปก็รู้...แลดูก็งามตา และท่ีวา่ น า้ 4 อย่าง นั้นก็คือ 
1. น ้าฝน คือน ้าส าหรับด่ืมกิน 
2. น ้าบ่อ ท่านหมายถึงน ้าใช ้
3. น ้าค  าคือเจรจาสุภาพอ่อนหวาน 
4. น ้าจิตน ้าใจ น ้าส่ีอยา่งน้ีตอ้งมีไวเ้ป็นสมบติัของผูดี้อยา่ไดข้าด 
8. ใบหน้าทีส่วยงาม เอาละอยา่คิดมาก ...เป็นอนัวา่ถา้ผูช้ายไดเ้ลือกคุณผูห้ญิงเป็นแฟน หรือได้

แต่งงานกนัแลว้ ก็ถือวา่สอบผา่นเร่ืองความสวยทุกคนหรืออยา่งนอ้ยก็สวยแบบท่ีคุณเป็นอยูน่ัน่แหละ 
คิดแค่น้ีก็พอแลว้ เร่ืองเหล่าน้ีก็อยากใหคิ้ดถึงค าสอนจากพระคมัภีร์ดว้ยท่ีวา่ “เสน่ห์เป็นของหลอกหลวง 
และความงามก็เปล่าประโยชน์ แต่สตรี (ผู)้ ย  าเกรงพระเจา้สมควรไดรั้บค าสรรเสริญ (สุภาษิต 31:30) 
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7. สัตย์ซ่ือและไว้ใจได้ สาเหตุก็คือ ... เราพบสังคมภายนอกท่ีเตม็ไปดว้ยการหลอกลวงและ
โกหกแลว้ก็ทุกขใ์จดงันั้นไม่วา่ใคร ๆ ก็คงอยากไดแ้ฟนท่ีมีความสัตยซ่ื์อและไวใ้จได ้

6. มีความน่าเคารพนับถือ (หรือน่าเช่ือถือ) ผูช้ายยอมรับวา่ เขาไม่ชอบผูห้ญิงท่ีท าใหเ้ขารู้สึกวา่
ตวัเองโง่, เป็นตวัตลก หรือเป็นคนไร้แก่นสาร ทั้งท่ีอาจมีส่วนจริงอยูบ่า้งเหมือนกนั แต่เขาจะทนไม่ได้
แน่ ดงันั้นจงท าตวัใหน่้ารัก น่าเคารพนบัถือโดยใหเ้กียรติ ผูช้ายของตน... หวงัสร้างกนัใหเ้ติบโตเป็น
ผูใ้หญ่ในพระคริสต ์

5. มีอารมณ์ขัน หนุ่ม ๆ บอกวา่ พวกเขาท างานหนกัมาตลอดทั้งวนัแลว้พอกลบับา้น หรือถา้ได้
เจอหนา้คนรัก ก็อยากใหใ้บหนา้นั้นมีอารมณ์ ยิม้แยม้ แจ่มใส...ไม่ใช่เจอกนัทีไรก็น าแต่ความไม่ดีของ
เขาออกมาสาปแช่งแลว้ใครจะไปทนไหว จาก 3 ขอ้น้ี (7-6-5) ท าใหเ้ห็นความจริงตามหลกัพระคมัภีร์ได้
หลายอยา่งเช่น... “เรือนและทรัพยศ์ฤงคาร เป็นมรดกมาจากบิดาแต่ภรรยาท่ีหย ัง่รู้ก็มาจากพระเจา้” 
(สุภาษิต 19:14) และ “ใจร่าเริงเป็นยาอยา่งดี แต่จิตใจท่ีหมดมานะท าใหก้ระดูกแหง้” (สุภาษิต 17:22) 

4. เป็นหญิงทีเ่ช่ือมั่นในตนเอง คือมีหลกัมีจุดยนืเป็นของตนเอง ไม่หว ัน่ไหวง่าย สามารถท่ีจะ
ช่วยประคองครอบครัวให้ตั้งตวัไดเ้ป็นปึกแผน่ เป็นภรรยาท่ีคอยช่วยเหลือสามี และจะไดเ้ป็นแม่ท่ีน า
ลูก ๆ ไปในทางท่ีถูกท่ีควร เพราะเป็นแม่คน (นะ) ไม่ใช่แม่ปู 

3. เป็นหญงิทีค่อยให้ก าลงัใจ เรียกสั้น ๆ วา่ใหก้ าลงัใจ แบบวา่เป็นยาใจของคนจนอยา่งนั้น
แหละ คอยเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรคู่บา้นอยา่งแทจ้ริง ไม่ซ ้ าเติมเม่ือคู่รักตกต ่าไม่ยอมทอดทิ้งเม่ือคราว
ยากล าบาก พร้อมท่ีจะใหก้ าลงัใจกนัและกนัอยูเ่สมอ 

2. มีหัวใจดั่งทองค า (Heart of gold) เรียกวา่มีจิตใจดัง่แม่พระของสามีและลูก ๆ (รวมถึงญาติ
มิตร และบริวารดว้ย) น่ีแหละท่ีคณะกรรมการการประกวดสาวงามมกัอา้งถึงวา่ เธอเป็นหญิงงามอยา่งมี
คุณค่า (ดัง่ทองค า) เป็นหญิงท่ีมีหวัใจของนกัสู้ ... และมีชีวติท่ีทนต่อความทุกข ์ ความจน เพื่อบ าเหน็จ
และศกัด์ิศรีอนัเป็นนิรันดร์ (เยีย่มมาก) พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ “เหล็กลบัเหล็กได ้ คนหน่ึงก็ลบั
เพื่อนของตนได”้ (สุภาษิต 27:17) และ “สองคนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองคนได้รับผลของงานด ี
ด้วยว่าถ้าคนหน่ึงล้มลงอกีคนหน่ึงจะได้พยุงเพือ่นของตนให้ลุกขึน้...แม้คนหน่ึงสู้คนเดียวได้ สองคน
คงสู้เขาได้แน่ เชือกสามเกลียวจะขาดง่ายกห็ามิได้” (ปัญญาจารย ์4:9-10,12) 

1. รักเขา ....น่ีแหละสุดยอดปรารถนาทีเดียว พึงทราบวา่ผูช้ายทุกคนตอ้งการความรัก ตอ้งการ
คนรัก คนเอาใจและปรารถนาคนมาเขา้ใจเขา แมว้า่ชาย – หญิง ต่างก็ตอ้งใหค้วามรักแก่กนัและกนัอยู่
แลว้ก็จริง แต่...โปรดอยา่ลืมวา่ เราตอ้งเป็นผูใ้ห.้.. รู้จกัฝึกหดัใหใ้นส่ิงท่ีเขาขาด....โดยเฉพาะใหค้วามรัก 
อยา่งจริงใจแลว้เราก็ไดรั้บ ความรักตอบ....ล าดบัท่ีหน่ึง คือ รักเขา จึงมีค่ามากท่ีสุด.... อ.เปาโลไดพ้ดูถึง
ความรักไวอ้ยา่งชดัเจนมากท่ีวา่ “แมข้า้พเจา้จะสละของสารพดัหรือยอมให้เอาตวัขา้พเจา้เผาไฟเสียแต่



 3 

ไม่มีความรักจะหาเป็นประโยชน์แก่ขา้พเจา้ไม่ ความรักก็อดทนนาน และกระท าคุณให ้ ความรักไม่
อิจฉา ไม่อวดตวัไม่หยิง่ผยอง ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจ า
ความผดิ ไม่ช่ืนชมยนิดีเม่ือประพฤติผดิ แต่ช่ืนชมยนิดีเม่ือประพฤติชอบ ความรักทนไดทุ้กอยา่งแม้
ความผดิของคนอ่ืน และเช่ือในส่วนดีของเขาอยูเ่สมอ และมีความหวงัอยูเ่สมอ และทนต่อทุกอยา่ง (จาก 
1 โครินธ์ 13:3-7) ท่านท่ีรักครับ แมช้ายจริงหญิงแท ้ ท่ีเรียกวา่เป็นเพชรแทข้องสังคมนั้นจะหายากไป
บา้งก็ไม่เป็นไร แบบวา่ หน่ึงในร้อยหรือหน่ึงในพนัก็ตาม ท่านอาจจะเป็นคนหน่ึงในจ านวนท่ีหายาก
นั้นได ้ หากรู้จกัศึกษาพฒันา เรียนรู้ ท่ีจะถ่อมใจ ใหเ้กียรติคนอ่ืนดว้ยใจจริง ไม่ลุ่มหลงหรือถือตวัเกิน
กวา่ท่ีตนควรจะเป็น ...ขอใหพ้ระเจา้ช่วยท่านท่ีจะเป็นชายใหห้าพบคุณสมบติัเหล่าน้ีในตวัของสตรีท่ี
ท่านรัก และหมายปองและไดม้าเป็นคู่ครองแลว้ดว้ย เพื่อโลกน้ีจะไดส้ดสวยและเป็นแบบอยา่งแก่เด็ก ๆ 
และหนุ่มสาวในวยัอนัสดใสต่อไป. 
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2002, หนา้ 21-23. 


