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อรัมภบทรัก 
คนท่ีน่าเศร้าก็คือ คนท่ีไม่เคยประสบพบรักแทใ้นชีวติ!  
แต่คนท่ีน่าเศร้ายิง่กวา่ คือ คนท่ีคิดวา่ตนเองประสบกบัรักแทแ้ลว้ แต่พอคบหากนัไปไดไ้ม่นาน

ก็พบวา่ นัน่เป็นแค่รักเก๊! 
แต่คนท่ีน่าเศร้าอยา่งสุด ๆ คือ คนท่ีมัน่ใจวา่ รักของตนเป็นรักท่ีลงตวั เป็นรักท่ีสมบูรณ์แบบ 

เม่ือไดแ้ต่งงานอยูกิ่นกบัเขาหรือเธอก็ยิง่ดูเหมือนวา่จะเป็นครอบครัวท่ีน่าจะแสนสุขท่ีสุด แต่หลายปี
ผา่นไปหลงัจากมีลูกมีเตา้แลว้ คนท่ีเคยกระหนุงกระหนิง หวานช่ืนก็แปรเปล่ียนไปเหมือนคนแปลก
หนา้! 

ท่ีซ ้ าร้ายกวา่นั้นก็คือ คนรักกนัเม่ือวนัวาน วนัน้ีนอกจากจะจืดจางคลายหวานแลว้ ยงักลบัรับรู้
ไดถึ้งรสขมท่ีข่ืนอยูภ่ายในใจ! 

ในไม่ชา้คนเคยรักกนักลบักลายจากคู่รักมากกลายเป็นคู่กดัจากคู่กดักลายมาเป็นคู่แคน้ บางคู่
ถึงกบัอาฆาตมาดร้ายกนัอยา่งเอาเป็นเอาตาย ราวกบัวา่เป็นศตัรูกนัมาแต่ชาติปางก่อน 

ความสุข ท่ีเคยมีจึงหายวบัไป ความทุกขท่ี์ไม่เคยคิดวา่จะมีก็ถาโถมเขา้ใส่อยา่งไม่ย ั้งและแลว้
น ้าตาลก็ละลายไปกบัน ้าตา! 

ดงันั้น คุณผูอ่้านท่ีรัก หากคุณคิดจะรักใครสักคน หรือคิดจะร่วมชีวิตกบัใครบางคน จงอยา่
ประมาท! 

จงอยา่ปล่อยใหค้วามรักของคุณท่ีเปรียบประดุจ “ตน้ไม”้ ท่ีเคยประคบประหงมมานานตอ้ง
เห่ียวเฉาไปเพราะขาดน ้าหรือขาดปุ๋ยดว้ยความชะล่าใจ! ดว้ยเหตุน้ี หากวา่คุณคิดจะใชชี้วติคู่กบัผูห้น่ึง
ผูใ้ด จงจ าไวว้า่หากคุณไม่รักเขาหรือเขาไม่รักคุณจริง ๆ ก็จงอยา่แต่งงานกนัเลยเพราะรังแต่จะน าความ
เจบ็ปวดมาสู่คนทั้ง 2 คน และในท่ีสุดคนรอบขา้งของคุณทั้งสองก็พลอยเป็นทุกขก์งัวลไปกบัคุณดว้ย! 

แต่หากวา่คุณรักกนัดีอยูแ่ลว้ในวนัน้ี ก็จงเตือนตวัเองไวเ้สมอวา่อยา่ปล่อยใหค้วามรักนั้นลดลง
หรือหายไป เพราะความเสียใจท่ีคุณก่อใหแ้ก่กนัและกนั ไม่วา่จะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม! 

หนงัสือ “หากจะรักก็อยา่ท าให ้ (อีกคน) เสียใจ” เล่มน้ีมีค าแนะน าและอุทาหรณ์สอนใจให้
ตระหนกัถึงความส าคญัของค าเตือนขา้งตน้ และเช่ือไดเ้ลยวา่หากคุณอ่านหนงัสือเล่มน้ีแลว้น าบทเรียน
ท่ีไดรั้บมาพฒันา “ความสัมพนัธ์” รักของคุณกบัคู่ครองของคุณ ชีวติสมรสของคุณจะเป็นดุจดงัสวรรค์
ในแดนดินท่ีคุม้ค่ากบัการลงทุนลงแรงจริง ๆ! 

ลองอ่านดูสิครับ! 
ดว้ยรักและเช่ือมัน่ในสถาบนัครอบครัว 
ธงชยั ประดบัชานุรัตน์ 
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Wedding สมรสสมรัก? 

“การสมรส” (wedding, เวด`ดิง) เป็นส่ิงท่ีชายหนุ่มหญิงสาวใฝ่ฝันจะมี! แต่ไม่ใช่ทุกคนโชคดีท่ี
จะได ้wedding เป็นของตวัเอง!  

ท่ีน่าเศร้ายิง่กวา่นั้น ก็คือ บางคนได ้ wedding สมใจ แต่สุดทา้ยตอ้งตรอมใจ เพราะ wedding 
นั้นล่มสลาย และจบลงท่ีการหยา่ร้าง (divorce)! 

Wedding หมายความวา่ “การสมรส, พิธีสมรส, การฉลองครบรอบการสมรส, การร่วมกนั, การ
ประสานกนั”1 

ค าวา่ “wed” เป็นกริยาหมายความวา่... 
1. “รับอีกฝ่ายเป็นสามีหรือภรรยา, แต่งงาน” (to take as husband or wife; marry.) 
2. “ประกอบพิธีสมรส, ร่วมในพิธีสมรส” (to perform the marriage ceremony for; join in 

matrimony.) 
3. “ผกูพนั, ร่วม, เป็นหน่ึงเดียวกนั” (to bind or join; unite) ค าวา่ “wed” น้ีมาจากค าวา่ 

“wedden” (องักฤษสมยักลาง), weddian (องักฤษโบราณ) ท่ีแปลวา่ “to engage” (ผกูมดั หรือผกูพนั, 
หมั้นหมายท่ีจะท าบางส่ิง) หรือ “marry” (แต่งงาน)2 

อยา่งท่ีกล่าวแลว้ในตอนตน้วา่ สาว ๆ ท่ีปกติดีทุกคนก็ลว้นแต่อยากแต่งงานมีสามีทั้งนั้น! 
คุณเธอส่วนใหญ่ลว้นใฝ่ฝันท่ีจะมี Wedding day (วนัสมรส), ไดส้วม Wedding ring (แหวน

แต่งงาน), ไดเ้ดินเขา้สู่ Wedding Ceremony (พิธีสมรส) อยา่งสง่างาม ในขณะท่ี Wedding march (เพลง
บรรเลงในพิธีสมรส) ก าลงับรรเลง! และจบลงดว้ยการไดต้ดั Wedding cake (ขนมเคก้ในพิธีแต่งงาน)! 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ถา้ไดเ้ขา้สู่พิธีสมรส (Wedding หรือ marriage) อยา่งนิยายชินเดอเรลลา ดว้ย
ล่ะก็ คุณเอ๋ย เหมือนอยูใ่นวมิานสวรรคที์เดียวเชียวแหละ! 

แต่ในชีวิตจริงของหญิงสาวหลายคน มกัจบลงอยา่งกรณีเจา้หญิงไดอานา ผูน่้าสงสาร! 
นั้นคือ สวรรคล่์ม! ชีวติสมรสพงัทลายลง! 
ดงันั้น ถา้คุณคิดจะมีชีวติคู่ และเขา้สู่พิธีสมรสก็อยา่เอาแต่มุ่งมองหาคนท่ีเหมาะกบัคุณเท่านั้น 

แต่คุณจงเป็นคนท่ีเหมาะกบัเขาหรือเธอดว้ย เหมือนกบัท่ีมีค าแนะน าไวว้า่ “ความส าเร็จในชีวติสมรส

                                                        
1 A New English Thai Dictionary ฉบบัรวมศาสตร์,ดร.วิทย ์เท่ียงบูรณธรรม,รวมสาส์น, 2539  
 
2 The American Heritage Dictionary of the English Language, 1970 
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ไม่ไดป้ระกอบดว้ยเพียงแต่การหาคู่ครองท่ีเหมาะสม แต่อยูท่ี่การเป็นคู่ครองท่ีเหมาะสมดว้ย!” (Success 
in marriage consists not only if finding the right mate, but also in being the right mate.) 

การสมรสไม่ใช่เร่ืองความเพอ้ฝัน แบบหนงัฮอลีวดู ครอบครัวท่ีจะมีความสุขตลอดชีวตินั้น
ไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองโดยอตัโนมติั แต่เป็นงานหนกัท่ีคู่บ่าวสาวจะตอ้งร่วมมือกนัสร้าง! 

เหมือนกบัค ากล่าวท่ีวา่ “ปีเดือนท่ียากท่ีสุดของการแต่งงานคือวนัเวลาท่ีตามมาหลงัจากพิธี
สมรส” (The most difficult years of marriage are those following the wedding.) 

ดงันั้น ถา้คุณคิดจะแต่งงานจริง ๆ ล่ะก็ คุณตอ้งมีปณิธานท่ีแน่วแน่และพร้อมท่ีจะจ่ายราคาท่ี
สูง! มิฉะนั้นอยา่แต่งงาน! 

เหมือนค าเตือนท่ีวา่ “วธีิ ท่ีดีท่ีสุดและแน่นอนท่ีสุดท่ีจะรักษาการสมรสใหพ้น้จากการหยา่ร้างก็
คือ อยา่ไปปรากฏตวัในพิธีแต่งงานของคุณ!” (The best and surest way to save a marriage from 
divorce is not to show up for wedding.)3 

ฉะนั้น ถา้คุณไม่คิดจะจริงจงักบัชีวติสมรส ก็อยา่แต่งงาน! 
แต่หากวา่คุณมีใจแน่วแน่ท่ีจะเดินเขา้สู่การสมรส (wedding) ก็ขอใหพ้ร้อมท่ีจะท างานหนกั 

เพื่อจะไดค้รอบครัวท่ีมีความรัก และความเขา้ใจซ่ึงกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูท่ี้เป็นสามี มีค าเตือนจาก
คมัภีร์ไบเบิล ส าหรับสามีไวด้งัน้ี “ฝ่ายท่านท่ีเป็นสามีก็เช่นกนัจงอยูกิ่นกบัภรรยาดว้ยความเขา้ใจในเธอ 
จงใหเ้กียรติแก่ภรรยาเพราะเป็นเพศท่ีอ่อนแอกวา่!”4 

ถา้คุณเอาจริงเอาจงักบัการสร้างชีวติคู่ครองเช่นน้ี ก็ขอองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงโปรดอ านวยพรให้
คุณมีชีวติคู่ท่ีเป็นสุข เป็นคู่สมรสท่ีสมรักต่อกนัตลอดไป! อาเมน! 

1.A New English Thai Dictionary ฉบบัรวมศาสตร์, ดร.วิทย ์เท่ียงบูรณธรรม, รวมสาส์น, 2539 
2. The American Heritage Dictionary of the English Language, 1970 
3. Mac`s Giant Book of Quips & Quotes, E.C. Mckenzie, Baker Book House, Grand Rapids, 

Michigan 
4. 1 เปโตร 3:7 

                                                        
3 Mac’s Giant book of Quips & Quotes, E.C. Mckenzie, Baker boor House, Grand Rapids, Michigan  
4  1เปโตร 3:7 
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รักคอืหน้าที ่

อลัแบร์ กามูส์ (Albert Gamus) นกัเขียนและนกัปรัชญาชาวฝร่ังเศส เคยกล่าวไวอ้ยา่งชวนคิดวา่ 
“I know of only one duty, and that is to love!” 

“ผมรู้จกัอยูเ่พียงหนา้ท่ีเดียวเท่านั้น และนัน่คือตอ้งรัก!” 
น่าแปลกท่ีเวลาเราไปท างานเราจะตอ้งท าทุกอยา่งตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นใบพรรณนางาน (Job 

Description) ของเราอยา่งเคร่งครัดไม่วา่เราจะชอบหรือไม่ชอบ อยากท าหรือไม่อยากท าก็ตาม! 
เพราะนัน่เป็นหนา้ท่ีของเรา! โดยปกติชีวติของคนเรามกัจะเผชิญกบัสภาวะอนัสับสนในการ

ตอ้งเลือกกระท าบางเร่ืองในท่ามกลางหลาย ๆ เร่ือง และบางคร้ังนัน่เป็นเหตุท่ีท าใหเ้ราสับสน และ
เครียดเพราะไม่รู้วา่จะตอ้งเลือกหรือท าอยา่งไรจึงจะถูกตอ้งและเหมาะสม? 

ยิง่มีหลายอยา่งมากองใหเ้ราท ามากข้ึนเท่าไร เราก็ยิง่กงัวลและเครียดจนท าอะไรไม่ถูก! 
วธีิรับมือกบังานหรือหนา้ท่ีหลายอยา่ง ก็คือ การจดัล าดบัส าคญัก่อนหลงัใหช้ดัเจน! 
เราตอ้งเอาส่ิงท่ีเรียกร้องให้เราท ามาจดัล าดบัเป็น 3 ประเภทคือ 
1. ส่ิงท่ีตอ้งท า 
2. ส่ิงท่ีควรท า 
3. ส่ิงท่ีน่าท า 
โดยมีหลกัพิจารณาง่าย ๆ ดงัน้ี 
1. อยา่ท าส่ิงท่ี “น่าท า” ก่อนส่ิงท่ี “ควรท า”! นัน่หมายความวา่ ตอ้งท าส่ิงท่ี “ควรท า” ใหเ้สร็จ

ก่อนแลว้จึงไปท าส่ิงท่ี “น่าท า”! 
2. อยา่ท าส่ิงท่ี “ควรท า” ก่อนส่ิงท่ี “ตอ้งท า”! หมายความวา่ ตอ้งท าส่ิงท่ีตอ้งท าให้เสร็จก่อนจึง

จะไปท าส่ิงท่ี “ควรท า”! 
ตวัอยา่ง : หากคุณมีแฟนแลว้... 
1. คุณ “น่า” จะมีเวลาพาแฟนของคุณไปเท่ียวยโุรป เพราะท่ีนัน่ช่างสวยเหลือเกิน! 
2. คุณ “ควร” จะจดัเวลารับประทานอาหารร่วมกบัแฟนของคุณเป็นประจ าสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
3. คุณ “ตอ้ง” แสดงความรักต่อแฟนของคุณอยา่งท่ีแฟนพึ่งกระท าต่อกนัใน เวลา สถานท่ี และ

รูปแบบท่ีเขาหรือเธอปรารถนาอยา่งน่าพึงพอใจ (และถูกตอ้งตามขนบธรรมเนียมประเพณี) 
พดูโดยสรุปก็คือ คุณยงัไม่ตอ้งรีบท าส่ิงใหญ่เกินตวัโดยการไปซ้ือตัว๋เคร่ืองบินหรือซ้ือทวัร์พา

แฟนของคุณไปเท่ียวยโุรป จนกวา่คุณจะสามารถจดัเวลาในการใชเ้วลากบัแฟนของคุณ ท าส่ิงเล็ก ๆ ท่ี
คุณพอจะท าไดใ้หเ้ขาหรือเธอ และอยา่พึ่งไปจดัเวลากินขา้วดว้ยกนัเป็นประจ าอยา่งนั้นเลย หากวา่คุณ



 9 

ไม่ไดท้  าบางส่ิงท่ีท าใหแ้ฟนของคุณมีความสุขท่ีไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบัคุณจนอยากจะใชเ้วลากบัคุณโดยล าพงั
ก่อน เพราะหากไม่ท าเช่นน้ีก่อน ถึงแมว้า่จะไปนัง่กินขา้วดว้ยกนัก็รับรองไดเ้ลย ไม่อร่อยหรือไม่มี
ความสุขหรอก! 

แค่ไปคร้ังเดียวเขาหรือเธอก็ไม่อยากไปกินขา้วกบัคุณคร้ังท่ี 2 แลว้ดงันั้น หากวา่ในอาชีพการ
งาน คุณยงัรู้จกัและยอมรับการมีขอบเขตหนา้ท่ีท่ีคุณตอ้งกระท าตามใบพรรณนางาน (J.D.) เพื่อให้
กิจการงานท่ีคุณรับผดิชอบอยูเ่จริญกา้วหนา้ 

ในชีวติสมรสหรือชีวิตรัก ก็เช่นกนั คุณมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัตามอยา่งรับผดิชอบ เพื่อใหชี้วติ
ครอบครัวของคุณเจริญกา้วหนา้และมีความสุข! 

ดงันั้น หากวา่เวลาน้ีคุณมีครอบครัวหรือคนรักแลว้ คุณมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัต่อเขาหรือเธอ 
อยา่งปฏิเสธไม่ได ้นัน่คือ คุณตอ้งรักเขา ไม่วา่เขาหรือเธอจะท าตวัน่ารักหรือไม่! 

แต่หากคุณไม่คิดจะรักผูใ้ด ก็จงอยา่คบหา หรือไปแต่งงานกบัเขาหรือเธอ เพราะรังแต่จะน าเอา
ความเสียใจมาใหแ้ก่ทั้งสองอยา่งไม่จ  าเป็น! 

และอยา่งท่ีเคยกล่าวไปแลว้วา่... 
“หนา้ท่ี” ในการแสดงความรักต่อคนรักของเรานั้นไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั “ความรู้สึก” (FEELING) 

ของเรา แต่เป็นเร่ืองของ “ความตั้งใจ” (WILLING) อยา่งเตม็ 100% 
ดว้ยเหตุน้ี หากคุณตอ้งการมีแฟนและใชชี้วติร่วมกบัเขาหรือเธอคุณตอ้งพร้อมท าหนา้ท่ีแสดง

ความรักต่อเขาหรือเธออยา่งไม่ขาดตกบกพร่อง มิฉะนั้น ครอบครัวของคุณจะไม่มีวนัมีความสุขอยา่ง
ยาวนานเป็นเด็ดขาด! 

ดงันั้นเพื่อใหมี้ความสุขเตม็บริบูรณ์ในชีวติสมรสของคุณอยูเ่สมอ คุณจงท าหนา้ท่ีรักแฟนหรือ
คู่สมรสของคุณอยา่งสุดฝีมือ...แลว้คุณจะพบวา่ท าเช่นนั้นแลว้คุม้จริง ๆ! 
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ท าให้ด้วยรัก 

แม่ชีเทเรซ่า เจา้ของรางวลั โนเบล (1910-1997) เคยกล่าวไวอ้ยา่งกินใจวา่... 
“ส่ิงท่ีส าคญัไม่ใช่อยูท่ี่วา่เราท ามากแค่ไหน แต่อยูท่ี่วา่เราใส่ความรักลงไปในส่ิงท่ีเราท ามากแค่

ไหน” 
“ส่ิงท่ีส าคญัไม่ใช่อยูท่ี่เราให้มากแค่ไหน แต่อยูท่ี่วา่เราใส่ความรักลงไปในส่ิงท่ีเราใหม้าก

เพียงใด!” 
(it is not how much we do, but how much love we put in the doing. 
It is not how much we give, but how much love we put in the giving.) 
ใช่ครับ ปริมาณของส่ิงท่ีคุณกระท าหรือท่ีคุณให.้..ไม่ใช่ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีคนท่ีคุณรักตอ้งการ

จากคุณ! 
บางคร้ังเราสับสน ระหวา่ง “ปริมาณ” (quantity) กบั “คุณภาพ” (quality)! 
เราคิดวา่หากเราท ามาก หรือ ใหม้าก ก็คงจะท าใหผู้รั้บส่ิงเหล่านั้นจากเราพอใจอยา่งแน่นอน 

แต่น่าเสียดายท่ีค าตอบคือ ไม่ใช่! 
เพราะวา่ แทจ้ริงแลว้ แมว้า่ส่ิงท่ีเราจะท าหรือให้นั้น มีจ  านวนไม่มากนกั แต่หากวา่ในส่ิง

เหล่านั้นมีคุณภาพของความใส่ใจคลุกเคลา้อยา่งเขา้ท่ี ผูรั้บจะสังเกตหรือรู้สึกได ้ และจะเกิดความพึง
พอใจเป็นอยา่งยิง่ แมว้า่ส่ิงท่ีท าหรือส่ิงท่ีใหน้ั้น จะมีปริมาณไม่มากมายก็ตาม! 

แทจ้ริงแลว้ ในสังคมไทยของเรา มีการโฆษณา และแสดงความรักต่อกนัไม่นอ้ยเลย ผา่นส่ือ
โครงการและกิจกรรมหลากหลายเพื่อประชาสัมพนัธ์วา่ พวกเรา รักชาติ รักศาสนา หรือรักสถาบนั
พระมหากษตัริย!์ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่รัฐบาลไดทุ้่มเทงบประมาณจ านวนมหาศาลเพื่อแสดงเช่นนั้น! 
แต่หากวา่ส่ิงท่ีเรากระท าเหล่านั้นมีแต่แค่ปริมาณของกิจกรรมตาม “เหตุการณ์” (Events) หรือ 

“สถานการณ์” (Situations) ส่ิงเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเพียงการกระท าหรือการใหค้วามจงรักภกัดีแบบ 
“ต าน ้าพริกละลายแม่น ้า!” 

...ในครอบครัวก็เช่นกนั หากคุณคิดวา่ปริมาณของ “กิจกรรม” หรือ “ส่ิงของ” ท่ีคุณทุ่มเทหามา
เพื่อปรนเปรอคนในครอบครัวคุณนั้นยิง่มีจ  านวนมากเท่าไรก็ยิง่ดีนั้น คุณก็อาจก าลงัจะติดกบัดกัอยา่ง
เดียวกนัก็เป็นได!้ 

ปริมาณเวลา ปริมาณของกิจกรรมหรือปริมาณของส่ิงของหรือปริมาณของงบท่ีคุณใชไ้ปเพื่อ
ครอบครัว อาจจะสูญเปล่าหรือก่อเกิดปัญหาขา้งเคียงท่ีไม่คาดฝันได ้ หากวา่คนใกลชิ้ดตวัของคุณไม่
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สามารถสัมผสัไดถึ้ง “คุณภาพ” อยา่งเป็นรูปธรรม และ “คุณภาพ” ท่ีคนรักหรือคนในครอบครัวของคุณ
ตอ้งการจากคุณก็คือ “คุณภาพท่ีมาจากใจจริงท่ีเป่ียมดว้ยความรัก!” 

ดงันั้น หากคุณปรารถนาจะใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งคุณกบัคนท่ีคุณรักด ารงอยูแ่ละด าเนิน
ต่อไปอยา่งย ัง่ยนื คุณจะตอ้งใส่ “ความรัก” อยา่งจริงใจลงไปใน “ทุกส่ิงท่ีคุณท า” และ “ทุกส่ิงท่ีคุณให”้ 
ส าหรับคนรักของคุณอยูเ่สมอ 

หากคุณกระท าดว้ยค าแนะน าดงักล่าวน้ีอยา่งจริงจงัเสมอตน้เสมอปลาย... 
ชีวติครอบครัวของคุณจะห่างไกลจากความปวดร้าวใจอยา่งแน่นอน! 
“เจา้จงอยูกิ่นดว้ยความช่ืนชมยนิดีกบัภรรยาซ่ึงเจา้รักตลอดชีวติอนิจจงัของเจา้ ซ่ึงพระองคไ์ด้

ประทานใหแ้ก่เจา้ภายใตด้วงอาทิตย ์ ตลอดปีเดือนอนิจจงัของเจา้ ดว้ยวา่นัน่เป็นส่วนในชีวติและในการ
งานของเจา้ ซ่ึงเจา้ไดอ้อกแรงกระท าภายใตด้วงอาทิตย”์ (ปัญญาจารย ์9:9) 
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มทุีกอย่างแต่ขาดเธอ 

ผมอ่านเร่ืองราวต่อไปน้ีแลว้น ้าตาซึม! 
ไม่รู้วา่คุณผูอ่้านจะรู้สึกเตม็กลั้นอยา่งผมหรือเปล่า? 
เร่ืองมีอยูว่า่... 
ในยคุท่ียงัไม่มีโทรศพัทมื์อถือ... 
ชายหนุ่มไฟแรงคนหน่ึง มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างครอบครัวตามฝันของเขา เขาประสบพบรักกบัอนงค์

สาวนางหน่ึง และไดค้บหากนัมาหลายปี 
เธอเดินทางมารอเขาท่ีหนา้ประตูบา้นของเขาทุกวนั 
...วนัหน่ึง เขากลบับา้นชา้กวา่ปกติมาก แต่เขาก็แปลกใจท่ีพบสาวคนรักยนืรออยูเ่หมือนเช่นเคย 
“ขอโทษที ท่ีรัก ผมมีงานยุง่ติดพนัเลยกลบัดึก!” 
เธอยิม้แลว้ถามวา่... 
“คุณท างานหนกัจนมีบา้นมีรถขบั แลว้ท าไมยงัตอ้งท างานหนกัเหมือนเดิมล่ะคะ?” 
เขาตอบเธอวา่... 
“...ผมอยากจะมีบา้นท่ีมีบริเวณกวา้งขวางมากกวา่น้ี และก็มีรถท่ีโอ่อ่ากวา่น้ี ก็เพื่อคุณนะสิจะ๊... 
นบัจากคืนวนันั้นเป็นตน้มา วนัเวลาก็ผา่นไปอยา่งรวดเร็วหญิงสาวคนน้ีก็มาหาแฟนหนุ่มมา

ของเธอบา้งไม่มาบา้ง แต่ชายหนุ่มผูน้ี้ก็ไม่มีเวลาใส่ใจกบัเร่ืองน้ีมากนกั เพราะก าลงัสาวะวนและสนุก
กบังานท่ีท าอยู ่

วนัหน่ึง...ทั้งสองไดพ้บกนัอีก หญิงสาวถามเขาวา่... 
“เวลาน้ีคุณหาเงินไดม้ากพอจะซ้ือบา้นหลงัใหญ่แลว้หรือยงั? 
เขาบอกกบัเธอวา่...  
“รออีกนิดหน่อยนะท่ีรัก...” 
จากนั้นก็จุมพิตไปท่ีแหวนวงเล็กท่ีเธอสวมอยู ่กล่าววา่... 
“ผมก าลงัซ้ือแหวนวงใหม่ท่ีสวยกวา่เดิมมาเปล่ียนใหก้บัคุณ!” 
“....ฉนัเคยขอใหคุ้ณเปล่ียนแหวนวงใหม่ใหฉ้นัหรือ?” 
เธอสวนข้ึนมา 
“...ก็ผมเพียงแค่อยากจะใหส่ิ้งท่ีดีท่ีสุดแก่คุณเท่านั้นเองจะ้ท่ีรัก!” 
จากนั้นมาอีก 5 เดือน เขาสาละวนกบัความส าเร็จในอาชีพการงานและการตกแต่งบา้นหลงั

ใหญ่ของเขา เธอกลบัไม่เคยมาปรากฏตวัท่ีหนา้บา้นของเขาอีกเลย และเขาเองก็ติดต่อกบัเธอก็ไม่ได ้
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ในท่ีสุด เขาจึงตดัสินใจหยดุงานวนัหน่ึง แลว้เดินทางไปหาเธอท่ีบา้น... 
ในขณะท่ีรถคนัหรูของเขาแล่นผา่นเส้นทางท่ีสุดแสนวบิากขรุขระเขาร าพึงอยูใ่นใจวา่... 
“โอโห...เธอตอ้งเดินทางผา่นถนนสายน้ีไปหาผมทุกวนัเลยหรือน่ี?” 
เม่ือไปถึงท่ีประตูบา้นของหญิงคนรัก คุณแม่ของเธอก็ออกมาตอ้นรับเขา เขาถามหาเธอผูเ้ป็นท่ี

รัก 
คุณแม่ของเธอกลบัเขา้ไปในบา้นหยบิกล่องไมใ้บหน่ึงมามอบใหเ้ขา พร้อมบอกเขาถึงเส้นทาง

ท่ีจะไปพบกบัลูกสาวของเธอ...เขารีบข้ึนรถขบัออกไปตามเส้นทางดงักล่าวนั้น ซ่ึงเป็นเนินเขาท่ีราย
ลอ้มไปดว้ยดอกไมส้วยงามตามรายทาง 

...จนกระทัง่รถมาจอดอยู ่ณ จุดท่ีหญิงสาวอยู!่ 
นัน่คือ แท่นหินแกะสลกัช่ือหญิงสาวคนรักของเขาซ่ึงอยูต่รงกลางเนิน! 
เม่ือเห็นเช่นนั้น เข่าของเขาก็ทรุดลง มือสั่นเทาของเขาค่อย ๆ เปิดกล่องไม ้ ขา้งในอดัแน่นเตม็

ไปดว้ยกระดาษแผน่เล็ก ๆ ท่ีเขียนโดยลายมือของเธอ 
เขากม้ลงหยบิ 4-5 ใบท่ีดา้นบนออกมาอ่านขอ้ความในนั้นทีละใบ 
“...วนัน้ี คุณกลบัมาชา้ ฉนัรอคุณ 2 ชัว่โมง แต่ไม่เป็นไรท่ีรัก...ฉนัรักคุณ!” 
“...วนัน้ีฝนตกหนกั ฉนัยงัรอคุณจนกระทัง่ไม่ไหวแลว้...แต่ฉนัก็ยงัรักคุณ!” 
“...วนัน้ีฉนัเร่ิมเป็นไข ้ฉนัเร่ิมป่วย แต่คุณคงไม่ทนัสังเกต...แต่ฉนัยงัรักคุณ!” 
“...วนัน้ีคุณบอกวา่จะเปล่ียนแหวนวงใหม่ใหฉ้นั แต่คุณคงลืมไปวา่ ฉนัรับปากแต่งงานกบัคุณ

เพราะแหวนวงน้ีแลว้...แต่อยา่งไรฉนัก็ยงัคงรักคุณ!” 
“...วนัน้ีฉนัป่วยหนกัมาก จนไม่อาจไปพบคุณได ้ฉนัอธิษฐานขอใหคุ้ณรู้สึกตวัสักทีวา่  
ฉนัไม่ไดต้อ้งการบา้นหลงัใหญ่ หรือแหวนวงใหญ่เลย...ฉนัแค่ตอ้งการคุณ...แต่ฉนัก็ยงัรักคุณ

เสมอ!” 
...น ้าตาของชายหนุ่มไหลรินจนเปียกชุ่มกระดาษเหล่านั้นเขาเพิ่งส านึกวา่ ส่ิงท่ีเขาเพียงไขวค่วา้

มาตลอดทั้งชีวิตเทียบไม่ไดเ้ลยกบัส่ิงธรรมดาเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ท่ีเขาไดรั้บจากหญิงคนรักในตลอดเวลาท่ี
ผา่นมา... 

รถคนัหรูของเขาแล่นจากไป...ทิ้งไวแ้ค่กล่องแหวนเพชรราคาแพงอยูห่นา้หลุมศพ ดุจส่ิงของไร้
ค่า! 

ใช่แลว้ แหวนหรูวงนั้นไม่เหลือคุณค่าอะไรส าหรับเขาอีกต่อไป ระหวา่งทางท่ีจากไปอยา่ง
อาดูร เขาร าพึงในจิตใจวา่... 

“...เวลาน้ีผมมีบา้นหรูหลงัใหญ่แลว้ แต่มนัคงกวา้งเกินไปส าหรับผมท่ีจะอยูค่นเดียว! 
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...ผมมีรถคนัใหญ่ราคาแพงแลว้แต่ไม่รู้จะขบัพาใครไปไหนดว้ยกนัอีกตอไป! 

...ผมใหเ้วลาคร่ึงชีวิตอยูก่บังานได!้ แต่กลบัไม่เคยมีเวลาท่ีจะไดอ้ยูก่บัหญิงท่ีผมรัก 

...เวลาน้ีผมมีเงินมากมายแลว้ แต่ก็ไม่อาจซ้ือเวลาเพียง 1 นาทีกลบัมาเพื่อจะบอกวา่ผมรักเธอ! 

...บดัน้ีผมมีทุกส่ิงตามท่ีผมใฝ่ฝันอยา่งเพียบพร้อมแลว้ แต่ผมกลบัขาดส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าให้
เกิดครอบครัวท่ีสมบูรณ์มีสุขได ้นัน่คือ “เธอ” !” 

คุณผูอ่้านครับ! 
เวลาน้ีมีใครบางคนท่ีรักคุณและก าลงัรอคอยความใส่ใจจากคุณอยูห่รือไม่? 
ผมรู้วา่คุณยุง่! และผมเช่ือวา่ส่ิงท่ีคุณก าลงัท าอยูน่ั้นส าคญั! 
แต่หากคุณไดทุ้กส่ิงส้ินทั้งโลก แต่ตอ้งสูญเสีย “คนรัก” ของคุณไป จะคุม้หรือครับ? 
คุณไดก้ าไรอะไรจากการงานท่ีคุณทุ่มเทท า? 
ดงันั้น ก่อนท่ีทุกส่ิงทุกอยา่งจะสายเกินไป คุณควรท่ีจะ “ยอมสละเวลาของคุณ สังเกตและใส่ใจ

คนรักของคุณใหเ้พิม่ข้ึนเป็นพิเศษอีกสักนิดจะดีไหมครับ? 
จงรีบแสดงความรักต่อเขาหรือเธอใหม้ากยิง่ข้ึน ในขณะท่ีคุณยงัมีเขาหรือเธออยู ่ ก่อนท่ีคุณจะ

ไม่มีเขาหรือเธอเหลืออยูใ่หคุ้ณรักอีกต่อไป! 
“มีวาระหวัเราะ และ วาระร้องไห้ 
มีวาระเตน้ร า และ วาระไวทุ้กข ์
มีวาระสวมกอด และ วาระงดเวน้การสวมกอด 
มีวาระเก็บรักษาไว ้ และ วาระโยนทิ้ง 
มีวาระเยบ็ และ วาระฉีกขาด 
มีวาระพดู และ วาระน่ิงเงียบ 
มีวาระรัก และ วาระเกลียด” 
   (ปัญญาจารย ์32:2-9) 
   พระคมัภีร์ไบเบิล 
เวลาน้ีคุณก าลงัอยูใ่นวาระใดของชีวติ 
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ไข่สีฟ้า 

วนัน้ี ผมไดรั้บอีเมลจ์ากคนคุน้เคยอีกเร่ืองหน่ึงท่ีซ้ึงดี จึงขออนุญาตน ามาปรับปรุงแบ่งปันให้
ร่วมซ้ึง! 

...เป็นเร่ืองของชายหนุ่มและหญิงสาวคู่หน่ึงท่ีมีชีวติเป็นเสมือนคู่ขนาน! 
มิใยวา่อีกฝ่ายหน่ึงคิดหรือเห็นเช่นไร อีกฝ่ายก็จะคิดและเห็นไปอีกทางหน่ึงในทนัที! 
ผูเ้ป็นชายหนุ่มจึงรู้สึกฉงนเพราะไม่เขา้ใจในความคิดมุมมองหรือวถีิด าเนินชีวิตของฝ่ายหญิง

เป็นอยา่งยิง่! 
ชายหนุ่มจึงน าเร่ืองความแตกต่างระหวา่งทั้งสองมาระบายใหศิ้ษยาภิบาล (หรือท่ีเรียกวา่ 

อาจารย)์ ท่ีเขาเคารพรักฟัง... 
“อาจารยค์รับ... 
...ผมใชป้ากกาดา้มละ 5 บาท ดว้ยเหตุผลวา่ ยงัไงมนัก็เขียนได ้ และมนัมกัจะหายก่อนท่ีใส้จะ

หมด 
แต่เธอกลบัใชป้ากกายีห่อ้ Cross ดา้มละพนั ดว้ยเหตุผลวา่ยงัไงมนัก็อยูก่บัคุณไปอีกนาน แถม

ยงัเขียนดีไม่ตอ้งสะบดัก่อนใชแ้ละไม่เลอะเปรอะเส้ือของเธอ! 
...ผมใส่กางเกงตวัละ 129 บาท ดว้ยเหตุผลวา่ จะยีห่อ้อะไรมนัก็ใส่ปิดอวยัวะไดเ้หมือนกนันัน่

แหละ! 
แต่เธอกลบัใส่กระโปรงตวัละหลายพนับาท ดว้ยเหตุผลมนัปลอดภยัดี หากเกิดไฟไหม ้

กระโปรงท่ีเธอใส่เน้ือผา้จะไม่ละลายติดผวิเน้ือของเธอ! 
...ผมไม่พกโทรศพัทมื์อถือดว้ยเหตุผลวา่ พระนเรศวรทรงกูเ้อกราชไดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้ครือข่าย 

GSM 
แต่เธอพกโทรศพัท ์ 2 เคร่ือง ดว้ยเหตุผลวา่ ท่ีไทยตอ้งเสียเอกราชถึง 2 คร้ังไป เพราะไม่มี

เครือข่าย GSM ใช!้ 
...ผมชอบทานขนมครก ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ เป็นขนมไทย ตอ้งอนุรักษ ์ แถมยงัอร่อยถูกปาก และ

ราคาถูก 
แต่เธอกลบัชอบทานพิซซ่า ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ ขนมครกมีบางร้านเท่านั้นท่ีอร่อย แต่พิซซ่าฮทัทุก

ร้านมีมาตรฐานเดียวกนัหมด! 
...ผมชอบท างานอิสระดว้ยเหตุผลวา่ ไดท้  าตามจินตนาการของตวัเอง ไม่ตอ้งใหใ้ครมาบงัคบั 

และไม่มีขอ้ผกูมดักบัระบบ 
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แต่เธอกลบัมาท างานดว้ยระบบตอกบตัรท่ีไม่เคยข้ึนตวัแดงดว้ยเหตุผลวา่ งานท าให้เธอมีระบบ
ระเบียบและเห็นคุณค่าของชีวติ 

...ผมรักตวัของผมเองมากกวา่รักใคร ๆ ดว้ยเหตุผลวา่ ไม่วา่เราจะท าดีอะไรให้แก่ใครมากมาย
แค่ไหน สุดทา้ยความสุขทางใจท่ีเราไดก้็ไดรั้บตวัเอง 

แต่เธอกลบัรักครอบครัวของเธอมากกวา่ส่ิงใด ๆ ดว้ยเหตุผลวา่หากไม่มีพวกท่านก็คงไม่มีเธอ
เกิดมา ป่าวประกาศวา่ “ฉนัรักตวัฉนัเอง!” 

....ผมยนืยนัวา่ ถา้ไม่มี “ความวา่ง” “ความมี” ก็จะไร้ความหมายดว้ยเหตุผลวา่ เพราะ “ความมี” 
นั้นตอ้งวางลงบน “ความวา่ง” แต่เธอกลบัแยง้วา่ หากไม่มี “ความมี” แลว้ “ความวา่ง” จะมีประโยชน์
อะไร ดว้ยเหตุผลวา่ท่ี “ความสวา่ง” มีความหมาย นั้นเป็นเพราะใชเ้ป็นตวัเปรียบเทียบกบั” ความมี”! 

....ผมพดูวา่ คล่ืนทะเลใหป้รัญชาชีวิตแก่ผมวา่ ชีวติของเรานั้นไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง ดว้ย
เหตุผลวา่ แมห้าดทราบจะแปรเปล่ียนไป 

แต่เธอกลบัแยง้วา่ หากไม่มี “ความมี” แลว้ “ความวา่ง” จะมีประโยชน์ดว้ยเหตุผลวา่ท่ี “ความ
วา่ง” มีความหมายนั้นเป็นเพราะใชเ้ป็นตวัเปรียบเทียบกบั “ความมี”! 

...ผมพดูวา่ คล่ืนทะเลใหป้รัญญาชีวิตแก่ผมวา่ ชีวติของเรานั้นไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง ดว้ย
เหตุผลวา่ แมห้าดทรายจะแปรเปล่ียนไปทุกคร้ังท่ีคล่ืนกระทบฝ่ัง แต่แลว้ทรายก็ยงัเป็นทราย คล่ืนก็ยงั
เป็นคล่ืนอยูเ่หมือนเดิม 

แต่เธอแยง้วา่ คล่ืนทะเลสอนปรัชญาชีวิตแก่เธอ ชีวติของเราถูกกระทบจนเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
ดว้ยเหตุผลวา่ ทุกคร้ังท่ีน ้าข้ึน คล่ืนจะกระทบฝ่ังจนสึกกร่อนเปล่ียนไปอยูต่ลอดเวลา 

...ผมบอกวา่ “ความรัก” นั้นเปราะบางขาดง่าย ดว้ยเหตุผลวา่ เป็นเสมือนเส้นดา้ยบาง ๆ 
แต่เธอกลบับอกวา่ “ความรัก” นั้นเหนียวแน่นคงทนดว้ยเหตุผลวา่เปรียบเหมือนผนืผา้อยา่ง

หนาท่ีถกัทอ แมเ้ส้นดา้ยจะขาดไปสักเส้นแต่ผา้ก็ยงัเป็นผา้อยูดี่! 
...ผมแสดงความคิดเห็นวา่ ผูห้ญิงรักผูช้ายแค่ 0-1หรือ 0-100 แต่ผูช้ายรักผูห้ญิงจาก 100-0 ดว้ย

เหตุผลวา่ไม่วา่ผูช้ายจะท าดีมากเพียงไรต่อผูห้ญิง แต่หากผิดพร้ังเพียงแค่ 1 คร้ัง จะเหลือเพียง 0 
แต่เธอ แยง้วา่ ผูห้ญิงรักผูช้ายไม่ใช่แบบ 0-1 หรือ 0-100 แต่เป็นแบบ 100-200 ดว้ยเหตุผลวา่ 

ผูห้ญิงรักผูช้ายไดท้ั้ง 100 และจะมากข้ึนเร่ือย ๆ ตามท่ีเธอปรารถนา” 
หลงัจากหยดุหายใจครู่หน่ึง ชายหนุ่มก็ร าพึงต่อไปวา่... 
“ยิง่ผมและเธอต่างยนืหยดัในจุดยนืหรือทศันคติของตวัเราเองมากเท่าไร เราก็ยิง่เสมือนกบัขมิ้น

กบัปูนท่ีเขา้กนัไม่ไดข้มิ้น เหลือง ปะทะ ปูนขาว กลายเป็นปูนแดง ซะทุกที! กลายเป็นวา่ ทุกคร้ังท่ีคุย
กนัเราต่างคนต่างก็เดินไปคนละทิศละทาง!... 
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หลงัจากท่ีศิษยาภิบาลท่านนั้นไดรั้บฟังการระบายของชายหนุ่มเสร็จส้ินลง ท่านก็ถามเขาดว้ย
ความเอ็ดดูวา่... 

“พอ่หนุ่ม...ท่ีเธอเล่าใหฉ้นัฟังน่ีนะ เธอตอ้งการจะบอกอะไรกบัฉนัหรือ? 
ในทนัใดนั้นชายหนุ่มก็หนา้แดงข้ึนมา พลางพดูออ้มแอม้วา่... “ผมก็ไม่รู้เหมือนกนัครับวา่

ท าไมมาเล่าใหอ้าจารยฟั์ง...ถา้อยา่งนั้น ผมขอลากลบัล่ะครับ สวสัดี!” 
หลายเดือนต่อมา 
ชายหนุ่มน้ีกลบัมาหาท่านศิษยาภิบาลอีกคร้ังหน่ึงเพื่อเรียนเชิญใหท้่านเป็นผูป้ระกอบพิธี

แต่งงานและใหโ้อวาทศิษยาภิบาลจึงถามเขาวา่... 
“แลว้เจา้สาวของคุณคือใครล่ะ?” 
เขายิม้อยา่งสดช่ืนพดูวา่... 
“...ก็ผูห้ญิงคนท่ีมองทุกอยา่งต่างจากผมคนนั้นแหละครับ!” 
ท่านศิษยาภิบาลจึงถามวา่ 
“อา้วแลว้ท าไมมาลงเอยกนัอยา่งน้ีไดเ้ล่า?” 
ชายหนุ่มจึงรีบช้ีแจงแถลงไขใหฟั้งวา่... 
“หลงัจากวนันั้นท่ีผมเล่าใหอ้าจารยฟั์งแลว้ ผมก็เร่ิมส านึกตวัวา่ผมรักเธอเขา้ไปเตม็เปาแลว้...ยิง่

คิดไปคิดมาผมก็รู้สึกวา่ชีวิตน้ีจะขาดเธอไปไม่ได ้
...ผมนั้นเปรียบเสมือนแกว้น ้ าใส คุณค่าของตวัผมเองจะเพิ่มข้ึนก็ต่อเม่ือมีเธอ “ยอม” มาเป็นน ้า

เติมเตม็! 
...ส่วนเธอนั้นเปรียบดงัน ้าใส ๆ เธอจะอยูไ่ดอ้ยา่งไรหากไม่ “ยอม” ใหผ้มเป็นภาชนะมารองรับ

เธอไว?้ 
ผมจึงตระหนกัวา่ หากวา่ผมและเธอไม่ยอมปรับความคิดหรือไม่ยอมใหแ้ก่กนัและกนัอยา่งท่ี

ผา่นมา เราก็คงจะเป็นดัง่เส้นขนานท่ีไม่มีวนัจะบรรจบกนัไดต้ราบชัว่นิรันดร์! 
ผมจึงรีบตรงด่ิงไปหาเธอแลว้เล่าความคิดความรู้สึกของผมใหเ้ธอรับทราบ และกระซิบบอก

เธอวา่... 
“ผมพร้อมท่ีจะยอมปรับทศันคติและนิสัยของผมใหม่ทั้งหมดเพื่อคุณ เพราะผมรักคุณ!!!” 
เขาหยดุไปครู่หน่ึงแลว้เล่าต่อดว้ยน ้าเสียงอนัต่ืนเตน้วา่... 
“...อาจารยค์รับ เร่ืองท่ีเหลือเช่ือก็คือ เธอตอบรับค าบอกรักของผมอยา่งเตม็ใจ และยนิดี... เธอ

ยงับอกกบัผมวา่...เธอเองก็ยอมท่ีจะปรับความคิดและท่าทีของเธอเช่นเดียวกนัเพราะเธอก็รักผม
เหมือนกนั... ดว้ยเหตุน้ีเอง ความสัมพนัธ์ของเราทั้ง 2 จึงพฒันาข้ึนเร่ือย ๆ จนบดัน้ีเราทั้ง 2 ไดป้รึกษาผู ้
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หลกัผูใ้หญ่ และเห็นวา่ สมควรท่ีเราจะเร่ิมตน้ครอบครัวของเราไดแ้ลว้ เราจึงมาหาอาจารยเ์พื่อเรียนขอ
ความกรุณา!” 

หลงัจากรับฟังเร่ืองราวแลว้ ศิษยาภิบาลอาวโุสท่านนั้นก็ยิม้พลางกล่าววา่... 
“ผมขอยนิดีกบัคุณทั้ง 2 คนดว้ย เพราะคุณไดป้ฏิบติัตาม “กฎทองแห่งมนุษยส์ัมพนัธ์” ขององค์

พระเยซูคริสตอ์ยา่งสัมฤทธ์ิผลแลว้ นัน่คือ “จงปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งท่ีท่านปรารถนาท่ีจะใหผู้อ่ื้นปฏิบติั
ต่อท่าน!” 

...และเพราะวา่คุณ “ยอม” ใหแ้ก่เธอก่อน เธอจึงยอมให้แก่คุณเป็นการตอบสนอง...ดงันั้น จง
รักษา “เคล็ดลบั” น้ีไวต้ลอดชีวติสมรสของคุณนะ!” 

ชายหนุ่มจึงกล่าวขอบคุณศิษยาภิบาลและขออ าลา แต่ก่อนจะจากไป เขาอดมิไดท่ี้จะกล่าววา่... 
“อาจารยค์รับ...ผมดีใจมากท่ีผมกบัเธอซ่ึงเคยคลา้ยดัง่เส้นขนานท่ีไม่มีวนับรรจบกนัได ้ แต่เวลา

น้ีเรากลบัตดัสินใจร่วมชีวติกนั ซ่ึงเหมือนกบัไข่แดงและไข่ขาวท่ีแตกต่างกนั แต่เพราะเราต่างยอมรับ
กนัและกนัเราจึงอยูร่่วมกนัไดใ้น “ไข่สีฟ้า” ใบน้ีไดอ้ยา่งมีความสุข” 

ผมขอแสดงความดีใจดว้ยครับส าหรับหนุ่มสาวคู่น้ีดว้ยครับ! 
ใช่ครับ หากวา่เรารู้จกั “ยอม” ซ่ึงกนัและกนัชีวติของเราจะมีรสชาติยิง่กวา่เดิม เหมือนกบั ไข่

แดงและไขข่าว ท่ีหากยอมใหเ้อามาคลุกกนัแลว้ทอดก็จะกลายเป็นไข่เจียว แสนอร่อยท่ีกล่ินหอมหวน
ชวนล้ิมลอง! 

แลว้คุณผูอ่้านละครับ วนัน้ี คุณ “ยอม” ท่ีจะเปล่ียนแปลงทศันคติและชีวติของคุณเพื่อใครบาง
คนท่ีคุณรักแลว้หรือยงั? 
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ความส าเร็จในชีวติสมรส 

มีขอ้คิดท่ีคุน้เคยกนัมายาวนานมากเก่ียวกบัการสมรสท่ีผมชอบอยูต่อนหน่ึง มีใจความวา่... 
“ความส าเร็จในชีวติสมรสนั้นไม่ใช่แค่พบคนท่ี “ใช่เลย”! ส าหรับคุณ แต่คุณเองจะตอ้งเป็น

บุคคลท่ี “ใช่เลย!” ส าหรับคู่ชีวติของคุณดว้ย” 
(Success in marriage is marriage is more than finding the right person, but it’s also a matter 

of being the right person.) 
ผมเองอศัจรรยใ์จท่ีในวนัน้ีผมแต่งงานอยูกิ่นภรรยาคนเดียวคนเดิมน้ีมานานจนครบรอบ 30 ปี

แลว้! 
ฝร่ังเขาเรียกการฉลองครบรอบแต่งงานปีท่ี 30 วา่เป็น “ไข่มุก” (Pearl) 
ผมดีใจท่ีชีวติสมรสของผมผา่นช่วงเวลาท่ียากล าบากต่าง ๆ ร่วมกบัภรรยามาไดย้าวนาน

เหลือเช่ือถึงขนาดน้ี! 
ท่ีเขาเรียกวนัฉลองครบรอบปีท่ี 30 ของการแต่งงานวา่ “ไข่มุก”คงเป็นเพราะไดต้ระหนกัวา่

ชีวติครอบครัวท่ีอยูกิ่นร่วมกนัมายาวนานขนาดน้ี ตอ้งผา่นความทุกขย์ากล าบากอยา่งแสนสาหสัมานาน
พอท่ีจะก่อเกิดส่ิงสวยงามข้ึนในชีวติสมรสได ้ ดุจดงักบัท่ีหอยมุกกวา่จะก่อเกิด “ไข่มุก” ข้ึนในตวัไดม้นั
ตอ้งระคายเคืองอยา่งแสนสาหสัจากการท่ีมีส่ิงไม่คุน้เคยหรือแปลกปลอมเขา้ในตวัของมนั ท าใหต้อ้ง
เจบ็ปวดทรมาน แต่เม่ือสามารถปรับตวัและผา่นพน้ช่วงเวลายากล าบากนั้นมาไดก้็จะคอ่ย ๆ ก่อเกิดสาร
ท่ีเคลือบส่ิงแปลกปลอมนั้นอยา่งยาวนานจนส่ิงนั้นกลมกลืน กลายเป็นไข่มุกเมด็งามล ้าค่าท่ีเรียกวา่ 
“ความงดงามท่ีเกิดจากความเจบ็ปวด!” 

เม่ือผา่นวนัเวลาแห่งการแต่งงานมาจนครบ 30 ปี บวกกบัอีก 8 ปีแห่งการคบหารู้จกักนั ผมและ
ภรรยาตอ้งผา่นช่วงเวลาแห่งความสุขและทุกขค์ละเคลา้กนัมานานพอสมควร จนบางช่วงเวลาเกิดความ
อึดอดัหงุดหงิดและทุกขใ์จ จนสุดจะทนจนเกือบยอมแพม้าหลายรอบแลว้! 

แต่ตอ้งขอบคุณพระเจา้ท่ีพระองคท์รงยืน่พระหตัถอ์อกมาช่วยเหลือครอบครัวของเรามาตลอด 
ท าใหเ้ราซ่ึงดูเหมือนวา่จะส้ินหวงัในกนัและกนัแลว้กลบัเกิดความหวงัใจในพระเจา้ผูท้รงสัญญาวา่จะ
บนัดาลใหทุ้กส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวติครอบครัวของเราไม่วา่จะดีหรือร้ายไดก้ลบักลายเป็นคนดีในบั้นปลาย
หากวา่เรายงัคง “รักพระองค”์ และ “เช่ือวางใจในพระองค”์ อยา่งแทจ้ริง! 

และบดัน้ี ครบรอบ 30 ปีแห่งการผจญภยัในชีวิตครอบครัวชีวติของผมเร่ิมเกิดมี “ไข่มุก” 
สวยงามท่ีเกิดจากความระคายเคืองท่ีภรรยาของผมก่อเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีผา่นมา ส่วนภรรยาของผม
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เธอก็ไดรั้บ “ไข่มุก” เมด็ใหญ่โตสวยงามอร่ามท่ีเกิดความขุ่นเคืองทรมานท่ีผมสร้างใหต้ลอดเวลาท่ีใช้
ชีวติร่วมกนัมา! 

และบดัน้ีผมดีใจเป็นอยา่งยิง่ท่ีสามารถผา่นช่วงปีเดือนแห่งความเปราะบางในชีวิตสมรสมาได ้
ไม่วา่จะเป็น 

-ปี “กระดาษ” (paper)    ครบรอบแต่งงานปีท่ี 1 
-ปี “ฝ้าย” (Cotton)      ครบรอบแต่งงานปีท่ี 2 
-ปี “หนงั” (Leather)     ครบรอบแต่งงานปีท่ี 3 
-ปี “ผลไมแ้ละดอกไม”้ (Fruit & Flowers)  ครบรอบแต่งงานปีท่ี 4 
-ปี “ไม”้ (Wood)     ครบรอบแต่งงานปีท่ี 5 
-ปี “น ้าตาลและขนมหวาน” (Sugar and Candy)  ครบรอบแต่งงานปีท่ี 6 
-ปี “ขนแกะ” (Woolen)    ครบรอบแต่งงานปีท่ี 7 
-ปี “เกลือ” (Salt)     ครบรอบแต่งงานปีท่ี 8 
-ปี “ทองแดง” (Copper)    ครบรอบแต่งงานปีท่ี 9 
-ปี “ดีบุก” (Tin)      ครบรอบแต่งงานปีท่ี 10 
-ปี “เหล็กกลา้” (Steel)    ครบรอบแต่งงานปีท่ี 11 
-ปี “ผา้ลินิน และผา้ไหม” (Silk & Linen)  ครบรอบแต่งงานปีท่ี 12 
-ปี “ลูกไม”้ (Lace)     ครบรอบแต่งงานปีท่ี 13 
-ปี “งาชา้ง” (Ivory)     ครบรอบแต่งงานปีท่ี 14 
- ปี “แกว้มณี” (Crystal)    ครบรอบแต่งงานปีท่ี 15 
-ปี “เคร่ืองเคลือบดินเผา” (China)   ครบรอบแต่งงานปีท่ี 20 
-ปี “เงิน” (Silver)     ครบรอบแต่งงานปีท่ี 25  
ผมขอเตือนคู่สมรสทุกคู่วา่... 
ชีวติครอบครัวท่ีสามีและภรรยาต่างคาดหวงั และเรียกร้องใหอี้กฝ่ายหน่ึงตอ้ง “คิด” อยา่งท่ีเรา

อยากใหคิ้ด ตอ้ง “เป็น” อยา่งท่ีเราอยากใหเ้ป็น หรือตอ้ง “ท า” อยา่งท่ีเราอยากใหท้ า! 
เป็นครอบครัวท่ีเปราะบาง และแตกหกั (Fragile) ง่าย! 
หรือชีวติครอบครัวท่ีสามีและภรรยาตดัตวัเองออกจากการส่ือสารกบับุคคลอ่ืนก็จะกลายเป็น

ชีวติท่ีน่าเบ่ือ น่าทรมานอยา่งท่ีสุดส าหรับคนท่ีร่วมชีวติดว้ย และจะกลายเป็นครอบครัวท่ีลม้เหลว (Fail) 
ไปอยา่งน่าเสียดาย! 
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ดงันั้น ชีวติครอบครัวท่ีมีความสุข คือ ชีวติท่ีแต่ละคนจะคิดถึง “ความรู้สึก” และ “ความ
ตอ้งการ” ของคู่สมรสของตนก่อน และ “ยอม” ถ่อมใจถ่อมตวัลงเป็น “บุคคล” อยา่งท่ีเขาหรือเธอ
ตอ้งการ โดยการหาทางตอบสนอง “ความตอ้งการ” ของเขาหรือเธอ ดว้ยความกระตือรือร้นอยา่งจริงใจ 
และใจกวา้ง! 

หากนบัจากวนัน้ีเป็นตน้ไป คุณใส่แต่ส่ิงท่ีน่ารัก ส่ิงท่ีดี ส่ิงท่ีหวานช่ืน ส่ิงท่ีสนุก ส่ิงท่ีให้
ก าลงัใจ ลงไปในชีวติของคู่สมรสของคุณผา่นค าพดูหรือการกระท าของคุณทุกวนั...ผลท่ีตามมาจะ
คุม้ค่ากบัการท่ีคุณยอมเป็นฝ่ายเสียสละก่อนอยา่งแน่นอน! 

ผมไดล้องกลบัตวักลบัใจและกระท าตามค าแนะน าขา้งตน้มาแลว้นอนพอสมควร จึงกลา้ท่ีจะ
กล่าวอยา่งมัน่ใจวา่แทนท่ีคุณจะมวันัง่รอหรือเรียกร้องใหคู้่สมรสของคุณเป็น “บุคคล” อยา่งท่ีคุณอยาก
ใหเ้ป็น แต่ใหคุ้ณยอมเป็น “บุคคล” อยา่งท่ีคู่สมรสของคุณอยากใหคุ้ณเป็นก่อน โดยถือวา่ น่ีเป็นส่วน
หน่ึงของ J.D. (Job Description) ในการด าเนินชีวติและการประกอบอาชีพของคุณในโลกน้ีท่ีพระเจา้
ทรงก าหนดมาใหคุ้ณปฏิบติั คุณจะใหรั้บส่ิงท่ีคุณคาดหวงัหรือตอ้งการใหชี้วิตสมรสไดง่้ายและเร็วกวา่
ท่ีเคยกระท ามา!..ลองดูสิครับ ผมเอาชีวิตแต่งงาน 30 ปีของผมเป็นประกนั! 

“เจา้จงอยูกิ่นดว้ยความช่ืนชมยนิดีกบัภรรยาซ่ึงเจา้รักตลอดชีวติอนิจจงัของเจา้ ซ่ึงพระองคไ์ด้
ประทานใหแ้ก่เจา้ภายใตด้วงอาทิตยต์ลอดปีเดือนอนิจจงัของเจา้ ดว้ยวา่นัน่เป็นส่วนในชีวติและในการ
งานของเจา้ ซ่ึงเจา้ไดอ้อกแรงกระท าภายใตด้วงอาทิตย ์

(ปัญญาจารย ์9: 9) 
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เงือ่นไขแห่งความรัก 

“ความรัก คือสภาวะท่ีมีเง่ือนไขวา่ ความสุขของอีกบุคคลหน่ึงเป็นส่ิงซ่ึงจ าเป็นส าหรับความสุข
ของคุณเอง! 

(love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.) 
-Robert A.Heinlein- 
โรเบิร์ต เอ โฮเลน ผูเ้ป็นนกัเขียนนวนิยายวทิยาศาสตร์ชาวอเมริกนัไดใ้หข้อ้คิดท่ีดีไวข้า้งตน้น้ี 
ซ่ึงผมเองก็เห็นดว้ยครับ! 
ความรัก เป็นเร่ืองของ “การให”้ ก่อน “การรับ”! 
แต่คู่สมรสหลายคู่ตอ้งจบชีวิตสมรส เม่ือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือบางทีทั้ง 2 ฝ่ายไม่ไดรั้บความสุข

จากกนัและกนั ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดก็เลยขอยติุความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัดว้ยการหยา่ร้าง! 
ถา้ตกลงกนัไดก้็หยา่กนัอยา่งสงบ โดยกลบความขมข่ืนลึก ๆ ไวใ้นใจ 
แต่ถา้ตกลงกนัไม่ไดก้็จะไดค้วามหมายแทนการหยา่ ดงัท่ีเป็นข่าวตามหนา้หนงัสือพิมพไ์ม่เวน้

วนั! 
สาเหตุส าคญัประการหน่ึงของความหายนะในชีวติสมรสคือการ “ไม่เขา้ใจ” ในความรู้สึกหรือ

ความตอ้งการของกนั หรือบางที “เขา้ใจ” แต่ไม่ไดต้อบสนองอยา่งทนัท่วงทีหรือตรงตามความคาดหวงั 
ๆ ทั้ง ๆ ท่ี 2 ฝ่ายต่างก็คิดวา่ พวกตนยงัรักกนั! 

แต่น่าเสียดายท่ีส่วนประกอบส าคญัของความรักคือ “การท าใหอี้กฝ่ายหน่ึงมีความสุขก่อนท่ีจะ
เรียกร้องใหอี้กฝ่ายหน่ึงท าให้เรามีความสุข” เป็นส่ิงท่ีถูกละเลยไป! 

โดยปกติแลว้ ผูช้ายมกัจะเป็นฝ่ายไม่เขา้ใจความรู้สึกหรือความตอ้งการของผูห้ญิงมากกวา่
ผูห้ญิงไม่เขา้ใจความรู้สึกของผูช้าย! 

ผูห้ญิงจ านวนมากมกัทอ้แทใ้จดว้ยสาเหตุนานาประการท่ีผูช้ายมกัจะไม่รู้หรือมองขา้มไป 
ในหนงัสือเร่ือง “บอกผูช้ายเร่ืองผูห้ญิง” (Man to Man About women) ของ ดร.เจมส์ ดอบสัน 

ไดใ้หร้ายการของสาเหตุท่ีท าใหผู้ห้ญิงทอ้แทใ้จไว ้ คุณผูอ่้านเป็นสตรี ลองจดัล าดบัดูสิครับวา่ สาเหตุใด
เป็นสาเหตุท่ีส าคญัท่ีท าใหคุ้ณขาดความสุขมากท่ีสุดในชีวติครอบครัวของคุณ? 

สาเหตุท่ีท าใหผู้ห้ญิงทอ้แทใ้จ 
1. ขาดความรักอนัหวานช่ืนในชีวติแต่งงาน 
2. ขดัแยง้กบัพอ่แม่พี่นอ้งของคู่แต่งงาน 
3. รู้สึกวา่ตนเองต ่าตอ้ย 
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4. ปัญหาเร่ืองลูก 
5. ปัญหาเร่ืองเงิน 
6. รู้สึกวา้เหว ่เปล่าเปล่ียว และเบ่ือหน่าย 
7. ปัญหาเพศสัมพนัธ์ในชีวติแต่งงาน 
8. ปัญหาประจ าเดือน และสุขภาพร่างกาย 
9. ความเหน่ือยลา้ และความกดดนัเร่ืองเวลา 
10. ปัญหาวา่อายมุากข้ึนหรือแกล่ง 
คุณผูห้ญิงครับ! คุณจะท าอยา่งไรใหส้ามีหรือคนรักของคุณเขา้ใจความตอ้งการของคุณและ

ตอบสนองความตอ้งการเหล่านั้นของคุณและท าใหคุ้ณมีความสุข? 
...โดยท่ีคุณเองก็ค  านึงถึงวธีิท่ีจะท าใหเ้ขามีความสุขดว้ยเช่นกนั? 
หากคู่รักคู่สมรสใดเตือนตวัเองเสมอถึงเง่ือนไขความรักดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โดยฝ่ายหญิงตั้งใจ

ท่ีจะท าใหช้ายผูเ้ป็นท่ีรักมีความสุขและฝ่ายชายมุ่งมัน่ท าใหห้ญิงท่ีตนรักมีความสุขอยูต่ลอดเวลาโดยไม่
กงัวลวา่ความตอ้งการของตนเองจะไดรั้บการเหลียวแลหรือไม่? 

ผมรับรองไดเ้ลยวา่ ความสุขในครอบครัวของคุณ ไม่หนีไปไหน!เช่ือผมเถอะ! 
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ชู้ 

เด็ก 2 คนคุยกนัถึงวธีิหาเงินรายไดพ้ิเศษ 
เด็กคนหน่ึงบอกกบัเพื่อนวา่... 
“ขา้มีเคล็ดลบัท่ีจะหาเงินใชอ้ยา่งง่าย ๆ แกสนใจไหม?” 
เด็กนอ้ยอีกคนรู้สึกสนใจและดีใจท่ีจะไดเ้งิน จึงถามวา่... 
“แลว้ตอ้งท าอยา่งไรล่ะ?” 
“อ๋อ ง่ายนิดเดียว!” เด็กชายคนแรกตอบ พลางพดูต่อไปวา่... 
“เวลาแกพบผูใ้หญ่คนไหน แกก็มองหนา้เขา แลว้พดูอยา่งมัน่ใจวา่ “ผมรู้เร่ืองทุกอยา่งแลว้

ครับ!” แค่นั้นแหละ แกไดเ้งินใชฟ้รี ๆ ชวัร์เลย!” 
เม่ือกลบัถึงบา้น เด็กชายคนท่ี 1 ก็คิดลองใชสู้ตรหาเงินน้ีดูเม่ือพบกบัคุณแม่ เขาก็พดูกบัแม่วา่... 
“แม่ครับ! ผมรู้เร่ืองทุกอยา่งแลว้ครับ!” 
ในทนัทีท่ีเด็กนอ้ยพดูจบ ผูเ้ป็นแม่ก็ตาเบิกกวา้ง ปากอา้คา้งจากนั้นเธอก็รีบควกัเงินใหลู้ก 100 

บาท แลว้ก าชบัวา่... 
“ลูกอยา่ไปบอกคุณพอ่เคา้นะ!” 
เด็กนอ้ยต่ืนเตน้ดีใจท่ีมุกน้ีใชไ้ดผ้ล สักครู่หน่ึงคุณพ่อก็กลบัมาบา้น เด็กนอ้ยน้ีจึงใชมุ้กเดียวกนั

อีกคร้ัง โดยกล่าวกบัพอ่วา่....  
“พอ่ครับ ... ผมรู้เร่ืองทุกอยา่งหมดแลว้ครับ!” 
แค่นั้นแหละ คุณพอ่ก็ตาเหลือก รีบเอามือปิดปากลูกแลว้ควกัเงินออกมา 200 บาท ยืน่ใส่มือลูก 

แลว้กระซิบบอกวา่... 
“ลูกอยา่ไปบอกคุณแม่เคา้เชียวนะ!” 
เจา้เด็กนอ้ยน้ีดีใจเหลือหลายเกินบรรยาย เพราะแค่พดูไปประโยคเดียวกนั 2 คร้ังก็ไดเ้งินมาถึง 

300 บาทแลว้!ในขณะท่ีก าลงัปล้ืมตาปล้ืมใจอยู ่ ก็มีเสียงกดกร่ิงท่ีประตู เม่ือเด็กนอ้ยวิง่ไปดูก็พบบุรุษ
ไปรษณียข์าประจ ามายนือยูห่นา้ประตู เด็กนอ้ยน้ีจึงนึกสนุก เผือ่ฟลุค้ จะไดเ้งินเพิ่มข้ึนอีก จึงพดูกบับุรุษ
ไปรษณียผ์ูน้ั้นวา่... 

“นา้ครับ...ผมรู้เร่ืองทุกอยา่งหมดแลว้!” 
ในทนัใดนั้น บุรุษไปรษณียผ์ูน้ั้นก็ร้องไห้โฮ คุกเข่าลงโยนจดหมายทั้งหมดทิ้ง แลว้ควา้ตวัเด็ก

นอ้ยผูน้ี้เขา้ไปสวมกอดพลางระล ่าระลกัพดูวา่... 
“โอ...ลูกรัก... ในท่ีสุดลูกก็รู้ความจริงเขา้จนได!้” 
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ไม่ทราบวา่คุณผูอ่้าน อ่านมาถึงตอนน้ีแลว้รู้สึกอยา่งไร? 
หากคุณผูฟั้งอ่านแลว้รู้สึกไม่ข  า แสดงวา่ต่อมมโนธรรมหรือจิตส านึกของคุณท างานอยา่งเขม็

แขง็ จนต่อมบนัเทิงของคุณถูกเบียดตกลงไปจากใจ! 
แต่หากวา่คุณผูฟั้งอ่านแลว้รู้สึกสนุกจนหวัเราะงอหงาย แสดงวา่ต่อมศลีธรรมจรรยาของคุณ

ก าลงัหยอ่นไปนิดแลว้ตอ้งรีบซ่อมด่วน!มิฉะนั้นต่อมเตือนภยัทางจิตวิญญาณของคุณอาจช ารุดเสียหาย
จนใชก้ารไม่ไดใ้นวนัหน่ึงขา้งหนา้ จนในท่ีสุด คุณจะรู้สึกวา่การผดิศลีธรรมทางเพศเป็นเร่ืองธรรมดา 
หรือ เป็นเร่ืองสนุก แต่แทจ้ริงแลว้ไม่สนุกเลย! 

แต่ขอ้เทจ็ก็คือวา่ ค่านิยมของโลกน้ีก าลงัต ่าลงหรือเส่ือมลง! 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหิริโอตตปัปะ หรือความรู้สึกละอายต่อบาป! 
อยา่งเช่นในประเทศอิตาลีท่ีมีการส ารวจทศันคติของคนหนุ่มทั้งนอ้ยใหญ่ ราว 1000 คน ของ

นิตยสาร ริซาไซโคมาติกา ในเร่ือง 7 บาปท่ีหนกัหนาสาหสัท่ีสุดในสายตาของพวกเขาคืออะไร? 
คุณผูอ่้านล่ะครับ คิดวา่ส่ิงต่อไปน้ีส่ิงใดเป็นบาปท่ีเป็นความผดิร้ายแรงกวา่กนั? 
1. การกินมากจนลงพุง? 
2. การนอกใจภรรยา? 
ไม่เช่ือก็ตอ้งเช่ือวา่...จาก 7 ล าดบับาปร้ายแรงท่ีสุด 
อนัดบัหน่ึงคือ การกินมากเกินไปจนลงพุง หมดเสน่ห์ เป็นความผิดท่ีร้ายแรงท่ีสุด จนไม่

สามารถใหอ้ภยัได ้และล าดบัสุดทา้ยคือ การนอกใจภรรยา! 
และมีเพียงหนุ่ม ๆ 7% เท่านั้นท่ีคิดวา่ ศีลธรรมทางศาสนาเป็นมูลเหตุจูงใจท่ีท าให้รู้สึกผดิ แต่

การตดัสินของสังคมและคนแวดลอ้มต่างหากท่ีส าคญัมากกวา่! 
ไม่น่าเช่ือวา่คนเหล่าน้ีถือวา่ ความผดิในเร่ืองกิน (มากเกินไป) นั้นร้ายแรงมากกวา่ความผดิใน

เร่ืองกาม (ผดิประเวณี) 
...พวกเขารู้สึกผดิเม่ือไปชอบป้ิงมากกวา่รู้สึกผดิเม่ือนอกใจคู่สมรส 
...พวกเขารู้สึกผดิท่ีโดดการไปออกก าลงักายมากกวา่รู้สึกผดิเม่ือผดิศีลธรรมทางเพศ 
คนในโลกปัจจุบนัถือวา่การคบชูสู่้ชาย หรือการนอกใจภรรยาเป็นเร่ืองปกติ และรับได ้ขอเพียง

แค่อยา่งใหโ้จ่งแจง้จนถูกจบัไดห้รือหากวา่จบัไดก้็ไม่วา่กนั พอท าใจได ้ ขอเพียงอยา่เอาชูห้รือเมียนอ้ย
เขา้มาในบา้นก็พอ! 

ช่างน่าเป็นห่วงสถาบนัครอบครัวเหลือเกินท่ีไร้ซ่ึงรากฐานอนัมัน่คง และเหตุผลท่ีจะท าใหพ้ระ
เจา้ทรงอวยพรให้! 

คนท่ีเดินหลงอยูใ่นเมฆหมอกแห่งการนอกใจมีค าขวญัประจ ากลุ่มของตนในเร่ืองชูว้า่... 
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เบ่ือผวัตอ้งเล่นชู ้  อยา่ใหรู้้ถึงผวัได ้
เล่นชูต้อ้งไวไฟ  อ่อยเขา้ไวไ้ม่เสียแรง 
รักชูใ้หแ้นบเนียน อยา่ผดิเพี้ยนใหผ้วัเห็น 
รักชูต้อ้งใจเยน็  ร้อนใจเล่นจะเสียการ 
รักชูค้วรจะรู้  อยา่ใหชู้ต้อ้งคอยนาน 
รักชูต้อ้งจดัสรร  เพราะชูน้ั้นส าคญักวา่ 
รักชูรู้้เวลา  ชูจ้ะมาผวัตอ้งไป 
รักชูต้อ้งป่ันหวั  อยา่ใหผ้วัฉุกคิดได ้
รักชูต้อ้งยอมชู ้  ไม่งั้นชูจ้ะซิวไป 
รักชูต้อ้งปันใจ  รักผวัใหน้อ้ยกวา่เดิม 
รักชูต้อ้งหนา้ตาย  หลอกผวัไดไ้ม่เคลือบแคลง! 
คุณผูอ่้านลองคิดสิครับ หากสังคมไทยถือคติตามค าขวญัของคนนิยมชูเ้ช่นน้ี สถาบนัครอบครัว

จะเหลืออะไร? 
เพื่อป้องกนัครอบครัวของคุณไม่ใหค้นหน่ึงคนใดมีชู ้ ทั้งสามีและภรรยาตอ้งร่วมมือกนัสร้าง

ก าแพงหรือด่านป้องกนัการลุกลามของ “ค่านิยมผดิ ๆ” ไม่ใหเ้ขา้มาใน 
-สมองหรือความคิด 
-จิตใจหรือค่านิยม? 
ของตวัของคุณหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณ! 
ส่ิงท่ีคุณควรจะท าเพื่อป้องกนัการผดิพลาดในเร่ืองน้ีก็คือ 
จง “ชูพระเจา้” และ “พระบญัญติักฏเกณฑ์” ของพระองคใ์นเร่ืองการเร่ิมตน้ รักษา และ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยา! 
จง “ชู” คู่สมรสของคุณและ “ค ามัน่สัญญา” ท่ีใหแ้ก่กนัและกนัในพิธีสมรส 
หากวา่คู่สมรสใดต่างฝ่ายต่างก็ชูพระเจา้ และชูคู่สมรส ของตนใหสู้ง ในชีวติและความสัมพนัธ์

ระหวา่งกนั ครอบครัวนั้นจะเหนียวแน่นดุจเชือก 3 เกลียวท่ีขาดจากกนัยาก! 
คู่สมรสจะตอ้งระลึกเสมอวา่ การแต่งงานหรือการสมรสนั้นประกอบดว้ย 3 ฝ่ายไม่ใช่ 2 ฝ่าย 

ไม่ใช่เป็นความสัมพนัธ์แค่ระหวา่งสามีกบัภรรยา แต่เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งพระเจา้กบัสามีและ
ภรรยา! 

หากครอบครัวใดมีพระเจา้ทรงเป็นประมุขอยา่งแทจ้ริงในครอบครัว ท่ีคู่สามีภรรยาต่างมี
เป้าหมายเดียวกนันัน่คือ พวกเขาทั้ง 2 จะอยูร่่วมกนัเพื่อพระเจา้ และต่างจะมีชีวติเพื่อกนัและกนั! 
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ทั้งสามีและภรรยาต่างตระหนกัวา่ การสมรสของพวกเขาไดรั้บการสถาปนาโดยพระเจา้ พวก
เขาจะตอ้งทนุถนอมดูแลรักษาและพฒันาชีวติครอบครัวของพวกเขาใหดี้ยิง่ ๆ ข้ึนตามวนัเวลาท่ีผา่นไป
และหากวา่การสมรสของพวกเขามีปัญหาพวกเขาจะตอ้งรีบน าปัญหานั้นมาคุยกนัและร่วมกนัแกไ้ขตาม
วถีิทางหรือคู่มือการสมรสท่ีพระเจา้ประทานไวใ้หน้ัน่คือ พระคมัภีร์! 

และหากวา่ปัญหาท่ีเขาเผชิญอยูน่ั้น ยากหรือหนกัเกินกวา่ท่ีพวกเขาจะแกไ้ด ้ โดยอาศยัก าลงั
ของตนเอง พวกเขาก็จ  าเป็นตอ้งน ามาขอใหพ้ระเจา้ทรงช่วยแกไ้ข และไม่วา่จะเผชิญกบัวกิฤตใดใน
ครอบครัว หากทั้งสามีภรรยาต่างก็ยงัคงสัตยซ่ื์อและเช่ือมัน่ในพระเจา้แมท้ั้ง 2 จะถูกปัญหาหรือวกิฤติ
ผลกัใหห่้างไกลจากกนัแต่หากทั้ง 2 ต่างมุ่งหนา้และเดินไปหาพระเจา้ระยะห่างของทั้ง 2 ก็จะค่อย ๆ 
ลดลง และเขา้มาใกลชิ้ดกนัใหม่อีกคร้ัง หรือดีกวา่ท่ีเคยผา่นมา 

วนัน้ี ครอบครัวของคุณมีพระคริสตเ์ป็นศูนยร์วมและศูนยก์ลางเช่นน้ีแลว้หรือยงั? 
เวลาคุณประสบวกิฤติปัญหาคุณเดินไปหาใคร? 
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ฤทธ์ิถ่านไฟเก่า 

รักคร้ังแรกเป็นรักท่ีไม่มีใครลืม! 
เพียงแต่ไม่ไดก้ล่าวถึงในเวลาน้ีเพราะวา่มีส่ิงอ่ืนมาทบัซอ้นจนท าให้ตอ้งสาละวนักบัส่ิงท่ีอยู่

ตรงหนา้...จนดูเหมือนวา่ลืมรักคร้ังแรกนั้นไปแลว้! แต่ไม่จริง 
ยามใดท่ีถูกสะกิดหรือท าใหร้ะลึกถึงอีกคร้ัง รักแรกนั้นจะเป็นเหมือนกบัถ่านไฟเก่าท่ีคุโชนข้ึน

อีกคร้ัง 
และนกัวจิยัไดค้น้พบวา่ รักแรกนั้นร้อนแรงลึกล ้า มีฤทธ์ิมากยิง่กวา่ยาเสพติดใด ๆ ในโลกน้ี! 
ไม่วา่คุณจะอายมุากนอ้ยแค่ไหน ก็ยากท่ีจะตา้นทานหรือควบคุมรักคร้ังแรกน้ีได!้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากวา่รักของคุณในปัจจุบนันั้นไม่ไดห้วานช่ืนและแขง็แกร่งมัน่คงมาก

เพียงพอ! 
รักคร้ังแรกท่ีวา่น้ีอาจเร่ิมตน้จากประสบการณ์ประทบัใจเล็ก ๆ แต่ติดไฟรักอยา่งรวดเร็วเหมือน

ไฟลามทุ่งหรือเหมือนสายฟ้าฟาดลงมาเม่ือแรกเจอกนั และรักแรกนั้นไดย้ ัง่รากลึกลงไปในจิตส านึก
อยา่งรวดเร็วและฝังตวัอยูอ่ยา่งยาวนานเกินรอบเวลาและในทนัทีท่ีทั้ง 2 ไดก้ลบัมาพบกนัอีกก็ บูม! แลว้
ไฟก็ติด ถ่านไฟเก่าก็คุโขนข้ึนมาใหม่ไดใ้นชัว่พริบตา! 

เฮเลน ฟิชเชอร์ นกัมนุษยวทิยา อาจารยม์หาวทิยาลยั ผูแ้ต่งหนงัสือ “Why we love?” อธิบายวา่ 
ฮอร์โมนของหนุ่มสาวเป็นตวัการฝังรักคร้ังแรกลงในสมอง และเสียง หรือสัมผสัของรักแรกท่ี

ผา่นพน้ไป กระตุน้ความตอ้งการตอกย  ้าลงไปท่ีจุดเดิมในสมอง ดุจเดียวกบัฤทธ์ิของโคเคน เพียงแต่
อิทธิพลของรักแรกนั้นรุนแรงกวา่ยาเสพติดทุกชนิด! 

คนเคยรักกนั แมจ้ะห่างกนัไปกวา่ 30 ปี หากมาพบกนัอีกคร้ังปฏิกิริยาเคมีบางอยา่งก็อาจเกิดข้ึน
ไดอี้กคร้ังในทนัที! 

หากวา่ทั้ง 2 ฝ่ายต่างครองความเป็นโสดอยูใ่นขณะท่ีถ่านไฟเก่าลุกโชนข้ึนก็อาจจบลงท่ีบั้น
ปลายท่ีเป่ียมสุขหรือ “Happy Ending” หรือวา่ทั้ง 2 ฝ่ายต่างลมพดัหวนใหม้าเจอกนัอีกคร้ังเม่ือยามท่ีทั้ง 
2 ไม่มีพนัธะกบัผูใ้ดแลว้ เช่น ต่างก็เป็นม่ายท่ีร้างคู่ดว้ยกนัทั้ง 2 คนก็อาจกลบัไปหารักเก่าหรือ
ตอบสนองรักแรกดว้ยกนัอยา่งเป็นสุขได!้ 

แต่ท่ีน่าวิตกก็คือ... 
หากวา่คู่รักเก่าท่ีจากกนัไปนานไดก้ลบัมาพบกนัใหม่อีกคร้ังในยามท่ีทั้งคู่หรือคนหน่ึงคนใดมี

คู่รักหรือคู่สมรสอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั หากถ่านไฟเก่าติดข้ึนมาใหม่อีกคร้ัง แทนท่ีจะเป็นสุขนาฏกรรม 
และอาจจจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมก็เป็นได!้ 
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โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุท่ีสามารถปุ่มรักติดถ่านไฟเก่าไดด้ว้ยรีโมตไร้สาย อยา่งส่ือทาง
อินเตอร์เน็ต เหมือนประกายไฟเล็กท าใหฟ้างหรือกระดาษติดไฟไดอ้ยา่งรวดเร็ว! 

การส่งอีเมล หรือ SMS ไปถึงคนรักเก่า (แรก) หรือการรับอีเมลจากคนท่ีคุณเคยตกหลุมรักอยา่ง
หวัปักฟัวป าในช่วงวยัรุ่น ก็อาจท าใหรุ่้มร้อนจนนัง่ไม่ติดไดง่้าย ๆ เช่นกนั! 

หากไม่รู้จกัควบคุมเหน่ียวร้ังใจไวใ้หพ้อเหมาะ การนอกใจคู่ชีวติในปัจจุบนัก็อาจเกิดข้ึนไดโ้ดย
ไม่ยาก! 

แนนซ่ี คาลิซ นกัจิตวทิยาจากมหาวทิยาลยั แคลิฟอร์เนีย สเตท ไดเ้ปิดเผยผลงานวจิยัของเธอวา่ 
คนท่ีเป็นม่าย ทั้งจากการหยา่ร้าง และการเสียชีวติของคู่ครองมกักลบัไปตามหารักเก่า หากมี

โอกาสพบกนัอีกหน โดยมีอินเตอร์เน็ตเป็นตวัช่วยอยา่งดี และก่อเกิดกระแสรักนอกใจ ท่ีลุกลามไดง่้าย
ข้ึน เพราะความสะดวกจากการคน้หาผา่นเวบ็ไซต ์ หรือเสิร์ชต่าง ๆ และกลายมาเป็นปัจจยัท่ีก่อปัญหา
ใหก้บัชีวติแต่งงานของคนจ านวนมากมาย! 

เพราะเม่ือคู่รักเก่าไดต่้อติดกนัเม่ือไร ปัญหาก็เกิดข้ึนเม่ือนั้น!จากการท าวจิยัในระหวา่งปี 2004-
2005 พบวา่ จากจ านวนคู่รัก 1600 คู่ ท่ีมีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมีโอกาสกลบัไปพบคนรักเก่าท่ีเป็นรักคร้ังแรกก็
พบวา่ 62% ของคนรักเก่าไดแ้ต่งงานกบัคนอ่ืนไปแลว้! 

และส่ิงท่ีท าใหต้อ้งหวัน่วิตกก็คือ คนท่ีกลบัไปเจอะเจอคนรักเก่ามกัจะมีการแข่งขนัตนเองโดย
อา้งวา่ตวัเองมีสิทธิท่ีจะท าตามใจของตนแมว้า่การกระท าเช่นนั้นจะสร้างความเจบ็ปวดใหก้บัคนอ่ืน ๆ 
ก็ตาม! 

ดงันั้นนกัจิตวทิยา จึงแนะน าดว้ยภาษิตโบราณ 
“การป้องกนัดีกวา่การแก”้ 
นัน่คือวธีิเดียวท่ีจะป้องกนัไม่ใหน้ าไปสู่รัก 3 เศร้าก็คือ 
จงหลีกเล่ียงการส่งจดหมาย หรืออีเมลฉ์บบัแรกไปยงัคนรักเก่าในขณะท่ีคุณมีครอบครัวอยูแ่ลว้

ในปัจจุบนั! 
เพราะวา่จดหมายหรืออีเมลฉบบัแรกท่ีส่งออกไป หรือรับเขา้มาเปรียบเหมือนกบัขนมโปรด

รสชาติอร่อยถูกล้ิน ท่ีเขา้ปากช้ินแรกแลว้จะมีช้ินอ่ืน ๆ อีกมากมายตามมา และนัน่คือ หายนะท่ีก าลงัจะ
เขา้มาแทรกแซงความสัมพนัธ์ของครอบครัวของคุณได!้ 
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รักไม่จริง? 

สาวออฟฟิศนางหน่ึง ก าลงัร าพึงร าพนักบัเพื่อนสาวผูร่้วมส านกังานเดียวกนั 
“...ฉนัเพิ่มรู้วา่ สามีของฉนัไม่รักฉนัจริง คิดดูสิ เราอยูก่นัมาตั้งหลายปี จนเด๋ียวน้ีฉนัตั้งทอ้ง ถึง

ไดรู้้วา่ เคา้มีความลบัท่ีไม่เคยบอกฉนัมาก่อน...เห็นทีคราวน้ีตอ้งหยา่กนัแน่ ๆ...” 
มยรุาร ่ าไหฟู้มฟายกบัดวงตาเพื่อนสาว 
“อะไรนะ ถึงกบัตอ้งหยา่กนัเชียวหรือเธอ? ความลบัอะไรกนัจะ๊ท่ีหนกัหนาสาหสัถึงขนาดท า

ใหเ้ธอคิดจะหยา่ร้างกบัเคา้ ทั้ง ๆ ท่ีเธอก าลงัตั้งทอ้งอยูน่ี่นะ?” ดวงตาอุทานอยา่งตกใจ 
“ก็...” มยรุาอึกอกั 
“ก็อะไรล่ะ คือความลบัท่ีวา่?” ดวงตาคาดคั้น 
“เออ้...ความลบัท่ีวา่ ก็คือ เคา้ไม่ยอมบอกฉนัมาก่อนเลยวา่เคา้เป็นหมนั นะสิเธอ!!!” 
ผมอ่านข าขนัเร่ืองน้ี ทั้งข  าทั้งกลวั! 
ท่ีข  าก็คือ เร่ืองมนัหกัมุมดี 
แต่ท่ีกลวัก็คือ เร่ืองอยา่งน้ีก าลงัเกิดข้ึนมากทัว่โลก รวมทั้งในสังคมไทย! 
เด๋ียวน้ีความหยอ่นยานในศีลธรรมทางเพศก าลงัเพิ่มทวข้ึีนเหมือนน ้าป่าบ่ามา ยากท่ีจะท าอะไร

ขวางกั้น 
คู่สมรสจ านวนไม่นอ้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนดงั ๆ ทั้งหลายก าลงัหยา่ร้าง และฟ้องร้องกนั โดย

ต่างก็อา้งวา่อีกฝ่าย “นอกใจและคบชู”้ เรียกค่าเสียหายกนัจ านวนมหาศาล เป็นข่าวอึกทึกครึกโครมตาม
หนา้หนงัสือพิมพอ์ยูอ่ยา่งต่อเน่ือง! 

ปัจจุบนั มีหญิงสาวมากมายท่ีใชชี้วติอยูใ่นท่ีท างานถึงสัปดาห์ละ 50 ชัว่โมง จึงไม่น่าแปลกใจท่ี
จะเกิดสัมพนัธ์สวาทกบัเพื่อนร่วมงาน 

และความสัมพนัธ์ทางเพศในท่ีท างานดงักล่าว พอจะแยกแยะออกมาไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
1. ความสัมพนัธ์รักใคร่ท่ีน าไปสู่ “การแต่งงาน” 
2. ความสัมพนัธ์ รักใคร่ท่ีน าไปสู่การ “นอกใจคู่สมรส” 
3. ความสัมพนัธ์ ท่ีน าไปสู่ “การล่วงเกินทางเพศ” 
...ในเร่ืองความรักใคร่ท่ีน าไปสู่การแต่งงานนั้น จากการส ารวจของสมาคมการบิรหารจดัการ

อเมริกนั เปิดเผยวา่ พนกังานบริษทัประมาณ 1 ใน 4 มีความสัมพนัธ์สวาทกบัเพื่อนร่วมงานอยา่งนอ้ย 1 
คร้ัง และคร่ึงหน่ึงของจ านวนนั้นมีความสัมพนัธ์ยาวนานจนถึงข้ึน แต่งงานกนัในท่ีสุด ซ่ึงความสัมพนัธ์
ดงักล่าวอาจน าปัญหามาสู่ตวัผูท่ี้เขา้ไปเก่ียวขอ้งก็เป็นไดเ้ช่น ถูกปลดออกจากงาน เป็นตน้! 
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แลว้อยา่งน้ีจะไปโทษใคร? จริงไหม 
ส่วนความสัมพนัธ์น าไปสู่ “การนอกใจคู่สมรส” หรือ “การลวงประเวณีผวัเมียเขา” ก็อาจเป็น

อนัตรายต่อหนา้ท่ีการงานหรือแก่ตวัเองได ้เพราะไม่เป็นท่ียอมรับของสังคมไทย 
ผมเองรู้สึกสะกิดใจในค าพดูของรัฐมนตรีท่านหน่ึง ท่ีปลดผูช่้วยชายออกจากหนา้ท่ีเม่ือทราบวา่

มีเร่ืองชูส้าวกบัเจา้หนา้ท่ีหญิงเขากล่าววา่... 
“ในเม่ือเขาไม่สัตยซ่ื์อต่อภรรยา แลว้เขาจะซ่ือสัตยต่์อเจา้นายไดอ้ยา่งไร? 
สะใจดีไหมครับ? 
...และในเร่ือง “การล่วงเกินทางเพศ” ท่ีแมจ้ะจะเป็นส่ิงท่ีแปลกใหม่ส าหรับประเทศไทย แต่ใน

ต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสหรัฐอเมริกนั ก าลงัฮิตเป็นท่ีสุด 
เร่ืองอยา่งน้ีมกัเร่ิมตน้ท่ีพนกังานหญิงตกเป็นเหยือ่การสัพยอกหรือการล่วงเกินท่ีเก่ียวกบัเพศ

แลว้จบลงท่ีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายดงัตวัอยา่ง... 
ส านกังาน เบเคอร์ แอนด์ แมคเคนซ่ี ในรัฐแคลิฟอร์เนียถูกตดัสินใจจ่ายเงิน 3.5 ลา้นดอลล่าร์ 

หรือ ราว ๆ 119,000,000 ลา้นบาท เพียงเพราะหุ้นส่วนของบริษทัคนหน่ึงคือ นายมาร์ติน กรีนสไตน์  
วยั 49 ปี ไปสัพยอกพนกังานหญิงดว้ยการพดูเร่ืองเพศ ผลคือทั้งตวัเขาและบริษทัถูกฟ้องทั้งคู่ 

ดา้นนาย มาร์ติน เองก็ถูกศาลสั่งใหจ่้ายเงิน 225,000 ดอลล่าร์หรือราว ๆ 7,650,000 บาท 
แต่อยา่คิดวา่มีแต่ผูช้ายเท่านั้นท่ีล่วงเกินทางเพศกบัผูห้ญิงเด๋ียวน้ีพนกังานชายจ านวนไม่นอ้ยท่ี

ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายท่ีถูกเจา้นายสตรีล่วงเกินทางเพศเหมือนกนั อนิจจา!แปลกดี! 
...เม่ือไดย้นิไดฟั้งไดอ่้านถึงปัญหาเหล่าน้ีแลว้ ก็ไดแ้ต่สลดใจแมส้ะใจคนท่ีชอบท าผิดในเร่ืองน้ี

ตอ้งชดใชห้น้ีกรรมท่ีตนก่อ ไม่วา่จะเป็นกรณีท่ีปล่อยตวั ลดตวั หรือแมก้ระทัง่ขายตวั ขายศกัด์ิศรีทั้ง
ของตน ของคู่ครอง หรือครอบครัว ดว้ยการท าผดิในเร่ืองเพศแต่ก็อดสงสารผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีทั้ง
โดยตรงและโดยออ้มไม่ได!้ 

คนเหล่านั้นตอ้งรับเคราะห์กรรม ทั้ง ๆ ท่ีตนเองไม่ไดก่้อ ดงันั้นขอให้เราไตร่ตรอง ใคร่ครวญ
และมีสติย ั้งคิดอยูต่ลอดเวลา อยา่ปล่อยตวัไปตามอารมณ์ความยาก ความใคร่ เพราะผลเสียท่ีตามมานั้น
มากมายเกินจะนบัได!้ 

ตามหลกัของพระคมัภีร์น้ี... 
เร่ืองเพศเป็นเร่ืองท่ีพระเจา้ทรงสถาปนา และสงวนไวส้ าหรับสามีและภรรยา เพียง 2 คนเท่านั้น 

และไม่ทรงอนุญาตใหแ้บ่งปันใหก้บับุคคลท่ี 3 โดยเด็ดขาด! 
คุณจะเช่ือหรือไม่ก็ตามใจ แต่ถา้ไม่เช่ือฟังค าเตือนของพระเจา้ละก็ บางทีคุณอาจจะตอ้งเสียใจ 

ไม่ใช่เฉพาะในโลกน้ีเท่านั้น แต่จะตราบชัว่นิรันดร์ทีเดียว! 
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ไดย้นิไหมครับ? 
ขอ้คิด : “จงใหก้ารสมรสเป็นท่ีนบัถือแก่คนทั้งปวง และใหเ้ตียงสมรสปราศจากความชัว่ชา้ 

เพราะคนมีชูแ้ละคนท่ีล่วงประเวณีนั้น พระเจา้จะทรงพิพากษาโทษเขา” (ฮีบรู 13:4) 
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ยิง่แก่ยิง่ใจแตก! 

เม่ือแต่งงานอยูกิ่นดว้ยกนัมานานปี จนอายมุากแลว้ เราคิดวา่คู่สมรสน่าจะรักกนัและซ่ือสัตยต่์อ
กนัจนวนัตาย แต่ความเป็นจริงกลบัไม่ใช่เช่นนั้น! 

ผลส ารวจของ “ซากาโซน” ซ่ึงเป็นเวบ็ไซต ์เครือข่ายทางสังคมของคนวยั 50 ปีข้ึนไป ยนืยนัวา่ 
คนยิง่แก่ยิง่ใจแตก! 

จากการส ารวจความคิดเห็นของผูใ้หญ่ 1600 คนโดยเฉพาะอยา่งยิง่อาย ุ55 ปีข้ึนไป พบวา่ 28% 
เคยนอกใจคู่ครอง! 

และมีเพียง 1 ใน 3 หรือราว 30 % เท่านั้นท่ีมองวา่การนอกใจคู่สมรสเป็นการผดิท านองครอง
ธรรม ท่ีไม่น่าให้อภยั พวกเขากลบัไม่รู้สึกผดิหรือเสียใจกบัการนอกใจท่ีพวกเขากระท าเลย! 

และ 50 % ของคนวยั 55 ปีข้ึนไปมองวา่การจูบคนอ่ืนไม่ไดเ้ป็นการนอกใจคู่สมรสของตน! 
นอกจากน้ีในวยัน้ียงัคิดวา่เราไม่ควรไปวพิากษว์จิารณ์การปล่อยเน้ือปล่อยตวัหรือเร่ืองรัก ๆ 

ใคร่ ๆ ของคนอ่ืน ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงและน่าตกใจก็คือ ความจริงท่ีไดจ้ากการส ารวจผา่นทางเวบ็ไซต ์“ซา
กาโซน” น้ีก าลงัเกิดข้ึนจริงในประเทศไทยของเราดว้ย! 

คนไทยของเราเช่ือในขอ้มูลน้ีมานมนานกาเลแลว้ เราจึงมีส านวนเรียกพวกคนแก่ท่ีชอบนอกใจ
คู่สมรสวา่ “เฒ่าหวังู” เพียงแต่วา่ในอดีต เรามกัจะคิดไปวา่มีแต่ชายเฒ่าเท่านั้นท่ีเป็นพวกหวังูแบบ 
“ควายแก่อยากกินหญา้อ่อน” แต่โลกในปัจจุบนัน้ีกลบัเปิดเผยใหเ้ห็นวา่ ไม่ใช่เฉพาะชายเฒ่าเท่านั้นท่ี
อยากกินหญา้ (หญิง) อ่อน! 

แต่หญิงเฒ่าหรือควายตวัเมียก็อยากกินหญา้ (หนุ่ม) อ่อน เช่นกนั! 
เด๋ียวน้ีไม่ตอ้งรอให ้“แก่เฒ่า” ก่อน “หวังู” จึงจะโผล่ออกมาอายแุค่ข้ึนเลข 3 หวังูก็ชูสลอน แลว้

ทั้งหญิงและชายและน าความเจบ็ปวดมาสู่คู่สมรสของตน! 
อยา่งเช่น กรณีของ นายอลนั เจนกินส์ แต่งงานอยูกิ่นกบันาง ลิซ่า เจนกินส์ มานานอยา่งมี

ความสุขถึง 15 ปี นายอลนั เจนกินส์ก็เลยตดัสินใจวา่ ถึงเวลาแลว้ท่ีเขาจะแสดงความรักอนัอมตะต่อ
ภรรยาผูเ้ป็นท่ีรัก! 

เขาจึงยอมจ่ายเงินราวหกหม่ืนกวา่บาท และยอมทนเจบ็ 20 ชัว่โมง ใหช่้างสักรูปใบหนา้ภรรยา
และลูกสาว 2 คน ขนาดเท่าหนา้จริงลงบนแผน่หลงัของเขา แต่หลงัจากสักไปไม่นาน เขาก็มารู้ความ
จริงอนัแสนเจบ็ปวดยิง่กวา่เจ็บปวดแผน่หลงั นัน่คือ ลิซ่า ภรรยาสุดท่ีรักของเขา ซ่ึงอยูใ่นวยั 36 ปี 
กลบัไปแอบมีก๊ิกกบัรุ่นนอ้งในท่ีท างานของเธอ! 
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ก๊ิกหนุ่มมีนามวา่ คาสปาร์ส กาวาร์ส เป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสวยัเพียง 25 ปี เธอสารภาพหนา้ตา
เฉยเลยวา่ 

“ฉนัไม่คิดวา่มาก่อนเลยวา่ฉนัจะตกหลุมรักคาสปาร์ส...มนัเกิดข้ึนเอง...ฉนัไม่เคยอยากใหอ้ลนั 
สักรูปฉนับนหลงัเขาตั้งแต่แรกแลว้!” 

จากนั้นเธอก็เตรียมพาก๊ิกหนุ่มยา้ยเขา้ไปอยูใ่นเรือนหอหลงัเก่าในทนัทีท่ีอลนั สามีเธอยา้ย
ออกไป! ส่วนดา้นนายอลนัเจนเกนส์ กล่าวในภายหลงัวา่... 

“...ตอนแรกผมก็สงสัยอยูต่ะงิด ๆ เหมือนกนั เพราะเห็นเจา้หนุ่มคาสปาร์ส เทียวไปเทียวมา 
เทียวรับเทียวเมียของ 

ผมอยูเ่ป็นประจ า... !” 
เม่ือถูกถามวา่รู้สึกอยา่งไรในเร่ืองน้ี แลว้จะท าอะไรกบัรอยสักรูปภรรยาของเขา อลนัตอบวา่... 
“...มนัปวดใจจริง ๆ ครับ ตอนแรกผมคิดวา่เธอจะปล้ืม ผมเองยอมเจบ็ตวัไปนัง่สัก เพราะคิดวา่

เรารักกนั แต่ตอนน้ี ผมรู้สึกวา่ตวัเองโดนหลกัหลงั! 
...อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ลิซ่าอาจจากผมไป แต่ภาพของเธอจะอยูบ่นแผน่หลงัของผมชัว่นิรันดร์ 
...และผมยงัมีท่ีกวา้ง ๆ เหลืออยูบ่นแผน่นอก หากวา่ผมเกิดไปตกหลุมรักใครเขา้อีกสักคร้ัง!” 
อ่านถึงตอนน้ีแลว้คุณผูอ่้านรู้สึกอยา่งไรครับ? 
ผมไดแ้ต่ถอนหายใจ! 
เพราะวา่มาตรฐานศีลธรรม และนโนธรรมของคนเราน่ีก าลงัถอยหลงัลงคลองจริง ๆ! 
ทั้งหญิงทั้งชายเวลาน้ีก็ยอ่หยอ่นในเร่ืองศีลธรรมทางเพศ และกฎบญัญติัอนับริสุทธ์ิของพระเจา้

ในเร่ืองครอบครัวผมคิดวา่ถึงเวลาท่ีคู่สมรสทั้งหลายจะตอ้งไม่ประมาทกบั “เช้ือร้าย” ท่ีท าลาย
ครอบครัวเช่นน้ี! 

เหมือนกบัท่ีคนทั้งโลกต่ืนตวักบัการแพร่ระบาดของหวดัสายพนัธ์ุใหม่ ซ่ึงแทจ้ริงคือหวดัท่ีเคย
มีมาตั้งแต่โบราณในรูปแบบใหม่เท่านั้น! 

เช้ือบาปแห่งความผดิประเวณีน้ีก็เป็นเช้ือดั้งเดิมตั้งแต่สมยัก่อนหนา้น้ี เพียงแต่มาปรากฏภายใต้
นามและรูปแบบท่ีดูเหมือนใหม่เท่านั้นเอง! 

ดงันั้น เพื่อใหค้รอบครัวของเราเป็นเขตปลอดจากเช้ือร้ายแห่งการผดิศีลธรรมทางเพศน้ี ท่ี
แพร่หลายติดต่อกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วเหมือนเช้ือหวดั เราจึงควรท่ีฉีดวคัซีนป้องกนั “หวดัแห่งการนอกใจ” 
ในรูปแบบใหม่เหล่าน้ี ตั้งแต่เน่ิน ๆ ในครอบครัวของเรา! โดยเร่ิมตน้ ณ บดัน้ี! 
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พระวจนะของพระเจา้เป็นเหมือนวคัซีนท่ีเราฉีดเขา้ไปในร่างกายของเราเพื่อป้องกนัทั้งตวัเรา 
และครอบครัวของเรา นัน่คือหากวา่เราใหพ้ระวจนะอนัทรงฤทธ์ิและอนัทรงชีวิตของพระเจา้เขา้ไปใน
ความคิดและจิตใจของเรา เพื่อเป็นภูมิคุม้กนัท่ีแขง็แกร่ง! 

“พระวจนะของพระเจา้” ท่ีควรมีเป็นดุจยาสามญัประจ าบา้นท่ีเราไม่ควรขาดคือโอสถฝ่าย
วญิญาณท่ีจะทั้งป้องกนัและรักษาครอบครัวของเราให้ห่างไกลจาก “หวดัแห่งการนอกใจ” ดงัท่ีกล่าวมา 

หากวา่สามีและภรรยาทุกบา้นน าเอาพระวจนะหรือพระด ารัสของพระเจา้มาเป็นแนวทาง
ปฏิบติัตามอยา่งจริงจงั รับรองไดเ้ลยวา่ครอบครัวท่ีท าเช่นนั้น จะเป็นครอบครัวตามอยา่งจริงจงั รับรอง
ไดเ้ลยวา่ครอบครัวท่ีท าเช่นนั้น จะเป็นครอบครัวท่ีเหนือ “เมฆแห่งการนอกใจ” 

ดงันั้นขอใหพ้ระวจนะต่อไปน้ีเป็นทั้ง วคัซีนและโอสถประจ าครอบครัวของคุณ 
หากคุณกระท าตามพระด ารัสของพระเจา้ขา้งตน้อยา่งเช่ือฟังต่อใหคุ้ณแก่อยา่งไรก็ใจไม่แตก! 
และครอบครัวของคุณจะเป็นเขตปลอด “การมีชู”้ อยา่งแน่นอน! 
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ไม่ต้องเสียทอง แต่ยงัได้ผวั! 

ความหมายของส านวนตอนน้ีคือ “หึงหวงผวั รักผวัไม่ยอมใหผ้วัของตนตกไปเป็นของคนอ่ืน 
แมว้า่จะตอ้งเสียทองกอ้นเท่าหวัไปก็จะไม่ยอมใหเ้สียผวัของตนไปเด็ดขาด” 

เป็นค าท่ีสะทอ้นให้เห็น ความรักและความหึงหวงท่ีมีต่อผวัของหญิงท่ีเป็นเมีย 
และความหึงหวงน้ี บางคร้ังรุนแรงจนถึงข้ึนตอ้งตายกนัไปขา้งหน่ึงทีเดียว 
ดงัท่ีปรากฏเป็นข่าวตามหนา้ 1 ของหนงัสือพิมพร์ายวนัอยูบ่่อย ๆ  
น่าเศร้าใช่ไหมครับ? 
อยา่งเช่นข่าวท่ีวา่ ผูเ้ป็นเมียระแวงวา่สามีจะไปหญิงอ่ืน! 
จึงถือคติ “เสียทองเท่าหวัไม่ยอมเสียผวัใหใ้คร!” ควงปืนขู่สามี! แต่ผลลพัธ์ คือ ปืนลัน่ สามี

ตาย! 
แทนท่ีจะเป็นการมดัใจสามีไม่ใหเ้สียสามีไป กลบักลายเป็นการมดัตราสังขส่์งสามีใหจ้ากไป

ในทนัใด! 
ความ “หึง” สามีและความ “หวง” ในคร้ังน้ี น าจุดจบท่ีน่าเศร้ามาสู่ทั้งสามีและภรรยาคู่น้ี 
สามีตาย! 
ภรรยาติดคุก! 
ไม่คุน้ค่าเลยใช่ไหมครับ? 
นกัจิตวทิยาวเิคราะห์แลว้พบวา่... คนท่ีมีปืนเก็บไวใ้นบา้นจะมีแนวโนม้ใชปื้นแกปั้ญหาในบา้น

ง่ายกวา่ คนไม่มีปืน! 
ดงันั้น ถา้คุณไม่อยากใหใ้ครในบา้นจะตอ้งรับเคราะห์กรรมเพราะปืน ผมขอแนะน าวา่ รีบเอา

ปืนทุกกระบอกออกจากบา้นของคุณไปในบดัดล เพราะมีวธีิแกปั้ญหาหลายวธีิท่ีดีกวา่ การใชปื้น
แกปั้ญหาเป็นไหนๆ! 

แต่ท่ีแน่นอนก็คือ 
ปัญหาในครอบครัวมกัจะจบลงอยา่งเลวร้ายกวา่ท่ีควรจะเป็นเพราะความไม่ไวว้างใจซ่ึงกนัและ

กนั! 
เพราะส่ิงน้ีจะน าไปสู่การไม่ใหอ้ภยักนั และเม่ือคนเราไม่ใหอ้ภยักนัเม่ือใดเร่ืองอ่ืนก็ไม่ตอ้งพดู

ถึงอีกต่อไปการแยกกนัอยู ่และการหยา่ร้าง มกัจะเป็นผลตามมา 
ดว้ยเหตุน้ี ความหึงหวง ความระแวง และความไม่เช่ือใจ จึงอาจเป็นตวัการส าคญัท่ีท าใหส้ามี

ห่างเหินภรรยาและเป็นเหตุใหผู้เ้ป็นภรรยาเกิดอาการหุนหนัจนอาจถึงขั้นห ้ าหัน่สามี! 
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ถา้โชคดี สามีก็อาจรอดตาย แต่ถา้โชคร้ายสามีจะตายฟรี! 
ฉะนั้นภรรยาท่ีตอ้งการครองใจสามีของตนจึงควรเรียนรู้จกัวธีิผกูใจสามีของตน! 
ในบทความเร่ือง “แด่ภรรยาหนา้ใหม่จากภรรยานอ้ยผูเ้จนโลก” โดย Michael Drury ใน

หนงัสือ “สรรสาระ” ไดส้รุปค าแนะน าท่ีผูเ้ป็นภรรยาควรเรียนรู้เพื่อผกูใจสามีของตนไวด้งัน้ี 
1. เรียนรู้ท่ีจะท าใหชี้วติแต่งงานเป็นชีวิตรักท่ีต่ืนเตน้ผจญภยั 
2. เรียนรู้จกัวธีิจะรับความรักจากสามี 
3. เรียนรู้ท่ีจะเก็บความคิดและความรู้สึกไวบ้า้ง 
4. เรียนรู้ท่ีจะไม่ยุง่เก่ียวกบังานของสามี 
5. เรียนรู้ท่ีจะมีชีวติอยูเ่พื่อปัจจุบนับา้ง 
6. เรียนรู้ท่ีจะท างานบา้นให้ดี แต่ไม่เอาแต่ท างานบา้นท่าเดียว (จนลืมสามี) 
7. เรียนรู้ท่ีจะท าใหป้ระสบการณ์ทางเพศระหวา่งเธอกบัสามีเกิดข้ึนอยา่งฉบัพลนัและลึกซ้ึง 
8. เรียนรู้ท่ีจะไม่มุ่งมัน่ท าทุกอยา่งในบา้นโดยยดึแต่กฎเกณฑ ์
9. เรียนรู้ท่ีจะพฒันาความสามารถทางสติปัญญาไม่ใหจ้  าเจ 
พระคริสตธรรมคมัภีร์ ก็ก าชบัใหส้ามีรักภรรยาของตน แต่ในขณะเดียวกนัก็ใหภ้รรยายอมฟัง

สามีของตน! (เอเฟซสั 5: 22-23) 
ดงันั้น การหึงหวงจนไม่ยอมฟังสามีของตนควบคู่กบัการสร้างความน่าร าคาญใหเ้กิดข้ึนใน

บา้นอยา่งต่อเน่ืองอาจจะเป็นเหตุท่ีใหส้ถานการณ์เลวร้ายลง และผลกัดนัใหส้ามีไปมีเมียนอ้ย ซ่ึงจะอีรุง
ตุงนงัท าใหแ้ก่ปัญหายากข้ึนอีก! 

ในท านองเดียวกนั สามีท่ีหึงหวงภรรยาอยา่งไม่มีเหตุผล และเซา้ซ้ีหาเร่ืองจนขาดการแสดง
ความรักท่ีท าใหภ้รรยารู้สึกเบ่ือและปันใจไปใหช้ายอ่ืน ก็อาจจะน าไปสู่จุดจบตามท่ีปรากฏอยูบ่นหนา้
หนงัสือพิมพบ์่อย ๆ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ไดเ้ตือนใหต้ระหนกัถึงความรุนแรงของ “จิตหึงหวง” และใหจ้ดัการกบั
มนัอยา่งถูกตอ้ง และใหร้ายละเอียดเป็นกฎหมายเร่ือง “ความหึงหวง” ไวใ้น พระธรรมกนัดารวถีิบทท่ี 5 
(5:11-31) 

ดงันั้น สตรีท่ีมีสามีแลว้ควรรู้วธีิปฏิบติัตนในครอบครัว จนสามีและลูก ๆ ของเธอพร้อมใจกนั
สรรเสริญเธอ 

ดงัพระธรรมสุภาษิตท่ีวา่ “ลูก ๆ ของเธอต่ืนข้ึนมาก็ชมเชยเธอสามีของเธอก็สรรเสริญเธอวา่ 
สตรีเป็นอนัมากท าอยา่งดีเลิศ แต่เธอเลิศยิง่กวา่เขาทั้งหมด” (สุภาษิต 31:28-29) 
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ผมวา่ ยทุธศาสตร์แห่ง “การท าดี” เช่นน้ี ไดผ้ลมากกวา่มาตรการแห่ง “ความหึงหวง” หลายเท่า
นกั! 

ขนาดเสียทองเท่าหวั เพื่อแลกกบัสามียงัท าได ้ นบัประสาอะไรกบัการไม่ตอ้งเสียทองแมแ้ต่
สลึงเดียว แต่ยงัผกูใจสามีได ้ (แถมยงัไดเ้ก็บทอง ซ่ึงราคาก าลงัพุง่เอาไวใ้ชอี้ก) เพียงแต่ขอให้ผลแห่ง
น ้าค  าและน ้ามือของผูเ้ป็นภรรยาน าเอาความสุขและความพึงพอใจมาสู่ทุกคนในครอบครัว 

เห็นดว้ยไหมครับคุณสามี? 
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“คนน่าเศร้า 
คือคนท่ีไม่เคยพบรักแทใ้นชีวติ! 
คนน่าเศร้ากวา่ 
คือ คนท่ีคิดวา่ตนพบรักแทแ้ลว้ 
แต่ไม่นานก็พบวา่เป็นแค่รักโปรโมท! 
คนน่าเศร้าท่ีสุด 
คือคนท่ีมัน่ใจวา่ พบรักแทท่ี้สมบูรณ์ 
ไดแ้ต่งงานอยา่งแสนสุข แต่หลงัจากเวลา 
ผา่นไปนานวนั คนท่ีรักกลบัเปล่ียนเป็นคนแปลกหนา้! 
แต่คนท่ีน่าเศร้าอยา่งสุด ๆ 
คือ คนท่ีเคยรักกนักลายเป็นคู่กดั 
คู่แคน้ คู่อาฆาต และเป็นศตัรู 
แบบไม่ยอมเผาผกีนัเลย... 
หนงัสือเล่มน้ีจะช่วยเตือนสติคุณไม่ใหเ้ดินเขา้ไปสู่สภาวะท่ีน่าเศร้าอยา่งไม่จ  าเป็นแต่น าคุณ

ไปสู่การมีชีวติและครอบครัวท่ีมีความสุขอยา่งแทจ้ริงตลอดไป” 
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