“ผูหญิงธรรมดาที่สามีเกรง”
ธงชัย ประดับชนานุรัตน
คุณพรชัยกับคุณจันจิรา
เปนสามีภรรยากันมานานหลายป โดยปกติ คุณพรชัยจะเปนคนทํางานหนัก และมักจะไมคอยมี
เวลาแสดงเสนหาตอภรรยาของเขาเทาไร
ทําใหเกิดปะทะคารมกันบอยครั้ง ในกลางดึกของคืนวันหนึ่งขณะทีค่ ุณจันจิราตองอยูบานคน
เดียว ทั้ง ๆ ที่เปนวันฉลองครบรอบแตงงาน 5 ป
“ฮัลโล 191 ใชไหมคะ?” เสียงคุณจันจิรา ระล่ําระลัก
“ครับ! มีอะไรใหรับใชครับ” เสียงเจาหนาที่ตํารวจแววมา
“เออ! ดิฉันขอใหรีบมาที่บา นดิฉันหนอยคะ มีขโมยเขาบานดิฉัน ดิฉนั ก็เลย เอาไมหวดมันซะ
หลับคาที่เลยคะ!” คุณจันจิราพูดเสียงสั่น
“โอโห! คุณผูห ญิงครับ คุณนี่ชางกลาหาญ และเกงจริง ๆ ที่กลาตีเจาตีนแมว ทั้ง ๆ ที่มดื ๆ อยาง
นี้ได” ตํารวจ 191 ชมดวยความจริงใจ
“เอา ... เออ! ... คือวา อยางนีน้ ะคะ อันที่จริง ดิฉันนึกวาเขาเปนสามีของดิฉันนะคะ!”
ฮา! ฮา! ใครอยากจะหัวเราะบางครับ?
คงจะตองยกเวน คุณพรชัยในเรื่องนี้เปนแน ใชไหมครับ?
ผูหญิงที่นับวา เปนเพศที่ออนไหว และ อันตรายมากทีเดียวเชียวนะครับ ถาไปทําใหเธอโกรธ!
ผูชายวาเกง วาแกรงขนาดไหนแมไมเคยยอมกมหัว หรือยอมแพใครแตกี่ราย ๆ ก็ตองยอม
จํานนตอผูหญิง .. มาทั้งนั้น!
ดังตัวอยาง ผูชายอยาง ส.ศิวรักษ (สุลักษณ ศิวรักษ) ทีไ่ ดชื่อวาเปนนักพูด นักเขียน และนัก
วิพากษ วิจารณสังคมที่โดงดังแหงยุค เปนผูไมเคยกลัวฟากลัวดิน เจาของรางวัลอัลเทอรเนทีป โนเบล
คนลาสุด ที่มีผลงานการเขียนวางจําหนายเต็มแผงหนังสือในรานบุคสโตรทั้งหลายแตสุดทายก็ตองยอม
แพสตรีผูเปนภรรยา คือ คุณนิลฉวี ศิวรักษ เจาของสมญา “ผูหญิงธรรมดาที่เขมแข็ง”
คุณ ส. ศิวรักษ เองไดใหสัมภาษณลงในหนังสือพิมพ มติชน ฉบับที่ 8 มีนาคม 2539 วา ...
“เรามีขอตกลงรวมกันในบานหลายอยาง ตั้งแตในบานจะไมมีน้ําอัดลม ไมมีอาหารแดกดวน ที่
เรียกวา ฟาสตฟูด ไมขายบาน (ที่บางรัก) ที่อยูมาตั้งแตแตงงาน เพราะเราไมตองการเงินมากมาย ยกบาน
ใหมูลนิธิไมยกบานเปนมรดกใหลูก ใหเขาไปหาเอาเอง”
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แตในที่สุด เมือ่ คุณผูหญิงจะละเมิดในขอตกลงเหลานี้ คุณผูชายอยาง ส.ศิวรักษ จะทําอะไรได
จริงไหมครับ?
นอกจากนี้ ... คุณ ส.ศิวรักษ ทานยังสารภาพออกมาอีกวา...
“....เคยตกลงรวมกันวา ที่บานจะไมมีโทรทัศน ชวงแรกก็ไมมี แตคนรับใชเขาทนไมได เพราะ
เขาเหงาเลยตองหาไวในที่เรือนคนใช ทีนี้ลูกก็อยากดูบาง ตามไปดูที่เรือนคนใชถูกยุงกัดไมสบายมาก
นิลฉวี เขาโกรธผมมากวาเปนเพราะผม” ในที่สุด ขอตกลงเรื่องโทรทัศน ก็ตองถูกคุณผูหญิงผูเปน
ภรรยา ยกเลิก!
แลวคุณผูชายละ กลาหือไหม?
เงียบ!
“เรื่องการเรียนของลูก .... ผมเห็นวา ระบบโรงเรียนในปจจุบันใชไมได ไมอยากใหลูกไปเขา
เรียนจะตกลงกับเขาวา ไมใหลูกเรียนในระบบ แตผมก็แพตองยอมเขา!”
.... แลวก็อีกนัน้ แหละ! เมื่อผูเปนภรรยายืนยัน ผูเปนสามีจะทําอะไรได? จริงไหมครับ?
“ผมเคยหามไมใหเขาขับรถยนต เพราะเห็นวาผูหญิงอยางเขาไมจําเปนตองไปขับรถ บานกับที่
ทํางานก็อยูใ กล ๆ กัน แลวเขาก็ไปหัดขับไมใหผมรู แลวทุกวันนี้ ก็ขบั รถอยูทุกวัน!”
วาแลว คุณผูเปนศรีภรรยาธรรมดา ๆ อยางคุณนิลฉวี ก็ควาชัยไปอีกจนได จนบุรษุ เหล็กแหง
สยามอยางคุณ ส.ศิวรักษ ตองยกมือยอมแพ!
“โทรศัพท ก็เปนสิ่งที่ผมเคยตั้งใจวา ไมจาํ เปนตองมีไวในบานเพราะคิดวา เปนสิ่งทีม่ ีไวพดู ธุระ
กันอยูที่ทํางานก็ใชทุกวันแลว อยูบา นไมตองการ แตในที่สุดก็ไดโทรศัพทมาใชโดยหลีกเลีย่ งไมได
ในชวงที่ผมตองไปตางประเทศ พอกลับมาคนที่บานเขาก็ใชจนชินแลว ก็ตองปลอยเลยตามเลย ตอนนี้
ไมมีโทรสารแตอนาคตจะมีหรือเปลาก็ไมรู!”
ในที่สุด ผูหญิงผูเปนภรรยาก็ชนะอีกตามเคย จนผูชายผูเขมแข็งผูมีเอกลักษณเปนตัวของตัวเอง
สูงที่สุดคนหนึง่ ของอาณาจักรสยามยังยอมรับอยางหนาชืน่ ตาบานวาไมรูจะรับมืออยางไรแลว และนั่น
ก็หมายความวา อนาคตอยูในมือของเธอซะแลว!
เห็นหรือยังละครับวา ....แมภรรยาจะเปนผูหญิงธรรมดา ๆ อยางนี้แตในที่สุด สามีจะตองเปน
ฝายเกรงใจทุกรายไป แมวาแรก ๆ สามีจะเสียงแข็ง หัวแข็ง ดื้อรั้น เชื่อมั่นตนเองสูง แตถาคุณผูหญิง
(ภรรยา) ฮึดสูข ึ้นมาเมื่อไรละก็ บรรดาสามีผูทรนงทั้งหลายเปนตองสํานึกคอตกทุกราย ดังกรณี คุณนิล
ฉวี ศิวรักษ ทีผ่ านประสบการณดังกลาวมา และเลาถึงเรื่องสามีในตอนสมัยแรก ๆ ใหฟงวา ...
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“เจอเสื้อหนาว เสื้อใสธรรมดาก็ซื้อให เวลาไปไหนก็จดั กระเปาใหและบอกวา แตงตัวอยางนั้น
จะดูดีเขาก็ไมเอา รื้อออก แลวจัดเอง ทีหลังก็ปลอย ชอบอะไรก็ทําไป ... เขาเปนคนเชื่อตัวเองวาถูก เขาก็
ทําไปไมเชื่อใคร!
เชื่อหรือยังละครับ ผูชายแกรงอยาง คุณ ส.ศิวรักษ นี้รั้นขนาดไหน
แตเมื่อผูหญิงธรรมดาอยางคุณนิลฉวี ทนไมไหว อะไรจะเกิดขึ้น?
“เอาแตรองไหลูกเดียว เขาก็ไมรู ก็เถียงออกมาบาง ก็รูเขาใจกัน ... ตอนนีก้ ็ไมมีปญหาอะไร”
“ตอนแรก ๆ รองไหทาเดียวตอมาเริ่มเถียงมั่ง พอเห็นวาเถียงแลว เขาไมวาอะไร ก็เถียงอยูเรื่อย
ๆ ไป ก็เลยรูวาเขาอยากใหเราพูดออกมาวา เรารูสึกอยางไร?”
เห็นหรือยังละครับ ... เมื่อคุณผูหญิง (ภรรยา) เริ่มอดรนทนไมไดเธอก็จะเริ่มพูด และเมื่อนัน้
คุณผูชาย (สามี) ก็ตองตั้งใจฟง!
แตเมื่อผมอานประวัติรวมทั้งคําสัมภาษณของครอบครัวนี้ ผมตองรูสึกขอบคุณพระเจา แทน
คุณสุลักษณ ศิวรักษ เพราะวา คุณนิลฉวี ผูเปนภรรยานัน้ เปนผูหญิงสไตลไทยแทแตโบราณ ที่สงาสงบ
เยือกเย็น และมีความอดทน อดกลั้นสูงมาก เปนแบบอยางภรรยาที่ดี หาแทบไมคอยพบแลวในสตรีไทย
ยุคใหม!
และถาผูชายคนใด ไดหญิงใดที่มีสไตลชีวติ แบบนี้มาเปนภรรยาแลวไมเห็นคุณคา ไมใหเกียรติ
ละก็ ... ผมวาผูช ายคนนั้นกําลังฆาตัวตายเปนแน!
โดยเฉพาะผูชายที่ตองทํางานประเภทบริการสังคม บริการประชาชน ที่ไมคอยมีเวลาเปนของ
ตัวเองหรือสําหรับครอบครัว ยิ่งตองเกรงใจภรรยาประเภทนี้ของตนมากเปนทวีคูณ ตองทะนุถนอมตอง
เอาใจมากพิเศษ
เพราะโดยธรรมชาติ ผูหญิงมักจะสัตยซื่อตอสามีของตนอยูแลวเพียงแตวา เธอจะเปนเพศที่
(จิตใจ) เปราะบางเหมือนกับแกวที่แตกงาย ถาชายผูเปนสามีไมแยแสหรือใสใจในความรูสึกของเธอละ
ก็เธออาจจะแตกหักลงเมื่อไรก็ได!
พระคริสตธรรมคัมภีร ที่เปนยอดหนังสือแหงโลก โดยเฉพาะในเรื่องครอบครัวไดให
คําแนะนําที่ทรงคุณคาในเรือ่ งนี้ แกสามีทกุ คนวา ...
“ทานทั้งหลายที่เปนสามีเชนกัน จงอยูกนิ กับภรรยาดวยความเขาใจในเธอ จงใหเกียรติแก
ภรรยา เพราะเปนเพศที่ออนแอกวา และเพราะทานทัง้ สองไดรับชีวติ อันเปนพระคุณเปนมรดกเพื่อวา
คําอธิษฐานของทานจะไมมีอปุ สรรคขัดขวาง” (1 เปโตร.3:7)
ดังนั้น วันนี้ ขอใหบรรดาชายผูมีแฟน หรือ คูหมั้น หรือภรรยาเอาใจใส และตั้งใจฟงหญิงที่คุณ
รักและใหเกียรติแกเธอมากขึ้นทุก ๆ วัน แลวเธอจะยอมฟงคุณมากขึ้นดวยความเต็มใจ!
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แตถาเราทําตรงกันขาม จนเธอเกิดทนไมไดละก็ ....
เธออาจจะเอาไม หวดศีรษะคุณอยางในอุทาหรณตนเรื่องนี้ก็เปนได
แลวจะหาวาผมไมเตือน!

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 47 ฉบับที่ 250 พฤศจิกายน – มิถุนายน
1996, หนา 6-8.
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