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“ผูหญิงธรรมดาที่สามีเกรง” 
ธงชัย  ประดับชนานุรัตน 

คุณพรชัยกับคุณจันจิรา 
เปนสามีภรรยากันมานานหลายป โดยปกติ คุณพรชัยจะเปนคนทํางานหนัก และมักจะไมคอยมี

เวลาแสดงเสนหาตอภรรยาของเขาเทาไร 
ทําใหเกิดปะทะคารมกันบอยคร้ัง ในกลางดึกของคืนวนัหนึ่งขณะทีคุ่ณจันจิราตองอยูบานคน

เดียว ท้ัง ๆ ท่ีเปนวันฉลองครบรอบแตงงาน 5 ป 
“ฮัลโล 191 ใชไหมคะ?” เสียงคุณจันจิรา ระลํ่าระลัก 
“ครับ! มีอะไรใหรับใชครับ” เสียงเจาหนาท่ีตํารวจแววมา 
“เออ! ดิฉันขอใหรีบมาท่ีบานดิฉันหนอยคะ มีขโมยเขาบานดิฉัน ดิฉันก็เลย เอาไมหวดมันซะ

หลับคาท่ีเลยคะ!” คุณจันจิราพูดเสียงส่ัน 
“โอโห! คุณผูหญิงครับ คุณนี่ชางกลาหาญ และเกงจริง ๆ ท่ีกลาตีเจาตีนแมว ท้ัง ๆ ท่ีมืด ๆ อยาง

นี้ได” ตํารวจ 191 ชมดวยความจริงใจ 
“เอา ... เออ! ... คือวา อยางนีน้ะคะ อันท่ีจริง ดิฉันนึกวาเขาเปนสามีของดิฉันนะคะ!” 
ฮา! ฮา! ใครอยากจะหัวเราะบางครับ? 
คงจะตองยกเวน คุณพรชัยในเร่ืองนี้เปนแน ใชไหมครับ? 
ผูหญิงท่ีนับวา เปนเพศท่ีออนไหว และ อันตรายมากทีเดียวเชียวนะครับ ถาไปทําใหเธอโกรธ! 
ผูชายวาเกง วาแกรงขนาดไหนแมไมเคยยอมกมหวั หรือยอมแพใครแตกี่ราย ๆ ก็ตองยอม

จํานนตอผูหญิง .. มาท้ังนั้น! 
ดังตัวอยาง ผูชายอยาง ส.ศิวรักษ (สุลักษณ ศิวรักษ) ท่ีไดช่ือวาเปนนกัพูด นกัเขียน และนัก

วิพากษ วจิารณสังคมท่ีโดงดังแหงยุค เปนผูไมเคยกลัวฟากลัวดนิ เจาของรางวัลอัลเทอรเนทีป โนเบล 
คนลาสุด ท่ีมีผลงานการเขียนวางจําหนายเต็มแผงหนังสือในรานบุคสโตรท้ังหลายแตสุดทายก็ตองยอม
แพสตรีผูเปนภรรยา คือ คุณนิลฉวี ศิวรักษ เจาของสมญา “ผูหญิงธรรมดาท่ีเขมแข็ง” 

คุณ ส. ศิวรักษ เองไดใหสัมภาษณลงในหนังสือพิมพ มติชน ฉบับท่ี 8 มีนาคม 2539 วา ... 
“เรามีขอตกลงรวมกันในบานหลายอยาง ตั้งแตในบานจะไมมีน้ําอัดลม ไมมีอาหารแดกดวน ท่ี

เรียกวา ฟาสตฟูด ไมขายบาน (ท่ีบางรัก) ท่ีอยูมาต้ังแตแตงงาน เพราะเราไมตองการเงินมากมาย ยกบาน
ใหมูลนิธิไมยกบานเปนมรดกใหลูก ใหเขาไปหาเอาเอง” 
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แตในท่ีสุด เม่ือคุณผูหญิงจะละเมิดในขอตกลงเหลานี้ คุณผูชายอยาง ส.ศิวรักษ จะทําอะไรได 
จริงไหมครับ? 

นอกจากนี้ ... คุณ ส.ศิวรักษ ทานยังสารภาพออกมาอีกวา... 
“....เคยตกลงรวมกันวา ท่ีบานจะไมมีโทรทัศน ชวงแรกก็ไมมี แตคนรับใชเขาทนไมได เพราะ

เขาเหงาเลยตองหาไวในท่ีเรือนคนใช ทีนี้ลูกก็อยากดบูาง ตามไปดูท่ีเรือนคนใชถูกยุงกัดไมสบายมาก 
นิลฉวี เขาโกรธผมมากวาเปนเพราะผม” ในท่ีสุด ขอตกลงเร่ืองโทรทัศน ก็ตองถูกคุณผูหญิงผูเปน
ภรรยา ยกเลิก! 

แลวคุณผูชายละ กลาหือไหม? 
เงียบ! 
“เร่ืองการเรียนของลูก .... ผมเห็นวา ระบบโรงเรียนในปจจุบันใชไมได ไมอยากใหลูกไปเขา

เรียนจะตกลงกับเขาวา ไมใหลูกเรียนในระบบ แตผมกแ็พตองยอมเขา!” 
.... แลวก็อีกนัน้แหละ! เม่ือผูเปนภรรยายืนยัน ผูเปนสามีจะทําอะไรได? จริงไหมครับ? 
“ผมเคยหามไมใหเขาขับรถยนต เพราะเหน็วาผูหญิงอยางเขาไมจําเปนตองไปขับรถ บานกับท่ี

ทํางานก็อยูใกล ๆ กัน แลวเขาก็ไปหัดขับไมใหผมรู แลวทุกวันนี้ ก็ขับรถอยูทุกวัน!” 
วาแลว คุณผูเปนศรีภรรยาธรรมดา ๆ อยางคุณนิลฉวี ก็ควาชัยไปอีกจนได จนบุรุษเหล็กแหง

สยามอยางคุณ ส.ศิวรักษ ตองยกมือยอมแพ! 
“โทรศัพท ก็เปนส่ิงท่ีผมเคยต้ังใจวา ไมจาํเปนตองมีไวในบานเพราะคิดวา เปนส่ิงท่ีมีไวพดูธุระ

กันอยูท่ีทํางานก็ใชทุกวันแลว อยูบานไมตองการ แตในท่ีสุดกไ็ดโทรศัพทมาใชโดยหลีกเล่ียงไมได 
ในชวงท่ีผมตองไปตางประเทศ พอกลับมาคนท่ีบานเขาก็ใชจนชินแลว ก็ตองปลอยเลยตามเลย ตอนน้ี
ไมมีโทรสารแตอนาคตจะมีหรือเปลาก็ไมรู!” 

ในท่ีสุด ผูหญิงผูเปนภรรยาก็ชนะอีกตามเคย จนผูชายผูเขมแข็งผูมีเอกลักษณเปนตัวของตัวเอง
สูงท่ีสุดคนหนึง่ของอาณาจักรสยามยังยอมรับอยางหนาช่ืนตาบานวาไมรูจะรับมืออยางไรแลว และนั่น
ก็หมายความวา อนาคตอยูในมือของเธอซะแลว! 

เห็นหรือยังละครับวา ....แมภรรยาจะเปนผูหญิงธรรมดา ๆ อยางนี้แตในท่ีสุด สามีจะตองเปน
ฝายเกรงใจทุกรายไป แมวาแรก ๆ สามีจะเสียงแข็ง หวัแข็ง ดื้อร้ัน เช่ือม่ันตนเองสูง แตถาคุณผูหญิง 
(ภรรยา) ฮึดสูข้ึนมาเม่ือไรละก็ บรรดาสามีผูทรนงทั้งหลายเปนตองสํานึกคอตกทุกราย ดังกรณี คุณนิล
ฉวี ศิวรักษ ท่ีผานประสบการณดังกลาวมา และเลาถึงเร่ืองสามีในตอนสมัยแรก ๆ ใหฟงวา ... 
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“เจอเส้ือหนาว เส้ือใสธรรมดาก็ซ้ือให เวลาไปไหนกจ็ดักระเปาใหและบอกวา แตงตัวอยางนั้น
จะดดูีเขาก็ไมเอา ร้ือออก แลวจัดเอง ทีหลังก็ปลอย ชอบอะไรก็ทําไป ... เขาเปนคนเช่ือตัวเองวาถูก เขาก็
ทําไปไมเช่ือใคร! 

เช่ือหรือยังละครับ ผูชายแกรงอยาง คุณ ส.ศิวรักษ นี้ร้ันขนาดไหน 
แตเม่ือผูหญิงธรรมดาอยางคุณนิลฉวี ทนไมไหว อะไรจะเกิดข้ึน? 
“เอาแตรองไหลูกเดียว เขากไ็มรู ก็เถียงออกมาบาง ก็รูเขาใจกัน ... ตอนนีก้็ไมมีปญหาอะไร” 
“ตอนแรก ๆ รองไหทาเดยีวตอมาเร่ิมเถียงม่ัง พอเห็นวาเถียงแลว เขาไมวาอะไร ก็เถียงอยูเร่ือย 

ๆ ไป ก็เลยรูวาเขาอยากใหเราพูดออกมาวา เรารูสึกอยางไร?” 
เห็นหรือยังละครับ ... เม่ือคุณผูหญิง (ภรรยา) เร่ิมอดรนทนไมไดเธอก็จะเร่ิมพูด และเม่ือนัน้ 

คุณผูชาย (สามี) ก็ตองต้ังใจฟง! 
แตเม่ือผมอานประวัติรวมทั้งคําสัมภาษณของครอบครัวนี้ ผมตองรูสึกขอบคุณพระเจา แทน

คุณสุลักษณ ศิวรักษ เพราะวา คุณนิลฉวี ผูเปนภรรยานัน้ เปนผูหญิงสไตลไทยแทแตโบราณ ท่ีสงาสงบ
เยือกเย็น และมีความอดทน อดกล้ันสูงมาก เปนแบบอยางภรรยาท่ีดี หาแทบไมคอยพบแลวในสตรีไทย
ยุคใหม! 

และถาผูชายคนใด ไดหญิงใดท่ีมีสไตลชีวติแบบนี้มาเปนภรรยาแลวไมเห็นคณุคา ไมใหเกียรติ
ละก็ ... ผมวาผูชายคนนั้นกําลังฆาตัวตายเปนแน! 

โดยเฉพาะผูชายท่ีตองทํางานประเภทบริการสังคม บริการประชาชน ท่ีไมคอยมีเวลาเปนของ
ตัวเองหรือสําหรับครอบครัว ยิ่งตองเกรงใจภรรยาประเภทน้ีของตนมากเปนทวีคูณ ตองทะนุถนอมตอง
เอาใจมากพิเศษ 

เพราะโดยธรรมชาติ ผูหญิงมักจะสัตยซ่ือตอสามีของตนอยูแลวเพยีงแตวา เธอจะเปนเพศท่ี 
(จิตใจ) เปราะบางเหมือนกับแกวท่ีแตกงาย ถาชายผูเปนสามีไมแยแสหรือใสใจในความรูสึกของเธอละ
ก็เธออาจจะแตกหักลงเม่ือไรก็ได! 

พระคริสตธรรมคัมภีร ท่ีเปนยอดหนงัสือแหงโลก โดยเฉพาะในเร่ืองครอบครัวไดให
คําแนะนําท่ีทรงคุณคาในเร่ืองนี้ แกสามีทุกคนวา ... 

“ทานท้ังหลายที่เปนสามีเชนกัน จงอยูกนิกับภรรยาดวยความเขาใจในเธอ จงใหเกียรตแิก
ภรรยา เพราะเปนเพศท่ีออนแอกวา และเพราะทานท้ังสองไดรับชีวติอันเปนพระคุณเปนมรดกเพ่ือวา 
คําอธิษฐานของทานจะไมมีอุปสรรคขัดขวาง” (1 เปโตร.3:7) 

ดังนั้น วันนี้ ขอใหบรรดาชายผูมีแฟน หรือ คูหม้ัน หรือภรรยาเอาใจใส และต้ังใจฟงหญิงท่ีคุณ
รักและใหเกยีรติแกเธอมากข้ึนทุก ๆ วัน แลวเธอจะยอมฟงคุณมากข้ึนดวยความเต็มใจ! 
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แตถาเราทําตรงกันขาม จนเธอเกิดทนไมไดละก็ .... 
เธออาจจะเอาไม หวดศีรษะคุณอยางในอุทาหรณตนเร่ืองนี้ก็เปนได 
แลวจะหาวาผมไมเตือน! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 47 ฉบับที่ 250 พฤศจิกายน – มิถุนายน 

1996, หนา 6-8. 


