
บทที่  5 

การครองเรือน 

                     การครองเรือน  หมายถึง  การแตงงานมีคูครองและมีความรับผิดชอบ
รวมกันระหวางคนสองคนเพื่อใชชีวิตรวมกัน 

                    ผูเขียนแตงงานตั้งอายุยังนอย  คือ 21 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ทํางานได 1 ปก็เขาสูการมีชีวิตคู  เมื่อเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2523 กับผูชายคนหนึ่งที่มี
หนาตาดี  ฐานะร่ํารวย  ความรักเปนเหมือนผูเขียนรักเขาขางเดียวเสียมากกวา  และเขาก็
รูสึกวาชนะคนอื่นเมื่อไดแตงงานกับผูเขียน   

                     เราอยูกินกันฉันทสามีภรรยามา 5 ป และมีลูกดวยกัน 2 คน  จนกระทั่ง
ผูเขียนยายติดตามเขาเพื่อรับราชการทีจั่งหวัดนครราชสีมา  ระยะนั้นอุปนิสัยของเขา
เปลี่ยนไป  เชน  ไมมีความรับผิดชอบในครอบครัว  เอาใจออกหางตลอดระยะเวลา 5 ปที่
อยูดวยกัน   

                    ผูเขียนมีความผิดที่ไมเอาใจใสเขาเทาที่ควร  ในทํานองเดียวกันเขามี
ความผิดมากมายนอกจากการไมมีความรับผิดชอบแลวยังใชอํานาจความเปนผูชายทํา
รายรางกายผูเขียนบอยครั้ง  และซ้ํารายกวานั้นการกระทําของเขาทํารายจิตใจผูเขียนมาก
เมื่อเขามีผูหญิงอื่นและนําเขาบานใหญาติของตนรับรู   ผูเขียนรูสึกวาการกระทําเชนนี้
เปนการหยามเกียรติผูเขียนมาก  ผูเขียนจึงอยูในสภาพทําใจตนเองไมใหรักเขาและไมมี
เยื่อใยตอเขาอีกตอไป 

                     จนกระทั่งวันที่  6 กุมภาพันธ 2528 เขาผูเปนพอของลูกทั้งสองคนที่ยังอายุ
นอย  คนโตอายุ 5 ป  คนเล็กอายุ 4 ป  ในขณะที่ผูเขียนนั่งดูลูกทั้ง 2 เลนอยูที่สนามหญา
หนาบาน  เขามานั่งคุยดวย ทั้งๆที่เขาไมเคยมานั่งคุยดวยนานแลว  ผูเขียนนึกรูทันทีวาเขา
มีความตองการอะไร 

                    “  เราทั้งสองคนตองเลิกกัน เพราะแมจะไมยกอะไรใหเลย ”   เขาพูด 



                   ผูเขียนไมไดคิดอะไร  และตอบเขาไปโดยอัตโนมัติวา  “ ไดเลย ” 

                  ในความคิดของผูเขียนขณะนั้นมีวา  เขาไมใชหัวหนาครอบครัวของเราตอไป
อีกแลว ผูเขียนจึงนัดหมายวาจะไปอําเภอเพื่อจดทะเบียนหยาในวันจันทรที่ 9 กุมภาพันธ 
2528  เวลา 10.00 น.    

                 คํ่าคืนวันนั้นผูเขียนเก็บขาวของเครื่องใชลงกลองเทาที่จะหาได  สิ่งของ
บางอยางใชผาปูที่นอนกางไวและหอ  และไปหาบานเชาทันทีในวันรุงขึ้น  บานที่อยู   
ทุกวันนี้เปนบานของเขา  ผูเขียนมีแตตัวเทานั้น  เย็นของวันเสารที่ 7 กุมภาพันธ 2528  
พอของสามีก็มาหาผูเขียนและพูดวา 

                “ ลูกทั้ง2  คน พอจะเลี้ยงเอง  และออยจะมารับไปเลี้ยงดูในวันเสารอาทิตย
หรือวันหยุดก็ได ” 

                “ เพราะออยไมมีบานอยูเปนหลักแหลง  ไมอยากใหเด็กๆลําบาก  พอจะเลี้ยง
พวกเขาเอง  ” 

               ผูเขียนมีความรูสึกวามีอะไรมาจุกที่คอหายใจไมทั่วทอง  เลยตอบพอสามีไปวา 

               “ แตออยก็มีเงินเดือน  เชาบานได  เบิกคาเชาบานได  ออยจะเลี้ยงลูกเอง  เพราะ
ทุกวันนี้  ออยก็เลี้ยงลูกเองอยูแลว ” 

              วันนั้น พวกเขามีหลายคน  พ่ีนองเขาก็มารับลูกจากบานไปในเย็นวันศุกรและ
ไมเอามาสงใหผูเขียน  ผูเขียนรูสึกวาเสียรูพวกเขาเสียแลว 

              ผูเขียนรองไหทั้งคืน  เจ็บปวดกับการที่ยายตามเขามาแลวเขาไมรับผิดชอบ  และ
ยังมาเอาลูกไปอีก  ไมไดเลี้ยงเอง  ยังเอาญาติพ่ีนองมาขมเหงผูเขียนดวย 

              หลงัจากไดบานเชาอยูใกลๆบานเพื่อนครูที่สอนอยูโรงเรียนเดียวกันแลว  
ผูเขียนก็ยายสิ่งของออกจากบานหลังนั้น  แมแตผาขี้ริ้วก็นําออกจากบานมาดวย  สุนัขที่
เลี้ยงเอาไวก็ใหนั่งรถตุกตุกมาที่บานเชานี้ดวย   ผูเขียนมีความทุกขทรมานมาก  ไมใช
ทุกขทรมานที่จะตองหยาขาดจากสามี  แตทุกขทรมานจากการที่ไมไดลูกมาเลี้ยง   



               ในวันจันทรที่ 9 กุมภาพันธ 2528  ที่วาการอําเภอเมืองนครราชสีมาเวลา
ประมาณ 10.00 น.  เราทั้งสองคนนั่งอยูหนาปลัดอําเภออาวุโส  ซึ่งทานไดพูดไกลเกลี่ย  
ไมใหมีเหตุการณนี้เกิดขึ้นเลย  ผูเขียนไมพูดสักคํา  มีแตฝายชายเปนฝายพูด  อยางไรก็
ตามปลัดอําเภอไมทําการหยาใหเรา 

               จนกระทั่งฝายชายไดติดตอกับญาติมาพูดกับปลัดอาวุโส  สลักหลงัใบหยาทันที
วาใหบุตรทั้งสองอยูในความดูแลของฝายบิดา 

               ผูเขียนไดไปหาลูกทั้งสองที่โรงเรียน  และหาทางใหไดลูกกลับมาในออมกอด
ของผูเขียนใหได    ตอสูกันในชั้นศาลเปนเวลา 3 ป และเสียเงินทองไปมากมายก็แพคดี  
เพราะฝายชายมีอิทธิพลมาก 

               จวบจนเมื่อลูกทั้ง สองคนคิดถึงแมมาก  โดยเฉพาะคนเล็กนั้นมีสภาพจิตใจที่
เลวรายมาก  เพราะความคิดถึงแม  จึงไมยอมลุกจากที่นั่ง  เนื่องจากถูกลงโทษ  โทษก็คือ  
ขโมยเงินคุณปู  มารูทีหลงัลูกบอกวา  “ คิดถึงแมมาก  จะขโมยเงินปู  เอาไปหาแมใหได” 

              ไมมีใครจะพูดปลอบใจใหเด็กเงียบได   พอของสามีจึงโทรศัพทถึงผูเขียนใหมา
รับลูกคนเล็กไปได  ผูเขียนวาจางรถไปรับลูกทันท ี สภาพลูกนัน้อยูในชุดนกัเรียนเปยก
ปอนไปดวยปสสาวะ และอุจจาระ เนื้อตัวเหม็นหึ่ง  ผูเขียนไดพาลูกอาบน้ําที่บานของ
เพื่อน  และเราทั้งสองคนกอดกันตลอดทางที่จะเดินทางไปบานเชาที่ยายมาใหมอยูใกล
โรงเรียนของผูเขียน   

               กอนที่จะออกจากบานของสามีนั้น  พอสามีกําชับวา  “ ใหอยูโรงเรียนแกนั่น
ละ”  ผูเขียนไมตอบอะไรเลย 

               ผูเขียนไมหยิบจับขาวของเครื่องใชของลูกมาเลยสักชิ้นเดียว  หาซื้อใหลูกใหม  
ฟนฟูสภาพจิตใจลูกนอยทุกวัน   ใหความรักความอบอุน  และเขาก็เชื่อแมของเขามาก 
ขณะนั้นเธอเรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ใหเรียนที่โรงเรียนของแม 1 ปการศกึษา  เมื่อ
เรียนจบชั้น ป.4 จึงยายลูกเขามาเรียนในกรุงเทพฯ  และอยูกับคุณตาและคุณยายที่บาน  
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี   ผูเขียนยังยายกลับกรุงเทพฯไมได  และปนี้เองที่ผูเขียน
ไดรูจักกับคุณสมนึก  กุยกระโทก  บุคคลสําคัญที่ทําใหตัวแปรชีวิตของผูเขียนเปลี่ยนไป 



                  ป พ.ศ.2535  มีการเลือกตั้งครั้งใหญ  ซึ่งโรงเรียนตองเปนสนามเลือกตั้งและ
ครูทุกคนตองเปนผูดําเนินการเลือกตั้งโดยปริยาย  คุณสมนึกเปนกรรมการการเลือกตั้งที่
เรียกวา  “องคกรกลาง”  เราสองคนพบกันครั้งแรก  เขาเปนฝายที่สนใจผูเขียนมาก  
ผูเขียนมารูทีหลังวา  เขาตองรับผิดชอบลูกทั้ง2 คน คนโตอายุ 4 ขวบ  และคนที่ 2 ยังอยู
ในทอง 

                   ผูเขียนไมไดคิดอะไรมากนักเพราะความเข็ดผูชาย  อยูครองโสดหมายมาได 
8 ปแลว  ก็อยูสุขสบายดี  จนกระทั่งป พ.ศ.2536  คุณสมนึก  กุยกระโทก  ไดเดินทางไป
ที่บานคุณพอของผูเขียนโดยนําลูกสาวคนโตไปดวยเพื่อการสูขอผูเขียนเปนภรรยาดวย
ตนเอง   

                    คุณสมนึกพูดวา  “ ผมจะรักและดูแลอาจารยออยเองครับ”    

            จากนั้นมาผูเขียนไดแตงงานครั้งที่สองกับเขา  งานแตงงานทําพรอมกับทําบุญขึ้น
บานใหมในโอกาสเดียวกัน บานใหมจึงเปนเหมือนรังรักของเรา ที่มีลูกดวยกัน 4 คน
ตั้งแตนั้นมา 

            ในระยะแรก  ญาติพ่ีนองของเขาก็ไมตอนรับผูเขียนสักเทาไร  แตเนื่องจาก
อุปนิสัยและความมีมานะพยายามของผูเขียนจึงชนะใจญาติของฝายสามีตลอดมา  และ
ตัวสามีของผูเขียนก็ทําดีมีมานะ  จนกระทั่งญาติของผูเขียนรักเขาทุกคน   

             ใครก็ตามไดรูเรื่องครอบครัวของผูเขียนก็นึกนิยมวาผูเขียนเปนคนดี  เปนแมทีด่ี  
แตตัวผูเขียนเองยังมีความซึมเศราบางในบางวันที่ตองมาเลี้ยงลูกใหม  และเหมือน
ทอดทิ้งลูกตัวเองใหอยูกับปูคนหนึ่งและอยูกับตาอีกคนหนึ่ง  เนื่องจากแมแตงงานใหม  
ไมเหมาะสมที่ลูกผูหญิงจะมาอยูกับแม 

                  จวบจนป พ.ศ.2538  คุณสมนึก  กุยกระโทก  ไดรบัคําสั่งใหยายมารับ
ตําแหนงใหมที่กรุงเทพฯ  ผูเขียนดีใจมากที่จะไดยายติดตามสามีมาอยูกับพอแมและอยู
ใกลลกูสาวคนเล็ก   ถึงแมวาจะมีอุปสรรคตางๆมากมายในเรื่องของครอบครัว  แต
ผูเขียนพยายามแกปญหาจากยากใหงายลง  หรือแกปญหาใหหมดไป   



                   แตปญหาก็เริ่มรุมเราเขามามากขึ้น  เมื่อผูเขียนพรอมกับครอบครัวใหมมาอยู
กับพอแมของผูเขียน  เริ่มมีความระหองระแหง  ไมใชเกิดกับผูเขียนและสามี  แตเกิดขึ้น
ระหวางพอแมและผูเขียนเอง 

                   เมื่อมีปญหาแลวก็ตองแกปญหากัน  แตตองศึกษาสภาพปญหานั้นกอน  
ผูเขียนโชคดีที่ไดทางออก  คือ  สามีไดบานพักของทางราชการพอดี   เราทัง้ 4 คนไดยาย
ออกจากบานพอแมดวยความทุกขทรมานใจเปนอยางยิ่ง  ในตอนนั้นคิดเสียวามีเวลาก็จะ
มาเยี่ยม  คําโบราณเปนจริงในเรื่อง  “ อยูใกลมักจะเหม็นกัน ” 

                   อีกหนึ่งปผานไป  ลกูสาวคนเล็กของผูเขียนก็ยายตามมาเขาโรงเรียนมัธยม
สังคีตวิทยา ซึ่งอยูใกลๆบานของคุณตา  สะดวกในการเดินทาง  ระยะนั้นผูเขียนไดมาหา
มาเยี่ยมลูกและคุณพอคุณแมบอยมาก  จนระยะหลังนี้ผูเขียนขับรถยนตเปนแลว  เมื่อมี
เวลาก็จะไปหาทันที  ซื้อขนมนมเนยไปฝากดวย  เมื่ออยูไกลกัน  ก็คิดถึงกนัเปนเรื่อง
ปกติธรรมดา  ตางฝายตางก็ลืมเรื่องบาดหมางไป  โดยเฉพาะผูเขียนเปนลูกและเปนคน
กลางที่พยายามประนีประนอมใหทั้งสองฝายกลับมาพูดกันดีเหมือนเดิม 

                  ฝายคุณสมนึก  ก็ไมไดติดอกติดใจแคนเคืองอะไร  พฤติกรรมของเขาก็มักจะ
เปนหวงเปนใย  สังเกตจากการเมื่อมีโอกาสไปบานทีไร  ตองเดินสํารวจวาบริเวณใดของ
บานชํารุดก็อาสาซอมแซมให  เชน  ไฟฟาตองเปลี่ยนหลอดไฟใหมให  กจั็ดการ
เรียบรอยทุกครั้งไป  สวนคุณพอกับคุณแมก็เอาอกเอาใจ  ทุกครั้งที่ไปหาจะตอนรับขับสู
อยางดี  เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น  จนบางครั้งคุณสมนึกไมไดเยี่ยมคุณพอคุณแมกับ
ผูเขียน   ทานทั้งสองก็จะถามถึงและฝากของกินมาใหทุกครั้ง 

                 ลกูทั้งสี่คนก็เติบโตมากแลว  คนโตอายุ 25 ปนี ้ จะแตงงานเปนฝงเปนฝาในป
หนาเดือนกุมภาพันธ 2550    คนที่สองทํางานบริษัท HOMEPRO  ใกลๆบานคุณตา     
คนที่สามเรียนอยูชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  และคนเล็กสุดทอง  เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนหอวังอยูใกลๆบาน  ความเปนอยูในการครองเรือนในขณะนี้ก็
ปกติสุข  และหวังวาผลกรรมแหงความดีที่ผูเขียนไดทําไปนั้นจะกลับมาสนองใหผูเขียน
มีความสุขในชีวิตในบั้นปลาย 

 


