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คำานิยม

 “จดหม�ยจ�กบ้�นน� เป็นหนังสืออ่านง่าย 
เบาสมอง แต่เพียบพร้อมด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และชีวิตในชนบทไทย รวมทั้ง
ข้อคิดและคติเตือนใจซึ่งได้จากการสังเกตและการต่อสู้ใน
ท้องทุ่งนาของผู้เขียน
 ถึงแม้ผู้เขียนจะประสบความสำาเร็จในชีวิต ได้รับ
การศึกษาถึงระดับปริญญาเอก และได้ทำางานกว่า 20 ปี
ที่ธนาคารโลก แต่ผู้เขียนก็ยังไม่ลืมคุณค่าของชีวิตชนบท
ไทย จึงได้เพียรพยายามบันทึกลำาดับเรื่องราวที่ตนเอง
เผชิญ ฝ่าฟัน ไว้อย่างน่าอ่าน น่าติดตามตลอดทั้งเล่ม
 ข้าพเจ้าเห็นว่าหนังสือเล่มนี้ให้คุณค่าทั้งความรู้ 
ปลุกเร้าให้รู้สึกมีแรงใจในการเรียน และแฝงแนวทางใน
การดำาเนินชีวิตของคนในชนบทไทย เยาวชนไทยควรมี
โอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้อย่างยิ่ง”  

ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ 
อดีตปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร



 “จดหม�ยจ�กบ้�นน� เป็นอัตชีวประวัติของ 
ดร.ไสว บุญมา ซึ่งพื้นเพเป็นชาวอำาเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก  พ่อแม่เป็นชาวนายากจน แต่สามารถเอาชนะ
อุปสรรคนานัปการจนสามารถศึกษาจบปริญญาเอก ได้
ทำางานกับธนาคารพัฒนาเอเซียและธนาคารโลก และ
ขอลาออกก่อนเกษียณอายุตามเสียงเรียกร้องจากส่วน
ลึกของหัวใจที่ต้องการที่จะกลับมาทำางานให้แก่บ้าน
เกิดเมืองนอนในบั้นปลายของชีวิต ......ผู้เขียนสามารถ
สะท้อนชีวิต อารมณ์ ความรู้สึก ความทุกข์ ความลำาบาก
ยากเข็ญของครอบครัวชาวนายากจนในทุ่งราบภาคกลาง
ได้อย่างดี รวมทั้งชีวิตของนักเรียน ....ที่ต้องเอาชนะ
ความหิวและความยากไร้ด้วยความมานะบากบั่นและ
อดทนอย่างยาวนานจนสามารถหลุดพ้นไปจากวงจร
ความยากไร้ได้สำาเร็จ เป็นชีวิตที่เข้มข้นดุจนิยาย....  
 หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นหนังสือที่คนไทยทุกคนที่
ต้องการรู้จักเมืองไทยอย่างแท้จริงจะต้องอ่าน ....พ่อ
แม่ผู้ปกครองที่ต้องการหนังสือดีให้ลูกหลานอ่านหรือ
เยาวชนคนไทยที่ต้องการแรงบันดาลใจในชีวิต ไม่ควร
พลาดหนังสือเล่มนี้ …….”  

น�ยแพทย์ วิชัย โชควิวัฒน
คณะกรรมก�รสมัชช�ปฏิรูปประเทศไทย

และประธ�นกรรมก�รองค์ก�รเภสัชกรรม



 “ขอชื่นชมกับผลงาน จดหม�ยจ�กบ้�นน�....
จะเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนของ
ชาติ.........ดิฉันชื่นชมกับหนังสือลักษณะนี้ เล่มแรกคือ 
บนเส้นท�งชีวิต ของหมอประเวศ วะสี เล่มที่สองคือ 
จดหม�ยจ�กบ้�นน� ....ทั้งสองเล่มนี้ ....พ่อแม่ผู้ปกครอง 
ครูบาอาจารย์ ตลอดจนสถานศึกษาควรจัดหาไว้ให้แก่
เยาวชนของตน ....”  

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ บุปผ� ทิพย์สภ�พกุล  
อดีตผู้อำ�นวยก�รสำ�นักศิลปวัฒนธรรม 

จังหวัดลพบุรี

 “…อ่านไปก็ชื่นชมอย่างสุดๆ ทำาให้ไม่รู้ว่าดึกดื่น
มากแล้ว… ถ้ามีโอกาสจะบอก ดร.ไสว ก็อยากจะขอบคุณ
แทนผู้คนทั้งหลายทั้งมวลที่จะมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่ม
นี้ว่า เป็นหนังสือที่มีคุณค่าสูงยิ่ง โดยเฉพาะแก่เด็กและ
เยาวชนที่มุ่งมั่นในชีวิต และแม้แต่ผู้ที่ไม่เคยมุ่งมั่นสิ่งใด ก็
คงจะได้คิดและต่อสู้มากขึ้น……ที่ต้องชมนั้นมีอีกหลาย
เรื่อง……ที่ชมน้ำาใจอันประเสริฐของ ดร.ไสว ก็คือความ
กตัญญูและความห่วงอาทรต่อเพื่อนมนุษย์ที่ขาดโอกาส
ด้วยการให้รายได้จากหนังสือเป็นทุนการศึกษา……”  

อ�จ�รย์ส�ระ ก�รเวก 
อดีตผู้อำ�นวยก�รสำ�นักอธิก�รบดี 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเทพสตรี





จากใจสำานักพิมพ์

 เส้นทางชีวิตของ ดร.ไสว บุญมา มีหลายสิ่งให้เราได้เก็บ
เกี่ยวเรียนรู้ จากเด็กบ้านนอกคอกนา ฟันฝ่าถีบตัวเองจนประสบ
ความสำาเร็จในระดับที่คนทั่วไปได้แต่ฝันถึง สู่การนำาความรู้และ
ประสบการณ์หวนตอบแทนแผ่นดินเกิดอย่างแข็งขันในบั้นปลาย 
ขณะเดียวกันก็ยังแบ่งปันบทเรียนและองค์ความรู้ด้าน “การพัฒนา” 
แก่สังคมด้วยการเป็นคอลัมนิสต์ให้กับสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำาทั้งไทยและ
อังกฤษหลายฉบับ ซึ่งรายละเอียดคร่าวๆ เพียงเท่านี้ก็อาจทำาให้เรา
อยากศึกษาความเป็นมาของ ดร.ไสว จากหนังสือเล่มนี้บ้างแล้ว 
 ทว่า จดหม�ยจ�กบ้�นน� ยังมีคุณค่าและความหมาย
มากกว่านั้น บันทึกความทรงจำาที่ ดร.ไสว ได้ร้อยเรียงขึ้นอย่างใส่ใจ
นี้ ไม่เพียงบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างน่าติดตาม หาก
ยังสะท้อนวิถีและมิติของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม สังคม 
เศรษฐกิจ ของเมืองไทยออกมาอย่างแจ่มชัด นำาเสนอผ่านห้วงอารมณ์ 
ความรู้สึกนึกคิด และรายละเอียดที่มีความหมาย ขณะเดียวกันก็สื่อให้
เห็นสายใยอันงดงามที่ถักทอขึ้นผ่านช่วงเวลาต่างๆ ของชีวิต 



 ประสาคนเมืองที่มีชีวิตกับโลกวัตถุและแสงสี ยอมรับว่า ปกติ
ไม่ค่อยมีความอดทนอ่านประวัติชีวิตยาวๆ ของใคร และยิ่งเป็นชีวิต
ที่มีหลายฉากเป็นท้องทุ่งตามชนบทด้วยแล้ว ก็ยิ่งไม่ได้สนใจอ่าน 
เพราะมักรู้สึกเบื่อ แต่โชคดีที่หลายปีก่อนได้ลองเปิด จดหม�ยจ�ก
บ้�นน� อ่านแบบไม่คิดจริงจัง และพบว่าไม่เพียงแต่ไม่น่าเบื่อ แต่
กลับมีเรื่องราวให้อยากติดตามต่อไปเรื่อยๆ จนไม่อยากวาง สุดท้าย
ก็อ่านจบในเวลาไม่นานและเห็นว่า เป็นหนังสือที่น่าประทับใจและน่า
จดจำาเล่มหนึ่งทีเดียว
 ต้องสารภาพว่า ก่อนได้อ่าน จดหม�ยจ�กบ้�นน� โดย
ส่วนตัวมีภาพความคิดว่า เส้นทางสู่ความสำาเร็จของ ดร.ไสว คงไม่
ต่างอะไรจาก “เด็กเก่ง-หัวกะทิ” ตามแบบฉบับทั่วไป ตรงที่ประสบ
ความสำาเร็จในชีวิตได้ก็เพราะมีสติปัญญาเป็นเลิศ และมีโอกาสที่ดี 
โดยไม่ต้องเหนื่อยยากอะไรมากนัก คงอาศัยความเป็น “คนเก่ง” เบิก
ทางสะดวกแบบไม่ยากเย็นมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน จนจบปริญญา
เอกและเข้าทำางานอย่างมีสถานะ ซึ่งแม้อาจต้องสู้ชีวิตบ้าง ต้องเรียน
หนักบ้าง ต้องพบกับความยากลำาบากในเรื่องต่างๆ บ้าง แต่เส้นทาง
โดยรวมก็คงราบรื่นเป็นขั้นตอนตามประสา “เด็กเก่ง” ซึ่งคนธรรมดา
ทั่วไปคงไม่ “โชคดีและมีพรสวรรค์” ขนาดนั้น  
 แต่เมื่ออ่าน จดหม�ยจ�กบ้�นน� จึงได้เห็นภาพความจริง
ที่ทำาให้เปลี่ยนมุมมองไป นั่นคือ ได้เห็นภาพคนๆ หนึ่งที่ไม่ยอมแพ้
ต่อโชคชะตาที่ยากลำาบาก คนที่ไม่ยอมสิ้นหวังกับโอกาสที่ปิดลงครั้ง
แล้วครั้งเล่า คนที่ทนเหนื่อยยากและสู้จนถึงที่สุด คนที่พยายามสร้าง
โอกาสให้ตัวเองท่ามกลางข้อจำากัดนานา คนที่มุ่งแสวงหาหนทางและ
ทุ่มเทเต็มที่แม้เงื่อนไขชีวิตหลายอย่างไม่เกื้อหนุน ได้เห็นภาพว่าคน
ที่ไม่ยอมแพ้จริงๆ นั้นเป็นอย่างไร และทำาอะไรบ้างในยามที่ชีวิตตีบ



ตัน ได้เห็นว่าโอกาสดีๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของ ดร.ไสว นั้น แท้จริงเจ้า
ตัวเป็นผู้ขวนขวาย เตรียมความพร้อม และร่วมสร้างขึ้นมามากมาย
แค่ไหน
 ภาพที่ว่านี้ทำาให้ตระหนักว่า กว่าชีวิตของ ดร.ไสว จะเกิดผล
สำาเร็จในระดับสูงได้นั้น มิใช่เพราะโชคชะตาพาไป  หรือเพียงเพราะมี
สติปัญญาสูงและมีจังหวะชีวิตที่ดีอย่างที่เคยคิด แต่ยังเพราะมีปัจจัย
ชี้ขาดที่แท้จริงคือ ความมานะบากบั่นไม่ย่อท้อ และความเอาใจใส่ใน
ระดับสูงไม่แพ้กัน  
 ในแง่นี้ จดหม�ยจ�กบ้�นน� จึงเป็นสาส์นแห่งความหวัง
แก่ผู้กำาลังคิดยอมแพ้ต่อโชคชะตา เป็นกำาลังใจให้ผู้ที่ต้องฝันฟ่าความ
ยากลำาบากในชีวิต อย่างน้อยก็ช่วยจุดประกายเล็กๆ ขึ้นในใจผู้อ่าน
ได้ว่า สภาพเงื่อนไขอันยากลำาบากที่เกิดขึ้นในชีวิต ไม่ใช่สิ่งสำาคัญ
ที่เป็นตัวกำาหนดชีวิตเรา เราสามารถข้ามพ้นจนเป็นอิสระจากมันได้
หากมุ่งม่ันและอดทนพอ พร้อมกับเค่ียวกรำาตนเองจนเอาชนะขีดจำากัด
เดิมๆ ของตนอย่างต่อเนื่อง
 ที่สำาคัญคือ เมื่อมีชีวิตที่สุขสำาเร็จแล้ว ก็ไม่เคยลืมรากที่มา
ของตน แต่ยังมีใจหันกลับมามอบสิ่งดีๆ แก่ผู้คน ด้วยการทำาประโยชน์
แก่สังคมในหลายลักษณะ
 สิ่งที่สัมผัสได้อีกอย่างจาก จดหม�ยจ�กบ้�นน� คือ ความ
บริสุทธิ์จริงใจและละเอียดลออในตัวอักษร รวมถึงทักษะการใช้ภาษา
ไทยที่ดีจนผู้อ่านอาจลืมไปว่า นี่คือการเขียนของคนที่ใช้ชีวิตอยู่เมือง
นอกมายาวนานกว่าค่อนชีวิต ผู้ต้องรื้อฟื้นการเขียนภาษาไทยของ
ตนขึ้นใหม่หลังจากเกษียณชีวิตการทำางานตลอดหลายสิบปีในต่าง
ประเทศ และยิ่งได้ทราบว่า ดร.ไสว เขียนบันทึกความทรงจำานี้ขึ้นครั้ง
แรกเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้บุตรสาวซึ่งอ่านภาษาไทยไม่ได้  ได้รู้ถึง



รากและความเป็นมาของตัวเอง (จากนั้นจึงแปลเป็นภาษาไทยดังที่
เห็นอยู่นี้) ก็ยิ่งทำาให้หนังสือเล่มมีความหมายพิเศษ 
 ทั้งหลายเหล่านี้ทำาให้ จดหม�ยจ�กบ้�นน� เป็นบันทึกที่
มีชีวิต มีจิตวิญญาณ เป็นงานเขียนที่ออกมาจากอารมณ์และความ
รู้สึกที่เป็นจริง จากห้วงสำานึกของคนที่ผ่านชีวิตมายาวนาน ซึ่งที่สุด
แล้ว จดหม�ยจ�กบ้�นน� อาจไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของ ดร.ไสว บุญมา 
เท่ากับที่เป็นเรื่องราวชีวิตของเราทุกคน ทั้งยังเป็นเรื่องราวของสังคม
นี้ไปพร้อมกัน เพราะเราต่างเป็นส่วนหนึ่งที่ถักทอชีวิตของกันและกัน
ขึ้นมา ต่างต่อเสริมและขยายโลกทัศน์-ชีวทัศน์แก่กัน ต่างเรียนรู้จาก
กัน และเป็นแรงบันดาลใจแก่กัน ซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ทำาหน้าที่ดังกล่าว
เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี 
 สำานักพิมพ์ Oh My God มิได้เป็นผู้จัดพิมพ์ จดหม�ยจ�ก
บ้�นน� ในสองครั้งแรก เป็นแต่เพียง “ผู้อ่าน” ที่มีโอกาสได้อ่านฉบับ
พิมพ์ครั้งที่สองและเกิดความประทับใจ เมื่อเวลาล่วงเลยจนหนังสือ
หมดจากท้องตลาด จึงได้เรียนแจ้งกับ ดร.ไสว ว่า หนังสือเล่มนี้ยัง
เป็นประโยชน์อยู่ น่าที่จะจัดพิมพ์ครั้งใหม่ขึ้น ซึ่ง ดร.ไสว ก็ยินดี และ
ได้เขียนบท “ปัจฉิมลิขิต” เพิ่มเติมสำาหรับการพิมพ์ครั้งที่สามนี้ด้วย
 ขอขอบคุณ ดร.ไสว ที่เขียนบันทึกชีวิตที่มีทั้งความเป็นส่วน
ตัวและความเป็นสากลนี้ขึ้นมา อย่างน้อยก็ทำาให้ผู้อ่านอย่างเราได้รู้
ว่า ไม่ว่าเราจะเป็นใครหรือทำาอะไร แท้จริงเราก็ไม่ได้โดดเดี่ยวเพียง
ลำาพังบนเส้นทางชีวิต และเพียงตระหนักถึงข้อเท็จจริงนี้ ก็อาจช่วยให้
ชีวิตเราน่าอยู่และมีกำาลังใจขึ้นไม่น้อยแล้ว 

             ด้วยคว�มขอบคุณและจริงใจ  
                              สำ�นักพิมพ์ Oh My God
          10 กันย�ยน 2553



จากใจผู้เขียน
ครั้งที่ 3

ท่านผู้อ่านที่เคารพยิ่ง

 นับจากวันที่ จดหม�ยจ�กบ้�นน� ออกสู่สายตาผู้อ่าน
จนถึงวันนี้ กว่า 10 ปีได้ผ่านไปรวดเร็วราวติดปีกบิน ในช่วงเวลานั้น 
ผมเขียนหนังสืออีก 20 เล่มซึ่งแตกต่างกันทั้งในด้านขนาดและแนว  
ของเนื้อหา เมื่อไม่นานมานี้สำานักพิมพ์ Oh My God บอกผมว่า 
จดหม�ยจ�กบ้�นน� ยังมีค่าอยู่ จึงขอนำามาพิมพ์เป็นครั้งที่ 3  
 ผมดีใจที่ได้ยินว่าหนังสือเล่มแรกของผมยังมีค่า จึงยินดีให้
สำานักพิมพ์นำาออกมาเสนออีกครั้ง เนื่องจากเวลาได้ผ่านไปนานกว่า 
10 ปี สำานักพิมพ์กับผมจึงเห็นพ้องต้องกันว่า เราควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยว
กับเหตุการณ์และกิจกรรมสำาคัญๆ ที่ผมมีส่วนเกี่ยวข้อง (เนื้อหาของ
การพิมพ์ครั้งที่ 2 ซึ่งเกิดขึ้นหนึ่งปีหลังการพิมพ์ครั้งแรกไม่เปลี่ยน 
แปลงนอกจากการเพิ่มรูป)  ในช่วงกว่า 10 ปีมีเหตุการณ์และกิจกรรม
ที่ผมเกี่ยวข้องเป็นจำานวนมาก ทำาให้ยากแก่การนำาทั้งหมดมาเล่า
ในกรอบของหนังสือเล่มนี้ ผมจึงคัดส่วนท่ีมีความต่อเน่ืองโดยตรง



กับเน้ือหามาเสนอในรูปของ “ปัจฉิมลิขิต” ในตอนสุดท้าย สำาหรับ
ส่วนท่ีไม่ได้นำามาเล่า ผมได้นำาส่วนใหญ่มาเสนอไว้ในหนังสือช่ือ มอง
เมืองไทย: จ�กสิบปีของก�รใช้หน้ีแผ่นดิน ซ่ึงพิมพ์เม่ือต้นปี 2552  
นอกจากน้ัน กัลยาณมิตรของผมได้นำางานและเร่ืองราวล่าสุดมาข้ึน
เว็บไซต์สำาหรับผู้ท่ีสนใจจะนำาไปอ้างอิงช่ือ www.sawaiboonma.com 
 นอกเหนือจากการเพิ่ม “ปัจฉิมลิขิต” แล้ว การพิมพ์ครั้งนี้
มีการปรับเปลี่ยนรูปภาพบ้าง ขอขอบคุณสำานักพิมพ์ Oh My God  
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะมีค่าสมกับเวลาและทรัพย์ของ
ท่าน  ดังที่ผมได้ตั้งปณิธานไว้ หากการพิมพ์ครั้งนี้มีรายได้ก็จะนำาไป
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน

    ด้วยคว�มปร�รถน�ดี
          ไสว บุญม�
             17 พฤษภ�คม 2553          

     



ท่านผู้อ่านที่เคารพยิ่ง

 หลังจาก จดหม�ยจ�กบ้�นน� ออกสู่ตลาดเมื่อปลายเดือน
มกราคม 2542  ผมมีโอกาสได้พูดกับนักศึกษาหลายกลุ่ม  นักศึกษา
ถามผมหลายครั้งว่าการเขียนหนังสือเล่มนี้มีอุปสรรคอะไร ผมตอบ
ว่า อุปสรรคสำาคัญยิ่งในการเขียนหนังสือไม่ต่างจากอุปสรรคในการ
ดำาเนินชีวิตของผม ซึ่งได้แก่ความไม่สามารถที่จะสรรหาคำาพูดมา
แสดงออกให้สมกับความรู้สึกที่มีอยู่ในส่วนลึกสุดของหัวใจได้ ผมพบ
อุปสรรคนี้อีกเมื่อเริ่มเขียนคำานำาในการพิมพ์ครั้งที่สองนี้คือ ผมไม่
สามารถบรรยายความตื้นตันใจระคนกับความปีติอันเกิดจากความ
เมตตาที่ผมได้รับจากเพื่อนๆ ครูบาอาจารย์ นักศึกษาและผู้อ่านจาก
ทุกสารทิศ ทั้งในรูปของจดหมาย คำานิยม โทรศัพท์ การทักทายและ
การยื่นมือเข้ามาช่วยจำาหน่ายหนังสือ ผมคงบอกได้แต่เพียงว่าผม
ซาบซึ้งในความเมตตาที่ผมได้รับอย่างยิ่ง
 จดหม�ยจ�กบ้�นน� หลั่งออกจากหัวใจของผมจริงๆ แต่

จากใจผู้เขียน
ครั้งที่ 2



ผมไม่เคยคิดว่าหลายอย่างในหนังสือจะเข้าไปสัมผัสใจผู้มีเมตตาได้
รวดเร็วและลึกซึ้งขนาดนั้น และจะมีผลพวงอย่างคาดไม่ถึงในบาง
กรณี  คงเป็นเพราะเรามีประสบการณ์หรือกุศลร่วมกันเป็นแน่
 ผมขอใช้หน้ากระดาษนี้สนองความเมตตาของท่านผู้อ่าน
โดยการตอบคำาถามของท่านสองข้อ ข้อแรกเรื่องว่าทำาไมผมจำาราย
ละเอียดของเหตุการณ์ต่างๆ ได้ ขอตอบว่าผมเป็นคนมีอารมณ์อ่อน
ไหว  ฉะนั้น เหตุการณ์บางอย่างเป็นเสมือนรอยพิมพ์ที่ฝังอยู่ในความ
ทรงจำาอย่างแน่นแฟ้น  ในบางกรณี ผมยังเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นและ
ได้ยินคำาพูดต่างๆ ดังกับว่าสิ่งนั้นเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆ อีกประการหนึ่ง
ผมเขียนบันทึกประจำาวันมาเป็นเวลานาน เก็บจดหมายที่ทุกคนเขียน
ถึงผมไว้เกือบทุกฉบับ พร้อมทั้งรูปและของที่ระลึกด้วย สิ่งเหล่านี้ช่วย
ความจำาได้ดี นอกจากนั้นผมยังได้สัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และ
อ่านหนังสืออ้างอิงเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง ข้อสองเรื่องบุคคล ขอตอบว่าทุก
ท่านที่ผมกล่าวถึงมีตัวตน มีบทบาทตามที่กล่าวถึง  คุณซู เป็นเพื่อน
ร่วมงานซึ่งมีวุฒิปริญญาเอกและสนิทสนมกับผมจริง ชื่อของบุคคล
เป็นชื่อจริงทั้งหมด  ยกเว้น คุณสินี เท่านั้นซึ่งเป็นชื่อสมมุติตามความ
ประสงค์ของผู้ที่ผมกล่าวถึง
 ผมไม่สามารถจะกราบขอบคุณผู้ที่มีบทบาทในความสำาเร็จ
ของหนังสือเล่มนี้เป็นรายบุคคลให้สมกับความรู้สึกในใจได้ จึงขอ
กล่าวถึงแต่เพียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์ ซึ่งเป็น
น้องและผู้จัดการในการจัดทำาและจำาหน่ายหนังสือ ผมหายเหนื่อยเมื่อ
ได้รับความเมตตาจากทุกสารทิศ ส่วนน้องทัศนีย์นั้นต้องเหน็ดเหนื่อย
เรื่อยมาแต่ไม่เคยคิดค่าตอบอะไรทั้งสิ้น ผมขอกราบเรียนแทนน้อง
ทัศนีย์และตัวเองว่า ความเมตตาของท่านจะเป็นกำาลังใจให้เราทำางาน
เพื่อสังคมต่อไป ดังที่กล่าวไว้ในการพิมพ์ครั้งแรก เราจะอุทิศรายได้



จากหนังสือเล่มนี้ รวมทั้งเงินต้นทุนเพื่อการจัดพิมพ์ ให้เป็นทุนการ
ศึกษาทั้งหมด  ขณะนี้เราได้มอบเงินเป็นทุนการศึกษาแล้ว 152,588 
บาท (100,000 บาทที่สถาบันราชภัฏเทพสตรี และ 52,588 บาทที่
โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”) ทุนการศึกษาคงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
ถ้าผมได้รับความเมตตาจากท่านผู้อ่านต่อไป  หากทุนการศึกษาทำาให้
เกิดกุศลจริง ผมหวังว่ากุศลนั้นจะเป็นของท่านผู้อ่านและผู้มีเมตตาแก่
ผมทุกท่านด้วย

    ด้วยคว�มปร�รถน�ดี
          ไสว บุญม�
      22 เมษ�ยน 2543



จากใจผู้เขียน
ครั้งที่ 1

ท่านผู้อ่านที่เคารพยิ่ง

 หนังสือเล่มน้ีเกิดจากความรัก ความเมตตา และความเสียสละ
 ความรักลูกเป็นแรงดลใจให้ผมบันทึกความเป็นมาของตน
เพื่อช่วยให้ลูกรู้ว่าเขาเป็นใคร ทั้งนี้เพราะผมเชื่อว่า การรู้จักตัวเอง
เป็นองค์ประกอบสำาคัญยิ่งสำาหรับการดำารงชีวิตของลูก ลูกสองคน
เติบโตที่สหรัฐอเมริกาและอ่านภาษาไทยไม่ได้ ผมจึงเขียนเป็นฉบับ
ภาษาอังกฤษก่อนเพื่อให้ลูกได้อ่าน และถ้าจัดพิมพ์เป็นหนังสือจะใช้
ชื่อว่า Cobra Curry 
 ความรักและความซาบซึ้งในความเมตตาของผู้มีพระคุณ
เป็นแรงดลใจให้ผมพิมพ์บันทึกส่วนตัวเป็นหนังสือ ผมหนีจากความ
ยากจนในท้องทุ่งนาได้สำาเร็จ ได้รับการศึกษาถึงระดับปริญญาเอก 
ได้ทำางานระดับโลกและได้รับความสุขในชีวิต เพราะความรัก ความ
เมตตาและความเสียสละของพ่อแม่ พี่น้อง ครูบาอาจารย์ ผู้ใจบุญ คน
รักและเพื่อน สิ่งเหล่านี้ยังคงฝังอยู่ในความทรงจำาของผมตลอดมา  



ผมอยากประกาศให้โลกรู้ถึงความรัก ความเมตตาและความเสียสละที่
ท่านให้ผม จึงจารึกชื่อของท่านไว้ในหนังสือเล่มนี้  ผมรู้ว่าชีวิตทั้งชีวิต
ของผมจะไม่สามารถตอบแทนพระคุณของท่านให้สมกับที่ท่านให้ผม
ได้ ผมจึงตั้งปณิธานว่าถ้าหนังสือเล่มนี้ประสบความสำาเร็จ  ผมจะอุทิศ
รายได้ทั้งหมดให้เป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ยากจน และ
ขออุทิศกุศลที่เกิดจากทุนการศึกษานั้นแด่ท่านผู้มีพระคุณทุกท่าน  
 ความเมตตาทำาให้หนังสือเล่มน้ีสำาเร็จเป็นรูปเล่ม ผมเขียน
ภาษาไทยไม่คล่องเพราะไปอยู่ต่างประเทศนานกว่า 30 ปี  ผมได้รับความ
เมตตาเป็นพิเศษจากอาจารย์ภาษาไทยท่ีสถาบันราชภัฏเทพสตรี คือ 
ผศ.ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์  ผศ.มานิตา ศรีสาคร  ผศ.สุภิตร อนุศาสน์ 
และ รศ.สุวิทย์ สังโยคะ  ผมขอกราบขอบพระคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้
 ความเสียสละของคุณเฉลยศรี บุญมา คู่ชีวิตของผม ตลอดจน
ลูกดาว และ ลูกเดือน ทำาให้ผมเขียนหนังสือเล่มนี้สำาเร็จ  ทั้งสามคน
ยอมสละความอบอุ่นในครอบครัวให้ผมได้อยู่เมืองไทย 5 เดือนเพื่อ
รื้อฟื้นการใช้ภาษาไทย ความเสียสละครั้งนี้ทำาให้ครอบครัวของเราได้
สร้างกุศลร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
 ผมขอกราบขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่าน ผมหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าหนังสือเล่มนี้จะมีคุณค่าสมกับทรัพย์ที่ท่านสละให้เป็นทุนการศึกษา
แก่เยาวชนไทยของเรา

    ด้วยคว�มปร�รถน�ดี
                                    ไสว บุญม�
        3 มกร�คม 2542
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บ้านนา ประเทศไทย
   27 กุมภาพันธ์ 2541

ซู ที่รัก

 ผมชักชอบความแก่เสียแล้วซิ เพราะอะไรรู้ไหม? เพราะมัน
เหมาะกับคนขยันน้อยอย่างผมที่ไม่ต้องทำางานก็มีบำานาญเลี้ยงชีพ 
ไม่ต้องมีความเครียดเพราะรถติด เพราะเสียงโทรศัพท์ที่ดังได้ทั้งวัน 
เพราะต้องส่งงานให้ทันเวลา เพราะเจ้านายที่แสนจะกวนใจ ฯลฯ อีก
อย่างหนึ่งการเกษียณก่อนเวลาทำาให้ผมมีโอกาสกลับมาบ้�นน�อัน
เป็นบ้านเกิดของผม มาดู มาสัมผัส มาซึ้งในความเป็น ‘บ้านนา’ ของ
บ้านนา หลังจากที่จากไปเสีย 36 ปี
 แต่บอกตรงๆ ว่าถึงแม้ว่าจะได้มาอยู่ในอ้อมอกไออุ่นของ
บ้านเกิดก็ยังอดคิดถึงคุณไม่ได้ อยากให้คุณมาเห็นว่าบ้านนาผิดกับ
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อเมริกาอย่างไร คิดถึงครั้งที่เราคุยกันแล้วคุณไม่เชื่อ เมื่อผมบอกคุณ
ว่า แม่ของผมเป็นชาวนายากจนและอ่านหนังสือไม่ออก คุณคงจำาได้
ว่าผมไม่ได้โกรธคุณ ทั้งๆ ที่มันผิดธรรมชาติของคนโมโหง่ายอย่าง
ผมเมื่อมีคนมาบอกโต้งๆ ว่าผมโกหก ทั้งนี้เพราะคุณไม่ใช่คนแรก
ที่คิดว่าผมพูดไม่ตรงความจริง และที่สงสัยว่าถ้าหากแม่ยากจนและ
อ่านหนังสือไม่ออกจริงแล้ว ลูกจะมีปัญญาเรียนจนจบปริญญาเอกได้
อย่างไร ผมดีใจมากที่ในที่สุดเราก็เข้าใจกันได้
 ขณะที่คิดถึง และร่ำาๆ ว่าจะเขียนจดหมายถึงคุณอยู่ ก็มัวแต่
ดูการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองนากาโนเสีย คุณคงได้ดู
ทางโทรทัศน์ว่ามีการทำาลายสถิติโลกกันเป็นอันมาก เมื่อหมดกีฬา
ที่จะดู ผมก็มาคิดว่าเมื่อคนหนุ่มคนสาวเขาทำาลายสถิติโลกกันได้ คน
แก่ที่มีหัวใจอย่างผมน่าจะหาทางทำาลายสถิติโลกบ้าง ทำาอะไรดีล่ะ? 
หลังจากคิดอยู่นาน ก็ตกลงใจว่าจะเขียนจดหมายที่ยาวที่สุดในโลก
ถึงคุณให้สมกับความคิดถึง ก็มาคิดอีกว่าจะเขียนเรื่องอะไรดีจึงจะ
ไม่ต้องใช้เวลาค้นหาข้อมูลมาก คุณก็รู้อยู่แล้วว่าการเกษียณนั้นมีไว้
เพื่อการพักผ่อน ไม่ใช่เพื่อการมาเครียดหาข้อมูลกันอีก ฉะนั้นผมก็
รวบรัดเอาเลยว่าเขียนเรื่องจากความทรงจำาก็แล้วกันเพราะนอกจาก
ไม่ต้องหาข้อมูลมากแล้ว ยังเป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมไม่มีโอกาสเล่าให้
คุณฟังจนหมดขณะที่เรายังทำางานอยู่ด้วยกันที่ธนาคารโลก และที่
สำาคัญอีก 2 ประการ คือ การเล่าเรื่องความหลังเป็นยาสมานจิตขนาน
สำาคัญสำาหรับคนแก่อย่างผม ทั้งยังเป็นบันทึกความเป็นมาของผม
และญาติพี่น้องไว้ให้ลูกหลานซึ่งคงจะกระจัดกระจายกันไปอยู่ในส่วน
ต่างๆ ของโลกและไม่มีโอกาสรู้รกรากและที่มาของตัวเองเลยหากผม
ไม่เขียนไว้
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 ก่อนเริ่มคุยอย่างอื่นขอพูดเรื่องคำาว่า บ้�นน� เสียนิดก่อน 
เรามองบ้านนาได้หลายแง่ มองว่าเป็นบ้านในกลางทุ่งนาที่ผมเกิด
ก็ได้ จะมองเมืองไทยทั้งประเทศเป็นบ้านนาก็น่าทำาได้ ทั้งนี้เพราะ
ทั้งประเทศมีแต่ทุ่งนาจนทำาให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งข้าวออกได้เป็น
อันดับหนึ่งในโลกมาเป็นเวลานาน แต่บ้�นน�ที่ผมเขียนถึงคุณนี้เป็น
ทั้งชื่อเมืองเล็กๆ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ ห่าง
ออกไปประมาณ 120 กิโลเมตร และเป็นชื่ออำาเภอหนึ่งของจังหวัด
นครนายก มีหลักฐานยืนยันว่ามีคนมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตบ้านนาเป็น
เวลานานแล้ว ทั้งยังมีการกล่าวถึงบ้านนาในเอกสารราชการที่มีอายุ
มากกว่า 450 ปี แต่ก็ยังค้นไม่พบแน่นอนว่าใครสร้างเมืองบ้านนาและ
ใครเป็นผู้ขนานนามอันแสนจะเหมาะสมและเพราะพริ้งนี้ให้ 
 ผมจำาได้ว่าสมัยผมยังเด็กเมื่อ 50 ปีโน้น บ้านนาเป็นตลาด
เล็กๆ อยู่กลางทุ่งนา และคงเป็นตลาดเล็กๆ อย่างนั้นมานาน เพิ่งมา
เริ่มเปลี่ยนแปลงเอาเมื่อยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟูประมาณสิบกว่าปีนี้เอง 
ปัจจุบันบ้านนาต่างไปจากเดิมมาก มีตึกใหม่ทาสีสดๆ มาแทนห้อง
แถวไม้เก่าๆ ที่มุงด้วยสังกะสีที่เป็นสนิมเขรอะ แถมตึกเหล่านั้นยังมี
เขาเหมือนเขากวางอีก ทั้งเขาเล็กและเขาใหญ่ทำาหน้าที่อย่างเดียวกัน
หมด คือ รับสัญญาณโทรทัศน์จากกรุงเทพฯ โทรศัพท์ก็มีแพร่หลาย
แล้ว แถมชาวบ้านบางคนมีโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋าไว้โก้เก๋เสียอีก 
ทางดินกลายเป็นถนนลาดยาง จักรยานแทบหาทำายายากเพราะชาว
บ้านใช้รถเครื่อง รถกระบะ และรถเก๋งแทน ทุกอย่างดูเคลื่อนไหว
อย่างเร็วปรื๋อ ไม่มีใครเดินกันแล้ว ทำาให้หมดโอกาสที่จะทักทายอย่าง
เป็นกันเองตามถนนหนทาง ถึงอย่างไรก็ตามบ้านนาก็ยังเป็นเมือง
เล็กๆ ที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนา มีถนนผ่านกลางเพียงเส้นเดียว ยังไม่มีไฟ
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จราจร ยังไม่มีซูเปอร์มาร์เก็ต ยังไม่มีร้านอาหารจำาพวกกินด่วน (fast 
food) ซึ่งมาจากเมืองนอกและมีชื่อเป็นภาษาฝรั่งที่โก้เก๋ อันที่จริง 
ร้านอาหารแบบกินด่วนที่บ้านนามีมานานเนทีเดียว เช่น ร้านขายข้าว
แกงและร้านก๋วยเตี๋ยว แต่อีกไม่นานนักก็คงมีของฝรั่งเพราะร้านเจ็ด-
สิบเอ็ด (7-Eleven) มาเปิดสาขาได้ปีหนึ่งแล้ว และดูจะเป็นที่นิยม
ของชาวบ้านนาพอควรที่ได้มีร้านอันเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัย
 เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปจะมีเรื่องเกี่ยวกับอาหารปะปนอยู่มาก 
ทั้งนี้เพราะเมื่อผมเป็นเด็ก พ่อแม่เป็นชาวนาที่ยากจน บางครั้งก็
อดอยาก หิวโหย เราต้องกินบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นเขาไม่กินกัน
จนเรามีคำาพูดของเราว่า “ถ้าเรียกไม่หือแล้วกินได้” อีกประการหนึ่ง
ความอดอยากสมัยเป็นเด็กทำาให้ผมเป็นคนกินจุ นึกถึงแต่เรื่องกินอยู่
ตลอดเวลา ฉะนั้นเมื่อเล่าเรื่องจากความทรงจำา ก็คงต้องมีเรื่องอาหาร
ปะปนอยู่ด้วยเป็นธรรมดา
 เอาละ ซู ถ้าคุณไม่เบื่อเสียก่อน ผมจะพาคุณไปสู่เหตุการณ์
ในท้องนาอันเป็นแหล่งของอาหารนานาชนิดที่ครอบครัวของผมกิน
แทบไม่เลือก 
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ขอเริ่มด้วยตอนที่ผมมีความสุขมากที่สุดสมัยเป็นเด็ก คือ ตอนฟังแม่
เล่านิทานและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยแม่ยังเป็นเด็กให้ลูกๆ 
ฟัง แม่ชอบเล่านิทานซึ่งผมมารู้ตอนหลังว่าแม่ได้มาจากการดูลิเกตาม
งานวัด นอกจากนั้นแม่ยังชอบเล่าถึงเหตุการณ์สมัยที่แม่ยังเป็นเด็ก 
ผมไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดเมื่อไร แต่เชื่อว่าเกิดในช่วง 30 ปี
หลังจาก พ.ศ. 2451 ซึ่งเป็นปีเกิดของแม่ แม่ชอบเล่าและผมก็ชอบฟัง 
บางเรื่องผมฟังซ้ำาแล้วซ้ำาอีกเพราะว่าแม่เล่าซ้ำาบ้าง หรือไม่ถ้าแม่เล่า
ให้คนอื่นฟัง ผมก็ขอร่วมฟังด้วย 
 เรื่องที่ผมชอบมากที่สุดเป็นเรื่องพ่อแก่ออกยิงไก่ป่า (สมัยนั้น
ผมและพี่น้องเรียกพ่อของแม่ หรือตา ว่าพ่อแก่) ตอนเช้าตรู่ขณะที่ทุก
คนกระวีกระวาดลุกขึ้นเตรียมทำางาน เพราะชาวนาต้องลุกแต่เช้า พ่อ
แก่ซึ่งชื่อ เตื่อย ถือปืนแก๊ปลงเรือนไปเงียบๆ ไปทางเสียง ‘เอ้กอิ เอ้ก 
เอ้ก’ ที่ดังมาจากป่าซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก ขณะที่แม่ช่วยแม่แก่หรือยายซึ่ง
ชื่อ เหม อยู่ในครัว หูก็คอยเงี่ยฟังเสียงปืน

หมอ
1
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 “ถ้าเราได้ยินเสียงปืน” แม่ว่า “เราจะเตรียมตำาพริกแกง”
 “อ้าว แล้วถ้าพ่อแก่ยิงผิดล่ะ” ผมแย้ง “แม่ไม่ตำาพริกเก้อ
หรือ”
 “ไม่ผิดหรอก” แม่พูดอย่างมั่นใจ “พ่อแก่ยิงแม่นมาก” แล้ว
ก็เล่าต่อไปว่าถึงแม้พ่อแก่จะออกไปบ่อยๆ ก็ไม่ได้ยินเสียงปืนเสียทุก
ครั้งเพราะเจ้าไก่ป่าคงเห็นแกไปด้อมๆ มองๆ อยู่เป็นประจำาจนจำา
หน้าแกได้และรู้จักชื่อแกแน่ๆ แต่มันก็มีวันเผลอเหมือนกัน วันไหน
มันประมาท วันนั้นมันก็ลงหม้อแกง
 ในสมัยโน้น ชาวบ้านไม่ไปจ่ายตลาด เขาไม่มีซูเปอร์มาร์เก็ต
เหมือนที่คุณคุ้นเคยในอเมริกา เขาไปหาอาหารกันตามป่า ตามทุ่ง 
และตามห้วยหนองคลองบึง การกินแกงไก่แต่มื้อเช้าก็ไม่เป็นของ
แปลกสำาหรับชาวนา
 ผมเข้าใจว่าในสมัยนั้น เนื้อที่ในอำาเภอบ้านนายังเป็นป่าเสีย
มาก ยังไม่ถูกถางทำาเป็นนา ทางตอนเหนือของที่นาของพ่อแก่ยังเป็น
ป่าทึบ หลังทำานาแล้ว พ่อแก่และพรรคพวกมักออกไปล่าสัตว์ กวาง
และหมูป่ายังมีอยู่ทั่วไป
 “บางทีได้หมูป่าหลายตัว ต้องหามเอามาบ้าน” แม่ว่า “เขา
ตัดใบตองมาปูที่ลานบ้านเต็มไปหมด ชำาแหละหมูแบ่งกันที่นั่น พวก
ผู้หญิงทำากับข้าวและเตรียมทำาหมูเก็บไว้กินนานๆ เช่นหมูเค็ม พวก
ผู้ชายก็สรวลเสเฮฮากัน พ่อแก่ไม่กินเหล้า พวกคู่หูของแกกิน แต่ก็
ไม่มากนัก พอหอมปากหอมคอคุยกันสนุก บางทีพวกเขาก็ออกไป
ล่าเสือ” ผมเคยเห็นผลงานของพ่อแก่ คือ เขากวางแขวนไว้ตามเสา
เรือนและเขี้ยวหมูป่าในขวดและในเชี่ยนหมาก แต่ไม่เคยเห็นหนังเสือ 
เข้าใจว่าพ่อแก่และเพื่อนไม่เคยยิงเสือได้
 แม่เคยเล่าเรื่องพ่อแก่เรียนไสยศาสตร์ ความจริงพ่อแก่เป็น
หมอแผนโบราณอยู่แล้ว มีประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการเสีย
ด้วย ครั้งหนึ่งแม่แก่ป่วยมีอาการแปลกๆ เป็นผื่นตามผิวหนัง ร้อน
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ทุรนทุราย แล้วผื่นก็ปะทุมีน้ำาเหลืองไหลซึม และเริ่มมีไข้ พ่อแก่รักษา
ด้วยยาแผนโบราณ แต่ทำาอย่างไรก็ไม่หาย ในสมัยนั้นบ้านนายังไม่มี
โรงพยาบาล พ่อแก่เริ่มสงสัยว่าแม่แก่ถูกผีหรือหมอผีกลั่นแกล้ง หรือที่
เรียกกันว่าถูกของ แกจึงออกไปตามหาหมอผี ไปเสาะหาอยู่หลายวัน
จึงไปพบหมอเขมรคนหนึ่งซึ่งมีบ้านอยู่บนเนินเขาทางทิศเหนือ หมอ
เขมรคนนั้นแก่มากแล้ว มีสักดำาเต็มตัว แต่อยู่กับเมียสาวสวยมาก
 “ตาเฒ่าหนังย่นน่ันมีเมียสาวได้เพราะใช้เสน่ห์ทางไสยศาสตร์” 
แม่ว่า
 หมอเขมรมาตรวจแม่แก่แล้วบอกว่าแม่แก่ถูกทำา คือ ถูกกลั่น
แกล้งจากหมอผีคนหนึ่ง หมอผีคนนั้นได้ปั้นขี้ผึ้งเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆ 
ลงด้วยเวทมนตร์คาถาแล้วเอาไปหมกไว้ในขี้เถ้าที่กองฟอน เมื่อมีการ
เผาศพเมื่อใดและขี้ผึ้งนั้นละลาย แม่แก่ก็จะตาย แม่แก่โชคดีที่ยังไม่มี
การเผาศพ
 “แม่ แล้วพ่อแก่หาตุ๊กตาที่ว่าเจอไหม” ผมถาม
 “เจอซิ” แม่ตอบ
 “แล้วทำายังไง”
 “หมอผีทำาลายมัน แล้วแม่แก่ก็หาย”
 พ่อแก่ทึ่งในความสามารถของหมอเขมรจึงขอเป็นลูกศิษย์
และเรียนจบได้เป็นหมอผีอีกตำาแหน่งหนึ่ง ควบไปกับการเป็นหมอยา
แผนโบราณ การเป็นหมอผีไม่มีประกาศนียบัตร แต่ก็มีตำาราซึ่งเป็น
ภาษาเขมรกองใหญ่ที่บ้านพ่อแก่ 
 เมื่อพูดเรื่องผี แม่ก็เล่าเรื่องต้นมะม่วงหมาไม่แลต้นใหญ่ที่
หลังบ้านพ่อแก่ (ที่ชื่ออย่างนั้นเพราะผลมันเปรี้ยวมากจนไม่มีใครกิน 
แม้แต่ผมเองซึ่งกินได้สารพัดก็กินมันไม่ลง)
 “ถ้าดูดีๆ ที่ลำาต้นตอนเหนือหัว” แม่ว่า “จะเห็นตะปูตัวโตๆ 
ตอกไว้เกือบมิดหลายตัว นั่นเป็นตะปูคาถาที่พ่อแก่ตอกไว้เพื่อสะกดผี
ที่ชอบออกมาหลอกหลอนคนที่เดินผ่านไปตอนกลางคืน”
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 “พ่อแก่ไปเรียนวิธีทำานั้นมาจากไหน” ผมถาม
 “ก็จากหมอเขมรล่ะซี”
 จริงอย่างแม่ว่า ผมเคยเห็นตะปู แต่ไม่เคยเห็นผี ถึงอย่างนั้น
ก็เถอะผมพยายามเลี่ยงเจ้าต้นมะม่วงนั้นเวลาไปบ้านพ่อแก่คนเดียว
เพราะมันน่ากลัวจริงๆ ต้นใหญ่ สูง ใบดกสีเขียวทะมึน “คงเป็นที่
แอบแฝงของผีได้ดี” ผมคิดอยู่ในใจเสมอ ผมไม่เสียดายเลยเมื่ออีก
หลายปีต่อมามันถูกโค่นเพื่อให้รัฐบาลตัดถนนผ่านตรงนั้น
 แม่เคยเล่าให้ฟังด้วยว่า พ่อแก่รักษาได้กระทั่งคนบ้า คนหนึ่ง
อาการหนักต้องถึงกับล่ามโซ่กันเป็นเดือน แต่ก็รักษาหาย 
 พ่อแก่มีคาถาเรียกหมาอีกด้วย สมัยนั้นทุกบ้านและร้านค้า
เลี้ยงหมาดุๆ ไว้เฝ้าของ ถึงจะดุอย่างไร ถ้าพ่อแก่ชอบหมาตัวไหนละ
ก็ทำาให้มันตามกลับบ้านได้ วิธีของแกก็ไม่ยาก แกจะถามเจ้าของหมา
ทีเล่นทีจริงว่า “ถ้าข้าเอามันเดินตามข้ากลับบ้านได้ แกจะยกให้ข้า
ไหมล่ะ” เจ้าของหมาคิดว่าอีตาเตื่อยนี่คงไม่ขาดก็เกิน มองไม่เห็นเลย
ว่าแกจะทำาหมาที่แสนดุตามไปได้อย่างไร ก็มักพูดว่า “ถ้าแกเอาไป
ได้ ก็เอาไป” เมื่อได้รับคำาตอบอย่างนั้น พ่อแก่จะขอข้าวสุกหนึ่งกำามือ 
แล้วปั้นช้าๆ เป็นลูกกลมในขณะที่ปากนั้นก็ว่าคาถา ทำาปากขมุบขมิบ 
เมื่อเสร็จแล้วก็โยนให้หมากิน เมื่อแกออกเดินกลับบ้านแกก็เรียกชื่อ
หมาตัวนั้นพร้อมกับทำาปากจุ๊ๆ เจ้าของหมาจะทำาหน้าฉงนเมื่อเห็น
หมาของตนวิ่งตามพ่อแก่ไป
 ตามธรรมดาผมไม่ค่อยชอบหมาเพราะถูกกัดจนขยาด แต่ผม
รักหมาตัวสุดท้ายของพ่อแก่ซึ่งแกได้มาจากร้านในตลาด มันชื่อเขียว
ตามสีขนของมัน แม่รักเจ้าเขียวมาก เจ้าเขียวจะแบ่งเวลาระหว่างบ้าน
พ่อแก่ซึ่งอยู่ในหมู่บ้าน กับบ้านของเราที่กลางทุ่งนา อยู่บ้านพ่อแก่
สามคืน ที่กลางนาสองคืน ทำานองนั้น เจ้าเขียวเป็นหมาลูกผสมเหมือน
หมาในท้องถิ่นทั่วๆ ไป ตัวโต เข้าใจสารพัด ดูมันเข้าใจทุกอย่างเมื่อ
แม่หรือพ่อแก่พูดกับมัน เห่าแต่ไม่เคยกัดคน ว่าง่ายแต่ทำาตัวเหมือนพี่
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เลี้ยงผมมากกว่าเป็นหมา
 แม่ชอบเล่าเรื่องพ่อแก่กับคนจีนอพยพ พ่อแก่ได้ให้ครอบครัว
จีนหลายครอบครัวที่เพิ่งมาถึงเมืองไทยใช้ที่ดินที่ว่างเปล่ารอบๆ บ้าน
ทำาสวนครัวและเลี้ยงหมู พวกเขาปลูกกระท่อมเล็กๆ เป็นที่อยู่ เลี้ยง
หมูไว้ขาย ส่วนขี้หมูก็ใช้ทำาปุ๋ยใส่ผัก ผักที่ขายไม่ได้ก็เก็บไว้กินเอง 
เศษผักก็ใช้เลี้ยงหมู ตอนฤดูแล้งพวกเขาต้องหาบน้ำาจากวังน้ำาในก้น
คลองบ้านนาซึ่งแห้งขอดขึ้นไปรดผักทั้งวัน โดยใช้ปี๊บที่ทำาพวยรดน้ำา
ติดไว้อย่างดี พวกเขาอยู่อย่างมัธยัสถ์ กินข้าวกับหัวผักกาดเค็ม ผัก
กาดดอง เต้าหู้ ถั่วลิสงและ ผักที่ขายไม่ได้แล้ว นานๆ จึงจะกินหมู กิน
ไก่สักหน เพียงไม่กี่ปีพวกเขาก็เลิกทำาสวน ไปเปิดร้านเล็กๆ ในเมือง 
 อันที่จริงพวกคนจีนอพยพรุ่นนั้นโชคดีที่รัฐบาลไทยยังไม่
จำากัดอาชีพบางอย่างเพราะอีกหลายปีต่อมาคือปี พ.ศ. 2495 รัฐบาล
สั่งห้ามคนต่างด้าวทำางานบางอย่าง เช่น การตัดผมและเสริมสวย ผม
ไม่เข้าใจเหตุผลของรัฐบาลที่ห้ามเช่นนั้น ก็คิดเอาว่ารัฐบาลไทยกลัว
จีนซึ่งเพิ่งเปลี่ยนการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์เมื่อปี พ.ศ. 2492 จะส่ง
จารชนมาเชือดคอคนไทยที่กำาลังอยู่บนเก้าอี้ตัดผมกระมัง
 แม่เล่าว่าครอบครัวของเจ๊กย่วนมีลูกชายใกล้แตกเนื้อหนุ่ม
ชื่อกว�ง ทุกเช้าเจ๊กย่วนต้องปลุกกวางให้ลุกขึ้นหุงข้าวเพราะเจ้ากวาง
นั้นถ้าเตี่ยไม่ปลุกไม่มีทางลุก เจ๊กย่วนเรียกลูกชายซ้ำาๆ จนแม่จำา
ภาษาจีนได้ แม่ชอบพูดเลียนแบบว่า “กวางไหง กวางง่า เสาขี้ บุบุ๋ย” 
ผมไม่แน่ใจว่าแม่พูดภาษาจีนภาคไหน และพูดถูกหรือไม่ แต่ทุกครั้งที่
แม่ทำาเลียนเสียงเจ๊กย่วน ผมต้องหัวเราะทุกที 
 เช้าวันหนึ่ง เจ๊กย่วนเรียกเจ้ากวางแล้วก็ออกไปในสวน อีก
พักใหญ่ เจ๊กย่วนกลับมากระท่อมก็ยังเห็นเจ้ากวางนอนอยู่ แกก็เรียก 
“กวางไหง กวางง่า เสาขี้ บุบุ๋ย” อีก แล้วแกก็เดินออกไปท่าน้ำา อีก
สักครู่ใหญ่เจ๊กย่วนกลับมาก็ยังเห็นลูกชายนอนหลับคร่อกๆ อยู่ แกก็
คว้าไม้คานที่พิงไว้ข้างฝาหวดเจ้ากวางทีแล้วทีเล่า ส่วนปากก็ตะโกน
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อย่างเร็ว “กวางไหง กวางง่า เสาขี้ บุบุ๋ย กวางไหง กวางง่า เสาขี้ บุ
บุ๋ย” ส่วนเจ้ากวางเมื่อโดนศึกหนักก็วิ่งออกจากกระท่อมไปอย่าง
รวดเร็ว ผ้าหลุดเหลือแต่ตัวล่อนจ้อน ผมชอบมากเมื่อแม่เล่าถึงตอนนี้ 
นอกจากแม่จะเล่าได้อย่างขบขันแล้ว เรื่องเจ้ากวางยังทำาให้ผมภูมิใจที่
ไม่เคยถูกแม่ตีเพราะตื่นสายเลย
 ชาวจีนเหล่านั้นไม่เคยลืมบุญคุณของพ่อแก ่ ทุกตรุษจีนก็จะ
พากันมาเยี่ยม พร้อมทั้งเอาอาหารสารพัดมาให้ เช่น เป็ดย่าง ไก่ต้ม
ทั้งตัว หมูแดง ขนม ฯลฯ พ่อแก่กินไม่หมดก็ส่งต่อให้พวกเราที่ท้องนา 
ผมชอบเพื่อนชาวจีนของพ่อแก่ก็ตอนตรุษจีนนี่แหละ อยากให้มีตรุษ-
จีนปีละหลายๆ หนด้วยซ้ำา
 ในบรรดาครอบครัวชาวจีนอพยพนี้มีหนุ่มจีนรูปหล่อคนหนึ่ง
ซึ่งแม่เรียกว่า เจ๊กต� เมื่อเจ๊กตาเลิกทำาสวนและไปเป็นช่างทองใน
ตลาดบ้านนา พี่สาวของแม่ชื่อ หวั่น แต่เราเรียกกันว่า ป้าหนู หนีตาม
เจ๊กตาไปด้วย
 “พ่อแก่เกรี้ยวมาก” แม่ว่า
 “เพราะเจ๊กตาเป็นคนจีนใช่ไหม” ผมถาม
 “ไม่ใช่  พ่อแก่ไม่รังเกียจคนจีน”
 “อ้าว ! แล้วทำาไมโกรธป้าหนูล่ะ” 
 “เพราะพ่อแก่ไม่ต้องการให้ป้าหนูทำาตัวอย่างที่ไม่ดีให้น้อง
สาวอีกสามคนเห็น”
 “แล้วไง”
 “ตอนป้าหนูกลับมาขอขมา พ่อแก่ไล่ตีด้วยไม้ตะพด ป้าหนูวิ่ง
มาแอบหลังแม่ แม่เลยถูกไม้แทนป้าหนูเสียหลายที จนสะโพกเขียวไป
ทั้งสองข้าง”
 “อย่างนั้นเอง ป้าหนูจึงดูจะรักแม่มากกว่าน้องคนอื่นๆ จริง
ไหม” 
 “ไม่รู้ซิ คงงั้นมั้ง” แม่ว่าในที่สุด
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 หลังจากนั้น ป้าหนูกับลุงตาก็หมดอุปสรรค อยู่ด้วยกันจนมี
ลูกถึงเจ็ดคน
 ผมจำาลุงตาได้ไม่ชัดนักเพราะแกตายตั้งแต่ผมยังเล็ก ผม
จำาได้แม่นแต่ว่าแกทำาทองที่ห้องแถวคูหาเดียวติดกับศาลเจ้าที่ตลาด
บ้านนา มีทองในตู้อยู่ไม่กี่ชิ้น ทั้งครอบครัวอาศัยอยู่บนเล่าเต๊งของ
ร้านทอง มีห้องน้ำาและห้องครัวอยู่ข้างหลัง หลังจากลุงตาตายแล้ว 
ป้าหนูได้เปิดแผงลอยขายผักในตลาดสดซึ่งอยู่ห่างจากห้องแถวไป
ประมาณสักร้อยเมตรได้ ผมชอบไปนอนค้างที่บ้านห้องแถวของป้า
หนูตอนตรุษจีนเพราะได้ดูงิ้วที่แสดงบนโรงตรงหน้าศาลเจ้า จะด้วย
เหตุผลอันใดผมไม่ทราบ ลูกป้าหนูไม่ใช้นามสกุลหรือแซ่ของลุงตา แต่
ใช้นามสกุลของพ่อแก่คือ พิกุลเขต
 พ่อแก่ได้แสดงความไม่รังเกียจคนจีนอีกครั้งหนึ่งเมื่อลูกสาว
คนที่สองของพ่อแก่คือ ป้�จีน มีสามีเป็นคนจีน ป้าจีนนั้นครั้งแรก
แต่งงานกับคนไทย แต่สามีตายหลังจากแต่งงานไม่นาน ต่อมาก็
แต่งงานกับลุงแฉ่งซึ่งเป็นพ่อหม้ายมีลูกชายหนึ่งคน ลุงแฉ่งเป็นลูก
ครึ่งจีน เกิดในเมืองไทย พ่อเป็นจีนซึ่งอพยพมาจากเมืองจีนและแม่
เป็นไทย ลุงแฉ่งใช้นามสกุลว่า ประยูรไทย
 เช่นเดียวกับคนจีนเป็นส่วนมาก ลุงแฉ่งมีธุรกิจเล็กๆ เริ่มด้วย
การหาบของขายตามหมู่บ้านในท้องนา ลุงแฉ่งมีของสารพัดในกระบุง
ของแก เช่น พริก หอม กระเทียม ไม้ขีด หมากซีก ยาสูบ ฯลฯ แก
รับทั้งเงินและข้าวเปลือกเป็นของแลกเปลี่ยน ต่อมาเมื่อแกอายุมาก
ขึ้นแกได้ตั้งร้านชำาเล็กๆ อยู่ในเขตวัดพิกุลแก้ว ป้าจีนกับลุงแฉ่งมีลูก
สองคน ลูกชายชื่อ วิจ�รณ์ เป็นอาจารย์พลศึกษาอยู่ที่โรงเรียนประจำา
อำาเภอบ้านนา ลูกสาวชื่อ ทุเรียน เป็นคหปตานี
 นอกจากครั้งที่พ่อแก่โมโหตีป้าหนูแล้ว ผมไม่เคยได้ยินหรือ
ได้เห็นพ่อแก่โกรธใครอีกเลย ผมจำาได้ว่าแกเป็นคนใจดี ตัวเท่าๆ กับ
ผม คือ สูงประมาณ 168 ซม. หนักประมาณ 65 กก. ผมบางและหงอก
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หมดแล้ว พ่อแก่เดินหลังค่อมนิดๆ สูบยาเส้นมวนด้วยใบตองแห้ง ที่
แปลกอีกอย่างหนึ่ง คือ แกนุ่งผ้าโจงกระเบนซึ่งไม่มีผู้ชายนุ่งกันแล้ว 
ผู้หญิงเช่นแม่แก่และแม่เท่านั้นที่ยังนุ่งโจงกระเบนซึ่งรัฐบาลสมัย
จอมพล ป. พิบูลสงครามสั่งห้ามคนไทยนุ่ง การห้ามนุ่งโจงกระเบน
และห้ามกินหมากเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายนำาเมืองไทยเข้าสู่ยุคใหม่
ปี พ.ศ. 2482-2484 แต่ชาวบ้านไม่สนใจต่อคำาสั่งของรัฐบาลอันมีผล
เพียงเปลืองกระดาษพิมพ์นั้น ผมมักได้ยินชาวบ้านด่ารัฐบาลเสมอ
เมื่อมีใครเอ่ยเรื่องนี้ขึ้น อย่าให้ผมเอาคำาหยาบๆ นั้นมากล่าวซ้ำาเลย
นะ อันที่จริงชาวบ้านเป็นจำานวนมากเลิกนุ่งโจงกระเบนกันแล้วเพราะ
มันรุ่มร่ามไม่สะดวก ไม่ใช่เพราะคำาสั่งของรัฐบาล ชาวบ้านนั้นไม่โง่
อย่างรัฐบาลคิด เขาจะทำาของเขาเองเมื่อเห็นอย่างอื่นดีกว่า ฉะนั้นถ้า
รัฐบาลเพียงชี้แจง ให้คำาแนะนำา ให้การศึกษา ก็จะไม่ถูกด่าเหมือนการ
ห้าม ทั้งๆ ที่ได้ผลเท่ากัน
 พ่อแก่ไม่สวมเสื้อขณะอยู่ที่บ้านทำาให้มองเห็นลายสักเป็น
กลุ่มๆ อยู่ตามตัว แต่มีไม่มากนัก ไม่เหมือนชาวบ้านบางคนที่มีลาย
สักเต็มตัวจนแลแทบไม่เห็นผิวหนัง ผมไม่ทราบว่าลายสักของพ่อแก่
แต่ละแห่งมีความวิเศษอย่างไร เพียงแต่รู้ว่าชาวบ้านเชื่อว่าสักให้อยู่
ยงคงกระพันได้ ให้มีเสน่ห์ได้ ฯลฯ
 เมื่อหลานๆ ไปหา พ่อแก่มักมีของกินให้เสมอ ส่วนมากจะ
เป็นผลไม้รอบๆ บ้าน เช่น ละมุด มะปราง มะม่วง กล้วย กระท้อน 
ชมพู่ ลูกจันทน์ น้อยหน่า ส้มโอ ขนุน ต้นไม้บางต้นสูงใหญ่มาก แม่
เคยบอกผมว่าบางต้นอายุมากกว่าพ่อแก่เสียอีก ปลูกตั้งแต่สมัยพ่อ
แม่ของพ่อแก่ซึ่งชื่อว่า คง และ เทด บางทีพ่อแก่ก็ให้ขนมหวาน เช่น 
ถั่วตัดและฟักเชื่อมที่แกใส่โหลไว้ที่ระเบียงบ้าน ผมชอบขนมหวาน
มากที่สุดเพราะไม่ค่อยได้กินบ่อยนัก
 พ่อแก่เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2418 ตั้งแต่ผมจำาแกได้แกอายุ 70 ปี 
กว่าแล้ว เลิกทำานามานาน แต่ก็ยังเป็นหมอเก็บยาหม้อให้ชาวบ้านอยู่ 
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บ้านของพ่อแก่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเก่าแก่หมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ติดกับแม่น้ำา
บ้านนา แม่น้ำานี้เล็กมาก ตอนฤดูแล้งไม่มีน้ำาไหล ฉะนั้นชาวบ้านจึง
เรียกมันว่าคลองบ้านนา 
 บ้านพ่อแก่อยู่ห่างจากตลาดบ้านนาประมาณ 2 กิโลเมตร พ่อ
แก่ชอบนั่งอยู่กับเจ้าเขียวหมาตัวโปรดของแกที่ระเบียงบ้านขณะที่แก
สานเปลไปด้วย ส่วนมากแกจะกินข้าวกลางวันตรงนั้น พ่อแก่ชอบกิน
ต้มกระดูกหมูมาก กินไป คุยกับเจ้าเขียวไป และแบ่งให้หมากินด้วย 
บางทีพอมีกระรอกแอบมาลักผลไม้ พ่อแก่จะเอากระสุนยิงไล่มัน บาง
ครั้งเราจะได้ยินเสียงแกร้องขึ้นว่า “เขียว ไปเอามัน! เขียว ไปเอามัน!” 
เจ้าเขียวจะวิ่งลงบันไดไปทันที ไปวิ่งไล่กระรอกที่อยู่ตามกิ่งต่ำาๆ ของ
ต้นละมุด แต่กว่าเจ้าเขียวจะไปถึง กระรอกก็ขึ้นต้นไม้ใหญ่แล้ว ไปร้อง
เสียงกิ๊กๆ เหมือนจะท้าทายเจ้าเขียวว่า “เก่งจริงขึ้นมาซิ” หลังจาก
แวะเยี่ยวแล้วเจ้าเขียวก็หอบแฮกๆ ลิ้นห้อยกลับมาหาพ่อแก่ แกจะ
ถามเจ้าเขียวว่า “ได้ไหม? ได้ไหม?” พร้อมกับลูบหัวมันไปด้วย เจ้า
เขียวดูตาพ่อแก่เหมือนจะพูดว่า “แกไม่คิดว่าฉันจะจับมันได้ไม่ใช่รึ” 
แล้วมันก็ลงนอนอยู่ใกล้ๆ  ส่วนพ่อแก่ก็สานเปลต่อไป ดูทั้งคนทั้งหมา
มีความสุขเสียยิ่งนัก
 บางวันพ่อแก่จะพูดว่า “กูจะไปตลาด ไปหาข้าวแฟที่ร้าน
เจ๊กโย่งกินสักถ้วย” พวกหลานๆ ต้องกลั้นหัวเราะเมื่อได้ยินแกเรียก
กาแฟว่า ข้าวแฟ หลังจากนั้นแกก็หยิบเสื้อป่านสีขาวมอๆ ตัวโปรด
มาใส่ หยิบผ้าขาวม้าพาดบ่าและไม้เท้าออกเดินดุ่มๆ ไปทางตลาด
บ้านนา

 แม่แก่หรือยายของผมที่ชื่อเหมนั้นอายุอ่อนกว่าพ่อแก่ห้าปี 
เตี้ยกว่าพ่อแก่เล็กน้อย น้ำาหนักพอดีตัวไม่อ้วนไม่ผอม ตัดผมทรงดอก
กระทุ่ม ผมหงอกเป็นสีดอกเลาแล้ว เดินหลังค่อมเล็กน้อย ผมกลัว
แม่แก่เพราะท่าทางแกเฉยๆ ไม่ค่อยยิ้มหรือพูดหยอกล้อเด็กบ่อยๆ 
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เหมือนพ่อแก่ ผมไม่เคยได้ยินแม่พูดถึงพ่อกับแม่ของแม่แก่เลย เข้าใจ
ว่าแม่แก่มาจากหมู่บ้านอื่น และพ่อแม่ได้ตายไปนานแล้ว
 แม่แก่เลิกทำานาแล้วแต่ไม่เคยอยู่เฉยๆ ทอผ้าบ้าง ทำาสวน
ครัวบ้าง สานกระด้งบ้าง ทำาไม้หวานเย็นบ้าง ทำาเชือกกล้วยบ้าง
 แม่แก่มีหูกทอผ้าถึงสามขนาด แกใช้ขนาดที่แคบที่สุดทอผ้า
สำาหรับทำาถุงย่าม ในสมัยโน้นไม่มีถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกเหมือน
ทุกวันนี้ ทำาถุงย่ามเสร็จ แม่แก่ก็เก็บไว้ใช้บ้าง ให้ลูกๆ บ้าง แจกเพื่อน
บ้านบ้าง ไม่มีการซื้อขายกัน
 แม่แก่ใช้หูกขนาดกลางทอผ้าขาวม้า ผมขออธิบายเรื่องผ้า
ขาวม้านิดหนึ่งเพราะคุณและชาวต่างประเทศไม่ค่อยคุ้นเคย ส่วน
มากมันเป็นผ้าตาใหญ่ขนาดกว้างประมาณ 75 เซ็นติเมตร ยาว 
180 เซ็นติเมตร ซึ่งผู้ชายทุกคนในสมัยโน้นต้องมี (ผมเชื่อว่าคุณคง
สังเกตเห็นแล้วเมื่อคุณดูข่าวทางโทรทัศน์เรื่องเกี่ยวกับเขมร คุณจะ
เห็นผู้ชายเขมรส่วนมากยังมีผ้าขาวม้าติดตัว) ผ้าขาวม้ามีประโยชน์
มาก ใช้ได้เกือบทุกอย่าง ใช้รัดเอวแทนเข็มขัด ใช้เป็นผ้าเช็ดหน้าและ
ผ้าเช็ดตัว ใช้ผลัดอาบน้ำา ใช้นุ่งอยู่บ้านและนุ่งลงทำางานในน้ำา ใช้ห่อ
ของ ใช้ปูรองนอน ใช้ห่ม ใช้ผูกทำาเปล ใช้โพกหัว และบางคนใช้ผูกคอ
ตาย !
 ผ้าขาวม้าของแม่แก่มีคุณภาพเป็นเยี่ยม คนโชคดีจึงจะได้ไป
ใช้สักผืน หลานชายทุกคนเมื่อแตกเนื้อหนุ่มก็จะได้รับหนึ่งผืน ผืนของ
ผมใช้ได้นานทีเดียว
 แม่แก่ใช้หูกหลังใหญ่ทอผ้าสำาหรับทำาผ้าโจงกระเบนที่แกและ
พ่อแก่ใช้
 ในสวนครัว แม่แก่ปลูกผัก ปลูกพวกข่า ตะไคร้ ใบโหระพา
และกะเพรา ปลูกพลูที่แกและพ่อแก่ใช้กินกับหมาก และปลูกกล้วย
 แม่แก่สานกระด้ง สานตะกร้า และทำาไม้หวานเย็นเมื่อมีลำา
ไผ่ที่แก่และยืนตายอยู่ตามกอไผ่รอบบ้าน บางทีเมื่อผมแวะเข้าไป แก
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จะขอให้ช่วยนับไม้หวานเย็นแล้วทำาเป็นมัดๆ ละพัน เมื่อแกไปตลาด
แกจะเอาใส่ถุงย่ามไปขายให้กับร้านทำาหวานเย็นที่นั่น เมื่อใดแกตัด
กล้วยมาบ่ม แกก็ตัดต้นกล้วยมาลอกกาบออกและซอยเป็นขนาดนิ้ว
มือยาวสักสามเมตร เอาตากแดดไว้จนแห้งแล้วม้วนเป็นมัดๆ เอาไป
ขายให้ร้านชำาในตลาด
 
 บ้�นของพ่อแก่และแม่แก่อยู่ ใกล้กับวัดพิกุลแก้วซึ่งผม
เข้าใจว่าเป็นที่มาของนามสกุล พิกุลเขต หลังจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ออกพระราชบัญญัติในปี พ.ศ. 2459 ให้
คนไทยมีนามสกุล พ่อแก่ใส่บาตรทุกเช้านอกจากวันพระซึ่งเป็นวันที่
พระไม่ออกบิณฑบาต ในวันนั้น ทั้งพ่อแก่และแม่แก่จะไปทำาบุญที่
วัดแต่เช้าและอยู่ฟังเทศน์ บางทีก็ถือศีลแปดด้วย
 ผมขอแทรกเรื่องศีลแปดสักนิดหนึ่งนะ ตามปกติในการ
ทำาบุญและทำาพิธีต่างๆ พระสงฆ์จะให้ศีลห้าซึ่งชาวพุทธควรใช้ในชีวิต
ประจำาวัน ศีลห้านี้ก็คล้ายบัญญัติสิบประการของศาสนาคริสต์และยิว 
การตีความหมายของศีลห้าลึกซึ้งต่างกันไป หนังสือที่คุณแนะนำาให้
ผมอ่านเรื่อง Living Buddha, Living Christ ซึ่งอาจแปลว่า “อมต-
พุทธ อมตคริสต์” หรือ “พลังพุทธ พลังคริสต์” ของท่าน ติช นัท ฮันห์ 
(Thich Nhat Hahn) นั้นผมเห็นว่าเป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่ตีความ
หมายของศีลห้าได้ลึกซึ้งที่สุดที่ผมได้อ่าน ในวันพระ ชาวพุทธที่เคร่ง
มักเพิ่มการปฏิบัติศีลอีกสามข้อเป็นศีลแปด คือ เพิ่มการละเว้นการ
กินในยามวิกาลหรือหลังเที่ยงวันไปแล้ว ละเว้นจากการเสพกาม การ
บันเทิง การใช้เครื่องสำาอาง และละเว้นจากการนั่งและนอนบนสถานที่
ที่ปูด้วยเบาะและฟูก
 ทั้งพ่อแก่และแม่แก่ถือศีลในวันพระอย่างเคร่งครัด ไม่เหมือน
เพื่อนบ้านของผมบางคนที่ไปวัดและรับศีลในตอนเช้า แล้วเลยไป
ตลาดร่วมวงกินเหล้ากัน พวกนี้มักชอบเล่นคำา ล้อเลียนพระว่าสุรา
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ควรกินเป็นระยะๆ แทนศีลข้อห้าที่มีเสียงว่า ‘สุราเมระยะมัชชะ ฯ’ เขา
มักพูดด้วยว่าอย่ากลัวเลยนรกน่ะเพราะยมบาลได้เอากระทะทองแดง
ไปต้มเหล้าทะลุหมดแล้ว แถมยังพูดต่ออีกว่าในนรกก็ไม่มีต้นงิ้วแล้ว
เพราะยมบาลตัดเอาไปทำาฟืนต้มเหล้าหมด เมื่อถึงตอนนี้เขาก็เฮฮา
อย่างรู้กันเพราะบางคนเมื่อเมาแล้วก็เลยไปซ่องโสเภณีด้วย ผมเคย
ได้ยินเขาพูดกันว่าสวรรค์นั้นไม่สนุกหรอกเพราะมีแต่คนเรียบร้อยน่า
เบื่อ ไม่เหมือนนรกซึ่งมีผู้รักสนุกเต็มไปหมด ผมเคยคิดเหมือนกัน
ว่าที่เขาพูดนั้นจริงไหมหนอ ถ้าจริงจะได้ทำาบาปมากขึ้น
 ทั้งพ่อแก่และแม่แก่ไปร่วมงานเทศกาลที่วัดพิกุลแก้วทุกครั้ง 
งานวันมาฆบูชา เข้าพรรษา ออกพรรษา สงกรานต์ กฐิน ลอยกระทง 
ฯลฯ
 ครั้งหนึ่งพ่อแก่เป็นผู้นำากฐินไปทอดที่วัดสะพานซึ่งอยู่ไปทาง
ใต้ประมาณสามกิโลเมตร ตอนนั้นผมยังเล็กจำารายละเอียดไม่ได้หมด 
แต่จำาได้ว่าเด็กๆ สนุกกันมากเพราะได้เล่นและมีขนมกินมากมาย พ่อ
แก่และแม่แก่หน้าตาสดชื่นทั้งคืนที่ตั้งองค์กฐินที่บ้าน และวันรุ่งขึ้นเมื่อ
นำากฐินไปวัด ตอนไปวัดก็มีขบวนแห่ มีวงเครื่องสายเดินนำาหน้า ตาม
ด้วยธงจระเข้ที่สร้างความฉงนใจให้ผม และต่อด้วยผู้ไปร่วมงานที่ช่วย
กันหาบและถือของที่ตกแต่งด้วยกระดาษหลากสี ผมสังเกตว่าเมื่อ
เสร็จงานแล้วคณะกฐินได้เอาธงจระเข้ไปปักไว้ที่กำาแพงโบสถ์เพื่อเป็น
สัญลักษณ์ว่าวัดนั้นได้รับกฐินของปีนั้นแล้ว
 ผมเก็บความสงสัยเรื่องธงจระเข้ไว้นาน อีกหลายปีจึงได้อ่าน
หนังสือบ้าง ถามแม่บ้าง ก็พบคำาอธิบายสองอย่าง คำาอธิบายแรกบอก
ว่าในสมัยก่อน ชาวบ้านต้องเดินไปทอดกฐินวัดไกลๆ จากหมู่บ้าน 
ใช้เวลาเดินหลายชั่วโมง เพื่อไปให้ทัน ชาวบ้านต้องออกเดินเมื่อ
ดาวจระเข้ขึ้น ฉะนั้นจึงให้เกียรติจระเข้ แต่ผมชอบคำาอธิบายของแม่
มากกว่า แม่บอกว่าครั้งหนึ่งมีเศรษฐีขี้เหนียวคนหนึ่งไม่เคยทำาบุญ
เลย แกฝังสมบัติทั้งหมดไว้ที่ชายแม่น้ำาหน้าบ้านของแก เมื่อตายก็ไป
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เกิดเป็นจระเข้อยู่เฝ้าทรัพย์ ได้รับความทุกข์ทรมานมากจนในที่สุดก็
คิดทำาบุญเพื่อจะได้หมดทุกข์ จึงมาเข้าฝันเมียซึ่งยังมีชีวิตอยู่ว่าให้ขุด
ทรัพย์ไปทำาบุญในงานทอดกฐิน เมียก็ทำาตาม เมื่อแห่กฐินไปทางน้ำา 
จระเข้ก็ว่ายน้ำาตามไปด้วย แต่ไปไม่ถึงวัดก็หมดแรงจึงขอให้เมียทำาธง
จระเข้ไปแทน
 เมื่อพูดถึงเรื่องจระเข้แม่ชอบเล่าเรื่องจระเข้อีกสองเรื่อง เรื่อง
แรกเป็นเรื่องอันเกิดมาจากการเดินทางของแม่เอง ครั้งหนึ่งแม่เดิน
ทางโดยทางเรือไปรดน้ำามนต์จากพระมีชื่อที่วัดบางเม่าบางหอยใน
อำาเภอองครักษ์ เมื่อเรือผ่านบึงพระอาจารย์ แม่ก็เห็นหัวจระเข้ใหญ่
มากวางไว้ที่ศาลาริมน้ำา แม่จึงถามคนเรือเรื่องหัวจระเข้นั้น ก็ได้คำา
อธิบายว่า ครั้งหนึ่งมีเกจิอาจารย์ขลังวิชาคนหนึ่งสามารถแปลงตัว
เป็นจระเข้ได้ วันหนึ่งอยากแสดงวิชาให้ลูกศิษย์ดู จึงชวนกันไปที่
ศาลาท่าน้ำา เมื่อไปถึงอาจารย์ก็ทำาน้ำามนต์ขันหนึ่งแล้วยื่นให้ลูกศิษย์
พร้อมกับบอกว่า “กูจะโดดลงน้ำาและแปลงร่างเป็นจระเข้ เมื่อมึงเห็น
จระเข้ขึ้นมาเอาหัวพาดที่บันไดท่าน้ำานั่น มึงเอาน้ำามนต์นี่ราดที่หัวมัน 
แล้วกูจะกลายเป็นคนอีก” เมื่อลูกศิษย์รับคำามั่นเหมาะและรับน้ำามนต์
ไปแล้วอาจารย์ก็ร่ายเวทมนตร์ เสร็จแล้วก็กระโจนลงไปในบึงและดำา
น้ำาหายไป ส่วนลูกศิษย์ก็ยืนรออย่างกระวนกระวายอยู่ริมศาลา อีกครู่
ใหญ่ จระเข้ตัวมหึมาก็โผล่หัวขึ้นมาที่ข้างศาลาอย่างกะทันหัน ทำาให้
ลูกศิษย์ตกใจปล่อยขันน้ำามนต์หลุดจากมือ อาจารย์จึงต้องเป็นจระเข้
ต่อไป ชาวบ้านเลยเรียกบึงนั้นว่าบึงพระอาจารย์ตั้งแต่วันนั้นมา เมื่อ
จระเข้ตัวนั้นตาย ชาวบ้านก็เก็บหัวมาวางไว้ที่ศาลาท่าน้ำานั้น
 ส่วนเรื่องจระเข้อีกเรื่องหนึ่งนั้นยาวมาก ฉะนั้นแม่จะเล่าเป็น
ตอนๆ กว่าผมจะจับความได้ก็ใช้เวลานานทีเดียว แม่รู้เรื่องนี้มาจาก
การดูลิเกสมัยเมื่อยังเด็ก ชื่อเรื่อง ไกรทอง เป็นการต่อสู้ที่เมืองพิจิตร
ระหว่างชาละวันซึ่งเป็นจระเข้ที่เก่ง สามารถแปลงตัวเป็นมนุษย์ได้ 
กับไกรทองผู้มีวิชาปราบจระเข้ เรื่องนี้ก็คล้ายนิทานไทยเรื่องอื่นๆ ใน
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แง่ที่ว่ามีการต่อสู้ระหว่างพระเอกกับตัวโกง มีสาวสวย มีรัก มีการหัก
หลัง มีการใช้ทั้งเล่ห์กลและไสยศาสตร์เข้าช่วย และผลสุดท้ายก็ลงเอย
กันที่คนดีชนะคนชั่ว ทุกคนมีความสุขกันถ้วนหน้า แต่ที่ต่างกับเรื่อง
อื่นคือแม่บอกว่าชาวพิจิตรเชื่อว่าชาละวันมีจริง มันอาศัยอยู่ที่แม่น้ำา
หน้าเมืองพิจิตรเป็นที่หวาดกลัวของชาวเมืองทั่วไป

 เอ�ละ...ออกนอกเร่ืองไปเสียนาน ขอกลับมาพูดเร่ืองพ่อแก่ต่อ

 ตามที่ผมพูดว่าพ่อแก่เคร่งศาสนาพุทธนั้นอาจมีคนแย้งได้
เพราะทุกเดือนหกไทย หรือประมาณเดือนพฤษภาคมตามปฏิทิน
สากล พ่อแก่จะทำาพิธียกครูที่บ้านเพื่อแสดงความเคารพต่อครูชาว
เขมร ในงานนี้มีการเลี้ยงพระเก้ารูป มีการเซ่นครูและเจ้าที่ด้วยหัวหมู 
ไก่ต้ม เหล้าขาว ขนมต้มขาวต้มแดง ผลไม้ และหมากยา การเอาพิธี
ทางศาสนาและทางเซ่นไหว้ครูมารวมกันไม่ใช่ของแปลก เป็นสิ่งที่ทำา
กันทั่วไปในเมืองไทยซึ่งยังมีความเชื่อเก่าๆ นอกศาสนาพุทธอยู่มาก 
รวมทั้งได้รับอิทธิพลจากศาสนาและพิธีพราหมณ์ด้วย บางทีก็แยก
กันไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไร ผมเชื่อว่าเมื่อคุณไปเมืองไทย คุณคงได้
เห็นศาลพระภูมิซึ่งมีอยู่ทั่วไป ทั้งนี้เพราะคนไทยส่วนมากยังเชื่อว่ามี
ผีหรือเจ้าที่อยู่ทุกหนทุกแห่ง เมื่อสร้างบ้านในที่ใด ก็สร้างศาลพระภูมิ
เล็กๆ หลังหนึ่งแล้วเชิญให้เจ้าที่เข้าอยู่อาศัยเพื่อจะได้อยู่อย่างสงบ ไม่
รบกวนกัน ในการเชิญเจ้าที่ขึ้นศาล คนที่เรียนมาอย่างพ่อแก่เท่านั้น
จึงจะทำาได้ ที่บ้านผมเองเมื่อผมพาลูกไปเยี่ยม ก่อนนอนแม่จะจุดธูป
สามดอกไหว้พระและบอกเจ้าที่ว่ามีลูกหลานมาเยี่ยม ถ้าไม่ทำาอย่าง
นั้นแม่เชื่อว่าผู้ไปเยี่ยม โดยเฉพาะเด็กๆ จะนอนไม่หลับ

 พ่อแก่และแม่แก่เป็นผู้เลี้ยงพี่ชายของผมสองคนที่เกิดจาก
การแต่งงานครั้งแรกของแม่ คนโตชื่อ ผล คนเล็กชื่อ หว�ด
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 พี่ผลเกิดปี พ.ศ. 2472 มีรูปร่างสูงบาง ผิวขาว พูดน้อย สุภาพ 
และชอบอ่านหนังสือ เป็นคนใจดีเหมือนๆ กับพ่อแก่ เมื่อผมและน้องๆ 
จากทุ่งนาแวะไปหา แกจะมีของกิน เช่น ลูกอม ให้เสมอ ดูเหมือนว่า
ทุกคนรักพี่ผลมาก พ่อแก่ได้ส่งเสียพี่ผลให้เรียนถึงชั้น ม.3 ซึ่งเท่ากับ 
ม.1 ในสมัยนี้ ตอนนั้นโรงเรียนที่บ้านนามีชั้นสูงสุดแค่นั้น ต่อมาพี่ผล
ได้เป็นครู แต่พี่ผลอายุสั้นเสียชีวิตด้วยวัณโรคก่อนอายุครบบวช ผม
ยังเด็ก แต่จำาได้ว่านักเรียนเล็กๆ ที่มางานเผาศพพี่ผลร้องไห้ฟูมฟาย
เท่าๆ กับแม่และป้าจีนทีเดียว
 พี่หวาดเกิดปี พ.ศ. 2475 เป็นคนตรงข้ามกับพี่ผล รูปร่างเตี้ย 
อ้วนล่ำา พูดแทบไม่หยุดปากและตลกโปกฮาอยู่ตลอดเวลา เรียนจบแค่ 
ป.4 หลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำาอะไรมากนัก แต่เหมือนพี่ผลอยู่อย่างหนึ่ง
คือชอบอ่านหนังสือ แม่เคยเล่าว่าเมื่อพี่ผลและพี่หวาดไปไหนด้วยกัน 
พี่หวาดจะทำาให้พี่ผลขายหน้าเสมอ คือ นอกจากพี่หวาดจะพูดไม่หยุด
ปากแล้ว เมื่อใครยื่นอะไรให้กิน พี่ผลจะไม่ค่อยแตะต้องหรือกินนิด
หน่อยพอเป็นพิธี ส่วนพี่หวาดนั้นกินหมดทุกอย่าง ความเป็น ‘ตลก
แดก’ ของน้องสร้างความกระอักกระอ่วนให้พี่ผลเป็นประจำา
 ผมชอบฟังพี่หวาดคุย นอกจากแกจะหามุขตลกมาพูดได้
อย่างสนุกสนานแล้ว แกสนทนาได้ทุกเรื่อง แกมีหนังสือแสนโปรดเล่ม
ใหญ่อยู่เล่มหนึ่งคือหนังสือความรู้รอบตัว ไปไหนก็มักเอาติดมือไป
ด้วย เมื่อหยุดกินหรือหยุดพูดเมื่อใดก็จะเปิดหนังสือเล่มนั้นอ่าน ตอน
ฤดูทำานาพี่หวาดจะมาช่วยเราทำานาเป็นครั้งคราว ครั้งละวันสองวัน
 เมื่ออายุ 21 ปี พี่หวาดถูกเกณฑ์ทหารและไปเป็นทหารเ
สนารักษ์อยู่สองปี เมื่อกลับมาบ้านทั้งพ่อแก่และแม่บอกจะบวชให้ พี่
หวาดก็ตอบว่า “จะบวชทำาไมให้เสียเงิน เสียเวลา” แกเริ่มตั้งตัวเป็น
หมอ ตรวจ ให้ยาและฉีดยาให้ชาวบ้านในละแวกนั้น พี่หวาดวางมาด
เหมือนหมอได้สนิททีเดียว คือ สวมกางเกงขายาว ใส่เสื้อขาวแขนสั้น
ซึ่งสะอาดและรีดเสียเรียบจนกลีบโง้ง เวลาไปเยี่ยมคนป่วยก็มีกระเป๋า
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หนังสี่เหลี่ยมเล็กๆ ซึ่งเช็ดเสียเป็นมันปลาบไปด้วย ในกระเป๋าดูจะมี
ทุกอย่างรวมทั้งหูฟังที่เราเห็นหมอชอบห้อยคอ บางทีเมื่อแม่ไม่สบาย
พี่หวาดก็ฉีดยาให้
 ผมชอบดูความพิถีพิถันของพี่หวาดเมื่อตอนที่แกฉีดยาให้แม่ 
แกจะเปิดกระเป๋าหนังเอาของออกมาเรียงอย่างเป็นระเบียบ เอาน้ำาใส่
ถาดรูปไตแล้วยกขึ้นต้มบนเตาแก๊สเล็กๆ ซึ่งมีเปลวสีน้ำาเงิน เมื่อน้ำา
เดือดก็เอาเข็มลงต้ม สักครู่หนึ่งดับไฟแล้วใช้คีมเล็กๆ คีบเอาเข็มออก
มาหมุนใส่บนหลอดสีใส หลังจากนั้นใช้เข็มแทงลงทะลุฝายางของขวด
ยาเล็กๆ เพื่อดูดเอายาใส่หลอดสีใสนั้น บางครั้งพี่หวาดจะใช้ยาจาก
หลอดแก้วเล็กๆ เป็นรูปขวดซึ่งแกใช้เลื่อยอันน้อยตัดที่คอ หลังจาก
นั้นก็ยกหลอดใสที่มียาและเข็มติดขึ้นส่องดูและดันลูกสูบเบาๆ ไล่ลม
ออก เมื่อพอใจแล้วก็บอกให้แม่นอนคว่ำาลง ลดผ้าโจงกระเบนที่เอวลง
จนเห็นปั้นก้นข้างหนึ่ง พี่หวาดเอาสำาลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดตรงจุดหนึ่ง
และแทงเข็มยาลงที่จุดนั้น เมื่อเสร็จแล้วพี่หวาดจะเก็บของใส่กระเป๋า
อย่างพิถีพิถันเหมือนตอนที่เอามันออกมาเรียง
 พี่หวาดอ่านตำาราและปรึกษาร้านขายยาในตลาดเป็นประจำา 
การทำางานของแกคงได้ผลดีเพราะชาวบ้านเริ่มเรียกแกว่า ‘หมอ
หวาด’ ซึ่งทำาให้แม่ภาคภูมิใจมาก แม่หารู้ไม่ว่าพี่หวาดเป็นหมอเถื่อน
ผิดกฎหมายบ้านเมือง แต่ก็ไม่มีใครมาจับกุม ในระยะนั้นหมอสอง
คนในบ้านเดียวกัน คือ พ่อแก่กับพี่หวาด รักษาคนป่วยไปคนละอย่าง 
พี่หวาดชอบพูดกระแนะกระแหนพ่อแก่เสมอว่าหัวโบราณ ยาและการ
รักษาของพ่อแก่ล้าสมัย พ่อแก่ไม่โกรธได้แต่ยิ้ม แกคงรู้อะไรๆ ที่พี่
หวาดไม่รู้ซึ่งเวลาเท่านั้นเป็นเครื่องพิสูจน์
 ในขณะนั้นพี่หวาดก็ไปติดพัน เจ๊เขีย ลูกสาวของคนจีนขาย
ก๋วยเตี๋ยวคนหนึ่งในตลาดบ้านนา ผมชอบพี่หวาดยิ่งขึ้นตอนนี้ เพราะ
อะไรคุณรู้ไหม? ง่ายนิดเดียว เพราะเจ๊เขียมีของกินมาฝากเสมอเมื่อ
แกมาเยี่ยมแม่ในทุ่งนา ที่ผมชอบที่สุดคือเชิงปลากราย เตี่ยของเจ๊
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เขียทำาลูกชิ้นปลากรายเองจนมีชื่อ เจ๊เขียเก็บเชิงมันใส่เกลือตากแห้ง
ไว้ ทุกครั้งที่แกมาเยี่ยมแม่ก็เอามาฝาก คนกินจุอย่างผมจะไม่ชอบได้
อย่างไร ทอดให้กรอบมันแสนจะอร่อย ผมคิดในสมัยนั้น ดีกว่าหูฉลาม
ที่ผมเคยได้ยินแต่ชื่อว่าวิเศษนักแต่ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไร

 พ่อแก่สร้างเรือนหอให้ป้าจีน แม่ และน้าเยี่ยม คนละหนึ่งหลัง 
และต่อมาก็ช่วยสร้างยุ้งข้าวให้ด้วย อีกทั้งทำาเกวียนด้วยไม้อย่างดีให้
แม่หนึ่งเล่ม ป้าหนูและน้าเทียนไม่ได้เรือนหอและยุ้งด้วยเหตุผลต่าง
กัน
 ตามประเพณีในหมู่บ้าน เมื่อมีการสู่ขอและแต่งงานกันถูก
ต้องตามประเพณี พ่อแม่ทางฝ่ายหญิงจะเป็นผู้สร้างเรือนหอและทาง
ฝ่ายชายจะนำาเงินทองจำานวนที่ตกลงกันมาเป็นสินสอด ป้าหนูหนีตาม
ลุงตาไปโดยไม่มีการสู่ขอกันตามประเพณี พ่อแก่จึงไม่สร้างเรือนหอ
ให้ อีกประการหนึ่งป้าหนูเลิกทำานาจึงไม่มีความจำาเป็นต้องใช้ยุ้งข้าว
 พ่อแก่ไม่ได้สร้างเรือนหอให้น้าเทียนเพราะน้าเทียนเป็น
ผู้ชาย นอกจากนั้นน้าเทียนยังทำาให้พ่อแก่ไม่พอใจอีกหลายเรื่อง น้า
เทียนไม่แสดงความสนใจในวิชาทางยาโบราณและทางไสยศาสตร์
ของพ่อแก่เลย นอกจากทำานาแล้ว น้าเทียนก็เลี้ยงไก่ชนไว้ชนกันตาม
สังเวียนเถื่อนตามหมู่บ้านต่างๆ ชอบหาตะพาบน้ำาและดักนกกวักเอา
มาแกงกินกับเพื่อนขี้เหล้าด้วยกัน ไก่ชนที่ชนแพ้มาก็ลงหม้อแกงเช่น
เดียวกับนกกวัก และอีกอย่างหนึ่งคือน้าเทียนซึ่งเป็นลูกชายคนเดียว
แล้วยังไม่ยอมบวช
 ในสมัยโน้นชาวบ้านทำาตามประเพณีชาวพุทธกันอย่าง
เคร่งครัด คือ ลูกผู้ชายเมื่ออายุครบ 20 ปีต้องออกบวชระยะหนึ่ง การ
บวชมีจุดหมายและผลหลายอย่าง ประการแรกชาวพุทธเชื่อว่าสำาหรับ
ผู้ชายนั้นการบวชเป็นการตอบแทนคุณของพ่อแม่ที่เลิศที่สุดเพราะ
พ่อแม่จะได้บุญและขึ้นสวรรค์เมื่อตายไป ถึงกับพูดกันว่าพ่อแม่จะ
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ได้ “เกาะชายผ้าเหลือง” ขึ้นสวรรค์กันทีเดียวละ พ่อแม่ทุกคนถือว่า
การบวชลูกเป็นการทำาการกุศลครั้งใหญ่ยิ่ง จะลงทุนกันแทบไม่อั้นจน
บางทีก็เกินฐานะของตัวเอง ต้องกู้หนี้ยืมสินมาเป็นจำานวนมากเพื่อ
ทำาให้เหมือนกับคนอื่น นอกจากนี้ ในสมัยที่ยังไม่มีโรงเรียน วัดเป็น
เหมือนศูนย์การศึกษาของท้องถิ่น ผู้ได้บวชก็ได้มีโอกาสเรียนอ่าน
เขียนเบื้องต้น เพราะเหตุนี้เมื่อสึกออกมาแล้วจึงเรียกกันว่า “ทิด” นำา
หน้าตามความเข้าใจว่า “ทิด” เป็นคำาย่อมาจาก “บัณฑิต” ซึ่งแปลว่า
ผู้ทรงความรู้ และที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่งคือการออกบวชเมื่ออายุ 20 ปี
นั้น เป็นสัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงของเด็กหนุ่มจากวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่
เต็มตัว
 ด้วยเหตุนี้ การที่น้าเทียนไม่ยอมบวชจึงสร้างความขายหน้า
ให้พ่อแก่มากทีเดียว
 ป้าจีน แม่ และน้าเยี่ยม ได้ทำาถูกต้องตามประเพณีเมื่อ
แต่งงานครั้งแรก คือ เริ่มจากทางฝ่ายชายส่งผู้ใหญ่ที่เรียกว่าเถ้าแก่
มาสู่ขอจากพ่อแม่ของฝ่ายหญิง ตอนนี้คู่หนุ่มสาวอาจเคยพบและ
ชอบพอกันแล้ว แต่ก็ไม่ใช่สิ่งจำาเป็น ถ้าทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ก็มี
การกำาหนดสินสอดทองหมั้นและวันแต่งงาน ทางฝ่ายหญิงก็เริ่มสร้าง
เรือนหอ ผมเคยเห็นเรือนหอของคนมีฐานะดีในหมู่บ้านทำาด้วยไม้สัก
ทั้งหลัง บางส่วนมีการแกะลวดลายสวยงามมาก และทั้งหลังจะไม่มี
ตะปูสักตัวเดียว ทั้งนี้เพราะเชื่อกันว่าถ้าเรือนหอมีเหล็กซึ่งเป็นสิ่ง
ภายนอกเจือปนจะทำาให้ชีวิตครองเรือนของคู่บ่าวสาวมีอุปสรรค ไร้
ความสุข เนื่องจากพ่อแก่ไม่ใช่คนร่ำารวย ลูกสาวของพ่อแก่จึงได้เรือน
หอทำาด้วยไม้ธรรมดาๆ เรือนหอทุกหลังสร้างใกล้กับเรือนพ่อแก่และ
มีนอกชานแล่นถึงกัน ทุกหลังมีเสาสี่คู่ กว้างประมาณ 5 เมตร ยาว 8 
เมตร ชั้นล่างเปิดโล่งและใช้เป็นที่เก็บของ ชั้นสองมีพื้นและฝากระ-
ดานแบ่งออกเป็นห้องนอนเสียส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือเปิดไว้เป็นห้อง
อเนกประสงค์ เรือนหอทุกหลังมุงด้วยสังกะสีซึ่งเข้ามามีบทบาทแทน
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กระเบื้องอย่างรวดเร็วในยุคนั้น
 ตามธรรมเนียมคู่แต่งงานใหม่จะอยู่รวมกับพ่อแม่และทำานา
รวมกันอย่างน้อยหนึ่งปี หลังจากนั้นก็เริ่มไปทำานาต่างหากที่เรียกว่า
แยกเรือน ถ้านาอยู่ไกลจากบ้านเช่นนาของแม่และของน้าเยี่ยมก็จะ
ออกไปปลูกกระท่อมเล็กๆ อยู่ตอนฤดูทำานา เมื่อหมดฤดูทำานาก็กลับ
เข้าอยู่ที่เรือนหอ แต่ไม่กลับเข้าหุงหากินรวมในครัวเดียวกับพ่อแม่อีก 
ต่อมาเมื่อพร้อมก็จะรื้อเรือนหอออกไปปลูกในที่นาที่ตนทำา ในสมัยนั้น
การโยกย้ายแยกออกไปปลูกบ้านในที่นาเช่นนี้เกิดขึ้นโดยทั่วไป คือ 
ลูกออกไปอยู่ในที่ใหม่ซึ่งห่างจากหมู่บ้านเดิมของตนเองที่มักอยู่ใกล้
แม่น้ำาเช่นหมู่บ้านของพ่อแก่

 พ่อแก่รักวิชายาแผนโบราณและวิชาไสยศาสตร์ของแก
มาก เมื่อเห็นว่าน้าเทียนซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวไม่สนใจศึกษา แก
ก็พยายามหาลูกศิษย์ พ่อแก่ไม่ต้องไปหาไกล พ่อของผมสนใจแต่มี
เวลาเรียนเพียงเล็กน้อยจึงเรียนไว้ไม่กี่อย่าง สามีของน้าเยี่ยมซึ่งชื่อ
ว่า ปั้น ศรีทอง (ผมเรียกว่า น้าทิดปั้น) มีเวลามากกว่าเพราะมีลูก
คนเดียว สนใจเรียนอย่างลึกซึ้ง แต่ก็ต้องหาคู่เรียนเพราะการเรียน
ไสยศาสตร์นั้นต้องเรียนสองคน ทั้งนี้เนื่องจากมีความเชื่อว่าถ้าคน
หนึ่งทำาผิดพลาดและอาจเกิดอันตรายแก่ตัวเอง คู่เรียนจะได้ช่วย คู่
เรียนของน้าทิดปั้นชื่อ ชม กุศลล้ำ� ซึ่งผมเรียกว่าน้าทิดชม ที่เรียก
เช่นนั้นเพราะน้าทิดชมเป็นลูกบุญธรรมของพ่อแก่โดยปริยาย ทั้งนี้ก็
มีเหตุมาจากการที่น้าเทียนไม่ยอมบวช พ่อแก่อยากบวชใครสักคน
หนึ่งเพราะเชื่อว่าได้บุญเป็นเลิศดังที่ผมกล่าวแล้ว น้าทิดชมเป็นลูก
คนจนกำาลังอยากบวชก็เลยตกลงให้พ่อแก่บวชให้ เมื่อสึกออกมาจาก
พระแล้วก็เรียกพ่อแก่ว่าพ่อ เมื่อศิษย์สองคนเรียนจบพ่อแก่ก็ ‘ครอบ’ 
ให้ การเรียนไสยศาสตร์ก็เหมือนการเรียนวิชาศิลปะอย่างอื่น ครูต้อง
ครอบให้ ลูกศิษย์จึงจะไปสอนคนอื่นได้ อันที่จริงการครอบนี้ก็เหมือน
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การรับปริญญาที่อเมริกา คือ ในการรับนั้นก็มีการประสาทปริญญา 
คุณคงจำาได้เพราะคุณก็รับตั้งหลายครั้ง รวมทั้งปริญญาเอกด้วย
  หลังจากการครอบแล้ว น้าทิดปั้นเป็นผู้เดียวที่เป็นหมอทาง
ไสยศาสตร์ ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าแกคนเดียวที่ฉลาด หากแต่แกผิวคล้ำากว่าน้า
ทิดชม ในการเรียนไสยศาสตร์นั้นเชื่อว่าคนที่ดำากว่าจะเป็นผู้ ‘ได้’ คือ 
เป็นผู้สืบวิชาจากครู ถึงตอนนี้ผมขอแทรกนิดหนึ่งว่า ความเชื่อเช่นนี้มี
มากในสมัยก่อน แม้แต่เรื่องในประวัติศาสตร์ก็มีมุมมองอย่างนี้ ขอยก
ตัวอย่างเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งครองราชย์ระหว่าง 
พ.ศ. 2133 ถึง พ.ศ. 2148 ผมเคยได้ยินการวิเคราะห์ที่ว่าพระองค์ได้
เป็นผู้กู้ชาติไทยให้พ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่าและเป็นมหาราช
ก็เพราะว่าพระองค์มีผิวดำากว่าสมเด็จพระเอกาทศรถ พระอนุชาซึ่งมี
พระปรีชาสามารถเท่าเทียมกัน ผมเองเคยใช้ประวัติศาสตร์ไทยตอน
นี้เอาตัวรอดหลายครั้ง คือ คุณก็รู้ว่าผิวของผมดำาสนิทเกือบๆ เป็น
นิโกรได้ ผมดำากว่าเพื่อนเล่นทั้งหมด จนมักมีคนเรียกว่า “ไอ้หมึก” 
การเรียกเช่นนี้ขึ้นอยู่กับการทำาเสียงและสถานการณ์ จะตีความหมาย
ว่าเป็นการล้อเล่นหรือเป็นการดูถูกก็ได้ บางทีผมฉุนเมื่อมีคนเรียก
อย่างนั้นก็พูดออกมาลอยๆ ว่า “สมเด็จพระนเรศวรนั้นมีพระนามว่า
พระองค์ดำานะโว้ย” คนที่รู้เรื่องประวัติศาสตร์ก็ยิ้ม คนที่ไม่รู้ก็ทำาหน้า
เจื่อนๆ ไม่รู้ว่าผมยกเอาสมเด็จพระนเรศวรมาพูดทำาไม

 ครั้งหนึ่งผมได้ดูน้าทิดปั้นใช้วิชาไสยศาสตร์อย่างใกล้ชิดจน
ทำาให้ผมสยองขนทีเดียว เรื่องเกิดกับแม่ของผมเอง
 ในราวๆ พ.ศ. 2500 แม่เริ่มป่วยกระเสาะกระแสะ พ่อให้กิน
ยาหม้อก็ไม่หาย กินยาที่ซื้อมาจากตลาดก็ไม่หาย อย่างดีก็เพียงทุเลา
ชั่วคราว ยาฉีดของพี่หวาดก็ช่วยไม่ได้ ในที่สุดพ่อต้องให้ผมไปตาม
น้าทิดปั้นในวันรุ่งขึ้นจากคืนที่แม่มีอาการแปลกๆ คือ กลางดึกแม่ลุก
ขึ้นนั่งบนที่นอนแล้วบ่นพึมพำา เมื่อตรวจดูแม่แล้ว น้าทิดปั้นก็พูดว่าแม่
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ถูกผีซึ่งอยู่ที่ห้วยน้ำาที่แม่ไปยกยอกุ้งในวันก่อน แม่คงทำาอะไรผิด ขอ
ให้พ่อทำาสังเวยเพื่อขอขมาเขาเสียแม่ก็จะหาย พ่อก็ทำาตามคือเตรียม
สำารับประกอบด้วยไก่ต้มทั้งตัว เหล้าเถื่อนหนึ่งขวด ขนมต้มขาวขนม
ต้มแดง หมากพลู และยาสูบ พ่อเตรียมเครื่องเซ่นสองชุดเพราะพ่อ
เห็นว่าเมื่อทำาสังเวยผีที่อื่นก็ควรทำาอีกชุดหนึ่งสำาหรับเจ้าที่ของตัวเอง 
ผมชอบผีก็ตรงตอนนี้เท่านั้นเพราะเมื่อผีกินอิ่มแล้วเราก็กินของเหลือ
อันมีไก่สองตัวและขนมเท่าเดิม ในครอบครัวชาวนาจนๆ อย่างเรา
ไม่มีของกินอย่างนี้บ่อยนัก แถมผมยังได้มีโอกาสรู้จักพ่อของผมมาก
ขึ้นด้วย คือ หลังจากผีกินแล้วพ่อก็พูดว่า “คราวนี้ถึงทีลูกช้างละนะ” 
แล้วพ่อก็ลงมือดื่มเหล้า จะเป็นเพราะท้องว่างอันเนื่องมาจากการที่พ่อ
ไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้า หรือเพราะดื่มมากเกินปกติก็ไม่ทราบ อีกไม่
นานพ่อก็เมาจนพูดไม่รู้เรื่อง แต่ก็ไม่สร้างปัญหาอะไรมากนอกจากพูด
เหมือนเด็กอยู่ขณะหนึ่งแล้วก็หลับไปจนถึงวันรุ่งขึ้น ครั้งนั้นเป็นครั้ง
เดียวที่ผมเห็นพ่อเมาเหล้า
 อาการแม่ดีขึ้น แต่ก็ไม่แข็งแรงเหมือนเดิม เจ็บออดๆ แอดๆ 
ถึงฤดูแล้งปีต่อมาแม่ก็ล้มป่วย คืนหนึ่งแม่ทำาให้ทุกคนตกตะลึงเมื่อแม่
ลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิในที่นอน ผมไม่เคยเห็นแม่ทำาเช่นนั้นมาก่อน แม่พูด
เสียงกร้าวเป็นเสียงผู้ชาย และขอยาสูบซึ่งแม่ไม่เคยทำามาก่อนเช่นกัน 
พ่อก็ทำาตามโดยมวนยาใบตองส่งให้แม่ เมื่อแม่สูบไปได้สักครึ่งมวน 
พ่อก็ถามว่า
 “แกเป็นใคร”
 “คาน กูคือคาน” แม่ตอบด้วยเสียงผู้ชาย
 ผมรู้สึกว่าขนลุกซู่ไปทั้งตัวเมื่อได้ยิน เพราะค�นเป็นชื่อสามี
คนแรกของภรรยาผู้ใหญ่บ้านซึ่งตายมานานแล้ว
 พ่อคุยกับแม่ต่อไป จนได้ความว่า คานอาศัยอยู่ที่ต้นยางหัว
ด้วนต้นใหญ่ใกล้บ้านของผู้ใหญ่บ้าน วันหนึ่งแม่ไปอาบน้ำาที่บ่อของ
ผู้ใหญ่บ้านเพราะบ่อของเราแห้งเช่นเคย คานก็ตามแม่มา อีกครู่หนึ่ง
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เมื่อแม่ลงนอน พวกเราก็เข้านอน แต่ก่อนที่พวกเราจะหลับแม่ก็ลุกขึ้น
นั่งอีกแล้วก็ร้องไห้ฟูมฟาย
 “คราวนี้เอ็งเป็นใคร” พ่อถาม
 “ผล” แม่ตอบเป็นเสียงที่ผมจำาได้ถนัดถึงแม้พี่ผลจะตายไป
ประมาณสิบปีแล้ว ขนของผมลุกซู่อีก
 “แล้วร้องไห้ทำาไม” พ่อถามอีก
 “ผมรู้ว่าเขาแกล้งแม่ แต่ผมก็ทำาอะไรไม่ได้”
 พ่อพูดปลอบโยนแม่อย่างพ่อพูดกับลูกและบอกให้พี่ผลกลับ
ไปไม่ต้องเป็นห่วง พ่อจะรักษาแม่เอง เมื่อแม่สงบลง พวกเราก็กลับ
เข้านอน
 ตลอดเวลาที่แม่ทำาท่าแปลกๆ อย่างนั้น ลูกๆ ทุกคนมองดูแม่
และพ่ออย่างสงบ ยกเว้นพี่ชายผมคนชื่อ สวัสดิ์ ซึ่งแสดงความโมโห
และด่าทองึมงำาอยู่คนเดียว
 วันรุ่งขึ้น พ่อให้ผมไปตามน้าทิดปั้นมาอีก พอน้าทิดปั้นย่าง
เข้าประตูบ้าน แม่ก็ลุกขึ้นนั่งบนที่นอนดังที่เคยทำาตอนกลางคืนและ
ด่าทอพ่อด้วยเสียงผู้ชายที่ให้ลูกไปตามน้าทิดปั้นมา น้าทิดปั้นขึ้นไป
บนเรือนและนั่งลงใกล้ๆ แม่แล้วพูดกับแม่ช้าๆ “ใครก็ตามที่อยู่ในนั้น
ออกไปเสียเถอะ อย่ามาเบียดเบียนกันเลย” น้าทิดปั้นว่า แม่พูดเสียง
ดังโหวกเหวกซึ่งผมไม่ค่อยเข้าใจ น้าทิดปั้นพูดกับแม่อยู่อีกครู่หนึ่งก็
บอกให้พ่อตัดหวายขมขนาดนิ้วมือที่พ่อมีไว้เพื่อทำาเชือกและทำาการ
จักสานอื่นๆ มาท่อนหนึ่ง 
 “ออกไปเสียนะ ไม่งั้นกูตี” น้าทิดปั้นบอกแม่
 “กูไม่ไป มึงจะทำาไม” แม่พูดด้วยเสียงผู้ชาย
 “เอ้า! ยังงั้นเกิดเรื่อง” เมื่อพูดแล้วน้าทิดปั้นก็เสกคาถาลง
หวายและหวดลงที่หลังของแม่อย่างแรงสองสามที แม่ด่าอย่างหยาบ
คาย แต่ไม่ขยับตัวจากที่นั่ง
 “กูจะฆ่ามึง” น้าทิดปั้นพูดเสียงดัง แล้วตีแม่อีกหลายที จนแม่
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หยุดด่า หน้าซีด ตัวสั่นเทิ้ม น้าทิดปั้นจึงหยุดตี
 “ใครยังอยู่ในนั้นอีก ออกไป๊ ไม่งั้นกูตีอีก” น้าทิดปั้นพูดเสียง
ดัง
 ไม่มีเสียงตอบ แม่ค่อยๆ นอนลงทำาเหมือนจะหลับ แต่หลัง
จากน้าทิดปั้นไปไม่นาน แม่ก็ทำาท่าแปลกๆ อีกด้วยการลุกขึ้นนั่งแล้ว
แลบลิ้นปลิ้นตา เมื่อน้าทิดปั้นกลับมา แม่ก็ลงนอนทำาท่าเหมือนหลับ 
เมื่อน้าทิดปั้นกลับไปแม่ก็ทำาอีก แม่ทำาอย่างนี้อยู่หลายครั้ง วันรุ่งขึ้น
น้าทิดปั้นบอกว่าจะไล่ผีออกจากแม่ แล้วก็เสกคาถาลงในด้ายสำาลีสี
ขาวเล็กๆ หลังจากนั้นก็ลากด้ายไปตามตัวของแม่จากหัวถึงเท้า เมื่อ
เสร็จแล้วก็ผูกด้ายไว้ที่คอ ข้อมือและข้อเท้า ก่อนออกจากบ้าน น้าทิด
ปั้นบอกให้พ่อไปเอาทรายมาหนึ่งชาม เสกคาถาลงทรายแล้วบอกให้
พ่อเอาไปสาดออกให้รอบบ้านพร้อมกับพูดว่าเพื่อป้องกันผีที่ถูกไล่ไป
ไม่ให้กลับมาอีก
 แม่นอนหลับจนมืดจึงลุกขึ้นมาทำาท่าแปลกๆ อย่างเดิมอีก
 “มันคงแอบเก่ง” น้าทิดปั้นพูดในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ถูกไป
ตามตัวให้มาอีก “คราวนี้ต้องเผามัน”
 “มันแอบอยู่นี่เอง มาดูซี่” น้าทิดปั้นพูดหลังจากที่ได้ตรวจดู
ตามหลังหูและรักแร้ของแม่ 
 ผมอยากดูแต่ไม่กล้าเข้าไป พี่ชายคนที่ชื่อ แสวง เข้าไปดู
และนั่งอยู่ใกล้ๆ แม่ต่อไป น้าทิดปั้นเริ่มพึมพำาคาถา และใช้ด้ายฝ้าย
ลากไปตามตัวของแม่อีก โดยเฉพาะส่วนที่ว่ามีผีแอบอยู่ แล้วลากไป
ที่แขน จากนั้นก็เอาปูนแดงที่แม่ใช้กินกับหมากวงตรงแขนของแม่ใน
ขณะที่ปากก็พึมพำาคาถาไปด้วย น้าทิดปั้นบอกพ่อให้ไปเอาใบขี้เหล็ก
ที่มีอยู่รอบบ้านมาสักสองสามกำามือ แล้วน้าทิดปั้นก็เอาผ้าชิ้นหนึ่งห่อ
ใบขี้เหล็กและผูกรอบแขนของแม่ตรงที่วงไว้ด้วยปูน จากนั้นน้าทิด
ปั้นก็ยกแขนของแม่ขึ้นและเป่าคาถาลงบนห่อใบขี้เหล็กนั้น อันเป็นวิธี
การ ‘เผา’ ผีที่แอบอยู่ในตัวแม่ ในขณะที่แม่ร้องครางอย่างเจ็บปวด
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 “มันมากันเป็นร้อย” น้าทิดปั้นว่าหลังจากเสร็จแล้ว
 “มันมาจากไหน” พี่แสวงถาม
 “ทุกแห่ง ผีมันก็คล้ายอีแร้ง มันจะมารุมกินคนที่อ่อนแอที่มี
เพื่อนของมันเข้าได้ แกเห็นไหมว่าแม่แกกินข้าวได้ แต่ว่าผอมลงทุก
วัน”
 พี่แสวงผงกหัว
 “ทั้งนี้เพราะผีแย่งกินหมด” น้าทิดปั้นพูดต่อ “ถ้าปล่อยต่อ
ไป อีกไม่นานแม่แกก็จะตาย แต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วและอีกไม่นานคง
แข็งแรงดี”
 ผมไม่ได้สังเกตสิ่งที่น้าทิดปั้นพูดมาก่อนเลยจนถึงวันนั้น ใน
เรื่องที่แม่กินข้าวได้แต่ทว่าผอมลงทุกวัน เมื่อน้าทิดปั้นไปแล้วผมถาม
พี่แสวงว่าเห็นอะไรที่ตัวแม่เมื่อน้าทิดปั้นเรียกให้ไปดู
 “ปุ่มนูนขนาดเท่าปลายนิ้วมือ” พี่แสวงตอบ แล้วพูดต่อไปว่า 
“ตอนน้าทิดปั้นไล่ผี ปุ่มนูนนั้นจะเลื่อนไปที่แขนของแม่อย่างเห็นได้
ชัดทีเดียว”
 แม่เริ่มมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆ แต่แปลกที่ตรงสันหลังของแม่ไม่มี
รอยที่น้าทิดปั้นตีด้วยหวายเลย เมื่อผมถามพี่แสวงจึงได้รับคำาตอบว่า 
ที่ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะน้าทิดปั้นได้เอาน้ำามนต์ที่เสกไว้ลูบที่รอยตีแต่
วันก่อนแล้วซึ่งผมไม่ได้สังเกต
 ผมถามตัวเองอยู่เสมอว่า แม่เป็นอะไรแน่ ทำาไมผีเข้าแต่
แม่ ไม่เคยเข้าคนอื่น หลายปีต่อมาเมื่อผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับความ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายของเพศหญิง ก็ยิ่งมีความฉงนเพิ่มขึ้น ที่
แม่เป็นอย่างนั้น ตอนนั้น เพราะแม่อายุใกล้ 50 หรือเปล่าหนอ? แต่
ก็คงไม่ใช่เพราะตามคำาบอกเล่าของพี่ๆ แม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อน 
และก็เคยเป็นอีกหลังจากที่ผมได้ออกจากบ้านไปแล้ว คงหาคำาตอบที่
แน่นอนไม่ได้จึงขอไปคุยเรื่องอื่นนะ
 พ่อแก่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2502 หลังแม่แก่หนึ่งปี ผมจำาได้ว่า
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ชาวบ้านพูดเรื่องพ่อแก่กันมาก โดยเฉพาะการมีอายุยืนและการที่แก
ยังมีฟันเต็มปาก สมัยนั้นผมกำาลังเรียนชั้นมัธยม ไม่ค่อยเข้าใจหรอก
ว่าที่ชาวบ้านพูดกันนั้นหมายความว่าอะไร จนได้มาทำางานทางด้าน
พัฒนาเศรษฐกิจจึงค่อยซาบซึ้ง ในสมัยที่พ่อแก่เกิด ผมเข้าใจว่าคน
ไทยมีอายุขัยตามคาด (life expectancy) ไม่เกิน 45 ปี พ่อแก่ตาย
เมื่ออายุ 84 ปี แม้แต่ลูกเขยของแกก็ตายไปแล้วถึงสองคน จึงนับได้
ว่ามีอายุยืนมากทีเดียว ในสมัยนั้นไม่มีหมอฟัน ไม่มีการรักษาฟันตาม
หลักทันตนามัยเหมือนสมัยนี้ คนแก่ที่ผมเห็นตามหมู่บ้านไม่มีฟันกัน
แล้ว แม่เคยพูดเสมอว่าฟันจะทนหรือไม่ขึ้นอยู่กับลักษณะของฟัน แม่
ว่าฟันที่ทนนั้นซี่เล็ก ขึ้นตรง สม่ำาเสมอกัน และชิดกันอย่างของพ่อแก่
และของแม่เอง ชาวบ้านพูดกันด้วยว่า การที่พ่อแก่มีฟันทนทำาให้แก
มีอายุยืนเพราะกินอาหารได้ทุกอย่างแม้แต่กระดูกหมู บางคนก็ว่ามี
ฟันอย่างเดียวไม่พอ ต้องเคี้ยวอาหารช้าๆ ให้ละเอียดก่อนกลืนอย่าง
ที่พ่อแก่ทำา ผมว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดทีเดียว ชาวบ้านอาจจะรู้
อะไรๆ ที่เราคิดไม่ถึงก็ได้
 ลูกๆ เก็บศพของพ่อแก่ไว้ที่วัดพิกุลแก้ว ไม่เหมือนศพ
ของแม่แก่ซึ่งเผาสดหลังจากสวดอยู่สามวัน ทั้งนี้เป็นไปตามความ
นิยมในหมู่บ้านในยุคนั้น ศพของคนมีเงินและของคนที่เป็นที่เคารพ
นับถือของชาวบ้านจะถูกเก็บไว้ข้ามปีเพื่อให้ลูกหลานและญาติมิตร
ได้ทำาบุญใหญ่ให้อีกครั้งหนึ่งเมื่อตอนเผา ตามที่ผมทราบพ่อแก่ไม่ใช่
คนรวยแต่เป็นคนที่ชาวบ้านเคารพนับถือ
 อยู่มาอีกปีหนึ่งจึงมีการเผาศพพ่อแก่ ผมจำาได้ดีว่าพิธีทำาศพ
พ่อแก่ใช้เวลาถึงสองวันกว่า คงสิ้นค่าใช้จ่ายมากทีเดียว ในวันแรก
มีการจัดแท่นที่วางศพและดอกไม้มากมายตรงส่วนหนึ่งบนหอฉัน
ของวัดพิกุลแก้ว ตรงลานวัดก็มีการตั้งเมรุสี่เหลี่ยมซึ่งมีหลังคาสูงและ
โครงสร้างสวยงามมาก ตกแต่งด้วยดอกไม้และหลอดไฟหลากสีจาก
เครื่องปั่นไฟ ที่กลางเมรุมีแท่นสำาหรับเผาศพล้อมด้วยหยวกกล้วย
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ที่แกะลวดลายไว้อย่างวิจิตรทีเดียว ที่ลานวัดอีกด้านหนึ่งก็มีการตั้ง
ดอกไม้ไฟ ตกบ่าย หลังจากจุดพลุดอกหนึ่งก็เปิดกุฏิที่เก็บศพ เก็บ
กระดูกใส่โลงเล็กๆ แล้วนำาไปวางบนแท่นที่ทำาไว้บนหอฉัน ตกเย็นก็
เริ่มประโคมด้วยวงปี่พาทย์ชุดใหญ่ นิมนต์พระที่วัดพิกุลแก้วและพระ
จากวัดอื่นๆ มาสวด ญาติมิตรมาฟังพระสวดกันเป็นจำานวนมาก มี
การเลี้ยงอาหารมื้อเย็นแก่แขกที่มาฟังพระสวด ตอนกลางคืนมีลิเก
แสดงที่โรงลิเกของวัด วันรุ่งขึ้นมีการถวายอาหารเช้าและเพลแก่พระ
สงฆ์ที่วัด หลังจากนั้นมีเทศน์หนึ่งกัณฑ์ พระสงฆ์ 85 รูปสวดมาติกา 
ตอนบ่ายเคลื่อนศพ พี่แสวงซึ่งขณะนั้นบวชเป็นพระอยู่ที่วัดพิกุลแก้ว
เป็นผู้จูงศพ หลังจากแห่ศพรอบเมรุทวนเข็มนาฬิกาสามรอบแล้วก็
นำาศพขึ้นตั้งบนแท่นที่กลางเมรุ เมื่อญาติผู้ใหญ่ทอดผ้าและพระชัก
ผ้าแล้วผู้มาร่วมงานเข้าวางดอกไม้จันทน์ที่ศพ กลางคืนมีลิเกอีก ลิเก
หยุดแสดงตอนจุดไฟเผาศพและจุดดอกไม้ไฟ เช้าวันรุ่งขึ้นมีการเก็บ
กระดูกและถวายอาหารเช้าแก่พระที่วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้พ่อแก่อีก
ครั้งหนึ่งก็เสร็จงาน กระดูกของพ่อแก่นั้นต่อมานำาไปบรรจุไว้ที่กำาแพง
โบสถ์ของวัดพิกุลแก้ว 
 พ่อแก่ทิ้งสมบัติไว้ให้ลูกทั้งห้าคน ป้าหนูและแม่ได้ที่นาร่วม
กันหนึ่งแปลงมีเนื้อที่ประมาณ 23 ไร่ ป้าจีนกับน้าเทียนได้ร่วมกันหนึ่ง
แปลง น้าเยี่ยมได้แปลงหนึ่งคนเดียว ทุกคนมีส่วนในที่บ้าน พ่อแก่มี
ส่วนถากถางที่นาทั้งสามแปลงนั้นซึ่งส่วนหนึ่งมีการจับจองเอาจาก
ป่าเพราะในปี 2450 ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 8 ล้านคน ซึ่ง
นับว่าน้อยทีเดียวเมื่อเทียบกับจำานวนกว่า 61 ล้านคนในปัจจุบัน การ
จับจองที่ดินทำาได้ง่าย แต่พ่อแก่ไม่ได้จับจองไว้เกินกว่าที่ใช้ทำานาใน
ครอบครัว พ่อแก่ได้รับโฉนดที่ดินเมื่อ พ.ศ. 2454 หลังจากรัฐบาลออก
กฎหมายโฉนดที่ดินได้สิบปี 
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 ก�รต�ยของพ่อแก่ดูจะกระทบพี่หวาดมากที่สุด ทั้งๆ ที่เป็น
คนชอบตลกโปกฮาและชอบเย้าแหย่พ่อแก่เรื่องความล้าสมัยของแก 
ผมมาสังเกตทีหลังว่าส่วนลึกนั้นพี่หวาดเป็นคนจริงจัง มีความคิดลึก
ซึ้ง แต่ไม่ค่อยแสดงให้คนอื่นเห็น พี่หวาดรักและเคารพพ่อแก่มากกว่า
รักและเคารพทุกคนแม้แต่แม่เอง พี่หวาดหายจากบ้านไปหลังจากงาน
ศพพ่อแก่ ไม่ได้บอกใครว่าไปไหน อีกหลายเดือนต่อมาเราจึงรู้ว่าพี่
หวาดไปเป็นตำารวจที่จังหวัดอ่างทอง พอรู้ข่าวนั้น แม่แสดงความไม่
พอใจอย่างมากพูดออกมาดังๆ ว่า “เป็นหมอไม่ชอบ มันดิ้นรนไปเป็น
หมา เถอะเดี๋ยวมันก็รู้” ผมไม่ระแคะระคายมาก่อนเลยว่าแม่เกลียด
ตำารวจ ผมเคยคิดว่าเครื่องแบบตำารวจนั้นโก้จะตายไป แม่คงมีลาง
สังหรณ์ในใจ เพราะอยู่มาอีกไม่นานพี่หวาดก็ถูกจับในฐานะผู้สมรู้ร่วม
คิดเมื่อขโมยเปิดตู้นิรภัยในคลังจังหวัดเพื่อลักของในตอนที่พี่หวาดอยู่
เวร ศาลตัดสินจำาคุกพี่หวาดหกปี ข่าวนั้นทำาให้แม่เป็นลมไปทีเดียว 
ทั้งแม่และพ่อไปเยี่ยมพี่หวาดทุกครั้งที่การเงินและโอกาสอำานวย แม่
ค่อยคลายอาทรลงเมื่อมีคนที่อ่างทองบอกแม่ว่าพี่หวาดเป็นแพะรับ
บาปให้นาย และเพราะเหตุนั้นพี่หวาดจึงได้รับความสะดวกสบาย
มากกว่านักโทษอื่นๆ 
 สี่ปีต่อมาพี่หวาดก็ออกจากคุกกลับมาบ้านนา ทุกอย่าง
เปลี่ยนไป เจ๊เขียแต่งงานไปนานแล้ว บ้านที่พ่อแก่และแม่แก่อยู่นั้น
ก็ถูกรื้อถอนไปเพราะส่วนหนึ่งเป็นเรือนหอของน้าเยี่ยม แต่พี่หวาด
ก็ไม่ได้มาอยู่กับแม่ ทำาตัวเป็นนกขมิ้นไปนอนตามบ้านญาติๆ บ้าน
โน้นคืนบ้านนี้สองคืนโดยเฉพาะที่บ้านป้าจีนและป้าหนู พี่หวาดชอบ
ตลกโปกฮาและคุยสนุกเหมือนเดิม มีเปลี่ยนไปอย่างเดียวคือเริ่มดื่ม
เหล้า พี่หวาดยังทำาตัวเป็นหมอเป็นครั้งคราว แต่อาชีพหลักของแก
คือแจกไพ่ในวงการพนันเถื่อนและขายหวยใต้ดินให้เจ้ามือในบ้านนา 
เมื่อมีคนถามว่าไม่กลัวถูกจับและเข้าคุกอีกหรือ พี่หวาดก็จะตอบ
แกมหัวเราะว่า “ใครจะมาจับ เจ้ามือเขาเลี้ยงตำารวจและข้าราชการดี 
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ตำารวจและผู้ใหญ่บางคนมีเอี่ยวเสียด้วยซ้ำาไป”
 ผมขอแทรกเรื่องหวยใต้ดินสักนิดหนึ่งเพราะคนไทยชอบเล่น
กันมาก หวยใต้ดินหรือที่เรียกกันว่าสลากกินรวบในสมัยนั้น ใช้เลข
ท้ายของสลากกินแบ่งของรัฐบาลซึ่งออกทุกๆ สิบวัน นักเลงและนัก
ธุรกิจท้องถิ่นทำาหน้าที่เป็นเจ้ามือ ในขณะที่ผมเรียนอยู่ชั้นมัธยม เป็น
ที่รู้กันว่าพ่อของเพื่อนร่วมชั้นของผมสองคนและลูกเขยของป้าหนูคน
หนึ่งเป็นเจ้ามือในบ้านนา งวดไหนที่ไม่มีการแทงตัวเลขตัวหนึ่งตัว
ใดมากๆ เจ้ามือก็รับไว้เองหมด ถ้ามีการแทงตัวใดมากซึ่งมักเกิดขึ้น
เมื่อชาวบ้านไปได้ตัวเลขมาจากเกจิอาจารย์ที่มีชื่อ เจ้ามือก็ไป ‘ซื้อ
ประกัน’ ด้วยการไปแทงเลขตัวนั้นกับเจ้ามือตั๋งๆ ในเมืองใหญ่ๆ แต่
บางทีเก็งผิดไม่ไปซื้อต่อซึ่งเกิดกับลูกเขยป้าหนูครั้งหนึ่ง เมื่อไม่มีเงิน
จ่ายก็หนีออกจากบ้านนาไป 
 มีคนติดหวยชนิดนี้กันงอมแงมทีเดียว ในวันที่หวยออกจะ
เห็นคนพวกนี้จับกลุ่มคุยกันซุบซิบไต่ถามกันว่าแกฝันว่าอะไรบ้าง แก
ไปได้เลขที่ไหนมาบ้าง งวดนี้พระชื่อดังองค์นั้นให้เลขอะไร ฯลฯ บางที
ก็เอาแม้แต่กลุ่มแมลงวันบนโต๊ะกาแฟเป็นเลขหวย คุณคงงงที่ผมบอก
ว่าพระในเมืองไทยให้หวยด้วยเพราะคุณคงไม่เคยอ่านพบในหนังสือ
ธรรมที่คุณชอบอ่านเป็นแน่ และพระไทยที่อเมริกาก็ไม่ให้หวย (แต่
บางรูปชอบดูหมอ) พระบางรูปที่เมืองไทยทำาอย่างนั้นจริงๆ ชาวบ้าน
ที่เคร่งทางศาสนามักเรียกพระพวกนี้ว่า “ไอ้เถน” หรือพระนอกคอก 
หรือบางทีก็หยาบกว่านั้น แต่พระพวกนี้ก็มีคนขึ้นมาก ในขณะที่ผม
เขียนจดหมายนี้ก็ประจวบกับมีข่าวว่าพระในวัดที่ชาวบ้านเรียกว่าวัด
ตาอินที่อำาเภอบ้านนานี้เองให้หวย ลือกันว่าคนที่ได้เลขไปถูกหวยกัน
ถึงเก้าครั้งติดกันจนถึงกับหนังสือพิมพ์บางฉบับประโคมข่าว มีภาพ
พระรูปนั้นที่หน้าแรก แม้แต่เจ้าของร้านขายของชำาที่รับธุรกิจจากลุง
แฉ่งก็บอกผมว่า เคยแทงหวยตามที่พระองค์นั้นให้แล้วถูกได้เงินใช้
หลายหมื่นบาท และบอกผมว่ามีคนไปที่วัดนั้นแน่นขนัดทุกวัน บาง
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คนมาจากจังหวัดไกลๆ ทีเดียว
 ขอกลับไปเรื่องพี่หวาดอีกที ตอนเช้าของวันหวยออก พี่หวาด
จะขี่จักรยานไปมาตามตลาดบ้านนา เข้าร้านนี้ ออกบ้านโน้นซึ่งเป็น
ขาประจำา แม้แต่ในบ้านพักของตำารวจบ้านนาพี่หวาดก็เข้าไป เมื่อมี
คนถามว่าไม่กลัวตำารวจหรือที่ทำาเช่นนั้น พี่หวาดก็ตอบแกมหัวเราะ
อีกเช่นเคยว่า “จับอะไรกัน เมียตำารวจซิชอบเล่นมากกว่าเพื่อน”
 เมื่อเวลาผ่านไป การแพทย์และยาแผนใหม่มีแพร่หลายขึ้น
ในบ้านนา พี่หวาดก็เลิกเป็นหมอ ใช้ชีวิตเหมือนนกขมิ้นอย่างเดิม ยัง
ตลกโปกฮาไปตามเรื่องของแก แต่ผมสังเกตว่าแกค่อยๆ เปลี่ยนไป 
เสื้อผ้าไม่สะอาดหมดจดเหมือนเคย ดื่มเหล้ามากขึ้น อ้วนขึ้น สุขภาพ
เลวลงและในที่สุดก็เป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวาน เมื่ออาชีพขาย
หวยใต้ดินและแจกไพ่ในบ่อนเถื่อนไม่ทำารายได้พอก็เริ่มขอจากญาติพี่
น้อง ครั้งหลังๆ ที่ผมกลับไปเยี่ยมบ้านพี่หวาดจะมาหา เมื่ออยู่กันสอง
คนจะพูดเบาๆ ว่า “พี่ไม่มีเสื้อผ้าพอใส่ พี่ไปสั่งตัดไว้ชุดหนึ่ง ยังไม่มี
เงินไปเอา มีให้พี่ก่อนไหม” ผมก็ยื่นเงินให้ตามค่าเสื้อผ้าที่พี่หวาด
บอกทั้งๆ ที่รู้อยู่แก่ใจว่าพี่ขอเงินไปกินเหล้า
 หลายปีต่อมาพี่ชายของผมที่ชื่อสวัสดิ์เล่าว่าพี่หวาดได้มาค้าง
ที่บ้านเขาบ่อยขึ้น และในที่สุดก็มาพักฟื้นที่นั่นหลังจากเส้นเลือดใน
สมองแตกในปี พ.ศ. 2525 ตอนนั้นแม่อายุมากขึ้นและอ่อนแอมากจึง
ไม่มีใครบอกแม่เรื่องรายละเอียดการเจ็บป่วยของพี่หวาดและไม่ให้พี่
หวาดมาอยู่กับแม่ ในขณะพักฟื้นพี่หวาดได้รับการรักษาจากพระองค์
หนึ่ง พี่หวาดซาบซึ้งในความสามารถของพระองค์นั้น เมื่อหายแล้วจึง
ไปบวชและเรียนวิชากับท่าน พี่หวาดเรียนอยู่ไม่นานก็เริ่มออกเก็บยา
รักษาคนป่วยได้ (พ่อแก่คงนึกขำาถ้าเห็นพี่หวาดทำาอย่างนั้น) พี่หวาด
ทำาอยู่ไม่นาน เส้นเลือดในสมองก็แตกอีกและเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2528 
พี่น้องเผาศพให้ที่วัดสะพานซึ่งเป็นที่พักสุดท้ายของพี่หวาด เรื่องชีวิต
ของพี่หวาดอีกไม่นานก็คงถูกลืมเหมือนพี่ผล พี่หวาดไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ 
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ไม่เคยแต่งงาน ไม่มีทายาท และไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรทั้งสิ้น
 
 ท�งด้�นน้าทิดปั้นนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากการที่บ้านนา
มีหมอและยาแผนใหม่มากขึ้นรวมทั้งมีโรงพยาบาล เพราะยังรักษา
คนไข้ได้ด้วยยาโบราณและไสยศาสตร์รวมทั้งการตั้งศาลพระภูมิและ
การสะเดาะเคราะห์ น้าทิดปั้นและน้าเยี่ยมมีลูกคนเดียวชื่อ ช�ติ การ
มีลูกคนเดียวในสมัยนั้นค่อนข้างแปลกเพราะนอกจากจะเป็นยุคก่อน
การคุมกำาเนิดแล้ว ยังเป็นระยะที่รัฐบาลส่งเสริมให้คนไทยมีลูกมากๆ 
อีกด้วย ทั้งนี้เพราะกลัวคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยซึ่งรัฐบาลคิดว่าชอบมี
ลูกมากกลืนคนไทย ความคิดนี้คงมาจากการหวาดระแวงประเทศจีน
ซึ่งเปลี่ยนการปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์เมื่อปี พ.ศ. 2492 ผมไป
เยี่ยมน้าเยี่ยมก่อนเขียนจดหมายนี้ น้าทิดปั้นได้ตายไปสามปีแล้ว น้า
เยี่ยมอายุ 85 ปี สุขภาพไม่แข็งแรง คงนั่งอยู่แต่บ้านเพราะไปไหนไม่
ไหว พูดก็แทบไม่ได้ยิน เราพูดกันหลายเรื่องหลังจากที่ไม่ได้พบกัน
หลายปี มีเรื่องหนึ่งที่ทำาให้ผมต้องคิดมากกว่าเรื่องอื่น
 “ทิดชาติมัวยุ่งอยู่กับลูกชายสี่คนและการทำานา” น้าเยี่ยมพูด
เสียงแผ่ว น้ำาตาปริ่มตา “มันไม่มีเวลาและความสนใจเรียนอะไรจาก
พ่อมันเลย”
 “น้าทิดปั้นมีลูกศิษย์หรือเปล่า” ผมถาม
 “มีสี่คน รวมทั้งไอ้ทูรย์หลานเอ็งด้วย แต่เขาก็เรียนกันไปนิด
หน่อย ไม่ทั้งหมด น้าว่าทั้งความรู้ทางยาแผนโบราณและไสยศาสตร์
ของพ่อแก่สูญไปหมดแล้ว”
 “น้ารู้ไหมว่า หมอเขมร ครูของพ่อแก่ มีลูกศิษย์อื่นๆ อีกหรือ
เปล่า”
 “ถ้ามีก็คงไม่อยู่แถวนี้ เพราะทั้งพ่อแก่และน้าทิดเอ็งไม่เคย
พูดถึง”
 ผมลาน้าเยี่ยมมาด้วยความหดหู่ใจเพราะสงสารน้าที่มีท่าทาง
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เหงาหงอยเซื่องซึม พร้อมกับคิดอีกว่าน้าทิดปั้นคงเป็นคนสุดท้าย
ในหมู่ญาติของผมที่มีความรู้ทางยาแผนโบราณและไสยศาสตร์ จริง
อยู่เท่าที่เรารู้ วิชาไสยศาสตร์ไม่มีรากฐานทางวิทยาศาสตร์ แต่เรา
ก็ไม่รู้ไปเสียทุกอย่าง สักวันหนึ่งเมื่อเรามีความรู้เพิ่มขึ้น เราอาจพบ
รากฐานของมันก็ได้ แม้วิชาการฝังเข็มและการรักษาคนป่วยด้วยการ
โบกมือ (wave-of-hand therapy) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันที่อเมริกา ก็
มิได้มีรากฐานทางวิทยาศาสตร์แน่นอน สำาหรับยาแผนโบราณซึ่งมา
จากสมุนไพรนั้นมีรากฐานมั่นคงแน่ (คุณคงจำาภาพยนตร์เรื่อง หมอ
โบราณ หรือ Medicine Man ได้ เรื่องที่ ฌอน คอนเนอรี่ กับสาว
สวยไปทำาการวิจัยสมุนไพรกันที่ป่าดงดิบในอเมริกาใต้ไงล่ะ) น้าเยี่ยม
คงคิดไม่ผิดที่ว่าการตายของน้าทิดปั้นอาจเหมือนการตายของความรู้
เหล่านั้นด้วย ถ้าจะรื้อฟื้นขึ้นมาอีกก็คงต้องใช้เวลาและเงินเป็นจำานวน
มาก



แม่ของผมชื่อ น้อย ซึ่งเป็นชื่อที่ชาวบ้านใช้กันทั่วไป ผมไม่ได้ถามแม่
ว่าที่ได้ชื่ออย่างนั้นเป็นเพราะแม่ตัวเล็กเมื่อแรกเกิดหรือเปล่า แต่คง
ไม่ใช่เพราะเมื่อเป็นผู้ใหญ่แม่ตัวไม่เล็กนัก คือ สูงราว 160 ซม. ในสมัย
ก่อนชาวบ้านตั้งชื่อกันง่ายๆ พยางค์เดียวเพราะภาษาไทยเป็นภาษา
ที่ใช้คำาพยางค์เดียว ชื่อคนไทยยาวๆ ที่คุณเห็นทั้งในอเมริกาและที่
เมืองไทยนั้นเพิ่งมานิยมกันเมื่อไม่นานมานี้ จนบางทีก็ตั้งกันเสียจน
ฝรั่งอย่างคุณงง ไม่รู้จะเรียกกันว่าอย่างไร อย่าว่าแต่คุณเลย บางที
ผมก็งงเหมือนกัน แต่ในเมืองไทยมีการแก้ปัญหาชื่อยาวและเรียกยาก
เปลืองเสียงเปลืองกระดาษเขียนด้วยการมีชื่อเล่นสั้นๆ ชื่อแม่ของผม
ก็ใช้เป็นชื่อเล่นกันมากในยุคนี้ เราไม่ตั้งชื่อเด็กตามชื่อคนสำาคัญทาง
ศาสนาและตามชื่อญาติผู้ใหญ่อย่างที่ทำากันในวัฒนธรรมตะวันตก
 เท่าที่ผมทราบ แม่เติบโตตามประสาเด็กชาวบ้านในสมัยนั้น 
เล่นบ้าง ช่วยพ่อแม่ทำางานบ้านบ้าง เมื่อโตพอทำานาไหวก็ลงทำานากับ
พ่อแก่และแม่แก่อย่างลูกชาวนาทั่วไป แม่ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะตอน
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นั้นคือหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ยังไม่มีโรงเรียนในหมู่บ้าน เมื่อสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงออกพระราชบัญญัติเมื่อ พ.ศ. 2464 ให้
เด็กอายุระหว่าง 7 ถึง 14 ปีเข้าโรงเรียน แม่ก็อายุ 13 ปีแล้ว และก็เป็น
เวลาอีกหลายปีกว่าจะมีโรงเรียนชั้นประถมที่วัดพิกุลแก้ว
 เมื่ออายุได้ 20 ปี แม่ก็แต่งงาน
 ในสังคมยุคนั้นถือว่าแม่เป็นคนค่อนข้างอาภัพ เนื่องจากแม่มี
ลูก 6 คน เป็นผู้ชายทั้งหมด ถ้าแม่เกิดในวัฒนธรรมที่ยกย่องลูกชาย
อย่างที่อินเดีย หรือที่เมืองอาหรับ แม่คงได้รับการยกย่องล้นพ้น แต่ใน
สังคมชาวบ้านที่แม่มักต้องพึ่งพาอาศัยลูกสาวในยามแก่เฒ่า แม่ของ
ผมไม่มีลูกสาวไว้เป็นที่พึ่งในยามแก่เลย
 แม่มีลูกชายสองคนกับสามีคนแรกคือ พี่ผลกับพี่หวาด หลัง
จากสามีคนแรกตายแม่ก็กลับเข้าอยู่เรือนหอและทำานารวมกับพ่อแก่
และแม่แก่ แม่เป็นหม้ายอยู่ห้าปีกว่าก็แต่งงานกับพ่อซึ่งเป็นพ่อหม้าย
แต่งงานมาสองครั้งแล้ว ครั้งแรกมีลูกชายหนึ่งคน และครั้งที่สองมี
ลูกสาวหนึ่งคน
 พ่อและแม่เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ลำาพังสองคนด้วยการปลูก
กระท่อมหลังคามุงจากอยู่ในที่นาของญาติซึ่งอยู่ไม่ห่างจากที่นาของ
พ่อแก่นัก เป็นนาแปลงที่ต่อมาพ่อแก่ยกให้คนละครึ่งกับป้าหนู พ่อ
แก่และแม่แก่รับเลี้ยงพี่ผลและพี่หวาดให ้ ส่วนทางลูกชายของพ่อซึ่ง
ชื่อ สุพจน์ (ตุ่น) ได้อยู่กับแม่ของเขาหลังจากที่แม่เขาหย่าขาดจาก
พ่อ น้องสาวของพ่อชื่ออาเกิด รับเลี้ยงลูกสาวของพ่อ คือ พี่เหว่� ให้
เพราะแม่ของพี่เหว่าตายแต่ตอนที่คลอดพี่เหว่า
 แม่มีลูกชายกับพ่ออีกสี่คน เพื่อเป็นมงคล แม่ให้น้าเยี่ยมซึ่ง
มีฐานะดีที่สุดในบรรดาพี่น้องของแม่ตั้งชื่อลูกชายทั้งสี่คนให้ น้าเยี่ยม
ตั้งชื่อเราว่า แสวง สวัสดิ์ ไสว และ สวง แม่ไม่เคยแท้งลูกหรือมีลูก
ตายแต่อ่อน แม่เลี้ยงลูกทั้งสี่ในกระท่อมนั้นให้เติบโตได้ดีทุกคนโดยไม่
ต้องใช้การรักษาพยาบาลแผนปัจจุบัน
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 ผมจำาชีวิตเมื่อเป็นเด็กในกระท่อมไม่ได้มากนักยกเว้น
เหตุการณ์หนึ่งซึ่งฝังแน่นอยู่ในใจเหมือนดังกับสลักไว้ในหินทีเดียวคือ 
วันหนึ่งผมกำาลังเล่นอยู่ที่ลานบ้าน เจ้าเสือ หมาของญาติ ย่องมากัดที่
ปั้นก้นผม พ่อเอาเกลือเสกคาถาใส่เข้าไปในแผลเพื่อให้เลือดหยุดไหล
และป้องกันแผลเน่า หมากัดก็เจ็บและทำาให้เสียขวัญพอดูอยู่แล้ว เมื่อ
มาโดนเกลือเข้าอีกผมก็เลยร้องไห้เสียดังลั่นบ้าน ร้องไปเรื่อยๆ จนแม่
เอามะม่วงสุกให้ลูกหนึ่งจึงหยุด ถึงแม้ว่าผมจะถูกหมากัดอีกเมื่อหลาย
ปีต่อมา ผมก็ไม่มีความประทับใจเหมือนเมื่อครั้งที่ถูกเจ้าเสือกัด ตั้งแต่
นั้นมาผมกับหมาไม่ค่อยถูกขี้หน้ากันนัก 
 เมื่อผมอายุสี่ขวบ พ่อรื้อกระท่อมออกจากที่ของญาติ พ่อมา
ปลูกกระต๊อบชั่วคราวอยู่ในที่นาของพ่อแก่ กระต๊อบหลังคามุงจากนั้น
ทำาด้วยไม้ไผ่ยกพื้นสูงเพียงเอว ฝาเป็นไม้ไผ่ขัดแตะ และพื้นทำาด้วย
ไม้ไผ่ผ่าซีกผูกห่างๆ กันกับคานไม้ไผ่ การมีพื้นไม้ไผ่อย่างนั้นก็ดีไป
อย่างหนึ่ง คือ อากาศถ่ายเทได้สะดวกทำาให้เย็น จะว่าเรามีเครื่องปรับ
อากาศตามธรรมชาติก็คงไม่ผิดนัก
 ในฤดูแล้งต่อมา พ่อก็รื้อเรือนหอของแม่เอามาปลูกในที่นาที่
ทำาอยู่ ถึงตอนนี้พ่อแก่ได้บอกแล้วว่าจะยกนาแปลงนี้ให้เมื่อถึงเวลา ที่
อยู่ใหม่ของเรากว้างขึ้นเพราะนอกจากเรือนหอแล้ว พ่อก็เอาไม้ที่เคย
เป็นกระท่อมซึ่งรื้อมาจากที่ของญาติปลูกเป็นเรือนเล็กหลังคามุงจากคู่
กันไว้ โดยมีระเบียงคั่นกลาง มีครัวและนอกชานอยู่ด้านหนึ่ง ฝาส่วน
หนึ่งทำาด้วยไม้จากเรือนหอ อีกส่วนหนึ่งทำาด้วยปรือที่ไปตัดมาจาก
ทุ่ง ไม่มีการแบ่งห้องบนบ้าน คงปล่อยไว้โล่งๆ เช่นนั้น มีบันไดเจ็ด
ขั้นถูกตามประเพณีคือ จำานวนขั้นบันไดต้องเป็นเลขคี่ ชั้นล่างปล่อย
เป็นใต้ถุนโล่งไว้ ส่วนหนึ่งเป็นที่ผูกควายสองตัวของเรา อีกส่วนหนึ่ง
มีเครื่องสีข้าว มุมหนึ่งเป็นที่เก็บของ ทางด้านหนึ่งของเรือนหอพ่อทำา
เพิงและแคร่เล็กๆ ไว้สองตัวซึ่งใช้เป็นที่ทำางาน นั่งเล่น และรับแขก
 ชั้นบนปูด้วยแผ่นกระดานหน้ากว้าง พ่อ แม่ และสวง นอนบน
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ฟูกซึ่งมีมุ้งกาง ส่วนพี่ชายอีกสองคนและผมมีเสื่อที่ทำาด้วยต้นกกและ
ผ้าห่มคนละผืน หมอนคนละใบ อยากนอนตรงไหนก็ปูเสื่อลงตรงนั้น 
เรากางมุ้งเฉพาะตอนฤดูฝนเพราะฤดูแล้งไม่มียุง เนื่องจากไม่มีแหล่ง
น้ำาเป็นที่ให้ยุงวางไข่
 การนอนบนเสื่อและมีผ้าห่มผืนบางๆ สร้างปัญหาในปีที่หนาว
มากๆ ตอนฤดูเกี่ยวข้าว ปีไหนทนความหนาวไม่ไหว เราสามคนก็ลง
ไปทำาซุ้มฟางนอนตามข้างรั้ว การนอนกับดินซึ่งปูด้วยฟางและเสื่อ
ทำาให้อุ่นสบาย แต่ก็ต้องระวังสัตว์เลื้อยคลาน เช่น งูและตะขาบ ที่ชอบ
หลบความหนาวเข้าไปนอนเป็นเพื่อน เราต้องดูให้ถ้วนถี่ก่อนเข้านอน
 หลังจากปลูกบ้าน ทางราชการมาฉีดดีดีทีเพื่อฆ่ายุงตาม
โครงการการปราบมาลาเรียให้ และฉีดอยู่หลายปีติดกัน ยามีผลมาก
เมื่อฉีดครั้งแรก ยุงแทบไม่มี แม้แต่แมลงสาบก็ตาย แต่ปีต่อๆ มาไม่
ได้ผลเลย หลังจากพี่หวาดเริ่มมีความรู้ทางหมอ เราก็ถามแกว่าที่เป็น
เช่นนั้นเพราะยุงและแมลงสาบเริ่มมีความต้านทานต่อยาใช่ไหม พี่
หวาดก็ตอบแกมหัวเราะว่า “ไม่ใช่ ที่เป็นอย่างนั้นเพราะเป็นที่รู้กันว่า
เจ้าหน้าที่ของทางราชการได้ลักเอาดีดีทีส่วนหนึ่งไปขายในตลาดมืด 
แล้วเอาแป้งผสมกับดีดีทีส่วนที่เหลือมาฉีดให้เรา” ผมเริ่มเรียนรู้บท
เรียนสำาคัญบทหนึ่งของชีวิตในโลกกว้างตั้งแต่วันนั้น

 เมื่อมีบ้านเรียบร้อยแล้วไม่นานก็มีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝัน
เกิดขึ้น คือ บ่ายวันหนึ่งพี่เหว่าเดินเข้ามาที่ลานบ้านพร้อมด้วยห่อผ้า 
และพูดกับพ่อว่า “พ่อ ข้าจะมาอยู่กับแกและแม่” ผมเห็นทั้งพ่อและ
แม่ยิ้มรับพี่เหว่าด้วยความเต็มใจ แต่ยังพูดกันไม่ได้กี่คำา อาเกิดก็เดิน
เข้ามาพร้อมกับพูดด้วยเสียงดังลั่นว่า “มึงทำาได้ มึงทำาได้”
 อาเกิดเป็นผู้หญิงหัวล้าน ไม่มีผมแม้แต่เส้นเดียวและไม่มีผม
ปลอมใส่เหมือนสมัยนี้ วันนั้นแกนุ่งโจงกระเบนและมีผ้าขาวม้าผูกที่
ส่วนบนของร่างกาย แต่ก็เห็นได้ว่าแกแดงไปทั้งตัวด้วยความโมโห
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 “กูเลี้ยงมึงมาตั้งแต่เล็ก” อาเกิดว่าต่อ “หมดข้าวหมดน้ำาไปก็
หลาย ปล่อยให้พ่อมึงสบาย ได้มีเมียใหม่ นี่มึงโตพอใช้งานได้ มึงจะ
มาอยู่กับพ่อมึง มึงเนรคุณ”
 พี่เหว่ายืนร้องไห้กระซิกๆ อยู่ข้างเสาเรือน แม่ไม่ได้พูดอะไร 
พี่ชายและผมจ้องดูอาเกิดอย่างขบขัน ในขณะที่พ่อพยายามพูดกับอา
เกิดอย่างเรียบๆ ว่ามันเป็นเรื่องของเด็ก พ่อเองก็ไม่ได้ชักชวนให้พี่
เหว่าหนีอาเกิดมาอยู่กับเรา เมื่อได้ฟังพ่อพูดอย่างนั้นอาเกิดก็เลยด่า
ใหญ่ ด่าทั้งพ่อและพี่เหว่า พวกเราก็นั่งกันเฉย ฟังอาเกิดด่าจนใกล้ค่ำา 
ก่อนออกจากบ้านไป อาเกิดก็บอกพ่อว่า “เอาละ แกเอาลูกแกไว้ แต่
แกกับข้าไม่ต้องเผาผีกัน” ซึ่งหมายความว่าอาเกิดตัดความเป็นพี่เป็น
น้องกับพ่อตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
 ไม่นานหลังจากนั้น พ่อก็เอาปรือกั้นมุมหนึ่งบนบ้านทำาเป็น
ห้องส่วนตัวให้พี่เหว่าซึ่งมีอายุย่างเข้า 15 ปี
 พ่ีเหว่านำาความสุขมาให้แม่เป็นท่ีสุด แม่ได้ลูกสาวท่ีอยากได้
มานาน พ่ีเหว่าเร่ิมช่วยแม่ทำางานทุกอย่างท้ังในบ้านและนอกบ้าน พ่ี
เหว่าตัวเล็กกว่าอายุแต่ก็แข็งแรงเกินขนาดของตัว ทำางานได้ทุกอย่าง
เพราะได้ทำางานหนักมาก่อนแล้วท่ีบ้านอาเกิดหลังจากเรียนจบช้ัน ป.4 
เมื่ออายุ 11 ปี นอกจากนั้นพี่เหว่ายังมีที่นาของตัวเองอีก 9 ไร่ซึ่งเป็น
สมบัติเก่าของแม่พี่เหว่า ที่นานี้มีความสำาคัญยิ่งเพราะลูกชายของแม่
ทั้งสี่คนที่อยู่ในบ้านกำาลังโตวันโตคืนและกินจุทุกคน โดยเฉพาะคนที่
สาม ทุกครั้งเมื่อมีใครมาเยี่ยม แม่จะนำาเอาเรื่องลูกสาวคนขยันออกมา
คุยโอ้อวดอย่างภาคภูมิใจ ในขณะที่พี่เหว่าก็ทำางานบ้านอยู่ห่างๆ ไป
เรื่อยๆ
 นอกจากพี่แสวงแล้ว น้องชายทุกคนเข้ากับพี่เหว่าได้ทันที 
ผมมีความรู้สึกว่าบรรยากาศในบ้านเราดีขึ้นมากหลังจากที่พี่เหว่ามา
อยู่ด้วย นอกจากนั้นพี่เหว่าได้แบ่งเบาภาระจากเราไปมาก เช่น การ
ไปหาบน้ำาจากบ่อที่อยู่ไกล การเก็บกวาดบ้าน ฯลฯ พี่แสวงไม่ค่อย
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พอใจนักก็คงเพราะว่าเขาหมดจากความเป็นลูกคนโตที่สุดในบ้าน 
ขาดความเป็นจ่าฝูง อีกอย่างหนึ่ง คือ พี่เหว่าได้แบ่งเวลาที่แม่เคยมีให้
ลูกชายไปเป็นอันมาก โดยเฉพาะตอนที่พี่เหว่าเข้ามาอยู่ใหม่ๆ

 ครอบครัวของเราซึ่งมีลูกห้าคนนั้นนับว่าไม่ใหญ่นัก เพื่อน
บ้านของเราส่วนใหญ่มีลูกกันสามถึงสิบเอ็ดคน พี่น้องของพ่อและ
แม่ก็มีลูกกันหนึ่งถึงเจ็ดคน เราเลี้ยงชีพด้วยการทำานาสองแปลงเป็น
จำานวนประมาณ 32 ไร่ พ่อแก่เก็บค่าเช่าปีละร้อยถังจากนาประมาณ 
23 ไร่ของแก ค่าเช่านี้ก็เหมือนบำานาญที่พ่อแก่เก็บจากลูกที่ทำานาของ
แก หลังจากพ่อแก่ตายแล้ว ป้าหนูก็เก็บค่าเช่าจากส่วนที่พ่อแก่ยกให้
เป็นมรดก ผลผลิตจากที่นาก็ขึ้นอยู่กับฝนฟ้าอากาศเพราะนาเราไม่มี
ชลประทาน ทำานาได้ปีละครั้ง ถ้าฝนดีและตกตามฤดูกาลก็ได้ข้าวมาก 
ถ้าฝนแล้งก็ได้น้อย ธรรมดาได้ข้าวปีหนึ่งประมาณเก้าร้อยถึงพันสอง
ร้อยถังหรือเก้าถึงสิบสองเกวียน หลังจากแบ่งไว้เป็นค่าเช่า เป็นเมล็ด
พันธุ์ เป็นอาหารเป็ดไก่ และเป็นเสบียงของครอบครัวแล้ว ก็เหลือขาย
ปีละประมาณหกถึงเก้าเกวียน เนื่องจากราคาข้าวแต่ละปีไม่เหมือน
กัน รายได้เป็นเงินจากการทำานาของเรามีประมาณปีละ 3,500 ถึง 
7,500 บาทซึ่งไม่พอกับความจำาเป็น เราต้องดิ้นรนหารายได้อย่างอื่น
มาช่วย และบางทีก็ต้องกู้ยืมจากชาวบ้าน
 รายได้เสริมของเรามาจากหลายด้าน เราเลี้ยงไก่ไว้ประมาณ 
20 ตัว แม่ไก่บ้าง พ่อไก่บ้าง ไก่กระทงบ้าง แม่ไก่พื้นเมืองไข่ไม่ดก 
อย่างมากก็ได้ไข่แม่ละหนึ่งโหล เราไม่ขายไข่ นานๆ จะเอามากินสัก
ฟองสองฟอง ที่เหลือก็ให้แม่ไก่ฟักเอาลูก ส่วนไก่กระทงนั้นเลี้ยงไว้
เพื่อขายในยามฉุกเฉิน หรือเมื่อมีแขกคนสำาคัญมาบ้าน ส่วนมากเรา
ปล่อยไก่หากินตามมีตามเกิดตามประสาของมัน กินข้าวที่หล่นตาม
ทุ่งนา ดอกหญ้า ตัวแมลงในหน้าแล้ง ในฤดูฝนเราก็ให้ข้าวเปลือก
มันพอกินกันตาย ที่เราไม่เลี้ยงไก่มากกว่านั้นเพราะมันจะหากินเอง
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ไม่พอกิน อีกอย่างหนึ่งถ้าเลี้ยงมากจะเกิดโรคระบาดที่เรียกกันว่า 
“ห่ากิน” หมดเล้าได้ง่ายๆ ชาวบ้านประสบปัญหานี้อยู่เสมอเพราะใน
ยุคนั้นการป้องกันยังไม่มี รัฐบาลก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไร
 แม่ไม่ค่อยได้สนใจกับไก่นัก ปล่อยให้เป็นภาระของลูกชาย 
แม่ชอบเลี้ยงเป็ดมากกว่า แม่จะมีเป็ดประมาณสิบตัวและต่อมาก็เลี้ยง
หมูครั้งละตัวสองตัวอีก ในฤดูฝน เป็ดก็หากินเองในนา กินกบ กิน
เขียด และกินปูไปตามยถากรรม การกินปูของมันเป็นประโยชน์แก่เรา
ด้วยเพราะปูชอบกัดต้นข้าว ในฤดูแล้งเราก็ให้ข้าวเปลือกมันกิน เรา
กินไข่เป็ดเป็นบางส่วน ที่เหลือก็ขาย แต่เป็ดก็ไม่ไข่ตลอดปี เมื่อใดมี
อาหารกินไม่เต็มที่ก็หยุดไข่
 ส่วนหมูนั้นเลี้ยงยากกว่าไก่และเป็ด ต้องมีเล้าแข็งแรง ราคา
ลูกหมูก็ประมาณ 50-100 บาท ผมต้องช่วยแม่หั่นหยวกกล้วยและ
ผักที่เก็บมาจากทุ่งนา แล้วผสมกับรำาข้าวให้มันกิน บางทีก็ต้องต้ม
ปลายข้าวให้ เวลาอากาศร้อนมากๆ ก็ต้องราดน้ำาให้ เมื่อเลี้ยงได้สัก
เดือนสองเดือน แม่ก็สั่งคนไปบอกเจ๊กตนซึ่งอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งให้มา
ตอนหมู ผมสนใจอยากดูว่าเจ๊กตนจะทำาอย่างไรทั้งๆ ที่นึกขยาดอยู่ใน
ใจ เมื่อดูแล้วก็ไม่เห็นยากอะไร พ่อก็คงทำาได้เพราะพ่อเคยตอนหมา
ที่บ้านเรา เจ๊กตนจับลูกหมูมัดไว้แล้วเอาใบมีดสามเหลี่ยมเล็กๆ ผ่าที่
ลูกหมากของหมูในขณะที่มันร้องเสียงหลง ดึงเอาข้างในของลูกหมาก
ออก เอายาสีดำาทาและเย็บที่รอยผ่า แล้วก็ปล่อยหมูไป ใช้เวลาสักห้า
นาทีเท่านั้น เจ๊กตนคิดค่าแรงสิบบาท
 หมูแต่ละตัวใช้เวลาเลี้ยงเกือบปี เมื่อมันมีน้ำาหนักประมาณ 
100 กิโลกรัม แม่ก็ขาย เวลาแม่ขายหมูเป็นเวลาเดียวที่ผมชอบการ
เลี้ยงหมูของแม่ คนจีนในตลาดบ้านนาจะขี่จักรยานมาพร้อมกับเข่ง
หวายลูกใหญ่ เมื่อคนจีนตกลงราคาซึ่งก็ประมาณ 600 บาทกับแม่แล้ว 
พวกเราช่วยคนจีนจับหมูใส่เข่ง การจับต้องระวังมากแต่บางครั้งก็ไม่
วายที่จะถูกขี้หมูกระเด็นใส่ เมื่อจับได้แล้วก็เอาใส่เข่งโดยเอาทางหัวใส่
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ก่อนขณะที่เจ้าหมูส่งเสียงลั่น บางทีเราก็ร้องเลียนเสียง “อี๊ดๆ” ของ
มัน แล้วเตะก้นมันหนึ่งทีก่อนที่จะให้คนจีนปิดเข่งและผูกด้วยเชือก 
หลังจากนั้นเราก็ช่วยกันยกหมูใส่ท้ายจักรยาน เมื่อคนจีนเฉ่งเงินกับ
แม่แล้ว เราก็ช่วยประคองให้เขาขึ้นจักรยานแล้วไสไปจนตั้งตัวได้และ
ขี่จักรยานไป เราพยายามขอเงินจากแม่ทั้งๆ ที่ไม่เคยได้สักที แต่วัน
ต่อมาแม่ก็มักไปตลาดและซื้อของมาทำากับข้าวอร่อยๆ ให้พวกเรากิน
กัน
 แม่ยังมีวิธีหารายได้อย่างอื่นอีก ทั้งที่เป็นและไม่เป็นตัวเงิน 
การหารายได้เช่นนี้ขึ้นอยู่กับเวลาและโอกาส บางครั้งก็ทำาได้ บางครั้ง
ก็ทำาไม่ได้ แม่ก็เหมือนชาวนาทั่วไป ไม่ค่อยมีเวลาว่าง หางานทำาอยู่
ตลอด ซึ่งตรงข้ามกับความเข้าใจของคนอาชีพอื่นที่ว่า เมื่อหมดฤดูทำา
นาเพียงไม่กี่เดือนแล้วชาวนาก็ไม่ต้องทำาอะไรอีก แม่ชอบเก็บผักและ
เห็ดตามทุ่ง แม่ปลูกอ้อย มันสำาโรงซึ่งคล้ายมันสำาปะหลังแต่หัวเล็ก
กว่า และเผือกไว้กินเอง บางทีเผือกมีราคาดี แม่ก็ขายไปบ้าง ผมชอบ
กินอ้อยมาก บางทีเมื่อแม่ตัดอ้อย ผมจะขอแบ่งท่อนยาวสักศอกกว่า
แล้วนั่งเคี้ยวกินอย่างอร่อยจนลิ้นแตก แม่รู้ว่าผมชอบกินอ้อย ฉะนั้น
เมื่อแม่ขุดดินทำาร่องอ้อยตอนหน้าแล้ง แม่จะเรียกให้ไปช่วยเสมอ ผม
ต้องคอยหาทางเลี่ยงแต่ก็ไม่สำาเร็จสักครั้ง ตอนที่ผมไม่ชอบมากที่สุด
คือตอนใช้จอบขุดดินที่ร่องเก่าที่เคยใช้ปลูกมาครั้งหนึ่งแล้ว ดินมันแข็ง
จนมือสะท้านทีเดียวละ ผมชอบปลูกผักกับพี่เหว่ามากกว่าเพราะที่
ปลูกผักดินจะอ่อนกว่า แต่ทั้งแม่และพี่เหว่าก็ปลูกไม่ได้มากในฤดูแล้ง
เพราะเราไม่มีบ่อน้ำา พอถึงฤดูฝน เราก็ทำานา ไม่มีเวลาทำาอย่างอื่น 
ผักก็เก็บเอาจากที่เกิดตามธรรมชาติ
 ก่อนที่หนองน้ำาตามทุ่งนาจะแห้ง แม่ชอบไปหาจับปลาและ
ยกยอกุ้ง ผมชอบไปกับแม่เสมอเพราะชอบจับปลาและมีโอกาสได้เล่น
น้ำาถึงแม้มันจะขุ่นเป็นตมก็ไม่เป็นไร ก่อนไปยกยอกุ้งตอนเช้า แม่มัก
ใช้ให้ผมไปเอารำาข้าวที่เก็บไว้เลี้ยงหมูมาหนึ่งกะลา แล้วแม่ก็เอามันใส่
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กระทะคั่วกับไฟอ่อนๆ
 “แม่ทำาอะไร” ผมถาม
 “ทำาเหยื่อกุ้ง” แม่ตอบ
 “ต้องคั่วมันด้วยหรือ”
 “ใช่ การคั่วทำาให้รำาหอม กุ้งจะมากินเร็วขึ้น”
 เสร็จแล้วแม่ก็ไปยกยอกุ้ง ผมช่วยแบกยอคันเล็ก ส่วนแม่
แบกคันใหญ่ พร้อมด้วยกะลารำา ถังน้ำาเปล่า และถ้วยขนาดกลางหนึ่ง
ใบ เมื่อถึงที่ แม่ก็บอกให้ผมไปหาดินเหนียวมาปั้นหนึ่ง แม่กางยอ
วางลงในน้ำา ปั้นดินเหนียวขนาดเท่าลูกไข่ไก่สองก้อน เอาลงคลุกกับ
รำา แล้วโยนลงที่กลางยอคันละก้อน ผมก็หาของเล่นไปพลางๆ ทุกๆ 
ประมาณสิบนาที แม่จะยกยอขึ้น ที่ก้นยอจะมีก้อนดินและกุ้งฝอยเต้น
กระแด่วๆ อยู่ไม่มากก็น้อย แม่ใช้ถ้วยตักมันใส่ถังน้ำาเปล่า แล้ววาง
ยอลงน้ำาและคลุกปั้นดินในรำาโยนลงไปอีก ทำาอย่างนี้อยู่จนสายเมื่อหิว
ข้าว แม่ก็เลิก กลับบ้านกินข้าว
 ส่วนมากแม่จะเอากุ้งที่ได้มาทำากะปิ ผมไม่ค่อยสนใจการทำา
นักแต่ก็พอจำาได้เพราะการทำากะปินั้นไม่ยากเลย ขอเขียนไว้ตรงนี้เผื่อ
วันหนึ่งคุณมาอยู่เมืองไทยและคิดทำากะปิเองจะได้มีชื่อว่าเป็นแหม่ม
คนแรกที่ทำากะปิ ถ้าไม่คิดทำาก็อ่านตอนต่อไปก็แล้วกัน วิธีทำาแม่เริ่ม
ด้วยการล้างกุ้งแล้วเอาใส่ตะแกรงออกผึ่งแดดอยู่ครึ่งวันเพื่อให้น้ำาใน
กุ้งระเหย ตอนเย็นแม่นำากุ้งมาโขลกกับเกลือพอแตกทั่วกัน เอาลงใส่
ชามแล้วเอาออกตากแดดในวันรุ่งขึ้น สักสองสามวันก็นำาเอามาโขลก
อีก แม่ทำาอย่างนี้ซ้ำาอีกครั้งหนึ่ง กุ้งก็จะละเอียดพร้อมที่จะเก็บเอาไว้
ในกระปุกรวมกับที่แม่ทำาไว้หลายๆ ครั้ง ปิดฝากระปุกผนึกแล้วเก็บไว้
ในครัว
 แม่ตั้งหูกทอผ้าเหมือนที่แม่แก่ทำา นอกจากนั้นแม่ยังทอเสื่อ
กระจูดที่เราใช้ปูนอนอีกด้วย การทอผ้าต้องการความอดทนมากที
เดียว แม่และพี่เหว่าจะช่วยกันสางด้ายเส้นเล็กๆ สีต่างๆ ที่แม่ซื้อมา
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จากตลาด แล้วเอาขึ้นหูกตามลายที่ต้องการ แม่กับพี่ผลัดกันทอ บาง
ครั้งแม่ต้องหยุดเป็นเวลานานเมื่อด้ายเส้นหนึ่งขาดและแม่ต้องต่อให้ดี
จึงทอต่อได้ แม่เลิกทอผ้าเมื่อแม่อายุมากขึ้นและบ่นว่าตาไม่ดีแล้ว
 การทอเสื่อนั้นง่ายกว่าการทอผ้าเพราะใช้ป่านปอกระเจาทำา
เป็นเส้นยืนและต้นกกซีกแห้งเป็นเนื้อเสื่อ ก่อนเริ่มทอเสื่อผมมักช่วย
แม่และพี่เหว่าจักกก เราไปตัดกกที่ปลูกไว้ในคูน้ำามาแล้วผ่าแต่ละต้น
ออกเป็นสี่เสี้ยว เอามีดขูดด้านในออกแล้วเอาที่เหลือออกตากแดด 
เมื่อแห้งดีแล้วก็ใช้ทอเสื่อ ส่วนมากผมจะเป็นคนสอดเส้นกกโดยใช้ไม้
ซีกเล็กๆ นำาและพี่เหว่าเป็นคนยกฟืมขึ้นกระทบเพื่อให้กกแน่น

 แม่ทำาขนมจีนและของกินอย่างอื่นขายตามงานวัดและตาม
หมู่บ้านอื่นๆ ด้วย บางครั้งแม่จะต้องไปค้างคืนในหมู่บ้านอื่น ผมเคย
ไปค้างคืนกับแม่หนหนึ่งแล้วเข็ดไม่ไปอีกเลย ครั้งนั้นแม่ทำาข้าวต้มมัด
และข้าวหมาก และนำาผลไม้ เช่น มะปรางและมะม่วง ไปขายที่บ้าน
บางปลากดที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ไกลจากบ้านเราสิบกว่ากิโลเมตร 
แม่แบ่งของใส่กระบุงสองคู่ ของแม่หนึ่ง ของผมหนึ่ง หาบขายไปตาม
หมู่บ้าน คือ บ้านหัวคลอง บอนราง และมหาวงศ์ ก่อนถึงบางปลากด 
ที่บางปลากดแม่ขายของไปเรื่อยๆ จนถึงบ้านที่เราจะไปค้างซึ่งเป็น
บ้านเพื่อนเก่าของพ่อแก่ แม่ก็ยกของที่เหลือให้เจ้าของบ้านทั้งหมด 
แม่คุยเรื่องเก่าแก่กับเจ้าของบ้านและลูกๆ เขาอย่างคนที่คุ้นเคยกันมา
นาน ผมได้รู้เรื่องพ่อแก่กับหมาเพิ่มขึ้นที่นี่เมื่อลูกคนหนึ่งของเจ้าของ
บ้านพูดว่า “มันไม่น่าเป็นไปได้เลย ถ้าฉันไม่เห็นกับตา ฉันคงไม่เชื่อ 
เรื่องหมาที่แสนดุของเราโดดลงน้ำาว่ายข้ามแม่น้ำาที่หน้าบ้านตามลุง
เตื่อยไป” เขาพูดพร้อมกับชี้ให้ดูตรงที่หมาของเขาโดดลงน้ำา
 ที่ผมไม่ไปค้างกับแม่อีกไม่ว่าที่ไหนไม่ใช่เพราะเรื่องหมานี้ 
แต่เป็นเรื่องภารกิจที่จำาเป็นในตอนเช้า กล่าวคือ หมู่บ้านนี้อยู่กลางทุ่ง
โล่งไม่มีต้นไม้เลย เพราะในฤดูฝนน้ำาจะท่วมเกือบถึงพื้นเรือนอยู่เป็น
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เวลาหลายเดือน ชาวบ้านเจาะรูที่พื้นเรือนเป็นที่ระบายของเสียให้เป็น
อาหารของปลาไป (ถ้าคุณเดาไม่ออกว่าทำาไมหมู่บ้านนี้ชื่อบางปลา
กด ผมจะบอกให้เพราะคงไม่กระทบกระเทือนการเลือกอาหารของ
คุณเนื่องจากคุณเป็นมังสวิรัติ คือ หมู่บ้านมีปลากดชุกชุมมากในฤดู
น้ำาเพราะมันมีอาหารโปรดของมันหล่นลงมาจากบนบ้านเป็นอาหาร
เช้าอย่างสม่ำาเสมอไงล่ะ) ในฤดูแล้งซึ่งเป็นเวลาที่เราไปขายของ ชาว
บ้านออกไปทำาธุระจำาเป็นตอนเช้ากันที่กลางทุ่ง ไปกันแต่เช้ามืดบ้าง 
บางคนก็พายเรือไปถ่ายตามจุดที่อยู่ไกลหมู่บ้าน แต่บางคนก็ออกไป
นั่งที่กลางแจ้งไม่ห่างจากหมู่บ้านมองเห็นได้จากทุกทิศ ผมไม่รู้ทาง
แถมยังกลัวผีอีก ฉะนั้นการจะออกไปกลางคืนนั้นไม่สำาเร็จแน่ ซ้ำายัง
พายเรือไม่เป็น เนื่องจากเป็นคนกินจุ การที่จะอดรอไปทำาที่อื่นเมื่อ
ธรรมชาติเรียกร้องก็ไม่ได้ เมื่อจำาเป็นก็ต้องออกไปนั่งให้ชาวบ้านเห็น
ส่วนที่ไม่ควรให้เห็นซึ่งแทนที่จะขาวเหมือนของคนอื่น กลับดำาเป็นสี
เดียวกับส่วนที่ถูกแดดเป็นประจำาเสียอีก ระหว่างที่นั่งทำาธุระอยู่เลย
เงยหน้าดูใครไม่ได้ ต้องก้มหน้าดูดินจนเสร็จธุระ
 ของขายที่มีชื่อที่สุดของแม่คือขนมจีน แม่มักทำาเดือนละ
ประมาณสองครั้งในฤดูแล้ง เอาไปขายในตลาดบ้านนาบ้าง ตามงาน
วัดบ้าง แม่ทำาขนมจีนด้วยวิธีดั้งเดิมคือใช้แป้งเน่า หรือบางแห่งเรียก
ว่าแป้งหมัก ที่แม่ไม่ทำาขนมจีนขายบ่อยกว่านี้เพราะขนมจีนแป้งเน่า
นั้นมีคนนิยมกินน้อยลง เนื่องจากบางทีทำาให้ท้องเฟ้อ ส่วนมากแม่
จะมีลูกค้าประจำาซึ่งคงไม่กินขนมจีนบ่อยนัก อีกอย่างหนึ่งการทำา
ขนมจีนแบบดั้งเดิมใช้เวลามากเสียจริงๆ เพ่ือให้คุณรู้ว่ามากอย่างไร 
ผมจะเล่ารายละเอียดให้รู้ คุณอย่าเพ่ิงหลับไปก่อนอ่านจบเสียก็แล้วกัน
 แม่เริ่มต้นด้วยการเอาข้าวสารจำานวนที่ต้องการมาแช่น้ำาไว้
หนึ่งคืน แล้วเอาออกใส่ตะกร้าทึบและรดน้ำาให้ชุ่มอีกสองคืน ตอนนั้น
ข้าวสารจะมีกลิ่นเปรี้ยวบูด แม่ก็เอามายีด้วยมือพร้อมกับใส่น้ำาลงไปที
ละน้อยๆ จนข้าวกลายเป็นน้ำาข้นปนแป้ง บางทีแม่ทำาเม็ดข้าวให้แตก
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หมดไม่ได้ แม่จะรู้สึกโมโหที่แม่ต้องใช้โม่ปูนโม่ให้ได้แป้งดังใจ การ
ต้องทำาเช่นนั้นก็เหมือนการจำานนต่อแม่ค้าคู่แข่งซึ่งได้หันมาใช้แป้งสด
ที่ทำาด้วยการโม่แทนการทำาอย่างวิธีของแม่ เมื่อแป้งละเอียดเป็นที่
พอใจแล้ว แม่ก็เอาใส่อ่างลูกเขื่องทิ้งไว้จนแป้งลงนอนที่ก้นอ่าง แม่ริน
น้ำาใสๆ ออก เอาแป้งที่ก้นอ่างใส่ถุงผ้าดิบ ม้วนที่ปากมันแล้วเอาของ
หนักเช่นโม่ทับไว้เพื่อให้น้ำาไหลออกให้หมด
 วันรุ่งขึ้นแม่จะเอาแป้งออกจากถุงแล้วปั้นเป็นลูกกลมๆ ขนาด
ลูกฟุตบอลเบอร์ 4 สองลูก แม่เอาทีละลูกใส่สาแหรกหวายเล็กๆ ลงจุ่ม
ในหม้อน้ำาร้อนที่กำาลังเดือดพล่าน จนแป้งข้างนอกสุกลึกไปประมาณ 
1 ซม. แม่ก็ยกขึ้น เมื่อถึงตอนนี้ผมคอยหาโอกาสหลบหนีไปนอกบ้าน
ถ้าทำาได้ แต่แม่ก็มักรู้ทันเพราะแม่ ‘เคยอาบน้ำาร้อนมาก่อน’ ผมต้อง
อยู่ช่วยพี่เหว่าโขลกลูกแป้งทีละลูกในครกตำาข้าวลูกใหญ่จนมันกลาย
เป็นแป้งอ่อนและเหนียวติดกันเป็นอย่างดี แม่เอาแป้งนั้นมานวดช้าๆ 
พร้อมกับใส่น้ำาอุ่นลงไปทีละน้อย ขณะที่แป้งเหลวขึ้นเรื่อยๆ แม่จะ
คลำาดูอย่างถี่ถ้วนว่าไม่มีเม็ดข้าวที่ยังแข็งเหลืออยู่ เมื่อแป้งเหลวพอดี
แล้ว แม่ก็พร้อมที่จะทำามันเป็นเส้นขนมจีน
 การทำาเป็นเส้นนั้นไม่ยาก แม่เอาแป้งเหลวใส่ลงในภาชนะ
ที่เรียกว่าแว่นซึ่งทำาด้วยผ้าดิบคล้ายรูปกรวยและมีแผ่นทองเหลือง
รูปวงกลมที่มีรูเล็กๆ เป็นก้น พี่เหว่ารับแป้งนั้นไปบีบลงในหม้อน้ำาที่
กำาลังเดือด ให้แป้งไหลลงตามรูที่ก้นของแว่น อีกครู่เดียวแป้งที่กลาย
เป็นเส้นดิบจมอยู่ในน้ำาจะลอยขึ้นมา พี่เหว่าตักมันออกใส่ถังน้ำาเย็น 
หลังจากนั้นหยิบเอาเส้นขนมจีนที่เย็นแล้วขึ้นทีละน้อยมาม้วนทำาเป็น
จับขนมจีนวางไว้ในกระด้งที่มีใบตองฉีกรองอยู่แล้ว ทำาอย่างนี้ไป
เรื่อยๆ จนหมดแป้งแล้วทิ้งเส้นขนมจีนที่ทำาไว้ในกระด้งจนถึงวันรุ่งขึ้น
 วิธีกินขนมจีนของเราก็เหมือนกับที่คุณกินสปาเก็ตตีของคุณ
นั่นแหละ ทั้งนี้เพราะเข้าใจกันว่าขนมจีนและสปาเก็ตตีมีที่กำาเนิดแห่ง
เดียวกันคือที่เมืองจีน คนไทยนั้นเอามาตั้งแต่ครั้งอพยพลงมาจาก
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เทือกเขาอัลไตมาอยู่แหลมทองเมื่อเกือบพันปีแล้ว ส่วนสปาเก็ตตีของ
คุณนั้นมาโคโปโลชาวอิตาเลียนเอาไปเมื่อครั้งมาเยือนเมืองจีน ส่วน
มากคุณราดเส้นสปาเก็ตตีด้วยน้ำาซอสที่ทำาด้วยมะเขือเทศแล้วโรย
ด้วยเนยแข็งป่น ขนมจีนของแม่ผมนั้นราดด้วยน้ำายาหรือน้ำาพริกและ
โรยด้วยเหมือด เช่น ถั่วฝักยาว หัวปลีซอย และผักกระเฉด
 แม่ทำาน้ำายาวันที่ทำาขนมจีน การทำาน้ำายานั้นก็ดูซับซ้อนไม่
น้อยไปกว่าการทำาขนมจีน แต่ที่ดีอย่างหนึ่งคือ แม่กับพี่เหว่าทำากัน
สองคน ผมไม่ต้องสละเวลาเล่นที่สำาคัญยิ่งไปช่วย แม่เริ่มทำาในตอน
เช้าของวันทำาขนมจีนด้วยการเตรียมเครื่องปรุงเบื้องต้นของน้ำายาไว้ 
คือ เอาปลาช่อนตัวเขื่องๆ สองตัวมาทำาให้สะอาดดีแล้วต้มกับตะไคร้ 
ข่า ขมิ้น และปลาร้า เมื่อเริ่มทำาน้ำายาในตอนเย็นแม่ก็แบ่งงานกับพี่
เหว่าทำาพร้อมๆ กัน พี่เหว่าเตรียมพริก หอมแดง กระเทียม ตะไคร้ 
ข่า กระชาย ขณะที่ทำาไปบางทีจะได้ยินพี่เหว่าถามแม่ว่า “เท่านี้พอ
หรือยังแม่” แม่ก็ตอบว่า “พอแล้ว” หรือไม่ก็บอกว่า “อีกหน่อยนึง
ก็ได้” ในบ้านชาวนาอย่างเรา ทุกอย่างวัดด้วยการประมาณจาก
ประสบการณ์ ไม่ใช้ตาชั่งหรือถ้วยตวงวัดอย่างคุณ หลังจากแม่บอก
พอแล้ว พี่เหว่าก็เอาทุกอย่างลงโขลกในครกจนละเอียดเป็นพริกแกง 
หลังจากนั้นพี่เหว่าก็ขูดมะพร้าวหนึ่งลูกด้วยกระต่าย แล้วคั้นเอาน้ำา
กะทิ
 ส่วนแม่ก็เอาปลาที่ต้มไว้ออกจากหม้อ แกะก้างออกอย่าง
พิถีพิถันจนหมด แล้วบี้เนื้อปลาให้ละเอียดและใส่ชามตั้งไว้ แม่เอา
กระทะตั้งไฟแล้วเอาน้ำากะทิประมาณสองถ้วยใส่ลงไป เมื่อมันเดือด
แล้วแม่เอาพริกที่พี่เหว่าตำาไว้ลงผัด และเอาทัพพีที่ทำาด้วยกะลา
มะพร้าวคนให้ก้อนพริกแตก อีกไม่นานกะทิกับพริกแกงก็เดือด เมื่อ
ถึงตอนนี้แม่หารู้ไม่ว่ากลิ่นอันหอมหวนของพริกแกงนั้นทำาให้ผม
น้ำาลายสอ อยากลองชิมเป็นที่สุด แม่คนพริกแกงไปจนกะทิแตกมัน
แม่ก็ยกกระทะลงจากเตา แม่เอาน้ำากะทิที่เหลือและน้ำาต้มปลาใส่
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รวมกันในหม้อลูกโตแล้วยกขึ้นตั้งไฟ เมื่อมันเดือดดีแล้วเอาปลาและ
เครื่องแกงใส่ ต้มให้เดือดแล้วปรุงด้วยน้ำาปลาเป็นเสร็จ แม่ปิดฝาหม้อ
น้ำายาแล้วตั้งไว้ในครัวจนวันรุ่งขึ้น
 ก่อนถึงเวลาอาบน้ำาเข้านอน แม่จะเตรียมเครื่องไว้ทำาน้ำาพริก
ในวันรุ่งขึ้น คือ คั่วถั่วลิสงและถั่วเขียวไว้พอประมาณ แล้วเอาถั่วเขียว
แช่น้ำาไว้
 แม่เริ่มทำาน้ำาพริกแต่เช้า ตอนนี้ผมจะหาโอกาสป้วนเปี้ยนอยู่
ใกล้ๆ เพราะบางทีแม่ก็เรียกให้ไปชิมน้ำายาหรือน้ำาพริกกับเศษขนมจีน
ที่เอาไปขายไม่ได้
 “แม่” ผมถาม “ทำาไมแม่ไม่ทำาน้ำาพริกแต่เมื่อวานพร้อมกับ
ทำาน้ำายา”
 “น้ำาพริกไม่เหมือนน้ำายา” แม่ตอบ “มันไม่อร่อยถ้าเราต้องอุ่น
มัน ถ้าไม่อุ่น มันก็จะบูดเพราะน้ำาพริกบูดเร็วกว่าน้ำายา ส่วนน้ำายานั้น
ยิ่งอุ่นยิ่งดีเพราะทำาให้น้ำางวดลงและเหลือเนื้อปลามากขึ้น”
 พี่ เหว่าเอาเปลือกถั่วทั้งสองออกแล้วตำาถั่วทีละอย่างให้
ป่น หลังจากนั้นก็ขูดมะพร้าวครึ่งลูกคั้นเอาน้ำากะทิ ส่วนแม่นั้นเผา
พริก หอมแดง และกระเทียม เสร็จแล้วให้พี่เหว่าโขลกเข้าด้วยกันจน
ละเอียด แม่เอาน้ำากะทิใส่หม้อขนาดกลางแล้วต้มให้เดือด เอาถั่วและ
พริกที่โขลกไว้ใส่ลงไป เมื่อมันเดือดอีกครั้งก็ใส่น้ำาปลาลงปรุงพอเค็ม 
ใส่น้ำาตาลพอออกรสหวานนิดๆ และใส่มะนาวเป็นซีกใหญ่ๆ ให้ลอย
อยู่ข้างบน ยกลงจากเตา แล้วถ่ายใส่หม้อขาว ในขณะนั้นพี่เหว่าจะ
ซอยหอมแดง เสร็จแล้วแม่เอาลงกระทะที่ใส่น้ำามันไว้เล็กน้อย ทอดให้
เหลือง ตักใส่ลอยหน้าน้ำาพริกเป็นอันว่าเสร็จ
 แม่อุ่นและชิมน้ำายาอีกครั้งแล้วถ่ายออกใส่หม้อขาวอีกใบหนึ่ง 
ในขณะเดียวกันพี่เหว่าเอาใบมะยมลงปูในกระจาดแล้วเอาขนมจีนลง
เรียงเป็นวงกลมบนใบมะยม หลังจากนั้นแม่ก็จัดทุกอย่างลงกระจาด
หาบคู่ที่มีขนมจีนอยู่ข้างหนึ่งแล้ว ข้างในกระจาดบ้าง บนฝากระ
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จาดบ้างให้กึ่งกัน กระจาดทั้งสองจะเต็มเพียบทีเดียวเพราะนอกจาก
ขนมจีน น้ำายา และน้ำาพริกแล้ว แม่ยังมีจาน ชาม ช้อน น้ำาปลา และ
เหมือด คือ ถั่วฝักยาว หัวปลี และผักกระเฉด หลังจากอาบน้ำาแต่งตัว
แล้ว แม่ก็เอาหาบขนมจีนและเครื่องใส่บ่า มือหนึ่งหิ้วถังน้ำาเปล่า ออก
ไปตลาดซึ่งอยู่ห่างออกไปราวห้ากิโลเมตร ผมดูแม่หาบหนักแปล้ออก
ไปก็อดนึกไม่ได้ว่า ถึงแม้แม่จะตัวไม่โตนัก คือ สูงประมาณ 160 ซม. 
และหนักประมาณ 55 กก. แม่ก็แข็งแรงทั้งร่างกายและที่สำาคัญที่สุด
คือจิตใจ
 ถ้าขายดี พอบ่ายแม่ก็กลับมาบ้านด้วยท่าทางแจ่มใส แม่จะ
เอาเงินออกมานับแล้วนับอีก ถึงแม้แม่จะอ่านหนังสือไม่ออก แต่แม่
ก็นับเงินได้คล่อง ถ้าแม่นับได้เกิน 40 บาท แม่จะดีใจมาก ผมมักคิด
เสมอว่า “แหม! ทำาตั้งสองสามวัน ซ้ำาผมยังต้องหยุดเล่นมาช่วย ทำาไม
ได้น้อยจริง” แต่สำาหรับแม่นั้น เงิน 40 บาทนับว่ามากโขทีเดียวเพราะ
เมื่อแม่เป็นเด็ก ก๋วยเตี๋ยวราคาเพียงชามละ 3 สตางค์เท่านั้น
 บางครั้งแม่จะกลับจนเกือบค่ำา หน้าตาคร่ำาเครียดเพราะแม่
ขายขนมจีนไม่หมด ในขณะที่ผมกินของเหลืออย่างเอร็ดอร่อย แม่จะ
เงียบขรึม ไม่พูดไม่จา คงคิดว่าเพราะอะไรจึงขายไม่หมด และหาทาง
แก้ปัญหาในครั้งต่อไป

 ในฤดูแล้ง แม่จะเป็นผู้นำาในการหาเสบียงไว้สำาหรับฤดูทำานา 
แม่รู้ว่าทั้งครอบครัวต้องกินข้าวกี่ถังก็แยกเอาจำานวนนั้นเก็บไว้ เมื่อ
ถึงเวลาแม่และพี่เหว่าจะเป็นผู้นำาในการเอาข้าวออกสีและซ้อม แม่จะ
ปรึกษาพ่อว่าควรโค่นต้นไม้ต้นไหนและรานกิ่งต้นไหนบ้างเพื่อทำาฟืน 
ในนาเรามีต้นไม้เล็กใหญ่ขึ้นอยู่ตามจอมปลวกทั่วที่นา เราไม่ตัดออก
ให้เตียนนาถึงแม้ว่าพุ่มไม้จะกินที่นาและบดบังแสงแดดทำาให้ได้ข้าว
ไม่เต็มที่เพราะต้นไม้คือเชื้อเพลิงหุงต้มของเรา ทุกฤดูแล้งเราจะโค่น
และรานกิ่งบางต้นแล้วผ่าทำาฟืน ลูกทุกคนช่วยแม่ตัดและผ่าฟืนแล้ว
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เอาตากแดดไว้จนแห้งก็เก็บเข้ากองในเพิงหลังคามุงแฝกที่พ่อทำาไว้ที่
ข้างยุ้งข้าว บางทีถ้ามีต้นไม้ใหญ่โค่นลงด้วยลมแรง พวกเราจะช่วยกัน
เลื่อยมันออกเป็นท่อนยาวๆ แล้วเอาใส่หลุมเพื่อให้พ่อเผาถ่าน
 นอกจากนั้นแม่ยังเริ่มหาซื้อของอย่างอื่น เช่น เกลือหนึ่งไห
ใหญ่ น้ำาตาลหนึ่งปีบ มะพร้าว 50 ลูก พริกแกงและพริกขี้หนูแห้ง หอม 
กระเทียม อย่างละหลายกิโลกรัม รวมทั้งน้ำาปลาถ้าแม่เห็นว่าของเราที่
ทำาเองจากปลาซิวเมื่อปลายฤดูฝนอาจไม่พอ ถ้าไม่มีเงินแม่ก็ลดบาง
อย่างที่มีความจำาเป็นน้อยลง เช่น มะพร้าวและน้ำาตาล พวกลูกชาย
มีหน้าที่ปีนขึ้นต้นมะขามเพื่อเขย่ากิ่งให้ฝักแห้งหล่น พี่เหว่ามีหน้าที่
เก็บและช่วยแม่แกะเปลือกและเม็ดออกทำาเป็นมะขามเปียก บางทีผม
ก็ช่วยบ้าง ถ้ามะขามที่ต้นของเรามีไม่พอ เราก็ขอแบ่งจากเพื่อนบ้าน
ที่มีเหลือ สมัยนั้นยังไม่มีชาวนาคนใดคิดเก็บเอามะขามไปขาย ที่ผม
ช่วยเพราะชอบเก็บเอาเม็ดมะขามไปคั่ว ถึงแม้จะแข็งมาก เม็ดมะขาม
คั่วนั้นถ้าอมไว้ในปากนานๆ หรือแช่น้ำาไว้สักสองชั่วโมงจะนุ่มเคี้ยวได้ 
ผมชอบกินเพราะมันทั้งหอมทั้งมัน อร่อยมาก

 ถึงงานจะมาก แม่ก็ไม่ได้ทำางานเสียจนไม่มีเวลาหาความ
สนุกสนานอันเป็นความจำาเป็นของชีวิต แม่ชอบไปดูลิเก หนังตะลุง 
และการแสดงอื่นๆ ตามงานวัดและงานที่ชาวบ้านจัดขึ้น เช่น งานบวช
นาค โกนจุก ฯลฯ ถ้าการแสดงอยู่ไม่ไกลนักคืออยู่ภายในระยะไม่เกิน 
5-6 กิโลเมตร แม่มักไปดูไม่ขาด เวลาไปก็ไปกับเพื่อนบ้านหลายคน
หลังจากกินข้าวเย็นแล้ว ธรรมดาเด็กๆ ก็ไปด้วยทำาให้สนุกสนานมาก
ขึ้น ผมไปกับแม่เกือบทุกครั้งตั้งแต่โตพอที่จะเดินไปไหว มาหยุดเอา
ก็เมื่อคิดว่าตัวเองเป็นหนุ่มแล้ว ต้องไปกับเพื่อนวัยรุ่นขนาดเดียวกัน 
ตอนไปนั้นสนุกมาก เนื่องจากท้องยังอิ่มจากข้าวเย็น แต่ตอนกลับ
หลังจากลิเกเลิกแล้วตอนเที่ยงคืน ผมไม่ชอบเลยเพราะทั้งง่วงนอน
และทั้งหิวเนื่องจากเราไม่มีเงินชื้อของกินเหมือนคนอื่นๆ ตอนนี้ผมมัก
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บอกตัวเองเสมอว่า ‘คราวหน้ากูไม่ไปอีกแล้ว’ แต่เมื่อแม่ไปอีกก็อดไป
ด้วยอีกไม่ได้ การที่แม่ไปดูการแสดงเช่นนั้นอยู่เสมอมีผลพลอยได้คือ
แม่มีเรื่องเล่าให้ลูกๆ ฟังเมื่อลูกยังเล็ก สำาหรับคนที่อ่านหนังสือไม่ออก
อย่างแม่ การเล่านิทานให้ลูกฟังก็เหมือนการที่คนอ่านหนังสือออก
อ่านหนังสือให้ลูกฟัง เมื่อคิดกันในแง่นี้แล้ว แม่ได้ทำาเหมือนคนที่มี
การศึกษาสูงๆ ไปโดยปริยาย
 ถ้าวันไหนว่างและมีอารมณ์ดีเป็นพิเศษ แม่จะครวญเพลง
เบาๆ เป็นเพลงที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนและมีทำานองแปลกๆ ผมลืม
ไปหมดแล้ว ยกเว้นบทขึ้นต้นของเพลงเดียวที่ว่า “โอ้เจ้านกโพระดก 
มาร้องปก ป๊ก ปก ป๊ก อยู่ไหนเอย .........” หลังจากนั้นเมื่อผมและลูก
คนอื่นเข้าไปนั่งฟัง แม่ก็เล่าเรื่องอะไรต่อมิอะไรต่ออีก ผมว่าผมได้ฟัง
เรื่องพวกนี้มากที่สุดในบรรดาพี่ๆ น้องๆ เพราะผมชอบมากกว่าคน
อื่น ผมยังจำาเรื่องสมัยที่แม่เป็นเด็กได้อีกมาก แต่ขอยกมาเล่าต่อตรงนี้
อีกเพียงสองสามเรื่องก่อน 
 “เมื่อแม่ยังเป็นเด็ก” แม่เริ่ม “ป่ายังอยู่ไม่ไกลนัก บางครั้งบาง
คราวชาวบ้านยังเห็นโขลงช้างออกมาหากิน มีอยู่สองโขลงที่ต่างกับ
เพื่อน คือ สมาชิกในโขลงหนึ่งหูฉีกทุกตัวจนชาวบ้านตั้งชื่อมันว่าโขลง
อีฉีก ส่วนอีกโขลงหนึ่งหางกุดทุกตัวและชาวบ้านเรียกมันว่าโขลงอี
ด้วน” ผมมาเรียนรู้เอาทีหลังว่าจังหวัดนครนายกเป็นแหล่งที่จับช้าง
ส่งกองทัพไทยแหล่งใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่ง 
 “ในป่าละเมาะใกล้ๆ ที่นามีผลไม้ป่าเยอะแยะ” แม่เล่าต่อ 
“เมื่อแม่กับเพื่อนๆ เอาควายไปเลี้ยง เราก็หากินแต่ลูกที่หวานๆ” 
 “แม่รู้ยังไงว่ามันกินได้ และหวาน” ผมกระเซ้า
 “คนโตๆ บอกว่าอะไรกินได้กินไม่ได้ ส่วนอะไรหวานนั้น เรา
ต้องคอยสังเกตดูนก ต้นไหนมีนกมาก ต้นนั้นหวาน”
 “ครั้งหนึ่งที่แม่เลี้ยงควายอยู่ตามชายป่า แม่นึกว่าจะเอาชีวิต
ไม่รอดเสียแล้ว” แม่เปลี่ยนเรื่อง
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 “ทำาไมล่ะแม่” ผมสอด
 “แม่ขี่ควายเข้าไปใกล้งูจงอางโดยไม่รู้ตัว มันชูคอแผ่แม่เบี้ย
ขึ้นมาจากกอหญ้า ดีว่าควายตัวที่ขี่เชื่องมาก มันไม่ตื่นงูจนออกวิ่ง 
และงูก็คงเป็นงูตัวเดียวออกหากินในตอนเย็น ถ้าหากเป็นงูคู่ที่กำาลัง
ฟักไข่ แม่คงเอาตัวไม่รอด แม่ค่อยๆ ดึงให้ควายเบนหน้าออกและเดิน
ห่างออกไปในขณะที่แม่คอยจ้องดูงูอยู่ อีกไม่นานมันก็ลดแม่เบี้ย และ
เลื้อยเข้าป่าไป”
 แม่เล่าว่าที่นาของพ่อแก่ที่น้าเยี่ยมทำาอยู่นั้นเป็นทางปลา ทุก
ปีในตอนปลาลงเมื่อใกล้หมดฤดูฝน พ่อแก่ดักปลาได้เป็นจำานวนมาก
เพราะในละแวกนั้นยังไม่มีคนอยู่มาก ไม่มีคู่แข่ง บางทีเมื่อวิดสระ
กลางนาในฤดูแล้ง ได้ปลามากจนต้องเอาใส่เกวียนขนมาบ้าน ทำาให้มี
ปลากินตลอดปี บางปีกินไม่หมดด้วยซ้ำาไป 
 “เมื่อก่อนนี้ ก่อนฝนลงเกือบทุกปี” แม่เล่าเมื่อคราวเราไปซื้อ
ขนุนที่บ้านป่าขะและผมขอไปด้วย “พ่อแก่จะพาเพื่อนบ้านและแม่ไป
หาบขนุนที่ดงละคร” 
 “ดงละครอยู่ไหนแม่”
 “มันก็บอกยาก แต่ที่แม่รู้คือมันอยู่ทางตะวันออก เราออกเดิน
แต่เช้ามืด ตอนไปถึงก็น้องเพลแล้ว เราไปเลือกซื้อขนุนตามสวนต่างๆ 
เมื่อได้พอแล้วเราก็กลับ กว่าจะถึงบ้านก็พลบค่ำาพอดี”
 “ทำาไมต้องไปเอาขนุนถึงดงละครด้วย”
 “เพราะมีให้เลือกมาก รวมทั้งเนื้อดีและหวานกว่าขนุนที่บ้าน
ป่าขะ”
 แม่เล่าต่อไปว่า ดงละครเป็นเมืองเก่าที่รกร้างมานานหลัง
สงครามซึ่งมีคนล้มตายเป็นจำานวนมาก ก่อนที่จะแพ้สงครามแตก
หนีไป ชาวเมืองได้ฝังสมบัติไว้เป็นจำานวนมาก ฉะนั้นในท้องที่มีแต่ผี
เฝ้าทรัพย์ บางคืนที่เงียบสงัดชาวบ้านจะได้ยินเสียงมโหรีแว่วมาตาม
สายลม บ้านที่อยู่ทางเหนือก็บอกว่าเสียงมาจากทางใต้ ส่วนบ้านทาง
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ใต้ก็บอกว่าเสียงมาจากทางเหนือ แต่ไม่มีใครรู้ว่าเสียงมาจากทางไหน
แน่
 “ชาวบ้านพูดว่ามีคนขุดได้ทรัพย์เมื่อเจ้าของเขาให้” แม่ว่า
 “คนตายทำาอย่างนั้นได้อย่างไร” ผมแย้ง
 “ได้ โดยการมาเข้าฝัน”
 “คนอื่นไปขุดไม่ได้หรือ”
 “ไม่ได้ ขุมทรัพย์ทุกแห่งมีเจ้าของเฝ้า ถ้าเขาไม่ให้ก็เอาไม่ได้ 
คือ เมื่อมีคนขุดไปใกล้ เจ้าของจะเลื่อนของไปที่อื่น”
 อีกหลายปีต่อมาผมจึงรู้ว่า ดงละครนั้นเป็นเขตใหญ่มากอยู่
ทางตะวันออกไปประมาณ 15 กิโลเมตร มีเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับดง
ละครมากมาย แต่เมื่อปราศจากเอกสารที่จารึกไว้ก็ไม่มีใครรู้ความ
เป็นมาที่แน่นอนของเขตนั้น แม่คงมีเรื่องเล่าเพิ่มอีกถ้าแม่มีเวลาอยู่ที่
นั่นนานๆ การไปซื้อขนุนเพียงสองสามชั่วโมงแต่ละครั้งทำาให้แม่ไม่มี
เวลาฟังเรื่องต่างๆ เพิ่มขึ้น ต่อมาผมได้มีโอกาสไปที่นั่นและจะเล่า
เรื่องการไปให้คุณฟังทีหลัง อดใจไว้ก่อนนะ ตอนนี้ขอเล่าเรื่องที่แม่เล่า
ให้จุใจอีกสักนิดก่อน
 เมื่อแม่เห็นพระรุกขมูลมาปักกลดใกล้หมู่บ้านหลังจากการ
เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว แม่ก็บอกว่าพระท่านกำาลังเดินทางไปนมัสการ
พระพุทธบาทในเทศกาลกลางเดือนสามที่วัดพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี ถึงแม้ว่าตอนนั้นมีถนนดีขึ้นและพระอาจไปทางรถยนต์ได้ 
พระก็ยังนิยมเดินธุดงค์ไปเพื่อจะได้โปรดสัตว์ในระหว่างทางเป็นการ
แผ่บุญแผ่กุศลไปด้วย แม่เล่าว่าสมัยก่อนพ่อแก่ก็เดินไปงานนมัสการ
พระพุทธบาท ในชีวิตของทุกคนควรไปนมัสการพระพุทธบาทสัก
ครั้งหนึ่งเพราะจะได้กุศลสูง แต่แม่ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีผู้หญิงคนใด
เดินทางรอนแรมเช่นนั้น จนเมื่อมีรถยนต์มีถนนแล้ว แม่จึงมีโอกาส
ได้ไป อยู่มาอีกนานเมื่อผมมีโอกาสไปที่นั่น จึงได้รู้ว่างานเทศกาล
นมัสการพระพุทธบาทนั้นคนแน่นมากเพียงไร เป็นที่ทำามาหากิน
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ของมือล้วงกระเป๋าอาชีพ และเป็นที่มาของคำาว่า “คนแน่นเหมือน
งานพระพุทธบาท” การไปที่นั่นดลใจให้ผมเขียนบทกวีเกี่ยวกับการ
เดินทางไว้ตามทำานองที่สุนทรภู่ กวีคนโปรดของผม ได้เขียนไว้เมื่อ
ประมาณสองร้อยปีแล้วด้วย ผมคิดว่าผมยังเก็บบทกวีนั้นไว้ จะลองไป
ค้นดู ถ้าค้นพบก็จะแนบมาให้คุณอ่าน คุณต้องเรียนภาษาไทยจนแตก
อ่านกลอนได้ตามสัญญาที่คุณให้ผมไว้นะ
 แม่มีเรื่องสนุกเกี่ยวกับญาติของเราหลายเรื่อง ขอยกมาเล่า
สองเรื่องก่อน เรื่องแรกเกี่ยวกับน้าชายของแม่สองคนซึ่งชื่อ ฟัก และ 
แฟง แม่เล่าว่าตาฟักมีจมูกพิเศษ สามารถดมกลิ่นหาที่ซ่อนของ
เงินได้ ในยุคที่ไม่มีธนาคาร ชาวบ้านเก็บเงินไว้ที่บ้านและมักซ่อนไว้
ในที่มิดชิด ตาฟักชอบขโมยเงินจากแม่ของแก คือ ยายทวดของผม 
และก็หาเจอทุกครั้งไม่ว่ายายทวดจะเอาไปซ่อนไว้ที่ไหน ในที่สุดต้อง
เอาไปใส่ไหฝังดินไว้ในสวน แต่ตาฟักก็หาเจอจึงเกิดเป็นที่เลื่องลือของ
ชาวบ้านว่าตาฟักดมกลิ่นเงินได้ อีกหลายปีต่อมามีคนเล่าเรื่องตาฟัก
ที่น่าสนใจให้ผมฟังอีก แต่ขอเก็บไว้เล่าต่อให้คุณฟังเมื่อถึงตอนนั้น
 ส่วนทางตาแฟงนั้นก็มีดีไม่แพ้พี่ชายคือมีกระดูกแข็งเกิน
มนุษย์ ตาแฟงเป็นลูกสุดท้องของยายทวดและอายุไม่มากกว่าแม่นัก 
ตัวใหญ่ และสูงประมาณ 180 ซม. ซึ่งนับว่าสูงมากสำาหรับคนไทยใน
สมัยนั้น เดินก้าวยาวสมกับความสูงของแก “ตาแฟงซุกซนมาก” แม่
ว่า “ชอบปีนต้นไม้และตกลงมาเป็นประจำา จนเป็นที่รู้ของชาวบ้าน
ทั่วไป วันหนึ่งตาแฟงไปขึ้นเอาลูกตาลอ่อน การขึ้นไปเอาลูกตาลต้อง
ขึ้นผ่านก้านตาลที่ตายแล้วและห้อยอยู่ที่คอต้น เนื่องจากตาแฟงตัว
ใหญ่มากทำาให้ก้านตาลแห้งทานน้ำาหนักไม่ไหว หลุดออกจากต้น ตา
แฟงตกลงมาเสียงโครมใหญ่ ชาวบ้านรีบวิ่งมาดู คิดว่าได้ทำาศพตา
แฟงละคราวนี้ เมื่อมาถึงก็ต้องฉงนใจ เพราะเห็นตาแฟงลุกขึ้น ปัดฝุ่น
ออกจากกางเกงแล้วเดินออกไปทำาซุกซนอย่างอื่นอย่างหน้าตาเฉย”
 “ต้นตาลสูงไหมแม่” ผมถาม
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 “สูงซี กว่าจะมีลูกได้ ต้นตาลต้องสูงมาก”
 “ตาแฟงคงตกลงบนก้านตาลละมั้ง จึงทำาให้มีเสียงโครมใหญ่ 
และก้านตาลคงช่วยรับน้ำาหนักแก ไม่งั้นคงเจ็บ”
 “น่าจะใช่” แม่ว่า “น่าจะใช่”
 แต่ชาวบ้านลืมให้ความสำาคัญของก้านตาล และเริ่มเลื่องลือ
กันเรื่องตาแฟงกระดูกแข็ง
 เมื่อพูดถึงเรื่องการซ่อนเงิน แม่ก็เล่าต่อเรื่องของญาติคนหนึ่ง
ชื่อ ย�ยปี ซึ่งมีบ้านอยู่ติดกับพ่อแก่ มีรั้วกั้นกลาง และมีทางเดินเปิด
ถึงกัน บ้านของยายปีก็เหมือนบ้านของพ่อแก่คือมีกอไผ่ล้อมรอบและ
มีไม้ผลต้นใหญ่ๆ ขึ้นอยู่ตามลานบ้านทั่วไปทำาให้ร่มรื่นและชื้นมาก
ในฤดูฝน ผมเคยได้ยินพี่หวาดพูดถึงความตระหนี่ของยายปีซึ่งเป็น
แม่ม่ายอย่างขบขันเสมอ ครั้งหนึ่งยายปีเอาเงินห่อผ้าแล้วเอาไปซ่อน
ไว้บนขื่อบ้าน เนื่องจากยายปีเป็นคนมีเงินจึงทิ้งเงินนั้นไว้บนขื่ออยู่
นานโขทีเดียว วันหนึ่งเมื่อยายปีมีธุระใช้เงินก็ปีนขึ้นไปหวังจะเอาเงิน
จากที่ซ่อน แต่สายไปเสียแล้ว ปลวกได้กินเงินเสียเกือบหมด พี่หวาด
ชอบยกเรื่องของยายปีขึ้นมาอ้างเสมอเมื่อพูดถึงโทษของการประหยัด
และทำาไมพี่หวาดเองต้องใช้เงินที่หามาได้อย่างรวดเร็ว 
 พี่หวาดและยายปีดูจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากัน แม่เล่าว่าครั้งหนึ่ง
พี่หวาดหลอกยายปีเสียจนเกือบเป็นบ้า พี่หวาดรู้ว่ายายปีกลัวผีมาก
และรู้อีกว่าคืนหนึ่งยายปีจะอยู่บ้านคนเดียว พี่หวาดก็ไปขุดเอาเผือก
หัวเขื่องๆ มาจากสวนหัวหนึ่ง เอามีดปอกผิวสีน้ำาตาลออก แล้วเอา
เสียบเข้าที่ปลายกิ่งไผ่ยาวอันหนึ่ง ตกกลางคืน ในขณะที่ยายปีนั่งสวด
มนต์ก่อนเข้านอนอยู่ พี่หวาดก็ย่องเข้าไปตรงใต้หน้าต่าง ชูหัวเผือก
ขึ้นตรงกลางหน้าต่างแล้วโยกหัวเผือกไปมา จากแสงสลัวของตะเกียง
เล็กๆ ยายปีก็เห็นหัวเผือกเป็นหัวผีจึงสวดมนต์ดังขึ้นอีกด้วยความ
หวังว่าผีคงกลัวคำาสวดมนต์ สวดเท่าไรผีก็ไม่ไปสักที เมื่อหมดปัญญา 
ยายปีก็ตะโกนสุดเสียงว่า
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 “ทิดเตื่อย ช่วยด้วย ! ทิดเตื่อย ช่วยด้วย !”
 ทันใดนั้นผีก็หายไป พร้อมกับมีเสียงคนวิ่งไปทางบ้านของพ่อ
แก่
 ส่วนทางพ่อแก่นั้นเข้าเรือนจะนอนแล้ว ได้ยินเสียงยายปีไม่
ถนัดนัก แต่เนื่องจากรู้ว่ายายปีอยู่คนเดียวก็ลงเรือนจะไปถามดูว่ามี
เรื่องอะไร เมื่อเดินไปก็เห็นพี่หวาดเดินออกมาจากมุมสลัวทางด้าน
หนึ่งของลานบ้านจึงถามว่า
 “มึงได้ยินเสียงโวยวายจากบ้านอีปีหรือเปล่า กูได้ยินแว่วๆ 
เหมือนเสียงอีปีมันเรียกให้กูช่วย”
 “ไม่เห็นได้ยินอะไรนี่ พ่อแก่คงได้ยินเสียงลำาไผ่ถูกัน คืนนี้ดู
ลมแรงผิดปกติ” พี่หวาดตอบ
 “มึงแน่ใจนะ”
 “แน่ซี ก็ข้าเพิ่งมาจากบ้านยายปีเดี๋ยวนี้เอง”
 เมื่อได้ยินเช่นนั้น พ่อแก่ก็หันกลับขึ้นเรือน ไม่ได้สงสัยเลยว่า
พี่หวาดยิ้มอย่างเบิกบานอยู่คนเดียวในท่ามกลางแสงสลัวของเดือน
ข้างแรมในคืนนั้น
 ตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น ยายปีมาหาพ่อแก่แต่เช้า ตั้งใจจะบอก
พ่อแก่เรื่องถูกผีหลอก และให้พ่อแก่ใช้คาถาอันศักดิ์สิทธิ์สะกดผีนั้น
เสีย แต่เมื่อยายปีเห็นหัวเผือกสีขาวโพลนและกิ่งไผ่ตกอยู่ที่ด้านหนึ่ง
ของลานบ้านพ่อแก่ก็รู้ทันทีว่า ‘ผี’ ที่แท้จริงนั้นเป็นใคร ยายปีก็ด่าพี่
หวาดเสียขรมไปในขณะที่ทุกคนที่อยู่ที่นั่นหัวเราะกันท้องแข็ง ส่วน
ยายปีนั้นทำาท่าจะร้องไห้เอาทีเดียว
 ผมเป็นคนกลัวผีแต่ก็อดฟังแม่เล่าเรื่องผีไม่ได้ แม่ชอบเล่า
เรื่องแม่นากพระโขนง ถ้าแม่เล่าตอนกลางคืนผมจะไม่นั่งห่างแม่
เพราะเสียวสันหลัง และเวลาเข้านอนก็ต้องคลุมโปงมิดชิดถึงแม้จะไม่
หนาว เพราะกลัวเห็นแม่นาก แต่เรื่องผีที่ผมขยาดมากคือเรื่องยมบาล
เพราะแม่บอกว่าได้เห็นยมบาลแล้วจริงๆ แม่เล่าว่าเมื่อผมเล็กๆ แม่
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เคยป่วยหนักถึงกับหมดสติไป แม่มีความรู้สึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่น
ว่าได้ไปที่ไหนสักแห่งหนึ่ง แม่ว่าได้ข้ามแม่น้ำา ลุยบึง และพบสัตว์ป่า
ที่น่ากลัวมากมาย และในที่สุดก็มีคนพาไปพบยมบาลผู้เฝ้าประตูนรก 
ยมบาลตัวใหญ่ ล่ำาสัน ผมยาวสกปรก นุ่งผ้าเตี่ยวผืนเดียว มีเหงื่อ
เต็มตัว ใช้สายสร้อยทำาด้วยเขี้ยวหมูป่า และถือดาบเล่มใหญ่ แม่กลัว
ยมบาลจนตัวสั่น ยมบาลซักไซ้ไล่เรียงแม่อยู่นานแต่ผลสุดท้ายก็พูด
ว่า “มึงยังไม่ถึงคราว กลับไปได้” เมื่อแม่ตื่นขึ้นจึงรู้ว่าได้กัดฟันหน้า
ซี่หนึ่งบิ่นไป แล้วแม่ก็อ้าปากให้ดูฟันที่บิ่นซี่นั้น ผมมารู้ตอนหลังจาก
พี่แสวงว่า ผมยังเล็กมากจึงไม่รู้เรื่องแม่ป่วยครั้งนั้น ผีเข้าแม่ด้วยและ
พ่อแก่เป็นคนไล่ผีออกเองด้วยการตีแม่เหมือนคราวที่น้าทิดปั้นตี แม่รู้
ว่าผมกลัวยมบาลมากตอนที่ผมตัวเล็กๆ ฉะนั้นทุกครั้งที่ผมดื้อ แม่จะ
บอกว่า “แม่จะไปอยู่กับยมบาลละ” ผมก็จะเลิกดื้อทันที
 แม่รู้อะไรต่อมิอะไรมากพอที่จะเป็นครูสอนคนอื่นได้ในบาง
อย่าง เช่น การดูว่าเมื่อไรกล้วยน้ำาว้าจึงจะงอมพอจนบดให้เด็กกินได้ 
(ถ้าไม่สุกพอจะทำาให้ท้องผูก) ทำาอย่างไรเด็กจึงจะไม่ขาโก่ง เมื่อแม่
พูดเรื่องนี้กับแม่ลูกอ่อน แม่จะทำาให้ดูด้วย ผมชอบดูการสาธิตของแม่
มาก แม่จะนั่งราบลงกับพื้นกระดาน แล้วเหยียดขาทั้งสองไปข้างหน้า 
ขาทั้งสองเกือบชิดกัน แม่เอาเด็กแดงวางนอนหงายลงบนขา เอาเท้า
เด็กชี้ไปทางตัวแม่และหัวพาดที่หลังเท้าของแม่ที่ยกขึ้นเล็กน้อย แม่
เอามือดันขาเด็กแดงเข้าหากันเบาๆ ช้าๆ แล้วบอกแม่ลูกอ่อนว่าทำา
อย่างนี้ทุกครั้งเวลาอาบน้ำาเด็ก วิธีดัดขาเด็กของแม่ได้ผล เพราะลูก
ของแม่ทั้งหกคนไม่มีใครขาโก่งสักคน
 เรื่องการเก็บของที่ใช้แล้วมาใช้อีกนั้น แม่ได้ทำามาก่อนที่จะมี
การชักจูงให้คนทำากันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเพิ่งมาเห็นความสำาคัญ
กันเมื่อเร็วๆ นี้ เช่น เม่ือโจงกระเบนของแม่เก่าจนใช้ไม่ได้แล้ว แม่ไม่
ท้ิงมันเป็นขยะ แม่จะฉีกเอาส่วนท่ียังดีอยู่ทำาเป็นผืนเล็กๆ ส่ีเหล่ียมเพ่ือ
เก็บไว้ทำาผ้าอ้อมเด็กเล็ก หลังจากท่ีพวกเราไม่มีความจำาเป็นในการใช้
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ผ้าอ้อมอีกแล้ว แม่ก็เก็บไว้ให้แม่ลูกอ่อนที่มาเยี่ยม ใครใช้ได้ก็เอาไป
ตามที่ต้องการ ส่วนของโจงกระเบนที่โทรมมากก็เก็บไว้ทำาผ้าขี้ริ้ว
 แม่มีความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกอ่อนและการอยู่ไฟตามประเพณี
ที่ปฏิบัติกันในสมัยนั้น เมื่อลูกสะใภ้ของแม่สองคนแรกคลอดลูกก็มา
คลอดที่บ้านของแม่ ผมจำาได้ดีเมื่อพี่สะใภ้คนโตของผมคือ ส�ยใจ 
เมียของพี่แสวงคลอดลูก เพราะเป็นช่วงที่โรงเรียนหยุดภาคเรียน 
ขณะนั้นพี่แสวงและสายใจเช่านาน้าเยี่ยมทำาและทำาเพิงที่ข้างยุ้งของ
น้าเยี่ยมเป็นที่อยู่ เมื่อสายใจปวดท้อง พี่แสวงก็พาสายใจมาที่บ้าน
ของเรา และไปรับหมอตำาแยมาจากอีกหมู่บ้านหนึ่ง หมอตำาแยเป็นผู้
หญิงแก่ที่ชาวบ้านรู้จักกันดีเพราะได้ทำาหน้าที่นี้มาเป็นเวลานาน เมื่อ
มาถึง แม่หมอก็พูดว่า “เวลานี่เหมือนมีปีกบิน กูยังจำาได้ว่าเพิ่งเอาแม่
คนที่ปวดท้องออกเมื่อไม่นานมานี้เอง นี่มันมีลูกแล้วหรือ” 
 แม่เอาผ้าโจงกระเบนสามสี่ผืนกั้นทำาห้องที่มุมบ้านข้างหนึ่ง 
แล้วจุดธูปสามดอกขึ้นเพื่อ “บอก” เจ้าที่ว่าลูกสะใภ้จะมาคลอดลูก 
ส่วนพ่อก็ไปเอาทรายมาหนึ่งชาม เสกทรายด้วยคาถา แล้วเอาไปสาด 
รอบๆ บ้านเพื่อป้องกันมิให้ผีเข้ามาเอาเด็กที่กำาลังจะเกิดไป หลังจาก
นั้นพ่อก็เอาพระเครื่องจำาพวกพระปิดทวารออกจากบ้านไปฝากเพื่อน
บ้านไว้ เพราะตามหลักไสยศาสตร์ การมีพระปิดทวารไว้ในบ้านจะ
ทำาให้ทวารของคนที่จะคลอดลูกปิดและคลอดลูกไม่ได้ จากนั้นผมไม่รู้
ว่าพวกผู้หญิงทำาอะไรกันในมุมของบ้านที่แม่กั้นไว้ เพราะไม่ใช่เรื่อง
ของผู้ชาย 
 เมื่อเด็กเกิด พี่แสวงก็ไปเอาฟืนที่ตัดเตรียมไว้แล้วมาให้หมอ
ตำาแยก่อไฟบนแท่นที่ทำาไว้ในห้องที่กั้นด้วยผ้าโจงกระเบน สายใจ
นอนผิงไฟซึ่งเป็นการอยู่ไฟตามที่ชาวบ้านทำากัน ในขณะที่แม่ทำา
หน้าที่ดูแลทารกที่เพิ่งเกิด ชาวบ้านเชื่อว่าผู้หญิงที่เพิ่งคลอดลูกควร
อยู่ไฟอย่างน้อย 2 อาทิตย์ เพราะทำาให้มีสุขภาพดีต่อไปตลอดชีวิต 
สายใจอยู่ไฟเพียงหนึ่งอาทิตย์ก็หยุดเพราะรู้สึกว่าไฟร้อนจนทนไม่
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ไหว ทั้งนี้เพราะว่าแม่หมอ ‘ทำาไฟไม่ได้’ แต่เริ่มต้น คือแม่หมอไม่
สามารถใช้คาถาทางไสยศาสตร์ปราบพิษร้อนของไฟไว้ได้ เมื่อสายใจ
มีปัญหาเรื่องสุขภาพในเวลาต่อมา ก็มักอ้างถึงสาเหตุว่ามาจากการที่
อยู่ไฟไม่ได้

 แม่มีเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งชอบไปมาหาสู่กันในฤดูแล้ง เมื่อ
เพื่อนมาแม่ก็จะยกเชี่ยนหมากออกมาต้อนรับที่แคร่ ระหว่างที่เริ่มคุย
กันทุกคนก็เตรียมหมากของตนคำาหนึ่งซึ่งมีหมาก เปลือกสีเสียด แก่น
คูน พลู ปูนแดง ยาเส้น พิมเสน ใครจะใส่อะไรมากแค่ไหนก็ตามแต่
รสนิยมของตนเอง ที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือ แม่ไม่ใส่หมากใน ‘หมาก’ 
ที่เคี้ยวของแม่ เพื่อนของแม่ล้วนมีฟันสีดำาเพราะการเคี้ยวหมากมา
เป็นเวลานาน แต่ฟันดำาถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในสมัยนั้น ชาว
บ้านเคี้ยวหมากแทนการแปรงฟัน แม่บอกเสมอว่าแปรงฟันเป็นสิ่งไม่
จำาเป็นพร้อมยกตัวอย่างของพ่อแก่ซึ่งมีฟันของตนเองครบเมื่ออายุ 84 
ปี แม่เองก็ฟันดี ผมไม่ทราบจะคิดอย่างไร แต่ค่อนข้างแน่ใจว่าความ
คิดของแม่ในเรื่องนี้คงไม่ถูก ตามที่ผมพูดมาแล้ว ขณะที่เคี้ยวหมาก
กันนั้นแม่และเพื่อนๆ ของแม่กำาลังทำาผิดกฎหมาย เนื่องจากรัฐบาล
ยุคจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ได้ห้ามคนไทยเคี้ยว
หมากแล้ว
 ในโอกาสเช่นนั้น แม่และเพื่อนก็จะซุบซิบคุยกันเหมือนเด็กวัย
รุ่นทีเดียว คุยกันเรื่องสมัยที่แม่เป็นเด็ก ใครเป็นอย่างไร ใครมี ‘ความ
ลับ’ อะไร ส่วนมากผมไม่เข้าใจหรอกว่าแม่พูดกับเพื่อนเรื่องอะไร เด็ก
ช่างถามอย่างผมไม่มีส่วนเข้าไปร่วมถามอะไรทั้งสิ้น แม้การนั่งฟังอยู่
ใกล้ๆ ก็ไม่เป็นการสมควรมากอยู่แล้ว
 เมื่อเวลาผ่านไป เพื่อนฝูงที่มาเยี่ยมลดน้อยลง แม่ก็เอา
เชี่ยนหมากทองเหลืองให้วัดที่มาเรี่ยไรนำาไปสร้างพระประธาน พ่อ
สานเชี่ยนหมากไม้ไผ่ให้แม่แทน นอกจากเชี่ยนหมากแล้ว แม่ยัง
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ยกเครื่องทองเหลืองอย่างอื่นที่มีอยู่ เช่น โตกและขันลูกบาตรให้วัด
ต่างๆ ที่บอกบุญการสร้างพระจนหมด การยกของเหล่านี้ให้วัดทำาให้
แม่มีความสุข แต่ผมเริ่มสงสัยว่าทำาไมดูจะมีการสร้างวัด สร้างพระ
ประธานกันบ่อยจริงๆ บางวัดอยู่ติดกัน เช่น วัดพิกุลแก้วก็อยู่ติด
กับวัดกระดาน เมื่อผมถามว่าทำาไมต้องมีสองวัดติดกัน แม่ก็ตอบว่า 
“ชาวบ้านในละแวกนั้นที่มีบ้านอยู่คนละฟากแม่น้ำาไม่ถูกกัน ไม่อยาก
ทำาบุญร่วมวัดกัน ก็เลยสร้างวัดแยกกัน” คำาพูดของแม่ทำาให้ผมอดคิด
ไม่ได้ว่า “ช่างเป็นการสูญเสียที่น่าเสียดาย” 
 ในระยะนั้นดูจะมีการเรี่ยไรสร้างพระประธาน สร้างโบสถ์ใหม่
กันอย่างไม่ขาดระยะถึงกับว่ามีการแข่งขันกันทีเดียวว่า พระประธาน
ของใครจะใหญ่กว่าใคร โบสถ์ของใครจะสูงกว่าใคร แม้ว่าจะมีโบสถ์
และพระประธานอยู่แล้ว ก็มีการสร้างใหม่ให้ใหญ่โตกว่าเก่าเพื่อให้
ทัดเทียมหรือใหญ่กว่าของวัดใกล้เคียง ถึงแม้ว่าความจำาเป็นทาง
ศาสนกิจจะไม่ต้องการโบสถ์ที่ใหญ่โตขนาดนั้น การสร้างให้ใหญ่เพื่อ
ความใหญ่อย่างเดียวไม่ใช่เพื่อการใช้งานเป็นการสูญเปล่าที่เห็นกัน
อยู่ทั่วไปในยุคนั้น แต่คนที่ทักท้วงจะได้รับคำาตำาหนิว่านอกศาสนา ผม
ก็ไม่รู้ว่าใครนอกกันแน่ระหว่างผู้ที่สร้างโบสถ์แข่งกัน หรือคนที่ทักท้วง
 ตรงข้ามกับการยกของเก่าให้วัดซึ่งทำาให้แม่มีความสุขมาก 
การขายเกวียนกลับทำาให้แม่ซึมไป เมื่อการพัฒนาท้องถิ่นไปถึง
หมู่บ้าน ถนนเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งรถบรรทุกก็มีแพร่หลายขึ้นอย่าง
รวดเร็วจนในที่สุดเกวียนก็หมดความจำาเป็น หลังจากที่คิดอยู่นาน แม่
ตัดสินใจขายเกวียนที่พ่อแก่สร้างให้แก่ผู้ซื้อที่มาจากหมู่บ้านที่ห่าง
ไกลในจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อผู้ซื้อพร้อมที่จะเอาเกวียนไป แม่ก็ตักน้ำา
มาขันหนึ่งแล้วนั่งยองๆ ลงตรงหน้าเกวียน ยกขันน้ำาขึ้นจรดหน้าผาก
แล้วบอกพ่อแก่ว่า ที่ขายเกวียนเพราะมันหมดความจำาเป็นในการใช้
งานในนา ขอขมาพ่อแก่ที่ต้องทำาเช่นนั้น เสร็จแล้วแม่ก็ลุกขึ้นและเอา
น้ำาราดลงที่หัวเกวียนพร้อมกับพูดว่า “เจ้าจงไปดี ไปทำาให้เจ้าของ
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ใหม่เขาร่ำารวย มีเงินมีทอง มีความสุข” ทุกคนที่อยู่ที่นั่นดูแม่อย่าง
เงียบกริบ ผมต้องเดินไปที่อื่น ไม่อยากเห็นสีหน้าและน้ำาตาที่ปริ่มตา
แม่ในขณะนั้น
 แม่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างที่เราเข้าใจกัน แต่แม่ก็ไปใช้สิทธิ์
ออกเสียงทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร ทั้งๆ ที่รู้ว่าเสียงของ
แม่อาจไม่มีผลในการเลือกตั้ง เนื่องจากมีข่าวลืออยู่เสมอว่ามีการ
โกงคะแนนกันด้วยวิธีต่างๆ แต่โกงอย่างไร จริงหรือไม่ คนบ้านนอก
อย่างเราไม่มีทางรู้แน่ ก็เหมือนในสมัยนี้ที่มีข่าวว่ามีการซื้อเสียงกัน
อย่างแพร่หลาย แต่จะจับมือใครดมได้จริงๆ นั้นยาก เนื่องจากแม่อ่าน
ชื่อของผู้สมัครไม่ออก แม่ใช้วิธีดูรูปและจำาจำานวนจุดหมายเลขของ
ผู้สมัครเมื่อแม่ไปลงคะแนน พูดกันตามตรงแล้ว ถึงแม้ว่าแม่จะอ่าน
หนังสือไม่ออก แต่แม่ก็เหมือนหญิงไทยอื่นๆ ที่มีความก้าวหน้ากว่าผู้
หญิงในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในแง่ที่ได้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ตั้งแต่
มีการเปลี่ยนการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 ส่วนผู้หญิงชาวสวิตเซอร์
แลนด์ไม่ได้รับสิทธินั้นจนกระทั่งปี พ.ศ. 2515 

 ต�มธรรมเนียมของชาวบ้าน ลูกสาวจะเริ่มทำางานแทน
แม่ตั้งแต่เมื่อโตพอทำางานได้ พี่เหว่าก็ทำาอย่างนั้นทันทีเมื่อออกจาก
บ้านอาเกิดมาอยู่กับเรา แม่จะสอนให้พี่เหว่าทำางานทุกอย่าง จาก
งานในบ้านจนถึงงานในนา เมื่อเห็นแม่ก็ต้องเห็นพี่เหว่าเป็นประจำา 
บางทีทำาให้ผมคิดว่าแม่รักลูกเลี้ยงมากกว่าลูกตัวเสียอีก แม่เรียกพี่
เหว่าด้วยความรักความเอ็นดูว่า “อีหนู” ส่วนลูกชายนั้นแม่จะเรียกพี่
แสวงว่า “ไอ้หนู” แต่ก็เป็นครั้งคราวเท่านั้น พี่เหว่าไม่เคยถูกแม่ดุว่า
อะไรทั้งสิ้น ส่วนลูกชายนั้นบางทีเมื่อแม่โมโหแม่ก็เล่นงานเอาด้วยคำา
แสบๆ ทีเดียว
 นอกจากการทำานาและงานบ้านทุกอย่างแล้ว พี่เหว่ายังออก
หาปลา ปลูกผัก และตักน้ำาใส่โอ่ง ในฤดูแล้งพี่เหว่าต้องไปหาบน้ำาจาก
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บ่อไกลๆ เนื่องจากบ่อของเราแห้ง พวกน้องๆ ช่วยเธอหาบเป็นครั้ง
คราวและไปอาบน้ำาที่บ่อ ในฤดูแล้งพี่เหว่าจะมีงานทำาอยู่ตลอดเวลา 
ส่วนน้องๆ ผู้ชายมีเวลาว่างออกเที่ยวเตร่และวิ่งเล่นกันตามสบาย แต่
พี่เหว่าก็ไม่ได้แสดงความน้อยใจอะไรเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของลูกผู้
หญิงที่ต้องทำาอย่างนั้นอันเป็นประเพณีที่ทำากันมานมนานแล้ว
 พี่เหว่าเกิดปี พ.ศ. 2479 ผมจำาได้ว่าในระหว่างที่ผมยังอยู่ที่
บ้าน มีผู้ชายมาชอบพอพี่เหว่าสามคน คนแรกไม่จริงจังอะไร ส่วนอีก
สองคนต่อมานั้นถึงขั้นมีการส่งคนมาทาบทามกับพ่อแม่ทีเดียว คน
แรกเป็นลูกชาวนาที่ไปเป็นช่างตัดผมในตลาดบ้านนา อีกคนหนึ่งเป็น
ชาวนาพ่อหม้ายมีลูกติดสี่คน ทุกครั้งที่พี่เหว่าและพ่อแม่ปรึกษากันว่า
จะทำาอย่างไร พ่อกับแม่ก็บอกว่า “ก็ตามใจแก เป็นชีวิตของแก พ่อแม่
ไม่ได้อยู่ด้วยเมื่อแกแต่งไปแล้ว แกต้องเลือกเองจะเอาใครหรือไม่” พี่
เหว่าตัดสินใจไม่เลือกใคร
 หลังจากน้องชายออกจากบ้านไปหมดแล้ว ที่นาของพี่เหว่า
ก็ให้คนอื่นเช่าไปเพราะอยู่ไกลต้องใช้เวลาเดินไปเป็นเวลากว่าชั่วโมง 
ต่อมา หลังจากพ่อตายแล้วพี่แสวงได้มาปลูกบ้านติดกับบ้านแม่และ
ให้แม่ไปอยู่ด้วย แต่แม่ก็ขออยู่กับพี่เหว่าสองคน เมื่อแม่แก่ลงและไม่
แข็งแรง ช่วยตัวเองไม่ได้ทุกอย่าง พี่เหว่าก็ช่วยดูแล พร้อมกับทำานา
หาเลี้ยงตัวเองไปด้วย แม่คงมองเห็นชีวิตของแม่ในตอนแก่เฒ่าว่าจะ
เป็นอย่างนี้ แม่จึงดีใจเป็นล้นพ้นเมื่อพี่เหว่าหอบผ้ามาอยู่ด้วยเมื่อครั้ง
ที่เพิ่งปลูกบ้านเสร็จใหม่ๆ แม่พูดถึงพี่เหว่าอย่างรักใคร่ให้ทุกคนได้ยิน
อยู่เสมอว่า “อีหนูไม่ใช่เลือด แต่มันก็เป็นลูก”



ในอเมริกา คุณไม่กินข้าวทุกวัน แต่ในเมืองไทย เรากินข้าวกันวัน
ละสามมื้อ แถมด้วยขนมและของว่างซึ่งทำาด้วยข้าวอีกในบางวัน ใน
อเมริกา คุณถามกันว่า “กินอาหารกลางวันหรือยัง” หรือถ้าเป็นมื้อ
เย็นก็ถามว่า “กินอาหารเย็นหรือยัง” แต่ในเมืองไทย เราถามกัน
ว่า “กินข้าวหรือยัง” ไม่ว่าจะเป็นมื้อไหน เพราะข้าวเป็นตัวยืนของ
อาหารทุกมื้อ ส่วนของอื่นเป็นเสมือนบริวารของข้าวเท่านั้น ด้วยเหตุ
นี้เราจึงเรียกอาหารคาว เช่น ผัด ต้ม และแกง รวมกันเป็นคำาเดียวว่า 
“กับข้าว” 
 สำาหรับพ่อและแม่ของผม ข้าวมีความสำาคัญเกินกว่าการเป็น
อาหารหลักวันละสามมื้อเสียอีก ข้าวมีความสำาคัญเกือบเท่าชีวิตเอาที
เดียว ฉะนั้นท่านจะเคี่ยวเข็ญให้ลูกกินข้าวทุกเมล็ดในชาม ทุกปี เมื่อ
ถึงฤดูกาล แม่จะทำาการบูชาแม่โพสพอย่างเต็มที่
 คนไทยทุกคนเห็นความสำาคัญของข้าว แต่ผู้ผลิตข้าวคือ
ชาวนามักถูกเหยียบย่ำา ทั้งนี้เพราะชาวนาส่วนมากขาดการศึกษา 
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ยากจน มีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ มีความซื่อ ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ไม่ทัน
คนในเมือง คำาขวัญอันเพราะพริ้งที่ว่า “ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของ
ชาติ” นั้นก็พูดกันลอยๆ มากกว่า น้อยคนนักที่ไม่ใช่ชาวนาจะซาบซึ้ง
ว่า การทำานาในสมัยก่อนมีเครื่องทุ่นแรงนั้นเป็นงานที่ปวดกระดูกสัน
หลังเพียงใด ปวดอย่างไร กรุณาอดใจอ่านไปอีกนิดหนึ่งแล้วคุณคง
เข้าใจ
 ทุ่งนารอบๆ เมืองบ้านนา และในส่วนมากของเมืองไทย เป็น
นาดำา ต่างจากนาในอเมริกาซึ่งเป็นนาหว่าน เพื่อแยกที่นาให้เหมาะ
กับระดับของที่ดินและเหมาะกับการแบ่งงานรายวัน ชาวนาที่ทำานาดำา
ก็ทำาคันนาแบ่งนาเป็นแปลงย่อยเรียกว่า “อันนา” หรือ “กระทงนา” 
ส่วนคันนาจะเล็กใหญ่และสูงต่ำาเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำาในฤดูฝน 
การทำาคันนาก็ใช้จอบด้ามยาวขุดและยกดินขึ้นด้วยมือ ไม่มีเครื่องทุ่น
แรงใดๆ ทั้งสิ้น นาแปลงหนึ่งมีคันนาเป็นจำานวนมาก ถ้าเอามาต่อ
กันเข้าก็เป็นระยะทางเป็นสิบกิโลเมตรทีเดียว กว่าจะทำาคันนาแบ่งนา
เป็นส่วนย่อยได้ทั่วนา ก็ใช้แรงงานมิใช่น้อย
 การทำานานั้นเป็นวงจรต่อเนื่องกันไปตลอด แต่ถ้าจะกำาหนด
จุดที่เริ่มต้นกันในครอบครัวผมก็คงเป็นในตอนเริ่มฤดูฝนคือในราว
เดือนพฤษภาคมต่อเดือนมิถุนายน ผมช่วยพ่อแม่ทำานาตั้งแต่ผมตัว
โตพอทำางานได้ ส่วนพ่อแม่จะให้ทำาอะไรบ้างนั้นก็เปลี่ยนไปตามอายุ
 การทำานาของเราเริ่มด้วยการไถทำาที่ตกกล้าเมื่อฝนเริ่มตก
อย่างสม่ำาเสมอ เมื่อเราแน่ใจว่าจะมีน้ำาทำานาได้ เราก็เตรียมตกกล้า
ด้วยการเอาข้าวปลูกบางส่วนที่เก็บไว้ตั้งแต่ฤดูเก็บเกี่ยวที่แล้วมาแช่
น้ำาหนึ่งวัน สงเอาข้าวออกจากน้ำาแล้วใส่ตะกร้าตาถี่ รดน้ำาให้ข้าวชื้น
อยู่ตลอดอีกสองวันเมล็ดข้าวก็เริ่มงอกพร้อมที่จะเอาไปหว่านในที่ตก
กล้าได้ การทำาที่ตกกล้านั้นก็ทำาต่อจากที่ได้ไถไว้ครั้งหนึ่งแล้วโดย
การไถซ้ำาอีกครั้งหนึ่งแล้วคราดให้ดินแตกเป็นเลนสม่ำาเสมอกัน การ
คราดเป็นการรวมพวกวัชพืชเข้าด้วยกันเพื่อจะได้เก็บออกง่าย และ
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ช่วยทำาให้ปุ๋ยเช่นขี้ควายแห้งที่เราใส่ไว้ในแปลงตกกล้ากระจายออก
ไปจนทั่วที่แปลงนั้น ก่อนหว่านข้าวปลูกลง เราต้องทำาร่องระบายน้ำา
เล็กๆ รอบที่ตกกล้า พร้อมทั้งทำาร่องน้ำาผ่ากลางหนึ่งหรือสองร่องตาม
แต่ขนาดของที่ จากนั้นก็ปล่อยน้ำาออกให้หมด ก่อนหว่านกล้า เพื่อน
บ้านชาวนาบางคนจะทำาพิธีบูชาที่ตกกล้าด้วยการเอาหมากพลูและ
ยาสูบใส่กระทงใบตองไปวางไว้ที่มุมหนึ่งของที่ตกกล้า แต่ที่บ้านเรา
ไม่ทำาอะไรตอนนี้ แม่และพี่เหว่าเป็นคนหว่านเมล็ดพันธุ์ที่กำาลังงอกลง
ในที่ตกกล้าบางๆ อย่างสม่ำาเสมอกัน หน้าที่ของผมเมื่อเล็กๆ คือ คอย
เฝ้าที่ตกกล้าหลังจากแม่หว่านเสร็จแล้วประมาณสามสี่วัน เพื่อคอยไล่
ไก่ เป็ด และนกที่มาลงกินเมล็ดข้าวที่หว่านเอาไว้ เมื่อข้าวแตกหน่อ
เป็นต้นสีเขียวก็เป็นอันว่าเลิกเฝ้าได้ เราเริ่มปล่อยให้น้ำาเข้าไปในที่ตก
กล้าเรื่อยๆ การทำาที่ตกกล้านั้นทำาหลายแปลง แต่เว้นช่วงไว้เป็น  
ระยะๆ เพื่อให้การดำานาติดต่อกันไปจนเสร็จโดยที่ลูกกล้าไม่แก่เกิน
ไป ประมาณหนึ่งเดือน ลูกกล้าจะโตพอที่เราจะถอนไปแยกดำาในนา
 คุณคงทราบแล้ว ข้าวมีหลายพันธุ์มาก ที่บ้านเราปลูกเพียง
สองสามพันธุ์เท่านั้น เราปลูกพันธุ์หนึ่งหรือบางทีก็สองพันธุ์ไว้กิน
เอง และปลูกอีกพันธุ์หรือสองพันธุ์ไว้ขาย การเลือกพันธุ์ก็ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของข้าวแต่ละพันธุ์ เช่นบางพันธุ์เก็บเกี่ยวได้เร็วเหมาะแก่
การปลูกในที่ดอน บางพันธุ์มีลำาต้นสูงมากเหมาะแก่การปลูกในที่ลุ่ม
น้ำาลึก พันธุ์ที่ปลูกไว้กินเองมักเป็นพันธุ์ที่มีผลผลิตน้อยกว่าพันธุ์ที่
ปลูกไว้ขาย แต่ว่ามีลักษณะพิเศษเช่นมีรสดี หอม และหุงได้ข้าวสุกที่
อ่อนสม่ำาเสมอ ไม่แฉะง่าย เป็นต้น พ่อและแม่ของผมก็เหมือนชาวนา
ส่วนมากในแง่ที่ว่าถึงแม้จะยากจนก็มักเลือกข้าวที่ปลูกไว้กินว่า ต้อง
เป็นข้าวที่ตนชอบและสามารถหุงให้แขกกินได้อย่างภาคภูมิใจ ข้าว
ที่หุงแล้วแฉะหรือแข็งกระด้างนั้นจะสร้างความอับอายให้เจ้าของบ้าน 
นอกจากข้าวเจ้าแล้ว เรายังปลูกข้าวเหนียวไว้กินเองอีก มีทั้งข้าว
เหนียวขาวธรรมดาและข้าวเหนียวดำา 
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 ผมจำาไม่ได้ว่าที่คุณมาเมืองไทยหลายครั้งนั้นเคยตรงกับวัน
ที่มีพระราชพิธีแรกนาหรือเปล่า (ต้องขอโทษที่จำาไม่ได้เพราะมัน
สมองของคนที่อายุเกิน 50 อย่างผมมักเริ่มลืมในบางสิ่งบางอย่างง่าย
ขึ้น ที่เราเรียกกันว่าเริ่มเป็นคน “ขี้ลืม” ไงล่ะ) แต่แน่ใจว่าคุณเคย
ได้ยิน หรือเห็นภาพในหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพระราชพิธีแรกนาประจำา
ปีที่ท้องสนามหลวง พิธีนี้เป็นการรักษาประเพณีเก่าแก่และยังเป็นจุด
สนใจของนักท่องเที่ยวอีกด้วย ผมไม่แน่ใจว่าพ่อแม่ของผมรู้เรื่องพระ
ราชพิธีนี้มากแค่ไหน แต่เรามีพิธีแรกนาของเราเองทุกปี คือ ในวันดี
ทางโหราศาสตร์วันหนึ่งก่อนการลงทำานา พ่อจะทำาแคร่ไม้ไผ่สี่เหลี่ยม
เล็กๆ ขนาดเท่าสองฝ่ามือไปปักไว้บนคันนาแห่งหนึ่ง ที่บนแคร่พ่อ
วางเครื่องบูชาไว้ มีข้าวสุกสองก้อน ก้อนหนึ่งย้อมสีแดงและอีกก้อน
หนึ่งย้อมสีดำา มีดินสามก้อน หมากสามคำาและยาสูบสามมวน เมื่อ
บูชาเสร็จแล้วพ่อก็ไถอันนาที่ติดกับแคร่นั้นสามรอบเป็นเสร็จพิธี 
 มาถึงตอนนี้ผมขอแทรกเรื่องที่คนไทยมักทำาอะไรๆ สามครั้ง 
หรือสามอย่างสักนิดหนึ่งเพราะคุณจะพบอีกมากเมื่อคุณอ่านต่อไป 
คุณคุ้นเคยกับวัฒนธรรมตะวันตกที่นับถือศาสนาคริสต์อันมีตรีเอกานุ
ภาพ (Trinity) เป็นหลักซึ่งประกอบด้วย พระเจ้าพระบิดา (The Fa-
ther) พระเจ้าพระบุตร (The Son) และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
(The Holy Ghost) คนไทยส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ เมื่อทำาอะไร
ก็ยึดเอาไตรสรณะในพระพุทธศาสนา คือ พระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ์ เป็นหลัก คุณคงจำาได้ว่าท่านติช นัท ฮันห์ ได้เปรียบเรื่องไตร
สรณะของทั้งสองศาสนานี้ไว้ในหนังสือของท่านเรื่อง อมตพุทธ อมต-
คริสต์ (Living Buddha, Living Christ) ที่คุณแนะนำาให้ผมอ่าน อัน
ที่จริง “tri” ของคุณและ “ไตร” ของผมนั้น คือ คำาเดียวกัน ผมจำา
ได้ว่าพจนานุกรมภาษาอังกฤษของคุณบอกว่า “tri” เป็นภาษากรีซ 
ส่วนพจนานุกรมภาษาไทยของผมบอกว่า “ไตร” เป็นภาษาสันสกฤต 
สำาหรับใครเกิดก่อนใครและเกี่ยวข้องกันอย่างไรนั้น ผมไม่มีเวลาไป
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หาข้อมูลมาเพิ่ม ขอให้เป็นการบ้านของคุณก็แล้วกันนะ
 เมื่อฝนตกสม่ำาเสมอและมีน้ำาขังในนาทั่วไป เราก็เริ่มดะนา 
คือ ไถนาเป็นครั้งแรกเพื่อพลิกดินขึ้นกลบหญ้าที่ขึ้นในท้องนา เรา
ดะนาด้วยไถไม้และควายสองตัวของเรา เมื่อผมโตพอถือคันไถไหวก็
เริ่มเปลี่ยนให้พี่ๆ ไปทำาอย่างอื่น ผมช่วยถือคันไถหนึ่งคัน การไถนา
เป็นภาระที่ไม่ยาก นอกจากต้องเดินวันละประมาณหกชั่วโมงเท่านั้น 
คุณคงเข้าใจแล้วซินะ การที่ผมชอบเดินแบกถุงกอล์ฟเองเป็นเวลา
สี่ชั่วโมงในแต่ละรอบ และชอบเดินตัดหญ้าที่สนามที่บ้านเองนั้น มี
รากฐานมาจากการที่ได้ไถนาเมื่อครั้งยังอยู่บ้านนานี้เอง การดะนาใช้
เวลาประมาณสองสัปดาห์
 การดำานาเริ่มหลังจากเราตกกล้าได้ประมาณหนึ่งเดือน เรา
เริ่มด้วยการถอนกล้า ฟาดกล้ากับเท้าให้ดินที่ติดขึ้นมาด้วยหลุดออก 
มัดกล้าเป็นกำาขนาดสองมือกำารอบแล้วผูกด้วยตอกไม้ไผ่ และตัด
ใบกล้าออกส่วนหนึ่ง การฟาดกล้านั้นมีวิธีคือเมื่อเราถอนกล้าขึ้นมา
แล้วเราก็เอารากของกล้าฟาดตรงด้านในของเท้า ความแรงของการ
ฟาดจะทำาให้ดินหลุดและกระเด็นบ้าง แฉลบบ้าง ไปตามผิวน้ำาข้าง
หลัง บางทีเราก็ทำาปนเล่นเป็นการสนุกไปด้วย คือ ถ้าเรามีอารมณ์ดี
เราก็หันหลังไปทางเพื่อนร่วมงานซึ่งก็เป็นพี่น้องกันนั่นเอง ดินที่ฟาด
ออกจากกล้าก็กระเด็นไปถูกคนที่อยู่ข้างหลังทำาให้เขาเปื้อนโคลน
เลอะเทอะ แต่ถ้าผู้ทำาก่อนเผลอเมื่อไรก็จะถูกแก้แค้นทันที บางทีเราก็
แข่งกันว่าใครจะทำาให้ดินวิ่งแฉลบไปตามผิวน้ำาได้ไกลที่สุด การถอน
กล้าจะสนุกที่สุดเมื่อมีฝนปรอยๆ ลงมาด้วยเพราะจะทำาให้โคลนหลุด
ออกจากตัวเราไปเรื่อยๆ อีกอย่างหนึ่งน้ำาฝนทำาให้เราเย็นชุ่มชื่น ไม่
เหนื่อยง่าย
 หลังจากนั้นเราก็เตรียม “ทำาเทือก” จะทำาวันละมากน้อยแค่
ไหนก็ขึ้นอยู่กับจำานวนคนในบ้านที่จะดำานาได้ในวันหนึ่ง ส่วนมากก็
ประมาณวันละหนึ่งไร่กว่าๆ การทำาเทือกเริ่มด้วยการไถที่นาอีกครั้ง
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หนึ่ง คราดให้ดินแตกเป็นเลน รวมหญ้าและวัชพืชที่เราไถกลบไว้เมื่อ
คราวดะนาให้ไปรวมในที่เดียวกันเพื่อสะดวกแก่การเก็บออกวางไว้
บนคันนา 
 การดำานาเป็นตอนหนึ่งของการทำานาที่ทำาให้เมื่อยหลังที่สุด 
แต่ละคนเอากล้าหนึ่งกำาที่มัดไว้แล้วขึ้นวางที่แขนข้างซ้าย (สำาหรับ
คนที่ถนัดขวาเช่นทุกคนในบ้านของผม) เอานิ้วมือซ้ายแยกกล้าออก
ทีละเจ็ดแปดต้น เอามือขวาดึงส่วนนั้นออกจากกำากล้าแล้วก้มลงจิ้ม
ในดินเลนโดยใช้นิ้วโป้มือขวานำา เราก้มดำาไปเรื่อยๆ ให้กอข้าวห่างกัน
ประมาณหนึ่งฟุต นานๆ จึงจะเงยหน้าสักที เราใช้เวลาดำานาประมาณ
สามสัปดาห์ การก้มดำานาเกือบตลอดวันเป็นเวลานานๆ ทำาให้เมื่อย
และปวดหลัง แต่เราก็ไม่มีทางเลือก สำาหรับคุณซึ่งออกกำาลังกายและ
บริหารร่างกายเป็นประจำาอาจไม่ปวดเมื่อยถ้าต้องมาดำานาเป็นเวลา
หลายสัปดาห์ ผมว่าคุณน่าจะลองดูนะ ถ้าคุณอยากลอง คราวหน้าคุณ
มาเมืองไทย กรุณามาตอนฤดูดำานาซึ่งตรงกับฤดูพักร้อนของคุณพอดี 
ผมจะพยายามหาที่ให้คุณลอง ชาวบ้านคงตื่นเต้นกันทีเดียวถ้าได้เห็น
แหม่มดำานา แต่สำาหรับคนที่ไม่เคยทำามาก่อน ผมว่าก้มดำานาได้ไม่
เกินสองชั่วโมงก็คงเงยหลังไม่ขึ้น แม้แต่ผมเองซึ่งเคยทำามาก่อนและ
ก็ได้บริหารร่างกายและออกกำาลังกายเป็นประจำา ผมว่าผมคงทำาได้ไม่
มากกว่านั้นแน่
 ก่อนที่จะมีถนนไปถึงในหมู่บ้าน เราจะเว้นที่นาไว้เป็นทาง
กว้างประมาณหนึ่งวา ไม่มีการดำาข้าวในที่ว่างนั้น ที่ว่างจากที่นาของ
เราจะติดต่อกันไปกับที่ว่างในที่นาของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเป็นทาง
ที่เรียกว่าทางสาธารณ์ ซึ่งพูดตรงๆ ก็คือถนนควายนั่นเอง เป็นทางที่
ชาวนาใช้เป็นทางเดินของควาย เมื่อต้องการนำาควายไปที่อื่นหลังจาก
ที่ดำานากันเรียบร้อยแล้ว
 หลังจากดำานาเสร็จและรอให้ต้นข้าวโต เราต้องคอยถอนหญ้า 
คอยดูน้ำาไม่ให้รั่วเพราะจะทำาให้หญ้าขึ้นได้ง่าย สมัยนั้นเราไม่มีการใส่
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ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ปุ๋ยที่เราใช้มากที่สุดคือขี้ควาย
 เนื่องจากข้าวที่ปลูกไว้หลายอย่างออกรวงไม่พร้อมกัน ข้าว
ที่ออกรวงก่อน หรือที่เราเรียกว่าข้าวเบา จะออกรวงในเวลาประมาณ
สามเดือนหลังจากการปักดำา เมื่อข้าวเบาเริ่มมี “ท้อง” คือมีลำาต้นกลม
ขึ้น มีดอกข้าวอยู่ภายในต้น ก็จะมีการเรียกขวัญข้าว วันที่ทำาก็เป็นวัน
แรกหรือวันที่สามหลังจากวันพระออกพรรษา ถ้าเป็นปีที่ฝนฟ้าไม่เป็น
ปกติ คือ ล่าช้ามาก ข้าวอาจยังไม่มีท้องในวันเรียกขวัญ แต่เราทำาพิธี
ในวันหนึ่งวันใดนั้นเพราะถือว่าเป็นวันดี ผมมีความสนใจเป็นพิเศษใน
การเรียกขวัญข้าว เพราะอะไรคุณอาจเดาถูก ถ้าเดาไม่ถูกก็ต้องอ่าน
ต่อไป 
 ก่อนถึงวันสำาคัญนั้น พ่อจะสานกระจาดไม้ไผ่เล็กๆ ขนาด
เท่าถ้วยเขื่องๆ แล้วเอาติดไว้ตรงกลางเสาไม้ไผ่ขนาดนิ้วมือและยาว
ประมาณหนึ่งวา ตกแต่งทั้งหมดด้วยกระดาษหลากสีและติดธงไว้
ที่ยอดเสา เมื่อถึงตอนบ่ายของวันดี แม่ก็เอากระจาดนี้ออกไปปักที่
กลางนา เอาของที่แม่เตรียมไว้ใส่ลงในกระจาด ลงนั่งยองๆ และพูด
เบาๆ เชิญแม่โพสพให้มารับของที่แม่นำามาให้ เสร็จแล้วแม่ก็จะเดินดู
นาอยู่ใกล้ๆ บางทีก็ถอนหญ้าไปด้วย จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของแม่ คือ 
ต้องการดูแลให้แม่โพสพรับของที่แม่นำามาให้เรียบร้อยก่อนที่ลูกของ
แม่ซึ่งแม่รู้ว่าแอบอยู่ตามคันนาหลังต้นข้าวสูงๆ จะมาแย่งของจาก
แม่โพสพ แม่เดาถูกเพราะตอนนี้ผมจะพยายามแอบเข้าไปใกล้ด้วย
น้ำาลายสอทีเดียว ทั้งนี้เพื่อให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้ซึ่งก็เป็นพี่น้องกันเองนั่น
แหละ เมื่อแม่เดินออกห่างไปจนลับตา ผมก็วิ่งไปที่ธงนั้นทันที ในกระ
จาดเล็กๆ นั้นจะมีส้ม กล้วย อ้อยควั่น ถั่วตัด งาตัด หมากพลู ยาสูบ 
น้ำาในขวดยานัตถุ์ หวีเล็กๆ แป้งผัดหน้า และน้ำามันหอมสำาหรับใส่ผม 
ผมเอาแต่ของที่กินได้ ส่วนของอื่นนั้นทิ้งไว้ให้แม่โพสพเพื่อท่านจะได้
แต่งตัวงามๆ ทำาให้เราได้ข้าวรวงใหญ่ๆ เนื่องจากชาวนาทำาขวัญข้าว
ในวันดีวันเดียวกัน ในทุ่งนาจะมีธงอยู่ทั่วไปในตอนบ่าย ผมก็ไปเยี่ยม
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แม่โพสพของทุกบ้านที่อยู่ใกล้ๆ พอตกเย็นก็ได้ของกินเกือบพออิ่ม 
คุณเดาออกแล้วหรือยังว่าทำาไมผมสนใจวันเรียกขวัญข้าว
 เมื่อรวงข้าวและใบข้าวเริ่มเป็นสีเหลือง เราก็ปล่อยน้ำาออก
จากนาจนหมด ตอนนั้นฤดูฝนควรสิ้นสุดลงแล้ว อีกไม่นานเราก็เริ่ม
นาบข้าวซึ่งเราทำาเมื่อรวงข้าวเหลืองดีทั่วกัน เราใช้ลำาไผ่ยาวประมาณ
สองวาเป็นราวนาบข้าว การนาบข้าวจะทำาตอนเช้าตรู่ขณะที่น้ำาค้างยัง
ไม่แห้ง เราเอาไม้ราวนาบข้าววางลงตรงข้างคันนาซึ่งติดกับต้นข้าวที่
เราต้องการนาบ แล้วลากกึ่งกดลงที่ต้นข้าวให้ล้มไปทางเดียวกัน เรา
ค่อยๆ ขยับไม้ราวไปเรื่อยจนสุดอันนา ทำาจนหมดอันนาหนึ่งก็ต่อไป
อันอื่น การที่ต้นข้าวเอนไปข้างเดียวกันทำาให้เกี่ยวได้ง่าย
 หลังจากนั้นอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ รวงและใบข้าวจะกลาย
เป็นสีน้ำาตาล เราก็เริ่มเกี่ยวข้าว การเกี่ยวต้องทำาด้วยมือ คือ ใช้
มือขวากำาเคียว แล้วก้มลงเกี่ยวรวงข้าวทีละกอสองกอมาใส่มือซ้าย 
เอามือซ้ายกำาไว้แล้วใช้เคียวตัดรวงออกจากต้น เมื่อเต็มกำามือก็เอาลง
วางเรียงกันไว้บนตอหรือซังข้าวที่เก็บรวงไปแล้ว กองละสามสี่กำามือ
ซึ่งเรียกว่ารายหนึ่ง การก้มเกี่ยวข้าวด้วยมือตลอดวันจนกว่าจะเกี่ยว
เสร็จหมดทั้งนาเป็นงานอีกอย่างหนึ่งซึ่งทำาให้ชาวนาเมื่อยและปวด
หลังได้ 
 เมื่อตากข้าวไว้วันหนึ่งหรือบางทีก็สองวัน ข้าวที่เกี่ยวและวาง
ไว้เป็นรายๆ ก็แห้ง เราเก็บมาทีละสิบรายแล้วมัดด้วยคะเน็ดซึ่งทำา
จากฟางข้าวยาวทั้งต้นที่เราเตรียมไว้ก่อนแล้ว เมื่อมัดเสร็จก็เรียกว่า
ฟ่อนข้าว แล้วปล่อยไว้ในกลางนานั้น ในตอนเย็นหรือตอนหัวค่ำาของ
คืนเดือนหงาย เราก็ช่วยกันหาบข้าวโดยใช้ไม้คันเหลาที่ทำาด้วยไม้ไผ่
ขนาดเท่าแขน ยาวประมาณหนึ่งวา ปลายแหลมทั้งสองข้าง เสียบที่
ฟ่อนข้าวข้างละฟ่อนแล้วยกใส่บ่าหาบไปไว้ที่ลานข้าวเล็กๆ ที่ทำาไว้
ใกล้บ้าน เราแยกข้าวที่เราปลูกไว้กินเองออกจากข้าวที่เราปลูกไว้ขาย 
และยังแยกข้าวที่จะเก็บไว้ทำาเป็นเมล็ดพันธุ์ในปีต่อไปไว้ต่างหากอีก 
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หลังจากนั้นเราทำาเป็นกองเรียกว่าทำา “ลอมข้าว” ไว้สองลอม การทำา
ลอมข้าวมีวิธีการแยบยลต้องเรียนกัน ถ้าทำาไม่เป็นและเกิดมีฝนตก
ผิดฤดูขึ้นมา จะทำาให้น้ำาฝนซึมลงไปในกองข้าวทำาให้ข้าวชื้นและงอก 
ในสมัยที่ไม่มีพลาสติกผืนใหญ่ๆ ชาวนาต้องเรียนรู้วิธีป้องกันน้ำาฝน
โดยวิธีธรรมชาติ  
 เมื่อเกี่ยวเสร็จหมดทั้งนาแล้ว เราก็นวดข้าวที่จะเก็บไว้เป็น
เมล็ดพันธุ์หรือข้าวปลูกก่อน การนวดข้าวปลูกเราก็นำาข้าวฟ่อนแต่ละ
พันธุ์ข้าวออกมานวดทีละอย่าง ก่อนนวดเราต้องตรวจฟ่อนข้าวให้
ละเอียดเพื่อเก็บเอารวงข้าวที่แปลกปลอมหรือที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ออก 
หลังจากนั้นเราก็ทุบฟ่อนข้าวด้วยท่อนไม้ไผ่ขนาดเท่าข้อมือ ยาวสัก
สองศอก ทุบจนเมล็ดข้าวร่วงตามที่ต้องการแล้วก็เก็บข้าวเปลือกนั้น
ไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูทำานาต่อไป
 จากนั้นเราเตรียมลานนวดข้าว การทำาลานนวดเป็นการขยาย
ลานต่อจากลานลอมข้าวที่เราทำาไว้แล้วให้กว้างออกไปอีก เราถอน
เอาซังข้าวที่มีอยู่ออกจนหมด เกลี่ยดินให้เรียบและกระทุ้งให้ดินแน่น 
หลังจากนั้นเราก็ใช้ขี้ควายสดยาลานเพื่อดับฝุ่นและเพื่อป้องกันไม่ให้
เมล็ดข้าวไหลลงในรูดินที่อาจมีอยู่ การยาลานไม่ยากอะไร แต่ผมก็
หาโอกาสเลี่ยงเสมอถ้าไม่มีใครสังเกต ถึงแม้ขี้ควายซึ่งเป็นสัตว์กิน
หญ้าจะไม่เหม็นเท่าขี้ของสัตว์กินเนื้อ เช่น หมา แต่การเล่นกับขี้ไม่
เป็นสิ่งพึงประสงค์ของผมนัก เราเอาขี้ควายสดมาใส่ถังน้ำาลูกโตๆ ที
ละประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของถัง เอาน้ำาใส่จนเกือบเต็ม เอาเท้า
ลงเหยียบไปมาทำาให้ขี้ควายแตกจนปนกับน้ำาเป็นตมดีแล้วจึงเทออก
ลาดบนลานที่ทำาไว้ ใช้ไม้กวาดกวาดให้ตมขี้ควายยาไปบางๆ บนผิว
ดิน ทำาอย่างนี้จนทั่วลานแล้วปล่อยให้แห้ง ในวันรุ่งขึ้นก็ใช้เป็นที่นวด
ข้าวได้
 ก่อนนวดข้าว เพื่อนบ้านบางคนจะนิมนต์พระมาฉันที่ลาน
นวดข้าวและให้ท่านพรมน้ำามนต์ที่ลอมข้าวเพื่อเป็นสิริมงคล แต่
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ครอบครัวของผมไม่เคยทำา
 ข้าวที่เราเก็บไว้กินนั้นเรานวดเอง ส่วนข้าวที่ทำาไว้ขายเราจะ
มีเพื่อนบ้านมาช่วย ขอเล่าแต่เรื่องของการนวดฝ่ายหลังนี้เพราะมัน
สนุกกว่าการนวดเองมาก เราเอาฟ่อนข้าวที่อยู่ในลอมลงมาเรียงกัน
เป็นวงกลมที่กลางลานนวด โดยเอาทางที่มีรวงข้าวขึ้นข้างบน หลัง
จากนั้นเอาควายซึ่งเป็นควายของเรารวมกับควายของเพื่อนบ้านขึ้น
ย่ำาบนกองข้าว เมื่อเมล็ดข้าวร่วงไปสักครึ่งหนึ่งก็เอาควายออก และ 
“ลุหัวฟ่อน” คือ ใช้เครื่องมือไม้ไผ่ที่เรียกว่า “ขอฉาย” แก้เอาคะเน็ด
ที่ผูกฟ่อนข้าวออก การลุหัวฟ่อนทำาจากภายนอกโดยทุกคนยืนล้อม
รอบกองข้าว ขณะที่ทำานั้นก็อย่าเผลอเพราะบางทีเพื่อนร่วมงานจะ
ทุ่มฟ่อนข้าวซึ่งไม่หนักแล้วมาใส่เราเป็นการหยอกเล่น ถ้าหลบไม่ทัน
ก็ลงหัวทีเดียว เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะมีการแก้เผ็ดกันเหมือนกับการฟาด
โคลนใส่กันเมื่อครั้งถอนกล้า เมื่อแก้คะเน็ดออกหมดแล้วก็เอาควาย
ขึ้นย่ำาบนกองข้าวอีก ย่ำาไปเรื่อยๆ จนเริ่มมีฟางหลุดลอยขึ้นเหนือกอง
ข้าว เราก็เอามันออก เราให้ควายย่ำาต่อไปจนเมล็ดข้าวร่วงเกือบหมด 
เราก็ “ลุใหญ่” อันเป็นการพลิกฟางข้าวที่ควายเหยียบลงกับพื้นให้
ฟูขึ้นอีก หลังจากนั้นก็เอาควายขึ้นย่ำาอีก ตามด้วยการนำาเอาฟางที่
ลอยขึ้นข้างบนออกเป็นระยะๆ จนแน่ใจว่าไม่มีเมล็ดข้าวเหลือติดอยู่
กับฟางข้าวอีกก็เอาควายออกแล้ว “ถอนฟาง” คือ เอาฟางออกจาก
ลาน หลังจากนั้นก็ “ชักกระดาน” คือ ดึงเอาเมล็ดข้าวไปรวมกองไว้
ในกลางลาน การชักกระดานก็สนุก กระดานที่ว่านี้กว้างราว 8 นิ้ว 
ยาวประมาณ 1 วา และมีเชือกยาวผูกไว้ที่หัวสุดทั้งสองด้าน เวลาชักก็
ให้คนงานคนหนึ่งคอยจับกระดานวางลงที่ตอนนอกของข้าวเปลือกซึ่ง
กระจายอยู่เต็มลาน ส่วนคนงานที่เหลือแบ่งกันจับเชือกคนละข้างแล้ว
ดึงเข้ากลางลาน คนที่อยากแกล้งเพื่อนร่วมงานก็จับเชือกตอนต้นๆ 
แล้วขมวดเชือกไว้สักสองศอก เมื่อทุกคนออกแรงดึงกระดานอย่างสุด
แรง เขาก็จะปล่อยขมวดเชือกออกทำาให้คนข้างหลังก้นจ้ำาทันที 
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 เมื่อกล่าวถึงการทุ่มฟ่อนข้าวเข้าใส่กัน ผมขอแทรกเรื่องการ
เล่นปนการทำางานตรงนี้นิดหนึ่งนะ ถึงแม้การทำานาเป็นงานหนัก
เกือบทุกขั้นตอน ชาวนาก็พยายามหาความสนุกเจือปนลงไปเพื่อลด
ความเครียดในขณะทำางาน เช่น ในการดำานา เกี่ยวข้าว และนวดข้าว 
ก็จะ “เอาแรง” กัน คือ ฝ่ายหนึ่งจะไปทำางานช่วยในที่นาของเพื่อน
บ้าน จะเป็นกี่ครั้งกี่วันก็จำากันไว้ แล้วฝ่ายที่ได้รับช่วยก่อนก็จะมาทำา
ตอบแทนเมื่อถึงเวลา บางทีการทำาอย่างนี้ทำากันเป็นกลุ่มใหญ่ทีเรียก
ว่า “ลงแขก” ซึ่งเป็นที่มาของคำาที่กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ผู้หญิงถูกกลุ่ม
ชายข่มขืน ครอบครัวใดที่มีลูกสาวลูกชายซึ่งกำาลังอยู่ในวัยเลือกคู่
จะมีความสนใจเป็นพิเศษในการเอาแรงกันทำางานและการลงแขก ใน
โอกาสเช่นนี้คนหนุ่มคนสาวมีโอกาสได้รู้จักกัน พูดคุยกัน สังเกตนิสัย
การทำางานของกันและกัน และถ้านิสัยถูกกันก็อาจติดต่อกันเรื่อยไป
เป็นการรักใคร่ชอบพอกันขึ้น โดยเฉพาะในการเกี่ยวข้าวและนวด
ข้าวนั้นเป็นโอกาสที่ลงแขกกันมากที่สุด ในขณะเกี่ยวข้าวชายหนุ่มก็
หาโอกาสมาเกี่ยวใกล้ๆ สาวที่ตนหมายตาเอาไว้ ทำางานไป คุยกันไป 
ทำาให้เพลิดเพลินจนลืมความเหนื่อยยากและปวดหลัง ในขณะที่นวด
ข้าวก็มีการหยอกล้อกัน เช่น การทุ่มข้าวฟ่อนใส่กัน การร้องเพลงหมู่
ร่วมกันในขณะที่ทำางาน ฯลฯ ตอนพักกินน้ำากินอาหารก็นั่งคุยกันต่อ 
สนุกสนานกันไปตามประสาหนุ่มสาว ไม่ว่าในสังคมระดับไหนหนุ่ม
สาวต้องหาโอกาสพบกันเสมอ จริงไหม? ตอนนั้นผมยังไม่แตกเนื้อ
หนุ่มมากนัก ยังไม่ถึงเวลาจีบสาว ก็ได้แต่อิจฉารุ่นพี่ที่เขามีความสุข
กัน ถ้าผมไม่ออกจากบ้านไปเรียนหนังสือ ป่านนี้ก็คง.........อืมม์........
อย่าคิดเลยดีกว่า
 ขอกลับมาถึงการทำานาอีก ในวันรุ่งขึ้นเราเริ่ม “สาดข้าว” คือ 
ทำาความสะอาดข้าวที่กองไว้ให้ปราศจากฝุ่นและข้าวลีบ การสาดข้าว
ก็สาดกันจริงๆ โดยเอาหนาดที่ทำาด้วยไม้ โตกว่าไม้พายสำาหรับพาย
เรือเล็กน้อย มีรอยลึกอยู่ด้านหนึ่ง ตักข้าวสาดขึ้นสูงๆ ให้ลมพัดพาขี้
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ฝุ่นและข้าวลีบออก ข้าวที่ดีก็ตกลงมาที่ลาน ถ้าเราได้ลมดีสม่ำาเสมอ
เราก็สาดข้าวเสร็จภายในสามสี่วัน หลังจากนั้นเราก็หาบข้าวเปลือกที่
ได้เข้ายุ้ง การเก็บข้าวเข้ายุ้งก็ต้องมีพิธีเชิญแม่โพสพด้วย ในการนี้แม่
จะทำาตุ๊กตาฟางตัวเล็กๆ ตัวหนึ่ง เอาข้าวสองสามกำามือใส่กระบุงน้อย
ซึ่งพ่อสานไว้ใช้ในการนี้โดยเฉพาะ แล้วนำาตุ๊กตาฟางและข้าวเปลือก
เข้ายุ้งก่อนที่จะขนข้าวเปลือกในลานไปเก็บในยุ้ง การนำาแม่โพสพและ
ข้าวเข้ายุ้งนี้ต้องเลือกคนทำา ที่แม่ทำาได้เพราะว่าแม่เกิดปีวอกหรือปี 
“ลิง” ซึ่งไม่กินข้าว คนที่เกิดปีที่กินข้าว เช่น ปีชวด และปีระกา ห้าม
นำาข้าวเข้ายุ้งเด็ดขาดเพราะจะ “กิน” ข้าวหมด ชาวนาถือเคล็ดนี้
อย่างเคร่งครัด
 การขนข้าวเข้ายุ้งก็ใช้การหาบด้วยกระบุงที่เรามีอยู่แล้ว กว่า
จะหาบหมดก็ใช้เวลาเป็นวันๆ ทำาให้เมื่อยล้าพอควร
 ตลอดฤดูเก็บเกี่ยวจะมีข้าววางอยู่ในทุ่งนาทั่วไปหมด จาก
ข้าวที่เพิ่งเกี่ยว จนถึงข้าวเปลือกที่อยู่ในกลางลานก่อนเก็บเข้ายุ้ง ไม่มี
ชาวนาออกไปเฝ้าข้าวแต่อย่างใด ดังที่ผมเคยพูดแล้วว่าชาวนาเป็น
คนซื่อ ไม่มีการลักขโมยกันเอง ในชีวิตผมที่อยู่ในท้องนาเป็นเวลา
เกือบยี่สิบปีไม่เคยได้ยินว่าชาวนาในแถบบ้านผมถูกขโมยข้าวในนา
แม้แต่ครั้งเดียว
 เมื่อขนข้าวเข้ายุ้งหมด เราก็ขนฟางขึ้นกองรอบๆ เสาไม้ไผ่ 
อาจทำาเป็นกองใหญ่กองเดียวแต่บางทีก็ทำาเป็นกองเล็กสองกองตาม
แต่พ่อจะบอก เราเก็บฟางไว้ให้ควายกินในฤดูทำานาครั้งต่อไป
 เมื่อถึงตอนนี้ซึ่งเป็นราวปลายเดือนมกราคม การทำานาของ
เราก็เสร็จสิ้น  

 เร�จะขายข้าวเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความจำาเป็นและราคาของ
ข้าว ตามธรรมดาเราจะไม่ขายข้าวจากลานเลยนอกจากมีเหตุจำาเป็น
จริงๆ เพราะตอนนั้นข้าวจะมีราคาถูกมาก ถึงจะยากจนอย่างไร พ่อแม่



จดหมายจากบ้านนา : ดร.ไสว บุญมา  

98

ของผมไม่เคยขายข้าว “ยืนต้น” ซึ่งชาวนาบางคนทำา วิธีการคือพ่อค้า
ข้าวจะให้เงินชาวนามาใช้ก่อน และชาวนาสัญญาว่าจะนำาข้าวซึ่งขณะ
นั้นกำาลังยืนต้นอยู่ ไปให้หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วตามราคาที่ตกลงกันไว้
ล่วงหน้า ถึงแม้จะไม่มีการศึกษาสูง พ่อและแม่ก็รู้ว่าชาวนามีแต่ทาง
เสียเปรียบแก่พ่อค้าในการขายแบบนี้
 ก่อนขายข้าวก็มีพิธีการ “ตักยุ้ง” ซึ่งทำากันในวันที่สามของ
เดือนสาม หรือไม่ก็ในวันที่สี่ของเดือนสี่ แม่มีหน้าที่ตักยุ้งอีกเพราะ
แม่เกิดปีวอกตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว การทำาก็ไม่มีอะไรมาก แม่จะ
เข้าไปในยุ้งแล้วใช้กระดองเต่าตักข้าวเปลือกออกเต็มกระดองในขณะ
ที่บอกแม่โพสพและเจ้าของยุ้งว่ากำาลังทำาเช่นนั้น การใช้กระดองเต่า
ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าว “รั่วไหล” ตามเคล็ดของโชคลาง ข้าวที่แม่ตัก
ออกมาก็นำาไปรวมกับข้าวที่เราเก็บไว้กินเอง ซึ่งหลังจากสีซ้อมแล้วก็
หุงเอาไปทำาบุญใส่บาตรที่วัด
 หลังจากขายข้าวแล้ว คนทำานาเช่นพี่ๆ อาจได้รางวัลเป็น
พิเศษ เช่นปีหนึ่งพี่คนหนึ่งได้สร้อยเล็กๆ และอีกปีหนึ่งพี่อีกคนหนึ่ง
ได้นาฬิกาข้อมือ เป็นต้น แต่เราก็ไม่มีเงินที่จะซื้อของเหล่านี้บ่อยนัก 
อันที่จริงการซื้อทองรูปพรรณซึ่งชาวนานิยมทำากันนั้นไม่ใช่เป็นการ
ใช้เงินเพื่อการบริโภค หากเป็นการออมทรัพย์มากกว่าเพราะทองไม่
สูญหายไปไหน ถ้าจำาเป็นจริงๆ ก็เปลี่ยนเป็นเงินได้ แต่การให้ทองแก่
ลูกถือเป็นการให้ขาด เป็นของส่วนตัวของลูกที่ได้รับ พ่อแม่เอาคืนมา
เป็นของกลางในครอบครัวอีกไม่ได้

 ข้�วเปลือกที่เราเก็บไว้กินแยกไว้ต่างหากจากข้าวที่เราเก็บ
ไว้ขาย ในช่วงเวลาที่แม่เตรียมเสบียงไว้เพื่อการทำานาในฤดูต่อไป แม่
ก็เป็นผู้บอกให้ลูกช่วยแม่นำาข้าวออกมาสีและซ้อม การสีซ้อมข้าว
เสบียงทำากันเป็นระยะๆ ในเวลาราวหนึ่งเดือน พี่เหว่าจะเป็นผู้เริ่ม
โดยการนำาข้าวเปลือกออกตากแดดบนเสื่อไม้ไผ่ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า
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เสื่อลำาแพน วันละประมาณสิบถัง ตกเย็นเราช่วยกันเก็บข้าวมาสีใน
เครื่องสีไม้ไผ่ที่อยู่ไต้ถุนเรือน เราเอาข้าวเปลือกใส่สีทีละกระบุง บางที
เราสองคน บางทีก็คนเดียว ดึงและดันคันสีที่ห้อยอยู่กับรอดบ้านให้ตัว
สีส่วนบนหมุนเพื่อบดข้าว ถึงตอนนี้ผมขอออกนอกเรื่องหน่อยนะ การ
มีผิวดำามีประโยชน์อีกครั้งคือถ้าคุณไม่สังเกตดีๆ คุณจะไม่เห็นว่าปาก
ผมเบี้ยวเล็กน้อยและมีแผลเป็นที่ริมฝีปากล่าง สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น
มาจากการสีข้าวนี่เอง คือ วันหนึ่งผมกับพี่เหว่าสีข้าวด้วยกันสองคน 
ผมมีหน้าที่ดึงสีคนเดียวในวันนั้น ส่วนพี่เหว่าทำาอย่างอื่น ขณะที่ผม
ทำาตัวเป็นเด็กดีดึงสีข้าวอยู่อย่างขมีขมันนั้น เชือกที่ผูกห้อยคันสีไว้กับ
ไม้รอดข้างบนก็ขาดออกข้างหนึ่งทำาให้คันสีตะแคงขึ้นฟาดที่ริมฝีปาก
ผม ความแรงของคันสีทำาให้ฟันด้านล่างเจาะทะลุปากออกมา เลือด
ไหลกบปาก กว่าแผลจะหายก็นานพอควรเพราะเราไม่มีโรงพยาบาล
ที่จะเย็บแผลให้ การที่แผลหายช้าทำาให้เกิดแผลเป็นดึงปากผมเบี้ยว
ไปข้างหนึ่ง 
 เอาละขอกลับมาเรื่องสีข้าวอีกที เมื่อสีแล้วก็ต้องฝัดด้วย
กระด้งเพื่อเอาแกลบออก การฝัดข้าวเป็นหน้าที่ของแม่กับพี่เหว่า 
พวกผู้ชายทำาไม่เป็น เมื่อฝัดเสร็จได้ข้าวกล้องก็เก็บเอาไว้ซ้อมต่อไป 
ส่วนแกลบนั้นเราเก็บไว้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทำาน้ำาปลาส่วนหนึ่ง ที่เหลือ
แม่จะเอาไปเผาที่แปลงปลูกอ้อยและเผือกเพื่อฆ่าตัวแมลงที่อยู่ในดิน
และเพื่อเอาขี้เถ้าทำาปุ๋ย
 ในการซ้อมข้าวให้ขาวเราใช้ครกใหญ่และสากตะลุมพุกของ
เรา แต่บางทีก็ใช้ครกกระเดื่องของเพื่อนบ้าน เพื่อเลี่ยงความร้อนใน
ฤดูร้อนเราจะซ้อมข้าวกันในตอนเช้าและตอนเย็นเท่านั้น การซ้อมข้าว
ด้วยครกและสากตะลุมพุกนั้นเราใช้ครกไม้ลูกใหญ่ของเราซึ่งจุข้าวได้
เกือบหนึ่งถัง แล้วใช้สากไม้รูปหัวค้อนแต่ใหญ่กว่าหัวค้อนมากลงตำา 
ผมไม่ค่อยถนัดในการใช้สากนี้ ไม่เหมือนพี่ๆ บางทีพี่ๆ ทำาด้วยกัน
ทีเดียวสามคน เอาสากลงครกได้เป็นจังหวะ หนึ่ง-สอง-สาม หนึ่ง-
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สอง-สาม ผมทำาไม่ได้เพราะไม่ชำานาญพอ ถ้าฝืนทำาอาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุได้ เมื่อพี่ๆ ทำาอย่างนั้น ผมก็ดีใจ ได้โอกาสไปทำาอย่างอื่นได้
ตามใจชอบ แต่ส่วนใหญ่แล้วเราซ้อมข้าวกันทีละสองคน ผมจึงเลี่ยงไม่
ได้ โดยเฉพาะวันที่พี่เหว่าไปใช้ครกกระเดื่องของเพื่อนบ้านแล้ว ผม
ต้องถูกเกณฑ์ไปช่วยทุกครั้ง วันไหนผมอยากไปทำาอย่างอื่น หรือเกิด
ไม่ขยันขึ้นมาก็จะบอกพี่เหว่าว่าอย่าซ้อมข้าวให้ขาวมากนักเพราะวิ
ตามินบีจะหายไปกับรำาหมด พี่เหว่ารู้ทันเสมอ แต่บางทีทนน้องเซ้าซี้
ไม่ได้ก็บอกให้ไปเล่นได้ วันนั้นผมก็สบาย เมื่อซ้อมเสร็จพี่เหว่าก็ร่อน
ด้วยตะแกรงเพื่อเอารำาออก แล้วเก็บข้าวสารขาวที่ไม่ขาวเหมือนที่
คุณเห็นในตลาดไว้ในถังที่พ่อทำาเตรียมไว้แล้ว
 การสีและซ้อมข้าวด้วยมือที่บ้านนั้น ดูเหมือนบ้านเราจะเลิก
ทำาเป็นบ้านสุดท้าย เพราะชาวนานำาข้าวเปลือกไปสีที่โรงสีในเมือง
มากขึ้นเรื่อยๆ จนทุกวันนี้ไม่มีเครื่องสีข้าวไม้ไผ่ที่ใช้มืออย่างที่เราเคย
มีที่บ้านอีกแล้ว
 ผมเชื่อว่าในชีวิตคุณนั้น คุณคุ้นเคยกับการหุงข้าวด้วยการใช้
หม้อหุงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ถ้าไม่มีไฟฟ้าคุณก็อดข้าว ส่วนผมนั้น
คุยได้อย่างภูมิใจว่าไม่อดข้าวแน่ ถึงแม้ว่าจะไม่มีหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
ทั้งนี้เพราะได้หัดหุงข้าวจากแม่ตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็ก ผมจะบอกวิธี
การหุงที่ผมเคยทำาเมื่อสมัยเด็กให้ ถึงแม้การหุงแบบนี้จะไม่ทันสมัย 
แต่ก็พอแก้ขัดได้ เผื่อบางวันคุณไม่มีไฟฟ้าจะได้ไม่อดข้าว เราเริ่มด้วย
การเอาข้าวตามปริมาณที่จะหุงมาใส่หม้อขนาดพอดีๆ ซาวข้าวและเท
น้ำาออกสักหนหนึ่งเป็นการล้างข้าวถ้าคิดว่าข้าวมีสิ่งเจือปน ใส่น้ำาลง
ไปให้ท่วมข้าวขึ้นมาสักหนึ่งฝ่ามือ ยกหม้อขึ้นตั้งไฟ ปล่อยให้เดือด
จนเมล็ดข้าวสุกประมาณสองในสามของเมล็ด ยกหม้อลงและเช็ดน้ำา
ออก (สมัยผมเป็นเด็กเราเก็บน้ำาข้าวที่แสนมีประโยชน์นี้ไว้ให้หมา) 
เมื่อเช็ดน้ำาออกหมดแล้วยกหม้อขึ้นตั้งไฟอ่อนๆ โดยวางหม้อให้เอียง
ประมาณ 30 องศา หมุนหม้อเป็นระยะๆ จนรอบ เมื่อข้าวสุกทั่วกัน
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ก็ยกลง อันที่จริงการหุงข้าวแบบนี้ไม่น่ายาก แต่ขอสารภาพว่ากว่า
ผมจะทำาได้ดีสม่ำาเสมอก็ทำาให้สมาชิกในครอบครัวกินข้าวแฉะบ้าง 
ดิบบ้างเสียหลายครั้ง ผมโชคดีที่ไม่เคยถูกน้ำาข้าวลวกเมื่อพยายาม
หุงข้าวครั้งแรกๆ บางคนทำาไม่เป็นถูกน้ำาข้าวลวกเอาเจ็บปวดทีเดียว 
หวังว่าคุณคงไม่จำาเป็นที่ต้องใช้วิธีหุงข้าวที่ผมบอกมานี้ (เพราะไม่
อยากเห็นน้ำาข้าวลวกมือที่แสนสวยของคุณ)

 นอกจ�กข้�วแล้ว ช�วน�ทุกครอบครัวยังปลูกกล้วย
และไม้ไผ่รอบๆ บ้�น สำาหรับเราลูกชาวนา อาหารมื้อแรกในชีวิต
นอกจากน้ำานมของแม่แล้วก็คือกล้วยบด ข้าวบดตามมาอีกในตอน
หลัง เราใช้กล้วยน้ำาว้าเพียงอย่างเดียวในการทำากล้วยบด ไม่ใช่
กล้วยที่คุณกินที่อเมริกาซึ่งเป็นพันธุ์ที่เราเรียกว่ากล้วยหอม ชาวนา
ในละแวกบ้านผมปลูกกล้วยน้ำาว้ากันมากที่สุดเพราะเป็นพันธุ์ที่มี
คุณสมบัติเหนือกว่าพันธุ์อื่นหลายอย่าง เช่น ทนแดด ลม และความ
แล้งได้ดี ดอกหรือที่เรียกว่าหัวปลีมีรสดี ใบแห้งใช้มวนยาสูบได้ 
นอกจากนั้นชาวบ้านยังเชื่อว่ากล้วยน้ำาว้ามีวิตามินมากกว่าและรสดี
กว่ากล้วยอย่างอื่น 
 นอกจากการกินสุกแล้ว เราใช้กล้วยน้ำาว้าทำาอย่างอื่นได้อีก
มาก เมื่อยังดิบก็ต้มกินได้ ที่ผมชอบมากคือกล้วยน้ำาว้าดิบใส่แกง
ปลาไหลและแกงกบ ความฝาดของกล้วยทำาให้แกงมีรสกลมกล่อม
ที่สุด พูดแล้วก็หิวข้าว พอกล้วยห่ามเราเอามาชุบแป้งทอดที่เรียก
ว่า “กล้วยแขก” ก็อร่อย ที่ผมชอบเป็นพิเศษคือข้าวต้มมัดซึ่งแม่ทำา
เสมอ การทำาข้าวต้มของแม่และของชาวบ้านอย่างเราต่างกว่าการทำา
ข้าวต้มมัดที่คุณคงเคยชิมหลายครั้งแล้วที่กรุงเทพฯ การทำาของเราก็
ไม่ยาก แม่เอาข้าวสารเหนียวขาวพอประมาณพร้อมกับเมล็ดถั่วดำา
สักสามกำามือมาแช่น้ำา ตัดเอาใบตองมาผึ่งลม ถ้าไม่ผึ่งลมให้เหี่ยวเล็ก
น้อยใบตองจะกรอบและแตกง่าย ทำาให้ห่อยาก แล้วเอามะพร้าวหนึ่ง
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ลูกมาขูดไว้ สักสองชั่วโมงต่อมาแม่ก็สงเอาข้าวและถั่วดำาออกจากน้ำา
และคลุกข้าวกับถั่วและมะพร้าวขูดส่วนหนึ่งที่ใส่เกลือป่นไว้แล้วเล็ก
น้อยให้ปนกันอย่างดี เอาใบตองมาฉีกขนาดโตกว่าสองฝ่ามือเล็กน้อย
และตัดมุมออกนิดหน่อย ผ่ากล้วยน้ำาว้าสุกลูกโตๆ ออกและตัดแต่ละ
ลูกเป็นสี่ส่วน เอาข้าวและถั่วประมาณหนึ่งกำามือใส่ลงบนใบตองสอง
ชิ้นซ้อน เอากล้วยวางบนข้าวและเอามะพร้าวขูดหยิบมือหนึ่งวางบน
กล้วย แล้วพับใบตองขึ้นห่อและมัดด้วยเส้นตอกไม้ไผ่สองเส้นให้เป็น
มัด เมื่อห่อหมดแล้วแม่ก็นำาทั้งหมดไปต้มจนกล้วยออกสีแดงและข้าว
เหนียวสุกจนเหนียวติดกันเป็นอย่างดี ข้าวต้มชนิดนี้อร่อยและไม่บูด
เร็วซึ่งเหมาะสำาหรับชาวนาอย่างเราที่ไม่มีตู้เย็นใช้
 ที่รอบๆ บ้านผมและบ้านพ่อแก่มีกล้วยอีกหลายอย่าง เช่น 
กล้วยน้ำา กล้วยไข่ กล้วยกรัน กล้วยหักมุก กล้วยที่แปลกมีอยู่สอง
พันธุ์ พันธุ์หนึ่งลูกเล็กไม่มีเนื้อชื่อว่ากล้วยตีบ พ่อแก่ปลูกกล้วยตีบ
ไว้เอารากมันเข้าเครื่องยาโบราณ อีกพันธุ์หนึ่งชื่อว่ากล้วยต�นีซึ่ง
หวานจัดและแม่ชอบกิน แต่ผมไม่ชอบเลยเพราะมันเป็นกล้วยชนิด
เดียวที่มีเม็ดมากที่สุด ก็เพราะความที่มีเม็ดมากและไม่ค่อยมีคนกิน
นี้เองที่ทำาให้ชาวบ้านเอาไปเปรียบกับสาวแก่ที่ไม่มีใครสนใจ ถึงกับมี
การแต่งเพลงขึ้นมาทีเดียวละ เนื้อเพลงบอกว่า

   กล้วยตานีหวีเหี่ยว
   เหลือหวีเดียว   
   หิ้วหวีไป
   หิ้วหวีมา

 บางคนแสนทะลึ่งเมื่อร้องเพลงนี้กับเพื่อนก็ทำาเป็นพูดไม่ชัด
โดยการตัดตัว “ว” ออกไป แล้วก็หัวเราะกันอย่างขบขัน (คุณรีบ
แต่งงานเสียนะ ประเดี๋ยวมาเมืองไทยคราวหน้าจะมีคนว่าเป็นกล้วย
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ตานี ทั้งๆ ที่คุณสวยและแสนดี พร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ และ
คุณธรรม แถมยังมีคนสนใจคุณตั้งหลายคน)
 ทุกส่วนของต้นกล้วยใช้ประโยชน์ได้หมด ลำาต้นอ่อนต้มเป็น
ผักได้ เราเอาต้นที่มีลูกแล้วเลี้ยงหมู ทำาแพ และทำาเชือก เอากาบสดๆ 
ใช้ห่อของทำาให้ของเย็น เอาใบสดห่อของและห่ออาหาร เอาใบแห้งทำา
จุกและมวนยาสูบ โดยเฉพาะหัวปลีกล้วยน้ำาว้าใช้ทำาอาหารได้สารพัด 
ที่ผมชอบที่สุดคือต้มยำาหัวปลีกับปลาช่อน ถ้าคุณไม่กินต้มยำากุ้งซึ่ง
เป็นอาหารหลักที่ภัตตาคารไทยทุกแห่งในอเมริกามีในรายการอาหาร
เพราะคุณเป็นมังสวิรัต ิ ผมว่าคุณจะชอบต้มยำาหัวปลีที่ไม่ต้องใส่ปลา
ช่อนตามสูตรของแม่ผมแน่
 สมัยผมเป็นเด็ก เมื่อเล่นอย่างอื่นเบื่อแล้วก็เอาก้านกล้วยมา
ทำาเป็นม้า โดยทำาด้านหนึ่งเป็นหูและหน้าม้าแล้วเอาปอกล้วยผูกเป็น
เชือกขี่ที่ลานบ้านกับเพื่อนเล่น ผมคิดว่าสนุกไม่แพ้เด็กในเมืองที่พ่อ
แม่มีสตางค์ซื้อของเล่นแพงๆ ให้
 ในครอบครัวของเรา มีพ่อคนเดียวที่ปลูกกล้วย วันหนึ่งผม
ถามพ่อว่าทำาไมคนอื่นปลูกไม่ได้ พ่อก็บอกว่า
 “เพราะพ่อเป็นคนเดียวในบ้านที่ได้บวช”
 “คนที่ไม่ได้บวชปลูกไม่ได้หรือ”
 “ได้ แต่ไม่ควร ทั้งนี้เพราะกล้วยนั้นเปรียบเสมือนแม่ของเรา 
คนที่ได้บวชทดแทนคุณของแม่และเป็นผู้ใหญ่พร้อมที่จะมีครอบครัว
ได้เท่านั้นจึงควรแยกหน่อกล้วยออกจากต้นแม่เอาไปปลูก”
 เหตุผลของพ่อช่างแปลกสำาหรับผมในขณะนั้น อีกหลายปีต่อ
มาพ่อกับผมจึงมีโอกาสพูดกันถึงเรื่องปลูกกล้วยอีก

 ถึงแม้ว่�ข้�วและกล้วยจะมีคว�มสำ�คัญยิ่งต่อชีวิตของ
ช�วน� แต่ไม้ไผ่เป็นพืชชนิดแรกที่สัมผัสร่�งก�ยของเร� ลูกชาว
บ้านในสมัยก่อน รวมทั้งผมด้วย ตอนเกิดนั้นหมอตำาแยเอามีดไม้ไผ่
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ตัดรก ไม่ใช่มีดที่เป็นโลหะอย่างที่คุณรู้จัก หลังจากนั้นหมอตำาแยจึง
เอาทารกวางลงบนกระด้งไม้ไผ่ที่มีผ้าปูไว้ จากเวลานั้น ไม้ไผ่ก็เป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตเราทีเดียว
 ดังที่คุณรู้แล้ว ไผ่คือหญ้าชนิดหนึ่ง มีทั้งขนาดสูงใหญ่มาก
เช่นไผ่ตง และที่เล็กมากปลูกไว้ในกระถางเป็นไม้ประดับ บางชนิดมี
หนาม บางชนิดต้นคดเคี้ยวมาก แต่ละชนิดก็เหมาะสำาหรับการใช้งาน
ต่างๆ กัน ในครอบครัวของผม เราใช้ไม้ไผ่ทำาอะไรๆ สารพัด ผมจำาได้
ไม่หมดทุกอย่างแน่ถ้าหากคุณถามว่าใช้ทำาอะไรบ้าง ฉะนั้นจึงขอพูด
ถึงเพียงบางอย่างเท่านั้น
 พ่อผมปลูกไผ่สี่ชนิดไว้รอบๆ บ้าน ชนิดที่ปลูกมากที่สุดคือไผ่
สีสุก ถ้าเราต้องการใช้ชนิดอื่นที่เราไม่มี เราไปหาตามป่าและขอจาก
เพื่อนบ้าน ชาวนาในยุคนั้นไม่มีการซื้อขายไม้ไผ่กัน ไผ่เป็นไม้โตเร็ว
และชิดกันแน่น บางอย่างมีหนาม ปลูกเป็นรั้วและกำาบังลมได้ดี พันธุ์
สีสุกเป็นพันธุ์ที่ใช้กันมากที่สุดในการทำาเครื่องจักสานในแถบบ้านเรา 
แต่ไผ่สีสุกนั้นไม่เหมาะกับการเอามาจักเป็นตอกเพื่อทำาเป็นเครื่อง
จักสานเสียทุกต้นไป ผมเรียนรู้เรื่องนี้เมื่อพ่อชวนไปตัดไม้ไผ่ที่บ้าน
ของพ่อแก่ พ่อกับผมเดินดูต้นไผ่ตามกอที่อยู่รอบๆ บ้านพ่อแก่ ผมก็
ถามพ่ออยู่ไม่ขาดปากว่า “ลำานี้ได้ไหม?” พ่อก็บอกว่า “ไม่ได้” แล้วก็
เดินดูไปเรื่อยๆ ดูที่โคนต้นแล้วก็ถอยห่างออกไปเพื่อดูที่ยอดอีก กลับ
ไปกลับมา ผมก็ถามไปเรื่อยจนในที่สุดพ่อก็อธิบายว่า “การดูลำาไผ่ 
เราต้องดูให้ตลอดทั้งโคนและปลาย ถ้ามันคดที่โคนแต่ตอนปลายตรง
และไม่ด้วน เราใช้จักตอกได้ แต่ถ้าโคนตรงแล้วคดที่ตอนปลาย จะ
ทำาตอกไม่ได้เพราะจักไม่ออก” ต่อมาแม่จึงเสริมคำาที่พ่อพูดวันนั้นว่า 
“คนก็เหมือนไม้ไผ่ ถ้าโคนคดปลายตรงไม่เป็นไร ถ้าโคนตรงปลายคด
แล้วเราต้องเลี่ยง”
 ชาวนาทั่วไปมักใช้ไม้ไผ่ทำากระท่อมอยู่ชั่วคราว ชาวจีนอพยพ
อยู่กระต๊อบไม้ไผ่ที่บ้านพ่อแก่ พวกเราก็ทำาอย่างนั้นเมื่อตอนที่เพิ่ง
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ย้ายออกมาจากที่บ้านของญาติ คนที่จนกว่าเราใช้ไม้ไผ่ทำาบ้านทั้ง
หลัง คือ นอกจากหลังคาแล้วเป็นไม้ไผ่หมด ตั้งแต่ใช้ทำาเป็นเสา เป็น
รอด เป็นพื้น เป็นฝา ฯลฯ เล้าไก่ เล้าเป็ด เล้าหมู และคอกควาย ล้วน
ทำาด้วยไม้ไผ่ บางครอบครัวทำาแพและบ้านไม้ไผ่อยู่ในแม่น้ำา ทุกวันนี้
นักธุรกิจสมองใสทำาโรงแรมเป็นแพและบ้านไม้ไผ่กลางน้ำาอย่างโก้หรู 
คราวหน้าคุณมาเมืองไทยผมจะพาไปเที่ยวที่แม่น้ำาแควซึ่งมีโรงแรม
เป็นแพไม้ไผ่ที่มีชื่อเสียง แม่น้ำาแควแห่งเดียวกันกับที่คุณดูในหนัง
เรื่อง สะพานข้ามแม่น้ำาแคว ที่พระเอกรูปหล่อวิลเลี่ยม โฮลเด้น และ  
อเล็ก กินเนส แสดงนั่นแหละ
 ชาวนาใช้ไม้ไผ่ทำาเครื่องมือในการทำานาสารพัดอย่าง 
นอกจากนั้นยังใช้ทำาเบ็ด ทำาตุ้มดักปลา ทำากรบ ทำาฉมวก พี่ๆ ของผม
ทำากล้องเป่าไม้ไผ่ใช้เป่ากบและนกด้วย
 ผมเหมือนกับเจ้าหมีแพนด้าอยู่อย่างหนึ่งคือชอบกินหน่อไม้ 
(ถ้าผมน่ารักเท่าเจ้าหมีนั่นคงจะดีเป็นแน่ คุณว่าไหม?) ผมชอบทั้ง
หน่อไม้สด หน่อไม้กระป๋อง และหน่อไม้ดอง ที่บ้านผมไม่เคยทำาหน่อ
ไม้กระป๋อง แต่ทำาหน่อไม้ดองเป็นประจำา การทำาก็ไม่ยาก เราทำากัน
ตอนเดือนพฤษภาคม เมื่อฝนแรกตกและหน่อไม้เริ่มขึ้น เราแทงเอา
หน่อจากไม้ไผ่สีสุกของเราบ้าง ไปแทงเอาหน่อไผ่ป่าจากตามไหล่เขา
ทางทิศเหนือบ้าง หลังจากลอกกาบออกแล้ว เราก็เอามันใสกับกบใส
ไม้ของพ่อซึ่งมีอยู่หลายตัว ได้หน่อไม้ชิ้นบางๆ หลังจากนั้นแม่หรือ
พี่เหว่าก็เอาเคล้าเกลือแล้วเอาใส่ไห ปิดฝาผนึกไว้สองสามเดือนก็ได้
หน่อไม้เปรี้ยว ผมชอบแกงหน่อไม้เปรี้ยวกับปลาดุกมากที่สุด แต่น่า
เสียดายที่ร้านอาหารไทยในอเมริกาซึ่งมีเป็นร้อยๆ ไม่มีร้านไหนที่ทำา
แกงหน่อไม้เปรี้ยวที่แสนอร่อยนี้ คุณมาเมืองไทยครั้งต่อไป ผมจะแกง
ให้คุณชิมเอง
 อ้า.....หน่อไม้...หนอ......หน่อไม้......ผมมีความหลังเกี่ยวกับ
หน่อไม้อย่างหนึ่งเมื่อผมไปอยู่กับป้าจีนเป็นเวลาหนึ่งภาคเรียน ผม
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สังเกตว่าบ้านที่อยู่ถัดไปนั้นห่างเพียงไม่กี่วา เป็นบ้านของญาติของ
พ่อแก่และให้คนอื่นเช่าอยู่ แม่บ้านเป็นแม่ค้าขายของในตลาดบ้านนา 
พ่อบ้านสานกระบุงตะกร้าขาย ของพิเศษของแม่ค้าเพื่อนบ้านนั้นคือ
หน่อไม้ซางซึ่งแกไปซื้อมาจากจังหวัดสระบุรี บางครั้งผมจะไปซื้อมา
ให้ป้าจีน หน่อไม้ซางสดที่เผาก่อนต้มจะหอมหวานอร่อยมาก แต่สิ่ง
ที่ผมสนใจนั้นไม่ใช่หน่อไม้ หากเป็นหลานสาวของตาลุงคนนั้น ตอน
นั้นผมกำาลังจะแตกหนุ่มและสาวน้อยคนนั้นก็อายุไล่เลี่ยกันแต่ว่าแตก
เนื้อสาวแล้ว เธอไม่ได้ไปโรงเรียนเหมือนผม คงอยู่กับบ้านช่วยสอง
ตายายทำางานบ้าน ผมว่าเธอช่างสวยเสียจริง ตาโต คิ้วโก่ง จมูกโด่ง 
หน้ารูปไข่ ผมดำาขลับ ริมฝีปากแดงเรื่อ ทรวดทรงดี ผิวขาว (ผมก็
เหมือนคนไทยทั่วไปที่ได้รับการล้างสมองมาแต่เด็กให้เชื่ออย่างฝังใจ
ว่าผู้หญิงต้องมีผิวขาวจึงจะสวย) 
 จากนอกชานของบ้านป้าจีน ผมจะแอบมองเธอทำางานอยู่ที่
บ้านของเธอเสมอ ที่แปลกคือทุกเช้ายายแม่ค้าคนนั้นจะพร่ำาด่าทอ
เธอต่างๆ นานาก่อนออกไปขายของที่ตลาด พอตกเย็นก็ด่าต่ออีกสม
กับที่เรียกว่าปากแม่ค้า ผมไม่เข้าใจ ผมว่าเธอทำางานอยู่ตลอดเวลา
ทำาไมยายแม่ค้ายังว่าเธอขี้เกียจ นอกจากเธอจะสวยแล้ว เธอยังสุภาพ
เรียบร้อยสะอาดหมดจดอีกด้วย ผมคิดว่ายายแม่ค้านั้นคงริษยาความ
สวยของเธอมากกว่า ดีที่ผมอยู่กับป้าจีนเพียงสามเดือน ไม่งั้น .........
อืมม์.......... ผมอาจแสดงความฉลาดน้อยออกมาให้คนอื่นดูให้เป็นที่
ขายหน้าก็ได้
 ไม้ไผ่มีคุณลักษณะพิเศษคือใช้ทำาข้าวหลามซึ่งผมชอบมาก 
นอกจากจะอร่อยแล้ว การทำาข้าวหลามสนุกมาก ทุกครั้งที่แม่เผา
ข้าวหลามผมจะอาสาช่วยทันที ครั้งหนึ่งผมถามแม่หลังจากไปตัด
ไม้ไผ่ด้วยกันว่า
 “ทำาไมเราใช้แต่ต้นไผ่อ่อนๆ เท่านั้นเผาข้าวหลาม”
 “เดี๋ยวแม่จะบอกเองว่าทำาไม” แม่ตอบ
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 แม่เอาข้าวสารเหนียวมาแช่น้ำาพร้อมกับแช่ถั่วดำาสองสามกำา
มือ แม่ให้ผมไปขุดเอาเผือกมาหนึ่งหัวจากในสวน หลังจากนั้นก็ให้
ผมเลื่อยลำาไผ่ออกเป็นท่อนๆ ให้เหลือข้อติดไว้ด้านหนึ่งห่างจากปลาย
กระบอกประมาณสองสามนิ้ว พี่เหว่าขูดมะพร้าวหนึ่งลูกและคั้นเอา
น้ำากะทิ แม่ปอกเผือกและหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ เท่าปลายนิ้วมือ
แล้วใส่ลงในน้ำากะทิพร้อมกับใส่เกลือและน้ำาตาลทรายลงไปเล็กน้อย 
แม่สงข้าวเหนียวและถั่วดำาออกจากน้ำาแล้วใส่ลงไปในน้ำากะทิ เมื่อคน
ให้ข้าว ถั่วและเผือกผสมกันทั่วแล้ว แม่และพี่เหว่าช่วยกันกรอกใส่
กระบอกไม้ไผ่จนเกือบเต็ม เอากะทิใส่ลงไปพอท่วมข้าว เอาใบตอง
แห้งม้วนทำาจุกอุดให้แน่น ผมทำาหน้าที่ขุดดินที่ลานบ้านทำารางเล็กๆ 
ลึกสักสองนิ้ว แล้วช่วยแม่และพี่เหว่าเอากระบอกข้าวหลามมาเรียงลง
ในรางและกลบดินให้แน่นจนกระบอกนั้นตั้งได้ จากนั้นก็เอากิ่งไผ่ กิ่ง
ไม้ และใบตองแห้งมาวางรอบๆ แถวกระบอกแล้วจุดไฟ รอจนกะทิ
เดือดล้นออกมาแล้วแห้งไป ไม้ไผ่เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำาตาลไหม้
เกรียมก็เลิกใส่ไฟ ผมรออย่างใจจดใจจ่อจนกระบอกไม้ไผ่เย็นแม่จึง
เอากระบอกใหญ่หนึ่งกระบอกมาปอกข้างนอกออกทีละชั้นจนใกล้จะ
ถึงข้าว เหลากระบอกให้เรียบ เอาจุกใบตองออก ฉีกปากกระบอกออก
เป็นแปดส่วน แล้วก็ค่อยๆ ดึงทีละส่วนออก ข้าวเหนียวที่มีถั่วและ
เผือกปนอยู่กลายเป็นข้าวเหนียวหุ้มด้วยเยื่อไม้ไผ่ส่งกลิ่นหอมชวนกิน 
แม่หักเป็นท่อนสั้นๆ ส่งให้ผมแล้วพูดว่า
 “เรื่องที่ว่าทำาไมเราใช้เฉพาะไม้ไผ่อ่อนเผาข้าวหลามนั้น
เพราะเยื่อไม้ที่เห็นหุ้มอยู่นั่น” แม่ชี้ที่ท่อนข้าวหลามในมือผม “หลัง
จากมีอายุหนึ่งปีหรือที่เรียกว่าไม้ไผ่มีน้อง เยื่อนั้นจะเริ่มหายไป 
นอกจากนั้นไม้ไผ่แก่จะไม่ค่อยมีกลิ่นหอม” ผมได้แต่ผงกหัว ไม่
ได้สนใจนักว่าแม่พูดว่าอะไร ความสนใจของผมทั้งหมดอยู่ที่ความ
เอร็ดอร่อยของข้าวหลามที่อยู่ในมือต่างหาก
 หลังจากประเทศไทยเริ่มมีการพัฒนา มีนักลงทุนจากต่าง
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ประเทศเข้ามาตั้งโรงงานทำากระดาษซึ่งใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบ โรงงาน
น้ันทำากระดาษหลายอย่างท่ีเป็นของใหม่รวมท้ังกระดาษชำาระด้วย ผม
ไม่ทราบว่าชาวต่างประเทศน้ันรู้หรือเปล่าว่าเราชาวนาใช้ไม้ไผ่เพ่ือจุด
มุ่งหมายอันเดียวกันมานานแล้ว แต่เราใช้ส่วนท่ีเรียกว่า “ไม้ข้ีเตือก” 
คือส่วนอ่อนข้างในของลำาไผ่ที่เราลอกเอาออกตอนที่เราจักตอกเพื่อ
สานสิ่งต่างๆ ถ้าคุณถามว่าใช้ไม้ขี้เตือกแล้วทำาให้ก้นเกลี้ยงได้หรือ 
ผมแน่ใจว่าชาวนาจะตอบว่า “เรามีสิ่งอื่นสำาคัญกว่า เราไม่มีเวลามา
คิดหรอกว่าก้นของเราสะอาดเหมือนของคนในเมืองหรือไม่”
 ในระหว่างที่ผมเป็นเด็ก ประเพณีชาวบ้านอย่างหนึ่งเริ่มหาย
ไปอย่างเห็นได้ชัดคือการถือไม้ตะพดเลี่ยม ไม้ตะพดทำาด้วยไม้ไผ่
ขนาดเล็ก เช่น พันธุ์ไม้เปร็ง ไม้รวก ไม้เลี้ยง และไม้สมอคอน เจ้าของ
จะย่างไฟจนเป็นสีคล้ำา บางที่ทำาให้เป็นลาย ที่ตาไม้และที่หัวไม้ตกแต่ง
ด้วยแผ่นเงินเป็นลวดลาย เรียกว่าเลี่ยมเงิน ถ้าเจ้าของไม่ค่อยมีเงินก็
ใช้ตะกั่วเลี่ยม เวลาไปไหน พวกหนุ่มๆ ก็ถือไม้ประจำาตัวไปด้วยอย่าง
เช่นนายพลทหารทำากันดังที่คุณเห็นในภาพยนตร์เก่าๆ นอกจากเป็น
ของประจำาตัวที่ถือไปไหนโก้ๆ แล้ว ไม้ตะพดนี้ยังเป็นอาวุธอีกด้วย ใน
งานวัดสมัยก่อนเมื่อหนุ่มๆ มีข้อขัดแย้งกันโดยเฉพาะเรื่องหนุ่มจาก
ต่างบ้านหมายตาสาวในหมู่บ้านคนเดียวกันก็ใช้ไม้ตะพดนี้ตีกัน บางที
ตีกันตัวต่อตัว บางทียกพวกจากบ้านหนึ่งตีกับอีกบ้านหนึ่ง แต่ก็เพียง
ตีกัน ไม่มีอะไรนอกเหนือไปกว่านั้น มีบาดเจ็บบ้างแต่อย่างมากก็แค่
หัวแตก การตีกันนั้นมีประเพณีว่าเมื่อฝ่ายหนึ่งล้มลงแล้วห้ามอีกฝ่าย
หนึ่งตีซ้ำาเด็ดขาด ประเพณีนี้คงคล้ายกับที่คุณเห็นในหนังคาวบอยที่มี
การดวลปืนกัน ถ้าฝ่ายหนึ่งหมดทางสู้ อีกฝ่ายหนึ่งยิงไม่ได้ เมื่อเวลา
ผ่านไปและมีอาวุธอย่างอื่นเข้ามาในหมู่บ้าน ประเพณีเก่าๆ ค่อยๆ 
จางลงพร้อมกับความขัดแย้งเริ่มนำาไปสู่อันตรายถึงชีวิตได้ ผมเห็นกับ
ตาตัวเองครั้งหนึ่งที่ลานนวดข้าวของเพื่อนบ้าน เจ้าหนุ่มเลือดร้อนคน
หนึ่งชักปืนออกมายิง แต่โชคดีที่ปืนนั้นเป็นปืนทำาเอง ใช้ตะกั่วลูกแห
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ทำาลูก และยิงได้ไม่ไกล ผู้ถูกยิงจึงเป็นแผลตื้นๆ
เท่านั้น

 หลังจ�กที่ออกจากบ้านนาไปเสียนาน ผมสังเกตว่าทั้งๆ ที่
บ้านนาได้เปลี่ยนไปมาก แต่ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านยังกินข้าววันละ
สามมื้อเป็นหลัก ส่วนคนในเมืองที่เริ่มได้เห็นวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ 
เริ่มไม่กินข้าวเป็นบางมื้อ ร้านอาหารจำาพวกกินด่วนจากอเมริกาเป็น
ที่นิยมของเด็กวัยรุ่น ใครได้ไปนั่งในร้านจำาพวกนี้ดูจะทำาให้เขามีความ
รู้สึกว่าโก้ ล้ำาหน้าคนอื่น เมื่อเศรษฐกิจขยายออกไป บทบาทของข้าว
ลดลงจนขณะนี้ค่าของข้าวนั้นน้อยกว่าร้อยละสิบในรายได้ประชาชาติ 
แต่คนไทยส่วนมากยังมีอาชีพทำานาอยู่และชาวนายังเป็นผู้ที่ยากจน
และล้าหลังกว่าคนอาชีพอื่นๆ ในขณะเดียวกัน อาหารสำาเร็จรูป
สำาหรับเด็กเริ่มมีแพร่หลายมากขึ้น ความสำาคัญของกล้วยบดค่อยๆ 
ลดลงยกเว้นแต่ในที่ห่างไกลออกไป แต่กล้วยก็ยังเป็นผลไม้ที่นิยมกัน
อย่างแพร่หลายและปลูกกันเกือบทุกบ้านแม้แต่ในใจกลางกรุงเทพฯ 
นอกจากผลแล้ว ส่วนต่างๆ ของต้นกล้วยเริ่มมีบทบาทน้อยลงเพราะ
สินค้าอุตสาหกรรมได้เข้ามาแทนที่ ไม้ไผ่ก็เหมือนกัน กระท่อมไม้ไผ่
นั้นหาดูได้ยากในหมู่บ้านรอบๆ บ้านนา แต่เกือบทุกบ้านก็ยังมีกอไผ่
ล้อมอยู่ เครื่องมือและของใช้ไม้ไผ่หายไปเป็นส่วนมาก นอกจากพวก
ตะกร้าซึ่งยังนิยมใช้กัน
 ข้าว กล้วย และไม้ไผ่ เป็นพืชปลูกง่ายที่สุด ชาวนาไทยนับว่า
โชคดีที่มีพืชทั้งสามชนิดดำารงชีวิต พ่อและแม่ของผมซาบซึ้งในความ
สำาคัญของพืชนี้ สำาหรับท่านแล้ว พืชทั้งสามชนิดเปรียบเสมือนแม่พืช 
และอาจจะเป็นเสมือนแม่ของคนไทยอีกด้วย



ผมจำาเหตุการณ์หนึ่งได้อย่างแม่นยำา ครั้งหนึ่งเมื่อผมนำาภรรยาและ
ลูกสาวทั้งสองคนซึ่งเติบโตในอเมริกาไปเยี่ยมแม่ยายของผมที่จังหวัด
หนองคาย ขากลับเข้ากรุงเทพฯ เราพากันกลับทางรถไฟในตอนกลาง
วันเพื่อให้ลูกได้มีโอกาสเห็นทิวทัศน์และความเป็นอยู่ตามบ้านนอก 
เมื่อรถไฟแล่นมาสักพักใหญ่ ลูกสาวทั้งสองก็ตะโกนออกมาอย่างดีใจ
ว่า “ไดโนเสาร์! ไดโนเสาร์! พ่อมาดูไดโนเสาร์” พร้อมกับชี้ออกไป
ทางหน้าต่างรถไฟ ผมมองตามมือลูกไป เมื่อเห็นสัตว์ที่ลูกบอกว่าเป็น
ไดโนเสาร์ก็อดนึกในใจไม่ได้ว่า “ลูกน้อยเอ๋ย นั่นไม่ใช่ไดโนเสาร์ดอก 
หากเป็นควายที่เคยทำานาเลี้ยงชีวิตพ่อ” หลังจากอธิบายให้ลูกรู้ว่า
สัตว์ที่ลูกเห็นนั้นคืออะไร ผมก็อดคิดไม่ได้ว่าลูกสาวอาจเข้าใจถูกต้อง
แล้ว คือ ถ้าเราใช้เทคโนโลยีแทนควายไปเรื่อยๆ อีกไม่นานควายคง
สูญไปจากโลกเหมือนกับไดโนเสาร์เป็นแน่
 เมื่อผมเล็กๆ ที่บ้านผมมีควายสองตัว เป็นควายเผือกและ
ควายดำาอย่างละหนึ่งตัว ควายสองตัวนี้อยู่กับพ่อและแม่ก่อนผมเกิด

น้ำาตาเจ้าทุย
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เพราะควายมีอายุทำานาได้ราว 15 ปี พ่อและแม่ดูแลควายทั้งสอง 
เสมือนสมาชิกในครอบครัวทีเดียว พ่อทำาคอกผูกควายไว้ใต้ถุนบ้าน
ในหน้าแล้งเพราะไม่มียุง ริ้น และ เหลือบ คอยรบกวนมากนัก เมื่อ
ถึงฤดูฝนจึงไปทำาคอกข้างนอกให้ควายนอนในโคลนซึ่งป้องกันมิให้
แมลงสูบเลือดเหล่านั้นกัดควายได้
 ทุกครั้งที่ผมนึกถึงควายสองตัวนี้ ผมอดคิดถึงพี่ผลและพี่
หวาดไม่ได้ ควายเผือกซึ่งมีชื่อว่า ขาว สูงกว่าตัวดำาและรูปร่างสมส่วน 
ไม่ดื้อ ชอบยืนอยู่เฉยๆ และเคี้ยวเอื้องเป็นเวลานาน เวลาเดินก็ก้าว
ออกช้าๆ มีท่าทีเนิบนาบคล้ายช้าง เจ้าขาวกับแม่ดูจะมีความเข้าใจ
กันดีและเคารพซึ่งกันและกัน แต่มันไม่ชอบเด็กๆ ไปรบกวน ส่วนตัว
ดำานั้นชื่อว่า จัน ซึ่งมีลักษณะตรงข้ามกับเจ้าขาว เจ้าจันนั้นขาสั้น ล่ำา
ใหญ่ และตัวแบนคล้ายตัวแรด ทั้งๆ ที่ขาสั้น แต่เจ้าจันเดินเร็วมาก
และไม่เคยอยู่นิ่ง ชอบแอบเข้าสวนของเพื่อนบ้านและขโมยของกิน 
ครั้งหนึ่งเราต้องทะเลาะกับเพื่อนบ้านก็เพราะเจ้าจัน คือ มันแอบ
เข้าไปขโมยกินของในสวนเขาตามเคย ลูกชายเจ้าของสวนชื่อ ชั้น เอา
มีดขว้างถูกขาเจ้าจันเลือดไหลสาด แม่โมโหมากด่าทอชั้นว่าทำาเกิน
เหตุ จึงทะเลาะกัน รู้สึกว่าแม่รักเจ้าจันไม่น้อยไปกว่ารักเจ้าขาว แม่มัก
พูดอย่างเอ็นดูว่าเจ้าจันนั้นมันทะลึ่งก็จริงแต่ทำางานดี ผมชอบเจ้าจัน
มากกว่าควายทุกตัวที่เราเคยมี มันเป็นควายที่ไม่ถือเด็กๆ คือ เราจะ
ขึ้นหัว ขี่หลัง แล้วลื่นลงทางหางได้ทั้งนั้น มันไม่ขวิด ไม่เหมือนควาย
ตัวอื่นๆ ในบรรดาควายทั้งหลายที่เราเคยมี ผมว่าเจ้าจันเป็นควายที่
ฉลาดที่สุด
 ตามปกติพ่อกับแม่มีควายครั้งละสองตัว เมื่อตัวหนึ่งตาย ก็
ซื้ออีกตัวหนึ่งมาแทนในราคาประมาณตัวละ 600-800 บาทจากฝูง
ควายที่ชาวอีสานไล่ลงมาขายในภาคกลางทุกปี ควายที่ซื้อเป็นควาย
ตัวผู้ โตเต็มที่ ถูกตอน เจาะจมูก และฝึกทำานามาแล้ว ถ้าปีไหนพ่อหา
นาเช่าได้ พ่อก็จะเช่าควายอีกตัวหนึ่งจากชาวบ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่ง
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มีอาชีพให้เช่าควาย 
 เราไม่เคยมีควายตัวเมียและเพื่อนบ้านน้อยคนที่จะเลี้ยงควาย
ตัวเมีย ทั้งนี้ ไม่ใช่เพราะเรามีอคติต่อควายตัวเมีย หากเป็นเพราะ
ว่าควายตัวเมียนั้นมักมีตัวเล็ก ไม่แข็งแรงและว่องไวเท่าควายตัวผู้ 
นอกจากนั้นเวลามันเป็นสัดจะก่อความโกลาหลอลหม่านเป็นที่สุด 
เมื่อควายจากทั่วสารทิศพยายามมาร่วมวงไพบูลย์เพื่อหวังว่าจะได้ลิ้ม
รสสวาทอันหายาก มีการชนกัน วิ่งไล่กัน แม้ผูกไว้ก็ดึงเชือกขาด อัน
ที่จริงควายที่ตอนแล้วไม่ควรที่จะสนใจควายตัวเมีย แต่ชาวบ้านเชื่อ
ว่าการตอนควายนั้นต้องไม่เอาลูกหมากออกหมด เพราะการทำาเช่น
นั้นจะทำาให้ควายอ่อนแอไม่มีแรงทำางาน เมื่อมีเชื้อลูกหมากเหลืออยู่ 
เจ้าควายตอนของเราก็ยังฮึกเมื่อได้กลิ่นเพศตรงข้าม ยิ่งไปกว่านั้น 
ควายตัวเมียทำางานไม่ได้เม่ือมีท้องและมีลูกอ่อน ลูกของมันถ้าเป็น
ตัวผู้ก็ต้องตอนเม่ือเร่ิมแตกเน้ือหนุ่ม การตอนควายน้ันง่ายเสียเม่ือไรล่ะ 
ผมเคยเห็นชาวบ้านใกล้ๆ โรงเรียนช้ันประถมของผมตอนควายคร้ัง
หน่ึงแล้วอดเสียวไม่ได้ ต้องใช้ผู้ชายหลายคนจับควายแล้วผูกขามันขึง
ด้วยเชือกขนาดใหญ่กับเสาสองต้นท่ีฝังไว้กลางนา ควายร้องเสียงดัง
ล่ันบ้านเม่ือถูกผ่าลูกหมากและเลือดพุ่งกระฉูดออกมานองพ้ืนดิน
 ในระหว่างฤดูทำานา ควายทำานาไปพร้อมกับเรา มันดึงไถอัน
สวยงามของเราที่ทำาด้วยไม้เนื้อแข็งเป็นรูปโค้งอย่างมีศิลป์ ผูกด้วย
เชือกหนังควายติดกับคอมที่พาดบนไหล่ของมัน และรอฟังคำาบัญชา
ของเราจากเชือกหวายที่ผูกต่อกับสายตะพายที่สอดร้อยผ่านจมูกของ
มัน เวลาเราคราดนา เราใช้ควายสองตัวเทียมคราด ในฤดูเก็บเกี่ยว 
ควายมีหน้าที่ลากเกวียนและเลื่อนที่ใช้ขนข้าวไปทางไกลๆ ย่ำาบนกอง
ข้าวในเวลานวดข้าว และลากไม้ ชาวนาบางคนชอบขี่หลังควายไปใน
ที่ต่างๆ และบางพวกชอบเอาควายมาวิ่งแข่งกันเพื่อความสนุกสนาน 
หรือร้ายไปกว่านั้น เอามาชนกันซึ่งทำาให้บาดเจ็บได้ พ่อกับแม่ของผม
ห้ามกระทำาการอันทารุณนั้นโดยเด็ดขาด
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 คุณคงนึกไม่ถึงว่าควายเป็นเครื่องตัดหญ้าที่ดีที่สุด ชาวนาไม่
ต้องออกแรง ไม่ต้องเสียเงินซื้อเครื่อง และไม่ต้องซื้อน้ำามัน ผมจำาได้
ว่าหลังจากรถไถเข้ามาแทนควายแล้ว ชาวนามักบ่นกันว่าคิดถึงควาย 
คิดถึงเครื่องตัดหญ้าที่แสนซื่อและไม่มีเสียงดังจนหนวกหู
 นอกจากนี้ควายยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก ไม่ว่ามัน
ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว เมื่อมันตายตอนแก่ เราและเพื่อนบ้านก็
แบ่งเนื้อและเครื่องในกัน เราเก็บเนื้อส่วนใหญ่ใส่เกลือและตากแห้ง
เพื่อเก็บไว้กินนานๆ เนื้อควายแก่นั้นเหนียว แต่เราก็ไม่บ่นกันเพราะ
นานๆ จึงจะได้กินเนื้อสักครั้ง เครื่องในถือว่าเป็นของวิเศษทีเดียว 
โดยเฉพาะตับซึ่งเด็กอเมริกันนั้นต้องบังคับจึงจะกิน ชาวนาอย่างเรา
ถือว่าเป็นของดีที่สุดทั้งๆ ที่ไม่รู้หรอกว่าตับมีธาตุเหล็กที่ร่างกายเรา
ต้องการเป็นจำานวนมาก เรากินเกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไส้อ่อน 
หัวใจ หรือลิ้น แม้แต่กีบเราก็รมควันเก็บไว้  แกงใบขี้เหล็กกับหนังและ
เอ็นที่ได้จากกีบควายรมควันนั้นอร่อยมากที่สุด เราเอาหนังมาแล่ออก
ทำาเป็นเชือกหนังแห้ง แถมการตากเชือกหนังทำาให้ผมมีโอกาสเล่น
เป็นลิงอีกด้วย คือ หลังจากที่พ่อเอาหนังขึ้นขึงระหว่างต้นไม้สองต้น
เพื่อให้สูงพ้นจากหมา เราต้องขึ้นไปหมุนให้หนังเป็นเกลียวทีละน้อยๆ 
ทุกวัน เราเอาเขาควายมาขัดและติดเสาบ้านไว้เป็นเครื่องประดับและ
เป็นที่แขวนผ้า เอามาตัดทำาเป็นด้ามมีด หวี ชุน และแกะเป็นรูปต่างๆ 
แม้แต่กระดูกควาย เราก็ขายให้กับตัวแทนของโรงงานทำาปุ๋ย
 ขี้ควายก็มีประโยชน์ นอกจากเนื้อแล้ว ขี้ควายเป็นสิ่งที่ชาวนา
ต้องการมากที่สุด ขี้สดใช้ยาลานนวดข้าวตามที่ผมเล่ามาแล้ว และ
ใช้ยาพ้อมไม้ไผ่ที่เราใส่ข้าวเปลือก เราใช้ขี้ควายแห้งทำาเชื้อเพลิงและ
ทำาปุ๋ย เห็ดที่ขึ้นบนกองขี้ควายแห้งนั้นอร่อยมาก ผมว่าชาวมังสวิรัติ
อย่างคุณต้องชอบแน่ๆ บางคนชอบกินตัวกุดจี่ที่อาศัยอยู่ในกองขี้
ควาย ชาวนาอยากได้ขี้ควายมากจนถึงกับแย่งกันเป็นเจ้าภาพให้ชาว
อีสานที่ไล่ฝูงควายมาขายทุกปี ชาวนาในหมู่บ้านรอบๆ บ้านเราจะ
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ให้ข้าว เกลือ ปลาร้า และอาหารอย่างอื่นแก่ผู้นำาฝูงควาย ถ้าเขาเอา
ควายมาพักค้างคืนในที่นาตน เมื่อควายจากไปในวันรุ่งขึ้นก็จะทิ้งขี้ไว้
ในกลางนาเป็นจำานวนมาก มีอะไรบ้างในโลกนี้ที่ขี้ไม่ค่อยเหม็นแถม
ยังมีประโยชน์มากอีกด้วย? มองกันในแง่นี้แล้วควายดีกว่าคนแน่ๆ
 ถึงอย่างไรก็ตาม คนไทยซึ่งอ้างตัวว่าเป็นผู้ฉลาดเป็นส่วน
มากคิดว่าควายนั้นโง่เง่า มีคนเคยบอกผมเสมอเมื่อผมเด็กๆ ว่า “มึง
น่ะโง่เหมือนควาย” แต่ดีอย่างหนึ่งคือเมื่อโตมาแล้วยังไม่มีใครบอกว่า 
“มึงน่ะเหมือนควาย มึงยอมให้เมียสนตะพายและจูงมึงไปทั่ว” หรือยิ่ง
กว่านั้น “มึงไม่รู้หรอกเหรอว่าเมียมึงสวมเขาให้”
 แม่ของผมไม่เคยคิดเลยว่าควายโง่ ตรงกันข้าม แม่เอ็นดู
ควายเป็นพิเศษ เมื่อเราซื้อควายตัวใหม่ แม่จะเป็นคนต้อนรับควาย
เอง แม่จะยืนใกล้ๆ ควาย จับเชือกที่ผูกควายไว้ แล้วเอาน้ำาหนึ่งขัน
รดที่หัวมันแล้วพูดว่า “มาเถอะลูก มาอยู่ด้วยกัน มาร่วมทุกข์ร่วมสุข 
และทำามาหากินด้วยกัน” อะไรทำานองนั้น แม่เป็นผู้นำาเอาควายไป
ฉีดยาเมื่อทางราชการส่งคนมาฉีดยาควายตามหมู่บ้านเพื่อป้องกัน
โรคระบาด เช่นโรคปากเปื่อยตีนเปื่อย ผมแน่ใจว่าแม่ต้องการอยู่กับ
ควายเพื่อให้ควายมีความอบอุ่นเหมือนกับที่แม่ชอบอยู่กับลูกและเล่า
นิทานให้ลูกฟังเพื่อให้ลูกมีความอบอุ่น ในฤดูแล้ง แม่จะหาเวลาพา
ควายไปในที่ซึ่งมีหญ้าอ่อนๆ ขึ้นและหาน้ำาสะอาดให้ควายกิน แม่จะ
อาบน้ำาให้และขัดถูผิวหนังมันจนเป็นมัน ส่วนควายนั้นก็ตอบสนอง
ความเอื้ออารีของแม่อย่างเห็นได้ชัด เมื่อควายพยศไม่ลากเกวียนหรือ
ของหนักๆ คนอื่นมักตีมัน แต่แม่จะไม่ทำาเช่นนั้น แม่จะพูดกับควาย
ด้วยเสียงเบาๆ ในขณะที่เอามือลูบหลังและสีข้างของมันไปเรื่อยๆ ไม่
นานนักควายก็จะละพยศและทำางานต่อไป เมื่อเป็นเด็ก ผมไม่ค่อย
เข้าใจนักว่าแม่มีของวิเศษอะไร หรือพูดกับควายได้อย่างไร จนผมเข้า
โรงเรียน ได้อ่านนิทานอีสปและนิทานสุภาษิต จึงพอเข้าใจว่าแม่ไม่ได้
มีของดีอะไรเกินไปกว่าการใช้หลักของชีวิตที่ว่า “ดีไป ดีมา” 
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 ควายทำางานหนักที่สุดในฤดูปักดำา แต่เราให้ควายทำางานไม่
เกินครึ่งวัน คือ จากรุ่งสางจนพระตีกลองเพล ในวันพระควายได้หยุด
งานทั้งวัน หลังจากทำางานแล้วเราก็ปล่อยให้มันหากินหญ้าจนอิ่ม เมื่อ
เริ่มดำานาและมีที่ว่างน้อยลง เด็กๆ มีหน้าที่จูงควายไปตามคันนาและ
ตามที่ว่างที่พอมีหญ้าให้มันเล็มกินเอง ที่ผมชอบมากที่สุด คือ เมื่อ
เด็กๆ ในหมู่บ้านเอาควายออกมาเลี้ยงด้วยกันตามที่นา พวกเราจะ
ขี่หลังควายพามันไป ณ ที่ต่างๆ ขณะที่ควายกินหญ้า เราก็ร้องเพลง
บ้าง พูดตลกโปกฮาบ้าง บางทีก็พูดเรื่องสกปรก ผมชอบทายปัญหา
กับเพื่อนๆ มาก ขณะที่ทายกันนั้น ถ้าผมอยากรู้ว่าเพื่อนบางคนฟังอยู่
หรือเปล่า ผมจะทายว่า มีชายคนหนึ่งตกลงไปในบ่อน้ำาลึกแล้วไม่มีคน
ช่วย มีใครรู้หรือเปล่าว่าเขาขึ้นได้อย่างไร เพื่อนๆ ก็ทายกันไปต่างๆ 
นานา แต่ไม่มีใครทายถูก เมื่อทุกคนจนปัญญา ผมก็พูดอย่างเร็ว
ว่า “จะไปยากอะไร เขาก็วิ่งไปบ้าน ไปเอาบันไดมาพาดแล้วไต่ขึ้น” 
เพื่อนบางคนที่ฟังอยู่ก็จะร้องออกมาว่าไปเอาบันไดไม่ได้ บางคนก็ดู
งงๆ เพราะไม่ได้ฟังหรือไม่ก็ตามไม่ทัน อีกเรื่องหนึ่งที่คล้ายๆ กัน คือ 
เรื่องนักบินที่เครื่องตกในกอไผ่แล้วออกไม่ได้ แต่มีทางออกคือวิ่งไปที่
บ้าน ไปเอามีดมาถางกอไผ่ออก
 ถ้าวันไหนไม่มีเพื่อน ผมจะเบื่อการเลี้ยงควายมากและ
พยายามเอาควายเข้าบ้านก่อนที่มันจะกินอิ่ม ตอนนี้ผมจะถูกแม่เล่น
งานทันที บางทีผมอยากถามแม่ว่า ระหว่างควายกับลูกนั้นแม่รักใคร
มากกว่า ในขณะที่แม่กำาลังโมโหเช่นนั้น ผมเชื่อว่าแม่คงบอกว่ารัก
ควายมากกว่าแน่เพราะควายมีประโยชน์มากกว่าผมเป็นไหนๆ
 หลังจากดำานาเสร็จและไม่มีที่ว่างให้ควายเดินเล็มกินหญ้าเอง 
เราก็เอาฟางให้มันกินในตอนเช้า พอตกบ่ายเราก็ไปเกี่ยวหญ้าตาม
คันนามาให้ บางทีถ้ามีชาวบ้านจากหมู่บ้านอื่นเอาหญ้ามาแลกข้าว
เปลือก เราก็แลกไว้เป็นครั้งคราว
 ควายทำางานน้อยลงในฤดูเก็บเกี่ยว เราจูงหรือขี่หลังมันและ
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พามันไปกินหญ้าตามหัวคันนา เมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จ เราก็ปล่อยควาย
ออกกลางทุ่งให้มันหากินโดยอิสระ ให้น้ำามันกินวันละสองครั้ง คือ 
ตอนเที่ยงและตอนเย็น ถ้าหนองน้ำาในนายังไม่แห้ง เรามักพามันลง
เล่นน้ำา ผมและเพื่อนก็จะโดดลงน้ำาด้วย หนองน้ำาในนาคือสระว่ายน้ำา
ยามยากของเรา เราได้เปรียบคนในเมืองอย่างหนึ่ง คือ เรามีควายเล่น
ด้วย เราได้ขึ้นหลังและถูหลังให้ควาย พอตกเย็นเราก็เอามันเข้าคอก 
หาฟางและหญ้าแห้งมาสุมไฟให้มีควันไล่แมลงที่ชอบออกมากินเลือด
ควายในตอนหัวค่ำา นอกจากนั้น ขี้เถ้าที่ได้จากกองไฟจะเป็นที่นอน
ของหมาซึ่งทำาหน้าที่เฝ้าควายไปโดยปริยาย
 ในยุคนั้น บางครั้งเราจะได้รับข่าวว่ามีขโมยลักควายไปจาก
คอกในตอนกลางคืน หรือจากท้องนาในตอนกลางวัน แต่เราไม่เคย
วิตกว่าควายของเราจะหาย จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเราไม่เห็นเจ้า
ขาวและเจ้าจันเมื่อเราจะให้น้ำามันในตอนเที่ยง ตามธรรมดาควายทั้ง
สองจะไม่ไปหากินไกลบ้านและจะเดินมาบ้านเมื่อใกล้เที่ยง แต่ครั้งนี้
แปลกที่เพื่อนบ้านก็ไม่มีใครเห็น เราหาเท่าไรก็ไม่พบ พ่อกับแม่แน่ใจ
ว่าควายเราถูกขโมย แม่หาทางแก้ปัญหาทันที คือ นั่งลงที่กลางลาน
บ้านแล้วพูดกับปลัดจ่างซึ่งเป็นผีเจ้าที่ในจังหวัดนครนายก (เมื่อครั้ง
ยังมีชีวิต ปลัดจ่างเป็นข้าราชการอยู่ที่นครนายกเป็นเวลานานและรัก
นครนายกมาก ชาวบ้านเชื่อว่าเพราะความรักนี้เองที่ทำาให้ปลัดจ่าง
อยู่เฝ้าดูชาวนครนายกหลังจากที่สิ้นชีวิตไปแล้ว) แม่บนหรือสัญญา
กับปลัดจ่างว่า ถ้าปลัดช่วยแม่หาควายจนพบ แม่จะทำาของโปรด คือ 
ขนมปลากริมให้หนึ่งหม้อเต็มๆ หลังจากนั้นอีกไม่นานเราได้เห็นสิ่งที่
ไม่น่าเชื่อ คือ ควายทั้งสองของเราเดินกลับมาบ้านเอง อีกสองวันต่อ
มาแม่ก็ทำาขนมปลากริมหนึ่งหม้อตามที่บนปลัดจ่างไว้ ผมดีใจเหมือน
เคยที่ได้กินของเหลือจากเจ้าที่ แต่ก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าอะไรเป็นเหตุ
ให้ควายหายไปแล้วกลับมาเอง มันจะเป็นไปได้ไหมหนอที่ควายเรา
ถูกขโมยลักไปแล้วปลัดจ่างไปเอาคืนมาให้? หรือว่าเจ้าจันควายแสนรู้
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ของเราเล่นตลกพาเจ้าขาวไปหากินในที่ที่ไกลหูไกลตาคนเนื่องจาก
หญ้าดีเพราะไม่มีควายอื่นไปกินมาก่อน เมื่อกินอิ่มก็พาเพื่อนกลับ
บ้าน? สำาหรับแม่นั้นเชื่อสนิทเลยว่าคนขโมยควายเราแน่ และปลัดจ่าง
ไปเอาคืนมาให้
 ตามปกติแล้วการเอาควายไปเลี้ยงในนาเป็นหน้าที่ของเด็ก 
แต่จะมีบางครั้งที่พี่ๆ ของผมที่เป็นหนุ่มแล้วจะหาเวลาว่างเอาควาย
ออกไปเลี้ยงเอง ผมมารู้ทีหลังว่าทำาไมพี่ๆ ทำาอย่างนั้น ผมน่าจะเดา
ออกแต่แรกแต่ก็โง่อยู่นาน คือ พี่ไปนัดสาวๆ ต่างบ้านไว้ว่าจะพา
ควายไปเลี้ยงด้วยกัน เป็นธรรมดาของหนุ่มสาวที่ต้องหาโอกาสพบ
กัน ควายเป็นสื่อได้อย่างดี

 แม่ของผมเชื่อว่�คว�ยไม่โง่อย่�งที่คนส่วนม�กคิดกัน 
เชื่อว่ามันเข้าใจความเป็นไปรอบๆ ตัวมัน มีภาษาที่ทำาให้เพื่อนและ
เราเข้าใจได้ถ้าเราสนใจ และที่สำาคัญยิ่งคือ มันมีความรู้สึกนึกคิด ผม
ว่าแม่เข้าใจไม่ผิดในเรื่องนี้ ผมดูจากตาและท่าทางของควาย ผมก็พอรู้
ได้ว่าควายตัวไหนให้เราเข้าใกล้ได้ ถ้าตัวไหนมองเราตาเขม็งละก็อย่า
ได้เข้าไปใกล้ทีเดียว ยิ่งกว่านั้น ถ้าเราเห็นมันส่ายหัวทำาเสียงออกจมูก
ฟิดๆ เราต้องหนีออกห่างทันที
 แม่มีตัวอย่างให้เห็นด้วย ตัวอย่างที่ลืมยากคือเรื่อง ‘ข้าวนาง
มอม’ ที่มาของเรื่องนี้มีอยู่ว่ารัฐบาลต้องการช่วยเหลือชาวนาโดยการ
หาพันธุ์ข้าวที่ดีให้ นักวิชาการเกษตรผสมพันธุ์จนได้ข้าวนางมอมมา
ให้ชาวนาปลูก ข้าวนางมอมมีลักษณะเด่นหลายอย่าง เริ่มจากที่มัน
มีใบและต้นเป็นสีออกม่วงๆ ไม่ใช่สีเขียว ลำาต้นใหญ่และสั้น รวงใหญ่
มีเมล็ดมาก ขั้วเมล็ดที่ติดกับต้นเหนียวไม่ร่วงง่าย พ่อของชั้น (คนที่
เคยขว้างมีดใส่เจ้าจัน จำาได้ไหม?) เป็นคนแรกในหมู่บ้านเราที่นำาข้าว
พันธุ์ใหม่นี้มาปลูกเนื่องจากเป็นผู้ที่ได้ข่าวสารดีกว่าเพื่อนบ้านเพราะ
มีลูกเป็นครูคนหนึ่ง ชาวนาในหมู่บ้านก็คอยดูอย่างสนใจว่าข้าวพันธุ์
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ใหม่จะเป็นอย่างไร เมื่อเห็นข้าวมีรวงใหญ่และเมล็ดมาก ชาวนาก็เริ่ม
ปลูกข้าวชนิดนี้มากขึ้นในปีต่อไป 
 ต่อมาอีกไม่นาน ชาวนาในหมู่บ้านก็เลิกปลูกข้าวนางมอม 
คุณคงเดาไม่ถูกหรอกว่าเพราะอะไร ผมจะบอกให้ว่ามีสาเหตุสำาคัญ
สองประการคือ ข้าวนั้นต้นเตี้ย มันจมน้ำาตายเมื่อฝนตกมากและน้ำา
ขึ้นสูงเป็นเวลานาน ที่เป็นอย่างนั้นเพราะในละแวกบ้านเราไม่มีการ
ชลประทาน เราคุมระดับน้ำาไม่ได้ พันธุ์ข้าวชนิดนี้เหมาะสำาหรับปลูก
ในนาที่มีการชลประทานเท่านั้น และอีกประการหนึ่งคือ นักวิชาการ
ได้ผสมพันธุ์ให้เมล็ดร่วงยากเพื่อป้องกันการร่วงหล่นสูญหายในฤดู
เก็บเกี่ยว เขาไปคิดเอาว่าการนวดข้าวต้องนวดด้วยเครื่องจักรเหมือน
ในอเมริกา ไม่ได้ใช้ควายย่ำาอย่างในหมู่บ้านเรา ชาวนาเอาควายย่ำา
ข้าวนางมอมเท่าไรเมล็ดข้าวก็ร่วงไม่หมด หลังจากแม่เห็นเพื่อนบ้าน
นวดข้าวชนิดนี้สองสามครั้ง แม่ตัดสินใจไม่ปลูกข้าวพันธุ์ใหม่นั้น แม่
พูดว่า “เห็นไหม ควายมันย่ำาแล้วย่ำาอีกจนเลือดกีบออก ข้าวก็ไม่ร่วง 
มันเจ็บกีบจนน้ำาตาร่วง” ไม่มีใครแย้งแม่ในข้อนี้ และอีกไม่นานข้าว
นางมอมก็หายไปจากหมู่บ้านของเรา 
 แม่ไม่ยอมขายควายถึงแม้มันจะแก่และใช้งานไม่ค่อยได้แล้ว
เพราะแม่รู้ว่าถ้าขายไป ควายก็พบจุดจบที่โรงฆ่าสัตว์ที่บ้านเราเรียก
ว่าโรงเชือด แม่พูดว่า “แม่เห็นแล้ว เมื่อคนจูงมันไป หรือแขกเจ้าของ
โรงเชือดเอาขึ้นรถไป ควายมันรู้ว่ามันกำาลังไปไหน มันเซื่องซึม และ
บางตัวก็มีน้ำาตาไหลอาบหน้า”
 เมื่อพูดถึงโรงเชือด ผมขอเล่าเรื่องโรงเชือดที่บ้านนานิดหนึ่ง
นะ ในขณะที่ผมอยู่โรงเรียนมัธยม บ้านนามีโรงเชือดควาย เชือดวัว 
และเชือดหมู โรงเชือดควายอยู่คนละฟากถนนกับโรงเรียนของผม
พอดี ในรั้วลวดหนามของโรงเชือดมีโรงเรือนหลายหลัง รวมทั้งบ้าน
ของเจ้าของกิจการที่ชื่อลำาเซ็นด้วย ในจำานวนโรงเรือนนั้นมีหลังหนึ่ง
ที่ใหญ่กว่าเพื่อนและดูจากข้างนอกเหมือนเป็นยุ้งข้าว เราคิดกันว่าลำา
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เซ็นคงซื้อข้าวไว้เพื่อเก็งกำาไร ความจริงมาปรากฏขึ้นในคืนหนึ่งเมื่อ
มีคนเข้าไปยิงลำาเซ็นและครอบครัวตายหมดยกเว้นทารกที่อยู่ในเบาะ 
เรื่องแดงออกมาเมื่อโรงเรือนที่เราคิดว่าเป็นยุ้งนั้นมีเพียงหลังคาและ
ฝา ข้างในว่างโล่งไว้ใช้เป็นที่เชือดควายที่ลำาเซ็นรับซื้อมาจากขโมย 
แน่ละบ้านนากินเนื้อมากกว่าที่เจ้าหน้าที่รายงาน ลำาเซ็นมีรายได้
มากกว่าที่ตนแสดง และเสียภาษีน้อยกว่าที่ควรเสีย กรรมตามทันเมื่อ
ขัดผลประโยชน์กันและหักหลังกัน ทำาให้เกิดการสังหารโหดขึ้น แต่
ผมไม่เข้าใจว่าเขาทำาธุรกิจอัปยศนั้นได้อย่างไรเป็นเวลานานเพราะโรง
เชือดนั้นอยู่ห่างจากสถานีตำารวจบ้านนาไม่เกิน 300 เมตร นี่ละครับ
เมืองไทยที่รักของผม ! !
 เมื่อพูดถึงลำาเซ็นก็ขอพูดเรื่องซาดัทไว้ด้วย ซาดัทเป็นเจ้าของ
โรงเชือดวัวซึ่งอยู่บนถนนสายเดียวกันกับโรงเชือดควาย ห่างกัน
ประมาณหนึ่งกิโลเมตร ไม่กี่ปีหลังจากที่ลำาเซ็นตาย ซาดัทก็ถูกยิงตาย
ที่ถนนหน้าบ้านในเวลากลางวันแสกๆ ชาวบ้านเล่าลือกันว่าสาเหตุ
การสังหารซาดัทเป็นอย่างเดียวกันกับการสังหารลำาเซ็น

 เมื่อเวล�ผ่�นไป รถไถน�เข้�ม�มีบทบ�ทม�กขึ้น รถ
ไถนาคันแรกที่ผมเห็นเป็นของชาวนาในอีกหมู่บ้านหนึ่งใกล้ทุ่งว่าง
เปล่าที่อยู่ทางตอนใต้ของเรา มันเป็นรถไถทำาในอเมริกาคันใหญ่ 
เจ้าของใช้ไถที่ว่างที่เต็มไปด้วยป่าปรือและหญ้าสูงเพื่อทำาเป็นนา
หว่าน รถไถนาขนาดใหญ่เช่นนั้นใช้ไถนาที่หมู่บ้านเราไม่ได้เพราะมัน
ไม่เหมาะกับนาดำาที่แบ่งเป็นอันนาเล็กๆ อีกนานกว่ารถไถเล็กๆ จะ
เริ่มเข้ามา และเมื่อมีชนิดที่ชาวนาเดินตามหลังคล้ายเครื่องตัดหญ้ามา
ขาย ชาวนาก็ใช้มันแทนควายทันที พี่ๆ ของผมก็ทำาเช่นนั้น แต่เขายัง
เลี้ยงควายไว้เป็นเครื่องตัดหญ้าธรรมชาติที่ต่อมาขายได้เป็นเงิน เขา
มาเลิกเลี้ยงควายกันก็เมื่อการลักขโมยควายมีมากขึ้นและสร้างปัญหา
ความปลอดภัยแก่ตัวเขาด้วย ในระหว่างที่ผมยังอยู่ที่บ้านนา มีการลัก
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ขโมยควายกันบ้างตามที่เล่ามาแล้ว (อันที่จริงครั้งหนึ่งผมเคยไปดู
หน้าขโมยที่ถูกเจ้าของบ้านยิงในขณะที่เข้าไปลักควายตอนกลางคืน 
เมื่อถูกยิงเจ้าขโมยคนนั้นก็คลานออกมาในท้องนาและนอนจมกอง
เลือดอยู่ที่นั่นจนวันรุ่งขึ้นและตายเมื่อตอนสาย) พี่ๆ บอกผมว่าเมื่อ
เศรษฐกิจเจริญขึ้น ควายมีราคาสูงมากจนมีมิจฉาชีพลักควายอย่าง
แพร่หลาย
 มาเมืองไทยครั้งนี้ผมสังเกตว่าในภาคกลางนั้น แทบไม่มี
ควายให้เห็นแล้ว ที่ภาคอื่นโดยเฉพาะทางอีสานคงยังมีควาย ที่เลี้ยง
ไว้ไถนาและที่เลี้ยงไว้ขายให้โรงเชือด แต่ชาวนาที่นั่นก็มีรถไถนาใช้
กันแพร่หลายมากขึ้นทุกวัน ผมอดคิดไม่ได้ว่า ถ้าวิถีชีวิตของชาวนา
ไทยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามแนวโน้มที่เป็นมา อีกไม่นานควายที่เคย
เลี้ยงชีวิตผมก็คงมีอันเป็นไปอย่างที่ลูกสาวผมคิด คือ สูญไปจากโลก
อย่างไดโนเสาร์ ! !



ผมได้สารภาพแล้วว่าเป็นคนชอบกิน เพราะฉะนั้นผมจึงกระหยิ่มที่จะ
เล่าเรื่องอาหารแปลกๆ ที่ผมเคยกินเมื่อสมัยเป็นเด็กให้มีคนรับรู้ ผม
ไม่ทราบว่าเมื่อคุณอ่านแล้ว คุณจะเลิกเป็นมังสวิรัติ หรือว่ายิ่งเป็น
อย่างเคร่งครัดเพิ่มขึ้นอีก 
 ผมเติบโตขึ้นด้วยนมแม่ กล้วย และข้าว หลังจากนั้นจะมี
อาหารอย่างอื่นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาล ฝนพาทั้งความชุ่มชื้นและ
ความสมบูรณ์มาให้ ส่วนฤดูแล้งนั้น แล้งทั้งฝนและทั้งอาหาร เมื่อ
ไม่มีอะไรจริงๆ ข้าวสุกคลุกน้ำาปลาโรยด้วยพริกขี้หนูป่นก็เป็นอาหาร
ประทังชีวิตที่ผมกินเป็นประจำา
 สัญญาณของความสมบูรณ์และความอิ่มท้องเริ่มในตอนต้น
ฤดูฝน เมื่อมีพายุและฝนตกหนักเป็นครั้งแรกในเวลาบ่าย ระหว่าง
ที่ฝนเทลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตา เราเริ่มใจชื้นและเริ่มตรวจตราเครื่อง
มือที่จะใช้ในคืนนั้น โดยเฉพาะเครื่องมือที่ให้แสงสว่าง เช่น ตะเกียงรั้ว 
ไฟฉาย ฯลฯ เมื่อฝนซาเม็ดจะมีน้ำาเจิ่งนองตามอันนาที่อยู่ในที่ต่ำา ใน
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ระหว่างที่ฝนพรำาเป็นฝอยบางๆ เราจะสังเกตเห็นคนสองสามคนเดิน
อยู่รอบๆ จอมปลวก เรารู้ทันทีว่าเขากำาลังเก็บแมลงเม่ากัน ผู้ที่ชอบ
เก็บแมลงเม่าคือบรรดาลูกสาวสวยของผู้ใหญ่บ้าน บางทีผมและพี่
ชายก็ออกไปเก็บด้วย อันที่จริงบ้านเราไม่กินแมลงเม่าบ่อยนักเพราะ
กลัวท้องเสีย แต่เราไม่ละโอกาสที่จะได้อยู่ใกล้และพูดจากับสาวๆ 
หน้าตาดีที่สวมเสื้อผ้าเปียกๆ เมื่อได้แมลงเม่ามาเราก็เอามาใส่ถังน้ำาที่
มีน้ำาอยู่ครึ่งถัง คนไปคนมาเบาๆ ไม่นานปีกแมลงเม่าก็หลุดออกหมด 
เราเอาตัวแมลงใส่กระทะแล้วเอาขึ้นตั้งไฟอ่อนๆ คั่วพร้อมกับเหยาะ
น้ำาปลาลงไปเล็กน้อย ไม่นานนักคั่วแมลงจะส่งกลิ่นหอมหวนชวนกิน 
 ความมืดพาเสียงที่เรารอคอยมานานมาให้ กบ คางคก เขียด 
อึ่งอ่าง และแมลงต่างๆ ส่งเสียงเซ็งแซ่ เรียกกันให้ออกมาพลอดรักใน
ยามค่ำาคืนอันชุ่มชื่นนั้น อีกไม่นาน กบที่จำาศีลมาตลอดฤดูแล้งก็ออก
มาอยู่ในแอ่งน้ำาในนา ส่งเสียง “โอ๊บเอ๊บ โอ๊บเอ๊บ” ลั่นไปหมด ต่าง
ไล่กัน และจับคู่กันเป็นที่สนุกสนาน เป็นอันว่าถึงเวลาที่ผมจะออกหา
อาหารที่ผมชอบที่สุดอย่างหนึ่ง ผมจะไม่ออกไปคนเดียวเพราะกลัว
ผี แต่จะไปพร้อมกับพี่คนใดคนหนึ่ง เมื่อเอาตะข้องคาดเอวแล้ว เราก็
ถือตะเกียงหรือไฟฉายเดินตรงไปทางที่มีเสียงกบเป็นจำานวนมากร้อง
อยู่ขรม เมื่อเข้าใกล้ เราหันไฟไปทางอื่น หรือไม่ก็ดับไฟลง กบมันก็รู้ 
พอเราเข้าไปใกล้มากๆ มันก็เลิกส่งเสียง ตัวไหนที่แอบเก่งก็รอดตัวไป 
ที่แอบไม่เก่งก็ถูกจับลงตะข้อง เมื่อจับกบตามแอ่งน้ำาในทุ่งนารอบๆ 
บ้านทั่วแล้ว เราก็กลับบ้าน วันรุ่งขึ้นและต่อมาอีกหลายวัน กับข้าว
หลักอย่างหนึ่งของเราก็จะเป็นกบในหลายรูปแบบ เช่น แกง ยำา ย่าง 
และที่ผมชอบที่สุดคือปลาเห็ด หรือทอดมันกบซึ่งอร่อยกว่าทอดมัน
ปลาที่ร้านอาหารไทยในอเมริกาเกือบทุกร้านทำาขายกัน
 หลังจากฝนตกใหญ่สามสี่ครั้งและในนามีน้ำาเจิ่งนองอยู่ทั่วไป 
กบที่แอบเก่งๆ ก็กระจัดกระจายกันออกไปอยู่ตามที่ต่างๆ แต่มันก็ยัง
ทิ้งพยานรัก คือลูกอ๊อด ไว้ให้เราเก็บมาแกงในโอกาสต่อไป
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 เช้าตรู่หลังจากคืนที่ได้จับกบแล้ว ในขณะที่ทุกคนในบ้าน
กระวีกระวาดลุกขึ้นเตรียมทำางาน พ่อและผมจะออกไปที่แอ่งน้ำาใน
ทุ่งนาใกล้บ้าน พ่อและผมรอโอกาสทองนี้มานานเพราะเราชอบกิน
แมงดามากกว่าคนอื่น คุณคงไม่ทราบว่าแมงดาที่ผมพูดถึงคืออะไร 
จึงขออธิบายว่าแมงดาที่ผมชอบกินนี้ไม่ใช่ชนิดที่เกาะอยู่ตามซ่อง
โสเภณี (แมงดาพวกนั้นน่าขยะแขยง ผมไม่เคยเข้าใกล้) หากเป็น
แมลงที่มีรูปร่างคล้ายแมลงสาบ แต่ใหญ่กว่าหลายเท่า และบางคน
บอกว่ามีกลิ่นคล้ายกลิ่นแมลงสาบอีกด้วย แมงดาบินลงมาในแอ่งน้ำา
ตั้งแต่ตอนกลางคืนด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันกับพวกกบ เมื่อถึงเวลา
เช้า หลังจากที่มันได้พลอดรักกันเรียบร้อยแล้ว จะทิ้งผลของความ
รักไว้ตามต้นหญ้าและซังข้าว ฉะนั้นเมื่อเราเห็นฟองสีขาวเกาะอยู่กับ
ต้นหญ้าหรือซังข้าวที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำาสักสองสามนิ้ว เราก็จะรู้ทัน
ทีว่ามีแมงดาอยู่ที่นั่น บางทีเรายังเห็นตัวเกาะอยู่ที่ต้นหญ้า เอาหัวลง
และหางขึ้นอยู่ในฟอง ตัวที่ทำาอย่างนั้นจะเป็นตัวเมียกำาลังวางไข่ เรา
จับทั้งตัวเมียและตัวผู้ที่เฝ้าอยู่ใต้น้ำาที่โคนต้นหญ้านั้น การจับก็ต้อง
ทำาอย่างระมัดระวัง ไม่เช่นนั้นถูกต่อยด้วยเหล็กแหลมที่ปากของมัน 
นอกจากหาฟองขาวแล้ว เรายังหาไข่ที่อยู่กับต้นหญ้าหรือซังข้าวอีก
ด้วย ไข่นั้นจะเห็นยากหน่อยเพราะว่าเป็นสีเดียวกับหญ้า เมื่อพบไข่ 
เราก็รู้ว่ามีแมงดาตัวผู้เฝ้าไข่อยู่ใต้น้ำาตรงนั้น ส่วนตัวเมียเมื่อไข่แล้ว
ก็หมดภาระและออกจากที่นั่นไป แต่ไม่เป็นไร เพราะตัวผู้เป็นตัวที่มี
กลิ่นหอมที่เราต้องการ เราหาไปตามแอ่งน้ำาในทุ่งนารอบๆ บ้าน เมื่อ
ตกสายก็ได้แมงดาเป็นสิบๆ ตัว
 เมื่อกลับมาบ้าน พี่เหว่าก็ต้มแมงดา แล้วเอาสองสามตัวมา
ตำาป่นทำาน้ำาพริกแมงดา ที่เหลือเอาดองในน้ำาปลาไว้กินในวันต่อๆ ไป 
สำาหรับผมแล้ว ในบรรดาน้ำาพริกที่เราทำากินกันเป็นสิบชนิด ไม่มีชนิด
ไหนจะโอชะเท่ากับน้ำาพริกแมงดา
 เมื่อพูดถึงน้ำาพริก ผมขอแทรกตรงนี้นิดหนึ่ง น้ำาพริกที่ผมพูด
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ถึงนี้ต่างจากน้ำาพริกที่แม่ของผมทำาราดขนมจีนดังที่เล่ามาแล้ว หาก
เป็นน้ำาพริกที่ใช้จิ้มผักกินกับข้าว คนไทยนั้น ไม่ว่ายากดีมีจน ทุกคน
กินน้ำาพริก น้ำาพริกชนิดนี้มีลักษณะความเป็นไทยอยู่อย่างหนึ่งคือ มี
ความยืดหยุ่นสูง คุณคงอ่านพบในหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทยแล้วว่า
คนไทยมีความยืดหยุ่น อะไรก็ได้ อะไรก็หยวน อะไรก็ไม่เป็นไร คน
ไทยเอาความยืดหยุ่นอันเป็นลักษณะประจำาชาติอย่างหนึ่งนี้ไปใช้ใน
การทูต จนทำาให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของ
ชาวตะวันตกเมื่อศตวรรษที่แล้ว พ้นจากการยึดครองของกลุ่มอักษะ
และการจับเป็นผู้แพ้สงครามของกลุ่มพันธมิตรในศตวรรษนี้ ความ
ยืดหยุ่นของน้ำาพริกก็คือเราทำาได้หลายวิธี ใครก็ทำาได้ จะทำาอย่างไรก็
ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่มีอยู่และรสนิยมของแต่ละคน สิ่งที่มีความยืดหยุ่น
ด้วยกันย่อมสมพงษ์กัน น้ำาพริกเป็นกับข้าวไทยแท้ ส่วนกับข้าวกลุ่ม
ใหญ่อีกสองกลุ่มนั้นได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมเก่าแก่รอบๆ เมือง
ไทย กลุ่มผัดรับมาจากเมืองจีน และกลุ่มแกงรับมาจากอินเดีย
 ที่บ้านผมทำาน้ำาพริกจาก กะปิ ปลาร้า และน้ำาปลา เป็นพื้น 
การทำากะปินั้นผมเล่าแล้ว จึงขอเล่าเรื่องการทำาปลาร้าและน้ำาปลาเสีย
นิดหนึ่งเพื่อความสมบูรณ์ เผื่อว่าวันหนึ่งคุณมาอยู่เมืองไทยแล้วอยาก
ลองทำาดู ตามปกติแม่ผมทำาปลาร้าสองชนิด คือ ปลาร้าสดกับปลาร้า
เน่า ปลาร้าสดนั้นไม่เอามาทำาน้ำาพริก แม่จะใช้แต่ปลาดุกอุยเท่านั้นทำา
ปลาร้าสด การทำาก็ไม่ยาก เอาปลาดุกอุยสดมาตัดหัว เอาขี้ออก ล้าง
ให้สะอาด เคล้าเกลือพอประมาณ คลุกกับข้าวคั่วบด เอาใส่ไห กดให้
แน่น ผนึกอย่างมิดชิด แล้วเก็บไว้ อีกไม่กี่เดือนก็เอาออกมาทอด หั่น
พริกและหอมแดงใส่ บีบมะนาวลงไป ก็กลายเป็นกับข้าวที่อร่อยชวน
กิน ปลาร้าชนิดนี้เก็บไว้หลายๆ ปีจะอร่อยยิ่งขึ้น ส่วนปลาร้าเน่านั้น
ใช้ปลาอะไรก็ได้ ปลาดุก ปลาช่อน ปลากระดี่ ปลาหมอ ฯลฯ และไม่
จำาเป็นต้องเป็นปลาสด ปลาที่ตายแล้วและออกกลิ่นตุๆ ก็ใช้ได้ จึงเป็น
ที่มาของชื่อปลาร้าเน่า เมื่อขอดเกล็ด เอาขี้ออก ล้างแล้ว ก็เคล้าเกลือ
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หมักไว้ในไห อีกหลายเดือนต่อมาก็เอาออกมาเคล้าเกลืออีกครั้งหนึ่ง
แล้วคลุกกับข้าวคั่วป่น เอาเก็บคืนใส่ไหและผนึกไว้ อีกเดือนสองเดือน
ก็เอาออกมาหลน เอาแต่น้ำาปลาร้าไปทำาน้ำาพริกได้ การหลนปลาร้าก็
คือต้มปลาร้ากับน้ำาให้เนื้อปลาและความเค็มละลายลงในน้ำา
 การทำาน้ำาปลานั้นที่บ้านผมทำาอยู่สองอย่าง อย่างแรกเรียกว่า
น้ำาปลาตากดาย การทำาก็เอาหัวปลาดุกมาเคล้ากับเกลือแล้วใส่อ่าง
ลูกโตๆ แช่น้ำาและตากแดดไว้ที่กลางนอกชาน (ที่มาของคำาว่า “ตาก
ดาย”) ปล่อยไว้สักเดือนหนึ่งแล้วใส่ข้าวคั่วข้าวเปลือกลงไป ตากแดด
ต่อไปอีกสักเดือนก็เป็นน้ำาปลา เวลาจะใช้แต่ละครั้งก็ตักเอามากรอง
ตามที่ต้องการ น้ำาปลาดิบนี้จะสุกเองเมื่อเอาใส่ต้มแกง แต่ต้องต้ม
ก่อนที่จะเอามาทำาน้ำาพริก อีกอย่างหนึ่งทำาจากปลาซิวซึ่งเราดักได้ใน
ตอนปลายฤดูฝน การทำาก็เอาปลามาล้างแล้วเคล้าเกลือใส่ไหที่มีน้ำา
ประมาณกว่าครึ่ง ทิ้งไว้อย่างนั้นหลายเดือนก็คั่วข้าวเปลือกใส่ลงไป
แล้วปิดไว้ เวลาจะเอามาใช้ก็ยกไหมาตั้งที่ใดที่หนึ่งในลานบ้าน เอา
แกลบเทลงบนไหจนเป็นกองถึงคอไห แล้วจุดไฟ แกลบจะไหม้ช้าๆ 
เป็นเวลานานกว่าจะไหม้หมด ในระหว่างนั้น น้ำาปลาที่อยู่ในไหก็ถูก
ต้มไปด้วย เมื่อไฟดับ เราเอาน้ำาปลาออกมากรองใส่ขวด บางทีเราไม่
เผาทั้งไห เราต้มและกรองเอา 
 ครอบครัวผมกินน้ำาพริกเกือบทุกมื้อ ถ้าไม่มีกับข้าวอื่น ก็มี
น้ำาพริกถ้วยเดียวจิ้มผักกินกับข้าว โดยเฉพาะในฤดูแล้ง เรามักไม่มี
กับข้าวอย่างอื่นบ่อยนัก มีแต่น้ำาพริกเป็นตัวยืน แม้แต่น้ำาพริกเองก็มี
ส่วนประกอบลดลงเรื่อยๆ เมื่อส่วนประกอบต่างๆ เช่น ปลาย่าง หมด 
น้ำาพริกก็เหลือแต่พริกกับน้ำาปลาหรือน้ำาปลาร้าเท่านั้น ถ้าปีไหนฤดู
ร้อนยืดออกไปมาก ผักป่าหายากและผักที่เราปลูกเองก็หมดไปเพราะ
บ่อน้ำาเราแห้ง เราก็กินแต่ข้าวคลุกน้ำาปลากับพริก ถ้าคุณถามว่าทำาไม
เราไม่ซื้อจากตลาด คำาตอบก็คือเราก็ซื้อบ้าง แต่เป็นครั้งคราว การทำา
นาที่มีรายได้เป็นเงินเพียงปีละไม่เกิน 7,500 บาทนั้นไม่ใช่ธุรกิจที่พอ
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เพียง คุณเป็นเศรษฐกร คุณก็ทราบดีว่า เราต้องแบ่งทรัพย์ที่มีจำากัด
ไปใช้ในสิ่งที่จำาเป็นมากกว่าก่อน การกินอยู่อย่างอิ่มหนำาสำาราญทุก
มื้อไม่จำาเป็นสำาหรับครอบครัวที่มีรายได้อย่างเรา

 เอ�ละแทรกเสียนาน ขอกลับไปที่ฝนตกใหญ่ตอนต้นฤดูฝน
ที่ค้างไว้ เมื่อมีน้ำาก็มีปลาซึ่งขึ้นมาจากบึงและแม่น้ำา เราจับปลาได้บ้าง 
ที่เหลือก็วางไข่ในนา เมื่อดินชื้น พืชเริ่มผลิใบใหม่และแตกดอกออก
หน่อ ทำาให้เราหาผักได้ง่ายขึ้น อีกไม่นาน ลูกปลา ลูกอ๊อด ลูกปู ก็โต
พอจับกินได้
 เมื่อพูดถึงลูกปลา และลูกอ๊อด ก็ขอบอกวิธีแกงส้มผักบุ้ง
ยัดไส้ไว้ด้วย ส่วนประกอบนอกจากลูกปลาช่อนเล็กๆ และลูกอ๊อด
เป็นๆ แล้วก็มี ผักบุ้งที่หั่นให้ยาวประมาณสองนิ้ว พริกแกงที่มี ตะไคร้ 
หอมแดง พริก กะปิ และเครื่องปรุง คือ น้ำาปลากับมะขามเปียก เคล็ด
ของการทำาคือต้มน้ำาแกงให้เดือดแล้วใส่ผักบุ้ง ลูกปลา และลูกอ๊อดลง
ไปพร้อมกัน ลูกปลาและลูกอ๊อดพยายามหนีจากความร้อนก็วิ่งเข้า
ซ่อนข้างในผักบุ้งกลายเป็นผักบุ้งยัดไส้
 ในฤดูดำานา เมื่อเราทำาเทือกดำานาและน้ำาขุ่นเป็นตม ปลา
และปูจะเมาเพราะไม่มีอากาศหายใจพอ ทำาให้เราจับมันง่ายขึ้น ถ้า
ผมไม่ต้องเลี้ยงควายหรือถูกใช้ให้ทำาอย่างอื่น ผมชอบหาปลาเพราะ
นอกจากจะสนุกแล้วยังทำาให้มีกับข้าวเพิ่มขึ้น บางทีพวกพี่ๆ ก็ว่าผม
นี่คงไม่ค่อยเต็มบาทเพราะใช้เวลาครึ่งวันวิดสระน้ำาทั้งสระด้วยมือเพื่อ
จะเอาปลาดุกตัวเดียว ผมจะเต็มหรือไม่ผมก็บอกไม่ได้ แต่ที่ผมบอก
ได้แน่นอน คือ ความหิวโหยเป็นแรงกระตุ้นที่ดีที่สุดสำาหรับคนกิน
จุอย่างผม นอกจากปลา ปูนา กบ และเขียดแล้ว ในฤดูนี้มีแมลงน้ำา
สีดำาตัวเท่าหัวแม่มือชนิดหนึ่งเรียกว่าแมงเหนี่ยงที่ผมชอบกิน จะใส่
แกงส้มหรือต้มกินก็ได้ 
 หลังจากดำานาเสร็จ เราหาปลาด้วยการปักเบ็ด พี่ๆ และผมทำา
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เบ็ดไม้ไผ่ประมาณสามสี่โหลทุกปี ถ้าเบ็ดปลาช่อนก็ทำาคันใหญ่และ
ใช้ตัวเบ็ดใหญ่กว่าเบ็ดปลาดุก เราเกี่ยวเบ็ดปลาช่อนด้วยกบและเขียด
ตัวเล็กๆ และปักไว้ตามคันนาในตอนกลางวัน เราต้องทำาเบ็ดชนิดนี้
ให้ใหญ่เพราะนอกจากปลาช่อนที่ตัวใหญ่และแข็งแรงแล้ว งูปลายัง
ชอบกินเขียดที่เราเกาะไว้เป็นเหยื่ออีกด้วย งูจะแข็งแรงมากกว่าปลา
และทำาให้เบ็ดหักได้ถ้าไม่ใหญ่พอ ส่วนเบ็ดปลาดุกนั้นเราเกี่ยวด้วย
ไส้เดือนปักไว้ที่คันนาในตอนเย็นและทิ้งไว้ข้ามคืน บางทีเราก็ออกไป
เก็บปลาและเกี่ยวเหยื่ออีกครั้งหนึ่งก่อนเข้านอน ตอนออกไปเกี่ยว
เหยื่อเบ็ดนี้ถ้าฝนตกพรำาๆ ยิ่งดีเพราะกบจะขึ้นมาเจ่าอยู่บนคันนาและ
กระโดดหนีไม่ทัน บางทีเราใช้ไม้ตี บางทีเราใช้ฉมวกแทงเอา 
 ก่อนสิ้นฤดูฝน ในขณะที่อากาศเริ่มเย็นลงและข้าวเบาพร้อม
ที่จะออกรวง ปลาจะรวมกลุ่มกันล่องไปตามน้ำา ไปหาที่อยู่ใหม่ตาม
บึงและแม่น้ำาที่ไม่แห้งในฤดูแล้ง เราเรียกว่าเป็นฤดูปลาลง เราจับปลา
ได้มากที่สุดตอนนี้และกับข้าวทุกมื้อก็มีปลาเป็นหลัก ต้ม แกง ย่าง 
ห่อหมก ฯลฯ คงเป็นเพราะความอุดมสมบูรณ์ในฤดูนี้เป็นแน่ที่ทำาให้
พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช ทรงบันทึกไว้ในศิลาจารึกว่า “.....ในน้ำา
มีปลา ในนามีข้าว......” ปลาที่เรากินไม่ทันเราก็ปล่อยไว้ในสระบ้าง 
ทำาปลาเค็มบ้าง ทำาปลาย่างบ้าง ทำาปลาร้าบ้าง ส่วนปลาซิวก็ใช้ทำา
น้ำาปลา และกุ้งใช้ทำากะปิ
 เมื่อหมดฤดูฝนและน้ำาในนาขอดลง กบเริ่มเตรียมตัวจำาศีล 
มันจะกินทุกอย่างเพื่อเก็บไขมันไว้ใช้เมื่อตอนจำาศีลตลอดฤดูแล้ง ตอน
นี้เราใช้เครื่องมือไม้ไผ่สานของเราที่เรียกว่า “อีแอบ” ดักกบโดยเอาปู
และหัวปลาเป็นเหยื่อไปซ่อนไว้ในที่เงียบๆ เรามีกบกินไปเรื่อยจนมัน
เข้าจำาศีลหมด
 ในการจับปลาและกบนั้น เราถือกันเป็นประเพณีว่า ตอนปลา
ลงชาวนาจะดักปลาได้เฉพาะในนาของตนเท่านั้น ส่วนการปักเบ็ดเรา
จะปักที่นาใครก็ได้ แต่ประเพณีนี้ค่อยๆ เปลี่ยนไป เมื่อตลาดมีความ
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ต้องการมากขึ้น ชาวนาเริ่มจับปลาไปขายด้วยการทำาเบ็ดมากขึ้น 
ชาวนาบางคนเริ่มหวงปลาในนาตนเองด้วยการทำา “เบ็ดผี” ซึ่งเป็น
เบ็ดที่ปักไว้ที่คันนาแต่ไม่ได้เกี่ยวเหยื่อ เมื่อคนอื่นเห็นว่ามีเบ็ดปักอยู่
แล้วก็ไม่ปักซ้ำาอีกในที่นั้น ชาวนาบางคนก็ห้ามคนอื่นมาปักเบ็ดในที่
นาของตน แต่พ่อแม่ผมไม่เคยทำา
 ในระยะหลัง เมื่อชาวนาหัวก้าวหน้าบางคนเริ่มใช้สารเคมี
ควบคุมปูและวัชพืช ชาวบ้านเริ่มพบว่าปลาบางตัวที่จับได้มีแผลที่
หนัง บางตัวมีรูปร่างไม่ปกติ ครั้งแรกก็ไม่มีใครรู้ว่าปลาเป็นอะไร แต่
ก่อนที่จะรู้ ชาวนาก็กินสารเคมีที่อาจมีผลร้ายต่อร่างกายกันไม่รู้ว่า
เท่าไร 

 เมื่อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว เราไปหาปลากันตามหนองในที่
ลุ่มทางทิศใต้ และหากบจำาศีลตามทุ่งนา ผมชอบไปหาปลากับพ่อ
และชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกัน วันไหนที่เรานัดกันไป เราก็ตื่นตั้งแต่
ตอนพระเคาะระฆัง (ที่บ้านผมไม่มีนาฬิกา ชาวนาส่วนมากไม่ใช้
นาฬิกา การบอกเวลาและการนัดหมายก็ทำากันตามเวลาโดยประมาณ 
เช่น เวลาพระเคาะระฆัง เวลาย่ำารุ่ง เวลาน้องเพล ฯลฯ การบอกเวลา
ที่แน่นอนเป็นชั่วโมง เป็นนาทีนั้น เป็นของใหม่ซึ่งเราไม่คุ้นเคย) พี่
เหว่าลุกหุงข้าวก่อนเวลาปกติ ห่อข้าวให้เราเอาไป ถ้ามีกับข้าวอย่าง
อื่น พี่ก็ห่อให้ไปด้วย ถ้าไม่มีเราก็ได้แต่น้ำาพริก น้ำาปลา บางทีแม่ทำา
ขนม เช่น ข้าวต้มมัด หรือข้าวหลาม เราก็ได้ของนั้นไปด้วย เราเอา
ของกินและแหสองสามปากลงกระป่อมสองลูกซึ่งผมเป็นคนหาบ ส่วน
พ่อถือกรบและสุ่ม เมื่อเราออกจากบ้าน ผมมีหน้าที่ออกเสียงกู่ “วู้ 
วู้........” เพื่อเป็นสัญญาณแก่ผู้ร่วมไปหาปลาว่าเรากำาลังออกไป ผม
ว่ามันสนุ้กสนุกที่ได้ออกเสียงกู่ในเวลาเงียบสงัด แล้วได้ยินเสียงตอบ
รับเป็นระยะๆ คนที่ไปถึงจุดนัดหมายก่อนก็มักจุดไฟฟางเพื่อผิงกัน
หนาว เมื่อทุกคนมาพร้อมแล้ว เราก็ออกเดินทางกันตั้งแต่ก่อนแจ้งไป
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ตามทางที่เคยใช้ เราอาจใช้เวลาเดินสองสามชั่วโมงก่อนถึงหนองน้ำาที่
เราต้องการจับปลาในวันนั้น เมื่อถึงที่นั่นเราก็พัก กินข้าวเช้า และรอ
ให้แดดอุ่นขึ้นก่อนลงทอดแห
 เราจับปลาจนถึงเวลากินข้าวกลางวัน กับข้าวมื้อนี้ก็เป็นปลา
ตัวเล็กๆ ที่เราหาได้กับผักกลางทุ่ง เช่น สายบัว ไหลผักตบชวา และ
สันตะวา น้อยครั้งที่เราจะเอาปลาตัวโตๆ เช่นปลาช่อนมาเผากิน
ในตอนกลางวัน ของดีเช่นนั้นเราเก็บไว้กินพร้อมกันทั้งครอบครัวเมื่อ
กลับมาถึงบ้านแล้ว นอกจากบางครั้งเราได้ปลามากเกินคาด เราอาจ
ฉลองด้วยการเผาปลาช่อนตัวเขื่องๆ สักตัว ในท้องทุ่งเช่นนั้น วิธีการ
เผาปลาก็เอาดินเหนียวหุ้ม โยนเข้ากองไฟ ทิ้งไว้สัก 20 นาทีแล้วแกะ
เอาดินเหนียวออก หนังและเกล็ดจะติดไปกับดินเหนียว เหลือเนื้อปลา
สีขาวที่มีควันออกเป็นสายส่งกลิ่นหอม เราจะฉีกออกมาจิ้มน้ำาปลา
พริกป่นกินกับข้าวอย่างเอร็ดอร่อย ถ้าเรามีมะนาวบีบลงไปสักนิดก็ยิ่ง
ทำาให้อาหารมื้อนั้นอร่อยยิ่งขึ้น 
 ถ้าหนองหนึ่งไม่ค่อยมีปลา เราก็เดินต่อไปหนองอื่นจนตะวัน
ตกบ่ายและแดดอ่อนลงเราก็หยุด ตากแห ออกเก็บผัก และหาน้ำาใน
หนองที่ใสๆ อาบ หลังจากนั่งพักสักครู่ซึ่งเป็นเวลาที่พ่อและผู้ใหญ่เอา
ยาออกมาสูบกัน เราก็กลับบ้าน ผมมีหน้าที่หาบปลาในกระป่อมซึ่ง
หนักขึ้นมากเพราะนอกจากจะมีปลาที่หาได้ในวันนั้นแล้วยังมีน้ำาที่ใส่
ไว้ไม่ให้ปลาตายอีกด้วย กระป่อมไม้ไผ่ที่ยาด้วยชันซึ่งทำาจากยางจาก
ต้นจิกและน้ำามันยางผสมกัน ขังน้ำาได้ดีแต่ก็ทำาให้คนหาบต้องออกแรง
หาบเพิ่มขึ้น เราถึงบ้านเมื่อค่ำาไปนานพอควร ทั้งเหนื่อยทั้งหิว ตอน
นั้นพี่เหว่าได้หุงข้าวและเตรียมเครื่องทำากับข้าวไว้แล้ว พอเรามาถึง
ก็เอาปลาทำากับข้าวทันที กับข้าวที่ทำาได้เร็วและผมชอบมาก คือ ต้ม
หัว เครื่องในและกระดูกปลาช่อน (เราเก็บเนื้อปลาไว้ทำาปลาเค็มตาก
แห้งไว้กินนานๆ) ในน้ำาต้มพี่เหว่าใส่เครื่องปรุงง่ายๆ มีหอมหัวแดง 
กระเทียม ข่า ตะไคร้ พริกสด ใบมะกรูด และปรุงด้วยน้ำามะขามเปียก 
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น้ำาปลา และใบผักชี ผมและพี่ชายชอบแย่งกันกินไข่และพุงปลา ส่วน
ที่ไม่ค่อยมีคนแย่งและผมชอบมากคือหัวปลาช่อนซึ่งมีทั้งเนื้อแก้มและ
มันสมองที่อร่อยเป็นพิเศษ
 หลังจากกินข้าวเย็นแล้ว พ่อและผมได้พักผ่อน แม่และพี่เหว่า
เป็นผู้ตัดสินว่าจะเอาปลาที่ได้มาทำาอะไร บางส่วนที่ยังแข็งแรงดีอาจ
เอาขังไว้กินสด ส่วนที่เหลือก็ใช้ทำาปลาเค็มหรือปลาย่าง
 เมื่อเวลาผ่านไป จำานวนหนองที่เปิดให้ชาวบ้านไปจับปลา
ค่อยๆ ลดลง ทั้งนี้เป็นผลอันเนื่องมาจากบทบาทของเครื่องจักร เมื่อ
เจ้าของที่ดิน หรืออาจเป็นเพียงคนแอบอ้างเท่านั้น รู้ว่ามีเครื่องสูบน้ำา
ที่ใหญ่พอใช้สูบน้ำาออกจากหนองได้ในเวลาหนึ่งหรือสองวัน ก็ออก
ประกาศหวงหนองน้ำาเล็กๆ ไม่ให้คนอื่นจับปลา ตนเองอาจสูบน้ำาออก
หรือให้นายทุนทำาก็ได้แล้วแบ่งปลากัน อีกอย่างหนึ่งคือรถไถนาที่ผม
ได้กล่าวถึงแล้วครั้งหนึ่ง เจ้าของที่ดินใช้เครื่องจักรซึ่งมีกำาลังมหาศาล
นี้ไถป่าปรือทำาเป็นนา เมื่อทำาเช่นนั้นไม่กี่ครั้ง ดินก็ไหลลงหนองจนตื้น
หมด และในที่สุดหนองน้ำานั้นก็กลายเป็นที่นาไปด้วย
 ขอแทรกไว้ตรงนี้ว่าการจับปลาในหนองกลางทุ่งนี้ เรามีกฎ
เกณฑ์คล้ายการจับปลาในนาเหมือนกัน หนองน้ำาส่วนมากในทุ่งที่ผม
พูดถึงนี้ไม่มีเจ้าของหวงห้าม ผมมาเข้าใจตอนหลังว่าทุ่งว่างบางส่วน
เป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย ์ ชาวบ้านใช้เป็นที่ทอดแหหา
ปลากันมานาน แต่ถ้าเราพบหนองไหน หรือบางส่วนของหนองใหญ่ มี
ไม้เช่นยอดไผ่ทิ้งไว้ในน้ำาระเกะระกะ เราก็รู้ว่าที่นั่นเป็นเขตจับจองของ
ใครคนหนึ่งและจะไม่จับปลาที่นั่น เรารู้ว่าถ้าทำา เราอาจมีอันตราย เช่น
พ่อของเพื่อนนักเรียนของผมคนหนึ่งถูกยิงตายหลังจากที่ได้ละเมิด
กฎนี้หลายครั้ง 

 เมื่อฤดูแล้งผ่านไปสักระยะหนึ่ง ปลาในหนองน้ำา ปลาเค็ม 
และปลาย่างของเราค่อยๆ หมดไป เป็ดก็เลิกไข่เพราะไม่มีอาหาร



คั่วแมลงกับแกงงู

131

และน้ำาเล่นเพียงพอ กับข้าวเราก็มีน้อยลงเรื่อยๆ บางครั้งแม่ก็เจียด
เอาข้าวเปลือกสำารองไว้กินไปขายที่โรงสี เนื่องจากแม่ขี่จักรยานไม่
เป็น แม่จึงต้องหาบข้าวไปจนถึงโรงสีที่อยู่ติดกับตลาด ได้เงินแล้ว
แม่ก็ซื้อหมูบ้าง ปลาทูบ้าง เอามาทำากับข้าวในวันต่อๆ มา เมื่อไม่มี
กับข้าวจริงๆ เราก็เริ่มอดข้าวเป็นบางมื้อ โดยเฉพาะข้าวกลางวัน คน
กินจุอย่างผมอดข้าวกลางวันได้เหมือนกันเมื่อความจำาเป็นบังคับ วิธี
ดับความหิวที่ดีคือการเล่นกับเพื่อนที่ถูกคอกันและไม่ค่อยมีกับข้าว
กินเหมือนกัน แม่ของผมคนเดียวที่ไม่ยอมอดข้าวกลางวัน บางวัน
ผมเห็นแม่ตักข้าวมาทัพพีหนึ่ง เอาน้ำาราดลงไปในชามให้น้ำาท่วมข้าว 
แล้วตักข้าวกินกับก้อนเกลือ
 บางทีผมกับพี่ชายก็ทำากับข้าวพิเศษซึ่งไม่เคยมีใครในหมู่ 
บ้านทำามาก่อนคือต้มยำาน้ำา สำาหรับชาวมังสวิรัติอย่างคุณ การทำา
ต้มยำาที่ไม่มีปลา ไก่ หรือกุ้ง คงไม่เป็นสิ่งที่แปลก แต่สำาหรับพี่เหว่า
และแม่แล้ว การต้มยำาน้ำาที่มีแต่ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ปรุงรสด้วยส้ม
มะขามและน้ำาปลาของเราดูเป็นสิ่งประหลาดน่าขบขันทีเดียว
 ถ้าน้ำามันหมูยังไม่หมด บางทีผมก็กินข้าวคลุกน้ำามันหมูกับ
น้ำาปลาพอเค็มแก้หิวได้มื้อหนึ่ง ถ้าผมขยันหน่อยก็เอาข้าวใส่กระทะ
ผัดน้ำามันหมูให้ร้อนเสียหน่อยก็ยิ่งอร่อยขึ้น ในสมัยนั้นเราไม่เคย
ได้ยินคำาว่า “โคเลสเตอรอล” ถึงเคยได้ยินก็คงไม่ทำาให้ผมหยุดกิน
ข้าวคลุกน้ำามันหมูแน่
 เมื่อแล้งจัดขึ้น ความหิวก็มีมากขึ้น ไม้ผลที่มีอยู่รอบบ้านช่วย
บรรเทาความหิวได้เป็นครั้งคราว ผลไม้ที่เรามีมากในฤดูแล้งนอกจาก
กล้วย คือ มะม่วง เราเริ่มนับวันคอยฝน
 ในขณะที่ผู้ใหญ่ใช้เวลาในฤดูแล้งตระเตรียมเครื่องมือและ
เสบียงไว้สำาหรับการทำานาในฤดูต่อไป เด็กผู้ชายมักออกหาของกิน
กัน พวกเราชอบล่านกเล็กๆ เช่น นกเอี้ยง นกเขา ฯลฯ เราไม่ค่อยได้
นกบ่อยนัก แต่ถ้าได้เราก็ย่างแบ่งกันกินคนละคำาสองคำา ของอื่นที่พอ
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หากินได้เป็นครั้งคราวก็มีไข่มดแดง จิ้งหรีด ตั๊กแตน บึ้ง แมลงขาม 
และจักจั่น 
 ผมกับเพื่อนบางคนชอบหาผึ้งเล็ก ถ้าเราเห็นผึ้งหลายๆ ตัว
มาตอมดอกไม้รอบๆ บ้าน เราพยายามสังเกตว่ามันบินไปทางทิศใด 
หลังจากนั้นเราก็ตามไป อีกไม่นานเราจะพบรังผึ้งที่กอไผ่หรือพุ่มไม้ 
การตีผึ้งเริ่มด้วยการพ่นควันยาสูบเข้าที่รังผึ้งที่มีตัวเกาะอยู่ยั้วเยี้ย ผม
สูบยาไม่เป็น แต่บางทีก็จำาเป็นต้องสูบพ่นเอง หลังจากผมสำาลักยา
เพียงหนสองหนผึ้งก็เมาแล้ว เราเอามือลูบตัวผึ้งออก บางทีถ้ามีตัวที่
เมาไม่มากหลงเหลืออยู่ เราก็ถูกต่อย แต่ผึ้งตัวเล็กๆ ที่เราเรียกว่าผึ้ง
มิ้มต่อยไม่เจ็บมาก เมื่อเราได้รวงผึ้งแล้วเราก็เอาส่วนที่มีตัวอ่อนจิ้มน้ำา
ผึ้งกินกันอย่างเอร็ดอร่อย ถ้าเราเจอผึ้งใหญ่ที่ทำารังอยู่ในโพรงดิน เรา
ต้องไปบอกพ่อเพราะผึ้งพวกนี้ดุและไม่เมาง่าย ผมเคยช่วยพ่อตีผึ้ง
โพรงครั้งหนึ่งแล้วเข็ดไม่สนใจตีผึ้งโพรงอีกเพราะพ่อให้ช่วยเคี้ยวหัว
ข่าสดแล้วพ่นที่รัง ข่านั้นดีสำาหรับใส่ต้มแกง แต่เมื่อเอามาเคี้ยวสดๆ 
แล้วทำาให้ลิ้นแตกกินข้าวไม่มีรสชาติไปหลายวัน
 ขณะที่ออกหาผึ้ง เราจะเลี่ยงไปห่างๆ เมื่อเห็นรังต่อใหญ่ๆ มี
รูปคล้ายฝาชี ต่อเป็นแมลงที่ดุและชาวบ้านกลัวพิษร้ายของมัน ผู้ใหญ่
บอกผมว่าถ้าต่อไล่ เรามีทางเดียวที่จะหนีมันได้ คือ ต้องโดดลง
น้ำาแล้วดำาน้ำาหายไปนานๆ หญิงกลางคนคนหนึ่งที่อยู่ใกล้โรงเรียน
ประชาบาลของผมถูกพิษร้ายของต่อคือแกถูกต่อยที่กลางหัว ผมตรง
จุดที่ต่อต่อยหงอกไปตลอดชีวิต ผมไม่เชื่อว่าต่อจะมีพิษร้ายขนาด
นั้นจนผมถูกต่อต่อยด้วยตนเอง วันหนึ่งผมเห็นต่อตัวหนึ่งกำาลังกิน
น้ำาเชื่อมที่ติดอยู่กับกระดาษห่อขนม ตามธรรมดาผมว่าผมไม่ใช่เด็ก
ซน (ตามความคิดที่ไม่เข้าข้างตัวเองของผม) แต่วันนั้นคิดอยากจับ
ต่อ ผลคือถูกต่อยที่หลังนิ้วชี้มือซ้าย ผมปวดนิ้วอยู่หลายชั่วโมง แต่
ที่ร้ายกว่านั้นคือเนื้อตรงจุดที่ถูกต่อต่อยนั้นเน่าในอีกไม่กี่วันต่อมา 
และกลายเป็นแผลเป็นกลมเล็กๆ เนื่องจากผมไม่มีแผลเป็นตามตัว
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หรือไฝที่เห็นได้ง่าย แผลเป็นที่นิ้วชี้มือซ้ายนี้มีประโยชน์เมื่อผมไปขอ
หนังสือเดินทางจากกระทรวงต่างประเทศ เมื่อเขาถามว่ามีไฝฝีขี้แมง
วันหรือแผลเป็นที่ไหน ผมก็บอกว่าที่หลังนิ้วชี้มือซ้าย ความซนบางที
ก็มีประโยชน์ คุณว่าไหม?
 การหาของกินที่แปลกๆ นี้เราทำาเพื่อตัวเองและเพื่อสมาชิก
ในครอบครัวด้วย เมื่อสระที่เราปล่อยปลาไว้แห้งลง เราก็มีโอกาสแทง
ปลาไหลที่ซ่อนตัวอยู่ในโคลน ตามที่ผมบอกแล้วว่า แกงปลาไหลกับ
กล้วยดิบอร่อยมาก ปลาไหลต้มส้มก็ดีไปอีกแบบหนึ่ง บางทีเมื่อมีฝูง
ค้างคาวหนูมาอาศัยอยู่ในใบตาลแห้งในท้องนา เราก็เอาไฟจุดใบตาล
ให้ค้างคาวร่วงลงมาแล้วเอามาแกงเผ็ดแห้ง ในตอนเกี่ยวข้าว เรารู้
ว่าหนูนามาทำารังออกลูกออกเต้าและกินข้าวของเราตรงไหนเราก็จำา
ไว้ เราเอาน้ำากรอกลงในรู หรือบางทีก็ขุดเอา ผมว่าหนูนาอร่อยกว่า
ไก่เป็นไหนๆ โดยเฉพาะไก่ที่โตโดยการเร่งอาหารอย่างที่เลี้ยงกัน
ในปัจจุบันนี้ ชาวนาเกลียดหนูนาแต่ผมกลับชอบ อยากให้มีมากๆ 
เพราะหนูย่างและทากระเทียมพริกไทยนั้นอร่อยจริงๆ
 ที่ผมชอบที่สุดคือกบจำาศีลเพราะมันไม่มีขี้ในท้อง มันชอบ
แอบอยู่ใต้ซังข้าวและในรูปู ถ้ามันอยู่ในรูปู เราใช้ “ขอแกว” ซึ่งเราทำา
ด้วยเหล็กก้านร่มหรือไม่ก็เหล็กซี่ล้อจักรยานผูกกับซีกไผ่ขนาดนิ้วมือ
แยงลงไปเกี่ยวเอามันขึ้นมา ผมกับพี่ชายและเพื่อนไปหากบด้วยกัน
บ่อยๆ มีสองครั้งที่ผมจำาได้แม่นมาก ครั้งหนึ่งเราหากันที่ทุ่งนาลุ่มซึ่ง
ห่างจากหมู่บ้านไปหลายกิโลเมตร เนื่องจากน้ำาในที่ลุ่มแห้งเป็นแหล่ง
สุดท้าย กบมักไปรวมกันที่นั่นมากกว่าที่อื่น แต่เราไม่ได้กบสักตัว
เดียวเพราะคนอื่นได้เอาไปหมดแล้ว ที่ร้ายยิ่งกว่านั้นคือแดดร้อนผิด
ปกติ จะหาร่มไม้ก็ไม่มี น้ำาก็หาไม่ได้ ผมคิดว่าจะกลับไม่ถึงบ้านเสีย
แล้ว
 อีกครั้งหนึ่ง พี่ชายของผมคนที่ชื่อสวัสดิ์กับผมออกไปหากบ
กันในตอนบ่ายวันหนึ่ง เราเดินกันไปเรื่อยๆ ตามทุ่งนาหน้าแล้ง ใช้
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ไม้ขอแกวแยงไปตามรูปู ไม่มีใครได้กบสักตัวเดียว จนกระทั่งเราเดิน
ไปถึงที่นาของญาติคนที่เราเคยมีบ้านอยู่ในที่ดินของเขา ผมมีความ
รู้สึกว่าขอแกวของผมได้เกี่ยวอะไรสักอย่างในรูปูรูใหญ่รูหนึ่ง เมื่อผม
ดึง มันมีทีท่าว่าจะขึ้นมา แต่แล้วมีความรู้สึกว่ามันดึงกลับอย่างแรง 
ผมลองทำาเหมือนเดิมอีกก็มีความรู้สึกเหมือนเดิม ผมรู้ทันทีว่าขอแกว
ของผมเกี่ยวงู ผมดึงแรงขึ้นเพื่อให้มันขึ้นมาให้เห็น พอมันขึ้นมาเกือบ
ถึงปากรู ผมก็รู้ทันทีว่าเป็นงูเห่า ผมตะโกนเรียกพี่สวัสดิ์ซึ่งอยู่ห่าง
ออกไปอีกทางหนึ่งของที่นานั้น พี่สวัสดิ์ไม่สนใจ ผมเรียกอีก เจ้าของ
นาซึ่งกำาลังทำางานอยู่ไม่ไกลนักร้องมาว่า
 “เอ็งแน่ใจหรือว่ามันเป็นงูเห่า”
 “แน่ซิ” ผมตอบ
 เจ้าของนาเดินมาหาผมพร้อมกับมีไม้ไผ่ยาวมาด้วยท่อนหนึ่ง 
เมื่อผมดึงงูออกมานอกรูเขาตีมันตายทันที 
 เราเลิกหากบ ผมเอางูกลับบ้านขณะที่คิดอยู่ในใจตามธรรมดา
ของคนชอบกินว่าพ่อคงไม่เอามันทำายาแก้ปวดหลังในคราวนี้เพราะ
ตัวมันใหญ่พอแกงทีเดียว แล้วผมก็สมปรารถนา
 พ่อให้ผมไปเอาฟางมาหอบหนึ่งแล้วจุดไฟและเอางูเห่าขึ้น
ย่างบนกองไฟ เพื่อนบ้านของเราชื่อจำารูญซึ่งสนิทสนมกับพ่อมากเดิน
เข้ามาพอดี 
 “ลอกหนังเอาไม่ได้หรือ” จำารูญถามพ่อ
 “งูก็เหมือนค้างคาว ถ้าทำาอย่างนั้น หนังมันอาจถูกเนื้อทำาให้
มีกลิ่นไม่ดี” พ่อตอบ แล้วพลิกงูไปมาบนกองไฟ เมื่อไฟไหม้เกล็ดงู
หมดและหนังแห้งเกรียม พ่อเอาซีกไม้ไผ่ขูดหนังออกแล้วตัดหัวเก็บ
ไว้ทำายา ผ่า และล้างงู เสร็จแล้วแขวนไว้ที่กิ่งมะม่วง
 พ่อเข้าไปในครัวสักประเดี๋ยวหนึ่งแล้วออกมาพูดกับจำารูญว่า 
“ไม่มีมะพร้าว ที่บ้านแกมีไหม ถ้ามีขอสักลูกก่อนและขอใบมะกรูด
สักสี่ห้าใบด้วย” จำารูญหายไปชั่วครู่ก็กลับมาพร้อมกับมะพร้าวและ
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ใบมะกรูด พ่อให้ผมไปตัดตะไคร้ต้นเข่ืองๆ มาหน่ึงต้น บอกให้พ่ีเหว่า
ขูดมะพร้าว ส่วนตัวเองไปขุดหัวข่าในสวนอีกด้านหนึ่งเอามาล้าง หลัง
จากนั้นพ่อก็เข้าครัวพร้อมด้วยงูและเครื่องแกง จำารูญและผมตาม
เข้าไปด้วย พ่อบอกให้จำารูญสับงูทั้งกระดูกให้ละเอียดขณะที่ตนเอง
เอาหอมแดง กระเทียม พริกแห้ง และขวดเล็กๆ ออกมาหลายขวด
 “นั่นขวดอะไรบ้าง?” จำารูญถาม
 “นี่เหรอ?” พ่อตอบพร้อมกับยิ้มน้อยๆ “เม็ดเล็กๆ นี่คือลูก
ผักชีและยี่หร่า ลูกนี้คือกระวาน เปลือกไม้นี่คืออบเชย ลูกใหญ่นี่ลูก
จันทน์ ดอกนี้คือโป๊ยกั้ก และนี่คือเปราะหอม”
 ผมไม่เข้าใจว่าของเหล่านั้นมีคุณภาพพิเศษอย่างไร ได้แต่ดู
พ่อเอาบางส่วนออกมาหั่นและตำาในครกจนรวมกันเป็นพริกแกง 
 พ่อเทน้ำาประมาณสองถ้วยลงผสมกับมะพร้าวและคั้นเอา
น้ำากะทิ หลังจากนั้นเอากากมะพร้าวใส่กระทะคั่วไฟอ่อนๆ จนเป็นสี
น้ำาตาลอ่อนทั่วกันแล้วเทออกไว้ในชาม ล้างกระทะแล้วเอาน้ำากะทิใส่
ขึ้นตั้งไฟ คนช้าๆ เมื่อน้ำากะทิเดือดก็เอาพริกแกงใส่ลงไป คนอยู่ไม่
นานพริกแกงก็ส่งกลิ่นหอมตลบทำาให้ผมหิวข้าวทันที หลังจากพริก
แกงเดือดทั่วกันดีแล้วพ่อก็เอาเนื้องูใส่ลงไปคนต่อ จำารูญลุกขึ้นและ
เดินออกจากครัว พ่อร้องว่า
 “รอก่อน เกือบเสร็จแล้ว”
 “เดี๋ยวมาใหม่” จำารูญตอบแล้วลงเรือนไป
 พ่อใส่มะพร้าวที่คั่วไว้ลงในกระทะ ใส่น้ำาปลา คนไปมาจน
ทุกอย่างในกระทะเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน เป็นแกงที่ไม่มีน้ำาส่งกลิ่น
หอมหวน พ่อฉีกใบมะกรูดใส่ คนแกงอีกครั้งแล้วยกลงจากเตา จำารูญ
เข้ามาในครัว พร้อมกับขวดสีขาวที่มีน้ำาอยู่ครึ่งขวด พ่อเรียกแม่ พี่
เหว่าและลูกชายทุกคนให้มากิน แม่และพี่เหว่าชิมคนละคำาสองคำา
เท่านั้น ส่วนพ่อตักข้าวในหม้อออกมาแบ่งกับจำารูญและลูกชาย จำารูญ
รินเหล้าเถื่อนออกแล้วผลัดกันจิบกับพ่อ ทุกคนเหงื่อแตกเต็มหน้าผาก
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เพราะความเผ็ด
 “นี่ถ้ามีกัญชาใส่คงอร่อยกว่านี้” พ่อว่า
 ผมอาสาวิ่งไปเอาที่บ้านเพื่อนเล่นในหมู่บ้านเพราะเห็นพ่อเขา
ปลูกไว้ในสวนและเอาใบมาสูบทุกวัน พ่อก็บอกว่าไม่ต้อง
 “กัญชาทำาให้งูเห่าอร่อยขึ้นได้ยังไง” จำารูญถาม
 “เอ ไม่รู้ซี” พ่อตอบ “ธรรมดา กัญชาทำาให้ของป่าทุกอย่าง 
เช่น เนื้อกวาง เนื้อเต่า มีรสดีขึ้น ไม่เฉพาะเนื้องูเห่าเท่านั้น”
 “ถ้าอย่างนั้น เห็นจะต้องปลูกกัญชาไว้ที่บ้านบ้าง” จำารูญว่า
 “ก็ดี แต่ว่ามันผิดกฎหมายนา” พ่อตอบ ทั้งสองคนก็หัวเราะ
กันแล้วก็รินเหล้าออกดึ่มอีก หัวเราะและกินแกงงูต่อไป
 ถ้าคุณถามว่างูเห่ามีรสชาติอย่างไร ผมบอกตามตรงว่าผม
ไม่รู้เพราะแกงนั้นมีมะพร้าวมากและเผ็ดเสียจนแสบปากแสบลิ้น แต่
ในขณะนั้นผมรู้สึกมีความสุขอย่างประหลาด ไม่ใช่เพราะเป็นผู้พิชิต
งูเห่าตัวใหญ่นั้น หรือได้กินแกงงู ความสุขของผมมาจากที่ได้เห็นพ่อ
คุยกับเพื่อนและหัวเราะอย่างมีความสุข การหัวเราะของพ่อนั้นหายาก
เท่าๆ กับงูเห่าทีเดียว
 ในระหว่างที่ผมยังอยู่ที่บ้านนา พ่อแกงงูเห่าหลายครั้ง แกง
งูสิงและงูปากกว้างอย่างละหนึ่งครั้งเป็นการทดลอง ผมกินทุกครั้ง 
เสียดายที่คุณเป็นมังสวิรัติ ไม่อย่างนั้นเมื่อคุณมาเมืองไทยคราวหน้า 
ผมจะแกงงูเห่าให้คุณชิม

 เมื่อพูดถึงเรื่องงู ผมขอแก้ความเข้าใจผิดของคนอเมริกันที่คิด
ว่าในเขตร้อนมีงูพิษเต็มไปหมด โดยเฉพาะงูเห่า ในเมืองไทยไม่มีงู
ยั้วเยี้ยไปหมดอย่างที่เข้าใจกัน และงูส่วนมากก็ไม่ใช่งูพิษ งูบางอย่าง
มีประโยชน์มากเช่นงูทางมะพร้าว พ่อกับแม่ของผมห้ามอย่างเด็ดขาด
ไม่ให้ลูกไล่งูทางมะพร้าวเมื่อเห็นมันเลื้อยขึ้นยุ้งหรือขึ้นหลังคาบ้าน งู
นี้ไม่มีพิษและชอบล่าหนูในบ้าน สำาหรับงูเห่านั้นก็ไม่ได้มีอยู่ทั่วไปให้
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เห็นทุกวัน บางทีเราไม่เจองูเห่าเป็นเวลาหลายๆ ปี ในช่วงเวลาที่ผม
อยู่บ้านนา ที่หมู่บ้านผมมีคนถูกงูเห่ากัดเพียงสองคนเท่านั้น คนแรก
คือ ชั้น คนที่ขว้างมีดใส่ควายของเรานั่นแหละ วันหนึ่งขณะที่ออกหา
กบ ชั้นมองไปในรูปูตื้นๆ รูหนึ่งก็ดีใจเห็นว่ามีกบอยู่แน่ เอามือล้วงลง
ไปทันที แทนที่จะเอาขอแกวแยงลงไปดังที่ควรทำา ชั้นถูกงูเห่ากัดที่นิ้ว
ชี้มือขวา แต่โชคดีที่เรามีหมองูในหมู่บ้าน อีกคนหนึ่งที่ถูกงูเห่ากัดคือ
หมองูนั่นเอง แกเลี้ยงงูเห่าไว้ที่บ้านหลายตัว วันหนึ่งขณะที่เอาเขียด
ให้งูเห่ากินแกคงประมาทจึงถูกงูกัดที่มือ ทั้งชั้นและหมองูหายเป็น
ปกติดีด้วยยาพื้นบ้านของหมองูนั้น
 ผมเองถูกงูกัดสองครั้ง แต่ไม่ใช่งูเห่า งูไม่มีพิษกัดเจ็บพอๆ 
กับเข็มแทงตอนฉีดยา ครั้งแรกผมถูกงูไซกัดที่นิ้วมือขวา เพราะคิด
ว่ามันเป็นปลากำาลังเมาน้ำาขุ่นที่เกิดจากเรากำาลังทำาเทือกดำานา ครั้ง
ที่สองถูกงูปลากัด การถูกกัดครั้งนี้ประหลาดนิดหนึ่งคือ ผมกำาลังสุ่ม
ปลาอยู่ในทุ่งนาที่มีน้ำาขังอยู่ประมาณหัวเข่า พอได้ยินเสียงกุกๆ อยู่ใน
สุ่มก็คิดว่า “หวานกูละวันนี้ คงได้กินต้มปลาช่อนแน่” ผมเอามือล้วง
ลงไปหวังจะจับกับข้าวมื้อเย็น งูเผ่นออกทางหัวสุ่ม ก่อนลงน้ำาหนีไป 
งูตัวนั้นได้ฝากความดีใจที่ได้พบผมไว้โดยการกัดลูกคางผมเสียเลือด
ไหลซิบๆ !! 
 



พ่อของผมชื่อ เต่� บุญม� พ่อเกิดเมื่อปี พ.ศ. 2454 ในสมัยนี้ไม่มี
ใครชื่ออย่างพ่อผมอีกแล้วนอกจากจะเป็นชื่อเล่นเท่านั้น ผมเคยบอก
คุณว่าคำาในภาษาไทยเป็นคำาพยางค์เดียว คนไทยในสมัยก่อนจึง
มีชื่อพยางค์เดียวกันทั้งนั้น การเอาคำาที่ใช้เรียกสัตว์มาใช้เป็นชื่อคน
ก็ไม่เป็นของแปลก ญาติผู้ใหญ่และเพื่อนบ้านของผมมีชื่อ หมา แมว 
หมู หนู ช้าง ฯลฯ ในฐานะที่คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจ คุณคง
เข้าใจถ้าผมพูดว่าชื่อสั้นๆ ดีกว่าชื่อยาวๆ แน่ เพราะไม่ต้องเสียเวลา
และกระดาษมากเมื่อพิมพ์ชื่อ ในชีวิตคนที่ยาวประมาณ 75 ปี ผม
ว่าคนที่ชื่อพยางค์เดียวคงประหยัดเวลาและทรัพย์ได้มากทีเดียวเมื่อ
เทียบกับคนที่มีชื่อยาว คุณคงยิ้มเมื่ออ่านถึงตอนนี้ คงคิดว่านายไสว 
เพื่อนของคุณคนนี้เหมือนอย่างที่คุณคิดไม่มีผิดทีเดียวคือ ค่อนข้างจะ
ไม่ค่อยเต็มเต็งนัก
 ผมรู้เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของพ่อน้อยกว่าครอบครัวของแม่
มาก ทั้งนี้คงเป็นเพราะปู่และย่าของผมตายไปก่อนผมเกิด นอกจาก

พ่อครัว
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นั้นพี่น้องของพ่อยกเว้นอาเกิดได้แยกย้ายกันไปอยู่ที่อื่นอีกด้วย คน
หนึ่งไปอยู่ถึงกรุงเทพฯ อีกอย่างหนึ่ง คือ พ่อเป็นคนพูดน้อยและไม่
เคยเล่าความเป็นมาของครอบครัวให้ใครฟัง ผมรู้เรื่องฝ่ายพ่อจากแม่ 
พี่เหว่า และอาเกิด แม่รู้เรื่องของปู่และย่าของผมซึ่งชื่อ ชื่น และ อ่ำ� 
บ้านของปู่และย่าอยู่ห่างจากบ้านของพ่อแก่เพียงไม่กี่ร้อยเมตร พ่อมี
พี่สาวชื่อ มน และ สุข น้องชายชื่อ อ่อน และ ห้อย และน้องสาวคือ
อา เกิด นอกจากอาห้อยซึ่งเป็นทหารอาชีพอยู่ในกรุงเทพฯ แล้ว ป้า
และอาของผมมีอาชีพทำานา
 แม่เคยเล่าว่า นามสกุลของเรานั้นได้มาจากชื่อของบรรพบุรุษ
ของพ่อสองคนที่ชื่อ บุญ และชื่อ ม� หลังจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงออกพระราชบัญญัติในปี พ.ศ. 2459 ให้
คนไทยมีนามสกุล พ่อไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้แต่ก็ไม่เคยบอกว่าแม่พูด
ไม่ถูก เราไม่มีประวัติของครอบครัวที่เป็นลายลักษณ์อักษรนอกจาก
โฉนดที่ดินซึ่งออกในสมัยรัชกาลที่ 6 โฉนดที่ดินที่ผมเห็นบางโฉนด
มีชื่อของทวดของพ่อ (น�ยกว�ง น�งเล็ก) ปู่และย่าของพ่อ (น�ย
เอี่ยม น�งเฟื่อง) แต่ไม่มีชื่อ บุญและมา ญาติทางฝ่ายพ่อ เช่น ลุง
เจริญ (อายุ 87 ปี) และอ�เกิด (อายุ 76 ปี) ก็ไม่รู้ว่าเรามีบรรพบุรุษ
ชื่ออย่างนั้น แต่รู้แน่ว่าเรามีเชื้อชาติจีน อาเกิดเล่าว่าย่าเฟื่องไหว้เจ้า
อย่างที่ชาวจีนในเมืองไทยทำา แต่ย่าเฟื่องเป็นคนสุดท้ายเพราะรุ่นลูก
ไม่มีใครทำากันอีก
 ปู่ชื่นและย่าอ่ำาตายเมื่ออายุ 50 ปีกว่าๆ สมบัติอย่างเดียวที่พ่อ
ได้รับ คือ ส่วนของปู่และย่าในที่บ้านที่ปู่และย่าอาศัยอยู่ ที่บ้านนั้นเป็น
ที่ดินประมาณสองไร่ครึ่ง แบ่งเป็นห้าส่วนในหมู่ญาติของปู่และย่า แต่
ยังไม่ได้แยกโฉนดกัน พ่อมีความผูกพันกับที่ดินนั้นมากและต่อมาได้
ซื้ออีกส่วนหนึ่งจากญาติไว้ ตอนผมเป็นเด็ก ที่ดินนั้นว่างเปล่าไม่ได้
รับการดูแล มีต้นไม้เล็กๆ และต้นไผ่ขึ้นแซมต้นไม้ผลอยู่ทั่วไป ส่วน
ไม้ผลมีมากทีเดียว มีทั้ง มะม่วง กระท้อน มะปราง มะเฟือง มะปริง 
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มะตูม มะไฟ ค้างคาว ชำามะเลียง และมะพร้าวต้นหนึ่งที่สูงเหนือยอด
ไผ่ นอกจากนั้นยังมีต้นสีเสียดที่ชาวบ้านใช้เปลือกกินกับหมากอีก
หลายต้น
 ตั้งแต่ผมจำาความได้ ผมเห็นพ่อมีงานทำาไม่ขาดมือและไม่
ค่อยให้ความสนใจกับผมนัก ยกเว้นเมื่อครั้งที่พาผมไปดูเครื่องบิน
เท่านั้น
 ในฤดูแล้งปี พ.ศ. 2492 วัดโบสถ์ ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเราไป
ประมาณ 6 กิโลเมตร มีงานวัดที่ชาวบ้านฮือฮากันมาก จุดสนใจของ
งานนี้คือเครื่องบิน เป็นครั้งแรกที่เครื่องบินจะมาลงที่บ้านนา ไม่ลง
เฉยๆ นะ แต่จะให้คนที่อยากนั่งเครื่องบินขึ้นไปบินด้วย พ่อทั้งอยาก
ดูและอยากนั่งเครื่องบินจึงขายข้าวเปลือกบางส่วนและพาผมไปที่งาน
วัดโบสถ์ ผมจำาไม่ได้ว่าทำาไมพ่อไม่เอาลูกชายคนอื่นไปด้วย ที่แน่ใจ
คือ สวง น้องชายคนเล็ก เพิ่งอายุประมาณขวบครึ่งคงเดินไกลๆ ไม่
ไหว
 ผมตื่นเต้นที่สุดที่จะได้เห็นเครื่องบิน จึงเดินไปกับพ่อได้อย่าง
ไม่เหน็ดเหนื่อย ถึงแม้ว่าจะมีอายุเพียงสี่ขวบเท่านั้น เมื่อถึงงานวัดก็
เห็นมีคนมากมายยืนเรียงรายกันตามลานบินซึ่งเป็นที่นาที่ชาวบ้าน
ขุดเอาคันนาออกเป็นทางยาวไว ้ บางพวกก็มุงดูเครื่องบินปีกสองชั้น
ลำาหนึ่งที่จอดอยู่ทางด้านหนึ่งของลานบิน อีกไม่นานเครื่องบินก็แผด
เสียงสนั่นและออกวิ่งไปตามลานบินก่อให้เกิดฝุ่นตลบ เมื่อเกือบสุด
ลานบินก็เผยอหัวและลอยขึ้นไปในอากาศ บินวนอยู่สี่ห้ารอบก็ร่อนลง 
พอมีคนจ่ายเงินและขึ้นนั่งข้างหลังนักบิน เครื่องบินก็ออกบินอีก พ่อ
อยากขึ้นและชวนให้ผมขึ้นด้วยโดยจะให้นั่งตัก แต่ผมขี้ขลาดรั้งมือ
พ่อไว้บอกว่า “ไม่เอา ไม่เอา” ท่าเดียว ในที่สุดผมชนะ พ่อไม่ได้ขึ้น
เครื่องบินครั้งนั้นและไม่มีโอกาสขึ้นอีกตลอดชีวิต ตอนขากลับผมเดิน
ได้สักครึ่งทางก็บอกพ่อว่าไม่ไหวแล้ว พ่อเลยเอาผมขึ้นบ่า ผมไม่รู้ว่า
พ่อผิดหวังที่ไม่ได้นั่งเครื่องบินและเหนื่อยมากหรือเปล่า แต่ผมจำาได้
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ว่ามีความสุขมากที่ได้อยู่กับพ่อทั้งวันและแถมยังได้ขี่คอพ่อกลับบ้าน
อีกด้วย
 แม่เล่าว่าเมื่อสมัยเป็นหนุ่มพ่อนุ่งโจงกระเบนบ่อยๆ แต่เมื่อ
ผมจำาความได้ พ่อเลิกนุ่งโจงกระเบนแล้ว นุ่งแต่กางเกงขาก๊วยซึ่ง
ชาวนาทั่วไปนิยมนุ่งกัน พ่อมีกางเกงขายาวสมัยใหม่อยู่ด้วย แต่จะ
สวมก็ต่อเมื่อเวลาไปงานสำาคัญๆ เป็นพิเศษเท่านั้น ขณะที่อยู่บ้าน
พ่อไม่เคยใส่เสื้อ ทำาให้เห็นรอยสักอยู่ตามตัวหลายแห่ง รอยสักส่วน
มากเป็นตัวหนังสือขอมเหมือนกับรอยสักที่ชาวบ้านทั่วไปมีกัน แต่
พ่อมีรอยสักที่แปลกและมักเป็นที่หยอกล้อของเพื่อนบ้านเสมอ รอย
สักนี้อยู่เหนือเข่าข้างขวาขึ้นไปจนเกือบถึงโคนขา คนอื่นจะเห็นเมื่อ
เวลาพ่อนั่งหรือเวลาถลกขากางเกงขึ้นเท่านั้น รอยสักนี้เป็นรูปศิวลึงค์
ซึ่งมีสองขา เชื่อกันว่ามันมีมนต์ขลังทำาให้เพศตรงข้ามหลงใหล เพื่อน
พ่อมักหยอกล้อพ่อว่า “เพราะรอยสักนี้เองที่ทำาให้แกมีเมียถึงสามคน
เมื่ออายุยังไม่ถึงสามสิบ แต่ถ้านับกันจริงๆ แล้วมากกว่านั้นด้วยซ้ำา 
เพราะยังมีที่ไม่เป็นทางการอีกหลายคน” พ่อได้แต่ยิ้มนิดๆ แต่ไม่พูด
อะไร ส่วนแม่นั้นมองพ่อเหมือนว่าแม่รู้อะไรสักอย่างที่คนอื่นไม่รู้
 พ่อมีเชือกขนาดเท่านิ้วก้อยทำาจากเครือหญ้านางคาดที่เอว
เป็นประจำา ที่เชือกนั้นพ่อใส่หลอดทองแดงยาวประมาณนิ้วครึ่งไว้สอง
หลอด หลอดทั้งสองได้รับการเสกคาถาอาคมใส่ไว้เพื่อป้องกันงูกัด 
พ่อใช้เชือกเป็นเข็มขัดและใช้ห้อยกล่องยาสูบด้วย
 ระหว่างที่เรายังอาศัยอยู่ในที่ดินของญาติ ผมจำาได้ว่าพ่อชอบ
ไปหาปลาตอนฤดูแล้ง บางทีก็ไปค้างคืน พ่อมีเครื่องมือจับปลาแขวน
ไว้ทั่ว มีทั้งแหขนาดต่างๆ กรบ ตุ้ม และเบ็ดล่อซึ่งทำาด้วยต้นไผ่ขนาด
เกือบเท่าข้อมือและยาวตลอดลำา ตอนนั้นผมไม่เข้าใจว่าทำาไมพ่อออก
ไปหาปลาเกือบทุกวัน ส่วนญาติซึ่งเป็นเจ้าของที่ไม่เคยไปเลย วันไหน
ที่ไม่ได้ออกไปหาปลา พ่อก็ขลุกอยู่กับการซ่อมเครื่องมือ เช่น การชุน
แห และการทำาสายเบ็ดใหม่
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 ตอนผมเริ่มแตกเนื้อหนุ่ม ผมและพี่ชายไปบ้านอาเกิดและ
สามี คือ อาหนูบ่อยๆ การไปมาหาสู่ของเรามีส่วนทำาให้อาเกิดคลาย
โกรธพ่อหลังจากที่ได้ตัดพี่ตัดน้องกันเมื่อครั้งพี่เหว่ามาอยู่กับเรา เมื่อ
ผมรู้จักอาเกิดมากขึ้น ผมจึงรู้ว่าอาเกิดรักพ่อมาก และพ่อก็รักอาเกิด
ไม่น้อยกว่ากัน ผมสนิทสนมกับอาเกิดมากกว่าญาติผู้ใหญ่ทุกคน ผม
แวะไปเยี่ยมอาเกิดทุกครั้งที่ผมไปเยี่ยมบ้านนา อาเกิดมีความจำาดี
มาก และชอบเล่าเรื่องสมัยที่อาและพ่อยังเป็นเด็ก ผมชอบให้อาเล่า
เรื่องเกี่ยวกับพ่อมากที่สุด
 พ่อไม่ได้ไปโรงเรียน แต่ได้เรียนการเขียนอ่านเบื้องต้นจาก
พระที่วัดพิกุลแก้ว นอกจากนั้นพ่อก็ช่วยปู่และย่าทำานา
 “พ่อเอ็งน่ะปัญญาดีมาก” อาเกิดพูดขึ้นวันหนึ่ง “แกทำาอะไรๆ 
ได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทำานา เครื่องมือหาปลา เครื่อง
จักสานทุกชนิด ทำาได้ทั้งนั้นโดยไม่ต้องมีใครสอน ถ้าแกได้เห็นของที่
ทำาไว้แล้วครั้งหนึ่ง แกสามารถทำาเลียนแบบได้ถ้าวันหนึ่งแกนึกอยาก
ทำาขึ้นมา แกมีความจำาดีมาก นอกจากนั้น ตอนเป็นหนุ่มแกเป็นคน
ชอบสนุกสนาน มีอารมณ์ขัน คุยเก่ง และก็เจ้าชู้ด้วย ........เออ.......... 
ความเจ้าชู้ของแกนี่แหละที่ทำาให้แกเกือบไม่ได้บวช”
 “เพราะอะไรหรือ” ผมถาม
 “เพราะตอนอายุยี่สิบ แกก็ไปอยู่วัดเพื่อเรียนการปฏิบัติของ
พระและเตรียมพร้อมที่จะบวช แต่อะไรรู้ไหม? แฟนของแกคนหนึ่ง
เกิดมีท้องขึ้นมา”
 “แล้วรู้ได้ยังไงว่าพ่อเป็นพ่อเด็กในท้อง” ผมขัด
 “โอย..... ทำาไมจะไม่รู้ ทั้งพ่อเอ็งและแม่สาวนั่นยอมรับ
สารภาพ”
 “แล้วไง”
 “พ่อเอ็งต้องออกจากวัด และถูกจับแต่งงาน หลังจากเจ้าตุ่น
เกิด ย่าก็รับเลี้ยงและให้พ่อเอ็งบวช ในขณะที่แกเป็นพระอยู่นั้น เมีย
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ได้พาลูกออกจากบ้านไป พ่อเอ็งเศร้าสร้อยมาก เมื่อบวชได้พรรษา
หนึ่งก็สึก”
 “แล้วไม่รู้หรือว่าเมียพ่อพาลูกไปอยู่ที่ไหน”
 “รู้ว่าไปอยู่ชลบุรี แต่ทำาอย่างไรก็ไม่ยอมกลับ”
 “แล้วไง”
 “ก็ต้องหย่ากัน หลังจากนั้นพ่อเอ็งก็ได้กับพี่แก้ว แกไปอยู่ที่
หมู่บ้านของพี่แก้ว ปีต่อมาพี่แก้วตายตอนออกลูก พ่อเอ็งเศร้าโศก
ใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โอย.......อาจำาติดตาไม่มีวันลืมวันที่แกกลับมาบ้าน
เรา ..... ขี่หลังควายเอาลูกใส่ผ้าขาวม้าห้อยคอมา หน้าดำา ไม่มีชีวิต
ชีวา ย่ารับเลี้ยงลูกให้อีก แต่ก็ไม่รู้ว่าเด็กจะรอดหรือเปล่า แม่นมก็หา
ยากถึงแม้เราจะยอมจ่ายเงินมากๆ ก็ตาม” 
 “เพราะเหตุนี้ใช่ไหม พี่เหว่าจึงตัวเล็กมาก” ผมถาม
 “คงงั้นมั้ง”
 “แล้วพี่เหว่ามาอยู่กับอาเมื่อไร”
 “เมื่อตอนสองขวบ ที่จริงแล้วอาเลี้ยงเขามาก่อนหน้านั้นอีก 
คือตอนที่พ่อเอ็งกลับมานั้น อายังไม่ได้มีเรือน ยังอยู่กับแม่ อาช่วยแม่
เลี้ยงอีหนูเหว่าจนรักเหมือนลูก เมื่ออามีเรือน อาก็ขอเอามาเลี้ยงต่อ”
 “แล้วไง”
 “พ่อเอ็งได้เมียใหม่คือแม่เอ็งซึ่งเป็นแม่ม่ายมาเกือบหกปี 
ตอนนั้นพ่อเอ็งอายุ 27 และแม่เอ็ง 30”
 “อาบอกว่าพ่อคุยเก่งและชอบสนุกใช่ไหม”
 “ใช่”
 “แล้วทำาไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นพ่อพูดอะไร อาสังเกตหรือ
เปล่า”
 “สังเกตมานานแล้ว แต่ไม่รู้ซิ คงเป็นเพราะอะไรๆ หลายอย่าง
ที่ทำาให้แกเปลี่ยนไป แกผิดหวังกับเมียคนแรก ไม่มีโอกาสรู้ความเป็น
ไปของลูกชาย การตายอย่างกะทันหันของเมียคนที่สอง ไม่ได้เลี้ยง
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ลูกสาวคนเดียว อาการปวดหลัง เนื้องอกที่ฝ่าตีน และความยากจน 
สิ่งเหล่านี้คงทำาให้แกคิดมากและเปลี่ยนไป” อาเกิดสรุป

 หลังจ�กที่เราย้ายบ้านและพี่เหว่ามาอยู่ด้วยแล้ว พี่ตุ่นมา
เยี่ยม ผมไม่ได้อยู่ใกล้ๆ และไม่รู้ว่าพ่อพูดอะไรกับพี่ตุ่นบ้าง ผมจำาได้
แต่ว่าพี่ตุ่นเอาใบจากอ่อนตากแห้งและหางปลากระเบนแห้งมาให้ พ่อ
ใช้ใบจากมวนยาและใช้หางปลากระเบนขัดไม้แทนกระดาษทราย 
 เย็นวันนั้นพี่แสวงและผมมีหน้าที่ฆ่าไก่เพื่อให้แม่แกงเลี้ยงพี่
ตุ่น เป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสแสดงฝีมือซึ่งไม่มีใครรู้มาก่อน ผมเอา
ข้าวเปลือกสองกำามือโปรยที่ลานบ้านเพื่อให้ไก่มากิน พี่แสวงกับผม
เห็นพ้องกันว่าจะต้องเอาไก่กระทงตัวที่ใหญ่ที่สุดในฝูง (เพราะอะไร
คุณคงเดาถูก) ผมมีไม้ไผ่ขนาดเท่าด้ามมีดยาวประมาณหนึ่งศอกอยู่
ในมือแล้ว เมื่อเจ้ากระทงตัวนั้นเงยหัวและยืดคอขึ้นผมก็ขว้างไม้เข้า
ที่ก้านคอทันที ไก่อื่นแตกฝูงวิ่งกระเจิงไป เหลือไว้แต่เจ้ากระทงใหญ่
ที่ดิ้นกระแด่วๆ อยู่ตรงหน้าเรา พี่แสวงจับเอาไก่มาเชือดคอและเอา
เลือดใส่ชามไว้ หลังจากนั้นเราต้มน้ำาหม้อหนึ่งและเอาไก่ลงจุ่มน้ำาร้อน
จนขนเปียก ผมถอนขน เสร็จแล้วพี่แสวงผ่าท้องเอาเครื่องในออกและ
ทำาความสะอาดพร้อมกับพูดว่า “สนุกดีไหมล่ะ” ผมไม่ได้ตอบ แต่ใน
ใจคิดว่าไม่ค่อยสนุกนักที่เห็นคอไก่ถูกเชือดและเลือดพุ่งกระฉูดออก
มา และคิดว่าในชีวิตนี้จะไม่เชือดคอไก่เองแน่
 พี่ตุ่นลากลับในวันรุ่งขึ้น ผมพบพี่ตุ่นอีกครั้งหนึ่งเมื่อ 26 ปี
ต่อมา คือในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ตอนนั้นพี่ตุ่นได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น สุพจน์ บุญม�นะ ผมไม่ได้สนใจเรื่องการเปลี่ยนชื่อของพี่ตุ่นนัก
เพราะมีเรื่องอื่นที่ผมกังวลอยู่มากกว่า 
 “ตุ่นอธิบายว่าอย่างนี้” อาเกิดพูดกับผมวันหนึ่ง “ตุ่นแปล
ว่าโง่ เขาไม่โง่แต่เป็นคนพูดเพราะจึงใช้ชื่อใหม่ที่มีความหมายว่าพูด
เพราะ สำาหรับ บุญมานะ นั้นเป็นการรวมกันของคำาสองคำา คือ บุญ
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ม� กับ ม�นะ เขาเก็บบุญมาไว้เพื่อแสดงว่าเขายังเป็นลูกพ่อเอ็ง ยัง
มีเลือดเนื้อเชื้อไขของตระกูลเรา ส่วนมานะนั้นเขาต้องการแสดงว่า 
เนื่องจากเขาโตมาโดยไม่มีพ่อ เขายากจน ต้องใช้ความมานะอุตสาหะ 
จึงเอาตัวรอดมาได้ พบความสำาเร็จ”
 “ดูเขาเป็นคนช่างคิดดีนะ” ผมว่า
 “ก็เขาเป็นลูกพ่อเอ็ง เขาคงหล่นไม่ไกลต้น ถึงแม้ว่าเราไม่รู้จัก
เขาดีก็ตาม”

 เมื่อเวลาผ่านไป พ่อค่อยๆ ทำางานที่ต้องก้มหลังเป็นเวลา
นานน้อยลง เช่น ดำานา เกี่ยวข้าวและงานแบกหามของหนัก เพราะ
พ่อปวดหลังมากขึ้น นอกจากนั้นที่ฝ่าเท้าขวาของพ่อยังมีเนื้อด้านงอก
ออกมาทำาให้เจ็บเมื่อเดินไกลๆ ถ้าเป็นสมัยนี้หมอคงตัดเนื้องอกนั้น
ออกโดยไม่ยาก แต่สมัยก่อน การผ่าตัดต้องไปทำาที่กรุงเทพฯ พ่อไม่มี
เงินที่จะทำาเช่นนั้น เมื่อเนื้องอกออกมากขึ้น พ่อก็เอามีดคมๆ ตัดออก 
พ่อเคยเอายางรถยนต์มาตัดทำาเป็นรองเท้าแตะ แต่มันก็ไม่ช่วยอะไร
มากและในที่สุดพ่อก็เลิกใช้
 พ่อสูงประมาณ 160 ซม. และหนักประมาณ 55 กก. เท่านั้น 
เพราะพ่อไม่ค่อยกินข้าวมากเหมือนลูกชาย ดูแล้วพ่อไม่ค่อยแข็งแรง
นัก แต่สิ่งที่พ่อขาดทางร่างกายพ่อก็ชดเชยด้วยความแข็งแกร่งทาง
จิตใจและความมานะ ถ้าพ่อตั้งใจทำาอะไรแล้ว ต้องทำาให้เสร็จ ถ้าไม่
เสร็จเป็นไม่เลิก ไม่เหมือนลูกชายซึ่งตัวใหญ่กว่าแต่มีความอดทน
น้อยกว่า ผมไม่เคยพบผู้ชายที่ทำางานเรียบร้อยและพิถีพิถันเท่าพ่อ 
ในชีวิตผม ผมรู้จักผู้หญิงสองคนที่ทำางานทุกอย่างได้เรียบร้อยเหมือน
พ่อ และต่อมาคนหนึ่งได้มาเป็นคู่ชีวิตของผม
 เมื่อลูกชายแต่ละคนโตขึ้น พ่อก็เริ่มสอนให้ทำางานเป็นอย่างๆ 
ไป ตามที่พ่อเห็นว่าพร้อม ในขณะเดียวกันพ่อก็สอนทำาเครื่องมือ
เครื่องใช้และการจักสานไปด้วย สอนวิธีการจับปลาชนิดต่างๆ การ
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ถักแห การไปหาไม้ในป่า การดูชนิดของไม้ที่เหมาะแก่การทำาเครื่อง
มือ เช่น ไถ คราด ฯลฯ แม้แต่การย้อมแหให้ทน การเอาข้าวบรรทุก
เกวียนและการทำากองฟางก็มีกลเม็ดที่พ่อต้องสอน บางทีผมก็โมโห
พ่อเหมือนกันที่ทำากองฟางดีเกินไป ทั้งนี้เพราะการทำากองฟางต้อง
ทำาให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำาฝนซึมเข้าไปทำาให้ฟางเน่า เมื่อถึงเวลา
ที่เราต้องเอาฟางให้ควายกิน ผมมีหน้าที่ไปชักฟางออกจากกอง กว่า
จะชักได้พอก็แสบมือเพราะชักได้ทีละน้อยๆ เท่านั้น แต่ผมชอบการ
ย้อมแห ถ้าคราวไหนพ่อย้อมแหด้วยเลือดควายที่ไปเอามาจากโรง
เชือด ผมไม่ค่อยสนใจนัก แต่ถ้าพ่อย้อมด้วยลูกตะโก ผมจะสนใจมาก
หน่อย เพราะหลังจากที่พ่อโขลกลูกตะโกและย้อมแหแล้ว เม็ดตะโก
นั้นกินได้ มีรสคล้ายลูกตาลที่ค่อนข้างแก่ ผมไม่ค่อยได้เรียนทำาอะไร
จากพ่อมากนักเพราะมัวแต่ไปโรงเรียนเสีย แต่ก็ทำาอะไรต่ออะไรได้
หลายอย่าง คงพอเอาตัวรอดได้ถ้าหากต้องออกไปอยู่ในที่ห่างไกล
ความเจริญ ผมยังเคยคิดเลยว่าในบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ทำางานที่ธนาคารโลกกับเรา คงมีไม่กี่คนที่เคยสัมผัสกับ
ความด้อยพัฒนาและความยากจนจริงๆ และมีความรู้พอที่จะอยู่ได้ถ้า
ต้องออกไปอยู่ในที่ห่างไกล (ผมไม่ได้ว่าคุณนะ อย่าเพิ่งโกรธ) 

 ในฤดูแล้ง ชาวนามีโอกาสและเวลาหาความสนุกสนานรื่นเริง 
ชาวนาส่วนมากชอบไปดูลิเกตามงานวัด แม่ก็ชอบไปดูเหมือนกัน 
ชาวนาหนุ่มๆ รวมทั้งผมซึ่งตอนนั้นยังไม่หนุ่ม ชอบไปดูโทรทัศน์
หลังจากที่โทรทัศน์มาถึงประเทศไทยในปี พ.ศ. 2498 โทรทัศน์ที่เรา
ไปดูเป็นของเจ้าของร้านในตลาดที่เอาออกมาให้คนดูเพื่อที่จะขาย
เครื่องดื่มและขนม รายการที่มีคนดูมากคือมวยไทย ผมตื่นเต้นที่ได้ดู
โทรทัศน์ แต่เจ้าของร้านขาดทุนที่มีคนดูอย่างผม เพราะผมไม่เคยมี
เงินซื้ออะไรจากเขา
 พ่อไม่ชอบไปเที่ยวงานวัดเหมือนเรา แต่มีงานอดิเรกอย่างอื่น 
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งานอดิเรกแรกของพ่อที่ผมจำาได้คือการเลี้ยงนกเขาหม้อและนกเขา
ชวา พ่อเริ่มหานกเขาเมื่อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว ในระหว่างนั้น ในทุ่งนามี
ข้าวและดอกหญ้าอุดมสมบูรณ์มาก นกก็ทำารังและมีลูกมีเต้ากัน เมื่อ
พ่อได้ยินนกเขาเสียงดีขัน พ่อก็หมายตาไว้ว่ามันอยู่ตรงไหน หลังจาก
นั้นพ่อก็ไปหารังตามต้นไม้ในบริเวณนั้น เมื่อเห็นรังนกเขา ซึ่งเป็นก
ลุ่มกิ่งไม้แห้งเล็กๆ ที่ขัดกันไว้บนกิ่งไม้เหนือหัว พ่อก็แวะไปดูทุกวัน 
ธรรมดานกจะมีลูกในรังสองตัว พ่อจะรอจนแน่ใจว่าลูกนกโตเกือบบิน
ได้แล้วจึงแยกออกมาตัวหนึ่ง เอามาใส่รังในกรงไม้ไผ่ที่บ้าน พ่อทำา
หน้าที่เป็นแม่นกในตอนแรกคือเอาข้าวสารหยิบมือหนึ่งใส่ปากเคี้ยว
จนละเอียดแล้วเอาปากลูกนกใส่ในปากให้มันดูดกินข้าวปนน้ำาลาย
นั้น พ่อทำาอย่างนี้วันละหลายครั้งจนลูกนกกินข้าวสารได้เอง เมื่อถึง
ตอนนั้นลูกนกก็เชื่องแล้ว ถ้าเป็นนกตัวเมียซึ่งมีขนที่ไม่มีสีสันและไม่มี
สร้อยคอ พ่อก็ปล่อยไป นกนั้นจะกลับมากินข้าวที่พ่อวางไว้ให้ทุกวัน 
แต่อีกไม่นานก็เลิกมาเมื่อมันหากินเองเป็น
 ถ้าเป็นนกตัวผู้ พ่อก็ดูลักษณะอย่างอื่น เช่น ขน ตีน เล็บ และ 
ปาก ถ้าพบอะไรบกพร่องพ่อก็ปล่อยนกไป ถ้าทุกอย่างดูปกติดี พ่อก็
เลี้ยงมันไว้จนมันเริ่มขันในปีต่อมา ถ้าเสียงดีจึงจะเลี้ยงไว้ 
 บางทีพ่อก็จับนกโดยวิธีใช้นกต่อ เมื่อพ่อได้ยินนกป่าที่มีเสียง
เพราะเป็นพิเศษ พ่อจะเอานกต่อใส่กรงต่อที่เรียกว่าเพนียด หักกิ่งไม้
มาเสียบทำาอำาพรางอย่างดี แล้วเอาเพนียดขึ้นพาดบนกิ่งไม้ในบริเวณ
ที่ได้ยินนกป่าตัวนั้นขัน อีกไม่นานนกต่อจะเริ่มขัน เมื่อได้ยินเสียงนก
อื่นมาขันในถิ่นของตน นกป่าจะบินมาดูและป้องกันถิ่น เมื่อเห็นนกต่อ
ในเพนียด มันจะบินเข้าตี ถ้ามันลงจับที่ชานชาลาของเพนียดซึ่งมีข่าย
ดักอยู่ มันก็ติดข่าย ถ้านกมีลักษณะที่ต้องการ พ่อก็เลี้ยงไว้ 
 ถ้าใช้นกต่อแล้วยังไม่สามารถจับนกที่ต้องการได้ พ่อต้องใช้
วิธี “แทง” เอา ก่อนใช้วิธีนี้ พ่อจะออกไปเฝ้าดูนกในตอนเย็นว่ามัน
นอนที่ไหน บางทีผมเห็นพ่อไปนั่งอยู่ที่หัวคันนา สูบยาไฟแดงๆ อยู่
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จนค่ำาหลายวันติดกัน เมื่อเห็นพ่อทำาเช่นนั้น ผมและเพื่อนเล่นที่ชอบ
ไล่นกต้องเลี่ยงไปซุกซนที่อื่น เมื่อแน่ใจแล้วว่านกนอนที่ไหน พ่อก็
เตรียมอุปกรณ์ด้วยการไปสับเอายางโพหรือยางขนุนมาครึ่งกระป๋อง
นมข้นแล้วผสมกับน้ำามันยางขึ้นตั้งไฟ เคี่ยวสักพักหนึ่งให้ส่วนผสม
เข้ากันดีก็ได้ “ตัง” หรือกาวสีน้ำาตาลไหม้ที่ต้องการ หลังจากนั้นพ่อ
เหลาไม้ไผ่ซีกยาวสักคืบกว่าให้เล็กกลมขนาดไม้จิ้มฟันเขื่องๆ สอง
อันเรียกว่า “ดิ้ว” ตัดต้นไผ่เล็กๆ ขนาดเท่าด้ามมีดมาหนึ่งต้นแล้วตัด
ยอดกับกิ่งออกให้เรียบร้อย ตัดก้านกล้วยทำาเป็นท่อนยาวประมาณคืบ
หนึ่งไว้ หลังจากกินข้าวเย็นแล้ว พ่อจะเอาตังพันรอบๆ ดิ้ว เสียบดิ้วให้
โค้งติดกับก้านกล้วย แล้วเอาก้านกล้วย เสียบที่ยอดไผ่ พ่อจะออกไป
พร้อมกับเครื่องมือและไฟฉาย ไปส่องดูที่ต้นไม้ที่คิดว่านกตัวนั้นนอน
อยู่ ถ้าเห็นนก พ่อก็เอาดิ้วที่โค้งไว้ “แทง” ที่อกนก เมื่อนกตกใจตื่น
และพยายามจะบินหนี ปีกและขนก็ติดกับตัง บินไม่ได้ ดึงดิ้วหลุดจาก
ก้านกล้วยหล่นลงมาให้พ่อจับ 
 การจับนกโดยวิธีแทงนี้ทำาให้นกตกใจมากที่สุด พ่อจึงไม่ใช้
บ่อยนัก บางทีนกก็นอนสูงมากจนแทงไม่ถึงหรือบางทีก็หาไม่พบ นัก
เล่นนกเชื่อว่านกบางตัวฉลาดมาก เมื่อรู้ว่ามีคนเฝ้าดู มันก็ทำาทีว่าจะ
นอน ณ ต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่ง ก่อนพลบค่ำามันจะไต่ลงมาที่กิ่งไม้ต่ำาๆ 
และบินออกไปในทิศตรงข้ามกับคนที่เฝ้าดูอยู่โดยใช้ต้นไม้เป็นกำาบัง 
บางทีเมื่อพบนกเช่นนี้พ่อมักพูดขุ่นๆ ว่า “มันต้องเอาปืน มันต้องเอา
ปืน” แต่ก็พูดไปอย่างนั้นเองเพราะพ่อไม่เคยมีปืน
 ในระหว่างที่พ่อเล่นนก ผมเห็นว่านกมีประโยชน์อย่างเดียว 
คือ มันเป็นอาหารอร่อย นกเขาทำาอาหารได้ดีหลายอย่าง เช่น ทากระ
เทียมพริกไทยแล้วย่าง หรือแกงเผ็ด ที่พ่อไม่กินนกเขาเพราะคิดมัน
ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ “เรียกแล้วหือ” พ่อเคยมีตัวอย่าง คือ มีนกเขาหม้อ
ตัวหนึ่งที่พ่อเอามาเลี้ยงตั้งแต่ยังบินไม่ได้ มันอยู่ในกรง ทั้งพ่อและแม่
รักนกตัวนี้มากและเป็นนกตัวเดียวที่แม่จะให้ข้าวและพ่นน้ำา ถ้าแม่ไป
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นอกบ้านนานๆ เวลากลับเข้าบ้าน นกตัวนี้จะคูรับพร้อมกับผงกหัวขึ้น
ลงเหมือนกับจะพูดว่า “แม่ไปไหนมาเสียนาน ผมดีใจที่แม่กลับบ้าน” 
หรืออะไรทำานองนั้น
 พ่อเลิกเลี้ยงนกหลังจากมีเหตุการณ์สองอย่างที่บ่งว่านกอาจ
นำาโชคร้ายมาให้ ในระหว่างเกี่ยวข้าวปีหนึ่ง แม่และพี่เหว่าออกไป
เกี่ยวข้าวในนา ตอนออกไปแม่ได้เอาน้ำาดื่มใส่ขันลูกบาตรทองเหลือง
ขนาดใหญ่ออกไปด้วย แม่เอาขันน้ำาวางไว้ไต้ร่มไม้แล้วออกไปเกี่ยว
ข้าว อีกสองสามชั่วโมงต่อมาเมื่อแม่กระหายน้ำา แม่กลับมาที่ร่มไม้ 
แต่หาขันน้ำาไม่เห็น แม่แปลกใจว่าขันน้ำาหายไปได้อย่างไร เพราะแม่
เกี่ยวข้าวอยู่ไม่ไกลนักและก็ไม่เห็นมีใครเดินผ่านมาให้เป็นที่สงสัย
 หลังจากนั้นอีกสามสี่เดือนมีงาน “ไล่ทหาร” ที่อำาเภอบ้านนา 
คือ กองทัพบกส่งคนมาคัดทหารเกณฑ์ประจำาปี งานไล่ทหารเป็น
งานใหญ่มาก มีคนทั้งอำาเภอมาร่วม ปีนั้นพี่หวาดอายุ 21 ปีต้องไปจับ
ใบดำาใบแดงเพื่อเสี่ยงโชคว่าจะถูกเกณฑ์หรือไม่ พ่อขายข้าวเปลือก
ไปบางส่วนเพื่อเตรียมเอาเงินให้พี่หวาดถ้าพี่หวาดถูกเกณฑ์และต้อง
ไปกับกองทัพในวันนั้น พ่อสวมกางเกงขายาว เอาเงินใส่ไว้ในกระเป๋า
หลังแล้วก็ไปที่งานพร้อมกับแม่และพี่หวาด พี่หวาดจับได้ใบแดงและ
ต้องไปเป็นทหารในวันนั้น พอพี่หวาดพร้อมที่จะไป พ่อก็ล้วงกระเป๋า
จะเอาเงินให้ ปรากฏว่าถูกล้วงกระเป๋าไปแล้ว พี่หวาดไม่มีเงินติดตัว
ไปเลย แม่โกรธพ่อมาก ทั้งสองมีปากเสียงกันหลายครั้งในวันต่อๆ 
มา ในที่สุดพ่อและแม่คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความโชคร้ายที่นกตัวใด
ตัวหนึ่งนำามาให้ เมื่อไม่รู้ว่านกตัวไหน พ่อและแม่จึงเห็นพ้องกันว่าให้
ปล่อยนกทุกตัวไป
 หลังจากนั้นพ่อก็หันมาทำาว่าวและสอนให้ลูกๆ ทำาด้วย แต่
ว่าวที่พ่อทำาไม่ใช่ชนิดที่คุณเห็นที่ท้องสนามหลวง คือ ว่าวปักเป้า
และว่าวจุฬาซึ่งเป็นคู่อริกัน มีการต่อสู้กัน พ่อเป็นคนรักสงบ จึงทำา
ว่าวที่ทำาเสียงดนตรีซึ่งเรียกว่าว่าวดุ๋ยดุ่ย ผมไม่เคยเห็นใครทำาว่าว
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ชนิดนั้นซึ่งมีขนาดสูงเท่าคน ลักษณะพิเศษของว่าวคือมี ‘ธนู’ ติดที่
หัว ธนูประกอบด้วยคันไม้ไผ่ขนาดเท่านิ้วก้อยยาวประมาณเมตรครึ่ง
และสายที่ทำาด้วยใบลาน หรือไม่ก็หวายขมขนาดนิ้วก้อยที่เหลาเป็น
แผ่นบางๆ และผูกกับคันธนูด้วยปอสับปะรด ที่ใบลานและหวายมี 
‘ขี้สูด’ ถ่วงเป็นบางแห่ง ขี้สูด คือ ขี้ผึ้งซึ่งได้มาจากรังผึ้งส่วนที่อมน้ำา
ผึ้งหลังจากที่เราบีบน้ำาผึ้งออกแล้ว พ่อใช้ลวดทำาสายว่าวเพราะมันถูก
กว่าสายป่าน ในตอนบ่ายแดดอ่อนและลมตก พ่อให้ลูกๆ ช่วยส่งว่าว
ขึ้น เมื่อสายธนูถูกลมก็สั่นและทำาเสียง “ดุ๋ย ดุ่ย ดุ๋ย ดุ่ย......” อันเป็น
ดนตรียามยากของคนบ้านนอกอย่างเรา หลังจากกินข้าวเย็นแล้ว เรา
มักออกมานั่งที่นอกชานหรือไม่ก็ที่ลานบ้านรับลมฤดูร้อน ถ้าเดือน
หงาย เพื่อนบ้านก็มักแวะมาคุยและร่วมฟังดนตรีจากว่าวด้วย พ่อนั่ง
สูบยา แม่เคี้ยวหมาก ส่วนผมชอบนั่งเฉยๆ ปล่อยให้จิตใจล่องลอยไป
กับสายลม ผมรักความสงบ สายลมแผ่วๆ เสียงเพลงง่ายๆ จากว่าว
ในยามค่ำาคืนเช่นนั้นเป็นสิ่งที่หายากและจำาได้ไม่ลืม เราเอาว่าวลงเมื่อ
เราจะเข้านอน
 ต่อมาพ่อหันมาทำากังหันลมที่เราเรียกว่า “จิ้งหัน” ผมก็เรียน
ทำาด้วย ของผมทำาจากไม้ไผ่ผ่าซีกซึ่งทำาง่ายมาก ส่วนของพ่อทำาจาก
ไม้อื่น เช่น ไม้ขนาน พ่อบอกว่าไม้แต่ละอย่างทำาเสียงต่างกันไป จิ้ง
หันของพ่อบางอันยาววากว่า เมื่อทดลองเสียงด้วยการวิ่งย้อนลมเป็น
ที่พอใจแล้ว พ่อก็เอากังหันขึ้น ‘แพ้ว’ คือ เอาสวมกับยอดต้นไผ่ขนาด
เขื่องๆ ติดหางที่ทำาด้วยฟางยาวๆ เพื่อเล่นลมและหันใบจิ้งหันให้ทวน
ลม เสร็จแล้วเอาต้นไผ่ขึ้นผูกกับต้นไม้เพื่อให้จิ้งหันสูงขึ้นไปอีก เมื่อ
ลมพัดแรงๆ ต้นไผ่จะอ่อนลู่ลมไปเล็กน้อย ส่วนจิ้งหันจะหมุนติ้วและ
ทำาเสียง “หุบหุบ .....หุบหุบ” พ่อทำาจิ้งหันหลายตัวขึ้นแพ้วพร้อมๆ 
กัน เมื่อมีลม จิ้งหันจะทำาเสียงพร้อมกันเหมือนกับ ‘ร้องประสานเสียง’ 
เมื่อเป็นเช่นนั้นพ่อก็มักนั่งฟังอย่างอารมณ์ดี ส่วนผมขอสารภาพว่าฟัง
ดนตรีของพ่อชนิดนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องนัก
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 ถ้าพ่ออารมณ์ดีเป็นพิเศษพ่อมักจะทำาน้ำาชา และมักจะเรียก
จำารูญมาร่วมดื่มและคุยกัน ชาที่ทำาง่ายที่สุดเป็นชาใบตะไคร้ พ่อตัดใบ
ตะไคร้มาหนึ่งกำามือ ผูกเป็นมัดและย่างไฟจนเกรียมเป็นบางส่วน แล้ว
เอาลงแช่น้ำาร้อน
 “แหมหอมดีจริง” จำารูญพูด “ไม่ยักรู้ว่าเอาใบตะไคร้ทำาชาได้”
 “นอกจากหอมและรสดีแล้ว ชานี้ยังเป็นยาอีก”
 “เป็นยาแก้อะไร”
 “แก้กระษัย แกเคยเยี่ยวเหลืองไหม เหลืองจัดๆ”
 “เคย อาจเป็นอยู่ขณะนี้ก็ได้”
 “ถ้างั้น กินน้ำาชานี้มากๆ แล้วสังเกตว่าเยี่ยวจะเป็นสีขาวหรือ
ไม่วันพรุ่งนี้”
 ต่อมาผมได้พิสูจน์ว่าพ่อพูดความจริง
 พ่อทำาน้ำาชาอีกชนิดหนึ่งจากเถาวัลย์เปรียงซึ่งขึ้นอยู่ตามพุ่ม
ไม้ในนา พ่อตัดเอาเถาขนาดแขนมาสองสามท่อน ทุบให้แตกเป็นแผ่น 
และตากแดดไว้จนแห้ง เมื่อจะทำาชาก็เอาชิ้นหนึ่งมาย่างไฟและใส่ใน
น้ำาร้อน ผมไม่ค่อยชอบชาชนิดนี้นัก
 ผมชอบชนิดที่สามมากที่สุด พ่อทำาชาชนิดนี้จากรากตะโก พ่อ
จะขุดรากตะโกขนาดเท่านิ้วโป้งมาสี่ห้าราก หั่นแฉลบเป็นแว่นบางๆ 
ตากแดดไว้ให้แห้ง หลังจากนั้นเอามาใส่กระทะคั่วกับไฟอ่อนๆ จน
ขอบเกรียมเป็นสีน้ำาตาล เมื่อต้องการทำาน้ำาชาก็เอารากตะโกประมาณ
หนึ่งกำามือใส่ในน้ำาร้อนแช่ไว้สักสิบนาที แม่ซึ่งธรรมดาไม่ชอบดื่มน้ำา
ชามักมาขอดื่มเสมอเมื่อพ่อทำาน้ำาชารากตะโก
 พ่อทำากับข้าวอย่างอื่นอีกปีละครั้งสองครั้งนอกจากแกงงู โดย
เฉพาะถ้าได้เนื้อแปลกๆ ซึ่งเพื่อนบ้านเอามาให้พ่อแกงให้ดู ถ้าพ่อเข้า
ครัวผมมักหยุดเล่นเพราะอยากดูพ่อทำาและอยากชิมเป็นคนแรก พ่อ
เคยแกงค้างคาวแม่ไก่และอีเห็น แต่ผมจำาไม่ได้ว่ารสชาติเป็นอย่างไร 
ผมจำาได้ดีเฉพาะพล่าเนื้อซึ่งเป็นกับข้าวของพ่อที่ผมชอบที่สุด ผมเคย
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กินพล่าเนื้อที่คนอื่นทำา แต่ยังไม่พบว่าใครทำาอร่อยเหมือนพ่อ ทั้งๆ ที่
ไม่น่าทำายากอะไร เมื่อทำาพล่า พ่อก็มักเรียกจำารูญมากินด้วย 
 นอกจากเนื้อสับแล้ว ส่วนประกอบของพล่าก็มีตะไคร้ ข่า 
มะขามเปียก พริกแห้ง หอมแดง กระเทียม ใบผักชี และน้ำาปลา วิธีทำา 
คือ เอาหอม กระเทียม และพริก มาย่างไฟให้เกรียม แล้วตำาให้แหลก
เข้าด้วยกัน จากนั้นหั่นตะไคร้และข่าให้ละเอียดแล้วเอาลงคลุกกับเนื้อ
และมะขามเปียกพร้อมกับใส่น้ำาลงไปหนึ่งถ้วย เคล้าทั้งสี่อย่างให้เข้า
กันแล้วบีบเอาน้ำาออกใส่หม้อเล็กๆ เอาหม้อขึ้นตั้งไฟอ่อนๆ จนเดือด
แล้วเอาเทลงบนเนื้อช้าๆ ในขณะที่พลิกเนื้อไปมาทำาให้เนื้อเปลี่ยนสี
 “เอ.... นึกว่าพล่าต้องเป็นเนื้อดิบ” จำารูญพูดขึ้นลอยๆ
 “ทำาดิบก็ได้” พ่อว่า “แต่ว่าข้าชอบเนื้อสุก”
 หลังจากนั้นพ่อใส่น้ำาปลา พริก หอม กระเทียมที่โขลกไว้ และ
ใบผักชีหั่น เมื่อคลุกเข้ากันดีแล้ว พ่อก็พูดกับจำารูญว่า
 “เสร็จแล้ว ลองชิมดูซิ ใช้ได้ไหม”
 “พล่านี่ทำาจากกุ้งก็ได้ใช่ไหม” จำารูญถาม
 “ได้ แต่เครื่องทำาต่างกันเล็กน้อย พล่ากุ้งต้องใช้มะกอกแทน
มะขามเปียก ใช้ข่าและตะไคร้น้อยกว่าพล่าเนื้อ”
 “แล้วรู้ได้ยังไงว่าจะใช้เท่าไร”
 “บอกยาก แต่คราวหน้าเมื่อแกได้กุ้งมากๆ เอามาที่นี่ ข้าจะ
บอกว่าทำายังไง แล้วก็อย่าลืมเอาเหล้าติดมือมาด้วย”
 ทั้งสองคนหัวเราะขึ้นพร้อมกัน

 ในฤดูแล้ง นอกจากไปหาปลาตามหนองแล้ว พ่อซ่อมและ
ทำาเคร่ืองมือ ซ่อมบ้าน เผาถ่านเม่ือมีไม้ สานกระบุง พร้อมกับสอนให้
ลูกชายทำาด้วย กระจาดท่ีพ่อสานให้แม่เพ่ือขายขนมจีนน้ันละเอียดและ
สวยกว่าอย่างอ่ืน บางทีเพ่ือนบ้านซ่ึงเพ่ิงมีลูกก็แบกไม้สีสุกมาท้ังลำา ขอ
ให้พ่อสานเปลให้ พ่อใช้ไม้เพียงส่วนหน่ึง ท่ีเหลือเป็นค่าแรงของพ่อ 



พ่อครัว

153

 พ่อปลูกกล้วยและไม้ผลรอบๆ บ้าน มีมะม่วงกับฝรั่งพื้นเมือง
มากที่สุด มะม่วงที่ปลูกไว้มากมีด้วยกันสามพันธุ์ คือ แก้ว อกร่อง 
และพิมเสน มะม่วงแก้วนั้นเราเก็บกินสดและดองเมื่อตอนห่ามๆ ส่วน
อกร่องและพิมเสนเราเก็บไว้จนสุกและมักกินกับข้าวเหนียวมูน ผมไม่
ได้ถามคุณว่าตอนคุณมาเมืองไทย คุณเคยได้ชิมข้าวเหนียวมะม่วง
หรือเปล่า ผมขอคุยนิดว่ามะม่วงเมืองไทย โดยเฉพาะอกร่องทอง
ที่พ่อของผมปลูก เป็นมะม่วงที่หวานและอร่อยที่สุดในโลก ผมเคย
ชิมมะม่วงที่ว่าดีที่สุดของอินเดีย ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ และกายอานา 
มาแล้ว แพ้ของเมืองไทยทุกประตู ยิ่งมะม่วงจากฟลอริดา หรือจาก
ประเทศคาริบเบียน ที่ร้านอาหารไทยในอเมริกาเอามาทำาข้าวเหนียว
มะม่วงแล้ว เป็นคนละรุ่นกับมะม่วงไทยอย่างเทียบกันไม่ติดทีเดียว 
ฝรั่งก็มีหลายพันธุ์และเป็นผลไม้ชนิดเดียวที่เด็กๆ ขึ้นกินได้ตามใจ
ชอบ เมื่อฝรั่งสุกในราวเดือนกันยายน ผมชอบชวนเพื่อนๆ มาขึ้น
เกือบทุกวัน เราสนุกกันมากที่ได้เป็นลิง ขึ้นนั่งบนกิ่งต้นฝรั่งและเลือก
ลูกที่ห่ามๆ กินจนอิ่ม นอกจากกล้วย มะม่วง และฝรั่งแล้ว พ่อยังปลูก
น้อยหน่า ชมพู่ ทับทิม กระท้อน มะขาม และมะพร้าวอีกด้วย
 พ่อพาลูกไปหาวัตถุดิบในทุ่งและในป่า ในกลางทุ่งที่เราไป
หาปลากันนั้น บางแห่งมีปรือขึ้นอยู่มากมาย เราไปตัดปรือมาไว้ทำา
ฝาเรือนและกั้นห้อง ต้องไปกันหลายๆ ครั้งกว่าจะได้ปรือพอกับ
ความต้องการ การไปป่านั้นไปหาของหลายอย่างมาทำาเครื่องมือ เช่น 
ไม้กวาด ไถ คราด ด้ามขวาน ฯลฯ นอกจากนั้นก็ไปหาของกิน เช่น 
หน่อไม้ หัวกลอย มันเสาและลูกหวาย การไปป่าในสมัยนั้นต้องเสี่ยง
ต่อโรคภัยไข้เจ็บอยู่มากทีเดียวเพราะยุงที่มีเชื้อไข้จับสั่นหรือมาลาเรีย
ยังมีอยู่ชุกชุม เพื่อนบ้านของเราคนหนึ่งตายด้วยโรคนี้หลังจากที่ไป
หาไม้ในป่ามาทำาไถ การพาลูกไปป่าเป็นโอกาสให้พ่อสอนสิ่งที่ควรรู้
สำาหรับชาวนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรรณไม้ที่เหมาะกับการทำาเครื่องมือ
ต่างๆ หรือชนิดของเครือ ของหวาย ฯลฯ เมื่อผมเป็นเด็ก ดูเหมือนว่า
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พ่อทำาเครื่องมือทุกอย่างเองยกเว้นแต่ส่วนที่เป็นเหล็ก เช่น ผาน เคียว 
จอบ เสียม ฯลฯ
 เครื่องมือที่ยากที่สุดที่พ่อทำาเห็นจะได้แก่สีข้าว พวกลูกๆ ช่วย
ขุดดินปลวกมาให้พ่อใส่ฟันสีและดูพ่อทำาตั้งแต่ต้นจนจบ แต่รู้สึกว่าทุก
คนงงและถ้าจะทำาเองคงทำาไม่ถูก เมื่อผมดูพ่อทำาเครื่องมือต่างๆ แล้ว
ก็อดคิดไม่ได้ว่าพ่อไปเรียนมาแต่ไหน ทำาไมทำาได้เรียบร้อยงดงามทุก
อย่าง แม้แต่การลับมีดก็ลับได้คมกว่าคนอื่น ผมเห็นพ่อลับมีดแล้วก็
อดชมในความอดทนของพ่อไม่ได้ ผมดูนับครั้งไม่ถ้วนตอนพ่อลับมีด 
มีดบนหินและมีน้ำาเป็นสิ่งหล่อลื่น กลับไป....กลับมา......กลับไป.....
กลับมา นานๆ ก็เอานิ้วกรีดคมมีดดูว่าคมพอหรือยัง ถ้าไม่พอก็เอามีด
วางบนหินและเอาน้ำาหยอดอีก แล้วถูมีด กลับไป.....กลับมา......กลับ
ไป.......กลับมา อีก ดูพ่อนานๆ แล้วทำาให้ง่วงนอน เมื่อกางเกงหรือ
เสื้อขาด พ่อจะซ่อมเอง พ่อทำาได้ละเอียดและแนบเนียนกว่าทุกคน 
แม้แต่แม่เองก็สู้ไม่ได้ เมื่อดูพ่อทำาเครื่องมือเครื่องใช้ ผมก็คิดว่าพ่อ
คงไม่ได้ใช้เวลาตอนเป็นหนุ่มทั้งหมดจีบสาวๆ อย่างอาเกิดพูดแน่ๆ 
เพราะถ้าทำาอย่างนั้นแล้วจะเอาเวลาที่ไหนมาเรียนทำาสิ่งเหล่านั้น แต่
อาเกิดก็อาจพูดถูกที่ว่า พ่อเป็นคนมีปัญญา ทำาได้ทุกอย่างโดยไม่ต้อง
เรียนหรือฝึกทำามาก่อน
 เพื่อนบ้านรุ่นหนุ่มที่เพิ่งมีครอบครัวมักมาเรียนทำาเครื่องมือ
ต่างๆ จากพ่อ จำารูญเป็นคนหนึ่งที่มาหาพ่อเป็นประจำาและต่อมาทั้ง
สองคนสนิทสนมกันมาก การเรียนทำาเครื่องมือนี้เป็นการไหว้วาน
กัน ไม่มีการจ่ายค่าเล่าเรียนกันเป็นเงินเป็นทองอะไรทั้งสิ้น ผู้เรียนนำา
วัตถุดิบมา พ่อเป็นผู้บอกว่าจะเริ่มตรงไหน ทำาอย่างไร ฯลฯ บางอย่าง
ก็ทำาให้ดู บางอย่างก็เพียงบอกด้วยปาก บทเรียนที่ยาวมากและที่ผม
จำาได้ดีที่สุดเป็นเรื่องของการจับปลา มีญาติห่างๆ ของเราครอบครัว
หนึ่งซึ่งมีที่นาอยู่ในเขตทางปลา คือเป็นที่ลุ่มที่ปลาใช้ล่องลงสู่หนอง
น้ำาลึกเมื่อตอนหมดฤดูฝน แต่เจ้าของนาจับปลาได้น้อยมาก เมื่อเทียบ
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กับเพื่อนบ้านที่มีนาใกล้กัน พ่อได้รับคำาชวนให้ไปจับปลาแบ่งกับ
เจ้าของนาเพื่อเจ้าของนาจะได้ดูว่าพ่อทำาอย่างไร พ่อใช้วิธี ‘ตัดหลัง’ 
ทำา ‘หลุมโจน’ (ไม่อธิบายว่าทำาอย่างไรนะ เพราะคุณคงไม่มีโอกาสทำา
แน่) พ่อจับปลาได้มากมาย เราจึงมีปลากินอย่างอุดมสมบูรณ์อยู่สองปี 
เมื่อเจ้าของนาแน่ใจว่าพ่อทำาอย่างไร เขาก็บอกพ่อว่าไม่ต้องไปทำาให้
เขาดูอีกแล้ว เราเลยอดได้ปลาที่นานั้นอีก
 ผมจำาได้ว่าพ่อไม่ยอมสอนใครๆ อยู่อย่างเดียว คือ การตอน
หมา เมื่อผมเล็กๆ พ่อตอนหมาทุกตัวที่เรามี แต่มีครั้งหนึ่งที่เพื่อน
บ้านขอร้องให้พ่อแสดงวิธีการตอนหมาให้ดู พ่อบอกว่า “ข้าทำาไม่ได้
อีกแล้ว หลังจากตอนตัวที่แล้ว ข้าฝันว่าถูกตอนเอง มันเจ็บจริงๆ” ทุก
คนหัวเราะแต่พ่อทำาหน้าตาย
 ผมพูดถึงเร่ืองเราขาดน้ำาในฤดูแล้งแล้ว แม่พูดเสมอว่า “น้ำา
จะไหลไปหาคนรวยเท่าน้ัน” คงจะจริงอย่างแม่ว่าเพราะพ่อจะขุดบ่อ
สักก่ีบ่อ เราก็ไม่เคยมีน้ำาพอใช้ ท้ังๆ ท่ีนาท่ีติดกันมีน้ำาบ่อเหลือใช้ ทุก
คร้ังท่ีพ่อขุดบ่อ ลูกๆ ช่วยโยงดินข้ึน ส่วนพ่อลงไปในบ่อและขุดดินใส่
ถัง พ่อเลิกขุดบ่อเม่ือเกือบถูกดินในบ่อพังลงทับ เหตุเกิดเม่ือพ่อรู้สึก
หมดปัญญาท่ีจะหาน้ำา พ่อจึงจ้างหมอดูน้ำาให้มาตรวจดูท่ีดินรอบๆ 
บ้านเรา หมอใช้ก่ิงไม้ท่ีแตกเป็นสองแฉกเป็นเคร่ืองมือในการดูน้ำาโดยชู
ก่ิงไม้ไปข้างหน้าเม่ือเดินไปรอบๆ บ้าน เสร็จแล้วหมอบอกพ่อว่าให้ขุด
บ่อเก่าท่ีขุดไว้แล้วให้ลึกลงไปอีกเล็กน้อยก็จะเจอน้ำา พ่อก็ทำาตาม โชค
ยังเป็นของพ่อคือในขณะท่ีพ่อข้ึนมาพักกินน้ำาหลังจากท่ีขุดลึกลงไป
เกือบสามวาแต่ยังไม่เจอน้ำา ดินข้างบ่อก็พังลงไปในบ่อเป็นจำานวนมาก
 เมื่อเวลาผ่านไป ผมสังเกตว่าพ่อทำาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 
น้อยลง และในที่สุดก็เลิกไปหาปลาในทุ่งและเลิกไปหาวัตถุดิบในป่า 
ดังที่ผมพูดแล้ว รถไถนาค่อยๆ เปลี่ยนที่ว่างซึ่งเคยเป็นป่าปรือและ
หนองปลาให้เป็นนา เราต้องเดินไกลขึ้นทุกปีเพื่อไปตัดปรือและจับ
ปลา เมื่อชาวบ้านหักร้างถางป่าทำาเป็นที่นาและที่ไร่มากขึ้น เราต้อง
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เดินเป็นวันจึงจะถึงป่า แม้จักรยานที่พ่อซื้อในปี พ.ศ. 2500 ก็ช่วยได้
ไม่มาก ในที่สุดพ่อต้องไปตลาดเพื่อซื้อเครื่องมือเครื่องใช้
 เมื่อมีเวลาว่างมากขึ้น พ่อหันไปหางานก่อสร้างกับผู้รับเหมา 
ตอนนั้นเป็นระยะที่ประเทศไทยเริ่มโครงการเร่งรัดพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะในชนบท งานก่อสร้างมีมากขึ้น พ่อเป็นช่างไม้คนหนึ่ง
ที่สร้างโรงเรือนหลังใหม่ที่โรงเรียนมัธยมของผมในปี พ.ศ. 2501 ชาว
บ้านเริ่มจ้างผู้รับเหมาสร้างบ้านแทนการสร้างด้วยตนเองและแรงงาน
เพื่อนบ้าน แต่งานก่อสร้างเป็นงานที่ไม่แน่นอน บางฤดูแล้งพ่อก็หา
งานทำาไม่ได้ เมื่อไม่มีงานทำา พ่อก็ไปช่วยที่วัดบ้าง ทำางานอดิเรก เช่น 
กังหันลมบ้าง 
 ในฤดูแล้งหนึ่งพ่อหันไปทำาเหล้าเถื่อนขาย ผมได้รับความรู้
และความสนุกที่พ่อทำาเหล้า ไม่ใช่ว่าเพราะผมจะได้กินเหล้าโดยไม่
ต้องเสียเงิน ไม่ใช่ ! ผมไม่ชอบกินเหล้าแต่ชอบดูหมาเมาเหล้า การ
ทำาเหล้าก็ไม่เห็นว่ายากเย็นอะไร ถ้าผมตกงานจริงๆ ก็อาจไปทำา
เหล้าขายได้อย่างสบาย พ่อนึ่งข้าวกล้องข้าวเหนียวหนึ่งถังแล้วผสม
กับ ‘ส่า’ หรือเชื้อเหล้าที่ซื้อมาจากอีกหมู่บ้านหนึ่ง เอาใส่ไหสองสาม
ไหแล้วเอาไปซ่อนไว้ตามพุ่มไม้ห่างจากบ้าน (เมื่อหลงจู๊มาจับจะได้
บอกว่าไม่ใช่ของเรา) สามวันต่อมาก็เติมน้ำาลงไป แล้วซ่อนไว้อีกสี่ห้า
วัน เนื่องจากในสวนส่วนหนึ่งของจำารูญนั้นเป็นป่ารกทึบ พ่อได้รับ
อนุญาตจากจำารูญให้ใช้เป็นที่ต้มเหล้าได้ อันที่จริงเป็นการกลั่นเหล้า 
แต่พ่อเรียกว่าต้ม การทำาเครื่องกลั่นก็ไม่ยากเช่นกัน มีเตา มีหม้อน้ำา
ใหญ่ตั้งบนเตา ในหม้อมีเหล้าดิบที่ได้มาจากการคั้นเอาน้ำาออกจาก
ข้าวเหนียวที่หมักไว้ มีหวดตั้งบนหม้อน้ำา มีกระทะซึ่งใส่น้ำาเย็นตั้งบน
หวด (น้ำาเย็นต้องเปลี่ยนบ่อยๆ ให้เย็นอยู่เสมอ) ที่ข้างหวดก็เจาะรูเอา
หลอดไม้ไผ่ยาวประมาณหนึ่งศอกใส่ให้ยื่นออกมา ส่วนของหลอดที่
อยู่ในหวดนั้นมีจานไม้ที่มีรางเล็กๆ เสียบลงหลอด หลังจากตั้งเครื่อง
มือเสร็จก็จุดไฟต้มเหล้าในหม้อ ไอที่ได้จากการต้มจะลอยขึ้นไปถูกก้น
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กระทะที่เย็นและเปลี่ยนตัวเป็นน้ำาหยดลงที่จานไม้และไหลลงมาตาม
หลอด เอาขวดรองที่ปลายหลอดก็ได้เหล้าที่ต้องการ เหล้าที่ได้จาก
การกลั่นครั้งแรกนั้นแรงมาก พ่อต้องเอาน้ำาผสมกับข้าวเหนียวที่เคย
คั้นเอาน้ำาออกมาครั้งหนึ่งแล้ว คั้นเอาน้ำานั้นไปกลั่นอีกเป็นครั้งที่สอง 
เหล้าที่ได้ครั้งนี้จะอ่อนมาก แต่เมื่อผสมกับเหล้าที่กลั่นครั้งแรกก็ได้
เหล้าที่พอดีสำาหรับดื่ม
 ผมรอตอนพ่อกลั่นเหล้าเสร็จ พ่อจะโยนกากเหล้า คือ ข้าว
เหนียวทิ้ง หมาจะแย่งกันกิน แต่อีกไม่นานเราก็ได้หัวเราะกันงอหาย
เมื่อเห็นหมาของเราเดินตุปัดตุเป๋ ก้นจ้ำาบ้าง เซแซ่ดๆ ไปข้างๆ บ้าง 
จนถึงบ้าน 
 เหล้าขายดีมาก พูดตามตรงแล้ว ผมไม่เคยเห็นสินค้าชนิด
ไหนที่ขายดีเท่าเหล้าเถื่อนซึ่งพ่อขายขวดละห้าบาท แต่พ่อทำาอยู่ไม่
นานก็เลิกเพราะถูกเจ้าหน้าที่ราชการเรียกร้องสินบนและขอกินฟรี ถ้า
ไม่ให้ก็ขู่ว่าจะจับ

 พ่อเอาความรู้ที่เรียนมาจากพ่อแก่มาใช้เป็นประจำา ที่นำามาใช้
กับผมมีอยู่สองอย่าง คือ เมื่อผมท้องเสีย พ่อจะให้เคี้ยวใบฝรั่งอ่อนๆ 
กับเกลือแล้วกลืนน้ำาแสนฝาดที่ได้นั้น ถ้าท้องเสียมากๆ พ่อก็ต้มใบ
ฝรั่งหรือเปลือกต้นแคกับปูนแดง น้ำาที่ได้แสนจะขื่นแต่ก็ได้ผล ที่ผม
เกลียดที่สุด คือ ใบชุมเห็ด สมัยผมเป็นหนุ่มกระทง ผมไม่ค่อยชอบ
อาบน้ำาจึงเป็นขี้กลากอยู่เรื่อย ทุกครั้งที่เป็น พ่อก็ให้เคี้ยวใบชุมเห็ดที่
ปลุกเสกแล้ว กลืนน้ำาที่ได้ และเอากากทาที่ขี้กลาก คุณเอ๋ยรสของใบ
ชุมเห็ดนี่หาสิ่งเหมือนยาก มันขื่นสิ้นดี 
 บางทีก่อนเข้านอน พ่อจุดธูป สวดมนต์และท่องคาถาเป็น
เวลานาน พ่อบอกคาถาต่างๆให้ลูกชายทุกคนและให้ของขลังด้วย ผม
ได้ของขลังสองอย่าง คือ ขี้ผึ้งมหานิยมที่พ่อแก่เป็นคนปลุกเสก กับ
พระเครื่องรูปจำาลองของหลวงพ่อเกิดซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของพ่อ 
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ส่วนคาถานั้นผมจำาได้อย่างเดียว ที่จำาได้เพราะผมกลัวผี เวลาไปไหน
กลางคืนก็ท่องไปตลอดทาง คาถานี้ดีแน่เพราะผมไม่เคยถูกผีหลอก
เลย ถ้าคุณจะนำาไปใช้บ้างก็ได้เพียงแต่ท่องอย่างนี้ “พระพุทธอยู่หน้า 
พระธรรมอยู่หลัง ตัวข้าอยู่ในกลาง นะ”

 นอกจ�กการเมาเหล้าเมื่อครั้งเซ่นผีที่ทำาให้แม่ป่วยแล้ว ผม
ไม่เคยเห็นพ่อกินเหล้าจนเมาอีก ผมมารู้เหตุผลในวันหนึ่งเมื่อเพื่อน
บ้านมาชวนให้ไปร่วมวงเหล้าเพราะได้เนื้อพิเศษมา พ่อบอกว่าพ่อเลิก
เหล้าแล้ว เมื่อเพื่อนบ้านถามว่าเพราะอะไร พ่อก็บอกว่าลูกชายเริ่ม
แตกเนื้อหนุ่มแล้ว ไม่อยากให้ลูกชายเห็นตัวอย่าง 
 ในฤดูร้อนปีนั้น ผมยังอยู่ชั้น ป.3 พ่อก็ขยายบ้านโดยรื้อเรือน
หลังเล็กที่มุงจากลงและปลูกหลังใหญ่กว่า มุงด้วยสังกะสีแทน พ่อ
มีเหตุผลว่าลูกชายคนโตซึ่งกำาลังเริ่มแตกเนื้อหนุ่มจะได้ไม่ขายหน้า
เพื่อน พ่อมีเงินไม่พอจึงยืมจากสหกรณ์การเกษตรด้วยดอกเบี้ยร้อย
ละ 15 นอกจากซื้อวัสดุแล้ว พ่อไม่ต้องจ่ายเงินอีกเพราะแรงงานได้มา
จากเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตาม พ่อก็ยังขาดเงิน ฉะนั้นฝาส่วนหนึ่งต้อง
ทำาด้วยปรือและไม้ไผ่เป็นการชั่วคราว
 การทำาเรือนครั้งนั้นพ่อทำาตามประเพณีการสร้างบ้านใหม่ทุก
อย่างคือมีการเลือกเสาเอก เลือกวันที่เป็นมงคลสำาหรับขุดหลุมและ
ยกเสา เซ่นเจ้าที่ด้วยไก่ หมู เหล้า ขนม หมากพลูและยาสูบ พรม
น้ำามนต์แก่เสาทุกต้น ที่เสาเอกก็ผูกต้นอ้อย ต้นกล้วย ผ้าสีแดง เขียว 
และ เหลืองที่พระได้ลงคาถาไว้ ก่อนที่จะยกเสาขึ้น ผมไม่เข้าใจเรื่อง
พิธีนี้ นอกจากคิดว่าคงเป็นการเอาเคล็ดให้อยู่ในเรือนได้อย่างเป็นสุข 
แต่หลังจากปลูกเรือนหลังนั้นไม่นานครอบครัวเราก็พบกับความโชค
ร้ายที่สาหัสคือ วันหนึ่งในตอนต้นฤดูฝน มีพายุแรงมากอย่างที่ผมไม่
เคยเห็นมาก่อน ลมพัดฝาบ้านที่ทำาไว้ชั่วคราวเปิด และยกหลังคาบ้าน
ไปทั้งหมด ไปกองไว้ในที่นาห่างออกไปประมาณ 200 เมตร ผมเห็น
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พ่อยืนนิ่งแทบไม่กระดุกกระดิก ทอดสายตาไปไกลอย่างเหม่อลอย 
ส่วนแม่นั้นนั่งลงอย่างหมดอาลัยตายอยากที่ข้างสีข้าวแล้วร้องไห้
 วันรุ่งขึ้น พ่อไปหาลุงแก้ว เพื่อนที่พ่อรักที่สุด บอกความ
จำาเป็นและขอยืมเงินชั่วคราว อันที่จริงเพื่อนของพ่อคนนี้บอกพ่อ
เสมอว่าถ้าขาดเหลือก็ไปเอามาใช้ได้ แต่พ่อไม่เคยยืมเงินจากลุงแก้ว
เพราะลุงแก้วไม่ยอมคิดดอกเบี้ย ครั้งนี้พ่อจนปัญญาเพราะต้องซ่อม
บ้านก่อนที่ฤดูฝนจะมาถึง เพื่อนบ้านมาช่วยทำาหลังคาใหม่ หลังจาก
นั้นมาผมสังเกตว่าพ่อพูดน้อยลงอีก
 ก่อนที่จะถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ พ่อไม่ได้ยืมเงินใครมากนอกจาก
บางครั้งที่ซื้อเชื่อเสื้อผ้าในฤดูทำานาจากร้านที่เคยซื้อประจำา หนี้ครั้งนี้ 
และครั้งต่อมา เป็นภาระหนักสำาหรับครอบครัวเราเป็นเวลาอีกหลายปี
 
 ตอนผมเรียนชั้นประถมปีที่ 4 ซึ่งเป็นการเรียนปีสุดท้ายของ
การประถมศึกษาตามเกณฑ์บังคับในสมัยนั้น ผมได้ยินพ่อกับแม่
ปรึกษากันหลายครั้งว่าจะทำาอย่างไรกับอนาคตของผม พ่อกับแม่รู้
ว่าที่ดินเพียงเล็กน้อยที่พ่อแก่จะให้นั้นไม่พอแบ่งให้ลูกทุกคนทำากิน
ให้พอกินได้ การแบ่งที่ดินให้เป็นแปลงเล็กลงเรื่อยๆ และการมีที่ดิน
น้อยนี่เองที่เป็นต้นเหตุของความยากจนของเรา ทางออกทางหนึ่งคือ
ย้ายไปอยู่ในที่ห่างไกลออกไปซึ่งยังเป็นป่าและที่ดินยังถูก ไปบุกเบิก
ที่นาใหม่ดังที่เพื่อนบ้านบางคนได้ย้ายไปแล้วและต่อมาน้าเทียนก็ทำา
เช่นนั้น แต่หลังจากปรึกษากันแล้ว พ่อกับแม่เห็นพ้องกันว่าคงทำาไม่
สำาเร็จ เพราะแม่ก็อายุเกินสี่สิบไปมากแล้ว ส่วนพ่อก็มีปัญหาที่หลัง
และที่ฝ่าเท้า ทางออกอีกทางหนึ่งคือให้ผมและน้องชายไปเรียนต่อ
ในชั้นมัธยม ไปหาอาชีพอย่างอื่น โดยเฉพาะการทำาราชการซึ่งเป็น
อาชีพที่นิยมกันมาก แต่ก็มีปัญหาเรื่องลูกที่ไม่ได้เรียนต่อและเรื่องเงิน 
พ่อปรึกษาลูกคนโตทั้งสามคน พี่ๆ ไม่ขัดข้องที่จะให้น้องเรียนต่อ ส่วน
เรื่องเงินนั้นก็ต้องอดออมกันมากขึ้นอีก ในตอนนั้น ผมไม่เข้าใจหรอก
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ว่าพ่อแม่หมายความว่าอะไร และปัญหาสุดท้าย คือ ลูกจะมีสติปัญญา
เรียนชั้นมัธยมไหวหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจ พ่อจึงพาผมไปหาครูใหญ่
โรงเรียนประถมที่ผมเรียนอยู่ เมื่อพ่อขอปรึกษาเรื่องนี้ ครูใหญ่ก็พูดว่า
 “ไม่มีปัญหา แกไม่รู้หรอกหรือว่าไสวสอบได้ที่หนึ่งมาตลอด”
 “เอ.... ไม่รู้ซิ ไม่เห็นเขาพูดอะไรนี่”
 “คงคิดว่าไม่สำาคัญกระมัง ดีแล้วที่พูดกันเรื่องนี้ เมื่อเร็วๆ นี้มี
เรื่องที่แกน่าภูมิใจ คือ ผมมีโจทย์เลขข้อหนึ่งที่เด็ก ป.4 ไม่เคยเรียนมา
ก่อน ผมลองให้เด็กทั้งชั้นทำา ไสวคนเดียวที่ทำาได้”
 คุณรู้แล้วว่าบางครั้งผมก็ขี้ลืม แต่เหตุการณ์วันนั้นผมจำาได้ดี
เหมือนกับมันเกิดเมื่อวานนี้ ตอนนั้นผมอายุเกือบ 11 ปี และใกล้จบ ป.
4 แล้ว เมื่อครูใหญ่ซึ่งเป็นครูประจำาชั้นถามว่า “ใครทำาเลขข้อนั้นได้” 
ผมคนเดียวที่ยกมือ ครูขอดู เสร็จแล้วให้ผมออกไปทำาบนกระดาน
ดำาหน้าห้องและอธิบายให้เพื่อนร่วมชั้นฟังว่าทำาอย่างไร เมื่อเสร็จ
แล้ว ผมก็ยืนอกผึ่งอยู่หน้าห้องและกวาดสายตาไปดูเพื่อนที่นั่งมองผม
อย่างฉงน ทันทีนั้นผมก็สบสายตาคู่หนึ่งเข้าอย่างจัง เป็นสายตาของ
นักเรียนหญิงตัวเล็กที่สุดที่นั่งอยู่โต๊ะตัวหน้า เธอยิ้มให้ ผมมีความรู้สึก
ร้อนผ่าวไปทั้งหน้า โชคดีที่ผมเป็นคนผิวดำา ไม่งั้นคงถูกเพื่อนจับได้ว่า
ถูกสะกดด้วยตาดวงโตและเป็นประกายวาวคู่นั้น
 พ่อและแม่เห็นพ้องกันว่าผมควรไปเรียนต่อชั้นมัธยม ผมจึง
เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์มหาศาลจากการตัดสินใจของท่านในครั้งนั้น
 ขณะที่ผมเรียนชั้นมัธยมอยู่หกปี พ่อก็ทำานาและงานอื่นๆ 
ตามประสาชาวนา แต่มีสองครั้งที่พ่อทำาให้ผมอึดอัดใจมาก
 ครั้งแรกพ่อไปยืมเงินมาจากยายของ สำ�เภ� เปรมปรีดิ์ 
เพื่อนร่วมชั้นผู้เคยใช้สายตาเป็นมนต์สะกดผมเมื่ออยู่ ป.4 ผมเริ่มแตก
เนื้อหนุ่มแล้วและสนิทสนมกับสำาเภามาก สำาเภาอาศัยอยู่กับตาและ
ยายและคงไม่รู้หรือไม่สนใจหรอกว่า ยายเธอเป็นเจ้าหนี้พ่อผม ยายก็
ไม่สนใจว่าพ่อจะส่งเงินต้นคืนเมื่อไรถ้าพ่อจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 20 ให้ 
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หนี้นั้นจึงยืดมานานหลายปี ทุกครั้งที่ผมคิดจะออกปากจีบสำาเภาก็
ทำาให้ขยาด ไม่กล้า กลัวว่าเธอจะว่าผมไม่เจียมตัว
 อีกครั้งหนึ่งเรื่องเกิดเมื่อผมอยู่มัธยมปีที่ 5 หรือ ม.3 ใน
ปัจจุบัน เพื่อนร่วมชั้นเหมารถโดยสารเล็กไปเที่ยวน้ำาตกสาริกาตอน
กลางฤดูฝนซึ่งเป็นเวลาที่มีน้ำามากที่สุด สาริกาอยู่ห่างจากบ้านนา
ประมาณ 30 กิโลเมตร ทุกคนที่ไปต้องเสียค่ารถ 5 บาท ผมบอก
เพื่อนว่าไม่ไปแต่ไม่ได้บอกว่าไม่มีเงิน เตือนใจ เพื่อนร่วมชั้นแอบ
มากระซิบว่าไปด้วยกันเถอะ แล้วก็เอาธนบัตรห้าบาทที่พับไว้จนเหลือ
เล็กนิดเดียวให้โดยไม่มีใครสังเกต คืนนั้นหลังจากกินข้าวเย็นแล้วผม
ก็บอกทุกคนที่บ้านว่าผมจะไปเที่ยวน้ำาตกสาริกา ทุกคนมองผมอย่าง
ฉงน คงคิดว่าผมคงเพ้อไปแน่
 “เออ....แล้วแกจะไปเอาเงินที่ไหนมา” พี่สวัสดิ์ถามอย่าง
หมิ่นๆ
 “อืมม์......” ผมทำาเล่นท่า “ลูกสาวเถ้าแก่โรงสีคนหนึ่งให้ยืม
เงิน” ผมพูดแล้วก็เอาธนบัตรออกมาคลี่ออกช้าๆ
 “ดีแล้ว” พ่อพูดเมื่อเห็นเงิน “กูไม่มียาสูบมาหลายวันแล้ว ให้
กูเอาไปซื้อยาก่อน”
 พ่อได้ยาสูบ ผมไม่ได้ไปน้ำาตกสาริกาและไม่มีเงินไปคืนเตือน
ใจ เธอก็แสนดี เข้าใจและให้อภัยผมทุกอย่าง ผมเป็นหนี้เธอทั้งน้ำาเงิน
และน้ำาใจจากวันนั้นเป็นต้นมา
 
 ฤดูแล้งของปี พ.ศ. 2505 สร้างความรุ่มร้อนให้แก่ครอบครัว
เรามาก พี่แสวงสึกจากพระและจะแต่งงาน ฝ่ายหญิงขอสินสอด
ทองหมั้นเป็นเงิน 3,000 บาท และทองหนักสองบาทซึ่งคิดเป็นเงิน
ประมาณ 1,000 บาท ค่าสินสอดทองหมั้นและค่าใช้จ่ายในการแต่งงาน
รวมกันก็เท่าๆ กับรายได้ที่เป็นเงินจากการทำานาของเรา ตอนนั้นผม
เรียนจบชั้นมัธยม 6 พอดี และสอบชิงทุนเพื่อไปเรียนที่วิทยาลัยครู
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เทพสตรีได้ ทุนนั้นเป็นเพียงค่าหอพักและค่าอาหารเป็นเวลาสองปี ค่า
ใช้จ่ายอย่างอื่นผมต้องหาเอง ถ้าผมไม่ได้ทุนก็คงไม่มีปัญหา คงต้อง
ออกหางานทำา แต่เมื่อได้ทุนที่ใครๆ อยากได้แล้วจะสละสิทธิ์ก็ดูกระไร
อยู่ พ่อตัดสินใจกู้เงินจากนายทุนเพื่อส่งผมไปเรียนลพบุรี
 เนื่องจากพ่อไม่มีความรู้เรื่องการศึกษาเลย พ่อคาดผิดเรื่อง
ค่าใช้จ่ายของผม ตอนผมอยู่ปีสอง พ่อหายืมเงินอีกไม่ได้ถึงแม้จะยอม
จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 25 ก็ตาม พ่อไม่ยอมกลับไปหาลุงแก้ว เพื่อนผู้
มีใจอารีอีก เพราะไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน ผมไม่รู้ความจริงนี้จนผมกลับไป
บ้านในวันสุดสัปดาห์ตอนกลางปี ก่อนที่ผมจะกลับลพบุรี พ่อออกจาก
บ้านไปพร้อมกับถือโฉนดที่บ้านเก่าแก่ซึ่งพ่อได้รับมาจากปู่และย่าไป
ด้วย พ่อพูดว่าจะไปบ้านนายทุนคนหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาว
บ้าน ประมาณสองชั่วโมงต่อมาพ่อก็กลับมาด้วยใบหน้าซีดเซียว
 “ได้เงินหรือเปล่า” แม่ถาม
 “ได้ ดอกเบี้ยร้อยละห้า” พ่อตอบเรียบๆ
 “อ้าว ก็ดีซิ” แม่ว่า
 “ดี ถ้าแกคิดว่าร้อยละห้าต่อเดือนดี มันก็ดี”
 คืนนั้นพ่อเคร่งขรึม กินข้าวน้อยและเร่งรีบกว่าปกติ เสร็จแล้ว
ก็ออกไปนั่งที่นอกชาน จุดยาสูบอยู่คนเดียว ตามธรรมดาแล้วเมื่อผม
กลับไปเยี่ยมบ้านทุกครั้ง ผมจะออกไปนั่งกับพ่อที่นอกชานหลังกิน
ข้าวเย็นเสมอ พ่อจะถามสารพัดเรื่อง เกี่ยวกับการเรียน อาจารย์ ชีวิต
ในหอ ฯลฯ คืนนั้นผมไม่กล้าออกไปนั่งกับพ่อ ปล่อยให้พ่อนั่งสูบยาอยู่
เงียบๆ คนเดียวเป็นเวลานาน ต่อมาแม่เล่าให้ผมฟังว่า จากวันนั้นมา 
พ่อนอนไม่ค่อยหลับ มักนอนเอามือก่ายหน้าผากดูเพดานเป็นเวลา
นานๆ พ่อกลัวที่ดินผืนเดียวที่พ่อมีอยู่จะสูญ เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวต่อมา 
พ่อรีบขายข้าวและเอาเงินไปแลกโฉนดที่ดินกลับมา
 พ่อ แม่ และพี่เหว่าทำางานหนักขึ้นเพื่อใช้หนี้ ถ้าหาที่นาเช่า
ได้ก็เช่านาเพิ่มอีก แต่งานก่อสร้างในฤดูร้อนหายากขึ้นเพราะพ่อตัว
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เล็กและอายุก็มากขึ้นไม่เป็นที่ต้องการของนายจ้าง ในขณะเดียวกัน 
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนก็เพิ่มขึ้นเพราะป่าและทุ่งที่เคยเป็นที่หาอาหาร
และวัตถุดิบได้กลายเป็นนาหมด เวลาที่พ่อเคยใช้ไปทุ่ง ไปป่า และทำา
เครื่องมือเครื่องใช้เองกลายเป็นเวลาว่าง เมื่อถึงตอนนี้ผมไม่มีโอกาส
ไปบ้านนาบ่อยนัก จดหมายของพี่ๆ ที่ผมได้รับบ่งชัดว่า พ่อพูดน้อย
ลง ‘พ่อคงเป็นใบ้ไปแล้ว’ ผมคิดในใจ ความเปลี่ยนแปลงของพ่อทำาให้
ทุกคนกังวล โดยเฉพาะแม่ ‘พ่อเป็นอะไรไป’ ผมถามตัวเองอยู่ตลอด
เวลา ‘อาเกิดคงรู้ คราวหน้าไปบ้านต้องไปถามอาเกิดว่าทำาไมพ่อจึง
ไม่พูดไม่จา’



ผมหวังว่าสิ่งที่เล่ามาคงไม่ทำาให้คุณคิดว่าในบ้านของผมนั้นมีแต่
ความราบรื่น ถ้าวันหนึ่งคุณมีลูกชายสี่คนที่โตไล่เลี่ยกัน คุณจะรู้ว่า
จะหาความสงบในบ้านยากที่สุด จริงอยู่เราทุกคนต้องทำางานเพราะ
ความจำาเป็นบังคับ แต่เราก็ซุกซนและสร้างความรำาคาญตามประสา
ของเด็กผู้ชาย เรามีบุคลิกและความคิดต่างกัน เราเล่นกันบ้าง ทะเลาะ
กันบ้าง เราคงทะเลาะกันและสร้างความรำาคาญมากขึ้นถ้าเราไม่มีทุ่ง
กว้างและความเป็นอิสระที่จะไปไหนมาไหนได้อย่างเสรีเมื่อเราทำางาน
เสร็จแล้ว (บางทีก็ก่อนเสร็จด้วยซ้ำาไป) พ่อแม่ของผมเลี้ยงลูกชาย
อย่างปล่อยเสรี ตราบใดที่เราทำางาน และไม่ทำาสิ่งที่ผิดกฎหมาย ผิด
ศีลธรรม และผิดขนบธรรมเนียมประเพณี ท่านไม่มานั่งจ้ำาจี้จ้ำาไช นั่ง
เทศนาอยู่ตลอดเวลา ผมคิดว่าในสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในขณะ
นั้น ไม่มีทางอื่นดีกว่าวิธีที่ท่านเลี้ยงเรา
 แสวง พี่คนโตของลูกพ่อเดียวแม่เดียวกัน เกิดในปี พ.ศ.  
2482 จบการศึกษาขั้นบังคับ คือ ประถม 4 และออกทำานากับพ่อแม่ 

สี่หนุ่ม
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ผิวขาวกว่าทุกคนในบรรดาสี่หนุ่ม สูงประมาณ 170 ซม. พูดเก่ง เข้า
คนเก่ง “ช่างเหมือนพ่อเอ็งเมื่อตอนเป็นหนุ่ม” อาเกิดพูดกับผมหลาย
หน แต่ที่อาเกิดไม่รู้ คือความโมโหง่ายของพี่แสวง ผมรู้ดีเพราะเคย
เป็นผู้รับเคราะห์จากความโมโหง่ายนั้น ที่ผมจำาได้ดีคือในวันหนึ่งขณะ
ที่แม่ พี่เหว่า พี่แสวง และพี่สวัสดิ์ กำาลังดำานา ผมกำาลังขนหญ้าที่พ่อ
คราดมาไว้กลางอันนาขึ้นวางบนหัวคันนา พี่แสวงคงเห็นว่าผมมีฝีมือ
และรู้วิธีการฆ่าไก่เมื่อครั้งที่พี่ตุ่นมาเยี่ยมจึงพูดว่า
 “เออ...ไหว เราทำางานกันเหนื่อยมาหลายวันแล้ว ยังไม่ได้กิน
ข้าวเต็มอิ่มสักมื้อเลย แกไปบ้านและฆ่าไก่สักตัวให้แม่แกงได้ไหม”
 ภาพที่พี่แสวงเชือดคอไก่และเลือดพุ่งกระฉูดออกมาปรากฏ
ขึ้นในมโนสำานึกผมทันที ผมรู้สึกป่วนๆ ในท้องชอบกล จึงพยายามหา
ทางออก
 “อืมม์.......คงไม่เหมาะมั้งตอนนี้” ผมพูด
 “ทำาไมล่ะ แกไม่ชอบกินแกงไก่หรือไง”
 “ชอบ .... แต่.....” ผมเก็บหญ้าต่อไป
 “แกไม่ได้ทำาอะไร ไปบ้าน ไปฆ่าไก่ตัวหนึ่ง ไป๊” พี่แสวงพูด
เสียงดังขึ้น
 “ไม่ละ” ผมพูดพร้อมกับก้มหน้าทำางานต่อไป
 “อย่างนั้น มึงไม่กินแกงไก่นะ” 
 “ไม่กิน ก็คงไม่อดตาย” ผมพูดลอยๆ
 ทันใดนั้นผมได้ยินเสียงคนลุยโคลนอย่างเร่งรีบ พอผมเงย
หน้า พี่แสวงโดดเข้าทุบผมล้มลงจมโคลนทันที ถ้าแม่ไม่ห้ามวัน
นั้น ผมอาจถูกหมกขี้โคลนอยู่ ณ ที่นาตรงนั้นและไม่มีโอกาสเขียน
จดหมายนี้ก็ได้
 เนื่องจากการทำานาทำาให้ต้องยกของหนักเป็นประจำา พี่แสวง
จึงมีกล้ามและรูปร่างสมส่วน ไม่เก้งก้างตั้งแต่ตอนแรกเป็นวัยรุ่น ตาม
ประสาชาวบ้านก็เรียกว่ารูปหล่อทีเดียวละ เนื่องจากมีความคิดใน
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ทางบุกเบิก พี่แสวงเริ่มออกไปทำางานนอกบ้านในฤดูแล้งตั้งแต่พอ
แตกเนื้อหนุ่ม งานแรกๆ คือ ขายหวานเย็นและขายขนมเค้กในตลาด
บ้านนาและตามหมู่บ้าน สมกับที่เป็นคนพูดเก่งและชอบกินของหวาน
มากที่สุดในบ้าน “ทุ่งนาน่าเบื่อที่สุด” พี่แสวงพูดอยู่บ่อยๆ ตอนนั้น
ผมไม่เข้าใจว่ามันน่าเบื่ออย่างไร ผมคิดว่าทุ่งนามีอะไรต่ออะไรทำา
สนุกๆ เสมอ ทั้งนี้คงเป็นเพราะผมไม่รู้ว่าโลกภายนอกเป็นอย่างไร ใน
สมัยนั้นไม่มีถนนในหมู่บ้าน เวลาเราไปไหนในฤดูฝน เราต้องเดินไป
ตามคันนา ในฤดูแล้งดีกว่านิดหนึ่งที่เราเดินลัดทุ่งนาที่ว่างเปล่าไปได้
 ในแถบนั้นมีชาวบ้านอยู่เป็นร้อยหลังคาเรือน แต่มีครอบครัว
เดียวเท่านั้นที่มีวิทยุ ตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าวิทยุเป็นอย่างไร ผมเห็น
เพียงเชือกเล็กๆ ขึงอยู่ระหว่างต้นไผ่สองต้นที่ปักอยู่เหนือหลังคา มี
คนบอกว่านั่นคือเสาอากาศ เมื่อผมเดินผ่านบ้านนั้นก็ได้ยินคนพูด
แจ้วๆ หรือมีเสียงเพลง ผมมารู้ทีหลังว่าเป็นวิทยุแบบเก่าต้องใช้ถ่าน
สองโหล ก่อนที่จะมีระบบทรานซิสเตอร์  
 ในสมัยนั้นชาวนานุ่งกางเกงขาก๊วย หรือบางทีก็เรียกกันว่า
กางเกงพก เป็นส่วนมาก กางเกงขายาวสมัยใหม่นั้นเป็นเครื่องแบบ
ของข้าราชการ ชาวนาไม่ค่อยมีกัน พ่อเองก็มามีตัวหนึ่งเมื่อผมโต
มากแล้วและก็เป็นทรงเชยๆ เมื่อพี่แสวงอายุ 15 ปี พี่แสวงก็แสดง
ความทันสมัยด้วยการไปให้ช่างตัดเสื้อผ้าในตลาดบ้านนาตัดกางเกง
ขายาวยอดนิยมให้ ในยุคนั้นกางเกงยอดนิยมต้องมีขาลีบและรัดรูป 
เมื่อได้กางเกงมา พี่แสวงก็สวมไปเที่ยวงานวัด ไปตลาด ฯลฯ ทุกครั้ง
ที่พี่แสวงสวมกางเกงตัวนั้น พี่และน้องก็จะหัวเราะกันเพราะกางเกง
คับจนนั่งไม่ลง
 “ทำาไมถึงชอบเอากางเกงน้องมาใส่น้อ?” ผมแกล้งถามลอยๆ
 ไม่มีคำาตอบ
 “แล้วมันหายใจออกได้ยังง้าย... ” แม่ว่า
 พ่อนั้นทำาไม่รู้ไม่ชี้
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 ในยุคนั้นเกวียนเป็นพาหนะหลักสำาหรับบรรทุกของหนัก ผม
ตื่นเต้นมากเมื่อเห็นรถกระบะออกมาบรรทุกข้าวกลางทุ่งนาเป็นครั้ง
แรก เมื่อรถวิ่งผ่านไป ผมก็วิ่งตามไปข้างหลัง ผมว่ามันสนุกจริงๆ ไม่
เคยนึกกลัวฝุ่นที่คลุ้งออกมาทางหลังรถจะเข้าตา ผมทำาอย่างนั้นอยู่
นับครั้งไม่ถ้วน นึกว่าถ้าได้ขึ้นคงสนุกพิลึก แล้ววันที่ผมตื่นเต้นที่สุด
และสมปรารถนาก็มาถึงเมื่อเย็นวันหนึ่ง รถกระบะของโรงสีออกมา
ขนข้าวในหมู่บ้าน คืนนั้นจะมีหนังฉายที่ใกล้โรงสีในงานบวชนาค แม่
อยากไปดูหนัง ผมอยากทั้งดูหนังและขึ้นรถ ผมกับเพื่อน (ผมตาขาว 
คือ กลัวผีดังที่บอกแล้ว ไม่ค่อยกล้าไปไหนคนเดียว) ตกลงกับแม่ว่า 
ถ้าเจ้าของรถให้ไปด้วย เราจะไปรอพบแม่ตรงที่ฉายหนังและขอให้แม่
ไปทาบทามฝากเราไปกับรถ โชคเป็นของเราเมื่อเถ้าแก่รถบอกว่าถ้า
นั่งไปบนข้าวเปลือกได้ก็ไป ก่อนรถออก ผมกับเพื่อนอีกสองคนขึ้นไป
นั่งบนข้าวเปลือก เมื่อรถออกแล่นไป ผมสูดหายใจยาวเข้าปอดเต็มที่
พร้อมกับนึกอยู่ในใจว่าโลกนี้เหมือนสวรรค์จริงๆ หนอ ความตื่นเต้น
ทำาให้มองไม่เห็นฝุ่นที่คลุ้งขึ้นมาทางท้ายรถและไม่รู้สึกคันจากละออง
ข้าวเปลือก 
 ต่อมาพี่แสวงได้งานทำากับเจ้าของรถกระบะรับจ้างบรรทุก
ข้าวชนิดที่ผมนั่งไปดูหนัง เรียกกันว่าเป็นจับกังรถ รถที่พี่แสวงทำางาน
ด้วยนั้นเป็นรถเก่ามาก ต้องมีคนเอาเหล็กควงมาใส่หมุนที่หน้าเครื่อง
เวลาติดเครื่อง เช้าวันหนึ่งพี่แสวงในฐานะจับกังมีหน้าที่หมุนข้างหน้า
เครื่องในขณะที่เจ้าของอยู่ข้างในรถ บิดกุญแจและเหยียบคันเร่ง รถ
ติด แต่วันนั้นเหล็กที่หมุนเครื่องไม่หลุดออกมาเหมือนทุกครั้ง มัน
หมุนต่อไปอย่างเร็วพร้อมกับเครื่องและตีพี่แสวงที่แก้มเต็มรัก พี่แสวง
สลบไป เมื่อฟื้นขึ้นมาก็เลิกเป็นจับกังรถ กลับไปขายขนมและหวาน
เย็นตามเคย
 ความเป็นคนพูดเก่งและเข้ากับคนได้ทุกระดับช่วยให้พี่แสวง
ขายของดีและมีเพื่อนหญิงหลายคน แต่เด็กบ้านนอกย่อมอ่อนต่อโลก 
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พี่แสวงถูกชักชวนให้เข้าบ่อนการพนันเถื่อน แรกๆ ก็นานๆ เข้าครั้ง
หนึ่ง และถ้าเสียก็เป็นเพียงกำาไรที่ได้มาจากการขายขนม ต่อมาก็เข้า
บ่อยขึ้นและเสียมากขึ้นจนในที่สุดต้องขายสร้อยสายสมอซึ่งเป็นของ
เก่าและเป็นทองเส้นเดียวของแม่ พ่อบอกให้เลิกขายของและกลับ
มาหัดทำาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ชาวนาต้องทำาเป็น พ่อให้คติว่า “ถ้าโจร
ปล้น เราเสียของนอกกาย ถ้าไฟไหม้ เราเสียบ้านแต่ที่ดินยังอยู่ แต่
ถ้าเราเล่นการพนัน เราเสียทุกอย่าง เสียทั้งสมบัติ เสียทั้งครอบครัว 
และเสียคน” เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ผมได้ยินพ่อให้คติแก่ลูก 
ในขณะนั้นผมไม่เข้าใจลึกซึ้งนัก แต่รู้ทันทีว่าทำาไมพ่อไม่เคยเล่นการ
พนัน แม้แต่หวยใต้ดินก็ไม่เคยเห็นซื้อ
 พี่แสวงกลับมาอยู่บ้านและหัดทำาเครื่องมือเครื่องใช้ตามที่พ่อ
อยากให้ทำา ดูเหมือนว่าพี่แสวงพร้อมที่จะเลิกเป็นชาวเมืองและกลับ
มาเป็นชาวบ้าน โดยให้หมอสักสักตัวหนังสือขอมพร้อมกับลงคาถาให้
ที่หลัง และที่กระหม่อม
 เพราะพี่แสวงเรียนทุกอย่างที่พ่อสอนได้เร็วมาก ญาติๆ มัก
พูดเสมอว่าพี่แสวงเป็นคนที่มีปัญญาที่สุดในบรรดาสี่หนุ่ม ผมว่า
ญาติๆ ของเราดูไม่ผิด
 พี่แสวงยังคงไปมาหาสู่เพื่อนสาวที่เคยรู้จักกัน ในหมู่เพื่อน
สาวนี้คนที่เด่นที่สุดชื่อว่า อ่�ง ซึ่งเป็นลูกสาวคนหนึ่งของซาดัท ชาว
มุสลิมเจ้าของโรงเชือดวัวที่ผมเคยกล่าวถึง ถึงแม้ว่าประเทศไทย
จะไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะอย่างในอินเดีย หรือรังเกียจผิวอย่างใน
อเมริกา แต่พ่อแม่มักกีดกันไม่ให้ลูกคบหรือแต่งงานกับคนที่ต่ำากว่า
ในด้านสังคมและรายได้ หรือคนท่ีต่างศาสนา ผมไม่รู้ว่าพ่อของอ่าง
รังเกียจพ่ีแสวงด้วยเหตุผลข้อไหน ต่างรายได้ หรือต่างศาสนา เม่ือ
ความสนิทสนมเปล่ียนเป็นความรักท่ีดูดด่ืมข้ึน การต่อต้านจากซาดัทก็
มีมากขึ้นเป็นเงาตามไปด้วย
 ในฤดูแล้งหลังจากการเก็บเกี่ยวของปี 2501 ตอนหัวค่ำาคืน
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หนึ่งเมื่อกินข้าวเย็นแล้ว ทุกคนในครอบครัวผมนั่งเล่นรับลมท่ามกลาง
แสงจันทร์สลัวๆ บางคนก็นั่งที่นอกชานและบางคนก็นั่งที่ลานบ้าน 
ตามที่ทำากันมาเกือบทุกคืน แต่คืนนั้นต่างจากทุกคืนเมื่อพี่แสวงพูด
ขึ้นว่า
 “พ่อ ขอเงิน 500 บาทได้ไหม”
 “จะเอาไปทำาอะไร มากมายขนาดนั้น” พ่อถามอย่างเรียบๆ
 “ข้าจะไปกรุงเทพฯ”
 “จะไปทำาอะไรที่กรุงเทพฯ”
 “ไปเที่ยว”
 “ตอนนี้ไม่มีเงินหรอก”
 “พ่อ ข้าทำานาเหนื่อยทั้งปี ข้าน่าจะได้เงินบ้าง” เสียงพี่แสวง
กร้าวขึ้น
 “ข้าวก็ยังไม่ได้ขาย จะไปเอาเงินที่ไหนมา” พ่อพูดเรียบๆ 
เหมือนเดิม
 “ข้าน่าจะได้เงินบ้าง” เสียงพี่แสวงดังขึ้นกว่าเดิมอีก
 “กูจะไปเอาที่ไหนมา ถึงแม้เราจะขายข้าวแล้ว เงินตั้ง 500 
บาทจะเอาไปใช้เที่ยวเล่นเฉยๆ ได้ยังไง” พ่อพูดเสียงดังขึ้น
 “แกไม่ได้รักข้า” คราวนี้เสียงพี่แสวงดังเหมือนกับตะโกน 
“ถ้าพ่อไม่เข้าใจ จะมีชีวิตอยู่ทำาไม” พูดแล้วพี่แสวงก็เดินออกจาก
บ้าน ลับไปในความมืดสลัวของค่ำาคืน
 พ่อมวนยาใบตองจุดสูบ
 “พ่อ ท่าจะไม่ค่อยดีเสียแล้วละ” แม่พูดข้ึน “แกตามไปดูมันซิ”
 พ่อดูดยาลึกๆ อีกทีหนึ่ง โยนก้นยาทิ้ง แล้วลงเรือนเดินออก
จากบ้านไปทางที่พี่แสวงไป
 อีกไม่กี่นาทีต่อมา เราได้ยินเสียงตะโกนของพ่อ
 “ช่วยด้วย ! ช่วยด้วย !”
 ทุกคนออกวิ่งไปตามเสียงที่มา เมื่อเราไปถึงต้นเสียง จำารูญ
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ไปถึงก่อนแล้ว เราเห็นพ่อกำาลังกอดขาของพี่แสวงดันขึ้น และจำารูญ
กำาลังตัดผ้าขาวม้าที่พี่แสวงใช้แขวนคอตัวเองกับกิ่งมะขามที่หลังบ้าน
จำารูญ
 แม่ส่งเสียงร้องเหมือนไม่ใช่เสียงคน
 พี่สวัสดิ์เข้าช่วยพ่อเอาพี่แสวงวางลงกับดิน พ่อนั่งลงเอาหัวพี่
แสวงพาดตักแล้วเขย่าพี่แสวงเบาๆ ในขณะที่แม่นั่งลงเอามือพี่แสวง
ข้างหนึ่งใส่ในมือทั้งสอง พร้อมกับรำาพึงรำาพันว่า “โธ่ ! ลูกเอ๋ย ลูกทำา
อย่างนี้ได้ยังไง ลูกทำาอย่างนี้ได้ยังไง”
 อีกครู่ต่อมา มีเสียงออกจากลำาคอของพี่แสวง คล้ายเสียงคน
สำาลักเมื่อถูกบีบคอ พ่อดึงพี่แสวงขึ้นกอดแล้วร้องไห้ ทุกคนร้องไห้
เช่นกัน
 พ่อและพี่สวัสดิ์พยุงพี่แสวงขึ้น แล้วค่อยๆ ประคองพาพี่แสวง
กลับบ้าน ขณะที่ผมเข้านอน แม่ยังร้องไห้ไม่หยุด พ่อนั่งสูบยาอยู่ใน
ความมืดกลางนอกชาน ผมไม่รู้ว่าทั้งสองได้นอนหรือเปล่าในคืนนั้น
 จากนั้นมาพ่อเคร่งขรึมมากขึ้น ผมพยายามเดินเลี่ยงไปเมื่อ
เห็นพ่อนั่งสูบยาอยู่คนเดียวและทอดสายตาไปข้างหน้าอย่างไร้จุด
หมาย 
 ทุกคนรู้ว่าพี่แสวงเป็นคนโมโหง่าย แต่เราคิดไม่ถึงว่าการที่
พ่อไม่มีเงินให้ไปเที่ยวกรุงเทพฯ จะทำาให้พี่แสวงโกรธถึงกับจะฆ่า
ตัวตาย ต่อมาอีกนานเราจึงรู้ว่าวันที่พี่แสวงขอเงินจากพ่อนั้น อ่างได้
แอบหนีพ่อของเธอออกมาบอกพี่แสวงว่าพ่อจะส่งเธอไปอยู่กับญาติที่
สมุทรสาครในวันรุ่งขึ้น ทั้งสองเข้าใจทันทีว่าพ่อของอ่างต้องการแยก
ให้ห่างจากกัน จึงนัดกันหนีไปกรุงเทพฯ ในคืนนั้น
 ตลอดปีหลังจากเหตุการณ์วันนั้น บรรยากาศในบ้านเรา
เปลี่ยนไป มีแต่ความเงียบเหงา 
ซบเซา หมดชีวิตชีวา เราแทบไม่ได้พูดกัน การหยอกล้อและเสียง
หัวเราะหายไปจากบ้าน 
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 ในฤดูแล้งต่อมา อ่างกลับมาบ้านนา แต่งงานแล้วและกำาลังตั้ง
ท้อง ถึงตอนนั้นพี่แสวงอายุครบ 20 ปีและบอกพ่อกับแม่ว่าอยากบวช 
บรรยากาศเดิมเริ่มกลับเข้ามาในบ้านอีก พ่อกับแม่เบิกบานขึ้นทันที 
เป็นครั้งแรกที่ท่านมีโอกาสทำากุศลอันสูงส่งนี้ ท่านพยายามทำาตาม
ทุกขั้นตอนให้ครบตามประเพณีนิยมที่ทำากันในหมู่บ้าน คุณคงยังไม่มี
โอกาสเห็นประเพณีบวชนาคของเรา จึงขอเล่าให้ละเอียดนิดหนึ่ง ถ้า
คุณเบื่อที่จะอ่าน ข้ามไปเลยนะ
 ก่อนอื่น พ่อไปกราบสมภารวัดพิกุลแก้ว และปรึกษาท่านเรื่อง
พี่แสวงจะบวชและจำาพรรษาที่นั่น เนื่องจากเราทำาบุญที่วัดนั้นมานาน 
ท่านสมภารบอกทันทีว่ายินดีให้พี่แสวงบวชและจำาพรรษาได้ตาม
ความจำานง (ถ้าเป็นคนต่างถิ่นที่ท่านสมภารไม่รู้จักมาขอบวช ท่าน
อาจไม่อนุญาตจนกว่าท่านจะแน่ใจว่าผู้ต้องการบวชไม่เป็นผู้ที่สังคม
ไม่พึงประสงค์ เช่น อาชญากรที่หนีมาอาศัยผ้าเหลือง) หลังจากนั้น
อีกไม่นาน พ่อก็พาพี่แสวงไปกราบพระอุปัชฌาย์เพื่อปรึกษาท่านเรื่อง
อายุครบ 20 บริบูรณ์ และไม่ทุพพลภาพ เมื่อท่านบอกว่าบวชได้ ก็
กำาหนดวันทำาพิธี 
 ก่อนวันพิธีประมาณหนึ่งเดือน พ่อนำาพี่แสวงไปที่วัดพิกุลแก้ว
และฝากให้อยู่วัดกับท่านสมภารเพื่อเรียนการปฏิบัติตัวเมื่อบวชแล้ว 
และเรียนท่องบทพระสูตรต่างๆ หลังจากนั้นพ่อก็ออกนิมนต์พระตาม
จำานวนที่ต้องการในพิธีบวช
 ใกล้วันพิธีเข้ามา พ่อกับแม่ออกไปซื้อเครื่องอัฐบริขารสำาหรับ
พระใหม่ เช่น สบง จีวร บาตร ฯลฯ เชิญญาติพี่น้องและผู้ที่เคารพ
นับถือ บางคนก็เชิญด้วยปากซึ่งเรียกว่าบอกงาน บางคนก็ฝากบัตร
เชิญไปให้ ส่วนพี่แสวงเองก็ส่งบัตรเชิญให้เพื่อนๆ เป็นการส่วนตัว ใน
บัตรเชิญนั้นมีคำาขอขมาลาบวชด้วย แม่จัดหาของเครื่องใช้ในพิธี บาง
อย่างก็ซื้อ บางอย่างก็ยืมจากเพื่อนบ้านและจากวัด รวมทั้งซื้ออาหาร
สำาหรับถวายพระและเลี้ยงแขกในพิธี พ่อไปเช่าม้าหนึ่งตัวและจ้างวง
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เครื่องสายจากอีกหมู่บ้านหนึ่งสำาหรับแห่นาค
 เนื่องจากเรามีเงินจำากัด พ่อกับแม่จึงทำาพิธีเล็กๆ เท่าที่จำา
เป็นจริงๆ เท่านั้น ไม่เหมือนเพื่อนบ้านบางคนที่แห่นาคโดยใช้ช้าง 3 
เชือก และดนตรี 3 วง เพื่อให้ดูเอิกเกริกและยิ่งใหญ่ พร้อมกับมีลิเก
อีกสองคืนเป็นการฉลอง แม้แต่เครื่องปั่นไฟฟ้าพ่อก็ไม่ให้เช่ามา ใน
ระยะนั้นเครื่องปั่นไฟฟ้ากำาลังเข้ามามีบทบาทอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านที่
ทำางานบุญและงานมงคล เช่น บวชนาค โกนจุก และงานแต่งงาน ต้อง
ไป “จ้างเครื่องไฟ” นอกจากจะให้ความสะดวกในการใช้ไฟฟ้าแล้ว 
เครื่องไฟยังมีส่วนที่ทำาให้ชาวบ้านสนใจเป็นพิเศษอีก คือ ไมโครโฟน
และเครื่องขยายเสียง ชาวบ้านบางคนชอบโพนทะนาว่าตนสามารถ
จัดงานใหญ่ได้ บางคนชอบเสียงดนตรีจาก “จานเสียง” บางคนชอบ
พูดเข้าไมโครโฟนและฟังเสียงตัวเองออกมาจากลำาโพง บางคนชอบ
ฟังตนเองร้องเพลงทั้งๆ ที่อีกหลายสิบปีต่อมาจึงมีคาราโอเกะ และ
บางคนเมื่อเหล้าเข้าปากแล้วชอบพล่ามใส่ไมโครโฟน พูดไม่ยอมหยุด 
ขณะที่คิดว่าฉันนี่โก้และเป็นที่น่าสนใจเสียยิ่งนัก แต่คนอื่นกลับคิด
สังเวชใจ
 พิธีบวชนาคเป็นงานใหญ่ที่มีขั้นตอนมากที่สุดเท่าที่ผมเคย
เห็น ต้องได้รับความร่วมมือจากญาติพี่น้องและเพื่อนบ้าน และต้อง
มีเงินเป็นค่าใช้จ่ายพอสมควร จึงจะทำาสำาเร็จ ในตอนเช้าของวันงาน 
เพื่อนๆ ของพี่แสวงมาที่บ้านเพื่อตกแต่งบ้านด้วยสายรุ้งและธง จัด
ดอกไม้ธูปเทียนสำาหรับใช้ในพิธี ญาติและเพื่อนบ้านอื่นๆ ก็มา “ช่วย
งาน” คือ ช่วยเตรียมอาหารและเครื่องใช้ ตกบ่ายญาติมิตรบางส่วน
ก็ออกไปรับพี่แสวงที่วัด พี่แสวง ซึ่งได้โกนผมโกนคิ้วหมดแล้ว สวม
เสื้อและผ้านุ่งสีขาว ขึ้นม้าแห่ด้วยวงเครื่องสายมาบ้าน ตอนนั้นพ่อ
แก่ซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ที่อาวุโสที่สุดกำาลังป่วยไปไหนไม่ไหว ขบวนแห่
แวะเข้าบ้านพ่อแก่เพื่อให้นาคพี่แสวงขอขมาและรับพรจากท่าน หลัง
จากนั้นการแห่ก็มีชีวิตชีวามากขึ้น เมื่อสมาชิกบางคนในขบวนซึ่งกิน
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เหล้ามาหลายก๊งเริ่มออกรำานำาหน้าขบวนและส่งเสียงร้องรำาทำาเพลง
กันอย่างสนุกสนาน
 ผมไม่เข้าใจว่าทำาไมคนโกนผมนุ่งห่มขาวแล้วจึงกลายเป็น
นาค ขณะนั้นผมอายุ 14 ปี จะวิ่งไปถามแม่เหมือนก่อนก็ดูกระไรอยู่ 
ผมเก็บความสงสัยไว้นานจนมีโอกาสเข้าห้องสมุดที่โรงเรียน ห้องสมุด
บอกผมว่า นาค เพี้ยนมาจาก นาคา ซึ่งเป็นทั้งคำาบาลีและสันสกฤต 
แปลว่างูขนาดใหญ่หรือพญานาค ตำานานกล่าวไว้ว่า เมื่อพระสัมมาสัม
พุทธเจ้ายังมีพระชนม์อยู่ พญานาคเจ้าเมืองบาดาลเกิดความเลื่อมใส
ในคำาสอนของพระพุทธองค์มาก จนอยากบวช แต่พุทธศาสนาไม่
อนุญาตให้อมนุษย์บวช พญานาคจึงใช้อิทธิฤทธิ์ของตนแปลงกาย
เป็นมนุษย์และออกบวช วันหนึ่ง เมื่อพระพญานาคนอนหลับก็
กลายเป็นพญานาคเหมือนเดิม เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบจึงขอร้อง
ให้พญานาคสึก พญานาคยอมทำาตามแต่เพื่อเป็นที่รำาลึกถึงความ
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงขอให้เรียกชายที่โกนหัว โกนคิ้ว นุ่งขาว
ห่มขาวก่อนที่จะบวชเป็นพระว่า “นาค” พระพุทธองค์ทรงอนุญาต
 ในตอนเย็น ญาติพี่น้องและเพื่อนมากันเต็มบ้าน หลังจากพิธี
อาบน้ำานาค และเลี้ยงอาหารเย็นแขกแล้วก็เริ่มพิธีทำาขวัญนาค คุณคง
จำาน้าทิดชมได้ (ถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าคุณเริ่มเข้าวัยอาวุโสเหมือนผมแล้ว 
เอาละ บอกให้ก็ได้ คือ คนที่เรียนไสยศาสตร์จากพ่อแก่ไงล่ะ) น้าทิด
ชมเป็น “หมอขวัญ” คือ คนทำาขวัญนาคเพราะได้เรียนวิชานี้มา ส่วน
หนึ่งของการทำาขวัญนาค คือ การพรรณนาถึงความยากลำาบากและ
พระคุณของแม่ในการให้กำาเนิดและเลี้ยงลูกชายมาจนอายุครบบวช 
ธรรมดาหมอขวัญจะลำาดับความอย่างอ้อยอิ่ง เพราะพริ้งและเต็มไป
ด้วยอารมณ์ จนทำาให้นาคและคนที่ฟังน้ำาตาไหลทีเดียว ในคืนนั้น น้า
ทิดชมก็ทำาได้ดีเยี่ยมและทำาให้พี่แสวงน้ำาตาร่วงเผาะๆ คนอื่นที่ฟังอยู่
ก็ตาแดงไปตามๆ กัน
 ขอแทรกตรงนี้หน่อยหนึ่งนะ วัฒนธรรมไทยเน้นเรื่องความ
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กตัญญูรู้คุณ โดยเฉพาะของผู้ให้กำาเนิด และการตอบแทนบุญคุณของ
ท่าน มากกว่าวัฒนธรรมตะวันตก ผมว่าชาวตะวันตกคงไม่เข้าใจใน
แนวคิดของเรานัก แต่ถ้ามองกันอย่างนักพัฒนาเศรษฐกิจอย่างคุณกับ
ผม ผมคิดว่าความแตกต่างของการสอนเรื่องบุญคุณของพ่อแม่ในสอง
วัฒนธรรมมีรากความคิดทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างแยบยลทีเดียว 
ยิ่งคิดลึกลงไป ผมก็ยิ่งชมเชยความเป็นอัจฉริยะของคนไทยในสมัย
โบราณเพราะระบบสังคมและเศรษฐกิจของเราเป็นระบบหมู่บ้านและ
เกษตรกรรมเบื้องต้น ผมไม่อยากใช้คำาว่าเศรษฐกิจพอเพียงเพราะ
คำานี้เป็นพระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสำาหรับ
ผมมีความหมายกว้างขวางและลึกซึ้งมากกว่าที่คนส่วนมากเข้าใจ
กัน เรามีการค้าขายแลกเปลี่ยนน้อย เราไม่มีระบบการประกันสังคม
อย่างที่ประเทศอุตสาหกรรมมีกัน เพราะฉะนั้นการสอนให้คนระลึกใน
พระคุณของผู้ให้กำาเนิดและตอบแทนคุณด้วยการเลี้ยงดูท่านเมื่อท่าน
ชราเป็นระบบการประกันสังคมที่แยบยลมาก ของคุณมีการประกัน
สังคม คุณก็จ้างคนอื่นมาเลี้ยงดูเมื่อคุณช่วยตัวเองไม่ได้ ผมว่าระบบ
ของผมมีความอบอุ่นมากกว่าของคุณนะ ถึงตอนนี้คุณมีเรื่องว่าผมอีก
ว่า นอกจากไม่ค่อยเต็มเต็งแล้วยังหัวโบราณอีกด้วย จริงไหม?
 เอาละขอกลับมายังเรื่องทำาขวัญนาคอีก เมื่อน้าทิดชมทำาขวัญ
เสร็จ ก็มีพิธีขอขมา คือ พี่แสวงเอาดอกไม้ธูปเทียนใส่มือแล้วกล่าว
คำาขอขมาจากผู้มาร่วมงานให้ยกโทษให้ จะเป็นโทษทางกาย ทาง
วาจา หรือทางใจ ที่ทำาด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม การยกโทษ
นี้สำาคัญ ถ้าไม่ยกโทษให้กันแล้ว ผู้ต้องการบวชก็บวชไม่ได้
 แขกส่วนมากลากลับหลังจากการทำาขวัญนาคเสร็จแล้ว ส่วน
ที่เหลือนั้นเป็นผู้ “ช่วยงาน” จริงๆ คือ เตรียมอาหาร ฯลฯ สำาหรับ
วันรุ่งขึ้น หนุ่มๆ บางคนที่หมายตาสาวๆ ที่อยู่ช่วยงานก็อยู่ต่อช่วย
งานเหมือนกัน งานเช่นนี้เป็นโอกาสทองที่หนุ่มสาวมักไม่ค่อยปล่อย
ให้ผ่านไปเฉยๆ เมื่องานต่างๆ เสร็จแล้ว ก็มีการตั้งวงรำาวงกัน คืน
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นั้นเราไม่มีระบำาเหมือนที่ผมเห็นในงานบวชนาคหลายแห่งเพราะไม่มี
คนนำา ระบำาก็คือการร้องรำาเกี้ยวสาว และสาวก็ร้องตอบ บางเพลงก็
มีความหมายสัปโดกสัปดนลึกซึ้งแทรกเข้าไปด้าย คนแก่เป็นบางคน
เท่านั้นที่ยังจำาศิลปะพื้นเมืองที่กำาลังสูญไปนั้นได้ ส่วนวงเครื่องสายก็
ทำาเพลงเป็นระยะๆ ไปด้วยทำาให้บรรยากาศครึกครื้นไปจนดึกดื่น ทุก
คนพร้อมทั้งนาคพยายามงีบสักสองสามชั่วโมง ส่วนพ่อนั้นผมไม่เห็น
ว่าเข้านอนเหมือนคนอื่น
 รุ่งเช้า เราส่งตัวแทนนำาอาหารเช้าไปถวายพระที่วัด หลังจาก
ทุกคนกินข้าวเช้าแล้ว ขบวนแห่นาคไปวัดก็เริ่มขึ้น มีคนรำานำาหน้า 
ตามด้วยวงเครื่องสาย และนาคบนหลังม้าที่ห้อมล้อมด้วยญาติและ
แขกที่ช่วยกันหาบคอนเอาของไปวัด
 หลังจากเลี้ยงเพลพระและอาหารกลางวันแก่แขกแล้วก็ได้
เวลาแห่นาคเข้าโบสถ์ วงเครื่องสายนำาหน้า ตามด้วยพ่อซึ่งสะพาย
บาตรและถือตาลปัตร ส่วนแม่อุ้มโตกผ้าไตร ต่อมาเป็นญาติที่ถือ
เครื่องอัฐบริขาร แล้วเป็นพี่แสวงซึ่งขี่คอเพื่อนสนิท มือถือกรวย
ดอกไม้ ห้อมล้อมด้วยแขก เดินรอบโบสถ์ไปตามเข็มนาฬิกาสามรอบ 
ก่อนเข้าโบสถ์พี่แสวงโยนเหรียญจำานวนหนึ่งให้เด็กที่มารออยู่หน้า
โบสถ์เป็นการให้ทาน พระอุปัชฌาย์และพระอื่นรออยู่ข้างในแล้ว พ่อ 
แม่และญาติผู้ใหญ่เท่านั้นที่เข้าไปข้างในโบสถ์กับนาค มีการระวังไม่
ให้คนแปลกปลอมเข้าไปในพิธีอันสำาคัญยิ่งนี้เพราะอาจไปประท้วงให้
เสียพิธีได้ ประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อมาพี่แสวงก็เป็นพระออกมาจาก
โบสถ์เดินตามพระอื่นขึ้นกุฏิไป พวกเราพากันกลับบ้าน
 เย็นวันนั้น ท่านสมภารวัดพิกุลแก้ว พร้อมกับพระ 8 รูปและ
พระพี่แสวงมาที่บ้าน เมื่อสรงน้ำาพระพี่แสวงแล้ว พระ 9 รูปซึ่งไม่รวม
พระพี่แสวงเจริญพระพุทธมนต์แล้วกลับวัด เมื่อพวกเรากินอาหารเย็น
แล้ว แขกที่มาฟังพระสวดมนต์เย็นก็กลับ เหลือแต่คน “ช่วยงาน” ที่
เตรียมของเพื่อเลี้ยงพระในวันรุ่งขึ้น หนุ่มๆ ก็อยู่ช่วยเหมือนคืนก่อน 
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แต่คืนนี้ไม่มีดนตรี ไม่มีการรำาวง และทุกคนเข้านอนเมื่อทำาของเสร็จ 
เช้าวันรุ่งขึ้น พระที่มาสวดมนต์เย็นก็กลับมาฉันเช้า หลังจากแขกที่มา
ร่วมทำาบุญกินข้าวเช้าแล้ว งานก็เสร็จ
 พ่อกับแม่หน้าตาบ่งถึงความอดนอน แต่ดูมีความสุข
 ผมแน่ใจว่าเมื่อคุณอ่านมาถึงตอนนี้ คุณคงคิดอย่างเศรษฐกร
ว่าพิธีการบวชพระนี่ยาวเสียจริง และค่าใช้จ่ายก็คงไม่น้อยทีเดียว ดัง
ที่ผมกล่าวแล้วว่า พ่อกับแม่ผมทำาเฉพาะสิ่งที่จำาเป็นที่ประเพณีใน
หมู่บ้านทำากันเพราะเราไม่มีเงินที่จะใช้จ่ายมากไปกว่านั้น แต่ชาวบ้าน
บางคนหยิบยืมคนอื่นมาทำาพิธีใหญ่โตเกินฐานะ ผมไม่แน่ใจเหมือน
กันว่าเขาได้บุญตามสัดส่วนจำานวนเงินที่ใช้ไปในงานพิธีหรือไม่ ใน
ระยะที่ผมมาอยู่บ้านนาและเขียนจดหมายถึงคุณนี้ มีงานบวชนาคสอง
ครั้งในละแวกบ้าน ทั้งสองงานทำาทุกอย่างเสร็จภายในเวลา 24 ชั่วโมง 
เป็นการประหยัดทั้งเวลาและเงิน เศรษฐกรอย่างคุณคงคิดแล้วว่า
สำาหรับชาวนานั้นการบวชลูกมีค่าใช้จ่ายทางอ้อมอีกมากนอกจากเงิน
ที่ใช้ในพิธีบวช ที่สำาคัญที่สุดคือพ่อแม่ขาดแรงงานของลูกในการทำานา
ไปเป็นเวลานาน ในปัจจุบันนี้ คนมีการศึกษาในโรงเรียนและมีอาชีพ
ลูกจ้างมากขึ้น ฉะนั้นประเพณีการบวชดูเหมือนค่อยๆ จางลง สัดส่วน
ของคนที่ออกบวชน้อยลง และผู้ที่บวชก็อยู่ในวัดไม่นาน เพียงสัปดาห์
หนึ่งบ้าง เดือนหนึ่งบ้าง ไม่อยู่จนครบพรรษาเหมือนเมื่อก่อนนี้
 ดังที่ญาติเคยพูดไว้ว่าพี่แสวงนั้นฉลาดเฉลียวกว่าพี่น้องคน
อื่น พี่แสวงเรียนวิชาพระได้อย่างรวดเร็ว สอบนักธรรมตรีผ่านเมื่อ
สอบครั้งแรก และอีกไม่นานก็ได้รับความไว้วางใจจากท่านสมภารให้
เป็นครูสอนพระอื่นๆ ในวัด การสอบนักธรรมผ่านมีประโยชน์อีกอย่าง
หนึ่งคือได้รับการผ่อนผันไม่ต้องเข้าคัดเลือกทหารในปีต่อไป เพราะ
เหตุที่การเกณฑ์ทหารเมื่ออายุ 21 ปี อาจทำาให้พระต้องสึกหลังจาก
บวชได้พรรษาเดียว เพื่อนบ้านบางคนจึงรอจนหลังจากการเกณฑ์
ทหาร และถ้าถูกเกณฑ์ก็จะบวชหลังจากเป็นทหารแล้ว แต่พ่อแม่
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บางคนฉลาดยิ่งกว่านั้นอีก เพื่อให้แน่ใจว่าลูกไม่ถูกเกณฑ์ทหาร ก็ให้
เงินก้อนหนึ่งแก่นายหน้าไปหาทางให้ลูกจับได้ใบดำา หรือไม่ก็ให้หมอ
ที่ตรวจลูกลงความเห็นว่าลูกมีความพิการบางอย่างไม่เหมาะแก่การ
เป็นทหาร ผมได้ยินคำาเล่าลือในหมู่บ้านอยู่ตลอดเวลาว่าเงินจำานวน
นี้ก็แบ่งกัน จากนายทหารชั้นสัสดีอำาเภอ จนถึงนายทหารชั้นผู้ใหญ่ 
และการมีรายได้เช่นนี้ทำาให้มีทหารบางคน “วิ่งเต้น” คือ จ่ายเงินให้
เจ้านายมากๆ เพื่อจะได้เป็นสัสดี ผมไม่แน่ใจว่าข่าวลือนั้นมีมูลความ
จริงแค่ไหน แต่ผมเชื่อในคำาพังเพยไทยที่ว่า “ถ้าไม่มีฝอย หมาไม่
ขี้......” (ถึงแม้ว่าเจ้าหมาบางตัวในยุคจรวด จะไม่เลือกที่ขี้ก็ตาม)

 พี่แสวงบวชอยู่สามพรรษาก็สึกออกมาตอนต้นปี พ.ศ. 2505 
และอีกไม่กี่เดือนต่อมาก็บอกพ่อและแม่ว่าได้พบ ส�ยใจ ลูกสาว
ชาวนาในอีกหมู่บ้านหนึ่ง ให้พ่อแม่ไปสู่ขอให้ พ่อกับแม่ก็ทำาตาม ส่ง
เถ้าแก่ไปตกลงเรื่องสินสอดทองหมั้นและวันแต่งงาน เนื่องจากฐานะ
ครอบครัวของสายใจไม่ต่างจากเรา ค่าสินสอดจึงไม่แพงนักและไม่มี
การสร้างเรือนหอดังที่เคยทำามาในสมัยเมื่อแม่แต่งงาน แต่พิธีแต่งงาน
นั้นทำาตามขั้นตอนทุกอย่างตามประเพณีหมู่บ้าน ขอเล่าพิธีไว้สั้นๆ 
เผื่อว่าวันหนึ่งคุณแต่งงาน คุณจะได้ลองเปรียบดูว่าพิธีของคุณกับของ
หมู่บ้านผมนั้นแตกต่างกันอย่างไร
 เมื่อกำาหนดงานแล้วก็มีการ “บอกขันหมาก” คือ การเชิญ
ญาติมิตรให้ไปร่วมงานมงคล การบอกขันหมากก็ทำาทั้งแบบดั้งเดิม
และแบบใหม่ สำาหรับการเชิญแขกภายในหมู่บ้านเรา แม่ก็ทำาหมาก
ขึ้นเป็นคำาๆ ตามจำานวนที่ต้องการแล้วเอาใส่กระบายเดินไปเยี่ยม
เพื่อนบ้าน ที่แต่ละบ้าน แม่ก็เอาหมากให้หนึ่งคำาแล้วบอกว่าให้มาร่วม
ยกขันหมากกันในวันเวลาที่กำาหนดไว้ สำาหรับญาติมิตรที่อยู่ห่างไกล
เราก็ฝากบัตรเชิญสมัยใหม่ไปให้ ในขณะเดียวกันพี่แสวงก็ส่งบัตรเชิญ
ส่วนตัวไปให้เพื่อนๆ ของตัวเอง
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 ก่อนวันงานราวหนึ่งสัปดาห์ที่บ้านเราเตรียมทำาขนมหลาย
อย่าง เช่น ขนมกง ชะมด นางเล็ด ผมชอบของหวานน้อยกว่าของคาว 
แต่ตอนนั้นผมกำาลังมีเรื่องวิตกเกี่ยวกับการเรียนและชีวิตหนุ่มของผม
ซึ่งเล่าไว้นิดหนึ่งแล้วและจะเล่าให้ละเอียดต่อไปเมื่อถึงเวลา ผมเลย
ไม่ได้สนใจรายละเอียดของการทำาขนม จึงเล่าให้คุณฟังไม่ได้ว่าเขาทำา
กันอย่างไร
 ตอนเย็นก่อนวันพิธ ี เพื่อนสนิทพี่แสวงมาที่บ้านเรา หลังกิน
ข้าวเย็นแล้วก็พร้อมกันเอาขนมบางส่วนที่จะถวายพระในวันรุ่งขึ้นไป
ที่บ้านของสายใจ ส่วนที่บ้านของสายใจก็มีการเตรียมรับพิธีทางพระ
และขันหมากในวันรุ่งขึ้น การไปบ้านเจ้าสาวในคืนก่อนพิธีแต่งงาน
นี้ ในสมัยก่อนถือเป็นการไปดูความแน่นอนเป็นครั้งสุดท้าย เนื่องจาก
การแต่งงานในสมัยนั้นเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ใหญ่เสียเป็นส่วน
มาก บางครั้งผู้ใหญ่ก็ตกลงกันโดยไม่ได้ปรึกษาคู่แต่งงานซึ่งอาจยัง
ไม่เคยพบและพูดจากันด้วยซ้ำาไป ในกรณีเช่นนี้บางทีเจ้าสาวที่มี
คนในหัวใจของเธออยู่แล้วอาจจะหนีไปกับคนรักของเธอในคืนนั้น เรา
เองเคยมีตัวอย่างในหมู่ญาติของเรามาแล้ว สำาหรับพี่แสวงนั้นไปเพื่อ
เป็นพิธีเพราะสายใจคงไม่เปลี่ยนใจหลังจากที่เธอเองเป็นผู้ยินยอม
แต่งงาน พ่อแม่ของเธอไม่ได้บังคับ
 เช้าวันรุ่งขึ้น ฝ่ายเรานำาสินสอดทองหมั้นและขนมขันหมาก
ไปบ้านเจ้าสาว พี่แสวง พ่อ แม่ และญาติสนิทสองสามคนขึ้นไปร่วม
พิธีสงฆ์ซึ่งมีการเลี้ยงพระและรดน้ำามนต์ ส่วนคนอื่นๆ รออยู่นอกบ้าน 
เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์แล้วเราได้รับเชิญให้กินข้าวเช้า หลังจากนั้นก็มีการ
ยกขันหมาก คือ เราเอาของที่เรานำามาให้บ้านของเจ้าสาวพร้อมกับมี
การโห่ร้องกันสนั่นไปทั่วหมู่บ้าน
 หลังจากนั้น พี่แสวงไปร่วมทำานากับครอบครัวของสายใจ ใน
ฤดูแล้งปีต่อมา พี่แสวงพาสายใจซึ่งกำาลังมีท้องกลับมาหมู่บ้านเรา
และทำาเพิงที่ข้างยุ้งน้าเยี่ยมเป็นที่อยู่และเช่านาน้าเยี่ยมทำา ในขณะ
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ที่ทำานาน้าเยี่ยมอยู่นั้น พี่แสวงกับสายใจมีลูกสองคน คือ ไพทูรย์ กับ       
จิร�ภรณ์ ในปี พ.ศ. 2512 พี่แสวงออกจากบ้านน้าเยี่ยมมาเช่านา
ของแม่ยายวิจารณ์ทำาพร้อมกับปลูกบ้านชั่วคราวและทำาเล้าเลี้ยงหมู
ที่นั่น อีกไม่นานต่อมาก็ซื้อที่ดินกึ่งป่าแปลงหนึ่งแถวปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อหวังที่จะไปบุกเบิกปลูกข้าวโพด แต่ไม่สำาเร็จ และใน
ที่สุดก็ขายที่ดินนั้นไป หลังจากทำานาแม่ยายของวิจารณ์อยู่ 5 ปีก็ออก
ไปเช่านาของป้าจีนทำา ด้วยเหตุอะไรผมไม่เข้าใจ พี่แสวงพยายามฆ่า
ตัวตายอีกครั้งด้วยการกินยาพิษ แต่มีคนช่วยไว้ทัน แม่ปรึกษาผมว่า
จะทำาอย่างไร ในขณะนั้นผมมีงานทำาแล้ว จึงตกลงกับแม่ว่าผมจะช่วย
พี่แสวงซื้อนาส่วนของป้าหนู และให้พี่แสวงมาปลูกบ้านถาวรอยู่ติด
กับบ้านแม่ บ้านนั้นอยู่มาถึงปัจจุบันนี้
 ความเป็นนักบุกเบิกของพ่ีแสวงแสดงตัวอีกคร้ังเม่ือปี พ.ศ. 
2525 คือ ยอมจ่ายค่านายหน้า 25,000 บาท เพ่ือเดินทางไปหางาน
ทำาท่ีซาอุดีอาระเบีย เงินน้ันพ่ีแสวงกู้ยืมมาส่วนหน่ึงระหว่างอยู่ท่ี                 
ซาอุฯ สองปี พี่แสวงได้ค่าจ้างน้อยกว่าที่คาดไว้เนื่องจากตอนนั้นการ
ก่อสร้างที่นั่นเริ่มซบเซาลง แต่ก็พอชำาระหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นเงิน 
70,000 บาท และมีเงินเหลือซื้อเครื่องขยายเสียงชุดใหญ่อันเป็นที่
นิยมของคนในต่างจังหวัดกลับมา ตอนนั้นไฟฟ้าได้ไปถึงหมู่บ้านแล้ว 
ทุกครั้งที่ผมไปเยี่ยม จิราภรณ์จะเอาเครื่องขยายเสียงออกมาเปิดลั่น
เป็นที่ภาคภูมิใจ พี่แสวงเก็บเงินได้มากพอควรทั้งๆ ที่งานมีน้อย
เพราะเชื่อคำาเตือนของพ่อที่ให้ไว้เมื่อ 20 กว่าปีก่อน และไม่ไปร่วม
วงการพนันที่คนไทยไปเปิดอย่างดาษดื่นในค่ายกรรมกรก่อสร้าง คน
ไทยบางคนไปซาอุฯ เพื่อไปแอบเปิดบ่อนการพนันโดยเฉพาะ ไม่ใช่
ไปเป็นกรรมกรตามที่ระบุไว้ในหนังสือเดินทาง 
 หลังจากที่กลับมาจากซาอุฯ พี่แสวงไม่ได้กลับไปทำานาเต็ม
เวลาเหมือนเดิม แต่หางานทำาอยู่ในกรุงเทพฯ เป็นระยะๆ งานนั้นก็
พาไปพบสาวสกลนครซึ่งอพยพมาเย็บเสื้อผ้าอยู่ในกรุงเทพฯ ทั้งสอง
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ตกลงอยู่ด้วยกันและทำาธุรกิจร่วมกัน คือ รับเย็บเสื้อให้บริษัทส่งออก 
เพราะความสามารถพิเศษในการพูดทำาให้พี่แสวงมีเมียได้สองคน 
เมียหลวงที่บ้านนาและเมียน้อยที่กรุงเทพฯ
 ขอแทรกนิดหนึ่งเรื่องการมีเมียน้อย การมีเมียน้อยของคน
สำาคัญๆ ในอเมริกาทำาให้เกิดเรื่องอื้อฉาว เสียหาย สำาหรับในเมืองไทย
ถือเป็นของธรรมดาๆ บางทีคนรวยนิยมมีเมียน้อยเพื่อแสดงบารมี
ของตนเสียด้วยซ้ำา และทำากันมานานแล้ว คุณได้ดูหนังเรื่อง Anna 
and the King of Siam (นำาแสดงโดย Yul Brynner และ Deborah 
Kerr) หนังเรื่องนี้ลบหลู่ดูหมิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 
4 ผู้เป็นปราชญ์ล้ำาหน้า เอาพระองค์ท่านมาแสดงเป็นตัวตลก แต่หนัง
มีความจริงอยู่อย่างหนึ่งคือพระองค์ท่านมีสนมเป็นจำานวนมาก แล้ว 
เออ....คุณคงจำาได้เรื่อง จอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีไทย 
พ.ศ. 2500-2506 ผู้มีกระบี่แสนคมจนได้นางงามในเมืองไทยมาเป็น
อนุภรรยาเป็นจำานวนมาก ชาวบ้านเล่ากันว่าเพราะท่านใช้กระบี่มาก
เกินพอดี ท่านจึงมีอายุสั้น
 พี่แสวง ซึ่งไม่มีทั้งเงินและอำานาจ แต่มีเมียถึงสองคนเพราะ
พูดเก่ง เมื่อคิดถึงเรื่องนี้แล้วผมซาบซึ้งในคำากล่าวของปราชญ์ไทยที่
ว่า “ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี.......” และคิดแล้วผมก็
อยากเป็นเหมือนพี่แสวงบ้าง อย่าเพิ่งเข้าใจว่าผมอยากมีเมียน้อยนะ 
ไม่ใช่..... เมียคนเดียวที่ผมมีอยู่ก็ทำาให้ผมได้รับความพอเพียงแล้ว ผม
อยากพูดเก่งมากกว่า

 พี่สวัสดิ์ เกิดปี พ.ศ. 2485 พูดไม่เก่งเท่าพี่แสวง แต่ทุกคำาที่
พูดมีน้ำาหนัก พี่สวัสดิ์เตี้ย ล่ำา ท้วม กว่าพี่ชาย ผมหยิกดกดำา ไม่ค่อย
สนใจเรื่องพิธีรีตองเหมือนพี่แสวง อะไรก็ได้ “หยวน” แต่ถ้าถูกข่มละก็
สู้ตาย บุคลิกนี้ทำาให้ต้องสู้กับพี่ชายเป็นบางครั้งในสมัยเด็กๆ แต่เป็น
ประโยชน์สำาหรับผมมากเมื่อตอนไปโรงเรียนประถมด้วยกัน เพราะถ้า
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ใครมาแกล้งผมก็จะถูกพี่สวัสดิ์เล่นงานทันที พี่สวัสดิ์เรียนหนังสือก่อน
ผมสองปี เมื่อจบ ป.4 ก็ออกช่วยพ่อแม่ทำานา ตอนพี่แสวงออกไปขาย
ขนมในฤดูแล้ง พี่สวัสดิ์อยู่บ้านกับพี่เหว่าทำาให้ทั้งสองสนิทสนมกัน
มาก
 งานหนักในนาและการกินจุเหมือนผมทำาให้พี่สวัสดิ์ล่ำาสันและ
แข็งแรงมากตั้งแต่แตกวัยหนุ่ม เมื่องานก่อสร้างในชนบทมีมากขึ้น 
ผู้รับเหมาก่อสร้างมักมาจ้างพี่สวัสดิ์ทำางานหนักๆ หรืองานที่ต้องใช้
ความอดทน ในสมัยนั้นไม่มีกบไฟฟ้าสำาหรับไสไม้ มีแต่กบมือ การทำา
ไม้ปลูกเรือนทั้งหลังให้เรียบต้องไสกบด้วยมือหลายวัน ช่างมักจ้างให้
พี่สวัสดิ์ไสกบเพราะทำาได้ครั้งละมากๆ เป็นชั่วโมงๆ นานกว่าใครทั้ง
สิ้น เมื่อพี่แสวงออกบวช พี่สวัสดิ์ก็เป็นหนุ่มใหญ่เกือบเต็มตัว มีรอย
สักที่หลังและที่กระหม่อมเล็กน้อย และเริ่มหาเงินโดยการขายหวย
ใต้ดินเหมือนพี่หวาด แต่ทำาน้อยกว่า
 ถึงแม้ว่าจะทำางานหนัก พี่สวัสดิ์ก็ไม่ลืมเล่นและเล่นทุกอย่างที่
เด็กในหมู่บ้านเล่นกัน ชอบไล่นก ตกปลา หากบและปลาไหล แถมยัง
มีปืนแก๊ปที่ใช้ยิงค้างคาวและเหยี่ยวที่ชอบมาลักลูกไก่ ผมจำาไม่ได้ว่า
พี่สวัสดิ์เคยยิงเหยี่ยวได้หรือเปล่า แต่ค้างคาวแม่ไก่ที่ชอบมากินผลไม้
นั้นยิงให้พ่อทำาแกงได้เป็นครั้งคราว
 ตามที่เล่าแล้ว เราไม่ค่อยมีของทำากับข้าว แต่พ่อกับแม่ไม่
เคยคิดว่าคางคกกินได้ (ถึงมันจะเรียกไม่หือก็ตาม) ฉะนั้นเมื่อพี่สวัสดิ์
อยากกินคางคกก็ไปกับเพื่อน เนื่องจากไม่มีคนกินมากนักจึงหาได้ไม่
ยากเพราะคางคกมีอยู่ทั่วไป ชาวบ้านในหมู่บ้านเข้าใจกันว่าการกิน
คางคกทำาให้เมา วันหนึ่งผมจึงถามพี่สวัสดิ์ว่า
 “รู้ได้ยังไงว่ากินแล้วไม่เมา”
 “ง่ายนิดเดียว” พี่สวัสดิ์ตอบ “เราต้องรู้ว่าคางคกชนิดไหน
กินได้ ชนิดที่มีสีแดงบนหลังกินไม่ได้ ชนิดตัวดำาๆ กินได้ แต่ต้องเอา
เครื่องในและเอ็นออก เมื่อลอกหนังและเอาส่วนที่เป็นพิษออกแล้ว มัน
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อร่อยเหมือนกบ ถ้าอยากลองวันหลังจะเอามาให้”
 ถึงแม้ผมจะชอบกินกบมาก แต่ผมไม่กล้ากินคางคก และใน
บ้านเราไม่มีใครกินนอกจากพี่สวัสดิ์คนเดียว
 หลังจากออกล่าคางคกแล้ว พี่สวัสดิ์และเพื่อนๆ ก็แกงคางคก
กินกันที่บ้านเพื่อนและดื่มเหล้ากันด้วย แต่พี่สวัสดิ์มีความเป็นนักการ
ทูตพอที่จะเลี่ยงเหล้าและกินแต่กับเป็นจำานวนมากได้โดยไม่ทำาให้
เพื่อนโกรธ 
 พี่สวัสดิ์ชอบกินของดิบซึ่งบ้านเราไม่เคยกินมาก่อน ถึงแม้ว่า
อาหารบางชนิด เช่น พล่าและลาบ ทำาได้ทั้งดิบและสุก พ่อต้องทำาทุก
อย่างให้สุก (แม่ไม่ทำาอาหารพวกนี้เพราะถือว่าเป็นของกินของพวกขี้
เหล้า) ผมเคยลองลาบดิบของพี่สวัสดิ์ครั้งหนึ่ง โชคดีที่ไม่ได้กินพยาธิ
เข้าไป
 การที่พี่สวัสดิ์พูดน้อยทำาให้ผู้ที่พบครั้งแรกคิดว่าพี่สวัสดิ์ไม่
ฉลาดเท่าคนอื่น แต่หารู้ไม่ว่าพี่สวัสดิ์คมในฝัก และไม่ลืมง่าย หลังจาก
ผีเข้าแม่ครั้งนั้น พี่สวัสดิ์จำาไม่ลืมและไม่ทิ้งโอกาสที่จะแก้แค้น ทุกครั้ง
ที่เราออกไปไล่นก ฯลฯ ตามสุมทุมพุ่มไม้ ถ้าพี่สวัสดิ์พบศาลเจ้าก็จะ
ท้าทันทีว่า “แน่จริง มาเอากูซิวะ” แล้วก็เข้าพังศาลเจ้านั้น บางทีถ้า
พบศาลเจ้าที่มี “ดอกไม้” คือศิวลึงค์ ที่ทำาด้วยไม้ท่อนใหญ่กว่าแขน
เป็นรูปอวัยวะเพศชายและทาปูนสีแดงที่ปลายวางอยู่ข้างในศาล พี่
สวัสดิ์ก็เอาลึงค์ของตนออกมาแสดงอวดศาล ขึ้นไปบนต้นไม้และ
ปัสสาวะลงหลังคาศาลเป็นที่สนุกสนาน เมื่อพวกเราเห็นเช่นนั้นก็เดิน
เลยไป ชาวบ้านมีคำาเตือนว่า ห้ามทักท้วงการกระทำาเช่นนั้นเพราะผี
จะเห็นว่าคนที่ทักท้วงอ่อนแอและเข้าเล่นงานทันที ผมเชื่อคำาเตือนนี้
อย่างเคร่งครัดเพราะอะไรคุณคงรู้แล้ว
 เมื่ออายุ 21 พี่สวัสดิ์ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารอยู่ 16 เดือนเพราะ
พ่อไม่ยอมหาเงินไปให้นายหน้า หลังจากกลับมาบ้านก็บอกว่าจะไม่
บวชตามประเพณีละ เพราะพ่อกับแม่ได้บวชลูกคนหนึ่งแล้ว นอกจาก
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นั้นเรายังเป็นหนี้เป็นสินชาวบ้านอีกมาก พ่อกับแม่ก็ตามใจ
 ต่อมาพี่สวัสดิ์ตกหลุมรัก เพิ่ม ซึ่งอายุมากกว่าตน 5 ปี แต่
แทนที่จะให้พ่อแม่ไปสู่ขอให้ คืนหนึ่งก็พาเพิ่มมาอยู่บ้านเราเลย ที่
เรียกกันในหมู่บ้านว่า “พาเมีย” หรือ “ลักพา” การพาเมียนั้น ธรรมดา
ฝ่ายชายจะพาผู้หญิงไปไว้ที่บ้านญาติของตนก่อน หลังจากที่ทั้งสอง
ฝ่ายตกลงกันว่าให้แต่งงานกันได้ ผู้ชายจึงจะพาผู้หญิงมาบ้านตน แต่
พี่สวัสดิ์รู้ดีว่าทั้งสองฝ่ายไม่ขัดข้องเพราะครอบครัวเรารู้จักเพิ่มซึ่งเป็น
ญาติห่างๆ และอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันดี นอกจากนั้นยังเป็นที่รู้กันว่า
ทางฝ่ายของเพิ่มก็ชอบพี่สวัสดิ์ (พ่อเลี้ยงของเพิ่มเป็นหนึ่งในบรรดา
นักกินคางคก) ถ้าพี่สวัสดิ์ให้พ่อแม่ไปสู่ขอก็คงไม่มีอุปสรรค แต่ที่
เลือกการ “ลักพา” เพราะมันรวบรัดไม่ต้องมีพิธีเยิ่นเย้อที่พี่สวัสดิ์ไม่
ชอบอยู่แล้ว การแต่งก็มีเพียงการ “เซ่นผี” ปู่ย่าตายายของเพิ่ม คล้าย
กับที่พ่อเคยทำาในครั้งที่แม่ป่วย พร้อมกับเสียค่าสินสอด 2,000 บาท 
ไม่ต้องมีเรื่องปวดหัวมาก ดูจากชีวิตต่อมาของพี่สวัสดิ์และเพิ่มแล้ว 
สรุปได้ง่ายๆ ว่าความสุขในชีวิตแต่งงานนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับพิธีแต่ง
แม้แต่นิดเดียว
 ผมไม่เคยถามพี่สวัสดิ์ว่าทำาไมใช้วิธี “พาหนี” พี่สวัสดิ์มี
โอกาสใช้วิธี “ขึ้นหา” ซึ่งยังใช้กันอยู่ประปรายในหมู่บ้านในละแวก
นั้น วิธีนี้ไม่ยากเลยเพราะทั้งคู่รู้ว่าไม่มีอุปสรรคอยู่แล้ว (ถ้าไม่แน่ใจ
ในเรื่องนี้ไม่ควรใช้วิธีขึ้นหาเพราะเจ้าหนุ่มอาจเจ็บตัวแทนที่จะได้เมีย) 
ในตอนกลางคืน ผู้หญิงก็เปิดห้องให้คนรักของตนเข้าไปนอนด้วย พอ
รุ่งเช้าก็บอกความจริงกับพ่อแม่ ฝ่ายพ่อแม่ก็จะส่งคนกลางไปบอกพ่อ
แม่ของฝ่ายชาย แต่ไม่บอกตรงๆ คือ เมื่อทักทายกันแล้วคนกลางก็
จะพูดว่า เมื่อคืนนี้ลูกสาวผู้นั้นผู้นี้ได้จับควายได้ตัวหนึ่งและขณะนี้ผูก
ล่ามไว้ที่บ้าน ถ้าเป็นควายของบ้านนี้ก็ขอให้ไปไถ่เอาเอง พ่อแม่ของ
ฝ่ายชายก็รู้ทันทีว่าลูกไปขึ้นหาลูกสาวใคร เมื่อตกลงกันได้ก็มีการแต่ง
กันง่ายๆ เหมือนการลักพา
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 เพิ่มอยู่ทำานากับพ่อและแม่เป็นเวลา 6 ปี พี่สวัสดิ์คงออก 
ทำางานก่อสร้างในฤดูแล้งเช่นเคย และต่อมาก็เป็นผู้รับเหมาเสียเอง 
ในปี พ.ศ. 2514 พี่สวัสดิ์ปลูกบ้านหลังเล็กๆ ที่ใกล้ถนนห่างจากบ้านเรา
ไปประมาณ 1 กิโลเมตร ที่นั่นยังไม่มีไฟฟ้า แต่เมื่อผมไปเยี่ยมก็เห็น
โทรทัศน์ พี่สวัสดิ์อธิบายว่า มีคนเอามาจำานำา เวลาจะดูก็ติดเครื่อง
ปั่นไฟที่ซื้อมาไว้ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พี่สวัสดิ์ไม่ได้มีโทรทัศน์คน
เดียว ชาวนาบางคนชอบโทรทัศน์มากจึงซื้อทั้งตัวโทรทัศน์และเครื่อง
ปั่นไฟ ชาวนาชอบดูมวยมากจนมีคนบอกผมว่า ในวันสุดสัปดาห์ 
จะหาชาวนาผู้ชายในท้องนาไม่พบเพราะมัวแต่ดูมวยทางโทรทัศน์
กัน เมื่อได้ยินเช่นนั้น ผมก็อดคิดไม่ได้ว่า “โทรทัศน์เป็นเครื่องบ่อน
ทำาลายการผลิตของชาวนาที่ไม่ค่อยมีวินัยเช่นนี้แลหนอ”
 พี่สวัสดิ์มีลูกสาวสองคน ชื่อ จินด� และ วิจิตร ชีวิตแต่งงาน
ของพี่สวัสดิ์ราบรื่นมาก เรามองเห็นทันทีเมื่อพบพี่สวัสดิ์และเพิ่มว่า 
เขารัก เคารพ และชื่นชมซึ่งกันและกันมาก ชาวบ้านมักถามพี่สวัสดิ์
ว่ามีเคล็ดลับอย่างไร แต่เพื่อนๆ มักตอบกันเองว่า “ง่ายนิดเดียว ก็มี
เมียแก่ล่ะซิ” แล้วทุกคนก็ปล่อยฮาออกมา ส่วนพี่สวัสดิ์นั้นยิ้มตุ่ยๆ

 ผมเป็นคนท่ีส�มในส่ีหนุ่ม แต่ขอเก็บไว้เล่�สุดท้�ยก็แล้วกัน

 สวง เกิดเมื่อปลายปี พ.ศ. 2490 อ่อนกว่าผมเกือบสามปี ผม
จำาได้ว่าผมไม่เคยอิจฉาน้อง ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ยกยอตัวเอง แต่คิด
ว่าเป็นความฉลาดของแม่ที่ให้ผมมีส่วนในการเลี้ยงน้องอย่างใกล้ชิด 
ทำาให้ผมมีความรู้สึกว่า ผมเป็น “เจ้าของ” น้องด้วย เวลาน้องนอน
กลางวันในเปล ผมทำาหน้าที่ไกวเปลให้น้องเย็นและป้องกันไม่ให้ยุง
กัดน้อง เมื่อแม่มีเวลาว่าง แม่ก็มานั่งใกล้ๆ และร้องเพลงกล่อมลูกไป
ด้วย ผมไม่แน่ใจว่าสวงซึ้งในเสียงเพลงที่แม่ร้องหรือเปล่า แต่สำาหรับ
ผม ขณะนั้นเป็นเวลาที่มีค่ายิ่ง  ผมชอบฟังเสียงเบาๆ ของแม่ในขณะ
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ที่เปลไกวช้าๆ.......ไป.......มา.......ไป........มา ซึ่งทำาให้ผมง่วงนอนไป
ด้วย เวลาแม่บดกล้วยและบดข้าว แม่ให้ผมช่วย ผมอุ้มน้องใส่เอวไป
เกือบทุกหนทุกแห่งที่ผมไปเล่น ผมจำาได้ว่า สวงไม่ได้รับการฉีดยา
ป้องกันโรคตอนเป็นทารก มาได้รับตอนเข้าโรงเรียนประชาบาล
 ผมว่าสวงเป็นเด็กเลี้ยงง่าย มีครั้งเดียวเท่านั้นที่สวงจะร้องไห้
ลงชักดิ้นชักงอ คือ ตอนแม่ให้หย่านม เนื่องจากสวงไม่มีน้อง สวงดูด
นมแม่จนเข้าปีที่สาม พวกพี่ๆ มักล้อกันเสมอว่า “กุ๋ยๆ น่าไม่อาย เป็น
หนุ่มแล้วยังดูดนมแม่อีก” เมื่อแม่ไม่ให้ดูดก็ลงชักดิ้นชักงอ ในที่สุดแม่
ต้องเอาบอระเพ็ดทาที่หัวนม สวงจึงเลิกดูด บางทีพวกพี่ๆ ก็แกล้งให้
สวงร้องไห้เป็นที่สนุก ถ้าแม่ไปไหนนานๆ และเราเห็นว่าสวงเริ่มกระ
สับกระส่าย เราก็บอกว่า “แม่หนีตามเจ๊กบ้าไปแล้ว” เท่านั้นเอง สวงก็
ร้องโฮออกมา
 สวงใส่กำาไลเงินห้อยกระดิ่งเล็กๆ ที่ข้อเท้าทั้งสองข้าง เวลา   
สวงคลานหรือเดินไปไหนเราก็รู้ กำาไลนี้พวกพี่ๆ ได้ใช้มาก่อนแล้ว ที่
คอของสวงแม่ทำาสร้อยเส้นด้ายห้อยเปลือกหอยจั่นเล็กๆ ให้ ชาวบ้าน
เชื่อว่าหอยจั่นป้องกันผีได้ แม่โกนหัวสวงทั้งหมด ไม่ไว้จุกเหมือนเด็ก
บางคนที่พ่อแม่มีฐานะดีทำา แม่บอกว่าพี่ๆ และผมก็ไม่มีใครเคยมี
หัวจุก ทั้งนี้เพราะถ้าเด็กไว้จุกแต่เริ่มต้นแล้ว พ่อแม่ต้องทำาพิธีโกน
จุกอย่างถูกต้องซึ่งต้องใช้เงินมาก บางบ้านที่ฐานะดี เมื่อมีงานโกนจุก
ก็หาลิเกมาแสดง ชาวบ้านเชื่อว่าถ้าไม่ทำาพิธีโกนจุกให้ถูกต้อง เด็ก
จะได้บาป ในบางครั้งเมื่อเราได้ได้ยินเสียงนกหัวจุกร้องแม่จะพูดว่า 
“ได้ยินเสียงนกนั่นไหม ฟังดีๆ นะ มันร้องว่า เห็นพ่อข้าไหม เห็นพ่อ
ข้าไหม ที่มันร้องอย่างนั้นเพราะเมื่อชาติก่อนมันเป็นเด็กมีหัวจุก เมื่อ
ถึงเวลาโกนจุก พ่อเด็กก็ออกไปนิมนต์พระ แต่ไม่กลับมาบ้าน หาย
สาบสูญไป เด็กไม่ได้รับการโกนจุกที่ถูกต้องตามประเพณี เมื่อตายไป
ก็มาเกิดเป็นนกซึ่งร้องหาพ่อไปตลอดชีวิต” ผมไม่แน่ใจว่านกร้องอ
ย่างที่แม่ว่าหรือเปล่า แต่ไม่เคยขัดแม่เพราะอย่างน้อยก็ได้ฟังนิทาน
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จากแม่อีกเรื่องหนึ่ง แม่ให้สวงไว้ผมได้เมื่อราวๆ ห้าขวบ แต่ต้องตัด
ไม่ยาวเกิน 1-2 ซม.
 สวงไม่นุ่งผ้าจนโตอายุราวสี่ห้าขวบ เด็กผู้ชายในหมู่บ้านก็ทำา
เช่นนั้น (ผมก็แก้ผ้าวิ่งเล่นจนอายุปานนั้นเช่นกัน การเกิดในเมืองร้อน
ดีอย่างนี้ คือ ไม่ต้องเปลืองเสื้อผ้าเหมือนในเมืองหนาว) ไม่เหมือน
เด็กผู้หญิงที่ต้องห้อยตะปิ้งเงินปิดของสำาคัญตั้งแต่ตอนเล็กๆ 
 สวงเข้าโรงเรียนเม่ือผมอยู่ ป.4 เราใกล้ชิดกันเพราะเล่นด้วย
กัน ไปโรงเรียนประถมด้วยกันหน่ึงปี และต่อมาก็ไปโรงเรียนมัธยม
ด้วยกันอีกสามปี สวงมีรูปร่างคล้ายพ่ีแสวงมากกว่าคนอ่ืน และพูดเก่ง
เหมือนกัน แต่ไม่โมโหง่ายเหมือนพ่ีคนโต เน่ืองจากเป็นลูกคนเล็กและ
พูดเก่ง สวงจึงเล่ียงงานในบ้านได้มากกว่าคนอ่ืน นอกจากน้ันยังไม่
ต้องไปหางานทำานอกบ้านเหมือนพ่ีๆ แต่ได้เงินจากแม่ไปตัดเส้ือผ้า
ท่ีทันสมัยอยู่เสมอ ส่วนผมน้ันถ้าไม่ขาดก็ไม่ได้ใหม่ แต่ผมก็ไม่เคย
อิจฉาน้อง เพราะสวงแสดงความเคารพผมในฐานะพ่ีเสมอ เม่ือจบป.
4 สวงสอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมประจำาอำาเภอได้ เป็นโรงเรียน
เดียวกันกับที่ผมเรียนอยู่ซึ่งเก็บค่าเล่าเรียนน้อยมาก เนื่องจากเรา
อยู่ในโรงเรียนพร้อมกันสองคน บางทีพ่อก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียน
ทันเวลา แต่เราโชคดีเพราะครูใหญ่ของโรงเรียน คือ ลุงเจริญ ซึ่งเป็น
ลูกพี่ลูกน้องกับพ่อ ลุงเจริญผ่อนผันให้พ่อบ่อยๆ และบางทีก็จ่ายแทน
พ่อไปก่อน

 เมื่อกล่าวถึง ลุงเจริญ (ตามปกติผมเรียกว่าลุงหนู) ต้องขอ
แทรกเรื่องของญาติผู้ใหญ่ที่มีอายุมากที่สุด คือ 87 ปีในปัจจุบันผู้นี้ไว้ 
ผมสนใจเรื่องของผู้ที่ประสบความสำาเร็จ ลุงเจริญเป็นผู้หนึ่งที่ประสบ
ความสำาเร็จเพราะเป็นเด็กบ้านนอกที่ได้เป็นถึงครูใหญ่โรงเรียนมัธยม
ประจำาอำาเภอเมื่ออายุยังน้อย ลุงเจริญสูงไล่เลี่ยกับพ่อ ผิวพรรณและ
ผมก็คล้ายกัน สูบบุหรี่ และนานๆ จะเคี้ยวหมากสักครั้ง เป็นคนเฉยๆ 
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ไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยยิ้ม ท่าทางเป็นครูที่ดุและเคร่งวินัย
 “ต้องเข้าให้ถึง” พ่อบอกผมหลายหนเมื่อพูดถึงลุงเจริญ “แก
เป็นคนใจดี และมีอารมณ์ขัน ถ้าวันไหนแกเคี้ยวหมาก วันนั้นแก
อารมณ์ดีที่สุด” เมื่อพ่อพูดเช่นนั้น ผมอดคิดไม่ได้ว่าพ่อกำาลังพูดเรื่อง
ตัวเองมากกว่าพูดถึงคนอื่น แต่ผมยังอดกลัวลุงเจริญไม่ได้และไม่กล้า
เข้าใกล้จนผมจบจากโรงเรียนมัธยมแล้ว
 ครั้งแรกผมเชื่อญาติบางคนที่พูดว่า เพราะลุงเจริญมีการ
ศึกษาดีกว่าหมู่ญาติ จึงไม่ใช้นามสกุล “บุญมา” แต่แยกไปตั้ง
นามสกุลของตนเองว่า “เจริญส่ง” ซึ่งมีชื่อของตนเองเป็นแกน ความ
จริงไม่เป็นเช่นนั้น
 “ชื่อจริงของลุงชื่อว่า ผัน” ลุงเจริญบอกผมในวันหนึ่ง “แต่
เพื่อนชอบเรียกว่า เจ๊ก และบางทีก็หัวเราะกัน โดยเฉพาะไอ้เต่า พ่อ
เอ็ง” ผมมีความรู้สึกว่าลุงเจริญชอบพอกับพ่อเป็นพิเศษ
 “ทำาไมล่ะ” ผมถาม
 “คงเป็นเพราะลุงเหมือนเจ๊ก พ่อของลุง คือ พี่ชายของปู่เอ็ง 
เป็นลูกคนโตของครอบครัวครึ่งจีนซึ่งยังเก็บประเพณีหนึ่งของจีนไว้ 
คือให้ลูกชายไว้หางเปียที่ท้ายทอยจนยาวถึงหลัง”
 “แล้วเจริญมาจากไหน” ผมรุกอย่างสุภาพ
 เมื่อผมถามเช่นนั้น ลุงเจริญก็เลยเล่าอะไรต่อมิอะไรเสีย
มากมายซึ่งพอสรุปได้ว่า ลุงเจริญเกิดปี พ.ศ. 2453 ก่อนที่จะมีพระ
ราชบัญญัติประถมศึกษาปี พ.ศ. 2464 ให้เด็กไทยที่มีอายุ 7 ขวบ
เข้าโรงเรียน ลุงเจริญเริ่มเรียนเขียนอ่านเบื้องต้นกับพระที่วัดพิกุลแก้ว
พร้อมกับพ่อ พระและพ่อแม่ของลุงเจริญซึ่งฐานะดีเห็นพ้องกันว่า
ลุงเจริญ “มีแวว” คือเรียนได้เร็วมาก (ส่วนพ่อนั้นก็เรียนได้ แต่ชอบ
ซุกซนมากกว่า) จึงอยากให้เข้าโรงเรียน ในขณะนั้นในนครนายกมี
โรงเรียนอยู่ที่วัดศรีเมือง พอดีในช่วงนั้นคนในหมู่บ้านของเราได้ไป
บวชอยู่ที่วัดศรีเมือง พ่อของลุงเจริญจึงเอาลุงเจริญไปฝากท่านให้เข้า
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เรียนที่โรงเรียนนั้น ผมต้องกลั้นหัวเราะเกือบแย่เมื่อลุงเจริญเล่าตอน
ไปลงทะเบียนเรียนหนังสือเป็นครั้งแรก
 “เธอชื่ออะไร” ครูใหญ่ถามลุงเจริญ
 “เจ๊ก เพื่อนเรียกผมว่า เจ๊ก” ลุงเจริญตอบ
 “เจ๊ก !”
 “ใช่ครับ”
 “ไม่ใช่มั้ง...ไหนลองบอกชื่อจริงซิว่าชื่ออะไร”
 “ไม่รู้ครับ แต่ที่รู้ คือ เพื่อนทุกคนเรียกผมว่า เจ๊ก” ลุงเจริญ
เหงื่อแตก ตัวสั่นและพร้อมที่จะร้องไห้
 “เอาละๆ” ครูใหญ่พูด “เอาชื่อที่ใกล้ๆ กับเจ๊กใส่ลงไปก็แล้ว
กัน ชื่อว่า เจริญ ดีไหม”
 ลุงเจริญผงกหัว
 “ตกลงเอา เจริญ นะ แล้วนามสกุลเธอนั้นอะไร”
 “อะไรคือนามสกุล”
 “อ้าว ไม่รู้หรอกหรือว่า พระเจ้าอยู่หัวท่านสั่งมาเกือบสิบปี
แล้วว่าให้ทุกครอบครัวมีนามสกุล พ่อเธอยังไม่ได้ตั้งนามสกุลหรือ”
 “ไม่รู้ครับ”
 “เอายังงี้ก็แล้วกัน เมื่อชื่อว่าเจริญ ก็ใส่ เจริญส่ง เป็นนามสกุล
ก็แล้วกัน ดีไหมล่ะ”
 “ดีครับ”
 ลุงเจริญไม่รู้ว่าในหมู่ญาติของเราซึ่งมีปู่ของลุงเจริญ (คือทวด
ของผม) ที่ชื่อ เอี่ยม เป็นผู้นำาได้เลือกเอา “บุญมา” เป็นนามสกุลนาน
แล้ว
 ลุงเจริญอยู่กับพระและเรียนหนังสืออยู่ที่นั่นจนจบชั้นมัธยม
ด้วยคะแนนดีเยี่ยม พ่อของลุงเจริญจึงส่งไปเรียนในกรุงเทพฯ ลุงเจริญ
เล่าว่า “ในสมัยนั้นไม่มีรถยนต์เหมือนสมัยนี้ การเดินทางไปกรุงเทพฯ 
ต้องไปทางเรือและใช้เวลาสองวัน” ลุงเจริญเรียนอยู่ในกรุงเทพฯ จน
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จบวุฒิ ปม. สอนอยู่ที่นั่นหนึ่งปี แล้วกลับมาสอนที่โรงเรียนมัธยมวัด
ศรีเมือง
 “เมื่อลุงเริ่มสอนในกรุงเทพฯ ได้เงินเดือนๆ ละ 45 บาท” ลุง
เจริญกล่าว “เมื่อลุงกลับมานครนายก เจ้านายดีใจจึงให้เงินเดือนขึ้น
ทันที...... เป็น 46 บาท”
 “เท่านั้นเองหรือ” ผมแซะ
 “อะไร เท่านั้น รู้ไหมว่าในสมัยโน้น 46 บาทก็เยอะแล้ว มี
สาวๆ ตอมกันเกรียวที่เดียว”
 ผมหมดความสงสัยเรื่องที่มาของชื่อและนามสกุลของลุง
เจริญ และต่อมาจึงรู้ว่าในช่วงที่ลุงเจริญออกสอนใหม่ๆ นั้นเป็นระยะที่
เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะถดถอยเข้าขั้นวิกฤติ (The Great Depres-
sion) ฉะนั้น 46 บาทมีค่ามากทีเดียว
 เมื่อบ้านนามีโรงเรียนมัธยมประจำาอำาเภอในปี พ.ศ. 2482 ลุง
เจริญก็ย้ายมาสอนที่นั่น และได้เลื่อนเป็นครูใหญ่อีกไม่นานต่อมา และ
เป็นครูใหญ่จนเกษียณอายุในปี พ.ศ. 2513

 ขอกลับมาเรื่องสวงอีกที เนื่องจากเป็นเด็กขยันเรียนหนังสือ
และมีความประพฤติดี ไม่ยุ่งกับการเมืองและพวกหัวแข็งในโรงเรียน 
สวงไม่มีปัญหาที่บ้านและที่โรงเรียน เรียนจบมัธยมศึกษาด้วยคะแนน
สูง ทว่าพ่อแม่ไม่มีเงินส่งให้เรียนต่อ ทุนการศึกษาก็ไม่มีมากเหมือน
สมัยนี้ สวงสมัครสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารซึ่งไม่ต้องเสียค่าเล่า
เรียน สอบได้ และไปฝึกอยู่หนึ่งปี ก็ออกมาเป็นนายสิบตรี
 ในปี พ.ศ. 2508 สวงอายุ 18 ปี มีงาน มีเงินเดือน ส่วนผมยัง
เป็นนักเรียน ยังไม่มีอาชีพ ชีวิตของเราเริ่มเบนออกจากกันนับตั้งแต่
นั้น สวงพักอยู่ในกรมทหาร ฉะนั้นเงินเดือนเดือนละ 530 บาทจึงเหลือ
ใช้และส่งให้พ่อแม่ได้เป็นครั้งคราว และยังมีให้ผมยืม 100 บาทครั้ง
หนึ่ง พ่อได้อาศัยสวัสดิการของสวงใส่ฟันปลอมทั้งปากซึ่งช่วยให้พ่อ



จดหมายจากบ้านนา : ดร.ไสว บุญมา  

190

เคี้ยวอาหารได้ดีขึ้น (ฟันของพ่อเริ่มโยกและหักตั้งแต่พ่ออายุสี่สิบ 
กว่าๆ พ่อเคี้ยวอาหารไม่ค่อยได้ และคงเป็นเพราะการเคี้ยวอาหาร
ไม่ได้เป็นเวลานาน และการสูบยาของพ่อจึงทำาให้พ่อมีสุขภาพไม่แข็ง
แรง) สวงเข้าศึกษาต่อหลายแขนง และต่อมาได้เข้าสังกัดกองรบพิเศษ
พลร่มอันมีเกียรติที่ลพบุรีพร้อมกับมีเงินเดือนสูงขึ้น
 สวงค่อยๆ เปลี่ยนไป สวงเริ่มสูบบุหรี่และกินเหล้าซึ่งพี่ชาย
สามคนไม่ทำา
 “เราเอาทั้งยาทั้งเหล้านะเดี๋ยวนี้” ผมเปรยขึ้นวันหนึ่ง
 “ใครๆ เขาก็ทำากันทั้งนั้น” สวงพูด
 “ใครทำา”
 “เพื่อนทหารทุกคน”
 “เออ แล้วเราก็ตามเขา”
 “เรามีชีวิตหนเดียว โดยเฉพาะชีวิตทหาร เราจะตายวันตาย
พรุ่งไม่รู้ที่เพราะผู้ก่อการร้ายฮึกเหิมขึ้นทุกวัน บางทีเราอาจต้องไป
เวียดนามกัน เราต้องใช้ชีวิตให้เต็มที่”
 ผมคิดในใจอยู่ว่าน้องเรานี้เปลี่ยนแปลงไปเร็วจริงหนอ ผมยิ่ง
แปลกใจมากขึ้นเมื่อทราบว่าเมื่อสวงไปเยี่ยมบ้าน เมาเหล้ากับเพื่อน
แล้วก็แสดงความกล้าหาญด้วยการ “กินแก้ว” คือ กัดแก้วให้แตกหลัง
จากกินเหล้าหมดแล้ว พ่อแม่ก็ดูไม่กังวลนักที่ลูกเปลี่ยนไปอย่างนั้น 
พ่อแม่เข้าใจว่าทหารต้องเป็นอย่างนั้น เพราะอาห้อยก็สูบยาและเมา
เหล้าเป็นประจำาเช่นเดียวกัน 
 แม้แต่อาหารของสวงก็เปลี่ยนไป เมื่อเราไปเยี่ยมบ้านพร้อม
กันเป็นบางครั้ง สวงจะทำาปลาร้าสับ ตามปกติเราทำาปลาร้าสับให้สุก
คือ เมื่อสับปลาร้ากับตะไคร้และข่าแล้วก็ห่อใบตองปิ้งหรือไม่ก็ทอด 
เสร็จแล้วหั่นหัวหอมและใบมะกรูดใส่ เอากระเทียมทั้งกลีบและพริก
ชี้ฟ้าเป็นเครื่องเคียง เอาผักเช่นใบมะกอกอ่อนจิ้มกินกับข้าว แต่สวง
ไม่ทอดหรือเผาให้สุก กินปลาร้าดิบซึ่งคงไม่ค่อยสะอาดนัก
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 เน่ืองจากยังอ่อนต่อโลก สวงเร่ิมมีเงินไม่พอใช้และต้องหยิบยืม
เพ่ือดำารงชีวิตวิถีใหม่ ต่อมาแต่งงานกับ จันทน� มีลูกสาวช่ือ ศุลีภร 
แต่เรียกลูกด้วยชื่อเล่นว่า เกลือ (แม่พูดว่า “มันช่างสรรหาชื่อมาเรียก
ลูก” เมื่อได้ยินคำานั้น) เมื่อสวงไม่สามารถหยิบยืมในแวดวงของกรม
ทหารได้ ก็กลับมาขอความช่วยเหลือจากทางบ้าน แม่รบเร้าให้พี่แสวง
ช่วยไปยืมเงินจากเศรษฐีในหมู่บ้านให้ โดยเอาที่นาแม่เป็นประกัน 
สวงส่งดอกเบี้ยอยู่ไม่นานก็เลิก แม่กลัวที่นาจะสูญจึงให้พี่แสวงช่วย
หาเงินมาไถ่ถอน พี่แสวงเอาเงินที่ตนเองเก็บออมไว้ไปไถ่ที่นาคืนมา
ให้แม่ การบิดพลิ้วของสวงทำาให้พี่แสวงโกรธ พี่คนโตและน้องคนเล็ก
จึงมึนตึงต่อกันมานับจากวันนั้น
 เมื่อสวงสันทัดเมืองลพบุรีมากขึ้นก็รู้ที่กู้ยืมเงินมากขึ้น พร้อม
กับขอให้ผมช่วย ผมก็ให้บ้างเป็นครั้งคราวตามแต่จะมี รวมทั้งสำารอง
ทุนให้จันทนาเปิดร้านขายอาหารเล็กๆ ซึ่งต่อมาต้องเลิกกิจการ 
นอกจากไม่เคยให้คืนแล้ว สวงยังขอยืมต่อ เมื่อผมซักไซ้เรื่องการใช้
เงินและหนี้สิน สวงก็บอกว่าการเป็นหนี้สินของทหารผู้น้อยเป็นของ
ธรรมดา บางทียืมกันด้วยดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 8 ต่อเดือน ในฐานะ
คุณเป็นเศรษฐกร คุณคงขนลุกเมื่อเห็นว่าน้องผมยืมเงินมาบริโภค
ด้วยอัตราดอกเบี้ยเช่นนี้ 
 ก่อนที่สวงจะได้เลื่อนขั้นเป็นนายร้อย สวงบอกทุกคนที่บ้าน
ว่าได้ทำาปืนของทางราชการหายและต้องชดใช้ให้เรียบร้อย มิฉะนั้น
จะไม่ได้เลื่อนขั้น พี่เหว่าให้โฉนดที่นาไปเข้าธนาคาร เมื่อผมถามว่า
ทำาอย่างไรปืนจึงหาย สวงก็ไม่บอก เมื่อถึงตอนนี้ผมเริ่มสงสัยความ
ไม่ชอบมาพากลของเรื่องปืนหายเพราะเคยได้ยินคำาเล่าลืออยู่เสมอว่า 
ก่อนการเลื่อนขั้น ผู้ได้รับเลื่อนต้อง “ดูแล” ผู้บังคับบัญชา ผมเพียง
แต่คิดว่าขออย่าให้คำาเล่าลือนี้เป็นจริงเลย 
 ความเห็นของสวงกับของผมแตกต่างกันออกไปเรื่อยๆ วัน
หนึ่งสวงบอกผมว่า
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 “อยากได้รถสักคัน”
 “มีไปทำาไม แกอยู่ในกรมทหาร ที่ทำางานห่างไปไม่กี่ร้อยเมตร 
จักรยานก็พอถมไป นอกจากนั้นแกยังไม่มีเงินด้วย” ผมว่า
 “ผมเป็นนายทหารแล้ว จะไปขี่จักรยานอยู่ได้อย่างไร มันไม่
เหมาะ”
 “เออ พี่ก็เพิ่งรู้ว่านายทหารขี่จักรยานไม่ได้ ต้องมีรถเก๋ง”
 “ใช่ นายทหารควรมีรถเก๋ง”
 “เป็นยังงั้นไป เมื่อเป็นนายทหารแล้วเดินไม่ได้ ต้องทำาอะไรๆ 
ให้สมกับยศ”
 “เออน่า แล้วผมจะจ่ายคืนให้ ไม่ต้องห่วง”
 “เออ ! ไม่ต้องห่วง จะจ่ายคืนให้ แกพูดอย่างนี้มากี่ครั้งแล้ว 
เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ถ้าแกเลิกเผาเงินเมื่อไรแล้วเรามาพูดกัน”
 “เผาเงิน อะไรคือเผาเงิน”
 “เลิกสูบบุหรี่”
 “ผมทำาไม่ได้ มันเป็นทางออกทางเดียวเมื่อผมมีความกดดัน”
 “การกินเหล้าก็เป็นทางออกอีกทางใช่ไหม”
 “ผมลดลงเยอะแล้ว”
 “ดีแล้ว ถ้าแกเลิกสูบบุหรี่ได้แล้วค่อยพูดกันใหม่”
 สวงไม่เลิกสูบบุหรี่ ผมไม่ให้ยืมเงินอีก
 จันทนาเป็นโรคหัวใจและเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2537 อีกหนึ่งปี
ต่อมา สวงแต่งงานกับ ก�ญจน� แต่ก็ไม่วายสร้างปัญหา พี่เหว่าต้อง
ขายที่บ้านเพื่อเอาเงินให้น้องไปแต่งเมีย สวงยังยืมดะ แม้แต่วิจารณ์
ก็ถูกยืม เนื่องจากกาญจนามีบ้านและทำางานอยู่ที่จังหวัดพะเยา สวง
ต้องไปๆ มาๆ ระหว่างลพบุรีกับพะเยา ปีต่อมาสวงกับกาญจนาก็มี
ลูกชายชื่อว่า นครินทร์ และเรียกสั้นๆว่า เค็ม (แม่คงพูดอย่างที่เคย
พูดเมื่อได้ยินชื่อนี้) แต่อีกไม่นานสวงก็มีผู้หญิงคนใหม่อยู่ด้วยที่ลพบุรี
 จริงอย่างสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าทรงพระราชนิพนธ์ไว้ว่า 
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“ปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่า......” หรือดังที่ท่านกวีเอกสุนทรภู่
กล่าวไว้เมื่อ 200 กว่าปีที่แล้วว่า “อันมนุษย์สุดนิยมที่ลมปาก........” 
พี่กับน้องของผมที่พูดเก่งทำาอะไรๆ ได้คล้ายกันโดยไม่ต้องมีเงินมี
ทองมีอำานาจ เมื่อเห็นตัวอย่างมากขึ้นเช่นนี้ ผมซึ้งในคำาพังเพยไทย
ที่ว่า “ปากเป็นเอก” คือ การพูดการขายมีความสำาคัญเป็นอันดับ
หนึ่ง “เลขเป็นโท” คือ ความคิดมีความสำาคัญตามมาเป็นอันดับสอง 
“หนังสือเป็นตรี” คือ ความรู้ความชำานาญทางวิชาชีพมีความสำาคัญ
เป็นอันดับสาม



1. พ่อและแม่คราวไปส่งที่สนามบินดอนเมืองเมื่อ 15 กันยายน 2513



2. พี่ “ดาว” อ่านหนังสือให้น้อง “เดือน” ฟัง ปี 2527

3. อดีตแม่ค้าขนมจีนรับขวัญหลาน “เดือน”  ซึ่งสะใภ้พามาเยี่ยมเมื่อปี 2531



4. “ดาว” เมื่อคราวไปเยี่ยมย่าในกลางทุ่งนาซึ่งยังมีควายเป็นคู่ชีวิตเมื่อปี 2524

5. บ้านและคอกควายเมื่อเดือนกันยายน 2513



6. พ่อ แม่และญาติมิตรที่สนามบินดอนเมืองเมื่อ 15 กันยายน 2513

7. เจ้าของทุน Mrs. Jerene Appleby Harnish มาร่วมงานรับปริญญาตรีที่ 
Claremont Men’s College มิถุนายน 2513



8. ผู้เป็นดวงใจ



9. ผู้กำาใจ



10. ผู้กำาใจ



11. บ้านที่อเมริกาหลังหิมะตก



12. หลาน “ดาว” กับย่าที่ริมถนนหน้าบ้าน ปี 2524



13. เดินทางร่วมกัน



14. เพื่อนๆ



15. เพื่อนๆ



16. ความปรารถนาดีจากเพื่อนๆ



17. จดหมายจากครู-อาจารย์และผู้ใหญ่ที่ให้ความเมตตา





ภาคสอง : ก้าวไปในโลกกว้าง





จะเป็นนิมิตดีหรือเปล่าผมไม่ทราบ ผมเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2488 เป็นช่วงเวลาการประชุมที่ยัลต้า (Yalta Conference) ซึ่
งเป็นการพบกันของประธานาธิบดีรูสเวลท์ของสหรัฐอเมริกา นายก
รัฐมนตรีเชอร์ชิลล์ของสหราชอาณาจักร และสตาลิน ผู้นำาของรัสเซีย 
เพื่อหาข้อตกลงในการแบ่งกันครองโลกเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติ 
ผมได้เปรียบคนรุ่นที่เกิดภายหลังสงครามอย่างน้อยหนึ่งปี เพราะกว่า
สงครามจะสงบหลังจากญี่ปุ่นยอมจำานนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2488 
และทหารมีเวลากลับบ้านไปทำาให้เมียมีลูก ผมก็อายุขวบกว่าเข้าไป
แล้ว
 แม่เล่าว่าผมเป็นเด็กเลี้ยงง่ายที่สุด ดีว่าแม่ไม่รู้วิชาจิตวิทยา
สมัยใหม่ ถ้าแม่รู้ แม่คงอดกังวลไม่ได้ เพราะธรรมดาเด็กที่ “เลี้ยง
ง่าย” หรือนั่งอยู่กับที่ได้นานๆ ไม่อยากรู้อยากเห็น และไม่ซน มักเป็น
เด็กที่ไม่ค่อยปราดเปรื่องนัก
 “เอ็งเป็นเด็กเลี้ยงง่าย” แม่ว่า “แม่ได้มีเวลาหายใจเมื่อตอน

ติดเครื่อง
8



จดหมายจากบ้านนา : ดร.ไสว บุญมา  

212

เอ็งเล็กๆ”
 “ทำาไมหรือแม่” ผมถาม
 “ก็สวัสดิ์ทั้งแข็งแรงและทั้งซน ไม่เคยอยู่เฉยๆ แม่ต้องตามจับ
ตลอดเวลา ไม่มีเวลาได้นั่งเลย เอ็งน่ะตรงกันข้าม แทบไม่เคยร้อง และ
ที่ดีที่สุดคือเมื่อให้นั่งตรงไหน ก็นั่งอยู่ได้ทั้งวัน ไม่เคยขยับที่”
 “เออ ! แล้วก็นั่งเล่นขี้ด้วยใช่ไหมล่ะ” พี่สวัสดิ์สอด
 “ก็เป็นบางที” แม่ว่า
 “แล้วบางทีก็กินเข้าไปด้วยใช่ไหม” พี่สวัสดิ์รุกอีก
 “ทำาไมไปว่าน้องอย่างนั้นล่ะ” แม่ตัดบท
 นอกจากเรื่องนี้แล้ว แม่ไม่ได้เล่าอะไรที่ผิดปกติเมื่อผมเป็น
เด็กเล็กก่อนผมจำาความได้ให้ฟังอีก เมื่อเริ่มต้นอย่างนั้น ผมน่าจะเป็น
คนใจเย็นที่สุด ไม่โมโหง่ายเหมือนพี่แสวง แต่ผมโมโหง่าย ใจร้อน 
เมื่อผมดูตัวเองทีไรก็อดคิดไม่ได้ว่า “เรานี่เป็นต้นไผ่ที่ตรงตอนโคน 
และคดตอนปลายซึ่งทำาประโยชน์ไม่ค่อยได้หรือเปล่าหนอ?” คุณรู้จัก
ผมมานาน คุณลองคิดเอาเองก็แล้วกันว่าผมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า?
 เรื่องที่ผมจำาได้ครั้งแรกๆ ได้เล่าให้คุณฟังแล้ว เช่น เรื่องหมา
กัด เรื่องไปดูเครื่องบินกับพ่อ และเรื่องอยู่ในกระต๊อบที่มีการปรับ
อากาศแบบธรรมชาติ เด็กในเมืองมักมีของเล่นที่พ่อแม่ซื้อให้ แต่ผม
ไม่เคยมี ที่มีก็เป็นของทำาเองเช่นม้าที่ทำาจากก้านกล้วย และของเล่น
ที่ปั้นจากดินเหนียวเป็นตัวควาย ช้าง คน ฯลฯ เด็กผู้หญิงในหมู่บ้าน
ก็ไม่มีตุ๊กตาเล่นเหมือนเด็กในเมือง ของเล่นก็มีเปลือกหอย กาบ
มะพร้าว ก้อนกรวด ฯลฯ ที่ชอบเอามาเล่นขายของและทำาขนมกัน ถ้า
คุณถามว่าแล้วทำาไมซานตาคลอสไม่เอาของเล่นมาให้ตอนคริสต์มาส
อย่างที่ในอเมริกา คำาตอบก็คือคนไทยเกือบทั้งประเทศ (ราวร้อย
ละ 95) นับถือศาสนาพุทธ เราไม่ฉลองวันเกิดของพระเยซูอย่างแพร่
หลายเหมือนในอเมริกา แต่ในปัจจุบัน ห้างสรรพสินค้าเริ่มส่งเสริมวัน
สำาคัญของศาสนาคริสต์วันนี้ แต่คงไม่ใช่เพราะความเลื่อมใสในศาสนา
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ของพระเยซู หากมุ่งที่จะขายของเอากำาไรมากกว่า ผมไม่แน่ใจเหมือน
กันว่าการที่เด็กในเมืองมีของเล่นแพงๆ สำาเร็จรูปที่ซื้อจากตลาด จะมี
พัฒนาการดีกว่าเด็กบ้านนอกที่มีแต่ดินเหนียวมาปั้นเล่นเอง ในฐานะ
ที่ผมเคยเรียนวิชาพัฒนาการเด็กสมัยที่ผมเรียนฝึกหัดครู ผมว่าเด็ก
ที่ทำาอะไรๆ เล่นเองน่าจะมีพัฒนาการดีกว่า (คุณคงว่า นายไสวนี่เข้า
ข้างตัวเองอีกแล้ว)
 นอกจากช่วยแม่เลี้ยงน้องแล้ว ผมเริ่มมีงานทำาตั้งแต่ยังเด็ก 
งานชิ้นแรกทำาให้ผมตื่นเต้นมาก แม่ให้ผมดูแลและขุนข้าวไก่ แม่
ยกลูกเจี๊ยบให้ผมตัวหนึ่งเพื่อเป็นกำาลังใจ ผมดีใจที่มีไก่เป็นของตัว
เอง ผมตั้งใจเลี้ยงไก่อย่างเต็มที่ และแอบให้ข้าวเจ้าลูกเจี๊ยบของผม
มากกว่าตัวอื่นเสมอ เมื่อแม่ขายไก่ไป ผมได้เงินเป็นของตัวเอง ผมกำา
เงินจนเปียกกว่าจะเอาไปเก็บ แต่อีกไม่นานผมก็ทำาตัวเป็นคนมีฐานะ
ที่มีเงินเป็นของตนเองคือผมซื้อกางเกงหูรูดตัวหนึ่ง ผมไม่ต้องแก้ผ้า
อีกต่อไปถ้าไม่จำาเป็น นอกจากนั้นกางเกงหูรูดยังมีกระเป๋าหลังไว้ใส่
ลูกกระสุนและหนังสติ๊กอีกด้วย
 งานหลักของผมคือการเลี้ยงควายซึ่งผมเล่าไปบ้างแล้ว ตอน
ฤดูดำานา ผมจูงควายบ้าง ขี่หลังตัวหนึ่งและจูงอีกตัวหนึ่งบ้าง ให้มัน
และเล็มกินหญ้าตามคันนา ถ้าผมต้องทำางานอื่นในขณะเดียวกัน ผมก็
ล่ามควายไว้กับหลักไม่ให้มันกินข้าวและผักได้
 สำาหรับลูกชาวนา ชีวิตไม่ใช่มีแต่ความลำาบากอย่างเดียว อัน
ที่จริงการทำางานกับการเล่นบางทีก็แยกกันไม่ออก แม้แต่การไล่จับ
ปลาในทุ่งนามันก็เหมือนเรามีสระว่ายน้ำาลงโดดเล่น แถมยังได้ปลา
ไปทำากับข้าวอีกด้วย ผมจำาได้ว่ามีงานอย่างเดียวที่ผมเกลียดมาก คือ
การต้องลุกขึ้นแต่ก่อนสว่างในขณะที่ฝนตกหยิมๆ เพื่อเอาควายออก
จากคอกและล้างโคลนออกจากตัวมันเป็นการแต่งตัวให้ควายก่อนเริ่ม
ไถนา ผมว่าบรรยากาศอย่างนั้นเหมาะแก่การนอนมากกว่าอย่างอื่น 
บางทีผมก็พยายามนอนต่อ แต่ถูกแม่เล่นงานทุกครั้ง
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 ในฤดูแล้งหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้ว งานเลี้ยงควายไม่ยาก
เหมือนในฤดูฝน ตอนเช้าเราปล่อยมันออกจากคอกไปหากินในทุ่งนา 
ควายก็เหมือนคนคือเป็นสัตว์สังคม ชอบไปรวมกันเป็นกลุ่มเมื่อปล่อย
ออกจากคอก ทำาให้ดูแลได้สะดวก พอก่อนเที่ยงเราหาน้ำาให้มันกิน
และผูกมันไว้ตามร่มไม้ เมื่อตกบ่ายแดดอ่อนก็ปล่อยให้มันออกหากิน
อีกจนก่อนพลบค่ำา เราให้น้ำามันกิน แล้วเอามันเข้าคอก หลังจากนั้น
ก็ก่อไฟไว้ข้างๆ คอกสองกองเพื่อไล่แมลงในตอนหัวค่ำาและเอากองขี้
เถ้าที่ได้เมื่อไฟดับแล้วเป็นที่ให้หมานอนเฝ้าควาย 
 เมื่อควายออกกินหญ้าด้วยกัน เด็กเลี้ยงควายก็จับกลุ่มกัน
เล่น การไล่ยิงนกด้วยหนังสติ๊กเป็นของสนุกและทำากันเกือบทุกวัน 
ก่อนออกไล่นกเราก็มีการเตรียมตัวคือ ไปขุดดินเหนียวมาคนละก้อน 
ปั้นลูกกระสุนขนาดโตกว่าหัวแม่มือเล็กน้อย เอาออกตากแดดไว้จน
แข็ง เก็บเอามาใช้เป็น “เงิน” ในการเล่นพนันกินลูกกระสุนกัน จะแพ้
ชนะไม่สำาคัญ เมื่อแดดอ่อนเราก็ออกไล่ยิงนก ลูกนกที่เพิ่งออกจากรัง
ใหม่ๆ เป็นเหยื่อของเราเสมอ เพราะถูกเราไล่ไม่นานก็ลิ้นห้อยจับนิ่งๆ 
ให้เรายิงได้สบาย เมื่อแม่เห็นเราไล่ลูกนกแม่จะบอกว่า “อย่าไปแยก
ลูกแยกแม่เขา มันบาป เดี๋ยวกรรมจะตามมาทัน” บางทีเราก็เอาหู
ทวนลม บางทีก็หนีไปหาไล่นกที่อื่นที่แม่ไม่เห็น ตอนนั้นผมไม่เฉลียว
ใจเลยว่าแม่พูดเหมือนแม่มองเห็นอนาคต
 นอกจากไล่นกเราก็มีของเล่นอย่างอื่นอีก เราชอบขุดจิ้งหรีด
เอามากัดกัน ตามคันนาที่มีรูปูตื้นๆ จะมีจิ้งหรีดอยู่ทั่วไป แต่ต้องขุด
อย่างระมัดระวังเพราะในรูปูอาจมีงู ตะขาบ และแมลงป่อง อาศัยอยู่ 
เราต้องการจิ้งหรีดตัวผู้สองชนิด คือ ทองดำาและทองแดง ความต่าง
สีกันทำาให้เรารู้ได้ง่ายว่าตัวไหนเป็นของใคร คล้ายนักมวยที่อยู่มุม
แดงกับมุมน้ำาเงินก็ว่าได้
 เมื่อได้จิ้งหรีดมาพอแล้วเราก็ขุดหลุมกลมเล็กๆ ขนาดกว้าง
และลึกประมาณหกนิ้ว ทำาเป็น “เวที” ทำาผนังและก้นหลุมให้เรียบ 
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แล้วเอาเจ้าทองแดงและทองดำาอย่างละหนึ่งตัวใส่ลงไปให้กัดกัน ถ้า
ตัวไหนไม่ยอมกัด เราก็จับหนวดมันขึ้นแล้วปั่นให้มันเวียนหัว เมื่อใส่
ลงไปใหม่มันจะกัดกันจนตัวหนึ่งแพ้และวิ่งหนี หลังจากนั้นเราปล่อย
มันไป บางตัวหนวดขาด บางตัวขาหลุด เราไม่ค่อยสนใจที่จะกิน
จิ้งหรีด ถึงแม้จะเคยเห็นเพื่อนบ้านเอาไม้เสียบมันย่างไฟจนจิ้งหรีดส่ง
กลิ่นหอมชวนกิน
 เราหาที่เล่นในร่มในระหว่างที่แดดร้อนที่สุดตอนกลางวัน 
บางทีก็ขึ้นต้นสะเดาเพื่อเอาลูกมาเล่นหลุมเมือง การเล่นหลุมเมือง
ของเราก็เหมือนกับการเล่นมานคาลา (Mankala) ของชาวอัฟริกันซึ่ง
คุณเห็นในอเมริกา แต่ของผมใช้ขุดหลุมในดินและใช้ลูกสะเดา ส่วน
มานคาลาใช้ขุดหลุมในแผ่นไม้และใช้ลูกหิน ผมไม่แน่ใจว่าหลุมเมือง
ของผมกับมานคาลาเกี่ยวพันกันอย่างไร ใครคิดเล่นก่อนใคร หรือต่าง
คนต่างคิดก็ได้ การเล่นหลุมเมืองมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวคือถึงแม้ลูก
สะเดานั้นเหมือนลูกองุ่น แต่มันกินไม่ได้
 เราชอบเอายางเส้นที่คุณใช้รัดของมาเล่นเป่ากบและทอยกอง
กัน การเป่ากบนั้นคู่ต่อสู้เอายางคนละเส้นวางลงในที่เรียบๆ เช่นบน
ม้ายาว ให้ห่างกันตามที่ต้องการ แล้วผลัดกันเป่ายางเข้าหากัน คน
ไหนทำายางของตนให้ขึ้นไปกบข้างบนยางของคู่ต่อสู้ได้ คนนั้นชนะ
และได้ยางของคู่ต่อสู้เป็นรางวัล การทอยกองก็เอายางจากทุกคนที่
เล่นจำานวนหนึ่ง เช่น คนละ 10 เส้น แล้วเอาวางในวงกลมที่ขีดไว้บน
พื้นดิน แต่ละคนผลัดกันยิงที่กองยางด้วยยางอีกเส้นหนึ่งจากจุดที่ห่าง
ออกไปสี่ห้าก้าว ยางที่ถูกยิงออกนอกวงกลมเป็นของคนที่ยิง เด็กบาง
คนเล่นเก่งมาก เมื่อได้ยางมาเยอะๆ ก็เอาร้อยกันเป็นโซ่ยาวเป็นวาๆ 
เดินอวดชาวบ้านอย่างสง่าผ่าเผย และขายให้พวกที่เสีย เด็กบางคนที่
เสียยางหมดและยังอยากเล่นอยู่ก็มักขโมยเงินพ่อแม่มาซื้อ ผมไม่เคย
ขโมยเงินเพราะนอกจากพ่อแม่ไม่ค่อยมีให้ขโมยแล้ว ถ้าถูกจับได้คง
ถูกทำาโทษสองกระทง คือ โทษลักขโมย และโทษเล่นการพนัน
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 ในสมัยนั้น ซองบุหรี่ตราฆ้องซึ่งเป็นซองแข็งเป็นที่นิยมของ
พวกเรามาก เราเรียกซองที่เราทำาให้แบนขนาดเท่าตัวไพ่ว่า “ตัวรูป” 
การเล่นตัวรูปก็เอามือซ้ายจับตัวรูปยกขึ้นสูงประมาณหน้าผากแล้ว
เอานิ้วชี้มือขวาตีให้บินไปข้างหน้า คนที่ตีได้ไกลที่สุดพยายามโยน
ตัวรูปของตนให้ทับตัวรูปของคนที่ไกลรองลงไป ถ้าโยนทับได้ก็เก็บ
ตัวนั้นเป็นรางวัลแล้วพยายามโยนทับตัวต่อไป เมื่อใดโยนทับไม่ได้
ก็หมดสิทธิ์เล่น ให้คนต่อไปเริ่มโยนทับคนอื่นบ้าง จนถึงคนสุดท้ายก็
เริ่มต้นกันใหม่ บางทีเราก็เล่นโยนตัวรูปเข้าวงกลม คือเอาตัวรูปของผู้
ร่วมเล่นมาซ้อนกันแล้วผลัดกันโยนเข้าวงที่เขียนไว้บนดิน ผู้โยนเข้าก็
เก็บตัวรูปที่อยู่ในวงเป็นรางวัล บางทีเราก็เอาเหรียญทองแดงซึ่งเป็น
เงินสมัยโบราณมาเล่นหยอดหลุมกัน คือเล่นคล้ายๆ เล่นตัวรูป แต่
พยายามโยนเหรียญลงหลุมแทนวงกลม
 เมื่อผลไม้ฤดูแล้งโตกินได้เราก็ยิ่งสนุกมากขึ้น ทุกคนชอบขึ้น
ต้นมะขามเพราะกิ่งมันเหนียวมาก ไม่หักง่าย ไม่มีหนาม เราเลือกหา
ฝักห่ามๆ ที่เราเรียกว่า “กรอกหมู” ซึ่งมีรสเปรี้ยวปนหวานและปอก
เปลือกได้ง่าย ต้นมะขามมีอยู่ทั่วไปในทุ่งนา ไม่ค่อยมีเจ้าของหวง
ห้าม นอกจากนั้นก็มีต้นพุทราและต้นมะขามเทศพื้นเมืองที่เราสอย
กินได้โดยไม่ต้องกลัวเจ้าของ เราต้องใช้ไม้สอยเพราะพุทรากับมะขาม
เทศมีหนามมาก การกินพุทราก็ต้องระวังเพราะหนอนเยอะ แต่บางที
เราก็ไม่ทิ้งลูกใหญ่ๆ ที่มีหนอนเพราะเสียดาย พยายามกัดกินส่วนที่
คิดว่าไม่มีหนอน ผมคิดว่าเรากินหนอนกันปีละไม่น้อย แต่หนอนไม่มี
กระดูก แถมยังมีโปรตีนที่พวกเรามักขาดอยู่แล้วด้วย
 ผลไม้ที่เจ้าของหวงมีอยู่อย่างเดียวคือมะม่วง ฉะนั้นมะม่วงที่
ห้อยเป็นพวงๆ ตามรั้วบ้านอื่นเป็นที่สนใจและท้าทายสำาหรับพวกเรา
มาก เราแข่งกันยิงที่ขั้วลูกมะม่วงด้วยหนังสติ๊กเพื่อไม่ให้ลูกแตก เมื่อ
ยิงได้ก็เอามาจิ้มเกลือกิน บางทีเราถูกจับได้ก็ถูกไล่บ้างถูกด่าบ้าง แต่
เมื่อเจ้าของเผลอหรือไม่อยู่บ้านในวันต่อๆ มา เราก็อาจย่องกลับไปยิง
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อีก เราพยายามไม่ให้เจ้าของจับเราได้เกินหนึ่งครั้งเพราะถ้าเขามาบ
อกพ่อแม่ เราก็ถูกเล่นงานทันที
 ในระหว่างฤดูฝน เรามีเวลาเล่นมากหลังจากดำานาเสร็จแล้ว 
ราวๆ เดือนกันยายน แมงกวางซึ่งมีเขาคล้ายเขากวางจะออกมาหา
คู่ โดยเฉพาะตามต้นสะแก เราจับตัวผู้ที่มีเขายาวๆ แล้วเอามาสู้กัน 
เราไม่ต้องขุดหลุมทำาเวทีเหมือนจิ้งหรีดเพราะมันไม่หนีไปไหนได้เร็ว 
และเมื่อเห็นคู่แข่งก็เข้าเล่นงานทันที เราปล่อยตัวแพ้ไป และเอาตัวอื่น
สู้ตัวที่ชนะจนเราได้ตัวชนะเลิศ
 พวกเราเลี้ยงปลากัดกันทุกคนในฤดูนี้ เราใช้ชะนางไม้ไผ่ไป
หาช้อนเอาตามสระน้ำาบ้าง เพาะลูกจากแม่ปลาที่เรามีอยู่บ้าง แลก
กับนักเล่นปลาด้วยกันบ้าง เราเลี้ยงปลาไว้ในขวดขาวเช่นขวดเหล้า
แม่โขงและโหลแก้วเล็กๆ เรามีปลาอยู่สองชนิดซึ่งเราเรียกว่าลูกทุ่ง
และลูกหม้อ ปลาลูกทุ่งสีไม่เข้มและรูปร่างไม่ค่อยสวย แต่กัดเก่งพอ
สมควร ปลาลูกหม้อมีสีเข้มหลากสีจากน้ำาเงินไปถึงแดง ปลาของเรา
ไม่มีครีบใหญ่และหางยาวมากอย่างที่คุณเห็นเลี้ยงกันในอเมริกา ปลา
ที่มีครีบใหญ่และหางยาวเช่นนั้นมีไว้ดูเล่นเพราะว่าสวยดี แต่ครีบและ
หางเช่นนั้นทำาให้อุ้ยอ้าย ไม่คล่องเวลากัดกัน ปลาที่ผมเลี้ยงไว้กัดมี
ครีบและหางเล็กกว่าที่คุณเห็น เราชอบตัวที่หัวใหญ่ๆ และตัวป้อมๆ 
เพราะกัดเก่ง 
 เราไม่มีกำาหนดกัดปลากันแน่นอน นัดกันตามความสะดวก 
เมื่อเอาปลาเทียบกันเป็นที่พอใจแล้วคือตัวไม่เล็กและใหญ่กว่ากัน
มากนัก เราเทคู่ต่อสู้ลงในขวดใดขวดหนึ่งหรือเอาทั้งสองตัวใส่ในโหล
ที่เป็นกลางก็ได้ ปลาจะกัดกันจนตัวหนึ่งว่ายน้ำาหนีเป็นอันว่าจบ เรา
เทปลาซึ่งถูกคู่ต่อสู้กัดเกล็ดหลุด สีข้างเป็นแผล หางและครีบขาด คืน
ใส่ขวดของตนเอง แล้วเอาดินเหนียวก้อนเล็กๆ และผักบุ้งหรือจอกใส่
ลงไปเพื่อให้แผลปลาหายเร็ว อีกไม่นานแผลก็หายและพร้อมที่จะลง
สังเวียนได้อีก
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 ผมทำาสิ่งเหล่านี้เกือบทุกวัน และเปลี่ยนเรื่องเล่นไปได้ตลอดปี 
เมื่อเข้าโรงเรียน ผมก็รอเล่นตอนโรงเรียนเลิกแล้วหรือตอนวันหยุด แต่
ผมไม่ต้องเข้าโรงเรียนจนอายุเจ็ดขวบ เพราะเราไม่มีชั้นอนุบาลหรือ
ก่อนอนุบาลตามโบสถ์ดังที่คุณมีในอเมริกา
 ฉะนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2495 ซึ่งเป็นปีที่สหรัฐอเมริกาทดลอง 
ระเบิดไฮโดรเจนเป็นครั้งแรก ผม เด็กชาย ไสว บุญมา จากบ้านดอน-
แต้ว ก็เข้าเรียนประถมปีที่ 1 ที่โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย ตำาบลพิกุล-
ออก อำาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ประเทศไทย
 โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อยอยู่ห่างจากบ้านประมาณ 3 กิโล-
เมตร ผมไม่เข้าใจว่าทำาไมพ่อแม่ให้พี่ชายและผมไปเรียนที่โรงเรียน
นี้ เพราะระยะทางพอๆ กับโรงเรียนประถมที่วัดพิกุลแก้วซึ่งเป็นวั
ดที่เราไปทำาบุญประจำา เราไม่มีการแบ่งเขตโรงเรียนอย่างเข้มงวด
เหมือนที่อเมริกา ใครจะไปโรงเรียนไหนก็ได้ นอกจากเราจะทำาบุญ
ที่วัดพิกุลแก้วแล้ว พ่อแก่และญาติเราส่วนมากอยู่ใกล้วัดนี้ และลูก
ของป้าจีน น้าเยี่ยม และน้าเทียนก็เข้าโรงเรียนที่นี่ ผมได้ยินแม่พูดว่า
ไม่อยากให้เราต้องข้ามแม่น้ำาบ้านนาทุกวัน เพราะเพื่อนอาจชวนเรา
ไปเล่นน้ำาและจมน้ำาตายได้เนื่องจากเราว่ายน้ำาไม่เก่ง ผมไม่รู้ว่าแม่
คิดถูกหรือเปล่า แต่ก็ดีที่แม่เป็นห่วงเพราะผมคิดว่าเมื่อมีโอกาสผมคง
หนีไปโดดน้ำาเล่นแน่ๆ ผมเดินไปโรงเรียนกับพี่สวัสดิ์ ในฤดูฝนก็เดิน
กันไปตามคันนา ส่วนในฤดูแล้งก็เดินลัดทุ่งนาไป การเดินไปโรงเรียน
ก็ต้องรู้ว่าบ้านไหนมีหมาดุและเลี่ยงเดินให้ห่างบ้านนั้น
 เราสวมเครื่องแบบ เด็กผู้ชายสวมกางเกงกากีขาสั้นและเสื้อ
สีกากีหรือสีขาวแขนสั้น ส่วนเด็กผู้หญิงสวมกระโปรงสีน้ำาเงินและเสื้อ
ขาวแขนสั้น โรงเรียนไม่ค่อยเข้มงวดนัก เด็กคนไหนไม่มีเครื่องแบบ
เพราะพ่อแม่ไม่มีเงินซื้อให้ก็ได้รับการผ่อนผัน มีอะไรใส่ที่บ้านเช่น
กางเกงหูรูดหรือผ้าซิ่นก็ใส่มาโรงเรียนได้ ผมคิดว่าที่บ้านผมก็ยากจน
พอดู แต่ดูจากการแต่งตัวแล้วยังมีเด็กบางคนที่ผมคิดว่ามาจาก
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ครอบครัวที่ยากจนกว่าของผมอีก เด็กผู้ชายตัดผมสั้นเกรียนที่เรียก
ว่าผมเซนต์ เด็กผู้หญิงไว้ผมยาวประบ่า เราไม่ใส่รองเท้า แม้แต่ครูก็
ไม่ใส่รองเท้าทุกวันเพราะต้องเดินไปตามคันนาที่มีขี้โคลนในฤดูฝน
 ผมได้เครื่องแบบใหม่สีกากีทั้งชุด แต่เป็นชุดเดียว ผมใส่ไป
โรงเรียนทุกวัน ไม่มีเปลี่ยนและไม่มีโอกาสซักจนถึงวันหยุด ไม่นานสี
ของเครื่องแบบก็เปลี่ยนไปและออกกลิ่นเหงื่อ ทั้งนี้เพราะเราไม่มีสบู่
ใช้ที่บ้าน การอาบน้ำาไม่ได้ทำาให้ตัวเกลี้ยงนัก เรามีเหงื่อตลอดเวลา
เนื่องจากความร้อนและความชื้นสูงมาก ถึงวันหยุดผมก็ซักเครื่อง
แบบเอง ไม่มีใครซักให้ และไม่มีเครื่องซักอย่างที่คุณมี ต้องซักด้วยมือ 
ดังที่บอกแล้วเราไม่มีสบู่ ถึงจะซักเท่าไรก็ไม่ค่อยเกลี้ยงนัก ยิ่งบางที
ผมอยากไปเล่นเร็วๆ และแม่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆ คอยดู ผมก็ซักอย่างเร็ว
ชนิดที่ว่าจุ่มน้ำาแล้วตากเลยทีเดียวละ นานๆ พี่เหว่าจะทำาสบู่พิเศษสัก
ครั้ง คือ เอาขี้เถ้าละเอียดมาแช่น้ำาแล้วรินเอาน้ำาออกใช้เป็นน้ำาสบู่ซึ่ง
ช่วยได้บ้าง แต่ผมไม่เคยทำาสบู่ชนิดนี้เองทั้งๆ ที่มันแสนจะง่าย เรื่อง
การรีดผ้านั้นไม่ต้องพูดถึง เพราะเราไม่มีเตารีดใช้ในตอนนั้น เด็กใน
ชั้นเดียวกันมีเครื่องแบบชุดเดียวเป็นส่วนมาก เราจึงดูมอมแมมและมี
กลิ่นเหม็นเปรี้ยวคล้ายๆ กัน ไม่มีใครว่าใครได้
 โรงเรียนเข้าเรียนตอนสองโมงเช้า และเลิกตอนสามโมง
เย็น เรามีเวลากินข้าวตอนกลางวันประมาณหนึ่งชั่วโมง ที่ผมพูดว่า
ประมาณนั้นเพราะบางทีก็เอาแน่ไม่ได้ ถ้าครูมีธุระ (จะราชการหรือ
ไม่ก็ตามแต่) เราก็อาจได้พักนานกว่าปกต ิ เด็กบางคนที่บ้านอยู่ใกล้
โรงเรียนก็เดินกลับไปกินข้าวกลางวันที่บ้าน บางคนก็เอาข้าวใส่ปิ่นโต
มากิน บางคนก็มีสตางค์มาซื้อขนมจากแม่ค้า ส่วนผมนั้นบ้านอยู่ไกล 
เดินไปกลับตอนพักกลางวันไม่ทัน ผมไม่เคยเอาข้าวใส่ปิ่นโตไปกินที่
โรงเรียนเพราะไม่อยากให้เพื่อนเห็นกับข้าวของเราซึ่งวันแล้ววันเล่า
ก็มักมีแต่น้ำาพริกใสๆ กับผัก พี่สวัสดิ์กับผมมีทางออกคือกินข้าวเช้า
มากๆ และหิ้วท้องมากินข้าวกลางวันเอาตอนหลังโรงเรียนเลิกแล้ว คง
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เป็นเพราะเหตุนี้ที่ทำาให้เราท้องครากและกินจุมาแต่สมัยนั้น เมื่อเด็ก
อื่นกินอาหารกลางวันกัน เราและเด็กที่อยู่ในสภาพอย่างเราก็เล่นกัน
ตามร่มไม้ในลานวัด
 เราใช้ศาลาวัดเป็นอาคารเรียน ศาลาเป็นเรือนไม้ใหญ่ยกพื้น
ไม้กระดานสูงประมาณหนึ่งเมตร หลังคาสูงมุงด้วยสังกะสี ไม่มีฝ้า 
และเปิดโล่งทั้งสี่ด้าน ศาลาเป็นที่ทำากิจของวัด เช่น งานบุญและงาน
ศพ เมื่อมีงานเช่นนี้พวกนักเรียนก็ลิงโลดเพราะได้หยุดเรียนเป็นพิเศษ
 เด็กทั้งสี่ชั้นเรียน ชั้นละประมาณ 30 คน แยกกันนั่งเป็นส่วนๆ 
ไม่มีฝากั้นระหว่างชั้น ชั้น ป.1 นั่งกับพื้น ใช้ม้าเล็กๆ สูงประมาณหนึ่ง
ฟุตเป็นที่รองเขียน แต่เด็กบางคนที่พ่อแม่ไม่ทำาม้าให้ก็ก้มเขียนกับ
พื้น เด็กโตนั่งโต๊ะ โต๊ะละสองคน เราได้ยินหมดว่าชั้นไหนกำาลังเรียน
อะไรจากครู แต่เราจะไม่ได้ยินแม้เสียงครูประจำาชั้นของเราเองเมื่อฝน
ตกหนักเพราะเสียงจากหลังคากลบเสียงครูหมด ผมจำาได้ว่าพวกเรา
ในชั้น ป.1 ชอบแข่งกันว่าใครจะจำาบทเรียนของชั้นสูงๆ ได้ก่อนกัน 
ก่อนจบ ป.1 ผมจำาได้มากทีเดียวเช่นบทอาขยานของชั้น ป.4 จากเรื่อง
สังข์ทองที่ขึ้นต้นด้วย “เมื่อนั้น ท้าวสามลสรวลสันต์ผันผาย เห็นนาง
มณฑาว่าวุ่นวาย.......” ผมจำาได้มาจนทุกวันนี้แม้เวลาจะผ่านไปแล้ว 
45 ปีก็ตาม อีกอย่างหนึ่งที่ผมจำาได้คล่องปากแต่ยังไม่รู้ความหมาย
คือสูตรคูณที่ชั้นโตๆ ท่องก่อนเลิกเรียนทุกวัน “สองหนึ่งสอง สองๆ สี่ 
สองสามหก........” ไปจนแม่สิบสอง 
 เราไม่มีส้วมใช้ เวลาก่อนเข้าห้องเรียนเด็กผู้ชายก็วิ่งไปข้าง
รั้วหลังโบสถ์ เราปัสสาวะกันตรงนั้นจนหญ้าตายเป็นแปลงๆ ทีเดียว 
ส่วนเด็กผู้หญิงก็หายกันไปที่อื่น ผมไม่เคยแอบไปดูว่าไปกันที่ไหน 
เด็กผู้ชายได้เปรียบ เพราะเราใช้ส้วมที่เรียกว่าถานของพระได้ถ้าเรา
จำาเป็นต้องอึ เด็กผู้หญิงมีปัญหา เพราะถูกห้ามไม่ให้ไปใช้ถานของ
พระ แต่ผมไม่เคยสนใจว่าเขาไปกันที่ไหน
 ตามปกติ แต่ละชั้นมีครูหนึ่งคน ถ้าครูคนหนึ่งลาป่วย หรือลา
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คลอด หรือย้ายแล้วยังหาครูแทนไม่ได้ เราก็ขาดครูทันที เมื่อจำาเป็น
จริงๆ ครูใหญ่ต้องนิมนต์พระมาสอนแทนชั่วคราว พวกเด็กไม่ชอบให้
พระสอนนักเพราะนอกจากจะเคร่งครัดกว่าครูแล้ว ผมไม่เห็นพระองค์
ไหนที่มาสอนมีอารมณ์ขันเลย พวกเราอายุไม่ถึงสิบขวบเสียเป็นส่วน
มาก การให้นั่งเครียดอยู่หลายๆ ชั่วโมงสร้างปัญหาให้พวกเรามาก 
ครูที่สอนมักอาศัยอยู่ในชุมชนตามละแวกโรงเรียนนั้นเพราะต้องเดิน
ไปโรงเรียนเช่นเด็กเหมือนกัน เมื่อรัฐบาลสร้างถนนดินมาถึง ครูบาง
คนจึงอยู่ไกลออกไปและขี่จักรยานมาสอน
 ครูใหญ่ชื่อว่า ขำ� พูลทวี ซึ่งผมได้กล่าวถึงครั้งหนึ่งแล้ว ครู
ขำาอายุมากที่สุดในบรรดาครูทั้งหมดและสอนชั้น ป.4 ตัวใหญ่ สูง เดิน
ช้าๆ ลากขาข้างหนึ่งเล็กน้อย พูดเสียงทุ้มน่าฟัง ครูขำามีวุฒิ ป.4 แต่
เขียนหนังสือสวยมาก ผมว่าอาจเป็นคนที่มีลายมือสวยที่สุดเท่าที่
ผมเคยพบมา ในสมัยก่อน คนลายมือสวยเป็นที่ต้องการของชาวบ้าน 
เพราะเราไม่มีพิมพ์ดีด เมื่อชาวบ้าน ซึ่งส่วนมากไม่รู้หนังสือ ต้องการ
เขียนหรือลอกข้อความอะไรก็มาไหว้วานหรือจ้างคนที่เขียนหนังสือ
สวยเขียนให้ เพราะความมีลายมือสวยและเป็นชาวบ้านคนหนึ่งใน
จำานวนไม่กี่คนในละแวกนั้นที่ได้รับการศึกษา ครูขำาจึงได้งานเป็นครู 
ต่อมาเมื่อได้รับการฝึกเพิ่มเติมในระหว่างการทำางาน ครูขำาจึงได้เลื่อน
เป็นครูใหญ่
 ครูคนอื่นมีวุฒิมากกว่าครูขำา ครูที่มีวุฒิสูงสุดจบมัธยม 6 ซึ่ง
เทียบเท่ากับ ม.4 ในสมัยนี้ และได้รับการฝึกวิชาครูหนึ่งปี ซึ่งเรียกว่า
มีวุฒิครู ว. คนที่มีวุฒิต่ำากว่านั้นมักสอบเทียบชั้นได้วุฒิมาจากการสอบ
เทียบที่มีทุกปี ครูเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษามากที่สุดในชุมชนและเป็นที่
เคารพเลื่อมใสของคนในหมู่บ้าน
 โรงเรียนเราหยุดวันพระเพราะวัดต้องใช้ศาลาเพื่อกิจของ
สงฆ์ วันหยุดภาคเรียนก็กำาหนดให้ตรงกับฤดูการทำานาเพื่อเด็กจะได้
อยู่บ้านช่วยพ่อแม่ทำานา ถึงอย่างไรก็ตาม พ่อแม่บางคนให้ลูกหยุด



จดหมายจากบ้านนา : ดร.ไสว บุญมา  

222

โรงเรียนนานกว่านั้นเพราะเราไม่มีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้
เด็กมาโรงเรียน เด็กที่ขาดโรงเรียนมากๆ บางคนตกซ้ำาชั้นหลายครั้ง
ในชีวิตการเรียนชั้นประถม บางคนโตมากจนเป็นหนุ่มเป็นสาวทีเดียว
ละ บางคนเรียนไม่จบ ป.4 เพราะต้องออกจากโรงเรียนตอนอายุครบ 
15 ปี เมื่อผู้ชายเปลี่ยนสภาพจาก “เด็กชาย” เป็น “นาย” และผู้หญิง
เปลี่ยนจาก “เด็กหญิง” เป็น “นางสาว” และเมื่อมีนางสาวนำาหน้าอีก
ไม่นานเขาก็แต่งงาน ส่วนผู้ชายนั้นมักต้องรอจนบวชแล้วจึงจะมีเมีย
กัน พูดกันในแง่นี้แล้วผู้หญิงเป็นช้างเท้าหน้า ไม่ใช่ช้างเท้าหลังดังที่
ชอบพูดกัน เพราะได้ขึ้นสวรรค์เมื่ออายุน้อยกว่าผู้ชาย
 เราชาว ป.1 ใช้กระดานชนวนและดินสอหินเขียนหนังสือ เวลา
เขียนเสร็จก็ลบแล้วเขียนใหม่ ธรรมดาเราใช้ผ้าขี้ริ้วชื้นๆ ลบกระดาน 
แต่เด็กผู้ชายส่วนมากไม่ค่อยมีผ้าชื้น เมื่อไม่มีใครดูก็บ้วนนำาลาย
ลงบนกระดานแล้วเอามือถู กระดานก็เกลี้ยงเหมือนกัน เราไม่ค่อยมี
หนังสือเรียน ฉะนั้นครูจึงเขียนบทเรียนลงบนกระดานดำาให้เราเขียน
ตาม เนื่องจากภาษาไทยมีตัวอักษรมากถึง 44 ตัว แถมยังมีสระอีก 21 
รูป 32 เสียง และวรรณยุกต์อีก 4 รูป 5 เสียง กว่าผมจะจำาทั้งหมดได้
ก็ใช้เวลานานทีเดียว 
 เด็กชั้น ป.2 ขึ้นไปใช้กระดาษและดินสอ แต่ส่วนมากการเรียน
การสอนก็มาจากการที่ครูเขียนลงบนกระดานดำาให้นักเรียนลอกและ
ท่องจำา บทเรียนที่ต้องท่องจำานี้ท่องกันซ้ำาซากจนเข้าไปอยู่ในส่วน
ลึกของสมอง จนวันนี้ผมยังจำาบทเรียนที่เป็นกลอนได้หลายบท เรา
เน้นการเขียน การอ่าน การคัดลายมือ และเลขคณิต วิชาอื่น เช่น 
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองเราก็เรียนบ้าง 
 เมื่อผมขึ้น ป.4 พี่สวัสดิ์จบไปแล้วและสวงเข้าเรียน ป.1 เมื่อ
ปราศจากความคุ้มครองของพี่ บางทีผมต้องลงไม้ลงมือด้วยตัวเอง 
เพื่อเกียรติของตัวและน้อง ผมอธิบายไม่ได้ว่า เพราะเหตุใดผมจึง
ชอบเรียนหนังสือมาตั้งแต่อยู่ชั้นประถม แต่การชอบเรียนมักสร้าง
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ปัญหากับเพื่อนร่วมชั้นบางคนที่ชอบพูดแขวะบ้าง หัวเราะลับหลังบ้าง 
ในจำานวนนี้มีคนหนึ่งซึ่งอายุมากกว่าผมหนึ่งปีเพราะตกซ้ำาชั้น เราไม่
ค่อยกินเส้นกันตั้งแต่เมื่อเราขึ้น ป.4 และมักมีปากเสียงกันเสมอ วัน
หนึ่งหลังโรงเรียนเลิก กลุ่มของผมซึ่งมีสวงรวมอยู่ด้วยเดินกลับบ้าน
ด้วยกันเหมือนเคย คู่อริคนนั้นเดินตามหลังมาห่างๆ แต่พูดหาเรื่องมา
ตลอดทาง เมื่อถึงทางแยกจากกัน ผมปล่อยให้กลุ่มของผมออกหน้า
ไปก่อน ผมหันหลังเดินกลับไปเผชิญหน้ากับเขา
 “มึงต่อยกูก่อนซิวะ” เขาพูดพร้อมกับยื่นหน้าเข้าหาผม คงคิด
ว่าผมไม่กล้า
 เขารู้จักผมน้อยไป ผมรู้ว่าวันอย่างนี้คงมาถึงสักวันหนึ่ง ผม
ได้ทำาสนับมือจากหูหิ้วของปี๊บน้ำามันก๊าดไว้เพื่อวันเช่นนี้โดยเฉพาะ 
เมื่อคู่อริพูดเช่นนั้นผมก็ซัดตูมใหญ่เข้าที่โหนกแก้มทำาให้เขาแตกตรง
ใต้ตา เราสู้กันอยู่ครู่หนึ่งเหนื่อยแล้วก็เลิกกัน แต่ต้นข้าวรอบๆ ที่เรา
ต่อยกันหักราบเป็นระนาว
 คงมีคนไปฟ้องครูใหญ่ เพราะวันรุ่งขึ้นหลังจากเราเข้าแถว
เคารพธงชาติแล้ว ครูใหญ่เรียกเราสองคนออกไปข้างหน้าแถว แล้ว
พูดว่า
 “เธอสองคนต่อยกันใช่ไหม เมื่อวานนี้”
 ไม่มีคำาตอบจากเราสองคน
 “ใครเป็นคนก่อเหตุ” ครูใหญ่ถามอีก
 “เขาต่อยผมก่อนครับ” คู่อริของผมกล่าว
 “เธอต่อยเขาก่อนใช่ไหม ไสว”
 “ใช่ครับ”
 “ทำาไมจึงต่อยเขา”
 “ผมไม่อยากเจ็บตัวครับ”
 “ฉะนั้นเธอเป็นคนก่อเหตุ”
 “ไม่ใช่ครับ”
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 “ไม่ใช่ยังไง ก็เธอต่อยเขาก่อนนี่”
 “เขาบอกให้ผมต่อยครับ”
 “เธอรู้ได้อย่างไร”
 “เพราะเขาพูดว่า มึงต่อยกูก่อนซิวะ ครับ”
 “เธอเลยต่อยเขา งั้นเหรอ”
 “ใช่ครับ”
 “เอาละ เธอเป็นคนลงไม้ลงมือ เธอถูกเฆี่ยนห้าที ส่วนเขาเป็น
คู่วิวาท ถูกสามที”
 เราถูกครูเฆี่ยนด้วยกิ่งไผ่ที่ครูทุกคนมีไว้เพื่อกรณีเช่นนี้ จาก
วันนั้นมา คู่อริกับผมก็หายเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน คงเพราะรู้ฝีมือกันว่า
ไม่มีใครเหนือใครและไม่มีใครหนีใคร หรืออาจเพราะกลัวครูตีอีกผมก็
ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกัน
 นอกจากครั้งนี้แล้ว ผมจำาได้ว่าเคยถูกเฆี่ยนอีกสามครั้งใน
สมัยที่ผมเป็นนักเรียนประถม ครั้งหนึ่งโดยครูใหญ่คนเดิม และอีกสอง
ครั้งโดยพ่อและแม่
 โทษที่ครูใหญ่เฆี่ยนผมอีกครั้งหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเล่น
หมาบ้ากับเพื่อนบนต้นไม้ ต้นไม้ที่เราเล่นกันเป็นต้นจามจุรีใหญ่ แผ่
กิ่งก้านสาขาอยู่กลางนาของกำานันประจำาตำาบล ในฤดูแล้ง เรา ซึ่งรวม
ทั้งลูกกำานันสองคนด้วย ต้องเดินผ่านต้นจามจุรีนั้นทุกวัน เรามักหยุด
เล่นหมาบ้ากันโดยเราจับเพื่อนคนหนึ่งเป็นหมาบ้า แล้วให้ไล่คนอื่นที่
อยู่บนกิ่งไม้ เราต้องโหนไปกิ่งโน้นกิ่งนี้ด้วยความชำานาญ ถ้าหมาบ้า
ไล่ทันใคร คนนั้นก็เป็นหมาบ้าต่อ เนื่องจากกิ่งไม้ไม่ค่อยสูงนัก เราไม่
ค่อยกลัวตก เคยมีคนตก แต่ก็เพียงแต่จุกไปพักหนึ่ง ที่อเมริกาคุณ
ก็เล่นอย่างนี้ เพียงแต่ใช้ลูกบอล และไม่ขึ้นไปบนต้นไม้เท่านั้น บาง
ครั้งกำานันจะมาบอกเราให้เลิกเล่นบนต้นไม้ เราก็เลิก เมื่อมีโอกาสใน
วันต่อมาเราก็เล่นอีก จนวันหนึ่งกำานันไปบอกครูใหญ่ พวกเราจึงถูก
เฆี่ยนที่หน้าเสาธง แต่เมื่อมีโอกาสเราก็เล่นอีก
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 ครั้งแรกที่พ่อกับแม่เฆี่ยนผมเกิดจากการปล่อยให้สวงกลับ
บ้านคนเดียวหลังโรงเรียนเลิกแล้ว ธรรมดาผมต้องกลับบ้านพร้อม
น้อง แต่วันนั้นผมแวะเล่นกับเพื่อนและให้สวงเดินกลับบ้านคนเดียว 
สวงถูกหมาไล่เพราะไม่รู้ว่าบ้านไหนควรเลี่ยง และร้องไห้มาถึงบ้าน 
เมื่อผมเล่นพักหนึ่งแล้ว ผมก็เดินกลับบ้าน แต่ยังไม่ทันถึงบ้านก็เห็น
พ่อกับแม่รออยู่แล้วด้วยสีหน้าบึ้งตึง ทั้งสองเฆี่ยนผมนับครั้งไม่ถ้วน
จนผมเดินถึงบ้าน
 อีกครั้งหนึ่งผมถูกพ่อแม่เฆี่ยนเพราะความชอบกิน เรื่อง
เกิดตอนโรงเรียนหยุดพักกลางวันเมื่อเพื่อนคนหนึ่งชวนผมไปขึ้นต้น
กระท้อนที่บ้านญาติของเขา ความอยากกินกระท้อนทำาให้ผมลืมคิด
อะไรทั้งสิ้น ผมมีผิดอย่างน้อยสามกระทง คือ ออกจากโรงเรียนโดย
ไม่ได้รับอนุญาต ขึ้นต้นไม้ของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และต้นไม้
สูงเช่นนั้นไม่ควรขึ้น เพราะอาจตกมาตายได้ พ่อและแม่ถือว่าเป็นโทษ
ร้ายแรง เลยร่วมมือกันเฆี่ยนผมเสียอานไป
 อันที่จริงผมว่าผมก็ไม่ได้เกเรอะไร ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้เข้า
ข้างตัวเองเลยนะ คุณไม่ต้องยิ้ม ผมว่าผมตั้งใจทำางานทั้งในและ
นอกโรงเรียน เช่น เมื่อครั้งที่ครูให้ทำาการฝีมือ ผมก็หัดสานพัดอย่าง
ขมีขมันจากพี่เหว่าทันที ที่อยากสานพัดไม้ไผ่เพราะเห็นพ่อทำาเป็น
ประจำาก็อยากทำาได้เหมือนพ่อบ้าง แล้วผมก็ทำาได้ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง
สิบขวบ แถมยังได้คะแนนดีอีกด้วย
 เมื่อผมไปเก็บหัวบัวกิน ผมยังเอามาฝากทุกคนที่บ้าน หัวบัว
นี่ที่บ้านผมไม่มี ผมต้องไปค้างที่บ้านเพื่อนในอีกหมู่บ้านหนึ่ง วันแรก
ที่ผมไป เราก็ลงเลื้อยกันในทุ่งนาที่มีกอข้าวสูงๆ และมีบัวขาวขึ้นอยู่
ทั่วไป เราเอามือคลำาที่กกสายบัว เมื่อแน่ใจว่ามีหัว เราก็ใช้นิ้วมือขุด
เอา เราเลื้อยอยู่ในน้ำาเป็นเวลาหลายชั่วโมงก็ได้หัวบัวเป็นจำานวนมาก 
คืนนั้นนอกจากข้าวแล้ว เรามีหัวบัวต้มกินด้วย หัวบัวของเราอาจจะไม่
อร่อยเท่ามันฝรั่งของคุณ แต่เวลาจำาเป็นก็กินแก้ตายได้ วันรุ่งขึ้นผม
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ออกเก็บสายบัว และหอบเอาทั้งหัวบัวและสายบัวมาให้แม่ เนื่องจาก
ผมเอาสายบัวมามาก เรากินสดไม่ทัน แม่จึงดองสายบัวกับดอกโสน
ซึ่งเป็นผักจิ้มน้ำาพริกที่อร่อยทีเดียว
 ผมออกทำางานนอกบ้านครั้งแรกเมื่ออยู่ชั้น ป.2 ในระหว่าง 
โรงเรียนปิดภาคเรียนในฤดูทำานา น้าเยี่ยมขอให้ผมไปอยู่ด้วยเพื่อช่วย
เลี้ยงควาย เก็บหญ้าในทุ่งนา ฯลฯ ค่าจ้างของผมคือเมื่อโรงเรียนเปิด 
น้าเยี่ยมซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้ผมหนึ่งชุด นับเป็นประวัติการณ์ที่
ผมมีเครื่องแบบสองชุด แถมยังเป็นชุดใหม่ในตอนกลางปีซึ่งไม่ค่อยมี
ใครมีเสียอีก ทำาให้ผมภูมิใจมากยิ่งขึ้น ผมใส่เครื่องแบบชุดใหม่บ่อยๆ 
จนมันกลายเป็นสีเดียวและมีกลิ่นเหมือนชุดเก่าในเวลาไม่นานต่อมา 
แต่เมื่อถึงฤดูดำานาและโรงเรียนปิดในปีต่อไป ผมไม่กลับไปทำางานกับ
น้าเยี่ยมอีกถึงแม้ว่าที่บ้านน้าเยี่ยมจะมีกับข้าวดีกว่าที่บ้านผม ทั้งนี้
เพราะผมเกลียดปลิงซึ่งไม่มีในที่นาของเรา เนื่องจากที่นาเราเป็น
ดินปนทราย น้ำาใส ปลิงไม่ชอบอยู่ในสิ่งแวดล้อมเช่นนั้น ส่วนที่นาน้า
เยี่ยมเป็นดินเหนียว น้ำาขุ่นอยู่ตลอดเวลา เป็นสวรรค์ของปลิงทีเดียว 
ผมเกลียดปลิง เพราะนอกจากมันชอบดูดเลือดแล้ว เจ้าตัวเล็กๆ ยัง
ชอบไปเกาะดูดเลือดในบางส่วนของร่างกายที่ผมไม่อยากบอกคุณอีก
ด้วย
 ผมได้งานอีกอย่างหนึ่งในฤดูแล้งหลังจากผมจบ ป.3 คือขาย
หวานเย็น เนื่องจากผมเคยเห็นพี่แสวงขาย ผมก็อยากขายบ้าง ผม
จึงชวนเพื่อนที่ชื่อ เอี่ยม ให้ไปลองเสี่ยงโชคด้วยกัน การขายหวาน
เย็นนี้ยากกว่าที่เด็กในอเมริกาขายน้ำามะนาวตามขอบถนนในหมู่บ้าน 
เพราะต้องใช้แรงงานมากกว่ากันหลายเท่าตัว เราเริ่มด้วยการไป
ติดต่อที่ร้านทำาหวานเย็นในตลาดบ้านนา เมื่อคนทำาหวานเย็นตกลง 
เราก็ไปที่ร้านนั้นตอนเช้าวันรุ่งขึ้น ผมทึ่งในความสามารถของเจ้าของ
ร้านที่ทำาน้ำาให้เป็นน้ำาแข็งได้ทั้งๆ ที่มันไม่เห็นน่ายากอะไร ผมยังจำา
ขั้นตอนได้แม้จะเลิกขายหวานเย็นมา 42 ปีแล้ว เดี๋ยวคุณจะไม่เชื่อ ผม
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บอกคุณก็ได้ว่าทำาอย่างไร เจ้าของร้านกับผู้ช่วยเอาน้ำาหวานรสและ
สีต่างๆ ใส่หลอดทองแดงขนาดหัวแม่มือ เอาหลอดใส่ถาดลึกซึ่งมีน้ำา
แข็งทุบใส่อยู่เต็มประมาณถาดละ 100 หลอด เอาเกลือโรยบนน้ำาแข็ง 
แล้วเอาผ้าขาวบางเปียกคลุมบางถาดไว้ ส่วนถาดที่เหลือ เจ้าของร้าน
กับผู้ช่วยเอามาวางข้างหน้าแล้วหมุนกลับไปกลับมา เมื่อน้ำาในหลอด
เริ่มแข็งเขาก็เอาไม้หวานเย็น (ซึ่งอาจเป็นไม้ที่แม่แก่ทำา) เสียบลงตรง
กลางของแต่ละหลอด เขาเอาไม้ใส่ในหลอดที่อยู่ใต้ผ้าขาวบางด้วย รอ
จนแน่ใจว่าหวานเย็นแข็งดีแล้วก็ดึงมันออกจากหลอดเอาใส่ในกระติก
เย็นกระติกละ 50 อัน ปิดกระติก แล้วเจ้าของร้านก็พูดว่า “เรียบร้อย 
ลื้อเอากี่กระติกวันนี้ น้องชาย”
 ตามปกติผมรับวันละสองกระติกซึ่งมีหวานเย็นรวมกันร้อยอัน 
ผมเอาชายผ้าขาวม้าแต่ละด้านผูกที่หูกระติกหนึ่งลูกแล้วเอาขึ้นห้อย
คอ ให้หูกระติกห้อยลงประมาณที่มือเพื่อเอามือถือไว้ไม่ให้กระติก
แกว่งในเวลาเดิน
 ผมเดินขายหวานเย็นไปตามหมู่บ้านต่างๆ บางทีก็ที่งานวัด 
ผมขายหวานเย็นอันละสิบสตางค์ ต้นทุนของผมอันละเจ็ดสตางค์ ถ้า
ผมขายหวานเย็นได้หมดตามราคา ผมได้กำาไรวันละ 3 บาท แต่ผม
ขายไม่ได้อย่างนั้นทุกวัน ผมมักเจอผู้ใหญ่เจ้าเล่ห์ชอบต่อสามอันสลึง 
ผมไม่ชอบหน้าคนพวกนี้เลย ถ้าผมเพิ่งออกขายตอนเช้าๆ ผมจะไม่
ยอมขายให้พวกนี้ แต่ถ้าวันไหนขายไม่ออก พอตกเย็นผมจะตกลง
ขายสามอันสลึง วันไหนฝนตก อากาศเย็น ผมยิ่งขายได้น้อยลง เมื่อ
ขายไม่หมด ผมก็เอาไปคืนที่ร้าน ถ้าวันไหนเจ้าของร้านใจดีก็จะให้ผม
เก็บส่วนกำาไรของแต่ละอันที่ผมขายได้ ถ้าวันไหนเจ้าของร้านอารมณ์
เสีย ผมก็ไม่ได้ส่วนนั้น ผมทำางานเปล่าไปวันหนึ่ง
 ผมใช้เงินที่ได้มาซื้อของที่ผมต้องการ ที่ผมซื้อประจำาก็มีอยู่
สามอย่าง คือ หนังสติ๊ก ยางรัดของเอาไว้เล่นเป่ากบ ฯลฯ และนานๆ 
ผมก็กินก๋วยเตี๋ยวสักครั้ง แต่กว่าจะได้กินก๋วยเตี๋ยว ผมต้องทำางาน



จดหมายจากบ้านนา : ดร.ไสว บุญมา  

228

หนักอีกคือ ก๋วยเตี๋ยวราคาปกติชามละหนึ่งบาท ถ้าปรุงพิเศษก็ชาม
ละ 1.50 บาท เอี่ยมกับผมรอจนบ่ายมากๆ เมื่อไม่มีคนกินก๋วยเตี๋ยว
แล้ว ก็ไปต่อที่ร้านให้ขายชามละ 50 สตางค์ ถ้าไม่ได้ที่ร้านหนึ่ง เรา
ก็ไปต่อราคาที่ร้านต่อไป จนเราเจอร้านที่ต้องการ ก๋วยเตี๋ยวราคาชาม
ละ 50 สตางค์มีเส้น น้ำา เนื้อและเครื่องในสองสามชิ้นซึ่งบางจนแทบ
มองทะลุ ใบหอมและใบผักชีโรยข้างบน (นี่แหละคือที่มาอย่างหนึ่ง
ของคำาว่า “ผักชีโรยหน้า” ที่เราใช้กันแต่มักไม่รู้ที่มา) เราผสมน้ำาปลา 
น้ำาส้ม และน้ำาตาลลงไปมากๆ มันก็อร่อยดี เมื่อผมกลับถึงบ้านก็บอก
ทุกคนว่าผมได้กินของวิเศษเป็นอาหารกลางวัน
 และในฤดูแล้งปี พ.ศ. 2498 นี้เองที่ผมได้เห็นความมหัศจรรย์ 
แล้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมชาวนครนายก ที่อำาเภอบ้านนา พสก-
นิกรของพระองค์ได้สร้างปะรำารับเสด็จที่สนามหน้าโรงเรียนมัธยม
ประจำาอำาเภอซึ่งมีลุงเจริญเป็นครูใหญ่ ผมไปเฝ้าฯ รับเสด็จกับแม่ วัน
นั้นอากาศร้อนอบอ้าวมาก เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นคนเป็นจำานวนมากที่
เรียกว่ามืดฟ้ามัวดินทีเดียว คนเดินไปเดินมากันฝุ่นคลุ้ง เมื่อใกล้เวลา 
ผู้คนที่มารับเสด็จก็เริ่มเบียดเสียดกันเข้าไปใกล้ทางที่พระองค์จะเสด็จ
ผ่าน ทำาให้เกิดความอึดอัดและเหงื่อตกทั่วกัน แต่ทันใดนั้นฝนก็ปรอย
ลงมาจากท้องฟ้าทั้งๆ ที่ไม่มีเค้าฝนมาก่อน  
 หลังจากนั้นอีกชั่วครู่ทั้งสองพระองค์ก็เสด็จมาถึง ผมไม่
สามารถเบียดคนเข้าไปข้างหน้าที่มีคนนั่งรอเฝ้าฯ รับเสด็จข้างๆ ลาด
พระบาทได้ แต่ก็มองเห็นทั้งสองพระองค์ถนัด เมื่อพระองค์เสด็จผ่าน 
มีคนเอากลีบดอกไม้โรยลงบนลาดพระบาทและมีคนเอาผ้าเช็ดหน้า
วางบนลาดพระบาทเพื่อให้พระองค์ประทับรอยพระบาท สองสาม
ครั้งที่ผมเห็นทั้งสองพระองค์หยุดเสด็จพระราชดำาเนินและก้มลงจับ
มือหญิงแก่ที่นั่งพนมมืออยู่รอบๆ ลาดพระบาทและทรงมีพระราช
ปฏิสันถารด้วย ผมเห็นถนัดว่าคนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนั้น มือ
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สั่นและน้ำาตาคลอด้วยความปลื้มปีติ
 “แม่ ทำาไมคนจึงเอาผ้าเช็ดหน้าวางให้ในหลวงเหยียบ” ผม
ถามแม่ตอนขากลับบ้าน
 “จะได้เก็บรอยพระบาทของท่านไว้” แม่ใช้ราชาศัพท์ที่คง
เรียนมาจากการดูลิเก
 “เก็บไว้ทำาไม”
 “เพื่อไว้เป็นสิริมงคล”
 “แม่จะทำาเหมือนอย่างนั้นไหม ถ้าเราได้เข้าไปใกล้ๆ”
 “อ๋อ แน่นอน”
 “รอยตีนท่านจะให้โชคจริงๆ หรือ” ผมใช้ศัพท์บ้านนอกของ
ผมเพราะตอนอายุสิบขวบ ผมยังดูลิเกไม่ซาบซึ้งนัก และความรู้ ป.3 
ยังไม่พอที่จะให้ผมรู้ราชาศัพท์ที่ใช้กับพระเจ้าอยู่หัว
 “จริงๆ” แม่พูดอย่างหนักแน่น
 “แล้วทำาไมฝนจึงตกเมื่อก่อนท่านมาถึง”
 “ฝนจะตกทุกแห่งที่ท่านเสด็จ นอกจากนั้น วันนี้ร้อนและฝุ่น
เยอะ บารมีของท่านคงทำาให้ฝนตกลงมาเพื่อดับฝุ่นและลดความร้อน
ให้เรา”
 “บารมีคืออะไรแม่”
 “เอ แม่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกัน ในหลวงมีบุญมาก ท่านได้
สะสมบุญมาหลายชาติ ท่านจึงเกิดในวัง เมื่อท่านเกิดท่านก็นำาบารมี
มาด้วย”
 “แล้วคนทั่วไปรักในหลวงจริงๆ อย่างที่เราเห็นวันนี้หรือ
เปล่า”
 “อื้อหือ ทุกคนตายแทนท่านได้”
 “แม่ล่ะ ตายแทนในหลวงได้ไหม”
 “โอ๊ย ! เลิกถามเสียทีเถอะ แต่ทุกคนตายแทนในหลวงได้นะ”
 “คงจริงอย่างแม่ว่า” ผมนึกอยู่ในใจมาตลอด “ภาพที่เห็นวัน
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นั้นดูเหมือนว่าทุกคนคงตายแทนในหลวงได้”
 ผมขายหวานเย็นอยู่สองฤดูแล้งก็เลิก เป็นครั้งแรกที่ผมยอม
แพ้คู่ต่อสู้ แต่คู่ต่อสู้ที่ผมยอมแพ้ไม่ใช่เด็กอายุ 11 ขวบอย่างผม หาก
เป็นผู้ใหญ่ที่มีจักรยาน เมื่อเห็นว่าผมกับเพื่อนพอมีรายได้ ผู้ใหญ่บาง
คนก็ออกรับหวานเย็นมาขายบ้าง เนื่องจากเขามีจักรยาน เขาก็ไปถึง
บางแห่งที่ผมหมายตาไว้ก่อนผม ผมต้องเดินออกไปหมู่บ้านที่อยู่ห่าง
ไกลที่ผมไม่คุ้นมากขึ้น ความไม่คุ้นทำาให้ผมต้องเผชิญกับหมาบ่อยๆ 
ครั้งหนึ่งผมต้องสู้กับหมาดุสี่ตัว โชคดีที่ผมรู้วิธีสู้หมาพอควร ไม่งั้น
ก็คงถูกหมากัดแหลก กฎสำาคัญที่สุดในการสู้หมาคืออย่าวิ่งหนีเด็ด
ขาด ต้องหันหลังเข้ากำาแพงหรือต้นไม้แล้วหันหน้าสู้ วันนั้นผมเดิน
อยู่กลางทุ่ง ยังไม่ทันเข้าหมู่บ้านที่ผมตั้งใจจะไปขายหวานเย็น หมาสี่
ตัววิ่งออกมารับหน้า ผมไม่มีกำาแพงหรือต้นไม้ที่จะหันหลังเข้าหา ผม
จึงเอากระติกหวานเย็นวางลงด้านหลังแล้วหันหน้าเข้าหาหมาที่วิ่งมา 
ผมกัดกรามแน่นพร้อมกับกระชับไม้ตะพดไม้ไผ่อันที่ผมถือไปทุกครั้ง
ที่ไปขายหวานเย็นตามหมู่บ้าน คิดอยู่ในใจว่า “เป็นตายอย่างไรกูขอตี
ไอ้ตัวใหญ่ที่วิ่งนำาหน้ามาก่อนตัวอื่น” เมื่อมันวิ่งมาถึง ผมก็หวดที่หน้า
มันเต็มรักด้วยไม้ตะพดคู่มือทันที มันส่งเสียงร้อง “เอ๋งๆ” ดังลั่นแล้ว
หันหลังวิ่งหางจุกตูดกลับไป ส่วนตัวอื่นๆ เมื่อเห็นหัวหน้าทำาเช่นนั้น 
ก็หันหลังโกยแน่บไปอย่างไม่คิดชีวิตทีเดียว ผมไม่ทราบว่าการสู้หมา
แบบผมนี้จะใช้ได้หรือเปล่าที่อเมริกาเพราะหมาบางตัวที่นั่นใหญ่กว่า
หมาที่ผมต้องสู้มาก แต่ผมเชื่อว่าการหันหน้าสู้หมาต้องดีกว่าการหัน
หลังวิ่งหนีแน่นอน

 ปีสุดท้�ยของการเรียนชั้นประถมของผมสิ้นสุดด้วยการ
สอบไล่ที่ตื่นเต้น การสอบไล่ ป.4  ซึ่งเป็นปีจบการศึกษาภาคบังคับ เรา
ต้องใช้ข้อสอบรวมของทางราชการ และต้องสอบรวมกันกับโรงเรียน
วัดปากลาดซึ่งอยู่ห่างออกไปทางเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร ปีนั้นผม
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ต้องไปสอบที่ปากลาดเพราะปีก่อนนักเรียนปากลาดมาสอบที่โรงเรียน
ผม ผมตื่นเต้นและเกร็งไปทั้งตัวเพราะจะต้องนั่งคู่ที่โต๊ะเดียวกันกับ
นักเรียนต่างโรงเรียนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน และนั่งตามเลขที่ประจำาตัว
ตามที่กำาหนดไว้ 
 “ทุกคนเข้านั่งประจำาที่ได้” ครูคุมสอบคนหนึ่งพูดดังๆ เมื่อถึง
เวลาเข้าสอบ
 ผมดูเพื่อนเข้านั่งที่เกือบหมดแล้วก็ยังหาโต๊ะของตัวเองไม่เจอ
จึงพูดกับครูว่า
 “ผมไม่มีโต๊ะครับ”
 “มีซิ”
 “ไหนครับ”
 “นั่นไงล่ะ” ครูพูดพร้อมกับชี้มือไปที่โต๊ะตัวหนึ่งที่มีนักเรียน
หญิงแปลกหน้านั่งอยู่คนหนึ่งแล้ว
 “มีคนนั่งแล้วครับ”
 “เขานั่งอยู่ส่วนของเขา เธอก็นั่งส่วนของเธอ”
 “เขาเป็นผู้หญิงครับ” ผมพูดแล้วมองดูรอบๆ อยากขอความ
สนับสนุนจากเพื่อน ก็เห็นเพื่อนๆ กำาลังยิ้มบ้างหัวเราะบ้าง
 “แล้วมันเป็นอะไร” ครูรุกมากขึ้น
 “เขาเป็นผู้หญิงครับ”
 “เธอไม่ชอบผู้หญิงหรือไง อีกไม่นานขี้คร้านจะวิ่งตามผู้หญิง
เสียอีก เอ้า ! เข้าไปนั่ง เขาไม่กัดหรอกน่า”
 ผมได้ยินเสียงฮาจากเพื่อนๆ ผมหันไปดูนักเรียนหญิงที่จะ
ร่วมนั่งโต๊ะด้วยกัน เธอยิ้มให้ ผมค่อยอุ่นใจขึ้นว่าเธอคงไม่กัดแน่ จึง
ค่อยๆ เข้าไปนั่งที่ริมสุดของม้านั่งยาวที่เธอนั่งอยู่ครึ่งหนึ่งแล้ว เมื่อผม
หันไปดูเพื่อนรอบๆ อีกทีก็อุ่นใจมากขึ้นเพราะมีเพื่อนร่วมชั้นอีกสอง
คนที่ต้องนั่งคู่กับนักเรียนหญิงต่างโรงเรียน
 การศึกษาภาคบังคับของผมสิ้นสุดลงด้วยคะแนนไม่น่าทึ่ง
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อะไรนัก ผมไม่ได้สนใจว่าสอบได้ที่เท่าไร แต่จำาได้ว่าได้คะแนนเพียง
ร้อยละ 76 ตอนนั้นผมไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรกับลำาดับที่หรือคะแนน 
สำาหรับเด็กกลางทุ่งอย่างผม อนาคตที่ผมมองเห็นไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
การทำาข้อสอบของกระทรวงได้กี่ข้อ มันขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผมมีนากี่ไร่
มากกว่า
 



ในระหว่างที่ผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย รัฐบาลเริ่มสร้าง
ถนนดินเล็กๆ จากที่ทำาการอำาเภอบ้านนา ผ่านวัดพิกุลแก้ว ผ่านหลัง
บ้านพ่อแก่ตรงต้นมะม่วงหมาไม่แลซึ่งมีลูกแสนเปรี้ยวที่เคยเล่าให้คุณ
ฟังแล้ว (ตอนนั้นยังไม่โค่นต้นมะม่วง มาโค่นเอาเมื่อหลายปีต่อมา
เมื่อขยายถนน) ผ่านหน้าบ้านอาเกิด ออกไปถึงวัดแหลมไม้ย้อยและ
เลยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในตอนฤดูฝน ถนนจะเป็นโคลนและ
ขาดเป็นช่วงๆ สำาหรับชาวบ้านซึ่งไม่สวมรองเท้าอยู่แล้ว ถนนอย่าง
นั้นไม่เป็นอุปสรรค แต่ตรงกันข้าม ถนนทำาประโยชน์ได้ทันที คือ ชาว
บ้านได้เดินทางตรง ไม่ต้องอ้อมไปตามคันนาเหมือนดังที่เคยทำามาใน
อดีต ทำาให้ลดเวลาการเดินได้มาก เมื่อมีถนนดิน ชาวบ้านที่มีเงินก็ซื้อ
จักรยานทันที แต่ยังไม่มีใครซื้อรถยนต์เพราะถนนยังเล็กมากและเป็น
โคลนเมื่อฝนตก อยู่มาอีกสามปี พ่อก็ซื้อจักรยานบรรทุกคันหนึ่งซึ่งมี
ยี่ห้ออันโก้หรูว่า Speed of Wind หรือแปลง่ายๆ ว่า “เร็วลมกลด” 
เนื่องจากบ้านเราอยู่ห่างจากถนนเกือบหนึ่งกิโลเมตร เราขออนุญาต

เรียนใส่เกือก เลือกคนรัก
9
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เจ้าของที่ดินที่อยู่ระหว่างบ้านเรากับถนนขยายคันนาเล็กน้อยเพื่อเป็น
ทางเชื่อมกับถนน
 หลังจากผมจบ ป.4 แม่พาผมเดินไปที่โรงเรียนบ้านนา “นายก
พิทยากร” ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลประจำาอำาเภอที่ลุงเจริญเป็นครู
ใหญ่ เพื่อสมัครสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 บ้านนามีโรงเรียนมัธยม
อีกสองแห่งซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์ ชาวบ้านนาไม่ค่อยนิยมโรงเรียน
ราษฎร์เท่ากับโรงเรียนรัฐบาลเพราะเก็บค่าเล่าเรียนสูงกว่าโรงเรียน
รัฐบาล ฉะนั้นคนสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนรัฐบาลจึงมีมากเกินจำานวน
ที่โรงเรียนจะรับได้ เราต้องสอบแข่งขันกัน ลุงเจริญไม่รับฝาก ผมและ
หลานลุงเจริญอีกคนหนึ่งคือ ฉวีวรรณ แก้วจินดา ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้น 
ป.4 ของผม ต้องสอบเหมือนคนอื่น เราโชคดีที่สอบได้ เพื่อนร่วมชั้น 
ป.4 อีกคนหนึ่งคือ สำาเภา เปรมปรีดิ์ ก็สอบได้เช่นกัน 
 หลังจากสอบเข้าเรียนได้แล้วผมมีโอกาสไปสอบชิงทุนปีละ 
600 บาท สำาหรับนักเรียนที่เริ่มเข้าชั้นมัธยมปีที่ 1 ผมสอบสู้คนอื่นไม่
ได้ ลูกชาวนาคนหนึ่งชื่อ เงิน ประส�ร ปิ่นเงิน สอบได้หนึ่งทุน ต่อ
มาประสารและผมมีความสนิทสนมกัน เขาเป็นเพื่อนที่ผมรักที่สุดคน
หนึ่ง ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะประสารได้ทุน 600 บาท พอซื้อขนมเลี้ยงเพื่อน
ได้ แต่เพราะประสารเป็นคนดีและมาจากครอบครัวซึ่งมีฐานะคล้ายที่
บ้านผม หรือพูดง่ายๆ ว่า เราพูดกันรู้เรื่อง
 ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเพิ่มเป็น 6 กิโลเมตร ฉวีวรรณ 
ซึ่งเป็นลูกของน้องสาวของลุงเจริญไปอยู่กับลุงเจริญที่บ้านพักใน
โรงเรียน ผมต้องออกเดินไปโรงเรียนแต่เช้า บางทีก็ไปคนเดียว 
บางทีเมื่อพบเพื่อนชั้นสูงกว่าตามถนนก็ไปพร้อมกับเขา บางทีสำาเภา
ก็เดินไปด้วย แต่อยู่มาไม่นาน พ่อของสำาเภา ซึ่งมีฐานะดี ก็ซื้อ
จักรยานให้เธอคันหนึ่ง ไม่ใช่จักรยานธรรมดาเสียด้วย หากว่าเป็น
จักรยานยี่ห้อฮัมเบอร์สปอร์ตซึ่งราคาแพงที่สุดในขณะนั้น ทุกครั้งที่
เธอขี่จักรยานคันสวยหรูนั้นแซงไป ผมจะมองอย่างอิจฉา แล้วก็ตั้ง
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หน้าย่ำาเท้าต่อไปจนถึงโรงเรียน
 โรงเรียนมีหกชั้น คือ ม.1 ถึง ม.6 ซึ่งเท่ากับ ป.5 ถึง ม.4 ใน
สมัยนี้ เราต้องสวมเครื่องแบบอีก ไม่เหมือนโรงเรียนที่อเมริกาซึ่ง
มีน้อยแห่งที่ให้นักเรียนสวมเครื่องแบบ ตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าการ
สวมเครื่องแบบและการแต่งตัวอย่างเสรีนั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไร เขา
ให้ทำาอย่างไรก็ทำาอย่างนั้น นักเรียนชายต้องนุ่งกางเกงขาสั้นสีกากี 
เสื้อแขนสั้นสีขาว เข็มขัด ถุงเท้า และรองเท้าสีน้ำาตาล เราต้องตัดผม
สั้นประมาณสองเซ็นติเมตร นักเรียนหญิงสวมกระโปรงแค่เข่าสีน้ำาเงิน
มีจีบหน้าและหลัง เสื้อขาว ผูกโบสีน้ำาเงิน ถุงเท้าขาว และรองเท้าสีดำา 
จะไว้ผมยาวแค่บ่าหรือยาวกว่านั้นก็ได้ บางคนไว้ยาวมากและถักเป็น
หางเปียซึ่งเป็นที่นิยมกันอยู่ระยะหนึ่ง ตามภาพยนตร์เรื่อง “เปี้ยดื้อ” 
ที่ รัตนาภรณ์ อินทรกำาแหง แสดง และเพลง “เปียดื้อ” ที่นริศ อารีย์ 
ขับร้อง ทุกสัปดาห์นักเรียนชายจะแต่งเครื่องแบบลูกเสือครั้งหนึ่ง และ
นักเรียนหญิงจะสวมเครื่องแบบอนุกาชาดในวันเดียวกัน โรงเรียน
รัฐบาลของเราบังคับให้ทุกคนเป็นลูกเสือ ไม่เหมือนที่อเมริกาซึ่ง
ลูกเสือเป็นองค์กรอิสระ ไม่เกี่ยวกับโรงเรียน ในสมัยผมเป็นนักเรียน 
การเรียนลูกเสือไม่ทำากันจริงจังอะไร เมื่อรัฐบาลให้เป็นลูกเสือเราก็
เป็นลูกเสือ ผมว่าน้อยคนนักที่จะเข้าใจความหมายอันลึกซึ้งของคำา
ว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” ไม่เหมือนที่อเมริกาเมื่อสมัครเข้าเป็น
สมาชิกในหมู่ลูกเสือแล้วต้องเรียนกันจริงๆ
 ขอย้อนกลับไปก่อนโรงเรียนเปิดนิดหนึ่ง วันหนึ่งแม่พาผม
ไปตลาดเพื่อหาซื้อเครื่องแบบและรองเท้าซึ่งแม่เรียกว่าเกือก เราซื้อ
เครื่องแบบได้ทันที แต่เรามีปัญหาเรื่องรองเท้า เรามีสิทธิ์เลือกรองเท้า
หนังหรือรองเท้าผ้าใบก็ได้ เมื่อเห็นราคาทั้งสองแล้ว แม่ก็บอกว่าเอา
รองเท้าผ้าใบเพราะราคาถูกกว่ารองเท้าหนังกว่าครึ่ง หลังจากตัดสิน
ใจแล้ว เราก็พบปัญหาอีกเพราะร้านแล้วร้านเล่าที่เราเข้าไปดู ไม่มีร้าน
ไหนมีรองเท้าขนาดที่ผมใส่ได้ เราหากันจนอ่อนใจจึงพบว่าร้านหนึ่งมี
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รองเท้าผ้าใบขนาดใหญ่ที่สุด คือ เบอร์ 44 เขาบอกเราว่าร้านอื่นไม่มี
ขนาดนี้เพราะมันขายไม่ดี คนที่มีเท้าขนาดเบอร์ 44 มีน้อย เมื่อเรา
กลับมาถึงบ้านแม่ก็เล่าเรื่องการหาซื้อรองเท้าให้ทุกคนที่บ้านฟัง
 “แกควรจะอยู่ทำานา” พี่เหว่าพูดอย่างยิ้มแย้ม “เพราะตีนแก
คือตีนควาย”
 “อ้าฮ้า !” ผมตอบ “คนตีนใหญ่ล้มยากเน้อ” ผมพูดไปอย่าง
นั้นเอง ไม่แน่ใจหรอกว่าที่พูดนั้นจะเป็นจริงหรือเปล่า แต่เราก็หัวเราะ
กันอย่างพี่อย่างน้อง และจากวันนั้นมาพี่เหว่าก็มักหยอกผมเรื่อง
หารองเท้าใส่ไม่ได้เพราะไปเอาตีนควายมาใส่เสมอ ผมไม่โกรธพี่
ที่ล้อเล่น ต่อมาอีกนานผมจึงรู้ว่าคนที่มีเท้าใหญ่อย่างผมส่อว่าเป็น
คนชั้นกรรมกรหรือไพร่ ผู้ดีหรือขุนนางต้องมีเท้าเล็ก ความเชื่อนี้คง
ได้อิทธิพลมาจากเมืองจีนโบราณซึ่งห่อเท้าเด็กผู้หญิงเพื่อป้องกันไม่
ให้เท้าโตตามปกติ เชื่อกันว่าหญิงในวังต้องมีเท้าเล็กๆ แต่ก็ทำาให้
เดินไม่สู้ถนัดนัก ซึ่งคงเป็นที่มาของคำาพูดแดกดันที่ว่า “ผู้ดีตีนแดง 
ตะแคงตีนเดิน”
 เมื่อผมเข้า ม.1 วิจารณ์ ลูกชายของป้าจีน จบ ม.6 ไปแล้ว ป้า
จีนเก็บเสื้อผ้าเก่าๆ ของวิจารณ์ไว้และให้แม่เอามาให้ผม กางเกงของ
วิจารณ์หลวมมาก แต่ผมก็ต้องใส่ไปโรงเรียนเพราะแม่บอกให้ใส่ ผม
กลายเป็นตัวตลกให้เพื่อนหัวเราะเล่นทุกครั้งเมื่อสวมกางเกงที่หลวม
โครกนั้น 
 ในชั้นมัธยม ทุกคนสวมเสื้อผ้าที่รีดเรียบร้อย เพราะฉะนั้นผม
ต้องหัดใช้เตารีดที่พี่แสวงซื้อมาไว้ใช้เมื่อครั้งเริ่มมีกางเกงขาลีบที่เคย
เล่าให้คุณฟังแล้ว เตารีดที่ต้องเอาถ่านใส่ข้างในคุมความร้อนได้ยาก 
กว่าผมจะรีดเป็นก็เล่นเอาเสื้อเกรียมไปหลายจุด นอกจากนั้น เตารีด
ยังเป็นสนิมง่าย ถ้าลืมหงายดูท้องมันก่อนใช้ทีไรก็มักได้สนิมติดเสื้อ
ทันที เพื่อนนักเรียนส่วนมากสวมเสื้อผ้าที่ลงแป้งแข็งและรีดเสียขึ้น
กลีบโง้ง ผมลองหัดทำาโดยเอาแป้งมันมาละลายน้ำาและใส่น้ำาร้อนกวน
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จนได้น้ำาเหนียวใสแล้วเอาเสื้อผ้าที่เพิ่งซักเสร็จจุ่มก่อนตากแดด ผม
ทำาอยู่ไม่กี่ครั้งก็เลิกเพราะไม่เคยทำาให้มันออกมาได้สวยเหมือนที่
เพื่อนนักเรียนส่วนมากทำากัน ผมบอกเพื่อนๆ ว่า “การใส่เสื้อผ้าที่
กลีบโง้งนั้นไม่ทำาให้เรียนเก่งขึ้นหรอก” เพื่อนๆ คงรู้ว่าผมขี้เกียจ ไม่มี
ความอดทนพอที่จะลงแป้งเสื้อผ้าเหมือนคนอื่นและพูดอย่างนั้นขึ้นมา
เพื่อปลอบใจตัวเอง 
 การสวมรองเท้าไปโรงเรียนมีอุปสรรคมาก เมื่อโรงเรียนเปิด
ในเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนได้เริ่มแล้ว เราสวมรองเท้าเดินไปตามถนน
ที่มีโคลนไม่ได้ ผมเรียนทางออกจากรุ่นพี่คือ เอาสายรองเท้าผูกกัน 
แล้วเอารองเท้าห้อยคอเดินไปจนถึงโรงเรียนจึงสวมรองเท้า  เนื่องจาก
เท้าเรามักไม่ค่อยแห้ง เราทำาอย่างนั้นอยู่ไม่นานรองเท้าผ้าใบก็ส่งกลิ่น
เหม็น 
 ผมมีเรื่องบอกคุณก่อนที่รองเท้าจะมีกลิ่น ผมไม่เคยเล่าเรื่อง
นี้ให้ใครทราบมาก่อนเพราะมันเป็นการปล่อยไก่ตัวใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง
ในชีวิต แต่จะเล่าให้คุณฟังเป็นคนแรกเพราะ............ เอาละ ! เล่าเลย
ดีกว่า
 ที่โรงเรียนของเรา นักเรียนต้องเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้า
ก่อนเข้าเรียน ตอนนั้นทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อย วันโรงเรียนเปิดคือ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2499 ผมก็สวมเครื่องแบบใหม่เอี่ยมชนิดที่เรียก
ว่ายังมีกลิ่นน้ำามันจักรติดอยู่ ผมเอารองเท้าแขวนคอไปจนถึงโรงเรียน
แล้วจึงสวม เมื่อถึงเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ ผมก็เดินอกผึ่งมาเข้า
แถวร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นซึ่งอยู่แถวหน้าสุด ชั้นที่สูงกว่าก็ยืนเรียงกัน
อยู่ข้างหลังจนถึงชั้น ม.6 หญิงและชายแยกกัน ขณะที่เรารอหัวหน้า
นักเรียนบอกให้เราร้องเพลงชาติ ก็มีเสียงหัวเราะคิกคักจากแถว
นักเรียนชั้น ม.2 ที่อยู่ข้างหลังผม ผมหันไปดูก็เห็นนักเรียนชายสอง
คนกำาลังหัวเราะกันอย่างขบขันและชี้ไปที่รองเท้าของผม ผมก้มดูที่
รองเท้าก็ไม่เห็นว่ามีอะไรน่าขำา รองเท้าของผมใหญ่จริงแต่ไม่เห็นเป็น



จดหมายจากบ้านนา : ดร.ไสว บุญมา  

238

เรื่องน่าชวนหัวอะไร ใหม่เอี่ยม เพิ่งสวมเป็นครั้งแรก ไม่มีโคลนหรือ
ขี้หมาติด ผมหันไปดูรอบๆ เห็นนักเรียนคนอื่นยิ้ม แต่เจ้ารุ่นพี่สองคน
ยังหัวเราะต่อไป
 “นายเคยใส่เกือกมาก่อนหรือเปล่า” เพื่อนร่วมชั้นที่ยืนติดอยู่
กับผมถามเบาๆ
 “เคยซิ” ผมพูดอย่างมั่นใจทั้งๆ ที่รู้ว่ามันไม่เป็นความจริง
 “นายโกหก”
 “ผมไม่ได้กอหก”
 “ถ้านายไม่โกหก ทำาไมนายใส่รองเท้าผิดข้างล่ะ” เขาพูดดังข้ึน
 มีเสียงหัวเราะดังขึ้นรอบด้าน ผมมีความรู้สึกว่าอยากดำาดินได้
อย่างขอมที่เคยได้ยินจากนิทาน ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่ารองเท้าสองข้าง
ไม่เหมือนกัน เมื่อผมไปที่ร้านขายรองเท้าก็ไม่เห็นเจ้าของร้านบอกว่า
ต้องใส่ให้ถูกข้าง ดีที่ผมมีผิวดำา ไม่มีคนเห็นหน้าของผมที่เปลี่ยนสีอัน
เนื่องมาจากการปล่อยไก่ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนั้น เรียกกันว่าปล่อยไอ้โต้งที
เดียวละ
 เจ้าเด็ก ม.2 สองคนที่หัวเราะเยาะผมหารู้ตัวไม่ว่าเขาเป็นเป้า
ที่ผมหมายตาไว้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
 โรงเรียนประกอบด้วยอาคารไม้สองชั้นหลังเดียวซึ่งใหญ่พอ
สำาหรับนักเรียนหกชั้น ชั้นละประมาณ 45 คน ม.1-3 แยกห้องกันอยู่
ชั้นล่างซึ่งตอนกลางเป็นห้องโถงใหญ่สำาหรับใช้เป็นห้องประชุม ม.4-6 
อยู่ชั้นสองซึ่งมีห้องสมุดอยู่ด้วย บ้านพักครูใหญ่หลังเล็กๆ อยู่ด้าน
หนึ่ง ห้องส้วมอยู่ชิดรั้วด้านหลัง ด้านหน้าเป็นสนามใหญ่ซึ่งใช้เป็น
สนามกีฬา ยกเว้นในฤดูฝนเมื่อสนามแฉะและหญ้าขึ้นยาว การตัด
หญ้าก็ให้ควายจากโรงฆ่าสัตว์ที่อยู่คนละฟากถนนมากิน
 ในชั้น ม.1 ของผมมีนักเรียนบางคนตัวเล็กมากเพราะอายุ 
อ่อนกว่าคนอื่นถึงสองปี เด็กตัวเล็กๆ นี้ส่วนมากเป็นลูกของเจ้าของ
ร้านค้าในตลาดที่นิยมส่งลูกเข้าเรียนก่อนอายุครบกำาหนด แต่เด็กเล็ก
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ไม่สร้างปัญหาในห้องเรียน ไม่เหมือนกับเด็กบางคนที่โตกว่าเพื่อน
เพราะเป็นเด็กตกซ้ำาชั้น ในจำานวนเด็กโตนี้มีอยู่คนหนึ่งซึ่งมักทำาตัว
เด่นอยู่เสมอ
 เมื่อผมเข้าเรียนได้ไม่นานก็เกิดปัญหาครูขาด แม้ครูใหญ่ คือ 
ลุงเจริญ จะลงมาสอนเองแต่ก็ยังมีครูประจำาชั้นไม่พอ ลุงเจริญเอาชั้น 
ม.1 กับชั้น ม.3 มานั่งในห้องประชุมใหญ่ โดยให้อยู่คนละด้านแล้ว
หันหน้าเข้าหากัน ลุงเจริญเอาโต๊ะของตัวเองตั้งกลางแล้วหันไปสอนที
ละชั้น ให้งานชั้นหนึ่งทำาในขณะที่สอนอีกชั้นหนึ่ง เมื่อลุงเจริญหันไป
สอน ม.3 นายเด็กหัวโจกที่ตกซ้ำาชั้นและอยู่ ม.1 กับผมมักทำาอะไรๆ 
ที่ดึงความสนใจให้ตัวเองเสมอ การกระทำาอย่างหนึ่งที่สร้างความตื่น
เต้นให้เพื่อนร่วมชั้นคือ การทำาดินสอตกลงพื้น เมื่อลุงเจริญหันไปสอน
ด้านชั้น ม.3 นายหัวโจกคนนั้นก็ทำาดินสอตกพื้นและลงคลานใต้โต๊ะไป
เก็บดินสอ ขณะที่คลานหาดินสอ ตาเขาไม่ได้อยู่ที่พื้น แต่ไปควานหา
ข้อมูลในชั้น ม.3 ข้อมูลที่เขาต้องการคือสีของกางเกงในของนักเรียน
หญิงที่นั่น เมื่อครูออกจากห้องไป เขาก็ประกาศสีกางเกงในประจำาวัน
ให้เป็นที่ครื้นเครงของพวกเพื่อน ม.1 ถ้าวันไหนเขาอยากเพิ่มควา
มสนใจจากเพื่อนก็จะบอกว่าคนนั้นคนนี้ไม่ได้สวมกางเกงใน จริงหรือ
โกหกไม่มีใครรู้ได้ กว่าฝ่ายตรงข้ามจะรู้และด่าเขาเสียๆ หายๆ พวก
เราก็ได้หัวเราะกันนานทีเดียว
 เนื่องจากโรงเรียนอยู่ห่างบ้านถึง 6 กิโลเมตร ผมต้องออกเดิน
จากบ้านแต่เช้า และกว่าจะกลับถึงบ้านและได้กินข้าวก็เย็น วันหนึ่ง
ก่อนออกเดินไปโรงเรียนผมถามแม่ว่า
 “แม่ มีตังค์ไหม”
 “เอาตังค์ไปทำาอะไร” แม่ถามแทนคำาตอบ
 “เอาไปซื้อข้าวกลางวัน”
 “ไม่มีหรอก ห่อข้าวไปไม่ได้หรือลูก”
 “มีแต่ข้าว ไม่มีอะไรเป็นกับข้าวนี่แม่”
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 “ไม่ห่อไป ก็ต้องกลับมากินตอนโรงเรียนเลิกแล้ว”
 “กว่าโรงเรียนจะเลิกและเดินมาถึงบ้านก็หิวจนแสบท้อง”
 “แม่ก็ไม่รู้จะทำายังไงลูกเอ้ย ถ้าไม่ไหวจริงๆ ก็เลิกไปโรงเรียน 
ออกทำานา”
 ผมคิดอยู่หลายวัน เมื่อหิวมากๆ ก็คิดจะออกจากโรงเรียน 
แต่เมื่อนึกถึงการลุกขึ้นตอนเช้าก่อนแจ้งเพื่อเอาควายออกล้างโคลน
ก่อนไปไถนาก็เปลี่ยนใจ ในที่สุดก็คิดว่าความหิวดีกว่าการลุกขึ้นแต่
เช้าไปเอาควายออกจากคอกในขณะที่ฝนตก ผมตัดสินใจไม่ออกจาก
โรงเรียน
 เมื่อไม่มีข้าวกลางวันไปกินและไม่มีเงินซื้อ ผมกับเพื่อนบาง
คนเช่นประสารก็มีเวลาว่าง บางทีก็เล่นเตยกันบ้าง บางทีก็เล่นตา
เขย่งบ้าง บางทีก็จับกลุ่มคุยกันตามใต้ร่มไม้ ทำาอย่างนั้นอยู่ไม่นาน
ผมก็พบทางออกที่พอใจที่สุดคือการไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุด แต่จะ
ว่าผมชอบไปห้องสมุดเพราะความจำาเป็นก็ไม่ถูกนัก เพราะผมชอบ
อ่านอะไรต่อมิอะไรมาก่อนนั้นแล้ว ตามธรรมดาเมื่อแม่ซื้อของจาก
ตลาด เจ้าของร้านจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อของให้ ผมพยายาม
คลี่กระดาษนั้นออกดูรูปบ้าง อ่านข้อความบ้าง ก่อนที่กระดาษนั้นจะ
กลายเป็นกระดาษมวนยาของพ่อบ้าง กระดาษชำาระบ้าง ผมทำาอย่าง
นั้นเป็นประจำายกเว้นกระดาษที่ห่อพริกซึ่งอ่านก็ไม่ได้ ใช้มวนยาก็ไม่
ดี ถ้าใครเผลอเอาไปใช้เป็นกระดาษชำาระยิ่งพบผลข้างเคียงอันแสบ
ร้อนมากขึ้น 
 ในห้องสมุดมีหนังสือไม่มาก มีหนังสือพิมพ์ หนังสือราย
สัปดาห์และรายเดือนอยู่สองสามฉบับ ผมอ่านข่าวก่อนถึงแม้ว่าจะ
ไม่ค่อยเข้าใจโลกภายนอกนัก จากน้ันก็อ่านเร่ืองท่ีลงเป็นตอนๆ ท่ี
ผมติดตามเป็นประจำาตอนน้ันก็เป็นเร่ืองล่องไพร ของน้อย อินทนนท์ 
และเรื่องธรรมชาตินานาสัตว์ที่ หมอบุญส่ง เลขะกุล เขียนเกี่ยวกับ
สัตว์ป่า ในจำาพวกหนังสือรายเดือนและรายสัปดาห์ ผมชอบภาค
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ภาษาไทยของสัปดาห์อากาศ (Aviation Week) มากที่สุด ผมชอบ
ดูรูปเครื่องบิน โดยเฉพาะพวกขับไล่ไอพ่นที่ดูน่าสนใจมากกว่าเจ้า
เครื่องบินปีกสองชั้นที่ผมเห็นที่งานวัดโบสถ์เมื่อหลายปีก่อน ผมชอบ
จำารูปที่เห็นในหนังสือไว้ แล้วพยายามทายว่าเครื่องบินที่เห็นบินอยู่
เหนือหัวนั้นเป็นเครื่องบินอะไร ผมยังจำาได้หลายอย่างเช่น DC-6 ที่
บินช้าๆ มาจากทางทิศตะวันออกทุกวัน หรือ F-86 Sabers ของกอง
ทัพอากาศซึ่งเริ่มเข้ามาแทน F8F Bearcats บางทีเมื่อผมเห็น F-86 
บินผ่านไปด้วยความเร็ว ทิ้งเสียงและควันเป็นทางขาวไว้ข้างหลัง ผม
ก็จินตนาการว่า ถ้าได้ขับเครื่องบินอย่างนั้นคงเป็นอิสระเหมือนนก 
และคงมีความสุขที่สุด เมื่อผมอ่านได้เร็วขึ้น ผมก็ค่อยๆ เพิ่มเป็น
หนังสืออื่นในห้องสมุด
 ถึงแม้เราจะมีตำาราเรียนมากขึ้น การเรียนการสอนในชั้น
มัธยมก็ยังเป็นการเขียนบนกระดานดำาและบอกให้จดตามครูเสียเป็น
ส่วนมาก เราเริ่มใช้ปากกาแทนดินสอที่ใช้ในโรงเรียนประถม ปากกา
ชนิดที่สร้างปัญหาให้ผมมากที่สุดคือปากกาคอแร้งที่ต้องจุ่มหมึก
บ่อยๆ ใช้เขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ผมทำาหมึกหยดและหกอยู่
เรื่อยเพราะไม่มีนิสัยพิถีพิถันเหมือนพ่อและเพื่อนนักเรียนบางคน 
เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับที่เราต้องเรียนเป็นครั้งแรก เรา
ไม่มีทางเลือก ผมมีปัญหาที่สุดเมื่อครูให้พูดคำาที่มีตัว H ตัว TH และ
ตัว R ถ้ายิ่งเป็นตัว R กับตัว L ควบกันแล้ว ผมต้องตกทุกครั้ง ถึง
แม้ปัจจุบันนี้ ได้เรียนและใช้ภาษาอังกฤษมา 40 กว่าปี แต่ถ้าครูให้
ผมสอบ R กับ L ควบกัน ผมก็คงตกอีกเหมือนเดิม คุณต้องเข้าใจแน่
เพราะคุณได้ยินผมพูดคำาว่า World Bank และ girls เป็นประจำา
 การเดินไปโรงเรียนตามถนนดินสร้างความลำาบากไม่น้อย
ในฤดูฝน เพื่อแก้ปัญหานี้ เด็กผู้ชายบางคนก็ไปอยู่กับพระเป็นลูก
ศิษย์วัด ณ วัดใดวันหนึ่งที่อยู่ใกล้โรงเรียน ถ้าผมจะทำาอย่างนั้นก็
คงได้ เพราะถ้าไปอยู่กับพระที่วัดพิกุลแก้ว ผมก็ย่นระยะทางได้ครึ่ง
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หนึ่งทันที แต่พ่อไม่เคยคิดที่จะให้ผมไปอยู่วัด พ่อมีความคิดว่าถึงจะ
ยากจนอย่างไร เราต้องไม่ให้คนอื่นนินทาได้ว่าเราไปอาศัยข้าวพระ
กิน ผมดีใจที่พ่อคิดอย่างนั้นเพราะผมไม่ชอบระเบียบวินัยของวัดหลัง
จากที่ได้คุ้นเคยกับบ้านที่มีอิสระ จะทำาอะไรก็ได้ การลุกแต่เช้าเพื่อ
กวาดถูกุฏิ ตามพระที่ไปบิณฑบาต รอให้พระฉันเสร็จแล้วล้างไม่เป็น
สิ่งพึงปรารถนาของผมเลย อีกประการหนึ่ง ผมยังจำาได้ดีเรื่องพระมา
สอนในชั้นประถมและท่านไม่มีอารมณ์ขันให้เราคลายเครียดสักนิด
เดียว ตอนนั้นผมเข้าใจว่าพระทุกรูปคงเป็นอย่างนั้นซึ่งเป็นความคิดที่
ผิด การที่ไม่เคยเป็นเด็กวัดทำาให้ผมขาดโอกาสเรียนรู้เรื่องการทำาตัว
ให้อ่อนน้อม มีมารยาทเรียบร้อย ผมเลยเป็นคนกระโดกกระเดกมา
จนถึงทุกวันนี้
 ป้าจีนซึ่งมีบ้านอยู่ห่างจากวัดพิกุลแก้วเพียงไม่กี่ร้อยเมตรให้
ผมไปอยู่ด้วยตามที่ผมเล่าไว้บ้างแล้วตอนเล่าเรื่องไม้ไผ่ ตอนนั้นผม
อยู่ ม.2 วิจารณ์ยังเรียนหนังสืออยู่ในกรุงเทพฯ และลูกสาวของป้าจีน 
คือ ทุเรียน เป็นง่อยเดินไม่ได้ ผมช่วยป้าจีนทำางานบ้านและบางทีก็ไป
ช่วยลุงแฉ่งที่ร้านขายของที่ตั้งอยู่ที่วัดพิกุลแก้ว 
 เนื่องจากลุงแฉ่งขายของดี อีกไม่นานก็มีคู่แข่งซึ่งมาตั้งร้าน
อยู่ฟากตรงข้ามกับคลองบ้านนา แต่เพราะอะไรผมไม่ทราบ ร้านนั้น
ขายของแข่งกับลุงแฉ่งไม่ได้ ในร้านมีของอยู่ไม่กี่อย่าง แต่มักใช้เป็นที่
เล่น “น้ำาเต้าล่อๆ ปูปลาสองต่อ” กันเป็นประจำา ที่หน้าร้านมีโต๊ะให้คน
นั่งคุยกันบ้าง เล่นหมากรุกกันบ้าง ฯลฯ และจะมีคนนั่งที่นั่นไม่ขาด ใน
บรรดานักสนทนานั้นมีขาประจำาคนหนึ่งชื่อเล็ก เมื่อผมว่างจากงานที่
ร้านลุงแฉ่ง ผมชอบเดินไปที่ร้านนั้นเพื่อฟังเล็กคุย เล็กเคยเป็นทหาร 
มีหน้าที่ขับรถ ไปเที่ยวมาทั่วประเทศ และมีเรื่องเล่ามากมาย เรื่องที่
ผมจำาได้ดีที่สุดคือเรื่องการเอารถทหารไปขนฝิ่นจากภาคเหนือ ตอน
นั้นผมเคยได้ยินเรื่องฝิ่นจากแม่บ้างแล้ว แม่บอกว่ามีโรงฝิ่นในเมืองที่
คน “ขี้ยา” เข้าไปสูบได้ แม่บอกด้วยว่าคนขี้ยานั้นผอม ตัวเหลือง และ
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ซึม แต่ผมไม่รู้หรอกแม่หมายความว่าอะไร และโรงยาฝิ่นอยู่ที่ไหน 
หรือการค้าฝิ่นเป็นของใคร นอกจากนั้นผมยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับทหาร 
นอกจากรู้ว่านายกรัฐมนตรีเป็นนายพล และนายพลมีตำาแหน่งใหญ่ๆ 
ทางการเมืองมากมาย เช่น เป็นรัฐมนตรี ผมมารู้จากการอ่านหนังสือ
ประวัติศาสตร์ตอนหลังว่า เล็กไม่โกหกเพราะหนังสือบอกว่านายพล
ทหารและนายพลตำารวจในสมัยนั้นค้าฝิ่นกันอย่างโจ๋งครึ่มทีเดียว
 การอยู่กับป้าจีนนอกจากจะทำาให้ผมแลเห็นความงามของ
สาวรุ่นเป็นครั้งแรกแล้ว ยังทำาให้ผมมีโอกาสดูประเพณีการแห่กฐิน
ทางเรือที่วัดพิกุลแก้ว การแห่กฐินทางเรือไม่ค่อยมีบ่อยนักเมื่อมีถนน
หนทางสะดวกขึ้น เมื่อพ่อแก่ทอดกฐิน การแห่ทำากันอย่างง่ายๆ โดย
ผู้ร่วมงานเดินตามกันไปเป็นกลุ่มจนถึงวัด การแห่ทางเรือทำากันอย่าง
วิจิตรพิสดารมากกว่า มีเรือเข้าร่วมเป็นจำานวนมาก นอกจากเรือมาด
ลำาใหญ่ที่ตั้งองค์กฐินแล้ว ยังมีเรืออื่นเป็นลูกขบวนและเรือแข่งอีก เรือ
ทุกลำาแต่งด้วยกระดาษและผ้าหลากสี หนุ่มสาวที่พายเรือก็แต่งกาย
เป็นชุดๆ ด้วยผ้าสีสดงามตาเช่นกัน การพายเรือก็พายกันเป็นจังหวะ
ให้เข้ากับเสียงเพลงที่ร้อง บางลำาก็มีเครื่องดนตรีเล่นประกอบไปด้วย 
ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส หลังจากนำาองค์กฐินไปทอดแล้ว หนุ่มสาวก็กลับ
ลงเรือและพายไป ณ จุดที่แม่น้ำากว้างและตรงที่สุดซึ่งอยู่ไม่ห่างจาก
บ้านป้าจีนนัก ขณะที่ทอดเรืออยู่กลางน้ำาก็ร้องเพลงและเล่นดนตรีกัน
เป็นที่สนุกสนาน เมื่อพร้อมแล้วก็มีการเปรียบเรือว่าเรือจากหมู่บ้านใด
จะแข่งกับใคร เมื่อตกลงกันได้ การแข่งเรือก็เริ่มขึ้นท่ามกลางเสียงโห่
ร้องของคนในเรือลำาอื่นและที่อยู่บนฝั่ง วันนั้นแม่มาดูการแข่งเรือด้วย 
เมื่อจบการแข่งเรือ ตอนเดินกลับบ้านแม่พูดว่า “เมื่อแม่เป็นเด็ก การ
แห่กฐินทางเรือและการแข่งเรือมีกันทุกปี เสียดายที่ไม่ค่อยมีใครทำา
อย่างนี้กันอีกแล้ว ครั้งนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้” ผมดูว่าแม่พูดด้วย
เสียงเศร้าๆ ชอบกล
 บ้านป้าจีนสะดวกสบายกว่าบ้านที่กลางทุ่งนาของผมมาก 



จดหมายจากบ้านนา : ดร.ไสว บุญมา  

244

อาหารการกินก็สม่ำาเสมอ ไม่ขึ้นๆ ลงๆ เหมือนที่บ้านผม แต่ผมอยู่
กับป้าจีนเพียงภาคเรียนเดียวเพราะผมไม่ชอบความพ่ายแพ ้ ผมแพ้
เด็กที่โตกว่าเมื่อมีเรื่องทะเลาะและต่อยกัน ผมแพ้ความปวดหลังซึ่ง
เกิดจากความซนที่โดดข้ามเชือกไม่พ้นแล้วล้มกลิ้งลงในคลอง แถมยัง
ถูกแม่แก่ซ้ำาเติมเสียอีก และผมแพ้ต่อวินัยที่ต้องกลับบ้านมาช่วยป้า
และลุงแฉ่งทำางาน ไม่มีโอกาสได้ทำากิจกรรมในโรงเรียนหลังจากเลิก
เรียนแล้ว ไม่เหมือนกับที่บ้านผมเอง จะกลับถึงบ้านเย็นเท่าไรก็ได้ 
พ่อกับแม่ให้อิสระทุกอย่างถ้าหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียน
 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 มีกำาหนดเลือกตั้งผู้แทน
ราษฎรทั่วประเทศ นครนายกซึ่งเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดจังหวัดหนึ่ง
มีชื่อเสียงขึ้นในตอนนั้นเพราะท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม 
ภรรยาจอมพล ป. พิบูลสงคราม ลงสมัครรับเลือกตั้งที่จังหวัด
นครนายก แข่งกับผู้สมัครอีกหลายคน การเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้เข้าสมัคร
บางคนแจกของ ไม่เหมือนครั้งก่อนๆ ซึ่งอย่างมากก็มีหนังมาฉายให้
ดู ของแจกก็มีหลายอย่าง เช่น จักรยาน ผ้าเช็ดหน้า และปลาทู ผม
มีเพื่อนร่วมชั้นเป็นหลานนายอำาเภอจึงได้ขี่จักรยานที่ท่านได้รับแจก
ด้วย คุณได้อ่านเรื่องการซื้อเสียงกันอย่างโจ๋งครึ่มในการเลือกตั้งใน
สมัยปัจจุบันแล้ว ผมจำาไม่ได้ว่ามีการพูดถึงการซื้อเสียงในสมัยนั้นกัน
หรือไม่ เคยได้ยินแต่มีการเล่นไพ่ไฟกัน การให้ของและปลาทูเป็นสิ่ง
แรกซึ่งเป็นการซื้อเสียงทางอ้อมที่ผมรู้
 ท่านผู้หญิงละเอียดชนะการเลือกตั้งครั้งนั้น และจอมพล ป. 
ได้เป็นนายกรัฐมนตรี แต่เป็นอยู่ไม่นานเพราะหลังจากชาวกรุงเทพฯ 
รวมตัวกันออกต่อต้านการเลือกตั้งที่สกปรก ทหารก็ปฏิวัติและขับ
จอมพล ป. ออกนอกประเทศในเดือนกันยายน 2500
 ในปีเดียวกันนี้ มีงานสมโภชใหญ่ทั่วประเทศที่ชาวบ้านเรียก
ว่าฉลองปีกึ่งพุทธกาล ทั้งนี้เพราะตำานานชาวบ้านเล่าสืบกันมาว่า
พระพุทธศาสนาจะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 5000 อันเป็นปีที่ไฟบรรลัยกัลป์
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ล้างโลก ตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไร นึกไม่ออกว่าไฟอะไรจะใหญ่โตถึง
ล้างโลกได้ ผมเพิ่งมาคิดได้เอาตอนหลังว่ามนุษย์เราทำาไฟบรรลัยกัลป์
ได้ตั้งนานแล้ว และได้ใช้ไฟนี้สองครั้งในปีที่ผมเกิด คือ ใช้เผาเมืองฮิโร
ชิมากับเมืองนางาซากิของญี่ปุ่น ถ้ามนุษย์เราไม่ระวัง ไฟนี้จะเกิดก่อน
ปี พ.ศ. 5000 เสียด้วยซ้ำาเพราะสงครามโลกครั้งต่อไปจะเป็นสงคราม
นิวเคลียร์ (เมื่อผมพูดเช่นนี้คุณคงว่าผมนี่คิดเฟือนๆ ไปอีกแล้ว) 
โรงเรียนผมก็มีงานเหมือนกัน มีการแสดงบนเวทีด้วย ผมมีส่วนร่วม
ในการแสดงชุดหนึ่งซึ่งผมมีหน้าที่เป็นคนตีกลองเล็กๆ ผมตื่นเต้นมาก 
ไม่ใช่เพราะมีโอกาสขึ้นเวที แต่เพราะเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสสวม
กางเกงขายาวซึ่งเป็นกางเกงตัวเดียวกันกับที่พี่แสวงใส่แล้วนั่งไม่ลง
นั่นเอง พี่แสวงสวมกางเกงตัวนั้นได้ไม่กี่ครั้งก็เลิกเพราะมันคับจนใส่
ไม่ได้ แม่เก็บมันไว้ แต่มันก็ยังใหญ่และยาวเกินไปสำาหรับผม เมื่อผม
ขึ้นเวทีผมมีความรู้สึกว่าคนดูมองผมทุกคนเลย ตอนนั้นผมคิดว่าเขา
คงทึ่งในความหล่อเหลาของผม  แต่มาคิดได้ตอนหลังว่าเขาคงสงสาร
เจ้าเด็กผิวหมึกที่เอากางเกงพี่ที่หลวมโครกมาใส่มากกว่า
 ก่อนผมจบ ม.2 โรงเรียนเริ่มก่อสร้างอาคารหลังใหม่ พ่อได้
งานช่างไม้จากผู้รับเหมา ผมซ้อนจักรยานไปกับพ่อจึงลดเวลาการ
ไปโรงเรียนได้มากทีเดียว แต่พ่อยังไม่ให้ผมขี่จักรยานไปคนเดียว
เพราะกลัวถูกรถบนถนนใหญ่ชน
 ในระหว่างนั้น ผมยังช่วยงานบ้านดังที่เคยทำามา แต่วันไหน
ผมมีการบ้านมาก แม่ก็บอกว่าไม่ต้องช่วยทำางานบ้าน แม่แสดงความ
ดีใจทุกครั้งที่ผมบอกว่าผมทำาคะแนนได้ดีพอควร ผมไม่ได้โกหกแม่ 
เพราะผมสอบได้ที่ 5 ทั้งในการสอบไล่ ม.1 และ ม.2 คนได้คะแนนสูง
กว่าผมก็มีประสารและเพื่อนร่วมชั้นที่มาจากร้านค้าในเมือง
 ถึงแม้ว่าผมจะปรับตัวได้ดีกับโรงเรียนและชีวิตใหม่ บางครั้ง
ก็อดเศร้าใจไม่ได้เมื่อเพื่อนที่เคยเล่นกันในสมัยอยู่ชั้นประถมค่อยๆ 
ห่างไป เอี่ยม ซึ่งเคยยิงนกตกปลากับผมมาเป็นเวลานานเป็นหนึ่งใน
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จำานวนนั้น พ่อเอี่ยมตายตั้งแต่เอี่ยมยังเล็ก ทิ้งพี่น้องเอี่ยมไว้หลายคน 
ดูเหมือนเอี่ยมจะขาดแคลนมากกว่าที่บ้านผมอีก ต่อมาแม่เอี่ยมได้
ขายที่นาที่ทำาอยู่และไปซื้อที่ดินผืนใหม่ทางตอนเหนือ ใกล้ภูเขา ที่ดิน
แปลงใหม่เป็นที่ป่าซึ่งเพิ่งถูกถากถางออกเป็นนาเป็นบางส่วน ที่ดิน
ยังมีราคาถูก แม่เอี่ยมจึงซื้อได้มากขึ้น ผมไปเยี่ยมครอบครัวของเอี่ยม
และนอนค้างที่นั่นครั้งหนึ่ง เขายังอยู่กันในกระท่อมชั่วคราวเหมือนๆ 
กับเพื่อนบ้าน ปลูกข้าว ข้าวโพด กล้วย และมันสำาปะหลังในที่แปลง
ใหม่ ที่ดินของเขาและของเพื่อนบ้านก็คล้ายๆ กันคือเพิ่งถากถางเสร็จ
และปลูกพืชได้เป็นบางส่วน ยังมีต้นไม้ที่โค่นไว้ล้มระเนระนาดและตอ
ไม้ที่กำาลังถูกไฟเผาอยู่ทั่วไป ครอบครัวของเอี่ยมเป็นหนึ่งในจำานวน
มากที่อพยพไปหาที่ดินใหม่ ต่อมาน้าเทียนก็ทำาเช่นเดียวกัน แต่น้า
เทียนไปไกลถึงอำาเภอสระแก้วซึ่งต่อมายกฐานะเป็นจังหวัดสระแก้ว 
เนื่องจากที่ดินกึ่งป่ายังถูก ครอบครัวที่มั่งคั่งก็ไปกว้านซื้อไว้เพื่อให้
เช่าและเก็งกำาไรกันก็มาก ผมลาเอี่ยมกลับบ้านในวันรุ่งขึ้นด้วยความ
ไม่ค่อยสบายใจนัก ผมเห็นเอี่ยมครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้าย
 ผมเริ่มเรียน ม.3 ซึ่งเท่ากับม.1 ในสมัยนี้เมื่อผมย่างเข้าวัย
รุ่นเต็มตัว หรืออายุ 13 ปี ผมอ่านหนังสือได้คล่องขึ้นมาก เริ่มเข้าใจ
หนังสือประเภทรักๆ ใคร่ๆ และบทกลอน และเริ่มยืมหนังสือจาก
ห้องสมุดมาอ่านที่บ้าน ผมไม่ทราบว่าทำาไมผมจึงชอบบทกลอนซึ่ง
วรรณคดีไทยใช้เป็นสื่อในการเขียนเรื่องในสมัยก่อน คงเป็นดังที่
ปราชญ์ท่านว่า “ความรักเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้” ผมชอบกลอนที่ท่าน
กวีเอกสุนทรภู่แต่งมากที่สุด 

ผมขอแทรกนิดหนึ่งเรื่องที่อาจเป็นสาเหตุว่าทำาไมผมชอบ
กลอนของสุนทรภู่ ครั้งแรกผมเข้าใจว่าผมเกิดในวันคล้ายวันเกิดของ
ท่าน คือ วันที่ 26 มิถุนายน ก็เลยคิดว่าคนที่เกิดวันที่ 26 มิถุนายน 
ต้องมีเลือดของความเป็นกวีอยู่แน่ ผมมารู้ภายหลังว่าที่ผมบังอาจคิด
เช่นนั้นเกิดจากความเข้าใจผิดทั้งสิ้น ต้นตอของความผิดอยู่ที่โรงเรียน
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ประถม เมื่อผมเข้าโรงเรียนครั้งแรก ทางโรงเรียนเป็นผู้เปลี่ยนวันเกิด
ของผมจากวันปฏิทินไทยซึ่งใช้ลงวันที่เด็กเกิดในสมัยก่อนให้เป็น
วันเกิดแบบสากล ผมเกิดวันจันทร์ ขึ้น 2 ค่ำา เดือน 3 ปีระกา ครูที่
เปลี่ยนคงเอาวันเดือนปีเกิดของผมไปสับกับของคนอื่น จึงใช้วันที่ 
26 มิถุนายนลงเป็นวันเกิดของผมในใบสำาคัญ เช่น ใบสุทธิการจบ 
ป.4 เมื่อผมไปเข้าโรงเรียนมัธยมครั้งแรกทางโรงเรียนก็ใส่วันนั้นเป็น
วันเกิดของผม อีกหลายปีต่อมา หลังจากที่ผมเชื่อสนิทว่าผมคงเป็น
สุนทรภู่คนต่อไป ก็มีการตรวจสอบวันเกิดกันใหม่ที่โรงเรียนมัธยม ครู
บอกผมว่า วันคล้ายวันเกิดของผมเป็นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ หาใช่วัน
ที่ 26 มิถุนายนไม่ วันคล้ายวันเกิดของผมเปลี่ยนจากวันเดียวกันกับ
ของกวีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในความเห็นของผม มาเป็นวันเดียวกันกับท่าน
ประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกา คือ อับบราฮัม ลินคอล์น เมื่อ
ผมคิดถึงเรื่องการเปลี่ยนวันคล้ายวันเกิดนี้ก็อดคิดไม่ได้ว่า “เรานี่จะ
มีแววเป็นรัฐบุรุษเหมือนลินคอล์นไหมหนอ?” แต่เมื่อส่องกระจกดูหุ่น
ตัวเองแล้วก็ต้องเลิกคิดทุกครั้งไป
 ผมเริ่มอ่านบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนอย่างหลงใหล 
นอกจากจะเป็นเรื่องของความรักสามเส้าอันตื่นเต้นเร้าใจและ
บทกลอนที่ไพเราะกว่า 900 หน้ากระดาษแล้ว ขุนช้างขุนแผน ยังเป็น
เรื่องเกี่ยวกับชีวิตของชาวบ้านธรรมดาๆ อย่างผม ไม่เหมือนหนังสือ
อื่นที่ใช้ชีวิตของชาววังเป็นที่ตั้งของเรื่อง ฉะนั้นผมจึงเข้าใจเรื่องได้
อย่างซาบซึ้ง
 อีกไม่นานต่อมาผมเริ่มอ่านเรื่องใหญ่ๆ เช่น เรื่องรามเกียรติ์
และเรื่องสามก๊ก ผมติดเรื่องผู้ชนะสิบทิศ ของยาขอบ อย่างชนิดที่
เรียกว่างอมแงมทีเดียวละ ผมนอนคว่ำากับเสื่อที่นอน เอาหนังสือวาง
ใกล้ๆ ตะเกียงน้ำามันก๊าดเล็กๆ ที่ทำาจากกระป๋องนมบ้าง กระปุกเหมา
ไถบ้าง และอ่านจนดึกดื่นทุกคืน ทุกคนที่บ้านเข้านอนกันแต่หัวค่ำา
เพราะเหนื่อยมาจากการทำานาตลอดวัน ตกดึก แม่จะตื่น เมื่อเห็นแสง
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ตะเกียงที่ที่นอนของผมยังไม่ดับ แม่จะเรียกว่า “ไหวเอ้ย หลับหรือ
ยังลูก” เพื่อให้แน่ใจว่าผมไม่ได้หลับและอาจทำาให้ตะเกียงล้มเกิดไฟ
ไหม้ได้ แม่คงคิดว่าลูกชายคนขยัน (?) กำาลังทำาการบ้าน แม่หารู้ไม่ว่า
ลูกชายกำาลังติดตามจะเด็ดไปเมืองแปร กำาลังติดตามคำาพูดอันหวาน
ซึ้งที่จะเด็ดใช้เกี้ยวตะละแม่กุสุมาอย่างได้ผล ฯลฯ และพยายามจดจำา
คำาเหล่านั้นไว้เพื่อว่าสักวันหนึ่งจะได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ ด้วยความ
หวังลอยๆ ว่าผู้หญิงอาจหลงในคำาพูดและมองข้ามความขี้เหร่เหมือน
จรกาของตัวเอง
 ในระหว่างนั้นความสัมพันธ์ของผมและหลานนายอำาเภอ
กระชับมากขึ้น เรามีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มีจักรยาน เราไปไหนมาไหน
ด้วยกันจนกลายเป็นสามเกลอที่เกือบจะมีขาติดกัน เราไม่เคยหนี
โรงเรียน แต่ชอบสร้างความรำาคาญให้เพื่อนๆ นักเรียนเสมอ โดย
เฉพาะนักเรียนหญิง ตอนพักเที่ยง บางทีเราก็ขี่จักรยานเข้าตลาด
โดยไม่มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน ถ้าเป็นวันพระในฤดูทำานา เรายิ่งชอบ
เข้าตลาดเพราะมีคนมากมายเนื่องจากชาวนาชอบเข้าตลาดในวันนั้น
ซึ่งเป็นวันที่ให้ควายพักงาน ในวันอย่างนี้ พวกนักขายของมักหาการ
แสดงมาเสนอเพื่อจูงใจคนเสมอ การแสดงตอนกลางวันที่มีประจำา
คือ การต่อสู้กันระหว่างพังพอนกับงูเห่า เมื่อมีการตีปี๊บหรือตีกลอง
ก็ตามแต่ คนก็มาล้อมกันเพื่อจะดูคู่อริเก่าแก่ ในระหว่างที่รอการ
ต่อสู้ คนขายของก็สาธยายสรรพคุณของของที่ตนขาย เช่น ยาที่แก้
ได้สารพัดโรค น้ำามันที่แก้เมื่อยแก้ขบได้ทุกอย่าง ฯลฯ คนขายของจะ
พูดๆๆๆๆๆ ไป และพยายามขายของจนคนที่ยืนรายล้อมอยู่เริ่มทำา
เสียงพึมพำาและผละหนีจึงจะเอาดาราทั้งสองออกมาจากกรงให้กัดกัน 
บางทีเจ้าสัตว์ทั้งสองก็ไม่กัดกันเพราะมันคงเห็นหน้ากันมานานและ
รู้จักกันดีเนื่องจากได้กัดกันมาหลายสิบครั้งแล้ว แต่เมื่อถูกปล่อยเข้า
ในที่แคบด้วยกันและมีการยุแหย่ สัตว์ทั้งสองก็กัดกันให้คนที่มามุงชม
เสมอ
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 ในฤดูแล้ง พวกขายของมักเอาหนังมาฉายกลางแปลงใน
ทุ่งนานอกตลาด พวกนี้จะมีรถตู้มาด้วย และตอนกลางวันก็จะออก
โฆษณาด้วยเครื่องขยายเสียงที่อยู่บนรถให้ดังไปลั่นบ้านร้านตลาดที
เดียว ผมจะไปกับเพื่อนที่ทุ่งนาและนัดเจอเพื่อนอื่นๆ ที่แปลงฉาย
หนัง หนังที่คนขายของนำามาฉายมักเป็นหนังแขกและหนังโคบาล 
(cowboys) จากอเมริกา ก่อนฉายและตอนพักหยุดระหว่างม้วนห
นัง คนขายของก็พยายามขายของที่มีมา คือ ยาชนิดต่างๆ เสียเป็น
ส่วนมาก ผมเรียนเรื่องอเมริกาเป็นครั้งแรกจากหนังประเภทโคบาล
นี้ ผมว่าอเมริกาคงเป็นเมืองที่ใหญ่โต มีที่ราบกว้าง มีควายตัวใหญ่ มี
ทางรถไฟ มีอินเดียนแดง และมีการผจญภัยที่น่าตื่นเต้น
 การออกไปไหนมาไหนกับเพื่อนสองคนเป็นประจำาทำาให้ครู
คนหนึ่งเขม่นและเรียกผมไปเตือน
 “ทำาไมเธอชอบไปไหนมาไหนกับนายนิสัยเสียสองคนนั่น
เสมอ” ครูถาม
 ผมงงที่ได้ยินครูถามอย่างนั้น ไม่ทราบว่าจะตอบอย่างไร เลย
ยืนอยู่นิ่งๆ ซึ่งผิดธรรมชาติธาตุแท้ของผม
 “ได้ยินครูพูดไหม”
 “ครูครับ ผมไม่เห็นเขานิสัยเสียที่ไหนครับ”
 “เธอรู้ได้อย่างไร”
 “ผมรู้ เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนผมครับ”
 “เออ... แล้วสักวันหนึ่งเขาก็พาเธอไปเสียด้วย”
 “ไม่หรอกครับ เขาเพียงชอบสนุก คงไม่ทำาอะไรเสียหาย
หรอกครับ”
 “ครูขอเตือนอีกทีนะ เขาจะพาเธอไปเสียคน”
 ผมเถียงกับครูอีกเล็กน้อย ครูคงรำาคาญจึงปล่อยผมไป ผม
โชคดีที่ไม่มีเรื่องกับครูคนนั้นอีกคงเพราะว่าครูคนนั้นมีน้องสาวที่เป็น
ครูอยู่ที่นั่นอีกคนหนึ่ง ผมสนิทกับครูคนน้องนี้มากกว่าคนพี่ ท่านชอบ
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พูดหยอกล้อผมเสมอ ครั้งหนึ่งเคยยอผมว่ามีหน้าแข้งงาม ผมไม่รู้
หรอกว่าครูหมายความว่าอะไร คงนึกแต่ว่าแม่เลี้ยงมาดี ขาตรง ไม่
โก่งเหมือนขาเด็กบางคน และครั้งนั้นก็เป็นครั้งเดียวที่มีคนบอกผมว่า 
ทั้งร่างกายอันมืดมิดสนิทเหมือนกลางคืนของผมนี้อาจมีบางส่วนที่มี
คนเห็นว่าน่าดู ตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจครูผู้พี่คนนั้น นอกจากนึกว่าท่าน
ไม่ชอบเพื่อนผมเพราะชอบแหย่เพื่อนนักเรียนด้วยกันมากกว่า จน
เวลาผ่านมาอีกเป็นสิบปีผมจึงคิดว่าครูอาจมองเห็นแนวโน้มบางอย่าง
ที่ผมมองไม่เห็น เพราะเพื่อนสองคนนั้นต่อมามีปัญหากับชุมชนและ
กับบ้านเมือง
 เมื่อผมมีเวลาว่าง ผมหางานทำาเพื่อจะได้มีเงินไปไหนมา
ไหนกับเพื่อนได้ งานชิ้นหนึ่ง คือการรับจ้างขุดดิน ดังที่ผมกล่าวแล้ว 
งานการพัฒนาที่สำาคัญมากอย่างหนึ่งของทางราชการคือการสร้าง
ถนนเข้าหมู่บ้าน การสร้างถนนชนิดนั้น ขั้นแรกก็จ้างชาวบ้านมาขุด
ดินเป็นคูแล้วเอาดินขึ้นเทไปตามทางตรงที่ทำาเครื่องหมายไว้ สมัยนั้น
ไม่มีเครื่องมือเครื่องจักรเหมือนสมัยนี้ ชาวบ้านที่รับจ้างขุดดินมีเครื่อง
มือสามอย่างคือ จอบ บุ้งกี๋ และพละกำาลังของตนเอง ในจำาพวกงาน
ที่มีให้ชาวบ้านทำาตอนฤดูแล้ง งานขุดดินเป็นงานที่ต่ำาต้อยที่สุด คนที่
ขุดดินหากินมักถูกดูแคลนว่าเป็นคนที่ต่ำาต้อยไปด้วย คนในหมู่บ้าน
ผมมักไม่ค่อยทำากัน ผมคิดเรื่องนี้อยู่บ้าง แต่ความอยากได้เงินทำาให้
ต้องบากหน้าขุดดิน ค่าจ้างมาตรฐานคือ 5 บาทต่อดินที่ขุดขึ้นจาก
หลุมหนึ่ง (กว้างสองเมตร ยาวสองเมตร และลึกหนึ่งเมตร) ไปเทลง
บนถนน ถ้าวันไหนผมเจอดินที่ไม่แข็งมาก ผมก็ทำาได้หนึ่งหลุม แต่ถ้า
วันไหนโชคไม่ดีไปเจอดินแข็งชนิดที่เรียกว่าขุดแล้วมีไฟแลบออกมา
จากหน้าจอบ ผมก็ทำาได้น้อยกว่านั้น
 ในการรับจ้างขุดดินนี้ ผมได้รับอะไรๆ มากกว่าเงินค่าจ้าง
แรงงาน ที่สำาคัญที่สุดคือผมเรียนรู้การเอาเปรียบของผู้แทนนายจ้าง 
เขาวัด “ที่ว่าง” หรือ “ส่วนต่อ” ของที่ดินซึ่งอยู่ระหว่างที่สองแปลง
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ที่คนรับจ้างขุดทำาอยู่ ที่ว่างนี้มีขนาด 25 ซม. เว้นไว้เพื่อ “ความ
ปลอดภัย” สำาหรับคนที่ทำางานติดกันจะได้ไม่เอาจอบสับกับเอง เด็ก
ขนาดผมจะได้รับที่ขุดดินครั้งหนึ่งไม่เกินสองเมตรเพราะผมขุดได้วัน
ละไม่เกินนั้น ส่วนผู้ใหญ่บางคนได้รับครั้งละ 16 เมตร ฉะนั้นผมต้อง
ขุดดินเพิ่มจากที่เขาจ่ายเงินให้ผมถึงร้อยละ 12.5 ในขณะที่ผู้ใหญ่ที่ได้
รับที่ขุดครั้งละ 16 เมตรทำางานเพิ่มเพียงร้อยละ 1.5 เท่านั้น พวกเราก็
รู้ว่าถูกเอาเปรียบ แต่ความอยากได้งาน เราต้องทำาเป็นโง่และก้มหน้า
ขุดดินให้เขาเอาเปรียบต่อไป
 ในฤดูฝน เมื่อเราเห็นตัวอย่างจากชาวบ้านในหมู่บ้านอื่นทำา
เบ็ดเป็นจำานวนมากเพื่อจับปลาขาย พี่ๆ และผมก็เอาอย่างบ้าง เมื่อ
ได้ปลามาพี่แสวง ซึ่งมีความชำานาญเรื่องการขายของ ก็เอาไปขายที่
ตลาด เราแบ่งเงินกันตามส่วนที่เราจับได้
 เมื่อผมขึ้น ม.4 สวงเข้าเรียน ม.1 ที่โรงเรียนเดียวกัน เมื่อทาง
บ้านไม่มีธุระใช้จักรยาน ผมได้รับอนุญาตให้เอาจักรยานไปโรงเรียน
ได้ สมกับที่ได้ขมีขมันหัดขี่มันอยู่นานและที่ได้ล้มขาถลอกและเจ็บ
บางส่วนที่บอกคุณไม่ได้เสียหลายครั้ง ผมขี่และสวงนั่งซ้อนท้ายไป 
ถ้าทางบ้านมีธุระใช้จักรยาน เราก็เดินไปโรงเรียนด้วยกัน เราทำาอยู่
อย่างนี้เป็นเวลาสามปี
 โรงเรียนขยายขนาดห้องเรียนเป็นครั้งแรกเมื่อผมขึ้นม.4 
นักเรียนเข้าใหม่กับนักเรียนที่เข้าแต่ ม.1 แยกกันออกเป็นสองกลุ่ม 
ทำาให้เราแข่งขันกันอย่างสนุก ในบรรดานักเรียนกลุ่มใหม่นี้ ที่เรียนเก่ง
ที่สุดคือ รศ.พว� พันธุ์เมฆ� และ หิรัญ เกตุรังษี ส่วนกลุ่มเดิมนั้นมี
นักเรียนที่เรียนเด่นกว่าเพื่อนคือ นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประส�ร ปิ่น
เงิน  กิตติชัย พนัส สมเกียรติ ช�ญหัตถกร ประสงค์ คงวิวัฒน์ 
และ เอื้อน เจริญยิ่ง ผมก็ติดอยู่ในกลุ่มนี้กับเขาเหมือนกัน รศ.พวา 
นพ.วิชัย กิตติชัย สมเกียรติ ประสงค์ และหิรัญ เป็นคนในเมือง ส่วน
ประสาร เอื้อน และผม เป็นลูกทุ่ง เมื่อมองกันในแง่นี้ ก็เป็นการแข่งกัน



จดหมายจากบ้านนา : ดร.ไสว บุญมา  

252

ระหว่างชาวเมืองกับบ้าน เราสนุกสนานร่วมกันอยู่สามปี 
 ม.4 เป็นจุดเริ่มต้นของเวลา 3 ปีที่ผมสนุกและบางทีก็ปวดร้าว
กับชีวิตช่วงต่อระหว่างความเป็นเด็กและความเป็นผู้ใหญ่ ผมอายุ 14 
ปี พ่อแก่เสียชีวิต แม่ได้ที่นาประมาณ 11 ไร่ พี่แสวงบวชเป็นพระ พี่
สวัสดิ์เป็นหนุ่มใหญ่ทั้งร่างกายและจิตใจถึงแม้จะมีอายุเพียง 17 ปี และ
ทำาอะไรๆ แทนพ่อได้เพราะอาการปวดหลังของพ่อไม่ดีขึ้น พี่เหว่า
อายุ 23 ปีและได้ทำางานบ้านทุกอย่างแทนแม่มาเป็นเวลาหลายปี ผม
มีเวลาทำาสิ่งที่ผมสนใจมากขึ้น ผมเริ่มเล่นกีฬาฟุตบอลและเรียนเป่า
แตรที่โรงเรียน ผมเริ่มหัดเขียนกลอนและได้รับรางวัลจากการประกวด
ในท้องถิ่นเป็นครั้งแรก ผมเริ่มเขียนบันทึกประจำาวัน
 เหตุการณ์หนึ่งทำาให้ผมฝันที่จะเห็นกรุงเทพฯ เมื่อครูคนหนึ่ง
บอกว่าไปกรุงเทพฯเพื่อดูหนังเรื่องเบนเฮอร์ (Ben Hur) ซึ่งกำาลัง
ฉายที่โรงหนังเฉลิมไทย ที่ครูทำาได้เพราะการคมนาคมดีขึ้นเป็นลำาดับ 
ชาวบ้านนาอาจนั่งรถโดยสารไปกรุงเทพฯ ในตอนเช้า ทำาธุรกิจ เช่น 
ดูหนัง และกลับบ้านในวันเดียวกันได้ ไม่ต้องไปเรือและใช้เวลาสอง
สามวันเหมือนสมัยที่ลุงเจริญไป ผมตามไม่ทันหรอกว่าเรื่องนั้นอิง
ประวัติศาสตร์อย่างไร ตอนไหน และผู้แสดงนำา (Charlton Heston) 
เป็นใคร แต่ผมตื่นเต้นกับเรื่องการแข่งรถม้า (chariot) ที่ครูเล่าได้
อย่างสนุกสนาน ผมจินตนาการเอาว่าหนังโรงใหญ่ในกรุงเทพฯ ต้อง
ดีกว่าหนังขายยากลางแปลงที่ผมชอบดูเป็นแน่และการไปดูหนังที่
กรุงเทพฯ คงสนุกพิลึก
 ในขณะเดียวกัน การแข่งขันระหว่างนักเรียน ม.4 สองกลุ่มก็
มีมากขึ้น ใครจะสอบได้ที่หนึ่ง และ สำาหรับนักเรียนชาย ใครจะเป็น
ผู้ได้ครองหัวใจของนักเรียนหญิงที่หน้าตาดี การแข่งขันช่วยให้ผมทำา
คะแนนได้ดีขึ้นจากตำาแหน่งที่ห้า แต่ผมไม่เห็นว่านักเรียนหญิงคน
ไหนเขาสนใจผมซักคน เขาคงเห็นว่าผมหล่อเกินไปกระมัง !
 ในฤดูร้อนหลังจากจบ ม.4 ผมทำางานเพื่อหาเงินน้อยลง ทั้งนี้
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ไม่ใช่เพราะผมมีเงินใช้พอแล้ว หากเป็นเพราะผมมีความสนใจอยาก
ทำาอย่างอื่นมากกว่า ผมเริ่มเรียนสีซอด้วงกับครูเจ้าของวงเครื่องสาย
ในอีกหมู่บ้านหนึ่ง เป็นวงเดียวกับที่พ่อจ้างมาแห่นาคเมื่อพี่แสวงบวช 
ผมเดินทางไปกับคณะเครื่องสายเป็นประจำา ไปงานบวชนาคเสียเป็น
ส่วนมาก นานๆ ก็ไปงานแต่งงานครั้งหนึ่ง ที่เราเรียกอย่างเพราะพริ้ง
ว่าไปกล่อมหอ อันที่จริงผมยังเล่นซอด้วงได้ไม่ดีจนเข้าวงได้ หน้าที่
ของผมคือเป็นกรรมกรขนเครื่องมือและตีฉิ่งตีฉาบบ้างเป็นครั้งคราว 
ผมได้รับค่าตอบแทน 5 บาทต่องาน ผมชอบไปออกงานมากเพราะ
นอกจากจะได้ไปเห็นหมู่บ้านอื่นแล้ว ยังได้มีโอกาสกินอาหารอร่อยๆ 
ที่งานอีกด้วย
 เมื่อเราออกไปรับงานในต่างถิ่น ครูหรือหัวหน้าวงมีกฎเกณฑ์
ที่เข้มงวด ทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อย และห้ามลงมือกินอาหารก่อน
ครูอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อให้ครูมีโอกาสตรวจดูว่าอาหารนั้นไม่มียา
พิษเจือปนอยู่ ครูใช้คาถาตรวจอาหาร ในสมัยนั้นชาวบ้านเชื่อว่า
หนุ่มๆ อย่างพวกเรา เมื่อไปต่างบ้านอาจไปทำาอะไรผิดได้อย่างไม่รู้
ตัว และชาวท้องถิ่นอาจใส่ยาพิษในอาหารเป็นการแก้มือ กฎที่พวก
หนุ่มๆ อย่างผมได้ฟังจากครูเสมอคือ “ถ้าไม่อยากตายเร็วก็อย่าไป
ยุ่งกับสาวๆ ท้องถิ่นที่มีคนหมายตาไว้ จำาไว้ว่าสาวที่น่าสนใจที่สุดมัก
มีหนุ่มๆ ท้องถิ่นสนใจอยู่แล้ว” สำาหรับผมไม่มีปัญหาอะไร เพราะผม
เป็นลูกเป็ดขี้เหร่เพิ่งอายุ 15 ปี ยังจีบสาวไม่เป็นและสาวๆ ก็ไม่มอง
ผมอยู่แล้ว แต่เพื่อนร่วมวงเครื่องสายที่รูปหล่อๆ ก็ไม่มีใครฝืนกฎข้อนี้
 ครั้งหนึ่งเราไปเล่นดนตรีที่หมู่บ้านหนึ่งใกล้ดงละคร (คุณคง
จำาได้นะว่า ดงละคร คือแถบเมืองร้างที่แม่ของผมเคยไปซื้อขนุน) เรา
ขี่จักรยานไป ไม่ต้องเดินไปเหมือนสมัยแม่ไป ในระหว่างสองวันที่เรา
อยู่ที่นั่น ความอยากรู้อยากเห็นของผมทำาให้ผมถามชายชราหน้าตา
อารีคนหนึ่งถึงเรื่องกรุสมบัติตามตำานานเมืองดงละคร “แกไปกับข้า
ตอนบ่ายนี้เมื่อมีเวลาว่าง” ชายชรากล่าว “ข้าจะพาแกไปดู” บ่ายวัน
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นั้นเมื่อผมมีเวลาว่าง ผมก็ชวนเพื่อนในวงเครื่องสายบางคนไปด้วย 
ชายชราพาเราเดินไปที่ป่าเล็กทึมๆ อยู่นอกหมู่บ้านออกไป เมื่อเราไป
ถึงชายชราก็ชี้มือไปที่หลุมลึก พร้อมกับถามเราว่า
 “เห็นหลุมนั่นไหม”
 “เห็น” ผมตอบ “มันเป็นหลุมอะไร”
 “นั่นแหละเป็นที่ฝังทรัพย์”
 “แล้วใครขุดไปล่ะ” ผมถาม
 “ชาวบ้านที่นี่แหละขุด แต่ไม่มีใครได้เพราะสมบัติเลื่อนเมื่อ
คนขุดเข้าไปใกล้”
 “มันเลื่อนเหรอ ลุง”
 “ใช่ มันเลื่อน”
 ชายชราคงมีความรู้สึกว่าเรามองหน้ากันและยิ้มอย่างไม่เชื่อ 
จึงพูดต่อไปว่า “คนที่ขุดฝันว่าเจ้าของทรัพย์มาบอกว่าถ้าอยากได้
สมบัติ ให้ไปขุดเอาตอนกลางคืนและต้องไปคนเดียว เจ้าหมอนั่นกลัว
ผี จึงชวนเพื่อนไปด้วย เมื่อขุดไปได้ประมาณหนึ่งเมตร พวกเขาก็ได้
ยินเสียงเหมือนอะไรฝืดๆ เลื่อนไปใต้ดินและสะเทือนเหมือนแผ่นดิน
ไหว ขุดต่อไปอีกนิดเดียวก็พบรอยดินว่างเป็นรูปเหมือนโอ่งใหญ่ และ
มีรอยร้าวของดินที่ข้างๆ เจ้าของทรัพย์พาทรัพย์นั้นเลื่อนไปเพราะเจ้า
หมอนั่นไม่ยอมทำาตามกฎ โอ่งสมบัติเลื่อนไปตามรอยร้าวนั่น”
 ผมมองดูที่หลุมลึกในดินและเห็นว่ามันมีเค้าของโอ่งอย่าง
แน่นอน และมีรอยร้าวที่ดินข้างๆ ด้วย
 “เออ ลุง แล้วเรารู้ได้อย่างไรว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงของ
สมบัติที่เลื่อนไป” เพื่อนผมคนหนึ่งถาม
 “เรารู้ ที่แถวดงละครมีสมบัติฝังอยู่ทั่วไป คนแก่คนเฒ่าเคย
พบ ถ้าเจ้าของเขาจะให้ เราจะขุดพบ”
 เราถามอะไรต่อมิอะไรต่อไปอีกจนถึงเวลาเราต้องกลับเข้า
หมู่บ้าน ในระหว่างที่เดินกลับนั้น ชายชราพาเราผ่านไปที่หลุมอื่นๆ 
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อีกและพูดว่า “นั่นเป็นหลุมที่ขุดลงไปส่งเดชโดยหวังพบสมบัติ แต่ไม่
พบอะไร” ผมอดคิดไม่ได้ว่ามันเป็นไปได้ไหมหนอ แล้วถ้าไม่จริง ผู้
เฒ่าต้องการกุเรื่องขึ้นเพื่ออะไร ท่าทางผู้เฒ่าพูดอย่างจริงใจและด้วย
ความเชื่อว่าสิ่งที่แกพูดมีจริงเหมือนกับที่แม่เคยคิดเกี่ยวกับดงละคร
 ฤดูแล้งปีนี้เป็นปีสุดท้ายของการเที่ยวสงกรานต์ของผม ทั้งนี้ 
ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบความสนุก แต่มันมีเหตุ ก่อนอื่นขอบอกคุณนิดหนึ่ง
ว่าสงกรานต์คือ การฉลองวันขึ้นปีใหม่ดั้งเดิมของไทยซึ่งตรงกับวัน
ที่ 13 เมษายน การฉลองประกอบด้วยกิจกรรมและการละเล่นหลาย
อย่างเป็นเวลาหลายวัน บางหมู่บ้านทำากันถึงเจ็ดวัน ตอนเช้าชาวบ้าน
ไปทำาบุญที่วัด แต่ละวัดอาจเลือกเอาวันใดวันหนึ่งเป็นวันขนทรายเข้า
วัดและเป็นวันสรงน้ำาพระ ทรายนั้นใช้ใส่ตามลานวัดเพื่อป้องกันฝุ่น
และไม่ให้หญ้าขึ้น งานสรงน้ำาพระเป็นงานที่สนุกที่สุดเพราะหลังจาก
ที่หนุ่มสาวได้สรงน้ำาพระพุทธรูปและพระในวัดแล้ว ก็สาดน้ำากันเอง
ทำาให้ทุกคนที่มาในงานเปียกปอนโดยทั่วหน้ากัน ถ้าหนุ่มๆ พบว่า
สาวคนใดไม่สวมเสื้อสีเข้ม โดยเฉพาะชุดข้างใน ก็จะพยายามทำาคน
นั้นให้เปียกมากที่สุด เมื่อผมเห็นภาพอย่างนั้น ผมว่าแม่สาวคนนั้นไม่
ได้ลืมสวมเสื้อผ้าสีเข้มหรอก หากสวมเสื้อผ้าสีจางๆ หรือบางๆ เพื่อ
ท้าทายให้หนุ่มๆ ค้นหาดูว่า “ธาตุแท้” ของเธอเป็นอย่างไร
 ในตอนบ่าย หนุ่มสาวใช้โอกาสไปเยี่ยมคารวะญาติผู้ใหญ่และ
ร่วมวงกันเล่นกีฬาพื้นเมืองต่างๆ เช่น ไม้หึ่ง ลูกช่วง มอญซ่อนผ้า 
สะบ้า ฯลฯ  การพบปะและเล่นกันเช่นนี้เป็นโอกาสให้หนุ่มสาวรู้จักกัน
 ในตอนกลางคืน หมู่บ้านต่างๆ ก็ตั้งวงรำาวงขึ้น ตกแต่งด้วย
กระดาษสายรุ้งและธงหลากสีและใช้ตะเกียงเจ้าพายุลูกใหญ่เพื่อให้
แสงสว่าง สาวๆ ในหมู่บ้านทำาหน้าที่เป็นเจ้าภาพให้หนุ่มต่างบ้านที่
เวียนไปรำาวง ถ้าการรำาวงและการพูดคุยกันทำาให้ต้องชะตากัน พ่อ
หนุ่มก็มักพาเพื่อนกลับมาพบแม่สาวในวันรุ่งขึ้นเพื่อเล่นอะไรก็ตาม
แต่ที่จะตกลงกัน การพบกันในช่วงเวลาสงกรานต์หลายวันอาจทำาให้
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ความรักก่อตัวขึ้นได้ ถึงแม้ผมจะยังไม่เป็นหนุ่ม ไม่ได้มองดูสาวๆ เพื่อ
หาคู่อย่างหนุ่มๆ บางคน แต่ผมก็ชอบไปกับเพื่อนๆ ตามวงรำาวงและ
โค้งสาวๆ ให้ออกมารำาด้วย ถ้ามีสาวเล็กๆ อายุไล่เลี่ยกัน เราก็โค้งเธอ
ออกมารำา เราจะรู้ว่าสาวจริงๆ นั้นอยากรำากับหนุ่มใหญ่มากกว่า แต่ก็
ต้องรำากับเด็กอย่างเราตามประเพณีที่จะต้องรำากับทุกคนที่มาโค้ง
 การรำาของเราไม่เหมือนกับการเต้นรำาของคุณ ของเรา หญิง
และชายรำากันเป็นคู่ไปตามวงกลม ฝ่ายหญิงอยู่ข้างนอกและชาย
อยู่ข้างใน รำาตามจังหวะของโทน รำามะนา และเสียงเพลง หญิงและ
ชายไม่มีการจับมือหรือถูกตัวกันเหมือนอย่างในประเทศตะวันตก 
บรรพบุรุษของคุณและของผมคิดถูกต้องเหมาะกับสถานการณ์เมื่อ
ท่านคิดการเต้นรำาของคุณและการรำาวงของผม เมืองของคุณหนาว
มาก เพราะฉะนั้นการกอดกันเต้นรำาทำาให้ลดความหนาวได้ แต่เมือง
ไทยร้อนอบอ้าวไม่เหมาะแก่การที่คู่หนุ่มสาวจะมากอดกันเพื่อดมขี้
เต่าของกันและกัน เพราะฉะนั้นการรำาวงของเราจึงไม่มีการถูกตัว
กัน บางทีผมก็อดเวทนาไม่ได้เมื่อเห็นเพื่อนชาวไทยของผมพยายาม
จะเอาการเต้นรำาตะวันตกมาใช้เมื่อมันแสนจะร้อน สมัยนี้มีเครื่องปรับ
อากาศ แต่ก็ใช่ว่ามันจะทำาให้หนาวจนผู้คนต้องอยู่ชิดกันเพื่อหาความ
อบอุ่นอย่างในเมืองของคุณ
 ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายผลัดกันตีโทนและร้องเพลง คืนหนึ่งผม
อยากร่วมสนุกกับเขาบ้าง ผมก็อาสาร้องเพลง ก่อนถึงวันนั้นผมเคย
ร้องเพลงเกือบทุกวันโดยเฉพาะในทุ่งนาและเวลาไปตักน้ำาให้ควาย 
ผมร้องเพลงของ ทูล ทองใจ ได้เกือบทุกเพลง ควายคงไม่รู้จักฟังเพลง 
หรือถ้ารู้ ก็ไม่เคยบอกผมว่าผมไม่ควรไปสะเออะร้องให้คนฟัง คืนนั้น
เมื่อผมเริ่มร้องเพลง ทุกคนก็หยุดรำาวงเพราะมันไม่เข้าจังหวะเลย บาง
คนหัวเราะ ผมปล่อยไก่ตัวใหญ่อีกครั้ง จึงออกจากวงรำาวงนั้นไปอย่าง
รีบร้อน และตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่ร้องเพลงให้ใครฟังอีกตลอดชีวิต
 ม.5 มีเหตุการณ์ไปอีกแบบหนึ่ง ผมมีไก่ปล่อยไปเรื่อยๆ แต่
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ก็มีโอกาสแสดงออกในทางที่ดีด้วย ผมได้เรียนรู้เมื่อสายไปเสียแล้ว
ว่าการวิ่ง 1,500 เมตรนั้นไม่ง่ายเหมือนอย่างที่คิด ผมเห็นคนอื่นวิ่ง
กันเป็นประจำา และชีวิตผมก็ได้เดินมามาก ผมจึงเข้าแข่งวิ่ง 1,500 
เมตรที่โรงเรียนจัดบนถนนหลวงโดยไม่เคยฝึกซ้อมมาก่อน เมื่อวิ่งไป
ประมาณครึ่งทาง ผมรู้สึกคอแห้ง หายใจไม่ทัน และเป็นตะคริว ผมวิ่ง
ต่อไม่ไหว ต้องให้เพื่อนเอาใส่ท้ายจักรยานมาส่งโรงเรียน เพื่อนๆ ก็โห่
กันเป็นการใหญ่
 ผมมีโอกาสแสดงฝีมือ...... อ้า ไม่ใช่...… ฝีเท้าจะถูกต้องกว่า 
เมื่อผมได้รับเลือกเป็นผู้เล่นคนหนึ่งในกองหลังของทีมฟุตบอลของ
โรงเรียน เราเล่นดีเกินคาด จนได้เข้าชิงชนะเลิศของจังหวัด และเล่น
อยู่สองครั้งจึงแพ้ 0 ประตูต่อ 1 แก่อีกโรงเรียนหนึ่งที่ชนะเลิศมาหลาย
สมัย ทุกคนดีใจที่ทำาได้อย่างนั้น เพราะเรามีเวลาฝึกซ้อมและอุปกรณ์
น้อยมาก ทั้งโรงเรียนมีลูกฟุตบอลอยู่ลูกเดียว ผมและเพื่อนบางคน
ไม่มีรองเท้าฟุตบอลสวม เราเล่นกันตามมีตามเกิด จนนิ้วเท้าและข้อ
เท้าของผมคดและปวดมาถึงปัจจุบันนี้ เราเล่นด้วยขวัญ กำาลังใจ และ
ความอดทนอย่างลูกทุ่งมากกว่าอย่างอื่น และที่สนามฟุตบอลนี่เอง
ที่ผมได้มีโอกาสเผชิญหน้ากับนักเรียนชายสองคนที่ได้หัวเราะเยาะ
ผมเสียอย่างสนุกสนานเมื่อผมสวมรองเท้าผิดข้างตอนเข้า ม.1 เขาไม่
ได้รับเลือกเป็นสมาชิกของทีมโรงเรียน เพียงแต่เป็นคู่ซ้อมให้เรา ใน
ระหว่างการฝึกซ้อมครั้งหนึ่ง ครูคุมการซ้อมไม่อยู่  ผมกับเจ้าสองคน
นั่นเมื่อกระทบกระทั่งกันก็เลยถือโอกาสฟาดปากกันเสียเลย ไม่มีใคร
เจ็บมาก ไม่มีใครบอกครู ผมมีโอกาสบอกเขาว่าถึงจะเป็นรุ่นน้องก็จะ
ไม่ทนการรังแก หรือเอาเปรียบจากเขาสองคนเด็ดขาด
 ความเป็นลูกชาวนามีข้อได้เปรียบในวิชาเกษตรซึ่งทุกคน
ต้องทำาแปลงปลูกผัก ผมอาสาปลูกแตงกวา เพื่อนร่วมชั้นเลือก
ปลูกผักต่างๆ กัน และไปหาขี้ควายบ้าง ขี้หมูบ้าง ขี้ไก่บ้าง มาทำา
ปุ๋ย บางคนไม่รู้เรื่องก็ใส่ปุ๋ยสดมากหรือชิดต้นเกินไป ทำาให้ผักตาย 
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ส่วนแปลงของผมนั้นไม่มีร่องรอยของปุ๋ยเหล่านั้นเลย แต่แตงของ
ผมเจริญงอกงามดี เมื่อเพื่อนถามว่าทำาอย่างไรผักจึงงาม ผมก็ตอบ
เลี่ยงไปว่าใช้เวทมนต์คาถาบ้าง หรือร้องเพลงให้ผักฟังบ้าง คุณอยาก
รู้ความลับไหมล่ะ? ผมจะบอกให้เป็นการให้เปล่า ไม่คิดค่าตอบแทน
อะไรทั้งสิ้น ความลับของผมมีฐานมาจากการสังเกตเมื่อสมัยที่อยู่ชั้น
ประถมว่าที่หลังโบสถ์ที่เราไปปัสสาวะกันเป็นประจำานั้น ถ้าปัสสาวะ
ใส่ที่เดียวกันมากๆ หญ้าจะตาย แต่ตรงไหนที่ไม่ค่อยมีคนไปปัสสาวะ
มาก หญ้าจะงามเขียวชอุ่ม เนื่องจากผมต้องตื่นแต่เช้าอยู่แล้ว เมื่อผม
ไปถึงโรงเรียนก่อนเพื่อน ผมก็เอากระป๋องนมขนาดใหญ่สองใบไปตั้ง
ไว้ในห้องปัสสาวะของเด็กนักเรียนชาย ตอนก่อนเข้าเรียน เมื่อพวก
เราไปปัสสาวะเพื่อเตรียมพร้อมเข้าห้อง ผมก็ยุให้ทุกคนแข่งกันว่าใคร
จะปัสสาวะได้ไกลและแม่นยำากว่ากัน เด็กผู้ชายไม่เหมือนเด็กผู้หญิง 
เมื่อมีการท้าทายอย่างนั้นก็ต้องแข่งกันปัสสาวะลงกระป๋อง เนื่องจาก
เราไม่มีการล้างส้วมหลังเลิกโรงเรียนแล้ว กระป๋องยังมีปัสสาวะอยู่เต็ม
ในวันรุ่งขึ้น ผมถ่ายเอาปัสสาวะออกผสมน้ำาให้บางๆ แล้วรดแปลงผัก  
คุณเอ๋ย แตงของผมชอบปุ๋ยแอมโมเนียสดเป็นที่สุด ถ้าคุณไม่เชื่อก็
ลองดู แต่ถึงอย่างไรคุณคงไม่สนุกเท่าผมแน่เพราะคงไม่มีโอกาสให้
เพื่อนหญิงแข่งกันทำาอย่างที่เพื่อนของผมทำากัน  
 นอกจากแตง ผมชอบปลูกฟักทองที่บ้านหลังจากเกี่ยวข้าว
แล้ว ผมคุยอวดได้ว่าฟักทองของผมมีลูกมากที่สุดจนชาวบ้านถามว่า
ทำาไมผมจึง “มือดี” เกินปกติทำาให้ฟักทอง “ติด” ลูกมากมายกว่าของ
เขา ผมเล่นตัวอยู่นานจึงบอกความลับ การทำาให้ฟักทองมีลูกมากของ
ผมนั้นชาวนาเพื่อนบ้านน่าจะรู้ แต่ทำาไมไม่รู้ผมก็ไม่ทราบ คือ การ
ทำาหน้าที่เป็นผึ้ง ตอนเช้าๆ เมื่อผมออกไปรดน้ำาฟักทอง ผมก็เด็ดเอา
ดอกตัวผู้ไปเคาะใส่ดอกตัวเมีย เท่านั้นเอง เพราะถ้าเรารอผึ้ง บางที
ผึ้งอาจมีน้อยตัวและนำาเกสรตัวผู้ไปใส่ที่ดอกตัวเมียไม่ถูกเวลา ผมยัง
บอกเพื่อนบ้านอีกว่าอย่าทำาให้ลูกฟักทองติดเกินกว่าเถาละหนึ่งลูก
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เพราะจะทำาให้แต่ละลูกเล็กเนื่องจากแย่งอาหารกันเอง
 อันที่จริงผมไม่ควรเล่นตัวกับเพื่อนบ้านเลยเพราะชาวนา
ไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือบ่อยนัก แม้แต่โครงการของรัฐบาล 
บางทีก็พบกับความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ผมยังจำาได้ดีที่ครั้งหนึ่ง มี
ข้าราชการหัวใสของอำาเภอมาเสนอให้ชาวบ้านกั้นเขื่อนไม้เล็กๆ ใน
คลองบ้านนาเพื่อกักน้ำาไว้ปลูกผักในฤดูแล้งเป็นการหารายได้เพิ่ม
เติม ชาวนาเห็นด้วยและทำาเขื่อนกั้นน้ำาปลูกผักกันมากมาย มีทั้งผัก
ที่เคยปลูกกันในหมู่บ้านมาก่อนและผักใหม่ๆ ซึ่งทางราชการหาเมล็ด
มาให้ เช่น มะเขือเทศ แต่ชาวนาต้องขาดทุนย่อยยับ เพราะอะไรคุณ
รู้ไหม? เพราะข้าราชการหัวใสคนนั้นลืมคิดไปว่าเมื่อปลูกผักแล้วจะ
เอาไปขายที่ไหน เมื่อไม่มีตลาด ผักก็เน่า ปีต่อมาเขาบอกชาวบ้าน
ว่าเขาเตรียมแก้ปัญหาไว้แล้วให้ลองปลูกผักกันอีกปี ผลลัพธ์เหมือน
เดิม ชาวนาขาดทุนอีกและเลิกปลูกผักในฤดูแล้งต่อมา ผมจำาไม่ได้ว่า
ข้าราชการหัวใสคนนั้นได้เงินเดือนขึ้นกี่ขั้นที่คิดและชักชวนให้ชาวนา
ปลูกผักในฤดูแล้งได้
 ในปีนี้เองที่ผมลดการก่อความเดือดร้อนให้เพื่อนๆ ทั้งนี้ไม่ใช่
เพราะครูผู้หวังดีคนนั้นเตือนว่าอย่าคบเพื่อนเกเร แต่เนื่องมาจาก
เกือบเอาตัวไม่รอด เหตุเกิดเมื่อพ่อของเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งเอากฐิน
ไปทอดที่วัดในอำาเภอเมืองนครนายกและจ้างคณะแตรวงของโรงเรียน
ไปแห่ ตอนนั้น ผมเป่าบอริโทนอยู่จึงไปกับคณะด้วย ผมตื่นเต้นมาก
เมื่อเห็นน้ำาในแม่น้ำาที่หน้าวัดใสจนเห็นทรายเห็นปลา ตอนหยุดพัก 
ผมอยากไปดูปลาในแม่น้ำาจึงชวนเพื่อนคนหนึ่งไปด้วย เราชวนผู้ชาย
อายุกลางคนคนหนึ่งที่อยู่ที่ศาลาท่าน้ำาให้พาเรานั่งเรือไปในที่เงียบๆ 
ผู้ชายคนนั้นก็แสนดีพาเราลงเรือไป เราหารู้ไม่ว่าเขาเมาเหล้า เมื่อ
ออกไปกลางแม่น้ำาเราก็ทำาเรือพายเล็กๆ นั้นล่ม คนเมาเหล้าที่คุ้นเคย
กับแม่น้ำาและเพื่อนผมช่วยตัวเองได้เพราะว่ายน้ำาเก่ง ผมเกือบเอา
ตัวไม่รอด ถ้าแม่น้ำากว้างกว่านั้นอีกหน่อย ผมก็คงไม่ได้มานั่งเขียน
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จดหมายถึงคุณแน่
 ผมหันมาหางานทำา งานที่ได้เป็นครั้งคราวคือ การใช้จักรยาน
ขนของ จักรยานของเราไม่เหมือนของคุณ ของคุณเป็นจักรยานเล็กๆ 
ถ้าเป็นรถก็เหมือนรถเก๋ง ส่วนจักรยานที่บ้านผมเป็นจักรยานขนาด
ใหญ่ ถ้าเป็นรถก็เปรียบเหมือนรถบรรทุก ในฤดูฝนเป็นระยะที่รถ
บรรทุกเข้าหมู่บ้านไม่ได้ เมื่อชาวนาขายข้าว ผู้ซื้อก็จ้างชาวบ้านให้
เอากระสอบใส่ข้าวแล้วใส่ท้ายจักรยานไปส่ง ณ จุดหนึ่ง เช่น ที่โรงสี 
นอกจากบรรทุกข้าวแล้ว ผมยังรับบรรทุกสินค้าพวกถ่านและแฝกมุง
หลังคา การบรรทุกของสองอย่างนี้ผมต้องขึ้นไปทางเหนือซึ่งเพื่อนผม
ที่ชื่อเอี่ยมขึ้นไปอยู่ เนื่องจากที่ยังเป็นป่าอยู่บ้าง ชาวบ้านถางป่าและ
ตัดไม้เผาถ่านกันมาก นอกจากนั้นยังเกี่ยวหญ้าแฝกเอา “กรอง” ทำา
เป็นตับใช้สำาหรับมุงหลังคาอีกด้วย
 หลังจากจบ ม.5 เพื่อนคนหนึ่ง (พ.ต.ต.อุดม แป้นแก้ว) ชวน
ผมไปสมัครทำางานที่ร้านค้าไม้ซึ่งอยู่ใกล้บ้านเขา เราแบกหามต้นเสา
และไม้กระดานขึ้นรถบรรทุกและเอาไปส่งที่บ้านผู้ซื้อ ได้ค่าจ้างวันละ 
5 บาท รวมกับอาหาร 3 มื้อ และที่นอนในโรงเก็บไม้ เนื่องจากบ้าน
เพื่อนของผมอยู่ใกล้ร้านค้าไม้ เราเลือกไปนอนที่บ้านเขา เมื่อผมเข้า
ทำางานผมได้เห็นของใหม่ทันที เมื่อเราไปกินข้าวเช้าที่บ้านห้องแถว
ของเจ้าของร้าน เขาให้เราดื่มน้ำาข้าวเป็นสิ่งแรก ที่บ้านผมเคยแต่เอา
น้ำาข้าวให้หมา แต่ผมไม่ได้หาว่าเขาดูถูก ตรงกันข้ามผมกลับชมเขาที่
ไม่ยอมทิ้งน้ำาข้าวที่มีวิตามินสารพัด
 นอกจากเรียนรู้เรื่องดื่มน้ำาข้าวแล้วผมเรียนรู้อีกหลายอย่างใน
เวลาอันสั้น สิ่งแรก คือทางด้านหลังของโรงเก็บไม้ มีคูน้ำากว้างและมี
น้ำาเต็ม เมื่อดูเผินๆ ก็เป็นคูที่เจ้าของร้านขุดขึ้นเพื่อเอาดินมาถมที่
ปลูกโรงเรือน แต่ความจริงแล้วคูนั้นเป็นที่เก็บไม้เสา เมื่อรถขนเสามา
ตอนกลางคืน บางทีเจ้าของร้านก็ให้พวกเราขนลงทิ้งในคู ทำาให้ดูว่าคู
มีน้ำาเต็มอยู่ตลอดแม้แต่ในฤดูแล้ง ครั้งแรกผมก็ไม่รู้ว่าทำาไมเราต้อง
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ขนไม้ลงแช่น้ำา จนเพื่อนร่วมงานซึ่งอยู่มานานคนหนึ่งบอกว่าเสาที่ลง
คูนั้นเป็นไม้เถื่อน เมื่อคูเต็มเราก็ขนเสาไปทิ้งที่สวนของกำานันคนหนึ่ง
ที่อยู่ทางเหนือของตัวอำาเภอ เมื่อผมถามเพื่อนร่วมงานว่าทำาไมไม่มี
ใครจับไม้เถื่อน เขาตอบว่า “อย่าทำาโง่ไปหน่อยเลย เจ้าหน้าที่ของทาง
ราชการมีเอี่ยวกับเจ้าของร้าน นอกจากค้าไม้เถื่อนแล้ว เจ้าของร้านยัง
ทำาอย่างอื่นอีก แกเห็นไหมว่าเขารับเหมาก่อสร้างด้วย ตอนนี้ก็เห็นมี
สร้างหอประชุม สร้างโรงเรียนสารพัด เขาชนะประกวดราคาเสมอ ลือ
กันว่าเขาให้พวกข้าราชการหลายเปอร์เซ็นต์ทีเดียว” คำาพูดของเพื่อน
ร่วมงานทำาให้ผมนึกถึงพี่หวาด การฉ้อโกงและร่วมมือของข้าราชการ
กับผู้ทำาธุรกิจผิดกฎหมายดูมีอยู่ทั่วไปตั้งแต่สมัยนั้น
 ผมทำางานไม่ตลอดฤดูร้อน ไม่ใช่เพราะผมย่อท้อต่องานแบก
หาม หรือการเห็นความร่วมมือกันทำาทุจริตของพ่อค้ากับเจ้าหน้าที่
ของบ้านเมืองเท่านั้น แต่เป็นเพราะความไม่ยุติธรรมของนายจ้างซึ่งมี
สิทธิ์เรียกเราทำางานเมื่อไรก็ได้ ผมเลิกงานแล้วก็ไปนอนที่บ้านเพื่อน 
หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการแบกหามมาทั้งวัน ผมก็เข้านอนแต่
หัวค่ำา พอตกดึกเจ้าของร้านก็ให้คนมาตามบ่อยๆ บอกว่ารถเข้า ให้ไป
ช่วยแบกไม้ซึ่งเป็นไม้เถื่อน เราไม่มีกฎหมายแรงงานเหมือนของคุณ 
นายจ้างจะทำาอะไรก็ได้  
 เงินค่าจ้างที่ผมเก็บได้ ผมเอามาซื้อลูกเป็ดเลี้ยง เมื่อเป็ดโต 
ผมขายไปได้กำาไรงามทีเดียว
 ม.6 เป็นปีที่ผมมีกิจกรรมมากและเป็นปีที่ฝังแน่นอยู่ในความ
ทรงจำา ผมได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้านักเรียนและประธานคณะทำา
หนังสือพิมพ์ของโรงเรียน เพื่อนๆ บอกว่าที่ผมได้รับเลือก ไม่ใช่เพราะ
ความสามารถหรือแววในการเป็นผู้นำาของผม หากเป็นเพราะผมพูด
ดังฟังชัด โผงผาง ไม่ยอมใครง่ายๆ  
 ผมนำาคณะโต้วาที การโต้วาทีครั้งที่สนุกที่สุดเป็นการโต้เรื่อง
ขุนช้างขุนแผน ผมเป็นหัวหน้ากลุ่มผู้ถือหางขุนแผน เพราะขุนแผน
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ยากจนคล้ายผม ผมได้เปรียบคู่ต่อสู้อย่างหนึ่ง คือ ผมได้อ่านบท
เสภาเรื่องนี้อย่างละเอียดมาก่อนเพราะความรักบทกลอนที่มีเป็นทุน
อยู่แล้ว แถมยังได้มาอ่านซ้ำาอีกก็รู้รายละเอียดมากกว่าคนอื่น ซึ่งผม
คิดว่าคงไม่มีเวลาหรือสนใจอ่านทุกตอน ผมจำาได้ว่าเมื่อฝ่ายตรงข้าม
ยกเอาความไม่ดีของฝ่ายขุนแผนมาอ้างว่า ขุนแผนนั้นมีพ่อซึ่งถูก
พระเจ้าอยู่หัวสั่งประหารชีวิต ผมก็ขึ้นแก้ว่าพ่อของขุนแผนนั้นเป็น
ชายชาติทหาร ยอมรับผิดและอาสาให้พระเจ้าอยู่หัวลงโทษถึงชีวิต 
ส่วนทางขุนช้างและพ่อของขุนช้างนั้นขี้ขลาด เห็นแก่ตัว หาแต่ทาง
ฉ้อฉลสะสมเงินทอง จนกรรมตามมาทัน เมื่อโจรปล้นก็ลากเอาพ่อขุน
ช้างออกไปเพื่อบังคับถามที่ซ่อนเงิน เพราะความเสียดายเงิน พ่อขุน
ช้างไม่ยอมบอก โจรจึงเอาดาบทะลวงก้นถึงแก่ความตายอย่างน่า
ทุเรศ เนื่องจากคนส่วนมากไม่รู้รายละเอียดตอนนี้ เมื่อผมยกกลอน
ตอนนี้มาอ่านก็เรียกเสียงปรบมือได้ลั่นห้องประชุมทีเดียว
 ก่อนจบปีการศึกษา ผมมีโอกาสไปกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก 
ผมเป็นหนึ่งในลูกเสือแปดคนที่โรงเรียนส่งไปร่วมในงานการชุมนุม
ลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นที่สวนลุมพินีในระหว่างวันที่ 17-25 
พฤศจิกายน 2504 เราเหมารถโดยสารเล็กๆ ไปกันในตอนกลางดึก 
ผมจึงไม่เห็นอะไรมากทั้งๆ ที่แสนตื่นเต้นอยากดูว่าข้างทางไปเมือง
หลวงนั้นมีอะไร เราไปถึงกรุงเทพฯ ก่อนสว่าง ผมชอบสีสันของไฟ
ในขณะที่เราเข้าไป แต่ผมผิดหวังมากเมื่อเห็นตึกรามร้านค้าและการ
จราจรรอบๆ สวนลุมพินีในวันต่อมา มันดูสับสนไปหมด สิ่งที่ความมืด
พรางตาไว้ในตอนกลางคืน เช่น ความสกปรกในบางที่ก็โผล่ออกมาให้
เห็นได้อย่างจะแจ้ง ความแออัด ฝุ่น และควันจากรถทำาให้หายใจไม่
ค่อยสะดวก โชคดีที่พวกเราพักกันในสวนลุมฯ ไม่อย่างนั้นผมคงหลง
หายไปในความสับสนนั้นแน่
 นอกจากลูกเสือไทยจากทั่วประเทศแล้ว ยังมีลูกเสือจากต่าง
ประเทศมาชุมนุมอีกเป็นจำานวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จมาเป็นประธานใน
พิธีสวนสนามของลูกเสือ แต่เสียดายที่ผมยืนอยู่ห่างมาก ได้เห็น
พระองค์ท่านไม่ชัดนัก ณ ที่นี้ ผมได้มีโอกาสแสดงประโยชน์ของการ
เป็นลูกทุ่ง คือ ผมสานบุ้งกี๋ไม้ไผ่ให้ลูกเสือจากทั่วโลกดู
 “ครูไม่ยักรู้ว่าเธอทำาได้ดีอย่างนี้” ครูคนหนึ่งซึ่งช่วยลุงเจริญ
คุมลูกเสือไปชุมนุมพูดขึ้นหลังจากที่ผมทำาเสร็จแล้ว “เธอหัดทำามาแต่
เมื่อไร”
 “ผมจำาไม่ได้แน่ครับ คงสองสามปีมาแล้ว” ผมตอบ
 “ไปหัดทำาที่ไหน”
 “ที่บ้านครับ”
 “เธอสานอย่างอื่นได้ไหม”
 “ได้ครับ”
 “เธอคงไม่ได้เกเร และใช้เวลาให้เปล่าประโยชน์อย่างที่ครูบาง
คนในโรงเรียนพูดซินะ”
 “ไม่หรอกครับ”
 “ใครสอนให้เธอทำา”
 “พ่อของผมครับ”
 ผมสังเกตเห็นลุงเจริญยิ้มเล็กน้อยที่มุมปาก แต่ไม่พูดอะไร คง
สูบบุหรี่ต่อไป
 เมื่อกลับจากงานชุมนุมลูกเสือ ผมเล่าให้พ่อฟังเรื่องกิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้งการสานบุ้งกี๋ของผมด้วย พ่อไม่ได้พูดอะไรมาก แต่ผมดู
ว่าพ่อมีความพอใจ

 คว�มสนุกและความสุขของการเรียน ม.6 สิ้นสุดลงไม่นาน
หลังจากที่มนุษย์อวกาศ จอห์น เกลนน์ ของอเมริกาออกไปบินใน
อวกาศรอบโลกเป็นคนแรก ทันทีที่ผมสอบไล่เสร็จ ผมต้องเผชิญกับ
โลกกว้าง ผมต้องตัดสินใจว่าจะทำาอะไรต่อไป เนื่องจากเราไม่มีการ
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แนะแนวเหมือนของคุณ เพื่อนร่วมชั้นต้องปรึกษากันเองว่าจะทำาอะไร 
อย่างไร ฯลฯ
 เพื่อนๆ ที่สอบได้คะแนนสูงพูดถึงการไปสอบเข้าโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาเพื่อจะก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ต่อไป 
บ้างก็พูดถึงการไปสอบเข้าโรงเรียนทหาร โรงเรียนฝึกหัดครู โรงเรียน
พยาบาล และโรงเรียนตำารวจ ไม่มีใครพูดถึงการไปเรียนในโรงเรียน
อาชีวศึกษาเลย เพราะในสมัยนั้นทุกคนดูแคลนโรงเรียนอาชีวศึกษา
ว่าเป็นที่เก็บคนซึ่งสอบเข้าเรียนที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว  
 ผมนึกถึงกองทัพอากาศ ผมอยากขับเครื่องบิน ผมว่ามันคง
สนุกที่สุด นอกจากนั้นผมว่าเครื่องแบบสีน้ำาเงินของทหารอากาศนั้น
ดูเท่ที่สุด ผมก็เหมือนคนบ้านนอกสมัยนั้นที่หลงใหลเครื่องแบบ นาย
สิบตรีเมื่อออกไปแถวบ้านผมก็มีสาวๆ ติดกันเป็นพรวน ตัวอย่าง 
เช่น ลูกสาวทั้งสามคนของชาวนาที่มั่งคั่งคนหนึ่งในหมู่บ้านของผม 
แต่งงานกับนายสิบ ผมยังอดอิจฉาเขาไม่ได้ แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีเงิน
ไปสอบ หรือเข้าเรียนที่โรงเรียนนายเรืออากาศได้ อีกอย่างหนึ่งคือผม
ทราบว่าชีวิตทหารนั้นต้องอยู่ในวินัยอย่างเคร่งครัด ไม่มีการขัดแย้ง
เจ้านาย ผมเป็นคนชอบเถียงและโตมากับความอิสระในท้องนา ไม่
เคยมีใครบังคับ ผมเลยไม่ค่อยกระตือรือร้นเรื่องการเป็นทหารนัก
 เมื่ออาห้อยมาเยี่ยม พ่อก็ไต่ถามว่าผมจะมีโอกาสเข้าเป็น
ทหารไหม ขณะนั้นอาห้อยมียศเป็นจ่าสิบเอกอยู่ในกรมทหารสารวัตร 
อาห้อยบอกว่าร่างกายของผมคงไม่เหมาะที่จะเป็นทหารนัก เกรง
ว่าคงไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ผมคิดว่าอาห้อยอยากพูดอย่างอื่น
มากกว่า แต่ไม่กล้าเพราะไม่อยากให้พ่อหรือผมโกรธ คงอยากพูดว่า
ผมคงสอบเข้าทหารไม่ได้ เพราะคะแนนที่ว่าสูงของผมนั้นเป็นเพียง
คะแนนจากโรงเรียนบ้านนอก คงเทียบกับโรงเรียนในเมืองไม่ได้ อา
ห้อยหารู้ไม่ว่าได้ช่วยผมในทางอ้อมคือหลังจากนั้นมา ไม่มีใครแนะให้
ผมไปสอบเข้าโรงเรียนทหารอีก
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 ผมคิดถึงอาชีพทางศิลปะเพราะผมเล่นซอด้วงได้และเป่าแตร
ก็ได้ นอกจากนั้นยังวาดรูปและระบายสีได้บ้าง แต่เมื่อถามนักเรียน
เพาะช่างซึ่งอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง ผมก็ต้องเปลี่ยนใจ เพราะค่าสีค่าพู่กัน
ก็ดูจะมากกว่าค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยเสียอีก ผมนึกถึงอาชีพ
การเขียนโดยเฉพาะการเขียนโคลงกลอนที่ผมชอบ แต่มองไม่เห็น
หนทางว่าจะเป็นนักเขียนได้อย่างไร นอกจากนั้น ผมอ่านพบว่าชีวิต
นักประพันธ์และกวีอาชีพนั้นลุ่มๆ ดอนๆ มาก แม้แต่กวีเอกที่ผมคิด
ว่าเก่งที่สุดคือสุนทรภู่ ก็ตกอับและหาไม่พอเลี้ยงท้องอยู่บ่อยๆ ผม
นึกถึงการเขียนในหน้าหนังสือพิมพ์ที่ผมอ่านเป็นประจำา คิดว่าคง
สนุกที่เขียนให้คนอื่นอ่านได้ แต่ก็ไม่รู้จะทำาอย่างไรจึงจะเข้าทำางาน
หนังสือพิมพ์ได้
 พ่อเริ่มมีความกังวล และวันหนึ่งก็ชวนผมไปหาลุงเจริญด้วย
กัน ผมถีบจักรยานให้พ่อซ้อนท้าย ลุงเจริญรู้ว่าเราไม่มีเงินจึงไม่ได้
แนะนำาอะไรมาก นอกจากพูดว่า การพูดการจาของผมมีเหตุมีผล 
โต้วาทีได้ดี น่าจะไปเรียนกฎหมาย แต่ก็ต้องเข้ามหาวิทยาลัย
 “มันจะมีประโยชน์อะไร” พ่อพูดออกมาในที่สุดด้วยท่าทาง
ผิดหวัง “มันจะมีประโยชน์อะไรกับการขยันเรียน และการสอบได้
คะแนนดี มันน่าจะมีทางเรียนต่อไปได้ คนจะได้เลิกสบประมาทมัน
เสียที”
 “ประมาทอะไร” ลุงเจริญถาม
 “คนเขาพูดกันมาหลายปีแล้ว ถึงแม้มันจะเรียนเก่ง มันคงไป
ไหนไม่ได้หรอกเพราะเราไม่มีเงิน”
 “ใครที่ไหนพูดอย่างนั้น”
 “ก็พ่อแม่ของเพื่อนมันที่ทำาบุญวัดเดียวกันนั่นแหละ”
 “ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น รอไปหน่อยก็แล้วกัน การสอบไปเรียน
ฝึกหัดครูคงเปิดสมัครเร็วๆ นี้ เขาคงมีทุนเหมือนทุกปี” ลุงเจริญกล่าว
ในที่สุด
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 ผมดูตาพ่อก็รู้ว่าพ่อเก็บความรู้สึกอันขมขื่นไว้ภายใน ขา 
กลับบ้านผมถามพ่อถึงเบื้องหลังของเรื่องที่พ่อพูดกับลุงเจริญ เลือด
ผมเดือดพล่านเมื่อได้ยินพ่อเล่า ก่อนนั้นผมไม่เคยคิดเลยว่าพ่อแม่
ของเพื่อนนักเรียนจะพูดเรื่องอย่างนั้นกันในวัด ผมเคยคิดแต่ว่าวัด
เป็นสถานที่สงบ เป็นแหล่งที่สมาชิกเข้าไปหาความโปร่งและความ
สบายใจ ไปหาความเป็นมงคล เพื่อนๆ กับผมแข่งขันกันจริงว่าใครจะ
สอบได้คะแนนสูงกว่าใคร แต่เราถือเป็นเรื่องสนุกสนานและเป็นการ
ช่วยให้เราขยันเรียน ส่วนใครจะสอบได้ที่เท่าไรนั้น เราไม่สนใจนัก 
ถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่เราเอามาหยอกล้อกันเล่นด้วยซ้ำาไป แต่พ่อ
แม่บางคนคงไม่ค่อยพอใจนักที่เห็นลูกชายนายเต่า ซึ่งยากจนกว่าทุก
คนในบรรดาครอบครัวที่มีลูกเรียนชั้นเดียวกัน สอบได้คะแนนสูงกว่า
ลูกของตนเป็นประจำา ความรู้สึกว่าเลือดเดือดวันนั้นเป็นเสมือนไฟที่
สุมอยู่ในใจผมเรื่อยมา
 ต่อมาอีกไม่นาน ขณะที่ผมขี่จักรยานอย่างไร้จุดหมายเข้าไป
ในตลาดบ้านนา ผมก็พบฉวีวรรณและสำาเภา ที่ป้ายจอดรถประจำาทาง
 “แหม แต่งตัวเสียสวยจริง จะไปไหนกันหรือนี่” ผมทักอย่าง
คุ้นเคย
 “ไปนครนายก” สำาเภาตอบ
 “จริงซินะ หนุ่มบ้านนาไม่มีใครน่าสนใจอีกแล้ว”
 “ไม่อย่างนั้นหรอกจ้ะ เราจะไปสมัครสอบครูกัน เธอไปกับเรา
ไหมล่ะ”
 “แหม เสียดายที่ไม่ว่าง” ผมตอบทั้งๆ ที่รู้ว่าไม่มีอะไรต้องทำา 
แต่จะไปบอกเขาตรงๆ ว่าไม่มีเงินค่ารถมันก็เสียเหลี่ยม
 “เออ รู้แล้วละว่า คนที่โรงสีเขาคงไม่ให้เธอไปกับเราแน่” 
สำาเภาล้อผมอย่างอารมณ์ดี
 “ไม่ใช่หรอก เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะ คุณเอารายละเอียดและ
ใบสมัครมาให้ผมชุดหนึ่งด้วยแล้วกัน”
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 “ไม่เป็นไร แล้วจะเอามาให้ ไม่อยากให้เธอต้องเสียเวลาของ
การไปหาคนที่โรงสี”
 “ขอบคุณมาก”
 เราทั้งสามและประสาร เพื่อนรักของผม ไปสมัครสอบเข้า
เรียนครูที่สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เราต้องเอาใบรับ
รองแพทย์ไปด้วยเพื่อแสดงว่าได้ตรวจร่างกายและเรามีสุขภาพดี ผม
เรียนการตบตาชาวบ้านของทางราชการและของหมอผู้ขาดจรรยา
ในวันนั้น ก่อนส่งใบสมัคร เราก็ไปที่ร้านหมอที่เรียกตามฝรั่งโก้ๆ ว่า
คลินิก เราจ่ายเงินให้กับคนที่หน้าห้องคนละ 10 บาท ก็ได้ “ใบรับรอง
สุขภาพ” ที่มีลายเซ็นของหมอมาคนละใบ บอกว่าได้ตรวจร่างกายเรา
แล้วและพบว่ามีสุขภาพดี เราไม่รู้ด้วยซ้ำาว่าหน้าของหมอเป็นอย่างไร
 คงเป็นพรหมลิขิต ประสารและผมสอบผ่านข้อเขียน ส่วน
ฉวีวรรณและสำาเภานั้นต้องผิดหวัง
 หลังจากนั้น ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนเข้าสอบสัมภาษณ์กับ
กรรมการสามคนซึ่งเป็นครูใหญ่อาวุโสของโรงเรียนมัธยมในจังหวัด 
ลุงเจริญเป็นหนึ่งในสามคนซึ่งนั่งแยกกันคนละมุมของห้องโถงใหญ่ ผู้
เข้าสอบเดินไปให้กรรมการสัมภาษณ์ทีละคน กรรมการจะให้ทำาอะไร
หรือถามอะไรก็ได้ เมื่อถึงผม ลุงเจริญถามไม่กี่อย่างแล้วจบด้วยการ
ให้ผมร้องเพลง ความทรงจำาของการที่ได้ปล่อยไก่เมื่อสองปีก่อนแวบ
เข้ามาในจิตสำานึกผมทันที แต่ผมตั้งสติได้เร็วก่อนที่ลุงเจริญจะเห็นว่า
ผมกำาลังอึกอักอยู่ ผมลุกขึ้นร้องเพลงชาติ คุณก็รู้ว่าเสียงของผมดังฟัง
ชัดไม่แพ้ใครอยู่แล้ว ขณะที่ผมตั้งหน้าตั้งตาร้องอยู่นั้นก็สังเกตว่าการ
สัมภาษณ์ที่โต๊ะอื่นหยุดชะงัก กรรมการและผู้เข้าสัมภาษณ์ยิ้มบ้าง 
หัวเราะบ้างกับความ(ไม่)ไพเราะของเพลงที่ผมร้อง เมื่อผมร้องจบก็
เริ่มสัมภาษณ์กันต่อ ผมคงร้องพอฟังได้เพราะนอกจากผมจะสอบผ่าน
แล้ว ยังได้ทุนปีละ 1,300 บาทเพื่อไปเรียนที่วิทยาลัยครูเทพสตรีเป็น
เวลาสองปี ประสารสอบผ่านเหมือนกันแต่ไม่ได้รับทุน 
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 ดังที่ผมเล่ามาบ้างแล้วว่า การสอบได้ทุนของผมทำาให้เกิด
ปัญหา เพราะเงินทุนพอเป็นค่ากินอยู่ในหอพักเท่านั้น ทางบ้านต้อง
มีเงินสำาหรับค่าใช้จ่ายอย่างอื่น เป็นเหตุให้พ่อต้องก่อหนี้ซึ่งเป็นภาระ
ยืดเยื้อต่อมาเป็นเวลานาน
 การสอบไปเรียนครูได้แถมยังได้ทุนอีกทำาให้ผมมีความเชื่อ
มั่นในตัวเองเพิ่มขึ้น ผมไปหาสำาเภาบ่อยๆ อันที่จริงเรารู้จักกันมา
นานเพราะเรียนหนังสือห้องเดียวกันเป็นเวลาสิบปีเต็มและบ้านก็อยู่
ไม่ห่างกัน เราชอบพอนิสัยใจคอของกันและกัน แต่ความสัมพันธ์ของ
เราไม่เลยไปกว่านั้น เนื่องจากผมไม่กล้าจีบเธอเพราะคิดถึงเรื่องความ
แตกต่างทางฐานะของเราอยู่เสมอ เมื่อผมเข้าใกล้เธอจริงๆ กำาแพง
ที่ผมคิดว่ามีนั้น มีแต่เพียงในจินตนาการของผมเอง สำาเภาไม่ใช่คน
สวย ร่างเตี้ยและท้วม แต่เป็นคนร่าเริงอยู่ตลอดเวลา คุยเก่ง หัวเราะ
ง่าย สนใจคนทุกคน และเมื่อพูดกับใครก็มองที่ตาคนนั้นอยู่ตลอดเวลา 
ใครจะล้อเลียนหรือเรียกเธออย่างไรก็ได้ ไม่ถือ ญาติของเธอเรียกเธอ
ว่า “น้อย” เพื่อนๆ เรียกเธอว่า “อ้วน” ผมเรียกเธอว่า “เตี้ย” ซึ่งเป็น
สรรพนามที่เธอใช้แทนตัวเองเมื่อพูดกับผมด้วย
 สำาเภาอยู่กับตาและยายของเธอซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของอาเกิด 
เพราะพ่อแม่ของเธอย้ายไปซื้อนาใหม่ไกลออกไปอีกเช่นเดียวกันกับ
ชาวนาบางคน เช่น แม่ของเอี่ยม และน้าเทียน ตาและยายของเธอไม่
กีดกัน เราจึงพบกันได้เสมอ ยิ่งไปกว่านั้นยังปล่อยให้เราไปไหนมา
ไหนด้วยกันตามลำาพัง เราก็ใช้จักรยานของเธอขี่ไปเที่ยวในตลาดบ้าง 
เยี่ยมญาติบ้าง ฯลฯ เกือบทุกวัน ถ้าเราอยากไปเที่ยวงานวัดในตอน
กลางคืน สำาเภาก็จัดแจงนัดยายและเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งที่มีลูกสาว
อายุไล่เลี่ยกันและมีหนุ่มเพื่อนบ้านอีกคนติดพันอยู่ เราเดินไปดูลิเก
ตามงานวัด แต่ผู้ใหญ่สองคนเท่านั้นที่ดู เราสี่คนไปเพื่อหาโอกาสอยู่
ใกล้กันมากกว่า ผู้ใหญ่สองคนนั้นก็แสนจะเข้าใจ เดินออกหน้าและ
คุยกันไปสองคน ปล่อยให้เราทั้งสี่เดินตามไปห่างๆ และคุยกันตาม
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ประสาของเรา  
 พ่อและแม่ของผมรู้เรื่องความสัมพันธ์ของผมกับสำาเภา แต่ไม่
พูดอะไรทั้งสิ้น ตราบใดที่ผมทำางานตามหน้าที่เสร็จ ผมไปเที่ยวเตร่ได้
ตามสบาย อันที่จริงผมเข้าใจว่าแม่เริ่มชอบนิสัยใจคอของสำาเภาเสีย
ด้วยซ้ำา
 ผมเข้ากับตาของสำาเภาได้ดี เมื่อผมไปหาและสำาเภาไม่ว่าง 
ตาก็จะชวนผมคุยทุกครั้ง ตาเลี้ยงหมาตัวใหญ่ที่แสนดุไว้หนึ่งตัว และ
รู้ว่าผมกลัวหมา จึงไล่หมาไปไว้เสียที่อื่นเมื่อผมไปถึง มีข่าวเล่าลือว่า
แกมีเสน่ห์มหานิยมทำาให้ผู้หญิงหลงใหล ผมอยากได้เสน่ห์นั้นแต่ไม่รู้
จะพูดขออย่างไร ในขณะที่แกรู้ว่าผมไปบ้านแกเพื่ออะไร เราจึงคุยกัน
เรื่องอื่น เรื่องที่ผมจำาได้ดีที่สุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับตาฟักของผม (ถ้าคุณ
ลืมไปแล้วว่าตาฟักเป็นใคร ผมบอกให้ก็ได้ว่าเป็นน้องชายของแม่แก่)
 “ข้ารู้ว่าทำาไมเอ็งสอบได้ที่หนึ่งอยู่เสมอ” ตากล่าวขึ้นวันหนึ่ง 
“เอ็งมีสายเลือดคนเก่ง ทิดฟักน่ะ นอกจากจะมีจมูกไว ดมกลิ่นหาที่
ซ่อนเงินได้แล้วยังมีชื่ออย่างอื่นอีก ทิดฟักกับข้าโตมาด้วยกันและบ้าน
เราอยู่ไม่ห่างวัด ครั้งหนึ่งในระหว่างเข้าพรรษา มีพระองค์หนึ่งเตรียม
ตัวสอบปาติโมกข์ซึ่งมีถึง 227 ข้อ น้อยคนที่จะท่องจำาได้หมด ท่านก็
มานั่งท่องที่ศาลาท่าน้ำาทุกเย็น เมื่อพระเลิกท่องตอนออกพรรษา ทิด
ฟักท่องได้หมดทั้ง 227 ข้อ มันเก่งที่ได้ปาติโมกข์ตั้งแต่ก่อนบวช”
 ผมอุ่นใจเมื่อได้ยินคำาเล่านั้น ไม่ใช่เพราะได้รู้ว่ามีบรรพบุรุษ
ที่มีความจำาดีเท่านั้น หากเป็นเพราะรู้ว่าสำาเภาได้เป็นกระบอกเสียง
โฆษณาคุณภาพของผมให้ตาของเธอฟังด้วย
 ผมเล่าเรื่องที่ได้ยินมาให้แม่ฟัง แม่ก็บอกว่า “น่าจะจริง เพราะ
น้าทิดฟักดูจะเก่งหลายอย่าง” แต่ใจผมนั้นไม่เชื่อว่าตาฟักจะมีความ
สามารถดมกลิ่นเงินได้ หากใช้การวิเคราะห์ดูว่าแม่ของแกจะซ่อนเงิน
ที่ไหนได้บ้าง เมื่อบวกลบคูณหารได้แล้วก็ออกไปดูในที่ๆ ควรเป็นที่
ซ่อนเงิน
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 หลังจากที่ผมได้สนิทสนมกับครอบครัวของสำาเภามากขึ้น 
ผมจึงรู้ว่าการเรียนดีของผมและการประชาสัมพันธ์ของสำาเภานั้นเป็น
เพียงส่วนน้อยที่ทำาให้ครอบครัวของเธอต้อนรับคนต่างฐานะอย่างผม 
การทำางานหาเงินช่วยตัวเองที่ผมทำามาตลอดต่างหากที่ครอบครัวนี้
ชอบ ชาวบ้านส่วนมากจะเกี่ยงงานบางอย่าง เช่น การรับจ้างขุด
ดิน แต่ครอบครัวของสำาเภาคิดไปอีกอย่างหนึ่ง คิดว่างานทุกอย่างมี
เกียรติถ้าทำาด้วยความสุจริต คงเพราะความคิดอย่างนี้นี่เองที่ทำาให้
ครอบครัวของเธอมั่งคั่งกว่าชาวนาในละแวกนั้นเป็นส่วนมาก
 เมื่อผมเตรียมออกเดินทางไปวิทยาลัยครูเทพสตรีตอนกลาง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2505 ผมรู้ว่าผมตกหลุมรักอย่างโงหัวไม่ขึ้น
ทีเดียว ผมเชื่อว่าสำาเภาก็รักผมไม่น้อยเหมือนกัน แต่ประเพณีของ
เราไม่เหมือนของคุณที่อเมริกา การออกปากว่ารักใครนั้นเราไม่บอก
กันตรงๆ โดยเฉพาะผู้หญิงแล้วยิ่งไม่ทำาเด็ดขาด เราไม่กอดกันจูบกัน
อย่างที่เมืองคุณ แม้แต่การถูกร่างกายกันในระหว่างหนุ่มสาวก็เป็นสิ่ง
ต้องห้ามเพราะถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความต้องการทางเพศ ผม
พยายามทำาทุกอย่างตามกฎเกณฑ์ของประเพณีเพื่อไม่ให้ชาวบ้าน
เอาไปพูดได้ว่าสำาเภาเป็นผู้หญิงใจง่าย ในภาวะเช่นนั้น การแสดง
ความรักจึงออกมาในรูปของการพูดคุยกันเล็กๆ น้อยๆ การแสดงออก
ของสีหน้า การหยอกล้อกัน การให้ของขวัญกัน (ในสมัยนั้นสาวๆ 
ชาวบ้านมักชอบทำาผ้าเช็ดหน้าให้ฝ่ายชาย แต่ของที่สำาเภาให้ผมใหญ่
กว่าผ้าเช็ดหน้ามาก) และการมองตากัน สำาหรับผมนั้นเมื่อสำาเภามอง
ตาผมแล้วยิ้มให้ ผมจะใจเต้นตูมๆ ทุกที การตีความหมายของกิริยา
ท่าทางต่างๆ เหล่านี้ว่าเป็นความรักหรือไม่เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักสำาหรับ
ผมเมื่อตอนอายุ 17 ปี แต่ผมสรุปอย่างเข้าข้างตัวเองว่าสำาเภารักผม
และผมก็รักเธอไม่น้อยกว่ากัน



วิทยาลัยครูเทพสตรี หรือสถาบันราชภัฏเทพสตรีในปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่
เมืองลพบุรี การเดินทางระหว่างบ้านนากับลพบุรีโดยรถยนต์ในสมัย
นี้ใช้เวลาเพียงชั่วโมงกว่าๆ เพราะเมืองทั้งสองอยู่ห่างกันไม่ถึง 100 
กิโลเมตร และถนนดีขึ้นมาก แต่ช่วงที่ผมไปเรียนที่เทพสตรีนั้นการ
เดินทางใช้รถโดยสารประจำาทาง ผู้เดินทางต้องต่อรถที่หินกอง หรือ
ไม่ก็ที่สระบุรี สำาหรับผม ตามปกติการเดินทางไปลพบุรีเริ่มด้วย
การตื่นแต่เช้า ขี่จักรยานไปที่ตลาดบ้านนา นั่งรถสายปราจีนบุรี-
กรุงเทพฯ และต่อรถกรุงเทพฯ-ลพบุรีที่หินกอง การเดินทางใช้เวลา
เกือบครึ่งวัน
 วันที่ผมเดินทางไปเทพสตรีครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2505 พ่อไปส่งที่สถานีรถ ผมไปกับ จำ�นงค์ น�รถดนตรี นักเรียน
บ้านนาที่สอบได้ทุนอีกคนหนึ่งซึ่งมีลุงเดินทางไปด้วย พ่อบอกผมว่า
พ่อไม่ไปด้วยเพื่อประหยัดเงินและเพื่อไม่ให้เสียเวลาทำานา เช้าวัน
นั้น พ่อเงียบขรึมเหมือนเคย นอกจากฝากฝังผมกับลุงของจำานงค์แล้ว 

โค้งแรก
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พ่อไม่ได้พูดอะไรอีก ผมรู้สึกผิดหวังและไม่เข้าใจที่พ่อไม่ไปลพบุรีด้วย 
อีกสองปีต่อมาผมจึงเข้าใจเหตุผลที่แท้จริงของพ่อ
 ผมขึ้นรถโดยสารสีส้มสายปราจีนบุรี-กรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก 
ผมสังเกตว่านอกจากคนขับรถและผู้โดยสารแล้ว ในรถมีกระเป๋ารถ
หนุ่มๆ สองคนและผู้หญิงวัยกลางคนนั่งอยู่ใกล้ๆ คนขับ กระเป๋ารถ
สองคนมีหน้าที่ช่วยผู้โดยสารขนของขึ้นรถและเก็บค่าโดยสาร เมื่อ
เก็บเงินได้แล้วก็เอาไปให้ผู้หญิงกลางคนคนนั้นซึ่งดูจากกิริยาท่าทาง
แล้วคงเป็นเจ้านายของทุกคน ผมดูขนาดของที่นั่งแล้วคิดว่าคงนั่ง
ได้แถวละสี่คนโดยไม่ต้องเบียดกัน แต่เราต้องนั่งแถวละหกคน โชคดี
ที่เราสามคนล้วนตัวเล็ก พอนั่งได้ คนตัวใหญ่ๆ นั่งไม่ค่อยเต็มก้นนัก 
ท่าทางอึดอัดกับความร้อนอบอ้าวและความชื้นเพราะรถไม่มีเครื่อง
ปรับอากาศเหมือนสมัยนี้
 ผมไม่เข้าใจว่าทำาไมรถต้องหยุดอยู่ข้างถนนเป็นเวลานาน
หลังจากผ่านจุดตรวจของบริษัทขนส่งแต่ละจุด และเมื่อออกวิ่งอีก
ครั้งหนึ่งก็วิ่งด้วยความเร็วสูงมากจนถึงจุดตรวจอีกจุดหนึ่ง ก่อนที่เรา
จะลงจากรถ กระเป๋ารถขอตั๋วที่ฉีกให้เราคืน ผมมารู้เหตุผลของการ 
กระทำาเหล่านี้หลังจากได้เดินทางกับรถโดยสารหลายครั้ง ผมรู้ว่า รถ
ที่เราโดยสารนั้นเป็นรถของเอกชนที่มาร่วมบริการกับบริษัทขนส่ง
ของรัฐบาล แต่ใช้สีส้มและเครื่องหมายของบริษัทขนส่ง บริษัทขนส่ง
ได้สัมปทานเดินรถโดยสารทั่วประเทศ เป็นบริษัทหุ่นที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ
สนองนโยบายของรัฐและเพื่อผลประโยชน์ของคนกลุ่มหนึ่งที่มีความ
สำาคัญในคณะรัฐบาล มีรถของตนเองเป็นจำานวนน้อย รถที่วิ่งในต่าง
จังหวัดเป็นรถร่วมของเอกชน ผู้หญิงกลางคนที่ผมเห็นเป็นประจำา
บนรถนั้นเป็นเจ้าของหรือไม่ก็เป็นตัวแทนของเจ้าของรถ รถต้อง
หยุดตามจุดตรวจต่างๆ ที่ตั้งขึ้นไว้เพื่อคุมความเร็วของรถ ผมว่าจุด
ตรวจทำางานไม่ได้ผล ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ตามทฤษฎี เมื่อรถวิ่งตาม
ความเร็วที่ตั้งไว้ มันจะถึงจุดตรวจตามกำาหนด แต่ในทางปฏิบัติแล้ว
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เป็นอีกอย่างหนึ่ง คือ หลังจากหยุดที่จุดตรวจตามเวลาที่กำาหนดแล้ว 
คนขับก็ขับรถไปอีกประมาณสองสามกิโลเมตรให้ลับตาของเจ้าหน้าที่
ในด่านตรวจ จุดมุ่งหมายของการหยุดก็เพื่อรอว่าอาจมีคนโดยสารมา
รอที่ข้างถนนข้างหน้ามากขึ้น เมื่อใกล้เวลาที่ต้องเข้าจุดตรวจจุดต่อไป 
รถก็ออกวิ่งด้วยความเร็วสูง บางทีก็ได้ผู้โดยสารที่มารอขึ้นตามข้าง
ถนน บางทีก็ไม่ได้  
 เจ้าของรถคงไม่ได้คิดหรอกว่าการกระทำาอย่างนั้นไม่มีผล
ดีเลย นอกจากจะเสียน้ำามันเพิ่มขึ้นและไม่ปลอดภัยแล้ว ความหวังที่
จะได้ผู้โดยสารเพิ่มคงยากเพราะรถที่วิ่งไปก่อนแล้วก็ทำาเช่นเดียวกัน 
การกระทำาเช่นนี้เป็นเครื่องพิสูจน์อีกว่าทฤษฎีและกฎเกณฑ์ที่เขียน
ไว้สวยหรูนั้น ไม่ได้ผลเมื่อผู้ปฏิบัติไม่มีวินัย คุณได้เห็นประเทศด้อย
พัฒนามามาก คุณรู้แล้วว่าความด้อยพัฒนามีรากฐานที่สำาคัญอย่าง
หนึ่งคือ สมาชิกในสังคมส่วนมากไม่มีวินัยในตัวเอง ไม่ปฏิบัติตามกฎ
เกณฑ์ของสังคม หรือพูดง่ายๆ ว่าคนขาดคุณภาพ ผมสังเกตเสมอว่า
บางทีกระเป๋ารถก็ไม่ฉีกตั๋วให้ผู้โดยสารบางคน หรือเอาตั๋วที่ใช้แล้วไป
ใช้อีก ผู้โดยสารตามบ้านนอกส่วนมากก็เป็นตาสีตาสาเหมือนพ่อแม่
ของผม รู้ไม่ทันหรอกว่าเจ้าของรถกำาลังโกงบริษัทขนส่ง และกำาลัง
โกงเงินภาษีของรัฐบาล

 ผมเข้าเขตเทพสตรีด้วยความประหม่าและตื่นเต้น ถึงแม้
วิทยาลัยจะอยู่ห่างใจกลางเมืองประมาณหนึ่งกิโลเมตร สำาหรับผม ตึก
ใหญ่ๆ และผู้คนเยอะๆ นั้นก็คือส่วนหนึ่งของเมืองดีๆ นั่นเอง เมื่อขึ้น
ชื่อว่าเมืองแล้ว ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นมิตรกับลูกทุ่งอย่างผมหรือ
เปล่า แล้วกำาแพงที่สูงท่วมหัวและมียามเฝ้าที่หน้าประตูก็ดูไม่น่าไว้
วางใจนัก ดูๆ ไปก็เหมือนเป็นคุก และอีกไม่นานก็มีนักศึกษาหญิง
บอกผมกว่า “คุณเข้าใจถูกแล้ว สำาหรับพวกนักเรียนหญิง กำาแพง
นั้นก็คือกำาแพงคุกดีๆ นี่เอง” คุณรู้ไหมว่าทำาไมเพื่อนนักศึกษาหญิง
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พูดอย่างนั้น? ชาวตะวันตกอย่างคุณอาจเข้าใจเรื่องนี้ได้ยาก แต่ลอง
พยายามหน่อยนะ นักศึกษาหญิงบางคนบอกว่าเขตวิทยาลัยของเรา
เหมือนคุกเพราะนักศึกษาหญิงเกือบทั้งหมดต้องเข้าอยู่หอพักภายใน
กำาแพงนั้น ต้องมีผู้ปกครองมาส่งเข้าและรับออก จะออกนอกเขต
ของวิทยาลัยตามอำาเภอใจไม่ได้ กฎเกณฑ์นี้ตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันมิ
ให้นักศึกษาหญิงมีโอกาสได้รับอันตราย หรือทำาความเสื่อมเสียได้
ง่าย ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าทำาไมเราทะนุถนอม หรือมองอีกแง่หนึ่ง
คือ ไม่ไว้ใจเฉพาะนักศึกษาหญิง ทั้งๆ หญิงไทยนั้นยืนเคียงบ่าเคียง
ไหล่ชายไทยมาตลอดและมีสถานภาพล้ำาหน้ากว่าสตรีในชาติอื่นเป็น
จำานวนมาก  
 สำาหรับนักศึกษาชาย ผู้ท่ีได้รับทุนมาจากจังหวัดต่างๆ และ
นักศึกษาอีกบางส่วนเข้าอยู่ในหอพักสองหลังในเขตของวิทยาลัย 
นอกจากน้ันต้องหาท่ีอยู่เอง ประสาร เพ่ือนผม ไปอยู่กับพระท่ีวัดตองปุ 
เพื่อลดค่าใช้จ่าย
 วิทยาลัยครูเทพสตรีเป็นหนึ่งในสามสิบของสถาบันฝึกหัด
ครูในขณะนั้น มีนักศึกษาประมาณ 850 คน แบ่งการเรียนการสอน
ออกเป็นสองระดับ ระดับละสองปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาการ
ศึกษา (ป. กศ.) หรือสองปีแรกที่ผมเข้าเรียนจะเท่ากับสองปีสุดท้าย
ของโรงเรียนมัธยมในอเมริกา มีนักศึกษาเกือบ 600 คน ส่วนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป. กศ. สูง) นั้นก็เท่ากับวิทยาลัย
ชุมชนในอเมริกาที่ให้การศึกษาขั้นอนุปริญญา มีนักศึกษา 200 กว่า
คน นักศึกษาสองปีแรกที่เรียนดีส่วนหนึ่งจะได้รับคัดเลือกให้เข้า
เรียนต่อในสองปีหลัง นอกจากนั้นนักศึกษาจำานวนหนึ่งจากโรงเรียน
ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา หรือสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ในปัจจุบัน จะได้รับคัดเลือกมาเรียนในระดับ ป. กศ. สูงด้วย ผู้ที่ไม่
ได้รับคัดเลือกให้เรียนต่อ หรือไม่เรียนต่อด้วยความสมัครใจ จะได้รับ
ประกาศนียบัตรแสดงว่ามีคุณสมบัติสอนโรงเรียนประถมได้
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 คุณอย่าแปลกใจนะถ้าผมจะบอกว่าเรายังสวมเครื่องแบบ
เหมือนเดิมถึงแม้ว่าเราจะโตเกือบเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม การสวมเครื่อง
แบบมีข้อดีสำาหรับผมและผมอดขอบคุณผู้คิดกฎนี้ขึ้นมาไม่ได้เพราะ
ผมมีเสื้อผ้าเพียงสองชุด แต่ไม่มีใครรู้ว่าผมมีเท่านั้น ถ้าเราสวมเสื้อผ้า
กันอย่างเสรีเหมือนในอเมริกา ผมคงแย่เหมือนกันที่เพียงไม่กี่วัน
เพื่อนฝูงก็รู้ว่าผมมีเสื้อผ้าเพียงน้อยนิด นักศึกษาหญิงสวมกระโปรง
จีบสีดำาหรือน้ำาเงินยาวแค่เข่า เสื้อสีขาว รองเท้าดำาและถุงเท้าขาว 
นักศึกษาชายปี 1 สวมกางเกงขาสั้นสีดำา เสื้อขาว รองเท้าดำา และ
ถุงเท้าขาว ส่วนนักศึกษาปี 2-4 เปลี่ยนจากกางเกงขาสั้นเป็นกางเกง
ขายาวสีกากี นักศึกษาทุกคนกลัดเข็มกลัดเครื่องหมายวิทยาลัยที่
หน้าอกด้านซ้าย นักศึกษาหญิงไว้ผมยาวได้ ส่วนนักศึกษาชายต้อง
ตัดผมสั้น ขณะที่ผมอยู่ที่เทพสตรีเป็นระยะที่วงดนตรีคณะแมลงเต่า
ทอง (The Beatles) ของอังกฤษเริ่มได้รับความนิยม ฉะนั้น นักศึกษา
ชายจึงอยากที่จะไว้ผมยาวกันบ้าง แต่มันผิดกฎของสถาบัน สำาหรับ
ผมไม่มีปัญหา เพราะตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าเจ้าพวกแมลงเต่าทองนั้น
คืออะไร รู้แต่เพียงว่าเราไม่ควรฆ่ามันถ้าเราเห็นมันในสวนผัก เพราะ
มันช่วยกินแมลงอย่างอื่นที่กินผักของเรา
 หอพักชายซึ่งเป็นอาคารไม้สองชั้นอยู่ทางด้านหลังในรั้ว
วิทยาลัย รับนักศึกษาได้ประมาณหอละ 60 คน ชั้นล่างใช้เป็นที่ตั้งตู้
เก็บเสื้อผ้าและห้องน้ำาของอาจารย์คุมหอ ชั้นบนเป็นห้องโถง มีมุ้งลวด
ตลอด ใช้เป็นที่วางเตียงนอนร่วมกัน มีห้องนอนของอาจารย์อยู่ตรง
หัวและท้ายของหอพัก
 เป็นครั้งแรกที่ผมได้นอนเตียงมีฟูกซึ่งเรียงต่อกันเป็นแถวๆ 
ในห้อง ทุกคนมีผ้าปูฟูก ผ้าห่ม และผ้าคลุมเตียง ผมมีผ้าคลุมเตียง
ที่แปลกและเด่นกว่าของเพื่อนๆ ร่วมหอ สีโศกและมีลวดลายไทย
งดงามถักด้วยไหมพรมสีเขียวแก่บ้าง อ่อนบ้างสลับกันซึ่งสำาเภา
ทำาให้เป็นของขวัญคราวจากกัน (คงหวังว่า ผมจะคิดถึงเธอเมื่อเข้า
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นอนทุกครั้ง ซึ่งก็เป็นความจริง) ผมต้องเรียนการปูเตียงเป็นครั้งแรก
เพราะนอกจากไม่เคยปูเตียงมาก่อนแล้ว ผมต้องเรียนวิธีปูให้ตึงได้
มาตรฐานของอาจารย์คุมหอด้วย อาจารย์จะออกมาตรวจบ่อยๆ ถ้า
เตียงไหนโยนเหรียญลงไปแล้วไม่เด้งขึ้นประมาณหนึ่งศอก ต้องปูใหม่ 
ผมต้องหาเข็มกลัดสี่อันมาช่วย ไม่งั้นก็ทำาไม่ได้ตามที่อาจารย์ต้องการ
 ชีวิตในหอพักเราเริ่มกันแต่เช้ามืดทีเดียว คือประมาณ 5.30 น. 
ผมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการตื่นแต่เช้าเพราะชาวนาต้องตื่นเช้าอยู่แล้ว 
แต่เพื่อนร่วมหอบางคนมีปัญหาเสมอ เราแบ่งกลุ่มกันออกทำางาน 
เช่น การกวาดถูพื้น รดน้ำาต้นไม้ ฯลฯ กลุ่มไหนว่างก็ออกไปวิ่ง เล่น
บาสเกตบอลที่สนามกลางแจ้ง หรือออกกำาลังกายอย่างอื่นๆ ตอนวัน
หยุด เราตื่นสายได้ แต่บางทีก็ต้องทำางานตามโครงการพัฒนาหอ ราว 
7.30 น เรามีเวลาเป็นของตัวเอง ซึ่งเราใช้อาบน้ำา ฯลฯ เตรียมตัวเพื่อ
เรียนหนังสือ เราต้องเดินไปอาบน้ำาที่ห้องน้ำาห้องส้วมที่อยู่ห่างออกไป
เกือบสองร้อยเมตร ตามกฎเราต้องสวมเสื้อคลุมไปห้องน้ำา แต่บางคน
ก็ฝืนกฎนุ่งผ้าขาวม้าไป
 ห้องอาบน้ำาเป็นห้องโล่งใหญ่ มีหลังคาและกำาแพงด้านนอก 
กลางห้องมีถังน้ำาที่ก่อด้วยปูนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่กว้างประมาณ 4 
เมตร ยาว 6 เมตร และ สูงประมาณ 1 เมตร  พวกเรายืนเรียงกันรอบๆ 
ถัง ใช้ขันตักน้ำารดตัวและฟอกสบู่ที่ทุกคนนำามาเอง เป็นธรรมดาของ
เด็กหนุ่มที่ยืนแก้ผ้าเรียงแถวกันอยู่ พวกเรามักมีเรื่องสัปดนเล่นกัน
เสมอ ถึงแม้ว่าเพื่อนร่วมหอบางคนจะไม่ยอมแก้ผ้าอาบน้ำา หรือบาง
คนแอบอาบตอนที่ไม่มีคนอื่นอยู่ เราก็มีโอกาสเห็นส่วนของร่างกาย
ที่ตามธรรมดาได้รับการปกปิดของชาวหอเป็นส่วนมาก หลังโรงเรียน
เปิดไม่นานเราก็มีชื่อเล่นต่างๆ ให้เพื่อนร่วมหอบางคนที่มีอวัยวะบาง
ส่วนค่อนข้างแตกต่างจากเพื่อน และที่สำาคัญที่สุดเราจะมีการประกาศ
ผู้ชนะเลิศที่เรียกว่า “ม้า” ประจำาปี อันเป็นตำาแหน่งที่มีเกียรติของชาว
หอชาย (ผมของดไม่บอกว่าผมได้ที่เท่าไรนะ)
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 ประมาณ 8.00 น. เราออกไปกินอาหารเช้าที่โรงอาหารซึ่งอยู่
ทางฝ่ายหอหญิง โรงอาหารเป็นโรงเรือนใหญ่ชั้นเดียวที่เปิดทั้งสี่ด้าน 
มีโต๊ะและม้ายาวมากมายหลายตัวเป็นที่นั่งกินข้าว มีโรงเรือนใกล้ๆ 
กันเป็นครัว อาหารเช้าประจำา คือ ข้าวต้มและกับข้าวสองอย่าง ซึ่ง
สลับกันไป ที่ผมจำาได้ก็มีถั่วลิสงคั่ว ปลาไม้จิ้มฟัน ไข่เจียว หัวผักกาด
เค็ม เต้าหู้ ผักกาดดอง เนื้อเค็ม หมูเค็ม ปลาทู ปลาช่อนเค็ม นานๆ 
ก็จะมีข้าวต้มเครื่อง เช่น ข้าวต้มปลาสักครั้งหนึ่ง สำาหรับผม อาหาร
เช้านี้ดีกว่าที่บ้านเพราะมีอย่างสม่ำาเสมอและจะกลับไปเติมสักกี่ครั้ง
ก็ได้ ผมกับเพื่อนอีกสองสามคนมีชื่อที่กินกันคนละห้าถาดเป็นประจำา
จนได้ชื่อว่าเป็นสมาชิก “สมาคมห้าถาด” แต่เพื่อนร่วมหอที่มาจาก
ครอบครัวที่มั่งคั่งมักแสดงความไม่พอใจในคุณภาพของอาหารบ่อยๆ 
บางครั้งถ้าเขามีความรู้สึกว่า ทางโรงอาหารให้ถั่วลิสงบ่อยเกินไป เขา
ก็เอาถั่วมาเรียงบนโต๊ะเป็นตัวหนังสือด่าผู้รับผิดชอบในการเตรียม
รายการอาหาร นานๆ จะถูกจับได้ว่าใครเป็นคนทำา อาจารย์คุมโรง
อาหารก็จะมา “เทศน์” ให้พวกเราฟังและบอกคุณค่าของอาหารที่
ท่านจัดให้เสียทีหนึ่ง 
 อาหารกลางวันเป็นข้าวสวยและกับข้าวสองอย่าง นานๆ จึง
จะมีก๋วยเตี๋ยวสักครั้งหนึ่ง อาหารเย็นก็คล้ายอาหารกลางวัน แต่มีของ
หวานแถมให้หนึ่งถ้วย
 ทั้งๆ ที่มีความประหม่าและตื่นกับความแปลกใหม่ของ
สถาบัน แต่ผมก็ปรับตัวได้เร็วเกินคาด ทั้งนี้คงเป็นเพราะเพื่อนร่วม
ชั้นหลายคนก็มาจากบ้านนอกคล้ายผม ครอบครัวที่มั่งคั่ง มีการศึกษา
สูง และอยู่ในเมืองใหญ่มักไม่ส่งลูกมาเรียนฝึกหัดครูเพราะถือว่าเป็น
โรงเรียนที่ไม่มีเกียรติมากนัก อาจเหนือกว่าโรงเรียนอาชีวะเพียงเล็ก
น้อย อีกอย่างหนึ่งหอพักก็เหมือนครอบครัวที่มีสมาชิกที่มีกิจกรรม
อย่างเดียวกัน มีความอบอุ่น ผมไม่ต้องเข้าไปในเมืองที่ผมไม่คุ้นเคย 
และที่สำาคัญที่สุดผมว่าเทพสตรีสมัยนั้นมีประเพณีที่ช่วยผมได้มากที
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เดียว คือ ประเพณีการมีน้อง เมื่อเริ่มปีการศึกษาใหม่ๆ รุ่นพี่ฝายหญิง
มักหา “น้องชาย” และ “น้องสาว” จากนักศึกษาปีแรก ส่วนนักศึกษา
ชายก็มักหา “น้องสาว” จากนักศึกษาหญิงปีแรก เมื่อได้น้องแล้วพี่ๆ 
ก็พยายามช่วยเหลือให้น้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ เป็น
เพื่อนคุย ช่วยทำางาน ฯลฯ จะเป็นเพราะอะไรผมไม่ทราบได้ ผมโชค
ดีกว่าเพื่อนที่มีกลุ่มนักศึกษาปี 3 จากสิงห์บุรีถึงสี่คนรับผมเป็นน้อง มี
พี่ ทิพย์ประภ� พูลศรี  เกษมศรี อำ�ภ�พันธ์  ครวญคะนึง ทอง
แก้ว และ ระเบียบ น�ควงษ์ พี่ช่วยผมสารพัด แม้แต่เพียงได้นั่งคุย
กันตามร่มไม้และสนามหญ้าอันสงบสวยงามของวิทยาลัยตอนเย็นๆ 
ซึ่งเราทำากันเป็นประจำา ก็สร้างความอบอุ่นและคลายความคิดถึงบ้าน
ได้มาก ผมว่าประเพณีนี้มีผลดีกว่าการปฐมนิเทศและการต้อนรับน้อง
ใหม่อย่างเป็นทางการเป็นไหนๆ

 ที่เทพสตรี ผมทึ่งที่อาจารย์ทุกท่านมีปริญญาห้อยท้าย
ยาวๆ บางท่านไปเรียนต่างประเทศมาและมีปริญญาเป็นภาษา
อังกฤษด้วย ผมทึ่งที่เห็นรูปอาจารย์สวมเสื้อครุยต่างๆ กัน ผมทึ่ง
เพราะเป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสกับผู้มีปริญญา นอกจากนั้นเทพ
สตรียังมีรายชื่ออาจารย์ที่กำาลังลาศึกษาต่ออีกจำานวนหนึ่ง บางท่าน
กำาลังศึกษาต่อที่อเมริกา ผมเคยฝันอยู่ในใจว่าถ้ามีปริญญาอย่าง
อาจารย์มันคงทำาให้ตัวมีค่าขึ้นเยอะ คงทำาให้เรา “ยืด” ตัวได้ หรือ
อะไรทำานองนั้น แต่อยู่มาไม่นานผมก็พบว่าไม่มีอาจารย์ท่านใดได้
ปริญญาเอก ผมก็คิดอย่างลมๆ แล้งๆ หรือบ้าๆ บอๆ ว่าถ้า “ลูก
ศิษย์ต้องดีกว่าครู” ตามคำาพังเพยแล้ว ผมก็มีช่องทำาได้ คือ ต้องได้
ปริญญาเอก 
 ความสนใจในปริญญาของอาจารย์ทำาให้ผมเริ่มสนใจในชีวิต
ของท่านด้วย ผมอยู่ได้ไม่นาน ชีวิตของอาจารย์สามท่านค่อยๆ เด่น
ขึ้นมาในจิตสำานึกของผม และต่อมาจะด้วยบุญด้วยกรรมที่ทำาร่วมกัน
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มาหรืออะไรผมไม่อาจทราบได้ ท่านทั้งสามก็เข้ามามีบทบาทในชีวิต
ของผมอย่างมาก ผมขอเล่าชีวิตของท่านไว้นิดหนึ่งตรงนี้เลย
 ท่านแรก คือ ผู้อำานวยการของสถาบัน อ�จ�รย์คุณหญิง
บุญฉวี พรหโมปกรณ์กิจ ตอนที่ผมเข้าเทพสตรีท่านยังไม่ได้เป็น
คุณหญิง แต่ผมก็มีความทึ่งทันทีเพราะท่านเป็นผู้นำาหญิงระดับสูงซึ่ง
มีไม่มากนัก เมื่อผมมารู้ประวัติของท่านผมก็ยิ่งทึ่งมากขึ้น ตอนนั้น
ท่านก็กลางคนแล้ว ท่านเกิด พ.ศ. 2457 และเป็นสุภาพสตรีไม่กี่คน
ที่ได้เรียนถึงระดับประกาศนียบัตรอุดมศึกษา (ปอ.) ซึ่งเทียบเท่ากับ
ปริญญาตรี ท่านเคยมีตำาแหน่งสำาคัญๆ ในระบบการศึกษาหลาย
ตำาแหน่ง แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ ท่านเป็นแม่ม่ายลูกติดถึงเจ็ด
คน ท่านทั้งทำางานตำาแหน่งสำาคัญและเลี้ยงลูกให้ได้ดี ลูกของท่านทุก
คนได้รับวุฒิทางการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี
 เมื่อพูดถึงอาจารย์คุณหญิงบุญฉวี ผมอดคิดไม่ได้ว่า เมือง
ไทยของผมนั้น ถึงแม้จะล้าหลังสังคมตะวันตกหลายด้าน แต่บทบาท
และการยกย่องสตรีของเราไม่ตามหลังคนอื่น สตรีไทยมีบทบาท
สำาคัญมาตลอดประวัติศาสตร์ เช่น สมเด็จพระสุริโยทัย พระมเหสีใน
สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิ ออกศึกเป็นประจำาและสุดท้ายก็สละชีพ
เพื่อพระสวามี ต่อมาท้าวเทพกษัตรีและท้าวศรีสุนทรช่วยกันป้องกัน
เมืองถลาง หรือภูเก็ต ให้รอดพ้นจากการยึดครองของพม่า ท้าว   
สุรนารี หรือคุณหญิงโม นำาคนไทยออกตีกองทัพลาวให้พ่ายไป ผมจำา
ไม่ได้ว่าในประวัติศาสตร์ตะวันตก มีหญิงกล้าหาญอย่างนั้นกี่คน แต่
จำาได้ว่า เมื่อโจนออฟอาร์ค (Joan of Arc) แสดงความกล้าหาญออก
มา ก็มีคนหาว่าท่านเป็นแม่มดเสียนี่
 ผมได้ยินอาจารย์หลายท่านพูดว่า คุณหญิงบุญฉวี เป็น
นักบริหารที่เข้มงวดมาก แต่บางท่านก็ว่าท่านใจดี ผมไม่เข้าใจนักจน
หลายปีต่อมา การทำางานของท่านได้รับการยกย่องจากทางราชการ
มาตลอด หลังจากที่ผมจบไปจากเทพสตรีแล้ว ท่านได้รับพระราชทาน
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้เป็น “คุณหญิง” 
 ผมเข้าอยู่หอไม่นาน ผมเริ่มสนใจชีวิตของอ�จ�รย์สุวิทย์ 
สังโยคะ อาจารย์สุวิทย์ มีคุณลักษณะพิเศษกว่าอาจารย์ท่านอื่นๆ คือ 
ท่านสนใจคนอย่างกว้างขวาง จริงจัง โดยเฉพาะลูกศิษย์ลูกหา ท่าน
มีความอดทนฟังเรื่องราวสารพัดที่ลูกศิษย์เล่าให้ฟัง เรื่องความทุกข์ 
ความสุข ความผิดหวัง ความสมหวัง ฯลฯ ของลูกศิษย์ ท่านรับฟัง
ทั้งนั้น นอกจากพ่อผมแล้ว ไม่มีใครที่รับฟังเรื่องของผมเท่าอาจารย์สุ
วิทย์ 
 สำาหรับผม อาจารย์สุวิทย์ ไม่เพียงแต่มีคุณลักษณะพิเศษ
ที่สนใจคนเท่านั้น ชีวิตของท่านเองยังเป็นบทเรียนที่ทุกคนควร
รู้ ท่านเกิดมาในครอบครัวบ้านนอกที่ยากจนในจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อ
ฟังท่านเล่าแล้วผมว่าครอบครัวของท่านยากจนกว่าครอบครัวของ
ผมอีก เพราะที่บ้านผมทำานา ถึงจะยากจนอย่างไร อย่างน้อยเราก็มี
ข้าวกิน ที่บ้านท่านไม่มีนาทำา แม่ท่านค้าขายเบ็ดเตล็ด ฉะนั้นเวลา
อดอยากมันอดอยากมากกว่าชาวนา อาจารย์สุวิทย์เรียนเก่ง แต่
เรียนได้แค่ ม.6 ก็ต้องเลิกเรียนเพราะทางบ้านไม่มีเงินส่งเสียให้เรียน
ต่อ ท่านสมัครเป็นครูโรงเรียนราษฎร์และสอบเทียบวุฒิเรื่อยมา ด้วย
ความสามารถและวิริยะอุตสาหะ ท่านสอบเข้าเรียนที่วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษา ประสานมิตรได้ และเรียนได้ถึงปริญญาโท ผมชอบคุยกับท่าน
เพราะท่านเป็นคนชอบฟังและชีวิตท่านเป็นแรงดลใจให้ผมเสมอ ผม
ได้รับคำาเตือนสติอันลึกซึ้งจากท่านคำาหนึ่งที่ผมมักนึกถึงมาตลอด 
จนถึงปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะเวลาที่ผมรู้สึกไม่สบายใจ คำานั้น คือ “ชีวิต
เราเริ่มที่ศูนย์ อะไรที่ได้มาเป็นกำาไรทั้งสิ้น”
 อ�จ�รย์ยุพ� วรยศ เป็นอีกท่านหนึ่งที่ผมรู้สึกสนิทสนมด้วย
อย่างรวดเร็ว ท่านเพิ่งจบ วท. บ. มาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ท่านคล้ายอาจารย์สุวิทย์อยู่อย่างหนึ่ง คือ สนใจลูกศิษย์ ชอบพูดคุย
กับทุกคน ผมเริ่มรู้จักท่านเพราะผมช่างซักช่างถามในห้องเรียน ท่าน
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สอนชีววิทยาซึ่งท่านรู้อย่างลึกซึ้ง แต่เพราะความใหม่บางทีท่านก็
สอนตกหล่นบ้าง ผมเป็นคนทะลึ่งและชอบถามอยู่แล้ว บางทีเลยไล่
ถามท่านอย่างสนุก แต่แทนที่ท่านจะโกรธ ท่านเห็นว่าการถามอันน่า
รำาคาญของผมเป็นสิ่งดี ท่านอยากคุยกับผม และอีกไม่นานผมก็พบ
ว่าท่านกับผมคล้ายกันอยู่อย่างหนึ่ง คือ เสียงดังฟังชัด ชอบพูดตรงไป
ตรงมา ไม่อ้อมค้อม ไม่มีอะไรบังหน้า เพราะความเก่งของท่าน หลัง
จากอยู่ที่เทพสตรีไม่นานท่านก็ลาไปเรียนต่อปริญญาโท และต่อมาได้
เรียนต่อถึงปริญญาเอก ถึงแม้ท่านไม่ได้อยู่ที่เทพสตรีท่านก็ยังห่วงใย
ผมตลอด ผมโชคดีที่มีอาจารย์ยุพาเสมือนพี่สาวอีกคนหนึ่งมาจนถึง
ปัจจุบันนี้
 นอกจากอาจารย์ทั้งสามนี้ อาจารย์อื่นๆ ก็เป็นตัวอย่างที่
ดีของผมเป็นส่วนมาก แต่ธรรมดาของคนกลุ่มใหญ่ เราต้องพบกับ
ข้อยกเว้นเสมอ ข้อยกเว้นที่น่าเศร้าคือ ปริญญาไม่ได้ช่วยให้อาจารย์
บางท่านทำาตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นที่ยกย่องของลูกศิษย์เท่าที่
ควร โดยเฉพาะลูกศิษย์ในวิทยาลัยครูซึ่งจะออกไปเป็นครูต่อไป ผม
อยู่ที่เทพสตรีไม่นานก็รู้ว่าอาจารย์บางท่านขี้เมาและบางท่านติดการ
พนัน มีท่านหนึ่งที่มาเข้าห้องสอนในตอนเช้าหลังจากที่อยู่ในวงเหล้า
และบ่อนการพนันมาตลอดคืน มายืนสอนด้วยความงัวเงีย หนวดเครา
ไม่ได้โกน มีถุงเท้าห้อยออกมาจากกระเป๋าหลัง อาจารย์ท่านนี้เคยเมา
จนเดินกลับไม่ถึงหอพัก พวกเราชาวหอไปพบนอนอยู่ที่ข้างถนนและ
อุ้มกลับเข้าหอ เรารู้ว่าอาจารย์ท่านหนึ่งเล่นการพนันในคืนก่อนพิธี
แต่งงานของตัวเองและเสียเงินสินสอดที่จะใช้ในวันรุ่งขึ้นไปจนหมด
สิ้น ผมมาเข้าใจตอนหลังว่า อาจารย์ก็เป็นปุถุชนธรรมดาๆ เหมือนผม 
แต่เมื่อสมัยผมเป็นนักศึกษาซึ่ง “ตื่น” ในปริญญาของอาจารย์ ผมไม่
คิดอย่างนั้น ผมคิดว่าคนที่มีปริญญาต้องเป็นคนดีสมบูรณ์รอบด้าน
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 ที่เทพสตรี ผมเรียนสารพัดวิชา รวมทั้งวิชาหลักทาง
วิทยาศาสตร์และภาษา วิชาชีพของการเป็นครู เช่น วิธีสอน ระบบการ
ศึกษา จิตวิทยา และวิชาประกอบที่จำาเป็นสำาหรับเป็นครู เช่น ความ
เข้าใจศิลปะไทย โภชนาการและสุขศาสตร์ของชุมชน เราต้องเรียน
วิชาเกษตรและทำาสวนผักด้วย แต่วิชาเช่นนี้มุ่งที่นักศึกษาซึ่งมาจาก
ในเมืองมากกว่าคนที่มาจากทุ่งนาอย่างผม เนื่องจากเราเรียนกันมาก
วิชาเหลือเกิน เราจึงมีเวลาเรียนบางวิชาอย่างผิวเผิน ถ้านักศึกษาไม่
สนใจจริงก็คงไม่ได้อะไรมากนัก
 นักศึกษาชายต้องเรียนวิชาทหารเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกเกณฑ์
ทหารในเวลาต่อไป แต่เราไม่ได้เรียนอะไรมากนอกเหนือไปจากการ
แปรแถวการแปรขบวน นายทหารที่มาสอนใช้เวลาส่วนมากเล่าเรื่อง
สัปโดกสัปดนเป็นที่สนุกสนาน เราไม่เคยเข้าค่ายและไม่มีโอกาสยิง
ปืน เวลาเข้าสอบ อาจารย์ทหารก็บอกให้ว่าจะตอบอย่างไร ผมไม่ชอบ
วิชานี้เลย ผมว่ามันไม่คุ้มค่าเงินสำาหรับซื้อเครื่องแบบซึ่งพ่อแม่ของ
ผมต้องกู้ยืมชาวบ้านมาด้วยดอกเบี้ยอันสูงลิ่ว
 ผมชอบวิชาเกษตรมากที่สุดเพราะมันทำาให้ผมกลับไปเล่นกับ
ดินและใช้ความรู้พิเศษเช่นการทำาปุ๋ยยูเรียสดอีก ผมเรียนเกษตรกรรม
เป็นวิชาเลือกในทุกโอกาส และไม่เคยผิดหวังเพราะแต่ละวิชามีการ
ผจญภัยนอกห้องเรียนเสมอ 
 ในการเรียนวิชาพืชไร่ เราต้องออกไปสำารวจพื้นที่และเก็บดิน
ไปวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี ที่ดินซึ่งเราไปสำารวจเป็นที่ป่าสงวน
นอกเมืองลพบุรีออกไปประมาณ 15 กิโลเมตร ในวันสำารวจ เราออกกัน
ไปเป็นกลุ่ม ความขี้เห่อของผมทำาให้ผมสมัครเป็นหัวหน้ากลุ่ม ฉะนั้น
เมื่อถึงที่ทำาการสำารวจผมก็นำาหน้าพรรคพวกออกสำารวจ ผมสังเกต
ทันทีว่าที่ป่าสงวนนั้นเป็นป่าแต่ในนามเท่านั้น มันเป็นไร่ข้าวโพดเสีย
มากกว่าเพราะมีข้าวโพดที่กำาลังงอกงามสูงเกือบท่วมหัวอยู่ทั่วไป มี
ต้นไม้ใหญ่ๆ เพียงประปรายเท่านั้น ทางด้านหนึ่งของไร่ข้าวโพดมี
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กระท่อมเล็กๆ อยู่หลังหนึ่ง เราสำารวจและเก็บดินตัวอย่างอยู่ไม่นาน 
ก็มีชายคนหนึ่งเดินมาทางเรา เมื่อเข้ามาใกล้ผมสังเกตว่าเขาแบกปืน
ลูกซองอยู่บนบ่า
 “พวกแกมาทำาอะไรในไร่ข้าวโพดของข้า” ชายกลางคนเอ่ย
ขึ้นเมื่อเดินมาถึงเรา
 “เรากำาลังสำารวจที่ดินหลวงครับ” ผมตอบแทนเพื่อนทุกคน
 “ที่หลวงของพ่อมึงละซิ เลิกเหยียบข้าวโพดกูและออกไปจาก
ที่กูเสียเร็วๆ ไม่งั้น.........” ชายคนนั้นทิ้งเสียงพร้อมกับเอาปืนลูกซอง
ลงจากบ่า
 ผมไม่ได้เถียงอีกต่อไป พาเพื่อนออกจากที่นั่นมาอย่าง
รวดเร็ว เมื่อเล่าให้อาจารย์ทราบ ท่านก็แสนดี ไม่ส่งพวกเรากลับไป
สำารวจที่นั่นอีก เราทำาอย่างอื่นแทน ไม่มีใครสอบตก
 ในวิชาการเลี้ยงไก่ อาจารย์ตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะเราจะมี
โอกาสเป็นแม่ไก่ เนื่องจากท่านเพิ่งได้เครื่องฟักไข่ใหม่เอี่ยมมาหนึ่ง
เครื่อง ท่านเก็บเครื่องฟักไข่ไว้ที่โรงเก็บเครื่องมือที่ใกล้บ้านพักของ
ท่าน แต่ไม่ได้ใส่กุญแจเพราะในสมัยนั้นของไม่ได้หายบ่อยๆ เหมือน
สมัยนี้ เนื่องจากผมอยู่ในหอและชอบรับอาสาทำาอะไรๆ แทนเพื่อน
เสมอ ผมจึงมีหน้าที่เข้าไปดูเครื่องฟักไข่ก่อนเข้านอนทุกคืน คืนหนึ่ง 
เมื่อผมเข้าไปดูเครื่องฟักไข่ก่อนเข้านอนก็พบภรรยาอาจารย์ผู้สอน 
ผมไม่รู้จักภรรยาอาจารย์ดีนัก นอกจากรู้ว่าเธอมาจากภาคเหนือและ
สวยเป็นพิเศษ เราทักทายกันอย่างคนที่รู้จักกัน ผมสังเกตว่าเธอสวม
ชุดนอนบางๆ และมีกลิ่นเหล้าคลุ้งเมื่อเวลาเธอพูด เธอบอกว่าอาจารย์
ไปธุระต่างจังหวัดหลายวัน เธอลงมาดูความเรียบร้อยของเครื่องฟักไข่ 
ผมขอบคุณเธอและบอกว่าผมจะทำาเองด้วยความหวังว่าเธอจะกลับ
ขึ้นเรือนไป เธอยังคงพูดต่อไป บางคำาก็จับความไม่ได้ ผมก็ได้แต่พูด
ว่า “ใช่ครับ ใช่ครับ” เพราะรู้สึกอึดอัดและไม่รู้จะพูดอะไร รู้สึกเขินกับ
ชุดนอนบางๆ นั้น อีกครู่ใหญ่ต่อมาเธอคงเบื่อ “ใช่ครับ ใช่ครับ” อัน
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ไม่มีความจริงใจของผม เธอจึงกลับขึ้นเรือนไปพร้อมกับความโล่งใจ
ของผม เมื่อผมไปดูเครื่องฟักไข่ก็พบว่าลูกบิดที่คุมความร้อนได้ถูก
หมุนไปที่ “ร้อนสูงสุด” ผมรีบหมุนมันกลับมาที่ตำาแหน่งที่อาจารย์
สอนไว้ เมื่อถึงกำาหนดวันลูกไก่ออกจากไข่ เราไม่ได้ลูกเจี๊ยบแม้แต่ตัว
เดียว ไข่ของเราถูก “ต้มแห้ง” ทั้งหมด อาจารย์บอกว่าเครื่องมือของ
เราเป็นเครื่องใหม่ มันคงทำางานไม่ถูกต้อง  ท่านไม่ให้เราตก เป็นครั้ง
แรกในชีวิตของผมที่ไม่ได้อ้าปากพูดความจริง
 ในวิชาเลี้ยงหมู อาจารย์ก็ตื่นเต้นอีกเพราะแม่หมูที่ทางภาค
เกษตรเลี้ยงไว้เพิ่งออกลูกหนึ่งครอก “ดีจริง พวกเธอโชคดี” ท่าน
พูดด้วยความตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัด “เธอจะมีโอกาสตอนลูกหมู” 
พอได้ยินคำาว่า “ตอน” ภาพที่เจ๊กตนตอนหมูให้แม่ ภาพที่พ่อตอน
หมาแล้วบอกว่าจะไม่ตอนอีกแล้ว และภาพที่ชาวบ้านตอนควายที่
ใกล้ๆ โรงเรียนประถม ประดังออกมาจากความทรงจำาของผม ผมรู้สึก
เสียวๆ ในบางส่วนของร่างกายทันที  
 และวันที่รอคอยก็มาถึง ผมแสดงความมีใจเป็นนักกีฬาและ
เสียสละโดยการเป็นผู้จับลูกหมูให้คนอื่นตอนก่อน เพื่อนๆ คงแปลก
ใจที่ผมไม่เสนอหน้าทำาก่อนคนอื่นเหมือนครั้งก่อนๆ เราเลือกลูกหมู
ตัวผู้ตัวที่ใหญ่ที่สุดเป็นตัวแรก ผมจับมันกดลงกับพื้นด้วยมือสั่นเทา
และให้เพื่อนคนหนึ่งผ่าลูกหมากของมัน “เจ้าลูกหมูตัวนี้ช่างแสนดี” 
ผมคิดในใจ “มันช่างอดทน ไม่ร้องแม้แต่อี๊ดเดียว” เพื่อนผมใช้เวลา
นานพอควรกว่าจะผ่าและเย็บเสร็จ พอเพื่อนบอกว่าเสร็จ ผมก็ปล่อย
มือ แทนที่จะวิ่งหนีไป เจ้าหมูน้อยนอนอยู่ที่เดิมอย่างไม่กระดุกกระดิก
 “เฮ้ย ไหว ผมว่านายฆ่าหมูเสียแล้ว” เพื่อนคนหนึ่งบอก
 “ฆ่ายังไง เราได้แต่จับมันเฉยๆ” ผมตอบ
 “ผมว่านายแหละฆ่ามัน”
 “ฆ่ายังไงวะ”
 “นายกดมันลงพื้นแรงเกินไป นายเห็นไหมมันไม่ร้องสักอี๊ด” 
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เพื่อนร่วมชั้นอีกคนหนึ่งสอดขึ้นมา “มันหายใจไม่ออก”
 ผมพูดไม่ออก
 อาจารย์เกือบจะกินเนื้อพวกเราที่ทำาให้ลูกหมูตัวที่งามที่สุด
ตาย แต่เราตอนตัวต่อๆ มาได้ถูกต้อง ทุกคนสอบผ่าน
 ในสมัยนั้น เทพสตรีเลี้ยงวัวไว้ฝูงหนึ่งสำาหรับวิชาเลี้ยงวัว ใน
ฝูงนี้มีพ่อพันธุ์ที่ทางวิทยาลัยยืมมาจากศูนย์พัฒนาการเกษตรแห่ง
หนึ่ง เป็นพ่อพันธุ์บรามันตัวใหญ่มาก พวกเราเรียกมันว่า “ลือชัย” 
ตามชื่อพระเอกหนังชื่อดัง เจ้าลือชัยพาสาวๆ ในฝูงออกมากินหญ้า
ในสนามเสมอ เพราะในสมัยนั้นเรายังมีที่ว่างในเขตวิทยาลัยอีกมาก 
นอกจากตัวใหญ่กว่าวัวอื่นๆ และมีเขาโง้งแล้ว เจ้าลือชัยยังมีลักษณะ
พิเศษหรือจะเรียกว่าเครื่องมือพิเศษก็ได้คือ มีลูกอัณฑะขนาดใหญ่
ห้อยอยู่ที่หว่างขาหลัง เวลาเจ้าลือชัยเดินผ่านไป จะมีเพื่อนนักศึกษา
ชายพูดขึ้นลอยๆ เสมอว่า “ถ้าเราเป็นอย่างเจ้าลือชัย มันคงสุขพิลึก” 
แล้วคนอื่นก็หัวเราะกันอย่างสนุกสนาน หลังจากได้เรียนตอนหมูแล้ว 
ผมไม่เลือกเรียนวิชาการเลี้ยงวัวเพราะกลัวว่าอาจารย์จะให้ตอนวัว

 เมื่อมีข้าวกินวันละสามมื้อ และไม่มีงานในนาต้องทำาเหมือน
เมื่ออยู่ที่บ้าน ผมมีเวลาเหลือเพื่อทำากิจกรรมอย่างอื่นได้หลายอย่าง 
การพูดเสียงดังฟังชัดของผมทำาให้ผมได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้อง และ
เป็นประธานรุ่นฝ่ายชายของนักศึกษาปีหนึ่งร่วมกับคุณ ปร�ณี ขำ�
วงษ์รัตนโยธิน ผู้เป็นประธานฝ่ายหญิง คุณปราณีเป็นคนเย็น ผม
เป็นคนร้อน เธอเสียงเบา สุขุม ผมเสียงดัง โผงผาง ฯลฯ แต่อาศัยว่า
เราเคารพซึ่งกันและกัน เราจึงทำางานด้วยกันสำาเร็จเป็นอย่างดี 

ผมเล่นกีฬาภายใน เรียนเป่าทรัมโบน และได้รับเชิญให้เป็น
ประธานร่วมของกรรมการสวัสดิการของสภานักศึกษา ครั้งแรกผม
ก็ไม่เข้าใจว่าทำาไมผมจึงเป็นนักศึกษาปีหนึ่งคนเดียวที่ได้รับเกียรติ
จากสภาฯ ให้เป็นถึงประธานกรรมการร่วม ผมมารู้ตอนหลังว่าหน้าที่
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ของกรรมการสวัสดิการคืองานโยธาทุกชนิดในกิจกรรมที่ทางสภา
นักศึกษาต้องทำา พวกพี่ๆ คงเห็นว่าหุ่นลูกทุ่งอย่างผมเหมาะแก่งาน
โยธาที่สุด เพราะถ้าหากคนอื่นไม่ทำา ผมคงทำาคนเดียวได้
 สภานักศึกษาที่เทพสตรีต่างจากกรรมการนักเรียนที่ผมเป็น
หัวหน้าในสมัยเมื่ออยู่ชั้นมัธยมมาก นอกจากจัดกิจกรรมนักศึกษา
มากมายแล้ว สภาฯ ยังนำานักศึกษาไปร่วมกิจกรรมภายนอกสถาน
ศึกษาอีกด้วย เมื่อศาลโลกตัดสินว่าเขาพระวิหารเป็นของเขมรในปี 
พ.ศ. 2505 สภาฯ นำานักศึกษาออกเดินขบวนในเมืองลพบุรี สนับสนุน
ให้รัฐบาลบุกเมืองพนมเปญ พวกเราสนับสนุนสหรัฐอเมริกาอย่างเปิด
เผยขณะที่อเมริกากำาลังซ้อมรบในเมืองไทยเพื่อรับสถานการณ์ใน  
อินโดจีนซึ่งกำาลังขยายตัวไปเป็นสงครามเวียดนามอย่างรวดเร็ว
 สภาฯ จัดหนังมาฉายที่โรงหนังทหารบกเพื่อเก็บรายได้
สำาหรับการกุศลเสมอ เมื่อพายุใหญ่ถล่มแหลมตะลุมพุกทำาให้บ้าน
เรือนเสียหายเป็นจำานวนมากเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2505 เราจัดหนังมา
ฉายเช่นเคย สำาหรับผม หนังขาวดำาซึ่งไม่เคยมีชื่อโด่งดังมาก่อนที่เรา
นำามาฉายวันนั้นเป็นหนังที่ติดอยู่ในความทรงจำาของผมอย่างสุดซึ้ง 
ชื่อภาษาอังกฤษของหนังเรื่องนั้นคือ Ship of Fools ผมจำาไม่ได้ว่า
ผู้เชี่ยวชาญการภาพยนตร์เมืองไทยแปลว่าอะไร แต่ถ้าแปลว่า นาวา
ชีวิต ก็คงใกล้เนื้อเรื่องมากทีเดียว  
 อันที่จริงผมตามเรื่องไม่ได้ตลอด ถึงแม้ในปัจจุบันนี้ก็ตาม แต่
มีบทสนทนาสั้นๆ บทหนึ่งที่ประทับใจผมที่สุดและผมจำาได้มาตลอด
คือ ตอนที่แพทย์ประจำาเรือซึ่งจากครอบครัวมาทำางานอยู่ในเรือด้วย
ความว้าเหว่กำาลังจะตกหลุมรักกับสาวใหญ่ซึ่งเป็นนักโทษที่กำาลังถูก
นำาไปกักขังที่เกาะแห่งหนึ่ง ตอนหนึ่งขณะที่อยู่กันสองคนเงียบๆ ฝ่าย
หญิงถามขึ้นว่า “คุณมีความสุขหรือเปล่าคะ” หลังจากคิดอยู่นานด้วย
สีหน้าที่คร่ำาเครียด ฝ่ายชายก็ตอบด้วยคำาถามว่า “ใครบ้างครับที่มี
ความสุข” ทุกคนในเรือลำานั้นล้วนมีปัญหาต่างๆ กันยกเว้นคนพิการ
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ขาเป๋คนเดียวที่ดูมีความสุขเพราะเข้าใจโลกมากกว่าคนอื่น 
 สภาฯ นำานักศึกษาเข้าร่วมงานวัฒนธรรมเกือบทุกด้าน แต่
ที่ผมจำาได้ดีที่สุดคืองานลอยกระทง ผมจำาได้ด้วยเหตุหลายอย่าง 
อย่างแรกคงเป็นเพราะวัดพิกุลแก้วของผมเป็นแห่งเดียวในอำาเภอ
บ้านนาที่จัดงานลอยกระทงทุกปี งานลอยกระทงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำา
เดือน 12 อันเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง ทำาให้เกิดบรรยากาศของความ
รัก หรือที่ภาษาของคุณเรียกว่า โรแมนติก คุณอาจยังไม่รู้ ฉะนั้นผม
ขอตีปี๊บให้ตัวเองนิดหนึ่งตรงนี้ คุณรู้ไหมว่าผมน่ะโผงผางแต่ภายนอก 
ส่วนภายในนั้นโรแมนติกที่สุด (คุณไม่ต้องยิ้มอย่างหมั่นไส้ เพราะ
ผมพูดความจริง) การไปขอขมาและบูชาพระแม่คงคาด้วยการลอย
กระทงเล็กๆ ที่มีแสงเทียนไปตามลำาน้ำาในยามค่ำาคืนทำาให้ใจผมอ่อน
ไหวยิ่งขึ้น  
 ในเทพสตรี เรามีการประกวดกระทงและประกวดนางนพมาศ
กันทุกปีก่อนที่เราจะนำากระทงไปลอยที่วัดมณีชลขัณฑ์ สองปีที่ผม
เป็นประธานฝ่ายชายของรุ่น ผมพบแต่ความล้มเหลว และความล้ม
เหลวนี่เองที่เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทำาให้ผมจำาลอยกระทงได้ดี ปีแรก รุ่น
ผมทำากระทงรูปนางเงือกที่ผมออกแบบเอง ผมนึกไม่ถึงว่าการทำา
หน้าคนจะยากมากสำาหรับคนที่ไม่เคยทำามาก่อน หน้านางเงือกของ
ผมออกมาเป็นหน้าของผีเสื้อสมุทรเสียมากกว่า ไม่สวยอย่างที่ผม
จินตนาการเลย มีคนหัวเราะเยาะกันมาก ผมต้องจ้างเรือเอากระทง
ไปกลางน้ำา และปล่อยให้กระทงของเราจมลงในแม่น้ำาลพบุรี เพื่อน
ฝูงล้อเลียนผมอยู่นานเรื่อง “นายไสวจมกระทงแหกประเพณี” ผมว่า
ป่านนี้เขาคงลืมเรื่องกระทงของเราที่จมอยู่ที่ก้นแม่น้ำาลพบุรีกันหมด
แล้ว
 ในปีต่อมา รุ่นของเราทำากระทงได้ดีขึ้น แต่ผมกลับมีปัญหา 
หลังจากเสร็จการลอยกระทงเป็นทางการแล้ว ผมออกไปเที่ยวงานกับ
นางนพมาศคนหนึ่ง คืนนั้น เทวดาฟ้าดินคงพิโรธจึงบันดาลให้ฝนเท
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ลงมาไม่ขาดสาย เรารอจนดึกดื่น ฝนก็ไม่หาย อากาศก็หนาวขึ้นอย่าง
ผิดปกติ เราไม่ได้ลอยกระทงด้วยกัน เพื่อนคงอิจฉาผมที่ได้ออกไป
เที่ยวกับนางนพมาศ แต่หารู้ไม่ว่าผมหนาวจนสั่นทั้งคืนและเมื่อกลับ
มาก็เป็นไข้อยู่หลายวัน ถ้าเป็นปอดชื้นก็คงมีคนสมน้ำาหน้าเป็นแน่

 เมื่อเข้าเทพสตรี ผมรู้วิธีสวมรองเท้าแล้วเป็นอย่างดี แต่
ผมก็ไม่วายที่จะพบคนที่ทำาตัวเป็นผู้เหนือกว่าและคอยหาทางข่มทุก
โอกาส ในหอพักผมมีอยู่สามคน คนหนึ่งเป็นอาจารย์พลศึกษาซึ่ง
เป็นหนึ่งในบรรดาอาจารย์คุมหอพัก อาจารย์ท่านนี้มีนิสัยเสียอย่าง
หนึ่งคือ เมื่อไปเที่ยวมาตลอดคืนและกลับมาถึงหอตอนเช้ามืด ท่านจะ
บีบแตรมอเตอร์ไซค์เสียงลั่นและเป่านกหวีดให้นักศึกษาลุกขึ้น บอก
พวกเราว่าขี้เซา นอนตื่นสาย และบอกให้เราออกวิ่ง ธรรมดาผมเป็น
คนตื่นเช้าอันเป็นนิสัยที่พ่อแม่ปลูกฝังให้แต่เล็ก ผมไม่มีปัญหาเมื่อ
ต้องตื่นแต่เช้า แต่ผมไม่ชอบที่จะให้คนอื่นมาทำาอะไรตามอารมณ์และ
ปราศจากกฎเกณฑ์ นอกจากนิสัยนั้นแล้ว อาจารย์ท่านนี้ยังชอบคุยโว
ถึงความสามารถอื่นๆ เสมอ  ผมไม่ชอบมองหน้าท่านและผมเข้าใจว่า
ท่านก็ไม่ชอบหน้าผมเท่าไรนัก
 อาจารย์ท่านนี้ดูจะเป็นเพื่อนของนักศึกษาสองคนที่อายุ
มากกว่าผมเพราะได้ไปเรียนชั้นมัธยม 7 และ 8 (ม.5 และ 6 ในสมัย
ปัจจุบัน) มาแล้ว เมื่อหมดหวังเข้ามหาวิทยาลัย ก็สอบเข้าเรียนครู
พร้อมผม คนหนึ่งมาจากนครนายกเหมือนกับผม ดูเขาไม่ค่อยชอบ
หน้าผมนัก คงเป็นด้วยเหตุสองประการคือ ผมสอบได้ทุนที่นครนายก 
แต่เขาไม่ได้ และผมได้คะแนนดีกว่าเขาทุกภาคเรียนที่เทพสตรี ทำาให้
เขาขายหน้าที่เคยได้คุยไว้แต่ต้นๆ ว่าเขาได้เรียนหลายอย่างมาก่อน 
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำาลังเรียนคือหมูสำาหรับเขา เขาหาทุกวิถีทางที่
จะไปฟ้องอาจารย์ ผมต้องตากผ้ากลางคืนเป็นประจำาเนื่องจากมีอยู่
สองชุดเท่านั้น ผมรอถึงวันหยุดไม่ได้ ต้องซักเกือบทุกวัน ถ้าวันไหน
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ฝนตก ผมมีปัญหาทันที เขาก็ว่าผมทำาผิดกฎของหอ ถ้าผมลุกแต่เช้า
ก่อนคนอื่นและออกไปอ่านหนังสือที่ใต้โคมไฟของสนามบาสเกตบอล
ซึ่งผมทำาเป็นประจำา โดยเฉพาะตอนก่อนสอบ เพราะมันเงียบและไม่
ทำาให้เพื่อนร่วมหอตื่น เขาก็ว่าผมหนีเวรทำาความสะอาดทั้งๆ ที่ไม่ใช่
เวรของผม อีกคนหนึ่งมาจากสระบุรี เป็นลูกศึกษาธิการจังหวัด ผมรู้
ว่าเขาเรียน ม.7 และ ม.8 แต่สอบไม่ได้ และคะแนนที่เทพสตรีก็แทบ
เอาตัวไม่รอด มีข่าวลือว่าเขาได้ทุนจากจังหวัดสระบุรีมาเพราะพ่อ
ใช้ตำาแหน่งในทางที่ไม่ถูก เขาชอบทำาเสียงโหวกเหวกและสร้างความ
รำาคาญในหอเป็นประจำา
 วันหนึ่งผมมีปากเสียงกับคนที่มาจากนครนายก ผมโมโห
สุดขีด ลืมเหตุผลทุกอย่าง ผมท้าเขาต่อย เขาบอกไม่สู้แล้วไปนำาเพื่อน
ที่มาจากสระบุรีมา ทั้งสองคนบอกผมว่า ถ้าแน่จริงให้ต่อยกับคนที่มา
จากสระบุรีซึ่งตัวโตกว่าผม ผมรับท้า เราสวมนวมต่อยกันที่ใต้ต้น
มะรุมหลังหอ ต่อยกันพอเหนื่อย ไม่มีใครเจ็บมาก ไม่มีใครแพ้ใครชนะ  
 ระหว่างที่เราต่อยกัน ผมไม่รู้ว่าใครไปบอกอาจารย์พลศึกษา
คนนั้น ผมพอเดาได้ว่าเป็นใครแต่ก็จับมือใครดมไม่ได้ เมื่อเลิกต่อย
กันกลับมาผมก็พบอาจารย์นั้นที่กลางห้องชั้นล่างที่เก็บตู้เสื้อผ้าพอดี 
ในท่ามกลางเพื่อนร่วมหออีกหลายคน อาจารย์พูดว่า “เฮ้ย ไหว ลื้อ
เก่งจริง ต่อยกับอั๊วซิวะ” ผมสะอึกที่ได้ยินอาจารย์พูดอย่างนั้น ผมได้
กลิ่นเหล้า ผมคิดอะไรไม่ออก ผมคิดแต่ว่าผมไม่มีทางเลือก ไม่ต่อย
กับอาจารย์ก็อาจถูกทำาโทษออกจากโรงเรียนได้ ถ้าต่อยกับอาจารย์ก็
อาจถูกไล่ออกจากโรงเรียนได้ ความคิดถึงบ้านว่าพ่อแม่จะเสียใจเพียง
ไหนถ้าผมถูกไล่ออกแวบขึ้นมา ผมรู้จากวิจารณ์ ญาติของผมที่เป็นครู
พละว่าที่วิทยาลัยพลศึกษาทุกคนเรียนต่อยมวย ผมรู้ว่าถ้ารับท้าต้อง
ถูกอาจารย์ไล่ต้อนแน่ ผมงง แต่ใจหนึ่งก็คิดว่าไม่มีทางเลือก อีกใจ
หนึ่งก็โมโหที่อาจารย์พูดจาอย่างนั้น ผมสรุปอย่างเร็วในใจด้วยความ
ฮึดว่า “เป็นไรก็เป็นกันซิวะ ไอ้ไหวเกิดมายังไม่เคยหนีใคร เป็นตาย
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อย่างไร กูสู้” 
ผมไม่รู้ว่าเอากำาลังมาแต่ไหน เลือดฉีดขึ้นหน้าอย่างแรง หาย

เหนื่อยจากการที่ได้ต่อยกับอีกคนหนึ่งมาหยกๆ ผมรับท้าและสวม
นวมต่อยกับอาจารย์ ณ ตรงที่พบกันนั้นเอง ผมไม่ยอมให้อาจารย์ตั้ง
ตัวได้เมื่อลงมือต่อยกันเพราะรู้ว่าถ้าท่านตั้งตัวได้ ท่านก็ใช้วิชามวยที่
เรียนมาต่อยผมตาย ความคิดนั้นและความโมโหทำาให้ผมเป็นกระทิง
บ้าเลือดไล่อาจารย์ไม่ให้ตั้งตัว ในที่สุดผมต่อยท่านล้มไปกระแทกตู้
เสื้อผ้า ทำาให้เข่าของท่านซึ่งเคยหลุดมาก่อนหลุดอีก ท่านยอมจำานน 
ผมไม่ถูกไล่ออก คงเป็นเพราะมีพยานหลายคนที่รู้ว่าอาจารย์เป็น
อย่างไรและผมเป็นอย่างไร ที่ผมเล่าเรื่องนี้ไม่ได้เล่าด้วยความภูมิใจ 
หรืออวดอ้างอะไรทั้งสิ้น ตรงกันข้าม ผมเล่าด้วยความสลดใจเพราะ
คิดว่าไม่ควรมีอาจารย์อย่างนั้นในสถาบันการศึกษาซึ่งกำาลังสอนคน
ให้เป็นครู และเพื่อให้คุณรู้ว่าธาตุแท้ของผมส่วนหนึ่งนั้นไม่ใช่เป็นคน
ดีอะไรนักหนา  
 เพื่อนร่วมหอที่ต่อยกับผมไม่ใช่คนเดียวที่ผมคิดว่าได้รับทุน
การศึกษามาโดยไม่ชอบธรรมนัก ผมอาจคิดล้าหลังไปสักนิดที่ว่า
ผู้ที่ได้ทุนมาเรียนควรจะมีผลการเรียนอยู่ในขั้นดี ฉะนั้นเมื่อเห็นผล
การเรียนของบางคนแล้วอดคิดไม่ได้ว่าเขาได้ทุนมาอย่างไร เพื่อน
นักศึกษาอีกจำานวนหนึ่งไปเรียนที่เทพสตรีอย่างไม่มีความตั้งใจ บาง
คนไม่เพียงแต่จะก่อความรำาคาญในหอและในห้องเรียนเท่านั้น ยัง
ไปทะเลาะวิวาทกับโรงเรียนข้างเคียงอีก เมื่อแข่งกีฬาก็จะทะเลาะ
กันบ่อยๆ ครั้งหนึ่งในระหว่างการแข่งขันบาสเกตบอล มีเหตุการณ์
ร้ายแรงเพราะนักศึกษาฝึกหัดครูคนหนึ่งขว้างระเบิดขวดเข้าไปทาง
ด้านกองเชียร์ของคู่ต่อสู้ เป็นเหตุให้พวกนักศึกษาเทพสตรีถูกไล่ตี
หลายครั้งในเมืองลพบุรี พวกเราชาวหอต้องระวังตัวเป็นพิเศษเมื่อ
เราเดินไปตลาด ก่อนนั้นผมเคยได้ยินแต่เรื่องนักศึกษาโรงเรียนกลุ่ม
อาชีวศึกษาในกรุงเทพฯ ยกพวกตีกัน ผมมาตาสว่างเอาตอนนี้เองว่า
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ผู้เรียนเป็นครูก็ไม่ต่างไปจากพวกเรียนเป็นช่างนัก
 พวกที่อายุมากกว่าเพื่อนร่วมหอบางคนจัดเจนกับโลกที่ผม
ไม่มีความรู้เลย และชอบชวนคนอื่นไปเที่ยวในเมืองเป็นประจำา ผมไป
กับเขาครั้งหนึ่งเพราะความอยากรู้เนื่องจากเขาบอกว่าจะพาไปเที่ยว
ซ่องโสเภณี คืนนั้นเขาพาไปดูสองแห่ง แต่ละแห่งอยู่ในซอยเล็กๆ ที่
แห่งหนึ่งแม่เล้าบอกว่าราคาครั้งละ 5 บาท พวกเราเดินต่อไปอีกแห่ง
หนึ่งซึ่งบอกว่าราคา 10 บาท
 “ทำาไมแพงนักล่ะ” เพื่อนคนหนึ่งถามแม่เล้า
 “ไม่แพงหรอกค่ะ” แม่เล้าตอบ “เด็กเราใหม่ เพิ่งลงมาจาก
เหนือ”
 ผมคิดว่าแม่เล้าคงพูดจริงเพราะเห็นสาวๆ ที่นั่นผิวค่อนข้าง
ขาว ขณะที่ผมมองดูสาวๆ อย่างสนใจ เพื่อนคนนั้นก็พูดว่า
 “แน่นอน ใหม่ที่นี่ แต่เก่ามาจากที่อื่นแล้ว”
 พวกเราหัวเราะฮาขึ้น
 “พ่อคนแสนรู้” แม่เล้าพูดด้วยเสียงกร้าวขึ้น “ถ้าแกไม่ชอบ ก็
ไปหาเที่ยวที่อื่นไป๊”
 เราออกเดินดูเมืองกันต่อไป ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว
ที่ผมเข้าไปในซ่องโสเภณี นอกจากผมไม่มีเงินที่จะไปใช้ในสถานที่
อย่างนั้นแล้ว ผมว่าสภาพที่ผมเห็นคืนนั้นซึ่งเป็นกระท่อมหลังคามุง
จากเล็กๆ แห่งหนึ่ง และเป็นบ้านหลังเล็กๆ อีกแห่งหนึ่ง ทำาให้ผมเกิด
ความขยะแขยงมากกว่าความรู้สึกอภิรมย์ ไม่รู้ว่าผมคิดล้าหลังไปหรือ
เปล่า 
 เมื่ออยู่ที่ลพบุรีนานขึ้นผมจึงรู้ว่าลพบุรีมีสิ่งน่าสนใจมากกว่า
ซ่องโสเภณีเป็นไหนๆ เมื่อดูอย่างเผินๆ ลพบุรีเป็นเมืองที่เต็มไปด้วย
ค่ายทหารและสถาบันการศึกษา แต่เมื่อมองลึกลงไป ลพบุรีมีหลายสิ่ง
หลายอย่างผสมกัน ทั้งความจริง ตำานาน นิยาย ความหลัง และโลก
ปัจจุบัน ลพบุรีเคยเป็นเมืองสำาคัญของเขมรก่อนคนไทยเข้ามาครอบ
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ครองเมื่อประมาณ 800 ปีที่แล้ว ปรางค์สามยอดที่ตั้งอยู่กลางใจเมือง
มีลักษณะคล้ายนครวัดในเขมรซึ่งคุณรู้จักดี 
 ลพบุรีเคยเป็นเมืองหลวงร่วมกับกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชซึ่งครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 2199-2231 ใน
สมัยนั้นชาวต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส ฮอลันดา และโปรตุเกส เริ่มเข้า
มามีบทบาทในเมืองไทยมากขึ้น สมเด็จพระนารายณ์จึงเสด็จไปสร้าง
เมืองลพบุรีให้เป็นเมืองหลวงอีกแห่งหนึ่ง ให้ไกลจากอิทธิพลของชาว
ต่างชาตินี้ แต่ในขณะเดียวกัน พระองค์ก็ทรงแสวงหาความรู้จากชาว
ต่างชาติเพื่อช่วยเมืองไทยให้ทันสมัยเหมือนชาวตะวันตก พระองค์รับ
ชาวกรีกคนหนึ่งชื่อ คอนสแตนติน ฟอลคอน เข้าเป็นข้าราชการ และ
ต่อมาชาวกรีกคนนี้ได้เป็นถึง เจ้าพระยาวิชาเยนทร์
 ในกลางเมือง ใกล้ๆ กับปรางค์สามยอด มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ที่สำาคัญของชาวลพบุรีคือ ศาลพระกาฬ ซึ่งตั้งอยู่ในวงเวียน มีต้นไม้
ใหญ่ล้อมรอบ ประวัติความเป็นมาของสถานที่นี้มีมากมาย ที่ต้นไม้
รอบๆ ศาลมีลิงอยู่เป็นจำานวนมาก แม่เคยเล่าให้ผมฟังว่าลิงที่ศาลพระ
กาฬนี้เป็นลูกหลานของหนุมาน แม่ทัพของพระรามในเรื่องรามเกียรติ์ 
ชาวบ้านไม่ทำาร้ายลิงที่นี่เพราะถือว่าเป็นลิงเจ้า ถึงแม้บางครั้งลิงจะ
แย่งของก็ตาม  
 นอกจากศาลและลิงแล้ว ผมเรียนรู้อีกอย่างหนึ่ง ณ สถานที่
นี้ ทุกครั้งที่เราชาวหอเดินกลับจากตลาดในตอนกลางคืน เมื่อเราผ่าน
ศาลพระกาฬ เราจะพบชายคนหนึ่งซึ่งเพื่อนผมบอกว่าเป็น “กะเทย” 
ที่กำาลังมาเสนอ “บริการ” ครั้งแรกผมก็ไม่เข้าใจว่า กะเทยคืออะไร แต่
ไม่กล้าถามเพื่อนเพราะกลัวเสียเหลี่ยม ก่อนผมมาอยู่ลพบุรี ผมเคย
ได้ยินผู้ใหญ่บางคนพูดกันเรื่องพี่สาวหน้าตาดีของชั้น (จำาชั้นได้ไหม? 
คนที่ขว้างมีดเข้าขาควายของผมไงล่ะ) ซึ่งมีหญิงต่างบ้านมาติดพัน 
เขาว่าผู้หญิงเป็นคู่รักผู้หญิงได้ แต่ผมไม่ได้ใส่ใจ พอมาถึงตอนนี้ก็ได้
ยินว่ากะเทยผู้ชายมีคู่รักผู้ชายได้ ผมงงอยู่นาน คิดแต่ว่าโลกนี้ช่างมี
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ความลึกลับและมีความวิตถารเกินกว่าที่ผมเข้าใจอยู่มากมาย
 ผมมาจับต้นชนปลายเรื่องท้าวกกขนากถูกที่ลพบุรีนี่เองหลัง
จากที่แม่เคยเล่าให้ฟังในสมัยเป็นเด็ก แม่เคยเล่าว่าท้าวกกขนากถูก
พระรามตรึงด้วยลูกศรนอนอยู่ในถ้ำาเขาวงพระจันทร์ แม่บอกว่าอย่า
ไปเข้าถ้ำานั้นเด็ดขาด เพราะเคยมีเณรเข้าไปแล้วไม่ออกมา คนที่
เข้าไปตามพบเลือดที่ปากท้าวกกขนากด้วย ท้าวกกขนากมีลูกสาว
ชื่อวงพระจันทร์ซึ่งคอยรับใช้และคอยหาโอกาสถอนลูกศรให้พ่อ วิธี
ถอนลูกศรคือต้องเอาน้ำาส้มสายชูราด แม่เล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อน ไม่มี
ร้านค้าไหนในลพบุรีขายน้ำาสมสายชู ทุกๆ สามปีหนุมานจะมาตอก
ศรเพื่อให้แน่ใจว่าท้าวกกขนากไม่หลุดออกมากินคนทั้งเมือง เมื่อ
หนุมานมาตอกศร ไฟก็จะไหม้เมืองลพบุรีทุกครั้ง ที่วิทยาลัยครูเทพ
สตรีมีประเพณีเกี่ยวกับเขาวงพระจันทร์อย่างหนึ่งคือ นักศึกษาปีหนึ่ง
ของเทพสตรีจะไปขึ้นเขาวงพระจันทร์เพื่อเสี่ยงทายว่าจะเรียนสำาเร็จ
หรือไม่ ผมขึ้นได้ถึงยอดเขาอย่างสบายๆ แต่ไม่กล้าไปหาว่าถ้ำาท้าว
กกขนากอยู่ที่ไหนเพราะกลัวถูกกิน
 เป็นครั้งแรกที่ผมพบชาวตะวันตกซึ่งผมเคยเห็นแต่ในหนัง 
ในตำารา และได้อ่านในหนังสือประวัติศาสตร์ของลพบุรี เทพสตรี
มีอาจารย์ชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อ เอียน สจ๊วต (Ian Stewart) ท่าน
สอนภาษาอังกฤษ ถึงแม้ผมจะได้เรียนภาษาอังกฤษมาหลายปี ผม
ไม่เคยได้ยินคนอังกฤษพูดภาษาของเขามาก่อนเลย ผมว่าเสียงที่
อาจารย์เปล่งออกมาเพราะมาก แต่ผมไม่เข้าใจเลยว่าอาจารย์พูดว่า
อะไร ผมชอบอาจารย์สจ๊วต เพราะท่านมีความอดทน เตรียมการสอน
ดี พยายามพูดช้าๆ และพูดซ้ำาหลายครั้ง นอกจากนั้นอาจารย์เป็น
คนใจดีมาก รับนักศึกษาไปอยู่ที่บ้านปีละหลายคน ผมได้อ่านหนังสือ
ภาษาอังกฤษแท้ๆ เป็นครั้งแรก อาจารย์นำาเราอ่านเรื่องย่อของ เดวิด 
คอปเพอร์ฟีลด์ (David Copperfield) เรื่อง สองนคร (The Tale of 
Two Cities) อันมีชื่อเสียงของ ชาร์ล ดิกเคนส์ และเรื่องการเดินทาง
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ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยแพแบบโบราณของ ธอร์ ไฮยดาล ที่เขียน
เป็นเรื่องว่า คอนทิคิ (Kontiki) 
 ต่อมาเรามีอาจารย์จากหน่วยอาสาสมัครของอเมริกาที่
ประธานาธิบดี เคนเนดี้ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 ท่านชื่อ โรเซตต้� 
คิง (Miss Rosetta King) ผมไม่ได้เรียนกับอาจารย์โรเซตต้า แต่ท่าน
มามีบทบาทในชีวิตผมในภายหลัง
 ชาวต่างประเทศที่มีบทบาทสำาหรับเราชาวหออีกกลุ่มหนึ่งคือ 
ทหารอเมริกันที่ทำางานอยู่ในตึกเอราวัณซึ่งมีกำาแพงติดกับวิทยาลัย 
คณะทหารนี้มาอยู่ตามความช่วยเหลือของอเมริกา (Joint United 
States-Thai Military Assistance Group) เนื่องจากกลุ่มทหารนี้
มีหนังมาฉายดูเกือบทุกวัน เมื่อมีเวลาว่าง ชาวหอสองสามคนรวมทั้ง
ผมด้วยมักปีนกำาแพงและดูว่าเขาฉายหนังเรื่องอะไร เมื่อเรารู้ว่าเขา
มีหนังที่น่าสนใจ เราก็ไปติดต่อขอยืมและไปขออนุญาตทางวิทยาลัย
ฉายหนังในหอประชุม ผมไม่แน่ใจว่านอกจากอาจารย์ที่เคยไปเมือง
นอกมาแล้ว นักศึกษากี่คนตามภาษาอังกฤษทันและเข้าใจเรื่อง แต่
พวกที่ไปยืมต้องทำาเต๊ะท่าว่าเข้าใจ

 นักศึกษ�ปี 2 ต้องออกฝึกสอนตามโรงเรียนประถมเป็นเวลา
หนึ่งภาคเรียน หรือประมาณสามเดือน ผมออกฝึกสอนในภาคสุดท้าย
ของปีการศึกษาตอนต้นเดือนธันวาคม 2506 ถึงต้นเดือนมีนาคม 
2507 ผมสมัครไปร่วมโครงการฝึกสอนในชนบทซึ่งขณะนั้นมีอยู่สาม
หน่วยด้วยกัน หน่วยของผมอยู่ที่หมู่บ้านนอกเมืองออกไปประมาณ 
12 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของนิคมสร้างตนเอง เรียกง่ายๆ ว่า บ่อ 6 
ซึ่งเคยเป็นป่าเต็มไปด้วยมาลาเรีย แต่ตอนผมออกไปฝึกสอนนั้น ดีดีที
ได้กำาจัดยุงไปหมดแล้ว
 กลุ่มของผมมีด้วยกัน 12 คน เราไม่มีบ้านพัก จึงใช้ห้องชั้น
สองห้องหนึ่งของอาคารเรียนเป็นที่พัก เราใช้เสื่อปูนอนเรียงกันที่พื้น 
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ผมไม่มีปัญหา เพราะเคยนอนที่บ้านอย่างนั้น เพื่อนที่ไม่เคยก็นอน
กันไม่ค่อยหลับตอนไปใหม่ๆ โรงเรียนอยู่ติดกับวัด ชาวบ้านบอกเรา
ว่าโรงเรียนตั้งอยู่บนป่าช้าเก่า พวกเราเลยหลอกกันเป็นประจำา โดย
เฉพาะในตอนดึกซึ่งมักมีเสียงเหมือนคนมาเดินบนสังกะสีกันสาด แต่
เมื่อเราเปิดหน้าต่างดูก็ไม่เห็นอะไรและเสียงก็เงียบไป 
 ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม ผมสอนประถมหนึ่ง ครูใหญ่เป็นครู
ประจำาชั้นและเป็นชั้นเรียนเดียวที่อยู่ชั้นล่างซึ่งไม่มีฝากั้นห้อง เด็ก
อายุ 7-8 ขวบอยากออกไปเล่นข้างนอกมากกว่าที่จะสนใจอะไรที่ผม
พยายามสอน บางทีอยู่ๆ ก็วิ่งตื๋อออกไปเมื่อเห็นอะไรที่น่าสนใจ เช่น 
ผีเสื้อตัวใหญ่ๆ บินผ่านมา แต่ผมโชคดีที่ได้ครูใหญ่เป็นพี่เลี้ยง เราตรง
ข้ามกันทีเดียวในแง่ที่ผมมีความอดทนน้อยที่สุด ส่วนครูใหญ่มีความ
อดทนมากที่สุด อีกอย่างหนึ่งคือผมรักเด็กอยู่แล้ว (คุณคงไม่เชื่อ แต่
ไม่เป็นไร ทนเชื่อหน่อยก็แล้วกัน) ยิ่งได้สอนเด็กที่ดูเหมือนตัวผมเอง
เมื่อสิบปีก่อน ผมยิ่งมีความเอ็นดูมากขึ้น
 นอกจากทำางานในโรงเรียนแล้ว เราทั้ง 12 คนต้องออกไป
ทำาความรู้จักสนิทสนมกับคนในหมู่บ้าน ให้ชาวบ้านและโรงเรียนมี 
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันขึ้น ใช้โรงเรียนเป็นศูนย์ข่าวสารให้ชาวบ้านรู้
สิ่งใหม่ๆ แปลกๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
เราตั้งทีมฟุตบอลร่วมกัน ด้วยความจำาเป็น ผมต้องเป็นเกือบทุกอย่าง 
ทั้งหัวหน้าทีม ผู้ฝึก และผู้เล่น แต่เราโชคดีที่ได้ผู้เล่นจากชุมชนสอง
คนซึ่งมีความชำานาญและประสบการณ์สูง เราชนะทีมของนักศึกษา
ฝึกสอนชนบทอีกสองกลุ่มได้อย่างไม่คาดฝัน เขาคงประมาทที่เห็น
เราเป็นรองและไม่มีผู้เล่นเยี่ยมๆ จากวิทยาลัยเลย เราชนะด้วยความ
บึกบึน และความร่วมมือของผู้เล่น มากกว่าความสามารถส่วนตัวของ
คนใดคนหนึ่ง วันแข่งชิงชนะเลิศที่โรงเรียนของอีกหน่วยหนึ่ง ชาว
บ้านเป็นจำานวนมากเอากลองยาวมาเชียร์ ตอนขากลับเราเดินแห่ถ้วย
กลับอย่างสนุกสนานและฉลองถ้วยกันในคืนนั้นจนดึกดื่น
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 เราสาธิตการเพาะเห็ดให้ชาวบ้านดู ที่เราเลือกเห็ดเพราะ
นอกจากชาวบ้านละแวกนั้นไม่เคยเพาะแล้ว เห็ดเป็นผักที่ผมชอบ
มากที่สุดอย่างหนึ่ง และเวลานั้นเป็นฤดูการเก็บเกี่ยว เราหาฟางได้
ง่าย การทำาก็ไม่ยาก เอาฟางแช่น้ำาไว้จนอ่อน เรียงกันเป็นร่อง เอาเชื้อ
ที่ซื้อมาจากสำานักงานส่งเสริมการเกษตรโรยลงบนฟาง สร้างหลังคา
และฝาด้วยฟางปิดให้มิดชิด และรดน้ำาเป็นประจำาให้ฟางชื้นอยู่ตลอด
เวลา ประมาณสองอาทิตย์เราก็ได้เห็ด เราสาธิตการผัดเห็ด แกงเห็ด 
และต้มยำาเห็ด ผมชอบตอนนี้มากที่สุด เพราะอะไรคุณคงเดาถูก  
 ความรู้ที่ได้มาจากการดูพ่อใช้ไม้ไผ่ทำาสิ่งต่างๆ ช่วยให้ผม
ทำาโต๊ะและเก้าอี้ชุดรับแขกไม้ไผ่ได้สำาเร็จ แต่ชาวบ้านไม่สนใจเลย คง
เพราะเขาไม่ใช้ชุดรับแขกกันอยู่แล้ว ผมคิดถึงบ้านทุกครั้งเมื่อเห็นชาว
บ้านออกไปล่างูเหลือมเอามาทำากับข้าว พวกเราพยายามบอกชาว
บ้านว่าหอยโข่งนั้นมีเชื้อโรค ให้หลีกเลี่ยง แต่ก็ไม่มีใครเชื่อ ผลลัพธ์คือ
บางคนมีตัวจี๊ดวิ่งตามแขนและอีกคนหนึ่งตาบอดเมื่อตัวจี๊ดเข้าตา

 ก่อนจบเร่ืองการฝึกสอน ผมขอย้อนกลับไปก่อนการออกไป
บ่อ 6 นิดหน่ึง ประมาณสองเดือนก่อนน้ัน ผมเห็นประกาศให้นักศึกษา
ท่ีสนใจไปอเมริกาสมัครสอบทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาของอเมริกันฟีลด์
เซอร์วิส การไปต่างประเทศหรือที่เรียกว่า “ไปนอก” นั้นเป็นความ
ฝันของคนไทยเกือบทุกคน เรามีความฝังใจว่าเมืองนอกเป็นเมือง
เจริญสุดยอด ความฝังใจนี้ส่วนหนึ่งคงเกิดจากการที่พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ครองราชย์ พ.ศ. 2394-2411) ได้ทรงแสวงหา
ความรู้จากประเทศตะวันตก และโปรดเกล้าฯ ให้ครูอังกฤษช่ือ แอนนา 
เลียวโนเวนส์ มาถวายสอนพระราชโอรสและพระราชธิดา อันเป็นที่มา
ของละครเรื่อง The King and I และภาพยนตร์เรื่อง Anna and the 
King of Siam ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
หรือสมเด็จพระปิยมหาราช (ครองราชย์ พ.ศ. 2411-2453) คนไทยได้
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ออกไปเรียนต่างประเทศกันมาก และเมื่อกลับมาก็ได้เข้ารับราชการ
ในตำาแหน่งสำาคัญๆ จากนั้นการไปเรียนเมืองนอกก็เหมือนการไปซื้อ
บัตรผ่านประตูทองที่สามารถช่วยให้ผู้ถือเปิดประตูเข้าทำางานต่างๆ 
และมีความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว
 เมื่อผมกลับไปเยี่ยมบ้าน ผมก็ถามพ่อว่าผมจะสมัครได้ไหม 
พ่อตอบว่าพ่อไม่มีเงิน แต่ไม่ขัดข้องถ้าหากผมสอบไปได้โดยไม่ใช้เงิน
ทางบ้าน ผมทั้งกลัวทั้งกล้า แต่ความอยากไปเมืองนอกเป็นแรงหนุน
ความกล้าให้ชนะความกลัว ผมสมัครโดยไม่บอกใครและเริ่มออมเงิน
ทีละเล็กละน้อย เมื่อถึงวันก่อนสอบ ผมเดินทางโดยรถไฟไปกรุงเทพฯ 
ผมเป็นบ้านนอกเข้ากรุง ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นนอกจากรู้ว่าอาห้อยมี
บ้านอยู่ที่กรมสารวัตรทหาร แต่ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน ผมตัดสินใจใช้
เงินที่มีอยู่จ้างแท็กซี่ โชคดีที่อาห้อยอยู่และให้ผมพักด้วย อาพาผมไป
ส่ง และไปรับจากสนามสอบ ข้อสอบตอนหนึ่งที่ผมจำาได้แม่นคือ ให้
ผู้สมัครเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ตื่น
เต้นที่สุดหรือเศร้าที่สุดในชีวิต ผมเลือกเขียนการชุมนุมลูกเสือแห่ง
ชาติครั้งที่ 4 และการสานบุ้งกี๋ของผมที่สวนลุมพินี ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่
ตื่นเต้นที่สุดในชีวิต โชคเป็นของผม อาห้อยรู้ว่าผมไม่มีเงินเหลือเป็น
ค่ารถกลับบ้านจึงไปส่งที่สถานีขนส่งสายเหนือและซื้อตั๋วให้

 ผมคงแต่งเรียงความได้พอรู้เรื่องเพราะผมได้รับเชิญไปสอบ
สัมภาษณ์ในกลางเดือนธันวาคม ส่วนประกอบของการคัดเลือกอีก
อย่างหนึ่งคือ การไปเยี่ยมบ้านของผู้สมัครโดยตัวแทนของเจ้าของทุน 
อาจารย์ โรเซตต้า คิง ได้รับคำาขอร้องให้เป็นตัวแทนไปเยี่ยมบ้านผมที่
บ้านนาในเดือนมกราคม 2507 อาจารย์สุวิทย์ สังโยคะ กรุณาร่วมเดิน
ทางไปด้วย ผมล่วงหน้าไปก่อนและเตรียมจักรยานไว้สองคันสำาหรับ
การเดินทางจากตลาดบ้านนา ออกไปที่บ้านผมในกลางทุ่งนา โชคดี
ที่หมดฤดูฝนแล้ว ทางไม่มีโคลน แต่อากาศค่อนข้างร้อนจัด อาจารย์
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สุวิทย์ ขี่จักรยานเอง ส่วนอาจารย์โรเซตต้านั่งท้ายจักรยานคันที่ผมขี่ 
อาจารย์ฝรั่งช่างแสนอดทนที่นั่งไพล่ไปได้ตลอดทั้งขาไปและขากลับ 
ผมไม่ได้ถามว่าท่านปวดหลังหรือเปล่า
 เนื่องจากแดดร้อนมาก ผิวของอาจารย์โรเซตต้าเปลี่ยนจาก
ขาวจั๊วะเป็นแดงเหมือนหงอนไก่ เมื่อไปถึงบ้านผม อาจารย์คงได้รับ
การฝึกมาอย่างดีจากหน่วยอาสาสมัคร เพราะอาจารย์นั่งกับพื้นได้
สบาย แต่ต้องพัดอยู่ตลอดเวลาเพราะร้อนมากจนเหงื่อไหลโชก ผม
เอาน้ำาจากตุ่มมาให้ แต่อาจารย์ไม่ดื่ม ทำาให้ผมแปลกใจ ผมคิดว่าน้ำา
ที่บ้านผมแสนจะอร่อย เพราะเป็นน้ำาบ่อดินเหนียวที่เราทำาให้เย็นด้วย
วิธีพิเศษคือ เอาก้อนหินกลมเกลี้ยงขนาดเท่ากำาปั้นที่เก็บมาจากธาร
น้ำาแช่ไว้ในโอ่ง ผมไม่รู้ว่าน้ำานั้นดูขุ่นเกินไปสำาหรับดื่ม
 พ่อ แม่และพี่ๆ ของผมไม่เคยเห็นชาวตะวันตกอย่างใกล้ชิด
มาก่อน อยู่ๆ ก็มีคนหนึ่งผิวและหน้าแดงเหมือนหงอนไก่ ตาและผม
สีจางๆ มาถึงในบ้าน ทำาให้เกิดความตื่นเต้นมากทีเดียว แต่การยิ้ม
หวานๆ และความสามารถในการพูดไทยของอาจารย์โรเซตต้า และ
การที่มีอาจารย์สุวิทย์อยู่ด้วยทำาให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่น 
คุยกันอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมง อาจารย์ก็ลากลับ (แม่บอกหลังจากนั้น
ว่า ผิวของอาจารย์โรเซตต้า คล้ายผิวของเชลยสงครามชาวตะวันตกที่
ทหารญี่ปุ่นนำาผ่านบ้านนาไปเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2)
 ก่อนกลับ อาจารย์สุวิทย์มากระซิบว่าท่านไปงานเลี้ยงมาเมื่อ
คืนก่อน คงมีความจำาเป็นต้องใช้ห้องน้ำา โชคดีที่ท่านมาจากบ้านนอก
คล้ายๆ ผม ท่านรู้จักใช้ส้วมหลุม ถ้าเป็นอาจารย์โรเซตต้า คงมีปัญหา
เหมือนกัน
 รายงานของอาจารย์โรเซตต้าคงดีพอควร เพราะผมได้รับเชิญ
ให้ไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเพื่อเอาผลไปประกอบ
การทำาใบเข้าเมือง หรือวีซ่า ผมต้องไปที่โรงพยาบาลฝรั่งเพราะฝรั่งไม่
เชื่อถือใบตรวจโรคของหมอไทย ผมเห็นด้วยกับฝรั่งในเรื่องนี้เพราะ



โค้งแรก

299

เมื่อสองปีก่อนหมอไทยที่นครนายกทำาตัวอย่างเลวๆ ไว้ให้ดูครั้งหนึ่ง
แล้ว เมื่อผมได้รับเชิญไปตรวจโรคนั้น ผมออกไปฝึกสอนอยู่บ่อ 6 แล้ว 
ผมไม่มีเงินไปกรุงเทพฯ มีความเคียดแค้นในชะตาของตัวเอง คิดว่า
โชควาสนาคงไม่ได้ไปแล้วเมืองนอก จึงก้มหน้าสอนเด็กและทำางาน
ตามหน้าที่ต่อไป เลิกล้มความฝันที่จะไปอเมริกาด้วยความเศร้าใจ
 อยู่มาวันหนึ่ง อาจารย์คุณหญิงบุญฉวีสั่งให้ผมเข้ามาพบท่าน
ที่วิทยาลัยโดยด่วน เมื่อผมเข้าไปรายงานตัว ท่านเงยหน้าขึ้นจากงาน
ที่ท่านทำาอยู่และพูดห้วนๆ ว่า “ฉันได้ยินว่าเธอจะไม่ไปตรวจโรคที่
กรุงเทพฯ จริงหรือเปล่า”
 “จริงครับ” ผมตอบอย่างงงๆ เพราะไม่รู้ว่าท่านทราบได้
อย่างไร
 “ทำาไมล่ะ”
 “ผมไม่มีเงินครับ”
 “แล้วพ่อแม่เธอว่าอย่างไร”
 “พ่อแม่ก็ไม่มีครับ”
 “แล้วทำาไมเธอไม่บอกให้ใครรู้”
 “อาจารย์นิกรทราบครับ”
 “เธอยังอยากไปอเมริกาอยู่หรือเปล่า”
 “อยากครับ”
 อาจารย์ก้มลงทำางานอีกชั่วครู่แล้วจึงเงยหน้าขึ้นและพูดด้วย
เสียงอ่อนลงว่า
 “เอาละ ฟังฉัน ต่อนี้ไปเธอจะต้องไม่ยอมแพ้แก่อุปสรรค 
โอกาสทองอย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้ว รออีกหน่อย ฉันจะดูซิว่าฉันจะทำา
อะไรได้ เธอไม่ต้องกลับไปบ่อ 6 วันนี้ และเตรียมตัวไปกรุงเทพฯ วัน
พรุ่งนี้ เอาละ เธอไปได้”
 บ่ายวันนั้น อาจารย์คุณหญิงบุญฉวีหาเงินให้ผมไปกรุงเทพฯ 
ได้พอ ตอนหลังผมทราบว่าเงินนั้นมาจากรายได้จากการขายลูกโป่ง
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ของภาควิชาเคมีที่อาจารย์ น�รถ เผ่�เผือกง�ม สะสมเอาไว้นาน
แล้ว
 ผมกลับไปบ่อ 6 อีกครั้งด้วยความกระตือรือร้น ทำางานทุก
อย่างเสร็จตามความมุ่งหมายของการออกไปฝึกสอน ผมว่าชาวบ้าน
คงพอใจงานของพวกเรา 12 คน เพราะก่อนเราลากลับ เขาเลี้ยงส่ง
เราอย่างครึกครื้น ชาวบ้านนำาอาหารมาเป็นจำานวนมากพร้อมทั้ง
เหล้าเถื่อนเป็นไหๆ เสียดายที่ผมกินมากไม่ได้ นอกจากจะตื้นตัน
ในมิตรภาพและความอารีของชาวบ้านแล้ว ผมในฐานะหัวหน้ากลุ่ม
ต้องคอยระวังดูแลให้ทุกอย่างอยู่ภายในขอบเขต มันเป็นงานอำาลาที่
ซาบซึ้งที่สุด
 อีกไม่กี่วันต่อมา ผมจบ ป. กศ. จากเทพสตรีด้วยคะแนน
สูงสุด ได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ม.ล.ปิ่น 
มาลากุล ได้รับคัดเลือกให้เรียนต่อ ป. กศ. สูง แต่ไม่ได้รับทุน
 ผมหอบประกาศนียบัตรกลับบ้านนาด้วยความภูมิใจ
 แต่อีกไม่กี่วันผมก็ต้องเผชิญกับโลกของความจริง เมื่อผม
ไปรายงานตัวที่จังหวัด และบอกทางจังหวัดว่าผมได้รับทุนไปเรียนครู
มาสองปี บัดนี้ผมเรียนจบและพร้อมที่จะกลับมารับใช้จังหวัด ผมได้
รับคำาตอบว่า “จังหวัดไม่มีตำาแหน่งให้คุณ” จังหวัดคาดการณ์เรื่อง
ความต้องการครูผิดถนัด ผมดีใจที่ไม่ต้องมีข้อผูกมัดของจังหวัดอีกต่อ
ไป แต่ผมตกงานและไม่มีเงินกลับไปเรียนอีกสองปีที่เทพสตรี



ฤดูแล้งหลังจากที่ผมจบ ป. กศ. จากวิทยาลัยครูเทพสตรีคงร้อนและ
แห้งแล้งเหมือนเคย สำาหรับผม ร้อนภายนอกนั้นพอทนได้ แต่ร้อน
ภายในทำาให้นั่งไม่ติดที่ บ้านที่เคยบรรเทาร้อนเมื่อยามร้อนและให้
ความอบอุ่นเมื่อยามหนาว ไม่ได้ช่วยอะไรเลย การว่างงานไม่ได้
ทำาให้ผมวิตกเพราะผมรู้ว่าผมหางานทำาได้ ถ้าผมไปจังหวัดที่กันดาร
มากกว่านครนายกดังที่เพื่อนร่วมชั้นบางคนกำาลังทำา อาจารย์ยุพา
แนะนำาให้ผมไปสอบเข้าวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร พร้อม
กับบอกว่าท่านจะช่วยเท่าที่ท่านจะช่วยได้ ผมเรียนท่านว่า ถ้าผม
เรียนต่อก็ขอเรียนที่เทพสตรี ทั้งนี้ นอกจากผมจะคิดว่าที่เทพสตรีคง
ใช้เงินน้อยกว่าแล้ว ผมยังคิดว่ากรุงเทพฯ ไม่ใช่เมืองที่น่าอยู่สำาหรับ
ผมนัก นอกจากเกิดที่บ้านนอกแล้ว ผมยังคิดเหมือนบ้านนอกอีก ไม่
ค่อยมีใครเชื่อว่าผมไม่ชอบกรุงเทพฯ ซึ่งคนส่วนมากคิดว่าเป็นเมือง
สวรรค์
 ผมอยากไปอเมริกาเป็นที่สุด แต่การคัดเลือกของอเมริกัน    

ทางนอก
11
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ฟีลด์เซอร์วิสยังไม่สิ้นสุด ผมแน่ใจว่าถ้าผมไม่กลับไปเรียนที่เทพ
สตรี โอกาสที่จะได้รับคัดเลือกก็หมดไป แต่ผมไม่มีเงินกลับไปเรียน
อีกสองปี บางทีพ่อกับผมนั่งคุยกันที่นอกชานจนดึกดื่น อันที่จริงพ่อ
นั่งสูบยา และผมปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับความฝันมากกว่า ผมเกิด
ความท้อแท้ที่เห็นวิมานสวยหรูกำาลังค่อยๆ เลือนหายไป เราเห็นพ้อง
กันว่าเราจะไม่หากู้ยืมเงินใครอีกถึงแม้เราจะหาแหล่งยืมได้ พ่อพูดว่า 
“ตามใจแกเถอะ แกรู้อะไรๆ มากกว่าพ่อแล้ว แกจะตัดสินใจอย่างไร
ก็ตามใจ แม่แกกับพ่อเห็นด้วยทั้งนั้น”
 ผมได้รับจดหมายให้ไปตรวจโรคที่กรุงเทพฯ อีกครั้งหนึ่งตาม
ข้ออ้างที่ว่าครั้งก่อนนั้นทำาได้ไม่ครบเพราะผมไปถึงโรงพยาบาลสาย
เกินไป พ่อไม่มีเงินให้ พอดีพี่แสวงซึ่งเช่านาน้าเยี่ยมทำามาที่บ้าน บอก
ว่าเพิ่งขายข้าวได้และยินดีจะให้ผมยืมก่อน ผมรับความกรุณาจากพี่
ด้วยความปีติ
 ผมกลับจากกรุงเทพฯ มารอที่บ้านด้วยความกระวนกระวาย 
การอ่านหนังสือที่ผมเคยทำาเสมอในยามว่างไม่เป็นทางออกอีกต่อไป 
ผมไม่มีเงินซื้อ และหนังสือที่ห้องสมุดเล็กๆ ของอำาเภอบ้านนาก็ไม่มี
อะไรน่าสนใจสำาหรับผมอีก ถึงจะมีบ้างผมก็มองไม่เห็นเสียแล้วเพราะ
ความรุ่มร้อนที่มีอยู่ภายในทำาให้ผมนั่งไม่ลง ในที่สุดผมขออนุญาตพ่อ
ถากถางที่บ้านเก่าของพ่อที่เป็นป่ารกเพื่อปลูกกล้วยและแตงไทย พ่อ
ก็ยอม ในระหว่างที่ร่างกายถากถางป่าและขุดดินจนเหงื่อโชก ความ
รู้สึกนึกคิดของผมล่องลอยไปทุกหนทุกแห่ง และเมื่อหลายวันผ่าน
ไป ภาพเลือนๆ ก็ค่อยปรากฏขึ้น “ไม่ใช่พ่อไม่มีเงินหรือไม่มีเวลาไป
ลพบุรีกับเราเมื่อสองปีที่แล้ว” ผมคิด “ไม่ใช่พ่อไม่มีความรับผิดชอบ
ที่พูดว่า ‘ตามใจแกเถอะ’ เมื่อเราพูดกันถึงเรื่องจะทำาอย่างไรดีกับ
อนาคตของเรา พ่อยังไม่เปลี่ยนใจเรื่องคนที่บวชเรียนแล้วเท่านั้นที่
ควรปลูกกล้วย แต่สิ่งที่พ่อทำาในระหว่างสองปีที่ผ่านมา เป็นวิธีของพ่อ
ที่จะบอกเราว่า ในสายตาพ่อ เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วตั้งแต่อายุ 17 ปี” 
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ความเหน็ดเหนื่อยจากงานหนักและความรู้สึกที่ได้จากภาพนั้นทำาให้
ผมคลายเครียดลงมาก
 ในขณะเดียวกัน สำาเภาจบการเรียนปีแรกที่โรงเรียนฝึกหัด
ครูพระนคร หรือสถาบันราชภัฏพระนครในปัจจุบัน และกลับมาอยู่ที่
บ้าน มีข่าวว่าพ่อของเธอจ่ายค่า “น้ำาชา” ให้คนสำาคัญในกระทรวง
ศึกษาธิการเพื่อให้เธอเข้าเรียนที่นั่น ผมไม่สนใจเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนั้น 
ผมดีใจที่เธอผ่านมาทางที่ผมทำางานเป็นประจำา และเราได้มีเวลาอยู่
ใกล้กันอีก
 “ไม่ต้องวิตกไปหรอก” เธอกล่าวเมื่อเราพูดกันถึงเรื่องการ
สอบไปอเมริกาและปัญหายุ่งใจของผม “เตี้ยรู้ว่าอย่างไรเสียเธอก็ต้อง
ได้รับคัดเลือก”
 “แล้วถ้าไม่ได้ล่ะ” ผมถาม
 “เตี้ยว่าได้แน่ ...... แต่ถ้าไม่ได้จริงๆ ก็ไม่เห็นจะต้องเสียอะไร
ไปนี่”
 “บางทีอาจเสียคนที่กำาลังพูดให้คนอื่นก็ได้”
 “เธอพูดอะไรก็ไม่รู้ซิ” เธอค้อนให้ “อย่างมากเธอก็เสียเวลา
สามเดือน ถ้าเธอกลับไปลงทะเบียนเรียนที่เทพสตรี เมื่อไม่ได้ไป
อเมริกาจริงๆ เธอก็ออกหางานทำาในตอนนั้น”
 ผมน่าจะมีความเชื่อมั่นเหมือนสำาเภา แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผม
ค่อยรู้ว่ามันไม่ใช่ความเชื่อมั่น หากเป็นความหวังของเธอมากกว่า 
ความจริงสิ่งที่เธอไม่อยากให้เกิดขึ้นคือการ “เข้าป่า” ไปหางานทำาใน
จังหวัดที่ห่างไกล สายตาที่มีแววกังวลของเธอทำาให้ผมใจชื้นขึ้น
 ปลายเดือนพฤษภาคม 2507 จะด้วยวิญญาณของนักผจญ 
ภัยที่มีในสายเลือดดังที่เห็นได้จากพี่แสวงหรือความไม่รอบคอบก็ไม่
ทราบได้ ผมกลับไปเทพสตรีพร้อมกับเงินในกระเป๋าไม่กี่สิบบาท ผม
เข้าพบอาจารย์หลายท่าน ขอผ่อนผันการชำาระค่าเล่าเรียนชั่วคราว 
อาจารย์คุณหญิงบุญฉวีอนุญาต ผมไปกราบอ�จ�รย์ วัฒน� บำ�รุง
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กิจ ซึ่งเป็นชาวนครนายก ขณะนั้นอาจารย์ยังไม่ได้แต่งงานกับ
อ�จ�รย์มหรรณพ ดุละลัมพะ จึงมีนักศึกษาพักอยู่ด้วยหลายคน 
ท่านรับผมเพิ่มอีกคนหนึ่ง  
 ผมขอเข้าทำางานที่โรงอาหารซึ่งขายอาหารกลางวันแก่
นักศึกษาภายนอกเพื่อแลกกับอาหารกลางวัน ข้อเสนอนี้ทำาให้
อาจารย์ผู้ควบคุมโรงอาหาร คือ อ�จ�รย์ออมทรัพย์ คำ�อ�จ และ 
อ�จ�รย์ใจประเสริฐ พิฆ�ตปรปักษ์ รู้สึกแปลกใจ ทั้งนี้เพราะไม่เคย
มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมาก่อน ในสมัยนั้นไม่มีนักศึกษาคนไหนทำางาน
นอกเวลา การทำางานก็เหมือนการประกาศให้โลกรู้ว่าพ่อแม่ไม่มีเงิน
พอส่งให้ลูก ไม่มีใครกล้าบอกโลกถึงความจริงนี้ การทำางานจึงเป็นสิ่ง
ที่น่าอับอาย แต่อาจารย์ทั้งสองท่านมองเห็นโอกาสทองที่จะลบความ
คิดอันล้าสมัยนั้น เมื่ออาจารย์คุณหญิงบุญฉวีทราบความประสงค์ของ
ผม ท่านสนับสนุนเต็มที่ ผมเข้าทำางานโรงอาหาร ขายอาหารกลางวัน
ให้นักศึกษาและช่วยเก็บถ้วยชามตามโต๊ะ ค่าจ้างของผมคือ อาหาร
กลางวันหนึ่งมื้อและอาหารเหลือถ้ามี เมื่อผมเริ่มทำาก็มีความรู้สึกทันที
ว่าอาจารย์ทั้งสองพยายามจะให้ม ี “อาหารเหลือ” เกือบทุกวัน ผม
ได้กินข้าววันละหนึ่งหรือสองมื้อห้าวันต่อสัปดาห์ ส่วนวันสุดสัปดาห์ก็
พยายามใช้เงินเล็กน้อยที่มีอยู่และหาได้ซื้อข้าววันละหนึ่งจาน บางวัน
พอมีเงินก็กินมากกว่านั้น
 อาจารย์ออมทรัพย์ซักไซ้ตั้งแต่ต้นว่าผมจะหาเงินทางอื่นได้
อย่างไร แล้วท่านก็บอกจ้างให้ผมทำาสวนในบ้านท่าน อันที่จริงท่านพัก
อยู่ในวิทยาลัย ท่านไม่จำาเป็นต้องจ้างคนทำาสวนเพราะทางวิทยาลัย
มีคนสวนอยู่แล้ว แต่อาจารย์บอกว่าท่านอยากให้สวนรอบๆ บ้านพัก
ของท่านน่าดูยิ่งขึ้น ผมรับตัดหญ้า ถางวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ขุดหลุม
ปลูกต้นไม้ รดน้ำาต้นไม้ กวาดหยากไย่ที่ใต้ถุนบ้าน และขนขยะ บ้าน
พักของท่านอยู่ติดกับหอพักนักศึกษาหญิงหลังหนึ่ง ผมรู้สึกว่าทุกครั้ง
ที่ผมทำางานที่บ้านอาจารย์ออมทรัพย์ จะมีนักศึกษาหญิงมองผมอย่าง
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ประหลาดเสมอ แต่ผมหน้าด้านมานานแล้ว ไม่มีความอับอายเหลืออยู่ 
การเห็นตัวอย่างที่บ้านของสำาเภา และที่ได้จากการอ่านประวัติของ
บุคคลสำาคัญทำาให้ผมเริ่มฝังใจว่า ถ้าผมจะหนีออกจากวงจรอัปรีย์ของ
ความจน ผมหน้าบางไม่ได้ แต่ในขณะที่ทำางานนั้น ผมมีความรู้สึก
ว่าตาของนักศึกษาหญิงในหอไม่ได้มองผมอย่างประหลาดใจ หรือ
ดูแคลนไปเสียทุกคู่ อาจมีบางคู่ที่พอใจในเลือดการบุกเบิกและความ
ตั้งใจจริงของผม
 ทุกอย่างเข้าที่เป็นการชั่วคราว ผมรู้ว่าถ้าผมไม่ได้รับคัดเลือก
ไปอเมริกา ผมต้องออกจากเทพสตรีไม่เกินเดือนกรกฎาคม
 ผมได้รับจดหมายให้กลับไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
อีกครั้งหนึ่ง ผมมีพยาธิในท้องที่ต้องกำาจัดถ้าผมจะไปอเมริกา อีก
ครั้งหนึ่งที่ผมเคียดแค้นกับโชคชะตาตัวเองที่ไม่มีเงิน อาจารย์ยุพาคง
สังเกตเห็นท่าทางไม่สบายใจของผม ท่านเรียกผมไปแล้วพูดว่า “ไหน
บอกครูซิว่ามันเรื่องอะไรเธอถึงมีสีหน้าเหมือนไปกินตำาแยมา” เรา
รู้จักกันดีแล้วและรู้ว่าเราพูดกันอย่างไม่อ้อมค้อม ผมเล่าให้ท่านทราบ 
ท่านพูดว่า “เท่านั้นเองน่ะเหรอ ครูไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องโลกแตก
ที่ไหน ไป ไปกรุงเทพฯ ไปทำามันเสียให้เรียบร้อย”  ท่านเปิดกระเป๋า
และยื่นเงินให้ผม 50 บาท แล้วพูดต่อว่า “โชคดีนะ  เออ........แล้วไม่
ต้องหามาคืนครูหรอก”
 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 เป็นวันที่สองของวันหยุดสาม
วันเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา เทพสตรีไปร่วมงาน
กับจังหวัดลพบุรีเหมือนเคย ผมถือกลดร่วมขบวนแห่เทียนซึ่งกำาลัง
มุ่งไปที่วัดในเมือง อ�จ�รย์ชอุ่ม ทศสิน ขี่จักรยานมาทัน และเอา
กระดาษแผ่นหนึ่งใส่ในกระเป๋าเสื้อผม 
 “โทรเลข” อาจารย์พูดเท่านั้นแล้วขี่จักรยานเลยไป
 ‘ข่าวร้าย’ ผมคิดอยู่ในใจเพราะโทรเลขมักนำาข่าวร้ายมาให้ 
ผมขอให้เพื่อนถือกลดให้ชั่วคราว ผมเอาโทรเลขออกมาคลี่อ่านด้วย
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มือที่สั่นเทา ฮ้า! เป็นไปได้หรือนี่ ผู้แทนของอเมริกันฟีลด์เซอร์วิสให้
ผมไปรายงานตัวหลังจากวันหยุดสามวัน และให้นำาเอกสารเพื่อทำา
หนังสือเดินทางไปต่างประเทศไปให้พร้อมด้วย มือผมสั่นมากขึ้น ผม
พับโทรเลขใส่กระเป๋าตามเดิม
 ผมกลับไปที่บ้านอาจารย์วัฒนา ท่านไม่อยู่ ผมเขียนจด
หมายสั้นๆ อำาลาท่านด้วยความซาบซึ้งในพระคุณของท่านที่ให้ความ
กรุณาให้อยู่ที่บ้านมาสองเดือน ผมเข้าไปในวิทยาลัย โชคเป็นของ
ผม อาจารย์คุณหญิงบุญฉวี ไม่ได้กลับไปบ้านที่กรุงเทพฯ ถึงแม้ว่า
วิทยาลัยจะหยุดราชการสามวัน ผมเรียนท่าน กราบขอบพระคุณท่าน
ที่ได้ช่วยผมมาตลอด และขอพักการเรียนที่เทพสตรีไว้หนึ่งปี ท่าน
บอกว่ายินดี และพูดต่อไปว่าท่านได้ช่วยหาทุนก้อนหนึ่งไว้ให้ผมแล้ว 
เพราะท่านทราบว่าทางอเมริกันฟีลด์เซอร์วิสต้องขอให้ทางบ้านของ
นักศึกษาช่วยออกค่าใช้จ่ายบ้างเป็นบางส่วน ท่านทราบแน่นอนแล้ว
ว่าทางบ้านของผมไม่มี ท่านได้ปรึกษา อ�จ�รย์ ดร.จิตรเกษม สี
บุญเรือง เมื่อท่านไปกรุงเทพฯ ครั้งก่อน อาจารย์ ดร.จิตรเกษมเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณคดีไทยและฝรั่งเศส ท่านมีแม่เป็นคหปตานีชื่อ 
แก้ว สีบุญเรือง ทั้งคุณยายแก้ว และ อาจารย์ ดร.จิตรเกษม เป็นผู้
ใจบุญ ท่านเรียนอาจารย์คุณหญิงบุญฉวีไว้ว่า ท่านจะฝากเงินจำานวน 
4,000 บาทไว้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ม.ล. ปิ่น มาลา
กุล ถ้าผมสอบไปอเมริกาได้ ให้ผมไปรับเงินที่นั่น 
 “ไสว เธอเป็นคนโชคดีมาก” ท่านพูดต่อ
 “ใช่ครับ” ผมจำาได้ว่าพูดออกไปเบาๆ ด้วยความตื้นตันใจ 
อยากนั่งลงกราบที่เท้าท่าน “ผมโชคดีที่สุดในโลก อาจารย์มีพระคุณ
แก่ผมอย่างยิ่ง”
 “เอาละ ไม่เป็นไร ขอให้เธอเที่ยวอเมริกาให้สนุก อย่าลืมบอก
ฉันถ้าจะให้ฉันช่วยอะไรอีก”
 ผมลาออกมาจากห้องท่านด้วยความรู้สึกว่าตัวเบาหวิว พร้อม
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กับคิดว่า สมแล้วที่อาจารย์บางท่านได้พูดถึงเรื่องความใจดีของ
อาจารย์คุณหญิงบุญฉวี พรหโมปกรณ์กิจ ไว้
 ผมนั่งรถประจำาทางกลับบ้านนาบ่ายวันนั้นด้วยความลิงโลด
ใจ ทุกคนในบ้านแสดงความปลื้มปีติ ตื่นเต้น กับข่าวที่ผมนำามา แม้แต่
พ่อซึ่งยิ้มยากก็หน้าบานอยู่เป็นนาน ลูกชาวนาผิวดำาผู้ต่ำาต้อยจาก
ปลายทุ่งกำาลังจะได้ไปอเมริกา มันไม่น่าเชื่อ แต่มันกำาลังจะเกิดขึ้น เรา
ไม่ได้ฝันไป มันกำาลังจะเกิดขึ้น
 ในวันรุ่งขึ้น พี่แสวงกับผมไปตามหาข้าราชการซึ่งเรา
ต้องการให้ออกเอกสารที่ต้องการให้ผม เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ 
ที่ทำาการอำาเภอปิด เราต้องไปที่บ้านนายอำาเภอ นายทะเบียน เสมียน 
และภารโรง เหมือนมหัศจรรย์ เราพบทั้งสี่คนที่บ้าน พี่แสวงใช้ความ
สามารถในการพูดทำาให้ทุกคนเห็นความจำาเป็นที่ต้องเปิดที่ทำาการ
อำาเภอเพื่อทำาเอกสารให้ผม
 ผมเข้ากรุงเทพฯ ตอนเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นและไปรายงานตัว
ทันเวลาที่ทางตัวแทนของอเมริกันฟีลด์เซอร์วิสกำาหนด
 ผมเข้าพักที่บ้านของพันเอกนิเกิ้ลส์ แห่งกองทัพอากาศ
อเมริกันเป็นเวลาสิบวัน เป็นครั้งแรกที่ผมรู้ว่าในกรุงเทพฯ มีบ้าน
ที่ใหญ่ปานวัง ผมต้องสะดุ้งเมื่อเห็นเจ้าของบ้านย่ำาเท้าเข้าบ้านอันมี
พื้นไม้ที่ขัดเป็นมันปลาบโดยไม่ได้ถอดรองเท้า ผมลังเลอยู่จนแน่ใจว่า
ทำาได้ก่อนที่จะตามเจ้าของบ้านเข้าไป คุณรู้แล้วว่าในเมืองไทยเราไม่
สวมรองเท้าเข้าบ้าน ยิ่งเป็นพื้นขัดมันด้วยแล้ว เราไม่ทำากันแน่ ‘แล้ว
ทำาไมต้องมีของใช้มากมายอย่างนั้น’ ผมคิด แถมยังมีคนรับใช้และ
คนขับรถ ผมเอาไก่ไปปล่อยอีกเพราะหาสวิตช์ไฟที่ฝังอยู่ในฝาไม่พบ 
‘เออ แล้วห้องน้ำามีอ่างใบเบ้อเร่อและไม่มีน้ำาสักหยดไว้ทำาไม’ แถมยัง
มีตาชั่งไว้ที่พื้นด้วย ผมขึ้นไปยืนบนตาชั่งด้วยความดีใจ เข็มชี้บอกว่า
ผมหนัก 130 ปอนด์
 ‘แหมส้วมเจ้ากรรม ใครหนอช่างคิดให้มันใช้ยากเสียจริง’ ผม
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คิด ‘ไม่เห็นว่าจะขึ้นไปนั่งยองๆ ได้สะดวกอย่างไร แล้วไม่เห็นว่าจะมี
น้ำาที่ไหนไว้ราด’ ผมนึกได้ว่าในห้องนี้คงเป็นส้วมชักโครกตามที่เคย
ได้ยินมา เคยเห็นห้องที่ใกล้ที่ทำางานของอาจารย์คุณหญิงบุญฉวีนั้นมี
โซ่ห้อยลงมาจากถังน้ำาเล็กๆ เหนือหัว มีคนบอกว่าเมื่อเสร็จธุระแล้ว
ให้ดึงโซ่นั้น แต่ส้วมที่ห้องนอนผมไม่เห็นมีโซ่และไม่มีถังน้ำา เมื่อเสร็จ
ธุระแล้วผมหาทาง “ชักโครก” แต่ไม่เห็นว่ามันชักได้ที่ไหน ผมเห็น
โลหะชุบโครเมียมกันสนิมยาวสามสี่นิ้วยื่นออกมาจากถังสี่เหลี่ยมด้าน
หลังโถส้วม ผมลองดึงขึ้นและกดลงเบาๆ ก็ไม่เห็นว่ามันจะทำาอะไรได้  
ผมเปิดถังสี่เหลี่ยมนั้นดูก็เห็นมีน้ำาอยู่เกือบเต็ม แต่ไม่รู้ว่าน้ำานั้นจะลง
ไปในโถส้วมได้อย่างไร ผมเหงื่อแตกซิกๆ ถอยหลังออกห่างมายืนดู
เจ้าโถส้วมอย่างระอาใจ คิดอยู่ในใจว่า “คนเรานี่ทำาไมจึงโง่เง่าอย่างนี้ 
จะทำาส้วมทั้งที ทำาไมไม่ทำาให้มันใช้ง่ายๆ” ผมเดินเข้าไปก้มดูและดึง
เจ้าโลหะชุบโครเมียมที่ติดอยู่กับถังหลังโถส้วมอีก ดึงขึ้นและลง แต่ละ
ครั้งทำาแรงขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อผมกดลงแรงๆ ด้วยความโมโห ก็ได้ยิน
เสียงซู่ใหญ่พร้อมกับน้ำาพุ่งออกมาอย่างแรง ผมตกใจกระโดดถอยหลัง
ออกมายืนคิดอยู่ในใจว่า ‘ฉิบละไหวเอ๋ยคราวนี้ แกทำาส้วมเขาแตก’ 
ตาก็จับอยู่ที่โถส้วม แล้วก็เห็นว่าน้ำาพุ่งเข้าในโถส้วม และชั่วพริบตา
เดียวก็เห็นน้ำาแห้งไปพร้อมกับนำาปฏิกูลในโถไปด้วย ผมก้มลงดูรอบๆ 
โถและถังน้ำาก็ไม่เห็นมีรอยแตกหรือน้ำารั่วที่ไหน ผมลองกดโลหะชิ้น
นั้นดูอีก ก็ได้ผลเหมือนเดิม  ผมสูดหายใจให้ลมเข้าปอดอย่างโล่งอก 
พร้อมกับคิดว่า ‘ตูนี้พร้อมที่จะไปอเมริกาแล้ว’ 
 แต่ความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดเมื่อผมไปถึงสนามบินที่
อเมริกาและต้องการใช้ส้วม คุณคงยังเล็กเกินไปที่จะจำาได้ว่าเมื่อ
สามสิบกว่าปีที่แล้ว ทุกสนามบินในอเมริกา คุณต้องหยอดเหรียญเมื่อ
คุณต้องการใช้ส้วม ผมจะไปรู้ได้อย่างไร คณะปฐมนิเทศที่กรุงเทพฯ 
ไม่เคยบอกผมเลย ผมเกือบแย่ ต้องรอจนคนที่อยู่ข้างในเปิดออก
แล้วจับไว้ไม่ให้ฝาห้องส้วมปิดจึงเอาตัวรอดมาได้ ผมว่าคงมีคนทำา
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เลอะเทอะเพราะไม่มีเหรียญบ่อยๆ ในปัจจุบันนี้จึงไม่มีสนามบินใดใน
อเมริกาหาเงินด้วยวิธีโหดร้ายเช่นนั้นอีก
 ขอโทษที่ออกนอกเรื่องไป เอาละกลับมาเรื่องปฐมนิเทศที่
กรุงเทพฯ อีกที เวลาอาหารทำาให้ผมรู้สึกงงอีก ผมไม่เข้าใจว่าทำาไม
ต้องใช้มีดกับส้อม ทำาไมไม่ใช้ช้อนหรือไม่ก็มือที่พ่อแม่ให้มา ผมใช้อยู่
ที่บ้านเป็นประจำาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร เออ ! แล้วชาวอเมริกันกิน
หมา แถมยังเรียกว่าหมาร้อน (hot dog) เสียอีก ! ที่บ้านผมถึงจะ
ยากจนอย่างไร เราก็ไม่เคยกินหมา แต่ก็ดีที่วันหนึ่งมีขนมจีน แม่คง
ดีใจถ้ารู้ว่าที่อเมริกามีขนมจีน ถ้าลูกชายผู้กินจุกินอะไรไม่ได้ อย่าง
น้อยก็มีขนมจีนที่แม่ทำาขายเป็นประจำา อ้าว! แล้วทำาไมจึงเรียกขนม  
จีนว่าสปาเก็ตตีล่ะ?
 อีกวันหนึ่งเขาพาผมไปเล่นตีลูกเล็กๆ ลงหลุมเล็กๆ ที่เขา
เรียกว่ากอล์ฟ ในสนามเล็กๆ มันสนุกได้อย่างไรก็ไม่รู้ แล้วอีกคืนหนึ่ง 
เขาพาผมไปที่โรงหนังเฉลิมไทยซึ่งผมเคยได้ยินจากครูชั้นมัธยมเมื่อ
สี่ห้าปีที่แล้วว่าเรื่องเบ็นเฮอร์เข้าฉายที่นี่ คราวนี้เราดูเรื่องพิชิตตะวัน
ตก (How the West Was Won) ผมไม่เข้าใจอะไรมากนัก แต่ชอบ
ดูทิวทัศน์ที่แสนงาม แถมยังมีสาวงามๆ อีกหลายคน อดคิดไม่ได้ว่า
ถ้าสาวอเมริกันทุกคนมีผมสีทองและตาสีฟ้า และสวยเหมือน แครอล 
เบคเคอร์ ละก็ผมคงเอาหัวใจไปทิ้งไว้ที่อเมริกาแน่ๆ
 หลังจากสิบวัน เขาบอกผมว่า ผมไปอเมริกาได้แล้ว ผมไม่รู้ว่า
จริงหรือเปล่าเพราะมันยังงงๆ อย่างไรพิกลหลังจากที่ได้เห็นอะไรต่อมิ
อะไรมากมายที่แตกต่างไปจากสิ่งที่รู้มาราวกับหน้ามือเป็นหลังมือ

 ค่ำ�วันที่ 6 สิงห�คม พ.ศ. 2507 ผมออกเดินทางจากท่า
อากาศยานกรุงเทพฯ โดยสายการบินอินเดียไปอเมริกา ผมรู้สึกว่า
เครื่องบินโบอิ้ง 707 ใหญ่และสวยกว่าเครื่องบินซึ่งผมจินตนาการจาก
รูปภาพที่ได้เห็นจากนิตยสารสัปดาห์อากาศ และต่างกว่าเครื่องบินปีก
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สองชั้นที่พ่อพาผมไปดูที่วัดโบสถ์เมื่อผมอายุสี่ขวบ ผมรู้ว่าพ่อและทุก
คนที่มาส่งกำาลังดูเครื่องบินทะยานสู่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆในคืนฤดู
ฝนนั้นจนเครื่องบินลับตาไปเหนือฟ้ากรุงเทพฯ เมื่อผมเอนเก้าอี้และ
หลับตาลงก็เห็นหน้าพ่อเป็นสิ่งแรก เห็นสีหน้าอันเคร่งขรึมอยู่ตลอด
วันแทบไม่ได้เปลี่ยนเลย นอกจากรับไหว้เพื่อนที่มาส่งแล้วพ่อไม่ได้
พูดคุยกับใครอีก แต่ผมแน่ใจว่าพ่อมีความสุข การเดินทางคืนนั้นเป็น
จุดเริ่มต้นของหนึ่งปีอันแสนตื่นเต้นในชีวิตที่ผมไม่สามารถจะหาคำาใด
มาอธิบายให้พ่อหรือใครๆ ฟังได้อย่างสาสมใจ 
 ผมรู้สึกเสียวสยิวในท้องทุกครั้งที่เครื่องบินโคลงวูบขึ้นวูบลง
อันเนื่องมาจากสภาพอากาศแปรปรวน ผมรู้สึกปวดแก้วหูมากเมื่อ
เครื่องบินเริ่มลดระดับลงสู่สนามบินที่กรุงนิวเดลีและที่บอมเบย์ในคืน
นั้น จากหน้าต่างรถที่พาเราเข้าเมืองในเวลาหลังเที่ยงคืนแล้ว ภาพ
ที่ติดตาที่สุดเกิดจากการได้เห็นชาวอินเดียเป็นจำานวนมากนอนเรียง
รายอยู่ทั่วไปตามทางเท้าและชายคาตึกข้างๆ ถนน ถึงแม้ผมจะคุ้น
เคยกับความยากจน แต่ภาพที่ผมเห็นคืนนั้นมันเกินกว่าความยากจน
ที่ผมจะจินตนาการได้ เมื่อเข้าโรงแรมแล้ว ผมอยากอาบน้ำาเอาเหงื่อ
ไคลที่ได้มาจากความตื่นเต้นตลอดวันออกก่อนเข้านอน ผมเกือบ
จะถูกน้ำาร้อนลวกเพราะช่างทำาน้ำาเจ้ากรรมสลับที่เปิดระหว่างน้ำาร้อน
และน้ำาเย็นเสียนี่ ขณะที่ผมกำาลังอาบน้ำาฝักบัวอยู่ ผมอดถามตัวเอง
ไม่ได้ว่า คนที่เห็นนอนอยู่ข้างถนนนั้นไปอาบน้ำากันที่ไหน เขาทำามา
หากินอย่างไร ผมได้คำาตอบเป็นบางส่วน เมื่อผมและเพื่อนถูกขอทาน
ล้อมตอนเราเดินออกจากโรงแรมในวันรุ่งขึ้น ถึงแม้ว่าผมจะได้เห็น
ส่วนที่สวยงามของบอมเบย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของธุรกิจและการเงิน
ของอินเดีย แต่ภาพที่ฝังอยู่ในใจคือ ภาพคนนอนถนนและภาพของ
กระต๊อบเล็กๆ ข้างถนนเป็นจำานวนมากที่ผมเห็นเมื่อเดินทางไปสนาม
บินในวันต่อมา
 ผมเคลิ้มไปกับความสวยของนักเรียนแลกเปลี่ยนอิหร่านที่
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ขึ้นเครื่องบินที่เมืองเตหะราน ในจำานวนนักเรียนแลกเปลี่ยน 14 คน
ของอิหร่าน เพียง 3 คนเป็นชาย ผมตะลึงในความสวยของสาวๆ อีก 
11 คนซึ่งทำาให้ผมนึกถึงครั้งที่ผมเคยแอบมองสาวเมื่อสมัยอยู่ที่บ้าน
ป้าจีน ดูทุกคนตาโต คิ้วโก่ง จมูกโด่ง หน้ารูปไข่ ผมดำาขลับ และผิว
ขาวนวล ผมอดคิดไม่ได้ว่า ชาวอิหร่านทุกคนสวยเช่นนี้หรือว่าเขาคัด
เอาแต่คนสวยๆ ส่งไปอเมริกาเพื่ออวดคนอื่นหนอ?
 ผมตื่นกับความสวยงามของสนามบินที่กรุงโรม เออ ! แล้วที่
นั่นมีของแปลกคือบันไดเลื่อนได้ ผมเห็นคนขึ้นยืนเฉยๆ แล้วบันได
ก็พาเลื่อนไป ผมอยากลองบ้างว่ามันรู้สึกอย่างไร เลยลองขึ้นลงเสีย
หลายครั้ง โดยไม่สนใจว่าใครจะมองอย่างสมเพชในความตื่นเมืองของ
ตัวเองหรือไม่  
 ผมรู้สึกว่าอากาศที่ท่าอากาศยานกรุงลอนดอนมันหนาว
เข้าไปถึงกระดูก เทอโมมิเตอร์บอกว่า 4 องศาเซนติเกรด เมืองไทย
ไม่เคยหนาวอย่างนี้ มันต่างกันราวฟ้ากับดินเมื่อเทียบกับอากาศที่
กรุงเทพฯ ที่ผมเพิ่งจากมาเมื่อสองวันก่อน ที่กรุงเทพฯ วันนั้นอากาศ
ร้อนเกือบถึง 35 องศา 
 ผมตื่นเต้นกับนครนิวยอร์กอันเป็นเมืองแรกของอเมริกาที่
ผมเห็น ดูมันช่างเต็มไปด้วยแสงสี และยุ่งเหยิงไปหมด ถนนซ้อนกัน
เป็นชั้นๆ ลงใต้แม่น้ำา ลอดอุโมงค์ ฯลฯ แล้วก็คน โอ้โฮ ! ทำาไมมีคน
มากอย่างนี้ ตึกสูงจนมองไม่เห็นยอด รถใต้ดิน รถประจำาทางที่มีแต่
เพียงคนขับและไม่มีกระเป๋าคอยเก็บเงิน หรือมีคนห้อยตามบันได
รถเหมือนที่กรุงเทพฯ รถแท็กซี่ที่ใช้มิเตอร์และไม่ต้องต่อราคา เออ ! 
แล้วก็แปลก ทำาไมเขาขับรถทางด้านขวาของถนน เมื่อกินอาหารแล้ว
ก็โยนจาน ช้อนและส้อมทิ้งหมด ช่างแปลกดี ผมอยู่ในเมืองที่ใหญ่
และมหัศจรรย์ที่สุดของอเมริกาเพียงสองวันก็ต้องออกเดินทางไปทาง
เหนือของรัฐนิวยอร์ก ไปเมืองเล็กๆ ที่ชื่อว่า เบนบริดจ์ (Bainbridge)
 ผมซาบซึ้งในความอารีของชาวเบนบริดจ์ ผมเข้าพักชั่วคราว
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กับ ดร.และ มาดาม ซอลสเบอร์ก (Salzberg) เพราะ ดร.เดวิด ลีบ 
(David Lieb) ซึ่งผมจะไปอยู่ด้วยกำาลังเข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งอยู่ที่รัฐ
เพนซิลวาเนีย สองสามีภรรยาอยู่กันสองคนเนื่องจากลูกโตและออก
จากบ้านไปหมดแล้ว คนทั้งสองพาผมไปทุกหนทุกแห่ง พาผมไปพบ
นักเรียนมัธยมที่ผมจะไปร่วมชั้นด้วยเมื่อโรงเรียนเปิด ฯลฯ ถึงอย่างไร
ก็ตาม ผมก็ยังไม่วายคิดถึงบ้าน โดยเฉพาะเม่ืออยู่คนเดียว บางทีผมก็
โมโหตัวเอง เม่ือไม่ก่ีเดือนท่ีแล้วอยากไปอเมริกาจนเน้ือเต้น แต่เม่ือไปถึง
เข้าจริงๆ แล้วกลับคิดถึงบ้านอยากกลับบ้าน ดร.ซอลสเบอร์กพยายาม
เล่นตลกกับผมอยู่เรื่อยๆ เช่น วันหนึ่งแกชวนผมว่าไปซื้อนมกันไหม 
ผมก็บอกว่าไป คือ Yes (ขณะนั้นผมพูดได้คล่องคือ Yes กับ No แต่
ถ้าพยายามพูดอย่างอื่น กว่าคู่สนทนาจะรู้เรื่องก็เล่นเอาเมื่อยมือทุก
ครั้ง) ที่ผมอยากไปเพราะอยากเห็นซูเปอร์มาร์เกตที่ผมยังสำารวจดู
ไม่ทั่วเมื่อวันก่อน ดร.ซอลสเบอร์ก เอาขวดขาวปากกว้างออกมาสอง
ใบ เอาเงินใส่ข้างใน เอาออกไปวางไว้ที่หน้าประตู หันหลังกลับแล้ว
ยิ้มให้ผมและเดินกลับเข้าบ้านไปทำาอย่างอื่น ผมกลับเข้าไปรอว่าแก
จะไปตลาดเมื่อไร แกก็ไม่ไปสักที รอจนบ่าย แกก็พยักหน้าให้ผมตาม
ไป พอแกเปิดประตูออก ผมก็เห็นขวดนมสองใบมีนมเต็มวางอยู่ มัน
ช่างมหัศจรรย์จริงๆ นี่หรือการไปซื้อนมของ ดร.ซอลสเบอร์ก?
 ผมสนุกมากเมื่อ ดร.ซอลสเบอร์กพาผมไปตกปลา แหม ! แก
มีเครื่องมือสารพัด เบ็ดหลายคัน ลูกรอกหลายลูก สายเบ็ดและตัวเบ็ด
หลายขนาด มีด คีม ทุ่น เหยื่อเทียม ฯลฯ แกเช่าเรือพาผมออกไป
กลางทะเลสาบ นานๆ ปลาจะกินเบ็ดสักครั้ง แต่ทุกครั้งที่แกได้ปลาแก
ก็ปล่อยมันไป ผมชักเอะใจ พยายามอธิบายให้แกฟังว่า ที่บ้านนานั้น 
ผมใช้แค่คันไม้ไผ่ สาย และ เบ็ดหนึ่งตัว ผมจับปลาเอามาทำากับข้าว 
ทำาไมแกจึงลงทุนเสียเยอะแยะแล้วโยนปลาที่จับได้ทิ้ง แกก็บอกว่าที่
อเมริกานั้นตกปลาเพื่อสนุก จับได้แล้วปล่อยไป นานๆ จึงจะเอามา
กินสักตัวหนึ่ง เมื่อกลับมาจากตกปลา มาดามซอลสเบอร์กพาไปซื้อ
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สีมาให้ผมวาดรูป ผมก็ใช้วิชาเก่าที่ร่ำาเรียนมาสมัยอยู่ชั้นมัธยม วาด
รูปทิวทัศน์ให้สองรูป แกว่าสวยดี เอาไปใส่กรอบ ติดไว้ที่ข้างฝาบ้าน
เสียอีก ผมว่ารูปนั้นไม่ได้สวยเท่าไรหรอก แต่นิสัยการเป็นครูของแก 
ทำาให้แกเอาใจคนเป็น วันหนึ่งแกพาผมไปที่โรงเรียนประถมที่แกสอน 
ผมต้องตะลึงในความพร้อมของเครื่องไม้เครื่องมือสารพัดชนิด ผิดกับ
โรงเรียนศาลาวัด กระดานชนวน และดินสอหินของผมราวฟ้ากับดินที
เดียว
 ผมสนใจชีวิตชาวนาของอเมริกัน เมื่อ ดร.ซอลสเบอร์ก พา
ผมไปดูทั้งเครื่องมือแบบเก่าที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ และทั้งชาวนาชาวไร่
ที่มีเครื่องมือเครื่องจักรทันสมัยสารพัดช่วยทุ่นแรง ไม่ว่าจะเป็นรถ
ไถ รถเกี่ยวและนวด เขามีทั้งนั้น วันหนึ่ง ดร.ซอลสเบอร์ก พาผมไป
ซื้อข้าวโพดที่แผงข้างถนน เมื่อไม่เห็นมีใครอยู่แกก็เรียกหาเจ้าของ 
สตรีแก่ๆ คนหนึ่งออกมาจากป่าข้าวโพด ท่าทางทะมัดทะแมง สวม
รองเท้าบู๊ต กางเกงยีน เสื้อลายแขนยาวถลกแขนขึ้นคล้ายนักเลง 
ดร.ซอลสเบอร์ก คุยกับหญิงแก่คนนั้นอย่างคุ้นเคย ขากลับผมถามว่า
หญิงแก่นั้นเป็นใคร ดร.ซอลสเบอร์ก ก็บอกว่า “อ๋อ ! แกเป็นเจ้าของ
ไร่ข้าวโพด เป็นแม่ม่ายอายุ 70 กว่าแล้ว และยังทำาทุกอย่างเอง ...... 
ขับรถไถ ปลูกและเก็บข้าวโพด เลี้ยงไก่ ฯลฯ ........น่าทึ่งจริงๆ” ช่าง
น่าทึ่ง แน่ละ ผมคิด เพราะที่เมืองไทยของผม คนอายุ 70 ในสมัยนั้น
ถ้าไม่เข้าโลงไปแล้ว ก็เตรียมเข้ากันอยู่รอมร่อทีเดียว ไม่มีใครไปขับ
รถไถกันอีก ฝรั่งช่างอายุยืนและแข็งแรงอย่างน่าประหลาด
 ผมดีใจเมื่อ ดร.ลีบและครอบครัวกลับมาจากรัฐเพนซิลวาเนีย
และรับผมไปอยู่ด้วย ผมได้ห้องใหญ่นอนคนเดียว มีพรมสีแดงทั้งห้อง 
มีเตียง มีตู้ ฯลฯ ทุกอย่างครบ แถมยังมีเปียโนอีก ผมชอบโต๊ะทำางาน
และเก้าอี้ที่แสนนุ่ม ผมไม่ต้องนอนพังพาบเพื่ออ่านหนังสือหรือทำาการ
บ้านอีกต่อไป บ้านนั้นดูจากภายนอกหลังไม่ใหญ่นัก แต่ภายในมีทุก
อย่าง นับจากเครื่องใช้ เช่น เตาไฟฟ้า ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องล้างจาน 
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ฯลฯ ไปจนถึงเครื่องใช้ในบ้าน เช่น เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า โทรทัศน์ 
วิทยุ ฯลฯ เมื่อหญ้าในสนามยาว ก็มีเครื่องตัด ไม่ต้องไปเอาควายมา
กินดังที่เราทำากันที่โรงเรียนมัธยมที่บ้านนา ดร.และมาดามลีบ รู้ว่าเงิน
ทุนที่ผมได้รับเดือนละประมาณ 280 บาทนั้นไม่พอใช้ เพราะค่าตัดผม
ตอนนั้นก็ปาเข้าไป 25 บาทแล้ว ไม่ใช่ 3 บาทเหมือนที่บ้านนา แกก็หา
ทางช่วยอย่างอื่น ไปหาซื้อเสื้อผ้าเพิ่มให้บ้าง ขอของเก่ามาจากเพื่อน
บ้าง โดยเฉพาะเสื้อกันหนาว เพราะรู้ว่าผมทนหนาวไม่ได้แน่ 

โชคดีที่ผมได้เสื้อกันหนาวเร็วไม่งั้นคงแข็งตาย เพราะเมื่อถึง
เดือนกันยายน อากาศหนาวและใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีอย่างรวดเร็ว พอ
วันที่ 23 ตุลาคม อันเป็นวันปิยมหาราชที่เมืองไทย หิมะก็เทลงมา 
และเมื่อถึงเดือนมกราคม ผมก็คิดว่าหูของผมหลุดหายไปเนื่องจาก
มันชาจนไม่มีความรู้สึกเมื่อผมเดินกลับบ้านหลังจากทำากิจกรรมที่
โรงเรียนเสร็จ เมื่อผมมองดูปรอทวัดอุณหภูมิที่บ้าน มันชี้ที่ -22 องศา
เซนติเกรด ที่เมืองไทย ผมว่า 22 องศาก็หนาวจนคางสั่นแล้ว นี่ ลบ 
22 หูจะไม่ชาได้อย่างไร ผมมาถึงบางอ้อเรื่องความหนาวตอนนี้เอง 
ก่อนผมไปอเมริกา มีคนอธิบายความหนาวอย่างรุนแรงของที่นั่นว่า 
หากผมออกไปยืนปัสสาวะข้างนอก ปัสสาวะจะกลายเป็นน้ำาแข็งทันที 
และต้องหักมันออกโยนทิ้ง ผมไม่กล้าลองว่าจริงหรือเปล่าเพราะผม
รู้สึกว่าความหนาวของคืนนั้น จะทำาให้อย่างอื่นนอกจากปัสสาวะแข็ง
และต้องหักออกโยนทิ้งด้วย
 ผมกล้าตั้งชื่อฝรั่งให้ตัวเองว่า โรเบิร์ต เพราะได้ยินคนชื่อ โร-
เบิร์ต สองคนเป็นประจำาในหน้าหนังสือพิมพ์ในสมัยนั้น แล้วคิดว่าคน
ชื่อโรเบิร์ตทุกคนต้องเก่งแน่ โรเบิร์ตสองคนนั้นคือ รัฐมนตรียุติธรรม 
โรเบิร์ต เคนเนดี้ น้องชายประธานาธิบดี เคนเนดี้ และ โรเบิร์ต แมค-
นามารา รัฐมนตรีกลาโหม แต่แปลกใจว่าทำาไม ดร.ลีบและทุกคนชอบ
เรียกผมว่า “บ๊อบ” และให้ผมเรียก ดร.ลีบว่า “แดด” หรือพ่อ และ
เรียก มาดาม ลีบว่า “มัม” หรือแม่
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 ผมชอบสัตว์ป่ารอบๆ บ้าน ทั้งนก เป็ด กระต่าย กระรอก 
กวาง ฯลฯ ชาวบ้านใจดี ไม่มีใครรังแกสัตว์ ผมคิด ถ้าเป็นที่บ้านนาละ
ก็ ไม่เกินหนึ่งวัน ชาวบ้านยิงเรียบ อีเก้งเคยหลงมาที่หมู่บ้านผมครั้ง
หนึ่ง ชาวบ้านหลายสิบคนไล่มันเป็นชั่วโมง เมื่อได้เนื้อมาก็ไม่พอแบ่ง
กันด้วยซ้ำา
 ผมฉงนในความงั่งของตัวเองที่ฟังอะไรในห้องเรียนไม่รู้เรื่อง
เลย ผมเอาไก่ไปปล่อยเสียนับตัวไม่ถ้วนเมื่อเริ่มเข้าโรงเรียนมัธยมปี
สุดท้าย หรือชั้น 12 ของระบบการศึกษาของอเมริกา เมื่อผมฟังใคร
ไม่รู้เรื่อง ผมใช้วิธีเดียวคือยิ้มไว้ก่อนเป็นทางออก ผมยิ้มเสียจนแก้ม
ผมหย่อน และคงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำาให้หน้าผมแก่เกินวัย แต่การยิ้ม
ของผมคงได้ผลเพราะในไม่ช้า ผมก็ได้เพื่อนมากมาย ทุกคนรู้จักผม
ในนาม “นักยิ้ม” จนมีเพื่อนสาวคนหนึ่งเขียนไว้ในหนังสืออนุสรณ์ว่า 
“......คุณอย่าเลิกยิ้มอันมีเสน่ห์ของคุณเป็นอันขาดเชียวนะ......” ผม
มารู้เอาตอนนั้นว่ายิ้มนี่มีราคาเกือบๆ จะขายได้ทีเดียว ผมพร้อมที่
จะแต่งกายอย่างสบายๆ และเลิกสวมเครื่องแบบไปโรงเรียน แต่ผม
ไม่พร้อมที่จะทำาอย่างอื่นเลย การสอบครั้งแรกในวิชาสังคมศึกษา ผม
ตอบคำาถามได้เพียงข้อเดียวในหกข้อ นี่ยังนับว่าดี เพราะเมื่อผมสอบ
ภาษาอังกฤษครั้งแรก ผมส่งกระดาษเปล่า เพราะไม่รู้ว่าอาจารย์ให้ทำา
อะไรบ้าง
 ผมรู้สึกแปลกใจเมื่อเห็นเพื่อนร่วมชั้นบางคนมีรถเก๋งขับไป
โรงเรียน ผมรู้ว่าอเมริการ่ำารวย แต่นึกไม่ถึงว่าความร่ำารวยจะออกไป
ถึงเมืองเล็กๆ ที่ผมอยู่ได้ และพ่อแม่มีเงินซื้อรถให้ลูกตั้งแต่ยังเป็นวัย
รุ่น
 ผมเคลิ้มเมื่อได้จับมืออันอ่อนนุ่มของเพื่อนนักเรียนสาวๆ บาง
คนไม่เพียงแต่ยื่นมือให้จับเท่านั้น พอรู้จักกันก็โอบไหล่ผมทันที คุณ
รู้แล้วว่าที่บ้านนานั้นแม้คนที่ผมรัก ผมถูกแม้แต่ปลายก้อยยังไม่ได้
เลย แต่ที่โรงเรียนผม เด็กนักเรียนแอบกอดจูบกันตลอดเวลา ตามมุม
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ที่ลับตา แม้แต่ในรถโรงเรียนที่พาไปทัศนศึกษา ยิ่งถ้านอกโรงเรียน
แล้ว จะกอดจูบกันอย่างเปิดเผยเท่าไรก็ได้ ผมเคยเห็นในหนังมาบ้าง 
แต่มันในหนัง ผมไม่คิดว่าในชีวิตจริงของเมืองคุณการแสดงความรัก 
ความพอใจด้วยการกอดจูบจะเป็นไปอย่างกว้างขวางและเปิดเผยเช่น
นั้น และเพื่อนนักเรียนหญิงชายบางคนก็ออกไปเที่ยวดูหนังกันสอง
คนในโรงหนังกลางแปลงที่ขับรถเข้าไปจอดดู ไปดูหนังหรือไปทำาอะไร
ก็ไม่รู้
 ผมชอบดูนักเรียนหญิงที่ชอบเต้นรำาจังหวะใหม่ๆ อย่างไม่
เบื่อหน่าย เต้นกันได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่ห้องกีฬาตอนพักกลางวัน ที่งาน
โรงเรียน และที่งานเลี้ยงที่บ้าน วันหยุดสุดสัปดาห์มักมีงานที่บ้านใด
บ้านหนึ่ง ปีนั้นคณะแมลงเต่าทองของอังกฤษไปแสดงที่อเมริกาตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ แต่นักเรียนหญิงก็ยังคลั่งไคล้ใหลหลงอยู่ ผมเห็น
ภาพที่สาวๆ กรี๊ดกร๊าดและเป็นลมกันเมื่อเห็นเจ้าเต่าทองร้องเพลงบน
เวทีแล้วก็อดสงสัยไม่ได้ว่า เพลงของคณะเต่าทองมันดีถึงขนาดนั้น
เชียวหรือ คงดีอยู่ แต่หูผมไม่ถึง
 ผมประทับใจกับการขว้างลูกเบสบอล (Baseball) ของ บ๊อบ 
ก๊ิบสัน (Bob Gibson) จากทีมเซนต์หลุยส์ เมื่อเล่นชนะเลิศกับทีมจาก
นิวยอร์ก ดร.ลีบ อธิบายให้ผมฟังอย่างละเอียดเรื่องกฎต่างๆ ของกีฬา
นั้น แล้วผมก็เกิดรักมันขึ้นมา เท่าที่ผมรู้ ผมเป็นคนไทยคนเดียวที่รัก
กีฬาเบสบอล ซึ่งเพื่อนๆ บอกว่ามันแสนช้าและน่าเบื่อ ดังที่กล่าวมา
แล้ว ผมอาจไม่ค่อยเต็มเต็งเหมือนเพื่อนๆ แต่ก็อีกนั่นแหละ ใครกล้า
อธิบายความรักได้ เมื่อไรคุณอธิบายได้ ผมจะยอมหอบค่ายกครูมา
เรียนด้วย
 ผมรู้สึกอิจฉาในความอิสระของเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน เขา
วิพากษ์วิจารณ์การเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีนั้นกันอย่างเต็มที่ ผม
เห็นประชาธิปไตยของคุณขณะนั้นแล้วอยากให้เมืองไทยเป็นบ้าง ให้
พ้นจากเผด็จการเสียที ทั้งๆ ที่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนคนไทยของผมจะ
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มีความเข้าใจและรับผิดชอบพอที่จะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ การ
ซื้อขายเสียงและการเข้าไปเล่นการเมืองเพื่อกอบโกยนั้นผมว่าไม่เป็น
ประชาธิปไตยแน่ แต่เผด็จการที่กอบโกยก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดี ผมไม่
แน่ใจว่าทางสายกลางอยู่ที่ไหน เมื่อพูดถึงทางสายกลาง ในการเลือก
ตั้งปีนั้นคือ พ.ศ. 2507 หรือ ค.ศ. 1964 มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่าง
กว้างขวางเรื่องที่ผู้สมัครเป็นประธานาธิบดี แบรี่ โกลด์วอเตอร์ พูด
ว่า “มาตรการที่ร้ายสุดขีดนั้นไม่ใช่สิ่งเลวสำาหรับการป้องกันเสรีภาพ 
Extremism in defense of liberty is no vice ........” เขาแปลกันว่า 
โกลด์วอเตอร์จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ถล่มเวียดนามเหนือและจีน ถ้าหาก
ตนได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี ผมฟังแล้วก็เสียวเรื่องไฟบรรลัยกัลป์
ล้างโลกก่อนปี พ.ศ. 5000 ตามตำานานที่ชาวบ้านเล่าไว้ จึงภาวนาว่า
อย่าให้คนๆ นี้ชนะการเลือกตั้งเลย  และเขาก็ไม่ได้รับเลือกจริงๆ
  ผมทึ่งในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อ
ผมไปเที่ยวที่บริษัททำาแก้วและบริษัททำาสมองกลหรือที่คุณเรียกว่า
คอมพิวเตอร์ ผมดูโทรทัศน์ที่โรงเรียนในขณะที่มีการถ่ายทอดสดการ
ส่งยานอวกาศเจมินีขึ้นฟ้า ผมได้ไปฟังมนุษย์อวกาศพูดสดๆ แล้วเจ้า
ความเจริญทางเทคโนโลยีก็ทำาให้ผมปล่อยไก่อีก วันหนึ่งเพื่อนสาว
สองคนมารับผมไปเที่ยว เมื่อจะเดินเข้าประตู ผมก็ก้าวไปข้างหน้า
เพื่อจะเปิดประตูให้เพื่อนสาวด้วยความที่อยากให้เขาเห็นว่าเราเป็น
สุภาพบุรุษเต็มตัว ประตูเจ้ากรรมดันเปิดด้วยตัวเอง แทนที่ผมจะเป็น
สุภาพบุรุษก็เลยกลายเป็น(ไม่)สุภาพบุรุษที่แย่งสุภาพสตรีเข้าประตู
ขึ้นมาทันที
 ผมแปลกใจท่ีเห็นคนผิวดำาหรือนิโกรได้รับความรังเกียจ
มากมายในอเมริกา โดยเฉพาะในทางตอนใต้ของประเทศ แม้จะเข้า
กินอาหารร้านเดียวกับคนขาว หรือด่ืมน้ำาจากท่ีเดียวกันก็ไม่ได้ บางที
เม่ือคนขาวฆ่าคนดำาก็หาความผิดไม่ได้ แต่ในขณะเดียวกัน แคสเชียส 
เคล หรือ โมฮัมหมัด อาลี ในปัจจุบัน ก็เป็นแชมป์มวยโลกที่โด่งดังได้ 
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และดร.มาร์ติน ลูเธอร์ คิง ก็รวมกลุ่มชาวนิโกรเข้าต่อต้านการรังเกียจ
ผิว มีการเดินขบวนซึ่งได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลกลางเป็นประจำา 
และในที่สุดรัฐบาลกลางก็ออกกฎหมายให้สิทธิ์เสมอภาคทุกด้านกับ
ชาวอเมริกันนิโกรหลังจากประธานาธิบดีลินคอล์นประกาศเลิกทาสมา
ร้อยกว่าปี
 ผมเห็นเด็กทั้งเล็กและโตมีความสนุกสนานในฤดูเทศกาลซึ่ง
เริ่มจากการไปขอขนมตามบ้านต่างๆ ในคืนฮอลโลวีน (Halloween) 
เมื่อสิ้นเดือนตุลาคม ไปถึงการกินไก่งวงเพื่อขอบคุณพระเจ้าตอน
ปลายเดือนพฤศจิกายน ต่อไปถึงการแลกของขวัญในวันคริสต์มาส
ตอนปลายเดือนธันวาคม และไปสิ้นสุดเอาที่การฉลองวันขึ้นปีใหม่
 ผมเริ่มหมดความสุขเมื่อต้องเห็นลูกชายสี่คนของ ดร.ลีบ
ทะเลาะกันทุกวัน และแม่ก็ให้ท้ายอยู่คนเดียว เมื่อความเหลือขอของ
ลูกคนนั้นเริ่มลามปามมาถึงผม ผมก็บอกเจ้าของทุนว่าผมเริ่มอึดอัด 
ไม่ค่อยมีความสุขกับการอยู่ในครอบครัวนั้นอีกต่อไป และในวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2508 ผมได้รับคำาสั่งด่วนจากเจ้าของทุนให้ขึ้นรถเที่ยว
ต่อไปเข้านครนิวยอร์ก ผมไม่รู้จุดหมายปลายทางและไม่มีเวลาแม้แต่
จะกล่าวคำาอำาลาเพื่อน แน่ใจว่าผมพบกับความล้มเหลวและกำาลังจะ
ถูกส่งกลับเมืองไทย แต่แปลกที่ผมไม่ได้เสียใจเท่าไรนัก ผมนั่งรถเข้า
นครนิวยอร์กโดยไม่รู้สึกกระสับกระส่าย คิดเสียว่าอย่างน้อยก็ได้เห็น
อเมริกาแล้ว ผมใช้เวลาในขณะที่พักอยู่ในหอพักของอเมริกันฟีลด์
เซอร์วิสดูทุกสิ่งทุกอย่างที่พอหาดูได้ ขึ้นตึกที่สูงที่สุดในโลก ไปดูห้อง
สมุดที่เกือบใหญ่ที่สุดในโลก ไปดูการค้าหุ้นที่มีค่ามากที่สุดในโลก ไป
ดูองค์การของโลกคือสหประชาชาติ ฯลฯ
 ผมซาบซึ้งกับความดีของพนักงานหญิงของอเมริกันฟีลด์
เซอร์วิสที่ได้ผลัดกันพาผมไปกินข้าวที่บ้านเพื่อไม่ให้ผมเหงา พวกเธอ
ไม่รู้หรอกว่าผมไม่เคยเหงา ถ้าไม่มีอะไรทำาจริงๆ ก็อ่านหนังสือ ถ้า
ไม่มีหนังสือก็ฝันถึงสาวๆ และเขียนกลอนให้ใครสักคนหนึ่งก็ยังได้ แต่
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ก็ดีที่ได้ไปเห็นที่อยู่แคบๆ ของคนโสดในนิวยอร์กซึ่งเป็นห้องเช่าอยู่ใน
ตึกใหญ่ๆ ที่อยู่ของเขาเหมือนกับรังผึ้งทีเดียวละ เดี๋ยวจะว่าผมรู้จักแต่
สาวๆ ผมรู้จักหนุ่มๆ ด้วย มีคนหนึ่งพักอยู่ที่หอพักนั้นเอง เขายิ้มแย้ม
แจ่มใสและแสดงความเป็นมิตรที่ดีกับผมแต่เริ่มต้นทีเดียว คืนหนึ่งเขา
เชิญให้ผมไปที่ห้อง เมื่อไปถึงผมก็เห็นว่าเขาใส่ชุดนอนแล้ว ผมคิดว่า
เขาต้องการแสดงความเป็นกันเองที่ทำาอย่างนั้น เมื่อผมนั่งคุยอยู่สัก
ครู่หนึ่ง เขาก็ลุกมาหาผมและบอกว่าขอจูบผม ผมตะลึงสุดขีด ทะลึ่ง
ลุกขึ้นพร้อมกับที่เขาเข้ามากอดผม ผมรู้ทันทีจากร่างกายเขาว่าเขา
พร้อมจะฝากรักกับผม ผมสลัดเขาหลุด เกือบๆ จะวางมวยไทยกับเขา
เสียแล้ว แต่เพราะอะไรไม่ทราบผมยั้งมือและเท้าไว้ทัน ผมเดินออก
จากห้องนั้นมาอย่างรีบด่วน คิดอยู่ในใจว่าถ้าเขาตามมาก็เจอมวยไทย
แน่ โชคดีที่เขาไม่ตามมา เมื่อผมเข้านอนคืนนั้นก็หวนไปคิดถึงกะเทย
ที่ศาลพระกาฬลพบุรี เริ่มเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่ากะเทยนั้นคืออะไร
 ผมตื่นเต้นอีกครั้ งหนึ่งเมื่อขึ้นรถโดยสารออกจากนคร
นิวยอร์กในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ คือ หลังจากที่ได้เที่ยวที่นั่นหกวัน 
แต่ไม่ใช่รถไปสนามบิน ผมไม่ได้ถูกส่งกลับเมืองไทยก่อนกำาหนด จุด
หมายปลายทางของผมคือ เมืองเล็กๆ ทางตอนเหนือของรัฐแมสซาชู
เซตส์ซึ่งมีชื่อว่า อิปสวิช (Ipswich) อันเป็นเมืองชายทะเล ครอบครัว
ของวิลเลี่ยม และ หลุยส์ ดาวนี่ (Downey) ไปต้อนรับ ผมรู้สึกว่ารัก
ครอบครัวนี้ทันทีและเรียกพ่อบ้านว่า “พ่อ” และแม่บ้านว่า “แม่” ได้
อย่างอย่างเต็มปาก ไม่ขัดเขินแม้แต่น้อย สิ่งหนึ่งที่ทำาให้ผมมีความ
อบอุ่นมากคือ ความอารีของพ่อและแม่ หลังจากที่มีลูกชายสองคน
และลูกสาวหนึ่งคนแล้ว พ่อแม่คู่นี้รับเด็กหญิงกำาพร้าอีกสองคนมา
เป็นลูกบุญธรรม คนหนึ่งมาจากเกาหลี อีกคนหนึ่งมาจากจีน เด็ก
เล็กๆ สองคนนี้ช่างฉอเลาะและน่ารักที่สุด
 ผมซาบซึ้งในมิตรภาพที่ได้จากการอ้าแขนรับของเพื่อน
นักเรียนที่โรงเรียนมัธยมอีกครั้งหนึ่ง ผมร่วมกิจกรรมมากขึ้น เพราะรู้
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ว่าอีกไม่นานก็หมดโอกาสแล้ว ใครไปไหนผมไปด้วย ไปดูดนตรีและ
เบสบอลอาชีพในเมืองบอสตันก็ไป ไปดูหนุ่มๆ สาวๆ ที่มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ดและเวลสลีที่มีชื่อเสียงก็ไป ขี่จักรยานแข่งกันไปชายหาดก็ไป
จนล้มหัวเข่าเป็นแผลเหวอะหวะก็เอาด้วย ยิ่งเมื่อมีโอกาสไปดูละคร
เรื่องรักอมตะโรมีโอกับจูเลียตถึงรัฐคอนเนตทิคัตยิ่งโดดเข้าร่วมทันที 
ให้ร่วมเล่นละครโดยไม่มีบทพูดก็เอาด้วย
 ผมเอร็ดอร่อยกับอาหารใหม่ที่ชอบที่สุดในอเมริกาคือ กุ้งยักษ์
ที่คุณเรียกว่าลอบสเตอร์ นอกจากจะอร่อยแล้ว การทำาก็แสนง่าย คน
ทำาอาหารไม่เป็นอย่างผมก็ทำาได้ คือโยนมันลงในหม้อน้ำาเดือดแล้วปิด
ฝาหม้อไว้ครู่ใหญ่เท่านั้นเอง ไม่ใช่ผมลืมน้ำาพริกเมืองไทย แต่ในที่สุด
คนกินจุจากบ้านนาก็สามารถกินอาหารอเมริกันได้ทุกอย่าง แม้แต่
เนยแข็งชั้นดีที่ผมว่าเหม็นอย่างน่าอาเจียนเมื่อผมได้กลิ่นมันเป็นครั้ง
แรก ผมมาถึงอเมริกาตอนนี้เอง 
 ผมรู้สึกวิตกที่หน่วยสาธารณสุขบอกผมว่าผมมีเชื้อวัณโรคอยู่
ในร่างกาย ความตายของพี่ผลเมื่อหลายปีก่อนด้วยโรคเดียวกันแวบ
ขึ้นมาทันที ผมต้องกินยาเป็นร้อยๆ เม็ด ผมประทับใจกับดอกไม้และ
ความงามของฤดูใบไม้ผลิ ผมได้งานสองอย่างคือ รับจ้างตัดหญ้าและ
รับจ้างขนขยะ ได้ค่าจ้างชั่วโมงละประมาณ 25 บาท ผมต้องมีรายการ
ใช้เงินมากเพราะเพื่อนๆ ชวนให้ไปเที่ยวกับเพื่อนสาวในโรงเรียน
อันเป็นประเพณีที่ไม่ควรละเลย แล้วอีกไม่นานก็ถึงงานเต้นรำาเป็น
ทางการครั้งสุดท้ายของนักเรียนปีสุดท้าย ผมไปกับ จูดี้ เพื่อนสาวผม
สีทอง ตาสีฟ้า ซึ่งผมได้ออกไปเที่ยวด้วยหลายครั้งและมีความสนิท
สนมกันอย่างแน่นแฟ้น จูดี้สวยเป็นพิเศษในคืนนั้น แต่คงเพราะฟ้าดิน
คอยเตือนว่าผมยังมีคนคอยอยู่ที่เมืองไทย ชุดราตรีอันงามล้ำาของจูดี้
ในค่ำาคืนนั้นจึงเป็นสีโศก มันเป็นไปได้อย่างไร ที่สองหญิงซึ่งอยู่คนละ
ฟากฟ้าเอาสีโศกมาสัมผัสใจผม
 ผมเคลิ้มไปกับไออุ่นจากวงแขนของจูดี้ และรอยจูบอันดูดดื่ม
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ของเธอ และเวลาก็เริ่มผ่านไปเร็วดังติดปีกบิน อีกไม่นาน วันที่ 17 
มิถุนายน พ.ศ. 2508 ก็มาถึง ผมจบการศึกษาด้วยความดีใจระคนไป
กับความเศร้า ดีใจที่อีกไม่นานจะได้กลับเมืองไทย ไปอยู่ในถิ่นที่รัก
และใกล้คนที่รักอีก แต่เศร้าใจที่จะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความ
สุขในอิปสวิชไปโดยไม่รู้ว่าจะได้มีวันกลับคืนมาเห็นอีกหรือไม่
 ผมหลับไม่ลงในคืนของวันที่ 28 มิถุนายน เพราะวันรุ่งขึ้นเป็น
วันเดินทางออกจากอิปสวิช ไปจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความอบอุ่น
และความรักของผมเป็นเวลาเกือบห้าเดือน เราจากกันด้วยน้ำาตานอง
หน้าเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าชาตินี้เราอาจไม่ได้พบกันอีก เราจากกันที่เมือง
แซกซอนวิลล์ ก่อนออกไปเมืองเฟรมมิงแฮม ผมมองดูรถของแม่และ
น้องๆ ขับกลับอิปสวิชจนลับตาพร้อมกับตั้งปณิธานไว้ว่า หากบุญไม่
สิ้นจะกลับมาพบทุกคนอีก
 ผมซาบซึ้งกับมิตรภาพที่ได้รับจากเพื่อนนักเรียนแลกเปลี่ยน 
43 คนและผู้นำาอีกสองคนที่ร่วมเดินทางท่องอเมริกาด้วยกันเป็นเวลา
สามสัปดาห์ ทุกแห่งที่รถเหมาคันใหญ่ของเราไปหยุดพัก ชาวอเมริกัน
อ้าแขนรับเราอย่างอบอุ่น
 ผมต่ืนเต้นกับภาพของวันท่ี 18 กรกฎาคม เม่ือรถ 74 คันซ่ึงพา
นักศึกษาแลกเปล่ียนของอเมริกันฟีลด์เซอร์วิสกว่า 3,000 คนและผู้นำา
ท่องอเมริกา จากทุกมุมของประเทศเข้ามารวมกันในกรุงวอชิงตัน หลัง
จากแยกกันไปอยู่คนละทิศละทางท่ัวอเมริกามาเป็นเวลาหน่ึงปี เสียง
ตะโกนเรียกหากันของนักเรียนจากประเทศเดียวกันดังล่ันไปท่ัว ด้วย
ภาษาท่ีต่างกันไป เสียงกร๊ีดกร๊าดของนักเรียนหญิงเม่ือพบเพ่ือนเก่า
ดังอยู่ไม่ขาด เสียงกระห่ึมของเพลงปลุกใจของอเมริกันฟีลด์เซอร์วิสดัง
อยู่เป็นระยะๆ และก็เพลงอ่ืนๆ อีกเม่ือใครคนหน่ึงร้องนำาข้ึน
 ผมสนุกกับกิจกรรมร่วมกันของเราเป็นเวลาห้าวันในเมือง
หลวงของอเมริกา เราออกดูสถานที่น่าสนใจ เราเข้าพบประธานาธิบดี
จอห์นสัน เราพบเพื่อนใหม่ ค่ำาวันหนึ่งผมแอบออกไปที่อนุสาวรีย์ของ
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ประธานาธิบดีลินคอล์นเพียงคนเดียว ไปพบคนที่มีวันคล้ายวันเกิดวัน
เดียวกัน ผมดูหน้าที่สงบนั้นอยู่นาน ในความเงียบนั้นผมพูดกับท่าน 
ผมพูดกับอนุสาวรีย์ คุณคงพอเข้าใจที่มีผู้ไม่ค่อยเต็มเต็งพูดกับหิน
กับปูนเป็นบางครั้ง แต่คุณก็รู้ว่าการพูดกับหินกับปูนนั้นไม่มีภัย ไม่
เหมือนการกินหินกินปูน
 ผมจนปัญญาที่จะบรรยายภาพและความรู้สึกซึ่งผมจะจำาไป
ตลอดชีวิตให้คนที่ไม่อยู่ในเหตุการณ์ของวันนั้นเข้าใจหรือรู้สึกได้ คือ 
ภาพของการพบกันเป็นครั้งสุดท้ายของพวกเรานักเรียนแลกเปลี่ยน
และผู้เกี่ยวข้องกว่า 3,000 คนในตอนบ่ายของวันที่ 23 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2508 ในห้องประชุมใหญ่ที่กรุงวอชิงตัน หนึ่งปีของการใช้ชีวิต
ในอเมริกากำาลังจะสิ้นสุดลง เรากำาลังจะแยกย้ายกันกลับบ้านเกิดซึ่ง
กระจายอยู่ทุกมุมโลก เราคงไม่พบกันอีกตลอดชีวิต เมื่อคำาอำาลาและ
อวยพรของประธานอเมริกันฟีลด์เซอร์วิสจบลง ทุกคนปรบมือ แล้ว
ทุกอย่างก็เงียบกริบ ทุกคนยืนนิ่งเหมือนถูกสะกด ป่าช้าที่ว่าเงียบยังมี
เสียงลม เสียงใบไม้ไหว เสียงหรีดหริ่งเรไร แต่ขณะนั้น ไม่มีเสียงอะไร
ทั้งสิ้น ทุกคนคงคิดเหมือนๆ กันว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องแยกกัน เรา
จะจากกันชั่วชีวิต และทันทีนั้นก็มีเสียงโหยหวนปานจะขาดใจของใคร
คนหนึ่งดังขึ้น แล้วก็อีกเสียงหนึ่ง และอีกไม่นานความสับสนอลหม่าน
ก็เกิดขึ้น เสียงร้องหากัน จับมือกัน กอดกัน แล้วก็กอดกันอีกเป็น
เวลานาน วัยรุ่นกว่า 3,000 คนเดินปะปนกันเหมือนหลงทาง กอดกัน
ร้องไห้ สั่งลากันด้วยน้ำาตานองหน้าอยู่ทั่วไป ผมไม่อาจถอดภาพและ
ความรู้สึกในขณะนั้นมาเป็นคำาพูดได้ รู้แต่ว่าคงไม่มีวันเห็นภาพเช่น
นั้นอีกในชีวิตนี้
 ผมรู้สึกวาบหวิวเมื่อก้าวขึ้นรถไปนครนิวยอร์กอีกครั้งหนึ่ง 
ขณะที่รถเคลื่อนออกจากกรุงวอชิงตัน ผมคิดอยู่ในใจว่าอุดมการณ์
ของอเมริกันฟีลด์เซอร์วิส คือ การบรรลุสันติภาพในโลกด้วยมิตรภาพ
อันเกิดจากความเข้าใจกันนั้นน่าจะเป็นได้ ผมลืมไปชั่วครู่ว่า ผมยัง
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อยู่ในเขตเมืองหลวงของประเทศมหาอำานาจซึ่งเพิ่งสั่งให้ทหารของตน
เข้าร่วมสงครามเวียดนามในฐานะคู่พิพาท
 ผมตื่นจากภวังค์เมื่อเสียงของพนักงานในเครื่องบินอินเดีย
ดังขึ้นด้วยข้อความว่า “ท่านสุภาพสตรี และสุภาพบุรุษคะ เรากำาลัง
ลดระดับเพื่อร่อนลงที่ท่าอากาศยานดอนเมือง..........” สิ้นเสียงนั้นก็มี
เสียงปรบมือ ผมยกนาฬิกาที่ข้อมือดู มันบอกว่าเป็นเวลา 4.15 น. ของ
เวลาฤดูร้อนที่นครนิวยอร์ก ซึ่งในเมืองไทยเป็นเวลา 15.15 น. ของวัน
ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 ผมคิดขึ้นได้ว่า ‘นี่เราไม่ได้ฝันไป มันเป็น
ความจริง เราเพิ่งมาจากอเมริกา…… เมืองในฝัน’



พ่อและอาห้อยรออยู่หน้าห้องผู้โดยสารขาเข้า ถึงแม้พ่อไม่ได้ยิ้มให้
เหมือนอาห้อย แต่ผมก็รู้ว่าสีหน้าพ่อนั้นมีความสุข เมื่อเห็นผมเหลียว
ไปรอบด้าน พ่อก็พูดว่า “ตอนนี้หน้านา ทุกคนกำาลังยุ่ง พ่อมาคน
เดียว” หลังจากค้างที่กรุงเทพฯ หนึ่งคืน พ่อกับผมนั่งรถประจำาทาง
กลับบ้านนา ในระหว่างทาง เราไม่ได้พูดกัน พ่อคิดอะไรผมไม่ทราบ 
แต่ผมนั้นมีความสุขกับการมองดูความเขียวชอุ่มของทุ่งนาข้างๆ ถนน 
และปล่อยความคิดให้เตลิดไปถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
ในเวลาสองสามปีที่ผ่านมา
 ผมลืมความเหน็ดเหนื่อยและความต่างของเวลาระหว่างเมือง
ไทยกับอเมริกา ลืมความไม่สะดวกของบ้านกลางทุ่งนาในฤดูฝน ทั้ง
พ่อและแม่ดีใจกับของฝากที่ผมนำามา คือ วิทยุทรานซิสเตอร์ขนาด
เล็ก ตอนนั้นชาวบ้านมีวิทยุกันอย่างแพร่หลายแล้ว แต่บ้านเราไม่เคย
มี พ่อชอบฟังข่าวตอนเช้า ส่วนแม่ชอบฟังลิเกในตอนกลางวัน
 คืนหนึ่งหลังจากกินข้าวเย็นแล้ว ผมนั่งอยู่ในครัวต่อเพราะ
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อยากอยู่ใกล้ๆ แม่และพี่เหว่าหลังจากที่ไม่ได้อยู่บ้านเสียนาน ส่วนพ่อ
ออกไปนั่งสูบยาอยู่ทางหัวระเบียงอีกด้านหนึ่ง แม่พูดว่าทุกคนคิดถึง
ผมมาก “แกรู้อะไรหรือเปล่า” แม่พูดพร้อมกับมองไปทางพ่อ “พ่อแก
คิดถึงแกมากจนร้องไห้เมื่อตอนเราไปเก็บแตงไทย และเห็นกล้วยที่
แกปลูกไว้ในสวนที่บ้านเก่างอกงามดี” พี่เหว่าพยักหน้ารับ ใจผมชื้น
ขึ้นอย่างประหลาด อาเกิดพูดมานานแล้วว่าข้างในของความขรึมนั้นมี
หัวใจที่อ่อนไหวซ่อนอยู่
 วันต่อๆ มาเพื่อนบ้านและญาติผ่านมาคุยด้วยอย่างไม่ขาด
สาย ทุกคนถามปัญหาสารพัด คำาถามที่ถามกันบ่อยที่สุดคือ “จริงไหม
ที่เขาว่าเวลากลางวันที่บ้านเรา เป็นเวลากลางคืนที่อเมริกา” ผมบอก
ว่าจริง แต่ก็จนปัญญาจะอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจได้ว่าเพราะอะไร  
ชาวบ้านมีความเข้าใจว่าโลกของเราแบนและมีปลาอานนท์หนุนอยู่ 
เวลาปลาอานนท์พลิกตัวจะทำาให้เกิดแผ่นดินไหว ดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์เป็นบริวารของโลก สุริยุปราคาและจันทรุปราคาเกิดจากราหูมา
อมดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ฉะนั้น เราต้องยิงปืนและเคาะหม้อเคาะ
กระทะเพื่อทำาเสียงไล่ราหู ผมมารู้เอาตอนนั้นว่าผมคงเป็นครูที่ดีไม่ได้
แน่เพราะจะอธิบายเท่าไรก็ดูว่าไม่มีใครเข้าใจ
 ความสุขที่บ้านนาถูกทำาลายเมื่อผมไปที่อำาเภอเพื่อทำาบัตร
ประจำาตัวประชาชน รัฐบาลออกกฎในปี พ.ศ. 2508 ให้คนไทยมี
บัตรประจำาตัว ผมเข้าใจว่ากฎนี้เป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านระบบ
คอมมิวนิสต์ เจ้าหน้าที่ทำาบัตรบอกผมว่าผมต้องถูกปรับเพราะไปทำา
บัตรหลังกำาหนด ผมบอกว่ากฎออกมาหลังจากผมไปต่างประเทศ
แล้ว ไม่น่าจะปรับผม ทำาอย่างไรเจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอม ต้องปรับ แถมยัง
พูดอย่างไม่มีหางเสียงอีกด้วย ผมเถียงกับเจ้าหน้าที่อยู่ครู่หนึ่งก็ออก
จากที่ทำาการอำาเภอโดยไม่ได้ทำาบัตร และไม่ได้ทำามาจนถึงปัจจุบันนี้ 
ขากลับบ้านผมคิดอยู่ในใจว่าถ้าทำาราชการแล้วทำาให้คนเป็นอย่างเจ้า
หน้าที่ที่พูดกับผมในวันนี้ ผมคงไม่ทำาราชการเป็นแน่ ผมไม่ได้บอก
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ใครเรื่องความคิดนี้ คงไม่มีใครเข้าใจนักเพราะคนไทยในสมัยนั้นส่วน
มากยังคิดว่าอาชีพรับราชการดีที่สุด
 ผมไปเทพสตรีเพื่อปรึกษาเรื่องการกลับเข้าเรียน ปัญหาเรื่อง
เงินเป็นอุปสรรคที่หนักหนาสาหัสของผมขึ้นมาทันที อาจารย์คุณหญิง
บุญฉวีบอกผมว่า “รอดูอีกนิดหนึ่งนะ ฉันจะดูซิว่า ฉันจะช่วยอะไรเธอ
ได้” 
 ตอนนั้นภาคเรียนแรกผ่านไปกว่าครึ่งแล้ว ผมมีเวลาอีก
ประมาณหนึ่งเดือนเพื่อรอเริ่มเรียนภาคสอง ผมกลับบ้านนาและคิด
ว่าคงต้องออกไปหางานทำา ขณะนั้นสงครามเวียดนามกำาลังรุนแรง
ขึ้น เพื่อนนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นผมหลายคนหางานได้ทันทีกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวกับสงครามเพราะพูดภาษาอังกฤษคล่อง ผมคิดจะ
ทำาเช่นนั้นเหมือนกัน แต่สำาเภาห้ามไว้เสียก่อน สำาเภาจบ ป. กศ. ที่
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครและกำาลังเรียนต่อ ป. กศ. สูงอยู่ที่วิทยาลัย
ครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เธอกลับมาบ้านนาหลังจากจบภาคเรียนแรก
และชวนเพื่อนๆ เช่ารถไปเที่ยวน้ำาตกสาริกาเพื่อต้อนรับผม ผมไป  
สาริกาเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้พลาดโอกาสมาครั้งหนึ่งเมื่อห้าปีก่อน
 สาริกาเป็นน้ำาตกที่สูงที่สุดในเมืองไทย เป็นแหล่งสร้าง
บรรยากาศของความรักสำาหรับชาวนครนายก และเป็นแรงดลใจให้
แก่กวีและนักแต่งเพลงมาเป็นเวลานาน จะเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่า
ผมไม่แน่ใจที่สำาเภาเลือกสาริกาเป็นที่ต้อนรับผม ผมไม่แน่ใจเหมือน
กันว่าเธอเห็นแง่ลบของสาริกาหรือไม่ ผมคิดว่าเธอไม่เห็นเพราะเธอ
มองอะไรๆ ในแง่ดีเสมอ ส่วนผมนั้นอดคิดถึงตำานานหนึ่งที่เคยได้ยิน
มาไม่ได้ คือ สาริกานั้นมีชื่อเดิมว่า ตาดสาริกา มีตำานานเล่าต่อกันมา
ว่า สาริกาเป็นลูกสาวแสนสวยของเจ้าเมืองนครนายก และตาดเป็น
คนสวนหนุ่ม ทั้งสองเกิดรักใคร่กันขึ้น เมื่อเจ้าเมืองรู้เข้าก็ขับไล่ตาด
ออกจากบ้านไป สาริกาหนีพ่อไปกับตาด เจ้าเมืองโกรธจัดและพา
สมุนตามไป ตาดพาสาริกาหนีเข้าป่าและขึ้นเขาไปเรื่อยๆ จนไปพบ
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ทางตันที่ยอดน้ำาตก เมื่อคณะเจ้าเมืองไปทันและพร้อมที่จะจับคู่รักทั้ง
สอง ตาดและสาริกาก็กอดกันกระโจนลงหน้าผาซึ่งสูงกว่า 200 เมตร 
เจ้าเมืองโศกเศร้าเป็นที่สุด และต่อมาได้ตั้งชื่อน้ำาตกที่พบใหม่วันนั้น
ว่า ตาดสาริกา เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ความรักของหนุ่มสาวคู่นั้น เมื่อ
เวลาผ่านไป ตาดก็ค่อยๆ ถูกลืม คงเหลือแต่สาริกาเป็นชื่อน้ำาตกใน
ปัจจุบัน เรื่องนี้เป็นตำานาน จะมีเค้าความจริงแค่ไหนผมไม่ทราบ
 เมื่อกลับจากน้ำาตก สำาเภากับผมมีโอกาสอยู่ด้วยกันสองต่อ
สองเป็นครั้งแรก เราคุยกันสารพัดเรื่องให้สมกับที่ไม่ได้คุยกันหนึ่งปี  
 “เมื่อไรเธอจะกลับไปลพบุรี” สำาเภาถามก่อนที่เราจะจากกัน
เย็นวันนั้น
 “ผมไม่รู้ว่าจะกลับไปหรือเปล่า” ผมตอบ
 “อ้าว ! ทำาไมล่ะ”
 “ผมมองไม่เห็นทางว่าจะหาเงินได้พออย่างไร”
 “เตี้ยจำาได้ว่าเธอทำางานนอกเวลาก่อนที่เธอจะไปอเมริกา เธอ
กลับไปทำางานอย่างเดิมเพื่อผสมกับเงินที่จะได้จากบ้านไม่ได้หรือคะ”
 “ผมคงพอหางานนอกเวลาได้บ้าง แต่ทางบ้านคงไม่มีอะไร
ให้”
 “ไม่มีเลยเหรอ”
 “คงไม่มี”
 “แล้วเธอคิดว่าจะทำาอย่างไร”
 “ผมคงต้องหางานทำา”
 “งานที่ไหน”
 “คงในกรุงเทพฯ”
 “แล้วเธอจะเลิกเรียนหนังสือเลยเหรอ”
 “แล้วเตี้ยไม่อยากให้ผมไปอยู่ใกล้ๆ ที่กรุงเทพฯ หรือไง”
 “ไม่หรอกค่ะ ถ้าการไปอยู่ใกล้ๆ เตี้ยหมายความว่าเธอจะไม่
กลับไปเรียนหนังสืออีก ไม่ค่ะ …”
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 “เตี้ยก็รู้ว่า ผมอยากเรียนต่อที่สุด....แต่ผมไม่มีทางเลือก...”
 “เอาอย่างนี้ได้ไหมคะ อีกสองวันเตี้ยจะกลับกรุงเทพฯ เตี้ย
จะได้เงินจากพ่อก้อนหนึ่งเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนภาคสอง เธอแบ่งเอาไป
ส่วนหนึ่ง กลับไปลพบุรี เตี้ยว่าเธอกลับไปดูให้แน่นอนเสียก่อนว่าเธอ
ไม่มีทางเลือก.....”
 “ผมทำาอย่างนั้นไม่ได้”
 “ทำาอะไรคะ ไม่เอาเงิน หรือไม่ไปลพบุรี”
 “เรื่องเงิน”
 “เตี้ยจะขอเพิ่มจากพ่อ ถ้าเธอกลัวว่าเตี้ยจะไม่พอใช้”
 “แล้วพ่อจะให้หรือ”
 “ส่วนนั้นไว้เป็นธุระของเตี้ยนะคะ”
 “แล้วผมจะคืนให้เตี้ยเมื่อไร”
 “เมื่อเธอมี”
 “มี ..... ก็รอจนน้ำาท่วมหลังเป็ดละซี”
 “ไม่พูดเล่นได้ไหมคะ ..... นะคะ ...... เอายังงั้นนะ”
 ผมมองตาดวงโตคู่นั้นอย่างสุดซึ้งพร้อมกับมีความรู้สึกว่า
อยากดึงเธอเข้ามากอดและจูบให้สาใจ แต่ต้องห้ามใจไว้ นี่มันบ้านนา 
ไม่ใช่อเมริกา ผมทำาไม่ได้ เมื่อเราแยกกันกลับบ้าน ความคิดของผม
ที่จะออกจากโรงเรียนหมดไปและหัวใจของผมเป็นของเธอจนหมดสิ้น 
อีกสองวันต่อมา ผมขึ้นรถไปลพบุรี พร้อมกับเงินในกระเป๋า 300 บาท 
ไม่แน่ใจกับอนาคต แต่แน่ใจว่าความรักมีจริง

 ที่เทพสตรี อาจารย์คุณหญิงบุญฉวี ได้เตรียมทางช่วยเหลือ
ผมไว้แล้ว เงินที่ช่วยเหลือผมปีละ 1,400 บาทมาจากดอกผลของเงิน
สะสมของอ�จ�รย์ประจิตร ติยะพ�นิช ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 เนื่องจากอาจารย์ไม่มีทายาท พี่สาวของ
อาจารย์ คือ ป้�ละออ เสยยงคะ ต้องการใช้เงินสะสมของอาจารย์
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เพื่อการกุศล ผมคืนเงิน 300 บาทให้สำาเภาไปเมื่อได้รับเงิน 1,400 
บาท ส่วนที่อยู่ของผม อาจารย์คุณหญิงบุญฉวี ได้จัดแจงให้ผมเข้าอยู่
ในหอชายเพื่อลดค่าใช้จ่าย ทางด้านการเรียนท่านอนุญาตให้ผมเพิ่ม
วิชาเรียนในทุกภาคเรียนเพื่อจะได้ลดจำานวนภาคเรียนจาก 6 เป็น 5 
ภาคเรียน ในสมัยนั้นเราเรียนกี่วิชาก็ได้โดยไม่ต้องเสียค่าหน่วยกิต
เพิ่ม
 การบุกเบิกในการทำางานนอกเวลาที่เทพสตรีของผมเมื่อปี
ก่อนให้ผลดี นักศึกษารุ่นน้องเริ่มทำางานที่โรงอาหาร แต่ก็เป็นผลร้าย
แก่ผมคือโรงอาหารรับผมไม่ได้อีก โชคยังเป็นของผมเช่นเคยเมื่อ
นักศึกษารุ่นน้องหลายคนจ้างผมสอนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ 
ผมได้สอนพิเศษนักศึกษารุ่นน้องคนหนึ่งชื่อ สุจิตร� ศรีสุม�นันท์ 
ซึ่งสร้างความประทับใจให้ผมเท่าๆ กับที่คุณทำาเมื่อครั้งเราพบกัน
ใหม่ๆ ผมไม่ทราบว่าคนสองคนซึ่งอยู่คนละฟากโลก อายุก็ต่างกัน มา
คล้ายกันได้อย่างไร ทุกครั้งที่ผมนึกถึงคุณ ผมจะนึกถึงสุจิตราเสมอ
ถึงแม้เราจะไม่ได้ติดต่อกันมาราว 30 ปีแล้วก็ตาม ครั้งแรกผมไม่รู้ว่า
อะไรทำาให้ประทับใจ เมื่อมาคิดๆ ดูผมก็สรุปดังที่ผมเคยบอกคุณไว้
เป็นปริศนาเมื่อปีที่แล้ว คือ B สามตัว เอาละผมขอเฉลยวันนี้เลย B 
สามตัว คือ Beauty (ความงาม) Brain (มันสมอง) และ Balance 
(คำานี้แปลยากหน่อย ผมหมายความว่า เป็นคนที่อยู่ในสมดุลในทุกๆ 
ด้าน) ในสมัยที่ผมสอนสุจิตราอยู่นั้น ผมทำานายไว้ว่าวันหนึ่ง เธอจะ
ได้เป็นคุณหญิง เพราะเธอมีพร้อมทุกอย่าง ถ้าคุณสนใจมาอยู่เมือง
ไทย ผมว่าวันหนึ่งคุณก็อาจจะได้เป็นคุณหญิงเหมือนกัน น่าลองดูนะ   
 เอาละ! ออกนอกเรื่องมามากแล้ว ขอกลับเข้าเรื่องเสียที ทุน
และรายได้จากการสอนพิเศษช่วยให้ผมพอถูไถไปได้ มีแต่ขาด ไม่มี
เหลือ ผมดีใจเมื่อได้รับข่าวจากเพื่อนต่างประเทศ แต่ก็เศร้าใจบ่อยๆ 
เมื่อต้องรอเก็บเงินให้พอค่าแสตมป์เพื่อตอบจดหมายเพื่อน แม่
อเมริกันรู้สภาพทางการเงินของผมดี เมื่อท่านส่งจดหมายมาก็มักสอด
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เงินมาทีละ 5 หรือ 10 เหรียญด้วยเพื่อผมจะได้มีเงินตอบจดหมายท่าน 
นานเข้า ผมเขียนจดหมายน้อยลง และในที่สุดเพื่อนต่างประเทศส่วน
มากก็หยุดเขียนจดหมายถึงผม
 ผมกลับเข้าเทพสตรีเมื่อภาคสอง ฤดูการมีน้องผ่านไปแล้ว 
แต่เพราะอะไรก็สุดที่ผมจะเดาได้ เพื่อนนักศึกษาแลกเปลี่ยนคนหนึ่ง
บอกผมว่ามีน้องสาวกำาลังเรียนอยู่ปี 1 ที่เทพสตรี และก่อนเราแยก
กันที่กรุงเทพฯ เธอบอกว่า “ฝากน้องด้วยนะ” น้องคนนั้นชื่อ ชื่นพิศ 
สุนทรบุระ ทั้งๆ ที่ประเพณีการมีพี่มีน้องยังมีกันอย่างกว้างขวาง แต่
ชื่นพิศยังไม่เป็นน้องใคร ผมเดาว่าคงเป็นเพราะเธอไม่รับใครเป็นพี่
มากกว่า โชคดีเป็นของผมอีกที่ชื่นพิศรับผมเป็นพี่ ผมได้ช่วยน้องชื่น
พิศเพียงไหนผมไม่ทราบ แต่น้องได้ช่วยผมคือ ทำาให้ผมไม่หมกมุ่น
อยู่กับการเรียนและการทำางานเพียงอย่างเดียว ชื่นพิศเป็นนักรำาไทย
หัวโปรดของอาจารย์คุณหญิงบุญฉวีซึ่งฝึกละครด้วยตัวเอง น้องทำาให้
ผมมีโอกาสได้ดูการแสดงและฟังดนตรีไทยอยู่ไม่ขาด
 ผมมีโอกาสตอบแทนความอารีของสำาเภาเป็นครั้งแรกเมื่อ
เธอส่งจดหมายด่วนมาจากกรุงเทพฯ ขอให้ผมแต่งกลอนให้สักสอง
สามบท เธอต้องใช้เป็นส่วนประกอบในการเรียนวิชาร้อยกรอง ผม
ดีใจที่มีโอกาสช่วยเธอเพราะรู้ว่าเธอแต่งไม่เป็นเลย ตกค่ำาเมื่อผม
เตรียมพร้อมที่จะหา ‘อารมณ์’ เพื่อเขียนกลอน ก็มีคำาขอจากอาจารย์
ผู้คุมห้องพยาบาลของวิทยาลัยให้ผมไปช่วยเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาล
ลพบุรี ท่านบอกว่านักศึกษารุ่นน้องต้องเข้าผ่าตัดไส้ติ่งอย่างฉุกเฉิน 
ญาติของน้องคนนั้นจะมาถึงลพบุรีในวันรุ่งขึ้น ฉะนั้นท่านต้องการให้
ผมไปอยู่เป็นเพื่อนน้องหนึ่งคืน ผมหอบเอากระดาษและปากกาไป
โรงพยาบาล เมื่อผมไปถึง น้องได้รับการผ่าตัดและออกมาพักอยู่ที่
ห้องพักร่วมกับคนไข้อื่นๆ อีกเกือบ 20 คนแล้ว ผมพยายามสร้าง
อารมณ์เขียนกลอนในท่ามกลางเสียงครวญครางของคนไข้ซึ่งดังอยู่
ไม่ขาดระยะ เมื่อไม่เป็นผล ผมก็ออกไปอาศัยแสงไฟปนแสงเดือน
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และแสงดาวข้างนอก เมื่อจะเขียนกลอนก็ต้องนึกถึงครู สำาหรับผม 
ครูกลอนย่อมไม่มีใครเหนือสุนทรภู่ เมื่อนึกถึงท่าน ก็เลยนึกถึงนิราศ
พระบาทเพราะพระพุทธบาทอยู่ห่างโรงพยาบาลลพบุรีไปไม่ถึง 20 
กิโลเมตร และผมเคยไปเที่ยวที่นั่นเหมือนกัน ผมตัดสินใจเขียนนิราศ
พระบาทบ้าง ผมไม่ได้คิดวัดรอยเท้าท่านบรมครูที่ทำาเช่นนั้น เพราะรู้
ดีว่าความสามารถของผมมีไม่เท่าขี้เล็บของท่าน แต่ความจำาเป็นและ
สิ่งแวดล้อมขณะนั้นดลใจให้ผมเขียนเรื่องการไปพระพุทธบาท ผม
เขียนไปเรื่อยๆ นานๆ ก็เข้าไปดูน้องเสียทีหนึ่ง ตลอดคืนที่เฝ้าไข้ ผม
เขียนกลอนการไปพระพุทธบาทได้ 78 บทซึ่งผมกล่าวถึงไว้ครั้งหนึ่ง
ตั้งแต่ต้นๆ คุณอาจจำาได้ ตอนนี้ผมหาต้นฉบับพบแล้ว (ภาคผนวก 
1) และแนบมาให้คุณลองอ่านดูว่า คารมในหนึ่งคืนตอนสมัยผมเป็น
หนุ่มนั้นเชยชะมัด หรือว่าพอมีแวว 
 ในปลายปีการศึกษา 2508 สภานักศึกษากำาหนดการเลือกตั้ง
ประธานสำาหรับปีต่อไป เพื่อนๆ ขอให้ผมลงสมัคร ผมบอกเพื่อนว่า
คงไม่ไหวเพราะการเรียนให้จบภายในเวลาอันสั้นและงานสอนพิเศษ 
เพื่อนๆ บอกจะช่วยทำาทุกอย่าง ผมจึงลงสมัคร ผมผิดหวังที่การหา
เสียงเลือกตั้งทำาให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกอย่างรุนแรงระหว่าง
นักศึกษาซึ่งเรียนที่เทพสตรีมาแต่ปีแรก และนักศึกษาซึ่งมาเข้าเรียน
ในปีสาม เมื่อผมเห็นว่าไม่สามารถจะออมชอมกันได้และการหาเสียง
ครั้งสุดท้ายคงมีการตีกันแน่ ผมบอกเพื่อนๆ ว่าผมขอถอนตัว คืนนั้น
ผมได้รับบันทึกสั้นๆ จากหอหญิงฉบับหนึ่งซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า
 “..........เรื่องการเลือกตั้งของคุณน่ะ.......ฉันคิดว่าคุณคงไม่ลา
ออกหรอกนะ คุณจะยอมพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคเพียงเล็กๆ น้อยๆ เท่า
นี้เชียวหรือ การลาออกย่อมหมายถึงคุณกลัวจะแพ้..........แต่ฉันคิดว่า
คุณคงไม่กลัวหรอกนะ คุณไม่เคยขลาดต่อเรื่องเช่นนี้เลย ฉันรู้ดี ........
หวังว่าคุณคงปรับความเข้าใจได้ ...........การพูดเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด 
.........ถ้าหากคุณใช้คำาพูดที่ดี และใจเย็น ...........คุณอาจจะชนะการ
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เลือกตั้งได้ ..............สุดท้ายนี้ฉันหวังว่าคุณคงโชคดี...”
 บันทึกลงชื่อด้วยตัวอักษรตัวเดียว ซึ่งอ่านได้หลายอย่าง เช่น 
“ส” หรือ “S” หรือ “จ” ก็ได้ ผมคิดว่าผมจำาลายมือได้เพราะเคย
เรียนร่วมกันครั้งหนึ่งก่อนที่ผมจะไปอเมริกา แต่ก็ไม่แน่ใจเสียทีเดียว 
ผมแปลกใจว่าทำาไมผู้เขียนเป็นห่วงเป็นใย ผมเก็บบันทึกนั้นไว้เพราะ
อยากรู้ว่าผมเดาคนเขียนถูกหรือไม่ แล้วก็เลยเก็บมาจนถึงทุกวันนี้
 บันทึกนั้นไม่ได้ทำาให้ผมเปลี่ยนใจ ผมถอนตัว และผู้สมัคร
คนอื่นก็ทำาเช่นเดียวกัน ผลลัพธ์คือเราไม่มีสภานักศึกษาเมื่อผมเรียน
ปีสุดท้ายที่เทพสตรี เราต้องแต่งตั้งกรรมการเฉพาะกิจเพื่อกิจกรรมที่
สำาคัญแต่ละครั้ง แต่การขัดแย้งระหว่างนักศึกษาสองกลุ่มยังคงคุกรุ่น
อยู่ต่อไปจนเกิดจะวางมวยกันหลายครั้ง อาจารย์ต้องไกล่เกลี่ยเป็น
ประจำา ข่าวความหัวแข็งของผมรู้ไปถึงอาจารย์ยุพาซึ่งกำาลังลาศึกษา
ต่อปริญญาโทอยู่ในกรุงเทพฯ ท่านส่งจดหมายมาเตือนด้วยความ
ห่วงใยว่า
 “..........Grade ของไสวดีมาก ครูเอาไปอวดคุณแม่ ชอบใจ
ใหญ่ แม่ครูชอบคนเก่ง พยายามสอบปีสี่ให้ได้ที่หนึ่งให้ได้นะ จะได้มา
เรียน กศ. บ. ต่อ เพราะความรู้แค่ประกาศนียบัตรปัจจุบันไม่มีความ
หมายแล้ว ติดขัดอย่างไร ครูจะพยายามช่วยเหลือเต็มที่  อีกอย่างหนึ่ง
ที่ครูคิดจะเตือนไสวมานานแล้วคือการวางตัว ตามเสียงอาจารย์ เมื่อ
ครูอยู่ลพบุรีว่าไสวแข็งเกินไป........ควรจะอ่อนไว้ดี ไม่ได้ประโยชน์
เดี๋ยวนี้ อนาคตยังมี ..........คิดถึง & เป็นห่วงเสมอ ยุพา”
 ดังท่ีอาจารย์ยุพากล่าวถึง นักศึกษา ป. กศ. สูงท่ีสอบได้ท่ีหน่ึง
จะได้รับคัดเลือกไปเรียนท่ีวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ซ่ึงใน
ขณะน้ันเป็นสถาบันการศึกษาท่ีครูทุกคนอยากมีโอกาสได้เข้าเรียน ผม
ทำาได้ดังท่ีอาจารย์ยุพาแนะนำาคือ จบด้วยคะแนนสูงสุดในรุ่นเม่ือเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2510 แต่คร้ังน้ีโชคไม่เป็นของผม นักศึกษาสองคนท่ีได้
รับการคัดเลือกปีน้ันเรียนเอกคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผมเรียน
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เอกคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เหมือนกับท่ีสุนทรภู่เขียนไว้ในนิราศ
ภูเขาทองว่า “ท้ังโรคซ้ำากรรมซัดวิบัติเป็น .......” ข่าวการไม่ได้รับการ
คัดเลือกมาถึงในวันคล้ายวันเกิดของผม และท่ีร้ายท่ีสุดคือตอนน้ัน
เป็นช่วงเวลาท่ีสำาเภากับผมทะเลาะกันถึงข้ันแตกหักเป็นคร้ังแรก
 เหตุการณ์ที่ประดังเข้ามาพร้อมกันทำาให้ผมหงุดหงิดที่สุด 
ผมปฏิเสธความกรุณาของอ�จ�รย์แพท (Patricia Johnson) ซึ่ง
จะให้รางวัลผมโดยออกค่าใช้จ่ายให้ไปเที่ยวเชียงใหม่กับน้องชื่นพิศ
และคณะ ความกรุณาของท่านเป็นความเอื้อเฟื้อพิเศษทีเดียวเพราะ
ท่านเป็นอาจารย์อาสาสมัครอเมริกันที่มีรายได้ไม่มากนัก ทั้งอาจารย์
และน้องโกรธผมมากที่ไม่ไปเชียงใหม่ แต่ในขณะนั้นผมไม่ได้ยี่หระ
เลยว่าใครจะคิดอย่างไร ใจมุ่งอยู่ที่เดียวคือ จะต้องหาทางเข้าเรียนที่
ประสานมิตรให้ได้ในปีนั้น ผมไม่ได้บอกใครเรื่องความร้อนรุ่มที่มีอยู่
ในใจ ผมกลับบ้านนาทันทีหลังจากงานรับประกาศนียบัตร
 ก่อนออกจากลพบุรี ผมไปกราบขอบคุณคุณป้าละออ เสยยง
คะ ท่านได้ทราบเรื่องการเรียนและความโชคร้ายของผมจากอาจารย์
คุณหญิงบุญฉวีแล้ว ท่านบอกว่าถ้าหากผมสอบเข้าประสานมิตร
ได้ ท่านจะให้ทุนของอาจารย์ประจิตร ติยะพานิช ไปจนผมจบ
ประสานมิตร ผมมีความหวังขึ้นเพราะก่อนนั้นผมทราบจากอาจารย์
บางท่านว่านักศึกษาประสานมิตรพอหางานนอกเวลาทำาได้ นอกจาก
นั้นอาจารย์ยุพาได้จดหมายมาบอกว่าให้ไปพักที่บ้านท่านเพื่อทุ่นค่า
ใช้จ่ายถ้าหากจะไปเรียนต่อในกรุงเทพฯ
 เมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน ผมเกิดความลังเลขึ้นทันที นอกจาก
ขณะนั้นผมไม่มีเงินเพื่อเข้าไปสอบในกรุงเทพฯ แล้ว เมื่อกลับมาเห็น
สภาพความเป็นอยู่อันแร้นแค้นของพ่อแม่และพี่ๆ ผมคิดว่าถ้าผม
ออกทำางาน ผมคงมีส่วนได้ช่วยทางบ้านบ้าง ส่วนพ่อกับแม่นั้นยืนยัน
เป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ต้องห่วงทางบ้าน อยากเรียนต่อก็เรียนไปถ้า
หากช่วยตัวเองได้ ผมงุ่นง่าน กระวนกระวายเหมือนเมื่อฤดูแล้งหลัง
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จบ ป. กศ. อีก แต่คราวนี้ไม่มีสำาเภาเป็นน้ำาเย็นคอยดับร้อนเหมือน
ครั้งก่อน ตรงกันข้าม เราทะเลาะกันเกือบทุกครั้งที่พบกัน ผมคิดว่า
ความแตกแยกของเราเกิดขึ้นเพราะเธอไปเปิดทางให้คนจังหวัดอื่น
มาหาเธอที่บ้านนาบ่อยๆ และเมื่อผมเชื่อว่าความสัมพันธ์ของเราขาด
สะบั้นลงแน่ ผมก็จำานำาของที่ระลึกที่เธอให้ไว้แล้วเอาเงินไปสอบเข้า
ประสานมิตร  
 ผมเข้าเรียนที่ประสานมิตรในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2510 
ผมไม่ไปอยู่บ้านอาจารย์ยุพา เพราะเกลียดการจราจรที่ติดขัด การ
โหนรถประจำาทาง ควันและฝุ่นในกรุงเทพฯ  สัมฤทธิ์ หลวงวังโพธิ์ 
เพื่อนร่วมรุ่นจากเทพสตรี และผมเช่าห้องเล็กๆ อยู่ที่นอกกำาแพง
ประสานมิตร สภาพที่เราอยู่เป็นแหล่งเสื่อมโทรมหรือที่คุณเรียกว่า
สลัมดีๆ นี่เองเพราะห้องเช่าชั้นเดียวนั้นอยู่เหนือน้ำาครำาที่ดำาปี๋และมี
กลิ่นไม่สะอาดโชยอยู่ตลอดเวลา ยุงชุมชะมัด สมกับที่ผมได้ยินมาว่า
ยุงกรุงเทพฯ นั้นฉลาดและกล้าเหมือนคนกรุงเทพฯ มันหาทางกัดจน
ได้ไม่ว่านอกหรือในมุ้ง ข้างหน้าห้องมีนอกชานและทางเดินซึ่งเราใช้
เป็นครัวด้วย เราเรียนทำากับข้าวกันเองเป็นครั้งแรก เราทำาได้หลาย
อย่าง เช่นไข่เจียว แล้วก็เจียวไข่ ไข่ต้มแล้วก็ต้มไข่ ผัดผักบุ้งแล้วก็ผัก
บุ้งผัด ผัดข้าวแล้วก็ข้าวผัด เมื่ออยากกินของอย่างอื่น เราก็ซื้อ
 น้ำาครำาที่อยู่ใต้ห้องเรานั้นไหลลงคลองแสนแสบ คุณรู้แล้ว
ว่ากรุงเทพฯ ได้รับนามเล่นๆ ว่าเป็นเวนิสตะวันออกเพราะมีคลอง
มากมาย แต่คุณคงยังไม่รู้ว่าคลองแสนแสบพิเศษอย่างไร คลองนี้
แสบสมชื่อเพราะในฤดูแล้งในสมัยนั้น น้ำาในคลองสกปรกมากจนเป็น
สีดำา ถ้าใครตกลงไปก็แสบนับแสนทีเดียวละ เหตุที่มันสกปรกมากเช่น
นั้นเพราะความไม่มีวินัยของคนที่อยู่รอบๆ และคนใช้คลอง ทิ้งขยะ
และปล่อยให้สิ่งโสโครกสารพัดไหลลงในนั้น เมื่อขุดใหม่ๆ ในรัชกาล
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ครองราชย์ พ.ศ. 2367-2393) คลอง
แสนแสบเป็นทางคมนาคมที่สำาคัญระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดทาง



�ข้ากรุง

335

ภาคตะวันออก เมื่อรัฐบาลขุดคลองรังสิตขึ้นในปี พ.ศ. 2433 และ
การคมนาคมทางบกสะดวกขึ้นเรื่อยๆ คลองแสนแสบก็กลายเป็นทาง
ระบายน้ำาเสียมากกว่าเป็นทางขนส่ง เมื่อกรุงเทพฯ มีคนแออัดขึ้น 
ความสกปรกในคลองก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัว ในระหว่างที่ผมเรียน
อยู่ที่ประสานมิตร ไม่มีสะพานข้ามคลองตรงหลังวิทยาลัยเหมือนสมัย
นี้ เราข้ามคลองด้วยเรือจ้าง ช่างสมกับคำาพังเพยที่ว่าครูนั้นเหมือนเรือ
จ้าง รับเขาส่งถึงฝั่งแล้ว เขาก็ไม่เหลียวมาดูอีก เมื่อผมอยู่ประสานมิตร 
เรือจ้างมีตลอดคืน ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะเราเรียนหนังสือกันตลอดคืน หาก
เป็นเพราะนักเที่ยวกลางคืนชอบข้ามคลองตรงนั้นอันเป็นทางลัดไป
สถานอาบอบนวดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ สถานอาบอบนวดซึ่งเป็น
แหล่งโสเภณีเสียเป็นส่วนมากมีอยู่ดาษดื่นเพื่อบริการทหารอเมริกันที่
กำาลังรบอยู่ในเวียดนาม
 บ้านในสลัมของเรานั้นมีข้อดีคือถูกเงินและประหยัดเวลาการ
เดินทาง ผมอยู่กรุงเทพฯ ได้ไม่นานก็รู้ว่าไม่ใช่เราเท่านั้นที่อยู่ในสลัม 
คุณคงจำาได้ว่าผมเป็นหนี้น้ำาใจของเพื่อนร่วมชั้นที่ชื่อ เตือนใจ เมื่อ
ผมเรียนอยู่ชั้นมัธยม ผมทราบว่าเตือนใจย้ายเข้ากรุงเทพฯ นานแล้ว 
เมื่อผมไปเยี่ยมจึงรู้ว่าสภาพความเป็นอยู่ของเธอและเพื่อนบ้านไม่
ต่างจากของผมเลย อีกไม่นานผมก็สรุปได้ว่าที่พักของคนบ้านนอก
ที่เข้าไปทำางานรายได้ต่ำาในกรุงเทพฯ นั้นส่วนมากอยู่ในสลัม ผมไม่
เข้าใจว่าในสภาพอย่างนั้น กรุงเทพฯ เป็นเมืองสวรรค์ได้อย่างไร?
 ผมอยู่ ในสลัมได้ ไม่นานก็หนี สั มฤทธิ์ เข้ าหอพักของ
ประสานมิตร ที่ผมโชคดีอย่างนั้นเพราะผมสีซอด้วงเป็น หอสอง
หลังของประสานมิตรรับนักศึกษาที่ทำากิจกรรมบางอย่าง เช่น เป็น
กรรมการสภานักศึกษา เป็นนักกีฬาและเป็นนักดนตรี แต่ก่อนที่ผมจะ
เข้าหอได้ ผมต้องหาเงินจำานวนหนึ่งมาจ่ายล่วงหน้าเป็นค่าที่อยู่และ
ค่าอาหาร ผมไปหาอาจารย์ยุพา โชคดีที่อาจารย์มีเงินอยู่ในกระเป๋า
พอดี ท่านให้ผมยืมก่อน อีกไม่นานต่อมาผมได้นำาเงินจำานวนนั้นไป
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คืนท่านเพราะผมได้ทุน 2,500 บาทจากวิทยาลัย
 ในสมัยนั้น ใครได้อยู่หอของประสานมิตรก็ยืดตัวได้ทีเดียว
ละ เพราะอธิการบดี ดร.ส�โรช บัวศรี ส่งเสริมชาวหอที่สุด ท่าน
เรียกพวกเราว่า “คนดังของสถาบัน” หรือ BMOC (Big Man on 
Campus) ท่านบอกเราว่ากิจกรรมสร้างผู้นำา ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า
สำาหรับผมนั้นจริงหรือเปล่า แต่ก็ได้แต่งโคลงยอพวกชาวหอ (และตัว
เอง) ไว้ดังนี้

     Big บัณฑิตเท่าด้วย  เมธี
  Man ทั่วทุกธานี   เก่งกล้า
  On พฤนท์ต่างพลี  พลังเพื่อ
  Campus ฟ่องจนเทียมฟ้า เฟื่องฟุ้งนามฟู
   
 ผมดีใจที่ได้ออกจากสลัม พวกเราเคารพรัก ดร.สาโรช เป็น
พิเศษ ท่านเป็นผู้บุกเบิกและเรียนจบปริญญาเอกทางการศึกษาเป็น
รุ่นแรกๆ มีบทบาทสำาคัญในการหนุนให้ครูได้เรียนสูงขึ้นถึงระดับ
ปริญญา และในการก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาในปี พ.ศ. 2496 
เมื่อผมพบท่านเป็นครั้งแรกก็มีความรู้สึกว่า “สุภาพบุรุษท่านนี้เรา
ไม่มีทางวัดรอยเท้าได้เลย” ยิ่งเมื่อได้รู้จักท่าน ความรู้สึกนั้นก็ยิ่งทวี
ขึ้น ผมทึ่งที่สุดเมื่อท่านอธิบายสัญลักษณ์และสีของวิทยาลัยวิชาการ
ศึกษา สัญลักษณ์คือกราฟที่ได้จากสมการ y = ex ซึ่งหมายความ
ว่าการศึกษา (y) นั้นมีแต่ทางเพิ่มพูนและไม่เป็นศูนย์หรือติดลบไม่ว่า 
x จะมีค่าเท่าไร สีของวิทยาลัยคือ สีเทาและสีแดง สีเทาหมายถึงมัน
สมอง และสีแดงหมายถึงความกล้าหาญ บุคคลหรือสังคมจะก้าวหน้า
ได้ต้องอาศัยส่วนประกอบและความสมดุลของสองอย่างนี้ หรือจะ
เรียกว่า ‘กล้าคิด กล้าทำา’ ก็คงไม่ผิดนัก หลักความสมดุลคงมีรากฐาน
มาจากคำาสอนในพระพุทธศาสนาที่ ดร.สาโรช อ้างเป็นประจำา ผมไม่
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เคยมีโอกาสเรียนถามท่านว่าผมเดาถูกหรือเปล่า แต่ผมเริ่มนำาหลักนี้
มาใช้ในการดำาเนินชีวิต คุณถึงบางอ้อหรือยังที่ผมชอบพูดเรื่องต่างๆ 
ในแง่ของความสมดุลของของสองสิ่งเสมอ ถ้ายังไม่ถึง ก็ขอยกเรื่อง
คนสองหัว หรือ H สองตัว ซึ่งต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำา
วัน หัวหนึ่งคือหัวคิด (Head) และอีกหัวหนึ่งคือหัวใจ (Heart) ถ้า
เราหาทางสายกลางระหว่างสองหัวนี้ได้ ชีวิตประจำาวันของเราจะราบ
รื่นขึ้นมากทีเดียว จำาได้ไหมว่าเราเคยพูดกันเรื่อง ท่า (Form) กับ ที 
(Function) เรื่อง หยิน (Yin) กับ หยาง (Yang) ฯลฯ ผมเดาว่าคุณ
ถึงบางอ้อแล้ว
 ผมเข้าประสานมิตรในระดับปีสาม เมื่อเรียนสองปีก็จะได้
ปริญญาตรี ผมอยู่ในกลุ่มของผู้เรียนวิชาเอกคณิตศาสตร์ เป็นครั้ง
แรกที่เราไม่ต้องสวมเครื่องแบบ แต่เราต้องแต่งตัวให้สุภาพตามแนว
กว้างๆ ที่ทางสถาบันวางไว้  
 เนื่องจากทุนที่ผมได้รับทั้งหมด 3,900 บาทนั้นไม่พอใช้ ผม
เริ่มออกหางานทำาหลังจากวิทยาลัยเปิดไม่นาน ผมได้งานสอนพิเศษ
เด็กสามแห่งและงานแปลหนังสืออีกด้วย ทำาให้บางทีมีเงินเหลือใช้ที
เดียวละ
 ในการทำางานพิเศษนี้ผมพบคนที่น่าสนใจหลายคน งานแรก
ผมไปสอนพิเศษลูกชายสองคนของหมอสมม�ตย์ และหมอนันทิก� 
ชวลิต หมอสมมาตย์เลี้ยงกล้วยไม้เป็นงานอดิเรก มีกล้วยไม้ในสนาม
และรอบๆ บ้านเต็มไปหมด ผมอดชมความสวยของกล้วยไม้นั้นไม่ได้ 
มันสวยจริงๆ และทำาให้ชื่นตาชื่นใจ เมื่อเห็นผมชอบกล้วยไม้ วันหนึ่ง
หมอสมมาตย์ก็พาผมเดินดูรอบๆ บ้าน เดินไปได้สักครู่ เราก็มาถึงต้น
หนึ่งซึ่งกำาลังมีดอกงามทีเดียว  
 “อาจารย์รู้ไหมว่านี่อะไร” หมอสมมาตย์เรียกผมว่าอาจารย์
เสียหรูเลยเทียวละ พร้อมกับมองกล้วยไม้กระถางนั้นอย่างพินิจ
 “ไม่ทราบครับ” ผมตอบตรงๆ อย่างไม่อายในความเซ่อของตน
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 “กล้วยไม้กระถางนี้ชื่อนันทิกา” หมอสมมาตย์พูด ผมสังเกต
ว่าตาของหมอเป็นประกายชอบกล
 “นันทิกา .... ภรรยาของคุณหมอ .......ผมไม่เข้าใจ”
 “กล้วยไม้กระถางนี้เป็นพันธุ์ใหม่ที่ผมผสมได้เป็นครั้งแรก ผม
ให้ชื่อว่านันทิกา เพราะว่ามันสวยดี”
 “คุณหมอนี่โรแมนติกจริงๆ”
 “อาจารย์รู้ไหมว่าการเลี้ยงกล้วยไม้นี่นอกจากโรแมนติกแล้ว 
ยังเป็นเงินเป็นทองอีกด้วย ผมจะบอกความลับอย่างหนึ่งให้ รายได้
จากการขายกล้วยไม้นี้มากกว่ารายได้ของผมและของหมอนันทิกา
รวมกัน การเลี้ยงกล้วยไม้เป็นงานอดิเรกที่ดีมาก”
 “แน่นอนครับหมอ แน่นอน” ผมนึกในใจ
 ผมจำาไม่ได้ว่าเคยเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังหรือยัง ผมเอาเรื่องการ
เลี้ยงกล้วยไม้ของหมอสมมาตย์ไปยกเป็นตัวอย่างในประเทศด้อย
พัฒนาหลายประเทศที่ผมไปดูเศรษฐกิจ ผมอยากให้เขาเห็นว่าการ
เกษตรบางอย่าง โดยเฉพาะการปลูกดอกไม้ ได้ผลตอบแทนมากมาย
หลายเท่ากว่าการปลูกพืชอื่นๆ
 ผมทำางานแปลหนังสือให้คุณอรุณ แสงสว่�งวัฒนะ เจ้าของ
บริษัท เอส วัฒนา ผมพบว่าคุณอรุณเป็นนักธุรกิจที่ค่อนข้างแปลกและ
มีความคิดล้ำายุค คุณอรุณคุยกับผมหลายครั้งเมื่อสามสิบปีที่แล้วเรื่อง
ความจำาเป็นของการตั้งศูนย์ส่งเสริมการส่งสินค้าออก เนื่องจากความ
คิดนั้นนำาหน้านโยบายของรัฐบาลไปเป็นสิบปี ท่านจึงไม่คิดรอรัฐบาล 
หากจะตั้งเป็นศูนย์ของเอกชน ตามที่คุณรู้ดีแล้ว ต่อมาเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเซียขยายได้อย่างรวดเร็วเพราะยึดการส่งออกเป็นหลัก จน
ธนาคารโลกของเราต้องขนานนามว่าเป็น ความมหัศจรรย์ของเอเซีย 
(Asia Miracle) 
 คุณอรุณทำาอะไรๆ มากมายนอกจากงานธุรกิจ เป็นอาจารย์
สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยทั้งๆ ที่ไม่มีปริญญาห้อยท้ายเหมือน
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อาจารย์ทั่วไป ในฐานะที่ผมกำาลังเรียนวิชาครู ท่านให้ข้อแนะนำาผม
ว่า การสอนเด็กควรเน้นในเรื่องทำาให้เด็กเกิดความคิด เพราะความ
รู้นั้นเด็กสามารถไปหาเอาได้จากตำารา จากห้องสมุด ฯลฯ นอกจาก
นี้ คุณอรุณยังมีเวลาเป็นผู้นำาในการรณรงค์เพื่อก่อตั้งสมาคมผู้บริโภค 
สมาคมความปลอดภัยทางจราจร และสมาคมเบาหวาน ก่อนที่คน
ไทยและทางราชการจะมองเห็นความสำาคัญของเรื่องเหล่านี้ เมื่อก่อ
ตั้งแล้วก็ช่วยทั้งการบริหารของสมาคมและการออกวิทยุและโทรทัศน์
เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารของสมาคมด้วย  
 “ท่านทำายังไงถึงมีเวลาทำาได้ทั้งธุรกิจและงานอื่นสารพัด” ผม
ถามคุณอรุณขึ้นวันหนึ่งหลังจากที่เราคุยกันเรื่องอื่นๆ
  “คุณเห็นอะไรนั่นไหม” คุณอรุณถามผมพร้อมกับหันไปชี้
ป้ายตั้งโต๊ะที่วางอยู่ข้างหลัง “นั่นคือวิธีของผม”
 เมื่อผมมองตามมือคุณอรุณ ผมก็ถึงบางอ้อ ผมเห็นป้ายนั้น
ตั้งแต่ผมเข้าไปในที่ทำางานของคุณอรุณเป็นครั้งแรก แต่ผมไม่เคย
คิดอะไรมากไปกว่าคิดว่าเป็นคำาขวัญที่คนส่วนมากมักติดไว้ในห้อง
ทำางาน ป้ายนั้นเขียนด้วยอักษรสีดำาตัวโป้งๆ ว่า อย่�เสียเวล�

 ผมเข้าประสานมิตรได้ไม่นานก็รู้แน่นอนว่า นอกจากผมจะ
เดาเจ้าของลายมือที่เขียนบันทึกสั้นๆ ถึงผมเมื่อครั้งที่ผมสมัครเข้ารับ
เลือกตั้งเป็นประธานสภานักศึกษาที่เทพสตรีถูกต้องแล้ว ผมยังรู้ว่าผู้
เขียนเป็นเจ้าของสายตาคู่หนึ่งที่มองดูผมทำาสวนที่บ้านอาจารย์ออม
ทรัพย์อย่างไม่ดูแคลน เอาละ ผมเฉลยเลยว่าเธอชื่อ สินี หรือ จอย 
ซึ่งเป็นคนบ้านนาเหมือนผม เธอเป็นลูกชาวนาจากตำาบลบางอ้อซึ่ง
อยู่ห่างจากตัวอำาเภอบ้านนาไปทางตอนใต้ 9 กิโลเมตร เราอยู่ห้อง
เดียวกันสองปีเมื่อครั้งผมเรียน ป. กศ. เคยทำางานกลุ่มร่วมกันหลาย
อย่าง สินีเป็นคนขยัน เรียนเก่ง ทำางานเรียบร้อย เป็นที่รักของเพื่อนๆ 
เธอเรียน ป. กศ. สูงก่อนผมเนื่องจากผมไปอเมริกาเสียหนึ่งปี  อันที่



จดหมายจากบ้านนา : ดร.ไสว บุญมา  

340

จริงผมแอบรู้ว่าสินีเป็นใครมาตั้งแต่เมื่อโรงเรียนมัธยมของเธอนำาทีม
เนตบอลมาแข่งกับโรงเรียนของผม ผมเป็นกองเชียร์ของฝ่ายเรา แต่ก็
อดชมดารามือหนึ่งของอีกฝ่ายหนึ่งที่ไว้หางเปียไม่ได้ ทุกครั้งที่เธอได้
ลูกยิงห่วง ผมและเพื่อนๆ ก็จะตะโกนว่า “เปียชู้ต เปียชู้ต” เพื่อหวังที่
จะให้เธอยิงพลาด แต่เธอก็ไม่พลาดสักที และก็คงไม่รู้หรอกว่าผู้สร้าง
เสียงรบกวนนั้นเป็นใคร ขณะนั้นสินีสอนอยู่ที่โรงเรียนพญาไทและ
เรียนภาคค่ำาที่ประสานมิตร เราเริ่มสนิทสนมกันเมื่อผมช่วยอธิบาย
วิชาแคลคูลัสให้บ้าง แปลภาษาอังกฤษให้บ้าง ผลตอบแทนอันล้ำาค่า
ที่ผมได้จากเธอคือความเป็นมิตร สินีเป็นคนเรียบร้อย พูดน้อย สุขุม 
เยือกเย็น ซึ่งตรงข้ามกับผม ความใจเย็นของเธอช่วยลดความรุ่มร้อน
ภายในใจของผมได้มากทีเดียว
 เป็นครั้งแรกที่ทุกสิ่งทุกอย่างดูเข้าที่เข้าทางสำาหรับชีวิตผม 
นอกจากเป็นหัวหน้ากลุ่มนักศึกษาที่เรียนเอกคณิตศาสตร์แล้ว ผม
เลิกสนใจการเมืองเพราะไม่อยากทะเลาะกับใครอีก แต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่ง
ที่ผมต้องทะเลาะกับหมา เรื่องเกิดขึ้นเพราะผมสังเกตว่าอาหารที่แม่
ครัวตักให้พวกเราชาวหอนั้นดูน้อยผิดปกติ การกินจุของผมทำาให้
ผมเห็นจุดนี้มากกว่าคนอื่น ในขณะเดียวกันผมก็เห็นแม่ครัวทุกคน
หิ้วปิ่นโตเถาใหญ่ๆ กลับบ้านวันละสามหน เขาคงทำาตามคำาพังเพย
ที่ว่า ‘เลี้ยงช้างต้องกินขี้ช้าง’ แต่ผมไม่เห็นด้วย เมื่อผมถามขึ้น เขา
ก็บอกว่าเป็นของเหลือ ผมก็บอกว่าไม่ใช่ เพราะเขาเลือกตักของดีๆ 
ไว้ก่อนตักให้พวกเรา และที่ผมโมโหมากขึ้นคือพวกแม่ครัวซึ่งส่วน
มากมีบ้านอยู่ติดกับวิทยาลัยเอาหมามาเลี้ยงและปล่อยให้วิ่งเพ่นพ่าน
อีกด้วย เมื่อผมปรึกษาอาจารย์คุมหอ ท่านก็ทำาทองไม่รู้ร้อน เย็นวัน
หนึ่ง หลังจากกินข้าวเย็นแล้ว ผมกับเพื่อนอีกหลายคนก็เดินกลับหอ 
เราเห็นหมาตัวหนึ่งกำาลังขี้รดหน้าหอเราพอดี ในเมืองไทยนั้นการถ่าย
รดหน้าบ้านกันถือว่าเป็นการดูถูกขั้นสุดยอด พวกเราโมโหมาก ซ้อม
หมาตัวนั้นเสียงอมแล้วโยนออกไปนอกกำาแพงวิทยาลัย ผมทะเลาะ
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กับอาจารย์คุมหอและแม่ครัวในวันรุ่งขึ้น แต่ไม่รู้ว่าหมาตัวนั้นอยู่หรือ
ตาย
 ผมไม่ได้กลับไปอยู่บ้านนาตอนวิทยาลัยปิดภาคฤดูร้อน เป็น
ครั้งแรกที่ผมทำาเช่นนั้นเพราะผมต้องอยู่ในกรุงเทพฯ เพื่อทำางาน
หาเงินไว้เรียนในปีการศึกษาต่อไป ผมใช้เวลาว่างเขียนรายละเอียดวิธี
การเรียนหนังสือของผมว่าทำาอย่างไรจึงได้คะแนนดี ผมรู้ตัวมาตลอด
ว่าถ้าวัดกันด้วยมันสมองแท้ๆ แล้ว ผมสู้คนอื่นไม่ได้ ที่ผมสอบได้ดี
กว่าคนอื่นเสมอนั้นเพราะผมมีความบึกบึนมากกว่าและมีวิธีเรียนที่
เหนือกว่า เสร็จแล้วผมเอาไปเสนอโรงพิมพ์แห่งหนึ่งให้พิจารณาพิมพ์
ออกเป็นหนังสือเล่มเล็กๆ
 การอยู่ในกรุงเทพฯ ทำาให้ผมเห็นประกาศรับสมัครนักศึกษา
ไทยที่สนใจไปเรียนอเมริกาโดยทุน แฟรงค์ เบลล์ แอปเพิลบี้ (Frank 
Bell Appleby) ทุนนี้ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยไทยหนึ่งคนไป 
ศึกษาสองปีเพื่อรับปริญญาตรีที่วิทยาลัยแคลร์มอนท (ขณะนั้นชื่อ
ว่า Claremont Men’s College และในปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็น Cla-
remont McKenna College) ในรัฐแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ผมคิดในใจ
ว่า “นี่ถ้าเราโชคดีได้ทุนนี้ เราก็จะได้กลับไปหาครอบครัวเราที่อเมริกา
อีก เมื่อเราไปที่นั่นแล้ว เราก็หาทางเรียนปริญญาเอกเสียเลย ให้สม
กับที่เราเคยคิดไว้สมัยอยู่ที่เทพสตรีว่า ลูกศิษย์ต้องดีกว่าครู” ผมรู้
ว่าผมฝันไปลมๆ แล้งๆ อย่างนั้นเอง แต่เพราะความอยากเสี่ยงโชค 
ผมไปสมัครสอบเหมือนกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นอีก 50 กว่า
คน ผมเริ่มตื่นเต้นเมื่อผมสอบผ่านข้อเขียนอย่างไม่คาดฝัน การสอบ
สัมภาษณ์ทำาให้ทั้งตื่นเต้นและทั้งกังวล ผมเริ่มถามตัวเองว่า “นี่เราจะ
ทำายังไง ถ้าเราเกิดได้ทุนนี้ขึ้นมา จะทิ้งประสานมิตรไปหรือ?”



เมื่อผมเริ่มเรียนปี 4 ที่ประสานมิตรในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ผม
ก็ได้รับข่าวร้ายทันที สำานักพิมพ์ตอบว่าไม่รับพิมพ์หนังสือเล่มเล็กๆ 
ที่ผมเสนอไว้ และอีกอย่างหนึ่งคือข่าวด่วนจากอเมริกาบอกว่า วุฒิ-
สมาชิกโรเบิร์ต เคนเนด้ี ถูกยิงตายท่ีรัฐแคลิฟอร์เนีย โรเบิร์ต เคนเนด้ี ได้
รับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกจากรัฐนิวยอร์กในปี 2507 ซึ่งเป็นปีที่ผมเรียน
อยู่ที่รัฐนั้น ผมมีความรู้สึกว่าคุ้นเคยกับท่านและนิยมท่านมาก ตามที่
ผมเล่าแล้วว่าผมเลือกชื่อเล่นว่า ‘โรเบิร์ต’ ก็เพราะชื่อของท่านผู้นี้
 อีกไม่กี่วันต่อมา ดร.สาโรช บัวศรี เรียกผมไปพบและบอกผม
ว่าตัวแทนของทุนที่อเมริกาโทรศัพท์มาบอกท่านว่าคะแนนของผมนำา
อยู่ หลายสัปดาห์ต่อมา ผู้อ่านหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ฉบับวันที่ 
29 กรกฎาคม 2511 หน้า 29 จะพบเรื่อง “ลูกชาวนาได้รับทุนแอป-
เพิลบี้” ซึ่งเขียนโดย เดวิด แนปป์ (ภาคผนวก 2) และผู้อ่านหนังสือ
ของประสานมิตรที่มีชื่ออันเพราะพริ้งว่า แสนแสบ ฉบับ 24 กันยายน 
2511 คงพบเรื่อง “ไสว บุญมา คนเก่ง” ที่หน้า 17 ซึ่งเขียนโดยบรรณ
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กร เอกราช อุตระ (ภาคผนวก 3) คุณจะเห็นว่า ผมได้รับคำายกย่อง
ที่สอบได้ทุนการศึกษาอันทรงเกียรตินั้น แต่ผู้อ่านคงไม่รู้หรอกว่าการ
สอบได้ทุนนั้นสร้างความยุ่งยากใจอย่างไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตผม ผม
เหลือการเรียนที่ประสานมิตรอีกหนึ่งภาคเรียนและการฝึกสอนเท่านั้น
ก็จะจบปริญญาตรี ถ้าผมรับทุนไปอเมริกา ผมต้องทิ้งปริญญา กศ. บ. 
ซึ่งผมใฝ่ฝันอยากได้มาเป็นแรมปี ผมเสียดาย กศ. บ. เป็นที่สุด แต่
อีกใจหนึ่งก็อยากไปอเมริกาด้วยเหตุนานาประการ เมื่อจนปัญญาที่จะ
ตัดสินด้วยตัวเองได้ ผมไปปรึกษาครูบาอาจารย์และผู้ที่เคารพหลาย
ท่าน อาจารย์ที่ประสานมิตรเห็นไม่ต้องกัน ดร.สาโรช บอกว่าควร
ไป ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาทางคณิตศาสตร์บอกไม่ควรไป สินี ซึ่งผมมี
ความสนิทสนมขึ้นทุกวันและผมมีความเคารพในความคิดมาก ไม่เห็น
ด้วยนักที่ผมจะทิ้งสิ่งที่ผมอาบเหงื่อเพื่อเสาะหามาเป็นเวลานาน แต่
เธอไม่ได้ขัดเสียทีเดียว ผมขึ้นไปเทพสตรี อาจารย์ที่เทพสตรีมีความ
คิดไม่พ้องกันอีก สำาหรับอาจารย์สุวิทย์นั้นไม่บอกว่าควรทำาอย่างไร 
เพียงแต่ชี้ให้เห็นข้อดีและข้อเสียของแต่ละปริญญาที่จะได้และอนาคต
ที่น่าจะเป็นผลตามมา
 ผมไปหาคุณอรุณ แสงสว่างวัฒนะ และบอกว่าผมตั้งใจที่จะ
เรียนต่อหลังจากที่จบปริญญาตรีแล้ว
 “คุณอายุเท่าไรแล้ว” คุณอรุณถาม
 “ยี่สิบสามครับ” ผมตอบ
 “คุณเรียนหนังสือมากี่ปีแล้ว”
 “ตั้งแต่ผมอายุเจ็ดขวบครับ”
 “แล้วคุณจะเรียนอีกกี่ปี”
 “คงราวๆ หกหรือเจ็ดปีครับ”
 “เจ็ดปีเชียวเหรอ !” คุณอรุณอุทาน “คุณก็แก่คาโรงเรียนพอดี 
ผมคิดอย่างนี้ การไปโรงเรียนเป็นการดี แต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง เราต้องออก
ไปดูโลกว่าเขาเป็นอย่างไรกัน ถ้าคุณใช้เวลาในโรงเรียนมากขึ้น เวลา
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สำาหรับประกอบอาชีพก็น้อยลง ความรู้ก็เหมือนเมล็ดพันธุ์ เก็บไว้
เฉยๆ ไม่ได้ประโยชน์อะไร ต้องเอาไปหว่าน อย่าเสียเวลาในระหว่าง
ที่คุณยังหนุ่มยังแน่นอยู่อีกต่อไปเลย”
 ผมไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลของคุณอรุณนัก เมื่อขอบคุณท่านแล้ว
ผมก็ไปพบอาจารย์ยุพา
 “เกรดเธอที่ประสานมิตรยังสูงเหมือนเดิมหรือเปล่า” อาจารย์
ยุพาถามหลังจากที่ผมเล่าปัญหาของผมให้ท่านทราบ
 “เหมือนเดิมครับ” ผมตอบอย่างมั่นใจ
 “อย่างนั้นเธอคงได้เกียรตินิยม และคงเป็นที่หนึ่งของรุ่นด้วย
ใช่ไหม”
 “คงเป็นอย่างนั้นมังครับ”
 “ยังงั้นเธอจะทิ้งอันนี้ไปหาดาวหาเดือนทำาไมอีก ถ้าเธอได้
เกียรตินิยม อีกไม่นานเธอคงได้ไปเมืองนอก ถ้าเธออยากไป”
 ต่อมาผมไปพบรุ่นพี่หลายคนที่ได้รับทุนแอปเพิลบี้ ทุกคน
มีหน้าที่การงานสำาคัญในรัฐบาล โดยเฉพาะที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ รุ่นพี่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ไป”
 ผมงงเป็นไก่ตาแตก ธรรมดาเมื่อผมมีปัญหาหนักใจ ผมจะ
กลับบ้านนา ความอบอุ่นของบ้านมักช่วยให้ผมเห็นทางแก้ปัญหา
เสมอ แต่ครั้งนี้ผมไม่อยากไปบ้านนักเพราะเมื่อผมไปเยี่ยมบ้านครั้ง
ก่อน ผมเคยบอกพ่อเรื่องการสอบทุนไว้ และถ้าผมสอบได้ ผมอาจต้อง
ไปอเมริกาก่อนจบประสานมิตร เป็นครั้งแรกที่พ่อไม่พูดว่า “ตามใจ
แกเถอะลูก” ผมรู้ว่าพ่อไม่เห็นด้วย ในระหว่างที่รอตัดสินใจอยู่ ผมทำา
สองอย่างเป็นการเตรียมพร้อมคือ ผมเรียน ดร.สาโรช ว่าถ้าผมรับทุน
ไปแต่เรียนไม่จบที่อเมริกา ผมขอกลับมาประสานมิตรเพื่อเรียนให้ได้ 
กศ. บ. ท่านว่า “ไม่มีปัญหา”
 ผมไปทำาหนังสือเดินทาง ในสมัยนั้นทุกคนต้องได้รับคำา
รับรองจากกรมตำารวจว่าเหมาะสมที่จะรับหนังสือเดินทาง ผมต้อง
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เทียวไปที่กรมตำารวจถึงสิบวันจึงได้รับคำารับรอง ทุกครั้งที่ผมไปก็จะมี
การแก้ตัวต่างๆ กันว่าทำาไมทำาไม่เสร็จ โดยเฉพาะคำาที่ว่า “ท่านไม่มี
เวลาเซ็น ถ้าคุณอยากได้เร็ว ก็ต้องให้เราเอาไปให้ท่านเซ็นที่บ้าน” 
ขณะที่ผมไปรอก็เห็นคนต่างด้าวหลายคนรออยู่ในห้องเดียวกันทุก
วัน จนผมอดรนทนไม่ได้ ผมกลับไปปรึกษาคุณอรุณ คุณอรุณเขียน
นามบัตรให้ผมหนึ่งใบ และให้ผมนำาไปให้นายพันตำารวจเอกคนหนึ่ง 
ผมจึงได้รับความสะดวก ผมไม่ยักรู้ว่าผมโง่เป็นงั่งในตอนนั้น ต่อมา
อีกนานมีคนบอกว่า “ให้ผมเอาไปให้ท่านเซ็นที่บ้าน” นั้นเป็นรหัส
บอกผมว่า “เอาเงินมาซิ” และคนต่างด้าวนั้นเป็นแหล่งหากินของเจ้า
หน้าที่ออกใบต่างด้าว ผมจึงถึงบางอ้อ
 ก่อนตัดสินใจแน่นอน ผมกลับไปบ้านนา เมื่อผมไปถึง พ่อ แม่
และพี่ๆ ยังอยู่ในทุ่งนาเพราะอยู่ในระหว่างฤดูปักดำา ทุกคนกลับเข้า
บ้านตอนตกค่ำา เรากินข้าวกับน้ำาพริกผักจิ้มเหมือนเคย ในบ้านของ
ผมนั้น เราไม่คุยกันในเวลากินข้าว เราเก็บการคุยกันไว้หลังกินข้าว
แล้ว เมื่อพ่อนั่งสูบยาและแม่นั่งกินหมากอยู่ที่ระเบียงบ้าน 
 ผมบอกพ่อกับแม่เรื่องผมได้รับทุนและยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะ
ไปอเมริกาตอนนั้นเลยหรือไม่ ดังที่ผมคาดไว้ พ่อกับแม่ไม่สนับสนุน
ให้ผมทิ้งประสานมิตรและไปเสียเวลาเพิ่มเติมอีกเกือบสองปีเพื่อเอา
ปริญญาตรี ท่านเห็นว่าผมเครียดเกินไป ควรจะได้พักสักระยะหนึ่ง
หลังจากจบปริญญาตรีที่ประสานมิตรในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ท่านคง
เห็นว่าผมอิดโรยนิดหน่อยในวันนั้น ที่เป็นเช่นนั้นเพราะผมกังวลและ
นอนไม่ค่อยหลับมาเป็นสัปดาห์ๆ นอกจากนั้น ผมยังท้องเสียอย่าง
แรงในวันก่อนไปบ้านอีกด้วย เราคุยกันอยู่นาน และในที่สุดท่านก็พูด
ว่า “ตามใจแกเถอะ”
 ทุกคนเข้านอนแต่หัวค่ำาเพราะเหน็ดเหนื่อยมาจากการทำานา 
ผมยังไม่ง่วงจึงนำากระเป๋าใบใหญ่ซึ่งผมใช้เดินทางไปอเมริกาเมื่อสี่ปี
ก่อนออกมา ผมไม่ได้หวังว่าจะใช้มันอีก แต่ต้องการดูสมุดบันทึกราย
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วัน จดหมาย ของที่ระลึก ฯลฯ ที่ผมเก็บไว้ในนั้นเนื่องจากที่บ้านไม่มี
ตู้เก็บของ ผมต้องหดหู่ใจเมื่อพบว่าแมลงสาบเป็นจำานวนมากเข้าไป
ทำารังในกระเป๋า มันกัดกินกาวที่สันของสมุดบันทึกรายวันจนบางเล่ม
หลุดลุ่ย นอกจากนั้นยังได้เยี่ยวรดจดหมายเก่าๆ ที่ผมเก็บไว้เสียหาย 
ผมต้องเก็บเอาบางส่วนโยนทิ้งด้วยความเสียดาย จะเป็นเพราะการ
ได้เห็นบันทึกและสิ่งต่างๆ ที่ช่วยเตือนความจำา ความหลัง หรือว่า
เห็นความเป็นอยู่อันแร้นแค้นของพ่อแม่ผมไม่ทราบได้ ผมว้าวุ่นกับ
ความคิดสารพัดที่ระดมกันเข้ามา ผมนอนไม่หลับตลอดคืน ผมกลับ
กรุงเทพฯ ในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นโดยไม่ได้แวะไปเยี่ยมสำาเภาเหมือน
ครั้งก่อนๆ ทั้งๆ ที่เราเริ่มคืนดีกันแล้ว ตอนนั้นผมเข้าใจแล้วว่าความ
แตกแยกกันของเรานั้นเกิดจากความเข้าใจผิด ความไม่เชื่อมั่นใน
ตัวเองอันเป็นที่มาของความขี้หึงของผม มากกว่าความหน่ายแหนง
นอกใจของเธอ การได้เข้าเรียนที่ประสานมิตรทำาให้ผมเชื่อมั่นในตัว
เองมากขึ้น และมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตรักของเราได้ชัดเจน 
ขณะนั้นสำาเภากลับมาอยู่บ้านนาแล้ว และสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในอำาเภอวิหารแดงซึ่งเป็นทางผ่านเข้ากรุงเทพฯ 
 ที่ประสานมิตรมีจดหมายจากอเมริกาฉบับหนึ่งรอผมอยู่ 
ข้อความตอนหนึ่งในจดหมายภาษาอังกฤษนั้นมีความว่า 
 “..........พวกเราภูมิใจและดีใจที่รู้ว่าลูกสอบชิงทุนได้.....พอดี
ป้าเมม & ลุงบ๊อบมาเยี่ยมวันที่จดหมายของลูกมาถึง เราเลยคุยกัน
เรื่องปัญหาของลูก เราทุกคนเห็นพ้องกันว่าลูกควรรับทุนนั้น ........อัน
ที่จริงลูกจะต้องตัดสินใจเอง แต่นั่นเป็นความเห็นของพวกเรา......รัก
ลูกที่สุด แม่”  ‘แม่’ ในที่นี้คือมาดามดาวนี่ซึ่งผมอยู่ด้วยที่เมืองอิป-  
สวิชเมื่อปี 2508
 อีกไม่กี่วันต่อมา ผมได้รับจดหมายจากสำาเภา จดหมาย
ฉบับนี้ต่างกว่าจดหมายนับร้อยที่ผมเคยได้รับจากเธอ ตามธรรมดา
นั้นสำาเภาจะเขียนแต่เรื่องสนุกสนาน เล่นหัว หยอกล้อผม ฯลฯ ซึ่ง
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สะท้อนถึงบุคลิกอันร่าเริงอยู่ตลอดเวลาของเธอ แต่ฉบับที่อยู่ในมือผม
นั้น สับสน วกวน ตัดพ้อ และเต็มไปด้วยความน้อยใจ ผมอ่านกลับไป
กลับมาอยู่หลายเที่ยว ไม่แน่ใจว่าเข้าใจข้อความนักและไม่แน่ใจว่าจะ
ทำาอะไรต่อไป ข้อความตอนหนึ่งมีว่า
 “........เมื่อวันที่ 24 ที่แล้ว เตี้ยลงมากรุงเทพฯ......บอกจากใจ
จริงว่าเตี้ยต้องการจะไปพบแน่นอน....ถ้าหากไอ้แขกไม่บอกเสียก่อน
ว่า......ไสวเขามีใหม่แล้ว......ไสวคิดว่าเตี้ยจะรู้สึกอย่างไร........เตี้ยเลย
ตัดสินใจไม่มาหาไสว.........เตี้ยมาค้างคืนเดียวก็เลยกลับ.......แล้วไว้
พูดกันดีกว่านะ.......คิดถึง เตี้ย” 
 จดหมายฉบับนี้ทำาให้เกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่าง “หัว” ทั้ง
สองของผม เจ้าหัวใจ บอกว่า “อย่าไปเลยอเมริกา อยู่กับคนที่เขารัก
เราและเรารักเขาดีกว่า” ส่วนเจ้าหัวคิดก็แทรกออกมาว่า “ไปเลย ไป
เลย หาโอกาสทองอย่างนี้อีกไม่ได้แล้ว ผู้หญิงมีถมไป หาใหม่เมื่อไร
ก็ได้”
 แต่เจ้าหัวคิดก็ไม่ได้สนับสนุนให้ไปอย่างเดียว ส่วนหนึ่งก็
บอกว่าอย่าไปเลย เพราะถ้าไปจบปริญญามาจากอเมริกาก็จะ ‘ตก
รุ่น’ คือ ไม่มีเพื่อนร่วมรุ่นซึ่งมีความสำาคัญในการทำางานในอนาคต 
ทางฝ่ายเจ้าหัวใจเห็นด้วยเป็นปี่เป็นขลุ่ยในเรื่องนี้ คงเป็นเพราะพวก
เอกคณิตศาสตร์ที่ประสานมิตรเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่มีความสนใจคล้ายกัน 
นอกจากนั้น เจ้าหัวใจอีกนั่นแหละชอบเพื่อนรุ่นนี้เสียมากจนได้เริ่ม
เขียนร้อยกรองขึ้น เริ่มด้วยการยลโฉมเพื่อนหญิงร่วมรุ่นซึ่งสวยๆ ทั้ง
นั้น ผมตั้งชื่อบทร้อยกรองนั้นว่า ขวัญเจบี 5 ‘เจบี 5’ คือ กลุ่มของเรา 
ผมยังไม่เคยให้ใครอ่านโคลงชุดนั้นแต่ได้เก็บไว้จนทุกวันนี้ ผมแนบมา
ให้คุณอ่านด้วย (ภาคผนวก 4) 
 ในขณะเดียวกัน ข่าวจากอเมริกาเป็นข่าวร้ายทั้งสิ้น ความ
ตึงเครียดในสังคมอันเนื่องมาจากที่ผู้นำาการเรียกร้องสิทธิ์ของคนผิว
ดำา ดร.มาร์ติน ลูเธอร์ คิง ถูกลอบสังหาร ยังผลให้เกิดการจลาจล
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บ่อยๆ ในขณะเดียวกัน นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วอเมริกาออก
เดินขบวนต่อต้านสงครามเวียดนามมากขึ้น การชุมนุมต่อต้านเกิด
ขึ้นทั่วไปที่ผู้สมัครของพรรครัฐบาลออกไปพูดหาเสียง และในที่สุดก็
เกิดการจลาจลอย่างใหญ่หลวงในการประชุมใหญ่ของพรรครัฐบาล
ในเดือนสิงหาคมที่นครชิคาโก ผมมีความวิตกว่า ถ้านักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยทำารุนแรงขึ้นและมีการหยุดเรียนอย่างแพร่หลาย ผมคง
เรียนไม่จบ แล้วจะทำาอย่างไร จะเสียเวลาเพิ่มอีก หรือจะเข้าตำาราจับ
ปลาสองมือ หรือโลภมากแล้วลาภหาย อะไรก็ไม่ได้สักอย่าง
 พร้อมกันนั้นกลอนของ โรเบิร์ต ฟรอสต์ ที่ผมอ่านที่อเมริกา
และรู้สึกประทับใจจนถอดเป็นภาษาไทยก็เข้ามาสะกิดใจผม บทกลอน
และคำาแปลมีดังนี้
   
   The Road Not Taken
      By Robert Frost

  Two roads diverged in a yellow wood,
  And sorry I could not travel both
  And be one traveler, long I stood
  And looked down one as far as I could
  To where it bent in the undergrowth;

  Then took the other, as just as fair
  And having perhaps the better claim,
  Because it was grassy and wanted wear;
  Though as for that, the passing there
  Had worn them really about the same,
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  And both that morning equally lay
  In leaves no step had trodden black.
  Oh, I kept the first for another day!
  Yet knowing how way leads on to way, 
  I doubted if I should ever come back.

  I shall be telling this with a sigh
  Somewhere ages and ages hence:
  Two roads diverged in a wood, and I--
  I took the one less traveled by,
  And that has made all the difference.
 
 (From Edward Connery Lathem (ed.) The Poetry of 
Robert Frost. New York: Holt and Company, 1969, p. 105.)

   ท�งสองแพ่ง

  ทางสายแปลกแยกปลายที่ชายป่า
  ฉันจะฝ่าไปเส้นนี้ดีไหมหนอ
  ตัดสินใจไม่ลงคงรีรอ
  ดูทางงอเลียบป่าลับตาไป
 
  มองอีกเส้นเห็นโค้งผ่านดงหญ้า
  มันช่างน่าเดินไปดูให้รู้ไข
  ว่าปลายทางอีกข้างหนึ่งถึงถิ่นใด
  แต่ตรองใจแล้วสองทางมิต่างกัน
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  เช้าวันนี้ไม่มีใครได้มาย่าง
  สองเส้นว่างโล่งไว้ให้แก่ฉัน
  ทิ้งเส้นแรกไว้มาเดินเพลินอีกวัน
  แต่ก็พลันสงสัยจะได้มา
  
  เมื่อแก่กายปลายชีวิตคิดบอกกล่าว
  ถึงเรื่องราวทางสองสายชายพฤกษา
  ฉันเลือกเดินทางรกปกด้วยคา
  ทางนั้นพาไปถึงเมืองอันเลื่องลือ

 คุณคงทราบดีแล้วว่ากลอนนี้เป็นอมตะเพราะมันไม่เพียงแต่
เพราะพริ้งอย่างเดียว แต่สะท้อนถึงชีวิตเกือบทุกด้าน แม้แต่ในวิชา
เศรษฐศาสตร์ของเรา คือ เราต้องเลือกอยู่ตลอดเวลา ไม่มีอะไรได้
เปล่า ได้อย่างก็เสียอย่าง ฯลฯ ถึงแม้ในขณะนั้นผมยังไม่รู้จักคำาว่า
วงจรอัปรีย์ (vicious circle) ผมมีความคิดรางๆ อยู่ในทำานองนั้น 
และถามตัวเองว่า “ปริญญาจากประสานมิตรจะเป็นแรงผลักดันที่พอ
เพียงให้เราออกไปจากวงจรความยากจนของพ่อแม่เราไหม? หรือเรา
ต้องไปหาพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าที่อเมริกา?”
 ความกังวลทำาให้ผมไม่เป็นอันเรียนหนังสือ เมื่อผมสอบภาค
แรกปีนั้น ผมได้คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 3.00 ซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตการ
เรียนครูของผม
 ผมงุ่นง่าน กระวนกระวาย คิดอะไรไม่ออก ปัจจุบันนี้ผมก็ยัง
นึกไม่ออกว่าผมคิดอะไรบ้างในวันที่ผมต้องตอบทางผู้ให้ทุนว่าจะรับ
ทุนหรือไม่ ผมจำาได้อย่างเดียวว่าสิ่งที่แวบเข้ามาในความรู้สึกของผม
ไม่ขาด คือ “ไหวเอ๋ย..... เอ็งไปตายดาบหน้าเถิด ไหวเอ๋ย..... เอ็งไป
ตายดาบหน้าเถิด” ผมไม่แน่ใจว่านั่นเป็นแรงดลใจที่เกิดจากภายใน
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และมีฐานจากการขาดความรอบคอบของผม หรือว่าเป็นเสียงกระซิบ
จากภายนอก ก่อนสิ้นวันนั้น ผมส่งคำาตอบไปว่า “ผมขอรับทุน”
 การตัดสินใจรับทุนและท้ิงประสานมิตรไปสร้างความอาลัย
อาวรณ์ให้ผมไม่น้อย ความอาวรณ์ด้านหน่ึงเกิดจากการต้องจาก
เพ่ือนท่ีประสานมิตรดังท่ีผมเล่าแล้ว ความอาวรณ์ทำาให้เกิดอารมณ์ซ่ึง
ในท่ีสุดก็ออกมาเป็นกลอนท่ีผมให้ช่ือว่า นิร�ศเจบี 5 ผมแนบมาพร้อม
กับโคลงท่ีผมเขียนยลโฉมเพ่ือนนักศึกษาหญิงด้วย (ภาคผนวก 5)
  ผู้ให้ทุน แฟรงค์ เบลล์ แอปเพิลบี้ คือ ม�ด�ม เจอรีน 
แอปเพิลบี้ ฮ�ร์นิช (Jerene Appleby Harnish) ซึ่งเป็นคหปตานี
ใจบุญอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นทุนให้เปล่าเป็นเวลาสองปีเพื่อ
ให้นักศึกษาไทยหนึ่งคนและนักศึกษาตุรกีหนึ่งคนไปเรียนระดับปี 
3-4 ที่วิทยาลัยแคลร์มอนท์ สถาบันเล็กๆ แห่งนี้เป็นหนึ่งในหกของ
กลุ่มวิทยาลัยแคลร์มอนท์ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของนครลอสแอนเจลิส
ประมาณ 50 กิโลเมตร
 ผมออกจากประเทศไทยในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2511 และ
ถึงอเมริกาในวันเดียวกัน ผมเข้าอยู่ในหอพักของวิทยาลัย ผมได้ห้อง
มุมของชั้นสองของหอซึ่งอยู่สุดถนนทำาให้เงียบดี ผมอยู่คนเดียวก่อน
เพราะเพื่อนนักศึกษาอื่นๆ จะไม่มาจนกว่าวิทยาลัยเปิดในสัปดาห์ต่อ
ไป ความเงียบทำาให้ว้าเหว่และคิดถึงบ้านทันที ดีที่ผมเคยไปอเมริกา
มาครั้งหนึ่งแล้ว ไม่งั้นคงอกแตกตายแน่ ผมเอาพวงมาลัยที่ได้รับที่
สนามบินมาแต่งห้องบ้าง อ่านหนังสือบ้าง แต่ก็ไม่ได้ผลเท่าไรนัก ผม
เอากระดิ่งเล็กๆ ที่สินีให้เป็นของขวัญเมื่อก่อนจากกันออกไปแขวน
นอกหน้าต่าง แต่แทนที่จะช่วยลดความคิดถึงบ้าน เจ้ากระดิ่งเล็กๆ 
นั้นทำาให้คิดถึงมากขึ้น เพราะทุกครั้งที่ลมพัด กระดิ่งจะสั่นส่งเสียงกุ๋ง 
กิ๋งๆ ทันที 
 คืนหนึ่งเงียบสงัดเพราะทั้งวิทยาลัยดูจะมีผมอยู่คนเดียว ลม
อ่อนๆ ตอนต้นฤดูใบไม้ร่วงพัดอยู่อย่างไม่ขาดระยะ ผมนั่งดูกระดิ่ง
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แกว่งไปมาช้าๆ อยู่ในแสงสลัวๆ และฟังเสียงเบาๆ ของมันอยู่
ท่ามกลางความวิเวกวังเวงของค่ำาคืนเป็นเวลานาน คิดถึงบ้าน คิดถึง
ประสานมิตร คิดถึงอดีต คิดถึงอนาคต คิดถึงคนที่บ้านนา คิดถึงคน
ที่ให้กระดิ่ง คิดสารพัด ถามตัวเองว่ามานั่งอยู่ทำาไมที่นี่ คนเดียว ใจก็
หวิวๆ ชอบกล ความวิเวกวังเวงก่อให้เกิดอารมณ์ และอารมณ์ในคืน
นั้นดลใจให้ผมเขียนกลอนนี้

  กังสดาลทองนี้สินีให้
  แก่ไสวเพราะรักสมัครสมาน
    เมื่อยามที่สินีไปอยู่ไกลนาน
  ให้กังสดาลเตือนไสวรีบไปเยือน
   
  ไสวแขวนมันไว้ใกล้หน้าต่าง
  อยู่ไม่ห่างพอมองเห็นคล้ายเป็นเพื่อน
  ยามลมพัดสะบัดเสียงเพียงจะเตือน
  ว่าอย่าเลือนลืมร้างห่างสินี

 ผมไม่แน่ใจว่าการเรียนภาษาไทยของคุณไปถึงไหนแล้ว 
เอาละวันนี้ผมใจดี จะเขียนคำาแปลของกลอนนี้ให้ด้วย หวังว่าคุณคง
ไม่หัวเราะกลอนภาษาอังกฤษของผม เพราะเพิ่งหัดแต่งจริงๆ

  Little bell from the hands of Sinee,
  As a parting gift for she loves me.
  When days apart grow in number,
  Do not forget, it says, to visit her.
  I hang it just outside my window.
  I really really love that fellow.
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  A gentle breeze brings out its song--
  Time to visit, for it’s been so long.

 ผมดีใจเมื่อวิทยาลัยเปิดในสัปดาห์ต่อมา เพื่อนนักศึกษา
และงานเรียนทำาให้คลายคิดถึงบ้านลง ผมเข้าเรียนชั้นปีที่ 3 ซึ่งมี
นักศึกษาประมาณ 150 คน จุดมุ่งหมายของทุนบอกว่านักศึกษาควร
เลือกเรียนวิชาเอกวิชาใดวิชาหนึ่งในสองวิชา คือ รัฐศาสตร์ หรือ 
เศรษฐศาสตร์ การเรียนครูทำาให้ผมรู้อะไรๆ หลายอย่าง แต่ผมไม่รู้
เลยว่าเศรษฐศาสตร์คืออะไร เข้าใจแต่เพียงว่ารัฐศาสตร์นั้นคงเรียน
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองเพราะเคยได้ยินมาว่านายอำาเภอใน
เมืองไทยส่วนมากเรียนมาทางนั้น ผมขยาดการเมืองมาตั้งแต่สมัยอยู่
ที่เทพสตรีแล้ว ประกอบกับในขณะนั้นมีการประท้วงและความวุ่นวาย
ในวิทยาลัยเรื่องสงครามเวียดนามอยู่เป็นประจำา ผมเลยเลือกเรียน
เศรษฐศาสตร์เพราะต้องการเลี่ยงการเมือง
 ผมมีความสุขที่สุดเพราะเป็นครั้งแรกที่ผมมีเวลาให้กับการ
เรียนเต็มที่ ไม่ต้องกังวลว่าจะมีข้าวกินครบสามมื้อหรือไม่ มีเงินเรียน
พอใช้ไหม และมีเรื่องการเมืองหรือเปล่า ผมกินได้นอนหลับจริงๆ ถึง
ขนาดว่าคืนหนึ่งผมนอนไม่ตื่นเมื่อไฟไหม้ตึกข้างๆ หอและมีรถดับ
เพลิงหลายคันมาส่งเสียงลั่นอยู่นอกหน้าต่างทั้งคืน
 เมื่อการเรียนเข้ารูปเข้ารอยดีแล้ว ผมก็วางแผนการเรียนต่อ
ขั้นสูงขึ้นทันทีโดยออกหางานทำา ผมได้งานสองอย่างคือ ล้างจานใน
โรงอาหารและทำางานในห้องสมุดของวิทยาลัย ได้ค่าจ้างประมาณ 25 
บาทต่อชั่วโมง 
 เมื่อวิทยาลัยปิดภาคฤดูร้อน ผมไปอยู่กับพ่อแม่อเมริกันที่
อิปสวิชและได้งานทำาสามอย่าง งานหนึ่งทำาเต็มเวลาที่บริษัทชำาแหละ
ปลา ผมได้ประสบการณ์ใหม่หลายอย่างในงานนี้ ได้รู้จักและกินปลา
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ทะเลสารพัดชนิด คนอเมริกันไม่รู้จักกินปลาหมึก แต่เจ้าของและคน
งานส่วนมากของร้านชำาแหละปลามีเชื้อสายกรีซซึ่งชอบกินปลาหมึก 
ผมเลยเรียนการทอดปลาหมึกของเขาซึ่งไม่ยากเลย ล้างปลาหมึกให้
สะอาด ตัดเป็นชิ้นขนาดสองนิ้ว เอาจุ่มในนมสด คลุกข้าวโพดป่น แล้ว
ทอดพอเหลือง รสของมันวิเศษทีเดียว ถ้าคุณเลิกเป็นมังสวิรัติ ผมจะ
ทำาให้ชิมสักวันหนึ่ง ผมยังเรียนรู้ด้วยว่าหัวและก้างปลาก็ขายได้ราคา
ดีเพราะมันเป็นอาหารโปรดของตัวมิ้งค์ที่เขาเอาหนังมาทำาเสื้อกัน
หนาวราคาแพงให้เศรษฐีใส่ คุณคงไม่มีเสื้อขนมิ้งค์ใช่ไหม? งานนี้มี
ข้อเสียอยู่อย่างเดียว คือ กลิ่นปลาติดเสื้อผ้าเร็วมาก เมื่อเลิกงานตอน
เย็น เสื้อผ้าก็มีกลิ่นโชยคลุ้งทุกวัน ผมต้องย่องเข้าหลังบ้าน เมื่อแน่ใจ
ว่าน้องสาวสามคนไม่เห็น ก็ถอดเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วเอาแขวนไว้ที่ราว
ตากผ้า แล้ววิ่งจู๊ดเข้าบ้านไปอาบน้ำา 
 ตอนเย็น ผมไปรับจ้างตัดหญ้าอาทิตย์ละสองครั้ง และตอน
สุดสัปดาห์ ผมออกไปทำางานที่ร้านขายของที่ชายหาด ถึงจะทำางาน
ทั้งเจ็ดวัน ผมก็ไม่รู้สึกว่าเหนื่อย ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าผมมีความวิเศษอะไร 
แต่เนื่องจากว่างานที่ชายหาดนั้นเป็นยาเพิ่มกำาลังมากกว่ากินกำาลัง 
เพราะอะไรรู้ไหม? บอกให้ก็ได้ว่า ไม่มีคนหนุ่มคนไหนจะไม่ชอบขาย
ของให้สาวๆ ที่มาอาบแดดเพราะสาวทุกคนพยายามสวมเสื้อผ้าให้
น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้
 ผมเก็บเงินได้มากทีเดียว เนื่องจากไม่ต้องเสียค่ากินอยู่ เมื่อ
กลับเข้าเรียนปีสุดท้าย ผมเริ่มสมัครเข้าเรียนปริญญาเอกในปีต่อไปที่
มหาวิทยาลัยหลายแห่ง ในใบสมัคร ผมก็ขอทุนไปด้วย บัณฑิตวิทยา
ลัยแคลร์มอนท์ตอบรับผมทันที แต่ไม่ให้ทุน ในวันที่รับปริญญาตรี 
ครูบาอาจารย์ เจ้าของทุน และเพื่อนฝูงมาแสดงความยินดีอย่างจริงใจ 
แต่ผมไม่ยินดียินร้ายเท่าไรนัก ทั้งนี้เพราะความผิดหวังที่ไม่ได้ทุน
เรียนต่อ ความผิดหวังครั้งนี้ทำาให้ผมเสียใจมากกว่าทุกครั้ง มันเสมือน
ประวัติศาสตร์ซ้ำารอย มันเปิดแผลเก่า ผมขออธิบายทั้งๆ ที่ไม่เคย
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บอกใครเพราะเขาอาจเข้าใจผิดคิดไปได้หลายอย่าง โดยเฉพาะอาจ
คิดว่าผมยกย่องตัวเอง ไม่มีใครรู้รายละเอียดเรื่องนี้ตลอดต้นจนปลาย 
ผมหวังว่าคุณคงเข้าใจ  
 คุณคงจำาได้ว่าผมสอบได้ที่หนึ่งเมื่อจบชั้นมัธยม แต่ก็พบทาง
ตันทันที มีคนดูหมิ่นดูแคลน ทำาให้พ่อเสียใจมาก คะแนนผมเป็นที่
หนึ่งเมื่อผมจบ ป. กศ. แต่ไม่ได้ทุนเรียนต่อ ผมได้ที่หนึ่งอีกเมื่อจบ ป. 
กศ. สูง แต่โชคร้าย ไม่ได้รับแม้การคัดเลือกไปเรียนต่อที่ประสานมิตร
เหมือนคนอื่น ครั้งนี้ผมทิ้งประสานมิตรและอนาคตที่มองเห็นอยู่แล้ว 
เสียเวลาอีกเกือบสองปีเพื่อหวัง “หาดาวหาเดือน” ดังที่อาจารย์ยุพา
พูด ผมใช้ความพยายามไม่น้อยกว่าเก่า และคิดว่าได้รับความสำาเร็จ
มากกว่าครั้งที่แล้วๆ มาอีกเพราะคุณก็รู้แล้วว่าวิทยาลัยแคลร์มอนท์
นั้นรับแต่เด็กหัวกะทิมาเรียน ผมเสียเปรียบทั้งทางด้านภาษาและการ
ที่ต้องมาเริ่มเรียนวิชาใหม่ แต่คะแนนปริญญาตรีของผมได้ระดับเป็น
เยี่ยมหรือที่เรียกว่า Summa Cum Laude หรือ 3.94 จาก A ทั้งหมด 
ยกเว้น B ตัวเดียวในการเรียนสองปีที่นั่น ยิ่งกว่านั้น คะแนนเฉลี่ยของ
ผมเป็นที่หนึ่งของนักศึกษา 146 คนที่ได้รับปริญญาวันเดียวกัน 
 ต่อมาอาจารย์ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรผมจึงไม่ได้
ทุนเรียนต่อปริญญาเอก ผมได้ให้คำามั่นสัญญาไว้ว่าจะไม่นำาเรื่องนั้น
ไปเล่าต่อ จึงต้องขออภัยที่บอกได้แต่ว่า ในทุกชาติทุกภาษา ทุกสาย
อาชีพ มีทั้งคนดีและคนชั่ว ผมเคยพบครูบาอาจารย์ที่ไม่น่านับถือใน
เมืองไทย และก็พบอาจารย์ที่ไม่น่านับถืออีกในอเมริกา
 ผมไม่แน่ใจว่าจะกลับเมืองไทย หรือว่าจะอยู่ต่อเพื่อบุกเอา
ปริญญาเอกทั้งๆ ที่มีเงินที่ทำางานเก็บไว้ได้ไม่มากนัก จดหมายหลาย
ฉบับจากเมืองไทยก็เห็นไม่พ้องกัน เพราะเหตุผลต่างกัน
 จากทางบ้านก็ว่า “.........เรื่องการเรียนต่อ พ่อบอกว่าถ้าได้
ทุนก็ควรเรียนต่อ เพราะกลับมาก็เสียเวลาอีก..........พี่ภาวนาให้แกได้
ทุน...อีก จะได้ได้เอกเลยไม่ต้องเสียเวลา.....แสวง”
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 อีกฉบับหนึ่ง...
 “.....การท่ีคิดว่าอยากจะเรียนต่อไปน้ันก็ดี แสดงว่าเป็นผู้มีหวัง
ก้าวหน้าหาความรู้ใส่ตัวอยู่ตลอดเวลา แต่จะหาความรู้ไปทำาอะไร อายุ
มากข้ึนทุกวัน โอกาสท่ีจะทำางานได้น้อยลงทุกวัน การท่ีคนเราต้องเรียน
ก็เพราะยังอยู่ในวัยเรียน ไม่ใช่วัยทำางาน....... เรียนเพ่ือจะเอาปัญญา
ความรู้มาทำางานเล้ียงชีวิต เม่ือไรจะต้ังต้นลงมือทำางานเล้ียงชีวิตโดยใช้
ความรู้เท่าท่ีมีอยู่แล้วให้มากท่ีสุด แล้วหาความรู้เพ่ิมเติมจากการปฏิบัติ
งานและความจัดเจนในการทำางานน้ัน การหาความรู้มีอยู่รอบตัวเรา ท่ี
จะหาได้ตลอดเวลาแม้เวลานอน หรือน่ังในส้วม
 รีบก้าวออกไปสู่โลกแห่งการทำางานเถิด ก้าวหนีออกจาก
สำานักเรียนตั้งแต่เช้าจนเย็นเสียที เอาเวลาตั้งแต่เช้าจนเย็นมาเป็น
เวลาหากิน แล้วเอาเวลากลางคืนเป็นเวลาหาความรู้เพิ่มเติม
 จะถูกหรือผิดก็ไม่รู้ แต่ที่พูดมานี้ก็เพราะรัก และเห็นว่าเป็น
คนมีมานะ ............   อรุณ แสงสว่างวัฒนะ”
 จากคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 “........เมื่อเป็นเช่นนั้น ผมจึงขอแนะนำาว่า .......ควรกลับมา
กรุงเทพฯ ทางคณะเศรษฐศาสตร์นี้จะมีอัตราสำาหรับบรรจุคุณเป็น
อาจารย์ พอคุณเป็นอาจารย์ครบปีหรือมากกว่านั้นเล็กน้อย เราจะคัด
เลือกคุณ..........มาเรียนต่อ (โดยที่คุณจะต้องแสดงความสามารถ......
เพราะต้องแข่งขันกับผู้อื่น) (แต่ก็มีหวังพอใช้)..........ป๋วย อึ๊งภากรณ์”
 จากเพื่อนร่วมชั้นที่ประสานมิตร 
 “...........ส่วนความเห็นของดิฉันเกี่ยวกับการตัดสินใจของ
คุณนั้น ดิฉันเห็นว่าคุณควรจะเรียนต่อให้สูงกว่านี้ เพราะเวลาเราไป
ทำางานแล้ว เราจะรู้สึกตัวทันทีเลยว่า ถ้าวุฒิเราสูงกว่าคนอื่น เราจะ
ทำางานไปได้เร็ว ตำาแหน่งเลื่อนเร็ว ความเห็นของดิฉันอาจจะไม่ตรง
กับคนอื่น แต่คิดว่าถ้าเป็นดิฉัน ต้องเลือกเอาทางเรียนต่อแน่ๆ .........
กัลยา ภัทรนิตย์”
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 ขณะที่รอการตัดสินใจว่าจะทำาอย่างไร ผมกลับไปอยู่กับพ่อ
แม่อเมริกันที่อิปสวิชอีก และทำางานที่เคยทำาเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว คือ 
งานโรงแล่เนื้อปลา ฯลฯ
 มาถึงตอนนี้ คุณคงพอเดาได้แล้วว่าผมเป็นคนโชคดี เมื่อเข้า
ที่ตกอับ จนมองไม่เห็นทางออก จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วย ที่แล้วๆ มา 
ผู้เข้ามามีบทบาทช่วยเปิดทางให้ผมจะเป็นเทพธิดา แต่ครั้งนี้ เป็นเทพ
บุตร คือ ศ�สตร�จ�รย์พร็อกเตอร์ ธอมพ์สัน (Procter Thomp-
son) ซึ่งสอนผมที่วิทยาลัยแคลร์มอนท์ อาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงและ
มีคนนับถือมาก ทั้งในและนอกวงการศึกษา ผมมาทราบรายละเอียด
จากอาจารย์ที่ปรึกษาของผมภายหลังว่า ศาสตราจารย์ธอมพ์สันเป็น
เดือดเป็นแค้นมากที่นักศึกษาซึ่งจบเป็นอันดับหนึ่งของวิทยาลัยแล้ว
ไม่ได้รับทุนเรียนต่อตามความประสงค์ มันเป็นครั้งแรกตั้งแต่ท่านสอน
มา ท่านนำาเรื่องนี้เข้าไปถกในสภาอาจารย์ของวิทยาลัยในฤดูร้อนนั้น 
และในที่สุดท่านก็รับอาสาไปติดต่อมูลนิธิแอร์ฮาร์ท (Earhart Foun-
dation) เพื่อขอทุนมาให้ผม เนื่องจากท่านเป็นที่รู้จักและนับถือของ
คนในหลายวงการ ทางมูลนิธิแอร์ฮาร์ทให้ทุนผมเข้าเรียนปริญญาเอก
ที่บัณฑิตวิทยาลัยแคลร์มอนท์ในเดือนกันยายน 2513 

 ผมได้รับข่าวความโชคดีของผมเมื่อกลับจากทำางานที่โรงงาน
แล่ปลาวันหนึ่ง เงินที่ออมไว้มีประโยชน์ขึ้นมาทันที ผมตัดสินใจกลับ
เมืองไทยในเดือนสิงหาคม ทุกคนทางบ้านดีใจเป็นล้นพ้นเมื่อทราบว่า
ผมได้ทุนเรียนปริญญาเอก ผมดีใจที่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านและได้เห็น
ว่าอย่างน้อยก็ได้ทำาให้พ่อแม่และพี่น้องมีความปีติ แต่เมื่อเห็นความ
เป็นอยู่อันแร้นแค้นของทางบ้านในฤดูทำานาก็อดกังวลไม่ได้ ตั้งแต่ผม
จากไปสองปี มีสิ่งเดียวที่เปลี่ยนแปลงในบ้าน คือ มีนาฬิกาแขวนอยู่
ข้างฝาเรือนหนึ่ง เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดึงความสนใจผม เพราะลูก
ตุ้มของนาฬิกาดัง ‘ติ๊ก ต๊อก ติ๊ก ต๊อก’ อยู่ตลอดเวลา ทุกสิบห้านาที 
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ระฆังของมันจะดังเหง่งๆ ออกมาบอกเวลา พี่เหว่าบอกว่า พ่อไปซื้อ
มาจากนครนายกเพราะในบ้านนาไม่มีนาฬิกาชนิดนั้นขาย พ่อคิดว่า
เมื่อลูกชายไปได้ปริญญามาจากเมืองนอกเมืองนาแล้ว ทางบ้านก็ควร
ทำาตัวให้ทันสมัยบ้าง การบอกเวลาตามนาฬิกา แทนการบอกโดย
ประมาณที่เราทำากันมาแต่ครั้งปู่ย่าตายาย เป็นการแสดงถึงความทัน
สมัยอย่างหนึ่ง ผมว่าความคิดของพ่อในแง่นี้ถูกต้องทีเดียว แต่ส่วน
ลึก พ่อจะคิดอย่างไรอีกนั้น ผมไม่ทราบได้ เมื่อมาถึงตอนนี้ ผมรู้แล้ว
ว่าพ่อไม่ค่อยบอกความในใจแก่ใคร มีความรู้สึกอย่างไรก็เก็บไว้คน
เดียวเสียเป็นส่วนมาก
 วันรุ่งขึ้น ผมเข้าไปซื้อของในตลาด เช่น สบู่ และยาสระผม 
เพราะพ่อแม่ยังไม่ใช้สิ่งเหล่านั้น ผมแวะไปหาเพื่อนที่จบ ม.6 รุ่น
เดียวกันคนหนึ่ง เนื่องจากบ้านของเธอเป็นห้องแถวขายของอยู่ใน
ตลาด เธอจึงเป็นศูนย์รวมข่าวสำาหรับเพื่อนๆ รุ่นเดียวกัน ข่าวใหญ่
จากเธอครั้งนี้คือ สำาเภาแต่งงานได้หลายเดือนแล้ว กับครูในโรงเรียน
เดียวกันซึ่งเป็นเพื่อนร่วมหอของผมในสมัยผมเรียน ป. กศ. ที่เทพสตรี 
เพื่อนบอกว่าสำาเภาได้ขอร้องเธอให้บอกผมว่าที่ต้องรีบแต่งงานเพราะ
เหตุผลสองอย่างคือ เธอคงแต่งกับใครไม่ได้ถ้าผมอยู่ในเมืองไทย และ
เธอคิดว่าเธอไม่เหมาะสมกับผมแล้ว จึงต้องการให้ผมเป็นอิสระ ผมไม่
แน่ใจว่าผมเข้าใจและไม่แน่ใจนักว่าเพื่อนพูดจริงหรืออิงนิยาย แต่เมื่อ
ผมพบสำาเภาในเวลาต่อมา ร่างกาย คำาพูด และสายตาของเธอบ่งชัด
ว่าเพื่อนคนนั้นพูดความจริง สำาเภาตั้งครรภ์อ่อนๆ แล้ว
 ผมไปหาสินีบ่อยๆ ในขณะที่อยู่เมืองไทย ผมซาบซึ้งในความ
นุ่มนวล ความใจเย็น ความมีเหตุมีผล การมองโลกในแง่ดี ความเข้าใจ 
และความเอื้ออารี ที่เธอมีให้ผม แต่ผมอยู่เมืองไทยได้เพียง 5 สัปดาห์
ก็ต้องบินกลับอเมริกา  
 ผมเข้าอยู่ในหอพักของบัณฑิตวิทยาลัยแคลร์มอนท์ หอพัก
นี้ต่างจากที่ผมเคยอยู่มาคือผมต้องทำากับข้าวเอง แต่คราวนี้ผมไม่มี
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สัมฤทธิ์ หลวงวังโพธิ์ ช่วยทำาเหมือนสมัยที่เข้าเรียนประสานมิตร
ใหม่ๆ ผมโชคดีเหมือนเดิมเพราะผมทำาไข่เจียวและเจียวไข่อยู่ไม่
นานก็ได้คนสอนทำาอย่างอื่น คือ บุญคง หันจ�งสิทธ์ ซึ่งกำาลังทำา
ปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์เหมือนกัน ดร.บุญคง เป็นคนอีสาน 
ท่านทำากับข้าวบางอย่างของท้องถิ่นได้ เช่น ลาบและก้อย แต่กับข้าว
ที่ ดร.บุญคงทำาเป็นประจำาคือ ปีกไก่ต้ม และต้มปีกไก่ จนผมจำาวิธี
ทำาได้ ในสมัยนั้น ปีกไก่ราคาถูกมากเพราะยังไม่มีใครกินมากนัก ร้าน
อาหารไทยซึ่งชอบทำาปีกไก่ขายยังไม่มี ตอนนั้น ดร.บุญคงได้รับทุน
เศรษฐี คือ ทุนร็อคกี้เฟลเลอร์ แต่ไม่ทำาตัวเป็นเศรษฐีเพราะท่านเป็น
ลูกชาวนาที่ยากจนเหมือนผม สูตรต้มปีกไก่ของ ดร.บุญคง ก็ไม่ยาก 
ต้มน้ำาให้เดือด ใส่กระเทียมทุบ ต้นหอม และน้ำาปลาพอประมาณลงไป 
หลังจากนั้นตัดปีกไก่และผ่ากะหล่ำาปลีหนึ่งหัวใส่ และต้มจนกะหล่ำาปลี
เกือบเละ ในระหว่างนั้นก็ทำาน้ำาจิ้มไปด้วย น้ำาจิ้มก็มีน้ำาปลาบีบมะนาว
เป็นหลัก ของอื่นก็มีพริกขี้หนูป่นและกระเทียมสดเป็นจำานวนมาก ผม
ชอบกับข้าวง่ายๆ ของ ดร.บุญคง เมื่อไปกินปีกไก่ต้มกับท่านบ่อยๆ 
ก็รู้ว่าทำาไมฝรั่งใช้กระเทียมไล่ผี คือ ฝรั่งเกลียดกลิ่นกระเทียมสดที่สุด 
ทุกครั้งที่เราโจ้ข้าวกับปีกไก่ต้มกันอย่างเอร็ดอร่อย เพื่อนร่วมห้องของ 
ดร.บุญคง ต้องปิดประตูห้อง หรือไม่ก็หนีไปที่อื่น
 เมื่อเริ่มเรียนผมก็แปลกใจที่การเรียนปริญญาเอกไม่ได้หนัก
หนาอย่างที่ผมคิดไว้ ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะผมเก่งกาจอะไร ดังที่บอกคุณ
แล้ว ผมอาศัยความบึกบึนและวิธีการเรียนที่ดีมากกว่า ที่ผมเรียน
สบายขึ้นคงเป็นเพราะภาษาอังกฤษของผมดีขึ้น ขณะนั้นถึงแม้ผมจะ
พูดได้ไม่เก่งนัก แต่ยกหางตัวเองได้ว่าอ่านได้เร็วขึ้นและเขียนได้ดีพอ
สมควรทีเดียว อีกอย่างหนึ่งผมเพิ่งจบปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์
มาหยกๆ ความรู้เบื้องต้นยังไม่กลับไปหาอาจารย์ และที่สำาคัญมากคือ
ผมเคยเรียนคณิตศาสตร์เป็นวิชาเอกมาก่อน การเรียนเศรษฐศาสตร์
ชั้นสูงต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์มากทีเดียว
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 คุณคงแปลกใจที่ผมพูดมาหลายครั้งแล้วว่าผมมีวิธีการเรียน
ที่ดี แต่ไม่เห็นบอกว่าทำายังไงหรือดีอย่างไร อันที่จริงผมไม่อยากบอก
คุณหรอก เพราะกลัวจะเอามะพร้าวห้าวมาขายสวน ผู้ที่เรียนได้จบ
ถึงปริญญาเอกอย่างคุณต้องมีวิธีการเรียนที่แยบยลและเอื้ออำานวย
ให้ตนเองเรียนสำาเร็จแน่ๆ อีกอย่างหนึ่งรายละเอียดที่ผมเขียนไว้
และเคยเสนอให้สำานักพิมพ์นั้นก็เป็นที่รองเยี่ยวของแมลงสาบไปนาน
แล้ว ผมจำารายละเอียดไม่ได้ ผมบอกได้คร่าวๆ เท่านั้น ผมไม่แน่ใจ
เหมือนกันว่าการเรียนการสอนในสมัยนี้เป็นอย่างไร หลักที่ผมใช้อาจ
ไม่เหมาะแล้วก็ได้ ก่อนบอก ผมขอออกตัวว่า การเรียนเอาความรู้
กับการเรียนเพื่อสอบเอาคะแนนนั้นต่างกันมากทีเดียว ถ้าจะเอาทั้ง
สองอย่างก็ต้องหาทางสายกลางเอาเอง ผมบอกไม่ได้เพราะทางสาย
กลางของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสภาวะส่วนบุคคล อีกอย่าง
หนึ่งการเรียนแต่ละวิชาให้ได้คะแนนดีก็ไม่เหมือนกัน อาจารย์สุ-
วิทย์เคยบอกผมว่า ท่านแปลกใจที่ผมเรียนได้ดีทั้งทางภาษาและทาง
คำานวณ เพราะตามหลักจิตวิทยาและตามความเป็นจริง ท่านบอกว่า
คนส่วนมากมักเรียนได้ดีเพียงทางเดียว บางครั้งผมก็ชอบให้ท่านยอ
ผม เพราะทุกคนในโลกนี้ชอบกินลูกยอทั้งนั้น แต่ความเป็นจริงผม
มีวิธีการที่ต่างกัน จึงทำาคะแนนได้ดีทั้งสองทาง เนื่องจากเวลาผ่าน
มาหลายสิบปีแล้ว ผมจำารายละเอียดไม่ได้ จึงขอพูดถึงหลักทั่วๆ ไป
เท่านั้น

 หลักก�รเรียนให้ได้คะแนนดีนั้น อันดับหนึ่งเราต้องยอ
อาจารย์ผู้สอน ผมบอกแล้วว่าคนทุกคนชอบยอ แต่การยออาจารย์
นั้นไม่ใช่การไปบอกท่านว่า วันนี้ท่านแต่งตัวหล่อ หรือวันนี้อาจารย์
สวยเป็นพิเศษ ไม่ใช่อย่างนั้น ถึงแม้ว่าอาจารย์บางท่านมีแนวโน้ม
ที่จะชอบคำายอชนิดนั้นก็ตาม การยออาจารย์ของผมคือการตั้งใจฟัง
เวลาท่านสอน ผมไม่เคยพบอาจารย์ท่านไหน ไม่ว่าฝรั่งหรือไทย ชอบ
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นักศึกษาที่ไม่ฟังท่านพูด แม้ท่านจะพูดนอกเรื่องในบางครั้ง เราก็ต้อง
ฟัง ถามท่านเป็นครั้งคราว อาจารย์ทุกคนอยากให้ลูกศิษย์ถาม แต่
อย่าถามนอกเรื่องเหมือนอย่างผมเคยทำามากนักก็แล้วกันเพราะบางที
ผมก็ถามเกินไปหน่อยจนทำาให้อาจารย์บางท่านโกรธ หาว่าผมลอง
ภูมิ การยออาจารย์อีกอย่างหนึ่งคือ ตั้งใจทำางานส่งตามเวลาที่กำาหนด
ไว้ เรื่องส่งงานตรงตามเวลานี่ผมจำาได้ว่าผมไม่เคยพลาด จากชั้น ป.1 
จนถึงชั้นปริญญาเอก
 นอกจากนั้นผมถือหลักว่า ต้องทำาให้สิ่งที่เราต้องนำาไปสอบ
ผ่านประสาททั้งห้าให้มากที่สุดในขณะที่ประสาทเหล่านั้นมีสิ่งรบกวน
น้อยที่สุด ผมตื่นแต่เช้าเพื่ออ่านหนังสือคนเดียวเงียบๆ จนบางครั้ง
เพื่อนที่เทพสตรีนึกว่าผีหลอกเมื่อเห็นผมนั่งอยู่ที่ไฟสลัวๆ และเอา
ผ้าห่มคลุมถึงหัวอ่านตำาราอยู่ การทำาเนื้อหาให้ผ่านประสาทมาก
ที่สุดของผมคือ ต้องเข้าใจเนื้อหาทุกอย่างก่อนพยายามจำาให้ได้ การ
ท่องจำาเหมือนนกแก้วไม่มีประโยชน์ เอาไปใช้ไม่ได้ และไม่นานก็ลืม 
นอกจากจะอ่านธรรมดาๆ แล้ว บางทีก็อ่านและท่องทุกอย่างออกมา
ให้เป็นเสียงให้หูเราคุ้นด้วย และที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่งคือการเขียน 
ผมท่องจำาด้วยการเขียนและพยายามเดาว่าอาจารย์จะออกข้อสอบ
อะไร แล้วก็หัดเขียนคำาตอบ ผมขอบอกความลับว่า ผมใช้กระดาน
ชนวนชนิดที่ผมใช้สมัยอยู่ ป.1 จนกระทั่งผมเรียนปริญญา เพราะมัน
ประหยัดเงิน ผมมาเลิกใช้ตอนไปเรียนอเมริกาเพราะที่อเมริกามีเศษ
กระดาษใช้อย่างฟุ่มเฟือย
 การท่องจำาของผมก็พยายามหาคำาที่เป็นโคลงเป็นกลอนและ
ที่เป็นตัวย่อที่มีความหมายซึ่งรู้อยู่แล้ว ยิ่งถ้าเป็นความหมายพิเศษ
เฉพาะตัวเองยิ่งดี เพราะจำาได้ง่ายขึ้นอีก ผมขอยกตัวอย่าง อย่าหาว่า
ออกไปนอกเรื่องหรือพูดซ้ำาซากนะ ลักษณะพิเศษของผมอย่างหนึ่ง
เมื่อสมัยเป็นหนุ่มคือการกินจุ และการไม่ค่อยมีกินทำาให้ผมหิวอยู่
ตลอดเวลา เมื่อผมเรียนปรัชญาการศึกษาที่วิทยาลัยครูเทพสตรีกับ 
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อ�จ�รย์ด�วเรือง เรืองมณี ท่านสอนเรื่องจุดมุ่งหมายของการศึกษา
สมัยใหม่ ท่านมีคำาย่อเป็นภาษาอังกฤษซึ่งคำาหนึ่งไปตรงกับคำาว่า หิว 
(Human Relationship) ผมเลยจำาได้แม่นยำา ผมเรียนวิชานั้นมา 35 
ปีแล้วและไม่เคยเอาไปใช้ตั้งแต่เรียนมา แต่ผมยังจำาได้ว่าการให้การ
ศึกษาแก่เด็กมีจุดหมายอันลึกซึ้งที่ท่านสอน 4 อย่าง คือ การรู้จักตัว
เอง (Self Realization) การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ (Hu-
man Relationship) การมีประสิทธิภาพในการหาเลี้ยงชีพ (Eco-
nomic Efficiency) และ การมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Civic 
Responsibility) ถ้าสิ่งที่เราอยากจำามีอะไรที่เกี่ยวพันกับเอกลักษณ์
ของตัวเอง เราจำาได้ถึงแม้ว่าเราจะมีหัวขี้เลื่อย
 เอาละขอกลับเข้าเรื่องอีกที การมีเวลาว่างและความว้าเหว่
ทำาให้ผมต้องหาทางออก ผมเข้าทำางานที่ห้องสมุดอีกทั้งๆ ที่ผมได้ทุน
พอเรียน การทำางานนอกเวลาของผมมีจุดมุ่งหมายสองอย่างคือ ผม
ส่งเงินบางส่วนไปช่วยทางบ้านรวมทั้งช่วยพี่และน้องที่มีครอบครัวไป
แล้ว อีกส่วนหนึ่งผมสะสมไว้เผื่อยามจำาเป็น ในขณะเดียวกัน ผมก็หา
ทางเล่นกีฬาเพื่อแทนการเล่นฟุตบอลซึ่งผมเล่นไม่ได้อีก ทั้งนี้เพราะ
การเล่นด้วยเท้าเปล่าเมื่อสมัยโรงเรียนมัธยมทำาให้นิ้วเท้าและข้อเท้า
คดงอมาก เมื่อผมมาเล่นอีกตอนที่เรียนปริญญาตรี ก็ถูกฝรั่งร่างยักษ์
เตะซ้ำาเสียข้อคดมากขึ้นและปวดไม่หาย พอดีตอนนั้น ดร.บุญคง และ
เพื่อนคนไทยเริ่มเล่นกอล์ฟ ผมก็ลองไปเล่นบ้างและเกิดชอบขึ้นมา 
เลยเล่นมาจนทุกวันนี้
 การเล่นกอล์ฟทำาให้ผมเกิดความสนิทสนมกับครอบครัวของ 
ดร.ดนัย และคุณ ระวิวรรณ เพชรคำ� ผมรู้จัก ดร.ดนัย ตั้งแต่ก่อน
ผมจบปริญญาตรี ตอนนั้น ดร.ดนัย กำาลังทำาปริญญาเอกอยู่และยัง
ไม่ได้แต่งงาน ผมได้ยินจาก ดร.ดนัย แต่เพียงว่าคุณระวิวรรณ
เป็นพยาบาลที่สวยและดีมากอยู่ที่นิวยอร์ก ผมไม่รู้ความตื้นลึกหนา
บางของความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสองจนคุณระวิวรรณย้ายมาอยู่
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แคลิฟอร์เนีย และอีกไม่นานก็แต่งงานกับ ดร.ดนัย เมื่อผมรู้จักจึงได้รู้
ว่า ดร.ดนัยพูดถูก นอกจากคุณระวิวรรณจะสวยและดีตามคำาโฆษณา
ของ ดร.ดนัยแล้ว ยังมาจากครอบครัวที่น่าสนใจอีกด้วย คุณคงรู้แล้ว
ว่าผมมีนิสัยสาระแนพอสมควร อยากรู้ชีวิตของคนอื่น เมื่อรู้จักกัน
มากขึ้น ผมก็ปะติดปะต่อเรื่องครอบครัวของคุณระวิวรรณได้ จึงขอ
เล่าว่าน่าสนใจอย่างไร
 พ่อของคุณระวิวรรณชื่อ สิทธิ ศิริม�ศ เป็นลูกกำาพร้าและ
อยู่กับลุงตั้งแต่เด็ก ได้รับการศึกษาชั้นมัธยมในสมัยนั้นที่ภาคอีสาน
และรับราชการทางด้านสรรพากรอยู่ที่นั่น แม่ของเธอชื่อ ม�ลี เป็น
ลูกชาวนา ครอบครัวนี้น่าจะร่ำารวย แต่ก็ไม่รวย เพราะพ่อบ้านเป็นคน
ซื่อ ไม่ใช้ตำาแหน่งทางการเก็บภาษีหาเงินใส่กระเป๋าตัวเอง แม่บ้าน
เป็นคนขยันและช่วยหารายได้ด้วยการทำาขนมขายเพื่อเลี้ยงลูก 9 คน 
ลูกๆ ก็ช่วยทำาขนมด้วย ทั้งพ่อและแม่ให้ความสำาคัญกับการศึกษา
ของลูกมาก ลูกคนโตๆ ก็เรียนเก่งและได้ทุนเรียนต่อทุกคน ตอนที่ผม
เริ่มรู้จักคุณระวิวรรณนั้น ลูกสองคนของครอบครัวนี้เป็นพยาบาล คน
หนึ่งเป็นข้าราชการกรมป่าไม้ คนหนึ่งเป็นครู และอีกห้าคนกำาลังเรียน
หนังสือ เมื่อผมชมคุณระวิวรรณให้ ดร.ดนัย ฟัง ดร.ดนัย ก็มักพูด
เสมอว่าคุณระวิวรรณยังมีน้องสาวเป็นพยาบาลที่คมไม่แพ้พี่สาวอีก
คน แล้วก็หยอดว่า “ถ้าสนใจ !”



ผมเรียนรายวิชาต่างๆ ในชั้นเรียนจบตอนต้นฤดูร้อนปี 2515 และบุก
ทบทวนวิชาอย่างเคร่งเครียดตลอดฤดูร้อนนั้นเพื่อสอบรวมในเดือน
กันยายนที่จะถึง นานๆ จะออกไปตีกอล์ฟสักครั้งหนึ่ง ในระหว่าง
นี้มีเหตุการณ์ที่ผมจำาได้แม่นยำา เหตุการณ์หนึ่งเกิดเมื่อนักศึกษา
ปริญญาเอกด้วยกัน 13 คน พาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ไปมอมเหล้า
เพื่อเตรียมปูทางสอบข้อเขียนปริญญาเอกในเดือนกันยายน ผมได้บท
เรียนไปตลอดชีวิต คณบดีเป็นชาวออสเตรเลียที่ตัวใหญ่กว่าผมสอง
เท่า ขณะนั้นผมไม่รู้หรอกว่าคนออสเตรเลียนั้นดื่มเบียร์เก่งพอๆ กับ
คนอังกฤษและคนเยอรมัน คุณก็รู้ว่าผมเป็นคนไม่ยอมแพ้คนง่ายๆ 
ผมชนแก้วกับคณบดีอย่างไม่ลดละ นานๆ ก็ไประบายออกในห้องน้ำา
เสียทีหนึ่ง เมื่อดึกเข้า นักศึกษาก็ค่อยๆ หายไปทีละคนสองคน ผม
จำาได้ว่าผมโจ้เบียร์กับคณบดีจนเพื่อนนักศึกษากลับหมด และจำาได้
ลางๆ ว่าเมื่อก่อนผมวูบไปท่านยังยกแก้วบ่อยๆ และยังคุยสนุกอยู่ 
ผมจำาไม่ได้ว่าผมกลับถึงหอพักได้อย่างไร จำาได้แต่เพียงว่าทั้งเบียร์

เลือกทาง
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และกับแกล้มออกมาพร้อมกันเมื่อผมก้าวเข้าไปในครัว เพื่อนร่วมห้อง
สองคนเกือบจะซ้อมผมเสียแล้ว วันรุ่งขึ้นผมปวดหัวแทบแย่ เลยตั้ง
ปณิธานไว้แต่วันนั้นว่า “ต่อไปนี้ลูกช้างจะไม่กินเหล้าจนเมาอีกเด็ด
ขาด”  

อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 เมื่อ
ดร.ดนัย ผม และเพื่อนอีกสองคนออกไปเล่นกอล์ฟรอบเย็นกัน การ
ออกไปเล่นกอล์ฟตอนเย็นช่วยลดความเครียดที่ได้อ่านตำารามาทั้งวัน
และยังได้ลดค่าสนามอีกด้วย ที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เมื่อเล่นจบ เรา
สามคนซึ่งยังเป็นโสดก็มักเลยไปล้มทับ ดร.ดนัย และกินกับข้าวฝีมือ
อาชีพของคุณระวิวรรณเสมอ  ในวันนั้นเราก็ทำาเหมือนเดิม แต่วันนั้น
มีสิ่งหนึ่งแปลกไปจากทุกครั้ง เมื่อผมเข้าไปในบ้าน ดร.ดนัย ก็เห็น
สตรีแปลกหน้านั่งอยู่ ดร.ดนัย แนะนำาว่าเป็นน้องสาวภรรยา เพิ่งมา
จากเมืองไทย ผมได้ยินชื่อแว่วๆ แต่ไม่ได้ใส่ใจนักว่าชื่ออะไร สังเกต
อยู่อย่างเดียวว่าท่าทางของเธอเหมือนคนอดนอนมาหลายคืน ผมเลย
เข้าครัวเพื่อดูว่าคุณระวิวรรณทำาอะไรกินบ้าง เมื่ออิ่มข้าวแล้วก็เล่นไพ่
กันต่อจนดึกจึงกลับบ้าน
 สัปดาห์ต่อมา ดร.ดนัย พาน้องภรรยามาที่หอพักผม ชุด
กระโปรงสั้นสีเหลืองจัดและหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทำาให้เธอเด่น
เป็นคนละคนกับที่ผมได้พบในคืนก่อน ผมเกือบจำาไม่ได้ว่าเป็นคนๆ 
เดียวกัน ความเด่นนั้นทำาให้ผมสนใจชื่อของเธอและเมื่อถามอีกครั้งก็
จำาได้ทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นทันทีว่า ชื่อ เฉลยศรี ศิริม�ศ หรือ ติ๊ก
 หลังจากนั้นการทบทวนตำาราเป็นไปอย่างราบรื่น ผมสอบ
ข้อเขียนของปริญญาเอกผ่านและเริ่มทำาวิทยานิพนธ์ ส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ต้องใช้ข้อมูลจากเมืองไทย ผมมีเงินจากที่ทำางานเก็บไว้
บ้าง จึงตัดสินใจกลับเมืองไทยเพื่อหาข้อมูลและเพื่อเยี่ยมพ่อแม่
 ผมไม่ได้ส่งข่าวให้ทางบ้านรู้ล่วงหน้าเพราะอยากจะดูความ
ตื่นเต้นของพ่อกับแม่  ขณะที่นั่งรถประจำาทางกลับบ้านนาในตอนบ่าย
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ของวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2516 ผมสังเกตว่ามีฝนตกมากแล้ว แต่
ชาวนาใกล้ๆ บ้านนายังไม่ได้ไถนากัน ผมจินตนาการว่าคงทันได้กิน
กบและแมงดา หลังจากที่จากเมืองไทยไปเกือบสามปี ผมน้ำาลายสอ
เมื่อนึกถึงทอดมันกบของแม่และน้ำาพริกแมงดาของพี่เหว่า “เออ... 
บางทีต้องขอร้องให้พ่อทำาพล่าเนื้อ เพราะไม่มีใครทำาพล่าเนื้อได้อร่อย
เหมือนพ่อ หรือบางทีแม่อาจทำาขนมจีนเมื่อเห็นหน้าลูกชาย ........” 
ผมปล่อยให้จิตนาการพาผมไปถึงสิ่งต่างๆ ที่ผมอยากกินจนมาตื่น
ภวังค์เอาเมื่อรถจอดที่บ้านนา
 ผมลงรถและเดินเข้าตลาดเพื่อหวังที่จะได้พบคนรู้จักและขอ
ซ้อนท้ายจักรยานกลับบ้านด้วย เมื่อผมเดินไปเกือบสุดตลาดก็พบ คำ� 
น้องเขยของชั้น เพื่อนบ้านเก่าของเรา
 “เขาบอกแกหรือเปล่า” คำา ถามผมหลังจากที่ได้ทักทายกัน
อย่างคุ้นเคย และเขาบอกว่าจะให้ซ้อนท้ายจักรยานไปบ้านด้วย
 “บอกอะไร” ผมถาม
 คำาจ้องหน้าผมอย่างพินิจพิเคราะห์ 
 “บอกอะไร” ผมถามซ้ำาอย่างงงๆ
 “พ่อแกตายมาปีกว่าแล้ว”
 ผมเสียววาบ แล้วรู้สึกเหมือนฟ้าผ่าอยู่ใกล้ๆ หูอื้อ และชาไป
ทั้งตัว ผมไม่รู้ว่ายืนอยู่ที่นั่นนานเท่าไร เมื่อ คำา พูดขึ้นว่า “ไปหรือยัง
ล่ะ” ผมจึงถามว่าทางบ้านเผาศพพ่อหรือยัง คำา ก็บอกว่ายังเก็บไว้ที่
วัดพิกุลแก้ว ผมขอร้องให้เขาไปส่งที่บ้านป้าจีน หลังจากป้าจีนพาไป
ไหว้ศพพ่อที่กุฏิในป่าช้าแล้วผมจึงกลับบ้าน ความชาของผมมาหาย
ไปเมื่อเห็นน้ำาตาของแม่และพี่เหว่าในตอนเย็นวันนั้น และเมื่อขึ้นเรือน
ก็เห็นวันตายของพ่อเขียนไว้ใต้รูปวาดของท่าน พ่อตายตั้งแต่วันที่ 26 
มกราคม พ.ศ. 2515
 ผมไปเยี่ยมอาเกิดดังที่เคยทำามาในวันรุ่งขึ้น กว่าจะพูดกันได้
ก็นานทีเดียวเพราะเมื่ออาเกิดเห็นหน้าผมก็ปล่อยโฮใหญ่ทันที
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 “แม่ใช่ไหมที่ไม่ให้บอกผมเรื่องพ่อตาย” ผมถามอาเกิดถึง
เรื่องที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจหลังจากที่ได้พูดกันเล็กน้อยและอาเกิดหาย
สะอื้นแล้ว
 “ไม่ใช่” อาเกิดตอบอย่างหนักแน่น “เราปรึกษากัน แม่เอ็ง 
พี่ๆ เอ็ง พี่ทิดอ่อน ไอ้ห้อย และอาด้วย เราเห็นพ้องกันว่าเอ็งรักพ่อ
มาก กลัวว่าถ้าบอก เอ็งก็จะเสียอกเสียใจจนไม่เป็นอันเรียนหนังสือ 
หรืออาจจะเลิกเรียนและกลับบ้านก็ได้ พ่อเอ็งคงไม่อยากให้เอ็งทำา
อย่างนั้น และเราทุกคนก็ไม่อยากให้เอ็งทำาอย่างนั้นเหมือนกัน”
 “แล้วอาว่าผมควรจะทำาอย่างไร”
 “อาก็ไม่รู้เหมือนกันหลานเอ๊ย นี่ก็ถึงฤดูฝนแล้ว จะเผาตอนนี้
ก็คงลำาบาก แต่ก็ปรึกษาแม่ พี่ๆ และน้องของเอ็งดู ........ เออ ! อาขอ
ถามอะไรหน่อยได้ไหม”
 “อะไร อา”
 “เขาว่าเอ็งใช้หนี้ให้ทางบ้านจริงหรือเปล่า”
 “จริงครับ”
 “ดีจริงๆ เออ แล้วมันเท่าไร และเอ็งไปเอาเงินมาจากไหน”
 “หนี้ใหญ่นั้น 7,000 บาท และยังมีเล็กๆ น้อยๆ อีก ตอนนั้น
ผมได้ทุนเรียน แต่ได้ทำางานนอกเวลามาเกือบห้าปี จึงเก็บเงินได้ก้อน
หนึ่ง ผมว่าหนี้นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ผมไปเรียนลพบุรี ถ้าพูดกันจริงๆ แล้ว 
มันเป็นหนี้ของผม ไม่ใช่ของทางบ้าน”
 “คิดแล้ว เอ็งก็ไม่ควรทำา”
 “ทำาอะไรอา”
 “อาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจริงเท็จแค่ไหน ชาวบ้านเขาพูดกัน
ว่า พ่อเอ็งน่ะเป็นห่วงอีหนูเหว่ามาก กลัวจะทิ้งหนี้ให้เป็นภาระของลูก 
ถ้ายังมีหนี้ แกก็คงยังไม่ตาย”
 “อาเชื่อเรื่องไร้สาระอย่างนั้นด้วยหรือ”
 “อาไม่เชื่อหรอก เห็นคนเขาพูดกัน อาก็เล่าให้ฟัง อย่าถืออา
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เลย”
 “อา บอกอะไรผมหน่อยได้ไหม”
 “อะไรล่ะ”
 “หลังจากผมกลับไปอเมริกาเมื่อสามปีที่แล้ว จดหมายจาก
พี่ทิดแหวงบอกว่า พ่อเกือบจะไม่พูดไม่จากับใคร อารู้ไหมว่าเพราะ
อะไร”
 “อาก็ไม่รู้เหมือนกัน อาก็ไม่เห็นมีอะไรผิดสังเกตนี่ เออ ! 
บางทีแกอาจไม่ค่อยสบาย อาเห็นว่าแกผอมลงไป แต่เอ็งก็รู้ พ่อเอ็ง
ไม่เคยบอกอะไรใครหรอก อารู้อย่างเดียวว่าแกรักอีหนูเหว่ามาก คง
ไม่อยากให้ลำาบาก ทำาใช้หนี้ใช้สินคนเดียว”
 “งั้นผมก็ทำาถูกแล้วที่ใช้หนี้ไป”
 “คงงั้นมัง”
 สิ่งหนึ่งแวบขึ้นมาในใจผม อาเกิดคงคิดถูกเรื่องสุขภาพของ
พ่อและการที่พ่อไม่บอกใคร ผมนึกถึงจดหมายจากสินีฉบับหนึ่งที่ผม
เก็บไว้ ต่อมาผมได้ไปเอาจดหมายนั้นออกมาอ่านอีก ข้อความตอน
หนึ่งมีว่า “.....แขกรู้อะไรไหมจ๊ะว่า เมื่อวันที่ไปส่ง แขกยืนอยู่ในรถ
ก่อนขึ้นเครื่องบิน พ่อแขกร้องไห้ด้วยละ คงคิดถึงแขกมากๆ จอยใจ
ไม่ค่อยดี ต้องกัดริมฝีปากไว้ ยิ่งได้ยินเสียงเครื่องบินลำาอื่นๆ ที่กำาลัง
จะขึ้นสู่อากาศ มันดังจังเลย สะเทือนเข้าไปถึงใจ พอรถที่แขกขึ้นไป
ที่ P.A.A. แล้ว พวกเราก็ขึ้นไปชั้นสอง เวลาเครื่องบินวิ่งผ่าน พ่อยัง
ร้องไห้อยู่เลย .........” (สินี ตั้งชื่อเล่นให้ผมว่า ‘แขก’ เธออธิบายว่า
เพราะหน้าตาของผมเหมือนแขกอินเดีย)
 ผมสรุปว่าพ่อคงรู้ตัวว่าท่านไม่สบาย และคงตระหนักดีว่า
ท่านคงไม่ได้เห็นผมอีกหลังจากวันนั้น
 ผมรู้สึกว่าบ้านผิดไปมาก เงียบเหงา วังเวง อาหารทุกอย่าง
จืดชืด หมดความอร่อย ผมไม่อยากกินโน่นอยากกินนี่เหมือนก่อนอีก 
รู้สึกว่าอาหารทุกมื้อกินเพื่อประทังชีวิตเท่านั้น ผมกินได้น้อยลง และ
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เลิกเป็นคนกินจุมาจนถึงทุกวันนี้
 หลังจากผมมาถึงไม่กี่วัน ผมถือโอกาสที่พี่น้องทุกคนมา
พร้อมกันปรึกษาเรื่องศพของพ่อ เป็นครั้งแรกที่เราถกเถียงกันจน
เกือบๆ จะทะเลาะกัน เราไม่ได้เถียงกันเรื่องที่ทางบ้านไม่บอกให้ผม
รู้เมื่อพ่อตาย เพราะทั้งๆ ที่ผมคิดว่าผมควรจะรู้ ผมยังพอมองเห็น
เหตุผลของทางบ้าน แต่เราเถียงกันเรื่องการทำาศพพ่อ
 “ผมอยากทำาเสียเลย จะได้หมดห่วงเพราะผมไม่รู้ว่าเมื่อไรผม
จะได้มาบ้านอีก” ผมให้เหตุผล  
 “เรายังไม่มีเงิน” แม่ว่า
 “ยังงั้นก็ทำาเพียงง่ายๆ” ผมเสนอ
 “ง่ายๆ ยังไง” พี่เหว่าถาม
 “ก็เปิดกุฏิแล้วก็เผา ไม่ต้องทำาอะไรมากมาย” ผมตอบ
 “จะทำายังงั้นได้ยังไง” พี่แสวงค้าน
 “ทำาไมไม่ได้” ผมรุก
 “พ่อเอ็งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน” แม่พูด “ตัวเอ็งก็เป็นคน
มีหน้ามีตา มีเกียรติ เอ็งนำาความภาคภูมิใจ นำาเกียรติมาให้ทางบ้าน 
มาให้พ่อ แล้วเอ็งจะทำายังงั้นได้ยังไง ชาวบ้านเขาจะขูดหัวเอา เราทำา
ยังงั้นไม่ได้หรอกลูกเอ้ย ต้องรอจนกว่าจะพร้อม ทำาให้มันสมน้ำาสม
เนื้อ สมหน้าสมตาเอ็ง จะต้องรอสักกี่ปีก็ช่างมัน”
 “ชาวบ้านเขาจะว่ายังไงก็ช่างเขาปะไร” ผมไม่ยอมลด
 “แกไปอยู่เมืองนอกเมืองนาเสียนาน คงลืมๆ ไปบ้าง พี่ว่าไม่
ต้องรีบร้อนไปไหน เมื่อแกเสร็จธุระของแกแล้วเราค่อยคิดทำากัน” พี่
แสวงพูด
 ผมต้องยอมจำานน เพราะห้าต่อหนึ่งนั้นไม่มีทางสู้อยู่แล้ว

 ผมเช่าห้องเล็กๆ อยู่ในกลางสวนทางฝั่งธนบุรีเพื่อหวังจะ
ขังตัวให้ทำางาน แต่แทนที่ความเงียบจะช่วยให้เกิดสมาธิดังที่เป็นมา 
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กลับทำาให้เกิดความว้าเหว่ เมื่อไม่มีทางออก ไม่มีใครคุยด้วย ผมก็ซื้อ
เหล้ามาดื่มเป็นเพื่อน ผมไม่ได้เมา เพราะผมได้สัญญากับเบื้องบนไว้
ว่าจะไม่เมาอีก แต่ผมก็ดื่มเหล้าเพื่อย้อมใจเงียบๆ คนเดียวเกือบทุก
คืน
 ผมไปหาสินีทุกครั้งเมื่อเวลาและโอกาสอำานวย เธอจบ
ปริญญา กศ. บ. แล้วและยังคงสอนอยู่ที่โรงเรียนพญาไท ผมซาบซึ้ง
ในความเป็นน้ำาเย็นของเธอ แต่บางครั้งเมื่อเราคุยกันไปนานๆ เธอก็
วกมาถึงอนาคต ผมรู้ว่าทางบ้านอยากให้เธอกลับไปอยู่บ้านนาเพราะ
พ่อแม่ได้วางอนาคตไว้ให้เธอกับคนที่นั่นแล้ว ส่วนในกรุงเทพฯ ก็มี
คนพร้อมที่จะมอบชีวิตให้เธอ ส่วนผมนั้นทั้งๆ ที่แน่ใจแล้วว่าเธอเป็น
สตรีที่ประเสริฐและผมจะโชคดีที่สุดถ้ามีเธอเป็นคู่ชีวิต แต่ผมยังไม่
พร้อมที่จะพูดถึงอนาคต นอกจากความเศร้าสร้อยเรื่องพ่อแล้ว ผมยัง
กังวลเรื่องการหาเงินมาทำาวิทยานิพนธ์ให้สำาเร็จเพราะทุนที่ผมได้มา
นั้นหมดลงแค่สามปี ผมเคยอธิบายวิชาแคลคูลัสยากๆ ให้สินีเข้าใจได้ 
แต่เรื่องโศกเศร้าที่เกาะกินอยู่ภายใน เรื่องความกังวลและความมุ่งมั่น
ที่จะต้องเอาปริญญาเอกให้ได้ และเรื่องอนาคตที่ผมยังมองไม่เห็นนั้น 
ผมจนปัญญา ไม่รู้จะอธิบายให้เธอฟังอย่างไร 
 เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการ ผมกลับอเมริกาทันที โชคเป็นของผม
เพราะหลังจากผมไปอเมริกาเพียงสองสัปดาห์ก็เกิดเหตุการณ์อัปยศ
ในประวัติศาสตร์ชาติไทย คือรัฐบาลเผด็จการใช้อาวุธเข้าประหัต
ประหารนักศึกษาที่เรียกร้องประชาธิปไตย ถ้าผมอยู่ผมอาจเป็นปลา
ติดหลังแหเพราะผมมีความคิดโน้มเอียงไปข้างนักศึกษาอยู่แล้ว การก
ลับไปอเมริกาช่วยผมอีกด้านหนึ่งคือ ผมได้กลับไปอยู่ในหมู่เพื่อนฝูง
และครูบาอาจารย์ และอยู่กับตำารับตำารา ผมไม่นึกถึงเหล้าอีกเลย
 ผมต้องทำางานมากขึ้นพร้อมกับพยายามเขียนวิทยานิพนธ์ใน
ระหว่างฤดูหนาวที่มาถึง แต่ก็ยังมีเวลาและโอกาสช่วยเพื่อนนักศึกษา
รุ่นน้องหลายคนที่กำาลังเรียนอยู่ที่แคลร์มอนท์และเมืองใกล้เคียง ใน
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การช่วยคนอื่นทำางานนี้ก็มีเหตุการณ์ที่ฝังใจอยู่สองเรื่อง เรื่องหนึ่งผม
เกือบจะเผลอไผลไปตกหลุมรักอีกครั้ง แต่ก็ไม่ตกเพราะยังคิดถึงคนที่
เมืองไทยอยู่ อีกเรื่องหนึ่งคือนักศึกษาชายคนหนึ่งจากเมืองใกล้เคียง
มาหาผม ผมเคยพบเขามาก่อนแล้วที่สนามกอล์ฟและรู้ว่าเขาเป็น
ลูกคนมีชื่อเสียง เมื่อคุยกันได้หน่อยหนึ่ง เขาก็ทาบทามให้ผมช่วย
ทำาวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของเขา ผมไม่ได้ปฏิเสธ แต่มีความรู้สึกว่า
กลิ่นชักไม่ค่อยดีเสียแล้ว
 “เมื่อจบแล้วคุณจะไปทำาอะไรครับ” ผมถามด้วยเสียงปกติ 
พยายามซ่อนความรู้สึกที่เกิดจากหัวใจที่เริ่มเต้นแรงขึ้น
 “ผมจะไปอยู่กรมศุลกากรครับ” เขาตอบ 
 กลิ่นทะแม่งๆ แต่ต้นกลายเป็นเหม็นคลุ้งขึ้นมาทันทีในความ
ความรู้สึกของผม
 “เออ ทำาไมล่ะ” ผมพยายามทำาเสียงให้เหมือนเดิม
 “มันรวยเร็วครับ” เขาตอบ
 ผมลุกขึ้นจากที่นั่ง แล้วเชิญอย่างไม่สุภาพให้เขาออกจากห้อง
ไปพร้อมกับบอกเขาว่ากรุณาอย่ากลับมาหาผมอีก ในใจก็คิดว่า “นี่
พ่อมันคงร่ำารวยและมีชื่อเสียงมาเพราะการโกง แล้วมันก็ปลูกฝังลูก
มันให้คิดที่จะโกงกินต่อไปอีก พ่อแม่มันหรือไม่ก็สังคมคงสอนให้มัน
คิดอย่างนั้น การเรียนในโรงเรียนถึงขั้นปริญญาโทในเมืองนอกเมือง
นาไม่ให้การศึกษามันเลย นอกจากเป็นเครื่องมือให้มันกลับไปกินชาติ
บ้านเมืองเท่านั้น” คิดแล้วผมก็เศร้าใจในชะตาบ้านเมืองที่ด้อยพัฒนา
ของผม
 ก่อนสิ้นฤดูหนาวนั้น ผมได้รับข่าวที่หนาวจับใจคือ สินี
แต่งงาน ผมไม่แปลกใจเพราะมีลางสังหรณ์ตอนก่อนออกไปจากเมือง
ไทยเมื่อหลายเดือนที่แล้วว่าเธอคงจะแต่งงานก่อนผมเรียนจบ ตอน
นั้นผมเกือบจบปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์แล้ว คิดได้ตามหลัก
เศรษฐศาสตร์ว่า การสูญสินีไปก็เป็นเสมือนต้นทุนอีกอย่างหนึ่งของ
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ปริญญาเอกที่จะได้มา ไม่มีอะไรที่ผมจะได้มาเปล่าๆ ผมไม่โทษเธอดัง
ที่ไม่เคยโทษสำาเภาที่ได้แต่งงานไปเมื่อสี่ปีก่อน ผมคิดว่าโคลงโลกนิติ
ที่คนไทยชอบเอามาถกเถียงกันว่าฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายเป็นอื่นก่อน
นั้น ใช้ไม่ได้ในกรณีผม ผมเข้าใจว่าทั้งสำาเภาและสินีรอผมอยู่นานทั้งๆ 
ที่ผมไม่อาจให้ความหวังที่แน่นอนได้ ทางด้านผม ในขณะที่มุมานะทำา
ปริญญา ผมก็ไม่ได้ลืมคนที่รออยู่ แต่ผมเป็นคนที่คิดอะไรได้ทีละอย่าง 
ขณะที่มุทำาปริญญาก็ฝักใฝ่อยู่กับปริญญาอย่างเดียว ไม่ได้คิดเรื่อง
อนาคต เรื่องการแต่งงาน ฯลฯ ในความเชื่อของคนไทย หญิงชายคู่
ใดไม่ได้ร่วมชีวิตกันก็เพราะไม่ใช่เนื้อคู่ หรือไม่ได้ทำากุศลร่วมกันมา 
แต่มาคิดอีกแง่หนึ่ง ผมว่าเราไม่ได้ร่วมชีวิตกันเพราะเรามีความพร้อม
ไม่พร้อมกันมากกว่า สำาหรับโคลงที่ผมกล่าวถึงนั้นอาจตีความหมาย
ได้อีกมากมายหลายอย่าง แต่ผมของดเขียนรายละเอียด เพียงแต่นำา
โคลงพร้อมกับคำาแปลที่ผมแต่งไว้มาให้คุณตีความเอาเองดังนี้  

          เจ็ดวันเว้นดีดซ้อม  ดนตรี
  อักขระห้าวันหนี     เนิ่นช้า
     สามวันจากนารี        เป็นอื่น 
     วันหนึ่งเว้นล้างหน้า     อับเศร้าศรีหมอง
 
  Without practice, music departs in seven days.
  Open the books every five to keep the pace.
  Three days of living apart, love strays.
  Daily washing, daily washing needs the face.
    
 อีกไม่นานฤดูใบไม้ผลิก็มาถึง ดอกไม้และใบไม้อ่อนที่ออก
สะพรั่งมาพร้อมกันบันดาลให้สีมอๆ ของฤดูหนาวกลายเป็นสีสดใส
ขึ้นทันที คุณรู้ดีแล้วว่า ความเปลี่ยนแปลงของฤดูนี้เป็นมนต์จุดไฟรัก
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ที่ขลังที่สุด คุณรู้ไหมถึงแม้ผมแก่ปานนี้แล้ว ผมก็ยังอดที่จะมีอารมณ์
เคลิบเคลิ้มไปกับความงามของฤดูใบไม้ผลิไม่ได้เลย 
 ในขณะที่ผมเปรียบเสมือนเรือขาดหางเสืออยู่นั้น ติ๊กก็เดิน
เข้ามาในชีวิตผมพอดี ติ๊กย้ายเข้ามาอยู่ใกล้เมืองแคลร์มอนท์พร้อม
กับคุณระวิวรรณและดร.ดนัย เธอได้งานทำารอบบ่ายที่โรงพยาบาล
ใกล้ๆ แห่งหนึ่ง ติ๊กมีเสน่ห์เหมือนคุณระวิวรรณและมีหนุ่มหลายคน
คอยเวียนไปมาหาสู่ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่หลงใหลความมีเสน่ห์ของเธอ 
ผมยกหางตัวเองได้ว่า ถึงรูปไม่หล่อและพ่อไม่รวยเหมือนหนุ่มอื่นๆ 
ก็จริง แต่เรื่องกลยุทธ์นั้นผมไม่เป็นรองใครนัก สำาหรับผม เรื่องนี้ก็
เหมือนเรื่องเรียนหนังสือ ถึงแม้ผมจะมีมันสมองไม่เป็นเลิศเท่าคนอื่น 
แต่ผมมีกลยุทธ์ในการเรียน 
 เมื่อผมรู้แน่นอนว่านอกจากความมีเสน่ห์แล้ว ติ๊กยังมีความดี
สารพัดเหมือนคุณระวิวรรณ ผมก็เข้าตีวงในทันที ขั้นแรกก็เล่นกอล์ฟ
กับดร.ดนัย และเลยไปที่บ้านแล้วกินข้าวกับท่านและภรรยาให้บ่อย
ที่สุดเท่าที่จะทำาได้ อีกอย่างหนึ่ง ผมรู้ว่าธรรมดาคนอีสานชอบส้มตำา 
ในขณะนั้นมะละกอดิบหายากที่สุดในอเมริกา เรียกกันว่าหายากกว่า
หาทองทีเดียวละเพราะยังไม่มีคนไทยและชาวเอเซียอพยพ เช่น ลาว
และเวียดนาม ไปอยู่ ผมจึงไปเสาะหามาจากทุกสารทิศ เมื่อติ๊กเลิก
งานเวลาดึก เธอไม่อยากกินอาหารหนักอยู่แล้ว ก็พอดีมีมะละกอ
ทำาส้มตำารออยู่ และที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ถึงผมจะไม่มีลิ้นทอง
เหมือนพี่และน้อง แต่ผมมีความสามารถแต่งร้อยกรองพื้นๆ เช่น โคลง
และกลอนได้ เมื่อผมรู้ว่าชื่อเดิมของติ๊กไม่ใช่เฉลยศรี หากว่าเป็น ว�ปี 
ซึ่งผมชอบมาก ผมก็รุกทันทีเลย ผมพยายามประพันธ์โคลงชื่อเธออยู่
นานพอดูจึงออกมาเป็นที่พอใจ เป็นโคลงที่ผมชอบมากที่สุดบทหนึ่ง 
เพราะ (ผมขอยกหางตัวเองอีกที) นอกจากจะถูกต้องตามข้อบังคับ
ทุกอย่างแล้ว ยังมีความหมายดี และก็ได้ผลดีอีกด้วย ผมคัดลอกมาให้
คุณอ่านตรงนี้เลยนะ 
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     ว� รีเจ็ดแหล่งน้ำา ไฟลม ดินรวม
  ปี หนึ่งฝีมือพรหม แต่งปั้น
  ศิริ ร่างเสร็จสม  เสกสี่ พรใส่
  ม�ศ แผ่นปิดแปดชั้น เป่าเพี้ยงเป็นสมร

 ต่อมาผมได้ขยายโคลงนี้ไปเป็น 9 บท และได้แนบมากับ 
จดหมายนี้เผื่อคุณอยากรู้ว่าผมแต่งโคลงได้เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนที่
แต่งกลอนหรือไม่ (ภาคผนวก 6)
 จะเป็นเพราะการตีวงใน มะละกอดิบ โคลงนี้ หรือเพราะทั้ง
สามสิ่งรวมกันก็ไม่ทราบ หนุ่มรูปหล่อคนอื่นๆ ต้องล่าทัพไปในเพียง
ไม่ถึงสามเดือน จะพูดว่าไม่ถึงสามเพลงตกม้าตายก็คงได้ ตอนนี้คุณ
คงถึงบางอ้อแล้วว่าทำาไมผมพูดเสมอว่า มะละกอเป็นผลไม้ที่ดีที่สุด
ทั้งๆ ที่ผมรู้ว่ากล้วยเป็นเสมือนแม่ของผม มะละกอนั้นนอกจากจะ
เป็นผลไม้ที่ทำาให้เนื้อนุ่มและเป็นยาระบายธรรมชาติที่ดีที่สุดแล้ว ยัง
เป็นสื่อความรักให้ผมอีกด้วย 
 หลังจากรับปริญญาเอกได้สามวัน คือในวันที่ 11 มิถุนายน 
2517 ผมแสดงความกล้าเหมือนเคยอีกครั้งหนึ่งด้วยการเป็นเถ้าแก่ให้
ตัวเอง ผมไม่ทราบว่า ติ๊กคิดรอบคอบแล้วเพียงไร แต่ผมดีใจเป็นที่สุด
ที่รู้ว่าเธอคงรักผมเท่าๆ กับผมรักเธอ เพราะเธอรับหมั้นผมในวันนั้น
 หลังจากจบปริญญาเอก ผมก็พบกับโลกของความจริงทันที 
ผมคิดว่าเมื่อได้ปริญญาเอก คงมีคนอ้าแขนรับผมเข้าทำางานที่ผม
ต้องการ แต่ใบสมัครรุ่นแรกๆ ที่ผมส่งออกไปได้แต่คำาตอบที่ไม่พึง
ปรารถนากลับมา ในขณะนั้น ผมทำางานเลี้ยงชีพด้วยงานที่ห้องสมุด 
ทำาสนามหญ้า และทำาความสะอาดสระว่ายน้ำาให้แก่ครอบครัวชาว
อเมริกัน งานที่พอมีหวังได้อยู่ที่เมืองไทยคืองานสอนหนังสือด้วยเงิน
เดือนขั้นต้นเดือนละ 3,050 บาท ผมคิดว่าคงไม่พอใช้เพราะผมเริ่ม



�ลือก�าง

375

จากศูนย์ และยังมีภาระอีกมาก เช่น การทำาศพพ่อ การช่วยแม่ซึ่งตอน
นั้นอายุก็ 66 ปีแล้ว พี่น้องที่ยังยากจนอยู่ และที่สำาคัญที่สุดคือคู่หมั้น 
ติ๊กไปทำางานที่อเมริกาเพราะต้องการหนีความยากจน ต้องการช่วย
พ่อแม่ ผมคงให้เธอกลับมาเมืองไทยและใช้ชีวิตอย่างยากจนกับผม
อีกไม่ได้ แต่ถ้าผมกลับมาเมืองไทยคนเดียว ผมแน่ใจว่าผมคงสูญเธอ 
ตอนนั้นผมซาบซึ้งเรื่อง ‘น้ำาตาลใกล้มด’ แล้ว อีกอย่างหนึ่งผมมีความ
ฝังใจในเรื่องของเลขสาม เช่น เรื่องหญิงสามผัว ชายสามโบสถ์ เรื่อง
ลูกเสือต้องจุดไฟให้ติดด้วยไม้ขีดไม่เกินสามก้าน เรื่องการตีเบสบอล
สามครั้งไม่ถูกต้องตาย ฯลฯ ในใจผมนั้น ติ๊กเป็นสตรีคนที่สามที่ผม
รักและพร้อมที่จะมอบชีวิตของผมให้ ถ้าผมสูญเธอเหมือนสูญสองคน
แรกไป ผมไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร หวังว่าคุณคงไม่หัวเราะ
กับความคิดที่ค่อนข้างงมงายของผม
 ผมวุ่นวายใจอยู่แปดเดือนจึงได้งานที่ธนาคารพัฒนาเอเซีย
ในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ติ๊กและผมแต่งงานกันในวันที ่ 12 
เมษายน พ.ศ. 2518 ซึ่งตรงกับวันที่ 13 อันเป็นวันสงกรานต์หรือปีใหม่
ในเมืองไทยพอดี เราถือว่าเป็นนิมิตดีที่แต่งงานในวันปีใหม่ เราแต่ง
กันด้วยพิธีง่ายๆ ในสวนหลังบ้านของเพื่อนชื่อ ประจวบและกลอเรีย 
เดชะวรรณ เพราะเราไม่มีเงิน อีกสองวันต่อมา เราออกเดินทางไป
มะนิลา ไปสร้างอนาคตด้วยกันก่อนการไปดื่มน้ำาผึ้งพระจันทร์เหมือน
คู่แต่งงานใหม่อื่นๆ
 ตอนนั้นผมอายุ 30 ปี เริ่มทำางานเลี้ยงชีพตามที่คุณอรุณ แสง
สว่างวัฒนะ อยากให้ผมทำามานาน ผมมีรายได้ประจำา ถึงผมจะกิน
น้อยลงก็ตาม แต่ผมมีความสุขที่เมียทำากับข้าวได้เหมือนแม่ และมี
อาหารอร่อยๆ บนโต๊ะอย่างสม่ำาเสมอโดยไม่ต้องออกไปหากบ หา
ปลาไหล หาค้างคาว หาแมลง หาหนู และหางู ผมมีเวลาออกวิ่งใน
ตอนเย็นเพื่อออกกำาลังกาย และเล่นกอล์ฟในวันหยุดเพื่อการพักผ่อน 
นอกจากนั้น ผมยังพบว่าการยืดเส้นยืดสายในตอนเช้าก่อนทำาอย่าง
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อื่นยังเป็นยาที่แก้อาการปวดหลังอันเกิดจากความซนเมื่อ 18 ปีที่แล้ว
มาได้อย่างดี ชีวิตของผมกำาลังจะเป็นเหมือนนิยายปรัมปราซึ่งปิดฉาก
ด้วยความสุขไปตลอดชีพ

 คุณเบื่อหรือยัง นี่เพราะคิดถึงคุณนะ จึงได้เขียนมาเสียยืด
ยาวอย่างนี้ ผมขอกล่าวถึงเรื่องอื่นๆ อีกนิดหนึ่งก่อนจบจดหมายนี้
 
 ง�นของผมสบายมากเมื่อเทียบกับการเรียนหนังสือที่บางที
ต้องตรากตรำากันอย่างหามรุ่งหามค่ำา ผมไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ
บ่อยนัก จนเดือนมิถุนายน 2519 เมื่อผมต้องเดินทางไปเกาหลีหนึ่ง
ครั้งและเมืองไทยหนึ่งครั้ง อันที่จริงผมเคยไปเกาหลีมาก่อนและชอบ
ผักดองเกาหลีมาก การไปครั้งนี้ผมได้กินของแปลกคือปลาปักเป้าพิษ 
ปลานี้ถ้าทำาความสะอาดไม่ถูกจะทำาให้คนกินตายทันที คนทำาต้องไป
เรียนกันเป็นปีๆ ถ้าสอบไม่ผ่านก็ตาย ในญี่ปุ่นถือว่าการเอาปลานี้ออก
มารับแขกหมายถึงการแสดงมิตรภาพสูงสุดและแขกจะต้องไม่ปฏิเสธ 
ดังที่คุณอาจทราบแล้ว 
 ผมไม่อยากไปเมืองไทยนักเพราะห่วงติ๊กมาก และงานที่ไป
ทำาก็เพียงไปฟังการประชุมเรื่องการเกิดของประชากรเท่านั้น ไม่สลัก
สำาคัญเท่าไร แต่เนื่องจากผมไม่ได้เห็นแม่มาเกือบสามปีแล้ว ก็เลยถือ
โอกาสไปเยี่ยมแม่ด้วย
 เช้าวันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2519 ผู้ร่วมประชุม
ประมาณ 30 คนเข้าฟังการบรรยายที่ห้องประชุมของสำานักงานสหป
ระชาชาติเรื่องผลกระทบต่อเศรษฐกิจของการเกิดอย่างรวดเร็วของป
ระชากร เรานั่งกันรอบวงกลมใหญ่ที่มีป้ายชื่อของสถาบันของเราวาง
อยู่ตรงหน้า เมื่อฟังการประชุมไปได้ครู่ใหญ่ ก็มีคนเดินเข้ามา เขามอง
ไปรอบๆ แล้วก็เดินไปที่ตัวแทนของประเทศฟิลิปปินส์และยื่นกระดาษ
แผ่นหนึ่งให้ ผมเห็นหน้าตัวแทนของฟิลิปปินส์ถนัดเพราะเขานั่งอยู่
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ตรงข้ามกับผม ผมสังเกตว่าเขาอ่านกระดาษนั้นแล้วเลิกคิ้ว และทำา
หน้าพิกล เขามองไปรอบๆ วงกลมที่เรานั่งกันอยู่และหันมาจับตาอยู่
ที่ป้ายสถาบันของผมที่บอกว่า ‘ธนาคารพัฒนาเอเซีย’ เขาเพ่งมาที่ผม
อีกนิดหนึ่งก็ลุกขึ้นและเดินอ้อมวงกลมมาหาผม เขายื่นกระดาษที่รับ
มาเมื่อครู่ให้ผมพร้อมกับยิ้มให้และพูดว่า “คงเป็นคุณ เพราะเมื่อผม
ออกมาจากมะนิลาเมื่อวานนี้ เมียผมไม่ได้ท้อง” ผมอ่านโทรเลขในมือ
จึงรู้ว่าเขาหมายความว่าอะไร โทรเลขมีข้อความว่า “ขอแสดงความ
ยินดีด้วย หญิง 5 ปอนด์ 14 ออนซ์ เกิด 9.45 น. ทั้งลูกและแม่ปกติ เอ
ดีบี” ผมมารู้ทีหลังว่า โทรเลขน่าจะบอกว่า “ยาว 20 นิ้ว” ด้วย
 เมื่อผมกลับไปถึงมะนิลา ติ๊กได้พาลูกมาอยู่บ้านแล้ว ผม
ดีใจที่สุดที่เห็นติ๊กแข็งแรง เดินออกมารับผมถึงหน้าบ้าน และจูงมือ
ผมเข้าไปในห้องซึ่งพยานรักของเรากำาลังหลับอยู่ หลังจากความ
ตื่นเต้นค่อยลดลง ติ๊กบอกว่าได้ตั้งชื่อลูกว่า ด�ว ตามที่ตกลงกันไว้ 
การที่เราตั้งชื่อลูกอย่างนั้นมีเหตุผลสามประการคือ เราอยากนำาเอา
ประเพณีการมีชื่อพยางค์เดียวของคนไทยโบราณกลับมาใช้อีก ใน
ขณะเดียวกันเราต้องการใช้ ‘ด’ ซึ่งเป็นอักษรไทยที่พ่อขุนรามคำาแหง
มหาราชทรงประดิษฐ์ขึ้น นอกจากนั้น ‘ดาว’ ยังสะท้อนถึงช่วงความ
รักของเราในระยะที่ติ๊กตั้งท้อง ตอนนั้นเราออกไปเดินตามถนนใน
หมู่บ้านทุกคืนหลังกินข้าวเย็นแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้ติ๊กได้ออกกำาลังกาย
เบาๆ และมีความเพลิดเพลินพร้อมกันไปด้วย เราต้องเดินกลางคืน
เพราะมะนิลาร้อนจัดพอๆ กับเมืองไทย เรากำาลังดื่มด่ำาในความรัก 
แสงดาวที่ระยับฟ้าเป็นบรรยากาศให้ซาบซึ้งกับความรักขึ้นอีก จึงได้
ตกลงกันว่า ถ้าพยานรักของเราเป็นหญิง ก็จะให้ชื่อว่า ‘ดาว’
 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ผมพาติ๊กและลูกสาวไปกราบ
แม่ หลังจากนั้นเราก็ทำาศพพ่อ เราทำาทุกขั้นตอนตามประเพณีดังที่
ได้ทำาศพของพ่อแก่เมื่อ 16 ปีมาแล้ว ยกเว้นแต่ว่าเรามีหนังฉายเพียง
หนึ่งคืนและลดจำานวนดอกไม้ไฟลง เงินที่ญาติพี่น้องและมิตรสหายนำา
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มาร่วมทำาบุญเป็นจำานวน 6,700 บาท เราได้อุทิศเป็นทุนการศึกษาให้
แก่เด็กที่โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” 
 เมื่อผมอยู่ที่มะนิลาได้สามปี ติ๊กและผมเริ่มปรึกษากันเรื่อง
อนาคตของเรา ผมอยากทำางานต่อที่ธนาคารพัฒนาเอเซียอีกสักสอง
ปีแล้วกลับมาตั้งตัวในเมืองไทย ติ๊กอยากกลับไปอยู่อเมริกา ความที่
อยากตามใจเมีย ผมส่งใบสมัครไปที่ธนาคารโลกทั้งๆ ที่คิดว่าเขาคง
ไม่รับหรอกเพราะผมเคยสมัครครั้งหนึ่งเมื่อตอนจบปริญญาเอกใหม่ๆ 
และเขาไม่รับ ผมเดาได้ว่าทำาไมเขาไม่รับผมในสมัยนั้น ผมขอเล่า
นิดหนึ่งเพราะคนรุ่นหลังอย่างคุณจะได้รู้ว่าในสมัยหนึ่งธนาคารโลก
ของเราเป็นอย่างไร เมื่อ 25-30 ปีที่แล้วซึ่งคงเป็นสมัยที่คุณยังคง
เล่นตุ๊กตาอยู่ คนส่วนมากยังไม่ตื่นตัวในเรื่องของสิ่งแวดล้อม คน
กลุ่มเดียวที่สนใจปัญหาของเรื่องนี้คือพวกเสรีนิยม (Hippies) เพราะ
อะไรก็ไม่ทราบทั้งๆ ที่ผมไม่ใช่เสรีนิยม ผมสนใจเรื่องนี้และได้ศึกษา
อย่างละเอียดพอสมควรในระหว่างที่ผมทำาปริญญาเอกอยู่ เมื่อผม
ไปสัมภาษณ์ที่ธนาคารโลก ผมก็เลยถามคนที่สัมภาษณ์ผมสองคน
ว่า ธนาคารโลกนั้นได้ล้ำาโลกไปเท่าไรในการพิจารณาเรื่องของสิ่ง
แวดล้อมในโครงการของท่าน คุณรู้ไหมว่า นายสองคนนั่นมองผม
เหมือนกับได้เห็นกิ้งกืออันน่าขยะแขยง เดี๋ยวนี้ธนาคารโลกมีคนทำา
เรื่องสิ่งแวดล้อมมากมาย ผมเองยังเคยทำาในบางแง่เลย มีเงินให้เยอะ
แยะ การมีความคิดล้ำาหน้าคนอื่นบางทีก็สร้างปัญหาให้กับตัวเอง
เหมือนกันนะ โดยเฉพาะคนที่ปากไม่มีหูรูดอย่างผม
 เพราะอะไรก็ไม่รู้ คราวนี้เขารับผม ผมขอคุยหน่อยได้ไหมว่า
เมื่อผมไปสัมภาษณ์คราวหลังนี้ สองคณะแย่งกันเสนองานให้ผม โลก
มันเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นภายในสามปี
 ก่อนที่ผมจะได้รับข้อเสนอเป็นทางการจากธนาคารโลก ผม
ต้องพบอุปสรรคใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่ง ดังที่เป็นมาตลอดชีวิตผมโชค
ดีอีกเมื่อเทพธิดาอีกท่านหนึ่งลงมาโปรด ท่านนี้ได้ขอร้องผมให้เก็บ
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เรื่องที่ท่านช่วยผมไว้เป็นความลับ ผมจึงขอเล่าเรื่องนี้โดยไม่ขอเอ่ย
นามท่านทั้งๆ ที่ผมอยากให้โลกทั้งโลกรู้ว่าเทพธิดาของผมองค์นี้คือ
ใคร ผมขอบอกแต่เพียงว่าท่านเป็นผู้ร่วมงานชาวฟิลิปปินส์และมีบ้าน
อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับบ้านที่ผมเช่าอยู่ ผมรับท่านไปทำางานทุก
วัน และท่านมาโบสถ์ซึ่งอยู่ตรงหน้าบ้านผมเป็นประจำา ครอบครัวของ
ท่านกับครอบครัวของผมสนิทกันมากจนติ๊กและผมนับถือท่านเหมือน
พี่สาวคนหนึ่งทีเดียว
 เรื่องมีอยู่ว่า ธนาคารโลกได้ส่งข่าวไปที่ธนาคารพัฒนา
เอเซียถึงความตั้งใจที่จะเสนองานให้ผมถ้าทางธนาคารพัฒนาเอเซีย
ไม่ขัดข้อง การส่งข่าวไปนี้เป็นเพียงการกระทำาตามมารยาทเพราะ
ธนาคารทั้งสองร่วมมือกันหลายด้าน แต่ก่อนที่หน่วยบุคลากรของ
ธนาคารพัฒนาเอเซียจะตอบว่าไม่ขัดข้อง ก็ส่งคำาถามลับเฉพาะไป
หาเจ้านายของผม เจ้านายของผมนั้นเคยสมัครงานที่ธนาคารโลก
แต่ไม่ได้ คงจะเกิดความอิจฉาหรือจะเห็นว่าผมมีประโยชน์ก็ไม่ทราบ 
(ที่ผมพูดว่าผมอาจมีประโยชน์เพราะว่าครั้งหนึ่งหน่วยอื่นในธนาคาร
พัฒนาเอเซียมาขอตัวผมแล้วเจ้านายผมไม่ยินยอมให้ผมย้ายไป) 
เขาส่งบันทึกลับไปให้ทางหน่วยบุคลากรว่าให้ขอร้องธนาคารโลกว่า
อย่าเสนองานให้ผม ตามที่คุณรู้แล้วว่าความลับไม่มีในโลก พนักงาน
ธนาคารคนหนึ่งเห็นบันทึกแสนชั่วของเจ้านายผมก็โทรไปหาเทพธิดา
ของผมทันที เทพธิดาของผมนั้นเป็นผู้เคร่งศาสนามาก ไม่ต้องการ
ที่จะเอาความลับนั้นมาบอกผม แต่อีกใจหนึ่งก็เห็นความเลวของ
เจ้านายและความไม่ยุติธรรมที่ผมและครอบครัวกำาลังจะได้รับ เธอ
เข้าไปสวดอ้อนวอนขอแสงสว่างจากพระเจ้าในโบสถ์อยู่สองวันจึงได้
รับคำาแนะนำาจากเบื้องบนว่า ควรบอกผม คุณคงเข้าใจแล้วว่าทำาไม
เทพธิดาของผมองค์นี้จึงขอร้องให้ผมเก็บชื่อท่านไว้เป็นความลับ
 ผมพาติ๊กและลูกกลับไปอเมริกาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2521 
ห้าปีที่อเมริกาผ่านไปอย่างรวดเร็วสมกับคำาพูดที่ว่า เมื่อเรามีความสุข 
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เวลาผ่านไปเร็วจริงๆ ในตอนสายของวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2526 
ซึ่งเป็นวันครบรอบ 38 ปีที่มนุษย์นำาเอาคำาสาปของเทคโนโลยีมาห้ำา
หั่นกันเองเป็นครั้งแรก หรือ วันที่อเมริกานำาเอาอาวุธปรมาณูไปถล่ม
เมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่น ผมเบื่ออ่านหนังสือพิมพ์และดูโทรทัศน์เกี่ยว
กับเรื่องนี้จึงออกไปตัดหญ้าที่สนามหลังบ้าน เมื่อลงมือตัดได้หน่อย
หนึ่ง ติ๊กก็ออกจากประตูหลังบ้านมาโบกมือให้ผมหยุดเครื่องตัดหญ้า
ที่กำาลังแผดเสียงอย่างแสบแก้วหูอยู่ ผมสังเกตว่าเธอแต่งตัวสวย
กว่าปกติในวันนั้น เธอยิ้มให้แล้วพูดด้วยเสียงปกติว่า “Honey เลิก
ตัดหญ้าเถอะ ติ๊กต้องไปโรงพยาบาลแล้วละ” เวลา 13.39 น. วันนั้น 
ติ๊กและผมได้พยานรักอีกคนหนึ่ง ผมเห็นความมหัศจรรย์อีกครั้งคือ 
ลูกสาวคนเล็กมีสัดส่วนทุกอย่างเท่ากับคนโตเมื่อแรกเกิด ด้วยเหตุผล
อย่างเดียวกันกับที่กล่าวมาแล้ว เราตั้งชื่อลูกสาวคนเล็กว่า เดือน ผม
มีความสุขที่ได้พบทั้งดาวและเดือนในชีวิต  ความสุขนั้นเป็นแรงดลใจ
ให้ผมเขียนโคลงไว้ดังนี้

     ด�ว ลอยดวงเด่นแล้ว  เรืองรอง ยิ่งเฮย
  เดือน ส่องแสงสีทอง   แจ่มหล้า
  บุญ ปางก่อนตามสนอง   บุญพ่อ บุญแม่
  ม� ร่วมรักตราบฟ้า   พ่างพื้นดินสลาย

 เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเช่นเคย ผมเดินทางออกนอกประ
เทศบ่อยๆ ส่วนต๊ิกอยู่บ้านเล้ียงลูกเพราะเราเห็นพ้องกันว่า ความ
ต้องการของลูกสำาคัญมากกว่าเงินท่ีจะได้ถ้าต๊ิกออกไปทำางานนอกบ้าน 
 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2532 อันเป็นวันฉลองครบรอบ 45 ปี
ของการยกพลขึ้นบกที่หาดนอร์มันดีของกลุ่มพันธมิตร ผมไม่ได้ดูการ
ฉลองเพราะไปทำางานอยู่ที่เมืองดามัสกัส ประเทศซีเรีย ผมไม่รู้ด้วยว่า
วันนั้นพี่และน้องพยายามใช้โทรศัพท์อันล้าสมัยที่บ้านนาโทรฯ ไปถึง
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ผมที่อเมริกา แต่พยายามหลายครั้งก็โทรฯ ไม่สำาเร็จ เมื่อผมกลับถึง
บ้านในวันที่ 21 มิถุนายน ติ๊กกระโดดกอดคอผมแล้วร้องไห้ เมื่อผม
ดันเธอออกด้วยความแปลกใจ เธอจึงยื่นจดหมายฉบับหนึ่งให้ เป็น
จดหมายสั้นๆ ลายมือพี่สวัสดิ์บอกว่า แม่ตายตั้งแต่วันที่ 6 ทางบ้าน
ติดต่อผมไม่ได้ และขอโทษที่พี่น้องตัดสินใจเผาศพแม่หลังจากตั้งศพ
สวดอยู่สองคืน ผมมึนงงอยู่นาน คิดอะไรไม่ออก สิ่งเดียวที่แล่นเข้ามา
ในใจตลอด คือ ‘ผมทำากรรมไว้แต่ปางใดจึงไม่ได้เผาศพแม่?’ ความ
โศกเศร้าเสียใจก็เป็นอารมณ์ ครั้งนั้นอารมณ์ผมออกมาเป็นกลอนดังนี้
   

วันที่หกมิถุนาแม่ลาโลก
สิ้นทุกข์โศกสิ้นห่วงใยไปสวรรค์
เอาเถอะแม่แม้เราพรากจำาจากกัน
เมื่อถึงวันลูกหมดกรรมลูกตามไป
หากชาติหน้าฟ้าใหม่ได้กำาเนิด
ขอให้เกิดเป็นลูกแม่แม้ภพไหน
ได้ร่วมรักร่วมสุขร่วมทุกข์ภัย
ตราบยุคใหม่พระศรีอาริย์กาลหน้าเทอญ

 เมื่อจิตใจสงบเป็นปกติดีแล้ว ผมเริ่มติดต่อกับฝ่ายบริหาร
ของธนาคารโลก ขอเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อทำาบุญร้อยวันแม่ 
กฎสวัสดิการของธนาคารมีอยู่ว่า ผมมีสิทธิ์ได้ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
เมืองไทยเมื่อแม่ตาย แต่ผมต้องเดินทางภายใน 90 วัน ผมพยายาม
อธิบายให้เจ้าหน้าที่และผู้จัดการด้านสวัสดิการฟังว่า เมื่อผมไปเผา
ศพไม่ทันแล้ว การไปทำาบุญร้อยวันนั้นจะเหมาะสมที่สุดเพราะเป็นวัน
สำาคัญตามประเพณีของเรา ผมขอยืดหยุ่นการเดินทางสิบวัน แต่เขา
ยืนกรานว่าไม่ได้ ทำาอย่างไรก็ไม่ได้ การถกเถียงกับเจ้าหน้าที่เรื่อง
นี้ทำาให้ผมนึกถึงข้าราชการซึ่งมีหน้าที่ทำาบัตรประจำาตัวประชาชนที่
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อำาเภอบ้านนาในปี พ.ศ. 2508 ผมสรุปเอาตื้นๆ ที่คุณคงไม่เห็นด้วยว่า 
การทำาราชการนั้นไม่ว่าที่ธนาคารโลกซึ่งพยายามช่วยประเทศด้อย
พัฒนา หรือที่ประเทศด้อยพัฒนาเอง มักสอนคนให้ทำาตามตัวหนังสือ
ที่เขียนไว้ การทำางานที่ไม่มีการเสี่ยงนานๆ ทำาให้คนขาดจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ 
 นอกจากเหตุการณ์ที่กล่าวมานี้แล้ว ชีวิตผมมีความราบรื่น
เกินฝันดี ผมมีคู่ชีวิตเป็นคนดี ลูกสองคนมีความประพฤติดีและเรียน
หนังสือดี ทุกคนในครอบครัวและผมมีสุขภาพดี เรามีบ้านหลังเล็กๆ 
ที่นอกกรุงวอชิงตัน ในบ้านมีความอบอุ่น ผมทำางานที่มีรายได้ดีใน
สถาบันอันทรงเกียรติ ใครบ้างจะกล้าฝันว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นอนาคต
ของทารกที่เกิดในกระท่อมกลางทุ่งนาในเมืองไทยเมื่อปี พ.ศ. 2488 
แต่มันได้เกิดขึ้นแล้ว ! !



“ไหวเอ๋ย.....ทำาไมนายจึงโง่นัก รีบออกไปหาอะไร ทิ้งเงินดาวเงิน
เดือนตั้งเยอะแยะไป ทั้งๆ ที่ลูกยังเรียนหนังสือไม่จบ” เพื่อนหลายคน
พูดเป็นเสียงเดียวกันเมื่อได้ยินข่าวการขอเกษียณก่อนเวลาของผม 
คุณคงจำาได้ว่าตอนนั้น ผมไม่ได้อธิบายให้คุณและเพื่อนคนอื่นฟังมาก
ไปกว่าบอกว่า “ผมขี้เกียจทำางานแล้ว” ซึ่งก็มีมูลความจริงอยู่มาก ถ้า
พูดมากไปกว่านั้น ทุกคนคงคิดว่าผมไม่เต็ม ผมอาจไม่เต็มจริง แต่ก็
ไม่อยากให้คนอื่นคิดอย่างนั้น เอาละ ผมขอเปิดใจเสียทีว่าเหตุผล
ที่แท้จริงคืออะไร เพราะอย่างไรเสียคุณก็คงไม่คิดหรอกว่าผมเพ้อเจ้อ
ไร้สาระ !
 ในระหว่างที่ผมทำางานกับธนาคารโลกและมีชีวิตอยู่กับ
ครอบครัวอย่างสุขสมบูรณ์เป็นเวลา 20 ปีนั้น เมื่อเวลาผ่านไปนานๆ 
ผมมีความรู้สึกบางอย่างขึ้น แรกๆ ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไร รู้สึก
ว่ามีความกระสับกระส่ายที่คุกรุ่นอยู่ภายในคล้ายไฟสุมขอน ผม
พยายามค้นหาสาเหตุอยู่นานจึงพบว่า แม้งานของผมจะทำาให้ผม

โค้งต่อไป
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มีรายได้ดีและมีโอกาสได้ไปเที่ยวเกือบทุกมุมโลก แต่ตัวผมเองมี
บทบาทน้อยเหลือเกินในการช่วยลดความยากจนอันเป็นจุดมุ่งหมาย
อันประเสริฐของธนาคารโลก เมื่อผมแน่ใจว่าการลดความยากจน
ของคนทั่วโลกเป็นกิจอันใหญ่หลวงยิ่ง เกินปัญญาของคนอย่างผม
และปุถุชนธรรมดาทั่วไป ผมจึงอยากหาสิ่งอื่นทำาที่เหมาะสมกับความ
สามารถของตนเอง
 ผมไม่อยากดันทุรังทำางานไปเพื่อเงินเดือนโดยปราศจาก
ความรู้สึกว่าตัวเองกำาลังทำาประโยชน์ พูดอย่างหยาบๆ ว่าผมไม่
อยากเป็นโสเภณีที่ทำางานเพื่อเงินอย่างเดียวโดยปราศจากความ
รักและความรู้สึกร่วม ผมจึงตัดสินใจออกจากธนาคารโลกและ ไป
ตายดาบหน้า เหมือนกับครั้งที่ผมออกจากประสานมิตรเพื่อไปเสี่ยง
โชคที่อเมริกาเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ผิดกันอยู่อย่างเดียวคือ การออกจาก
ธนาคารโลกครั้งนี้ผมไม่ได้เสี่ยงอะไรเลย ทั้งนี้เพราะผมมีบำานาญและ
เงินก้อนเล็กๆ ที่ได้จากการเก็บเล็กผสมน้อยมาเป็นเวลาแรมปี เมื่อ
ผมบวกลบคูณหารดูแล้วคิดว่าคงพอกับการมีชีวิตอย่างพอเพียงที่
ครอบครัวของผมได้ทำามาและจะทำาต่อไปอีก คุณคงไม่คิดว่าผมกิน
อุดมคติจนเกินไปเพราะผมไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้น ผมคิดว่าทางที่ผม
เลือกเดินเป็นทางสายกลางแล้ว 
 ผมรู้สึกโล่งใจที่มีอิสระไม่ต้องเทียวไปที่ทำางานซึ่งผมหมด
สนุกแล้ว ผมมีความสุขที่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านนาอีกครั้งหนึ่ง ได้มาพบ
และรับรู้ความเป็นไปของคนที่ผมรัก เคารพ บูชา มีบุญคุณและความ
ปรารถนาดีต่อผมอีก ผมเล่าเรื่องความเปลี่ยนแปลงของบ้านนาเมื่อ
ตอนต้นแล้ว จึงขอเล่าคร่าวๆ เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของบุคคล
เสียนิดหนึ่งเพื่อความสมบูรณ์
 สำาหรับพี่น้องของผมที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา พี่เหว่าเลิกทำา
นาแล้ว หลังจากแม่ตาย พี่เหว่าได้รื้อเรือนมาปลูกไว้ในที่บ้านเก่าของ
พ่อซึ่งผมเคยใช้ทำาสวนกล้วย มีค่าเช่านาและสวนครัวเป็นรายได้ใน
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การดำารงชีวิต เมื่อเปรียบกับสมัยที่เราอยู่ในทุ่งนาด้วยกัน ชีวิตประจำา
วันของพี่เหว่าสะดวกขึ้นมาก มีไฟฟ้าแทนตะเกียง มีก๊าซแทนฟืน มี
สบู่แทนน้ำาขี้เถ้า มีน้ำาท่อแทนน้ำาบ่อ และยังมีโทรทัศน์ไว้ดู พี่เหว่า
เรียนทุกอย่างจากแม่แต่ไม่ทำาทุกอย่างที่แม่ทำา พี่เหว่านุ่งผ้าซิ่นแทน
โจงกระเบน ไว้ผมยาวถึงบ่าแทนผมทรงดอกกระทุ่ม ไม่กินหมาก ไม่
เปลือยอก พี่เหว่ายังทำาทุกอย่างที่แม่ทำาได้ แต่พี่คงเป็นคนสุดท้ายที่
ทำาสิ่งเหล่านั้น รวมทั้งการทำาขนมจีนแบบดั้งเดิมด้วย เพราะเมื่อสินค้า
อุตสาหกรรมเข้ามามีบทบาท คนรุ่นหลังก็ไม่สนใจเรียนทำาสิ่งต่างๆ ที่
แม่และพี่ทำาได้อีก พี่เหว่าไม่ได้แต่งงานและคงไม่มีโอกาสสอนสิ่งที่แม่
รู้ให้ทายาทต่อไป  
 พี่แสวงยังมีสองบ้านดังที่เป็นมา ทำานาที่บ้านนาบ้าง ทำาธุรกิจ
เล็กๆ ที่กรุงเทพฯบ้าง บ้านในทุ่งนามีเครื่องอำานวยความสะดวกมาก
ขึ้น มีถนนดินเข้าถึงบ้านและมีไฟฟ้าใช้ ลูกชายคือ ไพฑูรย์ จบปริญญา
ตรีจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน แต่ไม่ได้เป็นครู ไม่ได้ใช้ความ
รู้ระดับปริญญาหรือทางไสยศาสตร์เล็กน้อยที่เรียนมาในการทำางาน 
เขาบอกผมว่า “ถ้าไม่มีเส้นและไม่มีเงินอุดแล้ว เข้าทำางานอะไรไม่ได้” 
หลังจากบวชสามพรรษาแล้ว ก็ได้งานเป็นพนักงานขนของขึ้นและลง
เครื่องบินที่สนามบินดอนเมือง ส่วน จิรภรณ์ ลูกสาวพี่แสวงนั้นจบการ
ศึกษา ป.7 หรือ ม.1 ทำานาอยู่พักหนึ่งก็แต่งงาน หลังจากมีลูกคนหนึ่ง
ก็หย่ากัน ขณะนี้ทำางานอยู่ในโรงงาน
 พี่สวัสดิ์ยังอยู่กับเมียคนเดิมและที่บ้านหลังเดิม ความเป็นอยู่
สะดวกขึ้น มีถนนราดยางผ่านหน้าบ้าน และไฟฟ้าก็ไปถึงแล้ว แต่พี่
สวัสดิ์มีปัญหาด้านสุขภาพซึ่งคงเกิดจากความอ้วน คือ เป็นความดัน
โลหิตสูงและเบาหวาน ต่อมาเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อปี 2538 จึง
เลิกทำานา หาเลี้ยงชีพด้วยการรับทอพรมเช็ดเท้าซึ่งบริษัทส่งออกจ้าง
ทำา จินดา ลูกสาวคนโต เรียนจบพยาบาลขั้นต้นและทำางานอยู่ที่สุข
ศาลาใกล้ๆ บ้านเกิด แต่งงานกับ ชย�นนท์ ส�แก้ว และมีลูกสาวคน
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หนึ่ง ชยานนท์ เรียนจบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ไม่ได้เป็นครูดัง
ที่เรียนมา ขณะนี้ทำางานเป็นพนักงานขับรถ ด้วยเหตุผลอย่างเดียวกัน
กับที่ไพฑูรย์พูด ส่วน วิจิตร ลูกสาวคนเล็กของพี่สวัสดิ์ ได้เรียนถึง
อนุปริญญาทางสายอาชีวศึกษา ทำางานเป็นพนักงานโรงงานซึ่งไม่ได้
ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลย แต่งงานกับ ปิยะ ร�รุณ ซึ่งมีอาชีพค้าขาย มี
ลูกสาวด้วยกันคนหนึ่ง
 สวง เกษียณจากทหารแล้ว และคงเทียวไปเทียวมาระหว่างผู้
หญิงสองคน ศุลีภร ลูกสาวที่เกิดกับจันทนา เรียนจบอนุปริญญาทาง
สายอาชีวะ แต่ว่างงานมาเป็นเวลานานด้วยเหตุของการ “ไม่มีคนฝาก 
ไม่มีเงินอุด” เหมือนกัน
 ความเป็นอยู่ของพี่น้องที่โตมาด้วยกันไม่ดีนัก แต่ก็ไม่
แร้นแค้นเหมือนเมื่อสมัยเราเป็นเด็ก ทั้งนี้เป็นผลของความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจของประเทศและการมีลูกไม่เกินสองคน หลานๆ ของผม
ไม่มีใครทำานา แต่การไปมีอาชีพอย่างอื่นจะทำาให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น
มากน้อยเพียงไรก็คงต้องดูกันต่อไป
 สำาหรับพี่ สุพจน์ ลูกชายคนแรกของพ่อนั้น ผมได้พบเป็นครั้ง
สุดท้ายที่งานทำาศพพ่อเมื่อปี 2520 ได้ข่าวว่าตั้งหลักแหล่งอยู่ที่บาง
แสน จังหวัดชลบุรี
 ทางด้านพี่น้องของพ่อและแม่ น้าเยี่ยมและอาเกิดยังมีชีวิตอยู่ 
ทั้งสองมีอายุยืน น้าเยี่ยมอายุ 85 ปี และ อาเกิดอายุ 76 ปี ซึ่งนับว่า
มากสำาหรับในประเทศด้อยพัฒนาอย่างประเทศไทย
 สำาหรับผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในชีวิตผม คุณยายแก้ว สีบุญเรือง 
อาจารย์คุณหญิงบุญฉวี พรหโมปกรณ์กิจ อาจารย์ออมทรัพย์ คำาอาจ 
ป้าละออ เสยยงคะ และคุณอรุณ แสงสว่างวัฒนะ เสียชีวิตแล้ว  
 ถึงแม้เสียชีวิต คุณอรุณก็ยังทิ้งคติที่น่าคิดไว้คือ ได้อุทิศตา
และร่างกายเพื่อการแพทย์ ไม่ให้ทายาททำาศพใหญ่โต ในคำาสั่งครั้ง
สุดท้ายซึ่งทางครอบครัวของท่านได้กรุณาให้ผมอ่าน คุณอรุณ ได้
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เขียนไว้ว่า “ความตายเป็นธรรมดาของทุกชีวิต ข้าพเจ้าไม่กลัวตาย 
กลัวแต่จะอยู่โดยไม่เป็นประโยชน์แก่โลก” พร้อมกับได้อ้างบทร้อย
กรองของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ที่ว่า

      พฤษภกาสร  อีกกุญชรอันปลดปลง
  โททนต์เสน่งคง  สำาคัญหมายในกายมี
      นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
  สถิตทั่วแต่ชั่วดี  ประดับไว้ในโลกา

 ผมแปลบทร้อยกรองอันลึกซึ้งได้ดังนี้

  Cows, buffaloes and elephants depart,
  Leaving horns and tusks behind.
  Deeds and deeds only remain,
  After the decay of man’s own kind.

 อาจารย์ ดร.จิตรเกษม สีบุญเรือง อาจารย์ ดร.ยุพา วรยศ 
อาจารย์ใจประเสริฐ พิฆาตปรปักษ์ อาจารย์ รศ.สุวิทย์ สังโยคะ และ
อาจารย์วัฒนา บำารุงกิจ เกษียณจากราชการแล้ว และใช้ชีวิตอยู่ใน
ส่วนต่างๆ ของประเทศ 
 สำาหรับสตรีสองคนที่ผมคงมอบชีวิตให้ถ้าหากผมออกทำางาน
ตอนใดตอนหนึ่งก่อนเรียนถึงปริญญาเอกนั้น ได้คู่ชีวิตดี มีความรัก
และความอบอุ่นในครอบครัวทั้งคู่ เราเข้าใจกันและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
แม้ต่างคนต่างมีครอบครัวไปแล้ว ไม่มีความขมขื่นใดๆ เราเข้าใจว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมัยที่ยังเป็นหนุ่มเป็น
สาว เมื่อเรามีความพร้อมไม่พร้อมกัน จึงทำาให้มีอันเป็นไป สำาเภา
อายุสั้น ถูกรถชนเสียชีวิตเมื่อต้นปี พ.ศ. 2522 ส่วนสินีนั้น อุทิศตัวให้
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ครอบครัวและงาน หลังจากออกไปทำางานต่างจังหวัดระยะหนึ่ง ก็กลับ
ไปเป็นครูในกรุงเทพฯ อีก เพื่อให้ลูกได้เรียนหนังสือที่นั่น
 ประสาร เพื่อนที่ผมรักที่สุดคนหนึ่ง ยังคงอยู่ที่บ้านเดิมและ
เป็นโสด ผมพยายามแนะนำาผู้หญิงคนหนึ่งให้ก็ไม่ได้ผล แต่ผมยังไม่
หมดหวังเสียทีเดียว เพราะผู้หญิงคนนั้นก็ยังเป็นโสดอยู่ ผมไม่แน่ใจ
เหมือนกันว่าเขาจะดูใจกันไปถึงไหน ประสารทำางานก้าวหน้าจนได้
เป็นครูใหญ่ แต่ปัจจุบันนี้ไม่เป็นแล้วเพราะไม่อยากปวดหัวกับงาน
บริหาร และอยากสอนเด็กมากกว่า

 เมื่อผมได้ทบทวนเหตุการณ์ที่เขียนมาทั้งหมดนี้ ผมคิด
ว่าชีวิตผมจะเป็นอย่างไร ถ้าผมเลือกเดินอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะใน
ปี พ.ศ. 2511 ผมคิดไปมากมายหลายอย่าง ถ้าคุณถามผมว่าผมคิด
อย่างไรกับการเลือกเดินทางนี้ มันถูกไหม? ผมขอตอบอย่างจริงใจว่า 
“ผมไม่รู้” ในฐานะที่ได้ร่ำาเรียนมาทางเศรษฐศาสตร์ ผมพยายามดูทั้ง
ด้านที่ได้มาและด้านที่เสียไป
  ด้านที่ได้มานั้น สิ่งสำาคัญที่สุด ได้แก่การหลุดพ้นจากวงจร
อัปรีย์ของความยากจน ผมไม่ร่ำารวยแต่มีความพอเพียง ยิ่งกว่านั้น 
ผมยังได้เดินทางไปเกือบทุกหนทุกแห่งในโลกอันเป็นกำาไรมหาศาล
แก่ชีวิต การที่ได้มีโอกาสช่วยพ่อแม่ ช่วยพี่ช่วยน้องบ้าง ทำาให้ผม
มีความรู้สึกว่าชีวิตของผมมีค่า มีประโยชน์ ถ้าการพบกับความพอ
เพียงในชีวิตคือความสำาเร็จ ผมคิดว่าผมพบความสำาเร็จแล้วในชีวิตนี้
 ส่วนด้านที่เสียไปนั้นมีมากมาย สิ่งที่สูญไปอันสำาคัญยิ่งมา
จากการออกไปอยู่นอกเมืองไทยเป็นเวลานานกว่า 30 ปี ไกลจาก
วัฒนธรรมไทยซึ่งผมรักอย่างสุดซึ้ง ไกลจากภาษาและร้อยกรองอัน 
เพราะพริ้ง ไกลจากดนตรีในจังหวะเนิบนาบระรื่นหู ไกลจากประเพณี
ตามฤดูกาล ไกลจากอาหารและผลไม้ที่ดีที่สุดในโลก ผมอยู่ไกลจาก
คนที่ผมรักและบูชา ผมไม่รู้ว่าพ่อตายจนเกือบปีครึ่งต่อมา ผมไม่มี
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โอกาสเผาศพแม่ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นความสูญเสียที่เกาะกินอยู่ใน
จิตสำานึกของผมมาตลอด 
 บางครั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ลูกซึ่งโตที่อเมริกานั้นจะ
รู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นใคร ถ้าเขาไม่รู้อย่างชัดแจ้งว่าเขามีรากฐานมา
จากไหน เขาจะมีความสุขในชีวิตต่อไปหรือไม่ ที่ผมต้องกังวลเรื่อง
นี้เพราะผมเชื่อว่าการรู้จักตัวเองนั้นเป็นรากฐานอันสำาคัญยิ่งสำาหรับ
การดำารงชีวิต รู้อย่างกว้างๆ ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งในจักรวาล ไป
จนถึงรายละเอียด เช่น รู้ว่าขนตานั้นมีไว้ทำาอะไร ความเชื่อเรื่องนี้คง
มาจากการเรียนวิชาครู และการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาดังที่คุณ
และผมเคยคุยกันเรื่องความมีสติ ฯลฯ 
 นอกจากนั้น ผมมีความกังวลอันเกิดจากการเดินทางไปทั่ว
โลก ได้เห็นว่าความยากจนมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง แม้แต่ในกลางเมือง
วอชิงตัน เราก็ยังเห็นคนนอนริมถนนและเก็บของจากถังขยะกิน ที่
ผมกังวลมากคือ เมื่อคิดว่ามนุษย์เรานี้มีความก้าวหน้าไปมากมายใน
การเอาชนะธรรมชาติ แต่เราไม่มีความก้าวหน้าในการเอาชนะตัวเอง
เลย ทั้งในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสูงและในประเทศที่
ล้าหลัง คนส่วนมากยังมัวเมาอยู่กับการพัฒนาทางวัตถุ แต่ปล่อยปละ
ละเลยที่จะพัฒนาจิตใจ องค์การในการพัฒนา เช่น ธนาคารโลกก็มุ่ง
อยู่แต่ความก้าวหน้าทางวัตถุเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะคิดเอา
ว่าความก้าวหน้าทางวัตถุจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางจิตใจตามมา 
ผมว่าการพัฒนาจะต้องทำาทั้งสองด้านพร้อมๆ กัน ต้องให้มนุษย์หลุด
พ้นจากความยากจนทั้งทางวัตถุและทางจิตใจ
 ผมกังวลใจที่เห็นว่าอเมริกาและชาติอื่นๆ มักนำาความรู้
ใหม่ๆ มาใช้ทางทหารเป็นอันดับแรก แทนที่จะนำาไปใช้ในทางลด
ความยากจนและการพัฒนาสังคม ทั้งนี้เพราะเราหวาดระแวงกันเอง 
พร้อมที่จะเอาอาวุธเข้าห้ำาหั่นกัน ผมว่าการใช้จ่ายทางทหารอันมีจุด
มุ่งหมายเพื่อฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นความสูญเปล่าอย่างมหาศาล 
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ลองคิดเอาง่ายๆ ว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดลำาหนึ่งของอเมริกานั้นราคา
เกินกว่า 20,000 ล้านบาท แล้วในโลกนี้มีเครื่องบินกี่ลำา? ผมจำาตัวเลข
ไม่ได้แล้วว่าปีหนึ่งๆ โลกสูญทรัพย์ไปเท่าไรเพื่อสร้างอาวุธ ยิ่งถ้า
เรานับเวลาของทหารซึ่งไม่ได้ใช้ในการผลิต มีแต่การบริโภค ความ
สูญเปล่าก็ยิ่งทวีคูณขึ้นอีก ในประเทศด้อยพัฒนาที่ต้องการกำาลังมัน
สมองของคนเก่งๆ ที่นิยมไปเป็นทหารกัน ความสูญเปล่ายิ่งเพิ่มมาก
ขึ้นเป็นแน่แท้ เราควรเอาทรัพย์นั้นมาใช้ในการทำาให้ชีวิตคนพ้นจาก
ความยากจนทั้งทางวัตถุและทางจิตใจมิดีกว่าหรือ?

 ขณะที่ผมเขียนจดหมายและดื่มด่ำาอยู่กับความเป็น ‘บ้านนา’ 
ของบ้านนานี้ เป็นเวลากลางฤดูแล้ง หมดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว ดินแห้ง
ผาก อากาศร้อนจัด อีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะถึงสงกรานต์ อันเป็นวันเริ่ม
ต้นอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นฤดูฝนก็จะมาถึง ตามด้วยฤดูปักดำา แล้ว
ก็ถึงฤดูเก็บเกี่ยวอีก ดังที่ได้เป็นมาและจะเป็นต่อไป ในระหว่างที่พัก
จากการเขียนจดหมายอันยืดยาวนี้และดูความหมุนเวียนของเวลา ผม
คิดว่าจะทำาอะไรต่อไปในอนาคต คิดว่าอะไรจะเหมาะแก่อัตภาพของ
คนอายุ 53 ปี ซึ่งยังแข็งแรงดี มีความรู้ ความคิด และประสบการณ์
ซึ่งอาจใช้เป็นประโยชน์ได้บ้าง แต่ยังคิดไม่ออก นอกจากสิ่งที่ผม
อยากทำาที่สุดขณะนี้คือ เปลี่ยนจดหมายซึ่งผมกำาลังเขียนอยู่นี้ให้เป็น
หนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ มิใช่เพราะผมคิดว่าเรื่อง
ที่ผมเล่ามานี้น่าสนใจแก่คนทั่วไป หรือ เพราะผมคิดว่าชีวิตของผม
นั้นพบกับความสำาเร็จอันยิ่งใหญ่และเป็นเรื่องที่ใครๆ ควรรู้ ผมคงไม่
บังอาจยกยอตัวเองถึงขนาดนั้นแน่ หากเป็นเพราะผมอยากให้ชื่อของ
ทุกท่านที่มีพระคุณอันล้นพ้นแก่ผมได้รับการจารึกไว้ในห้องสมุด ให้
เป็นที่รู้จักของคนในปัจจุบันและในอนาคตไปชั่วกาลนาน และถ้าโชค
เหมาะเคราะห์ดีหนังสือขายได้ ผมจะอุทิศรายได้ให้เป็นทุนการศึกษา
แก่เด็กรุ่นหลังที่มีปัญญาแต่ยากจน เผื่อว่าสักวันหนึ่งเด็กอีกจำานวน
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หนึ่งจะได้มีโอกาสหนีออกจากวงจรอัปรีย์ของความยากจนอันโหด
ร้ายดังที่ผมได้ทำามา
 ถึงผมจะตัดสินใจทำาอะไรก็ตาม สิ่งที่ผมนำามาพิจารณาที่
สำาคัญที่สุดคือ ครอบครัว ผมต้องการปูทางให้ลูกสาวทั้งสองคนโตขึ้น
อย่างสมประกอบ ทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางอารมณ์ ทางสังคม 
ทางสติปัญญา ทางการเมือง ทางการหาเลี้ยงชีพ และทางการมีสติ
รู้จักตัวเอง รู้ว่าตัวเองมาจากสองวัฒนธรรม คือ ไทยและอเมริกัน ผม
คิดว่าส่วนประกอบนี้สำาคัญยิ่งแก่การดำารงชีวิตของลูกให้ราบรื่นต่อไป
ในอนาคต  
 ผมอยากจะหาโอกาสพาคู่ชีวิตของผมไปดื่มน้ำาผึ้งพระจันทร์
เสียที เมื่อเราเริ่มต้นชีวิตด้วยกัน เราไม่มีเงิน ไม่มีโอกาส เธอได้สละ
อาชีพและสละชีวิตของตัวเองเพื่ออาชีพและชีวิตของผมมาจนทุกวันนี้ 
คุณคงพอเดาได้ว่าเธอต้องมีความอดทนมากเป็นพิเศษที่อยู่กับผมมา
ได้ถึง 23 ปี ถ้าเป็นคนอื่นอาจปล่อยให้ผมว้าเหว่ไปนานแล้วก็ได้ ผม
อยากพาเธอไปด้วยทุกหนทุกแห่ง เป็นการปูทางชีวิตของเราต่อไป
เมื่อยามแก่เฒ่า
 ผมขอสารภาพว่า ถึงแม้ผมจะพบกับความพอเพียงในชีวิต
แล้วก็ตาม ผมยังไม่หมดกิเลสเสียทีเดียว ยังมีความอยากสารพัด อัน
ที่จริงถ้าผมฉลาดเหมือนเพื่อนๆ หลายคนที่บอกผมว่า เมื่อพอมีกิน
มีใช้แล้วทำาไมจึงอยากทำาอะไรต่ออะไรอีก จะไปแกว่งเท้าหาเสี้ยน
ทำาไม ผมควรตีกอล์ฟทุกวัน และก็เปลี่ยนวงตีกอล์ฟของผมให้สวย
ขึ้น เพราะวงที่หัดมาด้วยตัวเองนั้นได้รับคำาชมจากเพื่อนๆ และคู่ต่อสู้
เสมอว่า “เฮ้ย! ไหว ท่าทางตีกอล์ฟของนายเหมือนกับนายจะไปฆ่า
วัวฆ่าควายอย่างนั้นแหละ” ถ้าวงดีขึ้น แต้มต่อของผมอาจลดจาก
หนึ่งเป็นศูนย์หรือกลายเป็นมืออาชีพไปเลยก็ได้ ความคิดเช่นนั้นก็น่า
สนใจ แต่ผมยังไม่อยากเลือกเดินทางนั้น ยังอยากเลือกทางที่เห็นว่า
ชีวิตมีประโยชน์ดังที่คุณอรุณ แสงสว่างวัฒนะ เขียนไว้  



จดหมายจากบ้านนา : ดร.ไสว บุญมา  

392

 ผมอยากมีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นบ้าง ผมโชคดีมาตลอด
เพราะมีคนช่วยเหลือ ผมคิดว่าการตอบแทนบุญคุณของทุกท่านที่
ได้ช่วยผมที่ดีที่สุดคือการช่วยคนอื่นต่อไป คุณคงไม่คิดว่าผมนี่หัว
โบราณเสียจริง ยังมาคิดถึงเรื่องความกตัญญูกตเวทีกันอีกในยุคใน
สมัยนี้ แต่ขอบอกว่า การที่ผมอยากช่วยคนอื่นบ้างนั้นไม่ใช่เพราะ
ผมใจบุญอะไรนัก หากเป็นการเห็นแก่ตัวมากกว่า ผมเชื่อว่าบุญ
กรรมมีจริง ความกตัญญูกตเวทีจะส่งผลดีแก่ชีวิตจริง ผมเห็นด้วยตัว
เองอย่างชัดเจนมาแล้วว่า ความกตัญญูที่ผมมีต่อพ่อแม่เป็นพลังอัน
สำาคัญยิ่งที่ผลักดันให้ผมหลุดพ้นไปจากวงจรอัปรีย์ของความยากจน 
ฉะนั้นถ้าผมได้ช่วยคนอื่นบ้าง ผมคงมีความสุขต่อไป  
 ผมอยากมีโอกาสคลุกคลีกับเยาวชน ความอยากของผมนี้
มองได้หลายแง่ แง่หนึ่งคือผมมีความรักเด็กเป็นพื้นมาแต่เดิม อีกแง่
หนึ่งคือผมมีวิญญาณครูเนื่องจากได้เรียนมาทางนั้น อย่างไรก็ตาม 
นั่นเป็นเพียงแง่คิดซึ่งมีมูลความจริงอยู่บ้าง แต่ความรู้สึกที่แท้จริงของ
ผมมีรากฐานมาจากการเห็นแก่ตัวมากกว่า การเห็นแก่ตัวของผมต่าง
จากการเห็นแก่ตัวที่เข้าใจกันทั่วๆ ไป ผมเห็นว่าคนรุ่นเราต้องช่วยกัน
สร้างคนรุ่นหลังให้มีสมรรถภาพและคุณภาพ ถ้าไม่ทำาอย่างนั้น อีกไม่
นาน เจ้าสัตว์สองขาที่เราเรียกว่ามนุษย์นี้ก็คงต้องสูญพันธุ์ไปจากโลก
แน่ ผมคงไม่ต้องขยายความเรื่องนี้เพราะเราทำางานพัฒนาเศรษฐกิจ
และเห็นพ้องกันแล้วว่า การพัฒนาเศรษฐกิจให้สำาเร็จนั้นต้องพัฒนา
คน แต่ความคิดของผมในการพัฒนาคนกว้างกว่าความคิดของเพื่อน
ร่วมงานของเราในธนาคารโลก พวกนั้นมักคิดกันแคบๆ เพียงด้าน
เศรษฐกิจอย่างเดียว คือ ให้คนมีความสามารถทำามาหากินได้เท่านั้น 
ส่วนความคิดของผมกว้างและลึกไปถึงเรื่องอื่นด้วยตามที่ผมเขียนมา
แล้ว
 ผมอยากมีส่วนช่วยเด็กที่มีปัญญาแต่ขาดแคลนให้มีโชคดี
เหมือนผม เด็กที่มีปัญญา แต่ไม่สามารถพัฒนาสติปัญญาไปถึงขีด
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สุดได้ถือว่าเป็นการสูญเปล่าอย่างใหญ่หลวง อย่างไรก็ตาม ผมขอ
อธิบายเรื่องความเชื่อของผมเกี่ยวกับบุญกรรมและเรื่องโชค ผมเชื่อ
ว่าบุญกรรมมีจริง และผมก็เชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่าโชคนั้นมีตัวมีตน เรา
มีส่วนสร้างโชคให้ตัวเองได้ ผมเชื่อว่าโชคเกิดจากการพบกันระหว่าง
ความพร้อมกับโอกาส ความโชคดีของผมส่วนหนึ่งมาจากความพร้อม
ที่จะพบกับโอกาสซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ ดังที่ผมกล่าวแล้วว่า ผม
ไม่มีความสามารถที่จะไปช่วยคนทั้งโลกให้พ้นจากความยากจนได้ 
แต่ผมเชื่อว่าผมจะช่วยเยาวชนไทยครั้งละคนสองคนได้ ช่วยให้เขามี
ความพร้อม เมื่อมีโอกาส เขาจะได้หนีออกจากวงจรของความยากจน 
ฉะนั้นผมอยากทำาอะไรสักอย่างซึ่งจะเป็นเสมือนชนวนที่จุดถ่านในตัว
เยาวชนนั้นให้ลุกโพลงเป็นไฟอันโชติช่วงขึ้น

 เอาละนะ ซู หวังว่าคุณคงพอเข้าใจสิ่งที่ผมเขียนมาและไม่
คิดว่าผมเพ้อฝันจนเกินไป ผมจะอยู่ที่บ้านนาต่อไปอีกระยะหนึ่งจึงจะ
กลับไปอเมริกา หวังว่าเราคงพบกันอีกตอนนั้น
    
    ด้วยความคิดถึงและปรารถนาดี
       ไสว บุญม�





ในช่วงที่ผมเตรียมข้อมูลและเขียนหนังสือเล่มนี้เมื่อปี 2541 ผมเดิน
ทางจากสหรัฐอเมริกามาเมืองไทย 3 ครั้งและอยู่ในเมืองไทยหลาย
เดือน ผมหาโอกาสปรึกษาหารือกับญาติผู้ใหญ่ มิตรสหายและครูบา
อาจารย์พร้อมทั้งเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อสัมผัสเมืองไทย
อย่างใกล้ชิดอีกครั้ง หลังจากออกไปอยู่ในต่างประเทศเสีย 30 ปี ผม
ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะทำาอะไรได้บ้างหลังเกษียณจากธนาคารโลกก่อน
กำาหนดเวลา แต่หวังว่าถ้าเลือกได้ จะกลับมาตั้งหลักแหล่งถาวรอยู่ใน
เมืองไทยและทำางานเกี่ยวกับการศึกษาประกอบกับงานเกี่ยวกับการ
เขียนเนื่องจากผมสนใจในงานสองด้านนี้มานานแล้ว

เพื่อนบางคนแนะนำาให้กลับมาเป็นอาจารย์หรือผู้บริหารใน
มหาวิทยาลัยเอกชน บางคนแนะนำาให้กลับมาทำางานด้านที่ปรึกษา 
แต่ผมไม่พิจารณางานเหล่านั้นเพราะมันเป็นงานประจำาเช่นเดียวกับ
งานในธนาคารโลก บางคนแนะนำาให้กลับมาเล่นการเมือง ผมรู้ตัว
ว่าผมเล่นการเมืองไม่ได้เพราะปัจจัยหลายอย่าง นอกจากจะขาดเงิน

ปัจฉิมลิขิต
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แล้ว ผมขาดเครือข่ายในเมืองไทยเนื่องจากไปอยู่ในต่างประเทศเสีย
นาน แต่ผมไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไม่ลงเล่นการเมืองอย่างเด็ดขาดจน
กระทั่งได้ฟังเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียงโดยตรงจากทั้งฝ่ายผู้ซื้อ ฝ่ายผู้
ขายและจากฝ่ายที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงพร้อมกับได้เรียนรู้เรื่อง
ลักษณะของนักการเมืองไทยจากนักการเมืองหลายคน สิ่งเหล่านั้น
ตอกย้ำาความเชื่อของผมที่ว่า ผมขาดทั้งคุณสมบัติและโทษสมบัติของ
นักการเมืองไทยส่วนใหญ่ที่ประสบความสำาเร็จอยู่ในยุคปัจจุบัน 
 ผมกลับมาเรียนเขียนภาษาไทยเพราะเคยตั้งใจไว้เมื่อครั้งยัง
เรียนอยู่ในชั้นมัธยมว่า ถ้ามีโอกาสเมื่อไรก็จะใช้การเขียนหนังสือเป็น
สื่อความรู้สึกนึกคิดของตนให้สาธารณชนอ่าน ผมเคยฝันถึงการสร้าง
งานวรรณกรรม แต่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาฝึกฝนนานมากหากจะเขียน
งานแนวนั้นจริงๆ และโอกาสที่จะประสบความสำาเร็จมีเพียงน้อยนิด 
ก่อนสิ้นปี 2541 ผมประเมินว่าความฝันในด้านสร้างงานวรรณกรรม
คงเป็นไปไม่ได้ จึงตัดสินใจจะเขียนสารคดีทั้งที่รู้ว่าคนไทยไม่นิยม
อ่านหนังสือ การตัดสินใจของผมมีปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน โดย
เฉพาะ: 

• ผมเห็นด้วยกับคำาแนะนำาของผู้ที่รู้เรื่องตลาดหนังสือในเมือง
ไทยว่า สารคดีที่วางอยู่บนฐานของประสบการณ์ของผมน่าจะ
พอมีตลาดอยู่บ้าง นั่นคือ ประสบการณ์ที่เกิดจากการเติบโตใน
ท้องทุ่งนาและกระโดดไปทำางานด้านพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ระดับโลกเป็นเวลากว่า 23 ปี และหากหนังสือขายได้จริงจะเป็น
โอกาสดีที่จะมอบรายได้ให้เป็นทุนการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส 

• ผมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งซึ่งจะนำามาลงทุนพิมพ์หนังสือเองได้ จึง
ไม่จำาเป็นที่จะต้องเสนองานเขียนให้สำานักพิมพ์พิจารณา

• ผมมีกัลยาณมิตรสองคนอาสาเข้ามาช่วยงานด้านบรรณาธิการ 
การบริหารจัดการและการจัดรูปเล่มคือ ผศ.ทัศนีย์ กระต่าย
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อินทร์ และ ผศ.ณัฎฐชา หน่อทอง 
• การเขียนสารคดีทำาให้ผมมีโอกาสค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้น

อย่างเป็นระบบ และการถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาไทยเป็นฝึก
การเขียนไปในตัวด้วย

• ผมเชื่อคำาแนะนำาของครูขำา พูลทวี ซึ่งเป็นครูใหญ่ในสมัยผม
เรียนชั้นประถมและผมมีความเคารพบูชามานาน ท่านแนะนำา
ว่า การเขียนหนังสือวิชาการเป็นทานอันสูงส่ง คำาแนะนำานั้นตรง
กับแนวคิดในด้านการพัฒนาที่ผมร่ำาเรียนมา นั่นคือ การเพิ่มพูน
ปัญญาจะนำาไปสู่การพัฒนาที่แท้จริง

 การตัดสินใจเช่นนั้นทำาให้การกลับมาตั้งหลักแหล่งถาวรอยู่ใน
เมืองไทยหมดความจำาเป็นลงไปทันที อย่างไรก็ตามผมตั้งใจจะแบ่ง
เวลาอยู่ทั้งในเมืองไทยและในสหรัฐอเมริกา เริ่มด้วยการเดินทางมาอยู่
ในเมืองไทยปีละ 2 ครั้ง ในระหว่างช่วงสงกรานต์และช่วงออกพรรษา 
และอยู่ในเมืองไทยครั้งละประมาณ 2 เดือน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และสำาหรับเช่าที่พักในเมืองไทยจะได้มาจากบำานาญของธนาคารโลก 
การแบ่งเวลาดังกล่าวเอื้อให้ผมอยู่ในอเมริกาเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลและ
อยู่กับครอบครัวเป็นเวลาติดต่อกันครั้งละนานๆ การค้นคว้าหาข้อมูล
ที่นั่นสะดวกมากเนื่องจากฐานข้อมูลและระบบห้องสมุดของเขาทัน
สมัยกว่าในเมืองไทย
 นั่นคือสิ่งที่ผมพยายามทำาติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 10 ปี 
จากต้นปี 2541 

 ในช่วงเวลานั้น งานเขียนของผมวิวัฒน์ไปในระดับหนึ่งซึ่งมี
ผลออกมาเป็นหนังสือรวม 21 เล่ม นอกจากนั้นยังมีบทความตามหน้า
หนังสือพิมพ์และนิตยสารชั้นนำาของไทยอีกด้วย หลังจากลงทุนพิมพ์
หนังสือเอง 9 เล่ม ผมเสนอให้สำานักพิมพ์อาชีพพิมพ์เล่มต่อๆ มา 
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 ผมไม่สามารถอธิบายได้ว่าเพราะอะไรหนังสือจึงดึงดูดความ
สนใจของผมเป็นพิเศษมาตั้งแต่ในสมัยผมยังเด็ก ย้อนไปในสมัยนั้น
บ้านผมไม่มีหนังสืออ่าน นอกจากหนังสือเรียนไม่กี่เล่มแล้ว นานๆ ผม
จึงจะมีโอกาสอ่านหนังสืออื่นสักครั้ง โรงเรียนประถมของผมซึ่งอาศัย
ศาลาวัดแหลมไม้ย้อยเป็นอาคารเรียนไม่มีห้องสมุด ผมมามีโอกาส
อ่านหนังสือจริงๆ ในสมัยเริ่มเรียนชั้นมัธยม ผมอ่านหนังสือทุกชนิด
ที่มีอยู่ในห้องสมุดเล็กๆ ของโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” ใน
บรรดาหนังสือสารคดีผมชอบจำาพวกชีวประวัติมากที่สุด ผมประทับใจ
วรรณกรรมจำานวนหนึ่งทั้งร้อยกรอง เช่น ขุนช้างขุนแผน พระอภัย-
มณี และร้อยแก้ว เช่น สามก๊ก ผู้ชนะสิบทิศ ผมคิดว่าความสามารถ
ในการปลุกตัวอักษรให้ลุกขึ้นมาร้องไห้ หรือร่ายรำา จนทำาให้ผู้อ่านเกิด
อารมณ์คล้อยตามเป็นความสามารถชั้นเยี่ยม และถ้าผมทำาเช่นนั้นได้
คงจะทำาให้ตัวเองมีความสุขอย่างล้นเหลือ 

ผมเลือกเขียนหนังสือแนวความทรงจำาก่อนเรื่องอื่นเพราะ
ปัจจัยสองอย่าง ปัจจัยแรก ผมมีข้อมูลอยู่แล้วจากการเล่าเรื่องราว
ความเป็นมาของครอบครัวตัวเองให้ลูกสาวฟังและได้บันทึกเป็น
ภาษาอังกฤษไว้อย่างเป็นระบบ ปัจจัยที่สอง อาจารย์ด้านการเขียน
เน้นย้ำาเสมอว่า การเริ่มเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ใกล้ตัว หรือสิ่งที่ตัวเองมี
ความรู้มากที่สุด จะทำาให้การเขียนง่ายขึ้นมาก อย่างไรก็ตามพอจะ
เริ่มเขียนจริงๆ ผมประสบปัญหาหนักหนาสาหัสทันที นั่นคือ จะนำา
อะไรมาเสนอและจะเสนออย่างไร ผมกลับไปใช้ห้องสมุดอย่างจริงจัง
อีกครั้งหนึ่งเพื่อค้นคว้าหาคำาแนะนำาจากตำาราพร้อมกับอ่านหนังสือ
แนวความทรงจำาเป็นจำานวนมาก ในกรณีที่ห้องสมุดไม่มีหนังสือที่
ต้องการผมก็หาซื้อมาเสริม หลังจากอ่านทั้งภาษาอังกฤษและภาษา
ไทย ผมจึงเริ่มได้แนวทาง ในบรรดาหนังสือที่อ่านในช่วงก่อนเริ่ม
เขียนหนังสือเล่มนี้ ผมมีความประทับใจและได้แนวทางมากที่สุดจาก
หนังสือ 7 เล่มด้วยกันคือ:
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1. ชีวิตที่เลือกไม่ได้ ของ อาจารย์กรุณา กุศลาสัย
2. ชีวิตที่เลือกได้ ของ อาจารย์ชัยอนันต์ สมุทวนิช
3. Growing Up, ของ Russell Baker ซึ่งเป็นชาวอเมริกันผู้ได้

รับรางวัลพูลิตเซอร์ด้านงานวิจารณ์ในปี 2522
4. A Life of Her Own: A Countrywoman in Twentieth-

Century France, ของ Emilie Carles ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส
และเขียนต้นฉบับเป็นภาษาฝรั่งเศส

5. Boyhood: Scenes from Provincial Life ของ J. M. 
Coetzee ซึ่งเป็นชาวแอฟริกาใต้ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขา 
วรรณกรรมประจำาปี 2546

6. The Road from Coorain ของ Jill Ker Conway ซึ่งเป็น
ชาวออสเตรเลีย

7. Angela’s Ashes: A Memoir ของ Frank McCourt ซึ่ง
เป็นชาวไอริช หนังสือเล่มนี้ ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ด้าน
ชีวประวัติประจำาปี 2539
 
เนื่องจากเนื้อหาที่จะนำามาเสนอมีมากมาย ผมจึงตัดสินใจ

แยกออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งวิวัฒน์มาเป็น
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ และส่วนที่สองเป็นเรื่องการงานซึ่งวิวัฒน์ต่อ
มาเป็นหนังสือชื่อ “จดหม�ยจ�กวอชิงตัน” ส่วนการนำาเสนอนั้นผม
ตัดสินใจใช้เป็นแบบการเขียนจดหมายถึงเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเคยทำางาน
อยู่ด้วยกันในธนาคารโลกเนื่องจากอาจารย์สอนวิชาการเขียนบาง
ท่านแนะนำาว่า สำาหรับผู้เริ่มเขียนใหม่ๆ การเขียนจะลื่นไหลดีขึ้นถ้า
คิดว่าตนเองกำาลังเล่าเรื่องราวให้เพื่อนสนิทฟัง

ในระหว่างที่เรียนเขียนภาษาไทยอยู่ในสถาบันราชภัฏเทพ-
สตรี ซึ่งวิวัฒน์มาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในขณะนี้ ผมมี
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โอกาสได้สัมผัสกับสังคมไทยอย่างใกล้ชิดจริงๆ อีกครั้ง ผมมีความ
ประทับใจว่าคนไทยไม่ค่อยให้ความสำาคัญต่อการฟังซึ่งต่างกับใน
สังคมที่ก้าวหน้าทั้งหลายที่ผมได้สัมผัสเป็นจำานวนมาก นอกจาก
นั้นวิชาการฟังยังหาตำารับตำาราภาษาไทยได้ยากอีกด้วย หลังจาก
ปรึกษากับอาจารย์สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยแห่งนั้นคือ ผศ. 
มนิตา ศรีสาคร และ ผศ.ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์ เราตัดสินใจร่วมกัน
เขียนหนังสือเกี่ยวกับการฟังเล่มเล็กๆ ขึ้นโดยตั้งชื่อว่า “ฟังอย่�งไร
จะได้ยิน” ผมคิดว่าในบรรดาหนังสือ 21 เล่มที่ผมเขียนเองบ้างและ
เขียนร่วมกับผู้อื่นบ้าง เล่มนี้น่าจะมีค่าสูงที่สุดเพราะการรู้จักฟังเป็น
ทั้งศาสตร์ ศิลป์และวัฒนธรรมที่มีความสำาคัญยิ่ง แต่ในเมืองไทยยังไม่
ค่อยมีหนังสือแนวนี้ 

หลังจากเขียนมากว่า 10 ปี ผมมีผลงานรวมกันเป็นหนังสือ 21 
เล่มดังนี้:

 1. จดหม�ยจ�กบ้�นน� สำานักพิมพ์โฟร์-วัน (มกราคม 
2542); พิมพ์มาก่อนแล้ว 2 ครั้ง

2. ฟังอย่�งไรจะได้ยิน (ร่วมกับ ผศ.มานิตา ศรีสาคร และ 
ผศ.ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์) โรงพิมพ์การศาสนา (ตุลาคม 2542)

3. จดหม�ยจ�กวอชิงตัน บริษัท พี. เอ. ลีฟวิ่ง จำากัด 
(มีนาคม 2543)

4. เศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิปัญญ�ช�ติไทย บริษัท พี. เอ. 
ลีฟวิ่ง จำากัด (พฤษภาคม 2543)

5. ไอเอ็มเอฟ ไอเอ็มเอฟ ไอเอ็มเอฟ บริษัท พี. เอ. ลีฟวิ่ง 
จำากัด (สิงหาคม 2543)

6. เสือ สิงห์ กระทิง แรด บริษัท พี. เอ. ลีฟวิ่ง จำากัด 
(ธันวาคม 2543)

7. ส�มแผ่นดิน บริษัท พี. เอ. ลีฟวิ่ง จำากัด (มิถุนายน 
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2544) 
8. เล่�เรื่องเมืองน้ำ�มัน บริษัท พี. เอ. ลิฟวิ่ง จำากัด (มกราคม 

2545)
9. อเมริก�ที่ยังใช้ม้�เทียมไถ บริษัท พี. เอ. ลิฟวิ่ง จำากัด 

(มิถุนายน 2545) กำาลังอยู่ในขั้นตอนจัดพิมพ์ครั้งที่ 2
10. บ้�นนอก-เมืองนอก บริษัท เนชั่น บุ๊คส์ อินเตอร์-

เนชั่นแนล จำากัด (ตุลาคม 2545)
11. ประช�นิยม: ห�ยนะจ�กอ�ร์เจนติน�ถึงไทย? บริษัท 

เนชั่นบุคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (กรกฎาคา 2546)
12. คิดนอกคอก ทำ�นอกคัมภีร์ สำานักพิมพ์ โอ้ มาย ก้อด 

(กันยายน 2547) พิมพ์แล้ว 6 ครั้ง 
13. เลียนแบบรุ่ง ลอกแบบล่ม สำานักพิมพ์ โอ้ มาย ก้อด 

(กันยายน 2548)
14. สู่จุดจบ ! สำานักพิมพ์ โอ้ มาย ก้อด (กุมภาพันธ์ 2549)
15. โต้คลื่นลูกที่ 4 สำานักพิมพ์บิสบุ๊ค (มีนาคม 2549) พิมพ์

แล้ว 2 ครั้ง
16. กะล�ภิวัตน์ (ร่วมกับ พญ.นภาพร ลิมป์ปิยากร) สำานัก

พิมพ์ โอ้ มาย ก้อด (มีนาคม 2550) พิมพ์แล้ว 2 ครั้ง
17. ธ�ตุ 4 พิโรธ (ร่วมกับ พญ.นภาพร ลิมป์ปิยากร) สำานัก

พิมพ์มติชน (2551) พิมพ์แล้ว 2 ครั้ง
18. มองเมื่อไทย: จ�กสิบปีของก�รใช้หนี้แผ่นดิน หจก.

ประสิทธิ์สเทชันเนอรี่และการพิมพ์ (กุมภาพันธ์ 2552)
19. ท�งข้�มเหว: แนวคิดสำ�หรับแก่วิกฤติไทย หจก.   

ประสิทธิ์สเทชันเนอรี่และการพิมพ์ (กุมภาพันธ์ 2552)
20. สู่คว�มเป็นอยู่แบบยั่งยืน: แนวท�งลดคว�มเสี่ยง

เพื่อสร้�งสังคมสันติสุข บริษัท โอเรกอน อลูมีเนียม จำากัด จัดพิมพ์
เป็นอภินันทนาการ (ธันวาคม 2552)
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21. แนวคิดของนักธุรกิจน�มกระเด่ือง (ร่วมกับ พญ.นภาพร 
ลิมป์ปิยากร) กำาลังอยู่ในระหว่างจัดพิมพ์ 

ผมตั้งใจว่าจะเขียนหนังสือสารคดีและบทความตามหน้า
หนังสือพิมพ์ต่อไป ในขณะที่เตรียมต้นฉบับสำาหรับพิมพ์ครั้งที่ 3 
ของหนังสือเล่มนี้ คือในตอนต้นปี 2553 ผมมีคอลัมน์ประจำาอยู่ใน
หนังสือพิมพ์และนิตยสาร 7 ฉบับ ได้แก่ 1) คอลัมน์ “บ้านเขา-เมือง
เรา” ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจทุกวันศุกร์ คอลัมน์นี้เริ่มเมื่อกลาง
ปี 2546 จากคำาแนะนำาของคุณปิยาวันทน์ ประยุกต์ศิลป์ เนื้อหาส่วน
ใหญ่อยู่ในแนวของการวิเคราะห์และวิจารณ์เหตุการณ์ปัจจุบันโดย
เฉพาะเหตุการณ์ในเมืองไทยในกรอบของเหตุการณ์ภายนอกซึ่งอาจ
เป็นได้ทั้งจากประวัติศาสตร์และโลกปัจจุบัน 2) คอลัมน์ Outside the 
Box ในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post พุธเว้นพุธ 3) คอลัมน์ “ทัศน
วิจารณ์” ในหนังสือพิมพ์ชาวกรุง USA 4) คอลัมน์ “คิดถึงเมือง
ไทย” ในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ อันเป็นการเขียนสลับกับผู้
อื่นอีกสามท่านในวันจันทร์และวันศุกร์ 5) คอลัมน์ “ระดมสมอง” ใน
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ อันเป็นการเขียนสลับกับผู้อื่นเช่นกัน 
ของผมลงพิมพ์เดือนละครั้ง 6) คอลัมน์ “ตัวไกล หัวใจอยู่ใกล้” ใน
นิตยสารรายเดือนชื่อ ครอบครัวพอเพียง และ 7) คอลัมน์ “เลือกมา
เล่า” ในนิตยสารรายสามเดือนชื่อ ธุรกิจกับสังคม 

แม้จะฝึกการเขียนภาษาไทยมาเป็นเวลากว่า 10 ปี แต่ผมยัง
ไม่คิดว่าผมมีความสามารถสร้างงานด้านวรรณกรรมได้เพราะการจะ
ปลุกตัวหนังสือให้ลุกขึ้นมาร้องไห้หรือมาร่ายรำาตามความรู้สึกส่วนลึก
ของหัวใจนั้นยากเสียยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขา แต่ผมยังไม่ได้ทิ้งความ
ฝันนั้นเสียทีเดียว ผมยังแบ่งเวลาเพื่อหาความผ่อนคลายด้วยการอ่าน
วรรณกรรมและบทกวีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย การอ่านงาน
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ของผู้อื่นนอกจากจะทำาให้เกิดความเพลิดเพลินและผ่อนคลายแล้ว 
บางครั้งก็ยังก่อให้เกิดแรงบันดาลใจอีกด้วย 

ในช่วงเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ผมได้อ่านบทประพันธ์ 2 บท
ซึ่งในขณะอ่านรู้สึกเสียวสะท้านไปถึงส่วนลึกของจิตใจจนบอกไม่ถูก 
เหตุปัจจัยที่ทำาให้เกิดความรู้เช่นนั้นยากแก่การหยั่งรู้ นอกจากความ
หมายของคำาประพันธ์อันลุ่มลึกแล้ว อาจมีปัจจัยอื่นผสมอยู่ด้วย เช่น 
ความตระหนักที่ว่าการพัฒนาจะสำาเร็จไม่ได้ถ้าเราไม่ให้ความเสมอ
ภาคและการศึกษาอย่างดีแก่สตรีในสังคม นอกจากนั้นเราต้องการ
คนรุ่นหลังที่มีทั้งสติปัญญาพร้อมกับความกล้าที่จะแสดงออกและ
เคลื่อนไหวอีกด้วย ในตอนที่สร้างผลงานนั้นผู้ประพันธ์ทั้งสองยังเป็น
เยาวชน บทแรกคือ “อหังการของดอกไม้” ของคุณจิระนันท์ พิตร-
ปรีชา ซึ่งนักอ่านไทยรู้จักดี แต่ผมไม่มีโอกาสอ่านผลงานชิ้นนั้นจน
กระทั่งหลังกลับมาเรียนเขียนภาษาไทยได้หลายเดือน สำาหรับผู้ที่อาจ
ลืมไป ขอคัดตอนจบของบทประพันธ์นั้นมาพิมพ์ไว้ในโอกาสนี้:

  ดอกไม้มีหนามแหลม
  มิใช่แย้มคอยคนชม
  บานไว้เพื่อสะสม
  ความอุดมแห่งผืนดิน !

 ส่วนอีกบทหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษซึ่ง ฮิลลารี รอดแฮม คลิน
ตัน อ่านในงานพิธีรับปริญญาตรีที่วิทยาลัยเวลล์สลีย์เมื่อปี 2512 ผม
นำาตอนสุดท้ายของบทประพันธ์นั้นมาถอดไว้ใน “เสือ สิงห์ กระทิง 
แรด” และขอนำามาพิมพ์ซ้ำาไว้ในโอกาสนี้ด้วย:
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 ฉันก้าวออกนอกประตูไปสู่โลก
 ไม่เศร้าโศกห่วงใยหรือไร้หวัง
 หญิงงมงายชายโฉดจงโปรดฟัง
 คนล้าหลังโลกยุคใหม่ไม่ต้องการ ! 

บทประพันธ์ 2 บทนี้มีความ “อหังการ” อันลุ่มลึกพอๆ กัน
และทุกครั้งที่ผมย้อนกลับไปอ่านจะรู้สึกเสียวสะท้านและสร้างแรง
บันดาลใจเสมอ บางครั้งในบางอารมณ์ผมถึงกับมีความกล้าพอที่จะ
ถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นบทกวีเบื้องต้น เช่น กาพย์ยานี โคลง
สี่สุภาพและกลอนแปด หนังสือหลายเล่มของผมจึงมีบทกวีแทรกอยู่
ด้วยเพื่อหวังจะช่วยให้การนำาเสนอมีน้ำาเสียงที่ต้องการ ทุกครั้งที่ผม
เดินทางเป็นระยะไกลๆ เช่น จากเมืองไทยไปอเมริกาซึ่งบางช่วงต้อง
อยู่ในเครื่องบินเป็นเวลาเกินกว่า 12 ชั่วโมง ผมมักมีแรงบันดาลใจให้
เขียนอะไรสักอย่างในระหว่างที่ผู้โดยสารหลับกันหมด ที่เป็นเช่นนั้น
คงเพราะทุกครั้งที่ผมเดินทางเป็นระยะไกลๆ มันหมายถึงการจากสิ่ง
ที่ผมรักอย่างสุดซึ้งไปเสมอ ความเงียบมักก่อให้เกิดอารมณ์วาบหวิว
ซึ่งบางครั้งก็หลั่งไหลออกมาเป็นกลอน

ผมยังหวั งว่ าวันหนึ่ งข้ างหน้าผมจะกล้าสร้ างงานขั้น
วรรณกรรม แต่วันนั้นจะมาถึงหรือไม่ หรือมาถึงเมื่อไร ไม่มีความ
สำาคัญนักเพราะในขณะนี้ผมมีความสุขเกินคาดแล้ว งานเขียนสร้าง
รายได้ไม่มากนัก หนังสือบางเล่มขายไม่ค่อยออก ส่วนค่าเขียน
บทความก็ตามแต่สำานักพิมพ์จะให้หรือไม่ก็ได้ สำานักพิมพ์ที่ให้ส่วน
ใหญ่จะจ่ายระหว่างบทละ 1,000 – 2,000 บาท ผมไม่ได้เก็บรายได้
นั้นไว้หากทยอยมอบให้แก่โครงการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน
ไทยไปเรื่อยๆ เท่าที่ผ่านมาผมมอบรายได้จากงานเขียนเพื่อสนับสนุน
การศึกษาในหลายรูปแบบ ส่วนมากเป็นการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุน
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กองทุนและมูลนิธิหลักๆ ดังนี้:

• บริจาคสมทบให้กองทุนเพื่อการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีในนามของคุณหญิงบุญฉวี พรหโมปกรณ์กิจและ
อาจารย์ประจิตร ติยะพานิช จำานวน 100,000 บาท สองท่าน
นี้เป็นผู้บริหารและอาจารย์ในวิทยาลัยครูเทพสตรีในสมัยที่ผม
เรียนอยู่ที่นั่นและมีบทบาทสำาคัญในการช่วยพลิกผันชีวิตของ
ผมจากนักเรียนฝึกหัดครูไปสู่งานพัฒนาระดับโลก

• บริจาคสมทบให้มูลนิธิเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนบ้านนา “นายก
พิทยากร” รวม 151,295 บาทในนามของพ่อกับแม่ คุณสำาเภา 
เปรมปรีด์ิ ผศ.ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์ และ คุณปิยาวันทน์ ประยุกต์
ศิลป์ ซ่ึงล้วนมีบทบาทสำาคัญในงานเขียนของผม 

• ร่วมกับคุณชำานาญ พิเชษฐพันธ์ ก่อต้ังมูลนิธิเพ่ือส่งเสริมการอ่าน
ช่ือ “นักอ่านบ้านนา” กิจกรรมน้ีวิวัฒน์มาจากเราสองคนช่วยกัน
หาเงินและหนังสือไปให้นักเรียนช้ันประถมในอำาเภอบ้านนาอ่าน
เพ่ือชิงทุนการศึกษาเม่ือปี 2549 เราทำากิจกรรมนำาร่องน้ันอีก 
คร้ังเม่ือปี 2550 เน่ืองจากผลท่ีออกมาเป็นท่ีน่าพอใจ เราจึง
ได้ร่วมกันก่อต้ังมูลนิธิข้ึนเม่ือปี 2551 ด้วยเงินก้นถุงก้อนแรก 
500,000 บาทซ่ึงเป็นรายได้จากงานเขียนของผม นอกจากน้ันยัง
มีองค์กรและผู้ท่ีผมเคารพรักร่วมบริจาคสมทบอีก 253,400 บาท 

คุณชำานาญเป็นนักเรียนรุ่นน้องในสมัยผมเรียนชั้นมัธยม
อยู่ที่โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” ความยากจนผลักดันให้คุณ
ชำานาญกระเสือกกระสนไปตายดาบหน้า แต่เขาไม่ตาย หลังจากได้รับ
เนติบัณฑิตจากอังกฤษแล้วก็กลับมาประกอบอาชีพเป็นทนายพร้อม
กับรับใช้สังคมไปด้วย เราเห็นพ้องต้องกันว่าถ้าคนอย่างเราดูดาย แล้ว
ใครเล่าจะยื่นมือเข้าเกื้อกูลสังคม คุณชำานาญกับผมหวังว่าเราจะช่วย
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กันหาทุนได้สัก 2-5 ล้านบาทภายในเร็ววันเพื่อจะนำาดอกผลมาใช้ใน
การทำากิจกรรมของมูลนิธิ ในจำานวนนี้ผมจะมอบให้เป็นส่วนใหญ่และ
ส่วนที่เหลือจะรับบริจาคจากองค์กรและผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมส่ง
เสริมการศึกษาของเยาวชนไทย 

กิจกรรมหลักของเราในขณะนี้ได้แก่การจัดหาหนังสือไปให้
โรงเรียนชั้นประถมในอำาเภอบ้านนาและการประกวดอ่านของนักเรียน
ในโรงเรียนเหล่านั้นเพื่อชิงทุนการศึกษาปีละครั้ง นอกจากจะปลุกเร้า
เยาวชนให้สนใจในการอ่านแล้ว เราหวังว่าเด็กที่มีความสนใจในการ
อ่านจริงๆ จะมีโอกาสเข้าถึงหนังสือได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีคนไหนต้อง
ไปอ่านกระดาษห่อพริกดังที่ผมต้องทำาเมื่อกว่า 50 ปีที่แล้ว นอกจาก
นั้นเรายังฝันต่อไปอีกว่า ถ้าผมยังสามารถเขียนหนังสือต่อไปพร้อม
กับเราสามารถหาทุนได้มากขึ้นจากแหล่งอื่นเรื่อยๆ มูลนิธิ “นักอ่าน
บ้านนา” จะไม่หยุดอยู่แค่การอ่านภาษาไทยเท่านั้น หากจะสนับสนุน
ให้เกิดความแตกฉานในด้านภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์อีก
ด้วย ทั้งนี้เพราะเราเชื่อว่าการรู้ 3 ภาษานี้อย่างดีเยี่ยมจำาเป็นสำาหรับ
การสร้างอนาคตของเยาวชนในยุคปัจจุบัน เราฝันต่อไปด้วยว่าถ้าเรา
ทำาสำาเร็จ จะมีผู้เห็นดีและนำากิจกรรมแนวนี้ไปทำาในอำาเภออื่นๆ ณ 
วันนี้เป็นที่น่ายินดีที่มีกลุ่มโรงเรียนในอำาเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
นำาโดยคุณสมชาย มณีรัตน์ ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด ได้เริ่ม
กิจกรรมทำานองเดียวกันแล้ว  

นอกจากนั้น ผมได้เข้าร่วมโครงการทดแทนคุณแผ่นดินนำา
โดยศาสตราจารย์ระพี สาคริก และอาจารย์ปราโมทย์ นาครธรรพ 
ในกรอบการดำาเนินงานของ “มูลนิธิริเริ่มสีเขียวไทย” หรือ GIFT 
(Green Initiatives Foundation of Thailand) โครงการนี้กำาลัง
วิวัฒน์ไปอย่างรวดเร็วและมีกรอบงานกว้างมาก จากการศึกษา 
การเกษตร การรักษาพยาบาล ถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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นั่นเป็นกิจกรรมซึ่งผมทำาในช่วงเวลากว่า 10 ปี การทำา
กิจกรรมเหล่านี้ทำาให้ผมมีความสุขและได้ประสบการณ์หลากหลาย 
แต่ในบางครั้งก็ประสบความปวดร้าว ผมได้นำารายละเอียดมาเล่าใน
หนังสือชื่อ 10 ปีของก�รใช้หนี้แผ่นดิน แล้ว ในโอกาสนี้ขอกล่าว
ถึง 2 เรื่องเพียงคร่าวๆ เท่านั้น เรื่องแรก เงินจำานวน 100,000 บาท
ที่ผมมอบให้เป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในนาม
ของคุณหญิงบุญฉวี พรโมปกรณ์กิจ และอาจารย์ประจิตร ติยะพานิช 
นั้นได้ถูกยักยอกไปพร้อมกับเงินที่ผู้อื่นมอบให้อีกกว่า 2.5 ล้านบาท 
การสูญหายไปของเงินก็สร้างความปวดร้าวและเศร้าใจมากพออยู่
แล้ว แต่ผมยังต้องถูกซ้ำาเติมด้วยความรู้สึกที่ว่า ผู้บริหารและสภาของ
มหาวิทยาลัยไม่ใส่ใจเท่าที่ควรอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการบริหาร
การเงิน หรือ ด้านการติดตามเอาเงินคืน

อีกเรื่องหนึ่ง ผมมีความรู้สึกว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจที่จะ
คิดอะไรอย่างวิเคราะห์ ยังผลให้ไม่เข้าใจว่าอะไรกำาลังเกิดขึ้นกับบ้าน
เมืองของตัวเองและโลกกว้างอย่างแท้จริง คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน 
และยึดคำากลอนของสุนทรภู่ที่ว่า “รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” เป็นหลัก
ดำาเนินชีวิต เวลาของคนส่วนใหญ่ดูจะหมดไปกับการแสวงหาความ
สนุกสนานเฮฮา ไร้สาระ สภาพเช่นนี้ยังผลให้ปรับตัวไม่ทันความ
เปลี่ยนแปลงของโลก จึงได้มุ่งบริโภคกันแบบเกินพอดีจนต้องเป็นหนี้
เป็นสินรุงรัง รวมทั้งในหมู่ญาติของผมเองด้วย จริงอยู่ความปวดร้าว
และเศร้าใจของผมลดลงไปบ้างทุกครั้งที่มีโอกาสสัมผัสกับคนไทยอีก
ส่วนหนึ่งซึ่งดูจะเข้าใจพร้อมกับมีความห่วงใยและเอื้ออาทรต่อสังคม 
แต่ผมก็ยังไม่สามารถสลัดความรู้สึกส่วนลึกออกไปได้ และยังมองว่า
สังคมไทยตกอยู่ในสภาพของบทกลอนท่ีประธานาธิบดีจอห์น เคนเนด้ี 
อ้างถึงไว้ในหนังสือชื่อ Profiles In Courage และผมนำามาแปลไว้ใน 
“เสือ สิงห์ กระทิง แรด” คือ:
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หมาไส้กรอกพันธุ์ดอกซันด์ ตัวของมันช่างแสนยาว
เวลาหัวมันส่งข่าว  จะถึงหางก็หลายวัน
ไม่นานนี้มีเรื่องใหญ่  หัวร้องไห้พร่ำารำาพัน
หางตกข่าวความโศกศัลย์ ยังกระดิกอย่างดีใจ
 
จากมุมมองของเศรษฐศาสตร์ ความปวดร้าวและเศร้าใจเช่น

นี้คงเป็นต้นทุนของความสุขที่ผมได้รับ สำาหรับในด้านครอบครัว งาน
เขียนและการเดินทางเทียวมาเทียวไประหว่างเมืองไทยกับอเมริกา
ทำาให้ผมต้องทอดทิ้งครอบครัวบ้าง แต่ก็ไม่ต่างกับในระหว่างที่ทำางาน
อยู่กับธนาคารโลกมากนักเนื่องจากในช่วงนั้น ผมก็เดินทางไปต่าง
ประเทศเป็นประจำาอยู่แล้ว เมื่อผมไม่อยู่ คู่ชีวิตของผมก็ดูแลทุกอย่าง
ได้ ลูกสาวทั้งสองคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเรียนจบมหาวิทยาลัยพร้อม
กับได้งานในสายงานที่ตนต้องการทำา อาชีพของเขาจะก้าวหน้าไป
อย่างไรและเขาจะมีชีวิตที่สงบสุขหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง
ประกอบกัน มองจากด้านฐานความรู้ความสามารถและบุคลิกส่วนตัว
ของเขาพร้อมกับสภาพของสังคม ผมเห็นว่าเขาน่าจะหาเลี้ยงตัวได้
เป็นอย่างดีและมีความสุขพอสมควร นั่นคงเป็นความฝันของพ่อเกือบ
ทุกคนรวมทั้งผมด้วย  

มองย้อนหลังกลับไปในช่วงเวลากว่า 10 ปี ผมอยากจะคิด
ว่ากิจกรรมที่เล่ามานี้เป็นการ “ใช้หนี้แผ่นดิน” อย่างหนึ่งซึ่งประธาน
องคมนตรีและรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พยายามชักชวน
ให้คนไทยทำา ผมมองว่าการเกษียณจากธนาคารโลกก่อนกำาหนด
เวลากว่า 8 ปีนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและกิจกรรมที่ผมเลือกทำา
ก็เหมาะสม เรื่องนี้ผมมั่นใจเต็มร้อย ต่างกับการตัดสินใจครั้งใหญ่ๆ 
ในชีวิตหลายครั้ง รวมทั้งการลาออกจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
ประสานมิตร เพื่อไปตายดาบหน้าก่อนจบปริญญา กศ.บ. เมื่อปี 2511 
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ด้วย ผมตั้งใจว่าถ้าสุขภาพยังดีต่อไปดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็จะอ่าน
และสร้างงานเขียนต่อไปอีก เมื่อเกิดรายได้ก็จะมอบให้แก่กิจกรรม
เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนไทยดังที่ได้ทำามาในช่วง
เวลากว่า 10 ปี ส่วนจะทำาต่อไปได้อีกนานเท่าไร หรือมีโอกาสทำา
กิจกรรมอื่นหรือไม่ ผมไม่ใส่ใจนักเพราะแน่ใจแล้วว่า เท่าที่ผ่านมา ได้
ดำาเนินชีวิตแบบมีค่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นฅน 
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     นิราศร้างห่างนุชสุดคิดถึง
 ด้วยความรักปักอุราติดตราตรึง ตัวพี่จึงลงจารเป็นกานท์กลอน
 จะจำาพรากจากกันให้หวั่นจิต พี่ยิ่งคิดยิ่งห่วงดวงสมร
 เคยร่วมเตียงเคียงข้างโฉมบังอร จะจากจรไปไกลใจรัญจวน
 เมื่อกล่าวคำาอำาลายิ่งอาลัย  ถึงตัวไกลดวงจิตคงคิดหวน
 มาเชยชิดสนิทอยู่คู่กับนวล  แต่คร่ำาครวญด้วยเป็นห่วงยอดดวงใจ
 พอขึ้นรถสะกดใจให้คลายคิด บังคับจิตไว้มั่นไม่หวั่นไหว
 อาราธนาพระรัตนตรัย  ช่วยคุ้มภัยเดินทางห่างราคิน
 ออกจากย่านบ้านนาเวลาเช้า ผ่านนาข้าวที่ถูกเคียวเกี่ยวไปสิ้น
 คงเหลือไว้แต่ซังที่บังดิน  เห็นควายกินหญ้าฟางอยู่กลางนา
 รถแล่นผ่านบ้านเรือนเหมือนบ้านเรา คิดว่าเจ้าพี่หลงพะวงหา
 ไม่เห็นแม้แต่เงาเศร้าอุรา  หากเจ้ามาคงชอบชื่นรื่นอารมณ์
 เมื่อผ่านวัดโพธิ์แก้วแว่วเสียงหนึ่ง พี่ตะลึงเหลียวแลแต่ไม่สม
 มิใช่เสียงของนงนุชพี่สุดตรม  เคยมาชมงานวัดนี้เมื่อปีกลาย
 อีกครู่หนึ่งถึงทางโค้งผ่านโรงยา ชาวบ้านนาเรียกชื่อย่านซื้อขาย
 ว่าบ้านพริกเป็นตำาบลคนมากมาย เห็นคนรายล้อมหาบเร่เสียงเฮฮา
 พอถึงวิหารแดงยิ่งแคลงจิต  เพราะว่าคิดขุ่นเคืองเรื่องภาษา
 อันเมืองนี้ที่เคยเห็นความเป็นมา ชาวพาราเรียกหนองหมูดูชอบกล
 สองฟากทางคนผู้ดูเกลื่อนไป บ้างก็ไอขากจามตามถนน
 ทั้งจีนไทยหลายหมู่ดูปะปน  มีรถยนต์ขวักไขว่อยู่หลายคัน
 เห็นโรงเรียนตั้งตระหง่านผ่านมาใกล้ ปวงดอกไม้มากมีหลายสีสัน
 ชูกิ่งก้านบานสะพรั่งตอนกลางวัน มีหลายพันธุ์เต็มสวนมวลมาลี
 หากเนื้อเย็นมาเห็นดอกออกสะพรั่ง คงจะนั่งชมเล่นเป็นสุขี
 สุขกลางวันพลันติดตรึงถึงราตรี แล้วชวนพี่ให้โลมเนื้อโฉมตรู

เยี่ยมพระพุทธบาท
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 ผ่านแดนสุขาวดีที่ฝังศพ  เสียงตระหลบแตรกลองก้องแก้วหู
 เห็นศพเจ๊กเด็กน้อยคอยตามดู บ้างวิ่งตรูผีหลอกบอกเพื่อนตัว
 โอ้เด็กเขลาเจ้าเอ๋ยไม่เคยพบ เห็นว่าศพเป็นส่วนน่าชวนหัว
 อีกหน่อยกาลผ่านมาพาหมองมัว ไม่ต้องกลัวเด็กผู้ใหญ่ตายทุกคน
 แล้วล่วงเข้าเขาโป่งแร้งแดงสีดิน ดูพังภินท์ขาดแหว่งทุกแห่งหน
 ทั้งขวักไขว่ไปหมดด้วยรถยนต์ มีฝูงชนโกยหินดินลูกรัง
 เขาตระหง่านเคยผ่านมาพาใจหาย ถูกทำาลายยับหล้าทั้งหน้าหลัง
 ธรรมชาติน่ายลถูกคนพัง  เพราะกำาลังของมนุษย์สุดห้ามปราม
 ถึงหินกองน้องเอ๋ยเคยมาเที่ยว พี่แลเหลียวไม่เห็นใครพาใจหวาม 
 สองฟากทางช่างสวยด้วยตึกราม หากคนงามมาด้วยคงช่วยชม
 ว่าบ้านนั้นสวยดีนะที่รัก  บ้านนี้หักมุมไว้ได้เหมาะสม
 หลังบ้านนั้นมีสวนชวนรื่นรมย์ แต่ต้องตรมเพราะพี่ยามาคนเดียว
 รถเลี้ยวขวาผวาพะวงเฝ้าหลงคิด ว่าขวัญจิตพี่มาอุตส่าห์เหลียว
 ไม่พบเจ้าเศร้าใจเสียจริงเจียว เหมือนครั้งเกลียวสายสวาทขาดจากกัน
 ดูแต่ทางยังแยกไปเป็นหลายเส้น เปรียบได้เช่นคนรักมักแปรผัน
 เมื่อคนใหม่ใกล้ตัวหลงพัวพัน ย่อมแบ่งปันแยกใจได้เช่นทาง
 ข่มสติผิว่ารักจักเปลี่ยนไป  จะปิดใจทุกห้องไม่หมองหมาง
 ในคนรักมักมีคำาว่าอำาพราง  เชิญเถอะนางคิดว่าดีพี่ยอมทน
 ตกภวังค์นั่งคิดจิตคำานึง  จนรถถึงห้วยขมิ้นถิ่นไพรสณฑ์
 ขมิ้นน้อยคงสร้อยเศร้าร้าวกมล ต้องดิ้นรนพเนจรไร้คอนคาน
 ชีวิตเจ้าคงเศร้าสร้อยหาน้อยไม่ มิเคยได้มีสุขสนุกสนาน
 เพราะเจ้าอยู่แห่งใดมิได้นาน  หากพบพานอย่างขมิ้นคงสิ้นใจ
 วัวควายหนุ่มดุ่มหากินตามถิ่นเถื่อน ดูกล่นเกลื่อนว่างงานการคราดไถ
 เห็นแร้งการ่อนแร่มาแต่ไกล  ลงจิกกินเครื่องในสุนัขนิล
 โอ้แร้งเอ๋ยเคยมีหนี้เวรกรรม  ที่ได้ทำาแต่ปางใดให้ถวิล
 สัตว์ยังเป็นเว้นเลยไม่เคยกิน หรือเจ้ากลัวมลทินจะติดพัน
 เกิดเป็นแร้งก็ดีได้มีศีล  เมื่อกายสิ้นดวงใจไปสวรรค์
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 เพราะมินำาทำาคดีติดชีวัน  ของกำานัลโลภหลงปลงให้คลาย
 ถึงคีรีมีทางแยกข้างเขา  สองหว่างเสาป้ายหนังสือชื่อพระฉาย
 ทางร่มรื่นสนขึ้นคู่อยู่เรียงราย สำารวมกายไม่เงียงัวฝืนตัวเอง
 แล้วจึงตั้งพลังจิตอธิษฐาน  หากหมู่มารคิดกล้ามาข่มเหง
 ให้ปวงปัจจามิตรคิดหวั่นเกรง ด้วยยำาเยงฤทธิรงค์พระทรงธรรม์
 แล้วรถผ่านย่านชุมชนคนแออัด สารพัดภาษาช่างน่าขัน
 ทั้งจีนไทยลาวแขกแปลกแปลกกัน ชื่อเมืองนั้นสระบุรีมีคนงาม
 แถวตึกรามบ้านช่องห้องคูหา ปวงประชามากหมู่ดูล้นหลาม
 เสียงเฮฮาน่าสนุกทุกเขตคาม มีอารามสูงตระหง่านที่ชานเมือง
 สะพานใหญ่ชำารุดทรุดโทรมลง รถยังคงวิ่งแล่นอยู่แน่นเนื่อง
 ฉุกคิดขึ้นในใจระคายเคือง  ความรุ่งเรืองเปรียบความงามของทรามวัย
 มีร่างงามยิ่งนั้นมันไม่แน่  อาจเปลี่ยนแปรรักเลวทำาเหลวไหล
 ดูสะพานงานถาวรยังคลอนไป มีหรือใจหญิงรักจักมั่นคง
 รักคนงามยามนิราศย่อมหวาดหวั่น ให้ป่วนปั่นดวงใจเหมือนใหลหลง
 สงบจิตสงบใจไม่พะวง  ยิ่งงวยงงขึ้นทุกทีเหมือนมีลาง
 หรือว่ารักจักหน่ายแหนงคลางแคลงจิต ยิ่งครุ่นคิดยิ่งครองแต่หมองหมาง
 เอาแต่คิดถึงเรื่องเคืองระคาง     เหตุเพราะนางเคยนอกใจให้คร่ำาครวญ
 เฝ้าว้าวุ่นขุ่นเคืองด้วยเรื่องรัก จนรถจักวิ่งชนกับรถสวน
 มาหยุดคิดขุ่นเคืองเรื่องทั้งมวล จนเมื่อจวนทางโค้งตรงพุแค
 สองฟากทางช่างงดงามธรรมชาติ น้ำาสะอาดเป็นระลอกรอบจอกแหน
 มวลดอกไม้ตระการตาสุดน่าแล ดูอัดแอต้นใหญ่ไกลเขตคาม
 แว่ววังเวงเพลงรักจากจักจั่น  เสียงกรีดขันในพงไพรไม้มีหนาม
 ต้นสูงใหญ่ใบสีสดดูงดงาม  ขึ้นอยู่ตามทางเดินขอบเนินดิน
 ในพงพฤกษ์นึกดูน่าอยู่นัก  หากมีรักแนบใจไม่ผันผิน
 เสียงเรไรในยามเย็นเป็นเสียงพิณ อันรั้วรอบขอบธานินทร์คือพงไพร
 สองฟากทางช่างน่าดูด้วยภูผา ชะง่อนง้ำาลงมาน่าหวั่นไหว
 เหมือนจะพังร่วงพรูดูแต่ไกล  นั่นเพียงใจคิดเห็นใช่เป็นจริง
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 พิศเพลิดเพลินเดินทางระหว่างนี้ ในบางทีก็คะนึงถึงยอดหญิง
 หากมาด้วยช่วยชมสวนชวนแอบอิง แล้วประวิงรถให้อยู่ดูนานนาน
 หน้าพระลานงานวัดจัดเสียงแจ้ว ฟังแว่วแว่วอะไรนะคะคะขาน
 จึงหยุดดูหมู่โขนโจนทะยาน  หนุมานตามล่าฆ่าไพริน
 ลิเกเล่นเรื่องอะไรก็ไม่รู้  คนเป็นครูอ่านร่ายวงสายสิญจน์
 น้ำามนตร์ให้ไล่อุบาทว์ปัดราคิน จักหมดสิ้นมัวหมองทั้งผองภัย
 สาวกระเตาะเกาะกลุ่มหนุ่มเข้าเบียด เดินยัดเยียดลานอารามเลื่อนหลามไหล
 เด็กน้อยน้อยคอยผลันผลุดมุดลอดไป ถึงชั้นในแหงนดูผู้แสดง
 มีร้านค้าดารดาษขนาดเล็ก  ทั้งร้านเจ๊กร้านไทยขายของแห้ง
 ผัดราดหน้าราคาเยาข้าวหมูแดง ข้าวราดแกงขนมจีนน่ากินจริง
 หากจะเปรียบฝีมือนุชสุดสวาท คงมิอาจเป็นสองของน้องหญิง
 เลยเดินเลี่ยงไปที่มีปืนยิง  เขายืนพิงข้างรั้วรัวปืนกล
 เพราะมีคนมากมายหลากหลายยิ่ง พวกผู้หญิงปนผู้ชายให้สับสน
 บ้างแย่งยุดฉุดทึ้งเสียงอึงอล  ต้องหลีกคนกลับออกมานอกงาน
 หนุ่มควงสาวก้าวเดินเล่นเป็นคู่คู่ พี่คิดดูเขาคงสุขสนุกสนาน
 ปั่นป่วนจิตคิดถึงเจ้าเยาวมาลย์ อีกไม่นานคงจะได้กลับไปเจอ
 รถออกจากหน้าพระลานตรงงานวัด แล่นเลาะลัดขุนขอนชะง่อนชะเง้อ
 บ้างเป็นโกรกชะโงกง้ำางามล้ำาเลอ หากว่าเธอได้มาเห็นคงเป็นบุญ
 เขาทำางานควันโขมงที่โรงโม่  หินก้อนโตถูกเฟืองของเครื่องหมุน
 ทุบจนแตกแยกทะลายกลายเป็นจุล ไหลรุนรุนออกปลายท่อต่อลงรถ
 ดูเถิดหินถิ่นนี้ที่ว่าแข็ง  ยังถูกแรงที่มีขยี้บด
 เหมือนมีทรัพย์นับไม่ถ้วนล้วนลาภยศ มีวันหมดสิ้นไปได้เช่นกัน
 ความเมามันตัณหาเงินตรานี้ ย่อมมากมีโทษแทนแสนมหันต์
 สิ่งทั้งผองใช่ของตัวชั่วนิรันดร์ สิ้นชีวันจะติดไปก็ไม่มี
 จะโลภหลงโกงกันไปทำาไมเล่า ยิ่งหมองเศร้าด้วยราคินสิ้นราศี
 เกิดเป็นคนควรก่นสร้างแต่ทางดี อันราคีพามัวหมองอย่าจ้องทำา
 ที่บางครั้งโชคชะตาฉุดคร่าไป ระกำาใจโศกเศร้าก้าวถลำา
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 เป็นโรคร้ายภัยเยือนเข้าเรือนจำา นั่นเพราะกรรมสร้างไว้ไล่มาทัน
 สวนทุเรียนดาษดาหน้าเป็นลูก คงจะถูกราคาในป่านั่น
 ลูกไม้น้อยห้อยระย้านานาพันธุ์ มะม่วงมันต้นใหญ่ใบขจี
 สองฟากทางถางไร่ใกล้พระบาท รถไถคราดทำาคูดูเป็นหวี
 ไร่ข้าวโพดถั่วงาน่ายินดี  คงจะมีผลให้ไม่นานนัก
 หากที่ดินถิ่นนี้พี่ครอบครอง  จะพาน้องมาดูให้รู้จัก 
 จะปลูกสร้างเรือนหอไว้รอรัก  จะอีกจักกี่ปีพี่จะคอย
 ความเจริญห่างไกลพี่ไม่ว่า  มีแก้วตาอยู่ใกล้ไม่เหงาหงอย
 ยึดป่าเขาลำาเนาพงและดงดอย เสมือนหนึ่งวิมานน้อยของสองเรา
 เสียงจักจั่นเรไรในพงพี  ใช้ต่างเสียงดนตรีเพื่อคลายเหงา
 อันแสงไฟใช้จันทราราคาเยา เอาร่มเงาไม้เย็นเป็นห้องนอน
 อันท้องฟ้าคือฝาห้องน้องคงเห็น รากไม้เป็นโหนกใหญ่ใช้แทนหมอน
 เอาแนวป่าเป็นผ้าม่านกั้นบังอร ไม่อาทรสุขกายจนวายชนม์
 สร้างวิมานผ่านฟ้าในอากาศ  ถึงพระบาทอย่างไรให้ฉงน
 ฤดูงานเดือนสี่มีแต่คน  ช่างอึงอลมืดมัวไปทั่วงาน
 ขบวนรถแล่นเข้ามาทุกสารทิศ ด้วยดวงจิตจงรักสมัครสมาน
 พระโคดมสมเด็จโพธิญาณ  นมัสการรอยพระบาทปราศมลทิน
 ในงานวัดคนยัดเยียดเบียดกันเดิน จะล่วงเกินกันอย่างไรไม่ถวิล
 เพียงถูกกายไม่เห็นเป็นราคิน ดูหมดสิ้นความอายระคายเคือง
 ภิกษุสงฆ์องคเจ้าเข้าปักกลด  ช่างหมดจดงามดีด้วยสีเหลือง
 ศาสนะพระบำารุงให้รุ่งเรือง  จนประเทืองทั่วประเทศเขตมณฑล
 เสียงระฆังหง่างเหง่งวังเวงจิต จากรอบทิศของมณฑปครบทุกหน
 เรียงแถวเคาะเสนาะสนุกกันทุกคน เด็กปะปนผู้ใหญ่ช่วยด้วยจำาเป็น
 จุดธูปเทียนเวียนปักสักการะ  แล้วตั้งปณิธานว่าได้มาเห็น
 สำารวมจิตอธิษฐานผ่านลำาเค็ญ ให้อยู่เย็นสบสุขทุกราตรี
 ทั้งโรคภัยไข้ดงจงอย่าผ่าน  อีกหมู่มารปัจจามิตรให้คิดหนี
 ทั้งความโลภโกรธหลงจงอย่ามี อีกตัณหาราคีให้ห่างใจ
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 อธิษฐานไปตลอดถึงยอดรัก  ซึ่งได้ปักใจจงจนหลงใหล
 ถึงจากจวนนวลนางมาห่างไกล มวลทุกข์ภัยอย่าแผ้วพานนงคราญเลย
 กี่ขวบปีพี่จะรักปักดวงจิต  ไม่เคยคิดลืมเลือนหรือเชือนเฉย
 จะเฝ้ารักเนื้อเย็นเหมือนเช่นเคย เจ้าทรามเชยจงประจักษ์ในรักจริง
 หากว่าใครใจแกร่งมาแย่งพี่  จะเอาดวงชีวีปกน้องหญิง
 แม้คนพาลหาญกล้ามาช่วงชิง พี่จะยิงให้ตายไปตามกัน
 แล้วอ้อนวอนพุทธองค์ให้ทรงช่วย เมื่อมอดม้วยดวงใจไปสวรรค์
 เอาความซื่อถือเป็นเช่นประกัน ให้พบวันแสงสว่างแห่งทางใจ
 สักการะรอยพระบาทของศาสดา แล้วออกมาชมงานฟังขานไข
 โฆษณาขายของกันก้องไป  เรื่องกำาไรมิเอาเรากันเอง
 เขาขายยาผ้าพื้นเมืองอีกเครื่องเหล็ก ให้เจ้าเด็กโยนเรียงเสียงโฉงเฉง
 เสื้อที่ยับจับวางทับกางเกง  เสียงนักเลงซื้อของต่อรองกัน
 ดูมีสิ้นสินค้าสารพัด  จากจังหวัดในประเทศขอบเขตขัณฑ์
 ทั้งของกินของใช้ให้กำานัล  ทุกชิ้นอันราคาเยาเท่าต้นทุน
 เชิญทางนี้ซีขาคุณน้านาย  เสียงทักทายเชิญเชื้อเพื่ออุดหนุน
 ของชุ่ยชุ่ยคุยทับสรรพคุณ  เชิญครับคุณทางนี้ของดีเรา
 มโหรสพสมโภชโฆษณา  รวมลิเกดาราโฉมเฉลา
 อีกโขนสดโห่ก้องร้องไม่เบา  ภาพยนตร์ไม่ซบเซาดังคือกัน
 เดินชมงานนานเข้าเข่าชักล้า  จึงเลี่ยงมาข้างนอกยิ่งออกขัน
 เห็นคนแก่หญิงชายไล่ตีกัน  เป็นพัลวันร้องด่าไอ้ห่ากิน
 สนุกสนานเริงร่าน่ายินดี  ดูคนที่มาชมสมถวิล
 งานอย่างนี้มิได้เห็นเป็นอาจิณ ในท้องถิ่นใช่สนุกไปทุกงาน
 เมื่อเสร็จสมชมงานสำาราญแล้ว ก็คืนแนวบ้านนาอุราศานต์
 จึงร้อยบทจดอักษรเป็นกลอนกานท์ ให้น้องอ่านเล่นเล่นเช่นก่อนเอย
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     กัล ชาญพระแต่งปั้น  เอวองค์
  ย� เยียยุพยง   แรกแย้ม
  ภัทร พิชญ์จิตยังหลง  ใหลแม่
  นิตย์ นิ่มนวลแฉล้ม  กิ่งแก้มแกมกาญจน์

     จีร ผลปางก่อนนี้  หรือไร แม่เอย
  วรรณ จึ่งงามเกินใคร  ทั่วหล้า
  ยรร ชายยิ่งหลงใหล  โฉมแม่
  ยง อยู่เทียมฟากฟ้า  คู่พื้นปฐพี

     นิต อนงค์นวลแน่งน้อย  เยาวมาลย์
  ย� จิตพิศนงคราญ  เพริศแพร้ว
  อุต บลเบ่งกลีบบาน  บริสุทธิ์
  ส�หะ รวมกลีบแล้ว  ร่วมร้อยเป็นนาง

     นิ นาทนงแน่งน้อย  นวยเนิน   
  ภ� เพิ่มพิศพาเพลิน  พวกพ้อง
  แซ่ ซร้องส่ำาสรรเสริญ  สายสวาท
  ตั้ง แต่ตรัยตรึงศ์ต้อง  ตื่นเต้นตรึงตรา

     พงษ์ พเยียฤาจึ่งพริ้ง  เกินพธู แม่เอย
  พิศ ยิ่งเพลินพิศดู   หน่วยก้าน
  ทะ เลรัตน์ขัดถู   ผิวแม่ จึงนวล
  คง ‘รุ่งทิพย์’ สะท้าน  ปะน้องคราใด

ขวัญเจบี 5
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     พัว พิศเพลินเพริศพริ้ง  พราวพราย
  พรรณ พ่างเพียงพาพลาย  เพรียกพร้อง
  พงษ์พันธ์ พ่างพระพาย   พาเพิ่ม
  พัวสุข พรั่งพรูพ้อง  พ่างเพี้ยงพัฒน์พงษ์

     พิ สุทธิ์ปานกุหลาบแย้ม  กลีบบาน
  กุล สตรี บ มีปาน   แม่ได้
  เกตุ ผกากลีบผสาน  เกษรสอด
  ประดิษฐ์ กรจากเหนือใต้  ร่วมร้อยร่างเธอ

     เพ็ญ สุวภาคเพี้ยง  ‘บุญตา’
  จันทร์ แหละดวงดารา  ผ่องแผ้ว
  พล พรรคพระอุมา   งามรูป
  รังสิต รวมกันแล้ว   พ่ายแพ้โฉมตรู

     มยุ รายามย่างเยื้อง  ดำาเนิน แผ่แพน
  รี ร่อนฤางามเกิน   แม่ได้
  ศรี สรห่อนขวยเขิน  ทีท่า
  ทอง นั่นเทียวลูบไล้  ผ่องแผ้วผิวพรรณ

     มัณฑ พอดื่มแล้ว  เมามัน
  น� เนกอาจจำานรรจ์  กล่าวได้
  กีรติ ที่ชายสรรค์   เสียหมด
  ยุต ประกอบกันไซร้  ยิ่งน้อยหลงนาง
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    ลัก ษมีพระจอมฟ้า  แปลงองค์ มาฤา
  ขณ� นุชนวลอนงค์  ทั่วหล้า
  จิน� พ่ายโฉมยง   ระยอบหมด
  รัตน์ เท่าผืนแผ่นฟ้า  ค่าน้อยค่านาง

     วัน จันทร์เพ็ญเกิดแก้ว  กลอยใจ
  เพ็ญ ผ่องเดือนอำาไพ  ดั่งเศร้า
  ปุณ ฑริกที่สดใส   หมองหม่น นาแม่
  ประเสริฐ สุดเสกเข้า  ผ่องแพ้ผิวสมร

     ศิริ มงคลแม่สร้าง  ปางใด
  พร พระพรหมหรือไร  เสกสร้าง
  พิพัฒน์ ผ่องอำาไพ   เสาวภาคย์
  วงศ์ ตระกูลอันสล้าง  เกิดน้องนางงาม

     สม ดังคำาเล่าอ้าง  เคยจำา ได้แล
  พิมพ์ แท่นเป็นทองคำา  จึ่งได้
  ภู่พรรณ ยิ่งงามขำา  ผุดผาด
  ง�ม ดั่งอัปสรไซร้   ครึ่งน้องนางงาม

     ส�ร พางค์เพียงพรั่งพร้อม  อัปสร
  ภี รุวตารจร   จากฟ้า
  นิ้ม นวลดั่งนภจร   ผุดผาด
  เจริญ รุ่งเพียงจันทร์จ้า  ส่องพื้นทิฆัมพร
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     สุ มาลีรวมช่อแล้ว  เด็ดกลีบ มาฤา
  กัญญ� บรรจงจีบ   รูปเข้า
  สุธิว�รี บีบ   ผสมสู่
  วัฒน� มาสู่เหย้า   ม่านฟ้าเมืองไทย

     สุ รัสวดีจอมแห่งฟ้า  มาเยือน แดฤา
  นีย์ นุชดุจดวงเดือน  ส่องหล้า
  กุล สตรีจะมีเหมือน  หาไม่
  ประสูตร แต่พระจอมฟ้า  เท่านั้นจะเทียม

     สุภ� ษิตทุกแหล่งหล้า  โสภิณ
  พร แห่งพระพรหมินทร์  จอมเจ้า
  ศักดิ์ศิริชัยสิน   สูงค่า
  ศิลป์ ที่เลิศรวมเข้า  แต่งน้องเป็นตน

     อุ มาแปลงร่างแล้ว  กลายเป็น นางฤา
  ดม ดั่งดวงจันทร์เพ็ญ  ส่องหล้า
  ศุข ใจเมื่อใดเห็น   โฉมแม่
                     เลิศ ล่องลอยจากฟ้า  สู่พื้นปฐพี
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      นายนรินทร์นิราศร้างห่างสมร
  ศรีปราชญ์จอมกตัญญูครูสุนทร- ภู่ต้องจรจากเคหาครารับทัน
  โศกของสามครูกวีที่สุดเศร้า  รวมกันเข้าไม่ได้ครึ่งซึ่งของฉัน
  เมื่อยามจากเพื่อนยาแล้วจาบัลย์ คำาประพันธ์ไหลหลั่งทั้งน้ำาตา
  ศูนย์สิบศักราชอาจจารึก  ในบันทึกวันพรากจากเคหา
  วันที่หกตกมาสมิถุนาฯ  พบบรรดาชาวเจบีแสนดีใจ
  ร่วมห้องเรียนเขียนอ่านงานศึกษา เอกวิชาคณิตศาสตร์ที่ปราชญ์ไข
  ณ สถานประสานมิตรวิทยาลัย จนเกือบได้สองปีมีเหตุการณ์
  ฉันสอบได้ทุนแฟรงค์เบลล์แอปเพิลบี้ ไปเรียนที่แคลร์มอนท์กระฉ่อนสถาน
  ของเมืองอเมริกาวิชาชาญ  เวลานานสองปีเอาบีเอ
  จะลาออกจากสถานประสานมิตร ทั้งสองจิตสองใจทั้งไขว้เขว
  ใจหนึ่งอยู่ใจหนึ่งไปให้ลังเล  คิดคะเนอยู่เดือนหนึ่งจึงตัดใจ
  จำาอำาลาทั้งอาวรณ์ก่อนเรียนจบ บุญมาพบแต่มีกรรมทำาไฉน
  สละสิ้นปริญญาแม้อาลัย  ข้ามน้ำาไปเมืองฝรั่งหวังได้ดี
      โอ้กมลคนขยันที่ฉันรัก  เคยคุ้นพักตร์ต้องอำาลาหันหน้าหนี
  สักเมื่อไรจะประจวบเป็นขวบปี จนได้มีพบเพื่อนเตือนความจำา
  กัลย�วาจาเพราะเสนาะจิต  เคยลอบพิศรูปสมอันคมขำา
  บุญมาพบยุพดีแต่มีกรรม  ที่ฉันทำาปางก่อนจึงจรไกล
  จีรวรรณ พรรณนุชแสนผุดผาด ดูสะอาดหมดจดหมดฝ้าไฝ 
  ทั้งท่วงทีมีสง่ายิ่งกว่าใคร  ฉันตรอมใจเมื่อเหินห่างแยกทางจร
  ชัยวัฒน์ มัดดวงจิตให้ติดอยู่ เพื่อนรักหมู่รักความจริงเป็นสิงขร
  เมื่อจากไปใจฉันนั้นอาวรณ์  จะลุ่มดอนพลั้งพลาดเมื่อขาดคุณ

นิราศเจบี 5
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ความรักหมู่ของชูศักดิ์ยังปักใจ เมื่อยามไกลจากเรือนเพื่อนอุดหนุน
อยู่ลพบุรีหลายปีปลายคล้ายเป็นบุญ ได้ค้ำาจุนช่วยกันพลันต้องลา
เช�ว์ฉลาดพลาดพลั้งเคยรั้งช่วย ก็เพราะด้วยรักกันมั่นนักหนา
ต้องจำาจากเพื่อนสนิทอนิจจา กลืนน้ำาตาเพราะเดือนปีไม่รีรอ
จากถนอมจอมตลกดังตกยาก เมื่อยามพรากเหมือนคนไข้ที่ไร้หมอ
จะแข็งแรงเพียงไรคงไม่พอ  น้ำาตาคลอจากวันนี้ขาดที่พิง
    ทวีปเป็นรุ่นพี่ที่แสนรัก  ใจพี่หนักแต่อ่อนหวานปานผู้หญิง
ตกคำาพูดทุกคำาพี่ทำาจริง  ไม่ประวิงเวลาน่าชมเชย
อันทองเลี่ยนเพียรพากยากใครเหมือน ไม่ลืมเลือนถึงไกลใคร่เฉลย
รักเพื่อนยิ่งกว่าใครไม่ลืมเลย คิดว่าเคยอยู่ใกล้แล้วใจชา
ธวัชชัยใจดีเป็นที่หนึ่ง  เป็นที่พึ่งยามเพื่อนพ้องข้องปัญหา
แนะแนวทางสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  เมื่ออำาลาจากไกลใจอาวรณ์
ขาดธำ�รงค์คงลำาบากมากเป็นแน่ ยิ่งหันแลยิ่งอาลัยใจทอดถอน
เพื่อนมีใจพันผูกรักลูกบอล  ไม่คลายคลอนห่างเหสักเพลา
    นิตย�ผู้น่ารักสลักจิต  น้ำาใจนิตย์หนักแน่นดังแผ่นผา
ทั้งที่รักปักจิตอนิจจา  หลั่งน้ำาตาจากกันพลันระทม
นิภ�พรรณสรรพางค์ดั่งนางฟ้า คิ้วคางตาจมูกหูดูงามสม
จากนิภาลาไกลใจระบม  คงตรอมตรมตราบกายวางวายชนม์
นิโลบลคนคมหล่อสมชาย  ฉันคงตายขาดเพื่อนเหมือนไม้สน
ที่ขาดน้ำาแรมปีสุดที่ทน  เพื่อนเป็นคนอีสานทำางานดี
ชาญประช�เชี่ยวชาญงานทุกอย่าง เมื่อยามห่างคงเป็นทุกข์ไร้สุขี
อันวันคืนชื่นเกษมเปรมปรีดิ์  คงไม่มีมาย่างเมื่อห่างไกล
พงษ์พิศพิศเพลินเจริญจิต  ยิ่งเพ่งพิศยิ่งพะวงยิ่งหลงใหล
เธอมีคู่อยู่เรียงเคียงคู่ใจ  ถึงอย่างไรฉันก็รักปักชีวิน
โอ้พัวพรรณผิวผมดูคมคาย  ทั้งร่างกายสมส่วนชวนถวิล
ในโลกนี้หากมีใครใกล้ยุพิน  เพียงได้ยินเสียงก็สุขทุกข์ละลาย
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    อันพิกุลบุญสร้างร่างงามสม ดูขำาคมเปล่งปลั่งดั่งเดือนฉาย
พิกุลนี้ใครได้ชมสมชาติชาย  สุดเสียดายอับโชคโศกฤดี
พูนศักดิ์มักเตือนจิตให้คิดอยู่ เพื่อนเป็นผู้นำามาซึ่งราศี
นับแต่วันจากไปคงไม่มี  ความเปรมปรีดิ์ปลอดโปร่งสักโมงยาม
อันเพ็ญจันทร์นั้นดีเกินที่เปรียบ ดูเธอเงียบแต่คบง่ายชอบไต่ถาม
ทั้งเรียนเก่งดุจปราชญ์ฉลาดความ ใจก็งามไม่แสนงอนแถมอ่อนโยน
ไพโรจน์รุ่งมุ่งดีไม่มีพลาด  เพื่อนสามารถหลายอย่างแม้ทางโหร
คำาจำานรรจ์นั้นคมกรีดดังมีดโกน แต่ใจโอนอ่อนตามเมื่อยามงาน
อันภิญโญใจใหญ่ใครก็รู้  มีพธูข้างเคียงที่เสียงหวาน
เพื่อนขยันทำาให้เมื่อไหว้วาน  ทั้งชำานาญเขียนกราฟตะกร้อไทย
    มยุรีศรีสมรช่างอ่อนหวาน ได้พบพานแต่มีกรรมทำาไฉน
ต้องจำาจากนงนุชสุดอาลัย  เพราะน้ำาใจเพื่อนงามรักความจริง
มัณทน�สารพัดหัดเป็นหมด ไม่จับจดน่ายกย่องเป็นยอดหญิง
มีน้ำาใจใครพลาดอาจท้วงติง  อยากประวิงเวลาคราจากกัน
ลักษณ�โฉมฉายสายสวาท  ตัวเธออาจรับพรจากสวรรค์
เสียงไพเราะเพราะความยามจำานรรจ์  เมื่อถึงวันเคลื่อนคล้อยละห้อยตาม
ทำา ‘วันชัย’ ใครก็ตราว่าความชั่ว ชอบเกลือกกลั้วอัปมงคลจนถูกหยาม
แต่วันชัยเพื่อนฉันนั้นใจงาม  สิ่งเลวทรามแชเชือนเพื่อนไม่เคย
โอ้วันเพ็ญผิวพรรณดั่งจันทร์เพ็ญ ครั้งแรกเห็นรัญจวนชวนเฉลย
อยากกล่าวถ้อยร้อยความกับทรามเชย ต้องเดินเลยเพราะเห็นมี ‘พี่สำาราญ’
วิทย�วิชาชาญชำานาญวิทย์  ทั้งรักมิตรรักสุขสนุกสนาน
แม้สนใจหลายหญิงไม่ทิ้งงาน ได้พบพานพักพิงยิ่งเสียดาย
วิสูตรสร้างร่างเล็กปานเด็กวัด ท่าทะมัดทะแมงปึ่งดูผึ่งผาย
วางตัวสมอารมณ์เย็นสมเป็นชาย อันร่างกายเล็กใหญ่ไม่สำาคัญ
    ศิริพรงอนงามตามเรือนร่าง คงเป็นช่างพิทย์ภาคจากสวรรค์
มาหล่อหลอมพร้อมพรั่งทั้งผิวพรรณ  จะจำานรรจ์ชมเท่าไรคงไม่พอ
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อีกสกลคนขยันที่ฉันรัก  เพื่อนก็จักสุขีมีเรือนหอ
เพราะขวัญใจแก้วกลอยเขาคอยรอ เป็นคู่ก่อสุขสวัสดิ์พิพัฒน์พงษ์
เสียงสนั่นนั้นเสนาะเพราะสนิท ไม่มีผิดความสง่าพญาหงส์
รูปก็หล่อพ่อก็รวยสาวสวยงง เพื่อนมั่นคงรักเพื่อนไม่เคลื่อนคลาย
สมพงษ์ซื่อชื่อกระเดื่องเมืองอีสาน  มาพบพานยามลาพาใจหาย
เพื่อนพูดน้อยถ้อยคำาทำาเอียงอาย แต่เป็นชายชาติสิงห์ทุกสิ่งอัน
มีสมพิมพ์เป็นเพื่อนเหมือนมีพี่ ทุกข์ทุกทีได้พึ่งพาไม่อาสัญ
แต่มีกรรมจำาพรากจึงจากกัน คงมีวันได้แทนคุณที่จุนเจือ
    ส�รภีดีกระไรใครจะเหมือน วันปีเดือนสารภีช่างดีเหลือ
ทุกคำาพูดพูดจากใจไม่คลุมเครือ โศกใจเมื่อจากกันตามครรลอง
สิทธิชัยใจเด็ดเหมือนเพชรงาม ฉลาดความท่าทีไม่มีสอง
ใครอวดเก่งเบ่งสู้รู้ทำานอง  มีหญิงปองมากหน้าทั้งข้านาย
สุกัญญ�นารีศรีสมร  ชายอาวรณ์หม่นหมองเมื่อปองหมาย
เพราะมีคู่แข่งดีที่เลิศชาย  มีมากมายอกหักเพราะรักเธอ
จากสุเทพไปไกลใจหดหู่  ได้เคยอยู่เรียนร่ำาสม่ำาเสมอ
สักกี่ปีผ่านไปจะได้เจอ  คงละเมอพร่ำาถึงคนึงนอน
อีกสุนีย์ศรีนุชสุดสวาท  เฉลียวฉลาดงามอารมณ์สมสมร
เป็นผลบุญหนุนมาหาบังอร  เมื่อยามจรลับหลังคงนั่งตรม
สุภ�พรงอนงามชายงงงวย  เคยได้ช่วยบอกความยามขื่นขม
ด้านน้ำาใจใครไม่ติกลับนิยม  เธอคายคมคิ้วคางปางอุมา
    ชาญสุเมธเมธีดังศรีปราชญ์ ทั้งสามารถคุมแดแก้ปัญหา
พวกเพื่อนรักทั่วถึงได้พึ่งพา  เพราะปัญญาเฉียบแหลมแถมซื่อตรง
สองตาคมอุดมเด่นเป็นที่หนึ่ง ฉันเคยทึ่งแต่หักใจมิให้หลง
มีมากชายหมายจิตพิศอนงค์  อยากตกลงได้อยู่เป็นคู่กาย
อันเอนกเลขคณิตคิดได้คล่อง ทั้งไวว่องถูกความตามเป้าหมาย
ความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนไม่เคลื่อนคลาย ฉันคงตายเพราะขื่นขมจมน้ำาตา
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นิ้วประณตจรดหน้ากราบลาก่อน ขออวยพรแก่เพื่อนรักนักศึกษา
ให้เรียนครบจบสิ้นปริญญา  เมื่อแยกลากันไปจงได้ดี
จะทำางานการใดให้มีโชค  นิราศโรคพบรักพบศักดิ์ศรี
ทั้งปลอดทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์ ทำาหน้าที่สมเป็นปราชญ์ของชาติเอย
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    ว� รีเจ็ดแหล่งน้ำา  ไฟลม ดินรวม
 ปี หนึ่งฝีมือพรหม  แต่งปั้น
 ศิริ ร่างเสร็จสม   เสกสี่ พรใส่
 ม�ศ แผ่นปิดแปดชั้น  เป่าเพี้ยงเป็นสมร

    เมียตูเดิมชื่อนั้น  ว�ปี แม่นแล
 วันหนึ่งฤกษ์ยามดี  ล่วงหล้า
 ชนเอาชื่อเฉลยศรี  มาเปลี่ยน แทนให้
 เพราะดั่งนามนางฟ้า  ย่างเท้ามาดิน

    วันเดือนปีผ่านแล้ว  มาเยือน อีกฤา
 นามเก่าถูกลืมเลือน  บ่อยเข้า
 อันนามใหม่ซีเหมือน  ของคู่ ตัวแม่
 หากแต่สองลูกเต้า  บ่รู้เหตุผล

    ว�ปี คือแหล่งน้ำา  อุดรฯ เมืองกุมถ์
 เป็นถิ่นเติบบังอร    ก่อนก้าว
 นุชเป็นหนึ่งอนุสรณ์  เกียรติเกร่อ  นาแม่
 เผยแผ่ไปสุดด้าว   ชื่อบ้านเมืองตน

ชื่อเก่า ชื่อใหม่
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    เฉลยศรี นามใหม่นั้น  กินความ ยิ่งเอย
 คำาเปล่งทุกคำางาม  เสน่ห์ให้
 ตอบตรงต่อคำาถาม  ถูกถี่ ถ้วนนา
 อีกหนึ่งแปลเป็นได้  แม่เจ้าลีกษมี

    ใจจิงตูบ่ได้   ลำาเอียง เปล่าเลย
 นามเก่ามีสำาเนียง   แจ่มแจ้ว
 อีกนามใหม่มีสำาเนียง  เสนาะส่วน โสตนา
 คำาหนึ่งเลือกมาแล้ว  พรั่งพร้อมความหมาย

    ทองคำาเอาใส่สร้อย  รูปพรรณ แวววาว
 เหลืองอร่ามปานแสงจันทร์ ส่องหล้า
 เธอลองเปลี่ยนเรียกมัน  ตะกั่ว ซีแม่
 ยังส่งสีเหลืองจ้า   คู่เนื้อทองเดิม

    กุหลาบชูช่อแล้ว  หอมสนิท แน่เฮย
 ชนบ่มีปกปิด   กลิ่นได้
 เรียกมันว่าอุตพิด   บหย่อน หอมนา
 ปราชญ์ท่านเปรยเอาไว้  ชื่อนั้นเพียงผง

    ขอพรจากท่านท้าว  ภูวไนย พ่อเอย
 จงช่วยมาดลใจ   แก่เจ้า
 เห็นดีเปลี่ยนกลับไป  เป็นชื่อ เดิมนา
 เหตุที่ตูรบเร้า   อ่านแล้วคงเห็น
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ดร.ไสว บุญม� เป็นชาวอำาเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก ได้รับการศึกษาเบื้องต้นที่
โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อยและโรงเรียนบ้านนา 
“นายกพิทยากร” อำาเภอบ้านนา การศึกษา
วิชาครูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และการศึกษา
วิชาเศรษฐศาสตร์ที่ Claremont McKenna 
College และ Claremont Graduate Uni-
versity  
 หลังจากสอนหนังสือและทำางานด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ธนาคาร
พัฒนาเอเซียและธนาคารโลกเป็นเวลา 25 ปี 

ประวัติผู้เขียน
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ได้ออกมาศึกษาวิชาต่างๆ รวมทั้งวิชาการ
เขียนเพิ่มเติมโดยใช้ชีวิตอยู่ทั้งในเมืองไทยและ
ในอเมริกา  จดหม�ยจ�กบ้�นน� เป็นหนังสือ
เล่มแรกใน 20 เล่มซึ่ง ดร.ไสว เขียนเองหรือ
เขียนกับผู้ร่วมงาน  
 ในปัจจุบัน ดร.ไสว เขียนคอลัมน์ “บ้าน
เขา-เมืองเรา” ในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ 
คอลัมน์ “Outside the Box” ในหนังสือพิมพ์ 
The Bangkok Post ร่วมเขียนคอลัมน์ “คิดถึง
เมืองไทย” ในหนังสือพิมพ์ เอเอสทีวีผู้จัดก�ร 
และคอลัมน์ “ระดมสมอง” ในหนังสือพิมพ์ 
ประช�ช�ติธุรกิจ พร้อมกับเป็นนักเขียนประจำา
นิตยสาร ครอบครัวพอเพียง ธุรกิจกับสังคม 
และหนังสือพิมพ์ ช�วกรุง USA และเป็นผู้ขับ
เคลื่อนการส่งเสริมการอ่านที่อำาเภอบ้านนาและ
ร่วมขับเคลื่อนโครงการ GREEEN School 
(GREEEN ย่อมาจาก Global Revolution in 
Education, Economy, Energy and Envi-
ronment)

ติดต่อกับ ดร.ไสว ได้ท่ี sawaib@hotmail.com 
เว็บไซต์ www.sawaiboonma.com
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งานเขียนที่ผ่านมา

    หนังสือที่ ดร.ไสว เขียนเองและเขียนกับผู้ร่วมงาน

1. จดหมายจากบ้านนา
2. ฟังอย่างไรจะได้ยิน
3. จดหมายจากวอชิงตัน
4. เศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิปัญญาชาติไทย
5. ไอเอ็มเอฟ ไอเอ็มเอฟ ไอเอ็มเอฟ
6. เสือ สิงห์ กระทิง แรด
7. สามแผ่นดิน
8. เล่าเรื่องเมืองน้ำามัน
9. อเมริกาที่ยังใช้ม้าเทียมไถ
10. บ้านนอก เมืองนอก
11. ประชานิยม: หายนะจากอาร์เจนตินาถึงไทย?
12. คิดนอกคอก ทำานอกคัมภีร์
13. โต้คลื่นลูกที่ 4
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หากต้องการอ่านหนังสือที่ ดร.ไสว จัดพิมพ์เอง แต่ไม่
สามารถหาได้ในร้านหนังสือหรือในห้องสมุด กรุณาติดต่อ 
ผศ.ทัศนีย์ กระต่ายอินทร์ โทรศัพท์ (036) 411-150 หรือ 
(036) 617-200

14. เลียนแบบรุ่ง ลอกแบบล่ม
15. สู่จุดจบ !
16. กะลาภิวัตน์
17. ธาตุ 4 พิโรธ
18. มองเมืองไทย: จากสิบปีของการใช้หนี้แผ่นดิน
19. ทางข้ามเหว: แนวคิดสำาหรับแก้วิกฤติไทย
20. สู่ความเป็นอยู่แบบยั่งยืน
21. แนวคิดของนักธุรกิจนามกระเดื่อง




