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คืนสู่เหย้า 
       

ลูกเขียวเหลือง
  
	 “คนืสูเ่หย้า”	เพราะค�านี้จรงิๆ	จงึท�าให้ผมมาหยดุยนืรมิถนนข้าง
ห้างเซเว่น-อีเลฟเว่น	 ที่ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนี้	
จรงิๆนะครบั	ผมเคยเรยีนในสถาบนัแห่งนี้เมือ่	๕๐	กว่าปี		ผา่นมาแลว้			
มิใช่ว่าไม่เคยเข้ามาในสถานที่แห่งนี้หลังจากจบการศึกษา	 ผมมาที่นี่
จนนับครั้งไม่ถ้วน	 อาจจะมากกว่าเพื่อนคนอื่นๆ	 อีกแต่ในครั้งนี้	 
แปลกกว่าทุกครั้ง	 เพราะผมยืนมองอาคารสถานที่พร้อมกับหลับตา
นกึถงึ	“เหย้า”	ทีผ่มเคยเหน็	เคยพ�านกั	เคยเรยีน	นกึเปรยีบเทยีบวันนี้กับ
วนันัน้ซึ่งยังตดิตรงึ	และ	ประทับใจอยู่ในความทรงจ�าไม่มวีันจาง
	 เบื้องหน้าผมคือโรงแรม	 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานฝึกงานของ
นักศึกษาสาขาวิชาหนึ่ง	 ที่ตรงนั้นผมกลับมองเห็นเป็นหอพักนักเรียน
ชายสองหลัง	“หอพักพร้อมจิตร”	และ	“หอพักพุ่มสุวรรณ”	สถานที่
สองแห่งนี้		ใช้เป็นทั้งอาคารเรยีนและหอพักนักเรยีนชาย	ก่อนที่จะมี
อาคาร	๑	ที่ถอืว่าเป็นอาคารเรยีนหลังแรกของเรา	บรเิวณนัน้		ผมนกึ
ข�าอยูใ่นใจ	ภาพของอาจารย์ทีไ่ม่พอใจเนือ่งจากระฆงัทีแ่ขวนไว้ส�าหรบั
เรยีกนกัเรยีนให้ตื่นขึ้นมาเพื่อท�ากจิกรรมในตอนเช้า		ได้ถูกมอืดลีกัไป		
ด้วยเหตุผลคอื			ไม่อยากตืน่ขึ้นมาตอนเช้า	ไปถางหญ้า		ปลกูผกั		หรอื		
กิจกรรมตามที่อาจารย์จะจัดให้	 หรือนึกถึงความรู้สึกของสาวหนึ่ง
ตกใจ	ที่เห็นพวกเราเป็น	 “เปรต”	 เนื่องเพราะเข้าไปในหอพักเพื่อพบ
เพื่อนคนหนึ่ง	 	 แล้วไปประสบพบภาพเราก�าลังอาบน�้ารวมกันใน 
โรงอาบน�า้	ภาพของเพือ่นทีต้่องยอมนอนใต้เตยีงหรอืไปอาศยันอนใน
ที่นอนของเพื่อนคนอื่นๆ	เพียงให้ที่นอนของตนขงึตงึ	รอรับการตรวจ
จากอาจารย์ในตอนเช้า	สุดท้ายทีน่ีไ่ด้เกดิสาขาวชิาหนึง่	ทีไ่ม่มทีีใ่ดเปิด		
คอื	“สาขามติรภาพ		เอกไฮโล	โทไพ่ป๊อก”	ไงครบั	ทกุสิง่ชา่งเป็นความ
สุขและเกดิความสามัคค	ีรัก	จนไม่ลมืกันจนถงึทุกวันนี้
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	 ด้านหลังของโรงแรมต้นน�้าในปัจจุบันคือสนามฟุตบอลและ 
โรงฝึกพละศกึษาทีส่ง่างาม	แต่ผมกลบัมองเหน็เป็นสนามฟตุบอลและ
โรงอาหารหลงัเลก็ๆ		อนัเป็นสถานทีท่ีเ่ราต้องไปรบัประทานอาหารสามมื้อ	
อ้อ	ถ้าเป็นนกัเรยีนสตร	ีได้รบัประทานอาหารเพยีงมื้อกลางวนัเท่านัน้	
ไม่ได้นอนที่หอพักนั่นเองเราเรยีก	 “นักเรียนเดนิเรยีน”	สถานที่ตรงนี้		
ถอืเป็นสถานทีฝึ่กความเป็นประชาธปิไตยของเราใครจะทนรบัประทาน
ถ่ัวคัว่เกลอืหรอืปลาททูอดได้ทกุวนักต้็องมกีารประท้วงกนับ้าง	ช่วงเวลา
นั้นถือเป็นความสุขที่ได้ท�าภายหลังก็มีการปรับปรุงบ้างแม้จะไม่มาก
นกัก็ตาม		ผมยงันกึถงึข้าวแดงทีต้่องฝืนกลนื	ตลอดจนกับขา้วทีซ่�้าจน
จ�าได้เมื่อมีกลิ่นโชยมา	 อย่างไรก็ดี	 ถือเป็นการฝึกความอดทน	 และ
ต้องขอบคณุ	“ข้าวแดงแกงร้อน”	ทีท่�าให้ผมประสบความส�าเรจ็ในการ
ประกอบอาชพีมาจนถงึทุกวันนี้
	 พื้นทีข่องสถาบนันี้ในอดตี	มตี้นไม้ขึ้นเตม็พื้นที	่ด้านหน้ามตี้นไม้
ใหญ่ขึ้นเป็นระยะๆ	เป็นต้นว่า		ต้นจามจุรี	ต้นมะขามแผ่กิ่งก้านสาขา
กว้างใหญ่	เป็นพื้นทีท่ีเ่ราสามารถเดนิเล่นกันอย่างสบายๆ	บางทีม่หีญ้า
คาขี้นเต็มไปหมด	ดังนัน้กจิกรรมที่เราต้องปฏิบัตทิุกสัปดาห์คอื	 การ
แบ่งเขตกันพัฒนา	 แผ้วถาง	 กวาดเก็บให้สะอาด	 โดยมีอาจารย์ที่
ปรกึษาคอยดแูล		ก�ากบั		แต่กถ็อืเป็นความสนกุในเยาว์วยั	ทีไ่ด้สนทนา	
กระเซ้าเย้าแหย่กัน	 เสียงหัวเราะอย่างมีความสุขท�าให้ลดอาการเจ็บ
แผลบนฝ่ามอือันเนื่องมาจากการจับมดี	จอบ	เสยีม	ไปได้หมดสิ้น			
	 ผมมาหยุดยืนที่ถนนสายกลางของสถาบัน	 สมัยนั้นยังไม่ม	ี 
เป็นที่ลุ่มราบต�่า	 เป็นความทรงจ�าที่ประทับในใจสูงสุดของรุ่นผมมาก		
“แปลงผกั”	ไงล่ะครบั		ภาพทีพ่วกเราลงจอบ	ขดุรากหญ้า		และพรวน
ดนิเพือ่ให้เป็นแปลงผกัคนละสีแ่ปลง		แต่ละแปลงกว้างหนึง่เมตร	ยาว
สีเ่มตร	เพือ่นบางคนต้องท�าแปลงผกัเกนิกว่าทีก่�าหนด		กใ็จด	ี	ไปช่วย
เพื่อนหญงิที่หมายปองไงล่ะครับ	ผลก็คอื	สาวเจ้าผักงามดไีด้เกรด	A	
ส่วนเจ้าหนุ่มผักเกือบเหี่ยวเฉา	 แต่ก็แปลก	 ต้นรักกลับไปงอกงามใน
แปลงใจเสียก็มากนะครับ	 เป็นเรื่องราวที่แสนจะโรแมนติกจนยาก 
ที่จะลมื	นกึแล้วหัวใจมันชุ่มชื่นเสยีจรงิๆ
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	 อาคารที่ยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้	 แต่ผมเกือบจ�าไม่ได้เพราะ
งดงามขึ้น		คอื	“หอประชมุ”	สมยันัน้เราเรยีกว่าโรงอาหารใหม่	ใช้เปน็
อาคารอเนกประสงค์	 นอกเหนือจากเป็นที่รับประทานอาหารของ
นักเรียนทั้งสามมื้อแล้วยังใช ้เป ็นห้องฝึกภาคปฏิบัตินาฏศิลป	์ 
ทีน่กัเรยีนชายหลายคนเจบ็พงุ	ถกูอาจารย์ดงึเพราะร�าไม่ได้ดงัใจหรอื
มเิช่นนัน้กอ็ยากให้อาจารย์ท�าโทษ	อาจารย์น่ารักนีน่ะครับ	เวลาประชมุ	
หรือเชิญวิทยากรมาบรรยายก็ใช้ห้องนี้แหละกิจกรรมทุกอย่าง	 
วันส�าคัญ	ชุมนุม	ก็ใช้ห้องนี้	หอประชุมจงึเป็นศูนย์รวมจติใจ	เป็นเขต
กลางกั้นระหว่างหอพักชายหอพักหญิงที่เพิ่งจะสร้างเสร็จ	 ผมจ�าได้		
นักเรียนชายรับประทานอาหารมื้อเย็นช้ามาก	มิเช่นนั้นก็จะอาสามา
สอนวชิาแก่น้องๆ	ที่น่ารัก	เป็นภาพที่น่าดูอย่างยิ่งครับ
	 ผมมาหยุดยนืที่อาคาร	๑	 เป็นอาคารเรยีนที่สมบูรณ์แบบหลัง
เดยีวของสถาบันนี้	ไม่รรีอที่จะขึ้นบันได		ไปยนืที่ระเบยีงชัน้ที่สองมอง
เห็นภาพระฆงัทีแ่ขวนไว้ส�าหรบัตบีอกเวลาและนัดหมายนักเรยีนให้เข้า
หอประชมุ	 โดยใช้สัญญาณจากระฆงันัน่เอง	 ก้มมองลงไปผมมองเหน็
บริเวณหน้าอาคารอันเป็นที่ตั้งของเสาธงชาติ	 นึกถึงกิจกรรมเคารพ
ธงชาตยิามเช้า	การนดัหมาย	การให้โอวาทของอาจารย	์ภาพเหลา่นัน้
ตดิตา	ตรงึใจ	และลืน่ไหลเหมอืนภาพยนตร์ฉากเลก็ๆ	ไม่ว่าจะเป็นการ
ตรวจเครือ่งแต่งกายการฝึกวนิยัในการเข้าแถวเคารพธงชาต	ิตลอดการ
หยอกล้อระหว่างเพือ่นต่างห้อง		หรอืการทักทายกับรุ่นพี	่รุ่นน้องต่าง
ระดบัชัน้	สิง่เหล่านี้ก่อให้เกดิสมัพนัธภาพทีก่ระชบัแน่นแฟ้น	จนถงึทกุ
วันนี้	ผมอยากก้มลงกราบอาคารนี้	ขอบคุณทีท่�าให้ผมได้มคีวามรู	้ความ
สามารถ	 เป็นแหล่งผลิตครูคุณภาพ	 จริงๆ	 นะครับ	 ผมยืนยันค�าว่า
คณุภาพภาพของอาจารย์ทกุคนปรากฏในห้วงคดิของผมท่าทางในการ
สอน	ความคิดที่แทรกให้เรารับรู้	ตลอดจนศลิปะวทิยายุทธต่างๆ	เรา
ไม่อาจจะปฏิเสธได้เลยว่า	 เราซึบซับและน�าวิธีการต่างๆ	 มาใช้ 
สั่งสอนศษิย์	จนได้ชื่อว่าเป็นบรมครูต้นแบบข่าวที่ท�าให้ผมเกอืบหัวใจ
สลายคอื	มหาวทิยาลยัมคีวามคดิจะรื้อถอนอาคารนี้		เพือ่สร้างอาคารใหม่
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ที่สวยหรูกว่าดีนะครับที่อาจารย์หลายคนในสถาบันนี้ทักท้วงด้วย
เหตุผลหลายประการอาคารนี้จึงยังด�ารงอยู่ผมก็ไม่มั่นใจว่าถ้าไม่มี
อาคารนี้ศษิย์เก่าหลายคนหลายรุ่นคงคนืเหย้า		แบบขาดความผูกพัน
เป็นแน่แท้
	 นอกเหนือไปจากอาคารสถานที่แล้วยังมีจิตวิญญาณความ
ผูกพัน	 รักใคร่กลมเกลียวห่วงหาอาทรและเส้นสายลายลักษณ์ของ
เพื่อนที่โลดแล่นไปตามจังหวะชีวิตผมมิใช่ผู้รู้หรือคนเก่งในการเก็บ
รวบรวมข่าวก็อาศัยอ่านจดหมายข่าวที่ส่งมาเป็นระยะๆ	 ท�าให้ได้รับ
ทราบข่าวคราวหรอือดตีของเพือ่นๆ	แทบไม่มใีครเชือ่ว่าเพือ่นคนหนึง่
เกือบจะไม่ได้เป็นครูเพื่อนคนหนึ่งเกือบไม่ได้กลับบ้านยามปิดภาค
เรียนเพราะไม่มีเงินค่ารถกลับบ้านแต่ได้อาจารย์ที่แสนจะใจดีให้มา			
ความรักผูกพันระหว่างศิษย์กับครูแนบแน่นเสยีจรงิๆ			
	 ผมเริ่มคืนสู่เหย้าอย่างเต็มภาคภูมิเมื่อเราจัดงานเลี้ยงรุ่นใน
สถานที่ประสิทธิประสาทวิชาแก่พวกเราเป็นครั้งแรกเราเลี้ยงอาหาร
โดยใช้ถาดหลุมแทนจานชาม	 “ถาดหลุม”	 ที่ผมเกือบลืมไปแล้วแถม
กับข้าวที่ท�าให้เรานกึถงึอดตีเป็นต้นว่า	ถั่วคั่ว	 แกงผักบุ้ง	ปลาทูทอด		
ภาพนักเรียนเข้าคิวรับถาดหลุม	 มือถือช้อนส้อม	 อาวุธประจ�าตัว	 
ที่พวกเราต้องเตรียมมา	 ในวันมอบตัวเข้าเรียน	 นอกเหนือไปจากมีด
ดายหญ้า	จอบ	เสยีม	หรอื	บวัรดน�า้	นกึถงึภาพวนัแรกทีม่ารายงานตวั		
นอกจากกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วยังมีสิ่งเหล่านี้มาอีก	 สมกับชื่อเก่าของ
โรงเรยีนนี้มาก	“โรงเรยีนครมูลูกสกิรรม”	นะครบัผมนกึถงึเพือ่นทีจ่าก
เราไปแล้วเกอืบสีส่บิคน			เราท�าบญุอทุศิส่วนกศุลไป		จนคดิว่าเพือ่นๆ	
ได้ส่งกระแสจติมาทกัทายเราอบอุ่นครับงาน”คนืสูเ่หย้า”		วนันัน้มกีาร
ประกวดการแต่งกายแบบหลุดโลกหลากความคิดหลากสีสันจริงๆ		
แต่เชื่อไหมครับชุดแต่งกายที่ได้รับรางวัลจากการตัดสินของเพื่อน 
คือชุดนักเรียนที่เราเคยใช้ยามศึกษาที่นี่ไงล่ะครับถือว่าเราไม่เคยลืม
อดตีของเราจรงิๆ
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	 จากวนัคนืสูเ่หย้าวนันัน้	ก็ได้คนืสูเ่หย้าอกี	ผูบ้รหิารของสถาบันนี้		
ได้อนุญาตให้ศิษย์เก่าใช้เป็นสถานที่จัดงาน	 ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ	
และมีสิ่งที่ท�าให้เราชื่นใจเป็นอย่างยิ่ง	 นั่นคือ	 สมาคมศิษย์เก่าฯได้
ประสานกับมหาวิทยาลัยจัดวันคารวะบูรพาจารย์ในงานวันสถาปนา
มหาวทิยาลัย	วันที่		๑๕		สงิหาคม		ทุกปี	บรรยากาศแห่งศษิย์และครู
กรุ่นก�าจายเรียกน�า้ตาแห่งความปีติของอาจารย์และศิษย์ได้อย่างน่า
ชื่นชมความหลังพรั่งพรูจากปากสู่หัวใจ	 ก่อให้เกิดความชุ่มชื่นใจเสีย
เหลอืเกนิภาพศษิย์ก้มลงกราบและอาจารย์ดงึศษิย์เข้ามากอดมนัยาก
ทีจ่ะบรรยาย	จากนัน้กม็กีารรบัประทานอาหารด้วยกนัอาหารกไ็ด้จาก
บรรดาศษิย์จดัเป็นซุม้ๆ		เพยีงพอส�าหรบัทกุคน		จากนัน้ศษิย์เก่าแต่ละ
รุ่นก็จัดหาสถานที่นัดพบกัน	 และศิษย์เก่าทุกรุ่นสามารถใช้อาคาร
สถานที่จัดงานเลี้ยงรุ่นได้ทุกปี	เห็นไหมครับได้คารวะอาจารย์	ได้พบ
พีน้่องร่วมสถาบนัและได้มาเลี้ยงรุน่ในบ้านเกดิถอืเป็นการ	 “คนืสูเ่หย้า”	 
ที่สมบูรณ์แบบที่สุด
	 ผมคดิถงึ	“เหย้า”	นะครับ	อยากทกัทาย	อยากขอบคณุ		ทีส่ถาน
ศึกษาแห่งนี้หล่อหลอมผมและเพื่อน	 ให้เกิดความมั่นใจ	 พร้อมที่จะ
ออกไปสูส่งัคมอย่างสง่างาม	สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นครอบครวั		สังคม
และประเทศชาตไิด้อย่างดใีนระดบัหนึง่	ผมภมูใิจในความเป็นศษิย์เก่า
ของที่นี่	 ศิษย์หลายคนจากที่นี่	 	 มีต�าแหน่งหน้าที่การงานสูงในระดับ
ประเทศ	ระดับชาต	ิหลายคนได้กลบัมาตอบแทนบญุคณุ		ข้าวแดงแกงร้อน	
เต็มภาคภูม	ิผมคดิว่าหากเขาเหล่านัน้	จะยังมกี�าลังกายและก�าลังใจ
อยู่	เขาจะกลับมาช่วยพัฒนาเหย้าของเราแน่นอน	และสิ่งส�าคัญที่สุด
พวกเรารักกันนะครับ	 สายใยรักไม่มีวันคลาย	 เพราะเราทุกข์เรา
สขุร่วมกันมาจนอยากจะพดูว่าเราคอืคนในครอบครัวเดยีวกนักนิขา้ว
หม้อเดยีวกันลูกเขยีวเหลอืงแห่งต้นน�้าเจ้าพระยาไงครับ				
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แก้วฉาย
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เกิดแต่ดิน
       
  แก้วฉาย

	 ตะวนัสทีองทาบขอบฟ้าตดักบัเมฆสดี�าในยามโพล้เพล้			ต้นข้าว
เขยีวขจเีต็มท้องทุ่งนา	เสยีงกลองย�่าค�า่ดัง	ตะลุ้มตุ๊ม	ตะลุ่มตุ้มๆๆๆๆ		
เป็นระยะๆ	 บ่งบอกว่าเป็นช่วงเข้าพรรษา	 มันยังก้องอยู่ในหูของฉัน		 
ฉนัยงัจ�าได้ไม่ลมืเลอืนจนถงึทกุวนันี้	ชาวไร่ชาวนาแบกจอบ	แบกเสยีม	
เดินจูงวัวจูงควาย	 เทียมเกวียนกลับบ้าน	 นี่คือวิถีชีวิตชนบทที่เป็นไป
อย่างเรียบง่ายในแต่ละวัน	 มันช่างเป็นภาพที่สวยงามเหลือเกิน 
ในความรู้สกึของฉัน	
	 ฉันเหม่อมองไปบนท้องฟ้า	 เห็นหมู่วิหคนกกาส่งเสียงแซ่ซ้อง
รวมตัวกันบนิกลับรัง	ตัดกับแสงตะวันยามจะลับขอบฟ้า	ดูงดงามยิ่ง
นัก	เสยีงกบเสยีงเขยีด	หริ่งหรดีเรไร	กรดีร้องกันระงม
	 ใกล้ค�่าแล้วฉันเดินคดเคี้ยวไปตามคันไร่คันนา	 เพื่อไปรับยาย	 
ที่ไปถอืศลีที่วัดในช่วงเข้าพรรษา		ขณะที่ฉันก�าลังเดนิไป	เสยีงป้าย้อย
ที่ก�าลังจูงวัวควายกลับบ้านตะโกนถามฉันว่า
	 “อหีนูใกล้ค�่าแล้วจะไปไหน	เดนิระวังงูเงี้ยวเขี้ยวขอ...	เน้อ”	
	 “ไปรับยายที่วัดจ้ะ”		ฉันตะโกนตอบ
พอถงึวัดฉันเข้าไปกอดยาย	แล้วถามยายว่า
	 “ยายจ๋า	เหนื่อยไหมวันนี้	หนูมารับยายกลับบ้านนะจ๊ะ”
ฉันกุลกุีจอช่วยหอบหิ้วเชีย่นหมากและป่ินโตจากยาย	เดนิน�าหน้ายาย	
ฉันเดินไปวิ่งไปกางแขนเหมือนนกที่ก�าลังจะโบยบินชีวิตช่างมีอิสระ 
เสรจีรงิๆ
	 ฉันตะโกนกู่ก้องลั่นท้องนาโดยไม่สนใจว่าใครจะได้ยนิหรอืไม่
	 “ฉันอยากเป็นนก	 ฉันอยากบินได้	 ฉันจะบินไปให้ถึงในสิ่ง 
ที่ฉันฝัน”	
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ฉันคิดอะไรเรื่อยเปื่อยตามประสาของเด็กช่างเพ้อช่างฝัน	 แต่ก็ต้อง
ตกใจความรู้สกึกลับมาอกีครัง้	เมื่อฉันได้ยนิเสยีงยายพูดแกมดุว่า	
	 “เป็นลูกผู้หญิง	 	 อย่าพูดเสียงดัง	 อย่าท�าตัวกระโดกกระเดก	
เหมือนม้าดีดกระโหลก	 อีกหน่อยก็จะเป็นสาวแล้ว	 ควรท�าตัวให้
เรยีบร้อย	สมกับเป็นลูกผู้หญงิหน่อยนะ”
	 “จ้ะยาย	หนจูะจดจ�าค�าสอนของยายตลอดไป	และถ้าหนเูป็นสาว	
หนูจะไม่ยอมเข้าใกล้ผู้ชายเลย”	ในตอนเด็กฉันคดิไว้อย่างนัน้จรงิๆ
								ขณะที่ฉันพายายกลับบ้าน	ระหว่างทางได้พบกับลุงรวบกับป้า
ส�าล	ีก�าลังเทยีมเกวยีนกลับบ้าน	ลุงกับป้าถามว่า
	 “ขึ้นเกวยีนกลับบ้านด้วยกันไหม	ยายบัวเผื่อน”
	 “ไม่หรอก	จะถงึบ้านแล้ว”	ยายตอบ
	 “วันนี้ได้บุญมาเยอะไหม?”	ลุงกับป้าถาม
“เอาบุญมาฝากเน้อ”	ยายตอบ
พอกลบัถงึบ้านฉนัพายายไปพกัผ่อน	ด้วยความหวิฉันถามพีส่าวคนโต	
ที่มหีน้าที่ท�ากับข้าวว่า
	 “วันนี้มอีะไรกนิบ้าง	หวิแล้ว”
	 “มีแกงส้มผักบุ้ง	 ซึ่งหาได้ตามท้องไร่ท้องนา	 กับน�้าพริกกะปิ	 
ไปอาบน�า้อาบท่าได้แล้ว	เดี๋ยวจะได้กนิข้าวพร้อมกัน”	พี่สาวบอก
	 “เดี๋ยวหนูจะกินให้อร่อยเลยของโปรดหนูทั้งนั้น”	 ฉันบอกกับ 
พี่สาว	นี่แหละคอืวถิชีวีติชนบท	ที่มแีต่ความเอื้ออาทรต่อกัน
	 ชีวิตประจ�าวันของฉันในวัยเด็ก	 นอกจากจะรับส่งคุณยาย 
ไปถอืศลีที่วัดแล้ว	ในแต่ละวันฉันยังต้องตักน�้า	ทัง้น�า้อาบน�า้กนิใส่ตุ่ม
ให้เตม็ทกุวัน	ช่วยงานพวกพี่ๆ 	ทกุอย่าง	ชวีติฉนัต้องอยู่กับความล�าบาก
มาตลอด
	 จากชวีติผูห้ญงิตวัเลก็ๆ		คนหนึง่ทีอ่ยูก่บัท้องไร่ท้องนามาตัง้แต่
เกดิเห็นแต่แสงตะเกยีง	 แสงเทียน	มองไปทางไหนก็ดูมดืสลัวไปหมด	
แต่ชีวิตฉันคงจะไม่มืดสลัวเหมือนกับแสงตะเกียงแสงเทียนหรอกนะ	
เพราะฉันก�าลังจะเข้าไปสู่วิถีชีวิตของคนเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสี	 
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แสงไฟทีต่ระการตาเพือ่ศกึษาต่อชัน้มธัยมศกึษาในตวัเมอืงนครสวรรค์	
	 พ่อแม่บอกฉันว่า			
	 	“แกเป็นคนทีเ่รยีนเก่งและฉลาดทีสุ่ด	เป็นความหวังของพอ่แม่
ที่จะเชดิหน้าชูตา	ของวงค์ตระกูล	พ่อแม่จะส่งเสยีให้แกได้เรยีนจนถงึ
ที่สุดเท่าที่แกจะเรยีนได้	ถงึแม้ว่าพ่อแม่จะอดมื้อกนิมื้อก็ตาม”
	 ฉันก้มลงกราบพ่อแม่ด้วยความดใีจ	แล้วตอบพ่อแม่ไปว่า
	 “หนูจะตั้งใจเรียนจะไม่ท�าให้พ่อแม่ผิดหวัง	 แล้วหนูจะเอา
ปรญิญามาอวดพ่ออวดแม่ให้ได้	มันเป็นความหวงัและความฝันสงูสดุ
ของฉัน	 ถ้าฉันมีโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พ่อหลวงของเรา”
									“ฉันรักพ่อหลวง”
							“ฉันจะก้าวไปให้ถึงจุดนัน้ไปให้ถงึดวงดาว	ถงึแม้ว่ามันจะไกล
เกนิเอื้อม	เกนิฝัน	ฉันก็จะฝ่าฟันไปให้ถงึที่สุด”

 ปี ๒๕๐๒ 
	 ฉันได้มีโอกาสเข้ามาเรียนต่อที่ในเมืองนครสวรรค์	 โรงเรียน 
ที่ฉันเรียนเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น	 เป็นโรงเรียนที่มี
นักเรียนหญิงล้วนๆ	 ฉันมาอาศัยอยู่กับคุณอา(น้องของพ่อ)	 คุณอา 
เป็นคนด	ุ	เคี่ยวเข็ญให้ฉันขยันหมั่นเพยีรในการเรยีนเสมอ...
	 วนัวนักอ็่านแต่หนงัสอื	ไม่ได้เทีย่วไปไหนเลย	ถ้าวนัไหนฉันกลบั
บ้านผิดเวลา	 ฉันก็จะโดนดุโดนเอ็ดตะโรทุกครั้ง	 ต้องอยู่ในกรอบ 
ทุกกระเบยีดนิ้วบางครัง้ฉันก็รู้สกึอดึอัดใจ	ที่จะถูกถามว่า...
	 “ไปไหนมาถงึผดิเวลา”
	 “ไปไหนมาถงึกลับบ้านช้า”
	 ฉันจะนิง่เงยีบทกุครัง้ทีถ่กูถาม	ถ้าฉนัตอบหรอืเถยีง	ฉนัก็จะโดน
ท�าโทษ	บางครัง้ฉนักอ็ดน้อยใจตวัเองไม่ได้		ว่าท�าไม		จะไปไหนมาไหน
กับเพื่อนฝูงก็ไม่ได้	จะต้องอยู่ในกรอบเวลาที่เคร่งครัด		อึดอัดเป็นบ้า	
แต่	ณ	เวลานี้ฉันควรขอบคุณคุณอามากกว่าที่ท�าให้ฉันมวีันนี้วันที่ฉัน
ประสบความส�าเร็จในชวีติ
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	 พอใกล้จะจบชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น	เพือ่นๆ		ต่างจับกลุม่คยุกัน
ถงึอนาคตของตัวเองว่าจะไปเรยีนต่อที่ไหนดี
 “พิม  เธอจะไปเรยีนต่อที่ไหน?”			ฉันถาม
	 “เราจะไปเรยีนพยาบาล		เพราะเราชอบพยาบาล”
 “ติ๋มล่ะ?”   เธอจะไปเรยีนอะไร”	เพื่อนๆ		ถาม
	 “เราจะเข้าไปเรยีนต่อที่กรุงเทพฯ”	ติ๋มตอบ
 “ศรีล่ะ...  เธอจะเรยีนอะไร?”
	 “เราจะสอบเข้าเรยีนที่โรงเรยีนฝึกหัดครูนครสวรรค์	เราอยาก
เป็นครู”	ศรตีอบ
 “แล้วเธอล่ะ...จะเรยีนอะไร”	เพื่อนๆ	ถามฉัน
	 “ฉันจะเข้าไปเรยีนต่อที่กรุงเทพฯ”	ฉันตอบเพื่อนๆ		ด้วยความ
ภาคภูมใิจ

 ปี ๒๕๐๗
	 ฉันเรยีนจบชัน้มัธยมศกึษาปีที่	๓	(ม.ศ.๓)		เป็นช่วงรอยต่อของ
ชวีติ	ฉนัจะเลอืกเดนิไปทางไหน	จะเรยีนอะไร	มนัเป็นเรือ่งทีฉ่นัจะต้อง
ขบคดิ	แต่ฉันเป็นคนทะเยอทะยาน	มคีวามใฝ่ฝันสูง
	 “ฉันอยากเรยีนเป็นหมอ”
	 “ฉันอยากไปเรยีนต่อที่กรุงเทพฯ”
นี่คอืสิ่งที่ฉันวาดฝันไว้
	 หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาแล้ว	 ฉันกลับมาบ้านที่ชนบท	
อยู่ระยะหนึ่ง	เพื่อขอพ่อแม่ไปเรยีนต่อที่กรุงเทพฯ
	 ทีบ้่านมวีทิยเุก่าๆ		เครือ่งหนึง่ยีห้่อธานนิทร์		กบัถ่านไฟฉายตรา
กบ	พอมเีวลาว่างฉันก็เปิดเพลงฟังเพลนิๆ		จากสถานวีทิยุ ว.ป.ถ.๙ 
ได้ยนิเสยีงเพลงดังขึ้นมา
	 “โอ้กรุงเทพฯ	เมอืงฟ้าอมร				สมเป็นนครมหาธานี
	 สวยงามหนักหนายามราตรี		ช่างงามเหลอืที่จะพรรณนา”
มันช่างตรงกับความใฝ่ฝันของฉัน	 ที่อยากจะไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯ		
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เมอืงที่เป็นศูนย์กลางการศกึษา
	 “ฉันอยากเข้าศกึษาต่อที่มหาวทิยาลัย”
	 “ฉันอยากเรยีนเป็นหมอ	ดูช่างโก้หรูเหลอืเกนิ”
	 “ฉันอยากเห็น	แสงส	ีแสงไฟ	แสงนอีอน”
เมืองที่เขาร�่าลือว่าสวยนักสวยหนา	 สมกับเป็นเมืองฟ้าอมรของเรา	
เมอืงที่ไม่เคยหลับ
	 “สักวันหนึ่งฉันต้องไปให้ได้”	ฉันพูดกับตัวเอง
วันหนึ่งพ่อกับแม่ฉันเรยีกฉันไปคุยเรื่องการเรยีนต่อของฉัน
	 “พ่อจ๋าแม่จ๋า	หนอูยากไปเรยีนต่อทีก่รงุเทพฯ	หนูอยากเรยีนต่อ	
(ม.ศ.๔,	ม.ศ.๕)	และสอบเข้ามหาวทิยาลัย”		
	 พ่อกับแม่บอกฉันว่า
	 “ตามใจแก	 ถ้าอยากไปเรียนที่กรุงเทพฯ	 แต่แกต้องใช้เงินให้
ประหยดัหน่อยนะ	เพราะค่าใช้จ่ายในกรงุเทพฯ		มันสงู		เราเป็นชาวนา	
เกดิแต่ดนิ	 ไม่มสีมบัตอิะไร	นอกจากผืนแผ่นดนิเพยีงเล็กน้อย	ที่เป็น
แหล่งท�ามาหากนิพอปะทังชวีติ	ผนืแผ่นดนินี้แหละจะสร้างอนาคตให้
ลูกถงึแม้ว่าพ่อกับแม่จะล�าบากยากเข็ญก็ตาม”
	 ฉันกราบพ่อกับแม่ด้วยน�้าตา	 ทั้งปลาบปลื้ม	 ทั้งสงสารพ่อแม่ 
ที่จะต้องล�าบาก	 คืนนั้นเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวง	 ฉันมองเห็น
ดวงดาวระยบิระยบัเตม็ท้องฟ้า	เป็นคนืทีพ่ระจนัทร์ส่องสว่างสวยงาม
ทีส่ดุ	ฉนัวาดฝันถงึอนาคตตวัเองทีจ่ะได้เข้าไปเรยีนต่อทีก่รงุเทพฯ	และ
ฉันก็ขอจันทร์ว่า
	 “จนัทร์เจ้าขา	หนจูะไม่ขอข้าวแกงแหวนใด	แต่หนขูอให้หนูได้ไป
เรยีนต่อที่กรุงเทพฯ	นะคะ	และขอให้พ่อแม่มคีวามสุข”	
	 ฉนัไม่เคยดใีจอะไรเท่านี้มาก่อน		ฉนัเตรยีมตัวเตรยีมใจทีจ่ะเดนิ
ทางเข้ากรงุเทพฯ	แต่แล้วความฝันของฉันกลับพงัทะลาย	เพยีงแค่เวลา
ไม่กี่วัน	เพราะพ่อแม่บอกฉันว่า
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 “ตกลงพ่อกับแม่ไม่ให้แกไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯ แล้วนะ 
เพราะเป็นลูกผู้หญิง เกรงว่าจะถูกหลอก จะเสียคน พ่อกับแม่
เป็นห่วง เรยีนที่นครสวรรค์นี่แหละ” และให้ฉันไปสอบเรยีนต่อ
ที่โรงเรยีนฝึกหัดครูนครสวรรค์
	 สงสัยพ่อกับแม่คงได้ยนิเพลง		“อย่าไปเลยบางกอก”		ซึ่งก�าลัง
ฮติอยูใ่นสมยันัน้และคงกลัวว่าฉนัจะมชีวีติเหมอืนกบัดาวเรอืงดาวโรย
กระมัง		ถงึได้เปลี่ยนใจรวดเร็วขนาดนี้	ฉันนอนร้องไห้ทัง้คนื	ทัง้โกรธ	
ทั้งน้อยใจพ่อกับแม่
	 “ตกลงหนูจะไปสอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนฝึกหัดครูตามที ่
พ่อกับแม่ต้องการ”
	 นี่ฉันคงจะหนไีม่พ้น	ที่ต้องกลับไปสู่แสงตะเกยีง	แสงเทยีน	อกี
ครัง้	หลังจากที่ฉันพยายามจะหนมีาตลอด
	 พอถงึวันประกาศผลสอบ	ฉันไม่อยากให้ฉันสอบได้	 เพราะฉัน
กย็งัยนืกรานทีจ่ะไปเรยีนต่อทีก่รงุเทพฯ		อยูด่	ีแต่ผลปรากฎว่าฉนัสอบ
ได้ที	่๒๓	 ในจ�านวนที่รับ	๓๓	คน	มันคงเป็นฟ้าลขิติที่จะให้ฉันต้องม	ี
อาชีพเป็นครูจริงๆ	 ฉันก็คงยอมรับความพ่ายแพ้ต่อชะตากรรมของ 
ตัวเองฉันเดินออกจากบริเวณนั้น	 ด้วยความรู้สึกผิดหวังบนความ
สมหวัง	 ฉันไม่รู ้ว ่าจะดีใจหรือเสียใจ	 ฉันเดินออกมาด้วยจิตใจ 
ทีเ่ลือ่นลอย	พลนักค็ดิขึ้นมาได้ว่าใครนะทีส่อบได้อนัดบั	1	ช่างเก่งเหลอื
เกนิ	ฉันก็เลยเดนิย้อนกลับไปดูอกีครัง้
	 “สทิธพิร	ยอดนลิ”	ฉันต้องรู้จักเธอให้ได้ว่าหน้าตา	เธอจะเป็น
อย่างไร	ถงึได้เก่งนัก

ปี พ.ศ.๒๕๐๘
	 วันแรกที่ฉันก้าวสู่รัว้	เขยีว-เหลอืง	ฉันรู้สกึตื่นเต้นมาก		เพราะ
ทีผ่่านมาฉนัไม่เคยเรยีนรวมกบัผูช้ายเลย		พอเหน็ผูช้ายมากหน้าหลาย
ตา		รวมทัง้รุ่นพี่และรุ่นเดยีวกันฉันรู้สกึประหม่าอย่างไรพกิล		เวลาที่
ฉันเดินผ่านผู้ชาย	 ฉันจะก้มหน้าก้มตารีบเดิน	 ให้ผ่านไปเร็วๆ	 โดยไม่
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มองใคร	 พอผ่านพ้นไปแล้วก็รู้สึกโล่งอก	 ส่วนเพื่อนผู้หญิงก็รู้จักแค่	
๒-๓	คน	เพราะเคยเรยีนมัธยมมาด้วยกัน
	 ถงึแม้ว่าฉันจะไม่อยากเรยีนเป็นครู	แต่เมือ่มาเรยีนแล้วกค็งต้อง
ตัง้ใจเรยีนให้ถงึทีส่ดุเพือ่ตัวเองและพ่อแม่ทีร่อความส�าเรจ็ของฉันอยู่
	 สาวๆ	ปี	๑		ส่วนใหญ่จะถูกรุ่นพี่เก๋าๆ		มาจบี	มาแซว	มาหยอก
ล้อ	เพราะรุ่นพี่เขาถอืว่าเค้าเก๋ากว่ารุ่นน้องอยู่แล้ว
	 ส่วนฉนัรุน่พีไ่ม่ค่อยมใีครมาแซว	มาหยอกล้อ	เพราะฉนัมพีีช่าย	
เป็นนกัเรยีนรุน่พี	่เป็นนกัเรยีนหวัโจก	พีช่ายฉนัรักและเป็นห่วงฉนัมาก	
กลัวถูกรุ่นพี่แกล้ง	จงึดูแลฉันเป็นอย่างดี
	 เวลาผ่านไปประมาณ	๒	สัปดาห์	วันหนึ่งพี่ชายฉันเข้ามาจูงมอื
ฉันไปโดยไม่พูดอะไร
	 “พี่ชายจะพาฉันไปไหน”			ฉันถาม	
	 “ไปกับพี่	เดี๋ยวก็รู้ว่าพี่พาไปไหน”		พี่ชายตอบ
	 พี่ชายฉัน	 พาฉันไปที่โรงอาหาร	 ฉันตกใจและหวาดกลัวมาก	
เพราะมแีต่รุ่นพี่เก๋าๆ		อยู่เต็มไปหมด	เสยีงพี่กั๊ก	ตะโกนออกมาว่า...
“เฮ้ยไอ้..?...	มงึพาแฟนน้องปีหนึง่มาอวดพวกกหูรอืว่ะ	ดหูน้าตาจิ้มลิ้ม	
พริ้มเพราดนีี่หว่า”
	 “ไม่ใช่แฟนโว้ย	 พี่ชายท�าหน้าขึงขัง	 แต่เป็นน้องสาวกูเอง	 
พวกมงึห้ามยุ่งนะ”		ประมาณว่าผู้หญงิข้าใครอย่าแตะยังไงยังงัน้
	 “กูขอสมัครเป็นน้องมงึคนได้ไหมวะ”	เสยีงรุ่นพี่ตะโกนออกมา
	 “ถ้าใครยุ่งกับน้องกู	เป็นเจอดแีน่”		พี่ชายท�าเสยีงโกรธๆ
	 จากนั้นรุ่นพี่ปีสอง	 ซึ่งมีพี่หยอยหนุ่มรูปร่างผอมสูง	 พี่ละมูล 
หนุ่มนัยตาหวานท่าทางกรุ้มกริ่มเดนิมานั่งใกล้ๆ	ฉัน	
	 ฉันรู้สกึหวาดกลัวจนพดูอะไรไม่ออก	เกดิมาในชวีติฉนัยงัไม่เคย
เข้าใกล้ผู้ชายเลย
	 “พี่ไม่ท�าอะไรหรอกอย่ากลัวไปเลย	 น้องเป็นน้องของเพื่อน 
กเ็หมอืนน้องของพี	่พีจ่ะดแูลน้องเอง	 ถ้าใครมารงัแกน้องบอกพีก่แ็ล้วกัน	
เดี๋ยวพวกพี่จัดการให้”
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	 “ขอบคุณมากค่ะ”		ฉันตอบขอบคุณพวกพี่เขาไป	
	 “เฮ้ยไอ้...?..มงึให้น้องมงึกลบัไปได้แล้วดูสกิลวัจนตวัสัน่เป็นลกู
นกเลย	สงสารว่ะ”
	 ฉันเดนิออกจากกลุ่มพี่ๆ	กึ่งวิ่งกึ่งเดนิ	เพื่อจะให้พ้นเร็วๆ
	 เฮ้อ!โล่งอกไปที	ที่พวกพี่ๆ	เขาไม่ได้แกล้งเรา
	 ฉันต้องขอขอบคุณพวกพี่ๆ	มากนะคะ	ที่ตลอด	๑	ปี	พวกพี่ๆ 		 
ดีกับฉันเหลือเกิน	 และต้องขอบคุณพี่ชายด้วยที่ห่วงใยฉันมาตลอด
ตัง้แต่เด็ก
	 ฉันเป็นเด็กเดินเรียนไม่ได้อยู่หอพัก	 จึงไม่ค่อยมีวีรกรรมอะไร 
ที่โดดเด่นนัก	 เห็นเพื่อนๆ	 หลายคนบอกว่าชอบวิชาเกษตร	 ชอบท�า
แปลงผัก	 เพราะมบีรรดาชายหนุ่มรุ่นพี่	หรอืรุ่นเดยีวกันมาช่วยรดน�้า
พรวนดินจนชุ่มฉ�่า
	 “ฉันอจิฉาพวกเธอเหลอืเกนิ	ที่มคีวามสุขต่อการท�าแปลงผัก”
ส�าหรับแปลงผักของฉันมันช่างเหี่ยวเฉาเหลือเกิน	 เพราะไม่มีใคร	 
มาช่วยรดน�้าพรวนดินเลย	 แต่ผักของฉันก็มีคุณภาพนะ	 เพราะไม่มี
หนอน	แมลงมาชอนไช	ถงึแม้จะมมีาชอนไช	กต้็องตายคาเกสร	เพราะ
ฉันพ่นพษิไว้หมดแล้ว
	 “สิทธิพร	 ยอดนิล”	 ฉันรู้จักเธอแล้วเธอช่างสมกับเป็นคนเก่ง
จริงๆ	 หน้าตาเธอดูสดใส	 ดวงตาเป็นประกาย	 แต่ไม่ใส่ใจใครเลย
นอกจากเรียน

ปีสอง
	 ห้องฉนัได้ไปฝึกสอนเทอมแรก	ฉนัไปอยู่หน่วยฝึกสอนสนัตธิรรม	
โรงเรียนหนองกรด	 ชีวิตของครูฝึกสอนตอนนั้นก็ล�าบากพอสมควร		
แต่สิ่งที่ท�าให้ใจฉันหวั่นไหวและขาดความมั่นใจมากที่สุดก็คอื	 ชั่วโมง
แรกที่ฉันก้าวเข้าไปสอนนักเรียน	 ชั้นป.๓	 มีเด็กนักเรียนชายคนหนึ่ง		
ฉันยังจ�าได้ไม่มีวันลืมคือ	 ด.ช.เมฆ	 เริ่มต้นแซวและลองภูมิฉันเดินไป
เดนิมาในห้องไม่ยอมนั่งเรยีน
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	 “นี่เธอนั่งเรยีนให้เรยีบร้อย	แล้วหยุดเดินไปเดนิมาเสยีท	ีไม่เช่น
นั้นจะโดนท�าโทษ”	ฉันพูดด้วยความโมโห
	 “ผมไม่นั่ง	 ครูจะท�าไม	 จะท�าอะไรผม”	 เด็กพูดด้วยน�้าเสียง
ก้าวร้าวฉันรู้สกึชาไปทัง้หน้า	ความมั่นใจหายไปหมดเลย
 “ไม่อยากเป็นครอูกีแล้ว แค่เด็กตัวเลก็ๆ แซวเท่านัน้ฉันยงั
หวัน่ไหวและหมดก�าลังถงึขนาดนี ้และถ้าฉนัออกไปเป็นครูจรงิๆ  
ฉนัจะท�าได้ไหมนี ่ฉนัไม่อยากเป็นครูอกีแล้ว” คนืนัน้ฉนันอนคดิ
ทั้งคนื
	 “อปุสรรค	เลก็ๆ	น้อยๆ	แค่นี้	ฉนัยงัไม่สู้อกีหรอื	นบัประสาอะไร
กับสิ่งที่ฉันจะต้องเผชิญตั้งมากมายในชีวิต	 ฉันต้องเข้มแข็ง	 และ
แข็งแกร่ง	สู้	สู้	นะเรา”	ฉันปลอบใจตัวเอง

เทอมสุดท้าย
	 ฉนักลบัมาเรยีนอกีครัง้	และเป็นเทอมสดุท้าย	จากนัน้ฉนักค็งจะ
จาก	ฝค.นว.	ไปจรงิๆ
	 วันนั้น	 ขณะที่ฉันเดินไปตามถนนจากอาคาร	๑	 ไปทางหอพัก
ชาย(หอพกัพุ่มสวุรรณ)		ฉนัเดนิอย่างรบีร้อนเพราะวันนัน้อากาศร้อน
จัดแสงแดดที่แผดจ้า
	 “พี่ครับ	พี่ครับ	รอผมด้วย”
	 ฉันหันกลบัไปตามเสยีงเรยีกเหน็หนุม่รุน่น้องปี	๑	หน้าตาคมเข้ม
ก�าลังวิ่งตามฉันมา
	 “เรยีกพี่เหรอ	มอีะไรกับพี่เหรอคะ”	ฉันถามด้วยความสงสัย
	 “ให้ผมเดนิไปด้วยคนได้ไหมครับ”		เสยีงของน้องทีพู่ดดสูัน่เครอื
ระคนกับท่าทางที่กระหดืกระหอบ	จากการที่ต้องวิ่งตามฉัน
	 จากนัน้เราสองคนก็เดนิไปด้วยกัน
	 “ไปนัง่คยุกนัทีใ่ต้ต้น	จามจรุดีไีหมคะ”		ฉนัเป็นฝ่ายเปรยขึ้นก่อน
	 “ดคีรับผมอยากนั่งคุยกับพี่นานๆ	ตามล�าพัง”
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	 ค�าพดูของน้องทีพ่ดูกบัฉนัในวนันัน้	มนัเป็นค�าพดูที่ออกมาจาก
ใจของลกูผูช้ายคนหนึง่		ทีม่ใีจให้กับผูห้ญงิคนหนึง่อยากสดุซึ้งเขาบอก
ว่าเขาชอบฉนัตัง้แต่แรกเห็น	เขามคีวามสขุทีไ่ด้พดูคุยกบัฉนั	เขาเหมอืน
เงาติดตามตัวฉันตลอดเวลา	 ไม่ว่าฉันจะไปไหน	 จะเรียนที่ห้องไหน		 
จะอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลา
	 “พี่ครับผมได้สารภาพความรู้สึกของผมให้พี่รู้หมดแล้ว	 แล้วพี่
เล่าครับ		มคีวามรู้สกึอย่างไรกับผมบ้าง”
	 ฉนัไม่เคยตอบค�าถามเขาเลยได้แต่นัง่นิง่เฉยๆ		จนบางครัง้น้อง
เขาก็รู้สึกน้อยใจ	 ท่าทางกระฟัดกระเฟียด	 และหงุดหงดิทุกครั้งที่ฉัน
ไม่ตอบค�าถาม
	 จนกระทัง้ใกล้เวลาทีฉ่นัจะต้องจาก	ฝค.นว.	ไปจรงิๆ		สอบปลาย
ภาคเสร็จแล้วรอแต่เพยีงผลสอบเท่านัน้
	 “พี่ครับ	 	 ผมขอคุยกับพี่เป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมครับ	 ก่อนที่ 
พี่จะจากผมไป”
	 “ได้สิ	เราไปคุยกันที่เดมินะ”
	 จากนั้นเราทั้งสองคนก็พากันไปน่ังใต้ต้นจามจุรีที่เดิมที่เราได้
พบกัน	 น้องเขาได้พรอดพร�่าพรรณนาถึงความรู้สึกที่มีต่อฉันอย่าง
มากมาย		มนัช่างเป็นความรกัทีย่ิง่ใหญ่เหลอืเกนิ	น้องเขาจบัมอืฉันไป
กมุไว้แน่น	น�า้ตาของลูกผูช้ายไหลออกมาจากดวงตาทีค่มเข้มคูนั่น้	ฉนั
รบีหยบิผ้าเช็ดหน้าในกระเป๋ามาซับน�า้ตาให้เขา	บางครัง้ฉันก็อดหวั่น
ไหวไม่ได้
	 “เป็นลกูผูช้ายอย่าร้องไห้ให้ใครเหน็นะ	ต้องอดทน”		ฉนัพดูด้วย
น�า้เสยีงสั่นเครอื	อดน�า้ตาไหลไม่ได้
	 “สักวันหนึ่งน้องคงจะพบกับคนที่ดกีว่าพี่	พี่ขอให้น้องมอีนาคต
ที่ดแีล้วอย่าร้องไห้อกีนะ	พี่คงจะต้องจากน้องไปจรงิๆ		แล้วล่ะ”
	 “พี่ครับผมถามพี่จรงิๆ		ว่าท�าไมพี่ถงึรับรักผมไม่ได้”
	 ฉันได้แต่นิ่งเงียบไม่ได้ตอบอะไร	 แต่มองหน้าเขาด้วยความ
สงสารฉันไม่อยากให้น้องรู้สึกผดิหวังไปมากกว่านี้		แต่ส�าหรับฉันมัน
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ยิง่เจบ็และปวดร้าวมากกว่าน้องเป็นไหนๆ		ทีพ่ีร่บัรกัน้องไม่ได้	เพราะ
หวัใจฉนัได้มอบให้กบัชายคนหนึง่ไปหมดแล้ว	มอบให้เขาทัง้ๆ	ทีไ่ม่เคย
พูดคุยกัน	 ไม่เคยใกล้ชิดกัน	 ไม่เคยได้สัมผัสกัน	 และที่เจ็บมากที่สุด 
ก็คือ	 เขาไม่เคยบอกรักฉันเลย	 วันนี้ฉันก็คงจะต้องบอกลาเขาด้วย
เพราะเป็นวันที่จะต้องจากกันไปจรงิๆ		เราคงจะไม่ได้พบกันอกี	ขอให้
เธอไปพบกับคนดี	 มีอนาคตที่ดีเถิดนะ	 ส่วนฉันก็คงจะไปเรียนต่อ 
ไปตามหาความฝันของฉันที่ใฝ่ฝันไว้ตัง้แต่เด็ก
	 “ลาก่อน...อาจารย์ผูม้พีระคณุ	ลาก่อนคนทีฉั่นรกั	ลาก่อนเพือ่น
ที่แสนดี	ลาก่อน	ฝค.นว.”
	 จากเดก็ผูห้ญงิคนหนึง่ทีเ่กดิแต่ดนิ	อยูก่บัท้องไร่ท้องนามาตัง้แต่
เกดิได้เข้ามาเผชญิชวีติ	ซึ่งมทีัง้สุข	ทุกข์	สนุกสนาน	คละเคล้ากันไป
ในแต่ละช่วงชีวิตของเธอ	 มีเหตุการณ์ต่างๆ	 เข้ามาในชีวิตมากมาย		 
แต่เธอก็ไม่พลั้งเผลอไม่เคยลืมความฝันที่เธอวาดเอาไว้	 และเธอก็
สามารถก้าวไปถงึจุดที่เธอฝันได้อย่างที่เธอตัง้ใจ
	 ถงึทีส่ดุแล้ว	ชวีติทกุชวีติทีเ่กดิแต่ดนิ	และมวีงจรชวีติทีแ่ตกต่าง
กันออกไป	 บางคนสูงส่งจนฟ่องฟ้า	 เจิดจ้าเพียงแสงแห่งสุริยะฉาย	 
บางคนดิ้นรนจนแทบตาย	ที่หมายก็เพยีงต�่าเตี้ยเรี่ยดนิ
	 ส�าหรับฉันเมื่อวงจรชีวิตพาฉันมาอยู่	ณ	 จุดนี้	 ฉันมองทุกชีวิต 
ในวัฏฏะ	 มีที่หมายเดียวกัน	 คือ	 กลับมาสู่ที่เดิม	 กลับสู่ดินเพราะเรา 
ทุกคนเกดิแต่ดนิ
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“นี่คอืดนิถิ่นย�้าว่าต�่าต้อย
เหยยีบเพื่อลอยสู่ฟ้าเวหาหาว

ให้ชวีติฝันใฝ่ตะกายดาว
ท้ายก็ร้าวล่วงหล่นบนดนิเดมิ”

“มอีะไรให้ยดึประพฤตชิอบ
มคี�าตอบอะไรไว้ส่งเสรมิ

หากไม่ยดึนยิามความเหมิเกรมิ
ชวีติเริ่มแล้วก็จบลงซบดนิ”



รักสั้นๆ วัยใสๆ
เฟื่องฟ้า
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รักสั้นๆ วัยใสๆ

เฟื่องฟ้า                                                                                                                                 

ดนตรภีายในงานดังกระหึ่มจนเสยีงลอดออกมานอกห้อง
	 ฉันได้ยินชัดเจน	 ในท่วงท�านองเพลงย้อนยุคที่ดังนุ่มเนียนหู	 
เสยีงหวานแว่วทีเ่ลด็ลอดออกมาเหมอืนจะชวนเชญิให้เพ้อฝันถงึอดตี
ที่ล่วงเลยมานานเกนินับ
		 ทุกบทเพลงที่น�าเสนอก็ล้วนแต่ร�าลึกความหลังเก่าๆ	 และ 
นักร้องส่วนใหญ่ก็คือเพื่อนๆของเราน่ันเอง	 นานๆ	 จะมีนักร้องของ 
วงดนตรมีาร่วมร้องสลับรายการสักครัง้
	 “เดนิเร็วๆ….หน่อยจ้ะหล่อน…”		เสยีงยายกี๋ตัวแสบดังย�า้เตอืน
พร้อมเอื้อมมือมาจับมือฉันเดินกึ่งวิ่งเหมือนกลัวว่างานจะเลิกราไป
ก่อนอย่างนัน้แหละ
	 “โอ๊ย….เดินช ้าๆ....หน่อยก็ได ้หรอก…งานก็เพิ่งจะเริ่ม”	 
ฉันโอดโอยพร้อมกับก�าดอกกาสะลองที่ เก็บมาในมือไว ้อย่าง
ทะนถุนอม	ซึง่ฉนักบ็อกตวัเองไม่ได้เหมอืนกนัว่าท�าไมต้องท�าอย่างนัน้
	 ไอเยน็จากแอร์ในห้องจดัเลี้ยงกระทบใบหน้าบรรเทาความร้อน
จากการทีร่บีเดนิมาได้บ้างความเหนด็เหนือ่ยเหอืดหายราวกบัปลดิทิ้ง
ความเย็นฉ�่าเริ่มห่อหุ้มร่างกายมากขึ้น
	 “มาแล้ว…..ยาย…..มาแล้ว		เร็วเข้า”	เสยีงกลุม่เพือ่นเรยีกชือ่ฉนั	
และร้องเรยีกเพื่อนเข้ามารุมล้อมหาที่นั่งเพื่อสังสรรค์กัน
	 ภายในห้องถูกจัดไว้สะสวยแบบเรียบง่ายทุกอย่างเหมือนจะ
จงใจให้ทุกคนระลึกถึงความหลังโต๊ะอาหารจะจัดไว้เป็นโต๊ะยาว	 
จัดที่น่ังไว้ข้างละแถวหันหน้าชนกันทุกคนจะเลือกนั่งได้ตามใจชอบ		
อาหารจะจัดวางไว้หกคนต่อหนึ่งชุด	พวกเราก็จัดแบ่งกันรับประทาน
อย่างทัว่ถงึไม่ขาดตกบกพร่อง	ทีจ่ะลมืเสยีมไิด้คอืทกุๆ	อาหารหนึง่ชุด 
จะมีแจกันดอกไม้วางไว้ในแจกันจะมีดอกกุหลาบหลากสี	 แสด	 แดง	
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ชมพู	 เหลือง	 และที่ไม่ลืมทุกแจกันจะต้องมีดอกไม้ต�านานรักของ	
ฝค.นว.รุ่น	 ๑๐	 คือดอกหางนกยูงนั่นเอง	 มาแทรกแซมตกแต่งด้วย	 
แต่ตรงที่ฉันนั่งแจกันที่อยู่ตรงหน้าจะเห็นมีดอกไม้สีขาวดอกเล็กๆ	
เสยีบแซมอยู่	เพราะในขณะที่ฉันก�าลังทักทายเพื่อนอยู่นัน้	เพื่อนที่นั่ง
ใกล้ได้หยิบดอกกาสะลอง	ที่ฉันเก็บมาจากใต้ต้นและวางไว้ตรงหน้า	
ไปเสยีบแซมประดับแจกันให้	จงึดูสวยแปลกตาไปอกีแบบ
	 บรรยากาศในงานดดููอบอุ่นและเป็นกนัเองยิง่นกั	พวกเราดืม่กนิ
กันอย่างสนุกสนาน	ฉนัเองกก็�าลงัก้มหน้าก้มตาเชด็มอืให้สะอาดพร้อม
คุยกับเพื่อนไปด้วย
	 “เธอ………ดูซิใครมา”	 เสียงเพื่อนชายคนหนึ่งเรียกชื่อฉัน	 
และจูงมอืเพื่อนชายอกีคนมาพบฉัน	พอฉันเงยหน้าขึ้น
 “สายชล …….!!”	ฉนัอทุานอยูใ่นใจเงยีบๆ	เขานัน่เอง		เขาคนที่
ฉันนึกถึงเมื่อสักครู่	 หัวใจฉันเต้นไม่เป็นส�่า	 และเริ่มท�าอะไรไม่ถูก
เหมอืนมอีะไรสกัอย่างทีเ่กดิขึ้นกบัเรา		โดยทีเ่ราไม่ทนัได้ตัง้ตวั	จงึไม่มี
อะไรเล็ดลอดออกจากปากนอกจากดวงตาที่ตกใจ	 และฉายแวว 
เร้นลับของหัวใจออกมาอย่างชัดแจ้ง
 “สายชล”	ท�าไมฉนัจะจ�าเขาไม่ได้		เขาไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปสกั
เท่าใดนัก		เพยีงแต่ดูเขาโตขึ้นเป็นหนุ่มใหญ่		ดวงตาที่มแีววขี้อ้อนเว้า
วอนแกมเศร้าคู่นั้นก็ยังคงฉายแววเหมือนเดิมจมูกที่โด่งเป็นสันนั้น 
ก็อีก	 จมูกที่ฉันไม่มีวันลืม	 ผิวที่เป็นสีแทนเนียนเรียบของเขาดูขาวขึ้น	
ผมกย็งัทรงเดมิ	ฉนัมวัแต่ตกตะลงึและนกึไม่ถงึกบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึ้น	
จนกระทั่งได้ยินเสยีงที่นุ่มนวลของเขาว่า
	 “สวัสดคีรับ……เคยเรยีนอยู่ห้องไหนเอ่ย…..”	
เสียงนั้นเองที่กระตุ้นความรู้สึกให้ท�าตัวเป็นปกติ	 จึงเงยหน้าขึ้นมอง
เขาเตม็ตา	เหน็ยิ้มน้อยๆ		ทีม่มุปากกริยิาทีสุ่ภาพเรยีบร้อยไม่มทีท่ีาว่า
จะเสแสร้ง	 หรือว่าหูของฉันฝาดไปแต่อย่างใดเลย	 พอได้สบตานั่น
แหละ	จงึได้รู้ว่า
	 ดวงตาคู่นั้นเป็นดวงตาที่ว่างเปล่า	 มองฉันเหมือนคนที่ไม่เคย
รู้จักหรือมีความในใจกันมาแต่อย่างใดเลย	 ความรู้สึกหลากหลาย
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ประดงัประเดเข้ามา	มันเป็นความอ่อนแอทีเ่ลวร้ายกว่าทกุๆ	ครัง้ทีเ่คย
ได้รับมาครัง้แล้วครัง้เล่า
	 ครั้งนี้	 มันเหมือนฉันได้สูญเสียความรู้สึกที่ดีที่สุดในชีวิตที่ฉัน
แอบซ่อนไว้ในมุมหนึ่งของหัวใจมาตลอดมันเป็นความบริสุทธิ์ที่ไม่มี
อะไรจะเปรยีบได้	นบัแต่นี้ต่อไปความรู้สกึทีด่ีๆ 		เหลา่นัน้จะลาจากฉัน
ไปแล้วละหรอื
	 ฉันอดทีจ่ะย้อนอดตีนกึถงึเวลานัน้ขึ้นมาอกีมไิด้		เวลาทีส่องเรา
เคยไปไหนต่อไหนด้วยกัน		ท�ากจิกรรมการเรยีนด้วยกัน		แลกเปลี่ยน
ความรู้กัน	 ช่วยกันแก้ปัญหา	 กับดวงตาที่เคยเอื้ออาทร	 ปลอบโยน 
เมื่อมีความทุกข์ใจ	 ยามที่เขาระล�่าระลักปรนเปรอค�าหวานและ
ปลอบโยน	สิง่เหล่านัน้ไม่ได้ตกค้างอยู่ในใจเขาบ้างเลยหรอื	 เขาจงึจ�าไม่ได้
แม้แต่ฉนัเคยเรยีนห้องไหน	ในขณะทีฉ่นัยงัไม่เคยก�าจดัสิง่เหล่านัน้ออก
จากใจเลย
 “ สายชล”	ชือ่ของเขา	ความหมายคอื	“สายน�า้”	เขาคอืสายน�า้
ที่ไหลเซาะเกาะแก่งหินไปเรื่อยๆ	 ใช่ไหม	 และเขาก็เหมือนธรรมชาติ
ของน�า้ทั่วๆ	ไปที่ไม่เคยไหลกลับ
	 ฉันจ�าเป็นต้องบีบบังคับตัวเองอีกครั้ง	 อีกสักครั้งจะเป็นไรไป	
เพราะครัง้นี้กไ็ม่ใช่ครัง้แรกทีเ่ราต้องเจบ็เพราะเขา		การหายตวัไปของ
เขาทีไ่ม่ส่งข่าวคราวมากแ็ล้วยงัมอีะไรทีเ่จบ็กว่านี้ได้อกีจติเริม่เป็นนาย
กายก็เริ่มเป็นบ่าว	 และก็ท�าตัวให้เป็นปกติแทนการพูดคุย	 เสแสร้ง 
เข้าซ	ิ เสแสร้งเข้า	และรบีหาทางออกไปจากตรงนี้ให้เรว็ทีส่ดุก่อนทีค่นอืน่
จะรับรู้ถึงความรู ้สึกของฉันขณะนี้ความผิดหวัง	 ความเจ็บปวด	 
มากเสยีจนแทบจะกลัน้น�้าตาไว้ไม่ได้
	 อีกสักครู่ฉันจึงท�าตัวเป็นคนลึกลับเสแสร้งไปเข้าห้องน�้าและ
หายไปจากตรงนัน้		ในขณะทีเ่ดนิออกจากห้องนัน้ใจของฉนัดเูงยีบเหงา
และเศร้าอย่างบอกไม่ถกู	จงึเข้าไปนัง่พกัใจในรถยนต์สกัครู่	เปิดกระจก
ให้ลมพดัผ่านเข้า		แหงนมองท้องฟ้าวันนี้ไม่มทีัง้เดอืนและดาว		ท้องฟ้า
จึงมืดและหม่นไม่ผิดอะไรกับใจฉัน	 ท้องฟ้าที่ว่าหมองหม่นและ
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เงียบเหงานั้น	 มันยังเงยีบเหงาและเศร้าน้อยกว่าใจของฉันมากนักถ้า
จะเปรียบ	 งานเลี้ยงยังคงไม่เลิกรา	 ยังแว่วเสียงพูดคุยเบาๆ	ที่จับใจ
ความไม่ได้บวกกับเสียงเพลง	 “ลืมเสียเถิดอย่าคิดถึง”	 ดังแว่วมา
ตอกย�้าความรู้สึกให้เจ็บปวดมากยิ่งขึ้นไปอีก	 แต่มันก็ท�าให้หัวใจที่ 
ห่อเหี่ยวของฉันคดิได้ว่า	จรงิซิ	ลมืเสยีเถดิอย่าคดิถงึ	เพราะ

 มันเป็นเพยีงรักสั้นๆในวัยใสๆเท่านั้น จงึไม่มวีันหวลคนืให้
น�ามาคิดฝัน ดุจปุยเมฆกระทบแรงลมจางหายไปในท้องฟ้าที่
กว้างไกล ฝันจงึสลายไปตามกาลเวลา



เรื่องเล่าเมื่อเราเรียนครู
ประมวล  น้อยเจริญ
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“เรื่องเล่าเมื่อเราเรียนครู”
       
    ประมวล  น้อยเจริญ

	 คุณพ่อของผมเป็นครูประชาบาล	 ท่านเสียชีวิตเพราะถูกงูกัด		
ในตอนนั้นตัวผมยังอยู่ในครรภ์คุณแม่ได้หกเดือน	 และลืมตาดูโลก 
เมื่อท�าบุญร้อยวันให้คุณพ่อเสร็จที่ผมกล่าวถึงคุณพ่อเพราะนี่เป็น
สาเหตุหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจอย่างสูงในการมุ่งเข็มชีวิตการเป็นคร	ู
จะเรียกว่า	 “ตามรอยเท้าพ่อ”	 หรือ	 “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น”	 ก็ได้
เนือ่งจากผมเป็นลูกก�าพร้า			ตัง้แต่เกดิและชว่งต้นของชวีติก�าลังเรยีน
ชั้นประถมสองได้มีญาติผู้ใหญ่เป็นพระสงฆ์	 ลูกพี่ลูกน้องกับคุณแม่		
ผมเรียกท่านว่า	“หลวงลุง”	มารับผมไปเป็นศษิย์วัด		ท่านกล่าวกับผม
ต่อหน้าคณุแม่ว่า	“ฉนัคดิว่าจะสร้างอนาคตใหเ้ดก็สักคนฉนัจะสง่เสยี
ให้เธอได้เล่าเรียนจนถึงชั้นปริญญา	 โตขึ้นเธออยากเป็นอะไร?”		 
ผมตอบอย่างไม่รรีอเลยว่า	“อยากเป็นครูเหมอืนคุณพ่อ		ครับ”		
	 ค�าตอบนั้นยังก้องดังในสมองของผม	 	 และเมื่อผมค่อยๆ	 
เจรญิเตบิโต	ปีแล้ว	ปีเล่าเมือ่กลบัไปเยีย่มบ้าน	เยีย่มญาต	ิช่วงปิดเทอม		
มักจะได้รับค�าอวยพรจากญาติๆ	 ว่า	 “ขอให้ประมวลเรียนเก่งๆ	 นะ	 
จะได้เป็นครู		เหมอืน		“ครเูชื้อ”	พ่อของเธอไง”		ทัง้ระหว่างเรยีนหนงัสอื
อยู่ชั้นประถม	 –	 ชั้นมัธยม	 ครูจะถามนักเรียนใครอยากเป็นอะไร		 
“ไหนใครอยากเป็นอะไร?”	ผมกย็กมอืก่อนเพือ่น	“อยากเป็นครคูรบั”		
ผู้ใหญ่ใครถามผมก็ตอบอยากเป็นครูร�่าไป	 จนซึมซับอยู่ในสมอง 
โดยอัตโนมัติ
	 เมือ่ผมเรยีนอยูช่ัน้มธัยม		(มศ.๑-๒-๓)		เริม่รบัรูว่้า	การจะเป็น
ข้าราชการครก็ูต้องเข้าโรงเรยีนฝึกหดัครูเรยีนจบแล้วรบัใบประกาศนยีบตัร		
สมัครเข้ารับราชการ		ช่วงเวลาส�าคัญที่สุดคอื		การเข้าสอบคัดเลอืก
เข้าเรียน	 ขณะนั้นปี	 พ.ศ.๒๕๐๘	 ผมเป็นเยาวชนจังหวัดชัยนาท	 
จึงสมัครสอบคัดเลือกตามโควต้าของจังหวัดชัยนาทไปเข้าเรียน 



เรื่องเล่าเมื่อเราเรียนคร.ู..ประมวล  น้อยเจริญ 38 •

ทีฝึ่กหดัครูนครสวรรค์	ฉะนัน้เพือ่นร่วมรุ่น	๒๕๑๐	ทกุคนจงึมทีี่มาจาก
จังหวัดต่างๆ	ในปรมิณฑลจังหวัดนครสวรรค์	เรยีกกันว่า	“ภาคเหนอื
ตอนล่างภาคกลางตอนบน”	 ว่างั้นเถอะ	 เท่าที่จ�าได้คอื	 ก�าแพงเพชร	
นครสวรรค์	ชยันาท	อทุยัธาน	ีเพือ่นๆ	ทีม่ภีมูลิ�าเนานอกจากนี้คงสมคัร
สอบที่จังหวัดนครสวรรค์
	 วนัทีผ่มไปสอบคดัเลอืก		ณ	โรงเรยีนวชิยับ�ารงุราษฎร์		อ.เมอืงฯ		
จ.ชยันาท	นัน้ผมไปในสถานะ	“สามเณร”	เนือ่งจากอยูร่ะหว่างบรรพชา
ภาคฤดูร้อนของวดัทีผ่มสงักดัอยู	่ผูค้นจงึมองด้วยความสนเท่ห์	ขณะที่
สอบดูนาฬิกา	๑๑	 โมง	 ขออนุญาตเจ้าหน้าที่คุมสอบไปฉันเพลที่โรง
อาหารประมาณ	๒๐	นาท	ีรบีกลับมาสอบต่อจนเสร็จ
	 เมื่อประกาศผลสอบ	 ผมรู้ว่าเข้าเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์ 
ได้รู้สกึดใีจจนน�า้ตาร่วง		รบีแจ้งข่าวญาตพิีน้่องทราบทัว่กนั	ต่างก็ดใีจ
ด้วยและชื่นชมว่า		“เออ...ประมวลนี่เก่งเหมอืนพ่อเขาหนอ...สอบเข้า
เรียนฝึกหัดครูได้เป็นครูเหมือนพ่อเขาแน่ๆ...”	 ค�าพูดเหล่านี้เหมือน 
น�้าทิพย์ชโลมใจ	 ท�าให้หนุ่มน้อยอย่างผมเป็นปลื้มเหลือที่จะกล่าว		 
จงึน่าจะวเิคราะห์จติตนเองได้ว่า	“ค�าชื่นชม”	ในความจรงิใจเหล่านัน้
คือ	 มนต์สะกดให้เราใจจดจ่อ	 เอาใจใส่การเรียนท�ากิจกรรมต่างๆ		
อย่างขยันขันแข็งแลเห็นผลเป็นจริงได้	 ผมแต่งงานแล้วมีลูกเล็กๆ	 
สองคน		ก็ใช้วธิเีลี้ยงดูชมเชยให้ก�าลังใจอยู่เสมอ	และก็ได้รับการตอบ
สนองให้พ่อแม่ชืน่อกชืน่ใจจนปัจจบุนันี้	ได้มาเลี้ยงหลานปูอ่กีสามหน่อ	
ก็ใช้ต�าราเดยีวกันคอื	“ส่งเสรมิ	ชมเชย	ให้รางวัล”	นี่คอืปรัชญาชวีติ 
ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก	“ความเป็นครู”	ของเรา
	 วาระที่ผมก้าวเท้าเข้าประตูรั้วโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค	์ 
ในวันแรก		เริม่ตัง้แต่หอบหิ้วกระเป๋า	แบกจอบ	เสยีม	มดี	และบวัรดน�า้		
เพื่อใช้ถากถาง	 ท�าการเกษตร	ปรับปรุงพื้นที่รกเรื้อต่างๆ	 ให้สะอาด 
ราบรืน่		ทกุคนต้องมุ่งหมัน่ท�ากนัทัว่หน้า		เหงือ่ไหลไคลย้อย	สนกุสนาน
เฮฮา	ผลที่ได้มใิช่แค่	ผัก	หญ้า	อาคาร	สิ่งแวดล้อม	สะอาดสวยงาม
เท่านั้น		แต่เป็นการฝึกฝนการท�างาน		วนิัย	ความอดทน	เปรียบเทยีบ
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กบัปัจจุบนัทีก่ล่าวกนัว่า	“ใช้ชวีติเศรษฐกจิพอเพยีง”	ต้องพสิจูน์ตวัเอง
เมื่อมาเป็นครูจริงๆ	 ต้องคิดเป็นท�าเป็น	 ถ่ายทอดการเรียนการสอน	 
แม้จะเป็นวชิาเกษตร		เมือ่อยูบ้่านพกัครผูมกป็ลกูผกัสวนครวั		สารพดั
เหมือนกัน	 เช่น	 ถั่วฝักยาว	 มะละกอ	 ข่า	 ตะไคร้	 กระเพรา	 โหระพา		
พรกิ	ฟักแฟง	แตงน�า้เต้า	ปลูกกระทั่งมันเทศ		ข้าวโพด	นี่คอือานสิงส์
ของการได้เรยีนฝึกหดัคร	ูเรือ่งการปลูกผกั		ปลกูไม้ผล	ฝังจติฝังใจผม
ไม่วาย	เกษยีณอายไุปแล้ว	มนต์รกัท้องไร่ท้องนา	ชักจงูให้ผมได้ท�านา		
ท�าสวนไผ่	 สวนมะม่วง	 ผักสวนครัวนานาชนิดถึงแม้ว่าผมจะมีอายุ 
มากขึ้น	แต่การท�างานของผมถอืคต	ิ“ท�าเรือ่ยๆ	เหนื่อยก็พกัง่วงก็นอน		
หวิกก็นิ”	ได้ออกก�าลัง		ได้มพีอรับประทาน	ทีส่�าคญัคอื		ไม่ฝืนสงัขารตนเอง	
และหมั่นดูแลสุขภาพตนเอง
	 ขอย้อนมาเล่าเรือ่งต่อในรัว้ฝึกหดัคร	ู	ผมมคีวามประทบัใจมาก	
การอยูห่อพกั		กนิ-นอน	ในโรงเรยีนภายใต้ระเบยีบทีก่�าหนดนัน้		ท�าให้
ชวีติประจ�าวนัดขีึ้น	ดขีึ้นกว่าก่อนมาเข้าเรยีนทีน่ี	่	ผมได้ศกึษาเบื้องหลงั
หลักสูตรการฝึกหัดครู	 	 มาจากการอยู่ประจ�ากิน-นอน-เรียน	 และ 
ฝึกการใช้ชวีติอยู่ร่วมกนัในหมู่คณะผูห้ลักผูใ้หญ่ในวงการศกึษาสมยันัน้		
จ�าลองแบบมาจากประเทศอังกฤษ	 คือ	 ท่านเจ้าพระยาพระเสด็จ 
สเุรนทราธบิด	ีและหม่อมหลวงป่ิน		มาลากลุ	และอกีหลายท่านได้ร่วม
กันพัฒนาการฝึกฝนคนที่จะไปเป็นครู	 ควรมีจิตวิญญาณเช่นไร	 
ทั้งครู-นักเรียน	 อยู่ร่วมกัน	 	 กิน-นอน-การสอน-การเรียน	 มิใช่จะ 
ตัง้หน้าตัง้ตาสอนและเรยีนอย่างเดยีวนะครบัมกีจิกรรมหลากหลายมาก	
เช่น	การสวดมนต์ก่อนนอน		การเล่นกฬีาฟตุบอล	แชร์บอล	บาสเก็ตบอล		
ตะกร้อ	 มีการแข่งขันกีฬาสีภายในการฝึกทหารรักษาดินแดนซึ่งผม
สมัครเข้าเรยีนปีหนึ่ง	ฝึกช่วงปิดเทอมใหญ่	ต่อมาได้ฝึกปีสองอกีได้มี
โอกาสแต่งเครื่องแบบชุดฝึกวิชาการทหาร	 ไปเข้าแถวแสดงความ
เคารพและรับเสด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ		และพระบรมราชนินีาถ		ณ	บรเิวณ
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์	 เมื่อคราวเสด็จฯ	 ทอดผ้าพระกฐิน
พระราชทาน	ณ	วดัเขาจอมครีนีาคพรต	 เพือ่นร่วมรุน่ได้รบัการฝึกราวๆ			



เรื่องเล่าเมื่อเราเรียนคร.ู..ประมวล  น้อยเจริญ 40 •

ห้าสบิ-หกสบิคน	มนีายทหารมณฑลทหารบกทีส่ีน่ครสวรรค์มาฝึกให้
ท�าให้ผมรูเ้รือ่งราวต่างๆ	ทางการทหารได้อกีอย่างวเิศษ		เช่น	ท่าทางต่างๆ	
ของทหาร	 การยืน	 นั่ง	 ฝึกซ้ายหัน	 ขวาหัน	 การเดินแถว	 การท�า 
ความเคารพ	ท่ายงิปืน	การถอดประกอบอาวธุปืนการท�าความสะอาด	
รู้จักชัน้ยศทางทหาร	กฏระเบยีบวนิัยต่างๆ	ข้อปฏบิัตติามธรรมเนยีม
ทหาร	 ถึงแม้ผมจะเป็นครูเต็มตัวในเวลาต่อมาเมื่อพบปะทหาร	 
และญาตทิหาร	กจ็ะทกัทายปราศรยัด้วยความนับถอืในหมูบ้่านละแวก
โรงเรยีนทีผ่มสอนอยู	่จะมทีหารตระเวณมาฝึก	และตรวจตราปีละครัง้	 
พวกครู-ชาวบ้านออกไปเยี่ยม	และดูแลอ�านวยความสะดวกให้
	 เรื่องที่ผมประทับใจมากอีกเรื่อง	 คือ	 การฝึกซ้อมดนตรีสากล		
และเข้าเป็นนักดนตรีวง	 N.T.C	 ประจ�าสถาบันฝึกหัดครูนครสวรรค์			
เหตกุารณ์เกดิขึ้นเมือ่ผมย่องเข้าไปดรูุน่พีเ่ขาฝึกซ้อมดนตรกีนั	แล้วรุน่
พี่ให้รุ่นน้องเล่นดนตรีให้ดู	 เนื่องจากในหมู่เพื่อนร่วมรุ่นต่างก็มีความ
สามารถพเิศษกนัหลายอย่าง	ต่างๆ		นานา	เช่น	ดนตรไีทย	ดนตรสีากล		
กีฬา	 แม้กระทั่งฟันดาบก็มี	 	 ส่วนผมสนใจตีกลอง	 จึงเข้าไปลองฝึก		
และได้ครูฝึกคือ	 เพื่อนบุญถึง	 แก้วมณี	 ถ่ายทอดวิชาตีกลองให้ทุก
จังหวะ	 	 ผมก็แปลกใจตัวเองเหมือนกัน	 	 มือสองข้าง	 เท้าสองขา		 
ท�าหน้าทีแ่ยกกนั	และประกอบเข้าเป็นจงัหวะเดยีวกัน	นอกจากนี้ยงัมี
ลูกเล่น		พลิกแพลงต่างๆ	จ�าเขาบ้าง	คดิเองบ้าง	ต่อมาเมื่อได้พบท่าน	
อาจารย์จอห์น		เอฟ		ฮาร์ทแมน		อาสาสมคัรชาวอเมรกัินตามโครงการ
อเมริกัน	 ฟีลด์	 เซอร์วิส	 มาช่วยสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนต่างๆ		 
ท่านเล่นแอคคอร์เดียนเก่งมาก	 เพลงที่เล่นออกแนวคันทรี่อเมริกัน	
และสามารถเล่นเพลงไทยได้	เช่น	ร�าวงลอยกระทง	ร�าวงดาวพระศกุร์	
ผูใ้หญ่ล	ีผมแอบไปหาท่านทีบ้่านพกั	และแสดงความสนใจ	 ท่านจงึสอน
เทคนคิให้เรือ่งนี้เคยเล่าในวารสารจดหมายข่าว	ฝค.นว.๑๐	ไปแล้วครับ
	 แต่ทีผ่มยงัมไิด้เล่าเบื้องหลงัอารมณ์ศลิปินของผมมนัเกดิขึ้นได้
อย่างไรจงึมาชอบเล่นดนตรี	 เพือ่นๆ	 คุยกนัสนกุๆ	 อยา่ถอืสานะครบั		 
เขาถามว่า	 “เรื่องดนตรีเนี่ย	 เอ็งเล ่นอะไรวะ?”	 บางคนตอบ		 
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“เราชอบเล่นกลอง”	 อีกคนว่า	 “เราเล่นทรัมเป็ต”	 “แซกโซโฟน”		
“ทรอมโบน”	ฯลฯ	คนสุดท้าย	บอกว่า	“เล่นนักร้องว่ะ!”	อย่าไปว่าเขา
พูดลามกนะครับ		คอืเขาเล่นดนตรไีม่เป็น		แต่ร้องเพลงได้ไง!!		
	 ผมเล่นดนตรี	 ตีกลองต่อมาเล่นแอคคอร์เดียน(หีบเพลงชัก)		 
ยังไม่หยุดแค่นี้	 เล่นดับเบิ้ลเบสเบสตัวใหญ่ๆ	 น่ะครับคุณพี่สุทิน		 
รุ ่นพี่สอนให้ครับสรุปผมเล่นดนตรีได้สามอย่างต่อมาก็มาชอบ				 
การแสดงอกีเอาอกีแหละครับ	เต้นก�าร�าเคยีว	ร�าลาวกระทบไม้	ร�าวง
มาตรฐาน		สิง่ละอันพนัละน้อยเหล่านี้		ฝึกหดัครจูดัให้จนผมประหลาดใจ
ว่ามาท�าอะไร?	ได้ไง?
	 ปฐมเหตุดั้งเดิมของผมได้มีโอกาสเรียนพิณพาทย์กับครู 
ดนตรีไทย	 ส�านักต�าบลท่าฉนวน	 อ.มโนรมย์	 จ.ชัยนาท	 ช่วงที่ผม 
เป็นศิษย์วัดใหญ่ก�าลังเรียนชั้นมัธยมสามต้นปีหลวงลุงได้น�าผมไป 
ฝากเรียนกับครูดนตรีไทยเริ่มฝึกจับมือตีฆ้องวงใหญ่เป็นอันดับแรก		 
ตอนค�่าอาบน�้าแต่งตัว	 กินข้าวแล้วก็ไปบ้านครู	 ฝึกช่วงค�่าไปจนถึง 
สองทุ ่มนอนค้างคืนบ้านครูดนตรี	 เช ้าตีห้าลุกขึ้นมาฝึกต่ออีก 
หกโมงเช้ากลบัไปวดัท�างานกจิวตัรประจ�าแล้วจงึไปโรงเรยีน	 เป็นอย่างนี้
เรือ่ยไปเพลงทีไ่ด้มาคอื	 เพลงสาธกุาร	และกเ็ริม่	 เพลงโหมโรงปลายปี	 
หลวงลุงย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองม่วง	บ้านเนินไผ่ต�าบลวัดโคก	
อ.มโนรมย์	ผมย้ายตดิตามท่านเดนิเรยีนอยู่อกีสามเดอืน	ระหว่างนัน้
หลวงลงุน�าไปฝากครดูนตรไีทยอกีคน		ในหมู่บ้านเนนิไผ่	คราวนี้ครใูห้
ตรีะนาดทุ้มจนจบโหมโรง	ต่อด้วยเพลงเข้าม่าน		สอบมัธยมสามเสรจ็
แล้วไปต่อชั้น	 มศ.หนึ่ง	 ที่พยุหะคีรี	 เลยต้องลาหยุดกับครูแค่นั้น		 
แต่เพลงต่างๆ	ยังจ�าได้แม้จะลมืเลอืนไปบ้าง		เข้าท�านอง	“เจ็ดวันเว้น
ฝึกซ้อม	ดนตร	ีอักขระห้าวันหนี	 เนิ่นช้า....”	ต่อมาภายหลังผมได้ฝึก
บรรเลงเพลงไทยเดมิทีคุ้่นห	ู เช่น	ลาวดวงเดอืน	ศรนีวล	ลาวเสีย่งเทยีน		 
จใีจ๋ยอ	(ท�านองเพลงจนีเอามาดัดแปลงเป็นเพลง	“รักปักใจ”)
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	 การเรยีนดนตรไีทย		เคร่งครัดเรื่องความเคารพ		ครูทางดนตร	ี	
เคารพเครื่องดนตรี	 ครูดนตรีนั้นภาษาปากชาวบ้านเรียกว ่า		 
“ท้าวเพ็ชรฉลกูรรม”	ทีจ่รงิแล้วคอื		“ท้าวพษิณกุรรม”	คอืเป็นเทพเจ้า
ทางช่างทางดนตรี	 สัญญลักษณ์ส�าคัญอีกอย่างคือศรีษะ	 “พ่อแก่”	 
ตัง้ไว้เคารพบชูา	ก่อนแสดง	หลังการแสดง	รวมทัง้ก่อนฝึกและหลงัฝึก
ทีห้่ามนกัห้ามหนาคอื	การก้าวข้ามเครือ่งดนตร	ีหรอือยูด่ีๆ 	ไปตเีล่น	 เช่น	
ตะโพน	 ถือเป ็นครูใหญ่ก ่อนจะเล ่นต้องท�าความเคารพก่อน	 
เครือ่งดนตรอีืน่ๆ	กเ็ช่นกนั		ระนาดเอก	ระนาดทุม้	ฆ้องวงใหญ่	ฆ้องวงเลก็	
ระนาดรางเหลก็	กลองแขก	ฉิ่ง	ฉาบกรอ	ฉาบใหญ่		ฆ้องโหม่ง	ก่อนจะ
ท�าการฝึกซ้อม	หรือก่อนบรรเลง	ต้องจับเครื่องตขีึ้นจบที่ศรีษะร�าลกึ
ถงึพระคณุคร	ูอธษิฐานให้การบรรเลงราบรืน่ส�าเร็จด้วยด	ีวงดนตรไีทย
ทัง้วงก่อนจะบรรเลงหรอืแสดงจะต้องมเีครือ่งบชูาไหว้คร	ูเช่น	ดอกไม้	
ธูปเทยีนเหล้าขาว	หมากพลู	บุหรี่	เงนิหกสลงึ(ปัจจุบันอาจมากขึ้น)
	 ก่อนจะจบเรื่องนี้ผมขอกราบคารวะ	 ครู-อาจารย์ด้วยความ
เคารพอย่างสูง	 และซาบซึ้งในพระคุณของท่านที่ช่วยกรุณาอบรม		
ฝึกสอน	ให้ความรู้	และปลูกฝังวนัิย	ทกุสิง่ล้วนล�า้ค่า	และก่อประโยชน์		
นานาประการแก่ผม		สังคมและครอบครวัให้ได้มคีวามสขุความเจรญิ		
รวมทัง้ขอสดุดสีถาบันอันทรงเกยีรตไิว้	ณ	โอกาสนี้ด้วยครับ
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	 วนันี้กเ็ป็นอกีวนัที	่ชาว	ฝค.นว.๑๐	นดัพบปะสงัสรรค์กนัเป็นการ		
“พบเพื่อนๆ	ย�า้เตอืนความหลัง”	ผองเพื่อนก็ดูมากันหนาตาเกอืบเท่า
ทุกครั้งที่เคยนัดหมาย	 แม้ว่าการนัดหมายของท่านประธานรุ่นครั้งนี้
จะนัดฉุกละหุกไปสักหน่อยพิธีการยังไม่เริ่ม	 เพราะท่านประธานรุ่น 
อยู่ในระหว่างการเดนิทางยังมาไม่ถงึ
	 เพื่อนๆ	 ที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์ก็ร่วมแรงร่วมใจกันอย่าง 
ไม่ท้อถอยต่อความเหน็ดเหนื่อยช่วยกันจัดสถานที่	 และเตรียมงาน	 
ทีร้่านอาหารชือ่ดงัแห่งหนึง่อยูย่่านสแียกไฟแดงแถวสะพานเดชาตวิงศ์
	 โต๊ะเก้าอี้ถูกจัดไว้อย่างเคยแต่ที่แปลกกว่าเดิมนิดหน่อยก็ตรง 
ที่เน้นให้จัดเป็นรูปตัวยูและที่ว่างตรงกลางระหว่างตัวยูได้จัดเป็นโต๊ะ	
V.I.P	ไว้		สบืรู้มาว่าเพื่อต้อนรับอาจารย์	เรารู้สกึตื่นเต้นและดใีจยิ่งนัก		
อาจารย์ท่านใดหนอจะมาให้ศษิย์ได้เยีย่มเยอืนบ้างด้านหน้าเวทไีด้เว้น
ที่ว่างไว้ให้เพื่อนได้สนุกสนานเรงิลลีาศ	ร�าวงกันอกีด้วย
	 เสียงคุยของเพื่อนดังขึ้นกว่าเดิมและยืนกันเป็นกลุ ่มใหญ่
ประธานรุ่นคงจะมาแล้ว	 จริงดังที่เราคิดวันนี้ท่านประธานรุ่นแต่งตัว
แปลกไปจากเดมิที่เคยเห็น	ดูกระชากวัย และเรยีกความเป็นหนุ่ม
กลับมาได้บ้าง จากเสื้อยดืสเีทาเกอืบด�าสนทิ	กางเกงยนีแบรนด์ดัง
สีด�า	 รองเท้าก็อีก	 เราได้มีโอกาสพบปะทักทายกับเขาด้วย	 และถือ
วิสาสะลูบคล�าอย่างชื่นชม(เล็กน้อย)	 ท่านคงจะอายเลยเสพูดกลบ
เกลือ่นไปว่า	เก็บเอาของลูกมาใส่		ฟังดูชอบก๊ล
	 อีกสักครู่คณาจารย์หลายท่านก็ทยอยมางานคณะลูกศิษย์ 
ก็เข้าไปกราบทักทายท�าความเคารพภายในงานเลี้ยงจึงดูเหมือนจะ
วุ่นวายอกีครัง้และ	ยงัไม่เป็นรปูแบบเท่าไรนกั	และแลว้สายตาของเรา
ก็เหลือบไปเห็นอาจารย์สองท่านเดินเข้ามาร่วมโต๊ะ	 V.I.P	 อาจารย์ 
ผู้หญงิเดนิน�าหน้าอาจารย์ผู้ชายเดนิตามหลัง



รัตนมณีที่งดงาม...สวรรค์ คงเนตร 46 •

	 อาจารย์ผู้หญิงผมสีเทาแซมด�าของท่านซอยสั้นเข้ารูปศีรษะ		 
ใส่เสื้อสขีาวกระโปรงสนี�้าเงนิเข้มจุดสขีาวๆ		ยาวครึ่งน่อง		ใส่รองเท้า
คัดชูและถุงเท้าเรียบร้อยตามความนิยมของคนวัยนี้ใบหน้าที่อิ่มเอิบ
และเต็มไปด้วยรอยยิ้มน้อยๆ	 ดูอบอุ่นใจยิ่งนักเมื่อได้เห็นท่านจะเป็น
ใครไปไม่ได้นอกจากอาจารย์ไพฑรูย์	ทองยนื		ส่วนผู้ทีเ่ดนิตามมาใกล้ๆ		
ก็คอือาจารย์น�าชัย	ทองยนื	คู่ชวีติของท่านนั่นเอง
	 เรารู ้จักอาจารย์ไพฑูรย์	 นับตั้งแต่เราเริ่มเข้ามาอยู ่ในรั้ว 
เขยีว	-	เหลอืง	เรยีน	ป.กศ.รุน่	๑๐	ท่านสอนวชิาวทิยาศาสตร์	ท่านเป็น
ครูที่มีจิตวิญญาณครูเต็มเปี ่ยม	 สอนดีมีคุณธรรม	 และละเอียด 
ในเนื้อหาของวชิาเอาใจใส่ศษิย์ให้ความยุตธิรรมแก่ศษิย์ทกุคน		พวกเรา
จะกลัวและเกรงใจทั้งที่ท่านไม่ได้ดุด่าหรือมีวาจาก้าวร้าว	 หน้ายิ้มๆ		
ของท่านนี่แหละที่ควบคุมความซนแก่นของพวกเราให้ตั้งใจเรียนได้ดี
นักละมันเป็นเทคนคิของครูดทีี่หาได้ยาก
	 พอถงึตรงนี้ภาพในอดตีผดุพรายขึ้นย้อนเวลาทีผ่่านมาเนิน่นาน
แต่ขณะนี้เวลานี้เหมอืนมนัเกดิขึ้นเมือ่วานนี้ต่างหาก	ด้วยความทีพ่วก
เราสนใจในตัวท่านมากเรื่องราวของท่านจึงถูกพวกเรากล่าวถึง 
ในแง่มุมต่างๆอยู่เป็นเนอืงนจิ
	 “เทอมนี้..เธอเรยีนกบัอาจารย์ไพฑรูย์หรอืเปล่าล่ะ”	 เสยีงยายกี๋	
ถามขึ้นในวนัเปิดภาคเรยีนใหม่ในขณะทีเ่ราก�าลงัพบปะสังสรรค์กนัอยู่
กลุ่มใหญ่เนือ่งจากโรงเรยีนปิดไม่ได้พบกนัเสยีนานพอเปิดเรยีนวนัแรก
ก็มเีรื่องคุยกันมากมาย
	 “เรียนซี	 เราดีใจจังเลย	 เรายิ่งชอบเรียนกับอาจารย์ไพฑูรย์ 
อยู่ด้วย”	 เรากับจุไรตอบขึ้นเกือบจะพร้อมกันเพราะเรากับจุไรเรียน
ห้องเดยีวกัน
	 “แหม..พูดน่าอิจฉา	 พวกเราก็ชอบอาจารย์ไพฑูรย์เหมือนกับ
พวกเธอนัน่แหละ	เอ้าชอบอาจารย์น่ะรูไ้หมล่ะว่า	ไพฑรูย์	แปลว่าอะไร”	
เสยีงเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มพูด
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	 “รูซ้…ีไม่รูล้ะกอ็าจารย์สละ		ตตีายเทยีวละเพราะท่านสอนภาษา
ไทย”	เราตอบอย่างไม่ลดละ
	 “รู้ก็ตอบมาเร็วๆ	เลย”	เพื่อนในกลุ่มเสรมิขึ้นอกี
	 “ก็หมายถึง	 ชื่อของพลอยอย่างหนึ่งในจ�านวนเก้าอย่างหรือ 
ที่เรยีกว่า	นพรัตน์ไงล่ะ”	เราตอบและท�าหน้าภาคภูมใิจ
	 “นพรัตน์		ที่เธอว่านั่นน่ะ		มอีะไรบ้างช่วยบอกหน่อยได้ไหมจ๊ะ”	
ยายกี๋เริ่มเป็นโต้โผใหญ่
	 “เธอคอยฟังให้ดีนะ	 เดี๋ยวจะบอกให้แล้วจ�าให้ได้ด้วยล่ะ”	 
เราตอบเพื่อนอย่างมคีวามมั่นใจเต็มที่
	 “นพรัตน์	คอืพลอย	๙	อย่าง		ที่ประกอบไปด้วย
	 -	เพชร		 พลอยสีขาวที่แข็งที่ สุดมีน�้าแวววาวมากกว่า 
	 	 	 พลอยอื่นๆ
	 -	ทับทมิ		 พลอยสแีดงออกชมพู
	 -	มรกต		 พลอยสเีขยีว
	 -	บุษราคัม	 พลอยสเีหลอืง
	 -	โกเมน		 พลอยสแีดงเข้ม
	 -	นลิ		 พลอยสดี�า
	 -	มุกดา		 พลอยสหีมอกอ่อนๆ
	 -	เพทาย		 พลอยสแีดงสลัว
	 -	ไพฑูรย์		 พลอยสีเหลืองแกมเขียวหรือน�้าตาลเทามีน�้า 
	 	 	 เป็นสายรุ้งแวววาว	
	 เท่านี้พอที่จะเป็นค�าตอบสุดท้ายได้หรือยัง	 ”เสียงปรบมือจาก
กลุม่เพือ่นกราวใหญ่และชมเชยไม่ขาดปาก	เราได้ทเีลยโชว์ฟอร์มใหญ่
และคุยอกีว่า
	 “ประเดี๋ยว	พวกเธอจะต้องตกใจมากกว่านี้”	แล้วเราก็เล่าต่ออกีว่า
	 “รู้ไหมว่าอาจารย์	 บ้านเดิมของท่านอยู่	 อ�าเภอสวรรคโลก		
จงัหวัดสโุขทยั		พออาจารย์เรยีนจบ	ม.	๖	กไ็ดร้บัคดัเลอืกเป็นนกัเรยีน
ทนุจากจังหวัดสุโขทยั		มาเรยีน	ป.ป	ทีโ่รงเรยีนฝึกหดัครสูวนสนุนัทา”		
เราพูดได้แค่นัน้พวกเพื่อนก็แซมขึ้นมาอกีว่า
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	 “โอ้โฮ…เป็นแฟนพนัธ์ุแท้อาจารย์ไพฑูรย์จรงิๆ		ดว้ย”		เราจงึรบี
พูดต่อว่า
	 “ยัง…ยังไม่จบ…พออาจารย์เรียนจบจากฝึกหัดครูสวนสุนันทา		
อาจารย์ยังได้รับคัดเลือกไปเรียนต่อที่	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		 
คณะวทิยาศาสตร์	วชิาเอกฟิสกิส์	 เมือ่อาจารย์เรยีนจบทีน่ีแ่ล้วจงึไปสอบ
เข้ารับราชการกรมการฝึกหัดครูในปี	พ.ศ.๒๕๐๖	และก็เลอืกมาสอน
ที่โรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์	 	 สอนวิชาวิทยาศาสตร์แก่ลูกศิษย	์
ตัง้แต่รุ่นที่	๘	จนถงึรุ่นพวกเรานี่แหละ	เข้าใจ๋	“เพื่อนๆ	เงยีบกรบิ	เรา
ได้ทจีงึพูดเย้าแหย่ไปว่า
	 “ไง….อึ้งแล้วละซี	 …	 ยังมีอีกนะ	 อยากฟังอ๊ะป่าวถ้าอยากฟัง 
ก็จะเล่า”	เราท�าเป็นเล่นตัว
	 “อาจารย์เก่งจรงิๆ	เลยนะ	สมเป็นรัตนมณอีนัล�า้ค่า”	เสยีงเพือ่น
คนหนึ่งร�าพงึร�าพันออกมา
	 “ใช่แล้ว..พอมาสอนอยู่ที่นี่ก็ได้พบกับอาจารย์น�าชัย	 รักและ
เข้าใจกันจึงแต่งงานกันที่นี่	 ตอนนี้ยังไม่มีลูกเลย”	 ยังไม่ทันได้คิดต่อ
เสยีงหนึ่งก็ดังขึ้นท�าให้เราตกใจหยุดคดิ
	 “เอา…นั่งเงียบท�าไมคิดอะไรอยู่เพ้อฝันไปถึงไหนเผลอไม่ได	้	
ชอบนั่งใจลอยมองอะไรคดิอะไรอยู่อีกล่ะ”	 ยายกี๋แผดเสียงและยังไป
สะกดิเอายายจุไรมาเป็นเพื่อนเพื่อช่วยกันว่าเราอกีแรงหนึ่ง
	 เราตื่นจากห้วงแห่งความหลัง	มองไปทางโต๊ะ	V.I.P	ที่อาจารย์
นั่งอยู่ยังเห็นรอยยิ้มที่สดใสของอาจารย์ไพฑูรย์อยู่อย่างนัน้	เรื่องราว
ของสองมติิ	ระหว่างความหลัง		และปัจจุบันมงีานพบปะสังสรรค์เป็น
รอยต่อเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกันจึงท�าให้เรามองเห็นเหตุการณ์
ต่างๆ		อย่างชัดแจ้ง	จงึรบีบอกกับเพื่อนๆ		ที่นั่งใกล้ว่า
	 “เราจะไปหาอาจารย์ไพฑูรย์สักประเดี๋ยวนะ	 สี่สิบกว่าปีแล้ว 
ที่เราไม่เคยพบอาจารย์เลย”	เราพูดพร้อมกับลุกขึ้น
	 “เชิญเลยจ้ะ	 แม่คนดี”	 เพื่อนๆ	 ก็เย้าแหย่กระทบกระเทียบ 
อกีตามเคย
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	 เราค่อยๆ	 เดินกลัวๆ	 กล้าๆ	 รวบรวมความมั่นใจมาให้ตัวเอง 
เพื่อไม่ให้ประหม่าเวลาที่เข้าพบอาจารย์	 จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้
แล้วเราก็ยังมีความเคารพและย�าเกรงอาจารย์ไพฑูรย์อยู่เหมือนเดิม
ไม่เปลีย่นแปลงพอไปถงึเก้าอี้ทีอ่าจารย์นัง่อยูเ่รากน่ั็งคกุเขา่ลงกบัพื้น
และกราบที่ตักของอาจารย์และพูดว่า
	 “อาจารย์ขา…อาจารย์จ�าหนไูด้หรอืเปล่า”	เราพดูพลางเงยหน้า
ขึ้นมองอาจารย์	 และอาจารย์ก็มองดูเราแล้วก็ยิ้มๆ	 เราก็เลยบอกชื่อ
ของเราอาจารย์ก็เอ่ยทั้งชื่อและนามสกุลก่อนที่อาจารย์จะพูดคู่ชีวิต
ของท่านคืออาจารย์น�าชัยได้บอกชื่อของเราก่อนแล้ว	 เราก็เลย
ท�าความเคารพอาจารย์ทุกๆ	 ท่านที่อยู่ตรงนั้นส่วนอาจารย์ไพฑูรย ์
ของเราก็คุยกับเราว่า
	 “อ๋อ…จ�าได้แล้ว…เมือ่ก่อนนี้ด�ากว่านี้		เดี๋ยวนี้ขาวขึ้นมากเลยละ”	
เราไม่ได้ตอบรู้สึกอายจังเลยเมื่อก่อนเราคงหน้าตาขี้เหร่พลิกึเป็นเด็ก
ตวัด�าๆ		ทีม่าจากบ้านนอกละกระมัง	แต่เรากด็ใีจถ้าความด�านัน้ท�าให้
อาจารย์จ�าเราได้
	 จากนั้นก็ได้นั่งคุยกับอาจารย์ถึงเรื่องในอดีตที่เราไม่ค่อยจะได้
รู้เรื่องมากนัก
	 “อาจารย์มีน้องๆ	 บ้างไหมคะ	 คือหนูหมายถึงบุตรน่ะค่ะ”	 
เราถามอาจารย์ก็ยิ้มและก็ตอบเราให้หายข้องใจว่า
	 “ไม่มหีรอก	ครอูยูก่นัสองคนตา	-	ยาย	กม็คีวามสขุดตีลอดมา”	
ชีวิตคู ่ของอาจารย์นับเป็นตัวอย่างที่ดีของการครองเรือนที่ไม่ได้
เอาการมีบุตรหรือไม่มีมาเป็นข้ออ้างหรือตัดสินในการอยู่ร่วมกัน 
ของชวีติแล้วอาจารย์ก็ยังเล่าต่อไปอกีว่า
	 “ครเูกษยีณอายุราชการ	เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๐	รับราชการมา	๓๔	ปี	
เพราะครูบรรจุเมื่อปี	 พ.ศ.	๒๕๐๖	ครูสอนอย่างมคีวามสุขและสนุก 
ในการสอนมากโดยเฉพาะศิษย์รุ ่นแรกที่ครูสอน	 ครูจ�าได้ทุกคน		 
ครูชื่นใจ	และภาคภูมใิจในความเจรญิก้าวหน้าของศษิย์ทุกคน		แม้ใน
ปัจจบุนันี้กเ็ถอะถงึครจูะจ�าลกูศษิย์ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เมือ่บอกชือ่ครู
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ก็จะนึกภาพ	 และจ�าพฤติกรรม	 ความซนความแก่น	 ความมีสัมมา
คารวะของลูกศษิย์		ย้อนหลังได้ทุกคน”	อาจารย์คุยเสียยาวยังความ
ปลาบปลื้มใจให้กับเรายิ่งนัก	 แต่ก็นึกเกรงใจอาจารย์อยู่ครามครัน	 
แต่ความรู้สกึในจติใจยังอยากรูเ้รือ่งของอาจารยอ์กีมากนกัเพราะเรา
ไม่เคยพบท่านเลยเมือ่ตดัสนิใจได้แล้วขออกีสกัค�าถามเถอะนะปากไว
เท่าความคดิ	ถามออกไปว่า
	 “อาจารย์เหงาไหมคะ…กับชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ”	 
หลุดค�าถามที่คดิว่าสุดท้ายแล้วออกไปเสยีได้โล่งอก	แต่เราก็ยิ่งปลื้ม
มากขึ้นเมื่อเห็นอาจารย์มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและตอบอย่าง 
เต็มใจว่า
	 “ครูไม่เหงาเลย	ครใูช้เวลาว่างในการอ่านหนงัสอื	ดทูวี	ีฟังเพลง	
สังสรรค์กับเพื่อนฝูงตามโอกาส	 ปลูกต้นไม้	 โดยเฉพาะกล้วยน�้าว้า	 
ครทู�าเพือ่สขุภาพ	แบ่งเพือ่นบ้านกนิบ้าง”	อาจารย์จบค�าพดูแค่ตรงนัน้	 
เราก็ยิ้มกล่าวค�าขอบคุณ		และกราบลงบนตักท่านอกีครัง้
	 นี่คืออาจารย์ไพฑูรย์	 ทองยืน	 รัตนมณีสีเหลืองแกมเขียวหรือ
น�้าตาลเทาที่มนี�า้งดงามเป็นสายรุ้งแวววาว	ของฝึกหัดครูนครสวรรค์		
เปล่งแสงวับวาวตลอดเวลาไม่เคยหมอง	เป็นที่เคารพบูชาของบรรดา
ศิษย์ที่ได้เรียนกับท่าน	 	 และท่านยังเป็นครูต้นแบบทุกด้าน	 ทั้งด้าน 
การสอนการครองตน	 การด�ารงชีวิตมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข 
ในสังคมทุกรูปแบบ
 “อาจารย์คะ…ถงึนานเท่าไรศษิย์กย็งัรกัอยู ่ เพราะอาจารย์
คอืคุณครูที่เคารพค่ะ”



บัตรเชิญของใคร
นภาภัทร
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บัตรเชิญของใคร

นภาภัทร

	 กิจกรรมหน้าเสาธงเช้านี้	 ดูคึกคัก	 สดชื่นเป็นพิเศษ	 ย่างเข้า 
ฤดูหนาวแล้วอากาศเริ่มเย็นลง	เด็กๆ	ทุกคนเตรยีมมาเข้าแถวเคารพ
ธงชาติ	 คุณครูก็มาช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียน
ในชัน้ของตน	กจิกรรมยามเช้าของโรงเรยีนเรานอกจากเคารพธงชาต	ิ
สวดมนต์	และรายงานผลการปฏบิตังิานทีไ่ด้รบัมอบหมาย	ของหัวหน้า
กลุ่มสีต่างๆ	 แล้ว	 กิจกรรมที่ขึ้นชื่อของโรงเรียนเราคือการบริหาร
ร่างกายด้วยท่าแม่ไม้มวยไทย	 ซึ่งโรงเรียนถือเป็นนโยบายส�าคัญ	
สมาชกิในโรงเรยีนเหน็ว่าเป็นการสร้างเสรมิความแขง็แรงของร่างกาย	
ท�าให้คุณภาพทางสมองดีขึ้น	 และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของชาตอิกีด้วย
	 ความเอาจรงิเอาจงัของผูบ้รหิารและคร	ู	ในการพฒันากจิกรรม
การบริหารร่างกายด้วยท่าแม่ไม้มวยไทยของโรงเรียนเรา	 จึงประสบ
ความส�าเรจ็		ได้รบัรางวลัชนะเลศิในการประกวดระดบัจงัหวัด	ระดบัเขต	
หลายครัง้	 และเคยน�านักเรียนไปแสดงในงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
เอเชยีนเกมส์	ทีไ่ทยเป็นเจ้าภาพด้วย	ซึง่ถอืเป็นเกยีรตอิยา่งสงูส�าหรบั
โรงเรยีนเล็กๆ		อย่างเรา
	 ผลจากความส�าเร็จนี้ท�าให้เป็นที่สนใจของโรงเรียนอื่นๆ	 
ทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง	 ในแต่ละปีจะมีโรงเรียนต่างๆ	
มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนเราเสมอ	 ทุกคนในโรงเรียนยินดีต้อนรับ 
ผู้มาเยือนทุกคณะด้วยความยินดี	 และช่วยกันน�าเสนอผลงานด้วย
ความภาคภูมใิจทุกครัง้
	 “เดี๋ยวคุณมอบหมายงานนักเรียนในชั้นเสร็จแล้วขึ้นไปพบผม 
ที่ห้องหน่อยนะ”	 อาจารย์ใหญ่เดินมาบอกฉัน	 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
หน้าเสาธง
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	 มคีรูบางคนทีย่งัอยูบ่รเิวณนัน้ช�าเลอืงมองมาด้วยสหีน้ายิ้มๆ	ครู
ในโรงเรยีนชอบแซวว่าฉันเป็น	“คนโปรด”	ของอาจารย์ใหญ	่แต่ก็ไม่มี
ปัญหาเรือ่งความอจิฉารษิยา	เพราะมนัไม่มผีลประโยชน์ต่อเนื่องจาก
การเป็นคนโปรดสักครั้ง	 ฉันได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	 
๒	ขั้นครัง้ล่าสุดเมื่อ	๖	ปีที่แล้ว	ซึ่งฉันก็ไม่ได้เดอืดร้อนใจ	มงีานอะไร 
ที่ได้รับมอบหมาย	หรืองานที่เห็นว่าสมควรท�า	ฉันก็ท�าให้ส�าเร็จลุล่วง
ทุกงาน	 ถ้ามีงานที่เห็นว่าไม่สมควรท�าก็แสดงความเห็นคัดค้าน	 
บางครัง้ก็เป็นการคัดค้านอย่างรุนแรงด้วยซ�า้	แต่ฉันก็ไม่เคยโกรธกับ
ใครในโรงเรยีน	เมือ่ฉนัได้	๒	ขัน้	อาจารย์ใหญ่ให้เหตุผลกับครซูึง่อาวุโส
กว่าฉันเกอืบทุกคนว่าฉันไม่ได้เงนิเดอืนขึ้นมา	๒	ปี	แล้ว	เพราะลาไป
ศกึษาต่อกลับมาก็ตัง้ใจท�างานด	ีน�าความรู้ใหม่ๆ		มาพัฒนาโรงเรยีน
ของเราให้ก้าวหน้าหลายด้านดังนั้นจึงไม่มีเสียงครหานินทาให้ได้ยิน
เหมอืนครูบางคน
	 ฉันสอน	 และมอบแบบฝึกให้นักเรียนท�าเสร็จแล้วจึงเดินไปที ่
ห้องอาจารย์ใหญ่
	 “มีหนังสือขอศึกษาดูงานที่โรงเรียนเรา”	 อาจารย์ใหญ่บอก
พร้อมยื่นหนังสอืให้
	 ฉนัรบัมาอ่านแบบไม่รบีร้อน	เพราะเป็นหนังสอืขออนุญาตศกึษา
ดงูานปกต	ิเหมอืนทีห่น่วยงานอืน่ๆ	เคยส่งมาแต่มาสะดดุตรงส่วนท้าย
ของหนังสอืทีล่งชือ่และต�าแหน่งของผูป้ระสงค์มาดงูานเป็นชือ่ของเธอ
นั่นเอง	ในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ของกรมพลศกึษาประจ�าจังหวัด
	 “มะรนืนี้แล้วนะ	มเีวลาเตรยีม	๒	วัน	ผมอยากให้คุณช่วยสรุป
การด�าเนินงานของเราให้หน่อยแล้วผมจะบรรยายเอง	 ท�าทันไหม”	
อาจารย์ใหญ่มองหน้ารอค�าตอบ	แต่ฉันยังอึ้งอยู่
	 “หรอืคุณจะบรรยายเอง	ผมเพยีงแต่กล่าวต้อนรับ”
	 “อาจารย์ใหญ่บรรยายเถอะค่ะ	 เดี๋ยวฉันจะเตรียมข้อมูลและ 
ท�าแผนภูมิให้”	 ฉันรับค�าแล้วรีบไปเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากครู
พลศึกษา	 วางแผนกับฝ่ายต้อนรับ	 แล้วจึงรีบเข้าห้องสอนนักเรียน 
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ตามปกติ	 ฉันจะไม่น�าเรื่องราวต่างๆ	 มาคิดในขณะสอนเพราะถือว่า 
ในขณะสอน	นักเรยีนส�าคัญที่สุด
	 เมื่อกลับถึงบ้าน	 ปฏิบัติภารกิจประจ�าวันเรียบร้อยแล้วฉันจึง 
มเีวลานกึถงึเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเธอ
	 ในช่วงเวลา	๒	ปีที่เรยีนในโรงเรยีนฝึกหัดครูนครสวรรค์รุ่น	๑๐ 
ด้วยกนั	เราอยูห้่องเดยีวกนั	ภาพของเธอส่วนใหญ่จะเป็นภาพนกัเรยีน
ชายปี	๑	สวมเสื้อเชิ้ตสขีาว	กางเกงขาสั้นสดี�า	หน้าตาเธอดูเด็กกว่า
ใครๆ		กริยิาท่าทางสุภาพเรยีบร้อย	เราไม่ค่อยได้พูดคุยกันเท่าไรเลย	
ทัง้เธอและฉนัต่างพดูไม่เก่งพอกนั	จะได้พดูคยุกนัมากหน่อยกต็อนเข้า
ค่ายลูกเสอื	ที่เราอยู่หมู่เดยีวกัน	ท�ากจิกรรมของลูกเสอืร่วมกัน	ท�าให้
สนทิกันมากกว่าเดมิ	พอขึ้นปี	๒	เราต่างกโ็ตเป็นผูใ้หญ่ขึ้น	มงีานหลาย
อย่างที่รุ่นพี่ต้องรับผิดชอบและต้องท�าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง	
การมอบหมายงานที่เป็นกิจกรรมพิเศษ	 อาจารย์จะมอบให้แก่ชุมนุม
ต่างๆ		ด�าเนนิการเป็นส่วนใหญ่	แต่ละชุมนุมก็รับนโยบายไปวางแผน
ปฏิบัติกันเอง	 เป็นการฝึกให้นักเรียนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่
วางแผน	ปฏบิัตงิาน	แก้ปัญหา	และฝึกความเป็นผู้น�าผู้ตามที่ดี	
	 เธอพดูเก่งขึ้น	เราสมคัรอยูช่มุนมุเดยีวกัน	เธอได้รบัเลอืกให้เป็น
ประธานชุมนุม	ซึ่งมฉีันคนหนึ่งละที่เลอืกเธอ
	 ชุมนุมของเราที่มีเธอเป็นประธาน	 จัดกิจกรรมบ่อยกว่า 
ชุมนุมอื่นๆ		ฉันในฐานะสมาชกิก็ร่วมกจิกรรมทุกกจิกรรมด้วยความ
เต็มใจทุกครัง้	จนกระทั่งมกีจิกรรมหนึ่งที่เธอท�าให้ฉันไม่พอใจ
	 เธอเรยีกสมาชกิของชุมนุมประชุม
	 “ที่ผมเชิญมาประชุมวันนี้	 เนื่องจากโรงเรียนฝึกหัดครูของเรา
จะจัดงานลอยกระทง	ในวันที่	๒๕	ตุลาคม	ที่จะถงึนี้”	เธอกล่าวเปิด
การประชุม
	 “ในงานมหีลายกจิกรรมทีแ่ต่ละชมุนมุจะต้องส่งตวัแทนเข้าร่วม
ประกวดและแข่งขัน”
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	 แล้วเธอก็ด�าเนินการเพื่อหาตัวแทนเข้าประกวดแข่งขัน 
ทุกกจิกรรม	และมอบหมายผู้รับผดิชอบแต่ละกจิกรรม
	 “ประธานชุมนุมเราเก่งนะ	 ด�าเนินการประชุมได้เรียบร้อยด	ี 
รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน	 สมกับที่เราเลือกเป็นผู้น�า”	 
วันเพ็ญแอบกระซบิกับฉัน
	 “เห็นด้วย	 เขาพูดเก่งขึ้นนะ	 ใช้ภาษาเข้าใจง่าย	 และไม่ใช้
อารมณ์...”	ฉันพูดยังไม่ทันขาดค�าก็ได้ยนิเธอเรยีกชื่อฉันแล้วพูดว่า
	 “กิจกรรมสุดท้ายคือการประกวดนางนพมาศ	 ผมและสมาชิก
เห็นพ้องต้องกันว่า	 คุณเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่ชุมนุมของเราจะ 
ส่งเข้าประกวด	ขอให้สมาชกิยนืยนัด้วยการยกมอืครบั”	เธอเสนอและ
ขอมตไิปพร้อมกนั	ส่วนฉนัไม่ได้ดูว่าใครยกมอืบ้าง	และมจี�านวนเท่าไร	
เพราะมัวแต่หูอื้ออยู่
	 “เป็นอันตกลงนะครับ	ขอบคุณครับ	ผมขอปิดประชุม”		เธอปิด
ประชมุไปแล้วแต่ฉนัยงัจ้องจะกนิเลอืดกนิเนื้อเธออยู	่เมือ่สมาชกิออก
ไปเกอืบหมดเหลอืแต่เพื่อนสนทิ	ฉันก้าวฉับๆ		ไปประชดิตัวเธอ
	 “ท�าไมเธอไม่ถามฉันสักค�าว่าพร้อมไหม	 อยู่ๆ	 ก็มามัดมือชก 
ในที่ประชุมฉันไม่ท�าหรอกนะจะบอกให้”	เพื่อนๆ		ที่อยู่ด้วยกันรวมทัง้
ตวัเธอนิง่เงยีบตกตะลงึเพราะไม่เคยเหน็ฉนัแสดงอารมณ์แบบนี้มาก่อน
	 “ผมขอโทษทีไ่ม่บอกก่อน	แต่ผมเหน็ว่าคณุเหมาะสมทีส่ดุแล้ว”	
เธอเริ่มหว่านล้อม
	 “ไหนๆ		ผมกเ็สนอชือ่คุณไปแล้ว	ผมขอร้องให้ความร่วมมอืช่วย
กนัรบัผดิชอบงานของชมุนมุเราให้ลุล่วงไปด้วยดนีะครบั”		แล้วเพือ่นๆ	
ก็ช่วยกันพูดจนฉันอ่อนใจ	และใจอ่อนยอมเธอจนได้
	 นับแต่วันนั้น	 เธอก็ไม่ค่อยได้พูดกับฉันอีก	 นอกจากถามเรื่อง
เครื่องแต่งตัวว่าจะให้ช่วยอะไรไหม	 และส่งคนมาช่วยแต่งตัวในวัน
ประกวด	แต่เธอคงไม่รู้ว่าเพื่อนๆ	สงสัยพากันกระเซ้าเย้าแหย่ฉันหลัง
จากแต่งตัวเสร็จ
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	 “โอ๊ย!			เดมิเราคดิว่าจะชอบเพือ่นเรา	แน่นอน	แต่พอเหน็ตวัแทน
ที่ส่งมาช่วยแต่งตัวแล้วชักไม่แน่ใจเสยีแล้ว”
	 ส่วนฉัน	 ไม่ได้ใส่ใจหรอืกงัวลใจกบัเรือ่งแบบนัน้เลย	 เมื่อตดัสนิใจ 
ท�าอะไรแล้วก็ตัง้ใจท�าให้ดทีี่สุด	ผลจะเป็นอย่างไรยอมรับได้ทุกอย่าง	
และงานลอยกระทงก็ลุล่วงไปด้วยดี
	 งานลอยกระทงเป็นกิจกรรมภายในโรงเรียนกิจกรรมสุดท้าย
ของห้องเราเพราะในภาคปลายของปีการศึกษา	 เราออกไปฝึกสอน	
แล้วเราก็แยกย้ายกันกลับภูมิล�าเนา	 ฉันไม่ได้พบหน้าเธออีกเลย		 
ความค้างคาใจทีอ่าจจะมต่ีอกนักไ็ม่มโีอกาสได้ปรบัความเข้าใจกันสกัครัง้
	 เมื่อฉันสอบบรรจุเป็นครูประชาบาล	 อยู่โรงเรียนในป่าเขา 
ล�าเนาไพร	ภายหลังจากเป็นครโูรงเรยีนราษฎร์อยูใ่นเมอืง	๑	ปี	เพราะ
ปีแรกที่เรยีนจบ	อายุยังไม่ครบ	๑๘	ปี	 คดิระยะเวลา	ที่เราแยกย้าย 
จากกันเกอืบ	๒	ปี	ฉันได้รับจดหมายจากเธอฉบับหนึ่ง	เป็นจดหมาย
ฉบับแรกและฉบับเดียวที่ฉันได้รับจากเพื่อนฝึกหัดครูนครสวรรค์ 
รุ่น	 ๑๐	 ฉันยังจ�าเนื้อความในจดหมายได้จนถึงทุกวันนี้ว่าเธออยาก 
พบฉันเพื่อพูดคุยกันสักครัง้หนึ่ง
	 ด้วยปมด้อยของฉันที่คิดว่าตัวเองไม่มีวาสนาที่จะได้เรียนต่อ
ระดับ	 ป.กศ.สูง	 เหมือนเพื่อนๆ	 ท�าให้ตั้งใจว่าจะไม่ติดต่อพบปะกับ
เพือ่นๆ	อกี	ฉนัจงึไม่ใส่ใจทีจ่ะพบหน้าเธอ	แต่มนักย็งัค้างคาใจมาตลอด	
จนเวลาถัดจากนัน้มา	๔-๕	เดอืน	ฉนัต้องพบกับปัญหาทีต่้องการใคร
สักคนเป็นเกราะป้องกันตัว	 ฉันนึกถึงเธอเป็นคนแรก	 แต่คิดแล้วมัน
เป็นการเห็นแก่ตัว	 เป็นความขลาดและเขลาที่จะให้คนอื่นมาช่วย 
แก้ปัญหา	 โดยที่ยังไม่ได้คิดหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองสักครั้ง	 
ฉันก็เลยไม่ได้ติดต่อกับเธออีกจนได้	 และอีกไม่นานต่อมา	 ฉันเก็บ 
บตัรเชญิแต่งงานใบเล็กๆ		ได้ใบหนึง่จากบรเิวณบ้านของฉันเองขนาด
ของบตัรเชญิแสดงว่าเป็นบตัรเชญิของเพือ่นเชญิเพือ่นมากกว่าจะเป็น
บตัรเชญิทีส่่งถงึพ่อทีต้่องคาดเดาเพราะซองของบตัรเชญินัน้ไม่มแีล้ว	
คงเป็นน้องจอมซนของฉันเอามาแกะอ่าน
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	 ชือ่เจ้าบ่าวในบตัรเชญินัน้เหมอืนชือ่ของเธอ	แต่ไม่ระบนุามสกุล
	 ชื่อเจ้าสาวคล้ายชื่อฉัน
	 ความค้างคาใจ	 เกี่ยวกับตัวเธอ	ยิ่งเพิ่มมากขึ้น	แต่ฉันก็ไม่เคย
พบคนที่จะให้ฉันได้ไถ่ถามข่าวคราวให้กระจ่างชัดได้สักครัง้
	 “คุณครูครับ	คุณครูครับ”		เสยีงนักเรยีนมาเรยีกอยู่ข้างๆ
	 “ว่าไงครับ”
	 “แขกมาแล้วครบั”		นกัเรยีนบอกแล้ววิง่ไปเข้าแถวเตรยีมแสดง
แม่ไม้มวยไทยที่กลางสนามตามที่นัดหมายไว้
	 ฉันรบีเดนิไปหน้าอาคารเรยีน	เหน็รถของคณะศกึษาดูงานก�าลงั
เข้าประตูโรงเรียนมาอย่างช้าๆ	 และจอดลงตรงหน้าฉันและคณะคร ู
ที่ลงมาต้อนรับ
	 “สวัสดีครับ”	 เธอลงจากรถเป็นคนแรกสวัสดีอาจารย์ใหญ ่
แล้วหันมาก้มศรีษะทักทายฉัน
	 “สวัสดีค่ะ	 ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ”	 ฉันกล่าวกับผู้มาเยือน 
ทุกคนและแอบพิจารณาตัวเธอว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง		
สรุปในใจว่ารูปร่างหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ท่าทาง
สุภาพเรยีบร้อยยังเหมอืนเดมิ
	 หลังจากจัดให้นักเรียนแสดงกายบริหารท่าแม่ไม้มวยไทยให้ 
ผู้มาเยือนชมแล้ว	 อาจารย์ใหญ่และฉัน	 ร่วมบรรยายการด�าเนินงาน
ของโรงเรยีน	พาชมสถานที่ต่างๆ	ของโรงเรยีน	ระหว่างที่เดนิไปด้วย
กันมโีอกาสได้คุยกันเป็นส่วนตัว
	 “คุณยังโกรธผมอยู่หรอืเปล่าครับ”
	 “โกรธเรื่องอะไร	ไม่เคยโกรธใครสักท”ี	ฉันตอบ
	 “ไม่ได ้พบกันนานเลยตั้งแต่เรียนจบ	 สบายดีหรือครับ”		 
เธอเปลี่ยนเรื่องไปดื้อๆ
	 “สบายดีค่ะ	 คุณก็คงสบายดี	 ครอบครัวเป็นอย่างไรบ้าง”		 
ฉันจู่โจมตรงจุดที่ต้องการรู้ทันที
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	 “ผมแต่งงานกบัคนทีช่ือ่คล้ายคณุ	เขาเรยีนรุน่น้องเรา”	เธอตอบ
และมองหน้าฉันอย่างเปิดเผยเป็นครัง้แรก
	 “ยนิดดี้วยค่ะ”	ฉันแสดงความยนิดดี้วยความจรงิใจ
	 วันนี้ทางโรงเรยีนเลี้ยงอาหารกลางวนัแก่ผูม้าเยอืน		รับประทาน
อาหารเสร็จ	เธอกล่าวขอบคุณครูใหญ่และคณะครู
	 “ในฐานะตวัแทนคณะผูศ้กึษาดูงาน	ขอขอบคณุท่านอาจารย์ใหญ่	
คณะครูและนักเรียน	 ที่ให้การต้อนรับคณะของเราเป็นอย่างดี 
งานทกุอย่างทีไ่ด้ชมจากโรงเรยีนวนันี้ยอดเยี่ยม	โดยเฉพาะการบรหิาร
ร่างกายท่าแม่ไม้มวยไทย	 ด�าเนินการได้ดีสมเป็นโรงเรียนตัวอย่าง	 
เราจะน�าสิ่งที่ได้เห็น	 ได้รับรู้ในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	
ขอบคุณมากครับ”	เธอกล่าวอย่างเป็นทางการ
	 “ผมดีใจมากที่ได้พบคุณวันนี้	 เหมือนได้พบเพื่อนเก่าที่คุ้นเคย	
ได้ช�าระสิ่งที่ค้างคาใจ	และได้รู้จักเพื่อนใหม่พร้อมๆ	กันด้วย”
	 “เช่นกนัค่ะ	ระหว่างเราต่อไปนี้ไม่มอีะไรที่ตดิค้าง	คงมแีต่ความ
เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน	หวังว่าเราจะได้พบกัน	วันเลี้ยงรุ่นนะคะ”
	 เราจับมือกันด้วยมิตรภาพในฐานะ	 “เพื่อน”	 ที่ชัดเจนเป็น 
ครัง้แรก	ทัง้ที่เป็นเพื่อนกันมานาน
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คำาสารภาพ...ของนิตยา
เบญจา  รักพงษ์



คำ�ส�รภ�พ...ของนิตย�...เบญจา รักพงษ์ 62 •



คำ�ส�รภ�พ...ของนิตย�...เบญจา รักพงษ์ • 63

คำาสารภาพ...ของนิตยา

เบญจา รักพงษ์

	 ภาคเรยีนที	่๒	ปี	พ.ศ.๒๕๐๙		นกัเรยีนหญงิฝึกหดัครนูครสวรรค์	
รุ่น	๑๐	ห้อง	๓	และห้อง	๔	ต้องออกฝึกสอนก่อนจบหลักสูตร	ป.กศ.	
เราทั้ง	 ๑๐	 คน	 อยู่หน่วยฝึกสอนโรงเรียนดอนใหญ่	 แต่บ้านอยู่ใกล้
โรงเรยีนหนองกรด		ทุกคนต้องเดนิทางไปสอนที่โรงเรยีนดอนใหญ่	
	 	 โดยรถรับจ้างที่ดัดแปลงมาจากรถบรรทุกของ	 (รถอีแต๋น)			
เสยีค่าโดยสารคนละ	๕๐	สตางค์	รถวิง่จากบ้านพกัไปโรงเรยีนบนถนน
ที่ขรุขระ	เป็นหลุมเป็นบ่อ	ข้างทาง	ข้างถนน	เต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้า
ทีส่งูท่วมหวั	กลางวนัพอจะทนไหว	แต่กลางคนื	ถนนจะมดืสนทิ	ไม่มไีฟฟ้า	
เงียบสงัด	น่ากลัวมากจรงิๆ	
	 เพือ่นๆ	เคยดูรายการเรือ่งจรงิผ่านจอไหมคะ	วนันี้จะเสนอเรือ่ง
จรงิผ่านวารสาร	ฉบับ	สารรุ่นสบิ	:	ฝค.นว.	(ฉบับพเิศษ)	เย็นวันหนึ่ง	
นิตยาก�าลังตักน�า้ไปบ้านพัก	เพราะเป็นเวร	ก็มนีุชนาถ	ชวนให้ไปเป็น
เพื่อนที่ตลาดปากน�า้โพ	ห่างจากบ้านพักไป	๙	กโิลเมตร	ต้องขึ้นรถไป	
๒	 ต่อ	 นิตยาก็อิดออดกลัวกลับบ้านมืด	 มันอันตรายแต่นุชนาถ 
ก็ออดอ้อน	 นิตยาขัดเพื่อนไม่ได้จึงตกลงไปเป็นเพื่อนท�าธุระที่ 
ตลาดปากน�า้โพ	 โดยไม่บอกเพื่อนที่บ้านพัก	 เหมอืนหนกีันไป	พอท�า
ธุระเสร็จก็ออกไปรอรถสายนครสวรรค์-ก�าแพงเพชร	กว่ารถจะออก
ก็มืด	 นุชนาถ	 บอกว่าเราจะลงปากทางเข้าบ้านพักนะ	 ที่ไหนได้	 
ขณะนั่งรถอยู่เพื่อนชายจากหน่วยฝึกสอนเทพสถาพรเข้ามาทักว่า	 
“เธอจะไปไหนกนั”	 “นี่รถเลยหน่วยฝึกสอนเธอมาแล้วนะ”	 ตายละ!	 
เธอตะโกนบอกกระเป๋ารถว่าจอดด้วยๆ		ค่ะ	เมือ่รถจอดกร็บีลงจากรถ
มายืนบนถนนอันมืดมิด	 หัวใจเต้นระรัว	 กลัวมากในความมืด... 
จะท�าอย่างไรได้ต้องแก้ปัญหาไปให้ได้เมื่อมีไฟจากรถส่องมาบนถนน	
เธอพยายามออกไปยนืกลางถนนโบกมอืขอความช่วยเหลอืให้รถหยุด	
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คันแล้วคันเล่าก็ไม่มีรถคันใดรับ	 พ่อแก้วแม่แก้วของลูกเอ๋ย...ช่วยลูก
ด้วยเถิด...สักครู่	 มีรถยนต์คันหนึ่งชะลอความเร็วลง	 อารามดีใจ	 
หัวใจพองคับอก	 มีความหวังว่ามีคนช่วยเราแล้ว	 แต่คุณพระช่วย!	 
เมือ่รถยนต์เข้ามาใกล้ๆ	หวัใจทีพ่องอยู่เหมอืนจะหยดุเต้น		ตกใจสดุขดี		
เพราะรถที่ใกล้เข้ามานั้นเป็นรถแลนด์โรเวอร์	 ติดตรายูนิเซฟเหมือน
รถทีอ่าจารย์ประจ�าหน่วยฝึกสอนขับไปนเิทศนักเรยีนตามหน่วยต่างๆ	
เลย	ความคดิที่ผุดขึ้นขณะนัน้	ฉันตายแน่ๆ...ฉันไม่จบแน่...พ่อฉันต้อง
เสยีใจแย่เลย...	 พลันคนขับรถยื่นหน้ามาถามว่า	 “หนูจะไปไหนกัน?”	
ความดีใจกลับมาแทนที่	ไม่ใช่อาจารย์เรา	จงึตอบเขาไปว่า	“ว่าจะไป
หน่วยฝึกสอนดอนใหญ่ค่ะ	 ถนนมืด	 ลงรถผิดที่ค่ะ”	 “เอ้า!	 ขึ้นรถมา	
เดี๋ยวจะไปส่งให้	 ทีหลังอย่าท�าอย่างนี้นะ	 เป็นหญิงมันอันตราย”	 
ทัง้นติยาและนชุนาถนัง่รถมาอย่างอกสัน่ขวญัแขวน		คดิในใจว่าคงไม่
หนเีสอืปะจระเข้หรอกนะ	เขาคงไม่พาเราไปปูย้ีปู้่ย�าหรอก	อกี	๓๐	นาที	 
รถก็เข้าไปจอดทีบ้่านพกั	เพือ่นสาวทัง้แปดคน	จดุตะเกยีงมาสอ่งทีร่ถ	
ก็คดิว่าเป็นรถอาจารย์นเิทศ	ทุกคนใจหาย	ใจตกไปถงึตาตุ่ม	ตายละ!	
ถ้าอาจารย์ถามถงึสมาชกิในบ้านอยู่กนัครบไหม	จะตอบอย่างไร?	เฮ้อ!	
ทันใดนั้น	 นิตยาและนุชนาถลงมาจากรถยนต์	 เล่าความจริงให  ้
เพือ่นๆ	ฟัง	ทกุคนกล่าวขอบคณุ	ทราบว่าชือ่	คณุจรญู		แสงศริสิทุธสิาร
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	 	 ท�างานเป็นเซลล์แมนขายยาของบริษัทโอลัน	 ท่านพูดว่า	 
ไม่อยากรับเราขึ้นรถ	กลัวจะเป็นนางนกต่อ	แต่ยังไม่ถงึคราวเคราะห์	
เหตกุารณ์จงึผ่านมาได้	ถ้าเหตกุารณ์ทีเ่กดินัน้	ทราบถงึหอูาจารย์นเิทศ
ขณะนัน้	 (ปี	๒๕๐๙)	 เป็นความผิดมหันต์	 	 เป็นเรื่องคอขาดบาดตาย 
ที่ฝืนกฏระเบียบการฝึกสอนเลยเชียวละนุชนาถและนิตยาคงไม่จบ
หลักสูตรพร้อมเพื่อน	 คงต้องฝึกสอนใหม่หรือถูกคัดชื่อออก	 ใครจะ
ทราบได้	เหตกุารณ์นี้เป็นบาปในใจของนติยามาเกอืบ	๕๐	ปีแล้ว	วันนี้
เธอได้สารภาพความจริงต่อสถาบัน...อาจารย์และเพื่อนๆ	 ฝค.นว.	 
ทุกท่านเป็นครัง้แรก	เธอรู้สกึโล่งใจ	ทางสถาบันจะพจิารณาความผดิ
ของเธอกไ็ม่ได้	เหตุการณ์ผ่านมานานเกนิ	๒๐	ปี	หมดอายคุวามแล้วค่ะ	
ผู้อ่านคงอยากทราบแล้วสินะคะว่าใครคือนิตยาและนุชนาถกันแน่		 
เธออยู่ในรูปนี้แหละค่ะ	
 

	 สบืหาความจรงิกนัเองนะคะ	ขอขอบคุณท่านจรญู			แสงศริสิทุธสิาร		
และเพื่อนๆ	ที่ปิดปากเงยีบมา	๔๙	ปี		สวัสดคี่ะ
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พลัดถิ่น
Phan



พลัดถิ่น...Phan 68 •



พลัดถิ่น...Phan • 69

พลัดถิ่น

Phan

	 ฉึก..ฉัก..	 ฉึก..ฉัก..	 ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างขบวนรถไฟจาก
นครสวรรค์-พษิณุโลก	น�าศษิย์	ฝค.นว.	รุ่น	๑๐	จ�านวน	๔๐	คน	มุ่งสู่
พษิณุโลก	เพื่อศกึษาต่อ	ป.กศ.สูง	ความรู้สกึในตอนนัน้คงเหมอืนกัน
ทุกคน	คิดถึงเพื่อนร่วมรุ่นที่จากมา	 ไม่รู้ว่าสถาบันใหม่จะสุขเพียงใด	
อย่างไรก็ตามต้องเดนิหน้าต่อไปให้ถงึที่สุด
	 สองปีผ่านไปไวมาก	 แทบไม่รู้เลยว่าท�าอะไรกันบ้างนอกจาก
เรียน	 เรียน	 แต่ก็ภาคภูมิใจ	 ถือเป็นเกียรติประวัติที่สร้างไว้เป็น 
ภาพลักษณ์ของความเป็นศษิย์	ฝค.นว.	อย่างโดดเด่นในความทรงจ�า
ที่กล่าวถงึกันทุกวันนี้
	 การเปิดตัวด้วยการแสดงเต้นก�าร�าเคียวในวันรับน้องใหม่		 
ด้วยศลิปะพื้นบ้านและลลีาการแสดงจากหวัใจของทกุคน	สร้างความ
ประทับใจแก่ผู้ชมให้กล่าวถงึ	และรู้จัก	ฝค.นว.	มากขึ้น	ด้านการเรยีน
ก็ไม่น้อยหน้า	กาญจนา จารุณ ีปรศินา วรรณา บังเอญิ สุนันท์ 
กอบกิจ	 ท�าคะแนนได้อยู่ในระดับต้นๆ	 	 จัดเป็นนักเรียนเก่งของรุ่น	 
และทุกกจิกรรมของสถาบัน	ฝค.นว.	ได้มสี่วนร่วมอย่างไม่แปลกแยก		 
เป็นที่ยอมรับในความสามารถ	มนต์ชัย	 ในบทบาทนางผีเสื้อสมุทร	
สร้างความฮือฮายามปรากฏกายหน้าเวทีการแสดงละครในงาน 
ลอยกระทงประจ�าปี	วรรณา พรรณี	 ในหมู่เจ็ดนางกนิรเีกษมศานต์
จากมโนราห์ในงานเดียวกันของปีถัดไป	 และอยู่ในกลุ่มนักแสดงของ
สถาบันที่ ถูกคัดเลือกให้แสดงในโอกาสต่างๆ	 อีกเรื่องหนึ่งที่ 
อดกล่าวถึงไม่ได้คือ	 ความเก่งกล้าของสี่สาว	มะลิ วรรณี จารุณ ี
จินตนา	 ที่เลือกเรียนวิชาโทเกษตรกรรมร่วมกับหนุ่มๆ	 สามสิบคน
อย่างไม่สะเทิ้นอาย	แถมเวลาเรยีนจะนัง่อยูแ่ถวหน้าตลอด	หาหนุ่มใด 
กล้ากรายใกล้	 นี่เป็นเพียงบางเรื่องจากหลายเรื่องที่ได้แสดงออกถึง
พื้นฐานความรู้	ความสามารถในความเป็นศษิย์	ฝค.นว.	ของพวกเรา
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	 เมื่อจบ	 ป.กศ.สูง	 บางคนกลับบ้านหางานท�า	 บางคนเรียนต่อ
ปรญิญาตรทีี่สถาบันต่างๆ	บางคนเรยีนที่พษิณุโลก	บางคนเรยีนด้วย
ท�างานด้วยตามสภาพความเหมาะสม	 เมื่อเรียนจบปริญญาตรี 
ต่างแยกย้ายกันไปท�างานยังที่ต่างๆ	 คงเหลือเพียงบางคน	ปฏิรักษ์  
สมศักดิ์ มะล ินงเยาว์ ดเิรก พรรณ ีประกอบ	ที่ตกค้างเป็นกลุ่ม	
ฝค.นว.	๑๐	พลดัถิน่อยูท่ีพ่ษิณโุลก	เมอืงสองแคว	ด้วยต้องศรกามเทพ
เชือ่มโยงรกัชกัน�าให้ลงหลักปักฐานสร้างครอบครวัเป็นมัน่คง	ปัจจบุนั
มีสมาชิกเพิ่มขึ้น	 ๒	 คน	ตลับ จ�าเรียง	 ที่มาอยู่ด้วยแรงรักชักน�า 
เช่นกัน	จากสายใยที่พันผูกในลูกหลาน
		 นานเหลือเกินกว่าเราจะพบกันได้	 และเมื่อถึงคราที่มารวมกัน	
ก็ไม่ยากเลยที่ความรัก	 ความผูกพันจะกลับคืนมา	 ความเป็นเพื่อน 
ไม่เลือนลบไปจากใจของเราทุกคน	 ฝค.นว.	 ๑๐	 จึงอยากบอกว่า...	 
รักเพื่อนนะ	จุ๊บ	จุ๊บ




