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คืนสู่เหย้า
ลูกเขียวเหลือง

คืนสู่เหย้า

							
ลูกเขียวเหลือง
“คืนสูเ่ หย้า” เพราะค�ำนีจ้ ริงๆ จึงท�ำให้ผมมาหยุดยืนริมถนนข้าง
ห้างเซเว่น-อีเลฟเว่น ที่ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนี้
จริงๆนะครับ ผมเคยเรียนในสถาบันแห่งนีเ้ มือ่ ๕๐ กว่าปี  ผ่านมาแล้ว   
มิใช่ว่าไม่เคยเข้ามาในสถานที่แห่งนี้หลังจากจบการศึกษา ผมมาที่นี่
จนนั บครั้ง ไม่ถ้ว น อาจจะมากกว่าเพื่อ นคนอื่น ๆ อีก แต่ ใ นครั้ง นี้
แปลกกว่าทุกครั้ง เพราะผมยืนมองอาคารสถานที่พร้อมกับหลับตา
นึกถึง “เหย้า” ทีผ่ มเคยเห็น เคยพ�ำนัก เคยเรียน นึกเปรียบเทียบวันนีก้ บั
วันนัน้ ซึ่งยังติดตรึง และ ประทับใจอยู่ในความทรงจ�ำไม่มวี ันจาง
เบื้องหน้าผมคือโรงแรม สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานฝึกงานของ
นักศึกษาสาขาวิชาหนึ่ง ที่ตรงนั้นผมกลับมองเห็นเป็นหอพักนักเรียน
ชายสองหลัง “หอพักพร้อมจิตร” และ “หอพักพุ่มสุวรรณ” สถานที่
สองแห่งนี้   ใช้เป็นทัง้ อาคารเรียนและหอพักนักเรียนชาย ก่อนที่จะมี
อาคาร ๑ ที่ถือว่าเป็นอาคารเรียนหลังแรกของเรา บริเวณนัน้   ผมนึก
ข�ำอยูใ่ นใจ ภาพของอาจารย์ทไี่ ม่พอใจเนือ่ งจากระฆังทีแ่ ขวนไว้สำ� หรับ
เรียกนักเรียนให้ตนื่ ขึน้ มาเพือ่ ท�ำกิจกรรมในตอนเช้า  ได้ถกู มือดีลกั ไป  
ด้วยเหตุผลคือ   ไม่อยากตืน่ ขึน้ มาตอนเช้า ไปถางหญ้า  ปลูกผัก  หรือ  
กิจกรรมตามที่อาจารย์จะจัดให้ หรือนึกถึงความรู้สึกของสาวหนึ่ง
ตกใจ ที่เห็นพวกเราเป็น “เปรต” เนื่องเพราะเข้าไปในหอพักเพื่อพบ
เพื่อนคนหนึ่ง   แล้วไปประสบพบภาพเราก�ำลังอาบน�้ำรวมกันใน
โรงอาบน�ำ 
้ ภาพของเพือ่ นทีต่ ้องยอมนอนใต้เตียงหรือไปอาศัยนอนใน
ที่นอนของเพื่อนคนอื่นๆ เพียงให้ที่นอนของตนขึงตึง รอรับการตรวจ
จากอาจารย์ในตอนเช้า สุดท้ายทีน่ ไี่ ด้เกิดสาขาวิชาหนึง่ ทีไ่ ม่มที ใี่ ดเปิด  
คือ “สาขามิตรภาพ  เอกไฮโล โทไพ่ป๊อก” ไงครับ ทุกสิง่ ช่างเป็นความ
สุขและเกิดความสามัคคี รัก จนไม่ลมื กันจนถึงทุกวันนี้
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ด้านหลังของโรงแรมต้นน�้ำในปัจจุบันคือสนามฟุตบอลและ
โรงฝึกพละศึกษาทีส่ ง่างาม แต่ผมกลับมองเห็นเป็นสนามฟุตบอลและ
โรงอาหารหลังเล็กๆ  อนั เป็นสถานทีท่ เ่ี ราต้องไปรับประทานอาหารสามมือ้
อ้อ ถ้าเป็นนักเรียนสตรี ได้รบั ประทานอาหารเพียงมือ้ กลางวันเท่านัน้
ไม่ได้นอนที่หอพักนั่นเองเราเรียก “นักเรียนเดินเรียน” สถานที่ตรงนี้  
ถือเป็นสถานทีฝ่ กึ ความเป็นประชาธิปไตยของเราใครจะทนรับประทาน
ถัว่ คัว่ เกลือหรือปลาทูทอดได้ทกุ วันก็ตอ้ งมีการประท้วงกันบ้าง ช่วงเวลา
นั้นถือเป็นความสุขที่ได้ท�ำภายหลังก็มีการปรับปรุงบ้างแม้จะไม่มาก
นักก็ตาม  ผมยังนึกถึงข้าวแดงทีต่ ้องฝืนกลืน ตลอดจนกับข้าวทีซ่ �้ำจน
จ�ำได้เมื่อมีกลิ่นโชยมา อย่างไรก็ดี ถือเป็นการฝึกความอดทน และ
ต้องขอบคุณ “ข้าวแดงแกงร้อน” ทีท่ ำ� ให้ผมประสบความส�ำเร็จในการ
ประกอบอาชีพมาจนถึงทุกวันนี้
พืน้ ทีข่ องสถาบันนีใ้ นอดีต มีต้นไม้ขนึ้ เต็มพืน้ ที่ ด้านหน้ามีต้นไม้
ใหญ่ขึ้นเป็นระยะๆ เป็นต้นว่า  ต้นจามจุรี ต้นมะขามแผ่ก่งิ ก้านสาขา
กว้างใหญ่ เป็นพืน้ ทีท่ เี่ ราสามารถเดินเล่นกันอย่างสบายๆ บางทีม่ หี ญ้า
คาขี้นเต็มไปหมด ดังนั้นกิจกรรมที่เราต้องปฏิบัติทุกสัปดาห์คือ การ
แบ่งเขตกันพัฒนา แผ้วถาง กวาดเก็บให้สะอาด โดยมีอาจารย์ท่ี
ปรึกษาคอยดูแล  ก�ำกับ  แต่กถ็ อื เป็นความสนุกในเยาว์วยั ทีไ่ ด้สนทนา
กระเซ้าเย้าแหย่กัน เสียงหัวเราะอย่างมีความสุขท�ำให้ลดอาการเจ็บ
แผลบนฝ่ามืออันเนื่องมาจากการจับมีด จอบ เสียม ไปได้หมดสิ้น   
ผมมาหยุดยืนที่ถนนสายกลางของสถาบัน สมัยนั้นยังไม่มี
เป็นที่ลุ่มราบต�ำ 
่ เป็นความทรงจ�ำที่ประทับในใจสูงสุดของรุ่นผมมาก  
“แปลงผัก” ไงล่ะครับ  ภาพทีพ่ วกเราลงจอบ ขุดรากหญ้า  และพรวน
ดินเพือ่ ให้เป็นแปลงผักคนละสีแ่ ปลง  แต่ละแปลงกว้างหนึง่ เมตร ยาว
สีเ่ มตร เพือ่ นบางคนต้องท�ำแปลงผักเกินกว่าทีก่ ำ� หนด  ก็ใจดี  ไปช่วย
เพื่อนหญิงที่หมายปองไงล่ะครับ ผลก็คือ สาวเจ้าผักงามดีได้เกรด A
ส่วนเจ้าหนุ่มผักเกือบเหี่ยวเฉา แต่ก็แปลก ต้นรักกลับไปงอกงามใน
แปลงใจเสียก็มากนะครับ เป็นเรื่องราวที่แสนจะโรแมนติกจนยาก
ที่จะลืม นึกแล้วหัวใจมันชุ่มชื่นเสียจริงๆ
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อาคารที่ยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้ แต่ผมเกือบจ�ำไม่ได้เพราะ
งดงามขึน้   คือ “หอประชุม” สมัยนัน้ เราเรียกว่าโรงอาหารใหม่ ใช้เป็น
อาคารอเนกประสงค์ นอกเหนือจากเป็นที่รับประทานอาหารของ
นั ก เรี ย นทั้ ง สามมื้ อ แล้ ว ยั ง ใช้ เ ป็ น ห้ อ งฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ น าฏศิ ล ป์
ทีน่ กั เรียนชายหลายคนเจ็บพุง ถูกอาจารย์ดงึ เพราะร�ำไม่ได้ดงั ใจหรือ
มิเช่นนัน้ ก็อยากให้อาจารย์ทำ� โทษ อาจารย์นา่ รักนีน่ ะครับ เวลาประชุม
หรื อ เชิ ญ วิ ท ยากรมาบรรยายก็ ใ ช้ ห ้ อ งนี้ แ หละกิ จ กรรมทุ ก อย่ า ง
วันส�ำคัญ ชุมนุม ก็ใช้ห้องนี้ หอประชุมจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นเขต
กลางกั้นระหว่างหอพักชายหอพักหญิงที่เพิ่งจะสร้างเสร็จ ผมจ�ำได้  
นักเรียนชายรับประทานอาหารมื้อเย็นช้ามาก มิเช่นนั้นก็จะอาสามา
สอนวิชาแก่น้องๆ ที่น่ารัก เป็นภาพที่น่าดูอย่างยิ่งครับ
ผมมาหยุดยืนที่อาคาร ๑ เป็นอาคารเรียนที่สมบูรณ์แบบหลัง
เดียวของสถาบันนี้ ไม่รีรอที่จะขึ้นบันได  ไปยืนที่ระเบียงชัน้ ที่สองมอง
เห็นภาพระฆังทีแ่ ขวนไว้สำ� หรับตีบอกเวลาและนัดหมายนักเรียนให้เข้า
หอประชุม โดยใช้สญ
ั ญาณจากระฆังนัน่ เอง ก้มมองลงไปผมมองเห็น
บริเวณหน้าอาคารอันเป็นที่ตั้งของเสาธงชาติ นึกถึงกิจกรรมเคารพ
ธงชาติยามเช้า การนัดหมาย การให้โอวาทของอาจารย์ ภาพเหล่านัน้
ติดตา ตรึงใจ และลืน่ ไหลเหมือนภาพยนตร์ฉากเล็กๆ ไม่วา่ จะเป็นการ
ตรวจเครือ่ งแต่งกายการฝึกวินยั ในการเข้าแถวเคารพธงชาติ ตลอดการ
หยอกล้อระหว่างเพือ่ นต่างห้อง  หรือการทักทายกับรุ่นพี่ รุ่นน้องต่าง
ระดับชัน้ สิง่ เหล่านีก้ อ่ ให้เกิดสัมพันธภาพทีก่ ระชับแน่นแฟ้น จนถึงทุก
วันนี้ ผมอยากก้มลงกราบอาคารนี้ ขอบคุณทีท่ ำ� ให้ผมได้มคี วามรู้ ความ
สามารถ เป็นแหล่งผลิตครูคุณภาพ จริงๆ นะครับ ผมยืนยันค�ำว่า
คุณภาพภาพของอาจารย์ทกุ คนปรากฏในห้วงคิดของผมท่าทางในการ
สอน ความคิดที่แทรกให้เรารับรู้ ตลอดจนศิลปะวิทยายุทธต่างๆ เรา
ไม่ อ าจจะปฏิเ สธได้ เ ลยว่ า เราซึบ ซั บ และน� ำ วิธีก ารต่ า งๆ มาใช้
สั่งสอนศิษย์ จนได้ช่อื ว่าเป็นบรมครูต้นแบบข่าวที่ท�ำให้ผมเกือบหัวใจ
สลายคือ มหาวิทยาลัยมีความคิดจะรือ้ ถอนอาคารนี  ้ เพือ่ สร้างอาคารใหม่
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ที่สวยหรูกว่าดีนะครับที่อาจารย์หลายคนในสถาบันนี้ทักท้วงด้วย
เหตุผลหลายประการอาคารนี้จึงยังด�ำรงอยู่ผมก็ไม่มั่นใจว่าถ้าไม่มี
อาคารนีศ้ ษิ ย์เก่าหลายคนหลายรุ่นคงคืนเหย้า  แบบขาดความผูกพัน
เป็นแน่แท้
นอกเหนือไปจากอาคารสถานที่แล้วยังมีจิตวิญญาณความ
ผูกพัน รักใคร่กลมเกลียวห่วงหาอาทรและเส้นสายลายลักษณ์ของ
เพื่อนที่โลดแล่นไปตามจังหวะชีวิตผมมิใช่ผู้รู้หรือคนเก่งในการเก็บ
รวบรวมข่าวก็อาศัยอ่านจดหมายข่าวที่ส่งมาเป็นระยะๆ ท�ำให้ได้รับ
ทราบข่าวคราวหรืออดีตของเพือ่ นๆ แทบไม่มใี ครเชือ่ ว่าเพือ่ นคนหนึง่
เกือบจะไม่ได้เป็นครูเพื่อนคนหนึ่งเกือบไม่ได้กลับบ้านยามปิดภาค
เรียนเพราะไม่มีเงินค่ารถกลับบ้านแต่ได้อาจารย์ที่แสนจะใจดีให้มา   
ความรักผูกพันระหว่างศิษย์กับครูแนบแน่นเสียจริงๆ   
ผมเริ่มคืนสู่เหย้าอย่างเต็มภาคภูมิเมื่อเราจัดงานเลี้ยงรุ่นใน
สถานที่ประสิทธิประสาทวิชาแก่พวกเราเป็นครั้งแรกเราเลี้ยงอาหาร
โดยใช้ถาดหลุมแทนจานชาม “ถาดหลุม” ที่ผมเกือบลืมไปแล้วแถม
กับข้าวที่ทำ� ให้เรานึกถึงอดีตเป็นต้นว่า ถั่วคั่ว แกงผักบุ้ง ปลาทูทอด  
ภาพนักเรียนเข้าคิวรับถาดหลุม มือถือช้อนส้อม อาวุธประจ�ำตัว
ที่พวกเราต้องเตรียมมา ในวันมอบตัวเข้าเรียน นอกเหนือไปจากมีด
ดายหญ้า จอบ เสียม หรือ บัวรดน�ำ 
้ นึกถึงภาพวันแรกทีม่ ารายงานตัว  
นอกจากกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วยังมีสิ่งเหล่านี้มาอีก สมกับชื่อเก่าของ
โรงเรียนนีม้ าก “โรงเรียนครูมลู กสิกรรม” นะครับผมนึกถึงเพือ่ นทีจ่ าก
เราไปแล้วเกือบสีส่ บิ คน   เราท�ำบุญอุทศิ ส่วนกุศลไป  จนคิดว่าเพือ่ นๆ
ได้สง่ กระแสจิตมาทักทายเราอบอุน่ ครับงาน”คืนสูเ่ หย้า”  วันนัน้ มีการ
ประกวดการแต่งกายแบบหลุดโลกหลากความคิดหลากสีสันจริงๆ  
แต่เชื่อไหมครับชุดแต่งกายที่ได้รับรางวัลจากการตัดสินของเพื่อน
คือชุดนักเรียนที่เราเคยใช้ยามศึกษาที่นี่ไงล่ะครับถือว่าเราไม่เคยลืม
อดีตของเราจริงๆ
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จากวันคืนสูเ่ หย้าวันนัน้ ก็ได้คนื สูเ่ หย้าอีก ผูบ้ ริหารของสถาบันนี้  
ได้อนุญาตให้ศิษย์เก่าใช้เป็นสถานที่จัดงาน ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ
และมีสิ่งที่ท�ำให้เราชื่นใจเป็นอย่างยิ่ง นั่นคือ สมาคมศิษย์เก่าฯได้
ประสานกับมหาวิทยาลัยจัดวันคารวะบูรพาจารย์ในงานวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ทุกปี บรรยากาศแห่งศิษย์และครู
กรุ่นก�ำจายเรียกน�ำ้ ตาแห่งความปีติของอาจารย์และศิษย์ได้อย่างน่า
ชื่นชมความหลังพรั่งพรูจากปากสู่หัวใจ ก่อให้เกิดความชุ่มชื่นใจเสีย
เหลือเกินภาพศิษย์กม้ ลงกราบและอาจารย์ดงึ ศิษย์เข้ามากอดมันยาก
ทีจ่ ะบรรยาย จากนัน้ ก็มกี ารรับประทานอาหารด้วยกันอาหารก็ได้จาก
บรรดาศิษย์จดั เป็นซุม้ ๆ  เพียงพอส�ำหรับทุกคน  จากนัน้ ศิษย์เก่าแต่ละ
รุ่นก็จัดหาสถานที่นัดพบกัน และศิษย์เก่าทุกรุ่นสามารถใช้อาคาร
สถานที่จัดงานเลี้ยงรุ่นได้ทุกปี เห็นไหมครับได้คารวะอาจารย์ ได้พบ
พีน่ อ้ งร่วมสถาบันและได้มาเลีย้ งรุน่ ในบ้านเกิดถือเป็นการ “คืนสูเ่ หย้า”
ที่สมบูรณ์แบบที่สุด
ผมคิดถึง “เหย้า” นะครับ อยากทักทาย อยากขอบคุณ  ทีส่ ถาน
ศึกษาแห่งนี้หล่อหลอมผมและเพื่อน ให้เกิดความมั่นใจ พร้อมที่จะ
ออกไปสูส่ งั คมอย่างสง่างาม สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นครอบครัว  สังคม
และประเทศชาติได้อย่างดีในระดับหนึง่ ผมภูมใิ จในความเป็นศิษย์เก่า
ของที่นี่ ศิษย์หลายคนจากที่นี่   มีต�ำแหน่งหน้าที่การงานสูงในระดับ
ประเทศ ระดับชาติ หลายคนได้กลับมาตอบแทนบุญคุณ  ขา้ วแดงแกงร้อน
เต็มภาคภูมิ ผมคิดว่าหากเขาเหล่านัน้ จะยังมีก�ำลังกายและก�ำลังใจ
อยู่ เขาจะกลับมาช่วยพัฒนาเหย้าของเราแน่นอน และสิ่งส�ำคัญที่สุด
พวกเรารักกันนะครับ สายใยรักไม่มีวันคลาย เพราะเราทุกข์เรา
สุขร่วมกันมาจนอยากจะพูดว่าเราคือคนในครอบครัวเดียวกันกินข้าว
หม้อเดียวกันลูกเขียวเหลืองแห่งต้นน�้ำเจ้าพระยาไงครับ    
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ตะวันสีทองทาบขอบฟ้าตัดกับเมฆสีดำ� ในยามโพล้เพล้   ตน้ ข้าว
เขียวขจีเต็มท้องทุ่งนา เสียงกลองย�่ำค�่ำดัง ตะลุ้มตุ๊ม ตะลุ่มตุ้มๆๆๆๆ  
เป็นระยะๆ บ่งบอกว่าเป็นช่วงเข้าพรรษา มันยังก้องอยู่ในหูของฉัน  
ฉันยังจ�ำได้ไม่ลมื เลือนจนถึงทุกวันนี้ ชาวไร่ชาวนาแบกจอบ แบกเสียม
เดินจูงวัวจูงควาย เทียมเกวียนกลับบ้าน นี่คือวิถีชีวิตชนบทที่เป็นไป
อย่ า งเรี ย บง่ า ยในแต่ ล ะวั น มั น ช่ า งเป็ น ภาพที่ ส วยงามเหลื อ เกิ น
ในความรู้สกึ ของฉัน
ฉันเหม่อมองไปบนท้องฟ้า เห็นหมู่วิหคนกกาส่งเสียงแซ่ซ้อง
รวมตัวกันบินกลับรัง ตัดกับแสงตะวันยามจะลับขอบฟ้า ดูงดงามยิ่ง
นัก เสียงกบเสียงเขียด หริ่งหรีดเรไร กรีดร้องกันระงม
ใกล้ค�่ำแล้วฉันเดินคดเคี้ยวไปตามคันไร่คันนา เพื่อไปรับยาย
ที่ไปถือศีลที่วัดในช่วงเข้าพรรษา  ขณะที่ฉันก�ำลังเดินไป เสียงป้าย้อย
ที่ก�ำลังจูงวัวควายกลับบ้านตะโกนถามฉันว่า
“อีหนูใกล้ค�่ำแล้วจะไปไหน เดินระวังงูเงี้ยวเขี้ยวขอ... เน้อ”
“ไปรับยายที่วัดจ้ะ”  ฉันตะโกนตอบ
พอถึงวัดฉันเข้าไปกอดยาย แล้วถามยายว่า
“ยายจ๋า เหนื่อยไหมวันนี้ หนูมารับยายกลับบ้านนะจ๊ะ”
ฉันกุลกี จุ อช่วยหอบหิว้ เชีย่ นหมากและปิน่ โตจากยาย เดินน�ำหน้ายาย
ฉันเดินไปวิ่งไปกางแขนเหมือนนกที่ก�ำลังจะโบยบินชีวิตช่างมีอิสระ
เสรีจริงๆ
ฉันตะโกนกู่ก้องลั่นท้องนาโดยไม่สนใจว่าใครจะได้ยนิ หรือไม่
“ฉั น อยากเป็ น นก ฉั น อยากบิ น ได้ ฉั น จะบิ น ไปให้ ถึ ง ในสิ่ ง
ที่ฉันฝัน”
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ฉันคิดอะไรเรื่อยเปื่อยตามประสาของเด็กช่างเพ้อช่างฝัน แต่ก็ต้อง
ตกใจความรู้สกึ กลับมาอีกครั้ง เมื่อฉันได้ยนิ เสียงยายพูดแกมดุว่า
“เป็นลูกผู้หญิง   อย่าพูดเสียงดัง อย่าท�ำตัวกระโดกกระเดก
เหมือนม้าดีดกระโหลก อีกหน่อยก็จะเป็นสาวแล้ว ควรท�ำตัวให้
เรียบร้อย สมกับเป็นลูกผู้หญิงหน่อยนะ”
“จ้ะยาย หนูจะจดจ�ำค�ำสอนของยายตลอดไป และถ้าหนูเป็นสาว
หนูจะไม่ยอมเข้าใกล้ผู้ชายเลย” ในตอนเด็กฉันคิดไว้อย่างนั้นจริงๆ
        ขณะที่ฉันพายายกลับบ้าน ระหว่างทางได้พบกับลุงรวบกับป้า
ส�ำลี ก�ำลังเทียมเกวียนกลับบ้าน ลุงกับป้าถามว่า
“ขึ้นเกวียนกลับบ้านด้วยกันไหม ยายบัวเผื่อน”
“ไม่หรอก จะถึงบ้านแล้ว” ยายตอบ
“วันนี้ได้บุญมาเยอะไหม?” ลุงกับป้าถาม
“เอาบุญมาฝากเน้อ” ยายตอบ
พอกลับถึงบ้านฉันพายายไปพักผ่อน ด้วยความหิวฉันถามพีส่ าวคนโต
ที่มีหน้าที่ทำ� กับข้าวว่า
“วันนี้มีอะไรกินบ้าง หิวแล้ว”
“มีแกงส้มผักบุ้ง ซึ่งหาได้ตามท้องไร่ท้องนา กับน�้ำพริกกะปิ
ไปอาบน�ำ้ อาบท่าได้แล้ว เดี๋ยวจะได้กินข้าวพร้อมกัน” พี่สาวบอก
“เดี๋ยวหนูจะกินให้อร่อยเลยของโปรดหนูทั้งนั้น” ฉันบอกกับ
พี่สาว นี่แหละคือวิถีชีวิตชนบท ที่มีแต่ความเอื้ออาทรต่อกัน
ชีวิตประจ� ำวันของฉันในวัยเด็ก นอกจากจะรั บ ส่ ง คุ ณ ยาย
ไปถือศีลที่วัดแล้ว ในแต่ละวันฉันยังต้องตักน�ำ 
้ ทัง้ น�้ำอาบน�้ำกินใส่ตุ่ม
ให้เต็มทุกวัน ช่วยงานพวกพีๆ่ ทุกอย่าง ชีวติ ฉันต้องอยูก่ บั ความล�ำบาก
มาตลอด
จากชีวติ ผูห้ ญิงตัวเล็กๆ  คนหนึง่ ทีอ่ ยูก่ บั ท้องไร่ทอ้ งนามาตัง้ แต่
เกิดเห็นแต่แสงตะเกียง แสงเทียน มองไปทางไหนก็ดูมืดสลัวไปหมด
แต่ชีวิตฉันคงจะไม่มืดสลัวเหมือนกับแสงตะเกียงแสงเทียนหรอกนะ
เพราะฉันก�ำลังจะเข้าไปสู่วิถีชีวิตของคนเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสี

18 • เกิดแต่ดิน...แก้วฉาย

แสงไฟทีต่ ระการตาเพือ่ ศึกษาต่อชัน้ มัธยมศึกษาในตัวเมืองนครสวรรค์
พ่อแม่บอกฉันว่า   
“แกเป็นคนทีเ่ รียนเก่งและฉลาดทีส่ ดุ เป็นความหวังของพ่อแม่
ที่จะเชิดหน้าชูตา ของวงค์ตระกูล พ่อแม่จะส่งเสียให้แกได้เรียนจนถึง
ที่สุดเท่าที่แกจะเรียนได้ ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะอดมื้อกินมื้อก็ตาม”
ฉันก้มลงกราบพ่อแม่ด้วยความดีใจ แล้วตอบพ่อแม่ไปว่า
“หนูจะตั้งใจเรียนจะไม่ท�ำให้พ่อแม่ผิดหวัง แล้วหนูจะเอา
ปริญญามาอวดพ่ออวดแม่ให้ได้ มันเป็นความหวังและความฝันสูงสุด
ของฉัน ถ้าฉันมีโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของเรา”
         “ฉันรักพ่อหลวง”
       “ฉันจะก้าวไปให้ถงึ จุดนั้นไปให้ถงึ ดวงดาว ถึงแม้ว่ามันจะไกล
เกินเอื้อม เกินฝัน ฉันก็จะฝ่าฟันไปให้ถงึ ที่สุด”
ปี ๒๕๐๒
ฉันได้มีโอกาสเข้ามาเรียนต่อที่ในเมืองนครสวรรค์ โรงเรียน
ที่ฉันเรียนเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีช่ือเสียงในสมัยนั้น เป็นโรงเรียนที่มี
นักเรียนหญิงล้วนๆ ฉันมาอาศัยอยู่กับคุณอา(น้องของพ่อ) คุณอา
เป็นคนดุ  เคี่ยวเข็ญให้ฉันขยันหมั่นเพียรในการเรียนเสมอ...
วันวันก็อ่านแต่หนังสือ ไม่ได้เทีย่ วไปไหนเลย ถ้าวันไหนฉันกลับ
บ้านผิดเวลา ฉันก็จะโดนดุโดนเอ็ดตะโรทุกครั้ง ต้องอยู่ในกรอบ
ทุกกระเบียดนิ้วบางครั้งฉันก็รู้สึกอึดอัดใจ ที่จะถูกถามว่า...
“ไปไหนมาถึงผิดเวลา”
“ไปไหนมาถึงกลับบ้านช้า”
ฉันจะนิง่ เงียบทุกครัง้ ทีถ่ กู ถาม ถ้าฉันตอบหรือเถียง ฉันก็จะโดน
ท�ำโทษ บางครัง้ ฉันก็อดน้อยใจตัวเองไม่ได้  ว่าท�ำไม  จะไปไหนมาไหน
กับเพื่อนฝูงก็ไม่ได้ จะต้องอยู่ในกรอบเวลาที่เคร่งครัด  อึดอัดเป็นบ้า
แต่ ณ เวลานี้ฉันควรขอบคุณคุณอามากกว่าที่ท�ำให้ฉันมีวันนี้วันที่ฉัน
ประสบความส�ำเร็จในชีวิต
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พอใกล้จะจบชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น เพือ่ นๆ  ต่างจับกลุม่ คุยกัน
ถึงอนาคตของตัวเองว่าจะไปเรียนต่อที่ไหนดี
“พิม เธอจะไปเรียนต่อที่ไหน?”   ฉันถาม
“เราจะไปเรียนพยาบาล  เพราะเราชอบพยาบาล”
“ติ๋มล่ะ?” เธอจะไปเรียนอะไร” เพื่อนๆ  ถาม
“เราจะเข้าไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯ” ติ๋มตอบ
“ศรีล่ะ... เธอจะเรียนอะไร?”
“เราจะสอบเข้าเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์ เราอยาก
เป็นครู” ศรีตอบ
“แล้วเธอล่ะ...จะเรียนอะไร” เพื่อนๆ ถามฉัน
“ฉันจะเข้าไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯ” ฉันตอบเพื่อนๆ  ด้วยความ
ภาคภูมิใจ
ปี ๒๕๐๗
ฉันเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.ศ.๓)  เป็นช่วงรอยต่อของ
ชีวติ ฉันจะเลือกเดินไปทางไหน จะเรียนอะไร มันเป็นเรือ่ งทีฉ่ นั จะต้อง
ขบคิด แต่ฉันเป็นคนทะเยอทะยาน มีความใฝ่ฝันสูง
“ฉันอยากเรียนเป็นหมอ”
“ฉันอยากไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯ”
นี่คือสิ่งที่ฉันวาดฝันไว้
หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาแล้ว ฉันกลับมาบ้านที่ชนบท
อยู่ระยะหนึ่ง เพื่อขอพ่อแม่ไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯ
ทีบ่ า้ นมีวทิ ยุเก่าๆ  เครือ่ งหนึง่ ยีห่ อ้ ธานินทร์  กับถ่านไฟฉายตรา
กบ พอมีเวลาว่างฉันก็เปิดเพลงฟังเพลินๆ  จากสถานีวิทยุ ว.ป.ถ.๙
ได้ยินเสียงเพลงดังขึ้นมา
“โอ้กรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมร    สมเป็นนครมหาธานี
สวยงามหนักหนายามราตรี  ช่างงามเหลือที่จะพรรณนา”
มันช่างตรงกับความใฝ่ฝันของฉัน ที่อยากจะไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯ  
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เมืองที่เป็นศูนย์กลางการศึกษา
“ฉันอยากเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย”
“ฉันอยากเรียนเป็นหมอ ดูช่างโก้หรูเหลือเกิน”
“ฉันอยากเห็น แสงสี แสงไฟ แสงนีออน”
เมืองที่เขาร�่ำลือว่าสวยนักสวยหนา สมกับเป็นเมืองฟ้าอมรของเรา
เมืองที่ไม่เคยหลับ
“สักวันหนึ่งฉันต้องไปให้ได้” ฉันพูดกับตัวเอง
วันหนึ่งพ่อกับแม่ฉันเรียกฉันไปคุยเรื่องการเรียนต่อของฉัน
“พ่อจ๋าแม่จา๋ หนูอยากไปเรียนต่อทีก่ รุงเทพฯ หนูอยากเรียนต่อ
(ม.ศ.๔, ม.ศ.๕) และสอบเข้ามหาวิทยาลัย”  
พ่อกับแม่บอกฉันว่า
“ตามใจแก ถ้าอยากไปเรียนที่กรุงเทพฯ แต่แกต้องใช้เงินให้
ประหยัดหน่อยนะ เพราะค่าใช้จา่ ยในกรุงเทพฯ  มันสูง  เราเป็นชาวนา
เกิดแต่ดิน ไม่มีสมบัตอิ ะไร นอกจากผืนแผ่นดินเพียงเล็กน้อย ที่เป็น
แหล่งท�ำมาหากินพอปะทังชีวิต ผืนแผ่นดินนี้แหละจะสร้างอนาคตให้
ลูกถึงแม้ว่าพ่อกับแม่จะล�ำบากยากเข็ญก็ตาม”
ฉันกราบพ่อกับแม่ด้วยน�้ำตา ทั้งปลาบปลื้ม ทั้งสงสารพ่อแม่
ที่จะต้องล�ำบาก คืนนั้นเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวง ฉันมองเห็น
ดวงดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้า เป็นคืนทีพ่ ระจันทร์สอ่ งสว่างสวยงาม
ทีส่ ดุ ฉันวาดฝันถึงอนาคตตัวเองทีจ่ ะได้เข้าไปเรียนต่อทีก่ รุงเทพฯ และ
ฉันก็ขอจันทร์ว่า
“จันทร์เจ้าขา หนูจะไม่ขอข้าวแกงแหวนใด แต่หนูขอให้หนูได้ไป
เรียนต่อที่กรุงเทพฯ นะคะ และขอให้พ่อแม่มคี วามสุข”
ฉันไม่เคยดีใจอะไรเท่านีม้ าก่อน  ฉันเตรียมตัวเตรียมใจทีจ่ ะเดิน
ทางเข้ากรุงเทพฯ แต่แล้วความฝันของฉันกลับพังทะลาย เพียงแค่เวลา
ไม่กี่วัน เพราะพ่อแม่บอกฉันว่า
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“ตกลงพ่อกับแม่ไม่ให้แกไปเรียนต่อที่กรุงเทพฯ แล้วนะ
เพราะเป็นลูกผู้หญิง เกรงว่าจะถูกหลอก จะเสียคน พ่อกับแม่
เป็นห่วง เรียนที่นครสวรรค์นี่แหละ” และให้ฉันไปสอบเรียนต่อ
ที่โรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์
สงสัยพ่อกับแม่คงได้ยนิ เพลง  “อย่าไปเลยบางกอก”  ซึ่งก�ำลัง
ฮิตอยูใ่ นสมัยนัน้ และคงกลัวว่าฉันจะมีชวี ติ เหมือนกับดาวเรืองดาวโรย
กระมัง  ถึงได้เปลี่ยนใจรวดเร็วขนาดนี้ ฉันนอนร้องไห้ทั้งคืน ทั้งโกรธ
ทั้งน้อยใจพ่อกับแม่
“ตกลงหนูจะไปสอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนฝึกหัดครูตามที่
พ่อกับแม่ต้องการ”
นี่ฉันคงจะหนีไม่พ้น ที่ต้องกลับไปสู่แสงตะเกียง แสงเทียน อีก
ครั้ง หลังจากที่ฉันพยายามจะหนีมาตลอด
พอถึงวันประกาศผลสอบ ฉันไม่อยากให้ฉันสอบได้ เพราะฉัน
ก็ยงั ยืนกรานทีจ่ ะไปเรียนต่อทีก่ รุงเทพฯ  อยูด่ ี แต่ผลปรากฎว่าฉันสอบ
ได้ที่ ๒๓ ในจ�ำนวนที่รับ ๓๓ คน มันคงเป็นฟ้าลิขิตที่จะให้ฉันต้องมี
อาชีพเป็นครูจริงๆ ฉันก็คงยอมรับความพ่ายแพ้ต่อชะตากรรมของ
ตัวเองฉันเดินออกจากบริเวณนั้น ด้วยความรู้สึกผิดหวังบนความ
สมหวั ง ฉั น ไม่ รู ้ ว ่ า จะดี ใ จหรื อ เสี ย ใจ ฉั น เดิ น ออกมาด้ ว ยจิ ต ใจ
ทีเ่ ลือ่ นลอย พลันก็คดิ ขึน้ มาได้วา่ ใครนะทีส่ อบได้อนั ดับ 1 ช่างเก่งเหลือ
เกิน ฉันก็เลยเดินย้อนกลับไปดูอกี ครั้ง
“สิทธิพร ยอดนิล” ฉันต้องรู้จักเธอให้ได้ว่าหน้าตา เธอจะเป็น
อย่างไร ถึงได้เก่งนัก
ปี พ.ศ.๒๕๐๘
วันแรกที่ฉันก้าวสู่รวั้ เขียว-เหลือง ฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก  เพราะ
ทีผ่ า่ นมาฉันไม่เคยเรียนรวมกับผูช้ ายเลย  พอเห็นผูช้ ายมากหน้าหลาย
ตา  รวมทั้งรุ่นพี่และรุ่นเดียวกันฉันรู้สกึ ประหม่าอย่างไรพิกล  เวลาที่
ฉันเดินผ่านผู้ชาย ฉันจะก้มหน้าก้มตารีบเดิน ให้ผ่านไปเร็วๆ โดยไม่
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มองใคร พอผ่านพ้นไปแล้วก็รู้สึกโล่งอก ส่วนเพื่อนผู้หญิงก็รู้จักแค่
๒-๓ คน เพราะเคยเรียนมัธยมมาด้วยกัน
ถึงแม้วา่ ฉันจะไม่อยากเรียนเป็นครู แต่เมือ่ มาเรียนแล้วก็คงต้อง
ตัง้ ใจเรียนให้ถงึ ทีส่ ดุ เพือ่ ตัวเองและพ่อแม่ทรี่ อความส�ำเร็จของฉันอยู่
สาวๆ ปี ๑  ส่วนใหญ่จะถูกรุ่นพี่เก๋าๆ  มาจีบ มาแซว มาหยอก
ล้อ เพราะรุ่นพี่เขาถือว่าเค้าเก๋ากว่ารุ่นน้องอยู่แล้ว
ส่วนฉันรุน่ พีไ่ ม่คอ่ ยมีใครมาแซว มาหยอกล้อ เพราะฉันมีพชี่ าย
เป็นนักเรียนรุน่ พี่ เป็นนักเรียนหัวโจก พีช่ ายฉันรักและเป็นห่วงฉันมาก
กลัวถูกรุ่นพี่แกล้ง จึงดูแลฉันเป็นอย่างดี
เวลาผ่านไปประมาณ ๒ สัปดาห์ วันหนึ่งพี่ชายฉันเข้ามาจูงมือ
ฉันไปโดยไม่พูดอะไร
“พี่ชายจะพาฉันไปไหน”   ฉันถาม
“ไปกับพี่ เดี๋ยวก็รู้ว่าพี่พาไปไหน”  พี่ชายตอบ
พี่ชายฉัน พาฉันไปที่โรงอาหาร ฉันตกใจและหวาดกลัวมาก
เพราะมีแต่รุ่นพี่เก๋าๆ  อยู่เต็มไปหมด เสียงพี่กั๊ก ตะโกนออกมาว่า...
“เฮ้ยไอ้..?... มึงพาแฟนน้องปีหนึง่ มาอวดพวกกูหรือว่ะ ดูหน้าตาจิม้ ลิม้
พริ้มเพราดีน่หี ว่า”
“ไม่ ใ ช่ แ ฟนโว้ ย พี่ ช ายท� ำ หน้ า ขึ ง ขั ง แต่ เ ป็ น น้ อ งสาวกู เ อง
พวกมึงห้ามยุ่งนะ”  ประมาณว่าผู้หญิงข้าใครอย่าแตะยังไงยังงัน้
“กูขอสมัครเป็นน้องมึงคนได้ไหมวะ” เสียงรุ่นพี่ตะโกนออกมา
“ถ้าใครยุ่งกับน้องกู เป็นเจอดีแน่”  พี่ชายท�ำเสียงโกรธๆ
จากนั้นรุ่นพี่ปีสอง ซึ่งมีพี่หยอยหนุ่มรูปร่างผอมสูง พี่ละมูล
หนุ่มนัยตาหวานท่าทางกรุ้มกริ่มเดินมานั่งใกล้ๆ ฉัน
ฉันรูส้ กึ หวาดกลัวจนพูดอะไรไม่ออก เกิดมาในชีวติ ฉันยังไม่เคย
เข้าใกล้ผู้ชายเลย
“พี่ไม่ท�ำอะไรหรอกอย่ากลัวไปเลย น้องเป็นน้องของเพื่อน
ก็เหมือนน้องของพี่ พีจ่ ะดูแลน้องเอง ถ้าใครมารังแกน้องบอกพีก่ แ็ ล้วกัน
เดี๋ยวพวกพี่จัดการให้”
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“ขอบคุณมากค่ะ”  ฉันตอบขอบคุณพวกพี่เขาไป
“เฮ้ยไอ้...?..มึงให้นอ้ งมึงกลับไปได้แล้วดูสกิ ลัวจนตัวสัน่ เป็นลูก
นกเลย สงสารว่ะ”
ฉันเดินออกจากกลุ่มพี่ๆ กึ่งวิ่งกึ่งเดิน เพื่อจะให้พ้นเร็วๆ
เฮ้อ!โล่งอกไปที ที่พวกพี่ๆ เขาไม่ได้แกล้งเรา
ฉันต้องขอขอบคุณพวกพี่ๆ มากนะคะ ที่ตลอด ๑ ปี พวกพี่ๆ  
ดีกับฉันเหลือเกิน และต้องขอบคุณพี่ชายด้วยที่ห่วงใยฉันมาตลอด
ตั้งแต่เด็ก
ฉันเป็นเด็กเดินเรียนไม่ได้อยู่หอพัก จึงไม่ค่อยมีวีรกรรมอะไร
ที่โดดเด่นนัก เห็นเพื่อนๆ หลายคนบอกว่าชอบวิชาเกษตร ชอบท�ำ
แปลงผัก เพราะมีบรรดาชายหนุ่มรุ่นพี่ หรือรุ่นเดียวกันมาช่วยรดน�้ำ
พรวนดินจนชุ่มฉ�ำ่
“ฉันอิจฉาพวกเธอเหลือเกิน ที่มีความสุขต่อการท�ำแปลงผัก”
ส�ำหรับแปลงผักของฉันมันช่างเหี่ยวเฉาเหลือเกิน เพราะไม่มีใคร
มาช่วยรดน�้ำพรวนดินเลย แต่ผักของฉันก็มีคุณภาพนะ เพราะไม่มี
หนอน แมลงมาชอนไช ถึงแม้จะมีมาชอนไช ก็ต้องตายคาเกสร เพราะ
ฉันพ่นพิษไว้หมดแล้ว
“สิทธิพร ยอดนิล” ฉันรู้จักเธอแล้วเธอช่างสมกับเป็นคนเก่ง
จริงๆ หน้าตาเธอดูสดใส ดวงตาเป็นประกาย แต่ไม่ใส่ใจใครเลย
นอกจากเรียน
ปีสอง

ห้องฉันได้ไปฝึกสอนเทอมแรก ฉันไปอยูห่ น่วยฝึกสอนสันติธรรม
โรงเรียนหนองกรด ชีวิตของครูฝึกสอนตอนนั้นก็ล�ำบากพอสมควร  
แต่สิ่งที่ทำ� ให้ใจฉันหวั่นไหวและขาดความมั่นใจมากที่สุดก็คือ ชั่วโมง
แรกที่ฉันก้าวเข้าไปสอนนักเรียน ชั้นป.๓ มีเด็กนักเรียนชายคนหนึ่ง  
ฉันยังจ�ำได้ไม่มีวันลืมคือ ด.ช.เมฆ เริ่มต้นแซวและลองภูมิฉันเดินไป
เดินมาในห้องไม่ยอมนั่งเรียน
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“นี่เธอนั่งเรียนให้เรียบร้อย แล้วหยุดเดินไปเดินมาเสียที ไม่เช่น
นั้นจะโดนท�ำโทษ” ฉันพูดด้วยความโมโห
“ผมไม่นั่ง ครูจะท�ำไม จะท�ำอะไรผม” เด็กพูดด้วยน�้ำเสียง
ก้าวร้าวฉันรู้สกึ ชาไปทั้งหน้า ความมั่นใจหายไปหมดเลย
“ไม่อยากเป็นครูอกี แล้ว แค่เด็กตัวเล็กๆ แซวเท่านัน้ ฉันยัง
หวัน่ ไหวและหมดก�ำลังถึงขนาดนี้ และถ้าฉันออกไปเป็นครูจริงๆ
ฉันจะท�ำได้ไหมนี่ ฉันไม่อยากเป็นครูอกี แล้ว” คืนนัน้ ฉันนอนคิด
ทั้งคืน
“อุปสรรค เล็กๆ น้อยๆ แค่นี้ ฉันยังไม่สู้อกี หรือ นับประสาอะไร
กับสิ่งที่ฉันจะต้องเผชิญตั้งมากมายในชีวิต ฉันต้องเข้มแข็ง และ
แข็งแกร่ง สู้ สู้ นะเรา” ฉันปลอบใจตัวเอง
เทอมสุดท้าย
ฉันกลับมาเรียนอีกครัง้ และเป็นเทอมสุดท้าย จากนัน้ ฉันก็คงจะ
จาก ฝค.นว. ไปจริงๆ
วันนั้น ขณะที่ฉันเดินไปตามถนนจากอาคาร ๑ ไปทางหอพัก
ชาย(หอพักพุ่มสุวรรณ)  ฉันเดินอย่างรีบร้อนเพราะวันนัน้ อากาศร้อน
จัดแสงแดดที่แผดจ้า
“พี่ครับ พี่ครับ รอผมด้วย”
ฉันหันกลับไปตามเสียงเรียกเห็นหนุม่ รุน่ น้องปี ๑ หน้าตาคมเข้ม
ก�ำลังวิ่งตามฉันมา
“เรียกพี่เหรอ มีอะไรกับพี่เหรอคะ” ฉันถามด้วยความสงสัย
“ให้ผมเดินไปด้วยคนได้ไหมครับ”  เสียงของน้องทีพ่ ดู ดูสนั่ เครือ
ระคนกับท่าทางที่กระหืดกระหอบ จากการที่ต้องวิ่งตามฉัน
จากนัน้ เราสองคนก็เดินไปด้วยกัน
“ไปนัง่ คุยกันทีใ่ ต้ตน้ จามจุรดี ไี หมคะ”  ฉันเป็นฝ่ายเปรยขึน้ ก่อน
“ดีครับผมอยากนั่งคุยกับพี่นานๆ ตามล�ำพัง”
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ค�ำพูดของน้องทีพ่ ดู กับฉันในวันนัน้ มันเป็นค�ำพูดทีอ่ อกมาจาก
ใจของลูกผูช้ ายคนหนึง่   ทีม่ ใี จให้กบั ผูห้ ญิงคนหนึง่ อยากสุดซึง้ เขาบอก
ว่าเขาชอบฉันตัง้ แต่แรกเห็น เขามีความสุขทีไ่ ด้พดู คุยกับฉัน เขาเหมือน
เงาติดตามตัวฉันตลอดเวลา ไม่ว่าฉันจะไปไหน จะเรียนที่ห้องไหน  
จะอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลา
“พี่ครับผมได้สารภาพความรู้สึกของผมให้พี่รู้หมดแล้ว แล้วพี่
เล่าครับ  มีความรู้สึกอย่างไรกับผมบ้าง”
ฉันไม่เคยตอบค�ำถามเขาเลยได้แต่นงั่ นิง่ เฉยๆ  จนบางครัง้ น้อง
เขาก็รู้สึกน้อยใจ ท่าทางกระฟัดกระเฟียด และหงุดหงิดทุกครั้งที่ฉัน
ไม่ตอบค�ำถาม
จนกระทัง้ ใกล้เวลาทีฉ่ นั จะต้องจาก ฝค.นว. ไปจริงๆ  สอบปลาย
ภาคเสร็จแล้วรอแต่เพียงผลสอบเท่านัน้
“พี่ครับ   ผมขอคุยกับพี่เป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมครับ ก่อนที่
พี่จะจากผมไป”
“ได้สิ เราไปคุยกันที่เดิมนะ”
จากนั้นเราทั้งสองคนก็พากันไปนั่งใต้ต้นจามจุรีที่เดิมที่เราได้
พบกัน น้องเขาได้พรอดพร�่ำพรรณนาถึงความรู้สึกที่มีต่อฉันอย่าง
มากมาย  มันช่างเป็นความรักทีย่ งิ่ ใหญ่เหลือเกิน น้องเขาจับมือฉันไป
กุมไว้แน่น น�ำ้ ตาของลูกผูช้ ายไหลออกมาจากดวงตาทีค่ มเข้มคูน่ นั้ ฉัน
รีบหยิบผ้าเช็ดหน้าในกระเป๋ามาซับน�ำ้ ตาให้เขา บางครั้งฉันก็อดหวั่น
ไหวไม่ได้
“เป็นลูกผูช้ ายอย่าร้องไห้ให้ใครเห็นนะ ต้องอดทน”  ฉันพูดด้วย
น�้ำเสียงสั่นเครือ อดน�้ำตาไหลไม่ได้
“สักวันหนึ่งน้องคงจะพบกับคนที่ดีกว่าพี่ พี่ขอให้น้องมีอนาคต
ที่ดีแล้วอย่าร้องไห้อกี นะ พี่คงจะต้องจากน้องไปจริงๆ  แล้วล่ะ”
“พี่ครับผมถามพี่จริงๆ  ว่าท�ำไมพี่ถึงรับรักผมไม่ได้”
ฉันได้แต่นิ่งเงียบไม่ได้ตอบอะไร แต่มองหน้าเขาด้วยความ
สงสารฉันไม่อยากให้น้องรู้สกึ ผิดหวังไปมากกว่านี้  แต่ส�ำหรับฉันมัน
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ยิง่ เจ็บและปวดร้าวมากกว่าน้องเป็นไหนๆ  ทีพ่ รี่ บั รักน้องไม่ได้ เพราะ
หัวใจฉันได้มอบให้กบั ชายคนหนึง่ ไปหมดแล้ว มอบให้เขาทัง้ ๆ ทีไ่ ม่เคย
พูดคุยกัน ไม่เคยใกล้ชิดกัน ไม่เคยได้สัมผัสกัน และที่เจ็บมากที่สุด
ก็คือ เขาไม่เคยบอกรักฉันเลย วันนี้ฉันก็คงจะต้องบอกลาเขาด้วย
เพราะเป็นวันที่จะต้องจากกันไปจริงๆ  เราคงจะไม่ได้พบกันอีก ขอให้
เธอไปพบกับคนดี มีอนาคตที่ดีเถิดนะ ส่วนฉันก็คงจะไปเรียนต่อ
ไปตามหาความฝันของฉันที่ใฝ่ฝันไว้ตงั้ แต่เด็ก
“ลาก่อน...อาจารย์ผมู้ พี ระคุณ ลาก่อนคนทีฉ่ นั รัก ลาก่อนเพือ่ น
ที่แสนดี ลาก่อน ฝค.นว.”
จากเด็กผูห้ ญิงคนหนึง่ ทีเ่ กิดแต่ดนิ อยูก่ บั ท้องไร่ทอ้ งนามาตัง้ แต่
เกิดได้เข้ามาเผชิญชีวิต ซึ่งมีทั้งสุข ทุกข์ สนุกสนาน คละเคล้ากันไป
ในแต่ละช่วงชีวิตของเธอ มีเหตุการณ์ต่างๆ เข้ามาในชีวิตมากมาย  
แต่เธอก็ไม่พลั้งเผลอไม่เคยลืมความฝันที่เธอวาดเอาไว้ และเธอก็
สามารถก้าวไปถึงจุดที่เธอฝันได้อย่างที่เธอตั้งใจ
ถึงทีส่ ดุ แล้ว ชีวติ ทุกชีวติ ทีเ่ กิดแต่ดนิ และมีวงจรชีวติ ทีแ่ ตกต่าง
กันออกไป บางคนสูงส่งจนฟ่องฟ้า เจิดจ้าเพียงแสงแห่งสุริยะฉาย
บางคนดิ้นรนจนแทบตาย ที่หมายก็เพียงต�่ำเตี้ยเรี่ยดิน
ส�ำหรับฉันเมื่อวงจรชีวิตพาฉันมาอยู่ ณ จุดนี้ ฉันมองทุกชีวิต
ในวัฏฏะ มีที่หมายเดียวกัน คือ กลับมาสู่ที่เดิม กลับสู่ดินเพราะเรา
ทุกคนเกิดแต่ดนิ
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“นี่คือดินถิ่นย�้ำว่าต�ำ่ ต้อย
เหยียบเพื่อลอยสู่ฟ้าเวหาหาว
ให้ชีวิตฝันใฝ่ตะกายดาว
ท้ายก็ร้าวล่วงหล่นบนดินเดิม”
“มีอะไรให้ยดึ ประพฤติชอบ
มีค�ำตอบอะไรไว้ส่งเสริม
หากไม่ยึดนิยามความเหิมเกริม
ชีวิตเริ่มแล้วก็จบลงซบดิน”
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ดนตรีภายในงานดังกระหึ่มจนเสียงลอดออกมานอกห้อง
ฉันได้ยินชัดเจน ในท่วงท�ำนองเพลงย้อนยุคที่ดังนุ่มเนียนหู
เสียงหวานแว่วทีเ่ ล็ดลอดออกมาเหมือนจะชวนเชิญให้เพ้อฝันถึงอดีต
ที่ล่วงเลยมานานเกินนับ
ทุกบทเพลงที่น�ำเสนอก็ล้วนแต่ร�ำลึกความหลังเก่าๆ และ
นักร้องส่วนใหญ่ก็คือเพื่อนๆของเรานั่นเอง นานๆ จะมีนักร้องของ
วงดนตรีมาร่วมร้องสลับรายการสักครัง้
“เดินเร็วๆ….หน่อยจ้ะหล่อน…”  เสียงยายกี๋ตัวแสบดังย�้ำเตือน
พร้อมเอื้อมมือมาจับมือฉันเดินกึ่งวิ่งเหมือนกลัวว่างานจะเลิกราไป
ก่อนอย่างนัน้ แหละ
“โอ๊ ย ….เดิ น ช้ า ๆ....หน่ อ ยก็ ไ ด้ ห รอก…งานก็ เ พิ่ ง จะเริ่ ม ”
ฉั น โอดโอยพร้ อ มกั บ ก� ำ ดอกกาสะลองที่ เ ก็ บ มาในมื อ ไว้ อ ย่ า ง
ทะนุถนอม ซึง่ ฉันก็บอกตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าท�ำไมต้องท�ำอย่างนัน้
ไอเย็นจากแอร์ในห้องจัดเลีย้ งกระทบใบหน้าบรรเทาความร้อน
จากการทีร่ บี เดินมาได้บา้ งความเหน็ดเหนือ่ ยเหือดหายราวกับปลิดทิง้
ความเย็นฉ�่ำเริ่มห่อหุ้มร่างกายมากขึ้น
“มาแล้ว…..ยาย…..มาแล้ว  เร็วเข้า” เสียงกลุ่มเพือ่ นเรียกชือ่ ฉัน
และร้องเรียกเพื่อนเข้ามารุมล้อมหาที่นั่งเพื่อสังสรรค์กัน
ภายในห้องถูกจัดไว้สะสวยแบบเรียบง่ายทุกอย่างเหมือนจะ
จงใจให้ทุกคนระลึกถึงความหลังโต๊ะอาหารจะจัดไว้เป็นโต๊ะยาว
จัดที่นั่งไว้ข้างละแถวหันหน้าชนกันทุกคนจะเลือกนั่งได้ตามใจชอบ  
อาหารจะจัดวางไว้หกคนต่อหนึ่งชุด พวกเราก็จัดแบ่งกันรับประทาน
อย่างทัว่ ถึงไม่ขาดตกบกพร่อง ทีจ่ ะลืมเสียมิได้คอื ทุกๆ อาหารหนึง่ ชุด
จะมีแจกันดอกไม้วางไว้ในแจกันจะมีดอกกุหลาบหลากสี แสด แดง
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ชมพู เหลือง และที่ไม่ลืมทุกแจกันจะต้องมีดอกไม้ต�ำนานรักของ
ฝค.นว.รุ่น ๑๐ คือดอกหางนกยูงนั่นเอง มาแทรกแซมตกแต่งด้วย
แต่ตรงที่ฉันนั่งแจกันที่อยู่ตรงหน้าจะเห็นมีดอกไม้สีขาวดอกเล็กๆ
เสียบแซมอยู่ เพราะในขณะที่ฉันก�ำลังทักทายเพื่อนอยู่นนั้ เพื่อนที่นั่ง
ใกล้ได้หยิบดอกกาสะลอง ที่ฉันเก็บมาจากใต้ต้นและวางไว้ตรงหน้า
ไปเสียบแซมประดับแจกันให้ จึงดูสวยแปลกตาไปอีกแบบ
บรรยากาศในงานดูดอู บอุน่ และเป็นกันเองยิง่ นัก พวกเราดืม่ กิน
กันอย่างสนุกสนาน ฉันเองก็กำ� ลังก้มหน้าก้มตาเช็ดมือให้สะอาดพร้อม
คุยกับเพื่อนไปด้วย
“เธอ………ดู ซิ ใ ครมา” เสี ย งเพื่ อ นชายคนหนึ่ ง เรี ย กชื่ อ ฉั น
และจูงมือเพื่อนชายอีกคนมาพบฉัน พอฉันเงยหน้าขึ้น
“สายชล …….!!” ฉันอุทานอยูใ่ นใจเงียบๆ เขานัน่ เอง  เขาคนที่
ฉันนึกถึงเมื่อสักครู่ หัวใจฉันเต้นไม่เป็นส�่ำ  และเริ่มท�ำอะไรไม่ถูก
เหมือนมีอะไรสักอย่างทีเ่ กิดขึน้ กับเรา  โดยทีเ่ ราไม่ทนั ได้ตงั้ ตัว จึงไม่มี
อะไรเล็ดลอดออกจากปากนอกจากดวงตาที่ตกใจ และฉายแวว
เร้นลับของหัวใจออกมาอย่างชัดแจ้ง
“สายชล” ท�ำไมฉันจะจ�ำเขาไม่ได้  เขาไม่ได้เปลีย่ นแปลงไปสัก
เท่าใดนัก  เพียงแต่ดูเขาโตขึ้นเป็นหนุ่มใหญ่  ดวงตาที่มีแววขี้อ้อนเว้า
วอนแกมเศร้าคู่นั้นก็ยังคงฉายแววเหมือนเดิมจมูกที่โด่งเป็นสันนั้น
ก็อีก จมูกที่ฉันไม่มีวันลืม ผิวที่เป็นสีแทนเนียนเรียบของเขาดูขาวขึ้น
ผมก็ยงั ทรงเดิม ฉันมัวแต่ตกตะลึงและนึกไม่ถงึ กับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้
จนกระทั่งได้ยนิ เสียงที่นุ่มนวลของเขาว่า
“สวัสดีครับ……เคยเรียนอยู่ห้องไหนเอ่ย…..”
เสียงนั้นเองที่กระตุ้นความรู้สึกให้ท�ำตัวเป็นปกติ จึงเงยหน้าขึ้นมอง
เขาเต็มตา เห็นยิม้ น้อยๆ  ทีม่ มุ ปากกิรยิ าทีส่ ภุ าพเรียบร้อยไม่มที ที ่าว่า
จะเสแสร้ง หรือว่าหูของฉันฝาดไปแต่อย่างใดเลย พอได้สบตานั่น
แหละ จึงได้รู้ว่า
ดวงตาคู่นั้นเป็นดวงตาที่ว่างเปล่า มองฉันเหมือนคนที่ไม่เคย
รู้จักหรือมีความในใจกันมาแต่อย่างใดเลย ความรู้สึกหลากหลาย
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ประดังประเดเข้ามา มันเป็นความอ่อนแอทีเ่ ลวร้ายกว่าทุกๆ ครัง้ ทีเ่ คย
ได้รับมาครั้งแล้วครัง้ เล่า
ครั้งนี้ มันเหมือนฉันได้สูญเสียความรู้สึกที่ดีที่สุดในชีวิตที่ฉัน
แอบซ่อนไว้ในมุมหนึ่งของหัวใจมาตลอดมันเป็นความบริสุทธิ์ที่ไม่มี
อะไรจะเปรียบได้ นับแต่นตี้ ่อไปความรู้สกึ ทีด่ ๆี   เหล่านัน้ จะลาจากฉัน
ไปแล้วละหรือ
ฉันอดทีจ่ ะย้อนอดีตนึกถึงเวลานัน้ ขึน้ มาอีกมิได้  เวลาทีส่ องเรา
เคยไปไหนต่อไหนด้วยกัน  ท�ำกิจกรรมการเรียนด้วยกัน  แลกเปลี่ยน
ความรู้กัน ช่วยกันแก้ปัญหา กับดวงตาที่เคยเอื้ออาทร ปลอบโยน
เมื่ อ มี ค วามทุ ก ข์ ใ จ ยามที่ เ ขาระล�่ ำ ระลั ก ปรนเปรอค� ำ หวานและ
ปลอบโยน สิง่ เหล่านัน้ ไม่ได้ตกค้างอยูใ่ นใจเขาบ้างเลยหรือ เขาจึงจ�ำไม่ได้
แม้แต่ฉนั เคยเรียนห้องไหน ในขณะทีฉ่ นั ยังไม่เคยก�ำจัดสิง่ เหล่านัน้ ออก
จากใจเลย
“ สายชล” ชือ่ ของเขา ความหมายคือ “สายน�ำ้ ” เขาคือสายน�ำ้
ที่ไหลเซาะเกาะแก่งหินไปเรื่อยๆ ใช่ไหม และเขาก็เหมือนธรรมชาติ
ของน�ำ้ ทั่วๆ ไปที่ไม่เคยไหลกลับ
ฉันจ�ำเป็นต้องบีบบังคับตัวเองอีกครั้ง อีกสักครั้งจะเป็นไรไป
เพราะครัง้ นีก้ ไ็ ม่ใช่ครัง้ แรกทีเ่ ราต้องเจ็บเพราะเขา  การหายตัวไปของ
เขาทีไ่ ม่สง่ ข่าวคราวมาก็แล้วยังมีอะไรทีเ่ จ็บกว่านีไ้ ด้อกี จิตเริม่ เป็นนาย
กายก็เริ่มเป็นบ่าว และก็ท�ำตัวให้เป็นปกติแทนการพูดคุย เสแสร้ง
เข้าซิ เสแสร้งเข้า และรีบหาทางออกไปจากตรงนีใ้ ห้เร็วทีส่ ดุ ก่อนทีค่ นอืน่
จะรั บ รู ้ ถึ ง ความรู ้ สึ ก ของฉั น ขณะนี้ ค วามผิ ด หวั ง ความเจ็ บ ปวด
มากเสียจนแทบจะกลัน้ น�้ำตาไว้ไม่ได้
อีกสักครู่ฉันจึงท�ำตัวเป็นคนลึกลับเสแสร้งไปเข้าห้องน�้ำและ
หายไปจากตรงนัน้   ในขณะทีเ่ ดินออกจากห้องนัน้ ใจของฉันดูเงียบเหงา
และเศร้าอย่างบอกไม่ถกู จึงเข้าไปนัง่ พักใจในรถยนต์สกั ครู่ เปิดกระจก
ให้ลมพัดผ่านเข้า  แหงนมองท้องฟ้าวันนีไ้ ม่มที งั้ เดือนและดาว  ท้องฟ้า
จึ ง มื ด และหม่ น ไม่ ผิ ด อะไรกั บ ใจฉั น ท้ อ งฟ้ า ที่ ว ่ า หมองหม่ น และ
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เงียบเหงานั้น มันยังเงียบเหงาและเศร้าน้อยกว่าใจของฉันมากนักถ้า
จะเปรียบ งานเลี้ยงยังคงไม่เลิกรา ยังแว่วเสียงพูดคุยเบาๆ ที่จับใจ
ความไม่ได้บวกกับเสียงเพลง “ลืมเสียเถิดอย่าคิดถึง” ดังแว่วมา
ตอกย�้ำความรู้สึกให้เจ็บปวดมากยิ่งขึ้นไปอีก แต่มันก็ท�ำให้หัวใจที่
ห่อเหี่ยวของฉันคิดได้ว่า จริงซิ ลืมเสียเถิดอย่าคิดถึง เพราะ
มันเป็นเพียงรักสั้นๆในวัยใสๆเท่านั้น จึงไม่มีวันหวลคืนให้
น�ำมาคิดฝัน ดุจปุยเมฆกระทบแรงลมจางหายไปในท้องฟ้าที่
กว้างไกล ฝันจึงสลายไปตามกาลเวลา
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“เรื่องเล่าเมื่อเราเรียนครู”

							

ประมวล น้อยเจริญ

คุณพ่อของผมเป็นครูประชาบาล ท่านเสียชีวิตเพราะถูกงูกัด  
ในตอนนั้นตัวผมยังอยู่ในครรภ์คุณแม่ได้หกเดือน และลืมตาดูโลก
เมื่อท�ำบุญร้อยวันให้คุณพ่อเสร็จที่ผมกล่าวถึงคุณพ่อเพราะนี่เป็น
สาเหตุหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจอย่างสูงในการมุ่งเข็มชีวิตการเป็นครู
จะเรียกว่า “ตามรอยเท้าพ่อ” หรือ “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” ก็ได้
เนือ่ งจากผมเป็นลูกก�ำพร้า   ตัง้ แต่เกิดและช่วงต้นของชีวติ ก�ำลังเรียน
ชั้นประถมสองได้มีญาติผู้ใหญ่เป็นพระสงฆ์ ลูกพี่ลูกน้องกับคุณแม่  
ผมเรียกท่านว่า “หลวงลุง” มารับผมไปเป็นศิษย์วัด  ท่านกล่าวกับผม
ต่อหน้าคุณแม่ว่า “ฉันคิดว่าจะสร้างอนาคตให้เด็กสักคนฉันจะส่งเสีย
ให้ เ ธอได้ เ ล่ าเรียนจนถึง ชั้นปริญญา โตขึ้น เธออยากเป็ น อะไร?”  
ผมตอบอย่างไม่รีรอเลยว่า “อยากเป็นครูเหมือนคุณพ่อ  ครับ”  
ค� ำ ตอบนั้ น ยั ง ก้ อ งดั ง ในสมองของผม   และเมื่ อ ผมค่ อ ยๆ
เจริญเติบโต ปีแล้ว ปีเล่าเมือ่ กลับไปเยีย่ มบ้าน เยีย่ มญาติ ช่วงปิดเทอม  
มักจะได้รับค�ำอวยพรจากญาติๆ ว่า “ขอให้ประมวลเรียนเก่งๆ นะ
จะได้เป็นครู  เหมือน  “ครูเชือ้ ” พ่อของเธอไง”  ทัง้ ระหว่างเรียนหนังสือ
อยู่ชั้นประถม – ชั้นมัธยม ครูจะถามนักเรียนใครอยากเป็นอะไร  
“ไหนใครอยากเป็นอะไร?” ผมก็ยกมือก่อนเพือ่ น “อยากเป็นครูครับ”  
ผู้ใหญ่ใครถามผมก็ตอบอยากเป็นครูร�่ำไป จนซึมซับอยู่ในสมอง
โดยอัตโนมัติ
เมือ่ ผมเรียนอยู่ชนั้ มัธยม  (มศ.๑-๒-๓)  เริม่ รับรู้ว่า การจะเป็น
ข้าราชการครูกต็ อ้ งเข้าโรงเรียนฝึกหัดครูเรียนจบแล้วรับใบประกาศนียบัตร  
สมัครเข้ารับราชการ  ช่วงเวลาส�ำคัญที่สุดคือ  การเข้าสอบคัดเลือก
เข้าเรียน ขณะนั้นปี พ.ศ.๒๕๐๘ ผมเป็นเยาวชนจังหวัดชัยนาท
จึง สมั ค รสอบคั ด เลือ กตามโควต้ า ของจั ง หวั ด ชั ย นาทไปเข้ า เรีย น
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ทีฝ่ กึ หัดครูนครสวรรค์ ฉะนัน้ เพือ่ นร่วมรุน่ ๒๕๑๐ ทุกคนจึงมีทมี่ าจาก
จังหวัดต่างๆ ในปริมณฑลจังหวัดนครสวรรค์ เรียกกันว่า “ภาคเหนือ
ตอนล่างภาคกลางตอนบน” ว่างั้นเถอะ เท่าที่จ�ำได้คือ ก�ำแพงเพชร
นครสวรรค์ ชัยนาท อุทยั ธานี เพือ่ นๆ ทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนานอกจากนีค้ งสมัคร
สอบที่จังหวัดนครสวรรค์
วันทีผ่ มไปสอบคัดเลือก  ณ โรงเรียนวิชยั บ�ำรุงราษฎร์  อ.เมืองฯ  
จ.ชัยนาท นัน้ ผมไปในสถานะ “สามเณร” เนือ่ งจากอยูร่ ะหว่างบรรพชา
ภาคฤดูรอ้ นของวัดทีผ่ มสังกัดอยู่ ผูค้ นจึงมองด้วยความสนเท่ห์ ขณะที่
สอบดูนาฬิกา ๑๑ โมง ขออนุญาตเจ้าหน้าที่คุมสอบไปฉันเพลที่โรง
อาหารประมาณ ๒๐ นาที รีบกลับมาสอบต่อจนเสร็จ
เมื่อประกาศผลสอบ ผมรู้ว่าเข้าเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์
ได้รสู้ กึ ดีใจจนน�ำ้ ตาร่วง  รีบแจ้งข่าวญาติพนี่ อ้ งทราบทัว่ กัน ต่างก็ดใี จ
ด้วยและชื่นชมว่า  “เออ...ประมวลนี่เก่งเหมือนพ่อเขาหนอ...สอบเข้า
เรียนฝึกหัดครูได้เป็นครูเหมือนพ่อเขาแน่ๆ...” ค�ำพูดเหล่านี้เหมือน
น�้ำทิพย์ชโลมใจ ท�ำให้หนุ่มน้อยอย่างผมเป็นปลื้มเหลือที่จะกล่าว  
จึงน่าจะวิเคราะห์จิตตนเองได้ว่า “ค�ำชื่นชม” ในความจริงใจเหล่านั้น
คือ มนต์สะกดให้เราใจจดจ่อ เอาใจใส่การเรียนท�ำกิจกรรมต่างๆ  
อย่างขยันขันแข็งแลเห็นผลเป็นจริงได้ ผมแต่งงานแล้วมีลูกเล็กๆ
สองคน  ก็ใช้วธิ ีเลี้ยงดูชมเชยให้กำ� ลังใจอยู่เสมอ และก็ได้รับการตอบ
สนองให้พอ่ แม่ชนื่ อกชืน่ ใจจนปัจจุบนั นี้ ได้มาเลีย้ งหลานปูอ่ กี สามหน่อ
ก็ใช้ตำ� ราเดียวกันคือ “ส่งเสริม ชมเชย ให้รางวัล” นี่คือปรัชญาชีวิต
ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก “ความเป็นครู” ของเรา
วาระที่ผมก้าวเท้าเข้าประตูรั้วโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์
ในวันแรก  เริม่ ตัง้ แต่หอบหิว้ กระเป๋า แบกจอบ เสียม มีด และบัวรดน�ำ  
้
เพื่อใช้ถากถาง ท�ำการเกษตร ปรับปรุงพื้นที่รกเรื้อต่างๆ ให้สะอาด
ราบรืน่   ทุกคนต้องมุง่ หมัน่ ท�ำกันทัว่ หน้า  เหงือ่ ไหลไคลย้อย สนุกสนาน
เฮฮา ผลที่ได้มิใช่แค่ ผัก หญ้า อาคาร สิ่งแวดล้อม สะอาดสวยงาม
เท่านั้น  แต่เป็นการฝึกฝนการท�ำงาน  วินัย ความอดทน เปรียบเทียบ
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กับปัจจุบนั ทีก่ ล่าวกันว่า “ใช้ชวี ติ เศรษฐกิจพอเพียง” ต้องพิสจู น์ตวั เอง
เมื่อมาเป็นครูจริงๆ ต้องคิดเป็นท�ำเป็น ถ่ายทอดการเรียนการสอน
แม้จะเป็นวิชาเกษตร  เมือ่ อยูบ่ า้ นพักครูผมก็ปลูกผักสวนครัว  สารพัด
เหมือนกัน เช่น ถั่วฝักยาว มะละกอ ข่า ตะไคร้ กระเพรา โหระพา  
พริก ฟักแฟง แตงน�ำ้ เต้า ปลูกกระทั่งมันเทศ  ข้าวโพด นี่คืออานิสงส์
ของการได้เรียนฝึกหัดครู เรือ่ งการปลูกผัก  ปลูกไม้ผล ฝังจิตฝังใจผม
ไม่วาย เกษียณอายุไปแล้ว มนต์รกั ท้องไร่ท้องนา ชักจูงให้ผมได้ทำ� นา  
ท�ำสวนไผ่ สวนมะม่วง ผักสวนครัวนานาชนิดถึงแม้ว่าผมจะมีอายุ
มากขึน้ แต่การท�ำงานของผมถือคติ “ท�ำเรือ่ ยๆ เหนือ่ ยก็พกั ง่วงก็นอน  
หิวก็กนิ ” ได้ออกก�ำลัง  ได้มพี อรับประทาน ทีส่ ำ� คัญคือ  ไม่ฝนื สังขารตนเอง
และหมั่นดูแลสุขภาพตนเอง
ขอย้อนมาเล่าเรือ่ งต่อในรัว้ ฝึกหัดครู  ผมมีความประทับใจมาก
การอยูห่ อพัก  กิน-นอน ในโรงเรียนภายใต้ระเบียบทีก่ ำ� หนดนัน้   ท�ำให้
ชีวติ ประจ�ำวันดีขนึ้ ดีขนึ้ กว่าก่อนมาเข้าเรียนทีน่   ี่ ผมได้ศกึ ษาเบือ้ งหลัง
หลักสูตรการฝึกหัดครู   มาจากการอยู่ประจ�ำกิน-นอน-เรียน และ
ฝึกการใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกันในหมูค่ ณะผูห้ ลักผูใ้ หญ่ในวงการศึกษาสมัยนัน้   
จ�ำลองแบบมาจากประเทศอังกฤษ คือ ท่านเจ้าพระยาพระเสด็จ
สุเรนทราธิบดี และหม่อมหลวงปิน่   มาลากุล และอีกหลายท่านได้รว่ ม
กั น พั ฒ นาการฝึ ก ฝนคนที่ จ ะไปเป็ น ครู ควรมี จิ ต วิ ญ ญาณเช่ น ไร
ทั้งครู-นักเรียน อยู่ร่วมกัน   กิน-นอน-การสอน-การเรียน มิใช่จะ
ตัง้ หน้าตัง้ ตาสอนและเรียนอย่างเดียวนะครับมีกจิ กรรมหลากหลายมาก
เช่น การสวดมนต์กอ่ นนอน  การเล่นกีฬาฟุตบอล แชร์บอล บาสเก็ตบอล  
ตะกร้อ มีการแข่งขันกีฬาสีภายในการฝึกทหารรักษาดินแดนซึ่งผม
สมัครเข้าเรียนปีหนึ่ง ฝึกช่วงปิดเทอมใหญ่ ต่อมาได้ฝึกปีสองอีกได้มี
โอกาสแต่งเครื่องแบบชุดฝึกวิชาการทหาร ไปเข้าแถวแสดงความ
เคารพและรับเสด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ  และพระบรมราชินนี าถ  ณ บริเวณ
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อคราวเสด็จฯ ทอดผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ณ วัดเขาจอมคีรนี าคพรต เพือ่ นร่วมรุน่ ได้รบั การฝึกราวๆ   
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ห้าสิบ-หกสิบคน มีนายทหารมณฑลทหารบกทีส่ นี่ ครสวรรค์มาฝึกให้
ท�ำให้ผมรูเ้ รือ่ งราวต่างๆ ทางการทหารได้อกี อย่างวิเศษ  เช่น ท่าทางต่างๆ
ของทหาร การยืน นั่ง ฝึกซ้ายหัน ขวาหัน การเดินแถว การท�ำ
ความเคารพ ท่ายิงปืน การถอดประกอบอาวุธปืนการท�ำความสะอาด
รู้จักชั้นยศทางทหาร กฏระเบียบวินัยต่างๆ ข้อปฏิบัติตามธรรมเนียม
ทหาร ถึ ง แม้ ผ มจะเป็ น ครู เ ต็ ม ตั ว ในเวลาต่ อ มาเมื่ อ พบปะทหาร
และญาติทหาร ก็จะทักทายปราศรัยด้วยความนับถือในหมูบ่ า้ นละแวก
โรงเรียนทีผ่ มสอนอยู่ จะมีทหารตระเวณมาฝึก และตรวจตราปีละครัง้
พวกครู-ชาวบ้านออกไปเยี่ยม และดูแลอ�ำนวยความสะดวกให้
เรื่องที่ผมประทับใจมากอีกเรื่อง คือ การฝึกซ้อมดนตรีสากล  
และเข้าเป็นนักดนตรีวง N.T.C ประจ�ำสถาบันฝึกหัดครูนครสวรรค์   
เหตุการณ์เกิดขึน้ เมือ่ ผมย่องเข้าไปดูรนุ่ พีเ่ ขาฝึกซ้อมดนตรีกนั แล้วรุน่
พี่ให้รุ่นน้องเล่นดนตรีให้ดู เนื่องจากในหมู่เพื่อนร่วมรุ่นต่างก็มีความ
สามารถพิเศษกันหลายอย่าง ต่างๆ  นานา เช่น ดนตรีไทย ดนตรีสากล  
กีฬา แม้กระทั่งฟันดาบก็มี   ส่วนผมสนใจตีกลอง จึงเข้าไปลองฝึก  
และได้ครูฝึกคือ เพื่อนบุญถึง แก้วมณี ถ่ายทอดวิชาตีกลองให้ทุก
จังหวะ   ผมก็แปลกใจตัวเองเหมือนกัน   มือสองข้าง เท้าสองขา  
ท�ำหน้าทีแ่ ยกกัน และประกอบเข้าเป็นจังหวะเดียวกัน นอกจากนีย้ งั มี
ลูกเล่น  พลิกแพลงต่างๆ จ�ำเขาบ้าง คิดเองบ้าง ต่อมาเมื่อได้พบท่าน
อาจารย์จอห์น  เอฟ  ฮาร์ทแมน  อาสาสมัครชาวอเมริกนั ตามโครงการ
อเมริกัน ฟีลด์ เซอร์วิส มาช่วยสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนต่างๆ  
ท่านเล่นแอคคอร์เดียนเก่งมาก เพลงที่เล่นออกแนวคันทรี่อเมริกัน
และสามารถเล่นเพลงไทยได้ เช่น ร�ำวงลอยกระทง ร�ำวงดาวพระศุกร์
ผูใ้ หญ่ลี ผมแอบไปหาท่านทีบ่ า้ นพัก และแสดงความสนใจ ท่านจึงสอน
เทคนิคให้เรือ่ งนีเ้ คยเล่าในวารสารจดหมายข่าว ฝค.นว.๑๐ ไปแล้วครับ
แต่ทผี่ มยังมิได้เล่าเบือ้ งหลังอารมณ์ศลิ ปินของผมมันเกิดขึน้ ได้
อย่างไรจึงมาชอบเล่นดนตรี เพือ่ นๆ คุยกันสนุกๆ อย่าถือสานะครับ  
เขาถามว่ า “เรื่ อ งดนตรี เ นี่ ย เอ็ ง เล่ น อะไรวะ?” บางคนตอบ  
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“เราชอบเล่นกลอง” อีกคนว่า “เราเล่นทรัมเป็ต” “แซกโซโฟน”  
“ทรอมโบน” ฯลฯ คนสุดท้าย บอกว่า “เล่นนักร้องว่ะ!” อย่าไปว่าเขา
พูดลามกนะครับ  คือเขาเล่นดนตรีไม่เป็น  แต่ร้องเพลงได้ไง!!  
ผมเล่นดนตรี ตีกลองต่อมาเล่นแอคคอร์เดียน(หีบเพลงชัก)  
ยั ง ไม่ ห ยุ ด แค่ นี้ เล่ น ดั บ เบิ้ล เบสเบสตั ว ใหญ่ ๆ น่ ะ ครั บ คุ ณ พี่สุ ทิน  
รุ ่ น พี่ ส อนให้ ค รั บ สรุ ป ผมเล่ น ดนตรี ไ ด้ ส ามอย่ า งต่ อ มาก็ ม าชอบ    
การแสดงอีกเอาอีกแหละครับ เต้นก�ำร�ำเคียว ร�ำลาวกระทบไม้ ร�ำวง
มาตรฐาน  สิง่ ละอันพันละน้อยเหล่านี  ้ ฝึกหัดครูจดั ให้จนผมประหลาดใจ
ว่ามาท�ำอะไร? ได้ไง?
ปฐมเหตุ ดั้ ง เดิ ม ของผมได้ มี โ อกาสเรี ย นพิ ณ พาทย์ กั บ ครู
ดนตรีไทย ส�ำนักต�ำบลท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ช่วงที่ผม
เป็นศิษย์วัดใหญ่ก�ำลังเรียนชั้นมัธยมสามต้นปีหลวงลุงได้น�ำผมไป
ฝากเรียนกับครูดนตรีไทยเริ่มฝึกจับมือตีฆ้องวงใหญ่เป็นอันดับแรก  
ตอนค�่ำอาบน�้ำแต่งตัว กินข้าวแล้วก็ไปบ้านครู ฝึกช่วงค�่ำไปจนถึง
สองทุ ่ ม นอนค้ า งคื น บ้ า นครู ด นตรี เช้ า ตี ห ้ า ลุ ก ขึ้ น มาฝึ ก ต่ อ อี ก
หกโมงเช้ากลับไปวัดท�ำงานกิจวัตรประจ�ำแล้วจึงไปโรงเรียน เป็นอย่างนี้
เรือ่ ยไปเพลงทีไ่ ด้มาคือ เพลงสาธุการ และก็เริม่ เพลงโหมโรงปลายปี
หลวงลุงย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองม่วง บ้านเนินไผ่ต�ำบลวัดโคก
อ.มโนรมย์ ผมย้ายติดตามท่านเดินเรียนอยู่อกี สามเดือน ระหว่างนั้น
หลวงลุงน�ำไปฝากครูดนตรีไทยอีกคน  ในหมู่บ้านเนินไผ่ คราวนีค้ รูให้
ตีระนาดทุ้มจนจบโหมโรง ต่อด้วยเพลงเข้าม่าน  สอบมัธยมสามเสร็จ
แล้วไปต่อชั้น มศ.หนึ่ง ที่พยุหะคีรี เลยต้องลาหยุดกับครูแค่นั้น  
แต่เพลงต่างๆ ยังจ�ำได้แม้จะลืมเลือนไปบ้าง  เข้าท�ำนอง “เจ็ดวันเว้น
ฝึกซ้อม ดนตรี อักขระห้าวันหนี เนิ่นช้า....” ต่อมาภายหลังผมได้ฝึก
บรรเลงเพลงไทยเดิมทีค่ นุ้ หู เช่น ลาวดวงเดือน ศรีนวล ลาวเสีย่ งเทียน  
จีใจ๋ยอ (ท�ำนองเพลงจีนเอามาดัดแปลงเป็นเพลง “รักปักใจ”)
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การเรียนดนตรีไทย  เคร่งครัดเรื่องความเคารพ  ครูทางดนตรี  
เคารพเครื่ อ งดนตรี ครู ด นตรี นั้ น ภาษาปากชาวบ้ า นเรี ย กว่ า  
“ท้าวเพ็ชรฉลูกรรม” ทีจ่ ริงแล้วคือ  “ท้าวพิษณุกรรม” คือเป็นเทพเจ้า
ทางช่างทางดนตรี สัญญลักษณ์ส�ำคัญอีกอย่างคือศรีษะ “พ่อแก่”
ตัง้ ไว้เคารพบูชา ก่อนแสดง หลังการแสดง รวมทัง้ ก่อนฝึกและหลังฝึก
ทีห่ า้ มนักห้ามหนาคือ การก้าวข้ามเครือ่ งดนตรี หรืออยูด่ ๆี ไปตีเล่น เช่น
ตะโพน ถื อ เป็ น ครู ใ หญ่ ก ่ อ นจะเล่ น ต้ อ งท� ำ ความเคารพก่ อ น
เครือ่ งดนตรีอนื่ ๆ ก็เช่นกัน  ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก
ระนาดรางเหล็ก กลองแขก ฉิ่ง ฉาบกรอ ฉาบใหญ่  ฆ้องโหม่ง ก่อนจะ
ท�ำการฝึกซ้อม หรือก่อนบรรเลง ต้องจับเครื่องตีขึ้นจบที่ศีรษะร�ำลึก
ถึงพระคุณครู อธิษฐานให้การบรรเลงราบรืน่ ส�ำเร็จด้วยดี วงดนตรีไทย
ทัง้ วงก่อนจะบรรเลงหรือแสดงจะต้องมีเครือ่ งบูชาไหว้ครู เช่น ดอกไม้
ธูปเทียนเหล้าขาว หมากพลู บุหรี่ เงินหกสลึง(ปัจจุบันอาจมากขึ้น)
ก่อนจะจบเรื่องนี้ผมขอกราบคารวะ ครู-อาจารย์ด้วยความ
เคารพอย่างสูง และซาบซึ้งในพระคุณของท่านที่ช่วยกรุณาอบรม  
ฝึกสอน ให้ความรู้ และปลูกฝังวินยั ทุกสิง่ ล้วนล�ำ้ ค่า และก่อประโยชน์  
นานาประการแก่ผม  สังคมและครอบครัวให้ได้มคี วามสุขความเจริญ  
รวมทัง้ ขอสดุดสี ถาบันอันทรงเกียรติไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
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รัตนมณีที่งสวรรค์ดงาม
คงเนตร

รัตนมณีที่งดงาม
สวรรค์ คงเนตร
วันนีก้ เ็ ป็นอีกวันที่ ชาว ฝค.นว.๑๐ นัดพบปะสังสรรค์กนั เป็นการ  
“พบเพื่อนๆ ย�ำ้ เตือนความหลัง” ผองเพื่อนก็ดูมากันหนาตาเกือบเท่า
ทุกครั้งที่เคยนัดหมาย แม้ว่าการนัดหมายของท่านประธานรุ่นครั้งนี้
จะนัดฉุกละหุกไปสักหน่อยพิธีการยังไม่เริ่ม เพราะท่านประธานรุ่น
อยู่ในระหว่างการเดินทางยังมาไม่ถงึ
เพื่อ นๆ ที่อ ยู ่ จั ง หวั ด นครสวรรค์ ก็ ร ่ ว มแรงร่ ว มใจกั น อย่ า ง
ไม่ท้อถอยต่อความเหน็ดเหนื่อยช่วยกันจัดสถานที่ และเตรียมงาน
ทีร่ า้ นอาหารชือ่ ดังแห่งหนึง่ อยูย่ า่ นสีแยกไฟแดงแถวสะพานเดชาติวงศ์
โต๊ะเก้าอี้ถูกจัดไว้อย่างเคยแต่ที่แปลกกว่าเดิมนิดหน่อยก็ตรง
ที่เน้นให้จัดเป็นรูปตัวยูและที่ว่างตรงกลางระหว่างตัวยูได้จัดเป็นโต๊ะ
V.I.P ไว้  สืบรู้มาว่าเพื่อต้อนรับอาจารย์ เรารู้สึกตื่นเต้นและดีใจยิ่งนัก  
อาจารย์ทา่ นใดหนอจะมาให้ศษิ ย์ได้เยีย่ มเยือนบ้างด้านหน้าเวทีได้เว้น
ที่ว่างไว้ให้เพื่อนได้สนุกสนานเริงลีลาศ ร�ำวงกันอีกด้วย
เสี ย งคุ ย ของเพื่ อ นดั ง ขึ้ น กว่ า เดิ ม และยื น กั น เป็ น กลุ ่ ม ใหญ่
ประธานรุ่นคงจะมาแล้ว จริงดังที่เราคิดวันนี้ท่านประธานรุ่นแต่งตัว
แปลกไปจากเดิมที่เคยเห็น ดูกระชากวัย และเรียกความเป็นหนุ่ม
กลับมาได้บ้าง จากเสื้อยืดสีเทาเกือบด�ำสนิท กางเกงยีนแบรนด์ดัง
สีด�ำ  รองเท้าก็อีก เราได้มีโอกาสพบปะทักทายกับเขาด้วย และถือ
วิสาสะลูบคล�ำอย่างชื่นชม(เล็กน้อย) ท่านคงจะอายเลยเสพูดกลบ
เกลือ่ นไปว่า เก็บเอาของลูกมาใส่  ฟังดูชอบก๊ล
อีกสักครู่คณาจารย์หลายท่านก็ทยอยมางานคณะลูกศิษย์
ก็เข้าไปกราบทักทายท�ำความเคารพภายในงานเลี้ยงจึงดูเหมือนจะ
วุ่นวายอีกครัง้ และ ยังไม่เป็นรูปแบบเท่าไรนัก และแล้วสายตาของเรา
ก็เหลือบไปเห็นอาจารย์สองท่านเดินเข้ามาร่วมโต๊ะ V.I.P อาจารย์
ผู้หญิงเดินน�ำหน้าอาจารย์ผู้ชายเดินตามหลัง
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อาจารย์ผู้หญิงผมสีเทาแซมด�ำของท่านซอยสั้นเข้ารูปศีรษะ  
ใส่เสื้อสีขาวกระโปรงสีน�้ำเงินเข้มจุดสีขาวๆ  ยาวครึ่งน่อง  ใส่รองเท้า
คัดชูและถุงเท้าเรียบร้อยตามความนิยมของคนวัยนี้ใบหน้าที่อิ่มเอิบ
และเต็มไปด้วยรอยยิ้มน้อยๆ ดูอบอุ่นใจยิ่งนักเมื่อได้เห็นท่านจะเป็น
ใครไปไม่ได้นอกจากอาจารย์ไพฑูรย์ ทองยืน  ส่วนผูท้ เี่ ดินตามมาใกล้ๆ  
ก็คืออาจารย์นำ� ชัย ทองยืน คู่ชวี ิตของท่านนั่นเอง
เรารู ้ จั ก อาจารย์ ไ พฑู ร ย์ นั บ ตั้ ง แต่ เ ราเริ่ ม เข้ า มาอยู ่ ใ นรั้ ว
เขียว - เหลือง เรียน ป.กศ.รุน่ ๑๐ ท่านสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ท่านเป็น
ครู ที่ มี จิ ต วิ ญ ญาณครู เ ต็ ม เปี ่ ย ม สอนดีมี คุ ณ ธรรม และละเอี ย ด
ในเนือ้ หาของวิชาเอาใจใส่ศษิ ย์ให้ความยุตธิ รรมแก่ศษิ ย์ทกุ คน  พวกเรา
จะกลัวและเกรงใจทั้งที่ท่านไม่ได้ดุด่าหรือมีวาจาก้าวร้าว หน้ายิ้มๆ  
ของท่านนี่แหละที่ควบคุมความซนแก่นของพวกเราให้ตั้งใจเรียนได้ดี
นักละมันเป็นเทคนิคของครูดีที่หาได้ยาก
พอถึงตรงนีภ้ าพในอดีตผุดพรายขึน้ ย้อนเวลาทีผ่ า่ นมาเนิน่ นาน
แต่ขณะนีเ้ วลานีเ้ หมือนมันเกิดขึน้ เมือ่ วานนีต้ ่างหาก ด้วยความทีพ่ วก
เราสนใจในตั ว ท่ า นมากเรื่อ งราวของท่ า นจึง ถู ก พวกเรากล่ า วถึง
ในแง่มุมต่างๆอยู่เป็นเนืองนิจ
“เทอมนี.้ .เธอเรียนกับอาจารย์ไพฑูรย์หรือเปล่าล่ะ” เสียงยายกี๋
ถามขึน้ ในวันเปิดภาคเรียนใหม่ในขณะทีเ่ ราก�ำลังพบปะสังสรรค์กนั อยู่
กลุม่ ใหญ่เนือ่ งจากโรงเรียนปิดไม่ได้พบกันเสียนานพอเปิดเรียนวันแรก
ก็มีเรื่องคุยกันมากมาย
“เรียนซี เราดีใจจังเลย เรายิ่งชอบเรียนกับอาจารย์ไพฑูรย์
อยู่ด้วย” เรากับจุไรตอบขึ้นเกือบจะพร้อมกันเพราะเรากับจุไรเรียน
ห้องเดียวกัน
“แหม..พูดน่าอิจฉา พวกเราก็ชอบอาจารย์ไพฑูรย์เหมือนกับ
พวกเธอนัน่ แหละ เอ้าชอบอาจารย์นะ่ รูไ้ หมล่ะว่า ไพฑูรย์ แปลว่าอะไร”
เสียงเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มพูด
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“รูซ้ …ี ไม่รลู้ ะก็อาจารย์สละ  ตีตายเทียวละเพราะท่านสอนภาษา
ไทย” เราตอบอย่างไม่ลดละ
“รู้ก็ตอบมาเร็วๆ เลย” เพื่อนในกลุ่มเสริมขึ้นอีก
“ก็หมายถึง ชื่อของพลอยอย่างหนึ่งในจ�ำนวนเก้าอย่างหรือ
ที่เรียกว่า นพรัตน์ไงล่ะ” เราตอบและท�ำหน้าภาคภูมใิ จ
“นพรัตน์  ที่เธอว่านั่นน่ะ  มีอะไรบ้างช่วยบอกหน่อยได้ไหมจ๊ะ”
ยายกี๋เริ่มเป็นโต้โผใหญ่
“เธอคอยฟัง ให้ดีนะ เดี๋ยวจะบอกให้ แล้ ว จ� ำให้ ไ ด้ ด้ ว ยล่ ะ ”
เราตอบเพื่อนอย่างมีความมั่นใจเต็มที่
“นพรัตน์ คือพลอย ๙ อย่าง  ที่ประกอบไปด้วย
- เพชร พลอยสี ข าวที่ แ ข็ ง ที่ สุ ด มี น�้ ำ แวววาวมากกว่ า
พลอยอื่นๆ
- ทับทิม พลอยสีแดงออกชมพู
- มรกต พลอยสีเขียว
- บุษราคัม พลอยสีเหลือง
- โกเมน พลอยสีแดงเข้ม
พลอยสีด�ำ
- นิล
- มุกดา พลอยสีหมอกอ่อนๆ
- เพทาย พลอยสีแดงสลัว
- ไพฑูรย์ พลอยสี เ หลื อ งแกมเขี ย วหรื อ น�้ ำ ตาลเทามี น�้ ำ
เป็นสายรุ้งแวววาว
เท่านี้พอที่จะเป็นค�ำตอบสุดท้ายได้หรือยัง ”เสียงปรบมือจาก
กลุม่ เพือ่ นกราวใหญ่และชมเชยไม่ขาดปาก เราได้ทเี ลยโชว์ฟอร์มใหญ่
และคุยอีกว่า
“ประเดีย๋ ว พวกเธอจะต้องตกใจมากกว่านี”้ แล้วเราก็เล่าต่ออีกว่า
“รู้ไหมว่าอาจารย์ บ้านเดิมของท่านอยู่ อ�ำเภอสวรรคโลก  
จังหวัดสุโขทัย  พออาจารย์เรียนจบ ม. ๖ ก็ได้รบั คัดเลือกเป็นนักเรียน
ทุนจากจังหวัดสุโขทัย  มาเรียน ป.ป ทีโ่ รงเรียนฝึกหัดครูสวนสุนนั ทา”  
เราพูดได้แค่นั้นพวกเพื่อนก็แซมขึ้นมาอีกว่า
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“โอ้โฮ…เป็นแฟนพันธุ์แท้อาจารย์ไพฑูรย์จริงๆ  ด้วย”  เราจึงรีบ
พูดต่อว่า
“ยัง…ยังไม่จบ…พออาจารย์เรียนจบจากฝึกหัดครูสวนสุนันทา  
อาจารย์ยังได้รับคัดเลือกไปเรียนต่อที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอกฟิสกิ ส์ เมือ่ อาจารย์เรียนจบทีน่ แี่ ล้วจึงไปสอบ
เข้ารับราชการกรมการฝึกหัดครูในปี พ.ศ.๒๕๐๖ และก็เลือกมาสอน
ที่โรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์   สอนวิชาวิทยาศาสตร์แก่ลูกศิษย์
ตั้งแต่รุ่นที่ ๘ จนถึงรุ่นพวกเรานี่แหละ เข้าใจ๋ “เพื่อนๆ เงียบกริบ เรา
ได้ทีจึงพูดเย้าแหย่ไปว่า
“ไง….อึ้งแล้วละซี … ยังมีอีกนะ อยากฟังอ๊ะป่าวถ้าอยากฟัง
ก็จะเล่า” เราท�ำเป็นเล่นตัว
“อาจารย์เก่งจริงๆ เลยนะ สมเป็นรัตนมณีอนั ล�ำ้ ค่า” เสียงเพือ่ น
คนหนึ่งร�ำพึงร�ำพันออกมา
“ใช่แล้ว..พอมาสอนอยู่ที่นี่ก็ได้พบกับอาจารย์น�ำชัย รักและ
เข้าใจกันจึงแต่งงานกันที่นี่ ตอนนี้ยังไม่มีลูกเลย” ยังไม่ทันได้คิดต่อ
เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นท�ำให้เราตกใจหยุดคิด
“เอา…นั่งเงียบท�ำไมคิดอะไรอยู่เพ้อฝันไปถึงไหนเผลอไม่ได้  
ชอบนั่งใจลอยมองอะไรคิดอะไรอยู่อีกล่ะ” ยายกี๋แผดเสียงและยังไป
สะกิดเอายายจุไรมาเป็นเพื่อนเพื่อช่วยกันว่าเราอีกแรงหนึ่ง
เราตื่นจากห้วงแห่งความหลัง มองไปทางโต๊ะ V.I.P ที่อาจารย์
นั่งอยู่ยังเห็นรอยยิ้มที่สดใสของอาจารย์ไพฑูรย์อยู่อย่างนัน้ เรื่องราว
ของสองมิติ ระหว่างความหลัง  และปัจจุบันมีงานพบปะสังสรรค์เป็น
รอยต่อเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกันจึงท�ำให้เรามองเห็นเหตุการณ์
ต่างๆ  อย่างชัดแจ้ง จึงรีบบอกกับเพื่อนๆ  ที่นั่งใกล้ว่า
“เราจะไปหาอาจารย์ไพฑูรย์สักประเดี๋ยวนะ สี่สิบกว่าปีแล้ว
ที่เราไม่เคยพบอาจารย์เลย” เราพูดพร้อมกับลุกขึ้น
“เชิญเลยจ้ะ แม่คนดี” เพื่อนๆ ก็เย้าแหย่กระทบกระเทียบ
อีกตามเคย
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เราค่อยๆ เดินกลัวๆ กล้าๆ รวบรวมความมั่นใจมาให้ตัวเอง
เพื่อไม่ให้ประหม่าเวลาที่เข้าพบอาจารย์ จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้
แล้วเราก็ยังมีความเคารพและย�ำเกรงอาจารย์ไพฑูรย์อยู่เหมือนเดิม
ไม่เปลีย่ นแปลงพอไปถึงเก้าอีท้ อี่ าจารย์นงั่ อยู่เราก็นงั่ คุกเข่าลงกับพืน้
และกราบที่ตักของอาจารย์และพูดว่า
“อาจารย์ขา…อาจารย์จำ� หนูได้หรือเปล่า” เราพูดพลางเงยหน้า
ขึ้นมองอาจารย์ และอาจารย์ก็มองดูเราแล้วก็ยิ้มๆ เราก็เลยบอกชื่อ
ของเราอาจารย์ก็เอ่ยทั้งชื่อและนามสกุลก่อนที่อาจารย์จะพูดคู่ชีวิต
ของท่ า นคือ อาจารย์ น� ำ ชั ย ได้ บ อกชื่อ ของเราก่ อ นแล้ ว เราก็ เ ลย
ท�ำความเคารพอาจารย์ทุกๆ ท่านที่อยู่ตรงนั้นส่วนอาจารย์ไพฑูรย์
ของเราก็คุยกับเราว่า
“อ๋อ…จ�ำได้แล้ว…เมือ่ ก่อนนีด้ ำ� กว่านี  ้ เดีย๋ วนีข้ าวขึน้ มากเลยละ”
เราไม่ได้ตอบรู้สกึ อายจังเลยเมื่อก่อนเราคงหน้าตาขีเ้ หร่พลิ กึ เป็นเด็ก
ตัวด�ำๆ  ทีม่ าจากบ้านนอกละกระมัง แต่เราก็ดใี จถ้าความด�ำนัน้ ท�ำให้
อาจารย์จำ� เราได้
จากนั้นก็ได้นั่งคุยกับอาจารย์ถึงเรื่องในอดีตที่เราไม่ค่อยจะได้
รู้เรื่องมากนัก
“อาจารย์มีน้องๆ บ้างไหมคะ คือหนูหมายถึงบุตรน่ะค่ะ”
เราถามอาจารย์ก็ย้มิ และก็ตอบเราให้หายข้องใจว่า
“ไม่มหี รอก ครูอยูก่ นั สองคนตา - ยาย ก็มคี วามสุขดีตลอดมา”
ชีวิตคู่ของอาจารย์นับเป็นตัวอย่างที่ดีของการครองเรือนที่ไม่ได้
เอาการมีบุตรหรือไม่มีมาเป็นข้ออ้างหรือตัดสินในการอยู่ร่วมกัน
ของชีวิตแล้วอาจารย์ก็ยังเล่าต่อไปอีกว่า
“ครูเกษียณอายุราชการ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ รับราชการมา ๓๔ ปี
เพราะครูบรรจุเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ครูสอนอย่างมีความสุขและสนุก
ในการสอนมากโดยเฉพาะศิษย์รุ่นแรกที่ค รู สอน ครู จ� ำ ได้ ทุ ก คน  
ครูชื่นใจ และภาคภูมิใจในความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ทุกคน  แม้ใน
ปัจจุบนั นีก้ เ็ ถอะถึงครูจะจ�ำลูกศิษย์ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เมือ่ บอกชือ่ ครู
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ก็จะนึกภาพ และจ�ำพฤติกรรม ความซนความแก่น ความมีสัมมา
คารวะของลูกศิษย์  ย้อนหลังได้ทุกคน” อาจารย์คุยเสียยาวยังความ
ปลาบปลื้มใจให้กับเรายิ่งนัก แต่ก็นึกเกรงใจอาจารย์อยู่ครามครัน
แต่ความรูส้ กึ ในจิตใจยังอยากรูเ้ รือ่ งของอาจารย์อกี มากนักเพราะเรา
ไม่เคยพบท่านเลยเมือ่ ตัดสินใจได้แล้วขออีกสักค�ำถามเถอะนะปากไว
เท่าความคิด ถามออกไปว่า
“อาจารย์ เ หงาไหมคะ…กั บ ชี วิ ต หลั ง เกษี ย ณอายุ ร าชการ”
หลุดค�ำถามที่คิดว่าสุดท้ายแล้วออกไปเสียได้โล่งอก แต่เราก็ยิ่งปลื้ม
มากขึ้นเมื่อเห็นอาจารย์มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและตอบอย่าง
เต็มใจว่า
“ครูไม่เหงาเลย ครูใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือ ดูทวี ี ฟังเพลง
สังสรรค์กับเพื่อนฝูงตามโอกาส ปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะกล้วยน�้ำว้า
ครูทำ� เพือ่ สุขภาพ แบ่งเพือ่ นบ้านกินบ้าง” อาจารย์จบค�ำพูดแค่ตรงนัน้
เราก็ยิ้มกล่าวค�ำขอบคุณ  และกราบลงบนตักท่านอีกครัง้
นี่คืออาจารย์ไพฑูรย์ ทองยืน รัตนมณีสีเหลืองแกมเขียวหรือ
น�ำ้ ตาลเทาที่มีนำ�้ งดงามเป็นสายรุ้งแวววาว ของฝึกหัดครูนครสวรรค์  
เปล่งแสงวับวาวตลอดเวลาไม่เคยหมอง เป็นที่เคารพบูชาของบรรดา
ศิษย์ที่ได้เรียนกับท่าน   และท่านยังเป็นครูต้นแบบทุกด้าน ทั้งด้าน
การสอนการครองตน การด�ำรงชีวิตมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข
ในสังคมทุกรูปแบบ
“อาจารย์คะ…ถึงนานเท่าไรศิษย์กย็ งั รักอยู่ เพราะอาจารย์
คือคุณครูที่เคารพค่ะ”
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กิจกรรมหน้าเสาธงเช้านี้ ดูคึกคัก สดชื่นเป็นพิเศษ ย่างเข้า
ฤดูหนาวแล้วอากาศเริ่มเย็นลง เด็กๆ ทุกคนเตรียมมาเข้าแถวเคารพ
ธงชาติ คุณครูก็มาช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียน
ในชัน้ ของตน กิจกรรมยามเช้าของโรงเรียนเรานอกจากเคารพธงชาติ
สวดมนต์ และรายงานผลการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ของหัวหน้า
กลุ่มสีต่างๆ แล้ว กิจกรรมที่ขึ้นชื่อของโรงเรียนเราคือการบริหาร
ร่างกายด้วยท่าแม่ไม้มวยไทย ซึ่งโรงเรียนถือเป็นนโยบายส�ำคัญ
สมาชิกในโรงเรียนเห็นว่าเป็นการสร้างเสริมความแข็งแรงของร่างกาย
ท�ำให้คุณภาพทางสมองดีขึ้น และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของชาติอกี ด้วย
ความเอาจริงเอาจังของผูบ้ ริหารและครู  ในการพัฒนากิจกรรม
การบริหารร่างกายด้วยท่าแม่ไม้มวยไทยของโรงเรียนเรา จึงประสบ
ความส�ำเร็จ  ได้รบั รางวัลชนะเลิศในการประกวดระดับจังหวัด ระดับเขต
หลายครั้ง และเคยน�ำนักเรียนไปแสดงในงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
เอเชียนเกมส์ ทีไ่ ทยเป็นเจ้าภาพด้วย ซึง่ ถือเป็นเกียรติอย่างสูงส�ำหรับ
โรงเรียนเล็กๆ  อย่างเรา
ผลจากความส� ำ เร็ จ นี้ ท� ำ ให้ เ ป็ น ที่ ส นใจของโรงเรี ย นอื่ น ๆ
ทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ในแต่ละปีจะมีโรงเรียนต่างๆ
มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนเราเสมอ ทุกคนในโรงเรียนยินดีต้อนรับ
ผู้มาเยือนทุกคณะด้วยความยินดี และช่วยกันน�ำเสนอผลงานด้วย
ความภาคภูมใิ จทุกครั้ง
“เดี๋ยวคุณมอบหมายงานนักเรียนในชั้นเสร็จแล้วขึ้นไปพบผม
ที่ห้องหน่อยนะ” อาจารย์ใหญ่เดินมาบอกฉัน เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
หน้าเสาธง
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มีครูบางคนทีย่ งั อยูบ่ ริเวณนัน้ ช�ำเลืองมองมาด้วยสีหน้ายิม้ ๆ ครู
ในโรงเรียนชอบแซวว่าฉันเป็น “คนโปรด” ของอาจารย์ใหญ่ แต่ก็ไม่มี
ปัญหาเรือ่ งความอิจฉาริษยา เพราะมันไม่มผี ลประโยชน์ต่อเนือ่ งจาก
การเป็นคนโปรดสักครั้ง ฉันได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
๒ ขั้นครั้งล่าสุดเมื่อ ๖ ปีที่แล้ว ซึ่งฉันก็ไม่ได้เดือดร้อนใจ มีงานอะไร
ที่ได้รับมอบหมาย หรืองานที่เห็นว่าสมควรท�ำ ฉันก็ท�ำให้ส�ำเร็จลุล่วง
ทุ ก งาน ถ้ า มีง านที่เ ห็ น ว่ า ไม่ ส มควรท� ำ ก็ แ สดงความเห็ น คั ด ค้ า น
้ แต่ฉันก็ไม่เคยโกรธกับ
บางครั้งก็เป็นการคัดค้านอย่างรุนแรงด้วยซ�ำ 
ใครในโรงเรียน เมือ่ ฉันได้ ๒ ขัน้ อาจารย์ใหญ่ให้เหตุผลกับครูซงึ่ อาวุโส
กว่าฉันเกือบทุกคนว่าฉันไม่ได้เงินเดือนขึ้นมา ๒ ปี แล้ว เพราะลาไป
ศึกษาต่อกลับมาก็ตงั้ ใจท�ำงานดี น�ำความรู้ใหม่ๆ  มาพัฒนาโรงเรียน
ของเราให้ก้าวหน้าหลายด้านดังนั้นจึงไม่มีเสียงครหานินทาให้ได้ยิน
เหมือนครูบางคน
ฉันสอน และมอบแบบฝึกให้นักเรียนท�ำเสร็จแล้วจึงเดินไปที่
ห้องอาจารย์ใหญ่
“มีหนังสือขอศึกษาดูงานที่โรงเรียนเรา” อาจารย์ใหญ่บอก
พร้อมยื่นหนังสือให้
ฉันรับมาอ่านแบบไม่รบี ร้อน เพราะเป็นหนังสือขออนุญาตศึกษา
ดูงานปกติ เหมือนทีห่ น่วยงานอืน่ ๆ เคยส่งมาแต่มาสะดุดตรงส่วนท้าย
ของหนังสือทีล่ งชือ่ และต�ำแหน่งของผูป้ ระสงค์มาดูงานเป็นชือ่ ของเธอ
นั่นเอง ในต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่ของกรมพลศึกษาประจ�ำจังหวัด
“มะรืนนี้แล้วนะ มีเวลาเตรียม ๒ วัน ผมอยากให้คุณช่วยสรุป
การด�ำเนินงานของเราให้หน่อยแล้วผมจะบรรยายเอง ท�ำทันไหม”
อาจารย์ใหญ่มองหน้ารอค�ำตอบ แต่ฉันยังอึ้งอยู่
“หรือคุณจะบรรยายเอง ผมเพียงแต่กล่าวต้อนรับ”
“อาจารย์ใหญ่บรรยายเถอะค่ะ เดี๋ยวฉันจะเตรียมข้อมูลและ
ท� ำ แผนภู มิ ใ ห้ ” ฉั น รั บ ค� ำ แล้ ว รี บ ไปเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากครู
พลศึกษา วางแผนกับฝ่ายต้อนรับ แล้วจึงรีบเข้าห้องสอนนักเรียน
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ตามปกติ ฉันจะไม่น�ำเรื่องราวต่างๆ มาคิดในขณะสอนเพราะถือว่า
ในขณะสอน นักเรียนส�ำคัญที่สุด
เมื่อกลับถึงบ้าน ปฏิบัติภารกิจประจ�ำวันเรียบร้อยแล้วฉันจึง
มีเวลานึกถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเธอ
ในช่วงเวลา ๒ ปีท่เี รียนในโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์รุ่น ๑๐
ด้วยกัน เราอยูห่ อ้ งเดียวกัน ภาพของเธอส่วนใหญ่จะเป็นภาพนักเรียน
ชายปี ๑ สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกงขาสั้นสีด�ำ  หน้าตาเธอดูเด็กกว่า
ใครๆ  กิริยาท่าทางสุภาพเรียบร้อย เราไม่ค่อยได้พูดคุยกันเท่าไรเลย
ทัง้ เธอและฉันต่างพูดไม่เก่งพอกัน จะได้พดู คุยกันมากหน่อยก็ตอนเข้า
ค่ายลูกเสือ ที่เราอยู่หมู่เดียวกัน ท�ำกิจกรรมของลูกเสือร่วมกัน ท�ำให้
สนิทกันมากกว่าเดิม พอขึน้ ปี ๒ เราต่างก็โตเป็นผูใ้ หญ่ขนึ้ มีงานหลาย
อย่างที่รุ่นพี่ต้องรับผิดชอบและต้องท�ำเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง
การมอบหมายงานที่เป็นกิจกรรมพิเศษ อาจารย์จะมอบให้แก่ชุมนุม
ต่างๆ  ด�ำเนินการเป็นส่วนใหญ่ แต่ละชุมนุมก็รับนโยบายไปวางแผน
ปฏิบัติกันเอง เป็นการฝึกให้นักเรียนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่
วางแผน ปฏิบัติงาน แก้ปัญหา และฝึกความเป็นผู้น�ำผู้ตามที่ดี
เธอพูดเก่งขึน้ เราสมัครอยูช่ มุ นุมเดียวกัน เธอได้รบั เลือกให้เป็น
ประธานชุมนุม ซึ่งมีฉันคนหนึ่งละที่เลือกเธอ
ชุ ม นุ ม ของเราที่ มี เ ธอเป็ น ประธาน จั ด กิ จ กรรมบ่ อ ยกว่ า
ชุมนุมอื่นๆ  ฉันในฐานะสมาชิกก็ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมด้วยความ
เต็มใจทุกครั้ง จนกระทั่งมีกิจกรรมหนึ่งที่เธอท�ำให้ฉันไม่พอใจ
เธอเรียกสมาชิกของชุมนุมประชุม
“ที่ผมเชิญมาประชุมวันนี้ เนื่องจากโรงเรียนฝึกหัดครูของเรา
จะจัดงานลอยกระทง ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ที่จะถึงนี้” เธอกล่าวเปิด
การประชุม
“ในงานมีหลายกิจกรรมทีแ่ ต่ละชุมนุมจะต้องส่งตัวแทนเข้าร่วม
ประกวดและแข่งขัน”
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แล้ ว เธอก็ ด� ำ เนิ น การเพื่ อ หาตั ว แทนเข้ า ประกวดแข่ ง ขั น
ทุกกิจกรรม และมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม
“ประธานชุมนุมเราเก่งนะ ด�ำเนินการประชุมได้เรียบร้อยดี
รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน สมกับที่เราเลือกเป็นผู้น�ำ”
วันเพ็ญแอบกระซิบกับฉัน
“เห็ นด้ วย เขาพูดเก่ง ขึ้นนะ ใช้ภาษาเข้ า ใจง่ า ย และไม่ ใ ช้
อารมณ์...” ฉันพูดยังไม่ทันขาดค�ำก็ได้ยนิ เธอเรียกชื่อฉันแล้วพูดว่า
“กิจกรรมสุดท้ายคือการประกวดนางนพมาศ ผมและสมาชิก
เห็นพ้องต้องกันว่า คุณเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่ชุมนุมของเราจะ
ส่งเข้าประกวด ขอให้สมาชิกยืนยันด้วยการยกมือครับ” เธอเสนอและ
ขอมติไปพร้อมกัน ส่วนฉันไม่ได้ดวู า่ ใครยกมือบ้าง และมีจำ� นวนเท่าไร
เพราะมัวแต่หูอ้อื อยู่
“เป็นอันตกลงนะครับ ขอบคุณครับ ผมขอปิดประชุม”  เธอปิด
ประชุมไปแล้วแต่ฉนั ยังจ้องจะกินเลือดกินเนือ้ เธออยู่ เมือ่ สมาชิกออก
ไปเกือบหมดเหลือแต่เพื่อนสนิท ฉันก้าวฉับๆ  ไปประชิดตัวเธอ
“ท�ำไมเธอไม่ถามฉันสักค�ำว่าพร้อมไหม อยู่ๆ ก็มามัดมือชก
ในที่ประชุมฉันไม่ทำ� หรอกนะจะบอกให้” เพื่อนๆ  ที่อยู่ด้วยกันรวมทัง้
ตัวเธอนิง่ เงียบตกตะลึงเพราะไม่เคยเห็นฉันแสดงอารมณ์แบบนีม้ าก่อน
“ผมขอโทษทีไ่ ม่บอกก่อน แต่ผมเห็นว่าคุณเหมาะสมทีส่ ดุ แล้ว”
เธอเริ่มหว่านล้อม
“ไหนๆ  ผมก็เสนอชือ่ คุณไปแล้ว ผมขอร้องให้ความร่วมมือช่วย
กันรับผิดชอบงานของชุมนุมเราให้ลลุ ว่ งไปด้วยดีนะครับ”  แล้วเพือ่ นๆ
ก็ช่วยกันพูดจนฉันอ่อนใจ และใจอ่อนยอมเธอจนได้
นับแต่วันนั้น เธอก็ไม่ค่อยได้พูดกับฉันอีก นอกจากถามเรื่อง
เครื่องแต่งตัวว่าจะให้ช่วยอะไรไหม และส่งคนมาช่วยแต่งตัวในวัน
ประกวด แต่เธอคงไม่รู้ว่าเพื่อนๆ สงสัยพากันกระเซ้าเย้าแหย่ฉันหลัง
จากแต่งตัวเสร็จ
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“โอ๊ย!   เดิมเราคิดว่าจะชอบเพือ่ นเรา แน่นอน แต่พอเห็นตัวแทน
ที่ส่งมาช่วยแต่งตัวแล้วชักไม่แน่ใจเสียแล้ว”
ส่วนฉัน ไม่ได้ใส่ใจหรือกังวลใจกับเรือ่ งแบบนัน้ เลย เมือ่ ตัดสินใจ
ท�ำอะไรแล้วก็ตงั้ ใจท�ำให้ดีที่สุด ผลจะเป็นอย่างไรยอมรับได้ทุกอย่าง
และงานลอยกระทงก็ลุล่วงไปด้วยดี
งานลอยกระทงเป็นกิจกรรมภายในโรงเรียนกิจกรรมสุดท้าย
ของห้องเราเพราะในภาคปลายของปีการศึกษา เราออกไปฝึกสอน
แล้วเราก็แยกย้ายกันกลับภูมิล�ำเนา ฉันไม่ได้พบหน้าเธออีกเลย  
ความค้างคาใจทีอ่ าจจะมีตอ่ กันก็ไม่มโี อกาสได้ปรับความเข้าใจกันสักครัง้
เมื่อฉันสอบบรรจุเป็นครูประชาบาล อยู่โรงเรียนในป่าเขา
ล�ำเนาไพร ภายหลังจากเป็นครูโรงเรียนราษฎร์อยูใ่ นเมือง ๑ ปี เพราะ
ปีแรกที่เรียนจบ อายุยังไม่ครบ ๑๘ ปี คิดระยะเวลา ที่เราแยกย้าย
จากกันเกือบ ๒ ปี ฉันได้รับจดหมายจากเธอฉบับหนึ่ง เป็นจดหมาย
ฉบับแรกและฉบับเดียวที่ฉันได้รับจากเพื่อนฝึกหัดครูนครสวรรค์
รุ่น ๑๐ ฉันยังจ�ำเนื้อความในจดหมายได้จนถึงทุกวันนี้ว่าเธออยาก
พบฉันเพื่อพูดคุยกันสักครัง้ หนึ่ง
ด้วยปมด้อยของฉันที่คิดว่าตัวเองไม่มีวาสนาที่จะได้เรียนต่อ
ระดับ ป.กศ.สูง เหมือนเพื่อนๆ ท�ำให้ตั้งใจว่าจะไม่ติดต่อพบปะกับ
เพือ่ นๆ อีก ฉันจึงไม่ใส่ใจทีจ่ ะพบหน้าเธอ แต่มนั ก็ยงั ค้างคาใจมาตลอด
จนเวลาถัดจากนัน้ มา ๔-๕ เดือน ฉันต้องพบกับปัญหาทีต่ ้องการใคร
สักคนเป็นเกราะป้องกันตัว ฉันนึกถึงเธอเป็นคนแรก แต่คิดแล้วมัน
เป็นการเห็นแก่ตัว เป็นความขลาดและเขลาที่จะให้คนอื่นมาช่วย
แก้ปัญหา โดยที่ยังไม่ได้คิดหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองสักครั้ง
ฉันก็เลยไม่ได้ติดต่อกับเธออีกจนได้ และอีกไม่นานต่อมา ฉันเก็บ
บัตรเชิญแต่งงานใบเล็กๆ  ได้ใบหนึง่ จากบริเวณบ้านของฉันเองขนาด
ของบัตรเชิญแสดงว่าเป็นบัตรเชิญของเพือ่ นเชิญเพือ่ นมากกว่าจะเป็น
บัตรเชิญทีส่ ง่ ถึงพ่อทีต่ อ้ งคาดเดาเพราะซองของบัตรเชิญนัน้ ไม่มแี ล้ว
คงเป็นน้องจอมซนของฉันเอามาแกะอ่าน
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ชือ่ เจ้าบ่าวในบัตรเชิญนัน้ เหมือนชือ่ ของเธอ แต่ไม่ระบุนามสกุล
ชื่อเจ้าสาวคล้ายชื่อฉัน
ความค้างคาใจ เกี่ยวกับตัวเธอ ยิ่งเพิ่มมากขึ้น แต่ฉันก็ไม่เคย
พบคนที่จะให้ฉันได้ไถ่ถามข่าวคราวให้กระจ่างชัดได้สักครัง้
“คุณครูครับ คุณครูครับ”  เสียงนักเรียนมาเรียกอยู่ข้างๆ
“ว่าไงครับ”
“แขกมาแล้วครับ”  นักเรียนบอกแล้ววิง่ ไปเข้าแถวเตรียมแสดง
แม่ไม้มวยไทยที่กลางสนามตามที่นัดหมายไว้
ฉันรีบเดินไปหน้าอาคารเรียน เห็นรถของคณะศึกษาดูงานก�ำลัง
เข้าประตูโรงเรียนมาอย่างช้าๆ และจอดลงตรงหน้าฉันและคณะครู
ที่ลงมาต้อนรับ
“สวัสดีครับ” เธอลงจากรถเป็นคนแรกสวัสดีอาจารย์ใหญ่
แล้วหันมาก้มศีรษะทักทายฉัน
“สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ” ฉันกล่าวกับผู้มาเยือน
ทุกคนและแอบพิจารณาตัวเธอว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง  
สรุปในใจว่ารูปร่างหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ท่าทาง
สุภาพเรียบร้อยยังเหมือนเดิม
หลังจากจัดให้นักเรียนแสดงกายบริหารท่าแม่ไม้มวยไทยให้
ผู้มาเยือนชมแล้ว อาจารย์ใหญ่และฉัน ร่วมบรรยายการด�ำเนินงาน
ของโรงเรียน พาชมสถานที่ต่างๆ ของโรงเรียน ระหว่างที่เดินไปด้วย
กันมีโอกาสได้คุยกันเป็นส่วนตัว
“คุณยังโกรธผมอยู่หรือเปล่าครับ”
“โกรธเรื่องอะไร ไม่เคยโกรธใครสักที” ฉันตอบ
“ไม่ ไ ด้ พ บกั น นานเลยตั้ ง แต่ เ รี ย นจบ สบายดี ห รื อ ครั บ ”  
เธอเปลี่ยนเรื่องไปดื้อๆ
“สบายดีค่ะ คุณก็คงสบายดี ครอบครัวเป็นอย่างไรบ้าง”  
ฉันจู่โจมตรงจุดที่ต้องการรู้ทันที
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“ผมแต่งงานกับคนทีช่ อื่ คล้ายคุณ เขาเรียนรุน่ น้องเรา” เธอตอบ
และมองหน้าฉันอย่างเปิดเผยเป็นครัง้ แรก
“ยินดีด้วยค่ะ” ฉันแสดงความยินดีด้วยความจริงใจ
วันนีท้ างโรงเรียนเลีย้ งอาหารกลางวันแก่ผมู้ าเยือน  รับประทาน
อาหารเสร็จ เธอกล่าวขอบคุณครูใหญ่และคณะครู
“ในฐานะตัวแทนคณะผูศ้ กึ ษาดูงาน ขอขอบคุณท่านอาจารย์ใหญ่
คณะครู แ ละนั ก เรี ย น ที่ ใ ห้ ก ารต้ อ นรั บ คณะของเราเป็ น อย่ า งดี
งานทุกอย่างทีไ่ ด้ชมจากโรงเรียนวันนีย้ อดเยีย่ ม โดยเฉพาะการบริหาร
ร่างกายท่าแม่ไม้มวยไทย ด�ำเนินการได้ดีสมเป็นโรงเรียนตัวอย่าง
เราจะน�ำสิ่งที่ได้เห็น ได้รับรู้ในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ขอบคุณมากครับ” เธอกล่าวอย่างเป็นทางการ
“ผมดีใจมากที่ได้พบคุณวันนี้ เหมือนได้พบเพื่อนเก่าที่คุ้นเคย
ได้ช�ำระสิ่งที่ค้างคาใจ และได้รู้จักเพื่อนใหม่พร้อมๆ กันด้วย”
“เช่นกันค่ะ ระหว่างเราต่อไปนีไ้ ม่มอี ะไรทีต่ ดิ ค้าง คงมีแต่ความ
เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน หวังว่าเราจะได้พบกัน วันเลี้ยงรุ่นนะคะ”
เราจั บมือ กันด้ว ยมิตรภาพในฐานะ “เพื่อ น” ที่ชัดเจนเป็ น
ครั้งแรก ทั้งที่เป็นเพื่อนกันมานาน
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คำ�สารภาพ...ของนิตยา
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คำ�สารภาพ...ของนิตยา
เบญจา รักพงษ์
ภาคเรียนที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๐๙  นักเรียนหญิงฝึกหัดครูนครสวรรค์
รุ่น ๑๐ ห้อง ๓ และห้อง ๔ ต้องออกฝึกสอนก่อนจบหลักสูตร ป.กศ.
เราทั้ง ๑๐ คน อยู่หน่วยฝึกสอนโรงเรียนดอนใหญ่ แต่บ้านอยู่ใกล้
โรงเรียนหนองกรด  ทุกคนต้องเดินทางไปสอนที่โรงเรียนดอนใหญ่
โดยรถรับจ้างที่ดัดแปลงมาจากรถบรรทุกของ (รถอีแต๋น)   
เสียค่าโดยสารคนละ ๕๐ สตางค์ รถวิง่ จากบ้านพักไปโรงเรียนบนถนน
ที่ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ข้างทาง ข้างถนน เต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้า
ทีส่ งู ท่วมหัว กลางวันพอจะทนไหว แต่กลางคืน ถนนจะมืดสนิท ไม่มไี ฟฟ้า
เงียบสงัด น่ากลัวมากจริงๆ
เพือ่ นๆ เคยดูรายการเรือ่ งจริงผ่านจอไหมคะ วันนีจ้ ะเสนอเรือ่ ง
จริงผ่านวารสาร ฉบับ สารรุ่นสิบ : ฝค.นว. (ฉบับพิเศษ) เย็นวันหนึ่ง
นิตยาก�ำลังตักน�้ำไปบ้านพัก เพราะเป็นเวร ก็มีนุชนาถ ชวนให้ไปเป็น
เพื่อนที่ตลาดปากน�ำ้ โพ ห่างจากบ้านพักไป ๙ กิโลเมตร ต้องขึ้นรถไป
๒ ต่ อ นิ ต ยาก็ อิ ด ออดกลั ว กลั บ บ้ า นมืด มั น อั น ตรายแต่ นุ ช นาถ
ก็ อ อดอ้ อ น นิ ต ยาขั ด เพื่ อ นไม่ ไ ด้ จึ ง ตกลงไปเป็ น เพื่ อ นท� ำ ธุ ร ะที่
ตลาดปากน�ำ้ โพ โดยไม่บอกเพื่อนที่บ้านพัก เหมือนหนีกันไป พอท�ำ
ธุระเสร็จก็ออกไปรอรถสายนครสวรรค์-ก�ำแพงเพชร กว่ารถจะออก
ก็ มืด นุ ชนาถ บอกว่าเราจะลงปากทางเข้ า บ้ า นพั ก นะ ที่ไ หนได้
ขณะนั่ ง รถอยู่เพื่อนชายจากหน่วยฝึกสอนเทพสถาพรเข้ามาทักว่า
“เธอจะไปไหนกัน” “นี่รถเลยหน่วยฝึกสอนเธอมาแล้วนะ” ตายละ!
เธอตะโกนบอกกระเป๋ารถว่าจอดด้วยๆ  ค่ะ เมือ่ รถจอดก็รบี ลงจากรถ
มายื น บนถนนอั น มื ด มิ ด หั ว ใจเต้ น ระรั ว กลั ว มากในความมื ด ...
จะท�ำอย่างไรได้ต้องแก้ปัญหาไปให้ได้เมื่อมีไฟจากรถส่องมาบนถนน
เธอพยายามออกไปยืนกลางถนนโบกมือขอความช่วยเหลือให้รถหยุด
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คันแล้วคันเล่าก็ไม่มีรถคันใดรับ พ่อแก้วแม่แก้วของลูกเอ๋ย...ช่วยลูก
ด้วยเถิด...สักครู่ มีรถยนต์คันหนึ่งชะลอความเร็วลง อารามดีใจ
หัวใจพองคับอก มีความหวังว่ามีคนช่วยเราแล้ว แต่คุณพระช่วย!
เมือ่ รถยนต์เข้ามาใกล้ๆ หัวใจทีพ่ องอยูเ่ หมือนจะหยุดเต้น  ตกใจสุดขีด  
เพราะรถที่ใกล้เข้ามานั้นเป็นรถแลนด์โรเวอร์ ติดตรายูนิเซฟเหมือน
รถทีอ่ าจารย์ประจ�ำหน่วยฝึกสอนขับไปนิเทศนักเรียนตามหน่วยต่างๆ
เลย ความคิดที่ผุดขึ้นขณะนัน้ ฉันตายแน่ๆ...ฉันไม่จบแน่...พ่อฉันต้อง
เสียใจแย่เลย... พลันคนขับรถยื่นหน้ามาถามว่า “หนูจะไปไหนกัน?”
ความดีใจกลับมาแทนที่ ไม่ใช่อาจารย์เรา จึงตอบเขาไปว่า “ว่าจะไป
หน่วยฝึกสอนดอนใหญ่ค่ะ ถนนมืด ลงรถผิดที่ค่ะ” “เอ้า! ขึ้นรถมา
เดี๋ยวจะไปส่งให้ ทีหลังอย่าท�ำอย่างนี้นะ เป็นหญิงมันอันตราย”
ทัง้ นิตยาและนุชนาถนัง่ รถมาอย่างอกสัน่ ขวัญแขวน  คิดในใจว่าคงไม่
หนีเสือปะจระเข้หรอกนะ เขาคงไม่พาเราไปปูย้ ปี่ ยู้ ำ� หรอก อีก ๓๐ นาที
รถก็เข้าไปจอดทีบ่ ้านพัก เพือ่ นสาวทัง้ แปดคน จุดตะเกียงมาส่องทีร่ ถ
ก็คิดว่าเป็นรถอาจารย์นเิ ทศ ทุกคนใจหาย ใจตกไปถึงตาตุ่ม ตายละ!
ถ้าอาจารย์ถามถึงสมาชิกในบ้านอยูก่ นั ครบไหม จะตอบอย่างไร? เฮ้อ!
ทั น ใดนั้ น นิ ต ยาและนุ ช นาถลงมาจากรถยนต์ เล่ า ความจริ ง ให้
เพือ่ นๆ ฟัง ทุกคนกล่าวขอบคุณ ทราบว่าชือ่ คุณจรูญ  แสงศิรสิ ทุ ธิสาร
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ท� ำ งานเป็ น เซลล์ แ มนขายยาของบริษั ท โอลั น ท่ า นพู ด ว่ า
ไม่อยากรับเราขึ้นรถ กลัวจะเป็นนางนกต่อ แต่ยังไม่ถึงคราวเคราะห์
เหตุการณ์จงึ ผ่านมาได้ ถ้าเหตุการณ์ทเี่ กิดนัน้ ทราบถึงหูอาจารย์นเิ ทศ
ขณะนั้น (ปี ๒๕๐๙) เป็นความผิดมหันต์   เป็นเรื่องคอขาดบาดตาย
ที่ฝืนกฏระเบียบการฝึกสอนเลยเชียวละนุชนาถและนิตยาคงไม่จบ
หลักสูตรพร้อมเพื่อน คงต้องฝึกสอนใหม่หรือถูกคัดชื่อออก ใครจะ
ทราบได้ เหตุการณ์นเี้ ป็นบาปในใจของนิตยามาเกือบ ๕๐ ปีแล้ว วันนี้
เธอได้สารภาพความจริงต่อสถาบัน...อาจารย์และเพื่อนๆ ฝค.นว.
ทุกท่านเป็นครั้งแรก เธอรู้สึกโล่งใจ ทางสถาบันจะพิจารณาความผิด
ของเธอก็ไม่ได้ เหตุการณ์ผา่ นมานานเกิน ๒๐ ปี หมดอายุความแล้วค่ะ
ผู้อ่านคงอยากทราบแล้วสินะคะว่าใครคือนิตยาและนุชนาถกันแน่  
เธออยู่ในรูปนี้แหละค่ะ

สืบหาความจริงกันเองนะคะ ขอขอบคุณท่านจรูญ   แสงศิรสิ ทุ ธิสาร  
และเพื่อนๆ ที่ปิดปากเงียบมา ๔๙ ปี  สวัสดีค่ะ
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ฉึ ก ..ฉั ก .. ฉึ ก ..ฉั ก .. ถึ ง ก็ ช ่ า งไม่ ถึ ง ก็ ช ่ า งขบวนรถไฟจาก
นครสวรรค์-พิษณุโลก น�ำศิษย์ ฝค.นว. รุ่น ๑๐ จ�ำนวน ๔๐ คน มุ่งสู่
พิษณุโลก เพื่อศึกษาต่อ ป.กศ.สูง ความรู้สึกในตอนนัน้ คงเหมือนกัน
ทุกคน คิดถึงเพื่อนร่วมรุ่นที่จากมา ไม่รู้ว่าสถาบันใหม่จะสุขเพียงใด
อย่างไรก็ตามต้องเดินหน้าต่อไปให้ถงึ ที่สุด
สองปีผ่านไปไวมาก แทบไม่รู้เลยว่าท�ำอะไรกันบ้างนอกจาก
เรีย น เรีย น แต่ ก็ ภ าคภู มิใ จ ถือ เป็ น เกีย รติป ระวั ติที่ส ร้ า งไว้ เ ป็ น
ภาพลักษณ์ของความเป็นศิษย์ ฝค.นว. อย่างโดดเด่นในความทรงจ�ำ
ที่กล่าวถึงกันทุกวันนี้
การเปิ ด ตั ว ด้ ว ยการแสดงเต้ น ก� ำ ร� ำ เคีย วในวั น รั บ น้ อ งใหม่  
ด้วยศิลปะพืน้ บ้านและลีลาการแสดงจากหัวใจของทุกคน สร้างความ
ประทับใจแก่ผู้ชมให้กล่าวถึง และรู้จัก ฝค.นว. มากขึ้น ด้านการเรียน
ก็ไม่น้อยหน้า กาญจนา จารุณี ปริศนา วรรณา บังเอิญ สุนันท์
กอบกิจ ท�ำคะแนนได้อยู่ในระดับต้นๆ   จัดเป็นนักเรียนเก่งของรุ่น
และทุกกิจกรรมของสถาบัน ฝค.นว. ได้มสี ่วนร่วมอย่างไม่แปลกแยก  
เป็นที่ยอมรับในความสามารถ มนต์ชัย ในบทบาทนางผีเสื้อสมุทร
สร้ างความฮือฮายามปรากฏกายหน้าเวทีการแสดงละครในงาน
ลอยกระทงประจ�ำปี วรรณา พรรณี ในหมู่เจ็ดนางกินรีเกษมศานต์
จากมโนราห์ในงานเดียวกันของปีถัดไป และอยู่ในกลุ่มนักแสดงของ
สถาบั น ที่ ถู ก คั ด เลื อ กให้ แ สดงในโอกาสต่ า งๆ อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่
อดกล่าวถึงไม่ได้คือ ความเก่งกล้าของสี่สาว มะลิ วรรณี จารุณี
จินตนา ที่เลือกเรียนวิชาโทเกษตรกรรมร่วมกับหนุ่มๆ สามสิบคน
อย่างไม่สะเทิน้ อาย แถมเวลาเรียนจะนัง่ อยูแ่ ถวหน้าตลอด หาหนุม่ ใด
กล้ากรายใกล้ นี่เป็นเพียงบางเรื่องจากหลายเรื่องที่ได้แสดงออกถึง
พื้นฐานความรู้ ความสามารถในความเป็นศิษย์ ฝค.นว. ของพวกเรา
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เมื่อจบ ป.กศ.สูง บางคนกลับบ้านหางานท�ำ  บางคนเรียนต่อ
ปริญญาตรีที่สถาบันต่างๆ บางคนเรียนที่พิษณุโลก บางคนเรียนด้วย
ท� ำ งานด้ ว ยตามสภาพความเหมาะสม เมื่ อ เรี ย นจบปริ ญ ญาตรี
ต่างแยกย้ายกันไปท�ำงานยังที่ต่างๆ คงเหลือเพียงบางคน ปฏิรักษ์
สมศักดิ์ มะลิ นงเยาว์ ดิเรก พรรณี ประกอบ ที่ตกค้างเป็นกลุ่ม
ฝค.นว. ๑๐ พลัดถิน่ อยูท่ พี่ ษิ ณุโลก เมืองสองแคว ด้วยต้องศรกามเทพ
เชือ่ มโยงรักชักน�ำให้ลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวเป็นมัน่ คง ปัจจุบนั
มีสมาชิกเพิ่มขึ้น ๒ คน ตลับ จ�ำเรียง ที่มาอยู่ด้วยแรงรักชักน�ำ
เช่นกัน จากสายใยที่พันผูกในลูกหลาน
นานเหลือเกินกว่าเราจะพบกันได้ และเมื่อถึงคราที่มารวมกัน
ก็ไม่ยากเลยที่ความรัก ความผูกพันจะกลับคืนมา ความเป็นเพื่อน
ไม่เลือนลบไปจากใจของเราทุกคน ฝค.นว. ๑๐ จึงอยากบอกว่า...
รักเพื่อนนะ จุ๊บ จุ๊บ
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