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ค�ำน�ำในการพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2543

ดิฉนั ชอบเพือ่ น มีเพือ่ นมากมาตัง้ แต่เด็ก ฉะนัน้ ชีวติ จึงมีเรือ่ งราว

ที่อยากเขียนไว้มากมาย คิดเหมือนกันว่า คนส่วนมากคงไม่สนใจ
เรื่องตอนเด็กๆ แต่อย่างน้อย ลูกหลานของดิฉันอยากรู้ และขอให้
เขียนเล่าไว้กอ่ นทีจ่ ะตายจากโลกนีไ้ ป หรือก่อนทีจ่ ะเกิดโรคหลงลืม
เพราะเดีย๋ วนีด้ ฉิ นั ก็อายุถงึ 84 ปีแล้ว เดิมเขียนไว้ละเอียดกว่านีม้ าก
เท่าที่พิมพ์ในหนังสือเล่มนี้นั้นได้ถูกตัดออกไปแล้วเยอะแยะ เพื่อ
ไม่ให้น่าเบื่อ
การทีจ่ ะพิมพ์เรือ่ งชีวติ ทัง้ หมดไว้ในเล่มเดียวก็จะเป็นเล่มใหญ่
เกินไป ถืออ่านยาก ไม่สะดวก เพราะเราต้องการตัวพิมพ์ค่อนข้าง
โต เพือ่ ให้เพือ่ น ๆ วัยเดียวกับดิฉนั สามารถอ่านได้ ฉะนัน้ จึงจ�ำเป็น
ต้องแบ่งเป็นตอน ๆ เช่นนี้  อนึ่ง อาจจะเหมาะที่ว่าใครสนใจตอน
ไหนก็จะได้อ่านเฉพาะตอนนั้น แต่ดิฉันขอกระซิบว่า ใครที่อยาก
รู้จักดิฉันอย่างแท้จริงก็ควรอ่านทุกตอน
เรือ่ งพิเศษทีพ่ มิ พ์แยกต่างหากก็เช่นเดียวกัน แต่ละเรือ่ งจะเล่าถึง
ชีวิตของดิฉันในตอนนั้น ๆ เช่น เรื่อง ราศี เป็นเรื่องชีวิตนักเรียน
ประจ�ำของดิฉันที่โรงเรียนราชินี เรื่อง อาจารย์ปิ่น เป็นเรื่องตอน
เรียนจุฬาฯ และเรือ่ ง Mr. Cardew เป็นเรือ่ งตอนอยูป่ ระเทศอังกฤษ
เป็นต้น*
* ในการพิมพ์ครัง้ แรก พ.ศ. 2543 มีการพิมพ์หนังสือบทความประกอบชีวประวัติแยกเป็นเล่มต่างหาก ซึ่งในฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง บางเรื่อง เช่น ราศี
ถูกน�ำมารวมไว้ด้วยกันแล้ว
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ทุกวันนี้ นอกจากญาติพี่น้องลูกหลานแล้ว ดิฉันยังได้พบปะ
สังสรรค์กับเพื่อน ๆ ทุกรุ่นอยู่ประปราย และที่ขาดเสียมิได้ก็คือ
ศิษย์ที่เคยสอนมาตลอดกว่า 50 ปีนี้ รวมทั้งผู้ปกครองของศิษย์
เหล่านี้บางคน ดิฉันหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะให้ความเพลิดเพลินแก่
ท่านทั้งหลายนี้ได้ไม่มากก็น้อย
ด้วยความปรารถนาดี
ฉลบชลัยย์ พลางกูร
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ค�ำว่า “นาย”

อัตชีวประวัติภาคปฐมวัย

ค�ำอธิบายชื่อต่าง ๆ

เมือ่ ตอนทีพ่ ณ
ี่ พ (พีช่ ายคนเดียวของดิฉนั ) ยังเล็กมากนัน้ เกิด
ป่วยหลายครั้ง บางครั้งอาการหนักจนเป็นที่น่าวิตก หมอดูคนหนึ่ง
ดูวา่ คุณแม่จะเลีย้ งลูกให้รอดได้ยาก ญาติผใู้ หญ่หลายคนจึงเห็นพ้อง
ต้องกันว่า เพือ่ ความปลอดภัยต่อชีวติ ลูก ไม่ควรให้ลกู เรียกว่า “แม่”
เคล็ดนีด้ เู หมือนจะเป็นทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไปในสมัยนัน้ ไม่ใช่เป็น
ของแปลกอะไร ฉะนั้น จึงไม่มีการสอนค�ำว่า “แม่” ปล่อยให้เด็ก
ฟังคนเลี้ยง และเรียกแม่ว่า “นาย” ตามคนเลี้ยง ต่อมาเมื่อมีลูกอีก
ลูกก็เรียก “นาย” ตามพีไ่ ปทุกคน โดยทีม่ ไิ ด้มใี ครสอน ในหนังสือ
เล่มนี้ค�ำว่า “นาย” ก็คือคุณแม่ของดิฉันนั่นเอง

ดรุโณทยาน

บ้านแรกของเราทีจ่ งั หวัดสมุทรสงคราม ทีค่ ณ
ุ พ่อสร้างเองนัน้
อยู่ตรงข้ามฝั่งแม่น�้ำกับ “วังภาโณทยาน” ของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรม
พระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ซึ่งนาน ๆ ครั้งพระองค์ท่านจะเสด็จมา
ประทับแรม พร้อมด้วยเจ้านายพระองค์อื่น ๆ กับข้าราชบริพารอีก
มากมาย เวลาสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ฯ เสด็จประพาส
เมืองนี้ ก็ได้ประทับทีว่ งั นีด้ ว้ ย ไม่วา่ พระองค์ไหนจะเสด็จมาครัง้ ไร
พวกผูค้ นก็ตนื่ เต้นคึกคัก บรรดาข้าราชการจะผลัดกันไปเฝ้า นักเรียน
โรงเรียนต่าง ๆ จะมีการแสดงถวาย เป็นทีค่ รึกครืน้ สนุกสนานยิง่ นัก
ดิฉันมีความประทับใจในค�ำว่า “ภาโณทยาน” มาตั้งแต่เด็กแล้ว
พอมาตัง้ โรงเรียนอนุบาลของตนเองขึน้ จึงให้ชอื่ ว่า “ดรุโณทยาน”
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ดรุณ + อุทยาน  ดรุณ แปลว่า เด็ก  อุทยาน แปลว่า สวน  ฉะนัน้
“ดรุโณทยาน” จึงแปลว่า “สวนเด็ก” ตรงกับค�ำ Kindergarten ใน
ภาษาเยอรมัน หรือ Children’s garden ในภาษาอังกฤษนั่นเอง
ฉลบชลัยย์
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดชได้ทรงตั้งชื่อ
ให้พี่ชายดิฉันว่า “อรรณพ” แปลว่า ห้วงสมุทร โดยถือเอาเมือง
ชายทะเลที่อยู่ (สมุทรสงคราม) เป็นส�ำคัญ
วันหนึ่งเมื่อคุณพ่อไปเฝ้าพระองค์ท่านที่วังภาโณทยาน อยู่
ประเดี๋ยวเดียวก็ถวายบังคมทูลลากลับ ท่านรับสั่งถามว่าจะรีบกลับ
ไปท�ำไม บ้านอยู่แค่นี้เอง จึงทูลว่าภรรยาเพิ่งคลอดลูกใหม่ ๆ เลย
รับสั่งว่าจะตั้งชื่อให้อีก ครั้นเสด็จกลับกรุงเทพฯ แล้ว ก็ทรงตั้งชื่อ
ให้ดิฉันที่วังบูรพาฯ (ปัจจุบันนี้เป็นศูนย์การค้าใกล้หัวมุมพาหุรัด
ด้านสะพานหัน) คุณพ่อเข้ามาเฝ้าและรับประทานใบส�ำคัญตั้งชื่อ
ด้ ว ยตนเอง ทรงอธิ บ ายว่ า ฉลบ+ชล+อั ย ย  ฉลบ มาจากค�ำ ว่ า
สลับ แต่แผลง ส เป็น ฉ ให้เข้ากับชือ่ ของคุณแม่ “แฉล้ม” – ฉลับ
แล้ ว ลดไม้ หั น อากาศ เพื่ อ ให้ ค ล้ อ งกั บ ชื่ อ พี่ ที่ ตั้ ง ให้ ไ ว้ แ ล้ ว ว่ า
“อรรณพ” จึงเป็น “ฉลบชลัยย์” แปลว่า “ระคนด้วยน�้ำเป็นใหญ่”
โดยให้ความส�ำคัญแก่เมืองที่เกิด คือสมุทรสงครามนั่นเอง
ต่อมา เมือ่ น้องชายดิฉนั เกิด ดูเหมือนจะมีเหตุการณ์แบบเดียว
กันเกิดขึน้ ได้ทรงตัง้ ชือ่ ให้วา่ “บุญชนัยชล” แปลว่า “หมูแ่ ห่งน�ำ้ ”
หลังจากนี้ คงจะเสด็จไปสมุทรสงครามน้อยลง และคุณพ่อ
ก็คงอยากจะตัง้ ชือ่ ลูกเองบ้าง เลยตัง้ ชือ่ ลูกชายคนต่อไป (คนที่ 4) ว่า
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อัตชีวประวัติภาคปฐมวัย

ลายพระหัตถ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
ประทานนาม “ฉลบชลัยย์”

บุญจิตร โดยเอาชือ่ ของคุณพ่อเอง (บุนย์หนุน) + กับชือ่ ของพระยา
ศรีวรวงศ์ (ม.ร.ว. จิตร นพวงศ์) คุณครูที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง
ซึ่งคุณพ่อรักและเคารพมาก  และตั้งแต่นั้นต่อมาก็ตั้งชื่อลูกเอง
ทัง้ หมด เช่น เบญจางค์ (คนที่ 5) ไปจนครบ 12 คน (หญิง 6 + ชาย 6)
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ลายพระหัตถ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
ประทานนาม “ฉลบชลัยย์”

เป็นธรรมเนียมทีว่ า่ เมือ่ เจ้านายประทานชือ่ ให้ใคร จะประทาน
ของขวัญให้ดว้ ย ดิฉนั ได้รบั ประทาน “เหรียญภาณุรงั ษี” ของสมเด็จ
วังบูรพาฯ ซึ่งเป็นรูปพระอาทิตย์ครึ่งซีกส่องรัศมีอยู่บนผิวน�้ำ นาย
ให้ดิฉันห้อยคอ แต่เนื่องจากยังเป็นเด็ก ไม่รู้ประสีประสา ดิฉันเอา
เข้าอมและกัด (โดยอยูส่ ขุ ไม่เป็น) เสียจนเหรียญนัน้ บุบบิบบูบ้ ไี้ ปหมด
นอกจากนี้แล้วยังได้เหรียญพระรูปของท่านอีกด้วย
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อัตชีวประวัติภาคปฐมวัย

ส�ำเนาใบพระราชทานนามสกุล “มหานีรานนท์” ในปี พ.ศ. 2456

มหานีรานนท์

นามสกุลได้เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุ ฎเกล้าเจ้าอยู่ หัว (รัชกาลที่ 6) คุณปู่ข องดิฉัน พระยา
สัตยานุกลู จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานนามสกุลจากพระองค์
ท่าน การตั้งนามสกุลนี้มักจะถือหลักมาจากชื่อของปู่ ย่า ตา ทวด
เป็นส�ำคัญ และโดยที่คุณทวดของดิฉัน (พ่อของปู่) ชื่อว่า “โพธิ์”
ซึ่งมักจะนึกหรือหมายไปถึงความร่มเย็น ก็จึงถือความเย็นอีกอย่าง
หนึ่งเป็นส�ำคัญ คือ “น�้ำ”
มหา + นีร + อานนท์
มหา = ยิ่งใหญ่  นีร = น�้ำ  อานนท์ = ความยินดี
รวมแปลว่า ความยินดีดั่งน�้ำในมหาสมุทร
(ทั้งนี้เป็นค�ำบอกเล่าของคุณพ่อ ซึ่งได้มาจากคุณปู่เอง)
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ต้นปฐมวัย
แรกเกิด – แรกเรียน
ดิฉนั นางฉลบชลัยย์ พลางกูร เป็นบุตรคนที่ 2 ของขุนสมาน
สมุทกรรม (บุนย์หนุน มหานีรานนท์) กับนางแฉล้ม (สกุลเดิม
พลจันทร) เกิดเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2459 ตรงกับ
ปีมะโรง เดือน 12 แรม 10 ค�ำ 
่ เวลา 02.15 น. ถ้านับแบบใหม่กจ็ ะ
ตรงกับวันจันทร์ เกิด ณ บ้านพักปลัดจังหวัด ต�ำบลบ้านปรก อ�ำเภอ
เมื อ ง จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม  มี พี่ น ้ อ งร่ ว มบิ ด ามารดาเดี ย วกั น
11 คน ดังนี้
1. น.พ. อรรณพ  มหานีรานนท์ (เกิด พ.ศ. 2457)
2. นางฉลบชลัยย์ พลางกูร
(เกิด พ.ศ. 2459)
3. นายบุญชนัยชล มหานีรานนท์ (เกิด พ.ศ. 2461)
4. นายบุญจิตร  มหานีรานนท์ (เกิด พ.ศ. 2462)
5. นางเบญจางค์  พลจันทร
(เกิด พ.ศ. 2464)
6. นางจงกลนี  เปล่งรัตน์		
(เกิด พ.ศ. 2466)
7. นางคาวีวัฒน์  สุวรรณทัต (เกิด พ.ศ. 2468)
8. นางอัฐศรี  สุวรรณพาณิชย์ (เกิด พ.ศ. 2470)
9. พ.ท. หญิง มีสุข  เอี่ยมสะอาด (เกิด พ.ศ. 2472)
10. จ.ส.ต. พิเศษ  มหานีรานนท์ (เกิด พ.ศ. 2473)
11. นายวิสุทธิ์  มหานีรานนท์ (เกิด พ.ศ. 2475)
12. นายสามสิงห์  มหานีรานนท์ (เกิด พ.ศ. 2479)
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ชีวิตของดิฉัน ถ้าจะแบ่งเป็นตอนๆ ก็จะเป็นดังนี้
1. (2459–2465)  แรกเกิด-อายุ 5½ ½ ปี อยู่กับบ้าน
2. (2465–2468)  5½ ½ ปี-8 ½ ปี  เรียน ป. 1-3 ที่โรงเรียน
ราชพงษ์ ต.บ้านปรก
3. (2468–2471)  8 ½ ปี-11 ½ ปี เรียน ม. 1-3 ที่โรงเรียน
ศรัทธาสมุทร ต.แม่กลอง
4. (2471–2474)  11 ½ ปี-14 ½ ปี  เรียน ม. 4-6 ที่โรงเรียน
ราชินีล่าง
5. (2474–2476) 14 ½ ปี-16 ½ ปี  เรียน ม. 7-8 ที่โรงเรียน
ราชินีบน
6. (2476–2478)  16 ½ ½ ปี-18 ½ ป½   ี เรียนอักษรศาสตร์ ปี 1-2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. (2478–2479) 18½ ½ปี-19 ½ ปี เรียนฝึกหัดครู หอวัง
8. (2479)  19 ½ ½ปี กลับไปเรียนอักษรศาสตร์ ปี 3 แต่แล้ว
ได้ทุน King’s Scholarship ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ
9. (2479–2482)  อยู่ประเทศอังกฤษ
10. (2482)  22 ½ ปี กลับเมืองไทย แต่งงาน
11. (2483)  23½ ½ ปี ตัง้ โรงเรียนดรุโณทยาน ทีถ่ นนพญาไท
12. (2486)  26 ปี จ�ำกัด (สามี) จากไปท�ำหน้าที่เสรีไทย
ระหว่างสงครามโลก โรงเรียนปิดตามค�ำสั่งของรัฐบาล
13. (2488)  28 ½ ½ ปี โรงเรียนเปิดใหม่อกี ครัง้ หนึง่ ณ ทีเ่ ดิม
14. (2527)  68½ ½ ปี ย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่ถนนประชาชื่น
15. (2542)  83 ปี  เริ่มเขียนประวัตินี้
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ตอนที่ 1 (2459-2465)
แรกเกิด-อายุ 5 ½ ปี อยู่กับบ้าน
สมุทรสงครามในความทรงจ�ำ
ดิฉนั ลองหลับตานึกถึงภาพเมือ่ ครัง้ ยังเด็ก  พยายามนึกไปให้
ไกลเท่าทีจ่ ะนึกออก ก็เห็นภาพเป็นตอน ๆ ไม่ตดิ ต่อกัน ภาพแรกสุด
เห็นจะเป็นตอนอายุ 3-4 ขวบ อยู่ที่บ้านพักปลัดจังหวัด ต�ำบล
บ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม จะขอวาดแผนผังจังหวัดสมุทรสงคราม
เพียงคร่าว ๆ เสียก่อน
จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ประกอบด้วย 3 อ�ำเภอ
อ�ำเภอเมืองตั้งอยู่บนฝั่งแม่นำ�้ แม่กลอง ซึ่งไหลลงสู่ทะเลที่ปากอ่าว
แม่กลองนี่เอง ไม่ไกลจากตัวเมืองนัก  ด้านเหนือของอ�ำเภอเมือง
ติดกับอ�ำเภออัมพวา อันเป็นทีป่ ระสูตขิ องพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเหนืออัมพวาขึ้นไปก็คืออ�ำเภอบางคนที ซึ่งอยู่
ติดกับจังหวัดราชบุร  
ี ทัง้ อัมพวา บางคนที และจังหวัดราชบุรนี อี้ ยู่
บนฝั่งแม่น�้ำแม่กลองทั้งสิ้น
ถนนหลวงของอ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเพียง
ถนนดินพูนขึน้ ไป กว้างสัก 7-8 เมตรเท่านัน้ ตรงกลางเป็นถนนซึง่
ก่อด้วยอิฐมอญ ตัง้ ตะแคงเรียงทแยงสลับกัน และสองข้างโบกซิเมนต์
เป็นขอบไว้  ถนนอิฐนี้กว้างเพียง 2 ½-3 เมตร ส�ำหรับคนเดินเท้า
เท่านั้น เพราะจังหวัดสมุทรสงครามไม่มีรถเลย แม้แต่รถจักรยาน
ไปไหนมาไหนก็ต้องเดินทั้งสิ้น เพราะตัวเมืองเล็กนิดเดียว  ถนน
อิฐนีแ้ ล่นไปเฉพาะในตัวเมืองทีม่ บี า้ นอยูส่ องข้างเท่านัน้ ต่อจากนัน้
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“คุณพ่อ” ขุนสมานสมุทกรรม
(บุนย์หนุน  มหานีรานนท์)

“นาย” นางแฉล้ม (พลจันทร)
มหานีรานนท์

ครอบครัวขุนสมานสมุทกรรม  (ฉลบชลัยย์นั่งแถวกลางขวาสุด)
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จะเป็นถนนดินธรรมดา  การคมนาคมทั้งหมดใช้ทางน�้ำ เนื่องจาก
มีคลองทั้งใหญ่และเล็กแยกออกจากแม่น�้ำแม่กลองมากมายหลาย
สาย คลองใหญ่ ๆ คือคลองแม่กลอง คลองลัดจวน คลองผีหลอก
คลองสุนัขหอน ฯลฯ ซึ่งแตกเป็นสาขาเล็ก ๆ อีกมาก
ชาวเมืองธรรมดาทัว่ ไปใช้เรือพาย ซึง่ จะมีกนั ทุกบ้านทีอ่ ยูต่ ดิ
แม่น�้ำและล�ำคลอง  ส่วนเรือรับจ้างที่รับผู้โดยสารข้ามคลองข้าม
แม่น�้ำหรือไปในที่ต่าง ๆ นั้นเป็นเรือแจว ซึ่งทั้งมีและไม่มีประทุน
คนที่มีฐานะดีหน่อยจะมีเรือเครื่องติดท้ายเป็นส่วนตัวทั้งนั้น  เสียง
เรือมักจะได้ยนิ ดังลัน่ ตลอดวัน  แม้แต่เด็ก ๆ ก็จะรูจ้ กั ชือ่ เครือ่ งยนต์
ของเรือเหล่านี้ ซึง่ จะมีอยูม่ ากมายหลายยีห่ อ้ แบบเดียวกับทีช่ าวกรุง
รูจ้ กั รถโตโยต้า วอลโว เบนซ์ เปอโยต์ ฯลฯ  บริษทั สยามสตีมแป็กเก็ต
ได้รับสัมปทานเดินเรือยนต์ใหญ่ ซึ่งมีทั้งชั้นเดียวและสองชั้น รับ
บรรทุกผูโ้ ดยสารไป-มาระหว่างสมุทรสงครามและราชบุร  ี ชาวบ้าน
นิยมเรียกเรือนี้ว่า “เรือไอ” เพราะใช้ก�ำลังไอน�้ำ หรือ “เรือแดง”
เพราะว่าทาสีแดง  ภายหลังมีบริษทั เอกชนอีกเจ้าหนึง่ ตัง้ แข่งขัน ใช้
เรือทาสีเขียว ก็เรียกกันว่า “เรือเขียว”
ตลาดนัด
ทีจ่ งั หวัดสมุทรสงครามนี้ ผูค้ นนิยมไปซือ้ ของใช้ของกินต่าง ๆ
จาก “ตลาดนัด” ซึ่งเป็นตลาดน�้ำ มีแม่ค้าพ่อค้าเอาผลิตผลจากไร่
และสวนของเขาเองใส่เรือพายมาขายโดยตรง ไม่ต้องผ่านคนกลาง
ฉะนั้น ข้าวของจึงราคาถูกกว่าตลาดบนบกมาก บางคนแลกสินค้า
กัน เช่น เอาข้าวมาแลกกับผัก ปลา เป็ด ไก่ ฯลฯ โดยไม่ต้องใช้
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เงินสด  เขาจะนัดกันเองว่าคราวหน้าจะพบกันอีกทีไ่ หนและเมือ่ ไร
คือวันขึน้ หรือแรมกีค่ ำ 
�่ แล้วก�ำนัน-ผูใ้ หญ่บา้ นก็จะประกาศให้ลกู บ้าน
ของตนทราบ ตามปกติ ตลาดน�้ำนี้จะติดตั้งแต่รุ่งสางทีเดียว ก่อน
6 โมงเช้า และอยูเ่ รือ่ ยไปจนกระทัง่ ใกล้เทีย่ ง ก็จะเริม่ รา และบางตา
ลงทีละน้อย
ตอนเด็ก ๆ ดิฉันชอบตามพวกผู้ใหญ่ไปตลาดนัดบ่อย ๆ ยิ่ง
ตอนหลังที่คุณพ่อมีลูกเพิ่มขึ้นหลายคน ต้องซื้อผัก ผลไม้ และ
อาหารอืน่ ๆ อย่างละมาก ๆ การซือ้ เหมาทัง้ กระจาดหรือตะกร้าจาก
ตลาดนัดนีช้ ว่ ยทุน่ เงินได้มาก ถ้าเรารูจ้ กั วิธที จี่ ะเก็บอาหารเหล่านีใ้ ห้
อยู่ได้ทน ไม่เน่า-เสียง่าย ๆ  ดิฉันเคยเห็นนายเก็บหัวหอมแดงและ
กระเทียม แขวนไว้ให้ถกู ลมโดยรอบ เก็บมะนาวมะกรูดใส่หม้อดิน
ที่บรรจุทรายกลบให้มิด ทั้งนี้ก็เพราะสมัยก่อนยังไม่มีตู้เย็น
แต่ละอ�ำเภอจะมีตลาดนัดของตนเอง  อาจจะแยกมีพร้อมกัน
อ�ำเภอละ 2 แห่งก็ได้ เพราะว่าถ้านัดไปไกลนักก็จะพายเรือไม่ไหว
หรือมีเวลาไม่พอ ไม่คุ้มกัน แต่อ�ำเภออัมพวากับอ�ำเภอเมืองที่ดิฉัน
อยูน่ นั้ พอจะนัดร่วมกันได้บา้ ง เพราะอยูใ่ กล้กนั   การทีเ่ ราจะไปซือ้
ของทีต่ ลาดนัดนัน้ ไม่จำ� เป็นต้องไปทางเรือเสมอไป บางครัง้ เราเดิน
ไปยังสถานทีท่ เี่ ขานัดกันได้ ถ้าท่าเรือนัน้ ไม่ไกลจนเกินไป แต่แบบนี้
เรียกว่า นานทีปีหน  สมัยนี้มีทางรถยนต์จากอ�ำเภอเมืองไปอ�ำเภอ
อัมพวา ใช้เวลาเพียง 7-8 นาทีก็ถึง ซึ่งสมัยก่อนต้องพายเรือไปถึง
2-3 ชั่วโมง
ตลาดนัดทางน�้ำที่ใหญ่ที่สุด และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีใน
สมัยนีค้ อื ตลาดนัดด�ำเนินสะดวก ซึง่ อยูใ่ นเขตจังหวัดราชบุรี แต่อยู่
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ติดกับอ�ำเภอบางคนทีของจังหวัดสมุทรสงคราม  สมัยเด็กดูเหมือน
ดิฉนั จะเคยไปทีน่ นั่ เพียงครัง้ เดียว ไม่ได้ตงั้ ใจไปซือ้ ของ แต่ไปเทีย่ ว
มากกว่า ต้องไปด้วยเรือแจวตัง้ 4-5 ชัว่ โมง ซึง่ มาบัดนี้ ไปโดยรถยนต์
จากอ�ำเภอเมืองเพียง 12-15 นาที ก็ถงึ แล้ว  ตลาดนัดด�ำเนินสะดวก
นี้ ปัจจุบนั (2543) เขานัดในทีเ่ ดียวกันทุกวันตลอดปี เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ ว
ชาวต่างชาติได้ไปชมและซื้อของ เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว
สินค้าซึง่ เดิมเคยมีเพียงผัก ผลไม้ กุง้ ปลา ฯลฯ นัน้ บัดนีก้ ลายเป็น
มีของที่ระลึกของไทยเต็มไปหมด แม้แต่เสื้อผ้าฝ้ายผ้าไหมไทยก็มี
บรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปมากแล้ว แต่กระนั้น สินค้าจ�ำพวกผักหญ้า
ก็ยังคงมีราคาถูกกว่าตลาดบนบกมาก
“ตุ๊ใหญ่”
ตัวดิฉันนั้น เกิดที่บ้านพักปลัดจังหวัด ต�ำบลบ้านปรก โดย
นายใช้ ห มอต� ำ แยซึ่ ง เป็ น ผู ้ ห ญิ ง แก่ ๆ ชื่ อ แย้ ม แต่ ก็ มี ห มอแผน
ปัจจุบันคอยควบคุมดูแลอยู่ด้วย  สมัยนั้นเรียนจบแพทย์จะได้เพียง
ประกาศนียบัตร ยังไม่มีการเรียนขั้นปริญญา  คุณหมอสุวรรณ
มหัคฆะกาญจนะ ผูด้ แู ลนายนี้ ภายหลังได้เป็นผูแ้ ทนราษฎรคนแรก
ของจังหวัดสมุทรสงคราม
นายเล่าว่า เมื่อดิฉันคลอดหลุดออกจากท้องนายนั้น ตัวอ้วน
ขาว ผมดกด�ำยาวลงมาปิดตาหมด จนหมอต�ำแยตกใจ คิดว่าดิฉัน
ไม่มนี ยั น์ตา อย่างไรก็ตาม แกร้องว่า “ผูห้ ญิง” ส่วนคุณพ่อซึง่ คอย
ตั้งใจฟังอยู่ที่ประตู ได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจมาก (เพราะลูกคนโตเป็น
ผู้ชายแล้ว) จึงวิ่งถลันเข้าไปจะอุ้มเด็ก หมอต�ำแยแกร้องเสียงหลง
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และกั้นไว้ได้ แกบอกว่าเกือบจะตายเสียแล้วทั้งแม่ทั้งลูก นัยว่า
เกี่ยวกับเรื่องรกยังไม่ออกมา หรืออะไรก็ไม่ทราบ ซึ่งดิฉันฟังจน
แล้วจนรอดแล้วก็ยังไม่เข้าใจจนบัดนี้
เนื่องจากที่ดิฉันตัวอ้วนจ�้ ำม�่ำ จึงได้รับชื่อเล่น ๆ ว่า “ตุ๊”
ภายหลังเมื่อน้องสาวคนแรก (บุตรคนที่ 5) เกิดมาโดยมีรูปร่าง
หน้าตาเหมือนดิฉนั มาก ใคร ๆ จึงเรียกกันว่า “ตุเ๊ ล็ก” แล้วตัวดิฉนั
ก็เลยได้เพิ่มชื่อเป็น “ตุ๊ใหญ่” โดยปริยาย
พวกภริยาข้าราชการบ้านใกล้เคียงชอบมาขอเอาดิฉันไปเลี้ยง
เล่น จนถึงต้องจัดเวรผลัดเปลี่ยนกัน มีอยู่คนหนึ่งซึ่งใคร ๆ ตั้งชื่อ
ว่า “คุณนายญี่ปุ่น” ออกจะท�ำตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของดิฉันมากกว่า
คนอื่น ๆ ถึงกับเกิดการทะเลาะแย่งตัวดิฉันอยู่บ่อย ๆ ระหว่างนั้น
เป็นเวลาที่คุณพ่อไปท�ำงาน แต่ก็ได้ทราบเรื่องและไม่ชอบใจเลย
เพราะเกรงว่าดิฉันจะได้กินนมไม่ถูกต้องตามเวลาก�ำหนด  พอถึง
เวลาจวนเทีย่ ง ซึง่ คุณพ่อจะกลับมารับประทานอาหารกลางวันทีบ่ า้ น
นายต้องรีบให้คนใช้ไปรับตัวดิฉันกลับมาก่อน
ตัดเล็บ แคะหู อวดคุณพ่อ
ภาพทีด่ ฉิ นั นึกออก ณ บ้านนีค้ อื เมือ่ ตอนทีด่ ฉิ นั อายุ 5-6 ขวบ
นายจัดการสระผมให้ลูก ๆ ทุกคน ทุกสัปดาห์ เริ่มจากพี่อรรณพ
ตัวดิฉัน และน้อง ๆ ถัดไป การสระผมก็คือให้เรานอนเหยียดยาว
หงายหน้าบนพื้นบ้านตอนหนึ่ง ซึ่งมีระดับสูงกว่าพื้นอีกตอนหนึ่ง
ที่อยู่ติดต่อกัน ใช้ผ้าผวยเก่า ๆ ม้วนรองคอ แล้วห้อยหัวยื่นออกมา
ข้างใต้หวั เป็นอ่างน�้ำแบบเดียวกับทีเ่ ขาสระผมกันตามร้านเสริมสวย
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ปัจจุบันนี่เอง  ตัวนายนั้นนั่งยอง ๆ อยู่ข้างอ่างน�้ำ ใช้แชมพูซึ่งเป็น
น�้ำมะกรูดบ้าง น�้ำแต้โคบ้าง ผสมกับน�้ำอุ่น  แต้โคเป็นเหมือนดิน
แห้ง ๆ แผ่นโตประมาณฝ่ามือ ต้องเอามาสับเป็นชิน้ เล็ก ๆ ก่อน แล้ว
เอาใส่น�้ำตั้งไฟเคี่ยวให้ละลาย เมื่อละลายแล้วจะมีฟองน้อย ๆ และ
ลื่นเหมือนน�้ ำสบู่  น�้ำมะกรูดก็ลื่นเหมือนกัน   นายมีจอกเล็ก ๆ
ส�ำหรับตักน�้ำแชมพูราดผม แล้วจึงขยี้  และล้างด้วยน�้ำเปล่าให้
สะอาด
แม้จะสระผมอาบน�้ำอาบท่าเรียบร้อยหมดทุกคนแล้วก็ยัง
ไม่พอ  นายเกณฑ์ให้ลูก ๆ มานอนหนุนตักและแคะหูให้อีก พวก
เด็ก ๆ ทุกคนไม่ชอบแคะหูเลย นายต้องทั้งเกลี้ยกล่อมทั้งปลอบว่า
แคะหูให้สะอาด ๆ แล้วเอาส�ำลีเช็ดขีห้ ไู ว้อวดคุณพ่อตอนคุณพ่อกลับ
จากท�ำงาน คุณพ่อจะได้รกั นัน่ แหละจึงยอมให้แคะหูแต่โดยดี  การ
ตัดเล็บก็เช่นเดียวกัน ต้องเก็บเศษเล็บที่ตัดออกแต่ละคนห่อเก็บไว้
พอคุณพ่อกลับมา ก็แย่งกันอวดขีห้ แู ละเศษเล็บเป็นการใหญ่ คุณพ่อ
ก็ยิ้มและชมหมดทุกคน (ตอนนั้นมีน้องอีก 3 คน)
อีกภาพหนึ่งที่จ�ำได้ดี คือภาพที่นายสอนให้ดิฉันอ่าน-เขียน
หนังสือ ตอนที่ดิฉันอายุประมาณ 4 ขวบครึ่ง ตัวดิฉันนั่งพับเพียบ
บนพืน้ โดยมีหนังสือวางอยูบ่ นม้านัง่ ข้างหน้า ม้านัง่ นีเ้ ป็นรูปสีเ่ หลีย่ ม
ผืนผ้า สูงประมาณ 9 นิ้วฟุตเห็นจะได้ กว้างและยาวกว่าม้านั่ง
ธรรมดา เพราะจ�ำได้ว่า เมื่อกางหนังสือแบบเรียนเร็วออกแล้ว ยัง
เหลือทีว่ า่ งแต่ละข้างของหนังสือนัน้ อย่างน้อยประมาณ 2-3 นิว้ ฟุต
จะเรียกว่าโต๊ะเล็กก็อาจจะเหมาะกว่า
นายนั่งบนพื้นตรงข้ามกับดิฉัน  ทั้งนายและดิฉันต่างก็ถือ
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ไม้ก้านธูปที่ใช้แล้ว ชี้ตัวหนังสือขณะที่ดิฉันก�ำลังอ่าน วิธีใช้ไม้
ก้านธูปนีด้ เู หมือนจะเป็นประเพณีนยิ ม  ไม่วา่ เด็ก ๆ ทีไ่ หนต่างก็ใช้
แบบเดียวกันนี้ทั้งนั้น  ทั้งนายชี้ ทั้งดิฉันชี้ จนหนังสือบางตอน
ที่ดิฉันอ่านไม่ค่อยคล่องปรุเป็นรูไปแล้วหลายแห่งก็มี

อรรณพ – ฉลบชลัยย์ – บุญชนัยชล
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ตอนที่ 2 (2465-2468)
5 ½½ ปี-8 ½ ปี เรียน ป. 1-3  
ที่โรงเรียนราชพงษ์ ต. บ้านปรก
เข้าโรงเรียน
ดิฉนั เรียนหนังสือกับนายอยูป่ ระมาณหนึง่ ปี ก็สามารถอ่านออก
เขียนได้พอที่จะเทียบเข้าชั้น ป. 1 นายจึงพาไปเข้าโรงเรียนรัฐบาล
ซึง่ อยูไ่ ม่ไกลจากบ้านเรานัก ชือ่ “โรงเรียนราชพงษ์” โดยได้ชอื่ จาก
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดคนก่อน “พระยาราชพงษาฯ”  ดิฉนั ไม่เคยบ่ายเบีย่ ง
หรือเกเรที่จะไปโรงเรียนเลย  เคยรบเร้าอยากจะตามพี่ไปตั้งนาน
มาแล้ว  เห็นจะเป็นเพราะเบื่อที่จะอ่านหนังสืออยู่กับบ้านคนเดียว
คงคิดอยากมีเพื่อนเยอะ ๆ นั่นเอง
ดิฉนั ไปเข้าโรงเรียนราชพงษ์ ซึง่ เป็นโรงเรียนประจ�ำอ�ำเภอใน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2465 เมื่อดิฉันอายุได้ 5 ปี 6 เดือน (ดิฉันเกิด
19 พฤศจิกายน 2459) ดิฉันจ�ำ พ.ศ. 2465 ได้ดี เพราะตอนขึ้นชั้น
ป. 2 เปิดเทอมต้นปีใหม่ 2466 นั้น  คุณครูบอกว่า ต้องเปลี่ยนจาก
2465 เป็น 2466 ให้จำ� ไว้วา่ จะต้องเอา 1 บวกเข้าไปทุก ๆ ปี  ดิฉนั
เข้าใจผิดคิดว่าต้องบวก 1 เข้ากับเลขเดิมทุกตัว จึงเปลีย่ นเลขประจ�ำตัว
เดิมที่หน้าปกสมุดแบบฝึกหัด โดยบวก 1 เข้าไปด้วย  คุณครูต้อง
อธิบายเป็นการใหญ่กว่าจะเข้าใจ  ฉลาดดีไหมคะ ?  พวกผู้ใหญ่
หลายคนมักคิดว่าดิฉันโง่ ถึงแม้ไม่พูดออกมาดัง ๆ ให้ได้ยิน แต่
เด็กโง่คนนี้ก็รู้ !
ครั้งหนึ่งคุณยายพูดออกมาเลยว่า “สงสารตุ๊ใหญ่ มันซื่อเสีย
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ส�ำเนาใบพระราชทานนามสกุล “พลจันทร” ในปี พ.ศ. 2457

“คุณตา” ขุนวิเศษธานี  (แจ่ม  พลจันทร)
“คุณยาย” นางสุ่น วิเศษธานี
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จนเซ่อ”
คุณตาท�ำทีว่าเห็นด้วยกับคุณยายนิด ๆ เพราะครั้งหนึ่ง ดิฉัน
ไปถามคุณตาว่า เวลากล่าวค�ำอาราธนาศีล เมือ่ เริม่ ต้นว่า “มะยัง ภันเต”
แล้ว ท�ำไมบางคนต้องพูดว่า “วิสงุ วิสงุ รักขะณัตถายะ” แต่บางคน
ก็ไม่พดู โดยข้ามไปว่า “ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิ ยาจามะฯ”
เลย  คุณตาอธิบายว่า ค�ำว่า “วิสุง ๆ” นั้น เป็นการกระชับความให้
แน่นขึ้น เปรียบเหมือนเวลาเราผูกวัว 5 ตัวในหลักเดียวกัน จะไม่
มั่นคงเท่ากับผูกแต่ละตัวกับเสาแต่ละต้น  ดิฉันยังท�ำท่าไม่เข้าใจ
อยู่อีก เพราะไม่เห็นเลยว่า การอาราธนาศีลจะมาเกี่ยวอะไรกับการ
ผูกวัว ! คุณตารูใ้ จไม่อธิบายต่อ คงจะปล่อยให้ไปคิดเอาเอง ซึง่ ดิฉนั
ก็เก็บเอามาคิดเองจริง ๆ เพราะเรื่องมันติดอยู่ในหัว  ร�ำคาญใจมาก
เชื่อไหมว่า ดิฉันใช้เวลาตั้งหลายเดือนกว่าจะสลัดข้อข้องใจนี่ออก
ไปได้  และเข้าใจความหมายของคุณตาอย่างถ่องแท้
อย่างไรก็ตาม ตอนเรียนจบ ม. 8 และเข้ามหาวิทยาลัยนั้น
หลายคนพากันว่า ดิฉันเรียนเร็ว  ความจริงแล้ว ดิฉันเรียนหนังสือ
ขนาดธรรมดาเท่านั้น คือปีละชั้น  สมัยก่อนเขามีการเลื่อนข้ามชั้น
เมื่อสอบได้คะแนนดีมาก ๆ  ดิฉันก็ไม่เคยได้ข้ามชั้นกับเขาเลย
ตอนนั้นชั้นประถมมีเพียง 3 ชั้น + มัธยม 8 ชั้น รวมเป็น 11 ปี
ดิฉันเข้าเรียน ป. 1 อายุ 5 ปี 6 เดือน ผ่านไป 11 ปี ก็ไปเข้ามหาวิทยาลัย เมือ่ อายุ 16 ปี 6 เดือน  ตอนจบอนุปริญญา (3 ปี) และไป
สอบชิงทุนนั้น อายุ 19 ปี 6 เดือน บางคนหาว่าโกงอายุ ต้องตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเป็นการใหญ่  ความจริงมีอยู่ว่า ตอนอยู่
โรงเรียนราชินีล่าง ดิฉันอายุน้อยที่สุดในชั้น พอขึ้นไปโรงเรียน
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ราชินีบน ก็เป็นรองสุดท้อง เพราะมีเพื่อนที่อ่อนกว่าดิฉันหนึ่งคน
ครัน้ ไปเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ประจ�ำต�ำแหน่งน้องนุชสุดท้อง
ตามเคย  มิหน�ำซ�้ำ ตอนไปฝึกสอนที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มี
ลูกศิษย์ชนั้ ม. 6 อายุแก่กว่าดิฉนั ตัง้ หลายคน  แต่ดฉิ นั ปิดไม่ให้ใคร
ทราบอายุทแี่ ท้จริงของดิฉนั ขณะนัน้ สงสัยเหลือเกินว่า คุณพ่อคุณแม่
สมัยนัน้ ส่วนมากคงจะหวงลูกสาว ถนอมไว้จนอายุเยอะแล้ว กว่าจะ
อนุญาตให้เข้าโรงเรียนได้
โรงเรียนราชพงษ์
กลับมาเล่าเรื่องโรงเรียนแรกของดิฉันอีก โรงเรียนราชพงษ์
อยู่ติดกับถนนหลวง  ตัวอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวยาว  มี
ห้องเรียนเพียง 3 ห้องเท่านั้น คือ ป. 1-ป. 3 ตามพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา (เกณฑ์บังคับเรียน) ในสมัยนั้น  นักเรียนหญิง-ชาย
ปนกัน  รวมทั้งชั้นเตรียมประถมด้วยก็เห็นจะไม่เกิน 130 คน
แต่หอ้ งเรียนชัน้ เตรียมประถมนัน้ เขาสร้างเป็นโรงไม้ไผ่ใหญ่
มุงหลังคาจากโล่ง ๆ ไม่มฝี ากัน้ อยูท่ างด้านขวาของอาคารชัน้ ประถม
พืน้ เป็นดินธรรมดานีเ่ อง แต่ถกู เด็กเหยียบย�่ำเสียจนราบเรียบเนียนดี
ราวกับลาดซิเมนต์ไว้ (บ้านคุณครูใหญ่อยู่ติดถนนหลวง ที่มุมขวา
ของโรงเรียนตรงกับโรงจากนี้  มีประตูด้านหลังเข้า-ออกโรงเรียน
ได้ต่างหาก ซึ่งท�ำให้สะดวกแก่การปกครองมาก)
เมื่อแรกเข้านั้น เขาให้ดิฉันไปเรียนที่โรงจากนี่ก่อน เพื่อ
ทดสอบวิ ช า  โต๊ ะ เรี ย นและม้ า นั่ ง เป็ น แถวยาว ๆ นั่ ง ประมาณ
3-4 คน จะท�ำติดดินไว้หรือเปล่าก็ไม่ทราบ  จ�ำได้แต่ว่าไม่เห็นมี

151210 chalop.indd 24

12/16/10 11:58 PM

ฉลบชลัยย์ พลางกูร

���

25

การขยับเขยือ้ นเลย  คุณครูคนแรกของดิฉนั ในโรงเรียนนีเ้ ป็นผูช้ าย
ชื่อครูชื้น รูปร่างล�่ำสัน ผิวด�ำ ไม่สูงมากนัก ศีรษะเถิกมาก จวนจะ
ล้านอยู่แล้วทางด้านหน้า  หน้าตาไม่หล่อเหลาเอาเสียเลย ดูเหมือน
ตาข้างหนึ่งจะเข ๆ เอาด้วย อายุคงราว ๆ 35-40 ปี  คุณครูชื้น
นี่ค่อนข้างดุ ผิดกับคุณครูใหญ่ ซึ่งชื่อคุณครูทองสุข (ตอนหลัง
ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็นขุนรัตนครีพศึกษากร) คุณครู
ทองสุขแก่แล้ว แต่ใจดีมาก รูปร่างผอมโปร่ง  หน้าตาท่าทางดี เข้าใจ
ว่าเมื่อตอนหนุ่ม ๆ คงจะหล่อเหลาเอาการ
โรงจันอับ
โรงจากหรือห้องเรียนชั้นเตรียมประถมนี้ บังเอิญไปติดกับ
ห้องแถวห้องหนึง่ ซึง่ เป็นโรงจันอับเล็ก ๆ  เจ้าของโรงจันอับซึง่ เป็น
ชาวจีน ถือโอกาสเอาเปรียบโดยละเมิดสิทธิ์ เปิดประตูดา้ นหลังห้อง
ของตนออกมา และเอากระด้งตะแกรงซึ่งใส่จันอับออกมาเรียงราย
ตากแดด ล่อน�้ำลายเด็กนักเรียนเล็ก ๆ อยู่ตลอดวัน
ตอนที่ดิฉันเรียนอยู่ที่โรงจากนี้ประมาณ 2 เดือน ก็มีโอกาส
ศึกษาเรื่องจันอับมากพอใช้ แต่ก็ไม่ใคร่ชอบกินนัก เพราะดิฉัน
ไม่ค่อยชอบของหวาน  เครื่องจันอับประกอบด้วยถั่วตัด ข้าวพอง
จับกิ๊ม (คล้าย ๆ คุกกี้ รูปแบนยาว รูปร่างและขนาดคล้ายลิ้นคน)
ตังกวยแฉะ (แฟงหัน่ เป็นชิน้ ยาว ๆ เล็ก ๆ เคลือบน�ำ้ ตาล) และอะไร
ต่ออะไรอีกหลายอย่าง ซึ่งลืมชื่อไปหมดแล้ว แต่ยังจ�ำได้ดีว่า มี
ข้าวพองที่ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ แบน ๆ ยาว ๆ และมีสีด�ำ ๆ แดง ๆ
เหมือนตัวไพ่ตองทีเ่ รียกว่า “เอีย่ วพญา”  สมัยนีเ้ ด็ก ๆ ไม่รจู้ กั จันอับ
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เพราะสูญหายไปจากเมืองไทย หรืออย่างน้อยจากกรุงเทพฯ หลาย
สิบปีมาแล้ว  อนึ่ง ดิฉันเชื่อว่า เด็กบ้านนอกมีความรู้เบ็ดเตล็ด
(ไม่ใช่วิชาการ) มากกว่าเด็กในกรุงหลายอย่าง ดังจะได้กล่าวถึง
ในตอนต่อไป
ขึ้น ป. 1
หลังจากทีเ่ รียนทดสอบทีโ่ รงจากชัน้ เตรียมประถมได้ประมาณ
2 เดือน เขาก็ยอมให้ดิฉันเลื่อนไปเรียนชั้น ป. 1 บนตัวอาคารไม้
จริงได้  ที่ชั้นใหม่นี้มีเพื่อนหญิงที่สนิทกันมากคนหนึ่ง เธอเป็นคน
มีรูปร่างหน้าตาสะสวย ฉลาด ว่องไว และเป็นคนเด็ดขาด เอาจริง
ไม่ยอมแพ้เปรียบใครง่าย ๆ ซึ่งผิดกับดิฉัน ซึ่งมักจะยอมแพ้ใครต่อ
ใครไปเสี ย หมดเสมอ  เราสองคนอั ธ ยาศั ย ใจคอต่ า งกั น แต่ ก็
สนิทสนมกันและรักกันมาก เราไปไหน ๆ และท�ำอะไร ๆ คู่กัน
เสมอ
วิชาที่สอนในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ ป. 1 ถึง ป. 3 ประกอบด้วย
ภาษาไทยและเลขคณิตเป็นหลัก  นอกนั้นก็มีภูมิศาสตร์ สุขวิทยา
วิทยาการ (วิทยาศาสตร์เบื้องต้น) วาดเขียน การฝีมือ และดนตรี
ภาษาไทยนัน้ เน้นหนักกว่าอย่างอืน่ เด็กผูช้ ายมีวชิ าพิเศษ คือลูกเสือ
เด็กผู้หญิงเป็นอนุสมาชิกสภากาชาด  นอกจากนี้ เด็กผู้หญิงยังมี
วิชาพิเศษยิ่งไปอีกอย่างหนึ่ง คือฝึกมารยาท สมัยนั้นประเทศไทย
ยังมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  จ�ำเป็นจะต้องรู้จัก
มารยาทต่อเจ้านายพอสมควร  ครูการฝีมือเป็นผู้หญิง ได้เรียนจบ
วิชาครูมาจากกรุงเทพฯ เลยต้องมีหน้าทีส่ อนมารยาทด้วย  จ�ำได้วา่
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ต้องเรียนไหว้ให้ถูกแบบและสวยงาม  ต้องเรียนหมอบคลานกราบ
คนธรรมดา กราบพระ วิธีรับของ ถวายของ วิธีคลานเข่าเดินเข่า
โดยถือของ เช่นถาดใส่แก้วน�้ำโดยมิให้น�้ำกระจายหก ฯลฯ  ดิฉัน
เรียนได้เร็วกว่าพวกเพื่อน ๆ เด็กพื้นเมือง คุณครูเลยเกณฑ์ให้ช่วย
สอนมารยาทด้วย ดิฉันชอบวาดเขียน และร้องเพลงไทย (เดิม) อยู่
แล้ว ก็เลยรูส้ กึ ว่าการเรียนทีโ่ รงเรียนนีส้ นุกสนานมาก ไม่เคยเบือ่ เลย
มีเพือ่ นเยอะแยะด้วย  แต่ทจี่ ำ� ได้จนบัดนีก้ ค็ อื เพือ่ นสนิทคนทีก่ ล่าว
ถึงมาแล้วคนเดียวนั้นเอง
วิชาที่ดิฉันชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือ การปฏิบัติวิชาวิทยาการ
เช่นคุณครูสอนให้ท�ำสบู่เบื้องต้น  ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใส่ไขมัน เพื่อ
ท�ำให้เป็นก้อนแข็ง ซึง่ เป็นเรือ่ งทีย่ งุ่ ยากเกินไปก็ตาม แต่กไ็ ด้เกิดผล
เป็นสบู่ข้น ๆ แบบสบู่คาร์บอลิก ใช้การได้ดีพอใช้ ใครเอาน�้ำหอม
อะไรมาก็หยดใส่ลงไป เพือ่ ให้เกิดกลิน่ หอมตามทีต่ นต้องการ  ครัง้
หนึ่งคุณครูให้เอากระจกมาวางกลางแดด เล็งแง่อย่างไรก็จ�ำไม่ได้
เสียแล้ว ท�ำให้เกิดความร้อนสูงมาก ถึงกับท�ำให้กระดาษที่วาง
รองอยู่ไหม้เป็นไฟขึ้นมาเลย น่าตื่นเต้นมาก แล้วอีกวันหนึ่ง เมื่อมี
สุริยุปราคา คุณครูให้เอากระจกมาลนควันไฟเป็นสีด�ำ แล้วส่องดู
เห็นภาพดวงอาทิตย์สแี ดงแจ๋ดวงเล็กถนัด สวยดีมาก เมือ่ ดิฉนั เรียน
อะไรจากโรงเรียนไปแล้ว ก็ชอบไปท�ำที่บ้านอวดคุณพ่อและนาย
ได้รับค�ำชมเชยอยู่เสมอ
สมัยก่อนเด็ก ๆ ไม่มีของเล่นมากมายอย่างในสมัยนี้ จึงต้อง
หาอะไรต่ออะไรมาคิดค้นกัน และสมมติเล่นกันเอง ก็นับว่าสนุกดี
ไปอย่างหนึง่   สิง่ ทีเ่ ด็กผูห้ ญิงชอบเล่นเป็นประจ�ำคือ การเล่นขายของ
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เวลาเล่นขายของจะไปเก็บต้นฝอยทอง ซึง่ เลือ้ ยคลุมรัว้ หลังโรงเรียน
มาท�ำเป็นขนมฝอยทอง เอาส่วนนุ่ม ๆ ของเปลือกส้มโอด้านในที่
เขาปอกทิง้ แล้ว มาขย�ำน�ำ้ แต่นอ้ ย ๆ แล้วหยดหมึกแดงลงไปนิดเดียว
เพียงให้เกิดเป็นสีชมพูออ่ น แล้วทิง้ ไว้ให้แห้งจะกลายเป็นวุน้ สีชมพู
ที่น่ากิน เช่นนี้เป็นต้น
เพื่อนรักคนแรก
ตอนเรียนปลายปี ป. 2  เมื่อดิฉันเข้าอายุ 7 ขวบกว่าแล้ว
เกิดมีเรื่องที่ประทับใจจ�ำได้ไม่รู้ลืม คือทางจังหวัดจะจัดงานเลี้ยง
ฉลองอะไรไม่ทราบเป็นงานใหญ่  ออกการ์ดหรูหรา เชิญบรรดา
ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ผูป้ กครองนักเรียน  นัยว่าจะขอเรีย่ ไร
เงินจากพวกนีม้ าท�ำการปรับปรุงกิจการอะไรสักอย่าง จ�ำไม่ได้  แต่
ส่วนหนึ่งจะเอาไว้บ�ำรุงโรงเรียนแน่นอน  ฉะนั้นทางโรงเรียนจะ
ต้องรับผิดชอบท�ำหน้าที่หลายอย่าง เช่นท�ำการฝีมือเป็นของช�ำร่วย
แจกแขกที่มาในงาน และท�ำของใช้ของกินออกร้านขาย โดยมี
โรงเรียนอื่น ๆ และบรรดาภริยาข้าราชการมาช่วยสมทบออกร้าน
ต่าง ๆ กัน
ดิฉันตื่นเต้นมากในเรื่องงานนี้ ตอนกลางวันไปช่วยคุณครู
การฝีมอื ท�ำของช�ำร่วยด้วยความเต็มใจ  เมือ่ ใกล้ ๆ วันงานเข้ามา ก็
ไปช่วยท�ำของกินใส่ถงุ กระดาษสีตา่ ง ๆ ไว้สำ� หรับขาย มีเนือ้ สวรรค์
และครองแครงกรอบ เป็นต้น  แต่สว่ นส�ำคัญทีส่ ดุ ของงานคือ การ
แสดงละครร้อง ซึ่งต้องใช้เวลาฝึกซ้อมกันทุกเย็นเป็นเวลานาน
เพราะตัวละคร โดยเฉพาะตัวพระเอก-นางเอก ชายจริงหญิงแท้นั้น
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ก็มีอายุอย่างมากเพียงแค่ 10 ขวบ และการร้องเพลงไทยเดิม ซึง่ แม้
แต่จะเป็นเพลงชั้นเดียวก็จริง แต่จะหาคนร้องเก่ง ๆ นั้นยากมาก
การซ้อมละครซึ่งเริ่มตอนกินอาหารเย็นเสร็จแล้วทุกวันนั้น
ดิฉนั ไม่เคยขาดการไปชมจนวันเดียว  เพราะนางเอกของละครเรือ่ ง
นั้น คือเพื่อนสนิทคนสวยและคนเก่งของดิฉันนั่นเอง  น่าสงสาร
บรรดาครูผู้ ฝึกซ้อม ซึ่งต้องท�ำหน้าที่เป็นผู้บอกบทด้วย  ส่วนการ
ซ้อมเพลงนั้นได้ซ้อมกันแต่ตอนกลางวันแล้ว ดิฉันฟังเขาบอกบท
จนกระทัง่ จ�ำได้หมดทุกค�ำพูดของตัวละครทุกตัว ให้หลับตาก็วา่ ได้
ทัง้ เรือ่ งเลย  เนือ่ งจากผูเ้ ล่นเป็นเด็กเล็ก ไม่มคี วามคิดทีจ่ ะจัดท่าของ
ตัวเอง คนบอกบทจะต้องบอกจนกระทั่งว่า ตอนที่ร้องเพลงนั้น ๆ
นอกจากจะต้องใช้มือท�ำ ท่าทางประกอบอย่างนั้น ๆ แล้ว  ตัว
พระเอกจะต้องก้าวช้า ๆ ไปข้างหน้าด้านขวา 2 ก้าว แล้วประเดี๋ยว
ก็จะต้องถอยหลังเอียงซ้ายช้า ๆ อีก 1 ก้าว ขณะเดียวกับที่นางเอก
จะต้องก้าว...อะไรจ�ำพวกนี้
นางเอกจ�ำเป็น
ทีนี้พอใกล้วันงาน ละครซ้อมได้ดีเป็นที่พอใจและไว้ใจได้
แล้ว นางเอกคือเพื่อนรักคนเดียวของดิฉันเอง เกิดท�ำพิษขึ้นมา จะ
เป็นเพราะมีอะไรเกิดขึน้ กับเขาก็ไม่ทราบ จ�ำไม่ได้ บอกว่าจะไม่แสดง
เอาเสียเฉย ๆ ตามที่เคยเล่าแล้วว่าเขาเป็นคนเด็ดขาด ท�ำยังไง ๆ ก็
ไม่ยอมท่าเดียว คบเด็กก็เป็นเช่นนีแ้ หละค่ะ  ทางครอบครัวเขาจะมี
เรื่องขัดแย้งกับทางโรงเรียนหรือทางจังหวัดอย่างไรหรือเปล่าก็
ไม่ทราบได้ แต่ปรากฏว่าไม่มีใครสามารถท�ำให้นางเอกคนนี้แสดง
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ได้แน่ ๆ
นี่เป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะละครเป็นส่วนส�ำคัญที่สุดของ
งานนี้ เป็นความภูมิใจของโรงเรียน การ์ดก็ส่งไปหมดแล้ว อีกไม่
กี่วันก็จะถึงวันงาน แก้ไขอะไรไม่ได้เลย  ทุกคนวิ่งพล่าน ในที่สุด
คณะครูและคณะจังหวัดปรึกษาหารือกันว่าจะต้องหานางเอกใหม่
แน่ ๆ แต่จะเอาใครเล่า เอาใครมาก็จะฝึกซ้อมไม่ทันอย่างแน่นอน
เพราะมันเป็นละครร้อง มีแต่ดิฉันคนเดียวเท่านั้น ซึ่งจะไม่ต้อง
ฝึกซ้อมเลย จะแสดงได้ทันที ข้อเสียมีอยู่เพียงว่า รูปร่างหน้าตา
ของดิฉันไม่สวยเท่านั้น
เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว บรรดาครูและคณะผู้แทนจังหวัด
ก็พากันมาหาคุณพ่อและนาย ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านี้
โดยให้ดฉิ นั แสดงเป็นนางเอกแทน  ทัง้ คุณพ่อและนายเห็นใจ ยินดี
ช่วย กลัวแต่ว่าดิฉันจะแสดงไม่ได้เท่านัน้ เพราะท่านทัง้ สองไม่เคย
ทราบเลยว่าดิฉันไปดูการซ้อมละครทุกวัน บ้านกับโรงเรียนอยู่
ไม่ห่างจากกันมากนัก จึงไม่เคยได้สนใจว่าดิฉันไปช่วยครู ๆ ท�ำ
อะไรบ้างเพื่อเตรียมงานนั้น  แต่บรรดาผู้แทนทั้งหลายรับรองว่า
ดิ ฉั น แสดงได้ แ น่ ส่ ว นตั ว ของดิ ฉั น นั้ น มี นิ สั ย ขี้ เ กรงใจคนเป็ น
ธรรมดาอยู่แล้ว ไม่ขัดข้องที่จะช่วยแสดงแทนให้ แต่กลัวจะท�ำ
ไม่ได้ดี เพราะเป็นคนขี้อาย  อย่างไรก็ตามเป็นอันว่าตกลง เพราะ
ไม่มที างจะบิดพลิว้ จึงเริม่ ซ้อมในวันนัน้ เลย ดูเหมือนจะมีเวลาซ้อม
เพียง 2 ครั้งเท่านั้นก่อนแสดงจริง
เรือ่ งนีน้ ำ� ความล�ำบากมาตกอยูท่ นี่ ายด้วย นายต้องรีบไปซือ้ ผ้า
มาตัดเสื้อให้ดิฉันรวม 3 ชุดด้วยกัน ยังจ�ำได้ดี มีสีเม็ดมะปราง สี
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โศกฝรั่ง และสีหมากสุก  ผ้าซิ่นกับเสื้อสีเข้ากันเปี๊ยบทุกชุด นับว่า
สวยมาก  ดิฉนั ชอบใจก็ตอนทีไ่ ด้เสือ้ ผ้าใหม่ตงั้ 3 ชุดนีเ่ อง  ทางการ
เขาออกค่าผ้าให้หมด แต่นายต้องนั่งหลังขดหลังแข็งรีบเย็บตลอด
วัน เพื่อที่จะให้เสื้อเสร็จเร็วทันใช้ นายจึงเย็บแบบเดียวกันหมด ยัง
จ�ำได้ดีว่าคอเสื้อกลมกว้าง ใช้สวมทางหัว ไม่ต้องมีการผ่าหน้าผ่า
หลังทั้งสิ้น แขนในตัว ตกเลยบ่าลงมาหน่อย และมีแหวกที่ปลาย
แขน เป็นรูปโค้งตัว U แคบ ๆ ทั้งสองข้าง ตัวเสื้อยาว มีรูดเอวให้
เข้ารูปแล้วผูกเป็นโบเล็ก ๆ ไว้ ชายเอวทั้งสองข้างมีแหวกเป็นรูป
โค้งเหมือนที่แขนด้วย
การแสดงละครเป็นไปด้วยดีตลอดรอดฝัง่ เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
ทุกคนดีใจ ภูมใิ จ เพราะมีแต่คนชมมากทีเ่ ห็นเด็กตัวน้อย ๆ ร้องเพลง
ได้ดีเช่นนั้น  การที่เอาเด็กเล็ก ๆ มาแสดงอะไรนั้น มีข้อได้เปรียบ
ทีว่ า่ เมือ่ ท�ำอะไรผิดพลาดเก้อเขินไปบ้าง ทุกคนก็พร้อมทีจ่ ะให้อภัย
อยูแ่ ล้ว และเมือ่ ท�ำได้ดี ก็สรรเสริญเยินยอกันเป็นการใหญ่  ตัวดิฉนั
เองนั้นพอขึ้นเวทีเข้าจริง ๆ ความขี้อายก็หมดไปเอง แสดงได้อย่าง
หน้าตาเฉย  จนบัดนี้ยังจ�ำเนื้อเพลงบางตอนได้ดี เช่น “ความวัว
ยังไม่หาย ความควายแทน อกน้องจะต้องแยกเป็นสองท่อน...” โดย
ร้องท�ำนองมอญโยนดาบ
จะมีผู้ใดสังเกตบ้างหรือเปล่า ดิฉันไม่ทราบ แต่ตัวดิฉันเอง
นั้นอดขันและแปลกใจไม่ได้ในตัวพระเอกของเรา เขาไม่สะดุ้ง
สะเทื อ นอะไรเลย มิ ไ ยใครจะวิ่ ง วุ ่ น อย่ า งไรเขาก็ ไ ม่ รู ้ ไ ม่ ชี้ ด ้ ว ย
เหมือนกับว่าเขาไม่มสี ว่ นได้สว่ นเสียในเรือ่ งนี้ ใครจะมาเป็นนางเอก
ก็ชา่ ง เขาไม่สนใจ  เขามุง่ แต่จะแสดงบทของเขาไปคนเดียวเท่านัน้
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ในเมือ่ บัดนีเ้ ขาถึงแก่กรรมไปแล้ว ดิฉนั ขออนุญาตเอ่ยชือ่ เขาในทีน่ ี้
เพราะไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร  เขาชื่อคุณประยูร อรรถจินดา เป็น
บุตรคุณพระจรรยาฯ หัวหน้าผูพ้ พิ ากษาในขณะนัน้   บ้านของเขาอยู่
รัว้ เดียวกับโรงเรียน เปิดเข้าออกโรงเรียนได้สะดวก  พอถึงเวลาซ้อม
เขาจึงมาตามก�ำหนดไม่เคยสาย แต่จำ� ได้วา่ เราไม่เคยพูดกันเลยนอก
เรื่องละคร  เขาอายุแก่กว่าดิฉัน 1 หรือ 2 ปี และเรียนสูงกว่าดิฉัน
1 ชั้น คือ เรียนชั้น ป. 3 ชั้นสูงสุดของโรงเรียนตอนนั้น
หลังจากนั้นอีกนาน เมื่อทั้งเขาและดิฉันมาเรียนที่กรุงเทพฯ
แล้ว ได้พบปะกันบ้างนาน ๆ ครั้ง เพราะครอบครัวของเขากับของ
ดิฉันสนิทสนมกันดี  คุณพ่อคุณแม่และคุณพี่ (สาว) ของเขาใจดี
ซึ่งดิฉันรักและเคารพมาก  น้องสาวของเขาก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องของ
ดิฉัน แต่ทุกครั้งที่พบกันเขาก็ไม่เคยทักทายดิฉันเลย  จนกระทั่ง
เมื่อสิบกว่าปีมานี้ เมื่อคณะ O.S.S. อเมริกันเข้ามาเมืองไทย เพื่อ
เอาเหรี ย ญที่ระลึกมาแจกแก่ผู้ที่มีส่ว นร่วมในงานเสรีไทยตอน
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทีแ่ ล้วมา  มีงานเลีย้ งสังสรรค์กนั ทัง้ ทีส่ ถานทูต
อเมริกัน ที่กระทรวงการต่างประเทศ และที่  A.U.A. ดิฉันได้
รับเชิญให้ไปร่วมด้วย ทั้งที่ไม่มีส่วนร่วมในงานเสรีไทยกับเขาเลย
วันหนึ่ง ดิฉันบังเอิญต้องไปนั่งโต๊ะเดียวกับคุณประยูร นั่ง
ติดกันเสียด้วย เขานัง่ นิง่ ไม่พดู ตามเคย  ดิฉนั อดรนทนไม่ได้ จึงถาม
เขาว่า เขาจ�ำดิฉันได้หรือเปล่า เขาตอบด้วยเสียงราบเรียบตามปกติ
ว่า “จ�ำได้ส”ิ   ดิฉนั เลยพูดไปว่า “คิดว่าจ�ำไม่ได้เสียอีก เพราะไม่เคย
เห็นทักทายเลย” แล้วก็เท่านัน้ เอง เขานิง่ ไม่โต้ตอบอะไรอีก อาจจะ
นึกร�ำคาญมากก็ได้  แต่ดิฉันมาคิดดูในใจว่า ความจริงเราเองก็
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ไม่เคยทักทายเขา  เขาอาจจะนึกต่อดิฉันเหมือนอย่างที่ดิฉันนึก
ต่อเขาก็ได้  หลังจากนั้นอีกไม่กี่ปี ดิฉันได้ข่าวมรณกรรมของเขา
แต่ระยะนัน้ ดิฉนั ไปอยูท่ ไี่ หนก็ไม่ทราบ ไม่ได้มโี อกาสไปเคารพศพ
ของเขาเลย ยังเสียใจอยู่จนบัดนี้
ย้ายบ้าน - บ้านเช่า - บ้านใหม่
ระหว่างที่ดิฉันเรียน ป. 1-3 ที่โรงเรียนราชพงษ์นั้น มีการ
ย้ายบ้านหลายครั้ง ดิฉันจ�ำไม่ได้แน่ว่าอะไรเกิดขึ้นตอนไหน  คือ
คุณพ่อของดิฉนั ออกจากราชการ และเปลีย่ นมาท�ำมาหากินโดยการ
เป็นทนายความ  เราจึงย้ายออกจากบ้านพักปลัดจังหวัด  คุณพ่อ
ไปซื้อที่ดินปลูกบ้านส่วนตัวเป็นบริเวณกว้างขวางมาก แต่ระหว่าง
ที่ก�ำลังปลูกบ้านอยู่นั้น ได้ไปเช่าบ้านอยู่ใกล้ ๆ กับบ้านใหม่ เพื่อ
ควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด
ตอนปลูกบ้านใหม่นี้ ดิฉนั ได้รบั ความรูใ้ หม่อย่างหนึง่ นายช่าง
รับเหมาเป็นจีนไหหล�ำ ชื่อเถ้าแก่คง และคนงานก่อสร้างก็เป็น
คนจีนล้วน  คนงานเหล่านี้กินข้าววันละ 5-6 มื้อ ดูเหมือนจะทุก ๆ
2 ชัว่ โมง เขาจะก่อเตาไฟด้วยอิฐมอญเป็น 3 ขา ใช้ฟนื เป็นเชือ้ เพลิง
และมีกระทะเหล็กใบใหญ่ต้มข้าวต้มไว้ตลอดเวลา โดยมีกุลีอีกคน
หนึง่ เป็นคนดูแล  ดิฉนั แทบไม่เชือ่ สายตาเลยว่า เขาไม่มกี บั ข้าวเลย
เพียงแต่นงั่ ล้อมวงกัน เอาตะเกียบคีบก้อนกรวดจุม่ ลงไปในน�ำ้ เกลือ
ซึง่ อยูใ่ นชามอ่างตรงกลาง เอาขึน้ มาดูด ๆ 2-3 ครัง้ แล้วก็พยุ้ ข้าวต้ม
ตามเข้าไป 2-3 ที ท�ำเช่นนีไ้ ปจนอิม่   ดิฉนั พยายามเข้าไปใกล้ ๆ เพือ่
จะดูให้แน่วา่ มีกบั ข้าวอย่างอืน่ อีกหรือไม่ ก็ปรากฏว่าไม่มเี ลยจริง ๆ
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เขาช่างประหยัดในการกินอะไรเช่นนั้น ได้ไปเล่าให้คนอื่น ๆ ฟัง
มีบางคนเคยรูม้ าแล้ว แต่หลายคนบอกว่าไม่อยากจะเชือ่ คนงานไทย
ของเราคงไม่ยอมกินเช่นนีแ้ น่  เพราะเหตุนเี้ องเขาจึงไม่จา้ งคนไทย
เลย
บ้านเช่าของเรานี้เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ยกขึ้นสูง ใต้ถุนโปร่ง
แต่ไม่ได้ท� ำให้เรียบร้อยพอส� ำหรับไปนั่งเล่นนอนเล่นได้แบบ
เรือนไทยโบราณ  ด้านหน้าของบ้านเป็นนอกชานกว้าง มีเหล็กเป็น
ลูกกรงกัน้ โดยรอบมาจดประตู จากประตูตอ้ งลงบันไดหลายขัน้ กว่า
จะถึงพืน้ ดิน แล้วมีไม้กระดานพาดต่อไปยังท่าน�้ำริมแม่น�้ำแม่กลอง
ตรงท่าน�้ำนี้ เวลาน�้ำลงแล้วจะเป็นชายเลน  ทั้งสองข้างมี
ต้นล�ำพูขึ้นอยู่เป็นแถวยาวเรียงรายติดต่อกันไป ต้นล�ำพูมีลักษณะ
ที่แปลกกว่าต้นไม้อื่น ๆ คือจะแทงรากสูงขึ้นมาตรง ๆ จากพื้นเลน
ประมาณ 1-1½ ฟุต ระเกะระกะไปรอบๆ ล�ำต้น  รากล�ำพูนี้ เขา
นิยมเอามาตัดท�ำเป็นจุกขวด ใช้ได้ทนทาน  ตอนกลางคืนจะมี
หิ่งห้อยมาจับเต็มทุกต้น  ส่องแสงแวบวับแพรวพราวไปตลอด
ริมฝั่ง สวยงามน่าดูยิ่งนัก
โรงงิ้ว

ใกล้ ๆ บ้านนี้มีโรงงิ้ว ซึ่งมีการแสดงประปรายตลอดปี และ
มีงานใหญ่ปลี ะ 1-2 ครัง้ การแสดงงิว้ มีทงั้ กลางวันและกลางคืน  จะ
เนื่องในโอกาสอะไรของชาวจีนบ้างก็ไม่ทราบ  หน้าโรงงิ้วเป็น
ลานเดินกว้างมากส�ำหรับคนมายืนดูโดยไม่ต้องเสียเงิน  บางราย
เอาเสือ่ มาปูนงั่ -นอนดูกนั ทัง้ ครอบครัวเลย  เพราะทีห่ วั เมืองนัน้ ไม่มี
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สถานทีเ่ ริงรมย์อย่างในกรุง เมือ่ มีงวิ้ โขน ลิเก หรือหนังกลางแปลง
แสดงที่ไหน ผู้คนก็จะเดินทางมาดูกันอย่างล้นหลาม
ใกล้โรงงิว้ เป็นศาลเจ้า  เวลามีงานทิง้ กระจาด (ซึง่ มีปลี ะครัง้ )
เขาจะสร้างโรงไม้ไผ่ชั่วคราวเล็ก ๆ แต่สูงมากไว้ด้านตรงข้ามกับ
โรงงิว้ คือริมลานดินอีกด้านหนึง่ แล้วโยนของต่าง ๆ ทีจ่ ะแจกเป็น
ทาน รวมทั้งสตางค์ด้วย ลงไปบนลานดินนั้น พวกเด็ก ๆ ชาวบ้าน
ไม่รู้ว่ามาจากไหนบ้าง เบียดเสียดเยียดยัดคอยรับของที่โยนลงมา
ดิฉนั ไปดูงวิ้ แทบทุกครัง้ ทีเ่ ขาแสดง ไม่ใช่วา่ ชอบดู แต่เพราะ
ไม่มอี ะไรจะท�ำมากกว่า และบ้านก็อยูใ่ กล้ ๆ นัน่ เอง คุณพ่อและนาย
ไม่ ห ้ า ม เพราะสมั ย นั้ น ยั ง ไม่ มี ก ารโจรกรรมลั ก พาตั ว เด็ ก และ
ดูเหมือนจะไม่มีอันตรายอย่างใด ฉะนั้น พวกเราพี่น้องต่างคน
ต่างไป ไม่ได้ชวนกันไปเป็นเพื่อนด้วยซ�้ำ  ดิฉันดูงิ้วเสียจนจ�ำ
เรือ่ งราวทีเ่ ขาเล่นเป็นตอน ๆ ได้ดี และรูจ้ กั ว่าตัวแสดงส�ำคัญ ๆ นัน้
คนไหนแต่งตัวอย่างไร เช่นกวนอูจะต้องทาหน้าสีแดง เป็นต้น และ
ท่าทางการแสดงต่าง ๆ ท�ำกันอย่างไร เช่นเวลานั่งเกี้ยว ไม่มีเกี้ยว
จริง ๆ แต่เขาจะถือไม้ทมี่ ผี า้ เย็บติดแบบธงไว้สองข้างตัว สูงเพียงอก
โดยให้ชายผ้าห้อยลงกับพื้น แล้วเดินไปโดยขยับไม้ที่มีผ้าห้อยนั้น
ให้สั่นสะเทือนเหมือนมีคนก�ำลังหามเกี้ยวไป
โรงก๋วยเตี๋ยว - คอกหมู
เมือ่ บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็ยา้ ยกันอีกครัง้ หนึง่   บ้านใหม่
นี้เป็นบ้านสองชั้น ท�ำด้วยไม้สักทั้งหลัง ที่บ้านนี้เด็ก ๆ มีความสุข
มาก เพราะนอกจากตัวบ้านจะใหญ่กว่าทุกบ้านที่เราเคยอยู่มาแล้ว
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ยังมีบริเวณรอบบ้านกว้างขวาง  ริมฝั่งแม่น�้ำแม่กลองด้านนี้ น�้ำจะ
เซาะตลิง่ พังเข้ามาเรือ่ ย ๆ ซึง่ ในเวลาเดียวกันทางฝัง่ ตรงข้ามทีด่ นิ จะ
งอกออกมาทดแทน  คุณพ่อเห็นการณ์ไกล จึงซื้อที่ดินให้ห่างจาก
แม่นำ�้ เข้ามาพอสมควร จะไปซือ้ ทีด่ นิ ฝัง่ ตรงข้ามก็ไม่สะดวก เพราะ
ตัวจังหวัด สถานที่ราชการทั้งหมด และโรงเรียน อยู่ฝั่งนี้ทั้งสิ้น
รัว้ ด้านซ้ายของบ้านติดกับบ้านของชาวบ้าน ซึง่ ส่วนมากเป็น
คนเชือ้ จีน มีโรงท�ำก๋วยเตีย๋ ว เต้าหู้ ถัว่ งอก และเลือดหมู  ดิฉนั ชอบ
ไปดูเขากวนแป้งข้าวเจ้าเอาราดไปบนหลังกระด้ง ซึง่ มีผา้ ขาวบางปู
คลุมไว้แล้ว ตัง้ ครอบบนกระทะใบบัวใหญ่ ซึง่ มีนำ�้ เดือดคลัก่ ๆ อยู่
ในนัน้ ประเดีย๋ วเดียวแป้งก็สกุ จึงเอาไปตากบนราวลวด (หรือเชือก)
แบบที่เราตากเสื้อผ้า เรียงเป็นแถวเป็นระเบียบสวยงามดี เมื่อแห้ง
แข็งตัวแล้วจึงเอามาหัน่ ทีหลัง ให้เป็นเส้นใหญ่หรือเล็กตามต้องการ
ติด ๆ กับโรงก๋วยเตี๋ยวนี้มีคอกเลี้ยงหมู ดิฉันได้ไปดูเขาหั่น
กาบกล้วย กวนกับร�ำข้าวในกระทะ ท�ำเป็นอาหารหมู เวลาให้อาหาร
จะเทลงไปในรางยาว ๆ หมูจะมายืนกินกันเป็นแถวเอง  โรงหมู
สมัยนั้นเลี้ยงอยู่กับดิน เขาพยายามสาดน�้ำล้างอยู่ตลอดเวลา แต่ก็
เรียกว่ายังสกปรกมาก และส่งกลิน่ เหม็นไปไกลตามสายลม  โชคดี
ทีต่ วั บ้านของเราอยูเ่ หนือลม และห่างออกจากทิศทางของคอกหมูนี้
จึงไม่ได้กลิ่นมากนัก
บ้านใหม่
ภายในบริเวณรอบตัวบ้าน จนติดรั้วทั้ง 3 ด้านนั้น คุณพ่อ
และนายปลูกต้นไม้ตา่ ง ๆ เต็มไปหมดแต่ไม่ชดิ กัน ส่วนมากจะเป็น
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ไม้ดอกและไม้ใบ จะมีไม้ผลบ้างก็เป็นต้นเล็ก ๆ ไม่สงู ใหญ่มาก เช่น
ต้นทับทิม ชมพู่ น้อยหน่า กล้วย ฯลฯ อ้อลายกอใหญ่ ๆ ปลูก
เรียงรายภายในรัว้ ทัง้ 3 ด้าน สลับกับต้นโกสน ซึง่ มีใบรูปร่างต่าง ๆ
และหลากหลายสีน่าดู
ที่ด้านซ้ายของเรือนแถวของคนใช้เป็นสวนครัวใหญ่ ซึ่งมี
ผักสวนครัวทุกชนิดที่เราต้องการใช้ เช่น พริกต่าง ๆ มะเขือต่าง ๆ
ข่า ตะไคร้ โหระพา กะเพรา มะนาว มะกรูด ต้นยอ มะละกอ ฯลฯ
หลังเรือนแถวนี้เป็นคูน�้ำ ยาวเกือบจดรั้วด้านซ้ายและขวา ในคูนี้มี
ปลาหลายชนิด เช่น ปลาดุก ปลาช่อน ปลาซิว และอืน่ ๆ  เราไม่เคย
ซือ้ ปลามาเลีย้ ง แต่เมือ่ มีใครเอาปลาเป็น ๆ มาให้ นายก็เอามาปล่อย
ไว้ในคูน  ี้ มันจึงทวีเพิม่ พันธุข์ นึ้ เอง (นายไม่เคยฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ อะไร
เลย) ที่มุมคูด้านหนึ่งมีผักบุ้ง ผักกระเฉดปลูกไว้ด้วย
ด้านหลังบ้านมีสวนผลไม้ใหญ่ เต็มไปด้วยต้นหมากและ
มะพร้าว ส่วนชมพู่ ฝรั่ง มะม่วง มีบ้างเล็กน้อย ต้นทองหลาง ต้น
แค ขี้เหล็ก สะเดา ที่มีประโยชน์ในการประกอบอาหารมีอยู่พร้อม
สิ่งที่ดิฉันไม่เคยลืมเลยที่สวนนี้ก็คือว่า ห่างออกไปสัก 3-4 ขนัด มี
บ้านไม้เล็ก ๆ หลังหนึ่ง ชั้นเดียว แต่ยกสูง ใต้ถุนโปร่ง อยู่ติดกับ
บ้านใหญ่อีกหลังหนึ่ง ที่เรือนหลังเล็กที่มีห้องเดียวนี้ เขาล่ามโซ่
ผู้หญิงบ้าไว้คนหนึ่ง ชื่อยายพลอย แกร้องตะโกนเสียงโหยหวน
ตลอดวันตลอดคืน (นอกจากเวลาที่หลับไปบ้าง) พลางเอามือทุบ
ฝาห้อง ซึง่ ค่อย ๆ หลุดออกมา พอแผ่นแรกเปิดออกแล้ว แผ่นต่อ ๆ
ไปก็ออกง่ายขึน้ ตอนหลังเหลือฝาอยูไ่ ม่กแี่ ผ่น ท�ำให้มองเห็นตัวแก
ได้ถนัดจากสวนของดิฉัน

151210 chalop.indd 37

12/16/10 11:58 PM

38

���

อัตชีวประวัติภาคปฐมวัย

จ�ำได้วา่ ดิฉนั กลัวอย่างจับใจทัง้ ในท่าทางเต้นโผงผางของแก
เสียงร้องอันโหยหวน และเสียงทุบฝาโครม ๆ ของแก กลัวว่าแก
จะหลุดจากโซ่ออกมาบีบคอดิฉัน  ท�ำไมดิฉันจึงนึกว่า คนบ้าจะมา
บีบคอก็ไม่ทราบ แต่เป็นความจริงที่นึกเช่นนี้ ดูเหมือนมันเข้าไป
ฝังลึกอยู่ในจิตใจตั้งแต่เด็กเรื่อยมา สิ่งที่ดิฉันกลัวมากที่สุดในชีวิต
อย่างหนึ่งก็คือ “คนบ้า” !
ใส่บาตร - ช้อนปลา - หมูหัน
นายมีกิจวัตรประจ�ำทุกเช้า คือการใส่บาตรที่หน้าบ้าน ได้
เกณฑ์ให้ลกู ๆ ไปร่วมใส่ดว้ ย เพือ่ ให้เกิดเป็นนิสยั   ดิฉนั ยังจ�ำได้วา่
เมื่อเรียนหนังสือ พลเมืองดี ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี มีตอน
ที่เล่าเรื่องใส่บาตรแล้วเอาข้าวที่เหลือก้นบาตรมาโปรยให้นกและ
ปลากิน เพราะเราก็ท�ำเช่นเดียวกันนี้  โปรยข้าวให้นกกินที่ใกล้ ๆ
รัว้ แล้วไปยืนบนสะพานข้ามคู โปรยข้าวให้ปลากิน ดูแล้วก็รสู้ กึ ว่า
เป็นคนใจบุญดี
แต่จะเป็นเพราะความซุกซน หรือนึกไม่ถึงก็ตาม เวลานาย
ไม่อยู่ พวกเราจะร่วมกับพวกคนใช้ เอาสวิงช้อนปลาซิวตัวเล็ก ๆ
ขึน้ มามากพอดู โดยไม่เฉลียวใจสักนิดเลยว่าก�ำลังท�ำบาปอยู  ่ เราเอา
ปลานัน้ มาท�ำเป็นปิง้ งบกินกันอย่างเอร็ดอร่อย และสนุกสนาน ไม่ใช่
เพราะอดอยากหรือหิวโหยอะไรเลย แต่คงเป็นเพราะความภูมิใจว่า
สามารถท�ำอะไรด้วยตัวเองได้มากกว่า เครื่องประกอบท�ำปิ้งงบ
ไม่ตอ้ งไปหาซือ้ ทีไ่ หน  เพราะทุกสิง่ มีอยูใ่ นสวนของเราแล้วทัง้ นัน้
ใบตอง ใบโหระพา กะเพรา มีอดุ มสมบูรณ์  จ�ำได้วา่ เราท�ำปิง้ งบกัน
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หลายครั้ง โดยที่นายไม่เคยทราบเลย
ได้กล่าวแล้วว่าที่ใกล้ ๆ บ้านนี้มีคอกหมู เจ้าของคอกชื่อ
ป้าเลี้ยง มีลูกสาวหลายคนซึ่งมารับจ้างท�ำงานในบ้านเรา จ�ำชื่อได้
สองคนว่าผินและผัน เวลามีงานเลีย้ งอะไรที ผินและผันจะเอาลูกหมู
อ่อน ๆ มาช่วย คือเอามาให้ท�ำหมูหัน  วิธีท�ำหมูหันแบบชาวบ้าน
นั้นจ�ำได้เลา ๆ ว่า เขาเอาต้นตะไคร้ แล้วอะไรอีกก็ไม่ทราบ ยัด
เข้าไปในท้องหมู เอาไม้กระบอกยาวเสียบทะลุตามความยาวกลาง
ตัวหมู แล้วก่อไฟฟืน โดยมีผู้ชายล�่ำสันสองคนถือปลายกระบอก
คนละข้าง หัว-ท้าย ค่อย ๆ หมุนตัวหมูไปรอบ ๆ เหนือกองไฟนั้น
ความรู้เบ็ดเตล็ดของเด็กบ้านนอก
ที่บ้านต�ำบลบ้านปรกนี้ ดิฉันได้รับประสบการณ์หลายต่อ
หลายอย่าง ซึ่งเด็กในกรุงจะไม่เคยประสบ เช่นได้เคยเข้าไปใน
บ่อนไก่ ซึ่งใหญ่พอสมควร เขาสร้างเป็นโรงรูปวงกลม ตรงกลาง
เป็นพื้นดินโล่ง ๆ ส�ำหรับให้ไก่ตีกัน  รอบ ๆ จะเป็นอัฒจันทร์ มี
ที่นั่งเป็นชั้น ๆ ส�ำหรับคนนั่งชม ฉะนั้น หลังคาโรงนี้จะสูงมาก
พอใช้  การตีไก่นี้เป็นการพนันด้วย น่าสงสารไก่มาก จิกกันตาม
ล�ำตัวเป็นแผลเลือดไหลโทรม  ดิฉันดูครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นก็
เลิกดู เพราะรู้สึกไม่สบายใจ และไม่รู้สึกสนุกอย่างพวกนักพนัน
ทั้งหลายนั้นเลย
ณ โรงนี้เขามีแข่งปลากัดด้วย ดิฉันเองชอบปลากัดว่าสวยดี
ได้เลีย้ งด้วยตัวเองโดยใส่ขวดแก้วสีเ่ หลีย่ มสูงใหญ่หลายขวด ตัง้ ขวด
ไว้เรียงกัน แต่เอากระดาษแข็งกั้นไม่ให้ปลาเห็นกัน มิฉะนั้นถึงมัน
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ไม่ได้อยูข่ วดเดียวกัน ไม่ได้กดั กันจริง ๆ มันก็จะกัดทีผ่ นังขวด ปาก
ยับเยินหมด  การเลี้ยงปลากัดต้องเสียเวลาช้อนลูกน�้ำมาให้มันกิน
ดิฉนั ดูการแข่งปลากัดหนสองหนก็เลิก แบบเดียวกับการตีไก่ เพราะ
ตัวปลาจะเป็นแผลเหวอะหวะ น่าสงสารจริงๆ ปลาที่ดิฉันเลี้ยงจะ
ไม่ยอมให้มันกัดกันเลย เพียงเอาไว้ดูเล่นสวย ๆ เท่านั้น
ชาวบ้านแถวนัน้ มีประเพณีแปลก ๆ และเชือ่ ถือในภูตผีตา่ ง ๆ
ดิฉันจ�ำได้อย่างหนึ่งว่า เวลาคนเป็นต้อที่ในดวงตา เขาจะมีพิธีการ
ตัดต้อโดยไม่ได้ตดั ทีด่ วงตาแบบปัจจุบนั   หลังจากทีไ่ ด้จดุ ธูปเทียน
ไหว้พระแล้ว  เขาจะให้คนป่วยนั่งบนครกต�ำข้าว (ซึ่งดูเหมือนจะ
คว�ำ่ ลง) แล้วเอาเมล็ดข้าวมาตัดแทน (ตัดอย่างไรก็จำ� ไม่ได้แน่) ดิฉนั
ไม่ได้ติดตามต่อไปว่า คนที่ตัดต้อแบบนั้นแล้วนัยน์ตาเห็นดีขึ้น
หรือไม่ แต่ดเู หมือนเขาจะมียาให้ปา้ ยตาด้วย ลักษณะข้น ๆ เหมือน
แป้งเปียก แต่เป็นสีน�้ำตาลอ่อน ๆ นัยว่าท�ำจากสมุนไพร  เวลาเป็น
คางทูมก็รักษาโดยการเขียนรูปเสือที่แก้ม ไม่เห็นกินหยูกยาอะไร
เทศกาลสงกรานต์และการมหรสพ
ตอนเทศกาลสงกรานต์ หลังจากการเล่นต่าง ๆ มากมาย แต่ที่
ขึน้ ชือ่ คือตีจ่ บั และสะบ้า ตอนค�ำ่ จะมีการเข้าผีตา่ ง ๆ ช่างมีผมี ากมาย
หลายชนิดจริงๆ ที่ดิฉันจ�ำได้ดีคือผีลิงลม คนที่ผีเข้าแล้ว จะท�ำ
อาการเป็นลิงโลดเต้นต่าง ๆ น่าขันดี  ผีแม่ศรีก็มีด้วย การเข้าผีนี้
คล้ายคลึงกับการเข้าทรงมาก เพียงแต่ว่าเรื่องคนทรงนี้นั้น   เขา
ไม่ถือว่าเป็นการเล่น แต่ถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ และการเข้าทรงแต่ละ
ครั้งก็จะมีจุดประสงค์เพื่อติดต่อกับคนที่ตายไปแล้วบ้าง เพื่อรักษา
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โรคบ้าง พิธีต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนี้ ดิฉันเคยเห็นบ่อยครั้งมาก แต่
ไม่เคยไปร่วมพิธีกับเขาเลย
การมหรสพต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน เด็กบ้านนอกจะเคยเห็น
มากกว่าเด็กในกรุง เพราะที่บ้านนอกนั้น เวลามีงานต่าง ๆ โดย
เฉพาะงานศพ เขาจะท�ำเป็นเรื่องใหญ่มาก  กว่าจะถึงวันเผาศพจริง
จะมีการเล่นหลายชนิดอยู่หลายวันหลายคืน เช่น โขน ลิเก หนัง
ตะลุง หนังใหญ่ หนังกลางแปลง (ภาพยนตร์) หุ่นกระบอก ฯลฯ
สุดแต่เจ้าภาพจะชอบอย่างไหน ยิ่งคนมั่งมีเท่าไรก็จะยิ่งมีงานใหญ่
เท่านัน้ บางคนมีเงินไม่มาก แต่กอ็ ยากจะท�ำงานใหญ่กบั เขาบ้าง เพือ่
โอ้อวดชาวบ้าน หรือเพื่อแสดงให้เห็นว่าลูกหลานรู้สึกกตัญญูรู้คุณ
ผู้ตาย จึงท�ำงานใหญ่สนองคุณ พวกนี้ถึงกับขายที่ดิน ขายสมบัติ
ต่าง ๆ หรือแม้แต่กู้ยืมเงินเขามาก็มี เรียกว่า “ต�ำน�้ำพริกละลาย
แม่น�้ำ” และ “คนตายขายคนเป็น”
เวลามีงานมหรสพที่ไหน ชาวบ้านจะแห่มาดูกันล้นหลาม
เพราะงานรืน่ รมย์อย่างอืน่ ไม่มี บางคนพายเรือมาตัง้ ไกล ๆ และอยูด่ ู
จนดึกดืน่   ดิฉนั ได้ไปดูการแสดงทุกอย่าง หนังใหญ่เรือ่ งรามเกียรติ์
นัน้ ได้อา่ นหนังสือรูเ้ รือ่ งหมดจึงดูออกรสดี แต่ทงั้ หมดนีก้ ด็ พู อหอม
ปากหอมคอเท่านั้น
การแสดงที่ถือว่าเป็นชั้นสูงหน่อย และต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก
คือโขน งานใครทีม่ โี ขนแสดงถือว่ายิง่ ใหญ่ โดยปกติจะเป็นงานของ
ทางราชการ โขนเล่นอยู่เรื่องเดียวคือรามเกียรติ์ สมัยนั้นผู้แสดงใช้
ชายจริงหญิงแท้แล้ว เว้นแต่ตวั พระลักษมณ์และพระรามจะใช้ผหู้ ญิง
แสดง คงเป็นเพราะต้องการให้หน้าตาและรูปร่างสวย ร�ำอ่อนช้อย
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คณะโขนทีจ่ งั หวัดสมุทรสงครามขณะนัน้ มีเจ้าเดียว คือของคุณพระ
สินธุชล (พ่อตาของพระยามหาโยธา สกุลแสงชูโต เจ้าของบ้าน
นาวิน  ซึง่ เป็นทีต่ งั้ โรงแรมเอราวัณปัจจุบนั ) ทีบ่ า้ นของท่านทีอ่ ำ� เภอ
อัมพวา เลี้ยงเด็กหนุ่ม ๆ สาว ๆ ที่หน้าตาสวย ๆ ไว้หลายสิบคน
เพราะโขนต้องมีผู้แสดงมาก
โรงมหรสพที่มีอยู่เป็นประจ�ำตามบ้านนอกก็เห็นจะเป็นลิเก
แต่กไ็ ม่ได้มตี ลอดปี มีเป็นระยะ ๆ ไปเป็นเดือน ดิฉนั มีคนเลีย้ งเป็น
ผู้หญิงแก่ ๆ ชื่อยายอ่วม  ยายอ่วมติดลิเกมาก แกชอบพาดิฉันไปดู
ลิเกด้วย ตอนลิเกเลิก ดิฉันมักจะหลับแล้ว แกให้ตาหรั่ง (ผมออก
สีแดง ๆ เหมือนฝรั่ง) ซึ่งเป็นตัวลิเกคนหนึ่ง เอาดิฉันขี่คอมาส่งถึง
บ้าน  คุณพ่อและนายจะทราบหรือเปล่าจ�ำไม่ได้ จ�ำได้แต่ว่าเวลา
กลางคืน เมื่อคุณพ่อให้พวกเราเข้านอนแล้ว จะแอบย่องไปที่ห้อง
ยายอ่วม ไปอ่านหนังสือจักร ๆ วงศ์ ๆ ทีแ่ กไปเช่ามาให้แกฟัง สมัย
นั้นยังไม่มีไฟฟ้า ใช้ตะเกียงลาน และตะเกียงหลอด ซึ่งต้องเติม
น�้ำมันก๊าด และแต่งไส้ให้เรียบทุกวัน
ดิ ฉั น อ่ า นหนั ง สื อ เสี ย มากมายแทบจะหมดสิ้ น ที เ ดี ย ว คื อ
นอกจากรามเกียรติ์ อิเหนา สังข์ทอง ทีเ่ รียนตามโรงเรียนเป็นตอน ๆ
เราก็เอามาอ่านตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วยังอ่านปลาบู่ทอง แก้วหน้าม้า
จันทโครพ ฯลฯ เลยท�ำให้อา่ นหนังสือคล่องมาก แต่การอ่านถ้าเป็น
ตอนกลางคืนนัน้ อ่านดังไม่ได้ เพราะกลัวคุณพ่อกับนายได้ยนิ   ยัง
จ�ำได้ว่า ที่ปกหนังสือทุกเล่ม เขาจะพิมพ์ไว้ว่า “เล่มสลึงพึงรู้ท่าน
ผูซ้ อื้ ร้านหนังสือหน้าวัดเกาะเพราะหนักหนา ราษฎร์เจริญโรงพิมพ์
ริมมรรคา เชิญท่านมาซื้อดูจะรู้ดี” นึก ๆ แล้วยังอดขันไม่ได้ พวก
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คนใช้อนื่ ๆ พากันมาร่วมฟังด้วย บางตอนทีเ่ ศร้ามากก็พากันร้องไห้
ฟูมฟาย รวมทัง้ ตัวดิฉนั ด้วย อ่านไปสะอืน้ ไป อ่านไปจนกว่าจะง่วง
ถึงกลับมานอน  จ�ำไม่ได้ว่าขณะนั้นพี่น้องคนอื่น ๆ ของดิฉันเข้า
นอนแล้ว หรือแอบไปท�ำอะไรแปลก ๆ อย่างดิฉันบ้างหรือไม่
นั่งเรือข้าวเข้ากรุงเทพฯ
ณ บ้านต�ำบลบ้านปรกนี้ ดิฉนั มีประสบการณ์ทที่ ำ� ให้จำ� ได้จน
ทุกวันนี้หลายอย่าง ดังจะได้กล่าวต่อไป
หลังจากการแสดงละครไม่กี่วัน พวกเราทั้งหมดจะต้องเข้า
กรุงเทพฯ เพื่อเผาศพคุณปู่พระยาสัตยานุกุล (นุช มหานีรานนท์)
คุณปู่ถึงแก่กรรมมาหลายปีแล้ว แต่ยังตั้งศพเก็บไว้กับบ้าน การ
เดินทางมากรุงเทพฯ สมัยนั้น ถ้ามารถไฟจะกินเวลา 3 ชั่วโมงกว่า
และเป็นการยุ่งยากมาก คือขึ้นรถไฟจากสมุทรสงครามไปลงที่
สมุทรสาคร แล้วลงเรือของรถไฟข้ามแม่น�้ำท่าจีน ไปขึ้นรถไฟต่อ
อีกฝัง่ หนึง่ คนหนุม่ สาวทีไ่ ม่มขี า้ วของติดตัวมากก็ไม่เดือดร้อน แต่
คนแก่และเด็ก และคนที่มีข้าวของมากจะทุลักทุเล เพราะทุกคนจะ
ต้องวิ่งหรือเดินอย่างเร่งรีบทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่ทันเรือ และต้อง
จ้างเรือแจวตามไป ซึ่งออกจะน่ากลัวอันตราย มิหน�ำซ�้ำอาจไปถึง
ไม่ทันเวลารถไฟออกอีก  พวกเรามีลูกเล็กเด็กแดงมาก คุณพ่อเลย
ตัดสินใจเช่าเรือข้าวล�ำใหญ่มาก พร้อมทัง้ คนถือท้ายและคนแจวหน้า
ไปด้วย
การออกเรือจะต้องรอตอนน�ำ้ ขึ้น-ลง เรือของเราก�ำหนดออก
เช้าตรู่ ของบางอย่างเอาบรรทุกลงเรือไว้แต่ตอนกลางคืน ส่วนทีเ่ หลือ
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“คุณปู่” พระยาสัตยานุกูล
(พระยาประสิทธิ์สงคราม – นุช  มหานีรานนท์)

ก็ตั้งเตรียมไว้พร้อม  ครั้นสาวใช้คนหนึ่งเริ่มมาขนของ ก็ร้องกรี๊ด
ขึ้นมาเสียงดังมาก ทุกคนตกใจ เขาบอกว่ามีงูมาขดแผ่แม่เบี้ยอยู่
บนกาน�้ำชาซึ่งมีนวมหุ้มไว้ พอเอาไฟไปส่องดู ที่แท้กลายเป็น
เห็ดประหลาด ซึง่ ตอนกลางคืนทีจ่ ดั ของยังไม่มเี ลย แต่ชวั่ เวลาไม่กี่
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ชัว่ โมง ได้งอกสูงขึน้ จากนวมทีอ่ บอุน่ ประมาณ 5 นิว้ ฟุต และดอก
เห็ดบานเต็มที่ ในที่มืด ๆ จึงแลดูเหมือนงูก�ำลังฉกตวักอยู่
คุณพ่อเห็นว่าทุกคนใจคอไม่ดี โดยเกรงว่าจะเป็นลางร้าย จึง
เก็ บ เห็ ด ดอกนั้ น ใส่ พ านไปถวายพระพุ ท ธรู ป และจุ ด ธู ป เที ย น
อธิษฐานขอให้เราเดินทางอย่างปลอดภัย  การเดินทางในเรือข้าว
ล�ำใหญ่มากนี้สนุกดี เราเล่นกันได้เหมือนอยู่ในบ้าน เรือใช้เวลา
2 วัน 2 คืน เพราะคุณพ่อให้จอดพักหน้าสถานีต�ำรวจหลายแห่ง
ซึ่งอยู่ริมแม่น�้ำทั้งสิ้น โดยเกรงว่าอาจจะมีโจรมาปล้น อย่างไรก็ดี
เรามาถึงบ้านคุณย่าโดยสวัสดี เรือแยกจากคลองบางกอกน้อย เข้า
คลองเล็ก ๆ ไปจอดได้ใกล้บ้าน ซึ่งอยู่ริมถนนอรุณอมรินทร์ ใกล้
สถานีต�ำรวจบางกอกน้อย และวัดอมรินทร์ฯ  คลองเล็กนี้ปัจจุบัน
คงจะตื้นเขิน หรือกลายเป็นถนนไปแล้ว
เหตุร้ายเกิดขึ้นจริง ๆ
ขณะนั้นเป็นเวลาพลบค�ำ 
่ ที่บ้านมีไฟสว่างไสว ผู้คนทั้งหญิง
ชายเต็มไปหมด หญิงสาวชาววัง  เพื่อนคุณอาแนบหลายคนก�ำลัง
ช่วยกันท�ำดอกไม้ (ด้วยเทียน) ส�ำหรับประดับโลงศพและรถศพ
นายก�ำลังท้องแก่จะคลอดลูกคนที่ 7 จึงพาพวกลูก ๆ ขึ้นไปกราบ
คุณย่า และบรรดาคุณอาทั้งหลายก่อน ปล่อยให้คุณพ่อสาละวน
ต่อการควบคุมคนใช้ขนของขึ้นบ้าน  พี่ณพเห็นปืนพกของคุณพ่อ
วางอยู่ จึงหยิบมาเล่น ลองเล็งไปทีพ่ วกผูห้ ญิงแต่ละคน ซึง่ ต่างก็รอ้ ง
วี้ดว้ายและหลบหนีกันจ้าละหวั่น  พี่ณพหัวเราะสนุกชอบใจพอ
สมควร แล้วก็นงั่ ขัดสมาธิสองขาทับกัน กดปากกระบอกปืนลงบน

151210 chalop.indd 45

12/16/10 11:58 PM

46

���

อัตชีวประวัติภาคปฐมวัย

น่องของตนเอง เสียงปืนดังลั่น เลือดสาดกระจาย โกลาหลกันไป
หมด บ้านของเราอยู่หลังโรงพยาบาลศิริราช จึงพาคนไข้ไปที่นั่น
เขาท�ำปฐมพยาบาลให้เล็กน้อย แล้วบอกว่าต้องส่งตัวไปโรงพยาบาล
กลาง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลอุบัติเหตุโดยตรง เวลานั้นค�่ำแล้ว คุณพ่อ
นาย และดิฉันไปกับเขาด้วย ปล่อยให้คุณอาต่าง ๆ ช่วยดูคนใช้
ขนของขึน้ จากเรือ ใคร ๆ เชือ่ กันว่าเห็ดเจ้ากรรมดอกนัน้ เองทีเ่ ตือน
เราถึงเหตุการณ์ร้ายนี้
โรงพยาบาลกลางสมัยนั้นยังเป็นเพียงเรือนไม้ชั้นเดียว ตั้ง
เรียงรายกันอยูห่ ลายหลัง มีฝรัง่ เป็นผูอ้ ำ� นวยการ หมอตรวจขาพีณ
่ พ
บอกว่ากระดูกแตกละเอียด เพราะกระบอกปืนกดลงไปที่น่องเลย
เขาว่าจะต้องตัดขา นายไม่ยอม ร้องไห้โฮลั่น พวกหมอและนาง
พยาบาลพากันสงสาร เนื่องจากนายก�ำลังท้องแก่อยู่ด้วย  พอให้
หมอฝรั่งมาดู เขาบอกว่าอาจไม่ต้องตัด เพราะพี่ณพอายุ 9 ขวบ
กระดูกจะงอกงามเจริญเร็ว นายดีใจราวกับได้ขึ้นสวรรค์ !
หลังจากเผาศพคุณปู่แล้ว นายกับดิฉันก็ขึ้นรถลาก (เจ๊กลาก)
ไปเยีย่ มพีณ
่ พ และไปทุกวัน ไปนัง่ เฝ้าตัง้ แต่เช้ายันค�ำ 
่ ถึงเวลาทีฝ่ รัง่
ผู้อ�ำนวยการมาตรวจ เขาต้องให้คนเยี่ยมกลับบ้านก่อน แต่นาย
กราบกรานหมอและพยาบาลทุกครัง้ ขออนุญาตพาดิฉนั เข้าไปซ่อน
ในห้องน�้ำ กิจวัตรนี้เลยท�ำเป็นประจ�ำทุกวัน ด้วยความร่วมมือและ
รู้เห็นเป็นใจของผู้รักษาและดูแลคนไข้ ผู้ซึ่งสงสารนายมาก  ตัว
ดิฉนั เองนัน้ ไม่เบือ่ ทีจ่ ะไปโรงพยาบาลเป็นเพือ่ นนาย เพราะได้ใส่เสือ้
สวย ๆ ที่ใส่เล่นละครมาหยก ๆ สลับกันไป นายคลอดลูกคนที่ 7
(จงกลนี) ในวันที่ 28 มีนาคม 2466 ต้องหยุดไปโรงพยาบาลกลาง
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เสียหลายวัน
ขอกล่ า วถึ ง การเผาศพคุ ณ ปู ่ สั ก เล็ ก น้ อ ย จ� ำ ได้ ว ่ า เขาแบก
โลงศพจากบ้าน ผ่านตรอกฉางเกลือ (ซึง่ เดีย๋ วนีด้ เู หมือนจะเป็นถนน
พรานนก) มาลงเรือที่ท่าศิริราช แล้วขึ้นที่ท่าพระจันทร์ เชิญศพ
ขึ้นวอ (ทอง) ที่มีม้าลาก วอประดับประดาอย่างสวยงามโดยฝีมือ
สาวชาววัง แล่นตรงไปวัดสระเกศฯ  สมัยนัน้ รถยนต์ยงั ไม่มมี ากนัก
แต่ขบวนรถตามศพคุณปูก่ ย็ าวพอใช้ เพราะดิฉนั ซึง่ นัง่ รถคันหน้า ๆ
หันมามองรถทีต่ ามมา ดูสวยงามมากตอนเลีย้ วโค้งถนน  เมือ่ ไปถึง
วัดแล้ว ดิฉันจ�ำพิธีเผาไม่ได้ แต่กลับไปจ�ำได้ว่าตนเองนั้นสนใจใน
ภูเขาทองมาก และวิ่งขึ้นวิ่งลงหลายครั้งด้วยความซุกซน
คุณพ่อกลับไปสมุทรสงครามโดยรถไฟ เพราะติดว่าความอยู่
หลายคดี และต้องไปดูแลบ้านซึ่งทิ้งไว้ให้คนใช้เฝ้าด้วย ยังจ�ำได้ว่า
เมื่อคุณพ่อกลับมากรุงเทพฯ พวกคนใช้ที่บ้านยังได้เก็บผลฝรั่ง
ทับทิม และอืน่ ๆ ฝากมาให้เราด้วย  เมือ่ นายและพีณ
่ พแข็งแรงพอที่
จะเดินทาง เราก็อพยพกลับบ้าน เราส่งเรือข้าวกลับไปในวันรุ่งขึ้น
ที่มาถึงกรุงเทพฯ จ�ำไม่ได้ว่าตอนกลับนี้กลับโดยวิธีใด คงจะส่ง
เรือข้าวกลับมารับเป็นแน่ เพราะมีคนที่ยังอ่อนแอถึงสองคน
ตาบอดอยู่สามเดือน
จะเป็นปีเดียวกันนัน้ หรือปีตอ่ มาก็ไม่แน่ใจนัก เกิดโรคตาแดง
ระบาด เกือบทุกคนในบ้านเราเป็นตาแดง แต่ไม่นานนักเขาก็หาย
ส่วนดิฉนั นัน้ แทนทีจ่ ะหาย กลับเป็นมากขึน้ ๆ ตอนแรกไม่เจ็บปวด
อะไร แต่ตอนหลังเริม่ เจ็บแสบและปวด ระยะแรก เวลาตืน่ นอนเช้า
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ตามธรรมดาตาจะลืมไม่ขึ้นด้วยขี้ตาเปรอะแห้งกรัง แต่ระยะหลัง
กลายเป็นว่าตาปิดเพราะคราบเลือด แสดงว่าตอนกลางคืนเลือดสด ๆ
ไหลออกมา แล้วแห้งเป็นคราบ นายต้องใช้สำ� ลีแผ่นใหญ่ชบุ น�ำ้ โปะ
ไว้ หลังจากครูห่ นึง่ เมือ่ คราบเลือดเริม่ ละลาย จึงค่อย ๆ ล้างออกได้
แต่กระนั้น ก็ยังลืมตาไม่ได้อยู่ดี ต้องนอนปิดตาสนิทเช่นนั้นถึง
3 เดือน คุณพ่อและนายเพียรพยายามหาหมอทุกแบบ ทัง้ แผนโบราณ
แผนไสยศาสตร์ และแผนปัจจุบนั เพือ่ นฝูงหรือใครแนะให้ท�ำอะไร
ก็ท�ำทั้งนั้น นายคิดว่าลูกคงจะตาบอดเสียแล้ว แต่โชคดีเหมือน
เทพยดามาโปรด ไปพบหมอจีนคนหนึ่ง ซึ่งให้ยาหยอดตามา ใส
เหมือนน�ำ้ ฝน และเวลาหยอดก็รสู้ กึ ว่าตาเย็นสบายดี รักษาด้วยยานัน้
หมด 2-3 ขวดเล็ก ๆ ก็ค่อย ๆ ดีขึ้นจนหายสนิท
เมือ่ ลืมตาได้แล้ว ดิฉนั พบว่ามีอะไรหลายอย่างแปลกตา หลาย
สิ่งเปลี่ยนไป คนใช้ก็เปลี่ยนไปด้วย  ดิฉันต้องใส่แว่นตาด�ำอยู่อีก
นาน เพราะตายังสูแ้ สงจ้าไม่ได้ ยังจ�ำได้วา่ นายให้ใส่แว่นด�ำไปนัง่ ดู
ละครชาตรี ซึง่ เล่นอยูต่ ดิ รัว้ บ้าน สงสัยว่าจะเป็นละครทีน่ ายบนบาน
ไว้ เพื่อให้ดิฉันหายเจ็บตาเป็นแน่
การเจ็บตาครั้งนี้ คงจะทิ้งรอยแผลเป็นไว้ในดวงตาให้เห็น
ถนัด เพราะว่าอีก 12 ปี หลังจากนี้ เมื่อดิฉันสอบชิงทุนไปเรียน
ต่างประเทศได้แล้ว เขามีการตรวจร่างกายอย่างละเอียด หมอตา
บอกว่าดิฉันเป็นริดสีดวงตา (แทรโคม่า trachoma) จะไม่ยอมให้
เดินทาง เพราะสมัยนัน้ ไม่วา่ ประเทศไหนก็รงั เกียจ ไม่ยอมให้คนที่
เป็นแทรโคม่าเข้าประเทศทั้งนั้น  โชคดีอีกตามเคยที่คุณหมอแดง
กาญจนารั ณ ย์ หั ว หน้ า จั ก ษุ แ พทย์ โรงพยาบาลศิ ริ ร าช ซึ่ ง เป็ น
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คนหนึง่ ในคณะกรรมการตรวจร่างกายขอตรวจด้วยตนเอง สมัยนัน้
หมอตาทีเ่ ก่งและขึน้ ชือ่ ทีส่ ดุ ก็ดเู หมือนจะมีคณ
ุ หมอแดงเพียงคนเดียว
ท่านตรวจตาดิฉนั แล้วบอกว่า รอยแผลเป็นนัน่ เป็นของเก่า เข้าใจว่า
เกิดขึ้นมานานแล้ว ไม่ใช่แทรโคม่าแน่  ท่านมาสอบประวัติจาก
ดิฉันก็ตรงกัน ดิฉันทึ่งในความรู้แท้ของท่านจริง ๆ และรักเคารพ
ท่านในความตรงไปตรงมาของท่าน  ดิฉนั จะไม่ลมื บุญคุณของท่าน
เลยจนวันตาย เพราะถ้าไม่ได้คุณหมอแล้ว ดิฉันก็คงอดไปต่าง
ประเทศ และชีวิตก็คงจะไม่เป็นเช่นทุกวันนี้
อยากสวยจนเจ็บตัว
สมัยนั้นพอขึ้นปีใหม่ (สงกรานต์) เขาจะแจกเสื้อผ้าใหม่
ให้คนใช้ทั้งหญิงและชาย  นายแจกทองให้พวกผู้หญิงด้วย เป็น
สร้อยข้อมือบ้าง สร้อยคอบ้าง บางปีเป็นตุ้มหู  ดิฉันสนใจในตุ้มหู
ที่เขาท� ำเป็นทองเม็ดกลม ๆ  3 เม็ด ใหญ่-เล็กเรียงกัน เรียกว่า
ตุ้มหูดาวหาง  ใส่แล้วแกว่งต๊อกแต๊ก ดูสวยดี  แต่การจะใส่ตุ้มหูนี้
ต้องเจาะหู เพราะเขายังไม่มแี บบหนีบ  ดิฉนั ไปหายายเลีย้ ง เจ้าของ
คอกหมูทขี่ า้ งบ้านให้ชว่ ยเจาะหูให้  แกเอาเข็มแทงเข้าไปดือ้ ๆ ร้อย
เชือกเข้าไปด้วย แล้วขมวดปมทั้งสองข้างเพื่อไม่ให้รูหูตัน  ดิฉัน
อยากสวยจึงต้องทนเจ็บ  ยายเลี้ยงแกแก่แล้ว ตาเห็นไม่ใคร่ชัด เลย
เจาะหูดฉิ นั สูงข้างหนึง่ ต�ำ่ ข้างหนึง่ มิหน�ำเข็มหรือเชือกคงจะสกปรก
ผลปรากฏว่าหูทั้งสองข้างของดิฉันเริ่มบวมแดง มีน�้ำเหลืองไหล
และเริม่ เจ็บปวดด้วย  ดิฉนั พยายามปกปิดนาย แต่ไม่สำ� เร็จ นายต้อง
พาไปหาหมอแผนปัจจุบนั ซึง่ ให้ทงั้ ยากินและยาทา  รักษาอยูห่ ลายวัน
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กว่าจะยุบ พอหายดีแล้ว นายไปท�ำห่วงทองให้ใส่ไว้เพื่อกันไม่ให้
รูหูตันด้วย ดิฉันคิดในใจว่า เข็ดจนตายแล้ว ! คุณพ่อเห็นลูกอยาก
ใส่ตุ้มหู ได้ไปซื้อตุ้มหูจากห้างแอล ยี ริกันตี มาให้คู่หนึ่ง ท�ำด้วย
ไข่มุก และมีพลอยรูปหยดน�้ำสีชมพูอ่อนห้อยตุ๊กติ๊ก น่ารักมาก
น้อยใจ - คิดหนี
เรื่องสุดท้ายที่เกิดขึ้นกับดิฉัน ณ บ้านหลังเดียวกันนี้ และที่
อยากบันทึกไว้กค็ อื ว่า วันหนึง่ ดิฉนั มีเรือ่ งน้อยใจมากกับนาย จะเป็น
เรือ่ งเกีย่ วกับอะไรนัน้ จ�ำไม่ได้แล้ว  จ�ำได้แต่วา่ ดิฉนั ร้องไห้เสียใจจะ
ขาด และตัดสินใจจะหนีจากนายไปอยู่กับคุณยายที่ราชบุรี  ดิฉัน
เขียนจดหมายลานาย แล้วใส่ซองเก็บไว้ในห้องนอน จัดกระเป๋า
เสื้อผ้าข้าวของให้เรียบร้อยแล้วเข้านอน เพราะตั้งใจจะตื่นราว ๆ
ตี 5 เพื่อไปลงเรือไฟเที่ยวแรก  ตามปกติ เรือเที่ยวแรกนี้จะมาถึง
เมือ่ เวลามืดมาก เรือจะแวะรับผู้โดยสารทั้งสองฝัง่ แม่นำ 
�้ เราจะต้อง
ชูตะเกียงโบกเรียกเรือ  ดิฉนั เคยลงเรือเทีย่ วแรกนีห้ ลายครัง้ แล้ว  แต่
ไม่เคยไปคนเดียว ตามธรรมดา คุณพ่อและนายจะส่งลูก ๆ ไปอยูก่ บั
คุณยายที่ราชบุรีทุกครั้งที่ปิดภาคเรียน
ระหว่ า งที่ ดิ ฉั น ก�ำ ลั ง หลั บ อยู ่ นั้ น นายคงจะรู ้ สึ ก สงสั ย ใน
อากัปกิริยาที่ผิดปกติของดิฉันหรืออะไรสักอย่าง จึงได้เข้ามาใน
ห้องนอนของดิฉันในตอนดึก คงจะได้เห็นกระเป๋าเสื้อผ้าที่จัดไว้
และได้อา่ นจดหมายของดิฉนั เลยร้องไห้ใหญ่  พอดิฉนั รูส้ กึ ตัวตืน่
ขึน้ มา นายก็ปลอบดิฉนั และขอไม่ให้ดฉิ นั ทิง้ นายไป  ดิฉนั เองก็อด
ร้องไห้ไม่ได้ หายน้อยใจ หายโกรธนาย แล้วเลยเลิกล้มการเดินทาง
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เรื่องนี้ดิฉันคิดว่าคงไม่มีใครทราบนอกไปจากนายและดิฉันเท่านั้น
ย้ายเมือง - ย้ายบ้าน
ก่อนทีด่ ฉิ นั จะสอบปลายปี ป. 3 ทางการได้ยา้ ยเมือง (สถานที่
ราชการ และบ้านข้าราชการ) ไปอยูท่ คี่ า่ ยทหารเดิม ทีต่ ำ� บลแม่กลอง
ค่ายนีอ้ ยูบ่ นแม่นำ�้ แม่กลองฝัง่ เดียวกัน แต่คนละฝัง่ กับคลองแม่กลอง
ทหารกองนี้ถูกยุบไปรวมกับกองทหารที่มณฑลราชบุรี  ตัวอาคาร
มีมากพอที่จะใช้งานได้ โดยไม่ต้องสร้างเพิ่มมากนัก  เราจะไม่ย้าย
ตามไปก็เกรงโจรผูร้ า้ ย คุณพ่อจึงไปเทีย่ วหาซือ้ ทีด่ นิ ใกล้ ๆ เมืองใหม่
แต่หาไม่ได้เลย จะไปซื้อไกลก็กลัวจะถูกปล้นสะดม จึงจ�ำเป็นต้อง
ขอเช่าที่ของวัดบ้านแหลม (วัดเพชรสมุทรวรวิหาร)
ทางวัดเกรงใจคุณพ่อ ก็แบ่งทีใ่ ห้เช่าซึง่ ไม่มากนัก จ�ำนวนจ�ำกัด
มาก อยู่ตดิ กับห้องแถวทีเ่ รียกกันว่า “ตลาด” แต่ไม่ใช่ตลาดสด  มี
โรงเรียนศรัทธาสมุทร คัน่ จากวัดอีกด้านหนึง่ คุณพ่อให้รอื้ เรือนแถว
คนใช้มาปลูกก่อน พอเสร็จเราก็อพยพมายัดเยียดอยู่ในเรือนนี้ เพื่อ
จะได้คอยควบคุมดูแลการปลูกบ้านใหญ่อย่างใกล้ชดิ   เมือ่ บ้านใหญ่
เสร็จแล้วปรากฏว่าไม่มีบริเวณเลย คุณพ่อจึงให้สร้างนอกชาน
รอบบ้าน ภายในรั้วสังกะสี 2 ข้าง และรั้วไม้โปร่งด้านหน้า
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ตอนที่ 3 (2468-2471)
8 ½ ปี-11 ½ ปี เรียน ม. 1-3
ที่โรงเรียนศรัทธาสมุทร ต. แม่กลอง
เรียนโรงเรียนชาย ม. 1-3

ดิ ฉั น จะต้ อ งเรี ย น ม. 1 ที่ โ รงเรี ย นสตรี ป ระจ� ำ จั ง หวั ด
“ถาวรานุกลู ” ซึง่ อยูไ่ กลจากบ้านมาก และทางทีจ่ ะเดินไปบางตอน
ก็ เ ปลี่ ย ว  คุ ณ พ่ อ จึ ง ปรึ ก ษาศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ยื่ น เรื่ อ งมายั ง
กระทรวงศึกษาฯ ขออนุญาตให้เรียนเป็นพิเศษในโรงเรียนศรัทธา
สมุทร โรงเรียนประจ�ำจังหวัด (ชาย) ซึง่ อยูใ่ กล้บา้ นนิดเดียวจนแทบ
จะตะโกนพูดกันได้ โชคดีทางกระทรวงฯ เห็นใจ ตอบอนุญาต
ดิฉันจึงได้เข้าเรียนในโรงเรียนนี้เมื่อ 17 พฤษภาคม 2468
คุณพ่อซื้อเครื่องเรียน เครื่องใช้ และเครื่องเล่นให้โรงเรียน
ศรัทธาฯ บ่อย ๆ เช่น โต๊ะปิงปองครบชุด เครื่องเล่นแบดมินตัน
และอื่น ๆ อีก ฉะนั้นครูในโรงเรียนนี้ (ผู้ชายทั้งหมด) ออกจะ
เกรงใจ และเอาใจเรา (พีณ
่ พอยู่ ม. 3) เป็นพิเศษ  เพือ่ นรักของดิฉนั
จากโรงเรียนราชพงษ์ ก็ได้รับอนุญาตพิเศษให้เรียนในโรงเรียนนี้
ด้วย  เป็นอันว่ามีนกั เรียนหญิง 2 คน ในโรงเรียนศรัทธาฯ แต่เวลา
สอบจะต้องไปสอบที่โรงเรียนถาวรานุกูล

อยากเป็นแม่ค้า
โรงเรียนศรัทธาฯ ประกอบด้วยเรือนไม้ชั้นเดียว 2 หลัง  มี
ระเบียงกว้างและยาวตลอดตัวอาคารด้านหน้า ซึ่งหันออกสู่สนาม
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ใหญ่  ที่ริมสนามนี้หน้าอาคารเรียนตอนกลางวันจะมีหาบแม่ค้า
พ่อค้ามาตั้งขายอาหารแก่นักเรียน โดยจ่ายค่าที่ให้แก่วัดบ้านแหลม
โรงเรียนศรัทธาฯ ก็ตงั้ อยูใ่ นทีว่ ดั บ้านแหลมด้วย  ทางวัดให้โรงเรียน
จัดเจ้าหน้าที่เก็บเงินและท�ำบัญชีส่งวัดทุกวัน
ดิฉันเคยไปซื้อฝรั่งขี้นก (ลูกเล็ก ๆ กรอบ ข้างในสีแดง) ใน
ราคา 5 ลูก 1 สตางค์ จากแม่ค้าคนหนึ่ง 2-3 ครั้ง วันหนึ่งบังเอิญ
ไปเห็นฝรัง่ ขีน้ กทีต่ ลาดสด เต็มกระจาดย่อม ๆ มีราว ๆ กว่า 100 ลูก
เขาบอกว่าทั้งกระจาดนั้นเพียง 7 สตางค์  ดิฉันดีใจมาก รีบซื้อมา
หมด แล้วรุง่ ขึน้ ก็เอาไปขายทีโ่ รงเรียน แถมพริกกะเกลือให้เล็กน้อย
ด้วย  แต่ขายบนระเบียงหน้าห้องเรียน ไม่ได้ลงไปขายที่ริมสนาม
ยอมเสียค่าทีเ่ ล็กน้อย  เมือ่ ขายหมดแล้ว ได้กำ� ไรตัง้ เกือบ 20 สตางค์
ดิฉนั ท�ำเช่นนีอ้ ยูห่ ลายวัน รูส้ กึ สนุก ไม่รสู้ กึ หิว ไม่ไปกินข้าวกลางวัน
ทีบ่ า้ น  แต่นายก็ไม่ได้สงั เกต เพราะตามปกติดฉิ นั ก็ไป ๆ มา ๆ จาก
บ้าน-โรงเรียนบ่อย ๆ โดยครูบางคนใช้ให้ไปเอาน�ำ้ มะตูมมากินบ้าง
(คุณพ่อดื่มน�้ ำมะตูมแทนน�้ ำชา) บางคนก็ใช้ไปเอาหมากมากิน
เพราะทีบ่ า้ นดิฉนั ตัง้ เชีย่ นหมากไว้รบั แขกลูกความของคุณพ่อตลอด
เวลา
ต่อมาชักก�ำเริบเสิบสาน อยากได้เงินมากขึ้น จึงไปซื้อชาม
กระเบือ้ งรูปร่างเหมือนชามก๋วยเตีย๋ วเล็ก ๆ น่ารักมา 20 กว่าใบ พอ
ให้เก็บได้เต็มลังสบู่  แล้วท�ำเม็ดแมงลักน�้ำกะทิขาย ขายดิบขายดี
ได้ก�ำไรมากด้วย ตอนที่จะเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ ดิฉันมีเงินมากพอใช้
ได้แอบซื้อและเย็บเสื้อผ้าใหม่หลายชุดมาเองด้วย
ตอนหลังคุณพ่อรู้เรื่องเข้า รู้ว่าดิฉันชอบขายของ เวลามา
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กรุงเทพฯ ได้ซื้อทอฟฟี่ฝรั่งขวดสูงใหญ่ไปให้ดิฉันขาย เพื่อให้ดูดี
มีศักดิ์ศรีกว่าแม่ค้าทั่วไปหน่อย  แต่ปรากฏว่าต้นทุนแพงมาก ขาย
ไม่ได้ก�ำไรเท่าไร ในไม่ช้าก็เลิก หันไปขายอย่างเก่า
คุณพ่ออยากฝึกให้ลกู รูจ้ กั มัธยัสถ์ จึงบอกว่า ค่าขนมทีจ่ า่ ยให้
ทุก ๆ สัปดาห์นนั้ ตอนปลายสัปดาห์ให้เอามาให้ดู เหลือเท่าไรคุณพ่อ
จะเพิ่มให้อีก 1 เท่า แล้วคุณพ่อก็เอาเงินของเราที่เหลือรวมกับเงิน
ที่คุณพ่อให้รางวัล ใส่ลงในกระปุกของแต่ละคน ซึ่งคุณพ่อเป็นคน
เก็บไว้  ดิฉันเป็นคนไม่ค่อยซื้ออะไร จึงมีเงินเหลือมากเสมอ แต่
เป็นคนซื่อตรง เหลือเท่าไรก็เท่านั้น ไม่เคยคิดโกงโดยเอาเงินส่วน
ตัวที่ได้จากการขายของมาเอารางวัลคุณพ่อมาก ๆ เลย
งานบ้าน
ชีวติ ตอนอยูโ่ รงเรียนศรัทธาฯ 3 ปีนี้ ก็คอื ตืน่ นอน ล้างหน้า
แปรงฟัน แล้วจะต้องท�ำงานบ้านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย  คุณพ่อแบ่ง
ที่ให้แต่ละคน กวาด เช็ดถูเรือน เทกระโถน และท�ำที่นอนเอง
นอกจากนี้ยังมีการจัดเชี่ยนหมาก เติมหมาก ใบพลู ปูนแดง ยาจืด
ยาฉุน และกานพลูให้เต็มตลับอยู่เสมอ  อะไรหมดก็ไปซื้อหาจาก
ตลาด โดยทีน่ ายจะวางเศษสตางค์ไว้ให้ เชีย่ นหมากนีเ้ อาไว้รบั แขก
ผู ้ ห ญิ ง ลู ก ความของคุ ณ พ่ อ (บางที ผู ้ ช ายก็ กิ น ด้ ว ย) และโดยที่
เชี่ยนหมากนี้ท�ำด้วยเงิน นาน ๆ จะต้องมีการขัดท�ำความสะอาด
ด้วยส้มมะขามเปียกให้ดูขาวผ่องอยู่เสมอ
คุ ณ พ่ อ มี ถ าดกลม เส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางประมาณ 9 นิ้ ว ฟุ ต
ดูเหมือนท�ำด้วยไม้แก้ว มีลายในตัวสวยมาก  ถาดนีใ้ ส่กระป๋องบุหรี่
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ขนาดธรรมดา (บุหรี่ Garrick) เรียงกันเป็นวงกลมได้ 6 กล่องพอดี
โดยมีกล่องบุหรี่ Richmond ที่สูงกว่านั้นอยู่ตรงกลางเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  ในกล่องเหล่านี้จะบรรจุบุหรี่มวนยี่ห้อต่าง ๆ กล่องหนึ่ง
ใส่ใบจากที่ตัดเรียบร้อยแล้ว และกล่องหนึ่งใส่ยาเส้น ส�ำหรับให้
มวนสูบเอาเอง กล่องสูงตรงกลางใส่ยาเส้นพิเศษ หยาบ ๆ สีแดง ๆ
ซึ่งมีกลิ่นและรสแรง เราต้องตรวจดูทุกวันว่ากล่องไหนหมด หรือ
จวนจะหมดแล้วก็บอกคุณพ่อ เพื่อจะได้เติมให้เต็ม ต้องตรวจว่ามี
กล่องไม้ขีดไฟอยู่บนกล่องสูงตรงกลางด้วย
ท� ำ งานบ้ า นเหล่ า นี้ เ สร็ จ แล้ ว กิ น ข้ า วเช้ า แล้ ว แต่ ง ตั ว ไป
โรงเรียน  เมื่อกลับจากโรงเรียนจะต้องรีบกินของว่าง แล้วเข้า
ช่วยนายท�ำครัว นายจะเริม่ สอนให้หดั ปอก หัน่ ต�ำ ฯลฯ ให้ถกู ต้อง
ตามหลักวิชาก่อน แล้วก็ขนั้ ต่อ ๆไป จนถึงการปรุงเครือ่ งแกง  สมัย
นั้นไม่มีน�้ำพริกแกงส�ำเร็จรูปแบบสมัยนี้ เครื่องแกงของนายนั้น
จะให้ปรุงเป็นมาตรฐานส�ำหรับเนื้อวัว เนื้อหมู 1 ปอนด์ (ตอนนั้น
ยังชั่งเป็นปอนด์อยู่) หรือส�ำหรับไก่ขนาดธรรมดา 1 ตัว หัดปรุง
เครื่องแกงทุกชนิด แกงส้ม แกงป่า แกงเผ็ด แกงกะหรี่ แกงมัสมั่น
ฯลฯ นายให้เราหัน่ กระเทียม หอม ตะไคร้ ผิวมะกรูด ข่า ฯลฯ ให้
ดู อย่างไหนมากไปให้หยิบออก อย่างไหนน้อยไปก็หนั่ เติม เพือ่ ให้
ได้แกงรสอร่อย ท�ำซ�้ำ ๆ ไปจนคิดว่าแม่นแล้ว จึงจะเลิกได้  ลูก
ผู้หญิงของนายทุกคนต้องผ่านกรรมวิธีเช่นนี  
้ ส่วนผู้ชายนั้นให้หัด
ปอกมะพร้าว ขูดมะพร้าว (ด้วยกระต่าย) คั้นกะทิ ต�ำน�้ำพริก ฯลฯ
ตามหลักที่ถูกต้องด้วย  การช่วยนายท�ำกับข้าวนี้ จะกินเวลาราว ๆ
1 ชั่วโมง
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วงดนตรีไทย
ออกจากครัวก็ตอ้ งเริม่ เรียนดนตรี คุณพ่อเห็นว่าลูกโตพอแล้ว
จึงตั้งวงดนตรีไทยขึ้น โดยคุณพ่อก็ร่วมวงเป่าขลุ่ยด้วย คุณครูชื้น
ดีดจะเข้ เลขาฯ (ผู้ชาย) ของคุณพ่อคนหนึ่ง ตีโทน-ร�ำมะนา พี่ณพ
เล่นซออู้ ดิฉนั และน้องชายคนรองลงไปเล่นซอด้วง น้องรองลงไปอีก
ให้ตฉี งิ่ ตามปกติคณ
ุ พ่อจะร้องส่งเอง และในเวลาเดียวกันก็สอนให้
พวกเราร้องด้วย  การรวมวงดนตรีนั้นจะมีขึ้นทุก ๆ วันอาทิตย์

วงดนตรีบ้านขุนสมานสมุทกรรม  
(ฉลบชลัยย์นั่งสีซอด้วง ที่สามจากซ้าย)
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เรียนพิเศษภาคค�่ำ
การเรียนดนตรีตอนบ่ายของทุกวันนั้นมีเฉพาะพี่ณพ ดิฉัน
และน้องชายเท่านัน้   เรียนดนตรี 1 ชัว่ โมง รีบไปอาบน�ำ้ กินข้าวเย็น
แล้วไปโรงเรียนพิเศษตอนค�่ำ ซึ่งสอนแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียว
ความจริงไม่ค่อยได้เรียนอะไรเท่าไร คุณครูเล่านิทานจากหนังสือ
อังกฤษให้ฟังมากกว่า แล้วก็ร้องเพลงอังกฤษ โดยให้นักเรียนจด
เนื้อเพลงเป็นภาษาไทย ยังจ�ำได้ว่า ค�ำว่า mighty choir นั้นเขา
เขียนว่า “ไม้ตีควาย” นึกสงสัยเหลือเกินว่า “ไม้ตีควาย” ไปยุ่งกับ
เพลงศาสนาคริสต์ได้อย่างไร  เพลงโบสถ์อีกบทหนึ่งที่ยังจ�ำได้
มาจนทุกวันนี้คือ
Last night I lay a-sleeping,
There came a dream so fair,
I stood in old Jerusalem,
Beside the temple there. (จดเป็นภาษาไทย)
บางทีคณ
ุ ครูให้ตอบปริศนาต่าง ๆ เป็นทีส่ นุกสนาน ไม่มเี ด็ก
คนไหนคิดหนีการเรียนพิเศษตอนค�่ำเลย  คุณพ่อเห็นว่าเด็ก ๆ มีพลัง
มาก ต้องบรรจุงานอะไร ๆ ให้เต็มเวลา มิฉะนัน้ อาจจะใช้พลังทีเ่ หลือ
ไปท�ำสิ่งที่ผิดได้
ที่เมืองนี้บางฤดูยุงชุมมาก คุณพ่อกลัวลูกจะถูกยุงกัด ก็เอา
ยากันยุงไปให้ จะให้แต่หอ้ งของลูกก็ไม่ได้ เลยต้องให้ทกุ ห้อง พวก
ครูและนักเรียนพากันชอบใจมาก
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โรงหนัง
เมื่อกลับจากโรงเรียนพิเศษตอนกลางคืนแล้ว ถ้ามีการบ้าน
ก็ท�ำไป  ถ้าไม่มีคุณพ่อให้ไปดูหนัง (ภาพยนตร์) โดยคิดว่าการ
ดูหนังอาจได้เห็นได้เข้าใจอะไรใหม่ ๆ  ถึงจะเล็กน้อยก็ยังดีกว่า
อยู่บ้านเฉย ๆ โดยไม่ได้อะไรเลย  เราดูหนังฟรีไม่เสียเงิน ซ�้ำยังมี
box พิเศษให้นงั่ ทีช่ นั้ บนด้วย สมัยนัน้ หนังฉายเป็นม้วน ๆ  มีแตรวง
บรรเลงเสียงอึกทึกหน้าโรง  และเมือ่ หนังหมดม้วน กว่าจะต่อใหม่
ต้องใช้เวลา แตรวงก็บรรเลงสลับไป  หนังสมัยนั้นเรียกว่า “หนัง
ญี่ปุ่น” จะเป็นเพราะชาวญี่ปุ่นก�ำลังน�ำเข้ามาเป็นครั้งแรกหรือ
อย่างไรก็ไม่ทราบได้  แต่ที่ดิฉันดูนั้นจะเป็นหนังพม่าส่วนใหญ่
พระเอกมีคนเดียวตลอดศก ชื่อ หม่อง หม่อง เอ่ และนางเอกก็
คนเดียวตลอดกาล ชื่อ ขิ่น ขิ่น จี่  เขามีคนพากย์เป็นภาษาไทย
ตามปกติดิฉันดูหนังอยู่ไม่นานเท่าไร ก็จะฟุบหลับไป  พอได้ยิน
เสียงแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจึงจะลุกขึ้นและเดิน
โซเซกลับบ้าน ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ นั่นเอง ท�ำอยู่เช่นนี้เป็นนิจ
ออกแสดงละครต่างจังหวัด
ที่จังหวัดสมุทรสงครามนี้ รัฐบาลไม่ได้เหลียวแลสนับสนุน
ในการสร้างโรงเรียนเลย ไม่วา่ จะเป็นโรงเรียนประจ�ำจังหวัดประจ�ำ
อ�ำเภอก็เป็นของเอกชนสร้างให้ทั้งสิ้น  เวลาเศรษฐีคนใดสร้าง
โรงเรียนให้ที่ต�ำบลไหน โรงเรียนศรัทธาฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ�ำ
จังหวัด จะต้องมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ไปร่วมท�ำพิธเี ปิด โดยการแสดง
ละครบ้าง หรืออย่างอื่นบ้าง และดิฉันมักจะไปกับเขาเสมอ
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ครั้งหนึ่งมีการแสดงละครร้องเก็บเงินบ�ำรุงโรงเรียนศรัทธาฯ
เอง ผูค้ นชอบมาก ได้เงินมากเกินคาด เลยคิดหาเงินอีก โดยพาคณะ
ละครไปแสดงถึงจังหวัดราชบุรี 2 คืน และทีจ่ งั หวัดเพชรบุรี 1 คืน
ดิฉันตื่นเต้นมาก  เมื่อเขาพาขึ้นรถม้าไปตามถนนต่าง ๆ รอบเมือง
ได้เห็นป้ายโฆษณาละครของเราติดไว้ทั่ว ยังจ�ำความรู้สึกนั้นได้จน
บัดนี้  มานึก ๆ ดู ท�ำไมคุณพ่อและนายจึงอนุญาตให้ดิฉันเที่ยว
เร่ร่อนไปกับเขาก็ไม่ทราบ  อาจเป็นเพราะมีครูผู้หญิงที่ไว้ใจได้
ควบคุมไปด้วย และคงเป็นเพราะสมัยนัน้ เด็กผูห้ ญิงไม่ได้รบั อันตราย
มากเท่าสมัยนี้ก็เป็นได้
ความซุกซน และเพื่อนในโรงเรียนชาย
การทีเ่ รียนปนกับนักเรียนชาย ท�ำให้ดฉิ นั พลอยซุกซนไปด้วย
เวลานั่งเรียนก็นั่งไม่เรียบร้อย ชอบเอนม้านั่งไปข้างหลัง  วันหนึ่ง
มีการประชุมครู นักเรียนทุกชั้นถูกปล่อยให้อยู่ตามล�ำพัง  ดิฉันนั่ง
แถวหน้า โยกม้านั่งไปข้างหลังมากเกินไป ม้านั่งหงายหลัง  ดิฉัน
ตกใจยึดโต๊ะไว้ โต๊ะเลยล้มทับไปด้วย  พวกเด็กผู้ชายที่ไม่ใคร่
จะชอบหน้าดิฉัน เพราะหาว่าคุณครูชอบล�ำเอียงเข้าข้างดิฉันเสมอ
ก็พากันหัวเราะ แล้วพูดว่า “สมน�้ำหน้า อย่าไปช่วย” ดิฉันนอน
หงายหลังแหงแกอ๋ ยูเ่ ช่นนัน้ ตัง้ หลายวินาที มองเห็นเลือดสีแดงไหล
เปื้อนเสื้อเปรอะไปหมด คิดว่าแย่แล้ว เลยร้องไห้โฮใหญ่
หัวหน้าชัน้ ของเราชือ่ สนัน่ (สุนทรพลิน) นรินทร์สรศักดิ์ ซึง่
เป็นคนดี เรียบร้อย ไม่ฟงั เสียงพวกนัน้ ตรงเข้ามายกโต๊ะดิฉนั และ
ฉุดดิฉันขึ้น  ที่แท้กลายเป็นว่าหมึกแดงหกจากขวด (สมัยก่อนใช้
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ปากกาจิ้มหมึกน�้ำเงิน-แดง) ดิฉันจึงหยุดร้องไห้ได้  เพื่อนคนนี้
ดูเหมือนภายหลังได้เป็นนายพลต� ำรวจ และเป็นใหญ่เป็นโตใน
วงการต�ำรวจนครบาล แต่เราไม่ได้พบกันอีกเลยตั้งแต่ออกจาก
โรงเรียนมา จนกระทั่งได้ยินข่าวว่าเขาถึงแก่กรรมเสียแล้ว
เพื่อนที่จ�ำชื่อได้ดีอีกคนหนึ่งคือ บุญยิ่ง โพธารามิก (บิดา
คุณอดิศยั โพธารามิก) คนนีซ้ กุ ซนทีส่ ดุ ในห้อง และชอบมาโกรธ ๆ
ดี ๆ กับดิฉัน
อีกคนหนึ่งเป็นทหารบก เป็นนายพลเหมือนกัน ชื่อ เทียบ
บูรณะสิงห์  คนนี้เป็นนักกีฬาและไม่ค่อยมาเล่นกับเราเลย  แต่เมื่อ
ประมาณ 30 ปี มาแล้ว เคยได้พบกันครั้งหนึ่ง ยังจ�ำกันได้แล้วเลย
คุยกันได้ดี
ระหว่างปิดภาคเรียน-หัดว่ายน�้ำ
ตอนโรงเรียนปิดภาคทุกครัง้ คุณพ่อและนายจัดให้เราไปเยีย่ ม
และอยูก่ บั คุณตาคุณยายทีร่ าชบุร  ี ซึง่ มีอศั นี พลจันทร ลูกพีล่ กู น้อง
ของดิฉันอยู่ด้วย  และตอนปิดภาคปลายเราอยู่นานหน่อย และ
ได้พบกับพวกญาติ ๆ ซึ่งไปจากกรุงเทพฯ ไปพักผ่อนที่ราชบุรี
เหมือนกัน เช่น อุทธรณ์ และศรีกรุง พลกุล (บิดาของโภคิน พลกุล)
พวกนี้พักอยู่บ้านติด ๆ กับเรา  ได้พบกันเล่นด้วยกันทุกวัน จึง
สนิทสนมกันมาก
ตอนปิดภาคต้น (17 ก.ค. – 31 ส.ค.) นั้น ที่ราชบุรีน�้ำท่วม
ประจ�ำปี ปกติน�้ำท่วมมิดรั้วทุกบ้าน จึงแลดูเวิ้งว้างเหมือนไม่มีรั้ว
และบางครั้งขึ้นสูงไปถึงนอกชานบ้านเรา เราสามารถช้อนปลาตัว
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เล็ก ๆ บนนอกชานได้ ปลาตะเพียนชุกชุมมาก ว่ายมาเป็นฝูง ๆ เวลา
เราโปรยเม็ดนุ่นให้ มันกระโดดฮุบกันน่าดูมาก
ดิฉันและน้อง ๆ ถือโอกาสน�้ำท่วมนี้หัดว่ายน�้ำที่บันไดหน้า
บ้าน และตอนทีน่ ำ�้ ไม่ทว่ มก็ไปหัดทีห่ าดทราย (น�ำ้ จืด) ใกล้ ๆ บ้าน
แต่ปีแล้วปีเล่าก็ยังว่ายน�้ำไม่เป็น
วันหนึง่ พวกคนใช้ 2-3 คน พาดิฉนั ไปหัดว่ายน�ำ้ ทีท่ า่ น�ำ้ ใกล้
บ้านทีบ่ า้ นปรกนีเ่ อง เขาเอามะพร้าวห้าว 2 ลูกมา ฉีกกาบแต่ละลูก
ออกมาเป็นเชือกและผูกติดกัน โดยที่ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งก็ยัง
ติดอยู่กับลูกมะพร้าว เอามะพร้าว 2 ลูกนี้ลงไปลอยในน�้ำ ให้ดิฉัน
เอาอกทาบไปบนเชือก ให้ลูกมะพร้าวแต่ละลูกลอยอยู่ข้างรักแร้
แต่ละข้าง ดิฉนั แปลกใจทีม่ ะพร้าวเพียง 2 ลูกก็พยุงตัวเราให้ลอยน�ำ้
ได้  เขาสอนให้หดั ใช้มอื แหวกว่ายน�้ำ และใช้เท้ากระทุม่ น�้ำ  ก็รสู้ กึ
สนุกดี ท�ำเช่นนี้ซ�้ำ ๆ กันอยู่ประมาณ 1 สัปดาห์ ดิฉันก็ใช้แขนขา
ได้คล่อง
ทีนี้วันหนึ่งเมื่อเราไปถึงท่าน�้ำ โดยไม่ให้รู้ตัว เขาผลักดิฉัน
ลงไปในน�้ำ และพวกเขาลอยคออยู่ใกล้ ๆ ดิฉันกลัวจะจมน�้ำตาย
รีบตะเกียกตะกายจะไปให้ถึงเสาไม้รวกที่ปักอยู่ไม่ไกลนัก แต่เขา
กลับโหนตัวจับเสาให้หา่ งออกไป ดิฉนั พยายามว่ายจะให้ถงึ เสา เขา
ก็โยกเสาหมุนไปรอบ ๆ (ทีต่ รงนัน้ เป็นชายเลน) ดิฉนั ว่ายตามเสาอยู่
หลายรอบ จนเขาเห็นว่าเหนื่อยแล้ว ก็พาว่ายไปที่บันไดท่าน�ำ 
้ เป็น
อันว่าดิฉันว่ายน�้ำเป็นตั้งแต่นั้นมา
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สถานที่และการพักผ่อนหย่อนใจที่จัดขึ้นเอง
ทีบ่ า้ นนอกไม่มสี ถานทีห่ ย่อนใจและเริงรมย์อย่างในกรุง ผูค้ น
ต้องหาวิธที ำ� ตัวเองให้สนุกสนานกันเอง  พวกชาวสวน ชาวนา และ
ชาวบ้านร้านตลาด มักจะแห่กนั ไปชมมหรสพทีเ่ ขาจัดขึน้ ในงานวัด
ต่าง ๆ ประจ�ำปี  ในงานศพ งานโกนจุก บวชนาค ฯลฯ ไม่ว่างาน
จะอยู่ไกลแค่ไหน ก็อุตส่าห์พายเรือแจวเรือกันไป ทุกงานจะมีคน
แน่นขนัดไปหมด
ส�ำหรับครอบครัวเรา ในวันอาทิตย์ คุณพ่อจะเชิญวงดนตรี
ไทยต่าง ๆ ในเมืองนี้มาร่วมซ้อมกัน เรามีวงดนตรีไทยเล็ก ๆ ของ
เราเอง โดยคุณพ่อเป่าขลุย่ เลขาฯ (ผูช้ าย) ของคุณพ่อตีโทน-ร�ำมะนา
พี่ณพสีซออู้ ดิฉันกับบุญชนัยชลสีซอด้วง และครูชื้นที่สอนดนตรี
เราเป็นคนดีดจะเข้ เราจะเล่นกันทั้งวัน โดยมีนายเป็นผู้ท�ำอาหาร
เลี้ยง  คุณพ่อมักจะร้องส่งเองด้วย มีประชาชนมายืนฟังรอบรั้ว
เต็มไปหมดเสมอ  ดิฉนั ได้อา่ นหนังสือแจกงานศพคุณพระมหาเทพ
กษัตริย์สมุห์ บิดาคุณระพี สาคริก  ท่านเขียนเล่าไว้ว่า ท่านเป็น
ชาวเมืองสมุทรสงคราม และได้เคยไปเล่นดนตรีร่วมวงขุนสมานฯ
ตอนนั้นต้องมีดิฉันร่วมด้วยเป็นแน่
วันอาทิตย์ไหนที่เราไม่ได้ซ้อมดนตรี จะเป็นเพราะเหตุใด
ก็ตาม หรือในวันหยุดนักขัตฤกษ์อื่น ๆ  คุณพ่อจะพาเราลงเรือแจว
เข้าไปตามคลองเล็กคลองน้อย  เรามีเรือจ้างเจ้าประจ�ำซึ่งใหญ่และ
สะอาดหมดจด  คุณพ่อถือโอกาสนีไ้ ปส�ำรวจทีด่ นิ ซึง่ ก�ำลังเป็นคดี
ให้คณ
ุ พ่อว่าความอยูด่ ว้ ย  คุณพ่อมีชอื่ ในการว่าความแพ่ง  ส่วนมาก
จะชนะ ฉะนั้น จึงมีชาวสวน ชาวนามาขอให้ว่าความมากมาย
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ตลอดทางที่เรือแล่นไปจะมีคนมาร้องทัก และขอให้แวะรับผลิตผล
ต่าง ๆ ของเขาจนเต็มเรือไปหมด  บางครัง้ ยิง่ น่าขัน เขาเอาอ้อยบ้าง
มะพร้าวบ้าง หรือบางทีเป็นกล้วย ถั่วแระ ฯลฯ บรรทุกเรือส�ำปั้น
แต่ละล�ำพายตามเราขากลับ มาส่งให้ถงึ บ้าน กินกันไม่หวาดไหว  ที่
บ้านเราจะมีมะพร้าวอยู่ตลอดเวลาไม่ต�่ำกว่าครึ่งร้อย
ตามปกติ เราจะไปกินกลางวันกันที่สวนของคนที่นัดกันไว้
บางทีครอบครัวของ Mr. James Kerr ผู้จัดการรถไฟ-เรือไฟ ขอ
ร่วมไปกับเราด้วย โดยเอาเรือยนต์เล็ก ๆ ขนาดพอบรรจุเราทั้งสอง
ครอบครัวได้สบาย ๆ ไปแทนเรือจ้างของเรา  เราสนุกกับการไป
ปิกนิกเช่นนี้มาก เพราะพวกชาวสวนรูใ้ จ ท�ำกับข้าวที่ไม่น่ารังเกียจ
ไว้ตอ้ นรับ เช่น แกงไก่ ไก่ตม้ ย�ำ ไก่ยา่ ง ไก่ทอด หรือไม่กเ็ ป็นพวก
ปลา ซึ่งเขาจับได้ในร่องคูสวนของเขาเอง  ไก่เขาก็เลี้ยงเอง  ของ
สด ๆ ทั้งนั้น  กินอร่อยกว่าที่ซื้อจากตลาดแน่นอน
บางครั้ง นาย James Kerr เชิญครอบครัวข้าราชการทั้งหมด
และครอบครัวของเราด้วยลงเรือไฟ (แดง) ชั้นเดียว ค่อนข้างใหญ่
ไปเทีย่ วทะเล โดยเตรียมหม้อ กระทะ และเครือ่ งมือท�ำครัวไปพร้อม
เราตรงไปที่ โ ป๊ ะ ของคนที่ รู ้ จั ก จั บ ปลาสด ๆ ขึ้ น มาท� ำ กิ น แต่
หลายคนเมาคลื่น กินอะไรไม่ได้เลย
ดิฉันเคยปีนไต่ไปตามเสาโป๊ะ ซึ่งเขาปักเป็นรูปวงกลมกลาง
ทะเลอันอ้างว้าง  มองไม่เห็นฝั่งเลย  พอพลบค�่ำจะเห็นฝูงปลาทู
เป็นหมืน่ เป็นแสนว่ายไปรอบ ๆ ในโป๊ะ  ตัวปลามีฟอสฟอรัส เวลา
มันกลับตัวตามส่วนโค้งของโป๊ะพร้อม ๆ กัน ฟอสฟอรัสกระทบ
แสงจันทร์  ช่างสวยงามอะไรเช่นนั้น !
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ยิงนก

นอกจากปิกนิกทางเรือแล้ว  ในฤดูเกีย่ วข้าว เมือ่ เกีย่ วเสร็จ มี
เมล็ดข้าวตกเรี่ยราดในนา และบรรดาฝูงนกทั้งหลายก็พากันมาจิก
กิน  ตอนนีแ้ หละ พวกข้าราชการชอบมาชวนครอบครัวเราขึน้ รถไฟ
ซึ่งนาย James Kerr เป็นผู้จัดให้พิเศษ 1 โบกี้ ไปได้ 2 สถานี ก็
ปลดตูข้ องเราออกทีส่ ถานีลาดใหญ่ ซึง่ เป็นทีท่ ำ� นาข้าวด้านหนึง่ คุณ
พ่อถูกเกณฑ์ให้เป็นผู้เตรียมของเครื่องใช้ น�้ำดื่ม เหล้า เบียร์  ส่วน
นายก็เป็นผู้เตรียมเครื่องประกอบอาหารไปพร้อม
นกทีย่ งิ กันนัน้ เป็นจ�ำพวกนกเป็ดน�ำ 
้ นกกระจาบ  แต่พวกเขา
ชอบยิงนกปากส้อมมากกว่า และต้องยิงขณะที่มันก�ำลังบินขึ้นด้วย
ไม่ใช่ก�ำลังเกาะอยู่เฉย ๆ ทั้งนี้เพื่อแสดงฝีมือและศักดิ์ศรี เมื่อนก
ตกลงในทีใ่ ด ซึง่ โดยมากมักจะค่อนข้างไกล  พวกเราเด็ก ๆ จะต้อง
วิ่งไปเก็บมาถอนขน ลนไฟเอาขนอุยอ่อน ๆ ออกให้หมด แล้วไป
มอบให้พวกผู้หญิงประกอบอาหาร  นายเป็นคนใจบุญ ไม่ฆ่าสัตว์
ตัดชีวิต แต่ก็จ�ำเป็นจ�ำใจต้องช่วยเขาท�ำ เพราะคิดเสียว่ามันตายมา
ก่อนแล้ว  อนึ่ง คุณพ่อไม่ชอบกินอาหารที่คนอื่นท�ำ ต้องฝีมือนาย
เท่านั้น
บางทีคุณพ่อไม่ได้ไปเอง พวกพรานนกไปกันเอง แล้วก็
เอานกมาให้เราเป็นพวง ๆ บางทีตั้ง 100 กว่าตัว เพราะเขารู้ดีว่า
นายท�ำอาหารอร่อย  พวกเราแสนจะเบือ่ กับการถอนขนนกมากมาย
เช่นนัน้ จะถลกหนังก็ไม่ได้ เพราะหนังเป็นส่วนทีเ่ ขาชอบกิน นาย
แบ่งท�ำหลายชนิด เสร็จแล้วพวกเราก็มีหน้าที่ถือหม้อบ้าง จานบ้าง
ชามบ้าง ไปให้ตามบ้านนักยิงทัง้ หลาย และทัง้ คนอืน่ ๆ ด้วย  เพราะ
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ตามปกติ คุณพ่อก็ชอบแจกอาหารเพื่อนฝูงอยู่แล้วเป็นประจ�ำ โดย
มากได้แก่อาหารแปลก ๆ เช่น ผัดเผ็ดแย้ นกทอดกรอบ ย�ำกบ ฯลฯ
ตัวดิฉันเองเลยเบื่ออาหารจ�ำพวกนกและกบมาจนกระทั่งทุกวันนี้

ตีกบ จับปู ตกปลา

พูดถึงกบ ชวนให้คิดถึงเรื่องน่าขันเรื่องหนึ่งคือ ดิฉันอยาก
จะรู้ว่าเขาตีกบกันอย่างไร คืนหนึ่ง ฝนตกพร�ำ ๆ แอบหนีนายไป
ตีกบกับพวกเด็กข้างบ้าน ต้องถือมัดไต้สอ่ งทางดูดว้ ย  ดิฉนั เห็นกบ
ตัวหนึง่ ดีใจมาก เอาไม้ฟาดลงไปเต็มแรง ยังผลให้กบตัวนัน้ บีแ้ บน
แหลกเหลว ใช้การไม่ได้ เขาสอนดิฉันว่าเวลาตีต้องชะงักไม้ไว้สัก
นิดหนึ่ง ตีเบา ๆ เพียงให้มันหนีไปไม่พ้น  อย่างไรก็ตาม ดิฉันเข็ด
ใจคอไม่ดี เรื่องตีกบเลิกเด็ดขาด
เรือ่ งการท�ำบาปกรรมแบบนีพ้ วกดิฉนั เคยท�ำมาแล้วมาก ไม่ใช่
เพราะใจร้าย แต่เป็นเพราะนึกสนุกชั่วแล่นทั้งสิ้น  ที่หลังบ้านเรา
มีคูเล็ก ๆ ที่นายชอบเอาปูปลาที่คนเขาเอามาให้ไปปล่อย  พอนาย
เผลอ หรื อ ไม่ อ ยู ่    พวกเราก็ ช อบไปตกปู ท ะเล  การตกนี่ ง ่ า ย
เหลื อ เกิ น   เพี ย งเอาเชื อ กกล้ ว ยยาวสั ก 1 หลา  ข้ า งหนึ่ ง ผู ก
หัวปลาเค็ม อีกข้างหนึง่ ผูกติดกับไม้รวกผ่าซีกเล็ก ๆ ยาวสักครึง่ หลา
เอาไม้รวกนี้ปักที่ริมคู หย่อนหัวปลาเค็มลงในน�ำ  
้ เจ้าปูโง่จะคลาน
มากัดและเอาก้ามจับปลาเค็มแน่น  เราค่อ ยๆ ดึงเชือกขึน้ มา  มันก็
ไม่ปล่อย  พอตัวปูลอยขึน้ จะพ้นน�ำ 
้ เราก็เอาบุง้ กีช๋ อ้ นมันขึน้ มาอย่าง
ง่ายดาย  เราเองก็ไม่รู้จะท�ำอะไรกับปูเหล่านี้ ในที่สุดก็ปล่อยมัน
กลับไป
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การจับปูแสมก็สนุกมาก  ใต้ถนุ บ้านเราทีย่ กไว้สงู 1 เมตรนัน้
น�้ำคลองขึ้นถึงได้ พื้นดินจึงเฉอะแฉะ มีปูแสมเต็มไปหมด  เราเอา
ผ้าพันมือให้หนา ๆ หรือใส่ถุงมือก็ยิ่งดี แต่ต้องให้หนา ๆ มิฉะนั้น
ก้ามปูจะทะลุผ้าเข้าถึงเนื้อ จะเจ็บมาก  เราจับมันดื้อ ๆ และมันจะ
พยายามดิน้ หนีให้หลุด โดยทิง้ ก้ามเลย ก้ามปูทหี่ ลุดจะติดผ้าพันมือ
ของเรา ห้อยกะรุ่งกะริ่งเต็มไปหมด  จ�ำนวนปูมันมากมาย ที่หนี
หลุดไปก็เยอะ  ที่เราจับตัวได้ก็เยอะ ครั้งหนึ่งเราจับได้ตั้งเกือบ
เต็มไหกระเทียม จะท�ำเป็นปูเค็มอย่างที่เขาขาย แต่ไม่รู้ว่าเขาท�ำกัน
อย่างไร ก็เลยเอาเกลือเม็ด ๆ ใส่สง่ เดชลงไป พอรุง่ ขึน้ อีกวันปรากฏ
ว่าปูเน่าหมด  คงเป็นเพราะความเค็มไม่พอ  หลังจากนั้นไม่เคยจับ
ปูแสมอีกเลย
การตกปลาก็เหมือนกัน เวลาหน้าน�้ำ น�้ำขึ้นมาที่ใต้ถุนบ้าน
พอที่จะตกปลาได้ ที่พื้นห้องแห่งหนึ่งมีช่องโหว่ เราก็ตกปลาโดย
ไม่ใช้เบ็ดจริง กลัวปลาจะเจ็บเวลาปลดจากเบ็ด  ใช้เข็มหมุดมางอ
เอา ก็ตามเคย ตกได้แล้วเอาใส่ถงั ไว้พอให้ชนื่ ใจ ภูมใิ จ ว่าเราท�ำได้
เก็บไว้สัก 1 ชั่วโมงก็ปล่อยไป การตกปลานี้ออกจะท�ำหลายครั้ง
หน่อย เพราะสนุกดี และปลาก็ไม่ตาย
สโมสรข้าราชการ
ตามปกติทสี่ โมสรมีโต๊ะปิงปอง โต๊ะบิลเลียด สนามแบดมินตัน
และสนามเทนนิ ส ข้ า ราชการและครอบครั ว จะหาความสนุ ก
เพลิดเพลินได้กับกีฬาและเครื่องหย่อนใจเหล่านี้
คุณพ่อไม่ชอบเล่นกีฬา ชอบแต่บลิ เลียด และเล่นอย่างเอาจริง
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เอาจัง ศึกษาจากต�ำราด้วย ได้รางวัลกลับมาบ้านเสมอ โดยมาก
คุณพ่อจะเลือกเอาวิสกี้ตราขาว ตราด�ำ บรั่นดีเฮนเนสซี และเหล้า
เปปเปอร์มนิ ต์สเี ขียว ทีข่ วดรูปเหมือนลูกน�ำ้ เต้ามา เพือ่ นายจะได้กนิ
ด้วย  ถ้าเป็นน�ำ้ หอม ก็มกั จะเลือกเอาโอเดอโคโลญ ซึง่ มีกลิน่ กลาง
ธรรมดา ลูก ๆ จะได้ใช้ได้
พวกเราเด็ก ๆ ท�ำโต๊ะบิลเลียดขึ้นมาเล่นเองบ้าง โดยเอาลัง
ไม้ฉ�ำฉา ซึ่งกว้างยาวประมาณ 15 x 20 นิ้ว และสูงเพียง 6 นิ้ว มา
คว�่ำหน้าลง เอากระดาษซับปูดาดก้นลังให้เรียบ ใช้ไม้เล็ก ๆ แบบ
ไม้ควิ้ กรอบรูป ตีตะปูตวั เล็ก ๆ เป็นขอบรอบ โดยเว้นทีไ่ ว้ให้ลกู ตก
ตามแบบโต๊ะบิลเลียด  จ�ำไม่ได้ว่าถักตาข่ายไว้รองรับลูกหรือเปล่า
ใช้ไม้เท้าไม้แก้วที่กลมเกลี้ยงเป็นมัน ตรง และหนักมาเป็นไม้คิว
และเอาลูกหินทาสีตา่ ง ๆ แทนลูกบิลเลียดจริง ดูเหมือนเราจะมีความรู้
เกี่ยวกับการเล่นนี้มากพอใช้ เพราะจ�ำได้ว่าเล่นกันอย่างสนุกสนาน
ทุกต้นเดือนทีส่ โมสร จะมีการเลีย้ งสังสรรค์กนั ในหมูค่ รอบครัว
ข้าราชการ แต่เราก็ไปร่วมกับเขาด้วย  ทุกครอบครัวจะต้องน�ำอาหาร
ไปคนละอย่าง  มีอยูค่ รัง้ หนึง่ พอดีนายไม่อยู่ ไปเยีย่ มคุณตาคุณยาย
ที่ราชบุร  
ี คุณพ่อเพิ่งนึกได้ตอนบ่ายแล้ว ดิฉันเห็นจวนตัว เลยคว้า
ของในบ้านมาท�ำ คือทอดไข่ดาวเต็มจานเปลใบใหญ่ ทอดกุนเชียง
หั่นบาง ๆ โรยหน้าให้ทั่ว พรมน�้ำปลาญี่ปุ่น แล้วโรยผักชีให้น่าดู
ปรากฏว่าพวกเด็ก ๆ รวมทั้งพวกเราเองด้วย ชอบอาหารจานนี้
ทุกครั้งที่มีการเลี้ยงส่งเลี้ยงรับข้าราชการ วงดนตรีของเรา
จะถูกขอร้องให้ไปบรรเลง ท�ำให้ดฉิ นั ได้คนุ้ เคยกับบรรดาข้าราชการ
ทั้งหลายและครอบครัว  หลายครั้งที่มีการแสดงละคร เขาทราบว่า
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ดิฉันเคยแสดง ก็ให้ดิฉันได้ไปมีบทบาทเล็ก ๆ น้อย ๆ อยู่เนือง ๆ
ตามปกติผู้ว่าราชการใหม่ทุกคนจะแวะมาท�ำความรู้จักกับคุณพ่อ
ก่อน  บางคนก็เคยสนิทสนมกันมาก เช่น ครอบครัวคุณพระราช
ญาติรักษาและคุณนายปิ่น ซึ่งดิฉันเรียกว่าคุณอา คุณน้า เวลาคณะ
ผู้ว่าฯ และนายอ�ำเภอเดินผ่านหน้าบ้านเราเพื่อไปจับผู้ร้าย มักจะ
ตะโกนเรียกคุณพ่อให้ไปด้วย ซึ่งคุณพ่อก็คว้าปืนและไปด้วยทุกที
ดังทีก่ ล่าวมาแล้วนี้ จะเห็นว่าชีวติ ของดิฉนั ทีบ่ า้ นนอกก็ไม่ได้
เงียบเหงาเซาซึม เพียงแต่ความสุขของเราคนละแบบกับของคนใน
กรุงเท่านั้น
จังหวัดสมุทรสงครามโดยสังเขป
ก่อนจบเรื่องชีวิตของดิฉันในบ้านนอก ดิฉันขอบันทึกเรื่อง
จังหวัดสมุทรสงครามโดยสรุปไว้ในที่นี้ด้วย
การทีค่ ณ
ุ พ่อของดิฉนั เลือกตัง้ หลักฐานในจังหวัดสมุทรสงคราม
หลังออกจากราชการแล้ว ก็เพราะคุณพ่อเคยรับราชการมาแล้วหลาย
จังหวัด  เพิ่งมาพบว่าจังหวัดนี้แหละเป็นอู่ข้าวอู่น�้ำ ถ้าเกิดสงคราม
หรืออะไรก็ตาม ที่เมืองนี้ถูกปิดล้อม ผู้คนจะไม่อดอยากขาดแคลน
เลย เพราะของส�ำคัญที่จะท�ำให้ด�ำรงชีวิตอยู่ได้นั้นอยู่ในเมืองนี้
ทั้งหมด นาข้าวมีมากพอ นาเกลือก็มีเกินพอ  การประมงยิ่งมาก
ใหญ่ กุ้ง หอย ปู ปลาทะเลราคาถูก  กะปิน�้ำปลาบริบูรณ์ กุ้งปลา
น�ำ้ จืดก็ไม่นอ้ ย  สวนมะพร้าวขึน้ ชือ่ น�ำ้ ตาลมะพร้าว พริกแห้ง หอม
กระเทียมของประเทศไทยไปจากจังหวัดนี้เป็นส่วนใหญ่  ผลไม้
ดี ๆ มีมาหลายสิบปีแล้ว แต่ไม่มีใครในจังหวัดอื่นได้รู้จัก
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ผลิตผลของจังหวัดสมุทรสงครามไม่มีโอกาสได้แพร่หลาย
ไปทีอ่ นื่ ก็เพราะการคมนาคมไม่ดี  รัฐบาลไม่เหลียวแล ปล่อยปละ
ละเลย  อย่าว่าแต่ถนนที่ออกไปจากเมืองเลย  แม้แต่ในตัวเมืองเอง
สิง่ ทีจ่ ะเรียกว่า “ถนน” ทีแ่ ท้จริงก็ไม่เคยมี  มีแต่ทางเดิน ฉะนัน้ จึง
ไม่มีรถเลย แม้แต่รถจักรยาน เพราะถึงมีก็ไม่รู้จะขี่ไปไหนได้ เพิ่ง
เมือ่ ไม่กสี่ บิ ปีมานีเ่ อง (นับจากปี 2543) จึงได้เริม่ มีการสร้างสะพาน
สร้างถนน และสมุทรสงครามก็เลยเจริญพรวดพราดขึ้นมาผิดหู
ผิดตา  เดี๋ยวนี้ลิ้นจี่พันธุ์ดีที่สุดได้เผยโฉมออกมาให้เป็นที่รู้จักกัน
ถึงเกิดมี “วันลิ้นจี่” ขึ้นในระยะเดือนเมษายน
ส้มโอพันธุ์ดีที่นี่ก็ไม่แพ้นครชัยศรี กล้วย อ้อย มะม่วง ชมพู่
ฯลฯ อุดมสมบูรณ์  กล้วยหอมได้สง่ ออกไปขายต่างประเทศจ�ำนวน
ไม่นอ้ ยแล้วเดีย๋ วนี  ้ ส่วนอ้อยนัน้ เขาปลูกเฉพาะเอาไว้กนิ ไม่ใช่แบบ
เอาไปท�ำน�้ำตาลทราย
มีเรือ่ งทีน่ า่ เล่าเกีย่ วกับผลไม้อย่างหนึง่ คือองุน่ เมือ่ สมัย 75 ปี
มาแล้ว (นับจากปี 2543) เมืองไทยยังไม่มีการปลูกองุ่น  เราไม่เคย
คิดว่าองุ่นจะปลูกได้ในเมืองไทย  แต่ที่สมุทรสงคราม มีบ้านของ
เศรษฐีประมงคนหนึง่ ใกล้ทะเล  มีองุน่ ปลูกไว้ตน้ หนึง่ เขาปลูกร้าน
เป็นซุม้ ตีดว้ ยไม้ระแนงให้มนั เลือ้ ย แบบทีเ่ ราปลูกร้านเฟือ่ งฟ้า พวง
ชมพู หรือเล็บมือนางนั่นเอง  แต่ซุ้มของเขาค่อนข้างใหญ่ นั่งเล่น
ใต้นั้นอาศัยเถาองุ่นบังแดดเป็นร่มได้อย่างดี
เจ้าของบ้านเป็นชาวประมง จึงรดน�้ำต้นองุ่นด้วยน�้ำล้างกุ้ง
หอย ปู ปลาของเขาเพื่อไม่ให้น�้ำเสียไปเปล่า ผลปรากฏว่าต้นองุ่น
งอกงามอย่างไม่น่าเชื่อ เป็นการบังเอิญอย่างที่เขาไม่ได้คาดคิดมา
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ก่อน เถาองุ่นแตกกิ่งก้านสาขาแผ่ไปทั่วร้าน และออกลูกเป็นพวง
ใหญ่ ๆ คลุมทั้งทางด้านบนของร้าน และห้อยลงมาข้างล่าง ระเกะ
ระกะมากมาย น่ า ดู ม าก จ� ำ นวนลู ก เป็ น หมื่ น เป็ น แสน แต่ ลู ก
ค่อนข้างเล็ก และรสค่อนข้างเปรี้ยว ไม่ทราบว่ามันออกลูกตาม
ฤดูกาลหรือเปล่า หรือว่าออกตลอดปี  จ�ำได้แต่วา่ ดิฉนั เคยไปดูหลาย
หน ไปทีไรก็เห็นลูกเต็มอยูอ่ ย่างนัน้ เจ้าของเขาคงไม่เก็บกิน ปล่อย
ให้ประดับบ้านต่างดอกไม้ ส�ำหรับให้ผคู้ นทีพ่ ากันมาดูได้ชนื่ ชมด้วย
ถ้าการคมนาคมดี มีคนไปเที่ยวไปเห็นกันมาก ๆ ก็คงจะได้
มีการทดลอง วิจยั ปลูกและปรับปรุงให้ดขี นึ้ ตัง้ แต่เมือ่ ค่อนศตวรรษ
นี้มาแล้ว  อย่างไรก็ตาม สมัยนี้ “องุ่นด�ำเนินสะดวก” ก็เป็นที่รู้จัก
กันดี และเป็นทีน่ ยิ มไม่นอ้ ย  “ด�ำเนินสะดวก” เป็นอ�ำเภอหนึง่ ของ
จังหวัดราชบุรี ที่อยู่ติดกับจังหวัดสมุทรสงคราม
การประมง
นอกจากการท�ำ สวนผลไม้ ท� ำ นาข้ า ว นาเกลื อ แล้ ว การ
ประมงเป็นอาชีพที่สำ� คัญที่สุด สมัยนั้นเขาจับปลาทะเล โดยวิธีท�ำ
โป๊ะดักกลางทะเล กุ้ง หอย ปู ปลา ตัวเล็กตัวน้อยที่ติดแหมาด้วย
และไม่เป็นที่ต้องการ ตกเรี่ยราดเต็มหน้าบ้าน เขาจึงเลี้ยงเป็ดเป็น
ผลพลอยได้ ไม่ต้องซื้อหาอาหารอื่นที่ไหน เป็ดจึงมีมากมาย ราคา
ถูกมาก แต่ดูเหมือนไม่เป็นที่นิยมมากเท่าไก่  เฉพาะไข่เป็ดเท่านั้น
ที่ขายดี เพราะเป็ดกินอาหารทะเล จะมีไข่แดงเป็นสีเหลืองเข้ม
แกมแดงน่าดู และฟองก็ใหญ่ด้วย
ที่เมืองนี้มีการเลี้ยงไก่น้อย ไก่จึงราคาแพงกว่าเป็ด แต่ตาม
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บ้านมักจะเลี้ยงไก่กันเองเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยเฉพาะชาวสวนชาวนา
จะเลี้ยงไว้กิน ไม่ถึงกับเลี้ยงไว้ขาย
คุณพ่ออยากให้ลูกรู้จักรักสัตว์ ให้มีความเมตตากรุณา จึงซื้อ
ลูกไก่เล็กฮอร์นมาให้เลี้ยง ดิฉันเลี้ยงแบบง่าย ๆ ไม่ได้สนใจจริงจัง
แต่มนั แพร่พนั ธุเ์ ร็วเหลือเกิน เลีย้ งไม่นานเกิดไก่สขี าวฝูงใหญ่ทเี ดียว
สวยงามน่าดู  เราไม่ได้เอามันมากิน แต่มคี นมาลักไปวันละตัวสอง
ตัว จ�ำนวนไก่ร่อยหรอลงเร็วมาก ตอนหลังเลยเลิกเลี้ยง
ดอนหอยหลอด
เมื่อกล่าวถึงทะเล ทะเลของสมุทรสงครามมีของที่เมืองอื่น
ไม่มีอย่างหนึ่ง คือดอนหอยหลอด ซึ่งเป็นพื้นที่ดินทรายปนเลน
ผืนกว้างใหญ่โผล่ให้เห็นกลางทะเลเมื่อน�้ำลง และส่วนมากจะเป็น
ในฤดูแล้ง  เมื่อดิฉันอายุเพียง 9 ขวบ แต่ว่ายน�้ำเป็นแล้ว ชอบตาม
ใครต่อใครไปหยอดหอย ดอนนีอ้ ยูก่ ลางทะเล มองไม่เห็นฝัง่ อ้างว้าง
และแดดจัดมาก  คนส่วนมากจะใส่เสือ้ แขนยาว และใส่หมวกหรือ
ใช้ผา้ คลุมศีรษะ  ดิฉนั แอบเย็บเสือ้ แขนยาวเองโดยไม่ให้นายรู้ เย็บ
ด้วยผ้าขาวหกคืบ ซึ่งนายซื้อทิ้งไว้ทั้งพับใกล้ ๆ จักรเย็บผ้า ใคร
อยากจะเอาไปเย็บอะไรก็ได้ ไม่หวงห้าม ท�ำให้เราเย็บเสือ้ เป็นตัง้ แต่
เด็ก
การไปหยอดหอยนี้ไปโดยเรืออะไรก็ได้ ไม่จ�ำเป็นต้องไป
เรือใหญ่ เพราะฤดูหยอดหอย ทะเลไม่มคี ลืน่   ส่วนมากเขานิยมไป
โดยเรือส�ำปัน้ ธรรมดา จะได้จอดริมดอนได้สะดวก  ขาไปนีต้ า่ งคน
ต่างไป กะให้ไปถึงทันเวลาน�ำ้ ลงสุด ดอนโผล่ในตอนเช้า ตามปกติ
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จะหยอดอยู่จนกระทั่งน�้ำขึ้นในตอนบ่าย  วิธีหยอดก็ง่ายคือเอา
ปูนขาวหยอดไปในรู ซึ่งเห็นได้เต็มไปหมด เป็นรูเล็ก ๆ ขนาดเอา
นิว้ จิม้ ลงไปพอดี เมือ่ จิม้ ไปรอบ ๆ ตัว ประเดีย๋ วเดียวหอยก็จะพุง่ ตัว
ขึ้นมาพ้นรู และนอนพับลงกับพื้นทรายระเนระนาดไปหมด เราก็
เก็บเอาได้ตามสบาย  การที่หอยนี้ได้ชื่อว่า “หอยหลอด” ก็เพราะ
เป็นรูปหลอด ขนาดเท่านิ้วก้อยของผู้ใหญ่ เปลือกหรือหลอดนี้บาง
แต่แข็งพอสมควร ถึงแม้จะไม่แข็งเท่าเปลือกหอยอื่น ๆ
ตามปกติเราจะเลิกหยอดหอยเมือ่ ได้ยนิ เสียง “นกกะปูด” ร้อง
ดิฉันเองไม่เคยเห็นนกกะปูดตัวจริง แต่ก็ได้ยินเสียง นัยว่านกนี้
รู้ก่อนว่าน�้ำก�ำลังจะขึ้นแล้ว  ทุกคนจะต้องรีบเก็บข้าวของ  พอ
น�้ำขึ้นก็ต้องรีบวิ่งไปที่เรือของตนที่จอดอยู่เรียงรายรอบดอน  หาด
ทั้งหมดจะหายลับลงไปเพียงชั่วไม่กี่นาที ฉะนั้น ขากลับนี้จะกลับ
พร้อมกันตอนเกือบจะเย็นแล้ว และจะแล่นตามน�้ำและตามลม  เขา
มักจะใช้ใบซึ่งส่วนมากท�ำด้วยผ้าขาวม้านี่เอง นอกจากบางล�ำจะ
เตรียมใบเรือจริง ๆ มาด้วย หรือบางล�ำใช้เพียงใบจาก (เหมือน
ทางมะพร้าว) ซึ่งตัดเตรียมมาจากฝั่งทะเลตอนขามา เอามาท�ำต่าง
ใบเรือก็ได้ ซึ่งช่วยทุ่นแรง ไม่ต้องออกก�ำลังแจวหรือพาย  เรือ
ชักใบเป็นร้อย ๆ ล�ำ แล่นตามกันเป็นทิวแถว เป็นภาพที่สวยงาม
น่าดูมาก
สิง่ ทีน่ า่ กล่าวถึงเกีย่ วกับหอยหลอดนีอ้ กี อย่างหนึง่ คือว่าตลอด
ระยะเวลาสงครามโลกครั้งที่ 2 ไม่ทราบว่าเพราะอะไร หอยหลอด
ได้หายไปหมด พอเสร็จสงครามแล้วตั้งปีกว่าจึงค่อย ๆ กลับมาอยู่
ดังเดิม
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หลวงพ่อบ้านแหลม
ของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่จะละเว้นไม่
เอ่ยถึงเสียมิได้ คือหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืน
ประดิษฐานอยูใ่ นโบสถ์วดั บ้านแหลม (วัดเพชรสมุทรวรวิหาร) ซึง่
เป็นพระอารามหลวง  ตามต�ำนานเล่าว่า พระพุทธรูปองค์นี้เป็น
พี่น้องกับหลวงพ่อที่วัดโสธรฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา และหลวงพ่อที่
วัดไร่ขิง หรือบางคนแย้งว่าเป็นวัดเขาตะเครา
ประวัติหลวงพ่อบ้านแหลม (ตามต�ำนาน)
ตามต�ำนานกล่าวว่า ชาวประมงต�ำบลบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี กลุ่มหนึ่ง ได้ออกไปจับปลาในอ่าวบ้านแหลม และได้
พระพุ ท ธรู ป องค์ ห นึ่ ง ติ ด อวนขึ้ น มา  ชาวบ้ า นพากั น ดี ใ จถื อ ว่ า
เป็นเรื่องมงคล จึงจัดงานฉลองขึ้น และสร้างแพใหญ่ อัญเชิญ
พระพุทธรูปองค์นั้นประดิษฐานในแพ มีขบวนแห่ตามกันมาจาก
อ่าวบ้านแหลม เข้าสูอ่ า่ วแม่กลอง  และแล่นเข้าสูแ่ ม่นำ�้ แม่กลอง แต่
พอขบวนมาถึงหน้าวัดศรีจ�ำปาที่อยู่ริมแม่น�้ำแม่กลอง ไม่ไกลจาก
อ่าวเท่าใดนัก เกิดมีกระแสน�ำ้ วนแรงจนแพแตก และพระพุทธรูปก็
จมน�้ำหายไป  ชาวบ้านแหลมพยายามทอดแหและงมจนสุดความ
สามารถแล้ว ก็ยังไม่พบพระพุทธรูป  เมื่อหมดปัญญาจึงออกปาก
บอกชาวแม่กลองว่า ขอฝากพระไว้ก่อน จะกลับไปเอาประดาน�้ำ
และผู้ที่เชี่ยวชาญกลับมาช่วยหาอีกในไม่ช้า
เมือ่ ชาวบ้านแหลมกลับไปแล้ว ชาวแม่กลองก็ลองพยายามหา
พระดูบา้ ง  ขณะทีก่ ำ� ลังสาละวนท�ำการงมอยูน่ นั้ มีชปี ะขาวรูปหนึง่
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ปรากฏตัวขึน้ และบอกว่าจะช่วยเขาเอาพระขึน้ มาให้ได้ ว่าแล้วก็เอา
สายสิญจน์มาท�ำเป็นบ่วงข้างหนึง่ ขว้างบ่วงลงไปในน�ำ 
้ นัง่ บริกรรม
และค่อยๆ ผ่อนสายสิญจน์ลงไปในน�้ำจนสุดสาย  สักครู่หนึ่งก็
ค่อย ๆ ชักสายสิญจน์ขนึ้ มา โดยมีพระพุทธรูปองค์นนั้ ติดบ่วงขึน้ มา
ด้วย และตัวชีปะขาวก็หายไป
ชาวแม่กลองพากันตืน่ เต้นดีใจ เชือ่ ว่าพระท่านคงอยากอยูท่ นี่ ี่
จึงบันดาลให้ขึ้นมาได้ง่าย ๆ เช่นนั้น ปรึกษากันตกลงให้อัญเชิญ
ท่านเข้าไปประดิษฐานไว้ในโบสถ์วัดศรีจ�ำปานั่นเอง ครั้นชาว
บ้านแหลมซึ่งยกพวกพาประดาน�้ำมาเป็นการใหญ่ ได้รับทราบถึง
เรือ่ งทีห่ ลวงพ่อขึน้ มาอย่างง่ายดายเช่นนัน้ ก็สะดุดใจฉุกคิดขึน้ ได้วา่
ท่านคงต้องการอยู่ที่นั่นจริง ๆ แต่ด้วยความเสียดาย จึงขอร้องให้
เปลี่ยนชื่อวัดศรีจ�ำปา เป็นวัดบ้านแหลม ซึ่งเป็นชื่อต�ำบลบ้านของ
ตน เพือ่ เป็นทีร่ ะลึก ชาวแม่กลองก็ตกลงเปลีย่ นชือ่ ให้ดว้ ยความยินดี
ต่อมาอีกนาน ทางการได้เปลี่ยนชื่อวัดบ้านแหลมให้เป็น วัด
เพชรสมุทรวรวิหาร โดยคงจะค�ำนึงถึงต�ำนานเก่าแก่นี้ และเพื่อให้
เป็ น ที่ พ อใจของประชาชนของทั้งสองจังหวัด คือเพชรบุรีและ
สมุทรสงครามด้วย หลวงพ่อบ้านแหลมเป็นทีร่ จู้ กั และเคารพนับถือ
บูชาในเรื่องบารมีและความศักดิ์สิทธิ์มาจนทุกวันนี้
ผูค้ นทีน่ บั ถือความศักดิส์ ทิ ธิข์ องหลวงพ่อองค์นี้ ไม่ใช่เฉพาะ
ชาวสมุทรสงครามเท่านั้น แต่รวมทั้งจังหวัดที่ใกล้เคียงด้วย เช่น
ราชบุ รี เพชรบุ รี นครปฐม สุ พ รรณบุ รี ฯลฯ ใครไปเที่ ย ว
สมุทรสงคราม จะต้องได้รับค�ำแนะน�ำให้แวะไปสักการะท่านก่อน
เสมอ  สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จไป และได้
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ลงพระปรมาภิไธยย่อสลักไว้ในโบสถ์ด้วย  ที่วัดนี้มีคนเอาละคร
ชาตรีมาเล่นแก้บนแทบทุกวัน แบบเดียวกับที่วัดโสธรฯ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ในตอนสงกรานต์ของทุกปี ที่วัดนี้จะมีงานใหญ่ มีการออก
ร้านขายทัง้ อาหารและเสือ้ ผ้า เครือ่ งใช้ไม้สอยมากมาย ผูค้ นไม่ทราบ
ว่ามาจากสารทิศใดบ้าง มาสรงน�้ำพระและปิดทองแน่นขนัดตลอด
3 วัน  รถไฟ เรือไฟ ต้องเพิ่มเที่ยวเดินพิเศษมากขึ้นกว่าเท่าตัว แต่
กระนั้นก็ยังไม่พอ ผู้โดยสารจะปีนขึ้นไปนั่งบนหลังคารถไฟทุก
เที่ยว ทั้ง ๆ ที่แดดร้อนจัดมาก และน่ากลัวอันตรายที่สุด
เนื่องจากสงกรานต์อยู่ในระยะที่อากาศร้อนมาก (13-1415 เมษายน) คุ ณ พ่ อ จึ ง จั ด กระถางลายครามใบใหญ่ ข นาดโอ่ ง
ย่อม ๆ ใส่นำ�้ ฝน ละลายยาอุทยั ลงไปให้หอมชืน่ ใจ และลอยน�ำ้ แข็ง
ก้อนโตให้เย็นฉ�ำ 
่ ตัง้ ไว้ทโี่ ต๊ะหน้าบ้าน ซึง่ เป็นทีท่ คี่ นจะต้องเดินผ่าน
เพื่อไปที่วัด  คนที่ก�ำลังร้อนรุ่มและกระหายน�้ำจัด จะหยุดกินน�้ำ
กันทัง้ นัน้   ดิฉนั และพวกพีน่ อ้ งต้องคอยเติมน�ำ้ และน�ำ้ แข็งตลอดวัน
และมักจะได้ยินเขาอวยพรให้เราเกิดชาติหน้าได้มีความสุข ร่มเย็น
เหมือนน�้ำที่ให้เขากิน !  ตัวดิฉันเองนั้นดีใจที่ได้ช่วยพวกเขา และ
คอยนั่งบริการอยู่ตลอดเวลา โดยไม่ขี้เกียจและลุกหนีไปไหนเลย
ที่ตรงข้ามถนนหน้าบ้านเรา ห่างกันเพียงไม่กี่เมตร เพราะ
ถนนไม่กว้างนัก คุณยาย (ไม่แท้) ของดิฉนั คนหนึง่ เปิดบ้านขายธูป
เทียน ดอกไม้ และน�้ำอบไทย  เฉพาะในวันสงกรานต์ ขายได้ดี
เป็นเทน�้ำเทท่า เพราะผู้คนรู้ว่าโบสถ์เล็กมาก การไปเบียดเสียดซื้อ
ของเหล่านี้ในโบสถ์จะล�ำบากมาก จึงจ�ำเป็นต้องซื้อไปให้เสร็จจาก
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ข้างนอก ไม่มีใครต่อราคา และบางคนไม่รอเอาเงินทอนด้วยซ�้ำ
เวลาดิฉันเติมน�้ำในกระถางแล้ว มักจะวิ่งข้ามถนนไปช่วยท่านขาย
จ�ำได้ว่าโกยธนบัตรใบละบาทเข้ามาเก็บใส่ลังทีละกองโต ๆ  นึก
ในใจว่าการขายของนี่ช่างง่ายดายและสนุกดี และนี่เป็นเหตุหนึ่ง
ที่ท�ำให้ดิฉันอยากเป็นแม่ค้า อยากรวย !
กฐินหลวง
การทอดกฐินเป็นงานประจ�ำปีทยี่ งิ่ ใหญ่งานหนึง่ ในต่างจังหวัด
วัดบ้านแหลมเป็นพระอารามหลวง ถึงเวลาทอดกฐิน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจะต้องเป็นประธานในพิธี และข้าราชการทัง้ หลายพร้อมทัง้
ครอบครัวก็มักจะไปพรั่งพร้อมกัน  ส่วนประชาชนก็จะพากันไป
ร่วมท�ำบุญเป็นที่ครึกครื้น แต่ถ้าปีใดมีการพระราชทานสิทธิ์พิเศษ
ให้คนหนึง่ คนใดรับทอดกฐินวัดนี  ้ ผูว้ า่ ฯ และข้าราชการก็ไม่จำ� เป็น
จะต้องไป แต่ตามมารยาทแล้ว เขาก็มักจะให้เกียรติแก่เจ้าภาพ
โดยการไปร่วมพิธีด้วย
ตอนเด็ก ๆ ดิฉันมักจะร่วมไปในงานกฐินหลวงกับเขาเสมอ
เพราะคุน้ เคยกับครอบครัวข้าราชการเป็นส่วนมาก ทีไ่ ปเป็นประจ�ำ
ยังมีอกี วัดหนึง่ คือ วัดอัมพวันฯ ซึง่ อยูท่ อี่ ำ� เภออัมพวา ใกล้กบั ต�ำบล
แม่กลองที่ดิฉันอยู่มาก (วัดนี้เดี๋ยวนี้เป็นที่รู้จักแก่คนมากมายแล้ว
เพราะอยู่ติดที่ประสูติของสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาล
ที่ 2 และสมเด็จพระเทพฯ ได้ไปทรงท�ำนุบำ� รุง และสร้างอุทยานขึน้ )
ส่วนวัดหลวงซึ่งอยู่ในอ�ำเภอที่ไกลออกไปนั้น หลาย ๆ ปีจึงจะไป
สักครั้ง
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ขอเล่าเสริมในตอนนี้สักเล็กน้อยเรื่องกฐินหลวง คือมีอยู่
ปีหนึง่ ท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านแหลม ซึง่ รูจ้ กั สนิทสนมกับครอบครัว
ของเราดี อยากให้ดิฉันได้ทอดกฐินที่วัดนี้ ท่านจัดการท� ำเรื่อง
ขออนุญาตมาทางกรุงเทพฯ และจัดเรือ่ งทุกอย่างให้เสร็จ โดยทีด่ ฉิ นั
ไม่ต้องท�ำอะไรแม้แต่น้อยในเรื่องพิธีการ  ของถวายพระที่ทางการ
จังหวัดจัดให้นั้นมีครบตามธรรมเนียมอยู่แล้ว แต่เราก็เพิ่มของใช้
ต่าง ๆ เข้าไปอีกตามที่เห็นสมควร
ตามปกติ กฐินหลวงไม่มกี ารเลีย้ งพระ แต่เราเพิม่ การเลีย้ งพระ
ทั้งวัดเข้าไปด้วย  พวกญาติมิตรสหายจากกรุงเทพฯ ไปร่วมท�ำบุญ
กันมากมาย  เงินถวายวัดจึงได้มากกว่ากฐินหลวงตามธรรมดามาก
ดิฉนั ดีใจทีไ่ ด้มปี ระสบการณ์น  ี้ ผูท้ อดกฐินหลวงทุกคนจะมีชอื่ บอก
ไว้ในหนังสือ ราชกิจจานุเบกษา ด้วย  ปีทดี่ ฉิ นั ทอดกฐินนี้ จ�ำได้วา่
คุณประสิทธิ์ อุไรรัตน์ (บิดาคุณอาทิตย์) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
อยู่ที่นั่น แต่ท่านเข้ามาท�ำธุระในกรุงเทพฯ จึงมิได้มาร่วมด้วย
จุลกฐิน
กล่าวถึงกฐิน มีเรือ่ งทีน่ า่ เล่าสูก่ นั ฟังถึง “จุลกฐิน” ซึง่ ในสมัยนี้
ไม่ใคร่จะมีคนเคยเห็นหรือเคยได้ยินเลย  ดิฉันบังเอิญได้มีโอกาส
ไปในงานจุลกฐินทีว่ ดั บ้านแหลมนีค้ รัง้ หนึง่ เขาจัดเต็นท์เรียงรายกัน
ไปดังนี้
เต็นท์ที่ 1 มีตน้ ฝ้ายทีอ่ อกผลเต็ม ปลูกไว้ขา้ งหน้า คนในเต็นท์
จะเก็บปุยฝ้ายนัน้ มาปัน่ เป็นด้าย เครือ่ งปัน่ ฝ้ายมีอยูห่ ลายเครือ่ ง เต็ม
เต็นท์
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เต็นท์ที่ 2 เอาด้ายจากเต็นท์ที่ 1 ไปทอเป็นผ้า ช่วยกันหลาย
เครื่องเหมือนกัน
เต็นท์ที่ 3 เอาผ้าทีท่ อแล้วเป็นชิน้ เล็ก ๆ จากเต็นท์ที่ 2 ไปเย็บ
ประกอบขึ้นเป็นสบงและจีวร  ผ้าจีวรนี้จะต้องต่อกันให้ถูกวิธีตาม
จีวรที่แท้จริง
เต็นท์ที่ 4 ท�ำการย้อมสีจีวรที่เย็บแล้ว เอาไปตากแดด แล้ว
เอาจีวรที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนี้ไปเข้าพิธีทอดกฐิน
ทั้งนี้ทุกอย่างต้องให้เสร็จภายในวันเดียว ฉะนั้น จึงต้องเริ่ม
แต่เช้าตรู่ และกว่าจะเสร็จก็ค�่ำ
ค่าครองชีพในต่างจังหวัด
ที่สมุทรสงครามนี้ค่าครองชีพต�่ำมาก ส�ำหรับครอบครัวเรา
วันหนึ่ง ๆ ไม่เห็นค่อยได้ใช้อะไรเลย ข้าวสารเราไม่ต้องซื้อ เพราะ
คุณยายมีที่นาให้เขาเช่าปลูกข้าวมาก พอได้ข้าวเปลือกที่เป็นค่าเช่า
นา (ไม่คดิ เป็นเงิน) ก็แบ่งให้ไปตามบ้านลูก ๆ  ส่วนแบ่งของเรานัน้
ได้ส่งไปเก็บไว้ที่โรงสีแห่งหนึ่ง ไม่ไกลจากบ้านเรานัก  ทางโรงสี
ท�ำการสีขา้ วให้เรา และคิดค่าฝากเก็บตลอดปีดว้ ย ซึง่ ดูเหมือนไม่ได้
จ่ายเป็นเงินสด  เขาคิดหักจ�ำนวนข้าวของเราออกไป แต่เราก็ยังมี
ข้าวสารพอกินไปตลอดทุกปี ไม่เดือดร้อนเลย  ดิฉันมักจะไปกับ
คนใช้ เอาเรือไปบรรทุกข้าวสารมาครั้งละ 1 กระสอบ ได้เห็นวิธี
สีข้าว แยกแกลบ ป่นร�ำ ฯลฯ ของเขาด้วย
พริกแห้ง หอม กระเทียม และผลิตผลด้านผักสดผลไม้สดนัน้
ลูกความของคุณพ่อซึง่ ส่วนมากเป็นชาวไร่และชาวสวน จะเอามาให้
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เสียจนแทบจะเหลือกิน  พวกผักสวนครัวเราก็ปลูกเองครบทุกชนิด
น�ำ้ ตาลปึกไม่ตอ้ งซือ้ เพราะเวลาเขาเคีย่ วน�ำ้ ตาล เขาจะท�ำเป็นปึกบ้าง
ใส่คะนนดินเผาบ้างส�ำหรับขาย แล้วก็เอาใส่ภาชนะต่าง ๆ ตามแต่
จะมีอยู่บ้าง เช่น ชามก๋วยเตี๋ยว ถ้วยแบ่ง หรือกระป๋องต่าง ๆ และ
เอามาให้เราทัง้ อย่างนัน้   เราใช้นำ�้ ตาลหมดเมือ่ ไร จะคืนภาชนะกลับ
ให้เขาไป เห็นมีที่ต้องซื้อก็แต่น�้ำตาลทราย
จ�ำพวกของทะเล เช่น กุ้ง ปู ปลา และกะปิ น�้ำปลานั้น นาย
มีโรงเรียน ผู้ปกครองของเด็กโรงเรียนนี้ส่วนมากเป็นชาวประมง
จะเอามาให้เป็นประจ�ำ บางทีเขาให้มาเสียมากจนเราเกือบจะหมด
ปัญญาที่จะท�ำอะไรกับของเหล่านั้น เช่นครั้งหนึ่งเขาถามว่า อยาก
ได้ปลาทูบ้างไหม นายบอกว่า เอามาก็ได้ แต่สักเข่งสองเข่งเท่านั้น
นะ  นายหมายถึงเข่งปลาทูนึ่งที่เขาขายกันในตลาด ทีม่ ปี ลาเข่งละ
2-3 ตัว แต่ทไี่ หนได้ ปรากฏว่าเขาเอาปลาทูสดมาให้ 1 เข่ง (หลัว)
ใหญ่ มีปลาหลายร้อยตัว !
เอาละ ทีนี้จะท�ำอะไรกับปลาเหล่านั้น ? ต้องรีบท�ำเพราะ
ไม่มตี เู้ ย็น เราเอาไปแจกเพือ่ นบ้านรอบ ๆ คนละจานใหญ่แล้ว แน่ละ
ต้องต้มเค็มเสีย 1 ปี๊บ เพื่อเอาเก็บไว้กินนาน ๆ ได้ ที่เหลือก็ทอด
ย่าง ท�ำห่อหมก น�ำ้ ยา ทอดมัน ต้มโคล้ง ฉูฉ่ ี่ พริกขิง ฯลฯ สารพัด
อย่าง เคราะห์ดีที่ลูก ๆ ท�ำกับข้าวเป็น เพียงแต่ฟังค�ำบัญชาการจาก
นายเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เข็ดปลาทูไปอีกนาน !
ไม่ใช่แต่ของสดเท่านัน้ ทีเ่ ราได้รบั จ�ำพวกอาหารสุกส�ำเร็จรูป
แล้วก็ได้รับเป็นประจ�ำ  เคยมีแม่ค้าขายห่อหมก และแม่ค้าขาย
ข้าวต้มผัด เอาสินค้าที่ตนขายประจ�ำวันมาให้บ้านเราเต็มกระจาด
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ใหญ่ และอีกรายหนึง่ ยิง่ กว่านัน้ ไปอีก เอาขนมปลากริมไข่เต่ามาให้
ทัง้ หาบ (2 หม้อดินใหญ่) ไม่ทราบว่าวันนัน้ เขาหยุดขายหรืออย่างไร
แม่คา้ เหล่านีไ้ ม่ได้มาในเวลาเดียวกัน เขามาต่างเดือน ต่างปี แต่กระท�ำ
แบบเดียวกัน คือมาตอนสาย ๆ ทิ้งกระจาดหรือหาบไว้ ตอนเย็น ๆ
จึงจะมารับคืน และเขาพูดแบบเดียวกันเลยว่า “เอาอาหารมาให้
โรงเลีย้ งเด็ก” เขาเห็นนายมีลกู มาก ให้นอ้ ย ๆ จะไม่พอกิน โดยมาก
จะให้ในเวลาโรงเรียนหยุด เมือ่ ลูก ๆ จากกรุงเทพฯ ไปอยูก่ นั พร้อม
หน้า และเราก็ฉลองศรัทธาเขาเต็มที่ โดยไปเรียกเพื่อน ๆ ใกล้ๆ
บ้านมาช่วยกันกินด้วย เพราะเราแต่ละคนก็มีเพื่อนมากแบบคุณพ่อ
ความเมตตาของนาย
นายชอบช่วยเหลือคนทั่วไป โดยเฉพาะคนป่วย เพราะเคย
ช่วยเป็นลูกมือคุณตา ซึง่ เป็นแพทย์แผนโบราณมาแล้ว  บางคนทีล่ กู
มีไข้สูงมาก หรือแม้แต่คนที่คลอดลูกดึกดื่นเที่ยงคืนก็มาขอให้นาย
ไปช่วยดู  ครั้งหนึ่งดิฉันนั่งดูลิเกในงานวัดบ้านแหลมกับเพื่อนคน
หนึ่ง ไม่ทราบว่าใครเอาก้อนอิฐขว้างมาถูกศีรษะของเพื่อนคนนี้
อย่างแรง เป็นแผลลึก เป็นครั้งแรกที่ดิฉันเห็นเลือดพุ่งกระฉูดออก
มาอย่างแรงน่ากลัวมาก ยังจ�ำภาพได้อย่างดี ติดตามาจนทุกวันนี้
ตอนนั้นค�่ำแล้ว ผู้คนช่วยกันหามคนป่วยมาที่บ้านดิฉัน ซึ่งอยู่ใกล้
นิดเดียว  นายท�ำปฐมพยาบาลโดยเอาปากคีบจับไว้ แล้วจะมัดด้วย
เชือกหรืออะไรดิฉันเห็นไม่ถนัด เพียงเพื่อให้เลือดหยุด ดิฉันขอ
ยอมรับว่ากลัวจริง ๆ ได้แต่ชายตาดูเท่านัน้   เสร็จแล้วนายให้เขารีบ
แบกคนไข้ต่อไปหาหมอที่สุขศาลาที่อยู่ไกลออกไปอีก
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ครั้งหนึ่ง คนไข้คนหนึ่งไปหาหมอที่สุขศาลานี้ หมอเขียน
ใบสั่งยาให้ไปซื้อที่ร้านขายยาในตลาด เพราะบังเอิญยาชนิดนั้น
ทีส่ ขุ ศาลาเพิง่ หมด เขาไปเทีย่ วหาซือ้ ในตลาดหลายร้านก็ไม่มี กลับ
ไปหาหมอ หมอบอกว่า “ลองไปทีบ่ า้ นคุณนายแฉล้มซิ อาจมีกไ็ ด้”
แล้วก็มจี ริง ๆ เพราะนายชอบซือ้ ยาธรรมดา ๆ เอาไว้เยอะ ๆ ส�ำหรับ
ช่วยคนป่วยทั่วไป ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่เห็นคุณตาท�ำยาสมุนไพร
ไว้เต็มบ้านส�ำหรับแจกฟรี จนกระทั่งถูกคุณยายประชด เรียกว่า
“พ่อมหาเศรษฐี” ตัวดิฉันเองเคยชินกับเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้คนมา
ตัง้ แต่เด็ก จนกลายเป็นส่วนหนึง่ ของอุปนิสยั โดยปริยายเช่นเดียวกัน
ไม่เฉพาะอาหารการกินเท่านั้นที่เราไม่ต้องเสียเงิน ครั้งหนึ่ง
ดิฉันไปที่ร้านบัดกรีกับนาย เอาถังสังกะสีที่รั่วไปให้ช่างบัดกรีให้
ท�ำเสร็จแล้ว เขาไม่ยอมรับเงิน  นายบอกว่าถึงไม่คิดค่าแรง ก็ต้อง
คิดค่าน�ำ้ กรดทีเ่ ขาใช้ในการบัดกรีนนั้   เขาตอบว่า “คุณนายช่วยใคร
ต่อใครมากมาย ผมท�ำให้เพียงเล็กน้อยเท่านี้ คิดเงินไม่ลงหรอก”
ครอบครัวดิฉันมีความสุขที่จังหวัดสมุทรสงครามนี้ เพราะ
ทุกคนดูจะเป็นมิตรไปหมด  ดิฉันจึงรักชีวิตบ้านนอกมากพอใช้
นายพูดว่า ทีก่ รุงเทพฯ นัน้ พอย่างเท้าออกจากบ้านก็ตอ้ งเสียเงินแล้ว
ค่ารถ และค่าอะไรต่ออะไรจิปาถะ ก็จริงของนายอยูห่ รอก  แต่ดฉิ นั
ต้องเรียนท่านว่า ลูก ๆ ของนายทุกคน และครอบครัว ต้องท�ำมา
หากินกันในกรุง ไม่มีใครสามารถปลีกตัวไปอยู่กับนายที่บ้านนอก
ได้ และเมื่อคุณพ่อถึงแก่กรรม นายอยู่คนเดียว จึงจ�ำเป็นต้องรับตัว
มาอยูใ่ นกรุงเทพฯ กับลูก ๆ  นายมีความสุขทีไ่ ด้อยูใ่ กล้ลกู ก็จริง แต่
ยังอดนึกถึงชีวติ อันมีความสุขในชนบททีเ่ คยชิน 60-70 ปีแล้วไม่ได้
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พวกเราช่วยกันเกลีย้ กล่อมอธิบายให้นายยอมรับชีวติ แบบใหม่ และ
พยายามหาความสุขให้ชีวิตในแบบที่แตกต่างออกไปให้มากที่สุด
ที่จะท�ำได้ก็แล้วกัน
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับตัวดิฉันเองนั้น เมื่อมีนายมาอยู่ใกล้ ๆ
แล้วก็โล่งใจ ไม่ต้องพะว้าพะวัง ห่วงหน้าห่วงหลัง เป็นความสุข
อันยิ่งใหญ่ส่วนหนึ่ง และตอนหนึ่งของชีวิต
แรงบันดาลใจให้เข้ากรุงเทพฯ
เมื่อดิฉันได้ไปร่วมเล่นละครกับคณะข้าราชการนั้น ดิฉันได้
คุ้นเคยกับคุณช้อย สาริมาน ธิดาท่านเจ้าคุณวิชิตภักดี ซึ่งเป็นผู้ว่า
ราชการจังหวัดในขณะนั้น   คุณช้อยเป็นคนสวยมาก และใจดี
น่ารักเป็นที่สุด เธอก�ำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนราชินี  จะกลับมาอยู่
บ้ า นก็ ต อนโรงเรี ย นปิ ด เทอมภาคปลายประมาณ 6 สั ป ดาห์ ถึ ง
2 เดือนเท่านัน้   ดิฉนั ชืน่ ชมและเทิดทูนคุณช้อยมาก ท�ำให้คดิ อยาก
มาเข้าโรงเรียนราชินบี า้ ง  อนึง่ ตอนนัน้ ดิฉนั ได้อา่ นหนังสือ กาชาด
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นนิตยสารของอนุสภากาชาด ได้เห็นรูปเด็กอนุบาล
โรงเรียนราชินี หน้าตาน่ารักยืนเรียงกันเป็นแถว ประทับใจมาก และ
ยังจ�ำภาพติดตาได้จนบัดนี้  นี่ก็เป็นแรงหนุนให้ดิฉันอยากเข้ามา
กรุงเทพฯ มากขึ้น
จากบ้านนอกเข้ากรุง
เมื่อเรียนจบ ม. 3 แล้ว ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้เรียนใน
โรงเรียนชายอีกต่อไป เพราะอายุก็มากขึ้นแล้ว (11 ขวบ) คุณพ่อ
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“คุณย่า” คุณหญิงแปลก สัตยานุกูล
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ส่งพี่ณพเข้ามาเรียนต่อที่โรงเรียนสวนกุหลาบฯ ก่อน โดยให้พัก
อาศั ย อยู ่ ที่ บ ้ า นคุ ณ ย่ า (คุ ณ หญิ ง แปลก สั ต ยานุ กู ล ) ซึ่ ง อยู ่ ห ลั ง
โรงพยาบาลศิรริ าช  ส่วนดิฉนั นัน้ คุณพ่อไม่อยากรบกวนคุณย่ามาก
เกินไป และไม่อยากให้เดินทางไป-มา โดยเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยด้วย
จึงตัดสินใจให้มาอยู่ประจ�ำที่โรงเรียนราชินีล่าง (ปากคลองตลาด)
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ตอนที่ 4 (2471-2474)
11 ½ ปี-14 ½ ปี เรียน ม. 4-6 ที่โรงเรียนราชินีล่าง
ชีวิตตอนอยู่โรงเรียนราชินี ม. 4*
การที่ดิฉันด�ำเนินชีวิตได้เท่าทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะ
ได้รับการอบรมบ่มนิสัยจากโรงเรียนราชินี และผู้ที่มีส่วนเป็น
อย่างมากในการขัดเกลาและปัน้ ดิฉนั ขึน้ มา ก็คอื หม่อมเจ้าอัจฉราฉวี
เทวกุล ซึ่งต่อไปนี้ดิฉันจะขอเอ่ยพระนามว่า “ท่านอึ่ง” อย่างที่
พวกเราทั้งหลายเอ่ยถึงท่าน และเพื่อให้บรรยากาศเป็นไปแบบครู
กับศิษย์ในครั้งกระนั้นด้วย
ดิฉันเรียนชั้น ม. 4 ที่โรงเรียนราชินีล่าง (ปากคลองตลาด)
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2471 เมือ่ อายุ 11 ปี 6 เดือน โดยคุณอาแนบ
มหานีรานนท์ กับนาย เป็นผู้พาไป คุณอาแนบเป็นข้าหลวงสมเด็จ
พระพันปี ตามปกติอยู่ในวังหลวง นาน ๆ ทีเมื่อมีธุระจ�ำเป็นจึงจะ
ขอกลับบ้านสักครั้ง คุณอารู้จักกับเจ้านายฝ่ายในหลายพระองค์
รวมทั้งเจ้านายที่โรงเรียนราชินีด้วย  มีนักเรียนใหม่มาเข้าชั้นเดียว
กันนี้อีก 2 คน คือ รจิต กังศานนท์ (ถึงแก่กรรมแล้ว) และเสาวรส
อาวุธ (เสาวรส เศรษฐบุตร ถึงแก่กรรมแล้วเช่นกัน) คุณหญิงวงศ์
(อินทรวิชติ ) มารดาของเสาวรสเป็นเพือ่ นสนิทกับคุณอาแนบ  เมือ่
ได้มาพบกันโดยบังเอิญเช่นนี้ท�ำให้บรรยากาศอบอุ่นขึ้น
* ตัดตอนจาก “ความผูกพันทางจิตใจของศิษย์คนหนึง่ ต่อ หม่อมเจ้าอัจฉราฉวี  เทวกุล” ค�ำไว้อาลัยของดิฉันในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิง
พระศพ ม.จ. อัจฉราฉวี เทวกุล
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ได้ชื่อใหม่
เย็นวันทีเ่ ข้าเรียนนัน้ พอโรงเรียนเลิก 16.00 น. ครูเวรพารจิต
กับดิฉนั ไปเฝ้าท่านอาจารย์ใหญ่ (ม.จ. พิจติ รจิราภา เทวกุล) บังเอิญ
ครูอีกคนหนึ่งเห็นเข้า จึงถามว่า ท�ำไมไม่เอาน้องอีกคนไปด้วย
ใคร ๆ หลายคนคิดว่า ฉลบและชลัยย์ เป็นพี่น้องกัน  ครูเวรจึง
อธิบายให้ฟงั และบอกว่า ชือ่ ดิฉนั ยาวนัก ท่านหญิงอึง่ รับสัง่ ให้เรียก
เพียงครึ่งเดียวคือ “ฉลบ” เป็นอันว่าดิฉันได้ชื่อว่า “ฉลบ” ตั้งแต่
นั้นมา
เมื่อตอนอยู่ต่างจังหวัด ใคร ๆ เรียกดิฉันว่า “ชลัยย์” ทั้งนั้น
ฉะนั้นเมื่อได้ยินใครเรียกว่า “ชลัยย์” ก็เป็นอันรู้ว่าเป็นพวกคนที่
บ้านนอก หรือพวกญาติพี่น้อง  แต่ถ้าเรียกว่า “ฉลบ” ก็คือ พวก
โรงเรียนราชินี แล้วต่อไปถึงพวกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พวก
นักเรียนอังกฤษ และคนอื่น ๆ ทั่วไปจนถึงทุกวันนี้
ตอนนั้นพวกเพื่อน ๆ หลายคน ทั้งที่อยู่ชั้นเดียวกันบ้างและ
อยู่ชั้นอื่นบ้าง มาถามดิฉันว่า คิดอย่างไรจึงได้มาเข้าโรงเรียนราชินี
ในชัน้ ม. 4 ไม่เคยทราบกิตติศพั ท์บา้ งดอกหรือ ว่าท่านอึง่ ดุเหลือเกิน
นักเรียนหลายคนพอจะขึ้นชั้น ม. 4 ก็กลัวกันล่วงหน้า คิดอยากจะ
ลาออกเสียแล้ว แต่ดฉิ นั ไม่อยากเชือ่ เลย เพราะนอกจากพระสิรโิ ฉม
ของท่านจะงดงามมากแล้ว บุคลิกลักษณะของท่านยังได้ท�ำให้ดฉิ นั
เกิดความเคารพรักเป็นอย่างมากในทันทีที่ได้เฝ้าท่านเป็นครั้งแรก
ตอนนัน้ ดิฉนั ยังเป็นเด็กอายุ 11 กว่า ๆ เท่านัน้ ก็เป็นธรรมดาอยูเ่ อง
ที่จะดีใจมากที่ได้ครูสวย  ดิฉันชอบดูพระพักตร์และผิวพรรณอัน
เปล่งปลั่งเป็นน�ำ้ เป็นนวลของท่านเสียจริง ๆ  ยังไง ๆ ก็ไม่ยอมเชื่อ
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ว่าท่านจะดุอย่างที่พวกนั้นพูดกัน
ชีวิตนักเรียนประจ�ำตามปกติ
06.00 น.  ตื่นนอน ล้างหน้า อาบน�้ำ แต่งตัว ท�ำเตียง จัดตู้
เสื้อผ้า แล้วลงไปรอเวลาอาหารเช้า ครูเวรจะมาตรวจตู้ให้คะแนน
ฝาตู้ชั้นบนเป็นกระจก มองเห็นข้างในได้ชัดเจน เราจึงจ�ำเป็นต้อง
จัดให้เป็นระเบียบสวยงาม แต่ฝาตูต้ อนล่างเป็นไม้ทบึ เรามักจะโยน
ของโปะ ๆ ลงไป ไม่เคยจัดเลย
07.30 น.  กินอาหารเช้า ซึ่งส่วนมากเป็นแกงจืดต่าง ๆ กับ
อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งมักจะเป็นน�้ำพริก เพราะเด็กชอบเอาคลุกข้าว
หลังจากนี้จะขึ้นห้องเรียน จัดโต๊ะเรียน เตรียมเครื่องเขียน หรือ
จะเล่นในสนามก็ได้  ผู้ที่มีเวรต่าง ๆ ก็ท�ำเวรไป เช่น จัดห้องเรียน
ลบกระดานด�ำ ฯลฯ
09.00 น.  เริ่มเรียนภาคเช้า
12.00 น.  พักกินอาหารกลางวัน ซึ่งจะประกอบด้วยอาหาร
3 อย่ า ง กั บ ขนม 1 อย่ า ง (นั ก เรี ย นไป-มา มี ห ้ อ งอาหารพิ เ ศษ
ส�ำหรับคนที่เอาอาหารมาจากบ้านเอง)
13.00 น.  เริ่มเรียนภาคบ่าย
16.00 น.  โรงเรียนเลิก อาบน�้ำ แต่งตัว
17.00 น.  สวดมนตร์ กินอาหารเย็น ซึ่งเป็นแบบเดียวกับ
อาหารกลางวัน
18.00 น.  เข้าห้องท�ำการบ้าน ครูเวรจะเรียกชื่อว่า มีใคร
ปวดหัวตัวร้อนหรือเปล่า และไปห้องน�้ำตามปกติหรือไม่
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20.00 น.  กินของว่าง เช่น ขนมปังปิง้ ทาเนยโรยน�ำ้ ตาล หรือ
ข้าวต้มผัด ฯลฯ เสร็จแล้วเข้าห้องน�้ ำ แปรงฟัน เปลี่ยนเสื้อผ้า
เข้านอน
เสาร์-อาทิตย์  สมัยนัน้ วันเสาร์มเี รียนครึง่ วัน  เสาร์สนิ้ เดือน
อนุญาตให้กลับบ้านได้ แต่ต้องกลับเย็นวันอาทิตย์ ทั้งนี้ต้องมี
ผู้ปกครองมารับ-ส่ง
เสาร์-อาทิตย์ธรรมดา มีเวลาว่างมาก พวกเราจะหาเรื่องซน
ต่าง ๆ  นาน ๆ ที หาบก๋วยเตี๋ยวหรือลูกชิ้นเนื้อวัวจะได้รับอนุญาต
ให้เข้ามาขายได้  ซึ่งเด็ก ๆ แทบไม่มีใครกินน้อยกว่า 2 ชามเลย
3-4 ชามยังมี !
พี่เลี้ยง-เพื่อนเล่น-นักเรียนประจ�ำ
คุณครูเวรฝากให้ ม.ร.ว. เปรมปรีดิ์มาน เกษมศรี ซึ่งอยู่ชั้น
ม. 5 และอายุแก่กว่าดิฉันหลายปี ช่วยดูแลดิฉันด้วย  คืนแรกดิฉัน
นอนไม่หลับเลย คิดถึงบ้านใจจะขาด แอบร้องไห้กระซิก ๆ ไม่ให้
ใครได้ยนิ   ตอนเช้าคุณเปรมฯ เดินมาหา เอามือลูบทีห่ มอนแล้วพูด
พลางว่า “หมอนเปียกหมดเลย”
ดิฉันเพิ่งทราบว่า คุณพ่อของรจิตคือ คุณหลวงแผ้วภูวดล
(พระยศสุ น ทร) นั้ น เป็ น เพื่ อ นกั บ คุ ณ พ่ อ ดิ ฉั น สมั ย อยู ่ โ รงเรี ย น
มหาดเล็กหลวง  นี่ท�ำให้เราเพิ่มความสนิทสนมกันขึ้นอีกมาก  แต่
รจิตอายุแก่กว่าดิฉัน 2 ปี และไม่มีนิสัยซุกซนนัก  เขาเลยเป็นแค่
เพื่ อ นเรี ย น มี นั ก เรี ย นมั ธ ยม 4 ประจ� ำ อี ก คนหนึ่ ง คื อ ม.ร.ว.
นิลตระการ สุขสวัสดิ์ ซึ่งยิ่งแก่กว่าดิฉันมาก และเธอไม่ชอบเล่น
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เอาเสียเลย  ดิฉนั ชอบรับใช้เธอ และเธอก็เอ็นดูดฉิ นั เหมือนลูกหลาน
ดิ ฉั น ชอบเล่ น ชอบสนุ ก ชอบเพื่ อ น ก็ เ ลยหั น ไปเล่ น กั บ
นักเรียน ป. 2–ป. 3 ซึ่งอายุไล่เลี่ยกับดิฉัน  คุณครูประจ�ำแทบ
ทุกคนคิดว่า ดิฉันเป็นนักเรียนประถม วันหนึ่งคุณครูเวรเห็นดิฉัน
ก�ำลังท�ำงานฝีมือ ซึ่งเป็นผ้าปูโต๊ะลินินขาวกว้าง 1 หลาสี่เหลี่ยม
ต้องปักเป็นลายฉลุ แต่ดฉิ นั ท�ำเปือ้ นฝุน่ เสียจนด�ำขะมุกขะมอม ท่าน
ดึงผ้าไปดูแล้วถามว่า “นี่เธอไปเอาการฝีมือของใครมา !” เมื่อดิฉัน
ตอบย�้ำว่าของดิฉันเอง ท่านก็ไม่เชื่อ ท่านว่า “ก็นี่มันการฝีมือของ
ชัน้ มัธยมนีน่ า” ดิฉนั บอกว่าถูกแล้ว เป็นของชัน้ ม. 4  ของดิฉนั เอง
คุณครูแทบไม่เชือ่ หู ท่านร้องดังว่า “ว่าไงนะ เธอน่ะรึอยู่ ม. 4 ไม่ได้
อยู่ ป. 2 หรอกรึ?”
ดิฉันคลุกคลีสนิทสนมกับรุ่นน้องอีกด้วย เช่น ท่านเพียร
(ม.จ. กฤษณาพักตรพิมล ดิศกุล)  และปอง สุขุม (นิติพน) เด็ก
ผู้ชาย ป. 1 ก็มี เช่น ท่านนิด (ม.จ. พิริยดิศ ดิศกุล) น้องท่านเพียร
และจอน (เขษม) กับเจริญ เปเรร่า (ปโชติการ) สองพี่น้อง  พวก
โต ๆ ได้รบั ค�ำสัง่ (ขอร้อง) ให้ชว่ ยดูแลเด็กเล็ก ๆ เหล่านี  
้ ดิฉนั เคย
ช่วยดูแลเจริญ และยังภูมิใจอยู่จนทุกวันนี้ที่เขาไม่ลืมดิฉัน ที่รู้ก็
เพราะว่า พวกรุ่นดิฉันไปงานศพเพื่อนคนหนึ่ง มีคนพาเจริญมาหา
ซึง่ ตอนนัน้ อายุราว ๆ 50 ปี แล้ว  ดิฉนั จ�ำเขาไม่ได้เพราะจาก 5 ขวบ
มาถึง 50 ปี  รูปร่างหน้าตาเขาเปลีย่ นไปมาก  แต่เจริญกลับบอกว่า
“ผมจ�ำพีฉ่ ลบได้คนเดียว”  ดิฉนั ดีใจจนบอกไม่ถกู และก็อกี คนหนึง่
แบบเดียวกัน ในงานศพเช่นกัน  ผูช้ ายท่าทางภูมฐิ านคนหนึง่ ยกมือ
ไหว้ และถามว่า “พี่ฉลบจ�ำผมได้ไหม ? นิด พิริยดิศไงล่ะครับ”
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โอ้โฮ ! น่ารักอะไรเช่นนัน้ ดิฉนั จ�ำหน้าตาน้อง ๆ เหล่านีเ้ มือ่ พบกัน
ครั้งแรกหลังจาก 50 ปีไม่ได้  แต่ยังจ�ำภาพเขาเมื่อเล็ก ๆ และจ�ำ
ความสุขสนุกสนานที่เราอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี
ถูกลงโทษเพราะความซุกซน
เรือ่ งความซุกซนของนักเรียนประจ�ำนัน้ เล่าไม่หวาดไหว แต่
มีเรื่องหนึ่งซึ่งยังจ�ำได้ดีคือ คืนหนึ่งเมื่อตีระฆังเข้านอน และคุณครู
เวรมาตรวจให้นักเรียนเข้านอนเรียบร้อยแล้วก็เดินออกจากห้องไป
ขณะนัน้ เอง จะเป็นคุณเปรมฯ หรือคนทีน่ อนติด ๆ กับคุณเปรมฯ ก็
จ�ำไม่ได้แน่ เกิดเป็นหวัด จึงไอขึน้ แค้ก ๆ โขลก ๆ นานพอใช้  แล้ว
ก็มีอีกคนหนึ่งซึ่งบังเอิญไอขึ้นมาบ้าง คงจะไอจริง ๆ แต่แล้วก็เกิด
คนที่ 3 ทีน่ กึ สนุกแกล้งไอ แล้วทีนคี้ นที่ 4-5-6-7 ฯลฯ ก็ไอตาม ใน
ที่สุดดูเหมือนจะไอกันเกือบทั้งห้อง  เสียงแค้ก ๆ โขลก ๆ เป็น
จังหวะดังพอใช้สลับกับเสียงหัวเราะ  แล้วยังไงไม่ทราบ  คุณครูเวร
เดิ น กลั บ มาอี ก คงจะยื น ฟั ง สั ก ครู ่ แ ล้ ว ก็ พู ด ด้ ว ยเสี ย งดั ง ฟั ง ชั ด
ว่า “อยากไอกันนักรึ ? ออกมาไอข้างนอกดีกว่า !” พวกเราทัง้ หมด
ต้องออกไปยืนเข้าแถวเรียงกันหน้าห้องนอน ซึ่งยุงชุมมาก  เรายืน
ตบยุงยุกยิกกันตั้งนาน โดยปราศจากเสียงไอ กว่าครูจะอนุญาตให้
กลับไปนอนได้ สงสารคนที่ไอจริง ๆ ซึ่งต้องพยายามกลั้นไอ และ
คนที่ไม่ได้เล่นแกล้งไอเลย แต่ก็ต้องออกมายืนตากยุงกับเขาด้วย
ดิฉนั เป็นคนหนึง่ ทีแ่ กล้งไอ และเพราะเสียงดังเป็นทุนอยูแ่ ล้ว จึงไอ
ได้ดังกว่าคนอื่น ๆ
ตอนที่ดิฉันเดินทางโดยรถไฟเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเข้าโรงเรียน
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ราชินนี นั้   ดิฉนั ยังเป็นเด็กผอม ด�ำ ตัวเล็กนิดเดียว จึงตีตวั๋ แบบเด็ก
ระยะนั้น โรงเรียนราชินีก�ำลังรื้อตึกนอนปรับปรุงใหม่ ห้องน�้ำ
ชั่วคราวเป็นห้องโล่งใหญ่ให้เด็กอาบน�้ำรวมกัน โดยข้างในห้องได้
ก่อเป็นบ่อซิเมนต์ 2x2 ม. มีขอบสูงประมาณ 10 นิว้ เราเปิดน�ำ้ เต็ม
บ่อนี้ แล้วนั่งหรือยืนตักน�้ำอาบรอบ ๆ บ่อ ทุกคนต้องนุ่งผ้าถุง คน
โตหน่อยก็กระโจมอก  ตอนนั้นดิฉันยังไม่มีทีท่าเป็นสาว ยังไม่มี
หน้าอกหน้าใจอะไร แต่กก็ ระโจมอกตามเขาบ้าง ซึง่ เป็นครัง้ แรกใน
ชีวิต  พวกที่ไม่ชอบเล่นน�้ำก็รีบ ๆ อาบให้เสร็จเร็ว ๆ แต่ดิฉันกับ
พวกน้อง ๆ จะคอยอาบทีหลังเขาโดยลงไปนอนแช่ ท�ำเป็นว่ายน�้ำ
ไปมา ซึง่ ความจริงน�ำ้ ตืน้ นิดเดียว ว่ายไม่เคลือ่ นทีไ่ ปไหนหรอก แต่
ก็ยังสนุกดี  เราใช้เวลานานทีเดียวในการอาบน�้ำในบ่อนี้ เพราะ
คุณครูไม่ได้มาควบคุม ปล่อยให้อาบตามสบาย
หลังจากที่อยู่โรงเรียนประจ�ำได้เพียง 3 เดือน (17 พ.ค.17 ส.ค.) โรงเรียนปิดภาคต้น ตอนเดินทางกลับบ้าน ทางรถไฟ
ไม่ยอมให้ซื้อตั๋วเด็ก และคนที่บ้านก็ตื่นเต้นกันใหญ่ที่เห็นดิฉัน
ทั้งสูง ทั้งใหญ่ อวบอั๋น และขาวขึ้น ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกัน
ว่า “โรงเรียนเขาเลี้ยงดีจริง”
เมื่อกลับมาแล้วไม่นาน มีเรื่องอะไรก็จ�ำไม่ได้แล้ว ต้องไป
เฝ้าท่านอาจารย์ใหญ่  ท่านทรงจ้อง แล้วรับสั่งว่า “นี่นะรึยายฉลบ
อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าโตเร็วแล้ว รู้ไหม เขาเรียกว่า ทะลึ่ง”
เพื่อนร่วมชั้นนักเรียนไปมา-การเรียน
ตอนที่ดิฉันเข้าเรียน ม. 4 มีนักเรียน 24 คน เพราะดูเหมือน
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จะเป็ น นโยบายของโรงเรี ย นที่ จ ะให้ มี นั ก เรี ย นไม่ เ กิ น 24 คน
ในแต่ละชั้น
นักเรียน ม. 4 พ.ศ. 2471 มีดังนี้
1. อุไร  เศรษฐบุตร  (แพ่งสภา)
2. นิตย์  เศรษฐบุตร
3. สงวน  เศรษฐบุตร (ช่วยจุลจิตร)
4. จันทร์เพ็ญ  พิศาลบุตร
5. ประไพวรรณ  พิศาลบุตร
6. ม.ล. แพร่จันทร์ศรี  ดารากร
7. ม.ร.ว. นิลตระการ  สุขสวัสดิ์
8. ม.ร.ว. ศรีสุภา  เกษมศรี
9. ม.ล. ปานตา  มาลากุล (วสันตสิงห์)
10. บุญน�ำ  เสนีวงศ์ฯ
11. อ�ำภาศรี  เทพหัสดินฯ (บุณยเกตุ)
12. อาบ (อุไร)  สุคันธนาค
13. ตลับ  ศรีโรจน์ (รพีพัฒน์)
14. ทองกร  สุวรรณภารต
15. นิ่มนวล  นรพัลลภ (สุทัศน์ฯ)
16. จ�ำรัส  ศุขะวาที (เทพวัลย์)
17. ขจร  รัตแพทย์ (ขันธชวนะ)
18. ศรีสุข  อาลิกุล (เจริญสุข)
19. เสาวรส  อาวุธ (เศรษฐบุตร)
20. รจิต  กังศานนท์ - ยศสุนทร (เปรุนาวิน)
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21. สนอม  ศรีมัต
22. สายสวาท  กาญจนาคม (รัตนะทัศนีย์)
23. ปราณี  เกียรติบุตร
24. ฉลบชลัยย์  มหานีรานนท์ (พลางกูร)
แต่กว่าจะขึ้นชั้น ม. 6 เสาวรสได้เลื่อนชั้นขึ้นไปอยู่ ม. 5
ตั้งแต่กลางภาคต้น ปราณีตาย สนอม ขจร ม.ร.ว. ศรีสุภา ม.ร.ว.
นิลตระการ ลาออก แต่มีคนมาเข้าใหม่คือ อัมพิกา กลัมพากร
(มีกังวาน) และมาลี อติแพทย์ แล้วยังมี ม.ล. ฉันแข  ดารากร  ซึ่ง
เดิมอยู่ชั้นสูงกว่าเรา แต่ป่วยไม่ได้สอบ จึงมาอยู่ชั้นเดียวกับเรา
ท�ำให้จ�ำนวนนักเรียนในชั้นของเราไล่เลี่ยกับของเดิม
คนที่เรียนเก่งที่สุดคือ อุไร ได้ที่ 1 และได้นั่งโต๊ะทอง (โต๊ะ
+ ม้านั่ง มีสลักลวดลายเดินทอง) พิเศษมาตลอด แต่ตอนปลาย ๆ
ชั้น ม. 6 อัมพิกาที่เข้ามาใหม่ ชิงที่ 1 ได้
ปฏิเสธการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
หลังจากทีเ่ รียนไปได้ประมาณหนึง่ สัปดาห์  วันหนึง่ หลังจาก
อาหารกลางวันขณะที่ดิฉันก�ำลังวิ่งเล่นกับเพื่อน ๆ อยู่ในสนาม  มี
คนมาตามบอกว่ า ท่ า นอึ่ ง ให้ ไ ปเฝ้ า ที่ ห ้ อ งพั ก ครู ซึ่ ง อยู ่ ติ ด กั บ
ห้องเรียน ม. 4 นั่นเอง ตอนนั้น ม. 4 อยู่ที่ตึกสามชั้น กว่าจะเดิน
จากสนามไปก็ไกลโขอยู่  ดิฉันเองไม่เคยขึ้นห้องเรียนก่อนถึงเวลา
เรียนเลย เพราะการจะเข้าห้อง ม. 4 ก็จะต้องเดินผ่านห้องพักครู
เล็ก ๆ ส�ำหรับครูทสี่ อน ม. 4-5-6 ไปด้วย  ตอนทีด่ ฉิ นั ไปถึงห้องพัก
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ครูนนั้ นอกจากท่านอึง่ แล้วยังมีครูนลิ า คุณะดิลก และครูอนื่ ๆ อยู่
อีก 2-3 คน ท่านอึ่งรับสั่งกับดิฉันว่า :“ยายฉลบ แกรู้ตัวหรือเปล่า ว่าภาษาอังกฤษแกอ่อนมาก ?”
ดิฉันทูลว่า “ทราบเพคะ”
(ท่านอึ่งใช้สรรพนามแทนนักเรียนว่า เธอบ้าง แกบ้าง หรือ
บางทีเวลาหมั่นไส้แกมล้อนิด ๆ เรียกว่าหล่อนก็มี)
ท่านรับสัง่ ต่อไปว่า “ครูนลิ จะสอนพิเศษให้แน่ะ เวลากินข้าว
กลางวันแล้ว อย่างตอนนี้ แกขึ้นมาเรียนที่ห้องนี้ได้ไหม ?”
ดิฉันตกใจพูดโพล่งออกดังๆ ทันทีโดยมิได้คิดหน้าคิดหลัง
ว่า “โอ้โฮ ! ไม่ได้หรอกเพคะท่าน”
ท่านท�ำท่าแปลกพระทัย รับสัง่ ถามว่า “อ้าว ท�ำไมล่ะ” ตอนนี้
ดิฉันรู้สึกตัวนิดหน่อย แต่ก็ยังทูลไปตามตรงอย่างใจคิดว่า “ก็พอ
ทานข้าวแล้วเพือ่ น ๆ เขาก็เล่นกันอยูข่ า้ งล่าง หม่อมฉันก็ตอ้ งเล่นกับ
เขาด้วย จะให้ขึ้นมาข้างบนคนเดียวก็แย่ซีเพคะ”
จ�ำได้ว่าท่านทรงยิ้ม และครูทุกคนก็ยิ้มกันหมด แต่ตอนนั้น
ดิฉันไม่รู้สึกขันเลย ใจเต้น กลัวเหลือเกินว่าท่านจะบังคับให้เรียน
แต่ท่านกลับรับสั่งกับครูนิลว่า
“ได้ยนิ ไหมจ๊ะ แม่นลิ เขาว่าเขาขึน้ มาไม่ได้ เขาต้องเล่นนี่ งัน้
ก็ไม่ต้องเรียนหรอกนะ” แล้วท่านก็ปล่อยดิฉันไป
ดิฉันโล่งใจยังกับได้ขึ้นสวรรค์ ลุกขึ้นได้ก็วิ่งแน่บกลับไปที่
สนามใหม่  กลัวว่าท่านจะเปลี่ยนพระทัย พลางนึกในใจว่าไม่เห็น
ท่านดุอย่างที่เล่าลือกันเลยนี่  หลายปีต่อมา ดิฉันนึกถึงเรื่องนี้แล้ว
ยังข�ำตัวเองไม่หาย  ท�ำไมจึงโง่และกล้าปฏิเสธไปอย่างนั้นก็ไม่รู้
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สงสัยว่าอายุก็อ่อนอยู่แล้ว แต่ปัญญาคงจะยิ่งอ่อนกว่าอายุไปอีก
กระมัง  เรื่องนี้อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ท่านอึ่งเคยรับสั่งภายหลังว่า
“ยายฉลบนีเ่ ป็นเด็กกะโปโลแท้ ๆ !” ความจริงถ้าท่านสัง่ ให้ไปเรียน
ดิฉนั ก็คงต้องไปเรียน แต่นที่ า่ นถามความสมัครใจว่าได้ไหม ? ดิฉนั
จึงตอบไปอย่างซือ่ ๆ เซ่อ ๆ ว่าไม่ได้ อันทีจ่ ริงถ้าได้เรียนพิเศษภาษา
อังกฤษตั้งแต่ตอนนั้น ก็คงจะท�ำให้เข้าใจและเรียนทันเพื่อน ๆ ไป
นานแล้ว เพราะโรงเรียนหัวเมืองที่ดิฉันเรียนมานั้นเพิ่งจะเริ่มต้น
ภาษาอังกฤษ แต่พอมาต่อที่โรงเรียนราชินีเขาเรียนกันไปสูงแล้ว
เป็นอันว่าภาษาอังกฤษของดิฉันนั้นมีช่องโหว่ช่องใหญ่ทีเดียว กว่า
จะซมซานควานหาหลักเองได้กถ็ งึ ชัน้ ม. 7-8  จ�ำได้วา่ ตอนอยู่ ม. 45 นั้น คะแนนเรียงความอังกฤษและเขียนตามค�ำบอกอังกฤษได้
0 ทุกครัง้   ยังนึกถึงท่านอึง่ ด้วยว่า ท่านคงผิดหวัง ทีอ่ ตุ ส่าห์รบั ดิฉนั
เข้าเรียน แต่แล้วดิฉนั ก็กลับไม่ยอมเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเอาดือ้ ๆ
เมือ่ ตอนก่อนทีท่ า่ นจะประชวร และยังทรงจ�ำอะไร ๆ ได้นนั้
ดิฉันเคยไปเฝ้าที่วัง แล้วเลยทูลถามข้อกังขาที่ติดอยู่ในใจมาหลาย
สิบปีวา่ ท�ำไมท่านจึงทรงรับดิฉนั เข้าเรียน ม. 4 ทัง้ ทีด่ ฉิ นั ท�ำข้อสอบ
ภาษาอังกฤษไม่ได้สกั ตัวเดียว  ท่านรับสัง่ ว่า “แกนึกว่า ตาฉันไม่มี
แววเลยหรือยะ ?”
ม. 4 - ม.จ. อัจฉราฉวี เทวกุล (ท่านอึ่ง) ครูประจ�ำชั้น
ตอนอยู่ ม. 4 นี้ในเรื่องการเรียนทั่วไป ดิฉันเรียนไปวัน ๆ
ไม่ได้สนใจอะไรมากนัก งานที่ครูให้มาก็สักแต่ท�ำให้เสร็จ ๆ ไป
ไม่ได้ตั้งใจท�ำให้ดิบดีอะไรเลย  คิดว่าเอาพอสอบไม่ตกเท่านั้น จะ
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ว่าเกียจคร้านก็คงจะได้  แต่กระนัน้ ตอนสอบกลางเทอมต้นได้ที่ 14
(นักเรียน 24 คน) พอปลายปีขึ้นมาเป็นที่ 6 (ม. 5 ได้ที่ 5 ม. 6 ได้
ที่ 3 ม. 7 ได้ที่ 2 และไปได้ที่ 1 เอาตอนปลายปี ม. 8 นั่นเอง)
วิชาภาษาอังกฤษอย่างเดียวเท่านั้นที่ดิฉันอ่อนมาก เรียกว่า
ฟังครูไม่รู้เรื่องเอาเลย เพราะพื้นไม่มี แต่เมื่อท่านอึ่งจะให้ครูนิล
สอนพิเศษให้ฟรี ๆ ก็ปฏิเสธไม่ยอมเรียนเสียดื้อ ๆ เพราะเพียงเพื่อ
อยากจะใช้เวลาเล่นกับเพือ่ นมากกว่า ช่างโง่อะไรเช่นนัน้ ! Dictation,
Composition ได้ 0 ตลอดปี  อย่างไรก็ตาม ค่อย ๆ ฟังปะติดปะต่อ
ได้วนั ละเล็กละน้อย พอถึงตอนสอบไล่ ม. 6 ก็สอบได้อย่างวิสามัญ
ซึ่งแปลว่าสอบผ่านภาษาอังกฤษ และได้รับอนุญาตให้เรียนต่อ
ม. 7-8
ท่านอึ่งเป็นครูประจ�ำชั้น ม. 4 และทรงสอนเองหลายวิชา
ท่านได้ชื่อว่าดุมากแต่ท่านชอบว่านักเรียนขัน ๆ เช่น เวลาใครตอบ
อะไรไม่ได้เลย ท่านก็วา่ “เธอนีม่ นั หูกระทะตาไม้ไผ่แท้ ๆ ไม่ได้ยนิ
ไม่เห็นอะไรทีฉ่ นั สอนเลย ใช่ไหม ?” ส่วนบางคนอวดตอบฉาดฉาน
โดยคิดว่าตนถูก แต่ปรากฏว่าผิดถนัด ท่านก็ว่า “อย่ามาอวดฉลาด
ปราชญ์เปรื่องกระเดื่องดิน จะตกลงมาดิ้นกระแด่ว ๆ”
แต่วชิ าทีก่ ลัวกันมากทีส่ ดุ ก็คอื วาดเขียน ต้องเตรียมตัวถูกหยิก
กันเป็นแถว แต่ดิฉันได้คะแนนเต็มทุกครั้ง รูปเส้นเช่นดอกไม้หรือ
ผูกลายได้เต็มเสมอ  มีแต่วา่ วาดหุน่ เท่านัน้ ซึง่ ใคร ๆ ว่ายาก แต่สว่ น
มากดิฉนั ก็จะได้คะแนนเต็มหรือเกือบเต็มเสมอไปจึงไม่ถกู ท่านดุเลย
พวกเพือ่ น ๆ ถูกท่านตีบา้ ง หยิกบ้างก็ตอนวาดรูปหุน่ นีแ่ หละ  ท่าน
สอนให้เล็งส่วนก่อน เขาก็เล็งกันไม่ค่อยถูก ไม่ค่อยได้ส่วนดี
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มีเกร็ดข�ำขันอีกในเรื่องนี้ คือวันหนึ่งท่านเอาร่มผ้ามากางเข้า
แล้ววางบนโต๊ะ ให้เราเล็งส่วน  ท่านมาทีโ่ ต๊ะดิฉนั ด้านหลังชัน้ ก่อน
ตรวจส่วนที่ดิฉันเล็งและเขียนไว้ในสมุดวาดเขียนแล้วรับสั่งว่า
“ของแกพอใช้ได้แล้ว” แต่ท่านก็อดที่จะสั่งให้ดิฉันแก้ตรงนั้นนิด
ตรงนีห้ น่อยไม่ได้ แล้วท่านก็ไปตรวจโต๊ะหน้า ๆ ต่อไป ระหว่างนัน้
พวกเพื่อน ๆ ที่อยู่ข้างหลังชั้นขอให้ดิฉันช่วยเขียนให้บ้าง และเรา
มัวแต่คยุ กันเสียบ้าง ไม่ทนั สังเกตว่าท่านวกกลับมาอีกเมือ่ ไร  ดิฉนั
ใจหายหมด เพราะยังไม่ได้แก้สว่ นตามทีท่ า่ นสัง่ ไว้เลย  คิดในใจว่า
วันนีเ้ ห็นจะต้องถูกตีหรือหยิกบ้างเป็นแน่แล้ว  ท่านรับสัง่ ว่า “ไหน
ยายฉลบเอามาดูซิ แก้แล้วหรือ ?” ดิฉันยังไม่ทันจะทูลว่าอะไร
เพราะไม่แน่ใจว่าควรจะตอบรับหรือปฏิเสธดี  ท่านทรงหยิบสมุด
ไป ทรงเหลือบดูหน่อยเดียวแล้วรับสั่งว่า “เออ ค่อยดีขึ้นแล้วนี่
วาดเป็นรูปต่อไปได้แล้ว !” ดิฉันอธิบายไม่ถูกว่ารู้สึกอย่างไร พวก
เพือ่ น ๆ ท�ำท่าขันกัน แต่ไม่มใี ครกล้าหัวเราะออกมา  อย่างไรก็ตาม
ดิฉันได้เรียนหลักการวาดรูปและระบายสีจากท่านมาก อนึ่ง ดิฉัน
รักท่าน อยากให้ท่านพอพระทัยก็เลยพยายามเขียนอย่างสุดความ
สามารถเสมอ ซึ่งก็เลยเป็นการท�ำให้ตัวดิฉันดีขึ้น
ครัง้ หนึง่ คุณครูให้วาดรูปดอกพุทธรักษาทัง้ ช่อ มีใบและมีลกู
ที่เป็นขน ๆ ติดอยู่ด้วย ดิฉันเขียนเสร็จก็ส่งสมุดไปพร้อมกับของ
เพื่อน ๆ คุณครูคงจะเอาสมุดวาดเขียนของดิฉันถวายท่านอึ่งทอด
พระเนตร  ท่านให้คนมาเรียกไปที่ห้องพักครูอีก พอไปถึงก็เห็น
ท่านและครูอกี 2-3 คนก�ำลังดูรปู ทีด่ ฉิ นั เขียนอยู  
่ ท่านรับสัง่ ถามว่า
ดิฉนั ท�ำอย่างไรจึงท�ำให้ขนของลูกพุทธรักษาดูนมุ่ ไปหมด  ตัวดิฉนั
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เองก็ไม่เคยสังเกตว่า ตนได้เขียนไปเช่นนั้น  ต่อเมื่อท่านชี้ให้ดูจึง
เห็น ก็ทูลไปว่า ดิฉันท�ำพู่กันให้แผ่ออกไปเหมือนพู่กันเก่า ๆ ที่เสีย
แล้ว แล้วจิ้มสีแห้ง ๆ เกือบจะไม่มีนำ�้ เลยแล้วก็เอาไปประ ๆ ลงบน
นั้น แต่ตอนหลังตัวดิฉันเองมาลองท� ำดูอีกกี่ครั้ง ๆ ก็ท�ำไม่ได้ดี
เท่ากับรูปที่เขียนส่งท่านไป
ท่านอึ่งสอนภูมิศาสตร์และให้ท�ำแผนที่ด้วย ซึ่งมีนักเรียน
ท�ำ ได้ ค ะแนนเต็มเสมอก็หลายคน  และที่ท� ำแย่มากก็หลายคน
เหมือนกัน  มีเรื่องสนุกได้หัวเราะกันเสมอ  เนื่องจากบางคนเขียน
ชายทะเลหยุกหยิกเอาตามใจไม่เหมือนแบบ  ท่านรับสั่งว่า “แหม
มีพระเจ้าเกิดใหม่มาสร้างโลกหลายองค์เหลือเกิน  แหลมส�ำคัญ ๆ
ที่ เ คยมี อ ยู่ก็หดหายไป อ่าวที่ไม่เคยมีก็เกิดขึ้นใหม่เยอะแยะ !”
บางทีทา่ นว่าคล้องจองเป็นกลอนไปเลย เช่น “เธอน่ะมันไม่เอาถ่าน
รับประทานดิน”  เพื่อนบางคนขี้เกียจ ท�ำงานไม่เสร็จ ท่านก็ว่า
“ไหนมาดูซติ วั ขึน้ ขนแล้วใช่ไหม ? ฉันจะเอาแกไปออกงานภูเขาทอง
เด็ก 3 ผู้ใหญ่ 5 !” พวกเราอดขันกันไม่ได้ สมัยนั้นงานภูเขาทอง
ชอบมีการเอาคนพิการ รูปร่างแปลก ๆ ไปแสดงให้คนชม และเก็บ
ค่าดูคนละ 5 สตางค์ แต่เด็กเก็บเพียง 3 สตางค์เท่านั้น
ในเรื่องการท�ำแผนที่ ดิฉันมีความภูมิใจเป็นพิเศษ เพราะ
วันหนึง่ ท่านรับสัง่ กับดิฉนั ว่า “นี่ ยายฉลบ ฉันจะบอกอะไรให้ แก
ท�ำแผนทีไ่ ด้สวยกว่าแบบในหนังสือจริง ๆ อีก รูไ้ หม ?” ดิฉนั เข้าใจ
ในการที่ ท ่ า นรั บ สั่ ง เช่ น นั้ น เพราะแผนที่ ใ นหนั ง สื อ นั้ น ลงชื่ อ
เมืองเล็กเมืองน้อยเต็มไปหมด ไม่มที วี่ า่ งพอ ตัวหนังสือจึงต้องเขียน
เอียงไปทางโน้นบ้างทางนี้บ้าง ไม่เป็นระเบียบ ไม่สวย แต่แผนที่
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ที่ท่านให้เราท�ำนั้น ใส่เฉพาะชื่อเมืองส�ำคัญ ๆ จึงมีที่ว่างมาก เขียน
ชื่อเมืองได้เป็นเส้นขนาน ได้ระเบียบเรียบร้อย จึงท�ำได้สวยกว่า
ตัวอย่าง  ท่านขอสมุดวาดเขียนและแผนทีข่ องดิฉนั ไปหมด  เอาไป
ถวายท่านอาจารย์สำ� หรับเอาไว้ให้แขกทีม่ าชมโรงเรียนดู เพราะสมัย
นัน้ มีแขกชาวต่างประเทศมาเยีย่ มชมโรงเรียนราชินปี ลี ะหลาย ๆ ครัง้
ตอนที่ดิฉันอยู่ ม. 6 คุณครูสายใจ ณ มหาไชย เป็นครูสอน
วาดเขี ย นมั ธ ยมต้ น ๆ แต่ ต อนนั้ น คุ ณ ครู สุ ข ภาพไม่ ค ่ อ ยดี ป่ ว ย
บ่อย ๆ  ท่านอึ่งเคยวานดิฉันไปสอนแทนหลายครั้ง  ส�ำหรับชั้น
เล็ก ๆ แล้ว  ดิฉันไม่เคยรังเกียจ แต่ชั้นโตหน่อยนั้นดิฉันไม่ชอบ
สอนเลย  เพราะนักเรียนในชั้นนั้นอายุแก่กว่าดิฉันตั้งหลายคน
ชัว่ โมงวาดเขียนเป็นชัว่ โมงสุดท้าย ท่านอึง่ ก�ำชับว่าไม่ให้ดฉิ นั ปล่อย
นักเรียนถ้าวาดไม่เสร็จ  วันหนึ่งเป็นชั่วโมงวาดรูปหุ่น ท่านรับสั่ง
ว่าเอาอะไรให้เขียนก็ได้ตามใจ  ดิฉันหาอะไรไม่ได้ ก็คว้าเอา
กรรไกรอั น ใหญ่ ไ ปกางออกและแขวนให้ นั ก เรี ย นเขี ย น  พวก
นักเรียนอายุมากกลุ่มนั้นไม่พอใจ พูดดัง ๆ ว่า “เอาอะไรบ้า ๆ มา
ให้เขียนก็ไม่รู้ เล็งส่วนยากจะตายไป” แล้วเขาก็เล็งส่วนบ้า ๆ บอ ๆ
มาให้ดิฉันแก้  ความจริงเขาคงจะไม่ได้แกล้ง แต่เขาเล็งไม่เป็นเอง
แล้วหลายคนก็มาเร่งให้ดฉิ นั แก้ให้เร็ว ๆ เพราะมีคนมารับกลับบ้าน
แล้ว  ตกลงดิฉันก็เลยต้องเขียนให้เสียเองเกือบทั้งหมดให้รู้แล้วรู้
รอดไป  หลังจากนั้น พอดิฉันทราบว่าคุณครูสายใจป่วยในวันที่จะ
ต้องสอนชัน้ นัน้ พอถึงชัว่ โมงวาดเขียน ดิฉนั ก็หนีเข้าไปแอบอยูใ่ น
ห้องส้วม ท่านอึ่งให้คนเที่ยวตามหาดิฉัน  เสียงเขาบ่นกันดัง ๆ ว่า
“เอ๊ ! ฉลบจะหายไปไหนได้นะ จะอยู่ที่ห้องพยาบาลหรือเปล่าก็
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ไม่ร”ู้ คือถ้าไม่สบายก็ตอ้ งไปนอนทีเ่ รือนครูแม่บา้ น ดิฉนั ทนอยูใ่ น
ห้องส้วมจนเกือบหมดชั่วโมงจึงได้ออกมา เรื่องนี้เป็นเรื่องค้างอยู่
ในใจดิฉันเรื่อยมา เพราะดิฉันยังไม่เคยได้สารภาพผิดและทูลขอ
ประทานโทษต่อท่านอึ่งเลยจนบัดนี้
ท่านอึ่งคงจะไปทูลหม่อมเจ้าพิมพ์พักตร์พาณี เรื่องที่ดิฉัน
ชอบวาดเขียน  วันหนึ่งท่านทั้งสององค์เรียกดิฉันไปรับสั่งถามว่า
เมื่อเรียนจบ ม. 6 แล้วอยากจะไปเรียนต่อที่โรงเรียนเพาะช่างไหม
เพราะท่านจะฝากให้ได้  ดิฉนั ทูลว่าอยากมาก ท่านก็รบั สัง่ ต่อไปว่า
เรียนจบแล้วมาเป็นครูวาดเขียนที่โรงเรียนราชินีจะเอาไหม  ดิฉัน
ดีใจมากรีบรับปากท่านทันที  ต่อจากนั้น ท่านพิมพ์ก็พาดิฉันไป
โรงเรียนเพาะช่าง ตอนนั้นพระยาอนุสาสน์ฯ เป็นอาจารย์ใหญ่
ท่านเจ้าคุณกรุณาพาดิฉนั ไปดูหอ้ งโน้นห้องนี  ้ และเวลามีการแสดง
ภาพเขียนกันเมื่อไร ท่านพิมพ์ก็พาดิฉันไปดูเสมอ ตอนงานกาชาด
ท่านอึ่งเคยให้ดิฉันเขียนภาพส่งเข้าประกวดด้วย  แต่ฝีมือยังไม่ถึง
ขัน้ ทีจ่ ะได้รางวัล  ครัง้ หนึง่ ท่านเคยออกความคิดให้เขียนเป็นคนนัง่
ในตาชั่ง คนที่รักษากฎอนามัยนั้นหน้าตาสะอาดสะอ้าน แต่งตัว
เรียบร้อย น�ำ้ หนักมาก ตาชัง่ เกือบติดดิน ส่วนคนทีไ่ ม่รกั ษาอนามัย
ผอมโซ แต่งตัวสกปรก น�้ำหนักน้อย ตาชั่งขึ้นไปลอยอยู่สูง  ท่าน
รั บ สั่ ง ล้ อ ดิ ฉั น ว่ า “คนผอมนี้ น ่ ะ เขี ย นหั ว ให้ ยุ ่ ง เหมื อ นผมแก
นั่นแหละ !” ดิฉันหวีผมไม่เป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ผมก็เลยยุ่ง
ตลอดชาติ
คุณพ่อคุณแม่ของดิฉันไม่เคยทราบเรื่องที่ดิฉันอยากเรียน
วาดเขียน ก่อนสอบไล่ ม. 6 คุณพ่อให้คุณอามาถามที่โรงเรียนว่า
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ดิฉันจะมีสมองและปัญญาพอที่จะเรียนต่อชั้น ม. 7-8 ได้หรือไม่
ก็ได้รบั ค�ำตอบว่าคงจะได้  ทีนพี้ อสอบ ม. 6 แล้ว ดิฉนั สอบได้อย่าง
วิสามัญ มีสทิ ธิเรียนต่อ ม. 7-8 ได้ ส่วนเพือ่ นทีส่ อบได้อย่างสามัญ
ต้องออกไปเรียนต่อทีอ่ นื่ ดิฉนั จ�ำได้วา่ ร้องไห้รอ้ งห่มกันเป็นการใหญ่
ในการจากกันครั้งนี้  แล้วตัวดิฉันเองก็เลยตามเพื่อน ๆ ไปเรียนต่อ
ม. 7-8 ที่โรงเรียนราชินีบน (ตอนนั้นโรงเรียนราชินีไม่มี ม. 7-8)
ดิฉันลืมสัญญาที่ได้ให้ไว้กับท่านทั้งสองโดยสิ้นเชิง ไปนึก
ขึ้นได้ก็เมื่อเรียน ม. 7 ไปได้ตั้งครึ่งค่อนปีแล้ว เป็นอันว่าท่านอึ่ง
ต้องผิดหวังกับดิฉันเป็นครั้งที่สอง  แต่ท่านก็ไม่เคยถามหรือเตือน
ดิฉนั เลย  ถึงกระนัน้ ตัวดิฉนั เองก็รสู้ กึ ผิดอยูใ่ นใจและครุน่ คิดเรือ่ งนี้
อยูน่ านหลายปี  จนกระทัง่ เมือ่ ดิฉนั สอบชิงทุนไปเรียนต่างประเทศ
ได้แล้ว ก็คดิ ปลอบใจตัวเองว่า ท่านคงจะไม่วา่ อะไรแล้วทีไ่ ม่ได้ไป
เรียนวาดเขียนต่อตามที่ได้ทูลท่านไว้  อย่างไรก็ตามดิฉันใคร่ขอ
กราบพระบาทขอประทานโทษท่านไว้ในทีน่ สี้ �ำหรับทุกสิง่ ทุกอย่าง
ที่ดิฉันได้บิดเบี้ยวกับท่านมาโดยตลอด
ท่านอึ่งไม่ได้สอนภาษาไทย แต่ท่านไม่ยอมเป็นอันขาดที่จะ
ให้นกั เรียน พูด อ่าน หรือเขียนภาษาไทยผิด ๆ  ท่านเห็นว่านักเรียน
สวดมนต์ผิด ๆ ถูก ๆ ท่านก็บังคับให้ท่องจ�ำแล้วไปต่อกับท่าน
เรียงตัว  ถึงตอนที่ดิฉันท่อง “ปางเมื่อพระองค์ปรมพุทธ...” ไป
ถึง “ขุนมารสหัสสพหุพา-  หุวิชาวิชิตขลัง ขีคีริเมขลประทัง....”
ท่านถามว่า “ขีอะไรของแก ?” ดิฉนั ก็ตอบอย่างมัน่ ใจว่า “ขีคเี พคะ”
ท่านรับสั่งเสียงดัง “ขีคีบ้าอะไร ?”  ดิฉันตอบว่า “ไม่ทราบเพคะ
ในหนังสือเขาเขียนอย่างนัน้ หม่อมฉันจ�ำได้ไม่ผดิ แน่นอน” ท่านว่า
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“แหม แกจะเล่นแง่รึ หนังสือเขาพิมพ์ผดิ ไปหน่อย ไม้เอกมาติดกับ
สระอีแกก็เลยแกล้งอ่านให้มันผิด”  ดิฉันงงเพราะไม่ได้แกล้งเลย
สักนิด แต่เป็นเพราะความโง่บดั ซบของดิฉนั เอง  ดิฉนั เพิง่ รูเ้ ดีย๋ วนัน้
เองว่าหนังสือก็มีผิดได้ ก่อนนั้นดิฉันเคยคิดตามประสาเด็กว่าอะไร
ที่พิมพ์อยู่ในหนังสือแล้วจะต้องถูกทั้งนั้น อาจเป็นเพราะสมัยนั้น
หนังสือเรียนไม่ค่อยมีการพิมพ์ผิดมากอย่างสมัยนี้
ขณะที่ก�ำลังคิดอยู่นั้น ท่านก็รับสั่งว่า “ไหน แกว่าวรรคนี้
แปลว่าอะไร ?” ดิฉันก็โพล่งออกไปเลยว่า “ไม่ทราบเพคะ หม่อม
ฉันไม่ทราบทั้งหมดตั้งแต่ต้นว่าแปลว่าอะไรเลย” ท่านท�ำท่าอ่อน
พระทัย “โอ๊ย ตายแล้ว ท่องไปโดยไม่รวู้ า่ แปลว่าอะไร” แล้วก็ทรง
อธิบายว่า “ขี่คีริเมขลประทัง” คือ ขี่ช้างที่ชื่อว่า คีริเมขล์ ดิฉัน
ฟังแล้วเข้าใจก็จริง แต่รู้สึกผิดหวังไปถนัดใจ คิดในใจว่าไม่เห็นดี
เลย เอาค�ำว่า ขี่ มาแต่งในฉันท์ ไม่เห็นจะเพราะตรงไหน สู้ค�ำที่ว่า
ขีคีริเมขล ที่แปลไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้ เพราะอย่างน้อยมันก็มีเสียงเป็น
ค�ำพระ  ฟังขลังกว่ามาก !! นี่แหละคือความคิดของเด็กโง่ ๆ อย่าง
ดิฉนั   อย่างไรก็ตาม ดิฉนั ก็จำ� ได้ไม่มวี นั ลืมว่า ค�ำสวดมนตร์ตอนนี้
แปลว่าอะไร เพราะพอรุ่งขึ้นวันหรือสองวัน ท่านอึ่งก็ได้มีการ
อธิบายค�ำสวดมนตร์ตั้งแต่ต้นจนจบ แต่จ�ำไม่ได้ว่าทรงอธิบายเอง
หรือให้คุณครูอื่นมาอธิบายแทน
ดิฉันได้บทเรียนนี้จากท่านอึ่ง  เวลาดิฉันสอนภาษาอังกฤษ
อยู่ในชั้น พอพบว่านักเรียนคนไหน อ่าน พูด หรือเขียนภาษาไทย
ไม่ถกู   ดิฉนั จะหยุดภาษาอังกฤษ แล้วอธิบายค�ำ วลี หรือประโยคไทย
นัน้ ๆ บางทีอธิบายไปจนหมดชัว่ โมง ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเลยก็มี
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สรีรศาสตร์
ดิฉันจ�ำได้ว่า เคยถูกท่านอึ่งท�ำให้เจ็บ (กาย) เพียงครั้งเดียว
คือตอนที่เรียนวิชาสรีรศาสตร์และสุขวิทยา  ซึ่งตอนนั้นใช้ต�ำรา
แต่งโดยคุณครูไฉไล เทพหัสดินฯ บางตอนทีส่ ำ� คัญท่านก็ให้ไปท่อง
เรียงตัว ครั้งหนึ่งดิฉันท่องว่า “กระดูกแขนตอนบนมี 1 ท่อนและ
ตอนล่างมี 1 ท่อน”  ท่านรับสั่งว่า “ไหนเอาแขนมาซิ” แล้วก็ทรง
เอานิว้ หัวแม่มอื กับนิว้ ชีข้ องท่านกดส่วนบน และส่วนล่างตรงกลาง
ของแขนท่อนล่างของดิฉนั แล้วรับสัง่ ว่า “ว่าใหม่ซิ แขนท่อนล่างมี
กระดูกกี่ท่อน” ดิฉันก็ยังยืนกรานว่าท่อนเดียวอยู่นั่นเอง ท่านยิ่ง
กดลงไป บีบให้แรงขึ้นจนรู้สึกเจ็บพอใช้ แล้วรับสั่งว่า “เอ้า ว่าไง
กี่ท่อน” ดิฉันตีหน้าเซ่อตามเคย ทูลถามว่า “ก็มีกี่ท่อนละเพคะ
หม่อมฉันจ�ำไม่ได้”  ท่านรับสั่งเสียงดัง “จะต้องจ�ำอะไร เป็นร่อง
ลงไปอย่างนีย้ งั ไม่รอู้ กี หรือว่ากีท่ อ่ น” แล้วก็ยงิ่ กดให้เจ็บมากขึน้ อีก
ตอนนี้ดิฉันเพิ่งถึงบางอ้อ “2 ท่อนใช่ไหมเพคะ ?” เท่านั้นแหละ
ท่านก็ปล่อยแขนดิฉัน  ตั้งแต่วินาทีนั้นมา ดิฉันก็จ�ำได้ไม่มีวันลืม
และก็คอยระวังเรื่องการท่องเป็นอย่างมากด้วย เพราะดิฉันรักท่าน
ไม่อยากให้ทา่ นกริว้ หรือดุเลย  ส�ำหรับวิชาสรีรศาสตร์และสุขวิทยา
นีบ้ างตอนยังจ�ำได้จนทุกวันนี้ เช่น “กระเพาะอาหารอยูใ่ นท้องข้าง
ซ้ายใต้กระบังลม เป็นอวัยวะกลางกลวงรูปยาวรี” และ “น�ำ้ ดีสเี ขียว
เหลืองกลั่นจากโลหิตโดยตับ...” เป็นต้น
อนึง่ ในการสอนวิชานีท้ า่ นมีรปู คนให้ดโู ดยถอดอวัยวะต่าง ๆ
ออกได้เป็นชิ้น ๆ น่าสนใจมาก ยิ่งดิฉันชอบวาดเขียนอยู่ด้วยแล้ว
เวลาเขี ย นสอบดิ ฉั น จะมี รู ป ประกอบเสมอ ผลปรากฏว่ า ตอน

151210 chalop.indd 103

12/16/10 11:58 PM

104

���

อัตชีวประวัติภาคปฐมวัย

สอบไล่ ม. 6 วิ ช าที่ ดิ ฉั น สอบได้ ค ะแนนยอดเยี่ ย มอย่ า งหนึ่ ง ก็
คือ วิชาสรีรศาสตร์และสุขวิทยานี่เอง
เบิกเครื่องเขียน
นอกจากสอนหนังสือในชั้นแล้ว ท่านอึ่งยังทรงท�ำหน้าที่
จ่ายเครื่องเขียนให้นักเรียนอีก ดิฉันจ�ำไม่ได้ว่าท่านทรงปลีกเวลา
ไปได้อย่างไร  นักเรียนที่จะเบิกของก็ไปหยิบเอามาเองได้ แล้ว
เซ็นลงในสมุดบัญชีเบิก เอามาให้ทา่ นทรงตรวจดูวา่ ถูกต้องหรือไม่
ตอนเข้าโรงเรียนใหม่ ๆ ดิฉนั ไม่เข้าใจ คิดว่าเหมือนซือ้ ของตามร้าน
ธรรมดา เมื่อเราต้องการอะไรก็ย่อมจะซื้อได้เพราะเป็นเงินของเรา
เอง  วันหนึ่งดิฉันเห็นปากกาด้ามเล็กจิ๋วน่ารักมาก จึงคว้ามา 4 อัน
ท่านอึ่งรับสั่งถามว่า “นั่นแกจะเอาไปท�ำอะไร 4 ด้าม ?” จึงทูลไป
ว่า “มันน่ารักดีเพคะ หม่อมฉันจะเอาไปฝากเพื่อน ๆ” ท่านดุใหญ่
ว่า “น่ารักอะไรของแก นี่มันไม่ใช่ปากกาธรรมดา เขาเอาไว้ท�ำ
แผนที่ รู้หรือเปล่า แล้วก็ไม่ต้องเอาไปฝากเพื่อนด้วย เพราะเขามี
กันแล้วทุกคน เอา 3 ด้ามนี่ไปเก็บที่เดี๋ยวนี้” ครั้นดิฉันเบิกดินสอ
อีก ท่านก็ทรงท้วงว่า “แกเพิ่งเบิกดินสอไปหยก ๆ ท�ำไมเบิกอีก ?”
ดิฉันก็ทูลตามตรงว่ามันหายไปแล้ว ไม่มีดินสอจะใช้จริง ๆ ท่านก็
เลยคาดคั้นว่า “เอาละนะ ฉันจะให้แกเบิกวันนี้ แต่แกจะต้องใช้ไป
ถึงวันที่... จะมาเบิกอีกก่อนนั้นไม่ได้เป็นอันขาด”
ดิฉันรู้ตัวว่าเป็นคนไม่มีระเบียบ  ข้าวของกระจัดกระจาย
ไม่อยู่เป็นที่  ของจึงหายอยู่เสมอ  ตอนก่อนที่ดิฉันจะถูกส่งมาอยู่
ประจ�ำทีโ่ รงเรียนราชินนี นั้   คนเลีย้ งของดิฉนั ซึง่ เป็นผูห้ ญิงแก่ เลีย้ ง
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ดิฉันมาตั้งแต่เด็กจนโตได้ร้องไห้คร�่ำครวญและพรรณนาว่า “ช่าง
ทิง้ ของออกอย่างนี้ เวลาไปอยูป่ ระจ�ำแล้วใครเขาจะเทีย่ วตามเก็บให้
ไม่กี่วันก็คงจะไม่มีอะไรเหลือหรอก” แกพูดท�ำนองสงสารดิฉัน
ไม่อยากให้คุณพ่อส่งดิฉันเข้าอยู่ประจ�ำ  ทีนี้พอดิฉันถูกท่านอึ่ง
คาดคัน้ เช่นนี้ ดิฉนั ก็กลัวเหลือเกิน คอยระวังแจไม่ให้ดนิ สอ ยางลบ
ปากกา และไม้บรรทัดหายไป  เพราะดิฉันอยู่ประจ�ำ ไม่รู้ว่าจะไป
ซื้อได้ที่ไหน นอกจากเบิกที่ท่านอึ่ง นี่ก็เป็นความโง่ของดิฉันอีก
ตามเคย  ความจริงถ้าจะฝากพวกนักเรียนไป-มาซื้อก็คงจะได้ แต่
ท�ำไมความคิดเช่นนี้ไม่เคยเข้ามาในหัวของดิฉันเลยก็ไม่ทราบ
อย่างไรก็ตาม ดิฉันเริ่มรู้จักรักข้าวของและรู้จักวางให้เป็นระเบียบ
เพื่อจะได้มองเห็นง่าย ๆ ว่ามันยังอยู่หรือเปล่า
เวรจ่ายตลาด
สมัยนั้นพวกครูและนักเรียนประจ�ำบ่นกันเรื่องอาหาร เข้าใจ
กันเองว่าคนครัวคงจะมีการกินก�ำไรมากเกินไป  ท่านอึ่งจึงทรง
จัดให้นักเรียนประจ�ำมีเวรไปจ่ายตลาด  เราต้องตื่นแต่เช้าไปตลาด
ท่าเตียนกับแม่ครัว และคนงานอีกคนหนึ่ง  นักเรียนเป็นผู้ถือเงิน
เวลาแม่ครัวซือ้ อะไรก็จา่ ยให้เขา แล้วท�ำบัญชีมาถวายท่านอึง่ ทุกวัน
ขากลับเราจะได้ของกินเต็มรถเจ๊ก (รถลาก) คนงานจะมากับรถลาก
และนักเรียนก็เดินกลับกับแม่ครัว
ตอนแรก ๆ ดิฉนั ท�ำบัญชี ปรากฏว่าเงินหายไปไม่ตรงกับของ
ทีจ่ า่ ยมา ครัง้ แรกขาดไปตัง้ 24 สตางค์ ซึง่ สมัยนัน้ นับว่ามากส�ำหรับ
เด็กนักเรียน  ดิฉันร้องไห้เป็นวรรคเป็นเวร กลัวท่านจะให้ใช้เงิน
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แล้วทูลท่านว่าขอไม่ไปจ่ายอีกแล้ว ท่านรับสัง่ ว่า “ไม่ได้ แกจะต้อง
ไปจ่ายอยู่อย่างนี้จนกระทั่งเงินไม่ขาดจึงจะเลิกได้” แล้วท่านก็ทรง
อธิบายว่า เงินน่ะมันไม่หายไปไหนหรอก มันก็อยู่ในของที่จ่าย
นั่นเอง แต่ดิฉันคงจะลืมจดไป ท่านบอกว่าท่านไม่ให้เราใช้หรอก
ไม่ต้องวิตก  ครั้นต่อมาดิฉันพยายามระวังเป็นอย่างมาก เงินก็ยัง
คงขาดอยูด่ ี แต่ขาดเพียงนิดหน่อยเท่านัน้ และพอจ่ายไปนาน ๆ เข้า
เงินก็ไม่ขาดเลย การท�ำบัญชีก็รู้สึกว่าท�ำได้คล่องแคล่วและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  ตอนหลังท่านคงจะเห็นว่าใช้การได้ดีแล้วก็เลย
ให้เลิกไปตลาดได้
เท่าทีก่ ล่าวมาแล้วนี้ เป็นแต่เพียงส่วนน้อยนิดเท่าทีด่ ฉิ นั พอจะ
จ�ำได้เกี่ยวกับพระกรุณาของท่านอึ่งที่มีต่อดิฉัน ซึ่งเป็นเพียงศิษย์
คนหนึ่งในหลาย ๆ พันคนของท่าน  ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าจะต้องมี
ศิษย์ไม่ใช่น้อย ที่ได้รับผลจากการอบรมบ่มนิสัยจากท่านเช่นเดียว
กับดิฉัน หรือยิ่งไปกว่าดิฉันอีกมากมายนัก  ในขณะที่ท่านยังมี
พระชนม์อยู่ ดิฉนั ไม่เคยได้มโี อกาสทดแทนพระคุณท่านเลย  ท่าน
เพคะ ! ขออ� ำ นาจแห่ ง ผลบุ ญ และคุ ณ งามความดี ที่ ท ่ า นได้ ท รง
ประกอบไว้ตลอดเวลาที่มีพระชนม์ชีพอยู่นั้น จงดลบันดาลให้ท่าน
ได้ประสบความสุขสงบในสัมปรายภพทุกประการ ให้สมกับทีท่ า่ น
ได้ทรงเหน็ดเหนือ่ ยปลุกปล�ำ้ สร้างพลเมืองดีให้แก่โลกมานับไม่ถว้ น
และถ้าจะมีญาณวิถใี ด ๆ ไปถึงได้ ก็ขอให้โปรดทรงรับทราบด้วยว่า
อย่างน้อยที่สุด ก็มีศิษย์คนหนึ่งที่จะระลึกถึงพระคุณของท่านไป
จนกว่าชีวิตจะหาไม่
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ม. 5 - ม.จ. ศรีทศาลัย เทวกุล (ท่านปุ๋ย)
พอขึน้ ชัน้ ม. 5 ครูประจ�ำชัน้ คือท่านปุย๋ ท่านทรงสอนขับร้อง
ด้วย เพราะพระสุรเสียงอันดังใสของท่าน  หลายคนคิดว่าท่านดุ แต่
ความจริงท่านพระทัยดีมาก ท่านสิน้ ชีพติ กั ษัยในระหว่างปีนนั้   และ
เราก็ไม่มีเรื่องอะไรจุ๊กจิ๊กกับท่าน  ดิฉันร้องเพลงได้คะแนนเต็ม
ทุกครั้ง จึงเป็นคนโปรดของท่านคนหนึ่ง  แต่ครั้งหนึ่งท่านร�ำคาญ
ที่ผมของดิฉันยุ่งอยู่เสมอ เพราะหวีผมไม่เป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
ท่านรับสั่งว่า “ยายฉลบ ท�ำไมไม่เอากิ๊บเจ๊กเสียบผมเสียบ้าง ฉัน
ร�ำคาญเต็มทนแล้ว”  ดิฉันทูลท่านว่าดิฉันไม่มีกิ๊บ ท่านก็ว่า “เรอะ
งัน้ ฉันจะซือ้ มาให้สกั แผงหนึง่ ” หลังจากนัน้ ประมาณ 2-3 วัน ดิฉนั
ไปเฝ้าที่ห้องพักครูและทูลว่า “ยังไม่ได้ประทานกิ๊บเจ๊กเลยเพคะ”
ท่านทรงพระสรวลใหญ่ ตรัสว่า “ แกจะเอาจริง ๆ หรือนี่ ตกลง”
แล้ววันรุ่งขึ้นก็ประทานกิ๊บเจ๊กให้ดิฉันแผงหนึ่ง
จะเป็นในปีนหี้ รือปีไหนจ�ำไม่ได้แน่ แต่ยงั จ�ำเรือ่ งราวได้ดี คือ
แม่ตลับ (หม่อมตลับ รพีพฒ
ั น์) หัวโจกของเรา (ไม่ใช่หวั หน้าชัน้ ที่
คุณครูตั้ง) ได้ริเริ่มตั้งคณะพรรคขึ้น ซึ่งใคร ๆ นิยมเรียกว่า “ก๊ก
อั้งยี่” คือในสมัยนั้น อั้งยี่ได้แก่คนจีนจากประเทศจีน เข้ามาตั้งตัว
เป็น “มาเฟีย” ในเมืองไทย  ก่อเรือ่ งวุน่ วายร้ายแรงต่าง ๆ แก่พวกจีน
หมู่อื่น ๆ  ชาวคณะพรรคของตลับได้รับการตั้งชื่อใหม่แทนชื่อเดิม
เช่น ม.ล. แพร่จนั ทร์ศรี ก็เปลีย่ นเป็น สิรจิ นั ทร์กระจาย แล้วต่อด้วย
ฉายสุริยา จันทราเยี่ยม เทียมสุริยง พงศ์สุริยัน อนันต์ศรีสุริยะ
วรรณศิริ ฯลฯ จัดท�ำแหวนของคณะ (แบบแหวนอัศวิน) และมีเสือ้
blazer ประจ�ำคณะด้วย  เขาตั้งภาษาเขียนขึ้นใหม่ โดยการกลับ
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การเรียงพยัญชนะถอยหลัง ถ้าจะเขียนตัว ก ให้เขียนเป็นตัว ฮ  ตัว
ข เป็นตัว อ  ค เป็น ห ฯลฯ ให้มันยากเล่นอย่างนั้นเอง จ�ำได้ว่า
เขาเรียกสายสวาทว่า ฏี่ ซึ่งตรงกับค�ำว่า พี่ ในภาษากลับของเขา
ทั้งนี้เพราะสายสวาทอายุแก่กว่าเพื่อนในคณะพรรค
ม. 6 - ม.จ. พิมพ์พักตร์ภาณี สวัสดิวัตน์ (ท่านพิมพ์)
ท่านพิมพ์ ครูประจ�ำชั้น ม. 6 พระทัยเย็นมาก และเราก็ไม่มี
เรื่องรบกวนพระทัยท่านมากนัก เพราะมีกิจกรรมส�ำคัญท�ำหลาย
อย่าง แต่แน่ละ ! ความซุกซนเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเราก็คงมีอยู่บ้าง
ห้อง ม. 6 อยูบ่ นตึกของชัน้ 3 ด้านริมแม่นำ�้ เจ้าพระยา ฉะนัน้
เวลามีการซ้อมกฐินทางชลมารค เราสามารถเห็นเรือทุกล�ำที่พาย
ผ่านไป และได้ยนิ เสียงเห่เรืออย่างชัดเจน ครัง้ แรก ๆ พวกเราพากัน
มองดู ท่านพิมพ์ไม่วา่ อะไร  แต่พอหลายครัง้ เข้า เราก็เลิกดูกนั ไปเอง
วันหนึง่ แพร่จนั ทร์ศรีไปเทีย่ วหัวหิน ขากลับซือ้ ข้าวฟ่างกวน
เมืองเพชรมาแผ่นเบ้อเร่อ  ทั้งเหนียวและแข็ง พวกเรายื้อกันกว่าจะ
ได้แต่ละชิ้นแทบตาย  วันนั้นระฆังตีเข้าเรียนตอนบ่ายแล้ว แต่เรา
ยังยื้อแย่งแผ่นข้าวฟ่างกันอยู่  พอดีท่านพิมพ์เดินเข้ามา คนที่ก�ำลัง
ถือข้าวฟ่างอยู่ กลัวจะมีความผิดถึงตัว  รีบขว้างแผ่นข้าวฟ่างออกไป
ทางหน้ า ต่ า งริ ม น�้ำ  สั ก ประเดี๋ ย วได้ ยิ น เสี ย งเด็ ก นอกโรงเรี ย น
เอ็ดตะโร แย่งข้าวฟ่างกัน  ดูเหมือนจะมีการชกต่อยกันด้วย  พวก
เราต่างก้มหน้าซ่อนยิ้ม และกลั้นหัวเราะกัน  ท่านพิมพ์ถามว่า “มี
อะไรหรือ ?” ไม่มีใครตอบ ท่านก็ไม่ว่าอะไร
ทีห่ อ้ งเรียนนีเ้ อง หน้าต่างอีกด้านหนึง่ ทีไ่ ม่ใช่รมิ น�ำ 
้ เปิดออก
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ไปที่ระเบียง  เวลากรรมการจากกระทรวงศึกษาฯ มาสอบขับร้อง
เดีย่ วเพลงไทยเดิม โดยผูร้ อ้ งจะต้องตีฉงิ่ เองด้วยนัน้ พวกทีร่ อ้ งเพลง
เก่ง ๆ และสอบเสร็จแล้ว จะแอบไปที่ระเบียงนี้ กรรมการจะมอง
ไม่เห็น เพราะเขาหันหลังให้เรา แต่ผรู้ อ้ งเพลงจะหันหน้ามาทางเรา
โดยตรง เราจะช่วยท�ำมือไม้บอกการตีฉิ่ง-ฉับ ช่วยเขา และท�ำปาก
บอกเนือ้ เพลงไปด้วย เพราะผูท้ รี่ อ้ งเพลงไม่เป็น เช่น ประไพวรรณ
จะตกใจ ตัวสั่น เหงื่อโทรมกาย และลืมอะไร ๆ หมด
ท่านพิมพ์ทรงสอนภาษาไทย และเราประทับใจในความ
เชี่ยวชาญของท่านเรื่องกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์มาก ก่อนถึงวัน
ประสูติของท่าน พวกเราช่วยกันแต่งกลอนถวายพระพร แต่งอยู่
หลายวันกว่าจะเสร็จ เขียนลงในบัตร แล้วถวายท่านในเช้าวัน
ประสูติ ท่านทรงชมเชยและขอบใจเราทุกคน  ครัน้ แล้วพอพวกเรา
ลงไปกินอาหารกลางวัน ไม่ถึงชั่วโมงกลับขึ้นมา ได้เห็นกลอนที่
ท่านทรงเขียนตอบข้อความที่เราถวายพระพร ทรงขอบใจและ
อวยพรเราทุกคนอย่างไพเราะเพราะพริ้งไว้บนกระดานด�ำ ด้วย
ลายพระหัตถ์ที่เรียบร้อยงดงามยิ่ง
กิจกรรมพิเศษนอกเหนือการเรียน
กิจกรรมแรกของนักเรียน ม. 6 คือ หลายคนได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นนายหมวด อนุสมาชิกสภากาชาดของนักเรียนชัน้ เล็กกว่าเรา
คนละชัน้ หัวหน้าชัน้ จะได้ต�ำแหน่งนายหมู่ ตัวดิฉนั นัน้ ได้เป็นนาย
หมวดของ ม. 1 ซึง่ มีจนั ทร์แจ่ม อินทุโสภณ (บุนนาค) เป็นนายหมู่
นายหมวดจะต้องดูแลติดต่องานด้านอนุกาชาดกับนายหมู่ และ
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นักเรียนที่อยู่ในอาณัติของตน เรามีการประชุมกัน (อย่างเอาจริง
เอาจัง) ด้วย  นายหมวดได้รบั เข็ม ส.ผ. ฝังพลอยสีสวยงาม นายหมู่
ได้รับเข็มสีขาว-น�้ำเงิน เราต้องกลัดเข็มนี้เป็นประจ�ำด้วย
วันประสูติท่านอาจารย์ใหญ่
ทุกปีนักเรียน ม. 6 จะต้องจับฉลากแต่งค�ำถวายพระพรท่าน
อาจารย์ใหญ่ในวันประสูติ 25 สิงหาคม ทุกคน  สุดแต่ใครจะจับได้
อะไร มีกลอน 8 โคลง 4 สุภาพ กาพย์ห่อโคลง และอื่น ๆ ดิฉัน
จับได้กาพย์หอ่ โคลง ตอนนัน้ แต่งไม่เป็นเลย แต่บญ
ุ น�ำ เสนียว์ งศ์ฯ
ซึ่งอยู่วังสระปทุม ช่วยเอาไปให้พี่ชายแต่งให้  ตอนหลังคนอื่น ๆ
รู้เข้า เลยวานแต่งกันใหญ่ เกือบครึ่งห้องเห็นจะได้
ค�ำถวายพระพรของดิฉันมีดังนี้
อันสิ่งศรีสวัสดิ์ทั้ง สากล
มาสู่ท่านเป็นผล
เลิศล้วน
ใดมีพระกมล
มาดมุ่ง
จุ่งประสมทั่วถ้วน
ไป่ได้คลาดคลา
สิ่งสวัสดิ์ทั่วสากล สู่ท่านดลได้ผลดี
พระประสงค์อันใดมี
ให้สมมาตรไม่คลาดคลา
แล้วเราต้องท�ำบัตรเอง จะท�ำลวดลายหรือรูปอะไรที่เห็นว่า
สวยก็ได้ ดิฉันผูกลายด้วยรูปดอกพวงชมพู เพราะกลีบดอกเล็ก
ระบายสีเป็นเงาให้ดูคล้ายของจริงได้ง่าย และหนวดของมันก็ดัด
ให้โค้งงอเป็นรูปสวยงามได้อย่างดี
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วันปิยมหาราช
ทุก ๆ วันที่ 23 ตุลาคม ทางโรงเรียนจะท�ำพวงหรีดดอกไม้สด
ในนามของ “โรงเรียนราชินี” ไปตั้งถวายบังคมที่ลานพระบรมรูป
ทรงม้ า ของในหลวงรั ช กาลที่ 5 ครู ก ารฝี มื อ คั ด เลื อ กผู ้ ที่ มี ฝ ี มื อ
เยี่ ย ม ๆ ทางดอกไม้ ส ดไปช่ ว ยกั น ท�ำ  ฝ่ า ยแม่ ต ลั บ ของเราเกิ ด
ความคิดอาจหาญว่า เราน่าจะท�ำหรีดเป็นส่วนของเราเองบ้าง จึง
เรี่ยไรเงินกันคนละเล็กน้อย ซื้อดอกไม้ ใบไม้ และอุปกรณ์การท�ำ
หรีดทุกอย่าง บ้านใครมีอะไรที่พอจะใช้ในการนี้ได้ ก็ให้นำ� มาเพื่อ
จะได้ลดรายจ่าย  นักเรียนกว่าครึง่ ห้องขออนุญาตมาค้างทีโ่ รงเรียน
แต่แล้วก็ไม่ได้นอนกันเลย  ตลับจัดแบ่งงานให้แต่ละคนท�ำ แล้วตัว
เขาจัดท�ำโครง จะเป็นเพราะความโลภ หรือความผิดพลาดก็ไม่ทราบ
หรีดเสร็จแล้วออกมาเป็นพวงเบ้อเร่อ เท่าหรีดของโรงเรียน หรือ
ใหญ่กว่าเสียด้วยซ�้ำ กว่าจะเสร็จก็เช้ามืดพอดี !
ผิดกฎหมาย
ถึงตอนทีจ่ ะใส่ชอื่ นัน้ ไม่รจู้ ะใส่วา่ อะไรดี เสียเวลาปรึกษากัน
ตัง้ นาน ตกลงใส่วา่ “สมาคมสุนทรพจน์” เพราะเรามีคณะทีห่ ดั พูด
สุนทรพจน์และโต้วาทีอยู  ่ จ�ำไม่ได้วา่ เอาหรีดไปและกลับด้วยวิธใี ด
แต่จ�ำได้แม่นว่า เมื่อกลับมาแล้ว มีคนมาบอกว่าพวกเราท� ำผิด
กฎหมาย ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สมาคมต่างๆ ที่จะตั้งขึ้นนั้น
จะต้องขออนุญาตจากทางการก่อน เราแต่ละคนใจคอไม่ดี แต่คงจะ
ไม่มีคนสังเกตหรีดของเรานัก จึงไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เรื่องผิดกฎหมายนี้เราเคยกลัวมาแล้ว เพราะครั้งหนึ่งเรามี
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การแสดงละครในงานของโรงเรียน จะเป็นงานอะไรจ�ำไม่ได้แล้ว
แต่มหี นังสือพิมพ์มาถ่ายรูปและเอาข่าวไปลงด้วย  ทีนนี้ กั ประพันธ์
เจ้าของบทละครนั้นทราบเรื่องเข้า ก็ขู่ว่าจะฟ้อง เพราะเราเอาเรื่อง
ของเขาไปเล่นโดยมิได้ขออนุญาต แต่มีผู้ปกครองบางคนที่รู้จักกัน
ได้ขอเอาไว้ โดยบอกว่า เด็ก ๆ ทัง้ นัน้ ท�ำไปโดยโง่เขลาเบาปัญญา
ซึ่งก็เป็นความจริง เราเพิ่งรู้ตอนนั้นเองว่า หนังสือต่าง ๆ นั้นเขามี
ลิขสิทธิ์กันด้วย
สมัยนั้น ม. 6 เรียกว่า ชั้นมัธยมบริบูรณ์หญิง (มัธยม 7-8
เรียกว่า มัธยมบริบรู ณ์ชาย) ฉะนัน้ นักเรียน ม. 6 จึงมีกจิ กรรมพิเศษ
มากมาย นอกเหนือไปจากการเรียนธรรมดา เช่น เวลาโรงเรียน
วชิ ร าวุ ธ ฯ มี ง านประจ� ำ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เสด็ จ เขาจะต้ อ งมาจ้ า ง
โรงเรียนเราให้ท�ำของว่าง (น�้ำชา) เช่น แซนด์วิช เค้ก และคุกกี้
ต่าง ๆ  ม.ร.ว. เจริญ ทินกร ผู้สอนการครัว จะเป็นหัวหน้า และ
พวกเราทั้งหลายเป็นลูกมือ นับเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่ง
อาคันตุกะมาเยือนโรงเรียน
ตามปกติ เมือ่ มีแขกต่างประเทศคนส�ำคัญ ๆ มาขอดูโรงเรียน
ไทย  กระทรวงศึกษาธิการจะขอพาเขามาดูโรงเรียนราชินีเสมอ
เพราะว่าสถานที่อาคารของเราโอ่โถง สะอาดเรียบร้อย มีสวน
ประดับ น่าดูกว่าโรงเรียนรัฐบาลส่วนมากในสมัยนั้น  ฉะนั้น ทาง
โรงเรียนจะต้องเตรียมพร้อมในการนี้ เราจะต้องร้องเพลง เล่นดนตรี
ไทยให้เขาฟัง ท่านอาจารย์จะทรงอวดการฝีมือ และภาพวาดต่าง ๆ
ของทุกชั้นแก่เขาด้วย  สมุดวาดเขียนของดิฉันทุกเล่ม ท่านขอไป
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เก็บไว้หมด
แล้วปีนั้นพวกนักเรียนมหาวิทยาลัยอเมริกันลอยเรือมาแวะ
เมื อ งไทย  ทางกระทรวงฯ บอกล่ ว งหน้ า ว่ า จะพาเขามาเยี่ ย ม
โรงเรียนของเรา เราต้องเตรียมท�ำอาหารว่างแบบไทยเป็นถุง ๆ ไว้
ขาย เช่น เนือ้ สวรรค์ กรอบเค็ม ฯลฯ ท�ำมากมายก่ายกอง เพราะเขา
มาหลายร้อยคน แล้วทุกอย่างก็ขายหมดเกลี้ยง  เราต้อนรับเขาที่
สนามหญ้าตึกใหญ่ทั้งสอง จัดเป็นโต๊ะเก้าอี้หมู่เล็ก ๆ มีการแสดง
กายบริหาร ดนตรี ร้องเพลงไทย ฯลฯ เช่นเคย กับมีการแข่งขันกีฬา
ต่าง ๆ ให้ดูด้วย ดูเหมือนนักเรียน ม. 7-8 จากโรงเรียนราชินีบน
จะได้มาร่วมต้อนรับสนทนากับพวกเขา แต่จ�ำไม่ได้แน่
ส�ำหรับตัวดิฉันนั้นมีความสนิทสนมกับคุณเจริญเป็นพิเศษ
เพราะว่าเมื่อท่านปุ๋ยสิ้นพระชนม์แล้ว  คุณเจริญสอนขับร้องแทน
ดิฉันจึงเป็นคนโปรดคนหนึ่งของท่าน นอกจากนี้คุณเจริญเป็น
ผู้ควบคุมแผนกอนุบาล  ดิฉันชอบไปเล่นกับเด็กอนุบาล จึงได้พบ
กับท่านแทบทุกวัน นาน ๆ ที คุณเจริญจะต้องท�ำขนมเค้กส่งไปให้
หม่อมแม่ท่านอาจารย์ที่ต่างจังหวัด  ท่านก็เรียกดิฉันไปเป็นลูกมือ
และทุก ๆ วันเสาร์ที่มีเรียนท�ำกับข้าวนั้น  พวกเพื่อน ๆ ท�ำทีเล่น
ทีจริง พอท�ำเสร็จ กินเสร็จ ก็จะวิ่งเฮโลหนีไปพร้อมด้วยหัวเราะ
คิกคัก ปล่อยให้ดิฉันดูแลล้างจานชาม และเก็บข้าวของเข้าที่อยู่
คนเดียวเป็นประจ�ำ  แต่ดฉิ นั ไม่ถอื สา ท�ำด้วยความสมัครใจ เพราะ
รู้จักห้องครัวนักเรียนดีกว่าคนอื่น ๆ
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กิจกรรมที่เราภูมิใจที่สุด
วันหนึง่ พวกเรา (ด้วยความไม่อยูส่ ขุ ) ได้ไปพบเรือนไม้เล็ก ๆ
ชั้นเดียว เก่าแก่หลังหนึ่ง กว้างประมาณ 4 เมตร และยาวไม่เกิน
7-8 เมตร  มีหน้าต่างรอบ  และประตูด้านหัว-ท้าย ด้านละ 1 บาน
เรือนนี้ทิ้งร้างไว้ในดงต้นไม้  ถ้าไม่สังเกตให้ดีจะมองไม่เห็นเลย
เพราะต้นไม้คลุมหมด ไม่ทราบว่าเดิมใช้เป็นสถานที่ท�ำอะไร  เรา
แอบแหวกต้นไม้เข้าไปดูปรากฏว่าว่างเปล่า เก่ามาก แต่ก็ยังอยู่
ในสภาพที่จะใช้การได้ ถ้าได้รับการซ่อมแซม  เราปรึกษากันว่า
น่าจะท�ำเป็นห้องประชุมอนุกาชาดได้อย่างดีทีเดียว จึงพากันไป
ทูลขออนุญาตท่านอาจารย์ใหญ่ (ม.จ. พิจิตรจิราภา เทวกุล) เพื่อ
ซ่อมแซมและใช้เรือนนี  
้ ท่านอาจารย์ทรงพอพระทัยมาก และทรง
สนับสนุนเราเต็มที่
เราเริม่ ต้นเรีย่ ไรนักเรียนทุกคนในชัน้   เอาเงินไปซือ้ โซดาไฟ
แปรง มาขัดพืน้ หน้าต่าง ประตู และฝาทัง้ หมด  ขอยืมถังน�ำ 
้ ขันน�ำ้
จากนักเรียนไป-มา ทีม่ รี ถยนต์รบั ส่ง ใช้เวลาพักกลางวัน  และเวลา
เลิกเรียนตอนเย็น กับวันเสาร์ (ครึ่งวัน) และวันอาทิตย์ด้วย  คนที่
สะดวกในการเดินทางจะมาร่วมด้วยทุกวันอาทิตย์  เราท�ำงานกัน
อย่ า งไม่ เ ห็ น แก่ เ หน็ ด เหนื่ อ ย กลั บ สนุ ก สนานเสี ย ด้ ว ยซ�้ ำ  พอ
ขัดเสร็จ ไม้แห้งดีแล้ว ก็ช่วยกันทาสีฝา ประตู และหน้าต่าง  ส่วน
พืน้ นัน้ เห็นว่า แม้จะทาน�ำ้ มันก็จะท�ำให้สวยได้ยาก จึงทูลขออนุญาต
ท่านอาจารย์ไปซื้อพรมน�้ำมันมาปู  ท่านอนุญาตให้นายฟ้อนขับรถ
พาพวกเรา 2-3 คนไปซือ้ พรมน�ำ้ มันทีพ่ าหุรดั ซึง่ อยูไ่ ม่ไกลโรงเรียน
ราชินีเท่าไรนัก  เมื่อปูพื้นเต็มแล้ว ดูสะอาดสดใสน่าดูขึ้นมาก
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ส่วนบริเวณที่ดินรอบ ๆ และทางด้านหน้าก็ดายหญ้า ตัด
ต้นไม้รก ๆ ออก ปลูกไม้ดอกซึ่งช่วยกันหามาจากบ้านตามที่มี
ไม่ต้องไปเที่ยวซื้อหา ให้บุญน�ำผู้ที่อยู่ในวังสระปทุมขนต้นผัก
เป็ดแดงมาปลูกเป็นลวดลายสวยงาม  ทั้งครูและนักเรียนอื่น ๆ ต่าง
สนใจ  พากันมามุงดูผลงานของเรา  ท่านอาจารย์ให้เราไปเลือก
เก้าอี้เก่า ๆ ประมาณ 10 ตัว ตู้เก่าใบหนึ่ง และโต๊ะยาวตัวหนึ่ง ซึ่ง
ทิ้งไว้เฉย ๆ ไม่ได้ใช้ เอามาใช้ในเรือนนี้  เราได้ทาน�้ำมันตู้ โต๊ะ
และเก้าอี้ทั้งหมดให้แลดูใหม่และสวยงามขึ้น  เมื่อทุกอย่างเสร็จ
หมดแล้ว เราก็ได้หอ้ งประชุมน้อย ๆ ทีน่ า่ ดู ซึง่ เราได้ใช้ประชุมกัน
อย่างสะดวกสบาย  เราทุกคนรักและภูมิใจในผลงานของเรามาก
การที่ได้ใช้น�้ำพักน�้ำแรงสร้างสรรค์ห้องประชุมขึ้นมานี้ ท�ำให้เรา
มีจิตผูกพันกับโรงเรียนแน่นแฟ้นขึ้นมาก ยิ่งกว่านั้น เราได้ความ
สนิทสนมกับท่านอาจารย์มากกว่านักเรียนอืน่ ๆ ทีเ่ คยมีมา  ครูหลาย
คนแอบหมั่นไส้เรานิด ๆ ที่ข้ามหน้าข้ามตา ตรงถึงท่านอาจารย์เลย
งานประจ�ำปีของโรงเรียน
งานวันประสูติท่านอาจารย์
วันประสูติท่านอาจารย์เป็นงานใหญ่ นักเรียนทั้งโรงเรียน
พร้อมกันร้องเพลงถวายพระพร ซึง่ ใครเป็นคนแต่งก็ไม่ทราบ ทุก ๆ
ปี  เนื้อเพลงที่ร้องปีหนึ่งจ�ำได้ดังนี้
			
วันนี้เอ๋ย  วันนี้วันดี
เหล่านักเรียนราชินียินดีชวนกัน ร้องระเบ็งบ�ำเรอแก่ท่าน
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จะผูกพจน์เป็นบทระบอง
สอดส�ำเนียงให้พร้อมเพรียงกัน
ให้ส�ำเริงส�ำราญหฤทัย
ขอให้ท่านยืนยงคงพ้นภัยพาล
ผู้ใดท�ำเข็ญจงเห็นถนัด
การณ์กระนี้จงประลาดประลัย
ศัตรูภายในจงอย่าได้สมประสงค์

จะเลือกท�ำนองที่ร้องคมสัน
เล็กใหญ่ทุกชั้นขอถวายพรชัย
ท่านอาจารย์ใหญ่แห่งราชินีเอย
เข็ญใจจัณฑาลจงบันดาลพิบัติ
อุบาทว์อุบัติสารพัดอย่ามี
ศัตรูภายนอกจงออกตัวไกล
ขอท่านยิ่งยงคงครองเราเอย

อีกปีหนึ่งจ�ำได้ไม่จบ (ท�ำนองนางนาค)
ลุวันที่ยี่สิบห้าสิงหามาส
เจริญชนม์ดลสุขมิรู้วาย
อีกก�ำลังวังชาให้แคล่วคล่อง
แวดด้วยบริวารสะคราญตา
....................................

ข้าฯ ขออภิวาทน์พรถวาย
ทั้งวรรณะเฉิดฉายผ่องโสภา
ปฏิภาณไวว่องสมปรารถนา
อีกนานามิตรสหายหมายภักดี
........................................

เมื่อร้องจบแล้ว นักเรียน ม. 6 เข้าไปกราบถวายบัตรอวยพร
ที่ตนท�ำมาแต่ละคน
หลังจากนี้ นักเรียนชัน้ ต่าง ๆ แสดงการละเล่นในสนาม และ
หลังจากเลีย้ งอาหารกลางวันก็ขนึ้ ตึกประชุม  มีการแสดงบนเวที มัก
จะเริ่มด้วยการร�ำถวายพระพร  ระยะนั้นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กับพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา
มักจะทรงร�ำคูก่ นั เสมอ  องค์แรกเป็นตัวพระ และองค์หลังเป็นนาง
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การแสดงต่อไปมักจะเป็นละคร ซึ่งบางทีมีหลายเรื่อง  งาน
จะจบลงด้วยความปรีดาปราโมทย์ของครูและนักเรียนทุกคน  และ
ท่านอาจารย์ก็คงจะปลื้มพระทัยมากในการแสดงกตัญญูกตเวทิตา
ของบรรดาศิษย์และบริพารที่รักของท่าน
งานประชุมนักเรียนเก่า
นอกจากวันประสูติท่านอาจารย์แล้ว ยังมีวันประชุมนักเรียน
เก่า ซึง่ เพิง่ เริม่ ขึน้ ใน พ.ศ. 2471 โดยความคิดริเริม่ ของหม่อมเสมอ
สวัสดิวัตน์ ตอนที่ท่านกลับจากประเทศอังกฤษ คงจะได้มีการ
ประชุมหารือกันเป็นอย่างดีแล้ว  งานจึงเริ่มเป็นครั้งแรกในวันที่
13 มิถุนายน 2471
ทางโรงเรียนได้เตรียมอาหารไว้เลีย้ งนักเรียนเก่า และนักเรียน
ชั้นต่าง ๆ ก็เตรียมแสดงการเล่นไว้มากมาย  ขณะที่ทุกคนก�ำลัง
เพลิดเพลินดูละครเรื่อง “ล่ามดี”  ม.ร.ว. เยี่ยมศรี ก็ได้ประกาศ
บนเวทีว่า “งานจ�ำเป็นต้องหยุดเพียงนี้ เพราะสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรม
พระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช แห่งวังบูรพาภิรมย์ได้สิ้นพระชนม์
เสียแล้ว” เจ้านายหลายพระองค์จะต้องเสด็จไปร่วมในงานพระศพ
ดิฉันก็ได้รับอนุญาตพิเศษให้กลับบ้านได้  เพราะใคร ๆ ก็ทราบว่า
พระองค์ท่านเป็นคนตั้งชื่อให้ดิฉัน
ดิฉันติดตามคุณย่าไปในงานพระศพ  ตอนนั้นจ�ำอะไรได้
ไม่มากนัก  แต่มาจ�ำติดใจเอาตอนไปถวายพระเพลิง ซึ่งจัดงาน
พระเมรุขึ้นที่ท้องสนามหลวง  สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นผู้ออกแบบ รวมทั้งพลับพลาทั้งหมดด้วย  เนื่องจาก
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ตราของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุ์ฯ เป็นรูปดวงอาทิตย์
ครึง่ ซีกอยูบ่ นผิวน�ำ  
้ ทัง้ หมดจึงประกอบไปด้วยสีแดงสดและสีทอง
สวยจนบอกไม่ถูกทีเดียว
นักเรียนเก่ากลุ่มผู้ริเริ่มงานประชุม มีความเห็นว่า เลข 13
อาจจะไม่ดีตามที่มีคนถือกัน จึงเปลี่ยนให้เป็นวันที่ 14 มิถุนายน
ซึ่งก็ถือเป็นระเบียบแต่นั้นมา
ในวันงานทุกครั้ง พวกเราชอบวิ่งไปคอยดูนักเรียนเก่าที่เป็น
คุณหญิงคุณนายหน้าตาสวย ๆ แต่งตัวสวย ๆ เข้าประตูโรงเรียนมา
ทีละคนสองคน  ทีจ่ ำ� ได้ดคี อื ท่านผูห้ ญิงโพยม เสนีณรงค์ฤทธิ  ์ คุณ
วิมลา บุรานนท์  คุณส�ำเนียง ภิรมย์ภกั ดี ฯลฯ  สังเกตเห็นได้ชดั ว่า
บรรดานักเรียนเก่าเหล่านี้หน้าตาอิ่มเอิบ ยินดีที่ได้มาเยี่ยมโรงเรียน
มากราบท่านอาจารย์ และมาพบกันเอง  ซึง่ บางคนคงจะไม่ได้พบกัน
นานมาแล้ว เสียงคุยกันเองจ้อกแจ้ก ไม่ค่อยได้สนใจในการเล่น
การแสดงของนักเรียนปัจจุบันเท่าไรนัก
นีเ่ ลยเป็นบทเรียนแก่ดฉิ นั ว่า ในงานใดทีน่ กั เรียนเก่า (ทัว่ ไป)
ได้มาพบกัน ไม่จ�ำเป็นต้องเตรียมการเล่นการแสดงอะไรใหญ่โต
แม้อาหารก็ไม่คอ่ ยส�ำคัญเท่าไร ไม่ตอ้ งวิเศษวิโสอะไร เพราะเขาจะ
ไม่สนใจมากนัก ความสนใจของเขาอยูท่ กี่ ารได้พบได้คยุ กับเพือ่ นเก่า
เท่านั้น
งานกาชาดที่นักเรียนทุกคนใฝ่ฝันถึง
สมัยนั้นงานกาชาดจัดขึ้นที่วังสราญรมย์ ซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียน
ราชินนี ดิ เดียว  ฉะนัน้ เมือ่ สอบไล่เสร็จแล้ว ก่อนถึงวันงาน พวกเรา
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ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้า “ร�ำธง” ร่วมกับโรงเรียนอื่น ๆ จะเดินแถว
ไปซ้อมหลายครัง้   ผูท้ ฝี่ กึ ซ้อมก็คอื พระยาและคุณหญิงนัฏกานุรกั ษ์
คุณพ่อคุณแม่ของทองกร สุวรรณภารต เพื่อนร่วมชั้นของเราเอง
งานกาชาดนี้ เป็นงานของนักเรียนหญิงที่เป็นอนุสมาชิกของ
สภากาชาดโดยแท้ และจะเบิกโรงด้วยการร�ำธงเพลงอนุกาชาด
ทุกปีไป  นักเรียนหลายโรงเรียนจะต้องรวมกันจัดตัวเองเป็นรูป
เข็มกาชาด คือเป็นวงกลมแผ่นสีขาว นักเรียนถือธงเป็นเส้นรอบวง
สีน�้ำเงิน  ส่วนตรงกลางเป็นรูปกาชาดสีแดงใหญ่  ทุกคนร่วมร้อง
เพลงอนุกาชาด ท�ำนองช้างประสานงา “เราทะนงองอาจแผ้ว ภูมใิ จ
ฯลฯ” แล้วร�ำธงไปตามเนื้อร้องของเพลงนั้น  ดิฉันได้รับเลือกให้
ร�ำธงทุกปี
นักเรียนทุกคนตื่นเต้นและใจจดใจจ่ออยากให้ถึงวันงานนี้
หลังจากร�ำธงแล้ว ก็เริ่มการประกวดต่าง ๆ มากมายหลาย
อย่าง เท่าที่จ�ำได้มีดังนี้
1. การท�ำกับข้าว
2. การจัด-ร้อยดอกไม้สด
3. การหัดกายบริหาร
4. การปฐมพยาบาล
5. การเล่นเบ็ดเตล็ด
6. การร้องเพลงหมู่
7. การแต่งตัวตุ๊กตา
8. ภาพวาด
และอื่น ๆ อีก
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ทุกโรงเรียนจะมีการฝึกซ้อมอย่างขะมักเขม้น เพือ่ ส่งนักเรียน
เข้าแข่งขันในการแสดงต่าง ๆ ดังกล่าวนี  ้ ดิฉนั เคยแสดงทุกประเภท
ยกเว้นกับข้าว ดอกไม้ และปฐมพยาบาล บางปีดิฉันแสดงถึง 5-6
อย่าง ซึง่ เวลาไม่ซอ้ นกัน แต่ทเี่ ล่นทุกปีคอื กายบริหารและร้องเพลง
มีเรือ่ งข�ำเกีย่ วกับการร้องเพลง คือตามปกติเราได้ที่ 1 ในการ
ร้องเพลง มาปีนนั้ เรายิง่ หวังเป็นพิเศษ โดยแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุม่
ใหญ่-กลาง-เล็ก (ดิฉนั อยูใ่ นกลุม่ กลาง) เริม่ ก้าวออกมาร้องทีละกลุม่
แล้วก็รวม 3 กลุ่มพร้อมกัน  แล้วก็สลับทีละกลุ่มอีก  แทนที่จะยืน
เข้าแถวร้องเฉย ๆ อย่างเคย เนื้อเพลงก็ไพเราะ และมีความหมาย
เกีย่ วกับสุขพลานามัย  ร้องท�ำนอง “ปลาทอง”  ทีนพี้ อขึน้ เวที เปิด
ฉาก เราเริ่มต้นสังเกตเห็นกรรมการที่นั่งแถวหน้ามองตากันเลิ่กลั่ก
แต่เราก็ไม่สนใจ ร้องไปจนจบ โดยหวังเต็มเปี่ยมว่าจะได้ที่ 1  แต่
หารูไ้ ม่วา่ ปีนนั้ เขาเปลีย่ นวิธกี ารแล้ว ให้แสดงละครสัน้ ๆ และร้อง
เพลงประกอบในละครนั้น  โรงเรียนเราล้าสมัยมาก พวกนักร้อง
ทั้งหลายเสียใจร้องไห้กันฟูมฟาย
อีกเรือ่ งหนึง่ คือ ในการแสดงกายบริหารเข้าจังหวะดนตรี ซึง่
เราเคยได้ที่ 1 มาทุกปีเพราะท�ำนองดนตรี จังหวะ เครื่องแต่งกาย
เครื่องประกอบในการบริหาร และท่าบริหารของเราสวยงามและ
แปลกกว่าของโรงเรียนอื่น ๆ เช่นปีหนึ่งเราใช้ดัมเบล ปีหนึ่งเราใช้
เชือกกระโดด 3 สี ขาว น�ำ้ เงิน แดง กระโดดเข้าจังหวะดนตรี และ
แปรรูปเป็นดอกไม้บาน เป็นต้น  ปีนั้นเราใช้ “ฉาบ” การตีฉาบ
พร้อมกันเข้าจังหวะกับท่าบริหารนั้น เรียกร้องคนดูมาก แต่บังเอิญ
นักแสดงของเราคนหนึง่ ตีผดิ จังหวะครัง้ หนึง่ แทนทีจ่ ะหยุดนิง่ กลับ
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ตี “ฉ่าง” ดังลั่น เป็นอันว่าหมดหวัง  เราโกรธนักเรียนคนนั้นมาก
เพราะเขาเพิ่งมาเข้าใหม่ ๆ มาจากโรงเรียนเสาวภา  เราหาว่าเขา
แกล้ง แต่ความจริงคงเป็นเพราะความประหม่ามากกว่า  เราได้ที่ 2
คราวนี้ไม่มีใครร้องไห้  แต่พอถึงตอนรับรางวัล ไม่มีใครยอมขึ้น
รับ ดิฉันต้องถูกบังคับให้ไปรับรางวัลโดยปริยาย
เรื่องสุดท้ายไม่เกี่ยวกับการแสดงและประกวด แต่เป็นเรื่อง
ข�ำขันดี คือเมือ่ เราว่างไม่ตอ้ งแสดงอะไร ก็จะชวนกันไปชมโรงเรียน
อื่นที่เขาแสดงกัน  วันนั้นไปยืนคอยดูริมสนาม ไม่รู้ว่าเขาจะแสดง
อะไรกัน  ก็พอดีเห็นคน 2-3 คน ช่วยกันอุ้มคนเป็นลมหมดสติ
แหวกฝูงชนวิ่งเอาคนไข้ไปวางในที่โล่ง มณี รัตนพฤกษ์ ที่ก�ำลัง
ยืนอยู่กับเรา มีเลือดอนุกาชาดเต็มตัว กระโดดวิ่งออกไปช่วยเขา
ทันที โดยมิฟังเสียงคนที่ร้องห้าม เรื่องกลายเป็นว่าโรงเรียนหนึ่ง
ก�ำลังแสดงวิธีปฐมพยาบาลเพื่อการประกวด  สงสัยว่าโรงเรียนนั้น
คงจะได้ที่ 1
งานกาชาดมีอยู่ 3 วันติดต่อกัน ในต้นเดือนเมษายน  พวกเรา
มีเสื้อแบบอนุฯ เพียงคนละชุด พอกลับจากงานจะต้องรีบมาซัก
เสือ้ ผ้าซิน่ ตาก  รุง่ ขึน้ ก็รดี แล้วใส่ไปแสดงอีก เมือ่ งานกาชาดจบแล้ว
พวกเราก็ลาจากกัน เพราะโรงเรียนปิดเทอมหน้าร้อนถึง 6 สัปดาห์
การรับเงินบริจาคในสภากาชาดจากเจ้านายฝ่ายใน
คงจะเป็นเพราะโรงเรียนราชินีและโรงเรียนเบญจมราชาลัย
มีอาจารย์ใหญ่เป็นหม่อมเจ้า  ทางการจึงจัดให้เราไปรับเงินบริจาค
จากเจ้านายตามวังต่าง ๆ  เขาแบ่งเขตวังให้เราด้วย
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เมือ่ โรงเรียนปิดภาคปลายแล้ว ก่อนวันงานกาชาด  เราไปกัน
4-5 คน  ดิฉนั ได้รบั เลือกให้ไปด้วย  คนอืน่ ทีจ่ �ำได้มี ตลับ ทองกร
และศรีสุข  ท่านอาจารย์ให้นายฟ้อนขับรถพาเราไป  จัดปิ่นโตให้
ไปกินกลางวันด้วย เราเลือกไปกินในเขาดิน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัง
ต่าง ๆ และถือโอกาสสนุกไปด้วย
การไปเก็บเงินนีว้ า่ ไปแล้ว ก็คล้าย ๆ กับพวกขอทาน  แต่เป็น
ขอทานบรรดาศักดิเ์ ท่านัน้ เอง คือมีการร้องเพลงให้ฟังด้วย  ฉะนัน้
จึงต้องเลือกคนที่พอจะร้องเพลงใช้ได้  เรามีจดหมายของสมเด็จฯ
เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ฯ องค์สภานายกสภากาชาด ถึงเจ้านาย
ต่าง ๆ ไปด้วย  และมีแบบฟอร์มกรอกจ�ำนวนเงิน และหมายเหตุ
รายงานว่า ที่ไหนต้อนรับเราดี-ไม่ดีอย่างไร  เจ้านายทั้งหลายได้
รับทราบล่วงหน้าแล้ว ว่าเราจะไปวันนั้น ๆ
เนื้อเพลงของสภากาชาดมีดังนี้
“เชิญท�ำบุญอุดหนุนแก่สภา
กาชาดประกอบกรุณาหลายสถาน
บรรเทาทุกข์บ�ำรุงสุขทุกประการ
เป็นสาธารณประโยชน์รุ่งโรจน์จริง”
......................................
(ร้องท�ำนองแขกสาหร่าย)
เจ้านายส่วนมากไม่ต้องการฟังเพลง รีบให้เงิน  คงจะอยาก
ให้เราไปเสียพ้น ๆ  เราแต่ละคนมีสมุดเก็บเงิน และมีเข็มกาชาด เมือ่
ได้รบั เงินก็เขียนใบเสร็จให้ และให้เข็มกาชาดด้วย เราแบ่งกันเองว่า
เราคนไหนจะรับเงินจากเจ้านายองค์ไหน
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ในวังหลวงต�ำหนักต่าง ๆ สร้างเหมือน ๆ กันหมด เราต้อง
คอยระวังไม่ให้หลงทาง ไม่ค่อยจะสนุกนัก
เจ้านายบางพระองค์ทรงเป็นกันเอง ทรงคุยกับเรา และถามโน่น
ถามนี่ ซึ่งแน่ละ  เราทุกคนคล่องราชาศัพท์ และไม่ล�ำบากใจเลย
ที่จะโต้ตอบ  บางพระองค์เช่น เสด็จพระองค์ขาว (พระองค์เจ้า
อัพภันตรีปชา) และเสด็จพระองค์หญิงแดง (พระองค์เจ้าทิพยาลังการ) ผู้ซึ่งโปรดดนตรีมาก ได้ขอให้เราร้องเพลงให้ฟัง บางวัง
มีสุนัขท่าทางดุ ซึ่งพวกเรากลัวมาก เราก็เขียนรายงานไปตามความ
จริงทุกอย่าง
ตอนไปเฝ้าเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ กับพระนางเจ้าสุวทั นานัน้ ก่อน
ทีจ่ ะเสด็จลง เราก็ถอื โอกาสเดินชมเสียทัว่ ต�ำหนัก เจ้าฟ้าหญิงโปรด
ให้เราร้องเพลงด้วย  ทีไ่ หนทีต่ อ้ งร้องเพลงเราก็ตอ้ งเสียเวลามากกว่า
ที่อื่น ๆ
เมื่อเข้าไปในพระราชวังดุสิต เพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้า
ร�ำไพพรรณีนั้น พระองค์ยังไม่เสร็จกลับจากงานอะไรจ� ำไม่ได้
พวกเราก็ยนิ ดีคอยไม่เบือ่ เลย  เราตกลงกันว่า ถ้าพระราชทานเงินมา
เท่าไร  เราจะเอาจ�ำนวนพวกเรา (5 คน) หาร แล้วแบ่งรับคนละ
เท่า ๆ กัน เพราะทุกคนต้องการให้มีชื่อของสมเด็จฯ อยู่ในสมุด
รับเงินของตน ฉะนั้น เมื่อสมเด็จฯ รับสั่งว่า “เข็มไม่ต้องให้ฉัน
อันเดียวก็พอ”  เราก็กราบทูลไปตามที่เราตกลงกันไว้ ใบเสร็จ
5 ใบ เข็ม 5 อัน สมเด็จฯ แย้มพระสรวล คงจะทรงนึกข�ำในความคิด
ของเด็ก ๆ เช่นเรา
สถานทีส่ นุกทีส่ ดุ ของเราคือวังเพชรบูรณ์ ทีป่ ระตูนำ�้ ปทุมวัน
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(ทีต่ งั้ World Trade ปัจจุบนั -2543) ซึง่ มีบงึ ใหญ่มาก เราขอประทาน
อนุ ญ าตจากท่ า นหญิ ง บุ ญ จิ ร าฯ (เจ้ า ของวั ง ) เล่ น เรื อ กั น เป็ น ที่
สนุกสนาน  ท่านหญิงโปรดให้ทำ� มะม่วงน�้ำปลาหวานมาเลี้ยงด้วย
เราเขียนรายงานว่าวังนี้ต้อนรับดีเป็นพิเศษ
เราเก็บเงินอยู่ 2 วันก็เสร็จ แล้วจึงไปเฝ้ารายงานต่อสมเด็จฯ
เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ฯ ที่วังบางขุนพรหม (ที่ตั้งธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ปัจจุบัน) ขณะที่คอยอยู่ ยังไม่เสด็จลง  เราเที่ยว
เดินพล่านดูโน่นดูนี่ในห้องโถงนั้น  พวกมหาดเล็กบอกให้เรานั่ง
โดยเกรงว่าเขาจะถูกกริว้ ว่าต้อนรับเราไม่ดี แต่เราก็ไม่ฟงั จนกระทัง่
เสด็จมา เราจึงรีบพากันไปหมอบกราบ
สมเด็จฯ รับสั่งกับเราอย่างนุ่มนวล ไม่เห็นเหมือนกับที่เรา
ได้ยนิ กิตติศพั ท์มาว่าพระองค์ดแุ ละเฉียบขาดมาก  เราไม่มคี วามรูส้ กึ
กลัวเลย ได้ถวายรายงานให้ทอดพระเนตรจ�ำนวนเงินที่ได้มา และ
ช่วยกันกราบทูลเสริมรายงานเรื่องการต้อนรับของวังต่าง ๆ ตามที่
เราประสบมา ซึ่งได้เขียนไว้ในหมายเหตุในรายงานแล้ว  สมเด็จฯ
ทรงขอบใจเรา และเราก็รู้สึกภูมิใจมากที่ได้ท�ำงานให้สภากาชาด
อย่างได้ผลดี
เรื่องของ ราศี (อัศวนนท์) รัตนไชย*
ดิฉันรู้จักราศีครั้งแรกเมื่อเข้าเป็นนักเรียนประจ�ำราชินี ใน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2471 เขาเกิดวันที่ 5 ธันวาคม 2457 (ปีขาล)
แก่กว่าดิฉัน 2 ปี แต่เรียนต�่ำกว่าดิฉันหนึ่งชั้น  ตอนนั้นดิฉันอายุ
11 ปี 6 เดื อ น เป็ น เด็ ก มาจากบ้ า นนอก ไม่ รู ้ อ ะไร ๆ ที่ ค วรรู ้
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หลายอย่าง ดูเหมือนปัญญาจะอ่อนกว่าอายุจริง  ส่วนราศีนั้นอายุ
13 ปี แต่ดูเป็นผู้ใหญ่เกินอายุ  รู้สึกว่าเขาสามารถจริง ๆ  ดูจะรู้
อะไร ๆ และท�ำอะไร ๆ ได้ไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง  ดิฉันชนะเขา
อย่างเดียวคือการร้องเพลง เพราะเขาร้องเพลงไม่เป็นเลย
ราศีคงจะสงสารดิฉัน จึงช่วยดูแลสั่งสอนแนะน�ำดิฉัน และ
ช่วยดิฉันในทุก ๆ เรื่อง โดยมิต้องขอร้อง  เขาตัดผมให้ดิฉันตลอด
เวลาที่ดิฉันอยู่ประจ�ำกับเขา  สมัยนั้นยังไม่มีการตัดผมอย่างสมัยนี้
อยากจะตัดผมม้าหรือแบบไหน เขาก็ทำ� ให้ได้ทงั้ นัน้   ต่อมามีเพือ่ น ๆ
คนอืน่ ขอให้เขาตัดให้บา้ ง  สมาชิกตัดผมเพิม่ ขึน้ ทุกที  ราศีจงึ ลงทุน
ไปซื้อกระเป๋าย่อม ๆ มาใบหนึ่ง ใส่เครื่องมือตัดผมพร้อม เหมือน
ช่างตัดผมอาชีพเลยทีเดียว  มีกรรไกร มีดโกน หวี แปรง แป้งผง
ทาตัว และแม้แต่ผา้ คลุมผืนใหญ่ ซึง่ เขาตัด-เย็บเอง  เขามีความภูมใิ จ
ที่ได้ท�ำอะไรให้เพื่อน ๆ
ราศีมีฝีมือในการตัด-เย็บเสื้อด้วย  ตอนที่ดิฉันเรียนจบจาก
โรงเรี ย นราชิ นี ไปเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย จุ ฬ าฯ  นิ สิ ต หญิ ง ยั ง ไม่ มี
เครื่องแบบ จะแต่งตัวอย่างไรก็ได้  พวกเรานัดกันใส่เสื้อขาว ราศี
ตัดเสื้อให้ดิฉันใส่ตลอดเวลาที่ดิฉันเรียนที่จุฬาฯ เขาคิดแบบเอาเอง
แขนยาวบ้าง สัน้ บ้าง คอปกแบบต่าง ๆ ติดลูกไม้ โบ ฯลฯ  กระทัง่
เมื่อดิฉันไปเรียนต่างประเทศ เขาก็เย็บเสื้อนอน (night dress) เป็น
ของขวัญให้ถึง 7 ตัว สีอ่อน ๆ ตามวัน และแบบไม่ซ�้ำกัน  เมื่อไป
อยู่หอพักหญิง เพื่อนแหม่มทั้งหลายเอะอะกันใหญ่ที่เห็นเสื้อนอน
* คัดลอกจากหนังสือบทความประกอบชีวประวัติ
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ถึง 7 ตัว  เขาว่าเขามีกันคนละ 2-3 ตัวเท่านั้น
ไม่นับเรื่องการเรียน ราศีจะเป็นที่ปรึกษาของดิฉันในทุก ๆ
เรื่อง  เขาเฉลียวฉลาด ว่องไว มีปฏิภาณดี แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะ
หน้าได้เก่งทีส่ ดุ   เขาดูแลเก็บเงินให้ดฉิ นั ด้วย เพราะเกรงว่าดิฉนั จะ
ท�ำหาย  สมัยนั้นดิฉันได้เงินติดกระเป๋าเพียงเทอมละ 5 บาท  ใน
วันเสาร์-อาทิตย์บางครั้งนาน ๆ ที คุณครูเวรอนุญาตให้เจ้าขนม
ก๋วยเตี๋ยว และลูกชิ้นเนื้อวัวเข้ามาขายในโรงเรียน  ดิฉันกินอะไร
ราศีเป็นคนจ่ายให้ แต่ดิฉันก็ไม่ค่อยกินพิเศษแบบนี้บ่อยนัก  พอ
ปิดเทอมจะกลับบ้าน เขาก็เอาเงินมาคืนให้ทั้ง 5 บาท บอกว่าจ�ำ
ไม่ได้แล้วว่าจ่ายอะไรไปบ้าง  สมัยนัน้ ก๋วยเตีย๋ วชามละ 4-5 สตางค์
เท่านั้น  ดิฉันบอกว่าพอจ�ำได้ เขาก็ไม่ฟัง ยัดเยียดคืนเงินกลับมา
เต็มจ�ำนวนทุกที  ดิฉันเล่าเรื่องนี้ให้คุณพ่อฟัง คุณพ่อบอกว่าท�ำ
อย่างนี้ไม่ดีเลย และให้ดิฉันซื้อของกินของใช้มาให้ราศีบ้าง
นักเรียนประจ�ำกลุ่มซุกซนของเรายกย่องแต่งตั้งให้ราศีเป็น
หัวหน้าโดยอัตโนมัติโดยพฤตินัย คู่หูของราศีคือมณี (รัตนพฤกษ์)
ระงับภัย แต่มณีไม่เคยเป็นคนต้นคิดอะไร ได้แต่ตามไปเฉย ๆ  นอก
นั้นก็มีวสี-อัชฌา ซาเวียร์ สองพี่น้อง  เพียงแข (ณ ป้อมเพชร)
สุนทรวิจารณ์ และตัวดิฉันเอง ซึ่งอายุน้อยกว่าทุกคน ก็เลยเป็น
ลูกกะโล่ ถูกเขาใช้สารพัด แต่ตอนหลังมีศรีประไพ บัณทิตกุล ซึ่ง
เด็กกว่ามาร่วมพวกด้วย ดิฉนั ก็เลยรอดตัวไป  นักเรียนประจ�ำอืน่ ๆ
นอกนั้นมีนวลจันทร์-อุษา ณ ป้อมเพชร (น้องเพียงแข) บุญอาบ
-บุญเอื้อ วงศ์สวัสดิ์  จิตรา-รจิต กังศานนท์ พริ้ง โปษยานนท์
ม.ร.ว. เปรมปรีดมิ์ าน เกษมศรี  รุน่ โตหน่อย มี ม.ล. นกน้อย มาลากุล
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ม.ร.ว. พรรณเรือง เกษมสันต์ พี่สอาด อัศวนนท์ พี่ยิ้ม  รุ่นเล็กลง
ไปมีบุหงา-ยาใจ เลขะวณิช  ม.จ. กฤษณาพักตรพิมล-ม.จ. พิริยดิศ
ดิศกุล  จอน-เจริญ เปเรร่า (ปโชติการ) และอื่น ๆ อีก รวมแล้ว
ไม่เกิน 30 คน จึงสนิทสนมกันมาก แต่ในทีน่ จี้ ะขอเอ่ยถึงแต่เฉพาะ
กลุ่มซุกซน ซึ่งมีดิฉันร่วมอยู่ด้วยเท่านั้น
ถ่ายพยาธิ
วันหนึง่ กรมอนามัยส่งตลับเล็ก ๆ มาแจกนักเรียนทัง้ โรงเรียน
ให้ใส่อุจจาระ เพื่อเก็บไปตรวจเรื่องพยาธิ  กลุ่มดิฉันซึ่งมีราศีเป็น
ตัวการ โละตลับทั้งหมดมาให้ดิฉันใส่ให้  ดิฉันจ�ำเป็นต้องท�ำทั้ง ๆ
ที่ไม่เต็มใจเลย  ผลปรากฏว่าดิฉันมีพยาธิ และทุกคนในกลุ่มก็เลย
มีพยาธิหมด
ครั้นถึงวันถ่ายพยาธิ นักเรียนที่มีพยาธิเข้าแถวไปยืนคอย
แต่ละชัน้ คุณครูและนางพยาบาลนัง่ คุมทีโ่ ต๊ะกลางห้อง ให้นกั เรียน
เข้ามากินยาต่อหน้าทีละคน ๆ  บนโต๊ะมีแก้วเล็ก ๆ 2 ใบ เท่า ๆ กัน
ใบหนึ่งใส่ยาถ่าย ซึ่งสีขาวใสเหมือนน�้ำ และใบหนึ่งใส่น�้ำไว้ให้
ล้างคอ คุณพยาบาลมีหน้าทีเ่ ติมแก้วทัง้ 2 ใบ แก้วทีใ่ ช้แล้วรวบรวม
ส่งไปล้างและน�ำกลับมาใหม่
นักเรียนชั้นเล็กเข้าไปก่อน แล้วเรียงขึ้นมาถึงชั้นใหญ่  ดิฉัน
คอยจ้องดูทุกคนในกลุ่มนักเรียนประจ�ำของดิฉัน เห็นวสี อัชฌา
เพียงแข มณี เดินหน้าเจี๋ยมเจี้ยมเข้าไปกินยาทีละคนทั้ง ๆ ที่ตัวเขา
อาจไม่ได้เป็นพยาธิเลย  ดิฉันสงสารเขา  แต่ครั้นถึงราศี เขาเดิน
เข้าไปอย่างรวดเร็ว ยกแก้วใบหนึ่งขึ้นดื่มพรวดหมด  แล้วจับอีก
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ใบหนึ่งคว�่ำเทน�้ำลงในกระโถนข้าง ๆ โต๊ะและพูดดัง ๆ ว่า “น�้ำ
ไม่ตอ้ งดืม่ ” เขาท�ำทุกอย่างเร็วอย่างสายฟ้าแลบ  ครูไม่ทนั สังเกต  
แต่ดฉิ นั ซึง่ คอยสังเกตดูเขาตลอดเวลานัน้   สงสัยเหลือเกินว่าเขาดืม่
อะไรแน่  ดิฉันออกมาถามราศี เขาหัวเราะใหญ่ บอกว่า “ก็กินน�้ำ
นะซี เรื่องอะไรจะกินยา ฉันไม่ได้เป็นพยาธินี่ !
พวกที่กินยาถ่ายแล้ว ได้รับอนุญาตให้นอนพัก ไม่ต้องเรียน
เพื่อจะได้ไปห้องน�้ำง่าย ๆ ราศีก็มานอนกับพวกเราด้วย  วันนั้น
ท่านพิมพ์ (ม.จ. พิมพ์พักตร์ภาณี) เดินมาตรวจและรับสั่งอย่าง
พระทัยดีว่า “โถ น่าสงสารจริง ๆ นะ” พลางลูบผมดิฉันด้วย  แต่
ที่ไหนได้ พอท่านพิมพ์ลับตาไปแล้ว กลุ่มดิฉันก็งัดข้าวตังขึ้นมา
จิ้ ม น�้ ำ พริ ก เผา กิ น กั น อย่ า งเอร็ ด อร่ อ ย  ข้ า วตั ง ดิ บ ๆ ก็ ซื้ อ ของ
โรงเรียนนั่นแหละ  แต่ใครเอาน�้ำพริกเผามาจ�ำไม่ได้
วีรกรรมของนักเรียนประจ�ำ
งานซนประจ�ำปีอีกอย่างหนึ่งคือ ราว ๆ เดือนมีนาคม เมื่อ
ลูกมะม่วงเริ่มโตเย้ายวนตาและใจมาก  พวกเราก็ใช้หินชนวน
แผ่นบาง ๆ ร่อนขึ้นไปตัดขั้วลูกมะม่วงลงมา อันที่จริงจะสอยเอา
หรือเอาก้อนหินปาขึ้นไปถูกลูก มันก็จะต้องหล่นลงมาเอง  แต่นั่น
มันง่ายเกินไป ไม่สนุก  และทีส่ นุกทีส่ ดุ คือไปร่อนเอามะม่วงทีต่ น้
ติดกับเรือนแม่บา้ น  ซึง่ เป็นการท้าทายครูอย่างมาก  มณีเป็นแชมป์
ในเรื่องนี้  มะม่วงต้นอื่น ๆ มีรสชาติอย่างเดียวกัน แต่ดูเหมือนว่า
ต้นนีจ้ ะอร่อยทีส่ ดุ เมือ่ ไรเกิดมีเรือ่ งขึน้ ครูจบั ได้ ราศีกจ็ ะมีขอ้ แก้ตวั
พลิกแพลงต่าง ๆ จนรอดการถูกลงโทษไปได้บ่อย ๆ  พวกเรามี
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ความรู้สึกว่าบรรดาครูทั้งหลายออกจะล�ำเอียง  แม้แต่ยายแหวว
คนเฝ้าประตูก็รักราศี แอบช่วยซื้อถั่วมัน ๆ จากแขกหน้าประตู
โรงเรียนให้  พอพวกเราท�ำบ้าง แกก็ฟ้องครู ให้เราถูกลงโทษ
นักเรียนประจ�ำนั้นไม่ได้อดอยากอะไร  กินอาหารวันละ
4 มื้อ คือ เช้า กลางวัน เย็น 17.00 น. และของว่างเวลา 2 ทุ่ม
ก่อนนอน  แต่ท�ำไมดูทุกคนชอบแอบกินอะไรต่ออะไรกันตลอด
เวลา เท่าทีจ่ ะท�ำได้  ชมพูอ่ อกลูกไม่ทนั โตก็เก็บกินกันหมด  แม้แต่
ใบชมพูอ่ อ่ น ๆ ก็ไม่เหลือหลอ เพียงแต่จมิ้ เกลือก็ดเู อร็ดอร่อยจริง ๆ
เรื่องการปีนป่ายขึ้นไปเก็บที่ยอดสูง ๆ เป็นหน้าที่ของดิฉัน ซึ่งเป็น
เด็กบ้านนอก เก่งกว่าเด็กในกรุงมากในเรื่องนี้
โรงเรียนราชินอี ยูต่ ดิ แม่น�้ำเจ้าพระยา ทางด้านหน้าติดก�ำแพง
โรงเรียน มีทางเดินไม้กระดาน 2 แผ่น เดินข้ามน�้ำมาเข้าประตู
โรงเรียนได้  ตามปกติจะมีแม่คา้ ขนม 2-3 เจ้า มาร้องขายเป็นประจ�ำ
เจ้าหนึง่ ร้องขาย “ขนมฝรัง่ บ้าบิน่ กุฎจี นี ”  อีกเจ้าหนึง่ ขายของกิน
สารพัดอย่าง แม่ค้าร้องเสียงหวานสาธยายชื่อสินค้ายาวเหยียด
“ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน วุ้นหวาน ลูกตาลเชื่อม
มันเชื่อม เผือกกวน...สาคูไส้หมู เมี่ยงลาว... ฯลฯ พวกเราจ�ำชื่อ
สินค้าเหล่านี้ขึ้นใจกันทุกคน และร้องตามแม่ค้าเป็นที่สนุกสนาน
ในวันอาทิตย์ซึ่งไม่ใช่อาทิตย์กลับบ้านได้ พอเจ้าขนมนี้มา
ดิฉันมีหน้าที่ปีนรั้วไปโผล่หน้าสั่งซื้อให้เพื่อน ๆ ซึ่งปีนไม่ถนัด
วันหนึ่งมีคนต้องการซื้อมาก เสียงสั่งเบื้องล่างและเบื้องหลังของ
ดิฉันนั้นแซด ฟังไม่เป็นศัพท์  “ฉันเอาทองหยอด ฉันเอาเผือก
กวน...ของฉันสาคูไส้หมูนะ...”  ดิฉนั สัง่ แม่คา้ รับสินค้า หันมาส่ง
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ให้เพื่อน ๆ และให้สตางค์แม่ค้า  แต่ละรายเสียงจ้อกแจ้กพอดู แต่
สักครูเ่ สียงนัน้ เงียบไปผิดสังเกต  ดิฉนั หันมาดู เห็นครูเวรยืนอยูห่ น้า
เพือ่ น ๆ ซึง่ เงียบกริบ และหลายคนมีหอ่ ขนมอยูใ่ นมือ  ดิฉนั ตีหน้า
เหย  คุณครูบอกว่า “ลงมาเดีย๋ วนี”้ ดิฉนั ค่อย ๆ ไต่ลงมา ครูเทศนา
ว่า “อดอยากกันนักหรือไง ? ซุกซนท�ำผิดกฎต้องถูกท�ำโทษ” แล้ว
ครูกล็ งโทษเราทุกคน แต่การลงโทษนัน้ ไม่หนักหนาอะไร พวกเรา
กลับเห็นเป็นเรื่องขบขันเสียด้วยซ�้ำ
ตามปกติเรากลับบ้านได้ในวันเสาร์-อาทิตย์สิ้นเดือน แต่ราศี
มักจะมีขอ้ อ้างแปลก ๆ ขออนุญาตกลับบ้านพิเศษได้เสมอ และเมือ่
กลับมาโรงเรียนก็มักจะมีของกินของใช้แปลก ๆ มาอวด  
ขึ้น “โป่ง”
วันอาทิตย์ใดที่เขาไม่กลับบ้าน  พอกินอาหารกลางวันเสร็จ
แล้วยังมีเวลาอีกนานกว่าจะถึงตอนอาบน�้ำกินข้าวเย็นเวลา 17 น.
เราจะพากันแอบขึ้นไปบน “โป่ง”
โป่งนี้รูปร่างคล้ายโดมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่จะ
ต้องขึ้นบันไดเวียนเหล็ก แคบ ๆ ไป แล้วโผล่เข้าไปในช่องเพดาน
ซึง่ มืดตือ้ และมีคา้ งคาวบินพึบ่ พับ่ ไปมาน่ากลัว  เราต้องค่อย ๆ ย่อง
ไปบนไม้คร่าว  ต้องมีคนหนึ่งถือไฟฉายคอยส่องให้ มิฉะนั้น
อาจจะพลาดตกจากไม้คร่าว ร่วงทะลุเพดานซึ่งท�ำด้วยกระเบื้อง
กระดาษที่มีลวดลายสวยงามด้านล่าง  ถ้าร่วงลงไปจริงๆ อาจถึง
ตายได้ แต่พวกเราก็ไม่ยักมีใครนึกกลัวกันเลย
การขึ้นไปบนโป่งนั้น ทุกคนต้องมีหน้าที่ถืออาหารไปด้วย
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อาหารประจ�ำก็คือข้าวตังกับน�้ำพริกเผา ซึ่งกินกันไม่รู้จักเบื่อ  ใคร
มีอาหารพิเศษอะไรก็เอาติดไปด้วย  แต่เรามักจะชอบท�ำส้มต�ำ คน
ที่ถือกะละมังส้มต�ำใบใหญ่จะต้องเป็นคนแข็งแรง  บนโป่งมีที่นั่ง
รอบ ๆ นั่งได้ 5-6 คนพอดี หน้าต่างและฝารอบ ๆ เป็นกระจกสี
ต่าง ๆ สวยงาม มองเห็นไปได้ไกล ๆ สวยมาก และเย็นสบายดีมาก
ด้วย  ราศีพกบุหรี่ไปท�ำท่าสูบเก๋ไก๋ แต่แท้จริงแล้วสูบไม่เป็นเลย
เขามีญาติผู้ชายเยอะแยะ เลยมีของจ�ำพวกนี้มาก  การขึ้นโป่งนี้
รอดหูรอดตาครูมาได้ตลอด ไม่เคยถูกจับได้เลย  เพราะพวกเพือ่ น ๆ
ที่ไม่ได้ขึ้นไปด้วย ก็เป็นเพื่อนที่ดี ไม่กระโตกกระตากให้ครูทราบ
ตามปกติเราจะอยู่บนโป่งจนกระทั่งใกล้เวลาอาบน�้ำ-กินอาหารเย็น
จึงจะลงมา รู้สึกว่ามีความสุขเหลือเกิน
ครั้งหนึ่งราศีเอาต�ำราเต้นร�ำมาจากบ้าน เพลงแรกคือเพลง
waltz ในหนังสือมีรูปเท้าโยงไป-มา และบอกจังหวะชัดเจน หัด
ไม่ยากเลย  พวกเราคิดโง่ ๆ ว่า เต้นร�ำจะต้องใส่รองเท้าส้นสูง จึง
พากันไปเก็บรองเท้าของมิสกวินน์ (ครูแหม่ม) ที่ทิ้งไว้ในตะกร้า
ใบใหญ่มาแจกกันใส่  รองเท้าแหม่มใหญ่กว่าเท้าของเราตั้งนิ้ว แต่
เรายินดีที่จะใส่ลากไป (ยกไม่ได้ จะหลุด)  ตกกลางคืนพอครูเวร
กลับไปแล้ว  บรรดานักเต้นร�ำก็ออกมาย่างเยื้อง ลากรองเท้าเสียง
ครืด-กราด โกร๊ก-กร๊าก หน้ากระจกเงาบานใหญ่เบ้อเร่อ ที่มีไว้ให้
แต่งตัว  ราศีเป็นคนน�ำตามต�ำรา ส่วนมณีชอบนอนหัวค�ำ 
่ ไม่พอใจ
เสียงหนวกหูนี้เลย เขายอมทนอยู่หลายคืน แล้ววันหนึ่งด้วยความ
โมโหจัด เขาจับรองเท้าของเราแต่ละข้างเหวีย่ งออกไปนอกหน้าต่าง
รองเท้าตกลงไปกระจัดกระจายอยู่บนหลังคาเรือนชั้นเดียวของ
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แขกยาม  พวกนักเต้นร�ำไม่รวู้ า่ รองเท้าหายไปไหนคนละข้าง เต้นร�ำ
ไม่ได้ ! รุ่งขึ้นจึงเห็นฝีมือแม่มณี ต่างอดขันไม่ได้ แต่ก็ไม่กล้าไป
ต่อว่า ทั้งสองฝ่ายท�ำเป็นไม่รู้ไม่ชี้
หนังสืออ่านเล่น
ตามธรรมดา หนังสืออ่านเล่นไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาใน
โรงเรียน เราได้อา่ นแต่วารสารของโรงเรียนชือ่ ราชินบี ำ� รุง จึงอ่าน
เสียทุกตัว กลับไปกลับมาจนจ�ำได้ด  ี ถ้าเรือ่ งไหนเขียนเป็นค�ำกลอน
ก็ยิ่งสนุก ไม่ว่าจะยาวสักเท่าไรก็ท่องได้ แล้วราศีจะเล่นเกมต่อ
กลอน  เราแต่ละคนจะต่อเรียงกันไปคนละหนึง่ ค�ำกลอน (4 วรรค)
จนจบ  ใครติดก็แพ้ถูกคัดออก ส่วนมากจะไม่ค่อยติด  สมัยนั้น
หนังสือพิมพ์ชอบมีรูปการ์ตูน พร้อมด้วยค�ำกลอนตลก ๆ  ราศี
แอบเอามาจากบ้าน แล้วเราก็ท่องกัน ยังจ�ำได้บทหนึ่งเกี่ยวกับการ
เลือกคู่ ว่าดังนี้:เที่ยวด้นค้นคว้าหาคู่
มู่ทู่หมูตอนหล่อนอ้วน
กระหย่อมผอมโกร่งโครงรวน หดห้วนเตี้ยต�่ำตะแมะแคะ
สูงโย่งเก้งก้างเกะกะ
ด�ำมะเกลือเนื้อเหลือแตะ
ง่วงเหงาเจ่าจุกทุกข์แยะ
ปากแบะมุทะลุดุดัน
ทึกทึมซึมเซาเก่าสมัย
เกินใหม่หรูหราก๋ากั่น
หาจบไม่พบครบครัน
จ�ำอั้นใจอดงดเอย
ทุกวรรคมีรูปผู้หญิงอ้วน ผอม เตี้ย สูง ตามค�ำกลอนนั้น ๆ
บางทีหนังสืออ่านเล่นหลุดเข้ามาเล่มหนึง่ ก็ผลัดกันอ่านจดจ�ำ
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ได้แทบทุกตัวอักษร แล้วราศีจะท�ำตัวเป็นครู ถามว่า “ต่อไปนี้เป็น
ค�ำพูดของใคร ?  พูดกับใคร ?  พูดที่ไหน ?  เมื่อไร ?  และเพราะ
อะไรจึงพูดเช่นนี้ ?”  บางทีเขาก็ให้เราเปลี่ยนกันเป็นครูบ้าง
นอกจากนีย้ งั มีการหาชือ่ ต่าง ๆ ในแผนที่ เริม่ ด้วยประเทศไทย
ก่อน แล้วต่อไปถึงประเทศใกล้เคียง จนไปถึงทวีปยุโรป อเมริกา
ฯลฯ  การเล่นเช่นนี้ท�ำให้เราจ�ำชื่อเมืองส�ำคัญ ๆ แม่น�้ำและภูเขาได้
ทัว่ โลก แล้วยังมีการท่องชือ่ ประเทศกับเมืองหลวงคล้องจองกันด้วย
เช่น:อั ง กฤษ-ลอนดอน  ลิ ส บอน-โปรตุ เ กส  ฝรั่ ง เศส-ปารี ส
กรีซ-เอเธนส์  สวีเดน-สต็อคโฮล์ม  กรุงโรม-อิตาลี  เยอรมนีเบอร์ลิน ฯลฯ
เด็ก ๆ สมัยนี้ดูไม่ค่อยจะรู้จักแผนที่ดีเท่าสมัยก่อนเลย
แสดงละครพูด
กลุม่ ของเราใช่วา่ จะซุกซนแต่อย่างเดียว ยังมีความคิดสร้างสรรค์
ท�ำ กิ จ กรรมให้โรงเรียนหลายอย่าง เช่นเมื่อคราวมีงานประชุม
นักเรียนเก่าปีหนึง่ ชัน้ ต่าง ๆ จะต้องจัดการแสดงบนเวทีในรูปแบบ
ต่าง ๆ กัน  กลุ่มนักเรียนประจ�ำของเรามีความคิดพิเศษจะ surprise
ผูค้ น ได้แอบจัดการแสดงละครพูดขึน้   ปิดเป็นความลับไม่ให้ใครรู้
แอบไปซ้อมกันบนเวทีจริงทุก ๆ เย็น  ราศีเป็นโต้โผใหญ่ ไปหา
บทละครมาได้ แล้วก็มาประชุมกันว่าใครจะแสดงเป็นตัวไหน  ราศี
หน้าตาดีแต่ตวั ผอมชะลูด เลยยกให้เป็นพระเอก เพียงแขหน้าตาคมข�ำ
กิรยิ าวาจาแช่มช้อย ให้รบั บทนางเอกไป  นอกนัน้ ตัวเบ็ดเตล็ดก็ให้
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เลือกกันเอาเองตามบทที่ตนจะพอใจ  ดิฉันรับบทป้าของพระเอก
ตัวละครในเรือ่ งนีม้ ชี อื่ เป็นกล้วยต่าง ๆ ชนิด เช่นพระเอกชือ่ นายร้อย
หวี นางเอกชือ่ นางสาวหอมจันทร์ แล้วก็มปี า้ ไข่ หรืออะไรท�ำนองนี้
ราศีไป copy  บทละครมาแจกคนแสดงทุกคนให้เอาไปอ่าน
ให้จบเสียก่อน แล้วจึงศึกษาและท่องจ�ำบทของตนให้ขึ้นใจ โดย
ไม่ต้องการให้พึ่งพาคนบอกบทมากนัก (สมัยนั้นละครจะต้องมี
ผูบ้ อกบท) ในวันแรกทีซ่ อ้ ม ทุกคนก็อา่ นจากบทของตนโต้ตอบกัน
ทีนี้พอมาถึงบทของมณี ซึ่งคงจะไม่ได้อ่านบทมาเลย มิหน�ำซ�้ำยัง
นั่งเหม่อ  ราศีร้องเตือนดัง ๆ ว่า “เฮ้ มณี ! ถึงตาแกพูดแล้ว” (ราศี
กับมณีสนิทกันมาก ใช้สรรพนามฉัน-แก ไม่เหมือนคนอืน่ ๆ)  ฝ่าย
มณีตกใจก้มลงดูบทของตน ซึง่ ให้รอ้ งออกมาดัง ๆ ว่า “แหม !” มณี
แทนทีจ่ ะร้องว่า “แม๋” เขากลับออกเสียงว่า “แฮ๋ม” ยังผลให้ทกุ คน
ฮาครืน  แล้วยังหัวเราะท้องคัดท้องแข็งกันต่อไปอีกนาน กว่าจะ
ซ้อมต่อไปได้
เพื่อนเก่าเพื่อนแก่
เรื่องสนุกของนักเรียนประจ�ำนั้นมีมากมายก่ายกอง เล่าไม่
หวาดไหว  และดิฉันรู้สึกว่า ชีวิตตอนนั้นมีความสุขที่สุด ไม่ต้อง
รับผิดชอบอะไรหนักหนา กิน เล่น สนุกไปวัน ๆ ไม่มีเรื่องทุกข์
ร้อนหรือกังวลใจ  และดิฉนั มารูส้ กึ ภายหลังว่า การท�ำอะไรต่ออะไร
ในโรงเรียน นอกเหนือไปจากการเรียนตามธรรมดานัน้ ท�ำให้จติ ใจ
ของดิฉันผูกพันกับโรงเรียน-ครู-และเพื่อน ๆ มากขึ้น  ตัวดิฉันเอง
นั้ น ได้ ค บหากั บ เพื่ อ นนั ก เรี ย นราชิ นี ม าตลอดจนกระทั่ ง เดี๋ ย วนี้
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(2543) ในเมื่อมีอายุถึง 84 ปีแล้ว
เมื่อออกจากโรงเรียน ต่างคนต่างไปมีครอบครัว มีภาระทาง
บ้านมาก แต่เราก็ยังคบหาติดต่อกันอยู่ประปราย  ครั้นเมื่ออายุเลย
50-55 ปี  เมือ่ ลูกเต้าเติบโตแยกครอบครัวออกไป พวกเราก็กลับมา
พบปะกันอย่างสม�่ำเสมออีกครั้งหนึ่ง
ทุก ๆ สัปดาห์ คณะเราประมาณ 12 คน ซึง่ มีราศีเป็นหัวโจก
คนหนึง่   จะพากันไปเทีย่ วตามจังหวัดต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ  ส่วนมาก
จะได้คณะอัยการน�ำเที่ยว เพราะว่าลักษณะ วงศาโรจน์ เลขานุการ
กรมอัยการ หัวหน้าคนหนึ่งในคณะของเรา เป็นผู้ก�ำหนดและ
นัดหมายให้  บางโอกาสเราก็ไปต่างประเทศด้วย เป็นคณะย่อย  แม้
กระทัง่ ทุกวันนี้ เมือ่ สมาชิกร่อยหรอลง โดยถึงแก่กรรมบ้าง เจ็บป่วย
ออกจากบ้านไม่ไหวบ้าง พวกเราทีเ่ หลือเพียง 5-6 คนก็ยงั คงพบปะ
กันอยู่  เราไปถึงที่ไหน ผู้คนมักจะประหลาดใจว่าเรารวบรวมคน
อายุรุ่นราวคราวเดียวกันมาทั้งหมดได้อย่างไร  ยิ่งเมื่อเขารู้ว่าเรา
คบกันมาตั้งแต่เป็นนักเรียนนานถึง 50-60 ปีแล้ว เขายิ่งปลื้มใจ
ไปกับเราด้วย  ดิฉันภูมิใจที่มีเพื่อนที่ดี ถ้าขาดเพื่อนเสียแล้ว ดิฉัน
คงหาความสุขได้ยาก
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ตอนที่ 5 (2474-2476)
14 ½ ปี-16 ½ ปี เรียน ม. 7-8 ที่โรงเรียนราชินีบน
โรงเรียนราชินีบน ม. 7-8
โรงเรียนราชินบี น (บางกระบือ) ได้เปิดท�ำการสอน ม. 4-ม. 8
เมื่อ พ.ศ. 2472 แต่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จัก นักเรียนจึงน้อยมาก ฉะนั้น
ทางโรงเรียนจึงมีนโยบายให้ยบุ ชัน้ ม. 7-8 ทีโ่ รงเรียนราชินลี า่ งเสีย
ใครต้องการเรียนต่อก็ต้องไปต่อที่โรงเรียนบน  ตอนนั้น โรงเรียน
ผูห้ ญิงทีม่ สี อนแผนกวิทยาศาสตร์ไม่มที อี่ นื่   คนทีต่ อ้ งการเรียนทาง
วิทยาศาสตร์จากโรงเรียนอืน่ จึงมาเข้าเรียน ม. 7 ทีโ่ รงเรียนราชินบี น
หลายคน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2475 ดิฉนั ไปทีโ่ รงเรียนราชินลี า่ ง ได้พบ
เพือ่ นทีเ่ พิง่ จบ ม. 6 พร้อมกันเกือบทุกคน  แต่มหี ลายคนทีส่ อบได้
อย่างสามัญ ไม่ได้รบั อนุญาตให้เรียนต่อ ม. 7 จึงจ�ำเป็นต้องออกไป
เรียนต่อที่โรงเรียนอื่น  พวกเราร้องไห้ร้องห่มกันฟูมฟายที่จะต้อง
จากกัน คนที่จะเรียนต่อ ม. 7 ต้องไปโรงเรียนราชินีบน ใครจะไป
อย่างไรดิฉนั จ�ำไม่ได้  แต่ดฉิ นั เป็นนักเรียนประจ�ำ ท่านอาจารย์ใหญ่
ได้พาขึ้นรถของท่านไปส่งให้ด้วยพระองค์เอง
นักเรียน ม. 7 ปีนั้นมีดังนี้
แผนกวิทยาศาสตร์
1. ม.จ. ศศิธรพัฒนวดี  รัชนี  มาจากโรงเรียนวัฒนาฯ
2. ประณิธิ  วิมุกตนันทน์  ขึ้นจาก ม. 6 ราชินีบนเอง
3. จรูญ  พุ่มขจร (กมลาศน์ฯ)  มาจากโรงเรียนเซนต์แมรี่
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4. สกุล นิวาศนันทน์ (โพธิประสาท) มาจากโรงเรียนสายปัญญา
5. อุบล  ศุขะทัต  (สุรทิณฑ์)  ขึ้นจาก ม. 6 ราชินีบนเอง
6. สุปาณี  สหัสสานนท์  ขึ้นจาก ม. 6 ราชินีบนเอง
7. ดาวเรือง  กะรัสนันทน์  ขึ้นจาก ม. 6 ราชินีบนเอง
8. เจริญ (ใจ) รัชตะนาวิน (กิตติคณ
ุ ) มาจากโรงเรียนเซนต์แมรี่
แผนกภาษา
1. อัมพิกา  กลัมพากร  (มีกงั วาน)  มาจากโรงเรียนราชินลี า่ ง
2. มาลี  อติแพทย์  มาจากโรงเรียนราชินีล่าง
3. สงวน เศรษฐบุตร (ช่วยจุลจิตร) มาจากโรงเรียนราชินลี า่ ง
4. ศรีสุข  อาลิกุล  (เจริญสุข)  มาจากโรงเรียนราชินีล่าง
5. ทองกร  สุวรรณภารต  มาจากโรงเรียนราชินีล่าง
6. ฉลบชลัยย์  มหานีรานนท์  (พลางกูร)  มาจากโรงเรียน
ราชินีล่าง
7. นิ่มนวล  นรพัลลภ  (สุทัศน์)  มาจากโรงเรียนราชินีล่าง
8. กัณหา วรรธนะภัฏ  (บูรณศิลปิน-เคียงศิริ)  ขึ้นจาก ม. 6
ราชินีบนเอง
9. เบญจา  ตุงคะศิร  
ิ (แสงมะลิ)  ขึน้ จาก ม. 6 ราชินบี นเอง
10. สิริ  วรนาวิน  ขึ้นจาก ม. 6 ราชินีบนเอง
11. ลมุล (นิลุบล) กุลแพทย์  ขึ้นจาก ม. 6 ราชินีบนเอง
12. สมหมาย เบลี่ (ศรีแหลมสิงห์) ขึน้ จาก ม. 6 ราชินบี นเอง
13. สุพพัดดา สหัสสานนท์ (ศรีเพ็ญ) ขึน้ จาก ม.  6 ราชินบี นเอง
14. สุธีรา ปันยารชุน (เกษมศรีฯ) มาจากโรงเรียนเซนต์แมรี่
15. นวลศรี  วัลยะวณิก  มาจากโรงเรียนสายปัญญา
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16. ลักษณะ วงศาโรจน์ เดิมอยูร่ าชินลี า่ งชัน้ สูงกว่าเรา 1 ชัน้
แต่หยุดเรียนไป 1 ปี จึงกลับมาเรียนกับเรา
ท่านหญิงหนู (ม.จ. ศศิธรพัฒนวดี) ได้รวบรวมชื่อพวกเรา
แต่งเป็นกลอนไว้ เพื่อเราจะได้จ�ำกันได้ เมื่อออกจากโรงเรียนไป
แล้ว ซึ่งก็เป็นความจริง และเป็นประโยชน์มาก  ดิฉันจ�ำกลอนได้
ตลอด ก็เลยรวบรวมเพือ่ นได้ครบตามนัน้ หลังจากทีจ่ ากกันมาแล้ว
30 ปี
สิ่งที่แปลกก็คือว่า ดิฉันไม่เคยสังเกตเลยว่า เพื่อนคนไหน
อุปนิสยั ใจคอเป็นอย่างไร  เพิง่ ได้มาเห็นตอนแก่ตวั นีเ่ องว่า ท่านหนู
แต่งได้ตามความเป็นจริงดังนี้
1. กัณหา  เอวกิ่ว
2. สูงลิ่ว  อัมพิกา
3. เป็นบ้า  ศศิธร
4. แสนงอน  ประหยัด  (ประณิธิ)
5. อึดอัด  เบญจา
6. สุธีรา  คนเก๋
7. ขาเป๋  สิริ
8. ช่างติ  จรูญ
9. ลมุล  (นิลุบล)  คนหงิม  
10. จุ๋มจิ๋ม  สกุล
11. ขี้ฉุน  ลักษณะ
12. เอะอะ  ฉลบ
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13. อ้วนครบ  สมหมาย
14. ขี้อาย  แม่แดง  (สุพพัดดา)
15. กุ้งแห้ง  มาลี
16. จู้จี้  สงวน
17. อ้วนเตี้ย  เจริญ
18. ดูเพลิน  นิ่มนวล
19. ยิ้มยวน  ศรีสุข
20. ช่างสนุก  นวลศรี
21. สุดดี  ทองกร
22. สุดงอน  อุบล
23. เก่งล้น  แม่เล็ก  (สุปาณี)
24. เสียงเจ๊ก  ดาวเรือง
หมดเรื่องพวกเรา
นักเรียนโรงเรียนราชินีบนมี 100 กว่าคนเท่านั้น  เพราะมี
เพียง 5 ชั้น คือ ม. 4-ม. 8 ฉะนั้น นักเรียนจึงรู้จักกันแทบทั้งหมด
ครูผู้สอน ม. 7-8 ล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น เช่น
1. Miss Sharpe (คนอังกฤษ) เป็นครูประจ�ำชั้น ม. 8 และ
สอนเฉพาะภาษาอังกฤษ โดยมีคณ
ุ ครูสำ� นวน อมาตยกุล ครูประจ�ำ
ชัน้ ม. 7 เป็นผูช้ ว่ ย แหม่มอังกฤษนี้ ทางโรงเรียนจะจ้างตรงมาจาก
ประเทศอังกฤษ มาสอนประมาณ 2-3 ปี ก็เปลี่ยนคนใหม่
2. M. Ruggi (คนฝรั่งเศส) และ 3. พระเรี่ยมวิรัชชพากย์
สอนภาษาฝรัง่ เศสโดยมีครูดารา ไกรฤกษ์ และครูเจริญ บูรณะฤกษ์
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เป็นผู้ช่วย
4. ขุ น อาจวิ ท ยาวุ ฒิ   สอนค� ำ นวณทั้ ง หมด เลข พี ช คณิ ต
เรขาคณิต
5. หลวงกีรติวิทโยฬาร  สอนฟิสิกส์
6. หลวงชุณหกสิการ  สอนพฤกษศาสตร์
7. หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ สอนเคมี
ทุนเล่าเรียน ม. 8
ตอนสอบปลายปี ม. 7 นั้น คุณครูหลายคนได้มารบเร้าดิฉัน
ให้พยายามสอบให้ได้ที่ 1 เพราะไม่เพียงแต่จะได้ทนุ เรียน ม. 8 ฟรี
เท่านัน้ ยังจะได้ชว่ ยรักษาหน้าโรงเรียนไว้ ไม่อยากให้นกั เรียนใหม่
จากโรงเรียนอื่นมาชิงไป  แต่ตามที่ได้เล่าแล้วว่า ภาษาอังกฤษของ
ดิฉนั อ่อนมาก เพราะพืน้ ไม่ดมี าแต่เดิม  ส่วนภาษาฝรัง่ เศสนัน้ ตัง้ ต้น
เรียนพร้อมกัน  ดิฉันไม่เคยแพ้ใคร อย่างไรก็ตาม สุธีรา ได้ที่ 1
แผนกภาษา  สกุลที่ 1 แผนกวิทยาศาสตร์ ได้ทุนไป (เป็นนักเรียน
ใหม่มาจากโรงเรียนอืน่ ทัง้ คู)่ ส่วนดิฉนั ก็รงั้ ที่ 2 อย่างหน้าชืน่ ตาบาน
ไม่เคยคิดเสียใจเลย
เปลี่ยนหลักสูตร ม. 7-8
แผนกภาษาถูกก�ำหนดให้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์แขนงหนึง่ ด้วย
ทางโรงเรียนราชินีเลือกเรียนฟิสิกส์  คุณครูกี่ (หลวงกีรติฯ) สอน
เก่งมาก แต่เราพวกภาษาทุกคนไม่มหี วั ทางนี้ โดยเฉพาะตัวดิฉนั เอง
ปกติข้อสอบจะออกเป็นแบบตัวเลขให้คิดครึ่งหนึ่ง ซึ่งดิฉันได้ 0
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เสมอ ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นแบบบรรยาย เช่น วิธีท�ำเทอร์โมมิเตอร์
นัน้   ดิฉนั มักได้คะแนนเต็ม เราปรึกษากันว่าอยากเรียนพฤกษศาสตร์
มากกว่า เพราะเป็นเรื่องบรรยายทั้งนั้น ไม่มีตัวเลข
ในที่ สุ ด เราเอาจริ ง พร้ อ มใจกั น ไปทู ล ท่ า นอาจารย์ ใ หญ่
(ม.จ. วงศ์ทิพย์สุดา เทวกุล) ท่านบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก ต้องท�ำ
เรื่องขออนุญาตกระทรวงศึกษาฯ เปลี่ยนหลักสูตรไปเลย นอกจาก
นี้แล้ว จะต้องถามคุณหลวงชุณห์ฯ ว่าท่านจะรับสอนเราได้หรือไม่
เราไปถามคุณหลวงชุณห์ฯ (ตอนนั้นขึ้น ม. 8 แล้ว) ท่าน
เอะอะใหญ่ว่า หลักสูตรต้องเรียน 2 ปี นี่ปีหนึ่งผ่านแล้ว เวลา
เหลืออีกปีเดียว คงเรียนไม่ทัน  เราอ้อนวอนท่านบอกว่าเราจะ
พยายามให้ถึงที่สุด  ท่านบอกให้เราขอลอก note ของ ม. 7 จาก
พวกวิทยาศาสตร์ ให้เวลา 1 เดือน  แล้วท่านจะสอบพร้อม ๆ กัน
ถ้าเราสอบได้เป็นที่พอใจ ท่านจึงจะรับสอน
พวกเราไม่ยอมให้เสียเวลาเลย พวกวิทยาศาสตร์กใ็ จดี ให้เรา
ยืม note ทุกคน  เราลอกเสร็จอย่างรวดเร็ว แล้วเอามาอ่านด้วยกัน
แทบทุกบททุกตอนมีภาพประกอบ จึงเข้าใจง่าย  แต่บางคนยังอ่าน
ไม่เข้าใจ ดิฉันก็ได้รับอาสาอธิบาย เพราะอยากให้ทุกคนสอบได้ดี
เพือ่ จะได้รบั อนุญาตให้เปลีย่ นวิชาเสียที  ดิฉนั ชอบเขียนรูปอยูแ่ ล้ว
การอธิบายโดยใช้รูปประกอบได้ผลเป็นที่พอใจ
เมือ่ ถึงตอนสอบ พวกเราสอบได้ดเี กินคาด พวกวิทยาศาสตร์
เสียอีก ที่คงจะคิดว่าเก่งกว่าเรา บางคนเลยได้คะแนนน้อยกว่าเรา
คุณหลวงชุณห์ฯ พอใจมาก รับจะสอนให้เราและไปทูลท่านอาจารย์
ซึง่ ได้ทำ� เรือ่ งขออนุญาตกระทรวงศึกษาฯ ทันที  แล้วก็ได้รบั อนุญาต
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ให้เปลีย่ นหลักสูตรได้ โดยไม่มขี อ้ แม้แต่อย่างใด เป็นอันว่า โรงเรียน
ราชินี แผนกภาษา เลือกเรียนพฤกษศาสตร์ตั้งแต่นั้นมา
เมื่อตอนเรียนฟิสิกส์
จะขอเล่าเรื่องข�ำขันสักเล็กน้อย คือตอนต้นปี ม. 7 ในเดือน
พฤษภาคมนั้น มะม่วงหลายต้นที่หลังตึกเรียนยังมีผลอยู่ พวกเรา
เข้าไปในห้องวิทยาศาสตร์  เอาอ่างแก้วใบใหญ่ในตู้ออกมาใส่น�้ำ
และเอาเกลือในห้องนั้นเอง ใส่ลงไปเยอะๆ แล้วแอบเก็บมะม่วง
มาใส่ลงไปจนเต็มอ่าง โดยคิดว่าจะได้กินมะม่วงดอง แต่ปรากฏว่า
เดี๋ยวคนนี้เข้าไปหยิบมากินลูกหนึ่ง คนนั้นอีกลูกหนึ่ง ไป ๆ มา ๆ
ไม่ถึง 2 วัน มะม่วงก็หมดอ่าง เราไม่ได้สนใจที่จะล้างอ่างเก็บ
ปล่อยมันไว้ในตู้อย่างนั้นเอง
ผ่านไปปีกว่า พอขึ้น ม. 8 วันที่จะต้องเรียนฟิสิกส์วันแรก
คุณหลวงกีรติฯ เปิดตู้จะหาเครื่องมือทดลองอะไรก็ไม่ทราบ  ท่าน
ร้องว่า “โอ้โฮ ! อะไรนี่ สวยจัง ของใครน่ะ ?” ท่านยกอ่างแก้วนัน้
ออกมาให้เราดู ตรงกลางนั้น มีผลึกเกาะกันเป็นรูปเหมือนปราสาท
เล็ก ๆ สีขาวใสสวยจริง ๆ ด้วย  พวกเรามองตากันเลิ่กลั่ก  นึก
ตั้งนานกว่าจะคิดออกว่าเราได้เคยท�ำอะไรกับอ่างแก้วใบนั้น  คุณ
หลวงกีรติฯ บอกว่าจะขอเอาไปใส่ตู้ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เรา
อนุญาตให้ท่านเอาไปอย่างเต็มใจ
อีกครัง้ หนึง่ คุณหลวงกีรติฯ เอาโจทย์เลขข้อหนึง่ มาให้เราท�ำ
ท่านบอกว่า ใครท�ำถูกจะให้รางวัล  ตอนนั้นเราเรียนรวมกับพวก
วิทยาศาสตร์ ยังไม่ได้เปลี่ยนไปเรียนพฤกษศาสตร์ เพื่อน ๆ แทบ
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ทุกคนบ่นว่ายาก ท�ำไม่ได้  ตัวดิฉันเองนั้นไม่รู้เรื่องเอาเลย ไม่รู้
ด้วยซ�้ำว่ามันยากหรือง่าย ในที่สุด คุณหลวงบอกว่า ให้เอาแต่
ค�ำตอบเท่านั้น ไม่ต้องแสดงวิธีท�ำ  ดิฉันนั่งแถวสุดท้าย คุณหลวง
ไม่ชอบใจเลย ท่านบอกว่า “ปีศาจมันชอบคนนั่งหลัง ๆ รู้ไหม ?”
ดิฉันถามเพื่อนที่นั่งใกล้ ๆ 3 คน ขอดูค�ำตอบของเขา ซึ่ง
ไม่เหมือนกันเลย เอาค�ำตอบทั้ง 3 มาบวกกัน แล้วหารด้วย 3 เป็น
จ�ำนวนเฉลี่ย  พอถึงเวลาส่งค�ำตอบ ใครจะเชื่อบ้าง ? ค�ำตอบของ
ดิฉันถูกอยู่คนเดียว  คุณหลวงท�ำหน้าตาชอบกล  ท่านไม่เชื่อหน้า
ว่าดิฉนั จะท�ำได้  ท่านถามว่า “บอกวิธหี น่อยได้ไหม ว่าท�ำอย่างไร ?”
ดิฉันบอกว่า คุณครูสัญญาแล้วยังไงว่าไม่ต้องบอกวิธี ท่านจึงยอม
แพ้ และให้รางวัลแก่ดิฉันเป็นดินสอยักษ์ แท่งใหญ่และยาวตั้งศอก
สีเขียว สวยเสียด้วย เพื่อน 3 คนที่รู้เรื่องต่างพากันอมยิ้ม  พอออก
นอกห้องทุกคนรู้เรื่องก็หัวเราะกันยกใหญ่
การเรียนคณิตศาสตร์
ดิฉันอยากจะเล่าเรื่องนี้ เพื่อเป็นบทเรียนและข้อเตือนใจแก่
เด็ก ๆ รุ่นต่อไป ไม่ให้เอาเยี่ยงอย่าง คือตอนอยู่ ม. 6 นั้น คุณครู
ผู้สอนเลขชื่อคุณครูระเมียร ธีระบุตร  คุณครูแต่งตัวสวยทุกวัน
พวกเราสังเกตกันว่าคุณครูไม่เคยใส่เสื้อผ้าซ�้ำเลย  เพื่อน ๆ รวมทั้ง
ตัวดิฉนั ด้วยเกิดความคิดขึน้ มาว่า น่าจะเขียนรูปเสือ้ ผ้าของคุณครูไว้
เพือ่ ดูวา่ เมือ่ ไรคุณครูจะใส่ซ�้ำสักที  ดิฉนั ถนัดในทางวาดรูปอยูแ่ ล้ว
จึงเริ่มเขียนเสื้อผ้าคุณครูทุกวันในชั่วโมงที่คุณครูสอนเลขนั่นเอง
พอจบชั่วโมงก็ระบายสีเสร็จพอดี  เป็นอันว่าไม่เคยเรียนเลขเลย
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ตลอดปี  ทัง้ คุณครูกแ็ สนจะใจดี  ไม่เคยดุวา่ ดิฉนั เลย บางครัง้ คุณครู
ยังได้เดินมาชมขณะทีด่ ฉิ นั ก�ำลังบรรจงระบายสีดอกดวงของเสือ้ ผ้า
ให้เหมือนมากที่สุด  ยิ่งคุณครูเห็นว่าดิฉันวาดรูปเสื้อผ้าเช่นนั้น
คุณครูก็เลยยิ่งไม่ยอมแต่งตัวซ�้ำเลยตลอดปี อย่างดีก็เอาเสื้อตัวนี้
ไปใส่เข้ากับผ้าซิ่นสีอื่น ท�ำให้เกิดเป็นชุดใหม่ขึ้นมา พวกเราชอบ
เอารูปเสื้อผ้าเหล่านี้มาเรียงดูกันบ่อย ๆ เพราะดอกดวงและสีสัน
ส่วนมากสวยสดงามจริง ๆ ตอนปลายปีพวกเราเอาเสื้อผ้าเหล่านี้
มาติดกระดาษแข็ง เป็นเหมือนขาหยั่งให้ตั้งได้ แล้วเอาไปแจกเด็ก
อนุบาล ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบกันอย่างยิ่ง
ความจริงส�ำหรับวิชาเลขนั้น ตอนที่ดิฉันมาจากหัวเมืองก็
ไม่เคยอ่อนเลย แต่จู่ ๆ ท�ำไมเกิดขาดความสนใจขึ้นมาก็ไม่ทราบ
ยิ่งนานวันเข้า ก็รู้สึกเกลียดตัวเลขมากขึ้นทุกที  ส่วนเรขาคณิตซึ่ง
ต้องใช้การเขียนอธิบาย มีเหตุผล ดิฉันชอบมาก และได้คะแนนดี
เสมอ  มาถึงพีชคณิตที่ตัว X Y เต็มไปหมดคล้ายตัวเลข ก็พลอย
ไม่ชอบไปด้วย  ดูเหมือนไม่เคยมีสมุด 2 วิชานี่เลย
เรื่องข�ำเกี่ยวกับพีชคณิตมีว่า ในการสอบครั้งหนึ่ง เพื่อน
คนหนึ่งที่เก่งในวิชานี้ร้องไห้ บอกว่าข้อสอบยากเหลือเกิน จนเขา
ท�ำเกือบไม่ได้เลย  ตัวดิฉันเองนั้นสบายใจ เพราะไม่รู้ด้วยซ�้ำว่า
ข้อสอบนั้นยากหรือง่าย  เป็นอันว่าในการสอบครั้งนั้น ทั้งคนเก่ง
และคนไม่เก่ง ก็ได้คะแนนไม่ต่างกันเท่าใดนัก
นีก่ เ็ ป็นบทเรียนแก่ดฉิ นั ตอนทีเ่ ป็นครูแล้วว่า ในการสอบวิชา
ใดก็ตาม ถ้าเราตัง้ ข้อสอบยากหรือง่ายเกินไป เราจะไม่มที างรูเ้ ลยว่า
เด็กคนนั้น ๆ เก่งหรือไม่เก่ง
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อนึ่ง การที่ดิฉันไม่สนใจในวิชาคณิตศาสตร์นั้น   ก็เพราะ
เห็นว่าแผนกภาษา (เริม่ ม. 7) เขาก�ำหนดคะแนนของวิชา 3 แขนง
คือ เลข เรขาคณิต และพีชคณิต รวมกันเพียง 80 คะแนน ส่วน
วิชาประวัตศิ าสตร์นนั้ อย่างเดียวก็ดเู หมือน 100 คะแนนแล้ว ฉะนัน้
เรือ่ งอะไรจะโง่ไปทุม่ เทเวลามากมายให้กบั วิชาค�ำนวณ เอาเวลาไป
อ่าน-ท่องประวัติศาสตร์และอื่น ๆ ดีกว่า แต่ปรากฏว่าความคิดอัน
ผิดถนัด กลายเป็นผลร้ายต่อการเรียนของดิฉันในเวลาต่อไป ซึ่งจะ
ได้เล่าในภายหลัง
ดิฉันจ�ำได้ว่าครั้งหนึ่งในการสอบเลข เรื่องสายน�้ำ นาฬิกา
และรถไฟ ดิฉันไม่เคยเรียน ไม่รู้ว่าเขาท�ำกันอย่างไร  หมดท่าเข้า
ก็เลยเอาเศษกระดาษมาลองวาดรูปดูว่า รถแล่นไปทางนั้น สวนมา
ทางนี  ้ และแล่นตามกัน ควรจะบวกหรือลบ  แล้วก็ทำ� ไปตามทีค่ ดิ
เอาเอง  ดิฉันท�ำเสร็จก่อนเวลา เอากระดาษสอบไปวางที่โต๊ะครู
แล้วเดินออกจากห้อง  คุณครูที่สอนเลขและเป็นกรรมการสอบ
เข้าใจว่าดิฉนั คงส่งกระดาษเปล่าแน่ ๆ ก็อตุ ส่าห์ถามด้วยความปรานี
ว่า “ท�ำไม่ได้เอาเลยเจียวหรือเธอ ?” แต่ตอนหลังเมื่อท่านตรวจ
กระดาษสอบแล้วท่านเรียกดิฉนั ไป บอกว่าค�ำตอบของดิฉนั ถูก แต่
วิธีท�ำของดิฉันไม่เหมือนมนุษย์อื่น ๆ เขา ท่านเปรียบให้ฟังว่า เช่น
เราจะเดินทางไปทีแ่ ห่งหนึง่ ซึง่ ควรจะขึน้ รถไฟหรือรถยนต์ แต่ดฉิ นั
คลานไป  ส่วนบางแห่งซึง่ ควรจะเดินไปได้นนั้ ดิฉนั กลับใช้วธิ เี หาะ
แสดงละครอังกฤษ
ในปี นั้ น หนั ง สื อ ภาษาอั ง กฤษที่ เ ราต้ อ งเรี ย น คื อ เรื่ อ ง
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As You Like It ของ Shakespeare เราเรียนหนังสือฉบับจริง ไม่ใช่
ฉบับ simplififfi ied อย่างทีส่ มัยหลัง ๆ เรียน  Miss Sharpe แหม่มชาว
อังกฤษ ครูประจ�ำชัน้ ของเรา อยากให้เราเข้าใจในเรือ่ งนีอ้ ย่างลึกซึง้
จึงจัดให้เราแสดงละครเรือ่ งนีข้ นึ้ จ�ำได้วา่ สกุล เป็นพระเอก สุธรี า
นางเอก ทองกร พระรอง นิ่มนวล นางรอง ส่วนดิฉันเป็นแต่เพียง
ตัวประกอบ Jaques
แหม่ ม ซื้ อ ผ้ า ต่ ว นสี ต ่ า ง ๆ มาให้ เ ราตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ้ า เอาเอง
ตามค�ำบอกของท่าน โดยใช้จักรเย็บผ้าของโรงเรียน เราท�ำกันได้
เรียบร้อย ละครได้ผลส�ำเร็จดี นางเอกเป็นตัวชูโรงจริง ๆ เพราะเธอ
ดู ห นั ง ฝรั่ งเดือนละหลายครั้ง และภาษาอังกฤษของเธอก็ดีมาก
อยู่แล้ว  เธอพูดได้ปร๋อพร้อมกับแสดงท่าทางคล่องแคล่วว่องไว
ไม่เคอะเขิน ราวกับนักแสดงจริง ๆ  พวกเราคนอืน่ ๆ ก็เพียงท�ำตาม
ที่แหม่มสอนเท่านั้น
ส�ำหรับตัวดิฉนั นัน้ มีบทน้อย ท่องจ�ำไม่ยาก และก็ทำ� ท่าทาง
ประกอบค�ำพูดได้ตามทีแ่ หม่มท�ำให้ดู แต่หามีใครรูว้ า่ มีอยูป่ ระโยค
หนึ่ง ซึ่งดิฉันพูดว่า I can tarry no longer นั้น ดิฉันพูดไปทั้งที่
ไม่รวู้ า่ มันแปลว่าอะไร แล้วก็แปลกมากทีไ่ ม่ขวนขวายทีจ่ ะถามใคร
เสียด้วย  ตัวแหม่มผูส้ อนก็ไม่สงสัยเลย เพราะท่าทางทีท่ �ำไม้ท�ำมือ
นั้นมันเข้ากับค�ำพูดประโยคนั้นแล้ว  หลังจากนั้นอีกตั้งนานกว่าที่
จะรู้ความหมายของค�ำ tarry !
แล้วก็ ท่านจะเชือ่ ไหม ?  ข้อสอบปลายปีใน English literature
เขาให้เขียน character ของ Jaques โชคดีตามเคย !
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แสดงสุนทรพจน์
ทางโรงเรียนได้จัดตั้งชุมนุมสุนทรพจน์ขึ้น เพื่อให้นักเรียน
ชัน้ ม. 8 ได้หดั พูดในทีส่ าธารณะ นักเรียนจะต้องจับฉลากกว่าใคร
จะต้องพูดในคราวต่อไป และหัวข้อที่จะพูดครูจะเป็นผู้คิด 2-3 ข้อ
ผู้พูดก็จับฉลากเอาเอง จะได้ข้อยาก-ง่าย ก็ตามโชคชะตาของตน
เมื่ อ ถึ ง คราวที่ ดิ ฉั น จะต้ อ งพู ด   ดิ ฉั น จั บ ฉลากได้ หั ว ข้ อ
“กีฬา” ดิฉันเป็นโรคเกียจคร้านประจ�ำตัว เห็นมีหนทางง่าย ๆ จึง
ไม่กระตือรือร้น  ไม่ได้เตรียมค้นคว้าเพือ่ เขียนเรือ่ งที่จะต้องพูดเลย
พอใกล้ถึงวันนั้น ก็ไปขอร้องเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งนั่งโต๊ะติด ๆ กันใน
ห้องเรียน คือกัณหา วรรธนะภัฏ (ก. สุรางคนางค์) ให้ช่วยเขียน
เรือ่ งนี  ้ กัณหาเป็นคนเรียนหนังสือขัน้ ดี และข้อส�ำคัญก็คอื ใจดีมาก
เธอเป็นนักเขียนด้วย จึงรับเขียนให้ดฉิ นั อย่างเต็มใจ  ลายมือของเธอ
สวยและอ่านง่าย  ดิฉันก็เลยผ่านงานชิ้นแรกนี้ไปอย่างสบาย
เรื่องท่องจ�ำนั้น  ดิฉันช�ำนาญอยู่แล้ว อ่านเดี๋ยวเดียวก็จ�ำได้
พอถึงเวลาก็ออกไปปรากฏตัวในห้องประชุม ต่อหน้าครูและนักเรียน
ทั้งโรงเรียน ดิฉันพูดเรื่อง “กีฬา” โดยไม่ต้องมี note อย่างมั่นใจ
และแคล่วคล่อง  ราวกับว่าตัวคิดและเขียนเรื่องนี้เอาจริง ๆ  เสียง
ของดิฉนั ตามปกติกด็ งั มากอยูแ่ ล้ว  ใคร ๆ ว่าพูดเป็น “น�ำ้ ไหลไฟดับ”
เลย  ทุกคนพอใจ โดยหารูไ้ ม่วา่ มีกณ
ั หาและเพือ่ นอีก 2-3 คน ซึง่ รู้
ความลับ แอบนั่งยิ้มอยู่ตลอดเวลา
โชคดีไม่ได้หยุดแต่เพียงนี้ ตอนปลายปีขอ้ สอบ Composition
ให้เขียนเรื่อง Sports ดิฉันยังจ�ำเรื่อง “กีฬา” ได้ทั้งหมด  ตั้งแต่
ค�ำน�ำ ตัวเรื่อง และค�ำสรุป  ไม่ต้องเสียเวลานั่งคิดเรียบเรียงเลย
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เพียงแต่แปลงให้เป็นภาษาอังกฤษเท่าที่จะสามารถท�ำได้เท่านั้น
ระหว่างพักสอบตอนกลางวัน ออกมาถามกัณหา  เขาบอกว่าเขาจ�ำ
เรื่อง “กีฬา” ไม่ได้เลย ต้องคิดเอาเองใหม่ทั้งหมด  เป็นอันว่าเรื่อง
Sports  ของเขากับของดิฉันไม่เหมือนกันเลย ก็ดีแล้ว กรรมการ
จะได้ไม่ต้องสงสัย จริงไหมคะ ?
กีฬา - ทีมโรงเรียน
เมื่ออยู่ชั้น ม. 1-ม. 3 ที่หัวเมือง ดิฉันเริ่มเล่นปิงปองและ
แบดมินตัน มาอยู่โรงเรียนราชินีล่าง ม. 4-ม. 6 ก็เล่นต่อ  ส่วน
การเล่นประเภทวิ่งต่าง ๆ นั้น ดิฉันสู้ใครเขาไม่ได้แต่ไหนแต่ไร
มาแล้ว เพราะดิฉนั วิง่ ช้า  ครัง้ หนึง่ เคยเข้าแข่งวิง่ ทน จนคนที่ 1 ถึง
หลักชัยแล้ว ดิฉันยังอยู่อีกตั้งเกือบรอบ คนที่ 5-6 เขาเลิกวิ่งแล้ว
แต่ดิฉันยังก�ำลังดี ไม่เหนื่อยเลย  เพียงแต่วิ่งช้าเท่านั้น จึงวิ่งต่อไป
จนถึงที่สุด เพื่อน ๆ ล้อกันว่า “ทนวิ่ง”
ขึ้น ม. 7 โรงเรียนราชินีบน เล่นเน็ตบอล เพราะเหตุที่วิ่งช้า
จะเล่นต�ำแหน่งกลางสนามไม่ได้ และอาศัยทีต่ าและมือค่อนข้างแม่น
กว่าคนอื่น ๆ จึงได้รับมอบหมายให้เล่นต�ำแหน่ง shooter เราถูก
บังคับให้ซอ้ มทุกเย็น เล่น ๆ ไปเลยกลายเป็นทีมของโรงเรียนจริง ๆ
แต่ก็ไม่เคยเล่นชนะใครเลย
ครั้งหนึ่งไปเล่นกับโรงเรียนวัฒนาฯ ลูกไม่ค่อยมาหาเลย
ดิฉันต้องวิ่งออกไปตั้งเกือบครึ่งสนาม ได้ลูกแล้วหันหาพรรคพวก
ใกล้ ๆ ไม่พบ  สนามตรงนั้นว่าง ตัดสินใจ shoot ส่งเดชไปทั้งที่
ไกล ๆ อย่างนัน้ แหละ แต่กฟ็ ลุกอย่างประหลาด ลูกวิง่ ลอยลิว่ ไปเข้า
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net ได้  ผู้คนเฮกันใหญ่ แต่ก็ได้ลูกนั้นเพียงลูกเดียว และแพ้เขา
2-1
มีเรือ่ งขันอีกแล้วเกีย่ วกับการเล่นกีฬาของดิฉนั คือ เมือ่ อยูช่ นั้
ม. 8 มีการแข่งแบดมินตันประเภทต่าง ๆ ในโรงเรียนเราเอง  เขา
ให้จบั ฉลากว่าใครจะเล่นคูก่ บั ใคร และแข่งกับใคร  ดิฉนั เล่นประเภท
double จับฉลากได้คู่กับสงวน สุจริตกุล ตอนนั้นสงวนก�ำลังเป็น
แชมป์เทนนิสสตรีของประเทศไทย  เขาเล่นแบดมินตันเก่งด้วย  เขา
กลัวดิฉนั จะท�ำให้เขาเสียชือ่ จึงหอบแร็กเกตมาให้หดั ซ้อมมือตัง้ 7-8
อัน สุดแล้วแต่จะถนัดมืออันไหน
ถึงตอนแข่ง เขาบอกดิฉนั ว่าถ้าไม่แน่ใจว่าจะตีตบลูกได้ ก็ให้
พยายามหลบ ๆ เขาจะวิ่งตีคนเดียวเกือบทั่วสนามและเกือบตลอด
เวลา  ผลคือเราชนะ สงวนไม่เสียชือ่ ดิฉนั พลอยได้หน้าไปด้วย แต่
เพื่อน ๆ ทั้งหลายพากันขัน
ทีมเน็ตบอลของโรงเรียนที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นกันก็มี ท่าน
หญิงหนู นวลศรี ทองกร เบญจา และใครอีกจ�ำไม่ได้แล้ว และมี
นักเรียนชัน้ อืน่ มาร่วมทีมคือ สุธี โปตระนันท์  อ�ำไพ ณ ป้อมเพชร
ฯลฯ
กิจวัตรของนักเรียน ม. 7-8 ไป-มา ประจ�ำ
ตอนเรียน ม. 7-8 นี้ มีสิทธิ์พิเศษกว่าตอนอยู่ ม. 6 ก็คือ
เวลา 10.00 น. จะมี ก ารพั ก เรี ย น 15 นาที ซึ่ ง นั ก เรี ย นถื อ ว่ า
มีความสุขทีส่ ดุ   เพราะทุกคนจะวิง่ กรูกนั ไปทีร่ า้ น “ตาแป๊ะ” ไปรุม
กันซือ้ น�ำ้ แข็งไสฝอย ๆ โรยด้วยน�ำ้ หวานสีเขียว-แดง และราดนมข้น
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หรือนมระเหย ทับบนยอดอีกที มันช่างอร่อยอะไรปานนั้น  กิน
ซ�ำ 
้ ๆ ซาก ๆ ทุกวัน ไม่เห็นมีใครเบือ่ อย่างดีกน็ ำ�้ ลิน้ จีด่ องใส่นำ�้ แข็ง
อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งถูกปากและชื่นใจเป็นที่สุด   เดี๋ยวนี้ 60-70 ปี
ผ่านมาแล้ว เมือ่ เราได้พบกันเมือ่ ไร และคุยกันถึงเรือ่ งนี้ ทุกคนก็ยงั
จ�ำรสชาติของมันได้ดี
“ตาแป๊ะ” เป็นคนจีนแก่มากแล้ว ตัวผอม ผิวขาว และใจดี
มาก ได้รับอนุญาตให้ตั้งร้านเล็ก (นิดเดียว) ในมุมหนึ่งด้านหลัง
โรงเรียน นอกจากเรื่องน�้ำแข็งแล้ว จะมีอะไรขายอีกบ้างจ�ำไม่ได้
สงสารทีแ่ กต้องงก ๆ เงิน่ ๆ ท�ำน�ำ้ แข็งฝอยให้นกั เรียนไม่คอ่ ยจะทัน
ตอน 10.00 น. เพราะทุกคนต้องรีบท�ำเวลา เสียงแต่ “เร็วๆ” ไม่
ขาดสายเลย  นักเรียนราชินบี นทุกคนไม่มใี ครลืมตาแป๊ะ แกรูจ้ กั ชือ่
นักเรียนมากพอใช้ แต่เรียกชื่อดิฉันไม่เป็น แกบอกว่าขอเรียกว่า
“คุณหยก” ก็แล้วกัน
หลังจากกินอาหารกลางวันแล้ว ยังมีเวลาเหลืออีกมาก  คนที่
ขยันก็เข้าไปนั่งท�ำงานในห้องเรียน  บางคนชอบเล่นปิงปอง ซึ่งมี
โต๊ะอยูไ่ ม่ไกลห้องเรียนนัก  แต่หลายคนชอบนัง่ บนม้านัง่ ทีร่ ะเบียง
หน้าห้องเรียน ฟังสุธีราเล่าเรื่องหนังฝรั่งที่เขาดูมาทุก ๆ สัปดาห์
เจ้าคุณปรีชานุสาสน์ คุณพ่อของเธอเป็นผู้บังคับการของคณะหนึ่ง
ในโรงเรียนวชิราวุธ  มีการจัดฉายหนังให้นกั เรียนดูทกุ อาทิตย์  สุธรี า
ก็เลยพลอยได้ดูไปด้วย  ประกอบด้วยตัวเธอมีหัวทางภาษาอยู่แล้ว
และกิริยาท่าทางก็แคล่วคล่องว่องไว จึงเล่าเรื่องได้สนุกมากจริง ๆ
เธอท�ำท่าทางของพระเอก นางเอก ผู้ร้าย พ่อ-แม่ อะไรได้ทั้งนั้น
เดี๋ยวลุกไปนั่งตรงโน้นเป็นตัวโน้น เดี๋ยวลุกมาเป็นตัวนี้ พูดภาษา
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อังกฤษตามหนังด้วย  ช่างเก่งแท้ ๆ  วันไหนเล่าละเอียดมาก เวลา
ไม่พอ ยังไม่จบเรือ่ ง ก็มาต่ออีกวันหนึง่   วันไหนหมดเรือ่ งหนังแล้ว
เธอก็คุยเล่าเรื่องต่าง ๆ ความรู้รอบตัวก็มากด้วย
ตอนบ่ายโรงเรียนเลิกแล้ว จะไปร้านตาแป๊ะอีกก็ได้  มีบางคน
ท�ำทีวา่ จะไป แต่ทแี่ ท้แอบไปริมรัว้ ซือ้ ลูกชิน้ เนือ้ วัว  สิง่ นีโ้ รงเรียน
ไม่ได้อนุญาต นับว่าผิด  ทีจ่ ริงคนทีท่ ำ� นัน้ ไม่ได้หวิ โหยอะไร เพียง
แต่เล่นสนุก และคิดจะอวดเพื่อนว่าตัวเก่ง ครูจับไม่ได้ รู้สึกโก้ดี
เท่านั้น  ดิฉันเป็นคนกลัวผิด ไม่เคยแอบซื้อเลย จะกินก็ตอนที่ครู
อนุญาตให้หาบเข้ามาในโรงเรียนเท่านั้น
ตอนเย็นนีต้ ามปกติเราซ้อมกีฬากัน ซ้อมแบดมินตันบ้าง เน็ต
บอลบ้าง ยิ่งตอนหลังเพิ่งได้เป็นทีมเน็ตบอลของโรงเรียนแล้ว ถูก
บังคับให้ซ้อมทุกวันไม่ขาดเลย ซ้อมไปจนถึงเวลาอาบน�้ำกินข้าว
ส่วนพวกนักเรียนไป-มา จะซ้อมต่อไปจนมีคนมารับกลับบ้านเสมอ
ทางด้านนักเรียนประจ�ำนั้น ไม่มีเรื่องซุกซนมากเท่ากับตอน
อยู่โรงเรียนล่าง แต่ก็หาเรื่องซนจนได้  ตอนกลางคืนที่เดือนหงาย
เมื่อครูเวรตรวจนักเรียนให้เข้านอนเรียบร้อย และกลับไปแล้ว
พวกเราก็หอบเสือ่ หมอน ปีนหน้าต่างห้องนอนลงไปทีก่ นั สาด และ
เดินไปทีห่ ลังคาของห้องประชุม เพราะอาคารนีช้ นั้ เดียว หลังคาเตีย้
และลาดดี เอาเสือ่ ปูนอนเล่นบนหลังคา คุยกันบ้าง ร้องเพลงค่อย ๆ
บ้าง คืนหนึ่งแขกยามเห็นเข้า ไม่ไปฟ้องครู คงสงสารกลัวว่าเราจะ
ถูกท�ำโทษ  แต่มาเตือนเราว่า ถ้ามีคนเห็น คิดว่าเราเป็นขโมย ใช้ปนื
ยิงเรา จะว่าอย่างไร ? เราก็ไม่ยักว่าอย่างไร ปีนต่อไปตามเคย ท�ำ
ไม่รู้ไม่ชี้
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วันอาทิตย์มีเวลาว่างมาก แต่ไม่ค่อยมีเรื่องจะซน เพราะ
บริเวณโรงเรียนไม่กว้างนัก และไม่มีตึกหลายหลังก�ำบังกันมาก
เท่าทีโ่ รงเรียนล่าง ท�ำอะไรก็จะมีคนเห็น แต่เราก็แอบปีนต้นมะม่วง
ต้นสาเกข้างบ้านแหม่ม  ครัง้ หนึง่ กิง่ สาเกกิง่ ใหญ่หกั ลงมา ตรงทีห่ กั
เห็นเป็นสีขาวเว่อ ใครเดินผ่านไป-มา จะสังเกตเห็นได้  เราจึงไป
ควักดินมาขย�ำน�ำ้ ให้เป็นโคลนทาปิดรอยขาวนัน้ เสีย ให้ดเู ป็นสีดำ 
�ๆ
เหมือนเปลือกกิ่งไม้นั้นเอง
อีกครั้งหนึ่งเราแอบไปหากุ๊ก (cook) ของแหม่ม ขอให้เขา
ช่วยซือ้ ไก่มาอบให้เรากิน  กุก๊ คนนีเ้ ป็นคนจีน แทนทีจ่ ะไปซือ้ ไก่ที่
เขาท�ำเสร็จแล้วที่ขายในตลาดธรรมดามา  กลับไปซื้อไก่เป็น ๆ
มิหน�ำซ�ำ้ หิว้ มาให้เราดูกอ่ นเสียอีก  ท่าทางเขาภูมใิ จในไก่ตวั นัน้ มาก
ดิฉนั เห็นไก่ดนิ้ ตีปกี พับ่ ๆ แล้วอยากร้องไห้  พอกุก๊ เอาไก่อบมาให้
กลิน่ หอมสีเหลืองน่ากิน เพือ่ น ๆ พอใจ กินกันเป็นทีเ่ อร็ดอร่อย  แต่
ดิฉันบอกว่าขอสละส่วนของดิฉัน เพราะกินไม่ลงจริง ๆ  มองเห็น
แต่ภาพไก่ตปี กี พับ่ ๆ อยูร่ ำ�่ ไป  โดยเฉพาะตอนนัน้ นาย (คุณแม่ของ
ดิฉัน) ท้องแก่ ดิฉันกลัวว่าบาปกรรมจะไปกระทบกระเทือนนาย
ให้ได้รับอันตราย ใครจะเซ้าซี้รบเร้าอย่างไร ดิฉันก็ไม่ยอมกินอยู่
นั่นเอง
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ตอนที่ 6 (2476-2478)
16 ½ ½ปี-18 ½½ ปี เรียนอักษรศาสตร์ ปี 1-2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชีวิตในมหาวิทยาลัย
เมื่อเรียนจบ ม. 8 ในปลายปี 2475 แล้ว  ดิฉันก็ตามเพื่อนๆ
ไปสมัครเข้าเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยไม่ได้ปรึกษาหรือ
ขออนุญาตคุณพ่อและนายเลย  ในใบสมัครได้ขอให้คุณพ่อของ
เพื่อน ดาวเรือง กะรัสนันทน์ เป็นผู้ปกครองและผู้รับรองให้ สกุล
ดาวเรือง และเจริญ เข้าเรียนแผนกวิทยาศาสตร์  ส่วนมาลีและดิฉนั
เข้าเรียนแผนกอักษรศาสตร์ การสอบเข้า (Entrance) ในสมัยนั้น
ไม่เห็นต้องเรียนกวดวิชาพิเศษเช่นสมัยนี้เลย
ตอนประกาศผลสอบดิฉนั ไม่กล้าไปดูเอง เพราะกลัวจะสอบ
ไม่ตดิ ได้วานให้คนอืน่ ไปดู พอทราบว่าสอบติดแล้ว จึงไปดูให้แน่
ด้วยตนเอง
สมัยนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีตึกเรียนเพียง 2-3 ตึก
เท่านัน้   ตึกแรกคือตึกอักษรศาสตร์ ซึง่ ใหญ่โตและสวยงามมาก ตัง้
อยูใ่ กล้ทางเข้าด้านถนนสนามม้า (อังรีดนู งั ต์)  ตึกนีเ้ ป็นทีเ่ รียนของ
แผนกอักษรศาสตร์และรัฐศาสตร์ในชั้นบน  ส่วนชั้นล่างเป็นของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกวิทยาศาสตร์สีขาว ขนาดเล็กกว่าอักษรศาสตร์มาก ตัง้ อยูใ่ กล้ทางเข้าด้านถนนพญาไท ตึกสโมสรเพิง่ สร้าง
ขึ้นทีหลัง และยังไม่มีสระน�้ำใหญ่อย่างเดี๋ยวนี้  ตอนนั้น  ม.จ.
รัชฎาภิเศก โสณกุล ทรงเป็นอธิการบดี
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คณาจารย์ของแผนกอักษรศาสตร์เท่าที่จ�ำได้มีดังนี้
1. ภาษาไทย: พระวรเวทย์พศิ ฐิ พระยาอุปกิตศิลปสาร พระองค์
เจ้าวรรณไวทยากร (กรมหมื่นนราธิปฯ)
2. ภาษาอังกฤษ: Mr. Braine-Hartnell, Mr. & Mrs. McGahan,
Mr. Davies,  Mr. Norwood หลวงศรีปรีชาธรรมปาฐก
3. ภาษาฝรั่งเศส: M. Nicholas, Miss Wood, ม.ล. มานิจ
ชุมสาย
4. ประวัติศาสตร์: หลวงวิจิตรวาทการ พระราชธรรมนิเทศ
หลวงประโมทย์จรรยาวิภาช
แผนกอักษรศาสตร์ ยังแบ่งเป็น 2 สาย คือ สายภาษาและ
สายค�ำนวณ  เราเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษร่วมกัน แต่แยกกัน
ตอนเรียนฝรั่งเศส-ค�ำนวณ ส่วนประวัติศาสตร์นั้นเราเรียนร่วมกับ
คณะรัฐศาสตร์ด้วย
ปี 2476 นั้น คณะรัฐศาสตร์มีนักเรียนปี 1 และ ปี 2 ซึ่งรวม
แล้วกว่า 100 คน มากกว่านักเรียนอักษรศาสตร์  ส่วนอักษรฯ ปี 1
และปี 2 จ�ำนวนเรียนชั้นละเกือบเท่าๆ กัน เดิมอักษรฯ มีเพียง
อนุปริญญา  แต่ตอนหลังเปิดขั้นปริญญาขึ้น จึงมีนักเรียนที่จบไป
แล้วกลับมาเรียนปี 3 ต่อ ส่วนข้างรัฐศาสตร์นั้น ปี 2477 เขายุบไป
รวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พวกอักษรศาสตร์ก็เลยครองชั้น
บนตึกใหญ่นี้ตามล�ำพัง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึง่ เป็นคณะใหม่ และดูเหมือนจะ
อยู่ในอาณัติของคณะวิศวกรรมฯ นั้น ได้เปิดรับนิสิตหญิงในปี
2476 นี้เป็นรุ่นแรก
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นักเรียนอักษรศาสตร์หญิงปี 2476 มีดังนี้
1. ม.ล. บุญเหลือ  กุญชร (เทพยสุวรรณ)
2. โฉมฉาย  เสมรบุณย์ (สวัสดิวัตน์)
3. เศวต  จึงเจริญ
4. ยิ่งพันธุ์  สาครบุตร (มุนิกานนท์)
5. ละเมียด  ลิมอักษร
6. กระจ่างศรี  หงสเวส (รักตะกนิษฐ)
7. ประวิง (กาญจนีย์) สุวรรณทัต (วินิจฉัยกุล)
8. เมี้ยน (เสาวนีย์)  โชติกะมะนิย์ (แขมมณี)
9. มณฑนา  สวัสดิชูโต (นวรัตน์ฯ)
10. อารี  ทองพิพัฒน์ (มีสุวรรณ)
11. มาลี  อติแพทย์
12. ฉลบชลัยย์  มหานีรานนท์ (พลางกูร)

เพื่อนร่วมชั้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ฉลบชลัยย์ยืนแถวหลัง ตรงกลาง)
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หลายสิบปีหลังเรียนจบ ม.ล. ปิ่น มาลากุล (คนกลางแถวหน้า)
พาคณะศิษย์เก่าไปทัศนาจรชะอ�ำ (ฉลบชลัยย์โผล่หน้าหลัง ม.ล. ปิ่น)

นักเรียนชายหลายคนตกมาจากชั้นปี 2475 จ�ำชื่อไม่ใคร่ได้
แต่รวมแล้วเท่าที่จ�ำได้คือ
1. ม.ล. จิตรสาร ชุมสาย
2. ประดิษฐ์ พานิชการ
3. กมล เภาพิจิตร
4. ปถม ชาญสรรค์
5. ประยูร วทานยกุล
6. เข็บ พฤกษพิทักษ์
7. ม.จ. บุญโศลกเกษม เกษมศรี
8. แนม บุณยสิทธิ์
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9. โชคชัย (พราก) ส่งเจริญ
10. ไพบูลย์ รัตนมังคละ
11. ไพโรจน์ อุณหชาติ
12. อนุสวัสดิ์ สุมน
13. ประสงค์ ไชยพรรค
14. ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร
15. ลิป เทวะประทีป
16. สุวรรณ ดิษยมณฑล
ม.ล. บุญเหลือ และคุณปถม (เดิมใช้ชื่อ ทอม จอห์นสัน)
เรียนภาษาอังกฤษสูงมากมาก่อนแล้ว  ครูเห็นว่าไม่น่าเสียเวลา
นั่งเรียนกับพวกเรา ก็เลยเอาตัวออกไปสอนพิเศษให้  ครูสมัยก่อน
มักจะเป็นเช่นนี้ สอนพิเศษให้โดยไม่คิดค่าสอนเลย
เราเรียนภาษาไทยกับพระองค์วรรณฯ ได้ไม่นานเท่าไร  วัน
หนึ่งมีรถถังและรถทหารเข้ามาในเขตมหาวิทยาลัย  เราตกใจคิดว่า
เขาจะมาจับใคร  ที่แท้เขามาเชิญพระองค์วรรณฯ ไปร่วมรัฐบาล
(ตอนนั้นเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่) ม.ล. ปิ่น มาลากุล ได้
มาสอนแทนพระองค์วรรณฯ ระยะหนึ่ง
เพื่อนนักเรียนชายในแผนกอักษรศาสตร์
นักเรียนชายส่วนมากเรียนด้านค�ำนวณ ทางด้านภาษามีไม่กี่
คน  ผู้ที่สนิทสนมกับเรามี ม.ล. จิตรสาร ชุมสาย และประดิษฐ์
พานิชการ ซึ่งมาจากโรงเรียนสวนกุหลาบทั้งคู่  คุณจิตรสารชอบ
มาสืบสาวราวเรื่องของพวกผู้หญิง และดูเหมือนจะคอยแข่งขัน
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ในเรือ่ งการเรียน  มาลีกบั ดิฉนั เกรงว่าเราจะไม่ได้คะแนนดี จะท�ำให้
เสียชื่อโรงเรียนราชินี  จึงบอกเขาว่าคนที่สอบได้ที่ 1-7 เขาไม่มา
เรียนต่อ เพราะสมัยนั้นไม่นิยมให้ลูกสาวเรียนปนกับผู้ชาย  ส่วน
มาลีกับดิฉันได้ที่รองลงไป
ครั้นแล้ววันหนึ่ง คุณจิตรสารเอาหนังสือ ราชินีบ�ำรุง ฉบับ
ปลายปี 2475 มาให้ดฉิ นั ดู เขาบอกให้อา่ นแผ่นหลังๆ ในนัน้ มีบอก
ผลการสอบของ ม. 8 รุ่น 2475 (รุ่นดิฉัน) และมีบอกว่าดิฉันสอบ
ได้ที่ 1 ดิฉันดูแล้วก็ตีหน้าตาเฉย ท�ำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ในการที่เขาจับ
โกหกของเราได้
ส่วนคุณประดิษฐ์นั้นไม่เอาเรื่องกับใคร เรียนบ้างเล่นบ้างไป
วันๆ  มีเรือ่ งข�ำขันคือ วันหนึง่ เพือ่ นคนหนึง่ ชือ่ จินดา พรหมกสิกร
ซึง่ อยูช่ นั้ สูงกว่าเรา และเป็นบรรณาธิการ น.ส.พ. จุฬาฯ ถึงแก่กรรม
พออาจารย์ M. Nicholas เข้ามาในห้อง เพื่อสอนภาษาฝรั่งเศส
ประดิษฐ์ออกไปบอกท่านถึงข่าวร้ายนี  
้ เขาท�ำท่าเซือ่ งซึม  อาจารย์
บอกว่าถ้าเช่นนั้นจะงดสอนชั่วโมงนั้น เพื่อระลึกถึงคุณจินดา และ
เผื่อเราจะได้มีเวลาติดต่อสอบถามเรื่องงานศพด้วย  พูดแล้วท่าน
ก็เก็บข้าวของเดินออกจากห้องไป  ฝ่ายคุณประดิษฐ์ซึ่งเป็นผู้รัก
ภาษาฝรั่งเศสแท้ๆ กลับดีใจ กระโดดขึ้นไปยืนบนโต๊ะเรียน ชูมือ
ชูไม้ร้องไชโยๆ ไม่ต้องเรียน  ทีนี้อาจารย์ Nicholas เกิดลืมอะไร
ไม่ทราบ กลับเข้ามาในห้อง พอเห็นเช่นนัน้ ท่านโกรธมาก หน้าแดง
บอกว่า “นี่น่ะหรือเพื่อนตาย?” แล้วเดินออกจากห้องไปอย่างเร็ว
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การเรียนอักษรศาสตร์
1. ภาษาไทย  แขนงหลักภาษาเราเรียนร่วมกับคณะรัฐศาสตร์
ด้วย  ในปี 2476 นั้น คณะรัฐศาสตร์ ปี 1 มีที่จ�ำได้มีคุณช�ำนาญ
ยุวบูรณ์  คุณศักดิ์ ไทยวัฒน์  คุณสนิท วิไลจิตต์  คุณอรรถ วิสตู รโยธาภิบาล ฯลฯ  ส่วน  ม.จ. ทองค�ำเปลว ทองใหญ่  คุณพ่วง
สุวรรณรัฐ  คุณจรูญพันธุ์ อิศรางกูรฯ  คุณสุนัย ราชภัณฑารักษ์
คุณนิพนธ์ วิไลรัตน์ ฯลฯ อยู่ปี 2
เราเรียนกับพวกปี 1 แต่ก็สนิทสนมกับพวกปี 2 เท่า ๆ กัน
พอขึ้นปี 2477 ทางการยุบคณะรัฐศาสตร์ไปรวมกับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์หมดทัง้ ปี 1-2  เราก็เลยเรียนตามล�ำพัง  ยังจ�ำได้ตอนที่
พระองค์วรรณฯ เรียกชื่อนักเรียนแต่ละคนจากบัญชีรายชื่อนั้น
วันหนึ่งท่านเรียก “ลออ  สิริสวย” ปรากฏว่าเจ้าของชื่อขาดไป
ไม่มาเรียน  ท่านรับสั่งว่า “ไม่รู้ว่าจะไปส�ำรวยอยู่ที่ไหน”
ทางด้านวรรณคดีนั้น  เราเรียนกับคุณพระวรเวทย์ฯ เป็น
ส่วนมาก และกับเจ้าคุณอุปกิตฯ เป็นส่วนน้อย  ทัง้ ๆ ทีร่ กั ภาษาไทย
แต่ดิฉันก็ขี้เกียจจนได้ ไม่ค่อยตั้งใจเรียน ไม่ได้จด note เลย แต่
ไม่ทราบเป็นอย่างไร  ต่อให้คนขยันเรียน ขยันจด note ก็ไม่ปรากฏ
ว่าคะแนนในการสอบจะได้ดไี ปกว่า C เลย  ส�ำหรับดิฉนั นัน้ แน่ละ
ไม่เคยได้คะแนน A B เหมือนคนอื่น ๆ เขา ไม่ว่าในวิชาอะไร แต่
ต้องขอบอกว่าการเรียนสม�่ำเสมอมาก คือได้ C เท่ากันหมดทุกวิชา
การได้ C ในภาษาไทยนั้นเรียกว่า ใช้ได้แล้ว เพราะดิฉันมี
เคล็ดลับในการเดาข้อสอบ คือก่อนวันสอบจริงสัก 2 วัน รอให้
แน่ใจว่าอาจารย์ออกข้อสอบเสร็จแล้ว  ดิฉันจะชวนเพื่อน 1-2 คน
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ถือหนังสือภาษาไทยต่าง ๆ เข้าไปหาคุณพระวรเวทย์ฯ ในห้องท�ำงาน
ของท่าน ท�ำทีเป็นสงสัยข้อความในหนังสือนั้น ๆ บางตอนขอให้
ท่านอธิบาย  สังเกตว่าข้อไหนทีท่ า่ นอธิบายไปเร็ว ๆ ไม่ยำ 
�้ เราก็จะ
ขีดข้อนัน้ ทิง้   ในทางตรงกันข้าม บางข้อทีเ่ ราไม่ได้ถามด้วยซ�้ำ ท่าน
กลับมาถามเรา และอธิบายให้เราฟังอย่างละเอียด  เรารีบ note ไว้
ทันที  กวนเวลาท่านประมาณ 2 ชั่วโมง เราก็ได้ทั้งหมดที่ต้องการ
แล้ว  พอออกมานอกห้อง ดิฉันรีบเอา note เหล่านั้นมาเรียบเรียง
เพราะเกรงว่าจะลืมหรือขาดไป ดิฉนั เขียนค�ำถาม 12 ข้อ และเขียน
ค�ำตอบไว้อย่างละเอียดหลายหน้ากระดาษฟุลสแก๊ป และพวกเราก็
เอามาท่องจ�ำกัน  บางทีพวกผู้ชายฝ่ายค�ำนวณยังแอบมาลอก note
ของเราไปเลย  ผลปรากฏว่าทายข้อสอบถูกถึง 8-9 ข้อ แต่กระนั้น
คะแนนก็คงเป็น C ตามเคย
2. ภาษาฝรัง่ เศส  M. Nicholas  สอนแบบทัว่ ไป ส่วน Miss
Wood มาช่วยสอนด้านวรรณคดี  มีอยู่ตอนหนึ่งที่ ม.ล. มานิจ
ชุมสาย กลับจากต่างประเทศหยก ๆ ก็มาช่วยสอนด้วย  ทีแรกท่าน
สอนขั้นสูงมาก พวกเราไม่เข้าใจเลย จึงเรียนท่านว่า พวกเราเพิ่ง
เรียนภาษาฝรั่งเศสได้ไม่กี่ปี ไม่เหมือนภาษาอังกฤษซึ่งเรียนตั้งแต่
มัธยมต้น ขอให้ท่านสอนเราแบบง่าย ๆ  ที่นี้ท่านเลยเอาเสียตั้งแต่
ต้นทีเดียว  เพียงแต่ไม่เริ่มด้วย A B C เท่านั้น  เวลาสอนท่านก็
ถามเพียงว่า สิง่ นี้ อันนัน้ ภาษาฝรัง่ เศสว่าอะไร แบบทีเ่ ราสอบตอน
อยู่ ม. 7 เราก็สบายไปเลย
ม.ล. มานิจ เอง ท่านยังไม่ค่อยคุ้นกับศัพท์ไทยบางประเภท
ศัพท์ฝรั่งเศสบางค�ำท่านแปลเป็นไทย แล้วยังกลัวว่านักเรียนจะ
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ไม่เข้าใจ ก็เขียนรูปประกอบด้วย  ครั้งหนึ่งท่านพูดว่า “ผู้หญิง
คนนี้ไว้ผมมวย” แล้วท่านก็เขียนรูป ซึ่งที่แท้คือ “ผมเปีย”
เรือ่ งเรียนภาษาฝรัง่ เศสนี้ ดิฉนั ก็ไม่มี note ตามเคย ได้แต่ขอ
ลอกจาก ม.ล. บุญเหลือ ครัง้ หนึง่ ใกล้จะถึงวันสอบแล้ว ดิฉนั รีบเอา
note ของพีเ่ หลือไปท่อง แต่มศี พั ท์อยูค่ ำ� หนึง่ ซึง่ ดิฉนั ไม่รวู้ า่ แปลว่า
อะไร และเขียนอย่างไรด้วย เพราะพี่เหลือเขียนเป็นตัว s หรือ r
ก็ไม่ชดั เลยตัง้ ใจจะเอาไปถาม แต่ลมื ไป  พอเข้าห้องสอบนึกขึน้ ได้
และข้อสอบก็ออกตรงนั้นเสียด้วย  ดิฉันเขียนไปตามที่ท่องมา พอ
ถึงตัวนัน้ ก็แกล้งเขียนขยุกขยิกแบบพีเ่ หลือ หวังว่ากรรมการเขาคงจะ
อ่านเอาเองได้ ออกมานอกห้อง เล่าให้พี่เหลือฟัง พี่เหลือบอกว่า
“ร้ายจริงเด็กคนนี้ คอยดูตอนคะแนนออกมาซิ จะเป็นอย่างไร”
ตอนนัน้ เป็นการสอบประจ�ำเทอม คะแนนออกมาเร็ว ดิฉนั ได้คะแนน
ดีจริง ๆ ด้วย  พี่เหลือหัวเราะใหญ่เลย แล้วบอกว่า “พี่จะกลุ้มใจ
ตาย !”
3. ประวัตศิ าสตร์ คุณพระราชธรรมนิเทศ สอนประวัตศิ าสตร์
ไทย สอนแบบเรียบ ๆ ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นน่าทึ่ง แต่ก็ไม่น่าเบื่อ
คุณหลวงประโมทย์ฯ สอนประวัตภิ มู ิ ต้องอธิบายโดยใช้เขียน
รูปประกอบตลอดเวลา ดิฉนั ชอบวาดรูป เขียนแผนทีอ่ ยูแ่ ล้ว จึงชอบ
มาก ได้ยอ่ scale ของแผนทีท่ กุ ทวีป และเกือบทุกประเทศในยุโรป
และเอเชียไว้ให้พอดีกับหน้ากระดาษฟุลสแก๊ป แล้วหัดเขียนจน
ช�่ำชอง รวดเร็ว เวลาตอบก็ใช้แผนที่ประกอบโดยใช้ดินสอสีต่าง ๆ
ช่วยด้วย เพือ่ กรรมการจะได้อา่ น-ดูเข้าใจง่าย โดยไม่ตอ้ งเขียนอธิบาย
ให้มากนัก ดิฉันได้คะแนนดีเสมอในวิชานี้
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คุณหลวงวิจิตรวาทการ สอนประวัติศาสตร์สากล แต่ท่าน
ไม่คอ่ ยจะมาสอนเลย  เฉพาะตอนก่อนสอบ 2-3 สัปดาห์เท่านัน้ ที่
ท่านมารีบ ๆ สอน และอธิบายตอนส�ำคัญ ๆ ของหนังสือ ดิฉันรีบ
note ทุกอย่างโดยเร็วและครบถ้วน แล้วก็ท�ำแบบภาษาไทยคือ
เขียนค�ำถาม-ค�ำตอบ เอาไว้ท่องจ�ำกับทุกคนในกลุ่มพวกเรา และก็
ไม่ผิดหวังตามเคย  อาจารย์ท่านกลัวว่าศิษย์ของท่านจะสอบตก
เพราะท่านไม่คอ่ ยได้มาสอน ก็เลยมา “พ่น ๆ” เป็นการแย้มข้อสอบ
ให้เรากลาย ๆ นั่นเอง
4. ภาษาอังกฤษ เป็นวิชาทีถ่ อื ว่าส�ำคัญทีส่ ดุ ของแผนกอักษรศาสตร์ ดูเหมือนคะแนนรวมจะมากกว่าวิชาอืน่ ตัง้ 2 เท่า และอาจารย์
ผูส้ อนก็ลว้ นแต่เป็นชาวอังกฤษทัง้ ชาย-หญิงหลายคนทีเดียว จ�ำได้วา่
มีแต่ครูสอนแปลเท่านัน้ ทีเ่ ป็นคนไทย และสอนปี 3 ได้แก่ คุณหลวง
ศรีปรีชาธรรมปาฐก และพระยาศรีบัญชาฯ
ดิฉันก็เช่นเคย ทั้ง ๆ ที่รู้ตัวว่าอ่อนภาษาอังกฤษอยู่แล้ว แต่ก็
ยังไม่เจียมตัว ไม่คอ่ ยตัง้ ใจเรียน  ฉะนัน้ เวลาครูถามจึงตอบไม่ใคร่
ได้ หรือตอบอย่างไม่มั่นใจ  ใคร ๆ ก็รู้ว่าดิฉันเสียงดังมาก แต่พอ
เวลาตอบภาษาอังกฤษ เสียงไม่คอ่ ยออกจากปากเลย เพือ่ น ๆ คงจะ
จ�ำได้ ครั้งหนึ่ง Mr. Braine-Hartnell  เอียงหูเข้ามาใกล้หน้าของ
ดิฉัน แล้วเอาศอกวัดให้ดูว่าห่างกันแค่ศอกเดียวยังไม่ได้ยินเลย
มีวิชาหนึ่งคือ Phonetics เป็นวิชาใหม่ที่เราไม่เคยเรียนมา
จาก ม. 8 ครูให้เขียนข้อความทีก่ ำ� หนดให้แต่ละคนไม่ซำ�้ กัน เป็นตัว
Phonetics เป็นการบ้าน  ดิฉันเขียนไม่ค่อยได้และขี้เกียจด้วย วาน
เพื่ อ นคนโน้ น คนนี้ เ ขี ย นให้ ทุ ก วั น เพราะครู จ� ำ ลายมื อ ไม่ ไ ด้
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เนื่องจากรูปตัว Phonetics ไม่เหมือนรูปอักษรธรรมดา หากินอยู่
เช่นนั้นตลอดปี
ครั้นพอถึงตอนสอบปลายปี เขาแจกกระดาษที่พิมพ์เป็นตัว
Phonetics ให้คนละแผ่น ใจความไม่เหมือนกันเลย  เขาให้เวลา
เตรียมตัวอ่านจริงตั้งเกือบครึ่งชั่วโมง ดิฉันใจหายวาบไปหมด  คิด
ว่าแย่แน่ ๆ ละคราวนี้ แต่แข็งใจจ้องดู 3-4 ค�ำแรก ซึ่งพอจะเดา ๆ
ได้ เป็นค�ำแรก ๆ ของโคลง Daffodils ของ Wordsworth ซึ่งดิฉัน
เคยท่องได้แม่นย�ำตอนอยู่ ม. 8 ราชินี  ลองดู ๆ ต่อไปอีกจนจบก็
แน่ใจ ดิฉันงงไปหมด ทั้งดีใจและประหลาดใจ ไม่คิดว่าเหตุการณ์
เช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ ดิฉันรอดตายแท้ ๆ
ดิฉันลองขอแผ่นของเพื่อน ๆ มาดู ก็ปรากฏว่าเป็นโคลงที่
ดิ ฉั น ท่ อ งได้ แ ทบทั้ ง นั้ น To Daffodils ของ Robert Herrick,
Sweet & Low ของ Tennyson ส่วนของ Shakespeare ก็มี Under
the Greenwood Tree,  Blow, Blow Thou  Winter  Wind ฯลฯ
พอครูให้ลกุ ขึน้ อ่านสอบจริง ๆ ดิฉนั ท�ำเป็นจ้องเขม็ง และอ่านช้า ๆ
แต่กอ็ า่ นได้โดยไม่ผดิ เลย  เขาไม่ได้ให้อา่ นจนจบหรอก ครึง่ เดียวก็
พอแล้ว ใครจะคิดบ้างว่าต่อให้หลับตา ดิฉันก็อ่านได้จนจบ
ตอนนั้นดิฉันคิดถึงคุณครูส�ำนวน อมาตยกุล ครูประจ�ำชั้น
ม. 7 โรงเรียนราชินี ผูส้ อนให้ทอ่ งโคลงเหล่านีม้ าก เดีย๋ วนีด้ ฉิ นั ก็ยงั
จ�ำได้ดีแทบทุกโคลง เมื่อดิฉันสอน ม. 6 ได้ให้นักเรียนของดิฉัน
ท่องโคลงเหล่านี้ทั้งหมดด้วย เผื่อจะมีประโยชน์แก่เขาบ้างใน
ภายหน้า
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หนังสืออ่านนอกเวลา
ดิฉนั ไม่คอ่ ยอยากเล่าเรือ่ งนีน้ กั เกรงว่าจะเป็นตัวอย่างไม่ดแี ก่
เด็ก ๆ ที่จะได้อ่าน แต่ในเมื่อได้เล่าถึงความไม่เอาไหนของดิฉันมา
มากแล้ ว ก็ จ ะเล่ า เสี ย ให้ ห มดไปเลย ขออย่ า ให้ ใ ครได้ เ อาเยี่ ย ง
เอาอย่างก็แล้วกัน
ตอนนั้นนักเรียนอักษรศาสตร์ ปี 1-2 จะต้องอ่านหนังสือ
นอกเวลา (อ่านเอง ไม่ได้สอนในชั้น) ซึ่งเขาก�ำหนดให้เทอมละ
3 เล่ม ปีหนึ่งมี 3 เทอม ก็เป็น 9 เล่ม แต่ดิฉันไม่เคยอ่านเองเลย
ไม่ได้ซื้อหนังสือเลยด้วยซ�้ำ  ดิฉันขอให้เพื่อนคนหนึ่งเล่าเรื่อง
หนังสือเล่มหนึ่งให้ฟัง เสร็จแล้วขอให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเล่าซ�้ำ ถ้ามี
อะไรขาดไปหรือเกินมา  ดิฉันจะซักไซ้ทั้งสองคนว่ามันเป็นอย่าง
กันแน่ หลังจากนัน้ ดิฉนั ก็ขอเล่าให้เขาฟังบ้าง ขอให้เขาช่วยทักท้วง
ถ้าผิดพลาดหรือขาดตกไป ท�ำอย่างนี้ทั้ง 3 เล่ม
เมือ่ ข้อสอบออกมา ดิฉนั ตอบได้สบายทุกข้อ คะแนนจะลดลง
ไปก็ตอนทีภ่ าษาและศัพท์แสงทีเ่ ขียนเอาเองนัน้ ไม่ดอี ย่างในหนังสือ
อย่างไรก็ตาม ท่านจะเชื่อไหมว่า ในการสอบครั้งหนึ่ง ดิฉันได้
คะแนนดีกว่าคนทีเ่ ล่าเรือ่ งให้ดฉิ นั ฟังด้วยซ�ำ 
้ แต่เพือ่ นคนนัน้ ใจกว้าง
เขาไม่วา่ อะไรเลย กลับหัวเราะเสียอีก  มีแต่พเี่ หลือ (ม.ล. บุญเหลือ)
เท่านั้น ที่พูดว่า “เด็กคนนี้ร้ายจริง ๆ !”
วันหนึง่ ดูเหมือนจะเป็นเทอมปลายแล้ว ดิฉนั เกิดครึม้ ใจขึน้ มา
ขอยืมหนังสือเพื่อนสักหนึ่งเล่ม เขาส่ง Three men in a boat ให้
แล้วบอกว่าเล่มนั้นง่ายดี ดิฉันพลิกดูไปเร็ว ๆ จนหมดเล่ม กินเวลา
นานพอใช้ แต่ไม่เห็นรู้เรื่องอะไร  รุ่งขึ้นขอเอามาค่อย ๆ อ่านอีกที
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อ่านไปช้า ๆ ชักรูเ้ รือ่ งบ้าง เลยมีกำ� ลังใจ ขอยืมเขาเอาไปอ่านทีบ่ า้ น
คราวนี้อ่านไปหัวเราะไปอยู่คนเดียว
เสร็จแล้วนัง่ สังเวชตนเอง และเสียใจว่าไม่นา่ เอาเปรียบเพือ่ น
อย่างทีแ่ ล้วมาเลย  ถ้าพยายามสักหน่อยก็คงจะอ่านรูเ้ รือ่ งเองได้  นี่
ไม่เคยคิดที่จะใช้ความพยายามแม้แต่น้อย  เมื่อมาคิดได้มันก็สาย
ไปมาก เพราะถึงตอนสอบหนังสือนอกเวลาของภาคปลายพอดี ก็
เป็นอันว่าดิฉันไม่ต้องกวนเพื่อนเรื่อง Three men in a boat เพียง
เรื่องเดียว  อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีความภูมิใจอยู่บ้าง Better late than
never จริงไหม?
ประมาณ พ.ศ. 2484 เมื่อเราตั้งโรงเรียนสอนพิเศษ ม. 7-8
ตอนเย็ น ขึ้ น   มี นิ สิ ต อั ก ษรศาสตร์ จุ ฬ าฯ 3 คน มาขอให้ ดิ ฉั น
สอนหนังสือนอกเวลา  ดิฉันจะไม่รับสอน แต่สามีของดิฉันพูดว่า
“อย่าโง่ไปหน่อยเลย ได้อา่ นหนังสือหลายเล่มโดยไม่ตอ้ งเสียเงินซือ้
แล้วยังจะได้คา่ สอนอีก !” ก็เลยตกลง ดิฉนั นึกถึงตัวเองครัง้ กระโน้น
แต่ไม่กล้าเล่าให้ใครฟัง
ประวัติวรรณคดีอังกฤษ
หนังสือ History of English Literature  นั้นหนาเบ้อเร่อ
เล่มใหญ่เหลือก�ำลังจริงๆ เพียงแต่เห็นก็ทอ้ ใจแล้ว และดิฉนั ก็ไม่ได้
ซื้อตามเคย  เวลาอาจารย์สอนในชั้นก็ไม่ใคร่จะตั้งใจฟังเสียอีก
อาจารย์ (ฝรั่ง) คงจะสังเกตว่าดิฉันไม่ค่อยได้ note ตามที่ท่านสอน
และคงจะหมัน่ ไส้และเกลียดหน้าดิฉนั เต็มที่ จึงบอกว่า การสอบวิชา
นัน้ ในเทอมนัน้ จะให้คะแนนสมุด note ด้วย แล้วก�ำหนดวัน-เวลา
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ส่งสมุด note ก่อนวันสอบจริง
ดิฉนั ตกใจมาก เพราะตอนนัน้ จวนตัวจริงๆ จะขอยืมหนังสือ
หรือสมุด note ของใครก็ไม่กล้า เกรงใจ เพราะทุกคนจะต้องเก็บ
ไว้ดขู องเขาเอง จึงเพียงแต่ขอจดว่าเขาเรียนเรือ่ งนักประพันธ์คนไหน
ไปบ้างแล้ว เริม่ ต้นแต่ Chaucer เลย Milton, Shakespeare เรือ่ ยไป
จนถึง Shalley, Keats เป็นต้น
แล้วก็โดยไม่รอให้เสียเวลา ดิฉันรีบเข้าไปในห้องสมุด คว้า
Encyclopaedia ออกมาลอก-ย่ อ ประวั ติ ข องคนนั้ น ๆ ลอก-ชั ก
ตัวอย่างเป็นตอนๆ ของผลงานที่มีชื่อที่สุดของเขาด้วย เพราะเคย
ได้ยินมาบ้างแล้ว พยายามเขียนอย่างดีและเรียบร้อย ท�ำอยู่ 2-3 วัน
ก็เสร็จทันเวลาส่งพร้อมของคนอื่นๆ ไม่ทราบเหมือนกันว่าอาจารย์
ดูแล้วคิดอย่างไร  อย่างน้อยท่านก็คงเดือดดาลมากทีเ่ อาผิดกับดิฉนั
ไม่ได้ เพราะ note ของดิฉนั ครบถ้วน ไม่ขาดตกบกพร่อง ถึงแม้วา่
จะไม่เหมือนของเพื่อนๆ (ตามที่ท่านสอน) นัก  อย่างไรก็ดี หลัง
จากนั้นดิฉันรู้ตัวและเริ่มหันมาตั้งใจเรียนวิชานี้มากกว่าแต่ก่อน
อันที่จริงถึงแม้ว่าดิฉันจะอ่อนภาษาอังกฤษ แต่ดิฉันเป็นคน
ชอบโคลง-กลอน เมือ่ เข้าใจและชอบโคลงบทใดแล้ว ก็จะท่องจ�ำได้
ในเวลาไม่ช้านัก
กิจวัตรประจ�ำวัน
เครือ่ งแต่งกาย สมัยนัน้ นิสติ หญิงยังไม่มเี ครือ่ งแบบ  พวกเรา
ปรึกษากันเองว่าควรจะแต่งตัวให้เรียบร้อย เพราะเรียนปะปนกับ
นักเรียนชาย ตกลงกันให้นุ่งผ้าซิ่นไหมไทยสีด�ำ ซึ่งมีเชิงสีต่างๆ
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ตามวัน (วันจันทร์สีเหลือง วันอังคารสีชมพู ฯลฯ) การที่คิดนุ่งด�ำ
ก็เพราะเกรงว่าถ้าเกิดบังเอิญมีรอบเดือนขึน้ โดยไม่รตู้ วั คนอืน่ จะได้
มองไม่เห็น  ให้ใส่เสือ้ สีขาวแบบใดก็ได้ แต่ตอ้ งมีแขน จะเป็นแขน
ยาวหรือแขนสั้นก็ได้ แต่ไม่ใช่แขนกุด และต้องใส่ถุงเท้ายาวด้วย
ดิฉนั เป็นคนตืน่ สาย แต่งตัวไม่ใคร่จะทันเลย เวลารถมารับมักจะยัง
ไม่ได้สวมถุงเท้าให้เรียบร้อย ต้องเอามาใส่ต่อในรถเป็นประจ�ำ
การเดินทางไปเรียน นัน้ เรารวมกันเช่ารถแท็กซีร่ บั ส่ง ค่ารถ
คนหนึ่งเดือนละ 6 บาท มาลี เศวต ละเมียด และดิฉัน ไปรถคัน
เดียวกัน  เวลาเลิกเรียน รถมารับเราตรงเวลา ฉะนัน้ เราเลยไม่มเี วลา
ได้พดู คุยสังสรรค์กบั นักเรียนชัน้ อืน่ และไม่เคยได้ชว่ ยกิจกรรมพิเศษ
ของมหาวิทยาลัยสักอย่างเดียว  เป็นต้นว่า ในวันจุฬาลงกรณ์ (วัน
ปิยมหาราช) ทางจุฬาฯ จะจัดดนตรีไปบรรเลงทางวิทยุกระจายเสียง
(สมัยนั้นยังไม่มีโทรทัศน์) เขาจัดนิสิตหญิงไปร้องส่งด้วย แต่เรา
ไม่เคยร่วมงานกับเขาเลย  แม้แต่ในการแข่งกีฬา ก็ไม่เคยอยูช่ ว่ ยเชียร์
ส�ำหรับเรื่องนี้ ดิฉันรู้สึกคิดวุ่นอยู่ในใจเสมอมา และรู้สึกดีใจที่ได้
มีโอกาสชดใช้-ทดแทนให้มหาวิทยาลัยอีกหลายสิบปีหลังจากนี้
ซึ่งจะได้เล่าให้ฟังในชีวประวัติภาคมัชฌิมวัย
การกินอาหารกลางวัน ตามปกติเรากินอาหารกลางวันแบบ
ธรรมดาๆ ในโรงอาหารเล็ก (หรือจะเรียกว่าศาลาก็ได้) ทีอ่ ยูห่ ลังตึก
อักษรศาสตร์ ด้านถนนสนามม้า (อังรีดูนังต์) ทางตึกวิทยาศาสตร์
มีโรงอาหารใหญ่กว่า และมีอาหารให้เลือกมากกว่า  สมัยนัน้ อาหาร
ธรรมดา เช่นข้าวแกง ราคาจานละ 5 สตางค์ แต่ถา้ เป็นแบบกุก๊ ช็อป
จานละ 8-10 สตางค์  เราไม่เคยไปกินอาหารทางตึกวิทยาศาสตร์
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ได้เคยเดินไปกินที่ร้านแถวสามย่าน ซึ่งมีอาหารให้เลือกกินได้
มากมายก็จริง แต่เราก็คิดว่าไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไป จึงไปเพียง 2-3
ครั้งเท่านั้น ตลอดเวลา 2 ปี ที่เรียนที่ตึกอักษรศาสตร์
การสังสรรค์กับเพื่อนในชั้นเรียนและคณะอื่น
หลังจากการกินอาหารกลางวันแล้ว ยังมีเวลาเหลือก่อนเริ่ม
เข้าเรียนภาคบ่ายนั้น  บางคนที่ขยันและเรียบร้อยไม่ค่อยช่างพูดคุย
ก็มักจะนั่งเตรียมการเรียนอยู่ในห้องเรียน  แต่ดิฉันและเพื่อน 2-3
คน ชอบออกไปนอกห้อง จึงได้พบกับนักเรียนชัน้ อืน่ หรือนักเรียน
รัฐศาสตร์ และแม้แต่นักเรียนวิศวกรรม เช่น คุณวิชา เศรษฐบุตร
และ ม.ร.ว. ปราณนวศรี นวรัตน์ เป็นต้น
บางทีดิฉันยังได้เดินทางไปหาเพื่อนรุ่นราชินีที่เรียนอยู่ตึก
วิทยาศาสตร์ ซึ่งพี่ชายดิฉันก็เรียนอยู่ด้วย แล้วเลยได้รู้จัก หรือ
อย่างน้อยก็ได้เห็นหน้าตานักเรียนอืน่ ๆ ทัง้ หญิงและชาย ซึง่ ตอนนัน้
มีจำ� นวนไม่มากนัก  เมือ่ ไปพบกันทีอ่ นื่ (นอกจุฬาฯ) ก็มกั จะดีใจว่า
เราเป็นพวกเดียวกัน  ความรู้สึกนี้ได้เกิดขึ้นกับตัวดิฉันเองอย่าง
แน่ชดั เมือ่ ตอนไปเรียนในต่างประเทศ และได้พบชาวจุฬาฯ ทัง้ หลาย
ที่นั่น
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ตอนที่ 7 (2478-2479)
18 ½ ปี-19 ½ ½ปี เรียนฝึกหัดครู หอวัง
ย้ายไปเรียนแผนกฝึกหัดครู
เมื่อเรียนจบอักษรศาสตร์ ปี 2 แล้ว ดิฉันไม่สนใจเลยว่า
ได้คะแนนเท่าไร เพราะไม่คดิ จะเรียนต่อปี 3  พวกทีจ่ ะเรียนปี 3 จะ
ต้องได้คะแนนตามที่เขาก�ำหนดไว้  ดิฉันรีบไปสมัครเรียนแผนก
ฝึกหัดครู เพือ่ เอาอนุปริญญา ป.ม. ซึง่ ต้องการเวลาเรียนเพียงปีเดียว
อยากจะรีบออกมาท�ำงานหาเงินเดือนเร็วๆ
แผนกฝึกหัดครู (ซึ่งตอนหลังขยายขึ้นเป็นคณะครุศาสตร์)
เดิมอยูท่ หี่ อวัง ซึง่ เป็นวังของเจ้านายพระองค์หนึง่ เป็นตึกใหญ่มาก
แบบโบราณ  ข้างหน้ายกพืน้ เป็นลานซิเมนต์ใหญ่ มีสนามหญ้าและ
บริเวณกว้างขวาง เดี๋ยวนี้เป็นสนามกีฬาแห่งชาติ “ศุภชลาศัย”
โรงเรียนมัธยมหอวัง ตั้งขึ้นเพื่อให้นิสิตแผนกฝึกหัดครู ใช้
เป็นที่ฝึกสอน จะว่าเป็นโรงเรียนสาธิตโรงเรียนแรกก็ได้  เดิมมีอยู่
ไม่กี่ชั้น แต่ได้ขยายเพิ่มขึ้นปีละชั้น ใน พ.ศ. 2475 ที่ดิฉันได้ไป
ฝึกสอนนัน้ มีถงึ มัธยม 7 ม.ล. ปิน่ มาลากุล เป็นผูอ้ ำ� นวยการแผนก
ฝึกหัดครู และดูเหมือนจะเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหอวังด้วย อันนี้
ไม่แน่ใจนัก
นักเรียนอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อจบปี 2 แล้ว
ไม่เรียนต่อปี 3 ก็มาเรียนแผนกฝึกหัดครูรวมกันทีห่ อวังนี  ้ พวกนิสติ
หญิงอักษรศาสตร์ทเี่ รียนอยูเ่ ท่าทีจ่ ำ� ได้มโี ฉมฉาย มณฑนา  กระจ่างศรี  มาลี และดิฉัน  นักเรียนชายไม่ค่อยมี จ�ำไม่ใคร่ได้  แต่จ�ำ
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นักเรียนชายจากแผนกวิทยาศาสตร์ได้ว่ามี ชั้น มีศุข  จรูญ วงศ์สายัณห์  บุญชู (ชูศักดิ์) วิเชียรโชติ  วิรุฬ  เจี่ยสุวรรณกิต และ
เลากยุณห์ เลาหพันธุ์ เป็นต้น
วิชาที่เรียนและอาจารย์ที่สอนมีดังนี้
1. ภาษาอังกฤษ อาจารย์ Churchill และอาจารย์ Davies
2. ประวัติศาสตร์ และวิธีสอน  อาจารย์รอง ศยามานนท์
3. วิชาครู ม.ล. ปิ่น ตอนหลัง ม.ล. ตุ้ย ชุมสาย มาช่วยสอน
ต่อมามีอาจารย์โนมูโก๊ะ (ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ฯ) มา
เป็นอาจารย์ผู้ปกครองหรืออะไรท�ำนองนี้ และได้ช่วยสอนภาษา
อังกฤษและจิตวิทยาด้วย  วิชาอื่นมีอะไรอีกจ�ำไม่ได้
เทอมแรก เราเรียนแต่ภาคทฤษฎีลว้ น พอกลางเทอม 2 เรียน
ปฏิบตั ิ ไปฝึกสอนตามโรงเรียนต่างๆ แล้วเทอม 3 ก็กลับมาเรียนต่อ
ที่หอวังใหม่  การส่งคนไหนไปสอนที่ไหนนั้น ส่วนมากจะเลือก
ตามความเหมาะสมคือ บ้านที่อยู่ วิชาที่ตนต้องการสอน กับที่ทาง
โรงเรียนต้องการรับ และเหนือสิง่ อืน่ ใดคือความสมัครใจ  เช่น การ
ส่งครูไปสอนโรงเรียนวัฒนาฯ จะต้องไปอยู่ประจ�ำกินนอนที่นั่น
ไม่มีใครอยากไป ดิฉันจึงต้องรับไปให้
มีเรือ่ งข�ำขันอย่างหนึง่ เกีย่ วกับการสอน “วิธสี อน”  ตอนนัน้
อาจารย์รอง ศยามานนท์ เพิง่ กลับจากต่างประเทศใหม่ๆ ท่านขีอ้ าย
มาก ยิ่งมาสอนชั้นที่มีผู้หญิงมากๆ ท่านก็ยิ่งอายมาก ไม่มองหน้า
พวกเราเลย หันเข้าหากระดานด�ำอยู่ร�่ำไป  กระจ่างศรี จอมซน
ของเรา ผู้ซึ่งหัวไวกว่าเพื่อน แอบส่งกระดาษแผ่นเล็กๆ ให้ดิฉัน
เขียนว่า “วิธสี อนแบบนีเ้ ธอให้คะแนนเท่าไร? ฉันให้ 0” ดิฉนั ก็เขียน
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ต่อไปว่า “ฉันก็เหมือนกัน” แล้วก็สง่ ต่อๆ ไปในหมูพ่ วกผูห้ ญิง เรา
แอบหัวเราะกัน พวกผู้ชายไม่รู้เรื่อง เราสงสารอาจารย์มากแต่ก็
อดขันไม่ได้จริงๆ เรือ่ งนีไ้ ม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อน  ดิฉนั ขอกราบ
ขอโทษอาจารย์แทนเพื่อนๆ ทุกคนในที่นี้ด้วย
ภายหลังดิฉนั สนิทสนมกับท่าน ท่านหายขีอ้ ายแล้ว ท่านเป็น
คนหนึ่งที่ให้ค�ำปรึกษาและให้ก�ำลังใจดิฉันที่จะเลือกไปประเทศ
อังกฤษ  ท่านพูดว่า “ถ้าเธอกลับมาและเป็นครู ฉันจะส่งลูกของฉัน
ไปเรียนกับเธอ แต่ต้องสัญญาว่าจะไม่ตีลูกของฉันนะ”  ตอนนั้น
ท่านยังไม่ได้แต่งงานเลย! และท่านรู้ได้อย่างไรว่าดิฉันจะกลับมา
เป็นครู?
ประสบการณ์ของนักเรียนฝึกหัดครูใหม่
ดังได้เคยเล่ามาแล้วว่า ไม่ว่าดิฉันจะไปเรียนที่ไหน ก็มักจะ
อายุน้อยที่สุดในชั้น เมื่อตอนไปฝึกสอนที่โรงเรียนวัฒนาฯ เขาให้
สอนค�ำนวณ ม. 1 และสอนภาษาไทย ม. 4 กับ ม. 6 ทีนปี้ รากฏว่า
เด็ก ม. 6 ราวๆ 3-4 คน อายุมากกว่าดิฉนั 1 ปีบา้ ง 2 ปีบา้ ง  เมือ่ รู้
เช่นนัน้ แล้ว ดิฉนั ก็พยายามปิดทุกวิถที าง ไม่ให้ใครล่วงรูถ้ งึ อายุจริง
ของดิฉัน  พวกเพื่อนร่วมชั้นและตัวดิฉันเองด้วยเคยได้ยินจาก
พวกรุ่นพี่บางคนว่า เวลาไปฝึกสอนใหม่ๆ จะมีนักเรียนลองดีอยู่
ประปราย  ครั้งแรกดิฉันกลัวว่าเด็กพวกอายุมากๆ เหล่านี้จะเป็น
พวก “ลองดี”  แต่กลับตรงข้าม เขาพวกนั้นเป็นมิตรที่ดี และเป็น
ศิษย์ทดี่ มี าก นอบน้อมนับถือดิฉนั (อาจเพราะไม่รอู้ ายุจริงของดิฉนั
ก็ได้)
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แต่ทั้งนี้ใช่ว่าดิฉันจะรอดพ้นจากการถูก “ลองดี” ไปได้  มี
เด็กกลุ่มหนึ่ง 2-3 คน หรือบางทีก็คนที่เก่งกล้าเพียงคนเดียว ชอบ
หาเรือ่ งแปลกๆ มาถาม  ท�ำทีทา่ ท้าทายว่าครูจะตอบได้หรือไม่ หรือ
“อยากรู้นักว่าจะเก่งสักแค่ไหน” อะไรท�ำนองนี้
ดิ ฉั นไม่เคยถือสา โกรธ หรือไม่พอใจเด็กพวกนี้เลย ได้
พยายามพูดดีทำ� ดีตอบ อะไรทีต่ อบได้กอ็ ธิบายให้เขาฟังอย่างละเอียด
ที่ตอบไม่ได้ ก็บอกไปตรงๆ และรับว่าจะพยายามค้นหามาตอบให้
ภายหลัง ท�ำใจดีสเู้ สืออยูเ่ ช่นนีต้ ลอดเวลา  ไม่นานนักความแข็งแกร่ง
ของเขาก็ค่อยๆ อ่อนลง กลับมาชอบดิฉันมากขึ้นๆ  คนที่เคยตั้งใจ
จะแกล้งดิฉนั มากทีส่ ดุ กลับชอบดิฉนั มากทีส่ ดุ ถึงกับร้องไห้รอ้ งห่ม
เมื่อดิฉันหมดเวลาฝึกสอน และต้องกลับมาเรียนต่อที่หอวังแล้ว
ดิฉนั รูส้ กึ ภูมใิ จในตัวเองมากทีท่ ำ� ให้ฝา่ ยตรงข้ามกลับเป็นมิตรทีด่ ไี ด้
ถึงปานนั้น
การสอบวิธีสอน
เพื่อที่จะให้จบได้ ป.ม. นั้น เราจะต้องผ่านการสอบวิธีสอน
ทุกคน  เมื่อเวลามาถึง มีกรรมการมา 4 คน  ดิฉันตื่นเต้นและกลัว
มาก แต่พยายามข่มใจข่มสติไว้  ดิฉนั เลือกสอบ “การสอนไวยากรณ์
ไทย” ตอนอักษรน�ำ และอักษรควบ (กล�ำ้ )  เมือ่ อธิบายไปถึงค�ำไทย
4 ค�ำ คือ อยู่ อย่า อย่าง อยาก นั้นใช้ อ น�ำ และท�ำให้ค�ำนั้นเป็น
เสียงอักษรกลาง (แทนที่จะใช้ ห น�ำ) มีนักเรียนคนหนึ่งชูมือและ
ถามว่า ท�ำไมไม่อ่านค�ำว่า “อยุธยา” เป็น “หยุดทะยา” บ้างเล่า
ดิฉันใจหายวูบ ไม่คาดว่าจะมีค�ำถามเช่นนี้ (เพราะดิฉันไม่เคยซ้อม
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การสอบกับนักเรียนเลย) ใจสั่น แต่ควบคุมสติไว้ได้ และก็เหมือน
พระมาโปรด  นึกค�ำตอบได้ อธิบายไปว่า อยุธยา ไม่ใช่คำ� ไทย เป็น
ค�ำบาลี-สันสกฤต อ กับ ยุธยา เป็นคนละค�ำกัน (อ ไม่ได้น�ำตาม
หลักไวยากรณ์ไทย) แต่อกั ษร อ นี้ เมือ่ เอาไปใส่หน้าค�ำอะไร มักจะ
ท�ำให้ใจความตรงข้าม หรือแปลว่า ไม่ นัน่ เอง เช่น อโศก  อธรรม
เมือ่ ตอบเสร็จแล้ว ดิฉนั มีความรูส้ กึ เหมือนกับว่ารอดตาย ดีใจ
สอนต่อไปอย่างเชื่อมั่น แต่ที่ไหนได้ ยังสอนไม่ทันจบตัวเรื่องที่
ก�ำหนดไว้ เวลาก็ยงั อยูอ่ กี หลายนาที กรรมการลุกขึน้ หมด และออก
จากห้องไป  เป็นอันว่าเขาไม่ได้รอฟังการสอนขัน้ สรุปของดิฉนั เลย
ดิฉนั ตกใจมากอีกครัง้ หนึง่ หัวหมุนไปหมด ความคิดร้อยแปดเข้ามา
อยูใ่ นหัวสมอง “เราสอนผิดไปหรืออย่างไร”  “เขาไม่พอใจเราตรง
ไหน” ฯลฯ  ในทีส่ ดุ สอนต่อไปไม่ไหว ขอออกก่อนจบชัว่ โมง แล้ว
วิ่งขึ้นห้องนอน ร้องไห้เสียจนเพลียหลับไป  เพราะบ่ายนั้นดิฉัน
ไม่มีชั่วโมงสอนอีกแล้ว
ตอนเย็นก่อนเวลาอาหาร แหม่มวูด้ อาจารย์ใหญ่เรียกตัวไปพบ
เอาอีกแล้ว! ใจคอไม่ดี ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องอะไร  เรื่องกลับตรงข้าม
แหม่มแสดงความยินดี บอกว่าคณะกรรมการสอบบอกว่า การสอบ
ของดิฉันนั้น very satisfactory! โอ้โฮ! ดิฉันท�ำอะไรไม่ถูกเลย
กล่าวขอบคุณแหม่ม และครูๆ หลายคนที่มาแสดงความยินดีด้วย
รู้สึกรักทุกคนในที่นั้น รักนักเรียนด้วย และอยากพบเพื่อนๆ เป็น
ก�ำลังใจ อยากรูด้ ว้ ยว่าจะได้คะแนนสักเท่าใดหนอ  การสอบตกนัน้
ไม่ต้องนึกถึงอีกแล้ว  ต่อมาเมื่อผลสอบปลายปีประกาศ ดิฉันได้
Top A+
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ดิฉนั เพิง่ มาทราบทีหลังว่า อาจารย์ Davies กรรมการคนหนึง่
ในคณะ 4 คน ที่มาฟังการสอนของดิฉัน และเป็นผู้ที่ไม่ชอบหน้า
ดิฉันเลยในการเรียนภาษาอังกฤษนั้น ได้ยอมรับว่าเพิ่งเข้าใจเรื่อง
อักษรน�ำ อักษรควบแท้-ไม่แท้ จากการสอนของดิฉันวันนั้นเอง
การฝึกสอนที่โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนวัฒนาฯ มีวนั หยุดไม่ตรงกับโรงเรียนอืน่ ฉะนัน้ เมือ่
โรงเรียนวัฒนาฯ ปิดภาค ดิฉันก็ต้องไปสอนที่โรงเรียนหอวังแทน
เพื่อให้ชั่วโมงการฝึกสอนสมบูรณ์  จ�ำได้ว่าเขาให้สอนเรขาคณิต
ม. 4 และภาษาอังกฤษ ม. 6 ม. 7 สมัยนัน้ หอวังมีชนั้ ม. 7  เป็นชัน้ สูงสุด
ดิฉนั ไม่ชอบสอนนักเรียนชาย ไม่ใคร่เรียบร้อย  บางทีนกั เรียน ม. 4
แอบตีกนั ตุบ้ ตับ้ ในห้องเรียน แต่ดฉิ นั แสร้งท�ำเป็นไม่เห็น ไม่ได้ยนิ
เพราะไม่อยากให้เกิดเป็นเรื่องขึ้นมาโดยไม่จ�ำเป็น  ดิฉันดีใจมาก
เมือ่ อาจารย์ปน่ิ มาดูการสอนเรขาคณิต ม. 4 แล้วบอกว่าใช้ได้ เลิก
สอนได้ เลยไปเพิ่มชั่วโมงสอนที่ ม. 6 ม. 7
ในการทีไ่ ด้มาสอนทีห่ อวังนี้ ท�ำให้ดฉิ นั สนิทสนมกับบรรดา
ครูของโรงเรียนนีห้ ลายคน อาทิ คุณงามพิศ จารุทตั (เสือวรรณศรี)
คุณระรวย พานิชภักดิ์ และอื่นๆ อีก  ดิฉันเป็นเพียงครูฝึกสอนที่
หอวัง แต่จะเป็นด้วยเหตุผลกลใดก็ไม่ทราบ  ทางหอวังคิดเหมือน
กับว่าดิฉันเป็นครูประจ�ำคนหนึ่งของเขา ได้เคยเชิญดิฉันไปนั่งบน
เวทีพร้อมกับครูอื่นๆ แล้วให้นักเรียนเก่ามารดน�้ำ
มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนักเรียนหอวังนี้คือ วันหนึ่งหลายสิบปีมา
แล้ว ดิฉันไปธุระที่อ�ำเภอพญาไท จะเกี่ยวด้วยเรื่องบัตรประชาชน
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หรือส�ำเนาทะเบียนบ้านก็จ�ำไม่ได้แล้ว  ตอนนั้นนายอ�ำเภอไม่อยู่
ปลัดอ�ำเภอท�ำหน้าที่แทน ดิฉันตรงเข้าไปไหว้ปลัดอ�ำเภอ ขอความ
กรุณาท�ำเรือ่ งให้ดฉิ นั เร็วๆ หน่อย เพราะดิฉนั ต้องสอนเด็กตลอดวัน
6 ชั่วโมง ขออย่าให้ต้องขาดสอนนานนัก ปลัดอ�ำเภอเงยหน้าขึ้น
มองดิฉัน ยกมือขึ้นไหว้ แล้วถามว่า “คุณครูจ�ำผมไม่ได้หรือครับ?
ผม สมบัติ คงจ�ำเนียร นักเรียนหอวังไงล่ะครับ”  ดิฉนั ดีใจมากทีไ่ ด้
พบเขา และทีเ่ ขาจ�ำดิฉนั ได้ บางทีอาจเป็นเพราะเขาเห็นชือ่ ดิฉนั ซึง่
แปลกกว่าใครๆ ก็ได้  อย่างไรก็ตาม เขารีบจัดท�ำเรื่องของดิฉันให้
เสร็จในเวลาอันรวดเร็ว
อีกครั้งหนึ่ง ดิฉันไปพบ พล.อ. เชวง ยังสิริ ที่งานบ้าน ดร.
บรรเจิด พลางกูร พอได้รบั การแนะน�ำ  ดิฉนั ก็รบี ไหว้กอ่ น แต่คณ
ุ
เชวงเอะใจ บอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์ดิฉันที่โรงเรียนหอวัง แล้วยังเล่า
ต่อไปว่า  เขายังจ�ำได้ดี วันหนึ่งเขาและเพื่อนๆ ก�ำลังเล่นฟุตบอล
กันทีส่ นามหน้าโรงเรียนตอนพักกลางวัน มีนกั เรียนหญิงคนหนึง่ ไป
ยืนดูที่มุมสนาม  เขาสงสัยว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนอะไร  เพราะ
โรงเรียนหญิงแถวนัน้ ไม่ม  ี แต่ครัน้ เขาเรียนภาคบ่ายนัน่ เอง นักเรียน
หญิงคนนั้นเดินเข้ามาในห้องเรียน และสอนภาษาอังกฤษ  เขาพูด
ต่อไปว่า ดิฉันหน้าตาเหมือนเด็กนักเรียน เพราะผมก็หวีเรียบไม่ได้
ดัด (สมัยนั้นยังไม่มีการดัดผมแพร่หลาย และร้านดัดผมก็เพิ่งเปิด
2-3 ร้านเท่านั้น) หลังจากที่พบกันครั้งนั้นแล้ว ก็เลยได้พบกัน
นานๆ ทีในงานต่างๆ ซึง่ ส่วนมากจะเป็นงานศพ พบกันทีไรคุณเชวง
จะแนะน�ำดิฉันกับเพื่อนๆ ของเธอ โดยไม่ลืมบอกเขาเหล่านั้นว่า
ดิฉันเป็นครูเก่าแก่ของเธอทุกครั้งไป
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ดัดผม
พูดถึงเรื่องดัดผม ก็เลยอยากจะเล่าถึงการดัดผมครั้งแรกของ
ดิฉัน ก็ตอนอยู่หอวังนั่นแหละ คงหลังจากที่เลิกฝึกสอน และกลับ
ไปเรียนต่อแล้ว เพื่อนๆ ชวนกันไปลองดัดผมที่ร้านเกษกานดา ซึ่ง
เป็นร้านของเพื่อนของเขาเอง ที่บอกว่า “ลอง” ก็เพราะจะเป็นการ
ดัดครัง้ แรกของทุกคน  ดิฉนั ก็ไปกับเขาด้วย พอดัดออกมาแล้ว ผม
หยิกฟู หัวกระเซิง ไม่กล้าออกจากห้องพักที่หอวัง จะออกมาทีไร
ต้องนั่งเอาน�้ำลูบผมก่อนตั้งนานเสมอ  เป็นอยู่เช่นนั้นตั้งหลายวัน
กว่าจะท�ำใจได้  และคิดว่าใครจะว่าอย่างไรก็ช่าง ท�ำยังไงได้ล่ะ ก็
ดัดไปแล้วนี่ แก้ไขไม่ได้ (ตอนนัน้ ยังไม่รจู้ กั วิธยี ดื ผม)  หลังจากนัน้
อีกนานทีเดียว กว่าดิฉันจะรวบรวมก�ำลังใจเสี่ยงดัดผมเป็นครั้งที่ 2
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ตอนที่ 8 (2479)
19½ ½ ปีกลับไปเรียนอักษรศาสตร์ ปี 3
แต่แล้วได้ทุน King’s Scholarship
ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ
กลับไปเรียนต่ออักษรศาสตร์ ปี 3
เมือ่ สอบจบ ป.ม. แล้วโรงเรียนปิดภาคปลาย  ดิฉนั กลับไปบ้าน
ที่จังหวัดสมุทรสงคราม  ระหว่างนั้นเป็นห่วงว่าทางกรุงเทพฯ เขา
จะเปิดรับสมัครครูกันเมื่อไร จึงเขียนจดหมายมาถามอาจารย์ปิ่น
ท่านกรุณาตอบไปเมื่อ 28 เมษายน 2479 ว่า ทางโรงเรียนหอวัง
ก�ำลังเปิดรับอยูแ่ ล้ว  ดิฉนั เข้ามายืน่ ใบสมัคร อาจารย์ปน่ิ บอกว่าท่าน
เป็นผูร้ บั สมัคร  ฉะนัน้ จะเป็นผูร้ บั รองให้ดฉิ นั ด้วยไม่ได้ แนะให้ไป
หาคุณหลวงประโมทย์ฯ ดิฉันก็ท�ำตาม เอาใบรับรองไปขอให้ท่าน
ลงนามให้ คุณหลวงประโมทย์ฯ โยนใบสมัครของดิฉันทิ้ง และ
บอกว่า ดิฉันได้คะแนนดีพอที่จะเรียนต่อปี 3 ได้สบายๆ ท�ำไมจึง
จะละโอกาสนี้ จะรีบร้อนออกไปท�ำงานเรือ่ งอะไร ท่านไม่เห็นด้วย
เลย กลับไปเรียนต่อดีกว่า
ดิฉันไปเล่าเรื่องนี้ให้อาจารย์ปิ่นฟัง ท่านบอกว่าท่านก็คิด
เช่นเดียวกับคุณหลวงประโมทย์ฯ  แต่เห็นดิฉันกระตือรือร้นอยาก
เป็นครูเหลือเกิน จึงจะช่วยรับให้ ท่านว่า “ดีแล้ว ดีมาก กลับไป
เรียนต่อเถอะนะ”
เป็นอันว่าดิฉนั ต้องกลับไปเรียนต่ออักษรศาสตร์ ปี 3 แต่กว่า
มหาวิทยาลัยจะเปิดก็ต้นเดือนมิถุนายน
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สมัครสอบชิงทุน
เข้าใจว่าการเปิดรับสมัครสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวง หรือ King’s
Scholarship จะมีขึ้นในต้นเดือนพฤษภาคมนั่นเอง  ดิฉันคงจะได้
ลงชือ่ สมัครไว้ แล้วกลับไปสมุทรสงครามอีก  เพราะอาจารย์ปน่ิ ได้
เขียนจดหมายไปถึงดิฉนั เมือ่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2479 เอ่ยถึงเรือ่ ง
การสอบนี้ และการสอบก็คงจะสอบในเดือนพฤษภาคมนั่นเอง
เพราะว่าเมื่อดิฉันกลับไปเรียนต่อที่จุฬาฯ ในต้นเดือนมิถุนายนนั้น
จ�ำได้ว่าการสอบเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว
ท�ำไมดิฉันจึงคิดสอบชิงทุน*
เมื่อดิฉันเป็นเด็กเล็กเรียนหนังสืออยู่บ้านนอกนั้น แน่นอน
ย่อมไม่เคยได้ยินเรื่องการสอบชิงทุนไปเมืองนอก และตอนเข้า
กรุงเทพฯ มาเรียน ม. 4 ที่โรงเรียนราชินี ก็เป็นนักเรียนประจ�ำ ไม่
เคยได้ออกจากโรงเรียนไปไหนมาไหน  ถนนหนทางในกรุงเทพฯ
ไม่เคยรู้จัก และไม่เคยได้ยินเรื่องสอบชิงทุน จนกระทั่งในปี พ.ศ.
2473 นางสาวสายหยุด เก่งระดมยิง ซึง่ อยูโ่ รงเรียนราชินเี หมือนกัน
แต่เรียนสูงกว่าดิฉันสองชั้น สอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงได้ที่ 1 เป็น
ผู้หญิงคนแรกของประเทศไทย  ผู้คนตื่นเต้นกันมาก โดยเฉพาะ
ที่โรงเรียนราชินี ดิฉันจึงพลอยตื่นเต้นไปด้วย แต่ก็ยังไม่เคยคิด
มาถึงตนเองเลย  เพราะดิฉันไม่เคยสอบได้ที่ 1 ตอนเข้า ม. 4 นั้น
สอบซ้อมกลางปีได้ราวๆ ที่ 14 จากนักเรียน 24 คน พอสอบปลาย
* ตัดตอนและดัดแปลงมาจากเรื่องที่ดิฉันเขียนไว้ในจุลสารของนักเรียน
อังกฤษ รุ่นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
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ปีได้ที่ 6 แต่กเ็ รียนดีขนึ้ ทุกปี  ม. 5 ได้ที่ 5  ม. 6 ได้ที่ 3  ม. 7 ได้
ที่ 2 มาได้ที่ 1 เอาก็ตอบจบ ม. 8 นั่นเอง
จบแล้วก็แล้วกัน ไม่ได้คดิ อะไรอีก ไปเรียนต่อทีจ่ ฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในแผนกอักษรศาสตร์ พอจบปี 2 คิดอยากท�ำงาน
ได้เงินเร็วๆ จึงไม่เรียนต่อปี 3 ทั้งๆ ที่ได้คะแนนสูงพอที่จะมีสิทธิ์
เรียนต่อไปอย่างสบาย เปลี่ยนไปเรียนฝึกหัดครู และจบ ป.ม. เมื่อ
ปลายปีการศึกษา พ.ศ. 2478 ตอนนัน้ ดิฉนั วาดภาพชีวติ ไว้วา่ จะใช้
เงินเดือน ป.ม. 80 บาทให้คุ้มค่าที่สุด จะเช่าบ้านไม้ 2 ชั้นเล็กๆ
ซึ่งตอนนั้นค่าเช่าเพียงเดือนละ 6 บาทเท่านั้น  จะเอาน้องๆ จาก
บ้านนอกเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพฯ ทีละคนๆ เพือ่ ช่วยแบ่งเบาภาระ
ของคุณพ่อคุณแม่ (ดิฉนั มีนอ้ ง 10 คน) ไม่เคยคิดทีจ่ ะแต่งงาน คิดว่า
คงจะมีชีวิตเรียบๆ และสงบสุขตามควรแก่อัตภาพไปจนตาย ฯลฯ
ขณะที่เรียนอยู่ปี 2 อักษรศาสตร์นั้น นางสาวมณี บุนนาค
สอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงได้ที่ 1 เป็นผูห้ ญิงคนที่ 2 ของประเทศไทย
ดิฉนั เพียงสนใจในตัวคุณมณีเท่านัน้ ยังไม่คดิ ถึงตัวเองอยูน่ นั่ แหละ
พอขึ้นเรียน ป.ม. เพื่อนๆ ร่วมรุ่นของดิฉันที่โรงเรียนราชินี
ซึ่งท�ำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ หลายคนมายุให้ดิฉันลองไปสอบชิงทุน
ดูบา้ ง  ดิฉนั จึงลองสอบถามดู ก็ปรากฏว่า ดิฉนั ไม่มคี ณ
ุ สมบัตพิ อที่
จะเข้าสอบชิงทุนเพราะตอนสอบ ม. 8 นัน้ แม้จะได้ที่ 1 ก็จริง แต่
คะแนนไม่ถงึ ทีเ่ ขาก�ำหนดไว้ ซึง่ ดูเหมือนจะเป็น 85% เขาคะยัน้ คะยอ
ให้ดิฉันไปสอบ ม. 8 ซ�้ำใหม่ ดิฉันก็ไม่สนใจนัก แต่แล้ววันหนึ่ง
ขณะที่ ก� ำ ลั ง เรี ย นอยู ่ ใ นชั้ น เพื่ อ นนั ก เรี ย นชายคนหนึ่ ง ที่ นั่ ง อยู ่
ข้างหลังคุยเสียงดังพอทีด่ ฉิ นั จะได้ยนิ อย่างชัดเจน  เขาพูดว่า “กูดใี จ

151210 chalop.indd 179

12/16/10 11:58 PM

180

���

อัตชีวประวัติภาคปฐมวัย

โว้ย ที่ปีนี้ไม่ต้องไปสอบอีก เตี่ยบังคับให้ไปสอบทุกปี เบื่อจะตาย
ปีนอี้ ายุครบ 20 แล้ว”  ดิฉนั หันไปถามเขาว่าสอบอะไร เขาบอกว่า
สอบชิงทุนเล่าเรียนหลวง ดิฉันถามเขาว่า ดิฉันเพิ่งอายุ 19 ปี ก็
แปลว่า มีสทิ ธิส์ อบได้ซ  ิ เขาว่าได้แน่นอน น่าจะลองไปสอบดู  แต่
ดิฉันนึกขึ้นได้ว่าคะแนนไม่ถึงขีดก�ำหนด ก็เลยไม่คิดต่อไป
สมัยนั้นครูสอนภาษาอังกฤษชั้น ป.ม. มีหลายคน แต่จะเป็น
อาจารย์ Davies หรืออาจารย์ Churchill ก็จำ� ไม่ได้ เพราะทัง้ สองคน
นีม้ วี ธิ สี อนแบบเดียวกันคือ สอนซ�ำ้ ๆ เช่น วันหนึง่ สอนอะไรไว้ วัน
ต่อไปจะสอนซ�ำ้ หมดทุกครัง้ ไป เหมือนสอนนักเรียนประถม  พวก
เราหลายคนไม่ชอบเรียนชั่วโมงที่ซ�้ำนี้ เลยคิดอ่านหนีเรียนกัน  แต่
สมัยนั้นไม่รู้ว่าจะหนีไปไหน เพื่อนคนหนึ่งออกความคิดว่าไป
กระทรวงศึกษาธิการดีกว่า  เขามีเพือ่ นท�ำงานอยูท่ นี่ นั่ ไปคุยกับเขา
เราก็เลยไปกัน 3-4 คน ไปถึงที่นั่นเห็นเพื่อนคนนี้ก�ำลังท�ำหน้าที่
รับสมัครสอบ ม. 8 อยู่ เขาว่าวันนีเ้ ป็นวันสุดท้ายแล้ว  เพือ่ นๆ ให้
ดิฉันลงชื่อสมัครสอบบ้าง ต้องเสียค่าสมัครสอบถึง 30 หรือ 40
บาท จ�ำไม่ได้แน่ แต่ก็นับว่าเป็นเงินจ�ำนวนมากในสมัยนั้น  แต่
บังเอิญดิฉนั เอาเงินติดตัวไปมากพอ ไม่ทนั คิดให้รอบคอบ ก็ทำ� ตาม
เพื่อนยุ  พอกลับมาเรียนต่อที่หอวังตอนบ่าย ชักรู้สึกเสียดายเงิน
เป็นก�ำลัง  เพื่อนๆ ก็พลอยเสียดายแทนด้วย  แต่เขาว่าไหนๆ เสีย
เงินไปตั้งมากอย่างนั้นแล้ว  ต้องไปสอบให้ได้ แต่การสอบ ม. 8
กับการสอบ ป.ม. นัน้ อยูใ่ นระยะใกล้ๆ กัน  ยังไงๆ เราก็ตอ้ งสนใจ
เรื่องสอบ ป.ม. มากกว่า
เมื่อสอบ ป.ม. เสร็จและประกาศผลแล้ว ปรากฏว่า ดิฉันได้
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คะแนนสูงสุด และเขาก�ำหนดวันรับอนุปริญญาอยู่ระหว่างสอบ
ม. 8 พอดี (ท�ำไมสมัยนั้น จึงรู้ผลส�ำเร็จเร็วอย่างนั้นก็ไม่ทราบ)
แต่เวลาที่พวก ป.ม. จะต้องรับนั้น บังเอิญตรงกับตอนพักกลางวัน
คุณหญิงกระจ่างศรี (หงสเวส)  รักตะกนิษฐ ซึง่ เป็นคนยุให้ดฉิ นั ไป
สอบ รูส้ กึ รับผิดชอบทีท่ �ำให้ดฉิ นั เสียเงิน  จึงเอารถแท็กซีม่ าคอยอยู่
หน้าโรงเรียนเบญจมราชาลัย สถานที่ที่ดิฉันก�ำลังสอบ ม. 8 อยู่
รถไม่ตดิ เหมือนสมัยนี้ และคนทีจ่ ะรับอนุปริญญา ป.ม. ก็มไี ม่กคี่ น
ฉะนั้น พอรับอนุปริญญาและถ่ายรูปเสร็จแล้ว ก็กลับมาสอบ ม. 8
ภาคบ่ายได้ทัน (ไม่เห็นต้องมีการซ้อมรับเลย)
วันนั้นพวกสมัครสอบทั้งหลายมองดูดิฉันกันใหญ่ เพราะ
แต่งตัวพิเศษกว่าธรรมดา คือใส่เสื้อแขนยาว สวมถุงน่อง รองเท้า
ส้นสูง  เสือ้ ผ้าชุดนีค้ ณ
ุ หญิงกระจ่างศรีเป็นคนไปจัดการตัดให้เสร็จ
เพราะดิฉันต้องยุ่งอยู่กับการสอบ ไม่มีเวลาเลย
การสอบ ม. 8 และสอบชิงทุน
จะขอเล่าแทรกเรื่องการสอบ ม. 8 สักเล็กน้อย อาจารย์ที่
คุมสอบคนหนึ่งเป็นเพื่อนของดิฉันเองชื่อ เจริญศรี ศรหิรัญ (ซึ่ง
ตอนหลังไปเรียนที่ Cambridge และเสียชีวิตที่นั่น) เขาคอยจะอ่าน
กระดาษค�ำตอบของดิฉัน  แต่ดิฉันส่งเอาเมื่อระฆังหมดเวลาทุกที
เขามาถามว่า “แกล้งไม่สง่ ใช่ไหม กลัวฉันจะอ่านหรือ ?”  ความจริง
แล้ว ดิฉนั ไม่ได้แกล้งเลย  ยังแปลกใจมากทีค่ นอืน่ ส่งค�ำตอบกันเร็ว
มาก ทั้งๆ ที่ยังเหลือเวลาอีกเยอะแยะ  ดิฉันก็นับว่าเขียนอย่างเร็ว
พอใช้แล้ว แต่ยังไม่เสร็จสักที บางครั้งยังไม่ทันจะอ่านทวนก็หมด
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เวลา และกรรมการมาเรียกเก็บเสียแล้ว  ลองมาครุ่นคิดดูเพราะ
สงสัยว่า ท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้น  พอจะนึกออกว่าตัวดิฉันนั้นเคย
ฝึกสอนเด็ก ม. 7 มาแล้ว และพวกที่มาสมัครสอบ ม. 8 นี้ ก็คงจะ
ไม่ต่างกันเท่าไร  คงขนาดลูกศิษย์ของดิฉันแน่ๆ ฉะนั้น ก็เป็น
ธรรมดาอยู่เองที่ดิฉันจะต้องรู้มากกว่าเขา ตอบละเอียดกว่าเขา
จึงท�ำให้ช้ามาก  แต่การตอบละเอียดนี้ใช่ว่าจะดีเสมอไป บางที
กรรมการอาจขี้เกียจอ่านก็ได้
อย่างไรก็ตาม ในการสอบครั้งนั้นดิฉันได้คะแนน 80% อยู่
ในเกณฑ์เข้าสอบชิงทุนได้สบาย  แต่ครั้นแล้ว ทางการประกาศว่า
ปีนั้นมีคนได้คะแนนเข้าเกณฑ์สอบแผนกภาษาได้เพียง 3-4 คน
ทัง้ ประเทศ  ฉะนัน้ จึงขอยกเลิกกฎเกณฑ์เรือ่ งคะแนนก�ำหนดนีเ้ สีย
โดยสิ้นเชิง  เป็นอันว่าใครได้คะแนนเท่าไรก็มีสิทธิ์สอบชิงทุนได้
ดิฉนั จะเป็นลมตายเสียให้ได้  อุตส่าห์เสียเงิน เสียเวลา เสียก�ำลังกาย
และใจไปมากมาย โดยไม่มีความจ�ำเป็นเลย
ตอนสอบชิงทุนนั้นสอบที่ ก.พ.  เพื่อนๆ ของดิฉันที่ท�ำงาน
ก.พ. เป็นคนแนะน�ำและจัดให้ความสะดวกทุกอย่าง ดิฉันไม่ต้อง
ล�ำบากล�ำบนอะไรเลย แม้แต่เรื่องการกินอาหารกลางวัน เพียงแต่
ต้องสนใจและพยายามท�ำสอบให้ได้ดที สี่ ดุ เท่านัน้ ทัง้ เพือ่ ตัวเองและ
เพื่อพรรคพวกทั้งหลายที่คอยสนับสนุนให้ก�ำลังใจอยู่
ในการสอบภาษาไทย เขาให้เขียนความเรียงเรื่อง “ท�ำไม
ข้าพเจ้ามาสอบชิงทุน?” ท่านผูอ้ า่ นคงไม่คดิ ว่า ดิฉนั จะเล่าเรือ่ งความ
บังเอิญทัง้ หลายแหล่อย่างทีเ่ ล่ามาแล้วนีใ้ ช่ไหมคะ ? เพราะถ้าขืนเล่า
อย่างนัน้ ดิฉนั ก็คงไม่ได้มานัง่ เขียนเรือ่ งให้ทา่ นอ่านอยูน่ แี่ น่ๆ  ดิฉนั
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ไม่ได้เขียนเรื่องเท็จ มันเป็นความจริงเหมือนกัน แต่เป็นความจริง
ในอีกแง่หนึ่ง  ดิฉันเขียนว่า เพราะการสอบชิงทุนนั้นไม่มีทางเสีย
มีแต่ทางได้อย่างเดียว อย่างน้อยตอนแรกก็ทำ� ให้เราได้ทบทวนความรู้
และขวนขวายหาความรูเ้ พิม่ เติมให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ ในการเตรียมตัว
อนึ่ง ดิฉันคิดว่าเราทุกคนควรจะมีส่วนในการสนับสนุนส่งคนที่ดี
ที่สุดไปเรียนต่อต่างประเทศ เราจึงเข้าสอบด้วย  ถ้าเราสอบไม่ได้
เราก็พอใจทีว่ า่ ประเทศของเรายังมีคนเก่งและสามารถมากกว่าเราอีก
รัฐบาลได้คนที่ถูกต้องแล้ว  หรือถ้าเราสอบได้เราก็จะยิ่งพอใจที่ว่า
เรากระท�ำถูก เพราะถ้าเราไม่เข้าสอบ รัฐบาลก็จะไม่ได้คนที่ดีที่สุด
จริงๆ จะได้เพียงแต่คนที่รองจากเราไป จะเป็นที่น่าเสียดาย
เพราะเหตุที่ดิฉันได้ทุนไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ  ชีวิตของ
ดิฉนั จึงเปลีย่ นแปลงไปจากของเดิมทีว่ าดภาพไว้โดยสิน้ เชิง จากชีวติ
ที่คิดว่าจะเรียบและสงบสบาย กลายเป็นชีวิตที่ลุ่มๆ ดอนๆ เต็มไป
ด้วยการดิน้ รนต่อสู้ ทุกข์มากสุขมากสลับกันไป  และทีแ่ น่นอนทีส่ ดุ
ก็คอื ต้องท�ำงานหนักอยูจ่ นทุกวันนี้ (2543) โดยทีไ่ ม่รวู้ า่ จะได้หยุด
เมื่อใด
อย่างไรก็ตาม ถ้าจะให้ย้อนกลับไปและเลือกใหม่ได้ ดิฉันก็
คงจะเลือกชีวิตอย่างปัจจุบันนี้อยู่ดี
การสอบชิงทุน King’s Scholarship ปีการศึกษา 2479
ก่อนที่จะถึงการสอบชิงทุนครั้งนี้ ได้เกิดเรื่องข้อสอบรั่วขึ้น
ในการสอบอย่างหนึง่ ซึง่ จ�ำไม่ได้วา่ เป็นการสอบอะไร  จ�ำได้แต่วา่
เป็นเรื่องใหญ่มาก หนังสือพิมพ์ลงเรื่องติดต่อกันอยู่หลายวัน และ
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ข้าราชการ ก.พ. ที่เกี่ยวกับการสอบครั้งนั้น ต้องพักราชการตลอด
การสอบสวน  ฉะนัน้ ในการสอบของเราจึงเพิม่ การกวดขันเข้มงวด
เป็นพิเศษ  เรียกว่าโชคของเราไม่ใคร่จะดีนัก
ในการสอบทุกวิชา เมื่อสอบข้อเขียนแล้ว จะต้องมีสอบปาก
เปล่าด้วย และกรรมการมักจะจัดเป็นคณะ ซึง่ จะรุมกันซักไซ้ไล่เลียง
ผู้สอบสดๆ โกงไม่ได้ อนึ่ง ในการเขียนตอบนั้นนาทีหนึ่งเราจะ
เขียนไม่ได้เท่าไร แต่ในการตอบปากเปล่านั้น นาทีหนึ่งๆ จะถามตอบ อะไรต่ออะไรได้มากมาย จะขอเล่ารายละเอียดเรื่องการสอบ
มีดังนี้
1. ภาษาอังกฤษ กรรมการ 3-4 คน นัง่ คนละโต๊ะ ห่างกันมาก
ไม่ได้ยินกัน ผู้เข้าสอบจะต้องวนไปแต่ละโต๊ะให้ครบ  แต่ปรากฏ
ว่ามีคนหนึ่งไปไม่ครบ ขาดไป 1 โต๊ะ เขาคิดว่าเท่านั้นก็น่าจะ
พอแล้ว
กรรมการจ� ำ ได้ 2 คน คื อ ม.ล. ปิ ่ น มาลากุ ล กั บ ม.จ.
วิวรรธนไชย ไชยันต์ การสอบก็คล้ายๆ กันคือ กล่าวถึงกิจวัตร
ประจ�ำวัน หนังสือทีช่ อบอ่าน งานอดิเรก ฯลฯ แต่ทา่ นวรรธน์ฯ ได้
ให้เล่าเรื่องหนังไทยให้ฟังเรื่องหนึ่งด้วย
2. ภาษาฝรัง่ เศส จ�ำได้วา่ มีกรรมการ 2 คน คนหนึง่ คือ คุณ
พระอ�ำพนวิทยาสิทธิ์ ท่านถามประวัติส่วนตัวเล็กน้อย กิจวัตร
ประจ�ำวันตามปกติ  แล้วตอนท้ายถามศัพท์ตา่ งๆ ทีเ่ ราควรรูใ้ นการ
เดินทาง สัง่ อาหาร ซือ้ ของ ฯลฯ  ดิฉนั จะไม่มวี นั ลืมเลย ตอนทีท่ า่ น
ถามว่า ice ภาษาฝรัง่ เศสว่าอะไร ดิฉนั ตกใจ ตืน่ เต้น พึมพ�ำออกมา
ว่า L’eau glacé ซึ่งท่านก็ได้ยิน แต่ท่านจะเค้นเอาเฉพาะค�ำว่า ice
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ดิฉันก็โง่พอที่จะไม่เฉลียวถึง glacéé - glace พอออกมาแล้วจึงได้
นึกได้
อย่างไรก็ตาม ดิฉันเคยได้ยินว่าท่านเป็นคนดุ เข้มงวด ก็เลย
พูดให้ทา่ นสงสารว่า ดิฉนั ทิง้ ภาษาฝรัง่ เศสมา 1 ปีเต็มๆ แล้ว จึงชัก
จะลืมศัพท์แสงต่างๆ หมด ท่านบอกว่า “ก็ยังดีนี่”
ส่วนกรรมการอีกคนหนึ่ง จ�ำชื่อไม่ได้  พอดิฉันบอกว่าดิฉัน
จบอนุปริญญาแล้ว ท่านท�ำท่าสนใจมาก (เพราะพวกที่เข้าสอบนั้น
99% เป็นพวกทีเ่ พิง่ จบ ม. 8) ดิฉนั เลยโม้ตอ่ อีกนิดหน่อย และท่าน
จึงไม่ถามอะไรมาก บอกว่า “พอแล้ว ไปได้”
ส่วนการสอบข้อเขียนนั้น ทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส เขา
สอบโดยการให้เขียน Composition อย่างเดียว และเขาตั้งหัวข้อ
ให้เพียงข้อเดียว ไม่มีการเลือก
English Composition ให้เขียนเรื่องจากสุภาษิต Nothing
ventured, nothing won.
ดิฉันคิดว่าหัวข้อความเรียงนี้ ดิฉันจะขยายความได้ดีกว่าเด็ก
ม. 8 ทั่วไปเป็นส่วนมาก เพราะความรู้รอบตัวของเราดีกว่า ดิฉัน
เอ่ยถึงคนที่มีชื่อเสียงมากมาย ที่ท�ำให้เกิดสิ่งส�ำคัญๆ ขึ้นในโลก
เน้นไปที่นักเดินทางที่ต้องเสี่ยงภัยใหญ่หลวงในการสืบเสาะค้นหา
ทวีปใหม่ๆ เช่น Columbus และ Sir Francis Drake เป็นต้น
ส�ำหรับภาษาฝรั่งเศสนั้นให้เขียนเรื่อง Sampeng (ส�ำเพ็ง)
ตัวดิฉันเองนั้นไม่เคยไปส�ำเพ็งเลย เพราะเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ ก็อยู่
โรงเรียนประจ�ำ ออกมาอยู่บ้านตัวเองก็เหมาแท็กซี่ไปมหาวิทยาลัย
และกลับเท่านั้น  ไม่รู้จักถนนหนทางของกรุงเทพฯ เลย  ครั้งแรก
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ใจไม่ดเี หมือนกัน แต่มานึกว่าภาษาฝรัง่ เศสเป็นภาษาทีเ่ ราเลือกรอง
ลงมาจากอังกฤษ เขาคงไม่คาดหวังให้เขียนลึกซึง้ อะไรนัก เพียงแต่
ผูกประโยคให้ถกู แบบง่ายๆ และแสดงว่ารูศ้ พั ท์ตา่ งๆ ก็คงจะพอแล้ว
เมือ่ คิดได้เช่นนีแ้ ล้วก็สบายใจ เล่าเรือ่ งส�ำเพ็งตามภาพทีเ่ คยฟัง
จากเพื่อนๆ นักเรียนไป-มา ว่าส�ำเพ็งเป็นสถานที่ที่คนทุกชั้นทุกวัย
ชอบ เด็กๆ จะชอบไปซื้อของเล่นซึ่งมีมากมายหลายชนิด เพราะ
ราคาของที่นี่จะถูกกว่าตามร้านธรรมดามาก  เครื่องใช้ในการเรียน
ทุกชนิด เช่น ดินสอ ปากกา สมุด ฯลฯ ก็มใี ห้เลือกแบบต่างๆ  เด็ก
ผู้หญิงสาวไปซื้อเสื้อผ้าและผ้าตัดเสื้อสวยๆ พวกผู้ชายไปซื้อเครื่อง
ใช้ไม้สอยประจ�ำบ้าน เครื่องมือช่างไม้ก็มี ผู้หญิงรวยๆ ไปนั่งร้าน
ทองและเครื่องเพชรนานๆ  ผู้หญิงแก่เลือกซื้อดอกไม้และของ
ถวายพระตามใจชอบ เพียงแต่ใส่ชอื่ สิง่ ของและชือ่ ร้านขายของต่างๆ
ก็ครบตามจ�ำนวนค�ำที่เขาก�ำหนดให้แล้ว และศัพท์เหล่านี้เราเรียนรู้
หมดแล้วจากหนังสือเรียนภาษาฝรั่งเศสเล่มแรกๆ
มีผู้เข้าสอบคนหนึ่งฉลาดดี เขาบอกว่า เขามาจากหัวเมือง
ไม่รจู้ กั ส�ำเพ็ง  ฉะนัน้ เขาขอเขียนเรือ่ งส�ำเพ็งตามจินตนาการของเขา
เอง  ดิฉนั ว่ากรรมการคงจะเห็นใจ เพราะอันทีจ่ ริงแล้ว เขาต้องการ
รู้ว่าเราอ่าน-เขียนภาษาฝรั่งเศสได้แค่ไหนเท่านั้น
3. ประวัตศิ าสตร์ จ�ำได้ดตี อนสอบกับคุณหลวงวิจติ รวาทการ
ดิฉันไม่ตื่นเต้นเลย เพราะเคยเรียนกับท่านที่จุฬาฯ แล้ว  หลังจาก
ที่ซักไซ้ไล่เลียงประวัติศาสตร์สากลตอนส�ำคัญต่างๆ พอหอมปาก
หอมคอแล้ว  ท่านพูดถึงเมืองไทย แล้วถามดิฉนั ว่า ถนนกรุงเทพฯลพบุรี ยาวกี่กิโลเมตร
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สมัยนั้น ผู้คนในเมืองไทยยังไม่มีใครรู้เรื่องถนนมากนัก
เพราะถนนเพิ่งสร้างใหม่ๆ ไม่กี่สาย แต่เดิมเราเคยเดินทางกันแต่
ทางรถไฟ ดิฉันตกใจมาก นึกฉิวว่าท่านแกล้ง  จึงตอบว่า “ใครจะ
ไปจ�ำได้ล่ะคะ ไม่เห็นส�ำคัญอะไรเลย ถามอย่างนี้ จะให้ดิฉันตอบ
ไม่ได้ใช่ไหม ?” ท่านหัวเราะใหญ่บอกว่า “เอางี้ก็แล้วกัน จาก
กรุงเทพฯ ไปลพบุรี กับจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ อันไหนไกลกว่า
กัน?” ตอนนี้ดิฉันเองต้องหัวเราะออกมาบ้าง และบอกว่า เด็กชั้น
ประถมที่ เ รี ย นแผนที่ ป ระเทศไทยแล้ ว ก็ ต ้ อ งตอบได้ ทุ ก คนว่ า
เชียงใหม่ไกลกว่า
4. ภาษาไทย  กรรมการ 3-4 คน นัง่ อยูด่ ว้ ยกัน โดยมีหนังสือ
วรรณคดีไทยหลายเล่มกองอยู่ข้างหน้า แต่ละคนผลัดกันถามดิฉัน
คนละที  ดิฉนั ตกใจเหมือนกัน เพราะหนังสือบางเล่มนัน้ ดิฉนั เรียน
แล้วก็จริง แต่ไม่ได้อา่ นมาหลายปีแล้ว ดิฉนั ตอบค�ำถามส่วนมากได้
ดี แต่มีคนหนึ่งให้ดิฉันเล่าเรื่องพระลอตอนหนึ่งอย่างละเอียด ให้
บอกชื่อคน ชื่อเมือง ชื่อแม่น�้ำที่เกี่ยวกับตอนนี้ด้วย
ดิฉันเกือบจะจนมุม เพราะมีบางชื่อที่ดิฉันจ�ำไม่ได้ ดิฉันท�ำ
เป็นหยิบหนังสือพระลอขึ้นมา พลิกๆ เล่นแบบคนแก้เขิน  ปากก็
ค่อยๆ เล่าเรือ่ งไปช้าๆ แต่ตานัน้ สอดส่ายหาชือ่ นัน้ ๆ โดยทีก่ รรมการ
ไม่สงั เกต อันทีจ่ ริงแล้ว ถ้าคนไม่เคยอ่านไม่เคยเรียน ก็จะไม่รวู้ า่ จะ
เปิดหนังสือดูตอนไหน แต่ดฉิ นั เคยเรียนมาแล้ว จึงเปิดดูได้ทกุ ตอน
เดี๋ยวเดียวก็มองเห็นชื่อที่ดิฉันต้องการ เมื่อพบแล้วก็ท�ำเป็นแกล้ง
พลิกๆ ต่อไปอีก จนกระทั่งเล่าจบเท่าที่กรรมการคนนั้นต้องการ
5. การสอบเชาวน์ เป็นการสอบความจ�ำ ไหวพริบ และ
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ความคิดความอ่านเล็กๆ น้อยๆ ของเราเท่านั้น กรรมการสอบคือ
คุณหลวงวิเชียรแพทยาคม กับคุณหมอผูช้ ว่ ยของท่าน  ตอนนัน้ คุณ
หลวงวิเชียรฯ เป็นผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา หรือ
ทีน่ ยิ มเรียกกันทัว่ ไปว่า โรงพยาบาล “หลังคาแดง” หรือโรงพยาบาล
บ้า คือโรงพยาบาลนี้รักษาผู้ป่วยประสาทตั้งแต่ขั้นต้นๆ ไปจนถึง
ขั้นวิกลจริต  คุณหลวงท่านอยู่กับคนวิกลจริตตลอดเวลา เลยพาน
จะเห็นใครต่อใคร “วิกล” ไปเสียหมด  คนทั่วไปมักจะล้อเลียน
เพือ่ นฝูงทีม่ คี วามคิดแปลกๆ ท�ำอะไรแปลกๆ ว่าต้องไปหาคุณหลวง
วิเชียรฯ แล้ว หรือต้องไปหลังคาแดงแล้ว เป็นต้น
สิ่งแรกที่ดิฉันถูกสอบคือ ให้นับเลขถอยหลังตามที่คุณหมอ
ผูช้ ว่ ยพูด เช่น 4 7 6 8 เราต้องพูดว่า 8 6 7 4  เขาจะเพิม่ ตัวเลขขึน้
จาก 4 เป็น 5-6-7 ตัว คล้ายจะทดสอบความจ�ำ ใช้เสียงตอบกลับ
เสียมากกว่า คือพอหมอบอกจบ เราก็ตอ้ งตอบเร็วปรีด้ กลับไป โดย
ล�ำดับเสียงของตัวเลขกลับไปเหมือนจ�ำเสียงดนตรี  บางทีอาจผิด
ไปบ้างก็ได้ แต่พูดเสียเร็วจนหมอจับไม่ทัน พอเพิ่มเลขมากๆ เข้า
คุณหลวงวิเชียรฯ ซึง่ นัง่ คุม-ฟังอยู่ บอกว่าจ�ำได้มากๆ ไม่ใช่จะดีนะ
อาจจะผิดปกติไปแล้วก็ได้
เขาให้ดฉิ นั คิดเลขข้อหนึง่ ใช้ตวั เลขง่ายๆ ว่า มีถงั น�้ำใบหนึง่
ใส่นำ�้ ไว้รวมชัง่ ได้ 5 กิโลกรัม  ถ้าเอาปลาตัวหนึง่ หนักอีก 5 กิโลกรัม
ใส่ลงไปแล้วลองชั่งใหม่ ควรจะได้กี่กิโลกรัม?
ดิฉันเกลียดเลขอยู่แล้ว ใจไม่ดี ไม่รู้ว่าปลาเปล่าๆ กับปลาที่
อยู่ในน�้ำนั้นมันจะหนักเท่ากันไหม คิดไม่ออก  เลยแกล้งถามคุณ
หมอผู้ตั้งค�ำถามว่า น�้ำที่ใส่อยู่ในถังนั้นบอกได้ไหมว่าครึ่งถัง หรือ
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ค่อนถัง และเมื่อเอาปลาใส่ไปแล้ว น�้ำจะล้นออกนอกถังหรือเปล่า
ถ้าล้นจะล้นเท่าไร  คุณหลวงวิเชียรฯ หัวเราะชอบใจ พูดว่า “ช่างซัก
ช่างถามจริงๆ วุน่ วาย ไม่ตอ้ งตอบแล้วข้อนี”้ ดิฉนั นึกในใจว่า ท่าน
คงรู้เหมือนกันว่าดิฉันตอบไม่ได้ แต่ท่านคงสงสาร
แล้วทีนี้คุณหลวงถามเองว่า อายุเท่าไร พอบอกว่า 19 กว่าๆ
แล้ว ท่านถามต่อไปว่า มีครู่ กั แล้วหรือยัง พอตอบว่า ยัง ท่านก็บอก
ว่า “ผิดปกติแล้วรูไ้ หม อายุปา่ นนีย้ งั ไม่มคี รู่ กั อีก” ดิฉนั ตอบท่านว่า
ถ้าคิดจะมีก็มีได้เป็นหลายคนแล้ว แต่ดิฉันมาคิดดูว่า เรียนจวนจะ
จบอยูแ่ ล้ว มีครู่ กั จะท�ำให้พะว้าพะวังเสียเวลามาก การเรียนจะไม่ได้
ผลดี สู้รอไปอีกหน่อย เรียนจบแล้วจึงค่อยมีจะดีกว่า ท่านพูดว่า
“เออ คิดได้เช่นนั้นก็ดีนะ ขออวยพรให้เธอสมความปรารถนา”
ดิฉันกราบท่าน และรู้ตัวเลยว่าผ่านการสอบของท่านอย่าง
แน่นอน
เมือ่ สอบเสร็จทัง้ ข้อเขียนและปากเปล่าทุกวิชาแล้ว เขาก็ตรวจ
สอบคะแนน ใช้เวลา 2-3 วัน ผลปรากฏว่า แผนกภาษาได้คะแนน
ไล่เลี่ยกัน 4 คนคือ คุณบุญวาทย์ เวสตัน  คุณจก ณ ระนอง คุณ
สุเทพ (จ�ำนามสกุลไม่ได้) และดิฉนั   เขาจะต้องสอบสัมภาษณ์ครัง้
สุดท้าย โดยดูท่วงทีวาจา กิริยามารยาท และบุคลิกลักษณะด้วย
กรรมการสอบสัมภาษณ์ มี 4 คน โดย  ม.จ. รัชฎาภิเศก
โสณกุล เป็นประธาน  คราวนี้กรรมการ “รุม” กันถามจริงๆ เลย
คนตอบตอบแทบไม่ทนั   เขาถามอะไรต่ออะไรจิปาถะ จ�ำไม่ได้แล้ว
จ�ำได้แต่เพียงที่กรรมการคนหนึ่งถามว่า เรียนกลับมาแล้ว คิดจะมา
ท�ำราชการหรือเปล่า (ทุน King’s Scholarship นีเ้ ป็นทุนพิเศษ ไม่มี
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สัญญาบังคับให้รับราชการ สุดแต่ความสมัครใจ) ดิฉันตอบว่ายัง
ตอบขณะนีไ้ ม่ได้ เพราะเหตุการณ์ภายหน้ายังไม่ทราบว่าถึงตอนนัน้
ทางราชการจะต้องการตัวดิฉันหรือไม่ หรือดิฉันเองอาจมีเหตุ
สุดวิสยั ทีจ่ ะรับราชการไม่ได้กเ็ ป็นได้  แต่ถา้ ไม่มอี ะไรผิดปกติ ดิฉนั
ก็คงกลับมารับราชการ (เอาใจเขาไว้หน่อย เดี๋ยวเขาจะหมั่นไส้
ไม่ให้ทุน)
กรรมการผู้นั้นถามต่อไปอีกว่า สมมติว่ากลับมารับราชการ
คิดว่าจะได้เลื่อนชั้นเป็นถึงอธิบดีอย่างท่านรัชฎาฯ หรือไม่ (ทุกคน
ยิ้ม) ดิฉันงง แต่ตอบไปตามตรงว่า ดิฉันยังไม่เคยได้ศึกษาตัวบท
กฎหมายในข้อนี้ เพราะเป็นกฎหมายเฉพาะเรื่อง ไม่ใช่กฎหมาย
ทั่วไปที่ทุกคนจะต้องรู  
้ ไม่ทราบว่ารัฐธรรมนูญจะบ่งไว้หรือเปล่า
ว่าผู้หญิงเป็นอธิบดีไม่ได้  ถ้าไม่มีข้อบังคับไว้ ดิฉันก็มีหวังว่าจะ
ได้เป็นแน่นอน (ตอนนี้ได้หัวเราะพร้อมกันรวมทั้งท่านรัชฎาฯ เอง
ด้วย)
เปลี่ยนที่อยู่
เมื่อสอบชิงทุนเสร็จแล้ว ดิฉันกลับไปสมุทรสงครามอีกครั้ง
คราวนี้นายมาบอกว่าพี่ณพเล่าให้ฟังว่าดิฉันไปสอบชิงทุนเล่าเรียน
ไปต่างประเทศ (ดิฉันไม่ได้บอกคุณพ่อหรือนายเรื่องการสอบนี้
เพราะไม่คิดว่าจะสอบได้) พี่ณพพูดว่า “น่ากลัวจะได้เสียด้วยซิ”
(ตอนนัน้ สอบสัมภาษณ์ไปแล้ว) นายว่า ท�ำไมเขาใช้คำ� ว่า “น่ากลัว”
ก็ไม่รู้  ดิฉันบอกว่าเขาคงจะพูดเรื่อยๆ ไปอย่างนั้นเอง ดิฉันไม่ได้
หวังอะไรมากนัก
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ตลอดเวลา 3 ปีทเี่ รียนจบ ป.ม. นี้ ดิฉนั อยูพ่ กั อาศัยในตึกแถว
ของส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ ถนนอัษฎางค์ ตรงข้าม
ฝัง่ คลองกับวังสราญรมย์ และด้านหลังติดวัดราชบพิธ  ดังได้เคยเล่า
แล้วว่า คุณพ่อไม่อยากกวนญาติพี่น้อง จึงให้ดิฉันไปอยู่ประจ�ำที่
โรงเรียนราชิน  ี พอจบออกมาแล้ว ก็มาหาห้องเช่าให้อยูใ่ นทีไ่ ป-มา
โรงเรียนได้สะดวก และปลอดภัย และที่ส�ำคัญที่สุดคือ ได้อยู่ใกล้
ส�ำนักงานทนายความของคุณน้าบุญมาก พลจันทร ญาติฝา่ ยนาย จะ
ได้รสู้ กึ อบอุน่ ไม่วา้ เหว่ เผือ่ เจ็บไข้จะได้มผี ใู้ หญ่ให้คำ� ปรึกษาหารือ
และช่วยเหลือดูแลด้วย
พี่ณพออกจากบ้านคุณย่ามาอยู่รวมกัน และน้องชายชื่อ บุญ
ชนัยชล กับลูกคุณน้าพระมนูกจิ วิมลอรรถ ชือ่ อัศนี พลจันทร ซึง่ อยู่
โรงเรียนสวนกุหลาบทั้งคู่ก็ได้มาอยู่ด้วย  วางเตียง 4 เตียงเต็มห้อง
ชัน้ บนพอดี  ชัน้ ล่างใช้เป็นทีร่ บั แขก กินข้าว และท�ำงาน มีหอ้ งครัว
และห้องคนงานอยูด่ ว้ ย  เราได้ผหู้ ญิงอายุราวๆ 50 ปี มาเป็นแม่บา้ น
ช่วยดูแลบ้านให้เรียบร้อยและท�ำอาหารเย็นให้เราด้วย  คุณพ่อสัง่ ให้
ต้มน�ำ้ ให้เรากาหนึง่ เท่านัน้ ในตอนเช้า ห้ามหุงข้าว กินขนมปังแทน
และใครอยากดื่มอะไร นม โกโก้ หรือโอวัลติน ก็ให้ชงเอาเอง
เสื้อผ้าซัก-รีดเอง เช้าวันอาทิตย์อาจจะช่วยเราลวกไข่ หรือทอด
ไข่ดาวบ้างก็ได้ตามสะดวก
ทุกคนกินอาหารกลางวันที่สถานที่ที่ตนเรียน ดิฉันเช่าแท็กซี่
รับส่งเป็นประจ�ำ เดือนละ 6 บาท  ค่าเช่าห้องเท่าไรจ�ำไม่ได้ แต่คง
ไม่ถึง 6 บาทแน่ เพราะบ้านเล็กๆ 2 ชั้นที่ดิฉันฝันว่าจะเช่าอยู่หน้า
มหาวิทยาลัยนัน้ ยังเดือนละ 6 บาทเท่านัน้   น้องชายสองคนเดินไป
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โรงเรียน เพราะไม่ไกลนัก พีณ
่ พขีจ่ กั รยานบ้าง ไปรถบัสบ้าง ตลอด
เวลาทีเ่ รียนเตรียมแพทย์ทจี่ ฬุ าฯ พอขึน้ ปี 3 ก็ตอ้ งไปอยูป่ ระจ�ำเรียน
แพทย์ทโี่ รงพยาบาลศิรริ าช  ดิฉนั เป็นคนดูแลเรือ่ งค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
ค่าเช่าบ้าน ค่ากับข้าว ค่าเครือ่ งเรียนเบ็ดเตล็ด เงินเดือนแม่บา้ น เงิน
ติดกระเป๋าของพี่น้อง ฯลฯ
ณ บ้านตึกแถวนี้ ดิฉนั ได้มโี อกาสท�ำงานรับใช้จฬุ าฯ อย่างหนึง่
คือ ในปี 2476 มีงานฉลองรัฐธรรมนูญขึน้ ทีว่ งั สราญรมย์ เป็นเวลา
3 วัน 10-11-12 ธันวาคม  ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถูกเกณฑ์
ให้ไปออกร้านอาหารด้วย  มีการคัดเลือกให้นสิ ติ หญิง-ชายไปจัดร้าน
และรับแขก  โดยเฉพาะผู้ชายให้เสิร์ฟอาหารด้วย นิสิตนี้เลือกมา
จากทุกคณะและมีเวรผลัดเปลี่ยนกัน  เมื่องานเลิกแล้วตอนดึก จะ
ต้องเก็บข้าวของกลับ และตอนบ่ายมากๆ ของวันรุ่งขึ้นก็ขนมาจัด
อีก
คุณพ่วง สุวรรณรัฐ ซึง่ เป็นนายกสโมสรในขณะนัน้ มีหน้าที่
รับผิดชอบเรื่องนี้ เห็นว่าบ้านดิฉันอยู่ใกล้สะดวกดี เลยขนของ
ทั้งหมดมาฝากไว้ทุกคืน  ประหยัดเงินค่ารถ และค่าแรงขนด้วย
ดิฉันก็มีหน้าที่ช่วยดูของทุกชิ้นให้เรียบร้อย ปลอดภัย
ครั้นเมื่อดิฉันกลับไปเรียนอักษรศาสตร์ ปี 3 พี่ณพไปอยู่หอ
ที่ศิริราชแล้ว อัศนีย้ายไปไหนจ�ำไม่ได้ แม่บ้านก็ต้องมีธุระยุ่งทาง
ครอบครัวลูกหลาน อยูก่ บั เราไม่ได้ตลอด ต้องไปๆ มาๆ คุณพ่อเลย
ให้เลิกเช่าห้องนั้น และย้ายไปอยู่กับคุณลุงพระประกาศราชกิจ ซึ่ง
นามสกุลพลจันทร ญาติของนาย
คุณลุงเช่าตึกแถวของทรัพย์สนิ ฯ อยูเ่ หมือนกัน แต่ตกึ มี 3 ชัน้
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ใหญ่โตอยู่ตรงหัวมุมใกล้แม่น�้ำเจ้าพระยา ห่างจากสะพานพุทธฯ
ไม่มากนัก  น้องชายทีอ่ ยูโ่ รงเรียนสวนกุหลาบไปอยูด่ ว้ ย เขาเดินไป
โรงเรี ย นใกล้ขึ้ น อี ก มาก  คุ ณ ลุ งคุ ณ ป้ า อยู ่กั บ ลู ก ชายชื่ อ พลตรี
ประลอง พลจั น ทร (นามปั จ จุ บั น ) และกั บ พี่ ส าว ซึ่ ง มี ลู ก สาว
คนหนึง่ ชือ่ เฉลิม เกษไสว กับลูกชายคนหนึง่ เป็นทหารชือ่ อ�ำนวย
เกษไสว  ห้องบ้านคุณลุงยังว่างอีกหลายห้อง ฉะนั้น ดิฉันและ
น้องชายจึงไปอยูไ่ ด้อย่างสบาย  ตอนทีส่ อบชิงทุนนัน้ ดิฉนั ก็อยูบ่ า้ น
นี้แล้ว สงบเงียบดีเหมาะแก่การดูหนังสือ ดิฉันอยู่ที่นี่จนกระทั่งวัน
เดินทางออกจากประเทศไทยไปประเทศอังกฤษ
ได้ข่าวดีทางวิทยุกระจายเสียง
เมือ่ สอบชิงทุนเสร็จ ดิฉนั กลับไปสมุทรสงครามดังทีไ่ ด้กล่าว
มาแล้ว  พอมหาวิทยาลัยเปิดเดือนมิถุนายน ก็ไปเรียนตามปกติ
ไม่ได้คิดถึงเรื่องสอบเลย เกือบจะลืมไปเสียแล้วด้วยซ�้ำ แต่คืน
วันหนึ่ง ดิฉันนั่งคุยกับคุณลุงคุณป้าหน้าวิทยุ ซึ่งเปิดไว้แต่ไม่ค่อย
ได้ฟัง เพราะมัวคุยกันเสียมากกว่า เวลา 20.00 น. มีข่าวราชการก็
ยังไม่สนใจ สักประเดีย๋ วได้ยนิ ชือ่ ดิฉนั ทุกคนร้อง “เอ๊ะ! อะไรน่ะ”
เพราะได้ยนิ ไม่ชดั กันทัง้ นัน้   แต่แล้วก็หยุดคุย หันไปฟังวิทยุตอ่ ไป
เขาประกาศซ�ำ้ ช้าๆ เป็นครั้งที่ 2 ว่า ดิฉันสอบชิงทุนได้ที่ 1 แผนก
ภาษา  ที่ 2 ได้แก่ คุณจก ณ ระนอง
คุณลุงดีใจใหญ่ จะชวนไปเลี้ยงที่ราชวงศ์ สมัยนั้น ตอนค�่ำ
ราชวงศ์เป็นสถานที่ที่คนชอบไปกินอาหารหลังกลับจากดูหนัง
ดูละคร  มีรา้ นอาหารชนิดต่างๆ ตัง้ อยูเ่ รียงราย  แต่ละร้านมีอาหาร
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พิเศษขึ้นชื่อของตน ไฟฟ้าสว่างไสว ผู้คนคึกคักอยู่จนดึกดื่น  เรา
ไม่มีรถส่วนตัวของเราเอง ไม่สะดวก และทุกคนก็เพิ่งกินข้าวเสร็จ
ใหม่ๆ เลยตกลงไม่ไป  สักประเดี๋ยวน้องชายซึ่งไปกินอาหารอยู่ที่
เชิงสะพานพุทธฯ ฝั่งธนฯ ได้ยินวิทยุก็วิ่งข้ามสะพานกลับบ้าน
คืนนั้นเราคุยกันอยู่จนดึกกว่าจะเข้านอน
ดิฉันนอนไม่หลับเลย คิดไม่ตกว่าเราจะต้องทิ้งพ่อแม่พี่น้อง
ไปจริงๆ หรือ สมัยนั้นการเดินทางมีแต่ไปทางเรืออย่างเดียว ไป
แล้วกว่าจะได้กลับอย่างน้อยก็ 5-6 ปีขึ้นไป  น้องๆ จะเติบโตขึ้น
ก�ำลังอยู่ในวัยเรียนกันทั้งนั้น  คุณพ่อจะต้องแบกภาระหนักขึ้นๆ
จะไหวหรือ ? เท่าที่คุณพ่อส่งพี่ณพ ดิฉัน และน้องชายอีกคนหนึ่ง
เข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ ก็เป็นรายจ่ายที่หนักมากอยู่แล้ว  ถึงดิฉัน
จะไปเสียคนหนึง่ แต่นอ้ งคนต่อไปอีก 2-3 คน ก็ถงึ ก�ำหนดทีจ่ ะต้อง
เข้ามาอีกในปีหน้า ทั้งๆ ที่พี่ณพก็ยังเรียนแพทย์ไม่จบ  กว่าจะจบ
ก็อีกอย่างน้อย 3-4 ปี ถ้าดิฉันสละไม่รับทุน อีก 2 ปี ก็คงเรียนจบ
มาช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อได้ คิดเช่นนีก้ ลับไปกลับมา ตัดสินใจ
ไม่ถูกเลย
ด�ำเนินเรื่องต่อไปตามขั้นตอน
รุ่งขึ้นดิฉันต้องไปรายงานตัวที่ ก.พ. ตามค�ำสั่งทางวิทยุเมื่อ
คืนนี้ พอไป พบนักเรียนชาย 3 คนทีน่ นั่ คือ คุณจก ทีไ่ ด้ที่ 2 แผนก
ภาษา  คุณสมาน บุราวาศ และคุณบุญเหลือ (สุนทร) ชูพันธุ์ ที่ 1
และที่ 2 แผนกวิทยาศาสตร์ ตามล�ำดับ  จึงได้รวู้ า่ ทุกคนได้ตดิ ตาม
เรือ่ งการสอบมาตลอด และได้ทราบผลล่วงหน้าตัง้ หลายวัน ก่อนที่
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วิทยุจะประกาศเป็นทางการ  ตกลงเป็นอันว่าดิฉันคนเดียวเท่านั้น
ที่โง่กว่าเขา และเพิ่งมารู้ข่าวจากทางวิทยุนี่เอง
เรา 4 คน จะต้องไปตรวจสุขภาพของร่างกายเป็นด่านสุดท้าย
ซึง่ ทุกคนรูว้ า่ จะไม่มปี ญ
ั หาแน่ แต่ปญ
ั หาได้เกิดขึน้ กับดิฉนั ดังจะได้
เล่าต่อไป
วันนั้นออกจาก ก.พ. ดิฉันรีบไปมหาวิทยาลัย เพื่อจะขอลา
หยุดสัก 2-3 วัน ในการไปตรวจร่างกาย และท�ำอย่างอื่นๆ อีก ไป
พบพีเ่ หลือ (ม.ล. บุญเหลือ) พอดี เธอเล่าว่าเธอได้บอก  Mr. Davies
เรือ่ งทีด่ ฉิ นั ชิงทุนได้  อาจารย์ Davies ไม่อยากเชือ่ เลย  ท่านถามว่า
แล้วคนอืน่ ๆ ล่ะ ไปไหนเสีย  คนอืน่ ๆ ในทีน่ ที้ า่ นหมายถึงลูกศิษย์
ของท่านทีเ่ ก่งภาษาอังกฤษกว่าดิฉนั พีเ่ หลือบอกว่าเธอชักฉิวขึน้ มา
บ้าง เลยตอบว่า ในเมือ่ ฉลบได้แล้ว คนอืน่ ก็ไม่ได้นะ่ ซิ  มันธรรมดา
เหลือเกิน
ดิฉันต้องเขียนใบลาเป็นภาษาอังกฤษส่งตรงถึง Mr. Davies
เพราะท่านเป็นหัวหน้าแผนกภาษาอังกฤษ  ดิฉันเขียนว่า “ด่วน”
แล้วให้เจ้าหน้าที่เอาจดหมายไปยื่น บอกว่าดิฉันจะมาขอรับค� ำ
อนุญาตตอนเย็น  เสร็จแล้วก็ออกไปท�ำธุระอย่างอืน่ จนบ่ายมากแล้ว
กลับไปทีม่ หาวิทยาลัยอีก  อาจารย์ Davies ส่งจดหมายกลับมา โดย
ลงนามอนุญาตตอนท้าย พร้อมกับขีด-แก้จดหมายของดิฉันด้วย
หมึกแดงจนเปรอะไปหมด เหมือนกับจะถามว่า เขียนจดหมาย
อย่างนี้น่ะหรือสอบชิงทุนได้
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ตรวจสุขภาพ-มีปัญหา
เราถูกส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลศิริราช  ไปตรวจ
ตาเป็นด่านแรก ซึง่ ดิฉนั ก็สอบตกเสียแล้ว คณะกรรมการทีป่ ระกอบ
ด้วยจักษุแพทย์ 2-3 คน ลงความเห็นว่า ตาของดิฉันเป็นริดสีดวง
จะเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้  เพราะสมัยนัน้ ทุกๆ ประเทศห้าม
คนทีเ่ ป็นริดสีดวงตาเข้าประเทศ เพราะถือว่าเป็นโรคติดต่อทีร่ า้ ยแรง
เขาเสนอรายงานต่อคุณหมอแดง กาญจนารัณย์ ซึง่ เป็นประธานคณะ
กรรมการ  คุณหมอแดงนี้เป็นที่รู้กันว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางตาเพียง
คนเดียวของประเทศไทยในขณะนั้น
ดิฉันโชคดีมากที่คุณหมอแดงขอตรวจด้วยตัวท่านเอง  ท่าน
ตรวจอย่างละเอียดแล้วบอกว่า ไม่ใช่โรคริดสีดวง แผลเป็นในตา
ของดิฉันนั้น เข้าใจว่าเป็นแผลเก่าซึ่งเป็นมานานแล้ว  ท่านซักไซ้
ประวัติของดิฉัน ดิฉันจึงเล่าให้ท่านฟังเรื่องที่ตาบอดไป 3 เดือน
ตอนอายุ 6-7 ขวบ ท่านคงรูส้ กึ ภูมใิ จในตัวท่านเองทีบ่ อกโรคได้ถกู
ทั้งๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อน  และดิฉันก็ทึ่งและประทับใจมากในความ
เชี่ยวชาญและความสามารถในภารกิจของท่าน ถ้าไม่ได้ท่าน ดิฉัน
คงจะหมดโอกาสไปต่างประเทศแน่
พวกนักเรียนชาย 3 คน ซึ่งตอนแรกเสียใจกับดิฉัน ก็กลับ
ดีใจด้วยอย่างมาก ที่ดิฉันพ้นด่านแรกนี้ไปได้  ดิฉันกราบขอบคุณ
คุณหมอแดงอย่างซาบซึ้ง แล้วเราก็ลาท่านเพื่อไปด่านอื่นต่อ
ดิฉนั ขอเว้นไม่เล่าถึงการตรวจร่างกายส่วนอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นไปโดย
เรียบร้อย ไม่มีปัญหา แต่จ�ำเป็นจะต้องเล่าด่านสุดท้าย การตรวจ
ปอด ตับ หัวใจ ฯลฯ ซึ่งมีปัญหาอีกจนได้
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ตอนทีเ่ ราไปถึงห้องตรวจ คณะกรรมการตรวจยังไม่มา ขณะ
ที่คอยอยู่ตั้งนานนั้น ดิฉันจึงถือโอกาสไปเดินเล่นดูสถานที่รอบๆ
พอเขาตะโกนบอกว่า หมอมาแล้ว ก็รีบวิ่งมาทันที
พวกนักเรียนชาย 3 คน ปลอดโปร่งตามเคย แต่ดิฉันติดขัด
ตรงหัวใจ  หมอทุกคนตรวจแล้วลงความเห็นว่า หัวใจไม่ปกติ  ถ้า
ไปต่างประเทศอาจไปเป็นอันตรายได้ แต่โชคดีอีกนั่นแหละ คุณ
หมอฉลอง ไกรจิตติ (เนตรศิริ) ซึ่งเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินี
โรงเรียนเดียวกับดิฉัน คงจะเสียดายมาก และท่านอยากให้ดิฉัน
ได้ไปเพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนด้วย  ท่านออกความเห็นว่าตาม
รายงานตรวจสุขภาพอื่นๆ ก็เรียบร้อยตลอดมา มีความสมบูรณ์
ทุ ก ส่ ว น ท�ำ ไมจึงจะมาผิดปกติที่หัวใจอย่างนี้ สงสัยจะมีความ
ไม่ถูกต้องอะไรสักอย่าง  อยากจะขอให้ตรวจใหม่จะได้หรือไม่
คณะหมอเห็นด้วย  คนอื่นๆ กลับไปได้ แต่ให้ดิฉันอยู่นิ่งๆ ราวๆ
1 ชั่วโมง แล้วตรวจใหม่
ในการตรวจครั้ ง หลั ง นี้ ป รากฏว่ า หั ว ใจของดิ ฉั น ปกติ ดี
ทุกอย่าง  สันนิษฐานว่า ในการตรวจครัง้ แรกนัน้ คงเป็นเพราะดิฉนั
วิ่งมาอย่างเร็ว เหนื่อยมาก หัวใจจึงแสดงความไม่ปกติเช่นนั้น
ดิฉนั ขอบพระคุณคุณหมอฉลองเป็นอย่างสูง เพราะว่าถ้าไม่มี
ท่าน ดิฉนั ก็คงไม่ได้รบั อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศได้  ดิฉนั
เรียนท่านว่า ดิฉันเป็นหนี้บุญคุณท่านอย่างไม่มีวันจะลืมได้
ลาออกจากมหาวิทยาลัย อบรมที่กระทรวงศึกษาฯ
เมือ่ แน่ใจ 100% ว่าจะได้ไปต่างประเทศแล้ว  ดิฉนั ก็ไปลาออก
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จากมหาวิทยาลัย วันนัน้ เผอิญทางจุฬาฯ มีการแข่งขันกีฬา  ตัวดิฉนั
นั้นไม่เคยอยู่ดูหรือช่วยเขาเชียร์มาก่อนเลย เพราะดังที่ได้เล่าแล้วว่า
รถมารับกลับบ้านตรงเวลาเลิกเรียนทุกวัน  ฉะนั้น จึงตกลงใจว่า
น่าจะอยู่ดูเขาสักครั้งพอให้ขึ้นชื่อว่าเคยร่วมกับเขามาแล้วก็ยังดี
เพื่อนๆ ได้พาไปนั่งดูในเต็นท์ขอบสนาม
นักข่าวหนังสือพิมพ์คนหนึ่ง ซึ่งมาท�ำข่าวเรื่องการแข่งขัน
กีฬานี้ จ�ำหน้าดิฉนั ได้ คงจะเคยเห็นในรูปซึง่ ตอนนัน้ ปรากฏในหน้า
หนังสือพิมพ์เสมอ ตะโกนเรียกช่างภาพให้มาถ่ายรูปดิฉัน เขา
บอกว่า “คนนี้แหละที่สอบชิงทุนได้ที่ 1” แล้วช่างภาพก็มารุม
ถ่ายรูปดิฉนั กันใหญ่  ดิฉนั จะเลีย่ งหนีเขาก็ใช่ที่ เลยท�ำเป็นไม่รไู้ ม่ชี้
ปล่อยให้ถ่ายไปตามสบาย
หมู่นั้นหนังสือพิมพ์ลงรูปพวกเรา 4 คน แทบทุกฉบับ โดย
เฉพาะดิฉัน ซึ่งเป็นผู้หญิงคนที่ 3 ของประเทศไทยที่ได้รับทุน
เล่าเรียนหลวงนี้ หนังสือพิมพ์ The Siam Chronicle ได้ขยายรูป
ใหญ่เต็มปกหน้าเลย

เมื่อ พ.ศ. 2479 ฉลบชลัยย์  
มหานีรานนท์ ได้ขึ้นหน้า 1
หนังสือพิมพ์ The Siam Chronicle
หลังจากสอบได้ทุนเล่าเรียนหลวง
(King’s Scholarship)
ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ
ขณะมีอายุเพียง 19 ปี 6 เดือน
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ที่กระทรวงศึกษาธิการ
ดิฉันถูกส่งตัวไปที่กระทรวงศึกษาธิการ นัยว่าให้ไปอบรม
ภายใต้การดูแลของพระยาประมวญฯ สัก 1-2 เดือน แต่อนั ทีจ่ ริงแล้ว
ดิฉันไม่เห็นได้รับการอบรมอะไรเลย  พอไปถึงเจ้าคุณประมวญฯ
ก็สง่ รายงานการศึกษาประจ�ำปีให้ปกึ หนึง่ ดูเหมือนจะเป็นของ 2-3 ปี
ที่แล้วมา ท่านให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ บอกว่าเสร็จแล้ว จะได้
รวบรวมพิมพ์เสียที เพราะค้างมานานแล้ว ดิฉันไม่ชอบงานนี้เลย
เพราะไม่ใช่ผเู้ ชีย่ วชาญภาษาอังกฤษ กลัวว่าจะแปลผิดๆ พลาดๆ แต่
ก็แข็งใจพยายามท�ำให้ดีที่สุดในเรื่องที่ได้รับมอบหมายมา
ข้อขันในเรื่องนี้มีอยู่ว่า เมื่อสามีของดิฉัน (จ�ำกัด พลางกูร)
กลับจากประเทศอังกฤษในปี พ.ศ. 2481 นั้น เขาไปรายงานตัวที่
กระทรวงศึกษาฯ และได้รบั มอบหมายให้เริม่ ท�ำงานเลย โดยการให้
แปลรายงานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ  เขาเขียนไปเล่าว่าเมื่อเขา
อ่านและแก้ไขส่วนหนึ่งที่มีคนแปลไว้แล้วนั้น  เขารู้สึกว่าลายมือ
นัน้ คุน้ ๆ ชอบกล  ยิง่ อ่านไปมากๆ เข้าก็เลยจ�ำได้วา่ เป็นลายมือของ
ดิฉันเอง  เมื่อมีของใหม่แล้วของเก่าก็ไม่ได้ใช้  เขาจึงหอบลายมือ
ของดิฉันทั้งหมดมาเก็บไว้
และเมื่อดิฉันกลับมาปี พ.ศ. 2482 นั้น ดิฉันลองอ่านดู ยัง
นึกสงสัยว่าตนท�ำได้อย่างไร บางวลีเช่น within the precinct of…
ไม่น่าจะเขียนเป็นในตอนนั้น ซึ่งดิฉันไม่มีใครเป็นที่ปรึกษาเลย
ระหว่างการ “อบรม” ทีก่ ระทรวงศึกษาฯ นัน้ ดิฉนั ต้องลางาน
บ่อยๆ เพื่อการเตรียมตัวในทุกๆ ด้าน
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เตรียมตัวเพื่อการเดินทาง
ทาง ก.พ. ได้จ่ายเงินให้จ�ำนวนหนึ่งเพื่อไปตัดเสื้อผ้าและซื้อ
เครื่องแต่งกายอื่นๆ เช่น ถุงเท้า รองเท้า เครื่องชั้นในขนสัตว์ ฯลฯ
รวมทั้งค่าเครื่องใช้ต่างๆ ที่จ�ำเป็นด้วย เช่นกระเป๋า เสื้อผ้า และหีบ
ใหญ่ (trunk) เราจะเดินทางโดยเรือ  ฉะนัน้ หีบใหญ่เอาไปได้สะดวก
จะได้บรรจุของได้มากๆ ด้วย
เรื่องหนังสือเดินทางนั้น แน่นอน เราไม่ต้องเดือดร้อน  ทาง
ก.พ. จัดท�ำให้เสร็จ เวลาไปท�ำ Visa เข้าประเทศต่างๆ ทีเ่ ราจะต้อง
ผ่านไป เช่น อิตาลี และฝรัง่ เศส เจ้าหน้าทีท่ าง ก.พ. ก็เป็นคนพาเรา
ไปตามสถานทูตนั้นๆ
คุณถนัด นาวานุเคราะห์ แห่ง ก.พ. นอกจากจะพาเราไปแลก
เงินต่างประเทศด้วยตัวท่านเอง โดยจัดเสร็จว่าควรเป็นธนบัตร
ใบใหญ่ ใบเล็ก และเหรียญอะไรบ้าง เพื่อเราจะได้สะดวกในการ
จับจ่ายใช้สอยตลอดการเดินทางแล้ว (ตอนนัน้ ใช้เงินปอนด์องั กฤษ
เป็นหลัก) ท่านยังได้กรุณาจัดเลี้ยงน�้ำชาแก่พวกเราที่บ้านของท่าน
เป็นการเลีย้ งส่งเรา และเป็นการฝึกมารยาทในการกินน�ำ้ ชาไปในตัว
ในเวลาเดียวกันด้วย
การช่วยเหลือจากโรงเรียนราชินี
ม.จ. พิจิตรจิราภา  เทวกุล  ท่านอาจารย์ใหญ่โรงเรียนราชินี
ได้ทรงขอร้องให้คณ
ุ สายสวาท ธรรมสโรช (เทพหัสดินฯ) นักเรียน
เก่าราชินี ซึ่งเคยได้ไปศึกษาในประเทศอังกฤษมาแล้ว พาดิฉันไป
ตัดเสือ้ และซือ้ ข้าวของทีจ่ �ำเป็น  สมัยนัน้ ห้าง Whiteaway ดูเหมือน
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แทบจะเป็นร้านเดียวที่เราซื้อของเหล่านี้ได้  ร้านตัดเสื้อผู้หญิง
(โดยเฉพาะเสื้อผ้าไปต่างประเทศ) คือร้าน Femina ก็อยู่ในตึกของ
Whiteaway นี้
พีส่ วาทแนะให้ตดั เสือ้ อย่างละชุดเดียว เพือ่ จะได้ไม่ไปล้าสมัย
ทางโน้น เช่น Overcoat suit ผ้าขนสัตว์ เสื้อ Frock ผ้าลินินสั้น
ครึง่ น่องส�ำหรับไปงานเลีย้ งตอนกลางวันหรือเลีย้ งน�ำ้ ชา เสือ้ Dress
ผ้าไหมดอกยาวคลุมน่องส�ำหรับไป Cocktail หรือ Garden party
(เสือ้ ตัวนีท้ แี รกดิฉนั คิดว่าจะไม่มโี อกาสใช้ แต่กลายเป็นมีประโยชน์
ดังจะเล่าในเรื่องข้างหน้า) และท้ายที่สุดก็คือ เสื้อราตรี มี Skirt
ขนสัตว์พเิ ศษตัวหนึง่ ด้วย ส�ำหรับใส่ประจ�ำวัน กับ Jumper ขนสัตว์
2 สิ่งหลังนี้ พี่สวาทบอกให้ไปหาซื้อเอาอีกเมื่อไปถึงอังกฤษแล้ว
เพราะหาซื้อได้ง่าย ดีกว่า และราคาถูกกว่าทางเมืองเรามาก  แน่ละ
เครื่องในขนสัตว์ รวมทั้ง Vest ขนสัตว์ยาวทั้งตัวก็ต้องเตรียมไป
พร้อม เพราะเราจะเดินทางไปถึงที่นั่นตอนฤดูหนาวของเขาพอดี
ถ้าไม่มีของเหล่านี้ไปด้วย กว่าจะคุ้นเคยกับสถานที่พอจะไปซื้อเอง
ได้ ก็น่ากลัวจะหนาวมากจนถึงเกิดป่วยไข้ไปก็ได้
ท่านอาจารย์ได้ทรงจัดให้มีงานเลี้ยงส่งเป็นการใหญ่ และได้
ทรงแนะบรรดาครูและนักเรียนว่า ของขวัญทีจ่ ะให้ดฉิ นั นัน้ ถ้าเป็น
ข้าวของดิฉันคงเอาไปด้วยไม่ได้ เพราะจะเกะกะรุงรัง ควรให้เป็น
เงินคนละเล็กละน้อยจะดีกว่า เพื่อดิฉันจะได้มีใช้ สะดวกใจในการ
เดินทาง และตอนไปถึงทางโน้นใหม่ๆ ไม่ตอ้ งคอยกระเบียดกระเสียร
จากเงินที่ทางรัฐบาลให้ไว้ติดตัว  ดิฉันได้รับเงินจ�ำนวนนั้นไปใช้
เป็นประโยชน์อย่างทีท่ า่ นทรงคิดไว้จริงๆ  และได้ระลึกถึงพระคุณ
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ของท่าน และของครูๆ กับน้องๆ ราชินีอยู่เสมอ โดยจะไม่มีวันลืม
เลย
เราก�ำหนดจะออกเดินทางจากเมืองไทยวันที่ 30 กันยายน
2479
เพื่อนพิเศษคนหนึ่ง
ก่อนที่จะจบเรื่องทางเมืองไทย ดิฉันขอสอดแทรกเรื่องของ
เพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งมีส่วนเกี่ยวกับตอนหนึ่งของชีวิตของดิฉัน  ดิฉัน
คิดว่าชีวประวัติของดิฉันจะไม่สมบูรณ์แท้จริง ถ้าไม่กล่าวถึงเขา
เสียเลย
ตอนที่ดิฉันเข้าจุฬาฯ นั้น ดิฉันอายุ 16 ปี 6 เดือน อายุน้อย
ทีส่ ดุ ในชัน้ ยังอยูใ่ นเขตวัยรุน่ แต่ไม่ยกั เคยมีความรูส้ กึ วีด้ ว้าดจีด๊ จ๊าด
เหมือนพวกวัยรุน่ สมัยนีเ้ ลย  ดิฉนั เห็นเพือ่ นนิสติ หญิงของดิฉนั ซึง่
เป็นสาวเต็มตัว มีนิสิตชายมาติดกันกรอ ก็ได้แต่มองดูเขาเฉยๆ
ไม่รสู้ กึ อะไรเลย ความรูส้ กึ เป็นสาวเกิดขึน้ ช้ามาก ไม่เคยคิดว่าจะมี
คนมาสนใจ เพราะตนเองก็ไม่สนใจใคร  ครั้งหนึ่งมีเรื่องอะไรก็จ�ำ
ไม่ได้แล้ว และดิฉันคงจะแสดงความไม่เอาไหนออกมา  นิสิตชาย
รุน่ พีค่ นหนึง่ ซึง่ อายุแก่กว่าดิฉนั หลายปีทเี ดียว ได้ขยีห้ วั ดิฉนั พลาง
หัวเราะ แล้วก็พูดว่า “เด็กเอ๊ย !” ในสายตาของเขา ดิฉันคงยังเป็น
เด็กมาก
แต่ครัน้ เมือ่ เรียนมาได้เกือบปี สังเกตว่ามีเพือ่ นชายคนหนึง่ ใน
รุ่นเดียวกัน มาเอาใจใส่กับดิฉันเป็นพิเศษ โดยช่วยอธิบายภาษา
อังกฤษให้บ่อยๆ  วันหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะสอนภาษาอังกฤษให้ใน
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วันนั้น เวลานั้น และในห้องนั้น ซึ่งอยู่ติดกับห้องเรียนห้องหนึ่ง
ดิฉนั ดีใจ ไม่เฉลียวใจอะไรเลย รีบไปบอกเพือ่ นๆ ทีอ่ อ่ นภาษาอังกฤษ
เหมือนกัน ให้ไปฟังเขาสอนพิเศษ พอเราเข้าไปในห้อง เขาพูดว่า
“อ้อ มากันหลายคนหรือ เอาละดีแล้ว” แล้วเขาก็อธิบายศัพท์-วลี
ต่างๆ ให้เราฟัง
ต่อมาเขาท�ำ note ด้วยสมุดปกแข็ง เขียนด้วยลายมือเรียบร้อย
สวยงาม อธิบายศัพท์-วลีตา่ งๆ มาให้ ดิฉนั ยังไม่ทนั ได้อา่ นเลย เพียง
แต่ชำ� เลืองดูแวบ  แล้วก็เอาไปให้เพือ่ นคนหนึง่ ซึง่ ขยันกว่าดิฉนั อ่าน
ดูก่อน บอกเขาให้ลอกไว้ก็แล้วกัน เพื่อนคนนั้นเอาไป รุ่งขึ้นกลับ
มาบอกว่า ชักเอะใจเสียแล้ว เพราะในประโยคตัวอย่างต่างๆ นั้น
เขาใส่ชื่อดิฉันลงไปหมด ดิฉันยังไม่คิดอยากดูอยู่ดี เพราะไม่เคย
สนใจในตัวเขาในทางอื่น นอกเหนือจากการเป็นเพื่อนธรรมดา
เท่านั้น  เลยบอกให้เพื่อนเก็บสมุดนั้นไว้ก่อน
หลังจากนั้นอีกนาน เขาให้เพื่อนผู้ชายคนหนึ่งถือจดหมาย
มาหาดิฉันที่บ้าน  เพื่อนคนนี้บอกว่าเขาจะขอยืม note ภาษาไทย
ของดิฉัน ให้ฝากเพื่อนคนนี้ไปได้  ดิฉันเปิดจดหมายอ่านต่อหน้า
คนนั้น อ่านๆ ไปกลายเป็นจดหมายรัก และเพื่อนคนนี้คงจะรู้กัน
จึงรีบบอกเสียก่อนว่าจะขอยืม note มิฉะนั้น ดิฉันอาจไม่อ่าน
จดหมายนั้น  ในจดหมายนั้นบอกว่าเขาคอยดิฉันกี่ปีๆ ก็ได้ อะไร
ท�ำนองนี้ ดิฉันใจเต้น รู้สึกว่าตัวจะสั่นไปหมด แต่สงบสติอารมณ์
เริ่มแสดงละคร ท�ำหน้าเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น  อ่านจดหมาย
พลาง คุยกับเขาพลาง  เพราะดิฉันเชื่อแน่ว่าเขาคงจะสั่งเพื่อนคนนี้
ให้สังเกตอากัปกิริยาและปฏิกิริยาของดิฉัน  ดิฉันอ่านจดหมายจบ
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แสร้งท�ำเป็นไม่รไู้ ม่ชี้  หยิบ note ภาษาไทยให้เขาไป  และบอกว่า
ไม่ต้องรีบส่งคืน เพราะดิฉันยังไม่ใช้ตอนนั้น
พอเพือ่ นคนนัน้ กลับไปแล้ว  ดิฉนั วิง่ ขึน้ ห้องนอน และร้องไห้
เสียใหญ่  ไม่รู้เหมือนกว่าร้องท�ำไม ใจยังเต้นไม่เป็นปกติเลย  แต่
นึกชมตัวเองในใจว่าเราตีหน้าสนิทดี นายคนนัน้ คงไม่รวู้ า่ จะรายงาน
เขาอย่างไรแน่ๆ  จิตใจรูส้ กึ ระโหยอ่อนเพลียเลยหลับไป  ตืน่ ขึน้ มา
คิดในใจว่า บ้าจังเลย เขาไม่ควรเขียนจดหมายนัน้ มา  ต่อไปนีเ้ ราจะ
มองหน้ากันได้สนิทหรือ? มิตรภาพอันดีของเราต่อกันจะต้องขาด
ลงเพราะเรื่องนี้หรือ?
ถ้าเป็นใครคนอืน่ เขียนจดหมายแบบนีม้ า ดิฉนั จะไม่สนใจเลย
ไม่ยี่หระเลยว่าจะต้องโกรธกัน โกรธกันไปเลยนั่นและดี (ภายหลัง
เมื่อดิฉันเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งฟัง และบอกว่าดิฉันคิด
อย่างนี  
้ เขาหัวเราะแล้วบอกว่า โกรธท�ำไม ถึงจะเป็นคนอืน่ ก็เถอะ
เขาไม่ได้เขียนมาด่านี)่ แต่สำ� หรับเพือ่ นคนนีแ้ ล้วดิฉนั เสียดาย เพราะ
เขาเป็นเพื่อนที่ดีมาก เขาดีต่อทุกคน ใจกว้าง รักเพื่อนฝูงและหมู่
คณะ พร้อมที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวม และเพื่อนทุกคนก็รักเขา
ดิฉันครุ่นคิดหนักว่าจะคลี่คลายปัญหานี้อย่างไร เพื่อจะได้บัวไม่ช�้ำ
น�้ำไม่ขุ่น
ดิฉันโง่มาก คิดมากไป หรือยังไงก็ไม่ทราบ เพราะว่าเมื่อเรา
ได้มาเผชิญหน้ากันอีกครั้ง ปัญหาไม่มีเลย ดิฉันตีหน้าธรรมดาซึ่ง
มาจากใจจริง (ไม่ใช่เล่นละคร) ว่ามิตรภาพของเราไม่ได้เปลี่ยนไป
และตัวเขาก็เช่นกัน  ความผิดหวังคงจะมีบ้าง แต่เขาคงจะเข้าใจ
และจิตใจอันงามของเขาก็ยังเป็นดังเดิม  เขาช่วยเหลือดิฉันและ
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ท�ำดีต่อดิฉันตลอดมา ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ดิฉันดีใจอย่างบอก
ไม่ถูกเลย  ตอนพบกันครั้งหลังนี้ เขากระซิบว่า “ไม่ต้องตกใจนะ
ไม่มีอะไร”
เพื่อนๆ ผู้หญิงไม่ค่อยมีใครรู้เรื่อง ยกเว้นคนที่ดิฉันเล่าให้ฟัง
แต่พวกผู้ชายดูเหมือนจะรู้กันหลายคน  อีตาบ้านั่นคงจะเอาข่าวไป
แจก ได้ยนิ เสียงเขาล้อเลียนกันเสมอ  แต่ดฉิ นั แสร้งท�ำเป็นไม่ได้ยนิ
เพื่อนหญิงของดิฉันถามว่า “ท�ำไมเธอไม่ชอบเขาล่ะ? รูปร่างเขาก็
สูงใหญ่ เป็น man เต็มที  ่ จิตใจเป็นอันรูก้ นั แล้ว ไม่ตอ้ งพูดถึง  และ
ยิ่งกว่านั้น เขารวยมากทีเดียว”
ดิฉนั ตอบไม่ถกู รูอ้ ย่างเดียวคือ ดิฉนั ไม่ได้ชอบเขาแบบชูส้ าว
ชอบแบบเพื่อนและพี่ชายเท่านั้น เพราะรู้แน่ว่าเขาเป็นมิตรแท้  จะ
เรียกว่าชอบเป็นพิเศษมากกว่าเพือ่ นชายคนอืน่ ก็ได้  แต่กไ็ ม่ใช่แบบ
ชู้สาวอยู่ดี  ดิฉันมานั่งคิดถึงตัวเองว่า ความรู้สึกเป็นสาวยังไม่เกิด
ขึ้นหรือ ทั้งๆ ที่อ่านจดหมายรักแล้วก็ไม่ไหวติง ได้แต่ตกใจ เอ๊ะ!
ท�ำไมเขารู้ว่าดิฉันตกใจล่ะ? ตัวเขาเองก็คงจะเหมือนคนอื่นๆ อีก
หลายคนที่เห็นว่าดิฉันยังมีความรู้สึกแบบเด็กอยู่
หลังจากนีเ้ ขาไม่ตอแยดิฉนั ในเรือ่ งนีอ้ กี เลย  แต่วนั หนึง่ ดิฉนั
ได้รับจดหมายจากญาติผู้หญิงผู้น้องของเขาเล่าว่า เธอเห็นพี่ชาย
ของเธอเขียนค�ำว่า ฉลบชลัยย์ บนกระดาษแผ่นใหญ่บนโต๊ะท�ำงาน
เขียนเต็มไปหมด เป็นร้อยเป็นพันค�ำ เธอไม่รวู้ า่ ค�ำนีค้ อื อะไร จึงได้
ไปถามเพือ่ นผูช้ ายของพี่ แล้วจึงเขียนมาบอกดิฉนั   เธออ้อนวอนจะ
ให้ดฉิ นั ใจอ่อน  บอกว่าพีข่ องเธอไม่เป็นอันกินอันนอน เขาคลัง่ ไคล้
ดิฉันมาก เอ...ดิฉันไม่เคยไปออดอ้อนออเซาะเขา หรือให้ท่า ท�ำ
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ยียวนกวนสวาทเขาเลยนี่ พบกันก็พูดกันดีๆ
ตอนดิฉันย้ายมาอยู่หอวัง เขาก็ตามมาหา มาคุยด้วยบ่อยๆ ก็
ไม่เห็นมีอะไร แต่เพื่อนผู้ชายของเขา 2-3 คนผลัดกันมาหาดิฉัน
มาพูดแบบต่างๆ โอ้โลมปฏิโลมจะให้ดฉิ นั รับรักเขา และหลังทีส่ ดุ
เขาหายหน้าไปนาน  เพือ่ นคนหนึง่ มาส่งข่าวว่าเขาเป็นโรคประสาท
และเข้าโรงพยาบาลไปแล้ว  ดิฉนั รูว้ า่ เขาไม่ได้โกหก แต่ดฉิ นั ไม่ได้
เป็นต้นเหตุนี่ จะโทษดิฉันได้อย่างไร ดิฉันสงสารเขา แต่ไม่ได้ไป
เยี่ยม เพราะไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่
ตอนดิฉนั จะไปต่างประเทศ เขาให้เข็มกลัดทองดิฉนั อันหนึง่
มีรูปหัวใจตรงกลาง และสองข้างเป็นลายกนกลงยาสวยงาม  เขา
ขอรูปดิฉนั ก็ให้ และเซ็นให้เหมือนกับทีใ่ ห้คนอืน่ ๆ เราไม่ได้ตดิ ต่อ
กันเลย  แต่วันหนึ่งเพื่อนชายของเขาคนหนึ่งไปพบดิฉันที่อังกฤษ
และบอกดิฉันว่า เพื่อนคนนั้นยังคอยดิฉันอยู่  เขาพูดทั้งๆ ที่เขารู้ดี
ว่า ดิฉันไม่ได้ให้ความหวังแก่เพื่อนคนนั้นเลย เขาบอกว่า รับปาก
มาว่าจะบอก จึงจ�ำเป็นต้องบอก
เมือ่ ดิฉนั แต่งงานกับจ�ำกัดแล้ว เขาคงจะเสียใจ แต่เขาใจกว้าง
พอ (ดิฉันเล่าเรื่องทั้งหมดให้จ�ำกัดฟังแล้ว) พบกันที่ไหน เขาก็
ทักทายเราอย่างดี  เมือ่ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 ยุตลิ ง เขารูว้ า่ จ�ำกัดตาย
ตอนนัน้ เขายังไม่ได้แต่งงาน เขามาเยีย่ มดิฉนั และเทิดทูนจ�ำกัด  เขา
รูแ้ น่วา่ ดิฉนั ไม่มวี นั จะแต่งงานกับเขาแน่แล้ว แต่เขาก็อยากช่วยดิฉนั
เขาบอกว่าจะยกที่ดินให้ดิฉันท�ำโรงเรียน (สาขา) จะเอากี่ไร่ก็ได้
เพราะเขามีมากมาย  ดิฉนั ขอบคุณเขา แต่ไม่สามารถรับความกรุณา
ของเขาได้ เพราะล�ำพังโรงเรียนเดียวดิฉันก็ดูแลเกือบไม่ทั่วถึง
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อยู่แล้ว
วันที่ดิฉันได้รับการ์ดแต่งงานของเขา ดิฉันดีใจมากที่สุด
ในโลก และบอกเขาเช่นนัน้ ด้วยใจจริง  ดิฉนั อยากให้เขามีความสุข
จริงๆ เสียที  ภริยาของเขาเป็นคนน่ารัก ใจดี ใจกว้าง คงจะเข้ากัน
ได้ดี  เขาทราบเรื่องดิฉันหรือเปล่าก็ไม่ทราบ แต่เราสนิทสนมกัน
มากจริงๆ  ลูกๆ ของเขาทั้งหญิงชาย ก็น่ารักทั้งนั้น และท�ำตัว
สนิทสนมกับดิฉันเหมือนญาติสนิท  ดิฉันคิดถึงครอบครัวนี้ทีไร
นึกถึงความอบอุ่นอันยากที่ครอบครัวอื่นจะเทียบได้  แล้วดิฉันก็
พลอยปลาบปลื้มและสุขไปกับเขาด้วย  เขายังคงเป็นมิตรที่ดีที่สุด
ต่อดิฉันจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตของเขา
เพื่อนรัก คุณเป็นคนดีที่ทุกคนยอมรับ  สมควรแล้วที่คุณจะ
ได้รบั ความสุขอันแท้จริงในชีวติ   ถึงคุณจะจากไปแล้ว ฉันก็ไม่เคย
ลืมมิตรภาพอันดีของเรา ไม่เคยลืมบุญคุณทั้งหลายที่คุณท�ำให้ฉัน
ไม่มีคุณแล้วก็จริง แต่ภริยาและลูกๆ ที่น่ารักของคุณยังเป็นมิตร
สนิทสนมกับฉันไม่เสื่อมคลาย และเราคงเป็นเช่นนี้ต่อกันจนชีวิต
จะหาไม่
ดิฉันภูมิใจที่ได้กล่าวถึงเขาในชีวประวัติของดิฉัน ดังได้บอก
ไว้แล้วว่า ชีวประวัติของดิฉันจะไม่สมบูรณ์ ถ้าขาดเรื่องนี้ไป
ออกจากประเทศไทย
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2479 เราไปขึน้ รถไฟทีส่ ถานีหวั ล�ำโพง
เพือ่ จะไปลงเรือทีป่ นี งั   คุณพ่อและนายแพทย์สวุ รรณ มหัคฆะกาญจนะ
ส.ส. คนแรกของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งขณะนั้นก็ยังเป็น ส.ส.
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อยู่ และเป็นผู้ที่ท�ำคลอดให้นายตอนดิฉันเกิด ได้ติดตามไปส่งด้วย
จนถึงปีนัง
ที่ สถานีหัวล� ำโพง ท่านอาจารย์พิจิตรฯ และครูหลายคน
พร้อมทั้งเพื่อนๆ เป็นอันมากได้มาส่งด้วย  ดิฉันร้องไห้ตลอดเวลา
เพราะไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะดีร้ายอย่างไร และคิดเป็นห่วง
คุณพ่อ นาย และพีน่ อ้ ง พยายามจะสลัดความคิดนีอ้ อกไปยังไงๆ ก็
ไม่ส�ำเร็จ  ท่านอาจารย์คล้องพวงมาลัยให้ดิฉัน ทรงปลอบและจูบ
ดิฉันด้วย  ดิฉันกราบทูลลาท่านด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรัก
และบูชาอย่างล้นพ้น
เมื่อรถไฟไปถึงนครปฐม พวกเราทุกคนปลดพวงมาลัยออก
ฝากให้พรรคพวกที่นั่นน�ำไปกราบที่พระปฐมเจดีย์ด้วย
ก่อนที่จะถึงราชบุรี  ดิฉันขอย้อนไปกล่าวถึงทางจังหวัด
สมุทรสงครามสักหน่อย นายเล่าว่า ในวันทีว่ ทิ ยุประกาศชือ่ ดิฉนั นัน้
บังเอิญน้องชายคนสุดท้อง ชื่อวิสุทธิ์ ซึ่งขณะนั้นอายุเพียง 2 ขวบ
ได้ปนี ขึน้ ไปเปิดวิทยุ ตรงกับเวลาข่าวซึง่ ประกาศชือ่ ดิฉนั พอดี  คุณ
พ่อ นาย และน้องๆ อีกหลายคนที่อยู่ที่นั่นพากันดีใจ  แต่ยังไม่ทัน
ที่จะพูดอะไรกัน  พวกเพื่อนบ้านก็แห่เข้ามาแสดงความยินดีกัน
เต็มบ้าน คนอยูใ่ กล้กม็ าก่อน คนอยูไ่ กลก็ตามมาทีหลัง ทยอยกันมา
เรื่อยๆ จนดึกดื่น แล้ววันรุ่งขึ้น และวันต่อๆ มาก็ยังมีมาอีก
ทีนี้พอจะถึงวันที่ดิฉันเดินทาง ทุกคนรู้ดีว่ารถไฟจะไม่ผ่าน
สมุทรสงคราม นาย James Kerr ผู้จัดการเรือแดงจึงประกาศว่าจะ
รับส่งฟรีส�ำหรับผู้ที่ต้องการไปส่งดิฉันที่สถานีราชบุรี ท่านจัดเรือ
แดงล�ำใหญ่ และผู้โดยสารก็มีเต็มล�ำ นายและน้องๆ ดิฉันก็มาด้วย
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พอรถไฟถึงราชบุรี คุณพ่อ คุณหมอสุวรรณ และดิฉันต้อง
ลงไปที่ชานชาลา เพื่อต้อนรับและขอบคุณทุกๆ คน  หลายคนให้
ของขวัญ และอาหาร ผลไม้ ซึ่งบางอย่างได้เป็นประโยชน์แก่ดิฉัน
มาก  ซึ่งจะได้เล่าในตอนต่อไป จ�ำได้ว่า เทียบ บูรณะสิงห์ เพื่อน
ร่วมรุ่นของดิฉันสมัยอยู่ ม.1-2-3 ซึ่งขณะนั้นเป็นนายทหารอยู่ที่
ราชบุรีก็ได้มาส่งด้วย
เมื่อรถไฟผ่านสถานีไหนที่ยังไม่ค�่ำหรือดึกนัก จะมีผู้คนมา
คอยดูนักเรียนทุน  เพราะสมัยนั้นไม่มีทุนมากมายอย่างในตอนนี้
และพวกเพื่อนๆ ของดิฉัน ซึ่งอยู่ทางใต้หลายคนได้ทราบข่าวการ
เดินทาง ก็ได้มาคอยรับและส่งอยู่ตามสถานีต่างๆ ด้วย  ทุกสถานี
ทีร่ ถจอด เราจะโผล่หน้าต่างออกไปดู เผือ่ จะมีใครทีต่ อ้ งการพบเรา
จ�ำได้แน่ว่า กาญจนา กาญจนโชติ เพื่อนนักเรียนประจ�ำที่ราชินีได้
มารอรับอยู่ที่สถานีแห่งหนึ่งก่อนถึงปีนัง
ทีป่ นี งั คุณพ่อพาไปเฝ้าสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
ท่านทรงคุน้ เคยกับคุณพ่อ เพราะคุณปูข่ องดิฉนั (พระยาสัตยานุกลู )
ได้รบั ราชการเป็นผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาญจนบุรถี งึ 18 ปี ในสมัยที่
พระองค์ทา่ นเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  และเมือ่ คุณปูเ่ กษียณ
อายุราชการแล้ว ก็ยังติดตามไปรับสนองพระเดชพระคุณท่านที่
หอสมุดแห่งชาติ จนกระทั่งถึงแก่กรรม  ยิ่งกว่านั้น เมื่อคุณพ่อ
รับราชการอยู่ที่จังหวัดชุมพร และนายต้องไปคลอดพี่ณพที่ราชบุรี
พระองค์ทา่ นได้ทรงช่วยให้คณ
ุ พ่อได้ยา้ ยไปอยูจ่ งั หวัดสมุทรสงคราม
ใกล้กับนายด้วย
คุณพีส่ วัสดิ์ สารสาส คุณแม่ของหม่อมงามจิตต์ ได้พาลูกสาว
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คนเล็ก คุณแดง (เสลา) มารับถึงรถไฟ และได้ช่วยเหลือให้ความ
สะดวกหลายอย่างที่ปีนัง  ดิฉันสนิทกับคุณพี่ เพราะคุณพี่เป็นลูก
ผู้พี่ของราศี เพื่อนรักที่สุดของดิฉัน  ราศีเป็นญาติสนิทที่คุณพี่รัก
มาก
เดินทางโดยเรือเดินสมุทรญี่ปุ่น Hakusan Maru
คุณหลวงพิสิษฐวิทยาการแห่ง ก.พ. ได้จัดยาแก้เมาคลื่นให้
ดิฉัน บอกให้กินครึ่งชั่วโมงก่อนเรือออก  ท่านบอกว่า “คอยดูซิ
เวลาพวกเด็กผูช้ ายเมาเรือ คุณจะนัง่ ยิม้ สบายอยูค่ นเดียว” ทีไ่ หนได้
ดิฉนั กินยาก่อนลงเรือ เพราะกะเวลาว่าอีกครึง่ ชัว่ โมงเรือจะออก แต่
เรือยังไม่ทันได้ออกเลย  ดิฉันอาเจียนเสียเป็นวรรคเป็นเวร แล้ว
ดิฉันทนกลิ่นเรือไม่ได้ ต้องดมน�้ำหอมตลอดเวลา  ดิฉันกราบลา
คุณพ่อและคุณหมอสุวรรณตรงนี้
เจ้าหน้าที่ทางรัฐบาลไทยได้ฝากฝังพวกเรากับกัปตันเรือ ซึ่ง
เป็นคนญีป่ นุ่ ทีใ่ จดีมาก เขาจัดให้เรากินอาหารโต๊ะติดกับเขา เพือ่ จะ
ได้ดูแลว่าเราจะขาดเหลืออะไรบ้าง เราต้องสื่อสารกับเขาโดยทาง
ภาษากลาง-ภาษาอังกฤษ แต่เราไม่เคยกวนอะไรเขามากนัก เขารูใ้ จ
เรา 3-4 วันทีก็จัดอาหารไทยให้เรากิน ซึ่งถึงแม้จะไม่อร่อยนัก แต่
เราก็พอใจ และขอบคุณเขามาก
ชีวิตในเรือ
ไม่วา่ เรือจะใหญ่โตเพียงไรก็ตาม แต่การอยูใ่ นเรือนานๆ เป็น
สิ่งที่ไม่สนุกนัก ไม่เหมือนอยู่บ้านของเราเอง หรืออยู่ในเมืองที่จะ
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ออกไปเทีย่ วทีไ่ หนได้ ทางการเรือค�ำนึงในข้อนี้ จึงพยายามหาสิง่ ที่
จะท�ำให้ผู้โดยสารหายเบื่อ ให้รู้สึกสนุก ตื่นเต้นอยู่เสมอ ให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ เช่น
เขาจะตรวจดูวนั เกิดของผูโ้ ดยสาร ถ้ามีใครเกิดในวันทีอ่ ยูบ่ น
เรือ เขาก็จะจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้  ผู้โดยสารอื่นเป็นแขกรับเชิญ
อาหารเป็นแบบพิเศษ ไม่จ�ำเจอย่างวันธรรมดา
ในเรือญีป่ นุ่ นี้ จะมีการเลีย้ งสุกยี ากี้ (Sukiyaki Party) เทีย่ วละ
ครั้งเป็นอย่างน้อย
นอกจากนี้ ถ้ามีผู้โดยสารกลุ่มใหญ่ เช่น คณะทัวร์ต่างๆ ขึ้น
จากเรือ หรือเมื่อเรือจะถึงจุดหมายปลายทางแล้ว เขาจะมีงานเลี้ยง
อ�ำลา (Farewell party) ให้เสมอ  ตอนท้ายของทุกๆ งานเลี้ยง
จะมีการเต้นร�ำ ซึ่งจะอยู่ไปจนดึก
ทุกคืนจะมีหนังฉาย (ถ้าไม่มงี านพิเศษ) ในห้องล็อบบีจ้ ะมีคน
เล่นเปียโน และมีคนร้องเพลง มีสระว่ายน�ำ้ ให้คนลงไปเล่นได้ตลอด
วัน มีโต๊ะปิงปอง ปาเป้า (darts) และการเล่นในร่มทุกชนิด มีเครือ่ ง
ออกก�ำลังกายพอสมควร
พวกเราทุกคนท�ำตัวให้สนุก และ Enjoy ทุกอย่างที่เขาจัดให้
ทั้งนี้เพื่อให้หายคิดถึงบ้านด้วย ตัวดิฉันเองวันไหนที่ไม่เมาเรือ ก็
สนุกไปกับเขาเสมอ
อาหารในเรือ
ตอนเช้า กินอาหารแบบฝรัง่ ไข่-เบคอน-แฮม เรากินได้ทกุ คน
10.00 น. มีซุปใสกับขนมปังกรอบ ไม่เสิร์ฟในห้องอาหาร
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แต่จะมีบริกรเข็นไปทั่วเรือ กินที่ตรงไหนก็ได้
กลางวัน ในห้องอาหาร ส่วนมากเป็นอาหารฝรั่ง
บ่าย น�้ำชาในห้องอาหารก็ได้ เสิร์ฟที่อื่นก็ได้
เย็น  ในห้องอาหาร มักจะมีอาหารพิเศษตามชาติของผูโ้ ดยสาร
เช่น ไทย จีน แขก เพื่อเอาใจผู้โดยสารนั้นๆ นานๆ ที
แต่ตามปกติก็เป็นอาหารฝรั่ง และมีอาหารญี่ปุ่นเสมอ
ในเรือใหญ่มากๆ ค่าโดยสารแพง  ตอนเช้าตรู่อาจเสิร์ฟชา
หรือกาแฟในเตียงเลย และในตอนกลางคืนอาจมีอาหารว่างอีก
มื้อหนึ่งด้วย
จะเห็นได้ว่า ผู้โดยสารไม่มีเวลาจะรู้สึกหิวโหยเลย พวกเรา
ทุกคนก็เป็นเช่นนี้
การสั่งอาหาร
ทั้งๆ ที่พวกเราเคยได้รับค�ำแนะน�ำและการอธิบายเรื่องการ
สั่งอาหารมาบ้างแล้ว และเราก็รู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ (หรือฝรั่งเศส)
พอที่จะดูเมนูออกว่า อาหารจานนั้นเป็น กุ้ง ปู ปลา หอย หรือ
เนื้อวัว หมู แกะ เป็ด ไก่ นก แต่เราก็เดาไม่ออกว่า มันจะออกมา
เป็นรูปใด ฉะนั้นหลายครั้งที่สั่งมาแล้วไม่ถูกใจ
ยิ่งกว่านั้นเรายังอด “เปิ่น” ไม่ได้ในวิธีสั่ง เช่น บางครั้งสั่ง
ซุปแล้ว แทนที่จะสั่งอาหารจานใหญ่ต่อไป กลับสั่งมาเป็นซุปอีก
แบบหนึง่   บางคนสัง่ อาหารจานใหญ่แล้ว กลับไปกินซุปหรือบางที
สั่งอาหารจานใหญ่ เช่น เนื้อวัว หมู 2 จานเลย  บริกรหัวหมุน
มองหน้าคนสั่ง แต่แล้วก็ต้องน�ำมาให้ตามที่เขาสั่ง  กินเวลาหลาย
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วันกว่าที่เราจะเรียนรู้วิธีดูเมนู ว่าเขาให้เลือกสั่งจากรายการที่ขีด
เส้นคั่นเป็นพวกๆ ไป
เมาเรือเกือบตาย
เรือ Hakusan Maru แวะเมืองท่าหลายแห่ง โดยมากแห่งละ
1 วัน  ดิฉันเมาเรือเป็นส่วนมาก แต่เวลาเรือจอดก็หายเมา  ตอนที่
ผ่านมหาสมุทรอินเดียนัน้ คลืน่ แรงมากเป็นพิเศษ มีผโู้ ดยสารเมาเรือ
กันมาก แต่เขาเมาสักวันสองวันก็หาย  ผิดกับดิฉันซึ่งเมาตลอด 7
วัน ออกจากห้องนอนไม่ได้ กินอะไรไม่ได้เลย โชคดีทพี่ วกราชบุรี
ให้ส้มโอมา 1 เข่ง เอาส้มโอมาดูดๆ แล้วคายทิ้ง น�้ำหนักลดไป
หลายกิโลกรัม กัปตันเรือกลัวว่าดิฉันจะตาย ได้ลงมาเยี่ยมถึงห้อง
บ่อยๆ แต่พอพ้นมหาสมุทรอินเดียไปแล้ว ก็หายสนิท  เขาถ่ายรูป
มาให้ดู เหมือนโครงกระดูกจริงๆ  ตอนเรือจอดทีต่ า่ งๆ นัน้ กัปตัน
เขาไม่ให้ไปเที่ยวไกลเรือกลัวว่าจะหลงทาง หรือได้รับอันตราย
ผ่านทะเลแดง เข้าคลองสุเอซ
เมื่อเรือผ่านทะเลแดงมาตลอดแล้ว หยุดที่เมืองสุเอซ ตอนนี้
ผู้โดยสารหลายกลุ่มออกจากเรือเพื่อไปดูพีระมิดในอียิปต์  เขากะ
เวลาให้ทันไปลงเรือตอนที่เรือจะจอดที่ Port Said  ดิฉันอยากไปดู
พีระมิดมาก ชวนพวกเด็กผู้ชาย ไม่มีใครยอมไป  เขากลัวเงินจะ
หมดหรือยังไงก็ไม่ทราบ  เขาว่าเอาไว้ดทู หี ลังก็ได้ แต่แล้วจนบัดนี้
ดิฉันก็ยังไม่ได้เห็นพีระมิดเลย จวนจะตายอยู่แล้ว!
ตกลงเราก็ไปกับเรือ แล่นไปตลอดคลองสุเอซ แล้วไปจอดที่
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Port Said รั บ ผู ้ โ ดยสารที่ ก ลั บ จากดู พี ร ะมิ ด แล้ ว ก็ เ ข้ า ทะเล
เมดิ เ ตอเรเนี ย น ตรงไปถึ ง จุ ด หมายปลายทางของเราคื อ เมื อ ง
เนเปิลส์-อิตาลี รวมเวลาอยู่ในเรือ 3 สัปดาห์ แล้วจึงขึ้นรถไฟตรง
ไปกรุงปารีส
วันแรกที่ดิฉันไปถึงประเทศอังกฤษ*
เมื่อดิฉันไปอังกฤษครั้งแรกนั้น เราเดินทางไปด้วยกัน 5 คน
ดิฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวและอายุมากกว่าเพื่อน เราไปโดยเรือญี่ปุ่น
ชื่อ Hakusan Maru ขึ้นรถไฟจากสถานีหัวล�ำโพง ไปลงเรือที่ปีนัง
อยูใ่ นเรือ 3 สัปดาห์ แล้วขึน้ จากเรือทีเ่ นเปิลส์ อิตาลี ตอนนัน้ ก�ำลัง
มีสงครามกลางเมืองในสเปน ไม่ปลอดภัยที่จะไปกับเรือ ซึ่งเสี่ยง
ฝ่าทุน่ ระเบิด โดยออกจากช่องแคบยิบรอลตา อ้อมคาบสมุทรสเปน
ผ่านอ่าว Biscay เพื่อตรงไปอังกฤษ
เราส่งหีบใหญ่ๆ ไปกับเรือ แต่เอากระเป๋าเสื้อผ้าติดตัวขึ้น
รถไฟจากเนเปิลส์ ตรงไปปารีส  พักทีป่ ารีส 2-3 วัน ณ กรุงปารีสนี้
คุณจก ณ ระนอง เพื่อนร่วมทางคนหนึ่งของเราต้องหยุดอยู่เรียน
พวกเราจึงเดินทางออกจากปารีสเพียง 4 คน โดยขึน้ รถไฟจากสถานี
Gare du Nord ตรงไปเมืองท่า Calais ลงเรือข้ามช่องแคบอังกฤษ
ไปขึ้นบกที่ Dover แล้วขึ้นรถไฟต่อจากที่นั่น ตรงไปลอนดอนเลย
ก่อนจะเดินทางออกจากปารีส ผู้ดูแลนักเรียนไทยในฝรั่งเศส และ
ทางสถานทูตไทยในปารีสได้ชว่ ยจัดการส่งโทรเลขบอกไปยังผูด้ แู ล
* คัดลอกจากจุลสารของนักเรียนเก่าอังกฤษ รุ่นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
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นักเรียนไทยในลอนดอน เรียบร้อยแล้ว
รถไฟสิน้ สุดทีส่ ถานีปลายทาง Victoria ในลอนดอน  ณ สถานีนี้
คุณพิสุทธิ์ นิมมานเหมินทร์ ได้มาคอยรับน้องชายของเธอที่มากับ
เรา คือคุณอัน (สุย) นิมมานเหมินทร์ พวกเราจึงเหลืออยู่ด้วยกัน
เพียง 3 คน  ตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไร  เชื่อว่าคนที่จะมารับเรานั้น
คงจะมาช้าไปเล็กน้อย  อีกไม่ช้าก็คงจะมาเอง คุณพิสุทธิ์ก็คิด
เช่นเดียวกัน เราบอกเธอว่าไม่ตอ้ งห่วง เพราะเราอยูด่ ว้ ยกันถึง 3 คน
คุณพิสุทธิ์จึงปล่อยเราไว้ แต่เราคอยๆ ตั้งชั่วโมง (หรือ 2 ชั่วโมง)
ก็ยังไม่ปรากฏวี่แววคนมารับเลย
เราปรึกษากันและเห็นพ้องต้องกันว่า ควรนั่งแท็กซี่ไปที่
ส�ำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย ซึ่งอยู่ที่ 51 Barkston Gardens เลย
จะดีกว่า พวกเราทุกคนได้รบั address นีม้ าจากเมืองไทย เมือ่ ไปถึง
ทีน่ นั่ พบว่าส�ำนักงานปิด  เราพยายามกดกริง่ เรียกเท่าไรก็ไม่ส�ำเร็จ
จึงตกลงใจขึ้นแท็กซี่ต่อไปยังสถานทูตไทย 23 Ashburn Place ไป
ถึงปรากฏว่าสถานทูตปิดเงียบเชียบเช่นเดียวกัน  เราจึงเพิง่ นึกขึน้ ได้
ว่าวันนั้นเป็นวันอาทิตย์
มื้อค�่ำที่มืดมน
ตอนนั้นดิฉันเริ่มใจเสียแล้ว และดูเหมือนจะวิตกกังวลมาก
กว่ า นั ก เรี ย นชายอี ก 2 คนที่ ไ ปด้ ว ยกั น   รู ้ สึ ก หั ว หมุ น ไปหมด
คิดไม่ออกจริงๆ ว่าควรจะท�ำอย่างไรดี  ขณะนั้นเป็นปลายเดือน
ตุลาคม อากาศหนาวพอใช้ โดยเฉพาะส�ำหรับเราซึง่ ไปจากเมืองไทย
ใหม่ๆ และเริ่มมืดเร็วด้วย ดิฉันรู้สึกอ้างว้างว้าเหว่คิดถึงบ้านขึ้นมา
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อย่างจับใจ  อย่างไรก็ตาม เมื่อเห็นว่าเย็นมากแล้ว และยังตัดสินใจ
ไม่ถูกว่าควรจะไปไหนต่อไป  จึงตกลงกันว่าไปหาอาหารเย็นกิน
เสียก่อน ให้หมดห่วงไปเรื่องหนึ่งดีกว่า และขณะกินอาหารจะได้
มีเวลาปรึกษากันต่อ
เราบอกคนขับแท็กซี่ให้ช่วยพาเราไปร้านอาหารจีนแห่งใด
ก็ได้ทอี่ ยูใ่ กล้ทสี่ ดุ กับทีน่ นั่ เขาพาเราไปยังภัตตาคารอังกฤษแห่งหนึง่
ซึง่ มีอาหารจีนขายด้วย อยูต่ รงหัวมุมถนนสายหนึง่ (จ�ำไม่ได้วา่ ซอย
อะไร) ตรงริมด้านในของวงเวียน Piccadilly นั่นเอง ดูเหมือนจะ
ใกล้ๆ มุมถนน Shaftsbury Avenue  ภัตตาคารนี้ภายหลังได้เที่ยว
ถามบรรดานักเรียนไทยทีน่ นั่ ปรากฏว่าไม่มใี ครรูจ้ กั เลย และตลอด
เวลาที่ดิฉันอยู่ในประเทศอังกฤษ ก็ไม่เคยไปภัตตาคารนี้อีกเลย
ที่ภัตตาคารนี้ เราแต่ละคนซังกะตายสั่งอาหาร เพราะไม่มี
กะจิตกะใจเสียแล้ว  ดิฉันสั่งอาหารง่ายที่สุดคือไข่เจียว (Omelet)
แต่ก็กินไม่ค่อยลง ไม่ใช่เพราะรสอาหารไม่อร่อย แต่เพราะคอมัน
ตีบตัน  ดิฉันแอบร้องไห้โดยไม่ให้เพื่อนอีกสองคนเห็น แต่เข้าใจ
ว่าความรูส้ กึ ของเขาก็คงไม่แตกต่างไปเท่าใดนัก  เราไม่รชู้ ะตากรรม
ว่า คืนวันนั้นจะไปหาที่นอนได้ที่ไหน จะต้องไปนั่งพักที่ข้างถนน
หรืออย่างไร แต่ในทีส่ ดุ ก็ฮดึ สู  ้ คิดว่าเป็นยังไงก็เป็นกัน เพราะไม่ได้
อยู่คนเดียว ถ้าหมดปัญญาจริงๆ ไปขอความช่วยเหลือจากต�ำรวจ
ก็คงจะได้
กว่าจะกินอาหารเสร็จและช�ำระเงินทองเรียบร้อย ก็ค�่ำมาก
แล้ว  ความหนักใจของเรามีมาก เพราะมันเป็นตอนกลางคืน ยิ่ง
ช้าไปก็จะยิง่ ดึกลง และยิง่ จะหาทีท่ จี่ ะไปยากขึน้ ถ้าเป็นตอนกลางวัน
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ก็คงจะไม่ล�ำบากใจมากเช่นนั้น
คืนแรกในอังกฤษ
แต่ครั้นแล้วก็เหมือนสวรรค์บันดาล คุณสมาน บุราวาศ เกิด
ค้นพบ address ของพี่ชาย คือคุณสมัคร บุราวาศ ได้ ซึ่งตอนแรก
คิดว่าไม่ได้เอาติดตัวไปด้วย คุณสมัครอยูท่ ี่ 5 Murray Road, Wimbledon
เราไม่รู้ว่า Wimbledon นั้น จะอยู่ห่างจาก Piccadilly สัก
เท่าใด มันจะอยู่นอกเมืองออกไปมากหรือเปล่า แต่เนื่องจากไม่มี
ทางเลือกอย่างอื่น  เราก็เรียกแท็กซี่ให้ไป 5 Murray Road ทันที
ระหว่างทีน่ งั่ รถไป ทุกคนก็จอ้ งเขม็งดูจำ� นวนเงินค่าโดยสาร ซึง่ ขึน้
ปรู๊ดๆ บนมาตรข้างคนขับ  ใจเต้นกันทุกคน คิดว่าวันนี้เงินคง
หมดตัวเสียแน่แล้ว  แต่ยังไงๆ ก็ยังดีกว่าจะต้องนอนข้างถนน
พอไปถึงที่หมาย กดกริ่งประเดี๋ยวเดียว ก็มีคุณจ�ำนง สุ่มสวัสดิ์ ออกมาเปิดประตูให้ (ตอนนั้นรูปร่างหน้าตาท่านหล่อเหลา
เอามากๆ เรียกว่าเหมือนพระเอกหนังทีเดียวแหละ ผิดกับเมื่อตอน
กลับ มาเมืองไทยก่อนตายเมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วราวกับฟ้า
และดิน เพราะเธอไว้หนวดเครารุงรัง ถ้าไม่บอกแล้วก็ดูไม่ออกเลย
ว่าเป็นคุณจ�ำนงคนเดียวกัน) ที่บ้านนี้นอกจากคุณสมัคร และคุณ
จ�ำนงแล้ว ก็ยังมีคุณพร ศรีจามร อีกคนหนึ่ง เจ้าของบ้านต้อนรับ
เราดี เห็นใจเรามาก แต่กระนัน้ ก็ไม่สามารถจัดทีน่ อนเพิม่ ให้คนอีก
ถึง 3 คนได้ในทันที  นักเรียนไทย 3 คนนัน้ จึงยอมเสียสละห้องหนึง่
ให้ดิฉันนอนอยู่คนเดียว ส่วนพวกเขาทั้ง 5 ก็เลยต้องนั่งคุยกัน
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ตลอดคืน
สมัยนั้นข่าวคราวจากเมืองไทยไปถึงที่นั่นไม่ง่ายนัก  กว่าจะ
ได้อ่านหนังสือพิมพ์ก็ช้าไปตั้ง 10-15 วัน ฉะนั้น พอมีใครไปถึง
ใหม่ๆ พวกทางโน้นจะดีใจ พากันมารุมซักไซ้ถามข่าวคราวเมือง
ไทยทุกแง่ทุกมุม  ฉะนั้น ในคืนวันนั้นเขาก็คงมีเรื่องคุยกันคุ้ม แต่
ดิฉันยังจ�ำความรู้สึกตอนนั้น และจ�ำเหตุการณ์ทุกระยะได้อย่างดี
ไม่มวี นั ลืมเลย และเพิง่ ได้ความรูว้ า่ ทีเ่ มืองนอกนัน้ จูๆ่ เราจะไปขอ
พักบ้านใครโดยไม่บอกล่วงหน้าไม่ได้เด็ดขาด  โดยเฉพาะในตอน
หน้าหนาว ไม่เหมือนกับที่เมืองไทย แขกไปใครมาสักกี่คนๆ ก็
แหวกที่ยัดเยียดนอนกันไปได้ เรียกว่าง่ายๆ แบบไทยแท้นั่นแหละ
แสงสว่างยามเช้า
รุ่งเช้าเจ้าของบ้าน (มีหลานสาวด้วย) ดูแลเลี้ยงอาหารเรา
อิ่มหน�ำส�ำราญเป็นอย่างดี บ้านนี้เคยรับนักเรียนไทยอยู่ด้วยมานาน
แล้ ว จึ ง คุ้นกับนิสัยใจคอของคนไทย และที่บ้านนี้เองที่คุณพร
ศรีจามร ได้กลายเป็นหลานเขยในตอนหลัง  เราไม่ต้องห่วงเรื่อง
ค่าอาหาร เพราะทราบว่าเขาจะส่งบิลไปเก็บจากผู้ปกครองของเรา
เอง
พอกินอาหารเสร็จก็ไม่รอช้า รีบพากันไปที่ส�ำนักงานผู้ดูแล
นักเรียนไทยทันที   คุณสมัครคงจะเป็นคนพาไป จ�ำได้ว่ารู้สึก
หมดห่วงโล่งอก และมีความสุขมาก เพราะอย่างน้อยเพือ่ นนักเรียน
ไทยทัง้ 3 คนนัน้ ก็ได้แสดงความกรุณาปรานี และให้ความอบอุน่ ใจ
แก่เราอย่างมากเป็นเบื้องต้นแล้ว
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วันนั้นเป็นวันจันทร์ ส�ำนักงานเปิดเรียบร้อย เราได้พบกับ
Mr. Cardew ผู้ปกครองของเรา ซึ่งแสดงความประหลาดใจมาก
เพราะท่านยังไม่ได้รับโทรเลขอะไรเลย  ท่านเพียงแต่กะประมาณ
เอาเองว่าเราคงจะมาถึงในวันสองวันนัน้ แต่กไ็ ม่รแู้ น่นอนว่าวันไหน
ปรากฏว่าตอนสายๆ ในวันนัน้ เอง โทรเลขจากปารีสเพิง่ ไปถึง ทาง
ปารีสคงจะเผลอไม่ทันคิดถึงว่าเป็นวันอาทิตย์  ทุกส�ำนักงานปิด
ทางการไปรษณียจ์ งึ ไม่สามารถส่งโทรเลขให้ได้ ส�ำหรับตัวพวกเรา
เองนั้น ก็เพิ่งได้ความรู้ใหม่แน่ชัดอีกอย่างหนึ่งในตอนนั้นเองว่า
ส�ำหรับเมืองนอกแล้ว ในวันอาทิตย์อย่าได้พยายามติดต่อทางการ
อะไรเลย เป็นไม่ส�ำเร็จแน่นอน ไม่เหมือนเมืองไทย ซึ่งเป็นถิ่น
ของเรา เราพอจะรู้จักกันอยู่บ้าง บางทีอาจมีการยืดหยุ่นได้
เมื่อได้พบกับผู้ปกครองแล้ว ก็เป็นอันจบเรื่อง คุณสมานถูก
จัดให้ไปอยู่บ้านเดียวกับคุณสมัครพี่ชาย ส่วนดิฉันกับคุณบุญเหลือ
(สุนทร) ชูพันธุ์ไปพักอยู่ด้วยกันที่บ้าน Mrs. Hatter, 19 Palliser
Road คุณบุญเหลือพักอยู่ 2-3 วัน ก็เดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกา
คนเดียว
ส�ำหรับดิฉนั นัน้ ได้รบั อนุญาตให้พกั ผ่อนอีกประมาณ 7-8 วัน
แล้ว Mr. Cardew ก็พาตัวไปเรียนภาษาอังกฤษ ฝรัง่ เศส และเยอรมัน
ที่เมือง Oxford
สมัยนี้การคมนาคมสะดวกดีกว่าแต่ก่อนมาก  การผิดพลาด
แบบนี้คงจะน้อยลงแล้ว ตอนนั้นถ้าโทรศัพท์ทางไกลสะดวกอย่าง
ในปัจจุบัน  ทางสถานทูตไทยในปารีสคงจะโทรศัพท์ติดต่อทาง
ลอนดอน และก็คงจะรู้เรื่องกันเสียแล้วว่าเป็นการไม่สะดวกที่จะ
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ส่งตัวเราไปในวันนั้น ซึ่งเป็นวันอาทิตย์  การที่จะให้อยู่ปารีสต่อ
อีกหนึ่งวัน โดยรอให้ถึงวันจันทร์นั้น ไม่น่าจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
อะไรอีกมากมายนัก  การส่งโทรเลขไปโดยคิดเอาเองว่าอีกฝ่ายหนึง่
คงได้รับเรียบร้อยนั้น เป็นการผิดพลาดอย่างมาก ถ้าเขาโทรเลข
ตอบรับมานั่นสิ จึงจะถือว่าเรียบร้อยได้
อนึ่ง ในการไปต่างประเทศนั้น เพียงแต่มี address ต่างๆ
เท่านัน้ ยังไม่เพียงพอ ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วนด้วย  วันนัน้
ถ้าเราโทรศัพท์จาก Victoria ไปส�ำนักงานผู้ดูแลหรือสถานทูต เรา
ก็คงจะรู้ว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่น ไม่ต้องเที่ยวนั่งแท็กซี่อ้าวๆ ไปให้
เสียเงินและเสียเวลา หรือถ้าเราโทรศัพท์ไปที่ Wimbledon ก่อน
เราก็จะรู้ระยะทางที่จะไป ไม่ต้องนั่งใจเต้นวิตกว่าจะเสียค่าแท็กซี่
หมดตัว
พบนักเรียนไทยในลอนดอนหลายคน
เมื่อคุณบุญเหลือแยกไปอเมริกาแล้ว ดิฉันก็อยู่ต่อไปคนเดียว
ทีบ่ า้ น Mrs. Hatter ตอนนีพ้ วกนักเรียนชายหลายคนผลัดกันมาเยีย่ ม
ดิฉันเป็นกลุ่มๆ เขาคงคิดว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าบ้าน (สุภาพบุรุษ
อังกฤษ) ที่จะต้องต้อนรับแขกผู้มาเยือน  โดยเฉพาะเมื่อแขกผู้นั้น
เป็นผู้หญิง และอยู่คนเดียวเสียด้วย  ไหนๆ เมื่อดิฉันมาถึงแล้ว
ท�ำความรู้จักเสียก็คงจะดี หรืออีกอย่างหนึ่ง เขาอาจอยากมาถาม
ข่าวสารการเมืองไทย  บางทีอาจจะมีขา่ วของพวกพ้องเพือ่ นฝูงและ
ญาติพี่น้องของเขาบ้างก็ได้
ในบรรดานักเรียนชายทั้งหลายนั้น มีอยู่คนหนึ่งซึ่งดิฉันเคย
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รูจ้ กั แล้วทีจ่ ฬุ าฯ คือก�ำแหง พลางกูร ซึง่ เรียนอยูแ่ ผนกวิทยาศาสตร์
ตอนนั้นดิฉันค่อนข้างเกลียดหน้าเขา เพราะว่าตัวเขานั้นยังเด็กและ
เรียนเก่ง แต่ชอบตามคณะปูจ่ ฬุ าฯ (คือพวกทีส่ อบตกแล้วตกอีกและ
เปลี่ยนคณะ) ไปเกาะแกะล้อเลียนพวกนิสิตหญิงอักษรศาสตร์  ตัว
ดิฉันเองยังเคยเดินไปกับเพื่อนๆ และถูกนักเรียนกลุ่มนี้มานั่งตี
ฉิ่งฉาบอยู่ที่ริมถนน ท�ำให้เราต้องเดินขาขวิด  ทีนี้พอมาพบกัน
ที่ลอนดอน ทั้งตัวเขาและดิฉันต่างลืมความหลัง คิดได้แต่เพียงว่า
เป็นชาวจุฬาฯ ด้วยกัน แล้วเลยกลายเป็นเพื่อนดีต่อกัน
ก�ำแหงคนนี้แหละที่พาให้ดิฉันไปสนิทสนมกับจ�ำกัดพี่ชาย
ของเขา แล้วเลยท�ำให้ชีวิตของดิฉันเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยคิดไว้
แต่เดิม
วันหนึ่งพวกนักเรียนชายกลุ่มหนึ่งมาเยี่ยม  ตอนเขาจะกลับ
ไป คุณสมจิตร สิงหเนตร บอกว่า เธอบอกยายแก่ (แม่บ้าน) แล้ว
ว่าจะไม่กลับไปกินข้าวในเย็นวันนั้น ยังไงๆ ก็ต้องกินนอกบ้าน
เพื่อนๆ อื่นก็เลยว่าถ้ายังงั้นก็ดีแล้ว ให้พาดิฉันไปกินอาหารจีนซิ
คุณสมจิตรตกลง ตัวดิฉนั เองสะอึกนิดหน่อยในการทีจ่ ะออกไปกับ
ผู้ชายแต่ล�ำพังเป็นครั้งแรก แต่เห็นทุกคนสนับสนุนก็คิดว่าควรจะ
ไป  ดังนั้น นักเรียนชายคนแรกในลอนดอนที่ดิฉันสนิทสนมด้วย
ก็คอื คุณสมจิตร แต่เธอเป็นคนไม่ชา่ งพูดช่างคุย ก็เลยเฉือ่ ยๆ กันไป
หลังจากนี้จ�ำไม่ได้ว่าออกไปไหนกับใครอีกหรือเปล่า แต่ยัง
มีคนมาเยี่ยมอยู่เสมอๆ ซึ่งนับว่าเป็นความกรุณาใหญ่ยิ่งของเขาที่มี
ต่อดิฉัน คุณวัฒนา อิศรภักดี มาหลายครั้ง และได้ให้ค�ำแนะน�ำ
สัง่ สอนแก่ดฉิ นั ถึงวิธกี ารนัง่ ยืน เดิน ให้ตวั ตรง สอนวิธแี ละค�ำพูด
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ภาษาอังกฤษอย่างสุภาพ ซึ่งบุญคุณอันนี้ดิฉันไม่เคยลืมเลย  คุณ
สุนทร สิงหะ มากลุ่มเดียวกับคุณวัฒนา เธอเป็นคนร่าเริง คุยสนุก
ฉลาด ปฏิภาณดี ไปถึงทีไ่ หนก็สนุกทีน่ นั่ จึงคุน้ เคยกับดิฉนั เร็ว และ
ภายหลังก็สนิทสนมกันมาก
ย้ายไปอยู่เมือง Oxford พบนักเรียนไทย
เดิมดิฉันเกรงว่าที่ Oxford จะไม่ได้พบเพื่อนที่ใจดีอย่างใน
ลอนดอน แต่เมื่อพบเข้าจริงปรากฏว่าเขาดีเกินกว่าที่เราคาดไว้มาก
ไปอยูบ่ า้ น Mrs. Hunter ถนน Banbury บ้านเดียวกับ มณี บุนนาค
และสุดา จันทนศิริ แต่ตอนนอนแยกกันคนละบ้าน
ไปอยู่ Oxford ได้ไม่กี่วัน  คุณประเสริฐ เรียงสกุล นักเรียน
ไทยทีน่ นั่ คนหนึง่ ได้กรุณาจัดงานเลีย้ งเล็กๆ ทีบ่ ้านของเธอเอง เพือ่
ให้เพื่อนนักเรียนไทยที่นั่นทั้งหมดได้พบและต้อนรับดิฉัน ดังมี
รายชื่อต่อไปนี้
1. พิพรรธน์  ไกรฤกษ์
2. เฉลิม  ศรีวรรธนะ
3. ม.จ.โกลิต  กิตติยากร
4. จ�ำกัด  พลางกูร
5. คุณประเสริฐ
6. มณี  บุนนาค
7. สุดา  จันทนศิริ
ตอนนัน้ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร เสด็จกลับไปเยีย่ มเมืองไทย
จึงมิได้พบกัน แต่ภายหลังได้พบและสนิทสนมกันมาก
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ตอนนัน้ เป็นเวลาราวกลางๆ เดือนพฤศจิกายน แต่จะก่อนหรือ
หลัง 19 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันเกิดของดิฉันก็จ�ำไม่ได้แน่  ใน
วันเกิดปีนั้นดิฉันอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ดิฉันดีใจที่ว่าตนได้บรรลุนิติ
ภาวะแล้ว มีสิทธิ์และเสรีภาพที่จะท�ำอะไรๆ ได้หลายอย่างตาม
กฎหมาย  แต่มผี บู้ อกว่ากฎหมายทีน่ นั่ เขาให้บรรลุนติ ภิ าวะตอนอายุ
21 ปี  เขาถือเป็นเรื่องใหญ่ ได้มีบัตรพิเศษอวยพรในวันนี้ขายอยู่
ทั่วไป คล้ายๆ วันคริสต์มาสและปีใหม่
พบจ�ำกัดครั้งแรก
ในงานเลี้ยงที่บ้านคุณประเสริฐนี้ ดิฉันได้พบกับจ�ำกัด (สามี
ดิฉัน) เป็นครั้งแรก ไม่มี Love at fif irst sight เลย  อย่าเข้าใจผิด
ขณะนั้น จ�ำกัดเป็นบรรณาธิการหนังสือ สามัคคีสาร ซึ่งเป็น
นิ ต ยสารภาษาอั ง กฤษของสามั ค คี ส มาคมของนั ก เรี ย นไทยใน
ประเทศอังกฤษ  เขาตรงมาหาดิฉนั เพือ่ ถามข่าวคราวเมืองไทยไปลง
ในหนังสือของเขา  ยังจ�ำได้วา่ เขาช่างซักมากทีเดียวเกีย่ วกับการบ้าน
การเมืองไทย  ซึ่งดิฉันก็ไม่ค่อยจะมีความรู้เอาเสียเลย แต่พยายาม
ตอบเท่าที่พอจะตอบได้  เขาคงจะไม่ใคร่จะพอใจนัก และคงนึก
สังเวชว่าดิฉนั นีโ้ ง่เอาการ  สมัยนัน้ หนังสือพิมพ์เมืองไทยกว่าจะไป
ถึงอังกฤษกินเวลานานมาก  พวกนักเรียนไทยเลยสนใจนักเมื่อมี
คนมาจากเมืองไทยใหม่ๆ
สิ่งที่จ�ำได้ดีเกี่ยวกับจ�ำกัดก็คือ เขาถามดิฉันเป็นภาษาอังกฤษ
ตลอด และดิฉันก็ตอบเขาเป็นภาษาไทยตลอดเหมือนกัน  ดิฉัน
ไม่ได้ต�ำหนิหรือหมั่นไส้เขาในเรื่องนี้ เพราะรู้ว่าเขาไม่ได้พยายาม
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เสแสร้ง
ในงานเลีย้ งทีบ่ า้ นคุณประเสริฐวันนัน้ ทุกคนก็พดู ภาษาอังกฤษ
กัน ยกเว้นสุดากับดิฉัน  มณีเข้ามหาวิทยาลัย Oxford แล้ว และ
พูดคุยเป็นภาษาอังกฤษอย่างหน้าตาเฉย  ต่อมาดิฉันมีเรื่องที่จะต้อง
ติดต่อกับจ�ำกัด เมื่อติดต่อหลายๆ ครั้งเข้า เขาก็ยอมแพ้ เปลี่ยนมา
พูดภาษาไทยกับดิฉันบ้าง แต่เขาบอกว่าอยู่อังกฤษมาหลายปีแล้ว
เพิ่งได้พูดภาษาไทยมากตอนนั้นเอง
ชีวประวัติภาคปลายปฐมวัยของดิฉัน ขอจบลงตรงนี้ คือ
ตอนที่ดิฉันบรรลุนิติภาวะแล้วนั่นเอง ในเล่ม 2 จะเริ่มด้วยภาคต้น
มัชฌิมวัย ตอนทีด่ ฉิ นั เริม่ สนิทสนมกับจ�ำกัด ตลอดจนเรือ่ งราวและ
เหตุที่ท�ำให้เราได้มาร่วมชีวิตกัน
ดิฉันเชื่อว่าญาติมิตรเพื่อนฝูงคงจะสนใจในชีวประวัติภาค
มัชฌิมวัยของดิฉัน ซึ่งมีตั้งแต่ต้นจนปลาย เพราะชีวิตของดิฉันนั้น
ไม่ใช่ชีวิตที่ราบเรียบธรรมดาๆ แต่โลดโผนพอใช้ เต็มไปด้วย
เรือ่ งราวหลายแบบ และลุม่ ๆ ดอนๆ มีทงั้ ทุกข์ สุข และดิน้ รนต่อสู้
ตลอดมา
ฉะนัน้ ดิฉนั จึงตัง้ ใจแน่วแน่วา่ จะพยายามรีบเขียนเรือ่ งตอนนี้
ให้จบก่อนทีโ่ รคหลงลืมจะเกิดขึน้ หรือก่อนทีด่ ฉิ นั จะจากโลกนีไ้ ป
���
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ดัชนีค้นค�ำ

A

A.U.A. (สมาคมนักเรียนเก่าอเมริกา) 32
As You Like It (บทละคร)
146

B

Banbury, ถนน		
Barkston Gardens, ถนน
Biscay, อ่าว		
Braine-Hartnell, Mr.		

222
215
214
154,162

C

Calais,  เมืองท่า		
214
Cambridge (มหาวิทยาลัย)
181
Cardew,  Mr. (ผู้ดูแลนักเรียนไทย) 219
Chaucer (นักประพันธ์)
166
Churchill, อาจารย์		
170,180
Columbus (นักเดินทาง)
185

D

Davies, Mr. /อาจารย์ Davies 154,170,
		
174,180,195
Dover, เมือง		
214
Drake, Sir Francis (นักเดินทาง)
185

F

Femina, ร้าน		

201

Gare du Nord, สถานีรถไฟ

214

G
H

Hakusan Maru (เรือเดินสมุทรญี่ปุ่น) 210,
		
213,214
Hatter, Mrs.		
219,220
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Hunter, Mrs.		

222

K

Keats (นักประพันธ์)		
166
Kerr, James (ผู้จัดการรถไฟ-เรือไฟ) 63,
		
64,208

M

McGahan, Mr. & Mrs.
Milton (นักประพันธ์)
Murray Road		

N

Nicholas, M. (อาจารย์)
Norwood, Mr. (อาจารย์)

154
166
217
154,158,160
154

O

O.S.S. (หน่วยสืบราชการลับอเมริกา) 32
Oxford, มหาวิทยาลัย
224
Oxford, เมือง		
219,222

P

Palliser  Road		
Piccadilly, วงเวียน		
Port Said		

R

Ruggi, M. (อาจารย์)		

219
216,217
213
139

S

Shaftsbury Avenue, ถนน
216
Shakespeare (นักประพันธ์) 146,163,166
Shalley (นักประพันธ์)
166
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ฉลบชลัยย์ พลางกูร
Sharpe, Miss (อาจารย์)
139,146
Siam Chronicle, The (หนังสือพิมพ์) 198

T

Three men in a boat (วรรณกรรม) 164

V

Victoria (สถานีรถไฟ)

W

waltz, เพลง		
Whiteaway, ห้าง		
Wimbledon, เมือง		
Wood, Miss (อาจารย์จุฬาฯ)
World Trade, ห้าง		
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215,220
131
200,201
217,220
154,160
124
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ก

ก.พ. (ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน)
182,194,195,200,210
ก๊กอั้งยี่		
107
กฐิน/ทอดกฐิน/จุลกฐิน
76,77,78,108
กมล เภาพิจิตร		
156
กระจ่างศรี หงสเวส (รักตะกนิษฐ) 155,
			
169,170,181
กระโจมอก		
91
กระดาษฟุลสแก๊ป		
160,161
กระถางลายคราม		
75
กรุงเทพฯ		7,25,26,32,43,47,54,
			 60,77,80,82,90,
		
177-179,185,187,194
กรุงเทพฯ–ลพบุรี, ถนน (พหลโยธิน) 186
กฤษณาพักตรพิมล ดิศกุล, ม.จ./ท่านเพียร
			
89,127
กลาง, โรงพยาบาล		
46
กะปูด, นก		
72
กัณหา วรรธนะภัฏ (บูรณศิลปิน-เคียงศิริ/
ก. สุรางคนางค์)		
137,147
กัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้า 		
116
กาชาดอุปกรณ์, หนังสือ
82
กาญจนา  กาญจนโชติ
209
การเข้าทรง/การเข้าผี		
40
การตัดต้อ		
40
การตัด-เย็บ		
125
การต่างประเทศ, กระทรวง
32
การท�ำบัญชี		
106
การประมง		
70
การเล่นขายของ		
27
การเลี้ยงไก่		
71
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การสอบเข้า (Entrance)
153
การแสดง		6,28,31,33,41,43,58,
			 59,68,112,113,117,
			
118,120,133
การอาราธนาศีล		
23
ก�ำแหง พลางกูร		
221
กีรติวิทโยฬาร, หลวง/ครูกี่
140,142
เกษกานดา, ร้าน		
176
แก้เมาคลื่น, ยา		
210
แกล้งไอ		
90
แก้วหน้าม้า		
42
โกลิต กิตติยากร, ม.จ.
222
ไก่เล็กฮอร์น		
71
ไก่อบ		
152

ข

ขจร รัตแพทย์ (ขันธชวนะ)
92,93
ขนมปลากริมไข่เต่า		
80
ของทะเล		
79
ข้อสอบรั่ว		
183
ข้าวต้มผัด		
79
ข้าวตังกับน�้ำพริกเผา		
128,131
ข้าวฟ่างกวนเมืองเพชร
108
ขิ่น ขิ่น จี่ (นางเอกหนังพม่า)
58
เข็บ พฤกษพิทักษ์		
156
เขาตะเครา, วัด		
73
แขกยาม		
132,151
แขกสาหร่าย (เพลงไทยเดิม)
122
โขนจังหวัดสมุทรสงคราม, คณะ
42

ค

คง, เถ้าแก่ (จีนไหหล�ำ)
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33

คณิตศาสตร์		
คอกเลี้ยงหมู		
คางทูม		
ค่าเช่านา		
ค่ายทหารเดิม		
คาวีวัฒน์ สุวรรณทัต		
คีริเมขล์ (ช้าง)		
คุณนายญี่ปุ่น		
คู่รัก			
เครื่องเขียน		
เครื่องแต่งกาย		
แคะหู		

143
35,36,39
40
78
51
11
102
18
189
104
166,200
18

ง

งานกาชาด
100,118,119,121,122
งานฉลองรัฐธรรมนูญ
192
งานทิ้งกระจาด		
35
งานบ้าน		
54,55
งานประจ�ำปีของโรงเรียนราชินีล่าง 115
งานประชุมนักเรียนเก่า
117,133
งานพระเมรุ/งานพระศพ/งานศพ 41,117
งานภูเขาทอง		
98
งานวัดบ้านแหลม		
80
งานวันประสูติท่านอาจารย์
115
งามจิตต์ สารสาส (บุรฉัตร), หม่อม 209
งามพิศ จารุทัต (เสือวรรณศรี)
174
เงินบริจาค		
121
เงินปอนด์อังกฤษ		
200

จ

จก ณ ระนอง		 189,193,194,214
จงกลนี เปล่งรัตน์		
11,46
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จดหมายรัก		
203
จรรยาฯ, พระ		
32
จรูญ พุ่มขจร (กมลาศน์ฯ)
136
จรูญ วงศ์สายัณห์		
170
จรูญพันธุ์ อิศรางกูรฯ		
159
จอน (เขษม) เปเรร่า (ปโชติการ) 	 89,127
จักรๆ วงศ์ๆ, หนังสือ
42
จันทโครพ		
42
จันทร์แจ่ม อินทุโสภณ (บุนนาค) 109
จันทร์เพ็ญ พิศาลบุตร
92
จ่ายตลาด		
105
จ�ำกัด พลางกูร		12,199,206,222,223
จ�ำนง สุ่มสวัสดิ์		
217
จ�ำรัส ศุขะวาที (เทพวัลย์)
92
จิตรสาร ชุมสาย, ม.ล.
156,157
จิตรา กังศานนท์		
126
จินดา พรหมกสิกร		
158
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
			
74,111
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12,24,86,125,
		
153,178,179,192,198,
			
202,221
จุฬาฯ, หนังสือพิมพ์		
158
เจริญ (ใจ) รัชตะนาวิน (กิตติคุณ) 137,153
เจริญ ทินกร, ม.ร.ว.		
112,113
เจริญ บูรณะฤกษ์, ครู
139
เจริญ เปเรร่า (ปโชติการ)
89,127
เจริญศรี ศรหิรัญ		
181
เจ้าพระยา, แม่น�้ำ		
108,129,193
เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ		
123
เจาะหู		
49
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ฉลบชลัยย์ มหานีรานนท์ (พลางกูร)/ตุ๊/
ตุ๊ใหญ่		 7,11,18,93,137,
			
155,205
ฉลอง ไกรจิตติ (เนตรศิริ)
197
ฉะเชิงเทรา, จังหวัด		
73,75
ฉันแข ดารากร, ม.ล.		
93
ฉางเกลือ, ตรอก		
47
เฉลิม เกษไสว		
193
เฉลิม ศรีวรรธนะ		
222
แฉล้ม (สกุลเดิมพลจันทร)/คุณแม่/ “นาย”
		
6,7,9,11,16-19,21,27,
		
30,31,35-38,42,45-50,
		
53-55,59,60,62-65,67,
		
71,79-82,85,100,152,
			 153,190,208,209
โฉมฉาย เสมรบุณย์ (สวัสดิวัตน์) 155,169
ไฉไล เทพหัสดินฯ, ครู
103

ช

ช้อนปลา		
38
ช้อย สาริมาน		
82
ชั้น มีศุข		
170
ช้างประสานงา (เพลงไทยเดิม)
119
ช�ำนาญ ยุวบูรณ์		
159
ชีปะขาว		
73
ชื้น, ครู		
25,56,62
ชุณหกสิการ, หลวง		
140,141
ชุมพร,จังหวัด		
209
เชวง ยังสิริ, พล.อ.		
175
เชียงใหม่, จังหวัด		
187
เชี่ยนหมาก		
53,54
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ซ

เซนต์แมรี่, โรงเรียน		
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157
136

ด

ดรุโณทยาน, โรงเรียน
6,7,12
ดอนหอยหลอด		
71
ดัดผม		
175,176
ดารา ไกรฤกษ์, ครู		
139
ดาวเรือง กะรัสนันทน์
137,153
ด�ำเนินสะดวก, อ�ำเภอ
70
ด�ำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา 209
ดุสิต, พระราชวัง		
123
แดง (เสลา) สารสาส		
210
แดง กาญจนารัณย์, น.พ.
48,49,196
แดง, ทะเล		
213

ต

ตกปลา		
66
ตกปู/จับปู		
65
ต้นผักเป็ดแดง		
115
ต้นล�ำพู		
34
ต้นสาเก		
152
ตรวจสุขภาพ		
196
ตราขาว/ตราด�ำ, วิสกี้		
67
ตลับ ศรีโรจน์ (รพีพัฒน์) 92,107,111,122
ตลาดนัด/ตลาดน�้ำ/ตลาดน�้ำด�ำเนินสะดวก
			
15,16
ตัดผม		
125
ตัดเล็บ		
18
ตัดเสื้อ		
201
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ตาแดง, โรค		
ตาแป๊ะ, ร้าน		
ต�ำราเต้นร�ำ		
ตีกบ		
ตีไก่/บ่อนไก่		
ตี่จับ 		
ตุ้มหูดาวหาง		
ตุ้ย ชุมสาย, ม.ล.		
เตรียมแพทย์, โรงเรียน
แต้โค		
แตรวง		

ถ

ถนัด นาวานุเคราะห์		
ถวายพระพร, เพลง		
ถาวรานุกูล, โรงเรียน		

47
149,151
131
65
39
40
49
170
192
19
58
200
115
52

ท

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ส�ำนักงาน
			
191,192
ทองกร สุวรรณภารต		 92,119,122,137,
			
146,149
ทองค�ำเปลว ทองใหญ่,  ม.จ.
159
ทองสุข, ครู/ขุนรัตนครีพศึกษากร
25
ท่าจีน, แม่น�้ำ		
43
ท่าเตียน, ตลาด		
105
ท�ำครัว		
55
ท�ำสบู่/สบู่คาร์บอลิก		
27
ทิพยาลังการ, พระองค์เจ้า (เสด็จพระองค์
หญิงแดง)		
123

12/16/10 11:58 PM
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ทุนเล่าเรียนหลวง / King’s Scholarship
			
178,179,198
เทนนิส		
66,149
เทพรัตนราชสุดาฯ, สมเด็จพระ
76
เทพศิรินทร์, โรงเรียน
142
เทอร์โมมิเตอร์		
141
เทียบ บูรณะสิงห์		
60,209
โทรเลข		
214,219
ไทยเดิม, เพลง		
109

ธ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
124
ธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย 130,154,159

น

นกน้อย มาลากุล, ม.ล.
126
นครปฐม		
74, 208
นครสวรรค์ฯ, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระ
			
6,122,124
นพคุณ ทองใหญ่ฯ, ท่านผู้หญิง/อาจารย์
โนมูโก๊ะ		
170
นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า
กรมพระยา		
117
นวลจันทร์ ณ ป้อมเพชร
126
นวลศรี วัลยะวณิก		
137,149
นักเรียนทุน		
209
นักเรียนไทย		 216-218,220,222
นักเรียนประจ�ำ		 87,88,90,105,124,
			126,128,129,133,134,
			 136,151,178,209
นักเรียนอักษรศาสตร์		
155,164,169
นัฏกานุรักษ์, พระยาและคุณหญิง 119
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นางนาค (เพลงไทยเดิม)
116
นาเกลือ		
68
นาข้าว		
68
น�้ำแข็งไส/น�้ำแข็งฝอย
149,150
น�้ำท่วม		
60
น�้ำปลาญี่ปุ่น		
67
นิตย์ เศรษฐบุตร		
92
นิพนธ์ วิไลรัตน์		
159
นิ่มนวล นรพัลลภ (สุทัศน์) 92,137,146
นิลตระการ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. 88,92,93
นิลา คุณะดิลก, ครู		
94
เน็ตบอล		
148,151
เนเปิลส์, เมือง		
214
แนบ มหานีรานนท์/คุณอาแนบ
45,85
แนม บุณยสิทธิ์		
156

บ

บรรเจิด พลางกูร, ดร.
175
บัดกรี		
81
บางกอกน้อย, คลอง		
45
บางกอกน้อย, สถานีต�ำรวจ
45
บางขุนพรหม, วัง		
124
บางคนที, อ�ำเภอ		
13,17
บ้านคุณย่า		
45,83,191
บ้านนาวิน		
42
บ้านปรก, ต�ำบล		 11,12,13,17,39,61
บ้านพักปลัดจังหวัด		
11,13,17,33
บ้านแหลม, ต�ำบล		
73
บ้านแหลม, วัด/วัดเพชรสมุทรวรวิหาร 51,
			
53,73,76,77
บ้านใหม่/บ้านสองชั้น
33,35
บิลเลียด		
66
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บุญจิตร มหานีรานนท์
8,11
บุญจิราธร จุฑาธุช, ม.จ. / ท่านหญิงบุญจิราฯ
			
124
บุญชนัยชล มหานีรานนท์ 7,11,62,191
บุญชู (ชูศักดิ์) วิเชียรโชติ 	
170
บุญน�ำ เสนีวงศ์ฯ		
92,110,115
บุญมาก พลจันทร		
191
บุญยิ่ง โพธารามิก		
60
บุญวาทย์ เวสตัน		
189
บุญโศลกเกษม เกษมศรี, ม.จ.
156
บุญเหลือ (สุนทร) ชูพันธุ์
194,219
บุญเหลือ กุญชร (เทพยสุวรรณ), ม.ล. 155,
			 157,161,164,195
บุญอาบ วงศ์สวัสดิ์		
126
บุญเอื้อ วงศ์สวัสดิ์		
126
บุหงา  เลขะวณิช		
127
บุหรี่ 		
54,55,131
บูรพาภิรมย์, วัง		
7,117
เบญจมราชาลัย, โรงเรียน
121,181
เบญจา ตุงคะศิริ (แสงมะลิ)
137,149
เบญจางค์ พลจันทร/ตุ๊เล็ก
8,11,18
แบดมินตัน		
52,66,148,151

ป

ปถม ชาญสรรค์ (ทอม จอห์นสัน) 156,157
ปทุมวัน, ประตูน�้ำ		
124
ประกาศราชกิจ, พระ		
192
ประชาชื่น, ถนน		
12
ประณิธิ วิมุกตนันทน์
136
ประดิษฐ์ พานิชการ		
156,157,158
ประไพวรรณ พิศาลบุตร
92,109
ประมวญวิชาพูล, พระยา
199
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ประโมทย์จรรยาวิภาช, หลวง 154,161,177
ประยูร วทานยกุล		
156
ประยูร อรรถจินดา		
32
ประลอง พลจันทร, พล.ต.
193
ประวัติศาสตร์, วิชา 145,154,161,170,186
ประวิง (กาญจนีย)์ สุวรรณทัต (วินจิ ฉัยกุล)
			
155
ประสงค์ ไชยพรรค		
157
ประสิทธิ์ อุไรรัตน์		
77
ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร
157
ประเสริฐ เรียงสกุล		
222,223,224
ปราณนวศรี นวรัตน์, ม.ร.ว.
168
ปราณี เกียรติบุตร		
93
ปรีชานุสาสน์, พระยา
150
ปลากัด		
39
ปลาทอง (เพลงไทยเดิม)
120
ปลาทู		
63,79
ปลาบู่ทอง		
42
ปอง สุขุม (นิติพน)		
89
ปานตา มาลากุล (วสันตสิงห์), ม.ล. 92
ปาเป้า (darts)		
211
ปารีส		
214,219
ปิกนิก		
63,64
ปิงปอง		
52,66,148,211
ปิ่น มาลากุล, ม.ล./อาจารย์ปิ่น 157,169,
			 170,174,177,184
ปีนัง		 207,209,210,214
ปืน			
45,68,151
เปปเปอร์มินต์, เหล้า		
67
เปรมบุรฉัตร, พระองค์เจ้า
222
เปรมปรีดิ์มาน เกษมศรี, ม.ร.ว. 88,90,126
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ฉลบชลัยย์ พลางกูร
แปลก สัตยานุกูล, คุณหญิง/คุณย่า 45,84,
			
117
โป่ง (โดมหลังคาตึกโรงเรียนราชินี) 130
โป๊ะ			
63

ผ

ผัน/ผิน (ลูกเจ้าของคอกหมู)
39
ผีแม่ศรี/ผีลิงลม		
40
ผีหลอก, คลอง		
15
ผู้ดูแลนักเรียนไทย, ส�ำนักงาน215,218,220
ผู้ดูแลนักเรียนไทยในลอนดอน
214
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
209
เผาศพ		
43,46
แผนที่		 98,104,133,161
แผ้วภูวดล, หลวง/พระยศสุนทร
88

ฝ

ฝรั่งขี้นก		
53
ฝึกสอน		 24,169-172,174,
			
176,182
ฝึกหัดครู, แผนก		 12,169,171,179

พ

พญาไท, ถนน		
12,153
พญาไท, อ�ำเภอ		
174
พยาธิ		
127
พร ศรีจามร		
217,218
พรรณเรือง เกษมสันต์, ม.ร.ว.
127
พระจันทร์, ท่า		
47
พระบรมมหาราชวัง (วังหลวง) 85,123
พระบรมรูปทรงม้า		
111
พระปฐมเจดีย์		
208
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พระลอ (วรรณคดี)		
187
พรานนก, ถนน		
47
พริ้ง โปษยานนท์		
126
พฤกษศาสตร์		
140,141
พลอย (หญิงบ้า)		
37
พลเมืองดี (หนังสือ)		
38
พ่วง สุวรรณรัฐ		
159,192
พาหุรัด		
7,114
พิจติ รจิราภา เทวกุล, ม.จ./ท่านอาจารย์ใหญ่
(โรงเรียนราชินีล่าง) 86,91,110,112,
		
114,115,122,136,200,
			
201,208
พิพรรธน์ ไกรฤกษ์		
222
พิมพ์พกั ตร์ภาณี สวัสดิวตั น์, ม.จ./ท่านพิมพ์
			
100,108,128
พิริยดิศ ดิศกุล, ม.จ./ท่านนิด
89,127
พิเศษ มหานีรานนท์, จ.ส.ต.
11
พิสิษฐวิทยาการ, หลวง
210
พิสุทธิ์ นิมมานเหมินทร์
215
พีระมิด		
213,214
พุทธยอดฟ้าฯ, สะพาน
193
พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ
			
13,76
เพชรบุรี, จังหวัด		
59,73,74
เพชรบูรณ์, วัง		
123
เพาะช่าง,โรงเรียน		
100
เพียงแข (ณ ป้อมเพชร) สุนทรวิจารณ์ 126,
			
127,133
เพื่อนพิเศษ		
202
เพื่อนร่วมชั้น (ม. 4 โรงเรียนราชินีล่าง) 91
แพ			
73
แพทย์แผนโบราณ		
80
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แพร่จันทร์ศรี ดารากร, ม.ล. 92,107,108
โพธิ์, คุณทวด (พ่อของปู่)
10
โพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์, ท่านผู้หญิง 118
ไพบูลย์ รัตนมังคละ		
157
ไพโรจน์ อุณหชาติ		
157

ฟ

ฟ้อน (คนขับรถ)		
ฟิสิกส์		
ฟุตบอล		

ภ

114,122
140,142
175

ภาณุพันธุวงศ์วรเดช, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรม
พระยา/ สมเด็จวังบูรพาฯ6,7,9,117,118
ภาโณทยาน, วัง		
6,7
ภาษา, แผนก
137,140,142,145,182,
			
193,194
ภาษาไทย
26,57,58,101,102,109,
		
154,157,159,160,162,
		
171,182,187,204,224
ภาษาฝรั่งเศส		 139,154,158,160,
			
184,185
ภาษาเยอรมัน		
7
ภาษาอังกฤษ		 7,57,93,95,96,102,
		
139,145,147,150,154,
		
157,160,162,166,170,
		
174,175,180,184,195,
		
199,202,203,210,212,
			
222-224
ภูเขาทอง		
47
โภคิน พลกุล		
60
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ม

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
			
10
มณฑนา สวัสดิชูโต (นวรัตน์ฯ) 155,169
มณี (รัตนพฤกษ์) ระงับภัย 121,126,127,
			
128,131,134
มณี บุนนาค (สิริวรสาร) 179,222,224
มนูกิจวิมลอรรถ, พระ
191
มหาดเล็กหลวง, โรงเรียน
8,88
มหาเทพกษัตริย์สมุห์, พระ
62
มหานีรานนท์ (นามสกุล)
10
มหาโยธา, พระยา		
42
มอญโยนดาบ (เพลงไทยเดิม)
31
มะม่วง		 37,69,124,128,142,
			
152
มานิจ ชุมสาย, ม.ล.		
154,160
มาลี อติแพทย์		93,137,153,155,158,
			
167,169
มิสกวินน์ /ครูแหม่ม		
131
มีสุข เอี่ยมสะอาด, พ.ท.หญิง
11
เมดิเตอเรเนียน, ทะเล
214
เมี้ยน (เสาวนีย์) โชติกะมะนิย์ (แขมมณี)
			
155
เมืองสมุทรสงคราม, อ�ำเภอ
16
แม่กลอง, คลอง		
15,51
แม่กลอง, ต�ำบล		
12,51,76
แม่กลอง, แม่น�้ำ		 13,15,34,36,51,73

ย

ยาใจ เลขะวณิช		
ยาอุทัย		
ยิงนก		

127
75
64
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ฉลบชลัยย์ พลางกูร
ยิ่งพันธุ์ สาครบุตร (มุนิกานนท์)
ยิบรอลตา, ช่องแคบ		
ยุง			
เยี่ยมศรี, ม.ร.ว.		
แย้ม (หมอต�ำแย)		

ร

155
214
57,90
117
17

รจิต กังศานนท์–ยศสุนทร (เปรุนาวิน) 85,
			
88,92,126
รถเจ๊ก (รถลาก)		
46,105
รถแท็กซี่		 167,181,185,191,
			
215,216,217
รถบัส		
192
รถไฟ
43,47,63,64,75,90,91,
		
145,187,207,208,210,
			
214
รถม้า		
59
รอง ศยามานนท์, อาจารย์
170
ระพี สาคริก		
62
ระเมียร ธีระบุตร, ครู		
143
ระรวย พานิชภักดิ์		
174
รัชฎาภิเศก โสณกุล, ม.จ.
153,189
รัฐศาสตร์, คณะ		
153,154,159
ราชกิจจานุเบกษา		
77
ราชญาติรักษา, พระ (และคุณนายปิ่น) 68
ราชธรรมนิเทศ, พระ		
154,161
ราชบพิธ, วัด		
191
ราชบุรี, จังหวัด		 13,16,50,59,60,74,
			
208,209
ราชบุรี, มณฑล		
51
ราชบุรี, สถานีรถไฟ		
208
ราชพงษ์ ,โรงเรียน		 12,21,24,33,52
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ราชพงษาฯ, พระยา		
21
ราชวงศ์ (ถนน)		
193
ราชินีบน (บางกระบือ),โรงเรียน 12,23,
			 101,136,142,148
ราชินีบ�ำรุง  (หนังสือ)
132,158
ราชินีล่าง (ปากคลองตลาด), โรงเรียน 12,
			 23,82,84,85,91,99,
		
100,104,111,112,114,
		
118,121,125,129,136,
		
140,148,158,162,191,
			
197,200
ร้านหนังสือหน้าวัดเกาะ
42
รามเกียรติ์		
41,42
ราศี (อัศวนนท์) รัตนไชย 124,128,129,
		
131,132,133,134,210
ร�ำธง		
119
ร�ำไพพรรณี, สมเด็จพระนางเจ้า
123
ริดสีดวงตา (แทรโคม่า trachoma) 48,196
เรียนพิเศษ		
57,93
เรี่ยมวิรัชชพากย์, พระ
139
เรือข้าว		
43,47
เรือเครื่องติดท้าย/เรือยนต์/เรือไอ/เรือไฟ/
เรือแดง/เรือเขียว		
15,50,63,75
เรือจ้าง		
15,62
เรือพาย		
15
เรือส�ำปั้น		
63
โรงก๋วยเตี๋ยว		
35,36
โรงงิ้ว		
34
โรงจันอับ		
25
โรงสี		
78
โรงหนัง		
58
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ล

ลมุล (นิลุบล) กุลแพทย์
137
ลอนดอน		 214,215,221,222
ลออ สิริสวย		
159
ละครชาตรี		
48,75
ละครพูด		
133
ละเมียด ลิมอักษร		
155,167
ลักษณะ วงศาโรจน์		
135,138
ลังไม้ฉ�ำฉา		
67
ลัดจวน, คลอง		
15
ลาดใหญ่, สถานีรถไฟ
64
ล่ามดี (บทละคร)		
117
ลิเก			
42,80
ลิ้นจี่		
69
ลิ้นจี่ดอง		
150
ลิป เทวะประทีป		
157
เลากยุณห์ เลาหพันธุ์		
170
เลี้ยง (เจ้าของคอกหมู)
39,49

ว

วงดนตรีไทย		
56,62
วงศ์, คุณหญิง/อินทรวิชิต
85
วงศ์ทพิ ย์สดุ า เทวกุล, ม.จ./ท่านอาจารย์ใหญ่
(โรงเรียนราชินีบน)
141
วชิราวุธวิทยาลัย, โรงเรียน
112,150
วรรณไวทยากร, พระองค์เจ้า (กรมหมื่น
นราธิปฯ)		
154,157
วรเวทย์พิศิฐ, พระ		
154,160
วสี ซาเวียร์		
126,127
วัฒนา อิศรภักดี		
221
วัฒนาวิทยาลัย, โรงเรียน 148,170,171,174
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วันปิยมหาราช (วันจุฬาลงกรณ์) 111,167
วาดเขียน		
96,99,103
วิจิตรวาทการ, หลวง		
154,162,186
วิชา เศรษฐบุตร		
168
วิชิตภักดี, พระยา		
82
วิเชียรแพทยาคม, หลวง
188
วิทยาศาสตร์, แผนก		 136,153,154,194
วิทยุกระจายเสียง		
167,193,208
วิมลา บุรานนท์		
118
วิรุฬ  เจี่ยสุวรรณกิต		
170
วิวรรธนไชย ไชยันต์, ม.จ.
184
วิศวกรรมศาสตร์, คณะ
153,168
วิเศษธานี,ขุน/แจ่ม พลจันทร/คุณตา 23,
			
60,80
วิสุทธิ์ มหานีรานนท์		
11,208
ไวยากรณ์ไทย		
172

ศ

ศรัทธาสมุทร,โรงเรียน 12,51,52,53,54,
			
58,59
ศรีกรุง พลกุล		
60
ศรีจ�ำปา, วัด		
73,74
ศรีทศาลัย เทวกุล, ม.จ./ท่านปุ๋ย 107,113
ศรีบัญชาฯ, พระยา		
162
ศรีประไพ บัณทิตกุล		
126
ศรีปรีชาธรรมปาฐก, หลวง
154,162
ศรีวรวงศ์, พระยา  (ม.ร.ว. จิตร นพวงศ์) 8
ศรีสุข อาลิกุล (เจริญสุข)
92,122,137
ศรีสุภา เกษมศรี, ม.ร.ว.
92,93
ศศิธรพัฒนวดี รัชนี, ม.จ./ท่านหญิงหนู136,
			
138,149
ศักดิ์ ไทยวัฒน์		
159
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ฉลบชลัยย์ พลางกูร
ศาลเจ้า		
35
ศิริราช, ท่าน�้ำ		
47
ศิริราช, โรงพยาบาล		 46,49,84,192,196
ศึกษาธิการ, กระทรวง 52,109,112,141,
			
180,197,199
ศุภชลาศัย, สนาม (สนามกีฬาแห่งชาติ)169
เศวต จึงเจริญ		
155,167

ส

สกุล นิวาศนันทน์ (โพธิประสาท) 137,
			
146,153
สงกรานต์		
40,49,75
สงครามกลางเมืองในสเปน
214
สงครามโลกครั้งที่ 2		
12,32,72,206
สงวน เศรษฐบุตร (ช่วยจุลจิตร) 92,137
สงวน สุจริตกุล		
149
สถานทูตไทย (ลอนดอน)
215
สถานทูตไทย (ปารีส)
214,219
สถานทูตอเมริกัน  (กรุงเทพฯ)
32
สถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะ
154
สนอม ศรีมัต		
93
สนั่น (สุนทรพลิน) นรินทร์สรศักดิ์ 59
สนามม้า, ถนน (อังรีดูนังต์)
153,167
สนิท วิไลจิตต์		
159
สเปน		
214
สเปน, คาบสมุทร		
214
สมจิตร สิงหเนตร		
221
สมเด็จเจ้าพระยา, โรงพยาบาล/หลังคาแดง
			
188
ส้มต�ำ		
131
สมบัติ คงจ�ำเนียร		
175
สมหมาย เบลี่ (ศรีแหลมสิงห์)
137
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ส้มโอ		
69,213
สมัคร บุราวาศ		
217,218,219
สมาน บุราวาศ		
194,217,219
สมานสมุทกรรม, ขุน/บุนย์หนุน
มหานีรานนท์/คุณพ่อ 6-8,10,11,17-19,
		
27,30,33,35,36,42,43,
			 45-48,50-54,57-60,
		
62,64,66-68,75,79-81,
			 83,88,100,105,126,
		
153,179,190,191,194,
			
207-210
สมุทรสงคราม, จังหวัด 6,7,11,13,15,17,
		
43,58,62,68,71,74,78,
		
81,177,190,193,207,
			
208,209
สมุนไพร		
40,81
สโมสร, ตึก		
3
สโมสรข้าราชการ		
66
สยามสตีมแป็กเก็ต, บริษัท
15
สรรเสริญพระบารมี, เพลง
58
สระเกศฯ, วัด		
47
สระปทุม, วัง		
110,115
สระว่ายน�้ำ		
211
สราญรมย์, วัง		
118,191,192
สรีรศาสตร์และสุขวิทยา, วิชา
103
สวนกุหลาบวิทยาลัย,โรงเรียน 84,157,
			
191,193
สวนครัว		
37,79
สวนผลไม้		
37
สวนมะพร้าว		
68
สวัสดิ์ สารสาส		
209
สวัสดิสารศาสตรพุทธิ, หลวง
140
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สหรัฐอเมริกา		
219
สอนพิเศษ		
203
สอบชิงทุน		48,101,178,179,183,
			
190,193
สอาด อัศวนนท์		
127
สะพานหัน		
7
สังข์ทอง		
42
สัตยานุกุล, พระยา (นุช มหานีรานนท์)/
คุณปู่		
10,43,46,209
สามสิงห์ มหานีรานนท์
11
สามัคคีสาร (หนังสือ)
223
สายใจ ณ มหาไชย, ครู
99
สายปัญญา, โรงเรียน		
137
สายสวาท กาญจนาคม (รัตนะทัศนีย์) 93
สายสวาท ธรรมสโรช (เทพหัสดินฯ) 200,
			
201
สายหยุด เก่งระดมยิง		
178
ส�ำนวน อมาตยกุล, ครู
139,163
ส�ำเนียง ภิรมย์ภักดี		
118
ส�ำเพ็ง		
185
สินธุชล, พระ		
42
สิริ วรนาวิน		
137
สุกียากี้ (Sukiyaki Party)
211
สุขศาลา		
80
สุดา จันทนศิริ (บุษปฤกษ์)
222,224
สุทธสิริโสภา, พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
			
116
สุเทพ (จ�ำนามสกุลไม่ได้)
189
สุธี โปตระนันท์		
149
สุธีรา ปันยารชุน (เกษมศรีฯ) 137,140,
			
146,150
สุ่น วิเศษธานี/คุณยาย
21,50,60,78
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สุนทร สิงหะ		
222
สุนทรพจน์, ชุมนุม		
147
สุนทรพจน์, สมาคม		
111
สุนัขหอน, คลอง		
15
สุนัย ราชภัณฑารักษ์		
159
สุปาณี สหัสสานนท์		
137
สุพพัดดา สหัสสานนท์ (ศรีเพ็ญ)
137
สุพรรณบุรี, จังหวัด		
74
สุริยุปราคา		
27
สุวรรณ ดิษยมณฑล		
157
สุวรรณ มหัคฆะกาญจนะ, น.พ.17,207,210
สุวัทนา, พระนางเจ้า		
123
สุเอซ, คลอง		
213
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
209
เสมอ สวัสดิวัตน์, หม่อม
117
เสรีไทย		
12,32
เสาวรส อาวุธ (เศรษฐบุตร)
85,92
โสธรฯ, วัด		
75
ใส่บาตร		
38

ห

หนัง (ภาพยนตร์)/หนังญี่ปุ่น/หนังพม่า 58
หนังฝรั่ง		
150
หนังสือเดินทาง		
200
หนังสืออ่านนอกเวลา
164
หม่อง หม่อง เอ่ (พระเอกหนังพม่า) 58
หมอฝรั่ง		
46
หมูหัน		
38,39
หลวงพ่อบ้านแหลม		
73
หลวงพ่อวัดไร่ขิง		
73
หอยหลอด		
71
หอวัง, โรงเรียน		 12,169,174,206
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ฉลบชลัยย์ พลางกูร
หอสมุดแห่งชาติ		
209
ห่อหมก		
79
หัวล�ำโพง, สถานีรถไฟ
207,208,214
หัวหิน		
108
หิ่งห้อย		
34
หินชนวน		
128
เหรียญภาณุรังษี		
9
แหม่มวู้ด (อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัฒนาฯ)
			
173
แหวว (คนเฝ้าประตู)		
129

อ

องุ่น/องุ่นด�ำเนินสะดวก
69,70
อดิศัย โพธารามิก		
60
อนามัย, กรม		
127
อนุกาชาด, เพลง		
119
อนุปริญญา ป.ม.		
169,185
อนุสาสน์ฯ, พระยา		
100
อนุสภากาชาด		
82
อนุสมาชิกสภากาชาด
26,109,119
อนุสวัสดิ์ สุมน		
157
อมรินทร์ฯ, วัด		
45
อเมริกัน, มหาวิทยาลัย
113
อรรณพ มหานีรานนท์, น.พ./พี่ณพ 6,7,
		
11,18,45,47,52,56,57,
			 62,84,190,191,192,
			
209
อรรถ วิสูตรโยธาภิบาล
159
อรุณอมรินทร์, ถนน		
45
อ่วม, ยาย (คนเลี้ยง)		
42,104
อักษรควบ (กล�้ำ)		
172
อักษรน�ำ		
172
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อักษรศาสตร์, คณะ		 12,169,177,192
อักษรศาสตร์, ตึก		
153,167
อังกฤษ, ช่องแคบ		
214
อังกฤษ, ประเทศ 12,117,183,193,199,
			
206,214,217
อัจฉราฉวี เทวกุล, ม.จ./ท่านอึ่ง 85,93,
			 94,95,99,101,102,
			
103,104,105
อัชฌา ซาเวียร์		
126,127
อัฐศรี สุวรรณพาณิชย์
11
อัน (สุย) นิมมานเหมินทร์
215
อัพภันตรีปชา, พระองค์เจ้า (เสด็จพระองค์
ขาว)		
123
อัมพวันฯ, วัด		
76
อัมพวา, อ�ำเภอ		
13,16,42,76
อัมพิกา กลัมพากร (มีกังวาน)
93,137
อัศนี พลจันทร		
60,191
อัษฎางค์, ถนน		
191
อาจวิทยาวุฒิ, ขุน		
140
อาทิตย์ อุไรรัตน์		
77
อาบ (อุไร) สุคันธนาค
92
อารี ทองพิพัฒน์ (มีสุวรรณ)
155
อาหารกลางวัน		
167,191
อ�ำนวย เกษไสว		
193
อ�ำพนวิทยาสิทธิ์, พระ
184
อ�ำไพ ณ ป้อมเพชร		
149
อ�ำภาศรี เทพหัสดินฯ (บุณยเกตุ)
92
อิตาลี		
214
อินเดีย, มหาสมุทร		
213
อิเหนา		
42
อียิปต์		
213
อุทธรณ์ พลกุล		
60
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อุบล ศุขะทัต (สุรทิณฑ์)
อุปกิตศิลปสาร, พระยา
อุไร เศรษฐบุตร (แพ่งสภา)
อุษา ณ ป้อมเพชร		
เอราวัณ, โรงแรม		
เอี่ยวพญา (ตัวไพ่ตอง)
แอล ยี ริกันตี, ห้าง		
โอเดอโคโลญ		

ฮ

เฮนเนสซี, บรั่นดี		

151210 chalop.indd 240

137
154,159
92
126
42
25
50
67
67
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