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ค�ำน�ำของผู้เขียน

เมื่อจ�ากัดยังมีชีวิตอยู่ ดิฉันไม่เคยมีความกังวลเรื่องการด�ารงชีวิตเลย  

มอบความไว้วางใจทกุอย่างให้เขา เพราะเชือ่มัน่ว่าเขาจะน�าเราไปในทางทีด่ี

และถกูต้อง และพร้อมทีจ่ะร่วมทกุข์กบัเขาทกุวถิทีาง เรือ่งร่วมสขุไม่จ�าเป็น

ต้องเอ่ยถึง

ทนีีเ้มือ่ไม่มจี�ากดัแล้ว และดฉินักห็าวธิทีีจ่ะตามเขาไปไม่ส�าเรจ็  การ

ท�าลายตัวเองด้วยวิธีใดก็ตาม ถ้าท�าแล้วไม่ส�าเร็จ ตนเองก็จะกลายเป็นคน 

พิกลพิการ เป็นอัมพาต ก่อให้เกิดภาระแก่ลูกหลาน  นานเข้าก็จะเป็นที่ 

น่าเบื่อหน่ายเอือมระอา แล้วจิตใจตนเองก็จะทรมานอย่างแสนสาหัส

เมือ่คดิได้เช่นนีก้จ็�าเป็นต้องตดัสนิใจอยูสู่โ้ลกต่อไป จนกว่าจะตายเอง

ตามธรรมชาติ โดยจะแบ่งชวีติเป็น 2 ส่วน - ส่วนหนึง่จะหำควำมสขุให้ตน

เอง  โดยเริ่มคบหาสมาคมกับเพื่อน ๆ  ซึ่งไม่เคยมีโอกาสได้ท�ามาก่อน เช่น  

เพือ่นโรงเรยีนราชนิี  เพือ่นจฬุาฯ  เพือ่นนกัเรยีนองักฤษ จะด้วยวธิใีดกต็าม  

เช่นพบปะสงัสรรค์กนัทกุ ๆ  1 - 2 เดอืน หรอืไปเทีย่วด้วยกนั ทัง้ในและนอก 

ประเทศตามแต่โอกาสจะเหมาะ  ส�าหรบัเพือ่นนกัเรยีนองักฤษนัน้  เมือ่หมด

จ�ากัดแล้วก็เหลือเพื่อนที่สนิทจริง ๆ  เพียง 3 - 4 คน

อกีส่วนหนึง่ในเวลาเดยีวกนันี ้จะหำควำมสขุโดยกำรท�ำประโยชน์ให้

ผู้อื่นไปด้วย จะไม่ยอมท�าตนเป็นคนรกโลกอย่างเด็ดขาด - คือนอกจากจะ

อุทิศเวลาแทบทั้งหมดให้เด็กนักเรียนโรงเรียนดรุโณทยาน เพื่อให้โรงเรียน

ได้ผลดตีามอดุมการณ์ทีเ่ราทัง้สองได้ตัง้ร่วมกนัไว้แล้ว หากมเีรือ่งอะไรผ่าน

เข้ามาที่จะช่วยใครได้ในเรื่องอันควร ก็จะไม่ละโอกาสเลย ท่านผู้อ่านจะ

แยกแยะเห็นเองได้ว่า เรื่องไหนเป็นความสุขส่วนไหนของดิฉัน

ส่วนความทุกข์นั้นคิดว่าไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าที่ได้รับมาแล้ว 

ฉะนั้นไม่คิดกลัวความทุกข์เลย  แต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอีกก็จะปลอบใจตนเอง

ว่า คนอืน่ทีเ่ขามคีวามทกุข์มากกว่าเรายงัมอีกีเยอะ ตวัเราอยูม่าได้เท่านีก้น็บัว่า 

เป็นเรื่องที่น่าพึงพอใจแล้ว  นี่แหละคือระบบชีวิตของดิฉันเพื่ออยู่รอด
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ด้ำนหนึ่งของชีวิต
 

ดฉินัคดิและเชือ่ถอืตามปรชัญาส่วนหนึง่ของโอมาร์ คยัยมั  (Omar -  

Khayyam) กวีเอกชาวเปอร์เซีย  ว่าชีวิตของเรานี้สั้น ฉะนั้นเราควรจะ 

แสวงหา หรอืกอบโกยความสขุจากชวีติในโลกนีอ้ย่างถกูต้องและเหมาะสม   

ให้ได้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้  โดยไม่ต้องเสยีก�าลงั ทนุทรพัย์ หรอืเวลามาก 

เกินไป หรือท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน

Come, fifill the Cup, and in the fire of Spring 

Your Winter-garment of Repentance fling: 

The Bird of Time has but a little way 

To flutter--and the Bird is on the Wing.

…………………………………….

Ah, make the most of what we may yet spend, 

Before we too into the Dust descend; 

Dust into Dust, and under Dust, to lie; 

Sans Wine, sans Song, sans Singer, and - sans End!

การไปเทีย่วชมธรรมชาต ิชมทะเล ภเูขา  ชมความงามของพระอาทติย์ 

ขึ้น-ตก  ชมภูมิประเทศแปลก ๆ   ตามเมืองต่าง ๆ  จะให้ทั้งความรู้และความ

เพลิดเพลินใจ
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8  ���  ด้านหนึ่งของชีวิต

ดวงอำทิตย์

 งามเอ๋ยแสนงาม พระสุรีย์ เมื่อยาม เริ่มทอแสง

รัศมี สีทอง ระคนแดง เจิดแจ้ง จับจิต จ�าเริญตา

ค่อยค่อยพ้น ขอบฟ้า ทีละน้อย แล้วเคลื่อนคล้อย ขึ้นเหนือ ยอดพฤกษา

มีเมฆน้อย ลอยล่อง ติดตามมา มุ่งขึ้นสู่ ฟากฟ้า นภาลัย

 ครั้นเบ่งบาน เต็มดวง ช่วงโชติจ้า เหมือนโคมใหญ่ ส่องหล้า ฟ้าสดใส

ชุบชีวิต ชาวประชา ทั่วหน้าไป คุณสุรีย์ นั้นไซร้ นานัปการ

 ถึงยามเย็น ตอนอัส- ดงคต ก็งามงด สุดที่ จะไขขาน

พระอาทิตย์ ยอแสง สวยตระการ โคมดวงใหญ่ คืบคลาน จากนภา

ค่อยค่อยลับ เหลี่ยมไศล ไปทุกที แต่ท้องฟ้า ยังมี แสงเจิดจ้า

เมฆสีแดง สะท้อนแสง งามจับตา ปนสีเหลือง พร้อมสีฟ้า คอยรับรอง

 ต้องขอบคุณ ธรรมชาติ ประหลาดยิ่ง ที่ให้เรา หลายสิ่ง สุขสนอง

ทั้งเช้าเย็น เมื่อเรา คอยเฝ้ามอง ได้ความสุข โดยมิต้อง เปลืองเงินตรา

ดวงจันทร์

 ดวงเอ๋ยดวงจันทร์ ชาวพารา ใฝ่ฝัน คะนึงหา

ยามอาทิตย์ ลับพื้น พสุธา ทั้งโลกา มืดมน ทุกหนไป

ประชาชน ได้พึ่ง พาแสงจันทร์ ช่วยให้จิต สุขสันต์ ชีพสดใส

รัศมี ของเจ้า อ่อนละไม ชื่นฤทัย ชื่นตา คราพิศชม

ยิ่งตอนจันทร์ เต็มดวง โชติช่วงหล้า ซ�้าทรงกลด กลางนภา สุดสวยสม

ความเครียดคลาย โศกสลาย สิ้นตรอมตรม ปล่อยอารมณ์ ให้สบาย ไปกับจันทร์
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ธรรมชำติ	-	ควำมสุขที่พบได้โดยมิต้องซื้อหำ

 หมู่โขดเขา ห้วยเหว ถ�้าคูหา น�้าตกพา ให้เกิด ธารน�้าไหล

ลงบ่อบึง ทะเลสาบ คลองใกล้ไกล แยกต่อไป เลี้ยงทุ่งหญ้า ไร่นาเรา

บางสายธาร ไหลผ่าน พงไพรกว้าง แควต่าง ๆ  ลดเลี้ยว จากซอกเขา

แล้วรวมกัน เป็นแม่น�้า ใหญ่ไม่เบา มิซบเซา พุ่งสู่ ทะเลงาม

ในทะเล เล่าก็ มีเกาะแก่ง ราวกับแสร้ง สร้างไว้ ให้จิตหวาม

ใครหนอใคร ตกแต่ง ไว้สมนาม ตะลึงแล เมื่อยาม พินิจยล

 อันทิวทัศน์ ทั้งหมด ที่กล่าวนี้ ทุกแห่งมี เครื่องประดับ ไม่สับสน

ธรรมชาติ จัดแต่ง มิวกวน ดั่งทุกสิ่ง มีชนม์ ชีพจริงจริง

สนน้อยใหญ่ เรียงราย บนยอดเขา ห้วยเหวเล่า ไม้เลื้อย ไม่หยุดนิ่ง

เกาะปีนป่าย แยกย้าย คล้ายช่วงชิง กล้วยไม้อิง แอบสลับ จับนัยนา

ข้างในถ�้า คูหา แลประหลาด จิตรกรวาด ภาพไว้ กระมังหนา

เหล่าหินย้อย ใหญ่น้อย ละลานตา มัณฑนา- กรเห็น เป็นได้อาย

ใต้ทะเล ไม้น�้า งามระยับ ปะการัง ประดับ เลิศเหลือหลาย

แซมสลับ กัลปังหา อยู่เรียงราย สุดบรรยาย สีสวยสด งดงามครัน

 นอกเหนือสิ่ง ไร้ชีวิต เหล่านี้แล้ว ยังมีสิ่ง เพริศแพร้ว อีกมหันต์

สัตว์มีส่วน ให้เรา สุขอนันต์ ลองด้นดั้น ดูสัตว์ ในไพรพง

เมื่อยามกวาง ย่างเยื้อง เปลี่ยนทีท่า สุดสง่า สวยสนิท จิตใหลหลง

เขาเป็นกิ่ง แตกก้าน สมรูปทรง คอระหง ชูเชิด บรรเจิดตา

ชะนีน้อย ห้อยโหน โยนตามแม่ น่ารักแท้ ท่าทาง ไร้เดียงสา

ยิ่งจับจิต ยามพิศ สกุณา ป้อนภักษา ลูกเล็ก ในรวงรัง

ฝูงนกยูง ร�าแพน แสนสง่า แทบไม่เชื่อ สายตา เกินคาดหวัง

ธรรมชาติ สามารถ เหลือก�าลัง สีสันทั้ง ลวดลาย ปลายหางงาม
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10  ���  ด้านหนึ่งของชีวิต

 เหนือยอดไม้ มักมี ผีเสื้อน้อย ระริกปีก ค่อยค่อย มิคิดขาม  

ระเริงร่า มิหยุด สักโมงยาม แสดงความ อิสระ และเสรี

หันลงไป ดูใต้ ทะเลบ้าง ปลาใหญ่น้อย ต่างต่าง หลากหลายสี

ต่างรูปร่าง ต่างขนาด มากมายมี ลวดลายชี้ ให้เห็น เป็นอัศจรรย์

 นี่เป็นเพียง ส่วนหนึ่ง อันน้อยนิด ที่โลกได้ อุทิศ ให้เรานั่น

คนมีจน ถือสิทธิ์ เท่าเทียมกัน ได้เสพสุข หฤหรรษ์ ในความงาม

เป็นยอดแห่ง ความสุข โดยเนื้อแท้ เพราะมิแปร เปลี่ยนไป ให้ต้องถาม

กี่ร้อยวัน พันปี กี่โมงยาม โลกจะงาม ดังเดิม ตลอดกาล

หากมิมี อมนุษย์ ประทุษร้าย ตั้งหน้าตา ท�าลาย ทุกสถาน

ทลายเขา ท�าลายป่า วารีธาร ท�าลายสัตว์ จนวงศ์วาน วอดวายไป

 ตัวเรานั้น เป็นหน่วย หนึ่งของโลก จะยั้งโศก เศร้าจิต ได้ไฉน

ควรส�านึก ในส่วนลึก แห่งหทัย รับภาระ ขจัดภัย ร่วมใจกัน

ช่วยต่อต้าน  ช่วยผลาญ เหล่ามารร้าย ให้แหลกลาญ มอดมลาย ดั่งใจฝัน

เพื่อลูกหลาน ภายหน้า ได้พากัน เทิดทูนบรรพ- บุรุษ สุดบูชา

ที่บากบั่น ทะนุถนอม ธรรมชาติ ให้เขามี โอกาส ได้หรรษา

ได้ชื่นชม ความงาม ของโลกา โดยมิต้อง ซื้อหา แต่อย่างใด
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การฟังดนตรต่ีาง ๆ  ท�าให้เกดิสขุใจ ไม่ว่าจะเป็นเพลงชาตใิดภาษาใด

ก็ตาม ยิ่งถ้าเรารู้จักเพลงนั้นอยู่ก่อนแล้ว  เราจะชื่นชมกับความไพเราะของ

เพลงมากกว่า และได้เปรียบกว่าคนที่เพียงฟังไปทื่อ ๆ  

การชมกีฬาก็เช่นเดียวกัน ถ้าเรารู้จักวิธีเล่นกีฬานั้น ๆ  เราจะรู้ว่ากีฬา

นั้น ๆ  เล่นดี - ไม่ดี และเราจะรู้สึกสนุกไปด้วย

แม้แต่การกินอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย จีน แขก ฝรั่ง  ถ้าเรา

รูจ้กัว่าอาหารนัน้ ๆ  ควรมรีสนัน้ ๆ   เราจะรูส้กึอร่อย มคีวามสขุในอาหารนัน้

มากกว่าคนอื่น ๆ  ที่กินไม่เป็น

ยิง่การอ่านหนงัสอืยิง่แล้วใหญ่ หนงัสอืมหีลายประเภท เราเลอืกอ่าน

ได้ตามรสนิยมของเรา เรื่องอ่านเล่น  เรื่องนักสืบ  ฯลฯ  จิปาถะ  ล้วนแต่

ท�าให้เรามคีวามสขุทัง้นัน้  ยิง่ถ้าเราอ่านได้หลายภาษา เรากไ็ด้เปรยีบคนอืน่

มากมาย

ด้วยเหตุดังที่กล่าวมาแล้วนี้  ดิฉันจึงเชื่อแน่ว่าถ้าเราเรียนรู้มากขึ้น

เท่าใด  เราก็จะได้รับความสุขจากโลกมากขึ้นเท่านั้น โดยไม่มีการจ�ากัดว่า

อายุเท่าใด และเรียนเรื่องอะไร  สนใจทางไหนก็เรียนทางนั้นก่อน  เรียน

เข้าไปเถอะ ไม่ต้องมวัลงัเลว่าจะเรยีนดหีรอืไม่  ถ้าเรือ่งนัน้เป็นเรือ่งถกูกฎหมาย  

ถูกศีลธรรม ท่านจะไม่ได้รับความเสียหาย มีแต่ทางได้เท่านั้น

“No one is too old to learn.”
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ชุมนุมนักเรียนรำชินี	ม.	8	รุ่น	พ.ศ.	2475

ในปี พ.ศ. 2505 - 30 ปี หลังจากที่พวกรุ่นดิฉัน จบ ม. 8 (2475)   

จากโรงเรยีนราชนิแีล้ว  กะว่าเราคงอายปุระมาณ 45 - 50 ปี  มพีวกเรา 3 - 4 คน  

ทีไ่ด้พบกนั มคีวามเหน็ร่วมกนัว่าเราน่าจะรวบรวมเพือ่นรุน่เดยีวกนัให้มาพบ

กันสักที  ก่อนที่จะแก่และตายจากกันไป - ระหว่าง 30 ปีที่เราไม่ได้พบกัน 

นัน้ กเ็ป็นเพราะต่างคนต่างมเีรือ่งรบัผดิชอบ  ส่วนมากนัน้มเีหย้าเรอืนลกูเต้า

ทีจ่ะต้องดแูล มาตอนนีล้กู ๆ  โตและเรยีนจบกนัเป็นส่วนใหญ่  ภาระจงึน้อย

ลง คงจะปลีกตัวมาพบเพื่อนได้ไม่ยากนัก

กัณหา เคียงศิริ  (ก. สุรางคนางค์)  ออกความคิดว่าก่อนอื่นต้อง

ประกาศทางหนังสือพิมพ์  ขอให้ทุกคนมาร่วมรับประทานอาหารกันที่ 

โรงเรยีนดรโุณทยาน (โรงเรยีนของดฉินั)  ใกล้สีแ่ยกราชเทว ี เวลา 11.30 น.  

แต่วันที่อะไรจ�าไม่ได้  กัณหารับเป็นผู้จัดการเรื่องนี้ เพราะเธอมีพรรคพวก

เป็นนักหนังสือพิมพ์หลายคนที่พอจะช่วยเราได้โดยไม่ยากนัก

ดฉินัมาคดิดวู่าเราไม่ได้พบกนัมานานถงึ 30 ปี เช่นนี ้ใครจะมรีปูร่าง 

หน้าตาเปลีย่นแปลงไปบ้างอย่างไรกไ็ม่รู้  สงสยัว่าหลายคนคงจะจ�ากนัไม่ได้ 

ทางที่ดีพิมพ์ชื่อทุกคนไว้แจกกันจะดีกว่า ดิฉันจ�าชื่อเพื่อนได้หมดทุกคน  

เพราะจ�ากลอนเรยีงรายชือ่ทีท่่านหญงิหนู  (ม.จ. ศศธิรพฒันวด)ี แต่งไว้ครัง้

กระโน้นได้

นักเรียน	ม.	8	รำชินี	รุ่น	2475

ม.จ. ศศธิรพฒันวด ี รชัน ีเพือ่นร่วมชัน้ของเราคนหนึง่ ได้ประพนัธ์

ค�ากลอนเกี่ยวกับเรื่องพวกเรา 24 คน ไว้ดังนี้

1. กัณหำ เอวกิ่ว  (กัณหา เคียงศิริ - ก. สุรางคนางค์)
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2. สูงลิ่ว อัมพิกำ  (อาจารย์อัมพิกา มีกังวาล)

3. เป็นบ้า ศศิธร  (ม.จ. ศศิธรพัฒนวดี รัชนี)

4. แสนงอน ประหยัด  (ประณิธิ วิมุกตะนันทน์)

5. อึดอัด เบญจำ  (คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ)

6. สุธีรำ คนเก๋  (สุธีรา เกษมศรีฯ)

7. ขาเป๋ สิริ  (สิริ วรนาวิน)

8. ช่างติ จรูญ  (จรูญ กมลาศน์ฯ)

9. ลมุล คนหงิม  (นิลุบล กุลแพทย์)

10. จุ๋มจิ๋ม สกุล	 (สกุนตลา โพธิประสาท)

11. ขี้ฉุน ลักษณะ  (ลักษณะ วงศาโรจน์)

12. เอะอะ ฉลบ  (ฉลบชลัยย์ พลางกูร)

13. อ้วนครบ สมหมำย  (สมหมาย ศรีแหลมสิงห์)

14. ขี้อาย แม่แดง  (สุพพัดดา ศรีเพ็ญ)

15. กุ้งแห้ง มำลี  (มาลี อติแพทย์)

16. จู้จี้ สงวน  (สงวน ช่วยจุลจิตร)

17. อ้วนเตี้ย เจริญ  (เจริญใจ กิตติกูล)

18. ดูเพลิน นิ่มนวล  (คุณหญิงนิ่มนวล สุทัศน์ฯ)

19. ยิ้มยวน ศรีสุข  (ศรีสุข เจริญสุข)

20. ช่างสนุก นวลศรี  (นวลศรี วัลยะวณิก)

21. สุดดี ทองกร  (ทองกร สุวรรณภารต)

22. สุดงอน	อุบล  (อุบล สุรทิณฑ์)

23. เก่งล้น แม่เล็ก  (สุปาณี สหัสสานนท์)

24. เสียงเจ๊ก ดำวเรือง  (ดาวเรือง กะรัสนันทน์ - ถึงแก่กรรมตั้งแต่ 

เป็นนิสิตจุฬาฯ)

หมดเรื่อง พวกเรา
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แล้วก็เป็นจริงดังคาด  เมื่อทุกคนมานั่งรวมกันในโต๊ะเดียวกัน และ 

ได้รับแจกแผ่นรายชื่อนั้นแล้ว ต่างก็นั่งมองหน้ากันและมองดูชื่อต่าง ๆ  ใน

เวลาเดยีวกนั แล้วกเ็ริม่ต้นด้วยเสยีงหวัเราะก่อน เพราะจ�ากนัไม่ได้จรงิ ๆ  แล้ว

เสียงถามกันว่า  “เธอคือ…ใช่ไหม ?” แย่งกันถามค�าถามเดียวกันนี้เซ็งแซ่ 

ไปหมด มีความรู้สึกคล้ายกับตอนเป็นนักเรียน ที่ต้องถามเช่นนี้ก็เพราะว่า  

บางคน  เช่นกัณหา เคยได้ชื่อว่ากัณหาเอวกิ่ว แต่เดี๋ยวนี้เอวเธอไม่กิ่วแล้ว  

เรียกได้ว่าอ้วนทีเดียว หน้าตาก็จึงพลอยเปลี่ยนไปด้วย

หลงัจากปล่อยให้หวัเราะขบขนักนัอยูพ่กัใหญ่แล้ว  เพือ่ไม่ให้เสยีเวลา  

ดิฉันจึงอ่านรายชื่อและชี้ตัวเจ้าของชื่อให้ฟังจนครบ  ตอนนี้เสียงเปลี่ยนไป

เป็น “อ๊ะ” “เอ๊ะ”  “จริงรึนี่” “ตายจริง ! ไม่น่าเชื่อ” ฯลฯ  แล้วเราก็ร่วม 

รับประทานอาหารกัน คุยกันอย่างสนุกสนานให้คุ้มกับที่ไม่ได้พบกันนาน  

ได้มีความเห็นพ้องกันว่าเราน่าจะพบกันสักเดือนละครั้ง  เจริญ(ใจ) รีบ 

ถามว่า “จะเอาอะไรมาคุยกันล่ะ วันนี้ฉันคุยหมดเรื่องแล้ว”  แต่ปรากฏว่า

ในเดือนต่อไปนั้น คุณเจริญเธอพูดเสียไม่หยุดปากเลย !

หลักการของเรามีอยู่ว่าจะร่วมรับประทานอาหารกลางวันกันที่ร้าน

อาหารสักแห่งหนึ่งที่มีห้องเล็กพิเศษเป็นส่วนตัว เพราะเกรงว่าพวกเราจะ

เอะอะมะเทิ่งกันเป็นที่ร�าคาญของแขกอื่น ค่าใช้จ่ายจะเฉลี่ยกันออก วันนี้ให้

ตกลงวนัทีส่�าหรบัเดอืนต่อไปเสยีก่อน เลอืกเอาวนัทีค่นจะมาได้มากทีส่ดุ ขอ

ให้เป็นวันอาทิตย์ เพราะวันเสาร์ยังมีคนที่ต้องสอนพิเศษอยู่หลายคน  ส่วน

สถานที่นั้นเมื่อตกลงที่ไหนได้แน่นอนแล้ว ดิฉันจะเป็นผู้บอกไป ฉะนั้นให้

ทุกคนเขียน address ของตนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้ให้ด้วย

ทนีีม้ผีูอ้อกความเหน็ว่าเราควรจะไปเยีย่มโรงเรยีน (ราชนิ)ี เพือ่กราบ

เฝ้าท่านอาจารย์ และกราบเยีย่มครเูก่า ๆ  ทกุคนทีย่งัอยูด้่วย  แล้วอกีคนเสรมิ

ว่าเราควรจะให้ของที่ระลึกแก่โรงเรียนในนามรุ่นเรา แต่จะต้องติดต่อทาง

โรงเรียนก่อนว่าจะยินดีรับหรือไม่ - แล้วก็เลยสรุปความเห็นกันได้ว่าจะให้
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ตู้ใส่หนังสือสักสองใบ เพื่อเอาไว้ในห้องสมุดของโรงเรียน 

การติดต่อทางโรงเรียน เรื่องตู้ และการไปจ้างท�าตู้นี้ ใครเป็นผู้รับ 

ผดิชอบกจ็�าไม่ได้แน่ อาจจะเป็นกณัหา เพราะเขาถนดัทางนี้ แต่อย่างไรกจ็ะ

ต้องให้เสร็จภายในเวลาเลี้ยงกันครั้งต่อไป

หลงัจากนีด้ฉินัและเพือ่น ๆ  ได้ไปตดิต่อร้านอาหาร ร้านแรกจ�าไม่ได้

ว่าทีไ่หน แต่ตอนหลงั ๆ  ทีก่นิประจ�าคอืร้านแดรีค่วนีและครวัชวนชม  ถนน

งามวงศ์วาน ดิฉันพิมพ์ชื่อและ address  พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ของทุกคน  

แล้วส่งไปให้ครบคน  รวมทั้งบอกสถานที่ที่จะเลี้ยงกันด้วย ส่วนวันที่และ 

เวลาได้บอกกันไว้แล้ว

เสรจ็จากการเลีย้งเดอืนต่อมา  เราพากนัไปทีโ่รงเรยีนราชนิบีน ส่วน

ตู้สองใบนั้นดูเหมือนทางร้านจะได้ส่งไปในเวลาไล่เลี่ยกัน ที่ฝาตู้สลักไว้ว่า  

“อทุศิโดยนกัเรยีนมธัยม 8 พ.ศ. 2475”  หรอือะไรท�านองนี ้ และเราได้เหน็ 

ตู้ของเราบรรจุไว้ในห้องสมุดของโรงเรียนตามที่ต้องการด้วย

เราได้กราบเฝ้าท่านอาจารย์อ้น (ม.จ. วงศ์ทพิย์สดุา เทวกลุ) และกราบ

เยี่ยมครูเก่าทุกคน แล้วได้ขอประทานอนุญาตท่านอาจารย์ให้ร่วมถ่ายรูปหมู่

กับพวกเราด้วย

วันนั้นเราทุกคนกลับบ้านด้วยความสุข ชื่นชม และดีใจที่ได้ทดแทน 

บุญคุณโรงเรียน แม้แต่จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยเช่นนั้น

หลังจากนั้นเราก็พบกันทุกเดือนตามที่ได้ตกลงกันไว้แล้วแต่ต้น  เรา

ต้องใช้ร้านอาหารทีม่ห้ีองพเิศษเลก็ ๆ  เพราะเมือ่พวกเราได้พบกนัแล้ว ทกุคน 

จะมีความรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นนักเรียนอีก จะพูดคุยกันเอะอะสรวลเส

เฮฮาเสียงดัง  ถ้าไปอยู่รวมกับลูกค้าอื่น ๆ  เกรงจะเป็นที่ร�าคาญแก่เขา

แต่หลังจากไม่กี่ปี เราเปลี่ยนวิธีการคือสลับไปเลี้ยงกันตามบ้านบ้าง 

โดยเปลีย่นไปตามบ้านทีม่สีถานทีส่ะดวก  และไม่เป็นทียุ่ง่ยากแก่เจ้าของบ้าน 

มากนัก  เช่นบ้านกัณหา สุธีรา นิ่มนวล และดิฉัน - แล้วหลังสุดเลย 
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เอาเป็นว่ามาที่โรงเรียนดิฉันแห่งเดียว  เพราะโต๊ะเก้าอี้มีตั้งไว้พร้อมอยู่แล้ว 

ไม่ต้องใช้แรงงานมาก และที่จอดรถก็สะดวกด้วย

ได้เล่าข้ามไปว่า หลงัจากทีเ่ราตัง้ต้นพบกนัครัง้แรกประมาณ 2 - 3 ครัง้  

เราเริ่มไปรับคุณครูส�านวน (ครูประจ�าชั้น)  คุณครูสารภี (แม่บ้าน) และ 

คุณครูถนิม (ครูขับร้อง) มาร่วมด้วย โดยเฉพาะคุณครูส�านวนนั้น  เมื่อถึง 

วันเกิดของท่าน เราจะเอาของขวัญไปกราบท่านถึงบ้าน ของขวัญของเราที่

คุณครูชอบมากที่สุดคือเก้าอี้นวมที่เอนได้หมุนได้ และมีม้ารองเท้าต่างหาก

อีกตัวหนึ่ง  คุณครูบอกว่าท่านนั่งเก้าอี้ของเราทั้งวันและทุกวัน  ก็คงจะจริง  

เพราะหลงัจากกีปี่จ�าไม่ได้ เก้าอีต้วันัน้เริม่ช�ารดุและเรากเ็อาตวัใหม่ไปให้ท่าน

อีก

กรำบอวยพรวันเกิดคุณครูส�ำนวน	อมำตยกุล
15	มิถุนำยน	2525

 สิบห้า มิถุนายน วนมาแล้ว บรรดาศิษย์ ผ่องแผ้ว เกษมศานต์

ต่างตระเตรียม กายใจ ให้สราญ เพื่อพบพาน คุณครู ยอดบูชา

พระคุณครู ซึ้งจิต เหล่าศิษย์นัก ศิษย์ตระหนัก ทั่วกัน ด้วยหรรษา

วิชาที่ ครูประสิทธิ์ ประสาทมา ได้ช่วยพา ชีวิตเรา เข้าหลักชัย

ยังจ�าได้ ถ้วนทุกค�า ครูพร�่าสอน ทุกบทกลอน กระจ่างแจ้ง แถลงไข

ครูมิเห็น แก่เหนื่อยยาก แต่อย่างใด พระคุณไซร้ ยากยิ่ง จะลืมเลือน

ถึงโอกาส วันเกิด ประเสริฐนี้ ศิษย์สุดแสน ยินดี หาไหนเหมือน

พร้อมกันมา โดยมิพัก ต้องตักเตือน มคิลาดเคลือ่น เพือ่กราบ อวยพรชยั

ขอคุณครู จงไร้ โรคาพาธ ขออ�านาจ พระไตรรัตน์ อันศรีใส

ช่วยปกป้อง คุ้มครองครู ทุกเมื่อไป ให้ครูสุข กายใจ ชั่วนิรันดร์ 
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มีอยู่สองครั้งที่เราจัดอาหารไปเลี้ยงกันที่บ้านท่านในวันเกิดของท่าน   

เราจัดภาชนะและเครื่องใช้ไม้สอยไปพร้อม  เพื่อไม่ให้เป็นที่ยุ่งยากแก่ท่าน   

เราปลืม้ใจมากเมือ่เหน็ว่าคณุครชูอบใจและแสดงให้เหน็ว่าท่านมคีวามสขุจรงิ ๆ

ใน พ.ศ. 2525  เมือ่เรากลบัมาพบกนัได้ครบ 20 ปี และเป็นเวลาทีเ่รา 

จากโรงเรียนมาครบ 50 ปี  เรามีการเลี้ยงฉลองพิเศษ โดยจัดเลี้ยงกันที่ 

โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ตอนนั้นพวกเรายังอยู่พร้อมหน้ากันดี

เมื่อ พ.ศ. 2530  กัณหาได้รับการประกาศให้เป็น “ศิลปินแห่งชาติ”  

เราดใีจกนัมาก และได้จดัการเลีย้งพเิศษขึน้ โดยดฉินัได้รบัมอบให้แต่งกลอน

แสดงความยนิดแีก่เธอ และยงัได้แต่งกลอนให้แทนคณุครสู�านวนด้วย - อนึง่  

เพือ่นร่วมรุน่ของเราสองคน คอืนิม่นวลและเบญจา ได้รบัพระราชทานเครือ่ง

ราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าเป็นคุณหญิงทั้งคู่

คุณครูสารภีถึงแก่กรรมเป็นคนแรก ต่อมาอีกหลายปี คุณครูส�านวน 

ก็ตามไป และคุณครูถนิมได้ย้ายบ้านไปอยู่ไกล  ส่วนพวกเราเองก็เริ่มชรา  

ส่วนมากปวดขา ปวดเข่า เดินไม่สะดวก และบ้างก็เจ็บป่วยเล็ก ๆ  น้อย ๆ   

ต่าง ๆ  กนั การพบปะกนัจงึค่อย ๆ  ห่างไป เป็น 2 - 3 เดอืนครัง้ แล้วในทีส่ดุ 

ก็เลยหยุดไปโดยปริยาย
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อวยพรกัณหำเมื่อได้เป็นศิลปินแห่งชำติ

 ยี่สิบสี่กุมภามหาฤกษ์ ฉน�าเบิกสองห้าสามศูนย์คลี่

ก. สุรางคนางค์ได้รับสดุดี ให้เป็นศรีศิลปินปิ่นชาติไทย

ในประเภทวรรณกรรมอันล�้าเลิศ แสนประเสริฐยากยิ่งหาเปรียบได้

ได้รับโล่-เข็มเชิดชูเกียรติชัย เป็นสิริวิไลแก่วงศ์วาน

บรรดามิตรร่วมชั้นด้วยกันมา ณ ราชินีโสภาศึกษาสถาน

แสนปลาบปลื้มดื่มด�่าในดวงมาน จึงผจงส่งสารมายินดี

สนับสนุนกัณหาแม่เพื่อนแก้ว เธอสมควรยิ่งแล้วนะโฉมศรี

สู้พากเพียรเขียนค้นมานานปี ด้วยพรสวรรค์อันมีมาแต่เยาว์

บัดนี้เธอได้รับผลสัมฤทธิ์ จงชื่นชมชีวิตสิ้นหงอยเหงา

ขอปวงโรคโศกศัลย์พลันบรรเทา อีกทั้งเหล่าอมิตรร้ายพ่ายบุญเธอ

อายุยืนยาวยิ่งร้อยปีปลาย สุขสันต์พร้อมใจกายสบเสมอ

ชื่อเสียงพริ้งแพรวเพริศเลิศเลอ เกียรติคุณหนุนเสนอทั่วสากล

   จำกเพื่อนรำชินี		2475

   กุมภาพันธ์ 2530

แต่งแทนคุณครูส�ำนวน	อวยพรกัณหำ

 ครูปลื้มจิตที่เห็นศิษย์เกริกเกียรติก้อง ครูได้แต่ร�่าร้องเที่ยวถามหา

เพื่อแสดงความยินดีแสนปรีดา เพื่ออวยพรแก่กัณหาศิษย์คนดี

จงสิ้นโศกปราศโรคภัยพิบัติ จงสบสุขโสมนัสสวัสดิ์ศรี

ให้อายุยืนยาวกว่าร้อยปี ให้เกียรติเพิ่มพูนทวียิ่งยิ่งเทอญ

   ส�ำนวน	อมำตยกุล

   กุมภาพันธ์ 2530
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ชุมนุมรุ่น	ม.	8	รำชินี	2475	(มีนำคม	2526)
ครบ	50	ปี	ที่ออกจำกโรงเรียน

 พวกเรา ม. 8  ราชินี รุ่นสองสี่ เจ็ดห้า หาใครเหมือน

เราพบปะ ร่วมสนุก กันทุกเดือน และเยี่ยมเยือน ผู้ที่ โรคบีฑา

เราพบกัน มาแล้ว ยี่สิบปี เวลาช่าง เร็วรี่ ไม่รอท่า

บัดนี้เรา ล่วงเข้า วัยชรา แต่จิตใจ วิญญาณ์ ยังเพริศพราย

คุณครู	ส�ำนวนไซร้ ไม่เคยเว้น เพราะท่านเอ็น- ดูเรา อยู่เหลือหลาย

ฉลบยัง แข็งแกร่ง ไม่เสื่อมคลาย ส่งจดหมาย เวียนทั่ว ทุกตัวคน

ลักษณะ	เจริญ และทองกร จิตสังวร ไม่ค่อยขาด เลยสักหน

ประณิธิ คอยช่วย เตือนอุบล ยังศรีสุข อีกคน ห่วงหลานยาย

นิ่มนวล มีน�้าใจ ไม่เหินห่าง นวลศรี มักหลงทาง ไม่สมหมาย

กัณหำ และมำลี ไม่สบาย เบญจำ ค่อยเคลื่อนคลาย จากโรคา

อัมพิกำ สอนพิเศษ ตลอดชาติ แต่กระนั้น ก็ไม่ขาด ได้เห็นหน้า

สกุลชอบ ติดตาม สุธีรำ สุพพัดดำ อยู่ปักษ์ใต้ ส่งใจเยือน

จรูญจ๋า	วานอย่า มัวรักเหย้า สงวนเล่า จะว่า อย่างไรเพื่อน

ถ้าคราวหน้า ยังขืน ท�าเลอะเลือน พวกเรา จะขอเตือน ด้วยไม้เรียว

ศศิธร จรไป ต่างประเทศ อยู่สุดเขต ไกลเกิน ยิ่งเขาเขียว

ยังแต่ สมหมำย อีกผู้เดียว ที่เราเที่ยว สืบค้น จนอ่อนใจ

คิดถึงเพื่อน รุ่นเรา ที่ล่วงลับ อยากให้เขา ได้กลับ ฟื้นมาใหม่

สิริ	ลมุล	เลขำ สุดอาลัย อีกดำวเรือง ผู้จากไป แต่เยาว์ชนม์

เดือนมีนา- คมนี้ ก็ได้ครบ ห้าสิบปี บรรจบ อย่าฉงน

ที่เราจาก โรงเรียน มาทุกคน ขอให้เรา รอดพ้น จากภัยพาล
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เลี้ยงฉลองครบ	50		ที่เรียนจบจำกโรงเรียนรำชินี
โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์	26	มิถุนำยน	2526	

(เลี้ยงวันเกิดคุณครูส�ำนวนด้วย)

 วันนี้ ช่างสุขใจ ใดจะเหมือน บรรดาเพื่อน ร่วมจิต คิดสังสรรค์

ฉลองครบ ครึ่งศต- วรรษพลัน ที่เราผัน ผายพราก จากโรงเรียน

ยังคิดถึง เมื่อเราเคย ร่วมสนุก ร่วมซนซุก เกียจคร้าน งานขีดเขียน

คิดถึง พระคุณครู ผู้พากเพียร ดุจแสงเทียน ส่องให้ เราได้ดี

ครั้งกระนั้น เราไม่เคย รู้จักทุกข์ จะเรียน- เล่น ล้วนแต่สุข เกษมศรี

บัดนี้เรา บรรลุแล้ว ค่อนชีวี ต่อแต่นี้ นับจะได้ ก�าไรมา

ใครจะรู้ อนิจจัง ของสังขาร อาจมีการ เปลี่ยนไป ได้ทุกท่า

เห็นหลัดหลัด ร่วมสนุก สุขเฮฮา แล้วอาจจะ มรณา จากกันไป

ฉะนั้นขอ เราจง ตั้งจิตมั่น ร่วมกันใช้ ก�าไรนั้น อย่างสดใส

ให้เป็นสุข ทุกวัน เดือนปีไป หมั่นพบกัน เข้าไว้ อย่าเริดรา

เพลงประจ�ำรุ่น	ม.	8	รำชินี	2475

 เรา ม. 8 ราชินี ปีเจ็ดห้า รักกันมาก ยากจะหา เสมอสอง

คุณครู ส�านวนด้วย ช่วยประคอง เป็นหลักทอง ให้ผูกรัก สามัคคี

เราร้อยรัด ดวงหทัย แนบสนิท ด้วยโซ่ทอง แห่งชีวิต วิศิษฎ์ศรี

จะขันเกลียว กระชับแน่น ขึ้นทุกปี จนกว่าชีพ เรานี้ จะมลาย
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สมัยคลั่งเต้นร�ำ

สมัยหนึ่งในเมืองไทยเราเกิดการคลั่งเต้นร�าขึ้นขนานใหญ่ ไม่ว่างาน

ไหน ๆ  ที่ค่อนข้างจะใหญ่หน่อย จะจบงานด้วยการเต้นร�าเสมอไป  โดย

เฉพาะงานทางราชการ รัฐมนตรีกับภริยา และข้าราชการผู้ใหญ่ต่าง ๆ  ส่วน

มากจะต้องเต้นร�าเป็น ฉะนัน้จงึเกดิโรงเรยีนสอนเต้นร�าขึน้มากมายหลายแห่ง

น้องชายและน้องสาวของดิฉันเป็นครูสอนเต้นร�า (ไม่ถึงกับเป็น

อาชพี)  เขาสอนใครต่อใครมาเยอะแยะแล้ว จงึมาคดิว่าท�าไมพวกพี ่ๆ  (พวก

เพือ่นดฉินั) จงึไม่หดัเต้นร�าบ้าง  ถอืเสยีว่าเป็นการออกก�าลงักายทีด่กีแ็ล้วกนั  

ดฉินัเหน็ด้วย เพราะได้แก่ตวัเอง คอืดฉินัสอนนกัเรยีนร�าวงอยูท่กุวนั รูส้กึว่า 

ได้ผลดีต่อสุขภาพ ท�าให้แขนขาคล่องแคล่วว่องไว และคุมน�้าหนักของ

ร่างกายได้ด้วย - ในทีส่ดุทกุคนกเ็หน็เช่นเดยีวกนั จงึเปิดฟลอร์ขึน้ทีโ่รงเรยีน 

ดรโุณทยานในภาคเช้าของวนัเสาร์  โดยใช้ห้องนอนส�าหรบันกัเรยีนอนบุาล

นอนกลางวนันัน่เอง  เมือ่เกบ็เครือ่งนอน ซึง่มเีพยีงหมอนกบัเสือ่เท่านัน้ ห้อง

ก็ว่างเปล่าโล่งโถง ใช้ได้สบาย

ตอนนัน้พวกดฉินัดเูหมอืนจะอายไุม่ต�า่กว่า 45 ปี  เพือ่นคนหนึง่เป็น

เลขานุการหญิงคนแรกของกรมอัยการ ฉะนั้น สมาชิกเต้นร�าของเราจึง

ประกอบไปด้วยท่านอัยการกับภริยา  และพวกลูกน้องหนุ่ม ๆ   ในกรม

อัยการหลายคน  ซึ่งอายุคงจะราว ๆ  30 ปี  รุ่นเดียวกับน้องชายดิฉันนั่นเอง  

พวกนี้บางคนก็เต้นเป็นมาบ้างแล้ว

ผูน้�าทีเ่ข้มแขง็ของเรา คอืท่านอยัการเลศิ จฬุารตัน กบัคณุบปุผา ภรยิา

ของท่าน (คุณพ่อคุณแม่ของคุณอักขราทร จุฬารัตน)  ท่านทั้งสองเต้นร�าได้

ตลอดแทบทกุเพลง โดยไม่แสดงความรูส้กึเหนด็เหนือ่ยเมือ่ยล้าเลย  มหิน�าซ�า้ 

ท่านยังร้องเพลงเก่งอีกด้วย  เพลงโปรดของท่านคือเพลงร้องคู่ซึ่งท่านร้อง 

คู่กันเอง ชื่อ “เพลงรัก”  (จ�าไม่ได้แน่)  ท่านท�าให้เราเพิ่มการร้องเพลงขึ้น 
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เพิ่มความสนุกครึกครื้นขึ้นอีกมาก

สมาชิกของเรานอกจากที่กล่าวแล้ว ยังมีรัฐมนตรีท่านหนึ่งกับภริยา 

มาร่วมด้วย  และนิสิตมหาวิทยาลัย (ลูกของเพื่อน) ที่เรียนจบแล้วจะมีการ

ฉลองปริญญา ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีการเต้นร�าด้วย  ก็ได้มาหัดเต้นร�า 

ทีน่ี ่รวมความว่าสมาชกิของเราประกอบไปด้วยเดก็หนุม่สาวจนถงึคน (เกอืบ

จะ) แก่ทีเดียว

ดนตรีส�าหรับการเต้นร�านั้นเราใช้แผ่นเสียง  สมัยนั้นแผ่นเสียงเป็น

แผ่นกลมใหญ่ หมุนไปโดยหีบเสียงไฟฟ้า  ดิฉันสะสมแผ่นเสียงไว้มากมาย

แล้ว  แต่ถ้าสมาชิกคนใดมีแผ่นเสียงเพลงโปรดของตนเองก็น�ามาเล่นได้  

หลายคนน�าแผ่นเสยีงมาท�าให้ครกึครืน้ขึน้อกี เพราะเราจะได้ฟังเพลงท�านอง

เดยีวกนัแต่หลาย ๆ  เนือ้ร้อง ไม่ต้องฟังซ�า้ซากให้เกดิความเบือ่หน่าย เป็นต้น

ว่าเพลง Waltz  ก็จะมีเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษหลายเพลง และภาษาไทย 

อีกหลายเพลง

เพือ่ให้มเีวลาซ้อมนานขึน้ และเพือ่ให้เพิม่ความสนทิสนมยิง่ขึน้  เรา

ตกลงกนัว่าพวกสมาชกิผูใ้หญ่จะน�าอาหารมาคนละอย่าง มาสมทบกบัอาหาร

ของดฉินัและเพือ่น ๆ  เพือ่กนิกลางวนัร่วมกนั (พวกเดก็ ๆ  ไม่ต้องเอามา)  เรา

เริ่มซ้อมประมาณ 9.30 น. ซ้อมกันได้จนถึงเที่ยง  ไม่ต้องรีบร้อนกลับไป 

กินที่บ้าน  และเมื่อกินเสร็จแล้วใครจะอยู่สนทนากันต่อไปอีกก็ได้ตามใจ

ชอบ (ตามปกติวันอาทิตย์เรานัดไปเที่ยวกันอีก)

เพลงที่เราหัดกันนั้น เริ่มต้นด้วยจังหวะ Waltz, Beguine, Quick- 

Waltz, Quick Step ไปจนถึง Tango แล้วก็แถมจ�าพวก Rock, Cha-Cha- 

Cha, Rumba และมักจะจบลงด้วย Samba

เราไม่เพียงแต่เต้นตามแบบธรรมดาเท่านั้น ยังได้เรียนกลเม็ด step  

แปลก ๆ  ของแต่ละท�านองเพลงอีกด้วย เช่นมีการหมุนตัว พลิกตัว เพราะ 

น้องชายดฉินัได้ศกึษา step ใหม่ ๆ  จากนติยสารทีม่าจากเมอืงนอกอยูเ่รือ่ย ๆ
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เป็นธรรมดาของคนทีห่ดัอะไรกต็าม เมือ่หดัได้พอสมควรแล้ว กย่็อม

อยากจะแสดงฝีมือจริง ๆ  บ้าง พวกหัดเต้นร�าก็เช่นเดียวกัน ทุกคนก็อยาก

แสดงฝีเท้าในงานจริงบ้าง

ตอนนั้นเรามีเพื่อนเป็นนางพยาบาลอาวุโสสองคน  คนหนึ่งอยู ่ 

โรงพยาบาลศริริาช  อกีคนหนึง่อยูโ่รงพยาบาลจฬุาฯ  ทัง้สองโรงพยาบาลนี้

คณะพยาบาลจะมีการประชุม - เลี้ยงอาหารประจ�าปี  โดยเกณฑ์ให้พวก

อาวุโส ซื้อโต๊ะอย่างน้อยคนละโต๊ะ  เพื่อนทั้งสองของเราต้องถูกเกณฑ์ด้วย 

และเขาทั้งคู่ก็เต้นร�าไม่เป็น (ทั้งสองงานจะจบด้วยการเต้นร�า) เขาเห็นว่า 

ถ้ายกโต๊ะให้พวกเราเสียก็จะคุ้มกว่าให้คนอื่นที่ไม่เต้นร�า ฉะนั้นเขาก็เชิญเรา

รวมหญงิชาย 9 คน (รวมตวัเขาอกีหนึง่คนเป็น 10  เตม็โต๊ะ)  พวกเราผูห้ญงิ 

ไม่กล้าเต้นร�ากบัคนอืน่ นอกจากพวกเดยีวกนัทีซ้่อมไว้ด้วยกนั ฉะนัน้จงึต้อง

เอาพวกผู้ชายของเราไปด้วย  เป็นอันว่าเรามีสองที่แน่ ๆ  แล้ว ที่จะออกไป

แสดงฝีเท้าทุกปี

นอกจากนี้ก็มีงานคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง 

เชิญเรา 10 คนทุกครั้งที่เขาจัดงาน เพราะผู้ใหญ่ในคณะนั้นเป็นญาติกับ 

ดิฉัน - แล้วก็ แน่ละ ! งานแต่งงานของลูก ๆ  ของเพื่อน หรืองานครบรอบ

แต่งงานของเพื่อน ๆ  ก็มีการเต้นร�าเสมอ  เป็นอันว่าในปีหนึ่ง ๆ  เราก็ได้

ออกงานหลายหนทีเดียว

ในงานเต้นร�าแต่ละแห่งมักจะมีคนเต็มฟลอร์  ไม่สะดวกแก่การเต้น

แทงโก้ (Tango) เลย แทงโก้มีอยู่ 8 จังหวะ พอเต้นไปได้เพียง 4 จังหวะ 

กช็นคนอืน่แล้ว ต้องตัง้ต้นใหม่ ไม่สนกุ แต่ทกุแห่งจะมทีีว่่างเสมอตรงหน้า

เก้าอี้ที่พวก VIP ของงานนั่งดู เพราะนักเต้นร�าส่วนมากไม่กล้าไปเต้นใกล้ 

ผู้ใหญ่  แต่น้องชายของดิฉันชอบพาพวกเราไปเต้นตรงนั้นทุกครั้งที่มีเพลง

จังหวะ Tango เขาบอกว่าจะต้องไปกลัวอะไร  ถ้าไม่ไปตรงนั้นก็จะไม่ได้ 

เต้น Tango เลย  ตัวดิฉันเองไม่อยากไปเพราะพวก VIP เหล่านั้นดิฉันรู้จัก 
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เกอืบทกุคน  พอใครคนหนึง่เหลอืบมาเหน็กจ็ะตะโกนล้อเลยีนต่าง ๆ  เป็นต้น

ว่า “เอ้า ! คุณฉลบเท้าไฟมาแล้ว !”

ครั้งหนึ่งในงานที่บ้านญาติคนหนึ่ง  ดิฉันเต้นเพลง Cha-Cha-Cha  

กับ นพ. รุ่งธรรม ลัดพลี  ซึ่งเป็นนักเรียนร่วมรุ่นกับน้องชายของสามีดิฉัน  

(นพ. กัมปนาท พลางกูร) และรู้จักกันดีมาก  พอเพลงจบเดินออกมา หมอ 

รุง่ธรรมกบ็อกดฉินั พร้อมหวัเราะว่า “เป็นผูห้ญงิต้องตามผูช้ายนะครบั ไม่ใช่

น�าเสียเอง  ผู้ชายเขาจะไม่ชอบ คุณฉลบเป็นครู  คงชินกับการน�านักเรียน

นั่นเอง”  ดิฉันก็อดหัวเราะไม่ได้ และรู้ทันทีว่าดิฉันคงเต้นน�าผิด ๆ  คาบ

จังหวะมาแล้วแน่ ๆ  แต่เธอเกรงใจ ปล่อยให้เต้นจนจบเพลง

มเีรือ่งขนัเกีย่วกบัการไปเต้นร�าทีง่านพยาบาลศริริาช  ครัง้แรก เพือ่น

ที่เป็นเจ้าของโต๊ะและไม่เต้นร�าอยากกลับบ้านตั้งแต่ยังไม่ 5 ทุ่มเลย แต่พวก

นักเต้นร�าทั้งหลายนั้น เป็นธรรมดาที่อยากอยู่ดึก ๆ  เราบอกเธอว่ายังกลับ 

ไม่ได้ เพราะบางคนก�าลงัเต้นร�าอยู ่ต้องรอให้ออกมาครบเสยีก่อน  เสรจ็แล้ว

พอคนหนึ่งออกมา  อีกคนหนึ่งก็แอบเข้าไป ท�าสลับกันอยู่อย่างนั้น เป็น

อันว่าไม่มีการครบกันสักที  เพื่อนเจ้าของโต๊ะท�าท่าอ่อนใจ เหมือนอยากจะ

ร้องไห้ เธอบอกว่าถ้ากลับบ้านดึกมาก เพื่อนบ้านเขาจะคิดว่าอย่างไรก็ไม่รู้   

เราบอกว่า “คิดอย่างไรก็ช่างปะไร ไม่ใช่กงการอะไรของตัว”  แต่ในที่สุด

เราสงสารเธอ เลยต้องยอมกลับบ้านก่อนงานเลิก

เรียนเพลงไทยเดิมและร�ำวงมำตรฐำน

ดิฉันสอนร้องเพลงไทยเดิมให้แก่นักเรียนดรุโณทยานทุกชั้นด้วย 

ตัวเอง ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาฯ ก�าหนด ไม่มีใครช่วยสอน เพราะ

คนสมัยใหม่มักไม่รู้จัก และสนใจแต่เพลงไทยสากล  แต่ถึงแม้ดิฉันจะร้อง 

เพลงไทยเดิมได้ถึง 70 - 80 เพลง แต่ก็ยังมีบางเพลงที่ไม่เคยรู้จัก จึงจ้างครู 
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จากศิลปากรมาสอนพิเศษ สัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมงในวันหยุด

ดฉินัเกณฑ์ให้ครผููช่้วย 2 - 3 คนมาร่วมเรยีนด้วย  และเรยีนอย่างตัง้ใจ 

มาก  จดท�านอง-ลลีา และท�าเครือ่งหมายจงัหวะไว้ครบถ้วน  เมือ่ครไูปแล้ว

กซ้็อมอกีหลาย ๆ  ครัง้ กนัลมื และซ้อมอกีทกุวนั จนกระทัง่ถงึสปัดาห์ต่อไป  

เมื่อครูมาก็ร้องให้ครูฟังได้ถูกต้อง และได้ต่อเพลงใหม่อีกเพลงทุกสัปดาห์  

ไม่ต้องเรียนซ�้าซากเสียเงินอีก เพราะค่าเรียนค่อนข้างแพง  เป็นอันว่าดิฉัน

จ่ายค่าสอนเพียงเพลงละชั่วโมงเดียวเท่านั้น

สมยันัน้ ร�าวงมาตรฐานก�าลงัแพร่หลาย ดฉินักจ้็างครจูากศลิปากรอกี

คนหนึง่มาสอน  โดยมคีรผููช่้วย และนกัเรยีนประจ�าอกี 4 - 5 คน ร่วมเรยีนด้วย  

กเ็หมอืนกบัการเรยีนร้องเพลงนัน่แหละ  ร�าวงมาตรฐานมอียู่ 10 บท 10 ท่า   

เราเรียน 10 สัปดาห์ก็จบ เพราะดิฉันซ้อมแล้วซ้อมเล่าให้แม่นย�า เมื่อเห็นว่า

ช�านาญดีแล้วก็เริ่มสอนนักเรียนต่อไป  โดยมีครูผู้ช่วยเป็นลูกมือช่วยสอน

ด้วย

ระยะนั้นเมื่อมีงานเลี้ยง - เต้นร�าแล้ว  มักนิยมให้มีร�าวงปนอยู่ด้วย  

แต่ดนตรีจะเล่นเพียง 3 - 4 เพลง ไม่เคยครบ 10 ท่า  นักเต้นร�าธรรมดา 

ทั้งหญิงชายมักจะร�าอยู่ท่าเดียว น้อยคนนักที่จะร�าถูกต้องตามแบบฉบับ  

เพือ่น ๆ  ดฉินัไม่ได้เรยีนร�าวง จงึไม่ยอมออกร�าเลย  ส่วนดฉินัถอืว่าเป็นการ

ซ้อมออกโรง จึงต่อสู้อย่างไม่ลดละเสมอ !  ดิฉันร�าอย่างมั่นใจเพราะรู้ว่า

ตนเองได้เปรียบคนอื่น ๆ  อยู่แล้ว

ตามปกติงานเต้นร�ามักจะเลิกประมาณสองยาม (หรือตี 1)  พวกเรา 

กอ็ยูก่นัจนงานเลกิเสมอ แล้วแวะกนิ supper (ข้าวต้มกุย๊)  ก่อนจะกลบับ้าน   

แต่การท�าเช่นนี้ต้องเสียเวลามาก เพราะกว่าจะหาร้านที่ใกล้กับงานนั้นได้  

และเมือ่สัง่อาหารแล้วกว่าจะได้ครบอกีนาน เลยเปลีย่นนโยบายใหม่  ให้ทกุคน 

เอารถมาจอดทิง้ไว้ทีบ้่านดฉินั  แล้วรวมกนัไปโดยรถตูค้นัเดยีว รถตูน้ีม้ม้ีายาว 

บนุวมตลอดสองข้างของรถ  จงึจคุนได้มาก และคนขบัรถกจ็ะนอนหลบัได้
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อย่างสบายระหว่างที่คอยเราเต้นร�า  ดังนั้นเขาจึงไม่รังเกียจในการคอยมาก

นัก ส่วนดิฉันก็เตรียมข้าวต้มและกับข้าวพร้อมทั้งเครื่องใช้ไม้สอยไว้พร้อม   

เอาไว้ในตูอ้าหารนกัเรยีนในโรงอาหารทีอ่ยูต่ดิกบัทีจ่อดรถ  โดยสัง่คนทีบ้่าน

ให้อุ่นข้าวต้มให้พร้อมเวลาสองยาม โดยวิธีนี้เราก็ประหยัดเวลาได้มาก ไม่

ต้องเสียเวลาแล่นหาร้าน ตรงมาบ้านก็ได้กิน supper ทันที และต่างก็ได้ 

กลับบ้านของตนเร็วขึ้นมาก

มีงานเต้นร�าครั้งหนึ่งที่จะเว้นกล่าวถึงเสียมิได้ คืองานเลี้ยงส่งคุณ 

อกัขราทร บตุรคณุเลศิ ไปเรยีนต่างประเทศ ตอนนัน้คณุเลศิเป็นหวัหน้าอยัการ 

อยูท่ีจ่งัหวดัสมทุรสาคร  ท่านลงทนุเช่ารถไฟสายแม่กลอง หนึง่หรอืสองโบกี้

จ�าไม่ได้แน่  ให้รบัเพือ่น ๆ  จากกรงุเทพฯ ไปงานทีส่มทุรสาคร แน่ละพวกเรา 

ไปกันครบถ้วนทีเดียว และพอไปถึงที่นั่น พบผู้คนคับคั่งจริง ๆ  คุณเลิศคง 

เชญิข้าราชการทัง้จงัหวดั และเพือ่น ๆ  ของท่านทัง้หมดทีน่ัน่ ซึง่เป็นของแน่

ที่ว่าคุณเลิศไปอยู่ที่ไหนก็จะได้เพื่อนมากเสมอ

หลงัจากกนิอาหารกนัอิม่หน�าส�าราญแล้ว กถ็งึตอนส�าคญัทีส่ดุของงาน  

คือการเต้นร�า ท่านลงทุนสร้างฟลอร์ใหญ่โตสวยงาม วงดนตรีมาจากที่ไหน

ไม่ทราบ แต่เห็นนักร้อง ธานินทร์ อินทรเทพ  ขึ้นรถไฟมาคันเดียวกับเรา   

จ�าได้ว่าเราสนุกสนานกันมากที่สุด เพราะรู้สึกว่าเป็นกันเองจริง ๆ  ไม่ต้อง 

ระแวดระวงัตวัอะไร  ตวัคณุเลศิกบัคณุบปุผากส็นกุไม่แพ้เรา เต้นร�าเสยีแทบ

ไม่เว้นเพลงเลย  คงคดิว่าจะให้คุม้กบัทีไ่ด้ลงแรงลงเงนิสร้างฟลอร์ใหญ่โตนี้

ขึ้นมา 

ส่วนตัวเจ้าของงานจริง ๆ  คือคุณอักขราทรนั้นไม่รู้ว่าไปอยู่ไหน คง

ต้องได้รับหน้าที่ส�าคัญในการรับแขก หรือดูแลความเรียบร้อยอะไรพวกนั้น  

แต่จ�าได้ว่าพวกเราไม่ได้พบเธอ หรือพบก็คงจะนิดหน่อย จ�าไม่ได้ เพราะ

พวกเรามุ่งไปที่คุณพ่อคุณแม่ของเธอมากกว่า

งานเลกิต ี1 กว่า ๆ  เราขึน้รถไฟคนัเดมิกลบั ไม่รูว่้ารถคนันัน้จอดรออยู่ 
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หรอืวกกลบัมารบัอกี แต่รถไฟสายนีแ้ล่นช้ามาก  กว่าจะถงึสถานวีงเวยีนใหญ่ 

ก็ตี 3 กว่าแล้ว เห็นรถเข็นปาท่องโก๋กับรถโจ๊กเริ่มขาย เราก็เลยถือโอกาส 

กินอาหารเช้าเสียให้รู้แล้วรู้รอดไป จะได้ไม่ต้องไปยุ่งที่บ้าน จ�าไม่ได้ว่าเรา

กลับบ้านโดยวิธีใด คงจะเป็นรถแท็กซี่มากกว่าวิธีอื่น

เมื่อดิฉันไปเที่ยวอิตาลีในปีต่อมา คุณอักขราทรได้กรุณาพาไปเที่ยว  

และไปกินพิซซ่ากันที่ร้านเล็ก ๆ  แห่งหนึ่งในซอย  ซึ่งเธอบอกว่าอร่อยกว่า

ร้านใหญ่ๆ บนถนนใหญ่ซึ่งนักท่องเที่ยวชอบไป  ต้องคนที่อยู่ที่นั่นนาน 

พอสมควรจึงจะรู้จักร้านเล็ก ๆ  นี้ ต้องขอขอบคุณคุณอักขราทรไว้ ณ ที่นี้ 

อีกครั้งหนึ่งด้วย

งานเต้นร�าทีอ่ยากเอ่ยถงึอกีแห่งหนึง่คอืงานบนหาดบางแสน ซึง่จดัขึน้ 

ประจ�าปีในเดือนเมษายนระหว่างฤดูตากอากาศ งานนี้น่าขันที่สุดคือคน 

แน่นเอี้ยด เบียดเสียดกันจนไม่ว่าเพลงจังหวะไหนก็เต้นตามไม่ได้ทั้งนั้น  

ดนตรีบรรเลงไป นักเต้นร�าก็ได้แต่เพียงกระดุกกระดิกเท้าขยับตัวไปนิด ๆ   

เพื่อไม่ต้องย�่าอยู่กับที่เท่านั้น  ยิ่งถึงตอนร�าวงยิ่งแล้วใหญ่ จะยื่นแขนยื่นมือ

ออกไปทางไหนก็ไม่ได้  เดี๋ยวจะไปทิ่มแทงตาคนอื่นเขา ก็ได้แนบแขนไว้

กับตัว แล้วก็เอามือ “ควักกะปิ” อยู่อย่างเดียว มองดูแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะ

สนกุตรงไหน  แต่คนมาทหีลงักย็งัเพิม่เข้าไปเรือ่ย ๆ  คงนกึว่าไหน ๆ  กต็ัง้ใจ

มาแล้ว  เข้าไปเบียดเล่นกับเขาบ้าง ให้ขึ้นชื่อได้ว่าได้เคยมาเต้นร�าที่หาด 

บางแสนแล้ว ก็จะดูเก๋ดี - ส่วนพวกเรานั้นสมัครใจยืนฟังดนตรีอยู่ที่ถนน  

อย่างดีก็เพียงตามจังหวะดนตรีอยู่ในใจ พอเมื่อยขาก็กลับบ้านดีกว่า

ดฉินัมกีระท่อมเลก็กระจีด๊ 3 - 4 หลงั อยูต่ดิถนนลงทะเล ตรงข้ามกบั 

ทีต่ัง้มหาวทิยาลยับรูพาเดีย๋วนี ้(ตอนนัน้เป็นเพยีงสวนมะพร้าว) พวกเราชอบ

ไปบางแสนกันบ่อย ๆ  เพียงเพื่อไปเล่นน�้า สูดโอโซน และกินอาหารทะเล  

ซึง่ซือ้ของสดมาท�ากนิเองจากตลาดหนองมน  ไม่มใีครรงัเกยีจทีจ่ะนอนเบยีด

กันอยู่ตามกระท่อมเล็ก ๆ  นี้เลย
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ทีห่น้ากระท่อมหลงัหนึง่มศีาลาย่อม ๆ   มม้ีานัง่รอบสามด้าน มโีต๊ะใหญ่ 

ตรงกลาง เป็นที่ส�าราญของเรา  คุยกัน กินข้าว หรือจะเล่นไพ่ก็ที่ศาลานี้   

สมัยคลั่งเต้นร�านั้น ดิฉันเห็นมีที่ว่างอยู่หน้าศาลาก็เลยให้ลาดซิเมนต์เป็น 

ลานกว้างขนาดเต้นร�า 5 - 6 คูไ่ด้อย่างสบาย ตอนกลางคนืแขวนไฟราวสเีขยีว ๆ   

แดง ๆ  รอบสามด้าน  เปิดเพลงแล้วซ้อมเต้นร�ากัน  บรรยากาศคล้ายอยู่ใน 

ภัตตาคารเล็ก ๆ   กินอาหารเสร็จก็ออกไปเต้น หัวเราะ และคุยกันเอะอะ  

วิ่งเข้าวิ่งออกจากฟลอร์ได้ตามสบาย  สนุกกว่าสถานเต้นร�าจริง ๆ  ด้วยซ�้า  

ไม่ต้องเสียเงินเสียทองด้วย หาที่ไหนได้อย่างนี้

เมื่อคุณเลิศย้ายไปเป็นหัวหน้าอัยการที่เชียงใหม่แล้ว  การท่องเที่ยว

ต่างจังหวัดประจ�าสุดสัปดาห์และการเต้นร�าของเราก็ค่อย ๆ  ลดดีกรีลงทีละ

น้อย ๆ   ประจวบกบัสมยันยิมการเต้นร�าแบบบอลรมูเปลีย่นไปเป็นการ “ดิน้”   

เรากเ็ลยเลกิเดด็ขาด ซึง่ตอนนัน้พวกเรากอ็ายเุข้าไปตัง้ 60 กว่าปี การหมนุหวั 

หมุนตัวเริ่มไม่คล่อง  เกรงว่าต่อไปจะกลายเป็น “หัวหมุน”  ทุกคนจึง 

เห็นพ้องต้องกันด้วยความยินดีว่าสมควรแก่เวลาเสียแล้ว

ส�าหรบัคนอืน่จะได้ผลอะไรจากการเลกิเต้นร�านัน้  ดฉินัไม่ทราบแน่  

แต่ตัวดิฉันเองนั้น ผลที่ได้แน่คือน�้าหนักของร่างกาย !  เดิมที่เคยหนัก 60  

กว่ากโิล  มนัค่อย ๆ  ขึน้ ไม่มกีารลดเลย ไปจนถงึ 79.8  จวนจะ 80 อยูแ่ล้ว   

หมอบังคับให้ลดอาหาร  ให้ออกก�าลังกายเพื่อลดไขมัน  ดิฉันบังคับตัวเอง

เรื่องอาหารได้  ลดลงมาเหลือ 69 - 70 แต่ยังไง ๆ  ก็ไม่ลดต่อไป  ส่วนเรื่อง 

ออกก�าลังกายนั้น หมอบอกว่า “กี่ปีมาแล้วที่ตัวเลข HDL มันบอกว่าคุณ 

ไม่ออกก�าลงักายเลย เรือ่งนีใ้ครช่วยคณุไม่ได้ คณุต้องช่วยตวัคณุเอง”  ดฉินั

ยังนึกสงสัยเลยว่า ถ้ายังคงเต้นร�าอยู่เรื่อย ๆ  HDL จะดีขึ้นไหม และน�้าหนัก 

จะลดลงอีกได้ไหมหนอ !

chalop tour_1.indd   28 1/11/13   10:21 AM



ฉลบชลัยย์  พลางกูร  ���  29

งำนวันสิ้นปีและฉลองวันขึ้นปีใหม่

ทีโ่รงเรยีนดรโุณทยานนัน้  ทกุ ๆ  วนัที ่31 ธนัวาคม นกัเรยีนและครู 

จะมีงานเลี้ยงฉลองรื่นเริงกัน  นักเรียนทุกชั้นจะมีการแสดงต่าง ๆ  โดยได้ 

ฝึกซ้อมกันไว้เป็นเดือน ๆ  แล้ว  งานจะเริ่มประมาณ 9.30 น.  มีการแสดง 

บนเวทซีึง่นกัเรยีนโต ๆ  เป็นผูจ้ดัสร้างและตกแต่งขึน้เอง  การร้องร�าท�าเพลง

มหีลายรายการเสยีจนกระทัง่กระดานด�าแทบจะไม่มทีีพ่อให้เขยีน  ลกูหลาน

ของใครแสดงอะไร ก็มักจะมีผู้ปกครองมาชมและถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึก   

มองไปทางไหนก็เห็นแต่กล้องถ่ายรูปลานตาไปหมด ถึงตอนเที่ยงก็หยุดพัก

เพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน

นักเรียนและครูแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่ม จะจัดอาหารมากันเอง 

คนละเล็กละน้อย อาหารอะไร ๆ  ก็อร่อยทั้งนั้น  ส�าหรับวันนี้ ทางโรงเรียน

จัดข้าวและเครื่องดื่มไว้ให้ เราเชิญผู้ปกครองให้มาร่วมเลี้ยงกับเราด้วย   

โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนเล็ก เด็กต่างชั้นก็รู ้จักกันเป็นส่วนมาก เรา

พยายามท�าอะไร ๆ  ให้เป็นกันเอง ไม่มีพิธีรีตอง ให้บรรยากาศคล้ายกับบ้าน

ให้มากที่สุด - เมื่อกินอาหารเสร็จแล้ว (บางครั้งมีการแสดงต่อตอนบ่ายอีก

เล็กน้อย) งานของนักเรียนจบลงเพียงนี้

ตอนเยน็จะเริม่งานของพวกผูใ้หญ่ (เพือ่น ๆ  ดฉินั) ซึง่ส่วนมากกเ็ป็น

สมาชกิสโมสรเต้นร�าของเรานัน่เอง เขาจะท�าอาหารมาร่วมกบัอาหารทีด่ฉินั

จัดไว้รับรอง  ระหว่างนี้เปิดดนตรีโดยแผ่นเสียงธรรมดา  แต่มีเครื่องขยาย

เสียงเพื่อให้ครึกครื้น  รอบบริเวณงานติดไฟราวสีเขียว ๆ  แดง ๆ  และติด

ลกูโป่งสต่ีาง ๆ  เตม็ไปหมด  เพือ่ให้ดเูป็นงานเป็นการจรงิ ๆ   ประตใูหญ่ของ

โรงเรียนทั้งด้านขาเข้าและขาออกเปิดกว้าง ผู้คนในซอยนั้นมักจะมายืนมุงดู

กันอย่างหนาแน่น

เด็กเล็ก ๆ  ที่เพลียมาแล้วทั้งวันจะต้องกินอาหารก่อน แล้วก็จะถูกไล่
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ให้ไปนอนเป็นรุ่นแรก ซึ่งส่วนมากก็จะง่วงนอนและยินดีที่จะปฏิบัติตาม  

พวกเด็กโตหน่อยอนุญาตให้กินอาหารพร้อมผู้ใหญ่ได ้ กินกันไปคุยกันไป  

เสยีงหวัเราะเฮฮาไม่ขาดสาย  กนิเสรจ็กเ็ริม่การเต้นร�าเลยเพือ่ไม่ให้เสยีเวลา !

พอถงึเทีย่งคนืร่วมกนัร้องเพลงต้อนรบัปีใหม่ การเต้นร�าปกตเิลกิเวลา

ตี 1 พวกแขกผู้ใหญ่กลับบ้าน แต่พวกเจ้าของบ้านต้องจัดการดูแลตรวจตรา 

ข้าวของที่จะใส่บาตรในตอนเช้าให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะเข้านอนได้ - มี

พวกวัยรุ่นขึ้นไปไม่ยอมนอนเลยตลอดคืน  ใครหิวก็มีขนม ผลไม้ และ

ของกินเล่นเบา ๆ  จัดวางไว้บนโต๊ะข้าง ๆ  ฟลอร์ให้เป็น supper ได้อย่างดี

ตอนเช้าก่อน 6 น. พวกผู้ใหญ่เจ้าของบ้านจะช่วยกันกับเด็ก ๆ  ที่อยู่ 

โต้รุง่ จดัโต๊ะส�าหรบัใส่บาตร  เราใช้โต๊ะกนิอาหารยาวของนกัเรยีนวางเรยีง

รายต่อ ๆ  กนัจากประตทูางเข้า แล้วโค้งไปถงึประตทูางออก  เราได้บอกกล่าว 

เชญิชวนพวกเพือ่นบ้านล่วงหน้าหลายวนัแล้ว  ให้มาใส่บาตรร่วมกนั  ฉะนัน้

ผู้คนก็จะมากันเต็ม  ทุก ๆ  เจ้าจะจัดของของตนไว้บนโต๊ะที่เราจัดไว้ให้   

เรานิมนต์พระวัดใกล้ ๆ  มารับบิณฑบาต  ปกติจะมีมา 15 - 20 รูป

ประมาณ 6.30 น. พระจะเดินผ่านตั้งแต่ต้นทางเข้าและไปออกที่ 

ประตทูางออก เราต้องเตรยีมถงัพลาสตกิใบใหญ่ไว้ถวายพระทกุองค์ เพือ่ให้

ลกูศษิย์ทีเ่ดนิตามหลงัมาได้ใส่อาหารซึง่จะล้นจากบาตรด้วย  ข้าวปลาอาหาร

มากมาย แม้แต่ถังก็เต็มปรี่  ทุกคนหน้าตาเบิกบานแจ่มใส มีความสุขที่ได้

ท�าบุญร่วมกันในวันปีใหม่นี้

พอพระกลบัไปแล้ว  ดฉินัและพวกพีน้่องลกูหลานกจ็ะรบีกนิอาหาร

เช้าซึ่งธรรมดาก็จะเป็นข้าวต้ม เพื่อความง่ายและสะดวก แล้วก็ขนของขึ้น 

รถตู้  ของเหล่านั้นคือของขวัญส�าหรับไปรดน�้าญาติผู้ใหญ่  ซึ่งเราไม่ต้อง 

ไปซื้อหาที่ไหน เอาของขวัญที่นักเรียนเอามาให้ดิฉันเมื่อตอนกลางวันก็ 

เหลอืหลายแล้ว ตดิป้ายไว้ว่าห่อไหนชิน้ไหนจะให้ใคร แล้วเอาวางเรยีงและ

สุมกันไว้ โดยของที่จะให้ก่อนก็เอาไว้ข้างบนสุด  เรามีแผนผังบ้านต่าง ๆ    
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ไว้แต่ละถนน  ส่วนมากจะเริ่มที่ถนนสุขุมวิท  แล้วไปสีลม  ทุ่งมหาเมฆ   

เราพยายามแวะแต่ละบ้านไม่นานนัก เพราะเกรงเวลาจะไม่พอ แต่บางบ้าน

เตรียมขนมไว้เลี้ยงเรา ก็ต้องเสียเวลามากหน่อย

เราจัดอาหารใส่ปิ่นโตใหญ่มากติดรถไปด้วย  และกะให้ไปถึงบ้าน

คุณอาบ้านแรกทางฝั่งธนฯ เวลาเที่ยงพอดี เพื่อจะได้ขอสถานที่พักกินข้าว

กลางวนั และคณุอากม็กัจะท�าอาหารไว้ให้เราด้วย  คณุอาหลายคนและญาติ

อื่น ๆ  ทางฝ่ายคุณพ่อ ส่วนมากอยู่ทางฝั่งธนฯ ไม่ไกลกันนัก  ทุกปีกว่าจะ

กลับถึงบ้านก็ค�่า คืนนั้นแน่ใจว่าทุกคนหลับเป็นตาย

ปีแรก ๆ  ทีจ่ดัไปรดน�า้ผูใ้หญ่นัน้  คนเบยีดกนัไปเตม็รถ แต่พวกทีอ่ยู่

โต้รุ่งไม่ได้นอนตลอดคืนเลยมักจะหลับไปในรถ  พอถึงบ้านใครทีก็ต้อง 

ฉุดกระชากลากถูกันลงไป หนัก ๆ  เข้าพวกนี้ก็เลยของดไม่ไป  สมาชิกเริ่ม

ลดลงทุกปี ประกอบกับท่านผู้ใหญ่ก็ค่อย ๆ  ล่วงลับไปด้วย  เราเลยกลับถึง

บ้านเร็วขึ้น ๆ

ดิฉันท�าอยู ่เช่นนี้จนกระทั่งไม่มีญาติผู ้ใหญ่เหลืออยู ่เลย ทั้งสาย  

พลจันทร และสายมหานีรานนท์  ตัวดิฉันกลายเป็นผู้มีอาวุโสสูงสุดในสอง

ตระกูลนี้แล้ว  เดี๋ยวนี้ก็เลยกลายเป็นผู้ถูกเขารดน�้า !

การไปหาผู้ใหญ่ทุก ๆ  คนนี้ ผลพลอยได้ที่เกิดตามมาก็คือพวกลูก

หลานของแต่ละบ้านจะได้จ�าพวกเราได้ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในการ

เป็นญาตใิห้กระชบัแน่นยิง่ขึน้ - คณุลงุคนหนึง่ถอืว่าการขอพรของเรานัน้เป็น

เรื่องจริงจังมาก  ท่านสวดค�าพระอะไรต่ออะไรยืดยาว  แล้วยังต่อด้วยการ 

ให้พรเราทุกแง่ทุกมุมอีกด้วย พวกเราอึดอัดใจ เกรงว่าจะไปที่อื่นได้ไม่ทัน

ตามเวลา  ดฉินัเรยีนท่านว่า “คณุลงุคะ เราได้พรมากพอแล้วละค่ะ เรายงัจะ

ต้องไปอีกหลายแห่ง” ท่านก็ว่า “จะรีบไปไหนกันนักกันหนานะ”  แต่แล้ว

กร็วบรดัจบพรลงโดยเรว็  ปีหลงัเมือ่เราไปทีบ้่านนีอ้กี  เราต้องรบีเรยีนท่าน

เสียแต่แรกว่า “คราวนี้ขอพรสั้น ๆ  หน่อยนะคะ !”
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งำนวันเด็ก

เมื่อมีการจัดงานวันเด็กขึ้นเป็นทางการในวันเสาร์ที่สองของเดือน

มกราคม  เราเห็นว่ามันใกล้กับวันปีใหม่มาก  และพวกเด็ก ๆ  ก็อยากให้มี 

งานวนัเดก็มากกว่า  เราจงึงดงานขึน้ปีใหม่ของนกัเรยีนในภาคเช้า - กลางวนั 

เสยี เปลีย่นไปมงีานวนัเดก็แทน โดยมกีารละเล่น เลีย้งอาหาร และจบัฉลาก

แบบเดียวกับงานปีใหม่ทุกประการ นอกเสียจากว่างานวันเด็กนี้จะเลิกเพียง

ครึง่วนัเท่านัน้ เพือ่ว่าผูป้กครองจะได้พาเดก็ - ลกูหลานของตนไปชมกจิการ  

และสถานที่ส�าคัญควรดู ตามที่ทางราชการได้จัดไว้ให้เด็กโดยเฉพาะ 

แต่ส�าหรับผู้ใหญ่แล้ว งานวันปีใหม่ภาคเย็น - ค�่า ยังคงเป็นเช่นเดิม

ไม่เปลี่ยนแปลง 

วันลอยกระทง

สมัยเมื่อโรงเรียนดรุโณทยานตั้งขึ้นครั้งแรกที่ริมถนนพญาไท  ใกล้ 

สี่แยกราชเทวีนั้น มีคลองเล็ก ๆ  อยู่ภายในรั้วของโรงเรียนด้านหน้า บรรดา

ครูและนักเรียนประจ�าลอยกระทงกันในคลองนี ้ แต่ต่อมาเรามีความจ�าเป็น

ต้องถมคลองเพื่อขยายเนื้อที่สนามออกไปตามจ�านวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น  

ฉะนั้นคลองนี้จึงหมดไป  แต่ยังมีคูน�้าริมถนนพญาไทไปตลอดทางด้านซ้าย

ของโรงเรียน  คูนี้จะไปลงที่คลองแสนแสบ ใกล้วังสระปทุม ตรงสะพาน 

หวัช้าง  ส่วนทางด้านขวา คจูะไปหยดุทีส่ีแ่ยกราชเทว ีเราจงึเปลีย่นนโยบาย  

พากันออกไปนอกโรงเรียนและลอยกระทงกันในคูนี้

ตอนกลางวัน ครูการฝีมือจะให้นักเรียนบางชั้นท�ากระทงคนละใบ  

ใครจะตกแต่งให้สวยงามอย่างไรก็ได้ ขอแต่ให้ลอยน�้าได้ไม่ล่ม  มีคะแนน

ให้ส�าหรบัไปรวมกบัการสอบซ้อมประจ�าภาคด้วย  ท�าเสรจ็แล้ว อนญุาตให้
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เอากลับไปลอยที่บ้านได้ เด็ก ๆ  สนุกกับการท�ากระทงนี้

ส่วนนักเรียนประจ�าสนุกไปยิ่งกว่านั้น นอกจากครูจะพาออกไป 

ลอยกระทงในคูริมถนนพญาไท หน้าโรงเรียนแล้ว เรายังเอาธูปที่นักเรียน 

เอามาไหว้ครูทุก ๆ  ภาค (ปีหนึ่งมีสามภาค)  และได้เก็บสะสมไว้หลาย 

ร้อยดอก มาชุบน�้ามันแล้วแจกพวกลอยกระทงคนละประมาณ 10 ดอก  

แต่ละรอบ  ธูปนี้จะเอาไปปักเรียงรายที่ริมคูใกล้บาทวิถี  ห่างกันประมาณ  

1 เมตร  ตลอดไปทัง้ด้านขวาและซ้ายของโรงเรยีน  เป็นระยะทางมองดไูกล 

พอใช้  แล้วก็จุดขึ้นพร้อม ๆ  กัน  ธูปชุบน�้ามันจะสว่างจ้า ไฟลุกโพลงน่าดู

มาก  ผูค้นแถวนัน้พากนัมายนืด ู รถราทีผ่่านไป-มา กจ็อดดกูนัเป็นแถว  พอ

ธูปชุดแรกโทรมก็เติมไปอีกรอบ หลังจากธูปดับหมดแล้ว ก็กลับเข้ามาเล่น

ร�าวงกัน  อนุญาตให้อยู่ดึกพิเศษกว่าธรรมดาเล็กน้อย - เมื่อย้ายโรงเรียน 

มาอยู่ถนนประชาชื่นเลิกรับนักเรียนประจ�า และไม่มีคลองใกล้เคียงให้ 

ลอยกระทง แต่ทั้งครูและนักเรียนเก่ายังนึกถึง และพูดถึงการลอยกระทง 

ที่โรงเรียนเก่ากันอยู่เสมอ

วันครู

เมื่อเอ่ยถึงวันเด็กแล้ว ก็อดมิได้ที่จะพูดถึงวันครู  ทางราชการให้

โรงเรยีนปิด 1 วนั เพือ่เน้นให้ผูค้นระลกึถงึพระคณุของคร ูและให้มเีวลาได้

ไปแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู

ส�าหรบักจิกรรมของตวัครโูรงเรยีนดรโุณทยานเองนัน้  ปีแรก ๆ  ทาง

โรงเรียนได้จัดอาหารใส่รถตู้ให้บรรดาครูประจ�าไปใส่บาตรที่คุรุสภา  หลัง

จากนั้นดูเหมือนจะมีการเลี้ยงอาหารและมีการแสดงต่าง ๆ  ตลอดวัน  แต่มา

ปีหลัง ๆ  การใส่บาตรจ�าเป็นต้องตื่นเช้ามาก  สมาชิกจึงลดจ�านวนลงทุกที  

และในที่สุดก็เลิกไปเลย ไม่รู้ว่าทางคุรุสภายังคงจัดงานเช่นเดิมหรือไม่
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ในกรุงเทพฯ ดิฉันมีสถานที่ศึกษาอยู่สองแห่ง คือโรงเรียนราชินีและ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เรื่องการทดแทนบุญคุณโรงเรียนและทดแทน 

บุญคุณของคุณครูโรงเรียนราชินีนั้น ดิฉันได้เขียนไว้ในเรื่อง “การชุมนุม  

นักเรียน ม. 8 รุ่น พ.ศ. 2475” แล้ว 

ทนีีจ้ะขอเล่าถงึจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยับ้าง  การเรยีนชัน้อดุมศกึษา

ทัว่ไปนัน้ ส่วนมากนกัเรยีนจะไปฟังเลกเชอร์แล้วกก็ลบับ้าน  ไม่ได้มโีอกาส

คลุกคลีกับครูเหมือนเมื่อเรียนตามโรงเรียน แต่ส�าหรับพวกเราที่ได้เรียน

ฝึกหัดครูนั้น มีพิเศษกว่าแผนกอื่น เพราะจะมีครูที่ดูแลเรานอกเวลาเรียน

ธรรมดาด้วย ท่านผู้นี้คือ อาจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล  ผู้อ�านวยการแผนก

ฝึกหัดครูของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ท่านผู้นี้นอกจากจะสอนในชั้น 

ในภาคต้นแล้ว เมื่อนักเรียนถูกส่งไปฝึกสอนตามโรงเรียนต่าง ๆ  ท่านจะ

ติดตามเที่ยวไปดูแลนักเรียนของท่านทุกคน ว่าใครจะมีข้อข้องใจอะไร  

ไม่สบายใจเรื่องอะไรหรือไม่  อันนี้แหละที่ท�าให้นักเรียนทุกคนสนิทสนม

กับท่านมากกว่าครูอื่น ๆ  ทั่วไป

ฉะนั้นเมื่อมีวันครูเกิดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม  พวกเราลูกศิษย์ของ 

ท่านทกุรุน่ทัง้หญงิชาย จงึได้มกีารประชมุกนั เชญิท่านมารบัประทานอาหาร

กลางวันร่วมกับเรา เพื่อให้แต่ละคนได้มีโอกาสกราบแสดงความกตัญญู

กตเวทิตาคุณต่อท่าน  โต้โผใหญ่ในการจัดงานนี้คือคุณหญิงกระจ่างศรี  

รกัตะกนษิฐ นกัเรยีนรุน่เดยีวกบัดฉินัเอง เธอได้เสาะหานกัเรยีนรุน่ต่าง ๆ  ที่

เป็นศษิย์ท่านให้ช่วยบอกกนัต่อ ๆ  ไปและได้ขอ address และเบอร์โทรศพัท์

ของทกุคนไว้ล่วงหน้าหลายวนั  เมือ่ได้พบปะปรกึษากนั 3 - 4 รุน่ พอสมควร 

แล้ว ก็เลือกสถานที่จัดงานและก�าหนดเวลา  แล้วก็ โทร. บอกไปบ้าง เขียน

ใบบอกไปบ้าง เพือ่ขอทราบจ�านวนคนทีจ่ะมาร่วมประชมุ เพือ่สะดวกแก่การ

จัดอาหาร ดิฉันมีรายชื่อและ address ของเพื่อนร่วมรุ่นทั้งหมด จึงมีส่วน 

ช่วยเขาบ้างเรื่องนี้  
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ครั้งแรกจ�าได้ว่าเราประชุมกันที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ (รอยัล)  ได้

สมาชกิมาไม่น้อย และปีต่อไปกเ็พิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ  - การจดัของขวญัส�าหรบั

ไปรดน�้าอาจารย์นั้น  กระจ่างศรีเป็นคนจัดทั้งหมด แล้วเราก็เฉลี่ยเงินกัน

ส�าหรับค่าใช้จ่ายทุกอย่าง  เมื่อเงินเหลือเท่าใดก็กราบมอบให้อาจารย์ด้วย  

การที่มีเงินเหลือนั้นก็เพราะศิษย์ส่วนมากให้เกินกว่ารายเฉลี่ย

ตอนแรก ๆ  เราเปลี่ยนสถานที่ประชุมไปตามโรงแรมต่าง ๆ  โดย

ปรึกษากันในการพบกันครั้งแรก แล้วก็ครั้งต่อ ๆ  ไป แต่ภายหลังเห็นว่าที่

โรงแรมสวนดุสิตสะดวกกว่าที่อื่น เพราะกระจ่างศรีเคยเป็นผู้อ�านวยการ

วิทยาลัยสวนดุสิตมาก่อน  การสั่งจัดสถานที่  สั่งอาหาร สะดวกสบายมาก 

ก็จึงตกลงให้มีการประชุมที่นั่นทุกปีเรื่อยมา

ในการประชมุกนันี ้ ศษิย์ทกุคนปลาบปลืม้ทีไ่ด้มโีอกาสกราบอาจารย์

ถงึตวั และเนือ่งจากอาจารย์เป็นทีเ่คารพรกัของศษิย์ทกุคนจรงิ ๆ   แม้แต่ศษิย์

ทีอ่ยูต่่างจงัหวดัหลายคนกไ็ด้มาร่วมเสมอมไิด้ขาด  โฆษกหรอืพธิกีรของงาน

นีค้อื  ม.ล. จติรสาร ชมุสาย ตลอดกาล  คณุจติรสารเป็นเพือ่นรุน่เดยีวกบัดฉินั 

และกระจ่างศรีนั่นเอง  ภริยาของเธอ คุณประคิณ เป็นศิษย์อาจารย์ปิ่นด้วย 

ฉะนั้นเธอจึงคงจะรู้สึกยินดีเป็นพิเศษที่จะได้ท�าหน้าที่นี้  เธอมีวิธีแหย่เพื่อน

คนนี ้ยัว่เย้าเพือ่นคนนัน้ ขอให้คนโน้นเล่าเรือ่งอะไรต่ออะไร ท�าให้บรรยากาศ 

ของงานครกึครืน้ไมเ่งยีบเหงา มแีต่เสยีงหวัเราะกันตลอดเวลา ทีส่�าคญัทีส่ดุ 

คือพวกเราปลื้มใจที่เห็นอาจารย์มีสีหน้าอิ่มเอิบและพลอยสนุกสนานไปกับ

เราด้วย  รวมความว่าวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันแห่งความสุขของ 

อาจารย์กับศิษย์  ส�าหรับดิฉันนั้นทั้งภาพและบรรยากาศของวันเหล่านั้นยัง

ตดิตาตดิใจอยูอ่ย่างชดัเจน และคงจะไม่มวีนัลบเลอืนไปจนกว่าชวีติจะหาไม่
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วันเกิดของอำจำรย์

นอกจากวันครูแล้ว เฉพาะรุ่นของดิฉันยังมีวันพิเศษซึ่งไม่ได้รวมกับ

รุ่นอื่น ๆ  คือรุ่นเราจะไปกราบอาจารย์ในวันเกิดของท่าน 24 ตุลาคม และก็ 

ตามเคย กระจ่างศรจีดัเรือ่งของขวญั และดฉินัช่วยส่งหนงัสอืเวยีนถงึเพือ่นๆ  

เรามักจะนัดพบกันที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ (Ambassador) ใกล้ ๆ  บ้านท่าน  

หรือไม่ก็ส่วนนอกของบ้านท่านนั่นเอง  ใครมาก่อนก็ต้องคอย พอรวบรวม

กลุ่มได้พอสมควรแล้ว จึงจะเข้าไปกราบท่านพร้อม ๆ  กัน  เรามักจะพบ

เพื่อนรุ่นอื่น ๆ  ที่นั่นด้วยเสมอ อนึ่งในงานนี้ มีการท�าบุญ มีญาติพี่น้องและ

ลูกหลานของท่านกับแขกอื่น ๆ  อีกมากมาย  เราจึงไม่รบกวนเวลาของท่าน

มาก เพียงแต่กราบแล้วก็ออกมาเท่านั้น ไม่เหมือนงานวันครู

ดฉินัเป็นนกัเรยีนราชนิร่ีวมรุน่กบัคณุปานตา น้องสาวคนสดุท้องของท่าน   

และดฉินัยงัได้รูจ้กักบัญาตพิีน้่องของท่านอกีหลายต่อหลายคน  ท่านเหล่านี้

มักจะชวนให้ดิฉันอยู่ร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วย  แต่หลาย ๆ  ปี 

ดิฉันจึงจะอยู ่สักครั้งเพราะเกรงใจ  เนื่องด้วยตัวท่านเองก็เหนื่อย และ 

ผู้จัดงานทุกคนก็เหนื่อยกันมาก ยังจะต้องมารับแขกอื่นอีก ดูไม่ค่อยจะ 

เหมาะสมนัก

วันปีใหม่

วันนี้ทุกคนต่างก็มีญาติผู ้ใหญ่ของตนเองที่จะต้องไปรดน�้าขอพร  

ฉะนั้นเราจึงไม่นัดกันเลย  เรื่องไปกราบอาจารย์ ต่างคนต่างไปตามเวลา 

ต่าง ๆ  กนั  แต่ส่วนมากมกัจะเป็นภาคเช้า และทัง้ ๆ  ทีไ่ม่ได้นดักนั  เรากม็กั

จะได้พบกันเสมอ  วันนี้ก็เหมือนกับวันเกิดของท่าน แขกเหรื่อมากมาย เรา

กราบขอพรท่านแล้วก็ลากลับเลย  ตกลงเป็นอันแน่แล้วว่า เราได้กราบครู 
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ที่เรารักและเคารพที่สุดอย่างน้อยปีละสามครั้ง (ถ้าไม่ขาด)

ดิฉันขอเล่าแถมในที่นี้สักหน่อยเกี่ยวกับตัวดิฉันเองในการไปกราบ

เยีย่มอาจารย์  คอืวนัหนึง่ดฉินับงัเอญิไปได้ข่าวจากคณุหญงิบญุเลือ่น เครอื- 

ตราช ู ว่าอาจารย์จะเดนิทางไปต่างประเทศในวนันัน้เวลานัน้  ตวัดฉินัไม่เคย

ได้ไปส่งหรือรับอาจารย์มาก่อนเลย  จึงถือโอกาสคราวนี้ขอไปส่งท่านบ้าง

อาจารย์คงแปลกใจมากที่พบดิฉัน  ท่านแกล้งชี้ที่ดิฉันแล้วถามคน 

รอบ ๆ  ข้าง (เพือ่นดฉินัทัง้นัน้) ว่า “เอ คนนีใ้ครกนันะ ลมืชือ่ไปแล้ว”  ทกุคน 

พากันหัวเราะ แล้วท่านพูดต่อไปว่า  “รู้ไหม ฉลบเขามาหาฉันปีละสองหน  

ไม่มากไม่น้อย !”  ท่านพดูเป็นนยัว่าใคร ๆ  คนอืน่เขาไปหาท่านปีละหลาย ๆ   

ครัง้ แต่ดฉินัไปเพยีงสองหนเป๊ียบ  ดฉินัยงัไม่เคยมโีอกาสเรยีนแก้เลยว่าท่าน

พูดผิด เพราะดิฉันไปกราบท่านอย่างน้อยปีละสามครั้ง ดังที่ได้เล่ามาแล้ว  

ไม่เคยขาดเลย  จึงขอถือโอกาสในที่นี้กราบเรียนต่อดวงวิญญาณของท่าน  

ได้โปรดรับรู้ว่าดิฉันไปสามครั้ง จริง ๆ  นะคะ ไม่ตกไม่หล่น !

มาคดิดอูกีท ีอาจารย์อาจจะอยากบอกว่าตวัดฉินัเองกเ็คยพดูผดิเหมอืน

กนั  คอืเมือ่ตอนดฉินัอยูท่ีป่ระเทศองักฤษ  ได้เขยีนจดหมายถงึเพือ่นคนหนึง่

เล่าให้เขาฟังว่า ดิฉันเขียนถึงอาจารย์ตั้ง 10 หน้า อาจารย์ไม่เห็นตอบเลย  

เพือ่นคนนีไ้ปบอกอาจารย์ อาจารย์จงึเขยีนมาถงึดฉินัว่า ดฉินัเขยีน 9 หน้านะ  

ไม่ใช่ 10 แล้วอาจารย์ก็เขียนเล่ากิจวัตรประจ�าวันของท่าน ซึ่งโดยมาก 

เกีย่วกบัโรงเรยีนเตรยีมฯ  ราวกบัเขยีนไดอารส่ีงมาให้ดฉินัปึกเบ้อเร่อ ยงักบั

จะประชด !  แต่ดิฉันก็ได้อ่านจดหมายฉบับนี้นับครั้งไม่ถ้วน และยังเก็บไว้

จนกระทั่งทุกวันนี้

ทดแทนคุณจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ตอนที่ดิฉันเรียนอักษรศาสตร์ที่จุฬาฯ นั้น  พวกผู้หญิงรวมกันเช่ารถ
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แท็กซี่รับส่ง เฉลี่ยจ่ายกันคนละ 6 บาทต่อเดือนเท่านั้น  แต่เราต้องไป  

- กลับตรงเวลา  เพื่อไม่ให้แท็กซี่ต้องเสียเวลาคอย  ฉะนั้นจึงไม่มีโอกาส 

ได้ท�าประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยเลย  แม้แต่จะไปดูฟุตบอล ไปช่วยเชียร์

ฟตุบอลกท็�าไม่ได้ - ครัง้หนึง่ในการประชมุตัง้กรรมการในคณะอกัษรศาสตร์  

มีผู้เสนอจะให้ดิฉันเป็นกรรมการแผนกอะไรก็จ�าไม่ได้แล้ว  ดิฉันต้องขอ

ปฏิเสธเขา แจ้งความจ�าเป็นให้เขาฟัง เพราะพวกกรรมการต่าง ๆ  นั้นจะต้อง

อยู่ท�างานนอกเวลาทั้งนั้น

ฉะนั้นเมื่อถึงคราวที่แผนกอักษรศาสตร์ตั้งได้ครบ 40 ปี  มีการ 

ฉลองเป็นเรื่องใหญ่  ม.ล. จิตรสาร นักเรียนรุ่นเดียวกับดิฉันเป็นกรรมการ

ใหญ่ในงานนี ้ได้มาขอร้องดฉินัให้ช่วยไปออกร้านขายอาหารเลก็ ๆ  สกัร้าน

หนึ่ง  ดิฉันถือเป็นโอกาสที่จะได้รับใช้จุฬาฯ บ้าง จึงรับปากเขาด้วยความ

เตม็ใจ  ดฉินัขอร้องให้เพือ่นร่วมรุน่โรงเรยีนราชนิคีนหนึง่ ซึง่เชีย่วชาญทาง

โภชนาการมาก เพราะเคยไปเรยีนมาจากประเทศองักฤษ และเป็นผูด้แูลเรือ่ง

อาหารทั้งหมดของโรงพยาบาลศิริราชมาช่วยจัดการให ้ แล้วขอร้องเพื่อน

ร่วมรุ่นจากโรงเรียนราชินีอีก 2 - 3 คนมาช่วยด้วย

เราตั้งร้านขายสเต๊กเนื้อ (beef steak)  ซึ่งปรุงรสเสร็จในตัว และกิน

กบัผกัสลดัท�าเป็นจานเลก็ ๆ  ขายเพยีงจานละ 10 บาท เท่านัน้  เพราะไม่คดิ

เอาก�าไร  ได้รับค�าชมเชยว่าอร่อยมาก และขายดีเหลือเกิน  คนจัด 2 - 3 คน 

ยงัจดัไม่ทนั ต้องคอยควิกนั  เราท�าไป 100 หรอื 200 จาน  จ�าไม่ได้แน่ แต่

จ�าได้ว่าขายพรึบเดียว หมดก่อนร้านใคร ๆ  - เสร็จแล้วเราก็นั่งดูเขา และไป

เดินซื้อของร้านอื่น ๆ  กิน  ดิฉันได้พบนักเรียนดรุโณทยานที่ไปเรียน 

จบอักษรศาสตร์หลายคน  พวกนั้นดีใจมากที่ดิฉันไปร่วมงานกับเขา

เสร็จเรื่องกินแล้ว ก็เริ่มการเต้นร�า เพื่อน ๆ  ดิฉันชอบเต้นร�า แต่เขา 

ไม่ยอมออกไปเต้น เพราะเขาไม่ใช่นิสิตจุฬาฯ ดิฉันจะนั่งเป็นเพื่อนเขา แต่

คุณจิตรสารไม่ยอม ฉุดดิฉันออกไปจนได้ ดนตรีเล่นติดต่อกันหลายเพลง
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เหลือเกิน แต่ครั้นแล้วก็หยุดปุ๊บ เปลี่ยนเป็นเพลงร�าวง ตอนนี้ผู้คนถอยออก

จากฟลอร์กันเป็นแถว  อ้างว่าไม่ถนัดในการร�า  ท�าให้ฟลอร์โหรงเหรง  

ดิฉนัเรียนร�าวงมาตรฐานจบมาแลว้  ร�าตามท�านองเพลงต่าง ๆ  ได้สบายมาก  

แต่ตอนที่ต้องเปลี่ยนไปร�ากับคนที่ร�าไม่เป็น  ได้แต่แบบควักกะปิอย่างเดียว

นั้น ไม่สนุกเลย  แต่นึกในใจว่าไหน ๆ  ก็ตั้งใจมาช่วยเขาแล้ว ก็เลยต้องอยู่ 

ในฟลอร์จนเพลงจบ 

ภาคสุดท้ายคือการลงคะแนนเลือก “มิสอักษรศาสตร์”  คุณจิตรสาร  

ออกมาเกริ่นก่อนว่า  มิสอักษรศาสตร์นั้น ไม่จ�าเป็นต้องเป็น Miss แต่จะ 

เลอืกคนทีอ่ทุศิเวลา กาย และใจมาช่วยงานนีม้ากทีส่ดุ  พวกเรายงัไม่กลบับ้าน 

รอดูว่าใครจะได้ต�าแหน่งนี้ - เชื่อไหมคะ ?  คุณจิตรสาร ประกาศดังๆ ว่า  

“คุณฉลบชลัยย์ พลางกูร”  ดิฉันตกใจหมด หันไปบอกเขาว่า  “บ้า !”   

เดก็รุน่น้อง ๆ  หนัมาดกูนัใหญ่พร้อมกบัส่งเสยีงเฮสนัน่หวัน่ไหว  เขาประกาศ 

ขอให้ออกไปรับถ้วยรางวัล  ดิฉันไม่ยอมออกไป เสียงเด็ก ๆ  ทั้งหญิงและ

ชาย โดยเฉพาะพวกลูกศิษย์ดิฉันเองด้วย ตะโกนขอให้ดิฉันออกไป แล้วมี

ใครคนหนึง่จ�าไม่ได้แน่ว่าเป็นใคร แต่คงจะเป็นนกัเรยีนชายร่วมรุน่ของดฉินั  

มาจูงดิฉันออกไป

ถ้วยรางวัลส�าหรับมิสอักษรศาสตร์ ในวาระครบ 40 ปีนี้ เป็นถ้วยที่ 

เล็กที่สุดในโลก !  สูงประมาณ 1½ นิ้ว  ท�าด้วยเงินกาไหล่ทอง  ไม่รู้ว่าเขา 

ไปค้นคว้าได้มาจากที่ไหน  คุณจิตรสารชูถ้วยให้คนดูก่อนจะให ้ ตอนนี้ยิ่ง

มทีัง้เสยีงหวัเราะเสยีงเฮปนกนัดงัลัน่และยดืยาว  เพือ่น ๆ  ของดฉินัและแม้แต่

ตวัดฉินัเองกย็งัอดหวัเราะไม่ได้  นกึเสยีว่าเขาเล่นตลกบ้า ๆ  บอ ๆ  ท�าให้ผูค้น

สนุกสนานกันก่อนจบงานก็ดีเหมือนกัน !

ดิฉันได้ทดแทนคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปอย่างหนึ่งแล้ว
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ร่วมเล่นละครในวันปิยมหำรำช

ในปี พ.ศ. 2515 คณะกรรมการจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อนัประกอบ 

ด้วยคุณช�านาญ ยุวบูรณ์  คุณบุญรอด บิณฑสันต์  คุณบัญชา ล�่าซ�า  คุณ

เฉลมิ ประจวบเหมาะ  คณุสมภพ จนัทรประภา  และคนอืน่ ๆ  อกีหลายคน   

ได้มีการประชุมกัน พวกผู้หญิงเช่น คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ  คุณ 

ยิ่งพันธ์ มุนิกานนท์  คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู  และดิฉัน ได้รับเชิญ 

ไปร่วมด้วย  

ที่ประชุมด�าริว่าตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดคณะนิสิต-นิสิตาไป

บรรเลงดนตรีส่งวิทยุในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม อันเป็นวันสวรรคตของ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์) เพื่อถวาย

สักการบูชา และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระองค์ท่านต่อเนื่อง

เสมอมานั้น  มาปีนี้เห็นว่าน่าจะคิดท�าอะไรให้แตกต่างและยิ่งใหญ่กว่านั้น

บ้าง หลงัจากทีไ่ด้แสดงความคดิเหน็ต่าง ๆ  กนัหลายอย่างแล้ว ทีป่ระชมุเหน็

พ้องต้องกันว่าการแสดงละครเฉลิมพระเกียรติน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด

ฉะนั้นจึงตกลงกันขอร้องให้คุณสมภพ จันทรประภา ซึ่งมีความ

เชีย่วชาญในทางนี ้แต่งบทละครขึน้ โดยให้มเีนือ้เรือ่งเกีย่วกบัการทีพ่ระองค์

ทรงเลกิทาสอนัเป็นการกระท�าทีย่ิง่ใหญ่ ไม่เพยีงแต่เป็นทีช่ืน่ชอบสรรเสรญิ

ของปวงประชาราษฎรทั่งประเทศของพระองค์เท่านั้น  พระเกียรติคุณยังได้ 

เผยแพร่ไปยังนานาประเทศ ท�าให้ประเทศสยามได้ก้าวหน้าเป็นประเทศ 

ทันสมัยของโลกด้วย  

คุณสมภพได้แต่งบทละครพูดชื่อ “ฉัตรแก้ว” โดยด�าเนินเรื่องตามที่

ได้ตกลงกนัไว้ แล้วหลงัจากนัน้  คณุสมภพเลยใช้นามปากกาว่า “ฉตัรแก้ว”   

เป็นการถาวร - คณุสมภพมคีณะพรรคของเธออยูแ่ล้ว จงึไม่ล�าบากในการหา

เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ  เพียงแต่ต้องช่วยกันเสาะหาตัวแสดงเอก ๆ  เท่านั้น
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จ�าได้ว่า มี ม.ร.ว. เบญจาภา จักรพันธุ์  (ไกรฤกษ์)  เป็นนางเอก   

คณุพลูสขุ เหลก็พลู  นสิติวศิวะฯ เป็นพระเอก  คณุอรรถ วสิตูรโยธาภบิาล  

นสิติรฐัศาสตร์สมยั พ.ศ. 2476  เป็นพระรอง และคณุหญงิอบุล หวุะนนัทน์   

นิสิตาอักษรศาสตร์สมัยไล่ ๆ  กันเป็นนางรอง - ส่วนตัวประกอบนั้นก็เอา 

ง่าย ๆ  คือให้ผู้หญิงพวกเรานี่แหละช่วยแสดงจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหา

ที่ไหน - ทีแรกดิฉันปฏิเสธเด็ดขาด แต่เขาบอกว่าเขาจะซ้อมกันที่สโมสร

นิสิตเก่าใกล้สี่แยกปทุมวัน ซึ่งใกล้บ้านดิฉัน ไม่น่าปฏิเสธ เป็นอันว่าต้อง 

ยอมแพ้  เพราะอันที่จริงก็ไม่ต้องท�าอะไรมากเลย  ชั่วแต่แต่งตัวเป็นไทย

โบราณ นุ่งโจงกระเบน ห่มสไบ นั่งจับกลุ่มเล่นไพ่ตอง เป็นแบ๊กกราวด์ให้

ฉากนั้นน่าดู  ไม่โหรงเหรง ขณะที่ตัวเอกเขาเจรจากันอยู ่แต่ดิฉันนี่สิ เล่น

ไพ่ตองไม่เป็นเลย ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าแต่ละคนจะต้องตั้งต้นด้วยไพ่กี่ใบ ก็เลย

ช�าเลืองมองเพื่อน ๆ  และทิ้งไพ่บ้างเก็บบ้างตามอย่างเขา !

ละครนีแ้สดงทีโ่รงละครแห่งชาต ิกราบบงัคมทลูเชญิพระบาทสมเดจ็- 

พระเจ้าอยู ่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถด้วย  ก่อน 

วนัแสดงจรงิมกีารซ้อมใหญ่ เกบ็เงนิถกู ๆ  การแสดงเป็นไปโดยเรยีบร้อย แต่

พอถึงวันจริงมีเหตุการณ์ตื่นเต้นวิตกกันเป็นอย่างมากทางหลังฉาก เพราะว่า 

นางรอง (คุณหญิงอุบล) ยังไม่ปรากฏตัวเลย  ไม่รู้ว่าหายไปไหน ติดต่อ 

ไม่ได้  ในเมื่อคนอื่น ๆ  พร้อมกันหมดแล้ว และเวลาที่จะแสดงก็ใกล้เข้ามา

แล้ว  คุณสมภพโต้โผใหญ่ตกใจมากที่สุด เพราะเป็นวันที่ในหลวงจะเสด็จ

เสยีด้วย เธอมาถามดฉินัว่าถ้านางรองไม่มาจรงิ ๆ  ดฉินัจะแสดงแทนได้ไหม   

เพราะไม่ต้องเปลีย่นเครือ่งแต่งตวั อาจจะเตมิเครือ่งประดบัอะไรอกีเลก็น้อย

เท่านั้น ส่วนบทเจรจาก็จะให้คนบอกบทเอา

ดิฉันตกใจ  ถ้าจ�าเป็นจริง ๆ  แน่ละ ก็ต้องท�าให้ได้ เพราะเราซ้อมกัน

มาอย่างช�า่ชองแล้ว บทของนางรองนัน้ พวกเรา (ผูห้ญงิ) กไ็ด้เหน็ ได้ยนิอยู่

ทกุครัง้ แต่คดิว่ายงัไง ๆ  พีอ่บุลคงจะต้องมาทนั (ดฉินัเรยีกคณุหญงิอบุลว่าพี่ 
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เพราะเธอเป็นนักเรียนราชินีรุ่นพี่)  ดิฉันพยายามบอกคุณสมภพให้ใจเย็น ๆ   

ไว้ก่อน  พูดยังไม่ทันขาดค�า พี่อุบลวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามา ทุกคนทั้ง 

นักแสดงและเจ้าหน้าที่โล่งอกอย่างพรรณนาไม่ถูกเลย  แต่คุณสมภพยัง 

โกรธอยู่  ไม่พูดอะไรเลย พี่อุบลมากระซิบบอกดิฉันว่า “พี่เล่นไพ่เผลอไป

นิด ไม่ทันดูเวลา !”

หลายคนกระวีกระวาดช่วยพี่อุบลแต่งตัว ซึ่งก็ไม่ต้องใช้เวลามากนัก  

ขณะนั้นในหลวงเสด็จพอดี  อาจจะเป็นเพราะพี่อุบลรีบแต่งตัวเร็วเกินไป  

การแต่งหน้าอาจจะยงัไม่เรยีบร้อยนกักไ็ด้ ตอนหลงัเราได้ดวูดิโีอทีเ่ขาถ่ายไว้   

พี่อุบลก็ได้ดูด้วย  เธอบอกดิฉันว่า “ต่อไปนี้พี่จะไม่มีวันออกทีวีอีกเด็ดขาด 

เพราะมันท�าให้หน้าตาพี่แก่เป็นบ้าเลย !”

ตัวละครส�าคัญ ๆ  แสดงได้ดีทุกคน  ตอนละครเลิก ตัวแสดงต้องไป

กราบถวายบังคมส่งเสด็จที่ประตูโรง  สมเด็จฯ ทรงชมคนโน้นคนนี้ และ

ทรงชมคุณสุรพล วิรุฬรักษ์  ผู ้จัดฉากได้สวยงามมาก และจัดชุดระบ�า 

สลับฉากได้อย่างน่าดูน่าทึ่งเป็นที่สุดด้วย  สรุปว่าได้รับค�าชมเชยมาก ผู้ดู 

ไม่ผิดหวังเลย

ต่อมาถึงปี พ.ศ. 2516  ก็เลยคิดเล่นเรื่อง “สาวเครือฟ้า”  เจ้าหน้าที่ 

ชดุเดมิ แต่ตวัแสดงส�าคญั ๆ  เปลีย่นไป คราวนี ้ม.ร.ว. สชุาตจินัทร์ ประวติร  

เป็นนายร้อยตรพีร้อม  ส่วนนางเอกชือ่อะไรลมืไปแล้ว  จ�าได้แต่ว่าสวยมาก

จริง ๆ  พวกดิฉันต้องถูกเกณฑ์ให้เป็นพี ่ป้า น้า อา ของนางเอก บางคนขอ

ลาเพราะบ้านไกลไม่สะดวก  แต่คราวนีไ้ด้คณุหญงิบญุเลือ่น เครอืตราช ูเพิม่ 

เข้ามา

คราวนี้เป็นละครพูดสลับร้อง ใช้เพลงไทยเดิมทั้งหมด

คุณสุรพลแสดงผีมือยอดเยี่ยมของเธอยิ่งขึ้นไปอีก

ราว ๆ  วันที่ 11 - 12 ตุลาคม พวกเรา (รวมทั้งตัวดิฉันด้วย) ไปที่ 

สวนอัมพร เพื่อดูแลจัดสถานที่ เพราะคราวนี้จะเปลี่ยนมาแสดงที่นั่น เพื่อ 
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ในหลวงจะได้เสด็จง่ายเข้า ไปดูการจัดเวทีและการจัดที่นั่งด้วย  คิดว่าดูเสีย 

แต่เนิ่น ๆ   จะได้ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่อง

พอถึงวันที่ 14 ตุลาคม เกิดเหตุการณ์ใหญ่  นักศึกษาเดินขบวน 

เรียกร้องขอรัฐธรรมนูญ  เพราะรัฐบาลขณะนั้นไม่ได้ใช้รัฐธรรมนูญมาตั้ง  

10 ปีแล้ว  ประชาชนเข้าร่วมกบันกัศกึษาเป็นแสน ๆ  คนเตม็ถนนราชด�าเนนิ   

เหตุการณ์บานปลาย นักศึกษาและประชาชนถูกยิงตายมากมายก่ายกอง  

จนในที่สุดต้องมีการเปลี่ยนรัฐบาล

เมือ่เรือ่งเป็นเช่นนี้  ใกล้เวลาทีเ่ราจะแสดงละครแล้ว  ในหลวงรบัสัง่

ให้เปลี่ยนไปแสดงทางโทรทัศน์แทน และตั้งแต่นั้นมาละครจุฬาฯ ก็แสดง

ทางโทรทัศน์ในคืนวันที่ 22 ตุลาคม ของทุกปี

พ.ศ. 2517  แสดงเรื่อง “ตุ๊กตายอดรัก”  เรื่องนี้มีเพลงมาก จึงหา 

คนแสดงค่อนข้างยาก เพราะคนที่ร้องเพลงไทยเดิมได้นั้นมีน้อยลงทุกวัน   

สีตลา เรืองศิริ  เป็นนางเอก  คุณอดิศัย โพธารามิก เป็นพระเอก  และ 

ดูเหมือนเรื่องนี้แหละที่เธอไปชวน นพ. ยุทธ โพธารามิก ญาติของเธอ 

มาเป็นพระรองด้วย  ส่วนดิฉันนั้นได้เลื่อนชั้นไปเป็นแม่ของนางเอก ต้อง 

ร้องถึง 8 เพลง

ถึงตอนนี้คุณสมภพ เล่นเอาง่ายเข้าว่าแล้ว  โดยส่งบทให้ทุกคน 

ท่องจ�าเอาเอง แล้วให้ไปหัดร้องเพลงซึ่งตนจะต้องร้องเอาเองด้วย เพราะ 

ผูแ้สดงทกุคนล้วนแต่มธีรุะท�ามาก จะนดัให้ว่างพร้อมกนัเพือ่มาซ้อมแต่ละที

นั้นยากจริง ๆ  คงจะซ้อมได้ไม่กี่ครั้ง อนึ่ง เธอพูดว่าเชื่อมือ เชื่อว่าทุกคน

ท�าได้ !

เรื่องบทพูดนั้นไม่ต้องห่วง ใคร ๆ  ก็ท่องได้อย่างเธอว่า แต่ตอนเพลง

นีส่ ิคนอืน่จะประสบความล�าบากอย่างไรหรอืไม่ ดฉินัไม่ทราบ แต่ดฉินัเอง

นัน้  ถ้าล�าพงัเพลงทีร้่องคนเดยีวกไ็ม่ยาก แต่ถงึเพลงทีจ่ะต้องร้องโต้ตอบกบั

คนอืน่นีซ่ลิ�าบาก โดยเฉพาะตวัพ่อนางเอกนัน้ ผูแ้สดงคอืคณุภาวาส บนุนาค  
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เธอรับใช้ใกล้ชิดในหลวง หาเวลาปลีกตัวมาซ้อมไม่ได้เลย ทีนี้ดิฉันซึ่งเป็น

แม่นางเอกจะต้องร้องโต้ตอบกบัเธอ กต้็องให้คณุสมภพแสดงแทนไปพลาง ๆ

คณุภาวาสสัง่มาว่า ไม่ต้องเป็นห่วงเธอ เพราะเธอร้องเพลงไทยเดมิได้   

รบัรองว่าคงจะต่อเรือ่งกนัได้แน่  แล้วในทีส่ดุเธอกม็าซ้อมหนหนึง่ตอนก่อน

จะแสดงจริงไม่กี่วัน  ปรากฏว่าเพลงที่เธอต้องร้องเองคนเดียวนั้นพอไปได้   

แต่พอถงึเพลงทีจ่ะต้องโต้ตอบกบัดฉินันัน้ ต้องไปเทยีบเสยีงกบัเสยีงระนาด

ของวงดนตรีคุณครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต  ไม่เช่นนั้นมันไปกันคนละทาง 

สองทาง ไม่ได้เรื่องเลย อย่างไรก็ตาม ในที่สุดทุกอย่างก็เรียบร้อย

มเีรือ่งข�าขนัทีน่่าเล่ากค็อืว่า นางเอก (สตีลา) กบัแม่ (ดฉินั) จะต้องมี

บทร้องเพลงที่ร้องเพลงร่วมกัน และร้องไห้ไปในเวลาเดียวกันด้วย (เพราะ

ลกูท�าตุก๊ตาแตกหกั กลวัจะถกูพ่อท�าโทษ) แต่เราทัง้สองคนท�าร้องไห้หลอก ๆ   

ไม่เป็น ท�าอย่างไร ๆ  น�้าตาก็ไม่ออก  เลยตกลงกันว่า ให้ดิฉันนั่งแล้วให้ลูก

ซบตัก  แต่ต้องไม่ให้หน้าซบสนิท เพื่อให้ร้องเพลงได้  ส่วนดิฉันก็ก้มตัว 

ซบไปบนหลงัลกู แต่ไม่ซบสนทิแบบเดยีวกนั  แล้วเวลาร้องเพลง - ร้องไห้  

นัน้กท็�าเสยีงสะอกึสะอืน้ และท�าตวักระเพือ่มขึน้ ๆ  ลง ๆ   ให้ดเูหมอืนก�าลงั

ร้องไห้จริง ๆ  แต่ต้องระวังไม่ให้ผู้ดูเห็นหน้า !

อย่างไรก็ดี ละครส�าเร็จลงด้วยดีตามที่คาดหวังไว้ - แต่ตอนนี้ดิฉัน

บอกคุณสมภพว่า ปีต่อไปถ้าจะให้ดิฉันเล่นอีกก็จะเล่นให้จนถึงอายุ 60 ปี 

เท่านั้น (ขณะนั้นอายุ 58 ปีแล้ว) การที่คุณสมภพอยากให้ดิฉันแสดงนั้น  

เพราะเธอแอบรู้มาว่าดิฉันเป็นครูสอนเพลงไทยเดิมแก่นักเรียนทุกชั้น เธอ 

จะได้ไม่ต้องเสยีเวลาไปเทีย่วเสาะแสวงหาผูห้ญงิอายมุากทีร้่องเพลงไทยเดมิ

ได้ เป็นการตัดปัญหาไปเปลาะหนึ่งอย่างง่าย ๆ  

ปี พ.ศ. 2518  คราวนี้ดูเหมือนจะเล่นเรื่อง “ยิ่งผัวยิ่งเมีย”  เนื้อเรื่อง

เป็นไปทางขบขัน คุณอดิศัยเป็นพระเอกตามเคย และเท่าที่ดิฉันทราบ  

ดูเหมือนจะเป็นพระเอกตลอดกาล ด้วยเหตุเดียวกันคือจะหาชายหนุ่มที่ 
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รูปร่างหน้าตาดี และร้องเพลงไทยเดิมได้นั้นยากมาก  คุณสมภพก็เลยยึด 

คุณอดิศัยไว้แน่น ส่วนนางเอกเป็นใครจ�าไม่ได้ เอาเป็นว่าสวยมาก และ 

ร้องเพลงเก่งก็แล้วกัน

ในเรือ่งนีด้ฉินัแสดงเป็นหญงิแก่มาก อายไุม่ต�า่กว่า 80 ปี - เพิง่ได้รูว่้า 

การจะท�าท่าให้เหมอืนคนแก่นัน้ไม่ใช่ง่าย  หลายคนช่วยกนัแนะให้ท�าอย่างนัน้ 

อย่างนี ้แต่กย็งัไม่สมใจ จนกระทัง่เมือ่ได้ไปเรยีนเชญิคณุครเูยือ้น ศรไีกรวนิ  

(มารดาคณุรตัน์  ศรไีกรวนิ)  ครลูะครอาวโุส มาเพือ่ให้ช่วยตชิม  ท่านบอก

ให้ท�าตวัโค้ง หลงังอ แล้วเอาแขนทัง้สองไขว้หลัง เดนิคอ่ม ๆ  เขย่าตัวนิด ๆ   

พูดเสียงเครือ ๆ  นั่นแหละจึงได้การ

ความรูอ้กีอย่างหนึง่ทีไ่ด้จากท่านกค็อืว่า ท�านองเพลงบางเพลงอาจจะ

ร้องทอดเสียงให้โอดครวญ หรือจะร้องแบบกระแทกให้เป็นเสียงดุด่าก็ได้   

มีอยู่เพลงหนึ่งซึ่งเขาส่งบทมาให้ดิฉันซ้อมร้องเอาเอง  ดิฉันก็ร้องได้ถูก

ท�านองแล้ว แต่เป็นเสียงธรรมดา ไม่เหมาะกับอารมณ์ในเรื่อง คุณครูเยื้อน

ท่านร้องเพลงเดียวกันนี้ แต่แบบเกรี้ยวกราด ตึงตัง เหมาะสมกับบทบาท 

จรงิ ๆ  ฟังแล้วแทบไม่เชือ่ว่าเป็นท�านองเดยีวกบัทีด่ฉินัร้อง  ทกุคนพากนัดใีจ

ด้วยเป็นอย่างมาก

พ.ศ. 2519  ละครชื่อเรื่องอะไรจ�าไม่ได้ แต่คุณอดิศัยเป็นพระเอก 

ตามธรรมเนียม ปีนี้ดิฉันอายุ 60 ปีแล้ว บอกคุณสมภพว่าจะแสดงเป็น 

ครั้งสุดท้าย  มาลองนึก ๆ  ดูก็ข�าดี ตอนที่ว่าเมื่อแสดงครั้งแรกนั้น เป็น 

สาวโบราณ อายุขนาดสาวใหญ่ คงประมาณ 30 - 40 ปี  ปีต่อมาก็เป็นหญิง 

โบราณแบบเดียวกัน แต่อายุมากขึ้น แล้วก็มากขึ้นทุกทีจนถึงอาย ุ80 ปีแล้ว   

ถ้าต่อไปจะให้อายุถึง 100 ปีหรือไร ?

ข้อข�าอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตัวดิฉันเองนั้นคือว่า ละครทั้งหมดที่แสดง 

มานี้ ตัวแสดงต้องหาเครื่องแต่งตัวมาเอง ดิฉันเริ่มด้วยการไปซื้อผ้าลาย 

ผืนหนึ่งส�าหรับนุ่งโจงกระเบน  แล้วก็หากินด้วยผ้าผืนเดียวกันนี้ตลอด 
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ที่แสดงตั้งแต่ พ.ศ. 2515 จนถึง 2519 เพราะว่าเวลาของการแสดงห่างกัน 

ตั้งปี ใครจะมาจ�าได้  แม้แต่คนในคณะแสดงเองก็ไม่มีใครสังเกตเรื่องนี้เลย   

แต่แน่ละ ตัวเสื้อที่ดูเหมือนใช้อยู่สองปีนั้น  เปลี่ยนจากแขนยาวมาเป็น 

สามส่วน ส่วนผ้าสไบสีต่าง ๆ  ก็ขอยืมของเด็กนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนมีไว้ 

ส�าหรบัการแสดงในวนังานต่าง ๆ   เป็นอนัว่าไม่ต้องลงทนุมากมายอะไรเลย

นอกจากนี ้ในละครเรือ่งสดุท้ายทีด่ฉินัแสดงด้วย ต้องมฉีากจ่ายตลาด   

บงัเอญิดฉินัมสีวนอยูท่ีถ่นนงามวงศ์วาน  ตามปกตคินเฝ้าสวนกเ็กบ็ผกัผลไม้ 

ไว้ให้ทกุสปัดาห์อยูแ่ล้ว เช่น มะพร้าว กล้วย มะละกอ ผกับุง้ ดอกแค ใบยอ  

ยอดกระถนิ ฯลฯ  ดฉินัให้เขาเกบ็มาให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะม ีแล้วขอยมืตะกร้า  

กระบุง กระจาด ตะแกรง ฯลฯ  ของเขามาหมดด้วย  แม่ค้าก็ไม่ต้องไปหา

ทีไ่หน  ชวนครโูรงเรยีนดฉินัเองมา 3 - 4 คน (เครือ่งแต่งตวัหามาเอง) มานัง่ 

ขายผักอยู่มุมหนึ่ง เท่าที่กล้องโทรทัศน์จะถ่ายออกมาให้น่าดูได้

ไม่ใช่ดฉินัคนเดยีวเท่านัน้ นกัแสดงอืน่ ๆ  รวมทัง้เจ้าหน้าทีต่่าง ๆ  ด้วย  

ใครมอีะไรน่าดทูีจ่ะเอามาประดบัฉากแต่ละห้องให้สวยได้ กข็นเอามากนัเอง  

เช่น โต๊ะ  ตู้เล็ก ๆ  เก้าอี้  แจกัน  รูปทั้งตั้งและแขวน ฯลฯ ทั้งหมดนี้ท�ากัน

ด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง

ดิฉันแกล้งกระเซ้าคุณสมภพว่า จุฬาฯ ของเรานี่ช่างยากจนเสียจริงๆ 

นะ แสดงละครทั้งทีไม่เห็นต้องลงทุนอะไร

วันที่ 6 ตุลาคม 2519  มีเหตุการณ์เกิดขึ้นคล้าย ๆ  กับเมื่อวันที่ 14  

ตุลาคม 2516 ผู้คนล้มตายท�านองเดียวกัน  ดิฉันใช้เวลาส่วนมากไปกับ 

นักศึกษา 19 คน ที่ถูกจับไปขังคุก  ไม่ค่อยมีจิตใจซ้อมละครเลย  (ดิฉัน 

ได้เขียนรายละเอียดของเรื่องนี้ไว้ในหนังสือ บทความประกอบชีวประวัติ 

แล้ว)  ฉะนั้นจึงเป็นการเหมาะสมที่สุดที่จะเลิกแสดงเสียทีตามที่ตั้งใจไว้

ต่อมาอีก 2 - 3 ปี คุณสมภพยังคง โทร. มาชวนอยู่เรื่อย ๆ  ดิฉันบอก 

กราบขอปฏิเสธเธอ แต่ยังคงดูละครวันปิยมหาราชทางโทรทัศน์อยู่ทุกปี
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กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ	

ดิฉันยังไม่ได้เล่าว่า เพื่อนของดิฉันนั้นมีสองคณะ  คณะแรกคือ 

นกัเรยีนร่วมรุน่ ม. 8 โรงเรยีนราชนิตีามทีไ่ด้เล่าไปแล้ว แต่คณะทีท่่องเทีย่ว 

ไปไหน ๆ  ด้วยกันมากมายนั้นเป็นอีกคณะหนึ่ง

เพื่อนคณะหลังนี้มีพวกร่วมรุ ่น ม. 8  รวมอยู ่ด้วยอีกสามคนคือ  

ลักษณะ วงศาโรจน์  ทองกร สุวรรณภารต และประณิธิ วิมุกตะนันทน์  

นอกนั้นก็เป็นนักเรียนราชินีเหมือนกันแต่รุ่นต�า่กว่า 1 - 2 ปี  ดิฉันเรยีกรุน่นี้

ว่ารุน่สมทบ ม ี1. ราศ ีรตันไชย  2. อไุร แพ่งสภา  3. มณ ีระงบัภยั  4. จรสั  

ณ มหาไชย  5. บุญอาบ บุณยานนท์  6. คุณอาบอุไร สุคันธนาค  7. ระวี  

ถาวรบุตร  ขณะที่เขียนนี้ ดิฉันมองดูรูปหมู่ของเราด้วยความเศร้าสลดใจ  

เพราะทุกคนได้ลาโลกไปหมดแล้ว ทิ้งดิฉันผู้เขียนไว้แต่เพียงคนเดียว

ลักษณะ วงศาโรจน์ นอกจากจะเป็นเพื่อน ม. 8 รุ่นเดียวกันแล้ว ยัง 

เป็นญาติกับดิฉันด้วย เธอยังเป็นโสดและอยู่กับหลาน ๆ   เธอคงจะเหงาจึง

ชวนทองกรไปอยู่ด้วย เพราะทองกรก็ยังเป็นโสด และอยู่กับหลาน ๆ  แบบ

เดยีวกนั  สองคนนีไ้ม่เคยคลาดกนัเลย จนเพือ่น ๆ  ขนานนามว่า “ปาท่องโก๋”

เชิญเพื่อนมำอยู่ด้วย

ดิฉันมีบ้านแฝดในถนนงามวงศ์วาน  บ้านด้านหนึ่งว่างอยู่ และตัว

ดิฉันเองก็ตัวคนเดียว (สามีตาย) จึงชวนทั้งลักษณะและทองกรมาอยู่ที่บ้าน

แฝด  ซึง่อยูใ่นบรเิวณเดยีวกบับ้านทีด่ฉินัอยูเ่อง  ตรงข้ามฝ่ังถนนกม็บ้ีานของ

เพือ่นร่วมรุน่อกีคนหนึง่คอืเจรญิใจ กติตกิลู  ทัง้นีเ้พือ่สะดวกแก่การไปไหน

มาไหน เวลามปีระชมุกนักป็ระหยดัเวลาทีจ่ะต้องวิง่รบัวิง่ส่ง เมือ่ทัง้ลกัษณะ

และทองกรมาอยู่ตามค�าชักชวนของดิฉันแล้ว  เราก็ไปเที่ยวกันบ่อย ๆ  โดย
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มีเจริญใจไปด้วย เพื่อน ๆ  หลายคนพากันอิจฉาเราตาม ๆ  กัน อยากมาอยู่ 

กับเราบ้าง

ลกัษณะเป็นเลขานกุารหญงิ กรมอยัการ  เป็นอยัการหญงิคนแรกของ

ประเทศไทย  เธอชอบท่องเทีย่ว และเนือ่งจากเธอรูจ้กัอยัการทัว่ประเทศไทย  

เธอจึงเดินทางไปจังหวัดต่าง ๆ  โดยไม่กลัวอันตรายจากโจรผู้ร้าย  

วันหยุดสุดสัปดาห์ธรรมดานั้น  วันเสาร์ใช้ไปกับการหัดเต้นร�า และ

สมาชิกเต้นร�านั่นแหละ  วันอาทิตย์ยังทรหด มีก�าลังไปเที่ยวจังหวัดใกล้ ๆ  

อีก เช่น สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ธัญบุรี และปทุมธานี เป็นต้น  เมือง

ธญัญะนัน้ไปบ่อยทีส่ดุ เพราะคณุทวน ดศิวนนท์  เป็นอยัการอยูท่ีน่ัน่  ถนน

จากกรุงเทพฯ  ยังโขลกเขลกมาก  ทางฝั่งขวาที่เป็นคลองนั้นมองไปเป็นแต่

ป่า ต้องใช้เรือข้ามไป  ยังไม่มีสะพานเลย

เราเอากับข้าวไปคนละอย่าง  คุณเพ็ญจิต ภริยาของคุณทวน ก็ท�า 

ไก่อบฟางเลี้ยงเราทุกครั้ง เพราะทุกคนชอบ  ดิฉันสนใจที่ท�าเสร็จได้ใน  

7 นาที เลยเอาแบบไปท�าเลี้ยงพวกฝรั่ง ซึ่งตอนนั้นผลัดกันมาเป็นแขกของ 

ดฉินั  บางคนมาคนเดยีว บางทมีาเป็นกลุม่ พวกนีช้อบไก่อบฟางมาก เพราะ

ท�าต่อหน้า  สะอาด ไว้ใจได้ ไม่ต้องกังวลเรื่องท้องไส้จะเสีย

อัยกำรสมทบ

ดังที่ได้เคยกล่าวแล้วว่าลักษณะเป็นเลขาฯ กรมอัยการ  เธอมีหน้าที่

ดแูลสารทกุข์สกุดบิและเรือ่งจปิาถะของบรรดาอยัการทัว่ไปด้วย  เป็นต้นว่า 

เรื่องการสร้างบ้านที่อยู่ของอัยการ  ระยะนั้นกรมอัยการมีนโยบายปลูกบ้าน

ใหม่ หรือปรับปรุงบ้านให้อัยการทั่วประเทศ  เพราะบ้านรุ่นเก่าทรุดโทรม

มากแล้ว  เริม่ท�าไปทลีะ 5 - 6 หลงั ตามผลทีไ่ด้ส�ารวจแล้วว่าบ้านทีจ่งัหวดัไหน 

เสือ่มโทรมมากทีส่ดุ ควรจะท�าก่อน แล้วกค่็อย ๆ  เรยีงกนัไปตามงบประมาณ
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ที่มีให้ประจ�าปีนั้น ๆ   ลักษณะต้องเดินทางไปตรวจบ้านเหล่านี้ด้วยตนเอง  

ทัง้ทีก่�าลงัสร้างและสร้างเสรจ็แล้ว  ตามปกตเิธอจะมลีกูน้องทัง้ชายและหญงิ

ไปช่วย 2 - 3 คน โดยใช้งบประมาณของทางราชการ

แต่ลกัษณะมาคดิดวู่าถ้าชวนเพือ่น ๆ  ไปด้วย โดยเราออกค่าใช้จ่ายเอง

ทั้งหมด จะเป็นการยิงนัดเดียวได้นกหลายตัว คือ 1. ท�างานของราชการ 

ส�าเร็จผล  2. ประหยัดเงินของรัฐ  3. ตนเองจะได้สนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย 

เคร่งเครียด เพราะไปกับเพื่อน ๆ   ได้ไปปรึกษาอัยการหลายท่านก็เห็นด้วย   

และแน่ละ พวกเราเห็นด้วยทุกคน การไปแบบนี้เราเรียกตัวเองว่า “อัยการ

สมทบ”

เป็นอนัว่าการไปเทีย่วต่างจงัหวดัของเราแบ่งเป็นสองประเภท  เมือ่ไร

ลักษณะจ�าเป็นต้องไปตรวจงาน  เราก็ไปด้วยแบบอัยการสมทบ  การตรวจ

งานนี้มีปีละหลายครั้ง  และบางครั้งไปทีเดียวหลายจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกัน   

การไปเที่ยวทั้งสองประเภทนี้ท�าให้ดิฉันได้เห็นทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย   

แต่ลกัษณะเขาบอกว่าเขาเทีย่วทัว่ประเทศมานานแล้ว  บางจงัหวดัไปตัง้ 4 - 5  

ครั้งก็มี แต่การไปกับเพื่อน ๆ  นั้นสนุกกว่ามาก

ทุกวันสุดสัปดาห์ที่หยุดติดกันสามวัน  เราไม่เคยละเว้นที่จะไปค้าง

ต่างจังหวัด  ตามปกติลักษณะจะโทร. ไปถึงอัยการจังหวัดนั้น ๆ   ขอให้เขา

จองทีพ่กัไว้ให้  หรอืบางทเีขากใ็ห้พกัทีบ้่านอยัการหนุม่โสด โดยเจ้าของบ้าน

ย้ายไปอยูก่บัเพือ่นชัว่คราว  แต่ละครัง้เราจะไปอย่างน้อยสองจงัหวดั ถ้าเป็น

ช่วงโรงเรียนปิดภาค  ก็จะไปครั้งละหลาย ๆ  วัน โดยรถตู้ของดิฉันทุกครั้ง

ครัง้หนึง่ไปสพุรรณบรุ ี ไปกนิกุง้และปลาม้าตามระเบยีบ และค้างคนื 

ด้วย  บังเอิญเขามีงานเลี้ยง - เต้นร�ากัน เราไม่ได้ไปร่วมกับเขา แต่มองเห็น

เขาได้ไกล ๆ   จากบ้านพกัของเรา  เจ้าของบ้านทีเ่ราไปพกัอยูช่ีใ้ห้ดวู่าคนนัน้

ผูว่้าฯ คนนัน้นายอ�าเภอ ฯลฯ  เราถามว่าท�าไมเขาจงึจ�าได้ในระยะไกลเช่นนัน้   

เขาบอกว่าสันนิษฐานเอาจากทั้งคู่  เพราะในเมืองสุพรรณฯ นั้น  สามีภริยา
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จะต้องเต้นร�าด้วยกัน  เปลี่ยนคู่เมื่อไรเป็นเกิดเรื่องใหญ่โต !  อีกครั้งหนึ่ง 

ทีจ่งัหวดัสพุรรณบรุนีี ้ เราได้ไปค้างคนืทีโ่รงแรม ดงูานแสดงประวตัศิาสตร์ 

ไทยรบกับพม่า มีการชนช้าง ฯลฯ

ทางด้านกาญจนบุรี  ไปเที่ยวหลายครั้งช่วงที่มีการแสดงแสง-เสียง 

ริมแม่น�้าแคว  แถบจันทบุรีก็เลือกไปในหน้าผลไม้  ตามปกติเมื่อไปถึง

จงัหวดัใด  อยัการจงัหวดันัน้จะมาคอยต้อนรบั  บางครัง้เราไม่ค้างทีน่ัน่ เขา

กน็�าไปส่งยงัจงัหวดัอืน่  ซึง่อยัการจงัหวดัใหม่นีจ้ะมารบัด้วย  เขาส่งและรบั

กันเช่นนี้ตลอดทุกคราวไป  เราจึงอุ่นใจในการเดินทาง

ทางภาคอีสาน เราไปหลายจังหวัด ผ่านโคราชนับครั้งไม่ถ้วน ไป

ขอนแก่น อุบลฯ อุดรฯ มหาสารคาม ยโสธร สกลนคร ฯลฯ  เราเคยไปที่

จังหวัดสุรินทร์เพื่อดูงานช้างด้วย

ครั้งหนึ่งไปถึงเมืองหนองคายและข้ามไปเที่ยวเวียงจันทน์  อัยการที่

หนองคายบอกเราว่าไม่ต้องเสยีเวลาแลกเงนิ  เขาส่งกระเป๋าแบบเจมส์บอนด์

ให้เราถือไป  ข้างในเต็มไปด้วยเงินลาว นับกันไม่หวาดไม่ไหว  เขาบอกว่า

เหลือเท่าไรค่อยมาคิดเงินใช้เขา ! 
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กำรเตรียมตัวก่อนเดินทำงท่องเที่ยวในประเทศ

สมัยเมื่อดิฉันเริ่มเดินทางในประเทศนั้น ทั้ง ๆ  ที่มีพวกอัยการดูแล 

ช่วยเหลือแล้ว แต่ดิฉันมักจะถามเพื่อน ๆ  พวกรัฐศาสตร์ที่ได้เคยรู้จักสนิท

สนมกนัตอนเรยีนทีจ่ฬุาฯ  ว่าใครเป็นนายอ�าเภอในทีท่ีด่ฉินัจะไป และตอน

หลัง ๆ  เมื่ออายุมากขึ้น ก็ต้องถามว่าใครเป็นผู้ว่าฯ ในที่นั้น ๆ   ท�าเช่นนี้ 

ไม่ผิดหวังเลย เพราะไหนจะดีใจที่ได้พบเพื่อนเก่า และไหนจะได้รับความ

ช่วยเหลือเล็ก ๆ  น้อย ๆ  จากเขา เช่นครั้งหนึ่งไปอ�าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  

เพือ่นนายอ�าเภอทีน่ัน่จดัพาพวกเราทัง้หมดไปตัง้กองกนิน�้าชาทีช่ายหาด ตดิ

น�้าเลย

อีกครั้งหนึ่งไปภาคอีสาน จ�าไม่ได้ว่าจังหวัดอะไร ไปถามหาผู้ว่าฯ 

บังเอิญเขาไม่อยู่ จึงทิ้งโน้ตไว้  แล้วพวกอัยการพาเราไปกินอาหารที่ร้าน 

นอกเมือง ไกลพอใช้ พอกินไปได้หน่อย ผู้ว่าฯ ขับรถตามมา  ดิฉันเกรงใจ 

บอกขอบใจที่อุตส่าห์ล�าบากล�าบนตามมา เขาบอกว่า “ไม่ได้สิ เพื่อนเก่ามา

ทั้งที นี่ถ้าสวยกว่านี้นะ ไปไกลถึงไหนก็จะต้องตามให้เจอ !”  พวกอัยการ 

หัวเราะครืน เพื่อนคนนี้ชวนให้ดิฉันไปเที่ยวตลาด  ดิฉันเกลียดตลาดสดมา

แต่ไหนแต่ไรแล้ว เพราะส่วนมากจะเฉอะแฉะและไม่ค่อยสะอาด  ดิฉันเคย

ลื่นหกล้มมาแล้ว  เขาบอกว่า “โง่จริง ! ไปตลาดแล้วจึงจะรู้ว่าเมืองนั้น ๆ  

ร�่ารวยหรือยากจนอย่างไร และอะไรเป็นสินค้าพิเศษพื้นเมืองของเขา”

ตอนไปปักษ์ใต้ครัง้หนึง่ ม.จ. ทองค�าเปลว ทองใหญ่ เป็นผูว่้าฯ สงขลา  

พอเห็นหน้าก็ร้องว่า  “อ้าว คุณสลบไสลนี่เองรึ ดีใจมากที่ได้พบ  มีอะไร

ให้ช่วยบ้างไหม ?” อยัการคนหนึง่บอกว่าเราก�าลงัจะไปเทีย่ว (ทีไ่หนจ�าไม่ได้)   

ถ้ารถของผูว่้าฯ ว่าง จะให้ขอยมืได้กด็ ีเพราะตอนนัน้ทางราชการเพิง่เปลีย่น

รถใหม่เอีย่ม (แบบรถจีป๊คนัใหญ่) ให้ผูว่้าฯ ทัว่ประเทศ ท่านทองฯ รบัสัง่ว่า  

“เอาเลย ด้วยความเต็มใจ เพราะวันนี้จะไม่ใช้รถ”
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ท�ำแผนผังถนนสำยใหญ่	ๆ 	ไปยังทั้งสี่ภำคของประเทศ

รถตู้ที่เราร่วมไปเที่ยวไหน ๆ  ด้วยกันนั้น เป็นรถ Ford Thames  

ของดฉินัเอง  ครัง้หนึง่ไปจวนจะถงึโคราชอยูแ่ล้ว  เกดิท�าพษิ น�า้ในหม้อน�า้

แห้งผาก ส่งไอร้อน ต้องหยุดเติมน�้าทุก ๆ  กิโลเมตร เคราะห์ดีที่มีพวก 

เดก็หนุม่กรมอยัการไปด้วย 2 - 3 คน ผลดักนัเอาถงัลงไปตกัน�า้จากคลองเลก็ 

ข้างถนนมาเติม ดิฉันใจสั่น เพราะเกรงว่าจะไปไม่ถึงโคราช  ต้องจอดแหง

กลางทางที่ไม่มีบ้านช่องผู้คน  แต่ครั้นเติมน�้าได้ 6 - 7 ถัง ก็เหมือนเทพยดา 

ฟ้าดนิมาโปรด  มองไปเหน็อูซ่่อมรถแห่งหนึง่จงึแวะเข้าไป  ชายคนหนึง่ซึง่

ดูเหมือนจะเป็นเจ้าของอู่เดินออกมาดู แล้วร้องว่า  “อ๋อ ! Ford Thames  

นั่นเอง แหม ไม่ได้เห็นมานานแล้ว”  ได้ความว่าตัวเขาเองเคยเป็นช่างอยู่อู่ 

Ford Thames ที่กรุงเทพฯ แต่ลาออกมาท�างานส่วนตัวหลายปีแล้ว เขายินดี

ทีจ่ะช่วยซ่อมให้เรา เขาท�าอะไรกบัมนั (ดฉินักไ็ม่เข้าใจ) อยูป่ระมาณ 20 นาที   

รถของเราก็เรียบร้อย แล่นต่อไปได้โดยสวัสดิภาพ

อกีครัง้หนึง่ บนถนนสายเดยีวกนันี ้ เป็นความผดิของคนขบัรถทีไ่ม่ได้ 

เชค็น�า้มนั  เมือ่รูส้กึว่าน�า้มนัก�าลงัจะหมด ทัง้ ๆ  ทีเ่อาน�า้มนัส�ารองมาใช้แล้ว   

พวกเราก็ใจไม่ดีกันทุกคน เกรงว่าจะต้องจอดรถแหงอยู่ข้างทางที่ห่างไกล

จากผู้คน  ปั๊มน�้ามันจะอยู่ห่างไกลอีกเท่าไรก็ไม่รู้  แต่ก็แข็งใจแล่นไปอีก

หน่อย  สวรรค์โปรดตามเคย  มองเห็นปั๊มอยู่ข้างหน้า  พอรถเข้าไปในปั๊ม  

น�้ามันหยดสุดท้ายก็หมดพอดี ช่างโชคดีอะไรเช่นนั้น !  

ตั้งแต่นั้นมา ดิฉันเลยเอากระดาษแข็งมาสี่แผ่น เขียนแผนที่ถนนทั้ง 

สี่ทิศว่ามีอู่ หรือปั๊ม  หรือโรงแรม อยู่ข้างทางตอนกิโลฯ ไหนบ้าง แล้วทิ้ง

แผนผังนี้ไว้ในรถ แต่กระนั้นทั้งดิฉันและเพื่อน ๆ  ยังต้องช่วยกันเตือน 

คนขับให้เช็คน�้ามันก่อนออกรถเสมอ

ครั้งหลังที่สุดที่รถคันนี้ท�าให้ดิฉันกลุ้มใจ ก็คือในเมืองโคราชนั้นเอง  
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ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น รถแล่นไปก็มีเสียงปัง ๆ  ดังพอสมควร  ดิฉันเกรงว่าใต้

ท้องรถจะมอีะไรหลดุออกมา แต่ว่าตอนนัน้อยูใ่นเมอืง จงึไม่หนกัใจมากนกั   

ดิฉันให้เพื่อน ๆ  ไปกินเลี้ยงกับพวกอัยการ  แต่ตัวดิฉันเองต้องเอารถไปที่อู่  

ให้เขาตรวจส่วนส�าคญั ๆ  ของรถว่ามอีะไรช�ารดุ  ช่างตรวจอยูน่าน แล้วบอก

ว่าส่วนส�าคัญของรถยังอยู่ในสภาพดีทุกอย่าง รับรองว่าจะแล่นกลับไปถึง

กรุงเทพฯ ได้  แต่เมื่อไปถึงแล้ว ควรเอาเข้าอู่ตรวจให้ละเอียดอีกท ีอาจจะ

ต้องเสยีเวลามากหน่อย  อย่างไรกต็าม เสยีงปัง ๆ  นัน้กย็งัไม่หาย ดฉินัหวัน่ใจ 

ว่าถ้ารถขึ้นไปตายบนภูเขาตอนค�า่คืนจะน่ากลัวเพียงใด  ยิ่งกว่านั้น วันนั้น

เป็นวันที่ 16 พฤษภาคม และรุ่งขึ้น 17 พฤษภาคม  โรงเรียนก็จะเปิดแล้ว

ขากลับผ่านเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวริมถนนซึ่งเล่าลือกันว่าในหลวงโปรด  

คงจะอร่อยมาก ก็เลยแวะหยุดกินที่นั่น แต่คงเป็นแค่ข่าวลือ เพราะไม่เห็น 

ได้ความเลย  เราเคยกินที่อร่อยมากกว่านี้มาแล้วหลายแห่ง

พอรถออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวได้ครู ่เดียว  ถนนเป็นหลุมเบ้อเร่อ   

คนขับไม่ทันเห็น  รถตกลงไปกระแทกโครมใหญ่  ทุกคนตกใจหมด แต่ 

ปรากฏว่ารถไม่เป็นอะไร มหิน�าซ�า้เสยีงปัง ๆ  ทีเ่รากลวัหนกัหนากเ็ลยหายไป 

ด้วย !

พบเพื่อนเก่ำที่ยโสธร

ครัง้หนึง่เราไปเทีย่วยโสธร ซึง่ตอนนัน้ยงัคงเป็นเพยีงอ�าเภอ แต่ก�าลงั

จะยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดแล้ว อัยการที่นั่นทั้งหมดรวมกันขอเลี้ยงอาหาร

กลางวันแก่เราที่ภัตตาคารแห่งหนึ่ง เขาตั้งโต๊ะยาวเหยียด กับข้าวที่ยกมาตั้ง 

ก็เป็นพวกอาหารจีน หมูเห็ดเป็ดไก่ ซึ่งไปที่ไหนก็กินแต่อาหารแบบนี้ จน

พวกเราเริม่รูส้กึเบือ่บ้างแล้ว  แต่เผอญิวนันัน้เราไปไหนกนัมาก่อนกจ็�าไม่ได้  

กลบัมาถงึช้าไปหน่อย ประมาณเทีย่งครึง่แล้ว ทกุคนเริม่หวิ จงึไม่คดิรงัเกยีจ
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อัยการจังหวัดมาขอโทษ บอกว่าขอความกรุณาคอยอีกนิดหน่อย  

เพราะท่านผูพ้พิากษาอยากขอมาร่วมด้วย  แล้วบงัเอญิท่านก�าลงัมแีขกผูใ้หญ่

อยู่  พวกเราทกุคนคอยได้ แต่ตุม่ น้องสาวของดฉินัหวิมากกว่าเพือ่น  บอก

ว่าถ้าอีกประเดี๋ยวท่านผู้พิพากษายังไม่มา เขาก็ขอโทษที่จะต้องกินก่อน  

เพราะคอยไม่ไหวแล้ว

ขณะนัน้เองเหน็ผูช้ายคนหนึง่เดนิเข้าประตมูา ทัง้ดฉินัและน้อง (ตุม่)   

แปลกใจมาก เพราะเขาเป็นชาวแม่กลอง และคุน้เคยกบัครอบครวัของเรามาก

ทีส่ดุ แทบจะเรยีกว่าเป็นพีน้่องกนักย็งัได้ เขาเป็นเพือ่นสนทิกบัน้องชายดฉินั  

เรียกดิฉันว่าพี่ และเคยมาอยู่บ้านเราเป็นเวลานาน ทั้ง ๆ  ที่บ้านของเขาก็อยู่

ใกล้ ๆ  นั่นเอง  เขาจากมาอยู่กรุงเทพฯ นานกว่า 10 ปีแล้ว โดยที่ไม่ได้ส่ง 

ข่าวคราวไปให้ทางแม่กลองทราบเลย  ตอนนีตุ้ม่ลมืหวิไปชัว่ครู ่เพราะมกีาร

ซักไซ้ไล่เลียงกันเป็นการใหญ่  เขาถามเราว่ามายโสธรท�าไม เราก็บอกว่า 

มาเที่ยวกับพวกอัยการ ไม่ได้มาธุระส�าคัญอะไร แล้วย้อนถามว่าเขามาท�า

อะไรอยู่ที่นั่น  เขาบอกว่าเขามาเป็นผู้พิพากษา !  ตุ่มร้องดังว่า  “อุ๊ย นี่น่ะ

หรือคะ ท่านผู้พิพากษาที่เราก�าลังคอยอยู่ !”  แล้วทุกคนก็หัวเราะ

เป็นอันว่าพวกอัยการไม่ต้องห่วงต้อนรับขับสู้ท่านผู้พิพากษาอีกแล้ว  

เพราะเขาขอนัง่ตดิกบัดฉินัและน้อง  ถามถงึทกุคนในครอบครวัของเรา และ

เพื่อนทางแม่กลองด้วย แล้วก็ขุดคุ้ยพูดถึงเรื่องเก่าแก่ที่สนุกสนานของเรา

ตลอดเวลาที่กินอาหารนั้น

คยุกนัไปคยุกนัมา ได้ความว่าตวัเขาชอบเต้นร�ามาก  กพ็อดกีบัตุม่ซึง่

เป็นนกัเต้นร�าตวัเอก เขาเลยชวนพวกเราให้ไปอบุลฯ คนืวนันัน้ เพือ่ไปเต้นร�า  

เพราะที่ยโสธรยังไม่มีสถานที่เช่นนั้น  พวกเราชอบเต้นร�าก็จริง แต่เห็นว่า 

ไม่คุ้ม ปล่อยให้ตุ่มไปคนเดียวก็แล้วกัน  เขาบอกว่าจะพาเราไปเยี่ยมภริยา

ของเขาซึ่งเป็นชาวแม่กลองเหมือนกันและรู้จักคุ้นเคยกับเราดี  เขาชอบพอ

กันมาตั้งแต่ครั้งอยู่แม่กลองแล้ว แต่เราไม่รู้ว่าเขาแต่งงานเมื่อไร  ดิฉันนึก 
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ในใจว่าดีแล้ว ให้ตุ่มชวนเขาไปอุบลฯ ด้วย เป็นเพื่อนกัน แต่ที่ไหนได ้พอ

ไปพบภรยิาของเขากลายเป็นแบบคนบ้านนอก 100 %  กนิหมากปากเปรอะ  

ฟันด�า เขาดีใจมากที่ได้พบเรา แต่ปฏิเสธเด็ดขาดที่จะไปสถานที่เต้นร�า !

ดูเหมือนจะเป็นการไปเที่ยวครั้งเดียวกันนี้ ที่พวกอัยการให้เราพวก 

ผูห้ญงินัง่รถคนัเดยีวกนัเพือ่จะได้คยุกนัสนกุ  ส่วนพวกเขาแยกไปอกีรถหนึง่ 

พวกเราคุยกัน หัวเราะเฮฮา กรี๊ดกร๊าด เพราะไม่มีใครที่จะต้องเกรงใจ  แต่

พอผ่านอ�าเภออ�านาจเจรญิ (เดีย๋วนีก้เ็ป็นจงัหวดัแล้ว) ตอนพลบค�า่ คนขบัรถ

รีบบอกว่าแถวนี้โจรผู้ร้ายชุกชุมมาก น่ากลัว ถ้ามันเห็นว่ารถเรามีแต่ผู้หญิง

อย่างนี้อาจจะเกิดอันตรายได้  เท่านั้นแหละ พวกเรารีบปิดม่านทั้งหมดแล้ว

ราวกบันดักนั  ทกุคนก้มหน้างอตวัลงต�า่สดุ  เหมอืนกบักลวัว่าอะไรจะหล่น

ลงทับหัว  เสียงเฮฮาก็เงียบกริบในทันท ีแต่กระนั้นก็ยังมีบางคนอดหัวเราะ

กิ๊กกั๊กกันค่อย ๆ  ไม่ได้  คอยถามคนขับรถตลอดเวลาว่าพ้นเขตอันตราย 

หรือยัง !  พอเขาบอกว่าเลยเขตมาแล้ว  ทั้งหมดก็ถอนใจใหญ่ ยืดตัวขึ้นนั่ง

ตามปกติ  แล้วต่างก็ถามกันว่าเมื่อกี้นี้เราก้มหัวลงไปท�าไม  ทั้ง ๆ  ที่ม่านก็

ปิดหมดแล้ว ค�าตอบก็คือว่า “เออ จริงนะ ท�าไมท�าอย่างนั้นก็ไม่รู้สิ” 

เรื่องข�ำขันที่ขอนแก่น

มเีรือ่งข�าขนัทีจ่ะขอเล่าเสรมิสกัหน่อย  คอืมเีพือ่นคนหนึง่ซึง่ไม่ได้อยู่

ในคณะท่องเที่ยวนี้  สามีของเธอรับราชการต�าแหน่งใหญ่โตที่ขอนแก่น   

เธอชวนเราไปเทีย่ว พวกเราทกุคนจงึนดัไปร่วมกนัโดยรถตูข้องเพือ่นคนหนึง่  

ยกเว้นดิฉันและเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งอยากไปโดยรถไฟมากกว่า

พวกที่ไปรถตู้ไปถึงก่อน และพากันมารับเราที่สถานีรถไฟ  โดยมี

เพือ่นทีเ่ป็นเจ้าของบ้านมาด้วย เขาเล่าว่าทแีรกเขาหนกัใจ ไม่รูว่้าเรามาตูไ้หน 

และเขาควรจะยืนคอยตรงไหน เพราะรถขบวนนั้นยาวมาก  แต่พอรถโผล่
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เข้าสถานี  เขาต้องหัวเราะกันก๊ากใหญ่ เพราะได้ยินเสียงเราสองคนซึ่ง 

เสียงดังทั้งคู่ จึงไม่ยากที่จะวิ่งมารับเลย (ตอนนั้นเราสองคนก็หนักใจ จึง 

เถียงกันเสียงดังว่าควรจะมองหาเพื่อน ๆ  ทางไหน และเขาจะมารับเรา 

หรือไม่ เพราะรถไฟจอดไม่นานนัก)

เวลานัน้ดกึแล้ว หลงัเทีย่งคนื เกอืบต ี1 เพือ่น ๆ  เล่าว่าพวกเขายงัไม่ได้ 

นอนเลย นั่งเล่นไพ่กันคอยเวลามารับเรา ทีนี้ตอนกลับบ้าน เจ้าของบ้าน 

จ�าไม่ได้ว่าบ้านของตนอยู่ที่ไหน คนขับรถตู้ก็เพิ่งมาจากกรุงเทพฯ ไม่รู้ทาง   

เขาพาเราแล่นไปถนนนั้น ถนนนี้ ซอยนั้น ซอยนี้ เสียเวลาตั้งเกือบชั่วโมง

แล้ว ก็ยังหาไม่พบ  ผ่านบ้านแห่งหนึ่ง เพื่อนคนหนึ่ง (มาจากกรุงเทพฯ)  

ชี้ว่าเธอจ�าได้ว่าเป็นบ้านหลังนั้น  เจ้าของบ้านก็ยืนยันว่าไม่ใช่ ตกลงต้อง 

ลดทิฐิ ไปถามต�ารวจว่าบ้านของข้าราชการต�าแหน่งนั้น (สามีของเธอ) อยู่ 

ทีไ่หน โดยไม่บอกว่าเธอเป็นภรยิา  เมือ่ต�ารวจบอกให้  ไปถงึบ้านกค็อืบ้าน

หลังที่เพื่อนคนนั้นชี้นั่นเอง  เจ้าของบ้านแก้ตัวว่าเธอเพิ่งตามสามีมาอยู่ได้  

6 เดือนเท่านั้น  ไม่เคยมองบ้านจากทิศนั้น ได้แต่มองอีกทางหนึ่ง !  เธอ 

ขอร้องไม่ให้เล่าให้สามีฟังเพราะอายเขา !

ไปถงึบ้านเกอืบต ี3 แล้ว ดฉินัเหน็เขาปทูีน่อนเรยีงกนัไว้เป็นแถวยาว   

แต่พวกเราอยากคุยกันมากกว่า จึงไม่ได้ใช้ที่นอนนั้นเลย  คุยกันสนุกสนาน

จนรุ่งเช้า

หนหนึ่งเราไปถึงจังหวัดเลย  พวกอัยการพาไปปิกนิกบนภูเขา  และ

เราไปถ่ายรปูกนัทีใ่ต้ป้ายใหญ่ซึง่บอกว่าเป็นจดุทีห่นาวทีส่ดุในกรงุสยาม แต่

ปรากฏว่าวันนั้นร้อนมากทีเดียว !  เมื่อเรากลับบ้านแล้ว 2 - 3 วัน เขาจึงมา 

บอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลง และเริ่มหนาวจริง ๆ  

เมื่อคุณเลิศย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่  เพื่อนฝูงไปส่งมากมาย และเราได้

ไปเยีย่มหลายครัง้  เมือ่คณุทวนย้ายไปอยูน่ครสวรรค์ซึง่เป็นบ้านของเธอเอง  

ก่อนไปเชียงใหม่เราจะแวะนครสวรรค์ เยี่ยมเยียนคุณทวนเสมอ

chalop tour_1.indd   56 1/11/13   10:21 AM



ฉลบชลัยย์  พลางกูร  ���  57

ครั้งหนึ่งเราขึ้นรถไฟไปกันหลายคน  เราคุยกันไม่หยุดปาก เย้าแหย่  

และล้อเลียนกัน หัวเราะเสียงดังสนุกครึกครื้น  ตอนลงที่นครสวรรค์ ผู้ชาย

คนหนึ่งร้องว่า “อ้าว ลงแล้วหรือครับ เสียดายจริง ผมนั่งฟังคุณมาตลอด  

ก�าลังสนุกทีเดียว”

ทีนี้เราอยากจะไปเขื่อนภูมิพลอีกโดยไม่ค้างคืน  พวกเราขึ้นรถตู้ 

สองคันออกจากบ้านคุณทวน เคราะห์ดีที่คนขับถามเราว่าจะไปเขื่อนไหน  

เพราะคนขับอีกคันหนึ่งบอกว่าจะไปเขื่อนเจ้าพระยา  ถ้าไม่ถามกันก็คงไป

คอยกันเก้อทั้งวัน

เมือ่เราไปจงัหวดัไหน  พวกอยัการจะรวมกนัเลีย้งอาหารเรา  บางเมอืง 

มีอัยการมาก ที่นครสวรรค์ตอนนั้นมีอัยการมากกว่า 10 คน  คุณโอภาส  

อรณุนิท์ กเ็ป็นหนึง่ในนัน้ด้วย และแน่ละ ก่อนจากมาเรากเ็ลีย้งตอบแทนเขา

ทุกครั้ง พวกเราจึงคุ้นเคยกับอัยการเป็นส่วนมาก และทุกปีเมื่อมีการประชุม

อยัการทัว่ประเทศทีก่รงุเทพฯ  เราจะเชญิพวกเขามารบัประทานอาหาร โดย

อัยการที่กรุงเทพฯ และพวกเรา “อัยการสมทบ” จะช่วยกันท�าอาหาร

ฝรั่งคิดว่ำบ้ำนเรำเป็นร้ำนอำหำร

ครั้งหนึ่งดิฉันจัดให้เลี้ยงที่บ้านสวนของดิฉัน ถนนงามวงศ์วาน เยื้อง

กบัโรงแรมโกลเด้นดรากอน (Golden Dragon) เราเปิดประตใูหญ่และประดบั 

ไฟสีต่าง ๆ  ด้วย  โดยตั้งโต๊ะที่สนาม เลี้ยงแบบบุฟเฟต์  มีฝรั่งคนหนึ่ง 

กบัภรยิาทีพ่กัอยูท่ีโ่รงแรมแวะเข้ามา  ถามว่าร้านของเราขายอาหารไทยหรอื

เปล่า !  เราบอกเขาว่าเราเลีย้งกนัระหว่างเพือ่น ๆ   ถ้าเขาอยากกนิอาหารไทย

กเ็ชญิร่วมกบัเราได้  รบัรองว่าอาหารของเรานัน้ท�าอย่างด ี อร่อยกว่าตามร้าน

ธรรมดา ๆ  แน่นอน  ปรากฏว่าเขารับค�าเชิญของเราด้วยความยินดี
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ไปแม่สะเรียง

เราไปเชียงใหม่หลายครั้ง เพราะคุณเลิศเตรียมจัดบ้านไว้รับรอง

เพื่อนๆ เสมอ  หนหนึ่งถึงกับปูที่นอนเรียงแถวไว้คอยท่า  แต่เราบังเอิญนัด

กับเพื่อนคนอื่นไว้เรียบร้อยแล้ว  เธอผิดหวังมาก  ครั้งนั้นเราจะต่อไปถึง

แม่สะเรียง  เจ้าหน้าที่ป่าไม้ซึ่งเป็นเพื่อนกับอัยการ บอกว่าเอารถของเขาไป

ดีกว่า เพราะคนขับรถช�านาญทางนั้นมากกว่าเรา และทางก็ไม่ค่อยจะดี เรา

จึงตกลง

พอเดินทางไปได้หน่อยหนึ่ง โดยที่คนขับรถป่าไม้ขับเร็วอย่างกับ

เครื่องบิน  น่ากลัวมาก เพื่อนคนหนึ่งอุตส่าห์พูดกับเขาดี ๆ  ว่า  “พ่อคู้ณ  

พวกฉนัน่ะไม่ใช่หนุม่สาวนะ  ขนืไปเรว็อย่างนี ้ประเดีย๋วกช็อ็กตายกนัหมด”   

แต่คนขับกลับตอบว่าเขาเคยแต่ขับแบบนี้ !

โชคดีที่เทพยดาฟ้าดินเห็นใจเรา  เราได้กลิ่นไหม้ คนรถหยุดรถลง 

ไปดู แล้วบอกว่ารถเสียไปไม่ได้แล้ว  แทนที่เราจะกลุ้มใจว่ามาอยู่กลางทาง

ซึง่ห่างจากเชยีงใหม่มากแล้ว  ทกุคนกลบัดใีจทีไ่ด้หยดุพกัเสยีที  พอรถของ

พวกอยัการตามมาถงึ  เขาขอโทษขอโพยทีท่�าให้เราล�าบาก  รถคนัหนึง่ต้อง

กลับไปเชียงใหม่เพื่อเปลี่ยนเอารถใหม่มา  พวกเราทุกคนยินดีที่ต้องคอย  

บางคนไปจดเลขหลักกิโลฯ ตรงนั้นไว้เพื่อกลับไปซื้อล็อตเตอรี !

ครั้นมาถึงที่ไหนก็จ�าไม่ได้แล้ว  แต่เป็นส�านักงานของผู้รับสัมปทาน

ท�าถนน  ชื่อคุณก้าน รัตนสาขา ซึ่งเราหลายคนรู้จัก คุณก้านบอกว่าถนนยัง

ไม่ได้ท�าจริง ๆ  เลย เป็นแต่กรุยทางไว้เท่านั้น และรถต้องขึ้นเขาไปเกือบ

ตลอด  เอารถของท่านไปจะปลอดภัยกว่า  เราจึงต้องเปลี่ยนรถอีกครั้ง รถ

พวกอัยการส่งเราได้แค่นี้  แต่ให้อัยการบางคนมาเป็นเพื่อนกับเราด้วย  

คุณก้านอุตส่าห์เลี้ยงอาหารอย่างดีให้เราแบบโต๊ะจีน มิหน�าซ�้ายังมีผ้าร้อน 

ให้เช็ดมืออีกด้วย  เราสงสัยจริงว่าอยู่ในป่าตั้งไกล ท�าเช่นนี้ได้อย่างไร
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จรงิอย่างทีค่ณุก้านบอกไว้  ต้องมรีถระเบดิหนิน�าหน้าไป ตอนขึน้เขา  

รถต้องหยุดเป็นระยะ ๆ  เพราะต้องรอให้เขาระเบิดและเกลี่ยทางก่อน  ตอน

แรกพวกเราคยุกนัเฮฮา เอะอะลัน่  แต่ขึน้เขาสงู  บางตอนหมิน่เหม่มาก มอง

ลงไปดแูล้วเสยีวไส้จรงิ ๆ   เสยีงคยุค่อย ๆ  เงยีบลง  ตอนหลงัถงึกบัแทบหยดุ

หายใจกนัทกุคน  แต่กระนัน้กไ็ม่มใีครคดิย่อท้อ  มุง่มัน่จะไปให้ถงึแม่สะเรยีง 

ให้ได้  การเดินทางตอนนี้เสียเวลามาก  ไปถึงแม่สะเรียง เขาจัดบ้านเล็ก ๆ    

ไว้รับรองเราตั้งหลายหลัง  ตั้งเตียงนอนเสียเต็มไปหมด  แต่เราบอกเขาว่า

อยากนอนด้วยกนัมากกว่า เลยเลอืกบ้านทีใ่หญ่กว่าเพือ่นหลงัหนึง่  เอาเตยีง

ออกหมดแล้วปูที่นอนเรียงกันในห้องเดียว เบียดเสียดกันไม่ว่า  ขอให้สนุก

อย่างเดียวเป็นพอ !

อัยการที่นั่นเล่าว่า ที่แม่สะเรียงตอนนั้นไม่ค่อยมีโจรผู้ร้าย เขาไปอยู่ 

ทีน่ัน่เกอืบปีแล้ว เพิง่มคีด ี18 เรือ่งเท่านัน้ รุง่ขึน้เราเตรยีมจะต่อไปแม่ฮ่องสอน  

แต่มีรถโดยสารคันหนึ่งกลับมาเล่าว่า เมื่อวานนี้รถคว�่าระหว่างทาง คนตาย 

หลายคน พวกเรานักท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อว่าทรหด ทุกคนเริ่มใจเสีย เลิกล้ม 

ความตั้งใจ  ขอเดินทางกลับเชียงใหม่ดีกว่า ! แต่ตอนหลังเราก็ไปถึง

แม่ฮ่องสอนจนได้

พำคุณพ่อคุณแม่ไปภำคเหนือ	–	ประสบกำรณ์บนรถไฟ	

ทางภาคเหนือนั้น ดิฉันดูจะไปน้อยกว่าภาคอื่น นอกจากเมือง

เชียงใหม่และเมืองใกล้ ๆ  เช่น ล�าปาง  ล�าพูน เชียงราย พะเยา ซึ่งไปหลาย

ครั้ง  ครั้งหนึ่งน้องชายของดิฉันซึ่งรับราชการอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกจะ

แต่งงานกับเจ้าสาวชาวสวรรคโลก แต่จะแต่งที่บ้านพ่อแม่ของเธอที่จังหวัด

สุโขทัย น้องดิฉันอยากให้คุณพ่อคุณแม่ไปมาก  ดิฉันก็เลยอาสาจะพาท่าน

ไปเองทั้งสามเมืองนี้
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คุณพ่อดิฉันเป็นคนจู้จี้เรื่องอาหารและเรื่องความสะดวกสบายมาก  

ไม่ชอบจากบ้านไปไหนโดยไม่จ�าเป็น  ดิฉันจึงพยายามท�าทุกอย่างเพื่อมิให้

ท่านเบื่อการเดินทางครั้งนั้น เช่นอาหารเช้าที่จะรับประทานบนรถไฟ   

ไม่ทราบว่าท่านอยากจะทานแบบไข่ลวก หรอืแบบข้าวต้ม  จงึต้องเตรยีมไป

ทัง้สองอย่าง  ลวกไข่ไปจากบ้าน  มขีวดเกลอื พรกิไทยพร้อม แล้วท�าข้าวต้ม

ใส่กระตกิเพือ่เกบ็ความร้อน  ส่วนกบัข้าวข้าวต้มกใ็ส่อบัเลก็ ๆ  ไป  มกีระตกิ

น�้าแข็งซึ่งแช่ผ้าขนหนูผืนเล็กไว้ และมีกระติกน�้าร้อนอีกต่างหาก

เมื่อรถไฟออก  ดูคนโดยสารในตู้ที่เรานั่งมีไม่กี่คน  คุณพ่อบอกว่า 

น่าจะมีต�ารวจรถไฟหรือเจ้าหน้าที่เดินไปเดินมาเพื่อให้ความอบอุ่นใจแก่ 

ผู้โดยสารบ้าง  ดิฉันมองไปรอบ ๆ  ข้างหลังเห็นผู้ชายคนหนึ่ง แต่งเครื่อง

แบบสีกากี นั่งดื่มเหล้าอยู่คนเดียว ท่าทางหงอยเหงาหรือง่วง หรือเมาก็ 

ไม่ทราบได้  ไม่รูด้้วยว่าเขาเป็นเจ้าหน้าทีร่ถไฟหรอืเปล่า แล้วกไ็ม่ได้เอาใจใส่ 

กับเขาอีก

ดิฉันจัดให้คุณพ่อเลือกอาหารเช้า พอรับประทานเสร็จก็ส่งผ้าขนหนู

ทั้งร้อนและเย็นให้เลือกเพื่อจะได้เช็ดหน้าเช็ดมือ พอดีมีฝนปรอยมา ดิฉัน

ต้องปิดหน้าต่างรถ แล้วกลัวว่าจะร้อน ก็เลยพัดให้ค่อย ๆ   ส�าหรับคุณแม่

ดิฉันไม่ต้องท�าอะไรให้เลย ท่านช่วยตัวเองได้อย่างดี

ดฉินัชวนคณุพ่อคยุเรือ่งต่าง ๆ   เพือ่จะให้เวลาล่วงไปโดยไม่เบือ่ ส่วน

มากดิฉันเป็นผู้พูด จ�าไม่ได้ว่าคุยเรื่องอะไรบ้าง แต่ที่จ�าได้ก็คือเล่าถึงรถไฟ 

ที่ประเทศอินเดีย และเล่าว่าที่อังกฤษและยุโรปนั้นเขาใช้รถไฟเป็นส่วนมาก  

เมือ่ใกล้จะถงึพษิณโุลก เราเตรยีมเกบ็ข้าวของ ผูช้ายคนทีน่ัง่อยูข้่างหลงัดฉินั 

ลุกขึ้นมาช่วย และพูดว่า “จะลงละหรือครับ ผมนั่งดูคุณปรนนิบัติคุณพ่อ  

คุยกับคุณพ่อเพลินมาหลายชั่วโมงแล้ว เดี๋ยวกลัวคุณพ่อจะร้อน เดี๋ยวกลัวว่า 

จะเย็นไป ผมมีพ่อแม่ที่อายุราว ๆ  นี้ และผมก็ท�างานรถไฟ แต่เสียใจที่ไม่มี

ปัญญาพาพ่อแม่ไปไหนได้เลย ลูกสะใภ้อย่างคุณนี้ ผมไม่ให้ 100 % หรอก 
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ครับ ขอให้ 500 % เลย”  ดิฉันทั้งตกใจและแปลกใจ ไม่ยักรู้ว่าคุณคนนั้น 

แกนัง่อยูท่ีเ่ดยีวตลอดเวลา  เพราะดฉินันัง่หนัหลงัให้เขา ดฉินับอกเขาว่าดฉินั

ไม่ใช่ลูกสะใภ้ เป็นลูกแท้ ๆ   คุณพ่อยังหัวเราะเลย  เขาบอกว่าเพิ่งกลับมา

จากไปดงูานในอนิเดยี ไปทีเ่มอืงละฮอร์ (Lahore) หรอือะไรท�านองนี ้ จ�าได้ 

ไม่แน่นกั  แล้วเขาพดูอะไรคล้าย ๆ  จะรูว่้าดฉินัเป็นนกัเรยีนทนุ  ดฉินัแปลกใจ  

ก้มลงดูที่กระเป๋าเดินทางว่าติดชื่อมาหรือเปล่า เพราะเขาอาจจะเห็นชื่อดิฉัน 

และเคยได้ยินชื่อดิฉันก็ได้  แต่ปรากฏว่าไม่ได้มีชื่อติดไว้เลย  บางทีตอนที่

ดิฉันเล่าอะไร ๆ  ให้คุณพ่อฟัง อาจจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้ - พูดกัน

ได้เท่านีก้ต้็องลงจากรถไฟแล้ว  ดฉินัลมืถามว่าเขาชือ่อะไร และกไ็ม่ได้บอก

ชื่อของดิฉันแก่เขา  ต่อไปถึงจะพบกันอีกก็คงจ�ากันไม่ได้

กลับกรุงเทพฯ	โดยเครื่องบิน

คุณพ่อคุณแม่ดิฉันไม่เคยขึ้นเครื่องบิน  อยากจะลองนั่งดูบ้าง ก็เลย

ตกลงกลับโดยเครื่องบิน  บังเอิญเครื่องตกหลุมอากาศ โคลงเคลงและ

กระแทกขึ้น ๆ  ลง ๆ  อย่างแรง  น่ากลัวมาก น้องชายดิฉันซึ่งเดินทางมาด้วย  

บอกว่าเขาเคยขึ้นเครื่องบินกว่า 20 ครั้งแล้ว เพิ่งจะมาพบอากาศเลวมาก 

คราวนี้เอง  ดิฉันมองไปที่คุณพ่อคุณแม่ เห็นท่านนั่งเฉย ไม่สะดุ้งสะเทือน

อะไรเลย  ส่วนตัวดิฉันเองนั้นเริ่มเมามากขึ้นทุกที  ผู้โดยสารสุภาพบุรุษ 

ท่านหนึง่สงัเกตเหน็ ได้ร้องบอกพนกังานหญงิซึง่ยนืจบักลุม่คยุกนั 3 - 4 คน  

ให้มาดแูลดฉินั  เขามองมาแล้วกไ็ม่ท�าอะไรเลย  ดฉินัพยายามกลัน้ใจไม่ให้

อาเจียน  แต่พอมาถึงเหนือดอนเมือง กลั้นไม่อยู่ เลยอาเจียนเสียเป็นวรรค

เป็นเวร  คุณพ่อพูดว่าไปไหน ๆ  มาทั่วโลกแล้ว ท�าไมมาเมาเครื่องบินแค่นี้

เอง  ดิฉันมารู้ทีหลังว่าท่านทั้งสองคิดว่าเป็นธรรมดาของเครื่องบินที่จะ

โคลงเคลงเช่นนี้  จึงไม่รู้สึกเมาหรือกลัวเลย ! 
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ไปแก่งกระจำน

ครั้งหนึ่งมีเรื่องน่าขัน เราไปแก่งกระจานกันตั้งแต่สถานที่นั้นยัง 

ไม่เสร็จดี  มีรถไปด้วยกันหลายคัน วันก่อนไปนั้นได้นัดแนะกันให้คนนี้ท�า

อาหารอย่างนั้น คนโน้นท�าอาหารอย่างนี้ต่าง ๆ  กัน  กะกันว่าจะเป็นปิกนิก 

ที่สมบูรณ์ที่สุด  พอรถขึ้นไปสูงพอสมควร ได้ที่เหมาะ ก็จอดรถชมวิว 

ชิดธารน�้าไหล แล้วก็จัดการปูเสื่อเอาอาหารออกมาเรียงรายมากมายก่ายกอง  

ล้วนแต่น่ากินทั้งนั้น 

ทีนี้จะเริ่มกินละ “ข้าวอยู่ที่ไหน ?” เสียงคนที่หิวก่อนร้องถามพวก 

ผู้หญิงซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องอาหาร  ทุกคนต่างช่วยกันมองหา “เอ๊ะ  

ไม่เหน็มเีลย ใครเป็นคนรบัจะเอาข้าวมาล่ะ ?”  ไม่มเีสยีงตอบ  “ตายแล้ว !  

จริง ๆ  ด้วย เราลืมเรื่องข้าวเสียสนิท”  ใครคนหนึ่งนึกขึ้นได้ 

ตอนนี้ถ้าใครได้ถ่ายรูปสีหน้าคนต่าง ๆ  ไว้ก็คงจะขันดี  คนที่หิวก็ 

หน้าเสียหน้าเบ้ คนที่มีอารมณ์ขันเก่งก็หัวเราะงอหาย  บางคนหน้าบึ้ง ไม่รู้

จะเดือดดาลเอากับใคร  แต่คุณพระยังคงช่วยเราเสมอ  คนหนึ่งยกขนมปัง

แถวยาวแถวหนึ่งชูขึ้น ร้องว่า “ไชโย !  นี่ไง แบ่งกันคนละนิดก็แล้วกัน !”   

แล้วเราก็พยายามเลือกกินอาหารแบบทอด ๆ  ผัดจืด ๆ  ซึ่งกินเปล่าได้ไม่ต้อง

ใช้ข้าว แต่เจ้ากรรม อาหารเป็นแบบเผ็ด ๆ  เสียส่วนมาก  ยังจ�าได้ดีว่าดิฉัน 

ถูกเกณฑ์ให้ท�าพะแนงเนื้อวัว อย่างไรก็ตามเรามีขนมผลไม้ไปด้วยไม่น้อย  

ก็พอให้อิ่มท้องกันไปได้บ้าง

ทีนี้ตอนจะกลับ ปรึกษากันว่ากับข้าวเหลือมากมาย จะกินกันได้อีก

มื้อหนึ่งอย่างสบาย อัยการท่านหนึ่งหัวไวบอกว่า “เราไปแวะบ้านอัยการ 

เมืองเพชรกันเถอะ ขอข้าวเขาที่นั่น แล้วก็กินอาหารเย็นกันให้เสร็จก่อนจะ

แยกย้ายกันกลับบ้าน”  ทุกคนเห็นดีด้วย เพราะยังไง ๆ  เราก็ต้องผ่านเมือง

เพชรอยู่แล้ว
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พอไปถึงบ้านอัยการเพชรบุรี  ท่านคงจะดีใจที่เห็นพรรคพวกมา

มากมายเช่นนั้น แต่ก็คงจะอึดอัดใจเรื่องจะจัดเลี้ยงอาหารอย่างไรด ีเพราะ 

มากันโดยไม่บอกล่วงหน้าเลย  แต่เรารู้ใจท่านและบอกว่าจะมาขอข้าวกิน

อย่างเดียวเท่านั้น  กับข้าวไม่ต้องห่วง  มีเยอะแยะเกินกินเสียอีก ท่านได้ฟัง

เช่นนั้น ก็บอกว่า  “เอ มาแบบนี้ดีนะ มาทุกวันยังได้ !”

ไปหำดเจ้ำส�ำรำญ

หาดเจ้าส�าราญนั้น อันที่จริงอยู ่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียงประมาณ  

150 กโิลเมตรเท่านัน้ แต่พวกเราคดิอยากจะไปค้างแรมทีน่ัน่  หลายคนบอก

ว่าอยากจะลองไปนอนเตียงเดียวกับจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดูสักที

ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตาม  ดิฉันขึ้นชื่อว่าจะมีเครื่องใช้ไม้สอยที่จ�าเป็น

ไปด้วยครบทุกอย่าง ใครต้องการอะไรที่ตนลืมเอาไปด้วย  มาถามดิฉัน   

ดฉินัจะมใีห้ทกุครัง้ไป คอืดฉินัจะจ�าว่า ครัง้นัน้ ๆ  มคีนต้องการสิง่นัน้ ๆ  แล้ว

หาไม่ได้  ดิฉันก็จะเอาเผื่อไปให้  เช่นดิฉันไม่สูบบุหรี่ แต่จะมีไม้ขีดไฟอยู่

ในกระเป๋าถือตลอดเวลา เพราะเคยเห็นถามหากันอยู่บ่อย ๆ   เรื่องนี้เป็นที่ 

รู้กันทั่วไป และบางคนออกจะเห็นเป็นเรื่องขบขัน

ตอนรถไปถึงหาดเจ้าส�าราญ  ยังไม่ทันจะขนของลงหมด  คุณเลิศ 

บอกใคร ๆ  ว่า “คราวนี้ผมจะเอาชนะคุณฉลบได้แน่  ผมต้องการของอย่าง

หนึ่งซึ่งคุณฉลบต้องไม่มีเด็ดขาด  ผมปวดท้องเสียดท้องอยากได้ยากฤษณา

กลั่น”  หลายคนไม่รู้จักยานี้ เพราะเป็นยาค่อนข้างโบราณ  แต่ดิฉันใช้อยู่

ประจ�า และบังเอิญเอาติดไปด้วย  ขวดเล็กนิดเดียว  เพิ่งซื้อมาใหม่ ๆ  ยัง 

ไม่ได้เปิดด้วยซ�า้ เอาไปอย่างนัน้เอง เผือ่จะมคีนท้องเสยี  ไม่ได้คดิว่าจะต้อง

ใช้จริง ๆ  หรอก
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เมื่อทุกคนรู้ว่าดิฉันมียากฤษณากลั่นที่คุณเลิศต้องการ ต่างก็หัวเราะ 

กันครืน  ส่วนคุณเลิศนั้น เอามือกุมศีรษะบอกว่า “คราวนี้ผมยอมแพ้แล้ว  

ยอมแพ้จริง ๆ  !” แล้วก็รับยาไป

ไปประจวบคีรีขันธ์

ครัง้หนึง่เราไปประจวบครีขีนัธ์กนัเอง ไม่เกีย่วกบัทางอยัการ  รวมกนั 

ไปในรถตู้ของดิฉันคันเดียว ได้ไปเช่าบังกะโลไว้ จะเป็นของเทศบาลหรือ

ของทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิจ�าได้ไม่แน่นกั  เราออกตัง้แต่เช้ามาก  ทนีี้

มัวแต่แวะโน่นแวะนี่จนบ่ายโมงกว่าแล้วยังไม่ถึง  ทุกคนเริ่มหิวมากขึ้น ๆ    

จึงตกลงกันว่าให้ช่วยกันมองดูทั้งสองข้างทางให้ดี  ถ้าเห็นมีร้านอะไรที่พอ

จะมีของกินรองท้องบ้าง ก็ให้หยุดเลย

เราไปหยดุหน้าร้านก๋วยเตีย๋วแห่งหนึง่ มองดโูล่งโถงด ีท่าทางสะอาด

พอสมควร รถยังไม่ทันจะจอดชิดขอบถนนให้เรียบร้อยด้วยซ�้า ทุกคนกรู

กนัลงไปล้อมรอบเจ้าก๋วยเตีย๋ว  เสยีงพดูว่า “เอาเส้นเลก็แห้ง ไม่ใส่พรกินะ”   

“ของฉันเส้นใหญ่น�้า ไม่ใส่ถั่วงอก”  “ของฉันต้มย�า…”  “ของฉัน…”   

“ของฉัน...”  ฯลฯ  แซดไปหมด  จีนผู้ท�าก๋วยเตี๋ยวเบิกตาอ้าปากหวอ ท�า

อะไรไม่ถกู  ดฉินัเลยสัง่ด้วยเสยีงดงั (ตามธรรมชาต)ิ ว่า “ลือ้ไม่ต้องฟังใคร   

ท�าแห้งห้าชาม  น�้าห้าชาม มาก่อน  ใส่เครื่องทุกอย่างที่ลื้อเคยท�าก็แล้วกัน  

จะได้เรว็ ๆ ”  เพือ่นดฉินัคนหนึง่พดูว่า  “คณุครอูนบุาลแกดนุะ ทกุคนหยดุ

พดูได้ !”  แล้วกห็วัเราะกนัครนื  พอก๋วยเตีย๋วเสรจ็ทลีะชาม ต่างกร็บีรบักนั

ไป ไม่เหน็ใครดวู่าเส้นเลก็หรอืใหญ่ น�า้หรอืแห้งเลย ดกูนิกนัอย่างเอรด็อร่อย 

และแทบทุกคนขอชามที่สอง เพราะว่าหิวจัดกันจริง ๆ  
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บทเรียนที่ไม่ถูกต้อง

อกีครัง้หนึง่ เราไปแบบเดยีวกนันี ้คอืไปเช่าบงักะโลไว้ จะเป็นทีช่ะอ�า

หรอือะไรกไ็ม่กล้ายนืยนั  แต่ว่าเราเขด็ทีต้่องหวิโหยกนัเมือ่ครัง้ก่อน  คราวนี้ 

บอกให้ทกุคนเตรยีมอาหารตดิตวัไป  เผือ่เกดิอะไรผดิพลาดขึน้จะได้ไม่ต้อง

อดอยาก  เราภูมิใจว่าเราได้บทเรียนที่ดีแล้ว

ทีนี้เมื่อไปถึงบังกะโลที่เช่าไว้  มีระเบียงยาว เราก็รื้อข้าวของเอา

ของกินที่เตรียมกันมาวางเรียงรายเป็นแถว  ที่น่าขันก็คือว่าแทบทุกคนมี 

หม้อหิ้วซึ่งรูปร่างคล้ายคลึงกันมากราวกับนัดกันไว้ ขนาดก็ใหญ่ไล่เลี่ยกัน  

เมือ่เปิดหม้อทัง้หลายดแูล้ว ต่างกอ่็อนใจไปตาม ๆ  กนั ทกุคนส่ายหน้าพร้อม

ทั้งหัวเราะกันยกใหญ่ด้วย  เพราะว่าเราเช่าบ้านไว้จะอยู่เพียงสองวัน  แต่

อาหารที่เกือบจะเต็มทุกหม้อนั้น จะกินไปได้ไม่ต�่ากว่าเจ็ดวัน คือนอกจาก

หม้อแถวยาวแล้ว ยังมีถุงขนม - ผลไม้เรียงต่อไปอีกมากมาย - เอาละ ทีนี้

ต้องมาช่วยกันเลือกว่าอะไรที่จะเก็บไว้ได้นาน ให้แยกไว้ต่างหาก ส�าหรับ 

เอากลับไปกินกันต่อที่บ้านกรุงเทพฯ !

บทเรียนที่ 1 ไม่ยักถูก บทที่ 2 นี้จะใช้ต่อไปได้ไหมหนอ ?  ขออย่า 

ให้ต้องมีบทที่ 3 เลย !

ไปเที่ยวไร่ก�ำนันจุล	เพชรบูรณ์

สมัยหนึ่ง ไร่ก�านันจุลเป็นที่เลื่องชื่อลือนาม ว่าเป็นไร่แบบสมัยใหม่  

มีอุปกรณ์และวิธีการดีกว่าไร่อื่น ๆ  ที่เคยมีชื่อมาก่อน  ผลไม้นั้นเริ่มด้วย 

ส้มเขียวหวาน และส้มตรา (แบบส้มเช้ง) พืชผักต่าง ๆ  มากมายหลายชนิด  

และที่ส�าคัญอีกอย่างคือมีการเลี้ยงโคนมพันธุ์ต่างประเทศ ซึ่งได้ผลดีเยี่ยม 

ทางมหาวิทยาลัยเกษตรฯ ได้ขอส่งนักศึกษาไปดูงานและฝึกงานเป็นรุ่น ๆ    
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ทางเจ้าของไร่ได้เปิดให้ประชาชนทัว่ไปได้ไปด ู ถ้าจะขออยูค้่างคนื กจ็ะคดิ

ค่ากินอยู่อย่างน้อยที่สุดเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น

ท่านอยัการทีเ่รารูจ้กัด ี2 - 3 คน  พร้อมด้วยพวกผูช่้วย (สมาชกิเต้นร�า 

ของเรานั่นแหละ)  ชวนท่านเลขาฯ ไปดูไร่นี้ โดยจะจองที่พักเพียงคืนเดียว   

ท่านเลขาฯ มาชวนเราต่อ และแน่ละ หลายคนก็ยินดีไปด้วย  ไปครั้งนี้เป็น

เรื่องส่วนตัว ไม่ได้เกี่ยวกับทางราชการ แต่เราใช้จองในนามของ “เลขาฯ   

กรมอัยการกับคณะ”  วิธีการไป - กลับนั้นจะใช้ยานพาหนะอะไรจ�าไม่ได้   

เข้าใจว่าคงไปโดยรถไฟเสียมากกว่า

เมื่อไปถึงไร่ เห็นกระดานป้ายใหญ่เบ้อเร่อ เขียนไว้ว่า 

วันที่……  คณะเลขาฯ กรมอัยการ ค้าง 1 คืน

ท่านเลขาฯ และภริยา ห้องพิเศษ หมายเลข... 

ผู้ติดตาม ห้องที่… ถึง...

พวกเราทุกคน รวมทั้งตัวท่านเลขาฯ ด้วย อดหัวเราะไม่ได้เมื่อเห็น 

ค�าว่า “ภรยิา”  เมือ่พวกเจ้าภาพรูค้วามจรงิกพ็ลอยร่วมหวัเราะด้วย  อย่างไร

ก็ตาม เขายืนยันขอให้เลขาฯ ใช้ห้องพิเศษนั้น - เลขาฯ เป็นคนขี้กลัวผีมา 

แต่ไหนแต่ไรแล้ว กล่าวขอบใจและขอโทษเขา บอกว่าอยากนอนคยุกบัเพือ่น ๆ   

มากกว่า และขอยกห้องพิเศษนั้นให้ท่านอัยการ (ผู้ชาย) อยู่กันอย่างสบาย

พอถงึตอนกนิอาหารกลางวนั เขาจดัของแพง ๆ  จ�าพวกหมเูหด็เป็ดไก่

ให้เรา ซึ่งอร่อยทุกจาน  แต่พอเราเดินผ่านที่พวกนักศึกษาก�าลังกินอยู่ เห็น

พวกผกัสดล้วนน่ากนิทัง้สิน้ จงึให้คนแอบไปกระซบิบอกเจ้าภาพว่า ตอนเยน็

เราอยากกนิน�า้พรกิผกัและผดัผกัต่าง ๆ  อย่างพวกนกัศกึษามากกว่า  เจ้าภาพ

ออกปากว่าคณะนี้กินง่ายนอนง่ายดี  เจ้าภาพสบายใจ  แล้วเขาพาเราไปดู 

ผลงานต่าง ๆ  ของเขาที่น่าสนใจมาก ได้ไปดูการรีดนมวัว ซึ่งแม่โคตัวเดียว

ผลิตได้ตั้งหลายถัง

ต่อมาภายหลังลูกหลานก�านันจุลได้มาเข้าเรียนที่โรงเรียนดิฉันหลาย

คน จนกระทัง่เมือ่โรงเรยีนย้ายจากถนนพญาไทมาอยูท่ีถ่นนประชาชืน่  ทาง
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โรงเรียนต้องการต้นไม้ต่าง ๆ  เพื่อจะให้นักเรียนได้รู้จัก เช่นต้นหางนกยูง 

ตะแบก ราชพฤกษ์ ศรีตรัง ฯลฯ  คุณกรรณิการ์ได้กรุณาจัดมาให้อย่างละ  

1 - 2 ต้น รวมทั้งให้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงพร้อมเครื่องฉีด และหมั่นมาดูแล 

ให้ด้วย  ต้นไม้เหล่านี้ออกดอกให้ความสวยงามแก่โรงเรียน และยังเจริญ

งอกงามอยู่จนบัดนี้

นอกจากนี้ เมื่ออาวีกาญจน์ (ลูกคุณกรรณิการ์)  จบจากโรงเรียนนี้   

คุณกรรณิการ์มาขอร้องว่าจะติดพัดลมให้ห้องอาหารนักเรียน (ตามปกติทาง  

โรงเรียนไม่รับของบริจาคจากผู ้ปกครอง) เธออ้างว่าอาวีกาญจน์มาอยู ่

โรงเรียนนี้ สอบได้ที่ 1 มาตลอด ก็เลยได้รับทุนเล่าเรียนตั้งแต่ต้นจนจบ   

เธอยังไม่เคยได้มีโอกาสช่วยบ�ารุงโรงเรียนเลยสักบาทเดียว  ขอติดพัดลม 

ให้เป็นที่ระลึกแก่อาวีกาญจน์สักอย่าง ดิฉันจึงต้องยอมจ�านน

เกี่ยวกับกำรกลัวผี

เมือ่ได้เอ่ยถงึการกลวัผแีล้ว ท�าให้ย้อนนกึไปถงึอกีเรือ่งหนึง่ซึง่เกดิขึน้

สมัยไปทอดกฐินต่างจังหวัด ดิฉันตั้งใจไว้ตั้งแต่เมื่ออายุครบ 60 ปี ว่าจะ 

ทอดกฐินทุกปีไปจนตาย เพราะว่ากันว่าท�าบุญด้วยการทอดกฐินนี้ได้กุศล 

แรงกว่าอย่างอื่น จะจริงหรือไม่ก็ตาม แต่มันท�าให้เราใจสบาย มีความสุข  

นั่นก็พอเพียงแล้ว

การทอดกฐินนั้นเริ่มต้นด้วยคณะเล็ก ๆ   คือคณะเพื่อนร่วมเที่ยวที่ 

เรียกว่า “รุ่นสมทบ” เท่านั้น เราตกลงกันว่าจะไปทอดตามวัดที่ยากจนใน 

ต่างจงัหวดั  ให้เราแต่ละคนเลอืกวดัคนละปี เวยีนกนัไปครบถ้วนตามจ�านวน

คนในคณะ แล้วก็กลับมาตั้งต้นคนแรกอีกครั้งหนึ่ง  ทีนี้เมื่อพวกญาติมิตร

ของเรารู้เรื่องก็ขอมาร่วมท�าบุญด้วย  คณะจึงใหญ่ขึ้น  ยิ่งทางฝ่ายดิฉันนั้น 

ทั้งครูในโรงเรียนบางคน และผู้ปกครองบางคนที่รู้เรื่องก็มาขอร่วมด้วยอีก 
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และแน่ละ ทางด้านพวกอัยการก็จะเว้นเสียมิได้  เลยกลายเป็นคณะใหญ่ 

ทีเดียว  แต่ส่วนมากเขาเอาเงินมามอบให้  มิได้เดินทางไปต่างจังหวัดด้วย 

ได้เงินถวายวัดรวมแล้วก็นับว่าก้อนโตพอใช้

ส่วนเรือ่งการทอดกฐนิจรงิ ๆ  นัน้ เรามพีรรคพวกอยัการจงัหวดันัน้ ๆ   

ช่วยจัดการติดต่อให้ และขอให้ทางวัดแจ้งแก่ผู้คนทั่วไปให้มาร่วมทอดได้  

ให้เรียกว่า “กฐินสามัคคี” ทุกแห่งไป

ครัง้หนึง่ ดฉินัเป็นผูเ้ลอืกทอดกฐนิทีจ่งัหวดัราชบรุ ี ทีซ่ึง่ลกัษณะและ

ดฉินัมญีาตพิีน้่องอยูม่าก พวกเราเจ้าภาพแท้ ๆ  ได้ร่วมไปรถตูข้องดฉินั และ

ไปค้างคนืทีบ้่านคณุตาคณุยายของดฉินัก่อนวนัทอดจรงิวนัหนึง่ - บ้านนีไ้ม่มี

คนอยู่ เป็นเรือนไม้แบบไทยโบราณชั้นเดียว แต่กว้างขวางใหญ่โตมาก  

มีเรือนสองหลัง หันหน้าเข้าชนกัน  ตรงกลางเป็นที่โล่งใหญ่  ใช้เป็นห้อง

รับแขก  ด้านหลังมีเรือนแถวยาวหลายห้องขวางต่อกับเรือนสองหลังนี้ด้วย   

นอกชานทั้งกว้างและยาว มียุ้งข้าวที่ใหญ่และแข็งแรงมาก กับมีโรงหุงข้าว

กระทะด้วย เพราะสมยัก่อนมทีาสอยูเ่ป็นครวั ๆ   ในห้องเรอืนแถวนัน้ จงึต้อง

หุงข้าวด้วยกระทะจึงจะพอกิน

เมื่อไปถึงบ้าน  ดิฉันให้คนเฝ้าบ้านเปิดประตูหน้าต่างทุกห้อง  มีอยู่

ห้องหนึง่เป็นทีต่ัง้โต๊ะหมูบ่ชูาทีใ่หญ่มาก  มพีระพทุธรปูใหญ่เลก็หลายสมยั  

ตั้งสลับอยู่กับโกศที่บรรจุอัฐิบรรพบุรุษหลายชั่วคนมาแล้ว  ทั้งพระทั้งโกศ

รวมแล้วกว่า 100 ชิ้น  ดิฉันบอกให้ทุกคนกราบพระและเจ้าที่เจ้าทางให้ 

คุ้มครองเรา  ตอนนี้สังเกตได้ว่าหลายคนชักรู้สึกใจไม่ดีแล้ว  ปรึกษากัน 

ขอไม่นอนในห้องใดทั้งนั้น ขอนอนรวมกันทั้งหมดบนระเบียงบ้านซึ่ง 

ทั้งกว้าง ยาว และโล่ง มองเห็นไปทั่ว

เราผลัดกันอาบน�้าในห้องน�้าซึ่งมีอยู่สองห้อง ห้องด้านหน้าติดกับ 

ตวัเรอืน ห้องด้านหลงัตดิกบัเรอืนแถว  บางคนยงัไม่อาบรอกนิข้าวก่อน พอ 

กนิข้าวเสรจ็ประมาณ 18.30 น. มคีนเข้าอาบห้องหน้าอยู ่ เจรญิใจ (กติตกิลู)  
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จึงเข้าอาบห้องหลัง ตอนนั้นเรียกว่าพลบค�่าแล้ว  ขณะที่ก�าลังอาบอยู่ สุนัข

เจ้ากรรมมาจากไหนกไ็ม่รู ้มาส่งเสยีงหอนดงัและโหยหวนทางด้านหลงับ้าน   

เจรญิเล่าว่าเขาหวัใจแทบหยดุเต้น  ล้างตวัหมดไม่หมดกช่็าง  รบีกระโจมอก

วิ่งออกมาพรวดพราด  ทุกคนเห็นใจเธอจริง ๆ  แต่ก็อดหัวเราะหาได้ไม่   

เคราะห์ดีที่เจ้าหมาตัวนั้นไม่หอนต่อ คงจะวิ่งออกจากใต้ถุนบ้านไปแล้ว

ทีนี้ถึงตอนนอน  เรากางมุ้งติดกันเป็นแถวไม่ต�่ากว่าห้าหลัง แล้ว 

ม้วนผ้ามุ้งด้านที่ติดกันเป็นเส้นเกลียวจากปลายล่างขึ้นไปชิดเพดานมุ้ง เอา

เข็มซ่อนปลายกลัดติดไว้ให้แน่น  เมื่อท�าอย่างนั้นตลอดทุกหลังแล้วมองดู

เหมอืนอโุมงค์ยาว ทกุคนทีน่อนจะมองเหน็กนัหมด - เอาละ เกดิปัญหาใหม่

ขึ้นอีก ว่าใครจะนอนริมทั้งสองข้าง  ไม่ใช่เจริญและลักษณะแน่ ๆ  รับรอง 

ได้  จ�าได้ว่าดิฉันรับนอนด้านหนึ่ง  อีกด้านจ�าไม่ได้ว่าใครเป็นผู้เสียสละ !   

เราเปิดไฟสว่างจ้า และนอนคุยกันจนกระทั่งง่วงหลับไปทีละคน

รุ่งเช้ารีบกินข้าวกินปลาเพื่อไปวัด มีคนมาน�าทางไป วัดชื่ออะไรจ�า

ไม่ได้ แต่เป็นวัดที่เล็กและยากจนมาก ตั้งอยู่ห่างไกล ต้องแล่นรถผ่านทุ่งนา

ไปตัง้นาน  เมือ่ถงึทางเลีย้วจะแล่นผ่านทุง่นานัน้ เหน็มกีลุม่ต�ารวจ 3 - 4 คน  

พร้อมด้วยรถจักรยานยนต์ยืนอยู่ใต้ร่มไม้  ท�าท่าเหมือนคอยต้อนรับใครอยู่   

เราแล่นผ่านไปและคิดว่าเจ้านายคนไหนหนอ ช่างคิดจะมาทางวิบากที่เรา

ก�าลังมา ซึ่งไม่น่าจะมาเลย  เอ๊ะ ! หรือเขาจะไปทอดกฐินวัดเดียวกับเรา

กระมัง แต่ช่างเถิด เป็นใครก็ช่าง เราไม่สนใจ

เมือ่ไปถงึวดัเหน็ผูค้นอยูก่นัเยอะแยะแล้ว  เราร่วมท�าพธิเีลีย้งพระเสรจ็

ก็เลี้ยงอาหารกัน  (ทอดกฐินก่อนหรือหลังเลี้ยงพระจ�าไม่ได้) พอกินไปได้

สักหน่อย เพื่อนอัยการจังหวัดนั้นที่มาร่วมงานด้วยถามว่าตอนมานั้นเราเห็น

ต�ารวจกลุ่มหนึ่งไหม เราบอกว่าเห็น และถามว่าพวกเขาคอยรับใครน่ะ  

ไม่เห็นมีเจ้านายในงานนี้เลย  เขาบอกว่า “คอยรับพวกคุณน่ะซี  ตายแล้ว  

ตอนนีเ้ขาอยูท่ีไ่หนล่ะ ?”  “กค็งยนืคอยอยูต่รงนัน้แหละ ป่านนีห้วิตายแล้ว”  
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เขาต้องส่งต�ารวจอกีคนไปตามพวกนัน้กลบัมา เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 10  

กิโลเมตร  ต�ารวจพวกนั้นคงนึกด่าเราในใจว่า นึกว่าเจ้านายจะมารถเก๋งโก้

หรูหรา ดันมารถตู้เก่าแก่ปุโรทั่ง แล้วใครจะตรัสรู้ได้ล่ะ  ส่วนเราก็คิดจะ 

ตอบเขาว่าก็เราไม่ใช่เจ้านายนี่หน่า จะรู้ได้อย่างไรว่าจะมีคนมาคอยรับ  

อยากบ้าไปเอง ช่วยไม่ได้

เราทอดกฐินร่วมกันมาได้หลายปี  แต่ครั้งหนึ่งเราไปพบพระที่มี

พฤติกรรมไม่น่านับถือ ไม่น่าไปท�าบุญด้วย เราสลดใจ แต่ก็ยังคงท�าการ 

ทอดกฐินต่อไป โดยนึกเสียว่าคงจะไม่มีพระแบบนี้อีก ต่อมาอีกไม่กี่ปี เรา

พบอีกรูปหนึ่ง แล้วก็อีกรูปหนึ่ง ทั้งสามรูปนี้เป็นคนละแบบกัน แต่ก็เป็น

แบบทีด่ฉินัไม่สามารถเคารพบชูาได้  เมือ่เป็นเช่นนีแ้ล้ว ดฉินัจงึเลกิทอดกฐนิ   

คดิว่าเราท�าบญุกบัพระทีเ่รารูจ้กัดแีล้ว  รูว่้าท่านสมควรได้รบัการนบัถอืแล้ว  

จะดีกว่าที่จะสุ่มไปหาพระที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน จนไปพบคนไม่ดี และก่อ 

ให้เกิดความท้อแท้ใจในการท�าบุญดังที่ได้ประสบมาแล้ว
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ท่องทะเลอันดำมัน

ระยะหนึง่มเีรอืท่องทะเลสามล�าซึง่เป็นทีน่ยิมกนัมาก ดฉินัได้ไปครบ

หมดทั้งสามล�านี้ จึงได้เห็นเกาะต่าง ๆ  มากมาย ล้วนแต่สวยงามทั้งนั้น  ได้

ไปถึงเกาะตะรุเตาซึ่งเคยเป็นที่คุมขังนักโทษการเมืองด้วย

เมือ่พวกเราลงเรอืครัง้แรก  เราอาจจะท�าท่างกเงิน่ไปบ้าง โดยทีไ่ม่รูว่้า 

ควรจะไปไหนก่อนและควรจะท�าอะไรก่อน  พวกลูกเรือซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่

ช่วยเหลือผู้โดยสารมาเล่าให้เราฟังว่าครั้งแรกที่เห็นกลุ่มเรา เขานึกว่าเที่ยวนี้

เห็นทีจะงานหนักเสียแล้ว  เพราะดูจากสีผมก็เห็นเทา ๆ  เหมือนกันทั้งนั้น   

แต่ครัน้เมือ่เขาให้ลงเรอืเลก็ต่อไปถงึฝ่ังแต่ละที  พวกเราไม่เคยย่นย่อ ไม่ยอม

แพ้ ลงไปกับเขาทุกครั้ง  ส่วนพวกเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องมายืนเรียงรายคอยใส่-

ถอดเสื้อชูชีพให้ผู้โดยสารก็ยิ้มเมื่อเห็นเราช่วยตัวเองได้ด ี เพียงให้เขาช่วย 

นดิ ๆ  หน่อย ๆ  เท่านัน้  เขาบอกว่าเคยมคีนโดยสารวยัขนาดเรามาแล้ว  และ

พวกเขาต้องช่วยกันอุ้มขึ้นอุ้มลงอย่างทุลักทุเล  เขาบอกว่า  “เที่ยวหน้าคุณ

มากันอีกนะครับ !”

เกำะสมุย	–	เกำะพงัน

เกาะสมุยเป็นที่นิยมมากเกาะหนึ่ง โดยเฉพาะพวกชาวต่างชาติ  ครั้ง

หนึ่งเราเคยไปทอดกฐินกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวเกาะสมุย และเป็นอดีต

ผู้ว่าฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เราซาบซึ้งใจไปกับผู้ว่าฯ ที่เห็นชาวพื้นเมือง 

ที่นั่นต้อนรับคณะกฐินอย่างเอิกเกริกมโหฬาร ผู้คนเต็มไปหมดราวกับจะมา

ทั้งเกาะ  สิ่งที่ประทับใจพวกเราอย่างหนึ่งคือภูเขามะพร้าว  ไม่รู้ว่าเขาเอา

มะพร้าวกี่หมื่นกี่แสนลูกมาท�าเป็นภูเขาทั้งใหญ่และสูง  และไม่ว่าใครมา  

เจ้าหน้าที่ก็จะเอาน�้ามะพร้าวนั้นมาเลี้ยงแขก โดยไม่ต้องให้กินน�้าเปล่าเลย   
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อาหารการกินมากมายก่ายกอง ใครมาก็กินได้ทั้งนั้น  เรารู้สึกปลาบปลื้มไป

กับเขาจริง ๆ

ดิฉันเห็นว่าเกาะสมุยอยู ่ไม่ไกลจากเกาะพงัน เลยขอร้องพวก

ข้าราชการที่นั่นให้ช่วยจัดคนพาไปเกาะพงัน  บอกว่าจะไปเยี่ยมพรรคพวก

ที่นั่น  เขาก็กรุณาจัดเรือและผู้น�าผู้ติดตามให้ในทันที  เมื่อเรือไปเทียบท่า 

ที่ฝั่ง ขึ้นไปก็เป็นร้านกาแฟเล็ก ๆ   ดิฉันถามเขาว่าจะไปบ้านพวกพงศ์พงัน 

จะไปอย่างไร  เขายิ้มและบอกว่าตัวเขาเองก็นามสกุลพงศ์พงัน  รถโดยสาร

เลก็ ๆ   ทีแ่ล่นไปมาในเกาะนัน้สายหนึง่ เจ้าของกน็ามสกลุพงศ์พงนั  ฉะนัน้

หาไม่ยากเลย 

จริงอย่างเขาว่า ดิฉันถามทางไปบ้านอารมณ์  พงศ์พงัน หนึ่งใน 

19 คน ของพวกนกัศกึษา 6 ตลุา 2519 ทีถ่กูคมุขงัอย่างไม่ยตุธิรรมเป็นเวลา

เกือบสองปี  อารมณ์เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งไม่นานนักหลังจากได้รับการ 

ปลดปล่อย  ตอนเธอนอนป่วยอยู่นั้น  ดิฉันไปเยี่ยมเธอทุกวันอาทิตย์ไม่เคย

ขาด  พวกญาต ิๆ  กบ็อกว่าเธอจะตัง้หน้าตัง้ตาคอย “คณุป้า” เสมอ  อารมณ์

เป็นคนดีมากในเรื่องความคิดความอ่าน ตลอดจนอุปนิสัยใจคอ  เธอได้รับ

แต่งตัง้ให้เป็นหวัหน้าของพวก 19 คนนัน้ ดฉินัไปเกาะพงนัเพือ่เยีย่มมารดา

ของเธอ ซึ่งสนิทสนมกับดิฉันมากตลอดเวลาที่อารมณ์ยังมีชีวิตอยู่

พอเข้าในบ้าน  มารดาของอารมณ์แปลกใจมากที่เห็นดิฉัน  เธอวิ่ง 

เข้ามาโถมกอดแน่น และร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ครู่ใหญ่ ก่อนที่จะได้เจรจา

ถามไถ่ว่าดฉินัมาได้อย่างไร  เธอรูว่้าดฉินัรกัอารมณ์มาก เธอว่า “เหน็คณุป้า

กเ็หมอืนเหน็อารมณ์ด้วย”  เธอเรยีกดฉินัว่า  “ป้า”  ตามอย่างทีอ่ารมณ์เรยีก  

ดิฉันบอกเธอว่าดิฉันยังคงติดต่อกับภริยาและลูกสาวของอารมณ์อยู่เสมอซึ่ง

เธอดีใจมาก 

การไปทอดกฐนิทีเ่กาะสมยุครัง้นีคุ้ม้ค่ามากกว่าไปทีอ่ืน่ใด เพราะดฉินั

ได้รับผลพลอยได้ที่อยากได้ที่สุดมานานแล้ว  ถ้าไม่ได้ไปเกาะสมุย ดิฉันก็
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คงไม่มีโอกาสได้ไปเกาะพงัน  อารมณ์คงจะดีใจมากถ้าได้รู้ว่าดิฉันไปเยี่ยม

มารดาของเธอ

เกำะกระดำษ

มอียูค่ราวหนึง่ เราร่วมคณะทวัร์ของ World Travel Service ไปเทีย่ว 

เกาะกระดาษ  ลกูทวัร์เป็นคนไทยกบัชาวต่างชาตปิระมาณครึง่ต่อครึง่  ตอน

อาหารกลางวนัในเรอืนัน้ เขาจดัข้าวผดัให้พวกฝรัง่ และข้าวคลกุกะปิส�าหรบั

คนไทย แต่ปรากฏว่าพวกฝรั่งมาแย่งกินข้าวคลุกกะปิของเราเกือบหมด ! 

พอถงึเกาะ เขาให้ทยอยกนัลงเรอืเลก็ไปขึน้ฝ่ัง  พอดฉินัไปถงึฝ่ัง  ยงั

ไม่ทันจะก้าวออกจากเรือเล็ก  ได้ยินเสียงตะโกนมาแต่ไกลว่า “คุณฉลบอยู่

ที่ไหน ? มีคนมาขอพบ”  ดิฉันแปลกใจมาก ใครหนอจะมาพบเราที่เกาะ

กลางทะเลเช่นนี ้?  ยงัไม่ทนัทีจ่ะคดิอะไรต่อไป  กม็เีสยีงตามมาอกีว่า  “ครู

ครับ ผมเองครับ”  แล้วชายหนุ่ม (ใหญ่) คนหนึ่งก็ปราดมาไหว้ถึงตัว เธอ

ชื่อปุ่ม  รังควร  (ชื่อจริงลืมไปแล้ว) เจ้าของเกาะกระดาษนั่นเอง ดิฉันรู้มา

นานแล้ว แต่ไม่คาดว่าจะพบตัวเธอที่นั่น

ปุม่  รงัควร เป็นบตุรของคณุวรกจิบรรหาร และคณุชลอ รงัควร  คณุ

วรกิจฯ มาซื้อเกาะและท�าธุรกิจเกี่ยวกับมะพร้าว  ท่านปลูกมะพร้าวหลาย

หมื่นหลายแสนต้นบนเกาะนี้ และชอบใช้ชีวิตอยู่บนเกาะมากกว่าที่จะอยู่ 

บ้านที่กรุงเทพฯ ปล่อยให้คุณชลอ ภริยา ด�าเนินกิจการโรงพิมพ์อักษรนิติ์ 

แต่ผู้เดียว  คุณชลอเป็นที่รู้จักกันอย่างดีทั่วไปในหมู่นักเขียนทั้งหลาย เช่น  

คุณกุหลาบ สายประดิษฐ์  คุณมาลัย ชูพินิจ  คุณสด กูรมะโรหิต  คุณโชติ  

แพร่พันธุ์ ฯลฯ  ทุกคนเรียกท่านว่า “คุณพี่ชลอ” และคุณพี่ชลอนี่แหละที่

ร่วมกบัคณุกหุลาบ คณุสด สนบัสนนุให้ดฉินัตัง้โรงเรยีนอนบุาลของตนเอง   

ลูกคุณกุหลาบได้เลขประจ�าตัว 1 ปุ่มมาเข้าพร้อมกับน้องสาวของเธอชื่อ 
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ชุลีพร สองคนนี้คงจะได้เลขประจ�าตัว 3, 4

เมื่อจ�ากัด สามีของดิฉันจะเดินทางไปประเทศจีนเพื่อท�างานให้ 

เสรีไทยใต้ดินนั้น ก็ได้คุณพี่ชลอนี่เองที่เซ็นหนังสือรับรองให้

พอคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตหมดแล้ว ปุ ่มจึงไปจัดการธุรกิจที่เกาะ

กระดาษแทน และได้คิดอ่านสร้างรีสอร์ตขึ้น เขาเคยชวนดิฉันให้ไปเที่ยว

เกาะนี้มานานแล้ว แต่ดิฉันไม่สบโอกาสเหมาะที่จะไปสักท ี ตอนหลังเขา

ขายเกาะให้รัฐบาล แล้วไปซื้ออีกเกาะหนึ่ง (จ�าชื่อไม่ได้) สร้างรีสอร์ตใหม่ 

ที่นั่น พอเสร็จเขายังฝากให้คนมาบอกว่า ถ้าจะไปเมื่อไร เขาจะจัดการให้ 

โดยตลอด  แต่ดิฉันก็ยังไม่ได้ไปจนบัดนี้

การไปเกาะกระดาษครั้งนั้น  ติดใจอยู่อย่างหนึ่งคือเขาจัดอาหารค�่า 

ให้นัง่กนิบนหาดทรายเกอืบตดิน�า้ทะเลทเีดยีว จดุเทยีนปักเป็นวงใหญ่ให้ครบ

จ�านวนคน  เลี้ยงอาหารทะเลโดยใช้เปลือกหอยที่ใหญ่มากและแบนแทน 

จานข้าวธรรมดา และจานกบัข้าวอืน่กเ็ป็นเปลอืกหอยทัง้หมด รูส้กึว่าโรแมนตกิ 

มาก  แต่บรรดาเพื่อน ๆ   ของดิฉัน enjoy การเปลี่ยนที่เล่นไพ่เสียมากกว่า  

เหลือแต่ดิฉันคนเดียวที่เล่นไพ่ไม่เป็น

กระบี่

ลูกศิษย์ (หญิง) ของดิฉันคนหนึ่ง เมื่อเรียนจบแล้วก็รับราชการและ 

ได้แต่งงานกบัข้าราชการเหมอืนกนั  วนัหนึง่สามภีรยิาคูน่ีไ้ปเทีย่วเมอืงกระบี่  

และท่องไปตามเกาะแก่งรอบ ๆ  แถบนั้น  เขาประทับใจในความงามของ

ทิวทัศน์แถบนั้นมากเสียจนกระทั่งชวนกันลาออกจากราชการ  ไปตั้งบ้าน

เรือนอยู่ที่เมืองกระบี่  แล้วประกอบอาชีพโดยตั้งโรงแรมเล็ก ๆ  ขึ้นที่อ่าว

พระนาง และให้น้องสาวของเธอที่อยู่กรุงเทพฯ เป็นธุระจัดหาคณะทัวร์ 

ส่งไปให้พักที่โรงแรมของเธอ  กิจการของทั้งสองอยู่ในขั้นที่เจริญดีพอใช้
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หลานสาวของดิฉันคนหนึ่งเรียนอยู่ร่วมรุ่นเดียวกับศิษย์คนนี้ และ

บังเอิญสามีของเธอเป็นชาวกระบี่ แต่ได้ขายที่ทางไปหมดแล้ว ได้ชวน 

พวกเราเฮโลกันไปเที่ยวกระบี่  โดยไปพักที่โรงแรมนี้ ซึ่งเจ้าของกรุณา 

ยกห้องหนึ่งให้ฟรี และลด 50 %  ให้ห้องอื่นทุก ๆ  ห้อง มิหน�าซ�้า ยังเลี้ยง 

ต้อนรบัเราด้วยอาหารทะเลเป็นการใหญ่  เราพกัอยูท่ีน่ัน่หลายวนัด้วยความสขุ 

และสบายใจ เพราะมคีวามรูส้กึเป็นกนัเองมาก เราเทีย่วไปทัว่เมอืงกระบี ่เหน็

เรอืใหญ่ ๆ  จอดคอยรบัผูโ้ดยสารไปเทีย่วพงังาหลายล�า แต่เราไม่ได้ไป เพราะ

แถวพังงา เขาพิงกัน เหล่านั้น เราไปเที่ยวมาหมดแล้ว

เพื่อน ๆ  พูดว่าดิฉันโชคดีที่เป็นคร ูมีลูกศิษย์กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป  

ไม่ว่าจะไปเหนือไปใต้ ก็จะพบลูกศิษย์จนได้

เที่ยวภูเก็ต

ดฉินัเคยไปภเูกต็หลายต่อหลายครัง้ โดยไปกบัคณะทวัร์ทางรถยนต์บ้าง  

ไปทางเครื่องบินบ้าง โดยเฉพาะเมื่อตอนไปล่องเรือ Andaman  Princess  

กับ Andaman  Queen และอีกล�าหนึ่งจ�าชื่อไม่ได้ ก็ต้องไปลงเรือที่ภูเก็ต 

ทุกครั้ง และไปแบบนั้นต้องพักตามโรงแรมต่าง ๆ

แต่ครั้งหนึ่งเราไปกันเอง ไปพักที่บ้านเพื่อนซึ่งเป็นเจ้าของไนต์คลับ

หลายแห่ง  เจ้าของบ้านผู้ชายสองคนจบจากต่างประเทศและชอบเต้นร�า 

ทัง้คู ่ เมือ่เขาเหน็ว่าพวกเราหลายคนกช็อบเต้นร�าเหมอืนกนั  หลงัจากพาไป

เที่ยวที่ต่าง ๆ  แล้ว  ค�่าวันหนึ่งก็พาพวกเราพร้อมทั้งครอบครัวของเขาด้วย 

ไปเที่ยวไนต์คลับแห่งหนึ่งที่ริมทะเล  ไนต์คลับแถวนี้แปลกกว่าที่อื่น คือ 

เปิดโล่ง ไม่ต้องติดเครื่องท�าความเย็น อาศัยรับลมทะเลอย่างเดียว  พวกเรา

ทีไ่ปคราวนีเ้ป็นผูห้ญงิล้วน ไม่มผีูช้ายไปด้วยเลย เขาบอกว่าจะให้พวกหลาน

ชายหนุม่ ๆ  มาช่วยเป็นคูเ่ต้นร�าให้เรา  เราต้องเอะอะบอกว่าไม่ได้ชอบเต้นร�า
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มากถึงอย่างนั้น  พวกเด็กหนุ่ม ๆ  คนไหนบ้างจะอยากเต้นกับคนแก่  ตกลง

เป็นอันว่าพวกเราเต้นกับท่านเจ้าภาพสองคนนั้นคนละเพลงสองเพลง 

พอหอมปากหอมคอ  เพียงให้ขึ้นชื่อว่าได้เคยมาเต้นร�าที่ภูเก็ตแล้ว !

ส่วนที่น่าขันของเรื่องคือว่า บริกรมาถามเราว่าจะดื่มอะไร พวกเรา  

2 - 3 คน ไม่ทันคิด  ตอบแทนไปเลยว่าเอาชาจีนร้อนหมดทุกคน  บริกรงง  

มองหน้าเรา คงคิดว่าแปลกมาก  ไม่เคยพบเคยเห็น มาไนต์คลับแล้วมาสั่ง 

ชาจีนร้อน  เขาบอกว่าไม่มี  เรารู้สึกตัวเหมือนกัน เลยบอกไปว่าอะไรก็ได้ 

แต่เจ้าภาพท่านสั่งบริกรว่า “ไปหาชาจีนร้อนมาให้ได้ก็แล้วกัน !”  พวกเรา 

อดขันตัวเองไม่ได้ และเกรงใจเขามากด้วย

ปักษ์ใต้	

ทางทศิใต้ของประเทศจรงิ ๆ  นัน้เราไปหลายครัง้  ส่วนมากเราจะไป

แบบ “อัยการสมทบ” และไปเสียแทบทุกจังหวัด  โดยเฉพาะเมืองที่อยู่ 

ไกล ๆ  เราจะไปโดยรถไฟ จนรถนอนโทนัน้เป็นทีคุ่น้เคยรูจ้กัดขีองเรา  ก่อน 

เดนิทาง เลขาฯ จะตดิต่อไปยงัจงัหวดัทีจ่ะไปถงึจดุแรก และบอกวนัเวลาไป

ยังจังหวัดต่าง ๆ   ที่อยู่ใกล้เคียงด้วย  การไปไกล ๆ  นั้นเรามักจะไปครั้งละ

หลายจังหวัดเสมอ  จังหวัดใดที่เราไม่มีพรรคพวกที่จะไปอยู่ด้วย  เราก็ขอ

ให้เขาช่วยจองโรงแรมตามจ�านวนคนในคณะ  แต่ส่วนมากเขาจะไม่ยอม  

ผูช่้วยอยัการหลายคนซึง่ส่วนใหญ่เป็นชายโสดจะสละบ้านให้เรา  แล้วตวัเขา

ไปอยูร่วมกนั  เขายนืยนักบัเราว่าไม่ล�าบากเลย กลบัสนกุดด้ีวยซ�า้ และกเ็พยีง 

1 - 2 วันเท่านั้น

ทีเ่มอืงหนึง่ จ�าไม่ได้ว่าทีไ่หน เมือ่เราเข้าไปซือ้ของในร้านหนึง่ หญงิ

เจ้าของร้านแปลกใจ ถามว่าเรารวบรวมผู้หญิงล้วนอายุขนาดเดียวกันมาเป็น 

กลุ่มใหญ่เช่นนี้ได้อย่างไร  เขาเคยเห็นแต่ครอบครัวใหญ ่ๆ  มีทั้งชาย หญิง 
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และเดก็ ๆ   พอเราบอกว่าเราเป็นเพือ่นกนัมาตัง้แต่เป็นนกัเรยีนกว่า 50 ปีแล้ว   

เขาชอบใจและชมเชยเราเป็นการใหญ่ 

เมื่อไปทางใต้แล้ว ก็ต้องเลยเข้าไปมาเลเซียด้วย ไปซื้อของจ�าพวก

กระป๋อง และถุง - ห่อ ซึ่งราคาถูกมาก เพื่อเอามาฝากคนกรุงเทพฯ

เราไปปีนังด้วย ตอนจะข้ามชายแดนนั้น มีรถจอดเรียงรายยาวเหยียด  

เพื่อขอใบผ่านแดน แต่คนที่พาเราไปเป็นทนายความที่มีชื่อ และรู้จักกับ 

เจ้าหน้าที่ด่านทุกคน เขาถือกระดาษแบบฟอร์มจากโต๊ะนั้นไปโต๊ะนี้จนครบ  

แล้วเราก็ได้ผ่านไปโดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าคิวรอ  (ซึ่งที่จริงก็ไม่เป็นการ 

ถูกต้องนัก)

เหน็จะพอแล้วส�าหรบัการท่องเทีย่วในประเทศไทย  ต่อไปจะเป็นการ

เที่ยวต่างประเทศ ซึ่งคณะของเราร่วมไปด้วยกัน

เรือ่งการเทีย่วปักษ์ใต้ในหน้าร้อนครัง้หนึง่ซึง่เราไปกนัถงึแปดวนันัน้  

ดิฉันได้เขียนเล่าเป็นกลอนไว้แล้วดังต่อไปนี้ :-
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1 คุณอรัญ - วรรณา  นรารักษ์
2 คุณพงษ์แมน  เจริญส่ง

เที่ยวปักษ์ใต้	หน้ำร้อน	2530

 วันอังคาร ที่สิบสี่ เดือนเมษา แห่ง พ.ศ. สองห้า สามศูนย์ถ้วน

พวกเรา ทั้งหก ยกขบวน เชิญชวน กันไปทัศ- นาจร

ลักษณะ ประณิธิ ดวงมณี แล้วยังมี เจริญใจ ไปพักผ่อน

ฉลบตาม ไปด้วย กับทองกร รถโทนอน ปรับอากาศ สะอาดดี

ออกจาก หัวล�าโพง สิบสี่ น. สนุกสนาน หัวร่อ กันเต็มที่

สิบหก น. ไม่คลาด สักนาที เจริญรี่ รีบแจก แซนด์วิชแฮม

จิบกาแฟ ของฉลบ ที่เตรียมมา คนละถ้วย ไม่กล้า จะขอแถม

น�้าแข็งก็ ดื่มเพียง นิดหน่อยแกม เพราะห้องน�้า ไม่แจ่ม อย่างบ้านเรา

จะนั่งที ลุกที แสนล�าบาก พวกกี๋แก่ ยุ่งยาก ไม่อยากเข้า

สิบเก้า น. กระเพาะยัง ไม่ทันเบา ประณิธิ แจกกล่องข้าว ทั่วตัวคน

กินอาหาร เสร็จสรรพ ไม่ทันนาน พนักงาน มาท�าเตียง ไม่สับสน

ถึงไม่ง่วง แต่เห็น ต้องจ�าทน ปีนบันได  ชั้นบน ขึ้นเตียงนอน

จะคุยต่อ ก็ไม่ค่อย สะดวกนัก ตัดสินใจ ยอมพัก ลงหนุนหมอน

รถกระชาก แกว่งกวัด ฟัดหัวคลอน แต่ไม่นาน ก็นอน ม่อยหลับไป

 สองชั่วโมง รถไฟ เสียเวลา ถึงตันหยงมัส  สิบ น. กว่า  ยังจ�าได้

คุณอรัญ- วรรณา1  มีน�้าใจ คุณพงษ์แมน2 ด้วยไซร้  คอยรับเรา

ยี่สิบหก กิโลเมตร ขับไปส่ง ยังโรงแรม ตันหยง ไม่หงอยเหงา

เมืองนราธิวาส นิวาสเนา ที่ซึ่งเรา พักอยู่ ถึงสี่คืน

บ่ายวันนั้น พากัน ชมต�าหนัก แห่งวังทัก- ษิณราช นิเวศน์รื่น

ต้นไม้ใหญ่ มากมาย เรียงรายยืน ไม้ดอกอื่น หลากหลายบาน ซ่านฤดี
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3 วังของสุลต่านกลันตัน ไล่ที่ราษฎรเพื่อสร้างวังนี้

ต�าหนักนี้ ตั้งอยู่ บนภูเขา ด้านหนึ่งเล่า เป็นหน้าผา สง่าศรี

ลาดชันลง ตรงชิด ติดวารี ริมทะเล เป็นที่ แสนชวนชม

 วันรุ่งขึ้น ตรงไป สุไหงโก-ลก ทุกคนพก ทรัพย์ไปด้วย ตามเหมาะสม

เพื่อจับจ่าย ข้าวของ ควรนิยม ตามที่สบ อารมณ์ แล้วต่อไป

ล�้าเข้าเขต ลันตู จ่ายของกิน ทุกสิ่งสิ้น มีพร้อม ให้เลือกได้

ช็อกโกแลต ชากาแฟ บานตะไท ราคาถูก กว่าใน พระนคร

ซื้อด้วยเงิน บาทได้ ไม่เดียดฉันท์ พวกเราต่าง ซื้อกัน ไม่ยิ่งหย่อน

คนละลัง สองลัง ด้วยสังวร ถึงลูกหลาน ที่มิจร ไปด้วยกัน

 วันศุกร์ไป เที่ยวน�้า- ตกบาโจ นับว่าใหญ่ อักโข สูงมหันต์

น�้าไหลแรง พรั่งพรู น่าดูครัน เป็นชั้นชั้น ลดหลั่น กันลงมา

คุณวรรณา จัดข้าวย�า ไปปิกนิก พร้อมน�้ายา น�้าพริก ช่างสรรหา

มีเพื่อนฝูง ร่วมไปด้วย ช่วยเฮฮา บ่ายกลับมา นอนพัก ตามธรรมเนียม

อายุเข้า ปูนนี้  รักสบาย ต้องพักผ่อน ร่างกาย ไม่อายเหนียม

จะไปไหน ต้องให้ เวลาเตรียม ขืนท�าเทียม หนุ่มสาว ไม่เข้าการ

 เช้าวันเสาร์ เขาให้ ใบอนุญาต พวกเราจึง สามารถ ขับผ่านด่าน

เข้าสู่รัฐ กลันตัน มิทันนาน โกตาบารู คือสถาน ที่เราเยือน

มาเลเซีย เคยไป มาหลายครั้ง อาหารยัง ไม่เอา ไหนเลยเพื่อน

รสปร่าแปร่ง อยากให้ ใครช่วยเตือน ทุกอย่างเฝื่อน กลืนไม่ค่อย จะลงเลย

ได้เห็นวัง3 น�้าตา ประชาราษฎร์ โอ้อนาถ ไร้เมตตา นิจจาเอ๋ย

พวกเจ้านาย ใคร่อยู่ สุขเสบย ไม่เหลียวเลย แลทุกข์ ประชาชี

ลองแวะไป ดูร้าน สรรพสินค้า ซื้อได้ผ้า ตัดเสื้อ มาหลายสี

เพราะราคา ค่อนข้าง จะถูกดี แต่อย่างอื่น ของเรามี มากกว่าไกล

ชมเสร็จสรรพ รีบกลับ เขาร้องขอ ด้วยด่านปิด สิบแปด น.  รอไม่ได้
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4 เวลาท้องถิ่นของมาเลเซีย ก่อนเวลาของไทย 1 ชั่วโมง
5 คุณก�าชัย วาณิชอุปถัมภ์กุล

เวลาเขา ล�้าหน้า4 เวลาไทย หนึง่ชัว่โมง ตรงไม่ มเีปลีย่นแปลง

ผ่านตากใบ ท่านให้ หยุดกินข้าว แล้วจ�้าอ้าว กลับแน่บ ไม่แอบแฝง

เที่ยวสนุก แต่ก็ต้อง ถนอมแรง ไว้จัดแจง ของเข้า กระเป๋าตน

 วันอาทิตย์ ก�าหนด ออกเดินทาง ตามตาราง ที่แจ้ง ไว้แต่ต้น

ลานรา- ธิวาส ด้วยใจจน อ�าลาเพื่อน ทุกคน จิตผูกพัน

คุณอรัญ- วรรณา ตามมาส่ง จากตันหยง ตรงไป หาดใหญ่นั่น

มุ่งโรงแรม รีเจ้นต์ เป็นส�าคัญ ตามทางนั้น ได้แวะดู เมืองยะลา

ซึ่งสะอาด งดงาม ได้รางวัล หลายปีนั้น ไม่มี ใครเกินหน้า

แล้วแวะกราบ หลวงพ่อทวด ยอดบูชา วัดช้างให้ เขตปัตตา- นีนคร

 ถึงหาดใหญ่ เวลา ราวเที่ยงครึ่ง คุณอรัญ ส่งถึง โรงแรมก่อน

แล้วรีบลา ไปหาหมอ ไม่นิ่งนอน จิตเราแสน อาวรณ์  เมื่อจากเธอ

โรงแรมรี- เจ้นต์มี  ที.วี.ให้ พร้อมของใน ตู้เย็น เด่นเสนอ

แต่ของกิน เรามี กองพะเรอ เจริญเพ้อ ซื้อขนม แล้วไม่กิน

ฉลบโยน ทิ้งทุกวัน น่าร�าคาญ เป็นลูกหลาน คงจะตี ให้โดดดิ้น

วันจันทร์ไป สงขลา สะพานติณฯ ข้ามไปถิ่น เกาะยอ อยู่ต่อมา

เยี่ยมชาวบ้าน ทอผ้า สองสามแห่ง ขายไม่แพง แต่ไม่ต้อง จติปรารถนา

ออกมาร้าน แผงลอย ริมธารา ซื้อได้ผ้า หลายชุด จากพุมเรียง

สีสวยสวย น่าดู มิใช่น้อย ชุดละเพียง หนึ่งร้อย จึงไม่เกี่ยง

คุณก�าชัย 5 พาลง  เรือใกล้เคียง สั่งอาหาร จัดเลี้ยง กลางวันเรา

ทีแรกชัก หวั่นใจ แทนทองกร เกรงเรอืจะ โคลงคลอน แกว่งเขย่า

เพราะเธอออก จะเป็น คนขี้เมา มีแต่เสา ใหญ่ใหญ่กั้น กันเรือไกว

เชิงสะพาน ติณฯ นี้ ลมดีแน่ ดีกว่าพัด- ลม-แอร์ เป็นไหนไหน
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อาหารทะเล เลิศรส ถูกหทัย เราทุกคน กินได้ เกินอัตรา

ขับรถข้าม สะพานติณฯ ตอนที่สอง ด้วยหมายปอง เขาหัวแดง อยู่เบื้องหน้า

แล้วลงแพ ขนานยนต์ อย่างเคยมา ขึ้นเลียบฝั่ง สะมิหรา ที่น่ายล

ร้านอาหาร นานา ช่างมากมาย ตั้งเรียงราย ริมทะเล ใต้ต้นสน

เราหยุดชม ทิวทัศน์ ริมฝั่งชล ใกล้นางเงือก ที่คน ชอบชวนชม

เย็นวันนั้น คุณก�าชัย ก�ากับการ รับไปยัง ภัตตาคาร สุดสวยสม

ของท่านเอง “หงษ์หยก” ถิ่นรื่นรมย์ ชนนิยม รู้จักทั่ว หาดใหญ่แดน

ฟังเพลงคลอ- ดนตรีเพราะ เสนาะโสต อาหารโปรด เลิศหรู อร่อยแสน

ทุกโต๊ะเต็ม เพียบพร้อม บรรดาแฟน และเนืองแน่น ไปด้วย ชาวมาเลย์

 วันอังคาร รุ่งขึ้น ต้องจ�าจร จากหาดใหญ่ นคร มหาเสน่ห์

ความจริงนั้น ใจจิต คิดรวนเร ใคร่โมเม อยู่ต่อ ขอแถมเติม

แต่จองตั๋ว รถไฟ ไว้เรียบร้อย ทั้งอิดโรย กันไม่น้อย สุดจักเหิม

จึงยินดี กลับตาม ก�าหนดเดิม เพราะสุขเสริม ไหนจะเท่า บ้านเราเอง

เรานั่งรถ คันสุดท้าย ทั้งไปกลับ ไกลลิบลับ อีกทั้ง เดินไม่เก่ง

จึงต้องเตรียม ของกิน ไปตามเพลง เพราะกริ่งเกรง อาหารหมด รถเสบียง

พอถึงบ้าน กราบกราน เหล่าเทพไท ที่ช่วยให้ พวกเรา หลบหลีกเลี่ยง

พ้นโรคภัย ปลอดกลับได้ อย่างพร้อมเพรียง รู้สึกเยี่ยง ยกขุนเขา จากทรวงใน

 สรุปแล้ว การไป ปักษ์ใต้นี้ ได้ความรู้ เกินที่ จะขานไข

ปลื้มกับความ รุ่งเรือง ของเพื่อนไทย ทั้งหาดใหญ่ โก-ลก แปลกผิดตา

บ้านเรือน ตึกราม งามตระหง่าน ห้างร้าน หนาแน่น ทุกทิศา

ถนนกว้าง งามลาด สะอาดตา การจรา- จรขวักไขว่ ไม่บางเบา

โรงแรมมาก- มายพร้อม ภัตตาคาร อีกสถาน เริงรมย์ ก�าจัดเหงา

ชาวมาเลย์ ชีวิตคง จะซบเซา จึงแห่เข้า มาสนุก ในเขตไทย

 โดยเฉพาะคณะเรา ไปคราวนี้ สะดวกสบาย ยากที่ บรรยายได้

ลักษณะ หัวหน้าคณะ ที่น�าไป ได้พวกอัย- การเก่า  รักไม่จาง
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สละเวลา พาไป ทั่วแห่งหน บริการ รถยนต์ และทุกอย่าง

อาหารทั้ง กลางวัน-เย็น ไม่เว้นวาง เปลี่ยนเจ้ามือ คนกลาง แต่ละครา

ปฏิเสธ อย่างไร ไม่ส�าเร็จ บอกว่าเข็ด ไม่มา แล้วคราวหน้า

ท่านบอกว่า สิบปีแล้ว ที่รอมา โอกาสนี้ ขออาสา รับเต็มแรง

ฝ่ายเจริญ บังเอิญพูด ถึงเกี่ยวดอง คุณจ�าเริญ 6 เจ้าของ โรงน�้าแข็ง

ถามส่งไป โดยไม่ คิดระแวง คุณอ๋อยแจ้ง 7 ว่านั่นคือ คุณพ่อตา

ประหลาดใจ ไยโลกนี้ จึงแคบนัก คุณจ�าเริญ มิพัก รีบมาหา

ให้คุณโอ๋ 8 สั่งอา- หารนานา เชิญเรามา รับประทาน ที่บ้านเธอ

คืนวันนั้น คุณโอ๋ ท�างานหนัก มิยอมพัก ดูแลเรา สม�่าเสมอ

คอยระวัง เติมอาหาร มิเผอเรอ สงสารเธอ ได้กินเพียง น้อยนิดเดียว

 ขอขอบคุณ มิตรสหาย ทั่วทุกคน ที่ขวายขวน ช่วยเรา เฝ้าแลเหลียว

เอาใจใส่ ฝักใฝ่เรา ตัวเป็นเกลียว พาเราเที่ยว พากิน หลายถิ่นไกล

หวังว่าเรา คงจะได้ มีโอกาส ได้รับใช้ ตามสามารถ ที่ท�าได้

เชิญมาเยี่ยม กรุงเทพฯ บ้างเป็นไร พวกเราจะ ดีใจ ได้ทดแทน

 ขออ�านาจ คุณพระ รัตนตรัย บันดาลให้ ครอบครัวคุณ สบสุขแสน

เกียรติยศ ปรากฏ ทั่วดินแดน อย่าได้รู้ ขาดแคลน ชนนิยม

ปราศจาก ทุกข์ภัย ไร้โรคา ทุกสิ่งสรรพ์ ปรารถนา จงเสร็จสม

ทรัพย์สินโปรย ไหลหลั่ง ดั่งฝนพรม  ได้ชื่นชม ชีพไม่น้อย กว่าร้อยปี

6 คุณจ�าเริญ  วัฒนายากร
7 คุณพงษ์แมน  เจริญส่ง
8 คุณกิตติปภา ภริยาคุณพงษ์แมน  บุตรสาวคุณจ�าเริญ
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กำรชุมนุมนักเรียนเก่ำอังกฤษ
รุ่นก่อนสงครำมโลกครั้งที่	2

ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลงเมื่อ 15 สิงหาคม 2488 พวกเรา 

เพื่อน ๆ   นักเรียนเก่าอังกฤษก็ยังไม่ได้พบปะสังสรรค์กันอย่างแต่ก่อนเลย  

จนกระทัง่มาถงึ พ.ศ. 2528 คณุวฒันา อศิรภกัด ีและคณุยศ บนุนาค ร่วมกนั 

คดิหาหนทางให้เราได้พบกนัอกี (เอาเฉพาะพวกทีอ่ยูอ่งักฤษก่อนสงครามโลก 

เท่านั้น) โดยเรียกตัวเองว่า น.อ.ก.ส.  ดิฉันถูกเกณฑ์ให้เป็นตัวศูนย์กลาง 

ส่งจดหมายเวียนไปถึงทุกคน  บอก วัน-เวลา-สถานที่ ที่เราจะประชุม

สงัสรรค์และร่วมกนิอาหารกนั  แต่ส่วนมากกก็นิที่ ส.น.อ. (สมาคมนกัเรยีน

เก่าอังกฤษ) ที่ถนนเพชรบุรี ทุกวันจันทร์สิ้นเดือน เวลา 12.00 น.ได้รายชื่อ

และที่อยู่มาถึง 70 คน แต่ที่ผลัดกันมาจริง ๆ  ไม่ได้เกิน 40 คน

นอกจากส่งจดหมายเวียนแล้ว ดิฉันยังมีเรื่องท�าอีกหลายอย่าง คือ 

เมือ่ถงึวนัเกดิของเพือ่นคนใดกจ็ะแจ้งให้ทีป่ระชมุทราบ และขอให้ผูม้อีาวโุส 

สูงสุดกล่าวค�าอวยพรให้แก่เพื่อนผู้นั้น

ตามธรรมดาเราจะแชร์ค่าอาหารกนัแต่ละครัง้ แต่มาตอนหลงั ๆ   ผูท้ี่

เป็นเจ้าของวันเกิดมักจะขออนุญาตเลี้ยงเพื่อนทั้งหมด โดยท่านจะน�าอาหาร

มาเอง หรือมาขอให้เราจัดให้  บางครั้งคนที่เกิดในเดือนเดียวกันก็ขอเป็น 

เจ้าภาพร่วมกัน

ในวนัปีใหม่ ตามปกตจิะจดัให้มกีารจบัฉลากกนั  ผูใ้ดมขีองหลายสิง่   

อยากจะเอามาอุทิศให้เป็นรางวัลฉลาก  เราก็ยินดีรับ (ส่วนมากจะเป็นเหล้า

ชนดิต่าง ๆ )  แต่ทัง้นีต้ามความสะดวกใจ  ใครลมืเอาของมา หรอืไม่สะดวก 

ที่จะเอามา เราก็มีของไว้ให้

เมือ่ญาตสินทิของเพือ่นคนใดเสยีชวีติ เช่น คณุพ่อ คณุแม่ สาม ีภรยิา  

หรือบุตร หรือแม้แต่ตัวเพื่อนเองเสียชีวิต  ผู้ที่รู้จะแจ้งแก่ที่ประชุมให้ยืน
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ไว้อาลัยตามประเพณี  และดิฉันจะจัดพวงหรีด และนัดวันไปเคารพศพ 

ร่วมกัน  ถ้าไม่มีใครไป ดิฉันก็จะจัดการไปเอง

ตอนเริ่มประชุมแรก ๆ  คุณวัฒนาเป็นผู้จัดการสั่งอาหารจากครัวของ

สมาคมนั่นเอง  ต่อมาครัวยุบไป  คุณวัฒนาต้องเที่ยวหาสั่งอาหารจากที่อื่น

ซึ่งท�าไม่ได้ง่าย หรือมิฉะนั้นราคาก็จะสูงเกินไปโดยไม่จ�าเป็น

ฉะนั้นจึงตกลงกันว่าดิฉันจะเป็นผู้ท�าอาหารเอง  ขอให้สั่งมาว่าใคร

อยากกนิอะไรในคราวต่อไป  ส่วนมากไม่ค่อยมคีนยอมสัง่ เหมาให้ดฉินัคดิ

เอาเองเสมอ  ดฉินัมน้ีองสาวคนหนึง่ชือ่ พนัโทหญงิมสีขุ เอีย่มสอาด ท�างาน

อยู่ที่กรมพลาธิการทหารบก เป็นผู้เชี่ยวชาญในการท�าอาหาร ได้มาช่วย

จัดการท�าให้ถึงที่ ส.น.อ. เอง ดิฉันก็เลยหมดความกังวลในเรื่องนี้ 

ตามปกติคุณวัฒนาจะเป็นผู้ท�าบัญชีรับ-จ่าย และช่วยเดินเก็บเงินเอง   

แต่เมือ่คณุวฒันาถงึแก่กรรมแล้ว กม็คีณุประยรู วญิญรตัน์ และคนอืน่ ๆ  ช่วย

กันท�าแทน

ตอนที่คุณประเสริฐ เรืองสกุล ยังมีชีวิตอยู่ เรามีจุลสารออกทุกเดือน  

ซึ่งเธอรับเป็นบรรณาธิการให้  พวกเราต่างก็ถูกขอร้องให้ส่งข้อเขียนต่าง ๆ    

ไปสมทบลงในจุลสารนี้  มีการโต้เถียงล้อเลียนกันเป็นการสนุกมาก  ดิฉัน

เองยงัถกูบงัคบักลาย ๆ  ให้ส่งเรือ่งไป  เราท�าเช่นนีอ้ยูห่ลายปี จนคณุประเสรฐิ 

ถึงแก่กรรม  ไม่มีใครยอมรับท�าต่อ  เป็นอันว่าจุลสารก็หมดไปโดยปริยาย

ก่อนที่เราจะเลิกประชุมกัน 2 - 3 ปี  เราได้ทราบว่าคุณประภาสศรี  

ภริยาของคุณชุมเจษฎ์ เป็นผู้มีฝีมือทางการครัว  เธอได้ท�าอาหารให้กรม

ทรัพยากรธรณีของสามีของเธออยู่หลายปี มีเครื่องใช้ไม้สอยพร้อม  เราจึง

ไปขอร้องเธอให้ช่วยรับท�าให้เรา  ซึ่งเธอก็เต็มใจรับโดยดี  ตอนหลังผู้มา

ประชุมเหลือจ�านวนน้อยลง  คุณเรืองยศ ภริยาคุณประสงค์  พิบูลสงคราม   

กับคุณมณี ภริยาคุณประพจน์ วัชราภัย  ยังได้มาร่วมให้ก�าลังใจมาร่วมกับ

เราด้วย  แต่หนัก ๆ  เข้าคนน้อยลงอีก จึงเปลี่ยนไปกินกันที่สปอร์ตคลับบ้าง   

โปโลคลับบ้าง จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2551 นี้
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ชุมนุมนักเรียนเก่ำอังกฤษ
ก่อนสงครำมโลกครั้งที่	2

(น.อ.ก.ส.) 70 คน

(พ.ศ.	2528	-	2551)
ผู้ที่ถึงแก่กรรมก่อน	พ.ศ.	2546

1. ยศ บุนนาค 2. วัฒนา อิศรภักดี

3. ประเสริฐ เรืองสกุล 4. มณี สิริวรสาร

5. ม.ร.ว. จิรี วรวรรณ 6. ช่วย ทองใบ

7. พร ศรีจามร 8. กัลย์ อิศรเสนา

9. สมสุข โปษยานนท์ 10. พิมล กลกิจ

11. บัวเรศ ค�าทอง 12. อภัย จันทวิมล

13. เจริญ ธรรมพานิช 14. สว่าง สามโกเศศ

15. รจิต บุรี 16. ม.จ. สุวินิต กิติยากร

17. สวัสดิ์ ศรีศุข 18. ม.จ. อัชฌา จักรพันธุ์

19. ม.ร.ว. สังขดิศ ดิศกุล 20. สมจิตร สิงหเนตร

21. กิตติ หวั่งหลี 22. สวัสดิ์ บุษปฤกษ์

23. พัฒนพงษ์ รินทกุล 24. สมาน มันตาภรณ์

25. เสนาะ นิลก�าแหง 26. เสนาะ ตันบุญยืน

27. กษาน จาติกวนิช 28. วิทย์ ศิวะศริยานนท์

29. ประพฤทธิ์ ณ นคร 30. อรุณ สรเทศน์

31. ขุนพิศดารพิธียุทธ 32. ทวี จุลละทรัพย์

33. โกเมท เครือตราชู 34. สนั่น สุมิตร

35. บุญเยี่ยม มีศุข 36. ม.ล. เกษตร สนิทวงศ์

37. ทศ พันธุมเสน 38. ศรีศุกร์ เปาโรหิตย์

39. บุญถิ่น อัตถากร 40. โต บุนนาค

41. บวย นิลวงศ์ 42. จ�านง สุ่มสวัสดิ์
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43. ประเสริฐ ปทุมานนท์ 44. สกล รสานนท์

45. แดง คุณะดิลก 46. พิศ อวลบุญ

47. ประสงค์ เตมิยาจล 48. ประสงค์ พิบูลสงคราม

49. ประพัทธ์ กุวานนท์ 50. ยล สมานนท์

51. พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ 52. คลุ้ม วัชโรบล

53. ไพโรจน์ คุ้มไพโรจน์ 

ถึงแก่กรรมหลังจำก	พ.ศ.	2546

54. สมมาทย์ สุขยางค์ 55. สุนทร สิงหะ

56. วิวรรธน์ ณ ป้อมเพชร 57. ม.จ. รุจยากร อาภากร

58. เฉลียว ทองอุทัย 59. ม.ล. จิรายุ นพวงศ์

60. สุนทร หงส์ลดารมภ์ 61. ชุมเจษฎ์ จรัลชวนะเพท 

62. สมิทธ มะกรสาร 63. ลิ้ม คุณวิศาล 

64. ประยูร วิญญรัตน์ 65. วัลลภ นิวาศนันทน์

ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ใน	พ.ศ.	2551

1. ประจิตร ยศสุนทร 2. อร่าม บุรณศิริ

3. มนตรี สุพานิช 4. ประพจน์ วัชราภัย

5. ฉลบชลัยย์ พลางกูร 

นอกจากท�าหน้าที่ต่าง ๆ  ดังที่กล่าวมาแล้ว  ดิฉันยังมีหน้าที่พิเศษ

สดุท้ายคอื เขยีนค�าไว้อาลยัส�าหรบัเพือ่นทีจ่ากเราไปก่อน เท่าทีจ่�าได้เขยีนไว้

ดังนี้ :-

คุณยศ บุนนาค คุณวัฒนา อิศรภักดี

คุณวิทย์ ศิวะศริยานนท์ คุณสมมาทย์ สุขยางค์
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คุณประยูร วิญญรัตน์ คุณชุมเจษฎ์ จรัลชวนะเพท

คุณสุนทร สิงหะ

ไหน ๆ  เขียนมาถึงตรงนี้แล้ว ขอออกนอกเรื่องถึงความเศร้าซึ่งอยู่ 

ในใจดิฉันมาตลอด และคงจะยังคิดติดไปจนถึงวันสิ้นชีวิต ถ้าดิฉันยังไม่ได้ 

เล่าให้ใครฟัง 

คุณพร ศรีจามร มีภริยาเป็นชาวอังกฤษ และถึงแก่กรรมไปก่อนนาน

แล้ว  ส่วนลูกสาวคนเดียวก็แต่งงานแล้วไปอยู่เมืองนอก โดยทิ้งเธอไว้กับ

ลกูชายปัญญาอ่อนคนเดยีว  ตามปกตคิณุพรจะไม่ขาดการประชมุเลย  ตอน

กลับบ้านดิฉันมักจะไปส่งเธอเสมอ

แต่เมื่อตอนที่เธอป่วย ขาดประชุมไป ดิฉันไปเยี่ยมเธอแทนเพื่อน ๆ   

แต่พอไปกดกริง่ประตใูหญ่ ต้องคอยตัง้นานมากกว่าทีเ่ธอจะโซเซมาเปิด และ

เธอไม่เชิญดิฉันเข้าบ้าน  เราจึงได้แต่ยืนคุยกันที่ประตูนั่นเอง - ได้ความ 

ภายหลังว่า เธออยู่เพียงสองคนกับลูกชาย มีคนรับใช้เฉพาะเวลา  บ้านช่อง

จึงรกมาก  หนังสือกองเต็มไปหมด ฝุ่นเต็ม เธอจึงไม่อยากให้ใครไปเห็น

เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว  ดิฉันก็เลยไม่ไปอีก ได้แต่ลอง โทร. ไปเยี่ยมบ้าง  

ก็ไม่มีคนรับ เข้าใจว่าเธอคงจะลุกมาที่โทรศัพท์ล�าบาก ก็เลยไม่ได้ติดต่อกัน

อีกเลย  นึกเอาเองว่าเธอคงอยากจะนอนพักผ่อนอยู่กับบ้าน มากกว่าที่จะ

พยายามมาพบเพือ่น  แต่ทีไ่หนได้ หลงัจาก 4 - 5 เดอืน ได้ข่าวว่าเธอเสยีชวีติ 

ที่โรงพยาบาลหลังจากไปนอนป่วยอยู่ถึง 3 เดือน

พวกเรา (โดยเฉพาะดิฉัน) เสียใจมาก เพราะไม่เคยมีใครส่งข่าวเรื่อง

การป่วยของเธอเลย  เธอคงจะนอนคิดเสียใจว่าเพื่อน ๆ  ช่างใจด�า  ไม่มีใคร

ไปเยีย่มเธอสกัคนเดยีว  ดฉินันกึวาดภาพเธอนอนแซ่วอยูค่นเดยีวถงึ 3 เดอืน 

แล้ว รูส้กึผดิจรงิ ๆ  เธอเคยพดูยกย่องชมเชยดฉินัในทีป่ระชมุหลายต่อหลายครัง้   

เมือ่ดฉินัได้ช่วยท�าอะไร ๆ  ให้เพือ่น ๆ  ซึง่ดฉินัต้องคอยห้ามเธอไว้  แต่ก่อน
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ตาย เธอคงจะรู้สึกว่าเธอเข้าใจผิด  ที่แท้ดิฉันเป็นคนใจด�าเหมือนคนอื่น ๆ   

นั่นเอง !

อีกคนหนึ่ง - คุณสุนทร สิงหะ เขาเคยมาร่วมประชุมกับเราสองครั้ง  

แล้วก็หายเงียบไปเลย ดิฉันพยายามตามตัว โดย โทร. ถึงเขาครั้งหนึ่ง และ

อีกครั้งหนึ่งได้พบตัวจริง ถามว่าเขาไม่พอใจใครหรืออะไรจึงไม่ยอมไปพบ

เพือ่น ๆ  เขาได้แต่ยิม้ ปฏเิสธว่าไม่มอีะไร แล้วกย็งัใจแขง็ไม่ยอมมาอกี พวกเรา 

จึงตกใจมากเมื่อจู่ ๆ  ก็ได้ข่าวว่าเขาถึงแก่กรรม

ภริยาและลูก ๆ  ของเขามาหาดิฉัน เพื่อขอให้เขียนค�าไว้อาลัยถึงเขา  

แล้วเล่าให้ฟังว่าสุนทรนอนป่วย ลุกไม่ได้มาตั้ง 2 - 3 ปีแล้ว ตอนหลังถึงกับ 

พูดไม่ได้เลย  แต่มือยังขยับได้ - ตอนก่อนตายไม่กี่วัน  เขาคงจะรู้ตัว เรียก

เอากระดาษ - ดินสอมา แล้วเขียนชื่อ ฉลบชลัยย์  ได้อย่างถูกต้อง  ตอนนี้

แหละทีด่ฉินัสะเทอืนใจทีส่ดุ  นกึถงึทไีรต้องร้องไห้ทกุครัง้  เขาคงอยากพบ

เพื่อนก่อนตาย และรูว่้าถ้าบอกดฉินัได้เพยีงคนเดยีว  เพือ่นคนอืน่ ๆ  กจ็ะได้

รูท้กุคน  ความจรงิ ภรยิาของเขากเ็ป็นเพือ่นนกัเรยีนชัน้เดยีวกบัน้องสาวดฉินั 

ด้วย ติดต่อกันได้ไม่ยากเลย

ดิฉันสงสารเขาจริง ๆ  ถ้าเขาได้เห็นหน้าเพื่อนสักหน่อยก่อนตาย 

ก็คงจะมีความสุขไม่มากก็น้อย  เขาอาจจะเข้าใจว่าพวกเรารู้ข่าวการป่วย 

ของเขาจากภริยาและลูก ๆ  เขาแล้ว  แต่ก็ไม่มีใครไปเยี่ยมเขาเลย  จิตใจเขา

คงเหี่ยวแห้ง ผิดหวัง และเสียใจมาก - ถ้าวิญญาณมีจริง ขอให้วิญญาณ 

ของเขาได้รับทราบด้วยว่าเพื่อนทุกคนรักเขา คิดถึงเขา และเศร้าใจมากที่ 

ไม่ได้พบเขา ก่อนเขาจะจากไป
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เรื่องข�ำในวัยพุ่มม่ำย

หลังจากจ�ากัด (สามีดิฉัน) ถึงแก่กรรมไปแล้วหลายปี  เช้าวันหนึ่ง  
เพือ่นรุน่พีข่องจ�ากดัคนหนึง่มาหาดฉินั  เธอคนนีอ้ายแุก่กว่าจ�ากดัหลายปี แต่
จ�ากัดจะถือเสมือนว่าเป็นรุ่นเดียวกัน  เพราะจ�ากัดชอบท�าตัวแก่กว่าอายุจริง
ต่อเพือ่น ๆ  ในกลุม่ของเขา  ซึง่อนัทีจ่รงิแล้วเขาอายนุ้อยทีส่ดุ อย่างไรกต็าม 
เพือ่นคนนีไ้ม่ใคร่จะสนทิกบัจ�ากดัมากนกั  และตวัดฉินัเองกร็ูจ้กัเขาแต่เพยีง
ผิวเผิน แต่รู้จักพี่น้องผู้หญิงของเขาแทบทุกคน เพราะอยู่โรงเรียนเดียวกัน   
เธอเป็นคนในตระกลูสงูอย่างทีเ่ราชอบเรยีกกนัว่า “ผูด้”ี และครอบครวัใหญ่
มาก  เธอแต่งงานแล้ว แต่หย่ากับภริยามาหลายปีแล้วด้วย

เธอบอกว่าจะมาขอค�าปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากดิฉัน  คือว่า
เธอคิดจะแต่งงานใหม่  ไม่ต้องการสาวรุ่น ๆ  เพราะเกรงว่าจะไม่รู้จักรับ 
ผดิชอบ  ต้องการหญงิทีอ่ายปุระมาณ 30 - 35 ปี  ถงึจะเคยแต่งงานมาแล้วก็ 
ไม่รงัเกยีจ ถ้าเป็นคนด ี เธอว่าดฉินัมพีรรคพวกเพือ่นฝงูเยอะแยะ เหน็มใีคร
ที่จะแนะน�าให้ได้ไหม  ยิ่งเป็นพวกครูก็ยิ่งดี จะได้เข้าใจอะไรง่าย ๆ

ดิฉันตอบไปทันทีว่า เรื่องอย่างนี้ต้องใช้เวลานึกหน่อย  จะตอบ
ปุบปับไปอย่างไรได้  ตอนนี้ยังนึกไม่ออกเลย  ความจริงดิฉันมีเพื่อนสนิท
หลายคนทีย่งัไม่ได้แต่งงาน  แต่คดิดแูล้วแต่ละคนคงจะเข้ากบัเขายาก  เพราะ
เพื่อนดิฉันล้วนแต่เป็นคนง่าย ๆ   ชอบตลกโปกฮากันทั้งนั้น แต่ส่วนเธอผู้นี้
เป็นคนมรีะเบยีบเรยีบร้อย  กลวัว่าจะอยูก่นัไม่ยดื  อนึง่ แต่ไหนแต่ไรมาแล้ว  
ดฉินัไม่ชอบจบัคูใ่ห้คนทีเ่รารูจ้กัดทีัง้สองฝ่าย เพราะเกรงว่าถ้าเขาเกดิทะเลาะ
เบาะแว้งกัน เราเองจะล�าบากใจ โดยที่ไม่รู้ว่าจะเข้าข้างไหน  ในกรณีนี้ยังดี
ที่ว่าเธอคนนี้ไม่ใช่เพื่อนสนิทของดิฉัน

ทีนี้ลองมาคิดดูว่าอยู ่  ๆ  ท�าไมเธอมาขอค�าปรึกษาดิฉัน เพราะว่า 
ตามปกตเิธอกไ็ม่เคยไปมาหาสูด่ฉินัอย่างเพือ่นนกัเรยีนองักฤษทัง้หลาย  แต่
ช่างเถอะ ดิฉันเป็นคนชอบช่วยเหลือใคร ๆ  อยู่แล้ว และเรื่องนี้ก็ดูจะไม่
ล�าบากยากเย็นอะไรนัก  คงพอจะช่วยกันได้
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วันที่เธอมาหาดิฉันนั้นบังเอิญเป็นวันเลือกตั้งผู ้แทนราษฎร  ทาง
ราชการได้มาขอสถานทีโ่รงเรยีนดฉินัเป็นหน่วยเลอืกตัง้ ฉะนัน้จงึมผีูค้นเตม็
ไปหมด  ดิฉันออกมานั่งดูที่ระเบียงหน้าบ้าน  เผื่อว่าทางเจ้าหน้าที่เขาจะ
ต้องการอะไรบ้าง - เราคยุกนัไปดผููค้นไปเป็นเวลาตัง้หลายชัว่โมงจนกระทัง่
เทีย่ง  ดฉินักเ็สยีมารยาท ไม่เชือ้เชญิเธอให้อยูก่นิอาหารกลางวนัด้วย  เพราะ
ไม่แน่ใจว่าจะสมควรหรอืไม่  เนือ่งจากเธอเป็น “ผูด้”ี จะมากนิข้าวแกงอย่าง
ดิฉันไหวหรือ ในที่สุด ดิฉันก็ปล่อยให้เธอลากลับไป แล้วก็ - ท่านจะเชื่อ
ไหม ดิฉันลืมเรื่องนี้เสียสนิททีเดียว จึงไม่ได้ด�าเนินการอะไรเลย

หลังจากนั้นสักหนึ่งสัปดาห์เห็นจะได้  เพื่อนนักเรียนอังกฤษผู้ชาย 
คนหนึ่งซึ่งดิฉันสนิทสนมดีมาหาดิฉัน และถามว่าเพื่อนผู้ดีคนนั้นเขามาหา
ใช่ไหม ?  และเขาพูดว่าอะไรบ้าง ? ดิฉันงง แต่ก็นึกขึ้นได้ จึงเล่าให้เขาฟัง
ทั้งหมด และถามเขาว่าอยากรู้ไปท�าไม มีอะไรส�าคัญนักหรือ หรือว่าตัวเขา
ก็ได้รับการปรึกษาด้วยเหมือนกัน

เขาหัวเราะชอบใจใหญ่ แล้วบอกว่า “คุณนี่ช่างไร้เดียงสาเสียจริง ๆ   
เขามาพูดเช่นนั้นก็เพื่อจะให้คุณแต่งงานกับเขา ยังไม่รู้อีกหรือ ?”

ดิฉนัยิ่งงงมากขึน้  ท�าไมมันไม่เคยเขา้ไปในหัวดิฉันเสียเลยก็ไม่รู้ วา่
ผู้หญิงที่เขาขอให้หาให้นั้นหมายถึงตัวดิฉันเอง  แล้วเพื่อนคนนี้รู้ได้อย่างไร
ว่ามันเป็นเช่นนั้นจริง เขาอาจเข้าใจผิดก็ได้  - เขาตอบว่าไม่เข้าใจผิดเลย 
เพื่อนคนนั้นเล่าให้เขาฟังเองว่าได้มาหาดิฉันแล้ว แต่ไม่ได้เรื่อง !  เขาจึงรู้  
- เพือ่นผูด้คีนนัน้คงคดิแน่ว่า เมือ่ดฉินัโง่บดัซบเช่นนัน้ เรือ่งไม่ส�าเรจ็กด็แีล้ว  
ขอบคุณสวรรค์ !!

ต่อจากนัน้อกีหลายเดอืน ดฉินัได้ข่าวว่าเขาแต่งงานแล้วกบัเพือ่นห่าง ๆ   
ของดิฉันคนหนึ่ง ซึ่งตรงกับที่เขาต้องการเปี๊ยบเลย  เธอเป็นสาวโสดอายุ
ประมาณ 35 ปี เป็นคนในตระกูลค่อนข้างสูง และข้อส�าคัญเธอเป็น “ครู” 
เสียด้วย !

เพื่อนหญิงคนนี้คงไม่รู้ว่าสามีเธอเคยมาพูดหว่านล้อมดิฉัน และตัว
สามเีองกค็งรูว่้าดฉินัรูค้วามตัง้ใจของเขาแล้ว  ระยะหลงั ๆ  เราได้พบกนับ่อย
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ขึ้น และสนิทสนมกันมากขึ้น แต่เราต่างท�าตัวเหมือนว่าไม่เคยมีเหตุการณ์
อะไรเกิดขึ้นเลย

อีกเรื่องหนึ่งซึ่งคล้ำย	ๆ 	กัน

เรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนชายรุ่นพี่ของจ�ากัดอีกเหมือนกัน  ทั้งจ�ากัด
และดฉินัรูจ้กัค่อนข้างดี และดฉินันบัถอืเธอมากพอใช้  เธอแต่งงานแล้วและ
มีลูกโตแล้วหลายคน  แต่เธอแยกกันอยู่กับภริยามาแล้วหลายปี  เธอเป็น
คนในตระกูลดี แต่ไม่ถึงกับที่เราเรียกว่า “ผู้ดี” หรือพวก “ไฮโซ”  อะไร
ท�านองนั้น

หลังจากที่จ�ากัดเสียชีวิตไปแล้วไม่ต�่ากว่า 10 ปี  เช้าวันหนึ่ง ดิฉัน 
บงัเอญิมธีรุะจ�าเป็นต้องไปทีบ้่านเธอ  จะเป็นเรือ่งอะไรจ�าไม่ได้แล้ว เหน็เธอ
ก�าลังปรุงอาหารเช้าแบบอังกฤษด้วยตัวเอง จึงถามเธอว่าท�าไมจึงต้องท�าเอง  
เธอว่าได้เคยให้คนใช้ท�าหลายครัง้แล้ว อ่อนไฟไปบ้าง แก่ไฟบ้าง ร�าคาญ จงึ
ท�าเสยีเองให้รูแ้ล้วรูร้อดไป  ดฉินัยงันกึในใจว่าเธอเป็นคนง่ายด ีใจเยน็ และ
ใจดีด้วย

วันหนึ่งเมื่อเพื่อน ๆ  หลายรุ่นนัดพบปะสังสรรค์และรับประทาน
อาหารร่วมกนั  เธอคนนีเ้ป็นคนชอบอยูก่บับ้าน ไม่ชอบไปงานเอกิเกรกิ  แต่
พวกเพื่อน ๆ  รบเร้าเซ้าซี้ ขอให้เธอไปร่วมด้วย เธออ้างว่าวันนั้นคนรถจะ 
ไม่อยู่ หรืออะไรท�านองนั้น บังเอิญเส้นทางจากบ้านดิฉันที่จะไปงานเลี้ยง
ต้องผ่านบ้านเธอ  เพือ่น ๆ  เลยขอร้องให้ดฉินัรบัเธอไปด้วย  เธอหมดข้ออ้าง
ที่จะปฏิเสธ และก็ไม่อยากขัดใจเพื่อน ทั้ง ๆ  ที่รู้สึกว่าถูกบังคับกลาย ๆ  

ลูกชายคนหนึ่งของเธอประสบเหตุการณ์เข้าพอดี  เขาดีใจใหญ่ มา 
บอกดิฉันว่า “ครูช่วยชวนคุณพ่อไปไหน ๆ  บ่อย ๆ  นะครับ ท่านอยู่บ้านคน
เดียวเหงา”  ดิฉันถามว่า “ท�าไมเธอไม่พาท่านไปเองเล่า” เขาว่าถึงพาไป  
ท่านก็คงไม่สนุกไปกับเด็ก ๆ  คนละวัยกับท่าน และตัวเขาเองก็เลยจะพลอย
ไม่สนุกและไม่สบายใจไปด้วย
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ทนีีเ้รือ่งการพบปะกบัเพือ่น ๆ  กเ็ป็นเรือ่งธรรมดา และดฉินักเ็หน็เป็น
ธรรมดาที่จะรับเธอผู้นี้ไปด้วย – วันหนึ่งขณะที่นั่งรถไป ดิฉันเห็นเธอถือ
หนังสือเล่มหนึ่งจึงพูดขึ้นว่า “ คนที่ชอบอ่านหนังสือนี่น่ะดีนะคะ ไม่มีวัน
เหงา”  เธอพูดว่า “ใครบอกว่าไม่เหงาล่ะ  หนังสือน่ะอ่าน ๆ  ไปแล้วมันก็ 
ไม่ค่อยสนุกเท่าไร”  ดิฉันบอกว่า “เลือกหนังสือที่สนุกมาก ๆ  ที่ใคร ๆ  เขา
ชอบกันทั้งนั้นสิคะ” เธอว่า “ถึงอย่างนั้นก็เถอะ อ่านไปคนเดียว ไม่มีใครที่
อ่านเหมือน ๆ  กัน มาคุย ถกเถียงกัน มันก็เท่านั้น เดี๋ยวเดียวก็เบื่อไปเอง”  
ดฉินัว่า  “ท�าไมไม่ให้ลกู ๆ  ของคณุมาคยุเรือ่งหนงัสอืกบัคณุด้วยละคะ  เขา
อาจจะชอบอ่านเหมือนคุณก็ได้”  เธอร้องว่า “โอ๊ย ! เขาไม่ชอบหรอก เสีย
เวลาเปล่า ๆ ”  “อ้าว ถ้าเช่นนั้น จะท�ายังไงดีล่ะ ?  จะหมดปัญญาเอาง่ายๆ 
หรือคะ ?”

ดฉินัเล่าให้เธอฟังว่า เมือ่สงครามเลกิใหม่ ๆ  หนงัสอืพอ็กเกตบุค๊ราคา
แพงมาก และยงัไม่ค่อยมเีข้ามาในเมอืงไทยเท่าใดนกั  ดฉินัอยากอ่านหนงัสอื
หลายเล่ม แต่ไม่อยากเปลืองสตางค์  จึงไปเป็นสมาชิกของห้องสมุดเนลสัน 
เฮส์ (Nelson Hay’s Library)  อ่านเสียฉ�่าใจไปเลย  ล้วนแต่นวนิยายที่มีชื่อ
ทั้งนั้น  หรือไม่เรื่องนักสืบก็สนุกตื่นเต้นดี  เธอนิ่ง ไม่ต่อเรื่อง  รู้สึกว่าเธอ
คงไม่ชอบอ่านหนังสือประเภทนี้

ต่อมาอีกระยะหนึ่ง เธอคงเบื่อหรือคิดอะไรก็ไม่ทราบ เพื่อน ๆ  ก็ไม่
อยากเซ้าซี้เธอต่อไป เราก็เลยไม่ได้พบกันอีก

วันหนึ่งดิฉันไปงานแต่งงานหลาน ได้พบกับลูกของเธออีกคนหนึ่ง   
เขาถามดิฉันว่า “เมื่อไรครูจะคิดแต่งงานใหม่สักทีล่ะครับ”  ดิฉันตอบว่า  
“แต่งได้อย่างไรล่ะ  ขนืแต่งไปกเ็ป็นกรรมของสามลีะ เพราะครจูะไม่มเีวลา
ดแูลสามเีลย เธอกร็ูว่้าครสูอนนกัเรยีนจากเช้าถงึค�า่ทกุวนั ไม่ใช่หรอื ! ”  เขา
พูดว่า “อ้อ อย่างนั้นหรือครับ ?”  พอดีมีแขกคนอื่นแทรกเข้ามา เราก็เลย
หยุดพูดกัน

ต่อมาอีกเพื่อนนักเรียนอังกฤษคนหนึ่งพูดเปรย ๆ  คล้ายจะบอกเป็น
นัยว่าเพื่อนหลายคนเคยคิดว่าดิฉันคงจะลงเอยกับเธอผู้นั้นเสียอีก !
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เอาอกีแล้วหรอืนี่ ! ดฉินัไม่เคยคดิเรือ่งนัน้แม้แต่น้อย และเธอคนนัน้
จะคิดอย่างที่เพื่อน ๆ  คิดหรือเปล่าหนอ ? แล้วไหนจะเรื่องลูกของเธอที่มา
ถามดฉินัเรือ่งการแต่งงานอกีล่ะ ท�าไมเขาจงึถามสิง่ทีค่นธรรมดาไม่น่าจะถาม
กัน โดยเฉพาะเมื่อดิฉันเป็นครูเขา มันจะเกี่ยวถึงพ่อของเขาหรือเปล่า ดิฉัน
พูดกับตัวเองว่า “เรื่องนี้น่าคิดอยู่นา !” 

ดฉินัโง่บดัซบซ�า้สองจรงิ ๆ  หรอืนี ่ ถงึจะจรงิกช่็างเถอะ โง่แล้วท�าให้
ไม่ต้องยุ่งใจก็ดีแล้ว ต้องขอ “ขอบคุณสวรรค์” เหมือนกัน

ดิฉันไม่เคยเล่าเรื่องทั้งสองนี้ให้ใครฟัง เพิ่งจะนึกอยากเขียนลงไว้ให้
ตดิในประวตัส่ิวนตวัเล่น ๆ  เท่านัน้เอง  ท่านผูอ่้านบางคนอาจจะนกึขนั  แต่
บางคนอาจจะนึกสมเพชในความงี่เง่าของดิฉัน ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้  
- อย่างไรก็ตาม เธอทั้งสองคนได้ถึงแก่กรรมไปนานแล้ว เหลือแต่ดิฉันที่ยัง
มานั่งเขียนเรื่องของเธออยู่  หวังว่าเธอคงจะมี sense of humour พอที่จะ 
ไม่เดือดดาลดิฉัน แต่ดิฉันก็ต้องกราบขอประทานโทษ ถ้าเธอไม่ชอบใจ
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ท�ำอะไรบ้ำงเมื่อเลิกโรงเรียนแล้ว

นับตั้งแต่ที่โรงเรียนดรุโณทยานได้เลิกกิจการไปแล้ว  เมื่อวันที่ 
31 มนีาคม พ.ศ. 2549  ได้มนีกัเรยีนเก่าและผูป้กครองทัง้เก่าและใหม่หลาย
ต่อหลายคนมาถามด้วยความเป็นห่วงว่าดฉินัจะเหงามากไหม จะท�าอะไรใน
เมือ่ไม่มนีกัเรยีนจะสอนแล้ว  ข้อนีต้อบง่ายนดิเดยีว เพราะมงีานคัง่ค้างไว้อกี
มากมายที่จะต้องท�าให้เสร็จ ก่อนที่จะลาโลกนี้ไป

สิ่งแรกก็คือการเขียนหนังสือ  เล่มแรกจะต้องเขียนอัตชีวประวัติ 
ของตนเองให้จบ  เล่มต้นได้เขยีนเล่าถงึเรือ่งราวตัง้แต่เกดิไปจนถงึอาย ุ20 ปี  
บรรลุนิติภาวะ ถือว่าเป็นการจบเรื่องประถมวัย  ทีนี้เล่มต่อไปจะต้องเขียน 
เรือ่งเริม่ต้นมชัฌมิวยั ไปจนถงึปัจฉมิวยัในขณะนีซ้ึง่อาย ุ90 ปีแล้ว เป็นอนัว่า 
จะต้องเขียนเรื่องของ 70 ปี  คิดดูก็แล้วกันว่าจะต้องกินเวลาสักเท่าใด  
- แน่ละ คงจะไม่มีเรื่องเล่าละเอียดอย่างในเล่มแรก แต่กระนั้นก็คิดว่า 
จะมีเรื่องมากพอใช้  หวังว่าคงจะเขียนให้เสร็จได้ก่อนที่จะเจ็บป่วยหรือ 
ถึงแก่กรรมเสียก่อน

นอกจากเรื่องของตัวเองแล้ว  ยังมีเรื่องที่ส�าคัญกว่านี้ไปอีกนั่นคือ  
ชีวประวัติของสามีดิฉันเอง  “จ�ากัด พลางกูร”  ซึ่งได้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง 
โรงเรยีนดรโุณทยาน  และเป็นผูจ้ดัการคนแรกของโรงเรยีน  เขาเสยีชวีติใน
ขณะที่ไปท�างานเสรีไทยใต้ดินในประเทศจีน เมื่อ พ.ศ. 2486  เป็นเวลา  
63 ปีมาแล้ว  ดิฉันได้เขียนประวัติของเขาไปแล้วประมาณ 150 หน้า แต่ยัง 
ไม่จบ  เพราะไม่มีเวลาว่างพอจะเขียนต่อสักที เนื่องจากเอาไปให้นักเรียน
เสียหมด  การที่จะเขียนเรื่องของเขานี้ จะเขียนไปส่ง ๆ  ไม่ได้ เพราะไม่ใช่
นวนิยาย  เป็นเรื่องจริงที่จะต้องดูเอกสารต่าง ๆ  เสียเวลามากกว่าเขียนเรื่อง
ของตัวเอง  แต่อย่างไรเสียก็จะต้องเขียนให้จบจนได้ในเวลาอันไม่นานนี้   
เพราะมีพรรคพวกไม่น้อยที่คอยจะอ่านเรื่องของเขา

ยงัมอีกี ทีเ่พือ่นบางคนมาขอให้เขยีนเรือ่งของเขาเท่าทีเ่ขาเล่าให้ดฉินั
ฟัง  ไม่รู้ว่าเขาเตรียมตัวตายหรืออย่างไร  เรื่องนี้จะปฏิเสธก็ยาก เพราะเคย
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ได้บทเรยีนมาแล้ว คอืเพือ่นผูห้ญงิคนหนึง่มาขอให้เขยีนเรือ่งของเธอขณะที่
เธอเรียนอยู่ที่โรงเรียนราชินีกับดิฉัน  เธอรับราชการมานาน  ประวัติทาง
ราชการนัน่มอียูแ่ล้ว  แต่เรือ่งตอนเดก็ ๆ  ไม่ม ี ดฉินักพ็ดูไปว่าเธอเตรยีมตวั
จะตายหรือ แต่ก็เริ่มเขียนให้เธอสบายใจ เขียนไปได้ครึ่งเดียวก็ไปเยี่ยมเธอ  
เหน็เธอยงัมสีขุภาพแขง็แรงอยูม่าก คดิว่าคงไม่ตายง่าย ๆ  หรอก  และได้บอก
แก่เธอเช่นนั้น แล้วก็เลยหยุดเขียนเพียงแค่นั้นเอง  ต่อมาอีกไม่นานนัก เธอ
ถึงแก่กรรม ดิฉันยังคิดเสียใจอยู่จนบัดนี้ที่ท�าสิ่งที่เธอขอให้ท�าไม่ส�าเร็จ   
คิดถึงเรื่องนี้ทีไรก็ใจคอไม่ดีทุกครั้งไป จึงต้องเขียนต่อจนจบ แล้วมอบให้
หลานสาวเธอรับไป เพื่อจะได้ไปพิมพ์ในหนังสือแจก แต่ก็ยังคงเสียใจที่
เพื่อน (ผู้ตาย) ไม่ได้อ่านก่อน

นอกจากการเขียนเรื่องที่จะต้องเขียนดังที่กล่าวแล้ว  ยังมีอะไรต่อ
อะไรอกีมากทีด่ฉินัต้องการเขยีน  ถ้ามเีวลาพอ  เช่นเขยีนโคลง กลอน และ
เขียนสิ่งที่เรารัก - ชอบ เช่น เรื่องดนตรี เรื่องธรรมชาติ - ต้นไม้ - ดอกไม้ 
เรือ่งสตัว์เลีย้ง ฯลฯ  - การเขยีนเป็นงานอดเิรกทีใ่ห้ความสขุแก่ดฉินัไม่น้อย

ถัดจากการเขียนก็คือการอ่าน  ดิฉันชอบอ่านหนังสือทุกประเภท (ที่
ไม่ใช่ต�ารา)  ได้สะสมหนังสือไว้มากมายส�าหรับอ่านตอนเลิกสอน แต่จน
บดันีย้งัไม่ได้ตัง้ต้นอ่านสกัเล่มเดยีว เพราะการเขยีนจะต้องมาก่อน  เกรงแต่
ว่าเมื่อมีเวลาพอที่จะเริ่มอ่านนั้น  สายตาจะใช้ไม่ได ้เพราะหนังสือเหล่านั้น
ตวัพมิพ์เลก็มาก  และขณะนีส้ายตาของดฉินักใ็ช้ได้เพยีงครึง่เดยีว คอืตาขวา
ข้างเดียวเท่านั้น  ตาซ้ายนั้นเสียไปแล้ว ไม่มีทางกลับมาใช้ได้อีก ฉะนั้น จึง
ต้องถนอมเท่าทีใ่ช้ได้ไว้หน่อย  หากตาบอดหมดเมือ่ไรดฉินักเ็หน็ว่าตายเสยี
ดีกว่า เพราะความสุขอันยิ่งใหญ่นั้นมาจากดวงตา

ดิฉันคิดว่าคนที่ได้รับการศึกษามาพอสมควรนั้น ถ้าไม่เจ็บป่วยอะไร
ก็จะหาวิธีแก้เหงาได้ไม่ยากเลย  ดิฉันชอบดนตรี ชอบร้องร�าท�าเพลง ชอบ
เพลงของทุกชาติทุกภาษา สมัยเด็ก ๆ  เคยเรียนดนตรีไทยจนได้ไปออกงาน
นบัครัง้ไม่ถ้วน แต่มาเดีย๋วนีล้มืหมดแล้ว  ยงัอยูแ่ต่การร้องเพลงเท่านัน้  สมยั
อยู ่โรงเรียนได้คะแนนขับร้องเต็มทุกครั้ง เดี๋ยวนี้เวลาอยู ่คนเดียว ดิฉัน 
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ร้องเพลงเล่นก็มีความสุข  ไม่ต้องกลัวว่าใครเขาจะหาว่าเป็นบ้า  เพลง 
บางบทเมือ่ร้องไป ทัง้เนือ้เพลงและท�านองท�าให้ซึง้ใจถงึกบัน�้าตาไหลได้กม็ี  
สมยันีม้ทีัง้วทิยกุบัโทรทศัน์  ใครร้องไม่เป็นกฟั็งคนอืน่เขาร้องได้  มทีกุแบบ
ทุกชนิด สุดแต่จะเลือกฟังเอาเอง

ดิฉันชอบวาดเขียน  นี่ก็เช่นเดียวกัน คะแนนวาดเขียนได้เต็มเป็น 
ส่วนมาก เมื่อตอนเรียนชั้นมัธยม คิดว่าจะไปเรียนศิลป์ที่โรงเรียนเพาะช่าง 
แต่เหตกุารณ์มนัเปลีย่นไป ไม่ได้เรยีน  ครัน้ไปอยูป่ระเทศองักฤษได้ไปถาม
เรื่องการเรียนวาดเขียน  ปรากฏว่าค่าสอนแพงลิบลิ่ว เรียนไม่ไหว  แต่
กระนั้นก็ยังได้ความสุขในการดูภาพเขียนของจิตรกรต่าง ๆ   ภาพบางภาพ 
ดูซ�้าดูซากก็ไม่เบื่อ  กลับชอบมากขึ้นด้วยซ�้า ความสุขเกิดได้ตอนนี้ไม่น้อย

การเย็บปักถักร้อยและการช่างต่าง ๆ  ซึ่งเป็นของโปรดนั้น บัดนี้ต้อง
ยอมแพ้ เพราะต้องใช้สายตามาก

การท�าครัวก็เป็นความสุขอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะท�าตามต�าราต่าง ๆ  หรือ
ประดิษฐ์คิดท�าขึ้นเองก็สนุกดี รวมทั้งได้ประโยชน์ในเวลาเดียวกัน

การกีฬานั้นดิฉันชอบหลายชนิด ทั้งที่เล่นเองและที่ดูเขาเล่น  เมื่ออยู่
โรงเรียนได้เล่น Net ball เป็นนักกีฬาทีมโรงเรียนในต�าแหน่ง shooter   
เล่นแบดมินตัน ปิงปอง และอื่น ๆ  อีก ส่วนกีฬาใหญ่ ๆ  เช่น ฟุตบอล รักบี้ 
หรอืกอล์ฟนัน้ ถงึจะไม่เล่นเอง ดเูขาเล่นจรงิ ๆ  หรอืดจูากโทรทศัน์กไ็ด้ความ
สนุกสนานไม่มากก็น้อย

นอกจากนี้ เวลาที่จะให้กับการสังคมก็ต้องมีบ้าง ถึงจะไม่ไปร่วมใน
สังคมใหญ่ ๆ  สังคมเล็ก ๆ  ของเราเองก็จ�าเป็น  สมัยนี้เด็ก ๆ  ลูก ๆ  หลาน ๆ   
ถึงแม้จะเป็นญาติสนิทกันก็ไม่รู้จักกัน  ดิฉันเองตอนนี้พอมีเวลาจะรวบรวม
ญาติพี่น้องลูกหลานทุกสาขา ทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ให้ได้มารู้จักกันไว ้ เมื่อ
เวลาคนรุ่นเราตายไปแล้ว  เขาจะได้ยังคงรู้จักกัน หรืออาจจะท�าต่อในสิ่งที่
เราเริ่มท�าไว้ก็ได้  เวลานี้ท�าไปได้พอสมควร แต่ยังไม่ครบถ้วนทีเดียว

ส่วนที่ท�าได้จริง ๆ  ก็คือให้พี่น้องลูกหลานครอบครัวของเราเองแท้ ๆ   
ได้มาพบกนัเดอืนละครัง้  เดอืนไหนตรงกบัวนัเกดิของใคร กเ็ท่ากบัเลีย้งให้
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คนนั้น  โดยทุกบ้านน�าอาหารมาคนละสิ่ง อันนี้เรียกว่าท�าได้ส�าเร็จแล้ว
ดูสิคะ สิ่งที่จะท�าให้เราไม่เหงานั้นมีมากมายก่ายกอง เราไม่มีเวลา

พอที่จะท�ามันเท่านั้นเอง ฉะนั้นขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงดิฉัน แต่ขอ 
บอกว่าสิง่ทีด่ฉินัห่วงอย่างเดยีวคอืการป่วยไข้ อายปุนูนีแ้ล้ว อวยัวะต่าง ๆ  ใน
ร่างกายมแีต่จะทรดุโทรมไป  การเจบ็ป่วยต่าง ๆ  ย่อมเกดิขึน้ได้เป็นธรรมดา  
ถ้าเราระวังตัวอย่างดีจนสุดความสามารถแล้ว  มันยังจะเกิดขึ้น ก็เป็นเรื่องที่
ช่วยไม่ได้  อะไรจะต้องเป็นไปกจ็ะต้องเป็นไป เทวดาฟ้าดนิกช่็วยอะไรไม่ได้  
ดิฉันท�าใจได้มานานแล้วค่ะ
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กิจวัตรประจ�ำวัน	หลังจำกเลิกโรงเรียนแล้ว	เมื่ออำยุ	90	ปี	

 กิจประจ�าวัน ของฉัน นั้นง่ายง่าย นอนตื่นสาย เพราะไม่ต้อง รีบไปสอน 

7 ถึง 8 นาฬิกา หาอาวรณ์ ไม่ต้องเปลี่ยน เสื้อนอน ตามสบาย

อาหารเช้า ก็แสน จะธรรมดา ขนมปังปิ้ง กับน�้าชา สะดวกง่าย

หนังสือพิมพ์ อ่านไม่มาก เพราะตาลาย ตรวจดูพาด หัวใหญ่ จบก่อนพลัน

แล้วจึงเลือก อ่านข่าว ที่สนใจ โดยต้องใช้ แว่นขยาย แสนขยัน

ต้องอ่านอ่าน หยุดหยุด ด้วยงงงัน นึกแล้วขัน และสังเวช สังขารตน

 ถ้าวันไหน มีนัด กับใครไว้ หรือต้องไป ท�าธุระ ทุกแห่งหน

จึงจะต้อง เปลี่ยนเสื้อ เบื่อเต็มทน เดี๋ยวนี้ไม่ นึกสน แต่งตัวเลย

ถ้าไม่มี ธุระ แสนสบาย แต่ก็อด ไม่ได้ สุดอยู่เฉย

เรื่องส่วนตัว มีมากให้ ท�าตามเคย สุดจะเอ่ย พรรณนา ว่าอะไร

ดูเวลา ช่างเร็ว เสียเหลือเกิน ท�างานเพลิน โดยมิ เถลไถล

12 น. อาหารกลางวัน แสนเร็วไว ซึ่งฉันไม่ เสียเวลา เลือกสักทาง

เพราะโดยมาก กินอาหาร เพียงจานเดียว เป็นก๋วยเตี๋ยว หรือข้าวผัด สลัดบ้าง

ดื่มน�้า ส้มคั้น ไปพลางพลาง กินผลไม้ ต่างต่าง หมอสั่งมา

 หลังจากนี้ บางทีสอน เด็กรับใช้ ให้ท�า อาหารไว้ เผื่อมื้อหน้า

สอนให้วัน ละอย่าง ตามต�ารา แต่ทว่า ต้องเติม ไข่ขาวปน

หมอก�าหนด ให้วัน ละสองฟอง ต้องท�าให้ ถูกต้อง ไม่สับสน

ถึงจะเบื่อ เพียงไร ต้องจ�าทน เพื่อให้ผล เลือดเป็น ที่พอใจ

 เสร็จแล้ว ถือโอกาส นอนพักผ่อน ไม่แน่นอน สัก 1 - 2 ชั่วโมงได้

16 - 17 น. ตื่น ขึ้นทันใด กินน�้าชา ชื่นใจ ฉ�่าอุรา

ต้องขัดค�า สั่งหมอ ในข้อนี้ เพราะห้ามของเบเกอรี่ หมดทุกท่า

ฉันเพียงกิน คุกกี้ กับน�้าชา เพียงนิดหน่อย ไม่น่า จะเป็นไร
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 ระยะนี้ พอมี เวลาว่าง อ่าน-เขียน หนังสือบ้าง ตามวิสัย

20 น. อาหารเย็น เร็วทันใจ ที่เตรียมไว้ หนักไป ทางเนื้อปลา

กับผักอีก ต่างต่าง แต่พอควร ตามกระบวน ค�าสั่งแพทย์ ไม่กังขา

แล้วดูข่าว โทรทัศน์ ช่องนานา สักแต่ว่า ก�าลังฮิต ในเรื่องใด

 พอถึง 23 น. มิรอช้า เตรียมกายา เข้านอน ก่อนไถล

ตื่นอีกที 7 น. วันต่อไป รวมนอนได้ ประมาณ 8 ชั่วโมง
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การท่องเที่ยวต่างประเทศ

การเตรียมเดินทางไปกับคณะทัวร์

ก่อนที่จะตกลงใจว่าจะไปประเทศไหน  ดิฉันจะไปขอรายการทัวร์

จากบริษัทใหญ่ ๆ  ที่ไว้ใจได้มาสัก 2 - 3 แห่ง  เอามาตรวจดูอย่างละเอียดว่า  

รายการที่เขาจะพาเราไปนั้น ตรงกับความประสงค์ของตนหรือเปล่า ดูวัน 

เดนิทาง ระยะการเดนิทางจนถงึวนักลบั ว่าตรงกบัวนัหยดุเรยีนหรอืไม่ และ

กินเวลาเท่าใด พิจารณาค่าทัวร์ว่าพอสมควร ไม่แพงเกินไป ทั้งนี้เนื่องจาก

ดฉินัไม่มเีงนิเหลอืเฟือ ส่วนมากจะใช้ระบบไปก่อนผ่อนทหีลงั (กบัธนาคาร)   

แบบที่เคยท�าสมัยเป็นนักเรียนนั่นเอง

ดฉินัจะศกึษาเรือ่งเมอืงทีจ่ะไปอย่างคร่าว ๆ  เท่าทีเ่วลาจะอ�านวย  แล้ว

เขียนแผนที่การเดินทาง หมายเหตุว่าวันนั้น ๆ  จะอยู่เมืองไหน  และอยู่

โรงแรมอะไร (เขาจะบอกไว้เสมอ) ท�าแผนที ่2 แผ่น เอาตดิตวัไปแผ่นหนึง่  

และให้คุณพ่อไว้แผ่นหนึ่ง เพราะคุณพ่อดิฉันชอบดูแผนที่โลก และเพื่อให้

ทุกคนที่บ้านทราบด้วยว่าตอนนั้น ๆ   ดิฉันอยู่ที่ไหน เผื่อมีเรื่องด่วนจะได้

ติดต่อได้ทันที  แน่ละ ให้หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัททัวร์ที่กรุงเทพฯ  

ไว้ด้วย

ปีแรก ๆ  เรื่องมาก เพราะกลัวเครื่องบิน ไปประกันชีวิต ไปลาและ 

บนพระแก้วมรกต เจ้าพ่อหลักเมือง พระสยามเทวาธิราช ฯลฯ  ใครให้ 

พระเลก็พระใหญ่ เอาไปด้วยหมด เพราะไม่รูว่้าองค์ไหนจะศกัดิส์ทิธิ ์ ไปซือ้ 

เช็คเดินทาง (Traveller’s cheque)  เอาเงินสดติดตัวไปเพียงเล็กน้อย เพราะ 

กลัวจะหาย

การวิตกกลัวเงินหายนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่  นอนฝันสะดุ้งหลายครั้ง  

ตอนแรกใช้กระเป๋าธนบตัรสนี�า้ตาลแก่ มนักลนืหายเข้าไปกบัผ้าบกุระเป๋าถอื
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สีด�า มองดูทีไรตกใจมาก คิดว่าหายไปแล้ว เลยต้องเปลี่ยนเป็นกระเป๋า

พลาสตกิโปร่งแสง ทีม่ขีอบสสีด ๆ   เช่นแดงแจ๋ และเหลอืงอ๋อย  เพือ่ให้เหน็

ง่าย ๆ  เอาเงนิดอลลาร์และเงนิปอนด์ ใส่ไว้คนละข้าง ถ้าคดิจะไปประเทศอืน่ 

เช่นฝรัง่เศส หรอืเบลเยีย่ม กใ็ส่เงนิประเทศนัน้ ๆ  ในอกีกระเป๋าหนึง่คนละข้าง 

แบบเดียวกัน 

การเก็บเงินไว้แบบนี้บางครั้งได้ผลมาก ครั้งหนึ่งดิฉันจะเดินทางไป

ต่างประเทศกับน้องสาว ใครต่อใครฝากซื้ออะไรต่ออะไรกันจนเงินมากเกิน

ที่เขาก�าหนดไว้ พอไปถึงดอนเมืองต้องเข้าแถวให้เขาตรวจเงิน ดิฉันใจเต้น 

ตุ๊ม ๆ  ต่อม ๆ  เพราะเขาตรวจทุกคน จนมาถึงคนข้างหน้าดิฉัน คิดว่ายังไง ๆ   

กต้็องถกูเล่นงานแน่ละคราวนี ้แต่กท็�าเป็นใจดสีูเ้สอื  รบีหยบิกระเป๋าธนบตัร

โปร่งแสงให้เขาดู บอกว่าของดิฉันตรวจง่ายค่ะ พลางพลิกด้านหนึ่งให้เห็น

ธนบัตรดอลลาร์ และอีกข้างหนึ่งให้เห็นธนบัตรปอนด์ เขายิ้ม และพูดว่า  

“คุณจัดเงินอย่างนี้ดีจริง ๆ  ไม่ต้องเสียเวลาตรวจ เชิญได้แล้วครับ”  ดิฉันชี้ 

ทีน้่อง บอกเขาว่า “นีน้่องดฉินั - มาด้วยกนั”  เขากโ็บกมอืให้ผ่านไปโดยดี  

พอหลุดออกมาได้แล้ว ดิฉันก็ยังไม่หายใจสั่นเลย แต่เพื่อนคนหนึ่งบอกว่า  

เธอจัดเงินแบบเห็นง่าย หยิบขึ้นมาง่ายแบบนี้ มันก็ง่ายส�าหรับนักล้วงอาชีพ

ด้วยซี เออจริงนะ ลืมไปสนิท ช่างโง่บัดซบอะไรเช่นนี้ !

อกีคราวหนึง่ตอนไปเบอร์ลนิตะวนัออก เขาให้แจ้งจ�านวนเงนิทัง้หมด

ที่มี ดิฉันแจ้งเขาตามจริงอย่างไม่สะทกสะท้าน โดยลืมไปว่าเพื่อนคนหนึ่ง

ฝากเงินมาให้ลูกของเขาที่อยู่ฝรั่งเศสจ�านวนโขอยู่ พอออกมาแล้วจึงนึกขึ้น

ได้ว่าดฉินัซ่อนเงนิจ�านวนนัน้ไว้ก้นกระเป๋า มอีะไรต่ออะไรทบัไว้ เพราะกลวั

ว่าจะท�าของเขาหาย  นี่ถ้านึกได้ตอนนั้นคงอดท�าท่าพิรุธไม่ได้เป็นแน่

การเดนิทางในปีหลงั ๆ  ค่อยยุง่น้อยลง ๆ  เลกิประกนัชวีติ แต่มานกึดู

ว่าถ้าเราตายไป คนในอุปถัมภ์ของเราจะล�าบากอย่างไรบ้าง เลยเอาโฉนด

ที่ดินมาแบ่งเป็นทางการให้ที่คนละ 20 - 30  ตารางวา  ให้คนสวนและ 
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คนรถซึ่งอยู่ด้วยกันมา 30 - 40 ปีแล้วด้วย พร้อมทั้งดูแลให้ทุกคนได้มีบ้าน 

อยู่ในที่นั้น ๆ   เพื่อว่าถ้าไม่มีดิฉันแล้ว อย่างน้อยเขาก็ยังมีบ้านของเขาเองอยู่  

ไม่ต้องเสียเงินเช่า

เช็คเดินทาง ไม่ต้องเสียเวลาไปท�า เพราะผู้จัดการเก็บเงินดีแล้ว  ถ้า

เงินหายไปจริง ๆ  ก็ค่อยคิดอ่านแก้ไขเอาเองก็แล้วกัน

รวมความว่า การเดินทางไปต่างประเทศค่อย ๆ  ง่ายขึ้นทุกที ๆ   แต่

เรื่องลา บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ยังคงท�าอยู ่ พระพุทธรูปน้อยใหญ่ก็ยังคง 

เอาติดตัวไปอย่างเดิม เพราะอย่างน้อยก็ท�าให้อุ่นใจอยู่เสมอ

ได้พบคนแปลก ๆ  และมีประสบการณ์แปลก ๆ  ในคณะทัวร์

การเดินทางไปกับคณะทัวร์นั้น มีทั้งทางได้และทางเสีย ทางได้ก็คือ

ว่าเราจะไปได้อย่างสบาย ไม่ต้องวติกกงัวลเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิ หนงัสอืเดนิทาง  

และข้าวของ เพราะเจ้าหน้าทีข่องคณะเขาจะดแูลให้เสรจ็ ไม่ต้องคอยนัง่จ้อง

ดูเวลาและคอยฟังเสียงที่เขาจะเรียกขึ้นเครื่อง  หัวหน้าทัวร์เขาจะมาเรียกเรา

เอง ได้พบเพื่อนใหม่ ๆ  และประสบการณ์ใหม่ ๆ

ทางเสยีกค็อืว่าเราต้องท�าตามคณะทกุอย่าง  บางทเีขาให้ออกเดนิทาง

ตั้งแต่ตี 5  เพราะมีโปรแกรมอื่น ๆ  ที่จะต้องท�าให้เสร็จในวันนั้น ถ้าเราไป 

เอง เราจะเลือกเวลาได้ตามใจ ตื่นนอนตามสบาย ไม่ต้องรีบร้อน เมืองไหน

ที่เราไม่อยากดูเพราะเคยดูแล้วก็ไม่ต้องไป แต่มากับเขาก็ต้องดูซ�้า บางครั้ง 

รู้สึกว่าเสียเวลา ไม่คุ้มเงิน เพื่อนใหม่นั้นเล่า ก็มีทั้งดีและไม่ดี ถ้าบังเอิญเรา

ไปอยู่รวมกับคนดีก็ดีไป แต่ถ้าบังเอิญต้องอยู่ห้องเดียวกับคนที่ยุ่ง เอาแต่ใจ

ตัว เราจะรู้สึกเอือมระอา เบื่อ หมดสนุกเอาทีเดียว

เรื่องที่ดิฉันจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของพวกเศรษฐินีต่าง ๆ  ที่ดิฉันได้

ใกล้ชิดด้วยในการทัวร์ยุโรปครั้งหนึ่ง  เรื่องของสุภาพบุรุษ ดิฉันไม่รู้ แต่ 
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คิดว่าคงไม่แตกต่างไปมากนัก

คนหนึ่งชอบเดินทางเป็นชีวิตจิตใจ ออกต่างประเทศปีละหลายครั้ง 

บางครัง้เขาจองไว้สองทวัร์ ซึง่จะไปประเทศทีต่่างกนั  พอกลบัมาได้วนัหนึง่ 

รุ่งขึ้นก็คว้ากระเป๋าที่จัดไว้เรียบร้อยก่อนไป ต่อไปกับอีกทัวร์หนึ่ง โดยที่ยัง

มิได้รื้อกระเป๋าใบแรกเลย

อกีคนหนึง่กแ็บบเดยีวกนั แต่คนนีแ้อบท�าหนงัสอืเดนิทางไว้สองเล่ม

เลย เพราะกลัวว่าเมื่อกลับจากทัวร์หนึ่งแล้ว จะขอวีซ่าส�าหรับอีกทัวร์หนึ่ง

ไม่ทัน เพราะเธอไปครั้งละหลาย ๆ  ประเทศ ทิ้งหนังสือเดินทางเล่มที่สอง 

ไว้ให้บริษัททัวร์จัดการขอวีซ่าให้

ยังมีอีกคนหนึ่งซึ่งไปครั้งเดียวรวมสองทัวร์ คือไปอเมริกาจบแล้ว 

บนิมาต่อยโุรปร่วมกบัเรา คนนีบ้อกมาด้วยว่าจะขออยูห้่องเดยีวกบัดฉินั  ถ้า

จัดให้ไม่ได้ก็จะไม่มา (เธอไม่ได้ถามความสมัครใจของดิฉันเลย)  เจ้าของ

ทัวร์มาถามว่าดิฉันจะขัดข้องหรือไม่  เมื่อดิฉันบอกว่ายินดี เขาก็เลยจัดให้

เรียบร้อย ทั้งนี้เพราะสุภาพสตรีคนนี้เป็นลูกค้าประจ�าของเขามานานแล้ว

การที่เธออยากอยู ่ห้องเดียวกับดิฉันก็เพราะเราเคยอยู ่ร่วมกันมา 

ครั้งหนึ่ง  ดิฉันเป็นคนง่ายทุกอย่าง ทั้งกิน นอน และอื่น ๆ   คนร่วมห้องจะ

เปิด-ปิดไฟได้ตามใจ  เปิด-ปิดทีวี เมื่อไรก็ได้ จนเข้าห้องน�า้ตอนไหนก็ได้

อีกนั่นแหละ ตัวดิฉันเองจะรอไว้เข้าเมื่อเขาเสร็จแล้ว

เธอคนนีไ้ม่ชอบให้ใครมาดถูกูเธอเรือ่งการเงนิ  ครัง้หนึง่ไปขอดเูขม็กลดั 

ที่ร้านหนึ่งในสนามบิน  เธอเลือกดูอันนี้แล้วขอดูอันนั้น  เข็มกลัดเหล่านั้น

ราคาแพงทัง้สิน้ คนขายของจงึคอยเกบ็อนัทีเ่ธอดแูล้วไปไว้อกีทางหนึง่  แล้ว

ถามว่าตกลงจะซื้ออันไหนแน่  เธอโกรธบอกว่าซื้อทั้งหมดนี่แหละ เล่นเอา

คนขายตาโตด้วยความประหลาดใจ

เหตกุารณ์แบบเดยีวกนันีไ้ม่ใช่เกดิขึน้ครัง้เดยีว  ทีเ่มอืงอะไรจ�าไม่ได้ที่

มเีทอร์ควอยซ์ (turquoise - พลอยขีน้กการเวก) มาก มเีขม็กลดัสวย ๆ  ทัง้นัน้  
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เมือ่คนขายเอาออกมาให้ด ูและคอยจ้องเหมอืนกบักลวัว่าก�าลงัจะถกูโจรกรรม   

เธอเอามอืกวาดบอกว่าซือ้ทัง้หมด ! ความจรงิเธอไม่ได้ชอบทกุอนัหรอก และ 

มันก็มากเกินไปด้วยส�าหรับเธอ  พวกเราจึงช่วยกันแบ่งซื้อ  มาถึงเมืองไทย  

ใคร ๆ  ชมกันว่าสวยมากทุกอัน !

บางคนชอบเดินทางไปเพื่อจะซื้อของท่าเดียว  ไม่สนใจเรื่องประวัติ

ความส�าคญั หรอืโบราณสถานของเมอืงเลย  และทัง้ ๆ  ทีไ่ปมาหลายประเทศ

แล้ว ซื้อของมากมายแล้ว ก็ไม่เคยรู้จักเงินสกุลใดเลย  ไปซื้ออะไรที่ไหนก็

ถือเงินและแบมือให้คนขายของหยิบไปเองหรือทอนให้เอง  คนเดียวกันนี้

เหน็ใครซือ้ของใหม่หรอืของแปลกมาเป็นไม่ได้ จะร�่าร้องเอาบ้าง  ครัง้หนึง่

ชวนดฉินัไปเป็นเพือ่น  พอคนขายเอาของมาให้ดกูลวัจะไม่เหมอืนของเพือ่น

เขา ดูแล้วดูเล่า หยิบแล้วหยิบเล่า จนคนขายท�าหน้าเบื่อ และดิฉันก็บอกว่า

ขนืชกัช้าจะกลบัไปไม่ทนัคณะออกเดนิทาง จะตกเครือ่งบนิ ถ้ายงัไม่ไป ดฉินั

จะไปก่อน เธอถึงยอม

บางคนชอบแต่การซือ้  เมือ่ได้ของมาแล้วกไ็ม่เหน็สนใจทีจ่ะเอามาดู 

ลูบคล�า และใช้อย่างคนอื่น ๆ   พอใจแค่การซื้อเท่านั้น  เธอซื้อของมากเสีย

จนกระทั่งหัวหน้าทัวร์ต้องขอร้องให้หยุดเสียที เพราะน�้าหนักข้าวของรวม

ทัง้คณะจะเกนิอยูแ่ล้ว เดีย๋วจะถกูปรบั คนอืน่ ๆ  ในคณะบอกให้แยกชัง่แต่ละ

คน  เธอจะได้เสียค่าปรับคนเดียว เธอก็ยิ้มรับ ไม่ว่าอะไร

บางครัง้เมือ่ไปจ่ายของกนัเป็นกลุม่  เธอเป็นทีเ่ออืมระอาของคนอืน่ ๆ   

เพราะเธอจู้จี้ เข้าร้านนั้นออกร้านนี้  ราวกับจะตรวจให้หมดทุกร้านเพื่อให้

แน่ใจ  เช่นในสเปน  เธอถามหาพดัทีส่วยทีส่ดุ แปลกทีส่ดุ ดทีีส่ดุ และแพง

ที่สุด  บอกว่าจะเอาไปถวายสมเด็จพระราชินี !  ไม่ทราบว่าเธอได้มีโอกาส

ท�าตามความประสงค์ของเธอหรือเปล่า

เธอคนเดียวกันนี้เป็นคริสตัง  ตอนไปวาติกัน เธอซื้อลูกประค�า 100  

สาย  บอกว่าจะไปแจกเด็ก ๆ  ที่โบสถ์ในเมืองไทย  ที่ร้านหนึ่ง เธอซื้อ
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ไฟแช็ก Ronson บอกว่าซื้อโหลครึ่ง  ดิฉันบอกคนขายทันทีว่า “ครึ่งโหล”   

คนขายถามว่าดฉินัยุง่อะไร ไม่ใช่เรือ่งของดฉินั ดฉินัว่าต้องยุง่ด้วย เพราะถ้า

ไปถงึเมอืงไทย  เธอจะต้องถกูปรบั ต้องเสยีภาษ ีกจ็ะท�าให้คนอืน่ ๆ  ในคณะ

ต้องเสยีเวลาไปด้วย  ดฉินับอกว่าถ้าไม่เชือ่ละก ็ดฉินัจะทิง้ไว้ให้กลบัโรงแรม

เอง  เธอไปไม่ถูกจึงยอมแพ้

ครั้งหนึ่งเครื่องบินเสียเวลามาก ต้องคอยอยู่ที่สนามบินโรมหลาย

ชัว่โมง  หวัหน้าทวัร์เกรงว่าเธอคนนีจ้ะจ่ายของอกี เพราะมขีองน่าซือ้มากมาย  

จะห้ามเองก็รู้ว่าเธอจะไม่เชื่อ เลยมาอ้อนวอนดิฉันให้ช่วยดูแลห้ามเธอด้วย  

ท�าไมจึงนึกว่าดิฉันจะสามารถห้ามเธอได้ก็ไม่ทราบ และก็แปลก เธอมา

สญัญากบัดฉินัว่าจะไม่ซือ้อะไรอกีจรงิ ๆ  เพือ่นดฉินัคนหนึง่บอกว่า ยงัไง ๆ   

กไ็ม่เชือ่  ถ้าสภุาพสตรคีนนีอ้ดใจไม่ซือ้อะไรได้ เขาจะเอาหวัลงเดนิต่างเท้า !

ทนีีเ้ธอคนนีม้าบอกดฉินัว่าปวดหวัใจเหลอืเกนิ  ดฉินัคดิว่าปวดหวัใจ

จรงิ ๆ   ถามไปถามมาบอกว่าปวดหวัใจเพราะอยากซือ้ของแล้วถกูห้ามไม่ให้

ซื้อ !  เธออยากซื้อกระเป๋าถือซึ่งท�าด้วยลูกปัดถักทั้งใบ  เธอว่าที่กรุงเทพฯ  

ราคาตั้ง 400 - 500 บาท ที่นี่ราคาไม่ถึงครึ่ง  ดิฉันสงสาร อนุญาตให้เธอซื้อ

ได้ไม่เกนิ 2 ใบ ทีไ่หนได้ เธอซือ้สต่ีาง ๆ  กนัตัง้ 4 ใบ ดฉินัจงึแกล้งท�าเป็น 

โกรธไม่พูดด้วย

นอกจากกระเป๋าแล้วเธอยงัซือ้ของอืน่อกี รวมกบัของเดมิทีถ่อือยูแ่ล้ว 

ต้องหอบพะรงุพะรงัทัง้สองมอืสองแขน ดนู่าขนัมาก  ตอนเขาเรยีกขึน้เครือ่ง 

เธอออกประตูไม่ได้เพราะประตูมันเล็ก  เธอหันรีหันขวาง หันซ้ายหันขวา  

เพื่อนดิฉันคนหนึ่งหมั่นไส้ที่สุดบอกว่า “ใครอย่าไปช่วยแกถือนะ ปล่อยให้

เขด็”  แต่ในทีส่ดุ ฝรัง่แก่คนหนึง่คงร�าคาญทีต้่องคอยเธอหมนุตวัไปทางโน้นที 

ทางนี้ที เสียเวลา จึงรีบอาสาช่วยเธอถือไปหลายถุง  เลยรอดตัวไปได้ !

ยิง่กว่านัน้  ท่านเชือ่ไหม ?  เมือ่กลบัถงึเมอืงไทย เธอถ่ายรปูกระเป๋า

ใบนัน้มมุต่าง ๆ  เปิด - ปิด แล้วเขยีนจดหมายและส่งเงนิไปให้บาทหลวงไทย
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รูปหนึ่งซึ่งอยู่ที่วาติกันให้ช่วยซื้อสีนั้นสีนี้ให้เธออีก

เธอบอกว่าของที่พวกเราเห็นว่าเธอซื้อมามากมายนั้น ยังไม่พอฝาก

เพื่อน ๆ   เธอถึงกับต้องแอบไปซื้อเพิ่มอีกที่ห้างเซ็นทรัล !

เบื่อหรือยังคะ ?  ขอเล่าอีกคนเดียวซึ่งประหลาดที่สุด 

เมื่อคณะเราออกเดินทางไปเที่ยว  เธอมักขอไม่ไปด้วยบ่อย ๆ   เธอ

ต้องการนอนพกัทีโ่รงแรม  โดยเล่าว่าอยูเ่มอืงไทย เธอท�างานหนกัมาก ไม่มี

โอกาสพักผ่อนเลย  จึงเลือกมาพักผ่อนในต่างประเทศ !  

ครั้งหนึ่งเมื่อเธอพักผ่อนพอแล้ว ก็ออกไปเดินซื้อของ  เธอซื้อเสีย

มากมาย ใช้ธนบตัรใบใหญ่ ๆ  ทัง้นัน้ คนขายของกลวัจะไม่ตรงไปตรงมา ไป

บอกผู้จัดการ  ซึ่งในที่สุดก็บรรทุกของใส่รถ และมาส่งเธอถึงโรงแรมด้วย

ตนเอง  เมือ่ถามว่าเธอไปคนเดยีวไม่กลวัหลงทางหรอื  เธอว่าจดเส้นทางไว้

ว่าเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาอย่างไร แล้วก็เดินทวนกลับมาตามนั้น

เมื่อเราถามเธอว่า ของชิ้นนั้น ๆ  ราคาเท่าไร  เธอบอกว่าจ�าไม่ได้เลย  

เธอว่า “จะไปเสียสมองจ�ามันท�าไมคะ เมื่อเราอยากได้อะไรจริง ๆ  ยังไงเรา

ก็ต้องซื้ออยู่ดี เพราะราคาที่นั่นต่อไม่ได้” เธอบอกว่ารวมแล้วพอจะจ�าได้ว่า

เป็นเงินประมาณเท่าไร  ที่จริงก็ถูกของเธอนะคะ

เรื่องที่น่าขันเกี่ยวกับสุภาพสตรีคนนี้ก็คือว่าตอนเราพักอยู่ที่โรงแรม

ในกรงุเวยีนนา  เธอเอาธนบตัรใบใหญ่ไปซือ้ของ  บรกิรต้องวิง่หาเงนิทอน  

และพอรุง่เช้าเธอกท็�าเช่นนีอ้กี บรกิรมาเล่าให้พวกเราฟัง  เราถามเธอว่าท�าไม

จึงไปแกล้งบริกร  เธอตอบว่าไม่ได้แกล้งเลย แต่สองคืนมาแล้วเธอไปเล่น

การพนันที่คาสิโน ได้เงินมามากมาย ล้วนแต่เป็นธนบัตรใบใหญ่ทั้งหมด

ทีนี้ตอนค�่าวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่นั่น  เธอตรงมาหาดิฉัน มากราบ 

ทีต่ัก  และบอกวา่เธอก�าลงัจะไปเล่นการพนันอีก  ขอพรจากพวกเรา  ดิฉนั

อดึอดัใจเพราะเกลยีดการพนนัทีส่ดุ  แต่ไม่อยากให้เธอผดิหวงั กเ็ลยบอกว่า

ขอให้เธอส�าเร็จตามที่ต้องการก็แล้วกัน  รุ่งเช้ารู้ว่าเธอเสียการพนันจนหมด
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สิ้น เกือบไม่มีเงินเหลือติดตัวเลย

เธอโทรศัพท์ถึงคุณแม่ของเธอ (ซึ่งอายุเท่าดิฉัน)  คุณแม่เธอตกใจ  

ร้องไห้กลวัว่าลกูจะอดอยาก  แต่เธอกบ็อกว่าค่าอาหารได้จ่ายรวมกบัค่าทวัร์ 

ไปแล้ว มีอาหารกินแน่ แล้วโทรศัพท์ถึงสามีของเธอ  สามีจึงส่งเงินมาให้ 

20,000 บาท แล้วส่งล่วงหน้าไปยังเมืองอื่น ๆ  ที่เธอจะไปอีกเมืองละสอง 

หมื่น ไม่กล้าส่งมาทีเดียวมาก  กลัวเธอจะเอาไปเล่นการพนันหมดอีก   

หัวหน้าทัวร์ต้องเพิ่มงานโดยพาเธอไปรับเงินที่ธนาคารทุก ๆ  เมือง

จบกนัเสยีทเีรือ่งคนแปลก ๆ  ทนีีค้นแปลก ๆ  เหล่านีแ้บ่งเป็นสองพวก  

ทะเลาะกันอย่างถึงพริกถึงขิง  หัวหน้าทัวร์อ่อนใจ หมดปัญญาไม่รู้จะท�า

อย่างไร  เพราะเธอเหล่านัน้ทกุคนอายมุากกว่าเขา  วนัหนึง่เขาคงจะเบือ่มาก  

มาขอร้องให้ดฉินัช่วยบอกทัง้สองคณะ ซึง่นัง่อยูก่นัคนละห้องว่าอาหารเสรจ็

เรยีบร้อยแล้ว เชญิไปรบัประทานได้  กน่็าแปลกอกีอย่างหนึง่ว่า ทัง้สองคณะ

นีเ้กรงใจดฉินั อาจเป็นเพราะว่าดฉินัท�าตวัเป็นกลาง พดูคยุกบัทัง้สองพวกนี้

ได้อย่างหน้าตาเฉย

กลับมาครั้งนั้น หัวหน้าทัวร์หน้าตาไม่เสบยเอาเสียเลย แต่ก็พยายาม

ช่วยเหลอืเราดมีาก ตอนขาไปเขาร่างกายสมบรูณ์ สดชืน่ แจ่มใส แต่งานทวัร์

ตลอดหนึ่งเดือนครั้งนี้ ท�าให้เขาเพลียกายละเหี่ยใจจนผอมซูบลง แลเห็นได้

ถนัด คิดว่าเขาคงเข็ดการน�าเที่ยวไปอีกนาน
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ไปเที่ยวญี่ปุ่นและเข้าไปในเขตจีนแดง

ในเดือนเมษายนปี ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509)  ดิฉันร่วมคณะทัวร์ของ 

สมถวลิ สงัขทรพัย์ ไปเทีย่วญีปุ่น่  คณะนีป้ระกอบด้วยลกูทวัร์ไม่เกนิ 20 คน  

และกลุ่มของดิฉันเองมีราศี รัตนไชย  มณี ระงับภัย  บุญอาบ บุณยานนท์   

และลักษณะ วงศาโรจน์  ร่วมไปด้วย ดูเหมือนจะไปอยู่ญี่ปุ่นราว ๆ  สาม

สปัดาห์เท่านัน้  แต่เราได้ตระเตรยีมตวัก่อนออกเดนิทางแล้วว่าเราจะไม่กลบั

พร้อมคณะ จะอยู่ต่อที่โตเกียวอีกสองคืน โดยพักที่บ้านรับรองของธนาคาร

กรุงเทพ แล้วยังได้จัดตั๋วเครื่องบินแยกลงที่ไทเป  โดยขอให้พรรคพวกที่

ไทเปจองโรงแรมให้สองคืน แต่ลักษณะลางานไม่ได้นาน จึงเดินทางกลับ

กรุงเทพฯ ไปก่อน

ดิฉันจะไม่เล่าเรื่องนี้แนววิชาการ  ไม่เล่าประวัติเมืองและสิ่งส�าคัญ

ของเมืองนั้น ๆ  ว่ามีอะไรบ้าง เพราะมีผู้คนเขียนกันไว้มากมายแล้ว  แต่จะ

เล่าเฉพาะเรื่องสนุก ๆ  แปลก ๆ  ของพวกเราเท่านั้น

เราไปค้างคืนที่ฮ่องกงก่อน  คุณสุพงษ์ โสตถิทัต  ผู้จัดการธนาคาร

กรุงเทพในขณะนั้น  พาเราแยกไปชมเมืองและซื้อเสื้อ overcoat กับของใช้ 

ทีจ่�าเป็นต่าง ๆ  แล้วจงึไปกนิอาหารเยน็กนัทีภ่ตัตาคารแห่งหนึง่  ซึง่ดเูหมอืน

จะเป็นแพลอยในน�้า  ตอนนั้นเป็นเดือนเมษายนแล้ว  แต่อากาศยังคงหนาว

อยู่มาก 

เมือ่ไปถงึใกล้ ๆ  เมอืงไทเป (ไต้หวนั) อากาศเริม่แปรปรวน  เครือ่งบนิ 

ตกหลุมอากาศ ทั้งโคลงเคลงและฟัดเหวี่ยง  น่ากลัวมาก  ตลอดทางไปถึง

ญี่ปุ่น อากาศก็ไม่ดีขึ้น ทุกคนใจเสียหมด แต่ไม่รู้จะท�าอย่างไร นอกจาก 

สวดมนต์ภาวนา  ดิฉันเพิ่งขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรก และตัวเองเป็นคน 

ชอบเมาเรอื เมารถเก่งอยูแ่ล้ว จงึอาเจยีนไม่หยดุยัง้เลย  ถงึกบัคดิว่าตายกต็าย

ไปเถิด ไม่อยากทรมานเช่นนั้นอีกต่อไป  น่าแปลกที่ผู้หญิงคนหนึ่งในคณะ
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ของเราเป็นเจ้าของร้านขายยา และพกยาตดิไปด้วยเยอะแยะ  แต่กเ็มาไม่น้อย

กว่าดิฉันเลย  แต่คนอื่น ๆ  ที่ไม่ได้กินยา ไม่เมาเลยก็หลายคน

ตอนนีต้้องขอชมบรษิทั JAL พนกังานหญงิของเขาคอยจ้องดผููโ้ดยสาร 

ตลอดเวลา  พอเหน็ใครท�าท่าไม่ด ีเขาจะมาช่วยเหลอืทนัท ีโดยทีเ่รายงัมทินั

ขอร้อง  เขาปลดกระดุม คลายสิ่งรัดรึงตัวเราออกหมด เอาถุงกระดาษสี

น�า้ตาลมาให้เราอาเจยีนใส่  และเอาผ้าร้อนมาช่วยเชด็หน้าเชด็ตาด้วย  เขาท�า

อย่างตั้งใจและเต็มใจจริง ๆ  

มีการเสิร์ฟอาหารเย็น แต่เราสองคนกินไม่ได้เลย  เมื่อไปถึงโตเกียว  

เครือ่งยงัลงไม่ได้อกี ต้องบนิวนเวยีนอยูต่ัง้เกอืบครึง่ชัว่โมง  ท�าให้ผูโ้ดยสาร

ใจหายใจคว�า่อกี  แต่พอเครือ่งบนิลงแตะพืน้ดนิได้  พวกญีปุ่น่ทีม่าด้วยเตม็ล�า  

และพวกญาตพิีน้่องซึง่มาคอยยนืรอรบั ต่างตบมอื กระโดดโลดเต้น ไชโยโห่ฮิว้ 

กันเป็นการใหญ่

เมื่อไปถึงโรงแรมที่พัก หัวหน้าทัวร์ขอให้เจ้าหน้าที่พาเราสองคนไป

กนิซปุร้อน ๆ   เพือ่จะได้ไม่หวิตอนดกึ ๆ   แต่เชือ่ไหมคะ ?  โรงแรมนัน้เป็น 

โรงแรมชั้น deluxe เพิ่งเปิดใหม่  ชั้นสูงสุดเป็นพื้นหมุนได้ เพื่อให้ชม 

ทิวทัศน์ได้รอบ ๆ   เขาพาเราไปที่ชั้นนี้ พอออกจากลิฟต์ไปยังที่หมุนได้ เรา

เกอืบจะอาเจยีนอกีครัง้หนึง่  เราหนัวิง่ลงบนัไดเกอืบไม่ทนั  เขาจงึพาเราไป

ห้องอาหารอีกแห่งหนึ่งแทน เพราะมีห้องอาหารอยู่หลายห้องด้วยกัน

คุณสมถวิลเป็นนักเรียนเก่าญี่ปุ่น  เธอจึงจัดเจนกับเมืองต่าง ๆ  ได้ 

พาเราไปเที่ยวทุกแห่งที่เหมาะสม  เธอพาเราไปดูละครด้วย  เมื่อละครเลิก  

ออกมาทีห่น้าโรง บงัเอญิมแีถวทหารยาวเหยยีดเดนิกนัหน้า  พวกเราบางคน

ออกไปแล้ว แต่อกีหลายคนยงัแหวกออกไปไม่ได้  ครัน้หมดแถวทหาร ไม่รู้

ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนกัน จะเที่ยวตามหาก็เกรงจะพลัดกันไปพลัดกันมา  จึง

ตกลงใจให้ดฉินัซึง่ตวัสงูกว่าเพือ่น และโพกหวัสแีดงด้วย ขึน้ไปยนืบนทีย่กพืน้  

แล้วก็ได้ผลจริง ๆ  คณะเราที่ไปรออยู่ที่รถมองเห็น และกลับมารับเราไปได้
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หลงัจากนัน้ เวลาไปไหน เราต้องใช้ธงสแีดงน�าคณะไป เพราะพลเมอืง 

ของโตเกียวนั้นมากจริง ๆ  เบียดเสียดเอียดอัดกันตลอดเวลา  นักท่องเที่ยว

ส่วนมากจะคิดว่าเป็นวันที่มีงานพิเศษ  แต่ไม่ใช่ เป็นเช่นนั้นทุกวัน ฉะนั้น

ธงสีต่าง ๆ  ส�าหรับน�าแถว จะมีขายตามร้านต่าง ๆ  แทบทุกแห่ง แต่กระนั้น

บ้านเมือง ถนนหนทางก็สะอาดน่าชมเชย

ระหว่างนัน้มกีารแสดงสนิค้าใหญ่ประจ�าปีทีโ่อซากา  พ่อค้าประชาชน 

ทัว่โลกมุง่มาด ู มาสัง่ซือ้ หรอืมาขายผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ  ของตน  และแน่นอน  

คนแออดักนัจนเราไม่ค่อยได้เหน็อะไรมากนกั  เราไปเทีย่วหลายเมอืงรวมทัง้

เกยีวโต นารา ฯลฯ ไปกนิปลาเทราต์ (trout) ทีม่ชีือ่เสยีงด้วย  เมือ่ไปทีไ่หน 

ที่เขาให้กินอาหารญี่ปุ่น  หลายคนในคณะของเรากินปลาดิบไม่เป็น  ต่างก็

เลือ่นมาข้างหน้าดฉินั และถามว่า “ชอบไม่ใช่หรอื ?”  ชอบกจ็รงิค่ะ แต่ตัง้  

10 จานเช่นนั้นกินไม่ไหวหรอก และหลังจากกลับมาเมืองไทยแล้ว ไม่กิน 

ปลาดิบไปอีกหลายเดือน !

คุณสมถวิลพาเราจากแถบใต้แล้วจึงขึ้นไปเหนือ เพราะทางใต้อากาศ

อุน่เรว็กว่า และดอกซากรุะกบ็านเรว็กว่าด้วย  เมือ่เราไปถงึทางเหนอื กพ็อดี

ซากุระที่นั่นบาน  ฤดูนั้นเป็นฤดูใบไม้ผลิ  ตามเมืองบ้านนอกหลายแห่ง   

หญิงชายแต่งตัวสวย ๆ   ออกมาร้องร�าท�าเพลงที่ถนนหน้าบ้าน  เป็นที่

สนุกสนานครื้นเครง น่าดูมาก 

ครั้งหนึ่ง  เขาให้เราพักในบ้านญี่ปุ่นแท้ ๆ  และจัดที่ให้คณะเรานอน

หลายห้อง แต่คณะของดิฉันซึ่งได้รับสองห้อง ไปขอร้องเขาให้จัดปูที่นอน

บนพื้นในห้องเดียวกัน  เจ้าของสถานที่เลยสบายไป ไม่ต้องจัดอีกห้องหนึ่ง  

ได้อาบน�้าร้อนแบบญี่ปุ่นและกินอาหารญี่ปุ่นตลอด  และแน่ละจะเว้นเสีย

มิได้ซึ่งสุกี้ยากี้และยากิโตริ ซึ่งคนไทยชอบ  คุณสมถวิลชอบกินซุปเต้าหู้  

ซึ่งท�าให้ระลึกถึงสมัยเมื่อเป็นนักเรียนที่นั่น

ทีบ้่านญีปุ่น่นี ้ ดฉินัท�าเป่ิน คอืไปเปิดตูเ้ลือ่นแรงไปหน่อย ท�าให้ชัน้
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ในตู้ทุกชั้นหลุดลงมากองอยู่ด้วยกันหมด เพราะตู้ที่นั่นท�าด้วยกระดาษแท้ ๆ    

ดิฉันตกใจมาก  กลัวของเขาจะเสีย แต่บริกรหญิงคนหนึ่งบอกว่าไม่เป็นไร  

และช่วยจัดต่อชั้นไว้ตามเดิม

ดูเหมือนจะสถานที่เดียวกันนี้  ด้านหน้าเป็นบันไดกว้างมากและมี

หลายขั้น แลดูสง่างาม พวกเราพากันไปถ่ายรูปหมู่ที่สวนดอกไม้ด้านหน้า  

เอาอาคารและบนัไดนัน้เป็นแบ๊กกราวด์  เราต้องวานบรกิรมาช่วยถ่ายให้  แต่

บญุอาบยงัไม่ลงไปสกัท ี เราเกรงใจบรกิรทีต้่องเสยีเวลารอด้วย อนึง่พวกเรา

ออกจะมอีคตกิบับญุอาบเรือ่งทีเ่ขาชอบจูจ้ีเ้ลก็ ๆ  น้อย ๆ  เสมอ แต่แล้วได้ยนิ

เสียงเขาตะโกนมาว่า  “ฉันลงไปไม่ได้ หารองเท้าไม่เจอ”  พวกเราก็คิดว่า

เอาอีกแล้ว มีเรื่องจนได้ แต่เขาตะโกนต่อไปว่า  “ฉลบ เธอดูซิ  เธอใส่

รองเท้าอะไรไป เพราะมีรองเท้าเหลืออยู่ที่นี่คู่หนึ่งเหมือนของเธอ” 

ตอนนี้พวกเพื่อน ๆ  ชักงง  มองหน้ากัน แต่ดิฉันสะดุ้ง ก้มลงมองดู

รองเท้า แล้วต้องหวัเราะก๊ากออกมา คอืบญุอาบกบัดฉินัเท้าขนาดเท่ากนั และ

ไปตัดร้านเดียวกัน แบบเดียวกัน ผิดกันแต่ว่าของบุญอาบเป็นหนังมัน ของ

ดิฉันเป็นหนังด้าน ทีนี้บังเอิญรองเท้าของเขามีฝุ่นจับ มองไม่เห็นความมัน

เลย  ดฉินัจงึใส่ผดิมา ทกุคนขนัทีเ่รามอีคตต่ิอเขา ดฉินัรบีวิง่ไปขอโทษ และ

เปลี่ยนรองเท้าให้เขา

พอถ่ายรปูเสรจ็เดนิชมดอกไม้กนั ประเดีย๋วเดยีวราศตีะโกนเรยีกดฉินั

ให้ไปดูของประหลาด  คือชาวญี่ปุ่นทั้งครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ยืนหลับตา

ถ่ายรูปหมู่  ราศีพูดว่าคนญี่ปุ่นมีอะไรแปลก ๆ  อย่างนี้ด้วยหรือ  เขาเป็นคน

อยากรูอ้ยากเหน็ จงึชวนดฉินัเดนิเฉยีดเข้าไปให้ใกล้ทีส่ดุ ปรากฏว่าเขาไม่ได้

หลับตาหรอก  แต่ตาของทุกคนเล็กหยีเสียจนดูเหมือนปิด !  

ตลอดเวลาค่อนเดือนที่อยู่ในญี่ปุ่น  ดิฉันเป็นหวัดมาก เป็นมาจาก

เมืองไทยแล้ว ดิฉันเอาผ้าเช็ดหน้าติดตัวไปด้วยถึง 60 ผืน  และได้ใช้เกือบ 

หมด  หวัดหายเมื่อออกจากญี่ปุ่นนั่นเอง
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เมือ่คณะทวัร์กลบัเมอืงไทย  ลกัษณะต้องกลบัไปพร้อมเขา เพราะเธอ

ยังรับราชการอยู่ ลางานนาน ๆ  ไม่ได้  แต่พวกเราอยู่โตเกียวต่อไป โดยย้าย

ไปอยู่ที่บ้านของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งขณะนั้นดูเหมือน คุณทนุ สัตยะมานะ   

จะเพิ่งย้ายมาเป็นผู้จัดการ  คนที่ช่วยดูแลเราคือคุณไพบูลย์ อิงคะวัต  กับ

ภริยา และคุณประสิทธิ์  คุณชิดพันธ์ มกรากร  ด้วย

ระหว่างที่เราอยู่โตเกียวต่ออีก 2 - 3 วันนี้ ทางธนาคารกรุงเทพกรุณา 

ให้รถยืม เขาให้ทั้งวันแต่เราเกรงใจ เพียงให้ช่วยไปส่งเท่านั้น

มีนักเรียนชายไทยสามคนมาเยือนเรา คือคุณนพพร สุวรรณพานิช  

คณุเผ่าเทพ อปุการนติเิกษตร และ ม.ร.ว. สทุธสิวสัดิ ์วสิทุธ ิ จ�าไม่ได้ว่าเขา

รู้ได้อย่างไรว่าเรามาญี่ปุ่น

ก่อนออกเดนิทางจากเมอืงไทย  ดฉินัและคณะไปขอท�าวซ่ีาเข้าไต้หวนั 

ไว้ด้วย  และให้คณุสมถวลิช่วยจดัการเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิให้เราทกุอย่าง เกีย่ว

กับเรื่องแวะไต้หวันนี้  ที่เราอยากแวะเพราะคุณจาพิกรณ์ เศรษฐบุตร พี่ชาย

ของอไุร เพือ่นร่วมรุน่โรงเรยีนราชนิขีองเราเป็นเอกอคัรราชทตูอยูท่ีน่ัน่  เรา

เขยีนไปถงึท่าน  ขอร้องให้ช่วยจองโรงแรมด้วย  ยงัมคีนอืน่ ๆ  ในคณะทวัร์

ทีท่�าอย่างเดยีวกบัเรา แต่ภายหลงัเลกิล้มหมด เพราะกลวัพายใุกล้ ๆ  ไต้หวนั   

ซึ่งเชื่อว่ามีอยู่เสมออย่างที่ได้ประสบมาแล้ว

ไทเป  (ไต้หวัน)

พีจ่ากรณุามารบัเราถงึสนามบนิ  และพาเราไปทีส่ถานทตูก่อน  ทีน่ัน่ 

ได้พบคุณธงชัย ผะเดิมชิต  ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพมารอพบอยู่แล้ว  เพื่อ

พาเราไปโรงแรมที่พัก  เราไปสถานทูตทุกวัน  วันหนึ่งขณะก�าลังอยู่ที่นั่น 

พอดีทางสายการบินโทรศัพท์มาถามว่า พวกเราจะออกเดินทางวันไหนแน่  

ไม่เหน็ โทร. ไป confifififif irm เลย พีจ่าจงึให้เจ้าหน้าทีส่ถานทตูจดัตอบให้  ดฉินั
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เพิ่งรู้ว่าการเดินทางโดยเครื่องบินเขาต้องมีระเบียบเช่นนั้น

ก่อนที่เราจะมาถึง พี่จาเล่าว่าได้หารือกับคุณธงชัยถึงเรื่องเมืองต่าง ๆ   

ที่เราบอกไปว่าอยากไป  ท่านหนักใจมาก เพราะแต่ละแห่งนั้นอยู ่เขต

สนามรบทั้งสิ้น  ถามแม่ราศีซึ่งเป็นเจ้ากี้เจ้าการบอกไปนั้นว่าเขาอยากไป

ท�าไม  ราศบีอกว่าเหน็ชือ่เมอืงเหล่านัน้จากหนงัสอืพมิพ์  คดิว่าเป็นสถานที่

ส�าคัญก็เลยลอกออกมาเท่านั้นเอง  ไม่ได้มีความประสงค์พิเศษอะไร !

เราอยู่ไทเปสองคืน เที่ยวเสียคุ้ม เราไปชมซัน - มูนเลคด้วย  ตอนอยู่

ในเรอืกลางทะเลสาบ  อากาศเกดิเปลีย่นแปลงกะทนัหนั  มหีมอกตกลงหนา

จนมองไม่เห็นฝั่งเลย  เราคิดว่าเอาอีกแล้ว เสี่ยงตายกันอีกแล้ว  แต่โชคยังดี  

สักครู่ใหญ่ ๆ  หมอกก็จางไป และเราก็กลับถึงฝั่งอย่างปลอดภัย

ตามปกตเิมือ่ไปเทีย่วทีไ่หน  ดฉินัมกัจะซือ้ของทีร่ะลกึเลก็ ๆ  น้อย ๆ   

ติดมือกลับเสมอ  ที่เมืองไทเปนี้มีปะการังเยอะแยะ สีชมพูอ่อนแกมสีส้ม  

สวยมากด้วย  คณุดรรชน ีภรยิาคณุธงชยั มคีวามเชีย่วชาญในเรือ่งปะการงัดี  

จึงช่วยดิฉันเลือกซื้อต่างหู แหวน และเข็มกลัดเข้าชุดกัน  ให้เธอเลือกชนิด

ที่ไม่ค่อยแพงนัก

ถึงฮ่องกง - เรื่องตื่นเต้น

กลับถึงฮ่องกง  มีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้น คือก่อนที่เครื่องบินจะลงจอด  

มีประกาศเสียงดังได้ยินชัดเจนว่า  “Mrs. Balankura, a friend of yours  

is waiting for you at the exit” ดิฉันแปลกใจมาก เพราะไม่เคยมีเพื่อนที่ 

ฮ่องกงเลย  ทุกคนก็อยากรู้ว่าจะเป็นใครกัน

พอถึงทางออก  ผู้ชายคนหนึ่งปราดเข้ามาหาดิฉันและถามว่า  “คุณ

ฉลบชลัยย์ ใช่ไหมครับ ?”  ดิฉันไม่เคยรู้จักเขามาก่อน  เขาเห็นดิฉันท�าท่า

งง  จงึดงึจดหมายออกมาจากกระเป๋าเสือ้ของเขา เพยีงเหลอืบดนูดิเดยีวไม่ทนั
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ข่าวคณะท่องเที่ยวของ Cherry Blossom Tour ในหนังสือพิมพ์ภาษาไทย 
ที่คุณพูนศุขเขียนลูกศรชี้ระบุตัวดิฉันเพื่อให้ คุณ ก มารับ

ต้องอ่าน  ดิฉันก็จ�าลายมือท่านผู้หญิงพูนศุขได้ดี  จึงกระซิบบอกเขาให้ขึ้น

รถโดยสาร ซึ่งก�าลังจะพาเราไปยังโรงแรมด้วยกัน  เพื่อจะได้คุยกันสะดวก

ทีโ่รงแรม เขาให้ดฉินัดกูระดาษหนงัสอืพมิพ์ไทยทีต่ดัมา  มรีปูคณะ

เรายนืเรยีงกนัก่อนขึน้เครือ่งบนิ  รปูชดัพอทีจ่ะบอกว่าดฉินัคอืคนไหน  และ 

ท่านกเ็ขยีนลกูศรชีเ้อาไว้  ดฉินับอกเพือ่น ๆ  ว่า ชายคนนัน้ (ซึง่ต่อไปนีจ้ะขอ 

เรียกว่า คุณ ก) เป็นผู้ปกครองของลูกศิษย์คนหนึ่งของดิฉัน  เขาจะขอพา

ดฉินัไปบ้านเขาสกั 1 - 2 ชัว่โมง  คณุโหงว เจ้าหน้าทีธ่นาคารกรงุเทพซึง่เป็น 

คนดูแลเรา เอะอะไม่ยอมให้ไป  เพราะเขาเป็นผู ้รับผิดชอบเรื่องความ

ปลอดภัยของเรา  ต้องพยายามพูดจาหว่านล้อมอ้างโน่นอ้างนี่อยู่นาน กว่าที่

จะยอมให้ดิฉันไป  โดยย�้าแล้วย�้าเล่าว่าต้องพาดิฉันกลับโรงแรมให้ทันเวลา 

อาหารเยน็  ดฉินัฝากให้เขาบรกิารพวกเพือ่น ๆ  ระหว่างทีด่ฉินัไม่อยู ่ ตอนนี้ 

ดิฉันเพิ่งได้อ่านจดหมายคุณพูนศุข  ซึ่งก็บอกเพียงว่า คุณ ก จะบอกทุกสิ่ง
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เอง  ดฉินัเองนัน้ตืน่เต้นมากทีจ่ะได้รูร้ายละเอยีดเกีย่วกบัท่านปรดี ีพนมยงค์  

และครอบครัว

เล็ดลอดเข้าไปในประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่)

คณุ ก พาดฉินัไปขึน้รถแทก็ซี ่ แล่นไปหลายถนน แล้วกห็ยดุเปลีย่น

ไปขึ้นแท็กซี่อีกคันหนึ่ง  ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นมากที่ตัวเองได้ท�าคล้าย ๆ  ใน

ภาพยนตร์  เขาพาไปถงึตกึสงูใหญ่แห่งหนึง่  แล้วบอกว่าจะต้องขึน้ไปถงึชัน้  

5 หรือ 6 (จ�าไม่ได้)  ตอนนั้นดิฉันชักปอดนิด ๆ  ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่

จดหมายคุณพูนศุขเป็นประกันอยู่แล้ว  เขาพาไปพบชายคนหนึ่ง  ซึ่งเข้าใจ

ว่าเป็นญาติทางท่านปรีดี และดิฉันถึงทราบตอนนั้นว่าที่ดิฉันส่งข้าวของ

เครื่องกินเครื่องใช้ไปให้ท่านปรีดีในเมืองจีนโดยส่งมาที่ฮ่องกงนั้น ก็คือ 

ส่งมาที่นี่ และคุณคนนี้เป็นคนจัดการส่งต่อให้ตลอดมา

เราพูดคุยกันหลายเรื่อง แต่เรื่องส�าคัญก็คือเขาจะให้คุณ ก เดินทาง

กลับมาเก๊าในเย็นวันนั้น เพื่อไปต้อนรับคณะของดิฉันที่จะไปถึงในเช้าวัน 

รุ่งขึ้น  ดิฉันแปลกใจมากที่เขารู้ก�าหนดการของเราอย่างละเอียดมาตั้งแต่ต้น   

รูไ้ด้อย่างไรว่าเราจะไม่กลบัพร้อมคณะทวัร์  จะอยูต่่อทีญ่ีปุ่น่อกีสองวนั แล้ว

ยังไปแวะไทเปสองวัน กลับมาแวะฮ่องกง และจองตั๋วไปมาเก๊าในวันรุ่งขึ้น

เขาบอกดฉินัว่า จากมาเก๊าเขาจะพาดฉินัไปพบท่านปรดีแีละครอบครวั   

พอได้ยนิเช่นนัน้ ดฉินัลมืตวั  ดใีจจนสดุขดี ไม่ทนัได้คดิอะไร แต่ครัน้มานกึ

ได้ว่าท่านอยูใ่นเมอืงจนี และจนีกบัไทยตอนนัน้ตดัสมัพนัธไมตรกีนั ถ้าดฉินั 

ถูกจับได้ว่าลักลอบเข้าไปในเขตจีน  ตอนกลับออกมาคงถูกขังคุกแน่  อนึ่ง  

เวลามน้ีอย จะพอไปพบท่านได้อย่างไร  เขาบอกว่าเรือ่งนีจ้ะไม่มใีครรู ้และ

ดฉินัจะไม่ต้องไปค้างคนืในเขตจนีด้วย  ท่านปรดีแีละครอบครวัต้องเดนิทาง

ข้ามแม่น�้าถึงห้าสายเพื่อที่จะมาพบดิฉัน  ฉะนั้นดิฉันจึงจะต้องไปพบท่าน 
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ให้ได้

ดิฉันกลับโรงแรมมาบอกเพื่อน ๆ  ว่า อันที่จริงคุณ ก นั้น บ้านอยู่ที่

มาเก๊า  เขามาท�าธุรกิจที่ฮ่องกง และจะเดินทางกลับมาเก๊าในเย็นวันนั้นแล้ว   

วันรุ่งขึ้นที่เราจะไปมาเก๊านั้น  ถ้าเขาปลีกตัวจากธุรกิจมาได้  เขาจะมาคอย

รับเราที่ท่าเรือ แต่ก็ยังเอาแน่ไม่ได้ (แกล้งพูด)  ถ้าเขามา เขาจะรับดิฉันไป

พบครอบครวัเขาทีบ้่าน  พรรคพวกเชือ่สนทิ แต่คณุโหงวท�าท่าจะไม่ยอมอกี  

ต้องอธิบายกันอยู่นานกว่าจะยินยอมได้

พอเรือไปถึงท่ามาเก๊า คุณ ก มารอรับอยู่แล้ว เขาตกลงกับคุณโหงว

ว่าจะพาดิฉันดูเมืองเอง และจะพามาส่งให้ทันเรือเที่ยวสุดท้าย  จากนั้นเรา 

ก็ขึ้นรถโดยสารไปยังโรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งกินเวลาเพียงห้านาทีเท่านั้น   

พอโผล่เข้าโรงแรม  ขึน้บนัไดไปยงัห้องห้องหนึง่  ดฉินักไ็ด้พบท่านผูห้ญงิ

พูนศุขและลูก ๆ   ดิฉันร้องไห้เสียอย่างไม่อั้นเลย  ทีแรกจ�าเด็ก ๆ  ไม่ได้ แต่

พอนัง่อยูป่ระเดีย๋วเดยีวกจ็�าได้ทลีะคน  โดยไม่รอให้เสยีเวลา พวกเราทัง้หมด

นัง่รถโดยสารผ่านประตเูมอืงเข้าเขตแดนจนี  ปรากฏว่าดฉินัมบีตัรผ่านแดน 

ซึ่งติดรูปไว้ด้วยเรียบร้อย  เพิ่งนึกขึ้นได้ในตอนนี้ว่า คุณพูนศุขเคยขอให้ 

ส่งรูปถ่ายไปให้ใบหนึ่ง  ที่แท้ก็เอาไปท�าบัตรนี่เอง  เขาให้ดิฉันนั่งเงียบ ๆ   

ไม่ต้องปริปากเลย มีคนมาตรวจตั๋ว แต่ทุกอย่างก็เรียบร้อย

รถผ่านตึกต่าง ๆ  ไป ไม่นานนักก็มาถึงตึกใหญ่แห่งหนึ่ง  เราลงจาก

รถ ขึน้ไปบนตกึนี ้แล้วดฉินักไ็ด้ร้องไห้ด้วยความดใีจอย่างสดุซึง้อกีครัง้หนึง่  

เมือ่ได้มโีอกาสกราบท่านปรดี ี ผูท้ีด่ฉินัเคารพรกัอย่างสงูสดุ  ความรูส้กึตอน

นัน้บรรยายไม่ถกูเลย  มนัเหมอืนกบัฝันจรงิ ๆ  ดฉินัเป็นห่วงท่าน คดิถงึท่าน  

เกรงว่าท่านจะเป็นอนัตราย แล้วจู่ ๆ  กไ็ด้มากราบท่านด้วยตวัเอง  โดยไม่ต้อง 

ล�าบากยากเย็น และเสียเวลามากนัก  ดิฉันช่างโชคดีอะไรเช่นนั้น !

เจ้าหน้าทีช่ัน้สงูของจนี (อธบิด)ี คนหนึง่มาแนะน�าตวัเอง (ผ่านล่าม)  

บอกว่าอยากเชิญดิฉันให้ไปพักอยู่ในกรุงปักกิ่งสัก 2 - 3 สัปดาห์  จากนั้น 
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เขาก็เชิญท่านปรีดีให้คุยกับดิฉันตามสบาย เขาจะมารับให้ทันเวลาก่อน 

เรือออกเที่ยวสุดท้าย  ตอนที่จากไปเขาปิดประตูให้ด้วย  ดิฉันเพิ่งได้เห็น  

“คอมมิวนิสต์” ตัวจริง ยังแปลกใจเหลือเกินว่าท�าไมกิริยาวาจาของเขาจึง 

อ่อนหวานเรียบร้อยเช่นนั้น  พวกเราเคยวาดภาพว่าพวกคอมมิวนิสต์นั้น 

ไม่เหมอืนคนธรรมดา จะต้องน่าเกลยีด หยาบคาย โหดร้าย เหมอืนยกัษ์มาร  

หรือปีศาจ อะไรท�านองนั้น

ท่านปรีดีจัดอาหารไว้รับรองดิฉันมากมายก่ายกอง ของดี ๆ  แพง ๆ   

ทั้งนั้น แต่ดิฉันกินไม่ค่อยลงเลย  จิตใจมันว้าวุ่น ตื่นเต้นไม่ยอมหยุด  ท่าน

ปรีดีเตรียมค�าถามไว้เต็มหน้ากระดาษฟุลสแก๊ป เพื่อไม่ให้เสียเวลาของเรา 

ที่มีอยู ่เพียงน้อยนิด  ค�าถามของท่านนอกจากเรื่องบ้านเมืองแล้ว ก็ถาม 

ข่าวคราวของพรรคพวกครบถ้วนทกุคน  ระหว่างนีท่้านฟังวทิยคุลืน่สัน้เป็น

ระยะ ๆ  ด้วย ท่านฟังข่าวทัว่โลกทกุวนั และไม่ต้องเสยีเวลาหมนุหาคลืน่เลย  

พอถึงเวลาเท่านั้นโมง เท่านั้นนาทีเป๊ะ ท่านก็เปิดฟังข่าวจากสถานีของ

ประเทศที่ท่านต้องการได้ทันที  ระหว่างที่ท่านฟังข่าวนี้ ดิฉันก็ไล่เลียง

หาความรูเ้รือ่งเมอืงมาเก๊าจากลกู ๆ  ของท่าน เพือ่จะได้กลบัมาคยุกบัเพือ่น ๆ   

ได้ถูก บางแห่งมีรูปประกอบด้วย  เราท�าเวลาได้ดีจริง ๆ  คือพูดตลอดวัน  

ไม่มีการหยุดเลย !

เวลาประมาณ 5 โมงเย็น เจ้าหน้าที่จีนมาเคาะประตู  บอกว่าถึงเวลา

ที่ดิฉันจะต้องกลับแล้ว  คุณพูนศุขฝากเอกสารเกี่ยวกับการโอนโฉนดที่ดิน

ของคุณปาล ลูกชาย มาให้ญาติทางกรุงเทพฯ จัดการให้ด้วย  ดิฉันจากท่าน

ปรีดีและครอบครัวมาด้วยความปวดร้าวหัวใจ  เพราะไม่ทราบว่าเราจะได้ 

พบกันอีกหรือไม่ในชาตินี ้- เมื่อมาถึงท่าเรือก็เห็นคุณโหงวและพวกเพื่อน ๆ   

ก�าลังชะเง้อมองดูด้วยท่าทางวิตกกังกล โดยเกรงว่าดิฉันจะกลับมาไม่ทัน 

เที่ยวเรือ

ดิฉันถามเพื่อน ๆ  ว่าได้ไปดูอะไรมาบ้าง  พอเขาบอก ดิฉันก็พูดได้
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ราวกับว่าตนเองได้ไปเห็นมาจริง ๆ  เหมือนกัน  น่าขันก็ตอนที่เขาถามว่าได้

ไปหยดุดทูีป่ระตเูข้าเขตจนีไหม  มทีหารรกัษาการณ์อยูเ่พยีง 2 - 3 คนเท่านัน้   

แต่มพีวกรถนกัท่องเทีย่วไปจอดดกูนัเป็นแถว  ดฉินักต็อบทนัทว่ีา “อ๋อ ได้ดซูี  

ได้ดูแน่นอน !!”

ที่ฮ่องกงคืนนั้น  บุญอาบท�าเรื่องตลกอีกแล้ว เธอสั่งให้บริกรเอา 

ชาร้อนชุดหนึ่งส�าหรับสี่คน  แต่บริกรเข้าใจผิด เอามาสี่ชุด ชุดหนึ่งส�าหรับ

สี่คน เอามาวางเต็มไปหมด  ราศีท�าท่าอ่อนใจ ขันก็ขัน บอกว่า “เชิญแม่ 

เจ้าประคุณกินคนเดียวให้หมดเถอะ ฉันช่วยไม่ไหวแล้วคราวนี้ !”

หลังจากนั้น กลับมาเมืองไทยแล้ว ดิฉันก็ยังนอนไม่ค่อยหลับอีก 

หลายคืน  ด้วยความปลาบปลื้มใจที่ได้ไปพบท่านและครอบครัว  ภาพนั้น 

ยังจ�าติดตาอยู่มิรู้เลือน  เงินที่เสียไปในการทัวร์ครั้งนี้มันคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้ม   

ตัง้แต่นัน้มากค็ดิตดิสมองอยูต่ลอดเวลา ว่าเมือ่ไรหนอจะมโีอกาสเช่นนัน้อกี !
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ไปยุโรปกับคณะทัวร์ครั้งแรก

รุง่ขึน้ปี พ.ศ. 2509  ดฉินัไปยโุรปกบั Prince Tour หลงัจากทีก่ลบัมา 

แล้ว 28 ปี เพื่อน ๆ  ในคณะราชินีของดิฉันไม่ได้ไปด้วย  ตอนนั้นปลาย 

เดือนมีนาคมแล้ว  โรงเรียนปิดภาคปลายถึง 6 สัปดาห์  อากาศทางยุโรป 

ยังคงหนาวอยู่  แต่ดิฉันซื้อเสื้อผ้าและของใช้ต่าง ๆ  จากฮ่องกงเตรียมไว้ 

พร้อมแล้ว จึงไปได้อย่างสบาย

คณะทัวร์มีประมาณ 20 คน  เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย  เราเริ่มจาก   

กรีซ ไปอิตาลี เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สเปน แล้ว 

กลับไปจบที่อังกฤษ

เมื่อไปถึงเมืองใหญ่ ๆ  เช่น ลอนดอน ปารีส และโรม  เขาพักอยู่ถึง 

เมืองละ 3 - 4 วัน  และปล่อยให้ว่างเพื่อช็อปปิ้ง  ดิฉันไม่ชอบซื้อของ จึง 

ใช้เวลาไปดูสถานที่ต่าง ๆ   ที่เคยไปสมัยเป็นนักเรียน เช่นที่ลอนดอน   

ไปดบู้านทีเ่คยอยู ่ สถานทตูไทยเก่า ส�านกังานผูด้แูลนกัเรยีน ฯลฯ  ไปปารสี 

ก็ไปเดินที่ประตูชัย  ฌองส์ เอลิเซ่ (Champs Elisée) และเข้าดูพิพิธภัณฑ์ 

ลฟูร์ ฯลฯ  อนัทีจ่รงิสถานทีส่�าคญั ๆ  ทีน่่าดมูมีากมาย แต่คณะทวัร์เขามกัจะ 

เพียงแล่นผ่านและชี้ให้ดูเท่านั้น  เพราะเวลามีจ�ากัด  แต่ที่ฝรั่งเศสยังดีที่ 

ได้ไปชมพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles) ที่มีชื่อเสียงด้วย  ดิฉันยังได้ไป 

นั่งกินกาแฟที่ Quartier Latin  กินอาหารจีนที่ภัตตาคารหน้ามหาวิทยาลัย 

ซอร์บอนเหมือนสมัยเป็นนักเรียนด้วย โดยไปคนเดียว

ตอนไปถึงโรมซึ่งดิฉันยังไม่เคยไปมาก่อนนั้น  ดิฉันตื่นเต้นมากใน

เรื่องโบราณสถานต่าง ๆ  หลังจากได้ดูโบสถ์สวย ๆ ต่าง ๆ มาแล้ว พอไป

วาตกินั  กท็�าให้วดัทัง้หลายทีผ่่านมาเกอืบหมดความหมายเอาเลยจรงิ ๆ   เมือ่

ไปชมน�้าพุทริโวลี่  (Trivoli)  ดิฉันก็ไปยืนหันหลัง  และโยนเหรียญเข้าไป 

ในอ่างน�้าพุ  โดยหวังว่าจะได้กลับมาที่นั่นอีกตามความเชื่อถือของคนเมือง
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นั้น  แต่ภายหลังเมื่อได้ไปโรมหลาย ๆ  ครั้งแล้ว ก็ไม่ยอมโยนเหรียญอีก  

อยากเอาเวลาไปดูสถานที่อื่นที่ยังไม่เคยเห็นมากกว่า

ถ้าเป็นเมืองที่ไปชมเป็นครั้งแรกนั้น  ดิฉันไม่กล้าแยกจากพวก  แต่

ถ้าเป็นเมอืงทีรู่จ้กัดแีล้ว ทกุครัง้ทีเ่ขาปล่อยให้จ่ายของ  ดฉินัจะแยกไปทนัที 

บางครัง้กไ็ปร่วมทวัร์คณะพวกฝรัง่ ซึง่จะมใีห้เลอืกมากมายทีโ่รงแรม  ดฉินั

ไม่ช�านาญการขึน้รถประจ�าทาง  ฉะนัน้จะใช้รถไฟใต้ดนิตลอด ซึง่ปลอดภยั

ดี ไม่ต้องกลัวหลงทาง

ประสบการณ์ที่เมืองเอเธนส์ (กรีซ)

วันเดินทาง  ที่สนามบินดอนเมือง  พวกเราหลายคนกลัวว่ากระเป๋า

จะหายจึงพากันไปยืนใกล้ ๆ  กระเป๋าของตน แต่หัวหน้าทัวร์บอกไม่ให้เรา

เดินวุ่นวาย  ขอให้นั่งนิ่ง ๆ   เธอจะดูแลให้เอง แต่กระนั้นดิฉันยังอดช�าเลือง

ไม่ได้เมื่อคนงานมาขนกระเป๋าออกไป

เราลงพักที่เมืองเอเธนส์เป็นจุดแรก  ปรากฏว่ากระเป๋าเสื้อผ้าของ

สภุาพสตรทีีอ่ยูห้่องเดยีวกบัดฉินัหายไปใบหนึง่  เธอไม่มเีสือ้นอนจะเปลีย่น   

บังเอิญดิฉันมีเสื้อนอนชุดใหม่เอี่ยมไปด้วยเลยให้เธอยืมไป

หลังจากค้นหาและโทรศัพท์สอบถามแล้ว ได้ความว่ากระเป๋าติด

เครือ่งบนิไปยงัประเทศสดุท้ายของการเดนิทางนัน้คอืเดนมาร์ก  แต่จะส่งคนื 

มากบัเครือ่งบนิทีจ่ะผ่านมาเอเธนส์เวลาตสีาม  หวัหน้าทวัร์ต้องนัง่รถไปคอย

รอรับมาให้  และตั้งแต่นั้นก็เข็ด ขอให้ทุกคนช่วยดูกระเป๋าของตนด้วย

เย็นวันนั้นได้ไปกินอาหารทะเลบนหาดจริง ๆ  เขามีห้องเล็ก ๆ  เป็น 

กระจกรอบด้าน มองออกไปชมทะเลและทวิทศัน์รอบ ๆ  ได้ และกนัลมแรง

ได้ด้วย  ทีน่ีเ่ราชีป้ลา กุง้ ป ู ตามใจชอบ แล้วเขากจ็ะเอาไปชัง่น�า้หนกั และ

ปรุงเป็นอาหารให้เรากิน  คิดราคาตามน�้าหนักนั้น ๆ
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ตอนเดนิขึน้เนนิไปโรงแรมนัน้  เสยีงพวกผูห้ญงิร้องเจบ็เท้าไปตาม ๆ   

กัน ทั้งนี้ก็เพราะส่วนมากเขาใส่รองเท้าส้นสูง  ดิฉันใส่ส้นเตี้ยเตรียมพร้อม

ไปส�าหรบัเดนิจงึไม่เดอืดร้อน  หลายคนต้องไปหาซือ้รองเท้าใหม่  มคัคเุทศก์ 

ออกปากชมว่าดิฉันฉลาดกว่าเพื่อน !

พวกเราแบ่งกันเดินเป็นกลุ่มเล็ก ๆ   กลุ่มหนึ่งหาโรงแรมไม่พบ เดิน

อกีไม่ไหวแล้ว จงึเรยีกรถแทก็ซี ่ แต่แล้วพอเงยมองไปข้างหน้ากเ็หน็โรงแรม

อยู่ตรงนั้นเอง !

ตอนกินอาหารมื้อหนึ่งในโรงแรม  ดิฉันหยิบพริกป่นขวดเล็กที่เอา 

ใส่กระเป๋าถือไว้ออกมาปรุงรส  โต๊ะอื่น ๆ  เห็นเข้าก็ขอบ้าง  ในที่สุดกินกัน

ทกุคน  บรกิรคงจะไปบอกคนครวั เขาออกมาขอดพูรกิป่นของเรา และโดย

ไม่พูดพล่ามท�าเพลงและเราห้ามไม่ทัน  เขาใส่พริกเข้าปาก แล้วท�าหน้าเหย  

ตาเหลือก  คงคิดว่าคนไทยนี่แปลก กินของอะไรไม่มีรสเลย ได้แต่เผ็ด !

คนืวนัแรกนัน้ เราชวนกนัไปเดนิเล่นทีถ่นนหน้าโรงแรม  สกัครูห่นึง่

มีรถจี๊ปบรรทุกทหารเต็มหลายคันแล่นมาจอดเรียงกันกลางถนน  ทหาร 

ถือปืนโดดลงมาจากรถอย่างรวดเร็ว  พวกเราไม่รอดูต่อไป  รีบกลับเข้า

โรงแรม ได้ความว่าเขามีการจลาจลเล็ก ๆ  น้อย ๆ  อยู่เป็นประจ�า และทหาร

ก็จะมาควบคุมแบบนี้ 

พวกเราคนหนึง่ไปพบร้านหมยู่าง (กรอบ) โดยบงัเอญิ  ดใีจกนัใหญ่  

ทัง้ ๆ  ทีเ่พิง่จากบ้านมาไม่นาน  เขาไม่ได้ขายเป็นจานปลกี แต่ขายเป็นแท่ง ๆ   

เราต้องซื้อมาไว้ที่โรงแรม หั่นกินกับข้าวสวย 

สิ่งที่ประทับใจดิฉันมากที่สุดที่เอเธนส์ คือการแสดงแสงและเสียง 

ทีอ่ะโครโปลสิ  แสงสวยงามและเสยีงดงัเหมอืนกบัยกทพัมาจรงิ ๆ  ดฉินัได้

ดกูารแสดงแบบนีอ้กีหลายแห่ง แต่ทีไ่หนกไ็ม่ชอบเท่าทีน่ี ่ อาจจะเพราะเป็น

ครั้งแรกที่ได้ดูการแสดงแบบนี้ก็ได้
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กรุงโรม (อิตาลี)

ทีก่รงุโรมนีม้โีบราณสถานทีค่วรชมมากมายเหลอืเกนิ  ใช้เวลาดกูีว่นั ๆ   

ก็ไม่ครบ แต่คณะหญิงไทยของเราไม่สนใจเรื่องนี้  ได้ใช้เวลาไปช็อปปิ้ง 

เสียหมด ทั้ง ๆ  ที่ได้รับค�าเตือนให้ระวังกระเป๋าถือ อาจจะถูกล้วง หรือไม่ก็

กระชากไปเลย แต่ไม่มีใครหวั่นเกรงหรือย่อท้อ  ของส่วนมากที่ซื้อกันคือ 

ผ้าพันคอไหม รองเท้า และกระเป๋าหนังแท้  ซึ่งเมื่อไปถึงอังกฤษปรากฏว่า 

ที่นั่นราคาถูกกว่ามาก

ที่นี่มีการนัดหยุดงาน (strike) บ่อยที่สุด  การไปรษณีย์ดูจะน�าหน้า 

เพือ่น  ดฉินัไปโรมหลายครัง้ ได้พบไปรษณย์ีสไตรค์ทกุท ี แต่ยงัดทีีเ่ขายอม

ส่งข่าวให้ ถ้าเป็นเรื่องด่วนจริง ๆ

วันหนึ่งดิฉันไปส่งโทรเลขถึงเพื่อนในเมืองไทยเพื่ออวยพรในวันเกิด

เขา  เจ้าหน้าทีห่ยบิกระดาษทีด่ฉินัเขยีนข้อความไปอ่าน  แล้วตหีน้าเฉยถาม

ว่าไม่ส่งได้ไหม ?

เราโชคดทีีไ่ด้ไปชมโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ทีว่าตกินัในวนัทีพ่ระสนัตะปาปา 

ออกมาปราศรัยกับประชาชน  แต่ต้องพยายามแล่นรถเลี่ยงขบวนสไตรค์

หลายครั้ง

เวียนนา  (ออสเตรีย)

ทีเ่วยีนนา เราได้อยูใ่นโรงแรมแห่งหนึง่ซึง่จดัว่าเป็นชัน้ยอด  ในการ

กนิอาหารเยน็วนัแรก เมือ่กนิของคาว - หวาน เสรจ็แล้ว  เขาเสร์ิฟส้มคนละ

หนึง่ผล  หลายคนปอกแล้วเอะอะใหญ่ หาว่าโรงแรมด ีๆ  เอาส้มเน่ามาให้กนิ

ได้  ทีนี้ทุกคนเลยปอกดูบ้าง  ก็พบว่าเป็นอย่างเดียวกัน  แต่ดิฉันเอะใจว่า 

ส้มจะเน่าไปทัง้หมดได้อย่างไรจงึลองชมิด ูพบว่าอร่อยด ี ให้พวกเขาลองชมิ
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กนับ้าง  เมือ่เหน็ว่าส้มไม่เน่าจรงิ ๆ  จงึเรยีกบรกิรมาไต่ถามด ูเขาบอกว่าเป็น

ส้มพิเศษชนิดใหม่ แพงกว่าส้มธรรมดาด้วยซ�้า  ตอนหลังจึงรู้ว่าเรียกว่า  

“ส้มเลอืด”  เพราะเนือ้ของมนัสเีหมอืนช�า้เลอืดช�า้หนอง  ทีน่ีเ่ราเพิง่รูด้้วยว่า 

น�้าส้มคั้นแก้วเดียวราคาแพงกว่าเหล้าองุ่นขวดหนึ่งตั้งเยอะ  ภายหลังก็รู้ว่า 

ในยุโรปทั่วไปก็เป็นเช่นนี้

ที่โรงแรมเดียวกันนี้เอง  พวกคนไทยทุกโต๊ะขอกินน�้าเย็น บริกร 

เอาให้เดี๋ยวเดียวก็หมด ขออีกเหยือกแล้วเหยือกเล่า  จนหัวหน้าบริกรพูดว่า

ปีหน้าถ้ามีคณะทัวร์คนไทยมาอีก จะต่อท่อประปามาให้ถึงโต๊ะอาหารเลย !

เรื่องโรงแรมนี้ยังไม่จบ  วันหนึ่งเขาบอกว่าจะเลี้ยงอาหารเย็นอย่าง

หรหูราในห้องพเิศษ พวกผูห้ญงิพากนัแต่งตวัสวย  สวมเครือ่งประดบัเพชร

พลอยทีพ่กตดิตวัไปด้วย  คงกะว่าจะได้อวดผูค้นให้สมใจ  ทนีีพ้อเขาพาไป

ห้องอาหารพิเศษซึ่งเป็นห้องเล็ก ๆ  ใต้ดิน ก็ชักเอะใจ  ห้องนั้นตกแต่ง

สวยงามแปลกตาแบบโบราณ  จุดแต่เทียน ซึ่งแสงสะลึมสะลือ ไม่มีไฟฟ้า 

เลย  พวกบรกิรสวมเสือ้ปักสวยงาม  พวกผูห้ญงิผดิหวงัไม่พอใจ เพราะไม่มี

โอกาสได้แสดงเสือ้ผ้าและเครือ่งประดบัตามทีไ่ด้ตัง้ใจไว้  เมือ่ไปเล่าให้คณุ

ชาติชาย ชุณหะวัณ เอกอัครราชทูตที่นั่นฟัง  ท่านบอกว่าถูกแล้วสิ ห้องนั้น

เป็นห้องพเิศษจรงิ ๆ   ทางยโุรปเขาถอืกนัอย่างนัน้  ถ้าเขาพาคณุไปกนิทีห้่อง

โถงใหญ่  มีแสงไฟฟ้าเจิดจ้า ซึ่งที่ไหน ๆ  ก็มีละก็  อาหารมื้อนั้นก็ไม่ใช่

อาหารพิเศษแท้

เมื่อเอ่ยถึงคุณชาติชาย ชุณหะวัณแล้ว  ก็จะขอเล่าเรื่องแทรกสักเล็ก

น้อย  คือเมื่อจอมพลผิน ชุณหะวัน ท�าการปฏิวัติล้มรัฐบาลของคุณหลวง

ธ�ารงนาวาสวัสดิ์แล้ว  วันรุ่งขึ้นคุณชาติชายน�ารถถังและทหารกองหนึ่งไป

ค้นบ้านท่านปรดี ีพนมยงค์  แต่ท่านปรดีไีด้หลบหนลีีภ้ยัออกจากบ้านไปแล้ว   

เหลอืแต่ภรยิาของท่าน  ท่านผูห้ญงิพนูศขุเป็นผูพ้าเขาค้นบ้านแต่โดยด ี โดย

ไม่ได้พดูอะไรมาก  เมือ่ค้นไม่ได้อะไรแล้ว  ก�าลงัจะกลบั  แต่เขาเหลอืบไป
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เหน็โรงรถทีอ่ยูใ่กล้ประตใูหญ่ จะขอค้น ขณะนัน้ดฉินัอยูท่ีน่ัน่ด้วย จงึพดูว่า  

“เมื่อคุณไม่ไว้ใจเรา เราก็ไม่ไว้ใจคุณเหมือนกัน ต้องให้คนของเราคุมทหาร

คนต่อคน  เพื่อมิให้คุณเอาของผิดกฎหมายมาซุกในบ้านเรา”  แล้วก็เรียก

คนในบ้านออกมา ซึ่งส่วนมากเป็นข้าราชการส�านักพระราชวัง  เพราะท่าน

ปรดีเีป็นผูส้�าเรจ็ราชการในขณะนัน้ คณุชาตชิายเดนิน�าหน้า และรถถงัทีจ่อด

อยู่ข้างนอก พร้อมกับทหารอีกกลุ่มหนึ่ง ท�าท่าจะเข้าประตูใหญ่  แต่บังเอิญ

เหลือเกินที่ดิฉันไปยืนอยู่กลางประตูนั้น  เขาก็เลยหยุดจอดอยู่หน้าประตู   

เรื่องนี้หลายคนเอาไปเล่าลือกันว่าดิฉันยืนขวางประตูกั้นรถถังไว้  ซึ่งความ

จริงไม่ถึงกับอย่างนั้นหรอก  แต่มันดูเหมือนอย่างนั้นเอง

ต่อมาเมื่อคุณชาติชายไปญี่ปุ ่น ได้พบกับ ม.จ. ชิดชนก กฤดากร   

เอกอคัรราชทตูทีน่ัน่  กบั ม.ล. ต่อ  หม่อมของท่าน  คณุต่อเป็นเพือ่นรกัของ

ท่านผู้หญิงพูนศุข ได้ถามถึงตอนที่คุณชาติชายไปค้นบ้านท่านผู้หญิง  ท่าน

ตอบว่า  “ไม่มีอะไรหรอก ท่านผู้หญิงปล่อยให้ค้นแต่โดยดี  แต่ (แม่หรือ

ยาย) ฉลบนั่นซิ ยุ่งมาก”  คุณต่อได้เล่าเรื่องนี้ให้ท่านผู้หญิงฟังเมื่อเธอกลับ 

มาเมืองไทย

คุณชาติชายเชิญพวกเราไปกินอาหารที่สถานทูต  เราไม่ได้ไปกัน

ทั้งหมด  ไปเฉพาะผู้ที่รู้จักกับท่านเท่านั้น  พวกนั้นเห็นว่าดิฉันรู้จักทั้งคุณ

ชาตชิายและท่านผูห้ญงิบญุเรอืน จงึเซ้าซีใ้ห้ดฉินัไปด้วย  ดฉินัเองกอ็ยากจะ

เผชิญหน้ากันสักทีว่าจะเป็นอย่างไร จึงไปด้วย  แปลกมากที่เราทั้งสองคน

ตีหน้าเก่ง  ท�าเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลย  คุยกันไปอย่างธรรมดาที่สุด

ทางสถานทตูได้ให้รถพาเราไปเทีย่วเวยีนนาวูด้ส์ด้วย  ดฉินัอยากเหน็

เวยีนนาวูด้ส์ทีม่ชีือ่เสยีงนีม้าตัง้แต่สมยัเป็นนกัเรยีนแล้ว  วาดภาพไว้ว่าคงจะ

สวยงามจบัใจ  และเตม็ไปด้วยบรรยากาศโรแมนตกิ  แต่เปล่าเลย ไม่มอีะไร

อย่างที่เราคาดหมายไว้  แต่เราก็พอใจที่ได้ชื่อว่าไปเห็นมาแล้ว  และจะได้

หมดอยากเสียที
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เราได้ไปดูพระราชวังเชินบรุนด้วย ซึ่งต้องเดินทางแยกออกไปไกล

เหมือนกัน  พระราชวังนี้เล็กกว่าพระราชวังแวร์ซายส์มาก แต่ความงดงาม

ไม่แพ้กันเลย  ดิฉันได้ไปดูเสียหลายครั้ง  จนแทบจะจ�าได้ว่าห้องนั้น ๆ  มี

อะไรบ้าง

ครั้งหนึ่งดิฉันไปที่นั่นกับคณะทัวร์คณะหนึ่ง มีสุภาพบุรุษค่อนข้าง 

สูงอายุคนหนึ่งเป็นโรคหัวใจ  เจ้าหน้าที่แนะน�าไม่ให้ขึ้นไปกับคณะ  เกรง

จะเหนื่อยเกินไป  ดิฉันเลยอาสาอยู่เป็นเพื่อนท่านตลอดเวลาที่คนอื่น ๆ  ไป

เดินชมพระราชวังนั้น

สวิตเซอร์แลนด์

เราไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งริมทะเลสาบเจนีวา  ใกล้กับนาฬิกา

ดอกไม้ใหญ่  วันรุ่งขึ้นดิฉันตื่นแต่เช้า ออกไปเดินเล่นคนเดียว เดินไป ๆ   

เลี้ยวไปเลี้ยวมาเลยหลงทาง หาทางกลับไม่ถูก จึงไปถามชายแก่คนหนึ่ง  

บอกชื่อโรงแรมแก่เขา  เขาหัวเราะและชี้ทางไปอีกทางหนึ่งตรงข้ามกับที่

ดฉินัก�าลงัเดนิไป  เขาบอกว่าถ้าไปทางนัน้กจ็ะไปถงึ La campagne (ชนบท)  

นะส ิ!  ทีเ่จนวีานีเ่ขาใช้ภาษาฝรัง่เศส  เคราะห์ดทีีด่ฉินัพอจะพดูขอข้าวขอน�า้  

และถามหนทางได้และได้คดิถามเขาขึน้  มฉิะนัน้คงจะกลบัไม่ทนัอาหารเช้า  

และไม่ทันไปเที่ยวกับคณะทัวร์ได้

ปารีส (ฝรั่งเศส)

ทุกครั้งที่ดิฉันไปปารีส  ดิฉันจะต้องปลีกตัวไปหาท่านผู้หญิงพูนศุข  

พนมยงค์ ซึง่ได้ลีภ้ยัการเมอืงจากเมอืงไทยมาอยูก่บัคณุสดุา ลกูสาวของท่าน 

ซึ่งก�าลังศึกษาอยู่ในกรุงปารีส 
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ครัง้นีเ้ป็นครัง้แรกทีด่ฉินัไปปารสีและไปหาท่าน แต่วนัหนึง่ท่านผูห้ญงิ 

มาหาดิฉันเองที่โรงแรมแต่เช้าตรู่ เพราะเกรงว่าดิฉันจะออกไปกับคณะทัวร์

เสียก่อน  ตอนลงลิฟต์มาพร้อมกับคนในคณะหลายคน  ดิฉันบอกเขาเหล่า

นั้นว่าท่านเป็นเพื่อนของดิฉัน  ท่านพูดกับพวกนั้น 2 - 3 ค�า  ในทันทีที่ 

ท่านจากไป สุภาพสตรีคนหนึ่งในคณะเราถามดิฉันว่า “เพื่อนคุณฉลบชื่อ

อะไรน่ะ  รปูร่างหน้าตา สุม้เสยีง ช่างเหมอืนท่านผูห้ญงิพนูศขุเหลอืเกนิ ?”  

ดฉินัตกใจ คดิชือ่อะไรไม่ออก เลยบอกเขาว่าชือ่ “เพญ็แข”  (เพราะน้องสาว

ของท่านผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับดิฉันชื่อว่า “เพียงแข”)  ดิฉัน

บอกว่าไม่ได้พบกนันานแล้ว นามสกลุเดมิอะไรกล็มื  แต่เดีย๋วนีเ้ขาแต่งงาน

แล้ว  นามสกุลเปลี่ยนเป็นอะไรก็ไม่ทราบอีก

ถ่ายกับท่านปรีดีและคุณพูนศุข ที่บ้านชานกรุงปารีส ฝรั่งเศส
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เมือ่ดฉินัเล่าเรือ่งนีใ้ห้ท่านฟัง  ท่านหวัเราะชอบใจมาก  และอกีหลายปี 

ต่อมา เมือ่คณะทวัร์นีน้ดัพบกนิอาหารทีก่รงุเทพฯ  ได้คยุกนัถงึเรือ่งทีเ่ราไป

เที่ยวด้วยกัน  ทุกคนพากันหัวเราะขบขัน เมื่อดิฉันเล่าความจริงเรื่องนี้ให้ 

เขาฟัง

มเีรือ่งเล่าเกีย่วกบัเมอืงปารสีอกี  เขาพาคณะเราไปดกูารแสดงโฟลแีบแจร์   

(Folies Bergè ère)  ไปกินอาหารเย็นในนั้นด้วย  ค่อนข้างจะหรู  มีแชมเปญ 

ตั้งเรียงรายอยู่บนโต๊ะหลายขวด แต่มีผู้ชายที่กินเป็นเพียง 5 - 6 คนเท่านั้น   

พวกผูห้ญงิไม่สนใจเลย  ดฉินัลองชมิดแูละบอกว่า “รสด ี ทกุคนน่าจะลอง

ดื่ม”  เท่านั้นแหละ ใครต่อใครเลื่อนขวดแชมเปญมาข้างหน้าดิฉัน บอกว่า  

“ยกให้”  ใครจะไปกินได้หมดเล่า ถึงแม้ว่าจะอร่อยสุดยอดก็ตาม !

อัมสเตอร์ดัม (ฮอลแลนด์)

เราอยู่อัมสเตอร์ดัมเพียงสองวันกับหนึ่งคืนเท่านั้น  ได้ดูบ้านเมือง 

และไปดูเขื่อนใหญ่ที่กั้นน�้าทะเลไว้ไม่ให้ท่วมตัวเมือง ซึ่งอยู่ต�่ากว่าระดับ 

น�้าทะเลมาก

สิ่งที่ยังจ�าไม่ลืมอย่างหนึ่งคือ  หลังจากอาหารคาว - หวานมื้อหนึ่ง   

เขาเข็นรถใหญ่สองชั้นเต็มไปด้วยเนยแข็งประมาณ 60 - 70 ชนิด เห็นจะได้  

มาให้เราเลือกกิน  ดิฉันชอบเนยแข็งมาแต่เด็กแล้ว  เลยไม่ได้ทันสังเกตว่า  

หลายคนกนิไม่เป็น  ดฉินัก้มหน้าก้มตากนิกบัหวัหน้าทวัร์  กนิเสยีอย่างจใุจ  

เรยีกว่าเกนิอิม่ทเีดยีว จนกระทัง่มเีสยีงพดูดงั ๆ  ว่า  “เอ้า  กนิใหญ่เลย อร่อย

จริงนะ”  ก่อนที่พวกเขาจะลุกขึ้นจากโต๊ะไป

chalop tour_2.indd   127 1/11/13   10:36 AM



128  ���  ด้านหนึ่งของชีวิต

บาร์เซโลนา (สเปน)

ที่สเปน  เราไปเมืองบาร์เซโลนา  ไม่ได้ไปที่แมดริด (เมืองหลวง)   

ไปพักที่โรงแรมชั้น 1 แต่เก่าแก่แล้ว  ห้องแต่ละห้องใหญ่โตมาก ยังไม่ได้ 

ซอยเป็นห้องเลก็ ๆ   แบบสมยัใหม่  ดฉินัโทรศพัท์ให้เขาเอาน�้าชามาให้ถ้วย

หนึ่ง  พูดเป็นภาษาอังกฤษ แต่เขากลับถามเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าเอา thé  

complet (ชาหนึง่ชดุ) ดไีหม ?  ดฉินัปฏเิสธและยนืยนัว่า “une tasse de théé  

seulement” (ไม่ ขอเพียงชาถ้วยเดียว)  เขาพูดอะไรไม่รู้เรื่อง สักประเดี๋ยว 

เข็นโต๊ะใหญ่เบ้อเร่อเข้ามาในห้อง  ประตูห้องใหญ่มาก เพราะห้องนั้นใหญ่   

บนโต๊ะมีชาทั้งชุด แซนด์วิช ขนมเค้ก ฯลฯ และนมสดอีกหนึ่งเหยือกใหญ่  

อะไร ๆ  ก็พอจะกินได้ แต่นมเหยือกใหญ่นั้นเหลือก�าลัง  กินไม่ไหว จะทิ้ง

ก็เสียดาย เลยเอาไปเดินแจกตามห้องต่าง ๆ  (คณะเรา)  ปรากฏว่าชาชุดนั้น

ไม่แพงอย่างที่ดิฉันกลัวหรอกค่ะ  ค่อยโล่งอกไป  โรงแรมนี้เขาว่าเป็น 

สถานที่ที่คนไทยมาเช่าเวลามีประชุมกัน

เราได้ไปดูการสู้วัวกระทิงด้วย  คณะเรามีเด็กผู้หญิงไปด้วยคนหนึ่ง 

เมื่อเห็นวัวถูกแทง เธอตกใจ ร้องไห้จ้า  เราทนดูไปอีกตัวหนึ่ง  ครั้นแล้ว 

คดิกนัว่าเดก็คนนัน้อาจจะประสาทเสยี จงึออกมาเทีย่วหารถ แต่หาไม่พบเลย 

เพราะมรีถโดยสารแบบเดยีวกบัรถของเราจอดเรยีงรายกนัไปนบัร้อย มองไป

สุดลูกหูลูกตา  จะโทษคนขับรถก็ไม่ได้ เพราะเราออกมาก่อนการแสดงเลิก

เอง หนาวก็หนาว ไม่รู้จะท�าอย่างไร  ต้องเข้าไปนั่งกินกาแฟร้อนถ้วยแล้ว

ถ้วยเล่าเพื่อคอยเวลา  ในที่สุด เมื่อการแสดงเลิกแล้ว รถของเราก็มารับ 

ตรงเวลา  จากสเปนเราตรงไปประเทศอังกฤษ

ลอนดอน (ประเทศอังกฤษ)

ทีล่อนดอน เขาพาไปดสูถานทีส่�าคญั ๆ  เช่น บรติชิมวิเซยีม  ทาวเออร์ 
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ออฟลอนดอน ไฮด์พาร์ค พพิธิภณัฑ์หุน่ขีผ้ึง้มาดามทสุโซด์ ฯลฯ  ทแีรกเขา

ก�าหนดจะให้อยู่ถึง 4 วัน แต่หลายคนในคณะเห็นว่านานเกินไป  อยากจะ 

ไปดูเมืองอื่น ๆ  ด้วย จึงร่วมกันขอร้องให้เขาพาไปสก็อตแลนด์เสียหนึ่งวัน   

และกค็ดิไม่ผดิ  ได้ผลคุม้ ทกุคนชอบทวิทศัน์ ภเูขา ทะเลสาบ และบ้านเมอืง 

โบสถ์สร้างเป็นแบบกอธิก หลังคาสูง ๆ  แหลม ๆ   สวยงามเต็มไปทั้งเมือง 

สองข้างทางที่รถแล่นผ่านไปได้เห็นผู้คนเล่นกอล์ฟในสนามธรรมชาติซึ่ง 

ไม่ต้องตกแต่งเท่าไรด้วย เพราะภูมิประเทศเป็นเนินสูง ๆ  ต�่า ๆ  อยู่แล้ว

ความขลุกขลักในการขอวีซ่ากลับเข้าอังกฤษอีก

เมื่อคณะทัวร์จะออกจากอังกฤษกลับเมืองไทย  ดิฉันและเพื่อนใน

คณะทัวร์อีก 3 - 4 คน ไม่กลับด้วยเพราะอยากไปเที่ยวเดนมาร์ก นอร์เวย์  

ถ่ายกับ Mr. Cardew
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และสวีเดน  เราได้ซื้อตั๋วและท�าวีซ่ามาจากเมืองไทยแล้ว

ทีนี้ตอนจะกลับเข้าอังกฤษอีกครั้ง  เกิดความยุ่งยากแก่ดิฉัน  ส่วน

พวกเพื่อน ๆ  ทุกคนไม่มีปัญหา เพราะเขาต่างมีลูกเรียนอยู ่ในอังกฤษ   

เจ้าหน้าที่ซักดิฉันซ�้าแล้วซ�้าเล่าถึงเหตุที่จะกลับเข้าอังกฤษเป็นครั้งที่สอง   

ดฉินับอกว่าจะไปเยีย่มเพือ่นทีป่่วยอยู ่(หมายถงึ Mr. Cardew ผูด้แูลนกัเรยีน 

ไทย แต่ดิฉันขี้เกียจอธิบายมาก เลยบอกว่าเพื่อน) ขณะที่อยู่กับคณะทัวร์นั้น

ไม่มเีวลาพอทีจ่ะไป  เขาท�าท่าไม่เชือ่ และพดูแบบเยาะเย้ยน่าหมัน่ไส้ทีส่ดุว่า   

“What a long way to come to visit a sick friend !”  แต่ครั้นแล้วก็ออก 

วีซ่าให้อยู่ได้ถึง 3 เดือน ทั้ง ๆ  ที่ดิฉันขออยู่เพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้น

ดิฉันอยู่อังกฤษต่อไป โดยขอพักที่บ้านคุณจินดา และคุณมาลี โพธิ์- 

ศิริวัฒน์  ดิฉันไปเที่ยวคนเดียว กลับบ้านค�่ามืด  คุณจินดาให้กุญแจบ้านไว้

เพื่อให้เข้าบ้านได้ตามสะดวก  คุณจินดาเป็นห่วงไม่อยากให้ดิฉันไปไหน 

คนเดียว เธอเป็นผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ  แต่อุตส่าห์สละเวลาวันอาทิตย์ 

ที่ควรจะได้พักผ่อน พาดิฉันไปอ็อกซฟอร์ด สแตรตฟอร์ด ฯลฯ  ที่ดิฉัน

อยากไป

ประเทศองักฤษตอนนีก้ไ็ม่แปลกไปจากสมยัทีด่ฉินัอยูม่ากนกั แม้แต่ 

รถประจ�าทางสายทีผ่่านบ้านดฉินักไ็ม่ได้เปลีย่นเบอร์เลย  ตอนกลางวนัดฉินั

ไปเที่ยวสวนคิว (Kew gardens)  เนชั่นแนลแกลเลอรี (National Gallery)  

เทตแกลเลอร ี(Tate Gallery) ฯลฯ  ตอนเยน็ไปกนิข้าวแถว Piccadilly ตาม 

ร้านอาหารจนี & ร้านแขกทีด่ฉินัชอบ เพราะแถวนัน้ไฟสว่างไสว ไม่น่ากลวั   

ท�าเช่นนี้เป็นกิจวัตรประจ�าวัน  รู้สึกมีความสุขเหมือนสมัยเป็นนักเรียน

ต่อจากนัน้ดฉินัไปยโุรปกบัคณะทวัร์ต่าง ๆ  ทกุปี เลอืกทวัร์ทีไ่ปเมอืง

แปลก ๆ  ไม่ซ�้าที่มากนัก เช่น อิตาลี ไปเมืองเวนิส ฟลอเรนซ์  ฝรั่งเศส ไป

เมอืงนซี คานน์  เกรโนบล์ (Grenoble)  เยอรมน ีได้ไปเมอืงบอนน์ เบอร์ลนิ  

และเข้าไปในเบอร์ลินตะวันออกด้วย  ผ่านก�าแพงอันลือชื่อของเขา  
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พาคณะเพื่อนไปต่างประเทศ

เดนมาร์ก – สวีเดน

ปีหนึง่ดฉินัพาคณะเพือ่นโรงเรยีนราชนิไีปร่วมคณะทวัร์ยโุรป เพราะ

พวกเขายังไม่เคยไป  เราซื้อตั๋วเครื่องบินและท�าวีซ่าเพิ่มส�าหรับประเทศ

สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และฮอลแลนด์ ไปจากเมืองไทยเรียบร้อย

เมื่อคณะไปค้างที่เดนมาร์ก  เช้ามืดวันรุ่งขึ้น ดิฉันพาพวกเขาลงเรือ 

ไฮโดรฟอยด์ไปเมือง Malmo (สวีเดน)  เรือใช้เวลาเพียง 20 นาทีเท่านั้น   

เมื่อขึ้นจากเรือก็ตรงไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งใกล้ ๆ  เพราะที่นั่นเขาพูดอังกฤษ

ได้  ไปขอร้องเขาให้เช่ารถแทก็ซีท่ีไ่ว้ใจได้ พาไปเทีย่วดเูมอืงสกั 2 - 3 ชัว่โมง   

เขากใ็จดเีหลอืเกนิ ช่วยเหลอืเราเตม็ที ่ และกบ็งัเอญิแท้ ๆ  ทีค่นขบัรถแทก็ซี่

คนนั้นเคยอยู่กับนายทหารเรือไทย  เขาจึงยินดีพาเราไปรอบ ๆ  เมือง และ 

ท�าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ไปในตัวด้วย  เรากลับถึงโรงแรมในเดนมาร์ก 

ตอนกลางวัน ทันกินอาหารกับคณะได้อย่างเรียบร้อย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้

จ่ายพิเศษอะไรมากมายเลย

ปารีส - เจนีวา (สวิตเซอร์แลนด์)

เมื่อคณะไปพักที่ปารีส  เราก็ท�าแบบเดียวกับที่เดนมาร์ก  ดิฉันพา 

เพื่อน ๆ   ออกเดินทางแต่เช้ามืด  เพื่อจะไปเจนีวา  เจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนหนึ่ง

ถามเราว่า Where are your bags ?  เราตอบว่าไม่ม ี เพราะเยน็นีก้จ็ะกลบัแล้ว   

เขาก็เข้าใจ  เราไปถึงเจนีวาได้ภายในเวลาไม่นาน  เพราะอยู่ใกล้ปารีสมาก   

มีเวลาเหลือเฟือ  ดิฉันพาเขาเดนิดขู้าวของ โดยเฉพาะนาฬิกาตามร้านต่าง ๆ   

หลายถนน เป็นเวลานานพอใช้  ถงึตอนเดนิบนสะพานข้ามทะเลสาบ  เพือ่น
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หน้าร้านอาหารกลางวัน ระหว่างทางจาก
ปิซ่า ไปมอนติคาร์โล 16 เมษายน 2516

คนหนึง่ร้อง “โอย ๆ ” ท�าท่าจะเดนิไม่ไหวอยูแ่ล้ว  เพือ่นคณะนีใ้นเมอืงไทย

ไม่ค่อยได้มโีอกาสเดนิไกล ๆ  ถ้าไม่ใช้รถส่วนตวั กใ็ช้แทก็ซี ่หรอืรถบสั ฯลฯ

บุญอาบซื้อนาฬิกาโอเมกาเรือนหนึ่ง ปลื้มอกปลื้มใจว่าคงจะราคา 

ถูกกว่าในเมืองไทยมาก แต่ครั้นมาถึงกรุงเทพฯ ปรากฏว่าราคาถูกกว่าเพียง  

5 บาทเท่านั้น !

เราลงเรอืแล่นเทีย่วในทะเลสาบด้วย  แปลกมากทีต่อนก้าวลงเรอื  เขา

เปิดแผ่นเสยีงเพลงไทย  “วนัเพญ็ เดอืนสบิสอง น�้านองเตม็ตลิง่…”  จบแล้ว

ก็เปิดเพลงญี่ปุ ่น อังกฤษ และอื่น ๆ  ตามชาติของคนโดยสารในเรือนั้น   

ไม่เข้าใจเลยว่าเขารู้ว่าเราเป็นคนชาตินั้นได้อย่างไร  เก่งมากทีเดียว เราบิน

กลับถึงปารีสทันเวลาอาหารเย็นตามเคย
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เกาะ Mont-Saint-Michel ประเทศฝรั่งเศส

ปารีส - อัมสเตอร์ดัม (ฮอลแลนด์)

เช้ามืดวันรุ่งขึ้น เราไปสนามบินนั้นอีกเพื่อไปฮอลแลนด์  เจ้าหน้าที่

ผูห้ญงิคนเดยีวกนัถามถงึกระเป๋าของเรา  เรากต็อบเหมอืนตอนไปเจนวีา เขา

เงยหน้าขึ้นดู  หัวเราะ แล้วพูดว่า “อ้อ กลุ่มเดียวกันนี่เองหรือ ?”

ที่อัมสเตอร์ดัมนี้  หลังจากไปเที่ยวดูเมืองและเมืองจิ๋ว  “มาดูโรดัม”  

แล้ว  ดฉินัจะพาเขาไปกนิอาหาร ณ ร้านทีเ่คยไป แต่จ�าไม่ได้  ไปไม่ถกู จงึ

ไปถามสภุาพบรุษุคนหนึง่ซึง่ใจดมีาก แต่พดูองักฤษไม่ค่อยเก่งนกั  หลงัจาก

ที่ชี้ทางและอธิบายให้เราฟังแล้ว  เราท�าท่าไม่ใคร่เข้าใจ เขาเลยบอกว่า   

“O.K.  I go with !”  ทองกรหวัเราะชอบใจ  บอกว่า “องักฤษแบบนี ้ฉนัก็

พูดได้ !” แล้วเขาพาเราไปส่งจนถึงที่

อกีตอนหนึง่ไปยงัไงมายงัไงจ�าไม่ได้  สภุาพบรุษุคนหนึง่มาพดูภาษา

ดตัช์ (Dutch) กบัเรา  เราสัน่หวัให้รูว่้าไม่เข้าใจ  เขาคงคดิว่ามาเทีย่วฮอลแลนด์  

น่าจะใกล้เคยีงกบัภาษาเยอรมนั จงึเปลีย่นพดูเยอรมนัแทน  ดฉินัพยายามแคะ
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ริมแม่น�้าเทมส์ หน้ารัฐสภา กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
24 เมษายน 2516

ภาษาเยอรมนัซึง่รูไ้ม่กีค่�า (และเดีย๋วนีล้มืหมด  ไม่รูเ้ลยสกัค�า) พดูกบัเขาไป  

ได้ผล เขาเข้าใจ  เมื่อเขารู้ว่าเราจะไปลงเรือเที่ยว  เขาก็เดินคุยไปกับเราด้วย 

เขาถามดิฉันว่าท�าอาชีพอะไร  พอบอกว่าเป็นครู  เขาก็หัวเราะ บอกว่าเขา 

ก็เป็นครูเหมือนกัน  ท่านจะเชื่อไหม ? เขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษด้วยซี !

ยังมีเรื่องขันอีก  เราไปซื้อตั๋วเพื่อลงเรือชมคลองอันสวยงามของ

อัมสเตอร์ดัม  แต่ระหว่างที่รอเรือ  เราเกิดนึกขึ้นได้ว่าถ้าเรือกลับมาไม่ทัน

เครือ่งบนิเทีย่วสดุท้ายจะท�าอย่างไร คงจะยุง่กนัใหญ่ เพือ่น ๆ  ให้ดฉินัไปถาม

เขาว่าเรือใช้เวลาเท่าไร เขาบอกว่าประมาณ 1 ชั่วโมง  หรืออะไรท�านองนี้   
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หน้าหอคอยลอนดอน (Tower of London) 
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 24 เมษายน 2516

เรายังไม่วายกังกล เพื่อน ๆ  ให้ดิฉันไปถามอะไรเขาอีก จ�าไม่ได้แล้ว ดิฉัน 

วิง่ไปวิง่มาหลายครัง้ จนเจ้าหน้าทีเ่รอืโมโหและหมัน่ไส้  เลยคนืเงนิให้หมด

ตรงที่คอยเรือนั้น มีอาหารแบบฟาสต์ฟู๊ดขายหลายอย่าง  ดิฉันนึก

อยากกินไส้กรอก  จึงไปถามเขาว่า sausages มีไหม  เขาท�าท่าไม่เข้าใจ  

จึงเปลี่ยนเป็นภาษาฝรั่งเศส saucisson ก็ยังไม่เข้าใจอีก จ�าต้องเปลี่ยน 

เป็นภาษาเยอรมนั ไม่ได้ผล อ่อนใจ หมดท่าแล้ว  พอดฝีรัง่แก่คนหนึง่ได้ยนิ

เข้า บอกว่าต้องเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์ หรือฟรังเฟิร์ตเตอร์สิ  บอกเพียง

ไส้กรอกธรรมดา ไม่มีวันจะได้กินหรอก !

ขอเล่าแถมอีกนิดหน่อย ที่อัมสเตอร์ดัมนี้  ไม่ว่าทัวร์ไหน ๆ  ก็จะพา

คณะไปดโูรงงานเจยีระไนเพชร  ราศเีคยไปกบัคณะทวัร์ครัง้หนึง่ โดยมชีาว

ต่างชาติอีก 2 - 3 คณะดูอยู่แล้ว  ทุกคนดูแล้วก็แล้วไป  แต่พวกผู้หญิงไทย 
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ที่ Stonehenge ประเทศอังกฤษ

หลายคนเลือกซื้อเพชรกันวุ่น  จนแหม่มคนหนึ่งที่ก�าลังชมอยู่ด้วย แปลกใจ 

มาถามว่า  “สามขีองพวกคณุท�างานอะไรน่ะ  ถงึได้ปล่อยให้เหล่าภรยิามาเทีย่ว  

และซือ้เพชรอย่างนี ้ ถ้าฉนัได้เกดิอกีครัง้หนึง่ ฉนัจะขอเกดิเป็นหญงิไทย !”

ตอนที่อยู ่ปารีสนั้น  วันหนึ่งท่านผู้หญิงพูนศุขเชิญพวกเราไปรับ

ประทานอาหารที่ห้องเช่าของท่าน ซึ่งเล็กนิดเดียว  เก้าอี้มีไม่พอจ�านวนคน  

คุณสุดาลูกสาวของท่านต้องเสียสละแยกไปนั่งห่างออกมา  ท่านท�าอาหาร

ไทยแท้เลีย้งเรา เช่นแกงส้มหน่อไม้ดอง  ท่านเล่าว่าไปได้หน่อไม้ดองมาจาก 

เมอืงฮอลแลนด์  อาหารจานนีเ้ป็นของโปรดส�าหรบับญุอาบ  เมือ่กนิอิม่แล้ว 

เขาบอกว่าเอวกระโปรงของเขาหลวม หมนุไปหมนุมาได้ เพราะไม่ได้กนิข้าว

มาหลายวนัแล้ว  วนันีไ้ด้กนิข้าวเสยีเตม็ที ่ เอวกระโปรงจงึพอด ีพดูพลางก็ 

ท�าท่าประกอบเพื่อให้ทุกคนเห็นจริง  คุณสุดาชอบใจใหญ่ แต่ก็อดหัวเราะ 

ไม่ได้ที่เอวคุณบุญอาบโตได้รวดเร็วภายในเวลาไม่กี่นาที
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เขาจดัใหค้ณะเราไปดกูารแสดงโฟลแีบแจร์อีก  ดฉิันจงึได้ดซู�้า แต่ก็

ไม่เบือ่เพราะสวยมาก เราได้กนิอาหารเยน็ในนัน้อย่างเคย เมือ่เพือ่น ๆ  ดฉินั

ขอน�้าเย็นจากบริกร  เขาท�าท่าแปลกใจ บอกว่าแชมเปญมีตั้งหลายขวด  

คิดเงินรวมในค่าอาหารแล้ว  แต่น�้าเย็นเขาไม่มี ถ้าจะให้ไปหามาก็จะต้อง 

คิดค่าบริการพิเศษ เพื่อน ๆ  โกรธ หาว่าเขายิว และบอกว่าเสียเงินก็เสียซิ   

ไปเอามาเลย เยอะ ๆ  ด้วย

เมื่อออกมาจากโรงแสดงแล้ว  ดิฉันบอกว่าป่านนี้เจ้าบริกรคนนั้นคง

ไปเล่าให้ใคร ๆ  ฟังแล้วว่าคนไทยนี่ประหลาดสิ้นดี ขอดื่มน�้าเปล่าใน

ไนต์คลับแทนแชมเปญ !

ประเทศเยอรมนี

ที่เมืองอะไรจ�าไม่ได้แล้วในประเทศเยอรมนี  เราไปที่ร้านอาหารจีน 

พอเริม่สัง่ Wan Tan Soup (เกีย๊วน�า้)  บญุอาบถามว่า “เธอสัง่อะไรอย่างอืน่ 

ไม่เป็นหรอื ?  กนิกนัแต่ Wan Tan Soup จนหน้าของฉนัจะเป็น  Wan Tan   

อยู่แล้ว !”  ดิฉันอดหัวเราะไม่ได้ เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเมื่อเราปลีกตัวออกจาก

คณะทวัร์และไปกนิอาหารจนีนัน้ แทบทกุครัง้เราจะเริม่ด้วย Wan Tan Soup   

เพราะเห็นว่าสั่งง่าย  กินง่าย  และก็ร้อน ๆ  ดี เหมาะส�าหรับอากาศหนาว

ที่นี้ถึงตอนสั่งอาหารจานใหญ่  (Main dish)  เราสั่งข้าวผัดเหมือน 

กนัหมดทกุคน  เพราะเหน็ว่าง่ายดอีกีนัน่แหละ จะได้เรว็ ๆ  ไม่ต้องคอยนาน  

และยังไง ๆ  คงจะกินได้แน่ทุกคน พออาหารมาถึง โอ้โฮ !  กินได้น่ะแน่ ๆ    

แต่กนิไม่ไหวแน่กว่า  เขาเอาข้าวผดัมาให้เราคนละจานเปลใหญ่ ๆ  แต่กช่็วย

ไม่ได้ เขาบอกว่าจานเล็กกว่านี้ไม่มี !  ดูราคาแล้วก็ไม่แพงเกินไป  ทุกคน

พยายามแข็งใจกล�้ากลืนลงคอให้มากที่สุดที่จะมากได้  แต่ก็ท�าไม่ได้มาก 

ไปกว่าครึ่งจาน  กินไปขันไป สนุกดี
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แมดริด (สเปน)

การไปสเปนครั้งที่สองของดิฉันนั้น  เราไปเมืองแมดริดซึ่งเป็น 

เมอืงหลวง  ไปพกัทีโ่รงแรมอกีแห่งหนึง่ ดฉินัสัง่บรกิรทางโทรศพัท์เป็นภาษา 

อังกฤษ  ให้เอาอาหารเช้ามาให้ คือ ham and egg  เขาถามมาเป็นภาษา 

ฝรัง่เศสว่า “jambon ordinaire ou jambon Espagnol ?” (จะรบัแฮมธรรมดา 

หรอืแฮมสเปน)  ดฉินัลมืไปสนทิว่าประเทศนีเ้ขาเข้าใจภาษาฝรัง่เศสมากกว่า

ภาษาอื่น  ดิฉันไม่เคยรู้ว่าแฮมสเปนเป็นอย่างไร อยากจะลองดูจึงสั่งมา 

ทีไ่หนได้  เป็นเหมอืนแฮมดบิ ๆ   และมสีแีดงแจ๋เหมอืนเลอืดสด ๆ   เหน็แล้ว 

จะอาเจียนเสียให้ได้ เลยต้องให้ไปเปลี่ยนเป็นแฮมธรรมดา

มาธาดอร์ (นักสู้วัว)  คนหนึ่งอยู่โรงแรมเดียวกับเรา  เมื่อเขาแต่งตัว

สวยงาม  ออกมายนืรอรถอยูห่น้าโรงแรม  ผูค้นพากนัมาจ้องดกูนัห่าง ๆ  เขา

ท�าเชิดหน้าราวกับจะพูดว่า “เชิญซิ  ดูเสียให้เต็มตา !”

ตอนนั้นคุณจรูญพันธุ์ อิศรางกูรฯ  เป็นเอกอัครราชทูตอยู่ที่แมดริด  

ดิฉันเคยเรียนที่จุฬาฯ เวลาเดียวกับท่าน จึงคุ้นเคยกันดี ท่านเชิญดิฉันไป 

รับประทานอาหารกลางวันที่สถานทูต  ส่งคุณเอ๋ ลูกสาว ให้ขับรถมารับ   

ที่จริงท่านเชิญเพื่อน ๆ  ดิฉันด้วย แต่เขาไม่ว่างจึงไม่ได้ไปกัน

คุณเอ๋มารับก่อนเที่ยง  ขับรถพาไปดูเมืองแล้วแวะไปในภัตตาคาร 

แห่งหนึ่งเพื่อกินหอยนางรม  ดิฉันถามว่าคุณพ่อนัดกินข้าวกลางวันไว้ จะ 

ไม่กลับสายไปหรือ  คุณเอ๋อธิบายว่าที่สเปนนี้เขากินข้าวกลางวันเวลาบ่าย  

3 โมง  มีการหยุดพักนอนตอนบ่าย  แล้วเริ่มท�างานอีกตอนเย็น  แปลกดี

คุณจรูญพันธุ์คุยกับดิฉันเรื่องแปลก ๆ  ขัน ๆ  เมื่อครั้งอยู่จุฬาฯ คุณเอ๋  

บอกว่าไม่เคยได้ยินเรื่องเหล่านี้มาก่อนเลย สนุกดี  ทั้งคุณอรอวล คุณแม่ 

ของเธอก็รู้จักกับดิฉัน จะชวนให้อยู่กินข้าวเย็นอีก แต่ดิฉันกลัวเพื่อน ๆ  จะ

คอย  เลยเพียงแต่ขอบคุณ แล้วลากลับโรงแรม
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ลิสบอน (โปรตุเกส)

เมือ่เข้านอนในโรงแรมได้คนืหนึง่แล้ว  รุง่เช้า ดฉินัลงไปเดนิเล่นหน้า

โรงแรม ยนือ่านรายการอาหารทีห่น้าภตัตาคารใกล้ ๆ  นัน้ เหน็เขยีนว่า Soupe 

poulet avec riz  ดิฉันลองสั่งมากิน สั่งให้ใส่ข้าว (riz) มาก ๆ  ได้มาเป็น 

ข้าวต้มไก่ด ีๆ  นีเ่อง  เสรจ็แล้วขึน้ไปเล่าให้พรรคพวกฟัง ทกุคนพากนัลงมา

กิน แล้วเลยกินกันทุกเช้า

มีเรื่องตื่นเต้นในเช้าวันรุ่งขึ้นที่เราจะเดินทางไปประเทศอังกฤษ คือ 

ที่เมืองลิสบอนนี้ น�้าประปาไม่ค่อยไหล (อย่างเดียวกับในเมืองเราครั้งก่อน)  

ตอนกลางคืน ลักษณะที่นอนห้องเดียวกับทองกร เปิดก๊อกน�้าที่อ่างล้างมือ  

ปรากฏว่าไม่มีน�้า จึงลืมปิดก๊อก  ทีนี้ตอนดึก ๆ  น�้ามา ไหลล้นอ่าง ท่วม 

พืน้ห้องเปียกพรมหมด แล้วยงัไหลตามบนัได ลงไปชัน้ล่าง ๆ   ทางโรงแรม

จะคดิค่าเสยีหาย  แต่จะต้องรอพบเจ้าของหรอืประธานกรรมการของโรงแรม

ก่อน

ก�าหนดการเดนิทางของเรา  ตัว๋เครือ่งบนิ  โรงแรมทกุแห่งจดัไว้แล้ว 

จะเลื่อนก็ไม่ทัน เพราะถึงเวลาพอดี  คุณคุณากร หัวหน้าทัวร์  ต้องอยู่กับ

ลักษณะ จึงมาขอให้ดิฉันท�าหน้าที่แทน คือให้น�าคณะบินไปอังกฤษ  ดฉินั

ตกใจหมดแต่ปฏิเสธไม่ได้ ก่อนจะออกจากสนามบิน นับหนังสือเดินทาง 

ขาดไปเล่มหนึ่ง ใจหายหมด  วิ่งกลับเข้าไปดูก็เห็นอยู่บนโต๊ะนั่นเอง  หยิบ 

มาไม่หมด ขั้นแรกก็น�าไม่ถูกเสียแล้ว

ขณะที่เราก�าลังเดินไปจะขึ้นเครื่องบินนั้น เห็นคุณคุณากรวิ่งโบกมือ

โบกไม้ มลีกัษณะตามมา  ดฉินัหายใจสัน่ทนัท ี รูส้กึดใีจอย่างบอกไม่ถกูเลย  

ราวกับได้เทพยดามาโปรด

คณุคณุากรเล่าว่ากรรมการโรงแรมบอกว่าไม่ใช่ความผดิของลกัษณะ  

เป็นความบกพร่องของทางโรงแรมเอง  ฉะนั้นลักษณะและคุณคุณากร 
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ไม่ต้องรับผิดชอบอะไร  เขาขอโทษแทนโรงแรมด้วย  คุณคุณากรว่าเขา 

ไม่อยากให้โรงแรมเสียชื่อ  เดี๋ยวจะไม่มีใครมานอนโรงแรมเขาในภายหน้า   

เขาอยากผูกมิตรกับเราไว้  จากโปรตุเกสเราบินตรงต่อไปประเทศอังกฤษ
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ไปอินโดนีเซีย

เมือ่ตอนทีค่ณุเกรยีงเดช พลางกรู  น้องชายของสามดีฉินัไปเป็นผูช่้วย

ทูตทหารบกประจ�าอินโดนีเซีย  โดยพ�านักอยู่ที่เมืองจาการ์ตานั้น  เขาชวน 

ดฉินัไปเทีย่ว  ดฉินัและเพือ่น ๆ  ชาวราชนิ ีมรีาศ ีมณ ีและบญุอาบ จงึตกลง

จะไปด้วยกนั  เราแบ่งหน้าทีก่นั  ดฉินัมหีน้าทีจ่ดัซือ้ตัว๋เครือ่งบนิ และตดิต่อ

กบัอ้วน (เกรยีงเดช) ให้ช่วยจองโรงแรมให้  คณุอ้วนขอให้เราไปโดยเครือ่งบนิ 

ไทย เพราะเขารูจ้กัชอบพอกบัเจ้าหน้าทีก่ารบนิไทยทัง้ชายหญงิมากมาย  เขา

บอกว่าทุก ๆ  วันจะมีพนักงานการบินไทยไปกินข้าวที่บ้านเขาไม่ต�่ากว่า  

6 - 7 คน  ดิฉันจึงไปติดต่อกับการบินไทยทันที

ดิฉันไปที่ส�านักงานการบินไทย  ซึ่งตอนนั้นตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง  

บางรัก ใกล้ ๆ  ไปรษณีย์กลาง  เจ้าหน้าที่คนหนึ่งบอกดิฉันให้ไปที่ที่ท�าการ

การบินไทยซึ่งอยู่คนละฟากถนน  ดิฉันไปคนเดียว และการจราจรตอนนั้น

หนาแน่นมาก  พอไปถึงเห็นเขาติดประกาศว่ามีคณะทัวร์จัดไปอินโดนีเซีย

โดยเครือ่งบนิพเิศษ ราคาถกู  ดฉินัสนใจ จงึถามเจ้าหน้าทีค่นหนึง่เรือ่งทวัร์นี้  

เขาปฏิเสธบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้น  ดิฉันออกจะเสียงดัง  ถามว่าแล้ว

ปิดประกาศแผ่นเบ้อเร่อนั้นไว้ท�าไม  พอดีฝรั่งคนหนึ่งออกมา จึงถามกัน 

รู้เรื่อง เขาบอกว่าทัวร์นั้นจะแวะที่เมืองบันดุง ซึ่งเราไม่อยากไป  อยากไป

บาหลีมากกว่า ก็เลยจบเรื่องไป 

ดิฉันถามเจ้าหน้าที่ขอซื้อตั๋วไปจาการ์ตา  เขาบอกให้กลับไปติดต่อ 

ที่ฝั่งตรงข้ามใกล้ไปรษณีย์กลางอีก  ดิฉันทั้งอ่อนใจ ทั้งโมโห เลยงดซื้อตั๋ว

การบินไทย และไปซื้อตั๋วสายการบินการุด้า (Garuda) แทน ซึ่งตามปกติ  

ดฉินัจะไปประเทศไหนกม็กัจะไปโดยสายการบนิของชาตนิัน้อยูแ่ล้ว เพราะ

เชือ่มัน่ว่ากปัตนัคงจะรูจ้กัประเทศของเขาดกีว่าใคร ๆ  ฉะนัน้การเดนิทางกค็ง 

จะปลอดภัยกว่า !  การไปเที่ยวครั้งนี้เราไปกันสี่คน คือ ราศี มณี บุญอาบ  
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และดิฉัน

เครื่องบินหยุดครั้งแรกที่สิงคโปร์  ที่สนามบินสิงคโปร์นี้มีเรื่องตลก   

คอืเขาปล่อยผูโ้ดยสารอืน่ออกไปหมดเว้นแต่พวกเราสีค่น  ดฉินัถามเจ้าหน้าที่

ชายสูงอายุคนหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษว่า เหตุผลกลใดที่เขากักเราไว้ ต้องการ 

รู้อะไรจากเราหรือ เขาไม่เข้าใจแล้วส่งเสียงภาษาอะไรก็ไม่ทราบ แต่ลงท้าย

ด้วยเสียงสูงเหมือนเป็นค�าถามว่า “xxxxxxxxxx ดุ่งดิ๊ง ๆ  ๆ ”  พูดซ�้าอยู่ 

นั่นแหละ  ราศีจึงตอบไปว่า “No, we don’t drink”  ดิฉันยืนหัวเราะอยู่ 

เงียบ ๆ  แต่แม่มณีหัวเราะงอหาย เสียงดังอย่างไม่เกรงใจเลย  ส่วนบุญอาบ

ร�าคาญเลยเลยีนเสยีงของเขา “xxxxxx ดุง่ดิง๊ ๆ  ๆ ”  ตอนนีเ้ขาโกรธจดั โบกไม้ 

โบกมอืไล่เราออกไป  เป็นอนัว่าไม่รูเ้ลยว่าเขากกัตวัเราไว้ท�าไมในตอนแรก  

และกระเป๋าก็เลยไม่ถูกตรวจ  

สิงคโปร์เป็นเมืองเล็กนิดเดียว และดิฉันก็เคยไปหลายหนแล้วจึงพอ

จะรู้จักถนนหนทางดีพอสมควร  เราไปที่โรงแรม Singapura ก่อน เพราะ 

จองห้องไว้ทีน่ัน่  ดฉินัรูจ้กัโรงแรมนีด้เีพราะไปทไีรกพ็กัทีโ่รงแรมนี ้ซึง่อยู่

ที่ถนน Orchard ตรงข้ามถนนกับสถานทูตไทยพอดี  บังเอิญญาติของดิฉัน 

เป็นภริยาท่านทูตพาณิชย์ที่นั่น  ทั้งสามีภริยาจะให้ดิฉันย้ายไปอยู่บ้านว่าง 

ในสถานทูต  แต่เราจองห้องไว้แล้ว  และถ้าอยู่กับเพื่อน ๆ  จะสะดวกกว่า 

ในการไปไหนมาไหน จึงได้แต่ขอบคุณเขาเท่านั้น

เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพคนหนึ่ง จ�าไม่ได้แน่ว่าที่สิงคโปร์หรือ

กวัลาลมัเปอร์  ได้กรณุาว่าจ้างรถแทก็ซี ่(เบนซ์) ทีไ่ว้ใจได้ให้ เพือ่พาเราไป

ค้างที่ Cameron Highland ในมาเลเซีย  ตอนขึ้นไปบนภูเขา  เรากะกัน 

ไว้ก่อนแล้วว่าจะหยดุกนิกลางวนัทีภ่ตัตาคารซึง่อยูค่รึง่ทางทีเ่ราจะไป แต่มวั

ขลุกขลักออกช้าไปหน่อย  เวลาเที่ยงแล้วยังไปไม่ถึงไหน บุญอาบบอกว่า 

หิวข้าวจะตายอยู่แล้ว จะพานปวดท้องเอาด้วย  ดิฉันหยิบขนมปังกรอบให้

เธอ  เธอบอกว่าไม่ได้หิวขนมปัง เธอหิว “ข้าว” เราบอกว่าถ้าหิวมากจริง ๆ   

chalop tour_2.indd   142 1/11/13   10:36 AM



ฉลบชลัยย์  พลางกูร  ���  143

แล้ว อะไร ๆ  กก็นิได้ทัง้นัน้ นีแ่ปลว่าเธอยงัไม่หวิจรงิน่ะซ ีเท่านัน้แหละ เธอ

งอน และพดูด้วยความโมโหหวิว่า “เธอหาว่าฉนัพดูปดหรอื ?”  พวกเราทกุคน 

ขัน แต่ไม่กล้าหัวเราะ เพราะเกรงว่าจะไปไม่ถึง Cameron Highland !  

เราพักที่ Cameron Hotel ที่มีสนามกอล์ฟอยู่ติดด้านหน้า  ที่นี่เรา 

ออกจะอึดอัดใจนิดหน่อย เพราะบรรยากาศในห้องรับแขกเหมือนอยู่ใน

ประเทศอังกฤษ  มีคนนั่งล้อมเตาผิง แล้วคุยกันเสียงเบา ๆ   พวกเราซึ่งชอบ

คยุ ชอบหวัเราะสนกุสนานเสยีงดงั ต้องพากนัเลีย่งไปเอะอะข้างนอก ไปชม

สวนดอกไม้ เห็นเขาเขียนป้ายว่า “ห้ามเก็บดอกไม้” เรานึกถึงหนังสือ 

ของดอกไม้สด ทีเ่ล่าเรือ่งห้ามเกบ็ดอกไม้ทีปี่นงั  ราศเีป็นคนซกุซน ท�าอะไร

ว่องไว และชอบท�าอะไรที่ท้าทายเสมอ บอกว่า “เธอคอยดูนะ ฉันจะเก็บ 

สกัดอก”  ดฉินัเป็นคนขีข้ลาดกว่าเพือ่น กลวัว่าจะมคีนเหน็ ห้ามเขากไ็ม่ฟัง  

เก็บมาจนได้  ดิฉันใจสั่น ไม่นึกสนุกด้วยเลย

ที่อินโดนีเซีย

เมื่อไปถึงสนามบินที่จาการ์ตา  คุณเกรียงเดชถามว่าท�าไมดิฉันจึง 

ไม่ไปเครื่องบินไทยตามที่เธอบอกมา  เลยต้องเล่าถึงความขลุกขลักเกี่ยวกับ

การบินไทยให้เธอฟัง  เธอพาเราไปที่บ้านของเธอก่อน ได้พบเจ้าหน้าที่

การบินไทยหลายคนก็เลยเล่าให้ฟังด้วย

ที่เมืองนี้เราพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งเดิมคงจะเป็นโรงแรมที่ดีที่สุด  

อาคารต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีสนามใหญ่อยู่ตรงกลาง  ห้อง 

แต่ละห้องใหญ่พอสมควรและมรีะเบยีงนัง่เล่นทีห่น้าทกุ ๆ  ห้อง ซึง่หนัหน้า

ออกไปทางสนาม มีทางเดินกว้างติดต่อกันได้ตลอด สะดวกดีมาก

เยน็วนันัน้เรากนิอาหารทีบ้่านคณุเกรยีงเดชและคยุกนัอย่างสนกุสนาน 

จนลืมดูเวลา พอรู้สึกตัวก็เข้าไปเกือบตี 1 แล้ว จึงเข้าไปที่โรงแรม เขาให้ 
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เราเลือกห้องได้ตามใจ  พวกเราให้มณีกับบุญอาบเลือกห้องก่อน  มณีออก

จะจู้จี้มาก ไปดูห้องไหนก็ว่าอย่างนั้นไม่ดี อย่างนี้ไม่ดี  แน่ละ โรงแรมนั้น

เก่าแล้ว ก็มีของช�ารุดซึ่งยังไม่ได้ซ่อมแซมอยู่บ้าง  ราศีก็ตามใจ  พาพวกเรา 

เดนิไปตามทางเดนิรอบอาคารทัง้สีด้่าน  โดยทีค่นขนของต้องขนตามไปด้วย  

เราเกรงใจเขาเพราะตอนนัน้มนัดกึมากแล้ว  มาถงึห้องหนึง่ มณว่ีาใช้ได้แล้ว

ก็ขนของเข้าไป  ราศีแอบหัวเราะ เพราะมันคือห้องเดียวกับห้องแรกที่มณี 

ไม่ชอบนั่นเอง  ตกลงให้มณีกับบุญอาบอยู่ห้องเดียวกัน  ส่วนราศีกับดิฉัน

เข้าอยู่อีกห้องหนึ่งโดยไม่ต้องเลือกมาก

รุง่เช้าเราแต่งตวัเสรจ็กไ็ปทีห้่องมณ ี เขาบ่นอูใ้ห้ฟังว่านอนไม่ใคร่หลบั 

ตลอดคืนเลย เพราะปิดพัดลมกลางห้องซึ่งอยู่เหนือเตียงนอนไม่ได้  จะเดิน

มาตามเรากไ็ม่รูว่้าอยูห้่องไหน เพราะเราส่งเขาเข้าห้องก่อน  จะเทีย่วเดนิไป

ทัว่ ๆ  กไ็ม่ได้ เพราะมนัดกึแล้ว ไฟตามทางเดนิกเ็ปิดเพยีงสลวั ๆ  ไม่สว่างจ้า  

อนึ่ง เกรงใจแขกที่พักอยู่ตามห้องต่าง ๆ  ด้วย คิดไม่ตกท�าอะไรไม่ได้ เลย

ชวนกันนอนโดยเอาผ้าห่มคลุมโปงท่วมหัวตลอดคืน

ราศีเดินตรงไปบิดแก๊กเดียว พัดลมก็หยุดหมุน ไม่เห็นมีปัญหาอะไร  

ซกัไซ้ไล่เลยีงได้ความว่า มณบีดิไปเพยีงสองแก๊ก จะบดิไปอกี รูส้กึมนัตดิขดั  

จะขืนบิดไปแรง ๆ  ก็กลัวสวิตช์จะหัก  ดังได้เล่าไว้แล้วว่าโรงแรมนี้เก่า มัน 

ก็ต้องมีอะไรติด ๆ  ฝืด ๆ  บ้างอย่างนี้แหละ

มาถงึเรือ่งการกนิ  ราศกีบัดฉินัไม่ยุง่ยาก  แต่มณกีนิไม่ค่อยได้เพราะ

อาหารส่วนมากมีกลิ่นแพะ  บางทีเขาสั่งอาหารมาอย่างหนึ่ง  เมนูเป็นภาษา

ฝรัง่เศส ซึง่เขากพ็อเดาได้ว่าอะไรเป็นอะไร แต่ไม่สนใจอ่านให้ละเอยีด  เมือ่

อาหารมาถงึ เขาบอกว่าไม่คดิว่ามนัจะเป็นแบบนัน้  ราศเีลยต้องรบัจานนัน้ไป  

และช่วยเขาเลือกใหม่  ทีนี้เลยกลายเป็นระเบียบว่าราศีจะสั่งเป็นคนสุดท้าย  

เพื่อรอรับอาหารที่มณีสั่งมาแล้วกินไม่ได้เสียก่อนแทบทุกครั้งไป

ส่วนบญุอาบนัน้ชอบกนิข้าว  เยน็วนัหนึง่เขาบอกว่าไม่ค่อยหวิ จะสัง่
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แต่ข้าวเปล่า ๆ  กบัไข่ต้มใบหนึง่เท่านัน้ เพือ่ประหยดัสตางค์  จะกนิกบัน�า้พรกิ 

มะม่วงซึง่เขาเอาตดิตวัไปด้วย  สกัครูเ่ดยีว พ่อครวัเดนิออกมากบับรกิร  มา

ถามย�้ากับเรา เพราะเขาไม่เชื่อว่าจะมีคนสั่งไข่ต้มส�าหรับอาหารเย็น  เขา 

หาว่าบรกิรฟังผดิ  เมือ่เราย�า้ว่าสัง่เช่นนัน้จรงิ ๆ  เขากต็หีน้าไม่เข้าใจ คงนกึว่า 

คนไทยนี่มีอะไรประหลาด ๆ   สั่งอาหารเช้ามาเป็นอาหารเย็น  

เมื่อบิลออกมา เราต้องหัวเราะ เพราะไข่ต้มใบเดียวนั้นราคาเท่ากับ 

อาหารเต็มจานของเรา เขาเขียนไว้ว่า egg (any style) ราคาเดียวกันหมด   

ราศีบอกว่า “สมน�้าหน้าแล้ว” แล้วทุกคนก็หัวเราะกันครื้นเครง  แม้แต่ตัว

บุญอาบเองก็อดหัวเราะไม่ได้

ทีจ่าการ์ตา  เราไปเทีย่วดวูดัโบราณหลายแห่งโดยรถทวัร์ของรฐับาล   

อะไร ๆ  กด็หีละ แต่มคัคเุทศก์ทีน่�าเราไปนัน้ คงจะไม่ได้อาบน�า้มาสกัปีหนึง่

แล้ว  เราต้องทนทรมานกับกลิ่นของเขาไปตลอดทั้งวัน  

เหน็มรีปูเขยีนคนจรงิเป็นสาวสวย ๆ  วางขายตามทีต่่าง ๆ  ดฉินัถามหา

ช่างเขยีน เขาบอกว่ามช่ีางเขยีนมาก  แต่ถ้ามอืชัน้หนึง่คงจะคดิราคาแพง  มอื

รอง ๆ  ลงไปคงพอจะสู้ไหว  ดิฉันไม่มีเวลาพอที่จะนั่งให้เขาเขียน  เลยฝาก

รูปถ่ายไว้ให้วาดจากรูปนั้น

ไม่นานนกักไ็ด้รปูนัน้ฝากส่งมากบัเจ้าหน้าทีก่ารบนิไทยทีช่อบพอกบั

เกรียงเดช  ถึงจะดูไม่เหมือนตัวจริงมากนักแต่ก็ยังดี

ที่อินโดนีเซียนี้  คนจนและคนขอทานมีมากเหลือเกิน  เราได้รับ 

ค�าเตอืนว่าอย่าไปให้สตางค์กบัคนใด มฉิะนัน้เขาจะเฮกนัมารมุล้อมตวัเราจน

แทบแหวกหนีออกไปไม่ได้  เจ้าหน้าที่สถานทูตคนหนึ่งพาเราไปดูซื้อของ  

ไม่ว่าสินค้าอะไรที่เราหยิบมาดู ก็จะบอกราคา 100 เหรียญแทบทั้งนั้น   

100 เหรยีญของเขามค่ีาเท่ากบั 7 บาทของเรา  ดฉินัซือ้หวกีระและพดักระเพือ่ 

เป็นของฝากเพือ่นทีก่รงุเทพฯ  เมอืงนีม้เีต่าตวัใหญ่ ๆ  มากมาย  กระดองของ

มันเอามาท�าเป็นของใช้ต่าง ๆ  ได้อย่างดี และซื้อหมวกขนกระต่ายใบหนึ่ง 
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สวยมาก สนี�า้ตาลอ่อน ๆ  แกมสขีาว  ไม่รูว่้าต้องใช้กระต่ายกีต่วั  เดีย๋วนีเ้มือ่

ล่วงเลยมาหลายสิบปีแล้วก็ยังอยู่ดี ซึ่งก็ราคาเพียง 7 บาทเช่นกัน

ทุกสิ่งที่ดิฉันซื้อนั้นราคาชิ้นละ 100 เหรียญ (7 บาท) ทั้งนั้น  คนที่ 

พาเราไปบอกให้เราต่อราคา  แต่เราต่อไม่ลง เพราะมันถูกเหลือเกินอยู่แล้ว   

เขาบอกว่าถ้าเราจ่ายเงินแพงจะท�าให้เสียราคา  ภายหลังถ้าเขาพาคนอื่น 

มาอีกก็จะต้องเสียเงินแพงไปด้วย

เราได้ดูการแสดงเต้นระบ�าท�าเพลงแบบพื้นเมืองของเขาด้วย ใครว่า

เมืองอิเหนาผู้คนสวย ไม่จริงเลย เราเพิ่งเห็นคนสวยบนเวทีแสดงเท่านั้น

เราไปเทีย่วยอกยาการ์ตา (Jogjakarta/Yokyakarta) ซึง่เป็นเมอืงหลวง 

เก่า และดูเหมือนเราทุกคนจะชอบเมืองนี้กว่าเมืองหลวงปัจจุบัน  บ้านเมือง

เป็นระเบยีบเรยีบร้อยด ี ถนนหนทางกไ็ม่พลกุพล่าน ได้บรรยากาศทีด่กีว่ามาก

เราพักที่โรงแรมอังกฤษแห่งหนึ่งซึ่งคงจะตั้งมานานแล้ว เราชอบที่นี่

มาก  อาหารเช้าเป็นแบบอังกฤษทุกวัน และอาหารอื่น ๆ  ก็อร่อยด้วย !   

เราไปดูวิหารปรัมบานันซึ่งเป็นโบราณสถานที่สวย ดูไม่เบื่อ  แล้วได้ไปดู 

บุโรพุทโธซึ่งใหญ่กว่าปรัมบานันมากมาย และท�าแบบนครวัด คงจะสร้าง 

ในสมัยเดียวกันแน่

ที่บุโรพุทโธนี้  มัคคุเทศก์ส่งเราที่บันไดให้เดินขึ้นไปดูเอง ภายใน

ก�าแพงสีด้่าน ซึง่แต่ละด้านต้องเดนิไกลมาก  เมือ่เราเดนิไปถงึมมุก�าแพงด้าน

หลังนั้น อากาศมืดมัว ดูเปลี่ยวมาก ไม่มีคนเดินเลย  เราชักใจคอไม่ดี กลัว

ถูกจี้ เลยพากันเดินบ้างวิ่งบ้าง พลางหัวเราะไปตลอด  จนกระทั่งมาถึงมุม

ใกล้ด้านหน้าค่อยสว่างหน่อย จึงหายกลัว

บาหลี

จากยอกยาการ์ตา  เราเดินทางต่อไปยังบาหลี  ไปพักที่ Bali Beach  

chalop tour_2.indd   146 1/11/13   10:36 AM



ฉลบชลัยย์  พลางกูร  ���  147

Hotel ซึง่อยูต่ดิทะเล และมสีระว่ายน�า้ทีก่ว้างขวางใหญ่โตน่าดมูาก  ทีส่นามบนิ 

บาหลี ดิฉันชอบใจที่เขาตั้งกระดานด�าใหญ่ บอกราคาเงินดอลลาร์ ปอนด์  

และอื่น ๆ  เทียบกับเงินของเขา รวมทั้งบอกเงินไทยด้วย

ถนนจากสนามบินมายังโรงแรมของเรา  ตลอดสองข้างทางผ่าน

กระท่อมเลก็ ๆ  เก่าโกโรโกโส บางหลงัจะพงัมพิงัแหล่อยูแ่ล้ว  แล้วกม็าโผล่

ปุบปับที่โรงแรมใหญ่โตหรูหรา ซึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวหลังเดียวเท่านั้น ช่าง

เป็นการเปรียบเทียบที่แสลงตาแสลงใจแก่ผู้คนที่ได้มาพบเห็นจริง ๆ  !

พอมาถึงโรงแรม  ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ เขาบอกดิฉันว่ามีเพื่อน 

ผู้หญิงมาหาสองคน เขามาถึงตั้งแต่วานนี้ และพักอยู่โรงแรมเดียวกับเรา 

นี่แหละ  ดิฉันแปลกใจมาก แต่ภายหลังเมื่อได้พบ จึงทราบว่าคุณหญิงจรูญ 

ผดุงวิทยาเสริม  มารดาเลี้ยงของสามีดิฉัน มาเที่ยวกับคุณเกื้อ ศาลิคุปต์   

เพื่อนของท่าน ซึ่งดิฉันรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดี

ท่านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกัน แต่ทราบว่าได้ถกเถียงกันมาตั้งแต่

ก่อนออกเดินทาง  คุณครูเกื้อจะไปบันดุง  แต่คุณหญิงจรูญอยากมาบาหลี

มากกว่า ในที่สุดก็ตกลงกันว่าตามใจคุณหญิงจรูญ  โดยมีข้อแม้ว่าเมื่อถึง

บาหลแีล้วจะต้องตามใจคณุครเูกือ้ทกุอย่าง  การทีค่ณุหญงิจรญูอยากมาบาหลี 

กเ็พราะท่านมเีพือ่นฝรัง่แหม่มหลายคน ได้ฟังพวกนัน้คยุโม้ว่าบาหลสีวยงาม

และโรแมนติกมากมาย จึงอยากมาดูให้เห็นจริง แต่เมื่อมาถึงแล้วยังไม่เห็น

อะไรตามนั้น  คุณครูเกื้อจึงแต่งโคลงล้อว่า

We come to Bali.

What do we see ?

Only the sea, 

the sea and the sea !
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คุณครูเกื้อรู้จักพวกเราทุกคนก่อนแล้ว นอกจากมณี  ท่านบอกว่า  

“พรุ่งนี้ฉันจะมา visit  พวกเธอนะ” แล้วก็จริง ๆ  ท่านมาเสียตั้งแต่เช้ามืด  

พวกเรายังไม่ตื่นเลย  เราเห็นใจว่าท่านหวังดี แต่เราก็อยากนอนต่อมากกว่า  

บุญอาบซึ่งเคยเป็นศิษย์ของท่านสมัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัฒนา จึงตอบแทน

พวกเราว่า “คุณครูขา ขอบพระคุณมากที่มา visit เรา แต่พรุ่งนี้งด visit  

ได้ไหมคะ ? เพราะชอบตื่นสายกันทุกคน”

คณุครเูกือ้เป็นคนชอบตลกและใจดอียูแ่ล้ว ท่านบอกว่า “ใครบอกว่า

ฉันจะมา visit เธออีกล่ะ ? วันนี้ก็พอแล้ว !”

ที่ Bali Beach Hotel นี้ มีวิธีการเอาเปรียบลูกค้าหลายอย่าง จ�าไม่ได้ 

แน่นัก แต่จะขอยกตัวอย่างเช่น :-  สมมติว่าเราไปขอเช่าห้อง  เขาจะขอค่า

มัดจ�าเป็นเงินเหรียญของเขา ซึ่งให้ราคาน้อยกว่าที่อื่นทั่วไป  แต่เราเห็นว่า

ไหน ๆ  กม็าอยูแ่ล้ว จงึยอมเอาเงินดอลลาร์แลกเงนิเหรยีญของเขาไว้  กะให้

พอใช้ตลอดไป ขาดทนุนดิหน่อยไม่เป็นไร ทนีีเ้วลากนิอาหาร เขาให้จ่ายเป็น

เงนิดอลลาร์ เงนิดอลลาร์ของเรากม็ ีแต่จะเกบ็เงนิเหรยีญของเขาไว้ท�าไม จงึ

จ�าต้องแลกเงินเหรียญกลับเป็นเงินดอลลาร์ โดยขาดทุนเข้าไปอีกต่อ  มาถึง

ตอนจะออกจากโรงแรม เขากลับให้จ่ายเป็นเหรียญของเขาอีก  การแลกเงิน

กลบัไปกลบัมาเช่นนี ้ เราจะขาดทนุทกุครัง้ รวมสีค่นแล้วจะเป็นเงนิไม่น้อย

เลย

ราศีเป็นคนเชี่ยวชาญการเงินสกุลต่าง ๆ  อยู่แล้ว ทนไม่ได้ที่จะถูก 

เอาเปรียบมากเกินไป เขาให้เรานับเงินดอลลาร์ ดูตามราคาที่เขาคิดให้เรา 

ตอนแรก แล้ววางเงินนั้นลงบนโต๊ะอย่างแรง แล้วพูดอย่างโกรธว่า พวกเรา

มีเงินเท่านี้ จะเอาหรือไม่ก็ตามใจ ทางนั้นจึงต้องยอมรับโดยดุษณี

ตลาดมดืมอียูท่ัว่ไป  ราศเีป็นผูด้แูลการเงนิของเรา เขาจงึต้องไปตดิต่อ

แลกเงินเสมอ  ครั้งหนึ่งเขาไปแลกเงินตรงไปตรงมาที่โต๊ะหนึ่งในร้านหนึ่ง 

แล้วมากระซิบบอกว่า “ฉันจะแลกตลาดมืดให้ดูนะ”  ดิฉันห้ามเขาไม่ทัน  
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เขาไปทีม่มุโต๊ะทีห้่องด้านหน้า ซึง่ห่างจากโต๊ะเก่าเพยีง 2 - 3 ก้าว และพดูค่อย ๆ   

กบัคนทีโ่ต๊ะนัน้ แล้วอกีแป๊บเดยีวกห็ยบิเงนิมาปุบ๊ ง่าย ๆ  อย่างนัน้เอง ดฉินั

กลัวมาก เพราะมันผิดกฎหมาย ถ้าถูกจับขังที่บาหลีจะเป็นอย่างไร  ถามเขา 

ว่าท�าไมจึงรู้ว่าโต๊ะนั้นรับแลกเงินตลาดมืด เขาบอกว่าทีแรกก็ไม่รู้หรอก แต่

พนักงานที่โต๊ะนั้นท�าท่าทางให้เขาดูรู้เอง

บงัเอญิระยะทีเ่ราอยูบ่าหลนีัน้เป็นวนัเทศกาลของเขา  เครือ่งบนิหยดุ

บิน  ร้านรวงปิดหมด  ตามถนนสายต่าง ๆ  จะเห็นหญิงชายแต่งตัวสวย ๆ   

เดนิกนัไปเป็นแถว  ทกุคนมหีม้อหรอืถาดใหญ่บรรจอุาหารเอาไปวดั  ส่วนมาก 

จะเอาทนูหวัไป  บรรยากาศสดชืน่ครืน้เครงกนัไปทัว่ ท�าให้เรารูส้กึคล้ายกบั 

ว่าโลกนี้ช่างมีแต่ความอ่อนหวานใจดี ปราศจากความโหดร้ายเหี้ยมเกรียม !   

อย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่ง

จากบาหลเีรากลบัมายงัจาการ์ตา แล้วอกี 2 - 3 วนักก็ลบัเมอืงไทย ด้วย 

ความคดิทีว่่าแปลกด ี ถงึแม้ประเทศนัน้จะไม่เจรญิรุง่เรอืงใหญ่โตเท่าองักฤษ  

อเมรกิา หรอือืน่ ๆ  แต่เรากไ็ด้เปลีย่นบรรยากาศ ได้ความพอใจไม่น้อย คุม้ค่า 

กับเงินที่เราเสียไป

ขอเล่าแถมสักหน่อยถึงเรื่องขบขันของเรา  ตลอดเวลาที่เราไปเที่ยว

เมืองต่าง ๆ  ในอินโดนีเซียนี้ เราทุกคนซื้อของที่ระลึกต่าง ๆ  กัน ส่วนมาก

เป็นผ้าโสร่งปาเต๊ะ  ตกกลางคืนก็เอาของที่ซื้อออกมาดูด้วยกัน  มณีกับ 

บญุอาบอยูห้่องเดยีวกนั กแ็ลกกนัดเูป็นกจิวตัร ทนีีม้าถงึเมอืงหนึง่ปรากฏว่า

กระเป๋าของมณนี�า้หนกัเกนิ  ราศผีูซ้ึง่หวัคดิไว บอกให้เอาของบางอย่างออก

มาถือ จะได้ไม่ต้องชั่ง เขาเอากางเกงของมณีมากลัดติดแขนเสื้อฝนด้านใน  

ทั้งของมณีและของเขา เป็นอันว่าทุ่นน�้าหนักไปสี่ตัวแล้ว เพราะเสื้อฝนเอา

พาดแขนไปไม่ต้องชั่ง แล้วท�าอะไรอีกก็จ�าไม่ได้  น�้าหนักกระเป๋าของมณี 

จงึไม่เกนิ  แต่น่าขนัตอนทีม่าถงึโรงแรม บรกิรมารบัเสือ้ฝนจะเอาไปเกบ็ให้   

พอเขายกขึ้น กางเกงก็หลุดพรูออกมาจากแขนเสื้อ  บริกรมองหน้าพวกเรา
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เหมือนจะถามว่า “นี่มันอะไรกัน ?”

ทีข่นัยิง่กว่านีก้ค็อื บญุอาบเอ่ยขึน้มาว่า ฉนัซือ้ผ้ามาตัง้หลายอย่าง แต่

หายไปไหนกไ็ม่รู ้ดใูนกระเป๋าแล้วกไ็ม่มเีลย  ราศนีกึได้ทนัท ีขอเปิดกระเป๋า

มณเีอาของออกด ูปรากฏว่าผ้าของมณทีีซ่ือ้กบับญุอาบนัน้ อยูใ่นกระเป๋าของ

เธออย่างละสองชดุ ทัง้หมดเลย ราศว่ีา “มน่ิาละ กระเป๋าของใคร ๆ  น�า้หนกั

ไม่เกิน มาเกินแต่ของเธอคนเดียว”
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ไปออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์

ปีหนึง่ดฉินังดไปยโุรป ได้ร่วมคณะทวัร์ไปออสเตรเลยีและนวิซแีลนด์  

เราไปหยดุค้างทีส่งิคโปร์ก่อน ดฉินัแยกจากคณะไปคนเดยีว  ตัง้ใจจะไปหา

ซือ้ก๋วยเตีย๋วกนิ  พอไปถงึร้านแล้ว นกึขึน้ได้ว่าเราพดูภาษาจนีไม่เป็น จงึใช้

วิธีหยิบจานแบนส่งให้เขา แล้วชี้ไปที่เส้นเล็ก  เขาเข้าใจท�าเส้นเล็กแห้งให้  

เพราะจานแบนจะใส่น�้าไม่ได้อยู่แล้ว จบเส้นเล็กก็หยิบชามลึกให้เขาและชี้

ไปที่เส้นใหญ่ แล้วได้กินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่น�้าตามต้องการ

ต่อไปหยุดที่เมืองเพิร์ธ (Perth) ด้านใต้ของออสเตรเลีย เป็นเมือง 

ทีส่งบทีส่ดุและสวยมาก ไม่มบ้ีานไหนเลยทีไ่ม่มต้ีนไม้ดอกไม้  สวนสาธารณะ 

แห่งชาตขิองเขากใ็หญ่โตสวยงามมาก  ครัง้หนึง่เราไปเดนิดขูองตามบาทวถิี   

ขณะที่ก�าลังคิดว่าจะข้ามฟากถนนไปดูอีกฝั่งหนึ่งดีหรือไม่  พอหันหน้าไป

ทางถนน  รถต่าง ๆ  ก็หยุดให้หมด  เราเกรงใจเขาเลยต้องข้ามถนนไป  ที่ 

สี่แยกต่าง ๆ  ที่ไม่มีไฟจราจร ก็เช่นเดียวกัน รถทั้งสี่ด้านจะแล่นมาค่อย ๆ   

และพร้อมใจกันหยุดหมดก่อนที่จะปล่อยให้รถทิศนั้นทิศนี้ขับต่อไปตาม

ล�าดับ  เราทุกคนประทับใจในมารยาทอันงามของเขาจริง ๆ   เพื่อนคนหนึ่ง

บอกว่าตอนอายแุก่มาก ๆ  อยากมาอยูเ่มอืงนี ้เพราะทกุอย่างเป็นไปอย่างช้า ๆ   

ไม่มีอะไรเร่งด่วน สบายใจดี แม้แต่ลิฟต์ที่โรงแรมก็แล่นขึ้นลงอย่างช้า ๆ  

จากนัน้ไปเมอืงแอดเิลด (Adelaide) ซึง่อดุมไปด้วยแอปเป้ิลลกูเลก็ ๆ   

แต่รสดี  มีโรงงานท�าน�้าแอปเปิ้ล และมีแอปเปิ้ลใส่ลังตั้งขายบนบาทวิถี   

พวกเราหลายคนอยากซื้อ ขอให้รถหยุด และบอกให้หัวหน้าทัวร์ช่วยซื้อ  

เสียงคนนี้พูดว่าฉันเอา 2 กิโล คนนั้นว่าของฉัน 3 กิโลนะ เซ็งแซ่ไปหมด 

หวัหน้าทวัร์พดูว่าเอาอย่างนีแ้ล้วกนั  ผมจะซือ้ทัง้ลงั แล้วพวกคณุเอามาแบ่ง 

กนัเองในรถ จะได้ไม่เสยีเวลา  ปรากฏว่าราคาถกูอย่างไม่น่าเชือ่  เขาบอกว่า

ถ้าเราไม่เอาลังจะถูกกว่านี้อีกกว่าเท่าตัว เพราะลังที่ท�าด้วยไม้อย่างหยาบ ๆ  
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หน้า Park Royal Hotel เมืองแอดิเลด ออสเตรเลีย 
10 เมษายน 2514

นั้น ราคาแพงกว่าแอปเปิ้ลทั้งหมดเสียอีก

เรื่องข�ามีอยู่ว่าคนที่บอกว่าต้องการหลาย ๆ  กิโลนั้น  ต้องเปลี่ยนใจ   

ขอเพียง 1 - 2 กิโล เพราะนึกถึงว่าจะต้องหิ้วขึ้นโรงแรมพร้อมกับของอื่น ๆ   

ที่จับจ่ายมาด้วยนั้นจะไม่ไหว ดูเหมือนหัวหน้าทัวร์ไม่คิดเงิน  ใครจะ

กอบโกยไปเท่าไรก็ได้  แต่กระนั้นก็ยังเหลืออีกเยอะแยะ

เราเทีย่วออสเตรเลยีด้านใต้ แล้วกข้็ามไปนวิซแีลนด์ด้านใต้  ทีน่ีส่วย

ยิ่งกว่าออสเตรเลียอีก และแต่ละเมืองสวยไม่ซ�้าแบบกันด้วย  จากเมือง 

ไครสต์เชร์ิช (Christchurch)  เราเทีย่วหลายเมอืงระขึน้ไปทางเหนอื - ตัง้แต่ 

ออกเดนิทางมานี ้ นัง่รถโดยสารกนัทัง้วนั ๆ  จนชกัจะเบือ่แล้ว  เขาจงึพาเรา

ขึ้นเครื่องบินเล็กซึ่งจุคนได้ไม่กี่คน แม้แต่หัวหน้าทัวร์ก็ต้องเข้าไปนั่งกับ

กัปตัน  เครื่องบินพาเราเข้าซอกภูเขาเพื่อจะไปดูสถานที่ที่เขาเล่นสกีกัน แต่ 

ซอกเขานั้นแคบมาก  มองออกไปแล้วเสียวไส้จริง ๆ  ถ้าขยับผิดนิดเดียว  

chalop tour_2.indd   152 1/11/13   10:36 AM



ฉลบชลัยย์  พลางกูร  ���  153

หน้าวัดไทยในสิงคโปร์ 
29 เมษายน 2514

ปีกเครื่องบินจะต้องกระทบภูเขาแน่นอน  ทุกคนเงียบกริบไม่พูดอะไรเลย  

ถ้าหยุดหายใจได้ก็คงจะหยุดด้วยซ�้า  หลังจากนี้แล้ว คณะทัวร์ทุกคนขอ 

นั่งรถอย่างเก่า !

ทีเ่มอืงออ็คแลนด์ (Auckland) ภาคเหนอืของนวิซแีลนด์  ผ้าขนสตัว์ 

มีขายมากมาย  สวย ๆ  และราคาถูกมาก  ที่ร้านตรงข้ามกับโรงแรมของเรา   

ดิฉันซื้อผ้าขนสัตว์ส�าหรับตัดชุดสูทสามชิ้น คือ skirt, jacket และกางเกง 

ด้วย  เมื่อเอามาอวดเพื่อน ๆ  หลายคนชอบใจพากันออกไปซื้อบ้างทันที   

แต่ละคนคงจะซื้อมากพอใช้  เพราะเมื่อดิฉันเดินไปดูอีกตอนเย็น  เห็นว่า 

ผ้าม้วนเบ้อเร่อขนาดเอาแขนโอบไม่รอบนั้นเหลืออยู่นิดเดียว  เมื่อดิฉัน 

เอามาตัดที่กรุงเทพฯ ช่างตัดเสื้อชาวจีนยังชอบใจ บอกว่าเข้าใจซื้อ สวยดี

ดิฉันซื้อเศษผ้าที่ขายแบกะดินมาผืนหนึ่ง เพราะดูว่ากว้างยาวพอที่จะ

ตัด skirt ได้ แต่ถึงตอนจ่ายเงินพบว่าตนเองมีเงินเหรียญชาตินั้นอยู่ไม่พอ  
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เพราะรุง่ขึน้กจ็ะบนิไปออสเตรเลยีแล้ว บอกคนขายว่าเงนิทีข่าดไปขอจ่ายเป็น

ดอลลาร์อเมริกันได้ไหม  คนขายขอดูว่าขาดไปเท่าใด  พอเห็นว่าเล็กน้อย  

จึงบอกว่าขอรับเพียงเท่านั้น  ที่ขาดไปยกให้  เพราะเขาไม่ชอบดอลลาร์

อเมริกันเลย !  ตอนนั้นเงินดอลลาร์ของนิวซีแลนด์ราคามากกว่าดอลลาร์ 

ของอเมริกานิดหน่อย

จากอ็อคแลนด์  เราบินกลับมาออสเตรเลียอีก แต่มายังเมืองซิดนีย์ 

(Sydney) ทางเหนือของประเทศ  เมืองซิดนีย์ไม่ใช่เมืองหลวง แต่เป็นเมือง 

ใหญ่  การจราจรขวักไขว่ไปมารวดเร็วแบบกรุงเทพฯ  เขาเล่าว่ามีนักเรียน

ผู้ชายไทยอยู่ที่นั่น 9 คน ทุกคนมีรถ และทุกคนรถคว�่าไม่น้อยหน้ากันเลย

ตอนนั้นตรงกับวันอีสเตอร์ (Easter)  ร้านรวงปิดหมด  ผู้คนไปอยู่ 

ในโบสถ์  ถนนเงียบว่าง หลายคนในคณะของเราไม่พอใจหัวหน้าทัวร์ บ่น

ว่าจัดบ้า ๆ  พามาในวันที่เขาหยุดกัน ซื้อข้าวของอะไรก็ไม่ได้

ดิฉันช่วยอธิบายว่าเขาจัดทัวร์ให้ตรงกับวันจักรี  ซึ่งปีนั้นมีวันหยุด 

ต่อกันหลายวัน  แล้วก็ให้คาบกับวันสงกรานต์อีกหลายวัน เพื่อไม่ให้ต้อง 

ลางานหรือราชการมาอย่างไรล่ะ ดิฉันอ่านรายละเอียดของทัวร์นี้มาจาก 

เมืองไทยแล้ว และเห็นว่าเขาไม่ได้จัดรายการเที่ยวในวันนี้  แต่ก็เห็นว่า  

ยังไงก็คุ้มเงินแล้วจึงได้เลือกมา

ผู้ประท้วงทั้งหลายไม่พอใจ  ถามว่าดิฉันออกรับแทนหัวหน้าทัวร์

ท�าไม ทั้งที่เขาไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาอะไรด้วย  อย่างไรก็ตาม เขาจัดเพิ่ม

รายการพเิศษพาเราไปดนูกเพนกวนิทีเ่กาะแห่งหนึง่ไกลออกไปมาก  ตอนนี้

ดูทุกคนพอใจที่ได้เห็นนกนี้ด�าน�้ามากับคลื่นลูกใหญ่ ๆ  และมาโผล่ขึ้นที่

ชายหาด  แล้วพากันเดินเตาะแตะกระจัดกระจายไปทั่ว  น่ารักน่าชมมาก

ตอนนีม้เีรือ่งข�าอกี  สภุาพบรุษุคนหนึง่ในคณะของเราถามมคัคเุทศก์ 

(ฝรัง่) ซึง่พาเราไปดวู่า “นกนีก่นิได้ไหม” มคัคเุทศก์คนนัน้ท�าท่าประหลาดใจ  

งง แล้วบอกว่า ตัง้แต่เขาน�าเทีย่วมากว่า 10 ปีแล้ว ไม่เคยมใีครถามเขาอย่างนี้  
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“กินได้กระมั้ง” เขาตอบพลางหัวเราะ  ดิฉันพลอยขันไปด้วย เพราะมี 

ค�ากล่าวว่า คนไทยกนิของไม่เลอืก ถ้าพบสตัว์หรอืพชือะไรทีถ่ามแล้วไม่ตอบ  

(เพราะตอบไม่ได้) ก็จะถือว่าเป็นของกินได้ทั้งหมด !

สุภาพบุรุษคนนี้ยังมีเรื่องตลกอีก  คือเราพวกผู้หญิงอยากถ่ายรูปหมู่   

ได้ขอร้องเขาให้ช่วยกดกล้องให้  เราร้องถามว่า “เหน็ชดัหรอืยงั ?  เหน็หมด 

ทุกคนหรือเปล่า ?”  เขาบอกว่า “ผมไม่เห็นอะไรเลย” เราบอกให้เขาลอง

หมนุทางนีท้างนัน้ เขากบ็อกว่า “ยงัไม่เหน็อยูน่ัน่แหละครบั”  พอดหีวัหน้า 

ทวัร์โผล่มาเหน็เข้ากเ็ลยเดนิตรงไปหาเขา และพดูว่า “จะเหน็ได้ยงัไง ในเมือ่ 

คุณกลับหน้ากล้องมาอยู่ข้างหลัง !”

ดฉินัอยากซือ้โอปอล์ไว้เป็นทีร่ะลกึ แต่ร้านปิด เขาจงึพาไปหาสภุาพสตรี 

ไทยคนหนึ่งซึ่งแต่งงานกับชาวออสเตรเลีย  เธอมีโอปอล์ไว้ขายเล็กน้อย  

ถอืเป็นงานอดเิรก จงึซือ้หวัแหวนรปูมาค ีมาเมด็หนึง่  ครัน้รุง่ขึน้ดฉินับงัเอญิ

ไปพบลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งแต่งงานกับหญิงออสเตรเลียน  เขาบอกว่าเขา 

ท�ามาหากินโดยการซื้อขายโอปอล์และส่งออกด้วย ถ้าดิฉันต้องการบ้าง เขา

จะจัดการให้ ดิฉันนึกในใจว่า “ให้มันได้อย่างนี้สิน่า !” แต่บอกเขาเพียงว่า

ไม่ต้องการ  เขาได้เชิญดิฉันไปกินข้าวที่บ้าน ได้พบภริยาและลูก ๆ  ของเขา

ด้วย

เราเดินทางต่อไปยังแคนเบอรา (Canberra) เมืองหลวง ซึ่งเป็นเมือง 

เล็กและใหม่  เขาจัดแผนผังเมืองและถนนหนทางเป็นระเบียบ  ที่นี่ดิฉันมี

เรือ่งขบขนัและน่าตืน่เต้น คอืดฉินัตามพรรคพวกไปจ่ายของในร้านหนึง่ ได้

ก้มลงเลือกของที่ระลึกต่าง ๆ  ซึ่งอยู่ใต้ราวแขวนสายสร้อยหลายชนิด ทั้ง

สร้อยคอ และสร้อยข้อมือ ซื้อเสร็จออกมานอกร้าน  เพื่อนคนหนึ่งบอกว่า  

“หมวกคุณฉลบยังไม่ได้แกะป้ายราคาออกเลย” ดิฉันแปลกใจ เพราะใส่

หมวกใบนัน้มาตัง้นานหลายปีแล้ว จงึถอดหมวกออกด ู แล้วทกุคนกห็วัเราะ

กนัใหญ่ เพราะว่าป้ายนัน้เป็นป้ายของสายสร้อยเส้นหนึง่ซึง่ตดิหมวกมาตอน
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ที่ดิฉันก้มลงไปเลือกของนั้นเอง  จึงเอากลับไปคืน  คนขายของก็พลอย

ขบขันไปด้วย

อีกครั้งหนึ่ง ดิฉันมัวแต่ดูของในร้านแห่งหนึ่ง ไม่ทันสังเกตว่า 

พรรคพวกเขาออกไปกันหมดแล้ว  พอมองออกไปเห็นพวกเขาก�าลังจะ 

ขึ้นรถกัน  ดิฉันตกใจวิ่งตามไป โดยตามองไปที่รถไม่ได้ดูพื้นดิน บังเอิญที่

ตรงนั้นมีเสาไฟฟ้าใหญ่ยาววางขวางอยู่  ดิฉันสะดุดเสาอย่างแรงเต็มที่ และ

หกล้มลงอย่างไม่เป็นท่าเลย  ต�ารวจทีย่นือยูใ่กล้ ๆ  ถามว่าจะไปโรงพยาบาล 

ไหม  ดฉินับอกเขาว่า เดีย๋วก่อนรอสกั 2 - 3 นาท ีว่าดฉินัจะขยบัตวัเองได้ไหม  

และมกีระดกูส่วนไหนหกัหรอืเปล่า  ตอนนัน้พรรคพวกมองมาเหน็จงึต่างวิง่

มาล้อมรอบดู  โชคดีที่ไม่มีส่วนไหนหัก เป็นแต่หัวเข่าถลอกเลือดไหล  

ถุงเท้าขาดเหวอะหวะเท่านั้น ลุกขึ้นได้เอง และเที่ยวต่อไปได้ !
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ไปเที่ยวอินเดียและพม่า 

ดฉินัคดิอยากไปอนิเดยีมานานแล้วตัง้แต่ได้เรยีนประวตัศิาสตร์อนิเดยี

ที่โรงเรียน  อยากเห็นแม่น�้าคงคาที่มีชื่อเสียง  พุทธคยา สถานที่ส�าคัญที่

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และทัชมาฮาลที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามนัก  มาถึงตอนที่ออก

เดินทางไปเที่ยวประเทศต่าง ๆ  ได้พยายามชวนเพื่อนไปด้วยกัน ไม่กล้าไป

คนเดยีว กลวัโจรผูร้้าย พยายามอยู ่2 - 3 ปี ไม่ส�าเรจ็  ทกุคนพดูเหมอืนกนัว่า  

ไม่อยากดเูมอืงยากจน คงไม่เจรญิตานกั สูไ้ปเมอืงใหม่ ๆ  สวยงามทัง้สถานทีพ่กั 

และการเดนิทางไปไหนมาไหนสะดวกสบาย จะดีกว่า

ครั้นเมื่อพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรไปเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจ�า

อินเดีย หม่อมงามจิตต์ได้ขอให้คุณแฉล้ม บูรณะนนท์  ผู้มีศักดิ์เป็นน้า ช่วย

ไปเป็นแม่บ้าน ดแูลควบคมุคนงานของสถานทตู และช่วยต้อนรบัแขกเหรือ่  

ตลอดไปจนถึงการจัดและดูแลเรื่องอาหารการกิน ทั้งในเวลาธรรมดาและ

เวลามีการเลี้ยงแขกด้วย

คุณสวัสดิ์  (คุณแม่ของหม่อมงามจิตต์)  คุณแฉล้ม และราศี เพื่อน

ดฉินัเป็นลกูพีล่กูน้องกนั  ราศจีงึบนิไปอนิเดยีปีละหลายครัง้  ครัง้ละนาน ๆ   

ทั้งนี้นอกจากจะไปเยี่ยมหม่อมงามจิตต์แล้ว ยังได้ไปเป็นเพื่อนคุณแฉล้ม  

ช่วยให้หายเหงาและคลายคิดถึงบ้านด้วย  ส่วนมากหม่อมงามจิตต์จะส่ง 

ตั๋วเครื่องบินมาให้โดยเฉพาะในตอนที่มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมทุก ๆ  ปี  

เพื่อให้ราศีไปแสดงวิธีการแกะสลักผักผลไม้ ซึ่งเขาเชี่ยวชาญและท�าได้

สวยงามมาก

ปีหนึ่งราศีบอกว่าดิฉันไปอินเดียพร้อมเขาได้  แต่เขาจะไปท่องเที่ยว

กับดิฉันไม่ได้ เพราะนอกจากจะต้องอยู่ช่วยหม่อมงามจิตต์ และคุณแฉล้ม

แล้ว เขายงัจะต้องช่วยดแูลคณุสอาด อศัวนนท์ ลกูพีล่กูน้องอกีคนหนึง่ซึง่จะ

เดินทางไปด้วย
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นาฬิกาแดด เมืองไชยปุระ อินเดีย 
2 ธันวาคม 2512

ดิฉันเองรู้จักพระองค์เปรมฯ และหม่อมงามจิตต์ดีอยู่แล้ว เพราะ 

พระองค์เปรมฯ ชอบพอกบัจ�ากดั (สามดีฉินั) ตัง้แต่ครัง้เรยีนอยูท่ีอ่อ็กซฟอร์ด 

ด้วยกัน  ส่วนหม่อมงามจิตต์รู้จักมานานเน  เธอเรียกดิฉันว่า “น้าฉลบ”   

เพราะดิฉันเป็นเพื่อนรักกับราศี  ผู้มีศักดิ์เป็นน้าของเธอ และดิฉันก็เรียก 

คุณแม่ของเธอว่าคุณพี่สวัสดิ์  ดิฉันมาคิดดูว่าไปกับเขายังดีกว่าไปคนเดียว   

ตกลงเราสามคนเดินทางไปพร้อมกัน ดิฉันพักอยู่ที่สถานทูต 3 - 4 วัน ก่อน 

ออกเดินทางท่องเที่ยว
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หม่อมงามจิตต์มีธุระเกี่ยวกับสังคมมาก  ที่สถานทูตมีการเลี้ยงแขก 

ทุกวัน ถ้าไม่ใช่อาหารกลางวันหรือเย็น ก็เป็นการเลี้ยงน�้าชา  เธอขอให้ 

พี่แฉล้ม พี่สอาด ราศี และดิฉันร่วมกินด้วย และแนะน�าเราต่อแขกของเธอ

ทุกครั้ง  แต่ในการกินแต่ละครั้งนั้น กินแล้วยังต้องคุยต่ออีกนาน  เสียเวลา

มาก  พวกเราเลยต้องพยายามบ่ายเบี่ยงเพราะอยากใช้เวลาไปเที่ยวดูเมือง

มากกว่า

ที่เมืองนิวเดลี (New Delhi) นี้ ไปไหน ๆ  สะดวกมาก เพราะเขา 

จัดแผนผังเมืองดี มีถนนวงแหวนไปรอบ ๆ  ซึ่งจะแยกออกไปทางไหนก็ได้   

เมือ่ดฉินัต้องการไปไหนคนเดยีว เจ้าหน้าทีส่ถานทตูจะเรยีกแทก็ซีใ่ห้  ตอน

แรก ๆ  ดิฉันกลัว เพราะแท็กซี่จะมีคนนั่งมาด้วยอีกคนหนึ่งเสมอ  แต่ทาง

สถานทูตรู้จักรถคันนั้นดี  รับรองความปลอดภัย  และอธิบายว่าคนขับเอง 

ก็กลัวผู้โดยสาร จึงต้องมีเพื่อนนั่งไปไหนมาไหนด้วยเสมอ !

ดฉินัไปซือ้ตัว๋รถไฟชัน้หนึง่ ให้เขาจดัตัง้แต่ออกจากเดล ีไปทวัร์ตาม

เมืองส�าคัญต่าง ๆ  ตลอดจนกลับมาถึงเดลีอีก แล้วไปที่ส�านักงานท่องเที่ยว

ของรัฐบาล ขอให้เขาจองโรงแรมที่จะต้องไปพักตามเมืองนั้น ๆ   ให้จัด

โรงแรมที่ดีที่สุด (deluxe) ทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบาย

เมื่อดิฉันพบพระองค์เปรมฯ ได้วันเดียว ท่านก็ต้องไปประชุมและ

ปาฐกถาทีเ่มอืงอืน่อกี 2 - 3 เมอืง พอท่านกลบัมารูว่้าดฉินัก�าลงัจะออกเดนิทาง 

ไปเทีย่วคนเดยีว  กต่็อว่าหม่อมงามจติต์ว่าไม่ควรปล่อยให้ดฉินัไป  ท่านบอก

ดฉินัว่า “รูไ้หมรถไฟทีน่ีต่กรางบ้าง ไฟไหม้บ้าง อย่างดกีเ็สยีเวลาช้าไปทลีะ

หลาย ๆ  ชั่วโมง  บางครั้งช้าไปถึงวันก็มี เล่ากันว่ามีชายคนหนึ่งไปคอยขึ้น

รถไฟ และวนันัน้รถไฟมาถงึตรงเวลาเผง เขาพดูว่า ‘ไหนว่ารถไฟมาช้าเสมอ

ยังไง ?’  แต่อีกคนหนึ่งบอกว่า รถไฟขบวนนั้นควรจะมาถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้

ในเวลานั้นแล้ว !” 

เมือ่ดฉินัออกเดนิทางไปถงึเมอืงไหน ๆ  กต้็องเขยีนไปรษณยีบตัรบอก
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มายังสถานทูต เพื่อพระองค์เปรมฯ จะได้ไม่วิตก

เดลีเก่า – เดลีใหม่

รถของสถานทูตไปส่งดิฉันที่สถานีรถไฟ  ราศีก็ไปด้วย แต่มีปัญหา 

เกิดขึ้น เพราะในตั๋วเขียนไว้เพียงว่ารถออกจากสถานี Delhi ไม่ได้แจ้งชัดว่า 

เป็น New Delhi (เดลีใหม่) หรือ Delhi (เดลีเก่า)  เราจึงไปสถานีเมืองใหม่ 

ก่อน  เจ้าหน้าที่ที่นั่นบอกว่าต้องไปขึ้นที่ Delhi เก่า  ซึ่งอยู่ห่างออกไป 

ประมาณหนึง่ชัว่โมงโดยรถยนต์  โชคดทีีเ่ราไปถงึก่อนเวลามาก แต่กระนัน้

ก็ไปถึงหวุดหวิดเวลารถไฟออก ที่ตู้รถชั้นหนึ่งมีชื่อของดิฉันติดไว้ข้างนอก

ตู้หนึ่งด้วย เลยโล่งอกว่าไม่ผิดแน่

ระเบียบการให้เงินรางวัลแก่คนงาน

คนขนของเอาของดิฉันไป ซึ่งประกอบด้วยกระเป๋าเดินทางสองใบ  

เพราะตอนนั้นอากาศหนาว จึงจ�าเป็นต้องเอาเสื้อขนสัตว์ไปหลายตัว ซึ่ง 

กนิทีใ่นกระเป๋ามาก รูส้กึเกรงใจเขา แต่เขากลบัถามว่ามขีองเท่านีห้รอกหรอื   

ดฉินัมาเข้าใจทหีลงัว่าเวลาแขกบางพวกเดนิทางจะมข้ีาวของเยอะแยะ เพราะ

เขาต้องหอบเสื่อ หมอน ที่นอนไปด้วย

เขาเอากระเป๋าใบหนึ่งขึ้นทูนหัว และหิ้วอีกใบหนึ่ง ดิฉันเสียวไส้   

กลัวคอของเขาจะหัก เพราะกระเป๋าค่อนข้างใหญ่ทีเดียว  ไม่ใช่เท่านั้น เขา

ต้องเดินขึ้นสะพานลอยข้ามทางรถไฟไปอีกฟากหนึ่งด้วย และยิ่งกว่านั้นไป

อีก คือรถไฟยังไม่มา ต้องนั่งคอยอยู่ตั้งครึ่งชั่วโมง

พอรถไฟมาถึง เขาก็ช่วยเอาของขึ้นจัดวางเรียบร้อย  ดิฉันเห็นว่าเขา

ท�างานหนกัและเสยีเวลากบัดฉินัมากมาย จะให้รางวลัรปีูเดยีวกล็ะอายใจ จงึ
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ให้ไปสองรูปี  รถไฟยังไม่ทันจะออก มีคนมาเคาะแรง ๆ  ที่หน้าต่าง  ดิฉัน

โผล่ออกไปด ูเหน็คนขนของคนนัน้เอง ท่าทางน่าสงสาร ส่งเงนิคนืให้ดฉินั

หนึง่รปีู  ดฉินัไม่ยอมรบั แต่พวกคนขนของอืน่ ๆ  อกีหลายคนรมุดอูยู ่ และ

ชีม้อืชีไ้ม้ให้ดฉินัรบัไว้  ดฉินัเข้าใจทนัทว่ีามคีนเหน็เขาได้รางวลัสองรปีู จงึ

เอาไปพูดกัน  เขากลัวจะมีความผิด จึงจ�าเป็นต้องคืนหนึ่งรูปีให้ดิฉัน  ดิฉัน

อยากจะร้องไห้ด้วยความสงสารเหลือเกิน

ตอนหนึง่ขณะทีอ่ยูบ่นรถไฟชัน้หนึง่ ปรากฏว่าเครือ่งใช้ไม้สอยต่าง ๆ   

ไม่สมกับเป็นชั้นหนึ่งเลย เช่น จานชาม ช้อนส้อม  เป็นมัน สกปรก พวก

นกัศกึษาชายกลุม่หนึง่ทีน่ัง่มาด้วยได้เขยีนจดหมายถงึทางการรถไฟ และขอ

ให้ผู้โดยสารทุกคนในรถคันนั้น (รวมทั้งดิฉันด้วย) เซ็นชื่อ  ดิฉันขัดไม่ได้ 

ก็ต้องเซ็นไป  เขาบอกว่าถ้าไม่มีใครบอกไปเป็นทางการ  การรถไฟก็จะ 

ไม่รู้เรื่อง หรือรู้เหมือนกันแต่ปล่อยให้ท�าเช่นนั้นไปเรื่อย ๆ

การเดินทาง ท่องเที่ยว และพักแรมในอินเดีย

ส�าหรบัชนชัน้ธรรมดา ๆ  อย่างเรา ๆ  จะเดนิทางไปไหน ๆ  เหน็จะต้อง

ใช้บริการชั้นหนึ่งทั้งนั้น ซึ่งก็ไม่แพงเลย เมื่อเทียบกับเงินของเรา  ถ้าไป 

ชั้นอื่นอาจจะทนไม่ได้ เพราะรถไฟชั้นหนึ่งก็ยังเป็นเช่นนี้

ข้าวของในอนิเดยีราคาถกูมาก แต่มตีลาดมดืเตม็ไปหมด  ดฉินัเคยไป

ซือ้ของกบัราศ ีเขาบอกให้ดฉินัยนืคอยสกัครู ่ เขาเข้าไปในซอยเลก็ ๆ  ตืน้ ๆ   

ประเดี๋ยวเดียวก็กลับออกมาพร้อมด้วยเงินที่แลกตลาดมืดซึ่งได้อัตราดีกว่า

แลกธรรมดาตั้งเท่าตัว  ราศีไม่สนใจเรื่องราคาเงินเท่าไร แต่เขาจะแสดง 

ให้เห็นว่าเขาท�าได้ !

ถ้าเราเดินไปตามถนน อยากจะถามเรื่องสถานที่ หรือของกินของใช้

อะไรก็ตาม มองดูทั้งสุภาพบุรุษและสตรี ถ้าแต่งตัวเรียบร้อย โดยเฉพาะ 
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ผูช้ายทีส่วมสทู  ไปถามเขาเป็นภาษาองักฤษ ร้อยทัง้ร้อย เขาจะเข้าใจและจะ

ช่วยเหลือเราเต็มที่

บนเสาไฟฟ้าทั่วเมือง นอกจากจะมีป้าย family planning (วางแผน 

ครอบครัว) แล้ว ยังมีป้ายเขียนให้เห็นชัดเจนว่า Tourists are our honoured  

guests (นักท่องเที่ยวคือแขกผู้มีเกียรติของเรา) ฉะนั้นจึงไม่ยากที่จะเข้าใจ 

ได้ดีว่า คนที่ได้รับการศึกษาพอสมควรจะเป็นมิตรดีต่อชาวต่างชาติทั่วไป

โรงแรมชั้นหนึ่งหลายแห่ง ซึ่งค่อนข้างเก่าและคงจะตั้งขึ้นตั้งแต่สมัย

องักฤษปกครองอยูน่ัน้ กย็งัพอใช้ได้  ตอนเช้าจะได้กนิอาหารเช้าแบบองักฤษ

ทุกอย่าง ไม่มีกลิ่นแขกเลย  ตลอดทั้งนม และเนย อาหารอื่น ๆ  ถ้าเราเลือก

สัง่ชนดิธรรมดา ๆ  กก็นิได้ด ีแน่ละ รายการอาหารเป็นภาษาองักฤษ ซึง่ควร

จะเป็นภาษาสากลได้แล้ว

ในโรงแรมแห่งหนึ่งดิฉันลองสั่งแกงกะหรี่เนื้อวัว  เขายกภาชนะ 

สวยหรูใส่แกงมา พร้อมด้วยเครื่องเคียงเยอะแยะ เช่น ถั่วลิสง ข้าวเกรียบ 

ปลาเลก็ ๆ  ทอดกรอบ (Bombay Duck) ชตันย์ี (shutney - มะม่วงครึง่แช่อิม่ 

ครึ่งกวน) และอื่น ๆ  อีก มองดูน่ากินเหลือเกิน แต่รสแกงก็พอใช้ได้เท่านั้น  

ไม่อร่อยอย่างบางร้านในลอนดอนที่ดิฉันเคยกินเป็นประจ�าด้วยซ�้า

เมืองและสถานที่ต่าง ๆ  ที่ไปดูมา

ดิฉันไปเมืองไหนก่อนเมืองไหนหลังจ�าไม่ได้ แต่จะเล่าถึงเมืองและ

เหตุการณ์ที่จ�าได้แม่นย�าเท่านั้น

ไปเมืองไชยปุระ (Pink City) ที่บ้านช่องวัดวาอารามเป็นสีชมพูหมด

ทัง้เมอืง แปลกด ีได้ไปร่วมคณะทวัร์เลก็ ๆ  ทีน่ัน่ เขาให้ลองขีช้่าง  นกึในใจ

ว่าบ้านเราก็มีช้างมากมาย  แต่ไม่ยักเคยขึ้นเลย คราวนี้ลองชี่ช้างแขกดูบ้าง 

กค็งจะด ี โดยเฉพาะเมือ่ฝรัง่แก่คนหนึง่มาขออนญุาตถ่ายหนงั  ดใีจว่าเราจะ
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ได้ดหูนงัทีม่ตีวัเองขีช้่างบ้างจะเป็นอย่างไร  แต่ในวนิาทนีัน้เองกน็กึขึน้ได้ว่า 

ทัง้เขาและเราต่างกจ็ะแยกจากกนัในวนันัน้ แล้วจะได้ดหูนงัขีช้่างได้อย่างไร  

เออ...จริงซีนะ โง่อะไรเช่นนั้น !

จะเป็นเมืองนี้หรือเมืองไหนจ�าไม่ได้แน่  รถไฟมาถึงตอนกลางคืน  

และตอนรุ่งเช้าจะต้องออกไปร่วมทัวร์เลย จะไปพักที่โรงแรมในเมืองก็ 

ไม่สะดวกนัก  เขาจึงจัดให้พักที่โรงแรมสถานี (Station Hotel) ดิฉันกลัวว่า

ผ้าปทูีน่อนและหมอนจะสกปรกกเ็ลยเอาผ้าคลมุเตยีงทีเ่พิง่ซือ้มาใหม่ ๆ  ปทูบั

ไปตลอดที่นอน ก็พอนอนหลับได้

รุง่เช้าดฉินัสัง่อาหารเช้าว่า Bacon and egg, please.  บรกิรตอบอย่าง 

นอบน้อมว่า Sorry, Madam, we have no bacon.  ดิฉันจึงสั่งว่า ham and  

egg, then. เขากต็อบว่า Sorry, Mme., no ham.  ดฉินัจึงเอะใจ นึกขึน้ได้ว่า 

เมืองเขาไม่กินหมู แต่ที่เรากินทุกวันเพราะเราอยู่โรงแรมฝรั่งชั้น deluxe  

ดิฉันเลยขอโทษเขา และสั่ง boiled egg แทน จึงได้กินเป็นที่เรียบร้อย

ในโรงแรมหรูอีกเมืองหนึ่ง  ดิฉันไปนั่งในห้องนั่งเล่น แล้วสั่งเบียร์

มาดื่ม แต่ขอ imported beer เพราะไม่ไว้ใจเบียร์แขก  เขาเอาเบียร์เยอรมัน 

หรอือะไรมาให้ จ�าไม่ได้  ดฉินัให้รางวลัไปหนึง่รปีู แล้วเข้าไปในห้องอาหาร

ดฉินัสัง่ปลาทอด (หรอืนึง่) สัง่แล้วคอยตัง้นาน  ไม่เหน็อาหารมาสกัที  

เรยีกบรกิรมาถาม เขาตอบหน้าตาเฉยว่าคนครวัยงัไม่กลบัจากตลาด !  เรือ่งนี้ 

น่าจะเป็นเรือ่งตลกชวนหวัเราะมากกว่า แต่มนัเป็นเรือ่งจรงิทีด่ฉินัได้ประสบ

มาด้วยตนเอง

วนัรุง่ขึน้พอดฉินัเดนิเข้าไปในห้องนัง่เล่นอกี  ยงัไม่ทนัจะนัง่เลย  เจ้า 

บรกิรคนเดมิรบีวิง่มาถามว่า “Another beer, Mme. ?”  ดฉินัไม่อยากให้เขา 

ผิดหวัง ก็เลยสั่งมาอีกขวด และให้รางวัลอีกหนึ่งรูปีเหมือนวันวาน เขาดีใจ 

มาก กล่าวขอบคุณแล้วขอบคุณอีก 
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อักรา – ทัชมาฮาล

ที่เมืองอักราซึ่งเป็นที่ตั้งของทัชมาฮาลอันลือชื่อนั้น ดิฉันไปอยู ่

โรงแรม Clarks Shiraz  ซึ่งถือว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในเครือของเขา  พอ 

ไปถึงดิฉันก็บอกทันทีว่าดิฉันอยากดูทัชมาฮาลเท่านั้น  ที่อื่นไม่สนใจ  เขา

รับรองว่าจะได้ดู 100 %

รุ่งขึ้นเขาจัดให้นักท่องเที่ยวรวมกลุ่มกันขึ้นแท็กซี่คันละสี่คน ยังขัน 

ไม่หายที่คนขับแท็กซี่ต่างบีบแตรกันขรม  พวกแหม่มที่นั่งไปกับดิฉันท�าท่า 

ประหลาดใจ  ถามดิฉันว่า “รู้ไหม เขาบีบแตรกันท�าไม มีเรื่องอะไรหรือ?”   

ดิฉันนึกถึงเมืองไทยสมัยนั้นก็บีบแตรเช่นเดียวกันนี้  นั่งรถไปตามถนนจะ

ได้ยินเสียงแตรไปตลอด  ต้องใช้มือบีบเสียด้วยซ�้า ขณะที่ทางยุโรปและ

อเมริกา เขาไม่บีบกันแล้ว

วันนั้นเขาพาไปดูโบราณสถานต่าง ๆ  ทั้งวัน และกลับมาโดยไม่ได้ดู

ทัชมาฮาลเลย  ดิฉันไปต่อว่าที่แผนกท่องเที่ยวในโรงแรม เขาว่าพรุ่งนี้ได้ดู

แน่ ๆ

รุ่งเช้าเรานั่งรถคันละสี่คนเช่นเดิม แต่คราวนี้มีคนตัวโตหลายคน จึง

ต้องขยับขยายจัดที่นั่งให้ลงตัว ยังไม่ทันที่จะจัดที่นั่งได้เรียบร้อยดี  แท็กซี่ 

ก็จอด ดิฉันถามเขาว่าจอดท�าไม  เขาชี้ไปข้างหน้า อ้าว ! ทัชมาฮาลนั่นเอง  

เขาบอกว่าถ้าดฉินัเปิดหน้าต่างห้องนอนด้านหลงักจ็ะมองเหน็ทชัมาฮาลแล้ว   

เพราะโรงแรมของเขาตั้งอยู่ใกล้กับทัชมาฮาลนั่นเอง !

จับจ่ายของที่ระลึก

ดังได้เคยกล่าวไว้แล้วว่าไปถึงที่ไหนดิฉันมักจะซื้อของที่ระลึกจาก

เมืองนั้นเสมอ ในโรงแรมแห่งหนึ่งดิฉันเห็นตู้ขายเครื่องเพชรพลอย ไป 
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ยนืดเูหน็ชดุบษุราคมัทีม่สีร้อยข้อมอื แหวน และเขม็กลดั ราคาถกูมากทเีดยีว  

คดิว่าถ้าเอามาขายในโรงแรมชัน้หนึง่อย่างนีค้งไม่ใช่ของปลอมแน่ แต่แน่ละ  

บุษราคัมของอินเดียนั้นเป็นบ่อใหม่ สู้ของเราที่เมืองจันท์ฯ ไม่ได้  อย่างไร

กต็ามราคาน่าซือ้มาก  คนขายบอกดฉินัว่าแบบนี ้คณุจรีวสัส์ ลกูสาวจอมพล  

ป. พิบูลสงคราม เคยซื้อไปแล้ว ดิฉันเลยตัดใจซื้อมา

เมื่อซื้อมาแล้ว กังวลใจว่าแพงไปหรือเปล่า  ตอนไปกัลกัตตา  ก่อน

ขึ้นเครื่องบินกลับบ้าน ได้พบกงสุลไทยที่นั่น (ซึ่งเป็นแขก)  เขาเป็น 

ผู้เชี่ยวชาญทางเพชรพลอย เอาให้เขาดู และถามเขา เขาบอกว่าซื้อได้ดีมาก 

ทีเดียว เพียงแค่ค่าฝีมือท�าสายสร้อยข้อมือแบบนั้นก็คุ้มค่าแล้ว เป็นแบบเก่า  

สมัยใหม่ไม่ท�ากันแล้ว เพราะค่าแรงแพงมาก  ดิฉันดีใจที่สุดที่ได้ทราบ 

เช่นนั้น

ทีเ่ดล ี ดฉินัไปถามซือ้ก�าไลข้อมอืนพเก้าเพือ่ให้เข้ากบัชดุนพเก้าของ

ดิฉัน  ไปกับราศี  เห็นมีขายอยู่ทั่วไป แต่ทองที่ท�านั้นเป็นทองไม่ค่อยจะดี  

นานไปจะด�า  ต้องขัดอยู่เสมอ ได้ไปถามหาที่ท�าด้วยทอง 18K  คนขาย 

ต้องพาไปหลงัร้าน ไปเปิดตูเ้ซฟให้ดขูองพเิศษในนัน้  เขาบอกว่าต้องแอบท�า  

เพราะกฎหมายห้ามท�าของด้วยทองเปอร์เซ็นต์สูง ให้ท�าได้แต่เพียงทอง  

14K ก็เลยซื้อมาอันหนึ่ง ไม่ผิดหวัง

จะเป็นที่โรงแรมหรือที่ไหนก็ตาม จะมีคนมาถามหาซื้อทองไทย ซึ่ง

เขาว่าเป็นทองเกือบ 100 % สายสร้อยคอของไทยขายได้ราคาดีมาก  กล่าว 

กันว่านักท่องเที่ยวไทยที่รู ้เช่นนี้  เวลาไปอินเดียจะใส่ทองไปเต็มตัว ทั้ง 

ข้อมือ คอ และแหวน อย่างละหลาย ๆ  ชิ้น  เมื่อไปขายที่โน่นจะได้เงิน 

คุ้มค่าเครื่องบิน ค่าที่พัก และค่ากินอยู่ทั้งหมดเลย

ดฉินัไม่จ�าเป็นต้องเล่าเรือ่งทชัมาฮาลมาก  เพราะมคีนเขยีนเอาไว้มาก

แล้ว แต่จะบอกว่าดิฉันชอบบริเวณอันกว้างขวางใหญ่โตรอบนอก ซึ่งจัด

แผนผังไว้อย่างงดงามนั้นไม่น้อยเลย ส่วนภายในทัชมาฮาลเล่า ไม่รู ้จะ
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พรรณนาอย่างไรด ี ตลอดทัง้ฝาผนงั ประตหูน้าต่าง เพดาน ประกอบไปด้วย

ลวดลายอันสวยงามฝังเพชรพลอยสีต่าง ๆ  นับว่าเป็นศิลปะชิ้นล�้าค่าจริง ๆ

ทีโ่รงแรม Clarks Shiraz นี ้ วนัหนึง่ดฉินัสัง่น�า้ชาชดุหนึง่ เขาบอกว่า 

จะเอาไปเสร์ิฟให้ในห้องสลุต่าน  (Sultan - เข้าใจว่าชือ่นี)้ มเีวทกีว้างยกพืน้

ขึน้สงูสกัฟตุหนึง่  บนเวทมีแีกรนด์เปียโนตัง้อยู่ มโีต๊ะส�าหรบัเขยีนหนงัสอื

ได้ด้วย  ขณะทีน่ัง่รอ ดฉินัถอืโอกาสหยบิกระดาษเขยีนจดหมายของโรงแรม

มาเขียนส่งมาเมืองไทย 

พอเขายกน�้าชามาให้  โอ้โฮ ! หรูหราจริง ๆ  ถาดเงินรูปยาวรีใหญ่

เบ้อเร่อ ใส่กาเงิน และภาชนะใส่น�้าตาล - นม เข้าชุดกัน เป็นเงินแกะสลัก

ทัง้หมด  มานกึดกูพ็อจะเข้าใจว่าอนิเดยีอยูใ่ต้บงัคบัองักฤษมานาน จงึมชีดุชา 

หรูหราเช่นนี้อยู ่ตามโรงแรมชั้นหนึ่งแทบทุกแห่ง ของกินมีพร้อม ทั้ง 

แซนด์วชิ เค้ก และจ�าพวกขนมอบ (pastry) ต่าง ๆ  เตม็ถาด ซึง่ควรจะพอกนิ 

ส�าหรบั 5 - 6 คน อย่างไรกต็าม ดฉินันกึในใจว่า เอาละ ! วนันีล้องเป็นเศรษฐี 

สักวันหนึ่ง คงไม่ถึงกับหมดตัวหรอก !

วันรุ่งขึ้นก่อนออกจากโรงแรม ไปขอให้เขาคิดเงิน  เรารู้อยู่แล้วว่า 

ค่าห้องราคาถูกกว่าโรงแรมเอราวัณของเราตั้งครึ่ง แต่ไม่รู้ว่าค่ากินทั้งหมด

เท่าไร  ได้บอกเขาว่า อาหารเช้าสามมื้อ อาหารเย็นสามมื้อ น�า้ชาหนึ่งมื้อ  

ส่วนอาหารกลางวนันัน้ไปกนิตามทีต่่าง ๆ  ในระหว่างทวัร์  ยนืคอยอยูต่ัง้นาน  

คดิว่าแผนกอาหารคดิเงนิช้า  เจ้าหน้าทีถ่ามว่ารออะไรหรอืเปล่า บอกว่าคอย

ช�าระค่าอาหาร  เขาบอกว่าอาหารทุกมื้อคิดราคารวมอยู่ในค่าห้องแล้ว  

ไม่น่าเชื่อเลย  ค่าห้องก็แสนจะถูกแล้วยังรวมค่าอาหารทั้งหมดไว้ด้วย

เมืองพาราณสี - แม่น�้าคงคา

ที่เมืองพาราณสี  ได้พักในโรงแรมชั้นหนึ่งแบบเดิม  เช้ามืดวันหนึ่ง
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ไปกับคณะทัวร์ของรัฐบาล ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ฝั่งแม่น�้าคงคาซึ่งสวยงาม

มาก ดูเสร็จแล้วเขาพากลับมากินอาหารเช้าที่โรงแรมก่อน แล้วกลับไปทัวร์

ต่อ  ได้ล่องเรอืในแม่น�้าคงคา  เหน็เขาเผาศพทีร่มิฝ่ังโดยไม่ต้องใส่โลง และ

เห็นทิ้งศพลงในแม่น�า้ด้วย  ผู้คนเป็นร้อยเป็นพันก็พากันมาอาบน�า้ในแม่น�้า

คงคาหน้าตาเฉย และถือเป็นการได้บุญ และล้างบาป ล้างโรคต่าง ๆ  ด้วยซ�้า

ตอนสาย เขาพาไปดสูถานทีต่่าง ๆ  มคัคเุทศก์บอกว่าเขาจะหยดุรถให้

เรากินน�้าชาที่ร้านข้างถนน  ถามว่าจะมีคนกินกี่คน เขาจะได้สั่งให้  ดิฉัน

ชอบกนิน�า้ชามากกจ็รงิ แต่กลวัจะสกปรก จงึบอกว่าของดฉินังดได้  แต่ครัน้

พอไปถึงเข้าจริง ๆ  แม้จะเป็นร้านเล็ก ๆ  ข้างถนนแต่แลดูสะอาดสอ้าน เห็น

ได้จากในรถว่าถ้วยชา จาน เป็นสีขาวเกลี้ยง มีถาดใส่เรียบร้อยน่าดูด้วย   

ดิฉันเลยบอกว่าดิฉันเปลี่ยนใจแล้ว และขอน�้าชาเขา  เขาท�าท่าดีใจ ชา 

ของเขากินแล้วไม่ผิดหวังเลยจริง ๆ

คนที่ชอบกินน�้าชาไปอินเดียจะสบายใจที่สุด เพราะชาของเขาทั่วไป

อยู่ในขั้นดี  ที่สถานทูตไทย มีแขกรับใช้คนหนึ่งซึ่งชอบใจมากเมื่อรู้ว่าดิฉัน

ชอบน�้าชา ไม่ว่าจะเดินไปห้องไหนเขาก็จะตามไปถามทุกทีว่าจะดื่มน�้าชา

หรือยัง

แขกรับใช้คนนี้ท�างานที่สถานทูตไทยมานานแล้ว ได้รับใช้ภริยาทูต

มาหลายต่อหลายคน เขาบอกว่าที่ Old Delhi ข้าวของต่าง ๆ  ราคาถูกกว่าที่  

New Delhi ตั้งเกือบเท่าตัว ฉะนั้นมาดามของท่านทูตต่าง ๆ  จึงชอบไป 

จ่ายของที่นั่น  ดิฉันจ�าชื่อคนก่อน ๆ  ไม่ได้ เขาว่ามาดาม......ไปบ่อย ๆ    

มาดาม.....ไปเดือนละครั้ง มาดามสุกิจ (“ดอกไม้สด”) ใช้เวลาเขียนหนังสือ

มาก ไม่ค่อยได้ไป  มาดามอิศรภักดีไปทุกสัปดาห์  ส่วนมาดามงามจิตต์นี้  

ติดธุระทางสังคมมาก จึงไม่ได้ไปเลย  ราศีเลยพูดตลกกับเขาว่า ถ้าเป็น

มาดามราศีละก็จะไปทุกวันเลย !

เวลาเขาพาไปดูโบราณสถานต่าง ๆ  หลายแห่งเขียนป้ายเป็นภาษา
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สันสกฤต ซึ่งดิฉันพอจะรู้บ้างเล็กน้อย  พอผ่านไปดิฉันก็อ่านค่อย ๆ  เช่น

พระนางมายา  มัคคุเทศก์แปลกใจถามว่าท�าไมดิฉันจึงอ่านออก พอรู้ว่า 

ค�าภาษาไทยมากมายมาจากค�าสันสกฤตก็ชอบใจ  มาคุยกับดิฉันมากกว่า 

คนอืน่ ๆ  พวกฝรัง่ - แหม่ม บางทไีม่เข้าใจทีม่คัคเุทศก์อธบิาย กเ็ลยมาถามดฉินั   

บางอย่าง เช่นศิวลึงค์ ดิฉันไม่อยากอธิบาย ก็เลยบอกเขาว่าไม่รู้เหมือนกัน

พุทธคยา

ดิฉันไปเมืองคยาโดยรถไฟ  ไปถึงสถานีคยาเอาตอนประมาณตีสอง  

เจ้าหน้าที่บอกดิฉันว่าอย่าออกไปจากบริเวณสถานีรถไฟเลย เพราะอันตราย

มาก  ดฉินัถามว่าไม่มโีรงแรมใกล้ ๆ  นัน้หรอื เขาบอกว่ามแีต่โรงแรมเลก็ ๆ   

ชั้นต�่า ซึ่งดิฉันจะอยู่ไม่ได้  เขาให้ดิฉันไปคอยในห้องพักผู้โดยสารชั้นหนึ่ง  

ซึ่งไม่มีใครอยู่เลย นอกจากหญิงรับใช้แก่ ๆ  คนหนึ่ง  ดิฉันกลัวยุงแขกกัด

แล้วจะเป็นโรคร้ายแรง เลยเอาผ้าพันคอชีฟองซึ่งมีไปด้วยหลายผืน ออกมา

คลมุหน้า คลมุหวั คลมุขาและเท้า ใส่ overcoat  ด้วย แล้วนัง่หลบัโดยเอามอื 

จับหูกระเป๋าไว้ตลอดเวลา กลัวจะหาย ผู้หญิงคนนั้นบอกให้หลับได้ เขาจะ

นั่งเฝ้าเอง  ดิฉันขอบใจเขาแต่ก็หลับในท่าเดิม  รุ่งเช้าดิฉันให้รางวัลเขาไป

หนึ่งรูปี  เขาขอบคุณแล้วขอบคุณเล่า น่าสงสารมาก

รุง่เช้าดฉินัก�าลงัจะไปแลกเงนิได้พบเดก็ฝรัง่รุน่หนุม่คนหนึง่ ซึง่ก�าลงั

จะแลกเงินเหมือนกัน เขาเก็บเงินของเขาไว้ในกระเป๋ากางเกงด้านหน้า แล้ว

เอาเขม็ซ่อนปลายกลดัไว้ตัง้หลายอนั เพราะกลวัจะถกูล้วงกระเป๋า ดฉินัอวด

เขาว่าดิฉันยังไม่เคยถูกล้วงกระเป๋าเลย

เมื่อแลกเงินแล้วก�าลังยืนคอยรถที่จะมาพาไปพุทธคยา มีพวกเด็ก ๆ   

หลายคนมาเชียร์ให้ไปชั่งน�้าหนักที่เครื่องชั่งสาธารณะซึ่งเสียเงินนิดหน่อย   

ดิฉันให้รางวัลเขาไปเล็กน้อย แต่ก่อนที่จะขึ้นรถไปพุทธคยาจึงรู้ตัวว่าเงินที่
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มหาโพธิวิหาร เมืองพุทธคยา อินเดีย 
6 ธันวาคม 2512
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แลกมาถกูล้วงไปหมดแล้ว  ดฉินักว่็าได้คอยระวงัเป็นอย่างดแีล้ว ไม่รูว่้าเดก็

พวกนั้นมันล้วงไปตอนไหน  โชคดีที่แลกเงินมาไม่มากนัก

มรีถม้ารบัจ้างพานกัท่องเทีย่วไปพทุธคยา  ดฉินัจงึแชร์ค่าโดยสารกบั

เด็กหนุ่มคนนั้น  เขาบอกว่าเขาอยากไปศานตินิเกตัน  มหาวิทยานาลันทา  

ทีม่ชีือ่เสยีง ดฉินัเองกอ็ยากไปเหมอืนกนั เพราะมเีพือ่นทีอ่ยูใ่กล้ ๆ  ทีน่ัน่ จงึ

บอกเขาว่าเอาไว้ไปถงึพทุธคยาเสยีก่อน  ดฉินัจะพาเขาไปถามพระทีว่ดัไทย  

คงจะรู้เรื่องดี แล้วดิฉันก็โม้เรื่องวัดไทย พระไทย ให้เขาฟังมากมาย

ทีพ่ทุธคยา เราเดนิชมวดัพทุธศาสนาของหลายชาต ิเช่น วดัพม่า  ลาว 

ฯลฯ เห็นพระก�าลังสวดมนต์ ท�าพิธีต่าง ๆ  กัน พอมาถึงวัดไทยเงียบกริบ  

ไม่มีพระอยู่เลย วัดถูกทิ้งไว้ให้ว่างเปล่า แม้แต่เด็กเฝ้าก็ไม่มี  ดิฉันยังกลัวว่า

ของต่าง ๆ  เช่น แจกัน เชิงเทียน ฯลฯ สวย ๆ  อาจจะถูกโจรกรรมไปได้ ถ้า

เป็นแบบนั้นบ่อย ๆ  

ดิฉันคอยอยู่ตั้งประมาณ 20 นาที ก็ยังไม่มีวี่แววใครมาเลย  จึงไป 

ถามคนที่วัดใกล้ ๆ  นั้น เขาบอกว่าวันนี้มีคนไทยหลายคณะมาจากเมืองไทย   

เข้าใจว่าพระไทยคงจะไปต้อนรับกันอยู่ที่บ้านพักหลังวัด  เขาจะพาดิฉันไป  

แต่ดิฉันอายเด็กฝรั่งคนนั้น เพราะไปโม้ไว้มาก  เกรงว่าถ้าไปที่นั่น อาจจะ 

มีอะไรที่ท�าให้เขาเสื่อมศรัทธาพระไทยไปมากกว่านั้นก็ได้  เรื่องที่จะไป

ศานตินิเกตันเป็นอันเลิกไปโดยปริยาย  เราต่างแยกกันท่องเที่ยว  จ�าอะไร 

ไม่ได้มากนัก นอกจากที่ได้ไปกราบสักการะต้นโพธิ์ใหญ่ตรงที่เดิมที่

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 

เห็นจะพอกันแล้วส�าหรับประเทศอินเดีย  ดิฉันเดินทางกลับมาเดลี  

แล้วต่อไปยังกัลกัตตา  เพื่อขึ้นเครื่องบินจากที่นั่นไปประเทศพม่า
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ไปร่างกุ้ง พม่าครั้งแรก

ที่กัลกัตตา  ดิฉันได้พบกับกงสุลไทย ซึ่งได้ถามดิฉันว่าจองโรงแรม

ในร่างกุง้ไว้หรอืเปล่า เพราะว่าถ้ายงัไม่ได้จอง อาจจะไม่มทีีพ่กัทีน่อน  ดฉินั

ตกใจหมด ไปบอกเจ้าหน้าทีก่ารบนิทีน่ัน่ว่าเปลีย่นใจแล้ว จะไม่ลงทีพ่ม่า แต่

จะตรงกลับกรุงเทพฯ เลย  เขาบอกว่าเสียใจ ที่นั่งของดิฉันนั้น มีคนจองต่อ

จากพม่าถึงกรุงเทพฯ แล้ว ดิฉันงง ไม่รู้จะท�าอย่างไรดี  แต่ท่านกงสุลได้

กรณุาเขยีนทีอ่ยูข่องสถานทตูไทยในร่างกุง้ให้  บอกว่าอย่างไรเสยี  เขาคงจะ

หาวิธีช่วยได้บ้าง

ที่สนามบินร่างกุ้งมีพิธีรีตองมากมาย  ต้องแจ้งจ�านวนเงินที่ติดตัวมา  

และเครื่องแต่งตัวเครื่องประดับมีอะไรบ้าง แม้แต่นาฬิกาข้อมือ ต้องกรอก

แบบฟอร์มตั้งปึก ท�าไว้หลายส�าเนาด้วย สงสัยว่าจะมีคนอ่านหรือเปล่า

ตอนนั้นพม่าเพิ่งประกาศเป็นเมืองเปิดได้ไม่กี่วัน หลังจากที่ปิดมา 

หลายปีแล้ว และยังอนุญาตให้คนต่างชาติอยู่ได้เพียง 72 ชั่วโมงเท่านั้น  

มิน่าเล่า จึงได้เข้มงวดกวดขันกันนัก  ผ่านไปเห็นเพิ่งก�าลังติดป้าย Tourist  

Information Office กันอยู่

เขาพาดฉินัไปดทูีโ่รงแรม Strand ก่อน ซึง่เป็นโรงแรมเก่าแก่ทีอ่งักฤษ 

ได้สร้างไว้นานเนมาแล้ว  โชคดีเหลือเกินที่ขณะนั้นมีการแข่งขันกีฬา

นานาชาต ิ นกักฬีาไทยคนหนึง่เพิง่ออกจากโรงแรมนัน้เพือ่ไปอยูท่ี ่ Y.M.C.A.  

ซึ่งราคาถูกกว่าในเช้าวันนั้นเอง  เป็นอันว่ามีที่นอนแน่ ๆ  แล้ว

ตอนไปกินอาหาร ไม่รู้จะสั่งอะไรดี จึงเลือกเอากุ้งทอดจานเล็ก ซึ่ง

ราคาค่อนข้างจะย่อมเยา พอเขาเอามาให้ ปรากฏว่าเป็นจานเปลใหญ่เบ้อเร่อ  

ดิฉันบอกเขาว่าสั่ง “จานเล็ก” เขาบอกว่านั่นคือ “จานเล็ก” แล้ว ราคาถูก

อย่างไม่น่าเชื่อเลย  ถามเขาว่าเอากุ้งมาจากที่ไหน เขาบอกว่าจับในอ่าว 

เขาเอง มีคนเคยบอกว่ากุ้งพม่ารสสู้กุ้งไทยไม่ได้ ตอนนั้นดิฉันยังไม่ทราบ 
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เพราะไม่มีการเปรียบเทียบ แต่ภายหลังก็ทราบว่าเป็นจริงเช่นนั้น

ขณะที่ก�าลังกินอาหารอยู่ ได้ยินเสียงประกาศว่า Mrs. Balankura   

อยู่ที่ไหน มีคนอยากพบ  ดิฉันแปลกใจมาก เพราะไม่เคยรู้จักใครในพม่า  

กลายเป็นว่าแหม่มชาวอเมรกินัคนหนึง่ท�างานกบั PAN AM  มาเทีย่วคนเดยีว   

พอเหน็ชือ่ดฉินั  รูว่้ามาคนเดยีวเหมอืนกนั กเ็ลยอยากจะชวนไปเทีย่วรอบ ๆ   

เมืองโดยแชร์ค่าโดยสารกัน

ระหว่างที่ก�าลังพูดคุยกันนั้น  ดิฉันเห็นผู้ชาย 2 - 3 คน ก�าลังมองอยู่  

พม่ากับไทยหน้าตาเหมือน ๆ  กัน เลยต่างก็ไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่า ทีนี้

เขาคงได้ยินดิฉันพูดถึงกรุงเทพฯ กับแหม่มคนนั้น ก็เลยลุกมาหา บอกว่า 

ทีแรกเขาไม่คิดว่าดิฉันเป็นคนไทย  เพราะไม่คิดว่าผู้หญิงไทยจะกล้ามา 

ท่องเที่ยวคนเดียวเช่นนี้ !  คนหนึ่งให้นามบัตรแก่ดิฉัน ปรากฏว่าเป็น 

คุณไพโรจน์ สุวรรณากร  อธิบดีกรมป่าไม้ มาราชการกับคณะ

ดิฉันกับแหม่มคนนั้น (ลืมชื่อไปแล้ว)  จ้างแท็กซี่ขับไปทั่ว ๆ  และ 

ไปแวะที่ร้านค้าของรัฐบาลเพื่อจะซื้อเครื่องประดับ พลอย ทับทิม  แต่พอ 

ไปถึงก็ผิดหวังอย่างร้ายกาจ  เพราะเกือบไม่มีอะไร มีแหวนยอดฝังทับทิม 

เม็ดเล็ก ๆ  ซึ่งไม่มีค่าเลย 2 - 3 วง  บังเอิญดิฉันสวมแหวนเหมือนอย่างนั้น 

อยู่  เอาออกให้เขาเปรียบเทียบกัน  แทบจะพูดได้ว่าเป็นคนท�าคนเดียวกัน   

ดิฉันซื้อมาจากเมืองตาก ราคาเพียง 250 บาท แต่ของเขาราคา 50 ดอลลาร์  

ซึ่งตอนนั้นเท่ากับ 1,000 บาท  เขาบอกว่าเขาเชื่อแน่ว่าดิฉันพูดความจริง   

เขาจะได้บอกนักท่องเที่ยวส่วนมากว่า ถ้าใครต้องการทับทิมต้องไป

กรุงเทพฯ !

น่าขันที่แหม่มคนนั้นประหลาดใจ  เขาว่าที่อเมริกา  ใคร ๆ  เชื่อกัน

ว่าที่พม่ามีทับทิมเต็มไปหมด พวกเพื่อน ๆ  และญาติพี่น้องของเขาฝากเงิน 

มาซื้อกันตั้งมากมาย  และตัวเขาเองก็คิดว่าจะได้มาย�่าและลุยทับทิมให้สนุก

ไปเลย  ทีแ่ย่กว่านัน้กค็อืว่าร้านนัน้เป็นร้านของรฐับาล (ร้านของเอกชนไม่ม)ี  
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สมบตัอิะไรขายหมดแล้วกแ็ล้วไป  ต้องคอยอกี 2 - 3 สปัดาห์ จงึจะได้รบัของ 

รุ่นใหม่มาอีก

เหตกุารณ์แบบนีเ้กดิขึน้ซ�้ากนั เมือ่ดฉินัไปพม่าครัง้ทีส่องกบัคณะทวัร์   

ดฉินัมญีาตแิละเพือ่น ๆ  ไปด้วย ทกุคนต่างกแ็ลกเงนิดอลลาร์ไปเยอะแยะ เพือ่

จะซื้อของแปลก ๆ  ในพม่า ปรากฏว่าไม่มีใครได้ใช้เงินแม้แต่เซ็นต์เดียว   

เพราะของแทบทุกอย่างเขียนไว้ชัดเจนว่า made in Thailand แม้แต่ 

ช้อนส้อมในโรงแรม มีแต่ดิฉนัคนเดียวทีบ่งัเอญิโชคดทีีไ่ปเหน็ตะลุ่มใบเล็ก

น่ารกัในโรงแรม รปูทรงแบบพม่าแท้ ทาทอง และฝังด้วยเกลด็กระจกว้อบแว้บ  

ราคาเพียง 5 ดอลลาร์เท่านั้น  เพื่อน ๆ  ถามหาจะซื้อบ้างก็ไม่มีแล้ว

เมื่อดิฉันไปร่างกุ้งครั้งแรกมีโรงแรม Strand (อังกฤษสร้าง) ซึ่งดิฉัน 

อยู่ กับโรงแรม Sunya Lake ซึ่งรัสเซียสร้างให้ เพียงสองแห่งนี้เท่านั้น แต่ 

ตอนไปครัง้ทีส่อง มเีพิม่ขึน้อกีหลายแห่ง  เราไปทวัร์หลายเมอืงทีส่�าคญั และ

ได้พักที่โรงแรมที่ดีพอสมควรทุกแห่ง  ได้ไปเมืองพุกามบนลุ่มน�้าอิระวดี  

และเมืองมัณฑเลย์ เมืองหลวงเก่าของพม่าด้วย

เราไปเทีย่วดโูบราณสถานทกุแห่งโดยทวัร์ของรฐับาล ข้าราชการพม่า

ซึ่งพาเราไปในฐานะมัคคุเทศก์นั้น แต่งเครื่องแบบโดยนุ่งโสร่งและใส่เสื้อ

บาง ๆ  สีขาวคอกลม ที่จ�าได้แม่นก็คือว่าเขานุ่งโสร่งผืนเดียวกันทุกวัน ไม่รู้

ว่ากี่วันถึงจะเปลี่ยนสักที

สังเกตดูไม่เห็นมีร้านตัดเสื้อในเมืองต่าง ๆ  คงเป็นเพราะเครื่องแบบ

เป็นโสร่ง จึงไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องตัดเย็บมากนัก

เมื่อดิฉันยังเด็ก  เวลาคุณแม่ให้หั่นของท�ากับข้าว พอหั่นชิ้นใหญ่ไป

หน่อย คุณแม่ก็ว่าหั่นอย่างกับพม่ารามัญ เพิ่งมาเข้าใจตอนนี้เองว่า พม่าท�า

อะไรมักจะท�าใหญ่ ๆ   พระเจดีย์แต่ละองค์ใหญ่กว่าเจดีย์ธรรมดาของเรา 

หลายเท่านกั ท�าเป็นรปูสีเ่หลีย่มจตัรุสั มทีางขึน้ลงทัง้สีท่ศิ เป็นแบบเดยีวกนั

หมด และมีอยู่ทั่วไปมากมาย  เขาว่าบางเมืองมีเจดีย์ถึงหมื่นองค์  วังของ

chalop tour_2.indd   173 1/11/13   10:36 AM



174  ���  ด้านหนึ่งของชีวิต

พระเจ้าแผ่นดินมีแผนผังอย่างเดียวกับพระราชวังจิตรลดาของเรา คือเป็น

สี่เหลี่ยมมีคูน�้าล้อมรอบ แต่คูนั้นกว้างมาก และแต่ละด้านยาวมากจริง ๆ   

ต้องแล่นรถไปตั้งไกลกว่าจะจบด้านหนึ่ง ๆ

พระเจดีย์ชเวดากองเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด (ในโลก)  เป็นรูปสี่เหลี่ยม

จัตุรัส แต่ละด้านจดตลอดถนนแต่ละสายซึ่งยาวมาก  สมัยก่อนนี้ต้องเดิน 

ขึ้นบันไดไปหลายร้อยขั้นถึงชั้นสูงสุด เดี๋ยวนี้ขึ้นลิฟต์ไปได้สบายแล้ว

มัคคุเทศก์มักจะพานักท่องเที่ยวไปส่งไว้เพียงแค่ต้นบันได ปล่อยให้

เราขึ้นไปดูกันเอง  ส่วนเขานั่ง - นอนคอยอยู่ที่รถ ให้ถอดรองเท้าไว้ตั้งแต่

บันไดขั้นต้น - ทางขึ้นลงเจดีย์  ถ้าไม่สังเกตให้ดีอาจจะหลงไปลงทางผิดได้   

และถ้าลงผดิกจ็ะเป็นเรือ่งใหญ่  เพราะจะไปออกอกีถนนหนึง่ ซึง่อยูไ่กลจาก

ทางเดิมที่เราเข้ามามาก

มีคนบอกว่าระหว่างที่เดินรอบเจดีย์  ถ้าท่องนโมไปพลางจนจบสาม

จบ จะได้ขึน้สวรรค์ ทแีรกดฉินักเ็ริม่ท่องกบัเขาบ้าง (เพราะอยากขึน้สวรรค์)  

แต่อีกใจหนึ่งห่วง กลัวว่าจะลงผิดบันได นับไปเรื่อยว่า หนึ่งแล้ว  สองแล้ว  

พอถงึสามหรอืสีไ่ม่แน่ใจ กลวัว่าจะเดนิเลยไป จงึท่องนโมกะพร่องกะแพร่ง   

ไม่รูว่้าท่องถงึไหนแล้ว เป็นอนัว่าเดนิครบแล้วยงัท่องไม่จบ อดขึน้สวรรค์ !

ตามวดัพม่าเขาให้ถอดรองเท้าตัง้แต่เหยยีบเข้าไปในเขตวดัเลย  ผดิกบั

ของเราที่ให้ถอดเฉพาะเวลาเข้าโบสถ์หรือวิหารเท่านั้น และวัดทั้งหลาย 

ของเขาก็ใช่ว่าจะสะอาด บริเวณดูรก น่ารังเกียจ เดินเข้าไปแล้วเท้าจะเปื้อน

หมด  ดังนั้นดิฉันจึงเลี่ยงโดยถอดรองเท้าถือไป แล้วสวมถุงผ้ารองรองเท้า  

อย่างที่เขาแจกบนเครื่องบินโดยไม่มีใครสังเกต

แต่ในการขึ้นชเวดากองอีกครั้งหนึ่งก็ท�าเช่นเดียวกันนี้  แต่มีพวก

นักศึกษาพม่ามายืนดูเรา ขณะที่เดินไปยังไม่ถึงครึ่งรอบ  เขาเรียกเอะอะ 

ชี้มือให้ดิฉันถอดรองเท้าออก  ดิฉันชูรองเท้าที่ถืออยู่ให้เขาดู ว่าได้ถอด

รองเท้าแล้ว และก็ท�าไม่รู้ไม่ชี้  เดินต่อไปอย่างหน้าตาเฉย  หันไปดูเขาโดย

chalop tour_2.indd   174 1/11/13   10:36 AM



ฉลบชลัยย์  พลางกูร  ���  175

ตหีน้าซือ่ ๆ  และยิม้กบัเขา เขาคงคดิว่าเราคงไม่ตัง้ใจจะฝ่าฝืนระเบยีบของเขา  

แต่คงจะไม่เข้าใจจริง ๆ  เลยหยุดเอะอะไป

ความที่เรามีอคติกันทุกคนว่าพม่าไม่มีอะไรดีเลยนั้น  วันหนึ่งที่

โรงแรมในเมืองพุกาม ริมแม่น�้าอิระวดี ดิฉันเห็นในเมนูอาหารเขียนว่า  

แกงฮงัเล ดฉินัชอบแกงนี ้เป็นอาหารพม่า แต่คดิว่าชาวพม่าเองกค็งท�าไม่ได้

รสอีกน่ะแหละ ที่ไหนได้  ตั้งแต่กินแกงฮังเลมาทั่วแล้ว ไม่เคยกินที่ไหน

อร่อยเหมือนที่นั่นเลย  เพื่อนดิฉันคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางอาหารยัง 

อดชมเปาะไม่ได้

ที่เมืองทั่วไปในพม่า ผู้คนชอบดอลลาร์อเมริกันมาก มีคนมาแอบ 

ขอแลกเงนิกบัดฉินัแบบตลาดมดื  ให้ราคาเกนิกว่าธรรมดามากมาย  แต่ดฉินั 

คดิว่ามาเทีย่ว 2 - 3 วัน จะมาติดคกุเสยีเปล่า ๆ  เลยปฏเิสธไปทกุราย บางคน 

ชอบนาฬิกาไซโก้มาก จะมาขอซื้อ ดิฉันไม่อยากเกี่ยวข้องกับใครก็ตามที่ท�า

อะไรลบั ๆ  ล่อ ๆ  ไม่เปิดเผยตรงไปตรงมา จงึต้องพยายามหลกีหน้าคนพวกนี้

ก่อนจะจบเรื่องเมืองพม่า ขอย้อนไปกล่าวถึงแหม่ม PAN AM  

ที่เดินทางจากพม่ามากรุงเทพฯ พร้อมดิฉันอีกสักหน่อย  เขาขอร้องให้ดิฉัน

พาไปซือ้เครือ่งเพชรพลอย  ดฉินัเองไม่มคีวามรูท้างนีเ้ลย ได้แต่พาเขาขึน้รถ

ไปดูตามร้านใหญ่ ๆ  ให้เขาเลือกดูเลือกซื้อเอง

เมื่อเลือกได้แล้ว  เขาให้ดิฉันถามว่าเป็นเงินเท่าไร  คนขายกลับถาม

ดิฉันว่าต้องการเท่าไรล่ะ  ดิฉันคิดว่าเขาถามว่าต้องการให้แหม่มซื้อในราคา

เท่าไร  จงึบอกเขาไปว่าดฉินัไม่มคีวามรูท้างนี ้จะให้บอกราคาได้อย่างไร เธอ

คิดราคาเขาพอควรก็แล้วกัน เขาจะได้ติดใจชอบคนไทย และชอบเมืองไทย

ด้วย  เขาบอกต่อไปว่า ไม่ใช่  ตัวดิฉันเองต้องการเงินเท่าไร  ดิฉันเพิ่งถึง

บางอ้อ เขาคิดจะให้ค่านายหน้าแก่ดิฉัน  เขาว่าใคร ๆ  ก็ท�ากันอย่างนี้ เอาค่า

นายหน้าบวกเข้ากับราคาจริงของของนั้น ซึ่งดิฉันไม่เคยคิดถึง ไม่เคยเข้ามา

ในหัวเลยทั้งสิ้น 
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ไปเที่ยวประเทศรัสเซีย

การเดินทางไปต่างประเทศแปลกจากเวลาเดิม

ตามปกตโิรงเรยีนหยดุภาคปลายวนัที ่31 มนีาคม และจะเปิดภาคต้น 

วันที่ 16 พฤษภาคม  ดิฉันจะต้องควบคุมให้ครูดูแลตรวจโต๊ะเก้าอี้แต่ละตัว   

หนังสือและอุปกรณ์การสอนแต่ละชิ้น อีกทั้งเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ  เช่น  

นาฬิกา ไม้กวาด ไม้ถูเรือน ถังขยะ ฯลฯ ถ้าอยู่ในสภาพที่จะต้องซ่อมแซม  

กแ็ยกเอาไว้ต่างหาก และถ้าสิง่ใดจะต้องซือ้ใหม่เพิม่เตมิ กท็�าบญัชรีายละเอยีด 

รวบรวมกนัส่งให้ผูจ้ดัการ เพือ่จะได้จดัการซ่อมแซมและซือ้หาใหม่ในระหว่าง 

ที่โรงเรียนหยุดถึงหกสัปดาห์นั้น

ฉะนั้น ดิฉันจะไปต่างประเทศได้ก็ต้องหลังวันที่ 5 เมษายน และจะ 

ต้องกลบัมาประมาณ 7 วนั ก่อนโรงเรยีนเปิด (16 พฤษภาคม) เพือ่ให้ครดูแูล 

เตรียมการสอนส�าหรับปีต่อไป เช่นสมุดบัญชีเรียกชื่อ สมุดเตรียมการสอน  

ฯลฯ ต้องให้พร้อม เพื่อเมื่อเปิดเรียนแล้วจะได้ใช้การได้เลย ไม่ต้องไปเจียด

เวลาสอนมาท�าสิ่งเหล่านี้  เพราะเวลาเรียนของนักเรียนก็จ�ากัดเต็มที่อยู่แล้ว  

อนึง่ ตรวจดวู่าข้าวของทีใ่ห้ซ่อมและให้ซือ้เพิม่เตมิทกุอย่างเรยีบร้อยหรอืไม่

แต่มีอยู่ปีหนึ่ง จ�าได้ว่าประมาณ พ.ศ. 2520 ใกล้ปลายเดือนกันยายน  

ขณะที่โรงเรียนก�าลังเปิดสอนภาคกลางอยู่ (สมัยนั้นมีสามภาค)  พรรคพวก 

คณะครโูรงเรยีนราชนิ ี(โรงเรยีนเก่าของดฉินั) ได้ไปขอให้ทาง Prince Tour  

จดัการไปเทีย่วประเทศรสัเซยีซึง่เพิง่เปิดประเทศใหม่ ๆ  หลงัจากทีปิ่ดประเทศ 

ไม่ยอมให้ชาวต่างชาติเข้าเป็นเวลานานปี  ดูเหมือนคณะนี้จะเป็นคนไทย 

คณะแรกทีข่ออนญุาตไป  ได้ทราบว่าเป็นเรือ่งยุง่ยากไม่น้อย  ต้องส่งชือ่ทกุคน 

ไปทางมอสโคว์ ( Moscow) ก่อน  นอกจากคณะราชินีคณะใหญ่แล้ว ก็มี 

ลูกทัวร์คนอื่น ๆ  ด้วย ซึ่งส่วนมากเป็นผู้รู้จักกันมาก่อน  อย่างไรก็ตาม เขา
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ได้รบัอนญุาตเรยีบร้อยแล้ว  ก�าหนดจะออกเดนิทางประมาณ 10 - 12 ตลุาคม  

แต่บังเอิญว่าตอนต้นเดือนนั้น สามีภริยาคู ่หนึ่งของคณะราชินี (จะเป็น 

คนไหน จ�าไม่ได้) เกดิป่วยด้วยโรคหวัใจอย่างกะทนัหนัและค่อนข้างร้ายแรง  

เดินทางไม่ได้  ทางคณะไม่อยากให้เสียสองที่นั่งไปเปล่า ๆ  จึงมาชวนเพื่อน

ดิฉันคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นอดีตครูราชินี  เขาก็ตอบรับทันที  เพื่อนคนนี้มา

อ้อนวอนให้ดฉินัไปด้วย และต้องการค�าตอบโดยด่วน  เพราะจะต้องใช้เวลา

มากในการเปลี่ยนรายชื่อ

ขณะนั้นดิฉันเริ่มมีอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ  ซึ่งเป็น

โรคประจ�าตวัมาเป็นสบิ ๆ  ปีแล้ว และนาน ๆ  จะก�าเรบิขึน้ครัง้หนึง่ แต่ละครัง้ 

จะเป็นอยูป่ระมาณ 15 - 20 วนั  ดฉินัโทรศพัท์ถงึ พญ. วมิลรตัน์ กรยัวเิชยีร  

เพือ่นราชนิ ีซึง่เป็นเจ้าของไข้ เพือ่ขอความเหน็ หมอวมิลบอกทนัทว่ีา เธอเอง 

เพิง่กลบัมาจากรสัเซยีได้ 2 - 3 วนั (ไปราชการ) และบอกว่าดฉินัต้องไปให้ได้  

อย่าพลาดโอกาสนี้เป็นอันขาด จะจัดยาชุดที่ดิฉันเคยรับประทานเป็นประจ�า

ส�าหรับโรคกระเพาะปัสสาวะไว้  ขอให้ส่งคนไปรับได้เลย  เรื่องการไป

รัสเซียนี้ ดิฉันจึงตอบรับค�าชวนของเพื่อนโดยฉับพลัน

เตรียมมอบงาน

การไปรัสเซียครั้งนี้จะใช้เวลาสามสัปดาห์ ดิฉันเองมีหน้าที่สอนเด็ก

วนัละหกชัว่โมง (หกชัน้) รวมสปัดาห์ละ 30 ชัว่โมง  ถ้าสามสปัดาห์กจ็ะเป็น  

90 ชั่วโมงที่จะขาดไป  ดังนั้นจะต้องเตรียมงานส�าหรับ 90 ชั่วโมงนี้ ให้ 

ครตู่าง ๆ  ทีจ่ะมาสอนแทนแต่ละชัน้  เตรยีมแบบฝึกหดัไว้ให้ท�าด้วยโดยครบ 

ถ้วน ต้องนั่งหลังขดหลังแข็งและนอนดึกเพื่อเตรียมการนี้
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เตรียมศึกษา – ทบทวนเรื่องประเทศรัสเซีย

ตามธรรมดา ไม่ว่าจะไปเทีย่วประเทศไหนกต็าม ดฉินัจะศกึษาทบทวน 

เรือ่งของประเทศนัน้ ๆ  ก่อนเสมอ เพราะความจรงิได้เคยเรยีนมาแล้วทัง้หมด  

ตอนอยู่แผนกอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฉะนั้น จะไม่ต้อง 

เสียเวลามากนักในการทบทวน  แต่การจะไปรัสเซียคราวนี้มีเวลาเจียดได้

เพียงนิดเดียว  เพราะต้องเตรียมงานทางโรงเรียนซึ่งส�าคัญกว่า ดิฉันจึงเปิด

สารานุกรม encyclopedia  ลอกจดเฉพาะชื่อและข้อความส�าคัญ ๆ  ย่อ ๆ   

เอาแค่พอควร แต่รัสเซียเป็นประเทศใหญ่และมีประวัติซับซ้อนมาก ขนาด

ข้อความที่ย่อที่สุดแล้วก็ยังยาวเต็มหน้ากระดาษ  อย่างไรก็ตาม เมื่อเสร็จ 

เรื่องนี้แล้วก็สบายใจไม่น้อย  แต่ยังไม่จบ ยังมีเรื่องอื่นต้องเตรียมอีก

เตรียมเครื่องแต่งกายไปต่อสู้กับความหนาว

เราจะไปถงึรสัเซยีในตอนเกอืบกลางเดอืนตลุาคม ได้ไต่ถามสอบสวน

ถี่ถ้วนแล้ว ได้ความว่าอากาศจะเริ่มหนาวมาก  เสื้อผ้าที่น�าไปใช้ในยุโรป 

ทุก ๆ  เดือนเมษานั้นคงจะไม่อุ ่นพอ  ดิฉันกลัวเรื่องปอดบวมเหลือเกิน   

เพราะถ้าเกดิป่วยไข้ขึน้จะท�าให้ทัง้คณะต้องวุน่วายไปด้วย ฉะนัน้จงึต้องเตรยีม 

ต่อสู้อากาศหนาวอันลือชื่อของรัสเซียอย่างสุดฤทธิ์ - แต่โชคดีเหลือเกิน

เหมือนคุณพระช่วย บังเอิญดิฉันมีเสื้อผ้าที่เป็นขนสัตว์แท้ ๆ  เกือบครบชุด  

ซึง่ได้เตรยีมไว้ตอนเริม่คดิอ่านเทีย่วยโุรป  อเมรกิา แต่ดฉินัเดนิทางเดอืนเมษา 

ทุกที  เสื้อผ้าเหล่านั้นอุ่น - หนาเกินไป ไม่มีโอกาสใช้  ดีใจจริง ๆ  ที่จะได้

ใช้ประโยชน์คราวนี้ละ :- เครื่องชั้นในขนสัตว์แท้ รวมทั้ง vest ด้วย   

jumper ขนสัตว์หนา แขนยาวคอตั้งสูงโดยรอบ  ผ้าพันคอทั้งชนิดยาวและ 

รูปสี่เหลี่ยม  ชุดนอน (pajamas) รวมถุงเท้ายาว ถุงมือแบบมี fur บุข้างใน  
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หมวกแบบไหมพรมถกัธรรมดาแต่อย่างหนา ดงึลงมาปิดหไูด้ ดไูปดมูา เกอืบ

จะไม่ต้องหาอะไรเพิ่มเติมเลย

ยงัมอีกีอย่างหนึง่  ส�าคญัเสยีด้วย คอื suit dress ของเรา ถงึแม้จะหนา  

แต่ก็ยาวเพียงคลุมเข่าไม่มากนัก และ overcoat ที่ใช้อยู่ตามธรรมดาก็จะยาว

เกินนั้นลงไปอีกเพียงนิดหน่อย ปัญหามีอยู่ว่าน่องของเราที่สวมเพียงถุงเท้า

ไหมธรรมดาจะต้องกระทบกบัความหนาวมาก จะใส่ถงุเท้าขนสตัว์ กจ็ะสวม

รองเท้าไม่เข้า ทีนี้จะแก้ปัญหานี้อย่างไร

ความจริงเวลาไปตัด suit ดิฉันก็จะตัดสามชิ้นเสมอ คือ skirt, jacket  

และกางเกง แต่สมัยนั้นกางเกงยังไม่เป็นที่ยอมรับส�าหรับสุภาพสตรีชั้น  

“ผู้ใหญ่” เหมือนสมัยนี้ จะสวมได้ก็เพียงไปงานล�าลอง หรือสถานที่ทั่วไป   

แต่ถ้าจะไปยังสถานที่ควรคารวะ ก็ควรจะสวม suit หรือ dress ดิฉันเคยได้

ประสบการณ์เกีย่วกบัเรือ่งนีม้าครัง้หนึง่ตอนร่วมคณะทวัร์ไปออสเตรเลยีและ

นิวซีแลนด์  เมื่อเขาจะพาเข้าไปดูรัฐสภา  เขาห้ามผู้หญิงที่นุ่งกางเกงเข้าไป  

พวกผูใ้หญ่ทกุคนเรยีบร้อยด ี แต่ยงัจ�าได้ว่ามเีดก็สาวคนหนึง่หวัไว เธอสวม

กางเกง แต่สวมเสือ้ (blouse) ยาวลงมาเกอืบถงึหวัเข่าแบบสมยัใหม่เป๊ียบใน 

ตอนนัน้ เธอแอบไปเปลือ้งกางเกงออก เหลอืแต่เพยีง blouse ซึง่แลดกูลายเป็น  

dress ทีส่ัน้จูเ๋หนอืหวัเข่า เข้าสมยัอกีน่ะแหละ และได้รบัอนญุาตให้เข้าไปได้ !

แต่ในกรณเีทีย่วรสัเซยีนัน้ ทกุคนเหน็จ�าเป็นว่าพวกผูห้ญงิจะต้องสวม

กางเกง เพือ่กนัไม่ให้ขาส่วนล่าง คอืแข้งและน่อง ต้องกระทบกบัความหนาว

อนัรนุแรงโดยใช่เหต ุ- และตัง้แต่นัน้มา ตวัดฉินัเองกถ็อืโอกาสสวมกางเกง

กับ jacket เป็นส่วนมาก จนกระทั่งบัดนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันแล้ว ส�าหรับ 

นักท่องเที่ยวทั่วโลก

เมื่อทุกสิ่งพร้อมแล้วส�าหรับการเดินทาง  ดิฉันเองก็ได้แต่ตั้งหน้า 

กนิยาชดุทีห่มอวมิลรตัน์ส่งมาให้อย่างเคร่งครดั แต่โรคนีก้ด็เูหมอืนจะด�าเนนิ

การไปอย่างทีม่นัเคยเป็น  ยาเป็นแต่เพยีงช่วยผ่อนหนกัเป็นเบาลงบ้างเท่านัน้
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ความคิดเรื่องรัสเซีย – คอมมิวนิสต์ ของลูกทัวร์

เกือบจะลืมเล่าเรื่องที่น่าขันที่สุดเสียแล้ว คือดังนี้นะคะ :- 

ก่อนออกเดนิทาง 2 - 3 วนั  คณะราชนิไีด้นดัพบกนั  เผือ่ว่าผูใ้ดจะมี 

ความคิดเห็นดี ๆ  มาเสนอหรือแนะน�ากันบ้าง ในจ�านวนนั้นเป็นสุภาพสตรี

อาวุโสเสียกว่าครึ่ง  หลายคนนั้นใจหนึ่งอยากไปรู้ไปเห็น แต่ก็ยังอดวิตก 

ไม่ได้ เมื่อนึกถึงค�าว่า “คอมมิวนิสต์”

คนหนึง่พดูว่า “เมอืงคอมมวินสิต์จะมอีะไรน่าดรู ึ?  ฉนัว่าผูค้นคงจะ

หน้าตาแก่เหี่ยวแห้ง และดุร้ายเป็นแน่”

คนหนึง่ตอบว่า “ไม่ใช่อย่างนัน้น่ะ เขาว่าเราจะได้พบได้เหน็แต่เดก็ ๆ   

และหนุ่ม ๆ  สาว ๆ  เท่านั้น เพราะคนแก่จะถูกฆ่าไปท�าเป็นปุ๋ยหมด”

อกีคนหนึง่ “ตายแล้ว ! งัน้พวกเราแก่ ๆ  นีล่่ะ  เขาจะคดิยงัไง จะไป

ได้ตลอดรอดฝั่งและกลับมาครบถ้วนทั้งตัวตนแน่หรือ ?”

หลายคนหัวเราะ เพราะเห็นว่าคิดกันน่าขันดี แต่บางคนก็ยังท�าหน้า

เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง - ในที่สุดท่านผู้หนึ่งซึ่งท�าหน้าเหมือนรู้เรื่องดีพูดว่า  

“เอาอย่างนีด้กีว่า  เขาว่าเมอืงรสัเซยีไม่มสีมบตัอิะไรเลย แม้กระทัง่กระดาษ

ช�าระ  เราต้องเตรยีมไปเอง - แล้วกค็วรเตรยีมขนมปังกรอบ ลกูอม ลกูกวาด  

กล่องเล็ก ๆ  ติดไปด้วย เผื่อใช้ในยามฉุกเฉินจะได้ไม่อดตาย !”

ท่านอกีผูห้นึง่บอกว่า “ได้ยนิมาว่าเราจะต้องขึน้บนัได 100 - 200 ขัน้   

พวกเราขึ้นเองไม่ไหวหรอก ฉันว่าควรจะเอาเชือกเส้นใหญ่ ๆ  และยาวไป

คนละเส้น จะได้ผูกเอว แล้วจ้างกุลีลากขึ้นไปแต่ละคนทีละขั้น”  

ตอนนีพ้วกสาว ๆ  หวัเราะครนื คนหนึง่พดูว่า “พอจะนกึเหน็ภาพแล้ว

ละค่ะ คงสนุกดีนะคะ !”

คนมอีายคุนหนึง่พดูเป็นคนสดุท้ายว่า “เอ นีเ่ราจะเตรยีมตวัไปทรมาน

สงัขารกนัในป่าคอมมวินสิต์หรอืไง เอาละไหน ๆ  กไ็หน ๆ  แล้ว ไปด้วยกนั
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ตายด้วยกัน !”

แล้วผู้พูดเองก็หัวเราะแบบหมดห่วง !

อย่างไรก็ตาม เชื่อหรือไม่ว่าพวกเราเกือบทุกคนหนีบขนมปังกรอบ

กล่องเล็ก ๆ  ไปคนละกล่อง (เผื่อใช้ในยามคับขัน !) แต่หลังจาก 6 - 7 วัน   

หลายคนขี้เกียจหอบต่อไป ได้แจกเด็ก ๆ  ข้างทางไป

วันออกเดินทาง

เราเดินทางด้วยเครื่องบินสายการบิน SAS  เมื่อพูดถึงเครื่องบิน  ขอ

ย้อนไปเล่าถึงตอนที่พวกเราหลายคนในคณะนี้ได้ไปเที่ยวประเทศพม่า 

ร่วมกันโดยทัวร์เดียวกันนี้  ที่สนามบินร่างกุ้ง เราเห็นลูกเรือ (crew) ของ 

เครื่องบินรัสเซีย (สายการบินแอโรฟล็อต - Aeroflot) เดินกันมาเป็นแถว  

หน้าตาหล่อเหลา เครือ่งแบบทีส่วมอยูก่ส็วยมาก ประทบัใจพวกเราจรงิ ๆ  เรา

จงึบอกกบัหวัหน้าทวัร์ว่า ถ้าจะไปเทีย่วรสัเซยีตามทีก่ะกนัไว้ล่วงหน้านัน้ จะ

ขอให้ไปโดยเครือ่งบนิแอโรฟลอ็ต กไ็ด้รบัค�าตอบรบัรองว่ายงัไง ๆ   เรากจ็ะ

ได้ขึน้เครือ่งแอโรฟลอ็ตแน่ ๆ  แต่เมือ่วนันัน้กลายเป็นเครือ่ง SAS ได้ต่อว่าเขา  

เขาบอกว่าหลังจากเที่ยวนี้แล้ว เราจะได้นั่งเครื่องแอโรฟล็อตตลอดการทัวร์

วันนั้น อาการปวดกระเพาะปัสสาวะของดิฉันยังมีอยู่มาก ดิฉันต้อง 

เอากระเป๋าน�้าร้อนวางบนที่นั่ง  ใช้ผ้าปูแล้วนั่งทับ ก็ช่วยให้คลายปวดลง 

ได้บ้าง  แต่ความปวดนี้เป็นเหมือนคลื่น มาเป็นระยะ ๆ  แต่เวลาที่ปวดมาก 

นั้น สุ้มเสียงจะหายไปเอง พูดไม่ออกเลย

การจัดที่นั่งในเครื่องบิน

คณะของเราได้ที่นั่งทั้งสองแถบตั้งแต่ด้านหัว และต่อกันไปเป็นแพ 
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ใหญ่  ข้างหน้าสุดเริ่มด้วยพระองค์หญิงจันทรกานตมณี (พระองค์ห้า)  

หม่อมเจ้าหญงิพไิลยเลขา ดศิกลุ หม่อมเจ้าหญงิอปัภศัราภา เทวกลุ (ท่านแก้ว)  

ท่านหญงิพรรณเพญ็แข กฤดากร แล้วต่อด้วยคณุหญงิหลายคน ซึง่ทัง้หมดนี้ 

ล้วนเป็นผูอ้าวโุส อายกุว่า 60 ปีขึน้ไป  ทีอ่ายถุงึ 80 ปีกม็ ีดฉินักบัเพือ่นคูหู่

นั่งค่อนมาทางครึ่งหลัง

พอเครื่องบินขึ้น ตั้งล�า และบินไปได้เรียบร้อยหมดเรื่องวิตกกังวล  

(ดิฉันกลัวมากเสมอตอนเครื่องขึ้นและลง)  ดิฉันกับเพื่อนก็เริ่มคุยอะไรต่อ

อะไรกันหลายเรื่อง  เมื่อถึงตอนเรื่องน่าขันก็หัวเราะกันอย่างสนุกสนาน   

โดยลมืคดิไปเลยว่าผูโ้ดยสารคนอืน่ ๆ  เขาจะรูส้กึหนวกหแูละร�าคาญ เพราะ

เสยีงของดฉินันัน้ ตามปกตกิด็งัมากอยูแ่ล้ว พอคยุไปได้ประมาณครึง่ชัว่โมง  

คลืน่ความปวดเกดิขึน้ และปวดมากขึน้ทลีะน้อย ๆ  เสยีงของดฉินัต้องค่อย ๆ   

หรี่ลงไปเอง แล้วก็หยุดในที่สุด  มีเสียงเจ้านายข้างหน้าร้องถามว่า “อ้าว  

หลับไปแล้วหรือ แม่นกแก้วนกขุนทอง ก�าลังฟังเพลินอยู่เชียว” ดิฉันเพิ่ง 

รูส้กึตวั จงึร้องทลูตอบกลบัไปว่า “ยงัไม่หลบัเพคะ  แต่ปวดทีท้่องมาก”  ทกุ

คนพากันสงสารดิฉัน ที่อุตสาห์ทู่ซี้ไปเที่ยวกับเขา ทั้ง ๆ  ที่ก�าลังเจ็บป่วยอยู่

ถึงสนามบินมอสโคว์

การไปเที่ยวรัสเซียครั้งนี้ ดิฉันไม่ได้เขียนล�าดับเรื่องราวเรียงกันไป   

อาจจะเอาอะไรไว้ก่อน-หลัง  สลับสับสนกันบ้าง ทั้งนี้ก็เพราะว่านับเวลา

ตัง้แต่นัน้มาจนถงึขณะทีเ่ขยีนอยูน่ีก้ว่า 30 ปีแล้ว และไม่ได้โน้ตอะไรเอาไว้ 

เลย  จึงเล่าเท่าที่จ�าได้เท่านั้น  ฉะนั้นขอความกรุณาท่านผู้อ่านโปรดเข้าใจ

ตามนี้ และกรุณาอภัยให้ด้วยถ้ามีการผิดพลาดไปบ้าง

พอลงจากเครื่องที่สนามบิน ก็ได้เห็นพวกเจ้าหน้าที่ (นักบิน) หลาย

คน แต่ละคนหนุ่มฟ้อ เข้าใจว่าอายุไม่เกิน 20 ปี  สวมเครื่องแบบสวยงาม 
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ในรถไฟตู้นอนระหว่างทางกลับไปกรุงมอสโคว์
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คล้ายอย่างที่เราเคยเห็นมาแล้ว มาคอยรอรับอยู่  เราคิดกันว่าเขาคงเลือก

จัดสรรเอาพวกหนุ่ม ๆ  ที่หน้าตาหล่อเหลามาต้อนรับผู้โดยสารที่สนามบิน  

เพื่อให้ความประทับใจวันแรกแก่บุคคลที่มาเยือนรัสเซีย ถือเป็นความพอใจ

อันยิ่งใหญ่ก่อนอื่น

เขาพาเราไปในอาคารสนามบิน จ�าไม่ได้ว่าเขาตรวจพาสปอร์ตตอน

ไหน (อาจเป็นว่าผู้น�าทัวร์ของเรารวบรวมเอาไปจัดการให้ก็ได้)  เราไปยืน 

เข้าแถวยาวหลังประตูเล็ก ๆ  โดยมีพระองค์หญิงห้าทรงน�าเป็นต้นแถว  ที่

หน้าประตูนั้นมีเจ้าหน้าที่ (ท่าทางชั้นสูง) เป็นหัวหน้า พร้อมกับลูกแถวอีก

ไม่เกิน 10 คน ยืนคอยรับเสด็จอยู่  คนที่เป็นหัวหน้าคงรู้สึกว่าได้รับเกียรติ

มากที่มีโอกาสสนทนากับเจ้านายชั้นสูงของไทย  จึงชวนคุยเสียยืดยาวตั้ง

หลายนาทีทีเดียว กว่าจะปล่อยให้แถวของเราออกไปได้  ใครว่าพวก

คอมมิวนิสต์ถือว่ามนุษย์มีสิทธิ์เสมอเหมือนกันหมด ไม่มีชนชั้นที่แตกต่าง

กันนั้นไม่จริงเลย !  ทัวร์ของเราคณะนี้พิเศษกว่าทุก ๆ  ครั้งที่เคยผ่านมามาก  

ไม่ว่าไปถงึสนามบนิไหน สถานไีหน หรอืสถานทีร่าชการแห่งใด กจ็ะได้รบั

เชญิให้เข้าห้อง VIP ทกุแห่งไป ทัง้นีก้เ็พราะบารมขีองเจ้านายหลายพระองค์ 

ที่ทรงร่วมคณะมากับเรานั่นเอง - นอกจากนี้ ยังมีการจัดเลี้ยงอาหารพิเศษ 

จากสโมสร สมาคมต่าง ๆ  อกีหลายแห่ง ซึง่เราอดแสดงความยนิดกีบัหวัหน้า

ทัวร์ของเราไม่ได้ ที่เขาได้ประหยัดค่าอาหารไปเป็นจ�านวนไม่น้อย โดย 

ไม่ได้คิดหวังมาก่อน

โรงแรมรัสเซีย

เราเข้าพักที่โรงแรมรัสเซีย (Russia) ซึ่งใหญ่โตมาก ทั้งสี่ด้านของ 

โรงแรมนั้นกว้างเหลือเกิน และจัดตกแต่งเหมือนกันทั้งสี่ทิศ  ถ้าเราออก 

ไปไหนเองและกลับมาถึงผิดทิศก็จะไม่มีทางรู้เลย เพราะไม่มีอะไรให้เป็นที่
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สังเกตได้  ยิ่งถ้าเข้าไปในโรงแรมแล้วก็เหมือนกับหลงทางกลางป่าจริง ๆ   

เพราะไหนตัวโรงแรมจะใหญ่โตมหึมา และไหนจะหาคนพูดอังกฤษได้ก็ 

น้อยมาก  ถงึแม้จะพบคนพดูองักฤษได้แล้ว (ซึง่ยากมาก) เรากบ็อกเขาไม่ได้

อยู่ดีว่าห้องของเราอยู่ทิศไหนของโรงแรม จะเป็นการค้นหาที่ยุ่งมากทีเดียว   

ฉะนั้น เราจึงได้รับค�าเตือนมิให้ออกไปไหนเองตามล�าพัง อย่างที่เคยท�าได้

ในประเทศอื่น ๆ

ของชิ้นแรกที่พวกเราซื้อเหมือนกัน

กล่าวกนัว่า ความหนาวของรสัเซยีนัน้น่ากลวัมาก ถ้าปกคลมุร่างกาย

ไม่มดิชดิพอ อาจจะเกดิเรือ่งร้ายแรงซึง่นกึไม่ถงึกไ็ด้ เช่นถ้าปิดหไูม่มดิ หรอื

ไม่หนาพอ เลือดในใบหูอาจจะแข็ง ท�าให้หูเน่าและหลุดออกไปได้  ฤดู

หนาวจรงิ ๆ  ของเขาเริม่ต้นประมาณธนัวาคม มกราคม แต่เราไปกลางเดอืน

ตุลาคม โดยคิดว่าจะยังไม่เริ่มหนาวมาก  แต่บังเอิญปีนั้น ความหนาวเริ่ม

ก่อนเวลาก�าหนด  ก่อนที่เราจะไปถึงประมาณ 3 - 4 วัน  ประชาชนต้อง 

ร้องขอให้รัฐบาลเปิด heater ก่อนก�าหนด (ตามปกติไม่อนุญาตให้เปิดก่อน 

วันที่ 13 ตุลาคม) ฉะนั้น นับว่าพวกเราโชคดีมากที่ไปถึงเมื่อเขาเปิด heater  

แล้ว แต่กระนั้นบางคนยังออกปากว่าหนาวจะแย่อยู่แล้ว

เราได้รับค�าแนะน�าให้ซื้อหมวกขนสัตว์แท้ ซึ่งข้างในเป็น fur บาง ๆ   

และข้างนอกเป็นขนสัตว์แท้ ๆ  ยาวเป็นปุย  รูปของหมวกเหมือนหมวกถัก

ไหมพรมของเรา คลุมแนบติดรอบหัว ปิดหูด้วยโดยมีสายคาดโยงมาใต้คาง  

หมวกชนิดนี้เป็นแบบธรรมดาซึ่งผู้คนใส่กันทั่วไป กันหนาวได้ดีมาก และ

ราคาก็ไม่แพง  จ�าไม่ได้ว่าเราซื้อจากที่ไหน และดูเหมือนจะซื้อกันทุกคน 

เพราะจ�าได้ดีว่าเมื่อเขาขึ้นรถโดยสารเพื่อไปชมเมืองครั้งแรกนั้น คนไหนที่

ยังไม่ใส่ก็ถือติดมือไว้  พอขึ้นไปบนรถหมดแล้ว พวกเราคนหนึ่งเอ่ยขึ้นว่า 
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“นี่พวกเราเบอร์ 5 กันหมดหรือนี่ ?”  คนหนึ่งที่ไม่ได้ใส่แต่ถือหมวกไว้  

ตอบว่า “ใช่ซี ผมก็เบอร์ 5 เหมือนกัน นี่ไง”  แล้วชูหมวกให้ดู ทุกคนก็ 

หัวเราะกันครืน

คณุเสมอ (สงิหเสน)ี สวสัดวิตัน์ฯ หม่อมของหม่อมเจ้าศภุสวสัดิว์งศ์- 

สนทิ (ท่านชิน้) ผูโ้ดยสารคนหนึง่ในคณะของเรา ไม่เข้าใจว่าพวกเราหวัเราะ

ท�าไม  แล้วท�าไมทุกคนจึงต้องซื้อ เบอร์ 5 เพราะท่านไปอยู่ต่างประเทศ 

ตัง้แต่อายยุงัน้อย และยงัไม่เคยรูจ้กัค�าผวนของ เบอร์ 5  คอื บ้าเห่อ พวกเรา 

คนหนึ่งจึงพูดขึ้นว่า “ของท่านที่ถืออยู่ก็เบอร์ 5 แน่นอน”  แล้วอธิบายให้ 

ท่านฟัง  ท่านชอบใจใหญ่ หัวเราะไปกับเราด้วย

เห็นอะไรบ้างในสองวันแรก

วันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันแรกของการทัวร์นั้น ดูเหมือนจะเป็นการแล่นรถ

ชมเมืองมอสโคว์เสียเกือบครึ่งวัน  ผ่านสถานที่ส�าคัญ ๆ  ต่าง ๆ  เช่นจัตุรัส

แดง (Red Square) ใจกลางเมืองที่กว้างขวางใหญ่โต  อาคารโดยรอบจัด 

เป็นระเบียบสวยงาม - สถานที่เก็บศพของเลนิน  พระราชวัง ฯลฯ แต่ยัง 

ไม่ได้เข้าไปดูภายใน

ทวิทศัน์ของมอสโคว์โดยทัว่ไป นอกจากสถานทีส่�าคญั ๆ  แล้ว  ดฉินั

ชอบใจโบสถ์ของเขา ซึง่มยีอดเป็นโดมรปูหอมหวัใหญ่คล้ายมสัยดิในเมอืงเรา  

แต่ของเขาใหญ่โตและสวยงามมาก มสีฟ้ีา สแีดง สเีขยีวสด สเีหลอืงทอง ฯลฯ  

คงจะประดบัด้วยกระเบือ้งพเิศษแผ่นเลก็มากและเคลอืบเป็นมนั เมือ่กระทบ

แสงแดดก็จะมีแสงแวบวับระยิบระยับ คล้ายยอดเจดีย์ของเรา น่าดูมาก

เราไปหยุดชมสวนสาธารณะใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ประทับใจมากนัก  

นอกจากว่าตอนนัน้เป็นฤดใูบไม้ร่วงของเขา ใบของต้นไม้เปลีย่นจากสเีขยีว

เป็นสเีหลอืง - แดง  ยงัอยูบ่นต้นกม็ ีและบ้างกร่็วงลงมาทลีะใบสองใบตลอด
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เวลา น่าดูไปอย่างหนึ่ง  มีผู้หญิงแก่ท�าหน้าที่กวาดใบไม้แห้งเหล่านี้ทั่วสวน  

(ผู ้หญิงแก่เห็นมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือ ดูแลรักษาความสะอาดส้วม

สาธารณะทั่วไป)  ที่ม้านั่งยาวรอบ ๆ  สวน มีชายหญิงแก่ ๆ   นั่งพักผ่อนอยู่

ประปราย ขณะทีเ่ดก็เลก็ ๆ  เล่นสนกุสนานกบัเครือ่งเล่นในสนาม และหนุม่

สาวเดนิคยุกนัไปเป็นกลุม่ ๆ   คนหนึง่ในพวกเราพดูขึน้ดงั ๆ  ว่า “อ้าว ! ไหน

ว่าไม่มีคนแก่ เพราะถูกเอาไปท�าปุ๋ยหมดยังไงล่ะ”

สิง่ทีด่ฉินัสงัเกตอย่างหนึง่คอื ไม่เหน็มคีนขอทานเลย  เราไม่ถกูรบกวน 

ขอสตางค์ให้เป็นที่น่าร�าคาญอย่างในหลาย ๆ  ประเทศที่ได้เคยไปเยือนมา 

เราไปหยุดที่สถานที่ใหญ่โตแห่งหนึ่ง แต่จ�าไม่ได้ว่าเป็นอะไร  ที่จ�า

ได้ดีก็คือว่ามัคคุเทศก์คอยรวบรวมพวกเราจะพาเข้าไปในนั้น แต่คอยอยู่ 

หลายนาทีแล้วสมาชิกของเรายังมาไม่ครบ ปรากฏว่าสองคนไปเข้าส้วม พอ

สองคนนี้ออกมา อีกคนหนึ่งก็สวนเข้าไป แล้วก็อีกคนหนึ่ง อีกคนหนึ่ง เขา

ส่ายหน้าท�าท่าทางว่าเบือ่หน่าย แล้วถามว่า “ตัง้แต่พวกคณุเข้าเมอืงมอสโคว์

มาสองวันนี้ ได้เห็นอะไรบ้าง นอกจากส้วม ?”  พวกเราโมโหกันหลายคน  

ดิฉันคิดว่าถ้ามีเด็กหนุ่มเลือดร้อนไปกับเราด้วย คงจะชกปากนายมัคคุเทศก์

คนนั้นแน่ ๆ   แต่คณะเราประกอบไปด้วยเจ้านายและผู้อาวุโสเป็นส่วนมาก  

ทุกคนต้องรักษามารยาท จึงไม่เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้น สุภาพบุรุษคนหนึ่งใน

คณะของเราได้อธบิายให้เขาฟังว่า พวกเราเพิง่มาจากประเทศร้อนหยก ๆ  ยงั

ไม่ชินกับความหนาวของเขา จึงเป็นเช่นนี้ ต่อไปคงจะค่อยดีขึ้นเอง  

ไปชมการแสดงยิมนาสติก

คนืวนัหนึง่เขาพาเราไปชมกายกรรมยมินาสตกิทีข่ึน้ชือ่ลอืนามของเขา  

โรงแสดงยิมนาสติกนี้ใหญ่โตมหึมามาก  การแสดงแต่ละชุดของเขาก็น่าทึ่ง

น่าดแูละน่าหวาดเสยีวอะไรเช่นนัน้ จนกระทัง่ผูช้มไม่ว่าจะเป็นชนชาตอิะไร
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กต็ามต้องวิง่เข้าห้องน�า้กนับ่อย ๆ  และตลอดเวลา แต่เขากจ็ดัห้องน�า้ไว้รบัรอง

เป็นแถวยาวทกุด้าน รวมกนัแล้วนบัไม่ถ้วนว่ามกีีห้่อง - อย่างไรกต็าม ทกุคน 

ในคณะเราชื่นชมกับการแสดงนี้มาก

ตอนการแสดงจบลง  คณะของเรากเ็ดนิออกมาพร้อมกนั แต่ปรากฏว่า 

สุภาพสตรีคนหนึ่งหายไป เราตกใจมาก เพราะผู้ชมมากมายเหลือเกิน เดิน

เบยีดเสยีดเยยีดยดักนัไปหมด  มองหาได้ยาก ทีห่นกัใจทีส่ดุกค็อืเธอพดูภาษา

รสัเซยีไม่ได้  จะไปหาคนพดูองักฤษทีน่ัน่กค็งไม่มอีกี  แต่แล้วเหมอืนสวรรค์

โปรด  เจ้าหน้าทีข่องคณะเราคนหนึง่มองไปเหน็เธอก�าลงัเดนิไปจะออกทาง

ประตูด้านหลังอยู่แล้ว (ซึ่งเราก�าลังจะออกทางด้านหน้า) เราทุกคนก็เพิ่งรู้ว่า

เขามีสองประตู ถ้าเห็นช้าไปนิดเดียว คืนนั้นคงจะยุ่งยากกันแน่ ๆ  

คืนนั้นการแสดงยิมนาสติกเลิกดึกมาก เกือบสองยาม ท ่าน

เอกอัครราชทูตไทย (คุณยอด เลิศฤทธิ์) ได้เชิญพวกเราไปเลี้ยง supper  

ที่สถานทูตไทย  ความจริงท่านอยากจะเลี้ยงอาหารกลางวันหรือเย็นสัก 

มื้อหนึ่ง แต่ทางการจัดโปรแกรมให้เราเสียเต็มปรี่  ไม่มีช่องว่างเลย

การจับจ่ายของในเมืองมอสโคว์

เราขอให้เขาพาไปดูร้านค้าของรัฐบาลแห่งหนึ่ง เพราะพวกนักซื้อ 

ของเราเตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วว่าจะซื้อของแปลก ๆ  ไปอวดและฝาก 

พวกพ้องเพื่อนฝูงที่บ้านอย่างจุใจ - น่าขันที่ว่าเมื่อเราเปิดสินค้าที่ซื้อมาออก

อวดกันแล้ว เกือบจะเป็นของอย่างเดียวกันทุกคน คือผ้าพันคอแพรรูป 

สี่เหลี่ยมพื้นขาวที่มีดอก ลวดลาย และสีฉูดฉาดสวยงามพอใช้ แต่ลวดลาย 

นัน้กม็แีตกต่างกนัเพยีง 3 - 4 อย่าง เราจงึได้แบบเดยีวกนัหลายคน - นัน่แหละ 

ดูเหมือนจะเป็นของที่พอจะเอาไปฝากเพื่อน ๆ  ได้ 

มอีกีอย่างหนึง่ซึง่ดฉินัซือ้มาคอืเครือ่งประดบัทีท่�าด้วยอ�าพนั (amber)  
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เช่น สร้อยคอ แหวน เขม็กลดั ตุม้ห ู อ�าพนัคอืยางไม้ทีฝั่งอยูใ่นดนินานหลาย

ล้านปีจนกลายเป็นหนิสเีหลอืงทองใส ๆ  แต่กไ็ม่ใสแจ๋ว ราคาถกูกว่าพลอยมาก

สิง่ทีร่าคาถกูกว่าทีป่ระเทศอืน่กค็อืขนสตัว์  ดฉินัซือ้ปกเสือ้ overcoat   

ที่ท�าด้วย fur แท้ มาใส่แทนของเดิมที่ซื้อจากฮ่องกงซึ่งเป็น fur เทียม เขา 

ท�าขนาดตามมาตรฐานทั่วไป ใส่แทนกันได้พอดีเปี๊ยบ ใคร ๆ  ชมว่าสวยดี  

และอยู่ยงคงกระพันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ซึ่งเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว

ทั้ง ๆ  ที่สินค้าไม่ค่อยจะมีให้ซื้อ แต่ก็ยังมีคนซื้อเข้าคิวกันยาวเหยียด

เพื่อจ่ายเงิน เพราะทุกคนก็คงจะคิดแบบเดียวกับเรา การคิดเงิน-ทอนเงิน  

กไ็ม่ว่องไวเสยีเลย กว่าพวกเราจะเสรจ็ครบทุกคนกก็นิเวลานานมาก น่าเบือ่  

ดิฉันไปหนเดียวแล้วไม่เคยคิดอยากไปอีกเลย

เขายังมีตลาดอีกแห่งหนึ่ง อยู่ไม่ไกลจากโรงแรมเรามากนัก รูปร่าง

เหมอืนส�าเพง็ของเรา กว้างขวาง มข้ีาวของใช้ทกุชนดิ แต่กอ็กีนัน่แหละ เป็น 

ของราคาถูก คุณภาพต�่า ไม่รู้จะซื้อมาให้รกกระเป๋าท�าไม

ความสะอาดของถนนหนทาง

ตอนทีเ่ขาพาเรานัง่รถไปดสูถานทีต่่าง ๆ  นัน้  เราทกุคนต่างสงัเกตว่า  

ถนนของเขาสะอาดอย่างน่าทึ่ง ไม่มีเศษขยะอะไรตกหล่นอยู่เลยแม้แต่น้อย   

แน่ละ คงจะมีถนนที่ไม่สะอาดบ้างเหมือนกัน แต่เขาไม่ได้พาเราผ่านไป

ทีนี้เช้าวันหนึ่งตามโปรแกรมทัวร์บอกว่าจะต้องเดินทางไปไกลมาก  

เราจะต้องออกจากโรงแรมอย่างเช้าเวลาตีห้า ตอนนั้นยังมืดอยู่ แต่เราเห็น 

คนงานออกมาฉดีน�า้ล้างถนนกนัเตม็ไปหมด เราจงึเข้าใจว่าท�าไมถนนของเขา 

จงึสะอาดนกั  สอบถามได้ความว่า เขาจะเริม่ท�างานกนัตัง้แต่ตอนตสีี ่ คดิดู

ซิว่าเมืองหนาวเช่นนั้น เขายังท�าหน้าที่ได้ไม่ขาดตกบกพร่อง  เราน่าจะ 

เอาอย่างเขาบ้าง !
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ตามติดมัคคุเทศก์เพื่อได้ข้อมูลครบถ้วน

ตามปกติไม่ว่าจะไปทัวร์ที่ไหนก็ตาม  ดิฉันจะพยายามเดินไปกับหมู่

พวกผู ้ชาย ไปให้ชิดมัคคุเทศก์ เพื่อจะได้ฟังข้อมูลครบถ้วนไม่ขาดตก

บกพร่อง  ดฉินัไม่ได้จด ใช้จ�าเอง - สิง่ของ ภาพ และเหตกุารณ์ทีไ่ด้ประสบ

มาทกุอย่างจะบนัทกึไว้เป็นภาพในความจ�า ฉะนัน้จงึไม่ค่อยลมื เพือ่น ๆ  ชอบ

ถามว่า “ตัง้นานเนมาแล้ว ท�าไมยงัจ�าได้ ?”  กไ็ม่รูจ้ะบอกว่าอย่างไร เพราะ

มันจ�าได้เอง

มัคคุเทศก์ไม่ว่าหญิงและชายมักจะเดินเร็ว แต่ดิฉันเองก็เป็นคน 

เดินเร็วมาตั้งแต่เด็กแล้ว จึงตามเขาทันโดยไม่ยาก แต่พวกผู้หญิงไทยโดย

เฉลี่ยแล้วเดินช้า และไม่ค่อยจะชอบเดินมากนัก ฉะนั้นจึงไม่มีใครรังเกียจ 

ที่ดิฉันจะเดินไปข้างหน้า

ในรถโดยสารทีน่ัง่ไปเทีย่วทีไ่หน ๆ  กเ็ช่นเดยีวกนั  ถ้าไม่มข้ีอขดัข้อง  

ดิฉันขอนั่งติดมัคคุเทศก์ (ใกล้คนขับ) แต่ส่วนมากเขาจะยืนหันหน้ามาทาง

ท้ายรถเพือ่พดูให้ทกุคนได้ยนิ - การทีด่ฉินันัง่ข้างหน้านีก้ม็ปีระโยชน์อกีอย่าง

หนึ่ง  คือว่าเวลาคนเราไปไหนนาน ๆ  หลายสัปดาห์ เรามักจะหลงวัน จะ

ได้ยนิเสยีงถามกนัเสมอว่า “วนันีว้นัอะไรนะ ?” และคนทีเ่คยร่วมทวัร์ไปกบั 

ดฉินัจะบอกว่า “ดคูณุฉลบซ ีเธอแต่งสตีามวนั !”  ซึง่กเ็ป็นความจรงิ  เดมิที

ตัวเองก็เคยลืมเสมอเหมือนกัน เลยตั้งอกตั้งใจแต่งให้ตรงวันเสียให้รู้แล้ว 

รู้รอดไป

ตอนต้น ๆ  ของการเดินทางครั้งนี้ ดิฉันยังเจ็บกระเพาะปัสสาวะอยู่ 

เดินเร็วไม่ไหว  แต่หลังจาก 5 - 6 วันแล้ว ความเจ็บค่อย ๆ  น้อยลงในที่สุด  

ก็ท�าตามแบบเดิมได้
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ไปเยี่ยมสถานที่เก็บยานอวกาศ

รสัเซยีเป็นประเทศแรกของโลกทีไ่ด้รบัความส�าเรจ็เกีย่วกบัการส�ารวจ

อวกาศ โดยได้ส่งดาวเทยีมสปตุนกิ (Sputnik) ขึน้ไปก่อนประเทศใด ๆ  และ 

ภายหลังก็ส่งยานอวกาศขึ้นไปและกลับมาได้โดยนักบินทุกคนปลอดภัย  

ฉะนั้นก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่พวกเราแทบทุกคนอดตื่นเต้นไม่ได้ที่จะไปดู 

ยานอวกาศให้เห็นด้วยตาตนเอง

โรงเก็บยานอวกาศสร้างด้วยกระจกใสโดยรอบ ไม่ใหญ่โตนัก กว้าง

พอกั้นให้มองเข้าไปเห็นส่วนสัดของยานโดยจะแจ้ง

ขณะทีเ่ราก�าลงัยนืชมนัน้ ผูห้ญงิคนหนึง่เดนิเข้ามา มคัคเุทศก์กระซบิ

บอกเราว่า เธอคือนักบินหญิงอวกาศที่ได้ขึ้นไปและกลับมาอย่างปลอดภัย   

เธอเป็นสาวใหญ่ที่หน้าตาดีพอใช้ รูปร่างล�่าสันแข็งแรง แต่ก็ไม่ใหญ่โตเกิน

งาม  เธอเดนิอย่างว่องไวเข้าห้องโน้นและห้องนี ้เพราะทีน่ีค่อืทีท่�างานประจ�า

ของเธอ เป็นบุญตาของเราอีกอย่างหนึ่งที่ได้เห็นตัวจริงของนักบินอวกาศ

หญิง จิตใจของเราทุกคนพลอยชื่นชมในตัวเธออย่างมาก

ในบริเวณเดียวกันนี้มีโรงฉายภาพยนตร์ใหญ่ เป็นห้องรูปหกเหลี่ยม  

มจีอเตม็ทกุด้าน เขาบอกว่าถ้าเราเข้าไปดหูนงัในโรงนี ้จะเหมอืนว่าตวัเราเอง

อยู่ในเหตุการณ์ (เรื่องหนัง) ด้วย หรืออะไรท�านองนี้ ตัวดิฉันนั้นโง่มากใน

เรื่องเครื่องยนต์กลไก  ที่เล่ามานี้จะถูกหรือเปล่าก็ไม่ทราบ ถ้าผิดไปก็ขอ 

ได้โปรดอภัยให้ผู้เขียน - ผู้หญิงแก่คนนี้ ซึ่งอายุ 92 ปีแล้ว

ดูบัลเลต์ในพระราชวังเครมลิน

ขอเปลี่ยนบรรยากาศเล่าถึงโปรแกรมตอนกลางคืนของเราบ้าง เพื่อ 

มิให้เหนื่อยหน่าย เจ้าหน้าที่ของเขาบอกว่าจะให้เราชมบัลเลต์ ซึ่งมีชื่อเสียง 
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เป็นอันดับ 1 ของโลก  เขาอธิบายว่าบัลเลต์ของเขานั้นได้จัดไว้เป็นประจ�า 

สามชุดด้วยกัน  ชุดหนึ่งแสดงที่โรงภายในพระราชวังเครมลิน (Kremlin)   

อีกชุดหนึ่งแสดงที่โรงในเมือง ซึ่งเหมาะส�าหรับประชาชนของเขาเอง ที่มี 

ลูกเด็กเล็กแดง เพราะติด ๆ  กันนั้นมีสถานที่รับดูแลเด็ก ขณะที่พ่อแม่เข้าไป

ชมบลัเลต์ ส่วนชดุสดุท้ายนัน้ไม่แสดงในประเทศเลย แต่ส่งออกไปแสดงใน

ประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลก เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมรัสเซีย

เขาถามเราว่าเราอยากดูบัลเลต์โรงไหน แน่ละ ทุกคนบอกว่าขอดูที่

โรงในเครมลิน พวกเราได้นั่งอยู่รวมกันตรงกลางด้านหน้าของชั้นที่ยกสูง 

ขึน้ไป ซึง่คงจะเป็นทีน่ัง่ทีแ่พงทีส่ดุ  เรามองไปรอบตวัได้เหน็ผูช้มทัง้ชัน้ล่าง

และบนอฒัจนัทร์ด้านหลงั ทกุทีน่ัง่เตม็แน่นเอีย้ด  ลองมองหาทีว่่างปรากฏว่า 

ไม่มีเลย  สังเกตเห็นใกล้ ๆ  เรานั้น หญิงสาวแต่งตัวสวย ๆ  นั่งอยู่เป็นกลุ่ม

ใหญ่ ได้ความว่าเป็นนักท่องเที่ยวอเมริกัน ซึ่งจะมีอยู่เป็นประจ�าไม่มีขาด  

และประชาชนรัสเซียเองก็ชื่นชมบัลเลต์ของเขาไม่น้อย  เราเดาเอาเองว่า 

กลุ่มนั้น ๆ  เป็นชาวรัสเซีย เพราะมีเด็กเล็กไปพัวพันอยู่ด้วย

บัลเลต์คืนนั้นเป็นเรื่อง Swan Lake ซึ่งเป็นเรื่องยอดนิยมของเขา   

น่าเสยีดายทีพ่วกเราหลายคนไม่สนใจ นัง่หลบักนัเป็นแถว ขณะทีผู่ช้มอืน่ ๆ   

เขาจ้องดูกันอย่างไม่กะพริบตา อาจเป็นเพราะพวกเราประกอบด้วยผู้อาวุโส

เป็นส่วนมาก และคงจะเหน็ดเหนื่อยจากการเที่ยวทั้งวันมาแล้วด้วย  ดิฉัน 

เคยดูเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วในต่างประเทศ จึงจ�าเรื่องได้ดี กระซิบเล่าให้

เพือ่นทีน่ัง่อยูต่ดิกนัว่า ตอนต่อไปเรือ่งจะเป็นเช่นนัน้ ๆ  และจะจบอย่างนัน้ ๆ    

พี่สาวชาวราชินีคนหนึ่งได้ยินด้วย จึงเย้าดิฉันว่า “แหม รู้อะไร ๆ  ไปหมด 

เชียวนะ กระทั่งบัลเลต์ !”
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เรียนศัพท์และวลีต่าง ๆ  อังกฤษ-รัสเซีย

คณุสบื บณุยรตัพนัธ์ สมาชกิคนหนึง่ในคณะของเรา เป็นคนไม่ชอบ

อยู่นิ่ง เธอซอกแซกไปแสวงหาความรู้เล็ก ๆ  น้อย ๆ  เพิ่มเติมจากที่เจ้าหน้าที่

น�าเที่ยวพาเราไปชม (เข้าใจว่าเธอคงได้ความรู้เหล่านั้นมาจากคนไทยใน

สถานทูตไทยนั่นเอง)  บางสิ่งเป็นประโยชน์ต่อเรามาก เช่นปทานุกรมเล่ม

เล็ก ๆ   ภาษาอังกฤษ - รัสเซีย เฉพาะค�าและวลีต่าง ๆ  ที่เราใช้ประจ�าวัน   

ดิฉันยังได้ขอยืมเธอมาศึกษา เช่นค�า  Yes, No, Milk, Sugar, Tea, Coffee,  

How much, Thank you very much, Good morning, Good night, Good  

bye ฯลฯ  ดิฉันพยายามท่อง  คิดว่าพอจ�าได้แล้ว วันหนึ่งไปพูดกับสาวใช้  

แต่พดูกลบัเสยีงสระ แทนทีจ่ะเป็น อ-ีอา กลบัพดูเสยีง อา-อ ีสาวใช้ท�าท่างง  

แต่พอนึกได้ว่าดิฉันพูดผิด หล่อนก็เลยหัวเราะเสียงอหาย กว่าจะหยุดได้ก็ 

ตั้งนาน ไหนใครว่าคนรัสเซียหัวเราะไม่เป็นยังไงล่ะ  แต่แม่คนนี้แกหัวเราะ 

ลบอคติที่ว่าคนรัสเซียหัวเราะไม่เป็นได้แล้ว

คุณสืบจัดให้ดิฉันและเพื่อนดูโอเปร่า 

คุณสืบอ่านโปรแกรมที่เขาจัดให้เราอย่างแน่นเอี้ยดทั้งเช้าเย็นแล้ว   

ไปพบว่ามอียูค่นืหนึง่ทีเ่ขาปล่อยให้เราว่าง (คงเพือ่ให้เรามเีวลาพกัผ่อนหายใจ

ได้บ้างกระมัง ?)  เธอจึงมาบอกว่า เราน่าจะใช้เวลาว่างนี้ให้เป็นประโยชน์  

(ถ้าท�าไหว)  แล้วเธอก็ได้พบด้วยว่ามีการแสดงโอเปร่า (Opera) ที่น่าดู เรา 

เหน็ด้วย  เธอจงึไปแสวงหาซือ้ตัว๋ชมโอเปร่า ปรากฏว่าหาซือ้ได้ยากเหลอืเกนิ  

ไม่ใช่เพราะคนต่างชาติมาเหมาซื้อ แต่ประชาชนชาวรัสเซียเองนั้นก็ชอบ 

โอเปร่ามาก  โรงโอเปร่าจึงเต็มเช่นนั้นอยู่เสมอ  อย่างไรก็ตาม คุณสืบ

พยายามไปจัดการซื้อตั๋วมาได้สี่ใบ  สามใบแรกอยู่เรียงกันด้านหน้า เธอให้

เราสองคนนัง่กบัท่านหญงิพรรณเพญ็แข  ส่วนตวัเธอเสยีสละกระเดน็ขึน้ไป
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นั่งที่อัฒจันทร์สูงด้านหลัง  เราไม่เคยลืมพระคุณอันนี้ของเธอเลย

โอเปร่าคืนนั้นจ�าไม่ได้ว่าเรื่องอะไร แต่เป็นเรื่องที่ดิฉันเคยดูมาแล้ว   

ดฉินัเคยเขยีนเล่าไว้แล้วว่าตอนทีถ่กูส่งตวัไปเรยีนภาษาเยอรมนัทีเ่มอืงมวินกิ  

(Munich) เป็น Summer course ระยะสามเดือนนั้น  เขามี season ticket  

ราคาถกูส�าหรบัพวกนกัเรยีนด้วย จงึดเูสยีแทบทกุเรือ่ง ไม่ว่าจะเป็น comedy  

หรือ tragedy เรื่องของ Wagner ดังได้กล่าวไว้แล้วว่างานศิลป์จ�าพวก 

คลาสสิกนั้น  ไม่รู้เป็นอย่างไร ยิ่งดูซ�้าก็ยิ่งชอบมากขึ้น

ในคืนวันเดียวกันนี้ พวกหนุ่มสาวที่ยังมีก�าลังเดินเหินได้คล่องแคล่ว  

ได้พากนัไปเต้นร�าตามไนต์คลบัต่าง ๆ  และกลบัมาเล่าว่าสนกุสนานกนัไม่แพ้

พวกเรา

ชมพิพิธภัณฑ์ ห้องเก็บศพเลนิน

กลับมาเล่าเรื่องเที่ยวกลางวันกันต่อ  มอสโคว์เป็นเมืองใหญ่ มี 

โบราณสถาน พระราชวัง และสิ่งที่น่าดูมากมาย  เราจึงใช้เวลาหลายวันใน

เมืองนี้ พระราชวังเครมลินอันใหญ่โต สวยงาม เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนั้น   

มคีนเขยีนกนัไว้มากแล้ว จะไม่เล่ารายละเอยีดในทีน่ี ้แต่จะเล่าถงึสิง่ประทบัใจ 

อย่างอื่นที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

วนัหนึง่เขาพาเราไปชมห้องเกบ็ศพเลนนิ  ศพได้ถกูเกบ็ไว้ในโลงแก้ว

สญุญากาศ  ไม่มกีารเน่าเป่ือย ดเูหมอืนคนนอนหลบัดี ๆ  นีเ่อง  สมยันัน้วธิี

การเช่นนี้ยังไม่เป็นที่รู ้จักกันมากนัก ดูเหมือนเลนินจะเป็นแห่งแรก (แต่ 

ไม่แน่ใจ) เดีย๋วนีม้เีกดิขึน้หลายแห่ง ไม่ใช่ของแปลก แต่เราประทบัใจในการ

อนุญาตให้เข้าชมของเขา

เจ้าหน้าที่ได้บอกเราก่อนแล้วว่า จะต้องเสียเวลาครึ่งค่อนวันในการ 

เข้าชมที่เก็บศพนี้ เพราะไม่ใช่ว่าจะมีผู้ชมจากทั่วโลกเท่านั้น ชาวรัสเซียเอง
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จากเมืองอื่น ๆ  ทั่วประเทศก็เดินทางมาคารวะกันไม่ขาดสาย  รัสเซียมี

พลเมืองจ�านวนมหาศาล  ลองนึกภาพดูก็แล้วกัน

สถานที่นี้อยู่ติดกับจัตุรัสแดงใจกลางเมืองด้านหนึ่ง แต่ผู้ชมจะต้อง 

เข้าคิวคอยในด้านตรงข้าม ซึ่งมีถนนยาว (ไม่กว้างนัก)  ขนานกันหลายสาย  

แถวจะจัดเป็นรูปงูเลื้อย ไปถึงปลายถนน ก็จะโค้งกลับมาขนานกับคิวเดิม  

และพอถงึปลายถนนทีเ่ริม่ต้น กโ็ค้งเข้าไปในถนนอกีสายหนึง่ แล้วกโ็ค้งไป

โค้งมาแบบเดยีวกนั  หลายโค้งทเีดยีว เดาเอาว่าเป็นหลายหมืน่หลายแสนคน  

ต่อวัน  ทั้ง ๆ  ที่เขาขายบัตรจ�ากัดจ�านวน  เขาบอกว่าภาพนี้มีให้เห็นตลอดปี   

ถัดไปเป็นที่จอดรถโดยสารไกลสุดลูกตา เดาไม่ถูกว่ากี่ร้อยกี่พันคัน 

ทัง้ ๆ  ทีเ่ราได้บตัรพเิศษซึง่ทางการเขาจดัให้ กย็งัต้องยนืคอยไม่ต�่ากว่า

สองชั่วโมง กว่าจะเคลื่อนที่ไปถึงห้องเก็บศพ

เตรียมตัวเล็กน้อยส�าหรับเข้าคิว

เวลาดิฉันจะไปทัวร์ที่ไหน มักจะพกน�้าดื่มขวดเล็ก ๆ  รูปสี่เหลี่ยม

จัตุรัส 10x10 เซนติเมตร ซึ่งท�าด้วยพลาสติกอย่างดีพิเศษ หนาแต่เบามาก 

ไปด้วย เผื่อไว้ใช้ในเวลาคับขัน และถ้าไปเมืองหนาวก็จะเอาขวดแบบ

เดยีวกนัคูก่นัไป แต่บรรจบุรัน่ดเีอาไว้จบิเวลาเกดิรูส้กึหนาวสะท้านกะทนัหนั  

หรอืเวลารูส้กึเสยีดท้อง  ตามปกตจิะทิง้ขวดเหล่านีไ้ว้ในย่ามบนรถทวัร์  ไม่

หิว้ไปไหน ๆ  ด้วย แต่คราวนีเ้หน็ว่าจะต้องยนืเป็นชัว่โมง ๆ  จงึเอาใส่กระเป๋า  

overcoat ไปข้างหนึ่ง และเอากล่องขนมปังกรอบใบน้อยที่เราแทบทุกคน 

เตรียมมาจากกรุงเทพฯ ใส่ในอีกกระเป๋าหนึ่งรวมกับโปสต์การ์ดปึกใหญ่  

(ทุกคนต้องใส่ overcoat ตลอดเวลาเพราะอากาศกลางแจ้งหนาวมาก)

ขณะที่ยืนอยู่ในคิว ดิฉันเขียนโปสต์การ์ดถึงญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ   

ในเมืองไทยเป็นการฆ่าเวลาได้ไม่น้อยกว่า 15 ฉบับ โดยเขียนไปประมาณ  
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5 ฉบับ เมื่อยมือก็หยุดสลับกันไป  แต่น�้ากับขนมปังกรอบไม่ได้ประโยชน์  

เพราะไม่รู้สึกกระหาย

การพกน�้าติดตัวไปด้วยนี้  ดิฉันได้เคยใช้ช่วยผู้อื่นมาหลายครั้งแล้ว   

ทีจ่�าได้ดกีค็อืในการไปทวัร์ยโุรปครัง้หนึง่ หวัหน้าทวัร์อยากจะเปลีย่นเส้นทาง 

บ้างเพือ่ไม่ให้ซ�า้  จงึพาผ่าน Napoleon Route ซึง่เป็นระยะทางยาวมาก และ 

ผ่านป่าโปร่งไปโดยไม่มบ้ีานเมอืงเลยทัง้สองข้างทาง  ตอนนัน้เป็นเวลาบ่าย

กลางเดอืนพฤษภาคม แดดร้อน  หลายคนกระหายน�้า และน�า้ทีเ่ตรยีมตดิรถ

ไปก็หมด เพื่อนดิฉันคนหนึ่งบอกว่า ถ้ามีใครเอาน�้ามาขายในตอนนั้น ราคา

แพงเท่าไรกจ็ะเอาทัง้นัน้  ดฉินัจงึหยบิขวดน�า้ออกมาจากย่ามส่งให้เธอ โดย

ไม่ขอรบัค่าตอบแทน !  ใคร ๆ  กถ็ามว่าท�าไมดฉินัจงึรูว่้าจะมกีารกระหายน�า้   

ต้องอธบิายให้ฟังว่า ดฉินัไม่รูอ้ะไรทัง้นัน้  แต่เตรยีมน�า้ตดิตวัไปแบบนัน้จน

เป็นนิสัยแล้ว

ตอนเข้าชมศพเลนิน

ห้องเก็บศพเลนินนั้นไม่กว้างนัก เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกสูงขึ้นไป  

โดยมบีนัไดขึน้ข้างหนึง่ และลงอกีด้านหนึง่  นอกจากจะมทีหารเฝ้ารอบนอก

แล้ว  ภายในห้องยงัมทีหารถอือาวธุในท่าเตรยีมพร้อมอยูต่ลอดเวลา มมุละคน   

ช่องว่างทางเดินรอบโลงศพก็เพียงให้คนเดินเรียงหนึ่งอย่างสบาย ๆ  เท่านั้น 

เราได้รบัอนญุาตให้เดนิช้า ๆ  เวยีนซ้าย และตามองไปทีศ่พ พอครบรอบกใ็ห้

เดินออกไปเลย ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที หลังจากที่ต้องยืนเข้าคิวอยู่หลาย

ชั่วโมง  เราได้รับค�าเตือนว่าให้เดินเงียบ ๆ  เรียบร้อย แต่ดิฉันลืมค�าเตือน 

ของเขา  ควักผ้าเช็ดหน้าจากกระเป๋าถือเพื่อเช็ดน�้ามูก ทหารกระโดดเข้า

ประชิดตัวทันที  แต่พอเห็นว่าเป็นเพียงผ้าเช็ดหน้าก็ปล่อยตัวให้เดินออกไป   

ดิฉันรู้สึกละอายที่ท�าผิดกฎของเขาเช่นนั้น แต่ก็เพียงพยักหน้าและยิ้มกับเขา  
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จะพูดอะไรก็ไม่ได้เพราะเขาห้าม  การที่เขาต้องเข้มงวดกวดขันมากมายถึง

เช่นนั้น  ก็เพราะเกรงว่าจะมีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาระเบิดศพเลนิน

สถานีรถไฟใต้ดิน

รัสเซียมีสถานีรถใต้ดินที่พิเศษ ไม่มีที่ไหนเหมือนในโลกนี้ เป็นที่ 

เชดิหน้าชตูาของเมอืงมอสโคว์  ใครไปรสัเซยีกจ็ะได้รบัค�าแนะน�าให้ไปเทีย่ว

ชมสถานเีหล่านี ้ซึง่ดเูหมอืนจะมอียูแ่ปดสถานด้ีวยกนั แต่ละสถานกีว้างขวาง

ใหญ่โต เพดานสูง ไม่ต่างกับห้องโถงในพระราชวัง  กล่าวกันว่าประชาชน

รัสเซียเองที่ไม่เคยมีโอกาสได้เข้าไปดูพระราชวังต่าง ๆ  ก็ควรจะพอใจที่ได้

ชมสถานที่เหล่านี้ และภูมิใจที่รู้สึกว่าอย่างน้อยตนเองก็มีส่วนเป็นเจ้าของ

สมบัตินี้ด้วย

ทกุสถานปีดู้วยหนิอ่อนทกุด้าน รวมทัง้เพดานอนัสงูลิว่ ให้ความสง่า

งามอย่างยิ่ง หินอ่อนของแต่ละสถานีสีสวยไม่ซ�้ากันเช่น สีเทาอ่อน-แก่  

สชีมพอู่อน-แก่ และสเีหลอืงทองอ่อน-แก่ ฯลฯ แตกต่างกนั น่าด ูน่าทึง่ ทกุแห่ง   

เรยีกได้ว่าละลานตาจรงิ ๆ  และทกุสถานมีรีปูป้ันหรอืรปูแกะสลกัตัง้ประดบั

เป็นระยะ ๆ  บางรปูท�าด้วยหนิอ่อน บางรปูท�าด้วยโลหะ ทองเหลอืง ทองแดง 

ฯลฯ แต่ละรปูเป็นศลิปกรรมทีน่่าชมน่าพนิจิทัง้สิน้  กลบัจากดสูถานเีหล่านี้

แล้ว เรารูส้กึสบายใจ ชืน่ชมทีไ่ม่เสยีเวลาเปล่า เพราะก่อนไปคดิว่าแค่สถานี

รถไฟใต้ดินจะมีอะไรให้ดูหนักหนาเชียว  แต่ตอนนี้คิดว่าถ้าไม่ได้ไปดูก็จะ

น่าเสียดายมาก

อาหารการกิน

อาหารของรัสเซียตามโรงแรมที่เราไปพัก ก็แบบเดียวกับอาหารของ
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ชนผวิขาวทัว่โลก โดยตอนเช้าเป็นแบบองักฤษ มหีมแูฮมไข่ดาวเป็นพืน้ ซึง่

เราก็กินได้ตามสบาย

แต่ส�าหรบัอาหารกลางวนัและเยน็นัน้  คนไทยทีคุ่น้เคยกบัรสจดัและ

เผ็ดร้อนของอาหารไทยจะรู้สึกว่าจืดชืด  ต้องเติมซอสโน่นนี่กันให้วุ่นวาย 

ไปหมด

ตามปกติ ดิฉันจะพกพริกป่นและผงชูรสขวดเล็ก ๆ  กับมะนาว

วิทยาศาสตร์ติดไปในกระเป๋าถือเสมอ  เมื่อเอาเหยาะลงในอาหารทุกจาน 

ก็กินได้เอง  โดยเฉพาะซุปของเขานั้น เมื่อเติมผงชูรส พริกป่น และมะนาว

ลงไป กจ็ะเป็นรสแกงส้มอย่างอร่อยซึง่เป็นอาหารโปรดของคนไทยทัว่ไปอยู่

แล้วจึงกินได้สบาย (ความจริง “บ็อช” ซุปพิเศษของเขาก็มีรสคล้ายแกงส้ม

อยู่แล้ว)

พริกป่นนั้น ดิฉันเอาไปขวดใหญ่พอสมควร เพราะได้ประสบการณ์

มาแล้วว่าใคร ๆ  ก็ชอบ ทุก ๆ  คืนจะเติมขวดเล็กให้เต็ม เพื่อใช้ในวันรุ่งขึ้น   

ส่วนผงชรูสนัน้สมยัก่อนขวดแบนเลก็นดิเดยีว และมช้ีอนจิว๋เลก็รปูร่างคล้าย

ไม้แคะหูส�าหรับตัก  ใส่เพียงนิดเดียวก็จะได้รสอร่อย ไม่ต้องใส่เป็นช้อน ๆ   

อย่างทุกวันนี้ เอาไป 2 - 3 ขวดก็พอ  มะนาววิทยาศาสตร์นั้นดิฉันซื้อจาก 

ซูเปอร์มาร์เก็ตในอังกฤษ  รูปร่าง ขนาด และสีสันเหมือนกับมะนาวฝรั่ง 

สด ๆ  ทุกประการ บีบสักหยดสองหยดก็พอแล้ว  โดยมากของพวกนี้จะส่ง

เวียนกันไปให้พรรคพวกที่ชอบปรุงรส  ครั้งหนึ่งที่เมืองเอเธนส์ในประเทศ

กรีซ  บริกรที่เสิร์ฟอาหารเข้าไปรายงานพ่อครัวว่า คนไทยเอาอะไรไม่รู้ใส่

ไปในอาหารก่อนกิน  พ่อครัววิ่งออกมาดู  เขาหยิบขวดพริกป่นขึ้นก่อนขอ

อนุญาตเรา ค่อย ๆ  เทลงที่ปลายนิ้วชี้ของเขา และโดยที่เราห้ามไม่ทัน  เขา

เอาใส่ปาก แล้วตีหน้าเหย ๆ  ส่ายหน้าไปมา ไม่พูดอะไรเลย พอพวกเรา

หวัเราะ เขากห็วัเราะด้วย บอกขอบใจเรา  แล้ววิง่กลบัเข้าครวัไป  เขาคงจะ

เอาไปเล่าให้ใครต่อใครฟังเป็นแน่ ว่าคนไทยนีแ่ปลก  กนิของอะไรทีต่วัเขา
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เองไม่เคยพบเห็นมาก่อน !

ไข่ปลาคาเวียร์ (caviar) ที่เป็นอาหารขึ้นชื่อลือนามของเขานั้นราคา 

แพงมาก ไม่ได้มีให้กินเสมอไป นอกจากการเลี้ยงมื้อเย็นที่พิเศษอะไรสัก

อย่างหนึง่ เขาจะเสร์ิฟให้พร้อมกบัเหล้าองุน่ก่อนอาหารจานหลกั  ตามปกติ

จะจัดใส่ในชามแก้วเจียระไนใบย่อม มีก้อนน�้าแข็งหล่ออยู่รอบในจานแก้ว

คุม่ ๆ  ใบใหญ่อกีใบหนึง่  น่าดมูาก  ดฉินัลองกนิดแูล้ว กช็อบเหมอืนกนั แต่

ก็นึกว่ามันไม่วิเศษไปกว่าไข่แมงดาทะเลของเราเท่าใดนัก ไม่สมกับราคา 

ทีส่งูมากเช่นนัน้  ทีป่ระเทศเดนมาร์กกม็ไีข่ปลาคาเวยีร์เหมอืนกนั แต่รสของ

คาเวียร์ที่นั่น ไม่เป็นที่นิยมเท่ากับของรัสเซีย  ราคาจึงถูกกว่ากันมาก (อาจ

จะเป็นคนละพันธุ์ก็ได้)  

วอดก้า (vodka) เหล้าพเิศษประจ�าชาตริสัเซยีนัน้รสแรงมาก แรงกว่า 

บรั่นดีธรรมดาหลายเท่า  เมื่อจิบแล้วรู้สึกอุ่นไปทั้งตัวทันที เหมาะส�าหรับ

เมืองหนาวมาก ๆ  เช่นนั้น ดิฉันลองชิมนิดหน่อย แล้วยังได้ซื้อขวดเล็ก ๆ   

กลับมาเมืองไทยด้วย ไม่ใช่ชอบมาก แต่เอามาเป็นที่ระลึกเท่านั้น

เครื่องดื่ม

ตอนเช้าเขามีเครื่องดื่มให้เลือกหลายชนิด จะเป็นโกโก้  ช็อคโกแล็ต  

น�้าผลไม้ ฯลฯ แต่ในที่นี้จะพูดถึงเฉพาะน�้าชา กาแฟ ซึ่งเป็นเครื่องดื่ม 

ธรรมดาของคนไทยและคนทั่วโลกเท่านั้น

ถ้าเราสั่งกาแฟ เราจะได้กินตามต้องการ จะใส่นมหรือไม่ก็ตามแต่   

ส่วนมากเขาจะใส่นมมาเสรจ็  แต่ถ้าสัง่น�้าชา เขาจะเสร์ิฟ russian tea ให้เรา 

ทุกครั้งไป คือน�้าชาที่มีมะนาวฝานเป็นชิ้นบาง ๆ  ลอยอยู่  พอเราบอกว่า 

ไม่เอา จะเอาชาแบบอังกฤษ  คือใส่นมหรือครีม บริกรทุกแห่งจะบอกว่า  

กาแฟกับนม OK แต่น�้าชาต้องไม่ใส่นม  ถึงเขาบอกไป ข้างในครัวก็จะ 
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ไม่ยอมท�าให้  ท�าเอาพวกเราคอน�้าชาผิดหวังไปตาม ๆ  กัน เลยจ�าเป็นต้อง 

กินกาแฟแทน

พอถึงตอนบ่าย เมื่อสั่งน�้าชาก็ได้แบบเดียวกัน เป็นอันหมดปัญญา   

เราโง่อยูอ่ย่างนีต้ัง้หลายวนั  ตอนหลงัเพิง่นกึได้ กส็ัง่น�า้ชามาคนละแก้ว (เขา

ใส่แก้ว) รีบหยิบมะนาวทิ้ง  แล้วสั่งนมเปล่ามาถ้วยหนึ่ง เอามาแบ่งกันผสม

เอาเอง (น�้าตาลเขามีไว้ให้ที่โต๊ะแล้ว) เท่านั้นก็สิ้นเรื่อง !

Yes - No (Niet - เนียต)

เราสังเกตว่าชาวรัสเซียมีนิสัยชอบปฏิเสธไว้ก่อน  เราจะได้ยินเสียง 

ค�าว่า Niet  มากก็ตอนกินนี่แหละ  ผิดกับนิสัยของคนไทยซึ่งมักจะตอบ  

Yes เสมอ (เพราะหน้าตาก็รับข้าวรับน�้าอยู่แล้ว) กลับจากรัสเซียมานาน  

ค�าอื่นลืมหมด แต่ค�าว่า Niet เห็นจะไม่มีวันลืม

เกี่ยวกับค�าตอบเรื่อง  Yes-No นี้ขออนุญาตเล่าเรื่องจริงที่น่าขัน 

เรื่องหนึ่งคือ เช้าวันหนึ่งท่านข้าราชการไทยที่ยศสูงมากคนหนึ่ง ตื่นแต่เช้า

และออกมายนืทีร่ะเบยีงชัน้บนของคฤหาสน์อนัโอ่อ่าของท่าน  มองออกไป

ทางสนามใหญ่หน้าบ้าน  เห็นคนสวนก�าลังตัดหญ้าอยู่  ทันใดนั้นมีฝรั่ง 

คนหนึง่จะเป็นชาตอิะไรกไ็ม่ทราบ  เดนิผ่านประตใูหญ่เข้ามาหาคนสวนแล้ว

พูดกันอยู่ตั้งนาน  พอฝรั่งคนนั้นออกไปแล้ว  ท่านเรียกคนสวนมาและ 

ถามว่า “เขามาพดูเรือ่งอะไร และเราตอบไปว่าอย่างไร เราเข้าใจภาษาของเขา 

หรือ ?” คนสวนตอบอย่างนอบน้อมว่า  “เกล้าฯ ไม่เข้าใจเลยขอรับ ก็เลย

ต้องตอบ Yes ไปเรื่อย ๆ  และเดี๋ยว ๆ  ก็ตอบ No เสียที !”
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ออกไปเที่ยวชมเมืองต่าง ๆ

เห็นจะพอกันทีเรื่องเมืองมอสโคว์  ถึงเวลาที่เราควรจะไปดูเมือง

ส�าคัญ ๆ  อื่น ๆ  ของเขาบ้าง การเดินทางนั้นถ้าเป็นเมืองใกล้ ๆ  ก็ไปรถบัส   

ถ้าไม่ไกลมากนักจะไปโดยรถไฟ  แต่ถ้าไกลมากก็จะไปโดยเครื่องบิน

พวกเราที่อยากนั่งเครื่องบินแอโรฟล็อตได้สมใจแล้วคราวนี้ แต่พอ 

ขึ้นไปได้ 2 - 3 ครั้งก็อยากจะขอเลิกแล้ว  เพราะนักบินรัสเซียบินขึ้นและลง 

ปรู๊ดปร๊าด ท�าให้ปวดหู ไม่นุ่มนวลเหมือนนักบินของ SAS เลย เมื่อเรา 

ไปบ่นให้ใคร ๆ  ฟัง จะได้รบัค�าบอกเล่าจากผูท้ีรู่จ้รงิว่า นกับนิไทยนัน่แหละ

เก่ง - ดีที่สุด เมื่อมีการสอบ (อะไรจ�าไม่ได้) ที่ 1 ถึง 6 หรืออะไรท�านองนี้  

จะได้แก่นักบินไทยเสมอ  เราโง่เสียนาน ไม่รู้จักของดีของตัวเอง

เราไปเที่ยวดูหลายเมือง จ�าชื่อไม่ได้ และไปเมืองไหนก่อนเมืองไหน 

หลงักจ็�าไม่ได้อกี จ�าได้แต่เมอืงเคยีฟ (Kiev) และรก้ิา (Riga) ทีอ่อกจะใหญ่โต 

และส�าคญั แต่จะไม่ขอเล่า เพราะไม่ใช่เมอืงแบบทีพ่วกเราชอบ  ยงัมอีกีเมอืง

หนึ่งซึ่งน่าประทับใจที่สุด และน่ากล่าวถึงอย่างยิ่ง

นครเลนินกราด

เลนนิกราด (Leningrad)  เดมิชือ่ว่าเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก (St. Petersburg)  

หรือเป็นภาษารัสเซียว่า Petrograd  สร้างขึ้นโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช   

อาคารทีใ่หญ่ทีส่ดุอาคารแรกของเมอืงนีค้อืป้อม Peter and Paul  ซึง่สร้างขึน้ 

กลางเกาะกลางแม่น�้าเนวา (Neva) ต่อมาได้เปลี่ยนจากป้อมมาเป็นสุสาน 

ที่ฝังพระศพกษัตริย์ทุกองค์ในราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันนี้ได้ดัดแปลงให้

เป็นพิพิธภัณฑ์

หลังจากการปฏิวัติครั้งใหญ่  เปลี่ยนระบบการปกครองนั้น  เซนต์ 
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ปีเตอร์สเบิร์กได้เปลี่ยนชื่อเป็นเลนินกราด  เมื่อตอนที่คณะเราไปชมนั้น 

กย็งัใช้ชือ่นัน้อยู ่ทัง้ทีต่วัเลนนิได้ตายไปหลายปีแล้ว แต่ภายหลงักเ็ปลีย่นกลบั

เป็นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอีก เมืองนี้ตั้งอยู่บนสองฝั่งของปากแม่น�้าเนวาซึ่ง 

ไหลลงสู่อ่าวฟินแลนด์

เดิมทีมอสโคว์เคยเป็นเมืองหลวงของรัสเซีย แต่ตั้งแต่ ค.ศ. 1712   

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจึงได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงแทน จนกระทั่ง 

ปี ค.ศ. 1918  เป็นเมืองที่ใหญ่โตมาก เป็นศูนย์กลางของรถไฟ และเป็น 

เมืองท่าที่ใหญ่มากด้วย

ทางด้านสถาปัตยกรรม เลนนิกราดนบัเป็นเมอืงทีส่วยทีส่ดุเมอืงหนึง่

ในโลก  นอกจากตัวอาคารแล้ว  ถนนหนทาง จัตุรัส สวนสาธารณะ ฯลฯ  

โดยทัว่ไป กล้็วนแต่สร้างไว้อย่างสวยงามและยิง่ใหญ่น่าประทบัใจทีส่ดุ  ยิง่

เมื่อหลังจาก ค.ศ. 1712 ที่ได้เป็นเมืองหลวงนั้น ก็มีการก่อสร้างพระราชวัง  

พิพิธภัณฑ์ และอาคารสถานที่ส�าคัญ ๆ  เพิ่มขึ้นมากมาย  ที่เป็นที่รู้จักกันดี 

ก็คือพระราชวังฤดูหนาว (Hermitage) และพระราชวังฤดูร้อน (Peterhof)

เฮอมิเทจ (Hermitage)  พระราชวังฤดูหนาว

นีค่อืสิง่ทีอ่ยากจะกล่าวถงึทีส่ดุในทีน่ี ้ เพราะเป็นส่วนส�าคญัทีส่ดุของ

เซนต์ปีเตอร์สเบิกร์ก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1754  โดยพระนางอลิซาเบธ  

เปตรอฟนา แต่ได้สิ้นพระชนม์เสียก่อนเสร็จ เมื่อพระนางแคเธอรีนที่ 2 ขึ้น 

ครองราชย์ต่อ  ได้สร้างเฮอมเิทจหลงัเลก็เพิม่ขึน้ และต่อมากม็กีารสร้างเสรมิ 

กนัอกีหลายครัง้ จนบดันีร้วมกนัเป็นหมูอ่าคารห้าหลงั แต่ทางตดิต่อเชือ่มกนั

โดยสถาปนิกต่าง ๆ  นั้น มองดูกลมกลืนเข้ากันได้อย่างดีเยี่ยม  ดูไม่ออกเลย

ว่าตอนไหนเป็นของสถาปนิกคนไหน

พระนางแคเธอรนีที ่2 ตัง้ชือ่พระราชวงันีว่้า Hermitage แปลว่าทีป่ลด 
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ปล่อยอารมณ์โดดเดี่ยว - และดูเหมือนว่าสมัยนั้นรัสเซียจะร�่ารวยมากแน่ ๆ   

พระนางจึงได้ทุ่มเทเงินกว้านซื้อ และสะสมภาพวาดของศิลปินเอกของโลก  

เช่น Leonardo da Vinci, Rembrandt และอื่น ๆ  อีกมากมาย ไม่ใช่เฉพาะ 

ภาพวาดเท่านัน้ ศลิปวตัถทุีม่ชีือ่จากประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลกกไ็ด้มารวมอยูท่ีน่ี้

ด้วย

การทีด่ฉินัไม่ได้เล่าเรือ่งพระราชวงัอืน่ ๆ  ทัง้ในมอสโคว์และเมอืงต่าง ๆ   

นั้น ก็เพราะว่าถ้าได้ดู Hermitage แล้ว  พระราชวังอื่น ๆ  ก็หมดความหมาย  

เช่นเดยีวกบัเมือ่เราไปยโุรปได้ไปชมโบสถ์โบราณสวยงามในประเทศต่าง ๆ   

มากมาย  แต่พอได้ไปชมโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ที่วาติกัน  โบสถ์อื่น ๆ  ก็ลืมไป

ได้เลย

ในพระราชวังเฮอมิเทจนี้ นอกจากภาพวาดที่มีชื่อเสียงล�า้ค่าจ�านวน 

มากมายนบัไม่ถ้วนแล้ว  ศลิปวตัถอุืน่ ๆ  ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งใช้ เครือ่งประดบั

บ้าน เครื่องประดับกาย เครื่องเงิน เครื่องทอง และเครื่องอัญมณี จิตรกรรม

บนฝาผนังและเพดาน รวมทั้งห้องศาสตราวุธอันเต็มไปด้วยศาสตราวุธ 

ทั่วโลก จากโบราณถึงปัจจุบันและอื่น ๆ  อีกนั้น ดิฉันไม่รู้จะอธิบายอย่างไร

ให้สมกับความยิ่งใหญ่  ขอให้ท่านผู้อ่านใช้จินตนาการเอาเองก็แล้วกัน   

ส�าหรับตัวดิฉันนั้น คิดว่าหลายห้องสวยกว่าที่ในพระราชวังแวร์ซายส์ของ

ฝรั่งเศสด้วยซ�้าไป เมื่อได้ชมสิ่งที่จ�าเริญตาแล้วเช่นนี้  กลับมานั่งนึกถึงอยู่ 

อีกนานกว่าจะลืมลง

ปัจจบุนันี ้ เฮอมเิทจได้รบัการยกย่องว่าเป็นพพิธิภณัฑ์ทีส่วยทีส่ดุและ

มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

โรงแรมเลนินกราด

พวกเราไปพักอยู่ที่โรงแรมเลนินกราดซึ่งเป็นโรงแรมใหญ่โต ตั้งอยู่

chalop tour_2.indd   203 1/11/13   10:36 AM



204  ���  ด้านหนึ่งของชีวิต

ติดกับถนนใหญ่ซึ่งแล่นขนานกับแม่น�้าเนวา  ดิฉันขอกล่าวถึงโรงแรมนี้สัก

เลก็น้อย เพราะเขามอีะไรบางอย่างทีแ่ปลกกว่าทีอ่ืน่ คอืตวัอาคารโรงแรมเป็น

รูปยาว หันหน้าออกติดถนนไปตลอด และที่ฝาด้านหน้าห้องโถงที่ทั้งยาว 

ทัง้ใหญ่นีก้ัน้ด้วยกระจกใส ซึง่ท�าให้มองออกไปเหน็ข้างนอกโดยตลอด และ

ข้างนอกก็มองเข้ามาเห็นข้างในด้วย มิหน�าซ�้ายังเอากระจกเงากั้นด้านหลัง

ของห้องโถงนี้ ซึ่งช่วยขยายให้ห้องดูกว้างขึ้นอีกเท่าตัว และไหนยังจะขยาย

ไปถงึถนนข้างนอกอกีด้วย  เวลาพวกเราเดนิกนัไปเป็นกลุม่จากด้านหนึง่ไป

ยังอีกด้านหนึ่งนั้น มองดูตัวเองเห็นเหมือนเดินอยู่ในถนนที่กว้างที่สุดที่เคย

เห็นมา ผิดกันก็แต่ไม่ต้องคอยระวังรถชนเท่านั้น  พวกหนุ่ม ๆ  สาว ๆ  ที่ยัง

เดินคล่องอยู่จึงชอบเดินไปเดินมา สนุกดี

เรือรบหลวง ออโรร่า

เรอื ออโรร่า (Aurora) สร้างขึน้ใน ค.ศ. 1904 ประมาณสมยัรชักาลที ่5  

ของเรา  ได้เคยเข้ามาร่วมในพระราชพธิบีรมราชาภเิษกรชักาลที ่6 ด้วย  ใน

การปฏิวัติใหญ่ได้ใช้เสียงปืนใหญ่ในเรือนี้ เป็นสัญญาณให้คณะผู้ก่อการ 

บอลเชวกิบกุเข้ายดึพระราชวงัฤดหูนาว ในสงครามโลกครัง้ที ่2 ได้ถกูปล่อย 

จมลง เพือ่ป้องกนัระเบดิจากเยอรมนั  หลงัสงครามได้กูข้ึน้มาท�าเป็นพพิธิภณัฑ์  

จอดไว้ที่ท่าเรือใหญ่ แสดงประวัติศาสตร์นาวี และอาวุธยุทธภัณฑ์ของ 

ทหารเรือ  ตอนนั้นได้เห็นมีนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

ไทย-รัสเซียด้วย

เราได้รับเชิญให้เข้าชมเรือ ออโรร่า โดยตลอด กัปตันหนุ่มหน้าตา 

หล่อเหลา อัธยาศัยใจดี ยิ้มแย้ม ได้อธิบายให้เราฟังว่าในฤดูหนาว น�้าใน

แม่น�า้ส่วนมากจะแขง็ ฉะนัน้ถงึตอนทีห่มิะละลาย น�า้แขง็ก้อนใหญ่ ๆ  มหมึา  

จะไหลแรงและเร็วลงสู่ทะเล จะท�าให้สะพานหักสะบั้น เขาจึงต้องเปลี่ยน
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สร้างสะพานเป็นแบบยกได้ตลอดทางที่ก้อนน�้าแข็งจะไหลผ่าน

ขอเล่าเรื่องน่าขันแทรกตรงนี้สักหน่อย คือได้ชมเชยกันแล้วว่าถนน

ทุกสายของเขาสะอาดสะอ้าน ทีนี้เราได้มาเห็นแม่น�า้ของเขาอีก  โดยนั่งรถ 

ชมเมืองไปตามถนนที่ขนานกับแม่น�้าตลอด  เอาอีกแล้ว มองหาขยะไม่เห็น

สักชิ้นเดียว  ท่านหญิงแก้ว (ม.จ. อัปภัศราภา) ซึ่งมีพระนิสัยชอบสนุกและ

ตดิตลกอยูแ่ล้ว  ทรงรบัสัง่ว่า “หมัน่ไส้นกั ท�าสะอาดดไีปเถอะ ถ้าฉนัได้มา

รัสเซียอีก ฉันจะแอบเอาผักตบชวามาสัก 2 - 3 กอ แล้วคอยดูซิว่านายจะ 

สะอาดน่าหมั่นไส้อย่างนี้ไปอีกไหม ?” ทุกคนหัวเราะขึ้นพร้อมกัน แต่ใน

ทันทีก็นึกขึ้นได้ว่า หน้าหนาวน�้าจะแข็งเป็นส่วนมาก  ผักตบคงจะไม่

สามารถรอดชวีติอยูไ่ด้  ท่านแก้วจงึทรงรบัสัง่ต่อ “เออ จรงิซนิะ ลมืนกึไป”

กลับมอสโคว์

หลังจากเลนินกราดแล้ว เราไปเมืองอื่นอีกหรือเปล่า จ�าไม่ได้ จ�าได้

แต่ว่าเราเดนิทางกลบัมอสโคว์โดยรถไฟ  ดฉินัเป็นคนนอนตืน่สายจนเคยชนิ

แล้ว และตอนนี้ต้องเผ่นขึ้นไปนอนเตียงชั้นบน เลยหลับสนิทไม่รู้ว่าชั้นล่าง

เขาท�าอะไรกนั แต่เสยีงท่านแก้วดงัขึน้มาว่า “เอ้า นอนอยูไ่ด้ รถไฟก�าลงัจะ

เข้ามอสโคว์ในอกีไม่กีน่าท ีใคร ๆ  เขากเ็ตรยีมตวักนัพร้อมแล้ว”  เท่านัน้แหละ  

ดิฉันไต่บันไดลงไป จริงอย่างท่านว่า พวกเขาเดินไปเดินมาเต็มไปหมด แต่

ดฉินัเป็นคนไวมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ล้างหน้า แปรงฟันประเดีย๋วเดยีวกเ็สรจ็

ทัน  ข้าวของก็ไม่มีอะไรจะต้องจัด เพราะไม่ค่อยได้หยิบอะไรออกมาใช้

การที่เรากลับมามอสโคว์ก่อนจะเดินทางออกจากรัสเซียนั้น เขามี

โปรแกรมจะให้เราได้ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องทองซึ่งใหญ่โตมาก  พวกที่ชอบ

เครือ่งประดบัต่าง ๆ  อยากดกูนัเหลอืเกนิ แต่ทีไ่หนได้ ผดิหวงั  เขาจดัวนัผดิ  

เพราะวันนั้นเป็นวันหยุดประจ�าสัปดาห์ของพิพิธภัณฑ์เครื่องทอง  และเรา
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ไม่มีเวลาอีกแล้ว  เพราะทุกอย่างจัดไว้พร้อมส�าหรับการเดินทางออกจาก

มอสโคว์ในวนัรุง่ขึน้  ดฉินัไม่รูส้กึอะไรเลย  คดิว่าเราเทีย่วกนัมาเหนด็เหนือ่ย 

พอสมควรแล้ว  หยดุพกันอนเล่นสกัวนัหนึง่ก่อนเดนิทางต่อไปกด็แีล้ว  แต่

พวกที่ยังมีก�าลังวังชาดีไม่ยอมหยุด แยกย้ายกันไปตามใจชอบ

ออกจากมอสโคว์

เราบินตรงจากมอสโคว์ไปเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์   

ตอนนัน้เป็นฤดใูบไม้ร่วงของเขา  ใบไม้สเีหลอืง สทีอง สแีดง ยงัอยูบ่นต้น

อีกมาก แลดูเป็นสีเหลืองทองไปทั้งเมือง มิหน�าซ�้าไม่ว่าจะแล่นรถไปตาม

ถนนไหน มกัจะมคี ูหรอืคลองเลก็ ๆ  บ่อ บงึ ทีม่นี�า้ใสสะอาดสะท้อนเงาของ

ใบไม้บนต้น  เขาว่าฟินแลนด์มีพื้นที่ส่วนที่เป็นดินและน�้าเท่า ๆ  กัน ดูคู 

เลก็ ๆ  เหล่านี ้พืน้ล่างเป็นกรวดสต่ีาง ๆ   มองเหน็ผ่านน�้าใสลงไปแล้วสดชืน่  

น่าดูจริง ๆ

ทีเ่ฮลซงิกนิี ้เราไม่ได้ชมสถานทีส่�าคญัอะไร เพราะเวลาไม่พอ ได้แต่

นั่งรถชมรอบเมือง และแวะจ่ายของที่ร้านสรรพสินค้าใหญ ่ๆ  บ้างเท่านั้น  

มคัคเุทศก์ของเราชือ่ Mme. Donner  หม่อมเสมอชอบมคัคเุทศก์คนนีม้าก และ 

ชอบฟินแลนด์มากด้วย เลยขอแยกจากคณะเราอยูต่่อ และจะไปสมทบกบัเรา 

ที่โคเปนเฮเกน (Copenhagen) เองก่อนเรากลับเมืองไทย

หลังจากนั้นไม่นานนัก  หม่อมเสมอได้เชิญ Mme. Donner มาเที่ยว 

เมอืงไทย และยงัได้ชวนดฉินัไปร่วมรบัประทานอาหารด้วยครัง้หนึง่  Mme.  

Donner  ได้บอกดฉินัว่า ถ้าดฉินัชอบฟินแลนด์กจ็ะขอแลกบ้านกนัคนละเดอืน  

เพราะเธอก็อยากอยู่เที่ยวให้ทั่วเมืองไทยเหมือนกัน  ดิฉันสนใจ แต่ยังหา

โอกาสเหมาะ ๆ  ไม่ได้  พอดีต้องย้ายบ้านครั้งใหญ่ แฟ้ม addresses ของ 

พวกต่างประเทศหายไปเลยขาดการติดต่อกัน  
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ออกจากฟินแลนด์

เราตรงไปสวเีดน จะพกัอยูเ่พยีงคนืเดยีว ทางสถานทตูไทยในสวเีดน

ขอต้อนรับเลี้ยงอาหารเย็น  ที่สวีเดนนี้ มีคนไทยแบบผู้ลี้ภัยการเมืองอยู่ 

หลายคน  และพวกเราบางคนกค็ดิว่าไปเทีย่วกนัเองจะสนกุกว่าไปสถานทตู  

เลยมีผู้รับเชิญไปสถานทูตเพียงประมาณครึ่งจ�านวน  พวกผู้หญิงไม่ชอบ 

ไปไหนเองให้ยุ่งยาก จึงไปสถานทูตกันครบทุกคน

เมือ่กนิข้าวเสรจ็แล้ว  จ�าไม่ได้ว่าผูช้ายคนหนึง่จะเป็นพวกเราเอง หรอื

พวกสถานทตูกไ็ม่ทราบ  ได้เอย่ขึน้ว่าอยากจะไปชมไนต์คลับในเมอืงนีบ้า้ง

ไหม มีแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงที่สุด  พวกเราเห็นว่ายังหัวค�่าอยู่ ยังไม่มีใคร 

ง่วงนอน กเ็ลยตอบรบักนัอย่างง่าย ๆ  แต่มใีครอกีคนหนึง่พดูว่าคลบัแห่งนีไ้ด้

ชื่อว่าโป๊พิสดาร จะไปดีหรือครับ  พวกเราทะนงตนว่าเป็นนักท่องเที่ยวชั้น

ยอด  คดิว่าทีป่ารสี เรายงัเคยชมโฟลแีบแจร์ มแูลงรจู ฯลฯ มาแล้ว มนัจะมี

อะไรโป๊กว่านั้นหนักหนาเจียวหรือ ข้อส�าคัญ ฉากสวย เครื่องแต่งตัวสวย  

การแสดงแบบต่าง ๆ  แปลก ๆ  สวย ๆ  ประกอบกับดนตรีที่ไพเราะ ถึงจะมี 

ผู้หญิงเปลือยอก แต่ถ้าผู้หญิงสวยมันก็น่าดู  ถ้าเราจะไปดูที่ว่าโป๊มากที่สุด  

คือเปลือยตลอด ก็ไม่น่าจะเป็นอะไร  พวกผู้ชายน่ะแน่นอน ไปกันทุกคน

เมื่อเรายืนยันเช่นนั้น  ทางสถานทูตก็ให้ไปเรียกแท็กซี่มา มีคนถาม

คุณหญิงท่านหนึ่งซึ่งอายุ 80 ปีแล้ว ว่าท่านจะไปด้วยหรือ ท่านว่า “อ้าว !  

ก็ต้องไปด้วยกันซี เดี๋ยวตายไปยมบาลถาม จะตอบว่ายังไงล่ะ ?”  ทุกคน

หัวเราะ แต่คนขับแท็กซี่เอง พอเห็นเป็นผู้หญิงทั้งกลุ่ม ก็ชักลังเล ย้อนถาม

เจ้าหน้าทีส่ถานทตูว่าจะไปทีน่ีจ่รงิหรอื แล้วกท็�าท่าพกิล  ซึง่ตอนนัน้เราไม่สนใจ   

เพิ่งมานึกได้ตอนกลับมาโรงแรมแล้วถึงค�าพูดและท่าทางของพวกผู้ชาย 

ชาวเมืองนั้น  เมื่อได้ทราบว่าเราก�าลังจะไปคลับนี้ แต่พวกผู้ชายของเราเอง 

คงไม่มีใครรู้
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ไนต์คลับ ที่ไม่นึกฝันว่าจะได้พบเห็น

สถานที่นี้ไม่ใหญ่โตอะไร เพียงแต่เป็นห้องโถงโล่ง ๆ  ด้านสุดมีเวที 

ทีไ่ม่กว้างมากนกั  ห้องโถงนีแ้บ่งเป็นสองส่วน มฝีาโปร่ง ๆ  กัน้ครึง่ห้อง ทาง

ด้านที่เขาให้พวกเรา (ผู้หญิง) นั่งนั้นจัดเป็นโต๊ะเล็ก ๆ  นั่งได้เพียง 2 - 3 คน  

โต๊ะเหล่านี้จัดเรียงเป็นระยะห่าง ๆ  กันไปตามริมฝาทั้งสามด้าน ตรงกลาง

ปล่อยให้เป็นที่ว่าง กว้างประมาณ 3 เมตร ดิฉันรู้สึกว่าทางด้านผู้หญิงนั้น 

มีแต่พวกเราเท่านั้น ไม่เห็นมีผู้หญิงชาติอื่นเลย  ส่วนทางด้านผู้ชายจัดเป็น 

ม้านั่งยาว ๆ  ห่าง ๆ  กัน ด้านหน้ามีสองแถว และเรียงต่อ ๆ  ไปด้านหลังอีก

ประมาณ 4 - 5 แถว  ด้านนี้มีพวกฝรั่งมาปะปนบ้าง แต่ที่นั่งก็ไม่เต็ม ยังว่าง 

อีกหลายที่  คิดว่าถึงแม้มีแขกเต็มห้องก็จะจุได้ไม่กี่สิบคน (ไม่ถึง 100 แน่)  

เหตฉุะนีเ้องทีเ่ราได้รบัทราบมาก่อนแล้วว่า บตัรค่าชมการแสดงทีน่ีแ่พงกว่า

ที่อื่น ๆ  มาก

ก่อนทีจ่ะเริม่การแสดงอกีหลายนาท ี ดฉินัเหน็ขวดแชมเปญตัง้อยูบ่น

โต๊ะเล็กของเราโต๊ะละขวด คิดว่าไหน ๆ  เขาก็คิดเงินเราอยู่แล้ว จึงอยากจะ

ชมิด ู(จ�าไม่ได้ว่าใครเปิดให้)  โอ้โฮ ! อร่อยมากจรงิ ๆ  คดิว่าอร่อยกว่าทีเ่คย

กินมาแล้วทั้งหมด  แต่ไม่กล้าดื่มมาก  เกรงจะเมาแล้วจะเกิดอาเจียนขึ้นมา

จะเป็นเรื่องยุ่ง  ผู้หญิงพวกเราโต๊ะอื่น ๆ  รับรองได้ว่าไม่ได้แตะแชมเปญเลย

ฉากแรก (มี 3 - 4 ฉาก) ตัวฉากก็ไม่เห็นสวยอะไรนัก (หลังจากที่เรา 

ได้ดจูากปารสีมาแล้ว)  การแสดงกค็อืผูห้ญงิรปูร่างด ีผวิค่อนข้างคล�า้ เปลอืย

อก ออกมาเต้นและร้องเพลงเข้าจงัหวะดนตร ีกพ็อดไูด้ แต่ไม่ประทบัใจนกั

ฉากทีส่อง เป็นเรือ่งตลก มมีุง้กางอยูบ่นพืน้เวท ี นยัว่าชายหญงิคูห่นึง่

เพิ่งแต่งงานกันเป็นคืนแรก  เจ้าบ่าวคงจะเป็นไก่อ่อน ไม่รู้เรื่องอะไร จึงได้

เตรยีมตะเกยีงดวงหนึง่กบัหนงัสอืต�าราเล่มหนึง่วางไว้นอกมุง้ใกล้ ๆ  ประเดีย๋ว 

เดียวตัวเจ้าบ่าวผลุดออกมาจากมุ้ง ลุกลี้ลุกลนเปิดต�าราอ่าน 2 - 3 นาที 
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ก็กลับเข้าไป แล้วอีกไม่นานก็ผลุดออกมาท�าแบบเดียวกันอีก จ�าไม่ได้ว่า 

จบอย่างไร แต่ก็เรียกว่าพอดูได้ น่าขันดี

ส่วนฉากต่อ ๆ  ไปจนจบนั้นสุดที่จะบรรยาย  ท่านเชื่อไหม ? มีแต่ 

ชายเปลอืยทัง้สิน้  สองคนบ้าง หมูเ่ลก็บ้าง หมูใ่หญ่บ้าง เต้นเป็นวงกลมบ้าง  

ดฉินัไม่ทราบว่าผูห้ญงิอืน่ ๆ  คดิอย่างไร แต่เข้าใจว่าคงจะคดิเช่นเดยีวกบัดฉินั

คือ ตกใจ นั่งตัวแข็งทื่อ ไม่หันหน้าหันหลัง ไม่พูดกัน เสียงคนดูเงียบกริบ  

รวมทั้งด้านฝ่ายชายด้วย

ตอนพักครั้งแรก เจ้าตัวพระเอกของคณะเดินลงมาโชว์ตัว ก้าวช้า ๆ   

ไปใกล้ ๆ  ข้างโต๊ะที่พวกเรานั่ง  เดินไปจนรอบ  ดิฉันแทบหยุดหายใจ  

ไม่กล้ากระดกุกระดกิเลย  กลวัเขาจะเข้ามาทกัทาย นัง่ภาวนาขอให้การแสดง

จบเสียเร็ว ๆ  พอการแสดงจบก็รู้สึกเหมือนรอดตาย !

เราเดินออกจากไนต์คลับนั้นกันอย่างเงียบ ๆ  ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์

อะไรทัง้สิน้  ดฉินัมคีวามรูส้กึแปลก ๆ  อย่างบอกไม่ถกู คอืคล้าย ๆ  ถกูท�าโทษ  

แล้วปล่อยออกมา !  ไม่มีใครถามเลยว่าค่าดูเท่าไร ค่าแท็กซี่เท่าไร และใคร

เป็นคนออกเงินไป  ไม่ใช่จะเสียดายเงินแต่ไม่อยากพูดถึงมากกว่า หัวหน้า

ทัวร์ก็คงเข้าใจจึงไม่ทวงถามเลย  ดิฉันไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังมาก่อน  

เพราะกลวัจะถกูเขาสมน�า้หน้า  แต่เหน็ว่าอกีไม่นานกจ็ะตายแล้ว จงึเขยีนเล่า

เอาไว้สอนคนหลัง ๆ

“นทิานเรือ่งนีส้อนให้รูว่้าอย่าทะนงตนว่าเก่งทกุอย่าง อาจจะไปโดนดี 

เข้าแบบนี้”

อย่างไรก็ตาม เราเข้าสู ่ชีวิตธรรมดาในเช้าวันรุ ่งขึ้น โดยบินไป

โคเปนเฮเกน  ที่นั่นไม่ได้ดูอะไรมาก นอกจากสถานพิพิธภัณฑ์ของ

บรรพบุรุษเจ้าของเบียร์คาร์ลสเบิร์ก (Carlsberg) ซึ่งยกให้รัฐ  อยากขอเล่า 

ให้ฟังว่าต้นตระกูลเจ้าของเบียร์คาร์ลสเบิร์กเมื่อสามชั่วคนมาแล้ว ก่อนตาย

ได้ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้รัฐ แทนที่จะให้ลูกหลานของตน  แต่พวก 
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ลูกหลานก็ได้ขยายกิจการจนยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและร�่ารวยขึ้นมาก  แต่แล้ว 

ก็ด�าเนินการตามแบบพ่อ คือยกสมบัติให้รัฐอีก และลูกหลานรุ่นต่อมาก็ท�า

แบบเดยีวกนัเป็นรุน่ทีส่าม ฉะนัน้เมือ่แล่นรถไปทัว่เมอืงโคเปนเฮเกนจะเหน็

สถานทีใ่หญ่โตชือ่ Carlsberg มากมาย ซึง่เป็นสถานทีร่าชการและพพิธิภณัฑ์ 

ซึ่งรัฐได้รับมอบจากตระกูลนี้

ดิฉันอยากให้นักการเมืองไทยหลาย ๆ  คนที่คิดแต่จะโกงกิน เพื่อ 

สะสมเงนิทองไว้ให้ลกูหลาน ทัง้ ๆ  ทีก่ร็�า่รวยมหาศาลอยูแ่ล้วนัน้ ได้เดนิทาง 

ไปดเูมอืงโคเปนเฮเกนบ่อย ๆ  เพือ่จะได้เตอืนสต ิได้ยัง้คดิบ้าง  ไม่ต้องถงึกบั 

ยกทรัพย์สินให้รัฐหรอก แค่เพียงหยุดโกงรัฐโกงประชาชนก็จะเป็นที่พอใจ 

ของคนทั่วไปแล้ว
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ได้รับเชิญไปประเทศจีน

ไม่นานนกัหลงัจากทีท่่านปรดีแีละท่านผูห้ญงิพนูศขุออกจากประเทศ

จนีมาอยูท่ีช่านกรงุปารสี (อองโตน)ี  ดฉินักไ็ด้ไปกราบเยีย่มท่านทกุปีตามที่

เคยมา

วันหนึ่งได้พบท่านเอกอัครราชทูตจีนประจ�ากรุงปารีสมาเยี่ยมท่าน   

ดฉินัได้ขอร้องให้ท่านปรดีช่ีวยเรยีนท่านเอกอคัรราชทตูว่าดฉินัอยากไปเมอืงจนี   

แต่ขอไปเมื่อไทยและจีนมีสัมพันธไมตรีต่อกัน  เพราะว่าสามีไปตายที่นั่น   

ท่านปรีดีคงจะได้อธิบายเล็กน้อยเรื่องสามีและดิฉัน  ท่านเอกอัครราชทูตก็

บอกว่าให้คุณวาณี ลูกสาวคนสุดท้องของท่านปรีดี ซึ่งเชี่ยวชาญภาษาจีน  

เขียนจดหมายบอกเรื่องนี้แก่ท่าน แล้วท่านจะน�าเรื่องเสนอเอง  (ขณะนั้น  

ไทยและจีนตัดสัมพันธไมตรีมาหลายปีแล้ว) 

หลังจากนั้นไม่นานนัก ไทยกับจีนมีสัมพันธไมตรีกัน (สมัย ม.ร.ว. 

คึกฤทธิ์ ปราโมช) นายกรัฐมนตรีเพิ่งกลับจากไปเยือนประเทศจีนไม่นาน   

คุณวาณีก็ได้รับจดหมายจากคณะจีน -ไทย ถามมาว่ายังอยากไปประเทศจีน 

อยูห่รอืเปล่า  ถ้ายงัอยากไปอยู ่ เขาจะส่งบตัรเชญิมาสองใบ ส�าหรบัคณุวาณี

และดิฉัน  บังเอิญตอนนั้นคุณพูนศุขมาเยี่ยมญาติที่เมืองไทย  คุณวาณีได้

โทรศัพท์มาปรึกษาคุณพูนศุขว่าอยากจะให้ดิฉันได้เยี่ยมอีกหลายแห่ง 

ในประเทศจีน ซึ่งคิดว่าทางการคงไม่จัดโปรแกรมให้ เช่นการไปเยี่ยมบ้าน

ท่านทั้งสองที่อยู่ในปักกิ่ง กวางโจว และที่อื่น ๆ  อีก ซึ่งคุณพูนศุขเองก็ยัง 

ไม่เคยไปหลายแห่ง และตัง้ใจอยากจะไปเยีย่มเพือ่นคนไทยทีป่ระเทศจนีด้วย   

คุณวาณีจึงเขียนตอบไปว่าอยากให้เขาเชิญคุณพูนศุขไปด้วย  โดยคุณพูนศุข

กับดิฉันก็จะกลับไปที่ปารีส 

ท่านเอกอคัรราชทตูจนีแสดงความกรณุาแก่ดฉินัมาก โดยได้เชญิท่าน

ปรดี ีคณุพนูศขุ คณุวาณ ีและดฉินั ไปรบัประทานอาหารทีบ้่านของท่านเพือ่
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จะได้จัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ไปรับความหนาวของประเทศจีน (จ�าได้ว่า

นายกรัฐมนตรีไปเป็นไข้ที่นั่น) อันที่จริง คุณพูนศุขและคุณวาณีก็รู ้จัก

ประเทศจีนดีแล้ว มีแต่ดิฉันซึ่งยังไม่เคยไป แต่ว่าตัวดิฉันเองได้เตรียมตัว

ของใช้และเสื้อผ้าไปยุโรปทุกปีอยู่แล้ว ก็เลยไม่ต้องตระเตรียมอะไรมากนัก

ในการเลี้ยงครั้งนั้น ท่านเอกอัครราชทูตได้จัดให้เป็นพิเศษ กระทั่ง

ของหวาน ท่านก็ให้ท�าเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ  ขนาดเล็ก ๆ  เช่น ม้า ม้าลาย เสือ 

ฯลฯ ซึง่ดฉินัเองกนิไม่ลง กราบขอร้องท่านว่าอยากน�ากลบับ้านไปอวดเพือ่น ๆ   

ท่านได้ยินเข้าก็พอใจ ให้ไปเอาตัวสัตว์ต่าง ๆ  มาอีกมากมาย

พอถึงวันก�าหนดไปโดยเครื่องบินไชน่าแอร์ไลน์ ซึ่งมีคนผิวขาว 

ไม่มากมายนัก แต่มีคนจีน (จากประเทศจีน) ทั้งล�า  เป็นเครื่องบินแอร์บัส

ซึง่ซือ้จากประเทศองักฤษ มทีีน่ัง่จัดให้นั่งอย่างสบาย ดฉินัคดิว่าเขาคงท�าไว้

ส�าหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น  ส่วนเส้นทางภายในประเทศคงจะ

ไม่ได้ใช้แบบนี ้แต่ตรงกนัข้าม เมือ่ไปถงึทีน่ัน่ จงึรูว่้าอย่างน้อยส�าหรบัพวกเรา 

ต้องใช้เครื่องบินแบบเดียวกัน

ปักกิ่ง

เมือ่ไปถงึสนามบนิปักกิง่ มเีจ้าหน้าทีท่างการมารบั 3 - 4 คน และเขา 

แจกโปรแกรมแก่เราคนละแผ่น  ดิฉันเห็นว่าเขาจัดส�าหรับเรา 3 - 4 คน 

อย่างเตม็ทีท่ีจ่ะอยู ่21 วนั  ท่านปรดีสีัง่ว่าให้เรามาอยูเ่มอืงจนีสกั 14 วนักพ็อ  

เพราะการอุตสาหกรรมใหม่ ๆ  เราไม่จ�าเป็นต้องไปดู เช่นการขุดน�้ามัน  

เป็นต้น  คุณพูนศุขเห็นว่าท่าทางเขายินดีต้อนรับเราถึง 21 วัน  จะปฏิเสธ 

ก็ยาก เป็นอันว่าเราต้องอยู่ 21 วัน  นอกจากบางครั้งก็ไปเที่ยวครึ่งวัน  จึง 

ยินดีรับค�าเขา

เมือ่ไปถงึโรงแรมปักกิง่ซึง่เป็นโรงแรมทีใ่หญ่โตมาก  เราได้ทราบว่า 
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ทตูไทยคนใหม่ซึง่จะมารบัต�าแหน่งประจ�าประเทศจนีพกัอยูท่ีน่ัน่ด้วย แต่เรา

ไม่ได้พบกับเขา แต่ว่ามีนักศึกษาไทยสามคนได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าอยากจะ

พบคุณพูนศุข  คุณพูนศุขขอดูชื่อ ก็กลายเป็นทั้งสามคนที่เราเคยพบแล้ว 

ทีป่ารสี  คอืนายวริตั ิศกัดิจ์ริพาพงษ์  นายธรียทุธ บญุม ี และนายพนิจิ จาร-ุ

สมบัติ  ก็เลยตอบว่ายินดีพบเขา  ตอนนั้นประเทศไทยกับจีนได้ตัด

สัมพันธไมตรีกันอยู่นาน เขาจึงไม่มีล่ามไทยให้กับเรา  เราจึงต้องใช้ล่าม

อังกฤษ  คุณวิรัติบอกกับดิฉันว่า “ดีเหมือนกันนะครับที่เราจะได้ฝึกภาษา

อังกฤษสักที” 

เช้าวันรุ่งขึ้น  เขามาถามว่าเราอยากกินอาหารแบบไหน แบบข้าวต้ม

จีนหรือแบบที่เขากินกันทุกวัน  คือพวกขนมจีบ ซาลาเปา  คุณพูนศุขตอบ

ว่าพวกเรากนิอะไรกไ็ด้ทัง้นัน้  ครัน้ถงึเวลาอาหาร  เขาเลยจดัมาทัง้สองอย่าง   

เราจงึบอกเขาว่าต่อไปขอเป็นข้าวต้มอย่างเดยีว  เขาเอาข้าวต้มมาให้  ใส่ชาม

แบบลายมังกรชามใหญ่  เกือบจะเท่ากะละมังย่อม ๆ  ของเรา  พอเราขอ

น�้าปลาสักถ้วยหนึ่ง แล้วเขาก็เอาน�้าปลามาให้หนึ่งชามก๋วยเตี๋ยวจีน เราก็เลย

ขอเก็บไว้ส�าหรับอาหารมื้ออื่น

เราเริ่มต้นโปรแกรมจากเช้าวันนั้นเลย  ดิฉันได้ล่ามภาษาอังกฤษ   

ส่วนคุณพูนศุขและคุณวาณีไม่ต้องใช้ล่ามอะไร  หลังจากนั้นเราได้พบกับ

นักศึกษาสามคนนั้นอีก  คุณวิรัติ (หัวหน้ากรุ๊ป) บอกว่าพูดภาษาอังกฤษ 

เสยีเมือ่ยมอืเลย !  ต่อไปจะขอเขาให้เปลีย่นคนอืน่บ้างจะได้ไหม (คณุธรียทุธ  

บุญมี และคุณพินิจ จารุสมบัติ)  คุณพูนศุขตอบว่าคงไม่เป็นไร เพราะเขา 

ไม่ถือสาอะไร

แน่นอน สิ่งต่าง ๆ  ที่ส�าคัญในปักกิ่ง เขาพาเราไปดูเกือบทั่ว การไป

ของเราจัดเป็นสี่กรุ๊ป คุณพูนศุขและคุณวาณีนั่งรถคันที่หนึ่ง ดิฉันพร้อมกับ

ล่ามนั่งรถคันที่สอง ต่อไปเป็นเจ้าหน้าที่จีนคันที่สาม และคันสุดท้ายคือ 

คนไทยทีอ่ยูใ่นปักกิง่ ซึง่ยงัไม่เคยเหน็ของพวกนี ้มาขออนญุาตไปด้วย เพราะ
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ขณะนั้นประเทศจีนไม่ยอมให้คนต่างชาติเข้าหลายเมือง นอกจากผู้ที่ได้รับ

อนุญาตพิเศษเช่นคณะของเรา เขาจึงจัดให้เป็นคันที่สี่  ไปไหน ๆ  ก็ไปทั้งสี่

กรุ๊ปนี้  

ใครว่าประเทศคอมมิวนิสต์ไม่ถือยศศักดิ์กัน ไม่จริงเลย เพราะดิฉัน

เกือบจะท�าเปิ่น วิ่งตามคุณพูนศุขไป (เพราะอยู่เมืองไทย เรานั่งรถด้วยกัน

เสมอ) รถยนต์ที่ใช้ผลิตในประเทศจีนทั้งหมด

เราไปดูก�าแพงเมืองจีนเป็นแห่งแรก (ขอโทษที่อาจจะสับสนเรื่อง 

สถานที่ต่าง ๆ  เพราะดูมานานแล้ว) ดิฉันขึ้นไปบนก�าแพงพร้อมกับพวก 

นักท่องเที่ยวอื่น ๆ  แต่ว่าคุณพูนศุขคอยอยู่ข้างล่าง เพราะว่าข้างบนหนาว 

เกินไป

ต่อมาเขารู้ว่าดิฉันเป็นครู ก็คงจะอยากดูโรงเรียนต่าง ๆ  เขาเลยจัดให้

ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย  การไปเยี่ยมโรงเรียนครั้งนี้พวกเจ้าหน้าที่

จีนเองก็ไม่เคยรู้จักชื่อโรงเรียนมาก่อน เขาพาเราวกเวียนไปหลายครั้ง  ครั้ง

หนึ่งเรามองเห็นนักเรียนเข้าแถวยืนกันข้างถนน ก็ไม่รู้ว่าเขาท�าอะไรกัน   

ทีแ่ท้เขามาคอยรบัเรานัน่เอง  เรือ่งโรงเรยีนกไ็ม่มอีะไรจะน่าเล่า แต่ว่าของเขา 

ดูท�าเอาจริงจัง  ไปถึงที่หอสมุดของมหาวิทยาลัย  พวกเราดีใจมากที่เห็น

หนงัสอืไทยหลายเล่ม  เขาพาเราไปดแูผนกแพทย์ซึง่ตอนนัน้เมอืงไทยก�าลงั

สนใจ คือการฝังเข็ม

อีกอย่างหนึ่งที่เขาอวดแก่เราคือเขื่อนแห่งหนึ่ง ซึ่งเขาเล่าอย่างภาค

ภมูใิจว่า พวกผูช้าย เดก็ผูช้าย หรอืพวกทีม่รีถจกัรยาน จะไปขนหนิก้อนโต ๆ   

จากภเูขาซึง่กอ็ยูไ่กลพอใช้  กลบัมาท�าเขือ่นนีด้้วยตนเอง  รฐับาลเพยีงแต่ให้

ค่าเครือ่งมอืในการท�า เช่น จอบ เสยีม และอืน่ ๆ  เมือ่เป็นเช่นนีแ้ล้ว ชาวบ้าน

แถวนั้นจะรักเขื่อนนี้มาก เพราะเขาท�าด้วยตัวเขาเอง ทางการไม่ต้องจัดการ

ดแูลเรือ่งความสะอาด  เพราะเขาถอืว่าเขือ่นนีเ้ป็นของพวกเขาแท้ ๆ   ทางจนี

เขาบอกว่าคึกฤทธิ์ก็ยังไม่ได้ดูเขื่อนนี้เลย อาจเป็นเพราะว่ามีเวลาไม่พอ 
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อีกอย่างหนึ่งที่ เขาภูมิใจจะอวดเราก็คือทะเลสาบอันกว้างใหญ่   

ประชาชนท�ากันเอง โดยมีผู้น�า (เหมา เจ๋อ ตุง) เป็นผู้ริเริ่มท�าด้วยตนเอง  

ทะเลสาบนี้คงจะต้องท�าอยู่นานเพราะมันใหญ่โตมาก

มีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งคนที่ไปเมืองจีนเคยเห็นแล้วกลับมาเล่า ก็คือบ้าน 

ใต้ดนิสองชัน้ ใช้หลบภยัส�าหรบัเวลาข้าศกึมาโจมต ี เขาบอกว่าเขาสร้างห้อง

ใต้ดนินีเ้พือ่ให้ใคร ๆ  รูว่้าเขาไม่ได้คดิจะไปโจมตใีคร เป็นแต่เพยีงคอยรบัการ

โจมตีเท่านั้น  บ้านนี้มีทางออกสองทาง  ทางหนึ่งห่างไกลจากเมืองไปเป็น

กิโล  ส่วนอีกทางหนึ่งอยู่ใกล้  ห้องใต้ดินนี้มีห้องหนึ่งซึ่งใหญ่มากและมี

ออกซเิจนส�าหรบัคนหายใจ ก่อนทีจ่ะออกไปตามทางเดนิเมือ่มกีารโจมตทีาง

อากาศ  ในห้องใต้ดินนี้จะมีการซ้อมหลบภัยบ่อย ๆ   และการที่ใคร ๆ  ว่า

บางทีประเทศจีนจะแผ่อ�านาจไปทางอื่นนั้น ไม่เป็นความจริงเลย

อกีอย่างหนึง่ซึง่ใคร ๆ  กร็ูจ้กัดคีอืเป็ดปักกิง่ ซึง่เราได้รบัเชญิให้ไปกนิ

แล้วจากคุณนิด (คุณนิดเป็นคนหนึ่งซึ่งชอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์  

ยังเคยมาใช้โรงเรียนดิฉันเป็นที่เรียนของนักเรียน ซึ่งเข้าใจว่าจะชอบทาง

เดียวกัน  ตอนหลังต้องออกจากประเทศเพราะรัฐบาล  แล้วไปได้รับการ 

แต่งตัง้ให้เป็นเจ้าหน้าทีช่ัน้สงูคนหนึง่)  คณุนดิสัง่เป็ดปักกิง่สองตวั ซึง่ใหญ่

มาก เรากินกันไม่ถึงครึ่งตัว  นอกนั้นไปแจกจ่ายคนไทยที่อยู่ในเมืองจีน 

ด้วยกัน

ดิฉันถามถึงอัศนี พลจันทร (“นายผี”) ซึ่งเป็นญาติกับดิฉัน ขณะนั้น

อยู่ในประเทศจีนเหมือนกัน แต่เจ้าหน้าที่บอกดิฉันว่า อัศนีไม่ได้อยู่ในเมือง

จีนแล้ว  เขารับรองว่าถ้าอยู่ในประเทศจีนเมืองใดก็ตาม เขาจัดการให้มาพบ

เราได้

ในปักกิ่งนี้ เราได้ไปชมพระราชวังฤดูร้อนซึ่งน่าดูและใหญ่โต  ได้

เหน็พระราชวงัหลวงของจนี (แทบจะใหญ่ทีส่ดุในโลก)  ในพระราชวงัมห้ีอง

ต่าง ๆ  หลายพันห้อง  ดิฉันได้เห็นค�าว่า  Power behind the Throne จริง ๆ   
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กต็อนนีแ้หละ คอืเมือ่พระเจ้าแผ่นดนิอายนุ้อยเกนิกว่าทีจ่ะสัง่การอะไรได้เอง  

เขามีบัลลังก์เล็ก ๆ  อยู่ข้างหน้า ข้างหลังมีม่านกั้นปิดให้ซูสีไทเฮานั่งสั่งการ

อยู่ด้านหลัง

ในพระราชวงันี ้ใคร ๆ  กด็ไูม่รูจ้กัจบ  ขณะทีเ่ราไปดนูัน้กม็นีกัท่องเทีย่ว 

อืน่ ๆ  ไปดพูร้อมกนั แต่พอถงึตอนเทีย่งทกุคนต้องออกไปหาอาหารกนิ  แต่

ว่าของเรามพีเิศษคอืเขาจดัเตรยีมอาหารไว้ในวงันัน้ และพวกเราทัง้หมดกก็นิ

กันที่นั่น

ในการเลีย้งครัง้นี ้อาหารใส่จานเชงิทกุอย่าง  ดฉินัถามเขาว่าน่าเสยีดาย 

ทีเ่อาของโบราณนีม้าใส่  แต่เขาบอกว่าจานชามแบบนี ้เขามอียูห่ลายแสนใบ

เราได้ไปเยี่ยมที่เก็บอัฐิคุณกุหลาบ สายประดิษฐ์ ซึ่งไปเสียชีวิตอยู่ 

ที่นั่น  ทุกครั้งที่ไปเยี่ยมสถานที่ใด  หัวหน้ากรุ๊ปจะต้องเป็นคนโต้ตอบกับ

เจ้าหน้าที่  หัวหน้ากรุ๊ปดิฉันคือคุณพูนศุข นอกจากหลายครั้งที่คุณพูนศุข 

ไม่ได้ไปด้วย  เพราะท่านเคยเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้ว และขอเวลาอยู่โรงแรม 

เพือ่ไปเยีย่มพรรคพวกทัง้จนีและไทยทีอ่ยูท่ีน่ัน่  ตอนนีด้ฉินัต้องเป็นหวัหน้า 

กรุ๊ปแทน ดิฉันถามล่ามภาษาอังกฤษของเราว่าท�าไมจึงพูดอังกฤษได้ชัดเจน

อย่างนี้  เขาเล่าว่าเริ่มเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียน  แต่ว่าเมื่อสงครามโลก

ครั้งที่ 2 มีสุภาพสตรีอังกฤษคนหนึ่งซึ่งคงจะได้เคยท�าประโยชน์อะไรที่จีน  

ได้ขอร้องรฐับาลจนีให้แอบตวัเธอไว้ไม่ให้ไปถกูกกัขงัอย่างพวกเชลยธรรมดา  

และตัวเขาเองได้รับเลือกให้ไปรับใช้สุภาพสตรีอังกฤษผู้นั้น กินอยู่ด้วยกัน

เสร็จสรรพตลอดระยะเวลาสงคราม  เขาจึงใกล้ชิดกับคนอังกฤษจริง ๆ

เมื่อได้รับค�าบอกเล่าเรื่องสถานที่นั้น ๆ   ล่ามอังกฤษจะเล่าต่อให้เรา

ฟังเป็นภาษาองักฤษ เจ้าหน้าทีค่งจะได้ตกลงกบัสถานทีน่ัน้ ๆ  ว่าเมือ่พาไปดู

แล้ว ก่อนจะกลบัมกัจะต้องรบัประทานอาหารด้วยกนั  หวัหน้ากรุป๊มหีน้าที่

กล่าวขอบคณุเจ้าของสถานที ่ ตอนนัน้ดฉินัต้องพดูเป็นภาษาองักฤษเกีย่วกบั

ความประทับใจสถานที่นั้น ๆ  และล่ามแปลเป็นภาษาจีนให้เจ้าของสถานที่

chalop tour_2.indd   216 1/11/13   10:36 AM



ฉลบชลัยย์  พลางกูร  ���  217

ฟัง แต่ตอนขอบคณุ  ดฉินัขอร้องว่าขอให้คณุวาณพีดูแทนคณะของเรา  แล้ว

คณุวาณต่ีอท้ายด้วยค�าขอบคณุเป็นภาษาจนี  มเีจ้าหน้าทีบ่างคนมาล้อล่ามว่า  

คุณวาณีพูดภาษาจีนได้ดีกว่าล่ามเสียอีก

วนัหนึง่เขาพาเราไปดแูข่งฟตุบอล จะเป็นชาตไิหนกบัชาตไิหนจ�าไม่ได้   

คงจะเป็นการแข่งที่ส�าคัญ แต่เขาคงต้องการให้เราได้เห็น เหมา เจ๋อ ตุง ซึ่ง

นัง่เป็นประธานในการแข่งครัง้นี ้ เราได้นัง่อฒัจนัทร์ชัน้เดยีวกบั เหมา เจ๋อ ตงุ  

แต่ว่าห่างไปทางขวามากพอใช้ 

ในเมืองปักกิ่ง ขณะนั้นที่ก�าแพงเกือบจะทุกแห่งมีการเขียนด่า เติ้ง 

เสี่ยว ผิง ไว้มากมาย แต่ว่าภายหลัง เติ้ง เสี่ยว ผิง ได้ขึ้นมามีอ�านาจอีกครั้ง

หนึ่ง

เห็นจะพอแล้วส�าหรับปักกิ่ง  ความจริงมีมากกว่านี้ แต่กลัวว่าจะ 

มากไปเดีย๋วคนอ่านจะเบือ่ และต่อไปกจ็ะออกไปตามชนบทและเมอืงต่าง ๆ

เขาพาเราไปดูชนบทที่คนจีนชาวไร่ชาวสวนคอมมิวนิสต์อยู ่กัน   

บ้านเป็นตึกแถวชั้นเดียวเหมือนกับตึกแถวของบ้านเรา  หันหน้าเข้าหากัน   

ตรงกลางเป็นระเบียงใหญ่ มีลมซึ่งพัดเข้ามาตั้งแต่ต้นแถวไปตลอดจนถึง

สดุท้าย  ตกึเหล่านีม้มีากมาย สร้างไว้ใกล้ทีท่�าไร่ท�าสวนของเขา และรฐับาล

ได้ก�าหนดเงินเดือนส�าหรับชาวไร่ชาวสวนเหล่านี้ไว้  ส่วนเงินที่หาได้เกิน

กว่าที่รัฐบาลก�าหนด รัฐบาลก็ยกให้เป็นเงินพิเศษแก่ตัวเขาเอง (หน้าที่อื่น ๆ   

รัฐบาลก็จะก�าหนดงานให้ท�าอย่างเดียวกันนี้ คือไม่มีใครมีทรัพย์สินที่เป็น

ของตวัเองเลย)  แต่ว่าส�าหรบัคนงานแบบอืน่กจ็ะอยูห่่างออกไปใกล้ทีท่�างาน

ของตน

ชาวนาคอมมิวนิสต์ไม่มีที่นาเป็นของตนเองเลย นอกจากที่รัฐบาล

ก�าหนดให้

มีชนบทแห่งหนึ่งซึ่งไม่กว้างสักเท่าไร มีแก๊สออกมาจากพื้นดินเป็น

เปลวไฟแบบตะเกียง น่าดูมาก และอาจจะสามารถใช้ปรุงอาหารได้
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ในชนบทอีกแห่งหนึ่ง เราได้ไปชมพระราชวังโบราณซึ่งเอาดินกลบ 

ฝังไว้  เพิ่งขุดพบในศตวรรษนี้เอง  ผู้ที่ท�าการกลบดินจะต้องท�าอย่างดีมาก   

และผู้ที่ขุดพบก็คงท�าอย่างระมัดระวังมากเพราะพระราชวังโบราณนี้ยังคง

สภาพสวยงามดี ไม่เสียหาย และเป็นเนื้อที่ไม่ใช่น้อย แม้แต่ตามที่ที่เข้าไป

พระราชวังนี้ทั้งสองข้างเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ  ขนาดเท่าตัวจริงยาวเหยียด เช่น  

เสือ หมี ม้า และอีกมากมาย  ในพระราชวังนี้ รัฐบาลคอมมิวนิสต์ได้ท�ารูป

ถุงเงินไว้เกือบทุกแห่ง ว่าแต่ละแห่งนี้สิ้นเงินไปมากมายเท่าไร  บางอันมีค่า

เกือบจะเท่ากับชีวิตของคนคนหนึ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อให้เห็นว่ากษัตริย์สมัยโบราณ

ได้จ่ายเงินไปมากเท่าไร  หลังจากนี้เขาให้เราพักเจ็ดวัน

เซี่ยงไฮ้

เมืองนี้เคยเรียกกันว่าเป็น “ปารีสตะวันออก” เพราะทันสมัยกว่า 

ทีอ่ืน่ ๆ  สมยัเมือ่องักฤษและฝรัง่เศสไปมอี�านาจในจนี ได้สร้างบ้านเป็นวงัไว้

หลายแห่ง  เราไปพักบ้านที่พวกชาวอังกฤษเคยอยู่  บ้านมีลักษณะเป็นแบบ

โรงแรมส�าหรบัต้อนรบัแขกผูม้เีกยีรตเิท่านัน้ มห้ีองท�าผม ห้องซกัแห้ง  ครวั

ใหญ่มาก และอืน่ ๆ   ดฉินัไม่กล้าส่งเสือ้ผ้าไปซกั เพราะกลวัว่าตอนกลบัไป

จะไม่เสร็จ แต่เมื่อถึงเวลาจริง ๆ  ของที่คุณวาณีส่งซักนั้นจัดห่อมาราวกับ

เสื้อผ้าที่ซื้อมาใหม่ ๆ   ก่อนที่จะเข้าไปถึงห้องนอน ต้องผ่านห้องโถงใหญ่

มาก และขณะนัน้อากาศค่อนข้างหนาว  เครือ่งฮตีเตอร์ปรบัอณุหภมูไิม่ค่อย

จะพอ  ตอนนอนเราต้องใส่เสื้อหลายชั้น  ก่อนจะออกจากที่นี่ คุณพูนศุข 

อยากจะเลีย้งขอบคณุเขา แต่ขอให้เขาเป็นคนจดัการให้  ซึง่ในทีส่ดุกลายเป็น

เขาเลี้ยงเราอีก  คุณพูนศุขสั่งอาหารอย่างหนึ่งคือต้มย�ากุ้ง โดยคิดว่ากุ้งจะ

ราคาแพงกว่าเห็ด แต่กลายเป็นว่าเห็ดราคาแพงกว่าทั้งหมด 

จากเซีย่งไฮ้ คณุวาณกีบัดฉินับนิไปจงุกงิ แต่คณุพนูศขุขอไม่ไป และ
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ขอกลับไปปักกิ่ง โดยนัดให้ไปพบกันที่เมืองเทียนสินตามเวลาที่ก�าหนด 

ไว้ในโปรแกรม  เมื่อไปถึงจุงกิงแล้ว (ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 จุงกิง 

ถือเป็นเมืองหลวงของจีนแทนปักกิ่ง) จึงได้เห็นว่าจุงกิงอยู่ในที่ที่มีเขาล้อม

รอบ และตอนนั้นเมืองจุงกิงก�าลังรื้อถนนหลายแห่ง  เราเองยังต้องไปถนน

แคบ ๆ  อาจเป็นเพราะเหตนุีเ้องทีร่ฐับาลจนีไม่ยอมให้คนต่างชาตเิข้าเมอืง เขา

ให้เราไปพกัทีบ้่านแห่งหนึง่อยูเ่ยือ้งกบับ้านทีเ่จยีง ไค เชก็ เคยอยู ่ บ้านหลงั

นีเ้ป็นแถวยาว บนหลงัคาบ้านเขาจะเดนิสายไฟไว้ และเมือ่คนต่างชาตมิาอยู่   

คนในเมืองก็จะรู้ว่ามีแขกผู้มีเกียรติมาพัก  แต่ดิฉันก็ไม่ได้ไปดู Victory  

House ตัวจริง ๆ  เลย เพราะมีคูน�้า และถนนก็รื้อหมด ไม่คุ้มกับการไป แต่ 

เจ้าหน้าทีไ่ด้ชีส้ถานทีน่ีใ้ห้ดเูท่านัน้  (เมือ่ไม่นานมานี ้คณุฉตัรทพิย์ นาถสภุา

ได้ไปดสูถานทีน่ีด้้วยตนเอง และกลบัมาเขยีนเรือ่งรายละเอยีดสถานทีต่่าง ๆ   

รวมทั้ง Victory House ก่อนที่จ�ากัดจะสิ้นชีวิตไว้ในหนังสือ)

พอรุ่งขึ้นฝนตกมาก  เจ้าหน้าที่เห็นว่าจะเป็นอันตราย ก็ขอให้เราอยู่

ต่ออกีวนั โดยไม่ได้จดัไว้ในโปรแกรม  คนืวนันัน้ เขาให้เราดหูนงัในสถานที่ 

นั้นเอง ซึ่งเป็นห้องโถงใหญ่  คราวนี้เขาเปิดไฟชั้นบนหลังคา  คนจะรู้ว่ามี

แขกผู้มีเกียรติก�าลังอยู่ในสถานที่นั้น และเป็นธรรมเนียมที่พวกชาวบ้านจะ

พากันมาดูหนังที่ฉายอยู่  ขณะที่ดูหนังนั้น เขาให้เรานั่งข้างหน้า ระหว่าง 

คณุวาณกีบัดฉินัมโีต๊ะซึง่ตัง้ของกนิเล่น เช่น เมด็กวยจี ๊ทอฟฟ่ี และอืน่ ๆ  อกี

พอรุ่งขึ้นจะออกจากจุงกิงไปยังเทียนสิน  ขณะนั้นเครื่องบินจะต้อง

ผ่านสนามบินของอีกเมืองหนึ่ง (จ�าชื่อไม่ได้) เจ้าหน้าที่มาถามเราว่าเมื่อถึง

สนามบนิทีก่�าลงัจะลงนี ้เป็นเวลาอาหารพอด ีเราจะสัง่อะไร คณุวาณบีอกว่า

จะกินปลา และพอไปถึงจริง ๆ  ก็ได้กินตามที่สั่งไว้  ที่สนามบินนี้ นอกจาก

คณะเราแล้ว มคีนต่างชาตนิัง่อยูอ่กีโต๊ะหนึง่ นอกจากนัน้กเ็ป็นชาวจนีทัง้หมด  

ดิฉันยังไม่เคยกินปลาที่มีรสอร่อยเช่นนี้มาก่อนเลย เจ้าหน้าที่บอกว่าปลานี้ 

จับมาสด ๆ  จากแม่น�้าแยงซีเกียง  
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ทีจ่งุกงินีเ้ราได้ไปชมถิน่ทีเ่กดิของแพนด้า และพวกเราชอบอาหารใน

มณฑลนี้มาก เพราะมีรสเปรี้ยวเค็ม คล้ายอาหารไทย ผิดจากอาหารจีน

ธรรมดา

เทียนสิน

เมื่อไปถึงเทียนสินก็ได้พบคุณพูนศุขที่นั่น  เขาเชิญเราไปกินอาหาร 

ทีส่ถานทีแ่ห่งหนึง่ เมือ่พบกบัหวัหน้าของทีน่ัน่ และหวัหน้าทีน่ัน่ได้บอกกบั

ดฉินัว่าได้สัง่คนครวัไปหาปลาทกุตลาดแล้ว แต่จ�าเป็นจรงิ ๆ  เพราะปลาไม่มี   

วันนั้นเราจึงไม่ได้กินปลา 

ตอนนั้นดิฉันเพิ่งเอะใจว่าท�าไมเขาถึงจ�าเพาะเจาะจงให้ดิฉันกินปลา  

จึงถามคุณวาณีว่าคุณวาณีได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่รับรองเราตั้งแต่แรกที่มาถึง

ประเทศจีนแล้ว และอาหารจากมื้อนั้นมาเขาจึงจัดให้เรากินปลาทุกมื้อเสมอ

ทีเ่มอืงเทยีนสนินีเ้ขาพาเราไปดสูถานทีข่ดุน�า้มนั ซึง่ข้างบนมตีกึใหญ่

ส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมปุ่มต่าง ๆ  หลายคน  เจ้าหน้าที่เหล่านั้นดูเหมือน

ยงัอายไุม่ถงึ 20 ปี  ดฉินักลวัเหลอืเกนิว่า ถ้าเดก็พวกนีก้ดปุม่ผดิจะเกดิอะไร 

ขึ้น แต่เขายืนยันว่าเขาได้เลือกคนที่เหมาะสมแล้ว

เราบินกลับมาจุงกิง และเห็นจะพอแล้วส�าหรับโปรแกรมนี้

จากที่เราได้ไปชมมาหลายเมือง เราได้รับของขวัญตั้งแต่ต้นกรุ๊ป คือ  

คณุพนูศขุ คณุวาณ ีและดฉินัด้วย  ทัง้นีเ้ป็นความเอือ้เฟ้ือของรฐับาลจนี และ

เจ้าหน้าที่ที่จัดมาก็ได้ท�างานของเขาอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะล่าม ซึ่งครั้งหนึ่ง

ต้องพาเราไปดูโรงงานท�าไหมพรมซึ่งเขาไม่เคยไปมาก่อน เขาเล่าให้ฟังว่า  

ก่อนนอนคืนนั้น เขาต้องไปเปิดพจนานุกรมหาค�าต่าง ๆ  จากภาษาจีนเป็น

ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เราเข้าใจได้ชัดเจน

ตอนเดินทางกลับนี้ เราได้ผ่านกวางโจวซึ่งเป็นที่พักของท่านปรีดี  
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ครัง้ที ่2 อยูบ่นแควแม่น�า้สองแห่งมาสบกนั เป็นทวิทศัน์ทีน่่าดมูาก (ตอนแรก 

เขาให้ท่านปรดีพีกัในปักกิง่อยูใ่นถนนหนึง่ซึง่อากาศหนาวมาก ขณะทีเ่ราไป

ถนนนั้นได้รื้อทิ้งไปแล้ว)  ส่วนกวางโจวนั้นอากาศใกล้เคียงเมืองไทย

จากกวางโจวซึง่ชายแดนตดิต่อกบัฮ่องกง เจ้าหน้าทีไ่ด้พาเราพร้อมกบั

ล่ามมาส่งขึน้รถไฟและจดัการให้เราเป็นพเิศษโดยส่งข้าวของของเราใส่ตูพ้เิศษ

แต่พอมาถึงฮ่องกงแล้ว เกิดการโกลาหลใหญ่ ไม่มีใครทราบว่าของ

ของเราอยู่ที่ไหน ต้องคอยอยู่ครู่ใหญ่ ๆ  และหลังจากนั้นคุณวาณีและคุณ 

พนูศขุก็บินกลับไปปารีสเลยโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์  ส่วนดิฉัน ทาง 

เจ้าหน้าทีไ่ด้จดัให้อยูโ่รงแรมซึง่อยูต่รงข้ามกบัทีท่�างานของเจ้าหน้าทีท่ีฮ่่องกง  

และได้จัดรถเบนซ์พิเศษส�าหรับเดินทางไปไหนมาไหนในฮ่องกง แต่ดิฉัน 

ไม่ได้ใช้รถของเขาเลย

ก่อนออกเดนิทาง เจ้าหน้าทีไ่ด้ต่อว่าดฉินัว่าเมือ่เขาพาเราไปไหนแล้ว  

เขาจะต้องส่งเราจนถึงบ้าน แต่ดิฉันมีตั๋วเครื่องบินแอร์สยาม (Air Siam)  

ซึง่ซือ้ไว้ก่อนเดนิทางไปเมอืงจนี (ตัว๋นีไ้ม่ได้ระบวุนัเดนิทางกลบั) ก่อนทีจ่ะ

ขึ้นเครื่องบินนี้ เกิดการโกลาหลว่าข้าวของของดิฉันเกินน�า้หนักที่ได้ให้ไว้   

บงัเอญิดฉินัรูจ้กักบัเจ้าของร้านอาหารไทยร้านหนึง่ ซึง่รูจ้กัดกีบัผูอ้�านวยการ

ของสายการบนิทีน่ัน่  เขารบัอาสาว่าจะพาไปหาผูอ้�านวยการ เผือ่จะช่วยเหลอื 

ลดหย่อนได้  เมือ่ไปถงึทีน่ัน่ เขาแนะน�าตวัดฉินัแก่ผูอ้�านวยการ และบอกว่า  

การไปเมืองจีนครั้งนี้โดยได้รับค�าเชิญจากรัฐบาลจีน ไม่ได้ไปส่วนตัว จึง

อยากขอความช่วยเหลอื (คณุพนูศขุกบัคณุวาณ ีไม่มปัีญหาอะไร เพราะกลบั 

โดยเครื่องบินของจีนเอง) พอดิฉันเอานามบัตรให้ดู  เขากลับบอกว่าอยาก

พบดิฉันมานานแล้ว เพราะดิฉันได้เลี้ยงดูหลานของเขา (ลูก ๆ  ของนายชิต  

สงิหเสน)ี มาเป็นเวลานาน  อนัทีจ่รงินัน้ ดฉินัไม่ได้เลีย้งดอูะไร นอกจากให้

เรยีนฟร ี เขาบอกว่าไม่ต้องห่วง เดีย๋วเขาจะจดัการดแูลเรือ่งข้าวของทีน่�้าหนกั 

เกินก�าหนดนี้ให้
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การท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา

มีอยู ่ปีหนึ่งที่คณะทัวร์ซึ่งดิฉันได้ร่วมไปด้วยเสมอนั้น คิดจะไป

อเมรกิากนั  ดฉินัไปกบัเขาไม่ได้ เพราะต้องไปส่งลกูสาวเข้าเรยีนในประเทศ

อังกฤษ ฉะนั้น ปีต่อมาจึงคิดจะไปอเมริกาบ้าง พยายามหาเพื่อนจะชวนไป

ด้วยกนั กห็าไม่ได้ บงัเอญิมเีพือ่นคนหนึง่ซึง่มกีารงานร่วมกบับรษิทั World 

Express จึงได้ไปปรึกษาเขา เขาช่วยแนะน�ารายละเอียดให้ดังนี้ :-

1. ซื้อตั๋วเครื่องบินร่วมไปกับคณะ World Express ในราคาพิเศษ  

ซึ่งมีข้อแม้ว่าเมื่อลงที่ซานฟรานซิสโก (San Francisco) แล้วจะแยกไปไหน 

ก็ได้ แต่จะต้องหยุดไม่ต�่ากว่าสี่แห่ง แล้วขากลับจะต้องมาขึ้นเครื่องที่ 

ซานฟรานซสิโกเพือ่กลบัเมอืงไทย  ตัว๋นีจ้ดัให้มกี�าหนดเวลาแน่นอน 21 วนั   

ถ้าไปแบบนี้จะได้ลดราคาเครื่องบินถึง 50 %

2. เขาจะจัดรายการตั๋วให้ด้วย ว่าภายใน 21 วันนี้ เขาจะปรึกษากับ 

ดฉินัว่า ควรจะแวะเมอืงไหนบ้าง และควรจะอยูท่ีไ่หนกีว่นั หรอืถ้าอยากอยู่ 

ที่ไหนนานเป็นพิเศษ ก็จะจัดให้ตามต้องการได้ จะท่องเที่ยวจากด้านฝั่ง 

ซานฟรานซิสโกไปรอบจนถึงทางฝั่งนิวยอร์ก (New York)

3. ตลอดทุกเมืองที่ไป จะจองโรงแรมชั้นหนึ่งให้ตามเวลาในตั๋ว  

และทุกแห่งที่เครื่องบินขึ้น - ลงจะต้องมีรถของโรงแรมรับ - ส่ง

4. จดัอาหารทัง้เช้า - เยน็ นอกจากบางวนัไม่ต้องการอาหารเยน็ เพราะ 

มกีารนดัหมายไว้กบัเพือ่นฝงูทางโน้น  อาหารกลางวนัไม่จดั เพราะคงจะไป

ช็อปปิ้ง หรือไปเที่ยวกับคณะทัวร์ย่อย ซึ่งมีไว้ให้เลือกมากตามโรงแรม 

ใหญ่ ๆ  แต่บางแห่งที่เขาเห็นว่าเราควรจะไปแน่ ๆ  ก็จะจัดทัวร์ย่อยไว้ให้เลย

เมือ่ตกลงรายละเอยีดกนัแล้ว  เขาขอเวลาคดิราคาตกลงกบัทางอเมรกิา

ประมาณ 5 - 6 วัน แจ้งมาว่ารวมทั้งหมดจะเป็นเงินประมาณ 40,000 บาท  

(สมัยนั้นเงินไม่แพงเท่าเดี๋ยวนี้) ซึ่งแพงกว่าที่คณะทัวร์พวกดิฉันไปเมื่อปี 
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ที่แล้ว เพราะเขาจ่ายกันเพียงสองหมื่นกว่าเท่านั้น

ดิฉันมาคิดดูว่า ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าดิฉันต้องการแวะเที่ยว 

ไม่ต�่ากว่า 10 เมือง ซึ่งทัวร์ของเขาไม่มากเท่านี้  และการไปคนเดียวไม่มี 

พรรคพวกมาแชร์นั้น ก็จะต้องแพงกว่าเป็นธรรมดาอยู่เอง แต่ว่ามีอยู่บ้าง

เหมอืนกนัทีเ่ขาควรจะท�าให้ถกูกว่าทีจ่ดัให้เรา เช่นรถทีม่ารบั - ส่งเราทีส่นามบนิ 

นัน้ เขาใช้ลมิซูนี (Limousine) ซึง่ตามปกตจิะนัง่ได้แปดคน แต่นีเ่รานัง่เพยีง 

สองคน ถ้านัง่รถแทก็ซีธ่รรมดาจะถกูกว่ามาก แต่กอ็กีนัน่แหละ ความทีด่ฉินั

กลัวนิโกรขับรถ (ตามที่ได้รู้มา) ก็ย�า้กับเขาครั้งแล้วครั้งเล่าว่าต้องใช้รถของ

โรงแรมเท่านั้น

ตกลงราคาและรายละเอียดกันเรียบร้อย  ดิฉันให้เขารีบเตรียมการ  

เพื่อจะให้พร้อมทันทีหลังโรงเรียนปิดภาคปลาย (เดือนเมษายน) ทีนี้เกิดมี

เพือ่นคนหนึง่รูเ้รือ่งเข้ามาขอร่วมไปด้วย  ดฉินัต้องรบีแจ้งให้  World Express  

ทราบทนัท ีเพือ่จดัทกุอย่างเพิม่ขึน้เป็นสองที ่เขากร็บัปากจะจดัท�าให้ทนัเวลา

ได้  ดิฉันเห็นว่ามีเพื่อนไปด้วยนั้น มีอะไรจะได้ปรึกษากัน  เสียแต่ว่าเพื่อน

คนนี้คือคนที่ดิฉันเคยเล่าไว้ว่าชอบช็อปปิ้งอย่างเดียว  ตอนไปทัวร์ยุโรป 

ด้วยกนั เธอซือ้ของเสยีจนคนในคณะเออืมระอา และตวัหวัหน้าทวัร์กอ่็อนใจ   

มาขอให้ดิฉันช่วยห้ามปรามเธอ  และก็แปลกที่ว่าใคร ๆ  ห้ามเธอไม่ฟังเลย 

แต่เธอเกรงใจดฉินัคนเดยีว ! - คราวนีด้ฉินัคดิว่าจะปล่อยให้เธอซือ้ตามใจก็ 

แล้วกัน ไม่ต้องเสียเวลาเสียแรงห้ามปรามเธอ 

ขอเล่าแทรกตรงนี้สักหน่อยว่า ดิฉันไม่เคยรู้จักกับ  World Express   

มาก่อนเลย ไม่ค่อยจะไว้ใจ กลวัเขาจะท�าเหลวไหล เพราะก่อนนัน้ไม่นานมี

เรื่องว่าบริษัททัวร์แห่งหนึ่ง พานักท่องเที่ยวไปลอยแพทิ้งไว้ที่ยุโรป (หรือ

อเมริกา จ�าไม่ได้แน่) ทางสถานทูตต้องช่วยเหลือ เป็นที่เดือดร้อนมาก แต่

เพือ่นดฉินัพวก World Express คนนีเ้ขายนืยนัอยากให้ดฉินัลองใช้บรกิารของ 

บรษิทันีด้บู้าง เผือ่ชอบใจจะได้ใช้ต่อไปเรือ่ย ๆ  (เขารูว่้าดฉินัไปต่างประเทศ 
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ทุกปี) เขาถึงกับไปรับรองกับทาง World Express ว่าดิฉันยังไม่ต้องจ่ายเงิน

ทั้งหมด เอาไว้กลับมาแล้วค่อยจ่าย  เขารับผิดชอบเอง แต่ส�าหรับเพื่อน 

ของดิฉันที่มาขอไปด้วยนั้น ต้องจ่ายก่อนแบบธรรมดา  ในใบ voucher  

ทุกใบของดิฉันเขาพิมพ์ไว้ว่า fully pre-paid  ทั้ง ๆ  ที่ยังไม่ได้จ่ายเลย

ตรงนี้ต้องอธิบายอีกว่าดิฉันกลัวเงินหาย ฝันว่าเงินหายบ่อย ๆ   ทีนี้ 

ถ้าไปท�าเงินหายที่ต่างประเทศจะท�าอย่างไร จะได้ใครช่วยเหลือ โดยเฉพาะ 

ตอนแรก เมือ่จะไปคนเดยีว จงึขอร้องทางบรษิทัท�าใบ voucher ส�าหรบัแทน 

เงนิสดให้ทกุอย่าง เป็นเล่มหนาปึกทเีดยีว ไปถงึทีไ่หนกฉ็กีใบ voucher ให้เขา 

ตามที่เขาพิมพ์ไว้ ค่ารถ ค่าโรงแรม ค่าอาหาร แม้แต่ค่าทิปบริกรใบละ 

1 ดอลลาร์ เขาก็ท�าให้ต่างหาก  เป็นอันว่าถ้าไปท�าเงินหายหมด ก็จะไม่ 

เดอืดร้อนอะไรนกั  พวกเพือ่นฝงูรูเ้รือ่งนีก้พ็ากนัขนัว่าดฉินัท�าแปลกมนษุย์ !

เมือ่คอยอยูน่านจนใกล้วนัเดนิทางแล้ว เอกสารอะไรยงัไม่ได้เลย ดฉินั

กลุม้ใจมาก หวัหน้าทวัร์บอกว่า ถ้ายงัไม่มาถงึก่อนวนัเดนิทาง จะให้ทางโน้น 

ส่งตรงไปที่ฮ่องกง เราไปรับเอาที่นั่น ดิฉันไม่ยอม ไม่ตกลงด้วย ในที่สุด 

ได้ความว่าเมือ่เขาส่งชือ่ดฉินัไปครัง้แรก เขาเขยีนถกู Balankura  (พลางกรู)  

แต่เมื่อส่งอะไรตามไปไม่ทราบ เขาเขียนผิดว่า Balankula  ทางโน้นเลย 

ยงัท�าให้ไม่ได้ เรือ่งนีถ้อืเป็นบทเรยีนได้ว่าการสะกดชือ่ต่าง ๆ  นัน้ส�าคญัมาก  

ต้องดูอย่างละเอียด มิฉะนั้นจะเกิดการเสียหายอย่างในเรื่องของดิฉันนี้

วันที่ออกเดินทาง ดิฉันให้เพื่อนที่จะไปด้วยมาที่บ้านดิฉันก่อนเวลา  

เพือ่เราจะได้ออกไปพร้อมกนั  ดฉินัลองยกกระเป๋าใบใหญ่ของเธอทัง้สองใบ  

รูส้กึว่ามนัเบาผดิปกต ิขอเปิดด ูเหน็มขีองไม่ถงึครึง่กระเป๋า เธอบอกว่าตัง้ใจ

จะไปซื้อของใช้ใหม่เอาทางโน้น และแน่ละ เก็บที่ว่างเอาไว้ใส่ของอื่น ๆ  ที่

ตั้งใจจะไปช็อปปิ้งให้สมใจ - เธอคิดต่างกับดิฉัน  ดิฉันไม่หมายน�้าบ่อหน้า

เลย ต้องเตรียมไปให้พร้อมทุกครั้ง เพราะว่าถ้าหาซื้อไม่ได้ตามที่ต้องการ 

จะว่าอย่างไร
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ออกเดินทาง

อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างเรียบร้อย เราไปหยุดที่ฮ่องกงก่อน แล้วจึงต่อ

ไปถึงโตเกียว ตอนนั้นคุณสุพงษ์ โสตถิทัต เป็นผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ 

ทีน่ัน่  ดฉินัรูจ้กัเธอมานานแล้ว  เมือ่ดฉินัไปฮ่องกงครัง้แรก เธอเป็นผูจ้ดัการ

ธนาคารกรุงเทพที่ฮ่องกง แล้วจึงย้ายมาอยู่ญี่ปุ่น ดิฉันโทรเลขถึงเธอบอกว่า

ดฉินัจะไปถงึโตเกยีวโดยสายการบนินัน้ เทีย่วบนินัน้ วนัทีเ่ท่านัน้ และเวลา

นั้น  แต่สะเพร่าอีกแล้ว ไม่ได้บอกว่า AM หรือ PM ! 

เมื่อไปถึงสนามบินโตเกียวแล้ว เขาจะให้ขึ้นรถบัสไปโรงแรม  ก็

อวดดีบอกว่าจะไปเอง แล้วนั่งรอคุณสุพงษ์  เชื่อว่าเธอจะต้องมารับแน่   

ข้างฝ่ายคณุสพุงษ์กค็ดิเอาเองว่าเราคงไม่ไปถงึเวลา AM แน่ (จ�าชัว่โมงไม่ได้ 

แล้ว) ต้องมา PM ก็เลยนั่งท�างานตามสบาย สักชั่วโมงกว่า ๆ  เกิดเฉลียวใจ 

ขึ้นมา โทร. ไปถามที่ออฟฟิศของสายการบินนั้น จึงรู้ว่าเรามาถึงแล้ว คุณ 

สพุงษ์หวงัดไีปจองโรงแรมไว้ให้ ทัง้ ๆ  ทีเ่ราไม่ได้ขอร้องมา เธอว่ากนัเอาไว้

ก่อน และโรงแรมนั้นคุ้นเคยกับธนาคารกรุงเทพมาก โทร. บอกเลิก แทนที่

เขาจะโกรธ เขากลับดีใจ เพราะมีแขกมารอคอยห้องว่างอยู่แล้ว

ความจริงดิฉัน โทร. ถึงคุณสุพงษ์ก็เพื่อจะได้พบปะพูดคุยกันเท่านั้น  

ถ้าไม่บอกไปเดี๋ยวเธอรู้เข้าทีหลังจะต่อว่าเอา  เราไม่อยากกวนเวลาท�างาน

ของเธอ  และตวัเราเองกม็เีวลาเพยีงเลก็น้อย อยากจะเดนิดขูองเลก็ ๆ  น้อย ๆ   

ที่ใกล้ ๆ  โรงแรมมากกว่า  เพราะรุ่งเช้าก็จะต้องบินต่อไปแล้ว  อย่างไรก็ดี  

คุณสุพงษ์ก็พาไปเลี้ยงอาหารกลางวันจนได้ แล้วพามาส่งถึงโรงแรม

อยากเล่าเรื่องน่าขันอย่างหนึ่ง คือเย็นวันนั้นเพื่อนของดิฉันสั่งอาหาร  

ข้าวกบัแกง ดฉินับอกว่าเพิง่ออกมาจากเมอืงไทยได้วนัเดยีว คดิถงึอาหารไทย

แล้วหรอื คนญีปุ่น่จะท�าได้เรือ่งอะไร เธอกไ็ม่ฟัง สัง่จนได้ พอเขายกมาเสร์ิฟ  

ดฉินัอยากจะหวัเราะให้ดงัลัน่  ตวัแกงนัน้ใส ๆ  ขุน่ ๆ  เหมอืนน�า้ล้างชามด ีๆ   

chalop tour_2.indd   225 1/11/13   10:36 AM



226  ���  ด้านหนึ่งของชีวิต

นี่เอง มีแต่คราบมัน ๆ  สีกะหรี่ลอยอยู่บาง ๆ  จ�าไม่ได้ว่าเพื่อนกินหรือเปล่า  

ส่วนดิฉันนั้นสั่งอาหารฝรั่งคือสเต็กเนื้ออย่างธรรมดา ก็กินได้สบาย เพราะ

เนื้อของเขานุ่มดี

โอซาก้า

จากโตเกยีว จ�าไม่ได้ว่าท�าไมเราจงึไปโอซาก้าก่อนไปฮาวาย  ทีจ่�าได้

ก็เพราะว่าเมื่อไปญี่ปุ่นครั้งแรกกับทัวร์ของคุณสมถวิลนั้น เรามาโอซาก้าใน

ระยะทีเ่ขามกีารแสดงสนิค้าใหญ่ประจ�าปี ผูค้นมาจากทีต่่าง ๆ  มาขายและมา

ซื้อสินค้า  ส่วนมากเป็นพ่อค้าใหญ่ ๆ  ผู ้คนเต็มเมืองไปหมด คราวนี้ก็ 

เช่นเดยีวกนั เขาคงจะมกีารแสดงสนิค้าในเดอืนเมษายน เราได้ไปอยูท่ีโ่รงแรม 

เล็ก ๆ  คือ Station Hotel  ทั้งสองครั้ง ครั้งแรกที่จ�าได้ดี เพราะเช้าวันก่อน 

เครื่องบินจะออก ดิฉันออกไปเดินเล่นใกล้ ๆ  โรงแรม  เห็นร้านขายของ

เบด็เตลด็ร้านหนึง่เปิดบานเกลด็แล้ว มองผ่านกระจกเข้าไป เหน็เสือ้ไหมพรม

ตัวหนึ่งสวยมาก พื้นสีเทาและปักลวดลายสีด�าเป็นแบบลายกนกไทย จึง 

เคาะประตเูรยีกผูห้ญงิทีก่�าลงักวาดพืน้ให้เปิดประต ู เขาชีใ้ห้ดนูาฬิกา บอกว่า  

10 น. จึงจะเปิดได้  ดิฉันชี้นาฬิกาบ้างที่ 9 น. บอกว่าเครื่องบินจะออกแล้ว  

โดยกางแขนท�าท่าขยับปีก  เขาเข้าใจ แต่คงกลัวความผิด หันมองเลิกลั่ก 

ทางโน้นทางนี ้ คงจะสงสารดฉินั เลยเปิดประตใูห้  แต่ท�ามอืท�าไม้ให้รบีเรว็   

ดิฉันก็เร็วทันใจ คว้าเสื้อตัวนั้นได้ จ่ายเงินตามป้ายราคา แล้วรีบออกมาโดย

ไม่มีใครเห็น

พอกลบัถงึโรงแรม เพือ่น ๆ  เหน็ชอบใจกนัใหญ่ วิง่ออกไปจะขอซือ้

บ้าง แต่คราวนี้เขาท�าท่าไม่ยอมเด็ดขาดเลย

คราวหลงันีก้เ็ช่นเดยีวกนั  ดฉินัพาเพือ่นคนทีไ่ปด้วยกนันีไ้ปทีร้่านนี้

อกี แต่ไปเวลาธรรมดา หลงั 10 น. แล้ว คราวนีเ้หน็เขาขายขนมเป็นถงุและ
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สวนกุหลาบที่ลอสแองเจลิส 
11 เมษายน 2515

เป็นกล่อง  ดิฉันเล่าให้เพื่อนฟังว่าเคยท�าท่าเครื่องบิน และซื้อของได้ส�าเร็จ   

เธอเลยบอกว่าเธออยากจะซือ้คกุกีห้รอืบสิกติทีม่รีสเคม็  รสหวานไม่เอา และ

ขอให้ดิฉันท�าท่าให้คนขายทราบว่าเอารสเค็ม ๆ  

ท่านลองคิดดูซิว่าใครบ้างจะสามารถท�าท่าเค็ม ๆ  ได้ !

จากโอซาก้า เราคงจะบินตรงไปฮาวายเลย หรืออย่างไรจ�าไม่ได้แน่  

ต้องขออภัยด้วย

ฮาวาย

ฮาวายเป็นหมู่เกาะ เมืองหลวงชื่อฮอโนลูลู (Honolulu)  เราลงจาก 

เครือ่งบนิ แล้วยงัไงจงึได้ลงเรอืไปขึน้ฝ่ังทีฮ่อโนลลู ูจ�าไม่ได้อกีแล้ว แต่ทีจ่�าได้ 
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แน่นอนคอืมหีญงิสาวกลุม่หนึง่ สวมกระโปรงเป็นสาย ๆ  ท�าด้วยดอกไม้แห้ง  

กรูกันออกมาต้อนรับพวกเรา และสวมมาลัยดอกไม้สดให้เราทุกคน เสร็จ

แล้วก็เต้นร�าท�าเพลงให้เราดูสักครู่  ก่อนที่จะเชิญเราเข้าที่พัก

ทีฮ่าวายนี ้เขาพาคณะเราไปเทีย่วตามเกาะต่าง ๆ  หลายแห่งซึง่ล้วนแต่

ปลกูต้นไม้ดอกไม้น่าด ู ดฉินัเพิง่เคยเหน็ดอกชบา (ชัน้เดยีว) สต่ีาง ๆ  ทีด่อก

ใหญ่มาก บานเต็มที่แล้วเท่ากับจานขนาดกลางของเรา เมื่อไปถึงเกาะไหน

เขาก็แสดงการเต้นระบ�า แสดงดนตรีและการเล่นต่าง ๆ   มีอยู่เกาะหนึ่ง เขา

สร้างรปูสบัปะรดจ�าลองใหญ่โตมหมึาและสวยงาม วางนอนอยูบ่นเสาเหลก็

ใหญ่ แบบเสาป้ายโฆษณาใหญ่ ๆ  ของเรา คงเพือ่จะแสดงว่าเมอืงนีเ้ป็นเมอืง

ที่มีสับปะรดดีมีชื่อเสียง แต่ในปัจจุบันเข้าใจว่าจะเปลี่ยนไปแล้ว

ที่ฮอโนลูลูได้พบคุณครูเย็นใจ ซึ่งเคยเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ที่ 

โรงเรียนดรุโณทยาน เธอไปเรียนอะไรเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยฮอโนลูลูก็ 

ไม่ทราบ เธอพาเราไปที่อพาร์ตเมนต์ของเธอด้วย ซึ่งที่นั่นเราได้พบคนงาน

หญิงไทยที่ไปท�างานดูแลรักษาความสะอาดหลายคน

ดิฉันหาซื้อของที่ระลึกเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ที่ถูกใจไม่ได้เลย นอกจากพวก

พวงกญุแจหรอืเขม็กลดัซึง่ประดบัด้วยลาวา  ลาวาคอืน�้าทีล่ะลายจากภเูขาไฟ

ตอนระเบิด แล้วไหลลงมากระจัดกระจายแตกเป็นเม็ดใหญ่เม็ดเล็ก เป็น

สนี�า้เงนิด�า ๆ  ขุน่ ๆ  มองดเูหมอืนหนิผสมกบัโลหะ และบนผวิมสีเีขยีว ๆ  แดง ๆ   

นิดหน่อย แบบสีของปีกแมลงทับ แต่บางกว่ามาก

แยกจากคณะที่ซานฟรานซิสโก

จากฮอโนลลู ู เราตรงไปซานฟรานซสิโก  ตอนนีแ้หละทีด่ฉินักบัเพือ่น 

แยกจากคณะทัวร์และเดินทางต่อไปกันตามล�าพัง โดยใช้โปรแกรมที่ทาง  

World Express  จัดให้ เราพักที่โรงแรมชื่อคล้าย ๆ  St. Francis หรือ 
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อะไรท�านองนี ้ อยูเ่ชงิสะพานสงู  ทีเ่มอืงนีเ้ราไม่ได้ไปเทีย่วทีไ่หน นอกจาก

แล่นรถไปตามถนนรมิฝ่ังทะเล ได้เหน็ป ูปลา หอย ฯลฯ ของทะเลสด ๆ  วาง

ขายอยู่เต็มไปหมด แน่ละเราแล่นรถดูเมืองด้วย ที่ซานฟรานซิสโกนี้ จิตรา  

อาภาภิรมย์ นักเรียนเก่าดรุโณทยาน มารับและพาไปชมสถานที่ต่าง ๆ  ด้วย

แต่เราอยู่ซานฟรานซิสโกเพียงคืนเดียวก็เดินทางไปลอสแองเจลิส (Los  

Angeles)

ดิฉันได้เริ่มใช้สมุด voucher  ฉีกออกจ่ายทีละแผ่น  ค่าโรงแรม ค่า 

อาหาร ค่ารถ ฯลฯ แม้แต่ค่าทิปบริกร เขาก็แยกท�าให้ใบละ 1 ดอลลาร์

ถึงลอสแองเจลิส

เมื่อไปถึงลอสแองเจลิสได้วันเดียว  รุ่งขึ้นคุณนวลเปล่ง (อดีตครู 

โรงเรียนดรุโณทยาน) กับสมรรัตน์ นักเรียนเก่าดรุโณทยาน ก็มาหา  แล้ว

ตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งวันออกจากลอสแองเจลิส เวลากลางวันก็แทบไม่ได้

อยู่โรงแรมเลย  ส่วนมากจะไปกับสองคนนี้  เขาบอกว่าดิฉันมีเวลาอยู่น้อย  

ฉะนัน้จะต้องพาเทีย่วให้คุม้  ออกจากโรงแรมหลงัอาหารเช้า และกว่าจะกลบั

ถึงโรงแรมก็ค�่ามืด บางทีก็ดึกทีเดียว

วนัแรกไปบ้านคณุนวลเปล่ง ไปพบสามขีองเธอ แต่ไม่ได้คยุกนันาน

เพราะจะต้องรักษาเวลา เที่ยวมากจนจ�าไม่ได้ว่าที่ไหนบ้าง  สมรรัตน์พาไป

เทีย่วสวนดอกไม้ ตอนนัน้ดอกแดฟโฟดลิส์  (daffodils) บานแล้ว ทีจ่�าได้ก็

เพราะสมรรตัน์เล่าว่าเมือ่มาอยูแ่รก ๆ  พอเหน็ดอกแดฟโฟดลิส์  เขากท่็องโคลง  

Daffodils (ของ William Wordsworth) เบา ๆ  พวกเพือ่นนกัเรยีนแปลกใจที่

ท่องได้เช่นนั้น เก่งกว่าพวกเขาบางคนเสียอีก

วันหนึ่งเขา โทร. ไปจองโต๊ะอาหารเย็นไว้ที่ภัตตาคารจีนแห่งหนึ่ง 

แล้วพาเราเทีย่วดโูน่นดนูีท่ัง้วนั  หยดุแต่ชัว่ตอนกนิอาหารกลางวนัแบบเบา ๆ   
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เร็ว ๆ  เท่านั้น  เที่ยวไปจนบ่ายมากแล้ว ยังเหลืออีกหลายแห่งที่เตรียมจะไป  

เกรงว่าจะหิว ก็เลยจอดรถกินของเบา ๆ  (แบบ drive in)  รองท้องเสียก่อน  

ในที่สุดเมื่อไปถึงภัตตาคารที่จองโต๊ะไว้ก็ตั้งสี่ทุ่มกว่า เจ้าของร้านถามว่าเรา

หายไปไหนมา จนคนอื่น ๆ  ที่มาจองไว้กินกันเสร็จหมด และกลับไปแล้ว

เป็นส่วนมาก  ดฉินัเหลอืบเหน็ป้ายชือ่ภตัตาคารกอ็ดหวัเราะไม่ได้ เพราะมนั

ออกจะเหมาะสมกบัอาการของพวกเราในตอนนัน้ คอืชือ่ The Hungry Tiger   

จ�าได้ไม่มีวันลืมเลย

อีกวันหนึ่งต้องขอเวลาให้เพื่อนดิฉันช็อปปิ้งเสียครึ่งวัน เพราะเธอ

กระหายมานานแล้ว วันนั้นเธอเลือกซื้อ night dress 5 - 6 ตัว  pajamas  

5 - 6 ชุด ส่งให้สมรรัตน์ทั้งไม้แขวน ขอให้ช่วยพาดแขนไว้ แล้วซื้อเสื้อ 

อยู่กับบ้านอีกไม่รู้กี่ตัว ขอให้พาดอีกแขนหนึ่ง แล้วยังซื้อของอื่น ๆ  ถือเอง

อีกพะรุงพะรัง ตอนเดินไปช�าระเงิน ผู้คนมองดูกันเป็นแถว  สมรรัตน์ต้อง

ยกแขนไว้ตลอดเวลาเพราะเสือ้เหล่านัน้มนัยาวจะระพืน้อยูแ่ล้ว  ดฉินับอกว่า 

ซื้อเสียให้พอ แล้วอย่ามากวนเวลาซื้อทีหลังอีก

ตามโปรแกรมที่เขาจัดให้จากเมืองไทย ไม่รู้ว่าเล่าสลับวันกันหรือ

เปล่า แต่ว่าวันหนึ่งจัดให้เราไปฮอลลีวู้ด (Hollywood)  ไปกินข้าวร้านจีนที่

เบฟเวอร์ลีฮิลส์ (Beverley Hills)  ซึ่งเขาสั่งจองไว้เรียบร้อยแล้ว  เขาว่าถ้า 

ไม่จองไว้จะไม่มีวันได้กินเลย เพราะดูเหมือนว่ามีพวกดาราภาพยนตร์นิยม

ไปกินกัน  คุณนวลเปล่งกับสมรรัตน์ไปกับเราด้วย เขาติดป้ายชื่อดิฉันไว้ 

ข้างฝา พอเราไปถึงก็จึงปลดป้ายออก

เราไม่ต้องใช้เงนิสดเท่าไรเลยในการกนิอาหารทีน่ี ่เพราะล�าพงั voucher  

ทีเ่ขาออกให้เราสองคนส�าหรบัอาหารกลางวนัและอาหารเยน็  คนหนึง่มือ้ละ  

10.50 ดอลลาร์ รวมสองคนสองวนัก ็84 ดอลลาร์แล้ว (สมยันัน้เงนิยงัถกูอยู)่  

กินอิ่มแล้ว อาหารยังเหลืออีก ทางร้านก็จัดใส่กล่องให้เราเอากลับบ้านโดย 

มิต้องขอร้อง  ทีแรกดิฉันจะไม่เอา แต่คุณนวลเปล่งคะยั้นคะยอให้เอามา   
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เพราะอาหารด ีๆ  ทัง้นัน้ น่าเสยีดาย อนึง่ เช้าวนัรุง่ขึน้ดเูหมอืนคนใดคนหนึง่

จะติดธุระ จะมาหาเราได้ก็ในตอนบ่าย บางทีอาหารนั้นจะเป็นประโยชน์

แปลกมาก เช้าวันรุ่งขึ้น ฝนตกหนักอย่างไม่ลืมหูลืมตาเลย ดิฉันได้

คิดไว้กับเพื่อนว่าจะลองออกไปเที่ยวดูอะไร ๆ  ใกล้ ๆ  โรงแรมเองบ้าง เป็น

อันว่าไปไม่ได้ เลยใช้เวลาเขียนจดหมายถึงเมืองไทยได้หลายฉบับ  ตอน

กลางวนัลองเปิดกล่องอาหาร 2 - 3 กล่องนัน้ด ูแน่ใจว่าต้องอร่อยกว่าอาหาร 

ในโรงแรมแน่ และขี้เกียจแต่งตัวด้วย  กินในห้องนอนนั่นแหละสบายดี 

อาหารเหล่านั้นก็เลยได้เป็นประโยชน์จริง ๆ

เขาจัดให้เราไปดิสนีย์แลนด์ด้วย ไปถึงก็ซื้อตั๋วเล่มเล็ก ๆ  คนละเล่ม 

แล้วนั่งรถ นั่งเรือ แล้วฉีกตั๋วไปตามที่เขาเขียนไว้ทีละแผ่น ดูไปไม่กี่อย่าง 

กเ็บือ่แล้ว ใช้ตัว๋ยงัไม่ถงึครึง่เล่ม ขึน้มาเอาตัว๋ทีเ่หลอืแจกพวกเดก็ยากจนทีม่า

คอยรับแจกอยู ่ นัยว่ามีการแจกตั๋วแบบนี้ทุกวัน เราเดินดูอะไรเล็กน้อย   

ตอนกลางวันเลยทดลองกินอาหารเม็กซิกันเพื่อให้เป็นความรู้  ไม่อร่อยนัก  

แต่ก็พอกินได้ เพราะรสจัดและมีเผ็ดแบบอาหารไทยด้วย

จ�าไม่ได้ว่าเราไปดูการแสดงต่าง ๆ  ของปลาโลมาที่ไหน ซึ่งน่าดูมาก  

คนเลี้ยงปลาทั้งหญิงและชายสามารถพูดคุยกับปลารู้เรื่องดี  สั่งให้ท�าอะไร

ปลาก็จะท�าเช่นนั้น  มีการกระโดดลอดห่วงไฟด้วย น่าตื่นเต้นมาก

อยูล่อสแองเจลสิไม่เกนิ 4 - 5 วนั เพราะมรีายการจะไปทีอ่ืน่อกีหลาย 

เมือง ได้ไปดูเขื่อนรูสเวลต์ (Roosevelt) ซึ่งเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง 

ของโลก อยูร่มิเขตของลอสแองเจลสิต่อกบัแอรโิซนา (Arizona) ทีใ่กล้ ๆ  นัน้ 

มสีะพานซึง่ไม่ยาวนกั ทีร่มิเขตด้านลอสแองเจลสิมนีาฬิกาเรอืนหนึง่แขวนไว้   

มองไปที่ปลายสะพานด้านแอริโซนาก็มีนาฬิกาแขวนไว้อีกเรือนหนึ่ง   

นาฬิกาสองเรอืนนีบ้อกเวลาห่างกนัตัง้หนึง่ชัว่โมง ทัง้ ๆ  ทีต่ัง้อยูห่่างกนัไม่กี่

สิบเมตร เพราะแต่ละเรือนบอกเวลาของรัฐนั้น ๆ  แปลกดีเหมือนกัน
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ไปแอริโซนา – ลาสเวกัส 

แอริโซนาเป็นเขตทะเลทราย  ของที่ระลึกต่าง ๆ  จะท�าเป็นรูปต้น

กระบองเพชร ซึง่เป็นต้นไม้ของทะเลทราย  เราไปพกัทีโ่รงแรมใหญ่โตมาก

ทีล่าสเวกสัซึง่มคีนส�าคญั ๆ  ไปพกักนัเสมอ เพราะมคีาสโิน  ไฟฟ้าเปิดสว่างจ้า 

ตลอดคืน เหมือนกลางวันดี ๆ  นี่เอง โรงแรมแบบนี้มีอยู่ติด ๆ  กันหลายแห่ง   

ดิฉันลองออกจากห้องนอนไปเดินดูรอบ ๆ  ซึ่งเป็นที่โล่งกว้างขวางมาก  มี

การพนันให้เล่นทุกแบบ และมีห้องต่าง ๆ  แสดงการเต้นระบ�าท�าเพลง และ

การโชว์ร้อยสพีนัอย่าง ไปยนืดไูด้โดยไม่ต้องเสยีเงนิเลย  ดฉินักบัเพือ่นลอง

ไปหยอด Slot machines ด ู2 - 3 ครัง้ ให้ขึน้ชือ่ว่าได้มาเล่นการพนนัทีล่าสเวกสั 

แล้ว !  เสียเงินไปนิดหน่อยเท่านั้น

ดฉินัเหน็ช่างวาดรปูคนหนึง่ ก�าลงันัง่วาดรปูคนจรงิ วาดได้รวดเรว็มาก  

และมองดูมีชีวิตจิตใจจริง ๆ  โดยเฉพาะสายตา ดิฉันอยากให้เขาวาดบ้าง ไป

ถามเขา เขาให้ดูว่าคนจองคิวยาวไปถึงเช้า จึงหมดโอกาส เพราะตอนเช้าเรา

ก็จะออกเดินทางแล้ว เสียดายเหลือเกิน

ดูแกรนด์แคนยอน

เขาพาไปดูแกรนด์แคนยอน (Grand Canyon - หุบหิน)  ก่อนหรือ 

หลังมาพักที่โรงแรมนี้จ�าไม่ได้  เพียงจ�าได้ว่าเมื่อเครื่องบินเล็กลงจอดที่ 

สนามบินเล็ก ๆ  ในเขตแกรนด์แคนยอนแล้ว เห็นพวกผู้ชายใส่หมวกแบบ

คาวบอยเต็มไปหมด  เขาให้เราทิ้งข้าวของไว้ที่สนามบิน  เพื่อไปขึ้น

เฮลิคอปเตอร์  ซึ่งจะพาไปดูทั่วบริเวณแกรนด์แคนยอน  ดิฉันไม่ค่อยไว้ใจ

เลย มองหน้ามองหลงั เป็นห่วงกลวัว่าของจะหาย  เจ้าหน้าทีรู่ใ้จเรา บอกว่า

ไม่ต้องห่วง  รับรองของจะปลอดภัย จึงยอมขึ้นเฮลิคอปเตอร์  เขาบินไป 
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เตี้ย ๆ  จนทั่ว แล้วจอดที่ที่แห่งหนึ่งกลางทุ่งนั้น เพื่อให้ดูบ่อแคบ ๆ  ซึ่งลึก 

ลงไปมากทีเดียว  น่าเสียวไส้  ใครตกลงไปไม่มีหวังรอดแน่ หินใน 

แกรนด์แคนยอนนี้มีสีต่าง ๆ  และรูปร่างต่าง ๆ  สวยงามน่าดู  เมื่อกลับมาถึง 

สนามบิน เห็นของยังอยู่ค่อยโล่งอกไป

ชิคาโก

จากแกรนด์แคนยอน  เราแวะไปพักที่ฟีนิกซ์หนึ่งคืน แต่ไม่มีอะไร 

น่าเล่า แล้วจึงต่อไปชิคาโก (Chicago)  เมืองนี้มีคนไทยมาก มาเรียนหรือ 

ท�างานเป็นหมอและนางพยาบาล  เย็นวันหนึ่ง ลูกสาวของเพื่อนที่เมืองไทย

คนหนึ่งขับรถมารับ  บอกว่าจะเลี้ยงอาหารจีน  ดิฉันบอกว่าเป็นเด็กจะมา

เลีย้งผูใ้หญ่ไม่ได้  ดฉินัจะเป็นคนเลีย้งเอง  เธอไม่ยอม บอกว่าเธอไม่ใช่เดก็

แล้ว  ดฉินัเคยเหน็เธอตัง้แต่เลก็กย็งันกึว่าเธอเป็นเดก็อยูน่ัน่เอง  แต่เธอบอกว่า 

ขณะนั้นเธอท�างานเป็นครูสอนพวกนางพยาบาลได้เงินเดือนแยะแล้ว  พอที่

จะเลีย้งเราได้อย่างสบาย !  ดฉินัเชือ่ว่าเธอพดูจรงิ  เพราะดรูถทีเ่ธอใช้ ยีห้่อ

อะไรก็ไม่ทราบ แต่คันยาวเหยียด ครึ่ง ๆ  รถตู้ทีเดียว และเมื่อเธอแล่นช้า ๆ   

ก่อนจะจอด มหีญงิสาวอเมรกินัหลายคนโบกมอืทกัทายเธอ  เธอบอกว่าพวกนัน้ 

เป็นศิษย์พยาบาลของเธอเอง  ตอนกินอาหารเสร็จนั้นเป็นเวลาสัก 4 - 5 ทุ่ม  

อากาศหนาวมากทั้ง ๆ  ที่เป็นต้นเดือนพฤษภาคมแล้ว  เธอพาเราชมเมือง  

แล้วไปจอดทีร่มิทะเลสาบ มรีถอืน่ ๆ  มาจอดกนิลมแบบเราหลายคนัเหมอืนกนั 

ที่ Shore Drive นี้ 

ทีช่คิาโกนี ้มเีรือ่งแปลกทีอ่ยากเล่าให้ฟังคอืในร้านอาหารจนีมากกว่า

หนึง่แห่ง มรีายการอาหารเป็นภาษาไทย ทัง้นีก้เ็พราะมคีนไทยไปกนิเป็นประจ�า 

กันมากนั่นเอง
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บัพฟาโล

จากชิคาโก  เรามุ่งตรงไปเมืองบัฟฟาโลเพื่อที่จะข้ามฝั่งไปดูน�้าตก 

ไนแอการา (Niagara) จากทางฝ่ังแคนาดา เพราะถ้าดจูากด้านอเมรกิาจะไม่เหน็ 

สวยนกั  เมือ่เราไปถงึสะพานข้าม เจ้าหน้าทีเ่ฝ้าสะพานบอกว่าเพิง่มกีฎหมาย

ออกมาเมือ่ 2 - 3 วนันีเ่องว่า คนทีจ่ะข้ามฟากไปฝ่ังแคนาดาจะต้องมใีบอนญุาต 

จากทางการ มิฉะนั้นจะกลับเข้ามาไม่ได้

ดิฉันเอาหลักฐานให้เขาดูว่าเราออกจากเมืองไทยมาก่อนที่กฎหมาย

ของเขาจะออก ให้ดูโปรแกรมการเดินทางของเราทั้งหมด พร้อมกับใบจอง

โรงแรมที่ทางปลายสะพานด้านแคนาดาหนึ่งคืน และให้ดูหลักฐานว่าหลัง

จากนั้นเราจะไปนิวยอร์ก วอชิงตัน ฯลฯ  เขาเข้าไปปรึกษากันสักครู่ คงจะ

สงสารเราและรู้ว่าเราพูดจริง จึงบอกว่าจะท�าใบอนุญาตให้ข้ามสะพานกลับ

มาได้ในวนัรุง่ขึน้ ดฉินัเกรงว่าวนัรุง่ขึน้อาจจะมกีารสบัเปลีย่นเจ้าหน้าที ่แล้ว

จะเกดิการขลกุขลกัขึน้อกี แต่เขารบัรองว่าวนัรุง่ขึน้เขากย็งัคงอยูท่ีน่ัน่ ไม่ต้อง

วิตก เรื่องจึงเรียบร้อยไป

เราข้ามสะพาน แล้วกต็รงไปยงัโรงแรมทีจ่องไว้ ซึง่อยูใ่กล้ ๆ  นัน่เอง  

เป็นรปูหอคอยสงู ชัน้บน (ดาดฟ้า) มทีีก่นิอาหารบนพืน้ทีห่มนุไปได้รอบ ๆ   

จากที่ตรงนี้เราจะเห็นน�้าตกได้อย่างชัดเจน เห็นได้ว่าใหญ่โตและสวยมาก 

จริง ๆ  ตามค�าเล่าลือ ตั๋วกินอาหารนั้นมีใบจองมาจากเมืองไทยแล้ว ฉะนั้น 

ทุกอย่างจึงเป็นไปโดยเรียบร้อย

นิวยอร์ก

รุ่งขึ้นกลับไปฝั่งอเมริกา  อยู่โรงแรมเดิม และวันต่อไปก็บินตรงไป

นิวยอร์ก  ที่เมืองนี้เดิมทีเขาจะจองโรงแรมย่าน Fifth Avenue ให้เรา แต่ 

chalop tour_2.indd   234 1/11/13   10:36 AM



ฉลบชลัยย์  พลางกูร  ���  235

เพือ่นคนหนึง่ทีก่รงุเทพฯ ซึง่เคยมาเทีย่วแล้ว พอรูว่้าเพือ่นทีจ่ะมากบัดฉินันัน้

ชอบช็อปปิ้งมาก จึงบอกว่าให้ไปอยู่โรงแรมแถบ Eighth Avenue ซึ่งอยู่ 

ติดกับร้านสรรพสินค้าที่ใหญ่โตมากจะสะดวกกว่า (ลืมชื่อโรงแรมไปแล้ว)  

เพราะว่าเดนิไปได้สบาย จะไปวนัละกีห่นกย็งัได้  ตกลงเรากท็�าตามเขาบอก  

คือให้เขาจัดโรงแรมใน Eighth Ave. นั้น

ทีนี้เมื่อมาถึงโรงแรมนี้ กลายเป็นว่าเขาก�าลังท�าการปรับปรุงใหญ่โต

คือตอนนั้นบรรดาโรงแรมที่เดิมมีห้องพักใหญ่ ๆ  นั้นเห็นว่าไม่จ�าเป็น จึง 

พากนัซอยห้องเดมิเจยีดให้เลก็ลง เพือ่จะได้จ�านวนห้องมากขึน้ ทีน่ีก่เ็ช่นเดยีว 

กนั เขาจดัให้เราไปอยูท่างปีกทีป่รบัปรงุแล้ว แต่ยงัไม่ทนัเสรจ็ด ีคอืยงัไม่ได้ 

ติดฮีตเตอร์  ดิฉันไม่ยอม ขอพบผู้จัดการให้เปลี่ยนห้องให้เรา เล่าความจริง 

ให้ฟังถงึเรือ่งทีเ่ราอตุส่าห์เปลีย่นจาก Fifth Ave. มาอยูท่ีน่ี ่ ถ้าไม่เปลีย่นห้อง  

เรากจ็ะย้ายออก แล้วจะบอกเรือ่งนีแ้ก่บรษิทัจดัทวัร์ไม่ให้ส่งคนมาทีน่ีอ่กีต่อไป  

ผู้จัดการขอโทษโดยดี และจัดการให้เราได้ห้องตามที่เราต้องการ

เอาละ ทนีีเ้พือ่นของดฉินัยิม้น้อยยิม้ใหญ่ทีจ่ะได้ชอ็ปป้ิงให้สมใจอยาก  

ดฉินัไปเป็นเพือ่นเธอเฉพาะครัง้แรกเท่านัน้  ครัง้ต่อไปให้ไปเอง คอืต่างคน

ต่างไป จะได้ไม่เสยีเวลามวัคอยกนัอยู ่ นดักลบัมาพบกนัตอนอาหารกลางวนั 

ทีโ่รงแรม  ตวัดฉินัเองนัน้ต้องการซือ้เสือ้ jumper สต่ีาง ๆ  ตามวนั เพือ่เอาไว้ 

ใส่ส�าหรับไปทัวร์ต่างประเทศทุก ๆ  ปี ของที่มีอยู่เดิมไม่พอใช้

ดฉินัเลอืกซือ้ได้เพยีง 3 - 4 ตวั ทีม่สีแีละลวดลายตามทีต้่องการ  ลอง 

แบะดูที่หลังคอ ที่แท้ Made in Korea ทั้งนั้น แต่ก็ช่างปะไร ถูกใจแล้วก็ 

แล้วกัน  ดิฉันเคยเข็ด คือครั้งหนึ่งไปเห็นหมวกใบหนึ่งสวยถูกใจที่ปารีส   

แต่บอกว่า Made in England พอดีกับที่เราก�าลังจะไปอังกฤษอยู่แล้ว คิดว่า

ไปซือ้ทีอ่งักฤษคงจะมใีห้เลอืกมากกว่า และอาจจะราคาถกูกว่าด้วย ทีไ่หนได้  

ไปถึงอังกฤษเที่ยวหาหมวกแบบนั้นตั้งหลายแห่งก็ไม่มีเลย  ตั้งแต่นั้นก็เลย

จ�าไว้ว่าถ้าพบของถูกใจที่ไหนก็ให้ซื้อทันที ไม่ต้องไปหมายน�้าบ่อหน้า

chalop tour_2.indd   235 1/11/13   10:36 AM



236  ���  ด้านหนึ่งของชีวิต

ส่วนเพื่อนดิฉันนั้นได้ใจ เสียเวลาซื้อของตั้งมากแล้วยังไม่พอ ไปซื้อ

วิกผมมาอันหนึ่ง แล้วเข้าห้องสระผม (ที่ร้าน) เพื่อให้เขาใส่วิกให้ด้วย แต่ 

ดฉินัไม่เดอืดร้อน เอาเวลาทีร่อเธอนัง่เขยีนจดหมายถงึเมอืงไทยได้หลายฉบบั

พบเพื่อนต่างชาติ

ดิฉันเคยเล่าเรื่อง Dr. Chakravarty  (จักรพรรดิ) เพื่อนชาวอินเดีย 

ของจ�ากัด ซึ่งเป็นคนสนิทของตะกอร์ (Rabindranath Tagore) กวีเอกของ 

อนิเดยี ไว้ในเรือ่งชวีติในประเทศองักฤษแล้ว ขณะนัน้เขาอยูใ่นนวิยอร์ก เขา

รู้ว่าดิฉันมาก็มาหาที่โรงแรม จะพาไปรับประทานอาหารข้างนอกแต่ดิฉัน 

บอกเขาว่ามี voucher ส�าหรับค่าอาหารของโรงแรมอยู่แล้ว เราสองคนกิน 

ไม่เคยหมดเลย ให้ดิฉันเลี้ยงเขาดีกว่า เขาจึงยอม  ดิฉันดีใจมากที่ได้พบเขา  

และถ้าวิญญาณของจ�ากัดได้ล่วงรู้ก็จะต้องพลอยดีใจไปด้วย เพราะเขารัก

จ�ากัดมาก  ตอนเมื่อจ�ากัดตาย หลังสงครามเลิกไม่นานนัก เขาได้รับเชิญให้

มาปาฐกถาที่สมาคมชาวอินเดียในเมืองไทย  ทั้งเขาและภริยาชาวเดนมาร์ก

ยังได้ไปเยี่ยมดิฉันที่โรงเรียนดรุโณทยานด้วย

ทีน่วิยอร์ก เราได้ไปดสูถานทีส่�าคญั ๆ  ตามทีเ่ขาจดัโปรแกรมให้เช่นที่  

Empire State Building  ซึง่ตอนนัน้เป็นตกึสงูทีส่ดุในโลก (แต่เดีย๋วนีไ้ม่ใช่ 

แล้ว) วนัทีเ่ราไปนัน้ จากชัน้ยอดมองออกไปไม่เหน็อะไรเลย เพราะหมอกจดั 

เหลอืเกนิ ทีน่วิยอร์กนีไ้ม่ได้พบคนไทยเลย และเราอยูไ่ม่เกนิสีว่นั กเ็ดนิทาง 

ผ่านไปแวะทีฟิ่ลาเดลเฟีย (Philadelphia) หนึง่คนื ก่อนจะต่อไปยงัวอชงิตนัดซีี  

(Washington D.C.) เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา
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หน้าที่ท�าการไปรษณีย์กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา 
24 เมษายน 2515

วอชิงตันดีซี

ที่นี่นอกจากได้ไปดูสถานที่ส�าคัญ ๆ  ตามที่เขาจัดโปรแกรมให้แล้ว 

เรายังได้พบคนที่รู้จักและไปดูที่อื่น ๆ  นอกจากนั้นไปอีก
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ยังมีชาวอินเดียอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกับ Dr. Chakravarty ชื่อ  

Dr. Amrit Baruah มภีรยิาเป็นชาวอเมรกินั  เขาเคยมาเมอืงไทย และดฉินัได้

รบัรองพาเขาไปดสูถานทีส่�าคญัต่าง ๆ  ในกรงุเทพฯ เขารูว่้าดฉินัมาวอชงิตนั

ก็มารับเราไปกินอาหารกลางวันที่แฟลตของเขา นัยว่าจะแสดงฝีมือปรุง

อาหารอนิเดยีอวดเรา แต่มเีรือ่งทีน่่าขนัเกดิขึน้  คอืตวัเขาเข้าครวัไปปรงุแกง

กะหรี่เนื้อวัวเองก่อน โดยให้ภริยานั่งคุยกับเรา สักครู่ก็เดินออกมาบอกว่า 

ปรงุเรยีบร้อยแล้ว เพยีงแต่ตัง้ไฟอกีหน่อยให้เนือ้นุม่และเข้ากบัน�้าแกงเท่านัน้  

ให้ภริยาเข้าไปดูแทนได้แล้ว และตัวเขาก็นั่งคุยกับเรา สักครู่ใหญ่ ๆ  เขาร้อง

บอกภรยิาว่าให้เอา eggplant (มะเขอื) ทีอ่ยูใ่นชามวางไว้ใกล้ ๆ  นัน่ใส่ลงไป 

ในแกงได้แล้ว ภริยาถามว่าจะให้ใส่เท่าไร เขาว่าใส่ให้หมดนั่นเลย

สกัประเดีย๋วเขาว่าแกงจะได้ทีแ่ล้ว กเ็ดนิเข้าไปด ูแล้วเรากไ็ด้ยนิเสยีง

เขาหวัเราะลัน่ เพราะภรยิาของเขาเอาไข่ (egg) ในชามทีว่างไว้ใกล้ ๆ  นัน้ ใส่ 

ลงไปในแกง แทนทีจ่ะเอามะเขอืใส่ เพราะเธอคงได้ยนิแค่ค�าว่า egg  ไม่ได้ยนิ 

ค�าว่า plant  (หรืออาจจะไม่รู้จักค�า eggplant เลยก็เป็นได้) เป็นอันว่าเขา 

อดแสดงฝีมืออาหารอินเดีย และเราก็กินอาหารแบบฝรั่งธรรมดา ซึ่งเขาก็มี

อยู่แล้ว ดิฉันไม่รู้ว่าเขาจะจัดการอย่างไรต่อไปกับแกงไข่นั่น !

ไปเยี่ยมสถานทูตไทย

วนัหนึง่ ดฉินัขอให้ทางโรงแรมช่วยเรยีกแทก็ซีใ่ห้พาเราไปสถานทตู

ไทย เพราะจะไปเยี่ยมคุณสุนทร หงส์ลดารมภ์  ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตอยู่ 

ที่นั่น  ดิฉันรู้จักคุณสุนทรดี เพราะลูก ๆ  ของเธออยู่โรงเรียนดิฉันทุกคน 

คนขบัแทก็ซีเ่ป็นนโิกร  แต่ดฉินัไม่กลวัเพราะทางโรงแรมจดัให้ นอกจากนัน้ 

เขายังโทรศัพท์ไปรายงานทางโรงแรมตลอดเวลาว่าเราไปถึงไหนแล้ว

เมือ่รถผ่านสถานทตูตรนิแิดด (Trinidad) ซึง่อยูก่่อนถงึสถานทตูไทย
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ไม่ไกลนัก  คนขับรถชี้ให้ดู บอกว่าที่มีคนไปรุมล้อมกันเต็มอยู่นั้น เพราะ

ทางตรินิแดดก�าลังเกิดการจลาจล  ชาวตรินิแดดทั้งหลายเลยพากันไปรอ 

ฟังข่าวคบืหน้า  ดฉินัตกใจมาก บอกเขาว่าดฉินัมเีพือ่นสนทิคนหนึง่เป็นชาว

ตรินิแดด และเขาชอบทางการเมืองมากด้วย เขาจะอยู่ในคณะจลาจลนั่น 

หรือเปล่าก็ไม่รู้  เขาถามชื่อ  ดิฉันบอกว่าชื่อ Dr. Eric Williams เขาร้อง 

อย่างประหลาดใจ บอกว่านั่นคือนายกรัฐมนตรีของเขา  ดิฉันบอกว่า Eric  

เพือ่นดฉินันัน้ ภรยิาเขาเป็น...  ยงัไม่ทนัพดูจบ คนขบัรถต่อให้ว่า musician  

เท่านั้นแหละ ดิฉันดีใจเป็นที่สุด เพราะ Elsie (ภริยาของ Eric) เรียนจบที่  

London Academy of Music และทางผู้ปกครอง (Mr. Cardew) อนุญาตให้ 

ดิฉันเรียนเปียโนกับเขา เนื่องจากในหลักสูตรอนุบาลมีดนตรีด้วย  คน 

ขับรถบอกว่าขณะนั้น Elsie อยู่ในเมืองนี้ และให้เบอร์โทรศัพท์แก่ดิฉัน   

เขาเล่าว่าท�างานที่สถานทูตตรินิแดด แต่วันนั้นเป็นวนัอาทิตย์ วนัหยุด กเ็ลย

มาขับรถแท็กซี่หาล�าไพ่

ได้พบเพื่อนคนไทย

เมื่อไปถึงสถานทูตไทย ได้พบคุณบุญถิ่น อัตถากร และคุณสนั่น  

สุมิตร ซึ่งดิฉันรู้จักทั้งสองคน ดิฉันเล่าเรื่อง Elsie ให้เขาฟัง  เขาว่าน่าจะ 

เชิญมาสถานทูตไทยให้รู้จักกับคุณสุนทรบ้าง แต่ดิฉันไม่อยากรบกวน  คุณ

สุนทรให้รถของสถานทูตพาคุณบุญถิ่น คุณสนั่น กับเราทั้งสองคนไปเที่ยว

ดูสถานที่ส�าคัญซึ่งเรายังไม่ได้ดู เช่นที่ฝังศพของประธานาธิบดีเคนเนดี้และ

อื่น ๆ  

chalop tour_2.indd   239 1/11/13   10:36 AM



240  ���  ด้านหนึ่งของชีวิต

ได้พบ Elsie Williams

เมื่อกลับถึงโรงแรม ดิฉันยังไม่ทันจะได้นั่งเลย  Elsie ก็โทรศัพท์ 

มาหา บอกว่าเช้าวันรุ่งขึ้นจะมารับเราไปกินอาหารกลางวันที่บ้านเขา แล้วก็

มาตามนัน้  เรากนิไปคยุไปด้วยความดใีจทีไ่ด้พบกนัโดยมไิด้คาดฝัน  สกัครู่

ใหญ่ ๆ  Elsie  นึกขึ้นมาได้ มองดูนาฬิกาแล้วตกใจ บอกว่าระยะนั้นเขา 

เปลีย่นเวลาเป็น Summer Time แล้ว เราต้องหมนุนาฬิกาให้เรว็ขึน้หนึง่ชัว่โมง  

เขาต้องรีบพาเรากลับโรงแรมเพื่อให้ทันกับคณะทัวร์ที่เขาจัดไว้ให้  ตอนนี้

อยากจะขอเตอืนคนทีไ่ปยโุรปและอเมรกิาในตอนเดอืนเมษายน - พฤษภาคม  

ให้ระวังเรื่อง Summer Time ไว้ มิฉะนั้นอาจเกิดการเสียหายขึ้นได้

หลังจากนั้นดิฉันก็ไม่ได้ว่าง และดูเหมือนอีกวันเดียวก็ออกจาก

วอชิงตันไปฟลอริดา (Florida) โดยจะเลาะไปตามเมืองชายทะเลกลับไปยัง

ซานฟรานซิสโก จุดที่เราจะต้องขึ้นเครื่องกลับเมืองไทย

ขอเล่าแทรกตรงนีอ้กีสกันดิ คอืเราได้ไปดอูนสุาวรย์ีเทพเีสรภีาพด้วย  

ตั้งอยู่บนริมฝั่งปากอ่าวใกล้เกาะแมนฮัตตัน แต่จ�าไม่ได้ว่าไปดูตอนอยู่เมือง

ไหน - ตอนนั้นดิฉันยังเดินคล่อง จึงได้ขึ้นไปชมถึงยอด ไม่ยอมแพ้ใครเลย

ฟลอริดา - ไมอามี

เราบนิออกจากวอชงิตนัตรงไปไมอาม ี(Miami) รฐัฟลอรดิา (Florida)  

โรงแรมอยู่ริมทะเล ชายทะเลเมืองนี้เต็มไปด้วยโรงแรมเรียงกันเป็นแถว 

ยดืยาว เขาว่าในฤดรู้อน ทีเ่มอืงต่าง ๆ  กลางประเทศร้อนมาก  ผูค้นจะมาอยู่

ที่นี่เต็มไปหมด อากาศที่นี่ตามปกติเหมือนเมืองไทยตลอดปี

ที่โรงแรมมีโปรแกรมทัวร์มาให้เลือกหลายแบบ มีอยู่ทัวร์หนึ่งซึ่งดู

ผูค้นจะเชยีร์กนัมาก ออกแต่เช้าไปทัง้วนั และกลบัเอาตอนค�า่เลย  ราคาแพง
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มาก ดูเหมือนเกือบ 100 ดอลลาร์ เราไม่รู ้จะเลือกทัวร์ไหนดี ก็เลยตาม 

คนส่วนมากไป เพราะเห็นว่าต่อไปก็จะไม่มีทางใช้เงินแล้ว 

รถบัสใหญ่มาก ไปด้วยกันสองคัน คนเต็มรถ แล่นไปตามถนน

ท่ามกลางป่าละเมาะ ถนนนี้เข้าใจว่าแล่นเลียบขนานไปตามฝั่งทะเล แต่ไม่

ใกล้ทะเลนกั เพราะมองไปไม่เหน็ฝ่ัง ต้นไม้ทีอ่ยูข้่างทางนัน้แปลกกว่าต้นไม้

ทีอ่ืน่ ซึง่พวกฝรัง่ไม่เคยเหน็จงึสนใจและตืน่เต้นกนั แต่ส�าหรบัดฉินัแล้ว “อก

จะแตกตาย” เพราะว่าตลอดทางนั้นเหมือนข้างทางรถไฟระหว่างกรุงเทพฯ

กับแม่กลอง สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นที่ที่ดิฉันเกิดอย่างไม่ผิดเพี้ยนเลย  รถจะ

หยุดเป็นระยะ และมัคคุเทศก์จะลงมาชี้และอธิบายถึงต้นไม้ต่าง ๆ  เช่น ต้น

จาก ที่มีใบเหมือนใบมะพร้าว แต่เป็นกอเตี้ยติดดิน ลูกเป็นทะลายเหมือน

มะพร้าว แต่ละลกูเลก็กว่าลกูตาล และเนือ้ข้างในคล้ายเนือ้ลกูตาล ต้นโกงกาง  

ซึง่มรีากสงูขึน้มาเหนอืดนิตัง้เมตรและเกะกะเก้งก้าง เขาบอกว่าทางการก�าลงั

คิดจะเอาไม้โกงกางนี้ไปท�าเป็นถ่าน ดิฉันต้องหัวเราะ และบอกเขาว่า 

เมืองไทยเราใช้ถ่านโกงกางมาหลายร้อยปีแล้ว เพราะเนื้อไม้แน่นละเอียด  

เราใช้กับเตารีดแบบโบราณ เดี๋ยวนี้มีเตารีดไฟฟ้า เตารีดแบบเดิมนี้ก็หายไป  

เขาย�า้กบัดฉินัว่าต้นโกงกางนีช้ือ่ว่า mangrove ไม่ใช่ mango นะ อย่าเข้าใจผดิ !  

ต้นเหงอืกปลาหมอ ทีก่ิง่และใบเป็นหนามคล้ายต้นกระบองเพชร ต้นเป็นกอ

ตดิดนิ คนไทยโบราณ (หรอืแม้แต่ปัจจบุนันี)้ นยิมเอาไปท�าเป็นยารกัษาโรค 

ต้นปรง ซึ่งเป็นกอใบคล้ายใบเฟิร์นแต่ใหญ่กว่า ยอดใบอ่อนสีแดง ๆ  เขาเอา

ไปชุบไข่ทอดกินกับน�้าพริก (นี่ดิฉันก�าลังเล่าเองนะคะ ไม่ใช่มัคคุเทศก์

อธิบาย คนในกรุงเทพฯ อาจจะไม่เคยเห็นต้นไม้เหล่านี้ แต่คนต่างจังหวัด 

ที่มีชายทะเล เชื่อว่าต้องรู้จักทั้งนั้น)

ยงัไม่หมดค่ะ เท่าทีจ่�าได้มต้ีนไม้ใหญ่แบบมะม่วง แต่ไม่ใหญ่เท่า และ

ลกูของมนักลมขนาดลกูมะขวดิ ชือ่ต้นตะบนู  สถานรีถไฟเลก็ ๆ  ใกล้ตวัเมอืง 

สมุทรสงครามเคยมีชื่อว่าสถานีบางตะบูน เดี๋ยวนี้จะเลิกไปแล้วหรือยังก็ 
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ไม่ทราบ แล้วก็มีต้นฝอยทอง ซึ่งเด็ก ๆ  ชอบเก็บมาเล่นขายของ เพราะแลดู

เหมือนฝอยทองจริง ๆ  โดยมากมักจะเลื้อยคลุมกอไม้อื่น ๆ

ดิฉันคุยกับมัคคุเทศก์เรื่องต้นไม้เหล่านี้ เขาบอกว่าตั้งแต่เขาพานัก 

ท่องเที่ยวมาทิศนี้ตั้ง 10 ปีแล้ว เพิ่งพบคนที่รู้จักต้นไม้เหล่านี้เป็นคนแรก  

คือดิฉันนั่นเอง

แต่ว่านอกจากต้นไม้ที่เขาว่าแปลกตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีสิ่งที่ 

น่าดูกว่า ก็คือสัตว์  ต้องขออธิบายก่อนว่าถนนนี้ยกสูงขึ้น แต่สองข้างเป็น 

ทีต่�่า มนี�้าท่วมอยูต่ลอดเวลา แต่น�้าไม่สงูนกั จะเรยีกว่าเฉอะแฉะกเ็หน็จะได้  

เขาท�าสะพานไม้กว้างประมาณเมตรครึง่ ทอดจากถนนลงไปในดงกอไม้ ยาว

ประมาณ 5 เมตร รถหยดุให้คนผลดักนัเดนิลงไปด ูแน่นอน เมือ่มนี�้าทีไ่หน

กย่็อมมปีลาทีน่ัน่  ปลาตวัเลก็ตวัน้อยนัน้ไม่ใช่ของแปลก แต่มปีลาตนี (หรอื 

บางคนเรยีกว่าปลาตาเหลอืก) ซึง่ขนาดธรรมดาจะยาวราว 1 ฟตุ ปลาชนดินี้ 

ไม่อยู่ในน�้าลึก จะอยู่ตามเลน และขุดรู ซึ่งข้างบนเป็นรูปเหมือนภูเขาไฟ   

ปูแสม ปูเปี้ยว ก็มีอยู่บ้าง แต่ที่เขาตั้งใจจะให้ดูจริง ๆ  คือตัวเงินตัวทอง (ซึ่ง

เรียกธรรมดาว่าเหี้ย) สัตว์ชนิดนี้ก็ชอบอยู่ตามที่มีน�้าเฉอะแฉะเหมือนกัน

พอมคีนเหน็เหีย้เข้าคนหนึง่กร้็องเอะอะ เฮโลจะแย่งกนัด ูแต่เขาบอก

ว่าสะพานไม้แบบนัน้ยงัมอีกีเป็นระยะ ๆ  หลายแห่ง (ไกลกนัพอสมควร) ใคร

ยังไม่เห็นที่แห่งนี้ก็ไปดูข้างหน้าได้แน่นอน

สิ่งที่เขาว่าน่าอัศจรรย์นั้นยังมีอีกอย่างหนึ่ง คือถนนจะแล่นผ่านที่ 

ราบเรียบกว้างมาก และยาวไปตามถนนทางด้านไกลทะเล เขาชี้ให้ดูและ

อธิบายว่าเวลาฝนตกหนักเพียงชั่วครึ่งชั่วโมงเท่านั้น ที่นั่นจะกลายเป็น

ทะเลสาบมหึมาไปเลย  เรื่องนี้ดิฉันก็บอกเขาว่าดิฉันเชื่อ เพราะพื้นดิน 

ราบเรียบ แม้แต่มีน�้ากลบอยู่สูงสักเพียงครึ่งฟุต (มองไม่เห็นดินเลย) ก็จะ 

แลดูเป็นทะเลสาบไปได้  ถ้าจ�าไม่ผิดดูเหมือนชื่อบึง Everglades เมืองไทย 

มทีีร่าบเรยีบแบบนีห้ลายแห่ง แต่เมอืงของพวกฝรัง่เหล่านัน้ ภมูปิระเทศล้วน
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แต่เป็นที่สูง ๆ  ต�่า ๆ  จึงคิดว่าที่นั่นเป็นสิ่งอัศจรรย์ไป

ดเูหมอืนเรากนิอาหารเช้าในรถ เป็นอาหารกล่อง ตอนกลางวนัไม่แน่ 

อาจจะแวะกนิในร้านในหมูบ้่านเลก็ ๆ  ซึง่เขาคงจดัเตรยีมไว้ส�าหรบัคณะทวัร์

เป็นประจ�า แต่ตอนค�า่กลบัมากนิทีโ่รงแรม พอรถจอดหน้าโรงแรม ผูค้นกรกูนั 

ลงมาแล้วกไ็ชโยโห่ฮิว้ ร้อง Wonderful, Wonderful, It’s such a wonderful  

day!  ดิฉันไม่อยากฟังเลย สงสารตัวเองที่ต้องนั่งรถทั้งวัน ไม่ได้เห็นอะไร 

แปลกประหลาดสักนิดเดียว ซ�้าน่าเบื่อ เสียดายเงินด้วย ไม่คุ้มเลย  ฉะนั้น  

ขอเตอืนคนไทยทีจ่ะไปไมอาม ีอย่าไปหลงเสยีเงนิแบบนีเ้ลยนะคะ  คนทีอ่ยู่

ในเมืองที่ไม่ใกล้ทะเล  ถ้าอยากดู ก็ขอให้ไปขึ้นรถไฟสายแม่กลอง เสียเงิน

ไม่กี่บาทหรอกค่ะ

เมือ่กลบัมาถงึเมอืงไทย ดฉินัไปสมทุรสงคราม ไปเล่าให้คนทีน่ัน่ฟัง  

เขาว่า มิน่าล่ะ พวกนักศึกษาแลกเปลี่ยน (ฝรั่ง) ที่ไปอยู่แม่กลอง บอกว่าเขา

มาจากไมอามี  และเล่าว่าถนนจากไมอามีที่แล่นไปชนบทนั้น เหมือนทาง

รถไฟไปสมุทรสงครามมากที่สุด  พูดแล้วไม่ค่อยมีคนเชื่อนัก แต่ดิฉันว่า 

เชือ่เถดิ เพราะดฉินัได้ไปเหน็มาด้วยตาตนเองแล้ว ทัง้ต้นไม้ ทัง้สตัว์ เหมอืน

กันหมดเลย

จากไมอามี เราผ่านเมืองนิวออร์ลีนส์ (New Orleans) ซึ่งพลเมือง 

ใช้ภาษาฝรั่งเศส  ค้างที่นั่นหนึ่งคืน ก็กลับไปลอสแองเจลิส แล้วกลับ

กรุงเทพฯ เลย (โดยผ่านซานฟรานซิสโก  จุดเริ่มต้นของเราหรือเปล่านั่น 

จ�าไม่ได้ แต่ไม่ได้ค้างแน่)

สรุปแล้วการไปเที่ยวอเมริกาครั้งนี้ถือว่าเกินคุ้มก็ตอนที่ได้ไปพบกับ  

Elsie เพราะเราเคยสนิทสนมกันมาก เขาและสามีของเขารักจ�ากัดมาก  

และจ�ากัดก็รักเขามากด้วย
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การไปเที่ยวต่างประเทศครั้งสุดท้าย 
ยุโรปตะวันออก

มีอยู ่ปีหนึ่งที่ดิฉันอยากจะร่วมคณะทัวร์ไปเที่ยวยุโรปตะวันออก  

(ดูเหมือนจะหกประเทศ) แต่ก�าหนดที่เขาจะออกเดินทางนั้นช้ามาก  ดิฉัน 

ไม่อยากรอให้เสียเวลา จึงไปเจรจากับเขาว่าดิฉันจะขอไปอังกฤษ - ฝรั่งเศส  

ก่อน แล้วจะไปร่วมคณะกับเขาที่เวียนนาตามเวลาก�าหนด เพราะเราจะออก

จากเวยีนนาเพือ่เข้าเขตยโุรปตะวนัออก  ดฉินัช�าระเงนิเขาก่อนครบทกุอย่าง  

นอกจากค่าเครือ่งบนิซึง่จ่ายเพยีงขากลบัเทีย่วเดยีว เพราะขาไปดฉินัจะไปเอง   

ดิฉันจ�าเป็นต้องเอาพาสปอร์ตติดตัวไปด้วย เขาจะเอาไปท�าวีซ่าให้เข้ายุโรป

ตะวันออกหกประเทศนั้น ท�าไม่ทัน ก็เลยตกลงกันว่าดิฉันจะไปท�าวีซ่า 

เข้าประเทศเหล่านั้นเองที่อังกฤษ 

ดิฉันมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งท�างานอยู่กับสายการบินสวิสแอร์ (Swiss  

Air) เขาบอกดิฉันว่ามีวิธีที่จะซื้อตั๋วแบบพิเศษ ซึ่งจะได้ราคาถูกมาก  คือ 

ตั๋วจะซื้อจากฮ่องกงทั้ง ๆ  ที่ตัวเราจะขึ้นที่กรุงเทพฯ  และจะต้องซื้อตั๋วแบบ

ไป - กลับยุโรป ซึ่งราคาถูกกว่าตั๋วไปเที่ยวเดียว  โดยดิฉันจะจ่ายเงินเพียง 

ครึ่งเดียวเท่านั้น และขากลับให้เอาตั๋วที่ไม่ได้ใช้มาคืน  ดิฉันยังไม่เข้าใจอยู่

จนกระทั่งบัดนี้ว่าท�าไมจึงเป็นเช่นนั้นได้  แต่ไม่อยากซักไซ้เขา เราซื้อตั๋ว

ราคาถูกได้ก็แล้วกัน  อนึ่ง ดิฉันดีใจที่จะได้ขึ้นเครื่องบินสวิสแอร์ เพราะ 

ไม่เคยใช้สายการบินนี้มาก่อน ทั้ง ๆ  ที่ขึ้นสายอื่นมาไม่ต�่ากว่า 10 สายแล้ว

ดิฉันไปลอนดอนก่อน และถามเจ้าหน้าที่สวิสแอร์เรื่องการไปขอท�า

วีซ่า  ที่บริษัทนี้บริการดีเหลือเกิน เขาอาสาไปท�าให้เองถึงสองประเทศ แต่

ไม่ส�าเร็จ เพราะทั้งสองประเทศนั้นแจ้งว่าระเบียบของเขาจะต้องขอดู 

หลกัฐานการจองโรงแรมในประเทศเขาเสยีก่อน แต่หลกัฐานของดฉินัอยูก่บั

หวัหน้าทวัร์ทางเมอืงไทย  เขาบอกด้วยว่าไม่ต้องไปทีส่ถานทตูอืน่อกีหรอก  
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คณะทัวร์ยุโรปตะวันออก

เพราะจะเหมือนกันทั้งนั้น  ดิฉันตกใจเพราะเสียเวลาไปเปล่าสองวันแล้ว  

เกรงจะไม่ทนัการ  เลยตดัสนิใจไปปารสี  ค้างทีน่ัน่เพยีงคนืเดยีวกบ็นิต่อไป 

เวียนนา  ไปเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังที่สถานทูต ขอให้ทางสถานทูตไทยที่

เวียนนาช่วยรับรองเท่าที่จะท�าได้

มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเป็นแหม่มท�างานในสถานทูต เป็นคนน่ารักมาก   

คงเหน็ว่าดฉินัอยูใ่นฐานะล�าบากและสงสาร จงึวิง่เต้นให้ทางการท�าเรือ่งเสรจ็

ภายในวนัเดยีว แล้วรบัอาสาจะไปตดิต่อขอวซ่ีาให้เองทัง้หกสถานทตู ซึง่จะ

ต้องใช้เวลาหกวัน โดยที่ตัวดิฉันไม่ต้องไปเองเลย  แต่ดิฉันก็ต้องหมั่นไป

สถานทูตไทย เผื่อจะมีเรื่องขัดข้องอะไรบ้าง
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ดิฉันไม่ได้จองโรงแรมในเวียนนาไว้ แต่เจ้าหน้าที่ที่สนามบินกรุณา

จัดหาให้  จึงไปได้โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นชั้นดี แต่อยู่นอกเมืองไปหน่อย  

ทีเ่วยีนนานีข้้าวของแพงกว่าในลอนดอนมาก ลองเปรยีบค่าทีพ่กัในลอนดอน

ซึ่งดิฉันเคยพักเป็นประจ�า 7 วันจะเท่ากับที่พักในเวียนนาเพียงคืนเดียว   

ดิฉันเคยมาเวียนนา 3 - 4 ครั้งแล้ว เพราะทัวร์มายุโรปมักจะแวะที่นี่แทบทุก 

คณะ แต่ว่าจะพักอยู่เพียงสองคืนเท่านั้น และก็ไม่เคยให้ลงเดินดูเมืองเลย  

ได้แต่นัง่รถผ่านไปรอบ ๆ   ตวัเมอืงจรงิ ๆ  กไ็ม่ใหญ่โตอะไร  ไม่ว่าเราจะไป

ทางไหนก็จะผ่านอนุสาวรีย์ของโยฮัน เสตราส์ (Johann Strauss Jr.) ก�าลัง 

สีไวโอลิน ทุกที

คราวนีด้ฉินัคดิว่ามเีวลาว่างมาก อยูเ่ปล่า ๆ  ถงึ 6 วนั  อยากจะใช้เวลา 

เที่ยวดูเมืองให้รู ้แจ้งเห็นจริงบ้าง จึงไปคุยกับพวกสถานทูต  ถามเขาว่า 

ทางทิศไหนมีอะไรน่าดูบ้าง  ตั้งใจจะไปให้ครบสี่ทิศเลย พอรู้แล้วก็เริ่มต้น

เดนิตัง้แต่เช้า เดนิบ้างหยดุดตูามห้างร้านและสถานทีต่่าง ๆ  บ้าง เดนิไปจนถงึ

เวลาเที่ยง ก็หาอาหารกินตามร้านเล็ก ๆ   โดยมากก็จะกินไส้กรอก เพราะ

ไส้กรอกเวียนนามีชื่อเสียง และกินแล้วไม่เคยผิดหวัง  เสร็จแล้วก็เดินกลับ  

แต่มาตามถนนอกีฝ่ังหนึง่  เมือ่ไปเล่าให้พวกสถานทตูฟังว่าได้เดนิไปถงึไหน

มาบ้าง  เขาแปลกใจบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้หญิงอย่างดิฉันจะเดินได้ไกล

เช่นนั้น  ตอนนั้นดิฉันอายุ 60 กว่าแล้ว

ขณะนั้นเอกอัครราชทูตไทยที่ประจ�าเวียนนาคือ คุณเดช ตะละภัฏ   

เมือ่ท่านได้ทราบว่ามผีูห้ญงิไทยคนหนึง่มาพกัอยูท่ีโ่รงแรมนอกเมอืง และจะ

อยูถ่งึ 7 วนั ท่านจงึให้เจ้าหน้าทีส่ถานทตูเชญิดฉินัไปรบัประทานอาหารเยน็

กับท่าน  โดยส่งรถมารับถึงโรงแรม  ดิฉันบอกท่านว่าดิฉันเคยเห็นท่าน 

ไปสอนภาษาฝรั่งเศสคุณแป๋ว (สุดา) ลูกสาวท่านปรีดี ที่บ้านสีลมหลายครั้ง  

เพราะดิฉันอยู่ที่บ้านนั้น และดิฉันมาปารีสทุกปี มาอยู่กับท่านปรีดีที่บ้าน  

Antony ตอนโรงเรยีนปิดเทอมปลาย พอรูเ้ท่านัน้ คณุเดชท�าท่าดใีจมาก และ 
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พูดกับดิฉันอย่างเป็นกันเองทันที แล้วเราก็คุยกันถึงใครต่อใครหลายคนซึ่ง

ทั้งท่านและดิฉันรู้จัก  ถามข่าวถึงท่านปรีดี ท่านผู้หญิง ลูก ๆ  และคนโน้น

คนนีเ้ลยสนกุใหญ่ ท่านบอกว่าวนัรุง่ขึน้ขอเชญิไปอกี อยากคยุต่อ ยงัไม่จบ !

แล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งวัน คนขับรถลาไปไหนก็ไม่ทราบ ท่าน

อตุส่าห์ขบัรถมาเอง บอกว่าวนันัน้พรรคพวกจบัปลาในแม่น�า้ดานบู (Danube)  

แล้วเอามาให้ท่านสด ๆ  อยากให้ดิฉันไปลองชิม ดิฉันเกรงใจท่านเหลือเกิน  

เป็นอันว่าแทนที่ดิฉันจะอยู่โดดเดี่ยวหงอยเหงา  กลายเป็นไม่ว่างเลย เช้า ๆ   

ไปเดนิ กว่าจะกลบักบ่็าย แวะไปถามข่าวทีส่ถานทตูบ้าง และตอนค�่ากไ็ด้ไป

กินอาหารฟรีกับคุณเดชและภริยา  วันหนึ่งพอกินอาหารเสร็จ ท่านชวนไป

ที่ลานกลางเมือง ซึ่งเป็นที่กว้างมาก  เขาไม่ให้รถเข้าไปเพื่อให้ผู้คนได้ไป 

เดนิเล่นและซือ้ของกนิของใช้เลก็ ๆ  น้อย ๆ  เป็นทีเ่พลดิเพลนิ  เหน็มรีถเขน็

คันหนึ่งขายไส้กรอกควันขึ้น ท่าทางจะร้อนโอ่  คุณเดชชวนไปยืนกินทั้ง ๆ  

ที่เราเพิ่งกินอาหารอิ่มกันไปหยก ๆ   แต่ทุกคนก็กินได้ เพราะมันทั้งร้อน 

ทั้งอร่อย  ภริยาของท่านก็ท่าทางเป็นนักกินเหมือนกัน

วซ่ีาของดฉินัเสรจ็ครบ พอดกีบัวนัทีค่ณะทวัร์จากเมอืงไทยมาถงึพอดี   

ดิฉันย้ายจากโรงแรมเดิมมาอยู่กับคณะ แล้วรุ่งขึ้นเราก็ออกเดินทางกันเลย

จ�าได้ว่าเราเข้าเขตประเทศเชคโกสโลวาเกียก่อน เพราะมีเรื่องวุ่นวาย  

เขาบังคับให้เราทุกคนแลกเงินตามจ�านวนที่มีก�าหนดไว้ว่าจะใช้ที่นั่น 

อย่างน้อยวันหนึ่ง (แลกมากไม่ห้าม) เรากแ็สดงหลักฐานให้เขาดูว่าเราจะอยู่

เพยีงวนัเดยีวเท่านัน้ ให้ดใูบจองโรงแรมและอืน่ ๆ  เขาท�าคล้าย ๆ  กบัว่ากลวั

เราจะไม่มีเงิน จะไปอดอยากตกระก�าล�าบากให้เป็นที่เดือดร้อนแก่เขา หรือ

อะไรท�านองนี้

ขณะนั้นทุกประเทศในยุโรปตะวันออกก�าลังมีงานฉลองอิสรภาพ 

(ครบ 30 ปี) พร้อมกันหมด และงานจะมีถึง 7 วัน ฉะนั้นไม่ว่าเราจะไป 

ประเทศไหน ก็จะได้เห็นเขาท�าพิธีแบบเดียวกัน อนึ่งทุกประเทศก่อนจะ
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อนญุาตให้เข้า กต้็องท�าแบบเดยีวกบัประเทศเชคโกสโลวาเกยีทีเ่ราได้ประสบ

มาแล้ว

ประเทศที่สองคือโปแลนด์  ที่ประเทศนี้มีพิเศษไปอีก คือทุกคนจะ

ต้องไปดูภาพยนตร์ที่เขาจัดไว้เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งฮิตเลอร์ได้ 

เข่นฆ่าชาวยวิไปหลายล้านคน และฮติเลอร์ประกาศด้วยว่าจะลบเมอืงวอร์ซอ  

(Warsaw เมืองหลวงของโปแลนด์) ออกจากแผนที่โลกเลย !  ฉะนั้นเมือง 

วอร์ซอที่เราไปชมอยู่นี้จึงถูกท�าลายพินาศแหลกลาญ  แต่เขาก็ได้สร้างเมือง

ขึน้ใหม่ให้เหมอืนกบัเมอืงเดมิ และดกีว่าด้วยซ�า้  เขาให้ไปดกู�าแพงทีท่�าเป็น

อนุสาวรีย์ของพวกยิวที่ถูกฆ่า  เมื่อตอนสงครามสงบแล้ว ผู้น�าของเยอรมนี

ต้องมาท�าพิธีขอขมาและขออโหสิกรรม ณ ที่นั้นด้วย

ต่อไปนี้จะไปประเทศไหนก่อน - หลังจ�าไม่ได้ เพราะไม่ค่อยจะมี 

สิ่งประทับใจมากนัก แต่จะขอเล่าเรื่องฮังการี  ซึ่งเมืองหลวงชื่อบูดาเปสต์  

(Budapest)  ที่นี่มีตึกรัฐสภา (เดิม) สวยงามมาก สร้างแบบกอธิก มียอด 

หลงัคาเป็นยอดแหลม ๆ  ใหญ่น้อยเรยีงรายอยูเ่ตม็  ดฉินัไปยนืชมบนสะพาน

ใกล้ ๆ  นั้น แบบชมรัฐสภาของประเทศอังกฤษ เห็นว่าเป็นที่ 2 รองจาก 

อังกฤษแน่นอนทีเดียว

แต่ที่บนสะพานนี้  ตอนที่ดิฉันไปยืนอยู่ (คนเดียว) นั้น  ดูออกจะ

เปลี่ยว ไม่ค่อยมีคนเดินข้ามไปมา  มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาดิฉัน  แล้ว

พดูภาษาองักฤษจะขอแลกเงนิ เอาเป็นดอลลาร์อเมรกินั  ดฉินัท�าเป็นหน้าตา

เหลอหลา  แสดงให้เขาเหน็ว่าไม่รูเ้รือ่ง  เขาเปลีย่นพดูฝรัง่เศส แล้วกเ็ยอรมนั  

ดิฉันยังคงท�าท่าไม่รู้เรื่องอยู่ดี  เขาอาจจะนึกว่าดิฉันเป็นใบ้ก็ได้ !  เขายอม

แพ้เดนิกลบัไปเลย โอ้โฮ ! ตลอดเวลานัน้ดฉินัใจสัน่ กลวัแทบตาย ดฉินัเคย

ได้ประสบการณ์แบบเดยีวกนันีค้รัง้หนึง่เมือ่ไปเทีย่วประเทศพม่า  ตอนทีเ่ขา

เปิดประเทศใหม่ ๆ  หลังจากที่ปิดไม่ให้ชนต่างชาติเข้าเสียหลายปี และได้

เขยีนเล่าไว้แล้ว  หลงัจากวนันัน้ ดฉินัผูซ้ึง่ชอบไปเดนิเล่นคนเดยีวเป็นประจ�า  
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ก็ต้องหยุดนิสัยนี้เสียตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศยุโรปตะวันออกเหล่านั้น

ที่ประเทศยูโกสลาเวีย (Yugoslavia) ซึ่งเมืองหลวงชื่อเบลเกรด  

(Belgrade) นั้น เขาได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นอีกทางฝั่งแม่น�้าตรงข้าม และ 

ปรับปรุงถนนหนทางมากมาย  ดิฉันชื่นชมกับถนนที่ซ้อน 2 - 3 ชั้นของเขา  

ซึ่งดูก็ไม่ค่อยเห็นมีรถมากนัก (ตอนนั้นเมืองไทยเรายังไม่มีทางด่วนแบบ

ปัจจุบันนี้) ดิฉันว่าเขาเตรียมสร้างล่วงหน้า เมื่อมีการจราจรหนาแน่นจะได้

ไม่มีปัญหามากนัก ผิดกับเมืองเราที่สร้างเมื่อเกิดปัญหาแล้ว

มีอยู่ประเทศหนึ่ง จะเป็นโรมาเนียหรือบุลแกเรียไม่แน่ใจ  พลเมือง

ใจดี เมื่อเราไปดูการท�าพิธีฉลองของเขา  เขาพูดกันว่ามีคนต่างชาติมา หลีก

ให้เขาหน่อย แล้วก็พากันหลีกทางให้เราเข้าไปใกล้ประธานผู้ซึ่งก�าลังท�าพิธี

นั้น  เขาบอกเราด้วยว่าเข้าไปให้ใกล้ ๆ  แล้วคืนวันนั้นจะได้เห็นตัวเราใน

โทรทศัน์  แต่เสยีดายจรงิ ๆ  ว่าเราก�าลงัจะออกเดนิทางในเยน็วนันัน้เสยีแล้ว

ภูมิประเทศของประเทศกลุ ่มนี้ดูเหมือนกันหมด ไม่ค่อยมีอะไร 

แตกต่างกัน ไปไหนก็เห็นต้น Horse Chestnut ใหญ่มาก ๆ  แผ่กิ่งก้านสาขา 

ให้ร่มเงา และดูครึ้มดี  ใบอันดกสีเขียวแก่ของมันสลับกับดอกสีขาวสะพรั่ง

นั้นสวยสะดุดตาพอใช้  แต่ข้าวของต่าง ๆ  ราคาแพงมาก ซื้ออะไรไม่ลงเลย  

และกไ็ม่เหน็มสีนิค้าอะไรจะน่าซือ้ด้วย  ทีเ่หน็ว่าน่าดหูน่อยกเ็สือ้ blouse ปัก 

ลวดลายสีต่าง ๆ  ที่หน้าอก ซึ่งดิฉันเองก็มีอยู่ 2 - 3 ตัวแล้ว (มีคนซื้อมาฝาก)  

กเ็ลยไม่ซือ้ ไปตัง้หกประเทศซือ้ได้ผ้าปโูต๊ะลกูไม้สขีาวผนืเดยีวจากเบลเกรด

มีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งคนทั่วไปจะไม่รู้สึก แต่ตัวดิฉันเองนั้นอึดอัดจะตาย

เสียให้ได้  คือตอนอาหารเช้า เขาเสิร์ฟอาหารแบบอังกฤษตามธรรมดา  มี

แยมส้ม (marmalade) ด้วย แต่ของเขาไม่ใช่สีเหลือง กลายเป็นสีเขียวแท้ ๆ    

มองดูแล้วเหมือนกับว่าท�าจากมะเขือเทศดิบ ๆ   กินไม่ลงเลย  ลองออกไป 

หาซือ้ตามร้านต่าง ๆ  กม็แีต่แบบนี ้ มหิน�าซ�า้ ยงัมแีต่ขวดใหญ่เบ้อเร่อทัง้นัน้   

แปลกที่ว่าเหมือนกันหมดทุกประเทศ  คิดว่าอย่างนั้น  เพราะได้ลองหาดู 
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2 - 3 ประเทศแรกแล้ว ไม่ได้ความ กไ็ม่คดิหาอกีต่อไป  จ�าต้องกนิแยมธรรมดา  

ซึง่กไ็ม่อร่อยอกีน่ะแหละ ฉะนัน้ขอเรยีนเตอืนคนทีจ่ะไปประเทศเหล่านี ้ถ้า

กินแยมส้มเป็นประจ�าแล้ว ควรพกขวดเล็ก ๆ  ติดตัวไปด้วย จะได้ไม่กลุ้ม !

โดยทัว่ไปไม่มสีิง่ประทบัใจมาก ๆ  กเ็ลยลมืไปหมด  ไม่รูจ้ะเล่าอะไร  

แต่ดฉินักพ็อใจแล้วว่า ตนเองได้ไปประเทศคอมมวินสิต์มาดเูหมอืนจะเกอืบ

ครบแล้ว คือทั้งรัสเซีย จีน และยุโรปตะวันออกหกประเทศนี้

หลังจากนั้น ดิฉันไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนอีก นอกจากไปเยี่ยมลูกสาว 

ทีอ่งักฤษประมาณ 7 วนั และไปอยูป่ารสีเกอืบเดอืน ทกุ ๆ  ปี แต่พอท่านปรดีี 

ถึงแก่อสัญกรรมในปี 2526 แล้ว ก็บังเอิญดิฉันเกิดมีโรคเลือดไปเลี้ยงสมอง

ไม่สะดวกขึ้นมาทันที  หมอห้ามเดินทางไกลเด็ดขาด ก็เลยไม่ได้ออกจาก

เมอืงไทยอกีเลย ตัง้แต่นัน้มานบัถงึเดีย๋วนี ้(2551) กไ็ด้ 25 ปีแล้ว และไม่เคย 

คิดจะไปไหนอีกในชีวิตนี้  �
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กิตติปภา เจริญส่ง  82
กุหลาบ สายประดิษฐ์  73, 216

ค
คลุ้ม วัชโรบล  86
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.  211, 214
คุณากร  (หัวหน้าทัวร์)  139

ง
งามจิตต์ บุรฉัตร, หม่อม  157, 159, 167

จ
จรัส ณ มหาไชย  47
จรูญ กมลาศน์ ณ อยุธยา  13, 18
จรูญ ผดุงวิทยาเสริม, คุณหญิง  147
จรูญพันธ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา  138
จันทรกานตมณี, พระองค์เจ้า (องค์ห้า)  182,
    184
จาพิกรณ์ เศรษฐบุตร  112
จ�าเริญ วัฒนายากร  82
จ�ากัด พลางกูร  74, 89, 91, 94, 
    158, 236, 243
จ�านง สุ่มสวัสดิ์  85
จิตรสาร ชุมสาย, ม.ล.  35, 38, 39
จิตรา อาภาภิรมย์  229
จินดา โพธิ์ศิริวัฒน์  130
จิรายุ นพวงศ์, ม.ล.  86
จิรี วรวรรณ, ม.ร.ว.  85
จีรวัสส์ (พิบูลสงคราม) ปันยารชุน  165
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
  พระบาทสมเด็จพระ  40
เจริญ ธรรมพานิช  85
เจริญใจ กิตติกูล  13,14, 18, 47, 48, 
    68, 69, 78
เจียง ไค เช็ก  219

ฉ
ฉลบชลัยย์ (มหานีรานนท์) พลางกูร  13, 
    18, 78, 80, 86, 113

ดัชนีค้นชื่อบุคคล
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ฉัตรทิพย์ นาถสุภา  219
แฉล้ม บูรณะนนท์  157, 159
แฉล้ม (พลจันทร์) มหานีรานนท์ 
  (คุณแม่/นาย)  59, 60, 61
เฉลิม ประจวบเหมาะ  40
เฉลียว ทองอุทัย  86

ช
ชลอ รังควร (นางวรกิจบรรหาร)  73
ช่วย ทองใบ  85
ชาติชาย ชุณหะวัณ, พล.อ.  123, 124
ช�านาญ ยุวบูรณ์  40
ชิดพันธ์ มกรากร  112
ชิดชนก กฤดากร, ม.จ.  124
ชิต สิงหเสนี  221
ชุมพล รังควร (ปุ่ม)  73
ชุมเจษฎ์ จรัลชวนะเพท  86, 87
ชุลีพร (รังควร) สาครินทร์  74
โชติ แพร่พันธุ์ (ยาขอบ)  73

ซ
ซูสีไทเฮา  216

ด
ดรรชนี ผะเดิมชิต  113
ดาวเรือง กะรัสนันทน์  13, 18
เดช ตะละภัฏ  246, 247
แดง คุณะดิลก  86

ต
ต่อ กฤดากร, ม.ล.  124
ตะกอร์ (Rabindranath Tagore)  236
คาวีวัฒน์ (มหานีรานนท์) 
  สุวรรณทัต (ตุ่ม)  54
เติ้ง เสี่ยว ผิง  217
โต บุนนาค  85

ถ
ถนิม, คุณครู (ครูขับร้อง)  16, 17

ท
ทนุ สัตยะมานะ  112
ทวน ดิศวนนท์  48, 56
ทวี จุลละทรัพย์, พล.อ.อ.  85
ทศ พันธุมเสน  85
ทองกร สุวรรณภารต  13, 18, 47, 78, 
    80, 133, 139
ทองค�าเปลว ทองใหญ่, ม.จ.  51

ธ
ธงชัย ผะเดิมชิต  112
ธานินทร์ อินทรเทพ  25
ธ�ารงนาวาสวัสดิ์, หลวง  123
ธีรยุทธ บุญมี   213

น
นพพร สุวรรณพานิช  112
นวลเปล่ง (ครูโรงเรียนดรุโณทยาน) 
    229, 230
นวลศรี วัลยะวณิก  13, 18
นิด (คนไทยในประเทศจีน)  215
นิ่มนวล สุทัศน์ ณ อยุธยา, คุณหญิง  13, 
    15, 17, 18
นิลุบล กุลแพทย์  13, 18

บ
บวย นิลวงศ์  85
บัญชา ล�่าซ�า  40
บัวเรศ ค�าทอง  85
บุญเยี่ยม มีศุข  85
บุญเรือน ชุณหะวัณ, ท่านผู้หญิง  124
บุญเลื่อน เครือตราชู, คุณหญิง  37, 40, 42
บุญถิ่น อัตถากร  85, 239
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บุญรอด บิณฑสันต์  40
บุญอาบ บุณยานนท์  47, 108, 111,
    118, 132, 136, 137, 141, 
    142, 144, 145, 148, 150
บุปผา จุฬารัตน  21, 26
เบญจา แสงมะลิ, คุณหญิง  13, 17, 18
เบญจาภา (จักรพันธุ์) ไกรฤกษ์, ม.ร.ว.  41

ป
ป. พิบูลสงคราม, จอมพล  63
ประเสริฐ เรืองสกุล  84, 85
ประเสริฐ ปทุมานนท์  86
ประคิณ ชุมสาย   35
ประจิตร ยศสุนทร  86
ประณิธิ วิมุกตะนันทน์   13, 18, 47, 78
ประพจน์ วัชราภัย  86
ประพฤทธิ์ ณ นคร  85
ประพัทธ์ กุวานนท์  86
ประภาสศรี จรัลชวนะเพท  84
ประยูร วิญญรัตน์  84, 86, 87
ประสงค์ เตมิยาจล  86
ประสงค์ พิบูลสงคราม  86
ประสิทธิ์ มกรากร  112
ปรีดี พนมยงค์  116, 117, 123, 211, 
    212, 213, 246, 250
ปานตา (มาลากุล) วสันตสิงห์, ม.ล.  36
ปาล พนมยงค์  117
ปิ่น มาลากุล, ม.ล.  34, 35, 37
เปรมบุรฉัตร, พระองค์เจ้า  157, 159

ผ
ผิน ชุณหะวัณ, จอมพล  123
เผ่าเทพ อุปการนิติเกษตร  112

พ
พงษ์แมน เจริญส่ง  78, 82
พร ศรีจามร  85, 87
พรรณเพ็ญแข (เพ็ญพัฒน) กฤดากร, ม.จ. 
    182, 193
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  41, 43, 
    44, 53
พัฒนพงษ์ รินทกุล  85
พิไลยเลขา ดิศกุล, ม.จ.  182
พินิจ จารุสมบัติ  213
พิมล กลกิจ  85
พิศ อวลบุญ  86
พิสดารพิธียุทธ์, 
  ขุน (พิสดาร จุลเสวก)  85
พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์  86
พูนศุข (ณ ป้อมเพชร์) พนมยงค์, 
  ท่านผู้หญิง  114, 116, 117, 123, 
    124, 125, 126, 136, 211, 212, 
    214, 216, 218, 219, 220, 221
พูลสุข เหล็กพูล  41
เพ็ญจิต ดิศวนนท์  56
เพียงแข (ณ ป้อมเพชร์) 
  สุนทร - วิจารณ์  126
ไพโรจน์ คุ้มไพโรจน์  86
ไพโรจน์ สุวรรณากร  172
ไพบูลย์ อิงคะวัต  112

ภ
ภาวาส บุนนาค  43, 44

ม
มณี ระงับภัย  47, 108, 141, 142, 144
มณี วัชราภัย   84
มณี (บุนนาค) สิริวรสาร, คุณหญิง  85
มนตรี สุพานิช  86
มาลัย ชูพินิจ  73
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มาลี โพธิ์ศิริวัฒน์  130
มาลี อติแพทย์  13, 18
มีสุข (มหานีรานนท์) เอี่ยมสะอาด, พ.ท.  84

ย
ยล สมานนท์  86
ยศ บุนนาค  83, 85, 86
ยอด เลิศฤทธิ์  188
ยิ่งพันธ์ มุนิกานนท์  40
ยุทธ โพธารามิก, นพ.  43
เย็นใจ (ครูโรงเรียนดรุโณทยาน)  228
เยื้อน ศรีไกรวิน, คุณครู  45
โยฮัน เสตราส์ (Johann Strauss Jr.)  246

ร
รจิต บุรี  85
ระวี ถาวรบุตร  47
รัตน์ ศรีไกรวิน  45
ราศี (อัศวนนท์) รัตนไชย  47, 108, 
    111, 113, 118, 135, 141, 144, 145,
    148, 150, 157, 159, 160, 161, 165
รุ่งธรรม ลัดพลี, นพ.  25
รุจยากร อาภากร, ม.จ.  86
เรืองยศ พิบูลสงคราม  84

ล
ลักษณะ วงศาโรจน์  13, 18, 47, 48, 
    49, 68, 69, 78, 81, 108, 112, 139
ลิ้ม คุณวิศาล  86
เลขา อาภรณ์สิริ  13, 18
เลนิน (V.I. Lenin)  202
เลิศ จุฬารัตน  21, 26, 28, 56, 58, 63, 64

ว
วงศ์ทิพย์สุดา เทวกุล, 
  ม.จ. (ท่านอาจารย์อ้น)  15
วรกิจบรรหาร, นาย (พงษ์  รังควร)  73
วรรณา นรารักษ์  78, 80
วัฒนา อิศรภักดี  83, 84, 85, 86
วัลลภ นิวาศนันทน์  86
วาณี พนมยงค์  211, 217, 218, 219, 221
วิทย์ ศิวะศริยานนท์  85, 86
วิมลรัตน์ กรัยวิเชียร, พญ.  177, 179
วิรัติ ศักดิ์จิรพาพงษ์  213
วิวรรธน์ ณ ป้อมเพชร  86

ศ
ศรีศุกร์ เปาโรหิตย์  85
ศรีสุข เจริญสุข  13, 18
ศศิธรพัฒนวดี รัชนี, 
  ม.จ. (ท่านหญิงหนู)  12, 13, 18
ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน์, 
  ม.จ. (ท่านชิ้น)  186

ส
สกล รสานนท์, น.อ.  86
สกุนตลา (นิวาศนันทน์) 
  โพธิประสาท  13, 18
สงวน (เศรษฐบุตร) ช่วยจุลจิตร  13, 18
สด กูรมะโรหิต  73
สนั่น สุมิตร  85, 239
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  41, 
    42
สมจิตร สิงหเนตร  85
สมถวิล สังขทรัพย์  108, 109, 110, 
    112, 226
สมภพ จันทรประภา  40, 44, 45, 46
สมมาทย์ สุขยางค์  86
สมรรัตน์ (นักเรียนเก่าดรโุณทยาน) 229, 230
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สมสุข โปษยานนท์  85
สมหมาย ศรีแหลมสิงห์  13, 18
สมาน มันตาภรณ์  85
สมานสมุทกรรม, ขุน (บุนย์หนุน 
  มหานีรานนท์) (คุณพ่อ)  59, 60, 61
สมิทธ มะกรสาร  86
สวัสดิ์ บุษปฤกษ์  85
สวัสดิ์ ศรีศุข, พล.อ.จ.  85
สวัสดิ์ อัศวนนท์  157, 158
สว่าง สามโกเศศ  85
สอาด อัศวนนท์  157, 159
สังขดิศ ดิศกุล, ม.ร.ว.  85
สารภี, คุณครู (แม่บ้าน)  16, 17
ส�านวน อมาตยกุล, คุณครู  16, 17, 18, 20
สิริ วรนาวิน  13, 18
สีตลา เรืองศิริ  43, 44
สืบ บุณยรัตพันธ์  193
บุปผา (กุญชร) นิมมานเหมินท์, 
  ม.ล. (“ดอกไม้สด”)  167
สุชาติจันทร์ ประวิตร, ม.ร.ว.  42
สุดจิตต์ ดุริยประณีต, คุณครู  44
สุดา พนมยงค์  125, 136, 246
สุทธิสวัสดิ์ วิสุทธิ, ม.ร.ว.  112
สุธีรา เกษมศรี ณ อยุธยา  13, 15, 18
สุนทร สิงหะ  86, 87, 88
สุนทร หงส์ลดารมภ์  86, 238
สุพงษ์ โสตถิทัต  108, 225
สุพพัดดา ศรีเพ็ญ  13, 18
สุรพล วิรุฬรักษ์  42
สุวินิต กิติยากร, ม.จ.  85
เสนาะ ตันบุญยืน  85
เสนาะ นิลก�าแหง  85
เสมอ (สิงหเสนี) สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา 
    186, 206

ห
เหมา เจ๋อ ตุง  215, 217
โหงว (หัวหน้าทัวร์)  115, 116, 117

อ
อดิศัย โพธารามิก  43, 44, 45
อภัย จันทวิมล  85
อรรถ วิสูตรโยธาภิบาล  41
อรอวล (วสันตสิงห์) 
  อิศรางกูร ณ อยุธยา  138
อรัญ นรารักษ์  78, 80
อร่าม บุรณศิริ  86
อรุณ สรเทศน์  85
อักขราทร จุฬารัตน  21, 26, 27
อัชฌา จักรพันธุ์, ม.จ.  85
อัปภัศราภา (ดิศกุล) เทวกุล, 
  ม.จ. (ท่านหญิงแก้ว)  182, 205
อัมพิกา มีกังวาน  13,  18
อัศนี พลจันทร  (“นายผี”)  215
อาบอุไร สุคันธนาค  47
อารมณ์ พงศ์พงัน  72
อาวีกาญจน์  (ลูกหลานก�านันจุล คุ้มวงศ์)  67
อุบล สุรทิณฑ์  13,  18
อุบล หุวะนันทน์, คุณหญิง  41
อุไร แพ่งสภา  47,  112
เอ๋ (ธิดาคุณจรูญพันธ์ อิศรางกูรฯ)  138
โอภาส อรุณินท์  57
โอมาร์คัยยัม (Omar - Khayyam)  7

ฮ
ฮิตเลอร์ (A. Hitler)  248
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