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คณุพอมารตุ  องอาจบรรณกร  อบรมเลีย้งดบุูตรธดิาและหลานดวยความรกั ความเมตตา

และมีวิธีการสอนโดยใชกุศโลบายอยางแยบยล  โดยเนนเสมอใหลูกและหลานเปนคนดี  ไมให

คดโกงใคร  เอาเปรยีบใคร  รจูกักตญัรูคูณุผทูีม่บีญุคณุตอเราทกุคน  ไมตองสนใจในฐานะความ

ร่ำรวยของตัวเอง  แตใหเนนในเรื่องการใหและการทำความดีตอผูอื่น   สิ่งที่เปนบุคคลิกสวนตัว

ของทาน  คอืการใหและเสยีสละ  ทานเปนผใูหมาตลอดชวีติ  ทัง้ ๆ ทีบ่างครัง้สิง่ทีท่านใหไปกลบั

ตองทำรายตวัทานเอง  แตทานกลบัมคีวามสขุกบัการใหนัน้  เพราะทานเชือ่วา  การใหไมมกีาร

สูญเปลา  ไมวาจะใหกับผูที่รูจักคุณคาของมันหรือไมก็ตาม  ทายที่สุดของชีวิตมนุษยทุกคน

กจ็ะจดจำการไดรบัทีม่คีามากนัน้จากการใหกอนทีเ่คาจะลาจากโลกนีไ้ป

คณุพอมารตุ  องอาจบรรณกร  ประกอบอาชพีรบัจาง  โดยเปนชางส ี และชางเคาะ  ปะผุ

รถยนต  ดวยความมานะ  อดทน  เกบ็หอมรอมรบิ  โดยใหความสำคญักบับตุรและธดิา  หลาน

ญาตมิติร  ตองมากอนตวัทานเสมอ
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จากไปอยางสงบ  เวลา ๑๑.๑๑ น.  ณ โรงพยาบาลวชริะ  กรงุเทพมหานคร  รวมอาย ุ ๖๖  ป
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..ป ร ะ ว ัต ิย อ..
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สิง่...ทีเ่ตีย่มอบใหลกู
พอเกดิในครอบครวัคนจนี  โดยปหูรอือากงอพยพมาจากจนีแผนดนิใหญ  มพีีน่อง

รวมมารดา  ๔  คน  พอเปนบตุรคนที ่๓ เขามาอยใูนกรงุเทพฯ  ตัง้แตชวงวยัเดก็เริม่อาชพี

เปนเดก็ฝกงานเกีย่วกบัชางสรีถยนต  หลงัจากนัน้ไดเปลีย่นมาทำชางเคาะปะผรุถยนต  และ

ไดพบกบัแมของผมในชวงนี ้  ซึง่เปนจดุเริม่ตนของชวีติผม

สิ่งที่ผมเขียนนี้เปนการบอกเลาความรูสึกสวนหนึ่งในชีวิตของผมตั้งแตลืมตา

ขึน้มาเหน็โลกใบนี ้ เปนความรสูกึทีม่ตีอผชูายคนหนึง่ทีผ่มรจูกัและเรยีกทานวา  "พอ"  หรอื

"เตีย่"  ตามภาษาจนี  ผมเกดิมากเ็หมอืนกบับคุคลทัว่ไป  ไมไดมคีวามพเิศษแตกตางจาก

คนอื่นมากนัก  และเติบโตขึ้นจนถึงวัยที่เริ่มพอจะจำความได  เริ่มมีความคิด  เริ่มจดจำ

ในชวงเวลานีเ้อง  ผมรสูกึวาเริม่มบีคุคลบางคนทีแ่วดลอมอยขูางตวัของผม  และเปนคน

ทีใ่หความสนใจในตวัของผมเปนพเิศษ  ไมวาจะอยใูนอากปักรยิาใดกต็าม  จะเดนิ  จะวิง่

จะรสูกึหวิ  หรอืมคีวามตองการในสิง่ใด  คนทีแ่วดลอมอยขูางตวัของผมจะใหความสนใจ

เปนพิเศษ  และคอยตอบสนองในความตองการของผมอยางทันทีทันใด  และบุคคลที่

อยูขาง ๆ ตัวของผมนี้เอง  ทำใหความคิด  ความรูสึกของผมในชวงนั้น  รูสึกวาตัวผมมี

ความพิเศษและแตกตางจากคนทั่วไปที่เกิดมา  และเกิดคำถามตามประสาของเด็กใน

วัยนั้นวา  เรานี่แหละเปนคนพิเศษและเปนมนุษยที่ตองมีบุญมาเกิดแน ๆ  ถึงไดมีบุคคล

ทีใ่หความรกั  ความสนใจ  อยากไดสิง่ใดกไ็ด ตามปราถนา  บคุคลนัน้ผมเชือ่วาทกุทานนา

จะรจูกับคุคลทีอ่ยขูางตวัทานนีเ้ปนอยางด ี  ทานคอืบพุพการหีรอืพอแมของเรานัน่เอง

ในชวงวัยเด็กนั้นเปนชวงเวลาที่มีความสุขมากที่สุดในชีวิตของมนุษย  เปนชวง

เวลาทีม่คีนใหความสนใจ  ใหความรกั  ความอบอนุ  ตอบสนองสิง่ทีเ่ราตองการ  รวมทัง้

ไมตองมีภาวะเครียดในการใชชีวิตแตประการใด

..เ ข ีย น ใ ห พ อ..



ผมเริม่เขารบัการศกึษาระดบัชัน้อนบุาลหนึง่  เมือ่อายยุางเขา  ๓  ปครึง่ - ๔  ปที่

โรงเรยีนอนบุาลวดัปรนิายก  ซึง่ในวยันัน้ไมรหูรอกวาโรงเรยีนนีเ้ขางายหรอืยากประการใด

เพียงแตแมบอกวาผมจับฉลากไดจึงไดเขาเรียน  ชวงวัยที่เรียนอยูชั้นอนุบาลหนึ่งและ

สองนั้นก็เหมือนเด็กทั่วไป  ตื่นแตเชาอยางสภาพที่งัวเงียจากที่นอนโดยการปลุกของเตี่ย

และแมโดยสวนใหญ  นอยครัง้มากทีจ่ะรสูกึตวัเองและตืน่ขึน้จากทีน่อนเพือ่จะไปโรงเรยีน

ไดดวยตัวเอง  ทำไมผูหญิงและผูชายสองทานนี้  จึงคอยตองเปนภาระตื่นแตเชากอนเรา

คอยมาเตรยีมอาหาร  เสือ้ผา  เตรยีมทกุสิง่อยางใหเรา  ทัง้ทีน่าจะเอาเวลาในสวนนี ้ ซึง่นาจะ

ไมต่ำกวาหนึง่ชัว่โมงไปเปนเวลาพกัผอนของตวัเอง  ซึง่ความคดิของวยันัน้กย็งัหาคำตอบ

ใหตัวเองไมได  รูเพียงแตวาทานคือพอและแม  ซึ่งถาเปนคำตอบแบบเด็กทั่วไปก็คือ

เปนหนาที่ของคำวาพอและแมเทานั้นเอง  ไมไดคิดตอไปวาเพราะอะไร  ทานจึงตอง

มาทรมาน  เอาเวลาพกัผอนมาทำในสวนนี ้ซึง่ยงัไมรวมชวงวยัทีเ่ราลมืตามามองโลกใบนี้

จนถงึวยัทีเ่ราจำความได  ทานตองเสยีสละเวลาสวนตวัของทานใหกบัเรามากกวานีแ้น ๆ

ชวงเวลาอนบุาลทีเ่รยีนนัน้  จำไดวาชวงทีเ่ขาเรยีนในชวงแรก ๆ  จะมเีตีย่และแมคอย

สลับสับเปลี่ยนมาดูแลผมที่โรงเรียนเสมอ  โดยเฉพาะในชวงกลางวัน จำไดบอยมากวา

ชวงเวลากลางวนัเปนชวงเวลาทีท่านอาหารจะมผีชูายคนหนึง่มาปลกุผมเสมอ  เพราะผม

จะหลับคาถาดอาหารเสมอ  เหตุผลนี้เองกระมังที่ทำใหผมเปนคนตัวเล็ก  เพราะถึงเวลา

ทานอาหารกลบันอนหลบัเสมอ  นีถ่าไมใชเพราะผชูายคนนัน้คนทีผ่มเรยีกวา  "พอ"  หรอื

"เตีย่"  ทีเ่ปนผมูาทำหนาทีเ่ปนนาฬกิาปลกุประจำตวัผม วนันีต้วัของผมคงเลก็  และสขุภาพ

คงไมแข็งแรงกวาในปจจุบันแน

ในชวงวยัอนบุาลของผมมคีวามสขุมาก  มขีองเลนใหมทีไ่ดรบัจากเตีย่และแมเสมอ

มขีนมมากมาย  ตอบสนองกเิลสในชวงนัน้อยางมากมาย  ไมรวูาทำไมในชวงนัน้เตีย่และ

แมตองคอยหาใหเราทุกครั้งที่เราอยากได  กวาจะมารูและเขาใจไดก็ตอเมื่อที่เราเติบโต

ขึ้นมาพรอมกับประสบการณและคุณวุฒิที่สูงขึ้น  จึงไดรูวาทุกอยางที่เกิดขึ้นคือการ

เลี้ยงดูโดยใชความอดทนและความเสียสละ หรือจะใชคำวา  "รัก"  ก็คงไมผิด  ทุกอยาง

ที่ทานทำเปนกลอุบายอยางแยบยลของทานนั่นเองที่ตองการใหเราไปโรงเรียน  เปนการ

ตั้งโจทยใหเรา  ทำใหเรามีความรูสึกรักโรงเรียนและอยากไปโรงเรียน  ถาเราไปโรงเรียน

เราก็จะไดของเลนที่อยากเลนและขนมที่อยากทาน  ผมเลิกพฤติกรรมการหลับคาถาด

อาหารในเวลาอาหารกลางวันเมื่อเริ่มเขาเรียนชั้นประถมปที่หนึ่ง  จำไดวาเทอมหนึ่งของ

ชั้นประถมปที่หนึ่ง  ผลการเรียนของผมแยมาก  นักเรียนทั้งชั้นมีประมาณ  ๓๒  คน

ผมสอบไดอันดับที่ ๓๐  ทำใหผูที่เปนพอแมทนเห็นผมเปนอยางนี้ตอไปไมได  เพราะนั่น

หมายถงึอนาคตของผม จงึเปนหนาทีข่องทานทัง้สองทีต่องรบีหาทางแกไข  หากปลอยให



ทกุอยางผานไปแตละวนัโดยไมทำอะไร  ชวีติเดก็คนนีค้งแยแน  และแลวกลอบุายตาง ๆ

ก็เริ่มมีออกมาจากผูชายและผูหญิงสองทานนี้  โดยเริ่มจากการสอบของผมหากได

อันดับเปนเลขตัวเดียวจะไดรับรางวัลตามที่อยากได  และเริ่มมีการใหผมเรียนพิเศษจาก

อาจารยในโรงเรยีน  นอกจากนีย้งัมอีบุายอืน่ทีไ่มไดกลาวถงึ  และแลวกลอบุายทีเ่ตีย่และแม

ของผมวางไวก็สัมฤทธิ์ผล  ปรากฏวาในเทอมที่สองของชั้นประถมปที่หนึ่งของผมสอบได

อันดับที่แปดของหอง  หลังจากนั้นเปนตนมา กลอุบายตาง ๆ ของเตี่ยและแมผมก็ยัง

ถกูนำมาใชตอเนือ่งเสมอ  มทีัง้อบุายเกาทีค่งไว  เชนการใหรางวลัเมือ่สอบไดอนัดบัเปนเลข

ตัวเดียวของหอง  และอุบายใหม ๆ ที่ออกมาเสมอ  จำไดวาตอนอยูชั้นประถมปที่สาม

สามารถสอบไดอนัดบัทีห่า  ตดิอนัดบัทอ็ปไฟวเลยหละ  ตัง้แตเทอมสองของชัน้ประถมป

ที่หนึ่งเปนตนมาผมก็ไมเคยสอบไดอันดับที่มีเลขสองหลักอีกเลย

เมื่อเขาสูชั้นประถมปที่หก  ซึ่งเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอของเด็กประถมมีเหตุการณ

ที่ผมประทับใจกับผูหญิงและผูชายสองทานนี้อยางมากอยูสองเหตุการณ  คือจะมีการ

พักแรมของกิจกรรมลูกเสือที่โรงเรียน  ตอนนั้นผมเปนโรคอีสุกอีใส  แตดวยความที่เตี่ย

และแมอยากใหลูกไดเรียนรูการใชชีวิตนอกบานที่ตองอยูรวมกับคนอื่น  ซึ่งสวนใหญ

เปนกิจกรรมที่ตองชวยเหลือตัวเองเปนสวนใหญ  ดังนั้นทานก็ไมยอมลดละใหผมได

เขารวมกจิกรรมนี ้ โดยไปอยดูแูลทีโ่รงเรยีนอยางหาง ๆ  จนกระทัง่กจิกรรมทกุอยางเสรจ็สิน้

จนเขานอน  เตีย่และแมจงึกลบับานไปพกัผอน  ซึง่คอนขางดกึมาก  อกีเหตกุารณจำไดวา

นกัเรยีนในหองของผมในชัน้ประถมหกจะมปีระมาณ  ๑๐-๒๐ คน  นกัเรยีนชาย  นอกนัน้

จะเปนนักเรียนหญิง  จำไดวาเปนเทอมที่หนึ่งกอนจะปดเทอมไมนานนัก  นักเรียนชาย

ตามประสาวัยเด็กที่เริ่มจะเขาสูวัยรุน  พากันรวมตัวโดยเฉพาะที่เปนหัวโจกประมาณ

สบิกวาคน  ซึง่ผมกอ็ยใูนกวนนีด้วย  พากนัโดดเรยีนไปในวชิาเรยีนทัง้หมดไปทำกจิกรรม

ของเด็กในวัยนั้น  โดยไปบานเพื่อนปนจักรยานเลนกันบาง  ไปวายน้ำตามลำคลองบาง

โดยที่ตกตอนเย็นพวกเราก็กลับบานกันโดยไมมีอะไรผิดปกติเปนที่สงสัยกับทางบาน

แตแลววันรุงขึ้นเปนเวลาที่เคารพธงชาติและสวดมนตตามปกติ  อาจารยประจำชั้นและ

อาจารยปกครองก็ประกาศหนาเสาธงวา  เมื่อวานมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นกับชั้นเรียน

ของผม  หลงัจากนัน้กม็กีารทำโทษโดยการตแีละใหกนิมะระดบิเปนการลงโทษ  และแจง

ตอผูปกครองของทุกคน  ซึ่งความคิดของผมในตอนนั้นคิดวา  กลับไปถึงบานวันนี้คงจะ

ไดรับการลงโทษอีกครั้งจากเตี่ยและแมอีกเปนแน  หลังจากที่ไดรับการลงโทษจาก

ทางโรงเรยีนแลว  แตแลวสิง่ทีค่ดิไวลวงหนากลบัไมใช  กลายเปนการพดูคยุกนัหาเหตผุล

มากกวา  โดยไมมกีารเฆีย่นตแีตอยางใด  ซึง่ทำใหแปลกใจอยางมาก



อยางที่ไดเลามาเบื้องตน  ในชวงการเรียนชั้นประถมหกเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอที่

นักเรียนแตละคนตองหาที่ศึกษาตอ  จริง ๆ  แลวภาระนี้นาจะตกอยูที่ตัวเด็กมากกวา

เนื่องจากหากเด็กเรียนดี  เรียนเกง  ก็จะสามารถสอบเขาไดในโรงเรียนตามที่ตองการ

ไดดวยตัวเอง  แตแลวกลับไมใชเชนนั้น  ในชวงเวลานี้เปนชวงเวลาที่เตี่ยและแมตองมี

ความพยายามอยางมากทีจ่ะหาหนทางใหลกูของตนเองไดเรยีนตอในโรงเรยีนชัน้มธัยมทีด่ี

มชีือ่เสยีง  เพือ่จะไดเปนพืน้ฐานในการเขารบัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาตอไป  กลอบุาย

ตาง ๆ ของเตี่ยและแมที่ใชกับผมในชวงปนี้จึงมีออกมาอยางมากมาย  โดยเฉพาะระบบ

การศึกษาของประเทศเราที่มีการใชเสนสายหรือโควตา  โดยใชความรูจักสนิทสนมกับ

อาจารยในโรงเรยีนทีต่องการเขาบาง  หรอืในรปูการบรจิาคเงนิใหโรงเรยีนนัน้บาง  หรอืมี

เสนสายในระดับกระทรวงบาง  ซึ่งปจจัยเหลานี้เตี่ยและแมของผมไมไดมีเลย  เนื่องจาก

อาชีพของเตี่ยเปนชางเคาะ  ปะผุ  รถยนต  แตแลวทานก็มีวิธีของทาน  โดยทานติดตอ

ผานเถาแกของทานที่ทำงานอยู  โดยเปนจังหวะดีที่เถาแกของทานมีคนรูจักกับอาจารย

ที่โรงเรียนเทพศิรินทร  ประกอบกับอาจารยทานนั้นตองการซอมรถพอดี  ทานจึงลงแรง

ซอมรถยนตใหโดยไมคิดคาแรงและออกเงินสวนตัวในการทำสีใหดวย  สวนตัวผมก็มี

หนาที่เรียนพิเศษและพยายามสอบเขาใหไดดวยตนเอง  จนวันที่มีการประกาศผลสอบ

ผมเดินทางไปดูผลสอบกับเตี่ยและแม  ปรากฏวาผมสอบไดจึงไดศึกษาตอที่โรงเรียน

เทพศิรินทร  คำพูดแรกที่เตี่ยพูดกับผมตอนที่ดูผลประกาศสอบ  คือ เออ...เอ็งทำได

เอ็งสอบไดเอง  จนทุกวันนี้ก็ยังหาคำตอบไมไดวาที่ผมสอบไดนั้น  แทจริงแลวผมสอบได

ดวยตวัผมเองหรอืหยาดเหงือ่และแรงกายรวมถงึเงนิเกบ็ของเตีย่และแมกนัแน..??  แตใน

ความรสูกึสวนตวัลกึ ๆ แลวคดิวาทีผ่มสอบไดและเขารบัการศกึษาระดบัมธัยม  นัน้คงเปน

เพราะเตี่ยมากกวา

ในชีวิตของผม  ตั้งแตเกิดมาจนถึงชวงที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมนั้น

ผมไมทราบวา  เตี่ยและแมของทานเอาแนวคิดอุบายในการเลี้ยงลูก โดยใหมีการศึกษา

เปนพื้นฐานไดอยางไร  ซึ่งแมก็ไมไดจบการศึกษาในระดับชั้นประถม  อานหนังสือและ

เขียนหนังสือไมได  โดยเฉพาะอยางยิ่งเตี่ยของผม  ทานก็แคจบการศึกษาแคระดับ

ชัน้ประถมปทีส่องเทานัน้  ใบประกาศอะไรกไ็มม ี เขยีนหนงัสอืพอได  อานหนงัสอืกพ็อไดแต

ตองสะกดคำใชเวลานาน  หากใหอานหนังสือพิมพหมดหนึ่งฉบับทุกหัวขอ  ทุกคอลัมม

ผมวาทานคงตองใชเวลาไมต่ำกวาหนึง่สปัดาหแน ๆ  ดงันัน้ผมจงึทึง่ในความเฉลยีวฉลาด

ของทานทัง้สองเปนอยางมากในการเลีย้งดลูกูและอบุายตาง ๆ  ทีท่านใช  ทัง้ ๆ  ทีท่านไมได

รบัการศกึษาสงูแตอยางใด  นบัวาเปนโชคดแีละเปนบญุอยางมากทีม่เีตีย่และแมอยางทาน

ปูพื้นฐานการศึกษาใหผมในชวงวัยนี้



หลังจากที่ผมไดเขาสูการศึกษาระดับมัธยม  เตี่ยก็ยังเปนเครื่องจักรกลหลักที่

คอยชวยอยูตลอด  ทั้งการรับสงที่โรงเรียน  ที่ประทับใจมากคือ  ทานใชมอเตอรไซด

ในการรับสง  ทานไดเพิ่มเบาะหนาตรงคนขับ  เพื่อเปนที่นั่งประจำใหกับผมโดยเฉพาะ

เรยีกวาทีน่ัง่ประจำตำแหนงกว็าได  และพอผมขึน้รถผมกห็ลบัคาแฮนดมอเตอรไซดเสมอ

จนถึงโรงเรียน  ทุกเชาเตี่ยจะจอดที่รานขาวหมูแดง  รอผมจนทานเสร็จและใหผมดื่ม

นมไวตามิลคหนึ่งกลองทุกวัน  ในชวงนี้เอง  ครอบครัวของผมตองยายบานจากเดิมที่

เถาแกเชาใหแถวผานฟา มาอยูที่หมูบานสมชายที่บางพลัดซึ่งเถาแกของเตี่ยซื้อไว  เปน

บานเดี่ยวอยูกันสองครอบครัว  หองที่ครอบครัวผมอาศัยอยูเปนหองชั้นบน  โดยมีเพียง

๑ หองเทานั้น  ครอบครัวของผมจึงตองอยูรวมกันทั้งสี่คน  เตี่ย  แม  พี่สาวและผม

เรยีกวาเปนทัง้ Living Room ,  Kitchen Room  และ Bed Room  ในหองเดยีวกนั  ขาดแต

Rest Room  เทานั้นที่อยูอีกดานของชั้นสองไมไดอยูในหองนอน  ชีวิตในชวงมัธยมตน

ชวีติเปนปกตดิำเนนิไปแบบเรยีบงาย  แตครอบครวัของเรามรีายจายเพิม่มากขึน้เนือ่งจาก

การเรยีนระดบัมธัยมนอกจากคาเทอม  คาหนงัสอืทีแ่พงขึน้แลว  ยงัมคีากจิกรรมอืน่ ๆ อกี

มากมาย  ประกอบกบัชวีติของผมกำลงัเขาสวูยัรนุนัน่เองทีต่องไปเทีย่วกบักลมุเพือ่นบาง

ในชวงนี้เองแมของผมมีความจำเปนที่ตองเดินทางไปประเทศสิงคโปรเพื่อไปทำงานเปน

แมบาน  ซึ่งการตัดสินใจของแมที่ตองยอมใหครอบครัวของผมมีเตี่ยที่ตองทำหนาที่

ดแูลผมและพีส่าวแทน  ทัง้นีด้วยเหตผุลเดยีวคอืการทำงานเพือ่หาเงนิมาใหกบัครอบครวั

อีกทางหนึ่ง  ชวงมัธยมสองถึงมัธยมสาม  ครอบครัวของผมจึงอยูกัน  ๓  คน  คือเตี่ย

พี่สาวและผม  จนแมของผมกลับมาในชวงที่กำลังจะขึ้นชั้นมัธยมปที่สี่  ชวงที่ใกลจะขึ้น

มธัยมปทีห่า  ครอบครวัผมตดัสนิใจวา  อยากมบีานอยเูปนของตนเองเนือ่งจากเตีย่คอนขาง

เกรงใจและรูสึกซาบซึ้งในบุญคุณของเถาแกเปนอยางมาก  รูสึกวาครอบครัวของเราเปน

ภาระกับทางเถาแกทั้งในดานที่อยูอาศัยและดานการเงิน  เตี่ยจึงขอแยกตัวออกมาจาก

เถาแกและยายทีท่ำงานโดยไปทำงานทีบ่รษิทัธนบรุพีานชิ  หรอืเบนซบางพลดัทีเ่รารจูกักนั

ไปทำงานในสวนงานเดยีวกบัพีช่ายของเตีย่  ครอบครวัของเราจงึไดดาวนทาวเฮาสเลก็ ๆ

สองชั้นแถวบางกรวยและยายไปอยูที่นั่น

ในชวงนีเ้ตีย่ทำงานหนกัมาก ๆ จนบางครัง้ไมไดกลบับาน  เนือ่งจากลกัษณะงาน

เปนแบบชางเหมา  คอืทำรถเสรจ็เรว็เทาไหรกจ็ะไดเงนิเรว็เทานัน้  ไมไดมเีงนิเดอืนประจำ

มีเหตุการณหนึ่งที่ผมไมเคยลืมเลยในความรักของผูชายที่เรียกวาเตี่ยในชวงเวลานี้  คือ

ชวงมัธยมปที่หาเปนชวงวัยคะนองของผม  ผมไดกัญชามาจากเพื่อนที่โรงเรียนหอหนึ่ง

ดวยความคะนองอยากลอง  ยิ่งเพื่อนที่ใหมาโฆษณาวากัญชาหอที่ใหมานี้อบดวยน้ำผึ้ง

ซึ่งจะออกฤทธิ์ทำใหเรามีความสุขมากกวาเดิม  จำไดวาชวงเวลาของวันนั้น  เปนเวลา



สักทุมนึงหรือสองทุม  ผมยำกัญชาเองและแอบสูบมันขางลางไมใหใครเห็น  โดยนำมา

ผสมกับบุหรี่  โดยอัตราสวนมีกัญชามากกวายาสูบบุหรี่หลายเทา  เมื่อสูบหมดมวนแลว

สกัหนึง่ถงึสองนาทกีญัชากเ็ริม่ออกฤทธิ ์ มภีาพหลอน  มองอะไรกส็วยงามไปหมด  แตแลว

ก็มีอาการหลอน  คือหัวใจของผมเตนเร็วผิดปกติและมีอาการอยากน้ำเปนอยางมาก

เหมือนหัวใจจะวาย  เปนจังหวะที่เตี่ยกลับมาพอดีเห็นผมกำลังจะแย  หัวใจจะวายและ

เตนเร็วเปนอยางมาก  เตี่ยจึงรีบไปเรียกแท็กซี่เพื่อนำสงที่โรงพยาบาล  โดยปกติอาการ

ของคนที่สูบกัญชาจะคอแหงอยางมาก  อยากทานน้ำหรือของหวานเปนพิเศษ  ชวงนั้น

มันทรมานมาก  หัวใจเตนเร็วมากและจะขาดใจตายใหได  โดยระหวางทางเตี่ยไดบวน

น้ำลายใสในมอืทานอยางมากและใหผมกนิน้ำลายทานแทนน้ำเพือ่บรรเทาอาการกระหาย

ไมใหหัวใจวาย  ดวงตาทานเต็มไปดวยความกังวลและเปนหวงอยางมาก  จนมาถึง

โรงพยาบาล  พยาบาลไดนำเขาหองฉุกเฉินและใหน้ำผมดื่ม  ๓  เหยือก  ผมดื่มใชเวลา

ไมนานนัก  อาการจึงทุเลาและกลับเขาสูปกติ  หากในวันนั้นผมไมไดน้ำลายของทาน

ผมคงจะสิน้ใจไปแลว  ผมจงึใหสญัญากบัทานจะไมยงุกบัสิง่เหลานีอ้กีเลย

ชวงมธัยมปทีห่กเปนชวงทีจ่ะตองเขาเรยีนตอในระดบัอดุมศกึษา  หรอืมหาวทิยาลยั

หลงัจากทีเ่อน็ทรานสแลว  เตีย่และแมใหผมไปทำงานทีห่างบางลำภทูีแ่ผนกซเูปอรมารเกต็

หลงัจากทีผ่ลสอบเอน็ทรานสออกมา  ผมไมตดิมหาวทิยาลยัทีไ่หนเลย  ในชวงแรกผมคดิวา

จะไมเรียนตอ  แตจะหางานทำ  แตเพราะเตี่ยกับแมนั่นเองที่แนะนำและเปลี่ยนแนวคิด

ทำใหผมเรียนไปดวยทำงานไปดวย  โดยใหเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  และไปฝาก

งานกับญาติ  เปนเด็กสงอะหลั่ยรถ  และยังไดชวยงานเตี่ยที่อูเบนซบางพลัด  โดยเตี่ย

พยายามที่จะใหผมฝกอาชีพของชางเคาะ  ที่เตี่ยไดอาศัยอาชีพนี้ตลอดมาในการเลี้ยงดู

ครอบครวั  แตทายทีส่ดุเตีย่กใ็หผมเรยีนอยางเดยีว  โดยทีไ่มไดดวุาผมแตอยางไรแตกลบั

ใหกำลงัใจผม  เนือ่งจากหนวยกานไมนาจะประสบความสำเรจ็ในอาชพีนี้

หากไมไดแนวคิดจากทานรวมทั้งคำสอนและกำลังใจที่ทานใหในวันนั้น  ผมมอง

ไมออกเลยวาชวีติของผมในวนันีจ้ะเปนอยางไร  แลวในทีส่ดุผมกจ็บปรญิญาตรตีามทีผ่ม

และเตีย่ตัง้ใจไว  เตีย่มคีวามสขุมากในวนันัน้  ผมจำรอยยิม้ของเตีย่ในความปลาบปลืม้ได

หลังจากนั้นก็ไดเขาทำงานที่ธนาคารแหงหนึ่ง  เตี่ยมักยิ้มอยางภูมิใจเสมอทุกครั้งกับ

เพื่อนเวลาที่เพื่อนของเตี่ยถามเมื่อพบผมวาทำงานอะไร  และหลังจากนั้นผมพยายามที่

จะเรียนตอปริญญาโทจนจบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เพื่อสรางความภูมิใจใหกับเตี่ย

เพิ่มขึ้น



ชวงเวลาชีวิตที่ทุกขทรมานใจที่สุดของลูก
เตีย่เริม่ปวยหนกัครัง้แรกประมาณป ๒๕๕๓  เริม่จากทีม่อีาการเจบ็คออยางรนุแรง

และไอเปนเลือด  เมื่อไดไปพบแพทยเพื่อทำการตรวจ  ผลตรวจออกมาเปนอาการของ

วัณโรคขั้นตน  คุณหมอใหยามาทานและไปพบหมอเพื่อทำการตวรจอีกเปนระยะ ๆ

หลังจากนั้นหลายเดือนอาการของเตี่ยก็ไมดีขึ้น  จึงไปทำการตรวจใหละเอียดอีกครั้ง

ทีโ่รงพยาบาลวชริะ  ทำใหผม  คณุแม พีส่าวรวมทัง้หลาน ๆ ตกใจเปนอยางมาก  ผลตรวจ

ออกมาวาเปนมะเร็งระยะสุดทายที่กลองเสียงและลำคอ  เปนวันที่ผมทุกขทรมานที่สุด

ในชวีติ  และน้ำตาไหลออกมาเองโดยทีไ่มรสูกึตวั  ทกุคนในครอบครวัพยายามหาวธิรีกัษา

ทั้งแพทยแผนไทยโดยใชสมุนไพร  และแพทยแผนปจจุบันโดยวิธีการใหคีโม  เตี่ยเปนคน

ทีม่จีติใจเขมแขง็  ไมอยากใหลกูและคนในครอบครวัตองรสูกึกงัวล  เตีย่ตองสกูบัโรครายนี้

มาตลอด  เวลาที่ทานอยูกับผมทานไมเคยแสดงอาการทรมานใหผมเห็นวาทานเจ็บปวด

แตอยางใด  เตี่ยตองไปโรงพยาบาลวชิระทุกเดือนเพื่อตรวจรางกายอยางละเอียดทุกครั้ง

ตองเอกซเรย  ตรวจผลเลอืด หากเดอืนไหนทีร่างกายมคีวามพรอมทีจ่ะใหคโีมกจ็ะตองนอน

อยูที่โรงพยาบาลเปนเวลาหลายวัน  ผมไมทราบหรอกวาการใหคีโมจะมีอาการเจ็บปวด

หรือไม  แตเตี่ยไมเคยแสดงอาการเจ็บปวดอะไรใหผมเห็นเลยทุกครั้งที่ผมไปเยี่ยมทาน

โดยระหวางการรกัษานัน้คณุหมอตองเจาะและตอสายใหอาหารเหลวทีห่นาทอง  หลงัจาก

ทีเ่ตีย่ผานการใหคโีม  ๒-๓ ครัง้ ผมกเ็หน็ความเปลีย่นแปลง  คอืรางกายแขนและขาของเตีย่

เริ่มซูบผอมน้ำหนักตัวลดลงอยางมาก

ผมใชชีวิตอยางคนที่มีความวิตกกังวลและทรมานทุกวัน  บอยครั้งในหนึ่งวันที่คิด

เรือ่งเตีย่เสมอ  ภาวนากบัสิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละหากปาฏหิารยิมจีรงิ  ขอใหเตีย่หายจากโรคมะเรง็

ที่เปนอยู  แตในความเปนจริงทุกคนก็ทราบกันดีวา โรคนี้เปนแลวมีโอกาสหายไดยาก

ยิ่งเปนมะเร็งในชวงระยะสุดทายที่เชื้อลามไปทั่วรางกาย  โอกาสที่จะหายแทบเปนศูนย

เลยปรารภกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์วา หากเตี่ยจะตองจากไปจากโลกนี้  ขอใหทานไปอยางสงบ

อยาไดมคีวามเจบ็ปวดทรมานเลยและขอใหทานไปสภูพทีด่ ี  ชวงทีเ่ตีย่ปวยอยนูี ้  คณุแม

และพี่สาวตลอดจนหลานสาวทั้งสองไดดูแลเตี่ยเปนอยางดี  มากที่สุด  เรียกวามากกวา

ทีด่แูลตวัเองอกี  เตีย่อยากไดอะไร  อยากดหูนงัประเภทใด  กจ็ะจดัหาใหเพือ่ใหเตีย่สบายใจ

ไมกงัวลและทรมานกบัโรครายทีท่านเปนอย ู  เตีย่เริม่มอีาการตดิเชือ้อยางรนุแรงหลงัจาก

ทีไ่ปโรงพยาบาลและผานการใหคโีมไปสองครัง้  และตองเจาะลำคอเพือ่ชวยใหระบบการ

หายใจดขีึน้และใชเครือ่งดดูเสมหะ  เนือ่งจากเสลดและเสมหะไมสามารถบวนออกมาผาน



ทางปากไดตามปกต ิ เนือ่งจากกอนเนือ้รายไปอดุตนัไว  หลงัจากรกัษาจนอาการตดิเชือ้ดขีึน้

เตีย่กก็ลบับาน  โดยผม  คณุแม  และพีส่าวไดทำหองเพือ่ใหปลอดเชือ้มากทีส่ดุ  และดแูล

ทานอยางใกลชิด

วันสุดทายของการเดินทางในชีวิตของเตี่ย...มาถึง
กอนที่เตี่ยจะเขาโรงพยาบาลเปนครั้งสุดทาย  เตี่ยเริ่มมีอาการเปนไข  และบนวา

ปวดศรีษะ  ผม  คุณแมและพี่สาว  จึงพาทานไปโรงพยาบาล  หลังจากที่ผานการตรวจ

รางกายอยางละเอียดเหมือนกับทุกครั้ง  คุณหมอแจงวามีอาการติดเชื้อและไดรับตัวไว

เปนผปูวยใน  ครัง้นีเ้ปนการนอนโรงพยาบาลทีย่าวนานทีส่ดุ  และเปนครัง้สดุทายของเตีย่

เนื่องจากในชวงนี้เปนชวงเดือนตุลาคมมีเหตุอุทกภัยอยางหนักเกิดขึ้น  ทางโรงพยาบาล

แจงวาใหมารบัผปูวยกลบัเนือ่งจากทานอาการดขีึน้  ทางผม  คณุแมและพีส่าว  ไดปรกึษา

กันใหเตี่ยนอนพักรักษาที่โรงพยาบาลดีกวา  เนื่องจากบานที่อยูของพวกเรานั้นน้ำกำลัง

จะทวมถึง  หากเปนอะไรหรือมีอาการรุนแรงจะไดไมตองเดินทางไปโรงพยาบาลอยาง

ฉุกละหุกและไมทันการ  ทางเราขอความกรุณาทางโรงพยาบาลใหเตี่ยนอนพักรักษาตัว

อยูที่นั่น  ผมยังจำไดอยางแมนยำวา  วันที่ ๒๗  ตุลาคม  เวลาประมาณ  ๔  โมงเย็น

ผมและแฟนไดไปเยีย่มทาน  ซึง่วนันีเ้ปนวนัทีเ่ตีย่แสดงสญัญาณอะไรบางอยางใหผมทราบ

ทานไมเคยขอสิ่งใดจากผมในชีวิตเลย  ผมยังจำภาพนั้นติดตาและคงไมมีวันลืมเลือน

จนกวาผมจะจากลาโลกนี้ไป  ครั้งนี้ทานขอกลับมาบานอยางหนักแนน  ไมสนใจวาจะ

กลับมาที่บานบางกรวยของคุณแม  หรือบานที่สายไหมของผม  และพยายามสง

สัญญาณมือพรอมทั้งขยับริมฝปากใหผมและแฟนทราบวา  หากไมรับตัวทานกลับไป

ในวันนี้  ใหมาจุดธูปรับแตวิญญาณทานกลับบานแทน  ผมและแฟนกลับมาบาน

รีบตัดสินใจจะใหทานกลับมาพักฟนรักษาตัวที่บาน  รีบไปจัดหาซื้อเตียงและที่นอน

ใหใหมและจัดหองใหทานเปนการพิเศษในคืนวันนั้น  โดยไมสนใจวาตอนนี้บานผมน้ำ

จะทวมอยางไร  และตกลงไวกบัทางโรงพยาบาลวาจะไปรบัทานในชวงเชาวนัที ่ ๒๙  และ

ไดแจงใหทางโรงพยาบาลตรวจสุขภาพของทานในวันที่  ๒๘  อีกครั้งกอนที่จะนำทาน

ออกจากโรงพยาบาลมาพักรักษาและพักฟนที่บานของผม

ผมตืน่ขึน้มาในเชาวนัที ่  ๒๙  ตลุาคม ๒๕๕๔  ดวยจติใจทีไ่มสดูนีกั  ทางคณุแม

โทรศพัทมาแจงวาทางโรงพยาบาลโทรมาบอกทานวา เตีย่อาการไมสดูนีกั  ชพีจรหยดุเตน

ไปบางชวงในชวงกอนรงุเชาแตตอนนีอ้าการปกตแิลว  กอนออกจากบานมลีางบอกเหตทุี่



ไมดีบางอยาง  กระจกโตะรับแขกที่บานแตกโดยไมไดตั้งใจ  ผมและแฟนรีบขับรถลุยน้ำ

ผานถนนสขุาภบิาล ๕  ซึง่น้ำทวมสงูมาก  จำไดวาตลอดเสนทางแทบจะไมมรีถยนตเลก็

ทีก่ลาขบัผานไป  สวนใหญจะเปนรถกระบะและรถทหารทีร่บัสงประชาชน  อธษิฐานในใจ

ขอสิง่ศกัดิส์ทิธิช์วยดลบนัดาลใหเราผานไปได ผมไปถงึโรงพยาบาลประมาณ  ๙  โมงเชา

และอยูกับเตี่ยขางเตียงโดยตลอด  เตี่ยพยายามจะสื่อสารกับผมเพื่อที่จะใหผมโทรตาม

คณุแม  พีส่าวและหลาน  ใหรบีมาหาทานโดยดวน  ซึง่บานของคณุแมอยบูางกรวยและ

น้ำยังคงทวมอยู  ทำใหการเดินทางมาที่โรงพยาบาลคอนขางใชเวลามาก  เตี่ยมีอาการ

ชีพจรหยุดเตนไปหลายครั้ง  แตผมและแฟนก็พยายามปลุกทานใหรูสึกตัวและมีสติอยู

โดยตลอด  ชวนทานคยุ  ในชวงเวลานีท้านไดฝากหลายสิง่ทีท่านหวงไวกบัผมหลายอยาง

ผมรบัปากทานจะทำใหดทีีส่ดุและบอกทานไมตองหวง  จนกระทัง่เวลา  ๑๑  โมง  ๑๑  นาที

หลังจากที่พยาบาลทำการรักษาโดยการพนยาเพื่อลดเสมหะและชวยใหการหายใจดีขึ้น

ผมพยายามเรียกใหทานรูสึกตัว  แตแลวทานก็จากผมไปอยางสงบ  จำไดวามีโอกาสได

กมุมอืทาน  และไดทองบทสวดมนตชนิบญัชรใหทาน ๓ จบ  ในขณะทีท่านจากไป  และ

บอกใหทาน นกึแตสิง่ดงีามทีท่านทำไวในภพนีแ้ละนกึถงึภพทีด่ทีีท่านตองไป  โดยประโยค

สดุทายทีผ่มบอกเตีย่วา  เตีย่ไมตองเปนหวงแม  ผมจะดแูลแมแทนเตีย่เอง  และจะดแูลทาน

เปนอยางดีจนกวาชีวิตผมจะละจากภพนี้ไปเชนกัน

การศึกษาที่สูงและฐานะที่ร่ำรวยของคนนั้น  ไมไดทำใหคนเปนคนเต็มตัวอยาง

สมบูรณเสมอไป  แตวิธีคิดและการใหตางหาก  ที่จะทำใหคนเปนคนอยางสมบูรณ

ผมแปลกใจที่เตี่ยและแมของผมทานไมไดรับการศึกษาสูงแตอยางใด  หรือมีฐานะ

ที่ร่ำรวยแตอยางใด  แตทานกลับมีวิธีคิดในการเลี้ยงดูลูก  มีกุศโลบายอยางแยบยลใน

การจูงใจในการเลี้ยงลูกใหประสบความสำเร็จในชีวิต  นอกจากวิธีคิดของชีวิตที่ทาน

มอบไวใหผมซึ่งเปนมรดกที่มีคามากมายกวาเงินทอง  รวมถึงเรื่องของการใหและการ

ชวยเหลอื  ไมวากบัญาตหิรอืเพือ่นของทานกต็าม  ทานเคยเลาวามหีลานของทานหลายคน

ที่ไดมาฝกงานกับทานในอาชีพชาง  จนทุกวันนี้ประสบความสำเร็จในชีวิต  อยูในฐานะ

ที่เรียกวาเศรษฐีก็วาได  ผมวาทานเหลานั้นคงไดแนวคิดของเตี่ยเชนเดียวกับผมไป

จึงทำใหทานเหลานั้นประสบความสำเร็จในชีวิต  เตี่ยไมไดจากผมไปไหน  เพียงแตทาน

ไปรอผมในภพทีด่ ี  ทานจะอยใูนความทรงจำและจติใจของผมเสมอ

...เตีย่ครบัสกัวนัผมจะไปพบเตีย่  วนันัน้คงเปนวนัทีผ่มมคีวามสขุมากทีส่ดุในชวีติ

อกีวนั  เฉกเชนวนัทีผ่มลมืตามาดโูลกนีแ้ลวเหน็เตีย่อยขูางๆ ถาหากเปนไปได  ผมและเตีย่

ยังไมมีใครเขาถึงนิพพานกอน  ผมจะขอเกิดเปนลูกของเตี่ยและแม  และไดรับความสุข

ความอบอนุแบบนีต้ลอดไป  แตสิง่หนึง่ทีผ่มไมอยากใหเกดิกบัเตีย่ในชาตติอไปคอื  โรคราย



ทีท่ำใหทรมาน และพรากเตีย่ไปจากชวีติผม  หากชาตหินามจีรงิขอใหเตีย่มสีขุภาพแขง็แรง

ไมตองทรมานเหมือนชาตินี้  ...หลับใหสบายนะเตี่ย  ไมตองเปนหวงทุกคนที่อยูทางนี้

เพราะเตี่ยไดสรางพื้นฐานชีวิตที่ดีใหกับลูกทั้งสองใหไดใชชีวิตอยูบนโลกใบนี้ไดอยางมี

ความสุขแลว  ผมรูวาเตี่ยเปนหวงแมมาก  เพราะเมื่อแมไมมีคูคิดคูชีวิตที่ดีอยางเตี่ยอยู

เคยีงขางแลว  ทานคงรสูกึเหมอืนอยอูยางโดดเดีย่ว

...เตีย่ครบัหลบัใหสบายนะครบั  ผมสญัญาทีจ่ะขอทำหนาทีน่ีแ้ทน  เตีย่ตอไปเอง

เตีย่เหนือ่ยมามากแลว  ทีผ่านมาทำแตสิง่ด ีๆ ไวมากมาย  เตีย่คอืแบบอยางทีด่ใีหกบัผม

ผมรักเตี่ยมากครับ  ลากอนครับ  แลวสักวันผมกับเตี่ยคงไดพบกันอีก  เพราะผมเชื่อใน
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