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คำ�นิยม

เมือ่ไรแน่ไม่แน่ชดั เร่ืองของหมัดมวยดจูะเป็นกฬีาของคนนยิมความรุนแรง 

ส่วนศิลปะ “มวยไทย” ก็ถูกบดบังด้วยเสียงพนันขันต่อข้างเวที 

น่าสงสัยว่าหากเป็นเช่นนี้ ตำานานแห่งวิถีการต่อสู ้ที่คนไทยสั่งสมมา

ยาวนานจะสืบต่อไปอย่างไร

“หวัใจตดิปลายนวม” สารคดสีำาหรับเยาวชนเล่มนี ้อาจเป็นส่วนหนึง่ของ

ภารกิจ

ก็ชกมวยไทย จะมีอะไรมากกว่าการเอากำาปั้นกระแทกใบหน้าคู่ต่อสู้ หรือ

ยกขาฟาดเข่าเข้าอัดลำาตัว

ใครเรี่ยวแรงแข็งแกร่งกว่าคงเป็นฝ่ายชนะ 

หากใครคิดเช่นนั้น ก็โปรดรู้ตัวว่าเข้าใจผิดเสียแล้ว 

“หัว 1 มือ 2 เท้า 2 เข่า 2 ศอก 2 รวมแล้วก็...9 อย่างพอดี” เรียกว่า  

นวอาวุธ 

“หมัดหนักโคราช ฉลาดลพบุรี ท่าดีไชยา ไวกว่าท่าเสา” พิษสงมวยไทย  

4 ภาค

“สลับฟันปลา ปักษาแหวกรัง ชวาซัดหอก อิเหนาแทงกริช...” นามแม่ไม้

มวยไทย

ขึ้นชื่อว่า “ศิลปะ” แม้มีหลักวิธี แต่ความงดงามย่อมอยู่ที่ผู้นำาไปใช้

ผูเ้ขยีน “หัวใจติดปลายนวม” พาผูอ่้านเข้าไปรู้จัก “ศิลปะมวยไทย” ผ่าน

เร่ืองราวของนะโม เดก็ชายทีเ่คยคุน้แต่กบัโลกอินเทอร์เนต็ จนเม่ือต้องมาอยู่กบัปู่

ผู้เป็นครูสอนมวยไทย โลกของเด็กยุคใหม่กับโลกของคนรุ่นเก่าจึงได้มาเจรจากัน

อยู่ข้างเวท ี จากนัน้ผู้เขียนกค่็อยๆ ปล่อยหมดัหนึง่หมัดสอง ให้ผู้อ่านรับรู้ตำานาน

ความเป็นมา ความละเอียดอ่อนของวิชาโบราณ แม้กระทั่งเร่ืองราวของเวท ี

สนามมวย



นอกจากเก็บเกี่ยวเอาความรู้มาร้อยเรียง ผู้เขียนยังไม่ลืมเน้นยำ้า “หัวใจ” 

สำาคัญของการรำ่าเรียนวิชาต่อสู้

แน่นอนที่สุด หากเราเข้าถึง “หัวใจ” ภารกิจการสืบต่ออันเป็นเอกลักษณ์

ของคนไทยย่อมมีความหวัง

เพราะหากไร้ซึ่งหัวใจ ก็คงเป็นได้เพียงศิลปะแห่งการลอกเลียน 

ความสัมพันธ์ของนะโมและปู่ ยังเต็มไปด้วยหัวใจผูกพันรักอันอบอุ่น 

แม้นี่จะเป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับการต่อสู้ แต่มิใช่เร่ืองราวของความรุนแรง  

เช่นเดียวกับแก่นแท้ของศิลปะมวยไทย ที่เต็มไปด้วยการช่วงชิงจังหวะและชั้นเชิง 

จะสนุกแค่ไหน และสุดท้ายใครเป็นผู้ชนะ

ขอเชิญผู้อ่านติดตามได้ข้างเวที 

สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
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ผมถอนหายใจดงัเฮอืกเมือ่พ่อขับรถผ่านองค์พระปฐมเจดย์ีแล้วตดั 
เข้าซอยเล็กๆ ในตัวเมืองจังหวัดนครปฐม  ความรู้สึกของผมตอนนี้เหมือนกำาลัง

เป็นนักโทษที่ถูกคุมตัวไปขังอย่างไรอย่างนั้น

“เลิกถอนหายใจได้แล้วนะโม”  พ่อหันมาบอกย้ิมๆ ขณะเลี้ยวรถผ่านซุ้ม

ประตูไม้ที่ติดป้ายว่า “ส.แสวงชัย” อย่างช้าๆ 

“ปิดเทอมนี้มาอยู่กับปู่ทำาหน้าให้มันดีๆ หน่อยสิลูก” 

“แต่นะโมอยากไปเที่ยวทะเลกับพ่อแม่มากกว่านี่ครับ”  ผมแย้งหน้ามุ่ย 

พลางสะบัดหน้าไปทางหน้าต่าง ทอดสายตามองต้นไม้สูงใหญ่หลายชนิดที่ผม 

ไม่เคยเห็นและไม่เคยรู้จักโยกไหวไปตามแรงลม 

“เอาไว้ช่วงใกล้เปิดเทอมพ่อจะมารับไปเที่ยวทะเลให้หนำาใจจนเบื่อเลย 

ดีไหม” 

ผมได้แต่พยักหน้าหงึกๆ ไปตามเร่ือง ทั้งที่ในใจไม่เห็นด้วยกับความคิด 

ของพ่อเลยสักนิด  ก็ผมอยากไปเที่ยวภูเก็ตนี่ ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยไปไหนไกลๆ 

เลยสกัคร้ัง อุตส่าห์หาข้อมลูสถานทีท่่องเทีย่วของภเูกต็จากอินเทอร์เนต็ ทัง้แหลม

พรหมเทพเอย หาดป่าตองเอย สุดท้ายก็ไม่ได้ไปเลยสักแห่ง

1
บ้านของปู่

..............................



ผมชื่อนะโม เป็นลูกชายคนเดียวของพ่อกับแม่ ปีนี้อายุ 15 ปี 
กำาลังเรียนอยู่ชั้น ม.3 

พ่อผมเป็นวศิวกร...วศิวกรทีส่ร้างตกึสงูๆ นัน่แหละครับ เพราะฉะนัน้พ่อจงึ

ต้องเดินทางไปทำางานต่างจังหวัดอยู่บ่อยๆ ซ่ึงส่วนมากจะไปไม่ค่อยนานเท่าไหร่ 

อย่างมากก็ไม่เกินอาทิตย์  พ่อบอกว่าเป็นห่วงผมกับแม่ ไม่อยากให้เรา 2 คน 

ต้องอยู่บ้านกันตามลำาพัง จะมีก็คร้ังนี้แหละที่พ่อต้องไปทำางานไกลถึงภูเก็ต  

แถมยังต้องไปเป็นเดือนอีกด้วย

ตอนแรกผมหลงดีอกดีใจเสียยกใหญ่เพราะเป็นช่วงปิดเทอมพอดี คิดว่า 

ยังไงพ่อกต้็องพาไปเทีย่วภเูกต็ด้วยแน่ ทนีีแ้หละผมจะเล่นนำา้ทะเลให้หนำาใจ แถม

ยังได้ดูพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรหมเทพอย่างที่เคยเห็นในโทรทัศน์  แต่แล้ว

ความหวังของผมก็ทลายลงอย่างไม่เป็นท่าในเช้าวันหนึ่ง เมื่อพ่อเดินมาบอกว่า 

“ปิดเทอมนี้นะโมไปอยู่กับปู่ที่นครปฐมนะลูก” 

“อ้าว!”  ผมร้องเสยีงหลง  “ทำาไมล่ะครับ นะโมอยากไปเทีย่วภเูกต็มากกว่า

นี่ บ้านปู่ไม่เห็นมีอะไรเลย  นะโมอยากไปเที่ยว อยากไปเล่นนำ้าทะเล อยากไป

แหลมพรหมเทพ”

“พ่อมีเรื่องจะให้นะโมช่วยหน่อยน่ะ”

ผมทำาหน้าเหลอหลา  “เรื่องอะไรเหรอครับ”

“พ่ออยากให้นะโมทำายังไงก็ได้ ให้ปู่ยอมใจอ่อนแล้วย้ายมาอยู่กับเราที่

กรุงเทพ  ปู่แก่มากแล้วนะลูก พักนี้สุขภาพท่านไม่ค่อยดี พ่อไม่อยากทิ้งให้ปู ่

อยู่บ้านนครปฐมคนเดียว ถ้าปู่มาอยู่กับเราก็ยังมีพ่อ แม่ และนะโมคอยดูแลไง”

จำาได้ว่าตอนนั้นผมครุ่นคิดอย่างหนัก ใจผมน่ะอยากไปเที่ยวภูเก็ตมาก  

แต่ที่ต้องลังเลเพราะนานๆ พ่อจะขอร้องผมสักคร้ัง จะให้เมินเฉยก็ทำาไม่ได ้ 

เดีย๋วจะหาว่าผมเป็นเดก็ไม่รู้จกัโต ทัง้ๆ ทีเ่ทอมหน้าผมกจ็ะข้ึนไปเรียนชัน้ ม.ปลาย

แล้ว 

ส่วนทีพ่่อบอกว่าปูไ่ม่ค่อยสบายนัน้ ในความรู้สกึของผม ปูยั่งห่างไกลจาก

คำาว่าคนแก่ขี้เหงาและอ่อนแอมากนัก ถึงแม้ท่านจะอายุเกือบ 70 ปีแล้วก็ตาม

10 วสุวัต



อย่าเพิง่เข้าใจผิดคดิว่าปูข่องผมเป็นซูเปอร์ฮโีร่ทีแ่ข็งแกร่งอย่างซูเปอร์แมน

หรือสไปเดอร์แมนนะครับ เพราะปูข่องผมกเ็ป็นแค่คนธรรมดาคนหนึง่นีแ่หละ แต่

จะมีที่พิเศษกว่าคนอ่ืนๆ ก็ตรงที่ท่านเป็นอดีตนักมวยไทยชื่อดัง  ลองถามคน 

รุ่นเก่าเมื่อสัก 30-40 ปีก่อนดูสิครับ หากเอ่ยชื่อ “แสวงชัย ส.นครชัยศรี” เจ้าของ

ฉายา “ขวามหากาฬ” แล้ว คงไม่มีใครไม่รู้จัก

เพราะฉะนั้นตั้งแต่ผมเกิดจนจำาความได้ จึงไม่เคยเห็นปู่ป่วยหรือไม่สบาย

จนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยสักคร้ัง  ในสายตาผม ปู่ยังแข็งแรงกระฉับกระเฉง

มากกว่าคนวยัเดยีวกนัเสยีอีก แล้วอย่างนีปู้จ่ะกลายเป็นคนแก่ข้ีโรคข้ีเหงาจนต้อง

ให้ผมไปอยู่เป็นเพื่อนได้อย่างไร 

“แล้วนะโมจะทำาได้เหรอครับ ขนาดพ่อขอร้องปูต่ัง้หลายคร้ังยังไม่สำาเร็จเลย” 

ผมพูดเสียงอ่อยด้วยความไม่แน่ใจ 

“ทำาได้สิ”  พ่อยืนยันเสียงหนักแน่น  “เราก็รู้ว่าปู่รักเรามากแค่ไหน เพราะ

ฉะน้ันช่วงปิดเทอมนี้ นะโมต้องทำาให้ปู่ใจอ่อนยอมย้ายมาอยู่กับเราที่กรุงเทพ  

ให้ได้”

“แล้วถ้านะโมทำาสำาเร็จจะได้อะไรเป็นรางวัลล่ะ”  ผมต่อรอง 

พ่อย้ิมกร่ิม แล้วเอ่ยข้ึนนำา้เสยีงกล้ัวหัวเราะว่า  “ถ้านะโมทำาภารกจินีส้ำาเร็จ 

พ่อจะซื้อมือถือรุ่นใหม่ให้เป็นรางวัล”

“เอาที่เล่นเกมกับอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับ”  พ่อคงเห็นแววตาผมเป็น

ประกาย จึงเอื้อมมือมายีหัวผมเบาๆ ด้วยความหมั่นไส้ 

“ตกลง ถ้านะโมทำาให้ปู่ยอมย้ายมาอยู่กับเราได้นะ”

แล้ววันนั้นผมกับพ่อก็จับมือสัญญากันเป็นมั่นเป็นเหมาะ เป็น
สัญญาที่รู้กันแค่เรา 2 คนพ่อลูก  จนมาถึงวันน้ี วันที่ผมต้องเก็บเส้ือผ้าย้ายมา

อยู่เป็นเพื่อนปู่ ซึ่งพอเอาเข้าจริงก็อดลังเลไม่ได้ 

“นั่นไง ปู่เดินมาโน่นแล้ว”  พ่อพูดพลางชะลอความเร็วรถจนมาจอดสนิท 

ที่ลานซีเมนต์กว้างหน้าบ้าน  ผมเปิดประตูลงจากรถพร้อมมองตามสายตาของ 

พ่อไป เห็นปู่กำาลังเดินลงมาจากชั้น 2 ของบ้านด้วยใบหน้าแย้มยิ้ม 
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พ่อเคยเล่าให้ฟังว่าเม่ือก่อนบ้านของปูไ่ม่ได้ใหญ่โตอย่างทกุวนันี ้เป็นเพยีง

บ้านไม้ชั้นเดียวอยู่ในตลาดนครปฐม แต่ที่ขยายใหญ่โตจนครอบคลุมเนื้อที่เกือบ 

10 ไร่ อย่างทุกวันนี้ได้ ก็เพราะเงินที่เก็บหอมรอมริบจากการชกมวยของปู่ 

พ่อบอกว่าสมัยก่อนปู่เป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงมาก พวกนักมวยต่างถ่ิน 

แค่ได้ยินชื่อ “ขวามหากาฬ” ก็ขยาดไปตามๆ กัน  ค่ายมวยใหญ่ในกรุงเทพฯ ต่าง

แห่มาซือ้ตวัปูใ่ห้ย้ายไปเข้าสงักดัด้วยมากมาย แต่จนแล้วจนรอดปูก่ยั็งยืนยันทีจ่ะ

อยู่สังกัดเล็กๆ ในจังหวัดนครปฐมมาจนทุกวันนี้  ซ่ึงนั่นเป็นสิ่งที่ผมไม่เข้าใจ 

เลยสักนิด ว่าทำาไมปู่ถึงยอมละทิ้งชื่อเสียงเงินทองมหาศาล แล้วเก็บตัวอยู่เงียบๆ 

ในจังหวัดเล็กๆ อย่างนครปฐมแห่งนี้ 

“เป็นไงนะโม”  ปู่เอ่ยทักพร้อมลูบหัวผมเบาๆ  “ไม่เจอกันไม่เท่าไหร่ สูง 

จะเท่าปู่แล้วนะเนี่ย” 

“ครับปู่”  ผมตอบรับอย่างเนือยๆ 

“ฝากไอ้ตัวแสบด้วยนะครับ”  พ่อพูดนำ้าเสียงกล้ัวหัวเราะก่อนหันมา 

สั่งลาผม  “อยู่ทางนี้ก็ทำาตัวดีๆ อย่าดื้อกับปู่นะลูก” 

ผมพยักหน้าไปตามเร่ือง แม้ในใจยังอยากไปเที่ยวภูเก็ตกับพ่อก็ตาม แต่

เพราะ “ของรางวัล” ที่พ่อจะซื้อให้ ทำาให้ผมต้องเงียบเสียงและหักห้ามใจไว้

พ่อขับรถออกไปแล้ว ผมได้แต่เฝ้ามองรถของพ่อจากไปจนลับสายตา จน

เม่ือปู่ตบบ่าเบาๆ นั่นแหละถึงตัดใจหันกลับมา เพราะรู้ดีว่ายังไงเสียก็คงต้องใช้

เวลาช่วงปิดเทอมอยู่กับปู่ในค่ายมวยแห่งนี้

ใช่แล้วครับ บ้านของปู่นอกจากจะเป็นบ้านพักอาศัยแล้ว ยังเปิดเป็น 

ค่ายมวยสอนเด็กๆ ละแวกนั้นด้วย 

ค่ายมวยของปูช่ือ่ “ค่าย ส.แสวงชยั” เป็นค่ายมวยเลก็ๆ ในนครปฐมจงัหวดั

บ้านเกิดของปู่ โดยเปิดสอนมวยไทยให้กับเด็กๆ อายุตั้งแต่ 6-7 ขวบไปจนถึง 

เดก็โต  จำาได้ว่าสมยัก่อนตอนทีพ่่อพาผมมาเย่ียมปู ่จะเห็นเดก็ๆ วิง่ออกกำาลงักาย

ไปทั่วบ้านแต่เช้ามืด สักพักก็จะมายืนเรียงเป็นแถวตามลำาดับความสูงที่ลาน 

ด้านหน้า แล้วออกกายบริหารกนัอย่างพร้อมเพรียง  ผมชอบแอบดจูากห้องนอน

บนชั้น 2 ดูแล้วเหมือนลูกคลื่นเป็นจังหวะดี 
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ผมเดนิตามปูข้ึ่นไปบนชัน้ 2 ของบ้านเพือ่เกบ็กระเป๋าในห้องทีเ่คยเป็นของ

พ่อมาก่อน 

“นะโมเก็บของให้เรียบร้อยแล้วลงไปหาปู่ข้างล่างนะ”  ปู่หันมาบอก 

“ครับ”  ผมตอบพลางวางกระเป๋าที่สะพายอยู่ลงบนเตียงกลางห้อง

ปูพ่ยักหน้าพร้อมส่งย้ิมให้ก่อนจะหันหลงักลบัออกไป  ผมเฝ้ามองปูจ่นลบั

สายตา  หลังจากไม่ได้เจอกันมาเกือบปี พอมาเจออีกคร้ังปู่ดูแก่ลงไปมากทีเดียว 

แผ่นหลังที่เคยตั้งตรงเร่ิมงองุ้ม หรือแม้แต่เส้นผมก็เร่ิมมีสีขาวแซมมากข้ึนกว่า 

แต่ก่อน 

เอ...หรือปูจ่ะไม่ค่อยสบายอย่างทีพ่่อบอกจริงๆ ผมครุ่นคดิได้สกัครู่กส็ะบดั

หัวไล่ความคิดนั้นไป จะเป็นไปได้อย่างไรที่ปู ่จะป่วย  ไม่หรอก ปู่ของผมท่าน 

แข็งแรงจะตาย ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นปู่ไม่สบายหรือเป็นหวัดเลยสักคร้ัง ผม

เสยีอีกทีพ่ออากาศเปลีย่นหรือโดนฝนเข้าหน่อยกเ็ป็นหวดันอนซมไปหลายวนัแล้ว

คดิได้ดงันัน้ผมจงึรีบจดัเสือ้ผ้าใส่ตูก่้อนออกจากห้องอย่างรวดเร็ว ไม่อยาก

เชื่อเลยว่าผมต้องใช้วันแรกของการปิดเทอมอยู่ในบ้านของปู่ 

บ้านของปู่เป็นคร่ึงปูนคร่ึงไม้ทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น หลังคาเป็นหน้าจั่ว

เหมือนเรือนไทยทั่วไป แต่ตัวบ้านเปล่ียนจากไม้เป็นก่ออิฐถือปูนเกือบทั้งหมด  

ชั้นบนเป็นห้องนอนของปู่กับย่า ห้องของพ่อ และห้องพระ  ส่วนชั้นล่างเป็นห้อง

ครัวกบัห้องนัง่เล่น ซ่ึงเป็นห้องทีผ่มชอบมากทีส่ดุ และถ้ามาบ้านปูผ่มกม็กัจะขลุก

อยู่ที่ห้องนี้เป็นประจำา เพราะเป็นห้องเดียวที่อยู่ติดกับต้น “พญาสัตบรรณ” ซ่ึงปู่

ปลูกไว้ 

ผมชอบต้นพญาสัตบรรณนี้มาก โดยเฉพาะเวลาออกดอก ดอกของมัน 

จะเป็นช่อสีเขียวอ่อน ตอนกลางคืนจะส่งกล่ินหอมลอยมาตามลม  ผมชอบหนี 

เข้ามานอนเล่นแล้วเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ พอลมพัดก็จะหอบเอากล่ินหอมเย็นๆ เข้า

มาด้วย แถมยังมีเสียงนกเจื้อยแจ้วมากับสายลมอีกต่างหาก 

น่าเสียดายที่บ้านของผมในกรุงเทพฯ เป็นบ้านจัดสรรเล็กๆ ไม่มีเนื้อที่

กว้างพอจะปลูกต้นพญาสัตบรรณได้เหมือนบ้านปู่ ไม่อย่างนั้นผมคงได้นอนสูด 

กลิ่นหอมของต้นพญาสัตบรรณทั้งคืนแน่นอน 
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ทนัททีีผ่มเดนิออกจากห้องกเ็ห็นปูยื่นรออยู่หน้าบ้านแล้ว จงึรีบสาวเท้าไป

หาอย่างว่องไว  วันนี้ปู่สวมเสื้อผ้าฝ้ายสีขาวกับกางเกงแพรซ่ึงผมเห็นเป็นประจำา

ตั้งแต่เด็ก จนดูคล้ายจะกลายเป็นเคร่ืองแบบของปู่ไปแล้วกระมัง จะมีที่แปลกตา

อยู่บ้างก็คงเป็นไม้เท้าที่ปู่ถือ เพราะผมไม่เคยเห็นปู่ถือมันมาก่อนเลย 

“วนัน้ีปูจ่ะพาไปดเูขาซ้อมมวยกนันะ”  ปูพ่ดูพร้อมแตะบ่าผม ผมจงึได้โอกาส

แหงนหน้ามองปู่ใกล้ๆ อีกคร้ัง จึงสังเกตเห็นว่าใบหน้าของปู่ดูซูบกว่าเดิม แถม

เส้นผมก็มีสีขาวแซมมากข้ึน จะมีที่เหมือนเดิมก็คงเป็นแววตาคู่นั้นที่มองมาที่ผม

ด้วยความรัก  ตอนเด็กมองอย่างไร โตมาปู่ก็ยังมองผมแบบนั้นไม่เคยเปลี่ยน 

“ไปดูทำาไมครับ”  ผมถาม  “นะโมอยากเล่นเกมมากกว่า”

“เกมเอาไว้เล่นเมือ่ไหร่กไ็ด้ลูก ตอนนีพ้วกพี่ๆ  เขากำาลงัซ้อมมวยกนั เพราะ

อีกไม่นานจะมีงานใหญ่ นะโมเดินไปเป็นเพื่อนปู่หน่อยนะ” 

ไม่รอให้ผมตอบปฏเิสธ ปูก่หั็นหลังเดนิลดัเลาะไปตามทางทีป่ดู้วยอิฐมอญ

สีนำ้าตาลเข้ม อ้อมไปทางหลังบ้านเสียแล้ว  ผมส่ายหัวนิดๆ ไม่มีทางเลือกอ่ืน

นอกจากเดินตาม

โรงเรียนสอนมวยไทยของปู่เป็นโรงเรียนเล็กๆ ตั้งอยู่ด้านหลังของบ้าน ซ่ึง

แบ่งเนื้อที่ไว้เป็นสัดเป็นส่วน  ปู่บอกว่าทีแรกแค่คิดอยากมีสถานที่สำาหรับสอน

ศิลปะมวยไทยให้กับเด็กๆ ในชุมชนเท่านั้น ไม่ได้หวังว่าจะขยายใหญ่โตจนกลาย

เป็นค่ายมวยอย่างทุกวันนี้  แต่อาจเป็นเพราะความใจดีของปู่กระมังที่ไม่ยอมคิด

ค่าสอนสักบาท จึงมีคนเข้ามาเรียนอยู่เรื่อยๆ

ผมเดนิตามหลังปูไ่ปเงยีบๆ พร้อมเฝ้ามองจงัหวะการเดนิของปูท่ีช้่าลงกว่า

แต่ก่อน  เพยีงครู่เดยีวผมกบัปูก่ม็าถงึจดุหมาย นัน่คอืโรงยิมเปิดโล่งซ่ึงตัง้โดดเด่น

ท่ามกลางแมกไม้ที่รายล้อม  ผมสอดส่ายสายตาเข้าไปข้างใน เห็นเวทีมวยตั้งอยู่

ตรงกลาง มีกระสอบทรายหลายสบิใบตัง้กระจายเป็นจดุๆ สำาหรับเดก็ๆ ใช้ฝึกซ้อม

ฝีมือกัน

แต่นา่แปลกทีว่ันนีเ้ดก็ๆ เหล่านัน้นอ้ยลงจนทำาให้โรงยมิของปูด่โูหวงอย่าง

น่าใจหาย 

“คนอื่นไปไหนกันหมดล่ะครับปู่”  ผมเอ่ยถามด้วยความแปลกใจ 
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ปู่ส่งย้ิมให้พลางพยักพเยิดไปยังกลุ่มเด็ก 5-6 คนที่กำาลังซ้อมมวยกัน 

อย่างขะมักเขม้นอยู่ตรงมุมห้อง 

“เหลอืแค่นีล้ะลกู”  นำา้เสยีงปูด่อู่อนแรง  “เดก็ๆ เดีย๋วนีเ้ขาไม่สนใจมวยไทย

เหมอืนเม่ือก่อนแล้ว จะเหลอืกแ็ต่ ‘เจ้าเมย์’ กบัเดก็อีก 5-6 คนทียั่งมาเรียนกนัอยู่” 

ปูว่่าพลางถอนหายใจ ส่วนผมได้แต่พยักหน้าหงกึๆ ในใจแอบคดิว่าเป็นแบบนีก้ด็ ี

เหมือนกัน ปู่จะได้มีเวลาพักผ่อนเหมือนคนอื่นบ้าง
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นะโมขอเล่า�
มวยไทย...ศิลปะของชาติ

สวัสดีครับเพื่อนๆ คร้ังนี้เป็นคร้ังแรกที่นะโมมีโอกาสเล่าเร่ืองราวต่างๆ  

ให้ทุกคนฟัง เพราะฉะนั้น จะขอเล่าเร่ืองมวยไทยอย่างคร่าวๆ ให้ฟังก่อนแล้วกัน

นะครับ 

ปู่พรำ่าบอกนะโมอยู่เสมอว่า “มวยไทย” เป็นศิลปะป้องกันตัวที่คนไทย 

ทกุคนควรภมูใิจอย่างย่ิง เพราะเป็นศลิปะประจำาชาตทิีส่บืทอดต่อกนัมาแต่โบราณ 

เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยอย่างแท้จริง 

มวยไทยเป็นศลิปะการต่อสูด้้วยมือเปล่าทีใ่ช้อวยัวะทกุส่วนของร่างกาย ทัง้

มอื เท้า เข่า ศอก สำาหรับสูเ้พือ่ป้องกนัตวัและประเทศชาต ิซ่ึงมลีลีาการเคลือ่นไหว

สวยงาม แต่ก็แฝงด้วยความเข้มแข็งดุดัน 

เพื่อนๆ สงสัยเหมือนนะโมไหมครับว่า มวยไทยที่ต้องใช้ทั้งหมัด เข่า ศอก 

เข้าต่อสู้หำ้าหั่นกันมันจะสวยงามได้อย่างไร ดูๆ แล้วน่าจะหวาดเสียวเสียมากกว่า

นะโมไม่เคยเข้าใจเลยว่ามวยไทยมีอะไรดีกันแน่ ทำาไมปู่ของนะโมถึงได้

หวงแหนมากมายขนาดนี ้ เมือ่ก่อนนะโมเคยถามปูห่ลายคร้ัง ปูก่ไ็ด้แต่ย้ิมมมุปาก

พร้อมกับลูบหัวนะโมเบาๆ แล้วบอกว่า เม่ือถึงเวลานะโมก็จะรู้เอง  นะโมเฝ้าเก็บ

ความสงสัยไว้ในใจจนกระทั่งปิดเทอมที่ผ่านมาถึงรู้ความจริงทั้งหมด 

หากตอนนี้เพื่อนๆ เกิดความสงสัยเหมือนนะโมก็ไม่เป็นไรครับ ค่อยๆ  

ตามเข้าสู่โลกของมวยไทยไปด้วยกัน เดี๋ยวนะโมจะเล่าให้ทุกคนฟังเองว่ามวยไทย

มีเสน่ห์อย่างไร  ไม่แน่เพื่อนๆ อาจหลงรักมวยไทยเหมือนปู่กับนะโมก็เป็นได้ 

เอาละครับ พร้อมกันหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย...

16 วสุวัต
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ผมยักไหล่นิดหนึ่งพลางไล่สายตาเหลียวมองรอบๆ อีกคร้ัง ที่มุม 

ด้านหนึ่ง ผมเห็นผู้หญิงอายุประมาณ 16-17 ปี ตัวสูงเก้งก้างกำาลังซ้อมเตะ

กระสอบทรายอย่างเอาจริงเอาจัง  ผมมองด้วยความสงสัยระคนแปลกใจ เพราะ

นกึไม่ถงึว่าจะมีผู้หญงิมาเรียนมวยกบัปู ่เมือ่ก่อนเห็นมแีต่ผู้ชาย ตัง้ใจจะหันมาถาม

ปูแ่ต่ไม่ทนั เพราะทนัททีีเ่ห็นผมกบัปู ่เธอกรี็บผละจากกระสอบทรายแล้ววิง่ปราด

เข้ามาหาด้วยความว่องไวเสียก่อน

“สวัสดีจ้ะครู”  เธอพูดหอบๆ พร้อมยกมือไหว้ปู่อย่างนอบน้อม 

“ซ้อมไปถึงไหนแล้วล่ะเจ้าเมย์” 

“หนูพร้อมเต็มที่แล้วจ้ะ”  เธอยืนยันหนักแน่น  “รับรองว่างานองค์พระปีนี้ 

หนูต้องเอาชนะได้แน่นอน”

ผมเห็นปู่ย้ิมอย่างพอใจ  “ดีแล้วลูก ทำาให้เต็มที่ หมั่นฝึกซ้อมเข้าไว้ แล้ว

ความสำาเร็จจะมาหาเราเอง” 

“จ้ะครู”  เธอกล่าวก่อนมองมาที่ผมด้วยสายตาสงสัย  ผมส่งย้ิมให้อย่าง

เป็นมิตร อย่างน้อยการมีเพื่อนเล่นในช่วงปิดเทอมแบบนี้ก็น่าจะทำาให้ผมคลาย

เบื่อลงได้บ้าง ดีไม่ดีผมอาจชวนเธอเป็นเพื่อนเล่นเกมด้วยกันเสียเลย 


