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1
บ้านเกิด

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

ผมเกิดท่ีบ้านเลขท่ี 48 บ้านดอนปริง (ออก) หมู่ท่ี 2 ตำาบลเขาเจียก 
อำาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2499

“บ้านดอนปริง (ออก)” เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีผู้คนอาศัยอยู่ 13 ครอบครัว 

ต้ังอยู่กลางทุ่งนาผืนกว้างใหญ่  ใน “หมู่บ้านดอนปริง” มีฝ่ังตะวันตกและตะวันออก

มีเนื้อที่รวมประมาณ 20 ไร่ ถ้ามองจากนอกหมู่บ้านไกลๆ จะดูเหมือนเกาะ

สีเขียวเข้มอยู่กลางทุ่งนา เนื่องจากรอบๆ หมู่บ้านมีไม้ยืนต้นนานาพันธุ์ปลูกไว้

เป็นกำาแพงเพื่อกันลมพายุและป้องกันโจรลักวัวลักควาย เป็นกำาแพงป่าที่รก 

แน่นหนา และสูงจนปกปิดบ้านเรือนในหมู่บ้านอย่างมิดชิด

ผืนทุ่งนาอันกว้างไกลของตำาบลเขาเจียกแห่งนี้ มีหมู่บ้านตั้งกระจายทั่วทุ่ง

อยู่หลายหมู่บ้านและอยู่ไม่ห่างกันมากนัก  เม่ือมองไปไกลสุดสายตา ความ

เขียวขจีของพรรณไม้นานารอบหมู่บ้านจะผสานกลมกลืนกันเป็นแนวป่าสีเขียว

ล้อมรอบหมู่บ้านของผม 

เหมือนดังว่า บ้านดอนปริง (ออก) คือจุดกึ่งกลางของท้องทุ่งแห่งนี้ เป็น

ท้องทุ่งนาที่มีดินอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากทุกๆ ปีจะมีน้ำาป่าไหลหลากจากพื้นที่

ด้านทิศตะวันตกของจังหวัด ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีภูเขาและพ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนชัน มีเทือกเขา
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นครศรีธรรมราชทอดตัวตามแนวทิศเหนือจดใต้ กั้นเขตแดนจังหวัดพัทลุงกับ

จังหวัดตรัง มีป่าไม้ น้ำาตก ลำาธาร ลำาคลอง ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 

40.17 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  กระแสน้ำาที่ไหลหลากพัดพาธาตุอาหารไปตกเป็น

ตะกอนสะสมตามพ้ืนดินท้องไร่ท้องนาในพ้ืนที่ราบตอนกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่

ส่วนใหญ่ของจังหวัด แล้วไหลไปด้านทิศตะวันออกลงสู่ทะเลสาบลำาปำาหรือ

ทะเลสาบสงขลานั่นเอง

จังหวัดพัทลุง เมืองพัทลุง หรือเรียกสั้นๆ กว่านั้นว่าเมืองลุง เป็นแหล่ง

ผลิตข้าวแหล่งใหญ่ของภาคใต้ ส่งข้าวไปขายเลี้ยงผู้คนในจังหวัดใกล้เคียงมาแต่

โบราณ

และ...ทุ่งนาของตำาบลเขาเจียกแห่งนี้ก็เป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำาคัญแห่ง

หนึ่งของจังหวัดพัทลุง 

จากความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน สายน้ำาหล่อเลี้ยงข้าวกล้าจากเทือกเขา

ไหลลงสู่ทะเลยังผลให้ต้นข้าวเติบใหญ่เขียวขจีปกคลุมทั่วท้องทุ่ง  น้ำาในลำาคลอง 

หนอง บึงเต็มเปี่ยม พืชน้ำาหลายชนิดเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นที่อาศัยและ

เป็นอาหารให้เหล่ากุ้ง หอย ปู ปลานานาชนิดที่มาแพร่พันธุ์และเจริญพันธุ์อย่าง

รวดเร็ว  ผักริ้น ผักกระเฉด ผักบุ้ง แตกยอดอวบอ้วนอยู่ในนาและหนองน้ำาทั่วทุ่ง 

นี่คือแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของคนบ้านทุ่ง แถมชาวบ้านยังหาปลา กุ้ง หอย

ไปขายตามตลาดนัดได้อีก สร้างรายได้เสริมในฤดูน้ำาฤดูนาแก่คนทั้งตำาบลได้อีก

ทางหนึ่ง

การคมนาคมของคนบ้านทุ่งแห่งนี้มีทางเดียวคือเดินเท้าไปบนคันนา ไม่มี

ถนนสำาหรับคนเดินหรือให้รถยนต์วิ่ง ไม่มีสะพานไม้หรือสะพานคอนกรีตให้

รถยนต์วิ่งข้ามคลองได้ มีแต่สะพานกระดานไม้เคี่ยมที่มีความกว้างขนาดพอคน

แบกหาม หาบข้าวเดินได้เท่านั้น  การขนส่งสิ่งของอาศัยการแบก หาม หรือทูน 

ส่วนการขายข้าวเปลือกจำานวนมากเป็นเกวียนๆ นั้นต้องรอนวดขายในหน้าน้ำา

เมื่อมีน้ำาเต็มเหมืองเล็กๆ ที่เข้าถึงหมู่บ้าน นวดเสร็จก็บรรจุกระสอบป่าน ช่วย
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กันหามไปลงเรือแจว บรรทุกเรือล่องตามลำาน้ำาไปประมาณ 3 กิโลเมตรก็ถึง

ถนนใหญ่ที่จะเข้าไปเมืองพัทลุง

คนในหมู่บ้านดอนปริง (ออก) เป็นญาติกันแทบทุกครอบครัว ที่ไม่ใช่

ญาติก็มีความสัมพันธ์กันเหมือนญาติ เพราะอยู่ร่วมกันมา 2-3 ชั่วอายุคนแล้ว

ในละแวกหมู่บ้านใกล้เคียงก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นส่วนใหญ่ 

เน่ืองจากมีการแต่งงานกับคนต่างหมู่บ้านอยู่ เสมอ จึงมีสายสัมพันธ์ทาง

เครือญาติกันอยู่แทบทุกหมู่บ้าน  ทางด้านสังคม บ้านดอนปริง (ออก) ของผมจึง

เป็นบ้านทุ่งที่ผู้คนมีความรักใคร่ ปรองดอง ไม่ค่อยเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง 

นับแต่เริ่มจำาความได้จนถึงวัยรุ่น ผมไม่เคยเห็นใครโดนฆ่าตายในหมู่บ้านหรือ

กลางทุ่งนาผืนนี้

นี่คือท้องทุ่งใน “หมู่บ้านดอนปริง” ที่ทุกชีวิตอยู่กันด้วยความรัก สามัคคี 

มีความสุข มีความปลอดภัย  ชีวิตของผู้คนผูกพันอยู่กับผืนนา ต้นข้าว วัวควาย 

กุ้งหอยปูปลา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และหลักศีลธรรม 

ค่ำาคืนเดือนมืดจะได้ยินแต่เสียงกบ เขียด และเห็นแสงตะเกียงแก๊สของ

คนหาปลาวับแวมไปทั่วทุ่งในฤดูนา และได้ยินเสียงจิ้งหรีดกรีดปีกระงมทุ่งที่เตียน

โล่งในฤดูแล้ง 

ได้ยินเสียงรอกที่ทำาจากเมล็ดลูกตาลโตนดของวัวฝูงปล่อยทุ่งในหน้าแล้ง 

ได้ยินเสียงโว้วๆ ของลูกร้องที่ผูกติดกับปลายกังหันลูกลม ที่ธงสูงไว้บนยอดไม้

กลางทุ่งเมื่อลมแรงทั้งกลางวันและค่ำาคืน 

ชีวิตคนบ้านนาบ้านทุ่ง กำาเนิด ดำารงอยู่ และดับสิ้นตามกฎธรรมชาติ 

เปลี่ยนผันไปตามวัฏจักรแห่งฤดูกาลของท้องทุ่งท้องนาที่ฟ้าดินกำาหนดมาแต่

บรรพชน 

เป็นความบริสุทธิ์ของธรรมชาติและชีวิตท่ียังไม่แปดเป้ือนด้วยระบบ

ทุนนิยมหรืออำานาจนิยมที่มนุษย์คนใดหรือกลุ่มใดกำาหนดให้

บ้านทุ่งเมืองลุง  11
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2
ไปโรงเรียน
..............................

เมื่อ พ.ศ. 2506 การเดินทางจากบ้านดอนปริง (ออก) เพื่อไป
โรงเรียนบ้านท่ามิหรำาระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตรนั้นลำาบากมาก ต้องเดินตัด

ทุ่งนาไปตามคันนาเล็กๆ ที่ผันแปรสภาพไปตามฤดูกาลเป็นโคลนเลนเฉอะแฉะ

ในฤดูฝนหรือฤดูไถ คราด ปักดำา  ปัญหาคือคันนาลื่นจนเดินหกล้ม ต้องค่อยๆ 

เดิน ต้องใช้เวลาในการเดินทางมากขึ้น  พอถึงหน้าฝนหนัก น้ำาท่วมทุ่งจนมอง

ไม่เห็นคันนา ย่างเท้าพลาดก็ตกคันนาได้ง่าย  พอถึงหน้าหนาว ต้นข้าวเติบโต

กอใหญ่ ใบข้าว รวงข้าวเอนมาปกคลุมทางเดิน  ตอนเช้าๆ จะมีน้ำาค้างเกาะตาม

ใบข้าว เดินฝ่าไปเส้ือผ้าเปียกปอนหมด ต้องถือกิ่งไม้กวัดแกว่งเพื่อให้น้ำาค้างร่วง

และทำาลายใยแมงมุมที่คอยดักจับแมลงตามคันนายามค่ำาคืน

การเดินทางจากหมู่บ้านไปถึงโรงเรียนใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จะเร็ว

กว่านี้ก็เฉพาะหน้าแล้ง ประมาณปลายเดือนมีนาคม ไปจนต้นเดือนพฤษภาคม 

ซึ่งคันนาแห้ง ไม่ต้องระมัดระวังโคลนกระฉูดโดนเสื้อผ้าและลื่นไถล 

การเดินเท้าเปล่าบนคันนาที่มีโคลนเลน พื้นดินเป็นดินเหนียว ลื่นไถลได้

ง่ายนั้น พวกเด็กๆ รู้ดีว่าจะต้องค่อยๆ เดิน แล้วกดหัวแม่เท้าให้ฝังพื้นมากที่สุด 

จะช่วยป้องกันการลื่นล้มได้มาก
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การเดินทางในวันที่ฝนตกก็ยิ่งเพิ่มความยากลำาบากข้ึนไปอีก เพราะปกติ

พวกเด็กๆ ต้องหิ้วกระเป๋าหนังสือด้วยมือข้างหน่ึง ส่วนอีกข้างหนึ่งก็หิ้วรองเท้า 

ถ้าวันไหนฝนตกก็ต้องถือทั้งร่มและรองเท้าด้วยมือข้างเดียวกัน  ส่วนคนที่ไม่มีร่ม 

พ่อแม่จะตัดใบกล้วยใบใหญ่ๆ เอามาตัดส่วนปลายใบทิ้งให้ ก็ยิ่งถือลำาบากขึ้นอีก

เป็นทวีคูณ เพราะใบกล้วยอ่อนยวบยาบตามแรงลมแรงฝน ต้องออกแรงต้านลม

และประคับประคองร่มใบตองกันจนแขนเมื่อยล้า

พอถึงฤดูเก็บข้าว คันนาเริ่มแห้งจนใส่รองเท้าเดินได้ตลอดเส้นทาง 

ไม่ต้องห้ิวรองเท้า พอได้ผลัดเปลี่ยนพักมือที่หิ้วกระเป๋าหนังสือบ้าง แต่ตอนเช้าๆ 

ก็ต้องหิ้วรองเท้าไปสวมที่ถนนเข้าเมืองโน่นแหละ เพราะคันนามีน้ำาค้างบนยอด

หญ้า ขืนใส่รองเท้าเดินย่ำาไปก็เปียกและสกปรกหมด

พัทลุงเป็นเมืองแห่งการศึกษามาช้านาน 

ในสมัยที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ ผู้ใหญ่บ้าน

จะแจ้งให้ลูกบ้านรู้เป็นปีๆ ไปว่ามีวัดไหนบ้างใกล้ๆ หมู่บ้านที่เปิดสอนหนังสือแก่

ชาวบ้านเพ่ือให้อ่านออกเขียนได้ มีพระคุณเจ้าเป็นผู้สอนหนังสือให้ เสร็จงานนา

แล้วชาวบ้านก็จะไปเรียนหนังสือกันที่วัด คนพัทลุงจะส่งให้บุตรหลานเรียน

หนังสือกันแทบทุกครอบครัว แม้มีฐานะยากจนก็ยอมขายนา ขายสมบัติให้ลูกได้

เรียนหนังสือ  ถ้าอยู่ในชนบทห่างไกล กันดาร ไม่มีโรงเรียนชั้นมัธยมในท้องถิ่น 

ก็จะฝากบุตรหลานไว้ที่วัดในเมือง หรือใกล้ๆ เมืองที่มีรถยนต์โดยสารว่ิงผ่าน 

วัดต่างๆ ในเมืองจึงมีศิษย์วัดอยู่อาศัยจำานวนมาก ศิษย์วัดส่วนใหญ่ก็เล่าเรียนจน

ได้ดิบได้ดี เป็นนักการศึกษา นักกฎหมาย นักปกครองระดับสูง นายตำารวจ 

นายทหารมากมาย จนมีคำาพูดให้ได้ยินในสมัยหนึ่งว่า สินค้าส่งออกที่สำาคัญของ

จังหวัดพัทลุงคือข้าราชการ

โรงเรียนบ้านท่ามิหรำาเป็นโรงเรียนประชาบาลขนาดใหญ่ เปิดสอนชั้น 

ป.1 ถึง ป.7 สมัยนั้นมีนักเรียนราว 700 คน เป็นโรงเรียนตัวอย่างของจังหวัด

พัทลุง นักเรียนแต่งกายเรียบร้อย บริเวณโรงเรียนสะอาด

ผมเข้าเรียนชั้น ป.1 พร้อมกับเพ่ือนๆ ในหมู่บ้านอีก 3 คน อยู่ห้อง
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เดียวกัน คนอื่นเขามีพี่ที่เรียนอยู่ก่อนเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำาช่วยเหลือ ผมไม่มีพี่

แต่มี ด.ช.คล่อง ชูดำา อยู่ชั้น ป.3 ซึ่งเป็นญาติกันเป็นพี่เลี้ยง ช่วยเหลือในทุกๆ 

เรื่อง  แม่ฝากเงินค่าขนมไว้กับพ่ีคล่องให้ช่วยซ้ือขนมให้ผม พี่คล่องแนะนำาการ

ซื้อ การรับเงินทอน จนผมซื้อของและรับเงินทอนเป็น  

การจัดการเรียนสมัยน้ันไม่มีระดับปฐมวัยจึงไม่มีชั้นอนุบาลหรือชั้น

เด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมแก่เด็ก เริ่มต้นกันที่ชั้น ป.1 ฝึกหัดลากเส้น 

ขีดเขียนด้วยดินสอหินบนกระดานชนวน ลบด้วยผ้าชุ่มน้ำา ใครลบด้วยน้ำาลาย

ถ้าครูเห็นเข้าหรือมีคนฟ้องก็ต้องโดนครูตีหรือโดนเม็ด  หัดอ่านหนังสือ ก อา กา 

(แบบหัดอ่านหนังสือไทย เล่มต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กรมวิชาการ) หนังสือ

ลูกแมว (แบบสอนอ่านมาตรฐาน เล่ม 1 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 กรมสามัญศึกษา) 

หนังสือธิดากับมานะไปโรงเรียน (แบบสอนภาษาไทย ตอนที่ 2 เรื่องเราขยัน

เรียน ของกรมวิชาการ)  นอกจากนี้ยังมีหนังสือแบบสอนอ่านสังคมศึกษา แบบ

สอนอ่านวิทยาศาสตร์เบื้องต้น แบบเรียนเลขคณิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นอกจากการหัดอ่าน หัดเขียน เรียนเลขคณิต เรียนรู้สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

ปรากฏการณ์ต่างๆ ของโลกแล้ว ยังจำาเป็นต้องเรียนรู้ จดจำากฎข้อบังคับของ

โรงเรียน คำาสั่งอันศักดิ์สิทธ์ิของครู ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม

อย่างเคร่งครัด จึงจะทำาให้เด็กทุกคนอยู่ในโรงเรียนได้อย่างปกติสุข

การสอนสมัยน้ันยึดตำาราและครูเป็นศูนย์กลาง ไม่มีการจำาแนกประเภท

ผู้เรียนว่าเป็นเด็กปกติหรือเด็กเรียนอ่อน  ทุกคนต้องเรียนเนื้อหาเหมือนกัน 

ตัดสินผลการเรียนด้วยเกณฑ์เดียวกัน สอบผ่านก็ได้เล่ือนช้ัน สอบตกก็เรียนซ้ำาช้ัน

เด็กบางคนทนอยู่ในโรงเรียนไม่ได้ จะด้วยความบกพร่องด้านใดก็ไม่อาจรู้ 

เพราะถูกครูดุด่า เพื่อนๆ ล้อ ประณามว่าโง่ ควาย เต่า ปัญญาอ่อน จนเด็กหรือ

พ่อแม่ทนรับสภาพนั้นไม่ได้ จึงต้องออกจากโรงเรียนไป 

ผมมีสติปัญญาปานกลาง ร่างกายแข็งแรง ความประพฤติเรียบร้อย 

ครูประจำาชั้นรายงานผู้ปกครองเมื่อสิ้นภาคเรียนทุกครั้งว่าอย่างนั้น

แต่บางครั้งผมก็ไม่อยากไปโรงเรียนเหมือนกัน ในช่วงเข้าเรียนใหม่ๆ ยัง

เคยชินกับความสนุกสนานกับการใช้ชีวิตในท้องทุ่ง
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ครั้งแรกไม่อยากไปโรงเรียนเพราะอยากหาปลาในทุ่งนา  ขณะเดินไป

โรงเรียนก็แกล้งทำาลื่นล้มลงนาจนเสื้อกางเกงเปียก สกปรก กลับถึงบ้านบอกพ่อ

กับแม่ว่าลื่นล้มลงนา พ่อแม่ก็ไม่ว่าอะไร ผมไม่ได้สังเกตจึงไม่รู้ว่าท่านทั้งสองมี

ทีท่าหรือคิดอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้น

ครั้งที่ 2 ท่ีไม่อยากไปโรงเรียนก็เพราะอยากไปร่วมวิดปลาที่เหมือง 

น้ำากำาลังแห้ง ตื่นเช้าแต่งตัวไปโรงเรียนเดินไปพร้อมเพื่อนๆ พอได้จังหวะก็แกล้ง

ทิ้งตัวลงในนาให้เสื้อผ้าเปียกอีก

พอกลับถึงบ้าน พ่อกลับจากนามาเจอพอดี พ่อฉวยไม้เรียวที่ใช้เฆี่ยนวัว

เวลาไถนา

“กลับไปโรงเรียน”  พ่อตะคอกด้วยความโมโหจัด พ่อเอาจริง เงื้อไม้เรียว

ข้ึนสุดแขน  ผมหันหลังกลับวิ่งไปโรงเรียน เหลียวหลังไปดูครั้งแรกเห็นพ่อเดิน

ไล่หลังมาติดๆ และยังไม่ทิ้งไม้เรียว

ผมรู้สึกอับอายผู้คนที่เดินสวนทางมา ไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างต้ังหลายคน 

เพราะผมก้มหน้าไม่กล้าสบตาพวกเขา 

พอถึงประตูโรงเรียน เพื่อนๆ ก็เข้าห้องเรียนกันหมดแล้ว ในสนามหน้า

เสาธงไม่มีใครเลย เหลือระยะทางอีกประมาณ 100 เมตรก็จะถึงห้องเรียนของผม

“ไปเข้าห้องเรียน”  พ่อขู่กำาชับ 

ผมหันไปดูเห็นพ่อหยุดอยู่ที่หน้าประตูโรงเรียน

คำาสั่งน้ันทำาให้ผมลืมความอับอายผู้คนที่พบมาตลอดทาง พวกเขาคงรู้ว่า

เกิดอะไรขึ้นกับภาพที่พ่อถือไม้เรียวไล่หลังลูกที่แต่งชุดนักเรียนให้เดินไปโรงเรียน

ตอนสายๆ  และเมื่อปัญหาใหม่ผุดขึ้นมาในสมอง คือผมจะบอกครูประจำาชั้นว่า

อย่างไร ถ้าท่านถามว่า  “ทำาไมมาสาย”  หรือ  “เสื้อผ้าไปโดนอะไรมา”

บนเส้นทาง 100 เมตรที่ใกล้จะถึงห้องเรียนแล้ว ผมกลับได้คำาตอบว่า

“ผมจะไม่หาเรื่องขาดเรียนอีกแล้วครับคุณครู”
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