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          ผมเปนชาวอังกฤษเกิดในครอบครัวที่ฐานะดีพอสมควร พอจบปริญญาเอก เปนผูจัดการบริษัท
เกี่ยวกับสารเคมียาฆาแมลง มีลูกนอง ๒๐,๐๐๐ กวาคน แมจบปริญญาตรี เปนครูสอนเปยโนกับ
ไวโอลิน ผมจบปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่งภาษาละติน ครั้งแรกเรียนที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ป
ที่ ๓ ผมยายไปเรียน มหาวิทยาลัยลอนดอน และจบที่นั่น ผมไมชอบเคมบริดจ เพราะเปน แบบโบราณ 
          อังกฤษเปนประเทศเกาแกมาก สมัยโบราณเปนระบบศักดินา มีขุนนาง และ ชาวบานเปนขี้ขา 
ทุกวันนี้แมยกเลิกระบบนั้นแลว แตที่เคมบริดจยังเจอวัฒนธรรม แบบขุนนาง เปนสังคมเล็กๆ ผานมา 
๒๐๐-๓๐๐ ปแลว แตไมรับรูอะไร ไมเขาใจชาวบาน เขาคิดแตเรื่อง สังคมเล็กๆ ของเขาในกลุมคน
ชั้นสูง เปนพวกหอคอยงาชาง ที่ผมเรียนไดคะแนนดี เพราะพอแมของผมบังคับใหเรียนหนังสือ
สงเสริมใหเรียนตั้งแตอายุ ๒ ขวบครึ่ง สอบไปเรื่อยๆ เพิ่มไอ.คิว. ใหสูงที่สุด เทาที่จะทําได  
          ผมเรียนสูงจนไดเกียรตินิยม เพราะพอแมมีเงินชวย ไมเกี่ยวกับความฉลาดเฉพาะตัว ปฏิวัติ
คานิยมเกา ผมไมคอยสนใจเรื่องเงิน ไมอยากมีรถยนตไมอยากมีบานใหญ อยากมีบานเล็กๆ อยากมี 
ครอบครัวเล็กๆ ที่มีความสุข ไมสนใจเรื่องวัตถุ ผมอยากอยูแบบงายๆ เมื่อกอนไมรูเขาเรียกวาอะไร 
แตตอนนี้รูวา เขาเรียกมักนอย สันโดษ ที่อังกฤษเขาวาผมบา เปนเด็กนิสัยเสีย เพราะพอแมสงใหเรียน
หนังสือ แตไมเอาความรูไปหาเงิน เขาหาวา เด็กที่ไมคิดทาํงานนั้นนิสัยเสีย  
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          หลังจากเรียนจบแลว ผมก็เอาปริญญาใหพอแมตามที่ทานอยากได แลวผมก็ไปทํางาน
กอสราง แบกอิฐแบกปูนอยู ๑๐ ปชวงนั้นชาวบานบอกวา ผมบาแนครับ แตเปนเรื่องที่ผมอยาก
เรียนรูชีวิต อยากรูจักตัวเอง วามีความสามารถมากนอยเพียงใด มีความอดทนมั้ย ทําในสิ่งที่เรา
ไมนาจะทําไดมั้ย ทาทายตัวเองบาง อยากผานชีวิตที่ลําบากบาง ผมอยูในสังคมของคนมีเงิน เขา
จะพูดถึงแตเรื่องเงิน คุณมีรถยี่หออะไรบาง? มี่กี่คัน? คุณมีบานใหญขนาดไหน? ลูกของคุณ
เรียนที่ไหน? เอาลูกมาแขงขันกัน จบจากที่ไหนบาง? จบจากเคมบริดจดีกวาจบจาก
มหาวิทยาลัยลอนดอน แตผมกลับคิดวา ชีวิตนาจะมีอะไร มากกวานั้น ชวงนั้นผมไมรูวาชีวิตคือ
อะไร 
          แตที่รูแนๆ คือไมใชเงิน ไมใชบาน ไมใชปริญญา ตองมีสิ่งอื่น ซึ่งผมไมรูวามันอยูที่ไหน 
ผมก็เลยมาลองแบกอิฐ แบกของหนักไวกอน เดินแบกอิฐไปมา วันละสาม-สี่พันเที่ยว มันอิสระ 
เรามีเวลาคิด ไดรูจักคนอื่น และไดสรางความเขมแข็ง ใหรางกาย แลวจิตใจเราก็เขมแข็งขึ้นดวย  
ชาวบานธรรมดาที่อังกฤษนั้น จริงๆ เขาลําบากกวาคนไทยมาก  
          เปนสิ่งสําคัญที่สุดที่ผมไดเห็น ชีวิตของชาวบานที่อังกฤษแยมาก คนที่นั่น ๖๐% ไมมี
บาน ถาเปนชาวบานธรรมดา จะไมไดเปนเจาของบาน ตองไปเชาบานจากเจานายตลอดชีวิต 
๙๘%ไมมีใครมีที่ทํากิน แลวก็อยูในเมืองเปนขี้ขาเขาหมด แมแตเปนผูจัดการก็เปนขี้ขาดวย 
เพราะไมมีใครพึ่งตนเอง ไมมีใครมีที่ทํากิน จะไปทําอะไร ชวยตัวเองก็ไมได จะไปสุขอะไรก็
ไมได ตองไปหาเงิน ชีวิตอยูกับเงินอยางเดียว เงินเยอะ ก็มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดเงินนอยคุณภาพ
ชีวิตก็ไมคอยสูงเทาไหร 
          พอแมและผม ถามวาชีวิตของพอมีความสุขมั้ย? ผมคิดวาไม ผมคิดวาพออยากไดบางสิ่ง
บางอยาง เขาไดเงินเดือนเยอะมาก ไดรับบําเหน็จบํานาญ เปนที่เคารพนับถือของชาวบานใน
ชุมชน มีตําแหนง มีเกียรติยศอะไรอีกเยอะแยะ แตผมคิดวาพอไมมีความสุข เพราะวาวันจันทร 
ถึงวันศุกรไปทํางานที่โรงงาน ตกเย็นไปประชุมอีก กลับบานสามทุมสี่ทุม ไมไดเจอเมียเจอลูก 
วันเสารอาทิตยพอก็ปวดหัว อยากพักผอน พออยากอยูคนเดียวไมใหใครรบกวน  
          พอมีเมีย และลูกสามคน แตพอไมคอยไดเห็นลูกเห็นเมีย สมัยที่ผมอายุสิบสามขวบ ผม
ไมไดคุยกับพอ แมแตคําเดียวเกือบปครึ่งเห็นเมื่อไหรก็เจอพอปวดหัวตลอด คิดหนัก อาชีพของ
พอ ตองใชสมองมาก ผมวามันเปนกรรมพันธุดวยผมก็ปวดหัวบอยเหมือนกัน (หัวเราะ) ชอบ
คิดมาก ตอนนี้หายแลวแมเขาใจผม แตไมเห็นดวยที่ผมมาเมืองไทย 

 

           แมเสียชีวิต ผมไดมรดกนิดๆ หนอยๆ มีเวลาที่จะไปเที่ยว ผมเคยวางแผนไวในใจวาจะเที่ยว 
๑ ป จะไปในประเทศ ที่ผมไมเคยไปมากอน เชน ไทย ลาว เขมร พมา มาเลย เวียดนาม อินโด
ออสเตรเลีย คิดวาจะไปออสเตรเลียเพราะเปนประเทศเปด ไมคอยมีกฎระเบียบเหมือนอังกฤษ แตก็
ยังไมไดไปตามแผนที่วางไว ประเทศแรกที่ผมมาคือประเทศไทย ผมไมใชครูฝรั่ง  
          สมัยกอนผมนิสัยเสีย ชอบกินเหลา ชอบเที่ยว ชอบสนุก เงินที่ผมเก็บไว ๑ ป ภายใน ๒ เดือน
ใชหมดเลย ไมมีเงินกลับบาน ผมอยูประเทศไทย ตั้งแตป ๒๕๓๕ ผมอยูกรุงเทพฯ ไมมีเงิน แมแต
บาทเดียว ไปหางานทํา อาชีพอยางเดียวที่เราทําได คือเปนครูสอนภาษาอังกฤษ จริงๆแลว ผมไมได
เปนครูหรอก ผมสอนไมเปน แตคนไทยเห็นฝรั่ง จะบอกวาฝรั่งทุกคนเปนครูสอนภาษา ซึ่งมันไม
จริง ฝรั่งสวนมากไมไดเปนครู ที่กรุงเทพฯ เขาจางผมใหเปนครู เอาเสื้อผาดีๆ เนคไทดีๆใหใส เขา
บอกวา คุณเปนครูนะ แลวเขาก็สงผมเขาหองเรียนเลย  
          ความจริงฝรั่งที่เขาเรียกครูนั้น ไมมีใครเคยสอนหนังสือ แมแตคนเดียว และบางครั้ง ก็ไมใช
คนอังกฤษดวย มีคนหนึ่งเปนชาวฝรั่งเศส พูดภาษาอังกฤษ ผมฟงไมรูเรื่องแมแตคําเดียว คนไทยก็
แปลกดีเหมือนกัน เขาใหเงินเดือนผมเดือนละ ๓ หมื่นบาท ไปนั่งเฉยๆ ผมก็ละอายใจ ไมอยากรับ 
ผมคิดมาก ปวดหัวทั้งวันทั้งคืน เพราะถาเราทํางานอะไรในชีวิต เราตองไดผล  
          สมมุติมีคนมาจางเรา ๑๐๐ บาทแบกอิฐ ผมจะรับแนเพราะวา ผมแบกอิฐแผนนั้น จากโนนไป
ที่นูน  ผมทําไดแนครับ แลวผมก็จะเอาเงินของคุณไปแตเวลาผมเปนครูสอนภาษา มันไมไดผล
หรอก ผมสอนไมเปนเอาเงินใหผมเฉยๆ ผมก็รูสึกวา ไมนาจะเอา ผมไมไดทําประโยชนอะไร คุมคา
เงินนะ 
เงินไมทําใหผมมีความสุข ผมมีอุดมการณเล็กๆ ตั้งแตอายุยังนอยๆ 
       ๑. ถาเราทํางานอะไร ตองทําในสิ่งที่เรามีความสุข 
       ๒.จะไมทํางานที่ตองผูกเนคไท 
       ๓.จะไมมีกระเปาเอกสารเพราะวาเหมือนสังคมของพอแมผม  
          เขาจะทํางานแบบนั้น ทุกคนมีเสื้อนอก มีรถยนต มีเอกสาร แตเขาไมคอยมีความสุขหรอก ผม
เอาสิ่งนี้ มาเปนสัญลักษณ แหงการทํางานที่ไมมีความสุข มีชวงเดียวเทานั้นที่ผมทรยศตอชีวิตตัวเอง
คือชวงที่ผมเปนครูอยูที่กรุงเทพฯ    
 

สาร “บอกเลาเกาสิบ” ฉบับที ่4 ปที่ 1 อังคารที่ 31 ต.ค. 49 

โ ป ร ด อ า น ต อ ฉ บ ับ ห น า 
> > > > > > > > > > >


