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วัยเรียน 

วัยอนุบาล             

                 วัยเด็กกอนวัยเรียน  พอแม อาและนา เลาใหผูเขียนฟงวา  ผูเขียนเปนหลานคน
แรก  ญาติทุกคนจะรักและหวงแหนผูเขียนมาก  ไมอยากใหเดินบนดินที่สกปรก  ผูเขียน
จึงเปนเด็กที่รักความสะอาดเปนจิตใจ   

                 กอนที่จะเขาโรงเรียนเปนทางการ  พอพาไปเรียนที่โรงเรียนครูจงกล  เปน
โรงเรียนที่ใชบานพักของทางราชการเปนโรงเรียน ขณะนั้นนักเรียนทุกคนใชกระดาน
ชนวนแทนสมุดและแทงเขียนแทนดินสอ  ผูเขียนยังจําไดและถามพอแมวายังอยูหรือ
เปลา  แตพอกับแมบอกวาแตกหักไปหมดแลว  ยายบานบอยมากเลยไมไดเก็บไว 

                ทีบ่านครูจงกล  ผูเขียนจําไดวา  มีเด็กละแวกนั้นมาเรียนมากเลยทั้งหญิงและ
ชาย  ผูเขียนเรียนไมเกง  แตขยันมาก  พอแมเลาวา  พยายามเขียนใหดีที่สุด  ถาไมไมสวย  
จะไมยอมเลิกเขียนและจะไมยอมกินขาวดวย  เวลาที่ผูเขียนชอบที่สุดที่บานครูจงกลคือ
ตอนพักกลางวัน  แมใหสตางคมา 1 สลึง  คือ 25 สตางค  ไวซื้อขนมกิน  ขนมของครู
จงกลคือ  ขาวเหนียวตากแหงและนํามาทอดจนกรอบโรยน้ําตาลและเกลือ  เปนขนมที่
อรอยมากกวาขนมที่เปนถุงๆละ 5 บาทในปจจุบันนี้เสียอีก  เวลาครูจงกลขายขนม  ทาน
ก็จะนํากระดาษสีขาวมามวนเปนกรวยใหพวกเราเด็กๆถือไว    ทานก็คอยๆบรรจงเอา
ชอนตักตวงขาวพองนั้นใสกรวยพรอมกับใหพวกเรานับเลขไปดวย  สนุกมาก  ผูเขียน
ชอบขนมนี้มาก  บางวันครูออยเก็บใสกระเปามาใหแมกินดวย  แตหอไมเปนจึงหกใส
กระเปาเลอะเทอะ  แลวแมก็ดุดวย  เพราะแมไมรูเจตนาวาผูเขียนจะนําขนมมาใหแมกิน
ใหรูวาขนมอรอย  แตผูเขียนพูดไมเปน 

                ดวยความเปนคนไมชางพูด  พอเลาวา  “ ตอนเล็กๆ  สกั 8 เดือน นัง่ไดแลว  
พอเอากลวยที่ปอกเปลือกแลวใหใสมือไว  โดยหวังวาจะใหกินเอง  แตก็เอาใสปากไม
เปน”  และพอยังเพิ่มเติมวา  “ คิดวาเปนเด็กปญญาออนเสียอีก ”   



พออายุได 5 ขวบกวา  พอพาไปเขาเรียนที่โรงเรียนประเทืองทิพยวิทยา  ที่โรงเรียนนี้
ผูเขียนจะกลาวถึง  ครูคนอง  อีกครั้งในวัยการทํางาน 

               ในวันแรกที่โรงเรียนประเทืองทิพยวิทยา    พอเลาดวยความภูมิใจในตัวผูเขียน
วา  “ ครูใหนกัเรียนในวัยเดียวกันเขียนตัวเลข 1- 100 เปนเลขไทย  ออยทําได  และ
สวยงามสะอาดดวย  จึงไดเรียนชั้นเตรียมประถมศึกษาของโรงเรียนแหงนี้เลย ” 

               ผูเขียนเปนเด็กที่ไดรับการบริการเปนพิเศษกวาเด็กอื่นๆ  เพราะพอเปนทหาร  
พออุมมาสงทุกวันเลย  ในปนั้นเอง  พอกับแมก็มีนองใหมเปนผูชาย  และแมก็ไมเคยอุม
ผูเขียนอีกเลย  แตผูเขียนก็มีอาและนาอุมแทน 

วัยประถมศึกษา 

              จากนั้นมาอีกหนึ่งป  พอก็พาไปเรียนอีกโรงเรียนหนึ่ง  โดยใหเหตุผลวา  
โรงเรียนเกานั้นไมไดสอนภาษาอังกฤษ  แตโรงเรียนใหมมีการสอนภาษาอังกฤษดวย  
ผูเขียนจึงไดมาอยูโรงเรียนใหมชื่อ  “ โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน ”  เปนโรงเรียนที่มี
ผูหญิงเรียนเทานั้น   ผูเขียนไดเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 1  เพราะเขียนหนังสือสวยมาก  
ครูประจําชั้นคนแรก  คือ  คุณครูกุลสุรยี  ถวิลหวัง   คุณครูเปนคนเสียงเบาแตหยิกเจ็บ
มาก  ผูเขียนถูกหยิกเพราะเพื่อนๆคุยกัน  ผูเขียนจึงถูกลูกหลงดวย  ผูเขียนเรียนไมเกง  ไม
เคยสอบไดเลขตัวเดียวเลย  นักเรียนทัง้หองมี 35 คน  ผูเขียนจะสอบไดที่ 17 หรือ 18 
เปนตนไป 

               เวลาไปโรงเรียนพอจะเปนคนแตงตัวให  เพราะแมดูแลนอง  ผูเขียนตอง
เดินทางไปโรงเรียนโดยนั่งรถบริการของทหารอากาศ      รถจะมารับใกลบานที่เรียกวา  
“ สายฝน”  สายฝนนี้เปนที่รวมของเด็กที่จะไปโรงเรียน  สมยันั้นโรงเรียนที่เปนที่นิยม  
คือ  โรงเรียนเซนตจอหน  โรงเรียนปานะพันธ  โรงเรียนสตรีวรนาถ ซึ่งทั้งหมดที่กลาว
มา เปนโรงเรียนเอกชนทั้งสิ้น    

               ผูเขียนมีสุขภาพดี  ไมคอยเจ็บปวย  อาจเปนเพราะพอกับแมเนนการกินอาหาร
ที่ดี  ระยะแรก  พอใหกินขาวโรงเรียน  แตตอมาแมหอขาวใหไปกินเอง  



แมทํากับขาวอรอยมาก  เชน  หมูซิ่ง  เปนชื่อกับขาวที่พวกเราพี่นองตั้งชื่อข้ึนมา  เปนหมู
สับ  หมูก็เปนหมูเนื้อแดงผสมกับมันหมูปรุงรสเค็ม   แมปนเปนกอนกลมๆและทําให
แบน  ทอดน้าํมัน  พอสุกก็ใสกลองขาว  กลองขาวทําดวยสแตนเลส  แมยังเก็บไวเลย  มี
ชองไวใสกับขาวเล็กๆอยูขางๆ  และมีฝาปดดวยตัวล็อก 

                    ในวัยนี้นอกจากเรียนตามปกติแลว  แมพาไปเรียนนาฎศิลปที่บางขุนพรหม  
ปจจุบันนี้เรียกวา  “ แบงคชาติ  ”  ผูเขียนรําไทยไดสวยงาม  เคยไดออกอากาศทาง
โทรทัศนชอง 4 บางขุนพรหม  ปจจุบันเปนชอง 3 ไปแลว 

                    เทาที่จําได  ตอนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ครูประจําชั้นชื่อ  คุณครูสัญญา  
วิเศษสิน  ครูเปนผูหญิงที่อวนมาก  ตีก็เจ็บ  สาเหตุที่ถูกตี  เพราะวันหนึ่งครูสั่งใหนําเงิน
มาใหครูคายางลบคนละ  สามสลึง  คือ 0.75 บาท  ทุกคนนํามาใหคุณครู  ผูเขียนก็นํามา
ดวย  เมื่อถึงเวลาที่จะเอามาใหคุณครู  นักเรียนทุกคนเขาแถว  ผูเขียนก็เขาแถว  พอถึงคิว
ผูเขียน  คุณครูสัญญาคุยกับเพื่อนครูดวยกัน  และไมไดกาชื่อผูเขียน  แตเอาเงินไปแลว  
พอเสร็จกิจกรรมการเก็บเงิน  ผูเขียนจึงเปนคนเดียวที่ไมมีชื่อวาเอาเงินมาให  ครูสัญญา
เรียกผูเขียนมายืนหนาหองเรียน   ผูเขียนมีความรูสึกอายเพื่อนๆมากเลย  แตเนื่องจากเปน
คนเถียงคนไมเปน  พอแมสอนมาวา  “ ไมใหเถียงผูใหญ  ใหเงียบเสียงไว  จึงจะเปนเด็ก
ดี  ”  เวลาผานไป  ครูสัญญามารูทีหลังวา  ผูเขียนใหเงินครูแลว  กถ็ูกตีไปแลว  และครูก็
เริ่มนับเงิน  เงินมันเกินกวาจํานวนคนนั่นเอง 

                   อีกสองเรื่องที่จําความได  เกี่ยวกับคุณครูเริงฤดี  สอนภาษาอังกฤษ  วันแรก
ครูใหการบานนักเรียนไปทําที่บานและใหทองคําศัพทภาษาอังกฤษมาดวย  ผูเขียนขยัน
มากเอาการบานทองคําศัพทไปทองในมุง  พอตื่นตอนเชา  รบีลุกจากที่นอนมากเลยจน
ลืมการบานไวในมุง  พอมาถึงที่โรงเรียนไมมีการบานสงครู  คุณครูเริงฤดีจึงตีผูเขียน  
คุณครูถาม  และผูเขียนก็ตอบวา  “ ลมืไวที่บานคะ ”  คุณครูไมเชื่อ  และบอกกับผูเขียน
วา  จะไปตามที่บานเย็นนี้  พอตกตอนเย็น  ผูเขียนก็ไมเห็นคุณครูเริงฤดีไปที่บานเลย     

                   พอรุงเชาคุณครูก็มาถามวา  “ เมื่อวานนี้ไมเห็นรอครูเลย ”  ผูเขียนคิดวา
คุณครูจะเดินทางไปเอง  ไมคิดวาจะติดรถผูเขียนไปดวย   



                     คุณครูเริงฤดีเลยดุเอาอีก  วันนี้ก็มีอีกเรื่อง  ผูเขียนนําลูกฝรั่งสุกมากินที่
โรงเรียน  ตอนเชากัดไปหนึ่งคํา  กระดิ่งพอดีก็เลยเอาใสไวในโตะ  ถึงเวลาเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษที่คุณครูเริงฤดีสอน  ผูเขียนสังเกตเห็นวา  คุณครูหาวบอยมาก  อาจจะนอน
ดึกก็ไดผูเขียนคิด   

                    สักครูหนึ่งคุณครูก็ถามนักเรียนทั้งหองวา  “ นี่นักเรียนใครเอาฝรั่งสุกมากิน
ที่โรงเรียน ”   ผูเขียนก็ยกมือข้ึน 

                    คุณครูเริงฤดีเดินตรงมาหาผูเขียนและพูดวา    “ ไหนอยูไหน  เหม็นจะตาย
อยูแลว ”   

                    แลวคุณครูก็เอาลูกฝรั่งที่ถูกผูเขียนกัดแลวไปวางไวบนโตะครู  พอกระดิ่ง
หมดเวลาเรียน    เปนเวลาพักกลางวันพอดี  นักเรียนทุกคนออกไปจากหองเรียน  รวมทั้ง
ผูเขียนดวย  ผูเขียนแตลืมไปวายังไมไดเอาฝรั่งคืนมาเลย  ก็เลยกลับเขาไปในหองเรียนอีก  
ผูเขียนก็เห็นคุณครูเริงฤดี  นั่งหันหลังใหอยูกําลังกัดแทะฝรั่งสุกนั้นอยางเอร็ดอรอย  
ผูเขียนเลยถอยหลังกลับไป   

                    กลับไปบานตอนเย็นเลาใหพอกับแมฟง  พอกับแมหัวเราะกันใหญ  ผูเขียน
ไมรูเหตุผลวา  ทานทั้งสองหัวเราะอะไรกัน  จนมาถึงทุกวันนี้จึงเขาใจวา  คุณครูเริงฤดี  
กําลังตั้งทองจึงอยากกินฝรั่งสุกนั่นเอง 

วัยมัธยมศึกษา 

                  มธัยมศึกษาตอนตน  ผูเขียนเรียนที่โรงเรียนแหงเดิม  แตทุกอยางมันไมเดิม
เลย  ผูเขียนเพิ่งรูวาตัวเองเปนคนตัวสูงใหญ  เมื่อถงึเวลาเขาแถวเคารพธงชาติในยามเชา  
ผูเขียนจะไดยืนที่หัวแถว  เย็นสบาย  แตถูกใชงานบอยมาก  ผูเขียนทํางานดี  จึงไดรับ
เลือกเปนรองหัวหนาหองเรียน  และทํางานหนักกวาหัวหนาเสียอีก  ครูประจําชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ชื่อ  ครูสมจิตร  พรชํานิ   

                   ครูสมจิตรเปนหัวหนาของครูมัธยมศึกษาปที่ 1  สมยักอนเรียก ม.ศ.1  และ
เรียกตําแหนงที่ครูสมจิตรเปนวา  หัวหนาสายชั้น  ดังนั้นงานการที่เปนของครูสมจิตร  



ผูเขียนก็ตองเขาชวยเหลือเสมอจนครูสมจิตรรัก  และผูเขียนก็รักครูสมจิตรดวยเชนกัน  
ดวยการมีความรัก  ทุกเชาผูเขียนตองเดินผานบานผูการ  หมายถึงบานเจานายยศสูงๆ  
ผูเขียนจะนํากรรไกรอันเล็กติดตัวมาและแอบยื่นมือตัดดอกกุหลาบหนูที่เปนชอยื่น
ออกมานอกรั้วและนํามาใหครูสมจิตรผูเปนครูที่รักเกือบทุกวัน 

                   การที่นํามาใหคือการนําดอกกุหลาบหนูมาใสไวในแจกัน  จนครูสงสัยถาม
ในชั้นเรียนวา  “ ใครเอาดอกไมมาใสแจกันใหครูเกือบทุกวัน ”  ไมมีใครตอบรับ  ครู
แอบดูอยูและวันหนึ่งถูกจับได   

                   ครูสมจิตรโกรธมากเลย  บอกกับผูเขียนวา  “ เรื่องแคนี้  เธอยังยอมรับไมได  
การทําดี  ก็ตองยอมรับ...ซิ ”   

                  ผูเขียนจึงยอมรับวา  “ หนูขโมยเขาเอามาใหครูคะ ”  ครูสมจิตรไมพูดอะไร  
ไดแตดึงเอาผูเขียนไปกอดไว 

                 เมื่อสอบเลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2  ไดเรียนบนเรือนไมชั้นบน
สามารถมองเห็นชั้นเรียน ม.ศ.1ไดชัดเจน  ผูเขียนไมอยากเลื่อนชั้นเลยดวยเกรงวาครู
ประจําชั้นไมเหมือนครูสมจิตร  และก็ไมเหมือนจริงๆเสียดวย 

                 คุณครูเรวดี  เปนครูที่เขามาสอนเพียงระยะสั้นเปนคนที่มีอารมณราย  ใจรอน  
และไมพูดคุยกับนักเรียน  ผูเขียนจําเรื่องของครูเรวดีไมคอยได  แตจําเรื่องของเพื่อนๆได
เปนอยางดี  วัยนี้เรียกวา  “ เห็นใบไมรวงก็หัวเราะ ”  ความเปลี่ยนแปลงทางสรีระของ
ผูเขียนจะเห็นไดชัดเจน  แตดวยความเปนเด็กจึงไมไดคิดอะไรมากกวาการเรียน   

                แตเพื่อนๆตรงกันขาม  พากันพูดคุยแตเรื่องผูชาย  และการนัดหมายกันไป
เที่ยวในวันหยุด  และเลยเถิดพากันหนีเรียนไปเที่ยวในวันเรียนดวย  ความนี้ไดไปถึงหู
คุณครู  และคนที่ไปเลาก็คือผูเขียนเอง  ตอนนั้นคิดเพียงเรื่องเดียวคือ  ไมควรหนี
โรงเรียน  ใกลจะสอบแลวดวย  เรื่องอื่นๆไมไดคิดเพราะคิดไมถึงวาเพื่อนจะคิดเลยเถิด
ไปมากกวาการเรียน  เพื่อนๆจึงไมคอยชอบผูเขียนเพราะเปนคนชางฟอง 



                 เมือ่เรียนชั้น ม.ศ.3 นั้นกําลังรางกายสมบูรณ  จึงเปนนักกีฬา  กีฬาที่เลนก็คือ  
แชรบอล  มีเกาอี้ตั้งทั้ง 2ฝาย  มีคนตัวสูงคอยกระโดดปด  แยงลกูกันไปมา  เวลาทํา
คะแนนก็คือไปโยนลูกบอลใสตะกราฝายตัวเอง  คนถือตะกราจะแกวงไกวใหรับลูกบอล
ใหได  ตรงกนัขามคนทําหนาที่ปด  กต็องปดกันสุดฤทธิ์ถือวาเปนตําแหนงหนาที่ที่
สําคัญที่สุดในเกม   

                 ผูเขียนมีสรีระรางกายที่เหมาะสมกับตําแหนงนี้มาก  ชีวิตการเปนนักกีฬา
ไมไดนิ่มนวลแบบนอนบนเตียงเลย  คุณครูสุทัศน  เปนครูสอนวิชาพลศึกษาเปนครูหนุม
แตรูปไมงาม  ใจรายชอบสั่งใหพวกเราวิ่งรอบสนามจนเหนื่อย  หรือที่พวกเราเรียกวา  
เหนื่อยจนลิ้นหอย   

                 ในปนี้เองที่ผูเขียนเริ่มรูจักความรักจากเพศตรงขาม  เปนความรักครั้งแรกของ
ผูเขียน   และ“ สายฝน”  เปนสถานที่ที่ไดกลาวถึงในตอนเรียนชั้นอนุบาล  เด็กๆทุกคนที่
เปนลูกทหารตองไปขึ้นรถที่สายฝนสายฝนจึงเปนอนุสรณสถานที่รูจักความรักของ
ผูเขียนเมื่ออายุครบ 15 ป  เขาเรียนชั้นเดียวกันโรงเรียนเซนจอหน  ข้ึนรถทหารอากาศ
หมายเลข 5 ทุกๆวันรถวิง่แซงกันหรือสวนทางกัน  เราจะมองกัน  เวลาผานไปหลายวัน
จากการมองเฉยๆ  จนกลายเปนยิ้มใหกัน  ตางคนตางเรียนไปจนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
เขาไปเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร  สวนผูเขียนไปเรียนที่โรงเรยีนศรีบุณยานนท  จังหวัด
นนทบุรี 

                     การเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 แผนกศิลปภาษา  ผูเขียนตองเรียนอยาง
หนัก  เนื่องจากนักเรียนรุนพี่ที่อยูใกลบานสอบตกหลายคน  ผูเขียนกลัวการสอบตกมาก  
จึงพยายามอานหนังสือ  จนรางกายผายผอมลงไปมาก  แมก็วิตามิน  ซึ่งในสมัยนั้น
เรียกวา  “ไวทอป”  มาใหกิน  สมกับความตั้งใจและมุงมั่น  ผลของการเรียนออกมาใน
ระดับดีทั้ง 2 ชั้นเรียนคือชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 และ5  อยูในความพึงพอใจของพอและแม   

                     แตชีวิตรักของผูเขียนไมไดสมหวัง   เพราะความที่เอาแตเรียนจนไมได
พูดคุยกับเขานี่เอง  ที่ทําใหขาดการติดตอกับเขาไป  ผูเขียนมารูทีหลังวา   ผูชายที่ผูเขียน
แอบรักอยูนั้นไปชอบคนอื่นเสียแลว  คนที่เขาไปชอบก็คือเพื่อนหญิงของผูเขียนเอง    



                     ดวยความที่เปนลูกคนโตและไมกลาพูดกับใครหรือปรึกษาใคร  อีกทั้ง
ผูเขียนมีอุปนิสัยชอบอยูคนเดียว  ไมมีเพื่อนเปนกลุม  จึงมีการตัดสินใจเด็ดเดี่ยวและ
บางครั้งก็ผิดพลาดเนื่องจากวุฒิภาวะและความรูเทาไมถึงการณ    ผูเขียนชอบเตร็ดเตรอยู
คนเดียว  เสนทางที่เคยกลับบานตามปกติก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปกลับเสนทางอื่น  บางครั้ง
ผูเขียนมีความรูสึกแคนั่งรถเลนจากสนามหลวงถึงดอนเมืองก็ยังเคย  โดยไมหวงการ
เรียนเลย  พอใหไปเรียนติวเขมเพื่อเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัย  ผูเขียนก็เรียนแบบไม
สนใจ  ไมอานหนังสือเทาที่ควร   ดังนั้นผูเขียนจึงสอบเขามหาวิทยาลัยไมได 

                     เมื่อสอบเขามหาวิทยาลัยไมได  ผูเขียนเปลี่ยนทิศทางชีวิตของการศึกษาเดิน
เขาสูรั้ววิทยาลัยครูที่ใกลบานที่สุดในขณะนั้น  คือวิทยาลัยครูพระนคร  บางเขน  วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ  ผูเขียนเรียนอยูในระดับดีมากในสองปแรก   เมื่อยางเขาสูระดับปริญญาตร ี
ผูเขียนรูจักผูชายคนหนึ่ง  เขาเรียนที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง  เปนรุนพี่กวาผูเขียนหลายป
เราชอบกันมากจนผูเขียนคิดวา นี่คือผูชายที่เราจะแตงงานดวย  ผูเขียนเรียนปสุดทายแต
เขาเรียนจบและไปทํางานที่ประเทศตะวันออกกลางเพื่อขุดทองกลับเมืองไทย  เมื่อ
ผูเขียนเรียนจบเขาก็กลับมาเยี่ยมบาน  ผูเขียนดีใจที่จะไดพบเขา  แตก็ตองผิดหวังและ
เหมือนสายฟาฟาดมากลางแสกหนาของผูเขียน  เมื่อเห็นเขานั่งอยูใกลชิดกบัผูหญิง
หนาตาดีคนหนึ่ง  ผูเขียนไมเขาไปทักทายเขาเลย  รีบกลับหลังหันและเดินขึ้นรถเมลล
ทันที  ไมรูดวยวารถเมลลสายนั้นคือสายอะไร  และกําลังจะไปไหน  ผูเขียนไดนั่งและ
รองไหไปตลอดทาง   ปนั้นเปนปที่ผูเขียนโศกเศรามาก  ผูเขียนขอพอแมมาอยูกับเพื่อน
ที่หอพักใกลกับวิทยาลัย   พอกับแมก็อนุญาต  ผูเขียนเปนคนเริ่มติดเพื่อน  ไมมีความ
มั่นใจในตนเองและไมใฝรูไมใฝเรียนเหมือนเมื่อกอน  เพียงระยะเวลาแค 1 ป  ผูเขียนมี
ผลการเรียนตกต่ําลงมาก  เคนเรียนในอันดับตนของหองเรียนก็กลายเปนเกือบตก  บาง
วิชาตองซอมก็มี   อาจารยเรียกไปตักเตือนหลายครั้ง  เรียกรองความสนใจในการแตงตัว  
แตงหนา  เที่ยวเตร  โดดเรียนบอยมาก  เพื่อนๆก็ไปฟองพอ  พอของผูเขียนมาหาที่
หอพักและขอรองใหกลับบาน  พอไมถามผูเขียนสักคําวาเปนอะไร  และจะชวยผูเขียน
อยางไร  พอบอกวา  “ มองเห็นเสนชัยอยูขางหนาแลว  ลูกจะทําใหพอเสียใจหรือ” 



                  ผูเขียนไมไดกลับบานทันที  แตขอพออยูกับเพื่อนระยะหนึ่งเทานั้น  และ
ผูเขียนก็รูวา  เพื่อนก็ชวยอะไรผูเขียนไมไดเลย  คนที่ชวยผูเขียนไดคนเดียวเทานั้นก็คือ  
ตัวของผูเขียนนั่นเอง     

                  ชวงเวลานี้เปนชวงเวลาแหงชีวิตของผูเขียนที่ไมนาอภัยใหกับตัวเอง   เพราะ
การที่คบเพื่อนไมดีและที่สําคัญตัวผูเขียนเองไมมีความยั้งคิด    ปลอยเวลา  ปลอยจิตใจ
ใหตกเปนทาสแหงความเลว  ไมรักเรยีน  จนเกือบจะเอาดีไมได 

                     ชวงหนึ่งของชีวิตนั้นยอมมีความผิดพลาด  หากรู  และแกไขทันทวงที  ก็
อาจจะใหอภัยกันไดในความผิดนั้น   

 


