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  นิทานสีขาว ชุดนิทานพัฒนาชีวิต (ฉบับรวมนิทานคัดสรร).-- กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2561.

  144 หน้า.-- (นิทานพัฒนาชีวิต)

 

  1. นิทาน 2. วรรณกรรมสำาหรับเด็ก. I. เศวตราภรณ์ ไอศุริยเอกสกุล, ผู้วาดภาพประกอบ. II. ชื่อเรื่อง.

398.2

หนงัสือเล่มนีพิ้มพ์ด้วยกระดาษมาตรฐานเดยีวกับยโุรป เยือ่ไม้ผลติจากป่าปลกู 100% 

มนีำา้หนกัเบา ปลอดสารเคมทีีเ่ป็นอนัตราย รักษาส่ิงแวดล้อมโดยลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกสูงสุด 35% และใช้หมึกพิมพ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ เนื้อหมึกผลิตจาก 

ถั่วเหลือง และผงหมึกผลิตจากสีของหินตามธรรมชาติ
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นิทานถือเป็นสื่อกลางที่ดีในการสอดแทรกสาระความรู ้ 

คุณธรรม ความบันเทิง และจินตนาการที่ไร้ขอบเขต จากผู้เล่า...

ไปสู่ผู้ฟัง และก็ยังเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมจากผู้ฟังทุกเพศทุกวัย 

มาโดยตลอด เพราะนอกจากจะให้ความสนุกสนานแล้วยังสามารถ

น�ามาปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตได้อีกด้วย

ดร.อาจอง ชมุสาย ณ อยธุยา เป็นอกีบคุคลส�าคญัทีส่ามารถ

พิสูจน์ให้เห็นว่า นิทานน้ันมีคุณค่าต่อทุกชีวิตมากเพียงใด แม้ท่าน

จะมีภารกิจประจ�าวันมากมาย แต่ท่านยังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับ

การเล่านิทานปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กนักเรียนที่โรงเรียนสัตยาไส

ได้ฟังทุกๆ เช้าก่อนเข้าเรียน ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักและ

เมตตา เพราะท่านเชือ่เป็นอย่างยิง่ว่า นิทานเหล่าน้ีสามารถพฒันา

จิตใจของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี และมีส่วนช่วยให้พวกเขาเติบโต 

เป็นผู้ใหญ่ทีม่จีติใจมัน่คงและเป่ียมด้วยคณุธรรม นอกจากน้ี เม่ือใด

ที่ท่านต้องไปบรรยายตามสถานที่ต่างๆ ก็มักจะพกพานิทานเหล่านี้

ไปฝากผู้ฟังด้วยเสมอ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบัน ส�านักพิมพ์ฟรีมายด ์

มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได ้มีโอกาสจัดพิมพ์เผยแพร ่

ชุดหนังสือ นิทานสีขาว “ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว” เล่ม 1-4 

และ “นิทานสีขาว” ชุดนิทานพัฒนาชีวิต เล่ม 1-4 ซึ่งทั้งสองชุด

ได้รบัการตอบรับทีด่อีย่างล้นหลามจากผู้อ่านทัง้เดก็และผู้ใหญ่ โดย

เฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ปรารถนาจะให้บุตรหลานได้มี “หัวใจสีขาว” 

ในการด�าเนินชีวิต

โดยหนังสือ นิทานสีขาว ชุดนิทานพัฒนาชีวิต (ฉบับรวม

นิทานคดัสรร) เล่มทีก่�าลงัอยูใ่นมอืท่านผู้อ่านน้ี เป็นอกีหน่ึงผลงาน

ที่เกิดขึ้นจากการคัดสรรนิทาน 17 เรื่อง จากนิทาน 100 เรื่อง 

ในหนังสือ “นิทานสีขาว ชุดนิทานพัฒนาชีวิต” เล่ม 1-4 น�ามา 

จัดพิมพ์และวางจ�าหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา

ทัว่ประเทศ ในราคาพเิศษ 59 บาท ทัง้น้ีเพือ่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

ส�านักพิมพ์ฟรีมายด์ขอขอบพระคุณ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ 

อยุธยา ที่มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการท�างานของ

พวกเราเสมอมา ขอขอบคุณ คุณจอย-สุพัตรา แซ่ลิ่ม ที่ช่วยเนรมิต 

“นิทานสขีาว” ให้เป็นตวัอกัษรทีส่วยงามเสมอ ขอขอบคณุ คณุไหม-

เศวตราภรณ์ ไอศรุยิเอกสกุล ทีมุ่ง่มัน่สร้างสรรค์ภาพประกอบให้กับ

หนังสือเล่มนี้อย่างเต็มที่  และขอขอบคุณคณะท�างาน บริษัท ซีพี 

ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ที่ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ

จัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือเล่มน้ีในราคาย่อมเยา สู่ผู้อ่านทั่วประเทศ 

มา ณ โอกาสนี้

   ส�านักพิมพ์ฟรีมายด์

จากใจส�านักพิมพ์
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เราจะเห็นได้ว่า กระแสข่าวและสื่อต่างๆ ในทุกวันน้ีน้ัน 

เตม็ไปด้วยเรือ่งราวทัง้ดแีละไม่ดีปะปนกันไป เร่ืองทีด่ก็ีสร้างรอยยิม้ 

เสรมิสร้างก�าลงัใจและแรงบนัดาลใจให้ผู้คนได้เป็นอย่างด ี ในขณะที่ 

เร่ืองไม่ด ีเช่น ข่าวการฆ่าฟัน ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ทะเลาะเบาะแว้ง 

ฯลฯ ก็ล้วนแล้วแต่สร้างอารมณ์ ในทางลบให้เกิดขึ้นในใจ และ 

ทีส่�าคญั ถือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้เดก็และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ซมึซับ

และปฏิบตัติามโดยไม่รูต้วั จนแทบจะกลายเป็นบรรทดัฐานใหม่ของ

สังคม

ข้าพเจ้าเชื่อเสมอว่า หากจะเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทาง 

ที่ดีขึ้นได้น้ัน เราจะต้องสร้างรากฐานที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน

คนรุ่นใหม่ ให้พวกเขามีจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม ความรักความ

เมตตาต่อกัน ซึ่งรากฐานที่ดีน้ันเร่ิมต้นจากสถาบันครอบครัวที่จะ

ต้องท�าร่วมกันกับสถาบันการศึกษา ในการสร้างบรรยากาศของ

การเรียนรู้ถึง “คุณค่าที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์” และการ 

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเหนือสิ่งอื่นใด 

นิทาน ถือเป็นสื่อส�าคัญที่สามารถเป็นสะพานเชื่อมโยง

ความปรารถนาดีของทุกคนและทุกฝ่ายเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี 

จากใจผู้เขียน

เพราะเป็นสื่อกลางที่ผสมผสานทั้งความสนุกสนาน ความบันเทิง 

คุณธรรม จริยธรรม และสาระความรู้ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิต

ของผู้คนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ที่จะต้องเติบโต

เป็นต้นไม้ที่แข็งแรง ร่มเย็น และพร้อมที่จะช่วยกันสร้างสังคม 

ที่เปี่ยมสุขต่อไป

ในฐานะของ “ผู้เล่านิทาน” ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา 

ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่ยังคงให้ความส�าคัญกับ “นิทาน

ปลกูฝังคณุธรรม” ดงัเช่นส�านักพมิพ์ฟรีมายด์ที่ได้จัดพมิพ์และเผยแพร่

นิทานสีขาวหลายเล่มสู่ผู้อ่านจ�านวนมากตลอดมา รวมถึงหนังสือ

เล่มนี้ด้วย

หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า นิทานสขีาวเรือ่งต่างๆ ในหนังสอืเล่มน้ี 

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย

    ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
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อีกากี่ตัว 11

ชายเน ่ 19

ผักสดจากอาณาจักรทางใต ้ 29

คาถามหาอดทน 37

แท่งชอล์กที่หมดไป 43

ข้อความในเศษกระดาษ 49

ซากหนูตัวเดียว 55

อาฟาน เด็กชายผู้ไม่มีขาขวา 65

ความยาวของสัญญาเงินกู ้ 71

สามสิ่งที่ดีที่สุด 77

โรคที่รักษาไม่หาย 83

สมบัติของพ่อ 91

ขนมปังสองก้อนของหญิงคนยาก 103

มหาดเล็กคนโปรด กับช่างตัดพระเกศาขี้อิจฉา  111

คนละครึ่ง 121

นกน้อยปีกหัก กับต้นไม้ ใหญ่ที่ใกล้ตายซาก 129

เติมน�า้ใส่โอ่ง 135

ประวัติ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 142

สารบัญจากใจ Book Smile

 จากจุดเร่ิมต้นอันเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยคุณค่าที่ ดร.อาจอง 

ชุมสาย ณ อยุธยา ได้เล่านิทานปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กนักเรียน 

ที่โรงเรียนสตัยาไสได้ฟังทกุๆ เช้าก่อนเข้าเรยีน สูก่ารเผยแพร่ในวงกว้าง

มากยิ่งขึ้นเมื่อส�านักพิมพ์ฟรีมายด์ได้รวบรวมนิทานปลูกฝังคุณธรรม 

ของท่านไว้ ในรูปแบบของหนังสือ ถึงวันน้ีเป็นเวลากว่าสิบสองปีแล้ว 

ที่ “นิทานสีขาว” ของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ได้อยู่คู่สังคมไทย

อย่างทรงคณุค่า และมเีดก็ๆ จ�านวนไม่น้อยทีเ่ติบโตมาพร้อมๆ กับนิทาน 

สขีาว ได้รบัการบ่มเพาะ ปลูกฝังจนกลายเป็นเมล็ดพันธุ์เยาวชนที่มีจิตใจ 

เปี่ยมคุณธรรม และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่ดี

 7-ELEVEn และ BOOK SMILE รู้สึกเป็นเกียรติและยินดี 

เป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและ

เผยแพร่หนังสือดีมีคุณค่าในราคาที่จับต้องได้และเข้าถึงง่าย ซึ่งไม่เพียง

แค่การปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนจะเป็นการสร้างสังคม 

ที่ยั่งยืน ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในครอบครัวที่เกิดขึ้นผ่านกิจกรรม 

ทีส่ามารถท�าร่วมกันได้อย่างการเล่านิทานก็ยิง่ท�าให้สงัคมของเราเตม็ไป

ด้วยรอยยิ้มมากขึ้นอีกด้วย

    BOOK SMILE
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โจ้ เกิดมาในครอบครัวที่มีพี่น้องหลายคนและยังเป็นครอบครัว 

ที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านด้วย และเนื่องจากโจ้เป็นลูกชายคนโตของบ้าน 

เขาจึงต้องเป็นก�าลังหลักในการช่วยพ่อแม่ท�างานหาเงิน แม้ว่าโจ ้

จะชอบเรียนหนังสือมากแค่ไหน แต่ความข้นแค้นก็ไม่เปิดโอกาสให้เขา 

ได้ไปโรงเรยีนอย่างสม�า่เสมอ เขาจ�าเป็นต้องขาดเรยีนบ่อยๆ เพราะภาระ

หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว ที่ส�าคัญ โจ้ยังไม่มีเงินไปโรงเรียน

อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม โจ้ฝันเสมอว่าเขาจะได้รับการศกึษาทีด่เีช่นเดยีวกับ

เด็กคนอื่นๆ เขาเคยเอ่ยถึงเรื่องนี้กับพ่อและแม่ ทั้งสองสงสารลูกจับใจ 

แต่ไม่เห็นทางทีจ่ะช่วยให้โจ้สมหวงัได้จึงได้แต่กอดลกูแล้วร้องไห้ หลงัจาก

วันนั้น โจ้ก็ไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องนี้กับใครอีก

วันหน่ึง โจ้ได้อ่านประกาศของหมู่บ้านว่าจะมีเศรษฐีใจดีมอบทุน

การศึกษาก้อนใหญ่ให้แก่เด็กเพียงคนเดียวที่มีสติปัญญาเหมาะแก่ทุน

การศกึษาก้อนน้ี เดก็ชายโจ้ในเสือ้ผ้ามอซอเน้ือตวัมอมแมมเดนิเข้าไปใน

ที่ท�าการของหมู่บ้านเพื่อขอสมัครรับทุนการศึกษาก้อนนี้ด้วย ในตอนนั้น

อีกากี่ตัว
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มีเด็กๆ ในชุดนักเรียนสะอาดสะอ้านท่าทางเฉลียวฉลาดหลายคนก�าลัง

สมัครขอรับทุนการศึกษาเช่นกัน ทุกคนหันมามองโจ้เป็นตาเดียวและ

หลายคนแสดงอาการเหยียดหยามออกมา

“ถ้าอยากได้ทุนส�าหรับเด็กยากจน ท�าไมไม่ไปขอจากโรงเรียนล่ะ 

ทนุการศกึษาก้อนน้ีมไีว้ส�าหรบัเดก็หัวดีๆ  เท่าน้ันแหละ” เดก็คนหน่ึงเอ่ยขึน้ 

อย่างไม่สบอารมณ์ที่เห็นโจ้เข้ามาเป็นหน่ึงในคู่แข่งชิงทุนการศึกษา 

ของเขาด้วย 

“ฉันรู้จักนะ เจ้านี่ชื่อโจ้ อยู่โรงเรียนเดียวกับฉันเอง แต่มันไม่ค่อย

มาเรียนนักหรอก เพราะต้องไปช่วยพ่อแม่ท�างานสารพัด” เด็กอีกคนว่า

“อ้าว... อย่างน้ีเจ้าน่ีก็ไม่มีทางได้รับเลือกอยู่แล้วล่ะสิ ถ้ามัน 

ไม่ค่อยได้เข้าเรียน แล้วจะเอาความรู้ที่ไหนมาทดสอบล่ะ” เด็กอีกคน

ออกความเห็น

“คนไม่เจียมตัวก็แบบนี้แหละ”

โจ้ได้ยินค�าเยาะเย้ยเหล่าน้ันแต่ก็ไม่สนใจจะเก็บมาคิดเพราะมัน

ไม่ได้ช่วยท�าให้ชีวิตของเขาดีขึ้น การศึกษาต่างหากที่จะช่วยให้เขาและ

ครอบครัวมีอนาคตมากกว่าที่เป็นอยู่ และในเมื่อโอกาสดีๆ มาถึง ก็ไม่มี

เหตผุลอะไรทีเ่ขาจะไม่ลองไขว่คว้าด ูแม้จะรูว่้าความเป็นไปได้ทีจ่ะสมหวงั

ในครั้งนี้มีน้อยเต็มทีก็ตาม

เมื่อถึงเวลาทดสอบ เจ้าหน้าที่ก็เรียกเด็กๆ ทุกคนมารวมตัวกัน 

จากน้ันเจ้าของทุนการศึกษาซึ่งเป็นเศรษฐีหน้าตาใจดีก็ปรากฏตัวขึ้น  

เขากวาดตามองเดก็ๆ กว่าร้อยคนในทีน้ั่นแล้วประกาศเรือ่งทีท่�าให้ทกุคน

ต้องแปลกประหลาดใจ

“ตอนที่ฉันน่ังรถเข้ามา ฉันสังเกตเห็นว่าในหมู่บ้านแห่งน้ีมีอีกา

มากมายทีเดียว ฉันอยากรู้เสียจริงว่ามีอีกาที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ทั้งหมด

กี่ตัว และนี่ก็คือค�าถามชิงทุน”

เศรษฐหียดุพดูและยิม้ให้แก่เดก็ๆ ทกุคนทีย่นืแน่น่ิงด้วยความงุนงง

ก่อนจะพูดต่อว่า 

“ฉันจะให้เวลาพวกหนูสามวัน แล้วให้ทุกคนมาพร้อมกันที่น่ี 

อีกครั้ง ใครที่สามารถตอบค�าถามน้ีได้ดีที่สุดจะเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา

จากฉันไป”

เมื่อเศรษฐีออกไปจากที่นั่นแล้ว เด็กๆ ก็พากันพูดถึงเรื่องนี้อย่าง

เซ็งแซ่

“ช่างเป็นค�าถามทีแ่ปลกประหลาดอะไรอย่างน้ี แค่นับจ�านวนอกีา

ก็ได้ทุนการศึกษาไปแล้ว” เด็กคนหนึ่งหันไปพูดกับเพื่อน

“สงสัยท่านเศรษฐีจะทดสอบความสามารถในการค�านวณล่ะมั้ง” 

เด็กอีกคนว่า

“หรือไม่ก็ทดสอบความช่างสงัเกต คดิดสู ิอกีาในหมูบ้่านเรามเีป็น

พันๆ ตัว แล้วมันก็บินไปน่ันมาน่ีอยู่ตลอด ใครจะไปรู้ล่ะว่าตัวไหนเป็น 

ตัวไหน แล้วจะนับยังไงล่ะทีนี้”
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“น่ันสนิะ ท่าทางจะไม่ใช่ค�าถามง่ายๆ เสยีแล้ว ต้องเป็นคนทีนั่บ

เลขเก่งและช่างสงัเกตเป็นทีส่ดุเท่าน้ันแหละถึงจะตอบค�าถามน้ีได้ถูกต้อง”

ในช่วงสามวนัทีเ่ศรษฐชีราให้เวลาเดก็ๆ ไปนับจ�านวนอกีา ปรากฏ

ว่าทั้งหมู่บ้านวุ ่นวายไปด้วยการวิ่งไล่นับอีกาของเด็กๆ และบรรดา 

ผู้ปกครองที่ออกมาช่วยลูกหลานของตัวเองกันอย่างสุดใจ จะมีก็แต่โจ้

เท่าน้ันทีไ่ม่ได้ท�าอย่างเดก็คนอืน่ๆ เขาเพยีงแต่กวาดตามองอกีาเหล่าน้ัน

ผ่านๆ แล้วก็ก้มหน้าก้มตาช่วยพ่อแม่ท�างานอย่างปกติที่เคยท�าอยู่ทุกวัน 

จนพ่อกับแม่ซึ่งรู้ว่าโจ้ได้ไปสมัครรับทุนด้วยอดถามขึ้นไม่ได้

“ลูกไม่ออกไปนับอีกาเหมือนเพื่อนๆ เขาหรือ” พ่อของโจ้ถาม

“ไม่ล่ะจ้ะพ่อ ยังมีงานที่ลูกต้องท�าอีกมาก” โจ้ตอบขณะที่มือ 

ของเขาก็ไม่ได้ละจากงานตรงหน้าเลย

แม่ของโจ้มองลูกชายอย่างสงสารปนเอ็นดู “ไปเถอะลูก ไหนๆ  

ก็อตุส่าห์ไปสมคัรเอาไว้แล้ว เผ่ือได้ทนุน้ี ลกูจะได้เรยีนสงูๆ และมอีนาคต

ที่ดีกว่านี้ไงล่ะจ๊ะ งานพวกนี้พ่อกับแม่ช่วยกันท�าไปก่อนก็ได้”

โจ้ยิ้มให้พ่อกับแม่ แต่กระนั้นเขาก็ยังไม่ไปวิ่งไล่นับอีกาอยู่ดี และ 

ยังคงช่วยพ่อกับแม่ท�างานอย่างขยันขันแข็งเหมือนเดิมอยู่น่ันเอง และ

แล้ววันนัดตอบค�าถามชิงทุนก็มาถึง ปรากฏว่าไม่มีเด็กคนไหนกล้ายืนยัน

ว่าค�าตอบของตนเองเป็นค�าตอบที่ถูกต้องเลยแม้แต่คนเดียว

จนกระทั่งมาถึงโจ้ที่ได้ตอบค�าถามน้ีต่อหน้าเศรษฐีเป็นคนสุดท้าย 

ท่ามกลางสายตาสบประมาทที่ต่างก็ไม่มีใครให้คุณค่าเขาและคิดว่า 

ไม่มีทางที่เด็กฐานะยากจน เน้ือตัวสกปรกมอมแมมและไม่ค่อยได้ไป

โรงเรียนอย่างโจ้จะตอบค�าถามนี้ได้ถูกต้อง 

“เอาล่ะ ขอฉันฟังค�าตอบของหนูหน่อยสิ”

เศรษฐยีิม้อย่างใจดใีห้กับโจ้ซึง่มท่ีาทางประหม่าเลก็น้อย ก่อนทีเ่ขา

จะรวบรวมความมั่นใจแล้วตอบออกไปอย่างฉะฉานว่า

“อีกาในหมู่บ้านของเรามีทั้งหมด 6,468 ตัว ครับท่าน”

“ดูเธอจะมั่นใจในค�าตอบน้ีมาก เธอไปนับมาแล้วจริงๆ หรือ” 

เศรษฐถีามโจ้ด้วยค�าถามเดยีวกับทีถ่ามเดก็คนอืน่ๆ แต่แทนทีโ่จ้จะตอบรบั

อย่างง่ายๆ ดงัทีเ่ดก็ส่วนใหญ่ท�า เขากลบัพดูตอบเศรษฐไีปอย่างสภุาพว่า

“หากท่านไม่เชือ่ในสิง่ทีผ่มบอก ท่านจะลองไปนับดก็ูได้นะครบั ผม

มั่นใจว่าเราจะได้ค�าตอบที่ตรงกัน”

เศรษฐีชักจะสนใจในตัวของโจ้ขึ้นมาจึงถามกลับไปอีกว่า “แล้วถ้า

ฉันไปนับแล้วไม่ได้ค�าตอบเดียวกับที่เธอบอกล่ะ เธอจะว่าอย่างไร”

โจ้ยืดตัวขึ้นตรงแล้วตอบว่า “หากท่านไปนับอีกาแล้วปรากฏว่า

มีจ�านวนเกินกว่าที่ผมบอกก็แสดงว่ามีพี่น้องอีกาจากหมู่บ้านอื่นเข้ามา

เยี่ยมเยียนอีกาในหมู่บ้านของเรา แต่ถ้าท่านนับแล้วได้จ�านวนน้อยกว่า

ทีผ่มนับไว้ ก็แสดงว่าอกีาในหมู่บ้านของเราได้เดนิทางออกไปเยีย่มพีน้่อง

ของมันที่หมู่บ้านอื่นเสียแล้วล่ะครับ”

ค�าตอบของโจ้เรียกเสยีงหัวเราะครนืใหญ่จากทกุคนในทีน้ั่น รวมทัง้

เศรษฐีที่หัวเราะลั่นอย่างถูกอกถูกใจในค�าตอบนี้
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“เธอเป็นเด็กที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมมาก ฉันเชื่อว่าถ้าเธอได้รับ

การศกึษาทีด่ ีสตปัิญญาของเธอจะสร้างประโยชน์ให้แก่ตวัเธอ ครอบครัว

ของเธอ รวมทั้งสังคมที่เธออยู่ได้อีกมาก ใช่แล้วหนูน้อย ฉันจะมอบทุน

การศึกษาก้อนนี้ให้แก่เธอ”

โจ้กล่าวขอบคุณเศรษฐีด้วยความซาบซึ้งใจ จากน้ันบรรดาเด็ก 

คนอืน่ๆ ในทีน้ั่นต่างก็เข้ามาแสดงความยนิดแีละขอโทษทีเ่คยคดิดถููกเขา

พร้อมกับชื่นชมว่าเขามีสติปัญญาและไหวพริบเหมาะสมที่จะได้รับทุน 

การศึกษาก้อนนี้ไปอย่างที่สุด

“

”

...เธอทั้งหลาย...

โลกของเราทุกวันนี้มีแต่คนเก่ง

ซ่ึงก็มีมากพอๆ กับคนที่มีการศึกษาสูงๆ

แต่ถึงจะเก่งแค่ไหน หรือมีการศึกษาสูงเท่าไร

ส�าหรับบางสถานการณ์แล้ว หากขาดสติปัญญาไตร่ตรอง

แถมยังไม่มีไหวพริบในการแก้ปัญหาอีก

ความเก่งและการศึกษาที่มีอยู่ก็สูญเปล่า

เช่นเดียวกับการเป็นคนเก่งแต่ไม่มีความดี

ถึงจะได้เกิดมาเป็นคน

แต่ก็เป็นคนที่ไม่มีคุณค่าความเป็นมนุษย์อยู่เลย
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ครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกในครอบครัวอยู่ด้วยกันห้าคน คือ คุณพ่อ 

คุณแม่ ลูกชายวัยสิบสองขวบ ลูกสาววัยห้าขวบ และคุณย่า

วนัหน่ึงลกูสาวคนเลก็ตกต้นไม้ขาหักและต้องเข้าเฝือก ด้วยเหตน้ีุ 

เด็กหญิงจึงออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านไม่ได้ ต้องน่ังเฉยๆ อยู่แต่ในบ้าน  

ไม่นานเธอก็รู้สึกเบื่อ

“พี่จ๋า หนูเบื่อเหลือเกิน พี่ช่วยอุ้มหนูไปที่สนามเด็กเล่นหน่อย 

ได้ไหมจ๊ะ หนูอยากขุดดินตักทรายเล่นที่น่ัน” เด็กหญิงหันไปอ้อนวอน 

พีช่ายของเธอที่ก�าลังอ่านหนังสือเตรียมสอบอย่างขะมักเขม้น

“ไม่ได้หรอก” พี่ชายปฏิเสธทันควัน “พี่จะสอบในอีกไม่กี่วันนี้แล้ว 

และพี่ก็อยากสอบได้ที่หนึ่ง ไม่มีเวลาพาเธอไปเล่นที่ไหนหรอก”

ชายเน่
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น้องสาวตัวน้อยได้ฟังเช่นน้ันก็เสียใจมาก เธอท�าท่าจะร้องไห้  

แต่แล้วคุณย่าทีไ่ด้ยนิสองพีน้่องคยุกันก็เดนิเข้ามากอดหลานสาวตวัน้อย

แล้วบอกว่า

“คนดีของย่า ไม่ได้ออกไปเล่นก็ไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวย่าจะเล่านิทาน

ให้หลานฟังเองจ้ะ”

เด็กหญิงได้ยินเช่นน้ันก็พอจะยิ้มออกบ้าง คุณย่าอุ้มเธอขึ้นไปน่ัง

บนตักเพื่อเล่านิทานให้ฟัง ในขณะที่หลานชายหันมาบอกว่า

“คุณย่าช่วยเล่านิทานเบาๆ หน่อยนะครับ ผมต้องการสมาธิอ่าน

หนังสือ”

คุณย่ายิ้ม ตอบกลับหลานชายไปว่า “จ้ะ ย่าจะเล่าเบาๆ”

แล้วคุณย่าก็เริ่มเล่านิทานให้หลานฟัง...

“เดก็หนุ่มคนหน่ึงชือ่ ชายเน่ เขาเป็นเดก็ทีข่ยนัขนัแขง็มาก ในช่วง

ทีม่กีารสอบชายเน่จะอ่านหนังสอือย่างหนัก ทบทวนความรูห้ามรุ่งหามค�า่ 

แม้แม่ของเขาจะเตือนว่าถึงเวลานอนแล้ว แต่ชายเน่ก็ยังไม่ยอมนอน  

เขาขอแม่อ่านหนังสือต่อ” คุณย่าเล่ามาถึงตรงน้ีก็หยุด แล้วถามหลาน

สาวว่า “หลานรู้ไหม ว่าท�าไมชายเน่คนนี้ถึงได้ขยันนัก”

“เพราะชายเน่อยากสอบได้ที่หนึ่งไงคะคุณย่า” เด็กหญิงตอบ

คุณย่ายิ้มแล้วตอบว่า “อันที่จริง การที่ชายเน่จะสอบได้ที่หนึ่งนั้น

เป็นไปได้ยากมาก และเขาก็ไม่เคยท�าได้เลย”

“อ้าว... ท�าไมล่ะคะ” เด็กหญิงสงสัย

“เพราะว่าชายเน่เป็นเด็กที่มีสติปัญญาปานกลาง ไม่ว่าเขา 

จะพยายามอ่านหนังสอืมากเท่าไร เขาก็ท�าได้ดทีีส่ดุเพยีงแค่ผลการเรยีน

ในระดับปานกลางเท่านั้น” คุณย่าตอบ

“เอ... อย่างน้ีชายเน่ก็เหน่ือยเปล่าสิคะ หนูคิดว่าเขาควรจะเลิก

ขยันได้แล้วนะคะ”

“ไม่เลยจ้ะ แม้ชายเน่จะไม่เคยสอบได้ที่หน่ึง แต่เขาก็ไม่เคยเลิก

นิสัยขยันขันแข็งน้ันเลย ตรงกันข้าม เขากลับยิ่งขยันมากขึ้นทุกวัน  

รู้ไหมจ๊ะว่าเพราะอะไร”

“เพราะอะไรหรือคะ”

“เพราะเขาไม่เคยคิดอยากได้ที่หน่ึงมาตั้งแต่ต้นน่ะสิ ชายเน่ไม่ได้

ขยันเพราะอยากได้ต�าแหน่งหัวกะทิของห้องหรืออะไรเลย สิ่งเดียวที่เขา

ต้องการก็คือท�าให้ดีที่สุด เพื่ออนาคตของตัวเองและครอบครัว”

“ท�าไมกันคะ”

“เพราะตอนน้ันชายเน่ไม่มีพ่อ พ่อของชายเน่ตายไปหลายปีแล้ว 

เหลือแต่แม่ที่ต้องท�างานหนักเพื่อเลี้ยงดูเขา ชายเน่จึงตั้งใจเรียนเพื่อ 

ที่จะใช้วิชาความรู้มาดูแลแม่ของเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต”

“ชายเน่น่ารักจังเลยค่ะ” 

คุณย่ายิ้มให้หลานสาวอย่างอ่อนโยน 

“จ้ะ เขาเป็นเด็กที่น่ารักมาก เอาล่ะ ย่าจะเล่าต่อนะ... ครั้งหนึ่ง 

ในช่วงของการสอบเช่นกัน ชายเน่อ่านหนังสือจนดึกดื่นด้วยความตั้งใจ
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เหมือนเช่นเคย รุ่งขึ้นก่อนจะไปสอบ ชายเน่ก็เข้าไปกราบลาแม่ของเขา 

แม่ของชายเน่อวยพรให้เขาโชคดีเหมือนเช่นทุกครั้ง แต่ครั้งนี้แม่ได้หยิบ

รูปถ่ายใบเล็กๆ ของพ่อผู้ล่วงลับให้ชายเน่ได้พกติดตัวเพื่อเป็นสิริมงคล

ด้วย โดยแม่ของชายเน่ได้บอกกับลูกชายว่า...

“‘ชายเน่ ไม่ส�าคัญเลยว่าคนเราจะเก่งหรือมีชีวิตยืนยาวแค่ไหน 

สิ่งส�าคัญคือเราเคยค้นพบความสุขจากชีวิตที่มีอยู่บ้างหรือไม่ต่างหาก 

แม้พ่อของลูกจะเป็นแค่ชาวไร่ธรรมดาและอายุสั้น แต่แม่บอกได้เลยว่า

ทุกวินาทีในชีวิตของพ่อเต็มไปด้วยความสุขจากการให้และได้ช่วยเหลือ

ผู้อื่นอยู่เสมอ ยึดถือพ่อเป็นแบบอย่างนะจ๊ะ แล้วสักวันลูกเองก็จะ 

ได้พบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิต’

“‘ครับแม่’ ชายเน่รับค�าพร้อมสวมกอดแม่ของเขาด้วยความ 

รักใคร่

“หลังจากน้ันชายเน่ก็ออกจากบ้านมุ่งหน้าไปยังโรงเรียน แต่ใน

ระหว่างทางเขาก็พบเพื่อนคนหน่ึงนอนเจ็บอยู่ข้างทาง ชายเน่ปร่ีเข้าไป

ดูเพื่อนของเขาทันทีแล้วพบว่าศีรษะของเพื่อนคนน้ันเป็นแผลฉกรรจ ์

มีเลือดไหลอาบ

“‘เกิดอะไรขึ้นกับนายหรือ’ ชายเน่ถามด้วยความตกใจ

“‘ตอนที่เราเดินมาทางนี้ จู่ๆ กิ่งไม้ใหญ่ก็หักลงมาฟาดโดนหัวเรา’ 

เพื่อคนนั้นตอบด้วยสีหน้าที่เจ็บปวดมาก

“‘นายต้องไปให้หมอท�าแผลนะ มาเถอะ เราจะพานายไปเอง’ 

ชายเน่บอกแล้วพยุงเพื่อนคนน้ันไปหาหมอที่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ไม่ไกล

จากจุดนั้นนัก

“เมือ่ไปถึงโรงพยาบาลแล้ว เพือ่นคนน้ันก็บอกให้ชายเน่รีบไปสอบ 

แต่ชายเน่บอกว่า 

“‘เราจะรอนายเยบ็แผลให้เสร็จก่อน จะได้ช่วยพยงุนายไปสอบด้วย’

“‘เรายังไม่รู้เลยว่าหมอจะเย็บแผลเสร็จเมื่อไร’ เพื่อนของเขา 

ร้องท้วง

“‘เราจะไปพร้อมกัน’ ชายเน่ยืนยันค�าเดิม

“ระหว่างที่ชายเน่รอเพื่อนเย็บแผล เวลาก็เดินไปทุกขณะ ชายเน่

ก้มดูนาฬิกา ตอนนี้ไม่มีทางเลยที่เขาจะไปเข้าสอบได้ทัน

“เมื่อเพื่อนของเขาเย็บแผลเสร็จแล้ว ชายเน่จึงช่วยพยุงเพื่อน 

พาไปโรงเรียนด้วยกัน ตอนน้ันเขาใจไม่ดีเลย เขาเอามือข้างหน่ึงจับ

กระเป๋าเสื้อนักเรียนซึ่งมีรูปถ่ายใบเล็กๆ ของผู้เป็นพ่ออยู่แล้วอธิษฐาน

ในใจว่า

“‘พ่อครับ ผมจะเป็นคนดี ผมจะช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนอย่างพ่อ  

ผมจะไม่เสียใจเลยถ้าวันน้ีผมไปสอบไม่ทันและต้องสอบตกเพราะ 

ช่วยเหลือผู้อื่น สอบตกก็แค่ซ�้าชั้นปีเดียว แต่ถ้าเมื่อก้ีผมทอดทิ้งเพื่อน 

ความรู้สึกผิดคงเกาะกินใจผมไปตลอดชีวิต พ่อครับ... ผมท�าถูกแล้ว 

ใช่ไหมครับพ่อ’
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“เมื่อชายเน่และเพื่อนไปถึงโรงเรียนก็เลยเวลาเข้าสอบไปกว่า

ชั่วโมงแล้ว แต่เขากลับต้องประหลาดใจเม่ือพบว่าการสอบยังไม่เร่ิมขึ้น

เลยด้วยซ�า้ แล้วเพื่อนคนหนึ่งที่นั่งรออยู่หน้าห้องสอบก็เล่าให้ชายเน่ฟัง

ด้วยความตื่นเต้นว่า

“‘ตอนที่พวกเราก�าลังทยอยเข้าห้องสอบ จู่ๆ ไฟในห้องก็ดับพรึบ 

จากน้ันก็มีเสียงระเบิดดังตูม คุณครูบอกว่าหม้อแปลงระเบิดหรือยังไง 

นี่แหละ ต้องรอช่างไฟมาตรวจดูก่อนถึงจะเริ่มสอบได้อีกที’

“ชายเน่กับเพื่อนที่บาดเจ็บดีใจมากที่พวกเขาไม่ต้องขาดสอบ 

พร้อมกันน้ันชายเน่ก็เอามอืจับทีก่ระเป๋าเสือ้ตรงหน้าอกซึง่ในน้ันมีรูปถ่าย

ใบเล็กๆ ของพ่อของเขาอยู่แล้วพูดเบาๆ กับรูปใบนั้นว่า

“‘ขอบคุณมากครับพ่อ’

“หลังจากนั้นเมื่อผลสอบออกมา ปรากฏว่าชายเน่ได้คะแนนสอบ

ที่ดีมาก และเขาก็เชื่อว่าสิ่งดีๆ ที่เขาได้รับก็เป็นผลมาจากความดีที่เขา

ได้กระท�าต่อผู้อื่นนั่นเอง”

เมือ่คณุย่าเล่านิทานจบก็สงัเกตว่าหลานชายคนโตได้เอนตัวมาฟัง

นิทานเรื่องนี้ด้วย คุณย่าจึงถามหลานชายว่า

“หลานชายคิดยังไงกับนิทานเรื่องนี้บ้างจ๊ะ”

หลานชายยักไหล่ “ก็แค่นิทานน่ะครับ”

คุณแม่ซึ่งท�างานบ้านอยู ่ในบริเวณน้ันและได้รับรู ้เหตุการณ ์

โดยตลอดจึงเดินเข้ามาหาคุณย่าแล้วพูดยิ้มๆ ว่า “เราจะไม่บอกพวกเขา

หน่อยหรือคะว่าชายเน่คนนี้คือใคร”

“เราอาจจะไม่ต้องบอกหรอกจ้ะ เพราะชายเน่ก�าลังจะเข้ามา 

ในบ้านของเราเดี๋ยวนี้แล้ว”

สิ้นค�าคุณย่า ประตูบ้านก็เปิดออกพร้อมกับเสียงทุ้มนุ่มของชาย 

ผู้เป็นที่รักของทุกคนในบ้าน “สวัสดีจ้า พ่อกลับมาแล้ว”

“นี่ไงล่ะจ๊ะ ชายเน่ของคุณย่า” คุณแม่บอกลูกๆ

“ชายเน่คือคุณพ่อหรือครับ!” ลูกชายร้องถามขึ้นด้วยความ

ประหลาดใจ

คุณพ่อมองหน้าคนในบ้านทีละคนด้วยสีหน้างงๆ ก่อนจะบอกว่า  

“อ๋อ... ใช่แล้วลูก ชายเน่คือชื่อเล่นตอนเด็กๆ ของพ่อเอง แต่ตอนน้ี 

ไม่ค่อยมีใครเรียกพ่ออย่างนั้นแล้วล่ะ ว่าแต่ลูกรู้ได้ยังไงหรือ”

ลูกสาวจึงรีบตอบว่า “คุณย่าเล่าให้พวกเราฟังค่ะ ว่าชายเน่ช่วย

เพื่อนของเขาจนไปสอบสาย แต่ความดีที่เขาท�าก็ท�าให้เขาเข้าสอบ 

ทันเวลาจนได้ แถมยังสอบได้คะแนนดีมากๆ อีกด้วย”
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คุณพ่อหัวเราะ “อ้อ... เร่ืองน้ันเอง ความจริงไม่ใช่แค่สอบได้

คะแนนดีเท่านั้นนะ แต่ความดีที่พ่อได้ท�าในวันนั้นยังท�าให้พ่อได้เพื่อนแท้

มาอีกหนึ่งคนด้วย เพราะเพื่อนคนที่พ่อช่วยในวันนั้นก็คือคุณอาดุ๊กผู้ใจดี

ของลูกๆ ไงล่ะ”

“จรงิหรอืคะ” ลกูสาวร้องลัน่ด้วยความดีใจ “เพราะคณุพ่อเป็นคนดี 

ชอบช่วยเหลือคนอื่นแท้ๆ เลยท�าให้หนูมีคุณอาที่น่ารักอย่างคุณอาดุ๊ก  

คุณอาดุ๊กทั้งหล่อทั้งใจดี หนูรักคุณอาดุ๊กที่สุดเลยค่ะ”

ฝ่ายพี่ชายได้ยินอย่างน้ันก็ขยับตัวออกจากโต๊ะเขียนหนังสือแล้ว

เดินมาหาน้องสาวพร้อมกับบอกว่า

“เอาล่ะ พี่เองก็น่ารักไม่แพ้คุณอาดุ๊กหรอกนะ ขึ้นหลังพี่มาเลย  

พี่จะพาเธอไปเล่นทรายที่สนามเด็กเล่นเอง”

“แล้วพี่ไม่ต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบแล้วหรือคะ” น้องสาวถาม

“พี่อ่านหนังสือเตรียมสอบมาตั้งหลายรอบแล้ว แต่น้องของพี่

ยังไม่เคยได้หัวเราะเลยตั้งแต่ขาหัก เร็วเข้าเถอะ พี่คิดถึงเสียงหัวเราะ 

ของน้องจะแย่แล้ว”

น้องสาวยิ้มแป้นกอดคอพี่ชาย “พี่จ๋า พี่ใจดีจังเลย” 

พีช่ายหันมาตอบว่า “แน่นอนอยูแ่ล้ว ก็พีเ่ป็นลกูชายของชายเน่น่ี”

ได้ฟังดังนั้น ทั้งบ้านก็หัวเราะออกมาพร้อมกัน

“

”

...เธอทั้งหลาย ...

มีประโยชน์อันใด ถ้าเธอเป็นคนเก่งหรือร�่ารวยแต่ไร้น�้าใจ

คนไร้น�้าใจ คิดถึงแต่ประโยชน์ของตัวเอง

คนแบบนี้ใครที่ไหนเขาจะมารัก

ใครที่ไหนเขาอยากจะแบ่งปันทุกข์สุขด้วย

เม่ือถึงเวลานั้น

เวลาที่เธอไม่มีใครสักคนให้พูดคุยอย่างจริงใจได้เลย

เธอจะรู้ซ้ึงว่าไม่ว่าจะเก่งหรือร�่ารวยเพียงใด

ก็ไม่ได้ช่วยให้เธอมีความสุขแม้แต่น้อย
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นานมาแล้ว มีดินแดนสองแห่งเป็นคู่แข่งกันมาช้านาน ดินแดน

แห่งหนึง่เรยีกว่าอาณาจักรทางใต้ ส่วนอกีแห่งมชีือ่ว่าอาณาจักรทางเหนือ 

วันหน่ึงพระราชาเฒ่าแห่งอาณาจักรทางเหนือได้ตรัสถามที่ปรึกษา 

คนสนิทของพระองค์ว่า 

“เราได้ยินมาว่าที่อาณาจักรทางใต้เพิ่งมีพิธีมอบราชสมบัติให้แก่ 

พระราชาพระองค์ใหม่ แถมเรายังได้ยินมาอีกว่าพระราชาพระองค์น้ี 

เป็นพระราชาที่ฉลาดหลักแหลมมากเลยใช่ไหมท่าน” 

ที่ปรึกษาทูลตอบพระราชาเฒ่าว่า “กระหม่อม

ก็ได้ยินมาเช่นน้ันเหมือนกันพระเจ้าข้า แต่ก็ 

ไม่ค่อยอยากเชื่อนัก เพราะพระราชาพระองค์

ใหม่แห่งอาณาจักรทางใต้น้ันเพิ่งทรงเข้า 

วัยหนุ่มเองพระเจ้าข้า”

พระราชาเฒ่าทรงครุ่นคิดครู่หน่ึงก่อนจะทรง

แย้มยิ้มออกมาอย่างเจ้าเล่ห์ว่า “เก่งจริงหรือไม่ 

ฉลาดจรงิหรอืเปล่า ถ้าอยากรู้ความจรงิ

ผักสดจากอาณาจักรทางใต้
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ก็ต้องลองพิสูจน์ดูถึงจะรู้ ก็ดีเหมือนกัน ถ้าไม่เก่งไม่ฉลาดจริง เราจะบีบ

บังคับเอาอะไรก็คงไม่ยากสักเท่าไรหรอก” 

จากน้ันพระราชาเฒ่าก็ทรงวางแผนร่วมกับที่ปรึกษาคนสนิทเพื่อ

ทดสอบสติปัญญาของพระราชาแห่งอาณาจักรทางใต้

ณ อาณาจักรทางใต้ พระราชาหนุ่มทรงพยายามเรียนรู้กิจบ้าน

การเมืองด้วยความมานะและปกครองบ้านเมืองด้วยความละเอียด

รอบคอบ ครั้นแล้ววันหน่ึงก็มีราชทูตจากอาณาจักรเมืองเหนือมาขอ 

เข้าเฝ้าฯ พระราชาหนุ่มแห่งอาณาจกัรทางใต้ทรงเฉลยีวใจว่าการมาของ

ราชทูตแห่งอาณาจักรทางเหนือครั้งนี้จะต้องมีอะไรแอบแฝงแน่ๆ แม้จะ

ทรงอนุญาตให้เข้าเฝ้าฯ แต่ในพระทัยก็ทรงระแวงระวังเป็นพิเศษ 

หลงัจากสนทนากันพอเป็นพธีิแล้ว ราชทตูจากอาณาจักรทางเหนือ

ก็ทูลบอกพระราชาแห่งอาณาจักรทางใต้ว่า 

“อันที่จริงที่กระหม่อมเดินทางไกลมาเข้าเฝ้าฯ พระองค์ในวันน้ี 

ก็เพราะพระราชาของกระหม่อมมีเร่ืองขอความเมตตาจากพระองค ์

สักนิด” 

“มีอะไรก็ว่ามาเถิด หากเป็นพระประสงค์ของพระราชาแห่ง

อาณาจักรทางเหนือ เรายินดีให้ความร่วมมือ” พระราชาแห่งอาณาจักร

ทางใต้ทรงตอบกลับไป

“พระราชาของกระหม่อมโปรดเสวยผักสดๆ เป็นพิเศษ และทรง

ได้ยนิมาว่าผักสดของอาณาจักรทางใต้มีรสชาติดมีาก ทัง้สด ทัง้หอมหวาน 

กรอบ อร่อย จึงอยากขอพระเมตตาจากพระองค์ช่วยส่งผักสดรสชาติ

เลิศเหล่าน้ันไปให้พระราชาของกระหม่อมได้เสวยบ้างได้หรือไม่พระเจ้า

ข้า แต่ต้องเป็นผักสดๆ ใหม่ๆ เท่าน้ันนะพระเจ้าข้า ผักดองผักหมัก 

อะไร พระราชาของกระหม่อมไม่ทรงโปรดทั้งนั้น” 

ค�าขอน้ันเป็นค�าขอที่ฟังดูธรรมดาแต่ก็ท�าให้พระราชาหนุ่ม 

ทรงแน่นิ่งไปพักใหญ่ ก่อนจะทรงตอบราชทูตไปว่า “ได้สิ ท่านจงไปบอก

พระราชาของท่านว่าเราจะจัดส่งผักพื้นเมืองแสนอร่อยของที่น่ีไปให้

พระองค์ได้ทรงลิม้ลอง รบัรองว่าพระองค์จะไม่ทรงผิดหวงัอย่างแน่นอน” 

ครั้นราชทูตจากอาณาจักรทางเหนือเดินทางกลับไปแล้ว คณะ 

ข้าราชบริพารต่างก็มาขอเข้าเฝ้าฯ พระราชาหนุ่มแห่งอาณาจักรทางใต้

ด้วยความห่วงใยและหนักใจ 

“พระองค์ไม่น่าจะทรงรับปากไปง่ายๆ อย่างน้ัน ทรงทราบไหม 

พระเจ้าข้าว่าพระราชาเฒ่าจากทางเหนือน้ันทรงเจ้าเล่ห์ขนาดไหน” 

ข้าราชการคนหนึ่งทูล 

อีกคนรีบส�าทับ “ใช่แล้วพระเจ้าข้า พระราชาพระองค์น้ีชอบ

ทดสอบสตปัิญญาของคนอืน่ๆ เพือ่เอาไว้ข่มเหงรงัแกหากเห็นว่าคนผู้น้ัน

มีสติปัญญาด้อยกว่าตน” 

พระราชาแห่งอาณาจักรทางใต้เห็นอากัปกิริยาร้อนรนของเหล่า

ข้าราชบริพารก็สรวลแล้วตรัสทีเล่นทีจริงว่า “แล้วพวกท่านรู้ได้อย่างไร

ว่าเรามสีตปัิญญาด้อยกว่าเขา ดถููกเราอย่างน้ีไม่กลวัถูกเราสัง่ประหารร”ึ 

ข้าราชการผู้น้ันรีบทูลด้วยความตกใจว่า “กระหม่อมไม่ได้

หมายความเช่นน้ันพระเจ้าข้า กระหม่อมเพยีงแค่เป็นห่วง เห็นว่าราชทตู
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