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คำ�นิยม
 
 ผมเชื่อว่าแทบทุกโรงเรียนจะต้องมีคุณครูที่เชยๆ สมถะ แต่งเนื้อแต่งตัว

ปอนๆ เข้มงวด และยังลงโทษนักเรียนด้วยไม้เรียว และแทบทุกโรงเรียนก็จะมี 

ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นในการพัฒนา จนมองข้ามความสำาคัญของสิ่งเก่าแก่ที่อยู่

คู่กับโรงเรียนมาเนิ่นนาน แม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะดูเกะกะรกหูรกตาไปบ้าง และแทบ

ทุกโรงเรียนก็ย่อมมีกลุ่มนักเรียนหัวโจกที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำาของผู้ใหญ่...

แม้ว่าโรงเรยีนเหล่านัน้อาจจะไม่มกีารชมุนมุประท้วงของนกัเรยีน หรอืต้นไม้พดูได้

ก็ตาม

 เรื่องราวของครูกร ดวงนิมิต หรือครูโหล ในนวนิยายสำาหรับเยาวชนเรื่อง 

สกัคูกั่บคณุครูโหล ของดาวสอง อาจเหมอืนหรอืต่างจากคณุครทูีผู่อ่้านเคยรูจ้กั 

แต่อุดมการณ์และพฤติกรรมของครูโหลที่ผู้เขียนถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือ

อย่างน่าอ่าน ก็นับเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่อง 

จิตวิญญาณของความเป็นครูที่เข้มข้น ทั้งการอุทิศตนเพื่อให้การศึกษา การ

อบรมบ่มนิสัยให้ลูกศิษย์ตัวเล็กๆเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีความรู้ ความคิด ตลอด

จนจิตสำานึกที่ดีงาม และการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ครั่นคร้ามต่ออำานาจ

ใดๆ

 ผมคิดว่าถ้าต้นไม้ใกล้ตัวคุณมองเห็นคุณกำาลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ ต้นไม้

ก็อาจจะบอกแก่กันว่า “ดูสิ มีคนอ่านเรื่องของพวกเราอีกแล้ว” - และเมื่อคุณ 

อ่านหนังสือเล่มนี้จบลง ผมก็เชื่อว่าคุณจะเริ่มรักต้นไม้ทุกๆ ต้นมากขึ้นด้วย

 ขอเวลาสักครู่เถอะครับ...ขอเวลาสักครู่ ให้ สกัคูก่บัคณุครโูหล

ประภัสสร เสวิกุล

ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์



คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
 

 ปัจจุบันน้ี เด็กๆหลายคนที่อาศัยอยู่ในเมืองอาจไม่ได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ

มากนัก สำาหรับพวกเขาแล้ว ต้นไม้ใหญ่อายุกว่าร้อยปีนั้นคงไม่ใช่สิ่งที่จะพบเห็น

กันได้ง่ายๆ ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นต้นที่ปลูกอยู่ในสวนสาธารณะ ริมทางเท้า หรือ 

ในโรงเรียน ไม่ว่าจะยืนต้นโดดเดี่ยวหรือปลูกไว้คู่กันก็แลดูเป็นส่ิงที่น่าอัศจรรย์

เหลือเกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้ที่พูดได้...

 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองเหนี่ยงในนวนิยายสำาหรับเยาวชนรางวัลชมเชย 

แว่นแก้วเรื่อง สักคู่กับคุณครูโหล น้ีอาจไม่ใช่โรงเรียนใหญ่ แต่ก็มีเพียบพร้อม

ทั้งคุณครูผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูเต็มเปี่ยม เด็กนักเรียนที่นอบน้อมแต่

กล้าคิดกล้าแสดงออก บรรยากาศของโรงเรียนที่อบอุ่น แถมยังมีต้นไม้พูดได้ที่

คอยเฝ้ามองความเป็นไปของโรงเรียนอยู่อย่างห่วงใย แต่เมื่อต้นสักคู่อายุร่วม

ร้อยปีที่อยู่คู่โรงเรียนมาตลอดกำาลังจะถูกโค่น เหล่านักเรียนตัวน้อยจึงต้องลุกขึ้น

ปกป้องต้นไม้ที่ไม่เพียงให้ร่มเงาเสมอมา แต่ยังเป็นต้นไม้สำาคัญของคุณครูโหล 

ที่พวกเขารักอีกด้วย

 พวกเขาจะทำาสำาเร็จหรือไม่ ความรักที่พวกเขามีต่อคุณครูโหลและความ

ผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติจะช่วยให้สักคู่ได้อยู่คู่โรงเรียนบ้านทุ่งหนองเหนี่ยง 

ต่อไปหรือเปล่า นานมีบุ๊คส์ขอเชิญผู้อ่านพลิกหน้ากระดาษต่อไป ติดตาม 

เรื่องราวอันแสนอบอุ่นของพวกเขาด้วยกัน

นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์



บันทกึผู้เขียน
 

 ต้นสกัคูย่นืต้นตระหง่านอยูร่มิรัว้ด้านหน้าโรงเรยีน เป็นภาพทีเ่หน็จนชนิตา

มาตั้งแต่เด็ก ผู้เขียนเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ส่ีไปก็นาน

หลายปี จนกระทั่งได้กลับมาเป็นครูสอนที่โรงเรียนเดิมที่เคยเล่าเรียนมาอีกครั้ง 

ต้นสักก็ยังคงอยู่ ทุกวันผู้เขียนจะคอยไปยืนแหงนคอตั้งบ่า คอยดูกล้วยไม้ที่จะ 

ออกดอกบานสะพรั่งให้ได้ชื่นชม แต่แล้ววันหนึ่งกล้วยไม้เหล่านั้นก็หายไป 

หลังจากที่มีพนักงานไฟฟ้านำารถกระเช้ามาตัดกิ่งต้นสักที่ยื่นออกไปนอกถนน

 เหตุการณ์นี้เป็นที่มาของเรื่อง สกัคู่กบัคุณครโูหล ผู้เขียนเพียงต้องการ

บอกแก่ผู้อ่านว่าทุกชีวิตมีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือต้นไม้ก็ต้องการการ

เอาใจใส่ดูแล ต้นไม้ได้ให้ประโยชน์ต่อผู้คนและสิ่งมีชีวิตบนโลกมากมาย มนุษย์

จึงควรให้สิ่งดีๆ กลับคืนแก่ต้นไม้บ้าง

 คุณครูโหลกับเด็กนักเรียนบ้านทุ่งหนองเหนี่ยงถือเป็นตัวแทนของมนุษย์

ที่ปฏิบัติต่อต้นไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างเอ้ือเฟื้อต่อกัน และผู้เขียนขอสอดแทรก

คุณธรรมลงไปในวิถีชีวิตและประเพณีที่ควรสืบสาน เพื่อเพิ่มประโยชน์แก่ผู้อ่าน

ด้วย

ดาวสอง
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