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แม้ฟ้าจะไม่เป็นสีฟ้า ก็ใช่ว่าโลกนี้จะมืดมิด

เร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่มักมองกันว่าผู้ใหญ่

เท่านั้นที่เป็นฝ่ายแก้ปัญหา แต่ความจริงแล้วแม้เด็กเองจะมีปัญหาและครอบครัว

เองก็มีปัญหา เด็กก็คิดและหาวิถีทางที่จะแก้ปัญหาอย่างมุ่งมั่นได้เช่นกัน

เพียงเพื่อให้ได้เห็นรอยย้ิมของพ่อกลับมาอีกคร้ัง เมื่อแม่ด่วนจากไป 

เด็กชายที่ระบายสีฟ้าไม่เป็นคนนี้ก็มุมานะและทำาทุกวิถีทางเพื่อให้พ่อกลับมา

ย้ิมอีกคร้ัง  แน่นอนว่า ไม่เพียงแต่พ่อของเด็กชายคนนี้เท่านั้นที่กลับมามีรอยย้ิม 

ผู้อ่านก็จะย้ิมเมื่ออ่านจบและเห็นถึงความพยายามของเด็กชายที่พลิกปัญหาของ

ตนเองให้กลายเป็นความสำาเร็จด้วยการหนุนช่วยจากครูผู้มีความเข้าใจ

นวนิยายเร่ืองนี้สะกิดเตือนเราว่าหากทุกคนมองว่าปัญหาที่เผชิญมีไว้เพื่อ

ให้หาทางแก้ไข เราคงมีความสุขในเส้นทางชีวิตกันมากกว่านี้อย่างแน่นอน

รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร

นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำ�นิยม



ครามเป็นเด็กชายที่ชื่นชอบในการวาดรูป เพราะเคยเห็นแม่วาดมาตั้งแต่

ตัวเองยังอายุน้อยกว่านี้

เขาเร่ิมเข้าสู่วัยเรียน ได้ริเร่ิมวาดรูปอย่างจริงจัง แต่ก่อนเขาจะฝึกฝนให้

ไปไกลสักเพียงไหน กลับพบว่าตัวเองตาบอดสี

เป็นเร่ืองตลกร้ายที่เขาผู้ชอบภาพท้องฟ้า กลับมองไม่เห็นสีฟ้าอย่างที่

คนทั่วไปเห็น

สีฟ้าที่เขาเห็นไม่เหมือนใคร ไม่ถูกต้องตามสีที่คนอ่ืนเห็น ไม่ตรงความ

เป็นจริง แต่ถึงอย่างนั้น นั่นก็คือสีฟ้าที่เขาเห็น ไม่อาจบอกเป็นอย่างอื่นได้

ครามถูกล้อตั้งแต่คร้ังที่วาดรูประบายสีฟ้าผิดเพี้ยนไป และฝังใจมา

ตั้งแต่นั้น

เขาไม่กล้าที่จะวาดรูปอีก

เธอเองก็คงมีสิ่งที่ต้องฟันฝ่าใช่ไหมล่ะ ใช่ หมายถึงเธอนั่นแหละที่กำาลัง

อ่านข้อความอยู่ตอนนี้ 

ความหวังที่เธออยากให้เป็น ข้อจำากัดกั้นขวางที่ไม่อาจทำาสมดังตั้งใจได้ 

ไม่ต่างจากครามที่ตั้งใจจะวาดรูป ทั้งที่เห็นสีไม่ปกติ

ไม่เป็นไรหรอกนะเธอ

ลองอ่านเร่ืองราวของครามดูสิ แล้วบางทีเธออาจจะได้คำาตอบอะไรให้

ตัวเองก็ได้นะ 

 

นานมีบุ๊คส์

คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์



เปิดเทอมแล้ว
เปิดเทอมวันแรก

เสียงนั้นดังแว่วมาแต่ไกลคลอกับเสียงรองเท้าตึกตัก เสียงรถยนต์บรืนๆ 

เสียงกร่ิงจักรยานกรุ๊งกร๊ิงของผู้ปกครองซ่ึงมาส่งลูกหลานถึงประตูร้ัวโรงเรียน 

พวกเขาจอดรถไว้ริมร้ัวโรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์ไซค์และจักรยาน ทางเท้า

จึงเต็มไปด้วยรถต่างๆ เรียงรายเป็นแถวยาวจนถึงสุดหัวมุมถนน 

เด็กๆ จะซ้อนท้ายมากับคนขับ คนที่มีพี่น้องก็ซ้อนสาม คนตัวเล็ก

นั่งกลาง คนตัวใหญ่นั่งหลังคอยประคองไม่ให้น้องตกจากเบาะ  พอถึงประตู

โรงเรียน พี่คนโตลงก่อน คอยดูน้องก้าวเท้าลงจากรถ คนกลางถึงตามลงมา 

สามคนพี่น้องยกมือไหว้คนส่ง ก่อนพี่ทั้งสองคนจะประกบน้องคนเล็กคนละข้าง 

จับมือพากันเดินข้ามถนน

เด็กคนไหนที่โตหน่อยก็เดินมาเอง บ้างเดินมาจากอีกฝ่ัง ต้องคอย

ลุงจราจรทำาสัญญาณมือขอให้รถหยุด เด็กๆ จึงข้ามได้  แต่ที่มาจากฝ่ังเดียวกับ

ประตูโรงเรียนก็จะเดินเลียบร้ัวปูนสีซีดเข้าประตูโรงเรียนไป แต่ต้องคอยหลบ

จักรยานและมอเตอร์ไซค์ที่เข้ามาส่งและส่งเสร็จแล้วออกไปด้วย

บทนำ�
..............................



วันแรกของเทอมเต็มไปด้วยความวุ่นวายเล็กๆ อยู่เสมอ ทั้งสามพี่น้อง

ที่กำาลังจะข้ามถนน เด็กๆ ที่หลบเลี่ยงรถเข้าออก ลุงจราจรกางมือให้หยุด 

ผู้ปกครองผลัดเปล่ียนกันมาถึงที่ ก้มบอกลูกหลานให้ตั้งใจเรียนหรือจากไปโดย

ไม่พูดอะไรเลย แล้วก็จะมีคนอื่นๆ เวียนมา เป็นอย่างนี้เสมอ เป็นภาพชินตา

อีกสิบห้านาทีจะเข้าคาบเช้าของการเปิดเทอมวันแรก

จักรยานสีแดงแล่นมาด้วยความเร็ว

เด็กชายซ้อนท้าย กำาชายเสื้อยืดของพ่อ เม่ือล้อข้ามผ่านลูกระนาดบน

ถนน แรงกระแทกทำาให้ย่ิงกำาแน่นจนผ้ายับยู่ย่ี  เด็กชายหดคอ ซบแผ่นหลัง

ชื้นเหงื่อ  พ่อตื่นสายและมีเร่ืองอะไรมากมายให้จัดการ พ่อเข็นจักรยานออกมา 

พร้อมกับบอกให้เขารีบข้ึนซ้อน  เด็กชายก้าวเหยียบที่พักเท้า นั่งให้เข้าที่ แล้ว

จักรยานก็ทะยานไปข้างหน้าโดยไม่รีรอ

จังหวะเท้าถีบของพ่อทำาเอาหัวใจเต้นตึ้กตั้ก เพราะใกล้เวลาเข้าแถวแล้ว  

เด็กชายพลอยลุ้นตัวเกร็ง แต่แล้วก็มาถึง  จักรยานจอดตรงประตูโรงเรียน 

เด็กชายก้าวขาลง เหยียบพ้ืน สองมือกระชับสายกระเป๋าใบใหม่ พ่อจอดจักรยาน

ริมรั้ว ก่อนถามลูกชาย

“ไม่ลืมอะไรนะคราม”

เด็กชายส่ายหน้า สองมือกระชับสายกระเป๋าแน่นกว่าเดิม  พ่อย่อตัวลง

มา จัดคอเสื้อนักเรียนตัวใหม่ให้เข้าที่  เขามองลูกชายคนเดียวในชุดนักเรียน

โรงเรียนประถม ซ่ึงโตเกินกว่าในความทรงจำาของเม่ือวาน กระนั้นเขาก็เอ้ือมมือ

ลูบศีรษะลูกแบบที่เคยทำาเสมอ

“เป็นพี่ปอหนึ่งแล้ว ต้องอดทนนะ”

“ครับ” 

“ตั้งใจเรียนนะ”

“ครับ”

“มั่นใจแล้วหรือว่าไม่ลืมอะไร”  วาริชชะเง้อมองกระเป๋า  “ให้แม่เขาดูอีกที

หรือยัง...”

“จะเข้าเรียนแล้วนะครับ”

6 รุจรวี  นาเอก



วาริชหุบปาก มองลูกชายซ่ึงเม่ือคืนตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ เอาแต่รบเร้า

ให้เขาเอาชุดนักเรียนมาให้ เพราะอยากสวมไวๆ จนภรรยาของเขาต้องลุกข้ึนมา

ปรามลูก บอกให้เขาพาครามมาที่เตียง กล่อมให้ลูกชายหลับ ก่อนจะให้เขาพา

ไปส่งที่ห้อง  ลูกชายซ่ึงตื่นเช้ากว่าใครๆ ตื่นเต้น กลัวจะไปสายตั้งแต่วันแรก 

ตอนนี้กำาลังกำาสายกระเป๋า จ้องเขาตาแป๋ว รอสัญญาณเข้าโรงเรียน

วาริชยิ้ม 

“ก็ได้ ไปกัน”

วาริชจูงมือลูกชายเดินเข้าโรงเรียน ครามเดินเคียงข้างพ่อต้อยๆ และ

หยุดเดิน เมื่อพ่อหยุดไล่หาชื่อของลูกชายที่ป้ายประกาศ  พ่อขยับปากขมุบขมิบ 

สักพักก็หยุด และหันมาบอกคราม

“ดูนี่สิคราม”  พ่อชี้ชวนให้ดู  “ครามอยู่ห้องปอหนึ่งทับสามนะ”

เด็กชายตาโต มองตามนิ้วพ่อ พยายามเขย่งดูชื่อตัวเอง  เขาไม่ลืมหรอก 

...ครามท่องชื่อตัวเองมาอย่างดี ชื่อเด็กชายคราม...เพียงแค่นั้นที่เด็กประถม

น้องใหม่จะอ่านออก

หลังจากน้ันพ่อเดินพาเขาไปส่งยังอาคารเรียน ในวันแรกของการเปิดเทอม 

วันเดียวเท่านั้นที่พ่อจะพาเขามา หลังจากนั้นเด็กชายจะต้องมาคนเดียว  เพราะ

เขาโตแล้ว แม่บอก เป็นพี่ประถมแล้วจะให้พ่อมาส่งไม่ได้  นี่ย่ิงทำาให้หัวใจของ

ครามเต้นตึ้กตั้กไม่หยุด

ห้องชั้น ป.1 อยู่ชั้นแรกของอาคาร เมื่อถึงบันไดข้ึนอาคาร พ่อชี้ให้ดูว่า

ห้องของเขาอยู่ทางด้านซ้าย เดินไปไม่ไกลก็เห็นป้าย ป.1/3 แขวนไว้หน้าห้อง

“พ่อมาส่งแค่นี้นะคราม”  พ่อบอก ปล่อยมือ  “แล้วเย็นนี้จะมารับ”

“ครับ”  ครามพยักหน้า พนมมือไหว้ลา วิ่งแจ้นขึ้นอาคารไป

วาริชมองลูกชายวิ่งหายไปในกลุ่มเด็ก  เม่ือลูกลับตา เขาก็เดินกลับ แต่

หาได้รู้ว่าครามมองเขาอยู่ มองจนร่างพ่อลับหายไปพร้อมจักรยานสีแดง

เปิดเทอมแรก
เพื่อนใหม่

  เด็กชายผู้ระบายสีฟ้าไม่เป็น 7



เมื่อมาถึงห้อง ครูประจำาชั้นบอกครามให้เอากระเป๋าไปเก็บไว้ในห้อง แล้ว

รีบออกมาเข้าแถว เพราะอีกไม่นานก็จะถึงเวลาเคารพธงชาติ  เมื่อเดินเข้าไปใน

ห้อง ครามเลือกวางกระเป๋าไว้ตรงริมหน้าต่าง และรีบออกมาเข้าแถว  ครูจัดให้

ครามยืนอยู่ต้นแถวเพราะตัวเล็ก  เด็กน้อยยืนตัวตรง ไม่กล้ากระดุกกระดิก เปล่ง

เสียงร้องเพลงชาติตะกุกตะกัก สวดมนต์ตามกระท่อนกระแท่น และกล่าวคำา

ปฏิญาณตนที่ไม่รู้ความหมายไปด้วยใจหวาดหวั่น

จนเม่ือครูใหญ่ก้าวเท้าออกมาอยู่หน้าไมค์ ซ่ึงเห็นได้ลิบๆ จากหน้าห้อง 

ร่างของครูเล็กจิ๋วจนครามพยายามเขย่งมองก็ยังมองเห็นไม่ถนัด จึงต้องข่มใจ

อยากรู้ ยืนเงียบๆ ตามคำาสั่งครู  ห้ามพูดกันในแถวนะ เขาทำาตามอย่างเคร่งครัด

“นี่”

ใครสักคนเรียก เสียงทำาลายกฎของความเงียบ  ครามย่ืนหน้ามองหา

ซ้ายที แต่พอหันขวามาก็เห็นเด็กชายคนหนึ่งดวงตากลมโต จ้องเขาเขม็ง

“นี่”  เขาเพิ่มระดับเสียง ชี้มาที่คราม  “นายนั่นแหละ”

ครามมองเขา  เด็กชายตาสีแดงจ้องกลับ  ครามส่ายหน้า กระซิบเบาๆ 

กลับ  ไม่เอา เดี๋ยวครูว่า เสียงกระซิบเบาหวิวเท่าลม โดนกลบด้วยเสียงตามสาย

จากหน้าเสาธง

“อะไรนะ”  เด็กตาแดงเร่งเสียง  “ไม่ได้ยิน”

เสียงเขาดังทะลุเสียงตามสาย ทำาเอาคนอ่ืนๆ หันมามอง กระทั่งเด็ก

ผู้หญิงแถวหน้า เธออ้าปาก เตรียมจะฟ้องครู  ครามหน้าเสีย กัดปากแน่น  เขา

จะไม่พูด เขาจะไม่พูด...

 “ไม่มีปากเหรอไง”

เด็กชายตาแดงชักฉุน เม่ือเห็นว่าทักไปแล้วอีกฝ่ายทำาเป็นเมินเขา เหมือน

ไม่เห็นกัน เป็นเพียงอากาศ

“ไม่คุยก็ไม่คุย”

บทสนทนาในตอนเช้าจบลงแค่นั้น เพราะครูใหญ่พูดจบแล้ว ครูประจำาชั้น

จึงบอกให้ทุกคนกลับเข้าห้อง นั่งประจำาที่ วิชาแรกกำาลังจะเริ่มแล้ว
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เปิดเทอมวันแรก
วิชาแรกคือวิชาศิลปะ

ครามนั่งตัวตรง ตั้งใจฟังครูพูด  ครูแนะนำาตัวกับนักเรียนในชั้น และบอก

ว่าวันนี้เป็นวันแรกของการเรียน คาบแรกของวันคือวิชาศิลปะ ครูจะแจกกระดาษ

ให้คนละหน่ึงแผ่น ให้วาดอะไรก็ได้ตามท่ีอยากวาด  ครามต่ืนเต้น เขาชอบวาดรูป

มากที่สุด  ครามอดใจรอไม่ไหว ทันทีที่ครูวางกระดาษบนโต๊ะ เขาพนมมือไหว้

ขอบคุณ แบบที่พ่อและแม่สอนเสมอ

เด็กชายหยิบกล่องดินสอสีกล่องใหม่เอ่ียมวางไว้บนโต๊ะ ดินสอสีไม้ย่ีสิบส่ีสี

ที่รบเร้าให้พ่อซ้ือให้ แม่เป็นคนช่วยเลือกให้คราม  แม่บอกว่าสมัยยังเด็ก แม่ของ

แม่ก็เลือกกล่องนี้ให้ เพราะสีสวยและราคาไม่แพงมาก  ครามเชื่อแม่ แม่รู้ดีที่สุด

ในโลกนี้

เมื่อได้กระดาษมา เด็กทุกคนหยิบไม้บรรทัดทาบบนกระดาษ จับดินสอ

ลากเส้นยาวติดไม้บรรทัดจากด้านหนึ่งไปอีกด้าน หมุนแผ่นกระดาษ ตีเส้นให้

ครบอีกด้าน ก่อนหยิบยางลบลบเส้นส่วนที่ตัดกัน ปัดเศษยางลบออก กลาย

เป็นกรอบรูปในกระดาษสีขาว

ครามนั่งนึก จะวาดอะไรดีนะ

เด็กชายเท้าคางใช้ความคิด  ใช่แล้ว ท้องฟ้า! วันไหนที่แม่แข็งแรง แม่

จะขอให้พ่อพาออกมาข้างนอก ดูท้องฟ้าในวันนั้น  บางคร้ังแม่ก็ตบข้างเบาะ

เบาๆ เรียกครามมาดูด้วยกัน ทั้งสองดูท้องฟ้าด้วยกันอยู่นาน บางคร้ังพ่อก็ตาม

ออกมานั่งดูด้วย

เขาตัดสินใจจับดินสอลากเส้นโค้งยาว

เส้นโค้งต่อกันเป็นก้อนเมฆ

ครามมองออกไปนอกหน้าต่าง มองดูว่าท้องฟ้าวันนี้เป็นอย่างไร แล้ว

ก้มหน้าก้มตาวาด วาด วาดโดยไม่หยุด มีบ้างที่สลับหยิบยางลบมาลบส่วนที่

เกินออก ใช้เวลาอยู่นานก็วาดเสร็จ  คราวนี้ละ ถึงเวลาลงสีแล้ว  ครามเปิดกล่อง

อย่างระมัดระวัง กลัวฝากล่องกระดาษจะยับ

“ฉันขอยืมสีของเธอได้ไหม”
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