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คานา
เรื่ องนี้เป็ นชีวประวัติของ ดร.ยอร์ช วอชิงตัน คาร์ เวอร์ นักวิทยาศาสตร์ชาวนิโกรคนสาคัญ
ท่านเป็ นทั้งศาสตราจารย์ในวิชาพฤกษศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ มรณะที่วทิ ยาลัยทัสเคกี ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ในปี ค.ศ. 1943 ในปฐมวัยแห่งชีวิตต้องประสบอุปสรรคแทบทุกชนิ ด คือท่านเกิดมาเป็ น
ลูกทาส ต่อมากาพร้าบิดามารดา ป่ วยจนกระทัง่ จะไม่มีเสี ยงพูด ร่ างกายก็อ่อนแอแทบจะทางานปกติ
ไม่ได้ เจริ ญวัยขึ้นในชนบทที่ห่างไกลจากสถานการศึกษา
ถึงกระนั้นก็ดี เมื่อกาลเวลาได้ล่วงมากว่า 75 ปี ท่านได้มรณะลงในฐานะที่เป็ นนักวิทยาศาสตร์
ซึ่ งมีนามโด่งดังเป็ นที่สองรองจาก ทอมมัส เอดิสัน ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริ กา ชาว
อเมริ กนั ทั้งชาติได้ไว้อาลัยแก่ท่าน และสภาคองเกรสสหรัฐได้อุทิศที่ดินจานวน 525 ไร่ ซึ่ งเป็ นที่เกิด
ของท่าน จัดสร้างอนุสาวรี ยข์ องท่านไว้เป็ นที่ระลึก ในระยะเวลาตลอดชีวติ ของท่าน ท่านได้ประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารขึ้น เป็ นเหตุทาให้ประเทศมัง่ คัง่ ขึ้นอีกหลายร้อยล้านดอลลาร์ ยิง่ กว่านั้นท่านยัง
ปฏิเสธตาแหน่งที่มีรายได้ถึงปี ละกว่าสองล้านบาท เพื่อทาการสอนนักเรี ยนชาวนิโกรที่วทิ ยาลัยเล็ก ๆ
แห่งหนึ่ง และเพื่อดาเนินการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ที่ท่านนาทางไว้แล้วต่อไป ความสาเร็ จของท่าน
ทั้งนี้เนื่ องมาจากสติปัญญาอันหลักแหลม และมีความตั้งใจที่จะปฏิบตั ิงานเพื่อยกฐานะกสิ กรให้ดีข้ ึน
ท่านเป็ นผูท้ ี่มีความถ่อมสุ ภาพและพึ่งพาอาศัยในการทรงนาของพระผูเ้ ป็ นเจ้าจนตลอดชีวติ
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โทรเลขทีส่ ่ งมายังสถานศึกษา ทัสเคกี
วอชิงตัน ดี.ซี.
7 มกราคม ค.ศ. 1943
เมื่อ ดร.คาร์ เวอร์ ถึงแก่กรรม ประเทศสหรัฐต้องศูนย์เสี ยสุ ภาพบุรุษคริ สเตียนที่น่ารักใคร่ ที่สุด
ไปผูห้ นึ่ง ท่านผูน้ ้ ีเป็ นสหายรักของบิดามารดาข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ได้สนิทสนมกับท่านผูน้ ้ ีเป็ นเวลาถึง
47 ปี ชาวโลกรู ้จกั ท่านในฐานะนักวิทยาศาสตร์ แต่หลายคนทราบดีวา่ การที่ท่านมีอุปนิสัยอันดีเด่นนั้น
สื บเนื่องมาจากการที่ท่านรู ้จกั พระเจ้าดี ความเป็ นอยูแ่ ละกิจการงานของท่านเจริ ญรุ่ งเรื องขึ้นมาได้ ก็
เพราะสนิทสนมและไว้วางใจในพระเจ้า
(ลงนาม) เอช.เอ วอลเลสซ์
รองประธานาธิบดี สหรัฐ
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ชีวประวัติของ ดร.ยอร์ ช วอชิงตัน คาร์ เวอร์
บทที่ 1 ชีวติ เบือ้ งต้ น
ห้าปี ผ่านพ้นไปแล้ว นับตั้งแต่คืนวันหนาวจัดที่ชายชาวนาเยอรมัน ชื่อคาร์ เวอร์ได้รีบกลับจาก
หมู่บา้ นมายังเรื อนของตน ด้วยความร้อนใจในคาประกาศอันเป็ นลางร้ายของทางการว่า “จงเฝ้ าระวัง
รักษาทาสของท่านให้ดี เพราะพวกโจรข้ามเขตเข้ามาแล้ว” พวกที่ประจาอยูใ่ นนิคมไดมอนด์ โกรฟ รี บ
ใส่ กลอนประตูบา้ นลัน่ กุญแจประตูร้ ัวกั้นอย่างแน่นหนา เพราะว่าการแย่งชิงทาสเป็ นการได้กาไรดีกว่า
การขโมยม้าหรื อการลักวัว แม้วา่ สงครามกลางเมืองเกือบจะสงบแล้ว แต่การค้าทาสก็ยงั มีกาไรงามอยู่
ในตลาดของมลรัฐอาร์แดนซัส และมลรัฐเท็กซัส
เมื่อนายคาร์ เวอร์มาถึงบ้าน มารี (หญิงหม้ายทาสนิโกร) กลับไปถึงกระท่อมก่อนแล้ว ขณะที่
ตรวจดูกลอนประตูเขาก็ได้ยนิ เสี ยงเธอกล่อมลูกอยู่ เขาจึงจัดการเก็บม้าเข้าในโรงลงกลอนประตูอย่าง
แน่นหนาเพราะพวกโจรมันลักไม่เลือก
นายซูแซนเมื่อได้ทราบข่าวนี้ ก็เป็ นทุกข์มาก
ภรรยาของเขาพูดขึ้นว่า “ฉันเข้าใจว่าพวกโจรคงข้ามแม่น้ าไปแล้ว พร้อมทั้งพวกทาสที่มนั แย่ง
เอาไปได้ บางทีมนั อาจจะมุ่งไปทางอื่นแล้ว”
“ไม่แน่นกั ” ซูแซนตอบ
“ดีแล้วที่โจรไม่มารบกวนเรา มันเห็นว่าเราไม่มีทาสชนิดที่มนั ต้องการกระมัง”
ฝ่ ายนางฟรอล์ คาร์ เวอร์ (ภรรยา) จึงแนะนาว่า “ถ้าให้มารี และเด็ก ๆ มาอยูเ่ สี ยในบ้านเราจะ
ดีกว่า”
“อ๋ อ, ไม่เป็ นไรหรอก พวกค้าทาสต้องการแต่ทาสผูช้ ายเท่านั้น”
แต่เขาเข้าใจผิดมากทีเดียว เพราะปรากฎว่าในตอนดึกนั้นเองเขาได้ยนิ เสี ยงคนร้อง มารี นนั่ เอง
เขาฉวยปื นได้ก็รีบวิง่ ไปที่ลานบ้าน แต่มนั มืดมากมองอะไรไม่เห็นเลย ได้ยนิ แต่เสี ยงฝี เท้าม้าและเสี ยง
หญิงร้องไม่สู้ดงั นัก เขาจึงวิง่ ไปที่กระท่อมของมารี เห็นแต่ลูกหญิงคนเล็กของมารี นอนอยูบ่ นพื้นดิน มี
โลหิ ตไหลออกจากศีรษะ ส่ วนเด็กชายก็ยนื ร้องไห้อยูใ่ กล้ ๆ กับน้องหญิง ภายในกระท่อมไม่มีอะไรเลย
มารี และลูกน้อยถูกโจรแย่งไปแล้ว
ในขณะนี้เอง นางฟรอล์ คาร์ เวอร์ ก็ตะโกนเรี ยกสามี ในสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์จึงกินเวลาหลาย
ชัว่ โมงกว่านายคาร์ เวอร์ จะมาถึงหมู่บา้ นไดมอนด์ โกรฟ เพื่อระดมกาลังออกช่วยเหลือ ไม่ใช่แต่นางคน
เดียวที่เดือดร้อน ทาสของบ้านอื่น ๆ ก็ถูกขโมยไปด้วยหลายแห่ง จึงจัดเป็ นกองอาสาสมัครขึ้นช่วย
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ติดตาม แต่นายคาร์ เวอร์ ไม่สามารถไปพร้อมกับเขาได้ เพราะเด็กหญิงที่เลือดออกได้ตายไปต่อหน้าต่อ
ตา นางฟรอล์ คาร์ เวอร์ ก็แทบจะเป็ นบ้าคลัง่ แต่เผอิญมีหญิงคนหนึ่งอาสามาอยูเ่ ป็ นเพื่อน
นายคาร์ เวอร์ จึงถามว่า “เราจะไปกับเกวียนของคุณได้ไหม? ม้าของผมมันวิง่ เร็ วกว่าม้าของอ้าย
พวกโจรอีก ผมอยากจะให้พวกเราคนหนึ่งขี่มา้ ตัวของผมล่วงหน้าไป เผือ่ จะทันพวกโจร”
เป็ นอันตกลงกันได้ ชายคนหนึ่งจึงถามนายคาร์ เวอร์ วา่ “ถ้าพวกเราตามไปทันโจรแล้วจะทา
อย่างไรต่อไป เพราะมันคงไม่ยอมคืนทาสให้ง่าย ๆ หรอก”
นายคาร์เวอร์ ตอบว่า “ก็ไถ่เอาทาสมาซิ เมียผมเขาอยากได้มารี กลับมาเหลือเกิน ถึงแม้เราจะ
ไม่ใช่คนมัง่ มี แต่เราก็จะยอมเสี ยเงินค่าไถ่เท่าที่เราจะมีให้ได้”
ชายอีกคนหนึ่งถามว่า “เอาเงินติดตัวมาบ้างหรื อเปล่า?”
นายคาร์ เวอร์ ทาหน้าย่น “เปล่าไม่ได้เอามาเลย ถ้าต้องการเงินเป็ นค่าไถ่ก็ทาอย่างนี้ซิ ใช้มา้ แลก
เอาทาสกลับมา แล้ววันหลังถ้าอ้ายโจรมันเอาม้ามาคืน ผมจะจ่ายเงินให้มนั เอง”
พวกกองติดตามก็รีบขึ้นม้าควบไปโดยเร็ ว เขาหายหน้าไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ พวกที่ติดตาม
ไปก็กลับมาเล่าเรื่ องให้นายคาร์ เวอร์ ฟังว่า ตอนแรกพวกโจรมันหลบไปเสี ยทางหนึ่งทาให้กองติดตาม
หลงทาง แต่กองติดตามก็ไปซุ่มคอยอยูท่ ี่ชายแดน พวกโจรไม่สงสัยก็วกกลับมาอีก แต่พวกติดตามไม่
กล้าใช้ปืนยิงเพราะเกรงจะไปถูกพวกทาสเข้าจึงตกลงกับโจรขอแลกเปลี่ยนเอามารี และลูกกลับมาจะให้
ม้าเป็ นค่าไถ่
โจรบอกว่าให้เอาผูกไว้ที่ตน้ ไม้ แล้วพวกติดตามหลบไปเสี ยให้พน้ มันจะตรวจดูมา้ ก่อน เมื่อได้
ยินเสี ยงเป่ าเขาควายเป็ นอาณัติสัญญาณละก็ ให้ออกมารับเอาแม่และเด็กกลับไป
พวกติดตามรู ้สึกไม่ใคร่ จะไว้ใจโจรนัก แต่เมื่อตกอยูใ่ นระหว่างพวกโจรก็จาเป็ นที่จะต้องทา
ตามที่มนั สั่ง เขาจัดแจงเอาม้าไปผูกไว้ที่ตน้ ไม้ตามข้อตกลงกัน แล้วก็พากันหลบไปเสี ยทางคุง้ แม่น้ าเป็ น
ระยะทาง 600 ก้าว ไม่นานนัก ก็ได้ยนิ เสี ยงเป่ าเขาควาย จึงรู ้วา่ อยูห่ ่างจากกองโจรเป็ นระยะทาง
ประมาณ 1 ไมล์ เขารี บพากันมาที่ตน้ ไม้ เที่ยวมองหามารี และลูก เห็นแต่เด็กน้อยผ้าเปี ยกน้ านอนอยูใ่ ต้
ต้นไม้คนเดียว มารี ไม่อยูท่ ี่นนั่ เลย จึงรู ้ได้ทนั ทีวา่ ถูกพวกโจรต้มเสี ยแล้ว มันคืนให้แต่เด็กเพื่อแลกกับม้า
ส่ วนแม่มนั ไม่ยอมคืนให้
เมื่อนางคาร์ เวอร์ ได้ทราบเรื่ องเข้าก็ร้องไห้คร่ าครวญ รับเด็กน้อยมากอดไว้ในอ้อมแขน นางคิด
ว่าเด็กน้อยนั้นคงจะตายเสี ยแล้ว แต่พอได้รับความอบอุ่นเด็กก็ดิ้นได้ แต่เด็กน่าสงสารคนนั้นกลายเป็ น
หวัดและไอมากอยูห่ ลายอาทิตย์ ถึงแม้วา่ จะมีชีวติ รอดอยูไ่ ด้ ก็น่ากลัวว่าจะอยูไ่ ปไม่ได้นานเพราะ
อ่อนเพลียมาก และร่ างกายก็ไม่แข็งแรง แต่นางคาร์ เวอร์ ก็ไม่ละความพยายามที่จะเลี้ยงดู นางได้แต่พดู
ซ้ า ๆ ว่า “ลูกของมารี จะต้องรอดแน่ ๆ”
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ในที่สุดเด็กนี้ก็คงมีชีวติ รอด จนยืนได้ เดินได้ แต่เขาโตช้าและพูดไม่ชดั เพราะเขาเป็ นโรคไอ
ตั้งแต่เล็ก ๆ ทาให้เส้นเสี ยงขาด เขาพยายามจะพูดแต่ไม่มีเสี ยงเปล่งออกมาเป็ นคาพูดได้ คงเป็ นแต่เสี ยง
ร้องคล้าย ๆ เป็ ดเท่านั้น
ส่ วนมารี ก็หายเงียบไปไม่มีใครทราบข่าวคราวของเธอเลย เสี ยม้าดีไปหนึ่งตัวเพื่อแลกกับเด็ก
พิการ ขี้โรค กลับคืนมาเท่านั้นเอง นายคาร์ เวอร์ เสี ยดายม้าของเขามาก แต่ก็ไม่ทราบจะทาอย่างไรได้ วัน
หนึ่งเขากาลังทางานเพลินอยูค่ นเดียว ไม่เอาใจใส่ วา่ ตะวันขึ้นสู งแค่ไหนแล้ว รู ้สึกว่ามีมือของใครคน
หนึ่งมาดึงเสื้ อผ้าของเขา เมื่อเหลียวไปดูก็เห็นเด็กนิ โกรน้อยคนนั้นยืนยิม้ อยู่ และไม่พดู ว่ากระไรเป็ นแต่
ชี้มือไปทางบ้านนายคาร์ เวอร์ เข้าใจอาการกริ ยานั้นได้ดี จึงตะโกนถามภรรยาของเขาว่า “อาหารเช้าเสร็ จ
แล้วหรื อ จะได้เตรี ยมตัวไปรับประทานเดี๋ยวนี้ละ”
เขาจูงมือเด็กน้อยข้ามสนามหญ้ามา เด็กนั้นยิม้ อย่างร่ าเริ งและเป็ นสุ ข นางคาร์ เวอร์ ปลื้มปิ ติมาก
เมื่อเห็นเด็กที่น่าสงสารรู ้จกั ไปบอกสามีของนางได้ แต่สังเกตดูสามีของนางเอาใจใส่ เด็กนี้นอ้ ยเหลือเกิน
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บทที่ 2 ยอร์ ช วอชิงตัน คาร์ เวอร์
นางคาร์ เวอร์ ได้เพื่อนบ้านใหม่มาจากรัฐไอโอวา มาปลูกบ้านใหญ่สีเขียว ห่างจากทุง่ นาไป
เล็กน้อย ชื่อ นางมูลเลอร์ นางมูลเลอร์ มาหานางและถามด้วยความเห็นอกเห็นใจว่า “ยังไม่รู้เรื่ องทาสผู ้
น่าสงสารนั้นอีกเลยหรื อ”
นางคาร์เวอร์ ตอบว่า “ไม่รู้อีกเลย เด็กหญิงก็ตายในคืนวันที่ถูกปล้นนั้นเอง ส่ วนเด็กชายและ
ทารกคนเล็กยังมีชีวติ อยู่ มันช่างน่ากลัวเสี ยจริ งๆที่เดียว”
เพื่อนบ้านก็ถามต่อไปว่า “แล้วเด็กนัน่ เป็ นอย่างไรบ้างล่ะ”
นางคาร์เวอร์ตอบ “เขาเดินอยูเ่ มื่อตะกี้ไงล่ะ”
“แต่พวกทาสก็ได้รับการปลดปล่อยให้เป็ นอิสระกันหมดแล้วไม่ใช่หรื อ?” เพื่อนบ้านถาม
“อ้อ! เขามาโน่นแล้วไงล่ะ”
เด็กน้อยนิ โกร ถือตะกร้าที่บรรจุตน้ ไม้เดินผ่านริ มสนามหญ้าตรงมา ภายในระยะสองปี มานี่ เขา
โตขึ้นเล็กน้อย แต่ทว่าร่ างกายก็ยงั คงเล็กและแบบบางเหมือนเดิม เขาเดินอยูใ่ นที่ปลูกต้นไม้ซ่ ึงพูนดินไว้
เรี ยบร้อยแล้ว เขาค่อย ๆ วางตะกร้าลง แล้วก็คุกเข่า มิได้สนใจดูทางอื่นเลย
นางคาร์ เวอร์ เล่าว่า “เขาเข้าไปในป่ าเที่ยวหาต้นไม้ต่าง ๆ เอามาปลูกไว้ที่สวนนี่ ดูเขาสนใจเรื่ อง
นี้มาก”
“สวนนี้น่าดูมากทีเดียว” เพื่อนบ้านกล่าวชมขึ้น
ที่บนเฉลี่ยงหน้าบ้านนี้ มีพนั ธุ์ไม้เลื้อยซึ่ งมีดอกสวยงามนานาชนิด ส่ วนในสวนก็ปลูกไม้ดอก
ชนิดต่าง ๆ ที่นางมูลเลอร์ ไม่สามารถจะจาได้หมด นางเฝ้ าดูเด็กน้อยปลูกต้นไม้อย่างสนใจ เขาเอาดิน
ออกจากกระเช้า และบี้ดินก้อนแข็งๆให้ร่วนแล้วโรยรอบ ๆ ต้นไม้
“เด็กนัน่ ทาอะไรนะ”
นางคาร์เวอร์หวั เราะ “บางทีฉนั จะบอกให้ทีหลัง รู ้แต่วา่ เด็กคนนี้ เข้าป่ าไปเก็บตะใคร่ น้ าและ
ดอกไม้ป่านานาชนิดเอามาปลูกที่นี่ เมื่อเจ้าต้นดอกไม้เหล่านี้โตขึ้นมันก็แปลกไปไม่เหมือนเก่า เพราะ
วิธีบารุ งของเจ้าหนูนี่ มาดูนี่ซิฉนั จะพาไปดูใกล้ ๆ”
หญิงทั้งสองวางนิตติ้งไว้แล้วก็พากันเดินไปดู เด็กคนนั้นกาลังทางานเพลินอยู่ ไม่ทนั สังเกตว่ามี
ใครมา เมื่อทั้งสองเดินเข้ามาใกล้จึงได้ยนิ เสี ยงเด็กนั้นร้องเพลงเบา ๆ
นางมูลเลอร์ พดู ค่อย ๆ ว่า “เห็นเธอบอกดิฉนั ว่าเขาเป็ นใบ้ไงล่ะ”
“เขาพูดได้นิดหน่อยเท่านั้นแหละ นี่ถา้ จะกาลังร้องเพลงให้ดอกไม้ฟังกระมัง”
“ร้องเพลง” ขณะที่นางมูลเลอร์ พดู เด็กก็ได้ยนิ เขาเงยหน้าขึ้นดูแต่แล้วก็ทางานของตนต่อไป
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นางมูลเลอร์ ยมิ้ พลางพูดว่า “งามจริ ง ๆ ยอร์ช” ยอร์ ชหันมายิม้ แล้วก็ทางานต่อไป
หญิงทั้งสองเดินห่างออกไป ยอร์ ชจึงไม่ได้ยนิ เสี ยงคุยถนัด เห็นแต่นางคาร์ เวอร์ อวดดอกไม้ที่
กระต่ายป่ าทาให้ยอร์ ชไปพบเข้าในวันหนึ่ง นางเล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่า เขาทางานท่าทางให้นางเข้าใจว่า
กระต่ายป่ าพาเขาไปพบเข้าอย่างไร นางคาร์ เวอร์ เล่าว่า พวกผูใ้ หญ่ส่วนมากไม่รู้วา่ ยอร์ ชเข้าใจทุกอย่าง
เขาเหล่านั้นเข้าใจว่ายอร์ ชคงพูดไม่ได้ดีนอกจากทาเสี ยงร้อง แต่ก็ยงั ดีที่ยอร์ ชอยูใ่ กล้ ๆ กับนาง
ตัวอย่างเช่นยอร์ ชแลเห็นตัวแมลงกัดกินใบแอปเปิ้ ลและทาให้ตน้ เฉา ทั้งคนสวนก็ดี นางคาร์ เวอร์ ก็ดี
นางคาร์ เวอร์ ก็ดี หามองเห็นไม่ แต่ดว้ ยความหวังดีอยากให้ตน้ แอปเปิ้ ลงามจะได้มีผลมาก ยอร์ชพยายาม
จะแสดงให้รู้แต่นางคาร์ เวอร์ กลับดุเอาว่า “อะไรอีกล่ะ, ไปให้พน้ อย่ามายุง่ ” ยอร์ ชพยายามหลายครั้ง
หลายหนที่จะชี้ให้เห็นแต่ผลที่สุดก็ตอ้ งเลิกไป และตัวแมลงก็ยงั คงกัดกินต้นแอปเปิ้ ลต่อไป ผลที่สุดยอร์
ชเลยปี นขึ้นไปเอาเลื้อยตัดกิ่งที่ตวั แมลงนั้นกินเสี ย ตาชาวนานัน่ กลับลากเอาตัวยอร์ ชลงมาเฆี่ยน แต่
ภรรยาได้ยนิ เสี ยงจึงออกมาดู ยอร์ ชวิง่ ไปเอากิ่งที่ตดั แล้วมาให้ดู เขาตัวสั่นเทาและพูดไม่ออก เขา
พยายามจะพูดให้เข้าใจ แต่ผลที่สุดนายคาร์ เวอร์ จึงเห็นด้วยตนเองว่าแมลงมันกินเสี ยจนหมด แต่เขาเองก็
ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายอร์ ชรู ้ได้อย่างไร ผูใ้ หญ่ก็สู้เด็กไม่ได้
ที่ใต้ตน้ ไม้ใหญ่ริมทุ่งนา มีมูลดินเล็ก ๆ ซึ่งเป็ นที่ฝังศพพี่สาวของยอร์ช ยอร์ชมักจะมาที่ใต้
ต้นไม้น้ ีเสมอ เขาเอาตะใคร่ น้ ามาปลูกไว้และเอาก้อนหิ นสี สวย ๆ มาโรยไว้รอบมูลดิน เขาคิดว่าพี่สาว
ของเขาชอบเพราะเขาคิดว่าเป็ นหิ นที่ดีที่สุดแล้ว กระท่อมของเขาและจิมยังคงอยู่ นางคาร์ เวอร์ เคยเล่า
เรื่ องมารดาของเขาให้ฟัง แต่ยอร์ ชไม่ใคร่ จะเข้าใจนัก มารดาเขาตายหรื อ? ถ้าเช่นนั้นมูลดินที่ฝังศพ
มารดาอยูท่ ี่ไหน เขาอยากจะไปปลูกดอกไม้ที่หลุมศพมารดาด้วย เท่าที่นางคาร์ เวอร์ เล่าให้ฟัง เขาเชื่อว่า
มารดายังไม่ตายจากเขาและจิมพี่ของเขาไป เขาอยากจะให้นางคาร์ เวอร์ เล่าต่อไป แต่นางสั่นหัวปฏิเสธ
เพราะเกิดความรู ้สึกเศร้าใจขึ้นมา
ต่อมาวันหนึ่งคาร์ เวอร์ จึงบอกว่ามารดาของเขายังคงมีชีวติ อยู่ ดังนั้นยอร์ ชจึงเตรี ยมกระท่อมไว้
รับมารดาของเขา
มีหลายอย่างที่ยอร์ ชไม่เข้าใจดี วันหนึ่ง ๆ เขาไม่ได้พบกับใครเลย ทุ่งนาก็อยูห่ ่างไกลมาก เขาก็
พูดไม่ใคร่ จะออกเสี ยงด้วย และนายคาร์ เวอร์ ไม่อยากให้ยอร์ ชเข้าไปในเมืองแต่ลาพังคนเดียว เดี๋ยวนี้
นายคาร์ เวอร์ มีฐานะดีข้ ึนมาก จึงมีเกวียนสาหรับเดินทางไปมาได้ เมื่อยอร์ ชได้นงั่ เกวียนไปไหนก็ตาม
เขาชอบสังเกตสิ่ งแปลกประหลาดต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นเสมอ เวลาลงจากเกวียนแล้วก็แบกห่อสิ่ งของ
ตามหลังนายคาร์ เวอร์ไป เมื่อเข้าเมืองเด็ก ๆ อื่นพากันมองดูแต่เขาก็พดู ด้วยไม่ได้ ดังนั้นจึงมีแต่สัตว์ป่า
เท่านั้นที่เป็ นเพื่อนของยอร์ ช
ในขณะนี้นางคาร์ เวอร์ กาลังอวดดอกซ่อนกลิ่นให้แขกของนางดู
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“ใครเป็ นคนสอนให้ยอร์ชรู้จกั ปลูกต้นไม้ ดอกไม้นะ”
นางคาร์ เวอร์ สั่นศีรษะ “ฉันไม่ได้สอนเขาเลย เราเดินดูต่อไปเถอะ แล้วฉันจะบอกให้” ทั้งสอง
พากันเดินต่อไปจนถึงต้นเชอรี่ นางคาร์ เวอร์ ดึงอะไรออกมาอย่างหนึ่งแล้วส่ งให้นางมูลเลอร์ ดู พลางถาม
ว่า “นี่อะไร”
นางมูลเลอร์ จบั ดู “ทาไม ก็รังนกน่ะซี เอ นกอะไรนะ ที่มนั ทารังอย่างนี้ ”
เธอดูนี่ซิ เห็นไหมมีกา้ นไม้เล็ก ๆ แล้วก็ใบไม้สาน มีขนไก่และตะใคร่ น้ าอ่อน ๆ มันผิดกับรัง
นกที่เธอเคยเห็นไม่ใช่หรื อ?
นางมูลเลอร์ หวั เราะพลางตอบว่า “เปล่าหรอก ฉันเองก็ไม่ใคร่ รู้จกั แต่ดูเหมือนจะเป็ นรังนก
แปลก ๆ ที่ฉนั ไม่เคยเห็น มันต่างกันอย่างไรนะเธอ?”
“นี่ยอร์ ชทาขึ้นมาเอง ไม่ใช่นกทาหรอก”
“เอ๊ะ! ยังงั้นหรื อ?”
ยอร์ ชเล่าให้ฟังว่า นกมันสอนให้ทารังนี้ เขาเป็ นคนช่างสังเกตพวกสัตว์เล็ก ๆ เช่นตัวหนอน,
ตัวแมลง, จิ้งจก และสังเกตจนกระทัง่ การเคลื่อนไหวของสัตว์เหล่านั้น เขาใช้เวลาตั้งหลาย ๆ ชัว่ โมง
นอนคอยดูจอมปลวก ทุกเช้าเขาเฝ้ าคอยดูวา่ แม่นกมันจะเข้ามาอยูใ่ นรังที่เขาทาหรื อไม่ ถ้าไม่เห็นมันเข้า
มาอยูเ่ ขาก็เสี ยใจ
แล้วนางคาร์ เวอร์ ก็ค่อย ๆ เอารังวางไว้ที่กิ่งไม้ตามเดิม
“ฉันไม่เคยเห็นเช่นนี้เลย” นางมูลเลอร์ กล่าว “แต่รังนกมันเกี่ยวข้องกับดอกไม้อย่างไรเล่า”
“เขาบอกว่า สัตว์, และดอกไม้พดู กับเขา ๆ จึงรู ้วธิ ี ทาอะไรต่างๆ”
นางมูลเลอร์ หวั เราะพลางพูดว่า “โอ! มันช่างน่าแปลกจริ งๆ
นางคาร์ เวอร์ ทาหน้าย่นเล็กน้อย
นางไม่ตอ้ งการให้เพื่อนบ้านมาหัวเราะเยาะเด็กนิโกร
ประหลาดคนนี้ เพราะรู ้วา่ เรื่ องราวของยอร์ ชเป็ นเรื่ องอัศจรรย์มาก
นางคาร์ เวอร์ รู้สึกภูมิใจในเด็กดาของนางมาก เพราะเขาเป็ นเด็กที่ขยันขันแข็ง และต่อมานาง
รู ้สึกว่านางมูลเลอร์ ก็พอใจมากเหมือนกัน
“เธอคิดว่า เด็กคนนี้จะมีเวลามาช่วยปลูกดอกไม้ให้ดิฉนั บ้างไหม?”
“ให้เรากะโครงการกันเสี ยก่อน ฉันเชื่ อว่ายอร์ ชคงพอใจทาให้”
“เธอเรี ยกเขาว่ายอร์ ชเฉย ๆ แล้วชื่อเต็มของเขาว่าอย่างไรล่ะ?” นางมูลเลอร์ถามพลางยกถ้วยชา
ร้อนขึ้นดื่ม
“พวกทาสไม่มีนามสกุลหรอก ต้องใช้นามสกุลของนาย ตอนที่เด็กคนนี้เกิดยังไม่เลิกทาส เขา
จึงไม่มีชื่อสกุล ชื่อบิดาก็ไม่แน่ แต่ก็ใช้ได้ เธอก็ได้ทราบแล้วว่าเป็ นเด็กที่ซื่อสัตย์และมีความบริ สุทธิ์ ใจ
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จริ ง ๆ ตลอดเวลา ฉันจึงตั้งตามชื่อของเด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยพูดมุสาเลย เด็กคนนั้นก็คือ ยอร์ ช วอชิงตัน
ไงล่ะ”
“แต่ชื่อไม่ได้ทาให้คนเปลี่ยนได้เลยนี่”
นางคาร์ เวอร์ ตอบอย่างใช้ความคิดว่า “ก็ไม่แน่นกั แต่ฉนั คิดว่านี้ เป็ นชื่ อที่เหมาะสมถูกต้องดี
แล้ว “ยอร์ ช วอชิงตัน คาร์ เวอร์ ”
“นัน่ เหมาะดีมากสาหรับเด็กเล็กคนนี้”
นางคาร์เวอร์ นึกในใจว่า “ใครจะไปรู ้ บางทีพระเจ้าอาจจะโปรดให้เด็กคนนี้เหมาะสาหรับชื่อนี้
เพราะพระเจ้าทราบสิ่ งสารพัดในจิตใจของมนุษย์ทุกคน
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บทที่ 3 เพือ่ นใหม่
เช้าวันหนึ่งยอร์ ชกับนายคาร์ เวอร์ ขบั รถม้าไปที่เมืองนีโอโช และตั้งใจจะไปดูไร่ องุ่นของนาง
ฮอร์ แมน เยเกอร์ ดว้ ย ไร่ น้ ีมีเนื้อที่ต้ งั 40 เอเคอร์ เพราะนางคาร์ เวอร์ ก็ต้ งั ใจจะปลูกองุ่นเหมือนกัน จึงพาย
อร์ ชไปดูและเพื่อจะได้ศึกษาอะไรใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอีกบ้าง ก่อนไปเขาพูดกับภรรยาว่า “เด็กคนนี้มี
ความคิดดี ๆ หลายอย่างเกี่ยวกับเรื่ องการปลูกพืชต่าง ๆ เขาซักถามอ้ายโน่นอ้ายนี่เสี ยพอแรงเชียว” แต่
แล้วนายคาร์ เวอร์ ก็ตะโกนขึ้นมาว่า “ฉันอยากจะให้เขาพูดไม่เป็ นเสี ยเลยจะดีกว่า เมื่อตอนบ่ายวันนี้
ขณะที่เขาช่วยฉันทางานที่ยงุ่ ข้าว เขานัง่ ซักถาม ทาไมหญ้าจึงเขียว อะไรทาให้ตกั๊ แตนกระโดด ทาไม
ความสวยงามในตอนเช้าจึงหมดไปในตอนบ่าย ฯลฯ โอ๊ยเวียนหัวเชียว”
นางคาร์เวอร์หวั เราะ “นัน่ คงจะเป็ นเหตุผลที่คุณไล่ยอร์ ชมาหาฉันล่ะซี แต่ฉนั ก็ยนิ ดีเพราะเขา
มาช่วยฉันปรุ งอาหาร ถึงได้เสร็ จก่อนเวลาตั้งหนึ่งชัว่ โมง”
นายคาร์ เวอร์ พูดอย่างเสี ยไม่ได้วา่ “เขาเป็ นผูช้ ่วยในครัวเห็นจะดีกว่าที่จะช่วยจับคันไถ” ภรรยา
จึงเสริ มว่า “เด็กคนนี้โตช้า แต่เป็ นเด็กฉลาด นี่ อายุได้ 9 หรื อ 10 ขวบแล้ว ควรไปโรงเรี ยนได้แล้ว
ขณะนั้นยอร์ ชก็ถามนายคาร์ เวอร์ วา่ “ทาไมลูกองุ่นถึงสี ม่วงล่ะครับ?”
นายคาร์ เวอร์ ตอบขณะที่ภรรยาซึ่ งกาลังเย็บผ้าอยูพ่ ลางอมยิม้ “ไม่รู้ได้ องุ่นไม่ใช่จะสี ม่วงทั้งนั้น
หรอก แต่ก็ไม่มีมนุษย์คนไหนจะไปรู ้ได้วา่ ทาไมองุ่นบางชนิดเป็ นสี ม่วง และบางชนิดก็ไม่เป็ น”
ยอร์ ชคิดอยูใ่ นใจสักครู่ หนึ่งจึงถามขึ้นอีกว่า “พระเจ้าทรงรู ้ไหมล่ะ”
“อ๋ อ, แน่ละ พระเจ้าทรงทราบแน่ ๆ” นายคาร์เวอร์ตอบด้วยความเชื่อเต็มเปี่ ยม
“เอาละผมจะทูลถามพระเจ้าเอง” ยอร์ ชพูดแล้วก็ออกจากห้องไป นายคาร์เวอร์ หน้าแดง พออ้า
ปากจะเรี ยก ภรรยาของเขาก็เอามือแตะที่บ่า และพูดเบา ๆ ว่า “อย่าห้ามเขาเลยที่รัก ปล่อยเขาเถิด”
สามีเถียงว่า “แต่ไม่ถูกนี่ เขาไม่ควรพูดเช่นนั้น ฟังดูคล้าย ๆ กับว่าจะไปพบพระเจ้าที่บริ เวณ
บ้านนี่แหละ”
ภรรยาตอบเบา ๆ ว่า “บางทีเขาจะพบก็ได้”
สามีนงั่ นิ่งอยูส่ ักครู่ หนึ่งจึงพูดว่า “เธอคิดถูกแล้ว เขาจะต้องหัดอ่านหนังสื อให้ออก เราจะให้คน
ไม่รู้จกั พระเจ้า เติบโตขึ้นในบ้านของเราไม่ได้ เขาจะต้องเรี ยนหนังสื อเพื่อจะได้อ่านพระคัมภีร์ได้
นางมูลเลอร์ ได้ให้หนังสื อหัดอ่านเบื้องต้นแก่ยอร์ ชเล่มหนึ่ ง เขามักจะเอาติดตัวไปด้วยเวลาไป
ทางานในสนาม นางมูลเลอร์ บอกว่าเขาคงจะเรี ยนทุกคาในหนังสื อนั้น

12

ครั้งแรกที่ได้เห็นไร่ องุ่นของนายเฮอร์ แมน เยเกอร์ ยอร์ ชถอนใจอย่างเป็ นสุ ข ไร่ องุ่นแลเห็น
เป็ นแถวยาวหลายแถวที่เชิงเขา และมีบา้ นหลังใหญ่สีขาวตั้งอยูก่ ลางสวน หลังบ้านยอร์ ชมองเห็นเรื อน
กระจกมีตน้ ไม้นานาชนิดเขียวชะอุ่ม และที่นี่เองเขาได้พบกับมองซิ เออร์ เยเกอร์
ในขณะที่ผใู ้ หญ่ท้ งั สองต่างทักทายปราศรัยกันอยู่ ยอร์ ชก็ค่อย ๆ เลี่ยงไปเดินอยูร่ ะหว่างม้ายาว
ในสวนอย่างช้า ๆ เขาเคยได้ฟังเรื่ องสวรรค์เลยนึกว่าสวนดอกไม้น้ ีกระมัง่ ที่เป็ นสวรรค์ เขาจึงเอื้อมมือ
จับใบไม้อ่อน ๆ มาพลิกดู และมาหยุดยืนที่ร่อง ๆ หนึ่งสารวจพิจารณาดูดินอย่างถี่ถว้ น เขาพิจารณาดู
ก้านกิ่งไม้ แล้วพูดขึ้นมาเบา ๆ ว่า “ช่างสวยงามจริ ง ๆ” เขาร้องเพลงออกมาเบา ๆ โดยไม่รู้สึกตัว
มองซิเออร์ เยเกอร์ หันมาดู พลางสะกิดเตือนให้นายคาร์ เวอร์ เงียบเพื่อจะฟังให้ถนัด นายคาร์ เวอร์ ไม่
เข้าใจคาพูดของมองซิ เออร์ เยเกอร์ แต่เขานึกถึงความประหลาดอัศจรรย์ของเด็กขึ้นมาได้
นายคาร์ เวอร์ จึงบอกว่า “เขาเป็ นเด็กที่ชอบต้นไม้มาก เขาเป็ นคนดูแลรักษาต้นองุ่นของผม”
แล้วชาวนาสวิสผูน้ ้ นั ก็เดินมาข้างหลังยอร์ ชและพูดเบา ๆ ว่า “หนูชอบต้นไม้มากหรื อ?”
ยอร์ ชจึงแหงนหน้าขึ้นดู ทั้งสองฝ่ ายต่างก็รู้สึกทันทีวา่ มีความเข้าใจซึ่ งกันและกัน ทั้ง ๆ ที่บอก
ไม่ถูกว่ารู ้ได้อย่างไร แต่ยอร์ ชคิดว่าคนนี้ แหละที่มีความเข้าใจในธรรมชาติดีเหมือนที่เขาเข้าใจ
“ครับถูกแล้ว” ยอร์ชผายมือออกไปกว้าง “ผมสนใจทุกสิ่ ง”
“ดีมาก” ชาวสวิสพยักหน้า แล้วจับมือเล็ก ๆ สี น้ าตาลนั้นไปกุมไว้ในอุง้ มือของเขา พลางก็ดดั
นิ้วไปมา “นี่แหละ, มือของชาวสวนละ มือนี้จบั ต้นไม้ก็ทาให้บงั เกิดชีวติ ” เขาตบมือเด็กเบา ๆ แล้ว
ปล่อยมือออกหันไปทางนายคาร์ เวอร์ พูดว่า “เขาเป็ นผูร้ ักษาต้นองุ่นของคุณหรื อ? แต่วา่ เขายังเล็กนักนี่ ”
สักครู่ หนึ่งมองซิ เออร์ เยเกอร์ ก็เข้าไปใกล้เด็กน้อยที่ยงั สนใจอยูก่ บั ร่ องดิน แล้วพูดอย่างยิม้ ย่อง
ว่า “มานี่แน่ะหนู จะพาไปดูไร่ องุ่น”
เมื่อเดินไปถึงร่ อง ๆ จึงอธิ บายว่า “นี่เป็ นองุ่นป่ า ฉันเก็บเอามาจากเชิงเขา ลูกของมันเล็กและ
เปรี้ ยว”
ยอร์ชจึงพูดขัดขึ้นว่า “แต่มนั ก็ดีเหมือนกัน ผมพบมันขึ้นอยูร่ ิ มลาธาร ผมและกระต่ายชอบกิน
องุ่นชนิ ดนี้มาก”
ชาวสวิสยิม้ “อ้อ! เธอและสัตว์เล็กในป่ าชอบ พระเจ้าประทานไว้สาหรับเธอน่ะซิ ”
มองซิ เออร์ เยเกอร์ ช้ ีไปที่ร่องถัดไปพลางพูดว่า “ถัดไปนั้นเป็ นต้นองุ่นที่ปลูกในรัฐเวอร์ ยเิ นีย
มันมีรสหวานกว่ามาก แต่เถาบอบบางมันมักจะเน่าได้ง่าย และผลองุ่นก็เล็ก เธอควรจะได้ดูอย่าง
ละเอียด”
เขาจัดแจงผ่าลูกองุ่นทั้งสองชนิดออกเป็ นครึ่ ง แล้วเอาครึ่ งทั้งสองมาประกบกัน แล้วใส่ ลงไป
ในกระถางใส่ ดินอันที่สาม ซึ่ งมีกิ่งที่ตอนปลูกไว้บา้ งแล้ว แล้วอธิ บายต่อไปว่า “เอาต้นองุ่นทั้งสองชนิ ด
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ผสมกันแล้วจะเกิดผลเป็ นองุ่นผสม ฉัน, นายเยเกอร์ ร่ วมทางานกับพระเจ้าเพื่อให้เกิดผลองุ่นชนิ ดที่ดี
ต้นองุ่นป่ าโตและแข็งแรง เมื่อเอาผสมพันธุ์กบั องุ่นที่เอามาจากรัฐเวอร์ ยเิ นีย มันก็ทาให้เกิดผลองุ่นดี ที่
เราส่ งไปขายทัว่ ประเทศ
ยอร์ ชก็ลืมตาโพลง
คิดในใจว่านี่คงจะเป็ นเพราะพระเจ้าดลใจให้ชายผูน้ ้ ีซ่ ึ งมีท่าทางเมตตา
รู ปร่ างหน้าตาดา ผมดายาว อธิ บายให้เขาเข้าใจถึงเรื่ องต้นองุ่นโดยละเอียด ชาวสวิสอธิ บายต่อไปว่า
“ดูซิภูเขาและทุ่งนาที่นี่ก็ดี หรื อภูเขาและฟากภูเขาทางโน้นก็ดี เป็ นของพระเจ้าทั้งสิ้ น ทั้งโลกเป็ นของ
พระเจ้า” ขณะนี้ยอร์ ชกาลังดีใจและปลื้มใจเป็ นที่สุด มองซิ เออร์ เยเกอร์ กล่าวต่อไปว่า “พระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่
นี้คือบิดาของเธอ เธอเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงสร้างมา เหมือนกับสัตว์เล็ก ๆ ในป่ า” ว่าแล้วเขาก็จบั ข้อมือของ
เด็กน้อยไว้พลางพูดว่า “พระเจ้าประทานมือให้เธอ มือที่เมื่อโตขึ้นจะมีความสามารถยิง่ ขึ้นกว่านี้ เธอ
ต้องใช้มือทางานร่ วมกับพระองค์เหมือนกับที่ฉนั ได้ทามาแล้ว”
ครั้นแล้วก็หนั ไปทางอื่น ยอร์ ชจึงก้มลงมองดูมือของเขาและกางนิ้วมือออก เขาเพิ่งได้สังเกตดู
เป็ นครั้งแรกด้วยความพินิจพิจารณาชายผูน้ ้ ีพูด “มือของชาวสวน” แล้วก็เอามือจับดินในกระถางขยาไป
มา พระเจ้าเป็ นพระบิดาของเขา พระเจ้าเป็ นเจ้าของสรรพสิ่ ง เขาจาได้วา่ ได้ยนิ นายคาร์ เวอร์ อ่านพระ
คัมภีร์วา่ “พื้นแผ่นดินในโลกเป็ นของพระเจ้า” จึงจดจาข้อความนี้ได้แม่นยา
ภายหลังที่ยอร์ ชรับประทานอาหารซึ่ งไม่เคยนึกฝันว่าจะได้ลิ้มรส
มองซิ เออร์ เยเกอร์ ก็หยิบ
หนังสื อเล่มหนึ่งมาเปิ ดออก น้ าตาเขาไหลคลอพลางสัน่ ศีรษะ เขาจาได้วา่ ในหนังสื อเล่มนั้นมีคาบางคา
ที่เขาเคยอ่านในหนังสื อแบบฝึ กหัดอ่าน แต่เขาไม่เข้าใจความหมาย ชาวสวิสผูน้ ้ นั จึงพูดว่า “จงเอา
หนังสื อนี้ไป เธอรู ้จกั บางสิ่ งมากกว่าคนอื่น ๆ เพราะเธอได้เห็นและเข้าใจในสิ่ งต่าง ๆ มากกว่า วันหนึ่ง
ในภายหน้าเมื่อเธออ่านหนังสื อออก จงอ่านหนังสื อเล่มนี้ แล้วพระบิดาจะสอนเธอให้รู้จกั อีกหลายสิ่ ง”
ยอร์ ชเก็บหนังสื อไว้ในเสื้ อของเขา แต่เขาไม่ใคร่ จะได้ดูนกั
ขณะที่สองคนนัง่ รถม้ากลับ ผ่านเมืองนีโอโช นายคาร์ เวอร์ ได้พดู ว่า นายเฮอร์ แมน เยเกอร์ บอก
ว่ามีโรงเรี ยนสาหรับเด็กนิโกร เธอควรจะไปเรี ยนที่นนั่ ”
ยอร์ ชนิ่งไม่พดู อะไร คาพูดไม่มีความจาเป็ นอีกแล้ว เพราะทุ่งนาของนายคาร์ เวอร์ ไม่ตอ้ งการ
ไม่เรี ยกร้องเขาต่อไปอีกแล้ว ต่อไปนี้ เขาจะได้รู้จกั โลกมากขึ้น และทางานของพระบิดาเจ้าต่อไป
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บทที่ 4 เดินทางไปเมืองไกล
ล่วงมาอีกหนึ่งสัปดาห์ ยอร์ ชเดินทางด้วยเท้าไปยังนีโอโช เมื่อนายคาร์ เวอร์ และภรรยาได้ไป
สอบถามเรื่ องโรงเรี ยน ก็ทราบว่าโรงเรี ยนปิ ดเรี ยนในฤดูใบไม้ร่วงแล้ว เดิมนายคาร์ เวอร์ ต้ งั ใจจะพา
ยอร์ ชไปฝากโรงเรี ยน แต่ในคืนนั้นลูกวัวเจ็บเสี ยเขาจึงไปไม่ได้ และยอร์ ชก็ไม่อยากจะรอต่อไป
เขาไม่มีเครื่ องแต่งตัวสาหรับใส่ ไปโรงเรี ยนเลย แต่นางคาร์ เวอร์ และนางมูลเลอร์ ช่วยกันหาให้
มีรองเท้าใหม่หนึ่งคู่ ซึ่ งถ้าจะใส่ ก็กลัวจะเปื้ อนฝุ่ นตามถนน ดังนั้นยอร์ ชจึงเอาเชือกผูกรวมกันเข้าแล้ว
แขวนคอไว้ ส่ วนกางเกงนั้นนางคาร์ เวอร์ ช่วยตัดให้ แล้วนางก็เอาของใช้ต่าง ๆ ห่อใส่ ผา้ ห่ม เพื่อจะได้
เก็บไว้ใช้ต่อไป มีอาหาร, หนังสื อหัดอ่าน,หนังสื อที่มองซิ เออร์เยเกอร์ให้ไว้ มีดเล็ก ๆ สาหรับใช้แต่ง
และดัดแปลงต้นไม้ และลูกแอปเปิ้ ลสองผล แล้วก็เอาเงินห่อผ้าผูกแน่นเพื่อไว้ให้คล้องคอ
ยอร์ ชมีเงินติดตัวไปหนึ่งดอลลาร์ โรงเรี ยนสาหรับเด็กนิ โกรที่เมืองนีโอโซ ไม่เก็บค่าเรี ยนแพง
เลย แต่เงินที่เก็บนั้นเพื่อเป็ นค่าลงทะเบียน
ยอร์ ชไม่รู้สึกกลัวอะไรเลย นางคาร์ เวอร์ สั่งเขาว่า “ไปถามตามบ้านใหญ่ ๆ บอกเขาว่าเรา
สามารถช่วยทางานในครัว, เป็ นคนทาครัว ซักผ้าได้ เพราะใคร ๆ ก็ตอ้ งการความช่วยเหลือทั้งนั้น แล้ว
เขาก็คงจะรับหนูไว้”
นายคาร์ เวอร์ พูดว่า “จาไว้วา่ เจ้าเป็ นอิสระแล้ว ถ้าเขาไม่ให้อะไรเป็ นค่าตอบแทนก็จงออกเสี ย
แต่ถา้ เขาจ่ายเงินให้ก็พยายามเก็บรักษาเงินให้ดี”
นางคาร์เวอร์ตกั เตือนให้ระวังตัวจะเป็ นหวัด “ผ้าห่มนั้นน่ะอุ่นดีไหม ถ้าอากาศเย็นคืนไหนละก็
เอาผ้าห่มเสี ย”
นางรู ้สึกเสี ยใจที่เด็กน้อยจะจากนางไป และรู ้วา่ เด็กจะต้องต่อสู ้ดิ้นรนช่วยตัวเองแต่นางก็ไม่
สามารถยับยั้งไว้ได้ แม้จะพยายามห้ามไว้ก็ไม่สาเร็ จ
เมื่อเดินไปถึงทางโค้งเขาก็เหลียวกลับมาดู เขาเด็กน้อยผูม้ ีอายุเพียง 10 ปี จะต้องจากบ้านจาก
ทุกสิ่ งทุกอย่างไป ในจิตใจบางทีก็รู้สึกกลัว ๆ ขึ้นมา แต่บางทีก็ดีใจเมื่อมองไปรอบ ๆ ก็เห็นแต่โลกซึ่ ง
เป็ นของพระเจ้า ครั้นแล้วก็มุ่งหน้าเดินต่อไป เขาจะต้องจากทุ่งนาของคาร์ เวอร์ ไปถึง 10 ปี
หลายปี ต่อมา เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผา่ นมาย่อมประทับอยูใ่ นจิตใจของยอร์ ชดี เขาจาได้วา่
ตลอดเวลาเหล่านั้นเขาต้องประสบความลาบากอย่างใดบ้าง และยังจาได้วา่ ในคืนแรกเมื่อมาถึงนีโอโช
เท้าของเขาระบมและเหน็ดเหนื่อยมาก ต้องคลานเข้าไปในยุง้ ข้าวเก่า ๆ และหลับผลอย มือจับขาสุ นขั
ที่มานอนอยูใ่ กล้ ๆ ไว้แน่น
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วันรุ่ งขึ้นได้เข้าไปนัง่ ในห้องเรี ยนพร้อมกับเด็กนิ โกรอื่น ๆ เป็ นครั้งแรกในชี วติ เด็กอื่นพากัน
จ้องดู เพราะเป็ นคนหน้าใหม่ และเครื่ องแต่งตัวก็น่าขัน สวมรองเท้า และคอยปั ดฝุ่ นออกจากเสื้ อผ้า
อย่างระมัดระวัง แต่ไม่รู้สึกว่ามีเศษหญ้าแห้งอยูบ่ นศีรษะ พวกเด็ก ๆ ก็หวั เราะเยาะ เมื่อเขาพูดกับครู ดว้ ย
เสี ยงอันประหลาดว่า “ผมชื่อยอร์ช วอชิงตัน คาร์เวอร์ ครับ” เขาได้ยนิ เสี ยงหัวเราะคิก ๆ เมื่อตอนที่เขา
เดินไปหาครู และเทเงินจากห่ อผ้าลงบนโต๊ะดังกราว
เขาจาได้วา่ เขานิ่งเงียบราวกับเป็ นใบ้
เมื่อโรงเรี ยนเลิกแล้วเขาก็ยงั นัง่ อยูท่ ี่นงั่ ของเขาต่อไป
เพราะไม่รู้วา่ จะไปทางไหน ครู จึงบอกกับเขาว่า “นี่ เธอนัน่ น่ะกลับไปบ้านเสี ยซิ ”
เมื่อออกจากโรงเรี ยนไปแล้วก็เดินไปตามบ้านทุกบ้าน แล้วก็พดู เหมือนอย่างที่นางคาร์ เวอร์
สอนไว้ แต่กไ็ ม่มีใครต้องการจะจ้างเด็กเหมือนอย่างที่นางคาร์ เวอร์ สอนไว้ แต่ก็ไม่มีใครต้องการจะจ้าง
เด็กนิโกรเล็ก ๆ ซึ่งสามารถติดไฟ, ทาอาหาร, และล้างจานได้ไว้ใช้เลย
ในวันต่อมาเขาก็ทางานรับจ้างอื่น ๆ เท่าที่จะหาได้ เช่นตัดฟื น, กวาดสนาม รับใช้เบ็ดเตล็ด
ภายหลังอีกสอง-สามวันก็เริ่ มเข้าใจขึ้นบ้างว่าจะได้ไปซื้ ออาหารตามร้านรับประทานได้อย่างไร ครั้ง
หนึ่งถูกชายคนหนึ่งตีเอา เพราะเขาสงสัยว่าจะเขาไปขโมยลูกแอปเปิ้ ล ทุกคืนพอค่าเขาก็มานอนที่ยงุ ้ ข้าว
แต่จะต้องรี บออกไปก่อนเวลาเช้า และก็สามารถไปโรงเรี ยนได้ทุกวัน
ปี ต่อมาเขาระลึกได้วา่ เมื่อหนาวจัดครั้งหนึ่งเขาเกือบจะหนาวตาย แต่ทาไมเขาไม่ตาย ทั้งที่ขาด
อาหารและเสื้ อผ้าอบอุ่น เขาก็ไม่สามารถที่จะอธิ บายได้ ทาไมเขาจึงมีชีวติ รอดมาจนถึงฤดูใบไม้ผลิได้
อีกครั้ง
เมื่อถึงเวลาปิ ดภาคโรงเรี ยนเด็กนิโกร ปล่อยให้เด็กชายเด็กหญิงไปช่วยทานาในฤดูใบไม้ผลิ
ยอร์ชรู้ตวั ว่าควรจะทาอะไรบ้างระหว่างโรงเรี ยนปิ ด เขาพยายามเรี ยนหนังสื อแต่เพื่อนนักเรี ยนยังคงกีด
กันเขา และครู ก็ไม่พยามเข้าใจเขา กลับเรี ยกเขาว่าเป็ นคนไม่เต็มบาทแต่ความคิดที่วา่ เขาจะพยายามอ่าน
หนังสื อที่มีค่าให้ได้น้ นั ทาให้ยอร์ ชผ่านความยุง่ ยากลาบากในชีวติ มาได้
เช้าวันหนึ่งยอร์ ชจึงออกเดินทางไปยังไร่ องุ่นของ เฮอร์ แมนเยเกอร์ โดยหวังว่าจะได้ทางานที่
นัน่ เขาอยากจะไปยังไร่ องุ่นนี้หลายครั้ง แต่มนั อยูไ่ กลจากโรงเรี ยนมากนัก ดังนั้นเขาจึงทางานใกล้ ๆ
โรงเรี ยนแม้ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์เขาก็หางานทาใกล้ ๆ โรงเรี ยนไปก่อน ในระหว่างโรงเรี ยนปิ ด
บัดนี้เขารู ้สึกดีใจมากที่จะได้ไปหาความสุ ขกับต้นไม้ต่าง ๆ ที่เขาชอบ และกับคนที่เขารักนับถือเป็ นที่
สองรองจากพระเจ้า
เมื่อเดินทางมาถึงพอเห็นบ้านหลังใหญ่ เขาก็เกือบจะตะโกนด้วยความยินดี พอเข้าประตูบา้ น
หลังใหญ่ก็ไม่เดินละ เขารี บวิง่ ไปที่เรื อนกระจกปลูกต้นไม้ทนั ที แต่เขาก็หยุดชะงักที่นนั่ เพราะมีคน
แปลกหน้ายืนอยูท่ ี่ประตู
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“เจ้าหนู เจ้าต้องการอะไร” ชายแปลกหน้าเห็นเด็กนิโกรตัวผอม เสื้ อผ้าขาดมายืนอ้าปากดู
เหมือนพูดอะไรไม่ออก ท่าทางชายผูน้ ้ ีกาลังมีธุระยุง่ จึงถามอีกว่า “เจ้ามาธุระอะไร”
เมื่อเด็กพูดออกมาชายนั้นก็ไม่ใคร่ จะเข้าใจนัก
และเสี ยงของเด็กนั้นทาให้เขาราคาญมาก
แน่นอนเจ้าเด็กสกปรกคนนี้เป็ นคนโง่จริ ง ๆ จนต้องบอกหลาย ๆ ครั้ง “มองซิ เออร์ เยเกอร์ ไม่อยูท่ ี่นี่
แล้ว เขาตายเสี ยแล้ว ตายจริ ง ๆ”
ยอร์ ชยืนงงอยูน่ านก่อนที่จะเข้าใจคาพูดของชายคนนั้น ผลที่สุดจึงเข้าใจว่า นางเฮอร์ แมน เย
เกอร์ ตายเสี ยแล้วเมื่อตอนหนาวจัด ไร่ องุ่นจึงตกเป็ นของผูอ้ ื่น และเจ้าของคนใหม่ก็ไม่ตอ้ งการที่จะให้
เด็กช่วยทางาน
ยอร์ ชจาไม่ได้วา่ เขากลับมาถึงในเมืองได้อย่างไร ความเจ็บปวดทาให้ลืมหมด หลายวันต่อมาจึง
รู ้วา่ รองเท้ากัด เขาไปนอนอยูท่ ี่ยงุ ้ ข้าวตามเดิม ที่แรกเขาคิดว่าเจ้าของยุง้ คงจะมาทุบตีเอา เพราะร่ างกาย
ของเขาเหนื่ อย อ่อนเพลียและท้อใจมาก ทั้งรู ้สึกหิ วเป็ นกาลังจึงร้องไห้โฮเสี ยงดัง แต่ชายเจ้าของยุง้ ได้
พยุงตัวเขาขึ้นมาและพูดว่า “หยุด, หยุดฉันไม่ทาอะไรเธอหรอก เธอเป็ นใคร มาทาอะไรอยูท่ ี่นี่”
พอเด็กจะตอบ ชายนั้นก็ชิงพูดเสี ยก่อน “เอาเถอะไม่ตอ้ งพูดหรอกมากับฉัน”
ยอร์ชเดินตามเขาไปพลางร้องไห้สะอึกสะอื้น ชายคนนั้นพาไปนัง่ ที่โต๊ะอาหารในครัว เขาได้
รับประทานอาหารที่ไม่เคยลิ้มรสมาตั้งหลายเดือนแล้ว ขณะที่รับประทานอาหารอยู่ ชายคนนั้นก็พดู กับ
ภรรยาซึ่ งยืนอยูใ่ กล้ๆ
ภรรยาจึงพูดเบา ๆ ว่า “เด็กนี้ น่าสงสาร เขาคงหิวมานานแล้ว”
เมื่อรับประทานเสร็ จแล้ว เจ้าของบ้านก็พาเขาไปที่หลังบ้านและบอกให้นอนพักเสี ย ยอร์ ชก็
หลับผลอยทีเดียว
ดังนั้นยอร์ ชก็เลยมาอยูก่ บั ครอบครัว “มาร์ติน” ตั้งแต่น้ นั ครอบครัวนี้เป็ นครอบครัวของหนุ่ม
สาว เพิ่งย้ายมาอยูใ่ นเมือง นี โอโชใหม่ ๆ และตั้งโรงโม่งแป้ งขึ้นใหม่โดย จอห์น มาร์ ติน เป็ นผูจ้ ดั การ
เมื่อยอร์ ชได้เข้ามาอยูใ่ นบ้างหลังนี้แล้ว เขามีเตียงนอนหนึ่งเตียงและเมื่อจัดที่พกั เรี ยบร้อยแล้ว
เขาก็มีโต๊ะสาหรับวางหนังสื อและกระดาษเขารู ้สึกดีใจมาก รี บอาบน้ าชาระกาย ทิ้งเสื้ อผ้าเก่า ๆ ที่ขาด
มากแล้วไปเสี ย และจอห์นได้ให้เครื่ องแต่งตัวใหม่
เขาเล่าประวัติชีวติ ของเขาให้ครอบครัวมาร์ตินฟังจนตลอดเท่าที่จะเล่าได้ แต่มิได้พดู ถึงนาง
เฮอร์แมน เยเกอร์ และหนังสื อที่เขาให้ไว้
รุ่ งขึ้นตอนเช้าตรู่ ครอบครัวมาร์ ตินก็ตอ้ งประหลาดใจมาก เพราะตามปกติจอห์นไปทางานเจ็ด
โมงเช้า และเมื่อเขาตื่นแล้วจึงจะเข้าไปติดไฟในครัว และขณะที่เขาแต่งตัวภรรยาก็จะปรุ งอาหารเช้า แต่
เช้านี้เขาตื่นสาย เนื่องจากฝันว่าไปรับประทานขนมเค๊กและกาแฟ เมื่อตื่นขึ้นมาก็ยงั บิดไปมาอยูน่ าน เขา
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ได้กลิ่นกาแฟหอมฉุ ย ทั้งที่ลูซีภรรยาของเขาก็ยงั นอนหลับสนิทอยู่ เขาได้กลิ่นกาแฟและหมูทอดโชยมา
อีก
เขาจึงรี บออกไปดูที่ครัว เขาเห็นยอร์ ชกาลังร้องเพลงและปิ้ งขนมเค๊กอยูท่ ี่เตาไฟ
“สวัสดีครับ คุณ” ยอร์ ชกล่าวทัก นายมาร์ตินจ้องดูดว้ ยความสงสัย เขาเห็นหมูทอดและขนม
เหมือนในฝันทุกอย่าง
“เธอเรี ยนการทาอาหารมาจากไหน”
“ผมเรี ยนมาจากนางคาร์ เวอร์ แกสั่งให้ผมบอกใคร ๆ ว่าผมทาอาหารได้ นอกจากนั้นผมยังซัก
เสื้ อผ้าได้ดว้ ยครับ”
นายมาร์ ตินพอใจมากถึงกับพูดว่า “ดีมาก”
คนทั้งสามนี้ก็ต้ งั ต้นชี วติ ใหม่ เมื่อนายมาร์ตินไปทางานแล้ว ยอร์ชจึงบอกให้นางมาร์ตินนา
เสื้ อผ้าที่แประเปื้ อนมาให้เขา เขาจะจัดการซักให้ ยอร์ ชไม่พอใจเมื่อเห็นผ้ามีจานวนเล็กน้อยและก็ไม่
สกปรก สักครู่ เดียวก็เอาผ้าที่ซกั แล้วมาตากบนราวดูขาวสะอาด มีผา้ ปูที่นอน,ม่าน,ผ้าเช็ดตัว ยอร์ชได้รับ
การสัง่ สอนวิธีซกั ผ้าจากสตรี ชาวเยอรมัน เขาจึงสามารถซักได้สะอาดและเรี ยบร้อย
วันต่อมาเขาพูนเดินเป็ นร่ องในสนามหญ้าและหาเมล็ดพืชมาปลูกทุกวันเขาคิดที่จะทางานใหม่
ๆ ขึ้นในบ้านนี้เสมอ จนครอบครัวมาร์ ตินต้องบอกให้เขาไปหางานทานอกบ้านเพื่อได้เงินใช้ เพราะเขา
เองไม่มีเงินจะจ่ายให้ และในไม่ชา้ โรงเรี ยนก็จะเปิ ดแล้ว จะไม่มีเวลาไปทางาน
ฉะนั้นทุก ๆ วันเขาจะช่วยครอบครัวมาร์ ติน ซักผ้า, ล้างถ้วยชาม, แล้วก็ออกไปหางานตามนอก
บ้านรอบ ๆ เมือง เขาได้รับประทานอาหารดี อิ่ม, และมีความสุ ขอย่างมัน่ คง ชาวเมืองชอบจ้างเขาทางาน
มีคนต้องการเขาเสมอ
เขาคบกับคนในเมืองได้ทวั่ ไป นายมาร์ ตินมีนิสัยผิดกับชาวนาเยอรมันทั้งหลาย เขาคอยกระตุน้
ให้ยอร์ชพูด ตอบคาถาม และสอนให้รู้จดั ตั้งคาถาม
เขาพูดกับภรรยาว่า “เด็กคนนี้ฉลาดแหลมคม แต่ฉนั ยังเป็ นห่วงอยูอ่ ีกหน่อยหนึ่งว่าเขายังไม่
รู ้จกั กับคนนิ โกรอื่น ๆ และไม่เห็นไปเล่นกับเด็กคนอื่น ๆ บางทีจะเป็ นเพราะอายุมากกว่าเด็กอื่นๆ ก็
เป็ นไปได้”
ภรรยาจึงตอบว่า “มีโบสถ์สาหรับชาวนิ โกรอยูน่ อกเมือง ควรพาเขาไปนมัสการที่โบสถ์สัก
ครั้ง”
แต่สามีตอบว่า “ควรปล่อยให้เขาไปแต่ลาพัง เพื่อเขาจะได้คบกับเด็กอื่นได้สนิท
หลังจากรับประทานอาหารแล้วนางมาร์ ตินพูดว่า “ยอร์ชจะไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ไหม?”
ขณะนั้นยอร์ ชกาลังนัง่ เหลาไม้อยูท่ ี่เฉลี่ยง เขาเงยหน้าขึ้นถามว่า “ไปโบสถ์ เขาทาอะไรกัน”
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นางมาร์ตินตอบ “ไม่รู้หรื อ โบสถ์เป็ นที่ประทับของพระเจ้า”
แต่ยอร์ ชตอบอย่างสุ ภาพและมัน่ คงว่า “พระเจ้ามิได้ประทับอยูแ่ ห่งเดียว พระองค์อยูท่ วั่ พิภพ”
นายมาร์ ตินพอใจมากกล่าวต่อไปว่า “คนไปโบสถ์ก็เพื่อนมัสการพระเจ้า”
“แต่ผมเห็นว่านมัสการในป่ าดีกว่าในโบสถ์” ยอร์ ชว่า เมื่อนิ่งอยูส่ ักครู่ หนึ่ง นางมาร์ ตินจึงพูดว่า
“ฉันเชื่อว่าเธอคงชอบร้องเพลงและจะได้พบคนมาก ๆ ที่นนั่ ”
ยอร์ชพูด “คุณต้องการให้ผมไปหรื อครับ?”
“หวังว่าเธอคงชอบ และจะเป็ นคุณประโยชน์แก่เธอเองด้วย” นายมาร์ ตินกล่าว
ต่อมาในวันอาทิตย์ ยอร์ ชจึงแต่งตัวสะอาดเรี ยบร้อยไปโบสถ์แต่ยงั ยืนรี รออยูท่ ี่ประตู ชาวนิโก
รอื่น ๆ ก็รู้จกั กับเขาดี เขามองดูการแต่งกายของคนอื่นที่สวยงาม เขาเองมิได้สวมเสื้ อชนิดที่ซ้ื อมาจาก
ห้างร้าน แต่เขาก็ค่อย ๆ เข้าไปนัง่ ที่มา้ แถวหลัง เมื่อเริ่ มร้องเพลงเขาก็ลืมสิ่ งต่าง ๆ หมด เขาระลึกได้วา่
เขาเคยได้ยนิ เพลงเหล่านี้มาบ้างแล้วจึงเกิดความเพลิดเพลิน
“ต่อมายอร์ ชได้เห็นสุ ภาพสตรี ชราผูห้ นึ่งเดินเข้ามา ทุกคนทาความเคารพ แกชื่อ “ป้ ามา
เรี ยวัทกิ้นส์” เพราะได้ยนิ คนในโบสถ์ออกชื่อ แกเข้ามาทักทายปราศัยกับคนอื่น ๆ
ยอร์ ชจ้องมองดู รู ปร่ างของแกไม่เหมือนกับนางคาร์เวอร์ ป้ ามาเรี ยเป็ นคนแต่งกายสะอาด มีผา้
ห่อที่บ่า ถึงเป็ นหญิงนิ โกรก็จริ งแต่หน้าตาเต็มไปด้วยความกรุ ณา และเป็ นสง่าเมื่อสวมหมวก เมื่อ
มองเห็นยอร์ ชก็ทกั ว่า “หนูมาคนเดียวหรื อ” เพราะในสมัยหลังจากสงครามเลิกทาสแล้ว เด็กนิโกรมักจะ
ไม่มีพอ่ แม่ เพราะตายไปมาก
ยอร์ ชตอบว่า “ครับ ผมมาคนเดียว”
ป้ ามาเรี ยพูดขึ้นลอย ๆ ว่า “กิริยาเรี ยบร้อยดี นกกระจอกจะตกลงโดยพระเจ้าไม่ทรงล่วงรู ้ก็หา
มิได้” แล้วแกก็เดินไป
เมื่อถึงเวลากลับไปโรงเรี ยน ยอร์ ชก็เอาใจใส่ ในการเล่าเรี ยนเป็ นอย่างดี เพื่อนฝูงก็มีมากขึ้นใน
โรงเรี ยนนั้น
เมื่อถึงฤดูหนาวนางมาร์ ตินป่ วยหนัก ยอร์ ชต้องช่วยตามหมอ ทาครัว, ต้มน้ า และคอยรับใช้
ใคร ๆ ก็นึกว่าจะต้องตาย แต่หลายวันต่อมา นางมาร์ ตินก็ค่อยยังชัว่ ขึ้น ยอร์ ชมิได้ไปเรี ยนเพราะต้องช่วย
อยูท่ างบ้าน ทั้งนายและนางมาร์ ตินรู ้สึกว่าเป็ นโชคดีที่มีเด็กเช่นยอร์ ชไว้ใช้ในบ้าน ในตอนเย็นนายมาร์
ตินก็ช่วยสอนหนังสื อให้ยอร์ ช เขารู ้สึกว่ายอร์ ชเรี ยนได้มากกว่าที่โรงเรี ยนเสี ยอีก
พอฤดูใบไม้ผลิ นางมาร์ ตินก็หายไข้เป็ นปกติ จึงบอกให้ยอร์ ชไปหางานทานอกบ้านได้ แต่
ต่อมาเกิดเคราะห์ร้าย โรงโม่แป้ งหยุดงาน นายมาร์ ตินก็ตอ้ งกลายเป็ นคนว่างงาน ลุงของเขาให้ยา้ ยไป
ทางานที่รัฐแคลิฟอร์ เนีย
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แต่เขารู ้สึกเป็ นห่วงยอร์ ชมาก นับแต่ภรรยาป่ วย เงินก็หมดและอนาคตก็ยงั ไม่มนั่ คง ภรรยาจึง
แนะนาให้ส่งยอร์ ชไปเข้าเรี ยนที่โรงเรี ยนโอเบอร์ ลิน เพราะมีเด็กนิโกรเข้าเรี ยนอยูบ่ า้ งแล้ว แต่สามีบอก
ว่าที่โรงเรี ยนนั้นไม่ดี ควรจะส่ งเขาไปเรี ยนที่รัฐแคนซัสจะดีกว่า แต่จะเอาเงินที่ไหนเล่า? ทั้งสองจึงบอก
ให้ยอร์ ชไปเรี ยนที่แคนซัสเพราะเขารับทั้งเด็กผิวขาวและเด็กผิวดา แคนซัสอยูห่ ่างไปประมาณ 60 ไมล์
ซึ่ งในสมัยนั้นก็นบั ว่าไกลมาก
ทุกคนในเมืองนั้นได้ทราบว่าครอบครัวมาร์ ตินจะอพยพไปอยูท่ างภาคตะวันตก
และมีอีก
ครอบครัวหนึ่งจะเดินทางไปด้วยเพื่อช่วยกันเฉลี่ยค่าเดินทางซึ่ งไปโดยรถม้า ครั้นพอถึงวันที่ครอบครัว
ทั้งสองจะออกเดินทางโรงรถม้าประทุน มีคนมาส่ งกันมาก ยอร์ ชจะต้องจากกับครอบครัวมาร์ ตินซึ่ งจะ
ไปไกลก็รู้สึกเศร้าใจมาก มาร์ ตินจึงออกปากฝากยอร์ ชไว้กบั อีกครอบครัวหนึ่ง
เมื่อรถออกไปแล้ว ยอร์ ชก็มายืนอยูท่ ี่ประตูบา้ นเดิม ด้วยความรู ้สึกเปล่าเปลี่ยวใจ ผูท้ ี่ยอร์ ชจะ
ไปอยูด่ ว้ ยคือป้ ามาเรี ย เพราะเธอได้ทราบว่ายอร์ ชเป็ นเด็กดีช่วยทางานได้หลายอย่าง จึงยินดีที่จะรับเอา
ไปอยูด่ ว้ ย
ก่อนไปนางมาร์ ตินได้ให้อาหารแก่ยอร์ ชไว้บา้ ง เช่น มันเทศ,แอบเปิ้ ล,ข้าวโพด,ถัว่ ,หมูเค็ม,ไข่
และอื่น ๆ
ยอร์ ชจึงเอาสิ่ งของต่าง ๆ เหล่านี้บรรจุถุง แล้วสะพายตามป้ ามาเรี ยไป เดินข้ามทางมาหลายแห่ง
จึงมาถึงกระท่อมห่างจากโรงเรี ยนสักเล็กน้อย กระท่อมของป้ ามาเรี ยมีหอ้ งเดียว แต่รักษาความสะอาด
เป็ นอย่างดี พื้นบ้านเก่าแก่แต่ขดั ถูสะอาด และมีพรมขาด ๆ ปูที่หน้าต่างไม่มีกระจก แต่มีผา้ ลงแป้ ง
สะอาดทาเป็ นบังตา สนามหญ้ากวาดไว้สะอาด บนโต๊ะมีเครื่ องมือประกอบอาชีพของแกวางไว้ ถังซัก
ผ้า,กระดานซักผ้า,ในบ้านหอมกรุ่ นไปด้วยเครื่ องเทศและอาหาร
แกบอกให้ยอร์ ชนอนบนเตียงมุมห้อง ซึ่ งมีฉากกั้นไว้ แล้วแกก็มาจัดอาหารไว้ให้ลุงแอนดี
ยอร์ชได้เล่าเรื่ องนายเฮอร์ แมน เยเกอร์ ให้ลุงแอนดีฟัง และอ่านหนังสื อเรื่ องต้นไม้และดอกไม้
ให้ลุงแอนดีฟังบางตอน ต่อมายอร์ ชก็เริ่ มทาร่ องสวนเพื่อปลูกองุ่นให้เถาองุ่นเลื้อยตามข้าง ๆ กระท่อม
ลุงแอนดีพอใจมาก ลุงแอนดีอ่านพระคัมภีร์ได้บา้ งนิดหน่อย และเป็ นธรรมเนียมของแกที่จะอ่านพระ
คัมภีร์ให้ครอบครัวฟังในตอนเย็นก่อนค่า ดังนั้นเมื่อแกทราบว่ายอร์ ชพออ่านได้บา้ ง แกจึงส่ งพระคัมภีร์
ให้เขาอ่านบางตอนก็อ่านไม่ใคร่ คล่อง แต่บางตอนก็อ่านได้เหมืองร้องเพลง บางตอนอ่านซ้ าแล้วซ้ าอีก
จนผูฟ้ ังจาขึ้นใจว่าปากเปล่าได้ นอกจากนั้นยังมีเพื่อนบ้านมานัง่ ฟังอีกด้วย
“ฟ้ าสวรรค์แสดงพระรัศมีของพระเจ้า และท้องฟ้ าประกาศพระหัตถกิจวันต่อวันกล่าววาจา
และคืนต่อคืนสาแดงความรู ้ คาพูดหรื อภาษาไม่มีเลย เสี ยงพูดของฟ้ านั้นไม่มีใครได้ยิน เครื่ องวัดของฟ้ า
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ทอดออกไปทัง่ แผ่นดิน ถ้อยคาของฟ้ านั้นดังไปถึงปลายพิภพโลก ในท้องฟ้ านั้นพระองค์ได้ทรงตั้ง
พลับพลาไว้ สาหรับดวงอาทิตย์ (สดุดี 19:1-4)
แม้จะมืดแล้วเขาก็ยงั คงอ่านต่อไป มีเสี ยงบางคนที่มาฟังพูดว่าเด็กคนนี้อ่านหนังสื อได้เหมือน
ทูตสวรรค์
ป้ ามาเรี ยมีความภูมิใจมากที่ยอร์ ชอ่านได้คล่องจนขึ้นใจ แกว่าต่อไปเขาอาจเป็ นนักเทศน์ที่ดีก็
ได้
“อย่าเลยครับ” ยอร์ชค้าน เพราะเขาไม่อยากจะเป็ นนักเทศน์เลย
ส่ วนลุงแอนดีก็วา่ “ถ้าอย่างนั้นไปเป็ นครู โรงเรี ยนก็จะดี จะเป็ นครู หรื อเป็ นนักเทศน์ไม่เอาสัก
อย่าง แต่เธอจะต้องเป็ นคนสาคัญอย่างแน่นอน”
ยอร์ ชก็อยูร่ ่ วมกับป้ าและลุงอย่างผาสุ ก เพราะทุกคนมีความเชื่อ,ความหวังและความรัก ยอร์ช
ยังคงไปโรงเรี ยนตามปกติ เวลาโรงเรี ยนหยุดพักกลางวันก็รีบกลับมาช่วยป้ ามาเรี ยซักเสื้ อ บางทีก็เอา
หนังสื อมาอ่านขณะที่กาลังนัง่ ซักผ้าอยู่
ยอร์ ชเรี ยนต่อมาหลายเดือน และรับความรู ้ที่ครู สอนได้ท้ งั หมดครู รู้สึกว่ายอร์ ชสนใจในสิ่ งต่าง
ๆ มากขึ้น และถึงเวลาสมควรที่เขาจะไปเรี ยนต่อชั้นสู งได้แล้ว
เมื่อเขาได้ออกไปรับจ้างทางานตามบ้านเรื อนต่าง ๆ มากเข้า ก็รู้สึกสนใจในรัฐแคนซัสมากขึ้น
จึงตั้งใจว่าจะเดินทางไปศึกษาต่อด้วยเพราะนายเฮอร์ แมน เยเกอร์ เคยบอกไว้วา่ ให้ยอร์ ชอ่านหนังสื อให้
มาก เขาจึงตั้งใจว่าจะต้องทาตาม
เขาจึงนาเรื่ องนี้มาปรึ กษาหารื อลุงแอนดีและป้ ามาเรี ย แกจึงอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงนา พระ
เจ้าทรงดลใจให้ยอร์ ชไป ลุงและป้ าได้เตือนยอร์ ชว่า ถ้าไว้วางในพระเจ้า พระเจ้าก็จะทรงนาทางแห่ง
ชีวติ เสมอ แกสั่งสอนอบรบเรื่ องกิริยามารยาทหลายประการ ให้ถ่อมสุ ภาพเสมอ คนที่เย่อหยิง่ จองหอง
จะต้องได้รับความอับอาย ลุงแอนดีเตือนว่าก่อนจะไปเป็ นครู บาอาจารย์จะต้องมีความรู้รอบตัวให้มาก
ๆ
ยอร์ ชจึงตอบว่าผมอยากทาอะไร ๆ เป็ น เหมือนอย่างที่เอาไม้มาแกะเป็ นดอกกุหลาบนี้ แล้วเขา
ก็ส่งให้ลุงแอนดี แกชมเชยว่า ยอร์ ชเป็ นเด็กฉลาดมาก
ต่อมาในเช้าวันหนึ่ง ยอร์ ชก็เริ่ มออกเดินทางไปยังโรงเรี ยน ยอร์ ชเขารู้สึกอาลัยและคิดถึงป้ ากับ
ลุงมาก
เขายังเป็ นเด็กเล็กผอม แต่เขาสามารถอ่าน, เขียน และคิดเลขได้บา้ งตามสมควร เมื่อจัดห่ อ
สิ่ งของที่จะสะพายพร้อมทั้งอาหารและเงินที่หาไว้ได้อีกหลายดอลลาร์ แล้ว นอกจากนั้น ป้ ามาเรี ยยังได้
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มอบของที่ระลึกในการที่จะจากกันไปคือ พระคัมภีร์เล่มหนึ่ง เมื่อเขาเดินทางด้วยเท้ามาได้สักหน่อย
หนึ่ง ก็มีเกวียนขับมาทัน คนขับเกวียนรู ้จกั ยอร์ ชดี ก็ให้ข้ ึนมาโดยสารเกวียนไปด้วย
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บทที่ 5 เยีย่ มบ้ านเดิม
ยอร์ชสาเร็ จโรงเรี ยนมัธยมที่เมืองนินีโปลิสในมลรัฐแคนซัส เขามิได้อยูร่ ่ วมในการทาพิธีแจก
ประกาศนียบัตร แต่เขาตั้งใจว่าจะฉลองความสาเร็ จด้วยการไปเยีย่ มครอบครัวคาร์ เวอร์ ไปเยีย่ ม
กระท่อมของมารดา ไปเที่ยวตามป่ าในแถวนั้น และจะไปรายงานครอบครัวคาร์ เวอร์ วา่ เขาทาอะไร
สาเร็ จไปแล้วบ้าง เขาคิดว่าทั้งนายและนางคาร์ เวอร์ คงชรามากแล้วและคงดีใจถ้าเขาไปเยีย่ ม
ป้ าลูซี่ช่วยจัดเตรี ยมของเดินทางให้เขา ยอร์ ชมีเงินติดตัวบ้างเล็กน้อย โดยได้จากการรับจ้าง
ทางานที่ร้านขายอาหาร เขาตั้งใจจะซื้ อของขวัญไปฝากนายและนางคาร์เวอร์ ยอร์ชจึงจับรถไฟเดินทาง
ไป ในสมัยนั้นนอกจากรถไฟที่ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกแล้ว สายที่แยกไปทางอื่นยังมีนอ้ ย
มากในแถบนี้ เนื่องจากยอร์ ชไม่เคยขึ้นรถไฟเลยจึงไม่ได้ซ้ื อตัว๋ ก่อนขึ้นรถ
เมื่อพนักงานตรวจตัว๋ มาพบเข้าจึงถามว่า “เจ้าหนูจะไปไหน”
ยอร์ ชตอบว่า “ผมจะไปที่ ไดมอนด์โกรฟ รัฐมิสซูรี แต่พนักงานตรวจตัว๋ บอกว่า “เราระวังดูแล
เด็กเล็ก ๆ ไม่ได้ เพราะหนทางมันไกลเกินไปสาหรับเด็กเล็ก ๆ เช่นเธอที่จะเดินทางไปแต่ผเู ้ ดียว”
ยอร์ ชยิม้ แล้วควักเงินออกจากกระเป๋ าพลางพูดว่า “ผมไม่ใช่เด็กเล็ก ๆ ผมเรี ยนจบโรงเรี ยน
มัธยมแล้ว และก็สามารถรักษาตัวเองได้”
ทีแรกพนักงานตรวจตัว๋ ก็สงสัย แต่เมื่อได้ยนิ ยอร์ ชรับรองมัน่ คงเช่นนั้น เขาก็รู้สึกชอบใจเด็กดา
ผูท้ ี่ท่าทางสงบเสงี่ยมผูน้ ้ ี แม้เด็กคนนี้จะอายุนอ้ ยเพียงใดก็ตาม เขาก็ต้ งั ใจจะให้ความช่วยเหลืออย่างดี จึง
พูดว่า “หนูเสี ยค่าโดยสารเพียงครึ่ งราคาเท่านั้น”
ยอร์ ชรู ้สึกยินดีมาก เขาจัดแจงเก็บเงินที่เหลือเข้ากระเป๋ า รู ้สึกดีใจว่าไม่ได้ซ้ื อตัว๋ เสี ยก่อน เลยมี
เงินเหลือมากขึ้นอีก
ครอบครัวคาร์ เวอร์ ตอ้ นรับยอร์ ชเหมือนลูกหลาน ข่าวการมาเยีย่ มของยอร์ ชแพร่ สะพัดไปทัว่
ทั้งตาบล มีคนมาเยีย่ มและซักถามเรื่ องราวว่าเขาไปไหนมาบ้างและได้ทาอะไรมาบ้างแล้ว ใคร ๆ พากัน
พอใจเด็กนิ โกรคนนี้ซ่ ึ งมีความมานะพยายามดิ้นรนต่อสู ้กบั ชีวติ
เขาเหล่านั้นรู ้สึกสนใจเรื่ องการเล่าเรี ยนของยอร์ ชมาก
และยอร์ ชก็เล่าถึงวิธีปรุ งอาหารใน
ภัตตาคาร โรงแรม และในค่ายพักให้นางคาร์ เวอร์ ฟังว่า เขาทากับข้าวแปลก ๆ ได้หลายอย่าง เขาสอนให้
นางคาร์ เวอร์ รู้จกั วิธีปรุ งอาหารเม๊กซิ โก สอนวิธีซกั ผ้าซึ่ งใช้เวลาเพียงเล็กน้อย ครั้นแล้วเขาก็ออกไปที่ยงุ ้
ข้าวกับนายคาร์ เวอร์ ดูวธิ ี เลี้ยงอาหารสัตว์และแนะนาวิธีเลี้ยงใหม่ ๆ ให้ ในเวลาต่อมาเขาทาการแก้ไข
วิธีการหลายอย่าง สาหรับปฏิบตั ิในทุ่งนาให้เจริ ญขึ้น ติดต่อหาที่รับสิ นค้าเพื่อขายพืชผลได้หลายแห่ง
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รู ้สึกว่าสัญชาติญาณอะไรบางอย่าง กระตุน้ เตือนให้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงกิจการต่าง ๆ ให้ดีข้ ึนได้ทุก
วัน
เขาชอบไปนอนในกระท่อมของมารดาทุกคืน แม้กระท่อมนั้นจะถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครอยู่ แต่ก็
ยังมัน่ คงแข็งแรงอยู่ เพราะเป็ นกระท่อมไม้แก่น หลังจากที่เขาทาความสะอาดแล้ว มันก็กลายเป็ นบ้านที่
น่าอยูเ่ ป็ นอย่างดี อากาศสดชื่ น มีลมพัดโกรกผ่านไปมา ทางช่องกว้างซึ่ งเขานอนก็มองเห็นดวงดาวซึ่ง
ระยิบระยับอยูบ่ นท้องฟ้ าอย่างชัดเจน พอเช้าตรู่ เขาก็เข้าป่ า ไปหาความสาราญอย่างแต่ก่อน ขากลับมาก็
เอาต้นไม้และตะใคร่ น้ ามาปลูกในสนาม แล้วก็ไปดูบ่อปลา
ยอร์ ชได้เล่าเรื่ องป้ ามาเรี ยและลุงแอนดีให้ครอบครัวคาร์ เวอร์ ฟัง เย็นวันหนึ่งเขาก็ขออนุญาตขับ
เกวียนไปยังเมืองนีโอโช เพื่อจะไปเยีย่ มครอบครัวที่กล่าวถึงนี้ นายคาร์ เวอร์ ก็ไม่ขดั ข้อง รุ่ งขึ้นเช้า
ยอร์ ชจึงมุ่งหน้าเข้าไปในเมือง
เขายังจาถนนนั้นได้ดีเพราะเคยเดินด้วยเท้ามาด้วยความลาบากเป็ น
เวลานาน และก็ไม่รู้สึกกว่าถนนนั้นสั้น หรื อเมืองเล็กลงแต่ประการใด เขาขับเกวียนโดยเร็ วเพื่อจะได้
รี บไปให้ถึงเร็ ว ๆ เพราะจากกันไปนาน
พอเห็นกระท่อมเขาก็ตะโกนร้องเรี ยกเสี ยงดัง ป้ ามาเรี ยกาลังซักผ้า สบู่เปื้ อนมืออยู่ ส่ วนลุงแอน
ดีกาลังนัง่ อยูบ่ นเก้าอี้สูงใต้ตน้ แอปเปิ้ ลตามเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง รู ้สึกว่าทั้งสามคนดีใจมากที่ได้มาพบกัน
ยอร์ ชไม่ร้ ังรอให้ป้ามาเรี ยต้องหยุดงานมาต้อนรับเขา เขารี บตรงเข้าไปช่วยทันที เขาจัดการเอาอาหารลง
มาจากเกวียนและจัดตั้งโต๊ะทีเดียว ขณะที่อาหารยังอุ่นอยูบ่ นเตา เขาก็รีบบิดผ้า พลางคุยและอวดว่า
เดี๋ยวนี้เขาสู งขึ้นแล้ว และสามารถตากผ้าบนราวได้แล้ว ป้ ามาเรี ยก็หา้ มว่าอย่าช่วยเลย เพราะเวลานี้เป็ น
แขกมาเยีย่ ม และอีกอย่างหนึ่ งแต่งตัวเรี ยบร้อย แต่ยอร์ ชกลับหัวเราะ
ทั้งป้ าและลุงชมฝี มือทาอาหารของเขาว่าประหลาดมาก ภายหลังรับประทานอาหารแล้วก็พากัน
ไปนัง่ สนทนาที่สนาม ยอร์ ชก็เล่าให้ฟังว่าเขาทาอะไรที่ไหนมาบ้าง ลุงแอนดีหยิบพระคัมภีร์ออกมา
ขอให้ยอร์ ชอ่าน เขาจึงเปิ ดอ่านพระธรรมสดุดีบทที่ 23 และท่องโคลงบางบท ซึ่ งทาให้ป้ามาเรี ยอด
ร้องไห้ไม่ได้ เย็นวันนั้นเขาจึงเดินทางกลับ และนัง่ ชมดาวและรัศมีในท้องฟ้ าไปตลอดทาง
เมื่อใกล้จะสิ้ นฤดูร้อน นายและนางคาร์ เวอร์ ขอร้องให้ยอร์ ชอยูต่ ่อไป แต่ยอร์ ชปฏิเสธเขาบอก
ว่า “ผมจะอยูต่ ่อไปอีกไม่ได้เพราะผมมีงานที่จะต้องทา ความจริ งที่นี่สบายน่าอยูจ่ ริ ง ๆ แต่ผมจะต้อง
เรี ยนต่อไปอีกมาก”
นายคาร์ เวอร์ ถามว่า “จะเรี ยนไปทาไมอีกล่ะ เธอก็อ่านออกเขียนได้แล้ว ทาอะไรก็คล่องแคล่ว
ว่องไว และก็ได้เห็นโลกมามากแล้ว”
ยอร์ ชกลับตอบว่า “ความรู ้ดงั กล่าวแล้วเป็ นประโยชน์ก็จริ งอยูแ่ ต่เป็ นเพียงความรู ้เบื้องต้นเท่า
นั้นเอง ผมต้องเรี ยนในมหาวิทยาลัยต่อไป”
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นายคาร์ เวอร์ พูดว่า “แต่วา่ คนนิโกรเขาไม่ไปเรี ยนในวิทยาลัยกันหรอกยอร์ ช เธอเรี ยนไปมากๆ
แล้วจะไปทาอะไร ฉันว่าจะไม่มีตาแหน่งหน้าที่ให้เธอทาน่ะนา”
“อย่าวิตกเลยครับ ผมจะไปเรี ยนที่วทิ ยาลัย เพื่อจะอ่านหนังสื อทุก ๆ ชนิดและเรี ยนทุกอย่างที่
ครู สอนให้ แล้วพระเจ้าจะทรงบอกให้ผมได้ทราบความลึกลับของพระองค์ แล้วก็จะมีงานให้ผมทาใน
โลกนี้ เพราะสรรพสิ่ งทั้งหลายเป็ นของพระเจ้า”
นางคาร์เวอร์ หนั มาพูดกับสามี “ปล่อยเขาเถิด ยอร์ ชเขาพูดถูกแล้ว พระเจ้าทรงกระทาอะไรไม่
ผิดหรอก”
เขาเตรี ยมตัวที่จะจากไป ที่มุมห้องนั้นมีเครื่ องปั่ นฝ้ ายของมารดาของเขาอยูด่ ว้ ย เขาจึงขอ
อนุญาตนาติดตัวไป เขาสัญญาว่าจะรักษาไว้ในห้องส่ วนตัวของเขาตลอดชีวิต”
ในเช้าวันหนึ่งสองสามีภรรยาก็ออกมายืนโบกมือที่เฉลี่ยง ในขณะที่ยอร์ ชออกเดินทาง ทั้งสอง
ต่างก็ร้องไห้ดว้ ยความรู ้สึกภูมิใจในเด็กเล็ก ๆ ขี้โรค เด็กคนที่นางคาร์ เวอร์ เคยพูดว่า “ลูกของมารี จะต้อง
รอดอยู”่
ทั้งสามคนไม่ได้พบกันอีก ต่อมาอีกหลายปี เด็กคนนั้นเติบโตขึ้นได้ท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่าง
ๆ ในกรุ งวอชิงตัน
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บทที่ 6 รับปริญญา
บัดนี้ยอร์ ชได้เติบโตขึ้นมาก เขาไม่ใช่เด็กอีกแล้ว ภายใน 6 เดือน ที่ผา่ นมาเขาสู งขึ้นถึง 6 ฟุต
ท่าทางภูมิฐานและไว้หนวดด้วย แต่ยงั มีความกระดากอายคนอยู่ เขารู ้สึกตัวว่าควรเลิกอายได้แล้ว มนุษย์
ทั้งหลายก็ลว้ นแต่เป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงสร้างมาทั้งนั้น แต่เขาก็ยงั อาลัยรักสัตว์นอ้ ย ๆ ในป่ าอยู่
เขายังระลึกถึงครอบครัวมาร์ ตินที่ได้แนะนาให้เขาไปโบสถ์ เขาจึงตกลงใจที่จะกระทาตาม และ
ได้ทราบว่าในเมืองวินเตอร์ เซท มีครอบครัวคนนิ โกรอยูเ่ พียง 2 ครอบครัวเท่านั้น จึงไม่มีโบสถ์สาหรับ
คนดาโดยเฉพาะ วันอาทิตย์หนึ่งว่างธุ ระ ยอร์ ชจึงจัดแจงสวมรองเท้าและแต่งตัวอย่างดี สวมเสื้ อที่เขาซัก
เอง และไปโบสถ์ซ่ ึ งอยูก่ ลางเมือง
เขาไปนัง่ แอบอยูแ่ ถวหลัง เวลานั้นการนมัสการยังไม่เริ่ มต้น ฉะนั้นจึงมีเวลาพอที่จะสังเกต
อะไร ๆ ได้ เขาเห็นคนหมู่หนึ่งนัง่ อยูบ่ นเวที ใกล้ ๆ กับออร์แกน เมื่อได้ยนิ เสี ยงบอกบทที่ของเพลงก็
เปิ ดหนังสื อเพลงร้องตาม เขาชอบร้องเพลงมาก และเคยร้องเพลงกับที่ประชุมมาแล้ว จึงคอยให้
ออร์ แกนนาเพลงขึ้นก่อน เพลงนี้มีชื่อว่า “พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นป้ อมปราการ” เขาเคยได้ยนิ นายและนาง
คาร์เวอร์ ร้องเสมอ ๆ จึงทราบว่าเดิมเป็ นเพลงภาษาเยอรมัน
เขาร้องเพลงด้วยความปิ ติยนิ ดี ทุกคนในที่ประชุมหันมาดูเขาอย่างประหลาดใจ เพราะทุกคนใน
ที่ประชุมไม่มีใครร้อง นอกจากพวกที่อยูบ่ นเวทีเท่านั้น เขาจึงหยุดและรู ้สึกอาย แต่มีสตรี ชราผมสี ขาว
ร่ างเล็กผูห้ นึ่งซึ่ งนัง่ อยูข่ า้ งหลัง เอามือของแกตบที่บ่าของเขาแล้วพูดว่า “พ่อหนุ่มร้องเถอะ พระเจ้า
ประทานเสี ยงให้เธอร้อง”
วันหนึ่งภายหลังที่รับประทานอาหารกลางวันแล้ว มีบ๋อยที่โฮเต็ลโผล่หน้าเข้ามาในครัวบอกกับ
ยอร์ ชว่า “มีคนมาหาคุณ”
ชายผูน้ ้ นั ก้าวเข้ามาพูดว่า “อ้อ! ยอร์ ชคุณอยูท่ ี่นี่เอง ทางานของคุณต่อไปเถอะ ศิษยภิบาลบอกว่า
คุณทางานอยูท่ ี่นี่ ผมจึงแวะมาเยีย่ ม ผมชื่อ มิล โฮลแลนด์
ยอร์ ชจาได้วา่ เคยจับมือกับเขาที่โบสถ์ จึงยิม้ รับและพูดว่า “นี่ครัวไม่ใช่ที่รับแขกครับ”
“ไม่เป็ นไร ภรรยากับผมคิดว่าคุณมาอยูท่ ี่นี่คงจะเหงา จึงอยากจะเชิญคุณไปเที่ยวเล่นที่บา้ นบ้าง
เวลาเย็น ๆ
ยอร์ชเมื่อถูกเชิญโดยกระทันหันเช่นนั้น ก็ไม่ทราบจะตอบว่าอย่างไร
“ภรรยาของผมเป็ นต้นเสี ยงร้องเพลงที่โบสถ์ เขาได้ยนิ เสี ยงคุณร้องเพลง เขาเป็ นนักดนตรี และ
ได้ศึกษาวิชาดนตรี มาจากต่างประเทศ ถ้าใครเสี ยงดี ๆ เขาได้ยนิ ละก็เป็ นรู ้ทีเดียว”
ยอร์ ชจึงถามว่า “คุณหมายถึงผมหรื อ”
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“ใช่แล้วครับ เขาบอกว่าคุณมีเสี ยงไพเราะดีมาก”
“เมื่อหลายปี มาแล้ว แม้แต่พดู ผมก็ยงั ออกเสี ยงไม่ได้ดี”
“อย่างนั้นรึ ” มิล โฮลแลนด์กล่าวด้วยความประหลาดใจ “นัน่ ก็ยงิ่ ประหลาดมากขึ้นน่ะซี ครับ
เมื่อไรคุณจะไปบ้านผมได้ล่ะ”
เมื่อได้ตกลงวันที่จะไปและบอกทางที่จะไปบ้านให้แล้ว นายมิลโฮลแลนด์ ก็ลากลับไป
ในสมัยก่อนคนร่ ารวยมากกว่าเท่านั้นจึงเดินทางไปยุโรปได้ ยอร์ชจึงรู ้สึกว่าครอบครัวนี้คงเป็ น
ผูม้ ีอนั จะกินทีเดียว เพราะภรรยาของเขาก็เป็ นนักดนตรี ที่ไปศึกษาได้ถึงยุโรป จึงสนใจเสี ยงของเขามาก
ถึงกับเชิญไปบ้าน ยอร์ ชรู ้สึกกว่าเป็ นโอกาสดีอย่างยิง่
ถึงตอนเย็นวันนัด ยอร์ ชจึงรู ้สึกว่าเสื้ อผ้าของเขามีจากัดเหลือเกินเขาจัดการซ่อมรองเท้าและขัด
เสี ยจนเป็ นเงา จัดเสื้ อผ้าให้สะอาดทั้งชุดล้างมือเสี ยสะอาดเรี ยบร้อย เมื่อไปถึง นายมิล โฮลแลนด์ก็
ออกมาเชิญยอร์ชให้เข้าไปในบ้าน แล้วตัวเขาก็รีบไปเรี ยกภรรยา ยอร์ชมองไปรอบ ๆ รู้สึกไม่พอใจเป็ น
ครั้งแรก รู ้สึกว่าทั้งห้องนั้นว่างเปล่า ห้องรับแขกนั้นเต็มไปด้วยเก้าอี้นงั่ นอนนานาชนิ ด ข้างฝาผนังติด
รู ปต่าง ๆ เต็มไปหมด มีดอกไม้เทียมอยูใ่ นตูก้ ระจกมากมาย มีพระคัมภีร์เล่มใหญ่ มีอลั บั้มใส่ รูปและ
ของประดับอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ยอร์ ชกลับเห็นว่าห้องนี้ เป็ นห้องว่างเปล่า
ครั้นแล้วยอร์ ชจึงเหลือบไปเห็นเปี ยโนตั้งอยูใ่ กล้ ๆ หน้าต่าง ยอร์ ชรู ้จกั เจ้าสิ่ งนี้ เพราะเคยเห็น
ภาพเมื่อครั้งอยูโ่ รงเรี ยน มันมีขาเล็กเรี ยวเขาค่อย ๆ ย่อง ๆไปดูที่คีย ์ แล้วลองเอานิ้วดีดดู มีเสี ยงดังขึ้น จึง
หดมือกลับ แต่มีเสี ยงพูดเบา ๆ อยูท่ างเบื้องหลังว่า
“อย่าเลิกเลย นิ้วของคุณก็คงจะดีเหมือนเสี ยง คุณเป็ นศิลปิ นคนหนึ่ง”
เมื่อยอร์ ชเหลี่ยวหลังกลับมาก็พบกับนางมิล โฮลแลนด์ เขาจาเธอได้เพราะเคยได้ยินเสี ยงเธอ
ร้องเพลงในโบสถ์ เธอมีบุคลิกลักษณะแปลกกว่าคนอื่นๆ ทั้งเสี ยงพูดของเธอก็กงั วานเหมือนดนตรี
“เชิญนัง่ ลงซิ ฉนั จะเล่าให้คุณฟัง” แล้วเธอก็ใช้นิ้วเรี ยวงาม ดีดเพลงหนึ่ง เธอรู ้ดีวา่ เพลงนี้จะจับใจเด็กนิ
โกร อย่างยิง่ เธอเล่นเพลงเป็ นที่ระลึกถึงเมื่อครั้งหนึ่งที่เธอยังอยูท่ ี่ปารี ส เพลงนั้นพรรณนาถึงสวนและ
น้ าพุในคืนเดือนหงาย
ก่อนจะลากลับ ยอร์ ชได้เล่าถึงความผิดหวังที่ทางมหาวิทยาลัยโฮลแลนด์ ไม่ยอมรับเขาเป็ น
นักเรี ยน และเล่าถึงครั้งเมื่อเขายังเป็ นเด็กเล็ก ๆ เคยทานาอยูก่ บั ครอบครัวคาร์ เวอร์ เล่าถึงการเดินทางไป
แสวงหาวิชาความรู ้ และบัดนี้กาลังตั้งใจจะไปเข้ามหาวิทยาลัย เขาไม่เคยเล่าเรื่ องเหล่านี้กบั ผูใ้ ดและไม่มี
ใครตั้งใจฟังเขาเลย เขาสัญญาว่าวันหลังจะนาเอาภาพที่เขาเขียนมาให้ ส่ วนเจ้าของบ้านสัญญาว่าจะ
ติดต่อเรื่ องมหาวิทยาลัยให้ ขณะที่เขาจะลุกขึ้นลากลับ นางมิล โฮลแลนด์ก็พดู ขึ้นว่า “พระเจ้าประทาน
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เวลาให้เราได้ใช้ทาประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ฉะนั้นถ้าคุณยังพักอยูใ่ นเมืองนี้ ก็ขอเชิญมาเรี ยนดนตรี
กับฉันได้”
ยอร์ ชรับคาแล้วพูดว่า “ผมจะช่วยทาสวนให้คุณ จะหาหญ้าและดอกไม้มาปลูก จะพยายามทา
ให้สวยงามที่สุด”
เป็ นอันว่าตกลงแลกเปลี่ยนกัน ฤดูใบไม้ผลิปีนั้นเขาจาได้วา่ เป็ นเวลาที่สุขที่สุด เมื่อมีเวลาว่าง
จากงานที่โฮเต็ล เขาก็มาขุดดิน ปลูกต้นไม้ และทาสนามหญ้าให้บา้ น มิล โฮลแลนด์และบางทีก็มานัง่
หัดเปี ยโน ดอกไม้ที่เขาปลูกก็มีดอกสวยงาม และต่อมาทุกสัปดาห์นิ้วมือเขาก็ชานาญกับคียเ์ ปี ยโนยิง่ ขึ้น
เขาเรี ยนได้รวดเร็ วเหมือนดังที่ นางมิล โฮลแลนด์ทานายไว้ เขาเอารู ปภาพซึ่ งเขียนด้วยสี น้ ามันมาให้
ครอบครัวนี้ ใคร ๆ เห็นเข้าก็ชมเชยว่าไม่นึกฝันว่าเด็กนิโกรคนนี้ จะเขียนได้ดีถึงเพียงนี้
เขาตั้งใจว่าจะไปเรี ยนที่มหาวิทยาลัยซิ มป์ สัน และตกลงใจว่าจะไม่เขียนจดหมายไปล่วงหน้า
ฉะนั้นก่อนมหาวิทยาลัยเปิ ดสองวัน เขาจึงเดินทางไปยังเมืองอินเดียโนลา และลงชื่อเข้าเป็ นนักศึกษา
เรี ยบร้อย แม้การเสี ยค่าเดินทางและเสี ยค่าเล่าเรี ยน จะทาให้เขาหมดเงินที่มีอยูก่ ็ไม่ทาให้เขารู ้สึกวิตก
กังวลอย่างไร เขาได้ที่พกั นอนในมหาวิทยาลัยแห่งนั้น ปั ญหาที่ขดั ข้องก็คือเรื่ องอาหาร เขาจึงเอาเงินที่
เหลืออยูอ่ ีก 13 เซนต์ไปซื้ อแป้ งเสี ย 5 เซนต์ และซื้ อไขมันสัตว์อีก 5 เซนต์ สมัยนั้นอาหารยังราคาถูก
อาหารที่ซ้ื อไว้พอกินตลอดสัปดาห์แรก ต่อมายอร์ ชก็เที่ยวรับจ้างทางานต่าง ๆ จนได้เงิน
เพิ่มขึ้นอีก เขาซื้ อถังและไม้ซกั ผ้า 1 ชุด และได้รับอนุญาตให้ใช้โรงไม้ได้ ก็เริ่ มขยายงานซักผ้า เพื่อน
ของเขาชื่อแดน บราวน์ เป็ นคนโฆษณาการรับจ้างซักเสื้ อผ้าอย่างครึ มโครม ต่อมาโรงซักผ้าของ
ยอร์ ชก็เลยกลายเป็ นที่ชุมนุมของนักศึกษา ยอร์ ชมิใช่แต่รับซักรี ดเท่านั้น ยังช่วยซ่อมแซมเย็บกระดุม,ชุน
ถุงเท้า,เย็บและปะกางเกงและเสื้ อผ้าต่าง ๆ ให้อีกด้วย ขณะที่เขาทางานไปพลางพวกเพื่อนก็มานัง่
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน คุยตลก ๆ โต้วาทีและเตรี ยมตัวสอบไล่ สนทนาปราศรัยกันไปตามเรื่ อง
บางคราวยอร์ ชก็เล่านิทานขัน ๆ แต่จบั ใจและเป็ นที่พอใจผูฟ้ ังมากเขาไม่ใช่แต่เป็ นคนที่มีเพื่อน
ฝูงมากเท่านั้น แต่ยงั ได้รับคายกย่องว่าเป็ นคนเจ้าปั ญญาอีกด้วย ในเวลา 3 ปี ต่อมา เขาเขียนรู ปภาพไว้ถึง
27 รู ป และนาไปออกแสดง เพราะเขาได้เรี ยนวิชาศิลปะการเขียนภาพกับอาจารย์มิส.เอตตา เอ็ม. มัด ใน
วิทยาลัย ซิ มป์ สันนี้ รู ปที่เขาเขียนได้เป็ นแบบอย่างแก่นกั เรี ยนอื่น ๆ นอกจากเป็ นจิตรกรเขายังเป็ นผูน้ า
ในทางดนตรี อีกด้วย เขาเป็ นผูน้ านักศึกษาร้องเพลงและเป็ นคนหนึ่งของคณะร้องเพลงในโบสถ์ดว้ ย
อาจารย์วาดเขียนได้เล่าเรื่ องกรุ งปารี ส ซึ่ งเป็ นสานักภาพเขียนที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของยุโรป และ
ได้บอกว่าเขาจะได้ประสบความสาเร็ จโดยได้เป็ นนักวาดภาพที่ดี
ในขณะที่เขาวาดภาพอยูน่ ้ นั ก็มีเสี ยงเร้าใจให้เขาต้องสะดุดอยูเ่ สมอว่า “เจ้ามีมือเป็ นคนทาสวน
มือเจ้าถูกต้องสิ่ งใดจะทาให้สิ่งนั้นบังเกิดชีวิต” “ทาให้ บังเกิดชีวติ มิใช่ เลียนแบบชีวติ ”
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ดังนั้นในปี 1891 ยอร์ ช วอชิ งตัน คาร์ เวอร์ ก็สาเร็ จจากวิทยาลัยซิ มป์ สัน แล้วไปเข้าศึกษาต่อที่
วิทยาลัยในมลรัฐไอโอวาที่เมืองอาเมส เป็ นสถานที่ศึกษาที่มีชื่อเสี ยงในทางแผนกพฤกษศาสตร์ และ
ทางเกษตรกรรมเคมี เวลานี้ เขาอายุได้ 27 ปี ร่ างสู งระหง และเป็ นคนที่เชื่ อในความสามารถของตนเอง
เขามีใบรับรองอย่างดีมาจากวิทยาลัยซิ มป์ สัน เขาจึงไม่ตอ้ งลาบากในการสมัครเข้าศึกษาที่เมืองอาเมส
ยอร์ ชตั้งใจเรี ยนอย่างยิง่ ยวด ในสมัยก่อนนักศึกษามีอายุมาก ๆ กันทั้งนั้น ฉะนั้นเรื่ องอายุของ
ยอร์ชและนักเรี ยนอื่น ๆ จึงไม่แตกต่างกันเท่าใดนัก เขามีนิสัยชอบในด้านนี้มาก่อนอยูแ่ ล้ว ดังนั้นก่อนที่
นักศึกษาอื่น ๆ จะตื่นนอน เขาก็ไปที่เรื อนต้นไม้บางทีก็เข้าป่ า ตาแหลมคมของเขามองอะไรก็เห็นลึกซึ้ ง
เขารู ้จกั ธรรมชาติดีกว่านักศึกษาอื่น ๆ ที่เรี ยนมาจากตาราเท่านั้น ดังนั้นเขาจึงเรี ยนได้ดีกว่าคนอื่น ๆ
ยอร์ ชเป็ นผูเ้ ซิ ฟโต๊ะ เขาเป็ นผูช้ ่วยศาสตราจารย์วลิ สัน และทางานทั้งกลางวันและกลางคืน การ
ผักผ่อนหย่อนใจของเขาก็คือลงไปเดินเล่นในสนาม เพื่อนนักศึกษาทั้งหลายก็เห็นว่ายอร์ ชเป็ นนักศึกษา
ที่เรี ยนอะไร ๆ ได้ดีทุกอย่าง เป็ นคนสุ ขมุ ไม่วา่ จะอยูใ่ นชั้นเรี ยนหรื อที่เรื อนต้นไม้ก็ตามยอร์ ชมีท่าทาง
เหมือนกับแม่ทพั เวลาสวมเครื่ องแบบเข้าไปแล้ว เขาชอบเดินแถวตามแตรวง เมื่อมองเห็นธงชาติโบก
สะบัดอยูก่ ็ยนื ตรงแสดงท่าทางภูมิใจ ยอร์ ชได้ศึกษาคู่มือตาหรับตาราท่องจากฎต่าง ๆ เรี ยนก้าวหน้าไป
มากจนกระทัง่ ปี นายพล เยมส์ รัชลินคอล์น ก็ได้ประกาศตั้งให้เขาเป็ นนายทหารสัญญาบัตร มียศเป็ น
นายร้อยโท
ฤดูร้อนผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ ว ที่เรื อนต้นไม้จาเป็ นต้องมีคนเฝ้ าดูแล นายวิลสันมีความยินดี
มากเมื่อทราบว่ายอร์ ชต้องการทาหน้าที่น้ ี เขาไปเยีย่ มครอบครัว มิลโฮลแลนด์ครั้งหนึ่งที่เมืองวินเตดร์
เซท พวกเพื่อน ๆ ต่างก็พากันยินดีที่ยอร์ ชมีความรู ้กา้ วหน้าไกล
ในปี 1894 ยอร์ ช วอชิงตัน คาร์ เวอร์ ก็สาเร็ จได้รับปริ ญญาวิทยาศาสตร์ บณั ฑิตจากมหาวิทยาลัย
แห่งรัฐไอโอวา มีเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้น และนาความก้าวหน้ามาสู่ เขา คือภาพเขียน 4 ภาพของ
เขาได้ถูกพิจารณาคัดเลือกนาไปแสดงที่สถานการณ์ประกวดศิลปะที่โคลัมเบียในปี 1893 เขาได้รับคา
ชมเชยว่าเป็ นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสี ยงผูห้ นึ่ง
พร้อมกับได้เลื่อนยศเป็ นนายร้อยเอกในกองทหารรักษา
ดินแดนเป็ นชาวนิโกรคนแรกที่ได้รับสัญญาบัตรในกองทัพสหรัฐ
เมื่อเขาเดินขึ้นไปบนเวทีเพื่อรับปริ ญญา เขาแต่งตัวชุดดาผูกโบว์หูกระต่าย เป็ นเครื่ องแต่งกายที่
แข็งแรงทนทานมากกว่าสวยงามได้รูปได้ร่าง แต่เขาก็วางท่าทางได้ดีไม่เคอะเขิน บรรดานักศึกษาและ
ผูป้ กครองที่มาร่ วมประชุมต่างก็โห่ร้องต้อนรับเป็ นอย่างดี
ในระหว่างที่ยอร์ ชสาเร็ จการศึกษาแล้ว เขาก็เพลิดเพลินอยูก่ บั งานที่เขารัก เมื่อได้รับปริ ญญา
บัตรมาถือไว้ในมือแล้ว จึงคิดขึ้นมาในใจว่า “จะทาอะไรดี”
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ในวันนั้นเองเขาก็กา้ วขึ้นบันไดไปยังห้องที่พกั ของเขา ตรงไปที่เครื่ องปั่ นฝ้ ายของมารดา ปิ ด
ประตูแล้วคุกเข่าลงอธิ ษฐานใกล้ ๆ เครื่ องนั้น เขาร้องไห้ระลึกถึงเมื่อครั้งยังเด็ก ๆ และถูกพรากจาก
มารดาด้วยความทารุ ณโหดร้าย ไม่รู้วา่ มารดาของเขาจะถูกพาไปไว้ที่ไหน เขาไม่ทราบว่าจะไปเยีย่ มและ
แสดงความคารวะมารดาที่ไหน ในโอกาสที่สาเร็ จการศึกษาครั้งนี้ เขาอยากจะเห็นหน้ามารดาของเขา
เหลือเกิน
ความมืดแผ่เข้ามาปกคลุมห้องที่เขากาลังอธิ ษฐานอยู่
แต่เขาก็มิได้เคลื่อนไหวแม้แต่นอ้ ย
จนกระทัง่ รู ้สึกตัว ก็ได้ยนิ เสี ยงมาจากชั้นล่างว่า “ยอร์ ช, ยอร์ ช, คุณอยูท่ ี่ไหน” สักครู่ ก็ได้ยนิ เสี ยงฝี เท้า
คนเดินขึ้นบันได และมีเสี ยงเคาะประตู ศาสตราจารย์วลิ สันเปิ ดประตูเข้ามาและหยุดชะงักพลางร้องถาม
ว่า “ยอร์ชหลับไปหรื อ”
“ยอร์ ชคุณทาอะไรอยูใ่ นห้องมืดนี่แต่ลาพังคนเดียวเช่นนี้ ” แต่เมื่อทราบว่ายอร์ ชกาลังอธิ ษฐาน
อยูก่ ห็ ยุดพูด แล้วเปลี่ยนเสี ยงพูดว่า “พ่อหนุ่ม ผมกาลังคอยคุณอยูเ่ พื่อไปรับประทานอาหารร่ วมกัน
ภรรยาผมให้มาเชิญคุณไปร่ วมรับประทานด้วยกัน”
ยอร์ ชจึงลุกขึ้นเดินมาที่โต๊ะและคลาหาตะเกียง ศาตราจารย์วลิ สันกล่าวขึ้นว่า “คุณรู ้ไหมว่าเวลา
นี้คุณได้ถูกแต่งตั้งให้เป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนี้แล้ว
หลอดตะเกียงพลัดตกจากมือของยอร์ ชและแตกละเอียดอยูท่ ี่พ้นื ห้อง
ศาสตราจารย์วลิ สันพูดกลั้วหัวเราะว่า “ไม่เป็ นไรหรอก เชิญมาเถอะ เราสามารถจะเดินลง
บันไดไปได้โดยไม่ตอ้ งมีแสงสว่างต่อไป คุณเลือกที่อยูเ่ อาได้ในมหาวิทยาลัยนี้ จะได้ไม่ตอ้ งพักอยูใ่ นที่
เล็ก ๆ เช่นนี้ ”
ยอร์ ชรู ้สึกติดอ่างพูดไม่ใคร่ จะออกว่า “ท่านศาสตราจารย์พดู ว่าอะไรเมื่อกี้ ที่เกี่ยวกับตัวผม”
“อ๋ อ! ผมบอกว่า คุณได้รับแต่งตั้งเป็ นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยนี้ เมื่อตอนบ่ายนี่ เอง และ
ต้องทาหน้าที่สอนวิชาพฤกษศาสตร์ และอานวยการเรื อนต้นไม้ดว้ ย เชิญเถอะเรามาฉลองกันเล็ก ๆ น้อย
ๆ คุณร้อยเอกคาร์ เวอร์ เชิญครับ” ว่าแล้วศาสตราจารย์ก็จูงมือยอร์ ชออกไปที่ประตู
ยอร์ชได้ทาการสอนที่มหาวิทยาลัยรัฐไอโอวา เป็ นอาจารย์ประจาเขากาลังก้าวขึ้นสู่ ชีวติ อันสู ง
รุ่ งโรจน์ มีการงานอีกมากที่กาลังรอคอยเขาอยูใ่ นอนาคต โลกของพระเจ้าก็เป็ นโลกที่เขากาลังจะ
ค้นคว้า และแสวงหาความลึกลับต่อไป
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บทที่ 7 เชิญมาช่ วยเถิด
คนที่เติบโตขึ้นในรัฐอัลบามา ภายหลังสงครามระหว่างรัฐต่าง ๆ เกิดขึ้นแล้ว ก็มกั จะอ่าน
หนังสื อไม่ออกและเขียนไม่ได้ มีเด็ก ๆ ทั้งนิ โกรและผิวขาวจานวนหลายพันคนในแถบภาคใต้ ไม่เคย
เข้าโรงเรี ยนเลย มีบางแห่งเปิ ดสอนเฉพาะเด็กบางคนที่ไม่ตอ้ งช่วยทานา ดังนั้นคริ สตจักรต่าง ๆ และ
องค์การกุศลทัว่ ประเทศ จึงเอาใจใส่ เด็กเหล่านี้มาก ในระหว่างปี 1880-1890 ได้มีการจัดตั้งโรงเรี ยนของ
เอกชนและคริ สตจักรคณะต่าง ๆ ขึ้น ในจานวนโรงเรี ยนเหล่านั้นนี้มีโรงเรี ยนชื่ อ “ทัสเคกี สถานศึกษา
วิชาครู และการอุตสาหกรรมสาหรับเด็กนิโกร” ซึ่งหลุยส์อาดัมส์ ผูซ้ ่ ึงเคยเป็ นทาส ได้เรี่ ยไรเงินจากคน
ผิวขาวและคนนิ โกรจัดตั้งขึ้น ครั้นในปี 1881 นายพลเอกอาร์ ม สตรองได้ส่งผูส้ าเร็ จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยแฮมป์ ตัน ในมลรัฐเวอร์ ยเิ นียร์ มาเป็ นอาจารย์ใหญ่ในโรงเรี ยนนี้ ผูน้ ้ ีมีชื่อว่า ดร.บุคเกอร์ ที.
วอชิงตัน
ดร.วอชิงตันมาถึง ก็ได้พบแต่โบสถ์เก่าแก่ที่ฝนตกรั่วและมีนกั เรี ยน 30 คน บางคนก็อายุเกิน
กลางคนแล้ว แต่เพิ่งจะมาตั้งต้นเรี ยนหัดอ่าน จึงสอนให้อ่านและทาเลขง่าย ๆ ครู คนนี้ก็จดั การหาทุน
และสอนนักเรี ยนให้ป้ ั นอิฐขาย และช่วยกันสร้างตึกขึ้นเป็ นหลังแรก
เมื่อเริ่ มต้นงานก็มีนกั เรี ยนช่วยกันมาก จนผลที่สุดก็ป้ ั นอิฐออกจาหน่ายได้ ต่อมามีนกั เรี ยน
เพิม่ ขึ้นและปลูกตึกเพิม่ ขึ้นอีก นายวอชิงตันได้แสดงปาฐกถาถึงคุณประโยชน์ของโรงเรี ยนทัว่ ๆ ไป
ได้รับการสนับสนุนจากคนเป็ นอันมาก ทางมหาวิทยาลัย ฮาร์วาด ได้ประสาทปริ ญญาให้เขา
แม้จะได้ทางานมาถึง 15 ปี แล้วก็ตาม ดร.บุคเกอร์ ที. วอชิงตันก็ยงั ไม่พอใจ เขารู ้สึกว่ากิจการ
งานเจริ ญช้า เขาเตือนประชาชนให้พยายามดัดแปลงงานเดิมให้ดีข้ ึน บอกให้ประชาชนซื้ อที่ดิน ปลูกพืช
ต่าง ๆ เลี้ยงสัตว์ ส่ งเด็กไปเล่าเรี ยน ทาตัวเป็ นพลเมืองดีของประเทศแต่พ้นื ดินยังเลวอยู่ ได้ผลน้อย, หมูก็
ยังผอมอยู,่ วัวก็ให้น้ านมน้อย,เด็กนักเรี ยนก็ขาดอาหาร วิธีทานาและเก็บเกี่ยวก็ลา้ สมัยที่สุด ไสยศาสตร์
และการนับถือโชคลางยังคงนิยมเขาเหล่านั้น จึงทาให้ ดร.วอชิงตันไม่ทราบความต้องการอันแท้จริ ง
ของคนเหล่านั้น เขาจึงต้องการผูช้ ่วยที่มีความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เพราะมลรัฐอัลบามากาลังจะอดตาย
ผูค้ น, พื้นดินกาลังจะศูนย์เสี ยไปเปล่า ๆ โดยไม่เกิดประโยชน์
ดร.วอชิงตัน ต้องการคนที่สามารถปลูกข้าวโพดโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ เข้าช่วย เพราะดินใน
มลรัฐอัลบามาแข็งเหมือนหิ น ใช้ได้แต่เพียงทาอิฐเท่านั้น ดังนั้นจึงเขียนหนังสื อไปถึงศาสตราจารย์
ยอร์ช วอชิงตัน คาร์ เวอร์
ในหนังสื อมีใจความว่า พวกทาสได้เป็ นอิสระแล้ว และกาลังขยายตัวทวีจานวนมากขึ้น เล่าถึง
โรงเรี ยน ความมุ่งหมายของการก่อตั้ง โรงเรี ยน แต่มีอุปสรรคต่าง ๆ และพูดถึงความต้องการ ความหวัง
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ของบุคคลเหล่านั้น ในตอนท้ายของจดหมายนั้นได้กล่าวว่า เขาไม่สามารถที่ให้เงิน, ตาแหน่งหรื อ
ชื่อเสี ยงแก่คาร์ เวอร์ ได้ เพราะเงินและตาแหน่งคาร์ เวอร์ ก็มีอยูแ่ ล้ว ส่ วนเกียรติและชื่อเสี ยง ก็สามารถที่
จะสร้างขึ้นได้ในตาแหน่งดังกล่าว แต่ขอร้องให้คาร์ เวอร์ ละทิ้งสิ่ งดังกล่าวเสี ย ขอให้ช่วยกันทางานหนัก
คือช่วยกันฉุ ดประชาชนที่ตกอยูใ่ นฐานะต่าต้อย ลาบากยากจน และกาลังจะศูนย์สิ้นไป ให้
เจริ ญก้าวหน้าดีกว่า
ต่อมาอีก 4 วัน ยอร์ ชได้รับจดหมายฉบับนี้ ก่อนจะเปิ ดซองจดหมายเขารู ้สึกตื่นเต้นไปด้วย
ความหวัง เขาได้รับจดหมายหลายฉบับที่มาจากมลรัฐที่ห่างไกล เขาตั้งใจอ่านตั้งแต่ตน้ จนจบ แล้วเขาก็
ออกไปเดินเล่นนอกเมือง มีคนหลายคนโค้งคานับ และยิม้ ต้อนรับ แต่เขาเดินผ่านไปโดยมิได้เอาใจใส่
เมื่อไปถึงที่ ๆ เหมาะห่างจากถนนใกล้ลาธาร เขานัง่ ลงแล้วหยิบเอาจดหมายออกจากกระเป๋ ามา
อ่านอีกช้า ๆ ใจความสาคัญมีวา่
“เด็ก ๆ ต้ องเดินทางด้ วยเท้ าเปล่ าเป็ นระยะทางหลายไมล์ บนถนนที่ไม่ เรี ยบ รู ปร่ างผอมโซ
เสื ้อผ้ าขาดรุ่ งริ่ ง ท่ านคงไม่ เข้ าใจว่ าเขายากจนกันเพียงไร” ยอร์ ชก้มลงไปดูน้ าในลาธารที่เรี ยบสงบสงัด
สักครู่ หนึ่งและอ่านต่อไป พลเมืองพวกนี ้ ไม่ ร้ ู จักไถนา, ปลูกข้ าว หรื อเก็บเกี่ยวเลย ผมเองก็ไม่ ชานาญ
ในเรื่ องนี ้ ผมได้ แต่ สอนให้ เขาอ่ าน, เขียน, ทารองเท้ า ทาอิ ฐและก่ อกาแพง ผมไม่ อาจให้ อาหารแก่ เขาได้
ฉะนั้นเขาจึงต้ องอดอยาก”
เขาอ่านข้อความในวรรคสุ ดท้ายถึง 2 ครั้ง แล้วหยิบสมุดโน้ตเล็ก ๆ ออกจากกระเป๋ า ฉีก
กระดาษออกหนึ่งแผ่น เขียนข้อความ 3 คา แล้วลงชื่อ ซื้อซองที่ดวงตราไปรษณี ยากร เขาเขียนจ่าหน้า
ซองถึง ดร.บุคเกอร์ ที.วอชิ งตัน ทัสเคกีสถานศึกษา อัลบามา เมื่อผนึกแล้วก็ส่งไปทันที เสร็ จแล้วก็
กลับไปทางานในห้องทดลองต่อไป
เขานิ่งเงียบไม่พดู กับใครหลายวัน เขารู ้สึกว่าถ้าลาออกจากวิทยาลัยแห่งรัฐไอโอวา ในเวลานี้
จะทาให้ผอู้ ื่นได้รับความลาบาก และอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เขาใช้เวลาหลายชัว่ โมง อธิ บาย
รายละเอียดเกี่ยวกับการงานแก่ผชู ้ ่วยของเขา และเมื่อตรวจดูบนั ทึกเห็นว่าทุกอย่างสาเร็ จสมบูรณ์ และ
การงานก็อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อย
ฝ่ ายดร.วอชิงตัน เมื่อได้รับจดหมายซึ่ งมีขอ้ ความสั้น ๆ ว่า “ผมเต็มใจจะมา” ก็รู้สึกปลื้มอกปลื้ม
ใจมาก ตั้งใจคอยอยูด่ ว้ ยความหวัง
ส่ วนทางเมืองอาเมส ศาสตราจารย์คาร์ เวอร์ ก็เข้าพบกับ ดร.วิลสัน ในห้องที่ทางานแล้วส่ งหมาย
ไว้แก่ ดร.วิลสัน ซึ่ งเดิมเคยเป็ นอาจารย์ของตน แต่บดั นี้ เป็ นเพื่อนร่ วมงานกัน
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ดร.เจมส์ วิลสัน ก็เสี ยใจมาก มองดูหน้ายอร์ ชในขณะส่ งจดหมายคืน ยอร์ ชพูดว่า “ผมได้เขียน
ตอบรับไปแล้ว” ดร.วิลสัน ก็พดู ขึ้นว่า “แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว ทางวิทยาลัยของเราก็ไม่สามารถจะหน่วง
เหนี่ยวคุณไว้ได้”
ยอร์ ชจึงอธิ บายให้ฟังว่า ได้มอบหมายการงานไว้กบั ผูช้ ่วยประจาห้องทดลองแล้ว และได้ให้
คาแนะนาอย่างย่อ ๆ และโครงการที่จะกระทาต่อไป ดร.วิลสัน พยักหน้าด้วยความเสี ยใจพลางพูดว่า
“ไม่มีใครจะทางานนี้แทนคุณได้เลย”
ในวันรุ่ งขึ้นเขาทั้งสองได้เข้าพบประธานของมหาวิทยาลัย ท่านประธานมีความเศร้าใจที่ตอ้ ง
เสี ยอาจารย์เช่นยอร์ ชไปคนหนึ่ง ท่านกล่าวว่ายอร์ ชเพิ่งได้รับปริ ญญาโทไปใหม่ ๆ และกาลังจะละทิ้ง
โอกาสอันดีไปเสี ย ท่านกล่าวต่อไปว่า ตาแหน่งหน้าที่การงานในวิทยาลัยแห่งรัฐไอโอวาทาให้ยอร์ ชมี
ชื่อเสี ยงเด่นขึ้น ท่านรู ้สึกเสี ยดายที่จะต้องขาดยอร์ ชไป
ยอร์ ชเองก็รู้สึกสลดใจมากเหมือนกัน เขาบอกให้ท่านประธานทราบว่ารัฐไอโออามีบุญคุณแก่
เขามาก แล้วเขาก็หยิบเอาจดหมายของ ดร.บุคเกอร์ ที.วอชิงตัน ให้ท่านประธานอ่าน ต่างเงียบกันสักครู่
หนึ่ง แล้วท่านประธานจึงลุกขึ้นและพูดเบา ๆ ว่า “ในชีวติ ของคนเรานี้มกั จะไม่เอาใจใส่ ในความยิง่ ใหญ่
หรื อมิฉะนั้นก็เป็ นคนตาบอดเขาขอร้องให้เธอสละเงิน, ตาแหน่งและชื่อเสี ยง แต่เขาให้สิ่งอื่นแทนคือ
อมตะ”
ยอร์ ชจึงลุกขึ้น ท่านประธานก็สัมผัสมือกับเขาพลางน้ าตาไหลพร้อมกับจ้องมองดูหน้ายอร์ช
และให้ศีลให้พรว่า
“เชิญ-ไปกับพระเจ้าเถิด”..............และยอร์ ชก็ได้ ไปกับพระเจ้ าจริงๆ
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บทที่ 8 วิชาประหลาด
บุคคลทั้งสองได้มาพบกันที่บนั ไดตึกอานวยการของทัสเคกี และได้สนทนากันอยูส่ ักครู่ หนึ่ง
รู ปร่ างของคนทั้งสองต่างกันมาก คือ บุคเกอร์ ที. วอชิงตัน นั้นมีรูปร่ างสู ง หน้าอกกว้าง ศีรษะใหญ่
ท่าทางแข็งแรง ผิวเนื้อสี น้ าตาล ส่ วนยอร์ ช วอชิงตัน คาร์ เวอร์ รู ปร่ างเล็ก มีไหล่แคบ รู ปร่ างผอมบาง
เสี ยงแหลม ตาคม ขณะที่เขามาพบกันนี้เป็ นฤดูใบไม้ร่วงปี 1896 ยอร์ ชมองไปรอบ ๆ สนามโรงเรี ยน
และได้กล่าวในภายหลังว่า เขารู ้สึกตกใจและฉงนสนเท่ห์มาก
“ไม่เคยเห็นที่ไหนเป็ นเช่นนี้ เลย เนื้อที่ดินมีสีเหลือง, สี แดง, สี ม่วง, สี น้ าตาลเป็ นก้อนแข็ง และ
มีสิ่งต่าง ๆ เช่นหญ้าและต้นไม้และมีทางเซาะไหลกัดที่ดิน แม้แต่ววั เดินไปก็หลงทาง ไม่มีหอ้ งทดลอง
เรื อนต้นไม้หรื อสวน แต่ยอร์ ชมิได้พดู ออกมา หรื อบางทีเขาอาจคิดถึงที่เขาทาไว้แต่ก่อนก็ได้ แต่แล้วเขา
ก็เรี ยกนักเรี ยนเกษตรกรรมมาสองสามคน
ภายหลังจึงทราบว่าวิชาการทานาเป็ นวิชาที่นกั เรี ยนไม่ชอบเรี ยน
เด็กโดยมากที่มาเรี ยน
ที่ทสั เคกีก็เพื่อจะหนีการทางานในทุ่งนา เขาต้องการมาเรี ยนวิชาชีพอย่างอื่น หรื อต้องการเป็ นช่างฝี มือ
เพราะใคร ๆ ก็ทานาได้
เขาจะทาอย่างไรดีจึงจะสอนนักเรี ยนที่ไม่มีความรู ้เบื้องต้น ไม่มีความรู ้ในวิทยาศาสตร์ ทวั่ ๆ ไป
และไม่รู้วชิ าหนังสื อเหมือนโรงเรี ยนในภาคเหนื อ ทาอย่างไรเด็กจึงจะรู ้วธิ ี ทาให้พืชต่าง ๆ เจริ ญขึ้น
แซนฟอร์ ด เอช.ลี ได้เล่าถึงวิธีการสอนของ ดร.คาร์ เวอร์ ไว้วา่ “ข้าพเจ้าจาได้วา่ เช้าวันหนึ่งขณะเรี ยนอยู่
ในชั้น ก่อนที่ ดร.คาร์ เวอร์ จะสอนวิชาที่กาหนดไว้ ท่านจะต้องพูดถึงเรื่ องทัว่ ๆไปเสี ยสักสิ บนาทีก่อน
เช่น “นักเรี ยนทั้งหลายขอให้เธอเปิ ดหู เปิ ดตาออกให้กว้าง ดูธรรมชาติที่อยูร่ อบตัวเรา ถ้าเธอทาเช่นนี้เธอ
จะได้รับความรู ้มากขึ้นทุกวัน” และแทบทุกวันได้ยนิ ท่านอ้างถึงพระธรรมสดุดีวา่ “โอ้พระองค์เจ้าข้า
ราชกิจของพระองค์มีมากมายหลายอย่าง และพระองค์ได้ทรงสร้างสิ่ งเหล่านี้ ดว้ ยพระสติปัญญาของ
พระองค์” บทนี้ท่านกล่าวเสมอ
วันหนึ่ง ดร.คาร์ เวอร์ ได้กล่าวโคลงบทหนึ่งในตอนจบบทเรี ยนมีใจความว่า:“สิ่ งที่ ไม่ เคยมีใครทามาก่ อน เป็ นสิ่ งที่ควรทาอย่ างยิ่ง ท่ านจะเป็ นคนที่ทาตามคนอื่น หรื อจะ
เป็ นผู้นาคนอื่น”
“วันนี้พวกนักเรี ยนจะต้องทากิจการงานที่ยงั ไม่เคยทามาก่อน เธอจะต้องไปแสวงหาสิ่ งที่จะใช้
ในห้องทดลองของเรา เข้าไปในเมือง ไปเก็บเอาสิ่ งต่าง ๆ ที่เขาโยนทิ้งไว้ในถังขยะมูลฝอย ไปตามหลัง
บ้านถามพวกแม่บา้ นถึงภาชนะเครื่ องครัวที่เขาโยนทิง้ แล้ว เราต้องการภาชนะทุกอย่าง ตะเถียง กระทะ
เพื่อทาการปรุ งอาหาร”
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ท่านผูอ้ ่านอาจจะไปชมเครื่ องมือทดลอง ในห้องทดลองสมัยก่อนที่พิพิธภัณฑ์คาร์ เวอร์ ได้ เช่น
ตะเกียงหลอดขนาดใหญ่ เหยือกน้ าขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ จานเล็ก ขวดแตก ฝากระป๋ อง ตะเกียงน้ ามัน
ยางแผ่น ด้วยของที่ถูกโยนทิ้งแล้วเช่นนี้แหละที่ ยอร์ ช คาร์ เวอร์ ใช้เป็ นเครื่ องมือสร้างอัลบามาให้เจริ ญ
ขึ้น
เขาได้รับมอบที่ดินแปลงหนึ่ งมีเนื้อที่ประมาณสัก 30 ไร่ เพื่อทาการทดลอง เป็ นที่ดินเลว ๆ
และเป็ นที่ทิง้ มูลฝอย ซึ่ งหมูมาขุดกินรากไม้ไว้เป็ นหลุมเป็ นบ่อทัว่ ๆไป เขาและนักเรี ยนช่วยกันทาความ
สะอาดที่ดินและใช้มา้ สองตัวไถที่ดินนั้น ในเมืองนี้ไม่มีใครเคยเห็นม้าสองตัวไถนา ยอร์ชได้แสดงให้ดู
เอง พวกที่มาดูเอามือตบตะโพกม้าแล้วก็หวั เราะ เพราะศาสตราจารย์ลงมือไถนาเอง แม้แต่นกั เรี ยนก็
รู ้สึกเสี ยใจ แต่ยอร์ชเป็ นคนชอบสนุก พูดตลกโปกฮากับชาวนาที่มาดู แล้วต่อไปการหัวเราะก็กลายเป็ น
การเห็นอกเห็นใจ
เขาสั่งให้พวกนักเรี ยนไปเก็บเอาดิน, โคลนเลนในหนองน้ าและใบหญ้าเน่าในป่ ามา ยอร์ ชก็เอา
สิ่ งเหล่านี้ใส่ ในรอยไถ สั่งให้นกั เรี ยนทาความสะอาดยุง้ ข้าว ทาทางให้น้ าไหล พวกชาวนาแปลกใจมาก
ที่เห็นเขาเตรี ยมที่แล้ว แทนที่จะปลูกฝ้ ายเขากลับปลูกถัว่ ฝักต่าง ๆ เมื่อถึงฤดูเก็บถัว่ พวกนักเรี ยนได้ถวั่
เล็ก ๆ ก็ไม่พอใจ คิดในใจว่าปลูกให้หมูกินดีกว่า แต่อาจารย์พดู ทาให้นกั เรี ยนประหลาดใจว่า “ครู จะ
สอนวิธีปรุ งอาหารถัว่ ให้” พวกนักเรี ยนพากันคิดว่าพวกที่อยูท่ างภาคเหนือนี่ถา้ จะเป็ นคนบ้าเสี ยแล้ว แต่
เย็นวันนั้น ศาสตราจารย์ได้ปรุ งอาหารที่มีรสอร่ อยให้นกั เรี ยนชิมดู นักเรี ยนไม่เคยลิ้มรสอาหารชนิดนี้
เลย ภายหลังเมื่ออิ่มแล้ว ยอร์ ชจึงบอกว่าอาหารทุกชนิดปรุ งด้วยถัว่ ที่ปลูกทั้งนั้น ข่าวนี้แพร่ สะพัดไป
ไกล มีนกั เรี ยนจะมาเข้าเรี ยนกับเขาอีกมากประชาชนต่างก็สนใจ
เมื่อยอร์ชลงมือปลูกมันเทศลงในดินแปลงนี้ ประชาชนทั้งหลายก็ไม่พดู ว่ากระไร คอยจะดูผล
เท่านั้น แต่เมื่อเห็นว่าได้ผลงอกงามดี คือ 80 ถังต่อหนึ่งไร่ ก็สนใจยิง่ ขึ้น ในฤดูใบไม้ผลิก็มีนกั เรี ยนมา
เข้าเรี ยนกันแน่น ยอร์ ชจึงสอนว่า “เธอทั้งหลายคงเห็นแล้วว่า ครู ได้ปลูกพืชหมุนเวียนกันบนพื้นดินแห่ง
นี้ เป็ นเหตุที่ทาให้พ้นื ดินได้พกั ผ่อนทาให้สดชื่น และมีปุ๋ยมากขึ้น ต่อไปนี้ครู จะได้ทดลองปลูกฝ้ าย
ต่อไป”
นักเรี ยนทั้งหลายเข้าใจดี ก่อนที่จะถึงฤดูเก็บฝ้ าย ชาวนาทัว่ ไปได้มาชมต้นฝ้ ายที่งดงาม และเมื่อ
ถึงคราวเก็บเกี่ยวก็ได้ผล มีน้ าหนักถึง 500 ปอนด์ต่อหนึ่งไร่ ทั้งชาวผิวขาวและคนนิ โกรต่างก็เชื่อถือและ
เคารพยอร์ ชมากขึ้น เพราะไม่มีมนุษย์เคยทาการเช่นนี้มาก่อนเลย
ต่อไปยอร์ ชก็พยายามสารวจที่ดินในตาบลใกล้เคียงมากขึ้น เขาตื่นขึ้นตั้งแต่ 4 นาฬิกาแล้วก็เข้า
ไปในป่ าและสารวจดูหนองน้ า
เขาได้กล่าวและเขียนหนังสื อปลุกปลอบใจชาวอัลบานาที่ทอ้ แท้วา่
พื้นดินเหล่านี้เป็ นขุมทรัพย์อนั มหาศาล และว่าในรัฐนี้มีตน้ ไม้มากชนิดกว่าที่มีในทวีปยุโรปเสี ยอีก เช่น
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มีตน้ โอ๊ก 22 ชนิด, สน, ส้มป่ า, เฟิ ร์ น, และไม้อื่น ๆ ที่มีคา่ นอกจากนั้นยังมีพนั ธุ์ไม้ชนิดมีดอกอีก
มากมาย, เช่น ต้นยีโ่ ถสี ต่าง ๆ
เมื่อประชาชนเห็นยอร์ ชเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิด และดินชนิดต่างๆ เขาก็พดู กันว่านี้คง
เป็ นหมอรักษาไข้ดว้ ยยารากไม้ต่าง ๆ เมื่อเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็พากันมาหายอร์ ช ยอร์ ชทราบว่าคนพวกนี้
เป็ นโรคเกี่ยวกับการขาดอาหารจาพวกผัก ก็ได้บอกให้รับประทานผักชนิดต่างๆ ที่มีวิตามินมาก ๆ ให้
รู ้จกั เอารากไม้บางชนิ ดมาชงกินต่างใบชา และให้รู้จกั เอาผักที่ข้ ึนทัว่ ๆ ไปมาปรุ งอาหาร คนทั้งหลายก็
พากันยกย่องว่ายอร์ ชเป็ นหมอวิเศษ
ยอร์ ชได้ทาการสารวจดูลกั ษณะของดินทัว่ ๆ ไป เขาไม่ทิง้ อะไรให้เสี ยไปเลย แม้กระทัง่ ใน
ขวดและโอ่งน้ าก็เต็มไปด้วยดินชนิดต่าง ๆ จนกระทัง่ เช้าวันหนึ่ง ซึ่ งเป็ นวันเสาร์ วอลเตอร์ คีย ์ ถึงกับตก
ลงใจจะทาความสะอาดเสี ยสักที วอลเตอร์ คอยดูวา่ อาจารย์ของตนจะชมเชยการช่วยเหลือทาความ
สะอาดของเขาหรื อไม่ แต่อาจารย์กลับดุวา่ “เอาดินไปไหนหมด”
วอลเตอร์ ตอบว่า “อาจารย์ทดลองดินเหล่านี้หมดแล้ว ดังนั้นผมจึงเอาไปโยนทิ้งหมด”
ยอร์ ชตอบว่า “เปล่าเลย, ยังไม่ได้ทดลอง “วอลเตอร์ , เธอเห็นอะไรบ้างล่ะ”
“เห็นครับ มีดินเป็ นก้อน ๆ เป็ นดินปนทราย และมีหญ้าและรากไม้ติดอยูบ่ า้ ง”
“แต่มีสิ่งต่าง ๆ อยูใ่ นดินนั้นมาก สี เหลือง, สี แดง, สี ม่วง, สี น้ าตาล”
วอลเตอร์ รู้สึกแปลกใจที่ตนเคยเห็นดินชนิดนี้มาตลอดชี วิต แต่หาได้สังเกตดูวา่ มีสีต่าง ๆ ไม่
ยอร์ ชจึงพูดว่า “อย่าโยนทิ้งเสี ย เพราะเหตุไรดินจึงมีสีเช่นนี้ ครู จะถามพระเจ้าเอง?
ยอร์ ชจึงดึงตะกร้าดินออกมาแล้วหยิบดินใส่ ลงไปในถาดก้อนหนึ่งเอามือนวดดินนั้น
แล้ว
ตะแคงถาด เสร็ จแล้วเอากระบวยตักน้ ามาหยดใส่ ที่กอ้ นดินนั้น น้ าจึงพัดเอาก้อนกรวดออกไป เมื่อเทน้ า
หมดกระบวยแล้วก็ตะแคงถาดนั้นกลับไปกลับมา จนกระทัง่ เหลือเป็ นแป้ งเหนียว ๆ สี แดงแล้วเอามา
ลองกระดาษดูปล่อยให้แห้ง ปรากฏว่าเป็ นสี สาหรับทาสิ่ งต่าง ๆ ประชาชนเดินเหยียบสี ไปมาทุกวัน
ได้ทดลองอยูเ่ ช่นนี้ ต่อมาอีกหลายวันก็ได้สีต่าง ๆ ฝุ่ นสี น้ ีเมื่อละเอียดดีแล้ว ผสมกับน้ ามันหรื อ
น้ า ทาไม้, ทาผ้าใบ, ทาสิ่ งต่าง ๆ ได้ดี ยอร์ชจึงได้นามาสอนให้นกั เรี ยนทราบไว้
ต่อมายอร์ ชได้รับเชิ ญจากชาวนาคณะหนึ่งให้ไปยังคริ สตจักรของพวกเขา เพื่อชี้แจงวิธีการ
ปรับปรุ งพืชให้ดีข้ ึน แม้จะเป็ นหนทางไกลยอร์ ชก็ยนิ ดีไป ผูฟ้ ังเชื่อตามที่ยอร์ ชบอก และบอกยอร์ ชว่า
เขาทั้งหลายเป็ นคนยากจน และต้องการจะได้ความรู ้จากยอร์ ช ยอร์ ชก็ยนิ ดีที่จะช่วยเหลือเสมอ พวก
ชาวนาเล่าว่าฝ้ ายที่ปลูกเลวลง เดิมสร้างโบสถ์ไว้เสร็ จนานแล้ว แต่ยงั ไม่มีเงินที่จะซื้ อสี มาทาโบสถ์ได้
ยอร์ ช คาร์ เวอร์ ยิม้ แล้วบอกว่า “โบสถ์น้ ีเป็ นที่ประทับของพระเจ้า ควรจะทาให้ดีที่สุด ผมจะให้
สี ที่ดีสาหรับทาโบสถ์”
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ผูฟ้ ังต่างก็พากันหันมามองศาสตราจารย์รูปร่ างแบบบางผิวดาผูน้ ้ ีอย่างแปลกใจ ว่าเขาจะหาสี มา
ให้ทาโบสถ์ได้อย่างไร สักครู่ หนึ่งยอร์ ชจึงพูดว่า “ท่านสุ ภาพชนทั้งหลาย จงเปิ ดตาขอท่านดูบรรดาภูเขา
ที่พระเจ้าทรงสร้างไว้มีสีต่าง ๆ กัน เราเอาสี มาเพียงเล็กน้อยก็จะเพียงพอทาโบสถ์ของท่านให้สวยงาม
ได้”
เดิมเขาเหล่านั้นไม่เชื่ อ ต่อมาอีก 2-3วัน ก็มีเกวียนเล่มหนึ่ งมาที่หน้าโบสถ์ ยอร์ชและนักเรี ยน
หลายคนละจากเกวียน นาเอากระป๋ องสี น้ าเงินออกจากเกวียน ยอร์ ชเป็ นผูบ้ งการให้ทาจนเสร็ จ พอวัน
อาทิตย์ประชาชนมาประชุม ก็เห็นโบสถ์ของตนทาสี สวยงดงาม แม้ฝนจะตกมากมายเพียงไรก็ไม่ทาให้
สี น้ นั ลอก หรื อกะเทาะ หรื อละลายเลย
พิภพโลกของพระเจ้ าให้ ของดีแก่ เราโดยไม่ ต้องเสี ยมูลค่ าเลย ของ ๆ พระเจ้ าไม่ มีอะไรเสี ยไป
และสี ที่พระเจ้ าให้ กไ็ ม่ ซีดจางไป
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บทที่ 9 ชาวทัสเคกีไปสอนพวกชาวนา
ชาวทัสเคกีร้องเพลงได้ดี เพลงเหล่านี้ ดร.คาร์ เวอร์ ไม่เคยฟังมาก่อน ในตอนเย็นวันอาทิตย์
นักเรี ยนได้มาประชุมกันในห้องประชุม เขาร้องเพลงประสานเสี ยงกันอย่างไพเราะ
ในวันอาทิตย์เมื่อ ดร.คาร์เวอร์ กลับมาโรงเรี ยน ภายหลังการนมัสการแล้ว เมื่อถึงที่หอพักนอน
ของนักเรี ยน ก็ได้เห็นเปี ยโนอันหนึ่งวางอยูท่ ี่มุมห้อง รู ้สึกว่ามือของตนมิได้สัมผัสกับเปี ยโนมานานแล้ว
แม้ก่อนที่จะมายังทัสเคกี การงานก็มีมากจนไม่สามารถหาโอกาสเล่นดนตรี ได้เลย คราวนี้โอกาสดีท่าน
จึงลองเข้าไปเล่นดู
ในขณะที่ท่านเล่นก็จวนจะพลบค่าแล้ว เมื่อเล่นเพลงอื่น ๆ แล้วก็กลับมาเล่นเพลงที่เคยได้ยนิ
ร้องในโบสถ์ ในขณะเล่นเปี ยโนก็ระลึกถึงนางมิล โฮลแลนด์ ผูเ้ คยกล่าวถึงอนาคตของท่านไว้
ในขณะที่กาลังเล่นเพลินอยู่ ท่านได้ยนิ เสี ยงคนเดินมาข้างหลังและแสงสว่างของตะเกียงก็เข้า
มาในห้อง ที่ประตูมีนกั เรี ยน 12 คนยืนอยูแ่ ละกาลังจะเดินเข้ามา “ท่านศาสตราจารย์ กาลังเล่นเปี ยโนอยู่
หรื อครับ?”
ดร.คาร์ เวอร์ รู ้สึกอายจึงลุกขึ้นยืน พวกนักเรี ยนจึงพากันร้องว่า “ขอให้ท่านเล่นต่อไปเถอะ
ครับ” แต่ยอร์ ชสั่นศีรษะ เด็กหญิงคนหนึ่งกล่าวขึ้นมาว่า “ดิฉนั ยังไม่เคยได้ฟังเช่นนี้เลย ดิฉนั ต้องการให้
............”
ดร.คาร์เวอร์ จึงถาม “หนูตอ้ งการอะไร”
เด็กหญิงพูดอย่างอาย ๆ ว่า “ดิฉนั อยากให้มารดาของดิฉนั ฟังเพราะท่านชอบดนตรี ”
“เธอร้องเพลงในหมู่โบสถ์ไม่ใช่หรื อ”
เด็กชายผูห้ นึ่งได้จุดตะเกียงที่โต๊ะกลางห้อง และบัดนี้ ดร.คาร์ เวอร์ ก็แลเห็นหน้าเด็กทุกคนที่ยนื
อยูร่ อบตัว
“ค่ะ ดิฉนั ร้องร้องเพลงในโบสถ์ เพิ่งกลับมาเดี๋ยวนี้แหละค่ะ”
ดร.คาร์ เวอร์ หัวเราะพูดว่า “อย่าเลย ฉันไม่ใช่นกั ดนตรี ฉนั เป็ น...............
ดร.คาร์เวอร์ เดินไปยังตึกเกษตรศาสตร์ ท่านตั้งใจว่าในตอนเช้าก่อนจะเข้าป่ า ท่านจะต้อง
อธิ ษฐานต่อพระเจ้า
เป็ นเวลานานต่อมา ดร.คาร์ เวอร์ ก็ตอ้ งเผชิ ญกับปั ญหาเพิ่มมากขึ้น งานในแผนกของท่านกาลัง
ขยายตัวขึ้นและต้องใช้เงินเป็ นจานวนมาก มีเนื้ อที่ดินสาหรับการเพาะปลูกกว้างขวางยิง่ ขึ้น และได้นา
โครงการปลูกพืชหมุนเวียนมาใช้ปฏิบตั ิ จึงจาเป็ นต้องมีเครื่ องมือมากขึ้นต้องการใช้สัตว์มากขึ้นและยุง้
ข้าวเดิมก็เล็กเกินไป
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ดังนั้นท่านจึงเสนอข้อแนะนาขยายงานต่อไปยัง นาย วาร์ เรนโลแกน เหรัญญิกของโรงเรี ยน
นายโลแกนบอกว่า “ควรเล่นดนตรี หาเงิน” ยอร์ ชก็บอกว่าจะเล่นเปี ยโน นายโลแกนนึกถึงแผนการที่จะ
จัดทาต่อไป เขามีความเชื่ อมัน่ ว่า ศาสตราจารย์นิโกรที่มาจากเหนื อสามารถทาตามคาแนะนาทุกประการ
เขาหวังว่างานนี้คงจะได้ผลดียงิ่ ดังนั้นเขาจึงไม่รอช้า เขาทาประกาศโฆษณาทัว่ ไปว่า ท่านศาสตราจารย์
คาร์ เวอร์ จะแสดงการเล่นดนตรี ตามวันและสถานที่ต่าง ๆ อธิ บายต่อไปว่า ศาสตราจารย์คาร์ เวอร์ เป็ น
นักดนตรี สาเร็ จจากวิทยาลัยซิ มป์ สันและสาเร็ จการศึกษาชั้นสู งจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐไอโอวา และ
บัดนี้เป็ นอาจารย์วทิ ยาลัยฝึ กหัดครู และการอุตสาหกรรมแห่งทัสเคกี
ในระหว่างนี้ ดร.คาร์ เวอร์ ใช้โอกาสที่วา่ งจากการสอน,ห้องทดลอง และงานในทุ่งนา มา
เตรี ยมการเล่นดนตรี
พวกนักเรี ยนได้ยนิ อาจารย์ฝึกซ้อมดนตรี ก็หยุดฟัง
ทุกคนต่างก็พอใจใน
ความสามารถของท่าน
ในปี ต่อ ๆ มา มีคนเห็นเครื่ องแต่งตัวเต็มยศของท่านศาสตราจารย์แขวนอยูใ่ นห้องเล็ก ท่านไม่
เคยใช้เลย และเมื่อใครถามก็หวั เราะและตอบว่า ท่านทาไว้สาหรับแต่งเวลาเล่นดนตรี เท่านั้น
พอโรงเรี ยนปิ ดภาคฤดูร้อน ท่านก็เริ่ มต้นออกเดินทางไปแสดงดนตรี ครั้งแรกที่เมืองมอนต์โก
เมอรี , รัฐอัลบามา พยายามที่จะไม่ไปยังนครใหญ่ ๆ แต่ได้เดินทางไปทางเขตที่มีคนนิ โกรอยู่ ไปยังมิส
ซิสซิบปี แล้ววกไปยังหลุยซ์เซียนนา เพือ่ เข้าไปในยังรัฐยอร์ เยีย ได้แสดงในโบสถ์ของชาวผิวขาวดาใน
โรงเรี ยน ห้องประชุมและในยุง้ ข้าวบางแห่ง ท่านสามารถเล่นได้ท้ งั เปี ยโนเก่า ๆ และแคน อันที่จริ งท่าน
เล่นได้ไม่มากนัก แต่ก็ที่พอใจแก่ผฟู ้ ังเป็ นอย่างดี ผูฟ้ ังชอบทั้งดนตรี และตัวผูเ้ ล่น
ในเวลาเหล่านี้เองท่านก็ได้เห็นสภาพความเป็ นอยูใ่ นภาคใต้ดี ได้เห็นกระท่อมสกปรกที่จวนจะ
พัง ซึ่ งชาวนิโกรผอมแห้ง หน้าตาโศกเศร้าและยากจนอาศัยอยู่ พวกนี้ได้พยายามต่อสู ้กบั อาชีพการปลูก
ฝ้ ายในบริ เวณหนอง,บึง ที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บ มีชีวติ ความเป็ นอยูอ่ ย่างแร้นแค้นมาก เมื่อเสร็ จ
กิจการงานวันหนึ่ง ๆ ก็มาพักผ่อนหลับนอนในกระท่อมที่มีเพียงห้องเดียวหรื อสองห้อง ทาด้วยไม้สน
ฝี มือหยาบ ๆ ในครอบครัวหนึ่งมีคนมากกว่าสิ บสองคนขึ้นไป นับตั้งแต่เด็กแดง ๆไปจนถึงคนแก่เฒ่า,
กิน นอน, อาศัยอยูใ่ นที่แห่งเดียว มีที่นอนรวมกันเพียงแห่ งเดียวหรื อสองแห่งเท่านั้น มีเล้าหมูอยูท่ ี่ประตู
บ้าน บ่อน้ าก็อยูใ่ กล้กบั เล้าหมู และอยูใ่ นระดับต่ากว่าเล้าหมู จึงทาให้น้ าในคอกไหลลงสู่ บ่อน้ า หน้าต่าง
หรื อที่บงั ตาไม่มีใครรู ้จกั เลย บันไดที่กา้ วขึ้นลงก็ผพุ งั น่ากลัวอันตราย บ้านโดยมากไม่มีส้วม หรื อถ้ามีก็
เป็ นส้วมที่มีไม้สองสามแผ่นวางไว้นงั่ และมีกระสอบขาด ๆ ทาเป็ นประตู ครั้งหนึ่งท่านถูกขว้างปาด้วย
ก้อนหิ น เพราะพูดสาเนียงไม่เหมือนคนภาคใต้
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ราว ๆ กลางเดือนสิ งหาคม ดร.คาร์เวอร์ ได้กลับมายังทัสเคกี ท่านได้เงินจานวนมากพอซื้ อ
เครื่ องมือใช้ในการสอนได้ และนอกจากนั้นยังตั้งโครงการที่จะช่วยเหลือประชาชนไว้ในใจอีกด้วย
พวกนักเรี ยนจะต้องไปช่วยแนะนาประชาชน ท่านได้ปรึ กษาโครงการนี้กบั ดร.วอชิงตันเป็ นเวลานาน
นับตั้งแต่ปี 1892 ดร.วอชิงตัน ได้จดั ให้มีการประชุมชาวนานิโกรประจาทุกปี มีผเู้ ดินทางมา
ประชุมจากตาบลไกล ๆ บางคนก็เดินมาบ้างก็มาเกวียน วัตถุประสงค์ของการประชุมประจาปี ก็คือ
“เพื่อให้ชาวนาสามัญที่ทางานหนัก และช่างกลซึ่ งเป็ นกระดูกสันหลังของคนนิโกร ศิษยาภิบาล และครู
ได้มาพบปะวิสาสะกัน”
“เราต้องการจะให้ผทู ้ ี่มาประชุมและคนตามหมู่บา้ นตามตาบลรู ้วา่ จะต้องผลิตอะไรขึ้น และ
ผลิตแล้วจะต้องทาอะไรกับผลิตผลนั้น ต้องสร้างบ้านตัวอย่างให้ดู แล้วสอนวิธีอยูอ่ าศัยก่อนว่าควรทา
ให้สะอาดอย่างไร สอนให้รู้จกั เอาดอกไม้ในป่ ามาปลูกในสนามหญ้า แล้วให้รู้จกั เลี้ยงวัว เพื่อรี ดนมกิน”
ดังนั้นจึงได้ดาริ จดั ตั้งโรงเรี ยนเคลื่อนที่ข้ ึนเป็ นครั้งแรกเพื่อไปสอนชาวนา ดร.วอชิงตัน ได้ต้ งั
กรรมการขึ้นคณะหนึ่งโดยมี ดร.ยอร์ ช วอชิงตัน คาร์ เวอร์ เป็ นประธานร่ างโครงการจัดเกวียน นาเอา
เครื่ องมือต่าง ๆ ไปทาการสอนและแสดงให้ชาวนาดู ตามบ้านเรื อน และทุ่งนาของชาวนาทั้งหลาย
เพราะเขาเหล่านั้นไม่สามารถมาเรี ยนในโรงเรี ยนได้
ครั้งแรกเริ่ มต้นทาในเขตจังหวัดมาคอนแห่งหนึ่ง แต่ข่าวเรื่ องโรงเรี ยนเคลื่อนที่น้ ีได้แพร่ สะพัด
ไปกว้างขวาง ทั้งคนผิวขาวและคนนิโกรได้เชิญให้ไปแสดงในจังหวัดอื่น ๆ ด้วย
ต่อไปนี้ เป็ นคาบอกเล่าของนาย ที. เอ็ม แคมแบล เรื่ องการเดินทางไปสอน “คือเมื่อโรงเรี ยน
เคลื่อนที่ไปถึงชุมนุมใด ก็ทาให้ เกิดการตื่นเต้ นกันมาก เมื่อพักอยู่ได้ 3 วัน ก็เลือกหาสถานที่เหมาะเป็ นที่
ทาการ โดยมากใช้ ที่ว่าการอาเภอ พวกชาวนาก็นาพืชผลของตนมาแสดง ต่ อไปก็พิจารณาเลือกที่สาหรั บ
แสดงการไถนา เลือกที่สาหรั บปลูกพืชต่ าง ๆ แล้ วมีการแสดงให้ เห็นศัตรู ของพืช และแสดงวิธีการรั กษา
พืช วิธีการตัดรานกิ่งและใช้ ยาฉี ดฆ่ าตัวแมลงที่เป็ นศัตรู ของพืช แล้ วเลือกเอากระท่ อมที่จวนจะหักพัง
เป็ นตัวอย่ างในการซ่ อมแซมทาความสะอาด และแสดงการจัดแต่ งบ้ านเรื อนให้ พวกสตรี ดูเป็ นตัวอย่ าง
ให้ ร้ ู จักทาม่ านหน้ าต่ างด้ วยถุงแป้ ง และทาพรมปูพืน้ จากต้ นหญ้ า และฝอยข้ าวโพด สอนวิธีทาครั วและ
ซักผ้ า ต่ อมามีนางพยาบาลผู้หนึ่ง (ซึ่งภายหลังแต่งงานกับนาย ที. เอ็ม. แคมแบล) เข้ ามาร่ วมในคณะด้ วย
เธอได้ สอนวิธีเลีย้ งเด็ก สอนให้ ร้ ู จักจัดอาหารและเสื ้อผ้ าให้ ถกู กับวัยเด็ก ”
นับตังแต่น้ นั มาประชาชนในรัฐอัลบามาก็เจริ ญรุ่ งเรื อง และมีความสุ ขขึ้น
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บทที่ 10 หว่ านพืชอย่ างใดก็จะเกีย่ วเก็บผลอย่ างนั้น
ในแถบภาคใต้ชนนิ โกรนิยมปลูกฝ้ ายกันมาก เช้าวันหนึ่งเมื่อชาวนาตื่นขึ้นแล้วมองไปยังไร่ ฝ้าย
ก็ตกใจมาก เพราะในชัว่ เวลาคืนเดียวดอกฝ้ ายกลายเป็ นสี น้ าตาลเหี่ ยวแห้งลง และดอกก็หล่นลงมาบน
พื้นดิน ใบก็เหลือง ลาต้นก็เฉา จึงพากันออกไปดูที่ไร่ พวกผูห้ ญิงร้องไห้ พวกเด็ก ๆ ก็ตกตลึง เมื่อเห็น
ตัวหนอนขนาดยาวสักครึ่ งนิ้วมากัดกินฝ้ ายให้เสี ยไป
ส่ วนทางทัสเคกี ดร.คาร์ เวอร์ ได้ยนิ เสี ยงผูค้ นร้องไห้ไปถึงหูท่านเพราะในไร่ ทดลองก็ปลูกฝ้ าย
ไว้สองสามไร่ และต้นถัว่ ลิสงก็กาลังขึ้นเขียวชะอุ่มและงามดี แต่ตวั หนอนไม่ได้รบกวนเลย ท่านจึงสั่ง
ให้ไปสื บสวนเรื่ องราว เมื่อได้ทราบข้อเท็จจริ งแล้ว ก็รีบไปบอกแก่ชาวนาที่กาลังเสี ยใจว่า “จงไถกลบ
ต้นฝ้ ายเสี ย แล้วเอายาฉี ดที่ดินทิ้งไว้หนึ่งเดือนแล้วจงปลูกถัง่ ลิสงแทน ชาวนาได้ฟังก็ไม่ค่อยสบายใจนัก
ทุกคนร้องว่า “ถัว่ ลิสงเป็ นอาหารเลี้ยงหมู กินเล่น แต่พืชที่นาเงินมาให้เราคือฝ้ าย ๆ ก็ตายหมดแล้ว ฉิ บ
หายหมด” แล้วเขาก็พากันร้องไห้
ฝ่ าย ดร.คาร์ เวอร์ ตอบว่า “อย่าเข้าใจผิดเลย ถัว่ ลิสงเป็ นอาหารวิเศษของมนุษย์ ปลูกถัว่ ลิสงกัน
เถิด” แล้วท่านก็ทาแถลงการณ์ออกหลายร้อยฉบับส่ งออกไป ในแถลงการณ์น้ นั บอกรายละเอียดถึงวิธี
ปลูก, เก็บเกี่ยว การออกนาขาย และประโยชน์ของต้นถัว่ ลิสง
ชาวนาเลื่อมใสและเชื่อฟัง ดร.คาร์ เวอร์ จึงลงมือปลูกถัว่ ลิสงกันทัว่ ไป เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็
ได้ผลดีกนั ทัว่ ไป ตามตลาดก็ขายดี ส่ วนที่เหลือก็ใช้เป็ นประโยชน์ได้ท้ งั สิ้ น ต่อมา ดร.คาร์เวอร์ ให้
คาแนะนาวิธีการปรุ งอาหารจากถัว่ ลิสง สอนให้ทาขนมปั ง, ขนมต่าง ๆ เนื้อไก่เทียม, ใส้กรอก, ทาเนย,
ถัว่ ลิสงคัว่ ขนมหวาน และไอศรี ม ซึ่ งคนภาคใต้ไม่ใคร่ จะได้รับประทาน จานวนชาวนาที่ปลูกถัว่ ลิสงก็
ทวีมากขึ้น แต่การหาตลาดส่ งสิ งค้ายากขึ้น ในภาคเหนื อไม่มีใครเคยทราบเรื่ องการปรุ งอาหารด้วยถัว่
ลิสง และเขาก็มีถวั่ ใส่ เกลือตามที่ตอ้ งการอยูแ่ ล้ว ตามร้านก็มีถวั่ เต็มร้าน ถัว่ ลิสงล้นตลาด ดร.คาร์ เวอร์
ได้ทาการผิดพลาดไปอย่างสาคัญ ท่านควรจะทราบการณ์ล่วงหน้าได้ดี ฉะนั้นท่านจึงเสี ยใจมาก และทูล
ถามพระเจ้าว่า “โอพระบิดาเจ้าข้า พระองค์ทรงสร้างถัว่ ลิสงไว้เพื่อจะให้ทาอะไร พวกข้าพเจ้าจะทา
อะไรดีกบั ถัว่ ลิสงซึ่ งมีจานวนมากมายเช่นนี้ ”
แล้วในชัว่ ระยะเวลากลางคืนอันสงบเงียบ พระเจ้าก็ทรงตอบคาอธิ ษฐานของท่าน ดร.คาร์เวอร์
ต้องการถัว่ หลาย ๆ ถัง เมื่อพวกนักเรี ยนนามาให้แล้ว เขาก็ปิดประตู เขาเห็น ดร.คาร์ เวอร์ เปิ ดไฟทางาน
คืนยังรุ่ ง รุ่ งขึ้นก็มีผนู ้ าอาหารใส่ ถาดมาให้ที่หอ้ ง แต่เมื่อมีเสี ยงเคาะที่ประตูเบา ๆ ท่านก็ตอบมาว่า “จง
กลับไปเสี ย เรากาลังมีงานยุง่ ” พวกนักเรี ยนต่างหันมาดูหน้ากัน ต่างสงสัยว่าใครหนอที่ทางานร่ วมอยู่
กับอาจารย์ สาหรับนักเรี ยนก็ไม่เห็นมีใคร, พวกอาจารย์ก็ไม่เห็นมีใครแม้แต่ ดร.วอชิงตันก็มิได้อยูร่ ่ วม
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เวลาได้ผา่ นพ้นไปเจ็ดวัน และในวันที่เจ็ด ดร.คาร์ เวอร์ ก็ลุกเดินเก้ ๆ กัง ๆ ออกจากห้องทดลอง
เดินขึ้นบันไดไปยังห้องของท่านแล้วก็ลม้ ตัวลงนอน ๆ หลับเรื่ อยไปจนถึงวันรุ่ งขึ้น แล้วก็ลุกขึ้นเดินเข้า
ไปในป่ าตามเคย แล้วจึงกลับมารับประทานอาหารเช้าอย่างเอร็ ดอร่ อย
ต่อมาได้เรี ยกนักเรี ยนสองสามคนเข้าไปหา นักเรี ยนเหล่านั้นเดินตามเข้าไปในห้อง ก็ได้เห็น
ขวดและภาชนะต่าง ๆ วางอยูบ่ นโต๊ะ อาจารย์ไปเอานมและเนยแข็งมาจากไหนหนอ เมื่ออาจารย์บอก
ชื่ออาหารอย่างอื่น ๆ พวกนักเรี ยนก็พากันประหลาดใจ มีของอยูใ่ นห้องท่านศาสตราจารย์กว่า 24 สิ่ ง
(ก่อนที่ท่านจะถึงมรณกรรม ท่านสามารถผลิตสิ่ งต่าง ๆ จากถัว่ ลิสงได้ถึงสามร้อยชนิด แต่ครั้งนี้เป็ นการ
ทดลองครั้งแรกเท่านั้น หลายปี ต่อมาท่านได้ไปแสดงปาฐกถาที่เมือง มินนีโปลิส ท่านเล่าว่า ท่านได้เล่า
ว่า ท่านได้อธิ ษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าในการทดลองคราวนั้นโดยท่านเล่าว่า “พระเจ้าได้ทรงสอน
ข้าพเจ้าให้แยกธาตุถวั่ ลิสงออกก่อนแล้วเอาผสมกันตามหลักวิชาเคมีอีกครั้งหนึ่ง”
ว่าแล้วท่านก็หยิบเอาตัวอย่างสิ่ งของที่ทาไว้สาเร็ จแล้วจากถัว่ ลิสง เช่น แป้ งผัดหน้า, หมึกพิมพ์
หนังสื อ, เนย, น้ ายาสระผม ,ยากลัน่ ชนิดต่างชนิดต่าง ๆ น้ าส้มดองผัก, ยากาจัดขี้รังแค, กาแฟสาเร็ จ, ยา
ย้อมผ้า, ยางผสม, สบู่, ชแล็ค, สี ทาไม้
วิธีแยกธาตุของท่านทาดังนี้ เอาถัว่ มาแยกออกตามหลักวิชาเคมีคือ แยกส่ วนที่เป็ นน้ า, ส่ วนที่
เป็ นไขมัน, ส่ วนที่เป็ นน้ ามัน, ส่ วนที่เป็ นยาง, ชัน, น้ าตาล, แป้ ง ฯลฯ แล้วเอาส่ วนที่แยกนั้นไปผสมกับ
สิ่ งต่าง ๆ จึงทาให้การปลูกถัว่ ลิสงนารายได้มาสู ้ผปู ้ ลูกปี ละ 45 ล้านดอลลาร์ และทาให้สินค้าที่ใช้ถวั่
ลิสงผสมได้รายได้ถึงปี ละ 200 ล้านดอลลาร์
แต่มนั เทศที่ปลูกไว้ในทุ่งนานั้นกาลังเสี ยผล เพราะไม่มีผใู ้ ดทาประโยชน์ ท่านจึงให้หาทางที่จะ
เกิดประโยชน์สาคัญ ๆ ขึ้น ท่านได้ทาการค้นคว้าทดลองได้สิ่งต่าง ๆ กว่า 100 ชนิด ที่ผลิตจากมันเทศที่
สาคัญก็คือแป้ งต่าง ๆ , สาคู, อาหารมนุษย์, อาหารสัตว์, สี ยอ้ มผ้าไหมและผ้าฝ้ าย, ขิงก้อน, น้ าส้มดอง
สิ่ งของ, กาว, น้ าหมึก, และยางเทียม
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บทที่ 11 มนุษย์ มหัศจรรย์
บัดนี้ยอร์ ชได้มาพักอยูท่ ี่ตึกรอคกิเฟลเล่อร์ ณ เมืองทัสเคกี ท่านถือว่าห้องที่พกั นี้เป็ นปราสาท
ของท่าน ห้องรับแขกค่อนข้างจะคับแคบสักเล็กน้อย เพราะเป็ นที่รวมทั้งภาพเขียน, เป็ นห้องสมุด, เรื อน
ต้นไม้ และพิธิธภัณฑ์ นอกจากนั้นยังมีเตาฟื นเล็ก ๆ อยูท่ ี่มุมห้อง ซึ่ งเอาไว้สาหรับต้มผักต่าง ๆ เพื่อ
รวบรวมไว้เป็ นตารับตาราในการปรุ งอาหารจากผลไม้แข็ง, รากไม้ และเถาไม้ต่าง ๆ หิ้งวางหนังสื อทั้ง
สามด้านของห้อง เต็มไปด้วยหนังสื อ ตั้งแต่พ้นื จนถึงเพดาน มีหนังสื อว่าด้วยวิชาโลหะวิทยา,
เกษตรศาสตร์, พฤกศาสตร์, วิชาเคมี, ฟิ สิ ค, ดาราศาสตร์ , มีหนังสื อว่าด้วยเรื่ องผีเสื้ อ, เห็ด, กบ, ทั้ง
ภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, ละติน, เยอรมัน
สิ่ งแรกที่เราจะพบ เมื่อเข้าไปในห้องนอนของท่านก็คือ เครื่ องปั่ นฝ้ ายของมารดาวางอยูร่ ิ ม
หน้าต่าง แสงแดดส่ องมาถูกทุกวัน ท่านไม่ยอมให้มีฝุ่นละอองจับอยูท่ ี่สิ่งของต่าง ๆ ของท่านเลย ท่าน
ใช้ผา้ สะอาดเช็ดปัดกวาดทุกวันด้วยตนเอง และที่ช้ นั ข้างเตียงนอนของท่านมีหนังสื อที่ท่านชอบอ่านแต่
เช้าตรู่ หรื อไม่ก็ก่อนนอน คือ พระคัมภีร์ หนังสื อบทโคลงเกี่ยวกับศาสนา, จดหมายของบุคคลสาคัญ ๆ
เช่น “จดหมายของที โอดอ รู สเวลท์ มีไปถึงบุตรของท่ าน”
ท่านใช้เวลาว่างเย็บปั กถักร้อย ออกแบบต่าง ๆ เอง แบบถักโครเชของท่านงามมาก ร้านที่ใหญ่
ๆ เท่านั้นที่จะแข่งกับท่านได้ มีเรื่ องเล่าว่าครั้งหนึ่ง สุ ภาพสตรี ที่เป็ นครู ผหู้ นึ่งไม่สามารถหาผ้าที่จะทา
กระโปรงได้ ดร.คาร์เวอร์ จึงขอให้บอกลักษณะว่าจะเอาอย่างไร ต่อมาอีก 2-3 วันก็นาเอาผ้าสวยงามมา
ให้ ทาให้ครู สตรี ผนู ้ ้ นั พอใจมากเพราะลวดลายและฝี มือก็ดีพร้อม แม้จะใช้ไปนานจนผ้าขาดแล้ว
เส้นด้ายไม่รวนหรื อแตกแยกกันเลย เมื่อใช้เก่าแล้วเธอก็ส่งกลับมาคืนให้ ดร.คาร์ เวอร์ ท่านก็เก็บใส่ ไว้
ในตูร้ วมกับเครื่ องเย็บปั กถักร้อยและโครเชทั้งหลาย
สิ่ งที่ท่านชอบที่สุดคือดอกไม้ ท่านเคยเอากระดาษมาพับหรื อไม่ก็เขียนเป็ นดอกไม้ หรื อบางทีก็
ทาด้วยเทียนขี้ผ้ งึ ให้เท่าขนาดของจริ งและทาได้เหมือนกับของจริ งทุกส่ วน จนมีคนกล่าวกันว่า “ท่านจะ
ไม่รู้วา่ ดอกไม้ที่ ดร.คาร์ เวอร์ ประดับนั้น เป็ นดอกไม้ธรรมชาติหรื อดอกไม้เทียม” ท่านชอบประดับ
ลวดลายดอกไม้เสมอ เสื้ อผ้าของท่านเป็ นเหตุทาให้เป็ นที่ราคาญแก่คนที่ชอบพอกับท่าน กล่าวกันว่า
ท่านยังคงแต่งกายด้วยเสื้ อผ้าชุดที่ท่านเดินทางมาถึงทัสเคกีใหม่ ๆ อาจเป็ นจริ งเช่นนั้นก็ได้เพราะท่านทา
เน็คไทใช้เอง ซ่ อมแซมรองเท้าใช้เอง, เย็บเสื้ อปะกางเกงที่ขาดด้วยตนเองทั้งสิ้ น ท่านชอบแต่งตัวเหมือน
ชาวนามาก เพราะท่านได้ตอ้ งเสี ยเวลาและไม่ชอบหรู หรา ท่านไม่ชอบการติฉินนิ นทา ไม่ชอบการแต่ง
กายของผูอ้ ื่น และมักจะดุวา่ นักเรี ยนในเรื่ องนี้ เสมอ “คนที่มีความคิดลึกซึ้ งจะไม่พดู มาก เลิกการพูดมาก
เสี ย” แต่ท่านไม่ตอ้ งการจะให้ใครคิดว่าท่านเป็ นคนหยาบคาย ความถ่อมสุ ภาพในใจของท่านทาให้ท่าน
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ระมัดระวังอย่างมากที่จะไม่ทาอะไรให้กระทบกระเทือนความรู ้สึกของผูอ้ ื่น ท่านเป็ นเพื่อนบ้านที่ดี
และชอบทาอาหารชนิดใหม่ ๆ รสแปลก ๆ ได้ให้มิตรสหายได้ชิมเสมอ เด็ก ๆ ลูกศิษย์ของมิสเตอร์
วอลคอร์ ต ชอบไปพักอยูท่ ี่บา้ นเชิงเขา และมักจะได้เห็นศาสตราจารย์คาร์ เวอร์ ถือหม้ออาหารร้อน ๆ
เดินมาที่บา้ นของตน เด็ก ๆ ก็มกั จะรี บวิง่ ไปเรี ยกมารดาเสมอ “ท่านอาจารย์นาอาหารมาให้คุณแม่ลอง
ชิมอีกแล้ว” นางวอลคอร์ ต ผูใ้ จดี ได้พบปะกับยอร์ ชเสมอ นางได้เล่าว่า “ดร คาร์ เวอร์ เป็ นคนที่ อยากรู้
อยากเห็นสิ่ งต่ าง ๆ เหมือนเด็กเล็ก ๆ ต้ องการเรี ยนรู้ สิ่ งใหม่ ๆ มองเห็นอะไรใหม่ ๆ จากก้ อนหิ น,
ต้ นหญ้ าและก้ อนดินเสมอ ท่ านค้ นพบสิ่ งใหม่ ๆ อยู่เรื่ อย ๆ เวลาที่ค้นพบอะไรแล้ วก็มาอวดดิฉันด้ วย
ความดีอกดีใจ และสิ่ งเหล่ านั้นแหละที่ ทาให้ ท่านเป็ นคนร่ารวย และมีชื่อเสี ยงได้ บางวันท่ านเดินไปตั้ง
หลายไมล์ ไปเยี่ยมเยียนชาวนาผู้หนึ่งซึ่ งต้ นฝ้ ายของเขาไม่ งอกงาม และเพื่อจะพิสูจน์ ค้นหาสาเหตุและวิธี
รั กษา ขากลับก็เดินทางผ่ านเข้ าไปในป่ า เที่ยวเก็บดอกไม้ และก้ อนหิ นที่มีสีต่างๆ”
ในสมัยนั้นเงินทองยังไม่มากมายนัก ราคาฝ้ ายก็ตกต่าลงมาก มีผทู ้ ิ้งการปลูกฝ้ ายไปเป็ นจานวน
มาก และการหาคนก็ยาก เมื่อเห็นว่าฝ้ ายจะเสี ยไปเปล่า ๆ ยอร์ชจึงได้เอาฝ้ ายมาทาเป็ นแผ่น ๆ เป็ นเครื่ อง
กันไม่ให้ไฟฟ้ าแล่นผ่านได้, ทาเป็ นเส้นด้าย, กระดาษ และพรม และทาเป็ นแผ่นสาหรับปูพ้นื ทางเดิน
เพราะถ้าไม่เอามาทาประโยชน์ก็จะเสี ยไปเปล่า ๆ
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บทที่ 12 โรงงานเล็ก ๆ ของพระเจ้ า
โลกภายนอกเริ่ มจะทุ่มเทเกียรติยศมาให้แก่ ดร.คาร์ เวอร์ มากขึ้น ท่านถูกเรี ยกตัวไปกรุ ง
วอชิงตันบ่อย ๆ และกระทรวงเกษตราธิ การของสหรัฐ ก็มาเชิญให้ไปเป็ นที่ปรึ กษาหารื อเสมอ ๆ แทบ
ทุกสัปดาห์ ดร.คาร์เวอร์ ถูกเชิญให้ไปแสดงปาฐกถาตามมหาวิทยาลัย สมาคมวิทยาศาสตร์, สโมสร,
หอการค้า หนังสื อพิมพ์ทางภาคใต้ยกย่องชมเชยความสามารถของท่านมาก มกุฏราชกุมารแห่งสวีเดน
ถึงกับเสด็จมาเยีย่ มท่าน และได้สนทนาศึกษาหาความรู ้อยูเ่ ป็ นเวลา 2 สัปดาห์ที่เมืองทัสเคกี โดยที่ไม่มี
ใครทราบเลยจนกระทัง่ เสด็จกลับแล้ว
ต่อมา ปริ นส์ ออฟเวลล์ ก็เสด็จมา ทุก ๆ คนก็ทราบแต่เพียงว่าทรงเสด็จมาเยีย่ มเยียน และตาม
หมายกาหนดการแจ้งว่าทรงตั้งพระทัยจะเสด็จมายังทัสเคกี แต่ไม่มีใครทราบว่า พระองค์ตอ้ งพระ
ประสงค์จะพบ ดร.คาร์ เวอร์ แต่เพียงผูเ้ ดียวเท่านั้น พระองค์ทรงสนพระทัยในการงานของ ดร.คาร์เวอร์
มาก เพิ่งมาได้ทราบกันภายหลังว่า มกุฎราชกุมารอังกฤษต้องการจะปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับเรื่ อง ต้นไม้,
ดอกไม้, และถัว่ ลิสง กับบุคคลสาคัญผูน้ ้ ีคนเดียว ดร.คาร์ เวอร์ สนิทสนมกับเจ้านายเชื้ อพระวงศ์องั กฤษ
มากเพราะมีนิสัยชอบอย่างเดียวกัน โดยที่เชื้อพระวงศ์เหล่านั้นมิได้ถือพระองค์วา่ เป็ นเจ้านายมีเกียรติ
ศักดิ์สูงเพียงใด พระองค์ทรงสนิทสนมกับผูท้ ี่เกิดมาเป็ นทาสได้อย่างดี
ครั้งหนึ่งเลขานุการชาวสก๊อตยังจาได้วา่ ทอมมาส เอ. เอดิสันได้ส่งผูแ้ ทนไปเชิ ญ ดร.คาร์เวอร์
มาร่ วมงานด้วยกันที่โอเรนจ์โกรฟในรัฐนิ วเจอร์ ซี ผูแ้ ทนอุตส่ าห์บอก ดร.คาร์เวอร์ โดยใช้คาพูดของเอดิ
สันตั้งหลายครั้งว่า:- “ถ้ าเราทั้งสองได้ ร่วมกันทางานด้ วยกันแล้ ว ก็เท่ ากับเราทั้งสองเป็ นผู้ไขกุญแจ และ
เปิ ดคลังของโลกนั้นเอง ถ้ าคุณอยู่ที่เดิมคุณไม่ มีโอกาสก้ าวหน้ าเลย และนั่นจะเป็ นอุปสรรคขัดขวาง
ความเจริ ญของคุณทีเดียว
ถ้ าคุณตกลงมาร่ วมงานกับผมเรามีงานหลายอย่ างที่ จะช่ วยกันทาเพื่อให้
เจริ ญก้ าวหน้ าในอนาคต”
ดร.คาร์ เวอร์ ได้แต่ฟังเงียบ ๆ ท่านแสดงความถ่อมสุ ภาพ, และขอบคุณในการเสนอให้ตาแหน่ง
นี้อย่างมาก
แต่ในที่สุดท่านก็ตอบด้วยใจเย็นอย่างเดียวว่า
“ที่เมืองนี้ เขาก็ตอ้ งการให้ผมทางาน
เหมือนกัน”
มีหลายคนชอบมาถามว่า เอดิสัน จะให้เงินรายได้แก่ท่านสักเท่าใด ดร.คาร์เวอร์ รู้สึกราคาญเมื่อ
ถูกถามเรื่ องนี้บ่อย ๆ ผลที่สุดท่านก็ออกแถลงการณ์ทางหนังสื อพิมพ์วา่ เงินรายได้ที่เอดิสันจะให้ไม่
น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์ ต่อปี
เลขานุการชาวสก๊อตคิดคานึงว่า ในเมื่อมีรายได้ไม่นอ้ ยกว่าแสนดอลลาร์ เช่นนี้แล้วจะทางานได้
มากสักเพียงไร ดร.คาร์ เวอร์ ไม่เคยเรี ยกตนเองว่าเป็ นนักวิทยาศาสตร์ คนอื่นเป็ นผูข้ นานนามให้ท่านเอง
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แอล. เจ. แปมโม ผูเ้ ชี่ยวชาญทางโรคของต้นไม้เรี ยกท่านว่า เป็ น “นักพฤกษศาสตร์ ช้ันเยีย่ ม” และ ไม
เริ ล, คูเปิ ล ผูอ้ านวยการเรื อนต้นไม้ประจาทัสเคกีกล่าวว่า “ข้ าพเจ้ าเห็นว่ าท่ านรู้ จักดอกไม้ , ต้ นไม้ , พืช,
เถาวัลย์ , หญ้ าแทบทุกชนิด และสามารถเรียกชื่ อได้ ทันทีเมื่อเห็น”
ทุกคนทราบว่าท่านสื บเสาะค้นหาโรคของต้นไม้อย่างละเอียดถี่ถว้ น ท่านเข้าใจและเอาใจใส่
ตรวจตราโดยพินิจพิเคราะห์ และแลเห็นสิ่ งที่คนอื่นมองไม่เห็น บางครั้งท่านก็พบสิ่ งที่ไม่เคยคาดว่าจะ
ได้พบ
วันหนึ่ง นักเรี ยนผูห้ นึ่งนาห่อ ๆ หนึ่งที่ห่อหุ ม้ ไว้เรี ยบร้อยมาให้และบอกว่า สตรี ผหู ้ นึ่งให้นามา
ให้ ในนั้นคือต้นไม้ที่เป็ นโรค ขอให้ท่านอาจารย์ช่วยรักษาให้
ขณะที่นกั เรี ยนและผูช้ ่วยประจาเรื อนต้นไม้กาลังเปิ ดห่ อนั้นออกตรวจดูตน้ ไม้ ท่านอาจารย์คาร์
เวอร์ ก็เข้ามาพอดี เมื่อเอากระดาษที่ห่อมาโยนไปแล้ว พวกนักเรี ยนก็เริ่ มทาการวิเคราะห์ แต่ ดร.คาร์
เวอร์ เข้ามาหยุดยืนอยูภ่ ายในห้อง และหยิบเอาเศษเชื อกซึ่ งทิ้งเกลือนอยูบ่ นพื้นห้องขึ้นมาถือไว้ อาจารย์
พูดด้วยความไม่พอใจ “นี่อะไรกัน ใครมาตัดเชือกทิ้งไว้ที่นี่” นักเรี ยนทุกคนต่างพากันเงียบกริ บสักครู่
หนึ่งนักเรี ยนผูห้ นึ่งจึงตอบว่า “ผมเองครับ ผมเป็ นคนตัดเชื อกเพราะแก้เงื่อนไม่ออกจึงตัด”
อาจารย์จึงพูดขึ้นว่า “ไหนดูมือซิ นิ้วมือก็ดี เธอใจเร็ วเกินไป จึงต้องใช้มีดตัดทั้งเชือกและ
กระดาษ” แล้วท่านก็ปล่อยมือเด็ก ก้มลงเก็บเศษเชื อกเอาขึ้นมาม้วนจนเป็ นก้อน นักเรี ยนทุกคนทราบ
ความเป็ นระเบียบของท่านดี ท่านจะไม่ยอมโยนเชือกทิ้งเป็ นอันขาด แต่เก็บม้วนเอาไว้ใช้ในภายหน้าอีก
ทันใดนั้นท่านก็ถามขึ้นว่า “นี่อะไรกัน” นักเรี ยนมองไม่เห็น ท่านจึงชี้ “นี่ ที่เชือกนี้ไม่เห็นหรื อ” อาจารย์
ยกเชือกให้ดู เห็นมีรอยน้ าเปี ยก นอกจากนั้นนักเรี ยนก็ไม่เห็นอะไร ท่านทาหน้าประหลาดใจ หยิบเอา
เชือกวางไว้บนแผ่นกระดาษ ม้วนกระดาษห่ อแล้วรี บเดินออกไป
ท่านสังเกตเห็นราซึ่ งมีลกั ษณะแปลกประหลาดอยูบ่ นเส้นเชือกนั้น เป็ นราชนิดที่ไม่เหมือนกับ
ราที่ท่านเคยเห็นมาแล้ว ท่านจึงเอากล้องจุลทรรศน์ส่องดูที่เชือกนั้น เมื่อตรวจดูก็ทราบว่าไม่มีราชนิดนี้
อยูใ่ นบัญชีซ่ ึ งว่าด้วยราที่จะเกิดขึ้นกับเส้นเชื อกเลย ครั้นแล้วท่านจึงทาการถ่ายรู ปและชี้แจงลักษณะของ
ราชนิดนี้ ว่ามันเกิดขึ้นและทาลายต้นไม้ดอกไม้อย่างไร และส่ งไปถามยังกระทรวงเกษรตราธิการที่กรุ ง
วอชิงตัน ต่อมาอีกสองสามวันก็ได้รับคาตอบว่า โรคชนิดนี้หายาก ไม่เคยมีในประเทศอเมริ กา ครั้งหนึ่ง
เคยเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ มันทาลายธาตุสาคัญของต้นฝ้ ายถ้าไม่รีบจัดการทาลายเสี ยโดยด่วนมัน
อันตรายแก่ตน้ ฝ้ ายในประเทศต่อไปอีกหลายปี
เอิร์ส วิสสัน ได้เดินทางมาทางานที่ธนาคารซึ่ งเปิ ดใหม่ในเมืองทัสเคกี และบัดนี้วทิ ยาลัยที่ ดร.
คาร์เวอร์ สอน ได้กลายเป็ นเมืองน้อย ๆ ขึ้นแล้ว มีโรงไฟฟ้ า, ที่ทาการไปรษณี ย,์ ห้องสมุด, โบสถ์,
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ร้านค้า และปั จจุบนั นี้จาเป็ นต้องมีธนาคาร เพื่ออานวยความสะดวกในเรื่ องการเงินให้แก่วทิ ยาลัย ณ
ที่น้ ีเองที่นายวิลสันได้เรี ยนรู ้ชีวติ ของ ดร.คาร์ เวอร์ มากขึ้น
วันหนึ่ง ดร.คาร์เวอร์มาที่ธนาคารและบอกว่า “ข้าพเจ้าต้องการเช็คของข้าพเจ้า”
เสมียนคนหนึ่งบอกให้ท่านรอสักครู่ เพื่อจะตรวจเช็คของท่าน นายวิลสันหันหน้าไปทางอื่น
เมื่อเห็นเสมียนเปิ ดลิ้นชักเซฟซึ่ งเต็มไปด้วยเช็ค เสมียนผูน้ ้ นั ยกเช็คออกมาทั้งตั้ง แต่หยิบขึ้นมาแต่เช็คใบ
ล่างสุ ดเขาเอาเช็คอื่น ๆ เข้าเก็บที่อย่างระมัดระวัง แล้วก็เอาแต่เช็คใบนั้นมาส่ งให้ ดร.คาร์ เวอร์ ท่านกล่าว
ขอบใจโดยไม่ได้ชาเลืองดูเช็คใบนั้นเลย
สักครู่ หนึ่งเสมียนผูน้ ้ นั ก็มาเปิ ดลิ้นชักเซฟนั้นอีก และบอกกับนายวิลสันว่า ในลิ้นชักนี้เป็ นของ
ใคร ดร.คาร์ เวอร์ ทั้งนั้น นายวิลสันพยักหน้า เสมียนผูน้ ้ นั อธิ บายให้นายวิลสันฟังว่า เช็คเหล่านี้ได้ออก
ในนามของ ดร.ยอร์ ช วอชิงตัน คาร์ เวอร์ ท้ งั สิ้ น
นายวิลสันพูดขึ้นว่า เงินเหล่านี้เป็ นรายได้เพิ่มเติมของ ดร.คาร์ เวอร์ คือเงินที่ท่านได้จากการค้น
คิดสิ่ งต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ แต่เสมียนสั่นศีรษะบอกว่าไม่ใช้เช่นนั้น เช็คเหล่านี้ เป็ นเงินเดือนของ ดร.
คาร์ เวอร์ ท้ งั หมด แล้วก็หยิบเช็คออกมาดู มีต้ งั แต่ลงวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1915 เป็ นต้นมา นายวิลสัน
แทบจะไม่เชื่อตาตนเอง เขาพึมพัมว่า “แต่วา่ เดี๋ยวนี้มนั ตั้งปี 1923 แล้ว”
เสมียนกล่าวขึ้นว่า “ต่อไปเห็นจะต้องหาที่เก็บเช็คไว้สาหรับ ดร.คาร์ เวอร์ เพราะเช็คมีเพิ่มมา
ใหม่ทุก ๆ เดือน”
นายวิลสันเมื่อทราบว่า ดร.คาร์ เวอร์ ทิ้งเงินไว้ในธนาคารเป็ นเวลาตั้ง 9 ปี แล้ว จึงสั่งให้เสมียน
บอก ดร.คาร์เวอร์ ให้มารับเงินไปเสี ยให้หมด
เป็ นความจริ งที่วา่ ดร.คาร์ เวอร์ ไม่มีเงินสาหรับเป็ นค่าตัดเสื้ อผ้าเลย เพราะนับตั้งแต่ท่านมาอยู่
ที่นี่ก็ใช้เสื้ อผ้าที่มีอยูเ่ ดิม และนับแต่เช้ามาทางานในเมืองทัสเคกี ท่านได้รับเงินเดือนเท่าเดิมตั้งแต่เริ่ มต้น
แม้วา่ ทางโรงเรี ยนพยายามขึ้นให้ แต่ท่านก็ไม่ยอมรับ
นายวิลสันทราบว่า ดร.คาร์ เวอร์ ยังมิได้ถอนเงินตั้งแต่ปี 1916-1925 ไปจากธนาคารเลย ซึ่งเป็ น
ปี ที่นายวิลสันย้ายจากมลรัฐอัลบามา
โลกนี้เป็ นของพระเจ้า ในขณะที่ท่านทั้งหลายพากันต้องการจะหาแต่เงิน ทางานอาบเหงื่อต่าง
น้ าเพื่อหาเงิน เกลียดชังกันก็เพราะเงิน บางทีก็ตายขณะพยายามจะหาเงิน สาหรับ ดร.คาร์เวอร์ เองความ
จริ งก็เกือบจะเป็ นเจ้าของโลกอยูแ่ ล้ว แต่ท่านกลับเห็นว่าเงินเป็ นเครื่ องมือของการแลกเปลี่ยนให้สะดวก
ขึ้นเท่านั้น และท่านเองก็ไม่ใคร่ จะมีความจาเป็ นต้องการใช้เงินเท่าใดนัก
ท่านไม่ใช่จะทาเป็ นไม่ชอบเงิน หรื อกลัน่ แกล้งเพื่อเหตุอื่นแต่ประการใด ทั้ง ๆ ที่เคยมีผใู้ ห้
ตาแหน่งที่มีรายได้ดีมาก แต่ท่านยังไม่ยอมรับ เพราะท่านไม่ทราบว่าจะเอาเงินไปไหนกันเป็ นจานวน
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มาก ๆ ต่อมาไร่ ถวั่ ลิสงของชาวเมืองฟลอริ ดาจานวนมาก ถูกตัวเพลี้ยลงกัดกินเสี ยหายเกือบหมด ชาวนา
จึงนาต้นถัว่ ที่ถูกรบกวนด้วยโรคเพลี้ยนี้ไปให้ ดร.คาร์ เวอร์ ตรวจ ท่านก็บอกสาเหตุและวิธีรักษาให้ เมื่อ
วิธีของท่านทาให้บงั เกิดผลดีแก่ชาวนาแล้ว พวกชาวนาจึงส่ งเช็คมาให้เป็ นจานวน 100 ดอลลาร์ และจะ
ส่ งให้อีกเดือนละร้อยดอลลาร์ ต่อไปทุกเดือน แต่ ดร.คาร์ เวอร์ ส่ งเช็คกลับคืนไปทันที และอธิ บายให้
พวกชาวนาฟังว่า “พระเจ้ ามิได้ คิดค้ าจ้ างในการปลูกถัว่ ลิสงฉันใด ท่ านก็ไม่ คิดเอาค่ าจ้ างในการรั กษาต้ น
ถัว่ ลิสงฉันนั้น”
ต่อมามีพวกนักอุตสาหกรรมคณะหนึ่ง มาศึกษาวิธีการทาขี้กบให้เป็ นหิ นอ่อนเทียมไปจากท่าน
คณะอุตสาหกรรมนี้ ต้ งั เงินเดือนให้ท่าน โดยขอให้ท่านไปประจาอยูท่ ี่สถานทดลองของเขา แต่ท่าน
ปฏิเสธไม่ยอมรับ ดังนั้นพวกนี้จึงย้ายโรงงานมาตั้งอยูใ่ นมลรัฐอัลบามา และมาปรึ กษาขอคาแนะนาและ
ความรู ้จากท่านโดยไม่ตอ้ งเสี ยมูลค่าอะไรเลย
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บทที่ 13 ผู้ช่วยคนใหม่
บัดนี้ ดร.คาร์ เวอร์ อายุเกิน 70 ปี แล้ว แม้จะไม่มีใครรู ้จกั ปี เกิดของท่านก็ตาม แต่ท่านก็ได้มาอยู่
ที่ทสั เคกีถึง 40 ปี ถึงแม้จะชราลงมาก แต่ท่านกลับขยันมากขึ้นกว่าเดิม ท่านตื่นแต่ 4 นาฬิกาเข้าป่ า
กลับมารับประทานอาหารเช้าจึงเข้าห้องทดลอง ท่านได้รับจดหมายเป็ นหอบ ๆ ทุกวันจากทัว่ โลก ท่าน
อ่านและตอบทุก ๆ ฉบับ ท่านเขียนตอบเองบ้าง บางทีก็ให้เลขานุการสองคนเขียนตามที่ท่านบอก แต่
แยกประเภทของจดหมายแต่ละชนิด และเก็บเข้าแฟ้ มไว้เป็ นอย่างดี
ในปี 1934 ดร.เฟรด ดี. แพตเตอร์ สัน ได้ดารงตาแหน่งประธานของวิทยาลัยที่ทสั เคกี ท่านกล่าว
ว่าต้องอาศัยความช่วยเหลือจากการทดลองของ ดร.คาร์เวอร์ อีกมากนัก และจะต้องจัดหาบุคคลที่
เหมาะสมเข้าฝึ กงานเพื่อรับช่วงงานนี้ต่อไป
การเปิ ดภาคเรี ยนตอนปลายปี ค.ศ. 1935 บรรดาครู , อาจารย์และนักเรี ยนได้มาพร้อมกันในตอน
เช้าวันหนึ่งของเดือนเมษายน (1935) ดร. คาร์เวอร์ ตื่นขึ้นตั้งใจว่าจะเข้าไปในป่ าตามเคย แต่ท่านรู ้สึกไม่
ใคร่ สบาย โดยปกติแล้วท่านไม่ได้ส่องกระจกเลย แต่เช้าวันนี้ท่านได้ลองส่ องกระจกดูตนเอง ก็รู้สึกตัว
ว่าชรามากแล้ว ผมก็ขาว, ไหล่ก็ห่อลง ท่านทราบว่าผูช้ ่วยของท่านมาถึงแล้วตั้งแต่เมื่อคืนก่อน แต่รูปร่ าง
หน้าตาเขาเป็ นอย่างไรบ้างก็ยงั ไม่รู้จกั
ท่านได้อธิ ษฐานในขณะที่เดินไปตามทางว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าชรามากแล้ว และเหน็ด
เหนื่ อยมาก ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาที่จะถูกรบกวนอีก”
ขณะนั้นหงส์ป่าบินผ่านเหนื อศีรษะท่าน ท่านก็ทราบว่ามันบินลงมาทางภาคใต้เพื่อจะหนีความ
หนาว นกเหล่านี้มนั รู ้วา่ ปี นี้ จะหนาวจัดมันรู ้เหตุการณ์ล่วงหน้า ดังนั้นมันจึงเตรี ยมตัวทัน ท่านหัวเราะ
เบา ๆ และก็บ่นว่า “มันน่ าขันเหลือเกินที่มนุษย์ เราใช้ ความรู้ สึกน้ อยกว่ านกและสัตว์ ทั้งหลาย ตัวข้ าพเจ้ า
ก็ร้ ู ดีแต่ กระนั้นก็ยงั บ่ น ขอพระองค์ โปรดยกโทษแก่ ข้าพเจ้ าด้ วย บรรดากิจการงานเหล่ านีเ้ ป็ นของ
พระองค์ ขอพระองค์ ได้ โปรดส่ งผู้ช่วยมาทาการนีแ้ ทนข้ าพเจ้ าต่ อไปเถิด”
ต่อมาอีกสักสองชัว่ โมงท่านก็เดินกลับมา ในมือถือต้นโกศลชื่อ อัลลาบาเมเซส โกศลนี้มี
ลักษณะใบด้านข้างบนสี เขียวชะอุ่ม แต่ขา้ งใต้เป็ นสี เงิน เป็ นโกศลชนิ ดที่หายากและมีราคาแพงมาก
ท่านรู ้สึกมีความสุ ข เมื่อรับประทานอาหารเช้าและลืมความกลัวต่าง ๆ หมด ในห้องรับประทานอาหาร
รู ้สึกว่าครึ กครื้ นขึ้น เพราะบรรดาคณะครู และนักเรี ยนซึ่ งจากกันไปเสี ยตั้งแต่เดือนมิถุนายนต่างก็กลับมา
พบกัน ทักทายปราศรัยด้วยความยินดีเสี ยงดังลัน่ ไปหมด พอนัง่ กันพร้อมแล้วก็มีคนหนึ่งสะกิด ดร.คาร์
เวอร์ แล้วพูดเบา ๆ ว่า “ท่านอาจารย์ครับ โน่นแน่ะผูช้ ่วยคนใหม่ของท่านอาจารย์”
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ท่านจึงมองดู มีชายหนุ่มสี่ ห้าคนเข้ามาในห้องรับประทานอาหาร แต่มาหยุดอยูท่ ี่ประตู สังเกต
เป็ นคนหน้าใหม่ท้ งั นั้น ท่านก็พิจารณาดูบุคคลเหล่านี้ทีละคนว่าจะเป็ นคนไหน เมื่อคนเหล่านั้นเดินเข้า
มาใกล้ท่านก็รู้สึกสะดุดตาคนหนึ่งในจานวนนั้นมาก เขาเป็ นคนสู งรู ปร่ างสมทรง ใบหน้ายิม้ แย้มแจ่มใส
ท่านสังเกตดูก็รู้สึกว่าตาของเขาแหลมคม, ลึกเป็ นลักษณะของตาที่มีความสังเกตดี
ดร.คาร์เวอร์ ก้มตัวลงและพูดว่า “คนนี้กระมัง ฉันคิดว่าเป็ นคนนี้ไม่ผดิ ”
ผูเ้ ซิ ฟอาหารได้ยนิ เข้าก็บอกว่า “ใช่ครับ คนนั้นแหละ” ชายหนุ่มผูน้ ้ นั ตรงมาที่โต๊ะอาหาร แล้ว
ยืน่ มือออกมายังอาจารย์ พูดด้วยความคารวะเป็ นอย่างดีวา่ “ท่าน ดร.คาร์ เวอร์ ผมคือ ออสตินเคอทิส”
เขากล่าวต่อไปว่า “ผมไม่เคยเห็นใครที่มีหน้าตาเต็มไปด้วยความกรุ ณาเช่นนี้เลย ยิง่ กว่าความกรุ ณาเสี ย
อีก ลักษณะเช่นนี้ผมทราบดีวา่ เป็ นลักษณะของผูท้ ี่เชื่ อในพระเจ้า จะเป็ นลักษณะอย่างอื่นไปไม่ได้เลย”
เวลาต่อมาคนทั้งสองก็สนิทสนมกันมาก ดร.คาร์ เวอร์ กล่าวกับผูอ้ ื่นว่า ไม่วา่ นายเคอทิสจะทา
อะไร เป็ นต้องยกย่องท่านออกหน้าเสมอ และคอยซักถามท่านเสมอ ๆ เมื่อ ดร.คาร์ เวอร์ถูกเชิญไปที่
เวสต์ เวอร์ ยเิ นีย เพื่อประชุมปรึ กษาหารื อราชการบางอย่างกับท่านผูว้ า่ ราชการไว้ท์ นายออสติน เคอทิส
ก็ร่วมไปด้วย
ท่านเรี ยกชื่อผูช้ ่วยของท่านว่า “เด็กน้ อย คาร์ เวอร์ ” เป็ นนามที่เรี ยกกันในโรงเรี ยนทัสเคกีน้ ี
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บทที่ 14 อุทยานมหาชัยของพระเจ้ า
แต่เดิมนี้ ดร.คาร์ เวอร์ เห็นว่า ประชาชนในมลรัฐอัลบามานี้ ยังขาดสิ่ งจาเป็ นแทบทุกอย่าง และ
ไม่มีหนทางจะได้สิ่งจาเป็ นเหล่านี้มาเลย ฉะนั้นคาแนะนาของท่านจึงเป็ นสิ่ งที่ประชาชนต้องการอย่าง
ยิง่ เครื่ องอุปกรณ์ของท่านก็ได้จากสิ่ งที่ประชาชนมีอยูแ่ ล้ว และจุดประสงค์ของท่านก็คือผลิตสิ่ งที่
ประชาชนต้องการ ออกจากสิ่ งที่ประชาชนมีอยูแ่ ล้ว ผลที่ได้รับก็คือแปลงพืชผลที่ประชาชนปลูกไว้ให้
เป็ นอาหาร เครื่ องนุ่งห่ม และเครื่ องก่อสร้างต่าง ๆ หลายพันชนิด และเขาไม่จาเป็ นจะต้องปลูกพืชที่เคย
ปลูกมาจาเจแต่อย่างเดียวคือ ฝ้ าย เท่านั้น
เพียงแต่แป้ งมันเทศอย่างเดียวสามารถเลี้ยงกองทัพทั้งกองได้ ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และ
เมื่อเห็นว่าสหรัฐอเมริ กาต้องอาศัยสี สาหรับย้อมผ้าที่ทาจากถ่านหินในประเทศเยอรมันนีแล้ว ดร.คาร์
เวอร์ ก็คิดประดิษฐ์สีจากพืชต่าง ๆ สาเร็ จ ท่านสามารถผลิตสี ยอ้ มตั้ง 500 ชนิด จากผลไม้, ใบไม้ รากไม้
และลาต้นของพืชต่าง ๆ รวมทั้งหมด 29 ชนิด สี เหล่านี้ใช้ยอ้ มหนัง, ฝ้ าฝ้ าย, ผ้าไหม, ผ้าขนสัตว์, ผ้าป่ าน
และสี น้ ีไม่ตก ไม่วา่ จะซักหรื อถูกแดดเลียก็ตาม
ท่านกล่าวเสมอว่า ประเทศอเมริ กาจะไม่ขาดแคลนสิ่ งใดเลย ตราบใดที่ธรรมชาติยงั อานวยพืช
และผักต่าง ๆ ให้เต็มป่ า เพราะสิ่ งเหล่านี้ใช้ทาได้ท้ งั ยารักษาโรคและอาหาร แล้วท่านก็ช้ ีแจงประชาชน
ให้รู้จกั หญ้าชนิดต่าง ๆ ว่าหญ้าคือพืชที่เจริ ญงอกงามขึ้นในที่ ๆ คนไม่ตอ้ งการ ดังนั้นมนุษย์เราจึงถอน
และโยนทิ้งเสี ย แต่ธรรมชาติช่วยให้มีเมล็ดร่ วงหล่นทัว่ ไป ต้นที่แข็งแรงก็มีชีวติ รอดอยูไ่ ด้ ต้นอ่อนแอที่
ไม่มีผเู ้ อาใจใส่ ก็ตายไป ฉะนั้นต้นไม้ป่าจึงแข็งแรงและทนทานยิง่ กว่าต้นไม้ ที่เราเอามาปลูกโดยระวัง
รักษาอย่างดี
นี่เป็ นวิธีสารวจดูของเก่า ๆ โดยหลักเกณฑ์อย่างใหม่ ท่านได้เตือนประชาชนให้สังเกตต้นหญ้า
ที่ข้ ึนงอกงามอยูต่ ามทุ่งนา ตามริ มถนนหนทาง ในที่รกร้างว่างเปล่าและตามป่ าดงทัว่ ไป เป็ นพืชยาที่มี
วิตามินมาก มีรสดี, และมีคุณสมบัติเป็ นยารักษาโรคอย่างดี
นับตั้งแต่ท่านเริ่ มต้นมาอยูท่ ี่เมืองนี้ ท่านสอนให้รู้จกั กระเหม็ดกระแหม่ ให้ประชาชนรู ้จกั รักษา
และสงวนสิ่ งต่าง ๆ มิให้ทิ้งขว้างสิ่ งใด ๆ เพราะอาจใช้เป็ นประโยชน์อย่างอื่นได้อีก ท่านสอนแล้วสอน
อีก และบัดนี้ประชาชนก็เชื่อฟังคาของท่านแล้ว ท่านสอนวิธีง่าย ๆ เช่นให้ตากอาหารไว้รับประทาน
ดร.คาร์ เวอร์ ได้แต่งตาราปรุ งอาหารขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้จดั การตากแห้งพืช, และผลไม้ต่าง
ๆ เช่น แอปเปิ้ ล, องุ่น, มะเขือ ข้าวโพด, มะเขือมอญ, มันเทศ, ฟักทอง, ถัว่ ฝักยาว และวิธีทาซุ ปต่าง ๆ
อีกมาก ท่านไม่เคยสอนให้ใช้เครื่ องมือปรุ งอาหารที่มีราคาแพงเลย ดร.คาร์เวอร์ สอนให้ประชาชนรู้จกั
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ใช้เตาปรุ งอาหารอย่างง่าย ๆ มุง้ กันยุง, ที่ปิดอาหารเป็ นลวดธรรมดา และสอนให้รู้จกั คุณค่า ของ
แสงแดด
ในขณะนั้นเองท่านได้พบกับนายเฮนรี่ ฟอร์ ด เป็ นการพบปะระหว่างคนผิวขาวและคนผิวดา
แล้วต่อมาคนทั้งสองนี้ก็เป็ นมิตรกันอย่างสนิทสนม เพราะท่านทั้งสองมีอะไร ๆ เหมือนกันหลายอย่าง
คนหนึ่งเป็ นนักอุตสาหกรรมมัง่ มีข้ นั มหาเศรษฐี แต่อีกคนหนึ่งเป็ นคนงานธรรมดาสามัญ ที่ได้รับการดู
หมิ่นและไร้เกียรติ
เมื่อคนทั้งสองได้พบปะกันครั้งแรก ต่างฝ่ ายต่างรู ้สึกเคารพในกันและกัน ดร.คาร์ เวอร์ ได้โค้ง
คานับให้อย่างสุ ภาพแต่หน้าตายิม้ แย้มแต่ดวงตาซึ่ งแหลมคมของท่านแสดงว่าเป็ นคนสาคัญผูห้ นึ่ง
บุคคลทั้งสองมีความเชื่อในคุณประโยชน์
และคุณค่าของการทางานแต่ท้ งั สองคนไม่ต้ งั
กาหนดเวลาไว้ตายตัว เฮนรี่ ฟอร์ ด แม้จะมีเงินมากมายมหาศาล ก็ไม่ยอมให้เวลาหมดเปลืองไปโดยไร้
ประโยชน์ ท่าน ดร.คาร์ เวอร์ ก็เช่นกัน ท่านทั้งสองไม่เชื่อหลักปรัชญาที่วา่ มนุษย์ทางานเพื่อกินอย่าง
เดียว แต่มนุษย์ตอ้ งใช้เวลาเพื่อความก้าวหน้าด้วยความพากเพียร, ความพยายาม, การกระเหม็ดกระแหม่,
รู้จกั ประหยัดเป็ นหลักประจาชีวติ ของท่านทั้งสอง มีผไู ้ ด้ยินฟอร์ ดแสดงความดูถูกเงินและท่านเตือนคน
หนุ่ม ๆ เสมอว่า จะใช้ เงินซื้อสิ่ งทีม่ ีค่าอันแท้จริง และมีความสาคัญถาวรไม่ ได้ เลย ท่าน ดร.คาร์เวอร์ ได้
แสดงพฤติการณ์ที่เป็ นจริ งดังคาพูดของท่านเฮนรี่ ฟอร์ ด เนื่องด้วยกิจการของท่านและกรณี แวดล้อมทา
ให้ไม่สามารถจะพิสูจน์คาพูดของท่านให้ประจักษ์ได้
ภายหลังที่ได้พบและรู ้จกั กันแล้ว ดร.คาร์ เวอร์ ก็ได้รับคาเชิญจากเฮนรี่ ฟอร์ ด ให้ไปเยีย่ มเมือง
เดียร์ มอน ท่านได้ไปชมกิจการจนทัว่ แล้วก็กลับมา เริ่ มทาการทดลองแยกธาตุถวั่ เหลือง ในไม่ชา้ ท่านก็
ใช้ถวั่ เหลืองเป็ นส่ วนประกอบทาเครื่ องใช้พลาสติค ซึ่ งต่อมาเฮนรี่ ฟอร์ ด จาต้องใช้พลาสติคนี้ เป็ น
ส่ วนประกอบในการทาเครื่ องยนต์หลายอย่าง
เนื่องจากเฮรี ฟอร์ ด มีความสนใจในกิจการทางภาคใต้มากจึงได้ซ้ื อที่ดินแปลงใหญ่ห่างจาก
เมืองซาวานนาห์ ในมลรัฐจอร์ เจียร์ ประมาณ 15 ไมล์ และได้เปลี่ยนสภาพที่ไม่น่าอยูซ่ ่ ึ งคนผิวขาวและ
คนนิโกรที่ยากจนเช่าอาศัยอยู่ ทาการดัดแปลงให้เป็ นไร่ นาและสถานที่ทดลองอันกว้างใหญ่ไพศาลและ
เจริ ญรุ่ งเรื องขึ้น ที่ ๆ เคยเป็ นหนองบึงก็จดั การปรับปรุ งให้ดีข้ ึน ตัดต้นไม้ต่าง ๆ ลง สร้างโรงเรี ยนขึ้น
สองหลัง หลังหนึ่งสาหรับเด็กนิโกร ให้ชื่อว่า “โรงเรียนคาร์ เวอร์ ” ชาวนาก็ได้รับเครื่ องมือเครื่ องใช้ต่าง
ๆ สาหรับไร่ นา ได้ปลูกบ้านตัวอย่างขึ้นและปลูกต้นไม้สาหรับทดลองใช้ทายางรับเบอร์ เทียม
ดร.คาร์เวอร์ เข้าร่ วมกับเฮนรี่ ฟอร์ ด วางโครงการนี้ ใช้สีที่ท่านประดิษฐ์ข้ ึนทาอาคารทุกหลัง
ท่านแสดงให้เห็นว่า สิ่ งที่เกิดจากพื้นดินใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่าง ท่านเป็ นผูอ้ อกแบบตบแต่งบ้านเรื อน
ให้แก่ประชาชน
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ท่านทั้งสองร่ วมงานกันอย่างใกล้ชิด ทดลองความคิดใหม่ ๆ ทิง้ สิ่ งที่ไม่เกิดประโยชน์ เปลี่ยน
พื้นดินและบุคคลที่กาลังจะเสี ยไปให้กลับเป็ นประโยชน์
เฮนรี่ ฟอร์ ด มาที่ทสั เคกีหลายครั้งแล้วแต่ไม่มีผใู ้ ดรู ้เลย วันใด เมื่อคนเห็นรถไฟส่ วนตัวของ
ท่านมาจอดอยูใ่ นรางหลีกที่สถานี ซี ฮอว์ ก็เป็ นอันรู ้กนั ว่าท่านต้องมาหา ดร.คาร์ เวอร์ ทางวิทยาลัยก็ไม่
แพร่ งรายการมาธุ ระของท่าน และไม่มีการเข้าไปรบกวน ปล่อยให้ท่านทั้งสองสนทนากัน หัวเราะกัน
เดินเข้าไปเที่ยวในป่ าด้วยกัน คิดสร้างวางโครงการฟาร์มด้วยกันเพื่อให้โลกมนุษย์เราเป็ นที่น่าอยูย่ งิ่ ขึ้น
นักเรี ยนเก่าของทัสเคกีคนหนึ่งกล่าวว่า
“ท่ านทั้งสองชอบรั บประทานอาหารอย่ างเดียวกัน
เพราะข้ าพเจ้ าเคยเป็ นผู้เซิ ฟอาหารให้ ท่านทั้งสองในห้ องที่ พักของ ดร.คาร์ เวอร์ นอกจากนั้นยังใส่ หัวนม
ในกาแฟเท่ า ๆ กันด้ วย”
เฮนรี่ ฟอร์ ด ได้สร้างบ้านให้ ดร.คาร์ เวอร์ เป็ นส่ วนตัวหนึ่ งหลัง คล้ายกับปราสาทราชวังทีเดียว
แต่สิ่งที่ ดร.คาร์ เวอร์ ต้องการนั้น คือกระท่อมธรรมดาให้เหมือนกับกระท่อมของมารดาท่านเท่านั้น
ท่านเฮนรี่ ฟอร์ ด เข้าใจว่า ดร.คาร์ เวอร์มีความเคารพมารดาของตนมาก จึงอยากจะสร้างให้เป็ นที่ระลึก
ดังนั้นเฮนรี่ ฟอร์ ดจึงหาไม้ชนิดที่ดีที่สุด เอามาจากทุกรัฐ เพื่อสร้างกระท่อมให้ ดร. คาร์ เวอร์ ในหมู่บา้ น
กรี นฟิ ลด์
กระท่อมหลังนี้จึงเป็ นกระท่อมที่มีค่ายิง่ ดร.คาร์ เวอร์ พอใจมากท่านยิง่ รี บเร่ งทางานหนักยิง่ ขึ้น
ท่านเคยพูดถึงตัวของท่านเองว่าท่านเป็ น “ผู้นาทาง” เสมอ และท่านก็ยอมรับว่า เป็ นเช่นนั้นจริ ง ๆ ท่าน
ยินดีที่จะทางานนาหน้าต่อไป และยินดีที่จะละทิ้งผลประโยชน์หรื อรางวัลของการงานไว้ให้แก่ผอู ้ ื่น
ต่อไป
ท่านเป็ นผูช้ ้ ีทางให้ผอู ้ ื่นเสมอ เดี๋ยวนี้อายุของท่านก็จะใกล้ 80 ปี เข้าไปแล้ว ออสตินจึงกะ
โครงการที่จะสร้าง “สถานทดลองค้ นคว้าคาร์ เวอร์ ” เสนอแก่ท่าน และได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ตั้งมูลนิธิให้ทราบทัว่ กัน ตึกใหญ่ซ่ ึ งอยูถ่ ดั ตึกโตโรที ฮอล์ไป ได้ถูกดัดแปลงให้เป็ น “พิพธิ ภัณฑ์ คาร์
เวอร์ ”ในสถานที่น้ ีเป็ นที่เก็บตัวอย่างของงานที่ท่านได้ทามาในระหว่างเวลา 55 ปี เป็ นผลิตผลที่ถูกสกัด
ออกจาก ถัว่ ลิสง, มันเทศ, และจากของที่โยนทิ้งแล้ว และจากพืชหญ้าต่าง ๆ ขวดที่มีราคาแพง, การฝี มือ
, ลายลูกไม้ต่าง ๆ และบรรดาสิ่ งของที่ยอร์ ช วอชิงตัน คาร์ เวอร์ ได้เก็บรวบรวมมาตลอดระยะเวลา 55 ปี
ส่ วนภาพเขียนของท่านนั้นอยูใ่ นห้องหนึ่งต่างหาก มีหนังสื ออธิ บาย ภาพเหล่านี้ แต่งโดย
ออสติน เคอทิส
ในเวลาว่างจากการงาน ท่านได้ใช้ดินเหนียวของอัลบามาเขียนภาพด้วยนิ้วมือของท่าน อธิบาย
วิธีเขียนด้วยนิ้วให้นกั เรี ยนรู ้จกั วิธีวา่ จะทาอย่างไร ภาพเหล่านี้ได้ถูกนาออกไปแสดงให้ประชาชน ทุก
คนรู ้สึกประหลาดใจกันมาก ภาพรู ป “ลูกพืชผล 4 ผล ทางสานักงานภาพกรุ งปารี สขอซื้ อไป วันหนึ่ง
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ชาวฝรั่งเศสที่เป็ นอิสรชนจะต้องชมและชอบภาพเล็ก ๆ สาคัญภาพนี้ ภาพที่ท่านชอบมาก คือภาพดวง
อาทิตย์กาลังตกลงเหนื อแม่น้ าที่เงียบสงบ
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บทที่ 15 ทางานจนวาระสุ ดท้ าย
ประตูช้ นั นอกได้เปิ ดออกกว้างเพื่อให้ ดร.คาร์ เวอร์ เข้ามา ท่านสวมเสื้ อคอปิ ดเพื่อป้ องกันหวัด
ใส่ หมวกเก่า ๆ คลุมมาถึงหู ในมือท่านถือต้นเฟิ ร์ นมาหอบใหญ่ที่รากยังมีดินติดอยู่ แซมได้ช่วยรับเอา
ต้นไม้มาถือไว้ และสังเกตเห็นมือของท่านแห้งและเย็นชืด
ท่านถอดหมวกออกพูดว่า “สวัสดี เด็กหญิงทั้งหลาย” พลางก้มศีรษะ
“สวัสดี ท่านอาจารย์คาร์ เวอร์ ” เด็กหญิงกล่าวต้อนรับพร้อม ๆ กัน ท่านแขวนหมวกไว้ใกล้ ๆ
กับโต๊ะ ดึงคอเสื้ อแล้วถูมือไปมา แล้วหันมาพูดกับแซมว่า “อ่านหนังสื อพิมพ์หรื อเปล่า” แต่ท่านก็ไปรอ
แซมตอบ กลับวิจารณ์วา่ “กาแฟนี่อร่ อยดีมาก”
แซมจึงถาม “มีข่าวอะไรหรื อครับในหนังสื อพิมพ์วานนี้ ”
ท่านลืมเรื่ องหนังสื อพิมพ์ไปแล้ว แต่ต่อมาสักครู่ จึงนึกขึ้นได้ ก็ถามถึงเรื่ องหนังสื อพิมพ์เมื่อ
วานนี้อีก แซมตอบว่า “บางครั้งก็ไม่ได้อ่าน” ท่านถอนหายใจใหญ่แสดงท่าไม่พอใจ แล้วท่านก็หยิบ
หนังสื อพิมพ์ออกมาจากกระเป๋ าแล้วพูดว่า “เอ้า, อ่านหนังสื อพิมพ์น้ ีเสี ย แล้วอย่ารบกวนฉัน”
แซมเปิ ดหนังสื อพิมพ์ออกอ่านด้วยความงวยงง เหตุที่ท่านดุวา่ เช่นนี้ จะต้องมีอะไรอยูเ่ บื้องหลัง
สักอย่างหนึ่ง เขาพลิกไปสักครู่ จึงเห็นรู ปของ ดร.คาร์ เวอร์ อยูก่ ลางหน้าหนังสื อพิมพ์ หันหน้าออกข้าง
เบื้องบนมีตวั หนังสื อเขียนว่า “นี่เป็ นภาพตัวจริงของ ดร.คาร์ เวอร์ เขียนโดย อาเธอร์ เลอรอย เบนสฟา
เท่ อร์ ได้ รับรางวัล บลังเชเอส.เบนยามิน เป็ นเงิน 250 ดอลลาร์ สาหรับภาพเขียนทีด่ ีทสี่ ุ ดทางภาคใต้ ”
เมื่ออ่านต่อไปจึงทราบว่า สมาคมสันนิบาตศิลปะแห่งรัฐภาคใต้ที่เมืองมอนต์โกเมอรี่ อัลบามา เป็ นผูใ้ ห้
รางวัล
เขาเงยหน้าขึ้นโดยเร็ ว แลเห็น ดร.คาร์ เวอร์ กาลังมองด้วยท่าทางอาย ๆ อย่างเด็ก ๆ แซมก็
ตะโกนบอกคนอื่นๆ ว่า “โอ! แปลกประหลาดจริ ง”
ดร.คาร์ เวอร์ ต้องการจะเอาหนังสื อพิมพ์น้ นั ซ่อนเสี ยจึงรี บพูดว่า “เอาหนังสื อพิมพ์คืนมาให้
ฉัน” แต่คนทั้งหลายก็แย่งหนังสื อพิมพ์ไปจากมือ
ดร.คาร์ เวอร์ ยิม้ ท่านไม่ได้รู้สึกไม่พอใจแต่อย่างใดเลย เพราะถือว่าเขาเหล่านั้นเป็ นเด็ก ๆ ใน
ครอบครัวของท่าน ท่านจาได้วา่ ท่านไม่เคยเต็มใจเสี ยเวลาไปนัง่ ให้คนเขียนภาพเช่นนั้นเลย ท่านไม่ใคร่
พอใจเลย แต่ท่านเองก็ประหลาดใจเหมือนกันว่า ทาไมภาพของท่านจึงมีลกั ษณะสุ ขมุ เหมือนผูบ้ ริ สุทธิ์
ในเมื่อขณะนั้นท่านเองก็คิดว่าจิตใจกาลังกระวนกระวายอยู่ อยากจะเลิกไปเสี ยเพราะเสี ยเวลา ท่านมี
ความยินดีที่ผเู ้ ขียนได้รับรางวัล แต่นนั่ เป็ นเพียงเรื่ องพิเศษเล็กน้อยเท่านั้นเหตุผลที่ได้รางวัลก็คือ “เป็ น
ภาพที่แสดงให้เห็นถึงความน่ารักทางจิตใจยิง่ กว่าทางร่ างกาย”
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ท่านจึงถามแซมว่า “เธอคิดไหมว่า ภาพนั้นจะชนะการประกวดความงาม”
แซมมองดูหน้าท่าน บางสิ่ งในใบหน้าของเด็กนั้นคงจะกระทบหัวใจของท่านก็ได้ ต่างคนก็ต่าง
มองดูซ่ ึ งกันและกัน แซมพูดเบา ๆ ว่า “ครับ ๆ ผมคิดว่า ท่านอาจารย์.........ท่านอาจารย์จะชนะ” ตาของ
ท่านลุกโพลงแล้วพูดว่า “เธอโง่”
บริ ษทั ภาพยนตร์ แห่งหนึ่งนาเอาเครื่ องถ่ายภาพ, ฟิ ล์ม และอุปกรณ์หลายอย่างมาที่ทสั เคกี เพื่อ
จะบันทึกเรื่ องราวเกี่ยวกับประวัติของท่าน แม้วา่ งานนี้จะเป็ นการทาให้ท่านผูช้ รามากแล้วจะต้องเหน็ด
เหนื่อยก็ตาม ท่านก็ยนิ ดีร่วมมือช่วยเหลือทุกประการ บางทีเด็กนักเรี ยนคนอื่นอยากจะเขียนอีกก็ได้
เบ็ตซี เกรฟ เรย์นู ได้มาเขียนภาพของท่านอีก แต่เธอมิได้ขอร้องให้ท่านอาจารย์นงั่ เพื่อเขียน
ตลอดไป เธอกล่าวว่า “ดิฉนั ต้องการจะเขียนรู ปขณะที่ท่านกาลังทางาน สวมผ้ากันเปื้ อนผืนใหญ่ทาจาก
ถุงแป้ ง รองเท้าที่ท่านกาลังเปื้ อนโคลนก้อนใหญ่ มือกาลังแตะดอกไม้ที่ท่านรักมากแต่เบา ๆ ท่านควรจะ
ออกไปยืนกลางแจ้ง เพื่อดิฉนั จะเขียนภาพของท่านพร้อมด้วยดอกว่าน เพราะท่านชอบเล่นว่านชนิ ดนี้
มาเป็ นเวลาหลายปี ดูที่ขา้ งล่างของภาพซิ มีดอกว่านสี ขาว เป็ นดอกว่านที่ท่านประดิษฐ์ข้ ึนเอง เพราะ
ท่านพูดว่าพระเจ้าได้สาแดงแก่ท่าน”
ในเดือนพฤศจิกายน 1942 ได้มีการเสนอร่ างพระราชบัญญัติฉบับหนึ่ง ในสภาคองเกรสมี
ใจความว่า ขอให้ยกกระท่อมเก่าแก่ ซึ่ งจวนจะสลักหักพังและถูกทอดทิ้งร้างไว้ในทุ่งนา ที่รัฐมิสซูรี ให้
เป็ นโบราณวัตถุสาคัญชิ้นหนึ่ งของชาติ
หนังสื อพิมพ์นิวยอร์คเฮอราลตรี บูนเสนอความเห็ นว่า
“เราเชื่ อว่ าสภาคองเกรสคงจะ
ดาเนินงานเรื่ องนี ้ ให้ เป็ นอนุสรณ์ และเป็ นที่ ระลึกถึงคนตา่ ต้ อยผู้หนึ่ง ซึ่ งได้ ทากิจการงานสาเร็ จอย่ าง
ใหญ่ หลวงหลายประการ และเป็ นเครื่ องยืนยันว่ า ชาวอเมริ กาถือหลักว่ า ให้ มนุษย์ ทุกคนมีเสรี ภาพที่จะ
มีโอกาสเจริ ญก้ าวหน้ าได้ เท่ าเทียมกัน”
ในวันขึ้นปี ใหม่ในปี นั้น ไม่มีการรื่ นเริ งในห้องประชุมใหญ่เหมือนเช่นเคย เพราะ ดร.คาร์ เวอร์
นอนป่ วยอยูใ่ นห้องมืดบนตึกชั้นสอง เพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้ประมาณสักสองสัปดาห์ ในตอนเช้าตรู่
วันหนึ่ง เมื่อท่านลุกขึ้นและจะเริ่ มทางานตามปกติ ขณะที่ท่านก้าวออกจากมุขหน้าท่านก็ลื่นล้มลงบน
น้ าแข็ง นางแมคอลิสเตอร์ ผูด้ ูแลบ้านได้ยนิ เสี ยงท่านร้องจึงวิง่ ออกมาดู ก็พอดีเห็นนักเรี ยนสองคนมา
ช่วยพยุงท่านให้ลุกขึ้นแล้วทุกคนก็พดู กับท่านว่า
“ท่านอาจารย์ครับ อย่าออกไปเลย ผมจะช่วยพยุงท่านให้ข้ ึนไปบนตึก ขอให้ท่านอาจารย์
พักผ่อนดีกว่า”
แต่ท่านพูดว่า “ฉันยังมีงานจะต้องทาอยู”่ ท่านให้เด็กทั้งสองพยุงท่านไปยังห้องทดลองและ
บอกว่าไม่เจ็บปวดอะไรหรอก เมื่อเด็กกลับไปแล้ว ท่านก็อุตส่ าห์เดินไปยังที่ทางานบอกให้เลขานุการ
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เขียนจดหมาย ตรวจดูการงาน สนทนากับนายออสติน เคอทิส พอถึงเที่ยงวันท่านก็กลับห้องพักของ
ท่านและไม่ออกมาอีกเลย
ขณะที่นอนอยูท่ ่านยังอุตส่ าห์ลุกขึ้น เขียนภาพคริ ตสมาสที่งาม ๆ หลายภาพพร้อมกับเขียนไว้ที่
ภาพว่า “สันติสุขจงมีแก่โลกและไมตรี จิตจงมีแก่มนุษย์ทงั่ ปวง”
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บทที่ 16 สู่ ทนี่ ิรันดร์
ที่รัฐอัลบามามีฝนตกหนัก ดวงอาทิตย์ขณะนี้กม็ ืดคลุม้ เพราะถูกเมฆบัง น้ าตาของประชาชน
หลัง่ ไหลลงนองพื้นดินที่ ดร.คาร์ เวอร์ ได้เปลี่ยนสภาพให้ดีข้ ึน และหยาดน้ าตาได้ร่วงหล่นลงไปที่ใจ
กลางของพืชที่ท่านปลูกไว้ เพราะว่า ดร.คาร์ เวอร์ ได้สิ้นชี วติ แล้ว
มีผคู ้ นมาทาความเคารพศพของท่าน เป็ นขบวนยืดยาว ณ ที่หอประชุมโดโร ซึ่ งเป็ นที่พกั ศพ
ของท่าน บุคคลเหล่านี้มาจากทุกทิศทุกทาง มาโดยเกวียน, รถยนต์แบบใหม่ แบบเก่า บ้างก็เดินมาโดย
บุกป่ าฝ่ าดงข้ามห้วย, ข้ามเขา, ข้ามหนอง, คลอง, บึง, บางมาด้วยความลาบาก บรรดาผูท้ ี่ท่านเคยมี
บุญคุณแก่เขา ๆ ก็รักท่าน มีท้ งั คนเฒ่าชรา, หนุ่มสาว, เด็ก, และผูใ้ หญ่ เด็กนักเรี ยนซึ่ งหอบหนังสื อและ
หิ้วปิ่ นโตใส่ อาหารกลางวัน พากันมาแสดงความเคารพต่อท่านไม่ขาดระยะตั้งแต่เช้าตรู่
ได้มีการจัดพิธีบรรจุศพขึ้นอย่างง่าย ๆ พวกนักร้องหมู่ในโบสถ์ที่ทสั เคกีมาร้องเพลงบทที่ ดร.
คาร์ เวอร์ ชอบเป็ นการไว้อาลัย คนทัว่ โลกส่ งสาสน์แสดงความอาลัยมากมายโดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่าน
ประธานาธิ บดีแห่งสหรัฐ ท่านรองประธานาธิ บดี และท่านประธานศาลฎีกาของสหรัฐ
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เพิม่ เติม
เมื่อหลายปี มาแล้วขณะที่ศาสตราจารย์คาร์ เวอร์ มาที่สภาคองเกรสสมาชิกสภาคนหนึ่งถามท่าน
ว่า “ดร.คาร์ เวอร์ ขอถามสักหน่ อยได้ ไหมว่ า ทาอย่ างไรท่ านจึงสามารถทางานได้ มากมายเช่ นนี ้”
ดร.คาร์ เวอร์ จัดการเก็บสิ่ งของที่นามาแสดงลงหี บเดินทางเรี ยบร้อยแล้ว จึงพูดยิม้ ๆ ว่า “ที่หลัง
โรงงานทดลองของข้าพเจ้าที่เมืองทัสเคกี มีพมุ่ ไม้อยูส่ องสามต้น ข้าพเจ้าได้ตดั ต้นไม้ไว้เป็ นตอ ๆ หนึ่ง
ทาเป็ นที่นงั่ ทุก ๆ วันเวลาเช้า 4.00 น. ข้าพเจ้าได้ออกไปนัง่ และทูลอธิ ษฐานขอต่อพระเจ้าว่า ข้าพเจ้าจะ
ทาอะไรในวันหนึ่ง ๆ ครั้นแล้วข้าพเจ้าก็เริ่ มลงมือทางานนั้นทันที”
ทุกคนในสภาคองเกรส นัง่ ลงเงียบและคิดคานึงถึงคาพูดของท่าน เขาก็รู้สึกตัวว่ามาอยูเ่ ฉพาะ
หน้าบุคคลสาคัญยิง่ ใหญ่เข้าแล้ว
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พิมพ์ที่ ร.พ. สาเริ งกิจ 1049 หลังวัดอนงค์ ธนบุรี
นายเทพ เทพสาเริ ง ผูพ้ ิมพ์ผโู้ ฆษณา
1 พฤศจิกายน 1058
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