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ค าน า 
เร่ืองน้ีเป็นชีวประวติัของ ดร.ยอร์ช วอชิงตนั  คาร์เวอร์ นกัวทิยาศาสตร์ชาวนิโกรคนส าคญั 

ท่านเป็นทั้งศาสตราจารยใ์นวิชาพฤกษศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ มรณะท่ีวทิยาลยัทสัเคกี ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1943 ในปฐมวยัแห่งชีวิตตอ้งประสบอุปสรรคแทบทุกชนิด คือท่านเกิดมาเป็น
ลูกทาส ต่อมาก าพร้าบิดามารดา ป่วยจนกระทัง่จะไม่มีเสียงพดู ร่างกายก็อ่อนแอแทบจะท างานปกติ
ไม่ได ้เจริญวยัข้ึนในชนบทท่ีห่างไกลจากสถานการศึกษา 

ถึงกระนั้นก็ดี เม่ือกาลเวลาไดล่้วงมากวา่ 75 ปี ท่านไดม้รณะลงในฐานะท่ีเป็นนกัวทิยาศาสตร์ 
ซ่ึงมีนามโด่งดงัเป็นท่ีสองรองจาก ทอมมสั เอดิสัน ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา ชาว
อเมริกนัทั้งชาติไดไ้วอ้าลยัแก่ท่าน และสภาคองเกรสสหรัฐไดอุ้ทิศท่ีดินจ านวน 525 ไร่ ซ่ึงเป็นท่ีเกิด
ของท่าน จดัสร้างอนุสาวรียข์องท่านไวเ้ป็นท่ีระลึก ในระยะเวลาตลอดชีวติของท่าน ท่านไดป้ระดิษฐ์
ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัอาหารข้ึน เป็นเหตุท าใหป้ระเทศมัง่คัง่ข้ึนอีกหลายร้อยลา้นดอลลาร์ ยิง่กวา่นั้นท่านยงั
ปฏิเสธต าแหน่งท่ีมีรายไดถึ้งปีละกวา่สองลา้นบาท เพื่อท าการสอนนกัเรียนชาวนิโกรท่ีวทิยาลยัเล็ก ๆ
แห่งหน่ึง และเพื่อด าเนินการคน้ควา้ทางวทิยาศาสตร์ท่ีท่านน าทางไวแ้ลว้ต่อไป ความส าเร็จของท่าน
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสติปัญญาอนัหลกัแหลม และมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบติังานเพื่อยกฐานะกสิกรใหดี้ข้ึน 
ท่านเป็นผูท่ี้มีความถ่อมสุภาพและพึ่งพาอาศยัในการทรงน าของพระผูเ้ป็นเจา้จนตลอดชีวติ 
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โทรเลขทีส่่งมายงัสถานศึกษา ทัสเคก ี
วอชิงตนั ดี.ซี. 

7 มกราคม ค.ศ. 1943 
เม่ือ ดร.คาร์เวอร์ถึงแก่กรรม ประเทศสหรัฐตอ้งศูนยเ์สียสุภาพบุรุษคริสเตียนท่ีน่ารักใคร่ท่ีสุด

ไปผูห้น่ึง ท่านผูน้ี้เป็นสหายรักของบิดามารดาขา้พเจา้ และขา้พเจา้ก็ไดส้นิทสนมกบัท่านผูน้ี้เป็นเวลาถึง 
47 ปี ชาวโลกรู้จกัท่านในฐานะนกัวทิยาศาสตร์ แต่หลายคนทราบดีวา่การท่ีท่านมีอุปนิสัยอนัดีเด่นนั้น 
สืบเน่ืองมาจากการท่ีท่านรู้จกัพระเจา้ดี ความเป็นอยูแ่ละกิจการงานของท่านเจริญรุ่งเรืองข้ึนมาได ้ ก็
เพราะสนิทสนมและไวว้างใจในพระเจา้ 

(ลงนาม) เอช.เอ วอลเลสซ์ 
รองประธานาธิบดี สหรัฐ 
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ชีวประวตัิของ ดร.ยอร์ช วอชิงตัน  คาร์เวอร์ 

บทที ่1 ชีวติเบือ้งต้น 

หา้ปีผา่นพน้ไปแลว้ นบัตั้งแต่คืนวนัหนาวจดัท่ีชายชาวนาเยอรมนั ช่ือคาร์เวอร์ไดรี้บกลบัจาก
หมู่บา้นมายงัเรือนของตน ดว้ยความร้อนใจในค าประกาศอนัเป็นลางร้ายของทางการวา่ “จงเฝ้าระวงั
รักษาทาสของท่านใหดี้ เพราะพวกโจรขา้มเขตเขา้มาแลว้” พวกท่ีประจ าอยูใ่นนิคมไดมอนด ์ โกรฟ รีบ
ใส่กลอนประตูบา้นลัน่กุญแจประตูร้ัวกั้นอยา่งแน่นหนา เพราะวา่การแยง่ชิงทาสเป็นการไดก้ าไรดีกวา่
การขโมยมา้หรือการลกัววั แมว้า่สงครามกลางเมืองเกือบจะสงบแลว้ แต่การคา้ทาสก็ยงัมีก าไรงามอยู่
ในตลาดของมลรัฐอาร์แดนซสั และมลรัฐเทก็ซสั 

เม่ือนายคาร์เวอร์มาถึงบา้น มารี (หญิงหมา้ยทาสนิโกร) กลบัไปถึงกระท่อมก่อนแลว้ ขณะท่ี
ตรวจดูกลอนประตูเขาก็ไดย้นิเสียงเธอกล่อมลูกอยู ่ เขาจึงจดัการเก็บมา้เขา้ในโรงลงกลอนประตูอยา่ง
แน่นหนาเพราะพวกโจรมนัลกัไม่เลือก 

นายซูแซนเม่ือไดท้ราบข่าวน้ีก็เป็นทุกขม์าก 
ภรรยาของเขาพดูข้ึนวา่ “ฉนัเขา้ใจวา่พวกโจรคงขา้มแม่น ้ าไปแลว้ พร้อมทั้งพวกทาสท่ีมนัแยง่

เอาไปได ้บางทีมนัอาจจะมุ่งไปทางอ่ืนแลว้” 
“ไม่แน่นกั” ซูแซนตอบ 
“ดีแลว้ท่ีโจรไม่มารบกวนเรา มนัเห็นวา่เราไม่มีทาสชนิดท่ีมนัตอ้งการกระมงั” 
ฝ่ายนางฟรอล ์ คาร์เวอร์ (ภรรยา) จึงแนะน าวา่ “ถา้ใหม้ารีและเด็ก ๆ มาอยูเ่สียในบา้นเราจะ

ดีกวา่” 
“อ๋อ, ไม่เป็นไรหรอก พวกคา้ทาสตอ้งการแต่ทาสผูช้ายเท่านั้น” 
แต่เขาเขา้ใจผดิมากทีเดียว เพราะปรากฎวา่ในตอนดึกนั้นเองเขาไดย้นิเสียงคนร้อง มารีนัน่เอง 

เขาฉวยปืนไดก้็รีบวิง่ไปท่ีลานบา้น แต่มนัมืดมากมองอะไรไม่เห็นเลย ไดย้นิแต่เสียงฝีเทา้มา้และเสียง
หญิงร้องไม่สู้ดงันกั เขาจึงวิง่ไปท่ีกระท่อมของมารี เห็นแต่ลูกหญิงคนเล็กของมารีนอนอยูบ่นพื้นดิน มี
โลหิตไหลออกจากศีรษะ ส่วนเด็กชายก็ยนืร้องไหอ้ยูใ่กล ้ๆ กบันอ้งหญิง ภายในกระท่อมไม่มีอะไรเลย 
มารีและลูกนอ้ยถูกโจรแยง่ไปแลว้ 

ในขณะน้ีเอง นางฟรอล ์คาร์เวอร์ ก็ตะโกนเรียกสามี ในสมยันั้นไม่มีโทรศพัทจึ์งกินเวลาหลาย
ชัว่โมงกวา่นายคาร์เวอร์จะมาถึงหมู่บา้นไดมอนด ์ โกรฟ เพื่อระดมก าลงัออกช่วยเหลือ ไม่ใช่แต่นางคน
เดียวท่ีเดือดร้อน ทาสของบา้นอ่ืน ๆ ก็ถูกขโมยไปดว้ยหลายแห่ง จึงจดัเป็นกองอาสาสมคัรข้ึนช่วย
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ติดตาม แต่นายคาร์เวอร์ไม่สามารถไปพร้อมกบัเขาได ้ เพราะเด็กหญิงท่ีเลือดออกไดต้ายไปต่อหนา้ต่อ
ตา นางฟรอล ์คาร์เวอร์ก็แทบจะเป็นบา้คลัง่ แต่เผอิญมีหญิงคนหน่ึงอาสามาอยูเ่ป็นเพื่อน 

นายคาร์เวอร์จึงถามวา่ “เราจะไปกบัเกวยีนของคุณไดไ้หม? มา้ของผมมนัวิง่เร็วกวา่มา้ของอา้ย
พวกโจรอีก ผมอยากจะใหพ้วกเราคนหน่ึงข่ีมา้ตวัของผมล่วงหนา้ไป เผือ่จะทนัพวกโจร” 

เป็นอนัตกลงกนัได ้ ชายคนหน่ึงจึงถามนายคาร์เวอร์วา่ “ถา้พวกเราตามไปทนัโจรแลว้จะท า
อยา่งไรต่อไป เพราะมนัคงไม่ยอมคืนทาสใหง่้าย ๆ หรอก” 

นายคาร์เวอร์ตอบวา่ “ก็ไถ่เอาทาสมาซิ เมียผมเขาอยากไดม้ารีกลบัมาเหลือเกิน ถึงแมเ้ราจะ
ไม่ใช่คนมัง่มี แต่เราก็จะยอมเสียเงินค่าไถ่เท่าท่ีเราจะมีใหไ้ด”้ 

ชายอีกคนหน่ึงถามวา่ “เอาเงินติดตวัมาบา้งหรือเปล่า?” 
นายคาร์เวอร์ท าหนา้ยน่ “เปล่าไม่ไดเ้อามาเลย ถา้ตอ้งการเงินเป็นค่าไถ่ก็ท  าอยา่งน้ีซิ ใชม้า้แลก

เอาทาสกลบัมา แลว้วนัหลงัถา้อา้ยโจรมนัเอามา้มาคืน ผมจะจ่ายเงินใหม้นัเอง” 
พวกกองติดตามก็รีบข้ึนมา้ควบไปโดยเร็ว เขาหายหนา้ไปประมาณหน่ึงอาทิตย ์ พวกท่ีติดตาม

ไปก็กลบัมาเล่าเร่ืองใหน้ายคาร์เวอร์ฟังวา่ ตอนแรกพวกโจรมนัหลบไปเสียทางหน่ึงท าใหก้องติดตาม
หลงทาง แต่กองติดตามก็ไปซุ่มคอยอยูท่ี่ชายแดน พวกโจรไม่สงสัยก็วกกลบัมาอีก แต่พวกติดตามไม่
กลา้ใชปื้นยงิเพราะเกรงจะไปถูกพวกทาสเขา้จึงตกลงกบัโจรขอแลกเปล่ียนเอามารีและลูกกลบัมาจะให้
มา้เป็นค่าไถ่ 

โจรบอกวา่ให้เอาผกูไวท่ี้ตน้ไม ้แลว้พวกติดตามหลบไปเสียใหพ้น้ มนัจะตรวจดูมา้ก่อน เม่ือได้
ยนิเสียงเป่าเขาควายเป็นอาณัติสัญญาณละก็ ใหอ้อกมารับเอาแม่และเด็กกลบัไป 

พวกติดตามรู้สึกไม่ใคร่จะไวใ้จโจรนกั แต่เม่ือตกอยูใ่นระหวา่งพวกโจรก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งท า
ตามท่ีมนัสั่ง เขาจดัแจงเอามา้ไปผกูไวท่ี้ตน้ไมต้ามขอ้ตกลงกนั แลว้ก็พากนัหลบไปเสียทางคุง้แม่น ้าเป็น
ระยะทาง 600 กา้ว ไม่นานนกั ก็ไดย้นิเสียงเป่าเขาควาย จึงรู้วา่อยูห่่างจากกองโจรเป็นระยะทาง
ประมาณ 1 ไมล ์ เขารีบพากนัมาท่ีตน้ไม ้ เท่ียวมองหามารีและลูก เห็นแต่เด็กนอ้ยผา้เปียกน ้านอนอยูใ่ต้
ตน้ไมค้นเดียว มารีไม่อยูท่ี่นัน่เลย จึงรู้ไดท้นัทีวา่ถูกพวกโจรตม้เสียแลว้ มนัคืนให้แต่เด็กเพื่อแลกกบัมา้ 
ส่วนแม่มนัไม่ยอมคืนให้ 

เม่ือนางคาร์เวอร์ไดท้ราบเร่ืองเขา้ก็ร้องไหค้ร ่ าครวญ รับเด็กนอ้ยมากอดไวใ้นออ้มแขน นางคิด
วา่เด็กนอ้ยนั้นคงจะตายเสียแลว้ แต่พอไดรั้บความอบอุ่นเด็กก็ด้ินได ้ แต่เด็กน่าสงสารคนนั้นกลายเป็น
หวดัและไอมากอยูห่ลายอาทิตย ์ ถึงแมว้า่จะมีชีวติรอดอยูไ่ด ้ ก็น่ากลวัวา่จะอยูไ่ปไม่ไดน้านเพราะ
อ่อนเพลียมาก และร่างกายก็ไม่แขง็แรง แต่นางคาร์เวอร์ก็ไม่ละความพยายามท่ีจะเล้ียงดู นางไดแ้ต่พดู
ซ ้ า ๆ วา่ “ลูกของมารี จะตอ้งรอดแน่ ๆ” 
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ในท่ีสุดเด็กน้ีก็คงมีชีวติรอด จนยนืได ้ เดินได ้ แต่เขาโตชา้และพดูไม่ชดั เพราะเขาเป็นโรคไอ
ตั้งแต่เล็ก ๆ ท าใหเ้ส้นเสียงขาด เขาพยายามจะพดูแต่ไม่มีเสียงเปล่งออกมาเป็นค าพดูได ้คงเป็นแต่เสียง
ร้องคลา้ย ๆ เป็ดเท่านั้น 

ส่วนมารีก็หายเงียบไปไม่มีใครทราบข่าวคราวของเธอเลย เสียมา้ดีไปหน่ึงตวัเพื่อแลกกบัเด็ก
พิการ ข้ีโรค กลบัคืนมาเท่านั้นเอง นายคาร์เวอร์เสียดายมา้ของเขามาก แต่ก็ไม่ทราบจะท าอยา่งไรได ้วนั
หน่ึงเขาก าลงัท างานเพลินอยูค่นเดียว ไม่เอาใจใส่วา่ตะวนัข้ึนสูงแค่ไหนแลว้ รู้สึกวา่มีมือของใครคน
หน่ึงมาดึงเส้ือผา้ของเขา เม่ือเหลียวไปดูก็เห็นเด็กนิโกรนอ้ยคนนั้นยนืยิม้อยู ่ และไม่พดูวา่กระไรเป็นแต่
ช้ีมือไปทางบา้นนายคาร์เวอร์เขา้ใจอาการกริยานั้นไดดี้ จึงตะโกนถามภรรยาของเขาวา่ “อาหารเชา้เสร็จ
แลว้หรือ จะไดเ้ตรียมตวัไปรับประทานเด๋ียวน้ีละ” 

เขาจูงมือเด็กนอ้ยขา้มสนามหญา้มา เด็กนั้นยิม้อยา่งร่าเริงและเป็นสุข นางคาร์เวอร์ปล้ืมปิติมาก
เม่ือเห็นเด็กท่ีน่าสงสารรู้จกัไปบอกสามีของนางได ้แต่สังเกตดูสามีของนางเอาใจใส่เด็กน้ีนอ้ยเหลือเกิน 
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บทที ่2 ยอร์ช วอชิงตัน  คาร์เวอร์ 

นางคาร์เวอร์ไดเ้พื่อนบา้นใหม่มาจากรัฐไอโอวา มาปลูกบา้นใหญ่สีเขียว ห่างจากทุ่งนาไป
เล็กนอ้ย ช่ือ นางมูลเลอร์ นางมูลเลอร์มาหานางและถามดว้ยความเห็นอกเห็นใจวา่ “ยงัไม่รู้เร่ืองทาสผู ้
น่าสงสารนั้นอีกเลยหรือ” 

นางคาร์เวอร์ตอบวา่ “ไม่รู้อีกเลย เด็กหญิงก็ตายในคืนวนัท่ีถูกปลน้นั้นเอง ส่วนเด็กชายและ
ทารกคนเล็กยงัมีชีวติอยู ่มนัช่างน่ากลวัเสียจริงๆท่ีเดียว” 

เพื่อนบา้นก็ถามต่อไปวา่ “แลว้เด็กนัน่เป็นอยา่งไรบา้งล่ะ” 
นางคาร์เวอร์ตอบ “เขาเดินอยูเ่ม่ือตะก้ีไงล่ะ” 
“แต่พวกทาสก็ไดรั้บการปลดปล่อยใหเ้ป็นอิสระกนัหมดแลว้ไม่ใช่หรือ?” เพื่อนบา้นถาม 
“ออ้! เขามาโน่นแลว้ไงล่ะ” 
เด็กนอ้ยนิโกร ถือตะกร้าท่ีบรรจุตน้ไมเ้ดินผา่นริมสนามหญา้ตรงมา ภายในระยะสองปีมาน่ี เขา

โตข้ึนเล็กนอ้ย แต่ทวา่ร่างกายก็ยงัคงเล็กและแบบบางเหมือนเดิม เขาเดินอยูใ่นท่ีปลูกตน้ไมซ่ึ้งพนูดินไว้
เรียบร้อยแลว้ เขาค่อย ๆ วางตะกร้าลง แลว้ก็คุกเข่า มิไดส้นใจดูทางอ่ืนเลย 

นางคาร์เวอร์เล่าวา่ “เขาเขา้ไปในป่าเท่ียวหาตน้ไมต่้าง ๆ เอามาปลูกไวท่ี้สวนน่ี ดูเขาสนใจเร่ือง
น้ีมาก” 

“สวนน้ีน่าดูมากทีเดียว” เพื่อนบา้นกล่าวชมข้ึน 
ท่ีบนเฉล่ียงหนา้บา้นน้ี มีพนัธ์ุไมเ้ล้ือยซ่ึงมีดอกสวยงามนานาชนิด ส่วนในสวนก็ปลูกไมด้อก

ชนิดต่าง ๆ ท่ีนางมูลเลอร์ไม่สามารถจะจ าไดห้มด นางเฝ้าดูเด็กนอ้ยปลูกตน้ไมอ้ยา่งสนใจ เขาเอาดิน
ออกจากกระเชา้ และบ้ีดินกอ้นแขง็ๆใหร่้วนแลว้โรยรอบ ๆ ตน้ไม ้

“เด็กนัน่ท าอะไรนะ” 
นางคาร์เวอร์หวัเราะ “บางทีฉนัจะบอกใหที้หลงั รู้แต่วา่เด็กคนน้ีเขา้ป่าไปเก็บตะใคร่น ้าและ

ดอกไมป่้านานาชนิดเอามาปลูกท่ีน่ี เม่ือเจา้ตน้ดอกไมเ้หล่าน้ีโตข้ึนมนัก็แปลกไปไม่เหมือนเก่า เพราะ
วธีิบ ารุงของเจา้หนูน่ี มาดูน่ีซิฉนัจะพาไปดูใกล ้ๆ” 

หญิงทั้งสองวางนิตต้ิงไวแ้ลว้ก็พากนัเดินไปดู เด็กคนนั้นก าลงัท างานเพลินอยู ่ไม่ทนัสังเกตวา่มี
ใครมา เม่ือทั้งสองเดินเขา้มาใกลจึ้งไดย้นิเสียงเด็กนั้นร้องเพลงเบา ๆ 

นางมูลเลอร์พดูค่อย ๆ วา่ “เห็นเธอบอกดิฉนัวา่เขาเป็นใบไ้งล่ะ” 
“เขาพดูไดนิ้ดหน่อยเท่านั้นแหละ น่ีถา้จะก าลงัร้องเพลงใหด้อกไมฟั้งกระมงั” 
“ร้องเพลง” ขณะท่ีนางมูลเลอร์พดูเด็กก็ไดย้นิ เขาเงยหนา้ข้ึนดูแต่แลว้ก็ท  างานของตนต่อไป 
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นางมูลเลอร์ยิม้พลางพดูวา่ “งามจริง ๆ ยอร์ช” ยอร์ชหนัมายิม้แลว้ก็ท  างานต่อไป 
หญิงทั้งสองเดินห่างออกไป ยอร์ชจึงไม่ไดย้นิเสียงคุยถนดั เห็นแต่นางคาร์เวอร์อวดดอกไมท่ี้

กระต่ายป่าท าใหย้อร์ชไปพบเขา้ในวนัหน่ึง นางเล่าใหเ้พื่อนบา้นฟังวา่ เขาท างานท่าทางใหน้างเขา้ใจวา่ 
กระต่ายป่าพาเขาไปพบเขา้อยา่งไร นางคาร์เวอร์เล่าวา่ พวกผูใ้หญ่ส่วนมากไม่รู้วา่ยอร์ชเขา้ใจทุกอยา่ง 
เขาเหล่านั้นเขา้ใจวา่ยอร์ชคงพดูไม่ไดดี้นอกจากท าเสียงร้อง แต่ก็ยงัดีท่ียอร์ชอยูใ่กล ้ ๆ กบันาง 
ตวัอยา่งเช่นยอร์ชแลเห็นตวัแมลงกดักินใบแอปเป้ิลและท าใหต้น้เฉา ทั้งคนสวนก็ดี นางคาร์เวอร์ก็ดี 
นางคาร์เวอร์ก็ดี หามองเห็นไม่ แต่ดว้ยความหวงัดีอยากใหต้น้แอปเป้ิลงามจะไดมี้ผลมาก ยอร์ชพยายาม
จะแสดงใหรู้้แต่นางคาร์เวอร์กลบัดุเอาวา่ “อะไรอีกล่ะ, ไปใหพ้น้อยา่มายุง่” ยอร์ชพยายามหลายคร้ัง
หลายหนท่ีจะช้ีใหเ้ห็นแต่ผลท่ีสุดก็ตอ้งเลิกไป และตวัแมลงก็ยงัคงกดักินตน้แอปเป้ิลต่อไป ผลท่ีสุดยอร์
ชเลยปีนข้ึนไปเอาเล้ือยตดัก่ิงท่ีตวัแมลงนั้นกินเสีย ตาชาวนานัน่กลบัลากเอาตวัยอร์ชลงมาเฆ่ียน แต่
ภรรยาไดย้นิเสียงจึงออกมาดู ยอร์ชวิง่ไปเอาก่ิงท่ีตดัแลว้มาใหดู้ เขาตวัสั่นเทาและพดูไม่ออก เขา
พยายามจะพดูใหเ้ขา้ใจ แต่ผลท่ีสุดนายคาร์เวอร์จึงเห็นดว้ยตนเองวา่แมลงมนักินเสียจนหมด แต่เขาเองก็
ไม่เขา้ใจเหมือนกนัวา่ยอร์ชรู้ไดอ้ยา่งไร ผูใ้หญ่ก็สู้เด็กไม่ได ้

ท่ีใตต้น้ไมใ้หญ่ริมทุ่งนา มีมูลดินเล็ก ๆ ซ่ึงเป็นท่ีฝังศพพี่สาวของยอร์ช ยอร์ชมกัจะมาท่ีใต้
ตน้ไมน้ี้เสมอ เขาเอาตะใคร่น ้ามาปลูกไวแ้ละเอากอ้นหินสีสวย ๆ มาโรยไวร้อบมูลดิน เขาคิดวา่พี่สาว
ของเขาชอบเพราะเขาคิดวา่เป็นหินท่ีดีท่ีสุดแลว้ กระท่อมของเขาและจิมยงัคงอยู ่ นางคาร์เวอร์เคยเล่า
เร่ืองมารดาของเขาใหฟั้ง แต่ยอร์ชไม่ใคร่จะเขา้ใจนกั มารดาเขาตายหรือ? ถา้เช่นนั้นมูลดินท่ีฝังศพ
มารดาอยูท่ี่ไหน เขาอยากจะไปปลูกดอกไมท่ี้หลุมศพมารดาดว้ย เท่าท่ีนางคาร์เวอร์เล่าใหฟั้ง เขาเช่ือวา่
มารดายงัไม่ตายจากเขาและจิมพี่ของเขาไป เขาอยากจะใหน้างคาร์เวอร์เล่าต่อไป แต่นางสั่นหวัปฏิเสธ
เพราะเกิดความรู้สึกเศร้าใจข้ึนมา 

ต่อมาวนัหน่ึงคาร์เวอร์จึงบอกวา่มารดาของเขายงัคงมีชีวติอยู ่ ดงันั้นยอร์ชจึงเตรียมกระท่อมไว้
รับมารดาของเขา 

มีหลายอยา่งท่ียอร์ชไม่เขา้ใจดี วนัหน่ึง ๆ เขาไม่ไดพ้บกบัใครเลย ทุ่งนาก็อยูห่่างไกลมาก เขาก็
พดูไม่ใคร่จะออกเสียงดว้ย และนายคาร์เวอร์ไม่อยากใหย้อร์ชเขา้ไปในเมืองแต่ล าพงัคนเดียว เด๋ียวน้ี
นายคาร์เวอร์มีฐานะดีข้ึนมาก จึงมีเกวยีนส าหรับเดินทางไปมาได ้ เม่ือยอร์ชไดน้ัง่เกวียนไปไหนก็ตาม 
เขาชอบสังเกตส่ิงแปลกประหลาดต่าง ๆ ท่ีไดพ้บเห็นเสมอ เวลาลงจากเกวยีนแลว้ก็แบกห่อส่ิงของ
ตามหลงันายคาร์เวอร์ไป เม่ือเขา้เมืองเด็ก ๆ อ่ืนพากนัมองดูแต่เขาก็พดูดว้ยไม่ได ้ ดงันั้นจึงมีแต่สัตวป่์า
เท่านั้นท่ีเป็นเพื่อนของยอร์ช 

ในขณะน้ีนางคาร์เวอร์ก าลงัอวดดอกซ่อนกล่ินใหแ้ขกของนางดู 
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“ใครเป็นคนสอนใหย้อร์ชรู้จกัปลูกตน้ไม ้ดอกไมน้ะ” 
นางคาร์เวอร์สั่นศีรษะ “ฉนัไม่ไดส้อนเขาเลย เราเดินดูต่อไปเถอะ แลว้ฉนัจะบอกให้” ทั้งสอง

พากนัเดินต่อไปจนถึงตน้เชอร่ี นางคาร์เวอร์ดึงอะไรออกมาอยา่งหน่ึงแลว้ส่งใหน้างมูลเลอร์ดู พลางถาม
วา่ “น่ีอะไร” 

นางมูลเลอร์จบัดู “ท าไม ก็รังนกน่ะซี เอ นกอะไรนะ ท่ีมนัท ารังอยา่งน้ี” 
เธอดูน่ีซิ เห็นไหมมีกา้นไมเ้ล็ก ๆ แลว้ก็ใบไมส้าน มีขนไก่และตะใคร่น ้าอ่อน ๆ มนัผดิกบัรัง

นกท่ีเธอเคยเห็นไม่ใช่หรือ? 
นางมูลเลอร์หวัเราะพลางตอบวา่ “เปล่าหรอก ฉนัเองก็ไม่ใคร่รู้จกั แต่ดูเหมือนจะเป็นรังนก

แปลก ๆ ท่ีฉนัไม่เคยเห็น มนัต่างกนัอยา่งไรนะเธอ?” 
“น่ียอร์ชท าข้ึนมาเอง ไม่ใช่นกท าหรอก” 
“เอะ๊! ยงังั้นหรือ?” 
ยอร์ชเล่าใหฟั้งวา่ นกมนัสอนใหท้ ารังน้ี เขาเป็นคนช่างสังเกตพวกสัตวเ์ล็ก ๆ เช่นตวัหนอน, 

ตวัแมลง, จ้ิงจก และสังเกตจนกระทัง่การเคล่ือนไหวของสัตวเ์หล่านั้น เขาใชเ้วลาตั้งหลาย ๆ ชัว่โมง
นอนคอยดูจอมปลวก ทุกเชา้เขาเฝ้าคอยดูวา่แม่นกมนัจะเขา้มาอยูใ่นรังท่ีเขาท าหรือไม่ ถา้ไม่เห็นมนัเขา้
มาอยูเ่ขาก็เสียใจ 

แลว้นางคาร์เวอร์ก็ค่อย ๆ เอารังวางไวท่ี้ก่ิงไมต้ามเดิม 
“ฉนัไม่เคยเห็นเช่นน้ีเลย” นางมูลเลอร์กล่าว “แต่รังนกมนัเก่ียวขอ้งกบัดอกไมอ้ยา่งไรเล่า” 
“เขาบอกวา่ สัตว,์ และดอกไมพ้ดูกบัเขา ๆ จึงรู้วธีิท าอะไรต่างๆ” 
นางมูลเลอร์หวัเราะพลางพดูวา่ “โอ! มนัช่างน่าแปลกจริงๆ 
นางคาร์เวอร์ท าหนา้ยน่เล็กนอ้ย นางไม่ตอ้งการใหเ้พื่อนบา้นมาหวัเราะเยาะเด็กนิโกร

ประหลาดคนน้ี เพราะรู้วา่เร่ืองราวของยอร์ชเป็นเร่ืองอศัจรรยม์าก 
นางคาร์เวอร์รู้สึกภูมิใจในเด็กด าของนางมาก เพราะเขาเป็นเด็กท่ีขยนัขนัแขง็ และต่อมานาง

รู้สึกวา่นางมูลเลอร์ก็พอใจมากเหมือนกนั 
“เธอคิดวา่ เด็กคนน้ีจะมีเวลามาช่วยปลูกดอกไมใ้หดิ้ฉนับา้งไหม?” 
“ใหเ้รากะโครงการกนัเสียก่อน ฉนัเช่ือวา่ยอร์ชคงพอใจท าให”้ 
“เธอเรียกเขาวา่ยอร์ชเฉย ๆ แลว้ช่ือเตม็ของเขาวา่อยา่งไรล่ะ?” นางมูลเลอร์ถามพลางยกถว้ยชา

ร้อนข้ึนด่ืม 
“พวกทาสไม่มีนามสกุลหรอก ตอ้งใชน้ามสกุลของนาย ตอนท่ีเด็กคนน้ีเกิดยงัไม่เลิกทาส เขา

จึงไม่มีช่ือสกุล ช่ือบิดาก็ไม่แน่ แต่ก็ใชไ้ด ้ เธอก็ไดท้ราบแลว้วา่เป็นเด็กท่ีซ่ือสัตยแ์ละมีความบริสุทธ์ิใจ
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จริง ๆ ตลอดเวลา ฉนัจึงตั้งตามช่ือของเด็กคนหน่ึงท่ีไม่เคยพดูมุสาเลย เด็กคนนั้นก็คือ ยอร์ช วอชิงตนั
ไงล่ะ” 

“แต่ช่ือไม่ไดท้  าให้คนเปล่ียนไดเ้ลยน่ี” 
นางคาร์เวอร์ตอบอยา่งใชค้วามคิดวา่ “ก็ไม่แน่นกั แต่ฉนัคิดวา่น้ีเป็นช่ือท่ีเหมาะสมถูกตอ้งดี

แลว้ “ยอร์ช วอชิงตัน คาร์เวอร์” 
“นัน่เหมาะดีมากส าหรับเด็กเล็กคนน้ี” 
นางคาร์เวอร์นึกในใจวา่ “ใครจะไปรู้ บางทีพระเจา้อาจจะโปรดให้เด็กคนน้ีเหมาะส าหรับช่ือน้ี 

เพราะพระเจา้ทราบส่ิงสารพดัในจิตใจของมนุษยทุ์กคน 
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บทที ่3 เพือ่นใหม่ 

เชา้วนัหน่ึงยอร์ชกบันายคาร์เวอร์ขบัรถมา้ไปท่ีเมืองนีโอโช และตั้งใจจะไปดูไร่องุ่นของนาง
ฮอร์แมน เยเกอร์ดว้ย ไร่น้ีมีเน้ือท่ีตั้ง 40 เอเคอร์ เพราะนางคาร์เวอร์ก็ตั้งใจจะปลูกองุ่นเหมือนกนั จึงพาย
อร์ชไปดูและเพื่อจะไดศึ้กษาอะไรใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนอีกบา้ง ก่อนไปเขาพูดกบัภรรยาวา่ “เด็กคนน้ีมี
ความคิดดี ๆ หลายอยา่งเก่ียวกบัเร่ืองการปลูกพืชต่าง ๆ เขาซกัถามอา้ยโน่นอา้ยน่ีเสียพอแรงเชียว” แต่
แลว้นายคาร์เวอร์ก็ตะโกนข้ึนมาวา่ “ฉนัอยากจะใหเ้ขาพดูไม่เป็นเสียเลยจะดีกวา่ เม่ือตอนบ่ายวนัน้ี
ขณะท่ีเขาช่วยฉนัท างานท่ียุง่ขา้ว เขานัง่ซกัถาม ท าไมหญา้จึงเขียว อะไรท าใหต้ัก๊แตนกระโดด ท าไม
ความสวยงามในตอนเชา้จึงหมดไปในตอนบ่าย ฯลฯ โอย๊เวยีนหวัเชียว” 

นางคาร์เวอร์หวัเราะ “นัน่คงจะเป็นเหตุผลท่ีคุณไล่ยอร์ชมาหาฉนัล่ะซี แต่ฉนัก็ยนิดีเพราะเขา
มาช่วยฉนัปรุงอาหาร ถึงไดเ้สร็จก่อนเวลาตั้งหน่ึงชัว่โมง” 

นายคาร์เวอร์พูดอยา่งเสียไม่ไดว้า่ “เขาเป็นผูช่้วยในครัวเห็นจะดีกวา่ท่ีจะช่วยจบัคนัไถ” ภรรยา
จึงเสริมวา่ “เด็กคนน้ีโตชา้ แต่เป็นเด็กฉลาด น่ีอายไุด ้9 หรือ 10 ขวบแลว้ ควรไปโรงเรียนไดแ้ลว้ 

ขณะนั้นยอร์ชก็ถามนายคาร์เวอร์วา่ “ท าไมลูกองุ่นถึงสีม่วงล่ะครับ?” 
นายคาร์เวอร์ตอบขณะท่ีภรรยาซ่ึงก าลงัเยบ็ผา้อยูพ่ลางอมยิม้ “ไม่รู้ได ้องุ่นไม่ใช่จะสีม่วงทั้งนั้น

หรอก แต่ก็ไม่มีมนุษยค์นไหนจะไปรู้ไดว้า่ท าไมองุ่นบางชนิดเป็นสีม่วง และบางชนิดก็ไม่เป็น” 
ยอร์ชคิดอยูใ่นใจสักครู่หน่ึงจึงถามข้ึนอีกวา่ “พระเจา้ทรงรู้ไหมล่ะ” 
“อ๋อ, แน่ละ พระเจา้ทรงทราบแน่ ๆ” นายคาร์เวอร์ตอบดว้ยความเช่ือเตม็เป่ียม 
“เอาละผมจะทูลถามพระเจา้เอง” ยอร์ชพดูแลว้ก็ออกจากหอ้งไป นายคาร์เวอร์หนา้แดง พออา้

ปากจะเรียก ภรรยาของเขาก็เอามือแตะท่ีบ่า และพดูเบา ๆ วา่ “อยา่หา้มเขาเลยท่ีรัก ปล่อยเขาเถิด” 
สามีเถียงวา่ “แต่ไม่ถูกน่ี เขาไม่ควรพดูเช่นนั้น ฟังดูคลา้ย ๆ กบัวา่จะไปพบพระเจา้ท่ีบริเวณ

บา้นน่ีแหละ” 
ภรรยาตอบเบา ๆ วา่ “บางทีเขาจะพบก็ได”้ 
สามีนัง่น่ิงอยูส่ักครู่หน่ึงจึงพูดวา่ “เธอคิดถูกแลว้ เขาจะตอ้งหดัอ่านหนงัสือใหอ้อก เราจะใหค้น

ไม่รู้จกัพระเจา้ เติบโตข้ึนในบา้นของเราไม่ได ้เขาจะตอ้งเรียนหนงัสือเพื่อจะไดอ่้านพระคมัภีร์ได ้
นางมูลเลอร์ไดใ้ห้หนงัสือหดัอ่านเบ้ืองตน้แก่ยอร์ชเล่มหน่ึง เขามกัจะเอาติดตวัไปดว้ยเวลาไป

ท างานในสนาม นางมูลเลอร์บอกวา่เขาคงจะเรียนทุกค าในหนงัสือนั้น 
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คร้ังแรกท่ีไดเ้ห็นไร่องุ่นของนายเฮอร์แมน เยเกอร์ ยอร์ชถอนใจอยา่งเป็นสุข ไร่องุ่นแลเห็น
เป็นแถวยาวหลายแถวท่ีเชิงเขา และมีบา้นหลงัใหญ่สีขาวตั้งอยูก่ลางสวน หลงับา้นยอร์ชมองเห็นเรือน
กระจกมีตน้ไมน้านาชนิดเขียวชะอุ่ม และท่ีน่ีเองเขาไดพ้บกบัมองซิเออร์ เยเกอร์ 

ในขณะท่ีผูใ้หญ่ทั้งสองต่างทกัทายปราศรัยกนัอยู ่ ยอร์ชก็ค่อย ๆ เล่ียงไปเดินอยูร่ะหวา่งมา้ยาว
ในสวนอยา่งชา้ ๆ เขาเคยไดฟั้งเร่ืองสวรรคเ์ลยนึกวา่สวนดอกไมน้ี้กระมัง่ท่ีเป็นสวรรค ์ เขาจึงเอ้ือมมือ
จบัใบไมอ่้อน ๆ มาพลิกดู และมาหยดุยนืท่ีร่อง ๆ หน่ึงส ารวจพิจารณาดูดินอยา่งถ่ีถว้น เขาพิจารณาดู
กา้นก่ิงไม ้ แลว้พดูข้ึนมาเบา ๆ วา่ “ช่างสวยงามจริง ๆ” เขาร้องเพลงออกมาเบา ๆ โดยไม่รู้สึกตวั 
มองซิเออร์เยเกอร์ หนัมาดู พลางสะกิดเตือนใหน้ายคาร์เวอร์เงียบเพื่อจะฟังใหถ้นดั นายคาร์เวอร์ไม่
เขา้ใจค าพดูของมองซิเออร์เยเกอร์ แต่เขานึกถึงความประหลาดอศัจรรยข์องเด็กข้ึนมาได ้

นายคาร์เวอร์จึงบอกวา่ “เขาเป็นเด็กท่ีชอบตน้ไมม้าก เขาเป็นคนดูแลรักษาตน้องุ่นของผม” 
แลว้ชาวนาสวสิผูน้ั้นก็เดินมาขา้งหลงัยอร์ชและพดูเบา ๆ วา่ “หนูชอบตน้ไมม้ากหรือ?” 

ยอร์ชจึงแหงนหนา้ข้ึนดู ทั้งสองฝ่ายต่างก็รู้สึกทนัทีวา่มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ทั้ง ๆ ท่ีบอก
ไม่ถูกวา่รู้ไดอ้ยา่งไร แต่ยอร์ชคิดวา่คนน้ีแหละท่ีมีความเขา้ใจในธรรมชาติดีเหมือนท่ีเขาเขา้ใจ 

“ครับถูกแลว้” ยอร์ชผายมือออกไปกวา้ง “ผมสนใจทุกส่ิง” 
“ดีมาก” ชาวสวสิพยกัหนา้ แลว้จบัมือเล็ก ๆ สีน ้าตาลนั้นไปกุมไวใ้นอุง้มือของเขา พลางก็ดดั

น้ิวไปมา “น่ีแหละ, มือของชาวสวนละ มือน้ีจบัตน้ไมก้็ท  าใหบ้งัเกิดชีวติ” เขาตบมือเด็กเบา ๆ แลว้
ปล่อยมือออกหนัไปทางนายคาร์เวอร์พูดวา่ “เขาเป็นผูรั้กษาตน้องุ่นของคุณหรือ? แต่วา่เขายงัเล็กนกัน่ี” 

สักครู่หน่ึงมองซิเออร์ เยเกอร์ ก็เขา้ไปใกลเ้ด็กนอ้ยท่ียงัสนใจอยูก่บัร่องดิน แลว้พดูอยา่งยิม้ยอ่ง
วา่ “มาน่ีแน่ะหนู จะพาไปดูไร่องุ่น” 

เม่ือเดินไปถึงร่อง ๆ จึงอธิบายวา่ “น่ีเป็นองุ่นป่า ฉนัเก็บเอามาจากเชิงเขา ลูกของมนัเล็กและ
เปร้ียว” 

ยอร์ชจึงพดูขดัข้ึนวา่ “แต่มนัก็ดีเหมือนกนั ผมพบมนัข้ึนอยูริ่มล าธาร ผมและกระต่ายชอบกิน
องุ่นชนิดน้ีมาก” 

ชาวสวสิยิม้ “ออ้! เธอและสัตวเ์ล็กในป่าชอบ พระเจา้ประทานไวส้ าหรับเธอน่ะซิ” 
มองซิเออร์เยเกอร์ช้ีไปท่ีร่องถดัไปพลางพดูวา่ “ถดัไปนั้นเป็นตน้องุ่นท่ีปลูกในรัฐเวอร์ยเินีย 

มนัมีรสหวานกวา่มาก แต่เถาบอบบางมนัมกัจะเน่าไดง่้าย และผลองุ่นก็เล็ก เธอควรจะไดดู้อยา่ง
ละเอียด” 

เขาจดัแจงผา่ลูกองุ่นทั้งสองชนิดออกเป็นคร่ึง แลว้เอาคร่ึงทั้งสองมาประกบกนั แลว้ใส่ลงไป
ในกระถางใส่ดินอนัท่ีสาม ซ่ึงมีก่ิงท่ีตอนปลูกไวบ้า้งแลว้ แลว้อธิบายต่อไปวา่ “เอาตน้องุ่นทั้งสองชนิด
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ผสมกนัแลว้จะเกิดผลเป็นองุ่นผสม ฉนั, นายเยเกอร์ ร่วมท างานกบัพระเจา้เพื่อใหเ้กิดผลองุ่นชนิดท่ีดี 
ตน้องุ่นป่าโตและแขง็แรง เม่ือเอาผสมพนัธ์ุกบัองุ่นท่ีเอามาจากรัฐเวอร์ยเินีย มนัก็ท าใหเ้กิดผลองุ่นดี ท่ี
เราส่งไปขายทัว่ประเทศ 

ยอร์ชก็ลืมตาโพลง คิดในใจวา่น่ีคงจะเป็นเพราะพระเจา้ดลใจใหช้ายผูน้ี้ซ่ึงมีท่าทางเมตตา 
รูปร่างหนา้ตาด า ผมด ายาว อธิบายใหเ้ขาเขา้ใจถึงเร่ืองตน้องุ่นโดยละเอียด ชาวสวิสอธิบายต่อไปวา่ 
“ดูซิภูเขาและทุ่งนาท่ีน่ีก็ดี หรือภูเขาและฟากภูเขาทางโนน้ก็ดี เป็นของพระเจา้ทั้งส้ิน ทั้งโลกเป็นของ
พระเจา้” ขณะน้ียอร์ชก าลงัดีใจและปล้ืมใจเป็นท่ีสุด มองซิเออร์เยเกอร์กล่าวต่อไปวา่ “พระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่
น้ีคือบิดาของเธอ เธอเป็นผูท่ี้พระเจา้ทรงสร้างมา เหมือนกบัสัตวเ์ล็ก ๆ ในป่า” วา่แลว้เขาก็จบัขอ้มือของ
เด็กนอ้ยไวพ้ลางพดูวา่ “พระเจา้ประทานมือใหเ้ธอ มือท่ีเม่ือโตข้ึนจะมีความสามารถยิง่ข้ึนกวา่น้ี เธอ
ตอ้งใชมื้อท างานร่วมกบัพระองคเ์หมือนกบัท่ีฉนัไดท้  ามาแลว้” 

คร้ันแลว้ก็หนัไปทางอ่ืน ยอร์ชจึงกม้ลงมองดูมือของเขาและกางน้ิวมือออก เขาเพิ่งไดส้ังเกตดู
เป็นคร้ังแรกดว้ยความพินิจพิจารณาชายผูน้ี้พูด “มือของชาวสวน” แลว้ก็เอามือจบัดินในกระถางขย  าไป
มา พระเจา้เป็นพระบิดาของเขา พระเจา้เป็นเจา้ของสรรพส่ิง เขาจ าไดว้า่ ไดย้นินายคาร์เวอร์อ่านพระ
คมัภีร์วา่ “พื้นแผน่ดินในโลกเป็นของพระเจา้” จึงจดจ าขอ้ความน้ีไดแ้ม่นย  า 

ภายหลงัท่ียอร์ชรับประทานอาหารซ่ึงไม่เคยนึกฝันวา่จะไดล้ิ้มรส มองซิเออร์เยเกอร์ก็หยบิ
หนงัสือเล่มหน่ึงมาเปิดออก น ้าตาเขาไหลคลอพลางสั่นศีรษะ เขาจ าไดว้า่ในหนงัสือเล่มนั้นมีค าบางค า
ท่ีเขาเคยอ่านในหนงัสือแบบฝึกหดัอ่าน แต่เขาไม่เขา้ใจความหมาย ชาวสวสิผูน้ั้นจึงพดูวา่ “จงเอา
หนงัสือน้ีไป เธอรู้จกับางส่ิงมากกวา่คนอ่ืน ๆ เพราะเธอไดเ้ห็นและเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ มากกวา่ วนัหน่ึง
ในภายหนา้เม่ือเธออ่านหนงัสือออก จงอ่านหนงัสือเล่มน้ี แลว้พระบิดาจะสอนเธอให้รู้จกัอีกหลายส่ิง” 

ยอร์ชเก็บหนงัสือไวใ้นเส้ือของเขา แต่เขาไม่ใคร่จะไดดู้นกั 
ขณะท่ีสองคนนัง่รถมา้กลบั ผา่นเมืองนีโอโช นายคาร์เวอร์ไดพ้ดูวา่ นายเฮอร์แมน เยเกอร์ บอก

วา่มีโรงเรียนส าหรับเด็กนิโกร เธอควรจะไปเรียนท่ีนัน่” 
ยอร์ชน่ิงไม่พดูอะไร ค าพดูไม่มีความจ าเป็นอีกแลว้ เพราะทุ่งนาของนายคาร์เวอร์ไม่ตอ้งการ 

ไม่เรียกร้องเขาต่อไปอีกแลว้ ต่อไปน้ีเขาจะไดรู้้จกัโลกมากข้ึน และท างานของพระบิดาเจา้ต่อไป 
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บทที ่4 เดนิทางไปเมอืงไกล 

ล่วงมาอีกหน่ึงสัปดาห์ ยอร์ชเดินทางดว้ยเทา้ไปยงันีโอโช เม่ือนายคาร์เวอร์และภรรยาไดไ้ป
สอบถามเร่ืองโรงเรียน ก็ทราบวา่โรงเรียนปิดเรียนในฤดูใบไมร่้วงแลว้ เดิมนายคาร์เวอร์ตั้งใจจะพา
ยอร์ชไปฝากโรงเรียน แต่ในคืนนั้นลูกววัเจบ็เสียเขาจึงไปไม่ได ้และยอร์ชก็ไม่อยากจะรอต่อไป 

เขาไม่มีเคร่ืองแต่งตวัส าหรับใส่ไปโรงเรียนเลย แต่นางคาร์เวอร์และนางมูลเลอร์ช่วยกนัหาให ้
มีรองเทา้ใหม่หน่ึงคู ่ ซ่ึงถา้จะใส่ก็กลวัจะเป้ือนฝุ่ นตามถนน ดงันั้นยอร์ชจึงเอาเชือกผกูรวมกนัเขา้แลว้
แขวนคอไว ้ ส่วนกางเกงนั้นนางคาร์เวอร์ช่วยตดัให ้ แลว้นางก็เอาของใชต่้าง ๆ ห่อใส่ผา้ห่ม เพื่อจะได้
เก็บไวใ้ชต่้อไป มีอาหาร, หนงัสือหดัอ่าน,หนงัสือท่ีมองซิเออร์เยเกอร์ใหไ้ว ้ มีดเล็ก ๆ ส าหรับใชแ้ต่ง
และดดัแปลงตน้ไม ้และลูกแอปเป้ิลสองผล แลว้ก็เอาเงินห่อผา้ผกูแน่นเพื่อไวใ้หค้ลอ้งคอ 

ยอร์ชมีเงินติดตวัไปหน่ึงดอลลาร์ โรงเรียนส าหรับเด็กนิโกรท่ีเมืองนีโอโซ ไม่เก็บค่าเรียนแพง
เลย แต่เงินท่ีเก็บนั้นเพื่อเป็นค่าลงทะเบียน 

ยอร์ชไม่รู้สึกกลวัอะไรเลย นางคาร์เวอร์สั่งเขาวา่ “ไปถามตามบา้นใหญ่ ๆ บอกเขาวา่เรา
สามารถช่วยท างานในครัว, เป็นคนท าครัว ซกัผา้ได ้ เพราะใคร ๆ ก็ตอ้งการความช่วยเหลือทั้งนั้น แลว้
เขาก็คงจะรับหนูไว”้ 

นายคาร์เวอร์พูดวา่ “จ าไวว้า่เจา้เป็นอิสระแลว้ ถา้เขาไม่ใหอ้ะไรเป็นค่าตอบแทนก็จงออกเสีย 
แต่ถา้เขาจ่ายเงินใหก้็พยายามเก็บรักษาเงินให้ดี” 

นางคาร์เวอร์ตกัเตือนใหร้ะวงัตวัจะเป็นหวดั “ผา้ห่มนั้นน่ะอุ่นดีไหม ถา้อากาศเยน็คืนไหนละก็
เอาผา้ห่มเสีย” 

นางรู้สึกเสียใจท่ีเด็กนอ้ยจะจากนางไป และรู้วา่เด็กจะตอ้งต่อสู้ด้ินรนช่วยตวัเองแต่นางก็ไม่
สามารถยบัย ั้งไวไ้ด ้แมจ้ะพยายามหา้มไวก้็ไม่ส าเร็จ 

เม่ือเดินไปถึงทางโคง้เขาก็เหลียวกลบัมาดู เขาเด็กนอ้ยผูมี้อายเุพียง 10 ปี จะตอ้งจากบา้นจาก
ทุกส่ิงทุกอยา่งไป ในจิตใจบางทีก็รู้สึกกลวั ๆ ข้ึนมา แต่บางทีก็ดีใจเม่ือมองไปรอบ ๆ ก็เห็นแต่โลกซ่ึง
เป็นของพระเจา้ คร้ันแลว้ก็มุ่งหนา้เดินต่อไป เขาจะตอ้งจากทุ่งนาของคาร์เวอร์ไปถึง 10 ปี 

หลายปีต่อมา เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีผา่นมายอ่มประทบัอยูใ่นจิตใจของยอร์ชดี เขาจ าไดว้า่
ตลอดเวลาเหล่านั้นเขาตอ้งประสบความล าบากอยา่งใดบา้ง และยงัจ าไดว้า่ ในคืนแรกเม่ือมาถึงนีโอโช 
เทา้ของเขาระบมและเหน็ดเหน่ือยมาก ตอ้งคลานเขา้ไปในยุง้ขา้วเก่า ๆ และหลบัผลอย มือจบัขาสุนขั
ท่ีมานอนอยูใ่กล ้ๆ ไวแ้น่น 
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วนัรุ่งข้ึนไดเ้ขา้ไปนัง่ในหอ้งเรียนพร้อมกบัเด็กนิโกรอ่ืน ๆ เป็นคร้ังแรกในชีวติ เด็กอ่ืนพากนั
จอ้งดู เพราะเป็นคนหนา้ใหม่ และเคร่ืองแต่งตวัก็น่าขนั สวมรองเทา้ และคอยปัดฝุ่ นออกจากเส้ือผา้
อยา่งระมดัระวงั แต่ไม่รู้สึกวา่มีเศษหญา้แหง้อยูบ่นศีรษะ พวกเด็ก ๆ ก็หวัเราะเยาะ เม่ือเขาพดูกบัครูดว้ย
เสียงอนัประหลาดวา่ “ผมช่ือยอร์ช วอชิงตนั คาร์เวอร์ ครับ” เขาไดย้นิเสียงหวัเราะคิก ๆ เม่ือตอนท่ีเขา
เดินไปหาครูและเทเงินจากห่อผา้ลงบนโตะ๊ดงักราว 

เขาจ าไดว้า่เขาน่ิงเงียบราวกบัเป็นใบ ้ เม่ือโรงเรียนเลิกแลว้เขาก็ยงันัง่อยูท่ี่นัง่ของเขาต่อไป 
เพราะไม่รู้วา่จะไปทางไหน ครูจึงบอกกบัเขาวา่ “น่ี เธอนัน่น่ะกลบัไปบา้นเสียซิ” 

เม่ือออกจากโรงเรียนไปแลว้ก็เดินไปตามบา้นทุกบา้น แลว้ก็พดูเหมือนอยา่งท่ีนางคาร์เวอร์
สอนไว ้ แต่กไ็ม่มีใครตอ้งการจะจา้งเด็กเหมือนอยา่งท่ีนางคาร์เวอร์สอนไว ้ แต่ก็ไม่มีใครตอ้งการจะจา้ง
เด็กนิโกรเล็ก ๆ ซ่ึงสามารถติดไฟ, ท าอาหาร, และลา้งจานไดไ้วใ้ชเ้ลย 

ในวนัต่อมาเขาก็ท างานรับจา้งอ่ืน ๆ เท่าท่ีจะหาได ้ เช่นตดัฟืน, กวาดสนาม รับใชเ้บด็เตล็ด 
ภายหลงัอีกสอง-สามวนัก็เร่ิมเขา้ใจข้ึนบา้งวา่จะไดไ้ปซ้ืออาหารตามร้านรับประทานไดอ้ยา่งไร คร้ัง
หน่ึงถูกชายคนหน่ึงตีเอา เพราะเขาสงสัยวา่จะเขาไปขโมยลูกแอปเป้ิล ทุกคืนพอค ่าเขาก็มานอนท่ียุง้ขา้ว
แต่จะตอ้งรีบออกไปก่อนเวลาเชา้ และก็สามารถไปโรงเรียนไดทุ้กวนั 

ปีต่อมาเขาระลึกไดว้า่ เม่ือหนาวจดัคร้ังหน่ึงเขาเกือบจะหนาวตาย แต่ท าไมเขาไม่ตาย ทั้งท่ีขาด
อาหารและเส้ือผา้อบอุ่น เขาก็ไม่สามารถท่ีจะอธิบายได ้ ท าไมเขาจึงมีชีวติรอดมาจนถึงฤดูใบไมผ้ลิได้
อีกคร้ัง 

เม่ือถึงเวลาปิดภาคโรงเรียนเด็กนิโกร ปล่อยใหเ้ด็กชายเด็กหญิงไปช่วยท านาในฤดูใบไมผ้ลิ 
ยอร์ชรู้ตวัวา่ควรจะท าอะไรบา้งระหวา่งโรงเรียนปิด เขาพยายามเรียนหนงัสือแต่เพื่อนนกัเรียนยงัคงกีด
กนัเขา และครูก็ไม่พยามเขา้ใจเขา กลบัเรียกเขาวา่เป็นคนไม่เตม็บาทแต่ความคิดท่ีวา่เขาจะพยายามอ่าน
หนงัสือท่ีมีค่าใหไ้ดน้ั้น ท าใหย้อร์ชผา่นความยุง่ยากล าบากในชีวติมาได ้

เชา้วนัหน่ึงยอร์ชจึงออกเดินทางไปยงัไร่องุ่นของ เฮอร์แมนเยเกอร์ โดยหวงัวา่จะไดท้  างานท่ี
นัน่ เขาอยากจะไปยงัไร่องุ่นน้ีหลายคร้ัง แต่มนัอยูไ่กลจากโรงเรียนมากนกั ดงันั้นเขาจึงท างานใกล ้ ๆ
โรงเรียนแมใ้นวนัเสาร์และวนัอาทิตยเ์ขาก็หางานท าใกล ้ ๆ โรงเรียนไปก่อน ในระหวา่งโรงเรียนปิด 
บดัน้ีเขารู้สึกดีใจมากท่ีจะไดไ้ปหาความสุขกบัตน้ไมต่้าง ๆ ท่ีเขาชอบ และกบัคนท่ีเขารักนบัถือเป็นท่ี
สองรองจากพระเจา้ 

เม่ือเดินทางมาถึงพอเห็นบา้นหลงัใหญ่ เขาก็เกือบจะตะโกนดว้ยความยนิดี พอเขา้ประตูบา้น
หลงัใหญ่ก็ไม่เดินละ เขารีบวิง่ไปท่ีเรือนกระจกปลูกตน้ไมท้นัที แต่เขาก็หยดุชะงกัท่ีนัน่เพราะมีคน
แปลกหนา้ยนือยูท่ี่ประตู 
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“เจา้หนู เจา้ตอ้งการอะไร” ชายแปลกหนา้เห็นเด็กนิโกรตวัผอม เส้ือผา้ขาดมายืนอา้ปากดู
เหมือนพดูอะไรไม่ออก ท่าทางชายผูน้ี้ก าลงัมีธุระยุง่จึงถามอีกวา่ “เจา้มาธุระอะไร” 

เม่ือเด็กพดูออกมาชายนั้นก็ไม่ใคร่จะเขา้ใจนกั และเสียงของเด็กนั้นท าให้เขาร าคาญมาก 
แน่นอนเจา้เด็กสกปรกคนน้ีเป็นคนโง่จริง ๆ จนตอ้งบอกหลาย ๆ คร้ัง “มองซิเออร์ เยเกอร์ ไม่อยูท่ี่น่ี
แลว้ เขาตายเสียแลว้ ตายจริง ๆ” 

ยอร์ชยนืงงอยูน่านก่อนท่ีจะเขา้ใจค าพดูของชายคนนั้น ผลท่ีสุดจึงเขา้ใจวา่ นางเฮอร์แมน เย
เกอร์ ตายเสียแลว้เม่ือตอนหนาวจดั ไร่องุ่นจึงตกเป็นของผูอ่ื้น และเจา้ของคนใหม่ก็ไม่ตอ้งการท่ีจะให้
เด็กช่วยท างาน 

ยอร์ชจ าไม่ไดว้า่เขากลบัมาถึงในเมืองไดอ้ยา่งไร ความเจ็บปวดท าใหลื้มหมด หลายวนัต่อมาจึง
รู้วา่รองเทา้กดั เขาไปนอนอยูท่ี่ยุง้ขา้วตามเดิม ท่ีแรกเขาคิดวา่เจา้ของยุง้คงจะมาทุบตีเอา เพราะร่างกาย
ของเขาเหน่ือย อ่อนเพลียและทอ้ใจมาก ทั้งรู้สึกหิวเป็นก าลงัจึงร้องไห้โฮเสียงดงั แต่ชายเจา้ของยุง้ได้
พยงุตวัเขาข้ึนมาและพดูวา่ “หยดุ, หยดุฉนัไม่ท าอะไรเธอหรอก เธอเป็นใคร มาท าอะไรอยูท่ี่น่ี” 

พอเด็กจะตอบ ชายนั้นก็ชิงพูดเสียก่อน “เอาเถอะไม่ตอ้งพูดหรอกมากบัฉนั” 
ยอร์ชเดินตามเขาไปพลางร้องไหส้ะอึกสะอ้ืน ชายคนนั้นพาไปนัง่ท่ีโตะ๊อาหารในครัว เขาได้

รับประทานอาหารท่ีไม่เคยล้ิมรสมาตั้งหลายเดือนแลว้ ขณะท่ีรับประทานอาหารอยู ่ ชายคนนั้นก็พดูกบั
ภรรยาซ่ึงยนือยูใ่กล้ๆ  

ภรรยาจึงพูดเบา ๆ วา่ “เด็กน้ีน่าสงสาร เขาคงหิวมานานแลว้” 
เม่ือรับประทานเสร็จแลว้ เจา้ของบา้นก็พาเขาไปท่ีหลงับา้นและบอกใหน้อนพกัเสีย ยอร์ชก็

หลบัผลอยทีเดียว 
ดงันั้นยอร์ชก็เลยมาอยูก่บัครอบครัว “มาร์ติน” ตั้งแต่นั้นครอบครัวน้ีเป็นครอบครัวของหนุ่ม

สาว เพิ่งยา้ยมาอยูใ่นเมือง นีโอโชใหม่ ๆ และตั้งโรงโม่งแป้งข้ึนใหม่โดย จอห์น มาร์ติน เป็นผูจ้ดัการ 
เม่ือยอร์ชไดเ้ขา้มาอยูใ่นบา้งหลงัน้ีแลว้ เขามีเตียงนอนหน่ึงเตียงและเม่ือจดัท่ีพกัเรียบร้อยแลว้

เขาก็มีโตะ๊ส าหรับวางหนงัสือและกระดาษเขารู้สึกดีใจมาก รีบอาบน ้าช าระกาย ทิ้งเส้ือผา้เก่า ๆ ท่ีขาด
มากแลว้ไปเสีย และจอห์นไดใ้หเ้คร่ืองแต่งตวัใหม่ 

เขาเล่าประวติัชีวติของเขาให้ครอบครัวมาร์ตินฟังจนตลอดเท่าท่ีจะเล่าได ้ แต่มิไดพ้ดูถึงนาง
เฮอร์แมน เยเกอร์ และหนงัสือท่ีเขาใหไ้ว ้

รุ่งข้ึนตอนเชา้ตรู่ ครอบครัวมาร์ตินก็ตอ้งประหลาดใจมาก เพราะตามปกติจอห์นไปท างานเจด็
โมงเชา้ และเม่ือเขาต่ืนแลว้จึงจะเขา้ไปติดไฟในครัว และขณะท่ีเขาแต่งตวัภรรยาก็จะปรุงอาหารเชา้ แต่
เชา้น้ีเขาต่ืนสาย เน่ืองจากฝันวา่ไปรับประทานขนมเคก๊และกาแฟ เม่ือต่ืนข้ึนมาก็ยงับิดไปมาอยูน่าน เขา
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ไดก้ล่ินกาแฟหอมฉุย ทั้งท่ีลูซีภรรยาของเขาก็ยงันอนหลบัสนิทอยู ่ เขาไดก้ล่ินกาแฟและหมูทอดโชยมา
อีก 

เขาจึงรีบออกไปดูท่ีครัว เขาเห็นยอร์ชก าลงัร้องเพลงและป้ิงขนมเคก๊อยูท่ี่เตาไฟ 
“สวสัดีครับ คุณ” ยอร์ชกล่าวทกั นายมาร์ตินจอ้งดูดว้ยความสงสัย เขาเห็นหมูทอดและขนม

เหมือนในฝันทุกอยา่ง 
“เธอเรียนการท าอาหารมาจากไหน” 
“ผมเรียนมาจากนางคาร์เวอร์ แกสั่งใหผ้มบอกใคร ๆ วา่ผมท าอาหารได ้ นอกจากนั้นผมยงัซกั

เส้ือผา้ไดด้ว้ยครับ” 
นายมาร์ตินพอใจมากถึงกบัพดูวา่ “ดีมาก” 
คนทั้งสามน้ีก็ตั้งตน้ชีวติใหม่ เม่ือนายมาร์ตินไปท างานแลว้ ยอร์ชจึงบอกให้นางมาร์ตินน า

เส้ือผา้ท่ีแประเป้ือนมาใหเ้ขา เขาจะจดัการซกัให ้ ยอร์ชไม่พอใจเม่ือเห็นผา้มีจ านวนเล็กนอ้ยและก็ไม่
สกปรก สักครู่เดียวก็เอาผา้ท่ีซกัแลว้มาตากบนราวดูขาวสะอาด มีผา้ปูท่ีนอน,ม่าน,ผา้เช็ดตวั ยอร์ชไดรั้บ
การสัง่สอนวธีิซกัผา้จากสตรีชาวเยอรมนั เขาจึงสามารถซกัไดส้ะอาดและเรียบร้อย 

วนัต่อมาเขาพนูเดินเป็นร่องในสนามหญา้และหาเมล็ดพืชมาปลูกทุกวนัเขาคิดท่ีจะท างานใหม่ 
ๆ ข้ึนในบา้นน้ีเสมอ จนครอบครัวมาร์ตินตอ้งบอกใหเ้ขาไปหางานท านอกบา้นเพื่อไดเ้งินใช ้ เพราะเขา
เองไมมี่เงินจะจ่ายให ้และในไม่ชา้โรงเรียนก็จะเปิดแลว้ จะไม่มีเวลาไปท างาน 

ฉะนั้นทุก ๆ วนัเขาจะช่วยครอบครัวมาร์ติน ซกัผา้, ลา้งถว้ยชาม, แลว้ก็ออกไปหางานตามนอก
บา้นรอบ ๆ เมือง เขาไดรั้บประทานอาหารดี อ่ิม, และมีความสุขอยา่งมัน่คง ชาวเมืองชอบจา้งเขาท างาน
มีคนตอ้งการเขาเสมอ  

เขาคบกบัคนในเมืองไดท้ัว่ไป นายมาร์ตินมีนิสัยผดิกบัชาวนาเยอรมนัทั้งหลาย เขาคอยกระตุน้
ใหย้อร์ชพดู ตอบค าถาม และสอนใหรู้้จดัตั้งค  าถาม 

เขาพดูกบัภรรยาวา่ “เด็กคนน้ีฉลาดแหลมคม แต่ฉนัยงัเป็นห่วงอยูอี่กหน่อยหน่ึงวา่เขายงัไม่
รู้จกักบัคนนิโกรอ่ืน ๆ และไม่เห็นไปเล่นกบัเด็กคนอ่ืน ๆ บางทีจะเป็นเพราะอายมุากกวา่เด็กอ่ืนๆ ก็
เป็นไปได”้ 

ภรรยาจึงตอบวา่ “มีโบสถส์ าหรับชาวนิโกรอยูน่อกเมือง ควรพาเขาไปนมสัการท่ีโบสถส์ัก
คร้ัง” 

แต่สามีตอบวา่ “ควรปล่อยใหเ้ขาไปแต่ล าพงั เพื่อเขาจะไดค้บกบัเด็กอ่ืนไดส้นิท 
หลงัจากรับประทานอาหารแลว้นางมาร์ตินพดูวา่ “ยอร์ชจะไปโบสถใ์นวนัอาทิตยไ์หม?” 
ขณะนั้นยอร์ชก าลงันัง่เหลาไมอ้ยูท่ี่เฉล่ียง เขาเงยหนา้ข้ึนถามวา่ “ไปโบสถ ์เขาท าอะไรกนั” 
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นางมาร์ตินตอบ “ไม่รู้หรือ โบสถเ์ป็นท่ีประทบัของพระเจา้” 
แต่ยอร์ชตอบอยา่งสุภาพและมัน่คงวา่ “พระเจา้มิไดป้ระทบัอยูแ่ห่งเดียว พระองคอ์ยูท่ ัว่พิภพ” 
นายมาร์ตินพอใจมากกล่าวต่อไปวา่ “คนไปโบสถก์็เพื่อนมสัการพระเจา้” 
“แต่ผมเห็นวา่นมสัการในป่าดีกวา่ในโบสถ”์ ยอร์ชวา่ เม่ือน่ิงอยูส่ักครู่หน่ึง นางมาร์ตินจึงพดูวา่ 

“ฉนัเช่ือวา่เธอคงชอบร้องเพลงและจะไดพ้บคนมาก ๆ ท่ีนัน่” 
ยอร์ชพดู “คุณตอ้งการใหผ้มไปหรือครับ?” 
“หวงัวา่เธอคงชอบ และจะเป็นคุณประโยชน์แก่เธอเองดว้ย” นายมาร์ตินกล่าว 
ต่อมาในวนัอาทิตย ์ ยอร์ชจึงแต่งตวัสะอาดเรียบร้อยไปโบสถแ์ต่ยงัยนืรีรออยูท่ี่ประตู ชาวนิโก

รอ่ืน ๆ ก็รู้จกักบัเขาดี เขามองดูการแต่งกายของคนอ่ืนท่ีสวยงาม เขาเองมิไดส้วมเส้ือชนิดท่ีซ้ือมาจาก
หา้งร้าน แต่เขาก็ค่อย ๆ เขา้ไปนัง่ท่ีมา้แถวหลงั เม่ือเร่ิมร้องเพลงเขาก็ลืมส่ิงต่าง ๆ หมด เขาระลึกไดว้า่
เขาเคยไดย้นิเพลงเหล่าน้ีมาบา้งแลว้จึงเกิดความเพลิดเพลิน 

“ต่อมายอร์ชไดเ้ห็นสุภาพสตรีชราผูห้น่ึงเดินเขา้มา ทุกคนท าความเคารพ แกช่ือ “ป้ามา
เรียวทัก้ินส์” เพราะไดย้นิคนในโบสถอ์อกช่ือ แกเขา้มาทกัทายปราศยักบัคนอ่ืน ๆ 

ยอร์ชจอ้งมองดู รูปร่างของแกไม่เหมือนกบันางคาร์เวอร์ ป้ามาเรียเป็นคนแต่งกายสะอาด มีผา้
ห่อท่ีบ่า ถึงเป็นหญิงนิโกรก็จริงแต่หนา้ตาเตม็ไปดว้ยความกรุณา และเป็นสง่าเม่ือสวมหมวก เม่ือ
มองเห็นยอร์ชก็ทกัวา่ “หนูมาคนเดียวหรือ” เพราะในสมยัหลงัจากสงครามเลิกทาสแลว้ เด็กนิโกรมกัจะ
ไม่มีพอ่แม่ เพราะตายไปมาก 

ยอร์ชตอบวา่ “ครับ ผมมาคนเดียว” 
ป้ามาเรียพดูข้ึนลอย ๆ วา่ “กิริยาเรียบร้อยดี นกกระจอกจะตกลงโดยพระเจา้ไม่ทรงล่วงรู้ก็หา

มิได”้ แลว้แกก็เดินไป 
เม่ือถึงเวลากลบัไปโรงเรียน ยอร์ชก็เอาใจใส่ในการเล่าเรียนเป็นอยา่งดี เพื่อนฝงูก็มีมากข้ึนใน

โรงเรียนนั้น 
เม่ือถึงฤดูหนาวนางมาร์ตินป่วยหนกั ยอร์ชตอ้งช่วยตามหมอ ท าครัว, ตม้น ้า และคอยรับใช ้

ใคร ๆ ก็นึกวา่จะตอ้งตาย แต่หลายวนัต่อมา นางมาร์ตินก็ค่อยยงัชัว่ข้ึน ยอร์ชมิไดไ้ปเรียนเพราะตอ้งช่วย
อยูท่างบา้น ทั้งนายและนางมาร์ตินรู้สึกวา่เป็นโชคดีท่ีมีเด็กเช่นยอร์ชไวใ้ชใ้นบา้น ในตอนเยน็นายมาร์
ตินก็ช่วยสอนหนงัสือใหย้อร์ช เขารู้สึกวา่ยอร์ชเรียนไดม้ากกวา่ท่ีโรงเรียนเสียอีก 

พอฤดูใบไมผ้ลิ นางมาร์ตินก็หายไขเ้ป็นปกติ จึงบอกใหย้อร์ชไปหางานท านอกบา้นได ้ แต่
ต่อมาเกิดเคราะห์ร้าย โรงโม่แป้งหยดุงาน นายมาร์ตินก็ตอ้งกลายเป็นคนวา่งงาน ลุงของเขาใหย้า้ยไป
ท างานท่ีรัฐแคลิฟอร์เนีย 



 20 

แต่เขารู้สึกเป็นห่วงยอร์ชมาก นบัแต่ภรรยาป่วย เงินก็หมดและอนาคตก็ยงัไม่มัน่คง ภรรยาจึง
แนะน าใหส่้งยอร์ชไปเขา้เรียนท่ีโรงเรียนโอเบอร์ลิน เพราะมีเด็กนิโกรเขา้เรียนอยูบ่า้งแลว้ แต่สามีบอก
วา่ท่ีโรงเรียนนั้นไม่ดี ควรจะส่งเขาไปเรียนท่ีรัฐแคนซสัจะดีกวา่ แต่จะเอาเงินท่ีไหนเล่า? ทั้งสองจึงบอก
ใหย้อร์ชไปเรียนท่ีแคนซสัเพราะเขารับทั้งเด็กผวิขาวและเด็กผวิด า แคนซสัอยูห่่างไปประมาณ 60 ไมล ์
ซ่ึงในสมยันั้นก็นบัวา่ไกลมาก 

ทุกคนในเมืองนั้นไดท้ราบวา่ครอบครัวมาร์ตินจะอพยพไปอยูท่างภาคตะวนัตก และมีอีก
ครอบครัวหน่ึงจะเดินทางไปดว้ยเพื่อช่วยกนัเฉล่ียค่าเดินทางซ่ึงไปโดยรถมา้ คร้ันพอถึงวนัท่ีครอบครัว
ทั้งสองจะออกเดินทางโรงรถมา้ประทุน มีคนมาส่งกนัมาก ยอร์ชจะตอ้งจากกบัครอบครัวมาร์ตินซ่ึงจะ
ไปไกลก็รู้สึกเศร้าใจมาก มาร์ตินจึงออกปากฝากยอร์ชไวก้บัอีกครอบครัวหน่ึง 

เม่ือรถออกไปแลว้ ยอร์ชก็มายนือยูท่ี่ประตูบา้นเดิม ดว้ยความรู้สึกเปล่าเปล่ียวใจ ผูท่ี้ยอร์ชจะ
ไปอยูด่ว้ยคือป้ามาเรีย เพราะเธอไดท้ราบวา่ยอร์ชเป็นเด็กดีช่วยท างานไดห้ลายอยา่ง จึงยนิดีท่ีจะรับเอา
ไปอยูด่ว้ย 

ก่อนไปนางมาร์ตินไดใ้หอ้าหารแก่ยอร์ชไวบ้า้ง เช่น มนัเทศ,แอบเป้ิล,ขา้วโพด,ถัว่,หมูเคม็,ไข่ 
และอ่ืน ๆ 

ยอร์ชจึงเอาส่ิงของต่าง ๆ เหล่าน้ีบรรจุถุง แลว้สะพายตามป้ามาเรียไป เดินขา้มทางมาหลายแห่ง
จึงมาถึงกระท่อมห่างจากโรงเรียนสักเล็กนอ้ย กระท่อมของป้ามาเรียมีหอ้งเดียว แต่รักษาความสะอาด
เป็นอยา่งดี พื้นบา้นเก่าแก่แต่ขดัถูสะอาด และมีพรมขาด ๆ ปูท่ีหนา้ต่างไม่มีกระจก แต่มีผา้ลงแป้ง
สะอาดท าเป็นบงัตา สนามหญา้กวาดไวส้ะอาด บนโตะ๊มีเคร่ืองมือประกอบอาชีพของแกวางไว ้ ถงัซกั
ผา้,กระดานซกัผา้,ในบา้นหอมกรุ่นไปดว้ยเคร่ืองเทศและอาหาร 

แกบอกใหย้อร์ชนอนบนเตียงมุมหอ้ง ซ่ึงมีฉากกั้นไว ้แลว้แกก็มาจดัอาหารไวใ้หลุ้งแอนดี 
ยอร์ชไดเ้ล่าเร่ืองนายเฮอร์แมน เยเกอร์ใหลุ้งแอนดีฟัง และอ่านหนงัสือเร่ืองตน้ไมแ้ละดอกไม้

ใหลุ้งแอนดีฟังบางตอน ต่อมายอร์ชก็เร่ิมท าร่องสวนเพื่อปลูกองุ่นใหเ้ถาองุ่นเล้ือยตามขา้ง ๆ กระท่อม 
ลุงแอนดีพอใจมาก ลุงแอนดีอ่านพระคมัภีร์ไดบ้า้งนิดหน่อย และเป็นธรรมเนียมของแกท่ีจะอ่านพระ
คมัภีร์ใหค้รอบครัวฟังในตอนเยน็ก่อนค ่า ดงันั้นเม่ือแกทราบวา่ยอร์ชพออ่านไดบ้า้ง แกจึงส่งพระคมัภีร์
ใหเ้ขาอ่านบางตอนก็อ่านไม่ใคร่คล่อง แต่บางตอนก็อ่านไดเ้หมืองร้องเพลง บางตอนอ่านซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก 
จนผูฟั้งจ าข้ึนใจวา่ปากเปล่าได ้นอกจากนั้นยงัมีเพื่อนบา้นมานัง่ฟังอีกดว้ย 

“ฟ้าสวรรคแ์สดงพระรัศมีของพระเจา้ และทอ้งฟ้าประกาศพระหตัถกิจวนัต่อวนักล่าววาจา 
และคืนต่อคืนส าแดงความรู้ ค  าพดูหรือภาษาไม่มีเลย เสียงพดูของฟ้านั้นไม่มีใครไดย้ิน เคร่ืองวดัของฟ้า
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ทอดออกไปทัง่แผน่ดิน ถอ้ยค าของฟ้านั้นดงัไปถึงปลายพิภพโลก ในทอ้งฟ้านั้นพระองคไ์ดท้รงตั้ง
พลบัพลาไว ้ส าหรับดวงอาทิตย ์(สดุดี 19:1-4) 

แมจ้ะมืดแลว้เขาก็ยงัคงอ่านต่อไป มีเสียงบางคนท่ีมาฟังพดูวา่เด็กคนน้ีอ่านหนงัสือไดเ้หมือน
ทูตสวรรค ์

ป้ามาเรียมีความภูมิใจมากท่ียอร์ชอ่านไดค้ล่องจนข้ึนใจ แกวา่ต่อไปเขาอาจเป็นนกัเทศน์ท่ีดีก็
ได ้

“อยา่เลยครับ” ยอร์ชคา้น เพราะเขาไม่อยากจะเป็นนกัเทศน์เลย 
ส่วนลุงแอนดีก็วา่ “ถา้อยา่งนั้นไปเป็นครูโรงเรียนก็จะดี จะเป็นครูหรือเป็นนกัเทศน์ไม่เอาสัก

อยา่ง แต่เธอจะตอ้งเป็นคนส าคญัอยา่งแน่นอน” 
ยอร์ชก็อยูร่่วมกบัป้าและลุงอยา่งผาสุก เพราะทุกคนมีความเช่ือ,ความหวงัและความรัก ยอร์ช

ยงัคงไปโรงเรียนตามปกติ เวลาโรงเรียนหยุดพกักลางวนัก็รีบกลบัมาช่วยป้ามาเรียซกัเส้ือ บางทีก็เอา
หนงัสือมาอ่านขณะท่ีก าลงันัง่ซกัผา้อยู ่

ยอร์ชเรียนต่อมาหลายเดือน และรับความรู้ท่ีครูสอนไดท้ั้งหมดครูรู้สึกวา่ยอร์ชสนใจในส่ิงต่าง 
ๆ มากข้ึน และถึงเวลาสมควรท่ีเขาจะไปเรียนต่อชั้นสูงไดแ้ลว้ 

เม่ือเขาไดอ้อกไปรับจา้งท างานตามบา้นเรือนต่าง ๆ มากเขา้ ก็รู้สึกสนใจในรัฐแคนซสัมากข้ึน 
จึงตั้งใจวา่จะเดินทางไปศึกษาต่อดว้ยเพราะนายเฮอร์แมน เยเกอร์ เคยบอกไวว้า่ ใหย้อร์ชอ่านหนงัสือให้
มาก เขาจึงตั้งใจวา่จะตอ้งท าตาม 

เขาจึงน าเร่ืองน้ีมาปรึกษาหารือลุงแอนดีและป้ามาเรีย แกจึงอธิษฐานขอใหพ้ระเจา้ทรงน า พระ
เจา้ทรงดลใจใหย้อร์ชไป ลุงและป้าไดเ้ตือนยอร์ชวา่ ถา้ไวว้างในพระเจา้ พระเจา้ก็จะทรงน าทางแห่ง
ชีวติเสมอ แกสั่งสอนอบรบเร่ืองกิริยามารยาทหลายประการ ใหถ่้อมสุภาพเสมอ คนท่ีเยอ่หยิง่จองหอง
จะตอ้งไดรั้บความอบัอาย ลุงแอนดีเตือนวา่ก่อนจะไปเป็นครูบาอาจารยจ์ะตอ้งมีความรู้รอบตวัใหม้าก 
ๆ 

ยอร์ชจึงตอบวา่ผมอยากท าอะไร ๆ เป็น เหมือนอยา่งท่ีเอาไมม้าแกะเป็นดอกกุหลาบน้ี แลว้เขา
ก็ส่งใหลุ้งแอนดี แกชมเชยวา่ ยอร์ชเป็นเด็กฉลาดมาก 

ต่อมาในเชา้วนัหน่ึง ยอร์ชก็เร่ิมออกเดินทางไปยงัโรงเรียน ยอร์ชเขารู้สึกอาลยัและคิดถึงป้ากบั
ลุงมาก 

เขายงัเป็นเด็กเล็กผอม แต่เขาสามารถอ่าน, เขียน  และคิดเลขไดบ้า้งตามสมควร เม่ือจดัห่อ
ส่ิงของท่ีจะสะพายพร้อมทั้งอาหารและเงินท่ีหาไวไ้ดอี้กหลายดอลลาร์แลว้ นอกจากนั้น ป้ามาเรียยงัได้
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มอบของท่ีระลึกในการท่ีจะจากกนัไปคือ พระคมัภีร์เล่มหน่ึง เม่ือเขาเดินทางดว้ยเทา้มาไดส้ักหน่อย
หน่ึง ก็มีเกวยีนขบัมาทนั คนขบัเกวยีนรู้จกัยอร์ชดี ก็ใหข้ึ้นมาโดยสารเกวยีนไปดว้ย 
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บทที ่5 เยีย่มบ้านเดมิ 

ยอร์ชส าเร็จโรงเรียนมธัยมท่ีเมืองนินีโปลิสในมลรัฐแคนซสั เขามิไดอ้ยูร่่วมในการท าพิธีแจก
ประกาศนียบตัร แต่เขาตั้งใจวา่จะฉลองความส าเร็จดว้ยการไปเยีย่มครอบครัวคาร์เวอร์ ไปเยีย่ม
กระท่อมของมารดา ไปเท่ียวตามป่าในแถวนั้น และจะไปรายงานครอบครัวคาร์เวอร์วา่เขาท าอะไร
ส าเร็จไปแลว้บา้ง เขาคิดวา่ทั้งนายและนางคาร์เวอร์คงชรามากแลว้และคงดีใจถา้เขาไปเยีย่ม 

ป้าลูซ่ีช่วยจดัเตรียมของเดินทางใหเ้ขา ยอร์ชมีเงินติดตวับา้งเล็กนอ้ย โดยไดจ้ากการรับจา้ง
ท างานท่ีร้านขายอาหาร เขาตั้งใจจะซ้ือของขวญัไปฝากนายและนางคาร์เวอร์ ยอร์ชจึงจบัรถไฟเดินทาง
ไป ในสมยันั้นนอกจากรถไฟท่ีไปทางทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกแลว้ สายท่ีแยกไปทางอ่ืนยงัมีนอ้ย
มากในแถบน้ี เน่ืองจากยอร์ชไม่เคยข้ึนรถไฟเลยจึงไม่ไดซ้ื้อตัว๋ก่อนข้ึนรถ 

เม่ือพนกังานตรวจตัว๋มาพบเขา้จึงถามวา่ “เจา้หนูจะไปไหน” 
ยอร์ชตอบวา่ “ผมจะไปท่ี ไดมอนด์โกรฟ รัฐมิสซูรี แต่พนกังานตรวจตัว๋บอกวา่ “เราระวงัดูแล

เด็กเล็ก ๆ ไม่ได ้เพราะหนทางมนัไกลเกินไปส าหรับเด็กเล็ก ๆ เช่นเธอท่ีจะเดินทางไปแต่ผูเ้ดียว” 
ยอร์ชยิม้แลว้ควกัเงินออกจากกระเป๋าพลางพดูวา่ “ผมไม่ใช่เด็กเล็ก ๆ ผมเรียนจบโรงเรียน

มธัยมแลว้ และก็สามารถรักษาตวัเองได”้ 
ทีแรกพนกังานตรวจตัว๋ก็สงสัย แต่เม่ือไดย้นิยอร์ชรับรองมัน่คงเช่นนั้น เขาก็รู้สึกชอบใจเด็กด า

ผูท่ี้ท่าทางสงบเสง่ียมผูน้ี้ แมเ้ด็กคนน้ีจะอายุนอ้ยเพียงใดก็ตาม เขาก็ตั้งใจจะใหค้วามช่วยเหลืออยา่งดี จึง
พดูวา่ “หนูเสียค่าโดยสารเพียงคร่ึงราคาเท่านั้น” 

ยอร์ชรู้สึกยนิดีมาก เขาจดัแจงเก็บเงินท่ีเหลือเขา้กระเป๋า รู้สึกดีใจวา่ไม่ไดซ้ื้อตัว๋เสียก่อน เลยมี
เงินเหลือมากข้ึนอีก 

ครอบครัวคาร์เวอร์ตอ้นรับยอร์ชเหมือนลูกหลาน ข่าวการมาเยีย่มของยอร์ชแพร่สะพดัไปทัว่
ทั้งต าบล มีคนมาเยีย่มและซกัถามเร่ืองราววา่เขาไปไหนมาบา้งและไดท้ าอะไรมาบา้งแลว้ ใคร ๆ พากนั
พอใจเด็กนิโกรคนน้ีซ่ึงมีความมานะพยายามด้ินรนต่อสู้กบัชีวติ 

เขาเหล่านั้นรู้สึกสนใจเร่ืองการเล่าเรียนของยอร์ชมาก และยอร์ชก็เล่าถึงวธีิปรุงอาหารใน
ภตัตาคาร โรงแรม และในค่ายพกัใหน้างคาร์เวอร์ฟังวา่ เขาท ากบัขา้วแปลก ๆ ไดห้ลายอยา่ง เขาสอนให้
นางคาร์เวอร์รู้จกัวธีิปรุงอาหารเมก๊ซิโก สอนวธีิซกัผา้ซ่ึงใชเ้วลาเพียงเล็กนอ้ย คร้ันแลว้เขาก็ออกไปท่ียุง้
ขา้วกบันายคาร์เวอร์ดูวธีิเล้ียงอาหารสัตวแ์ละแนะน าวธีิเล้ียงใหม่ ๆ ให ้ ในเวลาต่อมาเขาท าการแกไ้ข
วธีิการหลายอยา่ง ส าหรับปฏิบติัในทุ่งนาใหเ้จริญข้ึน ติดต่อหาท่ีรับสินคา้เพื่อขายพืชผลไดห้ลายแห่ง 
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รู้สึกวา่สัญชาติญาณอะไรบางอยา่ง กระตุน้เตือนใหเ้ขาสามารถเปล่ียนแปลงกิจการต่าง ๆ ใหดี้ข้ึนไดทุ้ก
วนั 

เขาชอบไปนอนในกระท่อมของมารดาทุกคืน แมก้ระท่อมนั้นจะถูกทิ้งไวโ้ดยไม่มีใครอยู ่ แต่ก็
ยงัมัน่คงแขง็แรงอยู ่ เพราะเป็นกระท่อมไมแ้ก่น หลงัจากท่ีเขาท าความสะอาดแลว้ มนัก็กลายเป็นบา้นท่ี
น่าอยูเ่ป็นอยา่งดี อากาศสดช่ืน มีลมพดัโกรกผา่นไปมา ทางช่องกวา้งซ่ึงเขานอนก็มองเห็นดวงดาวซ่ึง
ระยบิระยบัอยูบ่นทอ้งฟ้าอยา่งชดัเจน พอเชา้ตรู่เขาก็เขา้ป่า ไปหาความส าราญอยา่งแต่ก่อน ขากลบัมาก็
เอาตน้ไมแ้ละตะใคร่น ้ามาปลูกในสนาม แลว้ก็ไปดูบ่อปลา 

ยอร์ชไดเ้ล่าเร่ืองป้ามาเรียและลุงแอนดีใหค้รอบครัวคาร์เวอร์ฟัง เยน็วนัหน่ึงเขาก็ขออนุญาตขบั
เกวยีนไปยงัเมืองนีโอโช เพื่อจะไปเยีย่มครอบครัวท่ีกล่าวถึงน้ี นายคาร์เวอร์ก็ไม่ขดัขอ้ง รุ่งข้ึนเชา้     
ยอร์ชจึงมุ่งหนา้เขา้ไปในเมือง เขายงัจ าถนนนั้นไดดี้เพราะเคยเดินดว้ยเทา้มาดว้ยความล าบากเป็น
เวลานาน และก็ไม่รู้สึกกวา่ถนนนั้นสั้น หรือเมืองเล็กลงแต่ประการใด เขาขบัเกวยีนโดยเร็วเพื่อจะได้
รีบไปใหถึ้งเร็ว ๆ เพราะจากกนัไปนาน 

พอเห็นกระท่อมเขาก็ตะโกนร้องเรียกเสียงดงั ป้ามาเรียก าลงัซกัผา้ สบู่เป้ือนมืออยู ่ ส่วนลุงแอน
ดีก าลงันัง่อยูบ่นเกา้อ้ีสูงใตต้น้แอปเป้ิลตามเดิม ไม่เปล่ียนแปลง รู้สึกวา่ทั้งสามคนดีใจมากท่ีไดม้าพบกนั 
ยอร์ชไม่ร้ังรอใหป้้ามาเรียตอ้งหยดุงานมาตอ้นรับเขา เขารีบตรงเขา้ไปช่วยทนัที เขาจดัการเอาอาหารลง
มาจากเกวยีนและจดัตั้งโตะ๊ทีเดียว ขณะท่ีอาหารยงัอุ่นอยูบ่นเตา เขาก็รีบบิดผา้ พลางคุยและอวดวา่
เด๋ียวน้ีเขาสูงข้ึนแลว้ และสามารถตากผา้บนราวไดแ้ลว้ ป้ามาเรียก็หา้มวา่อยา่ช่วยเลย เพราะเวลาน้ีเป็น
แขกมาเยีย่ม และอีกอยา่งหน่ึงแต่งตวัเรียบร้อย แต่ยอร์ชกลบัหวัเราะ 

ทั้งป้าและลุงชมฝีมือท าอาหารของเขาวา่ประหลาดมาก ภายหลงัรับประทานอาหารแลว้ก็พากนั
ไปนัง่สนทนาท่ีสนาม ยอร์ชก็เล่าใหฟั้งวา่เขาท าอะไรท่ีไหนมาบา้ง ลุงแอนดีหยบิพระคมัภีร์ออกมา
ขอใหย้อร์ชอ่าน เขาจึงเปิดอ่านพระธรรมสดุดีบทท่ี 23 และท่องโคลงบางบท ซ่ึงท าใหป้้ามาเรียอด
ร้องไหไ้ม่ได ้เยน็วนันั้นเขาจึงเดินทางกลบั และนัง่ชมดาวและรัศมีในทอ้งฟ้าไปตลอดทาง 

เม่ือใกลจ้ะส้ินฤดูร้อน นายและนางคาร์เวอร์ขอร้องใหย้อร์ชอยูต่่อไป แต่ยอร์ชปฏิเสธเขาบอก
วา่ “ผมจะอยูต่่อไปอีกไม่ไดเ้พราะผมมีงานท่ีจะตอ้งท า ความจริงท่ีน่ีสบายน่าอยูจ่ริง ๆ แต่ผมจะตอ้ง
เรียนต่อไปอีกมาก” 

นายคาร์เวอร์ถามวา่ “จะเรียนไปท าไมอีกล่ะ เธอก็อ่านออกเขียนไดแ้ลว้ ท าอะไรก็คล่องแคล่ว
วอ่งไว และก็ไดเ้ห็นโลกมามากแลว้” 

ยอร์ชกลบัตอบวา่ “ความรู้ดงักล่าวแลว้เป็นประโยชน์ก็จริงอยูแ่ต่เป็นเพียงความรู้เบ้ืองตน้เท่า
นั้นเอง ผมตอ้งเรียนในมหาวิทยาลยัต่อไป” 
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นายคาร์เวอร์พูดวา่ “แต่วา่คนนิโกรเขาไม่ไปเรียนในวทิยาลยักนัหรอกยอร์ช เธอเรียนไปมากๆ
แลว้จะไปท าอะไร ฉนัวา่จะไม่มีต าแหน่งหนา้ท่ีใหเ้ธอท าน่ะนา” 

“อยา่วติกเลยครับ ผมจะไปเรียนท่ีวทิยาลยั เพื่อจะอ่านหนงัสือทุก ๆ ชนิดและเรียนทุกอยา่งท่ี
ครูสอนให ้ แลว้พระเจา้จะทรงบอกใหผ้มไดท้ราบความลึกลบัของพระองค ์ แลว้ก็จะมีงานใหผ้มท าใน
โลกน้ี เพราะสรรพส่ิงทั้งหลายเป็นของพระเจา้” 

นางคาร์เวอร์หนัมาพูดกบัสามี “ปล่อยเขาเถิด ยอร์ชเขาพดูถูกแลว้ พระเจา้ทรงกระท าอะไรไม่
ผดิหรอก” 

เขาเตรียมตวัท่ีจะจากไป ท่ีมุมหอ้งนั้นมีเคร่ืองป่ันฝ้ายของมารดาของเขาอยูด่ว้ย เขาจึงขอ
อนุญาตน าติดตวัไป เขาสัญญาวา่จะรักษาไวใ้นหอ้งส่วนตวัของเขาตลอดชีวิต” 

ในเชา้วนัหน่ึงสองสามีภรรยาก็ออกมายนืโบกมือท่ีเฉล่ียง ในขณะท่ียอร์ชออกเดินทาง ทั้งสอง
ต่างก็ร้องไหด้ว้ยความรู้สึกภูมิใจในเด็กเล็ก ๆ ข้ีโรค เด็กคนท่ีนางคาร์เวอร์เคยพดูวา่ “ลูกของมารีจะตอ้ง
รอดอยู”่ 

ทั้งสามคนไม่ไดพ้บกนัอีก ต่อมาอีกหลายปีเด็กคนนั้นเติบโตข้ึนไดท้่องเท่ียวไปตามสถานท่ีต่าง 
ๆ ในกรุงวอชิงตนั 
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บทที ่6 รับปริญญา 

บดัน้ียอร์ชไดเ้ติบโตข้ึนมาก เขาไม่ใช่เด็กอีกแลว้ ภายใน 6 เดือน ท่ีผา่นมาเขาสูงข้ึนถึง 6 ฟุต 
ท่าทางภูมิฐานและไวห้นวดดว้ย แต่ยงัมีความกระดากอายคนอยู ่เขารู้สึกตวัวา่ควรเลิกอายไดแ้ลว้ มนุษย์
ทั้งหลายก็ลว้นแต่เป็นผูท่ี้พระเจา้ทรงสร้างมาทั้งนั้น แต่เขาก็ยงัอาลยัรักสัตวน์อ้ย ๆ ในป่าอยู ่

เขายงัระลึกถึงครอบครัวมาร์ตินท่ีไดแ้นะน าใหเ้ขาไปโบสถ ์เขาจึงตกลงใจท่ีจะกระท าตาม และ
ไดท้ราบวา่ในเมืองวินเตอร์เซท มีครอบครัวคนนิโกรอยูเ่พียง 2 ครอบครัวเท่านั้น จึงไม่มีโบสถส์ าหรับ
คนด าโดยเฉพาะ วนัอาทิตยห์น่ึงวา่งธุระ ยอร์ชจึงจดัแจงสวมรองเทา้และแต่งตวัอยา่งดี สวมเส้ือท่ีเขาซกั
เอง และไปโบสถซ่ึ์งอยูก่ลางเมือง 

เขาไปนัง่แอบอยูแ่ถวหลงั เวลานั้นการนมสัการยงัไม่เร่ิมตน้ ฉะนั้นจึงมีเวลาพอท่ีจะสังเกต
อะไร ๆ ได ้ เขาเห็นคนหมู่หน่ึงนัง่อยูบ่นเวที ใกล ้ ๆ กบัออร์แกน เม่ือไดย้นิเสียงบอกบทท่ีของเพลงก็
เปิดหนงัสือเพลงร้องตาม เขาชอบร้องเพลงมาก และเคยร้องเพลงกบัท่ีประชุมมาแลว้ จึงคอยให้
ออร์แกนน าเพลงข้ึนก่อน เพลงน้ีมีช่ือวา่ “พระเยโฮวาห์ทรงเป็นป้อมปราการ” เขาเคยไดย้นินายและนาง
คาร์เวอร์ร้องเสมอ ๆ จึงทราบวา่เดิมเป็นเพลงภาษาเยอรมนั 

เขาร้องเพลงดว้ยความปิติยนิดี ทุกคนในท่ีประชุมหนัมาดูเขาอยา่งประหลาดใจ เพราะทุกคนใน
ท่ีประชุมไม่มีใครร้อง นอกจากพวกท่ีอยูบ่นเวทีเท่านั้น เขาจึงหยดุและรู้สึกอาย แต่มีสตรีชราผมสีขาว
ร่างเล็กผูห้น่ึงซ่ึงนัง่อยูข่า้งหลงั เอามือของแกตบท่ีบ่าของเขาแลว้พดูวา่ “พอ่หนุ่มร้องเถอะ พระเจา้
ประทานเสียงใหเ้ธอร้อง” 

วนัหน่ึงภายหลงัท่ีรับประทานอาหารกลางวนัแลว้ มีบ๋อยท่ีโฮเตล็โผล่หนา้เขา้มาในครัวบอกกบั
ยอร์ชวา่ “มีคนมาหาคุณ” 

ชายผูน้ั้นกา้วเขา้มาพดูวา่ “ออ้! ยอร์ชคุณอยูท่ี่น่ีเอง ท างานของคุณต่อไปเถอะ ศิษยภิบาลบอกวา่
คุณท างานอยูท่ี่น่ี ผมจึงแวะมาเยีย่ม ผมช่ือ มิล โฮลแลนด์ 

ยอร์ชจ าไดว้า่เคยจบัมือกบัเขาท่ีโบสถ ์จึงยิม้รับและพดูวา่ “น่ีครัวไม่ใช่ท่ีรับแขกครับ” 
“ไม่เป็นไร ภรรยากบัผมคิดวา่คุณมาอยูท่ี่น่ีคงจะเหงา จึงอยากจะเชิญคุณไปเท่ียวเล่นท่ีบา้นบา้ง

เวลาเยน็ ๆ 
ยอร์ชเม่ือถูกเชิญโดยกระทนัหนัเช่นนั้น ก็ไม่ทราบจะตอบวา่อยา่งไร 
“ภรรยาของผมเป็นตน้เสียงร้องเพลงท่ีโบสถ ์ เขาไดย้นิเสียงคุณร้องเพลง เขาเป็นนกัดนตรีและ

ไดศึ้กษาวชิาดนตรีมาจากต่างประเทศ ถา้ใครเสียงดี ๆ เขาไดย้นิละก็เป็นรู้ทีเดียว” 
ยอร์ชจึงถามวา่ “คุณหมายถึงผมหรือ” 
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“ใช่แลว้ครับ เขาบอกวา่คุณมีเสียงไพเราะดีมาก” 
“เม่ือหลายปีมาแลว้ แมแ้ต่พดู ผมก็ยงัออกเสียงไม่ไดดี้” 
“อยา่งนั้นรึ” มิล โฮลแลนดก์ล่าวดว้ยความประหลาดใจ “นัน่ก็ยิง่ประหลาดมากข้ึนน่ะซีครับ 

เม่ือไรคุณจะไปบา้นผมไดล่้ะ” 
เม่ือไดต้กลงวนัท่ีจะไปและบอกทางท่ีจะไปบา้นใหแ้ลว้ นายมิลโฮลแลนด ์ก็ลากลบัไป 
ในสมยัก่อนคนร ่ ารวยมากกวา่เท่านั้นจึงเดินทางไปยุโรปได ้ ยอร์ชจึงรู้สึกวา่ครอบครัวน้ีคงเป็น

ผูมี้อนัจะกินทีเดียว เพราะภรรยาของเขาก็เป็นนกัดนตรีท่ีไปศึกษาไดถึ้งยโุรป จึงสนใจเสียงของเขามาก
ถึงกบัเชิญไปบา้น ยอร์ชรู้สึกกวา่เป็นโอกาสดีอยา่งยิง่ 

ถึงตอนเยน็วนันดั ยอร์ชจึงรู้สึกวา่เส้ือผา้ของเขามีจ ากดัเหลือเกินเขาจดัการซ่อมรองเทา้และขดั
เสียจนเป็นเงา จดัเส้ือผา้ให้สะอาดทั้งชุดลา้งมือเสียสะอาดเรียบร้อย เม่ือไปถึง นายมิล โฮลแลนดก์็
ออกมาเชิญยอร์ชใหเ้ขา้ไปในบา้น แลว้ตวัเขาก็รีบไปเรียกภรรยา ยอร์ชมองไปรอบ ๆ รู้สึกไม่พอใจเป็น
คร้ังแรก รู้สึกวา่ทั้งหอ้งนั้นวา่งเปล่า หอ้งรับแขกนั้นเตม็ไปดว้ยเกา้อ้ีนัง่นอนนานาชนิด ขา้งฝาผนงัติด
รูปต่าง ๆ เตม็ไปหมด มีดอกไมเ้ทียมอยูใ่นตูก้ระจกมากมาย มีพระคมัภีร์เล่มใหญ่ มีอลับั้มใส่รูปและ
ของประดบัอ่ืน ๆ อีกมากมาย แต่ยอร์ชกลบัเห็นวา่หอ้งน้ีเป็นหอ้งวา่งเปล่า 

คร้ันแลว้ยอร์ชจึงเหลือบไปเห็นเปียโนตั้งอยูใ่กล ้ ๆ หนา้ต่าง ยอร์ชรู้จกัเจา้ส่ิงน้ีเพราะเคยเห็น
ภาพเม่ือคร้ังอยูโ่รงเรียน มนัมีขาเล็กเรียวเขาค่อย ๆ ยอ่ง ๆไปดูท่ีคีย ์แลว้ลองเอาน้ิวดีดดู มีเสียงดงัข้ึน จึง
หดมือกลบั แต่มีเสียงพดูเบา ๆ อยูท่างเบ้ืองหลงัวา่ 

“อยา่เลิกเลย น้ิวของคุณก็คงจะดีเหมือนเสียง คุณเป็นศิลปินคนหน่ึง” 
เม่ือยอร์ชเหล่ียวหลงักลบัมาก็พบกบันางมิล โฮลแลนด์ เขาจ าเธอไดเ้พราะเคยไดย้ินเสียงเธอ

ร้องเพลงในโบสถ ์ เธอมีบุคลิกลกัษณะแปลกกวา่คนอ่ืนๆ ทั้งเสียงพดูของเธอก็กงัวานเหมือนดนตรี 
“เชิญนัง่ลงซิฉนัจะเล่าใหคุ้ณฟัง” แลว้เธอก็ใชน้ิ้วเรียวงาม ดีดเพลงหน่ึง เธอรู้ดีวา่ เพลงน้ีจะจบัใจเด็กนิ
โกร อยา่งยิง่ เธอเล่นเพลงเป็นท่ีระลึกถึงเม่ือคร้ังหน่ึงท่ีเธอยงัอยูท่ี่ปารีส เพลงนั้นพรรณนาถึงสวนและ
น ้าพุในคืนเดือนหงาย 

ก่อนจะลากลบั ยอร์ชไดเ้ล่าถึงความผดิหวงัท่ีทางมหาวิทยาลยัโฮลแลนด ์ ไม่ยอมรับเขาเป็น
นกัเรียน และเล่าถึงคร้ังเม่ือเขายงัเป็นเด็กเล็ก ๆ เคยท านาอยูก่บัครอบครัวคาร์เวอร์ เล่าถึงการเดินทางไป
แสวงหาวชิาความรู้ และบดัน้ีก าลงัตั้งใจจะไปเขา้มหาวทิยาลยั เขาไม่เคยเล่าเร่ืองเหล่าน้ีกบัผูใ้ดและไม่มี
ใครตั้งใจฟังเขาเลย เขาสัญญาวา่วนัหลงัจะน าเอาภาพท่ีเขาเขียนมาให ้ ส่วนเจา้ของบา้นสัญญาวา่จะ
ติดต่อเร่ืองมหาวทิยาลยัให ้ ขณะท่ีเขาจะลุกข้ึนลากลบั นางมิล โฮลแลนดก์็พดูข้ึนวา่ “พระเจา้ประทาน
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เวลาใหเ้ราไดใ้ชท้  าประโยชน์อยา่งใดอยา่งหน่ึง ฉะนั้นถา้คุณยงัพกัอยูใ่นเมืองน้ี ก็ขอเชิญมาเรียนดนตรี
กบัฉนัได”้ 

ยอร์ชรับค าแลว้พดูวา่ “ผมจะช่วยท าสวนใหคุ้ณ จะหาหญา้และดอกไมม้าปลูก จะพยายามท า
ใหส้วยงามท่ีสุด” 

เป็นอนัวา่ตกลงแลกเปล่ียนกนั ฤดูใบไมผ้ลิปีนั้นเขาจ าไดว้า่เป็นเวลาท่ีสุขท่ีสุด เม่ือมีเวลาวา่ง
จากงานท่ีโฮเตล็ เขาก็มาขุดดิน ปลูกตน้ไม ้ และท าสนามหญา้ใหบ้า้น มิล โฮลแลนดแ์ละบางทีก็มานัง่
หดัเปียโน ดอกไมท่ี้เขาปลูกก็มีดอกสวยงาม และต่อมาทุกสัปดาห์น้ิวมือเขาก็ช านาญกบัคียเ์ปียโนยิง่ข้ึน 
เขาเรียนไดร้วดเร็วเหมือนดงัท่ี นางมิล โฮลแลนดท์ านายไว ้ เขาเอารูปภาพซ่ึงเขียนดว้ยสีน ้ามนัมาให้
ครอบครัวน้ี ใคร ๆ เห็นเขา้ก็ชมเชยวา่ไม่นึกฝันวา่เด็กนิโกรคนน้ีจะเขียนไดดี้ถึงเพียงน้ี 

เขาตั้งใจวา่จะไปเรียนท่ีมหาวิทยาลยัซิมป์สัน และตกลงใจวา่จะไม่เขียนจดหมายไปล่วงหนา้ 
ฉะนั้นก่อนมหาวทิยาลยัเปิดสองวนั เขาจึงเดินทางไปยงัเมืองอินเดียโนลา และลงช่ือเขา้เป็นนกัศึกษา
เรียบร้อย แมก้ารเสียค่าเดินทางและเสียค่าเล่าเรียน จะท าใหเ้ขาหมดเงินท่ีมีอยูก่็ไม่ท  าใหเ้ขารู้สึกวติก
กงัวลอยา่งไร เขาไดท่ี้พกันอนในมหาวทิยาลยัแห่งนั้น ปัญหาท่ีขดัขอ้งก็คือเร่ืองอาหาร เขาจึงเอาเงินท่ี
เหลืออยูอี่ก 13 เซนตไ์ปซ้ือแป้งเสีย 5 เซนต ์และซ้ือไขมนัสัตวอี์ก 5 เซนต ์สมยันั้นอาหารยงัราคาถูก 

อาหารท่ีซ้ือไวพ้อกินตลอดสัปดาห์แรก ต่อมายอร์ชก็เท่ียวรับจา้งท างานต่าง ๆ จนไดเ้งิน
เพิ่มข้ึนอีก เขาซ้ือถงัและไมซ้กัผา้ 1 ชุด และไดรั้บอนุญาตใหใ้ชโ้รงไมไ้ด ้ ก็เร่ิมขยายงานซกัผา้ เพื่อน
ของเขาช่ือแดน บราวน์ เป็นคนโฆษณาการรับจา้งซกัเส้ือผา้อยา่งครึมโครม ต่อมาโรงซกัผา้ของ        
ยอร์ชก็เลยกลายเป็นท่ีชุมนุมของนกัศึกษา ยอร์ชมิใช่แต่รับซกัรีดเท่านั้น ยงัช่วยซ่อมแซมเยบ็กระดุม,ชุน
ถุงเทา้,เยบ็และปะกางเกงและเส้ือผา้ต่าง ๆ ใหอี้กดว้ย ขณะท่ีเขาท างานไปพลางพวกเพื่อนก็มานัง่
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั คุยตลก ๆ โตว้าทีและเตรียมตวัสอบไล่ สนทนาปราศรัยกนัไปตามเร่ือง 

บางคราวยอร์ชก็เล่านิทานขนั ๆ แต่จบัใจและเป็นท่ีพอใจผูฟั้งมากเขาไม่ใช่แต่เป็นคนท่ีมีเพื่อน
ฝงูมากเท่านั้น แต่ยงัไดรั้บค ายกยอ่งวา่เป็นคนเจา้ปัญญาอีกดว้ย ในเวลา 3 ปีต่อมา เขาเขียนรูปภาพไวถึ้ง 
27 รูป และน าไปออกแสดง เพราะเขาไดเ้รียนวชิาศิลปะการเขียนภาพกบัอาจารยมิ์ส.เอตตา เอม็. มดั ใน
วทิยาลยั ซิมป์สันน้ี รูปท่ีเขาเขียนไดเ้ป็นแบบอยา่งแก่นกัเรียนอ่ืน ๆ นอกจากเป็นจิตรกรเขายงัเป็นผูน้ า
ในทางดนตรีอีกดว้ย เขาเป็นผูน้ านกัศึกษาร้องเพลงและเป็นคนหน่ึงของคณะร้องเพลงในโบสถด์ว้ย 

อาจารยว์าดเขียนไดเ้ล่าเร่ืองกรุงปารีส ซ่ึงเป็นส านกัภาพเขียนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของยโุรป และ
ไดบ้อกวา่เขาจะไดป้ระสบความส าเร็จโดยไดเ้ป็นนกัวาดภาพท่ีดี 

ในขณะท่ีเขาวาดภาพอยูน่ั้นก็มีเสียงเร้าใจใหเ้ขาตอ้งสะดุดอยูเ่สมอวา่ “เจา้มีมือเป็นคนท าสวน 
มือเจา้ถูกตอ้งส่ิงใดจะท าใหส่ิ้งนั้นบงัเกิดชีวิต” “ท าให้บังเกิดชีวติ มิใช่เลยีนแบบชีวติ” 



 29 

ดงันั้นในปี 1891 ยอร์ช วอชิงตนั คาร์เวอร์ ก็ส าเร็จจากวิทยาลยัซิมป์สัน แลว้ไปเขา้ศึกษาต่อท่ี
วทิยาลยัในมลรัฐไอโอวาท่ีเมืองอาเมส เป็นสถานท่ีศึกษาท่ีมีช่ือเสียงในทางแผนกพฤกษศาสตร์ และ
ทางเกษตรกรรมเคมี เวลาน้ีเขาอายไุด ้ 27 ปี ร่างสูงระหง และเป็นคนท่ีเช่ือในความสามารถของตนเอง 
เขามีใบรับรองอยา่งดีมาจากวทิยาลยัซิมป์สัน เขาจึงไม่ตอ้งล าบากในการสมคัรเขา้ศึกษาท่ีเมืองอาเมส 

ยอร์ชตั้งใจเรียนอยา่งยิง่ยวด ในสมยัก่อนนกัศึกษามีอายมุาก ๆ กนัทั้งนั้น ฉะนั้นเร่ืองอายขุอง
ยอร์ชและนกัเรียนอ่ืน ๆ จึงไม่แตกต่างกนัเท่าใดนกั เขามีนิสัยชอบในดา้นน้ีมาก่อนอยูแ่ลว้ ดงันั้นก่อนท่ี
นกัศึกษาอ่ืน ๆ จะต่ืนนอน เขาก็ไปท่ีเรือนตน้ไมบ้างทีก็เขา้ป่า ตาแหลมคมของเขามองอะไรก็เห็นลึกซ้ึง 
เขารู้จกัธรรมชาติดีกวา่นกัศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีเรียนมาจากต าราเท่านั้น ดงันั้นเขาจึงเรียนไดดี้กวา่คนอ่ืน ๆ 

ยอร์ชเป็นผูเ้ซิฟโตะ๊ เขาเป็นผูช่้วยศาสตราจารยว์ลิสัน และท างานทั้งกลางวนัและกลางคืน การ
ผกัผอ่นหยอ่นใจของเขาก็คือลงไปเดินเล่นในสนาม เพื่อนนกัศึกษาทั้งหลายก็เห็นวา่ยอร์ชเป็นนกัศึกษา
ท่ีเรียนอะไร ๆ ไดดี้ทุกอยา่ง เป็นคนสุขมุไม่วา่จะอยูใ่นชั้นเรียนหรือท่ีเรือนตน้ไมก้็ตามยอร์ชมีท่าทาง
เหมือนกบัแม่ทพั เวลาสวมเคร่ืองแบบเขา้ไปแลว้ เขาชอบเดินแถวตามแตรวง เม่ือมองเห็นธงชาติโบก
สะบดัอยูก่็ยนืตรงแสดงท่าทางภูมิใจ ยอร์ชไดศึ้กษาคู่มือต าหรับต าราท่องจ ากฎต่าง ๆ เรียนกา้วหนา้ไป
มากจนกระทัง่ปี นายพล เยมส์ รัชลินคอลน์ ก็ไดป้ระกาศตั้งใหเ้ขาเป็นนายทหารสัญญาบตัร มียศเป็น
นายร้อยโท 

ฤดูร้อนผา่นพน้ไปอยา่งรวดเร็ว ท่ีเรือนตน้ไมจ้  าเป็นตอ้งมีคนเฝ้าดูแล นายวิลสันมีความยนิดี
มากเม่ือทราบวา่ยอร์ชตอ้งการท าหนา้ท่ีน้ี เขาไปเยีย่มครอบครัว มิลโฮลแลนดค์ร้ังหน่ึงท่ีเมืองวินเตดร์
เซท พวกเพื่อน ๆ ต่างก็พากนัยนิดีท่ียอร์ชมีความรู้กา้วหนา้ไกล 

ในปี 1894 ยอร์ช วอชิงตนั คาร์เวอร์ ก็ส าเร็จไดรั้บปริญญาวทิยาศาสตร์บณัฑิตจากมหาวทิยาลยั
แห่งรัฐไอโอวา มีเหตุการณ์อีกอยา่งหน่ึงเกิดข้ึน และน าความกา้วหนา้มาสู่เขา คือภาพเขียน 4 ภาพของ
เขาไดถู้กพิจารณาคดัเลือกน าไปแสดงท่ีสถานการณ์ประกวดศิลปะท่ีโคลมัเบียในปี 1893 เขาไดรั้บค า
ชมเชยวา่เป็นนกัปราชญท่ี์มีช่ือเสียงผูห้น่ึง พร้อมกบัไดเ้ล่ือนยศเป็นนายร้อยเอกในกองทหารรักษา
ดินแดนเป็นชาวนิโกรคนแรกท่ีไดรั้บสัญญาบตัรในกองทพัสหรัฐ 

เม่ือเขาเดินข้ึนไปบนเวทีเพื่อรับปริญญา เขาแต่งตวัชุดด าผกูโบวหู์กระต่าย เป็นเคร่ืองแต่งกายท่ี
แขง็แรงทนทานมากกวา่สวยงามไดรู้ปไดร่้าง แต่เขาก็วางท่าทางไดดี้ไม่เคอะเขิน บรรดานกัศึกษาและ
ผูป้กครองท่ีมาร่วมประชุมต่างก็โห่ร้องตอ้นรับเป็นอยา่งดี 

ในระหวา่งท่ียอร์ชส าเร็จการศึกษาแลว้ เขาก็เพลิดเพลินอยูก่บังานท่ีเขารัก เม่ือไดรั้บปริญญา
บตัรมาถือไวใ้นมือแลว้ จึงคิดข้ึนมาในใจวา่ “จะท าอะไรดี” 
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ในวนันั้นเองเขาก็กา้วข้ึนบนัไดไปยงัหอ้งท่ีพกัของเขา ตรงไปท่ีเคร่ืองป่ันฝ้ายของมารดา ปิด
ประตูแลว้คุกเข่าลงอธิษฐานใกล ้ ๆ เคร่ืองนั้น เขาร้องไหร้ะลึกถึงเม่ือคร้ังยงัเด็ก ๆ และถูกพรากจาก
มารดาดว้ยความทารุณโหดร้าย ไม่รู้วา่มารดาของเขาจะถูกพาไปไวท่ี้ไหน เขาไม่ทราบวา่จะไปเยีย่มและ
แสดงความคารวะมารดาท่ีไหน ในโอกาสท่ีส าเร็จการศึกษาคร้ังน้ี เขาอยากจะเห็นหนา้มารดาของเขา
เหลือเกิน 

ความมืดแผเ่ขา้มาปกคลุมห้องท่ีเขาก าลงัอธิษฐานอยู ่ แต่เขาก็มิไดเ้คล่ือนไหวแมแ้ต่นอ้ย 
จนกระทัง่รู้สึกตวั ก็ไดย้นิเสียงมาจากชั้นล่างวา่ “ยอร์ช, ยอร์ช, คุณอยูท่ี่ไหน” สักครู่ก็ไดย้นิเสียงฝีเทา้
คนเดินข้ึนบนัได และมีเสียงเคาะประตู ศาสตราจารยว์ลิสันเปิดประตูเขา้มาและหยดุชะงกัพลางร้องถาม
วา่ “ยอร์ชหลบัไปหรือ” 

“ยอร์ชคุณท าอะไรอยูใ่นหอ้งมืดน่ีแต่ล าพงัคนเดียวเช่นน้ี” แต่เม่ือทราบวา่ยอร์ชก าลงัอธิษฐาน
อยูก่ห็ยดุพดู แลว้เปล่ียนเสียงพดูวา่ “พอ่หนุ่ม ผมก าลงัคอยคุณอยูเ่พื่อไปรับประทานอาหารร่วมกนั 
ภรรยาผมใหม้าเชิญคุณไปร่วมรับประทานดว้ยกนั” 

ยอร์ชจึงลุกข้ึนเดินมาท่ีโตะ๊และคล าหาตะเกียง ศาตราจารยว์ลิสันกล่าวข้ึนวา่ “คุณรู้ไหมวา่เวลา
น้ีคุณไดถู้กแต่งตั้งให้เป็นอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัน้ีแลว้ 

หลอดตะเกียงพลดัตกจากมือของยอร์ชและแตกละเอียดอยูท่ี่พื้นหอ้ง 
ศาสตราจารยว์ลิสันพดูกลั้วหวัเราะวา่ “ไม่เป็นไรหรอก เชิญมาเถอะ เราสามารถจะเดินลง

บนัไดไปไดโ้ดยไม่ตอ้งมีแสงสวา่งต่อไป คุณเลือกท่ีอยูเ่อาไดใ้นมหาวทิยาลยัน้ี จะไดไ้ม่ตอ้งพกัอยูใ่นท่ี
เล็ก ๆ เช่นน้ี” 

ยอร์ชรู้สึกติดอ่างพดูไม่ใคร่จะออกวา่ “ท่านศาสตราจารยพ์ดูวา่อะไรเม่ือก้ี ท่ีเก่ียวกบัตวัผม” 
“อ๋อ! ผมบอกวา่ คุณไดรั้บแต่งตั้งเป็นอาจารยส์อนในมหาวทิยาลยัน้ี เม่ือตอนบ่ายน่ีเอง และ

ตอ้งท าหนา้ท่ีสอนวชิาพฤกษศาสตร์และอ านวยการเรือนตน้ไมด้ว้ย เชิญเถอะเรามาฉลองกนัเล็ก ๆ นอ้ย 
ๆ คุณร้อยเอกคาร์เวอร์ เชิญครับ” วา่แลว้ศาสตราจารยก์็จูงมือยอร์ชออกไปท่ีประตู 

ยอร์ชไดท้  าการสอนท่ีมหาวิทยาลยัรัฐไอโอวา เป็นอาจารยป์ระจ าเขาก าลงักา้วข้ึนสู่ชีวติอนัสูง
รุ่งโรจน์ มีการงานอีกมากท่ีก าลงัรอคอยเขาอยูใ่นอนาคต โลกของพระเจา้ก็เป็นโลกท่ีเขาก าลงัจะ
คน้ควา้ และแสวงหาความลึกลบัต่อไป 
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บทที ่7 เชิญมาช่วยเถิด 

คนท่ีเติบโตข้ึนในรัฐอลับามา ภายหลงัสงครามระหวา่งรัฐต่าง ๆ เกิดข้ึนแลว้ ก็มกัจะอ่าน
หนงัสือไม่ออกและเขียนไม่ได ้ มีเด็ก ๆ ทั้งนิโกรและผวิขาวจ านวนหลายพนัคนในแถบภาคใต ้ ไม่เคย
เขา้โรงเรียนเลย มีบางแห่งเปิดสอนเฉพาะเด็กบางคนท่ีไม่ตอ้งช่วยท านา ดงันั้นคริสตจกัรต่าง ๆ และ
องคก์ารกุศลทัว่ประเทศ จึงเอาใจใส่เด็กเหล่าน้ีมาก ในระหวา่งปี 1880-1890 ไดมี้การจดัตั้งโรงเรียนของ
เอกชนและคริสตจกัรคณะต่าง ๆ ข้ึน ในจ านวนโรงเรียนเหล่านั้นน้ีมีโรงเรียนช่ือ “ทสัเคกี สถานศึกษา
วชิาครูและการอุตสาหกรรมส าหรับเด็กนิโกร” ซ่ึงหลุยส์อาดมัส์ ผูซ่ึ้งเคยเป็นทาส ไดเ้ร่ียไรเงินจากคน
ผวิขาวและคนนิโกรจดัตั้งข้ึน คร้ันในปี 1881 นายพลเอกอาร์ม สตรองไดส่้งผูส้ าเร็จการศึกษาจาก
มหาวทิยาลยัแฮมป์ตนั ในมลรัฐเวอร์ยเินียร์มาเป็นอาจารยใ์หญ่ในโรงเรียนน้ี ผูน้ี้มีช่ือวา่ ดร.บุคเกอร์ ที.
วอชิงตนั 

ดร.วอชิงตนัมาถึง ก็ไดพ้บแต่โบสถเ์ก่าแก่ท่ีฝนตกร่ัวและมีนกัเรียน 30 คน บางคนก็อายเุกิน
กลางคนแลว้ แต่เพิ่งจะมาตั้งตน้เรียนหดัอ่าน จึงสอนให้อ่านและท าเลขง่าย ๆ ครูคนน้ีก็จดัการหาทุน
และสอนนกัเรียนใหป้ั้นอิฐขาย และช่วยกนัสร้างตึกข้ึนเป็นหลงัแรก 

เม่ือเร่ิมตน้งานก็มีนกัเรียนช่วยกนัมาก จนผลท่ีสุดก็ป้ันอิฐออกจ าหน่ายได ้ ต่อมามีนกัเรียน
เพิ่มข้ึนและปลูกตึกเพิ่มข้ึนอีก นายวอชิงตนัไดแ้สดงปาฐกถาถึงคุณประโยชน์ของโรงเรียนทัว่ ๆ ไป 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากคนเป็นอนัมาก ทางมหาวทิยาลยั ฮาร์วาด ไดป้ระสาทปริญญาใหเ้ขา 

แมจ้ะไดท้  างานมาถึง 15 ปีแลว้ก็ตาม ดร.บุคเกอร์ ที. วอชิงตนัก็ยงัไม่พอใจ เขารู้สึกวา่กิจการ
งานเจริญชา้ เขาเตือนประชาชนใหพ้ยายามดดัแปลงงานเดิมใหดี้ข้ึน บอกใหป้ระชาชนซ้ือท่ีดิน ปลูกพืช
ต่าง ๆ เล้ียงสัตว ์ส่งเด็กไปเล่าเรียน ท าตวัเป็นพลเมืองดีของประเทศแต่พื้นดินยงัเลวอยู ่ไดผ้ลนอ้ย, หมูก็
ยงัผอมอยู,่ ววัก็ให้น ้านมนอ้ย,เด็กนกัเรียนก็ขาดอาหาร วิธีท านาและเก็บเก่ียวก็ลา้สมยัท่ีสุด ไสยศาสตร์
และการนบัถือโชคลางยงัคงนิยมเขาเหล่านั้น จึงท าให้ ดร.วอชิงตนัไม่ทราบความตอ้งการอนัแทจ้ริง
ของคนเหล่านั้น เขาจึงตอ้งการผูช่้วยท่ีมีความรู้ทางวทิยาศาสตร์ เพราะมลรัฐอลับามาก าลงัจะอดตาย
ผูค้น, พื้นดินก าลงัจะศูนยเ์สียไปเปล่า ๆ โดยไม่เกิดประโยชน์ 

ดร.วอชิงตนั ตอ้งการคนท่ีสามารถปลูกขา้วโพดโดยใชห้ลกัวทิยาศาสตร์เขา้ช่วย เพราะดินใน
มลรัฐอลับามาแขง็เหมือนหิน ใชไ้ดแ้ต่เพียงท าอิฐเท่านั้น ดงันั้นจึงเขียนหนงัสือไปถึงศาสตราจารย ์
ยอร์ช วอชิงตนั คาร์เวอร์ 

ในหนงัสือมีใจความวา่ พวกทาสไดเ้ป็นอิสระแลว้ และก าลงัขยายตวัทวจี  านวนมากข้ึน เล่าถึง
โรงเรียน ความมุ่งหมายของการก่อตั้ง โรงเรียน แต่มีอุปสรรคต่าง ๆ และพดูถึงความตอ้งการ ความหวงั
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ของบุคคลเหล่านั้น ในตอนทา้ยของจดหมายนั้นไดก้ล่าววา่ เขาไม่สามารถท่ีใหเ้งิน, ต าแหน่งหรือ
ช่ือเสียงแก่คาร์เวอร์ได ้ เพราะเงินและต าแหน่งคาร์เวอร์ก็มีอยูแ่ลว้ ส่วนเกียรติและช่ือเสียง ก็สามารถท่ี
จะสร้างข้ึนไดใ้นต าแหน่งดงักล่าว แต่ขอร้องใหค้าร์เวอร์ละทิ้งส่ิงดงักล่าวเสีย ขอใหช่้วยกนัท างานหนกั 
คือช่วยกนัฉุดประชาชนท่ีตกอยูใ่นฐานะต ่าตอ้ย ล าบากยากจน และก าลงัจะศนูยส้ิ์นไป ให้
เจริญกา้วหนา้ดีกวา่ 

ต่อมาอีก 4 วนั ยอร์ชไดรั้บจดหมายฉบบัน้ี ก่อนจะเปิดซองจดหมายเขารู้สึกต่ืนเตน้ไปดว้ย
ความหวงั เขาไดรั้บจดหมายหลายฉบบัท่ีมาจากมลรัฐท่ีห่างไกล เขาตั้งใจอ่านตั้งแต่ตน้จนจบ แลว้เขาก็
ออกไปเดินเล่นนอกเมือง มีคนหลายคนโคง้ค านบั และยิม้ตอ้นรับ แต่เขาเดินผา่นไปโดยมิไดเ้อาใจใส่ 

เม่ือไปถึงท่ี ๆ เหมาะห่างจากถนนใกลล้ าธาร เขานัง่ลงแลว้หยบิเอาจดหมายออกจากกระเป๋ามา
อ่านอีกชา้ ๆ ใจความส าคญัมีวา่ 

“เดก็ ๆ ต้องเดินทางด้วยเท้าเปล่าเป็นระยะทางหลายไมล์บนถนนท่ีไม่เรียบ รูปร่างผอมโซ
เส้ือผ้าขาดรุ่งร่ิง ท่านคงไม่เข้าใจว่าเขายากจนกันเพียงไร” ยอร์ชกม้ลงไปดูน ้าในล าธารท่ีเรียบสงบสงดั
สักครู่หน่ึงและอ่านต่อไป พลเมืองพวกนี ้ ไม่รู้จักไถนา, ปลูกข้าว หรือเกบ็เก่ียวเลย ผมเองกไ็ม่ช านาญ
ในเร่ืองนี ้ผมได้แต่สอนให้เขาอ่าน, เขียน, ท ารองเท้า ท าอิฐและก่อก าแพง ผมไม่อาจให้อาหารแก่เขาได้ 
ฉะนั้นเขาจึงต้องอดอยาก” 

เขาอ่านขอ้ความในวรรคสุดทา้ยถึง 2 คร้ัง แลว้หยบิสมุดโนต้เล็ก ๆ ออกจากกระเป๋า ฉีก
กระดาษออกหน่ึงแผน่ เขียนขอ้ความ 3 ค า แลว้ลงช่ือ ซ้ือซองท่ีดวงตราไปรษณียากร เขาเขียนจ่าหนา้
ซองถึง ดร.บุคเกอร์ ที.วอชิงตนั ทสัเคกีสถานศึกษา อลับามา เม่ือผนึกแลว้ก็ส่งไปทนัที เสร็จแลว้ก็
กลบัไปท างานในหอ้งทดลองต่อไป 

เขาน่ิงเงียบไม่พดูกบัใครหลายวนั เขารู้สึกวา่ถา้ลาออกจากวทิยาลยัแห่งรัฐไอโอวา ในเวลาน้ี 
จะท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บความล าบาก และอาจจะตอ้งเปล่ียนแปลงหลายอยา่ง เขาใชเ้วลาหลายชัว่โมง อธิบาย
รายละเอียดเก่ียวกบัการงานแก่ผูช่้วยของเขา และเม่ือตรวจดูบนัทึกเห็นวา่ทุกอยา่งส าเร็จสมบูรณ์ และ
การงานก็อยูใ่นสภาพเรียบร้อย 

ฝ่ายดร.วอชิงตนั เม่ือไดรั้บจดหมายซ่ึงมีขอ้ความสั้น ๆ วา่ “ผมเตม็ใจจะมา” ก็รู้สึกปล้ืมอกปล้ืม
ใจมาก ตั้งใจคอยอยูด่ว้ยความหวงั 

ส่วนทางเมืองอาเมส ศาสตราจารยค์าร์เวอร์ก็เขา้พบกบั ดร.วลิสัน ในหอ้งท่ีท างานแลว้ส่งหมาย
ไวแ้ก่ ดร.วลิสัน ซ่ึงเดิมเคยเป็นอาจารยข์องตน แต่บดัน้ีเป็นเพื่อนร่วมงานกนั 
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ดร.เจมส์ วลิสัน ก็เสียใจมาก มองดูหนา้ยอร์ชในขณะส่งจดหมายคืน ยอร์ชพดูวา่ “ผมไดเ้ขียน
ตอบรับไปแลว้” ดร.วลิสัน ก็พดูข้ึนวา่ “แกไ้ขอะไรไม่ไดแ้ลว้ ทางวทิยาลยัของเราก็ไม่สามารถจะหน่วง
เหน่ียวคุณไวไ้ด”้ 

ยอร์ชจึงอธิบายใหฟั้งวา่ ไดม้อบหมายการงานไวก้บัผูช่้วยประจ าหอ้งทดลองแลว้ และไดใ้ห้
ค  าแนะน าอยา่งยอ่ ๆ และโครงการท่ีจะกระท าต่อไป ดร.วลิสัน พยกัหนา้ดว้ยความเสียใจพลางพดูวา่ 
“ไม่มีใครจะท างานน้ีแทนคุณไดเ้ลย” 

ในวนัรุ่งข้ึนเขาทั้งสองไดเ้ขา้พบประธานของมหาวทิยาลยั ท่านประธานมีความเศร้าใจท่ีตอ้ง
เสียอาจารยเ์ช่นยอร์ชไปคนหน่ึง ท่านกล่าววา่ยอร์ชเพิ่งไดรั้บปริญญาโทไปใหม่ ๆ และก าลงัจะละทิ้ง
โอกาสอนัดีไปเสีย ท่านกล่าวต่อไปวา่ ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานในวทิยาลยัแห่งรัฐไอโอวาท าใหย้อร์ชมี
ช่ือเสียงเด่นข้ึน ท่านรู้สึกเสียดายท่ีจะตอ้งขาดยอร์ชไป 

ยอร์ชเองก็รู้สึกสลดใจมากเหมือนกนั เขาบอกใหท้่านประธานทราบวา่รัฐไอโออามีบุญคุณแก่
เขามาก แลว้เขาก็หยบิเอาจดหมายของ ดร.บุคเกอร์ ที.วอชิงตนั ให้ท่านประธานอ่าน ต่างเงียบกนัสักครู่
หน่ึง แลว้ท่านประธานจึงลุกข้ึนและพดูเบา ๆ วา่ “ในชีวติของคนเราน้ีมกัจะไม่เอาใจใส่ในความยิง่ใหญ่ 
หรือมิฉะนั้นก็เป็นคนตาบอดเขาขอร้องให้เธอสละเงิน, ต าแหน่งและช่ือเสียง แต่เขาใหส่ิ้งอ่ืนแทนคือ 
อมตะ” 

ยอร์ชจึงลุกข้ึน ท่านประธานก็สัมผสัมือกบัเขาพลางน ้าตาไหลพร้อมกบัจอ้งมองดูหนา้ยอร์ช 
และใหศี้ลใหพ้รวา่ 

“เชิญ-ไปกบัพระเจา้เถิด”..............และยอร์ชกไ็ด้ไปกบัพระเจ้าจริงๆ 
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บทที ่8 วชิาประหลาด 

บุคคลทั้งสองไดม้าพบกนัท่ีบนัไดตึกอ านวยการของทสัเคกี และไดส้นทนากนัอยูส่ักครู่หน่ึง
รูปร่างของคนทั้งสองต่างกนัมาก คือ บุคเกอร์ ที. วอชิงตนั นั้นมีรูปร่างสูง หนา้อกกวา้ง ศีรษะใหญ่ 
ท่าทางแขง็แรง ผวิเน้ือสีน ้าตาล ส่วนยอร์ช วอชิงตนั คาร์เวอร์ รูปร่างเล็ก มีไหล่แคบ รูปร่างผอมบาง 
เสียงแหลม ตาคม ขณะท่ีเขามาพบกนัน้ีเป็นฤดูใบไมร่้วงปี 1896 ยอร์ชมองไปรอบ ๆ สนามโรงเรียน 
และไดก้ล่าวในภายหลงัวา่ เขารู้สึกตกใจและฉงนสนเท่ห์มาก 

“ไม่เคยเห็นท่ีไหนเป็นเช่นน้ีเลย เน้ือท่ีดินมีสีเหลือง, สีแดง, สีม่วง, สีน ้าตาลเป็นกอ้นแขง็ และ
มีส่ิงต่าง ๆ เช่นหญา้และตน้ไมแ้ละมีทางเซาะไหลกดัท่ีดิน แมแ้ต่ววัเดินไปก็หลงทาง ไม่มีหอ้งทดลอง 
เรือนตน้ไมห้รือสวน แต่ยอร์ชมิไดพ้ดูออกมา หรือบางทีเขาอาจคิดถึงท่ีเขาท าไวแ้ต่ก่อนก็ได ้แต่แลว้เขา
ก็เรียกนกัเรียนเกษตรกรรมมาสองสามคน 

ภายหลงัจึงทราบวา่วชิาการท านาเป็นวชิาท่ีนกัเรียนไม่ชอบเรียน เด็กโดยมากท่ีมาเรียน
ท่ีทสัเคกีก็เพื่อจะหนีการท างานในทุ่งนา เขาตอ้งการมาเรียนวชิาชีพอยา่งอ่ืน หรือตอ้งการเป็นช่างฝีมือ 
เพราะใคร ๆ ก็ท  านาได ้

เขาจะท าอยา่งไรดีจึงจะสอนนกัเรียนท่ีไม่มีความรู้เบ้ืองตน้ ไม่มีความรู้ในวทิยาศาสตร์ทัว่ ๆ ไป 
และไม่รู้วชิาหนงัสือเหมือนโรงเรียนในภาคเหนือ ท าอยา่งไรเด็กจึงจะรู้วธีิท าใหพ้ืชต่าง ๆ เจริญข้ึน 
แซนฟอร์ด เอช.ลี ไดเ้ล่าถึงวธีิการสอนของ ดร.คาร์เวอร์ ไวว้า่ “ขา้พเจา้จ าไดว้า่เชา้วนัหน่ึงขณะเรียนอยู่
ในชั้น ก่อนท่ี ดร.คาร์เวอร์ จะสอนวชิาท่ีก าหนดไว ้ท่านจะตอ้งพดูถึงเร่ืองทัว่ ๆไปเสียสักสิบนาทีก่อน 
เช่น “นกัเรียนทั้งหลายขอให้เธอเปิดหูเปิดตาออกใหก้วา้ง ดูธรรมชาติท่ีอยูร่อบตวัเรา ถา้เธอท าเช่นน้ีเธอ
จะไดรั้บความรู้มากข้ึนทุกวนั” และแทบทุกวนัไดย้นิท่านอา้งถึงพระธรรมสดุดีวา่ “โอพ้ระองคเ์จา้ขา้ 
ราชกิจของพระองคมี์มากมายหลายอยา่ง และพระองคไ์ดท้รงสร้างส่ิงเหล่าน้ีดว้ยพระสติปัญญาของ
พระองค”์ บทน้ีท่านกล่าวเสมอ 

วนัหน่ึง ดร.คาร์เวอร์ ไดก้ล่าวโคลงบทหน่ึงในตอนจบบทเรียนมีใจความวา่:-  
“ส่ิงท่ีไม่เคยมีใครท ามาก่อน เป็นส่ิงท่ีควรท าอย่างย่ิง ท่านจะเป็นคนท่ีท าตามคนอ่ืน หรือจะ

เป็นผู้น าคนอ่ืน” 
“วนัน้ีพวกนกัเรียนจะตอ้งท ากิจการงานท่ียงัไม่เคยท ามาก่อน เธอจะตอ้งไปแสวงหาส่ิงท่ีจะใช้

ในหอ้งทดลองของเรา เขา้ไปในเมือง ไปเก็บเอาส่ิงต่าง ๆ ท่ีเขาโยนทิ้งไวใ้นถงัขยะมูลฝอย ไปตามหลงั
บา้นถามพวกแม่บา้นถึงภาชนะเคร่ืองครัวท่ีเขาโยนทิ้งแลว้ เราตอ้งการภาชนะทุกอยา่ง ตะเถียง กระทะ 
เพื่อท าการปรุงอาหาร” 
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ท่านผูอ่้านอาจจะไปชมเคร่ืองมือทดลอง ในหอ้งทดลองสมยัก่อนท่ีพิพิธภณัฑค์าร์เวอร์ได ้ เช่น 
ตะเกียงหลอดขนาดใหญ่ เหยอืกน ้าขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ จานเล็ก ขวดแตก ฝากระป๋อง ตะเกียงน ้ามนั 
ยางแผน่ ดว้ยของท่ีถูกโยนทิ้งแลว้เช่นน้ีแหละท่ี ยอร์ช คาร์เวอร์ ใชเ้ป็นเคร่ืองมือสร้างอลับามาใหเ้จริญ
ข้ึน 

เขาไดรั้บมอบท่ีดินแปลงหน่ึงมีเน้ือท่ีประมาณสัก 30 ไร่ เพื่อท าการทดลอง เป็นท่ีดินเลว ๆ 
และเป็นท่ีทิง้มูลฝอย ซ่ึงหมูมาขดุกินรากไมไ้วเ้ป็นหลุมเป็นบ่อทัว่ ๆไป เขาและนกัเรียนช่วยกนัท าความ
สะอาดท่ีดินและใชม้า้สองตวัไถท่ีดินนั้น ในเมืองน้ีไม่มีใครเคยเห็นมา้สองตวัไถนา ยอร์ชไดแ้สดงใหดู้
เอง พวกท่ีมาดูเอามือตบตะโพกมา้แลว้ก็หวัเราะ เพราะศาสตราจารยล์งมือไถนาเอง แมแ้ต่นกัเรียนก็
รู้สึกเสียใจ แต่ยอร์ชเป็นคนชอบสนุก พดูตลกโปกฮากบัชาวนาท่ีมาดู แลว้ต่อไปการหวัเราะก็กลายเป็น
การเห็นอกเห็นใจ 

เขาสั่งใหพ้วกนกัเรียนไปเก็บเอาดิน, โคลนเลนในหนองน ้ าและใบหญา้เน่าในป่ามา ยอร์ชก็เอา
ส่ิงเหล่าน้ีใส่ในรอยไถ สั่งใหน้กัเรียนท าความสะอาดยุง้ขา้ว ท าทางใหน้ ้าไหล พวกชาวนาแปลกใจมาก
ท่ีเห็นเขาเตรียมท่ีแลว้ แทนท่ีจะปลูกฝ้ายเขากลบัปลูกถัว่ฝักต่าง ๆ เม่ือถึงฤดูเก็บถัว่พวกนกัเรียนไดถ้ัว่
เล็ก ๆ ก็ไม่พอใจ คิดในใจวา่ปลูกใหห้มูกินดีกวา่ แต่อาจารยพ์ดูท าใหน้กัเรียนประหลาดใจวา่ “ครูจะ
สอนวธีิปรุงอาหารถัว่ให้” พวกนกัเรียนพากนัคิดวา่พวกท่ีอยูท่างภาคเหนือน่ีถา้จะเป็นคนบา้เสียแลว้ แต่
เยน็วนันั้น ศาสตราจารยไ์ดป้รุงอาหารท่ีมีรสอร่อยใหน้กัเรียนชิมดู นกัเรียนไม่เคยล้ิมรสอาหารชนิดน้ี
เลย ภายหลงัเม่ืออ่ิมแลว้ ยอร์ชจึงบอกวา่อาหารทุกชนิดปรุงดว้ยถัว่ท่ีปลูกทั้งนั้น ข่าวน้ีแพร่สะพดัไป
ไกล มีนกัเรียนจะมาเขา้เรียนกบัเขาอีกมากประชาชนต่างก็สนใจ 

เม่ือยอร์ชลงมือปลูกมนัเทศลงในดินแปลงน้ี ประชาชนทั้งหลายก็ไม่พดูวา่กระไร คอยจะดูผล
เท่านั้น แต่เม่ือเห็นวา่ไดผ้ลงอกงามดี คือ 80 ถงัต่อหน่ึงไร่ ก็สนใจยิง่ข้ึน ในฤดูใบไมผ้ลิก็มีนกัเรียนมา
เขา้เรียนกนัแน่น ยอร์ชจึงสอนวา่ “เธอทั้งหลายคงเห็นแลว้วา่ ครูไดป้ลูกพืชหมุนเวยีนกนับนพื้นดินแห่ง
น้ี เป็นเหตุท่ีท าใหพ้ื้นดินไดพ้กัผอ่นท าใหส้ดช่ืน และมีปุ๋ยมากข้ึน ต่อไปน้ีครูจะไดท้ดลองปลูกฝ้าย
ต่อไป” 

นกัเรียนทั้งหลายเขา้ใจดี ก่อนท่ีจะถึงฤดูเก็บฝ้าย ชาวนาทัว่ไปไดม้าชมตน้ฝ้ายท่ีงดงาม และเม่ือ
ถึงคราวเก็บเก่ียวก็ไดผ้ล มีน ้าหนกัถึง 500 ปอนดต่์อหน่ึงไร่ ทั้งชาวผวิขาวและคนนิโกรต่างก็เช่ือถือและ
เคารพยอร์ชมากข้ึน เพราะไม่มีมนุษยเ์คยท าการเช่นน้ีมาก่อนเลย 

ต่อไปยอร์ชก็พยายามส ารวจท่ีดินในต าบลใกลเ้คียงมากข้ึน เขาต่ืนข้ึนตั้งแต่ 4 นาฬิกาแลว้ก็เขา้
ไปในป่าและส ารวจดูหนองน ้า เขาไดก้ล่าวและเขียนหนงัสือปลุกปลอบใจชาวอลับานาท่ีทอ้แทว้า่ 
พื้นดินเหล่าน้ีเป็นขมุทรัพยอ์นัมหาศาล และวา่ในรัฐน้ีมีตน้ไมม้ากชนิดกวา่ท่ีมีในทวปียโุรปเสียอีก เช่น
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มีตน้โอก๊ 22 ชนิด, สน, ส้มป่า, เฟิร์น, และไมอ่ื้น ๆ ท่ีมีค่า นอกจากนั้นยงัมีพนัธ์ุไมช้นิดมีดอกอีก
มากมาย, เช่น ตน้ยีโ่ถสีต่าง ๆ 

เม่ือประชาชนเห็นยอร์ชเก็บรวบรวมพนัธ์ุไมน้านาชนิด และดินชนิดต่างๆ เขาก็พดูกนัวา่น้ีคง
เป็นหมอรักษาไขด้ว้ยยารากไมต่้าง ๆ เม่ือเขาเจบ็ไขไ้ดป่้วยก็พากนัมาหายอร์ช ยอร์ชทราบวา่คนพวกน้ี
เป็นโรคเก่ียวกบัการขาดอาหารจ าพวกผกั ก็ไดบ้อกใหรั้บประทานผกัชนิดต่างๆ ท่ีมีวิตามินมาก ๆ ให้
รู้จกัเอารากไมบ้างชนิดมาชงกินต่างใบชา และใหรู้้จกัเอาผกัท่ีข้ึนทัว่ ๆ ไปมาปรุงอาหาร คนทั้งหลายก็
พากนัยกยอ่งวา่ยอร์ชเป็นหมอวเิศษ 

ยอร์ชไดท้  าการส ารวจดูลกัษณะของดินทัว่ ๆ ไป เขาไม่ทิ้งอะไรใหเ้สียไปเลย แมก้ระทัง่ใน
ขวดและโอ่งน ้าก็เตม็ไปดว้ยดินชนิดต่าง ๆ จนกระทัง่เชา้วนัหน่ึง ซ่ึงเป็นวนัเสาร์ วอลเตอร์ คีย ์ถึงกบัตก
ลงใจจะท าความสะอาดเสียสักที วอลเตอร์ คอยดูวา่อาจารยข์องตนจะชมเชยการช่วยเหลือท าความ
สะอาดของเขาหรือไม่ แต่อาจารยก์ลบัดุวา่ “เอาดินไปไหนหมด” 

วอลเตอร์ตอบวา่ “อาจารยท์ดลองดินเหล่าน้ีหมดแลว้ ดงันั้นผมจึงเอาไปโยนทิ้งหมด” 
ยอร์ชตอบวา่ “เปล่าเลย, ยงัไม่ไดท้ดลอง “วอลเตอร์, เธอเห็นอะไรบา้งล่ะ” 
“เห็นครับ มีดินเป็นกอ้น ๆ เป็นดินปนทราย และมีหญา้และรากไมติ้ดอยูบ่า้ง” 
“แต่มีส่ิงต่าง ๆ อยูใ่นดินนั้นมาก สีเหลือง, สีแดง, สีม่วง, สีน ้าตาล” 
วอลเตอร์รู้สึกแปลกใจท่ีตนเคยเห็นดินชนิดน้ีมาตลอดชีวิต แต่หาไดส้ังเกตดูวา่มีสีต่าง ๆ ไม ่

ยอร์ชจึงพดูวา่ “อยา่โยนทิ้งเสีย เพราะเหตุไรดินจึงมีสีเช่นน้ี ครูจะถามพระเจา้เอง? 
ยอร์ชจึงดึงตะกร้าดินออกมาแลว้หยบิดินใส่ลงไปในถาดกอ้นหน่ึงเอามือนวดดินนั้น แลว้

ตะแคงถาด เสร็จแลว้เอากระบวยตกัน ้ามาหยดใส่ท่ีกอ้นดินนั้น น ้าจึงพดัเอากอ้นกรวดออกไป เม่ือเทน ้า
หมดกระบวยแลว้ก็ตะแคงถาดนั้นกลบัไปกลบัมา จนกระทัง่เหลือเป็นแป้งเหนียว ๆ สีแดงแลว้เอามา
ลองกระดาษดูปล่อยใหแ้หง้ ปรากฏวา่เป็นสีส าหรับทาส่ิงต่าง ๆ ประชาชนเดินเหยยีบสีไปมาทุกวนั 

ไดท้ดลองอยูเ่ช่นน้ีต่อมาอีกหลายวนัก็ไดสี้ต่าง ๆ ฝุ่ นสีน้ีเม่ือละเอียดดีแลว้ ผสมกบัน ้ามนัหรือ
น ้า ทาไม,้ ทาผา้ใบ, ทาส่ิงต่าง ๆ ไดดี้ ยอร์ชจึงไดน้ ามาสอนใหน้กัเรียนทราบไว  ้

ต่อมายอร์ชไดรั้บเชิญจากชาวนาคณะหน่ึงใหไ้ปยงัคริสตจกัรของพวกเขา เพื่อช้ีแจงวธีิการ
ปรับปรุงพืชใหดี้ข้ึน แมจ้ะเป็นหนทางไกลยอร์ชก็ยนิดีไป ผูฟั้งเช่ือตามท่ียอร์ชบอก และบอกยอร์ชวา่
เขาทั้งหลายเป็นคนยากจน และตอ้งการจะไดค้วามรู้จากยอร์ช ยอร์ชก็ยนิดีท่ีจะช่วยเหลือเสมอ พวก
ชาวนาเล่าวา่ฝ้ายท่ีปลูกเลวลง เดิมสร้างโบสถไ์วเ้สร็จนานแลว้ แต่ยงัไม่มีเงินท่ีจะซ้ือสีมาทาโบสถไ์ด ้

ยอร์ช คาร์เวอร์ ยิม้แลว้บอกวา่ “โบสถน้ี์เป็นท่ีประทบัของพระเจา้ ควรจะท าใหดี้ท่ีสุด ผมจะให้
สีท่ีดีส าหรับทาโบสถ์” 
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ผูฟั้งต่างก็พากนัหนัมามองศาสตราจารยรู์ปร่างแบบบางผวิด าผูน้ี้อยา่งแปลกใจ วา่เขาจะหาสีมา
ใหท้าโบสถไ์ดอ้ยา่งไร สักครู่หน่ึงยอร์ชจึงพดูวา่ “ท่านสุภาพชนทั้งหลาย จงเปิดตาขอท่านดูบรรดาภูเขา
ท่ีพระเจา้ทรงสร้างไวมี้สีต่าง ๆ กนั เราเอาสีมาเพียงเล็กนอ้ยก็จะเพียงพอทาโบสถข์องท่านใหส้วยงาม
ได”้ 

เดิมเขาเหล่านั้นไม่เช่ือ ต่อมาอีก 2-3วนั ก็มีเกวยีนเล่มหน่ึงมาท่ีหนา้โบสถ ์ ยอร์ชและนกัเรียน
หลายคนละจากเกวยีน น าเอากระป๋องสีน ้าเงินออกจากเกวยีน ยอร์ชเป็นผูบ้งการใหท้าจนเสร็จ พอวนั
อาทิตยป์ระชาชนมาประชุม ก็เห็นโบสถข์องตนทาสีสวยงดงาม แมฝ้นจะตกมากมายเพียงไรก็ไม่ท าให้
สีนั้นลอก หรือกะเทาะ หรือละลายเลย 

พิภพโลกของพระเจ้าให้ของดีแก่เราโดยไม่ต้องเสียมลูค่าเลย ของ ๆ พระเจ้าไม่มีอะไรเสียไป 
และสีท่ีพระเจ้าให้กไ็ม่ซีดจางไป 
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บทที ่9 ชาวทสัเคกไีปสอนพวกชาวนา 

ชาวทสัเคกีร้องเพลงไดดี้ เพลงเหล่าน้ี ดร.คาร์เวอร์ ไม่เคยฟังมาก่อน ในตอนเยน็วนัอาทิตย์
นกัเรียนไดม้าประชุมกนัในหอ้งประชุม เขาร้องเพลงประสานเสียงกนัอยา่งไพเราะ 

ในวนัอาทิตยเ์ม่ือ ดร.คาร์เวอร์ กลบัมาโรงเรียน ภายหลงัการนมสัการแลว้ เม่ือถึงท่ีหอพกันอน
ของนกัเรียน ก็ไดเ้ห็นเปียโนอนัหน่ึงวางอยูท่ี่มุมห้อง รู้สึกวา่มือของตนมิไดส้ัมผสักบัเปียโนมานานแลว้ 
แมก่้อนท่ีจะมายงัทสัเคกี การงานก็มีมากจนไม่สามารถหาโอกาสเล่นดนตรีไดเ้ลย คราวน้ีโอกาสดีท่าน
จึงลองเขา้ไปเล่นดู 

ในขณะท่ีท่านเล่นก็จวนจะพลบค ่าแลว้ เม่ือเล่นเพลงอ่ืน ๆ แลว้ก็กลบัมาเล่นเพลงท่ีเคยไดย้นิ
ร้องในโบสถ ์ในขณะเล่นเปียโนก็ระลึกถึงนางมิล โฮลแลนด ์ผูเ้คยกล่าวถึงอนาคตของท่านไว ้

ในขณะท่ีก าลงัเล่นเพลินอยู ่ ท่านไดย้นิเสียงคนเดินมาขา้งหลงัและแสงสวา่งของตะเกียงก็เขา้
มาในหอ้ง ท่ีประตูมีนกัเรียน 12 คนยนือยูแ่ละก าลงัจะเดินเขา้มา “ท่านศาสตราจารย ์ก าลงัเล่นเปียโนอยู่
หรือครับ?” 

ดร.คาร์เวอร์ รู้สึกอายจึงลุกข้ึนยนื พวกนกัเรียนจึงพากนัร้องวา่ “ขอใหท้่านเล่นต่อไปเถอะ
ครับ” แต่ยอร์ชสั่นศีรษะ เด็กหญิงคนหน่ึงกล่าวข้ึนมาวา่ “ดิฉนัยงัไม่เคยไดฟั้งเช่นน้ีเลย ดิฉนัตอ้งการให้
............” 

ดร.คาร์เวอร์ จึงถาม “หนูตอ้งการอะไร” 
เด็กหญิงพูดอยา่งอาย ๆ วา่ “ดิฉนัอยากใหม้ารดาของดิฉนัฟังเพราะท่านชอบดนตรี” 
“เธอร้องเพลงในหมู่โบสถไ์ม่ใช่หรือ” 
เด็กชายผูห้น่ึงไดจุ้ดตะเกียงท่ีโตะ๊กลางหอ้ง และบดัน้ี ดร.คาร์เวอร์ ก็แลเห็นหนา้เด็กทุกคนท่ียนื

อยูร่อบตวั 
“ค่ะ ดิฉนัร้องร้องเพลงในโบสถ ์เพิ่งกลบัมาเด๋ียวน้ีแหละค่ะ” 
ดร.คาร์เวอร์ หวัเราะพดูวา่ “อยา่เลย ฉนัไม่ใช่นกัดนตรีฉนัเป็น............... 
ดร.คาร์เวอร์ เดินไปยงัตึกเกษตรศาสตร์ ท่านตั้งใจวา่ในตอนเชา้ก่อนจะเขา้ป่า ท่านจะตอ้ง

อธิษฐานต่อพระเจา้ 
เป็นเวลานานต่อมา ดร.คาร์เวอร์ ก็ตอ้งเผชิญกบัปัญหาเพิ่มมากข้ึน งานในแผนกของท่านก าลงั

ขยายตวัข้ึนและตอ้งใชเ้งินเป็นจ านวนมาก มีเน้ือท่ีดินส าหรับการเพาะปลูกกวา้งขวางยิง่ข้ึน และไดน้ า
โครงการปลูกพืชหมุนเวยีนมาใชป้ฏิบติั จึงจ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือมากข้ึนตอ้งการใชส้ัตวม์ากข้ึนและยุง้
ขา้วเดิมก็เล็กเกินไป 
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ดงันั้นท่านจึงเสนอขอ้แนะน าขยายงานต่อไปยงั นาย วาร์เรนโลแกน เหรัญญิกของโรงเรียน 
นายโลแกนบอกวา่ “ควรเล่นดนตรีหาเงิน” ยอร์ชก็บอกวา่จะเล่นเปียโน นายโลแกนนึกถึงแผนการท่ีจะ
จดัท าต่อไป เขามีความเช่ือมัน่วา่ ศาสตราจารยนิ์โกรท่ีมาจากเหนือสามารถท าตามค าแนะน าทุกประการ 
เขาหวงัวา่งานน้ีคงจะไดผ้ลดียิง่ดงันั้นเขาจึงไม่รอชา้ เขาท าประกาศโฆษณาทัว่ไปวา่ ท่านศาสตราจารย์
คาร์เวอร์ จะแสดงการเล่นดนตรีตามวนัและสถานท่ีต่าง ๆ อธิบายต่อไปวา่ ศาสตราจารยค์าร์เวอร์เป็น
นกัดนตรีส าเร็จจากวทิยาลยัซิมป์สันและส าเร็จการศึกษาชั้นสูงจากมหาวทิยาลยัแห่งรัฐไอโอวา และ
บดัน้ีเป็นอาจารยว์ทิยาลยัฝึกหดัครูและการอุตสาหกรรมแห่งทสัเคกี 

ในระหวา่งน้ี ดร.คาร์เวอร์ ใชโ้อกาสท่ีวา่งจากการสอน,หอ้งทดลอง และงานในทุ่งนา มา
เตรียมการเล่นดนตรี พวกนกัเรียนไดย้นิอาจารยฝึ์กซอ้มดนตรีก็หยดุฟัง ทุกคนต่างก็พอใจใน
ความสามารถของท่าน 

ในปีต่อ ๆ มา มีคนเห็นเคร่ืองแต่งตวัเตม็ยศของท่านศาสตราจารยแ์ขวนอยูใ่นห้องเล็ก ท่านไม่
เคยใชเ้ลย และเม่ือใครถามก็หวัเราะและตอบวา่ ท่านท าไวส้ าหรับแต่งเวลาเล่นดนตรีเท่านั้น 

พอโรงเรียนปิดภาคฤดูร้อน ท่านก็เร่ิมตน้ออกเดินทางไปแสดงดนตรีคร้ังแรกท่ีเมืองมอนตโ์ก
เมอรี, รัฐอลับามา พยายามท่ีจะไม่ไปยงันครใหญ่ ๆ แต่ไดเ้ดินทางไปทางเขตท่ีมีคนนิโกรอยู ่ ไปยงัมิส
ซิสซิบปี แลว้วกไปยงัหลุยซ์เซียนนา เพือ่เขา้ไปในยงัรัฐยอร์เยยี ไดแ้สดงในโบสถข์องชาวผวิขาวด าใน
โรงเรียน ห้องประชุมและในยุง้ขา้วบางแห่ง ท่านสามารถเล่นไดท้ั้งเปียโนเก่า ๆ และแคน อนัท่ีจริงท่าน
เล่นไดไ้ม่มากนกั แต่ก็ท่ีพอใจแก่ผูฟั้งเป็นอยา่งดี ผูฟั้งชอบทั้งดนตรีและตวัผูเ้ล่น 

ในเวลาเหล่าน้ีเองท่านก็ไดเ้ห็นสภาพความเป็นอยูใ่นภาคใตดี้ ไดเ้ห็นกระท่อมสกปรกท่ีจวนจะ
พงั ซ่ึงชาวนิโกรผอมแหง้ หนา้ตาโศกเศร้าและยากจนอาศยัอยู ่พวกน้ีไดพ้ยายามต่อสู้กบัอาชีพการปลูก
ฝ้ายในบริเวณหนอง,บึง ท่ีเตม็ไปดว้ยโรคภยัไขเ้จบ็ มีชีวติความเป็นอยูอ่ยา่งแร้นแคน้มาก เม่ือเสร็จ
กิจการงานวนัหน่ึง ๆ ก็มาพกัผอ่นหลบันอนในกระท่อมท่ีมีเพียงหอ้งเดียวหรือสองห้อง ท าดว้ยไมส้น
ฝีมือหยาบ ๆ ในครอบครัวหน่ึงมีคนมากกวา่สิบสองคนข้ึนไป นบัตั้งแต่เด็กแดง ๆไปจนถึงคนแก่เฒ่า, 
กิน นอน, อาศยัอยูใ่นท่ีแห่งเดียว มีท่ีนอนรวมกนัเพียงแห่งเดียวหรือสองแห่งเท่านั้น มีเลา้หมูอยูท่ี่ประตู
บา้น บ่อน ้าก็อยูใ่กลก้บัเลา้หมู และอยูใ่นระดบัต ่ากวา่เลา้หมู จึงท าใหน้ ้าในคอกไหลลงสู่บ่อน ้า หนา้ต่าง
หรือท่ีบงัตาไม่มีใครรู้จกัเลย บนัไดท่ีกา้วข้ึนลงก็ผพุงัน่ากลวัอนัตราย บา้นโดยมากไม่มีส้วม หรือถา้มีก็
เป็นส้วมท่ีมีไมส้องสามแผน่วางไวน้ัง่ และมีกระสอบขาด ๆ ท าเป็นประตู คร้ังหน่ึงท่านถูกขวา้งปาดว้ย
กอ้นหิน เพราะพดูส าเนียงไม่เหมือนคนภาคใต ้
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ราว ๆ กลางเดือนสิงหาคม ดร.คาร์เวอร์ ไดก้ลบัมายงัทสัเคกี ท่านไดเ้งินจ านวนมากพอซ้ือ
เคร่ืองมือใชใ้นการสอนได ้ และนอกจากนั้นยงัตั้งโครงการท่ีจะช่วยเหลือประชาชนไวใ้นใจอีกดว้ย 
พวกนกัเรียนจะตอ้งไปช่วยแนะน าประชาชน ท่านไดป้รึกษาโครงการน้ีกบั ดร.วอชิงตนัเป็นเวลานาน 

นบัตั้งแต่ปี 1892 ดร.วอชิงตนั ไดจ้ดัใหมี้การประชุมชาวนานิโกรประจ าทุกปี มีผูเ้ดินทางมา
ประชุมจากต าบลไกล ๆ บางคนก็เดินมาบา้งก็มาเกวยีน วตัถุประสงคข์องการประชุมประจ าปีก็คือ 
“เพื่อใหช้าวนาสามญัท่ีท างานหนกั และช่างกลซ่ึงเป็นกระดูกสันหลงัของคนนิโกร ศิษยาภิบาล และครู
ไดม้าพบปะวสิาสะกนั” 

“เราตอ้งการจะใหผู้ท่ี้มาประชุมและคนตามหมู่บา้นตามต าบลรู้วา่จะตอ้งผลิตอะไรข้ึน และ
ผลิตแลว้จะตอ้งท าอะไรกบัผลิตผลนั้น ตอ้งสร้างบา้นตวัอยา่งใหดู้ แลว้สอนวธีิอยูอ่าศยัก่อนวา่ควรท า
ใหส้ะอาดอยา่งไร สอนใหรู้้จกัเอาดอกไมใ้นป่ามาปลูกในสนามหญา้ แลว้ให้รู้จกัเล้ียงววั เพื่อรีดนมกิน” 

ดงันั้นจึงไดด้ าริจดัตั้งโรงเรียนเคล่ือนท่ีข้ึนเป็นคร้ังแรกเพื่อไปสอนชาวนา ดร.วอชิงตนั ไดต้ั้ง
กรรมการข้ึนคณะหน่ึงโดยมี ดร.ยอร์ช วอชิงตนั คาร์เวอร์ เป็นประธานร่างโครงการจดัเกวยีน น าเอา
เคร่ืองมือต่าง ๆ ไปท าการสอนและแสดงใหช้าวนาดู ตามบา้นเรือน และทุ่งนาของชาวนาทั้งหลาย 
เพราะเขาเหล่านั้นไม่สามารถมาเรียนในโรงเรียนได ้

คร้ังแรกเร่ิมตน้ท าในเขตจงัหวดัมาคอนแห่งหน่ึง แต่ข่าวเร่ืองโรงเรียนเคล่ือนท่ีน้ีไดแ้พร่สะพดั
ไปกวา้งขวาง ทั้งคนผวิขาวและคนนิโกรไดเ้ชิญใหไ้ปแสดงในจงัหวดัอ่ืน ๆ ดว้ย 

ต่อไปน้ีเป็นค าบอกเล่าของนาย ที. เอม็ แคมแบล เร่ืองการเดินทางไปสอน “คือเม่ือโรงเรียน
เคล่ือนท่ีไปถึงชุมนุมใด กท็ าให้เกิดการต่ืนเต้นกันมาก เม่ือพักอยู่ได้ 3 วนั กเ็ลือกหาสถานท่ีเหมาะเป็นท่ี
ท าการ โดยมากใช้ท่ีว่าการอ าเภอ พวกชาวนากน็ าพืชผลของตนมาแสดง ต่อไปกพิ็จารณาเลือกท่ีส าหรับ
แสดงการไถนา เลือกท่ีส าหรับปลูกพืชต่าง ๆ แล้วมีการแสดงให้เห็นศัตรูของพืช และแสดงวิธีการรักษา
พืช วิธีการตัดรานก่ิงและใช้ยาฉีดฆ่าตัวแมลงท่ีเป็นศัตรูของพืช แล้วเลือกเอากระท่อมท่ีจวนจะหักพัง 
เป็นตัวอย่างในการซ่อมแซมท าความสะอาด และแสดงการจัดแต่งบ้านเรือนให้พวกสตรีดูเป็นตัวอย่าง 
ให้รู้จักท าม่านหน้าต่างด้วยถุงแป้ง และท าพรมปูพืน้จากต้นหญ้า และฝอยข้าวโพด สอนวิธีท าครัวและ
ซักผ้า ต่อมามีนางพยาบาลผู้หน่ึง (ซ่ึงภายหลงัแต่งงานกบันาย ที. เอม็. แคมแบล) เข้ามาร่วมในคณะด้วย 
เธอได้สอนวิธีเลีย้งเดก็ สอนให้รู้จักจัดอาหารและเส้ือผ้าให้ถกูกับวยัเดก็” 

นบัตงัแต่นั้นมาประชาชนในรัฐอลับามาก็เจริญรุ่งเรือง และมีความสุขข้ึน 



 41 

บทที ่10 หว่านพชือย่างใดกจ็ะเกีย่วเกบ็ผลอย่างน้ัน 

ในแถบภาคใตช้นนิโกรนิยมปลูกฝ้ายกนัมาก เชา้วนัหน่ึงเม่ือชาวนาต่ืนข้ึนแลว้มองไปยงัไร่ฝ้าย
ก็ตกใจมาก เพราะในชัว่เวลาคืนเดียวดอกฝ้ายกลายเป็นสีน ้าตาลเห่ียวแหง้ลง และดอกก็หล่นลงมาบน
พื้นดิน ใบก็เหลือง ล าตน้ก็เฉา จึงพากนัออกไปดูท่ีไร่ พวกผูห้ญิงร้องไห ้พวกเด็ก ๆ ก็ตกตลึง เม่ือเห็น
ตวัหนอนขนาดยาวสักคร่ึงน้ิวมากดักินฝ้ายใหเ้สียไป 

ส่วนทางทสัเคกี ดร.คาร์เวอร์ ไดย้นิเสียงผูค้นร้องไหไ้ปถึงหูท่านเพราะในไร่ทดลองก็ปลูกฝ้าย
ไวส้องสามไร่ และตน้ถัว่ลิสงก็ก าลงัข้ึนเขียวชะอุ่มและงามดี แต่ตวัหนอนไม่ไดร้บกวนเลย ท่านจึงสั่ง
ใหไ้ปสืบสวนเร่ืองราว เม่ือไดท้ราบขอ้เทจ็จริงแลว้ ก็รีบไปบอกแก่ชาวนาท่ีก าลงัเสียใจวา่ “จงไถกลบ
ตน้ฝ้ายเสีย แลว้เอายาฉีดท่ีดินทิ้งไวห้น่ึงเดือนแลว้จงปลูกถัง่ลิสงแทน ชาวนาไดฟั้งก็ไม่ค่อยสบายใจนกั 
ทุกคนร้องวา่ “ถัว่ลิสงเป็นอาหารเล้ียงหมู กินเล่น แต่พืชท่ีน าเงินมาใหเ้ราคือฝ้าย ๆ ก็ตายหมดแลว้ ฉิบ
หายหมด” แลว้เขาก็พากนัร้องไห ้

ฝ่าย ดร.คาร์เวอร์ ตอบวา่ “อยา่เขา้ใจผดิเลย ถัว่ลิสงเป็นอาหารวเิศษของมนุษย ์ปลูกถัว่ลิสงกนั
เถิด” แลว้ท่านก็ท าแถลงการณ์ออกหลายร้อยฉบบัส่งออกไป ในแถลงการณ์นั้นบอกรายละเอียดถึงวธีิ
ปลูก, เก็บเก่ียว การออกน าขาย และประโยชน์ของตน้ถัว่ลิสง 

ชาวนาเล่ือมใสและเช่ือฟัง ดร.คาร์เวอร์ จึงลงมือปลูกถัว่ลิสงกนัทัว่ไป เม่ือถึงเวลาเก็บเก่ียวก็
ไดผ้ลดีกนัทัว่ไป ตามตลาดก็ขายดี ส่วนท่ีเหลือก็ใชเ้ป็นประโยชน์ไดท้ั้งส้ิน ต่อมา ดร.คาร์เวอร์ ให้
ค  าแนะน าวธีิการปรุงอาหารจากถัว่ลิสง สอนใหท้ าขนมปัง, ขนมต่าง ๆ เน้ือไก่เทียม, ใส้กรอก, ท าเนย, 
ถัว่ลิสงคัว่ ขนมหวาน และไอศรีม ซ่ึงคนภาคใตไ้ม่ใคร่จะไดรั้บประทาน จ านวนชาวนาท่ีปลูกถัว่ลิสงก็
ทวมีากข้ึน แต่การหาตลาดส่งสิงคา้ยากข้ึน ในภาคเหนือไม่มีใครเคยทราบเร่ืองการปรุงอาหารดว้ยถัว่
ลิสง และเขาก็มีถัว่ใส่เกลือตามท่ีตอ้งการอยูแ่ลว้ ตามร้านก็มีถัว่เตม็ร้าน ถัว่ลิสงลน้ตลาด ดร.คาร์เวอร์ 
ไดท้  าการผดิพลาดไปอยา่งส าคญั ท่านควรจะทราบการณ์ล่วงหนา้ไดดี้ ฉะนั้นท่านจึงเสียใจมาก และทลู
ถามพระเจา้วา่ “โอพระบิดาเจา้ขา้ พระองคท์รงสร้างถัว่ลิสงไวเ้พื่อจะใหท้ าอะไร พวกขา้พเจา้จะท า
อะไรดีกบัถัว่ลิสงซ่ึงมีจ านวนมากมายเช่นน้ี” 

แลว้ในชัว่ระยะเวลากลางคืนอนัสงบเงียบ พระเจา้ก็ทรงตอบค าอธิษฐานของท่าน ดร.คาร์เวอร์ 
ตอ้งการถัว่หลาย ๆ ถงั เม่ือพวกนกัเรียนน ามาให้แลว้ เขาก็ปิดประตู เขาเห็น ดร.คาร์เวอร์ เปิดไฟท างาน
คืนยงัรุ่ง รุ่งข้ึนก็มีผูน้  าอาหารใส่ถาดมาใหท่ี้หอ้ง แต่เม่ือมีเสียงเคาะท่ีประตูเบา ๆ ท่านก็ตอบมาวา่ “จง
กลบัไปเสีย เราก าลงัมีงานยุง่” พวกนกัเรียนต่างหนัมาดูหนา้กนั ต่างสงสัยวา่ใครหนอท่ีท างานร่วมอยู่
กบัอาจารย ์ส าหรับนกัเรียนก็ไม่เห็นมีใคร, พวกอาจารยก์็ไม่เห็นมีใครแมแ้ต่ ดร.วอชิงตนัก็มิไดอ้ยูร่่วม 
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เวลาไดผ้า่นพน้ไปเจด็วนั และในวนัท่ีเจด็ ดร.คาร์เวอร์ก็ลุกเดินเก ้ๆ กงั ๆ ออกจากหอ้งทดลอง 
เดินข้ึนบนัไดไปยงัหอ้งของท่านแลว้ก็ลม้ตวัลงนอน ๆ หลบัเร่ือยไปจนถึงวนัรุ่งข้ึน แลว้ก็ลุกข้ึนเดินเขา้
ไปในป่าตามเคย แลว้จึงกลบัมารับประทานอาหารเชา้อยา่งเอร็ดอร่อย 

ต่อมาไดเ้รียกนกัเรียนสองสามคนเขา้ไปหา นกัเรียนเหล่านั้นเดินตามเขา้ไปในหอ้ง ก็ไดเ้ห็น
ขวดและภาชนะต่าง ๆ วางอยูบ่นโตะ๊ อาจารยไ์ปเอานมและเนยแขง็มาจากไหนหนอ เม่ืออาจารยบ์อก
ช่ืออาหารอยา่งอ่ืน ๆ พวกนกัเรียนก็พากนัประหลาดใจ มีของอยูใ่นห้องท่านศาสตราจารยก์วา่ 24 ส่ิง 
(ก่อนท่ีท่านจะถึงมรณกรรม ท่านสามารถผลิตส่ิงต่าง ๆ จากถัว่ลิสงไดถึ้งสามร้อยชนิด แต่คร้ังน้ีเป็นการ
ทดลองคร้ังแรกเท่านั้น หลายปีต่อมาท่านไดไ้ปแสดงปาฐกถาท่ีเมือง มินนีโปลิส ท่านเล่าวา่ ท่านไดเ้ล่า
วา่ ท่านไดอ้ธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจา้ในการทดลองคราวนั้นโดยท่านเล่าวา่ “พระเจา้ไดท้รงสอน
ขา้พเจา้ใหแ้ยกธาตุถัว่ลิสงออกก่อนแลว้เอาผสมกนัตามหลกัวชิาเคมีอีกคร้ังหน่ึง” 

วา่แลว้ท่านก็หยบิเอาตวัอยา่งส่ิงของท่ีท าไวส้ าเร็จแลว้จากถัว่ลิสง เช่น แป้งผดัหนา้, หมึกพิมพ์
หนงัสือ, เนย, น ้ายาสระผม ,ยากลัน่ชนิดต่างชนิดต่าง ๆ น ้าส้มดองผกั, ยาก าจดัข้ีรังแค, กาแฟส าเร็จ, ยา
ยอ้มผา้, ยางผสม, สบู่, ชแล็ค, สีทาไม ้

วธีิแยกธาตุของท่านท าดงัน้ี เอาถัว่มาแยกออกตามหลกัวิชาเคมีคือ แยกส่วนท่ีเป็นน ้า, ส่วนท่ี
เป็นไขมนั, ส่วนท่ีเป็นน ้ามนั, ส่วนท่ีเป็นยาง, ชนั, น ้าตาล, แป้ง ฯลฯ แลว้เอาส่วนท่ีแยกนั้นไปผสมกบั
ส่ิงต่าง ๆ จึงท าใหก้ารปลูกถัว่ลิสงน ารายไดม้าสู้ผูป้ลูกปีละ 45 ลา้นดอลลาร์ และท าใหสิ้นคา้ท่ีใชถ้ัว่
ลิสงผสมไดร้ายไดถึ้งปีละ 200 ลา้นดอลลาร์ 

แต่มนัเทศท่ีปลูกไวใ้นทุ่งนานั้นก าลงัเสียผล เพราะไม่มีผูใ้ดท าประโยชน์ ท่านจึงใหห้าทางท่ีจะ
เกิดประโยชน์ส าคญั ๆ ข้ึน ท่านไดท้  าการคน้ควา้ทดลองไดส่ิ้งต่าง ๆ กวา่ 100 ชนิด ท่ีผลิตจากมนัเทศท่ี
ส าคญัก็คือแป้งต่าง ๆ , สาคู, อาหารมนุษย,์ อาหารสัตว,์ สียอ้มผา้ไหมและผา้ฝ้าย, ขิงกอ้น, น ้าส้มดอง
ส่ิงของ, กาว, น ้าหมึก, และยางเทียม 
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บทที ่11 มนุษย์มหัศจรรย์ 

บดัน้ียอร์ชไดม้าพกัอยูท่ี่ตึกรอคกิเฟลเล่อร์ ณ เมืองทสัเคกี ท่านถือวา่ห้องท่ีพกัน้ีเป็นปราสาท
ของท่าน หอ้งรับแขกค่อนขา้งจะคบัแคบสักเล็กนอ้ย เพราะเป็นท่ีรวมทั้งภาพเขียน, เป็นหอ้งสมุด, เรือน
ตน้ไม ้ และพิธิธภณัฑ ์ นอกจากนั้นยงัมีเตาฟืนเล็ก ๆ อยูท่ี่มุมหอ้ง ซ่ึงเอาไวส้ าหรับตม้ผกัต่าง ๆ เพื่อ
รวบรวมไวเ้ป็นต ารับต าราในการปรุงอาหารจากผลไมแ้ขง็, รากไม ้ และเถาไมต่้าง ๆ ห้ิงวางหนงัสือทั้ง
สามดา้นของห้อง เตม็ไปดว้ยหนงัสือ ตั้งแต่พื้นจนถึงเพดาน มีหนงัสือวา่ดว้ยวชิาโลหะวทิยา, 
เกษตรศาสตร์, พฤกศาสตร์, วชิาเคมี, ฟิสิค, ดาราศาสตร์, มีหนงัสือวา่ดว้ยเร่ืองผเีส้ือ, เห็ด, กบ, ทั้ง
ภาษาองักฤษ, ฝร่ังเศส, ละติน, เยอรมนั 

ส่ิงแรกท่ีเราจะพบ เม่ือเขา้ไปในหอ้งนอนของท่านก็คือ เคร่ืองป่ันฝ้ายของมารดาวางอยูริ่ม
หนา้ต่าง แสงแดดส่องมาถูกทุกวนั ท่านไม่ยอมใหมี้ฝุ่ นละอองจบัอยูท่ี่ส่ิงของต่าง ๆ ของท่านเลย ท่าน
ใชผ้า้สะอาดเช็ดปัดกวาดทุกวนัดว้ยตนเอง และท่ีชั้นขา้งเตียงนอนของท่านมีหนงัสือท่ีท่านชอบอ่านแต่
เชา้ตรู่ หรือไม่ก็ก่อนนอน คือ พระคมัภีร์ หนงัสือบทโคลงเก่ียวกบัศาสนา, จดหมายของบุคคลส าคญั ๆ 
เช่น “จดหมายของทีโอดอ รูสเวลท์ มีไปถึงบุตรของท่าน” 

ท่านใชเ้วลาวา่งเยบ็ปักถกัร้อย ออกแบบต่าง ๆ เอง แบบถกัโครเชของท่านงามมาก ร้านท่ีใหญ่ 
ๆ เท่านั้นท่ีจะแข่งกบัท่านได ้ มีเร่ืองเล่าวา่คร้ังหน่ึง สุภาพสตรีท่ีเป็นครูผูห้น่ึงไม่สามารถหาผา้ท่ีจะท า
กระโปรงได ้ดร.คาร์เวอร์ จึงขอใหบ้อกลกัษณะวา่จะเอาอยา่งไร ต่อมาอีก 2-3 วนัก็น าเอาผา้สวยงามมา
ให ้ ท าใหค้รูสตรีผูน้ั้นพอใจมากเพราะลวดลายและฝีมือก็ดีพร้อม แมจ้ะใชไ้ปนานจนผา้ขาดแลว้ 
เส้นดา้ยไม่รวนหรือแตกแยกกนัเลย เม่ือใชเ้ก่าแลว้เธอก็ส่งกลบัมาคืนให ้ ดร.คาร์เวอร์ ท่านก็เก็บใส่ไว้
ในตูร้วมกบัเคร่ืองเยบ็ปักถกัร้อยและโครเชทั้งหลาย 

ส่ิงท่ีท่านชอบท่ีสุดคือดอกไม ้ท่านเคยเอากระดาษมาพบัหรือไม่ก็เขียนเป็นดอกไม ้หรือบางทีก็
ท าดว้ยเทียนข้ีผึ้งใหเ้ท่าขนาดของจริงและท าไดเ้หมือนกบัของจริงทุกส่วน จนมีคนกล่าวกนัวา่ “ท่านจะ
ไม่รู้วา่ดอกไมท่ี้ ดร.คาร์เวอร์ ประดบันั้น เป็นดอกไมธ้รรมชาติหรือดอกไมเ้ทียม” ท่านชอบประดบั
ลวดลายดอกไมเ้สมอ เส้ือผา้ของท่านเป็นเหตุท าใหเ้ป็นท่ีร าคาญแก่คนท่ีชอบพอกบัท่าน กล่าวกนัวา่
ท่านยงัคงแต่งกายดว้ยเส้ือผา้ชุดท่ีท่านเดินทางมาถึงทสัเคกีใหม่ ๆ อาจเป็นจริงเช่นนั้นก็ไดเ้พราะท่านท า
เน็คไทใชเ้อง ซ่อมแซมรองเทา้ใชเ้อง, เยบ็เส้ือปะกางเกงท่ีขาดดว้ยตนเองทั้งส้ิน ท่านชอบแต่งตวัเหมือน
ชาวนามาก เพราะท่านไดต้อ้งเสียเวลาและไม่ชอบหรูหรา ท่านไม่ชอบการติฉินนินทา ไม่ชอบการแต่ง
กายของผูอ่ื้น และมกัจะดุวา่นกัเรียนในเร่ืองน้ีเสมอ “คนท่ีมีความคิดลึกซ้ึงจะไม่พดูมาก เลิกการพดูมาก
เสีย” แต่ท่านไม่ตอ้งการจะใหใ้ครคิดวา่ท่านเป็นคนหยาบคาย ความถ่อมสุภาพในใจของท่านท าใหท้่าน
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ระมดัระวงัอยา่งมากท่ีจะไม่ท าอะไรใหก้ระทบกระเทือนความรู้สึกของผูอ่ื้น ท่านเป็นเพื่อนบา้นท่ีดี 
และชอบท าอาหารชนิดใหม่ ๆ รสแปลก ๆ ไดใ้หมิ้ตรสหายไดชิ้มเสมอ เด็ก ๆ ลูกศิษยข์องมิสเตอร์
วอลคอร์ต ชอบไปพกัอยูท่ี่บา้นเชิงเขา และมกัจะไดเ้ห็นศาสตราจารยค์าร์เวอร์ถือหมอ้อาหารร้อน ๆ 
เดินมาท่ีบา้นของตน เด็ก ๆ ก็มกัจะรีบวิง่ไปเรียกมารดาเสมอ “ท่านอาจารยน์ าอาหารมาใหคุ้ณแม่ลอง
ชิมอีกแลว้” นางวอลคอร์ต ผูใ้จดี ไดพ้บปะกบัยอร์ชเสมอ นางไดเ้ล่าวา่ “ดร คาร์เวอร์ เป็นคนท่ีอยากรู้
อยากเห็นส่ิงต่าง ๆ เหมือนเดก็เลก็ ๆ ต้องการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ มองเห็นอะไรใหม่ ๆ จากก้อนหิน, 
ต้นหญ้าและก้อนดินเสมอ ท่านค้นพบส่ิงใหม่ ๆ อยู่เร่ือย ๆ เวลาท่ีค้นพบอะไรแล้วกม็าอวดดิฉันด้วย
ความดีอกดีใจ และส่ิงเหล่านั้นแหละท่ีท าให้ท่านเป็นคนร ่ารวย และมีช่ือเสียงได้ บางวนัท่านเดินไปตั้ง
หลายไมล์ไปเย่ียมเยียนชาวนาผู้หน่ึงซ่ึงต้นฝ้ายของเขาไม่งอกงาม และเพ่ือจะพิสูจน์ค้นหาสาเหตุและวิธี
รักษา ขากลับกเ็ดินทางผ่านเข้าไปในป่า เท่ียวเกบ็ดอกไม้และก้อนหินท่ีมีสีต่างๆ” 

ในสมยันั้นเงินทองยงัไม่มากมายนกั ราคาฝ้ายก็ตกต ่าลงมาก มีผูทิ้้งการปลูกฝ้ายไปเป็นจ านวน
มาก และการหาคนก็ยาก เม่ือเห็นวา่ฝ้ายจะเสียไปเปล่า ๆ ยอร์ชจึงไดเ้อาฝ้ายมาท าเป็นแผน่ ๆ เป็นเคร่ือง
กนัไม่ใหไ้ฟฟ้าแล่นผา่นได,้ ท าเป็นเส้นดา้ย, กระดาษ และพรม และท าเป็นแผน่ส าหรับปูพื้นทางเดิน 
เพราะถา้ไม่เอามาท าประโยชน์ก็จะเสียไปเปล่า ๆ 
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บทที ่12 โรงงานเลก็ ๆ ของพระเจ้า 

โลกภายนอกเร่ิมจะทุ่มเทเกียรติยศมาใหแ้ก่ ดร.คาร์เวอร์ มากข้ึน ท่านถูกเรียกตวัไปกรุง
วอชิงตนับ่อย ๆ และกระทรวงเกษตราธิการของสหรัฐ ก็มาเชิญใหไ้ปเป็นท่ีปรึกษาหารือเสมอ ๆ แทบ
ทุกสัปดาห์ ดร.คาร์เวอร์ ถูกเชิญใหไ้ปแสดงปาฐกถาตามมหาวทิยาลยั สมาคมวทิยาศาสตร์, สโมสร, 
หอการคา้ หนงัสือพิมพท์างภาคใตย้กยอ่งชมเชยความสามารถของท่านมาก มกุฏราชกุมารแห่งสวเีดน
ถึงกบัเสด็จมาเยีย่มท่าน และไดส้นทนาศึกษาหาความรู้อยูเ่ป็นเวลา 2 สัปดาห์ท่ีเมืองทสัเคกี โดยท่ีไม่มี
ใครทราบเลยจนกระทัง่เสด็จกลบัแลว้ 

ต่อมา ปรินส์ออฟเวลล ์ ก็เสด็จมา ทุก ๆ คนก็ทราบแต่เพียงวา่ทรงเสด็จมาเยีย่มเยยีน และตาม
หมายก าหนดการแจง้วา่ทรงตั้งพระทยัจะเสด็จมายงัทสัเคกี แต่ไม่มีใครทราบวา่ พระองคต์อ้งพระ
ประสงคจ์ะพบ ดร.คาร์เวอร์ แต่เพียงผูเ้ดียวเท่านั้น พระองคท์รงสนพระทยัในการงานของ ดร.คาร์เวอร์
มาก เพิ่งมาไดท้ราบกนัภายหลงัวา่ มกุฎราชกุมารองักฤษตอ้งการจะปรึกษาหารือเก่ียวกบัเร่ือง ตน้ไม,้ 
ดอกไม,้ และถัว่ลิสง กบับุคคลส าคญัผูน้ี้คนเดียว ดร.คาร์เวอร์ สนิทสนมกบัเจา้นายเช้ือพระวงศอ์งักฤษ
มากเพราะมีนิสัยชอบอยา่งเดียวกนั โดยท่ีเช้ือพระวงศเ์หล่านั้นมิไดถื้อพระองคว์า่เป็นเจา้นายมีเกียรติ
ศกัด์ิสูงเพียงใด พระองคท์รงสนิทสนมกบัผูท่ี้เกิดมาเป็นทาสไดอ้ยา่งดี 

คร้ังหน่ึงเลขานุการชาวสก๊อตยงัจ าไดว้า่ ทอมมาส เอ. เอดิสันไดส่้งผูแ้ทนไปเชิญ ดร.คาร์เวอร์ 
มาร่วมงานดว้ยกนัท่ีโอเรนจโ์กรฟในรัฐนิวเจอร์ซี ผูแ้ทนอุตส่าห์บอก ดร.คาร์เวอร์ โดยใชค้  าพดูของเอดิ
สันตั้งหลายคร้ังวา่:- “ถ้าเราท้ังสองได้ร่วมกันท างานด้วยกันแล้ว กเ็ท่ากับเราท้ังสองเป็นผู้ไขกุญแจ และ
เปิดคลังของโลกนั้นเอง ถ้าคุณอยู่ ท่ีเดิมคุณไม่มีโอกาสก้าวหน้าเลย และนั่นจะเป็นอุปสรรคขดัขวาง
ความเจริญของคุณทีเดียว ถ้าคุณตกลงมาร่วมงานกับผมเรามีงานหลายอย่างท่ีจะช่วยกันท าเพ่ือให้
เจริญก้าวหน้าในอนาคต” 

ดร.คาร์เวอร์ ไดแ้ต่ฟังเงียบ ๆ ท่านแสดงความถ่อมสุภาพ, และขอบคุณในการเสนอให้ต าแหน่ง
น้ีอยา่งมาก แต่ในท่ีสุดท่านก็ตอบดว้ยใจเยน็อยา่งเดียววา่ “ท่ีเมืองน้ีเขาก็ตอ้งการใหผ้มท างาน
เหมือนกนั” 

มีหลายคนชอบมาถามวา่ เอดิสัน จะใหเ้งินรายไดแ้ก่ท่านสักเท่าใด ดร.คาร์เวอร์ รู้สึกร าคาญเม่ือ
ถูกถามเร่ืองน้ีบ่อย ๆ ผลท่ีสุดท่านก็ออกแถลงการณ์ทางหนงัสือพิมพว์า่ เงินรายไดท่ี้เอดิสันจะใหไ้ม่
นอ้ยกวา่ 100,000 ดอลลาร์ ต่อปี 

เลขานุการชาวสก๊อตคิดค านึงวา่ ในเม่ือมีรายไดไ้ม่นอ้ยกวา่แสนดอลลาร์เช่นน้ีแลว้จะท างานได้
มากสักเพียงไร ดร.คาร์เวอร์ ไม่เคยเรียกตนเองวา่เป็นนกัวิทยาศาสตร์ คนอ่ืนเป็นผูข้นานนามใหท้่านเอง 
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แอล. เจ. แปมโม ผูเ้ช่ียวชาญทางโรคของตน้ไมเ้รียกท่านวา่ เป็น “นักพฤกษศาสตร์ช้ันเยีย่ม” และ ไม
เริล, คูเปิล ผูอ้  านวยการเรือนตน้ไมป้ระจ าทสัเคกีกล่าววา่ “ข้าพเจ้าเห็นว่าท่านรู้จักดอกไม้, ต้นไม้, พชื, 
เถาวลัย์, หญ้าแทบทุกชนิด และสามารถเรียกช่ือได้ทันทเีมื่อเห็น” 

ทุกคนทราบวา่ท่านสืบเสาะคน้หาโรคของตน้ไมอ้ยา่งละเอียดถ่ีถว้น ท่านเขา้ใจและเอาใจใส่
ตรวจตราโดยพินิจพิเคราะห์ และแลเห็นส่ิงท่ีคนอ่ืนมองไม่เห็น บางคร้ังท่านก็พบส่ิงท่ีไม่เคยคาดวา่จะ
ไดพ้บ 

วนัหน่ึง นกัเรียนผูห้น่ึงน าห่อ ๆ หน่ึงท่ีห่อหุม้ไวเ้รียบร้อยมาใหแ้ละบอกวา่ สตรีผูห้น่ึงใหน้ ามา
ให ้ในนั้นคือตน้ไมท่ี้เป็นโรค ขอใหท้่านอาจารยช่์วยรักษาให ้

ขณะท่ีนกัเรียนและผูช่้วยประจ าเรือนตน้ไมก้ าลงัเปิดห่อนั้นออกตรวจดูตน้ไม ้ ท่านอาจารยค์าร์
เวอร์ก็เขา้มาพอดี เม่ือเอากระดาษท่ีห่อมาโยนไปแลว้ พวกนกัเรียนก็เร่ิมท าการวเิคราะห์ แต่ ดร.คาร์
เวอร์ เขา้มาหยุดยนือยูภ่ายในหอ้ง และหยบิเอาเศษเชือกซ่ึงทิ้งเกลือนอยูบ่นพื้นหอ้งข้ึนมาถือไว ้อาจารย์
พดูดว้ยความไม่พอใจ “น่ีอะไรกนั ใครมาตดัเชือกทิ้งไวท่ี้น่ี” นกัเรียนทุกคนต่างพากนัเงียบกริบสักครู่
หน่ึงนกัเรียนผูห้น่ึงจึงตอบวา่ “ผมเองครับ ผมเป็นคนตดัเชือกเพราะแกเ้ง่ือนไม่ออกจึงตดั” 

อาจารยจึ์งพดูข้ึนวา่ “ไหนดูมือซิ น้ิวมือก็ดี เธอใจเร็วเกินไป จึงตอ้งใชมี้ดตดัทั้งเชือกและ
กระดาษ” แลว้ท่านก็ปล่อยมือเด็ก กม้ลงเก็บเศษเชือกเอาข้ึนมามว้นจนเป็นกอ้น นกัเรียนทุกคนทราบ
ความเป็นระเบียบของท่านดี ท่านจะไม่ยอมโยนเชือกทิ้งเป็นอนัขาด แต่เก็บมว้นเอาไวใ้ชใ้นภายหนา้อีก 
ทนัใดนั้นท่านก็ถามข้ึนวา่ “น่ีอะไรกนั” นกัเรียนมองไม่เห็น ท่านจึงช้ี “น่ี ท่ีเชือกน้ีไม่เห็นหรือ” อาจารย์
ยกเชือกใหดู้ เห็นมีรอยน ้าเปียก นอกจากนั้นนกัเรียนก็ไม่เห็นอะไร ท่านท าหนา้ประหลาดใจ หยบิเอา
เชือกวางไวบ้นแผน่กระดาษ มว้นกระดาษห่อแลว้รีบเดินออกไป 

ท่านสังเกตเห็นราซ่ึงมีลกัษณะแปลกประหลาดอยูบ่นเส้นเชือกนั้น เป็นราชนิดท่ีไม่เหมือนกบั
ราท่ีท่านเคยเห็นมาแลว้ ท่านจึงเอากลอ้งจุลทรรศน์ส่องดูท่ีเชือกนั้น เม่ือตรวจดูก็ทราบวา่ไม่มีราชนิดน้ี 
อยูใ่นบญัชีซ่ึงวา่ดว้ยราท่ีจะเกิดข้ึนกบัเส้นเชือกเลย คร้ันแลว้ท่านจึงท าการถ่ายรูปและช้ีแจงลกัษณะของ
ราชนิดน้ี วา่มนัเกิดข้ึนและท าลายตน้ไมด้อกไมอ้ยา่งไร และส่งไปถามยงักระทรวงเกษรตราธิการท่ีกรุง
วอชิงตนั ต่อมาอีกสองสามวนัก็ไดรั้บค าตอบวา่ โรคชนิดน้ีหายาก ไม่เคยมีในประเทศอเมริกา คร้ังหน่ึง
เคยเกิดข้ึนในประเทศองักฤษ มนัท าลายธาตุส าคญัของตน้ฝ้ายถา้ไม่รีบจดัการท าลายเสียโดยด่วนมนั
อนัตรายแก่ตน้ฝ้ายในประเทศต่อไปอีกหลายปี 

เอิร์ส วสิสัน ไดเ้ดินทางมาท างานท่ีธนาคารซ่ึงเปิดใหม่ในเมืองทสัเคกี และบดัน้ีวทิยาลยัท่ี ดร.
คาร์เวอร์ สอน ไดก้ลายเป็นเมืองนอ้ย ๆ ข้ึนแลว้ มีโรงไฟฟ้า, ท่ีท าการไปรษณีย,์ หอ้งสมุด, โบสถ,์ 
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ร้านคา้ และปัจจุบนัน้ีจ  าเป็นตอ้งมีธนาคาร เพื่ออ านวยความสะดวกในเร่ืองการเงินใหแ้ก่วทิยาลยั  ณ 
ท่ีน้ีเองท่ีนายวลิสันไดเ้รียนรู้ชีวติของ ดร.คาร์เวอร์ มากข้ึน 

วนัหน่ึง ดร.คาร์เวอร์มาท่ีธนาคารและบอกวา่ “ขา้พเจา้ตอ้งการเช็คของขา้พเจา้” 
เสมียนคนหน่ึงบอกใหท้่านรอสักครู่ เพื่อจะตรวจเช็คของท่าน นายวลิสันหนัหนา้ไปทางอ่ืน 

เม่ือเห็นเสมียนเปิดล้ินชกัเซฟซ่ึงเตม็ไปดว้ยเช็ค เสมียนผูน้ั้นยกเช็คออกมาทั้งตั้ง แต่หยิบข้ึนมาแต่เช็คใบ
ล่างสุดเขาเอาเช็คอ่ืน ๆ เขา้เก็บท่ีอยา่งระมดัระวงั แลว้ก็เอาแต่เช็คใบนั้นมาส่งให ้ดร.คาร์เวอร์ ท่านกล่าว
ขอบใจโดยไม่ไดช้ าเลืองดูเช็คใบนั้นเลย 

สักครู่หน่ึงเสมียนผูน้ั้นก็มาเปิดล้ินชกัเซฟนั้นอีก และบอกกบันายวลิสันวา่ ในล้ินชกัน้ีเป็นของ
ใคร ดร.คาร์เวอร์ ทั้งนั้น นายวลิสันพยกัหนา้ เสมียนผูน้ั้นอธิบายใหน้ายวลิสันฟังวา่ เช็คเหล่าน้ีไดอ้อก
ในนามของ ดร.ยอร์ช วอชิงตนั คาร์เวอร์ทั้งส้ิน 

นายวลิสันพดูข้ึนวา่ เงินเหล่าน้ีเป็นรายไดเ้พิ่มเติมของ ดร.คาร์เวอร์ คือเงินท่ีท่านไดจ้ากการคน้
คิดส่ิงต่าง ๆ ทางวทิยาศาสตร์ แต่เสมียนสั่นศีรษะบอกวา่ไม่ใชเ้ช่นนั้น เช็คเหล่าน้ีเป็นเงินเดือนของ ดร. 
คาร์เวอร์ทั้งหมด แลว้ก็หยบิเช็คออกมาดู มีตั้งแต่ลงวนัท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1915 เป็นตน้มา นายวลิสัน
แทบจะไม่เช่ือตาตนเอง เขาพึมพมัวา่ “แต่วา่เด๋ียวน้ีมนัตั้งปี 1923 แลว้” 

เสมียนกล่าวข้ึนวา่ “ต่อไปเห็นจะตอ้งหาท่ีเก็บเช็คไวส้ าหรับ ดร.คาร์เวอร์ เพราะเช็คมีเพิ่มมา
ใหม่ทุก ๆ เดือน” 

นายวลิสันเม่ือทราบวา่ ดร.คาร์เวอร์ ทิ้งเงินไวใ้นธนาคารเป็นเวลาตั้ง 9 ปีแลว้ จึงสั่งใหเ้สมียน
บอก ดร.คาร์เวอร์ ใหม้ารับเงินไปเสียใหห้มด 

เป็นความจริงท่ีวา่ ดร.คาร์เวอร์ ไม่มีเงินส าหรับเป็นค่าตดัเส้ือผา้เลย เพราะนบัตั้งแต่ท่านมาอยู่
ท่ีน่ีก็ใชเ้ส้ือผา้ท่ีมีอยูเ่ดิม และนบัแต่เชา้มาท างานในเมืองทสัเคกี ท่านไดรั้บเงินเดือนเท่าเดิมตั้งแต่เร่ิมตน้ 
แมว้า่ทางโรงเรียนพยายามข้ึนให ้แต่ท่านก็ไม่ยอมรับ 

นายวลิสันทราบวา่ ดร.คาร์เวอร์ ยงัมิไดถ้อนเงินตั้งแต่ปี 1916-1925 ไปจากธนาคารเลย ซ่ึงเป็น
ปีท่ีนายวลิสันยา้ยจากมลรัฐอลับามา 

โลกน้ีเป็นของพระเจา้ ในขณะท่ีท่านทั้งหลายพากนัตอ้งการจะหาแต่เงิน ท างานอาบเหง่ือต่าง
น ้าเพื่อหาเงิน เกลียดชงักนัก็เพราะเงิน บางทีก็ตายขณะพยายามจะหาเงิน ส าหรับ ดร.คาร์เวอร์ เองความ
จริงก็เกือบจะเป็นเจา้ของโลกอยูแ่ลว้ แต่ท่านกลบัเห็นวา่เงินเป็นเคร่ืองมือของการแลกเปล่ียนใหส้ะดวก
ข้ึนเท่านั้น และท่านเองก็ไม่ใคร่จะมีความจ าเป็นตอ้งการใชเ้งินเท่าใดนกั 

ท่านไม่ใช่จะท าเป็นไม่ชอบเงิน หรือกลัน่แกลง้เพื่อเหตุอ่ืนแต่ประการใด ทั้ง ๆ ท่ีเคยมีผูใ้ห้
ต  าแหน่งท่ีมีรายไดดี้มาก แต่ท่านยงัไม่ยอมรับ เพราะท่านไม่ทราบวา่จะเอาเงินไปไหนกนัเป็นจ านวน
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มาก ๆ ต่อมาไร่ถัว่ลิสงของชาวเมืองฟลอริดาจ านวนมาก ถูกตวัเพล้ียลงกดักินเสียหายเกือบหมด ชาวนา
จึงน าตน้ถัว่ท่ีถูกรบกวนดว้ยโรคเพล้ียน้ีไปให ้ดร.คาร์เวอร์ ตรวจ ท่านก็บอกสาเหตุและวธีิรักษาให ้เม่ือ
วธีิของท่านท าใหบ้งัเกิดผลดีแก่ชาวนาแลว้ พวกชาวนาจึงส่งเช็คมาใหเ้ป็นจ านวน 100 ดอลลาร์ และจะ
ส่งใหอี้กเดือนละร้อยดอลลาร์ต่อไปทุกเดือน แต่ ดร.คาร์เวอร์ ส่งเช็คกลบัคืนไปทนัที และอธิบายให้
พวกชาวนาฟังวา่ “พระเจ้ามิได้คิดค้าจ้างในการปลูกถัว่ลิสงฉันใด ท่านกไ็ม่คิดเอาค่าจ้างในการรักษาต้น
ถัว่ลิสงฉันนั้น” 

ต่อมามีพวกนกัอุตสาหกรรมคณะหน่ึง มาศึกษาวธีิการท าข้ีกบใหเ้ป็นหินอ่อนเทียมไปจากท่าน 
คณะอุตสาหกรรมน้ีตั้งเงินเดือนใหท้่าน โดยขอใหท้่านไปประจ าอยูท่ี่สถานทดลองของเขา แต่ท่าน
ปฏิเสธไม่ยอมรับ ดงันั้นพวกน้ีจึงยา้ยโรงงานมาตั้งอยูใ่นมลรัฐอลับามา และมาปรึกษาขอค าแนะน าและ
ความรู้จากท่านโดยไม่ตอ้งเสียมูลค่าอะไรเลย 
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บทที ่13 ผู้ช่วยคนใหม่ 

บดัน้ี ดร.คาร์เวอร์ อายเุกิน 70 ปีแลว้ แมจ้ะไม่มีใครรู้จกัปีเกิดของท่านก็ตาม แต่ท่านก็ไดม้าอยู่
ท่ีทสัเคกีถึง 40 ปี ถึงแมจ้ะชราลงมาก แต่ท่านกลบัขยนัมากข้ึนกวา่เดิม ท่านต่ืนแต่ 4 นาฬิกาเขา้ป่า 
กลบัมารับประทานอาหารเชา้จึงเขา้ห้องทดลอง ท่านไดรั้บจดหมายเป็นหอบ ๆ ทุกวนัจากทัว่โลก ท่าน
อ่านและตอบทุก ๆ ฉบบั ท่านเขียนตอบเองบา้ง บางทีก็ใหเ้ลขานุการสองคนเขียนตามท่ีท่านบอก แต่
แยกประเภทของจดหมายแต่ละชนิด และเก็บเขา้แฟ้มไวเ้ป็นอยา่งดี 

ในปี 1934 ดร.เฟรด ดี. แพตเตอร์สัน ไดด้ ารงต าแหน่งประธานของวทิยาลยัท่ีทสัเคกี ท่านกล่าว
วา่ตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากการทดลองของ ดร.คาร์เวอร์อีกมากนกั และจะตอ้งจดัหาบุคคลท่ี
เหมาะสมเขา้ฝึกงานเพื่อรับช่วงงานน้ีต่อไป 

การเปิดภาคเรียนตอนปลายปี ค.ศ. 1935 บรรดาครู, อาจารยแ์ละนกัเรียนไดม้าพร้อมกนัในตอน
เชา้วนัหน่ึงของเดือนเมษายน (1935) ดร. คาร์เวอร์ ต่ืนข้ึนตั้งใจวา่จะเขา้ไปในป่าตามเคย แต่ท่านรู้สึกไม่
ใคร่สบาย โดยปกติแลว้ท่านไม่ไดส่้องกระจกเลย แต่เชา้วนัน้ีท่านไดล้องส่องกระจกดูตนเอง ก็รู้สึกตวั
วา่ชรามากแลว้ ผมก็ขาว, ไหล่ก็ห่อลง ท่านทราบวา่ผูช่้วยของท่านมาถึงแลว้ตั้งแต่เม่ือคืนก่อน แต่รูปร่าง
หนา้ตาเขาเป็นอยา่งไรบา้งก็ยงัไม่รู้จกั 

ท่านไดอ้ธิษฐานในขณะท่ีเดินไปตามทางวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พเจา้ชรามากแลว้ และเหน็ด
เหน่ือยมาก ขา้พเจา้ไม่ปรารถนาท่ีจะถูกรบกวนอีก” 

ขณะนั้นหงส์ป่าบินผา่นเหนือศีรษะท่าน ท่านก็ทราบวา่มนับินลงมาทางภาคใตเ้พื่อจะหนีความ
หนาว นกเหล่าน้ีมนัรู้วา่ปีน้ีจะหนาวจดัมนัรู้เหตุการณ์ล่วงหนา้ ดงันั้นมนัจึงเตรียมตวัทนั ท่านหวัเราะ
เบา ๆ และก็บ่นวา่ “มนัน่าขันเหลือเกินท่ีมนุษย์เราใช้ความรู้สึกน้อยกว่านกและสัตว์ท้ังหลาย ตัวข้าพเจ้า
กรู้็ดีแต่กระนั้นกย็งับ่น ขอพระองค์โปรดยกโทษแก่ข้าพเจ้าด้วย บรรดากิจการงานเหล่านีเ้ป็นของ
พระองค์ ขอพระองค์ได้โปรดส่งผู้ช่วยมาท าการนีแ้ทนข้าพเจ้าต่อไปเถิด” 

ต่อมาอีกสักสองชัว่โมงท่านก็เดินกลบัมา ในมือถือตน้โกศลช่ือ อลัลาบาเมเซส โกศลน้ีมี
ลกัษณะใบดา้นขา้งบนสีเขียวชะอุ่ม แต่ขา้งใตเ้ป็นสีเงิน เป็นโกศลชนิดท่ีหายากและมีราคาแพงมาก 
ท่านรู้สึกมีความสุข เม่ือรับประทานอาหารเชา้และลืมความกลวัต่าง ๆ หมด ในห้องรับประทานอาหาร
รู้สึกวา่ครึกคร้ืนข้ึน เพราะบรรดาคณะครูและนกัเรียนซ่ึงจากกนัไปเสียตั้งแต่เดือนมิถุนายนต่างก็กลบัมา
พบกนั ทกัทายปราศรัยดว้ยความยนิดีเสียงดงัลัน่ไปหมด พอนัง่กนัพร้อมแลว้ก็มีคนหน่ึงสะกิด ดร.คาร์
เวอร์ แลว้พดูเบา ๆ วา่ “ท่านอาจารยค์รับ โน่นแน่ะผูช่้วยคนใหม่ของท่านอาจารย”์ 
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ท่านจึงมองดู มีชายหนุ่มส่ีห้าคนเขา้มาในห้องรับประทานอาหาร แต่มาหยดุอยูท่ี่ประตู สังเกต
เป็นคนหนา้ใหม่ทั้งนั้น ท่านก็พิจารณาดูบุคคลเหล่าน้ีทีละคนวา่จะเป็นคนไหน เม่ือคนเหล่านั้นเดินเขา้
มาใกลท้่านก็รู้สึกสะดุดตาคนหน่ึงในจ านวนนั้นมาก เขาเป็นคนสูงรูปร่างสมทรง ใบหนา้ยิม้แยม้แจ่มใส 
ท่านสังเกตดูก็รู้สึกวา่ตาของเขาแหลมคม, ลึกเป็นลกัษณะของตาท่ีมีความสังเกตดี 

ดร.คาร์เวอร์ กม้ตวัลงและพดูวา่ “คนน้ีกระมงั ฉนัคิดวา่เป็นคนน้ีไม่ผดิ” 
ผูเ้ซิฟอาหารไดย้นิเขา้ก็บอกวา่ “ใช่ครับ คนนั้นแหละ” ชายหนุ่มผูน้ั้นตรงมาท่ีโตะ๊อาหาร แลว้

ยืน่มือออกมายงัอาจารย ์ พูดดว้ยความคารวะเป็นอยา่งดีวา่ “ท่าน ดร.คาร์เวอร์ ผมคือ ออสตินเคอทิส” 
เขากล่าวต่อไปวา่ “ผมไม่เคยเห็นใครท่ีมีหนา้ตาเตม็ไปดว้ยความกรุณาเช่นน้ีเลย ยิง่กวา่ความกรุณาเสีย
อีก ลกัษณะเช่นน้ีผมทราบดีวา่เป็นลกัษณะของผูท่ี้เช่ือในพระเจา้ จะเป็นลกัษณะอยา่งอ่ืนไปไม่ไดเ้ลย” 

เวลาต่อมาคนทั้งสองก็สนิทสนมกนัมาก ดร.คาร์เวอร์ กล่าวกบัผูอ่ื้นวา่ ไม่วา่นายเคอทิสจะท า
อะไร เป็นตอ้งยกยอ่งท่านออกหนา้เสมอ และคอยซกัถามท่านเสมอ ๆ เม่ือ ดร.คาร์เวอร์ถูกเชิญไปท่ี
เวสต ์ เวอร์ยเินีย เพื่อประชุมปรึกษาหารือราชการบางอยา่งกบัท่านผูว้า่ราชการไวท้ ์นายออสติน เคอทิส
ก็ร่วมไปดว้ย 

ท่านเรียกช่ือผูช่้วยของท่านวา่ “เด็กน้อย คาร์เวอร์” เป็นนามท่ีเรียกกนัในโรงเรียนทสัเคกีน้ี 
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บทที ่14 อุทยานมหาชัยของพระเจ้า 

แต่เดิมน้ี ดร.คาร์เวอร์เห็นวา่ ประชาชนในมลรัฐอลับามาน้ี ยงัขาดส่ิงจ าเป็นแทบทุกอยา่ง และ
ไม่มีหนทางจะไดส่ิ้งจ าเป็นเหล่าน้ีมาเลย ฉะนั้นค าแนะน าของท่านจึงเป็นส่ิงท่ีประชาชนตอ้งการอยา่ง
ยิง่ เคร่ืองอุปกรณ์ของท่านก็ไดจ้ากส่ิงท่ีประชาชนมีอยูแ่ลว้ และจุดประสงคข์องท่านก็คือผลิตส่ิงท่ี
ประชาชนตอ้งการ ออกจากส่ิงท่ีประชาชนมีอยูแ่ลว้ ผลท่ีไดรั้บก็คือแปลงพืชผลท่ีประชาชนปลูกไวใ้ห้
เป็นอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และเคร่ืองก่อสร้างต่าง ๆ หลายพนัชนิด และเขาไม่จ  าเป็นจะตอ้งปลูกพืชท่ีเคย
ปลูกมาจ าเจแต่อยา่งเดียวคือ ฝ้าย เท่านั้น 

เพียงแต่แป้งมนัเทศอยา่งเดียวสามารถเล้ียงกองทพัทั้งกองได ้ ในสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง และ
เม่ือเห็นวา่สหรัฐอเมริกาตอ้งอาศยัสีส าหรับยอ้มผา้ท่ีท าจากถ่านหินในประเทศเยอรมนันีแลว้ ดร.คาร์
เวอร์ ก็คิดประดิษฐสี์จากพืชต่าง ๆ ส าเร็จ ท่านสามารถผลิตสียอ้มตั้ง 500 ชนิด จากผลไม,้ ใบไม ้รากไม ้
และล าตน้ของพืชต่าง ๆ รวมทั้งหมด 29 ชนิด สีเหล่าน้ีใชย้อ้มหนงั, ฝ้าฝ้าย, ผา้ไหม, ผา้ขนสัตว,์ ผา้ป่าน
และสีน้ีไม่ตก ไม่วา่จะซกัหรือถูกแดดเลียก็ตาม 

ท่านกล่าวเสมอวา่ ประเทศอเมริกาจะไม่ขาดแคลนส่ิงใดเลย ตราบใดท่ีธรรมชาติยงัอ านวยพืช
และผกัต่าง ๆ ใหเ้ตม็ป่า เพราะส่ิงเหล่าน้ีใชท้  าไดท้ั้งยารักษาโรคและอาหาร แลว้ท่านก็ช้ีแจงประชาชน
ใหรู้้จกัหญา้ชนิดต่าง ๆ วา่หญา้คือพืชท่ีเจริญงอกงามข้ึนในท่ี ๆ คนไม่ตอ้งการ ดงันั้นมนุษยเ์ราจึงถอน
และโยนทิ้งเสีย แต่ธรรมชาติช่วยใหมี้เมล็ดร่วงหล่นทัว่ไป ตน้ท่ีแขง็แรงก็มีชีวติรอดอยูไ่ด ้ตน้อ่อนแอท่ี
ไม่มีผูเ้อาใจใส่ก็ตายไป ฉะนั้นตน้ไมป่้าจึงแขง็แรงและทนทานยิง่กวา่ตน้ไม ้ ท่ีเราเอามาปลูกโดยระวงั
รักษาอยา่งดี 

น่ีเป็นวธีิส ารวจดูของเก่า ๆ โดยหลกัเกณฑอ์ยา่งใหม่ ท่านไดเ้ตือนประชาชนใหส้ังเกตตน้หญา้
ท่ีข้ึนงอกงามอยูต่ามทุ่งนา ตามริมถนนหนทาง ในท่ีรกร้างวา่งเปล่าและตามป่าดงทัว่ไป เป็นพืชยาท่ีมี
วติามินมาก มีรสดี, และมีคุณสมบติัเป็นยารักษาโรคอยา่งดี 

นบัตั้งแต่ท่านเร่ิมตน้มาอยูท่ี่เมืองน้ี ท่านสอนให้รู้จกักระเหมด็กระแหม่ ใหป้ระชาชนรู้จกัรักษา
และสงวนส่ิงต่าง ๆ มิใหทิ้้งขวา้งส่ิงใด ๆ เพราะอาจใชเ้ป็นประโยชน์อยา่งอ่ืนไดอี้ก ท่านสอนแลว้สอน
อีก และบดัน้ีประชาชนก็เช่ือฟังค าของท่านแลว้ ท่านสอนวธีิง่าย ๆ เช่นใหต้ากอาหารไวรั้บประทาน 

ดร.คาร์เวอร์ ไดแ้ต่งต าราปรุงอาหารข้ึน เพื่อใหป้ระชาชนไดจ้ดัการตากแหง้พืช, และผลไมต่้าง 
ๆ เช่น แอปเป้ิล, องุ่น, มะเขือ ขา้วโพด, มะเขือมอญ, มนัเทศ, ฟักทอง, ถัว่ฝักยาว และวธีิท าซุปต่าง ๆ 
อีกมาก ท่านไม่เคยสอนใหใ้ชเ้คร่ืองมือปรุงอาหารท่ีมีราคาแพงเลย ดร.คาร์เวอร์ สอนใหป้ระชาชนรู้จกั



 52 

ใชเ้ตาปรุงอาหารอยา่งง่าย ๆ มุง้กนัยงุ, ท่ีปิดอาหารเป็นลวดธรรมดา และสอนใหรู้้จกัคุณค่า ของ
แสงแดด 

ในขณะนั้นเองท่านไดพ้บกบันายเฮนร่ี ฟอร์ด เป็นการพบปะระหวา่งคนผวิขาวและคนผวิด า 
แลว้ต่อมาคนทั้งสองน้ีก็เป็นมิตรกนัอยา่งสนิทสนม เพราะท่านทั้งสองมีอะไร ๆ เหมือนกนัหลายอยา่ง 
คนหน่ึงเป็นนกัอุตสาหกรรมมัง่มีขั้นมหาเศรษฐี แต่อีกคนหน่ึงเป็นคนงานธรรมดาสามญั ท่ีไดรั้บการดู
หม่ินและไร้เกียรติ 

เม่ือคนทั้งสองไดพ้บปะกนัคร้ังแรก ต่างฝ่ายต่างรู้สึกเคารพในกนัและกนั ดร.คาร์เวอร์ ไดโ้คง้
ค านบัใหอ้ยา่งสุภาพแต่หนา้ตายิม้แยม้แต่ดวงตาซ่ึงแหลมคมของท่านแสดงวา่เป็นคนส าคญัผูห้น่ึง 

บุคคลทั้งสองมีความเช่ือในคุณประโยชน์ และคุณค่าของการท างานแต่ทั้งสองคนไม่ตั้ง
ก าหนดเวลาไวต้ายตวั เฮนร่ี ฟอร์ด แมจ้ะมีเงินมากมายมหาศาล ก็ไม่ยอมใหเ้วลาหมดเปลืองไปโดยไร้
ประโยชน์ ท่าน ดร.คาร์เวอร์ ก็เช่นกนั ท่านทั้งสองไม่เช่ือหลกัปรัชญาท่ีวา่มนุษยท์  างานเพื่อกินอยา่ง
เดียว แต่มนุษยต์อ้งใชเ้วลาเพื่อความกา้วหนา้ดว้ยความพากเพียร, ความพยายาม, การกระเหมด็กระแหม่, 
รู้จกัประหยดัเป็นหลกัประจ าชีวติของท่านทั้งสอง มีผูไ้ดย้ินฟอร์ดแสดงความดูถูกเงินและท่านเตือนคน
หนุ่ม ๆ เสมอวา่ จะใช้เงินซ้ือส่ิงทีม่ีค่าอนัแท้จริง และมีความส าคัญถาวรไม่ได้เลย ท่าน ดร.คาร์เวอร์ ได้
แสดงพฤติการณ์ท่ีเป็นจริงดงัค าพดูของท่านเฮนร่ี ฟอร์ด เน่ืองดว้ยกิจการของท่านและกรณีแวดลอ้มท า
ใหไ้ม่สามารถจะพิสูจน์ค าพดูของท่านใหป้ระจกัษไ์ด ้

ภายหลงัท่ีไดพ้บและรู้จกักนัแลว้ ดร.คาร์เวอร์ ก็ไดรั้บค าเชิญจากเฮนร่ี ฟอร์ด ใหไ้ปเยีย่มเมือง 
เดียร์มอน ท่านไดไ้ปชมกิจการจนทัว่แลว้ก็กลบัมา เร่ิมท าการทดลองแยกธาตุถัว่เหลือง ในไม่ชา้ท่านก็
ใชถ้ัว่เหลืองเป็นส่วนประกอบท าเคร่ืองใชพ้ลาสติค ซ่ึงต่อมาเฮนร่ี ฟอร์ด จ าตอ้งใชพ้ลาสติคน้ี เป็น
ส่วนประกอบในการท าเคร่ืองยนตห์ลายอยา่ง 

เน่ืองจากเฮรี ฟอร์ด มีความสนใจในกิจการทางภาคใตม้ากจึงไดซ้ื้อท่ีดินแปลงใหญ่ห่างจาก
เมืองซาวานนาห์ ในมลรัฐจอร์เจียร์ประมาณ 15 ไมล ์ และไดเ้ปล่ียนสภาพท่ีไม่น่าอยูซ่ึ่งคนผวิขาวและ
คนนิโกรท่ียากจนเช่าอาศยัอยู ่ ท  าการดดัแปลงให้เป็นไร่นาและสถานท่ีทดลองอนักวา้งใหญ่ไพศาลและ
เจริญรุ่งเรืองข้ึน ท่ี ๆ เคยเป็นหนองบึงก็จดัการปรับปรุงใหดี้ข้ึน ตดัตน้ไมต่้าง ๆ ลง สร้างโรงเรียนข้ึน
สองหลงั หลงัหน่ึงส าหรับเด็กนิโกร ใหช่ื้อวา่ “โรงเรียนคาร์เวอร์” ชาวนาก็ไดรั้บเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้าง 
ๆ ส าหรับไร่นา ไดป้ลูกบา้นตวัอยา่งข้ึนและปลูกตน้ไมส้ าหรับทดลองใชท้  ายางรับเบอร์เทียม 

ดร.คาร์เวอร์ เขา้ร่วมกบัเฮนร่ี ฟอร์ด วางโครงการน้ี ใชสี้ท่ีท่านประดิษฐข้ึ์นทาอาคารทุกหลงั 
ท่านแสดงใหเ้ห็นวา่ ส่ิงท่ีเกิดจากพื้นดินใชป้ระโยชน์ไดทุ้กอยา่ง ท่านเป็นผูอ้อกแบบตบแต่งบา้นเรือน
ใหแ้ก่ประชาชน 
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ท่านทั้งสองร่วมงานกนัอยา่งใกลชิ้ด ทดลองความคิดใหม่ ๆ ทิ้งส่ิงท่ีไม่เกิดประโยชน์ เปล่ียน
พื้นดินและบุคคลท่ีก าลงัจะเสียไปใหก้ลบัเป็นประโยชน์ 

เฮนร่ี ฟอร์ด มาท่ีทสัเคกีหลายคร้ังแลว้แต่ไม่มีผูใ้ดรู้เลย วนัใด เม่ือคนเห็นรถไฟส่วนตวัของ
ท่านมาจอดอยูใ่นรางหลีกท่ีสถานี ซีฮอว ์ ก็เป็นอนัรู้กนัวา่ท่านตอ้งมาหา ดร.คาร์เวอร์ ทางวทิยาลยัก็ไม่
แพร่งรายการมาธุระของท่าน และไม่มีการเขา้ไปรบกวน ปล่อยใหท้่านทั้งสองสนทนากนั หวัเราะกนั 
เดินเขา้ไปเท่ียวในป่าดว้ยกนั คิดสร้างวางโครงการฟาร์มดว้ยกนัเพื่อให้โลกมนุษยเ์ราเป็นท่ีน่าอยูย่ิง่ข้ึน 

นกัเรียนเก่าของทสัเคกีคนหน่ึงกล่าววา่ “ท่านท้ังสองชอบรับประทานอาหารอย่างเดียวกัน 
เพราะข้าพเจ้าเคยเป็นผู้ เซิฟอาหารให้ท่านท้ังสองในห้องท่ีพักของ ดร.คาร์เวอร์ นอกจากนั้นยงัใส่หัวนม
ในกาแฟเท่า ๆ กันด้วย” 

เฮนร่ี ฟอร์ด ไดส้ร้างบา้นให้ ดร.คาร์เวอร์ เป็นส่วนตวัหน่ึงหลงั คลา้ยกบัปราสาทราชวงัทีเดียว 
แต่ส่ิงท่ี ดร.คาร์เวอร์ ตอ้งการนั้น คือกระท่อมธรรมดาใหเ้หมือนกบักระท่อมของมารดาท่านเท่านั้น 
ท่านเฮนร่ี ฟอร์ด เขา้ใจวา่ ดร.คาร์เวอร์มีความเคารพมารดาของตนมาก จึงอยากจะสร้างใหเ้ป็นท่ีระลึก 
ดงันั้นเฮนร่ี ฟอร์ดจึงหาไมช้นิดท่ีดีท่ีสุด เอามาจากทุกรัฐ เพื่อสร้างกระท่อมให ้ดร. คาร์เวอร์ ในหมู่บา้น
กรีนฟิลด์ 

กระท่อมหลงัน้ีจึงเป็นกระท่อมท่ีมีค่ายิง่ ดร.คาร์เวอร์พอใจมากท่านยิง่รีบเร่งท างานหนกัยิง่ข้ึน 
ท่านเคยพดูถึงตวัของท่านเองวา่ท่านเป็น “ผู้น าทาง” เสมอ และท่านก็ยอมรับวา่ เป็นเช่นนั้นจริง ๆ ท่าน
ยนิดีท่ีจะท างานน าหนา้ต่อไป และยนิดีท่ีจะละทิ้งผลประโยชน์หรือรางวลัของการงานไวใ้หแ้ก่ผูอ่ื้น
ต่อไป 

ท่านเป็นผูช้ี้ทางใหผู้อ่ื้นเสมอ เด๋ียวน้ีอายขุองท่านก็จะใกล ้ 80 ปี เขา้ไปแลว้ ออสตินจึงกะ
โครงการท่ีจะสร้าง “สถานทดลองค้นคว้าคาร์เวอร์” เสนอแก่ท่าน และไดบ้อกรายละเอียดเก่ียวกบัการ
ตั้งมูลนิธิใหท้ราบทัว่กนั ตึกใหญ่ซ่ึงอยูถ่ดัตึกโตโรที ฮอลไ์ป ไดถู้กดดัแปลงใหเ้ป็น “พพิธิภัณฑ์ คาร์
เวอร์”ในสถานท่ีน้ีเป็นท่ีเก็บตวัอยา่งของงานท่ีท่านไดท้  ามาในระหวา่งเวลา 55 ปี เป็นผลิตผลท่ีถูกสกดั
ออกจาก ถัว่ลิสง, มนัเทศ, และจากของท่ีโยนทิ้งแลว้ และจากพืชหญา้ต่าง ๆ ขวดท่ีมีราคาแพง, การฝีมือ
, ลายลูกไมต่้าง ๆ และบรรดาส่ิงของท่ียอร์ช วอชิงตนั คาร์เวอร์ ไดเ้ก็บรวบรวมมาตลอดระยะเวลา 55 ปี 

ส่วนภาพเขียนของท่านนั้นอยูใ่นหอ้งหน่ึงต่างหาก มีหนงัสืออธิบาย ภาพเหล่าน้ี แต่งโดย
ออสติน เคอทิส 

ในเวลาวา่งจากการงาน ท่านไดใ้ชดิ้นเหนียวของอลับามาเขียนภาพดว้ยน้ิวมือของท่าน อธิบาย
วธีิเขียนดว้ยน้ิวให้นกัเรียนรู้จกัวธีิวา่จะท าอยา่งไร ภาพเหล่าน้ีไดถู้กน าออกไปแสดงใหป้ระชาชน ทุก
คนรู้สึกประหลาดใจกนัมาก ภาพรูป “ลูกพืชผล 4 ผล ทางส านกังานภาพกรุงปารีสขอซ้ือไป วนัหน่ึง
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ชาวฝร่ังเศสท่ีเป็นอิสรชนจะตอ้งชมและชอบภาพเล็ก ๆ ส าคญัภาพน้ี ภาพท่ีท่านชอบมาก คือภาพดวง
อาทิตยก์ าลงัตกลงเหนือแม่น ้ าท่ีเงียบสงบ 
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บทที ่15 ท างานจนวาระสุดท้าย 

ประตูชั้นนอกไดเ้ปิดออกกวา้งเพื่อให ้ ดร.คาร์เวอร์เขา้มา ท่านสวมเส้ือคอปิดเพื่อป้องกนัหวดั 
ใส่หมวกเก่า ๆ คลุมมาถึงหู ในมือท่านถือตน้เฟิร์นมาหอบใหญ่ท่ีรากยงัมีดินติดอยู ่ แซมไดช่้วยรับเอา
ตน้ไมม้าถือไว ้และสังเกตเห็นมือของท่านแหง้และเยน็ชืด 

ท่านถอดหมวกออกพดูวา่ “สวสัดี เด็กหญิงทั้งหลาย” พลางกม้ศีรษะ 
“สวสัดี ท่านอาจารยค์าร์เวอร์” เด็กหญิงกล่าวตอ้นรับพร้อม ๆ กนั ท่านแขวนหมวกไวใ้กล ้ ๆ

กบัโตะ๊ ดึงคอเส้ือแลว้ถูมือไปมา แลว้หนัมาพดูกบัแซมวา่ “อ่านหนงัสือพิมพห์รือเปล่า” แต่ท่านก็ไปรอ
แซมตอบ กลบัวจิารณ์วา่ “กาแฟน่ีอร่อยดีมาก” 

แซมจึงถาม “มีข่าวอะไรหรือครับในหนงัสือพิมพว์านน้ี” 
ท่านลืมเร่ืองหนงัสือพิมพไ์ปแลว้ แต่ต่อมาสักครู่จึงนึกข้ึนได ้ ก็ถามถึงเร่ืองหนงัสือพิมพเ์ม่ือ

วานน้ีอีก แซมตอบวา่ “บางคร้ังก็ไม่ไดอ่้าน” ท่านถอนหายใจใหญ่แสดงท่าไม่พอใจ แลว้ท่านก็หยบิ
หนงัสือพิมพอ์อกมาจากกระเป๋าแลว้พดูวา่ “เอา้, อ่านหนงัสือพิมพน้ี์เสีย แลว้อยา่รบกวนฉนั” 

แซมเปิดหนงัสือพิมพอ์อกอ่านดว้ยความงวยงง เหตุท่ีท่านดุวา่เช่นน้ี จะตอ้งมีอะไรอยูเ่บ้ืองหลงั
สักอยา่งหน่ึง เขาพลิกไปสักครู่จึงเห็นรูปของ ดร.คาร์เวอร์ อยูก่ลางหนา้หนงัสือพิมพ ์ หนัหนา้ออกขา้ง
เบ้ืองบนมีตวัหนงัสือเขียนวา่ “น่ีเป็นภาพตัวจริงของ ดร.คาร์เวอร์ เขียนโดย อาเธอร์ เลอรอย เบนสฟา
เท่อร์ ได้รับรางวลั บลงัเชเอส.เบนยามิน เป็นเงิน 250 ดอลลาร์ ส าหรับภาพเขียนทีด่ีทีสุ่ดทางภาคใต้” 
เม่ืออ่านต่อไปจึงทราบวา่ สมาคมสันนิบาตศิลปะแห่งรัฐภาคใตท่ี้เมืองมอนตโ์กเมอร่ี อลับามา เป็นผูใ้ห้
รางวลั 

เขาเงยหนา้ข้ึนโดยเร็ว แลเห็น ดร.คาร์เวอร์ ก าลงัมองดว้ยท่าทางอาย ๆ อยา่งเด็ก ๆ แซมก็
ตะโกนบอกคนอ่ืนๆ วา่ “โอ! แปลกประหลาดจริง” 

ดร.คาร์เวอร์ ตอ้งการจะเอาหนงัสือพิมพน์ั้นซ่อนเสียจึงรีบพดูวา่ “เอาหนงัสือพิมพคื์นมาให้
ฉนั” แต่คนทั้งหลายก็แยง่หนงัสือพิมพไ์ปจากมือ 

ดร.คาร์เวอร์ ยิม้ ท่านไม่ไดรู้้สึกไม่พอใจแต่อยา่งใดเลย เพราะถือวา่เขาเหล่านั้นเป็นเด็ก ๆ ใน
ครอบครัวของท่าน ท่านจ าไดว้า่ท่านไม่เคยเตม็ใจเสียเวลาไปนัง่ใหค้นเขียนภาพเช่นนั้นเลย ท่านไม่ใคร่
พอใจเลย แต่ท่านเองก็ประหลาดใจเหมือนกนัวา่ ท าไมภาพของท่านจึงมีลกัษณะสุขมุเหมือนผูบ้ริสุทธ์ิ 
ในเม่ือขณะนั้นท่านเองก็คิดวา่จิตใจก าลงักระวนกระวายอยู ่ อยากจะเลิกไปเสียเพราะเสียเวลา ท่านมี
ความยนิดีท่ีผูเ้ขียนไดรั้บรางวลั แต่นัน่เป็นเพียงเร่ืองพิเศษเล็กนอ้ยเท่านั้นเหตุผลท่ีไดร้างวลัก็คือ “เป็น
ภาพท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความน่ารักทางจิตใจยิง่กวา่ทางร่างกาย” 
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ท่านจึงถามแซมวา่ “เธอคิดไหมวา่ ภาพนั้นจะชนะการประกวดความงาม” 
แซมมองดูหนา้ท่าน บางส่ิงในใบหนา้ของเด็กนั้นคงจะกระทบหวัใจของท่านก็ได ้ ต่างคนก็ต่าง

มองดูซ่ึงกนัและกนั แซมพดูเบา ๆ วา่ “ครับ ๆ ผมคิดวา่ ท่านอาจารย.์........ท่านอาจารยจ์ะชนะ” ตาของ
ท่านลุกโพลงแลว้พดูวา่ “เธอโง่” 

บริษทัภาพยนตร์แห่งหน่ึงน าเอาเคร่ืองถ่ายภาพ, ฟิลม์ และอุปกรณ์หลายอยา่งมาท่ีทสัเคกี เพื่อ
จะบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัของท่าน แมว้า่งานน้ีจะเป็นการท าใหท้่านผูช้รามากแลว้จะตอ้งเหน็ด
เหน่ือยก็ตาม ท่านก็ยนิดีร่วมมือช่วยเหลือทุกประการ บางทีเด็กนกัเรียนคนอ่ืนอยากจะเขียนอีกก็ได ้

เบต็ซี เกรฟ เรยนู์ ไดม้าเขียนภาพของท่านอีก แต่เธอมิไดข้อร้องใหท้่านอาจารยน์ัง่เพื่อเขียน
ตลอดไป เธอกล่าววา่ “ดิฉนัตอ้งการจะเขียนรูปขณะท่ีท่านก าลงัท างาน สวมผา้กนัเป้ือนผนืใหญ่ท าจาก
ถุงแป้ง รองเทา้ท่ีท่านก าลงัเป้ือนโคลนกอ้นใหญ่ มือก าลงัแตะดอกไมท่ี้ท่านรักมากแต่เบา ๆ ท่านควรจะ
ออกไปยนืกลางแจง้ เพื่อดิฉนัจะเขียนภาพของท่านพร้อมดว้ยดอกวา่น เพราะท่านชอบเล่นวา่นชนิดน้ี
มาเป็นเวลาหลายปี ดูท่ีขา้งล่างของภาพซิมีดอกวา่นสีขาว เป็นดอกวา่นท่ีท่านประดิษฐข้ึ์นเอง เพราะ
ท่านพดูวา่พระเจา้ไดส้ าแดงแก่ท่าน” 

ในเดือนพฤศจิกายน 1942 ไดมี้การเสนอร่างพระราชบญัญติัฉบบัหน่ึง ในสภาคองเกรสมี
ใจความวา่ ขอใหย้กกระท่อมเก่าแก่ ซ่ึงจวนจะสลกัหกัพงัและถูกทอดทิ้งร้างไวใ้นทุ่งนา ท่ีรัฐมิสซูรี ให้
เป็นโบราณวตัถุส าคญัช้ินหน่ึงของชาติ 

หนงัสือพิมพนิ์วยอร์คเฮอราลตรีบูนเสนอความเห็นวา่ “เราเช่ือว่าสภาคองเกรสคงจะ
ด าเนินงานเร่ืองนี ้ ให้เป็นอนุสรณ์และเป็นท่ีระลึกถึงคนต า่ต้อยผู้หน่ึง ซ่ึงได้ท ากิจการงานส าเร็จอย่าง
ใหญ่หลวงหลายประการ และเป็นเคร่ืองยืนยนัว่า ชาวอเมริกาถือหลักว่า ให้มนุษย์ทุกคนมีเสรีภาพท่ีจะ
มีโอกาสเจริญก้าวหน้าได้เท่าเทียมกัน” 

ในวนัข้ึนปีใหม่ในปีนั้น ไม่มีการร่ืนเริงในหอ้งประชุมใหญ่เหมือนเช่นเคย เพราะ ดร.คาร์เวอร์ 
นอนป่วยอยูใ่นหอ้งมืดบนตึกชั้นสอง เพราะวา่เม่ือก่อนหนา้น้ีประมาณสักสองสัปดาห์ ในตอนเชา้ตรู่
วนัหน่ึง เม่ือท่านลุกข้ึนและจะเร่ิมท างานตามปกติ ขณะท่ีท่านกา้วออกจากมุขหนา้ท่านก็ล่ืนลม้ลงบน
น ้าแขง็ นางแมคอลิสเตอร์ ผูดู้แลบา้นไดย้นิเสียงท่านร้องจึงวิง่ออกมาดู ก็พอดีเห็นนกัเรียนสองคนมา
ช่วยพยงุท่านใหลุ้กข้ึนแลว้ทุกคนก็พดูกบัท่านวา่ 

“ท่านอาจารยค์รับ อยา่ออกไปเลย ผมจะช่วยพยงุท่านใหข้ึ้นไปบนตึก ขอใหท้่านอาจารย์
พกัผอ่นดีกวา่” 

แต่ท่านพดูวา่ “ฉนัยงัมีงานจะตอ้งท าอยู”่ ท่านใหเ้ด็กทั้งสองพยงุท่านไปยงัหอ้งทดลองและ
บอกวา่ไม่เจบ็ปวดอะไรหรอก เม่ือเด็กกลบัไปแลว้ ท่านก็อุตส่าห์เดินไปยงัท่ีท างานบอกใหเ้ลขานุการ
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เขียนจดหมาย ตรวจดูการงาน สนทนากบันายออสติน เคอทิส พอถึงเท่ียงวนัท่านก็กลบัหอ้งพกัของ
ท่านและไม่ออกมาอีกเลย 

ขณะท่ีนอนอยูท่่านยงัอุตส่าห์ลุกข้ึน เขียนภาพคริตสมาสท่ีงาม ๆ หลายภาพพร้อมกบัเขียนไวท่ี้
ภาพวา่ “สันติสุขจงมีแก่โลกและไมตรีจิตจงมีแก่มนุษยท์ัง่ปวง” 
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บทที ่16 สู่ทีนิ่รันดร์ 

ท่ีรัฐอลับามามีฝนตกหนกั ดวงอาทิตยข์ณะน้ีก็มืดคลุม้เพราะถูกเมฆบงั น ้าตาของประชาชน
หลัง่ไหลลงนองพื้นดินท่ี ดร.คาร์เวอร์ไดเ้ปล่ียนสภาพใหดี้ข้ึน และหยาดน ้าตาไดร่้วงหล่นลงไปท่ีใจ
กลางของพืชท่ีท่านปลูกไว ้เพราะวา่ ดร.คาร์เวอร์ ไดส้ิ้นชีวติแลว้ 

มีผูค้นมาท าความเคารพศพของท่าน เป็นขบวนยดืยาว ณ ท่ีหอประชุมโดโร ซ่ึงเป็นท่ีพกัศพ
ของท่าน บุคคลเหล่าน้ีมาจากทุกทิศทุกทาง มาโดยเกวยีน, รถยนตแ์บบใหม่ แบบเก่า บา้งก็เดินมาโดย
บุกป่าฝ่าดงขา้มหว้ย, ขา้มเขา, ขา้มหนอง, คลอง, บึง, บางมาดว้ยความล าบาก บรรดาผูท่ี้ท่านเคยมี
บุญคุณแก่เขา ๆ ก็รักท่าน มีทั้งคนเฒ่าชรา, หนุ่มสาว, เด็ก, และผูใ้หญ่ เด็กนกัเรียนซ่ึงหอบหนงัสือและ
ห้ิวป่ินโตใส่อาหารกลางวนั พากนัมาแสดงความเคารพต่อท่านไม่ขาดระยะตั้งแต่เชา้ตรู่ 

ไดมี้การจดัพิธีบรรจุศพข้ึนอยา่งง่าย ๆ พวกนกัร้องหมู่ในโบสถท่ี์ทสัเคกีมาร้องเพลงบทท่ี ดร.
คาร์เวอร์ ชอบเป็นการไวอ้าลยั คนทัว่โลกส่งสาสนแ์สดงความอาลยัมากมายโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ท่าน
ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐ ท่านรองประธานาธิบดี และท่านประธานศาลฎีกาของสหรัฐ 
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เพิม่เติม 

เม่ือหลายปีมาแลว้ขณะท่ีศาสตราจารยค์าร์เวอร์มาท่ีสภาคองเกรสสมาชิกสภาคนหน่ึงถามท่าน
วา่ “ดร.คาร์เวอร์ ขอถามสักหน่อยได้ไหมว่า ท าอย่างไรท่านจึงสามารถท างานได้มากมายเช่นนี้” 

ดร.คาร์เวอร์ จดัการเก็บส่ิงของท่ีน ามาแสดงลงหีบเดินทางเรียบร้อยแลว้ จึงพดูยิม้ ๆ วา่ “ท่ีหลงั
โรงงานทดลองของขา้พเจา้ท่ีเมืองทสัเคกี มีพุม่ไมอ้ยูส่องสามตน้ ขา้พเจา้ไดต้ดัตน้ไมไ้วเ้ป็นตอ ๆ หน่ึง
ท าเป็นท่ีนัง่ ทุก ๆ วนัเวลาเชา้ 4.00 น. ขา้พเจา้ไดอ้อกไปนัง่และทูลอธิษฐานขอต่อพระเจา้วา่ ขา้พเจา้จะ
ท าอะไรในวนัหน่ึง ๆ คร้ันแลว้ขา้พเจา้ก็เร่ิมลงมือท างานนั้นทนัที” 

ทุกคนในสภาคองเกรส นัง่ลงเงียบและคิดค านึงถึงค าพดูของท่าน เขาก็รู้สึกตวัวา่มาอยูเ่ฉพาะ
หนา้บุคคลส าคญัยิง่ใหญ่เขา้แลว้ 
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