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	 ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

	 ...

	 ถ้าจะว่ากันตามตรงแล้ว คงไม่มีคนไทยคนใดคาดคิด 

มาก่อนว่าวันน้ีจะมาถึง ก่อนหน้าน้ีไม่นาน ทีมวอลเลย์บอล 

สาวไทยยังเป็นเพียงแค่ไม้ประดับที่ไม่มีสื่อใดหรือแม้แต่ 

ใครคนใดให้ความสนใจเลยด้วยซ้ำ พวกเราทุกคนในทีม 

รวมทั้งตัวนุชเองก็แทบไม่เคยคิดถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น 

ต่อไปข้างหน้านี้มาก่อนเลยในชีวิต 

	 ทวัรน์าเมนตเ์ริม่ตน้ดว้ยความรูส้กึเดมิๆ เปน็ความ 

รู้สึกของการลงสนามมาเพื่อทำหน้าที่ให้เต็มที่ ให้สมกับ 

ธงไตรรงค์บนอกซ้ายเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา ไม่มี 

ความพิเศษอะไร ไม่มีสัญญาณใดบ่งบอกให้รู้ถึงวินาที 

ประวัติศาสตร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นมาก่อน

บทนำ
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	 ที่ฮานอย ประเทศเวียดนามวันนั้น มีแต่เพียง 

พวกเราในทีม สต๊าฟโค้ช ทีมงานทุกคน รวมถึง 

กองเชียร์คนไทยเพียงสามคนเท่านั้นบนอัฒจันทร์ที่อยู่ 

ดว้ยกนั การแขง่ขนัดำเนนิไปแตม้แลว้แตม้เลา่ นชุหนัไป 

มองหนา้เพือ่นรว่มทมีทกุคน เรามองหนา้กนัไปมา คูแ่ขง่ 

อยูต่รงหนา้ แตเ่หมอืนคูต่อ่สูไ้มไ่ดอ้ยูท่ีน่ัน่ มนักลบัอยูท่ีน่ี ่ 

ในใจของพวกเราเอง

	 แต้มสำคัญที่จะตัดสินทุกอย่างเดินทางมาถึงบอล 

ถกูเสริฟ์มาจากผูเ้ลน่ฝัง่จนี กปัตนักิฟ๊รบับอลลกูแรกไวไ้ด ้ 

นุชมองลูกที่ลอยขึ้นพลันสายตาเหลือบไปเห็นพี่หน่อง  - 

ปลื้มจิตรกระโดดหลอกมา วินาทีนั้นนุชตัดสินใจเซตลูก 

ลอยข้ึนไปยังตำแหน่งท่ีกัปตันลอยมาจากด้านหลัง

	 กัปตันตบ

	 เราเป็นแชมป์...
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	 การเดนิทางของนชุยาวนานเหลอืเกนิ ความทรงจำแรกครัง้ลมืตา 

ดูโลกคือครอบครัวที่อบอุ่น มีพ่อแม่ พี่สาว และพี่ชาย เราเป็น 

ครอบครัวขนาดเล็กที่แสนน่ารัก อาศัยอยู่ที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัด 

ราชบุรี เริ่มต้นแบบนี้ก็คงเข้าอีหรอบเรื่องราวเด็กสาวต่างจังหวัด 

ธรรมดาๆ  ที่มีชีวิตครอบครัวปกติสุขสมถะทั่วไป ไม่ได้มีสิ่งพิเศษใด 

พอใหส้นใจนกั แตก่อ็ยา่งทีค่ณุผูอ้า่นพอจะทราบนัน่แหละคะ่ จดุเริม่ตน้ 

ธรรมดาแบบนี้นี่เองที่นำพาและผสมผสานเรื่องราวหลากหลายรายทาง 

จนนำนุชก้าวขึ้นมาสู่จุดที่กำลังยืนอยู่ในปัจจุบัน

	 มือเซตอันดับหน่ึงของโลก
	 คุณพ่อของนุชมีอาชีพเป็นช่างยนต์ที่โรงงานน้ำตาลบ้านโป่ง ใน 

ขณะที่คุณแม่ก็เป็นแม่บ้าน ทั้งสองท่านไม่มีต้นทุนทางสังคมมากมาย 

อะไร เปน็เพยีงคูส่ามภีรรยาฐานะปานกลาง พอมกีนิมใีชป้กต ิ ไมอ่ตัคดั  

แตท่า่นกลบัสามารถดแูลลกูๆ ทัง้สามคนใหก้นิอิม่ นอนหลบั มคีวามสขุ 

ไดอ้ยา่งเตม็ที ่ ทกุเชา้พอ่อาบนำ้แตง่ตวัเตรยีมออกไปทำงานในเวลาเดมิๆ  

ขณะที่แม่ก็จะกุลีกุจอสรรหาอาหารให้ลูกๆ กินก่อนไปโรงเรียน แม่เป็น 

คนตื่นเช้าที่สุดของบ้าน ทุกสิ่งอย่างจะถูกตระเตรียมไว้ให้เราสามพี่น้อง 

รวมถึงพ่อ หลังกินข้าวเช้าเรียบร้อยก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเอง  

พ่อไปทำงาน แม่จัดการงานบ้าน ลูกๆ ไปโรงเรียน เป็นแบบนี้ทุกวัน

	 เมือ่พอ่ควบมอเตอรไ์ซคป์ระจำตวัออกไปกถ็งึตาพวกเราสามพีน่อ้ง 

บ้าง ต่างกันตรงที่พ่อมีมอเตอร์ไซค์ แต่พวกเรามีจักรยาน อาจมีบ้าง 

บางวันท่ีพ่อจะไปส่งถึงประตูโรงเรียนแล้วจึงค่อยไปทำงาน วัดบ้านฆ้องน้อย 
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ของเราพีน่อ้งอยูไ่มไ่กลเลย ถา้มากบัพอ่กบ็ดิแฮนดม์อเตอรไ์ซคแ์ปบ๊เดยีว  

แต่หากข่ีจักรยานกันมาเองก็ออกแรงป่ัน  ๆถีบ  ๆมากกว่าหน่อย เด๋ียวเดียว 

ก็ถึง ถึงปั๊บนุชก็วิ่งเล่นเฮโลตามประสาเด็กในวัยที่ยังไม่ต้องคิดอะไร 

มากมาย พี่สาวและพี่ชายก็แยกย้ายไปยังห้องเรียนของพวกเขา จริง 

อยูว่า่อายขุองเราทัง้สามคนอาจจะหา่งกนัพอสมควรทเีดยีว (นศุหา่งจาก 

พี่สาว ๖ ปี และห่างจากพี่ชาย ๓ ปี) แต่เราก็ยังเรียนทันรุ่นกันอยู่ค่ะ  

โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อยเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนจบมัธยม 

นู่นเลย จะว่าพวกเราพี่น้องครองโรงเรียนก็ได้นะคะตอนนั้น เวลานุช 

มีปัญหากับเด็กผู้ชายก็วิ่งไปหาพี่สาวกับพี่ชายนี่แหละค่ะ ง่ายดี ไม่มี 

ใครกล้ายุ่งกับเราเลย (ฮา) 

	 โรงเรยีนวดับา้นฆอ้งนอ้ยเปน็เหมอืนโรงเรยีนชนบททัว่ไปตามแบบ 

ที่เรานึกถึง เป็นภาพแรกในหัวเมื่อพูดถึงโรงเรียนตามต่างจังหวัดเลยค่ะ  

อธิบายให้เห็นภาพชัดคือจะมีเสาธงตั้งตรงกลางหน้าอาคารเรียนหลัก 

เหน็เดน่ชดั ขนาบดว้ยอาคารเรยีนรองซา้ยขวาดา้นละหนึง่หลงั รวมเปน็ 

สามหลัง ซึ่งทั้งสามหลังก็เป็นเพียงอาคารปูนชั้นเดียวยกพื้นสูงธรรมดา  

มีสนามหญ้าที่ขาดแคลนหญ้าไปสักหน่อยอยู่ตรงกลาง บวกกับ 

ลานปูนกิจกรรมเล็กๆ  ไว้สำหรับเล่นบาสเกตบอล วอลเลย์บอลอีก 

หนึ่งแห่ง นุชเข้าเรียนที่นี่ตั้งแต่อนุบาล ชีวิตในโรงเรียนของเด็กหญิง 

นุศรา ต้อมคำ วัย ๔ - ๖ ขวบ ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการทำหน้าที่ของ 

ตนเองอย่างเต็มที่ นั่นคือการเรียน เห็นอย่างนี้ก็เถอะ นุชไม่เคย 

สอบได้อันดับต่ำกว่าที่ ๓ เลยนะคะ อาจด้วยความที่ชีวิตในวัยนั้น 

ไม่ต้องคิดอะไรมากมายด้วยมั้ง บวกกับไม่มีสิ่งยั่วยุหรือสิ่งน่าสนใจ 

อื่นใดมากกว่าการเรียน เลยทำให้นุชโฟกัสไปแค่การทำผลการเรียน 

ออกมาให้ดีที่สุด ให้สมกับที่พ่อแม่เหนื่อยยากกว่าจะมีเงินส่งเสียมาให้ 

เรียนหนังสือ นอกเหนือไปจากเวลาเรียนแล้วก็เป็นเรื่องการเล่นนี่แหละ 
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ค่ะที่นุชทำได้ดี สมัยนั้นก็เล่นทุกอย่างที่เด็กผู้หญิงเล่นกัน โดดหนังยาง  

จับเส้นไปตามเรื่อง ชีวิตในช่วงนั้นเรียกว่ามีความสุขสุดๆ มีพ่อแม่ใจด ี

อยู่ที่บ้าน มีพี่สาวพี่ชายดูแลที่โรงเรียน และยังมีเพื่อนเล่นกลุ่มเดียวกัน 

ที่รักกันมากและยังคุยกันมาจนถึงทุกวันนี้อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็น 

ช่วงเวลาที่นุชมองย้อนกลับไปเมื่อไหร่ก็ยิ้มได้ทุกทีเลย 

ละค่ะ

	 โดยปกติแล้วเด็กอนุบาลจะเป็นระดับชั้น 

ที่เลิกเรียนและได้กลับบ้านเร็วที่สุดคือตั้งแต่ 

เวลาราวๆ  บ่ายสองโมงครึ่งก็สามารถ 

กลับบ้านได้แล้วหากผู้ปกครองมารับ  

แตส่ำหรบันชุในตอนนัน้ขึน้อยูก่บั 

พ่อ พี่สาว และพี่ชายเป็น 

หลักค่ะ พี่สาวและพี่ชาย 

เป็นนักกีฬาท้ังคู่ พ่ีสาว 

เล่นวอลเลย์บอล ในขณะ 

ทีพ่ีช่ายเลน่ฟตุบอล ด้วย 

ความที่ยังเด็กมากทำให้นุชต้อง 

รอใครคนใดคนหนึง่หรอืทัง้สองคน 

ซอ้มกฬีาเสรจ็กอ่นจงึจะสามารถ 

กลับบ้านได้ แต่หากยังไม่มี 

วี่แววว่าจะใกล้ก็จะเป็นพ่อที่ 

มารับ

	 สถานที่รอประจำ 

คอืขา้งสนามวอลเลยบ์อล 

ของพี่สาวนั่นเอง...
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	 วันหยุดจะเป็นช่วงเวลาที่นุชชอบมากเพราะได ้

ขี่จักรยานเล่นกับแก๊งเพื่อนๆ ลูกพี่ลูกน้องแถวบ้าน  

แก๊งจักรยานของเราเป็นแก๊งใหญ่ มีเด็กรุ่นราวคราว 

เดยีวกนัอยู่เยอะ จริงๆ กล็กูลุง ลูกอา ลูกป้าดว้ยกัน 

ท้ังน้ัน รวม  ๆกันก็มีราวสิบกว่าคนเลยทีเดียว เครือญาติ 

เราจะปลูกบ้านติดกันสี่หลัง เมื่อวันหยุดมาถึง ลูกๆ  

ของแตล่ะบา้นกเ็อาแลว้ ตัง้ทา่ควบจกัรยานประจำตวั 

มารวมกันตรงลานกิจกรรม เล่นกันตั้งแต่เช้ายันค่ำ  

เล่นจนพ่อแม่ต้องมาตามให้เข้าบ้าน สนุกดี ชีวิต 

มีอะไรให้ทำเยอะ นุชยังจำสีหน้า แววตา เสียง 

หัวเราะ และรอยยิ้มแห่งความสนุกของการเป็นเด็กที่ 

เลน่ซนตามประสาไดไ้มม่ลีมื ไมต่อ้งนกึอะไร ไมต่อ้ง 

คิดอะไร รู้ว่าสบายใจก็พอ

	 พี่สาวและพี่ชายมักไม่ค่อยได้มาร่วมแก๊งกับ 

พวกเราในวันหยุดเสาร์อาทิตย์สักเท่าไหร่ ทั้งสองคน 

ถ้าไม่ติดซ้อมพิเศษวันเสาร์อาทิตย์ก็ติดแข่ง ในวันที่ 

นชุยงัไมเ่ขา้ใจเรือ่งราวสกัเทา่ไหร ่ กไ็ดแ้ตค่ดิวา่เรานีด่ ี

จริงๆ ได้เล่น ได้ว่ิง ได้สนุกเต็มท่ี แค่น้ีก็พอ กระน้ัน 

ก็ยังแอบมองพี่ๆ  อยู่ห่างๆ อยากรู้ว่าโลกที่พี่ทั้งสอง 

กำลังทำอยู่นั้นเป็นยังไง ซึ่งก็ได้แต่คิด การเล่นสนุก 

กว่า จริงมั้ยคะ (ฮา)

	 วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว จนท่ีสุดแล้วนุชก็ได้ 

ขึน้ ป. ๑ ถงึตรงนีพ้ีส่าวทีอ่ายมุากกวา่ถงึ ๖ ปกีต็อ้งไป 

เรียนต่อที่โรงเรียนอื่น ตัวนุชเองเริ่มโตและรับผิดชอบ 
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ตัวเองได้มากขึ้น (นิดหน่อย) หลายสิ่งรอบตัวยังแทบจะไม่มีอะไร 

เปลีย่นแปลงไปเลย เวน้กแ็ตก่ารตอ้งไปนัง่รอพอ่ทีเ่ดมิ เวลาเดมิ นัน่คอื 

ข้างสนามวอลเลย์บอลนั่นเอง ตอนอนุบาลนั่งรอเฉยๆ ตอนนี้ก็เริ่ม 

ขยับขยายช่วยพี่ๆ  ในสนามคอยเก็บลูกวอลเลย์บ้าง เรียกได้ว่าเริ่ม 

ทำตวัมปีระโยชนข์ึน้มานดิหนอ่ย (ฮา) การเกบ็ลกูวอลเลยบ์อลนีก่เ็พลนิ 

เหมอืนกนันะคะ สนกุด ี แตร่อ้นไปหนอ่ย ยงัดทีีม่เีพือ่นๆ กลุม่เดยีวกนั 

มาคอยนั่งด้วย บางคนก็รอพ่อแม่เหมือนกันกับเรา บางคนก็หา 

กิจกรรมอย่างอ่ืนทำไปด้วย ได้คุย ได้เฮฮา ถึงเวลาพ่อมาก็แยกย้าย 

กันไป ก่อนท่ีวันรุ่งขึ้นจะมาเรียนใหม่แล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้ตอนเลิกเรียน 

ซ้ำไปซ้ำมา

	 เมื่อโตขึ้นความรับผิดชอบก็เริ่มมากขึ้น นุชก็เป็นเหมือนเด็ก  

ธรรมดาๆ ทัว่ไปทีช่ืน่ชอบการดกูารต์นูและละครนัน่แหละคะ่ ชอบมากๆ  

ด้วย จากแต่เดิมที่กลับบ้านไปก็เปิดทีวีดูได้เลย แต่ตอนนี้ยากมากขึ้น  

เพราะกว่าจะฝ่าด่านแม่เข้าไปถึงหน้าจอโทรทัศน์เพื่อเปิดดูการ์ตูนเรื่อง 

โปรดไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แม่มักจะบอกให้นุชไปทำการบ้านให้เรียบร้อย  

รวมถึงทำงานบ้านที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จเสียก่อนจึงจะสามารถเปิด 

ทีวีดูได้ การมีลูกสามคนทำให้แม่จัดสรรปันส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบ 

ออกเป็นสามอย่าง คือ ล้างจาน กวาดบ้าน และหุงข้าว ใครกลับมา 

กอ่นกไ็ดเ้ลอืกกอ่น โดยมากกเ็ลอืกแตท่ีต่วัเองถนดัและคดิวา่เบาแรงทีส่ดุ  

และทุกครั้งนุชก็มักจะได้รับหน้าที่ล้างจาน ต้องบอกก่อนว่านุชเป็นคน 

ข้ีเกียจมาก (ก ไก่ล้านตัว) แล้วก็ด้ือมาก (ก ไก่ล้านตัวอีกคร้ัง) หลายคร้ัง 

ที่พ่อแม่พูด นุชก็ไม่ค่อยเชื่อ ดื้อในที่นี้หมายถึงเวลาพ่อแม่พูดก็ไม่ค่อย 

เชื่อฟัง ไม่ได้ดื้อไปในทางเกเรหรือทำเรื่องเสียหายอะไร แต่ดื้อเพราะ 

ขีเ้กยีจ ดือ้เพราะไมอ่ยากทำ (ฮา) กม็กัจะบา่ยเบีย่งเรือ่งงานบา้น อา้ง 

เดก็บา้ง อา้งความเหนือ่ยบา้ง แตท่ีส่ดุกต็อ้งทำอยูด่ ี นชุไมช่อบลา้งจาน 
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เพราะมันคือสิ่งที่ต้องทำทุกวัน อยากกวาดบ้านถูบ้านมากกว่าเพราะ 

ไม่ต้องทำทุกวัน สัปดาห์หนึ่งทำสักครั้งสองครั้งก็พอแล้ว ด้วยความที่ 

ไม่อยากล้างจานก็เลยทำให้แอบอู้แอบเบี้ยวทำเนียนไม่ยอมล้างอยู่ 

เป็นประจำ บ่อยเข้าก็โดนแม่บ่น ไอ้เราก็ทำหูทวนลม นอนดูทีวีต่อไป 

สบายใจ พอเขาบ่นจนเหนื่อยแล้วเห็นนุชไม่ยอมลุกขึ้นมาทำเสียที เขา 

กจ็ะลงมอืทำเองใหจ้บๆ ไป หรอืไมก่ใ็ชพ้ี่ๆ  ใหท้ำแทน พอเปน็อยา่งนัน้ 

เหล่าพี่ๆ  ก็หันมาบ่นเราผสมโรงเข้าด้วย โดนรอบด้านทุกทิศทุกทาง  

เลย (ฮา)

	 ขึ้น ป.  ๔ เด็กหญิงนุศราในวัย ๑๐ ขวบยังคงสดใสร่าเริง สนุก 

สุดเหวี่ยง และดื้ออย่างสม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลง (ฮา) มีวันหนึ่งที่นุช 

จำได้ไม่ลืม วันนั้นเสียงออดดังเป็นสัญญาณเลิกเรียนแจ้งให้รู้ว่าถึงเวลา 

ต้องกลับบ้าน เด็กหญิงนุศราเดินลงจากตึกตรงไปยังลานปูนสนาม 

วอลเลย์บอลขนาดย่อมที่เดิม มันเป็นพื้นสีเทากระด้างที่หากเผลอล้มลง 

แล้วไม่เข่าก็ศอกคงเจ็บน่าดู ตาข่ายขึงอยู่ดูไม่ต่างอะไรกับราวตากผ้า 

มีตารางที่แขวนเพียงหย่อนๆ พอให้รู้ว่าเป็นเน็ตเท่านั้น เสียงลูกยาง 

สนีำ้ตาลทีค่รัง้หนึง่นา่จะเคยเปน็สขีาวมากอ่นกระดอนกระเดง้กระทบพืน้ 

บ้าง แขนบ้าง ดังสลับวนเวียน เป็นภาพและเสียงที่คุ้นชินเพราะได้ยิน 

มาตั้งแต่ตอนยังเด็ก (กว่านี้) นุชเดินไปข้างสนามเพื่อรอพ่อเช่นเดิม  

วางกระเปา๋ลงใตต้น้ไม้ หยอ่นกายลงนัง่มองนิง่ๆ เพือ่นๆ กลุม่เดยีวกนั 

ที่ยังไม่กลับบ้านก็เดินมาหาและนั่งด้วย พวกเธอคุยกันสัพเพเหระไปถึง 

การ์ตูนและละครเรื่องโปรด วิชาที่เพิ่งเรียนจบลงไป เรื่องของเพื่อนทั้ง 

ผู้ชายและผู้หญิงก็ถูกผนวกเข้าในบทสนทนาด้วย เสียงเหล่านั้นวนเวียน 

สลบักบัเสยีงลกูวอลเลยก์ระทบฝา่มอื ทอ่นแขน และพืน้ปนู นชุนัง่มอง 

อยู่นานเท่าไหร่ก็จำได้ไม่ชัดนัก รู้แต่ว่าภาพตรงหน้าเพลินดี ภาพของ 
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นักกีฬาหมุนเวียนเปลี่ยนสลับกันตีบ้าง เคาะบ้าง  

อันเดอร์ลูกบ้าง ไหลเข้าตาราวกับว่าภาพซ้ำเหล่าน้ัน 

เปน็ฉากหนึง่ในการต์นูทีน่ชุชอบ ดเูทา่ไหรก่ไ็มเ่บือ่ 

เลย

	 จังหวะหนึ่งลูกวอลเลย์ลูกหนึ่งกลิ้งมาหยุด 

ตรงหนา้พรอ้มเสยีงตะโกนจากโคช้ดงัมา “เอา้ นัง่ 

ว่างๆ อยู่ ไหนมาลองเล่นซิ”

	 ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการเดินลงสนามใน 

ครั้งนั้นจะเปลี่ยนชีวิตตัวนุชเองไปตลอดกาล


