




ผมชื่อ
ชเว ยองซอก



	 อันนยองฮาเซโย สวัสดีครับ 

	 คิดอยู่นานพอสมควรว่าจะเริ่มต้นทักทายเป็นภาษาเกาหลีหรือ 

ภาษาไทยกอ่นด ี แลว้กต็ดัสนิใจดงัทีเ่หน็ ผมขอทกัทายเปน็ภาษาเกาหล ี

กอ่นแลว้กนันะครบั เพราะมหีลายครัง้เหมอืนกนัทีค่นไทยทกัทายผมเปน็ 

ภาษาเกาหลีก่อน แล้วจึงตามด้วยภาษาไทยแบบนี้ ทำให้ผมเข้าใจผิด 

อยู่บ่อยครั้งว่าคนไทยคนนั้นพูดภาษาเกาหลีได้ หลังจากที่เขาเข้ามาขอ 

ถ่ายภาพร่วมกัน ผมเลยชวนเขาคุยว่าคุณพูดภาษาเกาหลีได้ใช่ไหม  

เพราะคุณทักทายผมด้วยภาษาเกาหลี บางคนตอบว่าพูดได้ แต่แค่ 

คำทักทายเพียงคำเดียวเท่านั้น บางคนก็ตอบว่าพอพูดได้บ้างแต่ไม่มาก  

ประมาณสามถึงสี่คำ ผมจึงเข้าใจว่าเขาคงพยายามคุยกับผมด้วยภาษา 

ของผมเพือ่สรา้งความคุน้เคย ซำ้ยงัมคีวามขีเ้ลน่เสยีดว้ย เพราะไมใ่ชแ่ค ่

คำทักทายเท่านั้น เพราะผมมักจะได้ยินคำว่า ซารังแฮโย แดจังกึม  

บบิมิบบั โซจ ู และกมิจ ิ ตามมาพรอ้ม  ๆกบัเสยีงหวัเราะอยา่งสนกุสนาน 

เฮฮา ซึ่งนั่นทำให้ผมยิ้มตามได้เสมอ 

	 สำหรับผมแล้ว คำว่า “สวัสดี” เป็นคำในภาษาไทยคำแรกที่ผม 

รู้จัก เพราะได้อ่านนิตยสารฉบับหนึ่งที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย 

ตอนนั่งเครื่องบินมาที่นี่ครั้งแรกเมื่อปี  พ.ศ.  2545 ยอมรับเลยครับว่า 

ตอนนั้นผมไม่ทราบเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยแม้แต่น้อย  

ไม่ทราบแม้กระทั่งว่าประเทศไทยตั้งอยู่ส่วนไหนบนโลกกลมๆ ใบนี้ แต่ 

ก็อย่างที่เห็นครับ วันนี้ผมมาอยู่ที่นี่ อยู่มานานเสียจนรู้สึกไปว่าที่นี่คือ 

บ้านอีกหลังหนึ่ง อยู่จนรักประเทศไทย รักคนไทย รักหลายสิ่ง 

หลายอย่างในความเป็นไทย หลายคนรู้จักคนเกาหลีที่รักเมืองไทยคนนี้ 

นับตั้งแต่ผมเข้ามาทำทีมเทควันโด แต่น้อยคนนักจะรู้ว่าก่อนหน้านั้น 

ตัวผมเองมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร เป็นไงมาไงถึงได้บินข้ามน้ำข้ามทะเล 

จากบ้านเกิดเมืองนอนหลายพันกิโลเมตรมาอยู่ที่นี่ได้
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	 ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับ

 

ผมชื่อ ชเว ยองซอก คนเกาหลีเขียนนามสกุลก่อน แล้วจึงตามด้วย 

ชื่อ ซึ่งส่วนใหญ่ชื่อคนเกาหลีมักจะประกอบด้วยคำสองคำ ดังนั้น ชเว  

จงึเปน็นามสกลุ สว่น ยองซอก นัน้เปน็ชือ่ อธบิายงา่ยๆ กค็อืผมชือ่วา่  

ยองซอก มีนามสกุลว่า ชเว

	 คำว่า ยอง หมายถึง ความยืนยาวหรือความมั่นคง ส่วนคำว่า  

ซอก หมายถึง หิน ความแข็ง หรือความอดทน เมื่อแปลความหมาย 

ของชื่อโดยรวมแล้วก็จะหมายถึงคนที่มีความเข้มแข็งหรือมีความอดทน 

ตลอดเวลา 

	 คำว่า ชเว จริงๆ แล้วไม่ได้ออกเสียงว่า ชะ-เว นะครับ ต้อง 

ออกเสียงคล้ายพยัญชนะควบกล้ำสองเสียงพร้อมกัน อาจจะเป็นเสียง 

ที่ออกยากสำหรับคนไทยไปสักหน่อย เพราะในภาษาไทยไม่มีเสียง 

พยัญชนะต้นดังกล่าว บางครั้งยังเคยถูกเรียกว่า ชอย ตอนแรกก็ 

แปลกใจว่าทำไมเขาถึงเรียกผมอย่างนั้น ก่อนจะรู้ภายหลังว่าเป็นการ 

เรียกตามวิธีเขียนในภาษาอังกฤษ (Choi) และคนที่เรียกแบบนั้น 

สว่นใหญม่กัเปน็ชาวตา่งชาต ิ เมือ่ไดย้นิครัง้แรกๆ ผมกไ็มค่อ่ยหนันะครบั  

เพราะยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาเรียกเราหรือเปล่า พอถูกเรียกบ่อยๆ เข้า 

ก็เริ่มชิน แต่คนไทยทั่วไปจะไม่เรียกผมแบบนั้น เพราะสำหรับคนไทย 

แล้ว ก็อย่างที่ทราบกันด ี ทุกคนมักจะเรียกผมว่า โค้ชเช

 

 30 เมษายน พ.ศ. 2517 เป็นวันที่ผมลืมตาดูโลก แต่หากจะให้ 

เล่าเรื่องราวตั้งแต่วันนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้ เพราะแน่นอนว่าในวันนั้น  
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สิง่เดยีวทีผ่มและทกุ  ๆคนนา่จะทำเหมอืน  ๆกนักค็อืเอาแตร่อ้งไห ้ ชวีติผม 

ก้าวผ่านวันท่ี 30 เมษายนมากว่าส่ีสิบคร้ังเข้าไปแล้ว เด็กชายชเว ยองซอก  

เกดิทีเ่มอืงซอ็งนมั จงัหวดัคยองก ี สาธารณรฐัเกาหล ี หรอืทีเ่ราเรยีกกนั 

โดยทัว่ไปวา่ประเทศเกาหลใีต ้ ดงันัน้คำวา่ เกาหล ี ทีจ่ะปรากฏตอ่ๆ ไป 

ในหนงัสอืเลม่นีก้จ็ะหมายความถงึประเทศเกาหลใีต้ บา้นเกดิเมอืงนอน 

ของผม 

	 ซอ็งนมัเปน็เมอืงขนาดไมใ่หญไ่มเ่ลก็ ตัง้อยูต่อนกลางของเกาหล ี 

โอบล้อมด้วยภูเขาใหญ่หลายลูก มีโรงขยะ เมื่อครั้งอดีตเป็นพื้นที่ 

สนามรบในสมรภูมิสงคราม ทำให้ผู้คนค่อนข้างยากจน เมืองนี้เป็น 

ศูนย์รวมของคนจนโดยแท้ ผมเคยได้ยินเรื่องเล่าตลก (แต่ตลกไม่ออก)  

ทีว่่า ครั้งหนึ่งคนต่างชาติขอใหค้นเกาหลีแนะนำแหล่งที่อยู่ของเหล่าคน 

ที่จนที่สุดในเกาหลีว่าคือที่ใด ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ซ็องนัม

	 ผูค้นทีน่ีม่ชีวีติอยูอ่ยา่งยากลำบาก ไมเ่วน้แมแ้ตค่รอบครวัของผม  

พวกเรามีด้วยกันทั้งสิ้นห้าชีวิต ประกอบด้วย คุณย่า คุณพ่อ คุณแม่  

พีส่าว และผม อาศยัอยูใ่นบา้นไม ้ ซึง่อนัทีจ่รงิแลว้ทีน่ีม่สีภาพไมเ่หมาะ 

จะเรียกว่าบ้านเสียด้วยซ้ำ ใช้คำว่าเพิงจะเหมาะกว่า เพราะมันอาจ 

พังลงมาเมื่อไหร่ก็ได้ ส่วนสถานะทางการเงินของครอบครัวก็ไม่ค่อย 

คล่องตัวนัก พวกเราต้องใช้จ่ายอย่างกระเบียดกระเสียร ชีวิตความ 

เปน็อยูใ่นแตล่ะวนัจงึเปน็ไปแบบอยูว่นัตอ่วนั เลกิคดิเรือ่งสิง่อำนวยความ 

สะดวกสบายต่างๆ ไปได้เลย เอาแค่มีข้าวกิน มีที่ซุกหัวนอนก็ดีแล้ว

	 เวลานัน้ รฐับาลเกาหลมีนีโยบายใหค้วามชว่ยเหลอืครอบครวัของ 

ประชาชนที่ยากจนหรือมีความเป็นอยู่ยากลำบาก โดยการสำรวจ 

สถานภาพว่ามีความเป็นอยู่อย่างไร แล้วนำมาจัดลำดับ ซึ่งรัฐบาล 

จัดแบ่งครอบครัวต่างๆ  ออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งคือครอบครัว 

ที่มีความเป็นอยู่ยากลำบากระดับน้อย ครอบครัวในกลุ่มนี้ได้รับข้าวสาร 
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เดอืนละหนึง่ครัง้ สว่นกลุม่ทีส่องคอืครอบครวัทีม่คีวามเปน็อยูย่ากลำบาก 

ระดับปานกลาง กลุ่มนี้ได้รับข้าวสารและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเดือนละ 

หนึ่งครั้งเช่นกัน และในกลุ่มสุดท้าย กลุ่มที่สามหมายถึงครอบครัวที่มี 

ความเป็นอยู่ยากลำบากระดับมาก กลุ่มนี้ได้รับข้าวสาร บะหมี่กึ่ง- 

สำเร็จรูป และเงินเดือนเดือนละหนึ่งครั้ง

	 ครอบครัวของผมอยู่ในกลุ่มที่สอง ถึงแม้จะได้รับข้าวสารสาม 

กิโลกรัมและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหนึ่งกล่องในแต่ละเดือนตามนโยบายของ 

รัฐบาล แต่นั่นก็ไม่เพียงพอต่อจำนวนสมาชิกที่มี ของแจกเหล่านั้น 

มกัหมดในเวลาไมเ่กนิสองสปัดาห ์ เราไมม่ทีางเลอืกมากนกั ภาพคณุพอ่ 

และคุณแม่ทำงานหามรุ่งหามค่ำจึงเป็นภาพที่ผมเห็นเป็นปกติในทุกวัน

	 คุณพ่อเป็นคนเดียวในครอบครัวตอนนั้นที่สำเร็จการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา ท่านจบจากมหาวิทยาลัยฮันยาง สาขาเกี่ยวกับวิศวกรรม- 

ศาสตร์ ทำงานเป็นวิศวกรให้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง  

ในขณะที่คุณแม่นอกเหนือไปจากทำงานบ้านทุกอย่างที่มีแล้ว ท่านยัง 

รับจ้างต่างๆ  อีกมากมาย ในวัยเด็กที่ความทรงจำของเด็กชายคนนี้ 

ยงัรางเลอืนนกั ผมแทบไมม่คีวามทรงจำรว่มกบัพอ่เลย จำไดแ้ตเ่รือ่งเลา่ 

จากปากคุณย่าที่มักเล่าให้ฟังเสมอว่าคุณพ่อเป็นคนขยัน หลายครั้ง 

เวลานัง่รถไฟหรอืรถเมลผ์า่นสะพานฮนันมั คณุยา่มกัจะชีใ้หผ้มดอูพารต์- 

เมนต์โครงการหนึ่งโดยตลอดแล้วเล่าว่า คุณพ่อเคยทุ่มเททำงานให้กับ 

ทีน่ีข่นาดไหน เหนือ่ยยากเพยีงใด คณุยา่บรรยายขอ้ดขีองคณุพอ่ใหผ้ม 

ฟังอีกหลายข้อ แต่ในทุกครั้งท่านจะทิ้งท้ายว่าติดตรงที่พ่อผมเป็นคน 

จริงจังกับการทำงานและการดำเนินชีวิตมากเกินไป ครั้งหนึ่งลูกน้อง 

ของพ่อเคยทำงานหนักจนตกตึกที่กำลังก่อสร้างอยู่ลงมาเสียชีวิต พ่อ 

เสียใจมากและเอาแต่พร่ำโทษตัวเองอย่างจริงจังจนทำให้เครียด พอเครียด 

แล้วสุขภาพก็ทรุดโทรมลง นับแต่นั้นเป็นต้นมาท่านก็ดื่มเหล้าหนักมาก 
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จากที่ดื่มเป็นปกติอยู่แล้ว ซ้ำยังดื่มโดยไม่กินอาหารหรือกับแกล้ม  

ถ้าจะกินก็มักเป็นข้าวสวยเปล่าๆ หรือแตงกวาแต่เพียงเท่านั้น ท่านดื่ม 

หนักมากจริงๆ 

	 ยังไม่ทันที่ผมจะโตคุณพ่อก็ล้มป่วยลง ตอนนั้นผมอายุเพียง 

เจ็ดขวบ หมอวินิจฉัยว่าท่านเป็นโรคมะเร็งตับ การล้มป่วยของคุณพ่อ 

นำพาการเปลี่ยนแปลงมาสู่ครอบครัวของเรารวดเร็วมากจนตั้งตัวไม่ติด  

การรักษาตัวในโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายสูงมากเกินกว่าพวกเราจะ 

แบกรับได้ แต่ไม่ว่าอย่างไรคุณแม่ก็พยายามรักษาคุณพ่อมาโดยตลอด  

ท่านยอมขายข้าวของเครื่องใช้ ขายบ้าน รวมไปถึงกู้หนี้ยืมสิน ทำ 

ทุกทางเท่าที่กำลังของผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งจะนึกออก โดยหวังว่า 

คณุพอ่จะหายปว่ยในเรว็วนัแลว้กลบัมาเปน็เสาหลกัของครอบครวัอกีครัง้  

 แต่ทุกอย่างก็ไม่เป็นดั่งที่หวังไว้ คุณพ่อทนทรมานอยู่กับโรคร้าย 

ไม่นานก็จากไป

	 หลังจากที่ไม่มีคุณพ่อแล้ว โลกทั้งใบก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป  

จากทีล่ำบากกนัอยูแ่ลว้กก็ลบัทวคีวามลำบากมากยิง่ขึน้เขา้ไปอกี คณุแม ่

ต้องออกไปทำงานนอกบ้านหนักกว่าเดิมเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัว  

จงึไมค่อ่ยมเีวลาใหก้บัลกูๆ มากนกั ปกตแิลว้ทา่นจะตืน่แตเ่ชา้ประมาณ 

หกโมงเช้า เตรียมอาหารให้คุณย่า พี่สาว และผม จากนั้นประมาณ 

หกโมงครึ่งก็ออกจากบ้านแล้วขึ้นรถเมล์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคันแรกๆ  

ไปโรงงานทำขนม เลิกงานประมาณห้าถึงหกโมงเย็นก็กลับมาที่บ้าน  

เตรียมอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยจึงออกไปทำงานเป็นแม่บ้านทำความ 

สะอาดตามบ้านต่างๆ ต่อ กว่าจะเสร็จงาน กว่าจะกลับเข้าบ้านอีกครั้ง 

ก็ดึกดื่น ซึ่งส่วนใหญ่ผมเข้านอนแล้ว ส่วนท่านเข้านอนหลังสุด ตื่น 

คนแรก เป็นอย่างนี้วนเวียนไปมาอย่างไม่มีทีท่าว่าจะจบสิ้น

	 ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอย่างนั้นหรือเปล่าจึงทำให้ผมเป็นเด็กที่ค่อนข้าง 
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เงียบ พูดน้อย เก็บอารมณ์ความรู้สึก คิดมาก ไม่กล้าตัดสินใจ  

ไม่สุงสิงกับใคร แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังพยายามทำตัวให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

กวา่เดมิ อาจเพราะเปน็ผูช้ายคนเดยีวทีเ่หลอือยูข่องบา้น ทีถ่งึแมย้งัเดก็ 

อยู่มาก แต่ผมก็อยากเป็นหัวหน้าครอบครัว อยากดูแลคุณย่า คุณแม่  

และพี่สาว อยากให้คุณแม่หยุดทำงานหนักและพักผ่อนมากๆ แต่ชเว  

ยองซอก ในเวลานัน้คงทำอะไรไดไ้มม่ากนกั นอกจากงานซอ่มแซมบา้น 

บางอย่างที่มักจะเป็นหน้าที่ของผู้ชาย อย่างเช่น เปลี่ยนหลอดไฟ  

ซ่อมก๊อกน้ำรั่ว หรือแก้ท่อน้ำตัน เป็นต้น

	 คุณแม่เป็นคนที่ทำงานหนักที่สุดในบ้านอย่างที่บอก และใน 

ขณะเดียวกันก็เป็นคนที่พักผ่อนน้อยที่สุดอีกเช่นกัน ท่านแทบไม่ได้มี 

เวลาดูแลผมและพี่สาวเลย ภาระนี้จึงตกเป็นของคุณย่า ท่านเป็นคน 

เลี้ยงดูผมมาโดยตลอด คุณย่ารักผมมากและตามใจมาก ท่านมักจะ 

ปอ้นขา้วใหผ้มเสมอๆ ผมไมช่อบอะไร ไมอ่ยากกนิอะไรทา่นกไ็มบ่งัคบั  

อยากกินอะไรก็พยายามหามาให้ ตอนนอนก็นอนกับคุณย่ามากกว่า 

คุณแม่เสียอีก ในสามร้อยหกสิบห้าวัน ถ้านับกันจริงๆ  คงได้นอน 

กับคุณแม่ไม่ถึงสามสิบวัน ผมจึงผูกพันกับคุณย่ามาก แต่นั่นก็ไม่ได้ 

ทำให้ผมรักคุณแม่น้อยลง

	 ส่วนพี่สาวของผมนั้นเราอายุห่างกันสามปี แม้จะไม่ใช่คู่พี่น้อง 

ที่แสดงออกว่ารักกันมาก แต่ก็ห่วงใยและติดตามความเป็นไปของ 

กันและกันเสมอ ผมมักโดนพี่สาวดุบ่อยครั้ง และคนที่ตีผมบ่อยๆ  

ก็ไม่ใช่คุณย่าหรือคุณแม ่ แต่เป็นพี่สาวอีกเช่นกัน ตอนนั้นเลยคิดว่าเธอ 

เป็นคนเคร่งครัด เย็นชา ไม่ค่อยเอ็นดูน้องชายอย่างผม ดูเหมือนเรา 

จะไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่ แต่เมื่อลองมาคิดย้อนกลับไปก็เข้าใจได้ว่า  

เหตุผลที่พี่สาวค่อนข้างเข้มงวดกับผมก็น่าจะเป็นเพราะ เมื่อคุณพ่อไม่ 

อยูแ่ลว้ คณุแมต่อ้งออกไปทำงานทกุวนั สว่นคณุยา่กค็อ่นขา้งจะตามใจ 



“จงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด 

ในเมื่อไม่มีกำลังหลัก

อย่างคุณพ่อแล้ว 

ผมนี่แหละ 

ที่จะเป็นให้เอง”
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ผมมาก พี่สาวจึงต้องพยายามสอนผมให้มีระเบียบวินัย ไม่ออกนอกลู่ 

นอกทาง

	 และนี่คือสภาพครอบครัวของผมในเวลานั้นครับ

 

	 โรงเรียนประถมซังวอนคือโรงเรียนของผม เป็นโรงเรียนรัฐขนาด 

มาตรฐานท่ัวไป มีอาคารเรียน มีเสาธง มีสนามกีฬาเหมือนกับโรงเรียนรัฐ 

ตามชนบทไทยทัว่  ๆไปเลยครับ ทีน่ีม่อีปุกรณก์ารเรยีนครบ ไมข่าดแคลน  

ถือเป็นเรื่องดีๆ ที่แม้จะยากจน เราก็ยังมีโรงเรียนดีๆ ให้เรียนหนังสือ  

ผมมีทักษะในวิชาที่ต้องออกแรงอย่างพลศึกษา ผมเล่นกีฬาได้ดี 

ในเกอืบทกุประเภททีโ่รงเรยีนเปดิสอน ทัง้กรฑีา ปงิปอง ฯลฯ แตใ่ชว่า่ 

ส่วนวิชาการจะทำได้ไม่ดีนะครับ ผมเป็นตัวแทนโรงเรียนลงแข่งวิชา 

คณิตศาสตร์ประเภทคิดเลขเร็วด้วยลูกคิด และทำได้ดีในระดับชนะเลิศ 

การแขง่ขนัเสยีดว้ย นีอ่าจเปน็เหตผุลหนึง่ทีท่ำใหผ้มมคีวามจำดกีเ็ปน็ได้

	 คุณแม่ไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องการเรียนของผมมากนัก ผลสอบของ 

ผมอยู่ในลำดับที่สิบต้นๆ  จากนักเรียนทั้งห้องประมาณหกสิบคน แต่ 

ทา่นจะหว่งเรือ่งวถิชีวีติความเปน็อยูแ่ละเรือ่งของอนาคตมากกวา่ วา่ผม 

จะอยู่อย่างไร จะเติบโตไปเป็นคนอย่างไร ซึ่งในขณะนั้นสิ่งต่างๆ  ที่ 

คณุแมก่งัวลเหลา่นีไ้มใ่ชส่ิง่ทีอ่ยูใ่นหวัผมสกัเทา่ไหร่ ตอนนัน้คดิแตเ่พยีง 

วา่จงทำหนา้ทีข่องตวัเองใหด้ทีีส่ดุ ในเมือ่ไมม่กีำลงัหลกัอยา่งคณุพอ่แลว้  

ผมนี่แหละที่จะเป็นให้เอง แต่ก่อนอื่นต้องเริ่มจากทำตัวเองให้เป็นภาระ 

นอ้ยทีส่ดุกอ่น ตัง้ใจเรยีน รบัผดิชอบหนา้ทีข่องตวัเองใหด้ ี ดงันัน้ผมจงึ 

พยายามตั้งใจเรียนและอ่านหนังสือทบทวนเสมอ เพราะรู้ว่าคุณแม่ 

ยอมทนทำงานหนักทุกวันจนค่ำมืดเพื่อให้ลูกๆ  ได้เรียน มีบางครั้ง 
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แอบเห็นคุณแม่ร้องไห้ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะท่านเหนื่อยและอัดอั้น 

เกินกว่าจะระบายกับใคร หรือเป็นเพราะสงสารลูกๆ ที่ต้องใช้ชีวิตอย่าง 

ลำบากกันแน่ แต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรก็ตาม สิ่งที่ผมควรทำก็คือ 

พยายามทกุวถิทีางใหต้วัเองเรยีนไดด้ี ไมม่ปีญัหา และตอ้งชว่ยแบง่เบา 

ภาระหน้าที่ให้ท่านมีเวลาพักผ่อนในแต่ละวันมากขึ้น และเพื่อให้ท่าน 

สบายใจ 

	 แต่เพียงเท่านี้ก็ดูเหมือนจะไม่พอ

	 ผมต้องทำให้มากกว่านี้

	 มากกว่านี้ยิ่งๆ ขึ้นไปอีก







2



เจ้าเด็ก
ขายหนังสือพิมพ์



 ถ้ามีใครสักคนถามว่าความฝันในวัยเด็กของชเว ยองซอก คือ 

อะไร ผมคงเงยีบกบัคำถามนัน้ไปนาน ใหค้ำตอบไมไ่ด ้ เพราะไมแ่นใ่จ 

ว่าควรจะตอบคำถามนั้นอย่างไร รวมถึงสิ่งที่อยากเป็น หรือสิ่งที่อยาก 

ทำมากที่สุด ไม่เลย ผมไม่คิดว่าจะตอบคำถามที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นได้

	 ตั้งแต่จำความได้ ผมไม่เคยมีความฝันแบบที่คนเกาหลีทั่วไป 

มักจะมี ไม่เคยฝันอยากเป็นหมอ ผู้พิพากษา อาจารย์ หรือแม้แต่การ 

เป็นโค้ชนักกีฬาเทควันโดที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่เคยฝันถึงมาก่อน จริงๆ  

จะเรียกว่าไม่มีความฝันโดยสิ้นเชิงก็คงไม่ได้ เรียกว่าไม่รู้จักความฝัน 

ในแบบที่คนทั่วๆ  ไปมุ่งหวังมากกว่า แต่หากจะตีความว่าความฝัน 

หมายถงึการมุง่มัน่มุง่หมายอยากทำสิง่ใดสิง่หนึง่มากทีส่ดุในขณะนัน้ละก ็ 

ผมจะตอบแบบเต็มเสียงเลยว่ามี เพราะสิ่งที่ผมมุ่งหมายและมุ่งมั่นมาก 

ทีส่ดุในวยัเดก็กค็อื ผมอยากจะชว่ยแบง่เบาภาระของคณุแมท่ีม่มีากมาย 

ให้น้อยลง ไม่ว่าจะต้องทำอย่างไรก็ตามผมต้องทำให้ได ้ และถ้าสิ่งนั้น 

เรียกว่าความฝันได ้ นั่นก็คงจะเป็นความฝันของผม

	 หลายคนอาจมองว่าการช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวอาจดู 

เหมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดา เพราะเป็นหน้าที่ของลูกๆ ทุกคนอยู่แล้ว  

หรือถ้าเป็นความฝันก็อาจจะเป็นความฝันที่ไม่ค่อยหวือหวามากนัก แต่ 

สำหรับตัวผมนั้นนับเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่ การที่ได้เห็นคุณแม่ต้องเหน็ด- 

เหนื่อยและไม่ค่อยได้พักผ่อน เพราะต้องทนทำงานหามรุ่งหามค่ำ 

เพื่อครอบครัวตลอดเวลามาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆ การ 

ช่วยแบ่งเบาภาระของคุณแม่ก็กลายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหัวใจ  

และมีความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ ในความคิดผมเสมอมา



“การแบ่งเบา

ภาระครอบครัว

อาจเป็นเรื่องเล็ก

ในสายตาคนอื่น 

แต่หากคุณถามถึงความฝันที่ผมมี

ผมก็พูดได้เต็มปากว่าเรื่องเล็ก

แบบนั้นคือความฝันของผม”
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	 การส่งหนังสือพิมพ์ตามบ้านในตอนเช้าเป็นงานพิเศษที่คนนิยม 

ทำกันอย่างแพร่หลายในสมัยนั้น และนั่นก็คือการทำงานพิเศษครั้งแรก 

ของผม โดยผมเริ่มจากการตามเพื่อนไปลองทำดู การทำสิ่งใดโดยมี 

เพื่อนร่วมทำด้วยย่อมเป็นความสนุกเสมอ ยิ่งเป็นความสนุกที่ได้เงิน 

ใช้ด้วยยิ่งดี ทุกวันพวกเราจะไปรับหนังสือพิมพ์จากร้านสายส่งหนังสือ 

ในตัวเมือง แต่ละคนก็รับผิดชอบตามแต่กำลังที่ตัวเองทำไหว ส่วนตัว 

ผมนั้นมากสุดเคยรับผิดชอบอยู่ราวสามร้อยฉบับต่อวัน เมื่อได้หนังสือ- 

พิมพ์มาแล้วก็จะตระเวนไปตามบ้านหลังต่างๆ  ในรายชื่อที่เป็นสมาชิก 

รายเดือนของหนังสือพิมพ์แต่ละเจ้า จากนั้นหย่อนลงตู้หน้าบ้านบ้าง  

ตามชอ่งทีเ่จาะไวบ้า้ง หรอือาจโยนขา้มกำแพงไปลงสนามหญา้หนา้บา้น 

บ้าง ใช้เวลาราวชั่วโมงกว่าๆ ก็เสร็จ

	 ผมและเพื่อนสนุกกับกิจกรรมนี้มาก พวกเรามีการแบ่งโซนกัน 

อย่างชัดเจน เมื่อส่งเสร็จก็กลับมารวมตัวกันพูดคุยเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

ระหว่างทาง อย่างผมเองที่ถึงแม้จะความจำด ี แต่ก็ยังมีส่งหนังสือพิมพ ์

ผิดบ้านอยู่ในบางครั้ง เล่นเอาเจ้าของร้านสายส่งต้องเรียกไปตักเตือน 

เพราะถูกต่อว่ามาจากเจ้าของบ้านที่เราส่งผิดไป ซ้ำผมยังเคยถูกสุนัข 

กัดครั้งหนึ่งด้วย

	 รายไดจ้ากการรบัจา้งสง่หนงัสอืพมิพต์ามบา้นผมเคยทำไดม้ากสดุ 

ถึงสามหมื่นวอนต่อเดือน เงินจำนวนนี้ถือว่าเยอะทีเดียวสำหรับผม 

ในตอนนัน้ ประเมนิงา่ยๆ มนัสามารถแปรเปลีย่นเปน็บะหมีก่ึง่สำเรจ็รปู 

ห่อใหญ่ได้ถึงสิบห่อ แต่ถึงอย่างนั้นเงินส่วนนี้ผมก็ไม่ได้เอาไปให้คุณแม ่ 

ได้แต่เก็บไว้ใช้จ่ายส่วนตัวแค่พอแบ่งเบาภาระและไม่ต้องขอเพิ่ม เพราะ 

คุณแม่ไม่อนุญาตให้ผมและพี่สาวทำงานนอกเวลา ท่านบอกว่าอยากให ้

เราสองคนตัง้ใจเรยีนหนงัสอืใหด้กีพ็อ (แตผ่มกย็งัแอบไปทำงานพเิศษอืน่ 

อย่างการเก็บขวดขายตามตลาดอีกด้วย)
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	 ในวัยเด็กผมมีเพื่อนสนิทอยู่ราวสามถึงสี่คนด้วยกัน ถ้าครั้งไหน 

รวมกลุ่มกันครบทุกคนก็จะเล่นสนุกเอะอะเสียงดังตามประสาเด็ก ส่วน 

หัวโจกประจำแก๊งผู้อ่านคงเดากันได้ไม่ยากใช่ไหมครับ ชเว ยองซอก  

อีกเช่นเคย พื้นที่ละแวกบ้านผมโดยรอบมีแต่เรือกสวนไร่นา บางที 

พวกเราก็จะลงเล่นน้ำจับปลาในคลองบ้าง แอบเอาแตงโมในไร่ชาวบ้าน 

มากินกันบ้าง สนุกสนานกันถึงมืดค่ำจนลืมเวลาอยู่เป็นประจำ แต่ไม่ 

ทุกครั้งที่ผมจะทำแบบนั้นได้ เพราะต้องเผื่อเวลาไว้สำหรับการทำงาน 

พิเศษล่วงเวลาต่างๆ 

	 ในกลุ่มนี้ผมมีเพื่อนสนิทมากอยู่คนหนึ่ง ชื่อว่า คิม จุงบิน เขา 

เป็นคนสนุกสนานเฮฮาอารมณ์ดี ร่าเริงตามประสาเด็ก หลายครั้งที่ 

จุงบินขอแยกตัวจากพวกเราเพื่อไปเรียนพิเศษ แรกๆ ผมไม่ได้คิดอะไร 

มาก แต่หลังๆ มาผมพบว่าเขาขอตัวไปเรียนบ่อยมากขึ้น ซ้ำในบางวัน 

ยังมีร่องรอยฟกช้ำติดตัวมา ด้วยความสงสัยผมจึงบอกเขาว่าตอนนาย 

ไปเรียนพิเศษขอเราไปด้วยได้ไหม และในวันนั้นหลังว่างจากการเรียน 

ทำงาน และวิง่เลน่ ผมจงึมโีอกาสตามเขาไปเพือ่ดใูหเ้หน็กบัตาวา่จงุบนิ 

เรียนพิเศษอะไร แบบไหน ถึงได้ไปบ่อย รวมถึงมีร่องรอยบาดเจ็บ 

กลับมาด้วย

	 และสิ่งที่ผมเห็นในวันแรกที่ตามไปนั้น

	 ก็เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาล


