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	 ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

....

	 เมย์ไม่รู้ว่าเมย์ตะโกนไปกี่ครั้ง ในภาวะกดดันที่ 

ทุกอย่างรอบกายดูเหมือนจะหนักอึ้งไปหมด เสียง 

กองเชียร์เจ้าบ้านดังมาจากรอบทิศทางเพื่อข่มขวัญเมย์  

ใช่ค่ะ มันมีผลมากเหมือนกันสำหรับเด็กอายุยังไม่ถึง 

ยี่สิบในเวลานั้น

	 การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก (BWF World 

Championships 2013) ในปีนั้นเป็นครั้งที่สองที่เมย์ได้ 

มาเหยยีบเวทนีี ้ กอ่นการแขง่ขนัจะเริม่ เมยไ์มไ่ดม้อีาการ 

ตื่นเต้นอะไรมากมายไปกว่าการแข่งขันรายการอื่นๆ  

ทุกครั้งที่ผ่านมา เมย์คิดแค่ลงไปแข่งให้ดีที่สุดเท่านั้น  

ใครจะเชื่อว่าอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าประวัติศาสตร์หน้าใหม ่

จะถูกจารึก
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	 แม้แต่เมย์เองก็ไม่คิดค่ะ

	 ในสนามมีคนไทยอยู่ไม่กี่คน จังหวะที่แต้มไหล 

มาเขา้ทาง เมยเ์ริม่เครยีดและกดดนัจนตอ้งตะโกนระบาย 

ความอดัอัน้ในใจออกมานบัครัง้ไมถ่ว้น มองไปยงัโคช้เซีย่ 

ท่านก็ส่งสายตาแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจและให้กำลังใจ 

กลับมาเหมือนเช่นทุกครั้ ง เช่นเดียวกันกับแม่ปุก  

ขณะที่บนอัฒจันทร์มีคนไทยแค่คนเดียว (แต่แต่งตัวมา 

เชียร์เต็มมาก) เท่านั้นที่มาให้กำลังใจเมย์ เมย์เหมือน 

ยืนอยู่ในที่ที่เราไม่รู้จัก เป็นสถานที่ที่พร้อมจะกดเรา 

ให้ตัวเล็กลงกว่าเดิมทั้งๆ ที่ตัวเราก็เล็กอยู่แล้ว

	 มองขึ้นไปยังจุดสูงสุดของสนาม ที่นั่นมีไว้สำหรับ 

แขวนธงชาติของผู้ชนะ แสงสปอตไลต์สาดไปมา 

	 ตรงนั้นต้องเป็นของเรา...
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ฉันชื่อ
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	 ตั้งแต่ตัดสินใจรับปากว่าจะเขียนหนังสือเล่มนี้ เมย์ก็นั่งคิดอยู่ 

นานมากว่าจะเล่าเรื่องอะไร ชีวิตของเด็กสาววัยยี่สิบต้นๆ อย่างหนูจะม ี

ข้อคิดหรือแม้แต่ประโยชน์อะไรมาแบ่งปันกับคนอ่านเหรอ คิดอยู่หลายตลบ 

ก็คิดไม่ออก กลัวคนอ่านจะเสียเวลากับเรื่องราวของคนธรรมดาที่ไม่ได้ 

มีอะไรพิเศษเลย แต่พอปรึกษากับบรรณาธิการแล้วก็ได้ความว่า เขียน 

ออกมาเถอะ เขียนออกมาให้เป็นตัวเองมากที่สุด หนูย่อมมีเรื่องราว 

มากมายที่คงมีคนอยากรู้ รวมถึงบางสิ่งบางอย่างที่หนูทำในทุกวันนี้ 

อาจสง่ผลไปเปน็กำลงัใจใหค้นสกัคนทีอ่า่น สว่นจะเปน็ประโยชนห์รอืไม ่

ดีไม่ดีอย่างไร ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนอ่านเป็นคนตัดสินเถอะ

	 คิดได้อย่างนี้ก็สบายใจ เอาละค่ะ เมย์จะเริ่มแล้วนะคะ	

	 หนูชื่อเมย์ - รัชนก อินทนนท์ ปัจจุบันอายุ ๒๑ ปี ตอนนี้กำลัง 

ศกึษาอยูช่ัน้ปทีี ่ ๓ คณะรฐัศาสตร ์ มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ ี มาเปน็ 

รปูแบบการแนะนำตวัเหมอืนอยูห่นา้หอ้งเรยีนสมยัประถมเลยเนอะ (ฮา) 

แตห่นวูา่มนัดกูนัเองด ี หลงัจากเราแนะนำตวัไปแลว้ คนในหอ้งกจ็ะรูจ้กั 

เรา จากนั้นก็จะรับเราเป็นเพื่อน เมย์เลยเริ่มแนะนำตัวแบบนี้ก่อน  

เพือ่ใหค้นอา่นรบัหนเูปน็เพือ่น เมือ่เราเปน็เพือ่นกนัแลว้กส็ามารถพดูคยุ 

บอกเล่าเรื่องราวในชีวิตกันได้ทุกเรื่อง 

	 เราเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะ

	 เริม่ตน้ทีช่ือ่กอ่นเลยแลว้กนั มคีนถามเมยบ์อ่ยมากวา่รชันกแปลวา่ 

อะไร นั่นสิคะ หนูก็ไม่รู้ความหมายเหมือนกัน ทราบจากแม่ว่ารัชนก 

เป็นชื่อนางเอกละครที่แม่ชอบดู ชอบแล้วก็เอามาตั้งเป็นชื่อลูกเสียเลย 

แค่นั้นเอง ไม่มีอะไรซับซ้อนเลย เชื่อไหมคะว่าทุกวันนี้เมย์ยังไม่รู้เลย 
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ว่านางเอกคนนั้นหน้าตาเป็นอย่างไร เล่นละครเรื่องไหน ไม่รู้เลยจริงๆ 

เมยค์อืเดก็สาวจากตา่งจงัหวดัทีแ่ทบไมเ่คยใชช้วีติอยูต่า่งจงัหวดั ทีบ่อก 

อย่างนั้นเพราะบ้านเกิดของหนูอยู่ที่จังหวัดยโสธร หลังคลอดเพียง 

เดือนเดียวคุณพ่อกับคุณแม่ก็หอบเมย์ที่ขณะนั้นยังแบเบาะขึ้นรถทัวร์ 

กลบัมาทำงานตอ่ทีก่รงุเทพฯ เลยทำใหไ้มค่อ่ยมคีวามทรงจำเกีย่วกบับา้น 

ที่ยโสธรเท่าไหร่ คงต้องเท้าความก่อนว่า พ่อติ๊ด - วินัสชัย อินทนนท์ 

ท่านเป็นคนจังหวัดยโสธร ส่วนแม่ผัน - คำผัน สุวรรณศาลา เป็นคน 

จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งสองท่านมาพบรักกันที่กรุงเทพฯ ก่อนที่ความรัก 

ของพ่อและแม่จะสุกงอมก่อตัวออกมาเป็นหนูอย่างที่เห็นและเป็นอยู่ 

นี่เอง คลอดเมย์ที่บ้านเสร็จก็กลับมาทำงานต่อทันทีที่โรงงานขนม 

บ้านทองหยอด แถวหมู่บ้านเศรษฐกิจ ถนนเพชรเกษม

	 และที่นี่เองที่เปลี่ยนชีวิตหนูไปตลอดกาล

	 ความทรงจำในวัยเด็กของเมย์จึงมีแต่โรงงานขนม ภาพของ 

โรงงานขนมบ้านทองหยอดในวันนั้น เป็นอาคารหลังเดียวขนาดไม่ใหญ่ 

นัก มีสองชั้นด้วยกัน ชั้นล่างใช้เป็นที่สำหรับผลิตขนม ส่วนชั้นบน 

เป็นห้องพักคนงาน เราสามคนพ่อแม่ลูกอาศัยอยู่บนนั้น นอนด้วยกัน 

ทั้งหมดในห้องสี่เหลี่ยมขนาดประมาณห้าคูณสามเมตร ตอนนั้นยังไม่รู้ 

เลยค่ะว่าความสุขความทุกข์เป็นอย่างไร รู้แต่เพียงว่าสนุก มีเพื่อน 

ลกูคนงานเหมอืนกนัหลายคนเลย แตส่ว่นใหญเ่ปน็ผูช้ายทัง้นัน้ กิจกรรม 

การละเล่นของพวกเราจึงมีแต่อะไรที่ซนและทโมนเต็มไปหมด เขาเล่น 

อะไรกันเมย์ก็ต้องเล่นด้วย ถ้าไม่เล่นก็ต้องนั่งดูเฉยๆ ไม่มีปากเสียง 

อะไรเลยค่ะ ไม่มีการชวนให้พี่ๆ เขาหันมาเล่นอย่างอื่นที่หนูอยากเล่น  

ตอนนั้นเมย์เป็นเด็กที่เงียบถึงเงียบมาก บางครั้งตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคะ 

(ฮา) แต่แบบเมื่อก่อนนี่เงียบเลย ไม่ค่อยพูด ออกไปทางเฉื่อย คิดช้า 

เนือย เนิบนาบ ทุกอย่างที่บ่งบอกไปในทางที่เกี่ยวกับความนิ่งนี่เป็น 

คำจำกัดความของเมย์หมดเลยค่ะ และด้วยความที่เป็นคนอย่างนั้น 
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“เรื่องราว
ความธรรมดาเหล่านั้น
มันจบลงตอนที่

เมย์ได้รู้จักกับ
แบดมินตัน”
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แต่อยากเล่นกับคนอื่น จึงทำให้ต้องเล่นตามพวกเขา 

หมด มีเล่นยิงปืน เล่นต่อสู้ ฯลฯ

	 หลายครั้งความสนุกก็เปลี่ยนเป็นประสบการณ์ 

เจบ็ตวั ยกตวัอยา่งเชน่ บา้นพกัจะเปน็อาคารสองชัน้ 

ตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงงานสักเท่าไหร่ โรงงานขนมจะมี 

สิง่หนึง่ทีคู่ก่นักค็อืผึง้ ผึง้พวกนีจ้ะตามกลิน่ความหวาน 

ของขนมมาอยู่บริเวณโรงงานเต็มไปหมด คนงาน 

ทุกคนจะมีทักษะในการอยู่ร่วมกันกับผึ้งอย่างสันติ  

รู้ว่าทำอย่างไรผึ้งถึงจะไม่ต่อย แต่เราเป็นเด็กก็ไม่รู้ 

อะไรหรอกค่ะ การวิ่งเล่นไล่จับขึ้นลงอาคารบ้านพัก 

คนงานกเ็หมอืนการกวนอารมณผ์ึง้นัน่แหละ หนเูขา้ใจ 

เอาเองนะ หลายครั้งก็โดนต่อย โดนต่อยก็ร้องจ้า 

ไปหาแม่ทีหนึ่ง พอหายก็เอาใหม ่ เปน็อย่างนี้อยู่เรื่อย 

แต่บางครั้งแค่เดินขึ้นลงเฉยๆ ก็โดนต่อยได้ค่ะ เพราะ 

จะมีผึ้งเกาะอยู่บนราวบันได ถ้าไม่ดูตาม้าตาเรือก็ 

คว้าจับทั้งราวบันไดทั้งตัวผึ้ง โดนต่อยอีกตามเคย

	 โดนต่อยนานเข้าก็ไม่มีทีท่าว่าจะเข็ดจากการ 

เล่นหรอกค่ะ พวกเรายังคงสรรหากิจกรรมสนุกทำอยู่ 

เรื่อย มีครั้งหนึ่งเล่นซ่อนหากัน แน่นอนว่าการเล่น 

ซ่อนหาเป็นกิจกรรมที่ต้องโชว์ไหวพริบปฏิภาณการหา 

ที่ซ่อน ใครหาสถานที่แอบได้ดีที่สุดคนนั้นจะดูเท่ 

มากๆ เลย แต่ยิ่งแอบพิสดารเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสเกิด 

อันตรายมากขึ้นเท่านั้น ครั้งหนึ่งหนูเคยวิ่งเข้าไปแอบ 

ในห้องทำความเย็นของโรงงาน เป็นห้องที่เขามีไว้ 

สำหรับนำไข่ขาวมาเก็บเพื่อรักษาอุณหภูมิ วันนั้น 

ประตูห้องเปิดทิ้งเอาไว้ ในใจเมย์รู้เลยว่าต้องไม่มีคน 



12



13

หาเราเจอได้แน่นอนหากเราแอบอยู่ในห้องน้ี เพราะพวกผู้ใหญ่มักจะ 

บอกให้ไปเล่นไกลๆ อย่ามาเลน่ใกล้ๆ  ทีท่ำงาน มนัอนัตราย ใจตอนนัน้ 

ไม่ฟังไม่นึกอะไรหรอกค่ะ รู้แต่ว่าถ้าเราแอบที่นี่ต้องดีแน่ๆ ต้องไม่มี 

ใครหาเจอ แปบ๊เดยีวเองคงไมเ่ปน็ไรหรอก ไดค้วามดงันัน้กเ็ขา้ไปเลยคะ่  

แต่เกมพลิก ปรากฏว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งที่เล่นอยู่กับเราเขารู้ทัน แทนที่เขา 

จะห้ามและชวนเราออกมา เขากลับปิดประตูเสียอย่างนั้น ในใจเขา 

คงแค่อยากจะแกล้งน่ะค่ะ แต่หารู้ไม่ว่าประตูนี้เปิดได้ด้านเดียวจาก 

ข้างนอก คนข้างในไม่สามารถเปิดออกมาได้ แรกๆ ก็ยังไม่รู้สึกอะไร  

ไม่มีความกลัว ไม่กังวล แต่พอเริ่มหนาวก็ชักไม่ดีแฮะ อยากจะออก  

พอจะเปิดประตูกลับเปิดไม่ได้ เท่านั้นละค่ะ ร้องลั่นเลย (ฮา) ร้อง 

อยู่นานเหมือนกัน จนสักพักพ่อแม่ก็มาเปิดประตูแล้วพาเราออกไป  

ท่านมาเล่าให้ฟังทีหลังว่ากำลังจะเรียกหนูกินข้าว แต่เรียกเท่าไหร่ 

ก็ไม่ขานรับ จึงออกตามหากันวุ่นวาย ถามเด็กๆ  ก็บอกว่าเพิ่งเล่น 

ซ่อนแอบกัน จึงช่วยกันเดินดูทีละห้อง ก่อนมาเจออยู่ในห้องเย็นนี่เอง

	 คิดๆ แล้วก็ตลก ซนเหลือเกิน นี่ถ้าพ่อแม่หาไม่เจอ มีหวังคง 

กลายเป็นรัชนกแช่แข็งไปแล้วแน่ๆ

....

	 วัยเด็กหนูมีชีวิตแบบมีชีวิตอยู่จริงๆ ในตอนนั้นเมย์ไม่มีความฝัน 

ไม่มีความอยากได้ อยากเป็น อยากมี ไม่เคยได้เห็นโลกใบอื่นที่ไหน 

นอกเหนือจากรั้วโรงงาน วันๆ ก็วิ่งเล่นไปเรื่อย มีบางคราวเหมือนกัน 

ที่นึกสนุกอยากช่วยแม่ทำขนม แอบมีขอทำบ้าง แต่ก็ช่วยไม่ได้เป็นชิ้น 

เป็นอันเท่าไหร่ อย่างเวลาแม่พักกลางวันเพื่อทานข้าว ท่านก็ให้ลองดู  

โดยเริ่มจากการเหยียบแท่นพิมพ์ขนม ก็พอทำได้ แต่ไม่สวยเท่าไหร่  

อย่างว่าแหละค่ะ งานฝีมือก็ต้องใช้ฝีมือ ไอ้เรามีแต่ความอยาก เลย 

ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร พอทำไม่ได้ก็ไม่เอา อย่าว่าแต่ทำเลยค่ะ ขนาด 
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มีชีวิตอยู่ในโรงงานทำขนมไทยหนูยังไม่ชอบกินเลยด้วยซ้ำ ขนมหวาน 

กับหนูไม่ค่อยถูกกัน เพราะหนูไม่ชอบกินของที่มีรสหวาน อาจพอกิน 

ได้บ้าง อย่างพวกขนมเม็ดขนุน แต่นอกนั้นไม่ชอบเลย

	 ต้ังแต่จำความได้ ภาพท่ีเห็นชัด  ๆเป็นปกติก็คือภาพท่ีคุณพ่อคุณแม่ 

กลุกีจุออาบนำ้แตง่ตวัใหห้นเูพือ่พาไปสง่ทีโ่รงเรยีน ตอนอนบุาลหนเูรยีน 

ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดพรหมสุวรรณสามัคคี ด้วยความที่ 

เรายังดูแลตัวเองไม่ค่อยได้เพราะยังเด็กมาก ท่านจึงต้องให้เวลากับหนู 

มากหน่อย เสร็จสรรพจับขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วบึ่งไปส่งโรงเรียนเลย  

ถึงเวลาค่อยมารับกลับ บางวันพ่อไม่สะดวกมารับก็จะเป็นแม่ที่มารับ  

กลับมาถึงก็ต้องรีบทำการบ้านเพื่อจะได้ไปวิ่งเล่นตามประสาได้สบายใจ  

แต่พูดก็พูดเถอะค่ะ เรื่องเรียนเมย์อยู่ระดับกลางๆ ไม่ได้โดดเด่น 

แต่ก็ไม่ได้แย่ ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เป็นแบบนี้มาโดยตลอด ก็ต้อง 

มีบ้างที่ไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้ พอทำไม่ได้ก็ไปถามพ่อกับแม่ ท่าน 

ก็พยายามสอนนะคะ แต่ด้วยงานที่มากมายรวมถึงระดับการศึกษา 

ที่ท่านเรียนมาจบแค่  ป.๔ ก็ออกมาหางานทำเลย จึงอาจมีบ้างที่ท่าน 

สอนเราไม่ได้ทั้งหมด ยังดีที่มีพี่ๆ ลูกคนงานรุ่นราวไล่เลี่ยกันสอนให้บ้าง 

หรือหากไม่มีใครช่วยเลยจริงๆ ทางสุดท้ายก็หนีไม่พ้นไปลอกเพื่อน 

ที่โรงเรียน (ฮา น้องๆ อย่าเอาเป็นตัวอย่างนะคะ ไม่ดีหรอก ทำเอง 

ดีกว่าค่ะ)

	 ชีวิตประจำวันของเมย์ช่วงนั้นก็ประมาณนี้ ไม่มีอะไรแปลก 

แตกต่างจากเด็กปกติธรรมดาทั่วไปมากนัก

	 แต่ก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่นานนักหรอกค่ะ

	 เรื่องราวความธรรมดาเหล่านั้นมันจบลงตอนที่เมย์ได้รู้จักกับ 

แบดมินตัน




