
๑
อ้อมอกลุงหญ้าไซ

ลกูนกเป็ดลายสามตวัพ่ีน้องเพ่ิงเกิดใหม่เมือ่ต้นฤดรู้อนนีเ้อง 

พวกมนัต่างออกจากเปลอืกไข่ในระยะไล่เลี่ยกนั ห่างกนัเพยีงไม่ถงึชั่วโมง

ด้วยซ�้า พอออกจากเปลอืกไข่ ลมืตารบัแสงตะวนัเจดิจ้าท่ามกลางฤดรู้อน

ในบึงใหญ่แห่งนี้ ลูกนกเป็ดลายทั้งสามก็ช่วยตัวเองได้ทันที มันทั้งสาม

ว่ายน�้าเคยีงกนั สอดส่ายสายตามองสิ่งต่างๆ รอบตวั ความที่มนัเพิ่งออก

จากเปลอืกไข่จงึยงัไม่มอีาการอยากอาหาร เพราะในร่างกายของลูกนก

เป็ดลายมสีารอาหารสะสมส�าหรบัตวัเอง พวกมนัทั้งสามจงึว่ายน�้าเคยีง

กนัมาเรื่อยๆ ท่ามกลางแสงแดดเจดิจ้าในช่วงกลางวนัที่ค่อนข้างเงยีบของ

ฤดูร้อนในบงึแห่งนั้น

ลกูนกเป็ดลายทั้งสามเป็นลกูนกเป็ดน�้า พ่อแม่ของพวกมนัอพยพ

มาจากซีกโลกทางเหนือที่อากาศหนาวจัดจนน�้ากลายเป็นน�้าแข็ง พวก

นกเป็ดลายซึ่งเป็นนกเป็ดน�้าชนิดหนึ่งพากันอพยพหนีหนาวมาเป็นฝูงๆ 

พวกมันบินลงมาหากินกุ้ง หอย ปู ปลา และแมลงน�้าในบึงแห่งนี้เป็น
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อาหาร

ตอนนั้นนกเป็ดลายสาวตัวหนึ่งว่ายน�้าหลบฝูงขึ้นมาออกไข่ใน 

กอหญ้าไซที่ปกคลุมด้วยสาหร่ายเหนือน�้า แต่รากบางส่วนของสาหร่าย

ยงัแช่อยู่ในน�้าจงึมนี�้าหล่อเลี้ยงไม่เฉาตาย 

ในที่สดุไข่สามฟองของแม่นกเป็ดลายกฟ็ักออกมาเป็นตวั

ลูกนกเป็ดลายทั้งสามใช้เท้าที่มีพังผืดยึดติดกันระหว่างนิ้วพุ้ยน�้า

ว่ายวนอยู่บรเิวณนั้น พวกมนัไม่กล้าว่ายน�้าออกไปไกลกว่านี้

เสียงร้องกิ๊บ...กิ๊บๆๆ ของมันทั้งสามปลุกกอหญ้าไซให้เผยอ 

เปลอืกตาขึ้นอย่างสะลมึสะลอื 

“ใครนะ มาร้องหนวกหูข้าอยู่แถวนี้”

ลกูนกเป็ดลายตวัพี่แขง็แรงกว่าตวัน้องทั้งสองเพราะเกดิก่อนเกอืบ

ชั่วโมงร้องบอกไปว่า  “ผมเองจ้ะ ลงุ...ลงุ...หญ้า...หญ้า...”

“หญ้าไซโว้ย รู้จกัมั้ย ข้านี่แหละหญ้าไซ เป็นหญ้าน�้า น�้าท่วมไม่

ตาย น�้าแห้งกไ็ม่ตาย ‘ผม’ น่ะคอืใคร” เสยีงลงุหญ้าไซค่อนข้างห้วน แต่

แฝงความเมตตา

“ผม...ลกูนกเป็ดลายเกดิจากไข่สามฟองที่แม่มาไข่ฝากลงุหญ้าไซ

ไว้แต่ตอนหน้าหนาวไงล่ะจ๊ะ”

“โอ...โอ้! พวกเจ้าฟักออกจากไข่แล้วเรอะ ไหน ว่ายน�้ามาให้ข้า

เหน็ใกล้ๆ หน่อยซ”ิ น�้าเสยีงลงุหญ้าไซมแีววตื่นเต้น

ลูกนกเป็ดลายทั้งสามว่ายน�้าไปใกล้ๆ ลุงหญ้าไซ ตรงนั้นเป็น 

เนนิดนิเลก็ๆ ใกล้แอ่งน�้า มหีญ้าไซชใูบเรยีวเขยีวชอุม่รบัแสงแดดจ้าตอน

เที่ยงวนั

“โห...สามตวัเลย ขนปกุปยุทั้งตวั ตรงหลงัขนนุ่มๆ สนี�้าตาลเข้ม

กว่าส่วนท้อง ปากแบนเลก็ๆ สชีมพู ตากลมใสน่ารกัจงั” ลงุหญ้าไซร้อง

ด้วยความดีใจ ก่อนเอ่ยต่อว่า “ลุง...ท�าหน้าที่ให้ความอบอุ่นกับฟองไข่
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แม่นกเป็ดน�้าเมื่อตอนปลายฤดหูนาว ลงุดใีจที่พวกเจ้าฟักออกมาเป็นตวั

น่ารกัน่าเอน็ดูได้อย่างปลอดภยั”

“ขอบคุณลงุหญ้าไซที่ช่วยให้ความอบอุ่นแทนแม่...” เสียงลูกนก

เป็ดลายตวัพี่สั่นเครอืตอนท้าย

“ลงุ...ลงุหญ้าไซจ๊ะ แล้วแม่ของพวกหนไูปไหนแล้วจ๊ะ” ลกูนกเป็ด

ลายตวักลางถาม

“แม่ของพวกเจ้ารึ ฮะฮ่า! ไข่ไว้แล้วก็พากันหนีไป...” แววตาอัน

เศร้าสลดของลกูนกเป็ดลายทั้งสามที่จ้องรอค�าตอบตลอดเวลานั้น ท�าให้

ลุงหญ้าไซเปลี่ยนน�้าเสียงและค�าพูดเป็นเชิงปลอบใจ “แม่เป็ดลายของ

พวกเจ้าอพยพกลับถิ่นที่อยู่เดิมแล้ว พวกเขาจะกลับมาที่นี่อีกเมื่อฤดู

หนาวปีหน้ามาถงึ พวกเจ้าไม่ต้องเสยีใจที่เกดิมาไม่พบหน้าแม่...”

ลกูนกเป็ดลายตวัสดุท้ายเอ่ยถามว่า “ท�าไมแม่จงึทิ้งพวกหนไูปล่ะ

จ๊ะลงุ”

“เอ่อ...แม่ไม่ทิ้งพวกเจ้าหรอก แต่เพราะธรรมชาตขิองนกเป็ดลาย 

ออกไข่ไว้แล้วไม่กกไข่ พวกเจ้าไม่ต้องเสยีใจว่าแม่ไม่รกันะ ทกุอย่างฝืน

ธรรมชาตไิม่ได้หรอก แม่นกเป็ดลายจะไม่เลี้ยงดูแลลูกๆ ของตน เพราะ

ลูกที่ออกจากเปลอืกไข่สามารถว่ายน�้า หาอาหารกนิ ช่วยตวัเองได้ทนัท ี

พวกเจ้าควรภูมิใจที่ตัวเองเกิดมาแข็งแรง มีไหวพริบ หาเลี้ยงตัวเองได้ 

หากพวกเจ้าอยากพบหน้าแม่ก็ต้องมีความอดทน ขยันออกหากินเลี้ยง

ตวัเองให้ร่างกายเจรญิเตบิโต เพื่อรอฤดูหนาวที่ก�าลงัจะมาถงึ พวกเจ้า

จะได้พบแม่ ตอนนั้นพวกเจ้าก็จะแข็งแรงบินกลับถิ่นที่อยู่พร้อมกับแม่  

ที่นี่เป็นเพยีงที่ให้พวกเจ้าเกดิ บงัเอญิแม่นกเป็ดลายบางส่วนมไีข่ตดิทอ้ง

มา ปีหนึ่งๆ นกเป็ดลายอพยพมาเผลอออกไข่ไว้ที่นี่เพยีงเลก็น้อยเท่านั้น 

หากเทยีบกบัฝูงนกเป็ดลายจ�านวนมากมายที่อพยพหนหีนาวมา”

“ลงุหญ้าไซครบั ถงึยงัไงผมกร็กับงึน�้าแห่งนี้ครบั เพราะเป็นที่เกดิ
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ของผมและน้องๆ ครบั”

“เอ่อ...เออ...พูดจาฉะฉานดี ตัวพี่นี่เป็นลูกนกเป็ดลายตัวผู้ ส่วน

น้องสองตวัเป็นตวัเมยี เจ้าดมูไีหวพรบิ ฉลาดเฉลยีวดแูลน้องๆ นะ รอบๆ 

ตวัเรานี้จะมทีั้งมติรและศตัร ูถ้าเจอสตัว์ใดที่เป็นศตัรกูค็วรเลี่ยงไปให้ไกล 

หลกีไปให้พ้น ไม่อยู่ใกล้ พวกที่เป็นศตัรูจะเหน็ได้ชดัๆ กม็งีูนะ พวกเจ้า

จะต้องรู้จกัหลบหลกี”

“ครบั ลงุหญ้าไซ ผมและน้องๆ จะระวงัตวัไม่อยูใ่กล้และไม่เผชญิ

หน้ากบัพวกเขา”

“ดี...ถ้าหากต้องเผชิญหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เจ้าก็ต้องใช ้

ไหวพรบิ”

“ครบั” ลูกนกเป็ดลายตวัพี่รบัค�าหนกัแน่น

เปลวแดดเริงแรงแผดเผาน�้าในบึงแห้งงวดลงทุกวัน น�้าส่วนหนึ่ง

กลายเป็นวัตถุดิบผลิตน�้าประปาส�าหรับผู้คนในเมืองแห่งนี้ เมื่อฤดูฝน 

ปีที่ผ่านมามีปริมาณน�้าฝนน้อย ไม่มีมวลน�้าหลากมาจากป่าทางเหนือ 

ร่องน�้าล�าห้วยที่เชื่อมต่อบึงจึงไม่มีน�้าไหลลงสู่บึงใหญ่ เพียงปลาย 

ฤดูหนาวน�้างวดลงอย่างรวดเรว็ จนกลายเป็นเรื่องกล่าวขวญัด้วยความ

ไม่สบายใจของเหล่าประชากรในบงึใหญ่แห่งนี้ สตัว์น�้าจ�าพวกกุ้ง หอย 

ปู ปลา และแมลงน�้านบัวนัจะเหลอืน้อยลงทกุวนั ทั้งจากภยัผู้คนที่แอบ

ลงจับสัตว์น�้า และภัยจากสภาวะน�้าปนสารละลายที่เป็นพิษกับสัตว์น�้า 

อันเกิดจากการใช้ยาฆ่าแมลงและปราบวัชพืชของชาวนาชาวไร่ที่ไหล 

ปนมากับน�้าช่วงฤดูฝน สะสมปีแล้วปีเล่า จนน�้าในบึงแห่งนี้มีสารพิษ 

แทบไม่มกีุ้ง ซวิ ลูกปลา และแมลงน�้าต่างๆ อาศยัอยู่...

สตัว์น�้าที่พอมพีออาศยัอยู่ได้เป็นพวกปลาที่มภีูมติ้านทานสูง แต่

กระนั้นช่วงน�้างวดลง พวกปลาดุกปลาช่อนจะมีบาดแผลตามร่างกาย 

เมื่อเป็นแผลมากขึ้นปลาเหล่านั้นก็จะหงายท้องลอยน�้าตายอย่างน่า
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เวทนา

สภาพบึงแห่งนี้ยังมีเกาะกลางน�้า มีถนนเชื่อมต่อถนนขนาดสอง

เลนพอให้รถยนต์แล่นสวนกนัได้สบายๆ ที่ตรงไปยงัอ�าเภอ บนเกาะกลาง

น�้าถูกจัดแต่งเป็นสวนสาธารณะ ปลูกไม้ดอกไม้ยืนต้นพันธุ์ต่างๆ เพื่อ

ความร่มรื่นให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้คนในชุมชนของอ�าเภอ

นั้น



๒
ติดหล่ม

ลมหนาวปลายเดือนกุมภาพันธ์ผ่านไป เพียงย่างเข้าเดือน

มีนาคมอากาศร้อนแรง ฟ้าปราศจากก้อนเมฆ แม้แต่เมฆขนนกที่เคย

ประปรายบนฟ้าหน้าหนาวก็เร้นหายจากไปราวกับหมดเยื่อใย ต้นไม้ที่ 

ขึ้นเรยีงรายอยู่บนเกาะกลางบงึมสีสีนักระจ่างตา พอมชีวีติชวีาบ้างกค็อื

ต้นคูนที่เริ่มออกดอกเป็นพวงสเีหลอืงสะบดัช่อดอกและกิ่งก้านหยอกล้อ

ลมแล้งสมกบัที่ได้ชื่อว่า ‘ดอกลมแล้ง’ พวกมนัพากนัสลดัใบผลติช่อดอก

เป็นพุม่เป็นพวงต้อนรบัลมร้อน ต่างจากหกูวาง กระถนิณรงค์ และต้นไทร

ที่ยืนต้นเรียงรายอยู่ใกล้เคียงพากันเหี่ยวเฉา ปล่อยใบเก่าใบแก่ร่วงโรย 

ลงสูพ่ื้นหญ้าสนี�้าตาล ทั้งต้นแทบโกร๋นเกลี้ยงไร้ใบ จนเกาะกลางบงึที่เคย

ร่มรื่นด้วยร่มเงาไม้เปิดช่องว่างให้แสงเจิดจ้าทะลุทะลวงแผดเผาความ

เขยีวขจขีองพื้นหญ้า กรอบแห้งเป็นเวิ้งกว้างไม่น่าเหลอืบแล

หูกวางยืนต้นเคียงคู่ต้นคูนขนาบข้างสองสามต้นสลัดใบสุดท้าย

ปลิวหายไปกับลมร้อน คูนดอกเหลืองช�าเลืองมองอาการท้อแท้ของต้น
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หูกวางก่อนเอ่ยขึ้นว่า “หกูวางจ๊ะ อย่าท�าหน้าท้อแท้อย่างนั้นส ิฉนัพลอย

ไม่สบายใจไปกบัเธอด้วยรู้ไหม”

“ขอโทษนะต้นคูน ฉนัรู้สกึหดหู่ หลงัจากที่ใบของฉนัหล่นร่วงจาก

ต้นแล้วกไ็ม่มดีอกสสีวยๆ ขึ้นมาแทนเหมอืนเธอ ผู้คนกเ็ดนิผ่านฉนัไป ดู

เหมอืนพวกเขามองฉนัอย่างไร้ค่า ดสู.ิ..เดก็ๆ กลุม่นั้นกผ็ละจากฉนัไปอยู่

ใต้ร่มนนทรีที่ยังมีใบให้ร่มเงาร่มรื่น หลังจากพวกเขามายืนชื่นชมดอก 

สเีหลอืงของเธอ...”

“เธอคดิมากไปแล้วละหกูวาง แม้หลงัจากผลดัใบ เธอจะไม่มดีอก

อย่างฉัน เธอก็ยังมีค่า รอฤดูฝนมาใบอ่อนๆ ของเธอก็แตกผลิพร้อม 

ช่อดอก แล้วความร่มรื่นก็จะกลับมาหาเธอ ใครๆ ก็อยากจะนั่งพักที่ 

ม้าหนิอ่อนใต้ร่มเงาของเธอ  ตอนนี้เธอดูดอกสเีหลอืงเป็นพวงของฉนัไป

ก่อน จะได้รู้สกึสบาย”

“ขอบใจจ้ะ คูนช่างเป็นต้นไม้งดงามทั้งดอกและน�้าใจ”

หูกวางรู้สึกดีขึ้น เมื่อได้ยินค�าปลอบอย่างให้ก�าลังใจของต้นคูน 

ดอกสเีหลอืงอ่อนโยนเป็นพุ่มพวงเตม็ต้น ท�าให้หูกวางสบายใจขึ้น

พอดมีนีกปรอดสวนคู่หนึ่งบนิมาเกาะลงที่กิ่งหกูวาง นกปรอดสวน

ทั้งคู่หนัหน้าเข้าหากนัพลางส่งเสยีง

“กรอด...กรอด...กร๊อด เราพกัเหนื่อยที่กิ่งหกูวาง ชมดอกไม้สเีหลอืง 

สวยๆ นี่ก่อนเถอะ”

“กรอด...กรอดๆ ฉนัตามใจเธออยู่แล้ว” นกปรอดสวนตวัผู้บอก

“ถา้ใบหกูวางผลแิตกเตม็กิ่งเมื่อไร เธอรู้มั้ย...ถงึเวลาที่เธอจะต้อง

ท�าอะไร” นกปรอดสวนตวัเมยีถามคู่ของมนั

“ฉนักท็�ารงัให้เธอออกไข่ไงล่ะจ๊ะ” นกปรอดสวนตวัผู้ตอบ

เมื่อพักเหนื่อยกันครู่หนึ่ง นกปรอดสวนทั้งสองตัวพากันหาแมลง

กนิตามพุ่มพวงดอกคูน ครั้นกนิอาหารอิ่มแล้ว นกปรอดสวนทั้งคู่พากนั
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บนิไปยงัต้นนนทรทีี่ยงัมใีบดกหนาแม้จะมใีบเหลอืงแก่บางใบทยอยปลวิ

หลดุลอยตามสายลมแล้งอยู่ตลอดเวลา

“โอ้ ใบแก่แสดแดงของต้นหกูวางและใบแก่สเีหลอืงของนนทรลีอย

ตามลมมาตกในบึงใบแล้วใบเล่าอย่างนี้ บ่งบอกให้รู้ว่าอากาศร้อนแห้ง

แล้งมาเยอืนอย่างปีก่อนๆ อกีแล้ว ที่ต่างกว่าปีไหนๆ นั้นปีนี้ลมแล้งมนั

มาเรว็เหลอืเกนิ” 

เสียงพึมพ�าของลุงหญ้าไซพลอยท�าให้บัวสายดอกสีชมพูหันมา

ถามด้วยความสนใจว่า

“ลงุหญ้าไซว่าปีนี้ความแห้งแล้งจะมาเรว็กว่าทกุปีหรอืจ๊ะ”

“ใช่...บวัสายดอกสชีมพู เจ้าดูส!ิ ทั้งใบหกูวาง นนทร ีกระถนิณรงค์

ปลวิว่อนมาตกในบงึไม่ขาดระยะ ลมแล้งยิ่งพดัแรงเท่าไร ใบแก่ของต้นไม้

บนเกาะกลางบงึกย็ิ่งปลวิไปไกลเท่านั้น น�้าในบงึกแ็ห้งงวดลงทกุวนั ยิ่ง

พวกมนุษย์สูบเอาน�้าขึ้นไปผลิตน�้าประปา น�้าที่เหลือค้างก็ยิ่งถูกแดด 

แผดเผาจนแห้งลงเรื่อยๆ”

“นั่นสลิงุ” บวัสายดอกสชีมพูตอบรบัอย่างเหน็ด้วย พลางช�าเลอืง

มองตัวเอง...สายบัวของบัวหลวงดอกสีชมพูที่เคยมีดอกขนาดใหญ่เบ่ง

บานรบัแสงตะวนั และบวัสายที่ชูกลบีดอกบานต่างกห็ดสั้นเข้า สั้นเข้า...

สายบวับอกลกึตื้นชลธี

“สายบัวที่เคยให้รู ้ความลึกตื้นของน�้าก็หดสั้นเข้าทุกวัน” ลุง 

หญ้าไซพูดพลางมองดูบัวสาย ส่วนหนึ่งชูดอกบานอยู่บนเนินโคลนที่ 

ขาดน�้า บางส่วนของใบที่เคยเขยีวขจเีป็นมนัเริ่มห่อเหี่ยวและแห้งกรอบ

“ความแห้งแล้งจะท�าให้พวกเราที่อาศัยอยู ่ในบึงใหญ่แห่งนี้ 

เดอืดร้อนไปตามๆ กนั” บวัสายพูดเหมอืนร�าพงึร�าพนั

ลมร้อนและแห้งแล้งพัดมาวูบใหญ่ หอบเอาใบไม้แก่จัดทั้งแห้ง

กรอบ ใบเหลอืง แสด แดง ปลวิว่อนตามสายลม บ้างตกร่วงบนผวิน�้าปน
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โคลนข้นคลั่ก แต่กระนั้นบัวแล้งน�้าที่ชูกลีบดอกบานทั้งสีขาวและชมพ ู

พอพ้นโคลนเลนกย็งัมกีลิ่นดอกหอมหวนตลอดเวลา

“ขอบใจ...ขอบใจ...ดอกบวัหลวงบวัสายในบงึแล้งน�้า แม้จะเบ่งบาน

บนตมก็ยังมีกลิ่นหอมชื่นใจ ช่างสมกับเป็นดอกไม้บูชาพระพุทธองค์”  

ลงุหญ้าไซเปรยให้ได้ยนิถงึดงบวัหลวงที่ชทูั้งก้านใบและดอกตมูดอกบาน

อยู่บนลานโคลนที่เริ่มจะแยกแตกปรติามรอยร้าวของดนิเลนขาดน�้า

ทั้งใบบัวหลวงและกลีบดอกเบ่งบานซึ่งมิได้หมองมัวตามกลิ่น 

เลนโคลนเมื่อขาดน�้าหนัมายิ้มทกัทายลงุหญ้าไซ

“ลงุหญ้าไซสบายดนีะ” ดอกบวับานสชีมพูทกักลบัมา

ลุงหญ้าไซหรือหญ้าข้าวนกยังพอทรงตัวอยู่ได้ในน�้าตื้นๆ แต่อีก 

ไม่กี่วนัน�้าที่เหลอืน้อยในแอ่งคงจะแห้งขอด ทิ้งไว้เพยีงโคลนเลน...

“พอทรงตัวอยู่ได้กเ็พราะกลิ่นดอกบัวหลวงนั่นแหละ ชื่นใจเหลือ

เกิน กลิ่นดอกหอมระรื่น ไม่ว่าจะเบ่งบานบนโคลนเลนหรือเบ่งบานบน

ผวิน�้าใสสะอาดกใ็ห้กลิ่นหอมพอๆ กนั สมเป็นกลิ่นแห่งคณุงามความด ี

ไม่ว่าจะอยูใ่นสถานะใดย่อมมแีต่กลิ่นหอม ลงุหญ้าไซขอคารวะด้วยความ

จรงิใจ...ทั้งดอกบวัหลวงและดอกบวัสายนั่นแหละ”

“กิ๊ว...กิ๊ว...กิ๊บ...กิ๊บๆๆ”

“กิ๊วๆๆ”

“กิ๊บ...กิ๊บๆๆๆ”

ลูกนกเป็ดลายทั้งสามว่ายน�้าตรงมายังแอ่งที่ลุงหญ้าไซหรือหญ้า

ข้าวนกอาศัยอยู่ พวกมันต่างรู้สึกว่าเท้าเล็กๆ ของมันพุ้ยน�้าไม่คล่อง

เหมือนวันที่ผ่านๆ มา ด้วยมีอาการหนืดเหนียวจนแกว่งเท้าที่มีพังผืด

ระหว่างนิ้วเท้าเลก็ๆ ได้ล�าบาก

“กิ๊วๆๆ ว้าย! เกดิอะไรขึ้น” ลกูนกเป็ดลายตวัน้องส่งเสยีงร้องด้วย

อาการตกใจ เมื่อมนัว่ายน�้าล่าช้ากว่าพี่ทั้งสอง แถมเท้าเลก็ๆ ของมนัตดิ
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หนบึ ไม่อาจเคลื่อนที่ไปให้ทนัพี่ซึ่งไปรอคอยที่แอ่งน�้าที่ลงุหญ้าไซอยู่

“เป็ดน้อย เจ้าก�าลงัตดิโคลน อยูน่ิ่งๆ อยา่ดิ้นนะ” เสยีงดงัมาจาก

ใต้กอบวั เมื่อเจ้าของเสยีงยื่นหวัออกมาจงึรู้ว่าคอื ‘ลงุเต่านา’

ลุงเต่านาเคลื่อนตัวออกจากเหง้ากอบัวสายดอกสีชมพู แม้จะ

พยายามรีบเร่งตรงไปหาลูกนกเป็ดลายตัวน้อยก็ยังเชื่องช้าอยู่ดีตาม

อาการของเต่านานั่นแหละ แถมแอ่งน�้าที่งวดแห้งเหลือน้อย เต็มด้วย

โคลนเหลวท�าให้ลงุเต่านาเคลื่อนที่ช้าลงไปอกีเพราะล�าตวัที่ค่อนข้างหนกั

จมลงพื้นโคลนเหลวๆ ด้วยความเป็นห่วงร่างเลก็ๆ ที่ตะเกยีกตะกายจะ

จมมจิมโคลนอยูแ่ล้ว ท�าให้ลงุเต่านาพยายามเร่งก�าลงัขาตะเกยีกตะกาย 

พลางส่งเสยีงไปก่อนว่า

“เจ้านกเป็ดน้อยนิ่งๆ ไว้ก่อน ยิ่งเจ้าดิ้นยิ่งจะท�าให้จมลง” 

อาการตกใจท�าให้ลูกนกเป็ดลายตัวน้อยดิ้น แทบไม่ได้ยินเสียง 

ลงุเต่านาบอก

“ช่วยด้วย! ช่วยด้วยจ้ะ!”





๓
ลุงเต่านา

เสียงร้องขอความช่วยเหลือท�าให้ลุงเต่านาผลีผลามพาร่าง

หุ้มกระดองสีน�้าตาลอ่อนอมเหลืองออกไป หัวสีด�ามีแต้มสีขาวคาดจาก

จมูกผ่านบริเวณดวงตาด�านิลที่กลอกด้วยความเป็นห่วงผงกขึ้น อาการ

รบีเร่งของลงุเต่านาพาตวัเองตกแอ่งน�้าตื้นๆ ที่เตม็ไปด้วยโคลนเลนเละๆ 

ร่างยาวประมาณ ๑๗ เซนตเิมตร กบัน�้าหนกัเกอืบหนึ่งกโิลกรมัของลงุ

เต่านาจมโคลนลงไป ลงุเต่านายื่นคอยาว นยัน์ตาเหลอืกลาน

“อ้าวโว้ย! ท�าไมเป็นอย่างนี้ไปได้ ว่าจะช่วยเจ้านกเป็ดลายตวัน้อย 

ตวัเองจะจมโคลนซะเอง...” ลงุเต่านาตั้งสต ิแล้วใช้เท้าคูห่น้าตะกายโคลน

เหลวเละ กลบัยิ่งท�าให้ร่างหุ้มกระดองของตนค่อยๆ จมลงในโคลนแทน

“เฮ้ย! อาการไม่ดแีล้ว” ตอนท้ายเหน็ท่าจะไม่ไหว ลงุเต่านาร้องขอ

ความช่วยเหลอืดงัๆ “ใครกไ็ด้ช่วยข้ากบัลูกนกเป็ดลายด้วย เรว็ๆ จะจม

โคลนแล้ว” 

ลงุหญ้าไซหรอืหญ้าข้าวนกที่เคยชใูบเรยีวเขยีวชอุม่และเลื้อยยาว
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บนผวิน�้ายามหน้าฝน แต่ช่วงนี้ขาดน�้าเพราะความแหง้แล้งจงึเหลอืเพยีง

กอหญ้าบนดอนโคลน ร้องบอกลูกเป็ดลายทั้งสองว่า “เจ้าตวัเลก็จะจม

โคลน รบีๆ ไปช่วยก่อน แล้วเสยีงโหวกเหวกแก่ๆ นั่นเป็นเสยีงร้องของ

ใคร”

ลกูนกเป็ดลายตวัพี่ร้องบอกลงุหญ้าไซว่า “ลงุ...ลงุเต่านาครบั ผม

จะรบีไปช่วยน้อง”

ลูกนกเป็ดลายตัวพี่นึกต�าหนิตัวเองที่รีบมาพบลุงหญ้าไซ ปล่อย

ให้น้องตวัเลก็ตามหลงัไม่ทนั ด้วยคดิว่าจะไม่เกดิเหตอุะไรขึ้น

อาการร้อนใจท�าให้มนักางปีกขยบับนิ ลงุหญ้าไซเคยเล่าให้ฟังว่า

พ่อและแม่ของมนัเป็นนกับนิข้ามทะเลข้ามมหาสมทุร บนิลดัฟ้าหนหีนาว

มาจากแดนไกล ใช้เวลาเดนิทางหลายวนันบัเดอืน ตอนนี้มนักเ็ตบิโตจน

เป็นนกเป็ดน�้าหนุม่น้อย มลีายสขีาวเหนอืตา ริ้วขนสขีาวเป็นแถบยาวนั้น

ท�าให้มันดูสวย ขนตามตัวสีน�้าตาลเป็นมันแต้มลายสีครีมบนล�าตัวและ

ปีกมแีถบขนสเีขยีวเป็นมนัระยบังามยิ่งท�าให้มนัดูสง่างามยิ่งนกั

ครั้นรู้ว่าตนบินพ้นเนินดินที่ลุงหญ้าไซอาศัยได้ ลูกนกเป็ดลาย 

ตวัพี่จงึใช้ความรวดเรว็บนิตรงมายงัแอ่งน�้าตื้นที่ลกูนกเป็ดลายตวัน้องตดิ

โคลนอยู่อย่างทรุนทรุาย

“น้องเลก็อ้าปากคาบขาพี่ไว้ เรว็เข้า” ลูกนกเป็ดลายตวัพี่ตะโกน

บอกจากเบื้องบน น้องเล็กแหงนหน้าขึ้นมองพลางอ้าปากแบนงับขาลูก

นกเป็ดลายตัวพี่ไว้ได้ ก่อนจะถูกดึงตัวขึ้นสูง เหลือเพียงลุงเต่านา

ตะเกยีกตะกายอยู่ในโคลนเลน

นกเป็ดลายตวัพี่ส่งเสยีงให้ก�าลงัใจไปว่า “ลงุเต่านา อยูน่ิ่งๆ เดี๋ยว

จะจมลงมากกว่านี้”

ลุงหญ้าไซและลูกนกเป็ดลายตัวที่สองจ้องมองความแข็งแรงของ

ลูกนกเป็ดลายตวัพี่ที่พาร่างเจ้าตวัเลก็ร่อนลงพื้นข้างๆ อย่างปลอดภยั
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“เก่งมาก...เก่งมาก ข้าเพิ่งจะเห็นเจ้าบินวันนี้เอง ความแข็งแรง

ของเจ้าจะดูแลน้องๆ ได้ ส่วนตอนนี้รบีไปหาทางช่วยลงุเต่านาก่อน”

“ครบัลงุ น้องเลก็อยู่กบัลงุหญ้าไซที่นี่นะ”

ลกูนกเป็ดลายตวัพี่ขยบัปีกโผบนิขึ้นฟ้าอกีครั้ง พลางคดิหาวธิช่ีวย

ลุงเต่านาก่อนที่ร่างหุ้มกระดองแข็งๆ ของมันจะจมมิดลงในโคลนที่ม ี

น�้าข้นคลั่ก ท่ามกลางเสียงร้องขอความช่วยเหลือของลุงเต่านาดังมา

ตลอดเวลา

พวกสตัว์ต่างๆ พลอยแตกตื่นออกจากที่ซ่อนเพราะเสยีงลงุเต่านา 

เจ้ากบปากกว้างสามตวัโผล่ออกมาจากที่ซ่อนในพงหญ้ารกรมิบงึน�้าแห้ง 

และยงัมลีกูเต่านาตวัหนึ่งที่ต้วมเตี้ยมอยูร่มิแอ่งน�้าจ้องมองลงุเต่านาด้วย

สายตาเป็นห่วง นกเป็ดลายหนุ่มน้อยมองเห็นบัวสายดอกสีชมพูมีสาย

ยาวที่เคยหยั่งความลกึของน�้าเหลอืค้างมาตั้งแต่ปีน�้าหลากม้วนอยูข้่างๆ 

ความคิดเฉียบคมก็แล่นเข้ามา มันโฉบบินลงมาบอกเจ้ากบปากกว้าง 

ทั้งสามตวั

“พี่กบ...พี่กบช่วยคาบสายยาง...เออ...ไม่ใช่ สายบวัยาวๆ ไปที่แอ่ง

น�้า แล้วโยนไปให้ลงุเต่านาทเีถอะ”

“ได้เลย...ได้เลยน้องนกเป็ดลาย”

กบทั้งสามรบีกระโดดเข้าไปหากอบวัสาย

“น้าบัวสาย ยืมสายบัวยาวๆ ที่ตกค้างมาจากปีน�้าหลากหน่อย

นะ” กบใหญ่ตวัหนึ่งขออนญุาต

“ได้เลย รีบๆ หน่อยเจ้ากบ เดี๋ยวลุงเต่านาจะจมโคลนซะก่อน” 

บวัสายเจ้าของสายบวัยาวๆ เร่ง

กบตวัหนึ่งคาบปลายสายบวัไว้ในปากกว้างๆ ของมนัแล้วดงึ โดย

มแีรงกบสองตวัช่วยลากไปยงัแอ่งน�้า

“พี่กบ โยนสายบวัให้ถงึลงุเต่านานะ”
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“เอ้า หนึ่ง...สอง...สาม โยน!”

“อ้าปากงบัไว้ลงุเต่านา” ลูกนกเป็ดลายร้องบอก

เมื่อเห็นลุงเต่านางับปลายสายบัวไว้ได้ ทั้งหมดถึงกับอุทานด้วย

ความดใีจ

“ไชโย! ลงุเต่านาเก่งมาก คาบไว้แน่นๆ นะ พวกเราจะลากขึ้นจาก

โคลน” กบตวัหนึ่งร้องบอก 

ลงุเต่านาขยบัปากจะเอ่ยรบัค�า แต่เพยีงอ้าปากสายบวักห็ลดุ นก

เป็ดลายหนุ่มน้อยร้องปรามไปว่า “ตอนนี้ลงุเต่านาไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้น 

พวกเราจะดงึขึ้นจากโคลนละนะ”

ลงุเต่านากช็่างพูดเสยีกระไร ยงัปล่อยเสยีงออืๆ แอๆ ออกมา จน

หลานเต่านาตวัน้อยที่มาร่วมออกแรงช่วยร้องปรามไปว่า “ปูเ่งยีบไว้ก่อน

เถอะ เดี๋ยวกป็ล่อยจมโคลนหรอก”

นั่นแหละลุงเต่านาจึงเงียบเสียง ปล่อยให้บรรดาทั้งกบหนุ่ม นก

เป็ดลาย และเจ้าหลานเต่านาช่วยกนัดงึตวัเองขึ้นมาไว้ข้างๆ ลงุหญ้าไซ

อย่างปลอดภยั

“เกอืบได้นอนแช่โคลนเหนยีวๆ ทั้งวนันะ ลงุเต่านา” ลงุหญ้าไซ

แซวกลั้วหวัเราะข�าขนั

“กว็่าจะลงไปช่วยยายหนูนกเป็ดลายนั่นละ เลยเจอโคลนเหนยีว

ดูดซะจม เกอืบตาย” ลงุเต่านาพูดเสยีงหอบ

ลูกนกเป็ดลายตัวพี่เอ่ยกับเจ้ากบทั้งสามว่า “พี่กบ ช่วยกันลาก

สายบัวไปม้วนไว้ที่เหง้าบัวสายให้ด้วย ขอบคุณพวกพี่นะครับ ถ้าไม่ได้

พวกพี่ๆ  ช่วย เหน็ทลีงุเต่านาคงจมโคลนแน่ๆ”

ขณะที่กบหนุม่ทั้งสามช่วยกนัม้วนสายบวัเตรยีมไปส่ง ลงุหญา้ไซ

บอกเจ้าเต่าน้อยหลานลงุเต่านาว่า “เจ้าเต่าน้อยพาลงุเต่านาไปอาบน�้า

ล้างโคลนซะ แอ่งน�้าข้างหน้ายงัมนี�้าลกึพอจะว่ายแหวกได้”
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เจ้าเต่านาตวัน้อยรบัค�าแล้วพาลงุเต่านาตรงไปที่แอ่งน�้าข้างหน้า

“เดี๋ยวผมไปขอบคุณป้าบัวสายที่ให้ยืมสายบัวดึงลุงเต่านาขึ้นมา

อย่างปลอดภยัก่อนนะครบั”

“เออ ไปเถอะ แล้วกลบัมาหาลงุอกีนะ ลงุมเีรื่องจะพูดด้วย”

“ครบัลงุ” ลูกนกเป็ดลายตวัพี่รบัค�า แล้วหายไปครู่หนึ่ง จงึกลบั

มาหาน้องทั้งสองที่ยนืรออยู่ตรงหน้าลงุหญ้าไซ 

ครั้นแล้วลงุหญ้าไซกเ็อ่ยขึ้นว่า “พวกเจ้ามาอยู่พร้อมหน้ากนัแล้ว 

ลงุจะสั่งความไว้ก่อนจะไม่ได้เจอกนัอกี” ตอนท้ายน�้าเสยีงของลงุหญ้าไซ

เบาหววิ ลูกนกเป็ดลายทั้งสามพลอยรู้สกึเหมอืนลงุหญ้าไซสั่งลา

“ลงุหญ้าไซ จะไปไหน ท�าไมจงึพูดราวกบัจะสั่งลา” ลกูนกเป็ดน�้า

ทั้งสามเอ่ยขึ้นเกอืบพร้อมกนั


