
บทน�ำ

เสียงเครื่องบินแหวกอากาศดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ ชายหนุ่ม 
ร่างสูงสะพายตะกร้าไม้ไผ่สานบรรจุเมล็ดกาแฟสดสีแดงจัดอยู่เกือบครึ่ง 

แหงนมองฟ้าตามต้นเสียง นัยน์ตาสีแปลกจับจ้องนกเหล็กสีฟ้าลายพราง 

รปูทรงเรยีวแหลมสองล�าพุง่ผ่านอย่างรวดเรว็ราวกบัสายฟ้า มุง่หน้าไปทาง

พรมแดน

ตลอดสองสามเดอืนที่ผ่านมา คนในหมูบ้่านชาวเขาเผ่าอาข่าบนดอยนี้

มโีอกาสได้เหน็เครื่องบนิขบัไล่บนิผ่านอยูห่ลายต่อหลายครั้ง นั่นเพราะเกดิ

เรื่องราวความไม่สงบบรเิวณตะเขบ็ชายแดนซึ่งห่างออกไปเพยีงไม่กี่กโิลเมตร 

ตามที่มรีายงานข่าวผ่านโทรทศัน์เกอืบทุกช่อง 

เขามองตามจุดเล็กบนฟ้าจนลับสายตาไปแล้วจึงเหลียวกลับมามอง

หาพ่อกบัแม่ซึ่งก�าลงัก้มหน้าก้มตาเกบ็ผลกาแฟสกุซึ่งเรยีกกนัว่า ‘ผลเชอร์ร’ี 

อยู่ตรงเชงิเขาด้านล่างห่างไปไม่ไกลนกั

พื้นที่บรเิวณนี้คอืไร่กาแฟของครอบครวั ไม้พุ่มขนาดสูงท่วมหวัคน 

ใบสเีขยีวจดัขนาดใหญ่เท่าฝ่ามอื ตามกิ่งก้านออกลูกสแีดงสดเกาะกลุ่มกนั

จุดเริ่มต้นและจุดจบ
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แน่น ขึ้นแทรกตวัซ่อนอยู่ท่ามกลางป่าสน อาศยัร่มเงาร�าไรของต้นไม้ใหญ่

ให้ได้เตบิโต บรรยากาศเขยีวร่มชุ่มชื้นไปทั้งเขา หมอกเจอืจางผสมไอเยน็

สดชื่นอบอวลอยูร่อบกาย ช่วงหน้าหนาวปลายปีแบบนี้เป็นช่วงเวลาเกบ็เกี่ยว

ผลผลติ แทบทกุวนัที่เขากบัคนในครอบครวัต้องท�างานหนกัอยูใ่นไร่ อาเช

เดินเลือกเก็บผลกาแฟจากต้นจนกระทั่งแน่ใจว่าเมล็ดสีแดงจัดในบริเวณ

พื้นที่ที่รับผิดชอบถูกเก็บจนเกลี้ยง เหลือไว้แค่เมล็ดสีแดงปนเขียวที่ยัง 

ไม่สุกดีรอไว้เก็บในวันต่อไป กาโหยะ๑ที่สะพายอยู่ข้างตัวเต็มปรี่จนเกือบ 

ล้นแล้ว เขาถอดหมวกสานออก ยกแขนขึ้นเชด็หน้าผากกบัแขนเสื้อ ใช้แรง

จนเหงื่อเริ่มซมึทั้งที่อากาศเยน็สบาย นาฬิกาข้อมอืบอกเวลาใกล้เที่ยง 

ชายหนุม่ไต่ขึ้นเนนิไปตามทางดนิแดงแคบและชนั ตรงสนัเขาม ี‘ล่อ’ 

สตัวห์น้าตาคลา้ยม้าแคระขนสนี�้าตาลยนืเลม็หญ้าอยูส่องตวั บนหลงัล�่าสนั

ของมนัมคีานไม้คูพ่าด ปลายทั้งสองข้างแขวนตะกร้าไม้ไผ่สานใบเขื่อง อาเช

เทผลกาแฟทั้งหมดที่เก็บมาได้ลงไป ลูบแผงคอสัตว์เลี้ยงของเขาอย่างรัก

ใคร่ ก่อนจะยดืตวัยดืแขน ขบัไล่ความเมื่อยขบและความอ่อนล้า แล้วเดนิ

กลบัมาตะโกนเรยีกพ่อแม่

“อ่าดา๒ อ่ามา๓ จะเที่ยงแล้ว พกักนิข้าวกนัก่อนไหม” 

“เสรจ็พอด ี เดี๋ยวขึ้นไป” ชายสูงวยัตะโกนตอบกลบัมา ก่อนหนัไป

ถามหญงิข้างกาย “มแีอ เจ้าเหนื่อยไหม ใกล้เสรจ็รยึงั พกัก่อนเถอะนะ” 

ใบหน้ากร้านแดดของเธอมีเค้าความงาม แต่ปรากฏริ้วรอยแห่งวัย 

ลักษณะเด่นชัดบางอย่างถูกถ่ายทอดส่งตรงไปยังลูกชาย...นัยน์ตาสีเทา 

อ่อนโยนคู่นั้น

“เหลอือกีนดิเดยีว เดนิขึ้นไปก่อนเถอะ เสรจ็แล้วจะตามไป ไม่นาน

หรอก”

๑ กาโหยะ ภาษาอาข่า ใช้เรยีกภาชนะคล้ายชะลอม ท�าจากตอกสานแบบถี่
๒ อ่าดา ภาษาอาข่า แปลว่า พ่อ 
๓ อ่ามา ภาษาอาข่า แปลว่า แม่
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ชายผู้เป็นพ่อยงัคงคุ้นเคยกบัการสวมชุดชนเผ่าแบบดั้งเดมิ กางเกง

ผ้าฝ้ายทอมือขากระบอกสีด�า เสื้อแขนยาวผ่าหน้าสีเดียวกันปักลวดลาย

บริเวณชายเสื้อ เดินไต่เขาผ่านดงกาแฟกลับขึ้นมา เป็นเวลาเดียวกันกับที่

เสียงกึกก้องกัมปนาทดังไปทั่วท้องฟ้าอีกครั้ง แต่คราวนี้แผดลั่นกระทบ 

โสตประสาทจนคนข้างล่างต้องยกมือขึ้นปิดหู สายตาทุกคู่จดจ้องไปยัง 

เบื้องบน 

อากาศยานจู่โจมขับไล่ความเร็วเหนือเสียงสีด�าสนิทบินเดี่ยวพุ่งผ่าน

น่านฟ้าด้วยเพดานบนิต�่า ไล่ตามตดิมาด้วยเครื่องบนิสเีทาลายพรางสองล�า 

ปรากฏสัญลักษณ์ธงชาติไทยตรงปลายหาง น่าจะเป็นเครื่องที่เพิ่งบินผ่าน

ไปเมื่อสกัสบินาทกี่อน เหน็ชดัว่าก�าลงัขบัไล่ผู้รุกล�้าน่านฟ้า ข่มขู่กนัอยู่ในท ี

เครื่องล�าสีด�าพยายามหนีและบินเชิดหัวขึ้นสูงโฉบหลบผู้ไล่ล่า ขณะที่ 

ผูต้ดิตามไม่มท่ีาทลีดละ บนิไต่เพดานความสงูรุกไล่อย่างเกรี้ยวกราด ก่อน

ล�าลายพรางจะบินแยกซ้ายขวา ดักคู่ต่อสู้ไม่ให้หนีพ้น นกเหล็กสามล�า

ขับเคี่ยวพันตูกระชั้นชิดอยู่กลางอากาศ จนในที่สุดดูเหมือนเจ้าด�าล�าเดี่ยว

แปลกปลอมจะไม่มีทางหลบลี้หนีไปได้รอด แสดงทีท่ายอมแพ้แต่โดยด ี 

บนิมุ่งตรงไปทางเขตชายแดนหายลบัไปในพรบิตา 

เครื่องบนิลายพรางบนิวนเคยีงคูก่นั รอสงัเกตการณ์เพื่อให้แน่ใจใน

ความปลอดภยัอยูอ่กีครูใ่หญ่ ก่อนตดัสนิใจเบนหวัมุ่งหน้ากลบัเข้าเขตแดน

ไทย แต่แล้วหนึ่งในสองล�ากลบัลดระดบัลงอย่างรวดเรว็ผดิปกต ิ

เพยีงชั่ววนิาท ีเกดิเสยีงระเบดิดงัสนั่นหวั่นไหว เปลวไฟสแีดงปรากฏ

ขึ้นบริเวณเครื่องยนต์ด้านซ้าย เครื่องบินลอยล�าอยู่เหนือยอดเขาตรงเขต

หมูบ้่านเมื่อเครื่องสญูเสยีการทรงตวั หวัปักด�าดิ่งควงสว่านลงมาอย่างหยดุ

ไม่อยู่ พุ่งตรงลงมายงักลุ่มบ้านคน 

‘แย่แล้ว หมู่บ้าน! ไม่พ้นแน่!’ อาเชร�่าร้องในใจ

นักบินพยายามแก้เครื่องอย่างสุดความสามารถ ในเวลาไม่กี่วินาท ี

เพยีงแค่กะพรบิตา คนบนพื้นล่างลุ้นจนแทบลมืหายใจ เครื่องบนิหลุดพ้น
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จากอาการหมุนคว้าง เชดิหน้าขึ้น เบี่ยงออกไปทางป่าทบึพ้นเขตชุมชน แต่

ด้วยความเร็วที่ตกลงอย่างฉับพลันเพราะเสียก�าลังเครื่องยนต์ประกอบกับ

เพดานบินลดต�่ามาก ท�าให้ไม่สามารถบังคับเครื่องไปต่อ นักบินตัดสินใจ

นาทสีุดท้ายดดีตวัออกมา 

อาเชมองตามร่างที่ลอยละลิ่วอยู่บนท้องฟ้า ร่มชูชีพสีขาวด้านหลัง

กางออกแต่ยงัไม่กนิลมเตม็ที่นกั เมื่อร่างนั้นตกลงบรเิวณป่าทบึไม่ไกลจาก

จดุที่เขายนือยู ่เสยีงเครื่องบนิตกกระทบพื้นดงัสนั่นหวั่นไหว แผ่นดนิแทบ

เท้าสะเทอืนลั่น ควนัไฟพวยพุ่งขึ้นมาจากเนนิเขาไกลออกไป ห่างจากจุดที่

คาดว่านกับนิตกลงมาพอควร 

ชายหนุ่มกบัพ่อหนัมาสบตากนั สหีน้าตื่นตระหนก

“ไป ไปดูเขาหน่อย เผื่อจะช่วยอะไรได้บ้าง” พ่อพูดกบัลูกชาย แล้ว

ตะโกนบอกแม่ซึ่งยงัยนืนิ่งอยูต่รงเชงิเขาด้วยอาการชอ็ก ตาเบกิค้าง ใบหน้า

ขาวซดี

“มแีอ รออยู่ตรงนี้ก่อนนะ แล้วข้าจะรบีกลบัมา”

พ่อเดนิน�าไปอย่างรวดเรว็ อาเชหวัใจเต้นแรง ตกใจที่สดุในชวีติกค็ง

เหตุการณ์นี้ ภาพนกับนิลอยกลางอากาศยงัตดิอยู่ในความนกึคดิ

‘หวงัว่าคงปลอดภยั’



๑

“โสน!” เสยีงเรยีกดงึหญงิสาวหลุดจากภวงัค์
“อ้าว แดน” ปากจิ้มลิ้มไร้สีสันแย้มยิ้มอย่างเหนื่อยอ่อน ดวงตา 

แห้งแล้งไร้ประกายช้อนขึ้นมองหนุ่มฝรั่งที่ยนืประชดิตรงที่เธอนั่ง 

“เป็นไรรเึปล่า นั่งนิ่งอย่างกบัวญิญาณออกจากร่างมายี่สบินาทแีล้ว

เนี่ย”

ชายหนุ่มผู้ถามและตั้งข้อสังเกตหน้าตาหล่อเทียบรัศมีดารา ตัวสูง

เกนิมาตรฐาน ผมสทีองยาวระต้นคอ แต่วนันี้มุน่เป็นมวยไว้บรเิวณท้ายทอย 

รปูลกัษณ์ตรงตามแบบฮปิสเตอร์สมยันยิมขนานแท้ มอืลบูคางที่มไีรหนวด

เบาบาง สายตาจบัจ้องคนตรงหน้าอย่างสงสยัใคร่รู้และเป็นห่วงเป็นใย 

“ไม่สบายรึเปล่า หน้าตาเหมือนอดนอนมาหลายวัน เศร้าหรือว่ามี

เรื่องเครยีด”

“อืม ไม่อยากบอกว่าใช่ทุกอย่างที่พูดมา” เสียงตอบเนือยอย่าง 

น่าหดหู่

“มอีะไรให้ช่วยได้บ้างไหม” คนพูดก้มลงมาใกล้ พลางลูบหลงัเบาๆ 
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อย่างคนคุ้นเคย 

หญงิสาวส่ายหน้าปฏเิสธแล้วถอนหายใจหนกัหน่วงก่อนจะพูด

“กาแฟสกัแก้วน่าจะช่วยได้” 

“วนันี้จะเอาอะไรด ีกาแฟดรปิหรอืเอสเปรสโซ แฟลตไวต์ คาปูชโิน 

ว่ามา” 

“คงต้องเอสเปรสโซ ดบัเบลิชอตเลยนะ เอามาช่วยถ่างตาหน่อย” 

“มีกาแฟตัวใหม่ ซิงเกิลออริจิน๔จากบราซิล ฟูลบอดี รสนุ่ม ไม่

เปรี้ยว ตดิหวานปลายลิ้น ออกกลิ่นอลัมอนด์ อยากลองไหม”

“ช่วยกรณุาจดัมาเลย” หน้าซบูเซยีวทรดุโทรมคลี่ยิ้มหวานเป็นครั้งแรก

ของวนั

เดเนียล เจ้าของร้านกาแฟร้านประจ�าที่หญิงสาวมาเกือบทุกวันเดิน

กลบัไปยงัครวัแบบเปิดซึ่งอยูอ่กีฝ่ังของร้าน ด้านหน้าเคาน์เตอร์กรดุ้วยแผ่น

หินอ่อนสีขาวพาดลายสายแร่สีเทาดูสวยงามเรียบหรู บนนั้นตั้งเครื่องชง

กาแฟโลหะสเีงนิวาวที่เขาภูมใิจนกัหนาว่าเป็นสุดยอดของสุดยอด 

ร้านสวยตามสไตล์สแกนดเินเวยีบ้านเกดิเจ้าของ ประตูกรอบเหลก็

สูงกรุกระจกใสรายรอบ เข้ากนัได้ดกีบัพื้นไม้เก่าและเฟอร์นเิจอร์สอ่ีอน ต้น

เฟิร์นกิ่งก้านยาวแขวนห้อยอยู่หลากหลายมุมสร้างบรรยากาศเขียวสดชื่น

ราวกบัเป็นโอเอซสิกลางซอยสุขุมวทิ 

ถงึแม้วนันี้จะเป็นวนัธรรมดา แต่คนในร้านค่อนข้างพลกุพล่าน ไม่รู้

ว่าเพราะกาแฟอร่อยโดดเด่นกว่าร้านอื่น หรือเพราะเจ้าของหนุ่มเท่เสียจน

สาวน้อยสาวใหญ่ต้องมองเหลียวหลัง ถึงท�าให้คนในละแวกนี้แวะเวียนมา

ไม่ขาดสาย

บารสิตาประจ�าร้านตั้งหน้าตั้งตาเพ่งความใส่ใจทั้งหมดไปกบัการบด

เมล็ดกาแฟที่ผ่านการคั่วจนเป็นสีน�้าตาลเข้มสวย กลิ่นหอมอบอวลอยู่ใน

๔ Single origin หมายถงึ เมลด็กาแฟจากแหล่งที่มาเดยีวกนั
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อากาศ โสนหายใจเข้ายาวนาน สูดกลิ่นที่เธอคดิว่าเป็น ‘สิ่งมหศัจรรย์’ เข้า

เตม็ปอด กลิ่นที่สามารถลดทอนความเครยีดของเธอลง 

ต�าแหน่งที่เธอเลอืกนั่งอยูม่มุในสดุของร้าน ดจูะเป็นจดุเดยีวที่มผีนงั

ล้อมรอบให้เธอได้ซุกหาความอุ่นใจ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์หายนะของเธอ 

งานออกแบบแบรนดิงส�าหรับโรงแรมบูติกขนาดเล็กซึ่งเธอรับผิดชอบอยู่

เป็นไปอย่างทลุกัทเุล ต้นเหตทุี่ท�าให้เธอเหนื่อยทั้งกายและใจจนแทบสิ้นแรง

อยู่ในตอนนี้

เดเนียลเดินกลับมาพร้อมแก้วกาแฟกับจานขนมอบ ทรุดตัวนั่งลง

ตรงข้ามหญงิสาว 

“เอสเปรสโซได้แล้ว และนี่...มาซารนี ขนมสวดีชิ ผมอบเองเมื่อเช้า 

ช่วยชิมหน่อยสิ” ปากพูด ขณะที่มือตัดขนมหน้าตาเหมือนทาร์ตวงกลม 

ชิ้นเลก็ซึ่งด้านบนเป็นไอซิ่งขาวขุน่โรยด้วยเมลด็อลัมอนดบ์ดหยาบออกเป็น 

ชิ้นพอค�า 

หญงิสาวมองตาปรบิๆ ความอยากอาหารของเธอแปรผนัตามความ

สุข ยามไม่สบายใจ ต่อมรบัรู้รสชาตจิะตายด้านโดยทนัทเีหมอืนรู้ มนัเริ่ม

ตั้งแต่ครั้งที่แม่ของเธอเสยีชวีติฉบัพลนัด้วยโรคหวัใจเมื่อหกปีก่อน ตั้งแต่

นั้นเธอกไ็ม่ค่อยยอมกนิอะไร อมื...จะว่าอย่างนั้นกไ็ม่เชงิ แค่เธอแทบไม่เคย

อยากกินอะไรอีกเลยจนน�้าหนักตัวลดต�่ากว่าเกณฑ์มาก แม้เรื่องร้ายผ่าน

พ้นไปเนิ่นนานแล้ว แต่น�้าหนักตัวยังไม่ยอมแปรเปลี่ยนตามกัน และเช้านี้

เธอกไ็ม่หวิเอาเสยีเลย แต่ตดัใจตกัใส่ปากเอาใจเพื่อน 

“อื้ม...” พอขนมแตะลิ้น เคี้ยวได้ค�าสองค�ากเ็ลกิคิ้วสูง เผอญิอร่อย

จรงิ ไม่ได้มารยา “อร่อย! แปลกด ีไส้เป็นอลัมอนด์บดรเึปล่า” 

“ถูกต้อง”

“ไอซิ่งด้านบนมรีสมะนาว เปรี้ยวตดักบัตวัไส้รสหวาน รสชาตกิ�าลงัดี 

เลย ท�าเองจรงิเหรอ”

“ไง เก่งใช่ไหมล่ะ” คนชมตัวเองยักคิ้วพลางหัวเราะ “กินเยอะๆ 
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หน่อยเหอะ ผอมไปแล้ว...ว่าแต่เป็นอะไร หน้าตาอมทุกข์ซะเหลือเกิน ท�า

อย่างกบัแบกโลกไว้ทั้งใบ” 

ชายหนุ่มถามด้วยความเป็นห่วงอย่างจรงิใจ ปกตลิูกค้าประจ�าคนนี้

ค่อนข้างร่าเรงิ ยิ้มเก่ง สาวน้อยที่เขาเจอแทบทกุวนันบัตั้งแต่ร้านเปิดมาสองปี 

ซึ่งตอนนั้นบงัเอญิเป็นจงัหวะเดยีวกบัที่โสนเรยีนจบจากมหาวทิยาลยั และ

เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่คอนโดในละแวกนี้พร้อมกบัพี่ชายที่เขาไม่ค่อยได้เหน็หน้า

นกั

“กเ็รื่องงาน เสนอแบบเท่าไหร่กไ็ม่ผ่านซะท ีประชมุทกุสามวนั ไม่ได้

นอนมาสามคนื แก้แบบมาแล้วแปดครั้งจนฉนัหมดความมั่นใจ” หญงิสาว

ยกแขนขึ้นเท้าโตะ๊ มอืกุมขมบั “ไมรู่ว่้าฉนัห่วยหรอืลกูค้าโลเลไม่รูว้า่ตวัเอง

ต้องการอะไรกนัแน่...เฮ้อ” 

ที่ละไว้ไม่ได้เล่าคือ เธอเผลอสบถด่าลูกค้ากลางโต๊ะประชุมเมื่อเช้า 

แต่กไ็ม่ได้ช่วยให้อะไรดขีึ้น ความจรงิแล้วกลบัยิ่งท�าให้แย่ลงไปอกี เพราะ

เธอยงัคงต้องแก้งานเป็นรอบที่เก้า แถมโดนด่ายาวเกอืบครึ่งชั่วโมง

ช่างมนัเถอะ ใครจะอยากเล่าความล้มเหลวของตวัเองให้คนอื่นฟัง

หญิงสาวยกแก้วกาแฟขึ้นดื่ม เมื่อน�้าทิพย์สีน�้าตาลขุ่นเข้ม กลิ่น 

เย้ายวนใจไหลผ่านคอ ดวงตาคู่สวยกห็ลบัพริ้ม พร้อมกบัเสยีงครางต�่าใน

ล�าคอ “อื้มมมม” ค�าท้าย...แผ่ว กระเส่า “อาาาา” 

คนฟังกลั้นหัวเราะ ก็เสียงครางเย้ายวนนี้มันท�าให้สมองเขาไพล่คิด

ไปถงึเรื่องอื่นอย่างช่วยไม่ได้

“อร่อยขนาดนั้น?”

“ใช่ สุดยอด เคลบิเคลิ้มพอกบักนิชอ็กโกแลตชั้นดจีากเบลเยยีม”

“ดพีอๆ กบัเซก็ซ์ไหม” 

คนถามถามเนบิช้าราวกบัเป็นเรื่องดนิฟ้าอากาศ แต่ปฏกิริยิาเลกิคิ้วสงู

กบัดวงตาเข้มเบกิโตเท่าไข่ห่านยนืยนัอาการตกใจของคนฟัง

“กเ็คยมผีู้หญงิบอกว่า Chocolate is better than sex. แปลว่า
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กาแฟกน็่าจะเหมอืนกนั...รเึปล่า”

คนถามดจูรงิจงัจะเอาค�าตอบ คนถกูถามอกึอกั ใบหน้าที่ปกตซิดีขาว

ราวกระดาษเห็นรอยตกกระพาดผ่านจมูกและแก้มชัดเจนตอนนี้แดงเรื่อ 

ไปถงึใบหู เดเนยีลหรี่ตามองคนตรงหน้า 

“อย่าบอกนะว่าคุณยังไม่เคย...” เขาอึ้งไปชั่วครู่ ก่อนจะหัวเราะลั่น 

“Really? จรงิด”ิ

“หุบปากไปเลย ข�าบ้าอะไร”

“เฮ้ย! อายุเท่าไหร่แล้ว ไม่น่าจะ...” ประโยคหยุดอยู่แค่นั้น เพราะ

คนฟังสหีน้าโกรธจรงิ “ขอโทษๆ กแ็ค่แปลกนดิหน่อย”

“แปลกอะไร นี่มนัเมอืงไทยนะยะ ไม่ใช่เมอืงนอก” เธอกรดีเสยีงบ่น 

พลางปรายตามองคนกลั้นยิ้ม โสนหน้าแดงซ่าน เธอก�าลังครุ่นคิด ชั่งใจ

อย่างหนักว่าจะเล่าหรือไม่เล่าดี ในที่สุดก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้ “อีกอย่าง 

คนแปลกที่ว่าไม่ใช่ฉนั เพราะไอ้พี่บ้าดนับงัคบัจติใจน้อง ลากฉนัไปสาบาน

ต่อหน้าพระว่าจะคงตนบรสิุทธิ์จนกว่าจะจบมหาวทิยาลยั คนนั้นต่างหากที่

แปลก!”

“พี่น้องคู่นี้ประหลาดดแีท้ ท�าไมต้องท�าขนาดนั้น” 

“ก็พ่อแม่ไม่อยู ่แล้ว พี่ฉันเป็นทหาร ตอนเรียนต้องกินนอนอยู่

โรงเรยีน จบแล้วกไ็ปประจ�าอยู่กองบนิต่างจงัหวดัตลอด ไมม่เีวลาดแูลฉนั

ใกล้ชดิ วติกกงัวลกลวัน้องจะแรดท้องก่อนจบกเ็ลยใช้วธิบ้ีาๆ นี่ แถมตอน

อยู่มธัยมกจ็บัฉนัอยู่โรงเรยีนหญงิล้วนอกี เลยแรดไม่เป็นเลย”

“พี่เก่งนะ คดิได้ไง นบัถอืเลย”

“เดี๋ยวบอกให้นะ” หางเสยีงห้วนสั้นด้วยความหงุดหงดิ

“ว่าแต่ตอนนี้เรยีนจบแล้ว หลุดพ้นค�าสาปแล้วนี่”

“แต่โดนแฟนทิ้งไปเรยีบร้อย คงเพราะเรื่องนี้ละมั้ง” 

“เหรอ” เดเนียลเสียงเข้มขึ้นฉับพลัน “แต่...ความรักกับเซ็กซ์เป็น

คนละเรื่องกนันะ คนเดี๋ยวนี้มกัแยกไม่ออก ถ้าเลกิกนัเพราะเรื่องนี้ ยนืยนั
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ได้ว่าไอ้บ้านี่ไม่ได้รักเธอ โสน” มือกอบกุมบีบกระชับราวกับจะถ่ายทอด

ก�าลงัใจ “ไม่ต้องเสยีใจนะ” 

โสนหรี่ตามองชายหนุม่ตรงหน้าที่อยู่ๆ  กท็�าท่าเป็นการเป็นงานขึ้นมา 

“ไม่ได้เสยีใจ เรื่องมนัผ่านไปเป็นชาตแิล้ว ว่าแต่เราจะคุยเรื่องนี้กนั

อีกนานไหม ความบริสุทธิ์ของฉันมันไปอยู่ในความสนใจของเธอตั้งแต ่

เมื่อไหร่ฮะ คุณเดเนยีล” 

หนุ่มฝรั่งหวัเราะลั่นจนคนทั้งร้านหนัมามอง 

“พอได้แล้ว หยุดหวัเราะเดี๋ยวนี้ แดน! จะท�าให้ฉนัอายไปถงึไหน”

“ขอโทษๆ แต่อย่างน้อยผมกท็�าให้คุณหายเครยีดเรื่องงานได้นะ ใช่

ไหม”

ลูกค้าสาวกลอกตามองเพดานพร้อมกบัถอนใจแรง

“เอาน่า เสรจ็แล้วกก็ลบัไปนอนสกัหน่อยส ิตื่นมาน่าจะรูส้กึดขีึ้นนะ...

Good laugh and long sleep are the two best cures for  

anything. หัวเราะหนักๆ กับนอนหลับยาวสักตื่นช่วยแก้ปัญหาทุกอย่าง

ได้” 

โสนตอบกลับหน้ามุ่ยสนิท “แต่ตอนนี้หัวเราะไม่ออก และถ้านอน 

นานไปท่าจะโดนลูกค้าด่าเปิงมากกว่าเดมิ”

สาวกลุ่มใหญ่เดนิเข้ามาในร้าน เดเนยีลหนัมาพยกัพเยดิกบัเธอเพื่อ

ขอตัวไปรับลูกค้าก่อนลุกจากไป คนเซ็งโลกดึงสติกลับมาอีกครั้ง ถอนใจ

ด้วยความเหนื่อยล้าเป็นรอบที่หลายสิบของวัน นอกจากกาแฟแล้ว ยาดี

ที่สุดของเธอคอืการได้คุยกบัพี่ชายผู้เป็นทุกอย่างในคนเดยีวกนั ทั้งพี่ พ่อ 

เพื่อน และผู้ปกครอง เธอกบัพี่สนทิกนัมาก...มากจนคดิเสมอว่าเป็นคูพ่ี่น้อง

ที่รกักนัที่สุดในโลก ถงึแม้จะมบี้างบางครั้งที่ทะเลาะกนับ้านเกอืบแตก แต่

ไม่เคยรกักนัน้อยลง กช็วีตินี้มกีนัอยู่แค่สองคน 

พี่สงิห์ พี่ชายคนเดยีวที่เธอภาคภูมใิจนกัหนา สุภาพบุรุษนกับนิรบ

ของกองทพัอากาศไทย เพิ่งได้รบัค�าสั่งให้ย้ายจากกองบนิ ๗ สรุาษฎร์ธาน ี
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พร้อมกับเครื่องบินขับไล่ F5 ทั้งฝูงเพื่อไปประจ�าการอยู่กองบิน ๔๑ 

เชยีงใหม่ได้เพยีงแค่สองปี เพราะเหตกุารณ์บรเิวณชายแดนไทยกบัประเทศ

เพื่อนบ้านทวคีวามรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถงึระยะทางจะห่างไกลกนั แต่

พี่ชายแสนดกีพ็ยายามหาเวลากลบัมากรงุเทพฯ เพื่อเยี่ยมน้องสาวคนเดยีว

คนนี้อย่างสม�่าเสมอ ไม่เคยขาด ไม่เคยลมื...ฟังดูเป็นพี่ชายแสนประเสรฐิ 

ในความเป็นจริงก็แอบมีเบี้ยวบ้างถ้าติดภารกิจ ‘ท�าไงได้...เกิดเป็น

น้องทหารต้องท�าใจ’

เธอหยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋าหนังใบใหญ่ข้างตัว กดโทร. 

ออก เสยีงเรยีกสายดงัอยู่หลายครั้ง

‘ไม่รบั? สงสยัคงไม่ได้ยนิ’

ลองอกีท.ี..ครั้งที่สองกย็งัไม่มคีนรบัสาย 

‘งั้นเดี๋ยวบ่ายๆ ค่อยโทร. อกีทลีะกนั’

หันกลับมาจัดการเก็บสมุดสเกตช์และแลปทอปลงกระเป๋า เรียก

พนักงานเก็บเงิน เหลียวมองหาเจ้าของร้าน โบกมือเป็นเชิงลาก่อนเดิน 

จากมา 

สายตาเป็นห่วงของเดเนียลทอดตามหลังหญิงสาวที่เพิ่งเลี้ยวไปยัง

ถนนพลุกพล่านด้านหน้า รูปร่างโปร่งบางกับท่าเดินกระฉับกระเฉงคุ้นตา 

ผมยาวรวบเป็นหางม้า ผมด้านหน้าตดัตรงเสมอคิ้วช่วยขบัดวงตาคูโ่ต รอย

ตกกระบนจมกูเชดิรั้น และรมิฝีปากเลก็บางนั้นให้ยิ่งดเูด่น ตวัผอมราวกบั

จะปลิวตามลมค่อยๆ เดินห่างออกไป ทิ้งเสียงจอแจของร้านกาแฟไว้ 

เบื้องหลงั



๒

“ปี๊น ปี๊นนนน” 
เสยีงแตรยาวเตอืนให้หลกีทางที่ดงัมาจากรถด้านหลงัท�าเอาโสนสะดุง้

สุดตวั เธอต้องแทรกตวัเบยีดเข้ากบัก�าแพงบ้านใครสกัคนในซอยย่อยของ

ย่านสขุมุวทิ ถนนแคบแค่รถพอสวนกนัได้ ไม่มทีางเท้าส�าหรบัคนเดนิ มแีค่

ร่องระบายน�้าขนาดไม่กว้างนักบริเวณไหล่ทางให้คนได้ใช้ยืนหลบรถและ

มอเตอร์ไซค์ ควันไอเสียลอยกระจายอยู่ในอากาศผสมปนเปกับกลิ่น 

นา่คลื่นเหยีนของขยะเน่าจากถงัที่วางอยู่เป็นระยะ นกึสงสารตวัเองและคน

แถวนี้ 

‘อยู่กรุงเทพฯ กล็�าบากหน่อยนะ’

กระเป๋าแนบล�าตวัสั่นเป็นจงัหวะ โสนก้มลงควานหาโทรศพัท์มอืถอื 

ตวัต้นเหตุ บนจอปรากฏชื่อพี่ชายคนด ีเธอยิ้มกว้างพร้อมกดรบั 

“โทร. ไปไม่รับเลยนะ ประชุมเตรียมบินอยู ่เหรอจ๊ะ” ทักทาย

หยอกเอินตามประสาพี่น้องแสนสนิท แต่บังเกิดความเงียบประหลาดจาก

ปลายสาย ก่อนมเีสยีงตอบกลบัมา
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“โสน นี่พี่เอง กระทงิ”

เธอจ�าเสยีงได้ ผู้กองกระทงิ เพื่อนรกัของพี่สงิห์ นกับนิขบัไล่ F5 

ประจ�าการอยูก่องบนิเดยีวกนั โสนสนทิสนมคุน้เคยเป็นอย่างดเีพราะได้เจอ

ตั้งแต่เขาเรยีนอยู่โรงเรยีนนายเรอือากาศ ส่วนตวัเธอยงัเรยีนชั้นมธัยมต้น 

“อ้าว พี่ทงิ แล้วพี่สงิห์ไปไหนล่ะคะ”

“...” 

‘ท�าไมเงยีบ’ โสนรบัรูไ้ด้ถงึความผดิปกต.ิ..เธอใจหายวาบ ลมหายใจ

สะดุด มอืเท้าพลอยเยน็เยยีบ

“มอีะไรเหรอพี่ทงิ” 

“คือ...เมื่อเช้าสิงห์ออกปฏิบัติการพิเศษ แต่มีวิทยุแจ้งกลับมายังหอ

บังคับการบินเมื่อสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาว่าเครื่องบิน F5 ตก เป็นเครื่อง

คอลซายน์๕ ‘เรดสกนิ’ ของไอ้สงิห์”

คราวนี้เป็นเธอที่อึ้ง ค�าพดูหายไปในล�าคอ แต่ในใจร�่าร้องคร�่าครวญ 

‘ไม่ พี่สงิห์ห้ามเป็นอะไรนะ สญัญาแล้วว่าเราจะอยู่ดูแลกนัไง’

“แต่น่าจะอเีจกต์ได้ทนัใช่ไหมพี่ทงิ เขาดดีตวัออกมาได้ใช่ไหมคะ” 

กระทงิจบัน�้าเสยีงเข้มแขง็ของผูต้อบได้ แม้ปลายประโยคจะสั่นไหว 

“ใช่ ไอ้ช้างพลายบินคู่ไปด้วยกันเห็นสิงห์อีเจกต์ออกมา ตอนนี้

เฮลคิอปเตอร์ของหน่วยค้นหาและช่วยชวีติก�าลงัเดนิทางเข้าไปดูอยู่ แต่อกี

สักพักกว่าจะรู้ว่าปลอดภัยไหม เพราะต�าแหน่งเครื่องตกอยู่ค่อนข้างลึก

เข้าไปในป่าแถวตะเขบ็ชายแดน” น�้าเสยีงกระทงิวติกกงัวลอย่างปิดบงัไม่อยู่ 

เสยีงวทิยุตดิต่อฉุกเฉนิเข้ามายงัศูนย์ควบคุมการปฏบิตักิารทางอากาศเมื่อ

ตอนสายยงัวนเวยีนอยู่ในความคดิ 

‘เมย์เดย์ เมย์เดย์ เมย์เดย์! ‘ไซเฟอร์’ เรยีกหอบงัคบัการ...เครื่อง 

๔๑๑๐๑ ขัดข้อง ‘เรดสกิน’ อีเจกต์ที่ความสูงสองพันฟุต เรเดียล ๐๑๐  

๕ Call sign หมายถงึ รหสัเรยีกขาน
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เก้าสบิสามไมล์จากเชยีงใหม่ สงัเกตเหน็ร่มกางไม่สมบรูณ์ นกับนิลงพื้นแล้ว

ครบั ผมจะบนิวนดสูถานที่เกดิเหตจุนกว่าน�้ามนัถงึบงิโก๖แล้วจะบนิกลบัฐาน 

ใช้เวลาอกีประมาณยี่สบินาท’ี 

ใช่ ช้างพลายบอกกจ็รงิว่าสงิห์ดดีตวัออกมาได้ แต่ในระดบัความสงู

ต�่ากว่าระยะปลอดภยั ไม่แน่ใจว่าร่มชูชพีจะกางทนัไหมน่ะส.ิ..

“โสน ไปรอฟังข่าวอยู่บ้านคุณลุงนรสงิห์นะ มอีะไรคบืหน้าพี่จะรบี

โทร. ไปบอก นี่พี่โทร. ไปแจ้งแกไว้ก่อนแล้ว” 

เธอได้ยนิเสยีงสายเรยีกซ้อน หน้าจอขึ้นชื่อ ‘ลุงนอ’ 

“ขอบคุณค่ะ พี่ทงิ ลุงนอโทร. มาพอดเีลย โสนรบัสายก่อนนะ”

“ท�าใจดีๆ  ไว้ ไอ้สงิห์คงไม่เป็นไรหรอก” 

โสนกดรบัสายเรยีกเข้า “พี่ทงิโทร. บอกแล้วค่ะ โสนก�าลงัจะเข้าไปหา

เดี๋ยวนี้”

‘พี่สงิห์ต้องปลอดภยักลบัมานะ’ คอืประโยคย�้าคดิในสมองของโสน

ตลอดวนันั้น

ท้องฟ้าแสนกว้างวนันี้สว่างสดใสมองเหน็ได้ในระยะไกล สายตาของ
โสนทอดผ่านรันเวย์ยาวไกลออกไปยังขอบฟ้า เธอจ้องมองความเวิ้งว้าง 

ว่างเปล่าจนจุดเลก็สเีทาปรากฏขึ้น...เครื่องบนิล�าที่พาพี่ชายเธอกลบับ้าน 

หญงิสาวมาเฝ้ารอรบัพี่ ณ สนามบนิทหาร กองบนิ ๖ ดอนเมอืง

ด้วยตวัเองแต่เช้า ผู้คนขวกัไขว่มากมายล้อมรอบตวั หลายคนพยายามจะ

สนทนาด้วยแต่เธอไม่สนใจ ไม่แม้กระทั่งจะได้ยิน ใจมัวแต่จดจ่อกับการ 

มาถึงของบุคคลอันเป็นที่รัก และมีบางช่วงเวลาเธอจมลึกหายไปในห้วง 

ความทรงจ�าของเหตุการณ์ที่เกดิขึ้น 

เมื่อวาน...เมื่อเธอไปถงึบ้านลงุนรสงิห์ บ้านที่เธอเคยอาศยัอยูช่่วงหนึ่ง

๖ Bingo หมายถงึ ปรมิาณน�้ามนัที่เหลอืพอใช้บนิกลบัฐานที่มั่นได้อย่างปลอดภยั
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หลังการจากไปอย่างกะทันหันของแม่ คุณลุงนรสิงห์ พี่ชายคนเดียวของ

มารดาเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพบก มีคนรู้จักมากหน้าหลายตา 

เป็นเหตุให้โทรศพัท์ทั้งสายบ้านและมอืถอืต่างดงัไม่หยดุหย่อน หลายคนเพิ่ง

ได้ข่าวต่างห่วงใยและเป็นกงัวล ชายสงูวยัซึ่งร่างกายเริ่มโรยราตามกาลเวลา

แต่ยงัเปี่ยมด้วยบุคลกิความเดด็ขาดเฉยีบคมมสีหีน้าไม่สบายใจนกั แต่ยงั

เชื่อมั่นว่า ‘สิงห์’ หลานรักจะดีดตัวออกมาได้อย่างปลอดภัย ถึงบาดเจ็บ 

นดิหน่อย แขนขาหกักไ็ม่เป็นไร ขอให้พาตวักลบัมาเจอหน้ากนัอกีครั้ง 

ชีวิตนักบินขับไล่เสี่ยงอันตรายอยู่ตลอดเวลา คนอยู่ข้างหลังต้อง

เข้าใจ แต่พอเอาเข้าจรงิ มนัช่างไม่ง่ายเลยที่จะรบัมอืกบัการเสี่ยงจะสญูเสยี

แบบนี้ เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์หมิ่นเหม่ ยามของส�าคญัในชวีติใกล้หลุด

ลอยจากไป ณ เวลานั้นเราจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าสิ่งนั้นหรือใครคนนั้น

ส�าคญัต่อเรามากแค่ไหน ส�าหรบัโสน เธอรูช้ดัแล้วว่าพี่ชายคอืครึ่งหนึ่งของ

ชวีติเธอ นกึไม่ออกเลยว่าจะอยู่โดยไม่มพีี่ได้อย่างไร 

‘กลบัมานะพี่สงิห์’

เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้า เป็นการรอคอยสุดแสนทรมาน หวังและ

กลัวที่สุดที่จะผิดหวัง เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้พลเอกนรสิงห์ 

รบัสาย เงยีบฟังนิ่งนาน

โสนจ้องมองร่างหนาไม่ละสายตา เธอรับรู้ได้ถึงความรวดร้าวแผ่

กระจายในมวลอากาศ ความหวังหลุดลอยไปพร้อมกับหัวใจถูกกระชาก

ออกจากอก ก่อนจะเหน็ลงุเบอืนหน้ามองเธอด้วยดวงตาแดงช�้า ไม่มคี�าพดู

ใดหลุดรอดออกมา 

นบัจากวนิาทนีั้น เธอเหมอืนถกูผลกัลงไปในหลมุด�าลกึสดุจะหยั่งถงึ 

มืดมิดราวกับค�่าคืนที่ไม่มีแสงดาวแม้เพียงสักดวง สมองของเธอหยุดคิด 

มนัว่างเปล่า ปฏเิสธจะรบัรู้สิ่งที่เกดิขึ้น รู้สกึเหมอืนเป็นความฝัน เหมอืน

ไม่ใช่เรื่องจริง เธอนั่งมองนิ้วมือตัวเองสั่นเทาเกาะเกี่ยวประสานกันอยู่บน

ตกั มองมนัอยูอ่ย่างนั้น มองเหน็แค่นิ้วกบัพื้นพรมตรงที่เธอนั่งอยู ่คดิอะไร
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ไม่ออก ไม่มอีะไรอยูใ่นสมองของเธอเลย เธอไม่ได้คดิถงึพี่ ไม่ได้คดิถงึอดตี 

ไม่มคี�าคร�่าครวญ ไม่ได้นกึถงึความจรงิว่าชวีตินี้จะไม่ได้พบเจอกนัอกีแล้ว 

ไม่ม ีมนัมแีต่ความว่างเปล่า

เสียงผู้ประกาศข่าวหญิงจากโทรทัศน์ที่เปิดทิ้งไว้ดังแทรกเข้าไปใน

สมอง

‘มีรายงานข่าวด่วนเข้ามาเมื่อสักครู่ เครื่องบินขับไล่ของกองทัพ

อากาศตกบรเิวณเขตชายแดนไทยทางทศิเหนอืของจงัหวดัเชยีงรายเมื่อช่วง

เช้าที่ผ่านมา โดยเวลาประมาณ ๑๑:๔๐ น. ของวนันี้ เครื่องบนิขบัไล่ F5E 

แบบที่นั่งเดี่ยวของกองทพัอากาศ หมายเลขเครื่อง ๔๑๑๐๑ สงักดัฝูงบนิ 

๔๑๑ กองบนิ ๔๑ จงัหวดัเชยีงใหม่ ตกใกล้บรเิวณหมู่บ้านผาหม ี ต�าบล

เวียงพางค�า อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ขณะออกปฏิบัติภารกิจบิน 

ลาดตระเวนและรกัษาเขตแดนเพื่อความมั่นคง โดยมเีรอือากาศเอก สงิห์ 

ปัญจสงิขร นกับนิประจ�าหมวดบนิ ๑ ฝ่ายยุทธการ กองบนิ ๔๑ เป็นผู้

บงัคบัเครื่อง 

‘ผู้อยู่ในเหตุการณ์บอกกับทีมข่าวว่า เห็นเครื่องบินลดระดับต�่าลง

อย่างผดิปกต ิก่อนเกดิเสยีงระเบดิ และเครื่องเสยีการควบคมุ ตกกระแทก

พื้นอย่างแรง เสียงดังสนั่นและมีกลุ่มควันขนาดใหญ่ทั่วบริเวณ ขณะนี้

เฮลิคอปเตอร์จากหน่วยค้นหาและช่วยชีวิตของกองทัพอากาศก�าลังเข้า 

ตรวจสอบสถานที่และช่วยเหลอืนกับนิอย่างเร่งด่วนแล้ว

‘ส�าหรับเรืออากาศเอกสิงห์ นักบินบังคับเครื่อง เป็นนักเรียน

เตรยีมทหารรุน่ ๔๓ นกัเรยีนนายเรอือากาศรุน่ ๕๐ เป็นหลานชายคนเดยีว

ของพลเอก นรสงิห์ ปัญจสงิขร อดตีเสนาธกิารทหารบก และเป็นนกับนิ

ฝีมอืดขีองกองทพัอากาศ มชีั่วโมงบนิมากกว่าแปดร้อยชั่วโมง’

‘พรุง่นี้เช้าลงุจะขึ้นเครื่อง C130 ไปรบัสงิห์จากเชยีงใหม่กลบัมาบ้าน

เราด้วยตวัเอง โสนรอรบัอยูท่ี่นี่ ช่วยเตรยีมรปูที่จะใช้ในงานกบัเครื่องแบบ

ชุดขาวและกระบี่ให้พี่เขาด้วยนะลูก’
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เธอพยกัหน้ารบัแต่โดยด ีทั้งที่ในใจอยากตามไปด้วยเหลอืเกนิ

‘วนันี้นอนบ้านลุงนะ’ 

เธอปรายตามองภรรยาใหม่ของลุงซึ่งนั่งห่างไปไม่ไกล ผู้หญิงคนนี้

ท�าเหมอืนเธอเป็นอากาศธาตุ ไม่เคยทกั ไม่แม้แต่จะมอง ใครจะไปทนอยู่

ใกล้คนแบบนี้ได้ คนขี้อจิฉากลวัจนขึ้นสมองฝ่อๆ ว่าลุงจะยกสมบตัใิห้เธอ

กบัพี่ชาย

‘ไม่เป็นไรค่ะลุงนอ ยงัไงโสนต้องกลบัไปเอาของพี่สงิห์อยูด่ ีเดี๋ยวโสน

โทร. ให้น�้ามนต์มานอนเป็นเพื่อน ไม่ต้องห่วงนะคะ’ น�้ามนต์ ผู้ถูกอ้างถงึ

โดยเจ้าตัวไม่รู้เรื่องสักนิด คือเพื่อนสนิทคนเดียวของเธอที่ตอนนี้ก�าลัง

ประชุมอยู่ภูเก็ตและอีกหลายวันกว่าจะกลับ...ป่านนี้ไม่รู้จะรู้ข่าวพี่สิงห์ 

หรอืยงั

ลมร้อนวูบใหญ่พัดผ่าน เปลวแดดร้อนแรงแผดเผาขณะเครื่องบิน
ล�าเลยีง C130 ล�าใหญ่ลดเพดานบนิลงจนล้อแตะรนัเวย์ วิ่งช้าๆ แล้วชะลอ

ความเร็วจนมาหยุดหน้าอาคารรับรองท่าอากาศยานทหารตรงจุดที่เธอยืน

รออยู่อย่างใจจดใจจ่อ 

ประตูเครื่องบานใหญ่ด้านท้ายล�าเปิดออก จังหวะเดียวกับที่ทหาร

กองเกียรติยศท�าความเคารพ เสียงแตรนอนแว่วดังขึ้นเป็นท่วงท�านอง 

เศร้าโศกอาลยั กรดีหวัใจคนยนืรอรบั พระสงฆ์เดนิน�าหน้าลงมาจากเครื่อง 

ถอืสายสญิจน์ลากยาวไปด้านหลงั ผูก้องกระทงิถอืกระถางธปูจดุน�าทางพา

พี่ชายเธอกลับบ้าน ตามมาด้วยผู้กองช้างพลายประคองรูปเรืออากาศเอก

สิงห์ในกรอบใหญ่ไว้ในอ้อมอก เบื้องหลังเป็นหีบไม้ใบใหญ่สีขาวบริสุทธิ์

ขนาดเท่าตวัคนคลมุทบัด้วยธงชาตไิทยผนืใหญ่ สญัลกัษณ์ของการสละชพี

ขณะปฏบิตัหิน้าที่ เกยีรตสิูงสุดที่ผู้รบัราชการทหารพงึได้รบั 

เมื่อภาพความจริงปรากฏตรงหน้า น�้าตาของความร้าวลึกภายในก็

เอ่อคลอ โสนเงียบงัน ไม่มีแม้เสียงสะอื้นเล็ดลอดออกมา มีแต่น�้าตาไหล 
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ไม่ยอมหยุด เป็นครั้งแรกที่เธอร้องไห้นบัตั้งแต่เกดิเรื่อง มนัเหมอืนกบัว่า

เธอหลุดจากเกราะก�าบังของความว่างเปล่าที่สร้างไว้ ได้มาเห็นและเข้าใจ

ความเป็นจริงว่าพี่ชายอันเป็นที่รักของเธอกลับมาอย่างสงบ เพียงแต่ไม่ได้

เดนิมาหาพร้อมรอยยิ้มและไม่ได้โอบกอดเธอเหมอืนทุกครั้งอกีแล้ว 

วรีบรุษุผูย้อมสละชพีเพื่อผนืแผ่นดนิอนัเป็นที่รกั...กลบัมาพร้อมกบั

ร่างไร้ลมหายใจ 

พลเอกนรสิงห์ในชุดเครื่องแบบทหารบกเต็มยศเพื่อเป็นเกียรติแก่

หลานชายคนเดียวเดินตามหลังต่อท้ายขบวนมาพร้อมกับกลุ่มเพื่อนผู้ร่วม

งานจากกองบนิ ส่งศพขึ้นรถประดบัธงชาตอิย่างสมเกยีรตเิพื่อเคลื่อนย้าย

ร่างผูก้องสงิห์ไปท�าพธิยีงัวดัพระศรมีหาธาตวุรมหาวหิาร ชายสงูวยัโบกมอื

ให้โสนเดินตามไปสมทบ จับจูงมือน้อยราวกับว่ากลัวเธอจะหายไปอีกคน 

เธอมองออกว่าลงุเศร้ามาก ถงึแม้จะไม่มนี�้าตาแต่ดวงตาช�้าแดง เศร้าหมอง

อย่างที่สุด หญงิสาวคดิถงึแม่ขึ้นมาจบัใจ เธอแหงนมองฟ้า

‘แม่มารับพี่สิงห์ไปอยู่ด้วยกันนะคะ ลูกจะเฝ้ารอนับวันอยู่ทุกลม

หายใจ จนกว่าเราจะได้อยู่พร้อมหน้ากนัอกีครั้ง’



อาเชจอดพาหนะคนัสดี�าเก่าบโุรทั่งไว้รมิทางเท้าแล้วก้าวลงจากรถ 
เอื้อมมือหยิบกล่องกระดาษใบย่อมหลังกระบะท้าย เดินข้ามถนนไปยัง

ตึกแถวสองชั้นห้องหัวมุมที่ช่วงบนขึงผ้าใบกันแดดสีด�า พิมพ์ชื่อและโลโก้

โรงคั่วกาแฟ ‘ขุนเขา’

นอกจากกจิการโรงคั่วแล้ว ด้านหน้ายงัเปิดเป็นร้านกาแฟขนาดเลก็

ให้คนมานั่งละเลยีดชมิสารเสพตดิยอดฮติกระตุน้ประสาทคนครึ่งค่อนโลก 

บรรยากาศด้านในอบอุน่น่านั่ง ถ้านบัเฉพาะเขตตวัเมอืงเชยีงรายแล้ว ร้านนี้

เป็นร้านโปรดของอาเช ที่ส�าคญั...เพื่อนสนทิของเขาเป็นเจ้าของ 

ความโปร่งใสของกระจกหน้าร้านเผยให้เห็นความเป็นไปภายในได้

เป็นอย่างด ีบารสิตาสาวก้มๆ เงยๆ อยู่หน้าเครื่องชงกาแฟตวัใหญ่ที่ก�าลงั

คายของเหลวสนี�้าตาลเข้มลงมายงัแก้วรองด้านล่าง หวัเป่าฟองนมพ่นไอน�้า

คละคลุ้งยามเปิดไล่อากาศก่อนท�าการอุ่นนมให้ร้อน ผนงัด้านหลงัของเธอ

เป็นชั้นไม้สูงถึงฝ้ายาวตลอดแนวผนัง บนนั้นมีทั้งหนังสือ ถุงกาแฟ แก้ว 

เซรามกิ และอุปกรณ์เครื่องชงด้วยมอืแบบต่างๆ วางเรยีงรายเตม็ทุกช่อง

๓
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ชั้น แซมด้วยสีเขียวของกระถางพลูด่างแขวนห้อยอยู่ตรงมุมทิ้งก้านยาว 

ลงมาเกอืบถงึพื้น 

กลิ่นหอมของเมลด็กาแฟคั่วบดใหม่ผสมกบักลิ่นขนมอบลอยเตะจมกู

เมื่อชายหนุ่มผลักประตูเข้าไป มะลิ หญิงสาวหน้าใสไว้ผมบ๊อบสั้นเต่อ 

สวมผ้ากันเปื้อนสีด�าก�าลังง่วนคุยอยู่กับลูกค้าตรงเคาน์เตอร์ อาเชจึงหยิบ

หนงัสอืพมิพ์บนโต๊ะใกล้ตวัมาอ่านระหว่างรอ 

พาดหัวข่าวใหญ่ยังคงเกี่ยวข้องกับปัญหาความสัมพันธ์ตึงเครียด

ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่ลุกลามรุนแรงจนเกิดการปะทะกัน

ของกองก�าลังทหารสองฝ่าย หนึ่งในหัวข้อข่าวรองเป็นรายละเอียดของ

เครื่องบนิ F5 ที่เพิ่งตก

ญาติอาลัย ทหารรับศพผู้กองสิงห์อย่างสมเกียรติ ทอ. เชิดชู ปูน

บ�าเหนจ็ ๗ ขั้น

พร้อมภาพประกอบของกลุม่ญาตยินืรอเหล่าทหารอากาศโยธนิแบก

หีบไม้คลุมด้วยธงชาติลงจากท้ายเครื่องบินล�าเลียง ผู้หญิงตัวผอมบางใน 

ชุดด�าตรงกลางรูปดงึดูดความสนใจของชายหนุ่ม...เธอดูคุ้นตาเหลอืเกนิ

เสยีงแหลมดงัทกัทายขึ้น 

“พี่อาเช! วันนี้แวะมาหาพี่ขุนหรือมากินกาแฟคะ” มะลิยิ้มกว้าง 

อาการดใีจออกนอกหน้าและความกระตอืรอืร้นของเดก็สาวท�าเอาเขาเขนิได้

ทุกครั้งไป 

‘ความสงสยั’ ของชายหนุ่มจงึหยุดอยู่แค่นั้น

“มากินกาแฟฝีมือมะลิและก็อยากเจอไอ้ขุนด้วย สองอย่างเลย... 

จะได้ไม่รกัพี่เสยีดายน้อง” 

“พี่ขุนเหรอคะ เหน็แวบๆ ไปไหนแล้วล่ะ” 

หญิงสาวมองไปทางหลังร้านบริเวณที่ลดระดับจากร้านกาแฟลงไป

อกีเกอืบครึ่งชั้น แยกสดัส่วนชดัเจนเพื่อเป็นโรงคั่ว เครื่องจกัรสดี�าหน้าตา

เหมอืนหวัรถจกัรไอน�้าโบราณขนาดย่อส่วนตั้งอยูเ่กอืบกลางห้อง ขนาบด้วย
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โต๊ะไม้ตวัยาว บนพื้นรายล้อมไปด้วยกระสอบสารกาแฟ๗ซ้อนกนัอยู่หลาย

กอง โต๊ะท�างานตัวเก่าหันหน้าเข้าผนัง บนนั้นมีแลปทอปควบคุมระบบ 

แต่ไร้ร่องรอยของผู้คน จักรยานเสือหมอบพาหนะคู่ใจเจ้าของร้านพิงอยู่

ด้านใน แสดงว่าเจ้าตวัไม่ได้ไปไหนไกล

“สงสยัจะออกไปหลงัร้าน เดี๋ยวมะลชิงกาแฟให้พี่อาเชเสรจ็แล้วจะไป

ตามให้ วนันี้เอาอะไรดคีะ ลองแบลก็๘เหมอืนเดมิ?” 

“ครบั”

“พี่อาเชดื่มแบบเปรี้ยวหน่อยได้ใช่ไหม ลองเมลด็ของเอธโิอเปียไหม

พี่ พี่ขุนสั่งมาใหม่ เพิ่งคั่วเสรจ็เมื่อวนัก่อนเอง เปรี้ยวหน่อยแต่สดชื่นดนีะ 

กลิ่นผลไม้คล้ายพวกลูกพลมั หรอืพี่จะเอาตวั ‘ฟ้าประทาน’ เฮาส์เบลนด์๙ 

ของที่ร้าน”

“มะลเิลอืกให้พี่เลย อนัไหนกไ็ด้ ยงัไม่เคยกนิทั้งคู่” 

“ไอ้เช มานานยงั”
เสยีงมาก่อนตวั ผูช้ายตวัสูง ผวิขาวแบบคนเหนอื ผมด้านข้างไถสั้น

แนบศีรษะ ครึ่งบนปล่อยยาวรวบไว้ด้านหลัง แม้จะสวมเสื้อยืดสีขาว 

กางเกงยีนเรียบง่าย แต่เพิ่มความพิเศษด้วยผ้าพันคอลายตารางหมากรุก 

สแีดงริ้วขาว...มนัคอืผ้าขาวม้าดีๆ  นี่เอง

คนนั่งรออยูก่่อนเหน็แล้วอดยิ้มไม่ได้กบัการแต่งตวัน�าแฟชั่นอนัเป็น

เอกลกัษณ์ของเพื่อนสนทิ

“ผมทรงใหม่? เหน็แล้วนกึว่าพระเอกหลุดมาจากกองถ่ายละคร”

๗ สารกาแฟ คือเมล็ดกาแฟดิบที่ผ่านการตากแห้งและสีเปลือกหุ้มออก พร้อมส�าหรับ 
การคั่ว
๘ Long black คอืกาแฟด�าที่ได้จากเทชอตเอสเปรสโซลงในน�้าร้อน 
๙ House blend คือการผสมกันของเมล็ดกาแฟจากหลากหลายแหล่งที่มาเพื่อให้ได้
รสชาตใิหม่
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“อ้ายสาด เจอหน้ากแ็ซวเลยนะ ไอ้หล่อยอดดอย หายไปเป็นเดอืน

เลย”

“ช่วงนี้บนหมู่บ้านโคตรยุ่ง ไหนจะต้องเก็บกาแฟแล้วยังมามีเรื่อง

เครื่องบนิตกอกี ไม่มเีวลาให้ได้ออกไปไหนเลยว่ะ”

“เห็นข่าวอยู่ เป็นไงวะ หัวใจจะวายกันเลยสิ โชคดีแม่งไม่ตกกลาง

หมู่บ้าน ไม่งั้น...” ค�าพูดถูกแทนที่ด้วยสหีน้าสยอง

“กเ็กอืบไป” ภาพเหตุการณ์วนันั้นแวบขึ้นมาในหวั “นกับนิพยายาม

บังคับเครื่องให้พ้นหมู่บ้าน ไม่งั้นคงไม่เหลือรอดมานั่งคุยอยู่ตรงนี้แล้ว” 

แววตาของอาเชเคร่งเครยีดขึ้น “แต่ตวันกับนิ...ไม่รอด”

“เหี้- ฟังแล้วเศร้า”

“เป็นพี่ใครน้องใครไม่รู ้พ่อแม่เขาจะเสยีใจเท่าไหร่ กนูกึไมอ่อกเลย

ว่ะ” 

ขนุเขาตบไหล่เพื่อนเพื่อเรยีกขวญั “เอาน่ะ มนัผ่านไปแล้ว ว่าแต่วนันี้

แวะมามอีะไรรเึปล่าวะ หรอืมาหาเพราะอยากเจอหน้าเพื่อน”

“ส�าคัญตัวผิดตลอดเลยนะมึงนี่ กูเอาสารกาแฟลอตแรกของปีนี้ 

มาให้ช่วยคัปปิง๑๐” ตาเหลือบมองลงไปยังกล่องกระดาษที่วางอยู่แทบเท้า 

“เอามาห้ากโิล” 

“จะคปัปิงอะไรกนัวะ ตั้งห้าโล”

“ก็ใจดีเอามาฝากให้มึงสอง อีกสองช่วยจัดการคั่วให้หน่อย จะเอา

กลบัไปให้คนในหมู่บ้านลองชมิ ส่วนอกีโลที่เหลอืเอาไว้กนิด้วยกนัวนันี้ไง”

“ครับผมคร้าบ” คนทะลึ่งท�าท่าตะเบ๊ะรับ “คุณพี่บัญชามาได้เลย 

กระผมจดัให้”

๑๐ Cupping คอืการทดสอบรสชาตกิาแฟ
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สารกาแฟดบิเมด็สเีขยีวอ่อนถูกป้อนใส่ลงไปในเครื่องคั่วที่ตั้งอณุหภมูิ
ไว้จนร้อนได้ที่ ขนุเขานั่งเฝ้าใกล้ชดิ สายตาไม่ละจากหน้าจอแสดงผลแม้แต่

น้อย แต่ก่อนที่จะหลุดเข้าสมาธิไป ยังอุตส่าห์ยัดเยียดนิตยสารคอฟฟี

แทรเวลเลอร์ ใส่มอือาเช  

“ลองอ่านเล่มนี้ดู หน้าที่พบัไว้ให้”

บทความสมัภาษณ์ ‘คนล่ากาแฟ’ 

เบญจมนิทร์ ไบร์ หนุม่ลกูครึ่งไทย-องักฤษ ผูม้อีาชพีตามล่าหาเมลด็

กาแฟดิบหรือที่เรียกกันว่า สารกาแฟ หน้าที่หลักในแต่ละวันของเขาคือ 

เดนิทางไปตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไปยงัเมอืงเลก็ทุรกนัดารอนัเป็นแหล่ง

ปลกูกาแฟคณุภาพ เพื่อดื่ม ชมิ ค้นหาเมลด็กาแฟรสชาตดิเีลศิให้แก่ลกูค้า 

อนัได้แก่ร้านเชนกาแฟชั้นน�าของโลกที่มสีาขามากมาย รวมถงึส่งป้อนโรงคั่ว

ทั้งขนาดกลางและใหญ่

ข้อความต่อมาเตะตาอาเชอย่างจงั

ถึงแม้คุณเบนจะอาศัยและท�างานอยู่สิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์การซื้อขาย

และกระจายกาแฟหลกัที่ส�าคญัในแถบภมูภิาคเอเชยี แต่ส�าหรบัอนาคตอนั

ใกล้นี้ คณุเบนได้วางแผนจะเดนิทางไปส�ารวจไร่กาแฟทางภาคเหนอืของไทย 

เช่น เชยีงราย เชยีงใหม่ เพื่อค้นหากาแฟคุณภาพดขีองเมอืงไทย รวมถงึ

อยากศกึษาขั้นตอนการผลติกาแฟด้วยตวัเอง

“ผมเชื่อว่าเมอืงไทยน่าจะมกีาแฟแครกัเตอร์นา่สนใจและรสชาตเิป็น

เอกลักษณ์ซ่อนอยู่ เพราะพื้นที่ทางเหนือมีอากาศและสภาพภูมิประเทศ

เหมาะสมอย่างมาก รวมถงึพนัธุ์กาแฟส่วนใหญ่ที่ปลูกกเ็ป็นพนัธุ์ด”ี

เขาพมิพ์ชื่อ ‘เบญจมนิทร์ ไบร์’ เกบ็ไว้ในโทรศพัท์มอืถอื
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เสยีง ‘แครก็’ ของเมลด็กาแฟปรแิตกดงัมาจากเครื่องคั่ว อาเชหนั

กลบัไปสนใจเจ้าหวัรถจกัรขนาดย่อมที่ตั้งอยูก่ลางห้อง ขนุเขาก�าลงัดงึกรวย

ขนาดเลก็บรรจตุวัอย่างกาแฟราวหนึ่งก�ามอืออกมาจากถงั เขาดมกลิ่นของ

มันและส�ารวจดูสีอย่างตั้งใจ ตรวจสอบซ�้าไปซ�้ามาจนกระทั่งเมล็ดที่ได้มีสี

เข้มถกูต้องเหมาะสม จงึปล่อยกาแฟในถงัทั้งหมดลงมายงัถาดรองดา้นลา่ง 

ตอนนี้กลิ่นแสนพเิศษแทรกไปทั่วทุกอณูของอากาศ หอมกรุ่นไปทั้งร้าน

“ได้เวลาชมิแล้วครบัคุณเพื่อน” 

เมลด็คั่วใหม่สดๆ ร้อนๆ ถกูบดละเอยีดนอนอยูใ่นถ้วยเซรามกิปาก

กว้างขนาดเลก็ ขุนเขารนิน�้าร้อนจนผงกาแฟลอยฟูปริ่มขอบแก้ว รอเพยีง

ครู่พอให้ความร้อนลดลง ชายหนุ่มทั้งสองจงึก้มลงใช้ช้อนปาดกากด้านบน

ออก พร้อมจดจมูกดมกลิ่น ใกล้จนปลายจมูกแทบจะจุ่มลงไปในแก้ว

“กลิ่นด”ี ขุนเขาพูดจบประโยคแล้วจงึใช้ช้อนตกัน�้ากาแฟสูดเข้าปาก

อย่างเรว็และดงัลั่น 

อาเชท�าตาม แต่เสยีงส�าลกัดงัขึ้นตามด้วยเสยีงไอไม่หยุด เจ้าเพื่อน

ตวัดหีลุดหวัเราะไม่เกรงใจ ส่วนคนส�าลกัส่ายหน้า 

“ท�าไม่ได้สกัทวี่ะ ไอ้การสเลริ์ป๑๑อะไรของมงึเนี่ย” เขายิ้มเขนิ

“มงึต้องฝึก ส�าคญัมาก เพราะมนัท�าให้น�้าเป็นละออง กระจายกลิ่น

ขึ้นจมูกได้ด.ี..ไง ได้กลิ่น รส อะไรบ้างไหม”

“ได้ห่าอะไรล่ะ ส�าลกัซะขนาดนั้น”

“กูได้กลิ่นหอมเหมอืนเปลอืกส้มผสมกลิ่นวานลิลา หอมดนีะ”

ถ้วยเดิม รอเวลาให้อุณหภูมิเย็นลงอีกหน่อย รสชาติกาแฟจะเริ่ม

ปรากฏชดัเจน แต่ละคนตกัซดกนัอกีคนละท ี

“หวานฉ�่าอมเปรี้ยวนิดๆ รสชาติสะอาดใสดี อาฟเตอร์เทสต์หวาน

ค้างนานติดปลายลิ้น” ขุนเขาพยักหน้ากับตัวเอง ก่อนเอื้อมมือมาตบไหล่

๑๑ Slurp คอืการสดูกาแฟเข้าปากอย่างแรงเพื่อให้เกดิละอองน�้าที่ช่วยกระจายกลิ่นขึ้นจมกู
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เพื่อน “เหี้-! ดวี่ะ”

“ตกลงเหี้-หรอืดวีะ” 

คนฟังยิ้มกว้าง “ด ีกาแฟดมีากเลย กวู่าเข้าข่ายเป็นสเปเชยีลตคีอฟฟี

ได้เลยนะมงึ”

“อธบิาย!”

“กเ็ป็นกาแฟคุณภาพสูง รสชาตดิงีาม ถ้าให้คะแนนตามหลกัเกณฑ์

มาตรฐานของสมาคมกาแฟชนดิพเิศษยโุรป ไอ้กาแฟของมงึเนี่ยน่าจะได้เกนิ

แปดสบิจากร้อยเลยนะโว้ย”

“อมื” หน้าตาคนตอบรบัไร้ความตื่นเต้น

“อะไรวะ ไม่ดใีจเลยเหรอ”

“กด็ใีจอยูห่รอกนะ แต่ไม่รูจ้ะไปบอกใครได้ แค่ลองเอาไปขายให้ร้าน

ในเชยีงรายยงัไม่มใีครเอาสกัร้าน แม่งบอกกาแฟไทยไม่ด ีรสชาตแิดกไม่ได้”

“มนัพูดอย่างนั้นเลยเหรอวะ!”

“เปล่าหรอก ไม่ได้พูดตรงขนาดนี้ แต่ความหมายก็ไม่ต่างไปสัก 

เท่าไหร่” 

“เฮ้ย แต่ลอตนี้กูช่วยซื้อ”

“ไม่เอา ไม่ต้องช่วย”

“อะไรของมงึเนี่ย คนจะซื้อแต่ไม่ขาย เจรญิละ”

“ถ้าจะช่วยเพราะสงสาร กูไม่เอา” ปฏิเสธอย่างจริงจัง “ถ้าจะซื้อ 

กต็้องซื้อเพราะของคุณภาพด”ี

“ไอ้นี่มนัเรื่องเยอะ” ขุนเขาเปรยกบัตวัเอง “เออ กจ็ะซื้อเพราะของ

มนัด ีแล้วอยากช่วยด้วยไม่ได้เหรอวะ”

“งั้นกด็ ีขอบใจ” 

“กูจะเอามาผสมเป็นเฮาส์เบลนด์ของที่ร้านและคั่วส�าหรบัขายส่งด้วย 

ต้องอร่อยมากแน่ๆ” เจ้าของร้านหนุ่มท�าหน้าชวนฝัน “แต่ขายตัวเดี่ยวๆ 

แบบซงิเกลิออรจินิคงยงัไม่ได้ จรงิอย่างมงึว่า คนไทยยงัไม่ยอมรบักาแฟ
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ไทย ท่าจะขายยากอยู่” 

อาเชมสีหีน้าครุน่คดิ “แล้วท�ายงัไงวะถงึจะท�าให้คนไทยอยากลองชมิ

แล้วรู้ว่ากาแฟปลูกบ้านเรามนักไ็ม่ได้ด้อยไปกว่าที่อื่น”

“ต้องหาคนมายนืยนั เอาแบบพวกมคีวามรู้ เป็นฝรั่งได้ยิ่งด”ี

“ท�าไมต้องเป็นฝรั่ง”

“กูว่าคนไทยส่วนใหญ่ชื่นชมฝรั่งว่าพฒันากว่าเรา ฉลาดกว่าเรา พูด

อะไรมาก็เชื่อตามไง อีกอย่างวัฒนธรรมการกินกาแฟมันเริ่มจากทางโน้น  

กเ็ลยคดิเอาว่าฝรั่งน่าจะรู้ดกีว่า”

“เหรอวะ” 

“กูยังเป็นเลย” ขุนเขายิ้มกว้างจริงใจ ยอมรับหน้าตาเฉย “แต่คิด 

แบบนี้ตั้งแต่ก่อนไปเรยีนเมอืงนอกนะ แต่พอได้ไปอยู่ที่โน่น ได้คลุกคลกีบั

คน กร็ู้ว่ามนัไม่จรงิเสมอไป ฝรั่งเก่งกม็ ี ไอ้ไม่เก่งมนักม็ ีคนของเราที่เก่ง

กว่ากม็ ีคนไทยกไ็ม่ได้แย่นะโว้ย”

‘ไม่รู้มนัหมายถงึตวัเองรเึปล่า’

“ขอแนะน�าว่าให้ส่งตวัอย่างไปตามสมาคมกาแฟหรอืไม่กพ็วกเวบ็รวีวิ

กาแฟของฝรั่ง ให้เขาชมิแล้วประเมนิผลออกมา ถ้าคะแนนดนีะ รบัรองมี

เท่าไหร่ขายไม่พอ...น้องเชื่อพี่”

‘กจ็ะลองด ูไม่มอีะไรจะเสยีนี่’ โอกาสอยูท่ี่ไหนเขาจะเดนิไปหามนั จะ

ลองทุกทาง พยายามให้ถึงที่สุด อยากให้พ่อและแม่รวมถึงชาวบ้านขาย

ผลผลิตได้ราคาสมกับที่ลงแรงเหนื่อยยาก อยากให้ทุกคนในหมู่บ้านมี

คุณภาพชวีติดขีึ้น

“ตกลงกูสั่งสารกาแฟตนันงึ แต่ทยอยส่งแล้วกนั เดอืนละสองร้อย 

ห้าสบิกโิล เริ่มปลายเดอืนนี้เลยนะ” 

รอยยิ้มปรากฏขึ้นบนหน้าอาเช ดวงตาของเขาสดใส เต็มเปี่ยมไป

ด้วยความหวงัและก�าลงัใจ

“มขี่าวดไีปบอกคนในหมู่บ้านแล้ว ขอบใจเพื่อน”
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“งั้นเดี๋ยวกูคั่วส่วนที่เหลอืทั้งหมดให้ แล้วมงึกเ็อากลบัไปให้ชาวบ้าน

ลองกนิดู เขาจะได้รู้ว่าที่ลงแรงปลูกกนัไป ผลมนัออกมาน่าชื่นใจแค่ไหน...

รอสกัครึ่งชั่วโมง ไม่น่าเกนิ” คนบอกหนัมาท�าตาเจ้าเล่ห์ “นั่งให้มะลจิบีไป

พลางก่อนนะ” 

ส�านกึบุญคุณอยู่หรอกนะแต่อดด่าในใจไม่ได้...‘กวนตนีละมงึ’ 

อาเชเดินหนีมานั่งสั่งกาแฟอีกแก้ว หยิบหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าที่อ่าน
ค้างไว้มาเปิดดูอกีรอบ เมื่อไร้เสยีงดงัของไอ้เพื่อนตวัดจีงึท�าให้เขารวบรวม

สตกิลบัมาอยู่กบัความสงสยัที่ค้างคาใจ...ผู้หญงิในรูป 

เขาเพ่งพิจารณาใบหน้าด้านข้างที่ก้มลง แก้มนวลมีรอยน�้าตาเปียก

ชื้น จมูกเชดิรั้นแดงระเรื่อ เธอดูคล้ายใครคนหนึ่งที่เขารู้จกั เพยีงแต่ผอม

กว่ามาก...คงไม่ใช่หรอกมั้ง

เธอน่าจะเป็นคนรักของผู้กองสิงห์...ตอนนี้ก�าลังร้องไห้อยู่หรือเปล่า

นะ



๔

ฟ้ายามพลบค�่าแปรเปลี่ยนเป็นสแีดงส้ม พระอาทติย์ฉายล�าแสง
สดุท้ายยงัปลายขอบฟ้า ช่วงเวลาที่ความสว่างทั้งหมดทั้งมวลก�าลงัจะลาลบั

ดบัสิ้น บรรยากาศในวดัเงยีบสงบวงัเวง เมื่อขบวนรถยนต์หลวงสงีาช้างจอด

เทยีบหน้าศาลาพธิ ีผูแ้ทนพระองค์อญัเชญิน�้าหลวงอาบศพก้าวลงมาจากรถ 

พลเอกนรสิงห์และโสนยืนอยู่ด้านหน้า ถวายความเคารพด้วยความส�านึก

ในพระมหากรุณาธคิุณและถอืเป็นเกยีรตสิูงสุดแด่ผู้วายชนม์

ก่อนเวลาเริ่มงานสวด หญงิสาวถอืโอกาสแยกตวัออกมาจากกลุม่คน 

ถอยห่างมาหยุดยนืดศูาลาพธิอีย่างเพ่งพนิจิ เป็นงานศพที่สวยงามสมเกยีรต ิ

หบีไม้แกะสลกังดงามสทีองตั้งเด่นสง่าอยู่กลางศาลา ประดบัเบื้องล่างด้วย

ช่อดอกไม้สีขาวแน่นเป็นพุ่มใหญ่ใต้ฐาน เบื้องหน้ามีชุดเครื่องเกียรติยศ

ประกอบศพ อนัได้แก่ เครื่องแบบชุดขาวเตม็ยศส�าหรบังานราชพธิอียู่ใน

หุ่น หมวก ถุงมอื กระบี่ประจ�าตวัที่ได้รบัพระราชทานในวนัจบการศกึษา

และธงชาติซึ่งเคยคลุมร่างถูกพับจัดวางอยู่บนพานลดหลั่นเป็นระดับ รูป

เรืออากาศเอกสิงห์ในชุดบินใบหน้าแย้มยิ้มถ่ายคู่กับเครื่องบินคู่ชีพวางอยู่
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บนขาตั้ง ด้านข้างมีพวงหรีดพระราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ์หลาย

พระองค์ พวงหรดีจากนายกรฐัมนตร ีผูบ้ญัชาการเหล่าทพัและจากบุคคล

ระดบัสูงอกีหลายท่าน ด้านหน้าพธิทีั้งเบื้องซ้ายและเบื้องขวา ทหารอากาศ

โยธนิยนืยามเกยีรตยิศในชดุเครื่องแบบสวนสนามถอืปืนยาวปลายกระบอก

ชี้ลงพื้น มือสองข้างประสานพักไว้ท้ายด้ามจับ ก้มหน้าแสดงความเคารพ

ตลอดงานพธิ ี

“เป็นการจากไปอย่างสง่างามและสมศกัดิ์ศรทีี่สุด” 

โสนหนักลบัไปตามเสยีงเจอืเศร้าซึ่งดงัขึ้นด้านหลงัเธอ “พี่กระทงิ” 

ต้นเสยีงมาตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ เจ้าตวัยนือยู่ข้างผู้กองช้างพลาย เพื่อน

รกัอกีคนของพี่สงิห์ ทั้งสองคนอยู่ในชุดเครื่องแบบ มผีู้หญงิสวย นยัน์ตา

โศก รูปร่างอวบอดัสะดุดตายนืเยื้องไปด้านหลงั 

“พี่เคยคุยกับไอ้สิงห์ ถ้าเลือกได้จะขอตายกับเครื่อง ส�าหรับทหาร

ไม่มีใครอยากตายข้างถนน แต่พี่นึกไม่ถึงว่าที่คุยกันมันจะกลายเป็นความ

จรงิ ไม่คดิเลยว่าจะต้องมางานมนั” กระทงิทอดถอนใจ

“โสน พี่ขอโทษ” แววตาของช้างพลายหม่นเศร้า เขารูส้กึผดิมากในใจ 

เธอรบัรู้ได้

“พี่พลายขอโทษโสนท�าไมคะ”

“กพ็ี่บนิกบัมนั พี่น่าจะช่วยมนัได้มากกว่านี้” คนพูดก้มหน้ามองพื้น 

สันกรามนูนขึ้นเพราะพยายามสะกดกลั้นอารมณ์ ส�าหรับช้างพลายแล้ว 

การเห็นเพื่อนรักตายไปต่อหน้าต่อตาช่างหนักหนาสาหัสนัก เขาได้แต่โทษ

ตวัเองว่าช่วยเพื่อนไม่ทนั 

“พี่พลายจะช่วยพี่สงิห์ได้ยงัไง มนัเป็นอบุตัเิหต ุเครื่องยนต์ขดัข้อง...

อย่าคดิมากเลยนะคะ” เธอตอบเสยีงแผ่ว ลูบหลงัมอืเขาอย่างปลอบใจ 

“พี่น่าจะเตอืนให้มนัอเีจกต์เรว็กว่านี้” 

“ทั้งพี่สงิห์และพี่พลายท�าดทีี่สดุแล้ว โสนเชื่อแบบนั้น อย่าโทษตวัเอง

เลย โสนไม่โกรธพี่ ไม่คดิว่ามนัเป็นความผดิของใคร” 
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พี่ชายทั้งสองขยับเข้ามาใกล้ โอบหลังลูบไหล่เธอ แววตาอ่อนโยน 

กริยิาแสดงความห่วงใย เตม็ใจปกป้อง 

“ตั้งแต่นี้ต่อไป เราเป็นน้องสาวของพี่แล้วนะ พี่สองคนจะดแูลเราเอง” 

เป็นความรู้สึกอบอุ่นอย่างอธิบายเป็นค�าพูดไม่ได้...ค�าสัญญาซาบซึ้ง

ใจระหว่างเพื่อนทหาร 

เมื่อเพื่อนรกัจากไป คนที่เหลอือยู่จะดแูลหวัใจของคนจากไปอย่างดี

ที่สุด 

“โสนเคยเจอหมอพลอยแล้วรยึงั” กระทงิพยกัพเยดิไปทางนายทหาร

หญิงในเครื่องแบบชุดขาวติดยศเรืออากาศเอกที่ยืนฟังทั้งสามคนคุยกัน 

อยู่นานแล้ว

‘คนนี้นี่เอง...หมอทหาร สาวสวยประจ�ากองบนิที่พี่สงิห์เคยพูดถงึ’ 

“ยงัไม่เคยเลยค่ะ ตอนโสนไปหาพี่สงิห์ที่เชยีงใหม่เมื่อต้นปี คณุหมอ

ยงัไม่ได้ย้ายไปประจ�าการ” เธอยกมอืไหว้หญงิสาว ผูม้ากวยักว่ารบัไหว้และ

ยิ้มตอบอย่างเป็นมติร “แต่โสนได้ยนิพี่สงิห์พดูถงึหมอพลอยบ่อยๆ ยิ่งช่วง

แรกที่คุณหมอเพิ่งย้ายไป พูดถงึให้ฟังบ่อยมาก”

“พี่กไ็ด้ยนิสงิห์พูดถงึโสนตลอดเวลา เหมอืนรู้จกักนัก่อนเจอตวัเสยี

อกี”

เธอถูกชะตากับพี่สาวคนนี้เสียแล้ว คุณหมอหน้าสวยที่ถึงวันนี้

นัยน์ตาจะดูโศกเศร้าแต่ยังฉายแววเข้มแข็งอยู่เต็มเปี่ยม สมกับเป็นหมอ

ทหาร 

“พลอยเป็นคนอาบน�้า แต่งแผล แต่งตวัให้สงิห์เป็นครั้งสดุท้าย” ช้าง-

พลายเล่า

“โสนไม่ต้องห่วงนะ สงิห์ไม่เจบ็ ไม่รู้สกึอะไรเลย มนัเหมอืนจอทวีทีี่

ดบัวูบ จากไปอย่างมบีุญที่สุดแล้ว” 

คณุหมออธบิายเสยีงแผ่วเบา พอพดูจบประโยค สหีน้าของทั้งคนพดู

และคนฟังสลดลง ตาแดงเรื่อด้วยกนัทั้งคู ่กระทงิต้องโอบโสนเข้ามาชดิ บบี
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ต้นแขนเธอแน่น ส่วนช้างพลายมองด้วยแววตาเป็นห่วงสดุแสน รูว่้าเธอคง

เสยีใจกบัเรื่องกระตุน้เตอืนความจ�าอนัโหดร้าย แต่ท�าอะไรไม่ได้มากไปกว่า

แค่เป็นก�าลงัใจให้

แว่วท�านองเพลงมาจากล�าโพงกระจายเสยีงของศาลา เสยีงร้องหวาน

เศร้าของผู้หญงิกบัเนื้อเพลงสื่อความหมายลกึซึ้ง บาดหวัใจคนฟัง 

แผ่นฟ้ายาวไกลสุดปลายเวิ้งว้าง ขอบฟ้าดูราวจะแสนยาวไกล

มองฟ้าคราใดคดิถงึเพยีงเธอ ป่านนี้เธอคงอยู่บนท้องฟ้า

และคอยดูแลแผ่นดนิของเธอ ด้วยใจที่มั่นคง

อยู่บนแผ่นฟ้าสคีราม อ้างว้างและเดยีวดาย

ห่างแผ่นดนิแสนไกล เธอไม่เคยน�าพา เธอสู้ทนยอมเสี่ยงภยั

ท่องไปบนนภา พลเีพื่อปวงประชา เพื่อไทยคงเสรี

อยากขอให้เธอโปรดจงรู้ไว้ ว่าหวัใจคนบนพื้นแดนดนิ

ยงัรกัและห่วง ทุกๆ คนืวนั ส่งรกัลอยลมเพื่อเป็นแรงใจ

ให้คุ้มครองเธอตราบนานเท่านาน

ส่งใจไปให้เธอ...แด่เธอผู้ปกป้องฟ้าไทย ๑๒

เพลง “แด่เธอ ผู้ปกป้องฟ้าไทย”...ใครเปิดเพลงนี้

ทกุคนมองหน้ากนั ก่อนที่จะมใีครพดูอะไร พลเอกนรสงิห์กโ็บกมอื

เรยีกเธอจากบนศาลาพธิี

“โสน! มาช่วยลุงรบัแขกหน่อยลูก” 

ผู้คนเนอืงแน่นเตม็ศาลา เธอรบัหน้าที่เชญิแขกผู้ใหญ่ไปนั่ง ดูแลให้

ได้รบัความสะดวกสบาย พระสี่รูปมาถงึแล้ว พธิสีวดก�าลงัจะเริ่มเมื่อมคีน

๑๒ เพลง “แด่เธอ ผูป้กป้องฟ้าไทย” ขบัร้องโดย ศรณัย่า ส่งเสรมิสวสัดิ์ จากอลับมัพเิศษ
ครบ ๘๐ ปีกองทพัอากาศ 
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กอดเธออย่างสนทิสนมจากด้านหลงั โสนหนัไปหาด้วยความตกใจ 

“นี่แกจะไม่บอกฉนัเลยใช่ไหม เรื่องส�าคญัขนาดนี้ต้องให้รู้เอง?”

“น�้ามนต์!” เพื่อนสาวคนสนทิของเธอนั่นเอง ใบหน้าออกแนวสาวเท่ 

ผมสั้นตดัเข้ารปูศรีษะ ตวัผอมสงู ชดุกางเกงขายาวกบัเสื้อเชิ้ตแขนยาวสดี�า

ที่ใส่อยู่ท�าให้ดูหล่อขรมึดงึดูดสายตาสาวๆ อย่างที่ผู้ชายแท้ยงัอาย

“อ้าว ไปประชุมที่ภูเกต็ไม่ใช่เหรอ กลบัมาได้ไง”

“เฮ้ย งานนี้ไม่มาได้ไง กซ็ื้อตั๋วแล้วกบ็นิกลบัมาเลย แกเป็นไงบ้าง” 

โสนก้มหน้าเงยีบแทนค�าตอบ เพื่อนสนทิต้องดงึเธอเข้ามากอดกระชบั 

ทั้งเหน็ใจทั้งสงสาร แต่ไม่รู้จะปลอบให้หายเศร้าได้อย่างไร ไม่มทีางที่ใคร

จะเข้าใจความรู้สกึถ้าไม่เจอเข้ากบัตวัเอง 

“วนันี้ฉนัไปนอนเป็นเพื่อนนะ”

“อมื ขอบใจ แล้วสายบวัล่ะ มาด้วยรเึปล่า” 

สายบวัคอืแฟนสาวที่น�้ามนต์คบมาตั้งแต่เรยีนจบมหาวทิยาลยั ทั้งคู่

เป็นเจ้าของบริษัทกราฟิกดีไซน์ร่วมกัน คือคนที่โสนก�าลังสอดส่ายสายตา

มองหา 

“สายบัวยังติดประชุมอยู่ภูเก็ต งานไม่เสร็จเลยมาพร้อมกันทั้งสอง

คนไม่ได้ แต่ฝากพวงหรดีมาให้”

“มาคนเดยีวแบบนี้สายบวัไม่ว่าเหรอ”

“จะว่าได้ไง นี่เรื่องส�าคญันะ ลองไม่ให้มาส ิมไีด้ทะเลาะกนับ้านแตก”

“ไม่เอา อย่ามาทะเลาะกนัเพราะฉนัเลย ฝากขอบคุณเรื่องพวงหรดี

ด้วยนะ” 

น�้ามนต์พยกัหน้ารบัก่อนเอ่ยประโยคเดด็ “ฉนัมาเปิดเพลงให้พี่สงิห์

ฟังด้วย เป็นไง ชอบไหม”

“แกนี่เอง ฉนักง็ง” ประโยคหลงัโสนพูดกบัตวัเอง “ใครบ้าเปิดเพลง

ในงานศพกนั”

“ก็อยากให้พี่สิงห์ได้ฟัง ซึ้งออก ลุงนออนุญาตแล้วด้วย ไม่งั้นฉัน 
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ไม่กล้าหรอก”

พลเอกนรสิงห์ปลีกตัวจากแขกผู้ใหญ่ตรงมาหาโสน พร้อมทักทาย

น�้ามนต์ เพื่อนสนทิของหลานสาวอย่างคุ้นเคย “น�้ามนต์ ขอบใจที่มานะ”

“ค่ะ คุณลุง” 

“เพลงเพราะมาก สงิห์คงได้ยนิ” คณุลุงของเธอดจูะไมม่ปัีญหาอะไร 

“ไม่ได้เจอนานเลย สบายดนีะลูก” 

“สบายดคี่ะ หนูเสยีใจเรื่องพี่สงิห์ด้วยนะคะ” 

ชายผู้มากวยักว่าพยกัหน้ารบั แล้วหนัไปถามหลานสาว “ลงุยงัไม่เหน็

พระนายมาเลย” 

ชื่อนี้ท�าให้น�้ามนต์หน้านิ่วคิ้วขมวด จ้องมองเพื่อนสาว 

“เขามาไม่ได้ค่ะ เผอญิอยู่ต่างประเทศ”

“ไม่อยู่กไ็ม่เป็นไร เดี๋ยวโสนไปนั่งใกล้ๆ ลุงนะ” 

“ค่ะ” หญงิสาวมองตามหลงัญาตผิู้ใหญ่คนเดยีวของเธอไป ก่อนจะ

หนัมาสบตาเพื่อนรกัที่จ้องเขมง็ โสนเลกิคิ้วเป็นเชงิถาม 

“แกเลกิกบัพี่พระนายมานานมากแล้วนะ ลุงยงัไม่รู้อกีเหรอ”

“ชู ่เบาๆ” โสนยกนิ้วชี้ขึ้นแตะปาก “ไม่ได้บอก ไม่อยากให้เขาเป็นห่วง 

แล้วแกกห้็ามปากโป้งด้วย” เธอไม่อยากให้คนใกล้ตวัรูว่้าตอนนี้เธอไม่เหลอื

ใครเลยสกัคนเดยีว...ไม่มแีม่ ไม่มพีี่ชาย ไม่มแีม้กระทั่งคนรกั

“เออ ไม่เสอืกหรอก ไม่ต้องห่วง พระเริ่มสวดแล้ว ไปนั่งกนัเถอะ”

รุ่งขึ้นหลังจากพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นวันที่ฟ้าอึมครึม ฝนตก
โปรยปราย ไม่ร้อนรุม่เช่นวนัก่อน บนเมรมุเีฉพาะญาตแิละเพื่อนสนทิเพยีง

ไม่กี่คนยืนรายล้อมรอบโต๊ะวางถาดบรรจุเศษกระดูกกองเล็กบนผ้าสีขาว 

กลิ่นน�้าอบผสมกลิ่นดอกไม้สดหอมกรุน่ โสนกอบก�าเถ้ากระดกูพี่ชายไวใ้น

อุ้งมอืผอมซดี

นี่ใช่ไหม สิ่งที่พสิูจน์ว่า...จะรกัชาตจินชวีติเป็นผุยผง 
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คนเราตายไปกลบักลายสภาพเป็นเถ้าธุลคีนืสู่พื้นดนิ ไม่สามารถเอา

อะไรตดิตวัไปได้สกัอย่าง สิ่งที่เหลอือยู่มแีค่คุณความดขีองบุคคลนั้นที่คน

ข้างหลงัจะยงัจารกึไว้ ความสุข ความทรงจ�า และรอยยิ้ม พมิพ์เกบ็ไว้ใน

ส่วนลกึของจติใจ 

ไม่มีน�้าตาแล้ว งานพิธีที่มีทุกวันท�าให้ทั้งคุณลุงและเธอยุ่งกับการ

รับแขก เตรียมงาน สมาธิทั้งหมดทั้งมวลถูกทุ่มเทไปเพื่อให้งานออกมา

สวยงามสมเกียรติที่สุด พิธีลอยอังคารถูกก�าหนดให้จัดขึ้นบริเวณคลอง

เมอืงไหลรอบเกาะอยธุยา จดุที่แม่น�้าสามสายไหลมาบรรจบกนั บรเิวณหน้า

วดัที่พี่สงิห์เคยบวชเรยีน จุดเดยีวกบัที่เคยลอยองัคารแม่ แม่กบัพี่สงิห์จะ

ได้กลบัไปอยู่ด้วยกนั 

น�้ามนต์ซึ่งยืนอยู่ข้างโสนตลอดหันมากอดเธอไว้แน่นเมื่อเห็นเพื่อน

สาวจ้องกองกระดูกนิ่งนาน 

จนกระทั่งโสนเหลือบไปเห็นสาวปราดเปรียวในชุดด�าซึ่งยืนอยู่ด้าน

ล่างเมรุมองเธอตาแทบลุกเป็นไฟ

“พอเหอะแก สายบัวจะฆ่าฉันให้ตายด้วยสายตาอยู่แล้ว อย่าท�าให้

เขาโกรธเลย” 

ถึงน�้ามนต์จะเป็นเพื่อนสนิทที่สุดมาตั้งแต่สมัยมัธยม เป็นคนที่เธอ

พูดด้วยได้ทุกเรื่อง เข้าใจเธอทุกเวลา อยู่กบัเธอทุกช่วงชวีติ มอีะไรคล้าย

กันมากจนแทบจะเป็นคนเดียวกัน เป็นเพื่อนที่ไม่มีวันกลายพันธุ์เป็นอย่าง

อื่นไปได้ แต่พอสายบวัก้าวเข้ามา เธอจ�าต้องถอยห่าง ด้วยกลวัว่าจะท�าให้

ความสมัพนัธ์ของคูร่กัมปัีญหาเพราะสายบวัขี้หงึมาก ไม่เว้นแม้แต่เธอ โสน

จ�าใจต้องถอย ทั้งที่ในใจเธอเหงาที่สุดที่ต้องห่างเพื่อนสนทิเพยีงคนเดยีวไป

แบบนี้

เมื่อเสรจ็เรื่องรบัเถ้ากระดูก โสนเดนิลงจากเมรุไปหาสามทหารเสอื

เพื่อนรักเพื่อนตายของพี่สิงห์ซึ่งยืนรออยู่ด้านล่าง ทั้งสามคนมางานทุกวัน

ไม่เคยขาด พี่สงิห์น่าจะรู้และคงดใีจ เพื่อนไม่ทิ้งเพื่อน



คี รี  l  43

“พี่ๆ  คะ โสนตั้งใจจะแบ่งเถ้ากระดูกพี่สงิห์ไว้ส่วนหนึ่ง อยากเอาไป

ฝังไวท้ี่เชยีงราย ตรงที่พี่สงิห์...” เสยีงเธอสะดดุเลก็นอ้ย ก่อนเอย่ประโยค

ต่อมาแผ่วเบาเหมอืนกระซบิ “...ตกลงมา ช่วยเขยีนแผนที่ให้โสนหน่อยได้

ไหมว่ามนัอยู่ตรงไหน แล้วไปยงัไง” 

เธออยากฝังเถ้ากระดูกของพี่ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้เธอกลับไปหาได้

ทุกครั้งที่คิดถึง ให้เถ้าธุลีกลับคืนสู่ดินเป็นอาหารให้ต้นไม้เติบใหญ่ ไม่ได้

หายแล้วหายลบัไปกบัสายน�้า 

“โสนจะไปเมื่อไหร่ เดี๋ยวพี่พาไปเอง” กระทงิรบัอาสาท�าหน้าที่พี่ที่ดี

“ตั้งใจไปช่วงอาทติย์หน้าค่ะ”

“เผอิญช่วงนั้นพี่กับไอ้พลายไม่อยู่ ไปดีพลอย ๑๓ ฝึกโคปไทเกอร์๑๔ 

ที่โคราชพอดเีลย โสนเลื่อนไปหน่อยได้ไหม” 

“พี่ทงิกบัพี่พลายไม่ต้องไปด้วยหรอก แค่เขยีนแผนที่ให้กพ็อ หมูบ้่าน

อยูเ่ชยีงรายไม่ใช่เหรอคะ ไม่ใช่เชยีงใหม่ซะหน่อย ไม่ต้องหนงีานพาน้องไป

หรอก” 

“จะไปยงัไงคนเดยีว” หมอพลอยเป็นห่วงด้วยอกีคน 

“ไปได้ โสนชอบไปไหนเองคนเดียว ไปออกค่ายอาสาก็บ่อย แค่นี้ 

ไม่น่ายากนะคะ”

ไม่มีใครเออออด้วยสักคน หน้านิ่วคิ้วขมวดกันหมด นี่ดูท่าเธอจะ 

ได้รบัการประคบประหงมยิ่งกว่าอยู่กบัพี่ชายแท้ๆ เสยีอกี

“พี่สงิห์ฝึกโสนมาด ีปล่อยเดี่ยวตลอด เรื่องเดนิทางแค่นี้ไม่ต้องห่วง

หรอกค่ะ” 

“งั้นกไ็ด้ เดี๋ยวพี่ให้เบอร์คนในหมู่บ้านไป เขาเป็นคนเจอสงิห์เป็นคน

แรก ตอนพวกเจ้าหน้าที่เข้าไปกค็อยช่วยอ�านวยความสะดวกให้ตลอด นสิยั

๑๓ Deploy คอืการเคลื่อนก�าลงัพลพร้อมอาวุธ
๑๔ Cope Tiger คอืการฝึกร่วมประจ�าปีของกองทพัอากาศสหรฐั สงิคโปร์ และไทย
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ดไีว้ใจได้ โสนลองโทร. นดัดู ให้เขาหาที่พกัให้และนดัเวลามารบัตรงจุดลง

รถด้วย หมูบ้่านอยูบ่นดอย ไม่มรีถประจ�าทางขึ้นไปถงึ ไปมาล�าบากหน่อย” 

ช้างพลายเปิดโทรศพัท์ไล่หาเบอร์ตดิต่อ 

“ชื่ออาเชนะ ส่งเบอร์ให้ทางไลน์แล้ว ได้ยงั”



๕

บูยา เดก็สาวชาวอาข่า ตวัเลก็ ผวิขาวนวล มุ่นมวยผมไว้กลาง
กระหม่อม ก�าลงัยนืเท้าสะเอวมองกาโหยะนบัสบิที่วางเรยีงรายอยู่บนลาน

บ้านของตวัเอง แล้วถอนหายใจยาว 

เธอปวดเมื่อยแขน ขา หลงั ไหล่ จากการก้มหน้าก้มตาเกบ็ผลกาแฟ

ทุกผลเมื่อเช้า บ่ายแก่ๆ แบบนี้งานก็ยังไม่จบไม่สิ้น เพราะต้องเริ่ม

กระบวนการแปรรูปผลสดที่เพิ่งเก็บมา เริ่มจากล้างให้สะอาดและลอก

เปลอืกออก เพื่อน�าเมลด็ที่ได้ไปหมกัในน�้าเยน็ ทิ้งไว้สองสามวนัจนกว่าเมอืก

เหนยีวจะหลุดหาย ถงึค่อยน�าไปตากแดดให้แห้งสนทิ กว่าจะได้สารกาแฟ

พร้อมใส่กระสอบส่งขายนั้นไม่ง่ายเลย 

ต้องรบีแล้ว ไม่อยากท�าจนมดืค�่า อากาศช่วงนี้เริ่มหนาวแล้วด้วย 

หญิงสาวหน้าใสที่ตอนนี้พวงแก้มเป็นสีแดงจัดเพราะออกแรงมา 

ทั้งวันก้มลงยกกาโหยะขึ้น แต่แล้วต้องสะดุ้งเมื่อมีมือใหญ่อุ่นจัดมายุด 

แขนเธอไว้

“มา พี่ช่วย” 
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เด็กสาวหันกลับไปเจอหน้าพี่ชายแสนดี คนที่แย่งภาชนะไปจากมือ

แล้วจัดการเทผลกาแฟทั้งหมดลงกะละมังที่ใส่น�้าไว้จนเต็มแทบทุกใบ เธอ

ได้แต่ยนืยิ้ม 

“เดนิมาไม่ให้สุ้มให้เสยีงเลยนะ พี่อาเช แวะมาหาพ่อหรอืจ๊ะ”

“ใช่ พ่อหลวงไม่อยู่เหรอ”

“พ่อไปประชุมผู้ใหญ่บ้านในตัวเมือง ไปตั้งแต่เช้า น่าจะใกล้กลับ 

แล้วละ มธีุระอะไรรเึปล่า”

“พี่เพิ่งเอาสารกาแฟของต้นฤดนูี้ไปให้ไอ้ขนุมนัคั่ว เลยตั้งใจเอามาให้

พ่อหลวง เผื่อประชุมหมู่บ้านอาทติย์หน้าจะลองต้มให้คนบ้านเราชมิ จะได้

รู้ว่าผลผลติที่พวกเราปลูกกนัรสชาตเิป็นยงัไง ไอ้ขุนมนัชมว่ากาแฟของเรา

ดนีะ”

“เหรอ กด็นีะ จะว่าไปตั้งแต่ปลูกมาข้ายงัไม่เคยกนิเลย รสชาตเิป็น

ยงัไงกไ็ม่รู้”

“ถ้าได้ชิมบ่อยๆ เราจะรู้ความแตกต่าง มันจะช่วยให้เราพัฒนา

ผลผลติให้ดขีึ้นได้” 

“โหย...หวังเยอะไปไหมพี่ ตอนนี้แค่ขายยังไม่ค่อยจะได้ราคาเล้ย  

คนปลกูไม่มกี�าลงัใจพฒันาอะไรหรอก นี่เขาอยากตดัทิ้งหนไีปปลกูอย่างอื่น

กนัหมดแล้ว” 

“ใครบอกเจ้า”

“กล็งุๆ ป้าๆ ในหมูบ้่านเขาบ่นกนั แต่จะหนไีปปลกูอย่างอื่นกค็งยาก

หน่อย เราอยูเ่ขตป่าสงวน มแีค่กาแฟกบัต้นเมี่ยงที่พอขึ้นได้ดใีต้ร่มไม้ใหญ่

แบบนี้” 

คนพูดตรงไปตรงมาพล่ามเสยียาว ชายหนุ่มมสีหีน้าใคร่ครวญ 

“ปีนี้พี่จะพยายามหาคนรบัซื้อที่ให้ราคาด ี จะลองช่วยพ่อหลวงดูอกี

ทาง” 

สาวชาวดอยตัวน้อยแหงนหน้าขึ้นมองชายหนุ่ม ดวงตาเรียวเฉียง
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เพราะสายเลอืดอาข่าเข้มข้นนั้นเปี่ยมด้วยแววชื่นชม

เจ้าน้องหน้าหวานแต่ท่าทางกระโดกกระเดกราวเดก็ผูช้ายเดนิไปหยบิ

เก้าอี้สตูลตวัเลก็เตี้ยเรี่ยพื้นจากใต้ถุนบ้านมาวางสองตวั 

“จะรอไหม นั่งรอกบัข้า” 

“อมื อยูร่อสกัพกักไ็ด้” ชายหนุม่ทรดุตวัลงนั่ง จุม่มอืลงในกะละมงั 

เริ่มล้างเมลด็สแีดงก�่า 

“ไม่ต้อง พี่อาเชไม่ต้องท�า นั่งรอเฉยๆ ข้าท�าเองได้” 

“ล้างเมลด็แค่นี้ไม่ได้ใช้แรงอะไรเลย” 

“เหรอ...งั้นกไ็ด้” เธอหวัเราะร่าดใีจ มคีนช่วยงานแล้ว 

ทั้งคู่ใช้กระชอนช้อนเมล็ดเสียที่ลอยน�้าทิ้งไป แล้วล้างเมล็ดสวยได้

คณุภาพจนน�้าใสปราศจากสิ่งแปลกปลอมและฝุน่ผง ผลกาแฟสะอาดเอี่ยม

พร้อมรอปอกเปลอืก 

“เครื่องสเีปลอืกต่อกบัแบตเตอรี่ไว้ยงั” อาเชเหลยีวมองหาเครื่องที่ว่า

ซึ่งหน้าตาคล้ายเครื่องสีข้าวขนาดย่อมท�างานด้วยมอเตอร์ มันตั้งอยู่ถัดไป

ไม่ไกล หมู่บ้านนี้ยังไม่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานมาถึง เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือจึงต้องต่อกับ

แบตเตอรี่ซึ่งเกบ็พลงัไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์ 

“เรยีบร้อยแล้ว” 

เมื่อเครื่องยนต์ท�างาน เสยีงมอเตอร์ดงักวนโสตประสาท ทั้งสองคน

ไม่รอช้า ท�างานเข้าขาอย่างรู้หน้าที่ คนพี่คอยเทกาแฟลงในช่องรบัด้านบน 

คนน้องเปิดสายยางหล่อน�้าลงไปพร้อมเมล็ด น�้าจะช่วยให้เครื่องสีท�างาน

ไหลลื่นขึ้น แล้วจะได้กาแฟกะลา๑๕ สีนวลขาวไหลลงมานอนกองอยู่ใน

กะละมงัที่วางรองไว้ 

กว่าจะท�าเสร็จครบทั้งหมด พระอาทิตย์ก็เรี่ยลงมาใกล้ยอดไม้ 

๑๕ กาแฟกะลา คอืผลกาแฟสดที่ผ่านการลอกเปลอืกออกและตากให้แห้ง
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อากาศเริ่มเยน็ แต่ทั้งคู่เหงื่อออก ร้อนจนไม่รบัรู้อุณหภูมทิี่ลดต�่าลง เสยีง

รถดงัใกล้เข้ามา รถกระบะคนัเก่าเลี้ยวเข้าเขตบ้านแล้วจอดลงกลางลาน 

“พ่อมาแล้ว!” 

ผูส้งูวยัเปิดประตกู้าวลงจากรถ ทกัชายหนุม่ก่อนเป็นคนแรก “อาเช 

ว่าไง มารออยู่เหรอ” 

“ครบั พ่อหลวง” 

“เลยโดนเจ้าบูยามนัใช้งานเลยใช่ไหม” 

“อ่าดา! ข้าไม่ได้ใช้ พี่อาเชเสนอตวัช่วยต่างหาก” เดก็สาวท�าหน้ายูใ่ส่

พ่อ แต่แล้วเธอกส็งัเกตเหน็ความผดิปกต ิ“อ่าดาไม่สบายรเึปลา่ ท�าไมหน้า

ซดีจงั”

“คงแค่เหนื่อย วนันี้ออกตั้งแต่เช้ามดื แถมต้องประชมุทั้งวนั เจ้าลมื

ไปรเึปล่าว่าข้าแก่แล้ว”

“พ่อหลวงยงัไม่แก่ซะหน่อย ยงัแขง็แรงอยู่เลย ท�างานได้อกีนาน” 

“ใช่ อ่าดายังไม่แก่ แค่ผมหงอกทั้งหัวแค่นั้นเอง” ลูกสาวแก่น

กะโหลกหวัเราะดงัลั่น สนกุที่ได้ล้อพ่อ “พี่คยุกบัพ่อไปแล้วกนั ข้าจะท�างาน

ต่อแล้ว”

“มา มา...นั่งก่อน” 

เจ้าของบ้านเดินน�ามายังม้านั่งตัวยาวต่อจากไม้ไผ่อย่างง่ายซึ่งอยู่

ใต้ถุนบ้าน อาเชบอกเหตุผลที่เขามารอ พร้อมหยิบถุงกาแฟคั่วส่งให้ชาย 

สูงอายุซึ่งดูใจดแีละน่าเคารพ 

“ข้ามข่ีาวดมีาแจ้งด้วย” อาเชบอกหน้าชื่น “ไอ้ขุนมนัว่าผลผลติกาแฟ

ของเราคณุภาพด ีมนัเลยสั่งซื้อสารกาแฟหนึ่งตนั ทยอยส่งเดอืนละสองร้อย

ห้าสบิกโิล เริ่มตั้งแต่ปลายเดอืนนี้เลยครบั ให้ราคากโิลละร้อยแปดสบิบาท” 

“อืม ได้ราคาดีนะ คนในหมู่บ้านคงดีใจกันน่าดู” ชายสูงวัยตบบ่า

หลานชาย “ขอบใจเจ้ามาก ช่วยได้หลายเรื่องเลย อุตส่าห์เอาความรู้ที่ 

เล่าเรียนมาแนะน�าชาวบ้านเรื่องการปลูก การเก็บเกี่ยว นี่ยังช่วยขายอีก 
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แล้วยงัเรื่องอ�านวยความสะดวกให้พวกทหารตอนเครื่องบนิตก ถ้าไม่ได้เจ้า 

ข้าคงเหนื่อยกว่านี้อกีหลายเท่า” 

“ไม่เป็นไร พ่อหลวง ข้ากช็่วยเท่าที่ช่วยได้” 

“เจ้านี่มนัดจีรงิๆ เอาการเอางาน ขยนั ตั้งใจ ข้ายกไอ้บูยาให้เอาไหม 

มนักด็ูรกัเจ้าดนีะ” คนพูดท�าเสยีงกระซบิให้พอได้ยนิแค่สองคน ชายหนุ่ม

ยิ้มค้าง

“พ่อหลวงล้อเล่นใช่ไหม!” 

“พูดจริ๊ง! ท�าไมท�าหน้าเหมือนข้าโยนขี้ให้ยังงั้นแหละ” ว่าแล้วก็

หวัเราะตบท้าย  

“มนัไม่ได้รกัข้าแบบนั้นมั้ง รกักนัเป็นพี่น้องมากกว่า”

“เฮ้ย อยูไ่ปกร็กักนัไปเองแหละ ข้าไม่อยากให้มนัแต่งงานกบัคนนอก

หมู่บ้าน ไม่งั้นแต่งแล้วมันก็ต้องย้ายออกไปอยู่ข้างนอก คนอื่นเขาคงไม่

เข้าใจเราเท่าพวกเรากันเอง อีกอย่างลูกข้ามันซนอย่างกับลิง ท�าตัวทโมน

เหมอืนเดก็ผู้ชาย มแีต่เจ้าที่เอน็ดูมนั ลองกลบัไปคดิดูนะ บูยามนัจะยี่สบิ 

ปีนี้แล้ว เจ้ากอ็ายุพอควร ข้ายงัไม่เหน็เจ้ามใีครตั้งแต่เลกิกบัคนรกัเก่าไป”

สายตาของทั้งคู่มองไปยังบุคคลผู้ถูกกล่าวถึง เจ้าตัวความรู้สึกไว  

หนัขวบัมามองตาวาวจ้าท่าทางเอาเรื่อง 

“นนิทาอะไรข้า” 

ส่ายหน้าปฏิเสธกันจ้าละหวั่น พอดีกับที่เสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้น

เหมอืนสญัญาณช่วยชวีติ 

“งั้นข้าไปก่อนนะพ่อหลวง” ไม่รอให้ชายเฒ่าพูดลา อาเชรบีเดนิจาก

มาพร้อมกบัรบัสายเรยีกเข้า “ครบั” 

“อาเชรเึปล่าคะ ฉนัชื่อโสน เป็นน้องสาวนกับนิที่เครื่องตกค่ะ”

ท่ารถประจ�าทางในตวัเมอืงเชยีงราย 
ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินไปมาขวักไขว่ สาวน้อยร่าง
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บอบบางก้มหยบิของจากเป้สะพายหลงัใบใหญ่ที่วางกองอยูแ่ทบเท้า ชุดเสื้อ

ไหมพรมแขนสั้นสีน�้าเงินเข้มและกางเกงสีกากีขนาดพอดีตัวท�าให้หญิงสาว

ยิ่งดูตัวผอมเก้งก้างเหมือนเด็กวัยรุ่นก�าลังโต เธอดึงเสื้อคาร์ดิแกนตัวยาว

ออกมาสวมทบั หยบิกล่องไม้ขนาดไม่ใหญ่นกัออกมากอดแนบอกไว้ครูห่นึ่ง

ก่อนเกบ็คนืกระเป๋าเช่นเดมิ 

หญิงสาวยกเป้ขึ้นสะพายหลัง เดินก้มหน้าก้มตาตรงไปยังรถเมล์ 

สเีขยีวสภาพเก่าแก่ทรุดโทรมที่ด้านข้างเขยีนตวัหนงัสอืตวัโตว่า ‘เชยีงราย-

แม่สาย’ หยุดถามคนขบัสองสามประโยคแล้วก้าวขึ้นไปนั่งรมิหน้าต่าง

รถเคลื่อนออกจากท่า ววิสองข้างทางเปลี่ยนจากร้านรวงห้องแถวรมิ

ถนนเป็นทุ่งนาและบ้านหลังเล็กกระจายเป็นระยะ ไอเสียรถยนต์ติดจมูก

ค่อยจางหายไปกลายเป็นกลิ่นฟางและกลิ่นต้นไม้ใบหญ้า 

ลมแรงพัดผ่านช่องหน้าต่างปะทะหน้าเธอจนเย็นเฉียบ โสนกระชับ

เสื้อตวันอกให้แน่นขึ้น เริ่มเหลยีวมองไปรอบตวั ผูโ้ดยสารคนอื่นๆ ต่างนั่ง

พูดคุยกนั เสยีงหยอกล้ออื้อองึผสมกนัระหว่างค�าเมอืงที่เธอพอฟังออกกบั

ภาษาชนเผ่าที่ฟังไม่เข้าใจ สาววยัรุน่ตาใสบรสิทุธิ์นั่งเยื้องกบัเธอหนัมายิ้มให้

อายๆ 

โสนย้อนนึกไปถึงบรรยากาศบนรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ที่ทุกคนต่าง

ก้มลงมองโทรศพัท์มอืถอืของตวัเองหรอืไม่กม็องจ้องโทรทศัน์ที่มแีต่โฆษณา

สนิค้าอย่างเอาเป็นเอาตาย อย่าว่าแต่ยิ้มให้เลย ไม่มใีครสกัคนพูดคุยหรอื

แม้แต่มองหน้ากนั ช่างต่างกบับรรยากาศตอนนี้เสยีเหลอืเกนิ 

โทรศพัท์ในกระเป๋ากางเกงสั่นเตอืน เธอหยบิมนัออกมาดู รอยยิ้ม

กว้างระบายทั่วหน้าเมื่อเหน็การแจ้งเตอืนบนหน้าจอ 

คุณได้รบัข้อความใหม่ทางไลน์

น�้ามนต์ : หายไปเลยแก ถงึไหนแล้ว

โสน  : หายไปไหนอะไร เมื่อกี้ก่อนขึ้นเครื่องกโ็ทร. รายงานแล้วไง
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น�้ามนต์ : แกไปคนเดยีวกห่็วงส ิอยากไปดว้ยจะตาย ถ้าไมต่ดิต้อง 

  ท�างานแทนใคร

โสน  : เออน่า พดูซะฉนัรูส้กึผดิ แต่ขอบใจล้านครั้งเลยที่ช่วยรบั 

  งานไปท�าต่อให้

น�้ามนต์ : เข้าใจที่แกบ่นละ ลูกค้าแกโหดจรงิว่ะ 

โสน : ไง ส่งงานไปแล้วผ่านไหม

น�้ามนต์ : โลโก้ นามบัตร กับสเตชันเนรี๑๖ผ่านละ เหลือพรินต์- 

  แอด๑๗กบัเวบ็ไซต์

โสน : เฮ้ยยย ไม่จรงิ!!!!

  ตกลงฉนัห่วยเองใช่ไหมที่ท�าไม่ผ่าน

น�้ามนต์ : ไม่หรอก ‘ท่าน’ คงเบื่อที่แก้ไปมา เลยบอกดื้อๆ ‘อยากได้ 

  แบบนี้!’ 

โสน  : อย่าบอกนะว่าแกลอกแบบที่เขาให้ดู

น�้ามนต์ : จะเหลอืเหรอ ๕๕๕ 

  เหน็ ‘ท่าน’ ว่าให้แกดตูั้งแต่ครั้งแรกแล้ว แกไม่ยอมท�าตาม

โสน  : ฉนัมจีรรยาบรรณโว้ย ไม่ลอกใคร

น�้ามนต์ : แล้วไง ท�าเองแล้วผ่าน?

โสน : T_T 

น�้ามนต์ : นี่กไ็ม่ได้ลอกจนเหมอืนนะ เอาแค่คล้ายๆ

  แต่กบ็อกเขาไว้นะ อย่าไปบอกใครว่าฉนัท�า

โสน : ๕๕๕ อายเป็นเหมอืนกนัเหรอจ๊ะ

น�้ามนต์ : -_-”

  ว่าแต่เจอคนมารบัยงั

๑๖ Stationary คอืชุดเครื่องเขยีน
๑๗ ค�าย่อของ Print advertising โฆษณาสื่อสิ่งพมิพ์
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โสน  : ยงั ยงัอยู่บนรถอยู่เลย แต่น่าจะใกล้ถงึละ

น�้ามนต์ : หมู่บ้านที่แกไปจะมสีญัญาณเปล่าวะ

โสน  : ไม่แน่ใจ แต่น่าจะม ีวนัก่อนคุยกบัเขากย็งัโทร. ตดินะ 

น�้ามนต์ : งั้นถงึแล้วไลน์บอกหน่อย จะได้ไม่ห่วง

โสน : ท�าตวัเหมอืนผวัมากกว่าเพื่อน 

น�้ามนต์ : อย่างแกฉันไม่เอาท�าเมียหรอก อีกอย่างเมียก็มีอยู่แล้ว  

  ไปละ เมื่อยมอื

โสน : :p 

น�้ามนต์ : อย่าลมืไลน์มาบอกนะ

โสน  : อมื แล้วคุยกนั

“น้อง...ถึงแล้ว ที่น้องจะลงคือทางแยกข้างหน้านั่นน่ะ” กระเป๋ารถ

หญงิวยักลางคนเดนิมาบอก 

“อ๋อ ค่ะ ขอบคณุค่ะพี่” ถงึจะอยู่ในวยัเป็นพี่สาวแมไ่ด้ แต่ปลอดภยั

กว่าถ้าเรยีกพี่ไว้ก่อน 

หญงิสาวกดโทรศพัท์หาคนมารบั 

“ครบั” เสยีงชายหนุ่มดงัจากปลายสาย

“อาเชใช่มั้ยคะ เอ่อ...ฉนัก�าลงัจะถงึแล้วค่ะ”

“ผมรออยู่หน้าร้านขายของช�า หาไม่ยาก ลงรถแล้วเดนิข้ามถนนมา

ได้เลย”

“เอ้า ถงึแล้ว ต�าบลเวยีงพางค�า ทางแยกขึ้นหมูบ้่านผาหม”ี คนขบัรถ

ตะโกนบอก


