
๑
ครอบครัวของจ้อย

เช้าตรูว่นัใหม่ แสงเงนิแสงทองไม่ทนัฉาบทาเส้นขอบฟ้า แม่

ร้องปลุกเด็กชายสองคนให้เด็ดใบพลูก�าลังงามไปขาย จ้อยตื่นตาคลาย

ความงวัเงยี ขณะจิ๋วตื่นเต้นจนโดดผลงุจากที่นอนไปยงัแม่แทบจะทนัใด

“ผมจะได้เงนิไว้ใช้วนัว่าง๑ใช่ไหมแม่” จิ๋วพูด ช่วงนี้ใครๆ กน็กึถงึ

วนัสงกรานต์

“เออ ขายให้ได้ก่อนเถอะเอง็” แม่ว่า

จ้อยเดนิมาสมทบแม่กบัจิ๋วที่ค้างพลู๒ข้างบ้าน แม่สอนวธิที�าก�าพลู

ให้ลกูๆ คว�่าใบใหญ่สดุวางไว้เป็นฐาน ก่อนน�าใบขนาดรองลงมาซ้อนทบั

ให้เรยีงเหลื่อมกนัจนครบสบิใบ แล้วพบัเข้าหากนัเรยีกว่า หนึ่งแบะ ได ้

สี่แบะแล้วมดัรวมกนัด้วยต้นหญ้าคาเรยีกว่า หนึ่งก�า 

๑ วนัว่าง หมายถงึ วนัสงกรานต์ (ภาษาถิ่นภาคใต้)
๒ ค้าง หมายถงึ ไม้หลกัส�าหรบัให้ไม้เถาขึ้นเกาะ เช่น ค้างพลู ค้างถั่ว
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แม่ท�าดูปุบปับฉับไว ครั้นเด็กชายทั้งสองท�าบ้างก็พบว่าไม่ง่าย 

เช่นนั้น 

“ของไอ้จ้อยก�าสวยด ีของไอ้จิ๋วขี้เหร่” แม่พูด จ้อยยิ้ม ช�าเลอืงไป

ดูก�าพลูของจิ๋ว

“แต่ผมได้ก�าเยอะกว่าแน่ะแม่” จิ๋วพดู “คอยแลกนัเถอะวา่ใครจะ

ขายได้มากกว่ากนั”  

เมื่อแล้วเสรจ็ สามคนแม่ลกูเดนิออกจากบ้านป่าไปตามทางเลก็ๆ 

ข้ามล�าธารผ่านป่าเบญจพรรณ พักใหญ่ก็ถึงชุมชนหน้าโรงเรียน แม่ชี้

ทิศทางบ้านเรือนผู้คนให้ลูกชายทั้งสองเดินเร่ขายใบพลู ส่วนแม่นั้น

โดยสารรถเดนิทางต่อไปยงัตลาดในอ�าเภอ

เดก็ชายทั้งคู่ทนูถาดใบพลเูดนิตามกนัไป จิ๋วตวัโตกว่าน�าหน้าด้วย

อารมณ์ลิงโลด ขณะจ้อยรู้สึกหนัก มิใช่ด้วยตัวสินค้า...แต่ด้วยความ

กระดาก

แม่กลบัจากตลาดในอ�าเภอมาถงึบ้านตอนโพล้เพล้ เหน็หนา้จ้อย

กถ็ามว่า

“เมื่อเช้าขายใบพลูได้บ้างไหม” 

ไม่ทนัจ้อยจะตอบจิ๋วกส็่งเสยีงลั่นมาจากหลงับ้าน

“ผมขายได้หมดเลยแม่ แป๊บเดยีวเกลี้ยง” จิ๋วพูด “ส่วนพี่จ้อย ถ้า

ผมไม่ช่วยกข็ายไม่ได้สกัก�า”

“อ้าว! ก�าขี้เหร่ขายด ีก�าสวยกลบัขายไม่ออก” แม่สงสยั “ไหนเล่า

ซ ิขายกนัแบบไหน”

“ผมกเ็ดนิไปร้องไปอย่างแม่สอน...น้าครบั ป้าครบั มพีลูใบสวยๆ 

ก�างามๆ มาขายถงึหน้าบ้าน ช่วยซื้อเป็นทนุการศกึษาเดก็ๆ หน่อยครบั”

แม่ยิ้มพอใจร้องว่า “เออ ด”ี ขณะจ้อยเริ่มก้มหน้างดุ ส่วนจิ๋วยงั

รายงานแม่ต่อไปด้วยเสยีงดงัฟังชดั
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“พี่จ้อยมัวแต่อาย ทูนถาดไปเวียนหน้าบ้านเขาจนหมาเห่าแล้ว

เห่าอกีกไ็ม่พูด เขาถามว่าขายอะไรกไ็ม่หาญแหลง๓สกัค�า”

“กย็งัขายได้บ้างละน่า” จ้อยโต้จิ๋วที่ว่าเขาไม่กล้าพูด

แม่หนัมาพูดกบัจ้อย “จะอายอะไรกบัการท�ามาหากนิ เป็นพ่อค้า

แม่ค้ามนัต้องส่งเสยีงร้องเรยีกลูกค้าส ิไม่เช่นนั้นจะขายได้อย่างไร” 

จ้อยถอนใจเพราะเขารูถ้งึสิ่งที่แม่บอกพอๆ กบัจิ๋ว แต่ความฉะฉาน

มั่นใจเขาไม่มีเลย หลายคนซื้อใบพลูจากจิ๋วไปแล้ว แต่เมื่อเห็นจ้อยทูน

ถาดมาอกีกพ็ากนัพูดว่า 

‘ดูส ิ คนพี่ขายหมดแล้วเหลอืแต่คนน้องยงัเตม็ถาดอยู่เลย ถ้าไม่

ช่วยซื้อสงสยัต้องร้องไห้แน่ๆ’ 

ตอนนั้นจ้อยเกอืบจะร้องไห้จรงิๆ ใบพลูกข็ายไม่ได้ แถมใครๆ ก็

คิดว่าเขาเป็นน้องของจิ๋ว ทั้งที่ความจริงเป็นตรงกันข้าม ยังดีจิ๋วไม่

สาธยายให้แม่ฟังถงึเรื่องนี้ 

แต่จ้อยคดิผดิ จิ๋วหนัไปทางแม่ เริ่มพูดอกีครั้ง 

“คนเขาซื้อเพราะเหน็ดู๔สงสารพี่จ้อยหรอก”

อากาศเดือนเมษายนร้อนอ้าวตัง้แต่ยามสาย ท้องฟ้าสว่างไสว

แต่ทิวไม้ใบหญ้าแน่นิ่งไม่ขยับ นานทีสายลมจะหอบความเย็นรื่นมาให้

ชื่นใจ 

จ้อยกนิข้าวไม่ทนัจะเสรจ็ดกีเ็ดนิย่องออกจากบ้าน 

“รู้นะว่าจะไปไหน” จิ๋วรู้ทนัพี่ชาย

“งั้นกไ็ปด้วยกนั” จ้อยพูดค่อยๆ 

๓ แหลง หมายถงึ พูด (ภาษาถิ่นภาคใต้)
๔ เหน็ดู หมายถงึ สงสาร (ภาษาถิ่นภาคใต้)
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เด็กๆ มักถูกเรียกหาเพื่อใช้งานที่บ้าน แต่พวกเขาก็ต้องการ 

การละเล่นสนกุๆ ทกุวนัเช่นกนั   

สองคนพี่น้องเดินออกจากบ้านมายังห้วยต้นหว้า ที่นี่เป็นแอ่งน�้า

ใหญ่ของล�าธารที่ไหลมาจากภูเขา ตอนบนมโีขดหนิโตใหญ่เรยีงรายเป็น

แผ่นกว้าง โอบผนืน�้าใสเยน็ฉ�่าเอาไว้ ส�าหรบัชาวบ้านตกัเอาไปดื่มกนิ ทั้ง

เป็นที่อาบน�้าของผู้ใหญ่ ตอนล่างเป็นบรเิวณกว้างและลกึกว่า สองข้าง

ตลิ่งสูงเป็นกอไผ่ที่แทงรากลงไปใต้น�้า 

นี่คอืสวนน�้าสวรรค์ส�าหรบัเดก็ๆ ชาวบ้านป่า 

เดก็ผูห้ญงิชอบเล่นตโีป่งลอยไปลอยมาท�าท่าสง่างาม แต่ก่อนจ้อย

เคยนุ่งโสร่งของพ่อหรือผ้าถุงปาเต๊ะของแม่มาลองท�าดูบ้าง แต่ได้แค่

ลกูโป่งแฟบเลก็อยูไ่ด้ไม่นานกจ็ม เดก็ผูช้ายส่วนใหญ่ชอบกระโดดน�้าจาก

สะพานล�าไผ่คู่ที่ทอดข้ามไปยังบ้านผู้ใหญ่บ้านมากกว่า ท้าทายกันด้วย

ท่ากระโดดแผลงๆ บางคนใจกล้ากไ็ต่ขึ้นไปกระโดดจากกิ่งต้นหว้าสงูใหญ่

ซึ่งเป็นที่มาของชื่อห้วย ปีก่อนจ้อยกบัจิ๋วท�าได้เพยีงกระโดดจากตลิ่ง ปีนี้

จิ๋วโตแซงหน้าพี่ชาย เขาขยบัขึ้นไปกระโดดจากสะพานได้แล้ว จ้อยได้แต่

ท�าตาปรบิๆ เขากลวัเป็นอย่างหลายคนที่พลาดพลั้งกระโดดลงไปแล้วโดน

คมหินบาดหรือรากไผ่แทงเอา แม้จะได้เลือดได้แผลและถูกพ่อแม่ห้าม

ปรามอยู่บ่อยครั้ง แต่ดูเหมอืนเดก็ๆ จะไม่มใีครเขด็หลาบ 

เมื่อเดก็ๆ มารวมกนัมากพอ เล่นน�้าจนข้นขุน่ การละเล่นซึ่งทั้งเดก็

ผู้ชายและเดก็ผู้หญงิเล่นร่วมกนัได้ที่เรยีกว่า ‘อเีก’ กเ็ริ่มขึ้น จิ๋วเป็นอเีก

ก่อน เขาลอยคอกลางแอ่งน�้า เพื่อนๆ เรยีงรายอยู่โดยรอบ อเีกจะด�าน�้า

ไปหาและพยายามเอามือไปแตะใครสักคน ใครจวนตัวก็ต้องรีบด�าน�้า

หลบหลกีไปให้พ้นหรอืซ่อนตวัใต้น�้าให้เงยีบเชยีบที่สดุ ใครพลาดถูกอเีก

แตะต้องเป็นอเีกคนต่อไป ผลดัเวยีนหมนุกนัเป็นที่สนกุครกึครื้น ใช้ความ

สามารถรอบด้าน ยามเป็นอเีกกไ็ด้ลุ้นในการไล่ล่า ยามถูกอเีกรกุไล่กไ็ด้
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ล่อหลอก เด็กตัวเล็กอย่างจ้อยจะคล่องแคล่วและไม่เสียเปรียบเช่นเกม 

อื่นๆ 

จ้อยโปรดปรานเกมอเีกมาก ไม่ยอมเลกิง่ายๆ เขามกัเล่นเพลนิจน

ลมืทกุสิ่งทกุอย่าง เช่นเดยีวกบัวนันี้ที่จิ๋วเตอืนให้กลบับ้านได้แล้วมาหลาย

ครั้งแต่จ้อยไม่น�าพา จนกระทั่ง...

“เล่นอะไรกนันกักนัหนา หน้าที่รบัผดิชอบท�าเสรจ็แล้วรยึงั” เสยีง

เลก็แหลมของผู้หญงิดงัมาจากเชงิสะพาน

เดก็ชายสองคนมองหน้ากนัเลิ่กลั่ก ตาลตีาเหลอืกปีนขึ้นตลิ่ง จิ๋ว

ท�าหน้าตดัพ้อพี่ชายท�านองว่า ‘ผมบอกพี่แล้ว พี่กไ็ม่เชื่อ’

“ไป๊! กลบับ้านไป” เสยีงเสยีดแทงแก้วหูดงัขึ้นอกีครั้ง แม้ไม่เงย

หน้าขึ้นมาทั้งสองกร็ู้ดวี่าเป็นใคร

“ไอ้จ้อยนี่จบ ป.๖ แล้วแทนที่จะเป็นแบบอย่าง กลบัชวนน้องมา

เถลไถลไม่รู้จกัช่วยงานที่บ้าน”

“มาเล่นน�้าหน่อยเดยีวเอง” จ้อยพูด

“เออ ให้มนัได้ยงังี้ส ิหน่อยเดยีวของพ่อเจ้าประคณุนี่ตั้งแต่เช้าถงึ

เที่ยงเลยนะ ไม่ได้ช่วยหงุข้าวหงุปลาแล้วแม่ยงัต้องให้พี่มาตามไปกนิข้าว

อกีต่างหาก ไปเล่นอเีกต่อส ิพี่จะไปบอกแม่ว่าน้องไม่หวิ ไม่กนิ เอางั้น

ไหม”

จ้อยเกอืบจะเอาตามค�าประชด แต่น้องชายชงิพูดขึ้นก่อน

“หวิครบั กนิครบั พี่จวง”

จวงเคยอยูก่บัตายายแถบชานเมอืงนครศรธีรรมราชมาตัง้แต่

เด็ก เมื่อเริ่มเรียนชั้นมัธยมเธอมีปัญหาจนไม่สามารถเรียนต่อได้ แม่จึง

ให้มาอยู่ด้วยกนักบัพี่น้องเมื่อสองปีก่อน ปีนี้เธออายยุ่างเข้า ๑๖ ปี เธอ

มกัรู้สกึสบัสนวุ่นวายใจ ไม่ชอบการงานในเรอืกสวนไร่นา ไม่อยากได้ชื่อ
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เป็นสาวชาวบ้านป่าอย่างที่แม่โน้มน้าว เธอคิดถึงความใจดีของตายาย 

อยากกลบัไปอยู่กบัตายายเหมอืนเดมิ แต่แม่ว่าเธอใจแตกเสยีแล้ว แถม

อยู่ที่นั่นกไ็ม่มอีะไรให้เธอท�า กลวัจะเสยีคน

จ้อยกบัจิ๋วเคยดใีจตอนจวงมาอยู่ใหม่ วาดภาพพี่สาวเป็นนางฟ้า

ใจดี เป็นแม่ครัวหัวป่า ไม่ช้าจ้อยก็ได้ข้อสรุปว่าจวงเป็นแม่มดอารมณ์

ฉุนเฉียว แม้เขาจะไม่กล้าพูดออกมาเช่นนั้นก็ตาม ส่วนจิ๋วก็บ่นพึมพ�า

บ่อยๆ ว่า นบัแต่แม่ให้จวงฝึกหงุข้าวหงุปลา ทกุคนกต็้องทนกนิข้าวดบิ

บ้างแฉะบ้าง แกงเผด็แกงจดืกห็ารสชาตไิม่ได้อกีเลย กระนั้นกต็าม น่า

แปลกที่จิ๋วยงักนิได้จ ุโตวนัโตคนืจนอ้วนท้วนกว่าจ้อยเป็นกอง

“แกงส้มปลามื้อนี้ไม่ถงึเคย๕นะลกู” แม่พดูกบัจวงระหว่างมื้อเที่ยง   

จวงท�าหน้างอเป็นจวกั ครั้งก่อนเธอใส่กะปิต�าพรกิแกงหนกัมอืไป

จนเคม็ปี๋ คราวนี้กลบักลายเป็นน้อยเกนิไปเสยีอกี 

เธอกวาดสายตามายงัน้องทั้งสองคน แต่พวกเขาเสมองไปทางอื่น

อย่างไม่รู้ไม่ชี้ 

จิ๋วเคยมีบทเรียนมาก่อน ตอนนั้นจวงท�าแกงหยวกกล้วยโดยใช้

หยวกกล้วยแก่แทนที่จะเป็นหยวกกล้วยอ่อน มันทั้งจืดทั้งเหนียว แม่ 

เคี้ยวไปพลางข�าไปพลาง จิ๋วโพล่งขึ้นมาว่า 

‘อะไรๆ กก็นิเข้าไปเถอะ นกึว่าเราเป็นหมูกแ็ล้วกนั’ 

ทกุคนพากนัหวัเราะ แต่จวงเป็นนางแม่มดที่ผกูใจเจบ็ ลบัหลงัแม่

คราวนั้นปรากฏว่า จิ๋วถูกจวงกลั่นแกล้งบังคับให้ท�างานจนเข็ดเขี้ยวอยู่

หลายวนั

๕ เคย หมายถงึ ชื่อสตัว์ทะเลคล้ายกุ้งแต่ตวัเลก็มาก เนื้อยุ่ย ใช้หมกัเกลอืท�ากะปิ
และน�้าเคย
๖ ขน�า หมายถงึ กระท่อมชั่วคราวในทุ่งนา
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หลงัอาหารเที่ยง จิ๋วรบัหน้าที่ล้างถ้วยชามรามไห ส่วนจ้อยต้องน�า

ข้าวห่อไปส่งให้แก่ จวบ พี่ชายซึ่งปักหลกัอยู่ที่ขน�า๖ท้ายสวนยางห่างไป

ราวสองกโิลเมตร จ้อยรูส้กึแย่ เขาไม่อยากให้พี่ชายที่เหนด็เหนื่อยกบังาน

หนกัต้องมากนิข้าวกบัแกงส้มแสนกร่อย แต่กเ็บาใจเมื่อนกึขึ้นได้ว่า จวบ

นั้นอารมณ์เย็นไม่เคยบ่นอะไรกับใคร แม้แต่เรื่องใหญ่อย่างเรื่องอาหาร

การกนิ

เด็กชายเดินผ่านทุ่งโล่งของสวนยางปลูกใหม่ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็น

ป่ารกครึ้มทั้งด้วยยางพาราดั้งเดิมล�าต้นโตใหญ่และป่าละเมาะระหว่าง

แถวแนวต้นยาง ยางพันธุ์โบราณพวกนั้นถูกโค่นลงแทบทั้งหมด โดย

ทางการให้กู้ยมืเงนิเพื่อปลกูพนัธุใ์หม่ทดแทน ต้องรอให้ยางโตอาย ุ๖ – ๗ 

ปี จงึจะกรดีได้ นั่นเป็นเหตทุ�าให้แม่ผนัตวัมาเป็นแม่ค้า รบัซื้อพชืผกักบั

ของป่าเข้าไปขายในเมอืง ขากลบักซ็ื้อของจากในเมอืงมาขายในหมูบ้่าน 

แม่ไม่ทิ้งงานไร่งานสวนไปเลยทีเดียว ให้จวบรับภาระกรีดยางเดิมที่เว้น

เหลือไว้เล็กน้อยพอเป็นค่าใช้จ่ายในครัว รวมทั้งดูแลสวนยางปลูกใหม ่

ไม่ให้รกเรื้อและใส่ปุ๋ยบ�ารงุ 

จ้อยมาถงึขน�าแล้วยื่นปิ่นโตให้จวบ ก่อนเดนิเรื่อยไปตามล�าห้วย 

ได้ยินเสียงนกร้องจุ๊กจิ๊กก็เงยหน้าขึ้นมองนกสีเหลืองบนกิ่งไม้ จู่ๆ เขา

นกึถงึพ่อขึ้นมา

แม่ว่าพ่อเป็นนกขมิ้นเหลอืงอ่อน ชอบร่อนเร่พเนจรไม่ตดิที่ นานที

ปีหนจะกลบับ้านมาให้ลกูๆ เหน็หน้าอย่างเดอืนก่อน  ไม่กี่สปัดาห์ให้หลงั

กจ็ากไปอกี

...แล้วเขาจะเป็นนกขมิ้นเหลอืงอ่อนอย่างพ่อไหม เดก็ชายอยากรู้



๒
พระจันทร์เหนือบันได

จันทร์เส้ียวลอยดวงงามกลางค�า่ของฤดรู้อน จ้อยกบัจิว๋ชอบ

มานั่งเชงิบนัไดก่อนขึ้นไปนอนบนชั้นสอง 

สองคนพี่น้องจะแหงนมองดวงจันทร์แล้วพากับปรบมือร้องเพลง 

คนืนี้แม่พลอยมาร่วมวงด้วย

พระเขนเหลนหวนั ยายทองจนัทิ่มหมากปกุปกุ ยายทองสกุนั่งคา

หวัได

ชวนให้เดก็ๆ คดิว่าเหตใุดพระจนัทร์จงึเป็นเหลนของสวรรค์

“ร้องปรอื๗ต่อ” จิ๋วลมืเนื้อร้อง

จ้อยน�าร้องต่อ 

เมยีของใคร เมยีของน้าทดิ มอืเป็นหดิ ตดิช่อนมแมว ร้องแกวว 

แกวว แมวของป้าสงั

๗ ปรอื (ผรื่อ, พรื่อ) หมายถงึ อย่างไร, อะไร (ภาษาถิ่นภาคใต้)
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ตอนนี้จิ๋วจ�าท่อนต่อไปได้ เขาร้องคลอกบัแม่และจ้อย 

ป้าสงัเหอไตร๘ไม่ยกิแมว ให้มาร้องแฉก-บอก แฉก-บอก รอกกนิ

พร้าวแล้ว ป้าสงัเหอ

จ้อยพดูกบัแม่ว่า ป้าสงันี่เป็นคนแปลกแท้ ท�าไมไม่ไล่แมว แล้วยงั

ปล่อยให้กระรอกกนิมะพร้าวอกีด้วย ไม่รวมถงึเสยีงร้องพลิกึของแมวแก

แม่ว่ากลอนมนัพาไปเองแหละ แล้วเตอืนให้ลกูทั้งสองไปฉี่เสยีก่อน

เข้านอน ความจรงิจ้อยไม่เคยมปัีญหาเรื่องนี้สกันดิเดยีว จิ๋วต่างหากที่ยงั

คง ‘เยี่ยวใส่ผ้า’ อย่างแม่ว่า เป็นปัญหาท�าให้เขาขายหน้าแก้ไม่ตก

ถึงพ่อจะไม่ค่อยอยู่บ้าน แต่พ่อก็สร้างบ้านสองชั้นไว้ให้ทุกคนอยู่

สบายไม่อายใครในละแวก ท�าจากไม้เนื้อดทีั้งหลงั ชั้นล่างโปร่งโล่ง ปัก

เสาใหญ่ๆ พื้นเป็นดินเหนียว มีแคร่ไม้ขนาดเขื่องไว้ใช้งานสารพัด ทั้ง

รบัแขก นอนเล่น กนิข้าวด้วยกนั มสี่วนครวัและยุ้งข้าวด้านหลงั มแีคร่

เล็กอีกตัวส�าหรับแม่ใช้เป็นที่นอน ชั้นสองปูพื้นกระดานไม้หลุมพอ๙ ม ี

ห้องนอนเลก็ๆ ห้องเดยีว จ้อยเคยจดุตะเกยีงหน้าม่านประตูห้องเพื่อเชดิ

เล่นหนงัตะลงุอยู่พกัใหญ่ จนกระทั่งเกอืบท�าไฟไหม้บ้านมาครั้งหนึ่ง แม่

จงึห้ามเล่นอกี จวงจบัจองเป็นที่นอนทนัททีี่เธอมาอยู่เมื่อสองปีก่อน แต่

นอกห้องยงัมบีรเิวณกว้างขวาง ยามแขกไปใครมาสามารถนอนได้อกีนบั

สบิ นอกระเบยีงกใ็หญ่โต ยามมงีานใหญ่ที่บ้าน ญาตมิติรจากต่างถิ่นมกั

มานั่งนอนชมจนัทร์ 

แต่ส�าหรบัจิ๋วแล้ว ประโยชน์เดยีวของระเบยีงคอืเป็นที่ผึ่งแดดของ

เสื่อสาดหรอืผ้าห่มที่เขาฉี่รดตอนกลางคนืเท่านั้นเอง

๘ ไตร หมายถงึ ท�าไม (ภาษาถิ่นภาคใต้)
๙ หลมุพอ หมายถงึ ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ ขึ้นตามป่าดบิทางภาคใต้ เนื้อไม้ใช้ในการ
ก่อสร้าง กะล�าพอ หรอื ตะลมุพอ กเ็รยีก
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ที่นอนประจ�าของเด็กชายทั้งสองอยู่ใกล้หิ้งพระ แม่จะขึ้นมาไหว้

พระก่อนนอนทุกคืน บางคืนนอนเล่าเรื่องเล่านิทานให้จ้อยกับจิ๋วฟังจน

หลบัก่อนลงไปชั้นล่าง คนืนี้แม่อ่านบทกลอนจากหนงัสอืพระอภยัมณเีล่ม

เขื่องให้ฟัง จ้อยรู้ว่าหลายบทหลายตอนแม่ท่องได้ไม่ต้องก้มดูต�าราเลย

“ตอนนี้พระอภัยเป่าปี่สะกดทัพนางละเวง” แม่บอกก่อนท่องบท

เนบิช้า

พระโหยหวนครวญเพลงวงัเวงจติ

ให้คนคดิถงึถิ่นถวลิหวงั

ว่าจากเรอืนเหมอืนนกมาจากรงั

อยู่ข้างหลงักจ็ะแลชะแง้คอย

จ้อยนกึถงึนกสเีหลอืงชายห้วยเมื่อวนัก่อน นกึถงึจวบที่นอนประจ�า

ขน�าท้ายสวน นกึถงึพ่อที่นานทปีีหนจะกลบัมาเยี่ยมบ้าน  

เขาอยากรู้ว่าแม่จะนกึอย่างเขาไหม

“วันนี้ไปเที่ยวเขาเคี่ยมงามกันรึเปล่า”

จวบชวนจ้อยไปยังหมู่บ้านบนเนินเขาที่มองเห็นลิบๆ เป็นสีเขียว

ครามจากหน้าโรงเรยีน  

“ไปท�าไหร” จ้อยไม่เคยขึ้นไปที่นั่น แต่รู้ว่าพี่ไม่ได้หมายถึงไป 

ท่องเที่ยวจรงิๆ

“เขามานาวานให้ไปช่วยงานเผาปรนไร่บนโน้น เร่งให้แล้วเสร็จ

ก่อนถงึงานบญุวนัว่าง มะรนืนี้แล้วใช่ไหม” พี่ชายตอบ 

นาวานคอืการไหว้วานหรอืขอแรง จ้อยได้ยนิมาว่า ช่วงวนัว่างหรอื

สงกรานต์ทกุคนจะต้องท�าตวัให้ว่าง งดเว้นกจิกรรมท�างานทกุอย่าง ไม่
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ท�าไร่ท�าสวน ไม่กรีดยาง เว้นการฆ่าสัตว์ บางคนเว้นกระทั่งการหาผัก

ปลา นอกจากนี้ยงัมขี้อห้ามบางข้อ เช่น ห้ามตดัเลบ็ตดัผม ห้ามตดัราน

ต้นไม้กิ่งไม้ ห้ามลงโทษเฆี่ยนตลีูกหลาน ห้ามเดก็ๆ ซนขึ้นต้นไม้ ห้าม

กล่าวค�าหยาบดดุ่าว่ากนั บางคนถงึกบัพูดว่า โจรผูร้้ายยงัต้องงดเว้นการ

ลกัปล้นในวนัว่าง

จ้อยตื่นเต้นเตรียมตัวแต่หัววัน เพราะบ้านที่บอกนาวานคือบ้าน

ของสมชาย เพื่อนร่วมชั้นของเขาที่เพิ่งจบ ป.๖ มาด้วยกนั คล้ายกบัที่ 

พี่ชายของสมชายที่ชื่อสมหมายกเ็ป็นเพื่อนร่วมชั้นประถมของจวบ เพยีง

แต่หลงัจบ ป.๔ แล้วเขาไปเรยีน ป.๕ - ป.๖ ในเมอืงและเรยีนต่อจนจบ

ชั้นมธัยม จวบบอกว่าสมหมายก�าลงัเรยีนต่อมหาวทิยาลยั  

แม่เองก็เตรียมตัวเดินทางแต่เช้า บอกว่าจะไปงานบุญวันว่าง 

ไหว้ตายาย หรอืที่นยิมเรยีกกนัว่า ‘พ่อเฒ่าแม่เฒ่า’ ที่ชานเมอืงบ้านเกดิ

ของแม่ ให้จ้อยกับจวบช่วยกันหวดหญ้าวัชพืชในสวนยางปลูกใหม่ให้

เรยีบร้อยก่อนไปช่วยเพื่อน 

“เหลอืงานไม่มาก แต่อย่าให้คั่งค้างอากลูต้องไปท�าหลงัสงกรานต์

เลย จะไม่เป็นมงคล” แม่ก�าชบัเสรจ็กอ็อกจากบ้านไปด้วยชดุสวย

กว่าสองพี่น้องจะเสร็จงานตัวเองเวลาก็ล่วงเลยไปจนย�่าค�่า จวบ

น�าทางจ้อยเดินย�่าไปกลางป่าดงพงไพร ทั้งสองคอนมีดพร้าไปบนไหล่ 

เสียงระงมของแมลงและเสียงร้องของส�่าสัตว์บางชนิดท่ามกลางเงามืด

ด�าของผนืป่าชวนให้จ้อยหวาดหวั่น บางทเีขาสะดดุเข้ากบัรากไม้ล้มลงก็

ต้องรบีลกุ เร่งฝีเท้าให้ทนัพี่ชายที่รดุก้าวไปอย่างแคล่วคล่อง บางช่วงเป็น

ที่โล่งมองเหน็พระจนัทร์เสี้ยวอ้วนๆ อยูก่ลางท้องฟ้า ส่องแสงสว่างเยน็ตา

จนจ้อยอยากพกัร้องเพลง พระเขนเหลนหวนั อย่างวนัก่อน แต่กก็ลวัจวบ

จะทิ้งระยะห่างจนตามไม่ทนั

พกัใหญ่จงึได้ยนิเสยีงเพลงบอกแว่วมาไกลๆ จ้อยรู้สกึอุ่นใจขึ้น
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บ้านสมชายนั่นเองที่เล่นเพลงบอกกนั เนื้อเพลงพดูถงึวนัสงกรานต์

นั่นละ สมชายร่วมวงส่งเสยีงประกอบเป็นลูกคู่เสยีด้วย

อนัประเพณนีี้แหละที่มคี่า 

ว่าเอ...ว่าเห้...มคี่า

อนัประเพณนีี้ที่มคี่า

ว่าทอยช้า...ฉ้าเหอ...มคี่า 

เรามาร่วมรกัษานะกนัเอาไว้

เรามาร่วมรกัษา

ใช่แล้ว...กนัเอาไว้

สมชายชวนให้จ้อยร้องรบัเป็นลกูคู่เพลงบอกด้วย ฟังดไูม่ยาก แถม

จงัหวะสนกุครื้นเครง เขาว่า 

“กนัเอง ไม่ต้องบดัสหีรอก” 

แต่ไม่ได้ผลเพราะจ้อยเอาแต่ส่ายหน้าลูกเดยีวด้วยความอาย

งานนาวานเริ่มมาแล้วตั้งแต่บ่าย ตกเยน็เจ้าภาพท�าอาหารเลี้ยงดู 

เช้าตรูว่นัพรุง่นี้งานจงึจะเริ่มอกีครั้ง หลายคนที่มาไกลจงึนอนค้างเสยีที่นี่

เพื่อความสะดวก เช่นเดยีวกบัคนมาใหม่อย่างจวบและจ้อย 

ปีนี้ครอบครวัของสมชายเพิ่งหกัร้างถางป่า หลงัจดุเผาครั้งแรกแล้ว

ต้องเก็บบรรดากิ่งก้านไม้ที่ไหม้ไม่หมดมารวมเป็นกองๆ เพื่อเผาอีกครั้ง

จนเกลี้ยงเกลาทั้งหมด เรยีกว่า ‘ปรนไร่’ เพื่อเตรยีมพื้นที่ส�าหรบัปลกูยาง

พนัธุ์ด ีเช่นเดยีวกบัที่ครอบครวัจ้อยท�าเมื่อปีกลาย

จวบคยุกบัสมหมายยดืยาวสมกบัไม่เจอกนัมานานนม จ้อยคดิว่า

สมหมายนั้นรูปร่างหน้าตาคมเข้มไม่ต่างจากเด็กหนุ่มๆ ในหมู่บ้าน แต่

เขามบีคุลกิภาพต่างออกไปมาก พูดจาน่าฟัง ประกอบด้วยถ้อยค�าส�านวน
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แปลกใหม่ มเีรื่องราวในเมอืงที่จ้อยไม่คุน้เคยมาเล่า จวบพดูหลายครั้งว่า 

สมหมายเป็นคอมมวินสิต์ผดิยคุ เป็นนกัปฏวิตั ิและน่าจะเป็นนกัการเมอืง

ในอนาคต ซึ่งสมหมายกย็ิ้มอย่างพอใจ

จวบบอกเพื่อนว่า จ้อยกเ็รยีนเก่งไม่เบา 

“สอบได้ที่หนึ่งทกุปี” จวบโอ่น้องชาย “สอบเข้า ม.๑ ได้แล้ว แต่

มนัว่าจะไม่เรยีน”

“อ้าว! ไตรเป็นพนันั้น” สมหมายสงสยั “บอกพี่สว่ิา ท�าไมไม่อยาก

เรยีนต่อ”

“ไม่รู้” จ้อยตอบง่ายๆ

สมหมายหวัเราะ “ไม่รูน้ี่ หมายถงึไม่รูจ้ะเรยีนไปท�าไม หรอืไม่รูว่้า

ท�าไมไม่อยากเรยีน”

คราวนี้จ้อยไม่รู้จรงิๆ

วันว่างที่ทุกคนรอคอยมาถึงในที่สุด 

ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ในละแวกไปรวมตัวกันที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน สรงน�้า

พระพทุธรปู ท�าขนมหลายชนดิมาแบ่งกนักนิ ทกุคนหน้าตายิ้มย่องผ่องใส 

จ้อยได้ยนิผูใ้หญ่บ้านพูดว่า วนัว่างหรอืวนัสงกรานต์คอืวนัปีใหม่ของไทย

เรา ในวนัเริ่มต้นใหม่เช่นนี้ อย่าท�าจติใจหรอือารมณ์ให้ขุ่นมวั เดก็ต้อง

แสดงความกตเวทตี่อผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ต้องเมตตากรณุาต่อเดก็ 

หลงัร่วมกนัอาบน�้าด�าหวัแก่คนแก่คนเฒ่าแล้ว กถ็งึเวลาเปิดฉาก

เล่นน�้าสงกรานต์อนัแสนสนกุส�าหรบัเดก็ๆ พวกเขาไม่สาดน�้าผู้ใหญ่ แต่

จะขอพรจากผูสู้งอายกุว่าแล้วขออนญุาตราดรดน�้าเบาๆ จากขนัเพยีงครั้ง

เดยีว ต่างกบัเดก็ๆ ด้วยกนัที่เล่นหยอกล้อเสยีงดงัโฉงเฉง กลั่นแกล้งสาด

ใส่กนัชลุมนุวุ่นวายจนไม่รู้ใครเป็นใคร ยิ่งแอบสาดให้ประหลาดใจคดิไม่

ถงึกย็ิ่งดี
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จ้อยกบัจิ๋วอยากให้จวงแปลกใจเล่น พวกเขาคดิเอาเองว่า วนันี้พี่

สาวหน้าตาแจ่มใส คงไม่ดดุ่าว่ากล่าวใครในวนัสงกรานต์เป็นแน่ บางที

เธออาจเริ่ม ‘ญาตดิ’ี กบัพวกเขาในวนัปีใหม่ไทยกไ็ด้

ใคร่ครวญดแีล้วทั้งคู่กล็งมอื 

จิ๋วเรยีกพี่สาวที่หนัหลงัอยู่เพื่อขอรดน�้า จ้อยเกรง็ข้อมอืชูขนัน�้าใบ

ใหญ่รอไว้ ทนัใดนั้นเองจวงกล็ื่นเพราะพื้นเปียกแฉะจากการเล่นสงกรานต์

ของเดก็ๆ เธอเซมาชนจ้อยจนเขาปล่อยขนัน�้าโดยไม่ตั้งใจ จงัหวะนั้นพอดี

กบัที่จิ๋วพูดว่า 

“สขุสนัต์วนัว่างนะพี่จวง”

จวงเปียกปอนไม่พอ ดูเหมอืนขนัน�้าใบเขื่องนั้นยงัครอบหวัเธอไป

เกอืบครึ่ง! 

เดก็ชายทั้งคู่ต้องโจนหนแีทบไม่ทนั ได้ยนิเสยีงแว้ดๆ ดงัมาว่า 

“สขุสนัต์กบัผสี ิไปให้พ้นนะไอ้พวกเดก็เปรต!” 

มาพกัให้คลายใจหายใจคว�่ารมิห้วยต้นหว้าพกัหนึ่ง สองหนุม่น้อย

กล็งน�้าเล่นอเีกกบัเดก็ๆ ที่วนันี้คลาคล�่าเตม็ล�าน�้า 

แต่หลายคนเกนิไปท�าให้จ้อยไม่สนกุ

“ไปเล่นบ้าบ้านเรากนัดกีว่า” 

จ้อยชวนเพื่อนๆ เล่นสะบ้า เขาเพิ่งนกึขึ้นได้ว่าวนัก่อนได้ลกูสะบ้า

จากเขาเคี่ยมงามมามากมาย หมายมั่นจะเอาไว้เล่นในวนัว่าง

ลานดินใต้ถุนบ้านเด็กชายทั้งสองกลายเป็นสนามสะบ้าไปใน 

พรบิตา เกมสะบ้าที่พวกเขาเล่นแบ่งออกเป็นสองข้างข้างละ ๓ คน นั่ง

ประจนัหน้าห่างกนัสกั ๓ เมตร แบ่งลกูสะบ้าคนละครึ่งได้ข้างละ ๑๐ ลกู 

เอาไว้ปักกับพื้นดินด้านหน้าทีมของตัวเอง ให้เป็นหน้ากระดานตามสัน

ของลูก แต่ละลูกห่างกนัราว ๓ – ๔ นิ้ว แต่ละฝ่ายคดัสะบ้าลูกกลมใหญ่

เอาไว้เป็นตวัยงิ เรยีกว่า ‘ลูกเกย’ ฝ่ายละ ๒ ลูก เริ่มเล่นโดยฝ่ายหนึ่งยงิ
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ลกูเกยไปเพื่อให้โดนลกูสะบ้าฝ่ายตรงกนัข้ามจนล้มลง ผลดักนัยงิฝ่ายละ 

๑ – ๓ ครั้ง แล้วแต่จะตกลงกนั ฝ่ายไหนลูกสะบ้าล้มหมดก่อนกแ็พ้ ฝ่าย

ชนะจะได้ยงิก่อนในเกมถดัไป 

การยิงลูกเกยจะจับขอบลูกเกยด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ หรือทั้ง

ห้านิ้วก็ได้ตามถนัด ให้ด้านแบนเข้าหาฝ่ามือ ใช้นิ้วชี้อีกมือหนึ่งสอดใน

ลูกเกย ดนัให้ลูกเกยหลดุจากมอืหมนุอย่างเรว็และแรง เช่นเดยีวกบัการ

ดดีเหรยีญให้หมนุ ใครดดีไม่คล่องจะใช้วธิโียนลูกเกยไปกไ็ด้ แน่นอนว่า

เทียบไม่ได้กับคนเล่นเก่งที่สามารถยิงลูกเกยให้หมุนติ้วตีลูกสะบ้าให้ล้ม

ลงระเนระนาดได้ทลีะหลายลูก

จ้อยกบัจิ๋วอยู่ข้างเดยีวกนั เล่นเข้าขากนัได้ด ีจ้อยปั่นยงิลูกเกยได้

เป็นวิถีโค้งหมุนไปกระแทกลูกสะบ้าฝั่งตรงกันข้ามล้มกระจายเสียงดัง

กราวๆ หลายหน ขณะจิ๋วจะคอยเก็บตกลูกที่หลงค้างเป็นฟันหลอได้ดี

เพราะความแม่นย�าในการยงิ

ลาน ‘บ้า’ มาแตกกระเจิงเมื่อมีเสียงร้องว่าพี่จวงกลับมาแล้ว 

ความจริงเธอยังเดินมาไม่ถึงบ้านด้วยซ�้า แต่นั่นก็สมควรแก่เวลาและ 

เดก็ชายเจ้าของบ้านทั้งสองรู้สกึเตม็อิ่มกบัชยัชนะแล้ว

ตอนกวาดเก็บลูกสะบ้าใส่กระสอบซุกใต้แคร่ไว้เล่นวันหลัง จ้อย

ได้ยนิบางคนพูดว่า ค�่านี้อย่าลมืไปเล่น ‘เชื้อญาหงส์’ ที่บ้านผู้ใหญ่เชยีว

ล่ะ

‘การเชื้อเชิญพญาหงส์เป็นการเล่นที่แฝงความลึกลับ บางทีก็ 

น่ากลวั’

คดิไปแล้วจ้อยขนลกุซู่ขึ้นมาเฉยๆ





๓
พญาหงส์ในดงดอน

ยังมีการละเล่นอีกหลายอย่างในวันสงกรานต์ เรียกรวมกัน

ว่า ‘เล่นว่าง’ เดก็เลก็ๆ มกัชอบเล่นมอญซ่อนผ้าและอบุลูกไก่ ซ่อนหาที่

เรยีกว่า ‘อหียบ’ หรอื ‘ปิดตาลกัซ่อน’ กน็ยิมเล่นกนั ผูใ้หญ่เล่น ‘ยบัสาก’ 

กันครื้นเครงทั้งชายหญิง แต่วงสะบ้ามีแต่ผู้ชายเบิกบานเพลิดเพลินกัน

ตลอดเวลา วนัว่างจงึดูจะค�่าลงอย่างรวดเรว็ 

ลานใต้ต้นนุน่หน้าบ้านผูใ้หญ่บ้านเป็นจดุรวมตวักนัอกีครั้ง มขีนม

น�ามาแลกกนักนิจนเหลอืเฟือ ใครต้องการเล่นเชื้อญาหงส์กน็ั่งล้อมวงรอบ

ลาน มตีะเกยีงน�้ามนัก๊าดวอมแวมวางไว้ตรงกลาง แล้วทกุคนกเ็ริ่มร้อง

เพลงเชื้อเชญิพญาหงส์พร้อมท�ามอืร่ายร�าตามจงัหวะ 

ญาหงส์เห้อ...เชญิเจ้ามาลง ในดงทวิท้อ 

ถอืไม้เท้าพระเจ้ายอดเหาะ 

อลีิ่วติ้วพา ญาหงส์เห้อ...ญาหงส์เหอ... 
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ญาหงส์เห้อ...เชญิเจ้ามาลง ในดงขี้เหลก็ 

เล่นเสยีแล้ว หว่างยงัเป็นเดก็ 

อลีิ่วติ้วพา ญาหงส์เห้อ...ญาหงส์เหอ... 

ร้องร�ากันไปเรื่อยๆ อย่างเนิบช้า บางทีผู้ใหญ่ก็น�าให้เปลี่ยนเนื้อ

เพลงบ้าง บรรยากาศชวนให้เคลิ้มๆ แล้วจู่ๆ  จิ๋วซึ่งนั่งใกล้ๆ จ้อยกเ็ริ่มขยบั

มอืไม้เรว็ขึ้นๆ เขาดตูาลอย ตวัสั่นเทิ้ม ร่ายร�าถี่รวั ทกุคนชี้ใหด้จูิ๋วแล้วพดู

กนัว่า 

“ญาหงส์ลงแล้ว” 

ถงึตอนนี้พวกผูใ้หญ่บอกว่าต้องรบีเปลี่ยนเพลงร้องทนัท ีเพลงใหม่

นี้มที่วงท�านองกระชบัฉบัไว ทกุคนปรบมอืตามจงัหวะคกึคกั

 

มดแดงขบแข้งขบขา 

ขบถงึศาลา ตุ้งแฉ่ง...ตุ้งแฉ่ง... 

แล้วจิ๋วกเ็หมอืนจะตื่นขึ้นจากอาการละเมอ เขาหนัไปรอบๆ ถาม

ว่าเกดิอะไรขึ้น 

เพื่อนๆ บอกว่า “ญาหงส์ลงแกไงล่ะ”

จากนั้นบทเพลงเชื้อญาหงส์กด็งัขึ้นอกีหน ในไม่ช้าญาหงส์กจ็ะลง

ใครสกัคนอกีครั้ง 

ว่ากนัว่าญาหงส์จะลงใครนั้นก�าหนดแน่ไม่ได้ เท่าที่จ้อยเหน็มกัลง

ผูห้ญงิหรอืเดก็ บางคนลงแล้วลงอกี บางคนลงแล้วดื้ออยูน่านจนต้องร้อง

ให้มดแดงกดัแข้งกดัขา ตุง้แฉ่ง ตุง้แฉ่ง แบบเร่งรวักนัหลายรอบจงึจะกลบั

มาเป็นปกต ิจ้อยไม่เคยถูกญาหงส์ลงเลยสกัครั้ง ยามเล่นเขาจะระวงัตวั

แจ คอยมองฝ่าความมืดไปยังป่าดงรอบบ้าน ทั้งหวาดหวั่น ทั้งตื่นเต้น 
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เขากลัวว่าหากเผลอไผลจะถูกวิญญาณโฉบเข้ามาสิงสู่ บางทีอาจไม่ใช่

พญาหงส์ แต่อาจเป็นผรี้ายจากในป่ากเ็ป็นไปได้

การละเล่นของเด็กๆ ช่วงหน้าร้อนมีหลากหลายไม่สิ้นสุด

วนันี้เพื่อนมาชวนจ้อยกบัจิ๋วออกไปเล่นแต่เช้า แม่ยงัไม่กลบัจาก

ชานเมอืง จวงกย็งันอนอ่านนยิายอยูบ่นห้อง สองหนุม่นอ้ยจงึไม่ลงัเลจะ

ตามเพื่อนไป

ฤดูนี้ดกดื่นไปด้วยมะม่วงหมิพานต์สกุอร่าม ทั้งพนัธุ์สเีหลอืงและ

สีแดง เด็กๆ ฝานท้ายผลที่มียางออกแล้วจิ้มเกลือ หอมหวานปนเฝื่อน

เลก็น้อย กนิมากกค็นัระคายคอได้ มื้อไหนจะกนิข้าวแล้วขาดผกัแนม แม่

หรอืจวงมกัจะบอกจ้อยหรอืจิ๋วว่า วิ่งไปหายอดยาร่วงมาท�าผกัเหนาะสกั

หน่อย 

จ้อยไม่คิดว่าจะมีผลไม้ชนิดไหนมีชื่อหลากหลายกว่ามะม่วง 

หมิพานต์อกี นอกจาก ยาร่วง ที่เรยีกกนัทั่วไปแล้ว ยงัเรยีกว่า หวัครก 

ท้ายเลด็ เลด็ล่อ ท้ายล่อ กาหย ีกาหยู ย่าโห้ย หลายชื่อมาจากลกัษณะ

พเิศษของมนัที่มเีมลด็อยู่นอกผลนั่นเอง

“เล่นทอยหลมุกนัเลยไหม” 

เพื่อนชวนเล่น หลงัก้มๆ เงยๆ ปลดิเมด็มะม่วงหมิพานต์จากผลที่

หล่นก่ายกองใต้ต้นใหญ่ได้มากพอ

“เอาแหละ” จิ๋วรบัค�าท้า จ้อยกพ็ยกัหน้า

เดก็ๆ ช่วยกนัขดุหลมุให้กว้างลกึพอเอามอืล้วงลงไปได้ แล้วถอย

ออกมายืนตรงจุดที่ตกลงกัน แต่ละคนน�าเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาวาง

เป็นกองกลางจ�านวนเท่ากนั แต่ละเกมอาจมากบ้างน้อยบ้าง เริ่มด้วยการ

จัดล�าดับทอยก่อนหลังด้วยการทอยลูกเดียวให้ใกล้หลุมที่สุด ให้ดีก็ลง

หลุมไปเลยจะได้ทอยก่อนเพื่อน จากนั้นคนแรกจะทอยเม็ดทั้งหมดไปที่
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หลมุ เมด็ที่ตกในหลมุคนทอยสามารถกวาดไปได้ทนัท ีเมด็ที่กระจายอยู่

นอกหลุมคนอื่นจะชี้ให้ทอย หากทอยโดนก็จะได้เม็ดมะม่วงหิมพานต ์

ตานั้นไปทั้งหมด ถ้าไม่โดนคนต่อไปกเ็ป็นฝ่ายน�าลกูที่เหลอืมาโยนลงหลมุ

บ้าง หมดลูกแล้วกเ็ล่นตาใหม่ 

สองพี่น้องเล่นสู้เพื่อนไม่ได้ ไม่นานนกัเมด็มะม่วงหมิพานต์กย็้าย

ไปยงัย่ามของเพื่อนเกอืบหมด ต้องขยบัที่ไปหาเมด็เพิ่มเตมิจากใต้ต้นอื่นๆ 

“ซดัราวกนัมั่งดกีว่า สู้ไหม” คราวนี้จิ๋วเป็นฝ่ายท้าทาย

“ได้ส ิบายๆ” เพื่อนว่าสบายมาก

เกม ‘ซัดราว’ หรือบางทีเรียกว่า ‘ซัดโหม่งหัวครก’ เปลี่ยนเป้า

หมายจากหลมุเป็นรางไม้ไผ่ผ่าให้พอวางเมด็มะม่วงหมิพานต์ได้สกั ๒๐ 

เมด็ น�ารางไปวางไว้ระหว่างกะลามะพร้าวสองข้างที่คว�่าไว้เป็นฐานรอง 

หาเม็ดขนาดใหญ่เหมาะมือไว้เป็นตัวทอยหรือลูกเกยคล้ายเล่นสะบ้า 

ระยะห่างจากราวและใครเล่นก่อนหลังก็ตามแต่จะตกลงกัน ใครทอย 

ลูกเกยไปโดนเม็ดบนราวจนร่วงลงก็จะได้เม็ดนั้นๆ ไป ผลัดกันทอย 

คนละครั้งกระทั่งหมดราวจงึเล่นตาใหม่ 

จิ๋วแม่นมาก เขามั่นใจขนาดขว้างลกูเกยไปโดนจนร่วงทั้งราวหลาย

ครั้ง เกมนี้เขาเอาคนืเพื่อนได้ส�าเรจ็

จิ๋วเดินเริงร่าหน้าบานกลับบ้าน ต่างกับจ้อยที่หน้าม่อย เขารู้สึก

ขดัใจและเศร้าเลก็น้อยที่เล่นอะไรๆ กส็ู้ใครไม่ได้ แม้แต่น้องชายตวัเอง 

เยน็นี้จวบอยู่บ้านพอด ีจิ๋วร้องเรยีกพี่คนหวัปีมาแต่ไกล

“พี่จวบอย่าเพิ่งไปไหน ช่วยคั่วหวัครกให้ทตีะ”

การคั่วหรือเผาเม็ดมะม่วงหิมพานต์เพื่อเอาเนื้อข้างในมากินเป็น

เรื่องไม่ง่ายเลย ต้องใช้ความกล้าหาญชาญชยัและช�่าชอง ยางของเมด็

มะม่วงหิมพานต์เมื่อโดนความร้อนจะปะทุกระเด็นไปทุกทิศตลอดเวลา 

จงึท�าในครวัในบ้านไม่ได้ แต่ไม่ว่าจะคั่วหรอืเผาที่ไหน อย่าให้เมด็ที่ก�าลงั
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ลกุไหม้กระเดน็เข้าใส่เชยีวล่ะ แผลพพุองหลายวนัแน่นอน

ทั้งสามเดนิมาหลงับ้าน จวบให้จิ๋วก่อไฟโดยเอาหนิ ๓ ก้อนวาง

เป็นเส้า เขาสมุฟืนแล้วเรยีกให้จิ๋วไปหากระบะน�้ายางซึ่งท�าจากป๊ีบผ่าซกี

มา 

“เลอืกเอาอนัเก่าๆ ที่มรีูรั่วมานะ”

จวบเทเมด็มะม่วงหมิพานต์ทั้งหมดใส่กระบะรั่ว วางบนไฟไม่นาน

ควันสีขาวก็เริ่มลอยฟุ ้งเหนือกระบะ เขาใช้ไม้ยาวๆ เขี่ยคนเม็ด

มะม่วงหมิพานต์ไปมา พอยางเหนยีวของมนัเริ่มปะท ุจิ๋วกถ็อยออกห่าง 

ขณะจ้อยถงึกบักระโดดไปเสยีไกล ไฟลามเลยีลอดผ่านรอยรั่วของกระบะ

ขึ้นมาค่อยๆ ติดยางเม็ดมะม่วงหิมพานต์ซึ่งเป็นเชื้อไฟอย่างดี พริบตา

เดยีวไฟกล็กุโพลงท่วมทั้งกระบะ จวบพูดว่า 

“ตอนนี้ส�าคัญมาก หากเร็วไปเนื้อในจะไม่สุก หากช้าไปจะไหม้

เกรยีม” 

ว่าแล้วก็ใช้ไม้ยาวดันกระบะให้เทคว�่าลงกับพื้นที่ว่าง เม็ด

มะม่วงหมิพานต์สดี�าป๋ีกระจดักระจายไปทั่ว หลายเมด็ยงัตดิไฟอยูพ่รบึๆ 

จ้อยกบัจิ๋วหกักิ่งไม้สดมาทบุๆ จนไฟดบัสนทิ จากนั้นกช็่วยกนัน�าเมด็ด�า

ไปทบุหรอืต่อยเบาๆ ด้วยไม้ เปลอืกจะแตกสามารถควกัเนื้อแสนมนัอร่อย

ออกมากนิได้ทนัท ี

กลิ่นหอมจากการคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์มักฟุ้งขจายไปไกล 

ยั่วยวนให้ใครๆ เข้ามาขอแบ่งไปชิม...ไม่เว้นแม้แต่จวง เธอเดินฉุยฉาย

จากบ้านตรงรี่มายงัทกุคน จวบต่อยส่งให้เธอกนิ ๒ – ๓ เมด็

“หรอยแรง” เธอว่า สหีน้ายนืยนัว่าอร่อยจรงิ

จ้อยคดิว่าพี่สาวกเ็ป็นสขุกบัเรื่องง่ายๆ เขาอยากเอาใจเธอให้หาย

โกรธจากที่ถูกเขารดน�้าคว�่าศีรษะโครมใหญ่โดยไม่ตั้งใจเมื่อวันก่อน คิด

แล้วจงึก�าเมด็มะม่วงที่แคะแล้วส่งให้บ้าง
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จวงกดักนิเข้าไปนดิเดยีวกร็้องพลางถ่มทิ้ง 

“ฮ้าย! ไอ้ไหรนี่เอาแต่เมด็ไหม้ๆ มาให้เรา ไอ้หวัครก”

ท�าดไีม่ขึ้นเลย จ้อยใจเสยี 

หัวครกเอาไว้เล่นก็สนุก กินก็อร่อย แต่ใครถูกด่าไอ้หัวครกต้อง 

จกุอกทกุราย 

มนัหมายถงึไม่ได้เรื่อง ไม่เอาไหน ไร้สาระไปวนัๆ

“ป้าจันทร์อยู่ไหม เจ้าบ้านมีใครอยู่บ้าง”

เสยีงใสๆ ของผู้หญงิเรยีกให้จ้อยวิ่งขึ้นจากล�าธารหลงับ้าน

“เอื้อง นกึว่าใคร” จ้อยยิ้มรบัเดก็หญงิวยัเดยีวกนั “เข้ามาในบ้าน

ส”ิ

เอื้องหิ้วถงัหนกัอึ้งมเีมด็มะม่วงหมิพานต์อยูเ่ตม็มาวางไว้ขา้งแคร่ 

เธอเป็นเพื่อนร่วมชั้นกบัจ้อยกระทั่งจบ ป.๔ พ่อเธอมาเสยีชวีติ เธอต้อง

ย้ายตามแม่ไปท�ามาหากนิถิ่นอื่นร่วมสองปีโดยไม่ได้เรยีนต่อ แม่เพิ่งพา

เธอและน้องสาวย้ายกลบัมาบ้านป่าที่นี่อกีครั้ง จ้อยได้ยนิว่าเธอจะกลบั

มาเรยีนชั้น ป.๕ ที่โรงเรยีนเก่า 

“แม่ไปซื้อดปีลทีี่บ้านโน้น เดี๋ยวกก็ลบัมา” จ้อยบอกเพื่อน 

ดีปลีส�าหรับชาวบ้านที่นี่คือพริก นอกจากพริกแล้วแม่ยังรับซื้อ

กล้วย มะเขอื สะตอ ลูกเนยีง พชืผลและของป่าสารพดั บางทสีตัว์ป่า

ประเภทนิ่มกซ็ื้อ เพื่อเอาไปขายในเมอืง 

“เธอเอาท้ายเลด็มาขายแม่เหรอ” จ้อยถาม

เดก็หญงิพยกัหน้า พอดกีบัที่แม่กลบัมา จิ๋วช่วยแบกถงุปุ๋ยบรรจุ

พรกิที่รบัซื้อมาจนหลงัแอ่น

“ช่วงนี้เมด็ยาร่วงเกร่อ ราคาไม่ดเีท่าไหร่นะลูกนะ” แม่บอกด้วย

น�้าเสยีงเมตตา “แต่ดปีลนี่ะได้ราคาด ีบอกแม่ด้วย”
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“ค่ะป้า แม่ว่าหาอะไรได้กเ็อามาขาย จะได้มเีงนิจ่ายช่วงเปิดเทอม

บ้าง”

“หมนั” แม่ตอบว่าใช่แล้ว

จ้อยสงัหรณ์ใจว่าแม่จะพูดอะไรสกัอย่างเกี่ยวกบัเขาแน่ๆ เขาโล่งใจ

เมื่อแม่ไม่พูด แต่ทนัททีี่เอื้องกลบัไปแล้ว แม่หนัมาพูดกบัจ้อยและจิ๋ว

“เอง็สองคนดอูเีอื้องไว้เป็นแบบอย่าง หนกัเบาเอาเพ หวัครกท้าย

เลด็ไม่ใช่มไีว้ให้เล่นทอยหลมุขว้างราวกนัอย่างเดยีว เอามาขายได้ ไหร

ไม่ไหรกะได้มเีบี้ยไว้กนิหนม”

ถกูของแม่ ราคาไม่ดแีต่อย่างน้อยกจ็ะไดเ้งนิไวก้นิขนมอย่างเอื้อง

พูดบ้าง จ้อยไม่รู้ว่าท�าไมเขาไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนหรือเป็นเพราะเขา

ตัดสินใจไม่เรียนต่อแล้ว เทอมใหม่ส�าหรับเขาจึงไม่มี ถึงกระนั้นก็เถอะ 

จะอยู่ในโรงเรยีนหรอืนอกโรงเรยีน ทกุคนกต็้องกนิต้องซื้อไม่ใช่หรอื 

จ้อยรู้สกึแย่กบัตวัเอง 

สิ่งส�าคญักว่านั้นซึ่งท�าให้ใจเขาเต้นตุ๊มๆ ต่อมๆ คอื เขายงัไม่ได้

บอกแม่ถงึการเปลี่ยนใจไม่เรยีนต่อ ม.๑ 

จ้อยไม่กล้าพูดออกมาเองเช่นที่พูดกับจวบ เขาอยากให้แม่รู้เอง

และเข้าใจความรู้สกึเขาโดยอตัโนมตั ิชนดิไม่ต้องถามไม่ต้องตอบ 

บางทแีม่อาจรู้จากจวบแล้ว จ้อยหวงัลมๆ แล้งๆ เพราะรู้ว่าพี่ชาย

คนโตนั้นไม่ใช่คนช่างพูด นี่ถ้าเขาบอกจิ๋วด้วยรับรองแม่ได้รู้มานานแล้ว 

เพราะจิ๋วชอบคยุจ้อกบัแม่ หรอืประจบแม่เก่งอย่างที่จวงมกัค่อนแคะ แต่

เขาไม่บอกจิ๋วเพราะจิ๋วชอบพูดถากถางเยาะเย้ย 

มิหน�าซ�้า การเลือกไม่เรียนต่อเป็นเรื่องเข้าท่าหรือไม่ จ้อยก็ไม่

แน่ใจจะเรียนต่อหรือไม่เรียนต่อ ท�าไมใครๆ จึงตัดสินใจได้อย่างปอก

กล้วยเข้าปาก จ้อยสงสยัตวัเอง จวบบอกแม่แค่ว่าเขาขอประกาศนยีบตัร 

ป.๖ ก็พอ จากนั้นก็ไปฝึกงานที่อู่รถยนต์อยู่พักหนึ่งก่อนกลับมาท�าโน่น
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ท�านี่ที่บ้าน เป็นงานสารพดัในเวลาไม่กี่ปี จิ๋วกบ็อกแม่ชดัเจนว่าไม่เรยีน

ต่อเดด็ขาด เขานบัวนัให้เรยีนจบ ป.๖ เรว็ๆ เพราะอยากไปท�างานอู่ซ่อม

รถยนต์เช่นเดียวกับจวบ แต่หมายมั่นจะเอาดีเป็นเถ้าแก่เจ้าของอู่ให้ได้

สกัวนั แม่เออออตาม ไม่คะยั้นคะยอให้ใครเรยีนต่อ คดิๆ ไปแล้ว จ้อย

นกึออกแต่ว่านกัเรยีนที่จบ ป.๖ แล้วเรยีนต่อ ม.๑ มแีต่ลูกหลานครูและ

ผู้ใหญ่บ้านหรอืก�านนัย่านหน้าโรงเรยีนเท่านั้นเอง เดก็บ้านป่าทั่วไปไม่มี

ใครเรยีนต่อสกัคน ยกเว้นกแ็ต่สมหมาย พี่ของสมชายที่จ้อยเพิ่งรู้จกับน

เขาเคี่ยมงามก่อนสงกรานต์เท่านั้นเอง

แรกทเีดยีว ครใูหญ่นั่นละมาพูดจงูใจให้แม่พยายามส่งเสยีให้จ้อย

เรยีนต่อ อ้างว่าเขาสอบได้ที่หนึ่งทกุปี เปน็ช้างเผอืกตอ้งชกัลากเข้าไปใน

เมอืง จากนั้นน้าเรญิน้องชายของแม่ที่เป็นอาจารย์โรงเรยีนประจ�าจงัหวดั

ชายทะเลกเ็หน็ดเีหน็งามด้วย ให้เขาไปสอบที่นั่นและบอกว่าสอบได้แล้ว 

แม่ปรกึษากบัน้าเรญิและอยากให้จ้อยไปอาศยักบัเขาเพื่อเรยีนต่อ ท�าให้

ทกุคนดใีจอยากเหน็อนาคตของจ้อยที่แตกต่างออกไปจากเดก็ในละแวก 

ใครๆ ก็พูดกันว่าให้มันเรียนสูงๆ จะได้เป็นเจ้าคนนายคนอย่างน้าชาย 

ทั้งหมดใช่ว่าใครจะบงัคบัฝืนใจจ้อย เขาท�าให้แม่และทกุคนเข้าใจว่าอยาก

เรยีนต่อ

ครั้นเวลาเปิดภาคเรียนใกล้เข้ามา จ้อยจึงรู้ว่า...เขาไม่อยากจาก

บ้านไปจรงิๆ 

แม่เคยพดูว่าลกูคนไหนจะเรยีนต่อหรอืไม่ ให้เลอืกเอาเอง แต่จ้อย

จ�าไม่ได้ว่าแม่พดูก่อนหรอืหลงัเขาสอบเรยีนต่อได้แล้ว หากเขาเปลี่ยนใจ

กลบัไปกลบัมาแม่จะขุ่นเคอืงหรอืผดิหวงัไหม 

เดก็ชายไม่รู้ว่าความรู้สกึอดึอดัใจเป็นที่สดุนั้น มาจากความหวั่น

เกรงบางประการ 

เขากลวัการตดัสนิใจของเขาจะท�าให้แม่ไม่รกั



๔
ทางเดินสีขาว

เสรจ็จากช่วยจวบเกบ็น�า้ยางตอนสายแล้ว จ้อยกลบัมาบ้าน

กพ็บเอื้องอกีครั้ง เธอมากบัน้องสาว ทั้งสองก�าลงัสาละวนอยูใ่ต้ต้นสะตอ

ข้างบ้าน

“ตอหย่อนโหม่งแล้ว” เธอพูด “กะลยุเสยีแหมด็”

เป็นเจ้าบ้านแท้ๆ แต่จ้อยเพิ่งเห็นชัดๆ ว่ามีโหม่งสะตอห้อยเป็น

พวงระย้ามากมายอย่างเอื้องพูด ยามออกดอกสะตอจะยืดยอดกิ่งก้าน

ห้อยลงมายาวเป็นช่อๆ ตรงปลายสุดโป่งนูนเป็นดอกรวมสีขาวเรื่อออก

เหลอืง เมื่อบานเตม็ที่สเีหลอืงนวลจะเปล่งปลั่ง บางโหม่งห้อยลงต�่าจน

เอื้อมมอืถงึ

“นุ ่มมือจัง” อรน้องสาวเอื้องใช้มือก�าโหม่งสะตอแล้วยิ้มหัว 

“เหมอืนชวัร์หนงัลงุเลย” 

จ้อยหวัเราะ มนัคล้ายไมโครโฟนหุม้สกัหลาดบนโรงหนงัตะลงุเสยี

จรงิ
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“เฮ อย่าเล่นของเราพนันั้นส”ิ จิ๋วส่งเสยีงแจ้วๆ มา “เดี๋ยวเกสร

ร่วงหมดจะไม่ตดิฝัก”

อรสะดุง้ปล่อยมอืจากโหม่งสะตอ แต่แล้วกร็ูว่้าจิ๋วพดูล้อเล่นเพราะ

เขาเอื้อมเด็ดโหม่งสะตอมาทั้งก้าน เอาส่วนโหม่งมาเคาะศีรษะอรและ

เอื้องเบาๆ จ้อยเอาบ้าง เขากระโดดดงึได้โหม่งดอกทั้งก้านมา ๒ – ๓ อนั

แจกจ่ายให้สองเดก็หญงิ แต่ไม่จ�าเป็นเลย เพราะทั้งสองเกบ็ได้หลายโหม่ง

ที่หล่นบนพื้นอยูก่่อนแล้วและก�าลงัเอาคนืจิ๋วจนดนูวัเนยี เกสรหรอืความ

จรงิเป็นช่อดอกรวมแตกกระจายเกลื่อนกลาด พกัหนึ่งเอื้องกไ็ด้ความคดิ

ใหม่ 

“มปีากกาเมจกิหม้าย” เธอถาม 

“มแีหละ” จ้อยพูดพลางวิ่งเข้าบ้าน

เอื้องน�าโหม่งที่ดอกยังแน่นไม่ร่วงรุ่ยมาดึงเกสรด้านหัวออกไป

หย่อมหนึ่ง แล้วใช้ปากกาเมจิกวาดลงไป พริบตาเดียวก็ท�าให้น้องสาว

ร้อง “แลโด สวยจงัเสยี”

จ้อยดแูล้วกเ็หน็ด้วยว่า รปูใบหน้าเลก็ๆ ที่มก้ีานเกสรดอกรายรอบ

นั้นสวยมาก ชวนให้คดิถงึผูห้ญงิอนิเดยีนแดงในหนงัสอืที่เขาอ่านในห้อง

สมดุโรงเรยีน

คราวนี้ทกุคนกเ็อาอย่างเอื้องบ้าง จ้อยเตมิหนวดเข้าไปให้แน่ใจว่า

ดูเป็นอินเดียนแดงผู้ชาย ขณะจิ๋วเผลอดึงเกสรส่วนหัวหลุดไปทั้งกระจุก 

จงึได้อนิเดยีนแดงหวัเหม่งแทน

แม่กลบัมาจากข้างนอกกถ็ามเอื้องว่า “วนันี้เอาอะไรมาขาย”

“หม้ายค่ะ” เอื้องว่าไม่มอีะไร “แม่ให้มาถามเรื่องเสื้อที่ฝากให้ป้า

ช่วยซื้อ”

“อ๋อ ป้ากเ็กอืบลมืไปเลย งั้นเข้ามาในบ้านตะ” แม่ชวน

แม่เข้าไปในห้องหลงับ้าน ซึ่งเป็นทั้งครวั ยุ้งข้าว และที่นอนของ
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แม่ เดนิออกมาพร้อมถงุกระดาษพมิพ์ตาหมากฮอสและข้อความ ‘โชคด’ี 

ด้านบน ล้วงเสื้อนกัเรยีนส�าหรบัเดก็ผู้หญงิสขีาวสองตวัออกมา

“อเีอื้อง ออีร ลองใส่แลถ”ี แม่ยื่นเสื้อให้ 

ทั้งสองสวมทบัเสื้อยดืที่สวมอยู่แล้ว ยิ้มย่องดใีจทั้งพี่น้อง

“ไม่หลวมไม่คดัค่ะ” เอื้องบอกแม่ถงึความพอด ีไม่หลวมไม่คบั

“แล้วแม่ซื้อให้ผมกนัหม้าย” จิ๋วถามขึ้น

“ไตรจะหม้ายซื้อเล่า ลูกยงัเรยีนตั้งสองคน” แม่ตอบพลางเดนิไป

หยบิถงุโชคดอีกีถงุจากในครวั “นี่ไงล่ะ คนละตวั”

“แต่พี่จ้อยเขาเปลี่ยนใจไม่อยากเรยีนต่อแล้วนแิม่”

จ้อยตกใจที่จิ๋วโพล่งบอกแม่ แปลกใจว่าน้องชายรู้เรื่องนี้มาจาก

ใคร 

แม่ชะงกัไปพกัหนึ่ง แล้วถามจ้อยว่าท�าไมไม่อยากเรยีนต่อเสยีแล้ว 

ตอนไปบ้านพ่อเฒ่าแม่เฒ่า น้าเรญิที่ไปร่วมสงกรานต์ที่นั่นด้วยเพิ่งบอก

ให้แม่เตรียมส่งจ้อยไปเรียนต่อ เพราะภาคเรียนแรกจะเริ่มต้นในอีกไม่กี่

วนั 

จ้อยก้มหน้าเงยีบ ไม่รูจ้ะพูดกบัแม่อย่างไร เขาคดิว่าเอื้องคงสงสยั

เช่นกนั

“ตกลงว่าเปลี่ยนใจไม่เรยีนเสยีแล้วใช่หม้าย” แม่ถามด้วยน�้าเสยีง

ราบเรยีบ

จ้อยพยกัหน้า “ผมยงัไม่อยากเรยีนต่อครบัแม่”

“ถ้าพนันั้น ผมกโ็ชคดสีมชื่อถงุนี่สแิม่” จิ๋วพูด

“โชคดอีะไรของเอง็”

“กแ็ม่ซื้อมาสองตวั แต่เหลอืนกัเรยีนคนเดยีวเสยีแล้ว”

“เออ เอาไปตะ”

เสรจ็เรื่องเสื้อแล้วทกุคนแยกย้ายกนัไป 
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หลังกนิข้าวมื้อเที่ยงแม่เดินไปข้างบ้าน พักหนึ่งกไ็ด้ลูกละมดุฝรั่ง

มา ๔ – ๕ ลูก เอามดีปอกเปลอืกแล้วฝานทิ้งจนแต่ละลูกเหลอืเนื้อเพยีง

ซกีเสี้ยว ยื่นให้จ้อยกบัจิ๋วทลีะชิ้นๆ แล้วปอกลูกต่อไป 

“มดุหรงัพวกนี้ไม่เคยได้กนิด ี หนอนแมงชอบไชอยู่เรื่อย” แม่พูด

ถงึปัญหาแมลงในผลละมดุฝรั่งหลายครั้งแล้ว

“แต่หวานดนีะแม่” จิ๋วพูดพลางเคี้ยวจั้บๆ

“กอ็ตุส่าห์เอาพนัธุ์ดมีาจากยะลานั่นไงล่ะ” แม่ยิ้ม 

จ้อยไม่ได้สงัเกตว่าแม่ปอกละมดุฝรั่งส่งให้ลกูทั้งหมดโดยไม่กนิเอง

สกัชิ้น

จ้อยลอบมองแม่ที่บอกว่าจะเดนิย่อยอาหารเสยีหน่อย แม่เดนิข้าม

สะพานเลก็หลงับ้านเพื่อไปดูต้นเนยีงที่ก�าลงัออกดอกเป็นปยุสเีขยีวออก

ขาวอยู่หลายต้น กลิ่นหอมอ่อนๆ ชวนให้จ้อยดมเสมอ ไม่นานคงตดิลูก

กินได้ กินเป็นผักแนมกับแกงพุงปลาอร่อยนัก จิ๋วชอบลูกเนียงอ่อนที่ 

กรบุกรอบและกลิ่นฉนุเลก็น้อย ขณะคนส่วนมากจะชอบ ลูกเนยีงหมาน 

หรือผลแก่ที่น�าไปแช่น�้าจนแตกออกเป็นสองฝา เนื้อจะแข็งขึ้นและกลิ่น

ฉนุแรงขึ้นเช่นกนั แม่คงวางแผนน�าลกูเนยีงทั้งของที่บ้านและที่จะซื้อจาก

เพื่อนบ้านเพื่อไปขายในเมอืง

จิ๋วชวนพี่ชายประลองสะบ้า หลังเข้าคู่เล่นเป็นทีมได้ดีในช่วง

สงกรานต์ ทั้งคู่กซ็้อมมอืกนัอยู่บ่อยๆ จ้อยคดิว่าฝีมอืเขาดขีึ้นทกุวนั แม้

กระทั่งจิ๋วกเ็ริ่มสู้ไม่ค่อยได้ วนันี้เหมอืนผเีข้า ครั้งหนึ่งเขาดดีหมนุลูกเกย

ไปกระแทกสะบ้าข้างจิ๋วกราวเดยีวล้มหมดแถว

“ไชโย!” จ้อยร้องดใีจ “น้องแพ้แล้วเล่า”

จิ๋วท�าหน้าเซง็หน่าย ดูเหมอืนหลายวนัมานี้เขาแพ้บ่อยเกนิไป

“เออ เก่งจ้าน เก่งหลายอย่างแล้วนะเอง็” จวงมาพร้อมเสยีงแหลม

ที่ไม่มใีครชอบ ค�าชมว่าเก่งมากของเธอต้องมอีะไรแย่ๆ ตามมาแน่
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“บ้ากเ็ก่ง” จวงว่า ค�าว่าบ้าของเธอหมายถงึบ้าจรงิๆ ไม่ใช่สะบ้า 

“เรยีนกท็�าท่าจะเก่ง”

จ้อยไม่รอฟังว่าเขาเก่งอะไรอีกในค�าประชดของพี่สาว เดินหลบ

ออกไปหลงับ้าน แต่พี่สาวยงัไม่จบความ

“แล้วกเ็ก่งจรงิๆ นะเอง็ ที่ท�าให้แม่เสยีใจ”

เปิดเทอมใหม่ เด็กนักเรียนหิ้วกระเป๋าและปิ่นโตชักแถวไป

โรงเรยีนแต่เช้าตรู่ สวนทางกบับรรดาผู้ใหญ่ที่แบกคอนมดีพร้าและจอบ

เสยีมไปไร่สวน

วนันี้จวบหยดุกรดียาง จ้อยจงึไม่มอีะไรท�ายามเช้า เขาร่วมขบวน

เอื้อง อร และจิ๋วไปด้วยความเคยชนิ วนัแรกของภาคเรยีนมบีรรยากาศ

สดใสเบกิบานเสมอ เสื้อผ้าใหม่ สมดุหนงัสอืใหม่ ครคูนใหม่ ได้เจอเพื่อน

ที่ห่างหายกนัไปช่วงปิดเทอม

จิ๋วที่อายนุ้อยกว่าเอื้องขึ้นชั้น ป.๖ ในปีนี้ พูดว่าเอื้องเป็นรุ่นน้อง

เขาไปแล้ว เพราะเธอเสยีเวลาไปสองปีและต้องกลบัมาเรยีนในชั้น ป.๕ 

ท�าให้เอื้องรู้สกึเขนิ

“บดัสที�าไหร” จ้อยพูดกบัเอื้องว่าไม่ต้องอาย เขาไม่ชอบที่จิ๋วมกั

พูดท�านองยกตนข่มท่าน 

“เธอหยดุเรยีนเพราะต้องช่วยแม่ท�างาน ไม่ได้เกเรเสยีหน่อย”

จิ๋วไม่ฟังเสยีง “พี่จ้อยกเ็หมอืนกนั จบ ป.๖ ปีนี้ผมกร็ู้เท่าพี่แล้ว”

ถูกของจิ๋ว จ้อยรู้สึกหวั่นๆ ที่ผ่านมาในสายตาแม่ นอกจากผล 

การเรยีนแล้ว จ้อยนกึไม่ออกว่าท�าอะไรได้ดกีว่าน้อง

เส้นทางเดินไปโรงเรียนเป็นทางซึ่งชาวบ้านเดินย�่าซ�้าแล้วซ�้าเล่า 

กดร่องบนดนิให้ปรากฏเป็นทางเลก็ๆ สขีาวในราวป่าเบญจพรรณ ผ่าน

เรอืกสวนไร่นาชาวบ้าน บางช่วงกเ็ดนิข้ามสะพานล�าไม้ไผ่ที่พาดเชื่อมสอง
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ฝ่ังห้วยลกึ เดก็โตต้องช่วยน้องๆ เกาะกมุราวให้มั่นเหมาะ ประคบัประคอง

กนัไปอย่างระมดัระวงั ให้ดกีใ็ห้ปีนเกาะหลงัไปเลย กระนั้นกต็าม หาก

ได้ยินเสียงตูมตามที่มักจะมาพร้อมเสียงโคล้งเคล้งก็เป็นรู้ว่า ใครสักคน

ตกสะพาน ปิ่นโตสงักะสฟีาดก้อนหนิเข้าอกีแล้ว

สองข้างทางอุดมไปด้วยดอกไม้ใบหญ้า เอื้องบอกให้น้องเดินไป

กับจิ๋วพลางๆ ขณะเธอชี้และน�าจ้อยเดินบุกเข้าข้างทาง ดอกเข็มสีขาว  

สแีสด และสแีดงบานสะพรั่ง ขบักบัสเีขยีวคล�้าของพุม่ไม้ใหญ่ใกล้ๆ เอื้อง

เอามอืเกาะกมุช่อดอกเขม็อย่างชื่นชม แล้วค่อยๆ ดงึก้านดอกออกมาดดู

น�้าหวานทลีะก้าน จ้อยใจร้อนเดด็มาทเีดยีวทั้งพวงแล้วรวบมาดดูน�้าทลีะ

หลายก้านเสยีงดงัจุ๊บๆ จนเอื้องหวัเราะ

“แลโน่น แลโน่น” เอื้องร้องให้ดูตรงโน้น “งามราสา๑๐”

มีดอกเข็มหลายช่อซ่อนอยู่ตรงนั้น สีม่วงเข้มเมื่อต้องประกาย

แสงแดดยาวเช้าดูเปล่งปลั่งงามตา มนิ่าเอื้องถงึบอกว่างามนกั 

ขณะจ้อยแหวกกอหญ้าเพื่อดูให้ถนดั เขากพ็ลนัเหน็อกีอย่างหนึ่ง 

เป็นเถาวลัย์มพีวงกลบีสนี�้าตาลห้อยระย้าคล้ายหมูท่หารกระโดดร่มลงมา

จากยอดไม้

“เราเจอกระเช้าสกีาเข้าแล้ว” 

จ้อยร้อง เขาโมเมชื่อเอามาจากที่ไหนสักแห่ง เอื้องเห็นเข้าก็ 

ตื่นเต้นยิ่งกว่า 

“ช่างน่ารกัเสยีจงั เขาเรยีก ‘กระเช้าสดีา’ ต่างหาก บางทกีเ็รยีก

กระเช้าผมีด” 

จ้อยสงสยัว่าเธอรูไ้ด้อย่างไร เอื้องอธบิายว่าเคยอ่านเจอในหนงัสอื

มาก่อนแต่เพิ่งเห็นกับตาเป็นครั้งแรก ว่าแล้วก็ดึงปลิดติดมือไปสอง

๑๐ ราสา หมายถงึ มากมาย, เหลอืเฟือ
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กระเช้า 

“เอาไปให้อรดู ไว้พรุ่งนี้ค่อยแวะมาดูอีก” เธอพูดอย่างเสียดาย

และคงเริ่มเป็นห่วงน้องสาว

เสยีงระฆงัดงัเหง่งๆ พอดกีบัพวกเขามาถงึโรงเรยีน จ้อยยนืนิ่งอยู่

ห่างๆ ดูบรรดาเดก็นกัเรยีนวิ่งกรูเกรยีวเข้าแถว รู้สกึปั่นป่วนในใจ อยาก

กลบัเข้าไปยงัห้องเรยีนที่อบอุน่ แต่จะมปีระโยชน์อะไรในเมื่อเขาเรยีนจบ

ชั้นสูงสดุของโรงเรยีนนี้แล้ว และเขากไ็ม่อยากไปเรยีนต่อ ม.๑ เพราะมนั

เป็นทางเดนิที่โดดเดี่ยวและไม่มใีครบอกทางหรอืแม้แต่จะรู้จกั

โรงเรียนอยู่เบื้องหน้า แต่เหมือนว่าจ้อยจะมองไม่เห็น เมื่อเสียง

เพลงชาตดิงัขึ้น เขาหนัหลงักลบัด้วยอารมณ์เหงาสดุขดี

เขาไม่ใช่นักเรียนอีกแล้ว และจะไม่ได้ท�าสิ่งที่เคยท�าได้ดีที่สุดอีก

ต่อไป


