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ตอนที่ 01

“รับอะไรดีครับ”
เสียงหวานติดแหบนิดๆ ของชายหนุ่มเจ้าของร้านกาแฟใน 

หมู่บ้านปิล็อก หรือจะเรียกว่าอีต่องก็ได้ หมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่สูงกว่า
ระดบัน�้าทะเลกว่า 1,000 เมตร ท่ามกลางป่าไม้ทีเ่ขยีวขจ ีการเดนิทาง
ไปทีห่มูบ้่านจะต้องขบัรถผ่านโค้งถงึ 399 โค้ง ขึน้ภเูขาไปในทางแคบๆ 
ห่างไกลจากตัวอ�าเภอทองผาภูมิประมาณเจ็ดสิบกิโลเมตร แต่ใช้เวลา
เดินทางร่วมสองชั่วโมง เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมักจะมาพักสมอง
กันเพราะเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างสงบ 

ชายหนุ่มร่างสูงเพรียว ไว้ผมยาวประมาณกลางหลัง แต่ตอนนี้
ขมวดผมเป็นมวย ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆ ในหมู่บ้านแห่งนี้ 
ยิ้มทักทายให้ลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนและนั่งชิลล์กินบรรยากาศ

“ขอลาเต้เย็นสองแก้วค่ะ” นักท่องเที่ยวสาวพูดขึ้น พร้อมกับ
มองเจ้าของร้านหนุ่มด้วยสายตาชื่นชม 

เจ้าของร้านคนน้ีชื่อว่าเฟย์ หลังเรียนจบปวส.คหกรรมที่
กรุงเทพฯ เขาก็ย้ายมาอยู่กับยายตัวเองที่หมู่บ้านแห่งนี้ หันหลังให้ 
พ่อแม่ตัวเองที่ไม่สามารถยอมรับตัวตนของเขาที่เป็นเกย์ได้ 
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ใช่แล้ว...เจ้าของร้านกาแฟคนน้ีเป็นเกย์ เขารู้ตัวมาตั้งแต่เรียน
มัธยมแล้ว พอเรียนจบเขาก็กลับมาหายาย คนที่ยอมรับตัวตนของ
หลานชายสดุทีร่กัได้ทกุอย่าง เฟย์ลงทนุท�าร้านกาแฟและเบเกอรีเ่ลก็ๆ 
ในหมู่บ้านแห่งนี้ จนยายของเขาเสีย เขาก็ลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่ไม่ไป
ไหน โดยจ้างคนในหมู่บ้านสองคนและน้าตัวเองมาช่วยงานในร้าน

“ทานให้อร่อยนะครบั” เฟย์เดนิออกมาเสร์ิฟกาแฟให้ลูกค้าด้วย
รอยยิ้ม ก่อนจะเดินไปเก็บแก้วที่โต๊ะด้านนอก เพราะพนักงานในร้าน
ก�าลังยุ่งกับการเตรียมเค้กอยู่

“คุณเฟย์ครับ” เสียงเรียกจากชาวบ้านคนหนึ่งที่คุ้นเคยกันดี 
ดังขึ้น ท�าให้เฟย์หันไปมองก่อนจะส่งยิ้มให้อีกฝ่ายอย่างเป็นกันเอง

“สวสัดคีรบัลงุชาต ิบอกกีค่รัง้แล้วว่าไม่ต้องเรยีกผมว่าคณุ เรยีก
เฟย์เฉยๆ ก็ได้ครับ” ชายหนุ่มบอก เพราะเคยพูดเรื่องนี้มาหลายครั้ง
แล้ว

“โธ่ ผมเรียกแบบนี้มาตั้งหลายปีแล้วนะครับ มันชินไปแล้ว ให้
ผมเรียกเถอะครับ” ลุงชาติตอบกลับมาอย่างสุภาพ เพราะเป็นคนที่
คนในหมู่บ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่ายายของ
เขาจะเสียไปแล้ว แต่ด้วยความที่เฟย์เองเป็นคนดีมีน�้าใจไม่ต่างจาก
ยาย เลยท�าให้ทุกคนรักในตัวของชายหนุ่มเป็นอย่างมาก 

เฟย์ยิ้มรับอย่างอ่อนใจที่ไม่สามารถกล่อมให้ชาติเรียกชื่อของ
เขาอย่างเดียวได้สักที จริงๆ ไม่ใช่แค่ชาติคนเดียว ผู้หลักผู้ใหญ่ใน
หมู่บ้านหลายคนก็เรียกเขาว่าคุณเฟย์บ้าง หนูเฟย์บ้าง 

“ท�าไมวันนี้แวะมาร้านผมด้วยล่ะครับ ไม่ได้ท�างานเหรอครับ” 
เฟย์ถามกลับ เพราะลุงชาติเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของอุทยานแห่งชาติ
ทองผาภูมิ

“พอดีข้ึนมาดูความเรียบร้อยที่เนินช้างศึกครับ ก็เลยแวะเอา
ปลากดคังมาฝาก เจ้าจ้อยไปลงเบ็ดที่แม่น�้าได้มา ผมอัดใส่ลังโฟมมา
ให้ครับ” ชาติตอบพร้อมกับวางลังโฟมขนาดย่อมลงบนโต๊ะว่างใกล้ๆ 
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เฟย์เดินมาเปิดดูแล้วยิ้มรับ เพราะเขาชอบทานปลาแม่น�้า
มากกว่าปลาเลี้ยง แต่ด้วยความที่หมู่บ้านอยู่บนเขา จึงหาปลาแม่น�้า
ทานยาก ต้องลงไปซือ้ทีต่วัอ�าเภอขึน้มาทาน ถ้าเฟย์ไม่ขบัรถลงไปเอง 
เขาก็จะฝากชาวบ้านที่เปิดร้านอาหารซื้อขึ้นมาให้ เพราะทางร้าน
อาหารจะต้องลงไปซื้อของสดเป็นระยะอยู่แล้ว 

“เท่าไหร่ครับลุง” เฟย์ถาม ชาติโบกมือไปมา
“ไม่ต้องครับ ผมเอามาฝาก จ้อยมันได้มาเยอะ มันมาแบ่งให้ 

ผมก็แบ่งมาให้คุณเฟย์นี่แหละครับ” ชาติตอบกลับ
“ไม่เอาสิครับ ลุงเอามาให้ผมฟรีแบบนี้บ่อยๆ ผมจะกล้ารับได้

ยังไง ถ้าลุงชาติไม่เอา ก็ฝากไปให้จ้อยก็ได้ครับ” เฟย์พูดพร้อมกับยัด
เงินห้าร้อยบาทใส่มือชาติไป

“โธ่ คุณเฟย์ ชอบท�าให้คนแก่เสียน�้าใจ” ชาติโอดครวญ 
“ผมยอมเป็นคนใจร้ายท�าให้ผู้ใหญ่เสยีน�า้ใจครบั” เฟย์ตอบกลับ 

ลุงชาติก็ยิ้มอ่อนๆ เพราะครอบครัวของเขาเอ็นดูเฟย์กันทั้งนั้น 
“ว่าแต่…เรื่องของนายอดิเรกเป็นยังไงบ้างครับ” เฟย์ถามถึง

หวัหน้าอทุยานฯคนเก่าทีถู่กเฟย์และชาวบ้านเปิดโปงการรบัเงนิใต้โต๊ะ
จากการตัดไม้เถื่อน และล่าสัตว์สงวนจนถูกจับด�าเนินคดีไปเม่ือสอง
อาทิตย์ก่อน และเป็นข่าวใหญ่โตเลยก็ว่าได้

“กอ็ยูใ่นขัน้ตอนพิจารณาคดีละครบั เหน็ทางกรมฯเขาจะส่งคน
มารับหน้าที่แทน แต่ผมไม่แน่ใจว่ามาดูแลชั่วคราวหรือว่ามาประจ�า 
ทีน่ีเ่ลย” ลงุชาตติอบ เพราะเขาเองกเ็ป็นแค่เจ้าหน้าทีอ่ทุยานฯธรรมดา
เท่านั้น

“ก็ขอให้คนที่มาแทนเป็นคนดีกว่านายอดิเรกก็พอครับ” เฟย์
บอก 

ชาตยิิม้รบัน้อยๆ เพราะเฟย์ถือว่าเป็นคนทีป่ลุกระดมให้ทกุคน 
ในหมู่บ้านรักป่าไม้ รักพื้นที่ รักหมู่บ้านของตัวเอง คอยให้ค�าปรึกษา
หลายๆ อย่างและมีคนที่พร้อมจะเป็นหูเป็นตาให้อย่างเต็มใจ ถ้า
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เปรียบกับคนในเมืองก็จะคล้ายๆ ผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้าน เป็นคนที่
คนในหมู่บ้านพร้อมจะท�าทุกอย่างให้ถ้าเฟย์เอ่ยปากร้องขอ 

ความจริงหลายคนอยากให้เฟย์เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยซ�้า แต่ชาย
หนุ่มปฏิเสธ เพราะคิดว่าตัวเองอายุยังน้อย และไม่ได้อยู่ที่นี่มาตั้งแต่
ก�าเนดิ เขาอยากให้คนเก่าแก่ในหมูบ้่านเป็นมากกว่า เขาขอเป็นแค่คน
เบื้องหลังที่พร้อมจะช่วยทุกคนถ้ามีปัญหาเท่านั้น

“เดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับ ว่าจะเข้าไปที่น�้าตกจ๊อกกระดิ่น  
เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะ กลัวว่าเจ้าหน้าที่ที่นั่นจะดูแลไม่ทั่ว
ถึง” ชาติบอก 

เฟย์ยกมือไหว้ชาติพร้อมกับขอบคุณที่ชาติเอาปลามาให้ ก่อน
ที่ชาติจะออกไปจากร้าน ส่วนเฟย์ก็ยกลังโฟมเข้าไปที่หลังร้าน

“อะไรเหรอเฟย์” เฟื่อง น้าสาวของเฟย์ทักขึ้น เมื่อเห็นหลาน
ชายยกลังโฟมเข้ามา

“ปลากดคงัครบั ลงุชาตเิอามาให้ ว่าแต่…ท่ีบ้านน้าเฟ่ืองมีหน่อไม้ 
ดองอยู่ไหมครับ ผมว่าจะแกงส้มหน่อไม้ดองใส่ปลากดคังสักหน่อย” 
เฟย์พูดถึงเมนูอาหารที่อยากจะทาน

“โหยยย พี่เฟย์ ได้ยินแล้วน�้าลายไหล” แอ้ เด็กหนุ่มในหมู่บ้าน
ที่ท�างานอยู่ในร้านของเฟย์พูดขึ้น

“หึๆ เด๋ียวท�าเสร็จจะตักแบ่งให้ เอาไปให้แม่กินด้วยล่ะ” เฟย์
ตอบกลับ ท�าให้แอ้ยิ้มกว้างทันที 

“ครบั แม่ต้องดีใจแน่ๆ แม่ชอบกินแกงส้มหน่อไม้ดอง” แอ้ตอบ
ยิ้มๆ 

“ว่าแต่…เจ้าอ่อนได้กลับมานอนบ้านบ้างมั้ย หรือว่านอนค้าง
ทีอ่ทุยานฯ” เฟย์ถามถึงพ่ีชายของแอ้ทีเ่พ่ิงเข้าไปท�างานเป็นเจ้าหน้าที่
ป่าไม้ได้หนึง่อาทติย์ เน่ืองจากเจ้าหน้าทีท่ีม่เีอ่ียวในการท�าผดิกฎหมาย
ถูกไล่ออกและด�าเนินคดีอยู่เช่นกัน

“ก็ไปๆ มาๆ ละครับ” แอ้ตอบกลับ เฟย์ก็พยักหน้ารับ 
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“เดี๋ยวน้าเอาปลาไปท�าให้ดีกว่า เฟย์ไปดูหน้าร้านเถอะ” เฟื่อง
พูดขึ้น 

น้าสาวของเฟย์อยูท่ีห่มูบ้่านแห่งนีเ้พือ่ดแูลยายของเฟย์ ในขณะ
ที่แม่ของเฟย์นั้นไปอยู่กรุงเทพฯหลังจากแต่งงานไปแล้ว เฟื่องรักและ
สงสารหลานชายตัวเองเป็นอย่างมาก เมื่อรู้ว่าพี่สาวและพี่เขยของ
ตนเองยอมรบัเรือ่งทีเ่ฟย์เป็นเกย์ไม่ได้ ทัง้ๆ ทีอ่ยูใ่นเมอืงกรงุน่าจะชนิ
และเข้าใจรสนิยมของคนสมยัใหม่ได้มากกว่าคนทีอ่ยูก่ลางป่ากลางดง
อย่างเธอและอีกหลายๆ คนในหมู่บ้าน 

เมื่อน้าสาวอาสารับท�าปลาให้ เฟย์ก็เดินออกไปดูแลลูกค้าต่อ
ทันที 

...

..

.
“กลับบ้านดีๆ นะแอ้ มาลัย” เฟย์พูดกับเด็กหนุ่มสาวสองคนที่

ท�างานในร้านของเขาในช่วงหัวค�่าหลังจากปิดร้าน
“พีเ่ฟย์พูดเหมอืนผมกับมาลยับ้านอยูท่ีต่วัอ�าเภอ” แอ้บอกข�าๆ 

เพราะบ้านของเขากบัมาลยัขีม่อเตอร์ไซค์ลงไปจากใจกลางหมูบ้่านแค่
สองกิโลฯเท่านั้นเอง 

เฟย์เขกมะเหงกใส่หัวของแอ้อย่างหมั่นไส้
“ยอกย้อนจริง เดี๋ยวก็ยึดแกงส้มคืนซะหรอก” เฟย์แกล้งว่า 

ท�าให้แอ้รีบเอาถุงแกงส้มหลบทันที เฟย์หัวเราะออกมาเบาๆ 
“ไปๆ กลับได้แล้ว เจอกันพรุ่งนี้” เฟย์บอกอีกครั้ง 
เด็กหนุ่มสาวทั้งสองยกมือไหว้เฟย์ก่อนจะเดินออกไปจากร้าน 

ส่วนเฟย์กเ็ดินดูความเรยีบร้อยอีกครัง้แล้วถงึจะเดนิกลบัไปทีบ้่านของ
ตัวเองที่อยู่ทางด้านหลังของร้าน ซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้น ก่อนหน้านี้
เฟย์อยูก่บัยายสองคน ส่วนน้าสาวจะอยูบ้่านอกีหลงัไม่ไกลกนันกั แต่
หลังจากยายเสีย เฟย์ก็อยู่คนเดียวมาตลอด
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“ใกล้ถงึแล้วครบั ไว้ผมจะโทร.หาบ่อยๆ นะครบัแม่...ครบั...
สวัสดีครับ” 

เสียงทุ้มของชายหนุ่มในชุดล�าลองพูดคุยมือถือกับแม่ตนเอง
ก่อนจะวางสายไป ในช่วงบ่ายของวัน ตอนนี้เขานั่งอยู่ในรถยนต์โฟร์-
วลีสีป่ระตโูดยมคีนขบัรถขบัพาเขาไปยงัจดุหมายปลายทางคอือุทยาน
แห่งชาติทองผาภูมิ 

ชายหนุ่มใบหน้าหล่อคม ผิวสองสีน่ังมองออกไปนอกรถด้วย
รอยยิ้มอ่อนๆ เมื่อเห็นต้นไม้เขียวขจีอยู่สองข้างทาง เขาดีใจที่ทาง
ผู ้ใหญ่ในกรมฯส่งเขามาดูแลอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัด
กาญจนบุรีแทนหัวหน้าอุทยานฯคนเก่าที่ถูกด�าเนินคดีเรื่องส่วยไม้
เถื่อนและสัตว์ป่า ถึงแม้ว่าเขาจะถูกส่งมาเพียงชั่วคราวไม่กี่เดือน แต่
เขาก็พอใจไม่น้อย เพราะเขาเบื่องานนั่งโต๊ะภายในกรมฯเต็มที 

เขาชอบป่าไม้ จึงได้เลือกมาท�างานด้านนี้ จนได้เล่ือนขั้นเป็น 
ผูอ้�านวยการพืน้ทีอ่นรุกัษ์ทีอ่ายนุ้อยทีส่ดุ เพราะผลงานและความตัง้ใจ
ของเขาล้วนๆ แต่ถ้าเลือกได้เขาก็อยากมาอยู่ในป่าแบบนี้มากกว่าใน
กรุงเทพฯหรือใจกลางเมือง

“คณุแดนจะแวะเข้าอ�าเภอก่อนหรอืว่าจะเข้าไปทีอุ่ทยานฯก่อน
ดีครับ” คนขับรถถามขึ้น 

ชื่อของชายหนุ่มที่ถูกถามก็คือ สุดแดน
“ไปอุทยานฯก่อนดีกว่าครับ พรุ่งนี้ผมค่อยลงมาที่อ�าเภอเพื่อ

รายงานตัวอีกที ถ้าแวะก่อน เกรงว่าจะขึ้นไปที่อุทยานฯมืดเสียก่อน” 
สดุแดนตอบกลบั เพราะเขารูว่้าเส้นทางทีจ่ะไปยังอุทยานฯนัน้มันต้อง
ใช้เวลาเพราะมันจะเลาะเลียบไปตามไหล่เขา และมีถึง 399 โค้ง ไม่
สามารถขับเร็วได้ เพราะถนนบางช่วงก็ปรับปรุง

“ได้ครับ” คนขับรถตอบรับกลับมา 
“คุณแดนอยากมาที่นี่เองหรือว่าถูกสั่งให้มาเหรอครับ เอ่อ ผม

ถามได้รึเปล่าครับเนี่ย” คนขับรถถามด้วยความอยากรู้ 
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~ ยอนิม ~

“ถามได้ครับ ผมอยากมาเองครับ ก็เลยเสนอตัวกับทางผู้ใหญ่ 
ท่านก็เลยอนุญาต” สุดแดนตอบ 

คนขับรถมองสุดแดนอย่างแปลกใจ เขาเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่
ถกูส่งให้ไปขบัรถพาสดุแดนมาทีอ่ทุยานฯ พอเหน็สดุแดนเขากแ็ปลกใจ
อยูเ่หมอืนกนั เพราะคดิว่าคนทีจ่ะมารกัษาการแทนจะอายมุากกว่านี้
เสียอีก

“จรงิๆ ผมอยากขบัรถมาเองนะครบั ไม่อยากรบกวนคณุอ�านาจ 
แต่ทางผู้ใหญ่กลัวว่าผมจะไม่ชินเส้นทาง” สุดแดนพูดอย่างอ่อนใจ 

“ครับ ถ้าคุณแดนอยากให้ผมขับรถพาไปไหนบอกได้เลยนะ
ครับ” อ�านาจบอก สุดแดนก็ยิ้มรับ 

“เห็นว่ามีชาวบ้านช่วยเปิดโปงหัวหน้าอุทยานฯคนเก่าใช่มั้ย
ครับ” สุดแดนชวนคุยเพื่อเป็นข้อมูล เน่ืองจากเขาเองก็มีส่วนช่วย
ประสานงานเรื่องนี้เหมือนกัน เพียงแต่ว่ายังไม่เคยได้คุยกับคนที่
รวบรวมข้อมูลตรงๆ เลยสักครั้ง

“ครบั มชีาวบ้านช่วยวางแผนกนัหลายคน แต่หวัเรอืใหญ่คอืคณุ
เฟย์ครับ” อ�านาจพูดยิ้มๆ 

สุดแดนเลิกคิ้วเล็กน้อย
“เขาเป็นใครเหรอครับ” สุดแดนถามขึ้น 
“เป็นเจ้าของร้านกาแฟในหมู่บ้านอีต่องน่ะครับ” อ�านาจตอบ

กลับ 
“เจ้าของร้านกาแฟ?” สดุแดนทวนค�าพดูของอ�านาจอย่างแปลก

ใจ
“ครับ คุณเฟย์เขาเป็นที่รักและเป็นที่ไว้ใจของทุกๆ คน ใน 

หมู่บ้านน่ะครับ แล้วเขาก็ช่วยหลายๆ อย่างในหมู่บ้านมากมายเลย” 
อ�านาจเล่าต่อ สุดแดนพยักหน้ารับ

“ดีนะครับ ที่มีคนแบบนี้อยู่ในชุมชนด้วย” สุดแดนชมออกมา
จากใจจริง 
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~ สุดแดนรัก #แดนเฟย์ ~

ภาพในหัวของสุดแดน คุณเฟย์ที่อ�านาจพูดถึงคงเป็นชายวัย
กลางคนที่ท่าทางน่าเกรงขามคนหนึ่ง

“ไว้เด๋ียวถ้าคุณแดนรายงานตัวเสร็จ ผมจะให้ลุงชาติพาไปพบ
นะครบั ลงุชาตเิป็นเจ้าหน้าทีป่่าไม้อาวโุสทีอุ่ทยานฯครบั” อ�านาจบอก
อีก 

สดุแดนพยกัหน้ารบั แล้วชวนคยุเรือ่งงานในอทุยานฯและเรือ่ง 
อื่นๆ ไปเรื่อยๆ จนในที่สุด อ�านาจก็พาสุดแดนมาถึงอุทยานแห่งชาติ
ทองผาภูมิเสียที 

ทนัททีีร่ถจอด กม็เีจ้าหน้าทีป่่าไม้บางส่วนเดนิออกมาจากด้าน
ในเพือ่มารอรบัสดุแดน เพราะทกุคนรูว่้าจะมผีูอ้�านวยการพืน้ทีอ่นรุกัษ์
มารักษาการแทนหัวหน้าคนเก่า 

สุดแดนลงจากรถได้ก็บิดตัวไปมาไล่ความเม่ือยขบเล็กน้อย  
เจ้าหน้าทีป่่าไม้ยืนเรยีงหน้ากระดานเพ่ือท�าความเคารพสุดแดน หลาย
คนแปลกใจที่เห็นคนหนุ่มอย่างสุดแดนที่นี่ 

“ตามสบายดีกว่าครับ อย่าเป็นทางการนักเลย” สุดแดนพูดขึ้น
ด้วยน�้าเสียงปกติ 

“ผมชื่อ สุดแดน ทักษิณารมย์ ผมจะมารักษาการแทนหัวหน้า 
อุทยานฯคนเก่า จนกว่าทางกรมฯจะเลือกคนใหม่มาแทนที่ครับ ยังไง
ผมขอฝากตัวด้วย” สุดแดนพูดอย่างนอบน้อม 

ถึงแม้ว่าต�าแหน่งของเขาจะสงูกว่าทกุคนกต็าม เพราะส่วนใหญ่
เจ้าหน้าทีป่่าไม้ทีเ่ขาเหน็ตอนน้ีอายุมากกว่าเขาทัง้นัน้ และเม่ือสุดแดน
แนะน�าตัวแล้วทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็แนะน�าตัวเองเช่นเดียวกัน 

“นี่ลุงชาติครับคุณแดน ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรถามลุงชาติได้เลย 
แกรู้ทุกเรื่อง” อ�านาจพูดข�าๆ 

“เป็นค�าชมใช่มั้ยเจ้าอ�านาจ” ชาติถามขึ้นอย่างข�าๆ ท�าให้ 
สดุแดนยิม้รบั พลางคิดว่าเจ้าหน้าทีท่ีน่ี่ดูเป็นกันเองด ีเพราะส่วนใหญ่
ก็เป็นคนในพื้นที่ทั้งนั้น
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~ ยอนิม ~

“ผมให้คนไปท�าความสะอาดบ้านพักให้คุณสุดแดนเรียบร้อย
แล้วนะครับ คุณสุดแดนจะไปที่บ้านพักก่อนเลยมั้ยครับ” ชาติหันมา 
บอกกับสุดแดน    

“เดีย๋วก่อนดกีว่าครบั ผมขอเข้าไปดทูีท่�างานสักหน่อย” สุดแดน
ตอบ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงน้ีจะพาสุดแดนเดินเข้าไปด้านใน  
สุดแดนเดินเข้าไปในห้องท�างานส่วนตัวของหัวหน้าอุทยานฯ พร้อม
กับส�ารวจคร่าวๆ 

“พรุ่งน้ีเช้า ผมจะลงไปรายงานตัวกับทางอ�าเภอก่อน กลับมา 
ผมจะขอเรยีกเจ้าหน้าทีภ่ายในมาประชมุกนัสกัหน่อยนะครบั ผมอยาก
รู้ว่าโครงการที่ยังค้างอยู่มีอะไรบ้าง แล้วคนเก่าเขาท�าอะไรไว้บ้าง ผม
จะได้สานต่อได้ถูก” สุดแดนพูดด้วยน�้าเสียงจริงจัง ทุกคนก็ตอบรับ
อย่างแข็งขัน 

“งั้นตอนนี้ผมขอเอาของไปลงบ้านพักก่อนนะครับ” สุดแดน
บอกทุกคน ก่อนจะเดินออกมาที่รถพร้อมกับชาติและอ�านาจ 

ทัง้สามคนขึน้รถแล้วขบัไปยังบ้านพกัทีอ่ยูท่่ามกลางต้นไม้หลาก
หลายพันธุ์

“เดิมทีบ้านนี้หัวหน้าคนเก่าเขาเอาไว้นอนพักชั่วคราวน่ะครับ 
ส่วนใหญ่จะขบักลบัไปนอนทีอ่�าเภอ แต่ไม่ต้องห่วงนะครบั มสีิง่อ�านวย
ความสะดวกพร้อมครับ” ชาติบอก

“ผมอยู่ง่ายครับ สมัยเรียนก็เข้าป่าขึ้นดอย นอนกลางดินกิน
กลางทรายอยู่บ่อยๆ” สุดแดนพูดขึ้น 

ชาตกิบัอ�านาจมองหน้ากนัยิม้ๆ พลางดใีจทีไ่ด้คนแบบสดุแดน
มารักษาการแทน

“ที่นี่ไม่มีแอร์นะครับ มีแค่พัดลม เพราะอากาศเย็นอยู่แล้ว” 
อ�านาจบอกออกมาบ้าง ขณะช่วยสุดแดนขนของลงจากรถ ซึ่งจริงๆ 
แล้วไม่มีอะไรมากมายเท่าไรนัก 

สุดแดนเดินถือกระเป๋าเสื้อผ้าขึ้นไปบนบ้านพัก ซึ่งชาติมาไข
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~ สุดแดนรัก #แดนเฟย์ ~

ประตรูอแล้ว บ้านพกัเป็นบ้านไม้ยกขึน้จากพืน้ดนิประมาณเกอืบสอง
เมตร ตั้งอยู่บนเนินไม่สูงมากนัก 

ชาติเดินเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ ท�าให้อากาศเย็นๆ 
ผ่านเข้ามา สุดแดนยกยิ้มอย่างพอใจ 

ภายในบ้านพกัไม่ได้มเีฟอร์นเิจอร์หรหูรา มเีก้าอีร้บัแขกเป็นไม้ 
ไม่มีโทรทัศน์ มีโต๊ะท�างานตั้งอยู่มุมหน่ึงของห้องรับแขก มีห้องนอน
หนึ่งห้อง ห้องน�้าหนึ่งห้อง และมีห้องครัวแยกต่างหาก ภายในห้อง
นอนมีเตียงไม้ขนาดหกฟุตตั้งอยู่พร้อมกับฟูกนอนที่ปูผ้าปูที่นอน
พร้อมสรรพ มตีูเ้สือ้ผ้าขนาดย่อม โต๊ะเลก็ๆ อกีตวัในห้องนอน พดัลม
ก็เป็นพัดลมเพดาน

“ผมให้เมยีซกัผ้าห่ม ผ้าปทูีน่อนให้เรยีบร้อยแล้วครบั รบัรองได้
ว่าสะอาดไม่มีกลิ่นอับ” ชาติพูดขึ้นมา

“ขอบคุณนะครับ แล้วเรื่องอาหารการกินของที่นี่ ผมสามารถ
ฝากท้องที่ใครได้บ้าง” สุดแดนถาม

“ท่ีอุทยานฯของเรามีแม่ครัวที่มาขายอาหารให้นักท่องเที่ยว
ด้วยครบั คณุสดุแดนจะผูกป่ินโตกับแม่ครวัก็ได้ หรอืว่าจะไปผกูกบัทาง
ร้านอาหารบนหมู่บ้านอีต่องก็ได้ครับ เพราะเขาจะเอามาส่งให้ที่บ้าน
พัก” ชาติตอบกลับ 

“ง้ันผมขอผกูป่ินโตกบัทางแม่ครวัของอทุยานฯกไ็ด้ครบั สะดวก
ดี” สุดแดนพูดยิ้มๆ 

“ทั้งสองคนไปท�างานก่อนก็ได้ครับ เด๋ียวผมจัดทุกอย่างเอง”  
สุดแดนบอก เพราะไม่อยากรบกวนเวลาท�างานของทั้งสองคน

“สกัห้าโมงเยน็ ผมจะให้คนเอาอาหารมาให้นะครบั คณุสุดแดน
มีแพ้อะไรบ้างรึเปล่า” อ�านาจถามขึ้น

“ผมชนะทุกอย่างครับ” สุดแดนตอบยิ้มๆ 
ชาติและอ�านาจหัวเราะข�าออกมาเบาๆ ก่อนจะขอตัวแยกไป 

ส่วนสุดแดนก็ทยอยเอาของที่ขนมา มาจัดเรียงให้เข้าที่เข้าทาง 
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~ ยอนิม ~

...

..

.
“โอ๊ย ไอ้พี่โง่” เสียงบ่นของแอ้ดังขึ้น ท�าให้เฟย์ที่เดินเข้ามาใน

ส่วนของครัวหยุดมอง พร้อมกับเลิกคิ้วเล็กน้อยเมื่อเห็นแอ้ยืนคุย 
มือถือด้วยท่าทีหงุดหงิด

“ถ้าดับไม่ทันจะเป็นยังไง ท�าอะไรไม่คิดเลย ท�างานป่าไม้ได้ไง
วะพี่อ่อน” แอ้บ่นอีกโดยไม่รู้ว่าเฟย์ยืนอยู่ด้านหลัง

“นี่ถ้าพี่เฟย์รู้นะ พี่เตรียมตัวโดนสวดได้เลย ผมไม่ช่วยพี่ด้วย...
แค่นี้แหละ ผมจะท�างานต่อละ” แอ้บอกออกมาอีก ท�าให้เฟย์ยืน
กอดอกมองเด็กหนุ่มทันที และเมื่อแอ้วางสายแล้วหันมา ก็ต้องสะดุ้ง
เฮือกเมื่อเห็นเฟย์ยืนอยู่

“พะ...พี่เฟย์ มาตั้งแต่ตอนไหนอะ” แอ้ถามเสียงอึกอัก
“กม็าทนัได้ยินเราด่าเจ้าอ่อนว่าโง่น่ันแหละ มอีะไรกนั” เฟย์ถาม

ด้วยน�า้เสยีงปกต ิแต่กท็�าให้แอ้เสยีวสนัหลงัได้จากดวงตาทีค่าดคัน้นัน้
“เอ่อ...ไม่มีอะไรครับ แค่เถียงกันนิดหน่อย” แอ้พูดเสียงอ้อม-

แอ้ม
“หัดเป็นเด็กขี้โกหกตั้งแต่เมื่อไร หืม?” เฟย์ถามต่อ 
แอ้ท�าหน้าหงอยทันที
“พี่เฟย์อะ ผมไม่ได้อยากจะโกหกพี่สักหน่อยคือว่า...เฮ้อ ก็พ่ี

อ่อนน่ะสิครับ ดันไปเผาขยะตรงเชิงเขา แล้วไฟดันไปลุกติดใบไม้แห้ง 
ไฟมันเลยลามขึ้นไปบนเขานิดหน่อย แต่ดับได้แล้วนะครับ” แอ้ยอม
เล่าตรงๆ เพราะไม่อยากปิดบังเฟย์ 

เฟย์ขมวดคิ้วเล็กน้อย แล้วถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่
“เฮ้อออ เจ้าอ่อนนะเจ้าอ่อน หาเรือ่งม้ัยล่ะ นี ่ถ้าเจอพ่ีเรา บอก

ให้เข้ามาหาพี่หน่อยนะ” เฟย์บอก เขาไม่ได้เป็นคนประเภทขี้โวยวาย 
เขาชอบสอนชอบเตือนมากกว่าด่า
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~ สุดแดนรัก #แดนเฟย์ ~

“ครับ” แอ้ตอบรับพลางนึกขอโทษพี่ชายตัวเองในใจ 
“ไปท�างานเถอะ” เฟย์บอก ก่อนที่แอ้จะรีบออกไปหน้าร้าน

อย่างรวดเร็ว 

เช้าวันใหม่
วันนี้สุดแดนจะต้องเข้าไปรายงานตัวกับทางอ�าเภอ ชาติกับ

อ่อนจึงอาสาจะขับรถไปให้ สุดแดนต้องการหาซื้อของใช้เพิ่มเติมอีก
นิด ชาติเลยชวนให้อ่อนไปด้วยกัน

“หลับสบายมั้ยครับคุณสุดแดน” ชาติถามขึ้น เมื่อเห็นสุดแดน
เดินออกมาจากบ้านพักในชุดข้าราชการ ด้วยความที่รูปร่างสูงใหญ่
ท�าให้สุดแดนดูดีมาก

“หลับสบายดีครับ อากาศดีมาก” สุดแดนบอก
“คุณสุดแดนเท่สุดๆ เลยครับ” อ่อนพูดชมตามประสาซื่อ
“พดูจากบัคณุเขาดีๆ  หน่อยเจ้าอ่อน” ชาตเิตอืน เพราะเกรงว่า

สุดแดนจะหาว่าอ่อนตีสนิทมากเกินไป
“ผมชมคุณสุดแดนมันไม่ดีตรงไหนอะลุง” อ่อนถามกลับ 
สุดแดนยิ้มข�าเล็กน้อย
“ไม่เป็นไรหรอกครบัลงุชาต ิผมขอเรยีกว่าลงุเหมอืนคนอืน่ๆ ก็

แล้วกันนะครับ ส่วนทางลุงจะเรียกผมว่าหัวหน้า หรือคุณแดน ก็ตาม
สบายเลยครับ” สุดแดนพูดขึ้น ท�าให้ลุงชาติรู้สึกชอบนิสัยใจคอของ 
สดุแดนเป็นอย่างมาก พลางนกึไปถงึเฟย์ทีน่สิยัใจคอน่าจะไม่ต่างจาก
สุดแดนสักเท่าไร ชาติอยากให้ทั้งสองได้เจอกันเร็วๆ 

“งั้นผมว่าเราเดินทางกันเลยดีกว่าครับ น่าจะถึงตัวอ�าเภอ
ประมาณเก้าโมง” ชาติพูดขึ้น ก่อนจะพากันขึ้นรถสี่ประตูที่ทางกรมฯ
ส่งมาให้สุดแดนใช้ระหว่างอยู่ที่นี่ 

อันที่จริงสุดแดนก็มีรถ แต่เขาทิ้งไว้ที่บ้านในกรุงเทพฯ 
ทั้งสามคนขึ้นรถแล้วขับตรงไปยังตัวอ�าเภอทองผาภูมิทันที 
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~ ยอนิม ~

“ผมว่าจะหาซื้อกาน�้าร้อน กับของกินของใช้อีกนิดหน่อยไปไว้
ทีบ้่านพกั ถ้ารายงานตวัเสรจ็แล้ว รบกวนลงุชาตพิาผมไปซือ้ของหน่อย
นะครับ” สุดแดนบอก

“ได้เลยครับ” ชาติตอบยิ้มๆ 
สดุแดนนัง่คยุเรือ่งงานไปเรือ่ยๆ ท�าให้ลงุชาตริูว่้า เวลาทีอ่ยูใ่น

เรื่องงาน สุดแดนก็เป็นคนจริงจังมากคนหนึ่ง 
ใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆ ก็มาถึงตัวอ�าเภอ ทางสุดแดนได้แจ้งนาย

อ�าเภอแล้วว่าจะเข้ามาในวันนี้ 
“สวสัดคีรบัคณุสดุแดน เชญินัง่ครบั ไม่คดิว่าจะเป็นคนหนุม่นะ

ครับเนี่ย” เสียงของนายอ�าเภอดังขึ้น เมื่อสุดแดนเดินเข้ามาในห้อง
ท�างาน 

สุดแดนยกมือไหว้อีกฝ่ายอย่างนอบน้อม
“สวสัดคีรบันายอ�าเภอ ขอโทษทนีะครบัทีเ่มือ่วานไม่ได้เข้ามา” 

สุดแดนพูดขึ้น 
“ไม่เป็นไรครับ ผมเข้าใจ เส้นทางไปอุทยานฯมันค่อนข้างต้อง

ใช้เวลาสกัหน่อย” นายอ�าเภอบอก ก่อนจะพดูคยุกนัถงึเรือ่งการท�างาน 
เอกสาร และการประสานงานต่างๆ จนเวลาผ่านไปร่วมสองชั่วโมง

“จริงๆ วนันีผ้มอยากจะชวนทานอาหารกลางวนัด้วยกนันะ แต่
ติดทีผ่มต้องเข้าจงัหวดั เอาไว้โอกาสหน้านะคณุแดน” นายอ�าเภอบอก
หลังจากคุยเรื่องงานเสร็จสิ้น

“ได้ครับ ผมเองก็กะจะไปซื้อของใช้อีกหน่อยเหมือนกัน”  
สุดแดนตอบ ก่อนจะลานายอ�าเภอออกมาหาชาติและอ่อนที่รออยู่
ด้านนอก เพื่อไปหาข้าวกลางวันทานและซื้อของ 

“อมื เดีย๋วคณุแดนไปเจอคณุเฟย์ทีห่มูบ้่านอต่ีองก่อนดมีัย้ครบั 
แล้วค่อยกลับลงมาพูดคุยเรื่องงานทีเดียวเลย” ชาติเสนอขึ้น ขณะนั่ง
ทานข้าวราดแกงใกล้ๆ อ�าเภอ 

“ได้ครับ ผมอยากเจอเขาเหมือนกัน” สุดแดนตอบกลับ อีก
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~ สุดแดนรัก #แดนเฟย์ ~

อย่าง...เขาอยากขึน้ไปทีห่มูบ้่านอต่ีองด้วย เขาไม่เคยมาทีน่ีเ่ลยสักครัง้ 
เคยเห็นจากภาพถ่ายที่คนรู้จักในโซเชียลลงไว้

“เดี๋ยวไปหาพี่เฟย์ด้วยเหรอลุง” อ่อนถามขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยิน
“เออน่ะสิ มีอะไร” ชาติถามกลับ 
อ่อนยิ้มแหย แต่ไม่ได้ตอบออกมา 
“ไปก่อเรือ่งอะไรไว้ละสเิอง็น่ะ” ลงุชาตพิดูอย่างไม่ใส่ใจนกั ก่อน

จะนั่งทานอาหารกันต่อ แล้วพาสุดแดนไปซื้อของ ยังดีที่บ้านพักมี 
ตูเ้ยน็หลงัเลก็ๆ ไว้เกบ็ของสด สดุแดนเลยซือ้ของกนิเลก็ๆ น้อยๆ ตดิ
ไปด้วย 

เมือ่ได้ทกุอย่างครบแล้ว กพ็ากนัเดนิทางขึน้ไปบนหมูบ้่านอต่ีอง
อีกครั้ง ระหว่างทางที่ขึ้นก็เจอรถนักท่องเที่ยวบ้างเป็นระยะ ไปทาง
เดียวกันบ้าง สวนทางกันบ้าง 

“นักท่องเที่ยวเยอะมั้ยครับ” สุดแดนถามขึ้น
“ถ้าเป็นช่วงวนัหยุดยาวจะเยอะครบั เมือ่ก่อนกไ็ม่ได้เยอะแบบ

นี้หรอกครับ พี่เฟย์บอกว่าเพราะสมัยนี้มีโซเชียล คนก็แชร์เรื่องราว 
สถานที่ไปให้คนอื่นๆ ได้เห็น และพากันอยากจะมาบ้าง” อ่อนพูด

“บางทีนักท่องเที่ยวก็ล้นเกินพอดีเหมือนกันครับ พวกเรา
ท�างานกันหนักน่าดู เพราะใช่ว่าทุกคนจะนิสัยดี” ชาติพูดขึ้นมาบ้าง

“อืม ผมเข้าใจนะ สถานที่เที่ยวที่เป็นธรรมชาติ ถ้าเปิดรับให้ 
คนเข้ามากต้็องพร้อมทีจ่ะตัง้รบั และดูแลรกัษาไม่ให้เปลีย่นแปลงหรอื
เสยีหายมากจนเกนิไป” สดุแดนพดูในสิง่ทีต่นเองคดิ เพราะเขาเหน็มา
หลายที่แล้ว สถานที่ท่องเที่ยวบางพื้นที่ต้องสูญเสียวัฒนธรรมอันเก่า
แก่ ต้องถูกนกัท่องเทีย่วทีไ่ม่มหีวัคดิท�าลายธรรมชาตเิพยีงแค่อยากมา
เที่ยวเพื่อเช็กอินและถ่ายรูปสวยๆ เท่านั้น โดยลืมที่จะค�านึงถึงการ
อนุรักษ์ของเดิมๆ ในสถานที่นั้นๆ แต่ส่วนหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับคนใน
ชุมชนนั้นด้วย

“แต่ที่นี่ไม่ต้องห่วงหรอกครับ มีพี่เฟย์อยู่ทั้งคน” อ่อนพูดข�าๆ 
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~ ยอนิม ~

“จากที่ฟังคร่าวๆ มานี่ ทุกคนดูจะรักเขามากเลยนะครับ”  
สุดแดนพูดข้ึน เพราะเขายังไม่ได้ยินใครพูดว่าร้ายคนที่ชื่อเฟย์เลย 
สักคน ส่วนใหญ่มีแต่ชื่นชมทั้งนั้น

“ทั้งรักและเคารพละครับ เขาคอยให้ความรู้ คอยให้ค�าปรึกษา
กับชาวบ้านในเรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แถมยังยินดีช่วยเหลือ 
ชาวบ้านในทุกๆ เรื่องด้วยครับ” ชาติพูดขึ้นมาบ้าง ท�าให้สุดแดนยิ้ม
รับนิดๆ 

เวลาผ่านไป ทั้งสามคนมาถึงหมู่บ้านอีต่องตอนเกือบๆ บ่าย
สามโมง ชาตจิอดรถไว้ตรงลานจอดของหมูบ้่าน สุดแดนลงจากรถมอง
อ่างเก็บน�้ากลางหมู ่บ้านด้วยรอยยิ้ม อีกฝั ่งของอ่างเก็บน�้าเป็น 
โฮมสเตย์และร้านต่างๆ 

“ทางนี้เลยครับ” ชาติพูดพร้อมกับเดินน�าสุดแดนไปยังสะพาน
ที่มีป้ายไม้แขวนเต็มไปหมด

“ดีจังเลยนะครับ มีป้ายไม้ให้นักท่องเที่ยวเขียนแขวนไว้ด้วย” 
สุดแดนมองดูป้ายไม้ที่แขวนเต็มสองข้างทางเดิน

“เพิ่มกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวน่ะครับ” ลุงชาติบอก 
ระหว่างทาง ชาวบ้านทีข่ายของกม็องสดุแดนอย่างสงสยั เพราะ

เหน็เดนิมาพร้อมกบัชาตแิละอ่อน บางคนกส่็งเสียงทกัทายตามประสา
คนรู้จัก

“เอ่อ...เดีย๋วผมรออยูแ่ถวนีด้กีว่าครบัคณุแดน” อ่อนพดูขึน้เมือ่
ชาติเดินเลี้ยวไปยังทางเดินเลียบอ่างเก็บน�้า

“ท�าไม” สดุแดนถามกลบั เพราะเหน็ว่าอ่อนมสีหีน้าเจือ่นๆ และ
อึกอัก

“ผม...ยังไม่พร้อมเข้าไปเจอพี่เฟย์น่ะครับ” อ่อนบอกตรงๆ 
“มีอะไรงั้นเหรอ” สุดแดนถามต่อ 
อ่อนย้ิมแห้งๆ ก่อนจะเล่าเรื่องให้สุดแดนฟังว่าเขาเผาขยะจน

ไฟมันลามไปหน่อย แต่ดับทันแล้ว 
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~ สุดแดนรัก #แดนเฟย์ ~

“แล้ว?” สุดแดนถามต่ออย่างงงๆ ว่าเรื่องนี้ท�าไมถึงท�าให้อ่อน
ไม่กล้าเข้าไปเจอหน้าเฟย์

“ผมกลัวพ่ีเฟย์สวดน่ะครับ เขารู้เรื่องแล้ว เคยก�าชับผมเรื่องนี้ 
แต่ผมก็ดันสะเพร่าไปหน่อย แหะๆ คณุแดนเข้าไปก่อนนะครบั ผมขอ
ตั้งหลักสักวันสองวันก่อน” อ่อนบอกเสียงอ้อมแอ้ม ท�าให้สุดแดนอด
สงสยัไม่ได้ว่า เพราะอะไรอ่อนถงึได้ดกูลวัและเกรงใจเฟย์นกั เขาได้แต่
พยักหน้ารับ แล้วเดินตามชาติที่เดินหายเข้าไปในร้านกาแฟร้านหนึ่ง
ทันที



~ ยอนิม ~

ตอนที่ 02

“คุณเฟย์”
ชาตเิรยีกเฟย์ทีย่นือยูห่ลงัเคาน์เตอร์ ท�าให้เฟย์เงยหน้ามามอง

ยิ้มๆ 
“สวสัดีครบัลงุชาต ิวนัน้ีไม่ท�างานเหรอครบั” เฟย์แซวกลบัยิม้ๆ 
“ท�าสิครับ พอดีผมพาคนมาแนะน�าให้คุณเฟย์รู้จัก” ชาติพูด

อย่างสุภาพ 
“ใครเหรอครับ” เฟย์ถามกลับอย่างสงสัย เพราะชาติไม่ได้บอก

อะไรเขาล่วงหน้า
“ผมพาผอ.พื้นที่อนุรักษ์มาท�าความรู้จักกับคุณเฟย์ครับ เขาจะ

มาดแูลทีอ่ทุยานฯน้ีสกัระยะ พอดีผมเล่าเรือ่งคณุเฟย์ให้เขาฟัง เขาเลย
อยากมาท�าความรู้จัก” ชาติตอบกลับ 

“ไหนครับ” เฟย์ถามกลับไป เพราะไม่เห็นใครเดินตามลุงชาติ
เข้ามา

“อ๋อ เขาก�าลงัคยุกบัเจ้าอ่อนอยูค่รบั เดีย๋วตามเข้ามา” ชาตติอบ 
เพราะเห็นว่าสุดแดนหยุดคุยอยู่กับอ่อนที่ตรงสะพาน 

เฟย์คิดว่าคนที่ชาติพูดถึงน่าจะเป็นคนอายุสักห้าสิบกว่าๆ 
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~ สุดแดนรัก #แดนเฟย์ ~

เหมือนคนก่อน  
“คนนี้โอเคใช่มั้ยครับลุงชาติ” เฟย์ถือโอกาสถามขึ้นมาก่อน 
“จากที่พูดคุย ผมคิดว่าไว้ใจได้ครับ เป็นคนที่มีอุดมการณ์ด้วย 

แล้วเขาก็เป็นคนที่ช่วยประสานงานเอาข้อมูลที่คุณเฟย์ส่งไป ยื่นเรื่อง
ฟ้องนายอดิเรกน่ันแหละครับ” ลุงชาติตอบ ท�าให้เฟย์พยักหน้ารับ
อย่างเข้าใจ 

ตอนที่เขาท�าเรื่องเปิดโปงหัวหน้าอุทยานฯคนเก่านั้น รู้มาว่ามี
คนในกรมป่าไม้ที่กรุงเทพฯช่วยเขาอยู่ด้วย แต่เฟย์ยังไม่เคยเจอหน้า
หรือพูดคุยกันโดยตรง เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายยังไม่ได้เดินเข้ามา เฟย์เลย
ก้มหน้าเก็บแก้วใส่ถาดรอง

“อ่า มาพอดีเลยครับ คุณสุดแดนครับ ทางนี้ครับ” เสียงชาติ
เรียกอีกฝ่ายดังขึ้น ท�าให้เฟย์หันไปมอง ก่อนจะชะงักเมื่อเห็นชายวัย
สามสบิกว่าๆ รปูร่างสงูใหญ่สมชายชาตร ีอกผายไหล่ผึง่ หน้าตาคมสนั 
ดดูทีกุกระเบยีดนิว้ เดนิตรงเข้ามาพร้อมรอยยิม้อบอุน่ มนัท�าให้หวัใจ
ที่ด้านชามาหลายปีของเฟย์สั่นไหว ชายคนนี้ถือว่าเป็นสเปคของเฟย์
เลยก็ว่าได้ 

“สวัสดีครับ” เสียงทุ้มของสุดแดนดังขึ้น ท�าให้เฟย์ต้องเรียกสติ
ตัวเองกลับมาแล้วยิ้มการค้ากลับไป

“สวัสดีครับ” เฟย์ทักกลับ 
สุดแดนเลิกคิ้วนิดๆ เหมือนก�าลังแปลกใจ ซึ่งเฟย์ไม่สงสัยใน

ท่าทางนั้น เขารู้ว่าสุดแดนคงคิดว่าเขาเป็นผู้หญิงแน่ๆ ตอนที่ยังไม่
ได้ยินเสียงของเขา

“นี่คุณเฟย์เจ้าของร้านนี้ ที่ผมเล่าให้ฟังน่ะครับ คุณเฟย์ครับ นี่
คุณสุดแดนหัวหน้าคนใหม่ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้” ชาติแนะน�าให้รู้จักกัน 

เฟย์ยกมือไหว้อีกฝ่าย เนื่องจากอีกฝ่ายอายุมากกว่าเขา  
สุดแดนก็ยกมือขึ้นมารับไหว้ยิ้มๆ 

“เข้าไปนั่งคุยด้านในดีมั้ยครับ ลุงชาติพาคุณสุดแดนไปที่บ้าน



25

~ ยอนิม ~

ผมก่อนนะครับ เด๋ียวผมตามไป อ้อ คุณสุดแดนรับเครื่องดื่มอะไรดี
ครับ” เฟย์ถามขึ้นมา ชายหนุ่มพยายามคุมหัวใจตัวเองไม่ให้เต้นแรง
ไปกับท่าทางและสายตาของอีกฝ่าย

“ขอเป็นน�้าเปล่าก็พอครับ” สุดแดนพูดอย่างเกรงใจ 
เฟย์หันไปหาชาติ
“ของลุงชาติเอาน�้าเสาวรสปั่นนะครับ พักกาแฟบ้าง” เฟย์พูด

ดักเอาไว้ก่อน เพราะเมียของชาติบอกกับเฟย์ว่าชาติต้องลดพวก 
เครื่องดื่มกาแฟลงบ้าง 

“โธ่ คุณเฟย์” ลุงชาติโอดครวญ แต่ก็ไม่กล้าขัดเฟย์ 
เฟย์ยิม้ข�านดิๆ ท�าให้สดุแดนมองอย่างชืน่ชม ก่อนทีล่งุชาตจิะ

พาสดุแดนเดนิลดัไปทางด้านหลงัร้าน จนไปถงึบ้านไม้สองชัน้สภาพดี
“เดี๋ยวเรานั่งรอตรงนี้กันก่อนนะครับ” ชาติพาสุดแดนไปนั่งที่

โต๊ะไม้หน้าบ้าน 
สุดแดนมองรอบๆ อย่างสนใจ
“ลุงชาติครับ ผมขอเสียมารยาทถามนิดหนึ่ง คุณเฟย์เนี่ย เขา

เป็นผู้ชายใช่มั้ยครับ” สุดแดนถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง 
ลุงชาติหัวเราะข�าออกมาเบาๆ 
“ครับ คุณเฟย์เป็นผู้ชาย แต่ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วชอบไว้ผม

ยาว คนเลยเข้าใจผิดเวลาที่เจอหน้าครั้งแรกเป็นประจ�าเลยละครับ” 
ชาติตอบ 

สดุแดนรบัรูไ้ด้ถงึความชืน่ชมและเคารพในตวัของเฟย์จากชาติ
ได้เป็นอย่างดี ตอนที่สุดแดนได้เจอหน้าเฟย์ เขายอมรับว่าอึ้งไม่น้อย
เหมือนกัน เนื่องจากอีกฝ่ายดูดีมาก และอายุน้อยกว่าที่เขาคิด ตอน
แรกที่คิดว่าเป็นผู้หญิง เขาใจสั่นเมื่อเห็นหน้า แต่พอรู้ว่าเป็นผู้ชาย  
สุดแดนก็ยังใจสั่นอยู่ดี เขาคิดว่าเฟย์เป็นคนที่มีเสน่ห์มากคนหนึ่ง 
สามารถท�าให้คนใจสั่นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชาย 

“แล้วบ้านหลังนี้เขาอยู่คนเดียวเหรอครับ” สุดแดนถามพร้อม
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กับมองไปรอบๆ บ้านอย่างสนใจ 
“ครับ ตั้งแต่คุณยายฟ้าเสีย คุณเฟย์ก็อยู่คนเดียวมาตลอด แต่

คุณเฟื่องน้าของคุณเฟย์ก็อยู่ท้ายหมู่บ้านครับ มาช่วยดูแลร้านให้
บ่อยๆ เหมือนกัน” ลุงชาติตอบ 

“แล้วคุณเฟย์ไม่ได้แต่งงานมีครอบครัวเหรอครับ” สุดแดนถาม
เพราะความอยากรู้ส่วนตัวจริงๆ 

ชาติหัวเราะเบาๆ 
“คณุเฟย์ยังโสดครบั แต่กม็สีาวๆ หนุ่มๆ ในตวัอ�าเภอ แวะเวียน

มาขายขนมจบีบ่อยๆ แต่คณุเฟย์ไม่สนใจใครเลยครบั” ชาตบิอกตรงๆ 
สุดแดนไม่แปลกใจเลยที่ชาติบอกว่ามีหนุ่มๆ มาจีบเฟย์ด้วย 

เพราะบุคลิกท่าทางของเฟย์น่าจะเป็นสเปคของเกย์ไม่น้อย เผลอๆ 
ตวัเฟย์เองกน่็าจะเป็นเกย์ด้วยเหมอืนกัน สดุแดนไม่เคยรงัเกยีจ เพราะ
เขาก็มีเพื่อนที่เป็นเกย์หลายคน

“นินทาอะไรผมอยู่เหรอครับลุงชาติ” เสียงเฟย์ดังขึ้นก่อนที ่
เจ้าตัวจะเดินมาพร้อมถาดใส่เครื่องดื่ม 

“อ้าว ไหนคุณเฟย์บอกว่าไม่ให้ผมด่ืมกาแฟไงครบั” ลงุชาตถิาม
เมื่อเห็นแก้วกาแฟอเมริกาโน่ตั้งอยู่ด้วย

“ของคุณสุดแดนครับ ผมคิดว่าน่าจะอยากดื่มกาแฟมากกว่า 
น�า้เปล่า” เฟย์บอก ท�าให้สดุแดนอึง้ไปนดิ อนัทีจ่รงิเขาอยากดืม่กาแฟ
เหมือนกัน แต่ไม่อยากรบกวนเฟย์ เขามั่นใจว่าเฟย์จะไม่เก็บเงินเขา
แน่นอน เขาถึงเลือกขอดื่มน�้าเปล่า 

“อ่า ขอบคุณครบั แล้วท�าไมถงึเลอืกอเมรกิาโน่มาให้ผมล่ะครบั” 
สุดแดนถามกลับ เขาชอบดื่มอเมริกาโน่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ไม่คิดว่า
เฟย์จะเลือกมาให้ตรงกับความชอบของเขา 

เฟย์ยิ้มน้อยๆ 
“ไม่ทราบเหมือนกันครับ ผมคิดว่ามันเหมาะกับบุคลิกของคุณ

สุดแดนดี ไม่แน่ใจว่าดื่มได้รึเปล่าครับ” เฟย์ถาม
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“ดื่มได้ครับ ผมชอบดื่มอเมริกาโน่อยู่แล้ว” สุดแดนตอบพร้อม
กับยกแก้วกาแฟขึ้นมาดูด แล้วเขาก็คลี่ยิ้มอย่างพอใจ เพราะรสชาติ
ถูกปากเขามาก เฟย์เองก็ไม่คิดถาม เพราะเห็นจากสีหน้าและแววตา
ของสุดแดนก็พอจะรู้แล้วว่าสุดแดนชอบกาแฟที่เขาชงหรือไม่

“ว่าแต่…มีเรื่องอะไรอยากจะคุยกับผมเหรอครับ” เฟย์ถาม
เป็นการเป็นงานทันที 

“พอดผีมอยากมาท�าความรูจ้กัน่ะครบั หลายคนบอกผมว่าคณุ
เฟย์ช่วยเหลอืหมูบ้่านและช่วยเปิดโปงหวัหน้าอทุยานฯคนเก่า เลยคดิ
ว่าจากนี้เราคงต้องประสานงานกันบ่อยๆ แน่ๆ” สุดแดนบอก 

เฟย์พยักหน้ารับ
“ครบั ถ้าทางคณุสดุแดนมอีะไรอยากให้ผมช่วยเหลอื กบ็อกได้

เลยครับ ผมยินดีช่วย” เฟย์ตอบยิ้มๆ แต่เป็นรอยยิ้มที่ไว้ตัวนิดๆ นั่น
ท�าให้สุดแดนรู้สึกอยากจะท�าความรู้จักกับคนคนนี้มากขึ้น ก่อนที ่
สุดแดนจะถามเรื่องพ้ืนที่ เรื่องเก่ียวกับอุทยานฯในมุมมองของเฟย์ 
โดยมีลุงชาติคอยช่วยเสริมด้วย 

ระหว่างที่นั่งคุย สุดแดนยอมรับว่าเขาไม่อาจละสายตาไปจาก
ใบหน้าเนียนของเฟย์ได้เลย ไรผมที่หล่นมาคลอเคลียข้างแก้มท�าให้ 
สุดแดนอยากจะเอื้อมมือไปเกลี่ยให้เสียจริงๆ แต่ก็ท�าได้แค่คิด 

ทั้งสามคนน่ังคุยกันร่วมช่ัวโมงกว่าๆ สุดแดนก็ต้องขอตัวกลับ 
เพราะต้องไปประชุมกับทางเจ้าหน้าที่ต่อ 

สามคนเดนิกลบัออกมาทีห่น้าร้าน ชาตขิอเดนิไปซือ้ของ เหลอื
เพียงเฟย์ที่ยืนส่งสุดแดนที่หน้าร้านคนเดียว สุดแดนสังเกตเห็นว่ามี 
นักท่องเที่ยวที่มองเฟย์ด้วยสายตาชื่นชมหลายคน 

“ขอบคณุคณุเฟย์มากนะครบัทีใ่ห้ข้อมลูดีๆ  และให้การต้อนรบั
ผม” สดุแดนพดูเสยีงทุม้พร้อมรอยยิม้ละมนุ จนเฟย์ต้องเม้มปากเพือ่
สะกดความรู้สึกเขินที่เกิดขึ้น

“ไม่เป็นไรครับ ผมคิดว่าชาวบ้านก็ยินดีต้อนรับคุณสุดแดน
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เหมือนกัน” เฟย์ตอบกลับ 
จากทีไ่ด้นัง่คยุกบัสดุแดนมาสกัระยะ เฟย์กพ็อจะสบายใจได้ว่า

คนคนนี้เป็นคนดีคนหนึ่งจริงๆ แต่เขาก็ต้องดูในระยะยาวอีกที
“เอาไว้ ผมจะมาอุดหนุนกาแฟบ่อยๆ นะครับ กาแฟที่คุณเฟย์

ชงอร่อยมากจริงๆ” สุดแดนชมออกมาจากใจ 
เฟย์ยิ้มรับอ่อนๆ 
“ขอบคุณครับ” เฟย์ตอบรับ 
แล้วท้ังสองคนก็ยืนเงียบมองหน้ากันเล็กน้อย จนสุดแดนต้อง

กระแอมเพื่อเรียกสติตัวเอง เพราะเผลอจ้องหน้าเฟย์นานไปนิด
“ผมขอตัวกลับก่อนนะครับ เดี๋ยวจะต้องเรียกเจ้าหน้าที่ประชุม

อีก” สุดแดนลาอีกครั้ง 
เฟย์ยกมือไหว้สุดแดนกลับไป 
“อ้อ เด๋ียวครบั” ไม่ทนัทีส่ดุแดนจะเดนิไป เฟย์กเ็รยีกเอาไว้ก่อน
“ครับ” สุดแดนขานรับ 
“ฝากบอกเจ้าอ่อนทนีะครบั ว่าให้เวลาเตรยีมใจสองวัน แล้วเข้า

มาหาผมด้วย” เฟย์ฝากสุดแดนไปบอกเด็กหนุ่ม เพราะรู้ว่าที่เด็กหนุ่ม
ไม่กล้าเข้ามาที่ร้านเพราะหลบหน้าเขาอยู่ 

สุดแดนเลิกค้ิวนิดๆ ก่อนจะย้ิมข�า เพราะสายตาและรอยยิ้ม
ของเฟย์ทีแ่สดงความคาดโทษเดก็หนุม่ออกมา ท�าให้สดุแดนไม่แปลก
ใจเลยว่าท�าไมอ่อนถงึได้กลวัเฟย์นกั แต่ในสายตาของสุดแดน เขากลับ
มองว่าเฟย์น่ารัก ไม่ได้น่ากลัวเลยสักนิด พอคิดว่าเฟย์น่ารัก สุดแดน
ก็ชะงักไปนิด

“ได้ครับ ผมจะบอกให้นะครับ” สุดแดนตอบ ก่อนจะก้มหัวให้
เฟย์เล็กน้อยอีกครั้ง แล้วเดินแยกไปทันที 

เฟย์ยืนมองแผ่นหลังกว้างแล้วยิ้มน้อยๆ 
//ใจเต้นแรงแบบนี้ล่าสุดเมื่อไรกันนะ// เฟย์พูดกับตัวเองเบาๆ 

ก่อนจะเดินเข้าไปในร้านตัวเอง 
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“คนเมือ่กีใ้ครเหรอพีเ่ฟย์ หล่อจงั” มาลยัรบีเดนิมาถามเฟย์ทนัที
“หัวหน้าอุทยานฯคนใหม่ที่มารักษาการแทนน่ะ” เฟย์ตอบ
“หืม? ดูดีมากเลย มาลัยนึกว่าจะอายุมากกว่านี้ซะอีก” มาลัย

พูดตามที่คิด 
“ใช่ หล่อกว่าคุณหมอบิณอีกครับ” แอ้บอก 
“ไปเกี่ยวอะไรกับหมอบิณล่ะ” เฟย์ถามกลับข�าๆ 
หมอบิณเป็นหมออยู่ในโรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอ จะขึ้นมาที่

สถานอีนามยัประจ�าหมูบ้่านทกุอาทติย์เพือ่ท�าการตรวจรกัษาชาวบ้าน
“ก็ถ้าคนเมื่อกี้เขาจีบพี่เฟย์ ผมจะเชียร์เขาไงครับ” แอ้ตอบกลับ 

เพราะทั้งแอ้และมาลัยรู้ว่าเฟย์เป็นเกย์ แต่ไม่ได้นึกรังเกียจเลยสักนิด
“แล้วหมอบิณไม่ดีตรงไหน” มาลัยแกล้งถาม เพราะทั้งสองคน

ต่างรู้ว่าหมอบิณสนใจและจีบเฟย์อยู่
“ก็เราไม่ชอบ เป็นหมอแต่ชอบแกล้งคนอื่น” แอ้บ่นเนื่องจาก

เขากับหมอบิณมักจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอด 
เฟย์ส่ายหน้าไปมาอย่างอ่อนใจ 
“เรายังไม่รู้เลยว่าคุณสุดแดนเขาเป็นคนดีแค่ไหน อีกอย่าง…

ท�าไมถึงคิดว่าเขาจะสนใจพี่หืม?” เฟย์ถามยิ้มๆ ในหัวก็นึกถึงแต่
ใบหน้าคมเข้มของสุดแดน

“ไม่รู้เหมือนกันครับ ลางสังหรณ์ละมั้งครับ” แอ้ตอบข�าๆ 
เฟย์ยิ้มข�าตามไปด้วย ก่อนจะไล่ให้ไปท�างานกันต่อ 
...
..
.
“วันนี้แค่นี้ก่อนละกันครับ ขอบคุณทุกคนมาก ขอโทษด้วยที่

ประชุมเกินเวลาไปหน่อย” สุดแดนพูดกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เข้าประชุม
บางส่วน เนือ่งจากบางคนต้องไปประจ�าตามจดุตรวจต่างๆ เพือ่บรกิาร
นักท่องเที่ยว อย่างวันน้ีก็มีนักท่องเที่ยวมาเช่าบ้านพักของอุทยานฯ
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เพื่อพักผ่อนด้วย
“พรุ่งนีล้งุชาตพิาผมไปหาผู้กองได้ตอนไหนครบั” สดุแดนพดูถงึ

ต�ารวจตระเวนชายแดนที่ดูแลชายแดนไทยในเขตนี้
“อ๋อ ผู้กองโทร.มาบอกแล้วครับว่าจะเข้ามาหาคุณแดนพรุ่งนี้

เอง เพราะเขาจะลงไปอ�าเภอพอดี” ชาติตอบกลับ 
สุดแดนพยักหน้ารับ ก่อนจะให้ทุกคนท่ีไม่ได้อยู่เวร แยกย้าย

กลับบ้านเพื่อพักผ่อน 
“อาหารเย็นครับหัวหน้า” อ่อนเดินเอาปิ่นโตอาหารเย็นมาให้

สุดแดน 
สุดแดนพยักหน้ารับ
“ขอบใจนะ” สุดแดนตอบกลับ ก่อนที่เขาจะหิ้วปิ ่นโตและ

เอกสารโครงการของคนเก่ากลับไปที่บ้านพัก เพื่ออ่านและเตรียมท�า
แผนสานต่อในโครงการที่น่าสนใจ 

แมลงนานาพันธุ์ส่งเสียงร้องเป็นระยะ แต่ไม่ได้รู้สึกหนวกหูแต่
อย่างไร และถงึแม้ว่าบรรยากาศจะดูวงัเวงเงยีบสงดั แต่สดุแดนกไ็ม่ได้
รู้สึกกลัว กลับรู้สึกสงบและสบายใจเสียมากกว่า เขาเบื่อความวุ่นวาย
ในเมืองหลวงเต็มที

Tru…Tru...Tru
เสียงโทรศัพท์มือถือของสุดแดนดังข้ึน ท�าให้เขาหยิบมาดูแล้ว

กดรับสาย
“เออ ว่าไง” สุดแดนรับสายเพื่อนสนิทที่โทร.เข้ามา
[เฮ้ย โทร.ตดิด้วยว่ะ] เสยีงเพ่ือนของเขาเหมอืนพดูกบัคนข้างๆ 
“ถ้าโทร.ไม่ติด กูจะรับสายได้มั้ยล่ะ มีอะไรถึงได้โทร.มา” สุด-

แดนถามเพื่อนกลับไป
[กก็นูกึว่าทีม่งึไปอยู่จะไม่มสีญัญาณมอืถอืน่ะสวิะ แต่ตดิต่อมงึ

ได้แบบนี้ก็สบายใจ] อีกฝ่ายตอบกลับข�าๆ 
สุดแดนยกยิ้มเล็กน้อย
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~ ยอนิม ~

“มันก็พอมี แต่บางจุดก็อาจจะไม่มี ว่าแต่…มึงโทร.มาเพราะ
อยากเชก็สญัญาณมอืถอืหรอืว่าอะไรกนัแน่” สุดแดนถามด้วยน�า้เสียง
ปกติ พร้อมกับเดินไปหยิบช้อนในครัวออกมา เพื่อทานอาหารเย็นที่
โต๊ะหน้าบ้านพัก

[ก็แค่อยากโทร.มาหา เป็นห่วงเพื่อนน่ะ ไม่ได้เหรอวะ นี่พวกกู
มาอยู่ที่ห้องไอ้มาร์ค พอดีมาดื่มกันนิดหน่อย นึกถึงมึงก็เลยโทร.หา] 
อีกฝ่ายตอบกลับ

“มึงจะไม่ให้ตับได้พักผ่อนกันบ้างรึไงไอ้มิว” สุดแดนถามเพื่อน
ที่โทร.มาหา

[ก็พักไปเมื่อวานไงวะ พอๆ ไม่ต้องห่วงตับพวกกู ห่วงตัวเอง
ก่อน อยูท่ีน่ัน่เป็นไงบ้างวะ น่ากลวัมัย้ กวู่ากเูปิดล�าโพงดกีว่า ไอ้พวกนี้
จะได้ได้ยินด้วย] มิวถามด้วยความอยากรู้ พร้อมกับเปิดล�าโพงมือถือ

“ก็ดี สงบดี” สุดแดนตอบ
[เข้าทางมึงเลยสิ] เสียงทุ้มของเพื่อนที่ชื่อมาร์คดังขึ้น
“ประมาณนั้น อากาศดี เงียบสงบ” สุดแดนบอกอีก
[มึงกล้าทิ้งพวกกูไปได้ไงวะ] เสียงเพื่อนอีกคนดังขึ้น
“มึงอยู่กับพวกมันด้วยเหรอไอ้ยล นึกว่าออกล่าเหยื่อที่ไหนซะ

อีก” สุดแดนถามเพื่อนที่เจ้าชู้ที่สุดในกลุ่ม
[ใครเขาล่าเหยื่อตอนเย็นวะ โน่น ให้ดึกก่อน] ยลตอบกลับมา 

สุดแดนก็ยิ้มข�านิดๆ เขามีเพื่อนที่สนิทกันมากอยู่สามคน คือ มาร์ค 
มิว และ ยล เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม พอเข้ามหาวิทยาลัย
ก็เรียนกันคนละคณะในมหาวิทยาลัยเดียวกัน แต่ก็ยังติดต่อกันอยู่
เสมอ

[เออ แจงเขาถามหามึงด้วยนะ พอรู้ว่ามึงไปอยู่ที่นั่นก็ตัดพ้อ
ใหญ่หาว่ามงึไม่เหน็บอกบ้าง กูละอยากถามกลบัไปว่าท�าไมต้องบอก] 
เสียงของมิวดังขึ้น 

สุดแดนยกยิ้มบางๆ เพราะรู้ว่าเพื่อนของเขาคนนี้ไม่ค่อยชอบ
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~ สุดแดนรัก #แดนเฟย์ ~

หญงิสาวทีช่ือ่แจงสกัเท่าไร เนือ่งจากแจงคอืแฟนเก่าของสดุแดนทีค่บ
กันสมัยเรียนมหาวิทยาลัย 

ตอนนัน้สดุแดนยอมรบัว่าเขาจรงิจงักับแจงมากจนนกึอยากจะ
แต่งงานด้วยถ้าเรียนจบ แต่พอแจงรู้ว่าสุดแดนเลือกจะท�างานด้าน 
ป่าไม้แทนการสานต่อธุรกิจของครอบครัว ก็ท�าให้หญิงสาวบอกเลิก
กับสดุแดนโดยให้เหตผุลว่าต้องการคนทีด่มูอีนาคตมากกว่านี ้แล้วหนั
ไปคบกบัหนุม่นกัธรุกจิทีม่หีน้ามตีาในสงัคมและแต่งงานหลังจากเรยีน
จบทันที 

สุดแดนยอมรับว่าเขาเสียใจ แต่ก็อดที่จะแปลกใจไม่ได้ว่าคน
ท�างานด้านป่าไม้ไม่มีอนาคตตรงไหน เพราะทุกวันนี้เขาก็ได้รับ
ต�าแหน่งที่สูงขึ้น จากการท�างานอย่างจริงจังและตั้งใจ และนั่นก็ท�าให้
แจงทีห่ย่ากบัสามแีล้วเมือ่ปีก่อน หนักลบัมาหาสดุแดนอกีครัง้ แต่ตอน
นี้สุดแดนมีความรู้สึกแค่เพื่อนให้หญิงสาวเท่านั้น

“ช่างเขาเหอะ” สุดแดนบอกอย่างไม่ใส่ใจ ก่อนที่เพื่อนๆ ของ
เขาจะซักถามเรื่องความเป็นอยู่ของสุดแดนไปเรื่อยๆ 

[ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็โทร.บอกได้นะมึง ไว้ว่างๆ พวกกูจะขึ้นไป
เที่ยวหา] มิวบอกส่งท้ายกลับมา หลังจากนั่งคุยสายกันสักพักใหญ่ๆ 
แล้ว

“อืม มาเมื่อไรก็บอกละกัน” สุดแดนตอบกลับ ก่อนที่เพื่อนๆ 
จะลากันอีกครั้ง แล้ววางสายไป 

สุดแดนยิ้มนิดๆ ที่เพื่อนๆ เป็นห่วงเขาแบบนี้ 
สุดแดนน่ังทานข้าวเย็นคนเดียว เมื่อทานเสร็จก็เก็บล้าง

เรียบร้อย 
ตอนนีฟ้้าเริม่มดืลงแล้ว ในส่วนของบ้านพกัเจ้าหน้าทียั่งมีไฟฟ้า

ใช้ตลอดทั้งคืน แต่ในส่วนของบ้านพักนักท่องเที่ยว จะปล่อยไฟให้ใช้
ถึงสองทุ่มครึ่งเท่านั้น 

สุดแดนอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วมานั่งท�างานในส่วนของ 
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ตัวเองต่อทันที 

ผ่านไปสามวัน
สดุแดนไม่ได้มาทีห่มูบ้่านอต่ีองเลยตัง้แต่ทีม่าแนะน�าตวักบัเฟย์ 

ถึงแม้ว่าระยะทางจะห่างกันแค่แปดกิโลเมตรเท่านั้น เพราะเขาต้อง
จัดการเรื่องค้างคาที่หัวหน้าคนเก่าท�าทิ้งไว้ เขาต้องปรับโครงสร้าง
ระบบภายในอทุยานฯใหม่ทัง้หมด ซึง่ได้รบัความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่
คนอื่นๆ เป็นอย่างดี 

ตอนแรกหลายๆ คนก็กังวลกับระบบใหม่ที่ทางสุดแดนเสนอ 
แต่พอได้นั่งคุยกันจริงจัง ทุกคนก็ยอมรับตกลงกันได้

“เออ เดี๋ยวไปกินข้าวกลางวันด้วย...จะไปหาพี่เฟย์เหมือนกัน 
ขืนหลบหน้าหลายวันพี่เฟย์โกรธมากกว่าเดิมแน่ๆ” เสียงของอ่อนที่
คยุสายอยูห่น้าอาคารอทุยานฯดงัขึน้ ท�าให้สดุแดนทีก่�าลังเดนิออกมา
ได้ยินพอดี 

“เออๆ แค่น้ีแหละ เด๋ียวข้ึนไป” อ่อนพดูส่งท้ายก่อนจะวางสาย
ไป 

“จะไปที่หมู่บ้านเหรออ่อน” สุดแดนทักขึ้นเมื่อเห็นว่าอ่อนวาง
สายไปแล้ว 

อ่อนสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อเห็นสุดแดนก่อนจะพยักหน้ารับ
“ครับ พอดีน้องชายผมชวนไปกินข้าวกลางวันด้วยกัน น้องผม

ท�างานอยู่ที่ร้านพี่เฟย์อะครับ แล้วก็...ผมว่าจะเข้าไปหาพี่เฟย์ด้วย” 
อ่อนพูดอ้อมแอ้มในตอนท้าย 

“อมื งัน้ไปกบัฉนัละกนั ก�าลงัอยากดืม่กาแฟทีร้่านคณุเฟย์พอด”ี 
สุดแดนบอก 

ตอนนี้สุดแดนเริ่มสนิทกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้หลายๆ คนแล้ว
เหมือนกัน โดยเฉพาะอ่อนกับลุงชาติ จึงพูดคุยแบบเป็นกันเอง

“อ๋อ ได้ครับ ผมจะได้ไม่ต้องแว้นมอ’ไซค์ไป” อ่อนพูดอย่างดีใจ 
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~ สุดแดนรัก #แดนเฟย์ ~

“นี่ก็จะพักเที่ยงละ ไปเลยละกัน นายจะได้มีเวลาพักด้วย”  
สุดแดนบอก ก่อนที่ทั้งสองจะพากันเดินไปที่รถของสุดแดน 

ตอนแรกอ่อนอาสาจะขบัให้ แต่สดุแดนขอขบัเอง ระหว่างทีข่บั
รถไปสดุแดนก็คอยมองเส้นทางสญัจรไปด้วยว่ามตีรงไหนต้องปรบัปรงุ
แก้ไข เขาจะได้ประสานงานให้คนเข้ามาแก้ไขปรับปรุง

“หัวหน้ามาด้วยแบบนี้ก็ดีเหมือนกันครับ เผื่อพ่ีเฟย์จะเกรงใจ 
ไม่กล้าบ่นผมเยอะ” อ่อนพูดขึ้น 

สุดแดนหัวเราะในล�าคอเบาๆ 
“กลัวคุณเฟย์ขนาดนั้นเลยเหรอ” สุดแดนถามกลับ
“กลัวมากกว่าพ่อแม่ผมอีกครับ คือ พี่เฟย์ไม่ได้ใจร้ายอะไรนะ

ครับ แค่ว่า...ผมไม่รู้จะบอกยังไงดี” อ่อนพูดขึ้นเพราะไม่อยากให้ 
สุดแดนคิดว่าเฟย์เป็นคนใจร้าย

“ฉันพอจะเข้าใจ นายเคารพคุณเฟย์มากก็เลยไม่อยากท�าอะไร
ให้เขาบ่นหรือว่าเอาได้ใช่มั้ย” สุดแดนพูดเพราะเขาพอจะเดาได้อยู่ 

“ครบั ประมาณน้ันอะครบั พ่อแม่ผมยังเกรงใจพีเ่ฟย์เลย พีเ่ฟย์
ช่วยครอบครัวผมไว้หลายเรื่องเลยละครับ ถ้าไม่มีพี่เฟย์ ป่านนี้ผมคง
ไปท�างานอยูใ่นเมอืงหรอืไม่กใ็นกรงุเทพฯแล้วละครบั” อ่อนเล่าออกมา

“แล้วไม่ดีเหรอ ไปท�างานในเมืองน่ะ” สุดแดนถามกลับ 
“มันก็คงดีมั้งครับ แต่พ่อแม่ผมอายุมากแล้ว ร่างกายก็ไม่ค่อย

แข็งแรง ผมไม่อยากทิ้งให้แอ้มันดูแลพ่อแม่คนเดียว พี่เฟย์เลยให้ผม
สมคัรเข้ามาท�างานทีอ่ทุยานฯนีแ่หละครบั ผมเองกเ็ป็นพวกทีไ่ม่ชอบ
ไปอยู่ที่ไหนไกลบ้านเหมือนกัน” อ่อนพูดยิ้มๆ 

สุดแดนพยักหน้ารับ
“ผมกบัแอ้เรยีนจบแค่ม.หกเท่านัน้แหละครบั ตอนแรกพ่ีเฟย์จะ

ส่งให้แอ้มนัเรยีนต่อด้วยซ�า้แต่แอ้มนัอยากเรยีนแค่นัน้ แต่เห็นมันบอก
ว่าพี่เฟย์จะให้มันเรียนแบบทางไกล ผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียนยังไง” อ่อน
พูดเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเรียนสักเท่าไรนัก 
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สุดแดนพยักหน้ารับช้าๆ เพราะเข้าใจทุกอย่าง พลางนึกพอใจ
ที่รู้ว่าเฟย์เป็นคนดีขนาดไหน

ไม่นานนักก็มาถึงหมู่บ้านอีต่อง สุดแดนไปจอดรถที่ลานจอด
เหมือนเคย เขากับอ่อนเดินไปที่ร้านของเฟย์ทันที มีนักท่องเที่ยวบ้าง
ประปราย เพราะเป็นช่วงวันธรรมดา ไม่ใช่วันหยุดยาว 

“ผมขอเรียกความกล้าแป๊บนะครับ” อ่อนพูดขึ้น เมื่อเดินมาถึง
หน้าร้านของเฟย์ เขายืนหายใจเข้าออกลกึๆ อยูอ่ย่างนัน้สองสามครัง้ 
จนสุดแดนยิ้มข�า 

“พร้อมแล้วครบั” อ่อนพดูขึน้ ก่อนจะเดนิน�าสดุแดนเข้าไปด้าน
ใน 

“โอ๊ะ มาแล้ว พี่เฟย์ พี่เฟย์ พี่อ่อนมาแล้ว” แอ้ที่อยู่หน้า
เคาน์เตอร์ส่งเสียงเรียกเจ้าของร้าน ที่ตอนนี้อยู่ด้านในห้องท�าขนม 
เฟย์ที่ได้ยินก็เดินใส่ผ้ากันเปื้อนออกมา 

“มาแล้วเหรอไอ้แสบ” เฟย์พดูขึน้ ก่อนจะชะงกัเมือ่เหน็ว่าอ่อน
ไม่ได้มาคนเดียว 

สุดแดนส่งยิ้มให้เฟย์ ท�าให้เฟย์ใจเต้นแรง แต่ก็เก็บอาการไว้ 
“พี่เฟย์ ผมขอโทษ ผมไม่ได้ตั้งใจ” อ่อนรีบถลาไปหาเฟย์ทันที 
เฟย์หรี่ตาลงเล็กน้อย ก่อนจะมองอ่อนกับสุดแดนสลับไปมา
“พาคณุสดุแดนมาด้วย เพราะคดิว่าพีจ่ะได้ไม่ด่าแกใช่มัย้” เฟย์

พดูดกั ท�าเอาสดุแดนหวัเราะเบาๆ ในล�าคอ เพราะเฟย์เดาถกูทกุอย่าง
“เปล่านะพี่ พอดีหัวหน้าเขาอยากมากินกาแฟต่างหาก” อ่อน

รีบบอกทันที 
“ผมได้ยินอ่อนเขาคุยโทรศัพท์น่ะครับ ว่าจะมากินข้าวกลางวัน

ที่นี่ ก็เลยมาด้วย” สุดแดนบอก 
พอได้มาเหน็หน้าของเฟย์ในวนันี ้สดุแดนรูส้กึเหมอืนตวัเองได้

ฮีลพลังงานที่หดหายไปในช่วงสามวันที่ผ่านมาให้กลับคืนมาอีกครั้ง
“อืม งั้นไปกินข้าวให้อิ่มก่อน แล้วค่อยมานั่งฟังพี่สวด” เฟย์พูด
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ขึ้น ท�าให้อ่อนยิ้มแห้งๆ ออกมา 
“แอ้ไปกนิข้าวก่อนไป เดีย๋วค่อยสลบักบัมาลยัอกีท”ี เฟย์หนัไป

พูดกับแอ้ที่ยืนข�าพี่ชายตัวเองอยู่ 
“ครับ” แอ้ตอบรับ ก่อนจะถอดผ้ากันเปื้อน แล้วพาพี่ชายเดิน

ออกไปนอกร้าน 
“นั่งก่อนสิครับ” เฟย์เชิญสุดแดนให้นั่งตรงหน้าเคาน์เตอร์ ชาย

หนุ่มก็นั่งลงทันที
“คุณสุดแดนทานข้าวกลางวันรึยังครับ” เฟย์ถามเพราะเห็นว่า

เพิ่งจะเที่ยง
“ยงัครับ กะว่าจะหากนิร้านแถวนีเ้หมอืนกนั” สดุแดนตอบตาม

ที่คิดไว้ 
เฟย์เม้มปากเล็กน้อยเหมือนก�าลังชั่งใจบางอย่าง
“งัน้ ไปกนิด้วยกันมัย้ครบั ผมเองก็ยังไม่ได้กนิเลย” เฟย์พดูชวน 
สุดแดนยิ้มรับเล็กน้อย
“ดีเลยครับ ผมจะได้ให้คุณเฟย์แนะน�าร้านอร่อยๆ แล้วถ้าคุณ

เฟย์ไปกินข้าวกับผม จะมีคนดูร้านรึเปล่าครับ” สุดแดนถามอย่าง
เกรงใจ

“มีมาลัยกับน้าเฟื่องอยู่น่ะครับ วันนี้ลูกค้าไม่เยอะเท่าไร” เฟย์
ตอบกลบั สดุแดนกย็ิม้รบั พอดกีบัทีเ่ฟ่ืองเดนิออกมาจากห้องด้านหลงั

“น้าเฟื่องมาพอดีเลย น้าเฟื่องนี่คุณสุดแดน มารักษาการแทน
นายอดิเรกอะครับ คุณสุดแดนครับ นี่น้าผมเอง ชื่อน้าเฟื่อง” เฟย์
แนะน�าให้ทั้งสองคนรู้จักกัน 

สุดแดนยกมือไหว้เฟื่องทันที เฟื่องก็รับไหว้ด้วยรอยยิ้ม
“สวัสดีครับ” สุดแดนพูดทักทาย
“สวัสดีค่ะ ได้ยินชื่อจากเจ้ามาลัยมาสองสามวันละ ได้เจอตัว

จริงสักที หล่อเหมือนที่มาลัยบอกจริงๆ ด้วยนะคะ” น้าเฟื่องพูดยิ้มๆ 
เฟย์ส่ายหน้าไปมาอย่างอ่อนใจ
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“ขอบคุณครับ” สุดแดนตอบรับ เขาไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรกับค�า
พูดหยอกของเฟื่อง เพราะอีกฝ่ายให้ความรู้สึกเหมือนญาติผู้ใหญ่คน
หนึ่ง

“น้าเฟื่อง เดี๋ยวผมจะพาคุณสุดแดนไปกินข้าว ยังไงฝากร้าน 
สักพักนะครับ ผมให้แอ้ไปกินข้าวกับอ่อน น่าจะกลับมาพอๆ กับผม” 
เฟย์พูดกับน้าสาวตนเอง

“ได้สิ ซื้อข้าวมาฝากน้ากับมาลัยด้วยเลยก็ได้ จะได้ไม่ต้องออก
ไป” เฟื่องตอบ 

เฟย์พยักหน้ารบั ก่อนจะถอดผ้ากนัเป้ือนออก แล้วหยบิกระเป๋า
ผ้าสะพายข้างแบบชาวเขามาสะพายพร้อมกับเดินออกมาจาก
เคาน์เตอร์

“ไปกนิข้าวกลางวนัก่อนนะครบั แล้วค่อยกลับมากนิกาแฟ” เฟย์
ตัดสินใจให้สุดแดนเสร็จสรรพ ซึ่งสุดแดนก็พยักหน้ารับอย่างเต็มใจ 
ก่อนที่ทั้งสองคนจะเดินออกจากร้านด้วยกัน

“จริงๆ ร้านอาหารที่นี่ก็อร่อยทุกร้านละครับ แต่ที่ถูกปากผม
ที่สุดก็เป็นร้านป้าภา” เฟย์พูดข้ึน ขณะพาสุดแดนเดินไปที่ร้านข้าว 
ร้านประจ�าของตนเอง 

“ผมไม่รู้ว่าจะถูกปากคุณสุดแดนรึเปล่านะครับ” เฟย์บอกอีก 
“ระวังครับ” สุดแดนพูดขึ้นเมื่อมีสุนัขวิ่งไล่เล่นกันผ่าตรงมาที่

เฟย์ 
ด้วยความทีก่ลวัว่าเฟย์จะเซตกอ่างเก็บน�า้ เนือ่งจากทางเดนิไม่

ได้กว้างมากนัก สุดแดนเลยใช้มือแกร่งคว้าเอวของเฟย์แล้วรั้งเข้ามา
หาตัวเอง 

เฟย์สะดุ้งเล็กน้อย ใบหน้าร้อนฉ่าเมื่อรู้ว่าตกอยู่ในอ้อมแขน
แกร่งของสุดแดน 

“เอ่อ ขอบคุณครบั” เฟย์พูดข้ึน ก่อนจะค่อยๆ ขยบัตวัออกห่าง
สุดแดน ซึ่งสุดแดนก็จ�าต้องปล่อยเอวบางของเฟย์อย่างนึกเสียดาย 
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เพราะกลิน่หอมของกาแฟและกลิน่ขนมอ่อนๆ ทีต่ดิตวัของเฟย์มานัน้ 
ท�าให้สุดแดนอยากจะสูดดมอีกสักครั้ง 

“ไม่เป็นไรครับ” สุดแดนตอบกลับไป ตอนนี้ใจของเขาก็เต้นแรง
ขึ้นมาอย่างน่าตกใจ เพราะสุดแดนไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับผู้ชายคนไหน 
สมัยเรียนเขามีเกย์น่ารักๆ มาชอบมาสนใจ แต่เขาก็ไม่ได้มีความรู้สึก
แบบนี้กับใครมาก่อนเลยจริงๆ 

“ถ้าตกลงไปละแย่เลย” สดุแดนชวนคยุเพือ่กลบความคดิความ
รู้สึกของตัวเอง

“คงน่าอายมากแน่ๆ ละครับ” เฟย์พูดพร้อมกับจับปอยผมที่
หล่นมาเคลียแก้มขึ้นไปทัดหูเอาไว้ เพราะวันนี้เฟย์มัดผมแบบหางม้า
ลวกๆ 

“งั้นเราเดินไปกันต่อเลยละกันครับ” สุดแดนพูดขึ้น แล้วให้เฟย์
เดินน�าไปยังร้านข้าวที่เฟย์การันตีความอร่อยเอาไว้



~ ยอนิม ~

ตอนที่ 03

“อ้าว หนูเฟย์นั่งก่อนลูก กินอะไรดีวันนี้” 
เสยีงทกัทายของเจ้าของร้านดงัขึน้ทนัท ีเมือ่เหน็เฟย์เดนิเข้ามา

ในร้าน
“ป้าภาครับ วันนี้ผมพาลูกค้าใหม่มาชิมฝีมือป้าครับ” เฟย์

ทักทายเจ้าของร้านอย่างเป็นกันเอง 
“อ่า ใครเหรอ” ป้าภาถาม 
เฟย์แนะน�าให้สดุแดนได้รูจ้กักับป้าภา เจ้าของร้านอาหารตามสัง่ 

สุดแดนก็ยกมือไหว้อย่างนอบน้อม 
“หน้าตาดจีงัเลยพ่อคณุ แต่หน้าตาดอีย่างเดยีวไม่ได้นะคะ ต้อง

เป็นคนดีด้วยนะ” ป้าภาแซว เพราะทุกคนต่างรู ้นิสัยของหัวหน้า 
อุทยานฯคนเก่ากันเป็นอย่างดี 

“ผมไม่รับปาก แต่ขอแสดงให้เห็นละกันนะครับ” สุดแดนตอบ
กลับ ท�าให้ป้าภายิ้มอย่างพอใจ 

“ทานอะไรกันดีคะ” ป้าภาถามขึ้น 
เฟย์หันไปหาสุดแดนทันที
“แพ้อะไรไหมครับ” เฟย์ถามขึ้นมาก่อน 
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สุดแดนส่ายหน้าไปมาทันที
“อาหารทะเลที่นี่สดนะครับ ผมรับรองได้” เฟย์พูดแนะน�า 
สุดแดนท�าหน้างงเล็กน้อย
“มีอาหารทะเลด้วยเหรอครับ” สุดแดนถามกลับ เพราะเขาคิด

ว่าหมู่บ้านในหุบเขานี้จะหากินของทะเลยากเสียอีก 
เฟย์ยกยิ้มนิดๆ 
“ที่นี่ใกล้กับทะเลพม่าครับ ถ้าคุณสุดแดนขึ้นไปบนเนินช้างศึก

ในวันท่ีอากาศปลอดโปร่ง จะมองเห็นทะเลทางฝั่งพม่าด้วยนะครับ 
ชาวบ้านจะรบัของทะเลจากประเทศพม่าครบั มนัถงึได้สด” เฟย์อธบิาย
ให้ฟัง 

สุดแดนพยักหน้ารับยิ้มๆ 
“ไว้มีโอกาส ผมคงต้องขึ้นไปบนเนินช้างศึกบ้างแล้วละครับ 

ไหนๆ คุณเฟย์แนะน�าอาหารทะเลแล้ว ผมขอผัดกะเพราทะเลไข่ดาว
แล้วกันครับ” สุดแดนหันไปสั่งกับป้าภา 

“ของหนูเฟย์เอาเหมือนคุณสุดแดนเลยมั้ยลูก หรือว่าวันนี้จะ
เปลีย่น” ป้าภาถามยิม้ๆ เพราะปกตแิล้วเฟย์กช็อบสัง่ผดักะเพราทะเล
เหมือนกัน

“ได้ครับ” เฟย์ตอบกลับ ป้าภาก็ลงมือท�าอาหารที่ทั้งสองคนสั่ง
ทันที

“ปกตชิอบดืม่กาแฟสดหรอืกาแฟโบราณครบั” เฟย์ถามขึน้เมือ่
นึกได้

“ทานได้ท้ังสองแบบครบั แต่ส่วนใหญ่จะทานกาแฟสดมากกว่า” 
สุดแดนตอบตรงๆ เฟย์ก็ยิ้มอ่อนๆ 

“งั้น ทานข้าวเสร็จ ผมพาไปลองกาแฟโบราณร้านดังของที่นี ่
ดีมั้ยครับ เผื่อเป็นทางเลือกให้คุณสุดแดนด้วย” เฟย์พูดชักชวน 

สุดแดนมองหน้าเฟย์อย่างแปลกใจ
“ท�าไมถงึจะให้ผมทานกาแฟร้านอืน่ล่ะครบั ความจรงิคณุน่าจะ
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แนะน�าร้านตัวเองมากกว่าไม่ใช่เหรอ” สุดแดนถามด้วยความอยากรู้ 
เฟย์หัวเราะในล�าคอเบาๆ 
รอยยิ้มและดวงตาของเฟย์น้ัน ท�าให้สุดแดนไม่สามารถละ

สายตาได้เลยจริงๆ เฟย์เป็นผู้ชายที่มีท่วงท่าสง่างาม การวางตัวของ
เฟย์ก็ดึงดูดคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี

“ที่นี่เราไม่แข่งขันกันหรอกครับ อยากให้หลายๆ คนได้ลองชิม
ทุกร้าน รสนิยมคนเราไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะบอกว่าร้านผม
อร่อย อีกร้านไม่อร่อย แต่อีกคนอาจจะบอกว่าอีกร้านอร่อย ร้านผม
ไม่อร่อยก็ได้ ทุกร้านก็มีเอกลักษณ์ของตัวเอง เราเน้นเรื่องการบริการ
มากกว่า” เฟย์ตอบกลับ

“อมื งัน้ผมไปลองสกัหน่อยก็ได้ครบั” สดุแดนตอบรบั เขาคดิว่า
ถ้าเป็นเฟย์แนะน�า มันต้องดีมากแน่ๆ 

“อืม จริงๆ แล้วคุณเฟย์เรียกผมว่าคุณแดนเฉยๆ ก็ได้นะครับ 
ไม่ต้องเรียกชื่อจริงเต็มๆ ก็ได้ หรือจะเรียกพี่แดนก็ได้ครับ ผมไม่ถือ” 
สุดแดนบอก เพราะรู้ว่าตนเองอายุมากกว่าเฟย์ อีกอย่าง…เขาอยาก
จะสนิทสนมกับอีกฝ่ายด้วย 

เฟย์ยกยิ้มนิดๆ 
“ผมเรียกว่าคุณแดนก็ได้ครับ ส่วนที่ให้เรียกพี่นั้น ผมขอ

พิจารณาก่อนนะครับ ว่าคุณแดนท�าตัวให้ผมรู้สึกอยากสนิทด้วยรึ
เปล่า” เฟย์พูดตรงๆ ท�าให้สุดแดนหัวเราะข�าออกมาเบาๆ เขาไม่ได้
เคืองกับค�าพูดของเฟย์เลย เขากลับรู้สึกว่ามันน่ารักเสียด้วยซ�้า

“งั้นผมจะท�าตัวดีๆ นะครับ เผื่อคุณเฟย์อยากจะสนิทด้วย”  
สุดแดนแกล้งพูดแซว 

“ถ้าวันไหนผมเรียกคุณว่าพี่ คุณก็ต้องเรียกชื่อผมเฉยๆ ไม่ต้อง
มีคุณนะครับ” เฟย์บอก 

สดุแดนพยกัหน้ารบั พอดกีบัทีป้่าภายกจานข้าวทัง้สองจานมา
เสิร์ฟให้
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“ทานให้อร่อยนะคะ ชอบแบบไหนติชมได้ค่ะ” ป้าภาพูดยิ้มๆ 
สดุแดนกล่าวขอบคุณ ก่อนจะเริม่ลงมอืทานอาหารไปพร้อมกบั

เฟย์ 
“อมื ของสดดีจรงิๆ ด้วยครบั” สดุแดนพูดขึน้ เม่ือทานปลาหมึก

ชิ้นใหญ่เข้าไป 
เฟย์ยิ้มรับนิดๆ 
“ปูก็มีนะครับ นักท่องเที่ยวชอบมาสั่งปูนึ่งกัน” เฟย์แนะน�าอีก 

สุดแดนก็พยักหน้ารับ 
“ไว้ต้องหาโอกาสมานัง่ทานบ้างแล้วละครบั” สดุแดนตอบกลบั 

ก่อนที่ทั้งสองคนจะนั่งทานไปเรื่อยๆ 
“ป้า เอาผดัเผ็ดหมปู่าถุงหน่ึง” เสยีงชายคนหนึง่ดงัขึน้ ท�าให้เฟย์

กับสุดแดนหันไปมอง 
เฟย์มองอีกฝ่ายด้วยสายตานิ่งๆ พออีกฝ่ายหันมาเห็นเฟย์ก็

ชะงักไปนิด แล้วก็หลบสายตาเฟย์ทันที สุดแดนที่เป็นคนช่างสังเกตก็
รับรู้ได้ถึงความผิดปกติระหว่างเฟย์กับชายหนุ่มอีกคน

“วันนี้ไม่ได้ลงไปท�างานรึไง” เฟย์ถามขึ้นมา 
อีกฝ่ายหันมามองเฟย์แบบไม่พอใจนัก
“ยุ่งอะไรด้วยวะ เป็นพ่อกูรึไง” อีกฝ่ายเถียงกลับ แต่เป็นการ

เถียงที่เหมือนจะพึมพ�ากับตัวเองมากกว่า
“ไอ้รอน หนูเฟย์เขาก็ทักทายถามปกติ ท�าไมพูดจาแบบนั้นกับ

เขา ฮะ!?” ป้าภาต�าหนิ ชายหนุ่มที่ชื่อรอนฮึดฮัดเล็กน้อย
“ก็มันเรื่องของผมนี่ป้า” รอนพูดกับป้าภา 
สุดแดนหันมามองหน้าเฟย์ก็เห็นว่าเฟย์มีสีหน้านิ่งๆ ไม่ได้มี

ท่าทีหงุดหงิดอะไร 
“อืม เรื่องของนาย แต่อย่าท�าเรื่องของนายให้เป็นเรื่องของ 

ชาวบ้านละกัน” เฟย์เตือนเสียงนิ่ง 
รอนเงียบไปทันที 
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สุดแดนไม่ได้พูดอะไร เพราะเขายังไม่รู้ว่าใครเป็นยังไง จึงนั่งดู
สถานการณ์ไปเงียบๆ 

“ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ใช่ มายุ่งอะไรด้วย” รอนถามกลับ
“อย่าให้ฉนัต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านเลย นายจะอยูไ่ม่ได้เสยีเปล่าๆ” 

เฟย์พูดด้วยท่าทีนิ่งๆ แล้วนั่งกินข้าวแบบเหมือนเป็นเรื่องพูดคุยปกติ 
แต่สุดแดนรู้ว่ามันคือค�าขู่ 

รอนเงียบไปทันที ไม่ตอบโต้อะไรอีก
“เดี๋ยวมาเอานะป้า ไปซื้ออย่างอ่ืนก่อน” พูดจบรอนก็เดินไป

ทันที 
ส่วนหนึง่ทกุคนรูว่้ารอนไม่กล้าเถยีงหรอืทะเลาะกับเฟย์มากนกั 

เพราะชาวบ้านที่นั่งอยู่ในร้านต่างเข้าข้างเฟย์กันทั้งนั้น 
พอรอนเดินไปแล้ว สุดแดนก็ยกยิ้มขึ้นมา
“ยิ้มอะไรเหรอครับ” เฟย์ถามสุดแดน เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายยกยิ้ม 
“คุณเฟย์ขู่หมอนั่นใช่มั้ยครับ” สุดแดนถามตรงๆ 
เฟย์หัวเราะเบาๆ ออกมา
“ก็ประมาณนั้นครับ แต่มันเกี่ยวอะไรกับที่คุณยิ้มงั้นเหรอครับ” 

เฟย์ถามกลับอย่างสงสัย 
“ก.็..หมอน่ันอาจจะกลวัทีคุ่ณขู ่แต่ผมกลับมองว่าน่ารกัน่ะครบั” 

สดุแดนเผลอพดูความคดิตวัเองออกมา ท�าให้เฟย์ชะงกัไปนดิ ใบหน้า
ร้อนผ่าวขึ้นมาทันที สุดแดนเองก็รู้ตัวว่าเผลอพูดความรู้สึกออกไป 

“ขอโทษนะครับ ถ้าค�าพูดของผมท�าให้คุณอึดอัดใจ” สุดแดน
บอก เพราะเขากับเฟย์ยังไม่ได้สนิทสนมกันมากนัก 

“ไม่เป็นไรครบั ผมไม่ได้อดึอดัอะไร แค่คดิว่าผมต้องไปหดัขูใ่หม่
แล้วละครับ เดี๋ยวไม่มีใครกลัว” เฟย์พูดแล้วหัวเราะเบาๆ ก่อนจะเบน
สายตามองจานข้าวและนัง่ทานต่อ เพือ่กลบเกลือ่นความรูส้กึเก้อเขนิ
ของตัวเอง 

สดุแดนมองพวงแก้มทีแ่ดงระเรือ่กบัใบหทูีแ่ดงก�า่ของเฟย์กพ็อ
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เดาได้ว่าอีกฝ่ายคงเขินมากกว่าอึดอัดใจ สุดแดนก็ไม่พูดอะไรออกมา
อกี ทัง้สองคนนัง่ทานอาหารจนหมด สดุแดนขออาสาเป็นคนจ่ายเงนิ 
เฟย์จึงขอเป็นฝ่ายเลี้ยงกาแฟสุดแดนคืน 

เฟย์สัง่ข้าวไปให้เฟ่ืองกับมาลยั โดยเดินไปส่งให้ก่อน แล้วถงึพา
สุดแดนไปยังร้านกาแฟที่มีชื่อว่า ช้างแก่คลาสสิคโฮม เป็นร้านกาแฟ
ธรรมดา และเป็นบ้านไม้ที่คงความขลังในแบบโบราณเอาไว้ มีโต๊ะกับ
เก้าอี้ไม้ให้นักท่องเที่ยว มีของใช้เก่าๆ วางประดับอยู่

“อ้าว หนเูฟย์ พาใครมาล่ะลกู” หญงิวยัประมาณหกสบิทกัทาย
ด้วยรอยยิ้ม ท�าให้สุดแดนรู้สึกได้ถึงความรักของทุกคนที่มีต่อเฟย์

“พาหวัหน้าอทุยานฯคนใหม่มาลองกาแฟฝีมอืป้าปลาน่ะครบั” 
เฟย์ตอบยิ้มๆ 

“หัวหน้าคนใหม่เหรอ นั่งก่อนสิคะคุณ อยากดื่มอะไรคะ เดี๋ยว
ป้าชงออร์เดอร์ลูกค้าเสร็จจะชงให้ค่ะ” ป้าปลาถาม

“ขอกาแฟเย็นละกนัครบั” สดุแดนตอบกลับ เมือ่เฟย์มานัง่ทีโ่ต๊ะ
เล็กมุมหนึ่งของร้าน

“ได้ค่ะ ของหนเูฟย์โอเลีย้งใช่มัย้ลกู” ป้าปลาถาม เฟย์กต็อบรบั
กลับไป

“ทีร้่านนีม้อีาหารด้วยนะครบั ไข่กระทะอร่อยมาก” เฟย์พดูบอก
สุดแดน

“แหม มันก็แค่ใส่ซอสใส่ซีอ๊ิวเองหนูเฟย์ ชมซะป้าจะลอยแล้ว
เนี่ย” ป้าปลาที่ได้ยินก็แซวออกมา เฟย์ก็หัวเราะข�าเล็กน้อย

“ว่าแต่…ลุงนิดไปไหนครับ” เฟย์ถามหาสามีของป้าปลา
“ล้างจานอยู่หลังบ้านน่ะ” ป้าปลาตอบกลับ 
“คุณแดนนั่งรอแป๊บหนึ่งนะครับ” เฟย์พูดขึ้น ก่อนจะลุกไปหา

ป้าปลาที่ชงกาแฟให้ลูกค้าคนอื่นอยู่ 
เฟย์ไปเดินช่วยเสิร์ฟให้ เพราะร้านน้ีดูแลกันแค่สองคนสามี

ภรรยา แล้วเฟย์เองไม่ได้จะช่วยเพื่อเอาหน้าให้สุดแดนเห็น แต่เฟย์
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ช่วยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว 
สดุแดนมองท่าทท่ีาทางของเฟย์ด้วยสายตาชืน่ชม เขามองออก

ว่าเฟย์ไม่ได้เสแสร้งอะไรเลย นัน่ท�าให้เขารูส้กึประทบัใจ จนป้าปลาชง
กาแฟกับโอเลี้ยงของเฟย์มาให้ ก็มานั่งเล่นคุยด้วย พอมีลูกค้าก็กลับ
ไปชงใหม่

“ดูคุณเฟย์สนิทกับหลายๆ คนเลยนะครับ” สุดแดนพูด
“หมูบ้่านเลก็ๆ แค่น้ีรูจ้กัสนิทสนมกันหมดละครบั อาจจะมบ้ีาง

ที่เขาไม่อยากสนิทกับผม” เฟย์พูดยิ้มๆ 
“ถ้าให้ผมเดา คนทีไ่ม่อยากสนิท คือคนทีน่่าจะเสียผลประโยชน์

บางอย่างรึเปล่าครับ” สุดแดนคาดเดาและพูดถามตรงๆ 
เฟย์ยกยิ้มอ่อนๆ 
“รู้สึกว่าคุณจะเป็นคนที่มองสถานการณ์ออกนะครับ” เฟย์ชม

อย่างนึกข�า สุดแดนก็ยิ้มรับ 
ท้ังสองนัง่คยุเรือ่งชมุชนเรือ่งคนในหมู่บ้านไปเรือ่ยๆ เฟย์กช็วน

สุดแดนกลับไปที่ร้านตนเอง 
เฟย์จ่ายเงนิค่ากาแฟเรยีบร้อยกเ็ดนิกลับไปทีร้่าน โดยมีสุดแดน

ตามกลับไปด้วย เมื่อไปถึงก็เจอว่าอ่อนนั่งรออยู่ก่อนแล้ว 
เมื่อเห็นเฟย์ อ่อนก็รีบยิ้มเอาใจทันที
“เดี๋ยวผมขอตัวอ่อนสักครู่ได้มั้ยครับ คุณแดนรีบกลับรึเปล่า” 

เฟย์ถามสุดแดน 
อ่อนถึงกับกลืนน�้าลายลงคอ 
“ไม่รีบครับ ตามสบาย” สุดแดนตอบกลับพลางนึกข�าเมื่อเห็น

สีหน้าของอ่อน 
“อยากดื่มอะไรสั่งได้เลยนะครับ ยกเว้นกาแฟ คุณแดนดื่มจาก

ร้านป้าปลามาแล้ว ถ้าดื่มอีก คืนนี้คงไม่ได้นอน” เฟย์พูดด้วยน�้าเสียง
ปกติและรอยยิ้มอ่อนๆ แต่สุดแดนกลับรู้สึกว่าเป็นการบังคับกลายๆ 
ซึ่งสุดแดนก็รู้สึกเต็มใจจะท�าตาม
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“ครับผม” สุดแดนตอบกลับเสียงนุ่ม ท�าให้เฟย์รู้สึกคันยุบยิบที่
แก้มอย่างบอกไม่ถูก จึงหันไปหาอ่อนเพื่อดึงสติตัวเองกลับมา

“อ่อน ไปคุยกับพี่ข้างนอกหน่อยสิ” เฟย์พูดขึ้น ก่อนจะเดินน�า
อ่อนออกไปตรงที่นั่งด้านนอก 

“น่าสงสาร” แอ้แกล้งพูดแซวพี่ชายตัวเอง 
อ่อนท�าท่าอยากจะตีหัวน้องชาย แต่สุดท้ายก็ต้องรีบเดินออก

ไปหาเฟย์ทันที 
“อ่อนเขาจะโดนต�าหนิหนักมัย้” สดุแดนหนัมาถามแอ้กบัมาลยั

ที่อยู่หลังเคาน์เตอร์
“อ๋อ ไม่ต้องห่วงหรอกครับ พี่เฟย์เขาไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้น 

แต่ทีพ่ีอ่่อนมนัท�าท่าเหมอืนกลวัๆ เพราะมนัไม่อยากท�าอะไรให้พ่ีเฟย์
ผิดหวังก็เท่านั้นเอง” แอ้พูดยิ้มๆ 

สุดแดนหันไปมองเฟย์กับอ่อนที่ยืนคุยกันอยู่ด้านนอกผ่าน
กระจกของร้าน เขาไม่ได้ยินที่ทั้งสองคนคุยกัน แต่พอจะมองออกว่า
เฟย์ไม่ได้กระโชกโฮกฮาก แต่เหมือนคนที่พูดคุยกันตามปกติมากกว่า

“แล้วคุณสุดแดนจะรับน�้าอะไรมั้ยครับ” แอ้ถามต่อ 
“อืม ขอเสาวรสปั่นก็ได้ ถึงอยากจะกินกาแฟอีกสักแก้ว แต่

เจ้าของร้านคงไม่อนญุาต” สดุแดนบอก ท�าให้ทัง้แอ้และมาลยัต่างยิม้
ข�า แล้วลงมือท�าน�้าเสาวรสให้สุดแดนทันที

...

..

.
“ผมขอโทษครับพี่เฟย์ ผมสะเพร่าเองจริงๆ” อ่อนยกมือไหว้

เฟย์ด้วยท่าทีส�านึกผิด
“พี่ไม่ได้โกรธอะไรขนาดน้ัน ไม่ต้องท�าหน้าเหมือนพี่จะฆ่าแก

ก็ได้” เฟย์ว่าไม่จริงจังนัก
“แต่ที่พี่ไม่โอเค คือพ่ีพูดเรื่องน้ีหลายคร้ังแล้ว ถ้าแกอยากเผา



47

~ ยอนิม ~

ขยะที่มันไม่สามารถรีไซเคิลได้จริงๆ ท�าไมไม่ท�าเตาเผา พี่เคยสอนไป
แล้วนี ่อกีอย่าง…แกท�างานป่าไม้นะ ถ้าเจ้าหน้าทีม่าท�าไฟไหม้ป่าเสยี
เอง จะโดนคนอ่ืนต�าหนิหนักขนาดไหน แล้วจะมอีะไรเสยีหายบ้าง ท�า
อะไรต้องรอบคอบหน่อย” เฟย์พูดเตือนตรงๆ เพราะเขาบอกเรื่องนี้
หลายคร้ังจริงๆ อย่างใบไม้แห้ง เมื่อก่อนชาวบ้านก็มักเผาทิ้งโดยไม่
ได้คดิอะไร แต่เฟย์มาสอนให้ทกุคนท�าปุย๋หมกัจากใบไม้แห้ง เพือ่เลีย่ง
การเผาให้มากที่สุด ขยะที่รีไซเคิลได้ เฟย์ก็ให้แยกออกมา

“ผมรู้สึกผิดจริงๆ ครับ เดี๋ยววันมะรืนวันหยุดผม ผมว่าจะท�า
เตาเผาแล้วละครับ” อ่อนพูดเสียงอ่อย 

เฟย์ถอนหายใจออกมาเบาๆ 
“ก็ดี แล้วท�างานเป็นไงบ้าง” เฟย์ถามกลับ
“กด็คีรบั ลงุๆ น้าๆ เขากช่็วยสอนหลายอย่าง เจอนกัท่องเทีย่ว

กวนประสาทบ้าง แต่ก็ยังไม่เจออะไรหนักหนาเท่าไร” อ่อนตอบ 
“ดีแล้ว ตั้งใจท�างานล่ะ มีอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยเขาไป เห็นอะไรที่

มันไม่ดีก็มาบอกอย่าเก็บเงียบเอาไว้ เข้าใจมั้ย” เฟย์ก�าชับเอาไว้ 
“ครับ” อ่อนตอบรับ
“พี่เฟย์ไม่โกรธผมแล้วเนอะ” อ่อนถามไม่เต็มเสียงนัก เฟย์

หัวเราะในล�าคอเบาๆ 
“ไม่โกรธ แต่พรุ่งน้ีเช้ามาวิ่งรอบอ่างเก็บน�้าสักห้ารอบก่อนไป

ท�างานนะ” เฟย์พดูพร้อมรอยยิม้ในตอนท้าย ท�าให้อ่อนชะงกัไปทนัที
“โธ่ พี่เฟย์” อ่อนโอดครวญ 
เฟย์ยักไหล่เล็กน้อย
“แกจะไม่วิ่งก็ได้ พี่บังคับแกไม่ได้หรอก” เฟย์บอกอีก สายตาก็

จ้องหน้าอ่อนไม่วางตา
“วิ่งครับ พี่เฟย์ให้ท�าอะไร ผมท�าทั้งนั้นแหละ พรุ่งนี้ผมจะมาวิ่ง

แต่เช้านะครับ พี่เฟย์มาดูผมด้วยล่ะ เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่มาวิ่ง” อ่อน
ตอบกลับ เขารู้ว่านี่คือบทลงโทษที่เบาที่สุดแล้ว 
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เฟย์ยกยิ้มอย่างพอใจ
“โอเค ตามนั้น เข้าไปข้างในเถอะ เผื่อคุณแดนเขาต้องกลับไป

ท�างานต่อ” เฟย์บอก เพราะไม่อยากรบกวนเวลางานของทั้งสองคน 
แล้วเฟย์ก็เดินน�ากลับเข้าไปในร้าน 

พอเห็นแก้วน�้าเสาวรสด้านหน้าของสุดแดน ก็ท�าให้เฟย์ยิ้ม
อย่างพอใจที่สุดแดนท�าตามที่เขาบอกไว้ 

สุดแดนพอเห็นเฟย์ยิ้ม เขาก็รู้ว่าเฟย์พอใจที่เขาไม่ได้ส่ังกาแฟ
มาดื่มจริงๆ 

“เป็นไงพีอ่่อน” แอ้ถามพ่ีชายตนเองทนัที เม่ืออ่อนเดนิตามเฟย์
เข้ามา

“ห้ารอบ” อ่อนตอบน้องชาย 
แอ้หัวเราะข�า ในขณะที่สุดแดนท�าหน้างง
“ฮ่าๆๆ ถอืว่ายังเบานะพีอ่่อน อยากโดนเหมอืนเมือ่ก่อนเหรอ” 

แอ้ถามพี่ชายตนเอง 
อ่อนส่ายหน้าไปมาทันที 
“เอาแค่นี้แหละ” อ่อนตอบกลับ เฟย์กับมาลัยก็ยิ้มข�า 
“หวัหน้ากลบัเลยมัย้ครบั จะได้ไปท�างานต่อ” อ่อนถามสดุแดน 
สุดแดนมองนาฬิกาก็รู้ว่าได้เวลาท�างานต่อแล้ว แต่ในใจเขา

อยากจะนั่งอยู่ที่นี่ต่อจริงๆ แต่หน้าที่การงานมันท�าให้เขาต้องกลับ
“อมื กลบัเลย ผมขอตวัก่อนนะครบัคณุเฟย์ ไว้ว่างๆ จะมาใหม่

นะครับ” สุดแดนพูด 
“ยินดีครับ” เฟย์ตอบรับ ก่อนที่สุดแดนกับอ่อนจะพากันออก

จากร้านของเฟย์เพื่อกลับไปท�างาน 
“คุณสุดแดนเนี่ย ดูดีทุกมุมเลยนะครับ นิสัยก็ดีด้วย” แอ้พูดขึ้น

เมื่อสุดแดนออกจากร้านไปแล้ว
“มั่นใจได้ไงว่าเขานิสัยดี” เฟย์แกล้งถาม 
“ถ้าไม่ด ีพ่ีเฟย์คงไม่พาไปแนะน�าให้ชาวบ้านรูจ้กัหรอกครบั ผม



49

~ ยอนิม ~

ว่าพี่เองก็พอจะมั่นใจในระดับหนึ่งแล้ว ใช่มั้ยครับ” แอ้พูดตามที่คิด 
เฟย์ยกยิ้มนิดๆ แอ้เป็นเด็กฉลาด ไหวพริบดี เฟย์ถึงได้เอ็นดู
“ดูลูกค้าไปก่อนนะ พี่เข้าไปช่วยน้าเฟื่องก่อน” 
เฟย์ไม่ได้พูดถึงเรื่องของสุดแดนอีก เขาเข้าไปในครัวเพื่อช่วย

เฟื่องท�าขนม 
...
..
.
“อ่อน ไอ้ห้ารอบนีค่อือะไรงัน้เหรอ” สดุแดนถามขณะขบัรถพา

อ่อนกลับมาที่อุทยานฯ 
อ่อนหัวเราะเบาๆ 
“อ๋อ วิ่งรอบอ่างเก็บน�้าในหมู่บ้านห้ารอบครับ พ่ีเฟย์ให้มาว่ิง

พรุ่งนี้” อ่อนตอบกลับ 
สุดแดนเลิกคิ้วเล็กน้อยด้วยความงุนงง
“ท�าไมต้องวิ่งล่ะ” สุดแดนถามต่อ
“กล็งโทษเรือ่งทีผ่มเกอืบจะท�าไฟไหม้ป่านัน่แหละครบั นีถ่อืว่า

เป็นบทลงโทษเบาเหมือนที่แอ้มันบอกนั่นแหละครับ เมื่อก่อนผมเคย
โดนหนักกว่านี้อีก” อ่อนพูดข�าๆ 

ตอนนี้พอมาเล่ามันก็ข�าอยู่ แต่ตอนนั้นมันข�าไม่ออกจริงๆ 
“แบบไหนที่เรียกว่าหนักงั้นเหรอ ถามได้รึเปล่า” สุดแดนถาม 
“ถามได้ครับ คือ เมื่อก่อนผมเกเร ลงไปเที่ยวที่ตัวอ�าเภอแล้ว

ทะเลาะกบัเดก็ทีน่ัน่ กต็ามประสาวยัรุน่อะครบั ต่อยตกีนั ทางนัน้เป็น
ลกูเจ้าของสวนเงาะ พ่อเขาจะเอาเรือ่งทีผ่มไปท�าลกูเขาหวัแตก พีเ่ฟย์
รูเ้รือ่งก็รบีขบัรถลงไปช่วยเคลยีร์ให้ผม ยงัดทีีท่างโน้นเขาเกรงใจพีเ่ฟย์ 
ก็เลยจบได้ พอกลับมาพ่ีเฟย์ก็ลงโทษผมให้ไปล้างห้องน�้าวัด แล้วว่ิง
เอาน�้าขวดไปให้วัดรอบละขวด จนกว่าจะครบหนึ่งแพ็กก็สิบสองรอบ
ละครับ” อ่อนพูดข�าๆ 
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“วัดที่อยู่บนเขาน่ะเหรอ” สุดแดนถามอย่างอึ้งๆ 
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สูงมากนัก แต่มันเป็นเนินขึ้นไปชันพอสมควร 

ถ้าเป็นสุดแดนที่ต้องวิ่งขึ้นลงสิบสองรอบ เขาว่าเขาต้องทรุดแน่ๆ 
“ใช่ครับ ตอนวิ่งลงมันไม่เท่าไร แต่ตอนวิ่งขึ้น เหมือนจะตายให้

ได้เลยครับ” อ่อนพูดยิ้มๆ 
“แล้วท�าไมนายต้องท�าตามบทลงโทษด้วยล่ะ จริงๆ จะไม่ท�า

ก็ได้นี่” สุดแดนถามต่อ 
“พี่เฟย์เปรียบเหมือนพ่ออีกคนของพวกผมน่ะครับ หัวหน้าคิด

ดูว่าทางข้ึนลงที่หมู่บ้านกับตัวอ�าเภอ มันต้องใช้เวลาเดินทางแค่ไหน 
ล�าบากขนาดไหน เมื่อก่อนถนนไม่ได้ดีมากเหมือนตอนนี้นะครับ แต่
พ่ีเฟย์ยอมขบัรถลงไปตอนกลางคนืเพือ่ไปเคลยีร์ปัญหาให้ผม ไหนจะ
จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้ทางนั้นอีก ตอนนั้นผมรู้สึกแย่มากๆ ผม
บอกว่าจะหาเงินมาคืนพี่เฟย์ พี่เฟย์บอกว่าถ้าผมเอามาคืน เขาก็จะ
เอาไปท�าบญุ เพราะเขาไม่อยากได้เงนิจากการท�าเรือ่งไม่ดขีองผม วนั
นัน้โดนสวดไปเยอะละครบั ให้พ่อแม่ตผีมยังดีกว่าให้พีเ่ฟย์โกรธซะอกี 
พ่อแม่ผมก็แล้วแต่พี่เฟย์เลย แทบจะยกให้ผมเป็นลูกพี่เฟย์ไปแล้วละ
ครับ” อ่อนพูดแล้วหัวเราะในตอนท้าย 

สุดแดนอึ้งไปไม่น้อยเมื่อได้รับรู้เรื่องราวของเฟย์ขึ้นอีกนิด 
สุดแดนรู้สึกสนใจในตัวตนของเฟย์เป็นอย่างมาก เพราะเวลา

เจอหน้าเฟย์ เขารูส้กึใจสัน่และรูส้กึเหมอืนมพีลงังานด้านบวกโอบล้อม
รอบตัวของเขาเอาไว้ เป็นคนที่เวลาได้อยู่ใกล้แล้วรู้สึกดีมากจริงๆ 

“ดีจังนะ ที่ได้มาเจอ” สุดแดนพูดพึมพ�า แต่อ่อนก็ได้ยิน
“ได้มาเจอใครเหรอครับ” อ่อนถามขึ้น 
“อ๋อ ฉนัหมายถงึว่าดจีงันะ ทีน่ายได้มาเจอคนดีๆ  แบบคณุเฟย์” 

สุดแดนอ้างกลับไป ซึ่งจริงๆ แล้ว ประโยคน้ันเขาพูดถึงตัวเขาเอง 
ต่างหากที่ได้มาเจอกับเฟย์ 

อ่อนยิ้มรับพร้อมกับพยักหน้า แล้วสุดแดนก็ไม่ได้พูดอะไรต่อ
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อีก 
พอถึงที่อุทยานฯ เขากับอ่อนก็แยกย้ายกันไปท�างาน
...
..
.
“หัวหน้าครับ ผู้กองกรมาขอพบครับ” อ�านาจเคาะประตูห้อง

ท�างานของสุดแดน แล้วเข้าแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจตระเวนชายแดน
ต้องการมาขอพบ ซึ่งสุดแดนเคยไปท�าความรู้จักมาแล้วก่อนหน้านี้

“ให้เขาเข้ามาได้เลยครับ” สุดแดนตอบ ก่อนที่กรและเจ้าหน้าที่
อีกคนจะเดินเข้ามาหา

“สวัสดีครับผู้กอง เชิญนั่งก่อนครับ” สุดแดนเชื้อเชิญอีกฝ่าย
อย่างสุภาพ เพราะอีกฝ่ายอายุมากกว่าเขาหลายปี

“สวัสดีครับคุณแดน อ้อ นี่หมวดดนัยครับ วันก่อนไม่ได้พามา
ท�าความรู้จักด้วย” กรพูดแนะน�า 

“สวสัดคีรบั” สดุแดนยกมอืไหว้ดนยั เพราะอีกฝ่ายอายุมากกว่า
เขาด้วยเหมือนกัน

“สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักคุณแดนนะครับ” ดนัยทักทาย ก่อนที่
ทั้งสองคนจะนั่งลงที่เก้าอี้หน้าโต๊ะท�างานของสุดแดน

“ไปไหนกันมาเหรอครับ” สุดแดนถามขึ้นมาก่อน
“พอดีพวกผมลงไปประชุมที่จังหวัดมาน่ะครับ ก็เลยแวะมาคุย

เรื่องงานนิดหน่อย” กรพูดเกริ่น
“ครับ มีอะไรเหรอครับ” สุดแดนถามกลับ
“ที่คุณแดนบอกผมว่าต้องการเข้าไปดูจุดที่เคยโดนลักลอบตัด

ไม้ พอดีผมไปคุยกับนายให้แล้วนะครับ เขาให้พวกผมพาคุณแดนไป
อาทิตย์หน้า ระหว่างนี้ทางคุณแดนต้องการอะไรบ้างให้แจ้งผมหรือ
ดนัยได้เลยนะครับ ทางผมจะจัดเตรียมให้” กรบอก

“ต้องการก�าลงัคนกีค่น กแ็จ้งได้เลยนะครบั” ดนยัพดูขึน้มาบ้าง
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“จุดที่เราจะไปอันตรายมั้ยครับ ผมจะได้ดูว่าจะพาใครไปบ้าง 
แล้วจะต้องท�าอะไรบ้าง” สดุแดนถามกลบั ก่อนทีด่นยัจะลุกไปทีบ่อร์ด
แผนทีต่รงข้างผนงัห้องท�างานของสดุแดน สดุแดนกล็กุตามไปดพูร้อม
กับกร ดนัยชี้จุดที่มีการลักลอบตัดไม้ซึ่งอยู่ติดชายแดนพม่า

“ตรงนี้จะอยู่ติดชายแดนครับ แต่เดี๋ยวทางผมจะติดต่อทาง 
เจ้าหน้าทีฝ่ั่งโน้นไว้ก่อนว่าทางเราจะเข้าไปตรวจสอบเพือ่ฟ้ืนฟ ูเขาจะ
ได้ไม่เข้าใจผิดในกรณีที่มาเจอพวกเราเข้า” ดนัยอธิบาย

“จะใช้เวลาเดินทางไปกลับนานมั้ยครับ ผมจะได้เตรียมตัวถูก” 
สุดแดนถามกลับ เนื่องจากเขาไม่รู้จักพื้นที่แถวนี้ดีนัก

“เราจะใช้รถโฟร์วลีขบัไปจอดตรงจดุนี ้แล้วเดนิเท้าต่อประมาณ
ห้าชั่วโมงครับ” ดนัยอธิบายต่อ 

สุดแดนพยักหน้ารับ
“โอเค ได้ครบั ผมจะได้คยุกบัเจ้าหน้าทีว่่าจะมใีครทีไ่ปกบัผมได้

บ้าง สรุปยังไง ผมจะโทร.แจ้งอีกทีนะครับ” สุดแดนตอบกลับ
“ได้ครับ” กรตอบรับ
“ขอบคุณผู้กองกับหมวดมากนะครับ ที่อ�านวยความสะดวกให้

ผม” สุดแดนพูดอย่างนอบน้อม
“ยินดีช่วยครับ อ้อ ปกติคุณแดนดื่มเหล้ารึเปล่าครับ” กรถาม

ยิ้มๆ 
“ก็ดื่มครับ แต่ไม่ได้บ่อยนัก” สุดแดนตอบกลับไปตรงๆ 
“คืนนี้สนใจไปดื่มด้วยกันมั้ยครับ พอดีวันเกิดลูกน้องก็เลยจะ

เลี้ยงกันที่ร้านในหมู่บ้านอีต่องน่ะครับ” กรเอ่ยชวน
“ผมไปด้วยได้เหรอครับ” สุดแดนถามออกมา ไม่ใช่เพราะเขา

อยากด่ืมเหล้า แต่เขาอยากไปที่หมู่บ้านต่างหาก และก็อยากจะ
ท�าความรู้จักกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจหลายๆ คนไว้ด้วย

“ได้สคิรบั หลายคนสนุกดี แต่เหล้าของทีน่ีอ่าจจะเป็นเหล้ายีห้่อ
ไม่แพงนะครับ” กรบอกยิ้มๆ 
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“ผมไม่ซเีรยีสเรือ่งยีห้่อหรอกครบั ตอนสมัยเรยีน เหล้าขาวผสม
น�า้แดงยงัเคยด่ืมมาแล้วเลยครบั” สดุแดนพดูยิม้ๆ เขาเข้าใจดว่ีาท�าไม
กรถึงพูดแบบนัน้ เพราะเขามาจากในกรมฯทีอ่ยู่ในกรงุเทพฯ ส่วนใหญ่
ก็มักจะคิดว่าเขาคงดื่มหรือกินอะไรแบบพื้นบ้านของคนที่นี่ไม่ได้

“ดเีลยครบั งัน้คนืนีเ้จอกนัทีป้่อมต�ารวจในหมูบ้่านก่อนนะครบั 
แล้วค่อยไปทีร้่านพร้อมกนั เจอกนัสกัหกโมงเยน็กไ็ด้” กรนดัแนะเวลา

“ได้ครับ ขอบคุณนะครับที่ชวน” สุดแดนบอก ก่อนจะลุกออก
มาส่งกรและดนัยที่หน้าประตูอาคารท�างานของอุทยานฯ 

สุดแดนลาทั้งสองคนและรอให้ทั้งกรและดนัยขึ้นรถขับออกไป 
เขาจึงกลับเข้ามาที่ห้องท�างานเหมือนเดิม พลางคิดว่าเขาอาจจะแวะ
ไปหาเฟย์สักหน่อย

“เพ่ิงแยกจากเขาเมื่อตอนบ่าย ท�าไมถึงอยากเจออีกแล้ววะกู” 
สดุแดนบ่นตวัเองเลก็น้อย ก่อนจะดงึสตกิลบัมา แล้วนัง่ท�างานต่อทนัที 


