


สายแล้ว แต่จุกยังรู้สึกง่วงๆ ด้วยเมื่อคืนเล่นปิดตา

ลักซ่อน หรือเล่นซ่อนหากับเพื่อนๆ ดึกไปหน่อย เด็กชาย

คิดว่าจะหลับต่ออีกสักงีบหน่ึง แต่แล้วก็ต้องสะดุง้ตกใจต่ืน 

เม่ือปรากฏว่า มีน้ำราดลงมาถกูใบหน้าและเน้ือตัว จกุรูสึ้ก

ฉิวขึ้นมาไรๆ ตามประสาของคนอยากนอนแล้วถูกรบกวน 

ย่ิงถกูรบกวนด้วยน้ำ มันทำให้ตาใสข้ึนมาโดยอัตโนมัติ 

“เฮ้ย” จุกร้องเสียงดัง แล้วดีดตัวลุกขึ้นจากที่นอน

อย่างรวดเร็ว เมื่อมองเลิ่กลั่กไปข้างเตียง จึงพบกับหน้า

ทะเล้นๆ ของสามสหายท่ียืนย้ิมเผล่อยู ่

“อะไรวะ สายจนป่านน้ีแล้ว ยังนอนไม่ยอมลกุ” จอม

หัวเราะ ขณะวางขันลงข้างตัว 

“นอนยังกะจะกินเมือง” เป๊ียกเสริมข้ึน 

“นอนยังงี้ไงที่เพลงกล่อมเด็กเขาว่า ลูกบาวขี้คร้าน

สาดน้ำวันสงกรานต์



นอนให้แม่ปลกุ แม่ฉวยด้ามขวาน แยงวานดังพลกุ” พลาง

ย่ืนเท้าเข้าไปท่ี วาน หรือ ก้น ของจกุ 

“หัดตื่นเช้าเสียบ้างซีโว้ย การนอนตื่นเช้าน่ะเป็นกำไร

ชีวิต พ่อข้าบอกว่า น้ำค้างที่ตกค้างปลายหญ้า เมื่อถูกเนื้อ

ถกูตัวทำให้เกิดพลัง เพราะฉะน้ันเราต้องต่ืนแต่เช้าๆ แล้วน่ี

เอ็งรูไ้หมในระหว่างท่ีเอ็งมัวนอนอยูน่ี่ ใครเขาไปไหนต่อไหน 

ถึงไหนแล้วก็ไม่รู้” เปี๊ยกพูดทำท่ายังกะผู้ใหญ ่ “แล้วนี่ไม่มี

ใครอยูเ่ลยหรือ” 

“ไม่มี พ่อกับแม่คงออกไปข้างนอก เอาละ ทีน้ีบอกมา

ซิว่า มันเรื่องอะไรถึงเอาน้ำมาราดข้า ตั้งแต่ยังไม่ลุกยังงี้” 

จกุถามแล้วลกุข้ึนยืน แต่ก็ยังไม่วายหาวหวอดๆ 

“เอ้า...ยังหาวอยูอี่ก เด๋ียวก็สาดเข้าให้อีกตมูหรอก น่ี

เอ็งยังไม่รูด้อกรึว่า วันน้ีน่ะวันสงกรานต์ เขาต้องเล่นสาดน้ำ

กัน” จอมบอกอย่างผูรู้ ้

“เหรอ...” จกุร้องอย่างต่ืนเต้น และโดยท่ีไม่มีใครทัน

คิด เด็กชายฉวยได้ขันน้ำบนเตียง สาดโครมเข้าใส่เพ่ือนๆ 

สามสหายหัวเราะกันครื้นเครง ยกมือขึ้นลูบน้ำตาม

หน้าไปตามๆ กัน 

“ดีๆ” แสงว่า “ท่ีหลับท่ีนอนได้เปียกไม่ต้องหลับต้อง

นอนกันเท่าน้ันเอง ไป...พวกเราไปกันเถอะ เจ้าชายต่ืนจาก

บรรทมแล้ว เด๋ียวพบกันท่ีศาลาทางแยกนะ” 

แล้วเด็กๆ ก็แยกย้ายกันไปยังบ้านของตน เตรียมหา

ภาชนะมาเล่นสาดน้ำกัน 
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ที่ศาลาพักร้อนตรงสี่แยกทางที่จะเข้าสู่หมู่บ้าน วันนี้

ไม่มีชาวบ้านมารอรถโดยสารเข้าสู่ตัวอำเภอเลย มีก็แต่รถ

สองแถวคันเล็กๆ แล่นเข้าออกจากหมู่บ้าน ตามด้วยฝุ่น  

สีแดงของถนนลกูรัง ท่ีฟุง้ตลบกลางเปลวแดดท่ีเต้นระยิบ 

เด็กชายทั้งสี่ขนน้ำกันมาคนละถังใหญ ่ แล้วก็จดๆ 

จ้องๆ ไล่สาดกันเองบนศาลาน้ัน จนกระท่ังต่างก็เปียกปอน

ไปตามๆ กัน พื้นศาลาที่ปูด้วยไม้กระดานแผ่นโตๆ เปียก

ปอนไปหมด แต่ก็ดีไปอย่าง น้ำได้ช่วยชำระล้างฝุ่นสีแดง

จากถนนลกูรังท่ีเกาะอยูต่ามพ้ืนให้ไหลลงไปข้างล่าง ให้พ้ืน

ศาลาสะอาดข้ึนมาก 

ตรงหัวถนนลูกรังเข้าสู่หมู่บ้าน เริ่มนองไปด้วยน้ำที่

เด็กๆ ขนมาเล่นสาดกันอย่างไม่รูเ้หน็ดรูเ้หน่ือย เพราะเม่ือ

หมดก็รีบไปตักและขนกันมาจากบ่อน้ำใกล้ๆ เมื่อถนน  

ชุม่ฉ่ำไปด้วยน้ำ ฝุน่สีแดงท่ีฟุง้มาก็หมดไป 

จนบ่าย ใครต่อใครในละแวกนั้นต่างก็หิ้วกระป๋อง  

ใส่น้ำออกมาวางที่หน้าบ้านของตน แล้วก็เริ่มสาดน้ำกัน

อย่างสนกุสนานย่ิงข้ึน เด็กๆ เข้าร่วมด้วยอย่างไม่รูจั้กความ

หนาวเย็น 

ใครคนหนึ่งหิ้วกระป๋องน้ำออกจากบ้าน ตรงมายัง

ศาลาท่ีเด็กๆ เล่นสาดน้ำกันอยู ่

“บาวไขตดุ” จกุและเพ่ือนๆ ร้องออกมาพร้อมๆ กัน 

บาวไขตดุตักน้ำสาดใส่เด็กๆ อย่างสนกุสนาน 

“เอ๊ะ...ทำไมน้ำของพ่ีบาวมีกล่ินหอม” จอมร้อง 

ม า น พ  แ ก ้ ว ส น ิ ท 11



“จริงด้วย” เป๊ียกว่า 

“ก็ข้าใส่น้ำหอมลงไปน่ะซ ี จะสาดน้ำหรือรดน้ำคนอื่น

ท้ังที ต้องใช้น้ำสะอาดหรือมีกล่ินหอมช่ืนใจ คนท่ีถกูรดหรือ

ถกูสาดถึงจะสบายใจ” บาวไขตดุอธิบาย 

“เหรอ...” เด็กๆ ร้อง แล้วฉวยกระป๋องใส่น้ำวิ่งตื๋อ

กลับไปบ้าน เพ่ือหาน้ำหอมหรือแป้งหอมมาใส่น้ำของตน 

เด็กๆ อวดน้ำในกระป๋องของกันและกันว่าของใครจะ

หอมกว่า 

“เวลาสาดน้ำน่ะ ต้องเบาๆ หน่อย เด๋ียวคนถกูสาดเขา

จะโกรธเอา ขอ้สำคัญอย่าสาดใส่หน้าเขา บางคนอาจสำลัก

น้ำได ้ เราต้องค่อยๆ รดเขาตรงหัวไหล่หรือข้างหลังก็ได ้

เบาๆ นะ ส่วนคนท่ีขับมอเตอร์ไซค์มาเร็วๆ น่ะ อย่าไปสาด

เขาเป็นอันขาด เขาอาจจะล้มลงแข้งขาหักได้” บาวไขตุด

เตือนเด็กๆ 

“พวกเราก็ถกูถีบ” แสงร้องข้ึนอย่างทะล่ึงๆ 

“เออ...กับคนเฒ่าคนแก่ ขออนญุาตท่านก่อนนะ บอก

ท่านว่ารดน้ำเพื ่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง เรียกว่า

เป็นการแสดงความนับถือต่อท่านผูน้ั้น” บาวไขตดุว่า 

ชาวบ้านหลายคนนั่งรถผ่านไปมาที่สี ่แยกก็เลยถูก

เด็กๆ สาดน้ำหรือรดน้ำจนเปียกปอนไปตามๆ กัน แต่ก็

ไม่มีใครโกรธหรือแสดงความไม่พอใจ เพราะต่างรู้ดีว่า ใน

วันสงกรานต์นั้นถ้าหากออกจากบ้านก็จะต้องเปียกอย่าง  

ไม่ต้องสงสัย แต่ก็มีหลายคนท่ีบอกกับเด็กๆ ว่า ให้ตนไป
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ทำธุระให้เสร็จเสียก่อนแล้วจะกลับมาให้สาดน้ำหรือรดน้ำ

อย่างแน่นอน เด็กๆ ก็เข้าใจดีจึงมักเลือกสาดน้ำเฉพาะคนท่ี

กลับมาจากข้างนอก เช่น กลับจากตลาดหรือตัวอำเภอ โดย

เฉพาะรถสองแถวคันเล็กๆ ที่รับผู้โดยสารกลับจากตัว

อำเภอน้ัน คนขับใจดีถึงกับจอดรถตรงหัวถนนแล้วให้เด็กๆ 

ได้สาดน้ำผูโ้ดยสารท่ีอยูใ่นรถกันอย่างสนกุสนาน ผูโ้ดยสาร

บางคนก็สนุกถึงกับลงมาขอขันน้ำจากเด็กๆ ไปสาดผู ้

โดยสารด้วยกันรวมท้ังคนขับด้วย ต่างหัวเราะให้แก่กันด้วย

ความสุข เพราะอย่างน้อยน้ำของเด็กๆ ก็พลอยทำให้

บรรยากาศอันร้อนระอุของเปลวแดดสดชื่นขึ้นได้บ้าง 

บ่ายคล้อยลงไปมาก วงสาดน้ำวันสงกรานต์ก็ขยาย

กว้างออกไปทกุที บางคนสนกุถึงกับเอากระบอกสำหรับสบู

ลมรถมาสูบน้ำเข้า แล้วฉีดใส่ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมา ซึ่ง

บาวไขตุดต้องออกไปทำหน้าที่เจรจาให้เข้าใจว่า การเล่น

สงกรานต์ด้วยการใช้กระบอกฉีดนั้น อาจเป็นอันตรายกับ

คนถกูฉีดท่ีขับรถมาเร็วๆ ได้ 

เม่ือวงสาดน้ำกว้างออก เพราะมีคนออกมาเล่นสาดน้ำ

กันมาก ต่างก็ขยายออกมาที่ริมถนนใหญ ่ คอยสาดรถ

โดยสารหรือรถประจำทางท่ีแล่นผ่านไปผ่านมาระหว่างอำเภอ 

เด็กคนหน่ึงได้ถงุพลาสติกมาหลายถงุ ใส่น้ำเข้าไปจน

เต็มแล้วมัดปากถงุด้วยหนังยาง เด็กชายต้ังใจว่าเอาขว้างรถ

ประจำทางให้สนุกไปเลย ด้วยแค้นใจว่า รถประจำทางนั้น 

พอเห็นเด็กๆ ยืนอออยู่ริมถนนจะสาดน้ำ ก็รีบปิดประต ู  
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ข้ึนกระจกหน้าต่างอย่างหนาแน่นกันเปียก 

บาวไขตดุเห็นเข้าก็ร้องเสียงหลง บอกข้ึนว่า 

“อย่า...ไอ้หลานชาย อย่าได้ขว้างใส่รถเป็นอันขาด 

เพราะมันอาจจะถกูกระจกหน้ารถ กระจกแตก หรือหน้าต่าง

แตก แล้วเป็นเร่ืองแน่ๆ ขอทีเถอะเร่ืองปาถงุพลาสติกใส่หน้า

รถ มันอันตรายจริงๆ ปะเหมาะเคราะห์ร้ายถกูคนขับ คนขับ

ตกใจ หักพวงมาลัยลงค ูก็ติดตะรางถกูขังหัวโตน่ะซี” 

เด็กๆ นิ่งฟังบาวไขตุดอย่างสนใจ และเห็นด้วยอยู่

มากๆ บาวไขตดุเลยพดูต่อ 

“แล้วไอ้เร่ืองสาดน้ำกับถงุพลาสติกน่ีนะ ข้าเคยเห็นใน

หน้าหนังสือพิมพ์ โน่น...ท่ีอำเภออะไรไม่รูท้างภาคกลางโน่น

เล่นสาดน้ำกันเสร็จแล้ว โอ๊ย...ถงุพลาสติกยังง้ีเกล่ือนกลาด

เต็มบ้านเต็มเมือง คนมักง่ายพวกน้ัน ไม่มีเก็บหรือท้ิงในถัง

ขยะ ก็เดือดร้อนถึงคนกวาดขยะท่ีน่าสงสารอีก อย่าเล่นเลย

กับถงุพลาสติก ขอทีเถอะ” 

ยิ ่งเย็นลงวงสาดน้ำก็คึกคักขึ ้นเป็นลำดับ เพราะ  

ชาวบ้านที่เสร็จธุระนอกบ้านต่างทยอยกันเข้าบ้าน คนสาด

เลยได้สาดกันเต็มที ่ รถประจำทางบางคันก็ต้องหยุดส่ง  

ผู้โดยสารลงตรงสี่แยก เด็กๆ ก็เลยสนุกสนานกันใหญ ่ 

กับการได้สาดผูโ้ดยสารบนรถ ย่ิงเย็นลงเท่าใดก็ว่ากันนัวไป

หมด 

เด็กๆ กำลังจะเลิกกันอยู่แล้ว รถจี๊ปกลางเก่ากลาง

ใหม่คันหนึ่งก็ควบปุเลงๆ มาบนถนน เด็กๆ เตรียมน้ำใน
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ภาชนะของตนเต็มที ่ เตรียมเงื้ออยู ่ กะกันว่า สาดเสร็จทีนี้

จะได้กลับบ้านกินข้าวกันเสียที 

พอจี๊ปกลางเก่ากลางใหม่ผ่านมาถึงสี่แยก เด็กๆ ก็

สาดน้ำ ‘ตมู’ เข้าใส่ผูโ้ดยสารบนรถอย่างพร้อมเพรียงกัน 

บาวไขตดุและใครต่อใครอ้าปากค้าง เม่ือรถจ๊ีปคันน้ัน

จอดพรืด ผูโ้ดยสารต่างเปียกม่อลอกม่อแลกไปตามๆ กัน 

บุรุษวัยกลางคนในชุดสีกาก ี เขาสวมแว่นตาหน้าตา

ดุดันก้าวลงจากรถ เอามือลูบหยดน้ำตามหน้าตา แล้วเดิน

ตรงมายังกลุม่เด็กๆ 

“ใคร...ใครสาดน้ำเม่ือก้ี” เขาถามด้วยเสียงอันดัง 

เด็กๆ หลบตา มองหน้ากันด้วยความกลัว 

“ผะ...ผมเองครับ”  บาวไขตุดออกรับแทน แกพูด  

ตะกกุตะกักเสียงส่ัน 

“บ้าจริงๆ...สาดน้ำไม่ดตูาม้าตาเรือ น่ีนายอำเภอจะไป

ราชกงราชการก็ไม่ละเว้น เลยเปียกปอนกันหมด ทีหลังดใูห้

มันดีๆ เสียก่อนซีว่าใครเป็นใคร บ้าจริง” 

บรุษุคนน้ันว่าแล้วก็หันหลังเดินกลับไปข้ึนรถ และขับ

ออกไป 

“เกือบไปแล้วไหมล่ะ...” บาวไขตดุพดูกับเด็กๆ 

ส่ีสหายมองหน้าบาวไขตดุอย่างสำนึกผิด 
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วนัวา่ง–วนัปใีหมข่องไทยใต้

 “ไง...ได้ข่าวว่าไปสาดน้ำใส่รถนายอำเภอเชียวหรือ

พวกเอ็ง” พ่อทักข้ึนเม่ือจกุกับเพ่ือนๆ เดินมาด้วยกัน 

 “ฮะ พ่อ เกือบโดนดีไปเหมือนกัน ดีที ่บาวไขตุด

ออกรับแทนไว้” จกุบอกขณะท่ีเพ่ือนๆ ทรดุตัวน่ังลงบนแคร่

ยาวหน้าบ้านใกล้ๆ กับพ่อของตน 

 “ไม่เห็นลงุออกไปสาดน้ำกับเขาบ้างเลย” จอมถามพ่อ

ของจกุ 

 “ข้ามันแก่แล้ว ไอ้หลานชาย เม่ือตอนท่ีข้ายังเด็กๆ ข้าก็

เคยเล่นสาดน้ำเหมือนอย่างพวกเอ็ง แต่สมัยก่อนโน้นมัน

สนกุกว่าสมัยน้ีเยอะ เพราะเม่ือก่อนนอกจากเล่นสาดน้ำกัน

แล้ว ก็ยังมีอะไรต่อมิอะไรอีกหลายอย่าง” 

 “อะไรบ้างฮะพ่อ เล่าให้พวกเราฟังบ้างซี” จกุบอก 

 “เอาซี ถ้าพวกเอ็งอยากฟัง แต่เร่ืองมันยาวนะ ข้ากลัว



พวกเอ็งจะหิวข้าวกันเสียก่อนน่ะซี” 

 “ไม่เป็นไรดอกครับลุง” เปี๊ยกเอ่ยขึ้นบ้าง “พวกเราก็

อยากรูเ้หมือนกันว่า เม่ือก่อนเขาทำอะไรกันบ้าง” 

 เด็กๆ ล้อมวงเข้ามาอย่างต้ังใจ 

 “เมื่อตอนที่ข้ายังเด็กๆ น่ะ ยังไม่มีคำว่า สงกรานต ์

ดอก เพ่ิงจะมามีก็ในสมัยหลังเม่ือไม่นานมาน้ีเอง เม่ือก่อน

เราจะเล่นสาดน้ำกันก็ใน วันว่าง ซึ่งบ้านเราถือเป็นวันขึ้น  

ปีใหม่ โดยกำหนดเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือน 5 เป็นวันว่างหรือ

วันข้ึนปีใหม่ ก็ตกราวๆ กลางเดือนเมษายน ปีไหนเดือน 8 

สองหนก็ว่างในเดือน 6 ส่วนมากแต่ละหมูบ้่าน ว่างไม่ตรง

กัน เช่น บ้านเราว่างวันนี ้ ถัดไป อีกหมู่บ้านว่างพรุ่งนี ้ อีก

หมู่บ้านว่างมะรืนนี ้ มันก็ดีตรงที่จะได้ไปทำบุญกันหลายๆ 

บ้าน โดยเฉพาะคนท่ีมีญาติอยูต่่างบ้านก็จะได้ไปมาหาสูกั่น” 

พ่ออธิบาย 

 “ท่ีว่า ‘วันว่าง’ น่ะ หมายความว่ายังไงฮะ” แสงถาม 

 “เดี๋ยว…เดี๋ยว” พ่อบอก “เอายังงี้นะ ก่อนถึงวันว่าง  

นี่นะ ทุกบ้านจะต้องจัดเตรียมเสบียงข้าวปลาอาหารไว้ให้

พร้อม ข้าวกล้าในนาจะต้องเก็บเกี่ยวขึ้นยุ้งเสร็จสิ้นแล้ว   

ชาวบ้านคนอ่ืนๆ มีสิทธ์ิจะปล่อยวัวควายของตนออกหากิน

ในกลางทุง่ได้ ชาวบ้านคนใดยังเก่ียวข้าวไม่เสร็จ ต้องดแูล

ควายหรือป้องกันการเหยียบย่ำของวัวควายเอาเอง ด้วย  

สมัยก่อนวัวควายมันมากจริงๆ แต่ส่วนมากเขาก็มักจะ

ทำงานในนากันเสร็จเรียบร้อยแล้ว” 
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 “เป็นส่ิงท่ีรู้ๆ  กันทกุบ้าน ใช่ไหมฮะ” จอมซัก 

 “ใช่…” พ่อรับคำ “ทีน้ีพองานอ่ืนเสร็จแล้ว ก็มาถึงเร่ือง

การทำความสะอาดบ้านเรือน ขยะมูลฝอยจะถูกกำจัด 

เคร่ืองมือจะถกูเก็บเข้าท่ีเข้าทางให้เรียบร้อย หมายความว่า 

พอถึง ‘วันว่าง’ ก็จะว่างกันจริงๆ จะไม่มีใครทำงานอะไรเลย

ในวันน้ี เช่น จะไม่มีใครซ้อมข้าว สีข้าว หรือแม้แต่หาผักหา

ปลา สากตำข้าวก็จะถกูนำมามัดรวมกัน แช่ไว้ในครก เทน้ำ

ใส่ไว้ เรียกว่า แช่ครกแช่สาก หมายความว่าจะไม่มีการซ้อม

สารเกิดข้ึน”  

 พ่อหยดุพดูแล้วล้วงเอายาเส้นข้ึนมามวนสบูกับใบจาก

พ่นควันโขมง จุกมองแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะอร่อยตรงไหน 

นอกจากเหม็นควันบหุร่ี 

 “ในวันว่างนี่นะ เด็กๆ จะเที่ยวปีนป่ายต้นไม้หรือขึ้น  

ท่ีสงูไม่ได้เป็นอันขาด เพราะถือว่าเป็นวันว่างจริงๆ ว่างหมด 

แม้แต่รกุขเทวดาท่ีรักษาต้นไม้ก็ไม่มีรักษา เพราะกลัวว่าจะ

พลัดตกลงมาในวันนี ้ ลูกเล็กเด็กแดงตลอดถึงผู้ใหญ่จะใส่

เส้ือผ้าใหม่ๆ สวยๆ เพราะถือเป็นวันข้ึนปีใหม่ ต้องใช้ของ

ใหม่ ใครไม่มีเส้ือผ้าสวยๆ ก็ถือว่าน้อยหน้าคนอ่ืน ซ่ึงก็ว่ากัน

ไปตามกำลังฐานะของแต่ละคน” พ่ออธิบาย 

 “แล้วในวันว่าง เขาทำอะไรกันบ้างล่ะฮะ สมัยพ่อยัง

เด็กๆ น่ะ” จกุถาม 

 “อ้อ มันไม่ค่อยเหมือนกันหรอก ทางบ้านท่ียังไม่มีวัด 

เขาก็นัดกันไปทำบญุ หรือไปว่างกันท่ีไหนก็ได้ เช่น บ้านไหน
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มีลำคลองสายใหญ่ เขาก็ไปว่างกันท่ีคลองท่ีว่า นิมนต์พระไป

ด้วยแล้วก็เอาข้าวปลาอาหารไปถวายพระ เสร็จแล้วชาวบ้าน

ก็จะล้อมวงกินข้าวกินปลาด้วยกัน” พ่อว่า 

 “น่าสนกุนะลงุนะ” เป๊ียกพดู 

 “อือม์…” พ่อพยักหน้า แล้วพูดต่อ “อย่างบ้านเรานี่

ตอนข้ายังเด็กๆ ก็มักจะไปว่างกันท่ีป่าช้าโน่น ทกุคนจะมุง่ไป

ทำบุญกันที่ป่าช้า ในการนี้จะมีการชักพระหรือลากพระไป

ด้วย โดยจะลากจากวัดไปยังป่าช้า ก็บ้านเราวัดกับป่าช้าอยู่

ไกลกันพอสมควรอยู ่ มันก็แบบเดียวกับการลากพระหรือ

ชักพระในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 น่ันแหละ แต่พิธีเล็กกว่า 

และทำกันส่วนน้อย เท่าท่ีเห็นๆ ก็บ้านเราน่ีแห่งหน่ึง เม่ือลาก

พระไปท่ีป่าช้าแล้ว ท่ีทำเหมือนๆ กันทกุแห่งก็คือ ชาวบ้านจะ

จัดข้าวปลาอาหารเลี้ยงพระ มีขนมอย่างหนึ่งที่คนบ้านเรา  

มักจะทำเตรียมไปด้วยเสมอ เรียกว่า เป็นธรรมเนียมของ  

คนบ้านเรา ใครรูบ้้างว่าขนมอะไร” พ่อมองหน้าเด็กๆ ทีละคน 

 เด็กๆ ทำท่านึก แต่ไม่มีใครคิดออก 

 แม่ถือชามใส่ขนมอะไรอย่างหน่ึงออกมาจากครัว 

 “ใครทายถกู เด๋ียวจะให้กินขนม” แม่ว่าย้ิมๆ 

 “ผมรูแ้ล้ว” แสงโพล่งออกมา “ยาหนม น่ันเอง” 

 “ใช่แล้ว…ไอ้หลานชาย” แม่วางชามยาหนมหรือ

กะละแมลงบนแคร่ “เอาเลยกินกันตามสบาย มีเยอะแยะเลย” 

 เด็กๆ เคี้ยวยาหนมหรือกะละแมกันหนึบหนับ ขณะ

พ่อเร่ิมพดูต่อ 
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 “ท่ีป่าช้าในวันว่างจะสะอาดสะอ้านทีเดียว โดยเฉพาะ

ตาม บัว (ท่ีเก็บกระดกูของคนตาย ก่อด้วยปนูเป็นรปูเหมือน

เจดีย์อันเล็กๆ) พวกลกูหลานผูต้ายจะทำความสะอาดสะอ้าน 

ถากถางหญ้าและประดับประดาด้วยดอกไม้อันสวยงาม ไม่

เหมือนวันอื่นที่ป่าช้าอาจจะรกหน่อย ทีนี้พอเลี้ยงพระเสร็จ

แล้ว ชาวบ้านก็จะล้อมวงเล้ียงดกัูนอย่างสนกุสนาน จนบ่ายก็

จะนิมนต์พระบังสกุลุกระดกูญาติ เช่น ปูย่่าตายายท่ีตายไป

แล้ว การบังสกุลุน้ีอาจไม่จำกัดแค่ญาติพ่ีน้อง แต่จะตลอดไป

จนถึงสรรพสัตว์ท่ัวไปด้วย บางรายท่ีหาอัฐิหรือกระดกูไม่พบ 

ก็อาจจะเขียนชื่อผู้รู้จักมาตั้งไว้เป็นประธาน กรวดน้ำอุทิศ

ส่วนกุศลไปให้ก็เสร็จ บางแห่งญาติพี่น้องก็มาชุมนุมกันใน

วันน้ี จะนำน้ำอบน้ำหอมไปประพรมตามบัวด้วย” พ่อหยดุ

พดู พลางยกน้ำในแก้วข้ึนด่ืม 

 เด็กๆ เอร็ดอร่อยกับยาหนมฝีมือแม่ของจุก จึงยัง  

ต้ังหน้าต้ังตาเค้ียวกันไม่ยอมหยดุปาก 

 “อยากฟังต่อรึเปล่าล่ะนี่…รู้สึกยาหนมจะได้รับความ

สนใจกว่าเร่ืองเล่าเสียแล้วซิ” พ่อว่าย้ิมๆ 

 “อยากฟังฮะ พวกเรากำลังเพลิน” จอมตอบ 

 “เพลินท้ังขนม ท้ังเร่ืองเล่า” แสงต่ออย่างรูทั้น 

 พ่อจึงเร่ิมเล่าต่อ 

 “ทีนี้…หลังจากนั้นชาวบ้านจะร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป

และรดน้ำญาติผูใ้หญ่ อันเป็นการแสดงความกตเวทีต่อผูมี้

พระคุณแล้วก็เล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน จนเย็นก็จะ
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ช่วยกันลากเรือพระกลับวัด ระหว่างทางก็เล่นสาดน้ำกัน

เร่ือยๆ จนถึงวัด บางหมูบ้่านมีการว่างในท่ีไม่ใช่วัดหรือป่าช้า 

จะมีการบันเทิง เช่น ชนวัว หรือชนไก่ เล่นสะบ้ากันจนเย็น 

ตอนกลางคืนท่ีวัดมักมีงาน มีมหรสพท่ีข้ึนหน้าข้ึนตาของบ้าน

เราคือ มโนราห์และหนังตะลงุ” 

 “แปลกนะพ่ี ท่ีอ่ืนๆ วันสงกรานต์ เขาปล่อยนกปล่อย

ปลาเอาบญุ ถือว่าได้ช่วยชีวิตสัตว์ แต่บ้านเรากลับเอาสัตว์มา

ชนกัน เป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆ” แม่เอ่ยข้ึนบ้าง เม่ือเห็นพ่อ

มวนบหุร่ีมวนใหม่ 

 “ใช่…บ้านเรา บางทีการพนันมันจะมาก่อนความ  

ถกูต้อง ช่ัวดี โดยเฉพาะสมัยก่อน ในวันว่าง การพนันอะไร  

ก็เล่นไปเถิดตำรวจไม่มีจับ” พ่อบอก 

 “สะบ้า นี่ไม่ค่อยเห็นใครเล่นกันเลยนะพ่อ ตอนนี้”   

จกุแสดงความคิดเห็น 

 “ใช่…มันเป็นการเล่นท่ียุง่ยาก ต้องมีลานกว้างๆ มีลกู

สะบ้า แล้วคนเล่นก็ต้องยิงสะบ้าเป็นด้วย จึงจะสนุก” พ่อ

ตอบ 

 “อย่างไรก็ตาม วันว่างบ้านเรา ก็เป็นวันที่ชาวบ้านได้

แสดงถึงความสามัคคีพร้อมเพรียง เป็นวันท่ีเราได้มีโอกาส

ระลึกถึงบรรพบรุษุของเราท่ีล่วงลับไปแล้ว และเป็นวันท่ีสัตว์

เดรัจฉานจะได้รับความเมตตากรณุาจากมนษุย์ เพราะวันน้ี

เขาห้ามฆ่าสัตว์ทุกชนิด นอกจากนี้ก็เป็นวันของความร่าเริง

แจ่มใส และความมีน้ำใจอันดีงามของชาวบ้านท่ีปฏิบัติต่อกัน 
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เพ่ือต้อนรับปีใหม่ท่ีมาถึง…น่ีละคือเร่ืองของวันว่างหรือวันข้ึน

ปีใหม่ของคนบ้านเรา เป็นไงน่าเบ่ือใช่ไหม” พ่อหันมาถามเด็กๆ 

 “น่าสนใจมากฮะ…น่าเสียดายที่พวกเราไม่มีโอกาสได้

พบได้เห็นอย่างน้ันบ้าง” จอมพดูอย่างจริงใจ 

 “น่ันซิ ทกุวันน้ีอะไรๆ ท่ีดมัูนดี มันมีค่า แสดงถึงความ

เป็นไทย ดมัูนจะเลือนๆ ไปทกุที” พ่อว่า “อย่างเร่ืองวันว่างท่ี

ข้าเล่าให้พวกเอ็งฟังน่ีจะมีให้เห็นบ้างก็บ้านนอกไกลๆ ออกไป 

แต่ก็ทำท่าว่าจะเลือนหายไปทกุที” 

 “แต่ทกุส่ิงท่ีลงุเล่าให้พวกเราฟังวันน้ี จะไม่เลือนหายไป

จากความทรงจำของพวกเราแน่ๆ เลยฮะ…รู้สึกวันนี้ได้ฟัง

เรื่องที่มีประโยชน์มากเลย ว่างๆ พวกเราค่อยมาหาลุงอีก  

นะครับ” แสงบอก 

 “เอาซี ตามสบายเลยไอ้หลานชาย ข้ายินดีเสมอ” พ่อ

ของจกุรับคำ 

 “วันน้ีพวกเรากลับก่อนครับ…ค่ำมากแล้ว เด๋ียวท่ีบ้านจะ

คอย อ้อ ขอบพระคณุมากครับ สำหรับยาหนมท่ีแสนอร่อย” 

 จอม เปี๊ยก และแสง ยกมือไหว้พ่อและแม่ของจุก

พร้อมๆ กันแล้วแยกย้ายกันกลับไปยังบ้านเรือนของตนใน

ละแวกน้ัน   
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ลูกไม้พื้นบ้าน

 บ่ายวันหน่ึงของวันในฤดูร้อน 

 จกุกับเป๊ียกน่ังคยุกันอยูใ่ต้ร่มไม้หน้าบ้าน จู่ๆ  บาวไข-

ตดุญาติอาวโุสของจกุก็โผล่หน้ามา พลางตะโกนโหวกเหวก 

 “พวกเอ็งทำอะไรกันอยู ่ร้อนๆ อย่างน้ี ไปในวัดกับข้า

ดีกว่า...เอาผ้าขาวม้าไปด้วยคนละผืน” บาวไขตดุบอก แล้ว

ออกเดิน 

 สองสหายไม่รอช้า ฉวยได้ผ้าขาวม้าคลุมหัว วิ่งตาม

บาวไขตดุไปบนถนนลกูรัง สักพักพอพ้นบริเวณหมูบ้่าน ท้ัง

สามก็ก้าวเข้าไปในอาณาเขตวัด ซึ่งร่มครึ้มไปด้วยพันธุ์ไม้

หลายชนิด โรงธรรมหรือศาลาการเปรียญหลังเก่าคร่ำคร่าท่ี

เด็กๆ เคยมาเวียนเทียนในวันเพ็ญเดือน 3 เดือน 6 และ

เดือน 8 ตั้งเด่นอยู่ใกล้ๆ กับกุฏิหลังใหญ่และหลังเล็กที่

เรียงรายอยูเ่ป็นแถวแนวริมร้ัว 



 “ชวนกันมาขนจานขนชามรึไง ใครมีงานอะไรกันล่ะ  

พ่ีบาว” เป๊ียกถาม 

 “ไม่ใช่...ข้าชวนพวกเอ็งมาหา ‘ลกูหยี’ ” บาวไขตดุว่า 

พลางช้ีมือไปท่ีต้นไม้ใหญ่ ซ่ึงมองเห็นอย่างถนัดชัดเจนอยูท่ี่

มมุหน่ึงของวัด 

 พ้นจากโรงธรรมไปทางด้านหลังเป็นครัว และถัดไป  

ก็เป็นบริเวณกว้างที่มีไม้ผลหลายชนิดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น 

มีท้ังเงาะ ลางสาด มะม่วงหิมพานต์ มะไฟ กระท้อน และ  

ต้นหยี 

 “พวกเอ็งเดินไปพลางๆ ข้าจะไปนมัสการท่านเจ้าอาวาส

ก่อน จะได้ขอลูกหยีท่านด้วย” บาวไขตุดบอก แล้วตรง

เข้าไปในกฏิุหลังใหญ่ 

 สองสหายมุ่งตรงไปยังต้นหยีต้นใหญ ่ ซึ่งอยู่ใกล้ๆ 

กับโรงครัว 

 “ดูซิ...ลูกสุกดำเต็มต้นเลย” เปี๊ยกชี้มือให้จุกดูลูกหยี

ซ่ึงสกุดำอยูบ่นต้น ท้ังคูแ่หงนคอต้ังบ่า เพราะต้นหยีสงูใหญ่

ขนาด 2 – 3 คนโอบทีเดียว 

 หยีเป็นไม้ป่าท่ีมักข้ึนอยูใ่นป่าลึก ก่ิงก้านสาขาเหนียว

ใบเล็ก เวลาออกผลจะเป็นช่อๆ ครั้งแรกลูกทั้งช่อเป็นสี

เขียวอ่อน ค่อยๆ เปล่ียนเป็นสีเขียวแก่เม่ืออายมุากข้ึน และ

เมื่อสุกผิวนอกของเปลือกจะเป็นสีดำ ระยะสุกของลูกหยี

มักจะเป็นในหน้าร้อนระยะเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของ

ทกุปี 
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 ครูห่น่ึง บาวไขตดุก็มาสมทบ 

 “เป็นไง พ่ีบาว หลวงตาท่านว่าอย่างไรบ้าง” จกุถาม 

 “จะว่ายังไง ท่านก็ว่า ให้ขึ้นมาเอาน่ะซ ิ ระวังจะพลัด

ตกลงมาแข้งขาหัก” บาวไขตดุว่าย้ิมๆ “คนเฒ่าคนแก่มักพดู

กันว่า เด็กวัยรุน่สมัยน้ีไม่ค่อยเข้าวัดเข้าวา เห็นท่าจะไม่จริง

เสียแล้ว ดแูต่พวกเราซิ เข้าวัดกันไม่ได้ขาด หน้าลางสาดก็

มาทีหน่ึง หน้าเงาะก็มาทีหน่ึง แล้วน่ีก็หน้าลกูหยีอีก...” 

  “ใช่...” เป๊ียกสนับสนนุ “ขอเพียงแต่ให้วัดมีลกูไม้กิน

อย่าได้ขาด รับรองวัยรุ ่นสมัยนี้ต้องเข้าวัดกันมิได้ขาด

เหมือนกัน” 

 ท้ังสามหัวเราะข้ึนพร้อมๆ กัน 

 บาวไขตดุเงยหน้าข้ึนมองต้นหยีแล้วว่า 

 “โอ้โฮ ทำไมมันถึงได้สงูอย่างน้ี ยังดีท่ีมีคนพาดพะอง

ไว้ไม่งั้นอดแน่ๆ เอาละ ข้าจะปีนขึ้นไป จุก...เอ็งคอยส่ง

ไม้สอยให้ข้าด้วย แล้วพอข้าสอยลงมาพวกเอ็งก็ช่วยกัน

เก็บ” 

 บาวไขตดุคาดเข็มขัดกางเกงให้ทะมัดทะแมง แล้วไต่

เดียะขึ้นไปตามพะอง พอขึ้นไปสูงถึงตรงกลางต้น จุกก็ส่ง

ไม้สอยให้บาวไขตดุ 

 “ก่ิงทางน้ีพ่ีบาว ลกูดกจังเลย” เป๊ียกช้ีมือ 

 บาวไขตุดใช้ไม้สอยลูกหยีตรงปลายกิ่งด้านที่เปี๊ยก

บอก ลูกหยีจะมีลักษณะเป็นช่อๆ ช่อหนึ่งมีหลายสิบลูก 

เม่ือสอยได้แล้วก็ท้ิงช่อให้ร่วงลงมายังพ้ืนดิน สองสหายช่วย
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กันรวบรวมไว้ ต่างเก็บไปพลางกินไปพลาง ลกูหยีแต่ละลกู

เป็นรูปไข่ขนาดเท่าปลายนิ้วนาง ที่สุกเต็มที่เปลือกนอกจะ

บางมากและเป็นสีดำ เมื่อจุกบิเปลือกออก เนื้อในจะเป็นสี

ส้ม เม่ือเด็กชายเอาเข้าปาก เน้ือลกูหยีจะยุย่และมีรสเปร้ียว 

น่ากิน ครูห่น่ึงจกุก็คายเอาเมล็ดในออกมา 

 “กินอร่อยด ี แต่ต้องระวังก้างเม็ดมันนะเปี๊ยก” จุก

บอกเม่ือหันไปเห็นเพ่ือนกำลังเอาลกูหยีใส่เข้าปากไม่ได้หยดุ 

 “เอ็งก็เถอะ ว่าแต่ข้า” เปี๊ยกยิ้ม แล้วเงยหน้าขึ้นถาม

บาวไขตดุ “น่ีพ่ีบาว ข้าเคยเห็นลกูหยีฉาบน้ำตาลวางขายใน

ตลาด เขาทำยังไงกันนะ” 

 “อ้อ ตอนแรกเขาก็ทำอย่างน้ีแหละ มาสอยไปจากต้น

แล้วก็ปลิดลกูหยีออกจากช่อ นำไปเกล่ียลงบนเส่ือเพ่ือตาก

แดด ตากจนกระทั่งเปลือกลูกหยีแห้งกรอบ ก็เอามาใส่

กระสอบผ้า ฟาดเบาๆ เพื่อให้เปลือกสีดำของลูกหลุดออก 

แล้วนำมาฝัดด้วยกระด้ง เปลือกลูกหยีจะหลุดออกอย่าง

ง่ายดาย ลูกใดที่ยังมีเปลือกติดอยู ่ก็ใช้ไม้แคะออกจน

สะอาด เมื่อสะอาดเรียบร้อยแล้ว ก็จัดการนำลูกหยีที่เอา

เปลือกออกแล้วไปตากจนแห้งสนิท จึงรวบรวมใส่ป๊ีบปิดฝา

ให้แน่นหนา เพื่อส่งขายหรือทำเป็นของกินอย่างอื่นต่อไป” 

บาวไขตดุอธิบาย 

 “เขาเอาลูกหยีที่เอาเปลือกออกแล้วไปทำอะไรบ้างล่ะ

พ่ีบาว” จกุถามด้วยความอยากรู ้

 “โอ๊ยเยอะแยะ” บาวไขตุดว่า “ก็ที่เอ็งเห็นเขาขายใน
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งานวัด เช่นลกูหยีฉาบน้ำตาล ลกูหยีกวน รวมท้ังลกูหยีเผ็ด 

ไอ้ที่ว่านี่น่ะ ราคามันแพงมากนะ...ข้าเห็นขายกันอยู่ตาม

สถานีรถไฟ” 

 “เขานิยมซ้ือไปเป็นของฝากคนบ้านอ่ืน ใช่ไหมพ่ีบาว” 

เป๊ียกถามข้ึนบ้าง 

 “ใช่...เพราะลกูหยีมันมีเฉพาะแถวบ้านเราเท่าน้ัน แล้ว

ก็เป็นของกินท่ีข้ึนหน้าข้ึนตามาก ทีน้ี เพราะมันขายดีอย่างน้ี

แหละ พ่อค้าหัวใสบางคนก็เลยเอาเปรียบผูซ้ื้อ คือแทนท่ีจะ

ใช้ลูกหยีแท้ๆ ทำลูกหยีกวน กลับปนส้มมะขามเปียกไป

ด้วย เพราะจะได้กำไรมากข้ึน” บาวไขตดุบอก 

 “ไม่ไหวจริงๆ พวกพ่อค้าเห็นแก่ได้พวกน้ี ว่าแต่ผูซ้ื้อ

เขาไม่รูใ้ช่ไหมพ่ีบาว ว่าอันไหนของแท้ อันไหนของปลอม” 

 “ใช่...ส่วนใหญ่เขาไม่รู้ดอกว่า ของปนหรือของแท ้  

เว้นแต่ผูท่ี้เคยชินกับรสลกูหยี เช่นพวกเราน่ีแหละ” บาวไขตดุ  

ว่าย้ิมๆ 

 “น่ันแน่ ว่าเข้าไปน่ันเลย” จกุเย้า ทำให้ท้ังสามหัวเราะ

ข้ึนพร้อมๆ กัน 

 บาวไขตุดสอยลูกหยีได้จนพอตามความต้องการแล้ว 

ก็ลงจากต้นหยี จกุกับเป๊ียกเก็บลกูหยีใส่ผ้าขาวม้า เด็กชาย

เอาชายผ้ามาผูกทำเป็นสะพายได้คนละสองสะพาย พอจะ

แจกจ่ายกันกินได้หลายบ้าน 

 ก่อนกลับทั้งสามไม่ลืมกล่าวขอบพระคุณท่านเจ้า

อาวาสท่ีมักเอ้ือเฟ้ือผลหมากรากไม้แก่เด็กๆ เสมอ 
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 “นอกจากต้นหยีต้นเดียวในวัดนี่แล้ว มีที่ไหนอีกบ้าง

พ่ีบาว” จกุถามบาวไขตดุ ขณะย่ำเท้าไปตามถนนลกูรังเพ่ือ

กลับบ้าน 

 “ท่ีจริง ต้นลกูหยีเป็นไม้ป่า แต่ในป่าหรือแถวบ้านเรา

ไม่ค่อยเห็นแล้ว” บาวไขตดุว่า “โชคดีท่ีเหลืออยูใ่นวัดอีกต้น

หน่ึงเราเลยได้กินกัน” 

 “ทำไมล่ะ” จกุสงสัย 

 “ก็แก่นของไม้หยีน่ะซี เป็นแก่นไม้แข็งสีดำท่ีสวยงาม

เหมาะสำหรับทำเป็นเครื่องประดับบ้าน เช่น ตู ้ โต๊ะ เตียง 

มันเป็นไม้หายากไม่แพ้ปุ่มไม้มะค่า ที่คนมีเงินใช้ทำเครื่อง

เรือน ต้นหยีจึงถกูโค่น ถกูตัดเอาไป จนไม่เหลือเลยสักต้น 

น่ีแหละข้าถึงว่าโชคดีท่ีมีเหลืออยูใ่นวัดอีกต้นหน่ึง ไม่มีใคร

กล้าตัด เราเลยได้กินลกูของมัน” บาวไขตดุบอก 

 “ใช้ไม่ได้เลยคนบ้านเรา ไม้มีค่าอย่างนี ้ น่าจะเหลือ  

ไว้บ้าง นี่ช่วยกันโค่นๆ จนลูกหลานแทบจะไม่รู้จักแล้ว” 

เป๊ียกว่า 

 “ใช่...เห็นแก่ตัวกันจริงๆ” จกุพลอยผสมโรง 

 “ก็ทุกคนนั่นแหละ ใครไม่เชื่อกลับไปดูได้ที่บ้าน พ่อ

เอ็งท้ังสองคนก็ตัดไม้หยีไปเหมือนกัน” บาวไขตดุบอก 

 “แต่ท่ีบ้านข้า ไม่เห็นมีโต๊ะ ตู ้หรือเตียงท่ีทำจากไม้หยี

เลยน่ีนา พ่ีบาว” จกุท้วง 

 “ใช่...บ้านข้าก็เหมือนกัน ต้องนอนแคร่ไม้ไผ่กัน  

ทกุคนเลย” เป๊ียกสนับสนนุ 
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 “ไม่ใช่...ข้าไม่ได้หมายความว่า พ่อของเอ็งจะเอาไม้

หยีไปทำตู ้ เตียง หรือโต๊ะ เหมือนเศรษฐีมีเงินในตลาด” 

บาวไขตดุว่า 

 “ถ้างั้น พ่อข้ากับพ่อไอ้เปี๊ยกเอาไม้หยีไปทำอะไรล่ะ   

พ่ีบาว” จกุสงสัย 

 “ก็เอาไปทำด้ามลูกขวานไง ถ้าไม่เชื่อลองไปดูได้เลย 

เกือบทุกบ้านทำด้ามลูกขวานด้วยแก่นไม้หยีกันทั ้งนั ้น 

เพราะมันเหมาะมือดี น้ำหนักด้าม น้ำหนักลกูขวาน มันถ่วง

กันได้เหมาะมือ” บาวไขตดุบอก 

 ลูกขวาน ที่บาวไขตุดหมายถึง คือขวานขนาดเล็กที่

ชาวชนบทภาคใต้นิยมพกติดตัวไปไหนมาไหนเสมอ เพ่ือไว้

ป้องกันตัวอันเป็นคตินิยมท่ีมีมาแต่โบราณ 

 “อ้อ...ยังงี้นี่เอง” จุกร้อง “ถ้างั้น ลูกขวานของพี่บาว 

ด้ามก็ทำด้วยไม้หยีเหมือนกันใช่ไหมล่ะ” 

 “ใช่ ข้าไม่ได้เถียง หรือเอ็งอยากชิมลกูขวานด้ามแก่น

ไม้หยีของข้า” บาวไขตดุว่าย้ิมๆ 

 “ไม่หรอก” จุกว่า แล้วกระโดดไปห่างๆ “ข้าขอชิม

ลกูหยีดีกว่า” 

 แล้วจุกก็งัดลูกหยีออกมาจากสะพาย แบ่งกันกินกับ

เป๊ียกด้วยความเอร็ดอร่อย 
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ความผิดของเด็กๆ

 เมื่อลมร้อนมาถึง มะม่วงหิมพานต์ของปู่สีพุดที่ขึ้น

เป็นทิวแถวอยู ่ตามรั ้วสวน ก็สุกเหลืองอร่ามและแดง  

สะพรั่งอยู่เป็นช่อ เป็นพวง ยามลมกรูเกรียวมามันก็กวัด

ไกวไปตามแรงลม โยนไป โยนมา ล่อน้ำลายของเด็กๆ สอ

ออกมาด้วยความอยากกินเป็นที่สุด 

 ทุกเช้าปู่สีพุดของแสงจะออกมาเดินตรวจตราดูตาม

ริมรั้วสวน และแหงนมองดูมะม่วงหิมพานต์เหล่านั้นอย่าง

ชื่นชม เด็กๆ คิดว่า แกคงหวังว่ามันคงจะได้มีโอกาสสุก

เต็มที่และเนื้อคงหวานฉ่ำ เหมาะสำหรับจิ้มน้ำพริก เป็นผัก

เหนาะกินกับข้าว หรือไม่ก็เอามาแกงเลียง ซดน้ำแกงให้

เหงื่อแตกซิกๆ สบายใจไปเลย 

 สายหน่อย ปู่สีพุดก็จะเอาจอบออกมาดายหญ้าใน

ละแวกสวน แล้วก็ปลกูผักปลกูหญ้าไปตามเร่ือง เท่ียงก็เข้า



กระท่อม จนเวลาเย็นแกจึงจะออกมาดายหญ้าและรดน้ำ

ผักอีกจนเย็นย่ำ 

 กิจวัตรประจำวันเหล่านี้ของปู่สีพุด อยู่ในสายตาของ

เด็กๆ ทุกระยะ ที่จริงนานมาแล้วที่เด็กๆ ไม่ได้สนใจปู ่ 

สีพุดเลย จนเมื่อมะม่วงหิมพานต์ของปู่สีพุดเริ่มสุกเต็มต้น

นี่แหละ เด็กๆ จึงหันมาสนใจชีวิตของปู่สีพุดขื้นมาบ้าง 

โดยเฉพาะแสงซึ่งเป็นหลานแท้ๆ แต่นั่นแหละ แสงก็ได้แต่

ชะเง้อคอดูมะม่วงหิมพานต์เหล่านั้นอยู่แต่ในระยะไกลๆ 

เท่านั้น หรืออย่างมากก็ได้แต่เข้าไปเมียงๆ มองๆ อยู่ใกล้ๆ 

บ้าง แต่เมื่อปู่สีพุดออกมาดายหญ้าในสวนและพบเข้า แสง

ก็จะรีบเลี่ยงออกไปเสียไกลๆ ทันที ด้วยรู้สึกว่า สายตา

ของปู่สีพุดที่มองมายังตนนั้น ช่างไม่เป็นมิตรเอาเสียเลย 

และดูท่าปู่จะหวงมะม่วงหิมพานต์ของปู่เอามากๆ 

 แสงไม่รู้ตัวดอกว่า ที่จริงตนน่ะคิดมากไปเอง ความ

ที่ไม่ค่อยได้เข้าไปคลุกคลีกับปู่ เลยพาลคิดเลยเถิดไปอีก

ว่า ปู่น่ะ ดูท่าทางไม่ค่อยชอบหน้าตนนัก 

 “ขี้เหนียวเป็นบ้า ปู่เรา หัวคลก* ออกเต็มต้นอย่าง

นั้นจะเรียกให้ไปขึ้นกินสักลูกสองลูกก็ไม่มี” 

 แสงนึกอย่างพาลๆ และรู้สึกชิงชังปู่มากยิ่งขึ้น ทั้งๆ 

*หัวคลก เป็นภาษาถิ่นใต้ หมายถึงมะม่วงหิมพานต์ ซึ ่งแต่ละถิ่นเรียก  

ไม่เหมือนกัน บางถิ่นเรียก ม่วงเล็ดล่อ บางถิ่นเรียก ยาร่วง บางถิ่นเรียก   

กาหยี ชาวตะกั่วป่าเรียก กาหยู 
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ที่ปู่ก็ไม่ได้พูดหรือได้ทำอะไรให้เจ็บช้ำน้ำใจสักหน่อย 

 ยิ ่งเวลาผ่านไป ความดกและความหอมหวนของ  

มะม่วงหิมพานต์ท่ีกำลังสกุปล่ังท่ีริมสวนของปูสี่พดุ ก็ทำลาย

ความอดทนของเด็กๆ ที่เคยได้แต่เมียงมองให้ถึงที่สุด 

 เที่ยงของวันในฤดูร้อนวันหนึ่ง ที่ละเมาะไม้ไม่ใกล้ไม่

ไกลกับสวนของปู่สีพุดมากนัก สี่สหายก็มาชุมนุมกันอย่าง

พรักพร้อมและการประชุมวางแผนก็เริ่มขึ้นอย่างหน้าดำ

คร่ำเครียด 

 “ถ้าพวกเอ็งแน่ใจ เราก็ไม่จำเป็นต้องรีรออะไรอยู่อีก” 

แสงเอ่ยขึ้นกับเพื่อน 

 “น่ันซิ หัวคลกกำลังสกุเต็มท่ี โดยเฉพาะ ‘หัวคลกครั่ง’ 

มันแดงปลั่งจนแทบปริ ข้าว่าเนื ้อมันคงหวานฉ่ำไปเลย 

นึกๆ แล้วน้ำลายมันพานจะไหลให้ได้” จุกบอก 

 “เออ...พูดเฉยๆ ก็ได้ว่ะ ไม่ต้องให้มันไหลยืดยาด

ออกมาจริงๆ” จอมดักคอแล้วพูดต่อ “ตามที่ข้าคิดข้าว่า

ไม่มีปัญหาอะไรเพราะปู่สีพุดก็แก่มากแล้ว ในระยะไกลๆ 

แกคงมองไม่เห็นดอกว่าใครเป็นใคร คือข้าหมายความว่า

ในตอนที่เราเข้าไป ถ้าแกเกิดตื่นขึ้นมา แล้วออกมาเห็น

พวกเรากำลังจัดการกับหัวคลกของแก แกก็คงดูไม่ออก  

ดอกว่าใครเป็นใคร แกต้องจำพวกเราไม่ได้แน่”  

 เปี๊ยกพยักหน้าหงึกๆ หันมาทางแสง แล้วเอ่ยขึ้น 

 “เดี๋ยว...เดี๋ยว ข้าได้ยินมาว่าแกมี ‘ธนูคัน’ อยู่ด้วย  

ใช่ไหมวะ” 
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 “ใช่” แสงรับคำ “ธนูคันของปู่ ยิงได้ไกลมาก แล้วก็

ฝีมือของปู่ข้าน่ะ เชื่อขนมกินได้ ขนาดลูกวัวเข้ามาเพ่นพ่าน

ในสวน มันอยู่ตั้งไกล ปู่ยังยิงถูก ทำเอาลูกวัววิ่งไม่ทันไป

เลย แล้วก็ลูกธนูของปู่น่ะ เอ็งเอ๋ย...ดินเหนียวแข็งโป๊ก

เลย” แสงทำมือทำไม้ 

 “ไอ้ธนคัูนน่ีมันเป็นยังไงวะ” จกุสงสัย เพราะไม่เคยเห็น 

 “ก็ธนูที่คันของมันทำด้วยไม้ไผ่ไง ส่วนสายของมันก็

เป็นเส้นหวาย ตรงกลางสายมีรังสำหรับบรรจุกระสุน ถัก

ด้วยเถาวัลย์ เวลายิง มือหนึ่งก็จับคันไม้ไผ่ อีกมือหนึ่งใส่

กระสุนเข้าในรังแล้วก็น้าวมาแรงๆ ทีนี้ก็ปล่อยกระสุนผึง

ออกไป เวลายิงต้องใช้แรงมากนะ อย่างพวกเรานี่ยิงได้ไม่

ไกลหรอก แต่ปู่ข้าถ้ายิงจากบ้านมาที่ต้นหัวคลกนี่ สบาย

มาก เอ็งเอ๋ย” แสงอธิบาย 

 “อ้อ...ก็ธนูแบบธนูลูกศร เหมือนกับในหนังทาร์ซาน

นั่นเอง ผิดกันแต่ของปู่ไอ้แสงเป็นลูกกระสุนดินเหมือนกับ

หนังสติ๊กของพวกเรา ถ้ายิงได้ไกลยังงั้นก็แสดงว่า ถ้าปู่ไอ้

แสงต่ืนข้ึนมาตอนท่ีเรากำลังจัดการกับหัวคลกก็...” จกุท้ิงท้าย 

 “ตัวใครตัวมันซีเพื่อน” เปี๊ยกต่อพลางหัวเราะ 

 “ถึงยังไง พวกเราก็ต้องเสี่ยงใช่ไหม หรือพวกเอ็ง  

ไม่อยากเสี่ยง” จอมแกล้งถาม 

 “เฮ่ย...พูดอะไรยังงั้นวะ ไหนๆ ก็ตั้งใจกันไว้แล้ว ว่า

แต่นี่เวลาเข้าไปที่ต้นหัวคลกน่ะ ใครเก็บได้เท่าไหร่ก็เอาไป

เลยใช่ไหม” จุกถามพรรคพวก 
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 “เออ...” แสงรับคำ “ใครจะปีน ใครจะยิงด้วยหนังสต๊ิก 

ใครจะใช้ไม้สอยเอาก็ได้ ไม่ต้องมาแบ่งข้า สำคัญว่าถ้าปู่

ออกมาก็ใส่ตีนหมา แล้วค่อยไปเจอกันท่ีขนำร้างกลางทุง่โน้น” 

 “เอ็งอย่าพูดเป็นลางซีแสง ข้าชักเสียวๆ เสียแล้ว...  

ว่าไปแล้ว ถ้าเราไปขอแกตรงๆ ปู่สีพุดแกคงให้กินดอก   

ไม่ต้องถึงกับคิดจะไปลักของแกอย่างนี้” เปี๊ยกพูดขึ้น 

 “ใครว่า” แสงเถียง “ปู่ข้าขี้เหนียวจะตายไป ขนาดกับ

ข้ายังไม่เคยบอกให้กินสักลูก ข้างี้ได้แต่ชะเง้อ เหมือนอะไร

นะที่เขาว่า เหมือนหมาเห่าเครื่องบิน” 

 เด็กๆ หัวเราะกันคิกคัก 

 “เดี๋ยว...เดี๋ยว ข้าถามจริงๆ เถอะ แล้วเอ็งเคยพูดกับ

ปู่เอ็งบ้างหรือเปล่าวะแสง” จุกถาม 

 “เอ...พูดซี แต่นานแล้ว” แสงอึกอัก “เอ็งก็เห็นอยู่ว่า

หลังๆ นี่ข้าก็ออกมาเล่นกับพวกเอ็งทุกวัน แล้วจะเอาเวลา

ที่ไหนไปคุยกับปู่เล่า” เด็กชายแก้ตัว 

 “ไม่รู้ว่าจะบาปหรือเปล่า ขโมยของคนแก่มากินกันนี่ 

ข้าชักไม่ค่อยสบายใจเสียแล้วซี เห็นใครว่าตายไปจะตก

นรก ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด” เปี๊ยกไม่วายกังวลใจ 

 “เอาละ อย่ามัวพูดเล่นกันอยู่เลย” จอมรีบตัดบท 

“ว่าแต่เอ็งจะไปด้วยหรือเปล่าวะเปี๊ยก” 

 “ไปก็ไป” เปี๊ยกรับคำอย่างไม่ค่อยสบายใจนัก 

 “ถ้างั้น...อย่ามัวเสียเวลากันอยู่เลย นี่ก็เที่ยงมากแล้ว 

ข้าว่าป่านนี้ปู่สีพุดคงหลับสบายไปแล้วละ พวกเราค่อยๆ 
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ลัดเลาะไปตามคันนา พอไปถึงแล้วอย่าส่งเสียงดังเป็นอัน

ขาด พยายามใช้ความเงียบให้เป็นประโยชน์มากที่สุด แล้ว

ข้อสำคัญอย่าปอดแหกเป็นอันขาด เดี๋ยวจะเที่ยวเงอะๆ 

งะๆ เกิดปู่สีพุดตื่นขึ้นมาแล้วจะยุ่งกันใหญ่” จอมเตือน 

 สามสหายพยักหน้าขึ้นพร้อมๆ กัน แล้วก็รีบลัดเลาะ

คืบคลานไปตามคันนา กลางแดดเปรี้ยงที่เหมือนหัวจะ

แตก แต่ทุกคนก็มิได้ย่อท้อ เพราะที่หมายคือริมรั้วสวน

ของปู่สีพุดที่มองเห็นมะม่วงหิมพานต์อยู่เต็มต้น แทบว่า

กิ่งจะหักลงมา นั่นแหละที่ทำให้เด็กๆ หัวใจโตคับอก เมื่อ

นึกถึงเนื้อมะม่วงหิมพานต์ที่หวานฉ่ำ และเมล็ดของมันที่

เมื่อเอาไปหมกไฟแล้วทุบเอาเปลือกสีดำออก ส่วนที่เหลือ

อยู่คือเนื้อในสีขาวที่หวานมัน อร่อยอย่าบอกใครเชียว 

 เด็กๆ เหงื่อท่วมตัวไปตามๆ กัน เมื่อมาถึงรั้วริมสวน

ของปู่สีพุด ทั้งเพราะความร้อนของแสงแดดและความกลัว

ปนกัน 

 บนเนินดินคันนาซึ่งกั้นระหว่างสวนของปู่สีพุดกับ  

ผืนนา ต้นมะม่วงหิมพานต์ขึ ้นเรียงแถวเป็นเสมือนรั ้ว

ธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีรั้วลวดหนามกั้นระหว่างต้น

มะม่วงหิมพานต์ ป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้าไปกินหรือเหยียบย่ำ

พืชผักในสวน 

 จอมค่อยๆ ชะโงกหน้ามองเข้าไปในสวนก่อน เด็กชาย  

มองไม่เห็นใครอยู่ในบริเวณนั้น นอกจากกระท่อมของ  

ปูส่ีพุด ภายในกระท่อมเงียบกริบ แสดงว่าเจ้าของกระท่อม

เ ด ็ ก บ ้ า น น อ ก38



กำลังนอน จอมให้สัญญาณเพื่อนๆ 

 อีกสามสหายรีบผุดลุกขึ้น แล้วต่างคนต่างก็ลอดรั้ว

เข้าไปในสวน ตรงเข้าไปที่ต้นมะม่วงหิมพานต์ต้นใหญ่ที่

เรียงรายอยู่ 4-5 ต้น ต่างแยกย้ายกันปีนต้นที่ตนคิดว่าจะ

ปลิดเอาผลของมันได้ง่ายๆ ที่สุด 

 ‘หัวคลกครั่ง’ แสงร้องอยู่ในใจ ‘ขึ้นต้นนี้ละ’ 

 แล้วเด็กชายก็ปีนป่ายขึ้นไปโดยไม่รอช้า ‘หัวคลก

ครั่ง’ ที่เด็กๆ เรียกกันก็คือ มะม่วงหิมพานต์ที่ให้ผลสุก

ปลั่งเป็นสีแดงไม่เหมือนอย่างที่ให้ผลสุกเป็นสีเหลือง ซึ่ง

อย่างหลังๆ เด็กรู้สึกว่าจะอร่อยสู้อย่างแรกไม่ได้ อาจเป็น

เพราะ ‘หัวคลกครั่ง’ หายากก็ได้ คือมีน้อยกว่าหัวคลก

ธรรมดา 

 ทั้งสี่สหายต่างรีบปลิดเอามะม่วงหิมพานต์ให้ได้มาก

ที่สุดเท่าที่จะเอาไปได้ ต่างรีบใส่ในกระเป๋ากางเกงบ้าง ใส่

ในชายผ้าขาวม้าที่ผูกเป็นชายพกบ้าง เสียงตื่นเต้นเอะอะ

ชักดังขึ้นเรื่อยๆ เพราะต่างเพลินกับมะม่วงหิมพานต์ผล

โตๆ จนลืมไปว่ามาขโมยของเขา 

 เอี๊ยดๆ...ครืน... 

 เสียงกิ่งมะม่วงหิมพานต์กิ่งใหญ่กิ่งหนึ่งหัก 

 “เฮ้ย เป็นอะไรไปหรือเปล่า” จุกร้องถามแสงที่ห้อย

ต่องแต่งอยู่บนกิ่งสูง เนื่องจากกิ่งต่ำที่เด็กชายเหยียบไว้หัก

ลงมา 

 “อย่าปีนออกไปปลายกิ่งนักซี” จอมตะโกนออกมา
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ด้วยความเป็นห่วงเพื่อน “เดี๋ยวก็ได้ตกมาแข้งขาหักหรอก” 

 ปราด...ปราด...โป๊ก 

 มีเสียงหนึ่งดังมา เด็กๆ หูผึ่งทันที ต่างรีบมองไปยัง

ที ่มาของเสียง ปู ่สีพุดออกมายืนหน้าถมึงทึงอยู ่ที ่หน้า

กระท่อมตั้งแต่เมื่อใดไม่มีใครรู้ แกเอามือป้องแดดมอง

มายังต้นมะม่วงหิมพานต์ที่เด็กๆ นั่งอยู่บนต้น แล้วก็น้าว

ธนูดินปล่อยลูกกระสุนตรงมายังกลุ่มเด็กๆ ยังกะห่าฝน 

เสียงกระสุนดินถูกใบมะม่วงหิมพานต์ดังปราดๆ พอถูก

ต้นหรือกิ่งของมันก็ดังโป๊ก...โป๊ก จนเด็กๆ ขนหัวลุก 

 “เฮ้ย...ปู่สีพุดออกมาแล้ว เร็วเข้าเถอะ” เปี๊ยกร้อง 

 ต่างตาลีตาเหลือก กระโจนลงมาจากต้นมะม่วง

หิมพานต์แทบว่าจะแข้งขาหัก มะม่วงหิมพานต์หล่นเกลื่อน

กลาด แล้วก็รีบมุดรั้วลวดหนามออกมาสู่ทุ่งนา ออกวิ่งตรง

ไปยังขนำร้างเพิงพักของชาวนาที่กลางทุ่งอย่างไม่คิดชีวิต 

กระนั้นเด็กๆ ก็ยังได้ยินเสียงลูกธนูคันที่พุ่งเสียดอากาศ

หวีดหวิวมาตกข้างๆ ตัว ดีที่ไม่ถูกหัวใครเข้า  

 เมื่อมาถึงขนำร้าง ต่างก็หอบซี่โครงบานไปตามๆ กัน 

เหนื่อยจนแทบว่าจะขาดใจ ไม่มีใครมีกะจิตกะใจจะพูด

อะไรนอกจากนั่งมองตากันปริบๆ มะม่วงหิมพานต์ที่ใส่

ชายพกไว้ หล่นหายหมดแล้วที่ใต้ต้นของมัน เหลืออยู่บ้าง

ก็ที่เด็กๆ ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกง แต่ที่เหลือมาก็แทบไม่มี

ชิ ้นดี เพราะมันช้ำจนมีน้ำไหลเยิ ้มออกมาจากกระเป๋า

กางเกง 

เ ด ็ ก บ ้ า น น อ ก40



 ยังเย็นไม่มากนัก แสงเดินผ่านสวนของปู่สีพุดอย่าง

ทำใจดีสู้เสือ และขณะที่กำลังจะเข้าบ้าน เด็กชายก็ได้ยิน

เสียงทัก 

 “แสง...มานี่ซิ” 

 ปู่สีพุดนั่นเอง กำลังดายหญ้าอยู่เหมือนเช่นทุกวัน 

 “มีอะไรเหรอปู่” แสงถามเสียงสั่นๆ เพราะไม่รู้ปู่จะ

มาไม้ไหน 

 “ปู ่มีอะไรจะบอกเอ็ง” ปู ่สีพุดพูดช้าๆ พลางหยุด  

ดายหญ้า “เมื่อตอนเที่ยงนี่เอง มีไอ้เด็กเกเรมาจากไหนก็

ไม่รู้ มันมาขโมยลูกหัวคลกของปู่ ปู่ตื่นขึ้นมามันก็หนีกัน

ไปหมด ทิ้งหัวคลกไว้เกลื่อนกลาดเลย เอ็งชอบกินหรือ

เปล่าล่ะ ถ้าชอบก็เอาไปกินซี อยู่ในกระท่อมนั่นแหละ   

ปู่เก็บได้สักตะกร้าได้มั้ง เอาไปกินเถอะ แบ่งให้เพื่อนๆ 

ของเอ็งบ้างก็ดี” 

 “ครับ ปู่” แสงรับคำ เดินคอตกเข้าไปใกล้ๆ ไม่กล้า

สบตาปู่ 

 “ไอ้หลานชาย วันหลังเวลาว่างๆ เอ็งช่วยไปเฝ้า  

หัวคลกให้ปู่บ้างนะ ไม่งั้นไอ้พวกเด็กเกเรก็มาขโมยไปกิน

เล่นกันหมด อย่าลืมเสียละ...ช่วยดูๆ แทนปู่บ้าง ปู่ดูคน

เดียวไม่ทันหรอก อ้อ...ว่างๆ จะชวนเพื่อนๆ เอ็งขึ้นไปกิน

กันก็ได้นี่ ระวังอย่าให้พลัดตกลงมาก็แล้วกัน” ปู่ว่าแล้วก็

ก้มหน้าก้มตาดายหญ้าต่อไป 

 แสงจากปูสี่พดุมาด้วยความไม่สบายใจเลย เม่ือนึกถึง
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ความผิดของตนและเพื่อนๆ 

 ‘ยกโทษให้ผมและเพ่ือนๆ ด้วยเถอะปู ่ ท่ีจริงปูก็่ไม่ได้  

ข้ีเหนียวอะไรสักหน่อย ยังเมตตากรณุาและเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่

ลูกหลานของตน รวมทั้งเพื่อนๆ พวกนั้นด้วย’ 

 เด็กชายนึกในใจ ทั้งรู้สึกรักและสงสารปู่ขึ้นมาอย่าง

ไม่เคยเป็นมาก่อน 
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ยอนรูกบ

 ซังข้าวแห้งกรอบทับถมกันอยู่ในบ้ิงนา ทุ่งนาดูลิบล่ิว

มองเห็นคันนาเป็นแถวแนวเหยียดยาวไปจดป่าละเมาะอีก

ด้าน ทุง่นามีแต่สีเหลืองของหญ้าแห้ง และสีน้ำตาลของลำต้น

ตาลท่ีข้ึนโด่เด่อยูเ่ป็นหย่อมๆ 

 สองสหายเดินทอดน่องไปบนคันนาอย่างไม่ทุกข์ไม่

ร้อน แดดยังไม่ร้อนนักด้วยเป็นเวลาพอเร่ิมสาย ท่ีหมายของ

เด็กชายคือชายทุง่ริมป่าละเมาะ 

 “ไม่รูเ้ม่ือไหร่ฝนจะลงมาสักห่า” จกุเอ่ยข้ึนขณะเดินเตะ

ก้อนดินไปพลาง 

 “น่ันซิ แล้งจนวัวไม่มีหญ้าจะกินกันแล้ว” แสงเห็นด้วย 

 “ถ้าลงมาสักห่าสองห่า เอ็งเอ๋ย...กลางคืนคงได ้  





‘โหละกบ’* กันสนกุไปเลย” จกุว่า แล้วขยับเรียวไม้ไผ่ในมือ

เป็นท่าแทงกบ 

 “ข้าก็คิดอยู่เหมือนกัน ฝนบ้านเรานี่ก็แปลก ไม่เคย

แล้งนานๆ อย่างนี้สักที” แสงพูดแล้วแหงนมองดูท้องฟ้าที่

ไม่มีก้อนเมฆลอยมาสักก้อน 

 “ว่าแต่ ไอ้ท่ีเราจะไปยอนหรือแยงกบกันน่ี เอ็งแน่ใจรึ

ว่าไม่เสียเท่ียวฮึ แสง” จกุถามอย่างไม่แน่ใจนัก 

 “ข้ารับรอง ก็พ่อข้าเคยทำให้ข้าดแูล้วน่ีหว่า วันก่อนได้

กบไปต้ังพวงเบ้อเร่ิม” แสงตอบอย่างม่ันใจ พลางฉวยเรียว

ไผ่มาจากมือของจกุ แล้วอธิบาย 

 “น่ีไง พอเราเอาเรียวไผ่แยงหรือยอนลงไปในรท่ีูมีกบ 

ตาเบ็ดท้ัง 4 ตา ท่ีเรามัดเอาไว้ตรงปลายเรียวไผ่ก็จะเก่ียวเอา

ตัวกบออกมา เห็นไหมง่ายนิดเดียว” 

 “ใช่...” จกุรับคำแล้วว่าย้ิมๆ “ง่ายนิดเดียว ก็ยากมาก

นะซิ” 

 แสงหัวเราะ “เถอะน่า...เด๋ียวก็รู”้ 

 ไม้แยงกบหรือยอนกบ เป็นเรียวไผ่ขนาดปลายน้ิวก้อย

ของเด็กชาย มันอ่อนลูไ่ปมาได้ เหมาะสำหรับยอนลงไปในรู

ท่ีอาจคดไปเค้ียวมา เด็กๆ อาจไม่ใช้เรียวไผ่ก็ได้ คือใช้ไม้อัน

เล็กๆ ท่ีอ่อนลูโ่ค้งไปโค้งมาได้ ไม่หักง่าย เช่น ไม้กระดกูไก่ 

*โหละกบ อ่านว่า โหละ – กบ เป็นภาษาถิ่นใต้ หมายถึงการส่องไฟตีกบหรือ

แทงกบในตอนกลางคืน 
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ขนาดของไม้ยาวประมาณ 1 วา ที่สำคัญคือตรงปลายไม้

เด็กๆ จะเอาตาเบ็ดจำนวน 4 ตามามัดไว้เป็น 4 แฉก เพ่ือให้

ตาเบ็ดเก่ียวส่วนหน่ึงส่วนใดของกบออกมาจากร ู

 พักใหญ่ สองสหายต่างก็มาถึงคันนาตรงริมป่าละเมาะ 

ซ่ึงตามบ้ิงนาบริเวณน้ีมีกบชกุชมุทีเดียว 

 “เราลงมือหากันแถวน้ีแหละ” แสงบอกจกุ 

 “ไม่น่ังพักสักครูก่่อนหรือ” จกุว่าแล้วทรดุลงน่ังบนคันนา 

 “อย่าเลย ย่ิงช้าอยูก็่ย่ิงร้อน เห็นไหมดวงอาทิตย์โผล่

พ้นยอดเขาสงูมาแล้ว” แสงช้ีมือไปยังดวงอาทิตย์ 

 “เด๋ียว...เด๋ียว ว่าแต่เราจะรูยั้งไงล่ะว่า รไูหนเป็นรกูบ 

แล้วรไูหนไม่ใช่” จกุยังสงสัย 

 “เออน่า เอ็งคอยจับกบก็แล้วกัน ข้าจะแยงรูมันเอง   

มาเถอะ” 

 สองสหายลงไปในนา เดินหารตูามริมคันนาท่ีไม่สงูจาก

บ้ิงนามากนัก ปรากฏว่า มีรเูล็กรใูหญ่อยูเ่ต็มไปหมด 

 “น่ีใช่หรือเปล่าวะ” จกุช้ีไปท่ีรรูหูน่ึงริมคันนา 

 “ไม่ใช่หรอก รท่ีูมีข้ีดินออกมากองอยูป่ากรยัูงง้ีมันรปู ู

เอ็งไม่เช่ือใช่ไหม น่ีข้าจะแยงไม้ลงไปให้ด”ู 

 แสงว่าแล้วก็แยงไม้ไผ่ลงไปในรจูนลึกมากทีเดียว สัก

พักหนึ่งพอเขากระตุกไม้ไผ ่ ปูตัวสีดำอมน้ำเงินก็ติดปลาย

ไม้ไผ่ขึ ้นมา ก้ามใหญ่แข็งแรงของมันหนีบตาเบ็ดเอาไว ้ 

ไม่ยอมปล่อย จนแสงต้องสะบัดปลายไม้ มันจึงหลดุออกไป 

 เด็กชายท้ังสองเดินจ้องไปตามริมคันนา สักครูก็่พบรู
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กว้างขนาดเด็กๆ ใส่มือเข้าไปได้สบายๆ 

 “รลึูกลงไปตรงๆ ยังง้ีต้องใช่แน่ ดซิู ปากรล่ืูนเป็นมัน

แผล็บเลย” แสงว่าแล้วก็รีบแยงไม้เข้าไปในรูอย่างรวดเร็ว 

ปลายไม้ท่ิมลงไปในรไูด้โดยง่าย เพราะรลึูกตรงลงไป และ

ปากรแูฉะลึกลงไปเกือบสดุปลายไม้ของเด็กๆ ในท่ีสดุปลาย

ไม้ก็ชนเข้ากับอะไรอย่างหน่ึง 

 “ใช่แน่แล้วว่ะจกุ” เด็กชายว่าแล้วท่ิมปลายไม้ลงไปอีก 

“หยุน่ๆ มือยังง้ี แสดงว่าตาเบ็ดท่ีปลายไม้เก่ียวตัวกบเข้าแล้ว” 

 แสงค่อยๆ กระตุกปลายไม ้ เพื่อให้แน่ใจว่าตาเบ็ด

เกี่ยวตัวกบอย่างเต็มที ่ เมื่อเด็กชายค่อยๆ ดึงปลายไม้ไผ ่ 

ข้ึนมา ก็รูสึ้กว่ามีอะไรหนักๆ ติดข้ึนมาด้วย จกุตรงเข้าช่วย

อีกคนหน่ึง ดึงไปดึงมาอยูค่รูห่น่ึง ปลายไม้ก็หลดุออกจากร ู  

และตรงปลายไม้กบสีเหลืองอ๋อยตัวใหญ่ดิ้นกระแด่วๆ อยู่

กลางอากาศ 

 “โอ้โฮ ตัวใหญ่จังเลย” จกุร้องออกมาอย่างต่ืนเต้น 

 กบตัวน้ันด้ินกระแด่วๆ อยูก่ลางอากาศ ตามลำตัวของ

มันผิวหนังขาดเหวอะหวะ เพราะถูกตาเบ็ดเกี่ยว และถูก

เด็กๆ ดึงออกมามองเห็นเน้ือขาวสะอาด มันคงเจ็บปวดมาก

จึงออกแรงดิ้นยิ่งขึ้น จนหลุดออกจากตาเบ็ดหล่นอั๊กลง  

บนพ้ืนดิน แล้วก็กระโดดหนีไปอย่างรวดเร็ว 

 “เร็ว...จกุ ตะครบุ”  แสงร้องเสียงหลง 

 จกุหายจากตะลึง กระโดดตะครบุลงบนกบตัวน้ันทันที 

เล่นเอาหอบกว่าจะจับตัวมันได้ เด็กชายรีบเอาเชือกท่ีเตรียม
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มาผกูขาของมันไว้ทันที 

 “เกือบอด...” จกุบอกกับแสง 

 สองสหายเริ่มยอนหรือแยงรูกบต่อไปใหม ่ จนเกือบ

เท่ียงก็ได้กบตัวใหญ่ๆ ถึง 6 ตัว 

 “กลับกันเถอะ” แสงชวน “แค่น้ีก็เยอะแล้ว ตัวโตๆ ท้ังน้ัน” 

 “เด๋ียวเถอะ...ลองดรูน่ีูหน่อยซิ” จกุช้ีมือไปท่ีอีกรหูน่ึง

ซึ่งอยู่ตรงขอบคันนาสูงกว่ารูอื่นๆ ที่เด็กชายเคยยอนหรือ

แยงมาแล้ว 

 “ข้าไม่แน่ใจว่าจะใช่รูกบหรือเปล่า” แสงว่าขณะจ้องดู

ปากรท่ีูมีดินแห้งผิดรอ่ืูนๆ “แต่เอาเถอะลองดก็ูได้” 

 แสงแยงปลายไม้ลงไป เด็กชายตะแคงปลายไม้ไปมา 

จนปลายไม้ลึกลงไปศอกกว่าๆ ปลายไม้ก็ถกูอะไรอย่างหน่ึง

ตรงก้นร ูเจ้าส่ิงน้ันด้ินขลกุขลัก แสงกระตกุไม้ไผ่ในมือข้ึนมา 

และในทันทีทันใดน้ัน เจ้าส่ิงหน่ึงก็โผล่หัวดำมะเม่ือมออกมา 

 “ง.ู..” จกุร้อง “หนีเร็ว” 

 แสงสะบัดไม้ไผ่อย่างแรง แล้วออกวิ่งตามหลังจุกไป

อย่างรวดเร็ว ห่างจากจดุเกิดเหตปุระมาณ 4 – 5 บ้ิงนา สอง

สหายต่างยืนหอบฮ่ักๆ มองตากัน 

 “เกือบไปแล้วไหมล่ะ” จกุว่าย้ิมๆ 

 แสงหัวเราะแล้วว่า 

 “มันเสือกลงไปอยู่ในรูนั่นทำไมวะ นี่ถ้าบาวไขตุดมา

ด้วยคงได้งตัูวน้ันไปค่ัวเผ็ด แกล้มเหล้าไปแล้ว” 

 “อ๋ือย์...” จกุทำท่าขย้อนท้อง “ข้าไม่เอาด้วยหรอก” 
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 “ไป เรารีบไปกันเถอะ เดี๋ยวเอากบไปทอดกินกันให้

อร่อยไปเลย เอ็งไปกินข้าวบ้านข้าก็แล้วกันนะ” แสงบอก 

 “ดีเหมือนกัน” จกุพยักหน้า 

 “กบหน้าน้ีตัวโตๆ ท้ังน้ัน” แสงพดูขณะตาจ้องดกูบท่ี

จกุห้ิวอยู ่ “คิดดซิู มันอยูใ่นรต้ัูงแต่ฝนหยดุตกเม่ือหมดหน้า

ฝนโน้น จนนี่จะหมดหน้าแล้งอยู่แล้ว มันจึงโตเบ้อเริ่มเลย 

เขาเรียกกบอะไรนะ...อ้อ ข้านึกออกแล้ว เขาเรียกกบจำศีล” 

 จกุยกกบท้ังหมดท่ีมัดขาไว้ด้วยกันข้ึนด ู แต่ละตัวเต็ม

ไปด้วยบาดแผลเหวอะหวะ เพราะถกูตาเบ็ดเก่ียวจนผิวหนัง

ขาดทะลมุองเห็นเน้ือสีขาวเต้นกระดบุกระดิบอยู ่ แต่ละตัวดู

ตาแจ๋วแหววน่าสงสารเป็นท่ีสดุ 

 “ดูๆ  ไปแล้วน่าสงสารกบพวกน้ีนะแสงนะ มันอยูข่อง

มันดีๆ ในร ู เราก็เอาไม้เอาของแหลมไปแยงไปเก่ียวมันข้ึน

มา” จกุเอ่ยข้ึนเศร้าๆ 

 “ก็เราจะเอาไปทอดกินน่ีหว่า” แสงว่าย้ิมๆ 

 “แล้วเอ็งเคยนึกบ้างหรือเปล่าวะ ถ้าเราสองคนกลาย

เป็นกบ ลงไปนอนอยูใ่นร ู อยูดี่ๆ ก็มีคนเอาไม้เอาตาเบ็ดไป

เกี่ยวขึ้นมาจนหนังขาดถลอกปอกเปิก ตับไตไส้พุงออกมา  

กองข้างนอก มันจะเจ็บปวดสักแค่ไหน” จกุถาม 

 “เอ็งถามอะไรก็ไม่รู ้ ข้าปวดหัวว่ะ ไป๊...รีบไปกันดีกว่า” 

ว่าแล้วแสงก็ชวนจกุออกว่ิงจากทุง่นากลับสูห่มูบ้่าน 
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เหตุเกิดที่ลำคลอง

 เด็กๆ ตื่นเต้นกันมาก เมื่อได้ยินข่าวมาว่า มีปลา

ใหญ่มาล่องขึ้นในลำคลองที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านนัก ข่าวนี้

โจษขานจากปากหนึ่งไปสู่อีกปากหนึ่ง รวดเร็วยิ่งกว่าไฟ

ไหม้ป่า คนเฒ่าคนแก่เล่าสู่ต่อกันอย่างประหลาดใจ เพราะ

ตลอดชั่วอายุของตนตั้งแต่เล็กคุ้มแก่เฒ่า ยังไม่เคยเห็น

เหตุการณ์อย่างนี้ 

 “ปลามันคงเมาน้ำ หรือไม่ก็เมาอะไรอย่างหน่ึง” ผูใ้หญ่

ร้องบอกแก่กัน 

 “โอ้โฮ ตัวโตๆ ทั้งนั้น ทั้งปลาโสด* ปลากด** ลอย

* ปลาโสด ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง อาศัยอยู่ในลำคลองเช่นเดียวกัน 

** ปลากด ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในลำคลอง เป็นจำพวกไม่มีเกล็ด 

ราคาแพงมาก 

 



ขึ้นมาอยู่เหนือน้ำ ตัวมันใหญ่เป็นศอก พวกหนุ่มๆ แทง

กันสนุกไปเลย” 

 “ได้คนละหลายตัวซี” อีกคนหนึ่งถาม 

 “ฮื่อ...มันเที่ยวล่องขื้นมาเหนือน้ำ ไม่กลัวคนเลย” 

 ทั ้งจุก จอม และแสง นั ่งฟังอ ้าปากหวอ พอรู ้  

รายละเอียดดีแล้วก็กระโจนผลุงออกจากบ้าน มุ ่งตรง  

ไปยังลำคลองจุดที่เกิดเหตุทันที 

 น้ำในลำคลองสายนั ้นไหลมาจากเชิงเขา ผ่านป่า

ละเมาะมาถึงเหมืองแร่ และผ่านหมู่บ้านของเด็กๆ ออกสู่

ทุ่งนา หน้าน้ำ น้ำเต็มฝั่งลึกขนาดผู้ใหญ่ชูมือก็ยังไม่โผล่ 

แต่ก็มีบางช่วงที่ไม่ลึกนัก พอที่เด็กๆ วัยไล่เลี่ยกับจุก จอม 

และแสง จะดำผุดดำว่ายกันได้อย่างสนุกสนาน 

 หน้าน้ำ น้ำใสไหลเย็นมองเห็นตัวปลานานาชนิดใน

ลำคลองได้อย่างช ัดเจน ตั ้งแต่ปลาเล ็กๆ ไปจนถึง  

ปลาใหญ่ๆ อย่างไรก็ตามปลาใหญ่ๆ นั้น เด็กๆ ไม่ค่อยได้

เห็นตัวมันนัก เพราะมันอาศัยอยู่ที่ลึกๆ และตามพงหญ้า

ริมคลองเสียเป็นส่วนใหญ่ ถึงหน้าแล้งน้ำแห้งขอดลง   

แต่มันก็ไม่เคยแห้งสนิท อย่างน้อยก็ยังมีน้ำเหลือลึกถึง

กลางขา หรือบางช่วงก็ถึงสะเอวของผู้ใหญ่ ปลาใหญ่ๆ จึง

อาศัยอยู่ในลำคลองสายนี้ได้อย่างสบาย ที่สำคัญก็คือ

ลำคลองสายนี้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาโดยวิธีธรรมชาติ 

มันทำให้ท้องทุ่งนาใต้สายคลองอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลา

นานาชนิด 
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 สามสหายมาถึงลำคลองตรงช่วงที่เกิดเหตุ ซึ ่งอยู่

ใกล้ๆ กับเหมืองแร่อันกว้างใหญ่ มองเห็นคันดินสูงลิบๆ 

และเหยียดยาวออกไปสุดลูกหูลูกตา 

 ที่ลำคลองมีผู้คนเต็มไปหมด ทั้งลูกเล็กเด็กแดงล้วน

แตกตื่นกันมาดูปลาที่ว่ากันว่า มันขึ้นมาว่ายล่องน้ำหรือ

ว่ายเรี่ยๆ อยู่บนผิวน้ำ หลายคนเข้าหลบแดดตามใต้ต้นไม้

ใบหนาริมคลอง 

 ในลำคลองที่กว้างใหญ่ บาวไขตุดและเพื่อนหนุ่มลง

ไปยืนแช่น้ำกันอยู่ น้ำลึกเลยเข่าขึ้นมาเล็กน้อย ตาของบาว

ไขตุดและเพื่อนๆ จ้องมองดูน้ำแทบไม่กะพริบ ในมือของ

พวกเขาถือเหล็กแหลมยาวเงื้อจังก้า พร้อมที่จะแทงลงไป

บนตัวปลาได้ทันทีที่มองเห็น 

 “เขาได้กันม่ังไหม” จกุร้องถามคนริมคลองอย่างต่ืนเต้น 

 “โน่นไง” ชาวบ้านคนหน่ึงช้ีมือไปท่ีกองปลาท่ีบาวไขตดุ

และเพื่อนๆ แทงขึ้นมาจากคลอง 

 เด็กๆ มุง่ตรงไปดปูลาโสด ปลากด ท่ีกองอยูริ่มคลอง

ตัวโตๆ ทั้งนั้น บางตัวยาวขนาดศอกกว่าๆ และโตขนาด

ท่อนขาของเด็กๆ 

 “โอ้โฮ” เด็กๆ ร้องขึ้นพร้อมๆ กัน 

 “ได้อย่างนี้สักตัวก็กินกันทั้งบ้านนะซิ” แสงว่าพลาง  

ลูบคลำปลากดตัวใหญ่ไปมา 

 “ปลาพวกนี้ไม่ค่อยมีใครได้กินกันหรอก คราวนี้เป็น

ลาภปากของบาวไขตุดกับพวกแล้ว” จอมพูด 
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 “พวกเราอาจได้พลอยด้วย ถ้าบาวไขตุดไม่ขายหมด

เสียก่อน ทำไมเอ็งถึงว่าไม่ค่อยมีใครได้กินมัน” จุกหันไป

ถามจอม 

 “อ้าว ก็จับตัวมันยากน่ะซิ ไม่เหมือนพวกปลาดุก

ปลาช่อน ปลาพวกนี้อยู่ในลำคลองนี่มานานแล้ว ไม่งั้นมัน

ก็ไม่ใหญ่อย่างนี้หรอก” แสงตอบแทน 

 “เออ...ว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะ มันถึงได้พากันลอย

หัวขึ้นมาให้บาวไขตุดแทงเอาแทงเอาอย่างนี้” จอมหันไป

ถามชาวบ้านคนหนึ่ง 

 “โน่น...ดูน้ำในคลองซิ น้ำมันเครื่องลอยอยู่เป็นคราบ

เลย เขาว่าเหมืองมันปล่อยน้ำมันเครื่องที่เสียแล้วลงมา 

ปลาก็เลยเมากันหมด” ชาวบ้านคนหนึ่งอธิบาย 

 “ปลาตัวเล็กๆ ก็ตายเกล้ียง ลอยกันเป็นแพเลย เม่ือก้ี

มีคนเอา ‘นาง’* มาช้อนได้เป็นเข่งเลย” อีกคนหนึ่งเสริม 

 “น่ันดซีู...มีคนเอา ‘นาง’ มาช้อนปลากันอีกแล้ว” แสง  

ชี้มือไปที่ในคลองที่ชาวบ้านหลายคนกำลังช้อนปลาที่ลอย

อยู่บนผิวน้ำเพราะความมึนเมา 

 “เฮ้ย นั่นบาวไขตุดแทงได้อีกตัวหนึ่งแล้ว ตัวเบ้อเริ่ม

เลยโว้ย” จุกร้องอย่างตื่นเต้นพลางชี้มือชี้ไม้ 

*นาง เป็นเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่งของปักษ์ใต้ โดยใช้วิธีช้อน เช่น ช้อนกุ้ง

หรือปลาตัวไม่ใหญ่นัก วัสดุที่ใช้ทำนาง คือ ไม้ไผ่ 
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 “อ้าว...จุก มาด้วยเหมือนกันรึเอ็ง ช่วยเอาปลาเข้าไว้

ในกองด้วยนะ” บาวไขตุดบอกยิ้มๆ พลางเดินท่องน้ำมา

ยื่นปลากดตัวใหญ่ให้จุก 

 “อีกเยอะไหมพี่บาว” จุกถาม 

 “อือม์” บาวไขตุดพยักหน้า “น้ำมันลอยมาเป็นคราบ

อย่างนี้ ปลาที่หนีไม่ทันคงลอยหัวขึ้นมาหมดคลองแน่” 

 ตั้งแต่สายจดเย็น ผู้คนต่างลงจับปลากันในลำคลอง  

ดูคลาคล่ำทีเดียว รวมทั้งสามสหายด้วยซึ่งอดรนทนไม่ไหว 

บาวไขตุดและเพื่อนจับได้มากเป็นพิเศษ และล้วนเป็นปลา

ตัวโตๆ ส่วนหนึ่งจึงทยอยกันเอาไปขายที่ตลาด ผู้ที่จับได้

ตัวเล็กๆ ก็เอาไปตากแห้งไว้ทอดหรือย่างกินต่อไป 

 เย็นมากแล้ว ทุกคนสนุกกันเต็มที่ นานทีปีหนได้จับ

ปลาโดยวิธีง่ายๆ อย่างนี้ เพราะดูปลาแต่ละตัวมันมึนเมา 

จนไม่มีแรงว่ายน้ำหนีเอาเสียเลย ค่ำจึงชวนกันขึ้นจาก

ลำคลอง เด็กๆ เสื้อกางเกงสกปรกไปตามๆ กัน เพราะ

คราบน้ำมันที่ลอยเป็นแพอยู่ทั่วไป 

 ค่ำนั ้น ที ่บ้านบาวไขตุด เด็กๆ และพวกหนุ ่มๆ 

ล้อมวงกินข้าวกันอย่างเอร็ดอร่อย โดยเฉพาะปลาตัวโตๆ 

ที่แทงมาได้จากลำคลองนั้น ถูกนำมาปิ้ง ย่าง ต้ม และแกง

กินกันอย่างเหลือเฟือ เด็กๆ พุงปลิ้นไปตามๆ กัน 

 หลายวันต่อมา มีกลิ่นไม่ค่อยดีโชยมาจากลำคลอง 

เป็นกลิ่นของปลาเน่าที่ลอยตายกันเกลื่อนกลาด ล้วนหลง

หูหลงตานักจับปลาทั้งหลาย 
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 ที่สำคัญก็คือ คราบน้ำมันไหลมาตามลำคลอง ลอย

เป็นแพผ่านหมู่บ้านออกสู่ทุ่งนา น้ำในลำคลองดูสกปรกทั้ง

กลิ่นปลากลิ่นน้ำมันและคราบน้ำมัน 

 เด็กๆ นั ่งมองดูความเป็นไปเหล่านั ้นในลำคลอง

อย่างไม่สบายใจเลย 

 “ทีนี้คนบ้านเราจะเอาวัวไปกินน้ำที่ไหนกันล่ะนี่ เมื่อ

ก่อนร้อนๆ ขึ้นมาก็ต้อนลงคลอง” จุกถามเพื่อนๆ ขึ้นด้วย

สีหน้ามีแววกังวล 

 “นั่นซิ...น้ำบ่อยิ่งไม่ค่อยมีอยู่ด้วย กว่าจะตักขึ้นมาได้

สักถัง ก็เล่นเอาเหนื่อย” แสงพูด 

 “จริงด้วยบ่อน้ำบ้านเราลึกๆ ทั้งนั้น” จอมเสริม 

 “ที่สำคัญก็คือ ปลาตายกันหมดคลองอย่างนี้ ต่อไป

ทุ่งนาบ้านเราจะได้ปลาจากไหน” จุกพูดขึ้น เมื่อนึกถึงท้อง

ทุ่งที่เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลานานาชนิด ซึ่งล้วนเติบโต

มาจากลำคลองแล้วแพร่พันธุ์เข้าสู่ท้องนา 

 “ไม่ไหวเลย...เหมืองแร่นั่น ไม่รับผิดชอบเลย ปล่อย

น้ำมันเครื่องลงมาได้” จอมว่าอย่างไม่พอใจ 

 “นั่นนะซิ ทีแรกเรามัวแต่ดีใจเพราะได้กินปลา ทีนี้ข้า

รู้แล้วละว่ามันมีโทษมากกว่าประโยชน์” 

 “ไป...เราไปบอกบาวไขตุดกับพรรคพวกกันเถอะ 

เผื่อจะได้ไปบอกเจ้าของเหมืองแร่ให้รู้เรื่อง เขาจะได้เลิก

ปล่อยของเสียลงลำคลองเสียที” แสงตัดสินใจ 

 “ดี...ไปกันเถอะ” จอมว่า 
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 แล้วสามสหายก็รีบตรงไปยังบ้านบาวไขตุดอย่างไม่

รอช้า 
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