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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

ฝากรกัไว้ที่ปลายรุ้ง เป็นนวนยิายเรื่องหนึ่งในซรีสี์ ‘ลูกผู้ชาย’ ซึ่ง
มด้ีวยกนั ๓ เล่มคอื ฝากรกัไว้ที่ปลายรุง้ โดย สลลิา อรุณรุ่งแห่งหวัใจ โดย  

ชล พรรษกร และสายใยปรารถนา โดย บุรวีาด  

งานเขยีนชุดนี้เกดิขึ้นเพื่อสะท้อนให้เหน็ถงึความมานะบากบั่นในการ

สร้างเนื้อสร้างตวัจนประสบความสำาเรจ็ทั้งในด้านหน้าที่การงานและความรกั 

ผ่านตัวละครเอกทั้งสาม ซึ่งมีต้นกำาเนิดชีวิตที่อาจเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่

ด้อยโอกาสในสังคม แต่พวกเขาล้วนใฝ่ดี มีความหวังที่จะก้าวไปข้างหน้า 

พยายามสร้างโอกาสเพื่อไขว่คว้าชีวิตที่ดีอย่างซื่อสัตย์สุจริต จนในที่สุด 

นอกจากประสบความสำาเร็จในชีวิตแล้ว ยังได้ทำาประโยชน์ให้แก่สังคมอีก

ด้วย

พิมพ์คำาสำานักพิมพ์ขอฝากนวนิยายนำ้าดี ชุด ‘ลูกผู้ชาย’ ให้ผู้อ่าน 

ได้สมัผสักบัความเป็น ‘ลกูผูช้ายที่แท้จรงิ’ และหวงัว่าอย่างน้อย...ข้อคดิดีๆ  

จากนวนยิายชุดนี้ จะตราตดิอยู่ในซอกมุมหนึ่งของหวัใจ และเป็นกำาลงัใจ

ให้แก่ผู้อ่านยามท้อแท้และเผชญิกบัมรสุมชวีติได้บ้างไม่มากกน็้อย

       พมิพ์คำาสำานกัพมิพ์



คำ�นำ�นักเขียน

ต้นกำาเนดิซรีสี์  ‘ลูกผู้ชาย’ เกดิจากการที่ดฉินัได้อ่านประวตัขิอง
นักธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จ รวยเป็นร้อยล้านหลายท่าน แล้วพบว่ากว่า

พวกเขาจะก้าวมาถงึจดุนี้ ต้องผ่านอะไรมามากมาย ทั้งชวีติที่ไม่มต้ีนทนุ ทั้ง

การลองผดิลองถูก ทั้งการตดัสนิใจที่ผดิพลาดจนแทบจะหมดตวั ก่อนจะ

พลิกฟื้นชีวิตกลับมาได้และก้าวต่อไปจนประสบความสำาเร็จ ขณะที่สังคม

ทุกวันนี้ทำาให้ดิฉันรู้สึกถึงความฉาบฉวย การปรารถนาชีวิตที่สำาเร็จรูป 

ใจร้อนอยากประสบความสำาเรจ็แบบรวดเรว็ ซึ่งคงจะดหีากมอีะไรบางอย่าง

สะกดิเตอืนให้รู้ว่า เฮ้ย! ชวีติไม่ง่ายขนาดนั้น ชวีติที่สำาเรจ็รูปมนัไม่ยั่งยนื 

ถ้าคณุไม่เรยีนรูท้ี่จะทำาอะไรต่อ แต่กไ็ม่ยากเกนิความมุง่มั่น มานะของคน  

ดังนั้นเอง ดิฉันจึงคิดถึงการเขียนนิยายแนวต่อสู้ชีวิตขึ้นมา แต่ก็คิดว่า 

ถ้าออกเพียงเล่มเดียว เสียงอาจเบาไปสักนิด จึงตัดสินใจทำาเป็นนิยายชุด 

ดกีว่า เผื่อเสยีงและสิ่งที่อยากสื่อจะดงัขึ้นอกีสกัหน่อย 

หลงัจากตดัสนิใจได้แล้วกไ็ปชวนเพื่อนๆ อกีสามคน ซึ่งทั้งสามคนก็

น่ารักอย่างที่สุดที่ยอมตกลงเขียนร่วมกัน (ไม่รู้ลูกเกรงใจหรือเปล่า) แต่

ระหว่างเขยีน เพื่อนคนหนึ่งกม็เีหตใุห้ต้องถอนตวัเนื่องจากเขยีนไม่ทนัจรงิๆ 

นวนิยายชุดนี้จึงเหลือเพียงสามเรื่องคือ ฝากรักไว้ที่ปลายรุ ้ง โดย  

สลลิา อรุณรุ่งแห่งหวัใจ โดย ชล พรรษกร สายใยปรารถนา โดย บุรวีาด 

ทั้งสามเรื่องนอกจากเล่าถึงการต่อสู้ชีวิตของตัวพระเอกแล้ว เรื่องความรัก



เรากใ็ส่กนัเตม็ที่เหมอืนกนั เพราะเราเชื่อว่าการที่คนคนหนึ่งจะประสบความ

สำาเรจ็ได้นั้น ต้องมอีงค์ประกอบหลายอย่างมาก หนึ่งในนั้นคอืความรกัจาก

คนที่อยู่เบื้องหลงั คนที่จะคอยดูแล คอยสนบัสนุน คอยให้กำาลงัใจ คอย

เป็นลมใต้ปีกที่จะช่วยให้คนเบื้องหน้าโผบนิได้สูงเท่าที่อยากจะบนิ  

ฝากรกัไว้ที่ปลายรุง้ ว่าด้วยเรื่องของภผูา ชายหนุม่ที่เกดิมาพร้อมคำา

ว่าตัวซวยของบ้าน ซำ้าชีวิตยังหักเหกลายเป็นนักเลงทั้งที่ความฝันคืออยาก

เป็นตำารวจ แต่เขาจะพลกิชวีติตวัเองได้อย่างไรจนสามารถก้าวมาเป็นเจ้าของ

ธุรกจิอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจรได้ ใครกนัคอืกำาลงัใจที่มคี่ายิ่ง ใครกนั

คือลมใต้ปีกที่ทำาให้เขาทะยานไปข้างหน้าได้อย่างสง่างาม ติดตามได้ใน 

เล่มค่ะ     

ขอบคุณคุณพลอยฝนที่ทำาให้ดิฉันกับคุณชล พรรษกร และคุณ 

บุรีวาดรู้จักกัน ขอบคุณคุณชลและคุณบุรีวาดที่อยู่และสู้ด้วยกันมาตลอด 

เราเหนื่อย เราเจอบททดสอบมากมาย แต่ทุกครั้งของการพูดคุยไม่เคยขาด

เสียงหัวเราะและความมุ ่งมั่น ขอบคุณพิมพ์คำาสำานักพิมพ์ตลอดจน

บรรณาธกิารและกองบรรณาธกิารทุกคนที่ให้โอกาสนวนยิายชุด ‘ลูกผู้ชาย’ 

ได้อวดโฉมบนแผง  

ตดิตามข่าวคราวของสลลิาได้ที่ แฟนเพจ สลลิา แสนด ีค่ะ 

หวงัว่าเราจะรู้จกัและได้รกักนัในวนัหนึ่ง

                สลลิา





สเีขยีวของสนามหญ้าหน้าอาคารของโรงเรยีนแห่งนั้นถกูแต่งแต้ม
ให้มสีสีนัอื่นๆ ด้วยเสื้อผ้าหลากสทีั้งของเดก็และผูใ้หญ่ มชีวีติชวีาด้วยเสยีง

หวัเราะและเสยีงกรี๊ดกร๊าดสนุกสนานของเดก็ๆ โดยมเีสยีงเพลงจงัหวะเรว็

คุ้นหูช่วยเพิ่มความครกึครื้น

ด้านหนึ่งของสนามหญ้าเป็นเวทกีลางแจ้ง มป้ีายผ้าเขยีนเอาไว้ว่า ‘งาน

วันเด็กแห่งชาติ’ ด้านล่างเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทที่ให้การสนับสนุน

กิจกรรมในวันนี้เรียงกันสามรูป ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสัญลักษณ์ที่คุ้นตากัน

เป็นอย่างด ี

อากาศกำาลงัด ีเนื่องจากเป็นปลายฤดูหนาว กจิกรรมกลางแจ้งจงึได้

รบัความสนใจจากเดก็ๆ มากเป็นพเิศษ ทั้งซุ้มของเล่น อย่างสไลเดอร์ตวั

หนอนสมี่วง สสี้ม ชงิช้าสสีนัสดใสตดักบัสขีองท้องฟ้า รถไฟสเีหลอืงสดที่

มหีวัจกัรเป็นรูปเป็ดยิ้ม ม้าหมุนที่ไม่เคยว่างเว้นจากคนขี่ ฯลฯ อกีซุ้มที่ได้

รบัความนยิมกค็อืซุ้มแจกขนมและเครื่องดื่มฟรทีี่เรยีงรายอยู่ตามจุดต่างๆ 

ผู้ที่เข้ามาร่วมงานมทีั้งเดก็ที่เรยีนที่นี่ เดก็ยากจนและด้อยโอกาสใน

บทนำ�
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ชมุชน บรรยากาศจงึคกึคกักว่าปีที่ผ่านมาที่จดัเพื่อเดก็ๆ ที่เรยีนในโรงเรยีน

เท่านั้น

ครูใหญ่ของโรงเรียนซึ่งเป็นหญิงวัยกลางคนร่างเล็ก ท่าทางใจด ี

กวาดตามองบรรยากาศของงานด้วยความพงึพอใจ เธอรู้มาว่าสามบรษิทัที่

เป็นโต้โผใหญ่ในการจดังานวนัเดก็นั้นสบัเปลี่ยนหมนุเวยีนสถานที่กนัไปทกุ

ปี เพื่อส่งมอบความสขุไปให้เดก็ๆ อย่างทั่วถงึ ปีนี้เป็นควิของโรงเรยีนเลก็ๆ 

อย่างโรงเรียนของเธอ ซึ่งพิเศษกว่าครั้งไหนๆ เนื่องจากผู้บริหารของสาม

บรษิทับอกว่าจะมาร่วมงานด้วยตนเอง นบัว่าเป็นการให้เกยีรตเิธอและเดก็ๆ 

เป็นอย่างยิ่ง 

มุมหนึ่งของสนาม ใต้ต้นไม้ใหญ่ถูกจบัจองโดยเดก็หญงิประมาณห้า
หกคน แม่หนนูั่งล้อมวงกนัและพร้อมใจเงยหน้าส่งแววตาสดใสพงึพอใจไป

ยงัที่เดยีวกนั นั่นคอืใบหน้าของชายหนุม่คนหนึ่งที่นั่งอยูต่รงกลาง ชายหนุม่

เจ้าของผวิคลำ้า โครงหน้าบกึบนึท่าทางเอาจรงิเอาจงั คิ้วเข้ม ดวงตาสนีำ้าตาล 

จมูกโด่งเป็นสันสวยรับกันดีกับริมฝีปากหยักได้รูป ในมือของเขามีกีตาร์

โปร่งที่ตอนนี้เขากำาลงักรดีนิ้วลงบนสายอย่างชำานชิำานาญ

“ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง น้องรู้จกัช้างไหมหนา ช้างมนัมงีวงมงีา มใีบหู

หนา ตามนัตี่...” เขาเริ่มต้นร้องด้วยเสยีงทุม้อ่อนโยนเฉกเช่นแววตา ใบหน้า

เฉยชานั้นจงึลดความน่าเกรงขามลงไปมาก “ช่วยกนัร้องนะจ๊ะ...เอ้า ช้างตวั

มนัใหญ่ กนิใบไม้ในป่ามากม ีเวลาที่มนัจะหลบั ยนืกห็ลบันอนกห็ลบัด ีอายุ

ยนืเจด็สบิปี ออกลูกทปีีละตวั”   

เสยีงแจ๋วๆ ของบรรดาเดก็หญงิช่วยร้องประสานโดยไม่ต้องบอกซำา้ 

บางคนกป็รบมอืไปด้วย 

“เอาอกีค่า พ่อภูขา” เดก็หญงิคนหนึ่งเป็นตวัแทนของเพื่อนๆ เรยีก

ร้อง “ร้องเพลงอกีค่า”

“เอาเพลงอะไรดคีะ” ‘พ่อภู’ ย้อนถามพลางกท็ำาท่าคดิไปด้วย 
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“เพลงยามเมื่อเป็ดมนัเดนิไปค่า ทำาท่าด้วยนะคะ” อกีคนเสนอเสยีง

แจ๋ว  

ได้ยนิอย่างนั้น คนอื่นๆ กพ็ยกัหน้าหงกึๆ อย่างเหน็ด้วย 

หนึ่งนาทตี่อมา พ่อเป็ดที่ชื่อ ‘พ่อภู’ กเ็ดนินำาขบวนเป็ดสาวน้อยวน

รอบกตีาร์ พลางตะเบง็เสยีงร้องเพลงกนัอย่างสนกุสนาน แต่สองนาทใีห้หลงั 

ขบวนเป็ดก็ต้องยุติลงเมื่อมีเสียงร้องไห้จ้าของเด็กชายคนหนึ่งดังแทรก 

เสียงอื่นๆ เข้ามา ชายหนุ่มหันไปมองแล้วก็รีบเดินไปหา โดยมีเด็กหญิง 

เดนิตามเป็นพรวน 

“เป็นอะไรครบั ร้องไห้ทำาไมครบั” เขาย่อตวัลงเพื่อจะได้คยุกบัพ่อหนู

ได้สะดวก ถงึกระนั้นหนูน้อยกต็้องแหงนหน้าคอตั้งบ่าทเีดยีว

“ฮอืๆ” เดก็ชายยงัร้องไห้ไม่ยอมพดูอะไร เขาต้องตะล่อมต่ออกีหน่อย 

จงึยอมบอกวา่พีๆ่  ตวัโตเขาเล่นลงิชงิบอลกนั แต่ความที่เขาตวัเลก็จงึถกูสั่ง

ห้ามเพราะกลวัอนัตราย 

“เป็นม้าให้หน่อยได้ไหม” เขาถามเสยีงเครอื “อยากเล่น” 

ไม่มสีทิธิ์ปฏเิสธ จากเป็ดต้องกลายเป็นม้ากค็ราวนี้เอง  

เมื่อได้รบัอนุญาต พ่อหนูกเ็ดนิอ้อมไปด้านหลงัและกระโดดขึ้นหลงั 

ไต่ขึ้นคออย่างว่องไว 

“หนูตัวโตแล้ว หนูเล่นได้แล้ว” แกตะโกนอย่างดีใจรีบบอกให้เขา

เข้าไปในวงลงิชงิบอลทนัท ี

ครั้งหนึ่ง มีคนโยนลูกบอลมาทางพ่อหนูแล้วคนเป็นลิงก็โผตามมา

เพื่อจะแตะบอลให้ได้ อารามตื่นเต้นตกใจพ่อหนูจึงเขวี้ยงบอลออกอย่าง

รวดเรว็ ผลปรากฏว่าบอลออกไปนอกเส้นทาง ภูผามองตามไปแล้วเบกิตา 

กว้างเมื่อเห็นว่าลูกกลมๆ นั้นลอยลิ่วไปยังเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งสวมชุด

กระโปรงฟฟู่อง ซึ่งแน่นอนว่าหากโดนเข้า แม่หนตู้องเจบ็หนกัอย่างแน่นอน 

แต่ทันใดนั้นเองผู้ชายร่างสูงคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาขวางวิถีของวัตถุทรง

กลมแล้วปัดลงพื้นอย่างรวดเร็ว ก่อนจะใช้ปลายรองเท้าสะกิดมันลอยขึ้น
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กลางอากาศ แล้วคว้ามาหมุนเล่นด้วยปลายนิ้ว

‘พ่อภู’ หรอืภูผา ระบายลมหายใจด้วยความโล่งใจ ก่อนจะเพ่งมอง

ชายหนุ่มคนนั้นให้ชัด ครั้นแล้วริมฝีปากสีสดก็แย้มออกนิดๆ เมื่อเห็นว่า

เป็นใคร 

ภวัต เอี่ยมธำารง เจ้าของเบสต์ฟิต ธุรกิจดูแลรถแบบครบวงจร 

รายใหญ่ที่สุดในประเทศนั่นเอง 

คนในแวดวงธุรกิจน้อยนักที่จะไม่รู้จักนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ผู้กลาย

เป็นหนึ่งในตำานานของวงการคนนี้ ในฐานะที่เป็นอกีคนหนึ่งที่ก่อร่างสร้างตวั

มาจากศูนย์...เช่นเดยีวกบัเขา 

“ขอโทษฮะ” เด็กชายตัวเล็กบนคอของภูผาเอ่ยขึ้นพลางยกมือไหว้

ทนัททีี่เดนิเข้าไปใกล้ โดยก่อนหน้านี้ภูผาได้บอกแล้วว่าเราเป็นฝ่ายผดิ 

“ไม่เป็นไรครบั นี่...” ภวตัส่งลกูบอลคนืให้ เจ้าหนรูบัมาพลางขอบคณุ

เสยีงยานคาง 

จากนั้นภูผากย็ื่นมอืไปตรงหน้าภวตั “ยนิดทีี่ได้พบตวัจรงิ คุณภวตั”

อกีฝ่ายไม่รอช้า ยื่นมอืมากระชบักบัมอืเขาทนัท ี

“ยนิดมีากๆ เช่นกนัที่ได้พบ คณุภผูา ว่าแต่ทำาไมปีนี้ถงึออกมาเองล่ะ

ครบั” 

เป็นคำาถามที่ทำาให้ภผูารูว่้าอกีฝ่ายตดิตามความเคลื่อนไหวของตนอยู่ 

ภูผายิ้ม “คงเป็นเหตุผลเดยีวกบัที่คุณภวตักอ็อกมานั่นแหละครบั”

ภวัตไม่ตอบอะไรนอกจากหัวเราะน้อยๆ เป็นการยอมรับข้อ

สนันษิฐานนั้น ระหว่างนั้นเอง ภูผากเ็หลอืบไปเหน็ว่าที่ข้างวงลงิชงิบอลยาม

นี้ มเีดก็หญงิตวัพอๆ กบัเจ้าหนทูี่อยูบ่นคอเขานั่งมองทกุคนตาละห้อย ความ

อยากเล่นปรากฏชัดในแววตา และก่อนที่ภูผาจะเอ่ยหรือทำาอะไร ภวัตก็ 

ก้าวเรว็ๆ ไปหาเดก็หญงิเสยีก่อนแล้ว ภูผาไม่ได้ยนิว่าทั้งคู่คุยอะไรกนั แต่

ครู่ต่อมา ร่างเลก็ๆ นั้นกป็ร๋ออยู่บนคอนกัธุรกจิหนุ่มเรยีบร้อย 

 หลงัจากนั้นกระบวนการเป็นม้าของสองหนุ่มกเ็ริ่มต้นขึ้น 
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เลน่กนัได้สกัพกัใหญ่ เจ้าเดก็ที่เป็น ‘ลงิ’ กโ็อดวา่เหนื่อย ขอพกัก่อน 

ทั้งสองหนุ่มเหลยีวหานำ้าดื่มเพื่อดบักระหาย พลนัหนัไปเหน็ถงับรรจุเครื่อง

ดื่มตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่ง ถังนั้นมีสัญลักษณ์ของนำ้าเปล่ายี่ห้อหนึ่งปะเด่น

ชดั ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนบัสนุนหลกัของงานในวนันี้นั่นเอง ใกล้ๆ ถงันำา้ดื่ม 

มเีดก็หญงิชายนั่งล้อมวงกนัอยู ่ตรงกลางเป็นชายหนุม่ร่างสงูในเชิ้ตสฟ้ีาอ่อน 

สวมกางเกงยนีสนีำ้าเงนิเข้ม  

ปัทม์ บญุวจิกัษ์ เจ้าของเครื่องดื่มไฟต์ เครื่องดื่มบำารุงกำาลงัรายใหญ่

ที่ยงัไม่มยีี่ห้อไหนตแีตก และตอนนี้เขากก็ำาลงัเปิดตลาดนำ้าเปล่าขึ้นอกีตลาด

หนึ่งด้วย

“เจ้าของเครื่องดื่มคนนั้นกค็งคดิเหมอืนเรานะครบั...” ภวตัเอ่ยขึ้น

เป็นคำาพูดที่ทำาให้ภูผารู้ว่าไม่ใช่เขาเท่านั้นที่ติดตามความเคลื่อนไหว

ของปัทม์เงยีบๆ แต่ภวตักเ็ช่นกนั และเขากเ็ชื่อว่า ทั้งภวตัและปัทม์ต่างกท็ำา

อย่างนั้นกบัเขาเช่นกนั ทำาเพราะความชื่นชม ศรทัธาในความอดทน มุ่งมั่น 

ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาของแต่ละฝ่าย แม้นี่จะเป็นครั้งแรกที่ได้พบหน้ากนั 

แต่เขากลับรู้สึกคุ้นเคย...คุ้นเคยตามประสาเด็กด้อยโอกาสในอดีตเหมือน

กนั 

ราวกับรู้ว่าตนกำาลังตกเป็นหัวข้อสนทนา ชายหนุ่มผู้นั้นเงยหน้าขึ้น

มองแล้วส่งยิ้มมาให้ พลอยทำาให้เดก็ๆ มองตามสายตาเขา จากนั้นปัทม์ก็

ถกูพ่อหนแูม่หนเูหล่านั้นดงึแขนให้ลกุขึ้น เขาไม่ปฏเิสธ และหยบิขวดนำ้าเยน็

เฉยีบแจกพวกแก พลางชี้ไม้ชี้มอืไปทางภผูากบัภวตั ส่วนตวัเขาเองกลบัเดนิ

ไปหาเดก็ชายร่างเลก็สวมแว่นหนาเตอะคนหนึ่งที่ยงันั่งอยู่เงยีบๆ 

ดื่มนำ้าที่เดก็ๆ นำามาให้เรยีบร้อยแล้ว การขว้างบอลหนลีงิกเ็ริ่มต้นขึ้น

อกีครั้ง 

“ขอผมเล่นลงิชงิบอลด้วยคนนะครบัคุณภูผา คุณภวตั” 

เสียงนั้นทำาให้ภูผากับภวัตหันไปมอง ก็พบว่าเป็นปัทม์นั่นเอง เขา

จูงมอืเดก็น้อยคนนั้นมาด้วย 
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“ยนิดคีรบั เอ...ได้ยนิแว่วๆ ว่าใครเข้ามาทหีลงัต้องเป็นลงิ...” ภวตั

แสร้งเปรยหน้าตาย 

“พี่กไ็ด้ยนิแบบนั้นเหมอืนกนั หรอืว่าไงครบัเดก็ๆ” ภูผารบีรบัมุกต่อ

ทนัท ี

“ใช่คบั ใช่ๆ” เจ้าเดก็ที่เป็นลงิมาสกัพกัแล้วรบีพยกัหน้าอย่างเหน็ด้วย

ทนัท ีปัทม์อดหวัเราะออกมาเบาๆ ไม่ได้ ชายหนุ่มก้มกระซบิกบัเดก็ชายตวั

น้อยที่เขาจับจูงอยู่ ซึ่งพ่อหนูน้อยก็พยักหน้าและยอมเป็นลิงในเกมอย่าง

ไม่มอีดิออด  

ครู่ต่อมา เสยีงของพธิกีรบนเวทกีลางแจ้งกด็งัขึ้น

“สวัสดีท่านผู้มีเกียรติ เด็กๆ และผู้ปกครองทุกท่านค่ะ ดิฉันขอ

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนเรานะคะ ปีนี้พิเศษ 

กว่าทุกปี เพราะเราได้รับเกียรติจากนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงจากสาม

วงการซึ่งเป็นสปอนเซอร์ให้เรามาร่วมงานด้วย ซึ่งขอบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่าย

เลยที่นกัธรุกจิร้อยล้านทั้งสามท่านจะมเีวลาว่างตรงกนัแบบนี้ คนแรกได้แก่ 

คุณภูผา กล้าแกร่ง เจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจรเอสดีพ ี 

เรยีกว่าอาหารเอย ขนมเอย ที่พวกเราได้ทานกนัในวนันี้กม็าจากท่านทั้งนั้น 

คนที่สอง คุณภวตั เอี่ยมธำารง เจ้าของศูนย์บรกิารรถยนต์ครบวงจรเบสต์

ฟิต และคนสุดท้าย คุณปัทม์ บุญวจิกัษ์ เจ้าของเครื่องดื่มชูกำาลงัยี่ห้อไฟต์ 

รวมถงึนำ้าเปล่าที่เราแจกให้ทกุท่านได้ดื่มกนัตลอดงานด้วยนะคะ ตอนนี้ดฉินั

ขอเชญิทั้งสามท่านบนเวทเีพื่อกล่าวอะไรกบัเดก็ๆ ของเราสกัหน่อยค่ะ”

สิ้นเสียงประกาศ ทั้งสามหนุ่มก็พยักหน้าให้กัน ก่อนจะโบกมือลา

เดก็ๆ จากนั้นกเ็ดนิเรยีงหน้ากระดานไปบนสนามหญ้า โดยมจีุดหมายอยู่ที่

เวทกีลางแจ้ง

งานวันเด็กยังมีต่อจนถึงตอนเย็น แต่ภูผาอยู่ร่วมงานแค่ก่อนเที่ยง
เท่านั้น เนื่องจากเขาเองกม็ ี‘เดก็’ อกีคนที่สำาคญัเช่นกนั ก่อนก้าวขึ้นรถคนั
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หรูของตน ชายหนุ่มหนัไปมองบรรยากาศของงานอกีครั้ง เหน็ภาพที่เดก็ๆ 

ทั้งหลายสนุกสนาน มคีวามสุข หวัใจของเขากอ็ิ่มเอม 

เขาตัดสินใจไม่ผิดเลยที่ปีนี้มาร่วมงานด้วยตัวเองหลังจากให้เป็น

หน้าที่ของพนกังานมาโดยตลอด ได้อยูก่บัเดก็ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่ยากจน ทกุข์

ยากลำาบากเหล่านั้นแล้ว ทำาให้อดนกึถงึเรื่องราวแต่หนหลงัของตวัเองไม่ได้ 

ในอดีตเขาก็ไม่ต่างจากเด็กเหล่านี้ โอกาสในชีวิตมีน้อย เพราะครอบครัว

ยากจน และยิ่งเขาเป็นลูกชงัของครอบครวัด้วยแลว้ เสน้ทางของชวีติกด็จูะ

มดืมนมากยิ่งขึ้น 

ไม่เพียงเท่านั้น สายลมแห่งโชคชะตายังพัดพาชีวิตเขาให้ก้าวเข้าสู่

วงการนกัเลงอกีด้วย!  

“คุณภูผาคะ...” เสยีงเรยีกของหญงิสาวคนหนึ่งดงัขึ้นใกล้ๆ 

“ว่ามา” เขาก้าวขึ้นรถ เห็นอย่างนั้นหญิงสาวซึ่งแต่งกายเรียบร้อย 

ทะมดัทะแมงกร็บีพูดทนัที

“รายการทวี ีYoung Idol ตดิต่อขอสมัภาษณ์คุณภูผาค่ะ รายการนี้

เป็นรายการที่นำาเสนอเกี่ยวกบัมมุมอง แนวคดิของนกัธรุกจิรุน่ใหม่คะ่ โดย

ในเทปนี้จะเป็นเทปเกี่ยวกบันกัธรุกจิที่เริ่มต้นจากศนูย์ แถมยงัเป็นคนที่เก่ง 

ฉลาด และมคีวามเป็นลูกผู้ชายด้วยค่ะ”

“ดูควิผมแล้วตอบรบัไปเลย” ภูผาตดัสนิใจไม่ยาก เขาเองกอ็ยากให้

เรื่องราวของตนถูกถ่ายทอดออกไปเช่นกัน ด้วยหวังว่าประสบการณ์อัน 

เข้มข้นในชวีติจะเป็นแรงบนัดาลใจให้ใครสกัคนได้ อนัเป็นความตั้งใจของ

เขา ซึ่งตั้งใจจะมอบสิ่งดีๆ  ให้เดก็ด้อยโอกาสและสงัคมให้มากที่สุดเท่าที่จะ

มากได้ 

ระหว่างที่รถแล่นไปตามท้องถนน จู่ๆ ฝนหลงฤดูกโ็ปรยปรายลงมา

พอให้ชุม่ชื้น อากาศที่เยน็อยูแ่ล้วยิ่งเยน็ขึ้น ภผูาเลื่อนกระจกลงเพื่อรบัความ

สดชื่นนั้นเข้าเต็มปอด เงยหน้ามองท้องฟ้าซึ่งตอนนี้กลับมาสดใสสว่าง 

พระอาทติย์โผล่ออกมาเหนอืม่านเมฆ เหน็อย่างนั้นชายหนุม่กห็นัขวบัไปมอง
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ยังด้านตรงข้ามแสงอาทิตย์ทันที แล้วริมฝีปากสีสดก็คลี่ยิ้มกว้างเมื่อเห็น

สายรุ้งบนโค้งฟ้า 

สายรุ้ง สญัลกัษณ์ของความหวงั

แต่สำาหรบัเขา สายรุ้งเป็นมากกว่านั้น...



พ.ศ. ๒๕๒๐ 
วนันั้นเป็นเพยีงเช้าวนัธรรมดาวนัหนึ่งที่ทกุคนในชุมชนรมิคลองแห่ง

นี้ใช้ชวีติกนัตามปกต ิจู่ๆ ควนัสเีทาหนาทบึกม็้วนตวัเป็นก้อนเหนอืหลงัคา

บ้านไม้หลังหนึ่ง ใต้ควันหนาคือแสงสีเพลิงที่ส่ายสะบัดตามแรงลมคล้าย

พญางูผู้หิวกระหายเริงระบำา พร้อมจะกลืนกินทุกสรรพสิ่งให้วอดวายไป 

ต่อหน้า

ความโกลาหลอลหม่านบงัเกดิ ผู้คนวิ่งไปวิ่งมาขวกัไขว่ บ้างขนของ

หน ีบ้างร้องเรยีกผู้เป็นที่รกั แต่บ้างกว็ิ่งไปอย่างไร้สต ิเพราะทำาอะไรไม่ถูก 

ควบคุมตนไม่ได้  

ท่ามกลางความโกลาหลและเสยีงเชื้อเพลงิปะทุ มเีสยีงเลก็ๆ ดงัแทรก

อยู่

“อุแว้! อุแว้!”  

ขณะที่เจ้าตวัเลก็เพิ่งได้สมัผสัลมหายใจแรกของชวีติ หลายคนกลบั

ไร้สิ้นซึ่งลมหายใจ ขณะที่หนูน้อยได้เริ่มต้นชวีติใหม่ ร่างของหลายคนกลบั

๑
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สิ้นสลาย...

นานราวชั่วกปัชั่วกลัป์ สายยางขนาดยาวจากรถดบัเพลงิกม็าถงึ เปลว

เพลงิจงึค่อยๆ สิ้นฤทธิ์และมอดลงในที่สุด ทิ้งความสญูเสยีครั้งใหญ่ไว้เบื้อง

หลัง หลายคนทรุดลงนั่งร้องไห้เพราะสูญเสียคนที่รักในกองเพลิง หลาย

ครอบครวัถงึคราวสิ้นเนื้อประดาตวั 

ชายหนุม่ร่างสนัทดั ผวิคลำ้าวิ่งหน้าตาตื่นผ่านผูค้นไปหยดุยนืยงัที่แห่ง

หนึ่งซึ่งยามนี้เหลอืเพยีงเสาที่กลายเป็นตอตะโก นอกนั้นกลายเป็นเถ้าถ่าน 

ควนัสเีทายงัลอยอ้อยอิ่ง ราวกบัต้องการสำารวจความพนิาศย่อยยบัจนสาแก่

ใจ จงึค่อยจางไป 

“แม่! เดอืน! เวหา!” แม้แข้งขาจะอ่อนแรงแทบยนืไม่อยู่ แต่บุคคล

ผูเ้ป็นที่รกัทั้งสามกท็ำาให้เขาต้องก้าวต่อ พลางตะโกนเรยีกไปดว้ย ชายหนุม่

วิ่งพล่านไปทางนั้นททีางนี้ท ีแต่กไ็ม่พบ จงึตดัสนิใจกลบัไปที่บ้านด้วยความ

หวาดหวั่นพรั่นพรงึ มอืเท้าเยน็เฉยีบ กระนั้นกย็งัไม่สิ้นหวงั  

ครูต่่อมาเขายนืหอบอยูต่รงหน้าบ้านที่เหลอืเพยีงซากปรกัหกัพงั และ

ตดัสนิใจก้าวลงไปในกองเถ้าถ่านอย่างไม่กลวัความร้อนเพื่อหาศพของบคุคล

ผู้เป็นที่รกั ขอเพยีงศพกพ็อ!

“เฮ้ย! ไอ้สทิธิ์ ทำาอะไร” เพื่อนบ้านซึ่งเป็นผู้สูญเสยีเช่นกนั เพิ่งเงย

หน้าขึ้นมาเหน็จงึรบีถามด้วยความตกใจ ก่อนวิ่งเข้ามารั้งไว้ “ออกมา อย่า

เข้าไป ไฟยงัไม่มอดดหีรอกเว้ย เดี๋ยวเท้ากท็ะลุหรอก”

“ปล่อย! ฉนัจะไปหาแม่ หาเมยีกบัลกูฉนั!” นำา้ตาลกูผูช้ายไหลพราก

ขณะดิ้นรนจากการจบัของเพื่อน

“จะบ้าเรอะ! ถอยออกมาก่อน”

“ปล่อยฉนันะ! ไอ้แดง ปล่อย!” เขายงัออกแรงดิ้นจนเตม็กำาลงั 

“เออ! จะลงไปกต็ามใจ ข้าแค่จะบอกเอง็ว่าแม่กบัเมยีเอง็น่ะตอนนี้

อยู่โรง’ บาล!”  
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ภายในโรงพยาบาลรฐับาลซึ่งอยู่ใกล้ชุมชนที่สุดกำาลงัโกลาหล เพราะ
มผีูบ้าดเจบ็ซึ่งถกูไฟคลอกถกูส่งมารกัษาที่นี่จำานวนไม่น้อย ชายหนุ่มผวิคลำ้า

วิ่งไปตามทางเดนิมุ่งสู่ห้องพกัฟื้นมารดาหลงัคลอดซึ่งเป็นห้องพกัรวม เมื่อ

ไปถงึหน้าห้อง กม็เีสยีงทกัเขาดงัขึ้นเสยีก่อน

“สทิธิ์!” 

เขามองตามเสยีงเรยีกกพ็บว่าเป็นแม่ของเขานั่นเอง นางอุ้มเดก็ชาย

วยัหนึ่งขวบกว่าซึ่งตอนนี้กำาลงัหลบัอยู่

เวหา...ลูกชายคนโตของเขา 

“แม่!” เขาปราดเข้าไปหานาง “แม่เป็นยงัไงบ้าง”

“เกือบหนีไม่รอด” นางตอบเสียงสั่น “ข้ากำาลังจะป้อนข้าวเจ้าเวหา 

ส่วนเมยีเอง็ขายของอยู่หน้าร้าน อยู่ๆ มนักเ็จบ็ท้องจะคลอด พอข้าจะพา

มนัไปหาหมอ ไฟกไ็หม้...มนัไหม้เรว็มากจนข้าทำาอะไรไม่ถูก” 

ศักดิ์สิทธิ์บีบมือนางเบาๆ อย่างให้กำาลังใจ “ช่างมันเถอะแม่ ของ 

นอกกายหาเมื่อไหร่กไ็ด้ แค่แม่กบัเดอืนกบัลูกปลอดภยั ฉนักด็ใีจแล้ว”

“แต่ไฟไหม้บ้านเราวอดทั้งหลงัเลยนะสทิธิ์ เราไม่เหลอือะไรแล้ว ข้า

เอาอะไรออกมาไม่ได้สกัชิ้น แม้แต่ทองที่เอง็เกบ็ไว้ให้ลูก ไหนจะเงนิเกบ็ใน

กล่องนั่นอกี” 

“ฉนัมสีองมอื มสีมอง มแีรง กลวัอะไรล่ะ เกบ็ใหม่กไ็ด้...”

“กว่าจะเกบ็ใหม่ได้ ตั้งไม่รู้กี่ปี” นางรำาพนัด้วยความเสยีดาย 

ศกัดิ์สทิธิ์ไม่พูดอะไร เขารบัลูกชายจากแม่มาอุ้มไว้เอง 

“เอ็งเข้าไปดูนังเดือนมันไป๊ ข้าจะกลับไปดูบ้านสักหน่อย เผื่อจะมี

อะไรหลงเหลอือยู่บ้าง” 

“ไม่เหลอือะไรหรอกแม่ ฉนัดูแล้ว” ชายหนุ่มเอ่ยเสยีงเศร้า 

“ข้าจะไปดูอกีท ีมนัต้องมบี้างสนิ่า” นางยงัไม่หมดหวงั หมุนตวัเดนิ

จากไป 

ศกัดิ์สทิธิ์เดนิเข้าไปในห้องพกัฟื้น ครั้นเหน็ภรรยาแขง็แรงดแีล้ว จงึ
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ชวนกันไปหาลูกที่ห้องเด็กอ่อน ตอนนั้นลูกชายคนโตตื่นแล้ว พอเห็นว่า 

อยู่ในอ้อมกอดพ่อ แม่กอ็ยู่ตรงนั้นด้วย พ่อหนูกย็ิ้มออก 

ครูต่่อมา ทั้งหมดกม็าถงึห้องเดก็อ่อน ศกัดิ์สทิธิ์มองร่างกระจ้อยร่อย

ของเดก็แรกเกดิที่มชีื่อคล้องแขนว่า ‘เดก็ชายภผูา กล้าแกร่ง’ ด้วยความรู้สกึ

หลากหลายที่ประดังประเด เขาอยากมีลูกแค่คนเดียวเนื่องจากไม่อยากมี

ภาระมาก แต่ภรรยาของเขาอยากมีอีกคนเพื่อให้ลูกคนโตมีเพื่อนเล่นและ

ป้องกันการถูกเอาใจจนเกินไป เขากับเธอขัดแย้งกันเรื่องนี้มาตลอด แล้ว

เธอกเ็ป็นฝ่ายชนะด้วยการหลอกเขาว่ากนิยาคุมกำาเนดิตรงเวลา

อย่างไรกต็าม แม้ไม่อยากมลีูกอกี แต่เมื่อเหน็ร่างเลก็กระจ้อยร่อย

ที่มเีขาเป็นพ่อ กอ็ดปลาบปลื้มไม่ได้ 

“เหน็น้องไหม เวหา...” เขาบอกลูกชายคนโต “น้องจะไปอยู่กบัเราที่

บ้านนะ” 

“พี่สทิธิ์ เราจะทำายงัไงต่อไป บ้านไหม้หมด ของขายกไ็ม่เหลอืสกัอย่าง 

เงินชดเชยที่รัฐให้ยังไงก็ไม่พอหรอก” เดือนเอ่ยเสียงเครือ สีหน้าแววตา 

บ่งบอกความเครยีด ของสำาหรบัขายที่เธอว่ากค็อืข้าวของในร้านโชห่วยของ

พวกตนนั่นเอง 

“เอาน่า มันต้องมีทางออกน่า” ศักดิ์สิทธิ์ให้กำาลังใจเมียเหมือนที่ให้

กำาลงัใจแม่ “ที่ของเรากม็อียู่ เอาเข้าธนาคารเอาเงนิมาหมุนเสยีกไ็ด้”

แต่สีหน้าอีกฝ่ายไม่ดีขึ้นแม้แต่น้อย เธอยังคงร้องไห้แล้วหันไปมอง

ลูกในห้องเดก็ 

“ทำาไมถงึได้อาภพันกั ภูผาเอ๊ย เกดิวนัแรกกไ็ฟไหม้บ้านซะแล้วลูก”

คำาพูดนี้สะกดิความรู้สกึบางอย่างของศกัดิ์สทิธิ์เข้าพอด ี

“เหน็ไหม พี่เคยบอกแล้วไงว่าไม่อยากมลีูกอกี เป็นไงล่ะ คราวหลงั

เวลาพี่บอกอะไรกห็ดัเชื่อบ้าง”

“กถ็้าพี่ไม่มานอนกบัฉนั แล้วฉนัจะท้องไหมเล่า” เดอืนโต้ตอบทนัที

ด้วยความไม่พอใจ
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“เอ๊ะ! เดอืนนี่พดูยงัไง พี่เป็นผวัเดอืนกต้็องนอนกบัเดอืนส ินี่ถ้าเดอืน

คมุเอาไว้มนักไ็ม่มปัีญหาหรอก แต่เอาเถอะ ไหนๆ กม็เีขาแล้ว พี่กต้็องเลี้ยง

เขาให้ดทีี่สุดแหละ เราคงไม่โชคร้ายตลอดไปหรอก” 

      

แต่วนัต่อมา เดอืนต่อมา และปีต่อๆ มา ศกัดิ์สทิธิ์กบัเดอืนกไ็ด้เรยีน
รู้ว่าสำาหรบัครอบครวัเขาแล้ว ความโชคร้ายอยู่กบัพวกเขาตลอดเวลา และ

สถานการณ์ก็เลวร้ายกว่าที่เคยเลวร้าย เริ่มจากนางสาย แม่ของศักดิ์สิทธิ์ 

ไม่ยอมให้ที่ดนิเขาเอาไปเข้าธนาคารเพื่อเอาเงนิมาหมุนก่อน

‘มนัเป็นสมบตัชิิ้นสดุท้ายที่พ่อของเอง็ทิ้งไว้ก่อนตาย ข้าไม่เสี่ยงให้ถูก

ยดึหรอกเว้ย’

‘มนัจะถกูยดึไดย้งัไงเล่าแม่ ฉนัสญัญาว่าจะสง่ดอกให้ครบทุกเดอืน’

‘ไม่เอา ยงัไงข้ากไ็ม่ให้’ นางกอดโฉนดเอาไว้แน่นอย่างหวงแหนพร้อม

กบัร้องไห้ไปด้วย 

ศกัดิ์สทิธิ์จงึต้องกูเ้งนิเถ้าแก่ในชมุชนซึ่งคดิดอกเบี้ยแบบขูดเลอืดขูด

เนื้อ แต่เขากไ็ม่มทีางเลอืกอื่นแล้ว

โชคร้ายต่อมาคอืขณะสร้างบ้าน เดอืนต้องการให้เป็นแบบเดมิเปี๊ยบ 

จึงเจ้ากี้เจ้าการสารพัด จนเพื่อนบ้านที่อาสาช่วยฟรีๆ เอือมระอา พากัน 

ไม่ทำางานให้ดื้อๆ ศกัดิ์สทิธิ์จงึต้องเสยีเงนิจ้างช่าง ทำาให้สิ้นเปลอืงค่าใช้จ่าย

เพิ่มไปอกี  

โชคร้ายมากที่สดุคอืร้านขายของชำาของเขาขายแทบไม่ได้ เพราะมร้ีาน

เจ้าใหม่ที่ใหญ่กว่า มขีองให้เลอืกมากกว่ามาตั้งอยูใ่นละแวกเดยีวกนั ต่อมา

ทั้งคูก่ค็ดิขายอาหารเพิ่ม แต่ปรากฏว่าทนุยิ่งจม จงึจำาต้องหยดุ หลงัจากนั้น

ศักดิ์สิทธิ์ก็หาทางเพิ่มรายได้อีกทางด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์เร่ขายของ แต่

เหมอืนโดนฟ้ากลั่นแกล้ง เพราะได้เงนิเพยีงเลก็น้อยแทบไม่คุม้กบัค่านำ้ามนั 

ขณะที่รายจ่ายสำาหรับลูกสองคนเพิ่มขึ้นทุกวัน ความเครียดทำาให้ทั้งคู่มี 

ปากเสยีงกนับ่อยขึ้น หนกัเข้าศกัดิ์สทิธิ์กเ็ริ่มโยนความผดิให้เมยี
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‘นี่ถ้าเดอืนไม่ท้อง เดอืนกไ็ม่ต้องเจบ็ท้องคลอดในวนันั้น เดอืนกบั

แม่กค็งเกบ็ของกนัทนั ทองหลายเส้นกค็งไม่หายไปกบัไฟ เงนิในกระป๋องที่

เกบ็ไว้กค็งไม่ถูกไหม้จนหมด เรากไ็ม่ต้องเป็นหนี้ไอ้เถ้าแก่เหลยีงหน้าเลอืด

ให้มนัขูดเลอืดขูดเนื้อแบบนี้’ 

เดือนไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง และการถูกว่าบ่อยๆ ก็

ทำาให้เครียด จึงมาลงที่ลูกชายคนเล็ก เพราะเธอเองก็ต้องการที่ระบาย

เหมอืนกนั “เพราะไอ้ตวัซวยนี่คนเดยีว ซวยตั้งแต่วนัแรกที่เกดิมา ซวยจนถงึ

วนันี้” 

เดอืนที่แก่ไปจากเดมิมากเพราะต้องตรากตรำาทำางานหนกั ก่นด่าร่าง

เล็กป้อมไร้เดียงสาที่คลานไปคลานมาตรงหน้าด้วยความโกรธแค้นอัน 

เข้มข้น ปราศจากความเมตตา

วนันี้ศกัดิ์สทิธิ์พาเวหาไปฉดีวคัซนีตามนดั ส่วนนางสายกอ็อกไปพาย

เรอืขายของ เธอจงึต้องเลี้ยงลูกชายคนเลก็ตามลำาพงั

“เฮ้ย! มงึอยู่นิ่งๆ หน่อยได้ไหมวะ ไอ้เดก็บ้า” เดอืนเริ่มตะคอกเมื่อ

เดก็ชายเอาแต่คลานไม่หยุด แต่พ่อหนูน้อยยงัฟังคำาสั่งไม่ออกและยงัสนุก

กับสิ่งใหม่ที่เขาเพิ่งทำาเป็น จึงตั้งหน้าตั้งตาคลานต่อ ผลก็คือโดนแม่ตีก้น

อย่างรำาคาญใจ พ่อหนรู้องไห้จ้า “มงึไม่ต้องร้องเลย เงยีบเลย บอกให้เงยีบ!” 

ยิ่งตะคอกร่างเล็กป้อมก็ยิ่งร้อง เธอยิ่งรำาคาญก็ยิ่งตีอย่างไม่ปรานี- 

ปราศรยั เป็นที่เวทนาของผู้ที่ผ่านไปผ่านมายิ่งนกั

“พอได้แล้วนังเดือน เอ็งตีมันขนาดนี้กะให้มันตายคามือเลยหรือไง

วะ” เพื่อนบ้านคนหนึ่งอดรนทนไม่ไหวรบีรี่เข้าไปห้ามและอุม้เดก็ชายที่กำาลงั

ร้องไห้ “ตวัมนักแ็ค่นี้เอง เดี๋ยวมนักต็ายหรอก” 

“เออ! ตายเสยีได้กด็ ี ตั้งแต่มมีนั ชวีติฉนักซ็วยๆๆ โดนหวยแดก 

ทุกงวด” 

นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สองผัวเมียโดยเฉพาะเดือนยกความผิดให้ภูผา 

ตั้งแต่ภูผาเกดิมา เธอกบัศกัดิ์สทิธิ์ไม่เคยถูกหวยอกีเลย  
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“บ้า เอง็มนับ้า ผวัเอง็กบ็้า โยนบาปให้เดก็ เดก็มนัจะไปรู้เรื่องอะไร

วะ... โอ๋ๆ หยุดร้องนะภูผา เดี๋ยวไปบ้านยายนะ ยายมีขนมมีของเล่น 

เยอะแยะเลย” นางบอกพลางขยบัตวั

“นั่นน้าพร้อมจะพาลกูฉนัไปไหน” ศกัดิ์สทิธิ์ถามเสยีงเข้ม ก่อนจะอุม้

เวหาที่หลบัอยู่เข้ามาในร้าน แล้วหนัไปสั่ง “เดอืน ไปเอาลูกมา”  

“ก็นังเดือนมันเอาแต่ตีไอ้ภูผา ข้าสงสารเดก็มัน...” พร้อมตอบตาม

ตรง 

“ฉนัเป็นพ่อของมนั เดอืนกเ็ป็นแม่ของมนั มสีทิธิ์จะทำายงัไงกบัมนั

กไ็ด้ แต่น้าเป็นคนอื่น” ศกัดิ์สทิธิ์ตำาหน ิเขามาทนัได้ยนิคำาพูดของอกีฝ่ายที่

ว่าเขาโยนบาปให้เดก็จงึโกรธมาก 

“เออ! ข้าก็ไม่อยากยุ่งเท่าไหร่หรอก แต่ทนเห็นไอ้หนูมันโดนเฆี่ยน

โดนตไีม่ได้กเ็ท่านั้น แต่ต่อไปข้าไม่ยุ่งกไ็ด้เว้ย กรรมใครกรรมมนั!” พูดจบ

พร้อมกส็ะบดัหน้าเดนิกลบับ้านตวัเองซึ่งอยู่ซ้ายมอืบ้านหลงันี้ 

ศักดิ์สิทธิ์ส่ายหน้าอย่างหงุดหงิดขณะวางลูกชายคนโตลงบนที่นอน

อย่างทะนุถนอม

ขณะนั้นเอง นางสายกลับเข้าบ้านมาพร้อมด้วยกระจาดเปล่า ทัน

ได้ยินช่วงท้ายของบทสนทนาพอดี ดังนั้นเมื่อเดินมาถึงจึงอุ้มภูผาจากอก

เดอืนก่อนก้มลงสำารวจร่างกายหลาน นางนำ้าตาไหลด้วยความสงสาร นี่ไม่ใช่

ครั้งแรกที่พ่อหนูโดนแบบนี้ 

“แกตภีูผาจรงิๆ...” นางกล่าวเสยีงเครอื 

“ใช่ หนูตีมันจริง แล้วทำาไมหนูจะตีมันไม่ได้ล่ะ มันเป็นลูกหนูนะ” 

เดอืนเถยีงกลบัฉอดๆ

“แต่...” 

“เอาน่า...แม่ ตนีดิๆ หน่อยๆ จะเป็นไรไป” ศกัดิ์สทิธิ์ขดัอย่างรำาคาญ

ใจ “ตอนฉันเป็นเด็ก พ่อกับแม่ก็ตีฉันเหมือนกัน ไม่เห็นจะเป็นไรเลย  

อย่าทำาเรื่องเลก็ให้กลายเป็นเรื่องใหญ่หน่อยเลยน่า” 
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นางสายถอนหายใจด้วยความอ่อนใจ กอดหลานแนบอกแล้วเดนิเข้า

ห้องนอนของตนไป ขณะที่เดอืนหนัมาคำานวณเลขหวยต่ออย่างไม่สนใจอะไร

อกี 

เหตกุารณ์เป็นไปในทำานองนี้ทกุวนั จากที่ไม่รู้ความ ภูผาเริ่มจำาความ

ได้ เริ่มรบัรู้ว่าเป็นที่เกลยีดชงัของพ่อและแม่ พ่อกบัแม่ไม่เคยอุ้ม ไม่เคย

หยอกล้อ ไม่เคยกอดเขาเหมอืนที่กอดเวหา มหีลายครั้งที่พ่อกบัแม่กลบัจาก

ขา้งนอกแลว้เขากบัพี่วิ่งไปรบั แต่พ่อกเ็ลอืกอุ้มแต่พี่ ปลอ่ยเขาให้ยนืเก้ออยู่

อย่างนั้น ขณะที่แม่กไ็ม่สนใจเขาเลย เวลาเขาทะเลาะกบัพี่ เขาจะเป็นฝ่าย

ถูกตีเสมอโดยไม่ต้องสอบสวนหาคนผิด ส่วนแม่ไม่ต้องพูดถึง บ่นเขา 

ทุกเรื่อง ยิ่งวนัหวยออก เขาจะโดนเป็นสองเท่า 

มย่ีาคนเดยีวเท่านั้นที่อยูก่บัเขา กอดและคอยปลอบโยนเวลาโดนพ่อ

หรอืแม่ต ีแต่ย่ากป็กป้องเขาไม่ค่อยได้ เนื่องจากเป็นเสยีงส่วนน้อยของบ้าน 

และพ่อกบัแม่กไ็ม่ค่อยเกรงใจเท่าใดนกัด้วย



สบิสองปีต่อมา ชุมชนรมินำ้าเปลี่ยนแปลงไปมาก มถีนนลาดยาง
อย่างดีลาดมาถึงหน้าปากซอย ส่วนถนนภายในชุมชนก็เป็นคอนกรีตแทน

ถนนลูกรัง ความเจริญอื่นๆ จึงทยอยตามกันมา มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  

ชาวบ้านใช้มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานแทนการเดินภายในชุมชน เรือลด 

ความสำาคญัลงไปมากเพราะมรีถรบัจ้างเข้าถงึปากซอยใหญ่ จากบ้านไมเ้ริ่ม

เปลี่ยนเป็นบ้านปูน 

แต่บ้านของศกัดิ์สทิธิ์ยงัเป็นแบบดั้งเดมิเพราะนางสายขอไว้ คอืเป็น

บ้านไม้ชั้นเดยีว ประตูไม้เป็นแบบพบั ตอนเช้าเปิดออกเพื่อยกโต๊ะออกมา

วางของขายก่อนจะเก็บเข้าข้างในตอนคำ่า ข้างหลังซึ่งติดกับคลองเปิดโล่ง  

มีห้องนอนสามห้อง ห้องใหญ่สุดเป็นของศักดิ์สิทธิ์กับเดือน ห้องเล็กๆ  

ติดกันเป็นของลูกชายทั้งสอง ส่วนห้องของนางสายอยู่ตรงข้ามซึ่งติดกับ 

ห้องครัว ถัดห้องครัวไปเป็นห้องนำ้า ลานว่างกลางบ้านนอกจากเป็นที่เก็บ

ของแล้ว ยงัเป็นที่ตั้งโต๊ะกนิข้าวอกีด้วย ทวีตีั้งชดิผนงัด้านหนึ่ง ตูแ้ช่นำ้าแบบ

ด้านบนเป็นบานกระจก ด้านล่างเป็นอะลูมเินยีมฝาเลื่อนเข้าออกวางอยู่มุม

๒
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ใกล้ประตู  

สภาวะการเงินในครอบครัวของศักดิ์สิทธิ์ดีขึ้นมากหลังจากลุ่มๆ 

ดอนๆ อยู่หลายปี ร้านค้าที่เป็นร้านใหญ่ใกล้ๆ นั้นปิดกจิการลงเนื่องจาก

พนักงานขายโกงเงินเจ้าของร้าน เจ้าของร้านไล่ออก พนกังานขายแค้นจดั

จงึพาพวกมายกเค้าไปจนหมด เจ้าของร้านซึ่งเป็นอาม่ากดัฟันลงทุนต่อ ไม่

จ้างคนงาน ไม่จ้างใคร นางขายเอง แต่เนื่องจากเชื่องช้าด้วยวยั ซำา้ยงัหลงๆ 

ลมืๆ จงึถกูเดก็ๆ แถวบ้านขโมยของบ้าง โกงบ้างไม่รูว้นัละกี่รอบจนทุนหาย

กำาไรหด ลกูๆ ที่ไม่เหน็ด้วยมาแต่ต้นได้ทจีงึปิดร้านให้เสยีเลย จงึเป็นโอกาส

ทองของครอบครวัศกัดิ์สทิธิ์ และเขากไ็ม่ได้ขายเฉพาะของแห้งเท่านั้น ยงัมี

พวกของสดด้วย 

ตอนนี้ศักดิ์สิทธิ์ใช้หนี้เถ้าแก่เหลียงจนเกือบหมด และดาวน์

มอเตอร์ไซค์คันใหม่ได้ แต่ไม่ได้ใช้เร่ขายของให้คนทั่วไปเหมือนเดิมแล้ว 

เขากลายเป็นพ่อค้าคนกลางไปซื้อของจากตลาดใหญ่เพื่อเอามาส่งให้ตามร้าน

ค้าต่างๆ ทั้งในชุมชนรมิคลองและตามรายทาง

แม้สภาวะการเงนิจะดขีึ้น แต่ความเกลยีดชงัที่มต่ีอลกูชายคนเลก็ไม่

ลดน้อยถอยลง ภูผากลายเป็นเดก็เงยีบขรมึ เกบ็ตวั วนัไหนที่ย่าไม่อยู่บ้าน 

วนันั้นโลกทั้งใบของเดก็ชายจะหม่นมวั เหมอืนตกลงสู่ก้นเหวอย่างไรอย่าง

นั้น เขาเหมอืนเป็นส่วนเกนิของบ้าน พ่อจะพูดคุยหวัเราะแต่กบัเวหา ส่วน

แม่ก็หายออกจากบ้านเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อดั้นด้นหาเลขเด็ด พอกลับ

เข้าบ้านมากเ็ริ่มต้นบ่นเขา และกลายเป็นด่าในที่สุด ด่าด้วยคำาเดมิๆ ที่เขา

จำาได้ขึ้นใจ 

‘มงึมนัไอ้ตวัซวย ไอ้ภูผา มงึเกดิมาวนัแรกบ้านกถ็ูกไฟไหม้ ค้าขาย

อะไรกไ็ม่ขึ้น มแีต่เจ๊งกบัเจ๊ง มงึเป็นคนสร้างหนี้ให้พ่อแม่ จำาไว้ด้วย!’

ความสมัพนัธ์ระหว่างพี่น้องนั้นยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ ทั้งคู่มเีรื่องทะเลาะ

กนัอยู่บ่อยๆ ซึ่งแน่นอนว่าคนที่ถูกลงโทษกค็อืคนน้อง ไม่ว่าใครจะเป็นคน

ผดิกต็าม ภผูาจะได้เล่นของเล่นกต่็อเมื่อเวหาเบื่อแล้วหรอืชำารดุเลก็ๆ น้อยๆ 
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แล้ว ส่วนเสื้อผ้าไม่ต้องพูดถึง เขาแทบไม่เคยได้ของใหม่ ล้วนเป็นมรดก

ตกทอดจากพี่ทั้งสิ้น

ปีนี้เดก็ชายผูเ้งยีบขรมึอายคุรบสบิสองปี ร่างผอมเก้งก้าง หน้าตาเริ่ม

เหน็ชดัถงึความคมคาย ทั้งสผีวิและรปูร่างแตกต่างจากเวหาผูเ้ป็นพี่ชายอย่าง

เหน็ได้ชดั เวหาผวิขาวเหมอืนเดอืน ค่อนข้างอวบ อาจเพราะไม่คอ่ยไดอ้อก

กำาลงักายหรอืหยบิจบัทำาอะไรเพราะพ่อสั่งห้ามไว้ด้วยอยากให้สนใจแต่การ

เรยีน ซึ่งเวหากท็ำาให้พ่อชื่นใจได้จรงิๆ เขาเรยีนเก่ง สอบได้ที่หนึ่งของห้อง

ทุกปี ขณะที่ผลการเรยีนของภูผาอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เนื่องจากเวลาท่อง

หนังสือไม่ค่อยมี เพราะต้องช่วยงานทุกอย่างเท่าที่กำาลังของเด็กจะทำาได้ 

นอกจากนี้ยงัต้องเอาขนมไปขายที่โรงเรยีนเพื่อหารายได้ช่วยพ่อกบัแม่ตาม

ที่ย่าแนะนำาอกีด้วย

‘เกบ็เลก็ผสมน้อยไปลูก วนันี้มหีนึ่งบาท พรุ่งนี้ได้อกีบาทกเ็ป็นสอง

บาท หลายวนัเข้ากไ็ด้หลายบาท’ 

‘แต่เงินน้อยจังเลยนะครับย่า ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้สิบบาทได้ร้อยบาท’ 

เด็กชายประท้วง ก้มลงมองเหรียญในมืออย่างท้อๆ ขนมหนึ่งถุงได้กำาไร

เพยีงบาทเดยีวเท่านั้น 

‘อย่านอนตื่นสาย อย่าอายทำากนิ อย่าหมิ่นเงนิน้อย อย่าคอยวาสนา...

ภูผาเคยได้ยนิคำานี้ไหมลูก’ แทนการอธบิายต่อ ย่ากลบัย้อนถามเขา

‘เคยได้ยินหลวงตาพูดตอนท่านไปเทศน์ที่โรงเรียนครับ แต่ผม 

ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่’

‘คนนอนตื่นสายน่ะ จะพลาดโอกาสในการเจอหรอืทำาเรื่องดีๆ  คนอื่น

เขาตื่นก่อน เขากไ็ด้เจอก่อน คำาว่าอย่าอายทำากนิหมายความว่าไม่ให้เราเลอืก

งาน แม้ว่างานนั้นจะตำ่าต้อยในสายตาคนอื่น ขอให้เป็นงานสุจรติกพ็อ’

‘แล้วอย่าหมิ่นเงนิน้อยล่ะครบั’

‘เหมือนที่ย่าบอกภูผาเมื่อกี้นี้ไง จากเงินหนึ่งบาทกลายเป็นร้อยบาท

หมื่นบาทและล้านบาทได้ ส่วนคำาว่าอย่าคอยวาสนานั้นกห็มายความว่าอย่า
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นั่งรอวาสนาหรอืโอกาสให้มนัวิ่งมาหาเรา เราต้องเดนิเข้าหามนั ทั้งหมดนั้น

เป็นคาถาเศรษฐเีลยนะลูก ถ้าอยากรวยกจ็ำาเอาไว้ให้แม่น’

ภผูาใกล้จบชั้นประถมศกึษาปีที่หกแล้ว แต่ยงัไม่รูอ้นาคตว่าจะไปทาง

ไหน เนื่องจากศกัดิ์สทิธิ์ไม่อยากให้เรยีนต่อ   

“ผลการเรยีนมนัไม่ด ีเรยีนไปกเ็สยีเวลา เสยีเงนิเปล่าๆ” หนุ่มใหญ่

เอ่ยกบัแม่ ขณะที่เดอืนนั่งนบัเงนิจากการขายของวนันี้อยู่ไม่ห่าง ภูผาออก

ไปเดนิขายของ ส่วนเวหาท่องหนงัสอือยู่ใกล้ๆ  

“มนัจะดไีด้ยงัไงล่ะ คนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่เคยสอนการบ้านมนัเลยนี่” 

นางย้อนอย่างเหลอือด 

“จะพูดเรื่องนี้อกีทำาไมเนี่ยแม่ หา! กฉ็นับอกแล้วไงว่าไปวิ่งส่งของก็

เหนื่อยจะแย่ สอนเจ้าเวหาได้กบ็ุญนกัหนาแล้ว” เสยีงของศกัดิ์สทิธิ์ชกัเข้ม

ขึ้นเหมอืนกนั 

“ยงัไงแม่กจ็ะให้ภูผามนัเรยีนต่อ ตอนนี้ฐานะของเรากด็ขีึ้นมากแล้ว 

ส่งหลานเรยีนอกีสกัคนจะเป็นไรไป”

“ฐานะของเราที่ไหน ฐานะของฉันกับพี่สิทธิ์ต่างหากแม่” เดือนรีบ

รกัษาสทิธิ์ของตนทนัท ีด้วยกลวัว่ารายได้จะถูกแบ่งออกไปอกี 

นางสายพยายามไม่เกบ็คำาพูดนั้นมาใส่ใจ แล้วหนัไปทางลูกชายของ

ตน “ให้มนัเรยีนเถอะ สทิธิ์” 

“แต่ค่าเรยีนค่าเทอมเจ้าเวหาเองกเ็ยอะอยู่แล้วนาแม่ นี่เหน็มนับ่นว่า

เพื่อนๆ ในห้องเขาเรยีนพเิศษกนัทั้งนั้น เราต้องกนัเงนิส่วนนี้ไว้ด้วย”

“เรยีนพเิศษ? ตั้งแต่มอหนึ่งเนี่ยนะ” นางสายทำาตาโต 

“เขากต้็องเรยีนเพิ่มเพื่อให้ความรูม้นัแน่นไงล่ะ ใจจรงิฉนัอยากให้มนั

เรยีนเพิ่มตั้งนานแล้ว อย่าลมืว่าเวหามนัเรยีนโรงเรยีนวดัมาก่อน ความรูไ้ม่

แน่นเท่าเพื่อนๆ” ศกัดิ์สทิธิ์มองไปเบื้องหน้าด้วยความหวงั “ฉนัอยากให้ลูก

คนนี้รับราชการ เป็นเจ้าคนนายคน เป็นที่เชิดหน้าชูตาของพ่อแม่แล้วก็ย่า

ด้วย”
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เดอืนเองกว็าดหวงัเรื่องนี้เหมอืนกนั “ถ้ามนัเป็นจรงิได้กด็มีากเลยนะ

พี่ ข้าราชการน่ะมั่นคง งานกส็บายด้วย” 

“พี่ถึงให้มันสอบเข้าโรงเรียนเอกชนดีๆ ไงล่ะ ค่าเทอมแพงหน่อยก็

ไม่เป็นไร...แล้วมนักไ็ม่เคยทำาให้ผดิหวงั สอบได้คะแนนดเีชยีว ถงึยงัไม่ใช่

ที่หนึ่งของห้อง แต่กอ็ยู่ในอนัดบัต้นๆ” นำ้าเสยีงภูมใิจชดัแจ้ง

“และข้าก็อยากให้ภูผามันสบายเหมือนกัน ข้าไม่อยากให้มันลำาบาก

เหมอืนพวกเรา กว่าจะเกบ็ออมได้แต่ละบาท เหนื่อยสายตวัแทบขาด ให้มนั

เรยีนซะ เผื่อมนัได้เป็นข้าราชการกบัเขาบ้าง”

“กลวัแต่มนัจะผลาญเงนิไปเปล่าๆ น่ะซ ีเอางี้แม่ ให้มนัเรยีนกไ็ด้ แต่

เป็นโรงเรยีนเดมิกแ็ล้วกนั” ศกัดิ์สทิธิ์ตดัสนิใจ 

“โธ่...ไอ้สทิธิ์ ไม่สงสารมนับ้าง มนัจะคดิยงัไง พี่ชายได้ข้ามไปเรยีน

โรงเรยีนดีๆ  แต่ตวัเองต้องเรยีนโรงเรยีนวดั” นางสายคราง 

“จะเป็นไรไปเล่า แม่ก”็ ศกัดิ์สทิธิ์ถอนหายใจด้วยความรำาคาญ “คน

เรยีนโรงเรยีนวดัเยอะแยะไป บอกตรงๆ นะ ฉนัสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหวหรอก...

พอแล้ว แม่ไม่ต้องพูดอะไรแล้ว ถ้ามนัไม่เรยีนที่นี่กไ็ม่ต้องเรยีน!” 

เจอคำาขาดแบบนั้น นางสายก็จำาต้องหุบปากเงียบ นึกสงสารหลาน

ชายคนเลก็จบัใจ แต่ครั้นจะค้านออกไปอกี นอกจากจะโดนจกิกดัเหนบ็แนม

แล้ว ผลเสียอาจไปตกที่ภูผาก็ได้ว่าเป็นตัวซวยทำาให้พ่อแม่และย่าต้อง

ทะเลาะกนั 

 

“เรยีนโรงเรยีนเดมิกด็นีะลูก จะได้เจอเพื่อนเก่าๆ ไง” 
นางสายพดูกบัหลานชายคนเลก็ในเช้าวนัต่อมา ซึ่งเป็นวนัสอบไลว่นั

สดุท้ายของระดบัประถม เดก็ชายที่กำาลงัสวมรองเท้านกัเรยีนเก่าๆ ชะงกัไป

เลก็น้อย

“แต่ผมจะสอบเข้าโรงเรยีนเดยีวกบัพี่เวหานี่ครบั” เขามองไปทางพ่อ

ที่กำาลงัสวมรองเท้าใหม่เอี่ยมให้เวหาอยู่ทางหนึ่ง ส่วนแม่ยงัไมอ่อกจากห้อง
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“โรงเรยีนนี้เขาคดัแต่หวักะทเิข้าไปเรยีน สมองอย่างแกสอบเข้าไม่ได้

หรอก” คนเป็นพ่อตอบอย่างรำาคาญ 

“แต่ผมอ่านหนังสือเตรียมสอบแล้วนะครับ ผมแน่ใจว่าผมสอบได้

แน่นอน” ภูผาเอ่ยอย่างมั่นใจ 

“ไม่ได้! ข้าไม่มีเงินมากขนาดจะส่งลูกเรียนเอกชนถึงสองคนหรอก

เว้ย แค่พี่ชายเอง็คนเดยีวกอ็านแล้ว เอง็เรยีนที่เดมิน่ะดแีล้ว” 

ภูผาหน้าหมองลง ความผดิหวงัระคนน้อยใจครอบครองทั้งหวัใจ 

ขณะนั้นเอง เดอืนเดนิออกมาจากห้องนอน จากท่าทางบอกว่าเพิ่งตื่น

นอนได้ไม่นาน “วนันี้หนูตดิเรอืไปวดัด้วยคนนะแม่ จะไปหาหลวงพ่อท่าน

หน่อย”

“ขอเลขอีกสิ” นางสายดักคอเสียงเหนื่อยหน่าย ขณะเดินไปหยิบ

กล่องข้าวจากในครัวมาให้ภูผา ส่วนเวหานั้นไม่ห่อข้าวไป เด็กชายอ้างว่า

เพื่อนๆ ที่โรงเรยีนไม่มใีครห่อไปสกัคน เขาอายเพื่อน ขอเป็นเงนิไปซื้อข้าว

ที่โรงอาหารดกีว่า ซึ่งศกัดิ์สทิธิ์กไ็ม่ว่าอะไร 

“กใ็ช่น่ะสแิม่ เผื่อได้เลขเดด็ถูกแจก็พอตขึ้นมา รวยไม่รูเ้รื่องเลยนะ” 

เดอืนพูดอย่างมคีวามหวงั 

“เพลาๆ ลงหน่อยกด็นีะเดอืน ค่าใช้จ่ายเราเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้ว

นะ” ศกัดิ์สทิธิ์ช่วยแม่ปรามเมยี เขาไม่ค่อยชอบอบายมุขชนดินี้นกั เขาเล่น

บ้างพอเป็นกระสายเท่านั้น ไม่ตดิงอมแงมเหมอืนอกีฝ่าย 

“ฉนัไม่ได้เล่นเยอะสกัหน่อย ร้อยสองร้อยเอง จะอะไรกนันกัหนาล่ะ” 

เดอืนค้อนสามขีวบัๆ 

“ร้อยสองร้อย เดือนละสองครั้งก็เป็นเงินสี่ร้อยบาท ปีหนึ่งก็หมด

เกอืบครึ่งหมื่น” 

“วุ้ย! เบื่อเว้ย เสยีฤกษ์หมดแล้วเนี่ย ทำาให้อารมณ์เสยีตั้งแต่เช้าเลย 

เฮ้อ...” หญงิสาวว่าพลางเดนิกระฟัดกระเฟียดไปลงเรอื

“อ้าว...พูดขนาดนี้ยงัจะไปอกีเรอะ” นางสายถามด้วยความระอา 
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“ไปสแิม่ เดี๋ยวคนอื่นได้ฉนัไม่ได้ เสยีดายแย่เลย เฮ้อ...แต่เสยีอย่าง

เดยีว ต้องนั่งเรอืไปกบัไอ้ตวัซวย เลยมองไม่ค่อยเหน็เลขเหมอืนคนอื่นเขา” 

“งั้นเอง็จะไปทำาไม ไปกม็องไม่เหน็เลขน่ะ” 

“เอ๊ะ! แม่นี่ กห็นจูะไปน่ะ หนขูออาศยัเรอืไปแค่นี้มปัีญหาหรอืไง เงนิ

ที่ต่อเรอืนี่กเ็งนิหนูเหมอืนกนันะ” เดอืนแว้ดใส่แม่สามอีย่างไม่เกรงใจ

“เบาๆ หน่อยน่า เดอืนก.็..ไป แยกย้ายกนัเถอะ ไป...เวหา เดี๋ยวสาย

ลูก” แล้วศกัดิ์สทิธิ์กจ็ูงมอืลูกชายคนโตเดนิไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่รมิ

ถนนหน้าบ้าน 

ภูผามองตาม ความน้อยใจตตีื้นขึ้นเตม็เปี่ยม นางสายนำา้ตารื้น เดนิ

ไปแตะไหล่หลานชายคนเลก็อย่างให้กำาลงัใจ 

“ไปเถอะลูก เดี๋ยวเข้าสอบไม่ทนั” 

หลงัจากลอ็กหน้าบ้านเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว สองย่าหลานกเ็ดนิตามกนั

ออกไปทางหลงับ้านซึ่งเป็นคลองสายเลก็ๆ  โรงเรยีนของภูผาอยู่อกีฟากฝั่ง

คลอง ต้องอาศยัเรอืในการเดนิทาง เนื่องจากสะพานเชื่อมสองฝ่ังนั้นอยูไ่กล 

ตลอดทางที่นั่งเรอืไป เดอืนร้องทกัทายและเชญิชวนขาหวยให้ไปขอเลขเดด็

ที่วดัด้วยกนั และเมื่อไปถงึท่าเรอืของวดัและโรงเรยีน แล้วเหน็ชาวบ้านมา

กนัแล้วเป็นจำานวนมาก เธอกเ็ร่งคนพายซึ่งกค็อืนางสายกบัภูผาให้พายเรอื

เทยีบท่าโดยเรว็ เมื่อเรอืจอดกก็้าวขึ้นอย่างว่องไวแล้วเดนิฉบัๆ นำาไปก่อน 

นางสายมองตามลกูสะใภ้แล้วส่ายหน้าน้อยๆ ด้วยความเหนื่อยหน่าย

“ดแูม่เราเอาไว้นะภผูา เล่นหวยมาตั้งแต่วยัรุน่ ย่าไม่เหน็ว่ามนัจะรวย

สกัท ี นี่ถ้าเกบ็เงนิที่เล่นหวยทุกเดอืนๆ เอาไว้ ย่าว่าแทบจะส่งเราเรยีนจบ

ปริญญาโน่นแหละ...จำาไว้นะลูก การพนันไม่เคยทำาให้ใครรวย” ได้โอกาส 

คนเป็นย่าไม่รอช้าที่จะสอนหลาน  

“ผมจะจำาไว้ครบัย่า” เดก็ชายรบัคำาเป็นมั่นเหมาะ 

“ตั้งใจสอบให้ได้คะแนนดีๆ  นะลกู แล้วกไ็ม่ต้องคดิมากเรื่องโรงเรยีน

ล่ะ เรยีนที่ไหนกเ็หมอืนกนันั่นแหละ คนเรยีนโรงเรยีนวดัแล้วได้ด ีได้เป็น
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ครูเป็นปลดักนัถมไป ขอให้ตั้งใจเสยีอย่าง”

สีหน้าที่เศร้าอยู่แล้วของเด็กชายยิ่งเศร้าลงไปอีก “แต่ผมอยากซ้อน

มอเตอร์ไซค์พ่อไปเรยีนบ้างนี่ครบัย่า”

เป็นอกีครั้งที่นางสายนำ้าตาตก...ตั้งแต่เกดิมา หากไม่นบัเวลาพาไปหา

หมอแล้ว ศกัดิ์สทิธิ์ไม่เคยให้ภผูาแตะมอเตอร์ไซค์ ไม่เคยพานั่งซ้อนไปไหน

เหมือนเวหา เพราะกลัวว่าตัวซวยอย่างภูผาจะทำาให้รถขนของซื้อของขาย

ด้วยจะพลอยขายของไม่ได้

“แล้วไม่อยากนั่งเรอืที่ย่าพายแล้วเหรอจ๊ะ” นางรบีกรดีนำา้ตาทิ้งแล้ว

ย้อนถามไม่จรงิจงั

“อยากสิครับ แต่ผมก็อยากซ้อนมอเตอร์ไซค์พ่อไปเที่ยวเหมือน 

พี่เวหาบ้าง”

“ถ้างั้นภูผาก็ต้องตั้งใจเรียนให้เก่งๆ พอจบมอสามจะได้ไปเรียน

โรงเรยีนเดยีวกบัพี่เวหาไง ไปเถอะลูก เดี๋ยวสาย”

เดก็ชายยกมอืไหว้ย่า แล้วจงึลุกก้าวขึ้นจากเรอืไป นางสายมองตาม

ร่างเก้งก้างนั้นด้วยความสงสารสุดหวัใจ 

ในที่สดุภผูากต้็องเรยีนต่อชั้นมธัยมต้นที่โรงเรยีนเดมิตามที่ศกัดิ์สทิธิ์
ต้องการ หากไม่นบัเรื่องความน้อยใจพ่อและอจิฉาพี่ชายแล้ว เดก็ชายกช็อบ

โรงเรียนแห่งนี้มาก เพราะได้เจอเพื่อนเก่าที่กอดคอกันมาตั้งแต่ประถม 

นอกจากย่าแล้ว เพื่อนๆ นี่ละที่ทำาให้เขาลมืความทุกข์ใจลงไปได้บ้าง 

ด้วยบุคลกิที่เงยีบขรมึ นสิยัด ีทำาอะไรกท็ำาจรงิจงั ทำาให้ภูผาได้เป็น

หัวหน้าห้อง นางสายภูมิใจในตัวหลานชายมาก แต่ศักดิ์สิทธิ์กับเดือนนั้น

นอกจากไม่ภูมิใจ ไม่ชื่นชมใดๆ ทั้งสิ้นแล้ว ยังมีคำาเหน็บกลายๆ อีก 

ต่างหาก

“เป็นหวัหน้าห้องนะเว้ย ไม่ใช่ผู้แทน จะดใีจอะไรนกัหนา แล้วเป็น

หวัหน้าห้องมนัดตีรงไหน ต้องทำางานหนกักว่าคนอื่น เดี๋ยวกเ็สยีเวลาอ่าน
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หนงัสอืกนัพอด ี จำาไว้นะ ถ้าเอง็สอบได้คะแนนน้อย ข้าจะให้เอง็ออกจาก

โรงเรยีนมาเป็นกุล!ี” 

คนที่เพิ่งได้เป็นหวัหน้าจงึได้แต่ฝังความน้อยใจลงในหวัใจอกีครั้ง...

วนันี้เมื่อไปถงึโรงเรยีนด้วยการเดนิ เนื่องจากสะพานข้ามคลองสร้าง

เสร็จแล้ว เด็กชายก็พบว่ามีบางอย่างแปลกไป เด็กนักเรียนชายหญิงกลุ่ม

หนึ่งรวมตวักนัเป็นกลุ่ม แล้วเดนิตามใครบางคนไปพลางกค็ุยกนัเจี๊ยวจ๊าว

ทเีดยีว

“ภูผา ภูผา” เด็กชายร่างผอมแกร็นคนหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มนั้นหันมา

เหน็เขาจงึวิ่งตรงมาหา

“มอีะไร เอก็ซ์” ภูผาย้อนถามธนากร เพื่อนสนทิคนหนึ่งของเขา 

“มนีกัเรยีนใหม่เพิ่งย้ายเข้ามา ไปดูกนัเร้ว”

ไม่พูดเปล่า เจ้าตัวลากแขนเขาวิ่งไปด้วย ภูผายอมตามไปง่ายๆ 

เพราะอยากเหน็นกัเรยีนใหม่เหมอืนกนั  

นักเรียนใหม่ที่ว่ามีสองคน ชายหนึ่งหญิงหนึ่ง ทั้งคู่เป็นพี่น้องกัน  

เด็กชายเป็นพี่ เรียนชั้นมัธยมปีที่สองชื่อสมคิด คนน้องเรียนชั้นเดียวกับ

ภูผา ชื่อสมฤทยั หรอืต้อยติ่ง สองพี่น้องแตกต่างกนัมาก สมคดิตวัใหญ่

ที่สุดในโรงเรยีนตอนนี้ ผวิคลำ้า ท่าทางกร่าง ส่วนสมฤทยัผวิขาว หน้าตา

จิ้มลิ้มน่าเอน็ดู ท่าทางเรยีบร้อย  

พอถึงเวลาพักกลางวัน เด็กหญิงสมฤทัยก็ไปนั่งกินข้าวกับเพื่อน 

ผู้หญิงในห้อง ซึ่งดูเข้ากันได้ดี ส่วนสมคิดไม่มีใครเห็นว่าไปกินข้าวที่ไหน 

เหน็อกีทกีว็ิ่งตามลูกบอลในสนามกบัเพื่อนๆ แล้ว แต่การเล่นของเจ้าตวัก็

เหมอืนท่าทางนั่นละ เล่นแบบนกัเลง ไม่สนใจใคร ถ้าได้ลูกไม่แบ่งบอลให้

ใคร ถ้าเพื่อนร่วมทีมคนไหนทำาผิดพลาดก็จะก่นด่าด้วยคำาหยาบคาย กับ

ฝ่ายตรงข้ามเขากเ็ล่นแรงเกนิเหตุ จนหวดิมเีรื่องชกต่อยกนัหลายครั้ง 

“นายเล่นตามกตกิาส ิ สมคดิ” ภูผาเข้าไปเตอืนหลงัจากเหน็ฝ่ายนั้น

ตั้งใจเตะข้อพบัทมีของเขา จนเพื่อนล้มลงร้องโอดโอย
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สมคดิหนัขวบัมามองด้วยสหีน้ายยีวนกวนประสาท จากนั้นกก็วาดตา

มองเขาขึ้นลงครั้งหนึ่งเชงิดูถูก 

“กูเล่นผิดกติกาตรงไหน กูจะเตะลูก แต่บังเอิญไปโดนข้อพับ 

ไอ้นั่นเอง กูไม่ได้ตั้งใจเว้ย” 

“แต่เราเหน็ว่านายตั้งใจเตะ นกักฬีาน่ะ เขาไม่ทำาร้ายเพื่อนหรอกนะ” 

ภูผาเตอืนเสยีงขรมึ 

“แต่พ่อกบูอกว่าในสนามไม่มคีำาว่าเพื่อนเว้ย มแีต่ศตัรู” เดก็ชายผู้มา

ใหม่ตอบกร่างๆ ไหล่ทั้งสองข้างยกขึ้นอย่างจองหอง

“แต่ศัตรูที่นายว่าเขาไม่ได้ทำาร้ายนายสักหน่อย ทำาไมพ่อนายสอน 

แบบนี้ล่ะ”  

“พ่อกูจะสอนแบบไหนก็เรื่องของพ่อกู!” สมคิดตะคอกพลางกราก 

เข้ามากระชากคอเสื้อภูผายกขึ้น ท่ามกลางความตกใจของเพื่อนๆ ตอนนี้

ทั้งคนในสนามและนอกสนามกำาลงัล้อมวงกนัเข้ามา 

ภูผายังใจเย็น เขาพยายามแกะมือฝ่ายนั้นออก แต่ก็ไม่สำาเร็จ

เนื่องจากอีกฝ่ายตัวโตกว่า ทันใดนั้นเอง มืออีกข้างหนึ่งของสมคิดก็ต่อย

โครมเข้าที่ใบหน้าของภูผา ท่ามกลางเสยีงร้องของเพื่อนๆ และเสยีงวี้ดว้าย

ของนกัเรยีนหญงิ 

“มงึต่อยภูผาทำาไม!” ธนากรร้องถามด้วยความโกรธ

“กม็นัด่าพ่อกู!” 

ภูผาเจ็บร้าวไปทั้งหน้า พยายามสะกดอารมณ์เอาไว้แล้วหันไปบอก

เพื่อนๆ “แยกย้ายกนัเถอะพวกเรา”

ซึ่งเพื่อนๆ กท็ำาตามคำาสั่งของเขาอย่างง่ายดาย จุดความไม่พอใจให้

นกัเรยีนใหม่ 

“เฮ้ย! หยุดเล่นทำาไมวะ พวกมงึแพ้แล้วคดิจะหยุดเหรอ” เขาตะโกน

เรยีกทุกคนพลางตรงเข้าไปดงึมอืเพื่อนคนหนึ่งเอาไว้ 

“พวกเราไม่อยากเล่นกับคนอย่างนายหรอก” ธนากรที่เดินอยู่ข้างๆ 
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ภูผาหนัมาตะโกนกลบั 

“ไอ้พวกกระจอก” สมคดิตามมายั่วยุ เขาจงใจเลอืกภูผาเพราะเหน็

ว่าสั่งเพื่อนได้ 

ภผูากระตกุมอืธนากรไว้ไม่ให้ตอบโต้ ซึ่งสมคดิเหน็จงึยิ่งหมั่นไส ้ยิ่ง

เห็นอีกฝ่ายทำาเป็นไม่สนใจเขาด้วยแล้ว ความหมั่นไส้ก็ยิ่งทบทวี จึงตรง

เข้าไปผลกัหลงัจนร่างเก้งก้างนั้นคะมำาไปข้างหน้า 

ความอดทนของภูผาหมดลงตอนนั้นเอง เดก็ชายหนักลบัไปตอบโต้

ทั้งที่ตวัเองเตี้ยและผอมกว่า จากนั้นกเ็กดิการฟัดกนันวัเนยีอย่างที่ไม่มใีคร

ยอมใคร ธนากรพยายามห้ามและเข้าไปจะแยกทั้งคู่จากกนั แต่ไม่เป็นผล 

เขาถูกผลักกระเด็นออกมา ส่วนเด็กชายคนอื่นๆ ร้องเชียร์ด้วยความ

สนุกสนาน จนกระทั่งเสยีงนกหวดีจากครูดงัขึ้น



ศกัดิ์สทิธิ์หวดไม้เรยีวกระทบก้นของภผูาเสยีงดงัขวบั ใบหน้าแดง
ด้วยความโกรธ ส่วนภูผากอดอกแน่น พยายามข่มความเจ็บ ไม่มีนำ้าตา 

สกัหยดจากใบหน้าเลก็ๆ ที่มรีอยฟกชำ้าดำาเขยีวนั้น 

“เป็นเด็กเป็นเล็กริเป็นนักเลง!” ศักดิ์สิทธิ์คำารามด้วยความโกรธ

เกรี้ยวสลับกับหวดไม้ต่อเนื่อง “ส่งไปเรียนแต่ไปมีเรื่องต่อยตี เลี้ยงเสีย 

ข้าวสุก!” 

“สทิธิ์ พอเถอะ ลูกมนัเจบ็แย่แล้ว” นางสายนำา้ตาอาบแก้ม ร้องห้าม

เสียงหลง ทำาท่าจะผวาเข้าไปยื้อแขนลูกชายไว้ แต่เดือนกับเวหารีบจับตัว 

เอาไว้ตามคำาสั่งของหวัหน้าครอบครวั 

“เจบ็สดิ ีจะได้หลาบจำา! ไม่รทิำาตวันอกคอกให้พ่อแม่อบัอายอกี” พดู

จบก็หวดอีกขวับ “ไอ้ตัวซวย! ไอ้ลูกเฮงซวย เรียนก็โง่แล้วยังเป็นนักเลง 

แบบนี้โตไปเอง็จะไปทำามาหากนิอะไรวะ หรอืเอง็อยากเป็นแค่นกัเลงคุมบ่อน

คุมซ่อง หา! ข้าจะได้ไปลาออกจากโรงเรยีนให้”

“บอกพ่อสิลูกว่าจะไม่ทำาแบบนี้อีกแล้ว เอ็งจะเรียนต่อ” ย่ารีบร้อง

๓
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บอกเมื่อเห็นหลานชายเอาแต่กัดปากข่มเสียงร้องอยู่อย่างนั้น ไม่พูดอะไร

ออกมาเสยีท ีแต่ผลกย็งัเหมอืนเดมิ ภูผายงัคงปิดปากแน่น 

“อวดด ีจองหอง” ศกัดิ์สทิธิ์ฟาดอกีขวบัแล้วโยนไม้เรยีวทิ้ง “พรุ่งนี้

ข้าจะไปลาออกให้เอง็ ออกมาอยูบ้่านช่วยข้ากบัแม่เอง็ทำางานกแ็ล้วกนั เรยีน

ไปกเ็สยีเวลาเปล่า”

นางสายสะบดัตวัจากเดอืนกบัเวหา วิ่งไปกอดร่างเก้งก้างของหลาน

ชายเอาไว้ ใจจะขาดรอนๆ อยู่ตรงนั้น ขณะที่เดอืนมองลูกชายคนเลก็ด้วย

ความสงสาร แต่ไหนแต่ไรมา เธอด่าว่าหาเรื่อง แต่ไม่เคยลงไม้ลงมอืสกัครั้ง 

“แม่โอ๋อยู่แบบนี้ไง มนัถงึได้เป็นนกัเลงโต...ดูไว้นะเวหา อย่ารทิำาตวั

นักเลงเหลือขอให้พ่อแม่ต้องอับอายขายขี้หน้าคนอื่นแบบนี้ รับปากพ่อสิ” 

ศกัดิ์สทิธิ์หนัไปบอกลูกชายสุดที่รกั

“ครับพ่อ ครับแม่” เวหารับคำามั่นเหมาะ มองน้องชายด้วยสีหน้า

รำาคาญ ทุกวนัหลงักลบัจากโรงเรยีน พ่อมกัให้เขาดูการ์ตูนเรื่องโปรดก่อน

ทำาอย่างอื่นเสมอ แต่วนันี้พอเกดิเรื่องนี้ขึ้น เขาจงึอดดูไปโดยปรยิาย 

“อย่าให้ภผูาออกจากโรงเรยีนเลยนะสทิธิ์” นางสายอ้อนวอนเสยีงเจอื

สะอื้น “ภูผาไม่ได้ผดิคนเดยีวนะ ฝ่ายนั้นกผ็ดิที่หาเรื่องคนของเราก่อน”

“ไปกร่างใส่เขาน่ะส ิเขาถงึหาเรื่องให้แบบนั้นน่ะ” ศกัดิ์สทิธิ์แย้ง “เออ 

คราวนี้ข้าไม่ให้เอง็ออกกไ็ด้ แต่ถ้ามคีราวหน้าอกีละก ็เตรยีมตวัช่วยขายของ

ได้เลย” 

ยื่นคำาขาดแล้วพาเวหาไปดูโทรทัศน์ ส่วนเดือนออกจากบ้านเพื่อไป

หาเลขเดด็ตามเคย 

นางสายพาหลานเข้าห้องนอนเพื่อทายาให้ ภูผานอนควำา่ เอยีงหน้า

ซบท่อนแขน ดวงตาปราศจากนำา้ตา ทว่าความน้อยใจและความเจบ็ชำา้ฉาย

ชดั นานๆ จะสูดปากเพราะความแสบจากฤทธิ์ยาทาจากมอืย่าสกัครั้ง

“ต่อไปต้องอดทนให้มากกว่านี้นะภูผา อย่ามเีรื่องอกี ไม่ใช่แค่พ่อจะ

ให้ออกจากโรงเรยีนนะ แต่ย่าไม่อยากให้หลานต้องเจบ็ตวั” 
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เดก็ชายยงัคงเงยีบและครุ่นคดิ ครู่ต่อมาจงึเอ่ยถามเสยีงแห้ง “ผม

ไม่ใช่ลูกพ่อเหรอครบัย่า”

“ภูผา อย่าถามย่าแบบนี้อกีนะ” นางสายปรามด้วยความตกใจ “พ่อ

เป็นพ่อของเอง็”

“แล้วทำาไมพ่อไม่รกัผมล่ะครบั” 

“พ่อรกัเอง็ ภูผา ถ้าไม่รกั พ่อเขาคงให้แม่เอาเอง็ออกตั้งแต่รู้ว่าท้อง

แล้วละ ถ้าไม่รกั พ่อเขาคงไม่ให้เอง็เรยีนหนงัสอืและเมื่อกี้กค็งให้เอง็ออก

จากโรงเรยีนแล้ว เขากแ็ค่โกรธที่เอง็ไปมเีรื่องชกต่อยแค่นั้น”

ภผูาเงยีบ นางสายไม่รูว่้าอกีฝ่ายเชื่อคำาพดูนางหรอืไม ่แต่จากวนันั้น

ภูผากไ็ม่เคยพูดถงึเรื่องนี้อกีเลย 

จากวนัที่มเีรื่องกนั สมคดิกต็ั้งตวัเป็นอรติ่อภูผาอย่างชดัเจน ยิ่งพอรู้
ว่าบ้านอยู่คนละฝั่งคลองด้วยแล้ว กต็ั้งป้อมหนาขึ้นไปอกี ภายหลงัเขาเริ่ม

มลีูกน้องเดนิตามกเ็ลยยิ่งวางโต หาเรื่องเดก็คนอื่นไปทั่ว แต่คนที่เขายกให้

เป็นคู่อริตัวฉกาจก็คือภูผา เรียกได้ว่าเจอกันตรงไหนก็พร้อมจะมีเรื่องได้

ตลอดเวลา แต่ภผูาถอืคำาย่าที่ว่าให้อดทน แม้จะโดนอกีฝ่ายยั่วยวุ่ากระจอก

บ้าง แหยบ้าง กท็ำาหทูวนลมเสยี เหตกุารณ์ดำาเนนิไปเช่นนี้เป็นปีๆ จนเพื่อน

หลายคนเริ่มเซง็ที่ภูผาไม่ตอบโต้เสยีบ้าง

“เราไม่อยากให้แม่เสยีใจ พวกนายกเ็หมอืนกนั ถ้ามเีรื่องต่อยตกีนั 

พ่อแม่พวกนายกต็้องเสยีใจ” 

“แล้วจะปล่อยให้มันทำาเราอยู่แบบนี้เหรอวะ” เพื่อนคนหนึ่งว่าอย่าง

หงดุหงดิ “หรอืจรงิๆ นายกแ็หยเหมอืนที่มนัว่า อุตส่าห์เข้ากลุม่ด้วยตั้งนาน 

เซง็ว่ะ” พูดจบเพื่อนคนนั้นกส็่ายหน้าแล้วเดนิหนไีป 

ตอนนี้พวกเขามาจบักลุ่มเล่นกนัที่เชงิสะพานเชื่อมคลอง เพราะถนน

บริเวณนี้ค่อนข้างกว้าง เล่นฟุตบอลก็ได้ พวกเด็กผู้หญิงเล่นกระโดดยาง 

เล่นขายของอยู่ใกล้ๆ ทำาให้ชุมชนคกึคกัมชีวีติชวีาขึ้นมาก  
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เมื่อเพื่อนคนนั้นเดินไป ภูผาก็ชวนเพื่อนที่เหลือเตะบอลต่อ แต่

ปรากฏว่าเพื่อนอีกสองคนกลับเดินตามเพื่อนคนนั้นไป เป็นการบ่งบอกว่า

ไม่อยากอยู่กลุ่มเดยีวกบัเขาแล้ว 

“เล่นกนัต่อเถอะพวกเรา” ภูผาเรยีกเพื่อนที่เหลอื 

หลงัจากเล่นกนัจนถงึบ่าย ทั้งหมดกแ็ยกย้ายกนักลบับ้าน ภูผากบั

ธนากรอยูท่างเดยีวกนั แต่จากสะพานจะถงึบ้านของธนากรก่อน ภผูาจงึเดนิ

ต่อไปคนเดยีว 

ระหว่างทาง เสยีงเพลงฮติที่ชื่อ “บูมเมอแรง” ของนกัร้องชื่อดงัอย่าง 

ธงไชย แมคอนิไตย ดงัออกมาจากหลายบ้าน ภูผาจำาเนื้อเพลงนี้ได้เพราะ

เป็นหนึ่งในเพลงโปรดของแม่ จะว่าไปแม่ก็ชอบทุกเพลงของนักร้องคนนี้ 

อยูแ่ล้ว เปิดเทปฟังจนจะยดืไปทั้งม้วน เขาชอบเพลงของวงดนตรรีอ็กอย่าง

ไมโครมากกว่า ทุกจังหวะดนตรีที่เน้นหนัก เหมือนเข้าถึงจิตใจเขาได้เป็น

อย่างดี

ภผูาชะงกัเมื่อหนัไปเหน็สมคดิวิ่งหน้าตั้ง ตาเหลอืกออกมาจากตรอก

เลก็ๆ ตรงมายงัจุดที่เขายนือยู่ โดยมเีดก็หนุ่มวยัรุ่นสามคนวิ่งไล่ตาม ใน

มอืมไีม้หน้าสามกนัทุกคน

“อย่าหนนีะเว้ย ไอ้เดก็เมื่อวานซนื!” หนึ่งในสามตะโกนสั่ง 

ชาวบ้านแถบนั้นหันมามองอย่างสนใจ และเมื่อเห็นว่ามีการไล่ตีกัน

ต่างกต็กใจ รบีพาลูกหลานหลบเข้าข้างทางทนัท ี

สมคิดวิ่งผ่านหน้าภูผาที่ยังยืนนิ่งคล้ายตกใจจนทำาอะไรไม่ถูก แต่

ครั้นสามคนที่ตามสมคดิวิ่งมาถงึ เขากย็ื่นขาผอมๆ ออกไปขวาง ผลกค็อื

ทั้งสามคนล้มคะมำาทบักนัจนไม้หลุดจากมอืกระเดน็ไปคนละทาง 

“เฮ้ย! พวกมงึลุกจากตวักูเสยีทสีเิว้ย” คนที่อยู่ล่างสุดร้องบอก อกี

สองคนจงึตาลตีาเหลอืกลุกขึ้น จากนั้นจงึหนัมาทางคนที่ขดัขาพวกตน 

“ไอ้น้อง เอ็งหาเรื่องพวกข้าเหรอวะ” คนตัวใหญ่ที่สุด ท่าทางเป็น

หวัหน้าหยบิไม้หน้าสามขึ้นมาแล้วชี้มาทางภูผา 
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“เปล่าครบัพี่ ผมไม่ได้ตั้งใจ” ภูผารบีปฏเิสธแล้วกท็ำาท่าจะผละจาก

ไป เพราะเหน็ว่าตอนนี้สมคดิหายตวัไปแล้ว 

“ข้าไม่เชื่อ เอ็งเป็นพวกเดียวกับไอ้คิดใช่ไหม” พวกนั้นเดินตามมา

อย่างเอาเรื่อง 

“ผมไม่รู้จกัมนั”

“กูไม่เชื่อ เฮ้ย! พวกมงึจบัตวัมนัเอาไว้” หวัหน้าร้องสั่ง 

ภูผาออกวิ่งทนัท ีเขาไม่เคยเหน็หน้าพวกมนั แสดงว่าไม่ใช่คนแถวนี้ 

ฉะนั้นเขาน่าจะเจนเส้นทางมากกว่า...ภูผาวิ่งไปตามเส้นทางที่ตนคิดเอาไว้ 

สกัพกัใหญ่ต่อมากห็ยุดยนืหอบในตรอกเลก็ๆ แห่งหนึ่งซึ่งห่างจากบ้านตน

สองตรอก ไม่มเีสยีงฝีเท้าของทั้งสามดงัตามมาอกี คดิว่าคงท้อที่จะตามแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ภูผาไม่ประมาท เขารออยู่ครู่ใหญ่จึงก้าวออกจากที่

ซ่อน ยื่นหน้าออกไปสำารวจซ้ายขวา ครั้นแน่ใจว่าพวกนั้นไม่ได้ตามมาจรงิๆ 

จงึรบีเดนิเรว็ๆ กลบับ้าน 

เดก็ชายชะงกัเมื่อเหน็ใครบางคนยนืรออยู่หน้าปากซอยเข้าบ้าน 

สมคดินั่นเอง!

เดก็ชายร่างใหญ่เกนิอายุเดนิส่ายอาดๆ ตรงมาหา ภูผาชำาเลอืงมอง

หน้าร้านแวบหนึ่งอย่างหวั่นใจ กลัวพ่อกับแม่จะเห็นตอนที่เขากับสมคิด

ทะเลาะกัน...โดยเฉพาะพ่อ เพราะอาจเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้ แต่โชคดีที่ 

ตอนนี้หน้าร้านกำาลังมีลูกค้าเยอะ พ่อกับแม่วุ่นวายกับการขายจนไม่สนใจ

สิ่งรอบตวันกั   

ภูผาหนักลบัมามองเดก็ชายคู่ปรบั กพ็บว่ามอือูมๆ ของฝ่ายนั้นยื่น

มาตรงหน้าให้เขาจบั

มติรภาพก่อเกดิจากวนันั้น และภผูากไ็ด้รูจ้กัโลกใบใหม่ตั้งแต่วนันั้น

เช่นกนั...  

ไม่เพยีงกลายเป็นเพื่อนสนทิเท่านั้น สมคดิยงัยกย่องภผูาซึ่งอายนุ้อย

กว่าและตวัเลก็กว่าตนเป็น ‘ลูกพี่’ ด้วย เพราะเขาถอืว่าถ้าภูผาไม่ช่วยขดัขา
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คู่อรขิองเขาในวนันั้น ป่านนี้เขาอาจเจบ็หนกัหรอืไม่กต็ายไปแล้วกไ็ด้ 

“นายไปกวนตนีเขาก่อนละส ิเขาถงึไล่ตเีอาแบบนั้นน่ะ” ภูผาดกัคอ 

สมคิดหัวเราะแหะๆ อย่างยอมรับ “ก็พวกมันโกงฉันก่อนนี่ลูกพี่ 

ฉนักเ็ลยเอาคนืมนั” 

เรื่องโกงที่ว่าคอืโกงในบ่อนนำ้าเต้าปูปลาที่เจ้าตวัไปเล่นมานั่นเอง 

“นายยงัไม่ชอบคนโกงเลย คนอื่นเขากไ็ม่ชอบเหมอืนกนันั่นแหละ” 

“เออ ต่อไปฉนัจะพยายามไม่โกงใครกแ็ล้วกนั” 

“ฉนัหมายถงึนายไม่ควรเล่นการพนนัอกีต่างหากล่ะ”

“ยาก มันติดอยู่ในสันดานแล้วว่ะ ลืมตาขึ้นมาก็เห็นเพื่อนบ้านเล่น

แล้ว ตอนอยู่บ้านนอก มแีต่พ่อแม่ฉนัที่ไม่เล่น เพื่อนบ้านเล่นกนัหมดเลย 

แต่เวลาพ่อกบัแม่ไปทำางาน ฉนักต็้องไปอยู่บ้านข้างๆ นั่นแหละ กเ็ลยตดิ” 

สมคดิตอบตามตรง “แต่จะพยายามเลกิละกนั” 

การคบสมคดิเป็นเพื่อนสนทิทำาให้เกดิการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างใน

ชวีติของภผูา อย่างแรกคอืทำาให้ธนากรเลกิสนทิกบัเขา เพราะไม่ชอบสมคดิ

ที่มท่ีาทางเหมอืนนกัเลงโต พดูจาหยาบคาย ซึ่งพ่อแม่ของธนากรเคยสั่งห้าม

ไม่ให้คบตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว และดูเหมอืนธนากรจะน้อยใจที่เขาสนทิกบั

สมคดิมากกว่าด้วย อกีอย่างคอืภูผาถูกพ่อตบี่อยขึ้น เพราะพ่อไม่ต้องการ

ให้เขาคบกบัสมคดิ

‘ท่าทางเหมือนกุ๊ยข้างถนนแบบนั้น ออกมาให้ห่างเชียว ฉันกลัววัน

หนึ่งต้องไปประกนัตวัแกจากคุก’

แต่เขาไม่ทำาตาม เพราะสำาหรบัเขา สมคดิไม่ใช่คนเลวโดยนสิยั แต่

เพราะฐานะที่ต้องปากกดัตนีถบีจงึเป็นคนสูช้วีติ ทำาทกุอย่างเพื่อให้ได้เงนิมา

จุนเจอืครอบครวั เขาจะต้องไม่อ่อนแอ ขี้แพ้ ต้องเก่ง ต้องแกร่งเพื่อความ

อยู่รอด 

ตอนนี้ภูผากลายเป็นคนด้านไม้เรยีว ด้านคำาด่าของพ่อกบัแม่ไปเสยี

แล้ว คนเพยีงคนเดยีวที่เขายงัรบัฟังอยู่บ้างกค็อืย่า แต่สิ่งที่พ่อทำาล้วนผลกั
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เขาให้ออกจากบ้าน เสยีงเรยีกของย่าจงึเบาลงทุกท.ี..ทุกท.ี..

นอกจากยงินกตกปลาตามประสาเดก็ผู้ชายแล้ว สมคดิยงัพาภูผาไป
รูจ้กัโต๊ะสนกุเกอร์ซึ่งตั้งอยูฝ่ั่งบ้านของสมคดิและอยูท้่ายชุมชนอกีด้วย ภูผา

ตดิใจกฬีาชนดินี้มาก ถงึขั้นต้องไปเล่นทุกเสาร์-อาทติย์ และเมื่อพ่อรู้ เขาก็

โดนเฆี่ยนหนกัไปตามระเบยีบ 

“ฉนัขอสั่งเดด็ขาดไม่ให้แกคบไอ้กุ๊ยนั่น ถ้าแกยงัดื้อด้านละก ็ฉนัจะ

ให้แกไปอยู่บ้านมนั!”

“ไปตอนนี้เลยกด็นีะ อยู่กร็งัแต่จะทำาให้พ่อแม่อบัอาย” เดอืนไม่รอ

ช้า รบีเสรมิซำ้าทนัทด้ีวยความหงดุหงดิรำาคาญ “นี่แค่มอสองมนัยงัเลวขนาด

นี้ โตกว่านี้มนัไม่ไปฉกชงิวิ่งราวหรอืปล้นจี้ฆ่าใครเหรอ ออกไปเลย บ้านนี้

ไม่ต้อนรบัไอ้ลูกนอกคอกอย่างมงึ!”

“อย่าให้ถงึขนาดนั้น สทิธิ์ หลานมนัยงัเดก็ แยกแยะอะไรยงัไม่เป็น”

“เลกิให้ท้ายมนัเสยีทไีด้ไหมแม่!” ศกัดิ์สทิธิ์หนัมาตะคอกจนคนเป็น

แม่สะดุง้เฮอืก “เพราะให้ท้ายมนัอยูแ่บบนี้ไง มนัถงึได้ดื้อด้านขึ้นทุกวนั แล้ว

อะไรนะ แม่อ้างว่าหลานรกัของแม่ยงัเป็นเดก็เหรอ นี่ไง เวหาอายุมากกว่า

แค่ปีเดยีว แต่เคยทำาอะไรให้พ่อแม่อบัอายบ้างไหม ตรงข้าม...ทำาแต่เรื่องดีๆ  

ให้ชื่นใจ”

“กถ้็าเอง็รกัภูผามนัสกัครึ่งของที่รกัเวหา มนักค็งไม่เป็นแบบนี้หรอก 

รู้ตวัซะบ้างสวิ่าตวัเองเป็นคนทำาให้มนัเป็นแบบนี้!” นางสายย้อนอย่างเหลอื

อด

“แม่อย่าโยนโทษให้ฉนัแบบนี้ส ิเลี้ยงดูกส็่วนหนึ่ง แต่เพราะสนัดาน

มนัเองกส็่วนหนึ่ง...” ศกัดิ์สทิธิ์เว้นช่วงแล้วหนัไปทางภูผา “เอาเป็นว่าต่อไป

เอ็งก็ทำาตัวให้มันดีกว่านี้ก็แล้วกันไอ้ภูผา ถ้าข้าจับได้ว่าเอ็งแอบไปเล่น

สนุกเกอร์อกีละก ็ ข้าจะเฆี่ยนเอง็ให้ตายคามอืเลยคอยดู” พูดจบเขากเ็ดนิ

ตงึตงัไปทางหลงับ้าน



ส ลิ ล า       41

ขณะที่ภูผามองตามพ่อด้วยความน้อยใจ เวหากเ็งยหน้ามองย่าด้วย

ความน้อยใจเช่นกัน ที่ผ่านมาย่าแสดงออกว่ารักน้องมากกว่าเขาเสมอ 

ปกป้องมนัเสมอ ทั้งที่เขาดกีว่ามนัทกุอย่าง แต่น้อยครั้งนกัที่ย่าจะสนใจเขา!

พ่อห้ามเขาเล่นสนกุเกอร์ สมคดิกห็าอะไรใหม่ๆ มาให้เขาเล่นเพื่อลมื
ความทกุข์ที่บ้านได้ สิ่งนั้นคอืกตีาร์ ซึ่งเป็นของลกูน้องคนหนึ่งของพ่อสมคดิ 

เพลงแรกๆ ที่ภผูาหดัเล่นคอืเพลงของวงดนตรรีอ็กอย่างวงไมโคร และเพลง

ที่เขาชอบที่สุด ฟังแล้วบาดอารมณ์ของเขามากที่สุดคอืเพลง “อยากจะบอก

ใครสกัคน”  

หนใดที่ใจเหงา ทุกคราวที่เราท้อ ขอเพยีงแต่มแีค่ใครคนหนึ่ง 

ทุกข์จนสุดทนไหว ร้อนรนขึ้นยามใด...อยากจะบอกใครสกัคน

ถึงใครต่อใครเขาเห็นเราหมดความหมาย ขอเพียงแต่มีแค่ใครคน

หนึ่ง

ถงึวนัที่สบัสนทุกข์ทนอยู่ในใจ...อยากจะบอกใครสกัคน

สกัคนที่จะรู้ สกัคนจะได้ไหม...สกัคน

ถงึคราวที่สดใส ครั้งใดที่สุขสม ขอคนชื่นชม...แค่เพยีงคนหนึ่ง

ถงึวนัที่มองฟ้าคว้าดาวได้ดงัใจ...อยากจะบอกใครสกัคน

ใจเรามนัเป็นเพยีงแต่เนื้อแค่ก้อนหนึ่ง มนัจงึมเีวลาจะอ่อนแอ

เพยีงตวัเราลำาพงัอ้างว้าง ไร้ทางแก้จงึจำาใจยอมทนเกบ็ไว้

แต่อยากจะบอกใครสกัคน๑

๑ อลับมั รอ็กเลก็ๆ



สองปีต่อมา เกดิเรื่องใหญ่ขึ้นในชวีติภผูา เรื่องที่เปลี่ยนแปลงชวีติ
ของเขาไปทั้งชวีติ! 

สมคดิไม่ได้เรยีนต่อหลงัจากจบชั้นมธัยมศกึษาปีที่สาม เพราะพ่อกบั

แม่ไม่มีเงินส่ง เด็กหนุ่มต้องไปช่วยพ่อทำางานก่อสร้างเหมือนที่ผู้ใหญ่ทำา 

ทำาให้สองเพื่อนรกัต้องห่างกนัไป ไม่ได้อยู่ด้วยกนัเกอืบทั้งวนัเหมอืนก่อน 

ตอนนี้ภูผาขึ้นชั้นมอสี่ในโรงเรยีนรฐับาลแถวๆ นั้น ส่วนเวหาอยู่ชั้น

มอห้าโรงเรียนเอกชนโรงเรียนเดิม แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มขึ้นเป็นเงา

ตามตัว ภูผาจึงต้องช่วยพ่อกับแม่ทำางานหาเงินอย่างจริงจังมากขึ้น หลัง

โรงเรยีนเลกิ เขาจะไปรบัจ้างล้างจานที่ร้านก๋วยเตี๋ยว เสาร์อาทติย์กอ็าสาวิ่ง

ซื้อของให้พวกในบ่อนในชุมชนนั้น โดยแบ่งกบัเพื่อนเดก็อกีคน 

ปีนี้ภผูาตวัสงูขึ้นมาก อกเริ่มผาย ไหล่ผึ่ง เริ่มมไีรหนวดขึ้นบางๆ เค้า

ความคมคายยิ่งชดัเจน ส่วนเวหากไ็ม่อวบเหมอืนตอนเดก็แล้ว ความสงูของ

สองพี่น้องไล่เลี่ยกนั ขนาดตวักเ็ท่าๆ กนั ทำาให้เวหาตดัสนิใจคุยกบัพ่อเรื่อง

แยกห้องนอน เขาบ่นว่าพวกเขาโตขึ้น ข้าวของมากขึ้น แต่ห้องยงัเลก็เหมอืน

๔
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เดมิ

“อกีอย่าง เวลาผมจะอ่านหนงัสอื แต่น้องจะนอน ผมกไ็ม่สบายใจ...

ทำาห้องเพิ่มเถอะนะครบัพ่อ” 

พ่อมองไปรอบๆ บ้าน “แต่บ้านเราไม่มทีี่จะต่อเตมิแล้วลกู อดทนต่อ

ไปอกีหน่อยนะ...เอางี้ พ่อสญัญา อกีสกัปีสองปี พ่อจะทำาบ้านหลงัใหม่ แล้ว

พ่อจะทำาห้องเวหาให้ใหญ่ๆ ไปเลย ตอนนี้ขอพ่อกบัแม่เกบ็เงนิก่อนนะ”

เวหาทำาหน้ามุ่ยด้วยความผดิหวงั “ผมต้องทนอกีเป็นปีๆ เลยเหรอ

เนี่ย เฮ้อ...” 

“เอาน่าลูก ปีสองปีกแ็ป๊บๆ แหละ...ไปลูก ไปอ่านหนงัสอืได้แล้ว”

ก่อนเดนิจากไป เวหาชำาเลอืงมองน้องชายด้วยความไม่พอใจ ราวกบั

การที่ห้องเลก็และแคบเป็นความผดิของอกีฝ่าย

ภูผาได้แต่ถอนหายใจยาวๆ แล้วรบีไปช่วยแม่ขายของต่อ  

วนันั้นเป็นวนัหลงัสอบปลายภาควนัสดุท้ายหนึ่งวนั สมคดิเดนิโซซดั

โซเซเข้ามาที่หน้าร้าน ร่างอาบไปด้วยเลอืด! 

“ไอ้คดิ!” เดก็หนุ่มที่กำาลงัช่วยขายของอยู่หน้าร้านร้องเรยีกชื่อเพื่อน

รกั ผวาออกไปประคองคนที่ทำาท่าจะล้มมลิ้มแหล่นั้นเอาไว้ท่ามกลางความ

ตกใจของทุกคนในบรเิวณนั้น “เป็นอะไรวะ แล้วนี่ใครทำาอะไรนาย”

“อย่าเพิ่งถามเลยภผูา พาเพื่อนไปหาหมอก่อนดกีว่า มคีลนิกิเปิดใหม่

ปากซอยน่ะ” นางสายรบีวิ่งออกจากร้านมาดูด้วยอกีคน แม้นางจะไม่ค่อย

ชอบเพื่อนคนนี้ของหลานนกั แต่กท็นเหน็คนบาดเจบ็ไมไ่ด ้ยื่นเงนิให้หลาน

ชายพร้อมกบัพยกัหน้าให้เขา 

“เออๆ รบีพาไปเลย เดี๋ยวมาตายในบ้านข้าให้เป็นเสนยีดจญัไร” เดอืน

ซึ่งอยู่ในบ้านเดนิออกมาโบกมอืไล่ “ไปไป๊!” 

“ฉนัไปเข้าบ่อนไฮโลมา...” หลงัจากทำาแผลเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว สมคดิ
กเ็ล่าให้ลกูพี่ของตนฟังอยูท่ี่โต๊ะม้าหนิอ่อนหน้าคลนิกินั่นเอง “เจอไอ้สามตวั
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ที่วิ่งไล่ฉนัเมื่อปีที่แล้วน่ะ มนัคุมอยู่บ่อนนั้น”

“นี่นายยงัไม่เลกิเล่นอกีเหรอ ฉนับอกแล้วไงว่าการพนนัมนัไม่ด ีมนั

ไม่เคยทำาให้ใครรวย” ภูผาเอาคำาพูดของย่ามาสอนเพื่อนพลางส่ายหน้าด้วย

ความระอา ยิ่งเป็นเดก็วิ่งซื้อของในบ่อนเขากย็ิ่งเหน็หายนะอนัน่าสมเพชของ

คนที่ถูกผพีนนัเข้าสงิ 

สมคดิยิ้มแห้งๆ “มนัอดไม่ได้นี่หว่า คนมนัเคย พอเหน็กค็นัไม้คนั

มอื แต่สญัญาว่าต่อไปนี้จะไม่เล่นอกีแล้ว” 

เจ้าตวัยกมอืทำาท่าสาบาน แต่ภผูาไม่เชื่อใจเสยีแล้ว เขาส่ายหน้าพลาง

ลุกขึ้น “กลบับ้านเถอะ” 

ทนัใดนั้นเอง ทั้งคู่กไ็ด้ยนิเสยีงเดก็สาวคนหนึ่งดงัขึ้นใกล้ๆ เสยีงนั้น

ทั้งใสทั้งไพเราะจนพวกเขาต้องหันไปมอง ตามสัญชาตญาณของวัยหนุ่มที่

เริ่มสนใจเพศตรงข้าม 

“พี่แทน รอรุ้งด้วย” 

เจ้าของเสยีงวยัไล่เลี่ยกบัพวกเขา ร่างผอมๆ แขนขายาวๆ นั้นอยู่ใน

ชุดแต่งกายทนัสมยั ใบหน้าของเธอเป็นรูปไข่ ตากลมโตมชีวีติชวีา รบักนัดี

กบัจมกูเลก็ๆ และรมิฝีปากรปูกระจบั ผวิของเธอขาวราวไข่ปอก เธอตดัผม

หน้าม้าแล้วมดัด้านหลงัเป็นพวงเหมอืนหางม้า  

เพยีงได้สบตาเธอ ภูผาก็รู้สึกเหมอืนมีแสงแดดอุ่นๆ สาดลงบนตวั

เขา และสะท้านไปทั้งใจ เขาไม่รูว่้าอาการใจเต้นแรงที่เป็นอยูน่ี้คอือะไร รูแ้ต่

มนัไม่เคยเกดิขึ้นกบัเขามาก่อนเลย 

“ไปเถลไถลที่ไหนมาอกีแล้ว ยายน้องคนนี้ แล้วนั่นได้อะไรมา” คน

ที่ถูกเรียกว่าพี่แทนคือเด็กหนุ่มวัยประมาณสิบเก้า หน้าสวยเหมือนผู้หญิง 

ร่างผอมสงูสะโอดสะอง เวลาพดูลากเสยีงยาวกว่าปกตนิดิหน่อย ทั้งสองคน

มเีค้าหน้าละม้ายคล้ายกนัมาก

เดก็สาวยกสิ่งนั้นขึ้นโชว์ แล้วหนัหน้าอธบิายกบัพี่ “เมด็บวัสดๆ เหน็

แม่ค้าหาบขาย เลยอุดหนุนสกัหน่อย สงสารแก ไม่รู้ต้องเดนิกี่กโิลกว่าจะ
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ขายออกแต่ละอย่าง”

“สมเป็นลูกของแม่จรงิๆ เรานี่ เรยีนจบไม่ต้องหางานทำาแล้วมั้ง รบั

ตำาแหน่งนายกสมาคมแทนคุณแม่ไปเลย” 

“อุ๊ย! ไม่เอาหรอก รุ้งไม่อยากเป็นหน้ากากสงิโตเหมอืนคุณแม่” 

แล้วทั้งคู่กห็วัเราะคกิคกัพลางเดนิต่อ จนใกล้ถงึจุดที่ภูผากบัสมคดิ

ยนือยู่ทุกท ี

ตอนนี้ฝ่ายนั้นมองเหน็พวกเขาแล้ว เดก็หนุม่ชำาเลอืงมองมาแวบหนึ่ง

แล้วเบนสายตากลบัอย่างไม่ใส่ใจ ขณะที่เดก็สาวมองมาด้วยแววตาอ่อนโยน 

ใสซื่อ แล้วทั้งสองก็เดินเข้าไปในคลินิก ภูผาได้ยินเสียงทักทายคุณหมอ

เจ้าของคลนิกิด้วยความสนทิสนม

“ป้านุสขา ป้านุส” เป็นเสยีงของเดก็สาวผู้ถอืเมด็บวัสด 

“เอ๊ะ! นี่ใครกนันะ อ๋อ...หลานสาวสุดสวยของป้านุสนี่เอง...” 

จากนั้นก็มีเสียงถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันให้ขรมไปหมด เนื่องจาก

ยามนั้นยงัไม่มคีนไข้อื่นอกี  

“เอ้า ว่าไง จะกลบับ้านไหมลูกพี่” สมคดิเหน็ลูกพี่มอีาการเหมอืนถูก

สาปกก็ระทุ้งข้อศอกสะกดิ 

ภูผาสะดุ้งรู้สึกตัว ก่อนจะพากันเดินออกจากตรงนั้น แต่เพียงไม่กี่

ก้าวทั้งคู่ก็ต้องสะดุ้งด้วยความตกใจ เมื่อเห็นว่าคู่อริของสมคิดสามคนยืน

จงัก้ารออยู่แล้ว!

“ตายห่า ตามมาได้ไงวะ” สมคดิสบถ ก่อนกระซบิถามเพื่อนรกั “เอา

ไงด ีลูกพี่” 

ภผูากลนืนำ้าลายยากเยน็ มองซ้ายมองขวาแล้วใช้ความคดิเท่าที่สมอง

ของเดก็อายุสบิห้าจะคดิได้ แต่เขาไม่พบทางอื่นใดที่จะดไีปกว่า...

“หนี!” เขาสั่งเพื่อน แล้วหันหลังกลับเพื่อไปอีกทาง แล้วพบว่าไร้

ประโยชน์ เพราะพรรคพวกของอกีฝ่ายยนืรออยู่แล้วอกีสองคน กำาลงัมอง

พวกเขาด้วยแววตาคุมแค้นระคนเยาะ
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“ต่อให้มปีีก พวกแกกห็นไีม่พ้นหรอกเว้ย ไอ้ลูกหมา” คนที่ดูเหมอืน

เป็นหวัหน้าเอ่ยขึ้น พลางเดนิรี่เข้าหาทั้งคู่ด้วยท่าทคีุกคาม 

ภูผากบัสมคดิหนัหลงัชนกนั แล้วตั้งท่าเตรยีมสู้

“เอาไงลูกพี่” สมคดิถามเสยีงสั่นๆ ใบหน้าซดีขาวราวกระดาษ ตอน

ร่างกายปกตเิขากส็ู้พวกมนัไม่ได้อยู่แล้ว นี่มาบาดเจบ็อกี จะสู้อย่างไรไหว 

ลกูพี่ของเขากต็วัเลก็กว่าไอ้พวกนั้นตั้งเยอะ ศลิปะการป้องกนัตวักม็แีต่วชิา

มวยวดั ซำ้ายงัไม่มอีาวุธตดิตวัสกัชิ้น 

“หนีไม่ได้ก็ต้องสู้ แต่เมื่อไรที่มีทางหนีต้องหนีทันทีนะเว้ย” ภูผา

กระซบิเสยีงเครยีด 

สมคดิรบัคำาด้วยนำ้าเสยีงไม่มั่นใจเอาเสยีเลย “เอาวะ สู้กส็ู้”

“แกสอง ฉนัสาม” ภูผาสั่งอกี 

สิ้นคำาของเขา สองในห้าของฝ่ายนั้นกเ็ดนิส่ายอาดๆ เข้ามาหา ซึ่งถ้า

ไม่เพราะพวกมนัมสีปิรติไม่คดิเอาเปรยีบ กค็งจะเหน็วา่แคส่องคนกจ็ดัการ

คู่อรซิึ่งเป็นเพยีงไอ้เดก็อ่อนหดัได้ 

สมคิดที่บาดเจ็บถูกจัดการอย่างรวดเร็วด้วยการซำ้าลงตรงแผลเดิม 

ไม่นานร่างใหญ่กล็้มลงหมดสต ิภูผาจงึต้องเป็นมวยเดี่ยว ถงึกระนั้นเขาก็

ไม่ถอดใจง่ายๆ ยิ่งเหน็เพื่อนสลบกย็ิ่งฮดึสู้ ตอนนี้จงึกลายเป็นสองรุมหนึ่ง 

เสยีงคนต่อสู้กนัดงัเข้าไปถงึข้างในคลนิกิ ผู้ช่วยหมอเป็นคนวิ่งออก

มาดูก่อน พอเหน็ว่าอะไรเป็นอะไรกว็ิ่งไปรายงานหมอ หมอจงึรบีเดนิออก

มา โดยมเีดก็หนุ่มเดก็สาวที่เพิ่งเข้าไปไม่นานวิ่งตามออกมาด้วย ครั้นเหน็

ภาพนั้นต่างก็เบิกตากว้าง เด็กหนุ่มหน้าสวยทำาหน้าระอาและดูถูก ขณะที่

สาวน้อยมองอย่างตื่นเต้น 

“เอ๊ะ! นั่นมนัเดก็ที่มาทำาแผลกบัเราเมื่อกี้นี่ส้ม” หมออุทานพลางชี้ไป

ที่สมคดิ 

“ใช่ค่ะ แผลที่ทำาเมื่อกี้กเ็กดิจากการถูกต่อยถูกเตะ ไม่ทนัไรกม็เีรื่อง

อกีแล้ว”
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“กลบัเข้าข้างในเถอะครบั ป้าหมอ...” เดก็หนุ่มหน้าสวยเอ่ยชวน “ก็

แค่พวกจิ๊กโก๋ข้างถนนมเีรื่องกนั อย่าไปยุง่เลย เดี๋ยวต้องเป็นพยานที่โรงพกั 

ยุ่งยากแล้วกเ็สยีเวลาเปล่าๆ”

“แต่เราจะปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ไม่ได้นะคะ ถ้ามีคนตายขึ้นมาจะ

ว่ายงัไง” แต่สาวน้อยร้องค้าน “ป้านุสเป็นหมอนะคะ หมอมหีน้าที่ช่วยชวีติ

คนไม่ใช่เหรอคะ”

เดก็หนุ่มทำาหน้ามุ่ย มองอกีฝ่ายขวางๆ

“แม่ทอรุ้งผู้สร้างความหวังให้มวลประชา...” เขาประชดด้วยความ

หมั่นไส้ “ป้าหมอเป็นหมอนะ ไม่ใช่ผู้อำานวยการบ้านเมตตา ที่จะต้องตาม

ช่วยเหลอืพวกเหลอืขอแบบนี้ ใครจะช่วยกช่็วยเถอะ แทนไม่เอาด้วยหรอก” 

พูดจบ แทนหรอืแทนคุณกเ็ดนิเข้าข้างใน 

หมอหนัไปยิ้มให้สาวน้อย ‘ผูส้ร้างความหวงัให้มวลประชา’ ด้วยความ

เอน็ดูและชื่นชมในนำ้าจตินำ้าใจของเธอ ก่อนจะก้าวเข้าไปใกล้เดก็หนุ่มเหล่า

นั้น โดยมเีดก็สาวก้าวตามตดิๆ

“หยุดนะ!” 

หมอสั่งเสียงก้องกังวาน แต่ไร้ผลสิ้นเชิง เพราะภูผากำาลังเลือดเข้า

ตา...เลือดเข้าตาที่หมายถึงเลือดไหลจากคิ้วลงมากบตาจริงๆ และบ้าเลือด

จนถอยไม่ได้แล้ว!  

“พวกเธอมีเรื่องต่อยตีกันแบบนี้ พ่อแม่รู้เข้าจะว่ายังไง” ป้าหมอ

ตะโกนกล่อมต่อ “พอท ีสงสารพ่อแม่เธอบ้าง”

“ป้าอย่ายุง่ นี่เป็นเรื่องของลูกผูช้ายที่จะตกลงกนั” ตวัหวัหน้าของคูอ่ริ

ซึ่งยนืกอดอกมองการตอ่สู้อยูห่นัมาตอบ เขาเป็นชายหนุม่วยัประมาณยี่สบิ

ตอนกลาง ร่างสนัทดั ดวงตาเป็นประกายกล้า ไว้ผมยาวประบ่า ท่าทางเป็น

นกัเลงเตม็ขั้น 

“ลูกผู้ชายที่แท้จริงเขาต้องมีนำ้าใจเป็นนักกีฬา และเป็นสุภาพบุรุษ

พอที่จะไม่รงัแกคนไม่มทีางสู้” 
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“คำาพดูสวยหรทูี่ป้างดัออกมาจากหนงัสอืมนัใช้ไม่ได้กบัชวีติจรงิหรอก 

ถ้าเราไม่สู้ เราก็แพ้...ป้าดูไอ้เด็กนั่นสิ ถ้ามันไม่สู้ มันก็จะล้มพับเหมือน 

ไอ้อ้วนเพื่อนมนั” ตอนที่มองไปยงั ‘ไอ้เดก็นั่น’ ดวงตาของเขาฉายแววทึ่ง

และชื่นชมงำาไว้ไม่มดิ “หมดัมวยไม่ได้เรื่อง แต่ใจมนัโคตรสู้ แบบนี้ถงึเป็น

ศตัรูกช็ื่นชม”

“ไม่มคีนดทีี่ไหนเขาชื่นชมเรื่องแบบนี้หรอกนะ เธอสั่งลกูน้องของเธอ

ให้หยุดเสยีทพี่อหนุ่ม ไม่อย่างนั้นฉนัจะเรยีกตำารวจ” หมอทั้งขอร้องทั้งขู่ 

“ป้านั่นแหละอย่ามาเสยีเวลากบัพวกผมเลย ป้าเป็นหมอใช่ไหม รอ

รกัษาไอ้เดก็นั่นกแ็ล้วกนั”  

ทนัใดนั้นเอง เสยีงนกหวดีตำารวจกด็งัขึ้น ก่อนที่รถมอเตอร์ไซค์ของ

ตำารวจสองนายจะแล่นตรงมา

ทั้งหมดนั้นเป็นฝีมอืของเดก็สาวที่ชื่อทอรุง้ เธอเหน็ว่าป้าของเธอห้าม

พวกเขาไม่ได้ จึงวิ่งเข้าไปใช้โทรศัพท์ในคลินิกโทร. แจ้งความ พร้อมกับ 

อ้างชื่อใครบางคนลงไปด้วย ตำารวจจงึตดิต่อประสานงานกบัตำารวจจราจรที่

ทำางานอยู่ที่ถนนหลกัให้เข้ามาดูอย่างรวดเรว็ 

“เฮ้ย! พ่อมงึมา สลายตวัเว้ย!” หวัหน้าตะโกนสั่ง แล้ววิ่งเข้าตรอก

ไปอย่างรวดเรว็ 

บรรดาลูกน้องต่างก็วิ่งหนีเอาตัวรอดกันไปคนละทิศละทาง เหลือ

เพยีงภูผาที่ยนืงงแบบจะล้มมลิ้มแหล่อยู่ พอหนัมาเหน็ตำารวจ เดก็หนุ่มก็

ตั้งท่าจะหนบี้าง เขาจะต้องไม่ไปสถานตีำารวจ จะให้พ่อรู้เรื่องที่เกดิขึ้นวนันี้

ไม่ได้!

แต่ช้าไปเสยีแล้ว ตำารวจนายหนึ่งวิ่งมาถงึตวัเขาเสยีก่อน...

 

เช้าวนัต่อมา ศกัดิ์สทิธิ์เดนิกำามอืแน่นเข้าบ้าน ใบหน้าของเขาแดงจน
เขยีว มอืไม้กำาแน่นจนเกรง็ กรามบดเข้าหากนัจนเหน็เป็นสนั ร่างสั่นเทิ้ม

ด้วยความโกรธที่พร้อมจะปะทุออกมาตลอดเวลา ที่ตามหลงัมาคอืเดอืนซึ่ง
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ประคองภูผาในสภาพใบหน้าบวมชำ้า บางจุดเป็นสมี่วงเขยีว บางจุดมเีลอืด

แห้งกรงั ท่าทางอดิโรยเหมอืนไม่ได้นอนทั้งคนื เสื้อผ้ากเ็ป็นเสื้อผ้าชุดเก่า

เพื่อนบ้านต่างมองเด็กหนุ่มด้วยแววตาหลากหลายความรู้สึก บ้าง

สงสาร เหน็ใจ แต่กม็หีลายคนที่ดูรงัเกยีจเหยยีดหยามชดัเจน 

“เวหา ปิดประตูบ้าน” เมื่อเข้ามาในบรเิวณบ้านแล้ว ศกัดิ์สทิธิ์กส็ั่ง 

ลูกรกัด้วยนำ้าเสยีงราบเรยีบผดิจากท่าทาง 

เวหาไม่รอช้า ทำาตามคำาสั่งของพ่อทันที ใช้เวลาไม่นานประตูบาน

เฟี้ยมกป็ิดสนทิ เพราะไม่ต้องยกของเข้าร้าน เนื่องจากพ่อสั่งไว้ตั้งแต่ก่อน

ออกจากบ้านไปจัดการเรื่องภูผาแล้วว่าไม่ต้องเปิดร้าน เพราะเดาออกว่า

เพื่อนบ้านต้องมาถามไถ่เรื่องที่ภูผาถูกขังไว้ที่โรงพัก แล้วก็จริง ขนาดร้าน

ไม่เปิด กม็คีนแวะเวยีนมาเคาะประตูบ้านไม่ได้ขาด เขา แม่ และย่าได้แต่

ทำาตวัเงยีบระหว่างที่พ่อไปประกนัตวัภูผา 

ความจรงิพ่อรูข่้าวเรื่องที่ภผูาถกูจบัข้อหาววิาทตั้งแต่เมื่อวานแล้ว แต่

ไม่ไปประกนัตวัทนัท ีไม่ว่าย่าจะอ้อนวอนและร้องไห้หนกัเพยีงใดกต็าม 

‘ให้มนันอนในนั้นแหละ จะได้รู้รสกรงขงั เผื่อมนัจะสำานกึบ้างว่าการ

ทำาตัวเป็นนักเลงอันธพาลน่ะมันทำาให้ชีวิตเป็นยังไง ทำาให้พ่อแม่และ

ครอบครัวต้องอับอายขายขี้หน้ามากแค่ไหน ใจจริงพ่ออยากจะฝากมันไว้ 

ที่นั่นให้ตำารวจเขาอบรมเสยีด้วยซำ้า!’

“นั่งลงภูผา” 

เสยีงของพ่อทำาให้เวหาหลุดจากภวงัค์ มองน้องชายอนัธพาลของเขา 

เห็นว่าอีกฝ่ายเดินไปนั่งที่เก้าอี้ตัวหนึ่ง ส่วนแม่นั่งอยู่อีกทาง สีหน้าเต็มไป

ด้วยความโกรธ มีแต่ย่าเท่านั้นที่มองน้องชายเขาอย่างสงสาร วูบนั้นเวหา 

ไม่พอใจเอาเสยีเลย เขารู้ว่าย่ารกัภูผามากกว่าเขา ทั้งที่มนัเป็นตวัซวย เกเร 

และเป็นนกัเลง แต่ย่ากอ็ยู่กบัมนัเสมอ แต่กบัเขาแล้ว ที่ย่ามใีห้คอืความรกั

ความชื่นชมที่แสนเหนิห่าง 

“แกจะเอายงัไงต่อไป จะเรยีนต่อหรอืเปล่า” ศกัดิ์สทิธิ์ถามลกูชายคน
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เล็กเสียงเรียบ แต่แววตาที่ยังเกลื่อนด้วยความโกรธก็ทำาให้คนในบ้านรู้ว่า 

นี่เป็นเพยีงลมสงบก่อนพายุจะมาต่างหาก

“ผมจะเรยีนต่อครบั” ภูผาเอ่ยเสยีงหนกัแน่น

ศกัดิ์สทิธิ์ระบายลมหายใจแรงๆ ด้วยความหนกัใจ “แล้วจะเรยีนจบ

ได้ยงัไง ถ้ามวัแต่เป็นอนัธพาลอยู่แบบนี้”

“ผมไม่ได้เป็นอนัธพาลนะครบัพ่อ ผมแค่ปกป้องตวัเองเท่านั้น พวก

มนัเข้ามาหาเรื่องพวกผมก่อน” เดก็หนุ่มปฏเิสธ 

“แต่ได้ข่าวว่านั่นเป็นคู่อรขิองสมคดิไม่ใช่เรอะ” 

คนเป็นพ่อถามพลางเดนิเข้าใกล้ วางมอืลงบนบ่าของลกูชงัอย่างที่เขา

ไม่เคยทำามาก่อน แต่แทนที่ภผูาจะสมัผสัได้ถงึความอบอุน่ใจ เขากลบัเสยีว

สนัหลงัวาบอย่างบอกไม่ถูก 

“ยงัไงกค็งหนไีม่พ้น เดี๋ยวพวกมนักค็งวกกลบัมาเอาคนือกี”

ภูผาเงยีบไป คนเป็นพ่อจงึเอ่ยต่อ “ข้ามทีางเลอืกให้เอง็สองทาง ถ้า

ไม่ออกจากโรงเรยีนกต็้องเลกิคบกบัไอ้เดก็เหลอืขอนั่นเดด็ขาด”

“แต่สมคดิเป็นเพื่อนที่ดขีองผม” เดก็หนุ่มแย้ง 

“อ้อ งั้นกแ็สดงว่าจะยอมออกจากโรงเรยีนเพราะมนัใช่ไหม” 

“ไม่ใช่ครบั ผมจะเรยีนต่อ ผมสญัญาว่า...”

“ถ้าอย่างนั้นเอง็กเ็อาทางเลอืกที่สามไป ออกไปจากบ้านข้า!” ศกัดิ์สทิธิ์

คำารามอย่างเหลอือด มอืที่อยู่บนไหล่ขยำ้าคอ 

นางสายลุกพรวดและเดอืนหวดีร้องอย่างลมืตวั 

“พี่สทิธิ์! อย่าทำาลูก!” 

ศกัดิ์สทิธิ์ไม่ได้ยนิอะไรอกีแล้ว ความโกรธครอบครองใจและร่างของ

เขา ออกแรงบบีคอลูกมากขึ้นโดยไม่รู้ตวั 

“มงึออกไปจากบ้านกูเลย ไอ้ภูผา ไปอยู่กบัเพื่อนที่ดขีองมงึ ดูซ ิมนั

จะหาเงนิมาส่งเสยีมงึเรยีนได้ไหม แล้วไม่ต้องกลบัมาให้กูเหน็หน้าอกี!” 

พดูจบเขากป็ล่อยมอืแล้วผลกัออก จนร่างเก้งก้างกระแทกผนงัเสยีง
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ดงัโครมแล้วรูดลงกองกบัพื้น 

“ภูผา!” นางสายกรีดร้องเสียงหลง ผวาจะไปหาหลาน แต่กลับถูก

ศกัดิ์สทิธิ์ดงึข้อมอืเอาไว้ แล้วสั่งลูกชายคนโต “เวหา เกบ็เสื้อผ้าไอ้ภูผาแล้ว

เอามาให้มนั” 

“อย่านะเวหา นั่นน้องของลูกนะ... พี่สทิธิ์อย่าทำาแบบนี้นะ พี่ไล่ลูก

ออกจากบ้านไม่ได้นะ” เดอืนช่วยแม่สามอีกีแรง ยามนี้สญัชาตญาณความ

เป็นแม่ทำาให้เธอร่วมแรงร่วมใจกบันางสาย เธออาจไมใ่ช่แม่ที่ดนีกั แต่กท็น

เหน็ลูกต้องระเหจ็ออกไปอยู่ข้างนอกไม่ได้ 

“เอาส ิ ถ้าแกไล่ภูผาออกจากบ้าน ฉนัจะไปกบัหลานด้วย” นางสาย

ยื่นคำาขาด

“แม่!” ศกัดิ์สทิธิ์ครางอย่างนกึไม่ถงึ “เวหากห็ลานแม่นะ! แม่มหีลาน

คนเดยีวคอืไอ้เดก็เลวนั่นหรอืไง...ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้น อยูบ้่านนี้ ช่วยเดอืน

ดูแลเวหาให้ดี หลานคนนี้ต่างหากที่แม่ต้องดูแลเอาใจใส่ เพราะเขาจะเชิด

หน้าชูตาให้แม่ได้”

“ฉนัปล่อยให้หลานฉนัไปตะลอนๆ เป็นคนไร้บ้านไม่ได้หรอก ปล่อย

แม่ สทิธิ์”

“ผมไม่ให้ย่าไป!” ได้ยินอย่างนั้นเวหาก็วิ่งมากอดแขนย่าเอาไว้แน่น 

แล้วหนัไปอ้อนวอนพ่อ “พ่อ อย่าให้ย่าทิ้งผมไปนะครบั”

“นอกจากไอ้นักเลงตัวซวยแล้ว จะไม่มีใครในบ้านหลังนี้ไปไหนทั้ง

นั้น! แล้วเราไม่ได้ยนิที่พ่อสั่งเหรอ ไปเกบ็เสื้อผ้ามนัส”ิ 

“ไม่ต้อง! ผมเกบ็เอง” ภูผาฝืนกายลุกขึ้นยนื แล้วเดนิเข้าไปในห้อง

นอนที่ตนนอนกบัพี่ชาย 

นางสายพยายามดิ้นรนให้หลุดจากการเกาะกุมของลูกชาย แต่ไร้ผล 

อย่างสิ้นเชงิ เหน็อย่างนั้นเดอืนกผ็วาจะวิ่งตามภผูาไป แต่ศกัดิ์สทิธิ์เอื้อมมอื

กระชากแขนเธอเอาไว้ได้ทนัเช่นกนั 

“อย่าทำาแบบนี้นะพี่สทิธิ์ ปล่อยเดอืน”
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“เงยีบ!” ศกัดิ์สทิธิ์ตะคอกจนทั้งแม่และเมยีสะดุง้โหยง “ต่อไปนี้ห้าม

ใครเอ่ยชื่อภูผาในบ้านหลงันี้อกี!” 

สิ้นคำาพดูนั้น ภผูากเ็ดนิหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าออกมา เขามองหน้าย่าอย่าง

ขอลุแก่โทษครู่หนึ่ง แล้วเปิดประตูก้าวออกไป

“ภผูา อย่าไป ย่าไม่ให้ไปนะ ภผูา!” นางสายหวดีร้องแทบไม่เป็นภาษา 

ศกัดิ์สทิธิ์จบัข้อมอืแม่กบัเมยีแน่นกว่าเดมิ นางสายกบัเดอืนจงึได้แต่

มองเดก็หนุ่มเดนิออกจากบ้านโดยที่ทำาอะไรไม่ได้ 

เวหายิ้มพอใจ...ต่อไปนี้ห้องนอนแคบๆ นั่นจะเป็นของเขาคนเดยีว 

พ่อ แม่ ย่า...กจ็ะเป็นของเขาคนเดยีว!



“บ้านเราหลงัเลก็นดิเดยีว ตอนนี้กอ็ยู่ตั้งหกคนแล้วน่ะส”ิ 
แม่ของสมคดิพูดกบัลูกชายตนเป็นภาษาอสีาน แต่ภูผาฟังออกและ

เข้าใจด ีนอกจากพ่อแม่ สมคดิ และสมฤทยัแล้ว บ้านชั้นเดยีวยกสงูซึ่งสร้าง

ด้วยวัสดุราคาถูกหลังนี้ยังมีพี่ๆ ของสมคิดอีกสองคน ซึ่งต้องช่วยพ่อแม่

ทำางานเพื่อส่งเงนิไปให้น้องสาวกบัน้องชายวยัถดัจากสมฤทยัอกีสี่คนได้กนิ

ได้ใช้...แต่ที่เขาเลอืกมาที่นี่เป็นที่แรกเพราะไม่รูจ้ะไปที่ไหน ญาตกิไ็ม่มแีม้แต่

คนเดยีว 

“แม่ไม่ได้รังเกียจภูผานะ ภูผาก็เหมือนลูกแม่คนหนึ่ง แต่แม่จน

ปัญญาจรงิๆ” นางสมใจพูด 

“ผมเข้าใจครบัแม่...” พูดจบเขากห็มุนตวัผละจากมา พลางคดิหนกั

ว่าจะไปอยู่ที่ไหนด ี

สมฤทยัมองตามด้วยความเป็นห่วง ขณะที่สมคดิก้าวตามลกูพี่ไปทนัท ี

“ฉนัไปกบัลูกพี่ด้วย ลูกพี่อยู่ที่ไหน ฉนักอ็ยู่ที่นั่น” 

“เฮ้ย ไม่ได้!” ภูผาร้องด้วยความตกใจ “ฉันยังไม่รู้เลยว่าจะไปอยู่

๕
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ที่ไหน นายไปด้วยไม่ได้”

“ทำาไมจะไม่ได้ ถ้าฉนัปล่อยให้ลกูพี่ต้องไปคนเดยีว ฉนักห็มาแล้วละวะ”

“แต่ถ้านายทิ้งพ่อแม่ ทิ้งน้อง นายกย็ิ่งกว่าหมานะไอ้คดิ...” นำา้เสยีง

ภูผาเดด็ขาด “กลบับ้านไป”

“พ่อคดิออกแล้ว...” พ่อของสมคดิที่เงยีบมาตลอดร้องเรยีกสองหนุม่

เอาไว้ ทั้งคูห่นัมามองด้วยความแปลกใจ รวมทั้งนางสมจติและสมฤทยัด้วย 

“จะไปยากอะไร เดี๋ยวพ่อต่อห้องข้างล่างให้ เอาแค่พอนอนได้ไปก่อนเนอะ”

สมคดิกบัสมฤทยัยิ้มดใีจ พงึพอใจ ยกเว้นภูผาเอง

“ขอบคุณมากครบัพ่อ แต่ผมเกรงใจ พ่อจะต้องเสยีเวลาทำางาน เสยี

รายได้ แล้วจะต้องเสยีเงนิซื้อของมาต่อห้องให้ผมอกี”

“ทำายงัไงได้ล่ะวะ พ่อไม่อยากให้ไอ้คดิมนัตะลอนๆ ไม่รู้จดุหมายตาม

เอง็ไปนี่หว่า พ่ออยากให้มนัอยูท่ี่นี่ ถงึมนัจะชอบหนไีปเล่นพนนับ้าง แต่มนั

กย็งัช่วยพ่อทำางาน” 

ฟังเหตุผลของพ่อเพื่อนแล้ว ภูผาก็ยิ่งกว่าเข้าใจ เขาจึงตัดสินใจทำา

ตามที่อกีฝ่ายต้องการ 

“ฉนักค็ดิอะไรออกเหมอืนกนั!” สมฤทยัร้องขึ้นบ้างพลางดดีนิ้วเป๊าะ 

“ฝากระดานที่จะทำาห้องให้ภูผาน่ะ ไม่ต้องไปซื้อให้เปลอืงเงนิหรอก ฉนัเหน็

พระท่านกองไม้ไว้หลงัโบสถ์สร้างใหม่เป็นกองพะเนนิเลย ฉนัคดิว่าท่านคง

ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมนัแน่ๆ”

“เออจริงด้วย คิดได้ยังไงวะน้องสาวเรา” สมคิดหันไปยกนิ้วให้ 

น้องสาวที่พยกัหน้ารบัทนัที

“ใครจะโง่เหมอืนพี่เล่า” 

“เอ้าๆ ใจคอไม่คดิจะคุยกนัดีๆ  ให้มนัเกนิสบิคำาเหรอวะ สองตวันี้” 

นางสมใจเอด็ลูกทั้งสอง ก่อนหนัไปทางสาม ี“งั้นพี่กร็บีไปขอพระส ิเกณฑ์

พวกเราไปช่วยขนไม้ด้วย กลบัมากท็ำาเลย เยน็ๆ กเ็สรจ็” 

“ขอบคุณมากครบัพ่อ แม่ บุญคุณครั้งนี้ผมจะไม่ลมืเลย” เดก็หนุ่ม
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ยกมอืไหว้พ่อแม่ของเพื่อนด้วยความซาบซึ้งใจ ดใีจนกัที่คนืนี้และคนืต่อๆ 

ไปมทีี่ซุกหวันอนแล้ว เพยีงเรื่องเดยีวที่ยงักงัวลหนกัคอืเขายงัคดิไม่ออกว่า

จะทำางานอะไรดถีงึจะมรีายได้ส่งตวัเองเรยีนจนจบมธัยมปีที่หก 

เป็นอนัว่าคำ่านั้นภูผาได้ห้องนอนใหม่อยู่ใต้ถุนบ้านของสมคดิ ขนาด

ของห้องเลก็กว่าห้องของเขากบัเวหา ไฟฟ้ากไ็ม่ม ี ไม้กระดานกป็ิดไม่สนทิ 

มช่ีองว่างโหว่อยูห่ลายแผ่น แต่เท่านั้นกด็นีกัหนาแล้วสำาหรบัคนไร้บ้านอย่างเขา

เมื่อได้อยูค่นเดยีวในห้องที่มดืสนทิ ภผูากค็ดิถงึเรื่องราวของตน แล้ว

คดิถงึย่าด้วยความรูส้กึผดิที่ทำาให้ย่าต้องร้องไห้อกีครั้งแล้ว...อาลยัอ้อมกอด

ที่แสนอบอุ่นนั้นนกั อ้อมกอดเดยีวในชวีติแสนอาภพัของเขา

“ถ้าไม่ตายเสยีก่อน ผมจะกลบัไปกราบเท้าย่านะครบั” เดก็หนุม่บอก

กบัตวัเองก่อนล้มตวัลงนอน เตรยีมแรงไว้สำาหรบัวนัพรุ่งนี้

เช้าวันต่อมา ภูผารู้สึกตัวตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างดี เพราะเสียง
เคลื่อนไหวนอกห้องซึ่งน่าจะมาจากครัว เขาได้ยินเสียงคนใช้ไม้ขีดไฟ ครู่

ต่อมากไ็ด้กลิ่นควนั แล้วมนักล็อยเข้ามาในห้องของเขา เดก็หนุ่มตดัสนิใจ

ลกุขึ้นเพื่อช่วยแม่ของเพื่อนหยบิจบัทำากบัข้าว แต่เมื่อไปถงึเขากพ็บว่าคนทำา

คอืสมฤทยันั่นเอง 

“อ้าว ภูผา ตื่นแล้วเหรอ” เด็กสาวหันมาเห็นเขาก็ส่งเสียงทักอย่าง

สดใส เธอเพิ่งวางหม้อสำาหรับนึ่งข้าวเหนียวลงบนเตาเรียบร้อย “ควันไป

รบกวนเธอใช่ไหม”

“คดิอยู่ว่าถ้าไม่ลุกออกมา คงกลายเป็นมนุษย์รมควนั” ภูผาตอบ

“แต่เธอยังไม่หายดีเลยนะ กลับไปนอนต่อก็ได้ เราเอาหม้อตั้งแล้ว 

ควนัไม่ค่อยกระจายแล้วละ”

“ไม่เป็นไรหรอก เราตดิตื่นเช้าน่ะเพราะต้องลุกมาช่วยแม่จดัร้าน นี่

เธอต้องลุกมาทำากบัข้าวเองแบบนี้ทุกวนัเหรอ”

“ใช่” เด็กสาวหยิบหม้อใบหนึ่ง ตักข้าวสาร รองนำ้าใส่ จากนั้นจึง 
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ซาวข้าวอย่างคล่องแคล่ว “คนอื่นๆ ทำางานหนกัมาทั้งวนัแล้ว พวกเขาต้อง

นอนเยอะๆ เกบ็แรงไว้ทำางานไงล่ะ” 

จากนั้นสมฤทัยก็นำาหวดมาวางลงบนหม้อที่อยู่บนเตา ตักข้าวใส่ใน

หวด แล้วเธอกน็กึอะไรออก จงึเงยหน้ามาเอ่ย “เออ เธอกนิข้าวเหนยีวได้

ไหม พวกเรากนิข้าวเหนยีวกนันะ เอางี้ เดี๋ยวเราต้มข้าวต้มให้เธอต่างหากดี

กว่า พอมขี้าวสวยตดิก้นถุงอยู่”

“อย่ายุ่งยากเลยต้อยติ่ง เรากนิได้...แล้วนี่จะให้เราช่วยอะไรไหม”

สมฤทยันกึอยูค่รูห่นึ่ง “งั้นเธอไปเกบ็ผกับุง้กบัผกัชทีี่แปลงผกัให้เรา

หน่อย”

แปลงผกัที่สมฤทยัว่านั้นอยูด้่านหนึ่งของบ้าน ซึ่งพีๆ่  ของเธอช่วยกนั

ขดุ เอาผกัมาลงไว้หลายชนดิ ทั้งผกับุง้ ผกักาดขาว ผกักาดเขยีว พรกิ หอม 

กระเทยีม เพื่อประหยดัเงนิ ถ้าผกัโตจนกนิไม่ทนั พวกเขากจ็ะแบ่งไปให้แม่

ครวัที่วดัทำาถวายพระ ซึ่งเจ้าอาวาสท่านชอบใจนกั ท่านบอกว่าเมอืงไทยเป็น

แผ่นดนิทองอนัอุดม หว่านอะไรลงไปตรงไหนกง็อก และพื้นที่วดักม็เียอะ 

ใครใคร่อยากเพาะอะไรกเ็พาะได้เลยตามใจ

สมฤทยัมองตามร่างสงูเก้งก้างนั้นด้วยแววตาหลงใหลเตม็เป่ียม เธอ

ตกหลมุรกัเขาตั้งแต่แรกเหน็ในห้องเรยีน แล้วกไ็ม่ผดิหวงัเลยที่รกัคนอย่าง

เขาผู้มคีวามเป็นผู้นำาสูง เก่ง และเป็นผู้ใหญ่กว่าเพื่อนคนอื่นในห้อง ถงึจะ

เงยีบขรมึไปนดิ ท่าทางรำาคาญพวกผูห้ญงิอย่างเธอไปสกัหน่อย แต่กไ็ม่ทำาให้

ความรู้สกึที่มตี่อเขาลดลง  

เดก็สาวยิ้มแก้มแทบปรติอนที่พ่อบอกให้เขาอยูท่ี่นี่ด้วยกนั เพราะจะ

ได้มโีอกาสใกล้ชดิกบัเขาทั้งที่โรงเรยีนและที่บ้าน

นั่งล้อมวงกินข้าวบนแคร่กันเป็นครอบครัวใหญ่แล้ว พ่อ แม่ พี่ๆ  
รวมทั้งสมฤทยักไ็ปทำางาน สองหนุ่มที่ร่างกายยงับาดเจบ็และบอบชำ้าถูกสั่ง

ให้นอนพกัก่อน 
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พอทุกคนออกจากบ้านไม่นาน ย่าของภูผากม็าถงึ 

“ย่า” ภูผาโผเข้ากอดหญงิชราแน่นด้วยความดใีจ 

“ย่านึกแล้วเชียวว่าเอ็งต้องอยู่ที่นี่” นางมองไปรอบๆ บ้าน สีหน้า 

ไม่สบายใจนกั “ท่าทางจะอยู่กนัหลายคน ไม่เบยีดเสยีดกนัแย่เหรอลูก”

“พ่อผมตหี้องให้ลูกพี่ข้างล่างคนเดยีว” สมคดิเป็นคนตอบ 

“ใช่ครบั ย่าไม่ต้องห่วงผมนะครบั”

“ไม่ห่วงได้ยงัไงล่ะลูกเอ๊ย...ภูผากลบับ้านกบัย่าเถอะนะ เมื่อวานพ่อ

เขากำาลงัโมโหมากกเ็ลยตดัสนิใจแบบนั้น แต่วนันี้เขาใจเยน็ลงแลว้ เดี๋ยวย่า

จะพูดให้”

“ผมไม่กลบัหรอกครบัย่า กลบัไปกเ็หมอืนเดมิ และอาจจะหนกักว่า

เดมิด้วย”

“ย่าอยากให้ภูผาอดทน ทำาให้พ่อเขาเห็นว่าเอ็งไม่ใช่ตัวซวย พ่อเขา

แค่คดิไปเอง”

ภผูาส่ายหน้าอย่างทฐิ ิ“ไม่มอีะไรเปลี่ยนความคดิพ่อได้หรอกครบัย่า 

ย่ากลบัไปเถอะนะครบั ไปช่วยพ่อกบัแม่ดแูลเวหาดกีว่าครบั ถ้าไม่มย่ีาคอย

ดงึคอยรั้ง เวหาได้กลายเป็นเทวดาแน่ ส่วนผม...ผมดูแลตวัเองได้ครบั” 

นางสายพยายามขอร้องอยู่นาน แต่ภูผากย็งัใจแขง็จนนางต้องยอม

กลบับ้านไป แต่กส็ญัญาว่าจะแวะมาหาเขาบ่อยๆ 

เมื่อนางสายกลบัไปแล้ว สมคดิกช็วนภูผาให้ออกจากบ้านยกิๆ

“นอนอยู่เฉยๆ มนัเบื่อ ไปหาอะไรสนุกๆ เล่นกนัดกีว่า”

“ดูสภาพตวัเองก่อนแล้วค่อยชวนฉนั” ภูผาส่ายหน้าอย่างระอา ก่อน

เอนตวัลงนอนบนเสื่อเก่าๆ ที่พี่ของสมคดิวิ่งไปขอจากเจ้าอาวาสมาให้ 

“ไปบ้านตาปอใกล้ๆ แค่นี้เอง จะไปดปูลากดัแกหน่อยน่ะ ปลากดัแก

มแีต่สวยๆ นะเว้ย”

“นายจะไปก็ไปคนเดียว” พูดจบภูผาก็นอนตะแคงหันหลังให้เพื่อน

เป็นการตดับท 
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สมคดิทำาหน้าเบื่อๆ ครั้นจะให้เขานั่งๆ นอนๆ เหมอืนภูผา เขากท็ำา

ไม่ได้จรงิๆ เดก็หนุม่ร่างใหญ่จงึลุกขึ้นเดนิออกจากห้องไป นกึถงึบ่อนเลก็ๆ 

ที่อยู่ห่างวัดออกไปประมาณสองร้อยเมตรมากกว่าบ้านตาปอเลี้ยงปลากัด 

แม้ไปถงึจะไม่ได้เล่น แต่อย่างน้อยได้นั่งดูกพ็อแก้เบื่อได้ 

แต่เมื่อมาถึงหน้าวัด สมคิดก็ต้องสะดุ้งรีบหลบเข้าพงหญ้าข้างทาง 

เมื่อเห็นคู่อริทั้งสามคนกำาลังเดินสวนมาและเหลียวซ้ายแลขวาเหมือนมอง

หาอะไรบางอย่างไปด้วย ซึ่งเขากเ็ดาได้ทนัทวี่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก

เขากบัภูผา!

“ไอ้ห่าเอ๊ย! กโูกงมงึแค่ยี่สบิบาท มงึตามล่ายงักะกปูล้นโคตรพ่อโคตร

แม่มึงงั้นแหละ” เขาสบถด้วยความโกรธ “ต้องให้กูตายใช่ไหม พวกมึง 

ถงึจะยอมหยุด”

เดก็หนุม่รบีนอนราบลงกบัพื้นเมื่อเหน็ว่าพวกนั้นกำาลงัเดนิใกล้เข้ามา

“อั้ก!” เขาร้องพลางทำาหน้าเบ้เมื่อยอดหญ้าแทงเข้าบาดแผลหลายจดุ 

สามคนนั้นชะงกัเท้าแล้วเหลยีวหาที่มาของเสยีง สมคดิรบีหุบปากและกลั้น

ความเจบ็เอาไว้ ครูต่่อมากไ็ด้ยนิเสยีงฝีเท้าห่างออกไปทางหนึ่ง เดก็หนุ่มร่าง

ใหญ่รบีลุกขึ้นแล้ววิ่งกลบับ้านแบบลมืเจบ็เลยทเีดยีว 

“ลูกพี่!” เมื่อไปถึงเขาก็ร้องหาภูผาทันที พลางกรากเข้าไปทุบประตู

ห้องนอนดงัๆ จากนั้นจงึเปิดเข้าไป “ฉบิหายแล้ว หนเีรว็”

ภูผาดดีตวัลุกขึ้นนั่งทนัทดี้วยความตกใจ “ทำาไม พ่อฉนัมาเหรอ”

“น่ากลวักว่าพ่อนายเป็นสบิเท่าอกี เรว็! ไอ้พวกนั้นมนักำาลงัตามหา

เราอยู่” พูดจบกป็ระคองอกีฝ่ายให้ลุกขึ้นทั้งที่ตวัเองกเ็จบ็ไม่น้อย 

“แล้วจะหนไีปไหน”

“ยงัไม่รู้ แต่ไปให้พ้นจากตรงนี้ก่อนกแ็ล้วกนั”

แล้วสองเพื่อนรักก็ประคองกันออกจากห้อง สมคิดบอกว่าให้ไปลง

เรอืที่ท่าท้ายวดั เพราะพวกนั้นอยู่หน้าวดั 

แต่ดูเหมอืนโชคชะตาได้ขดีเส้นเอาไว้ให้แล้ว เพยีงไม่กี่ก้าวจากบ้าน
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ของสมคดิ ทั้งคู่กไ็ด้พบคู่อรทิั้งสามอกีครั้ง 

ประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมา คู่อรทิั้งสามกเ็ดนิออกจากบ้านหลงันั้นไป
ตามทางเดมิด้วยท่าทเีร่งรบี ที่ใต้ถุนบ้าน บนแคร่ซึ่งเมื่อเช้าเป็นโต๊ะอาหาร 

ภูผานั่งห้อยเท้า ท่าทคีรุ่นคดิ ส่วนสมคดิเดนิไปเดนิมาอย่างตื่นเต้น 

“โอกาสดีๆ  แบบนี้มไีม่บ่อยนะลูกพี่” นำา้เสยีงของสมคดิฟังดูตื่นเต้น

ไม่ต่างกบัท่าทาง “ถ้าไอ้พวกนั้นไม่โกหก คุ้มของลูกพี่มนักด็งัและใหญ่สุด

ในละแวกนี้แล้ว”

“ใหญ่คบัฟ้าแค่ไหน แต่ทำาอาชพีไม่สุจรติ ฉนักไ็ม่เอาด้วยหรอกเว้ย” 

ที่พวกมนัสามคนมาหาเขากบัสมคดิ ไม่ใช่เพื่อตามมาจดัการ แต่มา

เพื่อทาบทามให้ไปทำางานด้วย

‘กูพูดตรงๆ เลยละกนั กูชอบที่มงึเป็นนกัสู้ด ีไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ 

เจ้านายกตู้องการคนแบบมงึ’ คนที่เป็นหวัหน้าซึ่งตอนนี้เขารู้แล้วว่าชื่อเชดิบอก

‘เจ้านายพวกมงึเป็นใคร แล้วทำาอะไรวะ’ สมคดิย้อนถามทนัท ีก่อน

จะตาลุกเมื่อได้คำาตอบ 

‘เฮียเหวงคุมบ่อนทุกบ่อนในชุมชนของพวกมึงและชุมชนอื่นๆ ใน

ละแวกนี้ คุ้มครองคนทุกคน คุ้มครองรถรบัจ้างทุกคนับนถนนสายหลกั’

‘แล้วถ้าลูกพี่กูเข้าไป จะให้ทำาหน้าที่อะไรวะ บอกไว้ก่อนนะ ลูกพี่กู

ไม่ใช่ธรรมดา เป็นคนมกีารศกึษานะเว้ย จะให้ไปเป็นพวกกระจ๊อกไล่ตเีดก็ๆ 

เหมอืน...’ สมคดิเว้นช่วงแล้วปรายตามองทั้งสาม เหน็สองในสามทำาท่าจะ

เข้ามาขยำ้าคอเขาเพราะอ่านสายตาออกว่าคนที่เขาด่าจะเป็นใครไปไม่ได้

นอกจากพวกมนั แต่เชดิรบีห้าม  

‘พวกมงึอย่าทำาให้งานใหญ่เสยีสวิะ’ จากนั้นกห็นัไปทางสองหนุม่ตาม

เดมิ ‘ตอนนี้เฮยีกำาลงัจะทำามอเตอร์ไซค์รบัจ้างในชุมชนนี้ กูต้องมาคุม แล้ว

จะให้ไอ้สนัต์คุมบ่อนทั้งหมดแทนกู มงึกไ็ปช่วยไอ้สนัต์...’ 

‘ผมไม่ทำา’ ภูผาปฏเิสธทนัทดี้วยนำ้าเสยีงเดด็ขาด ‘ต่อให้ต้องอดตาย 
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ผมกไ็ม่ทำางานพวกนี้เดด็ขาด’

‘ลูกพี่!’ สมคดิครางอย่างผดิหวงั กระซบิกระซาบ ‘ด่วนตดัสนิใจไป

หรอืเปล่าวะ’

‘กวู่ามงึคดิให้นานๆ กว่านี้หน่อยดกีว่า กูไม่รบี’ เชดิไม่โกรธ ยงักล่อม

อย่างใจเยน็ ‘งานนี้จะให้ทั้งเงนิ ทั้งอำานาจ ชนดิที่เดก็จบมอสามคนอื่นไม่มทีางได้’ 

‘แต่กต็้องวิ่งหนตีำารวจตลอดเวลา’ เขาย้อนเสยีงขรมึ 

เชดิหวัเราะในลำาคอ ‘ถ้ามงึอยูก่บัเฮยี เฮยีเขากจ็ะปกป้องมงึ...มงึเหน็

ไหม เมื่อวานตำารวจรู้ว่าพวกกูอยู่ที่ไหน แต่ก็ทำาอะไรพวกกูไม่ได้ เพราะ

บารมเีฮยีเหวง’

‘เอาเป็นว่าผมไม่ทำากแ็ล้วกนั พวกพี่กลบัไปเถอะ แล้วกอ็ย่ามายุง่กนั

อกีเลย’ ภูผาตดับท

‘พรุ่งนี้กูจะมาหามึงอีกทีก็แล้วกัน’ เชิดทิ้งท้ายอย่างไม่ยอมแพ้ก่อน

เดนิออกไป 

“ลูกพี่ ได้ยินฉันหรือเปล่า” สมคิดโบกมืออยู่ตรงหน้าเมื่อเห็น 
อกีฝ่ายเงยีบไป 

“อย่าเสยีเวลากล่อมฉนัหน่อยเลย คดิ ยงัไงฉนักไ็ม่ทำา” พูดจบภูผา

กล็ุกขึ้นจากแคร่ เดนิออกจากบ้านไป 

“แล้วนั่นลูกพี่จะไปไหน” สมคดิร้องถามตามหลงั

ภูผาไม่ตอบ แต่ยงัดุ่มเดนิไปข้างหน้า จุดหมายอยู่ที่ท่านำ้าหลงัวดั 

เดก็หนุม่เสอืกหวัเรอืเข้าข้างพงกกที่ใกล้บ้านของตนมากที่สดุ จากนั้น 
จึงสอดส่ายสายตามองเข้าไปในบ้าน ก่อนจะรีบหลบวูบนอนราบลงกับ 

กราบเรอืเมื่อเหน็พ่อเดนิออกมาทางหลงับ้านเพื่อหยบิบางอย่าง

รอจนแน่ใจว่าพ่อเดนิไปทางหน้าร้านค้าแล้ว เดก็หนุ่มจงึค่อยๆ ผงก

หวัขึ้นและพายเรอืออกจากบรเิวณนั้น แต่ไม่ได้ตรงกลบับ้านสมคดิ เขาพาย
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ตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆ ตั้งใจจะไปบ้านของอาแปะที่เป็นเจ้าของร้านค้าราย

ใหญ่รายหนึ่ง ลูกค้าของเขาคือคนที่อาศัยอยู่บริเวณปากซอยจนถึงกลาง

ชุมชน โดยมรี้านพ่อกบัแม่เขารบัช่วงไปถงึท้ายชุมชน ภูผาจะไปขอเชื่อของ

แก เช่น หมากฝรั่ง นำ้าอดัลม และของขบเคี้ยวอื่นๆ เพื่อนำามาเร่ขายในซอย

หรือในบ่อน มีรายได้เล็กๆ น้อยๆ ก็ยังดีกว่าอยู่บ้านสมคิดต่อไปเรื่อยๆ 

โดยไม่ทำางานอะไรเลย เพราะจะเป็นการเอาเปรยีบคนเหล่านั้นเกนิไป ส่วน

แบ่งข้าวและอาหารที่เขาได้รับ อาจหมายความว่าน้องๆ ของสมคิดกับ

สมฤทยัอาจกนิไม่อิ่ม 

‘หวงัว่าอาแปะจะใจด ีให้เชื่อของก่อนนะ’ ภูผาวาดหวงัเอาไว้ 

ทนัใดนั้นเองกม็เีสยีงตูมดงัมาจากท่านำา้ที่อยู่ใกล้จุดที่เขาพายเรอือยู่ 

ซึ่งเป็นท่าส่วนตวั ตอนแรกภูผาไม่สนใจนกั คดิว่าคงเป็นลูกหลานเจ้าของ

ท่ามาเล่นนำ้า แต่ครู่ต่อมากไ็ด้ยนิเสยีงหวดีร้องของหญงิสาวคนหนึ่ง

“ช่วยด้วย คนจมนำ้า!” 

ภูผาหนัไปมองตามเสยีงกเ็หน็ศรีษะเลก็ๆ กำาลงัผลุบๆ โผล่ๆ อยู่ใน

คลอง และบรเิวณนั้นไม่มผีูใ้หญ่สกัคน นอกจากคนที่กำาลงัหวดีร้องขอความ

ช่วยเหลอืซึ่งอยู่ในเรอือกีลำาที่ห่างออกไปแต่เหน็เหตกุารณ์ตั้งแต่ต้น เดก็หนุม่

ไม่รอช้ารบีจำา้พายให้เรว็ขึ้นโดยไม่สนใจอาการเจบ็แผล และเมื่อเข้าไปใกล้

เขาก็รีบโดดลงไปทันที ไม่นานก็คว้าอีกฝ่ายพาขึ้นบนผิวนำ้าได้ ซึ่งก็ไม่

ง่ายดายนกั เพราะเมื่อรูว่้ามคีนมาช่วย คนที่กำาลงัจะจมกก็อดคอเขาไว้แน่น

ด้วยความรักตัวกลัวตายจนเขาแทบหายใจไม่ออก ทำาท่าจะจมตามกันไป

ด้วย โชคดีที่มีไม้พายยื่นมาจากบนท่าเสียก่อน แล้วเสียงของผู้หญิงก็ดัง

ตามมา

“เกาะไม้พายไว้ เรว็!” 

เดก็หนุ่มทำาตามคำาสั่งนั้นทนัทโีดยอตัโนมตั ิคนบนท่าออกแรงดงึไม้

พายสุดชวีติ ในที่สุดภูผากบัคนที่จมนำ้าเมื่อครู่กม็าถงึท่า คนบนท่ารบีแกะ

มอืออกจากลำาคอให้ ภูผาไอแคก็ๆ ก่อนจะดนัร่างนั้นไปอย่างทุลกัทุเล คน



62   ฝ า ก รั ก ไ ว้ ที่ ป ล า ย รุ้ ง 

บนท่ารบัช่วงปฐมพยาบาลต่อ ส่วนภผูากปี็นตามขึ้นไปแล้วนอนแผ่หลาอย่าง

หมดแรง

“เอ๊ะ! นี่เด็กที่มีเรื่องชกต่อยเมื่อวานนี่” เสียงทักบ่งบอกความฉงน

ระคนแปลกใจดงัขึ้น 

ภูผาลมืตาทนัท ีก่อนจะรบีลุกขึ้นนั่งเมื่อเหน็ว่าอกีฝ่ายคอืผู้ช่วยหมอ

ที่คลนิกิปากซอยนั่นเอง 

“มาทำาอะไรที่นี่”

“ใช่เวลาถามไหมส้ม” เสยีงเอด็นั้นดงัมาจากคนที่กำาลงัปฐมพยาบาล

คนจมนำ้า ซึ่งกไ็ม่ใช่ใครที่ไหน หมอสาวใหญ่เจ้าของคลนิกินั่นเอง “ดูแลเขา

ให้ดลี่ะ”

ส้มรบัคำา แล้วกเ็ริ่มต้นถามเขา “กลนืนำ้าลงไปหรอืเปล่า”

“เปล่าครบั” 

อีกฝ่ายพยักหน้าและสำารวจร่างกายเขา “ไม่มีแผลอะไรเลยค่ะ 

นอกจากแผลที่เกดิจากการต่อยตเีมื่อวาน” 

หมอสาวใหญ่ไม่โต้ตอบนอกจากตั้งหน้าตั้งตาปฐมพยาบาลต่อ ครู่

ต่อมาคนจมนำ้ากส็ำาลกันำ้าออกมา คณุหมอถอนหายใจโล่งอก รบีเอาผ้าขนหนู

คลุมร่างนั้น ประคองให้ลุกนั่งแล้วกอดเอาไว้เพื่อปลอบขวญั

ภผูาเองกพ็ลอยโล่งใจเช่นกนั จงึลุกขึ้นเพื่อเตรยีมตวัวา่ยนำ้ากลบัเรอื

ของตนซึ่งตอนนี้ลอยคว้างอยู่กลางลำาคลอง 

“เดี๋ยวสิพ่อหนุ่ม หมอยังไม่ได้ดูอาการของเธอเลย” หมอสาวใหญ่

เรยีกไว้ 

“ผมไม่ได้เป็นอะไรนี่ครบั” ภูผาหนัมาตอบ 

“ยังไงก็ต้องตรวจอย่างละเอียดนะ ที่สำาคัญ เธอยังไม่ได้รับคำา

ขอบคุณจากหลานสาวของหมอเลย”

ได้ยนิคำานั้น ภูผากห็นัขวบัไปมองหลานสาวของอกีฝ่ายซึ่งตอนนี้ลุก

ขึ้นนั่งเรยีบร้อยแล้ว...เดก็สาวเจ้าของดวงตาสดใสมชีวีติชวีาคนนั้นนั่นเอง


