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ตอนที่ ๕

เพื่อนใหม ผู นาสงสาร
เด็กๆ ทยอยกั นกลับ บา น บางคนมีผู ปกครอง
มารับ แตสวนใหญเ ดินกลับกั นเอง ระยะทาง
ระหว างบ านกั บโรงเรีย น ก็ อยู ไม หางไกลกั นมาก
นัก หลัง พนประตูรั้วโรงเรียนมาไดสักพัก เอื้อย
กับ โสนน อย จะกลั บบ านพรอมกั นเสมอ เชนนี้ทุก
วัน เมื่ อมาถึงทางแยกเขาบาน สังเกตได ไมยาก
มันเปนประตูรั้ วบา นไม ไผขัดแตะ ดูเกาและโทรม
โยเยพร อมที่ จะลมลงไดทุกเมื่ อ ถามี ใครสักคนเดิ น
ชนมันแรงๆ เอื้ อย แยกทางกับเพื่ อน พอเปด
ประตูบา นเขา ไป ก็เ หมื อนกับ วันก อนๆ ต องเจอ
กับคํา ดุดา ถากถาง จากคนในบา น เหมื อนไม เคย
เปนมิตรกันมาก อน อาย ผูมีศักดิ์ เป นพี่สาว เริ่ ม
สาดน้ํารอนออกจากปาก
“โรงเรีย นเลิกตั้งนานแลว มัว หายหัวไปไหน อี
เอื้ อย ไปตั กน้ํา เดี๋ยวนี้ ”
เอื้ อย เพิ่งผา นอากาศอบอ าว จากขางนอก
ตองมาเจอของร อน สาดโครมเขาใส อีก แต ไม ได
ตอบโต อะไร เพียงแคเหลื อบหางตามอง อ าย แวบ
หนึ่ ง ก็ โดนคํ าถากถาง จากแมเลี้ยงต อ
“ยัง ยัง ยั งมองหน าอี ก จะทํา อะไร ก็รีบ ไปทํ า
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เสียซิ พี่เขาสั่ งไม ไดยินเรอะ?”
เรื่องเปลี่ยนเสื้อผ า ไมต องคิ ด ชุ ดนักเรียนที่
สวมอยู กั บชุ ดทํ างาน มันก็คื อชุ ดเดียวกั น เอื้ อย
รีบควาถั งป บสังกะสี เปลา แมว าเอื้อย จะเปนเด็ก
คอนขางร างใหญ แตก็เ ปนเด็ก วัยหกถึงเจ็บขวบ
ดูมั นไมเ หมาะสมเอาเสียเลย ระหวาง สั ดสว น
รางกาย กั บปบสังกะสีใ บเบอเรอ แตเอื้ อยคงชิน
กับมั นแลว มือควา หู หิ้วป บ สาวเท ารีบเดิ นไปที่
ประตู ดวยความรี บร อน และกลัวแมเลี้ยง เทา
ของเอื้อย สะดุ ดกับ พื้ นตรงประตู จนหกล ม หัวเขา
ซึ่งเปนรอยถลอกอยูแลว ก็ช้ําแดงมากขึ้นกวาเดิ ม
มีเลือดไหลซิบๆ ออกมา
“นี่แกเปนอะไรหา นังเอื้ อย!” เสียง อาย
ตวาด “ประตู นั่น ก็เดินเขา ออกทุกวั น แกก็ยัง ไป
สะดุ ดมั นอีก อยา มาอางวาเจ็บแลว ไม ไปทํางาน
นะ แกมั นเซอซาเองนี่”
เอื้ อยเบะปากจะรองไห แตก็กลัวพี่สาว และ
แมเลี้ยง ปล อยให น้ําตาไหลออกมา ระบายความ
เจ็บปวดออกไป เอื้ อย ควาถั งตักน้ํา แลวรี บเดิน
ออกไปให พนๆ จากที่ นั่น เดิ นไป ร องไห ไป จนถึง
ริมลําธาร เห็นบาดแผลที่หัว เขา มี เลือดไหล เธอ
จึงรู ดเอาใบสาบเสือ (เบญจมาศปา ) มาขยี้ โปะลง
ไปที่แผล รอจนเลื อดหยุ ดไหล แลว ทรุดตั วลงนั่ง
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รองไหส ะอึกสะอื้นตอ
“แมจา แม หายไปไหน? เอื้อยกลัว กลัว จริงๆ
นะแม ”
ถาแมยัง อยู เอื้ อยคงไมเจ็ บตัว และเจ็บใจ
เหมื อนอย างทุ กวันนี้ หลั งจากแมมีปากเสียงกับ
พอ แม ก็จากไป ตอนที่เ อื้ อยยังจํ าความได แมก็คง
มีเหตุผลที่ตอ งไป แต เอื้ อยยัง เป นเด็กเกิ นไป ที่ จะ
เขาใจมัน เอื้ อยจองมอง เงาของตัวเองอยูนาน
เหมื อนจะรอดู วา แม อาจจะโผลหนา ขึ้ นมาจากน้ํา
ก็ได
“แมไปไมนานหรอกจะ อีก ไม กี่วั นแม จะ
กลับมารั บ เป นเด็กดี นะลูก”
เสียงตะโกนดา ไลหลั ง จากพี่สาว ขับไลค วาม
ทรงจําของเอื้ อย กระเจิง ไป เธอรีบ หย อนถั งเปล า
ลงไปในน้ํ า แตเ พราะมัวเสีย ใจร องไห และเจ็บ ที่
แผล เลยพลั ดตกลงไปที่ริมตลิ่ง คราวนี้เอื้ อย
รองไหอีกครั้ ง เพราะความแจ็ บแสบ ของบาดแผล
แตเสียงอุ บาทวนั่น กระแทกซ้ํา มาอีก เอื้ อย ตอ ง
รวบรวมกําลัง ป นขึ้ นตลิ่งพรอมกั บถัง น้ําอยาง
ทุลักทุเล ถัง ใบใหญกับ เด็ กตัวเล็ก แตความ
พยายามของเธอ ก็ เป นผล เอื้ อยเดิ น
กระยอ งกระแย ง หิ้วถั งที่ มีน้ําเกือบครึ่ง ถัง ไปให
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ถึงบา น
…
รุงอรุณ ของวั นใหม น้ําตกบนผา เหนือของ
หมู บาน ยังคงทํา หน าที่ ของมัน ไหลจากที่สูงลงสู
ที่ต่ํากวา กลายเปนลําธารผ านหมู บาน สายน้ําใน
ลําธาร ก็ยัง ไหลรินเอื่ อยๆ อยูเชนนั้น เหมื อนไม
รับรูความเป นไปของสิ่งมี ชีวิตรอบดาน ซึ่งตา งก็มา
อาศัย น้ําในลําธารแหงนี้ ได ใช ดื่ม กิน ใครๆ ก็
บอกวา แมคงคา ไดกลั่น น้ํา ใจ ผสมเจื อลง ใน
สายน้ําลําธารดวยทุกๆ วั น แมค งคง จึงไมเบื่อที่
จะให และใหดวยใจที่ บริสุทธิ์ ไมเลื อกวา จะเปน
พืช สัตว มนุษย คนดี หรือคนชั่ ว คนกลัว หรื อคน
กลา สิ่งมี ชีวิตเหลา นั้น ก็รับรูถึงรสชาติอั นใส เย็ น
และบริสุทธิ์ ของน้ําในลําธารแหง นี้ เวนแต มนุ ษย
ใจบาปบางคน หัวใจสกปรก แมน้ําในลําธาร ไม
อาจเปลี่ยนนิสัยใจคอ ของเขาได แตกลับยอมรั บ
เอา น้ําอยา งอื่นไปดื่ มแทน
แมนกกางเขน ซึ่ งทํารั ง อยูบนตนหวา ใหญ ริม
รําธารน้ําแหงนี้ กํ าลังคาบหนอนมาป อนลูก แม ไก
พาลูกๆ ออกคุยเขี่ยหากิน เมื่ อมีคนเดิ นผาน มัน
จะทํ าตัวพองๆ ขู ไม ใหใครเขา ใกลล ูกของมั น
“เฮย! ชูว! …”
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“ตอก ๆ ๆ ๆ กระตาก”
“ประเดี๋ยว พ อจั บไปตม กินแก มเหลา ทั้งแม
ทั้งลูก หรอก” เสียงคนพู ด เหมื อนไม ใชเสียงคน
ปกติ
นางบุ ญเรื อน กําลังทํากั บขา ว อยูบ นบ าน
มองไปที่ ชายคนนั้น พลางคิ ดว า ลํา พังตัวเองก็
เดิ นจะไมตรงทางอยูแลว คิดจะวิ่ง ไลจับแม ไก ชาง
ไม ดูเงาของตั วเองบางเลย เจาคนโงเอย เผลอ
แผลบเดียว เขาก็ เดิ นโซซัดโซเซขึ้นมาบนบาน
โสนน อย กําลั งถูบ านอยูตรงหน าบั นได ผูชาย
คนนั้ น เดิ นขึ้นมา ดวยความเมา จึ งเหยีย บบั นได
ขั้นสุ ดทายพลาด หกลม โครมลง เคราะหดีที่ลม ไป
บนบาน ไมตกบันไดไปนอนหยอดขาวต ม ที่ใต
บันได
“มึงอี กแลว นังโสน นี่มึ งจะฆาพ อมึ งรึไง หา”
ดา ไม ดาเปลา เอามื ออั นสกปรกอีกข างผลัก
หัวของ โสนนอย จนล มกลิ้ง ไปนอนกับ พื้น โสน
นอย ทั้ งตกใจ และกลัว ผูเ ปนพ อ วั นนี้พ อเมา
หนักกวาทุกวั น จะร องไหก็ไมกลาร องดั ง ไดแต
ควาผาถูบานผงะหลบไป
“เฮย… กูซวยจริงๆ ที่มีลูกอยา งมึ ง จะไปไหน
ก็ไปเลย ไป ” ผูเปนพ อ สบถต อดวยความเมา
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เสียงเอะอะโวยวายไมหยุ ด มันดังเขาไปถึง
ขางในหองครัว บุ ญเรือน วิ่ง ออกมาดู แลวรี บไป
ประคอง โสนน อย แทนที่ จะเขาไปชวย ชายขี้เ มา
“เปนอะไรมากไหม ลูก” แลวหันไปตวาดผัว
“ไอล ม มึงแดกเหลาจนเมา แลวหกลมเอง ไปโทษ
ลูกไดไง หลายหนแลวนะมึง ”
“นังโสน มั นลูกกู ไมใชลูกมึ ง กูจะดุ จะดายังไง
ก็ได ”
“เออ ลูก มึง มั นก็เ หมื อนลู กกู มึงมั นนิสัยพาล
หาเรื่ อง” แลวหั นไป พู ดกั บ โสนนอย “ไปกิ นขาว
กอนลูก สายแล ว ประเดี๋ยวจะไปโรงเรียนไม ทัน
อยาถื อสาพ อเค าเลยลูก เมาประเดี๋ยวก็ หาย”
โลกนี้ เหมื อนเวทีละครชีวิต มีคนดี คนราย มี
ตัวริษยา และตัวตลก แตละชีวิตตางมุงแสวงหา
ความอยูรอด ผลประโยชน ผู ออนแอ มักถู กรังแก
ดูแลวนา หดหู แตโลกนี้ ก็ยังเหลือความยุติธรรม
อยูบา ง แมวา โสนนอย จะมีพ อขี้เหลา
มิจฉาทิ ฏฐิ แตก็มีแมเลี้ย ง ที่ใจดี ชีวิตของคนเรา
มันชางไม มี อะไรที่ พอดีเลย แตอย างไรก็ตาม บ าน
นี้ก็ไม อบอุ นอยู ดี
หลังกิ นขาวเสร็จ โสนน อย รีบ ควา ย ามใส
หนั งสือ ซึ่ งทั้งเกาและขาด จนเห็ นรอยเย็บแบบไม
Hopeful wit h Hearted – DIN HIN FA, igood media.

ตอน เพื อนใหม ่ ผนู้ ่าสงสาร(บทที ๒ ส ังข์ เอือ ย สโ นน้อ ย)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๕/๑๐๕ น. ๗

คอยเรียบร อยสักเทาไร ก็แนละ เด็ก อายุยังไม ถึง
เจ็ดขวบ ทํา ไดแคนี้ก็นับวาเก งแลว
ประมาณโมงเชา พวกเด็ก นักเรียน ค อยๆ
ทยอยเดิ นมาโรงเรียน เด็กบางคนมีผูป กครองมา
สง แตเ ด็ก โต จะเดิ นทางมาเอง ดวยจักรยานบาง
เดิ นบา ง นานๆ จะเห็ นรถปก อั พสักคัน ขั บผา น
โรงเรีย น เวนแตรถเกงสีแดงสด เพียงคัน เดีย ว
ของหมูบา น ที่วิ่ งเขาออกโรงเรียนทุกเชาเย็น ก็
เดาไดไมยาก เพราะมี เพียงครู ใหญ เพียงคนเดียว
ที่จะเปนเจาของมันได
กอนถึง ประตู โรงเรีย น สั งข กับ โสนนอย
มาถึง ในเวลาไม หางกันมากนัก จึงเดิ นเขา โรงเรียน
ไปพรอมกั น
“โสนนอย ร องไหทํา ไม?” สังข ร องทัก “กิน
ขาวรึยัง เรามี ขาวตม มั ด … เอา เราใหเธอ
มัดนึง ”
โสนน อย มองหนา สังข แลวรั บขา วตม มัดมา
เอาไวกิ นตอนกลางวั น
“แมเธอ ใจดีจัง ”
“ก็เหมื อนแมเธอแหละ”
“แมเลี้ยง” โสนนอย สายหนาปฏิเสธ “พอเธอ
ไปไหน? เห็นแตแม ”
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“ไมรู” สังข ก็สายหนาเชนกัน “แตเธอมี พอ”
โสนน อย มองหนา สังข เหมื อนจะบอกว า
พอใจราย แต ไม กลาพู ด ภาพในอดีต เมื่ อตอนจํา
ความได เธอเห็นพ อคุยกับหมอดู ที่ ใตถุนบา น
ตอนหนึ่งเธอแอบไดยิน เสียงหมอดู พู ดกับพอ
“มึงนี่โชคราย มีลูก ก็ จะแมตาย อีก หนอย โตไป
จะพาคนตายเขา บา น” โสนนอย ได แตเก็บ
ความรูสึกนั้นไว ในใจ แตตอนนี้ ก็ ชักจะลืมๆ ไป
บางแลว
หลังกิ นขาวเย็นเสร็จแลว ตาเปลว พา สังข
เขานอนแต หัวค่ํา และเลานิทานก อนนอนใหฟง
เปนปกติประจํ า สัง ข ชอบนิทานเกี่ย วกับ
อิทธิฤ ทธิ์ ปาฏิหาริย การผจญภัย ผจญผี นางฟา
แตฟงบอยๆ เขา ก็เริ่มเบื่ อ เขาจึง ขอร องใหตาทวด
เลาเรื่องอื่ นๆ บา ง
“หงอม วันนี้ มีเรื่ องอะไรเลาอีก? แตไมเ อา
เรื่องแบบเมื่ อวาน”
“ถางั้น หงอม จะเลาเรื่ องเตา ”
“ใหมีกระตายดวย ได ไหม ?”
เสียงระฆัง บอกหมดเวลาเรียนภาคเชา หลัง
กินข าวกลางวัน พวกเด็กๆ ตางพากันมาล อมวง
รอบๆ สังข ที่ใตต นมะเดื่อ เปนความคิ ดของเด็ก
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ผมแกะ ฟ นหลอ ชื่ อ โก ะ ที่เลื อกเอาต นที่ หางไกล
จากเด็กกลุ มอื่ นๆ เพื่ อเสียงจะได ไมรบกวนกั น
“วันนี้ มีเรื่องใหม ใชปะ ?” เด็ก ชายโกะ ถาม
เปนคนแรก เอื้ อย โสนน อย และ เด็ กคนอื่ นๆ
อีกสอง ๓ คน ตีวงล อมเขา มาใกลๆ
“จะเลาเรื่ อง กระเตา กั บ ต าย ให ฟง”
“ฮา ฮา ฮา … แฮะ แฮะ แฮะ” พวกเด็ กๆ พา
กันหั วเราะ สังขมองหนา โกะ
“อะไร?”
“กระเตา มีที่ ไหนเลา มีแตกระตาย”
“เอา! … เมื่ อกี้พูดผิ ดเหรอ? เออๆ เอาใหม
จะเอาเรื่ อง กระตาย หรือ เตา ดีล ะ ”
“กระตาย กั บ เตา ” โสนนอยวา
“ไมเ อา ครูเพ็ ญเล าหลายหนแลว” โกะ
ปฏิเสธ
“แตเตาตัวนี้ หง อม เค าเลาใหฟง มั นคนละตัว
กับที่ครูเ พ็ ญเลา ”
“สังข ก็ยาโยกโยซิ เลา ไป เลา ไป” เอื้อย ตั ด
บทให สังข รี บเลา
“บรรพบุรุ ษเตา เปนพระราชา มีกระดองเรียบ
สวยงาม แตปกครองไมยุติธัมมะ บังคั บใหพวกนก
ทํากระเชา แลวตัวเองก็เข าไปอยูใ นนั้ น เตา
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พระราชา อยากเห็นโลกใหม ที่สวยงาม จึงใหพวก
ฝูงนกคาบเถาวัลย แลว พาบินไปบนฟา ”
“เห็นอะไรมั่ง ”
“ก็ เห็ นโลกที่สวยงาม พอกลั บลงมา ก็ ให
รางวัลกับพวกนกไม เทากัน พวกนกที่ อยูใกล ชิดจะ
ได มากกวา ทั้งๆ ที่ออกแรงเทากั น วันต อมา ก็
บังคับ ใหพวกฝูง นกพาไปบนท องฟา อีก คราวนี้
พวกนกทะเลาะกัน ตัวที่ ไมพ อใจ ก็บิ นหนีไป แลว
ก็หนี ไป หนีไปทีละตั ว เตาพระราชาก็ บังคั บ ให
พวกนกที่เ หลื อไมกี่ตัว พาบินต อไป และจะให
รางวัลเพิ่ มขึ้น แตนกมีนอยเกินไป บิ นต อไปไม
ไหว”
“แลวไงต อ”
“เตาพระราชา ก็รวงลงมา จากฟา ฟู ฟู ใกล
จะถึ งพื้นดิ น” สังขกางฝา มือทั้งสองขางประกบกั น
สมมุติใ หเปนหลังเต า กําลั งลอยละลิ่วตกจาก
ทองฟา “เตาตกใจ เห็นลานหิ นขางลา ง” ฝามือทั้ง
สอง ตกลงบนพื้นดิ น
“พลั่ก!” พวกเด็กๆ อุ ทานพร อมกั น
“แตเตาไมตาย พระฤาษีผานมาเห็ นเข า จึง
เอาไปรั กษา จนกระทั่ งหาย เตาก็เลยหลังแตก
ตั้งแต นั้นมา … จบแลว ”
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“อาว! ในเรื่ อง กระตายหายไปไหนล ะ ?” โสน
นอย สงสัย
“กระตายเหรอ ก็อยู ที่ ครู เพ็ ญไง ” สังข ตอบ
แบบพาซื่ อ กลายเปนเรื่ องตลกขบขัน ของพวก
เด็กๆ ไป
วันต อมา พวกเด็กๆ ก็กระเซา ให สัง ข เล า
นิทานใหฟง อีก สังข บอกวาเรื่ องเดิ มยัง ไม จบ จึง
เลาเรื่องเตาต อ
“เรื่องเตา อีกละ”
“แตเปนเตาคนละตั ว ตัว นี้ มั นก็อยากจะบินได
เหมื อนบรรพบุรุ ษของมั น”
“แตมันไม มีปก ” โกะ พู ดแซง
“มันก็เลย ไปคบกับ นกหงสผั วเมีย ซึ่ งเปน
หงส ใจดี มันขอร องใหนกหงส พาบินขึ้นฟา เพื่อ
จะดูโลกที่สวยงาม”
“แตมันไม มีปก ” โกะ พู ดแซงอี ก
“มันก็เลย ไปหากิ่ง ไม มา คาบไว แลว ใหนก
หงสส องผัวเมีย ใชอุงตีน ขยุมกิ่งไมค นละขาง บิ น
ขึ้นไป”
“เพราะเตาไมมีปก ” โกะ อดพู ดแซงไม ได จน
เพื่อนๆ ตองดุ เพราะรําคาญ
“พอขึ้นไปบนฟา ตัวมั นก็หอ ยตองแตง มั นก็
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เลยมองไมเห็นโลก อั นสวยงาม มั นก็ อาปากถาม
นก พอมั นอ าปาก ตัว มันก็ หลุ ดจากกิ่ง ไม หลนลง
มา ฟู ฟู ” สังข ทํามื อ เหมื อนเมื่ อวาน “ใกลจ ะถึง
พื้นดิ น เตาตกใจ เห็นหนองน้ําข างลาง”
“ตูม! …” พวกเด็ก ๆ อุทานพรอมกั น
“มันตกลงไปในน้ํ า แตไมเ ป นไร มั นก็ปน จาก
หนองน้ํา ไปเลาใหเตา อีกตัวฟ ง และ เพื่ อนของมั น
ก็อยากจะเห็น โลกอันสวยงามเหมื อนกั น มั นก็…”
“วา เตา อีกแลว ไมเ ห็นมีเรื่ องอื่ นเลย” เอื้ อย
บนดวยความเบื่ อ
เสียงระฆังเขาเรีย นภาคบายดังขึ้น พวกเด็กๆ
จึงแยกยายกั นไปเขาชั้นเรีย น เหมื อนปกติทุก วัน.
อานตอนตอไป ตอนที่ ๖ จินตนาการ นิ ทาน ความ
ฝน ... กลั บไปที่ เว็บชุ มชน คนคิดดี
http://www.igoodmedia.net/index.html?#hwh

Hopeful wit h Hearted – DIN HIN FA, igood media.

