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ตอนที ๑๒

บทเรียนชีวติ
เด็กๆ ยัง ไมคุ นกับ ปา เอาแตบ นคิ ดถึงพ อกับ
แม เคนทํ าไดแค พูดปลอบใจ แม จะรูสึกรําคาญ
บาง ตอ ไปเขาก็คงจะชิ นไปเอง เด็ก พวกนี้ เปน
เด็กพลัด หลง ถูกรัง แก และถูก ทอดทิ้ง ชวยตัว เอง
ไม ได ถ าเคนไมชวยพวกเขาไว คงไมรอดชีวิตแน
เขารูสึก หนัก ใจและสงสาร จะสงคื นพวกเขาไปให
ถึงมื อพ อแมได อยางไร หรื อวา เขาจะต องเลี้ยงดู
เด็กพวกนี้ จนกวา จะโตกระนั้ นหรื อ ซึ่ง แนละ เขา
ไม พรอมที่ จะเลี้ยงดู เด็ ก เสื้ อผา อาหาร ภัยตา งๆ
ที่อยูร อบตั ว ภาระทั้งนั้น
พวกเด็กๆ หลั บไปแลว แตเคน กลั บรูสึก
วาวุนและเปนกั งวล เขามองไปที่หิ้งบนหัวนอน
นานแลวที่เ ขาไมเ คยดื่ ม มันเป นเหลาชั้นดี ที่ เขา
เก็บไว นานหลายป เขากะวา จะเก็ บมันไวเ ปน
อนุสรณ และจะไมยอมดื่มมัน เขาทําเชนนี้ มาได
หลายปแลว แตเวลานี้ คืนนี้ เขามองมั นอยางหื่น
กระหาย ระคนกั บความวาวุ นในจิต ใจ เขาจึง
ตัดสินใจหยิ บมั นขึ้ นมา รีบเป ดฝาออก แล วดื่ ม
ทันที ราวกับวากลัวตัวเองจะเปลี่ย นใจ
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ภาพในอดีตผุ ดขึ้ นมาเต็ม หัว เขาหลบมาอยูที่นี่
ดวยเหตุผลบางอย าง ที่ ไมสามารถบอกใครได มัน
เต็มไปดวยความหวาดกลัว ความน อยเนื้อต่ํ าใจ
ความแค นเคื อง ที่เ ขาเก็ บมั นไว ในใจตลอดมา เขา
ยังคงนั่งดื่ ม อยูตามลําพังคนเดียว ปล อยให
ความคิ ดลองลอย เขาหวังว า เมื่อมาอยูที่ นี่ เวลา
และความลี้ลั บ อาจเยียวยาใหฝนราย ไมตองมา
กอนกวนเขาอีก แตแลว เขาก็ตองมาพบกับ เรื่อง
ไรสาระกวนใจ ใหเขาเป นกัง วลเพิ่ มขึ้ นมาอีก หรื อ
วามั นเป นกรรมใหม ที่เ จากรรมนายเวร เพิ่ งจะมา
คิดบั ญชีกับ เขากระนั้นหรื อ เขาดื่ม ซ้ําอีก จนหมด
ขวด
ในหองทดลองทางวิทยาศาสตร อุ ปกรณ
ชิ้นสว นโลหะ แผงวงจรไฟฟา ขดลวด เกิดไฟฟา
ลัดวงจร ที่ อุปกรณแขนกลชิ้นหนึ่ง สายไฟขาด
กระเด็นออกมา แตกระแสไฟยังไม ไดถูกตั ด โลหะ
ชิ้นหนึ่งหล นมาทั บพอดี ก อใหเกิ ดประกายไฟ
ลุกลามไหม แผนพลาสติกและผา ที่ วางอยู ใกลๆ
กันลุกลามไป นัก โทษชายคนหนึ่ง ที่ถูก จับมัดนั่ง
บนเกาอี้สารภาพผิด เขาผา นการถูก ซ อมมาอยาง
หนัก
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เขารูสึกตัว เมื่ อไฟไดลุกลามมาใกลตัวเขา
เครื่องร อยรั ดพั นธนาการ ทํา ใหเขาไมสามารถลุ ก
หนี ไปไหนได เขาตะโกนขอความชวยเหลื อ ขณะ
ไฟกํ าลังลุกลามมาถึ งตัวเขา เขา ไปทุกขณะ
เจาหนาที่ชายคนหนึ่ง รา งสูง ใหญ ยังอยูใ น
ชุดทํางานแล็ บ ไดยินเสีย งตะโกนลั่ นของเขา รี บไป
ที่ประตู หองทดลอง รปภ.ที่เ ฝาหนาหอง ขัดขวาง
เขาไว เขาใชกําป นชกไปสามสี่ครั้ง รปภ.สลบไป
เขาก็รี บควากุ ญแจที่ เอวของ รปภ. ไขกุ ญแจเพื่ อ
เปดประตู แตมันก็ยังชาอยู ดี เพราะต องเสียเวลา
เลือกลูกกุ ญแจ ขณะเสียงร องขอความชวยเหลื อ
ขางใน ยัง ดังก องไปทั่ วบริเ วณ ไฟกําลังลุกไหม
ชายนักโทษ แสงจากโคมไฟฟา สอ งกระทบใบหนา
ของเขา เขาคื อ นาเคนทร นั่นเอง และกวาที่เขา
จะเขาไปถึ ง ชายนั กโทษก็ถูก ไฟไหมลามไปทั้ งตัว
“ไม …” เขาตะโกน สุ ดเสียงดวยความเสีย ใจ
ผสมกับความโกรธแค น
เคน สะดุ งตกใจตื่ น เหงื่ อทวมใบหนา แม มัน
จะเปนแค ความฝ น แตก็ทํา ใหเ ขารูสึกเสีย ใจ เขา
โทษตัวเองมาตลอด ที่ ไมสามารถชวยเหลื อ
นองชายของเขาได ปล อยให เขาตายอยา งนา
อนาถ ความฝ นกลับมารบกวนเขา เพราะฤทธิ์
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เหลา หรือแรงกดดั นอยางอื่ นกันแน เขาไมแนใจ
เมาหนนี้มันช างยาวนาน เขาลุกจากที่นอน
ออกไปลางหนา แล วกลับเขา มานอน หลับไปดวย
ความอ อนเพลียอี กครั้ง
สังข รูสึกตั วแตเชา ปลุก เอื้ อย โสนนอย ให
ตื่นขึ้ นมาพร อมกั น และพากันจั ดเก็ บขา วของใน
บาน และแบงหนาที่กั นโดยไมได นัดหมาย ราวกับ
วา นี่คืองานที่ พวกเขาเคยทํามาแล ว ซึ่งก อนนั้ น
เอื้ อยยัง ไดรั บแรงกดดั นจากพี่สาวและแมเลี้ยง
บังคับ ใหทํา งานบา นสารพั ด แตวันนี้ ไม ใชงาน
หนักอะไรเลย โสนน อย ก็เ ชนกัน เธอนําสิ่งของ
เครื่องใช ออกมาป ดกวาด เสื้ อผาของเคน ก็
เตรียมจะเอาออกไปซัก ให สัง ขกําลั งก อไฟหุ งขาว
อยางนอยก็เพื่ อพวกเขาเอง จะได ไมเป นภาระของ
เคน
เคน กําลังนอนหลับสบาย กลิ่ นเหม็ นไหมของ
ควันไฟ ลอยเขา ไปขางใน เคนสะดุ งตกใจตื่ น คิ ด
วาไฟไหม รีบลุ กจากที่นอนออกมาดูเหตุการณขา ง
นอก
“พวกเธอทํา อะไรกั นนะ ?” เคนถาม หันไป
มองรอบๆ
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ควันจากเตาไฟ กําลังลอยคละคลุงไปทั่ ว
เพราะสั งขไมคุนกั บการก อไฟในเตาแบบนี้
เคน เห็นพวกเด็ก กําลังวุ นกั บการทํางานกัน
อยู ก็ อดขํ าในใจไม ได คิดวาทํา ไฟไหม บา นเสียอี ก
มาคิดอีกที ก็ดีเหมือนกัน อยา งนอยตัวเองก็จะได
กลับไปนอนต อ เพราะยั งไมหายเพลียจากฤทธิ์
เหลาเมื่อคื น
พวกเด็กๆ เริ่มคุ นเคยกั บภารกิจประจําวั น
เคนคิ ดวา พวกเขาตองมีสังคม และควรรู จักกับ
คนปา และรู จักปาใหม ากกว านี้ เคน ปลอยใหพวก
เขา เดิ นไปยั งบา นหลั งอื่ นได แตต องอยู ในสายตา
ของเขา
หลายวั นตอมา เคน ไววางใจใหอิสระพวก
เด็กๆ มากขึ้น อนุญาตใหเ ด็ก ทั้งสาม เล นและ
ออกนอกเขตได บา ง แต หามไปตามลําพัง
เอื้ อย กั บ โสนน อย ชวยเคนทํางาน อยู ขาง
นอก บนลานหิน สังข แอบเขามาข างใน เดินไป
จนสุ ดมุ มหองโถง พิจารณาวัตถุสิ่ งหนึ่ง ที่ถู กคลุม
ไว ดวยผาหนาผืนใหญ เขาค อยๆ แหวกผาออก
เผยใหเห็ นวัตถุ ที่ซอนอยูขา งใน มันเป นเครื่ องจักร
รูปวงแหวนท อทรงกลม คลายขนมโดนัท หรื อลอ
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รถบรรทุก แต ใหญกวามาก สูงขนาดตั วคนเดิ น
ลอดผ านไดสบายๆ รอบวงแหวน อัดแน นไปดวย
แทงโลหะสีเงิ น ขนาดตา งๆ กั น บางชวงมี
สายไฟฟาหลายขนาดหลายแบบ พั นอยูรอบๆ
แกนโลหะ ที่อยู ภายในสว นโคง ของตัววงแหวน
บางชวงก็ เปนแผงวงจรไฟฟา มี หลอดแทงกลมๆ
คลายไฟฉาย ติ ดอยูสามจุด ในระยะหางเทาๆ กัน
ทั้งสามหลอด สัง ข เอื้ อมมื อไปลูบคลําส วนตา งๆ
เทาที่เ อื้ อมถึง
“นี่มันอะไรกันเนี่ยะ?” สังข คิ ดในใจ
“ระวัง!”
เสียงมาจากข างหลัง สั งข ตกใจหันไปมอง
เคน นั่นเอง
“อยางยุงกั บเครื่ องนั่น มันอาจจะกิ นเธอเขา
ไปไดนะ”
“แตมันไม มีเขีย้ วนี่ ”
“ฮา ๆ ๆ” เคน หัวเราะ “มันก็แคข องเล น ที่
ฉันเก็ บ ได เผื่ อจะมีประโยชนเอามาดัดแปลงทํา
อะไรได บาง บ านปาผีสิง นี่ มันต องมีของดีติดตัว
ไว ”
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“ของเลนเหรอ ใหญจัง ”
คนที่ นี่ ไมใชชาวปา เสียทีเ ดียวนัก พวกเขามี
ภาษาพู ดของตัวเอง ปลูกบานด วยดิ นและหิ นผสม
แบบง ายๆ เชนเดีย วกับ บานของเคน อยู กันเป น
กลุม กลุ มละ ๓ – ๔ ครอบครั ว เลี้ยงหมู เลี้ย ง
ไก หาของปา ชาวปาคนหนึ่ง พาลูก ของเขา
พรอมตะกราสะพายหลัง ใหลูกชายถื อเสียม
สวนตัวเขาถื อมี ด สะพายลูกดอกไว ขา งหลัง ทุก
คนมีสร อยคอ ทํ าดวยสัญลั กษณอย างหนึ่ ง พวก
เขามายืนรอที่ หนาบานของเคน เพื่ อมาชวนเด็กๆ
ไปหาของปา สัง ข เอื้ อย และ โสนนอย พร อมดวย
อาวุธ ที่เคนจัดหาไว ให เดิ นเข าไปรว มขบวนด วย
เคน บอกกั บพวกเด็กๆ วา วันนี้จะมีคนป าใน
หมู บานนี้ ชื่ อ จาอูและลูกชายกั บเพื่อน จะมาชวน
ไปหาของปา เขาพู ดภาษาเดียวกั บพวกเด็กๆ ได
เพราะเคนสอนให สั งขสัง เกต คนที่ยืน อยูหลังสุ ด
ตัวสูงกวาทุกคน นาจะใชเขาละ
“เล” เขาพูด พร อมกับชี้ ไปที่ลู กชาย “ซู” เขา
ชี้ไปที่ คนตั วเล็กกว าเขา สัง ข เอื้ อย โสนน อย ก็
แนะนํา ชื่อเรีย ก เขารูสึก พอใจ และบอกใหเด็ กๆ
เรียกเขาวา จาอู เขาพูดวา
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“เคนผีบา อยูคนเดียวได ไมกลัวผี ”
“ทําไม?” สังข ถาม
“เคนผีบา มี เวทย มนต ผีไมกลัว ”
“จาอู กลัวผี ไหม ?” เอื้ อย ถามบาง
“ไมกลัว เคนสอน”
สังข เป นเด็กฉลาด กลาหาญ และชางสั งเกต
เขากั บคนไดงาย เอื้อยก็เป นเด็กกลา หาญเชนกัน
โสนนอย ตัว บางรา งเล็ก อ อนหวานในทุ กอิริยาบท
มักซ อนยิ้มแบบเศราๆ พวกชาวป าเริ่มคุ นเคยกั บ
เด็กทั้งสามไดเร็ว กวาที่เคนคาดคิ ด พวกเขาแบง
เสื้อผา ให เด็ กๆ สวมใส ซึ่งทํา จากหนังสัตว บาง
ถักทอเองบ าง ตั วไหนมีขนาดใหญ ไป ก็ จัดการตัด
แตงใหใหม พวกลูกๆ ของพวกเขา ก็เริ่ม คุนเคย
กับ เด็ก ทั้งสาม คน เชนกั น
ตอนบาย ขบวนนัก ทองปา กลั บกันมาพรอม
ดวยหนอไม ผักป าเต็ม หลัง หมูปา หนึ่งตัว สังข
เอื้ อย โสนนอย เพิ่งหั ดเปนนักลา จึงไมได อะไรติด
ตัวมา นอกจากสัตวตัวเล็กๆ จาอูแบง อาหาร
บางสว นใหพวกเด็กๆ แลวเดิ นมาส งถึง หน าบา น
เห็นวา ใกลถึง บา นแลว สั งข เดินชาๆ สังเกตดูปา
สองขางทางจนเพลิน
Hopeful wit h Hearted – DIN HIN FA, igood media.

ตอน บทเรียนช ีวิ ต (บทที ๔ชีวิ ตใหม่ กลางภูผา)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๒/๑๐๕ น. ๙

เคน กําลังนั่งเหลาลูกธนูใหพ วกเด็กๆ จาอู
ลูกชาย เอื้อย และโสนนอยเดิ นตามหลัง มาติ ดๆ
แลวก็จาอู แตไมเ ห็นสัง ข เขารออยูครูหนึ่ง รูสึก
ผิดสังเกต
“เคน” เอื้ อย ตะโกนพรอมกับ โผลห นา
ออกมาจากแนวปา คลายๆ กับจะลอเลนตาม
ประสาเด็กๆ ตามดวย โสนนอย แตเคนไมรูสึก
สนุกดวย จาอู กั บ ซู ตามมาสงเด็ก เคนเตรียมจะ
ถามวา สัง ขหายไปไหน แตแลว สัง ขก็ โผลออกมา
จากแนวป า เขารอจนสัง ขมาถึง
“ฉันบอกหลายหนแลว ใชไหมวา อยา เดิ นคน
เดียว ไมวา จะไปที่ไหน ตองเกาะกลุมกั นไว เขาใจ
ไหม ?” เคน สั่งสอน ดวยความเป นห วง
หลังจาก จาอู กับ ซู ไปแลว สังข เอื้ อย และ
โสนนอย เดิ นเข ามาหา เคน พร อมกับซ อนสิ่ งที่อยู
ในมื อ โดยที่เคนไม ไดส นใจอะไร คงเหลาไม ทํา
ลูกดอกธนูต อไป
“พวกเราสามคน ไปลา ไอนี่มาได” เอื้อย ชู ไก
ปาในมื อ
“ใชอะไรยิงล ะ ?”
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ตอน บทเรียนช ีวิ ต (บทที ๔ชีวิ ตใหม่ กลางภูผา)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๑๒/๑๐๕ น. ๑๐

สังข ถอดกระเป าซองใสลูกดอก ชนิดเดียวกับ
ที่ เคนกําลัง เหลาอยู พร อมดวยคั นธนู ออกมาให
เคนดู เคนชําเลื องมอง ไดแตยิ้มๆ
“ฝมือใคร?” เคน ถามย้ํา มองหน าเด็กทั้ ง
สาม “สามคนเนี่ยนะ?”
เด็ก ทั้งสามพยักหนา
“นี่ลูกมั นตางหาก” เคนพูดแลวหั วเราะ พร อม
กับโบกมือใหพวกเด็กๆ “ไปๆ รีบ จัดการซะ เสร็จ
แลวก็อาบน้ํา ดวย ประเดี๋ยวจะไดกิ นขา วพร อม
กัน”
อานตอนตอไป ตอนที่ ๑๓ เวทกล มนตสูปศาจ
กลับไปที่ เว็ บชุมชน คนคิดดี
http://www.igoodmedia.net/index.html?#hwh
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