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PROLOGUE
หลานยายลูกชายคนเล็ก

ตั้งแต่เด็กจนโต สิ่งเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยนไปคือความรู้สึก

ของผมที่มีต่อฤดูร้อนครับ

ผมเกลียดมัน แน่นอนว่าเพราะมันร้อน ท�าให้ตัวเปียกเหงื่อ 

เนือ้ตวัเหนยีวเหนอะหนะ แถมยงับงัอาจเปลีย่นแก้มของผมให้กลาย

เป็นสีส้มดูไม่เท่เอาซะเลย ฮึ่ยยย

เพราะงั้นทุกๆ ปิดเทอมซึ่งตรงกับฤดูร้อน ผมจะเอาแต่น่ัง

จับเจ่าอยู่ในห้องแอร์ นอนตีขาอ่านหนังสือการ์ตูน เพลิดเพลินกับ

การดูเน็ตฟลิกซ์ หรือแม้กระทั่งศึกษาท่าเต้นเพลง K-Pop เพื่อเอา

ไปบลฟัฟ์กบักลุม่เพือ่นๆ ร่วมชัน้เรยีนในวนัเปิดเทอม นีแ่หละความ

สุขง่ายๆ ของชีวิตผมเอง ฮี่ๆ

แต่ปัญหาก็คือ...ปิดเทอมใหญ่ครั้งหน้า จะเป็นการปิดเทอม

ครั้งสุดท้ายในชีวิตมัธยมแล้วครับ ท่าเต้นเพลงใหม่ๆ ที่ได้แกะไว้คง

ไม่สามารถเอาไปอวดเพือ่นในวนัเปิดเทอมเหมอืนแต่ก่อนได้อกีต่อ

ไปแล้ว และไม่รู้ด้วยว่าพวกเพื่อนใหม่ที่มหาวิทยาลัยจะอินกับเรื่อง
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พวกนีห้รอืเปล่า แค่คดิกเ็ศร้าแล้วอะ ไม่อยากโตเป็นผูใ้หญ่เลย ชวีติ

เด็กมธัยมแสนสขุสนัต์ของผมจะจบลงในอกีไม่กีเ่ดอืนข้างหน้าจรงิๆ 

เหรอเนี่ย เศร้าชะมัด

อ้อ! ผมชื่อฟีฟ่าครับ ชื่อสองพยางค์หล่อๆ สิทธิพิเศษของ

การเป็นลูกคนเล็กแต่เพียงผู้เดียว ผมน่ะเป็นลูกหลงฮะ พ่อแม่มีผม

ตอนที่พวกพี่ๆ โตกันหมดแล้ว ผมจึงถูกเลี้ยงดูมาอย่าง...ยังไงดีนะ 

อืมมม จะใช้ค�าว่า ‘ตามใจ’ ดีหรือเปล่า จริงๆ ผมไม่ค่อยอยากใช้

ค�านีเ้ท่าไหร่เลยแฮะ แต่เอาเป็นว่าไม่ว่าผมจะอยากกินอะไรกไ็ด้กนิ 

อยากได้ของเล่นอะไรพ่อแม่กซ็ือ้ให้ หรอืจะตอนไปเทีย่วต่างประเทศ 

ชอยส์ของผมกมั็กจะถกูใจพ่อแม่มากกว่าของพี่ๆ  เสมอ โดนสปอยล์

เต็มแรงแบบนี้จึงไม่แปลกใจว่าท�าไมเจ๊กับเฮียถึงชอบล้อผมว่าเป็น

ลกูคณุหน ูซึง่นัน่ไม่จรงิเลยยย ผมกไ็ม่ต่างอะไรจากวยัรุน่ทัว่ไปหรอก

น่า พวกพี่ๆ ก็พูดกันเกินไป

“ฟีฟ่า ปิดเทอมนี้สนใจท�างานพิเศษหรือเปล่าลูก”

“หืม?...ไม่อะครับ ป๊าอยากให้ผมท�าเหรอฮะ”

“เปล่าหรอก ป๊าแค่ถามดู เห็นเด็กๆ คนอื่นเขาชอบเก็บเงิน

กันตอนปิดเทอม นึกว่าเราสนใจจะท�าบ้าง”

ผมส่ายหัว ย่นจมูกพร้อมทั้งซบลงบนแขนป๊าเหมือนทุกครั้ง

ที่ต้องการจะออดอ้อน

“หยูยย ถ้าป๊าไม่อยากให้ผมล�าบากเรือ่งเงนิ ป๊าแค่ให้ค่าขนม

มากกว่าเดิมสักเท่านึงก็พอแล้วคร้าบบ”

“เออ ป๊าก็ว่างั้นอะ ลูกทั้งคนเลี้ยงได้สบายมว้ากกก”

เห็นมั้ยครับ ไม่ได้มีการสปอยล์อะไรเลยจริงจริ๊งงง //ยักไหล่
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โอ๊ะ! พล่ามมานานเลยแฮะ ลืมไปว่ามีเรื่องส�าคัญที่ต้องท�า 

นี่นา!

ผมผู้ซึ่งก�าลังนอนคว�่าอ่านการ์ตูน ลดหนังสือในมือลงช้าๆ 

และเหลือบมองไปยังนาฬิกาติดฝาผนังซึ่งก�าลังบอกเวลาว่าบัดนี้  

16 : 00 น.

เฮ้ยยย ถึงเวลาแล้ว!!!

ผมรบีเด้งขึน้จากเตยีง ดงึกางเกงขาสัน้ลายดอกไม้เขตร้อนให้

เข้าที่เข้าที่เข้าทาง เสร็จแล้วก็รีบพุ่งไปยังโต๊ะท�างานและเปิด Mac-

book ก่อนจะใช้มอืทีว่่างคว้ามอืถอืทีช่าร์จแบตไว้ขึน้มาโทร.หาเพือ่น

คนที่ส�าคัญที่สุด

[ฮัลโหลๆ ไอ้ฟ่ามึงติดปะเนี่ยยย] เสียงของ ‘มังคุด’ เพื่อน

สนทิของผมดงัขึน้จากปลายสาย โหยย เสยีงตูด๊ดงัไม่ถึงสามครัง้มนั

ก็รับซะแล้ว คงก�าลังรออัพเดทข่าวสารจากผมอยู่เหมือนกันสินะ

“ใจเย็นๆ นะคุด เราก�าลังเปิดดูสดๆ เลยเนี่ย!”

[โอ๊ย! ท�าไมมึงไม่รู้ผลก่อนแล้วค่อยโทร.หากูฮะ!!!]

อย่าตะโกนเสยีงดงัส ิแสบแก้วหหูมดแล้วเน่ีย “เราตืน่เต้นนน 

อยากโทร.หาคุดตอนนี้เลย”

เผื่อถ้าผิดหวังขึ้นมา ผมจะได้มีคนปลอบใจได้ทันเวลาไง จริง

มั้ยฮะ

ผมมือส่ันในขณะที่หน้าจอคอมพ์ก�าลังโหลดข้อมูลหน้าเว็บ

มหาวทิยาลยัxxอย่างเชือ่งช้า โหยยย ปกตเินต็บ้านผมเรว็นะ ท�าไม

เวลารีบๆ มนัอดืไม่ได้ดัง่ใจแบบนีล่้ะเนีย่ หรอืเฮยีโฟมพีช่ายผมก�าลงั

แอบดูหนังทะล่ึงอีกแล้ว  อย่าให้รู้เชียวนะ บอกกีท่ีแล้วว่ามันดึง 

wi-fi ไปหมดดด

นิว้ชีน้้อยๆ ของผมค่อยๆ ลากลกูศรไปยงักระทูใ้หม่ล่าสดุ ซึง่
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บัดนี้มีป้ายค�าว่า HOT! แปะท้ายไปแล้วเรียบร้อย

[NEW] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ปีการศึกษา 25xx (สอบตรง) - HOT!!!

จัดไปอย่ารอช้าครับ คลิก!

โหยยย รู้สึกได้เลยว่าเหงื่อก�าลังแตก ใจสั่นจนจะเด้งออกมา

เต้นซุมบ้าข้างๆ คอมพ์แล้วเนี่ยยย

ขอให้ติดเถอะนะ ขอให้ติดเทอะะะ ถ้าไม่ติดก็ไม่รู้จะท�ายังไง

กับชีวิตต่อแล้ววว 

ในกระทู้มีลิงก์ย่อยๆ แบ่งไปตามคณะต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย

เปิดให้สอบ และแน่นอน ผมไม่รอช้าจดัการกดเข้าไปยังชือ่คณะแรก

ที่กระแทกเข้าสายตาผมทันที

วิจิตรศิลป์

เอาละ กดเข้าไปเลย! คลิก!

เอ...จะว่าไปเว็บมหาวิทยาลัยนีเ้ขาซับซ้อนจงัแฮะ ลงิก์ซ�า้ลงิก์

ซ้อนลงิก์ซ่อนเงือ่น ผมนกึว่าตวัเองก�าลงัอ่านรีววิครมีอาบน�า้ในเวบ็

พันทิปอยู่เลยนะเนี่ย

[ได้ยังงงงงง กูตื่นเต้นไปหมดแล้วเนี่ย สัส!]

“อย่าว่าแต่คุดต่ืนเต้น เราก็ต่ืนเต้น!” กัดปากกัดฟันกรอดๆ 

ไปหมดแล้วเนี่ย “เอาละ  เราก�าลังจะไล่อ่านทีละชื่อนะ”

[ท�าอะไรก็ท�าสักทีเหอะมึงอะ มัวแต่ต่อนยอน เหมาะแล้วละ

ที่มึงจะไปเรียนเชียงใหม่อะ ที่ของมึงชัดๆ] มังคุดด่าผมอีกจนได้ 

เวลาไม่ได้ดั่งใจเนี่ยด่าผมจัง แล้วมาว่าเราเป็นลูกคุณหนู แหม่ ใคร

กันแน่ฮะ
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“เดี๋ยวนะ...” ผมค่อยๆ ไล่มองไปทีละรายชื่อ “ผ่านไปสิบคน

แล้วคุด”

[แล้วยังไง!?]

“ไม่มีชื่อเราเลยอะ อิๆ”

[สัส! แล้วจะบอกหาแป๊ะมึงเหรอ] นั่นนน โดนอีกระลอก [หา

ชื่อเจอแล้วค่อยพูด!]

“ดุจัง”

[เร็ว!!! กูเยี่ยวจะแตก!] มันว่า [เออ...แล้วคณะมึงเขารับตรง 

กี่คนนะ]

“สิบเจ็ด”

จู่ๆ  เสยีงคดุกแ็หบพร่า กลนืน�า้ลายดงัอกึๆ [สู้ๆ  ละกันนะมงึ

น้า~]

พูดอะไรของมัน ผมต้องสู้อยู่แล้ว สอบแข่งกับคนนับพันยัง

ท�าได้ กับไอ้แค่นั่งไล่รายชื่อคนได้เรียนแค่นี้ท�าไมจะท�าไม่ได้เนอะ

ผมไล่ลงมายังชื่อล�าดับที่สิบเอ็ด...ไม่ใช่

ผมสูดลมหายใจเข้าออกช้าๆ และไล่ลงมาต่อที่ล�าดับสิบ

สอง...ทรรศ โรหิตจันทร์ อืมมม ก็ยังไม่ใช่ โหย คนน้ีนามสกุล

แปลกๆ ดูไม่ค่อยน่าคบหาเลยอะ แต่นี่มันใช่เวลามาชื่นชมชื่อแซ่

ใครซะที่ไหน งั้นไปต่อที่ล�าดับต่อไปเลยฮะ...

[ฮดืฮาด ฮดืฮาดดด] หืม? ไอ้คดุท�าอะไรอยู่อะ หายใจแร้งแรง

แต่เดีย๋ววว ผมนีส่มาธสิัน้จงั สนใจเสยีงลมหายใจเพือ่นท�าไม 

เพ่งดูรายชื่อที่อยู่ตรงปลายนิ้วสิโว้ย!!!

ล�าดับที่สิบสาม นาย...เฮ้ย! O_O

นะ...นี่มันนนนนน…

“เอ๊อะ!” ผมร้องออกมาไม่เป็นภาษาเมือ่อ่านตัง้แต่อกัษรตวั
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แรกถึงตัวสุดท้ายอย่างสมบูรณ์

[ยังไงมึงงงงง]

“ไอ้สัสคุดดด” ฮือออ ขอใช้ค�าหยาบหน่อยเถอะครับ!!! “กู

ติด!!!”

[ฮะ!?]

“เราตดิดดด” หูหนวกหรอืไงเล่าาา “ตดิแล้ว! มทีีเ่รยีนแล้ว!!! 

ดีใจจังโว้ยยย!!!”

[เฮ้ยยย กูดีใจด้วยยย]

โอ๊ย! น�้าตาผมจะไหล ไหนขอดูชื่อล�าดับที่สิบสามกับตาอีก

ครั้งให้ชื่นใจซิ ฮือออ

13. ไนยชน เถลิงทรัพยสกุล (ผ่าน)

แจ่มแจ่แด่มแจ่มว้าว! ชัดเจน! ผมไม่ได้ฝันไป ทุกคนครับผมมี

ทีเ่รยีนแล้ววว อยากจะขอบคณุความพยายามของตวัเองจรงิๆ รวม

ทั้งส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทุกที่ที่ผมเคยไปบนบานศาลกล่าวไว้ด้วย ไว้ผมจะ

ทยอยไปแก้บนทุกที่เลยคร้าบบบ

[เก่งมากมึงงง วันจันทร์มาเลี้ยงฉลอง!!!]

“ขอบใจมากนะ เราดีใจจริงๆ ดีใจมากๆ อะ!”

[เอออ ดีใจซะให้พอ มึงมีที่เรียนคนแรกของห้องเลยมั้ง] น�้า

เสยีงมนัโคตรจะแสดงความหม่ันไส้ แต่ช่วยไม่ได้ ใจผมก�าลงัพองโต

อยู่นี่นา [อย่าลืมบอกพ่อกับแม่มึงล่ะ แค่นี้แหละ!]

พอได้ยินเพื่อนรักพูดแบบนั้นผมก็ตาโต จริงสิ เพิ่งมาคิดได้ 

เร่ืองส�าคัญแบบนี้ต้องรีบไปบอกป๊ากับม้าให้รู้ไวๆ พวกท่านจะได้

ภมูใิจทีลู่กชายคนเลก็ไม่ได้หวัขีเ้ลือ่ยอย่างทีค่นอืน่เขาชอบพดูกนันะ
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[เจอกนัวนัจนัทร์มงัคดุ!] กดวางสายปุ๊บ ผมก็พุ่งไปท่ีประตป๊ัูบ

เลยครับ ป๊าม้า ผมมีข่าวดีจะมาบอกกก

ผมถลาตวัออกจากห้องนอน พร้อมทัง้ทึง้หวัโห่ร้องมาตลอด

ทางจนผมหนาๆ ฟูฟ่องไปหมด เชื่อเลยว่าหน้าเน่อของผมตอนนี้

คงจะเบิกบานเป็นแป๊ะยิ้มอยู่แหงๆ ฮึ่ยยย มีความสุขจังเลยยย

“อ้าว!?” ผมร้องออกมาหลังจากไถลตัวลงมายืนอยู่ท่ีบันได

ขั้นสุดท้าย เมื่อเห็นว่าห้องนั่งเล่นสุดหรูหราที่ม้าหมดเงินตกแต่งไป

หลายบาท บดันีก้ลายเป็นห้องประชมุย่อมๆ เพราะนอกจากป๊ากับ

ม้า เจ๊เฟิร์สกับเฮียโฟมพี่ทั้งสองของผมก็น่ังอยู่ตรงน้ีกับเขาด้วย 

สงสัยจังว่าก�าลังคุยเรื่องอะไร ไม่ใช่ว่าก�าลังวางแผนหนีไปต่าง

ประเทศกันสี่คนและทิ้งผมไว้อยู่คนเดียวนะ ไม่ยอมจริงๆ ด้วยยย

เป็นป๊านั่นเองที่เห็นผมเป็นคนแรก ท่านกวักมือเรียกผมใน

จังหวะเดียวกันกับคนที่เหลือหันพรึ่บมาเจอผมพอดิบพอดี โห! 

แต่ละคนสีหน้าเคร่งเครียดกันสุดๆ ไปเลย

“มานี่สิฟีฟ่า”

โวะะะ ไม่ว่าพวกเขาก�าลังคุยอะไรอยู่ก็ช่างเถอะ ผมจะถือ

โอกาสนี้แจ้งข่าวใหญ่เลยละกัน!

“ทกุคนคร้าบบบ ดใีจกบัผมหน่อยยย” ผมรบีท้ิงตวัลงยังโซฟา

ตัวที่ว่างข้างๆ เจ๊เฟิร์สพี่ใหญ่ของบ้านทันที จัดการเขย่าไหล่พี่สาว

จนหัวสั่นด๊อกแด๊ก แต่หน้าเจ๊แกยังเย็นชาไม่ไหวติงเหมือนเดิม 

“อะไรเหรอฟีฟ่า” เฮยีโฟม พีช่ายคนรองชะโงกตวัมาถามจาก

โซฟาตวัทีอ่ยูถ่ดัไป โหยยย นีอ่ยากรูจ้รงิปะเน่ีย หน้าดฝืูนๆ ชอบกล

ผมวางมือทัง้สองข้างไว้บนตัก พร้อมทัง้ยดืตวัอย่างภาคภมูใิจ 

“ทุกคนครับ ผมสอบติดมหา’ลัยxxแล้ว!!!”

“…”
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“คณะวิจิตรศิลป์!”

“…”

“ล�าดับที่สิบสามด้วยนะฮะ!”

“…”

ง่ะ ท�าไมแข็งเป็นหินกันแบบนี้เล่า!!!

ผมรบีหนัไปพดูร้อนรนกบัพีส่าว “เจ๊เฟิร์ส เจ๊ดีใจกับผมใช่มัย้!”

“อืม ก็ดี”

ดีใจแต่หน้านิ่งเป็นอาม่าขายน�้าเต้าหู้หน้าปากซอยแบบน้ี

อะนะ...-_-

โหยยย ใช้ไม่ได้เลย ลองถามพีช่ายดบู้างดกีว่า “เฮียโฟม! เฮีย

ดีใจกะผมเปล่า!!!”

พี่ชายสุดหล่อผู้เป็นเชฟมากฝีมือคนเดียวของบ้านยกมือทั้ง

สองขึ้นมาและตบอย่างเอื่อยเฉื่อย

แปะ แปะ แปะ แปะ

“เก่งมาก เก่งสุดๆ ไปเลยจ้า”

“ง่ะ” เกดิอะไรขึน้กนัเนีย่ยย “ไม่มใีครดใีจกบัผมเลยเหรอครบั”

“ชู่ววว อย่าแกล้งน้องน่ะโฟม” ม้าที่ก�าลังนั่งไขว่ห้าง และท�า

ผมทรงตกีะบงัลมซะสงูจนนกึว่ากนัสาดโรงอาหารทีโ่รงเรยีน มองดุๆ  

ไปทางพ่ีชายตวัดเีพือ่ปราม ก่อนจะหันมายิม้อบอุน่มอบให้ผม “ดใีจ

สิ ดีใจมากๆ”

“ป๊าก็ดีใจ” คนที่นั่งอยู่ข้างๆ ม้าถึงกับเอนตัวขึ้นมาขยิบตา

พร้อมทั้งชูนิ้วโป้ง

“เย่! ผมเก่งใช่มั้ยล่า~”

“แต่…”

อ้าววว ชูมือค้างกลางอากาศไปเลยผม “อะไรครับม้า”
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“มหา’ลัยต่างจังหวัดไกลๆ แบบนั้น ฟีฟ่าจะอยู่ยังไง คิดไว้

หรือยังจ๊ะ”

โหยยย ก็นึกว่าเรื่องอะไร “ผมคิดเรื่องนั้นไว้อยู่แล้วละครับ”

“…”

“ผมจะอยู่หอ!!!”

แล้วทกุคนกเ็งยีบกนัอกีครัง้ ครัง้นีเ้นิน่นานอย่างกบัเวลาหยดุ

หมุน เอ๊า! ผมพูดอะไรผิดเหรอ

“วันนี้ทุกคนท�าตัวแปลกๆ จังเลยนะครับ”

เฮียโฟมผู้สวมเครื่องแบบต�ารวจเต็มยศขยับตัวเป็นคนแรก 

“ลูกแหง่อย่างมึงอะนะ จะอยู่หอ”

“โฟม! พูดดีๆ กับน้อง!!!”

หวายยย โดนม้าด่าเลย สมน�า้หน้าไอ้พ่ีบ้า แลบลิน้ทับถมมนั

ไปหนึ่งแผล็บ

เจ้าพี่ชายตัวดีถอนหายใจ “ก็จริงนี่ครับม้า ป๊ากับม้าเลี้ยงมัน

อย่างกบัไข่ในหิน ไปอยูค่นเดยีวแบบนัน้จะเอาตวัรอดได้ไง งานบ้าน

ก็ไม่เห็นจะเคยท�า”

“แหม เฮียโฟม ถ้าผมท�าแม่บ้านก็ไม่มีอะไรท�าอะดิ ตกงาน

กันพอดี”

“…” อึ้ง...หึ! อึ้งไปเลยละสิเจอเหตุผลนี้

“แล้วอกีอย่าง ผมเรยีนวชิาการงานฯ ผ่านการล้างจานมาแล้ว 

อย่ามาดูถูกกัน!”

“เหรออออออ” สายตาพี่ชายผมโคตรกวนบาทา “แล้วอย่าง 

อื่นอะ รีดผ้า?”

“อาจารย์บอกจะเรียนในคาบต่อไป”

“ซักผ้า?”
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“ถ้าเป็นเครื่องฝาหน้าพอไหว”

“ขัดส้วม?”

ผมถึงกับเหวอ “อันนั้นต้องท�าด้วยเหรอ!”

โหยยย ท�าไมชวิีตการอยูห่อถงึล�าบากแบบน้ี ผมไม่อยากเรยีน

มหาวิทยาลัยแล้ว ผมจะเรียนโฮมสคูล ป๊าช่วยสอนผมหน่อยยย

“พอๆ อย่าแกล้งน้อง” ป๊าโบกมือเป็นการยุติศึกของเรา

สองพีน้่อง “คดิดีๆ  นะฟีฟ่า เรยีนมหา’ลยัใกล้บ้านไป - กลบัสบายๆ 

ดีกว่ามั้ยลูก”

ผมได้ยนิแล้วถงึกบัผงะ “ป๊าจะให้ผมทิง้สิง่ทีล่�าบากขยันหมัน่

เพียรท�ามาได้เหรอครับ!”

“ไอ้เว่อร์” 

แหงะ! เจ๊เฟิร์สอย่าเพิ่งด่ากันสิ “ผมอยากเรียนที่นี่จริงๆ นะ

ครับ ผมอยากวาดรปู มนัเป็นสิง่ทีผ่มชอบและกถ็นดัมากๆ และไม่มี

ที่ไหนจะเหมาะไปกว่าที่นี่อีกแล้ว”

“การเรียนมหา’ลัยไม่ได้มีแค่นั้นนะลูก” พูดจบม้าก็ยกแก้วชา

ข้ึนจบิ “ไหนจะเรือ่งกนิเรือ่งอยู ่ไกลหไูกลตาแบบน้ันจะเป็นตายร้าย

ดียังไงก็ไม่มีใครรู้”

“โหยยย พูดซะเหมือนผมก�าลังไปรบเลย” 

“เอาละๆ” ป๊าพยายามคลายความตงึเครยีด “ยังมเีวลาอกีตัง้

นานกว่าจะเปิดเทอมนี่เนอะ เผื่อวันหนึ่งฟีฟ่าอาจเปลี่ยนใจก็ได้”

“ผมไม่มีทางเปลีย่นใจหรอกครบั” ผมบ่นเบาๆ น่ังจบัเข่าเกบ็

ความรู้สึกจุกอกไว้กับตัวเอง

ท�าไมนะ...ท�าไมคราวนี้ไม่มีใครตามใจผมเหมือนเรื่องอื่นๆ 

เลย กับแค่การไปอยู่หอแค่นี้เอง ผมต้องท�ายังไงถึงจะพิสูจน์ตัวเอง

กบัทกุคนว่าผมท�าได้ ผมดแูลตัวเองเป็น ไม่ใช่คนอ่อนแออย่างทีท่กุ
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คนคิด ยังไงก็เถอะ อย่างที่บอกครับ ผมไม่มีทางเปลี่ยนใจหรอก  

ยังไงๆ ผมจะเรียนที่นี่ให้ได้ อุตส่าห์สอบติดขนาดนี้แล้ววว

“กลับมาเรื่องที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ดีกว่า” ม้าเปิดประเด็น

ใหม่อีกครั้ง “ฟีฟ่ามาก็ดีเลยลูก เมื่อเช้ายายของลูกโทร.มาบอกว่า

ลูกจ้างลากลับไปคลอดลูก แกอยากได้หลานไปช่วยงานสักคน เรา

ทุกคนก�าลังจะคุยกันว่าจะส่งใครไปดี”

ผมได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับอึ้ง “หา!? เรามียายด้วยเหรอครับ!”

ป้าบ!

“โอ๊ยยย เจ๊เฟิร์ส! ตีผมท�าไมเนี่ย”

อัยการสาวผู้เป็นพี่คนโตกอดอกพร้อมทั้งมองลอดแว่นมา

ทางผมอย่างต�าหนิ “เพ้อเจ้อ แกคิดว่าแม่แกเกิดจากใคร!? ลอยมา

กับผักตบชวางั้นเรอะ!”

“โหยยย ผมแค่จะแซวว่าเราไม่ได้ติดต่อกับคุณยายนานแล้ว

ต่างหาก” ผมนี่ลูบหัวป้อยๆ เลยครับ อูยยย ผู้หญิงอะไรมือหนัก

ชะมัด สมแล้วที่ไม่เคยมีแฟนสักที ยัยพี่ถึกเอ๊ย

เฮียโฟมชะโงกหน้าเข้ามาพูดบ้าง “ก็ใช่ไง คุณยายติดต่อมา

แบบนี้แปลว่าคงต้องการความช่วยเหลือจากบ้านเราจริงๆ”

“แล้วท�าไมอะ เจ๊กับเฮียก็ไปดิ”

“พวกฉันจะไปได้ยังไงยะ? งานการไม่ต้องท�ารึไง้”

เออ ก็จริงอย่างที่เจ๊เฟิร์สว่า “ว้าาา แย่จังเนอะ งั้นก็ภาวนา

ให้คุณยายหาลูกจ้างคนใหม่ได้ไวๆ แล้วกันนะครับ”

คุณยายสู้ๆ คุณยายสู้ๆ

“ซ่ึงนัน่เป็นเรือ่งทีเ่ราก�าลงัคยุกนัจ้ะ” เสยีงอบอุน่ของม้าเรยีก

ความสนใจจากผมไป ดะ...เดีย๋วนะ สายตาแบบน้ัน ชกัไม่ดแีล้วแฮะ 

“เพราะดูเหมือนว่าจริงๆ แล้วบ้านเรามีสมาชิกคนหนึ่งที่ก�าลังจะ
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ว่าง”

“มะ...หมายความว่ายงัไงครบั” ผมรบีส่งสายตาขอความช่วย

เหลอืไปทางป๊าคนทีเ่ข้าอกเข้าใจผมมากทีส่ดุ แต่ดเูหมอืนเรือ่งนีท่้าน

จะช่วยไม่ได้ เพราะสายตาทีส่่งกลบัมาก�าลงัจะบอกว่านีค่อืเรือ่งของ

แม่แกกก…

“ฟีฟ่าจ๊ะ” ม้ายิม้หวาน แต่นัน่กลบัท�าให้ผมขนลกุซู ่“ปิดเทอม

นี้ช่วยไปดูแลยายที่ต่างจังหวัดสักเดือนสองเดือนนะลูก”

!!!!!!!!!!!!

หลังจากขนลกุ บัดนีผ้มตัวชาไปแล้วเรยีบร้อย “ท�าไมต้องเป็น

ผมล่ะครับ”

“ลูกเหมาะสมที่สุดแล้วจ้ะ”

ผมรีบสวนทันที “แล้วถ้าผมไม่ไปล่ะฮะ!”

“…”

“ทีเมื่อกี้ผมขอไปอยู่หอทุกคนเอาแต่ห้าม แต่ตอนนี้กลับจะ

ส่งผมไปอยู่กับใครก็ไม่รู้!!!”

“นั่นยายมึงนะฟีฟ่า!”

ไม่ต้องมาด่าผมเลยเฮียโฟม “ไม่แฟร์เลยยย”

“ฟีฟ่า...ไปหน่อยเถอะนะลูก ถอืว่าไปช่วยยายเขา แกต้องพ่ึง

เราจริงๆ”

ผมลุกพรวด ไม่สนค�าพูดจากคนในครอบครัวอีกต่อไป “ผม

ไม่ไปไหนทั้งนั้น ผมจะอยู่บ้าน!”

ทั้งไปเรียน ทั้งไปดูแลยาย ไม่ไป! ไม่เอาทั้งคู่!!!

ผมเดินดุ่มๆ ออกมาจากชุดโซฟาสีทองราคาแพง จากตอน

แรกที่เข้ามาอย่างอารมณ์ดี ตอนนี้ผมหัวเสียโมโหเหมือนโดนแย่ง

ขนมไปแล้วเรียบร้อย ฮึ่ยยย ก่อนหน้านี้ทุกคนคงก�าลังนั่งหารือ
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ผลักไสผมไปบ้านยายที่ต่างจังหวัดอยู่สินะ ผมรู้! ผมรู้ว่าทุกคนไม่

โอเคกับคุณยาย ออกจะไม่ชอบด้วยซ�้าเพราะคุณยายท่านเป็นคน

ค่อนข้างดุและเจ้าระเบียบ ใครมันจะอยากไปอยู่ที่นั่นกันล่ะ ขนาด

ผมเจอท่านครัง้ล่าสดุตัง้แต่ตวัยงัเลก็ๆ ยงัจ�าได้รางๆ เลยว่าเคยโดน

ท่านตีด้วยไม้แขวนเสื้อโทษฐานที่แอบฉี่รดโคนต้นไม้สุดหวงของแก

เข้า 

แล้วอีกอย่าง...น้อยใจชะมัดที่ทุกคนคิดว่าผมจะดูแลตัวเอง

ไม่ได้ อยู่หอก็คืออยู่หอ จะซักผ้ารีดผ้าก็จ้างเอาสิ หิวข้าวก็โน่นนน 

หากินร้านตามสั่งไม่ต้องมาล้างจาน! นี่แหละน้า คนเราไม่เห็นด้วย

ก็หาเหตุผลร้อยแปดมาซัพพอร์ตเสมอ ฮ่ึยยย แล้วยังจะใจร้าย

ผลักไสผมไปอยู่กับคุณยายอีกต่างหาก ท�ายังกับว่าไปอยู่กับท่าน

ผมจะสบายไม่ต้องท�างานบ้านงั้นแหละ!!!

กึก! ขาผมชะงักกลางทาง ยืนโด่เด่อยู่ที่หัวบันได ใช้สมองอัน

น้อยนิดประมวลความคิดที่พรั่งพรูออกมาก่อนหน้านี้

เดี๋ยวนะ...

หึๆๆ คิดอะไรสนุกๆ ออกแล้วครับ!

ผมหนัหลงั กึง่เดนิกึง่วิง่ดุก๊ๆๆ กลบัมาท่ีโซฟารบัรองแขก ทุก

คนยงันัง่อยูท่ีต่�าแหน่งเดมิเด๊ะ เพิม่เตมิคอืหนัมามองผมเป็นตาเดยีว

อย่างแปลกใจ

ผมเชดิจมกู เอามอืไพล่หลงัโยกตวัไปมา “ผมเปลีย่นใจแล้ว”

“อ้าว!” โห! ถึงกับร้องออกมาพร้อมกันเลยนะครับทุกคน

“ผมยอมไปอยู่กับคุณยายแล้วครับ”

“จริงเหรอจ๊ะ!” ม้าถึงกับลุกพรวด แววตามีความดีใจถึงขีดสุด 

ต่างจากป๊าที่นั่งเหงื่อแตกขมับเปียกโชก ส่วนพี่ๆ ทั้งสองอะเหรอ 

เฮอะ! ท�าหน้างงเหมือนกับสงสัยว่าท�าไมผมเปลี่ยนใจเร็วนักวะ
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ผมพยักหน้า “ครับ แต่มีข้อแม้...”

“บอกมาได้เลยจ้ะ ม้ายอมทุกอย่าง”

โหยยย ม้าพูดเองนะ “ถ้าผมไป ทุกคนจะไม่มีสิทธิ์ห้ามให้

ผมไปอยู่หอ”

“…”

“ตกลงตามนี้นะครับ” พูดจบผมก็กอดอกเท่ๆ แบบคนถือไพ่

เหนือกว่า “ถือว่าการไปอยู่บ้านคุณยายก็จะได้ฝึกฝนตัวเอง เพ่ือ

พิสูจน์ว่าพอไปเรียนมหา’ลัยทุกคนจะได้ไม่ต้องมากังวลกับผมไง”

“แต่ว่า...”

ผมรบีสวนก่อนทีป๊่าซึง่เงยีบมานานจะพดูจบ “ไม่รูแ้หละครบั 

ถ้าทุกคนไม่ยอมอีก ผมจะหนีออกจากบ้าน!”

“คนอย่างมึงจะหนีไปไหนได้”

“ไม่รู้! จะไปเปิดโรงแรมนอนมั้ง!” เฮียโฟมก็ยุ่งจริ๊งงง ไม่รู้ค�า

ตอบสักทีว่าได้ไม่ได้ ยื้อมันอยู่นั่นแหละ “ตกลงว่ายังไงครับ”

หม่าม้าผู้ที่คัดค้านผมในตอนแรกถอนหายใจ เอี้ยวตัวส่ง

สายตาขอค�าปรึกษาจากป๊าที่นั่งอยู่ข้างๆ ซึ่งท�าหน้าท�าท่าทาง

หนักอกหนักใจ ก่อนอีกฝ่ายจะคว้ามือไปประสานกัน เป็นโมเม้นท์

หวานๆ เล่ียนๆ เวลาทัง้คูจ่ะตดัสนิใจอะไรร่วมกนัสกัอย่างซึง่ผมเหน็

มาตั้งแต่เด็กๆ

“ตกลงจ้ะ” เป็นฝ่ายม้าที่พูดออกมา “ป๊ากับม้าโอเคตามที่ลูก

ต้องการเลย”

“เย่!!!!!!” ผมโดดเร่าๆ ดอีกดใีจ จนพี่ๆ  ทัง้สองคนถงึกบัเบอืน

หน้าหนีเพราะน้องคนเล็กอะเลิร์ทเกินเหตุแบบนี้ไงเล่าาา

เอาเถอะ เจ๊กบัเฮยีเขาจะรูส้กึยงัไงกช่็าง ตอนนีผ้มต้องเข้าไป

กอดป๊ากับม้าสักหน่อยแล้วละคร้าบบบ ฮ่าๆๆ ดีใจจังโว้ยยยยย
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ฟอดดด “ขอบคุณนะครับ!”

“เฮ้อ! โตเป็นผูใ้หญ่แล้วสนิะลกูเรา” ป๊าส่ายหวัยิม้ๆ กบัภรรยา 

แต่ทั้งคู่ก็ยอมรับอ้อมกอดผมแต่โดยดี

โหยยย ผมกลับมายิ้มแย้มได้อีกครั้งหลังจากหน้าบูดไป

ประมาณห้านาทีแน่ะ!!

เอาละครบั ไหนๆ ปิดเทอมนีก้ไ็ม่รูจ้ะแกะท่าเต้นเพลง K-Pop 

ไปอวดใคร เพราะฉะนั้น ผมจะใช้เวลานี้ให้คุ้มค่าที่สุด จะท�าให้ทุก

คนรูว่้าผมเก่ง! ผมเท่! ผมดแูลตวัเองได้! เพ่ือจะได้ใช้ชวีติอย่างอสิระ

กับคณะในฝัน! RAT CAN DO หนูท�าได้!

ถึงเวลาพิสูจน์ตัวเองแล้ววว ไอ้ฟีฟ่าสู้ๆ!



~ ฤดูหลงป่า ~

EP.01
ช้างเผือกแห่งกรมอุทยาน

คิดผิดหรือคิดถูกที่มาล่ะเนี่ย...

ผมกลืนน�้าลายไปหลายอึกนับตั้งแต่รถครอบครัวราคาแพง

ของเราค่อยๆ แล่นออกมาจากตัวเมืองของจังหวัดหนึ่งทางภาค

ตะวนัตก ยิง่ขบัไกลเท่าไหร่กย็ิง่ห่างไกลความเจรญิเท่าน้ัน จากตอน

แรกทีส่องข้างทางมแีต่ตกึรามบ้านช่อง ตอนนีก้ลายเป็นบรรยากาศ

ชนบทเต็มไปด้วยต้นไม้และทุ่งกว้างไร้ผู้คน ถนนลาดยางที่เคยขับ

นิม่ๆ ส่งต่อสูถ่นนดนิแดงแสนขรขุระ หวัผมนีส่ัน่ด๊อกแด๊กเป็นตุก๊ตา

หัวสปริงตลอดทางเลยทีเดียว ฮือออ

ไม่เอาๆ ขอส่ายหัวไล่ความกลัวของตัวเองแป๊บ แค่เดือน

เดียวเอง ผมต้องท�าได้สิไอ้ฟีฟ่า! คิดซะว่ามาเข้าค่ายลูกเสือ so sad 

นดิหน่อยในวนัแรก ทนๆ ไปพรบิตาเดยีวเดีย๋วก็ได้กลบับ้านแล้ววว 

ทีนี้แหละจะได้อยู่หอสมใจอยากโดยไม่มีใครมาขัดอีกต่อไป ฮี่ๆๆ

พดูถงึคณุยาย จ�าได้รางๆ ว่าบ้านท่านเปิดเป็นร้านขายอาหาร

ป่าที่อร่อยที่สุดในละแวกนั้น ตอนนั้นผมยังเด็กแต่ก็ไม่เคยลืมภาพ
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ลูกค้ามากหน้าหลายตาที่ยืนต่อคิวรอลิ้มรสอาหารป่ารสชาติอร่อย

เหาะจนล้นออกมาจากร้านเลย

แต่หลังๆ มานี้แอบได้ยินม้าคุยกับป๊าว่าคุณยายแก่มากแล้ว 

ไม่สามารถรองรับลูกค้าได้มากมายเหมือนแต่ก่อน บวกกับมีร้าน 

อาหารอร่อยๆ จากฝีมอืคนหนุม่สาวรุน่ใหม่ผดุขึน้เป็นว่าเล่น ความ

นิยมของร้านเราก็ค่อยๆ ลดลงไป คุณยายก็เลยปรับขนาดร้านลง

ให้เล็กจนเกือบคล้ายกับร้านอาหารตามสั่ง คอยท�าข้าวกล่องส่ง

คนในละแวกใกล้ๆ และขายลูกค้าที่เข้ามาแบบตามมีตามเกิดแทน

คิดแล้วก็เสียดายนะฮะ ถ้าคุณยายเข้ามาเปิดร้านอาหารใน

กรุงเทพฯคงจะรวยเละทีเดียว ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท�าไมท่านถึง

ดึงดันจะอยู่ที่นี่ต่อ ม้าบอกว่าท่านเคยโกรธม้าท่ีหนีไปอยู่กินกับ

คนรวย กลับมาอีกทีก็ตอนม้าท้องเจ๊เฟิร์สท�าให้ท่านรับไม่ได้ไล่

ตะเพดิวงแตกกระเจงิกนัไปทัง้ผวัทัง้เมยี แทบจะตดัลกูตดัแม่กันเลย 

แต่พอนานวนัไปคณุยายแกกใ็จอ่อนยอมให้ครอบครวัเราแวะเข้ามา

เยี่ยมอยู่บ้าง แต่ท่านก็ยังปฏิเสธเงินจากทางป๊ากับม้าแทบทุกครั้ง 

บอกว่าท่านเลีย้งตวัเองได้ไม่ต้องการความเหน็ใจจากใครท้ังน้ัน ผม

ฟังแล้วกไ็ด้แต่สดูปากซีด๊ดด ครอบครวัเราดราม่าไม่แพ้ละครช่องวนั

เลยอะ

เอี๊ยดดด

เย้ยยย! มัวแต่เหม่อ รู้ตัวอีกทีคนขับรถก็เหยียบเบรกซะเต็ม

แรงจนตัวผมเกือบไหลลงจากเบาะซะแล้ว

โหยยย ถึงแล้วเหรอเนี่ยยย

ผมหันไปขอก�าลังใจจากป๊า ท่านเห็นหน้าออดอ้อนของผมก็

บบีไหล่เบาๆ แต่สหีน้าป๊ากงัวลมากเลยอะ กงัวลกว่าผมอกีกก คงจะ

คดิถงึลูกชายคนโปรดอย่างผมมากเลยละซี!้ ไม่เอาไม่ร้องนะคนเก่ง
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“ลงไปไหว้แม่กนัเถอะคณุ” ม้าหนัไปบอกสาม ีก่อนจะคว้ามอื

ผมไปจบัและพากนัจงูออกจากรถไปเจอกบัแสงแดดแสนเจิดจ้าตาม

ซิกเนเจอร์จังหวัดที่ร้อนตับแลบ

โอ้โหหห บ้านคณุยายยงัเหมอืนเดมิเป๊ียบ บ้านไม้สองชัน้หลงั

น้อยๆ ตั้งอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางบรรยากาศต่างจังหวัด ข้างๆ กัน

เป็นสวนเล็กๆ ที่คุณยายน่าจะเอาไว้ปลูกผักผลไม้ไว้ทานตามม ี

ตามเกิด แอบเห็นว่ามีบ่อน�้าตกเล็กๆ ที่ดูเหมือนจะขุดขึ้นมาใหม่ 

จ�าได้ว่าคร้ังล่าสุดที่มายังไม่มีเลยนี่นา บรรยากาศช่างร่มรื่นน่าอยู่

มากเลยฮะ!

แต่ติดอยู่อย่างเดียว...

มันเหมาะกับชีวิตคนกรุงตั้งแต่เกิดอย่างผมที่ไหนกันเล่า!!!

ฮอืออ ผมต้องอยูท่ีน่ีจ่รงิๆ เหรอเนีย่ แค่เหน็กค็ดิถงึตกึ คดิถงึ

แอร์ คิดถึงแสงสีในเมืองกรุงจะแย่แล้ว

พี่คนขับรถลากกระเป๋าสิบสองใบ (ใช่ครับ สิบสองใบ อิๆ) 

ตามครอบครัวผมมาติดๆ พอเข้าที่ร่ม ผมก็เห็นหญิงชราร่างเล็กๆ 

ผมสีเทาๆ ก�าลังนั่งเด็ดใบไม้อยู่บนหนึ่งในโต๊ะรับรองลูกค้า ใกล้ๆ 

กันนั้นมีโซนเล็กๆ ไว้ท�าอาหาร หน้าตามันช่างเหมือนบรรยากาศ

ร้านอาหารตามสั่งอย่างที่เคยบอกไว้จริงๆ แต่ดูเหมือนว่าคุณยาย

จะยงัไม่รู้ตวัว่าพวกเรามานะ แต่ยนืห่างกนัไม่ถงึเมตรแบบนีค้ณุยาย

ควรจะเห็นเราแล้วสิ คุณยายเขาไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของรถเรา

จริงๆ อะ?

“อะแฮ่ม!” ม้าคงคิดแบบเดียวกับผม เลยส่งเสียงกระแอมส่ง

สัญญาณสักหน่อย “แม่คะ...”

ชวิ้ง!

หวายยย คุณยายปรายตาขึ้นมามองแล้ว โหยยย ดุมากเลย 
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ขอหลบหลังป๊าแป๊บบบ ถึงจะไม่ได้เจอกันนาน แต่ความดุของท่าน

เมื่อวันวานก็กลับมาท�าให้ผมหนาวกระดูกอีกรอบเลยอะ

“มากันแล้วเหรอ” เสียงหญิงชราเรียบกริบ เหมือนท่านไม่ได้

แสดงความรู้สึกอะไรเลย

แม่ผมพยายามใจดสู้ี “เป็นยงัไงบ้างคะ ไม่ได้เจอกันนานเลย”

“อืม ก็ยังไม่ได้ตาย สบายดีอยู่”

โหยยย เย็นชาสุดๆ ไปเลย

“พ่อลูกคู่นั้น รีบมาทักทายคุณยายกันเร้ววว” เหมือนม้าจะ

รู้ตวัว่าบรรยากาศก�าลงัมาค ุท่านเลยรบียิม้แป้นเรยีกลกูเรยีกผวัแทน

“สวัสดีครับแม่”

“อืม”

“…” ป๊าโดนยิงไปอีกคนแล้ว ฮือออ

“ไม่เห็นต้องลงมาจากรถกันเลย” ผมแอบเห็นว่าคุณยายพูด

ทัง้ๆ ทีไ่ม่ได้เงยหน้าขึน้มามองเราเลยสกันดิ “แค่เอาไอ้ตวัเลก็มาส่ง

แล้วก็รีบกลับไปกันเถอะ เสียเวลาเปล่าๆ”

“ไม่ได้หรอกค่ะแม่ หนูอยากเจอแม่นะคะ”

“หึ! ฉันละไม่อยากจะเชื่อเลย”

“แม่คะ...”

“แล้วไอ้ตัวเล็กมันอยู่ไหนล่ะ”

“…” ม้าดูซึมไปเล็กน้อยเพราะรู้ว่าแม่ตัวเองก�าลังเฉยชาใส่ 

คณุยายคงไม่เคยลมืความบาดหมางในอดตีเลยสนิะ เรือ่งแบบน้ีพูด

ยากจังแฮะ “ฟีฟ่า ออกมาหาคุณยายสิลูก”

ฮู้ววว ถึงตาผมแล้วสินะ

ผมค่อยๆ เขยิบตัวออกไปจากหลังป๊า จัดการยิ้มกว้างๆ 

ทักทายคุณยายอย่างเป็นมิตร และได้ผลครับ ท่านมองผมตาเป็น



28

~ ฤดูหลงป่า ~

มันต่างจากที่ท�ากับลูกสาวและลูกเขยตัวเองลิบลับเลย

“มานั่งนี่สิ”

ผมเก้ๆ กังๆ เล็กน้อยเมื่อมือคุณยายตบเบาๆ ท่ีเก้าอี้

พลาสติกสีแดงตัวข้างๆ “คระ...ครับ”

“ช่วยยายเด็ดใบกะเพราหน่อยนะ”

ผมเบิกตากว้าง “อ๋อออ นี่คือใบกะเพราเหรอครับ!”

ไม่เคยเห็นใบกะเพราแบบเป็นๆ มาก่อนเลยฮะ เคยเห็นแต่

ตอนมันอยู่ในอาหารจานโปรดแล้วเรียบร้อย ฮี่ๆ

คุณยายไม่ตอบ แต่หันไปหาลูกสาวตัวเองแทน “แกเลี้ยงมัน

ยังไงถึงไม่รู้จักใบกะเพรา”

“เอ่อ คือว่า...” แย่ละ ดูท่าม้าก�าลังจะซวยเพราะผม ผมต้อง

ปกป้องให้เร็วที่สุดดด

ผมท�าเป็นหัวเราะคิกคัก “เปล่าครับๆ ผมรู้จักใบกะเพรา แต่

ผมสับสนระหว่างมันกับใบโหระพา”

ใช่มั้ย เคยได้ยินจากคนอื่นมาว่ามันคล้ายๆ กัน ไม่รู้ละ แถๆ 

ไปก่อน ผมกลัววว

“ต่างกันที่กล่ิน” คุณยายกลับมาคุยกับผมจนได้ ผมรับรู้ถึง

พลังงานการใส่ใจต่างกับที่ท่านคุยกับคนอื่น

โหยยย ผมชอบคณุยายแล้วละ ท่านคงไม่ดเุหมอืนตอนสาวๆ 

แล้วละเนอะ

“แม่คะ...” ม้ายิ้มฝืนๆ แล้วหยิบอะไรบางอย่างออกมาจาก

กระเป๋า “หนูอยากให้แม่รับเงินพวกนี้ไว้ ถือว่าเป็นค่าข้าวค่าขนม

ของฟีฟ่า และก็ให้แม่เก็บไว้ใช้เองด้วยค่ะ”

คุณยายปรายตามองปึกแบงก์สีเทาอย่างเฉยเมย

“ไม่”
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“…”

“ฉันไม่อยากได้เงินจากแก แกไม่ต้องมาเลี้ยงดูฉัน”

ฮืออออออ มาคุอีกแล้ววว เครียดจนอยากจะเอาใบกะเพรา

มาอมเล่นในปากกก

“แล้วอีกอย่าง นี่ก็หลานฉัน ฉันเลี้ยงของฉันได้ แกสองคนไม่

ต้องกลัวว่ามันจะอดอยากหรอก”

“แต่แม่คะ...”

“กลบัไปได้แล้ว” คณุยายสวนก่อนม้าจะพดูจบ “เดีย๋วเยน็กว่า

นี้จะเดินทางล�าบาก ทิ้งมันไว้นี่แหละ”

คุณยายยย อย่าพูดค�าว่าทิ้งสิ ผมใจหายยย

ดูเหมือนป๊ากับม้าจะต้านทานพลังของคุณยายไม่ไหว ท้ังคู่

พยักหน้าให้กัน และรีบลุกพรวดยกมือไหว้คุณยายทันที

“ลาแล้วค่ะแม่”

“สวัสดีนะครับ”

โหยยย จะไปกันแล้วเหรอออ “เดี๋ยวผมไปส่ง!”

ผมรีบเดินตามทั้งสองคนไปถึงรถ ตอนนี้กระเป๋าของผมทุก

ใบถูกวางไว้ให้ที่หน้าชานบ้านแล้ว พี่คนขับเห็นพวกท่านท�าท่าจะ

กลับก็เลยรีบไปพุ่งไปสตาร์ทรถ พอได้ยินเสียงเครื่องยนต์เท่านั้น

แหละผมถึงกับจุกอกเลย ฮือออ น�้าตาจะไหล รถเที่ยวนี้จะไม่มีผม

นั่งอยู่ในนั้น

“ดูแลตัวเองดีๆ นะลูก”

“ครับม้า โทร.หาผมบ่อยๆ ด้วยนะฮะ”

“แน่นอนอยู่แล้วจ้ะ” และจู่ๆ แม่ของผมก็ยัดอะไรบางอย่าง

มาใส่ในมือ เฮ้ยยย เงินก้อนเมื่อกี้นี่นา “ม้าอยากให้ฟีฟ่าเก็บเงินนี้

ไว้เป็นความลับ อย่าให้ยายรู้เด็ดขาดเชียวนะ เอาไว้ซื้ออะไรก็ตาม
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ที่อยากได้ โอเคมั้ย”

โอ๊ย! น�้าตาผมจะไหลจริงๆ แล้วนะ “ครับ...ขอบคุณครับ”

“มาให้ป๊ากอดหน่อย” ไม่ต้องเว้นจงัหวะนาน พอป๊าพูดไม่ทัน

จบผมก็กระโดดโผกอดท่านเต็มแรง “ดูแลตัวเองด้วยนะ และถ้าอยู่

ไม่ไหวก็รีบโทร.บอกป๊าเลย ป๊าจะรีบมารับ”

“เอาจริงๆ ตอนนี้ผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วละ...”

“อ๊าววว”

“แต่ผมจะลองสู้ดูก่อนสักตั้ง!” ผมว่า “ป๊าไม่ต้องเป็นห่วงนะ 

ผมจะดูแลตัวเองดีๆ”

“ดีมากลูกรัก” ป๊าผละตัวออกเพื่อเตรียมจะข้ึนรถ “อย่าลืม

ไลน์หาเจ๊กับเฮียว่าถึงแล้วละ”

“ครับ จะท�าเดี๋ยวนี้เลย” 

“ไว้เจอกันจ้ะลูก”

“บ๊ายบายยย” ผมโบกมอืลาทกุคนรวมถงึพ่ีคนขบัรถด้วย “ลงุ

เท่ง ส่งป๊ากับม้าถึงบ้านด้วยน้า~”

ฟิ้ววว

และรถคันนั้นก็แล่นฉิวหายไปสุดถนน คนที่ผมรักทั้งสองคน

ไปแล้ว เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ผมจะได้อยู่ห่างป๊ากับม้า ปกติ

ครอบครัวเราไปไหนไปกันตลอด ชักจะหวิวๆ แล้วสิ

หลงัจากนัน้ผมได้ยนิแต่เสยีงลม มองซ้ายมองขวาไปตามถนน

ก็ไม่เจอผู้คน บรรยากาศชวนหดหู่ชะมัด นี่ผมถูกทิ้งไว้ที่เมืองลับแล

หรือไงนะ ไม่คิดจะมีรถยนต์ผ่านมาสักคันเลยเรอะ

อุ๊ย! รีบกลับเข้าบ้านคุณยายดีกว่า ยืนอยู่ตรงน้ีนานเกินไป

แล้ว เดี๋ยวโดนดุเอาจะแย่เลย

“แฮะๆ” ผมยิม้แห้งๆ ใส่คณุยาย กมุไม้กมุมอือย่างสงบเสงีย่ม
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เจียมตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ “ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ”

“แต่งหน้าด้วยเหรอ”

“หา!?” เหวอเลยครับ พอได้ยินคุณยายว่าอย่างนั้นผมนี่รีบ

ลูบหน้าตัวเองให้ยุ่งเลย “เปล่านะครับ ผมไม่เคยแต่งหน้าเลยนา”

“ก็เห็นแก้มส้มซะขนาดนั้น” คุณยายเหลือบมองนิ่งๆ ยังเดา

ความรู้สึกไม่ได้เหมือนเดิม

“อ้อ ถ้างั้นคงเป็นเพราะอากาศร้อนน่ะครับ” ผมยิ้มหวาน

อธิบาย “เวลาร้อนอบอ้าวแก้มผมมันชอบเปลี่ยนสีอยู่เรื่อยเลย นี่

ถ้าได้ตากแดดนานๆ ตัวผมแดงเป็นเอเลี่ยนเลยนะครับจะบอกให้ 

ฮ่าๆๆ”

“…”

โหยยย ไม่ข�าหน่อยเหรอยายยย ข�าแห้งๆ ก็ได้ผมโอเค้!

“รู้ใช่มั้ยว่ามาอยู่ที่นี่ต้องช่วยฉันท�างาน”

ผมเขยิบเก้าอี้เข้าไปใกล้คนพูด “รู้ครับ ผมพร้อมเต็มท่ี ผม

อยากช่วยคุณยายฮะ”

“ดี…”

“…” หูยยย ยายยิ้ม! เป็นรอยยิ้มแรกเลยนะตั้งแต่ได้คุยกัน 

แต่มันไม่ได้เห็นแล้วชวนให้ยิ้มตามเลยพับผ่า กลับท�าให้ผมขนลุกซู่

ซะงั้น

“อยู่ที่นี่ต้องตื่นตีห้าครึ่งทุกวัน”

“วะ...ว่าไงนะครับ”

“มีปัญหากับการตื่นเช้าเหรอ” คุณยายเลิกคิ้ว

“มะ...ไม่มีๆ ไม่มีเลยครับ” ฮือออ เวลานั้นยังฝันไม่จบเรื่อง

เลยมั้ง เคยต่ืนเช้ากับเขาซะที่ไหนกันเล่าาา แต่ถ้าบอกไปเดี๋ยวคง

โดนด่า ก้มหน้าก้มตารอรับค�าสั่งอย่างเดียวละกัน
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“ทุกเช้าแกต้องตื่นไปจ่ายตลาดตามรายการที่ฉันสั่ง จัดการ

เตรียมจานชามส�าหรับลูกค้า ลงน�้าแข็งใหม่ทุกวันเพื่อแช่ของสด 

คอยสงัเกตดวู่าแกลลอนน�า้ส�าหรบัลกูค้ามพีอหรอืเปล่า แต่ปกตมินั

จะหมดวันต่อวัน ถ้าเห็นอย่างนั้นรีบโทร.สั่งทันที เบอร์อยู่ในสมุด

บัญชีในบ้าน” ยายละจากการพูดแวะมากระตุกยิ้มให้ผมทีนึง “ถ้า

น�้าไม่พอลูกค้า ฉันจะโกรธมาก เข้าใจใช่มั้ย”

อึกกก (เสียงกลืนน�้าลาย) “เข้าใจคร้าบบบ”

แต่ตอนนีอ้ยากหาอะไรจดจงั ทีย่ายพดูมามนัเยอะเกินไปปป 

ฮือออ

“ระหว่างวันก็ช่วยเสิร์ฟอาหาร ล้างจาน และก็บริการส่ง

อาหารกล่องตามที่ได้รับออร์เดอร์”

“ส่งอาหารเหรอครับ”

“ใช่”

“แบบฟู้ดแพนด้า อูเบอร์อีทเหรอครับ”

“มันคืออะไร”

“อ่อๆ ไม่มีอะไรครับ แหะๆ” ลืมไปว่าคุณยายคงไม่รู้จัก

แต่กลับมาที่ส่งอาหารกล่องแป๊บบบ เฮ้ยยย งานยักษ์เลยอะ 

ยักษ์ท้ังกรุงลงกาเลย และบวกกับหน้าที่ที่ผมได้รับทั้งหมดนั้น พูด

เลยว่าตัวผมคนเดียวมันจะไปสู้ไหวเหรอออ ลูกจ้างคนเก่าของคุณ

ยายเป็นทรานส์ฟอร์มเมอร์สหรือไง ท�าไมเก่งกาจขนาดนี้ ฮือออ

“ติดใจตรงไหนหรือเปล่า หน้าเครียดๆ”

หวายยย ผมคงเหม่อนานไปหน่อย “เปล่าครับ แฮะๆ”

“ท�าได้ใช่มั้ย”

“ท�าได้สิครับ สบายม้วกกก ฮ่าๆๆ” หัวเราะแต่มีน�้าตาซ่อน

อยู่ ฮือออ
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“งั้นงานแรกของแกวันนี้ก็คือไปส่งอาหารเที่ยงลูกค้า”

“หา!? เริม่งานเลยเหรอครบั!” โหยยย กะจะนอนอ่านหนังสอื

การ์ตูนให้เต็มที่ทิ้งท้ายสักหนึ่งวัน ผิดแผนไปหมดแล้ววว

“ก็ต้องใช่น่ะสิ หรือแกมีอะไรต้องรีบท�าก่อนหรือไง”

“มะ...ไม่มีครับ” โหยยย อย่าใช้ค�าพูดเชือดเฉือนกันแบบนี้สิ 

ผมกลัวเอาน้า~

คณุยายค่อยๆ ลกุจากเก้าอีอ้ย่างกระย่องกระแย่งตามประสา

คนแก่ ผมพยายามจะเข้าไปช่วยแต่แกเดินหนีซะงั้น

“ไปเตรียมรถ เดี๋ยวถ้าฉันท�าเสร็จแกจะได้รีบไปส่งเลย”

“ระ...รถเหรอครับ” หูผมไม่ได้ฝาดไปใช่มั้ยยย “แต่ผมขับรถ

ไม่เป็นนะฮะ”

“ไม่ต้องกังวล รับรองว่ารถที่ฉันพูดถึงน่ะแกขับเป็นแน่นอน”

“จริงเหรอครับ...”

“แฮก แฮก แฮกกก”

ฮือออ ท�าไมชีวิตไอ้ฟีฟ่าถึงต้องมาล�าบากล�าบนแบบนี้ด้วย

ว้าาา

“ฮบึบบบบบ” ผมร้องลัน่ถนนเม่ือต้องงดัแรงเฮือกสดุท้ายถบี

จักรยานให้พ้นเนินสูงด้วยความยากล�าบาก

ครบั...รถทีค่ณุยายพดูถงึคอืจกัรยานแม่บ้านสชีมพหูวานแหวว 

ซึ่งใหญ่กว่าตัวผมสักสองเท่าเห็นจะได้ ตอนขึ้นผมต้องเขย่งคร่อม

มันจนเป้าแทบขาด แถมยังต้องล�าบากหอบหิ้วถุงกล่องอาหารอีก

สามถุงใหญ่ๆ โอยยย นี่มันงานกรรมกรชัดๆ เอ๊ะ! แต่คิดๆ ดูแล้ว

พี่ๆ กรรมกรอาจจะไม่ต้องท�างานหนักขนาดนี้ด้วยซ�้า นี่มันเข้าข่าย

การใช้แรงงานเดก็แล้ว แถวนีม้โีรงพกัมัย้นะ ผมจะฟ้องต�ารวจว่าคณุ
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ยายแกล้งงง

หลงัจากถามทางชาวบ้านมาตลอดทาง ในทีส่ดุผมกเ็จอลกูค้า

รายที่สองจนได้ เป็นครอบครัวร้านโชห่วยเล็กๆ ที่มีตู้แช่เครื่องดื่ม

วางอยู่หน้าร้าน โอ้โห! เห็นเอสโคล่าแล้วเปรี้ยวปากจังเลย ปกต ิ

ผมไม่กินน�้าอัดลมนะ แต่เชื่อเถอะว่านี่ถึงเวลาที่ต้องแหกกฎแล้ว 

ต้องการดื่มอะไรดับร้อน!!!

“ข้าวมาส่งครับบบ”

ตะโกนเรยีกไปไม่นานกมี็เดก็สาวท่าทางซือ่ๆ และน่าจะอายุ

รุ่นราวคราวเดียวกับผมวิ่งจู๊ดออกมารับ

“อ๊ะ!”

“…” สาวหน้าม้ามองผมตาค้าง “มะ...มีอะไรเหรอครับ”

“ว้าย เปล่าจ้ะๆ” เธอหลบหน้าทันที มีการเอาผมทัดหูอย่าง 

อายๆ ด้วย เอ...ชักไม่แน่ใจและ ไหนขอส่องกระจกตู้แช่เย็นหน่อย

ซิ...กไ็ม่เหน็มอีะไรปกติหน ิยงัหน้าเหมอืนอาตีน้๋อยท้ายซอยเหมอืน

เดิม

พอเหน็ว่าไม่มีอะไรผดิปกติกบัร่างกายตวัเองกย็กัไหล่ จดัการ

รีบยื่นถุงกล่องอาหารให้เธอ “สี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทครับ”

“นี่ค่ะ” เธอยื่นเงินมาให้ แต่ดูเหมือนว่ามีอะไรจะพูดกับผม 

“เป็นหลานป้าปัดใช่มั้ยคะ”

“อ๋อ ใช่ครับ ผมเพิ่งมาช่วยยายวันนี้ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ

ครับ”

“ยินดีจ้า เราชื่อ แพดเม่ นะ”

หืม?...ชื่อฟีฟ่าของผมถูกถีบลงชามข้าวหมาไปเลย โหยยย 

ชือ่เท่โคตรรร แถมยงัหน้าตาน่ารกัน่าคยุชะมดั หน่วยก้านดจีนอยาก

พาเธอเข้าวงคฟัเวอร์แด๊นซ์ทีผ่มเป็นหัวหน้าทมีอยูเ่ลย ผกูมติรเพือ่น
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รุน่ราวคราวเดยีวกนัไว้สักคนกค็งจะด ีทกุคนครบันีแ่พดเม่เป็นเพือ่น

คนแรกของผมเองงง

“เราชือ่ฟีฟ่าครบั”  ผมเหล่ไปทางตูแ้ช่เย็นอกีรอบ “เออ แพด-

เม่ เราขอซื้อน�้าเอสขวดนึงสิ ขอเย็นๆ นะ”

“อ้อได้จ้า เอาแบบใส่น�้าแข็งมั้ยล่ะจะได้ชื่นใจสุดๆ ไปเลย”

“หืม?”

เธอคงเห็นว่าผมท�าหน้างงเลยอธิบาย “แบบเทใส่ถุงหิ้วแล้ว

ใส่น�้าแข็งป่นไง คนกรุงเทพฯคงไม่เคยกินสินะ”

พอเธอพูดผมก็อ๋อเลย เฮ้ยยย เคยแต่เห็นผ่านๆ ตาไม่เคย

ลองกินสักที น่าสนใจดีแฮะ “งั้นจัดมาเลยจ้า”

และไม่นาน ผมกมี็ถงุน�้าอดัลมห้อยอยู่ท่ีแฮนด์จักรยานจนได้ 

อ๊าาา ช่ืนใจจงั มกี�าลงัใจท�างานต่อแล้ว มาดกูนัซว่ิาลกูค้ารายสดุท้าย

ที่ผมต้องไปส่งกล่องอาหารมื้อกลางวันคือใคร 

ผมหยิบกระดาษที่ยายเขียนให้ขึ้นมาดูอีกครั้ง

ออร์เดอร์ 3

ผัดเผ็ดหมูป่าราดข้าว 6 กล่อง

(ไข่ดาว 2, ธรรมดา 1)

กะเพราเนื้อไข่ดาว 2 กล่อง

ต้มย�าไก่ใส่พวงไข่ 2 ถุง

ราคา : 770 บาท

ส่ง : หัวหน้าเหม (กรมอุทยานฯ)

อื้อหือออ สั่งไปกินคนเดียวหรือเลี้ยงทั้งหมู่บ้านกันล่ะเนี่ย 
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เยอะขนาดนีไ้ม่โทร.เรยีกโต๊ะจนีไปเลยเล่า ผมต้องมาล�าบากแบกมา

ส่งรู้บ้างมั้ยคุณน้าๆ

ว่าแต่...ไอ้กรมอทุยานอะไรนีม่นัไปยงัไงหว่า เคยได้ยนิว่าบ้าน

ยายอยู่ใกล้ๆ ที่นี่แต่ไม่เคยไปเยือนสักกะที แล้วแบบนี้เขาจะให้

คนนอกอย่างผมเข้าไปส่งข้าวได้เรอะ

“แพดเม่ๆ”

“จ๋าาา”

เย้ยยย ท�าไมโผล่มาเรว็จงั นกึว่าเข้าไปในบ้านแล้วซะอกี “รูจ้กั

หัวหน้าเหมอะไรนี่หรือเปล่าครับ”

“เอ๋?” สาวผมม้าเอียงคอ ชะโงกมาดูข้อความในกระดาษที่

ผมถือ “ใช่พี่เหมที่ท�างานในอุทยานแห่งชาติXหรือเปล่าคะ”

“อืม น่าจะใช่นะ แล้วไอ้กรมอุทยานฯ นี่มันอยู่ตรงไหนเหรอ 

พอจะรู้ทางมั้ยอะ”

“อืม…”  เพื่อนคนใหม่เดินออกมานอกถนนแล้วชี้นิ้ว “เดี๋ยว

ไปทางนี้นะ ตรงไปจนสุดแล้วก็เลี้ยวซ้าย ขับไปยาวๆ จะเจอป้าย

ใหญ่ๆ อยู่ทางขวา สะดุดตามาก”

โห! น�้าตาแทบร่วง คนไทยไม่ไร้น�้าใจจริงๆ โว้ยยย “โอ้!  

แต๊งกิ๊วๆ”

“พอไปถงึกล็องถามหาพีเ่หมกบัพวกพี่ๆ  ในน้ันดูนะ แต่หาไม่

ยากหรอก พี่เขาหล่อสะดุดตาที่สุดในกรมเลย”

ผมหลุดยิ้มออกมาเมื่อเห็นว่าเพื่อนใหม่ท�าสายตาหวานเยิ้ม 

ฮ่าๆ คงจะแอบชอบเขาละสิสาวน้อย

“ไงก็ขอบคุณอีกทีนะ เราไปก่อน บ๊ายบาย”

“โชคดีนะจ๊ะ”

เอาละ  ผมแวะเติมพลังมานานพอแล้ว รีบจบงานนี้สักที เรา
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จะได้กลบับ้านยายไปเกลอืกกลิง้อ่านหนงัสอืการ์ตนูฟินๆ ย่ิงพอได้

คนสวยใจดีบอกทางแบบนีย้ิง่มกี�าลงัใจสูใ้หญ่ จดัการก้มดดูน�า้อดัลม

แล้วถีบตรงไปหาลูกค้าของเรากันเล้ยยย อ๊าาาห์

ถึงผมพอจะรู้ว่าบ้านยายอยู่ใกล้กรมอุทยานแห่งชาติ แต่

ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ปั่นจักรยานเข้ามาเหยียบในนี้เลย เพราะงั้น

จงึไม่แปลกทีผ่มจะอ้าปากค้างตลอดทางนบัตัง้แต่ขับผ่านป้ายขนาด

ใหญ่ ในนี้มีพี่ๆ เจ้าหน้าที่และทหารวิ่งกันขวักไขว่ บางรายแอบยิ้ม

ให้ผมด้วยแหละ ท�าให้ผมต้องก้มหน้างุดรีบถีบรถหนีเพราะความ

เขินอาย จะมองอะไรกันเล่าาา รู้ตัวน่าว่าภาพลักษณ์ผมดูออกง่าย

ว่าเป็นเด็กกรุงเทพฯไก่อ่อน แต่ไม่เห็นต้องแอบนินทากันเลยนี่หว่า 

ฮึ่ยยย

เอ...ลงุเจ้าหน้าทีห่น้าดตุรงป้อมบอกว่าคนชือ่หวัหน้าเหมคยุ

งานอยู่ท่ีห้องประชุมสอง...อย่าว่าแต่ห้องประชุมสองเลย ห้อง

ประชุมหนึ่งอยู่ตรงไหนผมยังไม่รู้!!! เป็นการบอกทางที่มีประโยชน์

กับผมมาก ขอบคุณคร้าบลุงงง หลงทางจนได้เนี่ยยย

เฮ้ยยย ถามพี่ที่ก�าลังกวาดถนนอยู่ตรงนั้นดีกว่า

เอี๊ยดดด

“พี่ครับบบ”

“มีอะไรน้อง”

โหยยย ส�าเนียงแปร่งๆ สงสัยเป็นคนท้องถิ่นของแท้ “ห้อง

ประชุมสองอยู่ตรงไหนฮะ”

“นัน่ไง” พีเ่จ้าหน้าทีช่ีไ้ปยงับ้านหลงัเลก็ๆ ซึง่อยู่ใต้โคนต้นไม้

ใหญ่ เย้ยยย สภาพเก๊าาาเก่า บ้านผสีงิทีด่รมีเวลิด์ยังน่าอยู่กว่าน้ีอกี

“พี่แน่ใจเหรอ หน้าตาเหมือนไม่ใช่ห้องประชุมเลยอะ”
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“นั่นแหละที่ที่เขาเอาไว้ประชุมกัน” พี่เจ้าหน้าที่อธิบายต่อ 

“แล้วน้องมาหาใครล่ะ”

“คนชื่อหัวหน้าเหมครับ”

“นั่นแหละ หัวหน้าอยู่ในนั้น” เขาบอก ก่อนจะเกาคางหรี่ตา 

มองผมเหมือนก�าลังคิดอะไรได้ “นี่หลานป้าปัดใช่มั้ย”

“โห! ยายผมดังขนาดนี้เลยเรอะ”

“คนที่นี่ชอบสั่งอาหารป่าร้านป้าแก เกินครึ่งในนี้ฝากท้องไว้

กับแกทั้งนั้นแหละ”

หูยยย ไม่รู้ท�าไม ได้ยินแล้วผมยืดอกเลยครับ ภูมิใจจัง ฮี่ๆ

เฮ้ยยย นอกเรื่อง!!! ผมต้องรีบไปส่งข้าวสิ ป่านนี้หัวหน้าเหม

หิวท้องกิ่วแล้วมั้งงงงงง

“ขอบคุณนะพี่!” 

พูดเสร็จผมก็รีบจอดรถแล้ววิ่งปรู๊ดตัดสนามหญ้าแฉะๆ ไปที่

บ้านหลงันัน้ทนัท ีจดัการดแูลเส้ือผ้าตัวเองให้เข้าทีแ่ละรบีคว้าลกูบดิ

ประตู

เดี๋ยวนะ! ไม่ได้สิ พี่ทหารบอกว่าเขาก�าลังประชุมกันอยู่ เปิด

ไปตอนนี้เสียมารยาทแย่เลย ต้องเคาะประตูกันสักหน่อย

ก๊อก! ก๊อก! ก๊อก!

เงียบ...

ประชุมหรือนอนกันอยู ่เอ่ยยย ออกมาเปิดประตูหน่อย 

คร้าบบบ

เคาะอีกชุดแล้วกัน ก๊อก! ก๊อก! ก๊อก!

โหยยย ไม่หิวข้าวกันหรือไงคร้าบบบ!!! นี่ถ้าเคาะอีกครั้งแล้ว

ไม่เปิดผมจะกลับบ้านยายแล้วจริงๆ ด้วยยย

ก๊อก!
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แอ๊ดดด~

เย้ย! เคาะไปได้ทีเดียวเอง ทีงี้ละเปิดเร็วจัง

ทันททีีป่ระตูถกูเหวีย่งออก กลิน่ดนิและกลิน่กระดาษกล็อย

โชยมากระแทกจมูกผมอย่างจัง ผมเห็นว่าในห้องน้ันมีคนน่ังล้อม

โต๊ะกนัประมาณสบิคน บางคนใส่ชดุเจ้าหน้าที ่บางคนก็ใส่ชดุทหาร

ซ่ึงทกุคนล้วนก�าลงัมองผมเป็นตาเดยีว รวมถึงพ่ีเข้มในชดุลายพราง

คร่ึงท่อนผู้เป็นคนเปิดประตูต้อนรบัผมด้วย โหยยย น้าเขาเป็นทหาร

ที่หน้าเด็กจังเลยแฮะ อายุน่าจะพอๆ กับพี่ชายผมแหง มองเผินๆ 

ดูเป็นคนกวนๆ สังเกตได้จากรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่โคตรไม่น่าไว้ใจ...ผม

ว่าหัวหน้าเหมคือคนนี้ละมั้ง หน่วยก้านใช้ได้ที่สุดในห้องแล้วละ ถึง

จะเด็กกว่าที่คิดก็เหอะ

ผมยืน่ถงุบรรจกุล่องอาหารให้เขาทนัท ี“ข้าวมาส่งครบัหวัหน้า

เหม”

“หึ! พี่ไม่ใช่หัวหน้าเหมหรอก”

“อ้าว!” ผมย่นคิ้วมองกระดาษในมืออีกที “ก็นี่เป็นออร์เดอร์

ของหัวหน้าเหมนี่ครับ แล้วพี่ข้างหน้าบอกว่าเขาอยู่ในนี้”

เขาข�าอีกรอบ แน่ะ! ตลกอะไรนักหนาอะน้า “พี่หมายถึงว่าพี่

ไม่ใช่หัวหน้าเหม แต่หัวหน้าเหมอยู่ในนี้จริงๆ”

อ้าวเหรอ ฮอืออ แสดงความบือ้ใส่คนแปลกหน้าอกีแล้วสผิม

เนี่ย

ผมรีบชะโงกหา ‘หัวหน้าเหม’ ตัวจริง แต่ยังไม่ทันจะพ้นไหล่

คุณน้าทหารที่มาเปิดประตู เสียงหนึ่งก็ท�าให้ผมชะงักซะก่อน

“ไอ้ผูก้อง รีบๆ รบัข้าวและกลับมาประชมุต่อมนัยากตรง

ไหน”

“…”
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“ใจคอมันจะอัธยาศัยดีกับทุกคนเลยหรือไงวะ”

สะ...เสียงนั้นแทบท�าให้ผมลืมหายใจ

อะไรมันจะน่าเกรงขามขนาดน้านนน

ผมรีบมองหาต้นตอของเสยีงให้ไว ดเูหมอืนว่าน้าๆ ทีน่ัง่ล้อม

โต๊ะจะยงัไม่ได้อ้าปากขึน้สกัคน แสดงว่าพวกเขาไม่ได้เป็นคนพดูสนิะ 

แล้วใครกันคือเจ้าของเสียงทรงพลังที่ฟังแล้วขนลุกเมื่อกี้นี้!?

จิ๊ก!

เย้ย! ผมสะดุง้โหยงเมือ่อยู่ๆ  ด้านหน้าห้องประชมุกส็ว่างวาบ

ขึ้นกะทันหัน แสงสว่างส่องออกจากจอโปรเจ็กเตอร์ เผยให้เห็นรูป

เสือชนดิหนึง่ทีผ่มไม่รูจ้กั แต่นอกจากทีผ่มจะได้เหน็น้องเสอืแล้ว ผม

ก็ได้รู้ว่ามีใครบางคนก�าลังยืนขวางล�าแสงที่ฉายขึ้นบนกระดานน้ัน

อยู่ 

ชายคนหนึ่งกอดอกและก�าลังหันหลังให้ผม ปีกหลังของเขา

ช่างกว้างชนิดที่ถ้าผมถอยออกมาอีกนิดมันต้องบังหน้าจอมิดแหง

เลย เขาสวมเสือ้แขนยาวผ้ายดืคล้ายๆ ชดุออกก�าลงักายแบบทีเ่ฮีย

โฟมชอบใส่ แถมเข้ารปูซะจนขบัมดักล้ามแขนให้ดโูดดเด่น ไม่รูท้�าไม

เห็นแลว้ผมกลบันึกถงึครูสอนเลขทีโ่รงเรยีนซะงั้น ก็ร่างกายของเขา

รูปทรงอย่างกับสี่เหลี่ยมคางหมูเลยครับ ป้านบน แคบล่าง แถม 

พื้นที่กว้างๆ ของเสื้อตรงกลางหลังนั้นสกรีนค�าว่า ‘FBI’ ตัวเบ้อเร่อ 

โหหห เท่ชะมัดยาดเลย 

ว่าแต่ ไม่หันหน้ามาหน่อยเหรอน้าาา ผมอยากถ่ายรูปลง 

เฟซบุ๊กโชว์เพื่อนๆ ที่โรงเรียน รับรองดังเลยนะเว้ยยย สาวกรี๊ด

กระหึ่มแน่นอนนน

น้าทหารที่ยืนคาประตูเห็นผมนิ่งไปนาน เลยสะกิดไหล่ผม

ยิกๆ “นั่นแหละหัวหน้าเหมของน้อง”



41

~ theneoclassic ~

“อ้อๆๆ” ผมพยักหน้า และหันกลับมาตะโกนไปทางคนสั่ง

สินค้า “ผมเอาข้าวมาส่งครับ!”

“…”

เงียบท�าไมล่ะน้าาา “เจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทครับ”

“รอไปก่อน”

“…”  ผมถึงตัวเกร็งเมื่อได้ยินประโยคตอบรับ “วะ...ว่าไงนะ

ครับ”

“ก�าลังประชุมกันอยู่ไม่เห็นหรือไง” 

อ้าววว แล้วเงินของผมล่ะ จะเบี้ยวไม่ได้นะเดี๋ยวยายด่าตาย

เลยยย หันหน้ามาคุยกันให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เลยนะ!!!

แต่ยังไม่ทันโวยวายคุณน้าเสื้อ FBI ก็ส่งเสียงอีกรอบซะแล้ว 

“ไอ้โปรด รีบเอาข้าวเข้ามา จะได้ประชุมต่อกันสักที”

“ละ...แล้วเงินของผมล่ะครับ!”

หลงักว้างๆ นัน้มท่ีาทเีหมอืนจะหนัมา แต่สดุท้ายก็เปลีย่นใจ 

“รอ”

“…”

“ขอโทษนะน้อง” คุณน้าทหารที่น่าจะชื่อโปรดคว้าถุงอาหาร

จากผมไป “วันนี้เพื่อนพี่หงุดหงิดนิดหน่อย”

ฮือออ แล้วท�าไมต้องมาลงกับผมด้วยยย

“ผมต้องรอนานขนาดไหนครับ”

“จนกว่าจะเสร็จประชุม”

ผมถามน้าโปรดตะหาก ไม่ได้ถามคุณสักหน่อย คุณน้า FBI

“ถ้ารอไม่ได้ก็กลับก่อนได้เลย เดี๋ยวตามไปจ่ายป้าปัดทีหลัง” 

แน่ะ! มีขู่อีกตะหาก

“ไม่ต้อง! จ่ายกับผมตรงนี้แหละ ผมรอได้!”
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“ดี งั้นรอไป...ผู้กอง ปิดประตู!”

ปัง!

อูยยย กรอบไม้สี่เหลี่ยมเหวี่ยงกระแทกจนเกือบโดนจมูกผม

จริงๆ

โหยยย โกรธมาก ท�าไมคุณน้า FBI เขาไม่เป็นมิตรเลย นี่ผม

มาดีๆ นะเนี่ย ช้านิดช้าหน่อยจะเป็นไรว้าาา ผมมาท�างานวันแรก

นี่นา มันก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้กันบ้างเซ่

แต่ถ้าคุณน้าเขาบอกให้รอ ผมก็จะรอ! ผมรอได้...จะรออยู่ที่

โต๊ะม้าหินหน้าบ้านตรงนี้นี่แหละ ดูซิมันจะนานแค่ไหนกันเชียว 

เพราะบอกตรงๆ นะครบั นอกจากจะอยากได้เงนิค่าอาหารแล้ว ผม

ก็อยากจะเห็นคนที่ใจร้ายกับผมเหมือนกัน ผมจะนั่งรอเงินจากน้า

เขาตรงนี้นี่แหละ!

“เจอกันครับผู้กอง! -- ลานะครับหัวหน้าเหม! ”

หืมมม? แจ๊บๆๆ เสียงอะไรฟะ มาขัดขวางการนอนพัก

สายตาของผมซะได้ ก�าลังฝันว่าจะได้เดบิ๊วท์เป็นไอดอลแล้วแท้ๆ 

ตื่นหมดเลยเนี่ย เซ็งงง

เฮ้ย!!! นีม่นัใช่เวลานอนน�า้ลายยดืซะทีไ่หนกันเล่าาา จ�าได้ว่า

ก่อนหน้านี้ผมมานั่งรอค่าอาหารจากลูกค้าไม่ใช่เรอะ แย่แล้ว นี่ผม

ฟุบคาโต๊ะม้าหินไปตั้งแต่เมื่อไหร่กัน

ผมรีบหันไปทางเสียงอึกทึกครึกโครม แล้วก็เห็นน้าๆ 

มากมายเดินออกมาจากบ้านหลงัเดมิทีผ่มไปเคาะประตสู่งข้าว นีค่ง

ประชุมกันเสร็จแล้วสินะ แย่แล้ววว หัวหน้าเหมของผมจะหายตัว

ไปรึยังเนี่ย ไม่ได้นะ ยังไงๆ วันนี้ผมก็ต้องได้ค่าข้าว!

เฮ้ย! นั่นน้าทหารที่เป็นคนมาเปิดประตูให้ผมนี่นา ชื่ออะไร
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นะ ‘โปรด’ ใช่มั้ย รีบเข้าไปประชิดตัวให้ไวเลยครับ

“น้าโปรดครับ!”

เยสสส ใช่จริงด้วย คุณน้าทหารหันขวับมาทางผมทันที บุหรี่

ที่ตั้งใจจะจุดสูบยังคาอยู่ในปาก แถมยังมีการเลิกคิ้วสูงมองผมเป็น

เชิงประหลาดใจ โห! คุณน้าเขาดูดีใช้ได้นะเนี่ย ออกแนวเข้มๆ เท่ๆ 

ที่เขาบอกว่าช้างเผือกอยู่ในป่าคือเรื่องจริงสินะ

“อ้าว! ยังอยู่อีกเหรอ”

ผมก้าวเข้าไปใกล้พร้อมทั้งแบมือ “ขอเงินค่าข้าวครับ!”

เย็นแล้ววว ต้องรีบกลับไปหายาย เดี๋ยวยายเป็นห่วงงง

“เฮ้ย! ฮ่าๆ เป็นแก๊งเด็กไถตังค์หรือไง”

“ผมไม่ตลกนะ!” ผมยังคงแบมือ “เอาเงินมาาา”

“ใครสั่งก็ไปเอาเงินจากคนนั้นสิ”

“ผมไม่อยากคุยกับเขา เขาคงเกลียดผม!”

“รู้ได้ไง”

“เขาไม่หันมามองหน้าผม”

“ตรรกะอะไรของน้องวะ”

“เร็วๆ ครับน้า ผมรีบบบ” เลิกต่อปากต่อค�าแล้วจ่ายค่า 

เสียหายมาได้แล้ววว

“เอ๊า! เรียกกูน้าด้วยว่ะ” คนใส่ชุดทหารครึ่งท่อนส่ายหัวบ่น

พึมพ�ากับตัวเอง แต่สุดท้ายก็ยอมล้วงกระเป๋าตังค์ออกมาจาก

กางเกงลายพรางจนได้

แต่ยังไม่ทันที่น้าทหารจะได้ล้วงเข้าไปหยิบแบงก์ อยู่ๆ ก็มี

เสียงมารแทรกขึ้นมาซะก่อน

“คุยกับใครอยู่วะไอ้โปรด”

น�้้าเสียงนั้น...มันดังมาจากในบ้าน...คงเป็นน้า FBI คนน้ัน
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แน่นอน

หวายยย ไม่เอาๆ ถึงตอนแรกจะอยากเจอหน้า แต่มาคิดอีก

ทีไม่เอาดีกว่า เขาต้องหน้าเหี้ยม ดุ โหด และไม่เป็นมิตรแน่ๆ

“มึงมาก็ดีเลยไอ้เหม รีบมาจ่ายเงินน้องเขา!”

จะไปเรียกเขามาท�าไมเล้าาา ยิ่งไม่อยากเจอหน้าอยู่ “น้า

แหละเอาเงินมา!”

“เฮ้ยยย” คุณน้าทหารร้องเสียงหลงเมื่อเห็นว่าผมท�าจะท่า

แย่งกระเป๋าตังค์ไป “สรุปเป็นขโมยจริงๆ ใช่มั้ยฮะ”

“โอ๊ยยย เอาเงินมาให้ผมเถอะ”

คุณน้าทหารยกกระเป๋าขึ้นเหนือหัว โหยยย แน่จริงอย่าล้อ

ปมด้อยดิ รู้ตัวน่าว่าเตี้ยยย “ไอ้เหมมม มึงรีบมาเลย สัส! น้องเขา

จะขโมยเงินกูแล้ววว” 

“เอาเงินม้าาา”

“เขายังอยู่อีกเหรอ”

กึก!

ผมหยุดกระโดดคว้าอากาศทันทีเม่ือเห็นว่าเสียงน้ันอยู่ใกล้

กว่าที่คิด แย่แล้ววว มัวแต่ไร้สาระไม่ได้มอง ตอนคุณน้า FBI ก�าลัง

ก้มหน้าก้มตาล้วงเงินออกมาจากกระเป๋าตัวเองอยู่ข้างๆ ผมตรงนี้

แล้ววว

ผมรีบถอยกรูดไปตั้งหลัก แต่คุณน้าเขาก็ยังไม่เงยหน้าขึ้นมา

มองสักที พออยู่ใกล้กันแบบนี้ท�าให้รู้ว่าเขาตัวใหญ่กว่าท่ีคิดเยอะ

เลย นั่นหลังหรือแผนที่ประเทศออสเตรเลียวะ ใหญ่จนบังวิวมิด 

เลยยย

ถงึจะกลวัๆ แต่กอ็ดสงสยัไม่ได้ครบั ใจคอน้าแกจะไม่เงยหน้า

มาสบตากนัเลยหรอืยงัไง...แต่กด็แีล้วละ คอยดนูะ พอได้เงนิมาผม
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จะรีบเผ่นแน่บทันที 

แล้วท�าไมน้าแกล้วงกระเป๋านานจังวะ ในนั้นมีเงินเป็นแสนรึ

ไง หยิบๆ มาให้ผมสักทีเห้อออ

“กี่บาทนะ”

“…” เฮ้ยยย เขาถามผมว่ะ ถงึจะเป็นการถามท่ีไม่ได้มองหน้า

ก็เหอะ “จะ...เจ็ดร้อยเจ็ดสิบครับ”

“หก...เจด็...แปด...” นิว้ใหญ่ๆ หยบิธนบัตรออกมา พร้อมกับ

ยื่นให้ “อะ”

และสุดท้าย...เขาก็เงยหน้าขึ้นมามองผมจนได้!!!

มะ...ไม่รู้ท�าไมผมถึงกลืนน�้าลายทันทีเมื่อเห็นคนตรงหน้า

เต็มๆ ตา ส่วน ‘หัวหน้าเหม’ ตรงหน้าก็ค้างเติ่งกะทันหันหลังจาก

ปะทะสายตากับผมเช่นกัน คิ้วเข้มๆ นั้นเลิกสูง ดวงตาที่หวานกว่า

ที่คดิก�าลงัไล่ส�ารวจตวัผมตั้งแต่บนลงล่างแบบไร้มารยาท และอยู่ๆ 

เขาก็เผยอริมฝีปากสีธรรมชาติจนกรามปรากฏขึ้นให้เห็นเด่นชัด 

พานให้ผมไปมองหนวดเคราอ่อนๆ ทีด่เูหมอืนว่าจะเพิง่ขึน้หลงัจาก

การโกนคราวก่อน สิ่งที่ผมอิจฉาคือเขาหน้าใสมาก ไม่ได้หมายถึง

ขาวจั๊วะหน้าวอกนะครับ แต่ใสในที่นี้หมายถึงเนียนเรียบกริบ ไร้สิว

ผดผื่นอย่างไม่น่าเชื่อทั้งๆ ที่อยู่กลางป่ากลางดง ผมเผ้าสั้นๆ บน

หัวถูกเสยไว้เป็นทรงเรียบร้อยสะอาดสะอ้าน แถมจมูกก็โด๊งโด่งซะ

นกึว่าเป็นฉลามปากขวด จรงิๆ ผมไม่เคยชมใครว่าหล่อนอกจากป๊า

หรอกนะครับ แต่กับน้าคนนี้...

เออ หล่อ!!! แถมหล่อเกนิเร่ืองเลยด้วยยย ท�าไมมาอยูใ่น

ป่าในดงแบบนี้ว้าาา

เอ...แต่เขายังดูไม่แก่เลยนะ น่าจะอายุสักสามสิบต้นๆ คน

เป็นหัวหน้าต้องฟีลลุงๆ กว่านี้หน่อยไม่ใช่หรือไง ภาพในหัวตอน
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แรกคือผู้พัน KFC เลยฮะ

แต่ถึงยังไงก็เหอะ มองหน้าผมแล้วท�าท่าผงะแบบนี้คืออะไร 

ผมไม่ใช่ปีศาจนะเฟ้ยยย

ว่าแต่เขายืน่ตังค์ให้ผมอยูน่ีห่ว่า รบีรบัเลยดกีว่า จะได้วิง่แจ้น

กลับบ้านกันสักที “ขอบคุ...”

ฟึบ! อ๊าววว น้าเขาหดมือกลับไปอะ เอาเงินม้าาา

หัวหน้าเหมหันขวับไปทางเพื่อนร่วมงาน “ไอ้โปรด”

“หืม?”

ตาหวานๆ ของคนที่ไม่ได้หวานเหมือนตาเหล่มาทางผม 

พร้อมทั้งกระซิบกระซาบเหมือนจะไม่ให้ได้ยิน

“ผู้ชายใช่มั้ยวะ”

“ฮ่าๆๆ ไอ้สัสเหม” คุณน้าลายพรางหัวเราะซะไม่เกรงใจผม

ทีย่นืหวัโด่เด่อยูต่รงนีเ้ลย ฮึย่ยย ไม่ต้องท�ามาเป็นพดูเบาๆ ผมได้ยนิ

หมดแล้ววว “แหกตาดูดีๆ แล้วตอบตัวเองดิ๊”

คนใส่เสื้อสกรีนค�าว่า FBI มองผมเต็มๆ ตาอีกครั้ง คราวนี้

กอดอก จ้องอย่างออกนอกหน้าจนผมต้องหดคอหนี เหวอออ ท�า

อะไรของน้าเนี่ย

“อะ” เขายื่นปึกแบงก์ร้อยมาให้อีกหน

ผมท�าท่าจะหยิบแต่เขาก็ดึงมือกลับไปอีกแล้ววว “อ้าวน้า! 

เล่นอะไรเนี่ย!!!”

“เรียกฉันว่าอะไรนะ”

“น้า!!!” อายุน้อยกว่าพ่อผมเรียกน้าหมดแหละ

“ฮ่าๆ กูก็โดนมึง” นายทหารคนข้างๆ หัวเราะชอบใจ ฮึ่ยยย 

น้าคนนี้เขาจะหัวเราะเป็นอย่างเดียวหรือไง ทหารต้องปกป้อง

ประชาชนไม่ใช่เรอะ เนี่ยผมก�าลังโดนคุกคาม ช่วยด้วยยย
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“หึ!” หัวหน้าเหมยังคงหน้านิ่ง โหยย ผมนี่ถึงกับถอยหนีสอง

ก้าวเลยครบั น้าช่วยแสดงออกผ่านสหีน้าได้มัย้เน่ียยย เรยีบเก๊ินนน 

“หลานป้าปัดใช่มั้ย”

“…” ค�าถามยอดฮิตหรือไงวะ เหมือนกับเวลาเทเลอร์ สวิฟต์

โดนถามว่าเพลงนี้แต่งด่าใคร’ไรงี้ “อะ...อื้อ ใช่”

“ชื่ออะไร”

“…”

“ฉนัถาม” เขาย�า้เสียงเรยีบแต่กดุ็ดนัไปพร้อมกัน ฮือออ ยอม

เจอคนตะโกนใส่หน้ายังดีกว่าคนพูดจานิ่งๆ แต่น�้าเสียงเชือดเฉือน

แบบนี้!

“ผมชื่อ...ฟีฟ่า”

“…” เขานิ่งไปแป๊บนึงเมื่อได้ยินค�าตอบ อะไรเล่า ก็บอกแล้ว

นี่ไง “อ้ะ ค่าอาหาร”

คราวนี้น้าเขาจะให้จริงแล้วใช่มั้ย ถ้าผมเอื้อมมือไปหยิบจะ

โดนแกล้งอีกหรือเปล่าอะ

หนึ่ง สอง สาม...ฮึบบบ เฮ้ยยย คราวนี้ไม่แกล้งงง เย่! เสร็จ

ภารกิจ กลับบ้านได้สักที!!!

“จะมาอยู่นานเท่าไหร่”

หืมมม? มัวแต่นับเงิน ตะกี้น้าเหมเขาคุยกับผมปะ?

“ฉันถาม” โอเค ผมได้ค�าตอบละ ฮือออ

“น่าจะ...ประมาณเดือนนึงครับ”

“น้องเขาดูกลัวมึงว่ะไอ้หัวหน้า ฮ่าๆๆ”

“สัส! กูไม่ได้หน้าเป็นมิตรแบบมึงหนิ” 

คุณน้า FBI ท�าตาดุๆ ไปทางเพื่อน ก่อนจะเดินก้าวฉับๆ มา

ใกล้ผมกว่าเดิม ฮึ่ยยย ผมถอยไม่ได้แล้วนะ ตรงนี้เป็นเนิน ถอยคือ
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กลิ้งเลยยย 

“ทหีลังช่วยมาส่งอาหารกลางวนัให้เรว็กว่าบ่ายโมงได้มัย้ พวก

นั้นจะได้อิ่มท้องก่อนเข้าประชุม”

“…”

“ถามอะไรก็ไม่ตอบ ไม่อยากคุยกับฉันหรือไง”

รู้น่า...ผมก�าลังอึ้งอยู่ แหม่! สั่งเป็นคนใช้เลย ผมไม่ใช่ลูกน้อง

ของน้านะ

“ขอโทษนะครับ ครั้งหน้าผมจะมาให้เร็วกว่านี้”

“ฉันไม่ได้ต�าหนิ ฉันแค่จะถาม” เขาโค้งหัวลงมาจ้องตาผม

เน้นๆ “เพราะถ้าเธอบอกว่าไม่ได้ ฉนัจะขบัรถไปรบัทีร้่านป้าปัดเอง”

“…”

โห! ใจดีจัง ผมแอบเปิดใจรับเขาเข้ามานิดนึงเลยเนี่ยยย

“ฉันรู้ว่าเธอมาจากกรุงเทพฯ คงไม่ค่อยเต็มใจท�าอะไร

แบบนี้หรอก”

เพล้ง! เอื้อออ หน้าสั่นนน

เปิดมาดีๆ ไหงมารถคว�่ากลางทางแบบนี้อะ!!!

โอ๊ยยย ไอ้เราก็นึกว่าหวังดี ที่แท้ก็แดกดันกันชัดๆ มันชักจะ

ดูถูกกันเกินไปแล้ววว เด็กกรุงเทพฯแล้วไงวะ มีพารากอนแล้วกัน 

ฮึ่ยยย เกือบหลุดยิ้มดีใจที่เจอคนใจดี สุดท้ายก็เป็นคนใจร้ายอย่าง

ที่คิดไว้ตอนแรกไม่มีผิด!

“ไอ้โปรด ไปหาอะไรแดกกนัเถอะ” คนพดูคว้าบุหรีท่ี่เหน็บอยู่

บนหูมาคาบไว้ในปาก 

เดี๋ยววว แอบหลอกด่าเขาแล้วคิดจะเดินหนีไปง่ายๆ แบบนี้

เรอะ! “ผมท�าได้!”

“…”
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“น้าคอยดเูลย ผมท�าได้! ผมจะมาส่งข้าวให้น้าตรงเวลา!!!”

คุณหัวหน้าเหมแห่งกรมอุทยานเอี้ยวตัวมาโชว์เสี้ยวหน้า ซึ่ง

ยังเรียบไร้อารมณ์เหมือนเดิม “อืม”

“…”

“กด็กัีบตัวเธอแล้วไม่ใช่หรอืไง” คิว้เข้มๆ กระตกุขึน้เลก็น้อย 

เขาจุดบุหรี่และยื่นไฟแช็กให้แก่เพื่อนทหารที่ยืนอยู่ข้างๆ และ

สดุท้ายกพ็ากนัเดนิจากไปโดยไม่สนใจไยด ีท้ิงผมให้ยืนตวัสัน่เพราะ

ความโมโหอยู่ตรงนี้คนเดียว

ฮึ่ยยย หัวหน้าเหม...ผมจะจดชื่อน้าเอาไว้ น้าจะเป็นศัตรู

ตลอดหนึ่งเดือนที่ผมอยู่ที่นี่ แล้วถ้าคราวหน้าน้ายังจะแกล้งผมอีก 

ต่อไปผมจะเรียก ‘ลุงงง’ ให้ขายหน้าทั้งกรมเลยคอยดู!

เอ๊ะ! ว่าแต่ต�าแหน่ง ‘หัวหน้า’ ที่ปะหน้าชื่อเขามันย่ิงใหญ่

ขนาดไหนนะ อยากรู้จัง...


