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เสยีงหวูดรถไฟดงัใกลส้ถานเีขา้มาเรือ่ยๆ พรอ้มกบักลุม่คนทีพ่ากนั
เดินเข้าใกล้รางรถไฟเพื่อจับจองพื้นที่ถ่ายรูปใกล้โบก้ีให้มากที่สุด  วันนี้รถไฟ

หัวรถจักรไอน้ำาขบวนพิเศษออกแล่นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนจะได้มีโอกาสเดินทางด้วยรถไฟ

หัวรถจักรไอน้ำาขบวนนี้ในวันพิเศษซึ่งมีเพียงปีละสี่ครั้งเท่านั้น

“โปรดทราบ ที่นี่สถานีรถไฟสามเสน ที่นี่สถานีรถไฟสามเสน  ขบวนรถท่ี

เข้าเทียบชานชาลาขณะนี้เป็นขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษหัวรถจักรไอน้ำา นำาท่าน

เดนิทางจากสถานกีรงุเทพ ปลายทางสถานอียธุยา  ขบวนรถจะหยดุจอดทีส่ถานี

ชุมทางบางซื่อเป็นสถานีถัดไป  ขอเชิญท่านที่มีบัตรโดยสารนั่งประจำาที่ได้ค่ะ 

ขอบคุณค่ะ”

เด็กชายก้อนหินเดินมาหยุดอยู่ด้านหน้าตู้รถไฟตู้หนึ่ง ในขณะที่เพื่อนๆ 

ของเขาวิ่งไปดูหัวรถจักรไอน้ำาอย่างตื่นเต้น  บรรยากาศโดยรวมของสถานีแห่งนี้

ค่อนข้างชุลมุน คนที่มีตั๋วเดินทางรีบขึ้นไปจับจองที่นั่งของตนเอง ขณะที่บางคน

ตัง้ใจมาเพือ่บนัทกึภาพโดยเฉพาะ คนกลุม่หลงันีต้า่งพยายามหามมุถา่ยรปูใหต้ดิ

หัวรถจักรมากที่สุด 
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ขณะที่รถไฟหัวรถจักรไอน้ำากำาลังจะเคลื่อนตัวออกจากสถานีเพื่อมุ่งสู่

จังหวัดอยุธยา ชายคนหนึ่งก็เดินมาหาเด็กชายก้อนหินที่ยังคงยืนมองบรรยากาศ

คึกคักอย่างเฉยเมย

“ก้อนหิน ทำาไมไม่ไปถ่ายรูปล่ะลูก”

“ไมเ่หน็มอีะไรนา่ตืน่เตน้เลยพอ่ หวัรถจกัรไอน้ำากว็ิง่อยา่งนีท้กุป ีปลีะสีค่รัง้ 

ไม่รู้พวกเขาจะแห่มากันทำาไมเยอะแยะ”

“กอ้นหนิไมต่ืน่เตน้เพราะพอ่ทำางานทีน่ี ่แตค่นอืน่เขาไมเ่คยเหน็เลยตืน่เตน้

กันแบบนี้ไง”

“คงงั้นมั้ง”  ก้อนหินทำาสีหน้าไม่สนใจคำาพูดของพ่อนัก ก่อนจะเดินไปหา

เพื่อนของเขาที่รีบวิ่งตรงมา

“ก้อนหิน ไปสถานีดอนเมืองกันไหม เดี๋ยวพวกเราจะไปดักรอถ่ายรูปต่อ” 

ใบหม่อนรีบชวนเพราะกลัวไปไม่ทัน

“พวกนายจะไปถ่ายอะไรอีก ก็รถไฟขบวนเดิม”

“ขบวนเดมิแตบ่รรยากาศไมเ่หมอืนเดมินะ สนกุดอีอก  ไปกนัเถอะกอ้นหนิ” 

ต้นตาลสำาทับอีกคน

“ไม่ไปหรอก  พวกนายรีบไปเถอะ เราจะกลับบ้านแล้ว”  เพื่อนๆ ทำาหน้า

เซ็งที่ก้อนหินไม่ค่อยไปไหนด้วยกันเลย แต่พวกเขาก็ไม่ถือสา เพราะก้อนหินเป็น

แบบน้ีมานานแล้ว พวกเขาได้แต่หวังว่าวันหนึ่งเพื่อนผู้เคร่งขรึมและออกจะถือตัว

คนนี้จะมีมุมสดใสบ้าง

“เหรอ งั้นพวกเราไปก่อน  พรุ่งนี้เจอกันที่โรงเรียนนะก้อนหิน”

ใบหมอ่นกบัตน้ตาลรบีเดนิไปโบกรถตุก๊ๆ ตรงหนา้สถาน ีสว่นกอ้นหนิเดนิ

เลยีบทางรถไฟกลบับา้นซึง่ตัง้อยูไ่มห่า่งจากสถานรีถไฟนกั  บ้านพกัของพนกังาน

รถไฟมักอยู่ไม่ไกลจากสถาน ี พ่อของก้อนหินเพิ่งได้เลื่อนตำาแหน่งเป็นนายสถานี

รถไฟ ครอบครัวของเขาจึงต้องย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่ แต่นับเป็นการย้ายบ้าน

ที่สุดแสนจะใกล้ในความคิดของก้อนหิน เพราะบ้านใหม่อยู่ถัดจากหลังเดิมเพียง

สองหลงัเทา่น้ัน  บา้นพกัหลงัใหมน่ีม้เีนือ้ทีก่วา้งกวา่เดมิ หนา้บา้นมบีรเิวณใหจ้อด

รถด้วย แม่ของก้อนหินจึงคิดเปิดร้านอาหาร ซ่ึงพ่อเห็นดีด้วยเพราะตอนนี้แม่มี
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เวลามากขึน้เนือ่งจากลกูๆ โตแลว้  กอ้นหนิอายสุบิสามป ีสว่นนอ้งชายวยัหกขวบ

ก็เขา้โรงเรยีนแลว้  เมือ่พอ่กบัแมต่กลงเปดิรา้นอาหาร ลานพืน้ซเีมนตห์นา้บา้นจงึ

แคบไปถนัดตา

วันนี้เป็นวันหยุด แต่ก้อนหินอยากอยู่บ้านอ่านหนังสือมากกว่า ต่างจาก

เพือ่นอกีสองคนซึง่ชอบเทีย่วเปน็นสิยั ทีเ่ขายอมออกมาดรูถไฟกเ็ปน็เพราะเพือ่น

ทั้งสองชวน  แม้ใบหม่อนกับต้นตาลไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือนัก แต่ทั้งสองคนก็

ชอบไปโรงเรยีน  ตอนแรกกอ้นหนิไมไ่ดส้นทิสนมกบัสองคนนีเ้ทา่ไหร ่แตท่ัง้คูเ่ปน็

ฝา่ยคอยชวนเขาคยุและเลน่เสมอ จนบางครัง้เขาคดิวา่ทัง้สองคนอาจอยากใหเ้ขา

ช่วยเรื่องเรียนก็เป็นได้ เพราะเขาเป็นเด็กเรียนดีมากคนหนึ่งในชั้นเรียน  ก้อนหิน

สอบได้เกรดเฉลี่ย 4.00 แทบทุกเทอม ทั้งยังเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันตอบ

ปญัหาและไดร้างวลักลบัมาเสมอ  ครทูีโ่รงเรยีนบอกวา่หากขึน้มธัยมปลายเมือ่ไหร่

ก้อนหินควรเลือกเรียนสายวิทย์-คณิต เพราะสามารถเลือกสาขาตอนสอบเข้า

มหาวทิยาลยัไดม้ากกวา่สายภาษา  เขาเองกว็างแผนไวเ้ชน่นัน้ แมว้า่ยงัมเีวลาอกี

ตัง้สองปกีวา่จะขึน้ ม.4 ผดิกบัใบหมอ่นและตน้ตาลทีไ่มไ่ดค้ดิอะไรมากไปกวา่เรยีน

ด้านไหนก็ได้ที่เข้าใจง่ายๆ 

“ก้อนหิน กินขา้วไดแ้ลว้ลกู”  แม่เรยีกลกูชายคนโต  กอ้นหนิไดย้นิเสยีงนอ้ง

รีบวิ่งลงบันไดไปทันที

“มีอะไรกินบ้างแม่”

“ผัดผักบุ้ง ต้มยำาปลาช่อน แล้วก็ไข่เจียวกากหมู”

“โอ้โฮ น่ากินมาก  กินเลยนะแม่”  ยินดี น้องชายวัยหกขวบของก้อนหิน

ลงมือจัดการอาหารตรงหน้าทันทีที่นั่งลง

“อร่อยใช่ไหมล่ะ ฝีมือแม่ หากินที่ไหนไม่ได้แล้วนะ”

“อร้อย...อร่อย อร่อยที่สุดในโลกเลย”

ก้อนหินคิดว่าน้องชายของเขาช่างกินง่ายอยู่ง่ายเหลือเกิน  ยินดีอายุห่าง

จากก้อนหินเจ็ดปี  พ่อกับแม่ย้ายมาอยู่กรุงเทพฯ เมื่อน้องชายเกิด ก้อนหินเพิ่ง

ไดอ้ยูก่บัพอ่แมต่อนนัน้เอง  กอ่นหนา้นัน้เขาอยูก่รงุเทพฯ กบัยาย เพราะแมค่ดิวา่

ถ้าเทียบกับที่ต้องคอยย้ายตามพ่อไปเรื่อยๆ ก้อนหินน่าจะได้เรียนหนังสือใน
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โรงเรียนที่ดีกว่าหากอยู่ในกรุงเทพฯ

“ก้อนหินทำาไมกินน้อยจังลูก วันนี้ดูเหม่อๆ นะ”  พ่อถามลูกชายคนโต

“เปล่าครับ ไม่มีอะไร แค่ไม่ค่อยหิวน่ะพ่อ”

“กนิเยอะๆ สิลกู พรุง่นี้ก็ต้องไปเรยีน กินอิม่ๆ จะได้นอนหลบัสบาย ตืน่มา

ก็มีแรงไปเรียน  ก้อนหินเรียนเก่งมากนะพ่อ เวลาไปประชุมผู้ปกครอง คุณครูที่

โรงเรียนชมกนัทกุคน แมน่ะปลืม้จนตวัแทบลอย”  แม่พดูพลางตกัไขเ่จยีวใหล้กูชาย

คนโต

“จรงิดว้ย  เราคดิถกูทีใ่หก้อ้นหนิอยูก่บัยายตอนเลก็ๆ ยายชว่ยกวดขนัเรือ่ง

เรียนได้ดีมาก”

“แตยิ่นดไีมช่อบเรยีนนะ ชอบเลน่มากกวา่ สนกุด”ี  นอ้งชายรบีออกตวัทนัที

“ก็ยินดียังเด็ก เดี๋ยวโตเท่าพี่เขาแล้วแม่จะพาไปสมัครสอบโรงเรียนที่พี่เขา

เรียนเหมือนกัน  เราต้องสอบให้ได้นะ โรงเรียนนี้ดังมาก พี่เขาสอบได้เองโดย

ไม่ต้องฝากเลย”

เด็กชายยินดีทำาสหีนา้ราวกบัใครมากระชากจานขา้วไปเททิง้ รูส้กึวา่อาหาร

หมดอร่อยลงทันที  ทุกครั้งที่อยู่กับพ่ีชาย ยินดีมักรู้สึกว่าพี่ก้อนหินไม่ค่อยยอม

เล่นกับเขาเลย พ่ีชายมักบอกให้เขาเล่นอะไรที่มีสาระมากกว่าเล่นหุ่นยนต์  หรือ

บางคร้ังเวลายินดีกับเพื่อนๆ แถวบ้านชวนกันไปดูไก่ชนของลุงช้างเพื่อนข้างบ้าน 

พี่ก้อนหินกลับคิดว่ามันสกปรกและยังทรมานสัตว์อีกด้วย  ในสายตาของเด็กวัย

หกขวบ พีช่ายเขาชา่งทำาตวันา่เบือ่เหลอืเกนิ สูเ้พือ่นๆ ของพีช่ายอยา่งพีใ่บหมอ่น

กับพี่ต้นตาลก็ไม่ได้ ไม่รู้ว่าทั้งสามเป็นเพื่อนกันได้อย่างไร

“กอ้นหนิอิม่แลว้ครบัแม ่ ไปอา่นหนงัสอืดกีวา่”  พดูจบกอ้นหนิกล็กุไปจาก

โต๊ะอาหาร แต่ไม่ลืมเอาจานข้าวไปล้างเอง

“ไม่ต้องล้างก็ได้ลูก เดี๋ยวแม่ล้างให้”

“ไม่เป็นไรครับ ก้อนหินทำาเองดีกว่า”

“น่ีแมว่า่ไหม ก้อนหนินะ่อะไรๆ กด็ ีเสยีอยา่งเดยีวคอืชอบทำาทา่ทางเหมอืน

ไม่ค่อยอยากสุงสิงกับพ่อแม่พี่น้อง”  ผู้เป็นพ่อเอ่ยเมื่อลูกชายเดินขึ้นบ้านไปแล้ว

“ไม่นี่พ่อ ลูกก็ปกตินะ เด็กเข้าช่วงวัยรุ่นก็มีโลกส่วนตัวเป็นธรรมดา”
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“แต่ยินดีวา่แปลกครบั พีก่อ้นหนิไมเ่หน็ชอบเลน่อะไรเลย”  คราวนีผู้เ้ปน็แม่

เริ่มฉุกคิดขึ้นมาบ้าง

“ใช ่ยนิดพีดูถกู กอ้นหนิดเูครยีดๆ นะ หรอืจะเครยีดเรือ่งเรยีนมากไป  พอ่

ว่าพวกเราก็ไม่ได้กดดันลูกนะ  แต่ก้อนหินเป็นเด็กเรียนเก่ง เลยอาจจะต้ังความหวัง

เรื่องเรียนมากไปหรือเปล่า”

“ไว้แม่จะลองคุยกับลูกดูนะ  ส่วนเจ้าตัวเล็กเนี่ย เพลาๆ เรื่องเล่นบ้างก็ได้ 

มีลูกกับเขาสองคน คนหน่ึงเรียนเก่งซะจนเพ้ียน ส่วนไอ้เจ้านี่เอะอะก็เอาแต่เล่น 

ดีจริงลูกฉัน”  ผู้เป็นแม่เอ่ยด้วยน้ำาเสียงเอ็นดูพร้อมกับขยี้หัวเจ้าตัวเล็กของบ้าน

คืนนี้บรรยากาศไม่ค่อยอบอ้าวเหมือนวันอื่นๆ ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
เผยให้เห็นแสงจันทร์ลอดผ่านม่านเมฆ ส่องลงมาท่ีห้องนอนของก้อนหิน  เขา

ยืนรับลมตรงหน้าต่างอย่างผ่อนคลาย ก่อนจะได้ยินเสียงรถไฟขบวนสุดท้ายของ

คืนนีเ้ริม่ออกจากชานชาลา  บรรยากาศสงบสุขทีก่ำาลงัดืม่ด่ำาเมือ่ครูถ่กูแทนทีด่ว้ย

เสียงล้อบดรางเหล็กพร้อมกับตัวบ้านที่สั่นสะเทือน แต่เพราะเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูง

จึงยืดหยุ่นและรับแรงสั่นสะเทือนได้ดี ถึงกระนั้นก้อนหินก็หาได้ชินกับบรรยากาศ

เหล่าน้ีไม่ เขากลับรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในภาวะจำายอมมากกว่า  แรกเริ่มที่ย้ายมาอยู่

บา้นพกัของพนกังานรถไฟนัน้ กอ้นหนิจำาไดว้า่ตนกลวัเสยีงรถไฟ และเมือ่พืน้บา้น

สั่นสะเทือนเขาพลันคิดว่าแผ่นดินไหว กระทั่งพ่อต้องอธิบายว่านี่เป็นเรื่องปกติ

เพราะบา้นไมข้องเราอยูใ่กลส้ถานรีถไฟนัน่เอง  จวบจนเวลาผา่นไปหลายป ีความ

กลัวแปรเปลี่ยนเป็นความเคยชิน แต่ก็เป็นความเคยชินผนวกกับความเบื่อหน่าย 

ซึ่งก้อนหินไม่แน่ใจว่าระหว่างอยากให้ครอบครัวย้ายไปจากที่นี่กับอยากให้รถไฟ

หยุดวิ่ง อย่างไหนคือสิ่งที่เขาต้องการมากกว่ากัน

เขามองลงไปยังสวนหย่อมที่พ่อจัดให้เข้ากับบรรยากาศของร้านอาหาร

เลก็ๆ หนา้บา้น แสงไฟสลวัรางบนเสารัว้สอ่งใหเ้หน็รา่งเดก็หญงิคนหนึง่ยนือยูต่รง

กองไม้ใกล้รั้วบ้าน  ก้อนหินสงสัยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นมายืนทำาอะไรตอนมืดเช่นนี้ 

แม้ว่าประตูรั้วบ้านของเขายังไม่ได้ปิดแต่ร้านอาหารก็ปิดแล้ว  ความอยากรู้ทำาให้

เด็กชายรีบเดินลงไปดูข้างล่างทันที
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“อ้าว ไปไหนแล้วล่ะ เมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้นี่นา” 

กอ้นหนิพมึพำากบัตวัเองขณะหนัหลงัเดนิกลบัเขา้บา้น แตก่อ่นขึน้บนัไดเขา

หันไปมองตรงน้ันอีกครัั้งและเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่จริงๆ  เขาเดินไปที่

กองไม้น้ันอย่างไม่ลังเลด้วยคิดว่ามืดแล้ว บางทีเด็กคนน้ีอาจต้องการความช่วยเหลือ 

ที่สำาคัญเธอคงไม่ใช่คนละแวกนี้เพราะเขาไม่คุ้นหน้าเลย

“น้อง มานั่งทำาอะไร ร้านปิดแล้วนะ  กลับบ้านเถอะ”

เดก็หญงิไมต่อบ เพยีงแตม่องกอ้นหนิแลว้ยิม้ให ้ เมือ่กอ้นหนิถามย้ำา เธอ

จึงตอบว่า  “มารอแม่”

“รอแม่...แม่น้องบอกว่าจะมารับที่นี่หรือ”

“เปล่า”

“อ้าว แล้วทำาไมมารอที่นี่ ที่บ้านรู้หรือเปล่า”

“เปล่า”  เด็กหญิงตอบอีกครั้ง

“แล้วบ้านอยู่ที่ไหน  เดี๋ยวพี่ไปตามพ่อกับแม่มาดีกว่า”

“อยู่โคราช”

“อา้ว แลว้ยงัไงละ่ หลงทางหรอืหลงกบัแมก่นัแน ่ ง้ันรอเดีย๋วนะ”  กอ้นหนิ

รีบเดินขึ้นบ้านไปตามพ่อกับแม่ทันที

“พ่อๆ ออกมาเร็วๆ มีเรื่องด่วน”  ก้อนหินเคาะประตูห้องพร้อมร้องเรียก

พ่อ

“มีอะไร เอะอะเชียวลูก”  แม่เปิดประตูออกมาด้วยความตกใจ

“ใครเป็นอะไรลูก”

“ไมม่ใีครเปน็อะไรหรอกพอ่ แตม่เีดก็ผูห้ญงิมานัง่อยูข่า้งลา่ง สงสยัหลงทาง

แน่ๆ เลย”

“อา้วเหรอ ตายจรงิ หลงมาตอนไหน  นีม่นักีโ่มงแลว้ เราพาไปสถานตีำารวจ

กันไหม  พ่อลงมาเร็วๆ สิ”  แม่รีบเดินนำามาก่อนพ่อเสียอีก

“ไหนๆ ก้อนหิน ตรงไหน”  ก้อนหินชี้ไปยังกองไม้หน้าบ้านทันที

“ไหนลูก ไม่เห็นมีเลย” 

“เมื่อกี้นั่งอยู่ตรงน้ีนะ  ก้อนหินยังถามเขาด้วยว่าบ้านอยู่ไหน เขาบอกว่า 
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มาจากโคราช...”

“โอ้โฮ มาไกลจังเลย แบบนี้คงหลงกับพ่อแม่แน่นอน น่าสงสารจัง  ว่าแต่

ไปไหนแลว้ละ่”  พอแมไ่ดย้นิลกูชายพดูกส็งสารเดก็คนนัน้ขึน้มาทนัท ีเพราะเทา่ที่

เคยรบัรูข้า่วคราวตา่งๆ เดก็ทีพ่ลดัหลงกบัพอ่แมน่ัน้มชีะตากรรมไมค่อ่ยดเีทา่ไหร่

นัก

“พ่อว่าคงนั่งรถไฟมาแน่เลย แต่ทำาไมหลงทางแล้วถึงไม่มีใครพาไปหา

เจา้หนา้ทีเ่ลยละ่ มนัแปลกตรงทีน่า่จะมคีนเหน็บา้งนะ พอ่กอ็ยูท่ีส่ถานรีถไฟทัง้วนั”

“พ่ออยู่ทั้งวันก็จริง แต่ไม่แน่ว่าเด็กคนนั้นขึ้นรถไฟมาหรือเปล่านะคะ 

ก้อนหินหาเจอไหมลูก”  แม่หันไปถามก้อนหินท่ีเดินสำารวจจนท่ัวบ้าน แต่กลับไม่พบ

เด็กหญิง

“ไปถามบ้านลุงช้างดีกว่า”  พ่อเดินไปบ้านเพื่อนร่วมงานอาวุโสที่ชื่อลุงช้าง

“ก้อนหินเจอเด็กคนนั้นตอนกี่โมงลูก”  แม่ถาม

“ก็เจอตอนก่อนขึ้นไปตามพ่อกับแม่ไง”

“แล้วเขาหน้าตาเป็นอย่างไร เผื่อมีคนมาถามหา”

“ก็...ผมยาว ถักเปีย ผิวคล้ำา ตาโต ใส่เสื้อยืด กางเกงยีน รองเท้าผ้าใบ” 

ก้อนหินเก็บรายละเอียดได้แม่นยำาในเวลาอันสั้นจนผู้เป็นมารดาทึ่ง

“นี่ลูกบอกเพิ่งเจอเขาแป๊บเดียวแต่จำาแม่นเชียวนะ” 

แม่ลูกยืนคุยกันอยู่ตรงนั้นสักครู่ พ่อก็เดินกลับเข้าบ้านมา

“ได้ความว่าอย่างไรบ้างคะ”

“ไม่มีใครเห็นนะ”

“เอ๊ะ หรือว่าแม่มารับไปแล้ว”  ก้อนหินสันนิษฐาน

“ไม่น่าใช่นะ เพราะตอนพ่อถามว่าเห็นคนแปลกหน้าบ้างไหม พวกลุงช้าง

บอกว่าน่ังอยู่ตรงน้ีเกือบช่ัวโมงยังไม่เห็นรถแล่นผ่าน แล้วก็ไม่มีใครเดินผ่านเลยด้วย” 

ข้อมูลของลุงช้างนั้นค่อนข้างเชื่อถือได้ เพราะมีพยานเป็นสมาชิกยามเย็น

กลุม่ใหญ่ ซ่ึงกคื็อเจ้าหนา้ทีส่ถานรีถไฟทีม่กัมารวมตวักนัตัง้วงสนทนายามเยน็หน้า

บ้านลุงช้าง กินข้าวบ้าง ดูไก่บ้าง หรือไม่ก็น่ังคุยกันไปเร่ือยๆ จนมืดค่ำาจงึแยกยา้ยกนั

กลับบ้านใครบ้านมัน รุ่งเช้าก็ไปทำางานตามหน้าที่ของแต่ละคน  เป็นสังคมเล็กๆ 
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ทีบ่างครัง้เลก็เกนิไปจนนา่อดึอดั แตม่องอกีแงห่นึง่ทกุคนกอ็ยูก่นัอยา่งเรยีบงา่ยดี

“สรุปว่าไม่มีใครเห็น  แล้วหนูคนนั้นไปอยู่ไหนล่ะ”

“เอาไงด ี พ่อไปดูตามทางรถไฟดีไหม”

“พ่อจะไปดูเองทำาไม ก็ถามแล้วลุงช้างบอกว่าทุกอย่างปกตินี่คะ คงไม่มี

อุบัติเหตุบนทางรถไฟหรอก แม่กลัวแต่บนถนนมากกว่า”

“งั้นเดี๋ยวโทรไปถามที่สถานีตำารวจดีไหม”

“จริงด้วย ดีเหมือนกันค่ะ  ไปนอนได้แล้วก้อนหิน พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้านะ”

“แม่ โรงเรียนอยู่แค่นี้เอง เดินไม่ถึงสิบนาที”

“กน็ัน่แหละ นอนดกึไมด่ ี ไปนอนกันไดแ้ลว้”  แมส่ัง่การเรยีบรอ้ยกเ็ดนินำา

ขบวนไปล่วงหน้า ทิ้งให้ก้อนหินและพ่อยืนงงอยู่สักพักจึงเดินข้ึนบ้านพร้อมกัน 

จากนั้นก้อนหินก็เข้าห้องนอน  เขานอนกับน้องชาย แต่เจ้าตัวเล็กหลับไม่รู้เรื่อง

รู้ราวไปเรียบร้อยแล้ว

ก้อนหินเดินกลับไปท่ีโต๊ะเขียนหนังสือเพ่ือเก็บของให้เป็นระเบียบและเตรียม

จัดกระเป๋าหนังสือสำาหรับพรุ่งน้ี  ก่อนนอนเขาอดมองลงไปท่ีเดิมไม่ได้  แม่คงปิดไฟ

บนเสาหน้าบ้านแล้ว ตอนนี้จึงเหลือเพียงแสงจันทร์ส่องนำาสายตาเขาฝ่าความมืด

ไปถงึกองไม ้ ภายใตแ้สงสลวัราง กอ้นหนิรูส้กึวา่มเีงาตะคุม่อยูต่รงจดุทีเ่ดก็ผูห้ญงิ

เคยยืนอยู่  เขาหลับตาแล้วลืมตาเพ่งมองไปยังจุดนั้นอีกครั้ง แต่พบเพียงกองไม้

ธรรมดา  เขาไมรู่ว้า่เดก็คนนัน้อยูท่ีไ่หน และกไ็มเ่ขา้ใจเหมอืนกนัวา่เขาจะไปสนใจ

ทำาไมว่าเธอจะเจอครอบครัวหรือยัง แต่ที่แน่ๆ คือก้อนหินสงสัยว่าเด็กคนนั้นมา

อยูท่ีบ่า้นเขาไดอ้ยา่งไร ถา้เธอโดยสารรถไฟมากค็วรมผีูป้กครองมาดว้ย หรอืหาก

หลงทางก็ควรไปบอกผู้ใหญ่แถวสถานีรถไฟสักคน แต่นี่กลับดูเหมือนเธอโผล่มา

ที่นี่โดยไร้ร่องรอยใดๆ ให้สืบสาวราวเรื่องต่อไปได้ 

ขนาดก้อนหินเป็นคนพบเธอคนแรกยังไม่ค่อยเข้าใจเลย แล้วนับประสา

อะไรกับพวกผู้ใหญ่ที่ช่วยตามหาเธอ พวกเขายิ่งไม่มีทางรู้ว่าเด็กคนนั้นมาที่นี่ได้

อย่างไร และมาเพื่ออะไร
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วันนี้ก้อนหินตื่นเช้ากว่าปกติ  เขารีบจัดการกิจวัตรประจำาวันให้
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ลงมาขา้งลา่งกอ่นใคร แตก่ช็า้กวา่แมท่ีต่ืน่มาเตรยีมอาหารเชา้

ให้เขาเสร็จแล้ว  ก้อนหินเดินไปยังกองไม้เม่ือคืนนี้ เขาสังเกตว่านี่เป็นกองไม้กอง

ใหม่ เมื่อถามแม่ก็ได้คำาตอบว่าไม้กองนี้คือไม้หมอนที่พ่อจะนำามาต่อโต๊ะกับเก้าอี้

เพิ่มอีกสักสองชุด จากเดิมที่ร้านอาหารมีโต๊ะเก้าอ้ีไม้ยางพาราสำาหรับสี่คนเพียง

สามชุด เมื่อมีไม้หมอนกองนี้ก็จะต่อโต๊ะอาหารตัวใหญ่กว่าเดิมได้

ก้อนหินเดินไปยืนมองกองไม้หมอนด้วยความรู้สึกแปลกๆ แต่แล้วเขาก็

ละความสนใจเมื่อพ่อเดินลงมา

“ไม้หมอนกองนี้พ่อจะเอามาต่อโต๊ะหรือครับ”

“ใช่ลูก เสาร์อาทิตย์นี้พ่อคงต่อโต๊ะตัวใหญ่ๆ สักตัวกับม้านั่งยาวสองตัว”

“แลว้ไมห้มอนพวกนีพ้อ่เอามาจากไหนครบั”  กอ้นหนิคงสงสยัจรงิๆ เพราะ

ทุกทีเขาไม่ค่อยชวนพ่อคุยมากนัก

“ซ้ือมาสิลูก ปกติหน่วยงานจะขายไม้หมอนท่ีไม่ได้ใช้แล้วให้ประชาชน แต่ท่ี

ไมค่อ่ยมใีครซือ้เพราะคนไมรู่ก้นั เลยไปซือ้กบัพอ่คา้ทีซ่ือ้จากหนว่ยงานไปขายตอ่ 

ไม้หมอนพวกน้ีพ่อซ้ือมาท่อนละไม่ก่ีร้อยเอง แต่ข้างนอกเขาขายกันเป็นพันเชียวนะ”
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