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เสียงหวูดรถไฟดังใกล้สถานีเข้ามาเรือ่ ยๆ พร้อมกับกลุม่ คนทีพ
่ ากัน

เดินเข้าใกล้รางรถไฟเพื่อจับจองพื้นที่ถ่ายรูปใกล้โบกี้ให้มากที่สุด วันนี้รถไฟ
หัว รถจักรไอน้ำ �ขบวนพิเศษออกแล่นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนจะได้มีโอกาสเดินทางด้วยรถไฟ
หัวรถจักรไอน้�ำ ขบวนนี้ในวันพิเศษซึ่งมีเพียงปีละสี่ครั้งเท่านั้น
“โปรดทราบ ที่นี่สถานีรถไฟสามเสน ที่นี่สถานีรถไฟสามเสน ขบวนรถที่
เข้าเทียบชานชาลาขณะนี้เป็นขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษหัวรถจักรไอน้ำ� นำ�ท่าน
เดินทางจากสถานีกรุงเทพ ปลายทางสถานีอยุธยา ขบวนรถจะหยุดจอดทีส่ ถานี
ชุมทางบางซื่อเป็นสถานีถัดไป ขอเชิญท่านที่มีบัตรโดยสารนั่งประจำ�ที่ได้ค่ะ
ขอบคุณค่ะ”
เด็กชายก้อนหินเดินมาหยุดอยู่ด้านหน้าตู้รถไฟตู้หนึ่ง ในขณะที่เพื่อนๆ
ของเขาวิ่งไปดูหัวรถจักรไอน้ำ�อย่างตื่นเต้น บรรยากาศโดยรวมของสถานีแห่งนี้
ค่อนข้างชุลมุน คนที่มีตั๋วเดินทางรีบขึ้นไปจับจองที่นั่งของตนเอง ขณะที่บางคน
ตัง้ ใจมาเพือ่ บันทึกภาพโดยเฉพาะ คนกลุม่ หลังนีต้ า่ งพยายามหามุมถ่ายรูปให้ตดิ
หัวรถจักรมากที่สุด
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ขณะที่ รถไฟหั วรถจัก รไอน้ำ � กำ � ลัง จะเคลื่อนตัวออกจากสถานีเพื่อมุ่งสู่
จังหวัดอยุธยา ชายคนหนึ่งก็เดินมาหาเด็กชายก้อนหินที่ยังคงยืนมองบรรยากาศ
คึกคักอย่างเฉยเมย
“ก้อนหิน ทำ�ไมไม่ไปถ่ายรูปล่ะลูก”
“ไม่เห็นมีอะไรน่าตืน่ เต้นเลยพ่อ หัวรถจักรไอน้�ำ ก็วงิ่ อย่างนีท้ กุ ปี ปีละสีค่ รัง้
ไม่รู้พวกเขาจะแห่มากันทำ�ไมเยอะแยะ”
“ก้อนหินไม่ตนื่ เต้นเพราะพ่อทำ�งานทีน่ ี่ แต่คนอืน่ เขาไม่เคยเห็นเลยตืน่ เต้น
กันแบบนี้ไง”
“คงงั้นมั้ง” ก้อนหินทำ�สีหน้าไม่สนใจคำ�พูดของพ่อนัก ก่อนจะเดินไปหา
เพื่อนของเขาที่รีบวิ่งตรงมา
“ก้อนหิน ไปสถานีดอนเมืองกันไหม เดี๋ยวพวกเราจะไปดักรอถ่ายรูปต่อ”
ใบหม่อนรีบชวนเพราะกลัวไปไม่ทัน
“พวกนายจะไปถ่ายอะไรอีก ก็รถไฟขบวนเดิม”
“ขบวนเดิมแต่บรรยากาศไม่เหมือนเดิมนะ สนุกดีออก ไปกันเถอะก้อนหิน”
ต้นตาลสำ�ทับอีกคน
“ไม่ไปหรอก พวกนายรีบไปเถอะ เราจะกลับบ้านแล้ว” เพื่อนๆ ทำ�หน้า
เซ็งที่ก้อนหินไม่ค่อยไปไหนด้วยกันเลย แต่พวกเขาก็ไม่ถือสา เพราะก้อนหินเป็น
แบบนี้มานานแล้ว พวกเขาได้แต่หวังว่าวันหนึ่งเพื่อนผู้เคร่งขรึมและออกจะถือตัว
คนนี้จะมีมุมสดใสบ้าง
“เหรอ งั้นพวกเราไปก่อน พรุ่งนี้เจอกันที่โรงเรียนนะก้อนหิน”
ใบหม่อนกับต้นตาลรีบเดินไปโบกรถตุก๊ ๆ ตรงหน้าสถานี ส่วนก้อนหินเดิน
เลียบทางรถไฟกลับบ้านซึง่ ตัง้ อยูไ่ ม่หา่ งจากสถานีรถไฟนัก บ้านพักของพนักงาน
รถไฟมักอยู่ไม่ไกลจากสถานี พ่อของก้อนหินเพิ่งได้เลื่อนตำ�แหน่งเป็นนายสถานี
รถไฟ ครอบครัวของเขาจึงต้องย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่ แต่นับเป็นการย้ายบ้าน
ที่สุดแสนจะใกล้ในความคิดของก้อนหิน เพราะบ้านใหม่อยู่ถัดจากหลังเดิมเพียง
สองหลังเท่านัน้ บ้านพักหลังใหม่นมี้ เี นือ้ ทีก่ ว้างกว่าเดิม หน้าบ้านมีบริเวณให้จอด
รถด้วย แม่ของก้อนหินจึงคิดเปิดร้านอาหาร ซึ่งพ่อเห็นดีด้วยเพราะตอนนี้แม่มี
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เวลามากขึน้ เนือ่ งจากลูกๆ โตแล้ว ก้อนหินอายุสบิ สามปี ส่วนน้องชายวัยหกขวบ
ก็เข้าโรงเรียนแล้ว เมือ่ พ่อกับแม่ตกลงเปิดร้านอาหาร ลานพืน้ ซีเมนต์หน้าบ้านจึง
แคบไปถนัดตา
วันนี้เป็นวันหยุด แต่ก้อนหินอยากอยู่บ้านอ่านหนังสือมากกว่า ต่างจาก
เพือ่ นอีกสองคนซึง่ ชอบเทีย่ วเป็นนิสยั ทีเ่ ขายอมออกมาดูรถไฟก็เป็นเพราะเพือ่ น
ทั้งสองชวน แม้ใบหม่อนกับต้นตาลไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือนัก แต่ทั้งสองคนก็
ชอบไปโรงเรียน ตอนแรกก้อนหินไม่ได้สนิทสนมกับสองคนนีเ้ ท่าไหร่ แต่ทงั้ คูเ่ ป็น
ฝ่ายคอยชวนเขาคุยและเล่นเสมอ จนบางครัง้ เขาคิดว่าทัง้ สองคนอาจอยากให้เขา
ช่วยเรื่องเรียนก็เป็นได้ เพราะเขาเป็นเด็กเรียนดีมากคนหนึ่งในชั้นเรียน ก้อนหิน
สอบได้เกรดเฉลี่ย 4.00 แทบทุกเทอม ทั้งยังเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันตอบ
ปัญหาและได้รางวัลกลับมาเสมอ ครูทโี่ รงเรียนบอกว่าหากขึน้ มัธยมปลายเมือ่ ไหร่
ก้อนหินควรเลือกเรียนสายวิทย์-คณิต เพราะสามารถเลือกสาขาตอนสอบเข้า
มหาวิทยาลัยได้มากกว่าสายภาษา เขาเองก็วางแผนไว้เช่นนัน้ แม้วา่ ยังมีเวลาอีก
ตัง้ สองปีกว่าจะขึน้ ม.4 ผิดกับใบหม่อนและต้นตาลทีไ่ ม่ได้คดิ อะไรมากไปกว่าเรียน
ด้านไหนก็ได้ที่เข้าใจง่ายๆ
“ก้อนหิน กินข้าวได้แล้วลูก” แม่เรียกลูกชายคนโต ก้อนหินได้ยนิ เสียงน้อง
รีบวิ่งลงบันไดไปทันที
“มีอะไรกินบ้างแม่”
“ผัดผักบุ้ง ต้มยำ�ปลาช่อน แล้วก็ไข่เจียวกากหมู”
“โอ้โฮ น่ากินมาก กินเลยนะแม่” ยินดี น้องชายวัยหกขวบของก้อนหิน
ลงมือจัดการอาหารตรงหน้าทันทีที่นั่งลง
“อร่อยใช่ไหมล่ะ ฝีมือแม่ หากินที่ไหนไม่ได้แล้วนะ”
“อร้อย...อร่อย อร่อยที่สุดในโลกเลย”
ก้อนหินคิดว่าน้องชายของเขาช่างกินง่ายอยู่ง่ายเหลือเกิน ยินดีอายุห่าง
จากก้อนหินเจ็ดปี พ่อกับแม่ย้ายมาอยู่กรุงเทพฯ เมื่อน้องชายเกิด ก้อนหินเพิ่ง
ได้อยูก่ บั พ่อแม่ตอนนัน้ เอง ก่อนหน้านัน้ เขาอยูก่ รุงเทพฯ กับยาย เพราะแม่คดิ ว่า
ถ้าเทียบกับที่ต้องคอยย้ายตามพ่อไปเรื่อยๆ ก้อนหินน่าจะได้เรียนหนังสือใน
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โรงเรียนที่ดีกว่าหากอยู่ในกรุงเทพฯ
“ก้อนหินทำ�ไมกินน้อยจังลูก วันนี้ดูเหม่อๆ นะ” พ่อถามลูกชายคนโต
“เปล่าครับ ไม่มีอะไร แค่ไม่ค่อยหิวน่ะพ่อ”
“กินเยอะๆ สิลกู พรุง่ นี้ก็ต้องไปเรียน กินอิม่ ๆ จะได้นอนหลับสบาย ตืน่ มา
ก็มีแรงไปเรียน ก้อนหินเรียนเก่งมากนะพ่อ เวลาไปประชุมผู้ปกครอง คุณครูที่
โรงเรียนชมกันทุกคน แม่นะปลืม้ จนตัวแทบลอย” แม่พดู พลางตักไข่เจียวให้ลกู ชาย
คนโต
“จริงด้วย เราคิดถูกทีใ่ ห้กอ้ นหินอยูก่ บั ยายตอนเล็กๆ ยายช่วยกวดขันเรือ่ ง
เรียนได้ดีมาก”
“แต่ยนิ ดีไม่ชอบเรียนนะ ชอบเล่นมากกว่า สนุกดี” น้องชายรีบออกตัวทันที
“ก็ยินดียังเด็ก เดี๋ยวโตเท่าพี่เขาแล้วแม่จะพาไปสมัครสอบโรงเรียนที่พี่เขา
เรียนเหมือนกัน เราต้องสอบให้ได้นะ โรงเรียนนี้ดังมาก พี่เขาสอบได้เองโดย
ไม่ต้องฝากเลย”
เด็กชายยินดีท�ำ สีหน้าราวกับใครมากระชากจานข้าวไปเททิง้ รูส้ กึ ว่าอาหาร
หมดอร่อยลงทันที ทุกครั้งที่อยู่กับพี่ชาย ยินดีมักรู้สึกว่าพี่ก้อนหินไม่ค่อยยอม
เล่นกับเขาเลย พี่ชายมักบอกให้เขาเล่นอะไรที่มีสาระมากกว่าเล่นหุ่นยนต์ หรือ
บางครั้งเวลายินดีกับเพื่อนๆ แถวบ้านชวนกันไปดูไก่ชนของลุงช้างเพื่อนข้างบ้าน
พี่ก้อนหินกลับคิดว่ามันสกปรกและยังทรมานสัตว์อีกด้วย ในสายตาของเด็กวัย
หกขวบ พีช่ ายเขาช่างทำ�ตัวน่าเบือ่ เหลือเกิน สูเ้ พือ่ นๆ ของพีช่ ายอย่างพีใ่ บหม่อน
กับพี่ต้นตาลก็ไม่ได้ ไม่รู้ว่าทั้งสามเป็นเพื่อนกันได้อย่างไร
“ก้อนหินอิม่ แล้วครับแม่ ไปอ่านหนังสือดีกว่า” พูดจบก้อนหินก็ลกุ ไปจาก
โต๊ะอาหาร แต่ไม่ลืมเอาจานข้าวไปล้างเอง
“ไม่ต้องล้างก็ได้ลูก เดี๋ยวแม่ล้างให้”
“ไม่เป็นไรครับ ก้อนหินทำ�เองดีกว่า”
“นีแ่ ม่วา่ ไหม ก้อนหินน่ะอะไรๆ ก็ดี เสียอย่างเดียวคือชอบทำ�ท่าทางเหมือน
ไม่ค่อยอยากสุงสิงกับพ่อแม่พี่น้อง” ผู้เป็นพ่อเอ่ยเมื่อลูกชายเดินขึ้นบ้านไปแล้ว
“ไม่นี่พ่อ ลูกก็ปกตินะ เด็กเข้าช่วงวัยรุ่นก็มีโลกส่วนตัวเป็นธรรมดา”
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“แต่ยนิ ดีวา่ แปลกครับ พีก่ อ้ นหินไม่เห็นชอบเล่นอะไรเลย” คราวนีผ้ เู้ ป็นแม่
เริ่มฉุกคิดขึ้นมาบ้าง
“ใช่ ยินดีพดู ถูก ก้อนหินดูเครียดๆ นะ หรือจะเครียดเรือ่ งเรียนมากไป พ่อ
ว่าพวกเราก็ไม่ได้กดดันลูกนะ แต่กอ้ นหินเป็นเด็กเรียนเก่ง เลยอาจจะตัง้ ความหวัง
เรื่องเรียนมากไปหรือเปล่า”
“ไว้แม่จะลองคุยกับลูกดูนะ ส่วนเจ้าตัวเล็กเนี่ย เพลาๆ เรื่องเล่นบ้างก็ได้
มีลูกกับเขาสองคน คนหนึ่งเรียนเก่งซะจนเพี้ยน ส่วนไอ้เจ้านี่เอะอะก็เอาแต่เล่น
ดีจริงลูกฉัน” ผู้เป็นแม่เอ่ยด้วยน้ำ�เสียงเอ็นดูพร้อมกับขยี้หัวเจ้าตัวเล็กของบ้าน
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คืนนี้บรรยากาศไม่ค่อยอบอ้าวเหมือนวันอื่นๆ ท้องฟ้าปลอดโปร่ง

เผยให้เห็นแสงจันทร์ลอดผ่านม่านเมฆ ส่องลงมาที่ห้องนอนของก้อนหิน เขา
ยืนรับลมตรงหน้าต่างอย่างผ่อนคลาย ก่อนจะได้ยินเสียงรถไฟขบวนสุดท้ายของ
คืนนีเ้ ริม่ ออกจากชานชาลา บรรยากาศสงบสุขทีก่ �ำ ลังดืม่ ด่�ำ เมือ่ ครูถ่ กู แทนทีด่ ว้ ย
เสียงล้อบดรางเหล็กพร้อมกับตัวบ้านที่สั่นสะเทือน แต่เพราะเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูง
จึงยืดหยุ่นและรับแรงสั่นสะเทือนได้ดี ถึงกระนั้นก้อนหินก็หาได้ชินกับบรรยากาศ
เหล่านี้ไม่ เขากลับรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในภาวะจำ�ยอมมากกว่า แรกเริ่มที่ย้ายมาอยู่
บ้านพักของพนักงานรถไฟนัน้ ก้อนหินจำ�ได้วา่ ตนกลัวเสียงรถไฟ และเมือ่ พืน้ บ้าน
สั่นสะเทือนเขาพลันคิดว่าแผ่นดินไหว กระทั่งพ่อต้องอธิบายว่านี่เป็นเรื่องปกติ
เพราะบ้านไม้ของเราอยูใ่ กล้สถานีรถไฟนัน่ เอง จวบจนเวลาผ่านไปหลายปี ความ
กลัวแปรเปลี่ยนเป็นความเคยชิน แต่ก็เป็นความเคยชินผนวกกับความเบื่อหน่าย
ซึ่งก้อนหินไม่แน่ใจว่าระหว่างอยากให้ครอบครัวย้ายไปจากที่นี่กับอยากให้รถไฟ
หยุดวิ่ง อย่างไหนคือสิ่งที่เขาต้องการมากกว่ากัน
เขามองลงไปยังสวนหย่อมที่พ่อจัดให้เข้ากับบรรยากาศของร้านอาหาร
เล็กๆ หน้าบ้าน แสงไฟสลัวรางบนเสารัว้ ส่องให้เห็นร่างเด็กหญิงคนหนึง่ ยืนอยูต่ รง
กองไม้ใกล้รั้วบ้าน ก้อนหินสงสัยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นมายืนทำ�อะไรตอนมืดเช่นนี้
แม้ว่าประตูรั้วบ้านของเขายังไม่ได้ปิดแต่ร้านอาหารก็ปิดแล้ว ความอยากรู้ทำ�ให้
เด็กชายรีบเดินลงไปดูข้างล่างทันที
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“อ้าว ไปไหนแล้วล่ะ เมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้นี่นา”
ก้อนหินพึมพำ�กับตัวเองขณะหันหลังเดินกลับเข้าบ้าน แต่กอ่ นขึน้ บันไดเขา
หันไปมองตรงนั้นอีกครัั้งและเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่จริงๆ เขาเดินไปที่
กองไม้นน้ั อย่างไม่ลงั เลด้วยคิดว่ามืดแล้ว บางทีเด็กคนนีอ้ าจต้องการความช่วยเหลือ
ที่สำ�คัญเธอคงไม่ใช่คนละแวกนี้เพราะเขาไม่คุ้นหน้าเลย
“น้อง มานั่งทำ�อะไร ร้านปิดแล้วนะ กลับบ้านเถอะ”
เด็กหญิงไม่ตอบ เพียงแต่มองก้อนหินแล้วยิม้ ให้ เมือ่ ก้อนหินถามย้�ำ เธอ
จึงตอบว่า “มารอแม่”
“รอแม่...แม่น้องบอกว่าจะมารับที่นี่หรือ”
“เปล่า”
“อ้าว แล้วทำ�ไมมารอที่นี่ ที่บ้านรู้หรือเปล่า”
“เปล่า” เด็กหญิงตอบอีกครั้ง
“แล้วบ้านอยู่ที่ไหน เดี๋ยวพี่ไปตามพ่อกับแม่มาดีกว่า”
“อยู่โคราช”
“อ้าว แล้วยังไงล่ะ หลงทางหรือหลงกับแม่กนั แน่ งัน้ รอเดีย๋ วนะ” ก้อนหิน
รีบเดินขึ้นบ้านไปตามพ่อกับแม่ทันที
“พ่อๆ ออกมาเร็วๆ มีเรื่องด่วน” ก้อนหินเคาะประตูห้องพร้อมร้องเรียก
พ่อ
“มีอะไร เอะอะเชียวลูก” แม่เปิดประตูออกมาด้วยความตกใจ
“ใครเป็นอะไรลูก”
“ไม่มใี ครเป็นอะไรหรอกพ่อ แต่มเี ด็กผูห้ ญิงมานัง่ อยูข่ า้ งล่าง สงสัยหลงทาง
แน่ๆ เลย”
“อ้าวเหรอ ตายจริง หลงมาตอนไหน นีม่ นั กีโ่ มงแล้ว เราพาไปสถานีต�ำ รวจ
กันไหม พ่อลงมาเร็วๆ สิ” แม่รีบเดินนำ�มาก่อนพ่อเสียอีก
“ไหนๆ ก้อนหิน ตรงไหน” ก้อนหินชี้ไปยังกองไม้หน้าบ้านทันที
“ไหนลูก ไม่เห็นมีเลย”
“เมื่อกี้นั่งอยู่ตรงนี้นะ ก้อนหินยังถามเขาด้วยว่าบ้านอยู่ไหน เขาบอกว่า
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มาจากโคราช...”
“โอ้โฮ มาไกลจังเลย แบบนี้คงหลงกับพ่อแม่แน่นอน น่าสงสารจัง ว่าแต่
ไปไหนแล้วล่ะ” พอแม่ได้ยนิ ลูกชายพูดก็สงสารเด็กคนนัน้ ขึน้ มาทันที เพราะเท่าที่
เคยรับรูข้ า่ วคราวต่างๆ เด็กทีพ
่ ลัดหลงกับพ่อแม่นนั้ มีชะตากรรมไม่คอ่ ยดีเท่าไหร่
นัก
“พ่อว่าคงนั่งรถไฟมาแน่เลย แต่ทำ�ไมหลงทางแล้วถึงไม่มีใครพาไปหา
เจ้าหน้าทีเ่ ลยล่ะ มันแปลกตรงทีน่ า่ จะมีคนเห็นบ้างนะ พ่อก็อยูท่ สี่ ถานีรถไฟทัง้ วัน”
“พ่ อ อยู่ ทั้ ง วั น ก็ จ ริ ง แต่ ไ ม่ แ น่ ว่ า เด็ ก คนนั้ น ขึ้ น รถไฟมาหรื อ เปล่ า นะคะ
ก้อนหินหาเจอไหมลูก” แม่หนั ไปถามก้อนหินทีเ่ ดินสำ�รวจจนทัว่ บ้าน แต่กลับไม่พบ
เด็กหญิง
“ไปถามบ้านลุงช้างดีกว่า” พ่อเดินไปบ้านเพื่อนร่วมงานอาวุโสที่ชื่อลุงช้าง
“ก้อนหินเจอเด็กคนนั้นตอนกี่โมงลูก” แม่ถาม
“ก็เจอตอนก่อนขึ้นไปตามพ่อกับแม่ไง”
“แล้วเขาหน้าตาเป็นอย่างไร เผื่อมีคนมาถามหา”
“ก็...ผมยาว ถักเปีย ผิวคล้ำ� ตาโต ใส่เสื้อยืด กางเกงยีน รองเท้าผ้าใบ”
ก้อนหินเก็บรายละเอียดได้แม่นยำ�ในเวลาอันสั้นจนผู้เป็นมารดาทึ่ง
“นี่ลูกบอกเพิ่งเจอเขาแป๊บเดียวแต่จำ�แม่นเชียวนะ”
แม่ลูกยืนคุยกันอยู่ตรงนั้นสักครู่ พ่อก็เดินกลับเข้าบ้านมา
“ได้ความว่าอย่างไรบ้างคะ”
“ไม่มีใครเห็นนะ”
“เอ๊ะ หรือว่าแม่มารับไปแล้ว” ก้อนหินสันนิษฐาน
“ไม่น่าใช่นะ เพราะตอนพ่อถามว่าเห็นคนแปลกหน้าบ้างไหม พวกลุงช้าง
บอกว่านัง่ อยูต่ รงนีเ้ กือบชัว่ โมงยังไม่เห็นรถแล่นผ่าน แล้วก็ไม่มใี ครเดินผ่านเลยด้วย”
ข้อมูลของลุงช้างนั้นค่อนข้างเชื่อถือได้ เพราะมีพยานเป็นสมาชิกยามเย็น
กลุม่ ใหญ่ ซึง่ ก็คอื เจ้าหน้าทีส่ ถานีรถไฟทีม่ กั มารวมตัวกันตัง้ วงสนทนายามเย็นหน้า
บ้านลุงช้าง กินข้าวบ้าง ดูไก่บา้ ง หรือไม่กน็ ง่ั คุยกันไปเรือ่ ยๆ จนมืดค่�ำ จึงแยกย้ายกัน
กลับบ้านใครบ้านมัน รุ่งเช้าก็ไปทำ�งานตามหน้าที่ของแต่ละคน เป็นสังคมเล็กๆ
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ทีบ่ างครัง้ เล็กเกินไปจนน่าอึดอัด แต่มองอีกแง่หนึง่ ทุกคนก็อยูก่ นั อย่างเรียบง่ายดี
“สรุปว่าไม่มีใครเห็น แล้วหนูคนนั้นไปอยู่ไหนล่ะ”
“เอาไงดี พ่อไปดูตามทางรถไฟดีไหม”
“พ่อจะไปดูเองทำ�ไม ก็ถามแล้วลุงช้างบอกว่าทุกอย่างปกตินี่คะ คงไม่มี
อุบัติเหตุบนทางรถไฟหรอก แม่กลัวแต่บนถนนมากกว่า”
“งั้นเดี๋ยวโทรไปถามที่สถานีตำ�รวจดีไหม”
“จริงด้วย ดีเหมือนกันค่ะ ไปนอนได้แล้วก้อนหิน พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้านะ”
“แม่ โรงเรียนอยู่แค่นี้เอง เดินไม่ถึงสิบนาที”
“ก็นนั่ แหละ นอนดึกไม่ดี ไปนอนกันได้แล้ว” แม่สงั่ การเรียบร้อยก็เดินนำ�
ขบวนไปล่วงหน้า ทิ้งให้ก้อนหินและพ่อยืนงงอยู่สักพักจึงเดินขึ้นบ้านพร้อมกัน
จากนั้นก้อนหินก็เข้าห้องนอน เขานอนกับน้องชาย แต่เจ้าตัวเล็กหลับไม่รู้เรื่อง
รู้ราวไปเรียบร้อยแล้ว
ก้อนหินเดินกลับไปทีโ่ ต๊ะเขียนหนังสือเพือ่ เก็บของให้เป็นระเบียบและเตรียม
จัดกระเป๋าหนังสือสำ�หรับพรุง่ นี้ ก่อนนอนเขาอดมองลงไปทีเ่ ดิมไม่ได้ แม่คงปิดไฟ
บนเสาหน้าบ้านแล้ว ตอนนี้จึงเหลือเพียงแสงจันทร์ส่องนำ�สายตาเขาฝ่าความมืด
ไปถึงกองไม้ ภายใต้แสงสลัวราง ก้อนหินรูส้ กึ ว่ามีเงาตะคุม่ อยูต่ รงจุดทีเ่ ด็กผูห
้ ญิง
เคยยืนอยู่ เขาหลับตาแล้วลืมตาเพ่งมองไปยังจุดนั้นอีกครั้ง แต่พบเพียงกองไม้
ธรรมดา เขาไม่รวู้ า่ เด็กคนนัน้ อยูท่ ไี่ หน และก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาจะไปสนใจ
ทำ�ไมว่าเธอจะเจอครอบครัวหรือยัง แต่ที่แน่ๆ คือก้อนหินสงสัยว่าเด็กคนนั้นมา
อยูท่ บี่ า้ นเขาได้อย่างไร ถ้าเธอโดยสารรถไฟมาก็ควรมีผปู้ กครองมาด้วย หรือหาก
หลงทางก็ควรไปบอกผู้ใหญ่แถวสถานีรถไฟสักคน แต่นี่กลับดูเหมือนเธอโผล่มา
ที่นี่โดยไร้ร่องรอยใดๆ ให้สืบสาวราวเรื่องต่อไปได้
ขนาดก้อนหินเป็นคนพบเธอคนแรกยังไม่ค่อยเข้าใจเลย แล้วนับประสา
อะไรกับพวกผู้ใหญ่ที่ช่วยตามหาเธอ พวกเขายิ่งไม่มีทางรู้ว่าเด็กคนนั้นมาที่นี่ได้
อย่างไร และมาเพื่ออะไร
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..............................
วันนี้ก้อนหินตื่นเช้ากว่าปกติ เขารีบจัดการกิจวัตรประจำ�วันให้

เสร็จเรียบร้อยแล้วลงมาข้างล่างก่อนใคร แต่กช็ า้ กว่าแม่ทตี่ นื่ มาเตรียมอาหารเช้า
ให้เขาเสร็จแล้ว ก้อนหินเดินไปยังกองไม้เมื่อคืนนี้ เขาสังเกตว่านี่เป็นกองไม้กอง
ใหม่ เมื่อถามแม่ก็ได้คำ�ตอบว่าไม้กองนี้คือไม้หมอนที่พ่อจะนำ�มาต่อโต๊ะกับเก้าอี้
เพิ่มอีกสักสองชุด จากเดิมที่ร้านอาหารมีโต๊ะเก้าอี้ไม้ยางพาราสำ�หรับสี่คนเพียง
สามชุด เมื่อมีไม้หมอนกองนี้ก็จะต่อโต๊ะอาหารตัวใหญ่กว่าเดิมได้
ก้อนหินเดินไปยืนมองกองไม้หมอนด้วยความรู้สึกแปลกๆ แต่แล้วเขาก็
ละความสนใจเมื่อพ่อเดินลงมา
“ไม้หมอนกองนี้พ่อจะเอามาต่อโต๊ะหรือครับ”
“ใช่ลูก เสาร์อาทิตย์นี้พ่อคงต่อโต๊ะตัวใหญ่ๆ สักตัวกับม้านั่งยาวสองตัว”
“แล้วไม้หมอนพวกนีพ
้ อ่ เอามาจากไหนครับ” ก้อนหินคงสงสัยจริงๆ เพราะ
ทุกทีเขาไม่ค่อยชวนพ่อคุยมากนัก
“ซือ้ มาสิลกู ปกติหน่วยงานจะขายไม้หมอนทีไ่ ม่ได้ใช้แล้วให้ประชาชน แต่ที่
ไม่คอ่ ยมีใครซือ้ เพราะคนไม่รกู้ นั เลยไปซือ้ กับพ่อค้าทีซ่ อื้ จากหน่วยงานไปขายต่อ
ไม้หมอนพวกนีพ
้ อ่ ซือ้ มาท่อนละไม่กร่ี อ้ ยเอง แต่ขา้ งนอกเขาขายกันเป็นพันเชียวนะ”

