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คว�มรักในง�นศลิปะแขนงใดแขนงหนึง่ และมุง่มัน่จะเรียนรู้และสร้�งสรรค์

อย่�งจริงจงั เปน็สิง่ทีเ่ดก็ๆ และเย�วชนควรมอีย่�งย่ิง เพร�ะศลิปะไม่ว�่จะแขนงใด

ก็ต�มจะช่วยหล่อหลอมจิตใจของผู้สร้�งสรรค์และผู้เสพให้อ่อนโยน งดง�ม 

วรรณกรรมเย�วชนเร่ือง ดินสอแทง่สัน้ ของฉววีรรณ พุม่แกว้ สะทอ้นให้

เห็นคว�มปกัใจในคว�มรัก คว�มมุ่งมัน่ทีจ่ะเปน็จติรกรของเดก็ช�ยก�้วไกล แม้เข�

จะเปน็เดก็ย�กจนแทบจะไม่มเีงนิเรียนหนงัสอื จนชว่งชวีติหนึง่เข�กบันอ้งตอ้งเปน็

ขอท�นเพื่อเลี้ยงชีวิต  อุปสรรคในชีวิตของเด็กช�ยช่�งม�กม�ย นับแต่พ่อต�ย 

ย�กจน และแม่มอี�ก�รท�งจติ  แตเ่ข�กผ่็�นมันไดเ้พร�ะคว�มรักทีจ่ะเปน็จติรกร

อย่�งทุม่เทของเข� ซ่ึงนำ�ไปสูค่ว�มเข้�ใจและเห็นใจของคนในชมุชน ตัง้แตค่รูใหญ่

ไปจนกระทั่งถึงเจ้�ของร้�นก๋วยเตี๋ยว

ผู้เขียนไม่เพยีงแสดงภ�พชวีติเดก็ช�ยกบัครอบครัว ห�กแตยั่งสะทอ้นภ�พ

ชุมชนและก�รเป็นเครือข่�ยกันของคนในชุมชน คอยช่วยเหลือเอ้ือเฟื้อกันย�มมี

ปญัห� สง่ผลให้เกดิคว�มสขุแกผู้่คนในชมุชน  ก�รสร้�งตวัละครผู้ใหญท่ีเ่รียนรู้ว�่

ตนเองเคยเป็นเด็ก นับเป็นภ�พสะท้อนเพื่อก�รเรียนรู้ที่ดีสำ�หรับเด็กและผู้ใหญ่

ในปัจจุบัน

คำ�นิยม



ผู้เขียนใช้ดินสอแท่งสั้นเป็นสัญลักษณ์ของก�รว�ดภ�พและคว�มม�นะ

อดทน และชี้ให้เห็นว่�คว�มสำ�เร็จในชีวิตของคนมิได้หล่นลงม�จ�กฟ้�อย่�ง

ง่�ยด�ย ห�กต้องอ�ศัยคว�มมุ่งม่ัน คว�มม�นะ และคว�มพ�กเพียรอดทนเป็น

สำ�คญั ซ่ึงแนน่อนว�่ เดก็ช�ยก�้วไกล ตวัละครเอกของเร่ืองทำ�ได ้และทำ�ไดด้ดีว้ย

ชมัยภร แสงกระจ่าง

ศิลปินแห่งช�ติ ส�ข�วรรณศิลป์



ฐ�นะท�งสังคมไม่ได้เป็นตัวกำ�หนดว่�คนเร�จะประสบคว�มสำ�เร็จในชีวิต

หรือไม่ แต่ก�รรับผิดชอบในสิ่งที่รักจนถึงที่สุดต่�งห�กที่เป็นเสมือนวัตถุดิบชั้นดี

ซ่ึงหล่อหลอมให้คนคนหนึง่ไปถงึฝ่ังฝันได ้และดินสอแทง่ส้ัน ในมือผู้อ่�นเลม่นีจ้ะ

เป็นแรงบันด�ลใจชั้นยอดให้แก่คนที่มีคว�มฝัน

ก้�วไกลไม่ได้มีชีวิตสมบูรณ์พร้อมเหมือนคนอ่ืนๆ  เข�สูญเสียพ่อไปตอนท่ี

เข�อ�ยุเพียงเก้�ขวบ ต้องหยุดเรียนม�ขอท�นเพื่อห�เงินจุนเจือครอบครัวซ่ึงมี

แม่กับน้องอีกสองคน  ทุกวัน ก้�วไกลนั่งขอท�นอยู่ไม่ไกลจ�กแกลเลอร่ีแห่งหนึ่ง 

เจ้�ของแกลเลอร่ีเป็นจิตรกรมีชื่อระดับประเทศผู้ไม่เคยยอมให้ผลง�นของใคร

สกัคนผ่�นเข้�ไปอยู่ในแกลเลอร่ีนัน้ไดห้�กฝีมอืยังไมด่พีอ  ก�้วไกลจงึตัง้มัน่ว�่เข�

จะต้องว�ดภ�พที่ได้รับก�รยอมรับจ�กเจ้�ของแกลเลอรี่แห่งนั้นในสักวันหนึ่ง

น�นมีบุ๊คส์ขอเชิญผู้อ่�นทุกท่�นพลิกหน้�กระด�ษถัดไป ติดต�มอ่�น

เร่ืองร�วของเด็กช�ยก้�วไกลและช่วยกันลุ้นว่�เข�จะก้�วไปได้ไกลดังใจฝันสมชื่อ

หรือไม่

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์



กบแกสตริกบรูดดิงมีวิธีแพร่พันธุ์ที่แปลก กบตัวเมียจะกลืนไข่
ที่ปฏิสนธิแล้วม�กกว่�ย่ีสิบฟองลงไปในกระเพ�ะ  ลูกกบเติบโตเบียดเสียดกัน

อยู่ในกระเพ�ะแมก่บ ประม�ณหกสปัด�ห์กก็ระโดดต�มกนัออกม�จ�กป�กแมก่บ 

และใช้เวล�หล�ยวันกว่�จะออกม�ครบทุกตัว  แต่ถ้�แม่กบรู้สึกอึดอัดและรู้ว่�มี

อันตร�ยจะอ�เจียนลูกออกม�  นักวิจัยเคยเห็นแม่กบตัวหนึ่งอ�เจียนลูกออกม�

ทเีดยีวหกตวั ลกูของมนัพุง่ไปกล�งอ�ก�ศไกลถงึหนึง่เมตร  ท�งวทิย�ศ�สตร์เรียก

ระบบสืบพันธุ์น้ีว่� “ก้�วกระโดดคร้ังใหญ่เพียงคร้ังเดียว” เพร�ะมีทั้งจุดดีที่สุดกับ

จุดแย่ที่สุดในช่วงเวล�เดียว1

ก้�วไกลคิดว่�ถ้�ลูกกบกระโดดออกม�ได้ก็หม�ยถึงมีชีวิต แต่ถ้�ออกม�

ไม่ได้ ต�ยในท้องก่อน ทั้งแม่และลูกก็จะต�ยทั้งหมด  ก้�วไกลรู้เร่ืองนี้เม่ือเติบโต

ข้ึน และเชื่อว่�มนุษย์มีโอก�สอยู่ในสถ�นก�รณ์คล้�ยกันนั้นทุกคน  ไม่ว่�นัก

วิทย�ศ�สตร์จะตั้งชื่อทฤษฎีน้ีว่�อย่�งไร แต่ชีวิตของเข�ก็มีจุดเปล่ียนคล้�ยคลึง

กบแกสตริกบรูดดิงเช่นกัน

1 ว�รส�รตื่นเถิด ฉบับเดือนกรกฎ�คม 2005 หน้� 16 

บนชานชาลา
..............................
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เม่ือย่ีสิบห้�ปีก่อน ครอบครัวย�กจนครอบครัวหนึ่งมีสม�ชิกห้�คน ได้แก่ 

พอ่ แม ่ลกูช�ยคนโตคอืก�้วไกล อ�ยุหกขวบ นอ้งช�ยคนรองชือ่ตน้กล�้ อ�ยุส�ม

ขวบ และนอ้งส�วคนสดุทอ้งชือ่ฟ�งข้�ว อ�ยุหนึง่ขวบ  พอ่ของก�้วไกลเปน็ช�ยวยั

ส�มสบิตน้ๆ รูปร่�งผอมสงู ชอบใสเ่สือ้ยืดสเีข้ม ก�งเกงแคเ่ข่�สมีอๆ  พอ่ชอบพ�

ก�้วไกลข่ีซ�เล้งเก�่ๆ ออกจ�กบ�้นแตเ่ช�้ เข้�ออกต�มซอยต�่งๆ เพือ่ตระเวนเกบ็

ขยะที่รีไซเคิลได้

ขยะที่พ่อเลือกคือขวดพล�สติก กระป๋องน้ำ�อัดลม ขวดแก้ว และเศษโลหะ

เกือบทกุชนดิ  บ�งวันไมค่อ่ยมขีองกต็้องไปไกลหนอ่ย  พ่อมกัพย�ย�มหลกีเลีย่ง

ถิน่ทีมี่โรงง�นอุตส�หกรรม เพร�ะขยะในบริเวณนัน้อ�จมสี�รพษิทีเ่จ�้ของโรงง�น

มักง่�ยแอบนำ�ม�ทิ้งปะปนกับขยะในครัวเรือน ซ่ึงเห็นเป็นข่�วประจำ�ต�มหน้�

หนังสือพิมพ์เมื่อมีคนเก็บขยะได้รับส�รพิษสู่ร่�งก�ย 

แต่พ่อก็ไม่ได้ปฏิเสธขยะพวกนี้ไปทุกอย่�ง วันดีคืนดีพ่อก็ไปเก็บขยะ

บ�งชนิดที่จะข�ยได้ร�ค�ดี เช่น ส�ยไฟ  พ่อจะนำ�ส�ยไฟม�เผ�พล�สติกที่หุ้มไว้

ออกจนเหลือแต่ทองแดงภ�ยใน โดยรวบรวมไว้แล้วค่อยเผ�ควันโขมงหลังบ้�น

พร้อมกนัคร�วละม�กๆ  หรือห�กวนัไหนไม่มขียะจริงๆ พอ่กย็อมเสีย่งถกูส�รพษิ 

เข้�ไปเกบ็ขยะในบริเวณโรงง�นอุตส�หกรรมทีไ่ม่มีคนไปเกบ็  เม่ือกลับบ�้นกรู้็สกึ

ปวดแสบปวดร้อนต�มมือ ต้องรีบไปห�หมอ ซึ่งไม่คุ้มกับค่�ย�เลยสักนิด

ทุกเช้�แม่จะกระเตงน้องคนเล็กวัยหนึ่งขวบไว้ที่เอว มีน้องคนรอง
ถดัจ�กก�้วไกลวยัส�มขวบยืนเก�ะข� คอยสง่พอ่กบัก�้วไกล  แม่คอยตะโกนป�วๆ 

ย้ำ�เตอืนเร่ืองขยะมีพษิทกุวนั แตพ่อ่กไ็มใ่สใ่จนกั พ�ก�้วไกลข่ีซ�เลง้ออกไปแตเ่ช�้

และกลับจวนค่ำ�เสมอ

กระทัง่ตน้กล�้นอ้งช�ยคนรองอ�ยุครบเกณฑ์เข้�โรงเรียน ค�่ใชจ้�่ยทวคีณู 

ทั้งที่เดิมก็ไม่ค่อยมีข้�วส�รกรอกหม้ออยู่แล้ว  แม่ลดค่�ใช้จ่�ยด้วยก�รกระเตง

ฟ�งข้�วไปเก็บดอกโสนต�มหนองบงึม�ข�ยต�มตล�ดนดั  ห�กวนัไหนพอ่เกบ็ขยะ

ไม่ได้ก็จะพ�กันไปหมดทุกคน 

พ่อจะพย�ย�มห�ปล�ตัวย่อมๆ วันไหนได้ม�สักตัวพ่อจะลงทุนเข้�ครัว
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โขลกน้ำ�พริกทำ�แกงส้ม แกงกับผักบุ้งที่พอจะเก็บได้ ปรุงรสด้วยฝีมือตัวเอง  แม่

จะนำ�ดอกโสนชบุแปง้ส�ลแีลว้ทอด จิม้น้ำ�พริกทีเ่พิง่โขลกเสร็จ  แลว้พอ่กจ็ะจดัแจง

ต้มไข่สองฟอง ไม่ลืมแบ่งเนื้อปล�ต้มสุกคร่ึงตัวให้ฟ�งข้�วด้วย  ทั้งครอบครัว

จะล้อมวงกินข้�วอย่�งมีคว�มสุข

ช่วงหลังม�นี้ไม่ค่อยมีขยะรีไซเคิลเพร�ะผู้คนเร่ิมตื่นตัวรู้จักก�รแยกขยะ

ก่อนนำ�ไปทิ้ง  บริเวณโรงง�นก็ไม่ค่อยมี เพร�ะต้องทำ�ต�มกฎหม�ยที่เข้มงวดข้ึน 

ทิ้งขยะมีพิษสุ่มสี่สุ่มห้�ไม่ได้  ยังดีที่ทุกวันมีก�รชุมนุมท�งก�รเมือง หรือที่ใคร

ตอ่ใครเรียกว�่มอ็บนัน่ละ  พอ่จะข่ีซ�เล้งไปไกลจนถงึสน�มหลวง เกบ็ขวดน้ำ�อย่�ง

เดียวก็ไม่หว�ดไม่ไหวแล้ว กว่�จะกลับถึงบ้�นเกือบเที่ยงคืน  ปีนั้นก้�วไกลซ่ึงข้ึน

ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ส�มแล้ว จึงเร่ิมมีชุดนักเรียน รองเท้�ใหม่เอ่ียม ไม่ต้องใส่ชุด

ที่ได้รับบริจ�คอีก  ม็อบย้�ยไปไหนพ่อก็ต�มไปด้วย

แลว้ก�รชมุนมุกเ็พิม่ระดบัคว�มรุนแรงข้ึน ยิงกนั และยังมีก�รป�ระเบดิใส่

ม็อบ  คนที่โดนลูกหลงมักเสียชีวิตหรือไม่ก็ได้รับบ�ดเจ็บส�หัส กล�ยเป็นเหย่ือ

บริสุทธิ์ ไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไร  แม่เตือนพ่อบ่อยๆ แต่ไม่ได้ผล พ่อถีบซ�เล้งพ�

ก้�วไกลไปไม่เหลียวหลังฟังแม่สักคำ�

วนัหนึง่ ขณะนกัก�รเมืองแกนนำ�มอ็บกำ�ลงัปร�ศรัย ก�้วไกลอยู่ไมไ่กลจ�ก

พ่อนัก ก้มหน้�ก้มต�เร่งเก็บขวดเปล่�พล�สติกใส่ถุงเพื่อต้องก�รออกจ�กพื้นที่

โดยเร็ว  เข�คดิถงึคำ�พดูของแม่ ห�กไมจ่ำ�เปน็ให้อยู่ห่�งจ�กฝูงชนให้ม�กทีส่ดุ แต่

พ่อพ�ก้�วไกลเขยิบเข้�ไปใกล้ม็อบทุกขณะ ในที่สุดก็อยู่ท่�มกล�งม็อบ

ย่ิงดึกผู้คนก็ย่ิงเบียดเสียดยัดเยียดกันเข้�ม�ในพื้นที่ชุมนุม เสียงแซ่ซ้อง

นิยมชมชอบแกนนำ�ดังสนั่น กลบเสียงห่�กระสุนที่กร�ดยิงเข้�ใส่ฝูงชนหม�ยจะ

ปลดิชพีแกนนำ� ต�มดว้ยเสยีงระเบดิข้�งเวท ี มคีนตะโกนให้หมอบลง  เสยีงระเบดิ

อีกลกูดงัข้ึนหน�้เวท ีสะเกด็กระจ�ยเปน็วงกว�้ง  ผู้คนกม้และหมอบอยู่กบัพืน้ บ�้ง

กแ็ตกตืน่วิง่หนกีระเจงิ  มเีสยีงกรีดร้องของผู้เคร�ะห์ร้�ย และเสยีงครวญคร�งดว้ย

คว�มเจ็บปวดจ�กสะเก็ดระเบิด หรือจ�กกระสุนที่ถูกยิงลงม�จ�กที่สูง 

ก้�วไกลหมอบลงใกล้กับลำ�โพง ตัวสั่นเทิ้ม หว�ดกลัวจนร้องไห้ออกม� 

เสยีงไซเรนแผดกอ้ง ผู้คนอลหม�่น  ก�้วไกลเหลยีวกลบัไปมองห�พอ่ทีเ่ม่ือสกัครู่
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กำ�ลังก้มหน้�ก้มต�เก็บขวดใส่ถุงปุ๋ยอยู่ข้�งเวทีอย่�งไม่เกรงกลัวอันตร�ยใดๆ  

ซึ่งนั่นกล�ยเป็นภ�พพ่อครั้งสุดท้�ยที่อยู่ในคว�มทรงจำ�ของเข�ตลอดม�

หกเดือนผ่�นไป รัฐบ�ลเปล่ียนคนทำ�หน้�ท่ีสืบเส�ะห�คว�มจริงในเหตุก�รณ์

คร้ังนั้นไม่รู้กี่คนต่อกี่คน แต่คดีก็ยังไม่คืบหน้�  ก้�วไกลกับแม่และน้องๆ ต้องอยู่

อย่�งย�กจนข้นแค้น เข�กับต้นกล้�ต้องออกจ�กโรงเรียนกล�งคัน

แม่ต้องพ�พวกเข�ออกตระเวนเก็บของเก่� บ�งวันเก็บไม่ได้ก็พ�กันไปนั่ง

ขอท�น  ก้�วไกลพย�ย�มห�ง�นทำ�ทุกวิถีท�งแต่ก็ไม่มีใครรับแรงง�นเด็ก ง�น

ล้�งจ�นต�มร้�นก๋วยเตี๋ยวที่พอจะทำ�ได้ก็ถูกแรงง�นต่�งช�ติแย่งไปทำ�หมด  เข�

ต้องทนอดสูก้มหน้�นั่งขอท�นกับแม่และน้องๆ 

ก้�วไกลเชื่อว่�ทุกคนต้องมีสถ�นที่โปรดไว้คล�ยทุกข์ ให้รู้สึกผ่อนคล�ย

สบ�ยใจข้ึนทุกคร้ังเม่ือได้ไป  เข�เองก็มีมุมโปรด เพร�ะสถ�นท่ีน้ันช่วยให้เข�หลุดพ้น

จ�กโลกแห่งคว�มจริงที่แสนจะทุกข์ย�กลำ�บ�กลำ�บนช่วงระยะเวล�หนึ่ง และชีวิต

ที่เหลือของก้�วไกลก็เริ่มต้นจ�กสถ�นที่นั้น



1
..............................

แกลเลอร่ีหรูหร�แห่งหนึง่ตัง้อยู่ย่�นอ�ค�รเก�่แกหั่วมุมถนน ประตู
ด�้นหน้�แกลเลอร่ีเปดิสูถ่นนส�ยหลกั สว่นประตดู�้นข้�งเปดิไปสูส่วนหย่อมเนือ้ที่

ห้�สิบต�ร�งว�ซึ่งร�ยล้อมด้วยกำ�แพงร้ัวต้นโมกหน�ทึบเลียบไปต�มบ�ทวิถี  ใน

ร้ัวเขียวชอุ่มมีต้นลีล�วดีดอกข�วบ�นสะพร่ัง ดอกจำ�นวนม�กร่วงเกล่ือนกล�ด

บนพื้นหญ้�  ใต้ต้นลีล�วดีมีโซฟ�ไม้ไว้นั่งรับลมหล�ยจุด

ก้�วไกลดวงต�เศร้�หมอง เงยหน้�มองข้�มถนนที่กว้�งร�วสิบเมตร มอง

ผ่�นผนงักระจกเข้�ไปในแกลเลอร่ีหรู  เจ�้ของเปน็ช�ยวยัเกอืบหกสบิ รูปร่�งผอม

สูง ผมย�วสีดอกเล�ถูกมัดไว้ตรงท้�ยทอย สวมเสื้อเชิ้ตสีดำ�แขนสั้น ก�งเกงยีน

สีเข้ม  แม่ค้�แถบนี้เรียกเข�ว่� “ช�ญ”

ทกุวนัช�ญจะน่ังจดจอ่อยู่หน�้กระด�นบอร์ดว�ดภ�พ ในมือถอืพูก่นัระบ�ย

สีลงบนกระด�ษ  ก้�วไกลรู้ว่�ช�ญจะนั่งว�ดได้ทั้งวันโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่�ยหรือ

เหน็ดเหนื่อยแต่อย่�งใด

ก้�วไกลเร่ิมอย�กรู้ว่�ในแต่ละวันช�ญว�ดภ�พอะไรบ้�ง และท่ีสำ�คัญเม่ือว�ด

เสร็จ ทำ�ไมช�ญย้ิมปตียิินดอีย่�งโจง่แจง้ร�วกบัไดข้องเลน่ชิน้ใหม่อยู่เร่ือย  ก�้วไกล

กลืนน้ำ�ล�ยเม่ือเหลือบเห็นกระด�ษร่�งถูกขยำ�เป็นก้อนเกลื่อนกล�ด  ดินสอ
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แท่งสั้นตกบนพื้นหนึ่งแท่ง  จู่ๆ ช�ญหันขวับมองผ่�นกระจกใสข้�มถนนม�ท�ง

ก้�วไกลร�วกับรู้ว่�มีคนคอยจดจ้องอยู่

ก�้วไกลรีบกม้หน�้งดุ เพยีงชัว่ขณะกเ็งยหน�้ข้ึนมองอีก แตค่ร�วนีเ้ข�เห็น

ภ�พลูกกบกระโดดออกม�จ�กป�กแม่กบในป่�ใหญ่ริมลำ�ธ�ร  ช�ญคงเพ่ิงว�ดเสร็จ

แลว้ยกม�ตัง้โชวด์�้นหน�้สดๆ ร้อนๆ  เจ�้ของแกลเลอร่ีกม้ลงไปเกบ็กว�ดกระด�ษ

ที่เกลื่อนกล�ดบนพื้น รวมถึงดินสอแท่งสั้นแท่งนั้นลงตะกร้�ขยะทั้งหมด

จู่ๆ มีช�ยหนุ่มรูปร่�งสันทัด อ�ยุร�วส�มสิบ ถือภ�พว�ดในมือข้�งหนึ่ง 

ผลักประตูบ�นกระจกเข้�ไปในแกลเลอร่ีอย่�งสง่�ผ่�เผย  เข�ยกมือไหว้แล้วว�ง

ภ�พไว้บนโต๊ะไม้ย�วมันขลับ  เจ้�ของแกลเลอร่ียืนกอดอกเพ่งพินิจพิจ�รณ�

ภ�พว�ดตรงหน้�ด้วยสีหน้�ครุ่นคิด พล�งพยักหน้�

ก้�วไกลอย�กว�ดภ�พได้แบบนั้นบ้�ง เพร�ะง�นศพของพ่อไม่มีภ�พถ่�ย

แม้แต่ใบเดียว  เข�อย�กว�ดภ�พพ่อออกม�จ�กคว�มทรงจำ�สักใบ ก่อนที่ภ�พ

เหล่�นั้นจะเลือนร�งห�ยไปกับก�ลเวล�

ณ เมรุ วนัฌ�ปนกจิ  คว�มต�ยเปน็เจ�้เรือน  เมฆดำ�ปกคลมุไปทัว่ คว�ม

มดืมนอนธก�รม�เยือน  แม่ของก�้วไกลข้ึนบนัได สง่เสยีงร้องไห้ฟมูฟ�ยไม่ยอมรับ

คำ�ปลอบประโลม  น้ำ�ต�หล่ังออกม�ไม่ข�ดส�ยเหมือนทุกหย�ดหยดไม่เคยแห้ง

เหือดห�ยจ�กหัวใจ  แม่ว�งดอกไม้จันทน์ให้กับพ่อเป็นคร้ังสุดท้�ย  เหตุก�รณ์

ทั้งมวลทำ�ให้กล�งวันมืดมิด ดวงจันทรอ์ับแสง ด�วประจำ�รุ่งทุกค่ำ�คืนไม่มีวันที่จะ

ส่องแสงสว่�งให้แม่อีกเลย

รถเมล์ส�ยหนึ่งแล่นผ่�นหน้�ก้�วไกล บีบแตรแผดเสียงดังคำ�ร�ม  เข�

สะดุ้งโหยง หลุดจ�กภวังค์  เข�เห็นภ�พของพ่อปลิวว่อนทะลุกระจกเข้�ไปใน

แกลเลอรี่แล้วร่อนลงว�งทับบนภ�พว�ดของช�ยผู้นั้น 

ก้�วไกลเห็นช�ยคนนั้นขยับริมฝีป�ก ทำ�มือทำ�ไม้เพื่อพย�ย�มบอกอะไร

สักอย่�งเก่ียวกับภ�พว�ดด้วยท่�ท�งม่ันใจ  เจ้�ของแกลเลอร่ีใช้มือข้�งหน่ึงจับค�ง 

พยักหน�้รับรู้เปน็ระยะ กอ่นจะวนนิว้เปน็วงกลมชีท้ีภ่�พ อธบิ�ยบ�งอย่�งดว้ยทที�่

เคร่งขรึม 

ช�ยคนนัน้ทีด่ม่ัูนใจในผลง�นร�วกบันกัว�ดผู้ย่ิงใหญเ่มือ่แรกเดนิเข้�ไปใน
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แกลเลอร่ีกลับมีท่�ท�งสลดลง  เข�ยืนกุมมือ ไหล่ลู่ ก้มหน้�ฟัง  และเม่ือเจ้�ของ

แกลเลอร่ีหันหลังให้ เข�กรี็บหยิบภ�พแลว้เดนิออกจ�กแกลเลอร่ีไปหยุดยืนอยู่บน

บ�ทวิถีตรงท�งม้�ล�ย มองข้�มถนนม�ท�งก้�วไกลซ่ึงน่ังขอท�นอยู่กับต้นกล้�บน

พ้ืนบ�ทวถิอีีกฟ�กหนึง่ และมองซ้�ยขว�ดรูถสวนไปม�  ชว่งส�ยอย่�งนี ้ถนนกำ�ลัง

คล�คล่ำ�ด้วยยวดย�นพ�หนะ ผู้คนเดินขวักไขว่และพูดจ�เสียงดังเซ็งแซ่  แต่ช�ย

คนนั้นกลับมีสีหน้�เคร่งเครียดร�วกับไม่ได้ยินเสียงใดๆ 

เข�ข้�มถนนกว้�งแค่สิบเมตรบนท�งม้�ล�ยท่ีมีรถสวนไปม� ก้มหน้�ถือรูป

เดินม�หยุดตรงหน้�ก้�วไกล ล้วงเหรียญห้�จ�กกระเป๋�ก�งเกงแล้วหย่อนลงใน

กระปอ๋งพล�สตกิ  ก�้วไกลยกมอืไหวพ้ล�งเหลือบต�ข้ึนมองหน�้เข�  ช�ยคนนัน้

ขอบต�แดงก่ำ� สูดจมูกฟุดฟิดก่อนจะเดินจ�กไป  ก้�วไกลรู้สึกหดหู่ใจเมื่อเห็น

อ�ก�รผิดหวังอย่�งรุนแรงของนักว�ดผู้นี้

ก้�วไกลได้ยินป้�ข�ยขนมครกพูดพล�งส่�ยหน้�ว่�  “เอ�อีกแล้วต�ช�ญ” 

ก้�วไกลมองช�ยผู้นั้นจนลับต� แล้วจึงหันกลับไปมองแกลเลอร่ีอย่�งฉงน  ทำ�ไม

ช�ยร่�งผอมสงูชือ่ช�ญถงึมอิีทธพิลตอ่ช�ยหนุม่คนนัน้นกั จ�กทีมี่คว�มม่ันใจกล�ย

เปน็คนหดหู่ไดภ้�ยในพริบต�เดยีว  ก�้วไกลรู้สกึคร่ันคร้�มอย่�งบอกไม่ถกู  ห�ก

ไม่จำ�เป็นเข�คงไม่กล้�เฉียดใกล้แกลเลอรี่เด็ดข�ด

แมก่ระเตงฟ�งข้�วตวัโย้ เดนิม�รับก�้วไกลกบัตน้กล�้หลังจ�กแยก
กันไปขอท�นคนละที่  ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เด็กนักเรียนเลิกเรียนแล้ว และทยอยกัน

กลับบ�้น  แมพ่�ทกุคนเดนิผ่�นหน�้โรงเรียนแห่งหนึง่ ก�้วไกลแวบคดิถงึโรงเรียน

ที่ออกม�หลังจ�กพ่อเสียชีวิตไปใหม่ๆ  แม่กระเตงฟ�งข้�ว ก้�วไกลจูงมือต้นกล้� 

พ�กนัเดนิออกม�ไกลๆ หลบหูหลบต�คนแถวบ�้นและเพือ่นๆ ในโรงเรียน เพือ่ม�

นั่งขอท�นในบริเวณนี้ 

เพิงสังกะสีเก่�ผุพังข้ึนสนิมเขรอะ  รถซ�เล้งของพ่อยังจอดย�งแบนใต้

ต้นมะข�มต�มเดิม  ฟ�งข้�วเพิ่งหัดเดินเต�ะแตะบนพื้นไม้รัง  ต้นกล้�กำ�ลังเล่น

ของเล่นท่ีพ่อเก็บสะสมจ�กกองขยะอย่�งเพลิดเพลิน  ก้�วไกลน่ังห้อยข�อยู่หน้�บ้�น 

ทอดส�ยต�เหม่อลอยนึกถึงดินสอแท่งสั้นแท่งนั้นที่ตกอยู่บนพื้นในแกลเลอรี่ 
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แวบหนึ่งก้�วไกลนึกถึงภ�พว�ดภ�พหนึ่ง เข�รีบลุกไปค้นกระเป๋�นักเรียน

ที่ไม่ได้เปิดออกน�นถึงส�มเดือน ดึงสมุดว�ดเขียนออกม�กอดไว้แล้วเดินกลับไป

นั่งที่เก่�  ก้�วไกลเปิดดูภ�พว�ดระบ�ยด้วยสีเทียน คว�มสุขหวนม�เยือน

ก้�วไกลนึกถึงครูสมจิตร สอนวิช�ว�ดเขียนท่ีโรงเรียน  ช�ยรูปร่�งสูง ผิวคล้ำ� 

เสยีงดงั แตใ่จด ี ก�้วไกลจำ�ไดว้�่เคยว�ดภ�พครอบครัว มีพอ่ แม่ ตน้กล้� ฟ�งข้�ว 

และเข� อยู่กล�งทุ่งดอกโสนไปส่งครูสมจิตร  ครูสมจิตรนิ่งไปชั่วขณะ ก่อนจะให้

คะแนนเต็มสิบ

ตอนนั้นเข�เบิกต�กว้�ง หัวใจพองโต กระโดดลิงโลดส่งเสียงดังด้วยคว�ม

ดใีจไปรอบห้อง จนครูตอ้งปร�มไว ้กอ่นจะบอกว�่  “เดก็ช�ยก�้วไกล อย่�ลมืว�ด

ม�ให้ครูดูอีก”  แม้น้ำ�เสียงครูจะเข้ม แต่สำ�หรับก้�วไกลแล้วคำ�พูดนั้นช่�งหว�นหู

เสียจริงๆ จนรู้สึกอย�กก�งมือออกแล้วโผบินเหมือนนก ฉวัดเฉวียนไปในอ�ก�ศ

ก�้วไกลฉกุคดิ  ห�กนำ�ภ�พว�ดของเข�ไปให้เจ�้ของแกลเลอร่ีด ูช�ญจะให้

คะแนนเตม็สิบไหม  เข�น้ำ�ต�คลออย่�งไมรู้่ตวั  แม่เรียกเสยีงดงัให้ลุกข้ึนไปกนิข้�ว 

ก้�วไกลสะดุ้งโหยง ยัดสมุดว�ดเขียนกลับลงในกระเป๋�นักเรียนแล้วลุกข้ึนนำ�กระเป�๋

ไปว�งพิงที่หัวนอนของเข� ก่อนจะเดินม�นั่งล้อมวงกินข้�วกับแม่ ต้นกล้� และ

ฟ�งข้�ว

ช่วงเวล�นั้น ก้�วไกลอย�กเอ่ยป�กขอแม่กลับไปเรียน ทว่�มองน้ำ�พริก

ต�แดงค�้งสองวนัทีแ่มเ่อ�ม�ซอยหอมแดงใส ่บบีมะน�ว และเตมิน้ำ�ปล�อีกหนอ่ย 

ให้น่�กินเหมือนโขลกใหม่ๆ กับยอดกระถินสดที่เพิ่งเก็บจ�กข้�งท�งรถไฟม�ล้�ง

จนสะอ�ด และไข่ต้มอีกสี่ฟอง  มองแม่ หญิงวัยส�มสิบต้นๆ ร่�งผอม ผิวคล้ำ� 

ใบหน�้ตอบ ดวงต�เศร้�สร้อย มรีอยของคว�มตร�กตรำ�ม�ทัง้ชวีติ ทีก่ำ�ลงัตกัข้�ว

เข้�ป�กเคี้ยวหมุบหมับ มือข้�งหนึ่งกอดฟ�งข้�ว น้องคนสุดท้องซ่ึงกำ�ลังดูดนม

จ�กยอดอก ภ�ยในใจของเข�รู้สึกเหน็บหน�ว คำ�พูดที่กำ�ลังจะหลุดออกจ�กป�ก

ถูกกลืนห�ยลงคอจนหมดสิ้น

ย�มค่ำ�คืน ดวงด�วบนท้องฟ้�ส่องแสงริบหร่ีเมื่อเทียบกับแสงไฟ
สว่�งไสวในเมืองหลวง  บนพื้นระเบียงไม้รังหน้�บ้�น ก้�วไกลนอนเอ�มือก่�ย
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หน�้ผ�ก มอือีกข้�งกอดสมดุว�ดเขียนแนบอก ทอดส�ยต�มองดวงด�วบนทอ้งฟ�้ 

ตุ๊กแกร้องเสียงดัง

ก�้วไกลนึกถงึครูสมจติร คดิถงึคว�มรู้สกึลงิโลด ก�รเตน้ไปรอบๆ ห้อง  เข�

อย�กให้คว�มรู้สกึอ่ิมเอมนัน้เกดิข้ึนกบัตวัเข�อีกคร้ัง  แลว้เข�กน็กึถงึกระด�ษร่�ง

ที่ถูกขยำ�เป็นก้อนกลม ดินสอแท่งสั้นที่ตกลงบนพื้น และตะกร้�ขยะใบนั้น

ก้�วไกลกระเด้งตัวข้ึนจ�กพื้น ยัดสมุดว�ดเขียนลงกระเป๋�นักเรียนอย่�ง

เร่งรีบ สวมรองเท�้ผ้�ใบซอมซ่อกอ่นจะกระโดดลงจ�กบ�้นทีส่งูแคบ่นัไดห้�ข้ัน  พอ่

เคยบอกว่�รถขยะในเขตนี้จะม�จอดริมถนน เก็บขยะของทุกบ้�นร�วเที่ยงคืน

ก�้วไกลเร่งฝีเท�้ กระโดดข้�มอะไรกต็�มทีข่ว�งหน�้เพือ่ไปให้เร็วทีส่ดุ ผ่�น

ท�งรถไฟ ลัดเล�ะเข้�ป่�ละเม�ะ ผ่�นชุมชนแออัดในย�มดึกสงัด  เข�โผล่พรวด

ออกจ�กซอย ชนเปร้ียงเข้�กับลุงข้ีเม�คนหนึ่งจนลุงหง�ยท้องข�ชี้ฟ้� ต่อม�

ก้�วไกลรู้ภ�ยหลังว่�ลุงขี้เม�ชื่อคะนึง 

“อ�ร�ยวะ”  ลุงพูดเสียงอ้อแอ้

“ขอโทษครับลุง ผมไม่ได้ตั้งใจ”  ผมพูดพล�งยกมือไหว้ขอโทษขอโพย 

ก้�วไกลเข้�ไปพยุงให้ลุงลุกขึ้น  ลุงสะบัดตัวแล้วพูดโพล่ง

“เฮ้ยยย ม่�ยเป็นไร อ้�ยหล�นช�ย  ลุงม่�ยด้�ยเม�ซักหน่อยยย”  ลุงพูด

ล�กเสียงพล�งขยับตัวลุกข้ึนยืนยงโย่ยงหยก ก่อนจะเดินตุปัดตุเป๋เข้�ซอยชุมชน

แออัดไป

ทันใดนั้น ก้�วไกลก็ได้ยินเสียงกระบอกไฮดรอลิกท้�ยรถขยะสีเขียวเข้ม 

เข�หันขวับไปเห็นพนักง�นท้�ยรถวัยกล�งคนสองส�มคนกำ�ลังช่วยกันขนถุงดำ�

และยกถังสีเขียวสีเหลืองทรงสูงเทใส่ท้�ยรถ  แล้วกระบอกไฮดรอลิกก็อัดขยะ

มูลฝอยเข้�ไปข้�งในตู้สี่เหลี่ยมสูง  อีกเพียงไม่กี่คูห� รถขนขยะก็จะเคลื่อนม�เก็บ

ขยะในถังหน้�แกลเลอรี่ 

ก้�วไกลวิ่งกระหืดกระหอบข้�มถนนตรงไปยังถังขยะใบนั้นทันที  เข�รีบ

คุ้ยห�ก้อนกระด�ษกลมๆ ที่ถูกขยำ� ถลกช�ยเสื้อยืดสีมอข้ึนถึงอก ยัดกระด�ษใส่

จนพอง  เข�ยัดดนิสอแทง่สัน้ไวใ้นกระเป�๋ก�งเกง  ตอนนัน้หูต�เข�ฝ้�ฟ�ง ไมส่นใจ

เสียงกระบอกไฮดรอลิกที่กำ�ลังคืบคล�นเข้�ม� หอบห�ยใจดังฟืดฟ�ด  เข�ได้


