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“จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้� ขอข้�วขอแกง ขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้�” 

บทเพลงกล่อมเด็กเก่�แก่นี้เป็นเพลงที่คนไทยคุ้นเคยกันม�ย�วน�นและแสดงให้

เห็นว่�พระจันทร์หรือดวงเดือนที่ลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้�นั้นมีอิทธิพลต่อผู้คน

อย่�งไรบ้�ง  ไม่ใช่แค่ให้แสงสว่�งในย�มค่ำ�คืน ให้เด็กน้อยได้มองก่อนนอนหลับ

ฝันดี หรือให้ขอพร แต่ในบ�งครั้ง ดวงเดือนยังเป็นเพื่อนที่ดีของเด็กๆ อีกด้วย

เด็กช�ยเดือนแรมเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีดวงเดือนเป็นเพื่อน เข�ชอบนั่งคุย

และฟังเสียงของดวงเดือนที่ดังกระห่ึมอยู่ในคว�มรู้สึกของเข�  เดือนแรมเล่�

เร่ืองร�วม�กม�ยให้ดวงเดอืนฟงั ไมว่�่จะเปน็เร่ืองเพือ่นทีโ่รงเรียน เร่ืองระหว�่งแม่

กับย�ย หรือเร่ืองคว�มฝันอย�กจะข้ึนรถไฟไปเท่ียวให้ท่ัวประเทศไทย  คว�มฝันของ

เดอืนแรมอ�จฟงัดเูรียบง�่ยและเปน็ฝันทีเ่ลก็กระจริิด เพร�ะใครๆ กข้ึ็นรถไฟกนัได้

ทั้งนั้น แต่ไม่ว่�ฝันเล็กหรือฝันใหญ่ก็มีค่�ควรสมปร�รถน�ไม่ใช่หรือ  ใครเป็นคน

ตัดสินกันว่�คว�มฝันของคนเร�ต้องยิ่งใหญ่เกินตัวเสมอ

รถไฟไทยอ�จไม่ใช่พ�หนะอันดับหนึ่งในใจของทุกคน แต่สำ�หรับเด็กน้อย

บ�งคน ร�งรถไฟท่ีทอดย�วไปจนสุดลูกหูลูกต�นั้นเปรียบเสมือนเส้นที่ขีดนำ�ท�ง

คว�มฝันและจนิตน�ก�รไปสูโ่ลกอันกว�้งใหญ ่สูป่ล�ยท�งทีด่เูหมอืนไมมี่วนัสิน้สดุ 

สู่ดินแดนที่ไม่เคยพบเห็น ที่ซ่ึงผู้คนแต่งก�ยและพูดจ�ด้วยสำ�เนียงอันแตกต่�งไป

ต�มแต่ละท้องถิ่น  สำ�หรับเดือนแรม รถไฟคือพ�หนะแห่งคว�มฝัน เป็นสิ่งที่อยู่

ใกล้ตัวของเข�ที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็ห่�งไกลที่สุดด้วย

น�นมีบุ๊คส์ขอเชิญคุณผู้อ่�นร่วมค้นห�คำ�ตอบไปด้วยกันว่�ทำ�ไมคว�มฝัน

อนัแสนธรรมด�ของเดือนแรมจึงไมอ่�จเป็นจรงิได้ง�่ยๆ และเดก็ช�ยตัวน้อยคนนี้

คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์



ต้องทำ�อย่�งไรบ้�งเพ่ือไล่ต�มคว�มฝัน  เสียงเดือนในเสียงหวูดรถไฟ วรรณกรรม

เย�วชนร�งวลัชนะเลศิแวน่แกว้ประจำ�ป ีพ.ศ. 2557 เล่มนีจ้ะทำ�ให้คณุไดรู้้ว�่แทจ้ริง

แล้วคว�มฝันเล็กๆ นั้นยิ่งใหญ่เพียงใด

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์



คำ�นำ�ผู้เขียน

แรกเริ่มเดิมที ผมตั้งใจว่�จะเขียนวรรณกรรมเย�วชนเรื่องนี้ขึ้นม�เผยแพร่

ให้เพื่อนๆ ในเฟซบุ๊กอ่�นกันในวงแคบๆ  แต่เม่ือเสร็จทันพอดีกับช่วงเวล�ที่

สำ�นกัพมิพน์�นมีบุค๊สเ์ปดิรับตน้ฉบบัต�มโครงก�รประกวดร�งวลัแวน่แกว้ ผมจงึ

ตัดสินใจส่งต้นฉบับวรรณกรรมเย�วชนเร่ืองนี้เข้�ประกวด  ด้วยเหตุผลที่ว่�ถ้�ได้

รบัร�งวัลใดร�งวัลหนึ่งขึน้ม� จะเปิดโอก�สใหค้นได้อ่�นวรรณกรรมเรือ่งนี้ม�กขึน้ 

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่คนอ่�นม�กข้ึนด้วย  ผมเขียนวรรณกรรมเร่ืองนี้เพร�ะ

ต้องก�รสื่อถึงทุกคนว่�เย�วชนของเร�มีปัญห�ม�กม�ย ทั้งปัญห�ส่วนตัวและ

ปญัห�ท�งสงัคม ซ่ึงมีตวัอย่�งให้เห็นอยู่บอ่ยๆ  ย่ิงลงลกึไปถงึในระดบัโรงเรียนดว้ย

แล้ว ประเด็นปัญห�ย่ิงซับซ้อน มีร�ยละเอียดให้ศึกษ�และห�ท�งแก้ไขไม่จบสิ้น 

จ�กรุ่นสู่รุ่น จ�กยุคสู่ยุค เปลี่ยนแปลงไปต�มยุคสมัย  และไม่ว่�จะเป็นปัญห�ใด 

เร�ต้องใช้ปัญญ�และสติในก�รแก้ไข  ไม่ควรนำ�จุดด้อยของตัวเองไปสร้�งปัญห� 

แต่ควรเปลี่ยนจุดด้อยให้เป็นพลัง เพื่อแก้ปัญห�และสร้�งคุณค่�ให้ตัวเอง  เช่น

เดียวกับตัวละครหลักในวรรณกรรมเรื่อง เสียงเดือนในเสียงหวูดรถไฟ เล่มนี้

ผมหวงัอย่�งย่ิงว�่หนงัสอืเลม่นีจ้ะเปน็เพือ่นทีด่อีีกเลม่หนึง่สำ�หรับนกัอ่�น

ทุกท่�น ไม่ว่�จะเป็นเย�วชนหรือบุคคลทั่วไปก็ต�ม  สุดท้�ยผมต้องขอขอบคุณ

สำ�นักพิมพ์น�นมีบุ๊คส์ท่ีทำ�ให้วรรณกรรมเร่ืองน้ีเป็นรูปเป็นร่�งข้ึนม�อย่�งน่�สนใจย่ิง 

และขอขอบคุณผู้อ่�นทุกท่�นที่กรุณ�ติดต�มผลง�นของผมตลอดม�

     

ด้วยความรักและจริงใจ

กร ศิริวัฒโณ
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เดือนแรมค่อยๆ หย่อนก้นลงบนม้�นั่งหินขัดตรงตำ�แหน่งเดิม แต่
ไม่ใช่บนม้�นั่งตัวเดิมที่เข�เคยนั่งเม่ือตอนเป็นเด็กช�ยเดือนแรม  เข�ว�งกระเป๋�

เอกส�รไว้ใกล้ตัว ช�นช�ล�ยังมีกลิ่นเฉพ�ะตัวเหมือนเดิม  เข�แหงนมองเดือน

เสีย้วเกีย่วฟ�้  ดวงด�วพร�วแสงระยิบระยับกล�งทอ้งฟ�้ร�ตรี ส�ยลมแผ่วพดัม�

ทักท�ยพอรู้สึกเย็น  เดือนคืนนี้ยังคงเป็นเดือนดวงเดิมที่เข�รักและหลงใหล ยัง

สง่ย้ิมให้เข�อย่�งเมตต�และอบอุ่น  เข�เพง่พนิจิดวงเดอืนเหมือนจะคน้ห�บ�งสิง่

บ�งอย่�งที่เคยเก็บไว้ในน้ัน  เพียงชั่วอึดใจเดียว เร่ืองร�วต่�งๆ ก็ผุดพร่�งข้ึนใน

มโนภ�พ

“เข้�นอนได้แล้วเดือน”
เสยีงแมร้่องเตอืนม�จ�กหลงับ�้นขณะเดอืนแรมนัง่มองดวงเดอืนเปลง่แสง

นวลใยอยู่บนช�นช�ล�สถ�นีบ้�นส้อง  เดือนเพ็ญดวงกลมโตสวยง�มดั่งภ�พฝัน 

ส่องแสงอร่�มต�ชวนหลงใหลท่�มกล�งหมู่ด�วนับพันนับหม่ืนที่ส่องแสงระยิบ

ระยับทั่วฟ้�ซึ่งดำ�สนิทยิ่งกว่�ผ้�ดำ�

“ครับแม่”

1
บนชานชาลา
..............................
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เดือนแรมรับคำ�เหมือนทุกคร้ัง แต่ก็ยังนั่งอ้อยอ่ิงต่อไปอีกหล�ยน�ทีกว่�

จะลุกเดนิเข้�บ�้นไปปดิประตลูงกลอน  คร้ังนีก้เ็ชน่กนั แมก่ลับเข้�บ�้นไปแลว้ แต่

เข�ยังนัง่แหงนหน�้มองเดอืนเพญ็อย่�งหลงใหล สองมอืกอดอกหลวมๆ  ลมเย็น

กล�งคืนพัดม�แล้วว�บห�ย จิ้งหรีดสองตัวส่งเสียงร้องหวีดหวิวเป็นช่วงๆ อยู่บน

พื้นดินริมร้ัวข่อยใต้ป้�ยชื่อสถ�นีสองข�ทำ�ด้วยซีเมนต์เสริมเหล็ก แม้จะหนวกหู

แต่เข�ก็ไม่รำ�ค�ญ บ�งคืนที่สถ�นีรถไฟร้�งไร้ผู้คนเข�ก็มีเสียงจิ้งหรีดเป็นเพื่อน

เบือ้งหน�้ข้�มท�งรถไฟไปประม�ณสีร้่อยเมตรเปน็สน�มกฬี�ของเทศบ�ล

ตำ�บลเวียงสระ มีไฟประดับป้�ยสีน้ำ�เงินอมฟ้�ส่องสว่�งไสว  ช่วงเช้�คนในตล�ด

บ้�นส้องจะไปเดินและวิ่งออกกำ�ลังก�ยกัน ช่วงเย็นจะมีเด็กวัยรุ่นไปเล่นฟุตบอล

จนมืดค่ำ� เสื้อก�งเกงเปียกโชกไปด้วยเหงื่อ ส่วนผู้สูงอ�ยุก็จะเดินหรือไม่ก็วิ่งช้�ๆ 

ไปต�มลู่วิ่งรอบสน�มฟุตบอล  คนบ�งกลุ่มเล่นตะกร้อวง บ้�งตีแบดมินตัน บ�ง

ครอบครัวก็พ�เด็กๆ ไปวิ่งเล่นกันต�มขอบสน�ม  เดือนแรมไปเล่นที่สน�มกีฬ�

แห่งนี้เช่นกันแต่ไม่บ่อยนัก ส่วนม�กเข�ไปเดินเล่นในช่วงเย็นวันเส�ร์อ�ทิตย์ 

เย็นวันธรรมด�เข�ต้องทำ�ก�รบ้�นแทบทุกวัน บ�งวันก็หยิบวรรณกรรมเย�วชน

ไปนั่งอ่�นเงียบๆ เพลิดเพลินไปอีกแบบ

เดือนแรมมองไปท�งตัวสถ�นีรถไฟบ้�นส้อง  หลอดไฟย�วสิบกว่�หลอด

ใต้เพด�นช�นช�ล�ส่องสว่�งอย่�งอดทน มีผู้โดยส�รนั่งรอรถไฟขบวนต่อไปอยู่

หล�ยคน  เลยสถ�นีรถไฟไปท�งทิศใต้ประม�ณหน่ึงกิโลเมตรคือโรงเรียนทัศน�วิไล

ที่เข�เรียนอยู่  เปิดเทอมนี้เข�จะข้ึนเรียนชั้น ป.4/3  โรงเรียนอยู่ฝ่ังซ้�ยของ

ท�งรถไฟ ฝ่ังตรงข้�มเป็นวัดบ้�นส้อง  เวล�ไปโรงเรียนเข�จะเดินไปต�มถนน

วิภ�วดีรังสิตหนึ่งซ่ึงทอดตัวขน�นกับท�งรถไฟ ข้�มสะพ�นคลองต�ลตรงหน�้วัด

บ้�นส้อง เลี้ยวซ้�ยเดินข้�มท�งรถไฟไปก็ถึง

เดอืนแรมกว�ดส�ยต�จ�กม�่นมืดเหนอืโรงเรียนไปจบัทีเ่ดอืนเพญ็แสงเย็น

อร่�มต�  เข�สง่ย้ิมให้เดอืนเพญ็อย่�งจริงใจและนุม่หว�น รู้สกึอบอุ่นใจเหลือเกนิ 

เข�สูดห�ยใจลึกๆ คว�มเย็นของบรรย�ก�ศย�มค่ำ�ชุ่มปอดย่ิงนัก  เสียงจิ้งหรีด

พล้ิวไหวแสนหว�นก้องกังว�นอยู่ในคว�มรู้สึก  เข�เห็นเดือนเพ็ญส่งย้ิมหว�นให้

ด้วยคว�มเมตต� ประหนึ่งผู้เฒ่�ใจดีที่เมตต�ลูกหล�นอย่�งไม่มีวันสร่�งสิ้น  เข�
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ได้ยินเสียงเดือนเพ็ญดังกระห่ึมอยู่ในคว�มรู้สึกตลอดเวล� บอกไม่ได้ว่�เป็นเสียง

แบบไหน แต่เม่ือมองดวงเดือนเข�มักจะได้ยินเสียงดังกระห่ึมอยู่ในคว�มรู้สึกแบบน้ี

เสมอ  เข�เรียกมันว่�เสียงเดือน เป็นเสียงที่เข�คุ้นชินม�น�นม�กแล้ว

“เดือนเจ้�เอย”  เดือนแรมพูดอย่�งตั้งใจ ไม่กลัวว่�ใครจะได้ยินเพร�ะเข�

นัง่อยู่เพยีงลำ�พงัตรงทีแ่สงไฟจ�กเส�ห่วงท�งสะดวกสอ่งม�ไม่ถงึ  ถ�้จะมใีครไดยิ้น

บ้�งก็คงเป็นจิ้งหรีดสองตัวที่กรีดปีกกรอเสียงอยู่ใกล้ๆ หรือไม่ก็เหล�่จิ้งหรีดและ

แมลงตัวเล็กม�กม�ยในดงหญ้�ริมท�งรถไฟช่องที่สี่ ซ่ึงเป็นช่องท�งสุดท้�ยของ

สถ�นีแห่งนี้

“ข้�อย�กบินได้เหลือเกิน  ถ้�บินได้ ข้�จะโบยบินไปห�เจ้�อย่�งไม่ลังเล

รู้ไหม  แสงของเจ้�ช่�งยวนใจนัก ได้อยู่ใกล้ๆ คงอบอุ่นเหมือนนอนอยู่ใต้ผ้�นวม

เนือ้หน�ท�่มกล�งคว�มหน�วเหนบ็”  เดอืนแรมจอ้งมองเดอืนเพญ็แทบไม่ว�งต� 

ท่�ท�งเคล้ิมฝัน  เข�ย้ิมกว้�งเต็มที่ก่อนพูดต่อ  “เจ้�คิดว่�คว�มฝันของข้�พอจะ

เป็นจริงได้ไหม  ข้�เชื่อว่�ถ้�มีปีกแข็งแรงข้�คงบินได้เหมือนนก และจะบินให้สูง

เหนือนกทั้งหล�ยในโลกนี้ ท่องไปทั่วหล้�ใต้ฟ้�  เจ้�ช่วยหยิบย่ืนปีกอันแข็งแกร่ง

ให้ข้�สกัคูส่ ิแลว้ข้�จะบนิไปห�เจ�้ให้ได ้ ข้�สญัญ� เชือ่ส”ิ  เข�ย้ิมขณะเสยีงเดอืน

กระหึ่มดังขึ้นในโสตประส�ทส่วนลึก

“เดอืน ดกึแลว้นะลูก กลบัม�นอนไดแ้ลว้  พรุ่งนีต้อ้งไปโรงเรียนนะ เดีย๋วก็

ตื่นส�ยหรอก”  แม่เปิดประตูไม้เก่�ๆ หลังบ้�นออกม�เตือนอีกคร้ังเม่ือเห็นว่�เข�

ยังไม่เข้�บ้�น

“ครับแม่”

เดือนแรมรับคำ�แม่พร้อมกับลุกข้ึนยืน สองต�ยังจ้องจับที่ดวงเดือน อย�ก

นั่งคุยกันให้น�นกว่�นี้  เข�อย�กให้คืนเดือนเพ็ญตรงกับวันหยุด จะได้นั่งมอง

จนดึกดื่นน้ำ�ค้�งโปรย  เข�ใช้มือปัดก้นสองส�มคร้ังก่อนเดินกลับเข้�บ้�นอย่�งมี

คว�มสขุ  จิง้หรีดสองตวัยังกรีดปกีกรอเสยีงดงัระงมในคว�มมืด แข่งกบัเสยีงดนตรี

จ�กร้�นหมูกระทะฝ่ังตรงข้�มสถ�นี  เสียงรถไฟจ�กท�งทิศใต้เปิดหวูดดังม�แต่

ไกล แสงไฟหน้�รถสว่�งจ้�ข้ึน  ผู้โดยส�รออกม�ยืนออกันบนช�นช�ล�พร้อม

สัมภ�ระในก�รเดินท�งท่�มกล�งแสงไฟที่ดูเยือกเย็นชวนเหง�





เสียงเดือนในเสียงหวูดรถไฟ 15

เดอืนแรมตืน่เม่ือแม่เตรียมข้�วเตรียมแกงและของหว�นไวใ้สบ่�ตร
พร้อมแล้ว  ทุกส่ิงทุกอย่�งว�งอยู่บนโต๊ะเหล็กพับริมถนนหน้�บ้�น ประตูเหล็กพับ

ถกูเล่ือนไปจนสุดขอบฝ�ทัง้สองข้�ง  เข�รีบล�้งหน�้แล้วออกม�ยืนรอใสบ่�ตรพระ

พร้อมกบัแม่  ข้�วสกุใหมส่ง่กลิน่หอมอบอวล  เข�จะใสบ่�ตรพร้อมแมท่กุวนัเพญ็ 

ที่จริงแม่อย�กให้เข�ใส่บ�ตรทุกวัน เพร�ะก�รใส่บ�ตรทำ�ให้จิตใจผ่องใส ฝึกให้

คนรู้จกัก�รให้ดว้ยใจบริสทุธิ ์แตเ่ข�ไม่อย�กตืน่เช�้ทกุวนั แม่จงึตอ่รองให้ใสบ่�ตร

ทุกวันเพ็ญ  เข�ไม่ปฏิเสธ เดือนละคร้ังไม่ได้ม�กม�ย  เข�มีคว�มสุขอย่�ง

ประหล�ดเวล�ตักบ�ตร จึงใส่บ�ตรวันเพ็ญเร่ือยม�  เข�จำ�ได้ว่�เร่ิมใส่บ�ตรพระ

เม่ือตอนอยู่ชัน้ ป.3 เปน็ชว่งปดิเทอมปล�ยปพีอด ี ปกตแิมจ่ะตกับ�ตรเปน็ประจำ� 

เวน้บ�งวนัทีมี่ง�นซ่อมเสือ้ผ้�ลน้มือหรือค�้งลูกค�้ไวต้อ้งรีบทำ�ให้เสร็จกบับ�งเช�้

ที่แม่ตื่นส�ยเพร�ะนอนดึก

บนถนนวิภ�วดีรังสิตหนึ่งด้�นหลังสถ�นีรถไฟบ้�นส้องจะมีคนออกม�

ใส่บ�ตรกันทุกเช้� แม้จะไม่ทุกบ้�นแต่ก็พอให้พระมีข้�วกลับวัดคร่ึงค่อนบ�ตร

เกือบทุกวัน  เมื่อถึงเวล� พระเดินก้มหน้�ระวังเท้�ต�มกันม�ส�มสี่รูป  แม่เตือน

ให้เดือนแรมถอดรองเท้�ก่อนใส่บ�ตร  แม่บอกว่�พระเดินเท้�เปล่� ถ้�เร�ใส่

รองเท้�ก็เท่�กับอยู่สูงกว่�พระซ่ึงเป็นสมมติสงฆ์ผู้สืบทอดพระพุทธศ�สน� ถือ

เป็นก�รกระทำ�ที่ไม่สมควรอย่�งย่ิง  เข�ยกขันข้�วข้ึนอุ้มด้วยมือซ้�ย รู้สึกว่�

หน้�ท้องอุ่นสบ�ย มือขว�ตักข้�วใส่บ�ตรอย่�งระมัดระวัง  เข�เป็นคนตักข้�วใส่

บ�ตร แม่หยิบถุงกับข้�วใส่ฝ�บ�ตร แล้วพระจะหยิบถุงแกงใส่ย่�มอีกที  เข�ตัก

ข้�วใสบ่�ตรพระรูปละส�มชอ้นนอ้ยๆ กะให้พอดกีบัจำ�นวนพระทีม่�รับบณิฑบ�ต 

พอเหลือข้�วติดขันนิดหน่อย เข�จะเทลงบนพื้นซีเมนต์ข้�งบ้�นให้นกกระจอกกิน

เหมอืนทีแ่มท่ำ�ทกุเช�้  แมบ่อกว�่ทำ�บญุแลว้ตอ้งให้ท�นดว้ย  เมือ่ถงึเวล�ใสบ่�ตร

จะมนีกกระจอกฝูงหนึง่ประม�ณสบิกว�่ตวัม�รอกนิข้�วกน้ขันทกุวนั กนิแลว้กช็วน

กันบินห�ยไป จะกลับม�อีกครั้งเมื่อถึงเวล�ใส่บ�ตรพระของเช้�วันใหม่

หลังจ�กใสบ่�ตรแลว้แมก่เ็ตรียมทำ�ง�นประจำ�เหมอืนทกุวนั  เสือ้ผ้�ทีซ่่อม

เสร็จแล้วใส่ถุงว�งซ้อนไว้บนโต๊ะย�วด้�นในติดกับห้องนอน  แม่ว�งจักรเย็บผ้�ไว้

ข้�งฝ�ด้�นซ้�ยหน้�บ้�น หันออกถนน  ด้�นหลังจักรเย็บผ้�เป็นโต๊ะว�งกระด�นอัด
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สีข�วท่ีใช้ตัดแต่งผ้�  มีเต�รีด ไม้บรรทัดทองเหลือง กรรไกร ส�ยวัด แท่งสีขีดผ้� 

และเศษผ้�สำ�หรับซ่อมเสือ้ผ้�ว�งอยู่บนโตะ๊ตดัผ้� ตรงฝ�บ�้นมีชัน้เกบ็หลอดด�้ย

หล�กสีและอุปกรณ์ต่�งๆ เช่น ตะขอ กระดุม ซิป มีทั้งหมดห้�ชั้น กว้�งส�มสิบ

เซนติเมตร สูงห้�สิบเซนติเมตร  โต๊ะว�งโทรทัศน์อยู่ติดฝ�บ้�นท�งขว�มือ ห่�ง

จ�กประตูเหล็กพับสีเขียวข้ึนสนิมประม�ณสองเมตร  เวล�ทำ�ง�นแม่มักจะเปิด

โทรทัศน์ไว้เป็นเพื่อน เปิดเสียงเบ�ๆ พอได้ยิน

เดือนแรมอ�บน้ำ� กินข้�ว แต่งตัว และสวมรองเท้�ผ้�ใบสีน้ำ�ต�ลซีดซ่ึงใชม้�

แลว้เกอืบสองป ีสน้รองเท�้ทัง้สองข้�งสกึจนเกอืบทะลุ  เข�สะพ�ยเปห้นงัสอืเก�่ๆ 

ขึ้นหลัง  แม่ส่งเงินให้ยี่สิบบ�ทเหมือนทุกวัน เข�ยกมือไหว้

“เดนิบนท�งเท�้นะเดือน อย�่ลงไปเดินบนถนน  เช้�ๆ รถเยอะจะเฉีย่วเอ�

ได้นะลูก”  แม่เตือนแบบนี้เกือบทุกเช้�  แม่มีลูกคนเดียว อดห่วงไม่ได้

“ครับแม่” 

เดือนแรมก้มหน้�เดินนับก้�วไปบนท�งเท้�เร่ือยๆ ผ่�นร้�นซ่อมเส้ือผ้�เล็กๆ 

สี่ห้�ร้�น สถ�นีรถไฟ ป้อมตำ�รวจ ร้�นข�ยข้�วข�หมูที่ม�เปิดได้เกือบเดือนแล้ว 

ร้�นข�ยข้�วมันไก่ชื่อดังหลังสถ�นีรถไฟ ร้�นข�ยข้�วแกงซ่ึงมีลูกค้�ม�นั่งกินกัน

ม�ก หล�ยคนแวะซ้ือให้ลูกไปกินที่โรงเรียน  เข�ได้กลิ่นหอมโชยม�กับส�ยลม 

ร้�นอ�ห�รแถวน้ีแม้จะอยู่ใกล้บ�้นแตน่�นๆ แมจ่งึจะพ�ม�กนิสกัคร้ังหนึง่  แมบ่อก

ว่�เร�ไม่ค่อยมีเงิน จะม�กินอ�ห�รพวกนี้บ่อยเหมือนคนอ่ืนไม่ได้ ร�ยได้ของแม่

กน็อ้ย พออยู่พอกนิไปวนัๆ เท�่นัน้  เข�เผลอกลนืน้ำ�ล�ยแล้วเดนิเลยไป ผ่�นสวน

ส�ธ�รณะที่มีเคร่ืองเล่นเด็กอยู่หล�ยชุด เช่น กระด�นล่ืน อุโมงค์ ล้อย�งสำ�หรับ

โหนเล่น กระด�นหก และโครงสร้�งเหล็กให้ป่�ยปีน  เข�ม�เล่นที่สวนส�ธ�รณะ

แห่งนี้บ้�งเหมือนกัน บ�งวันกลับจ�กโรงเรียนก็ม�แวะนั่งเล่น  สวนส�ธ�รณะนี้

ห่�งจ�กบ�้นเข�ประม�ณร้อยเมตรเท�่นัน้ บ�งวนัเข�อยู่ไดถ้งึมืดค่ำ�  ตอนเย็นใกล้

ค่ำ�บรรด�พ่อแม่ที่อยู่ใกล้สวนส�ธ�รณะแห่งนี้จะนิยมพ�ลูกๆ ม�เล่นกัน  เวล�

รถไฟผ่�นม�เดก็ๆ จะพ�กนัชีม้อืชีไ้ม้ไปท�งรถไฟแลว้โห่ร้องสนกุสน�น  เดอืนแรม

ไม่สนใจรถร�ทุกชนิดที่แล่นไปท�งเดียวกับเข� ดูเหมือนรถยนต์และจักรย�นยนต์

เกือบทุกคันต่�งก็พ�นักเรียนไปส่งที่โรงเรียน  เข�เดินไปถึงสะพ�นข้�มคลองต�ล 
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เพื่อนที่ชื่อม�นะศักดิ์ยืนห้ิวเป้หนังสือสีดำ�รออยู่ก่อนแล้ว  ม�นะศักดิ์เป็นลูกของ

คนขุดทร�ย ใบหน้�ย�วคล้�ยกับพ่อ ผิวออกคล้ำ� ร่�งก�ยแข็งแรง  พ่อของเข�

ขุดทร�ยหย�บจ�กคลองต�ลตรงสะพ�นหน�้วดัม�หล�ยปแีลว้ ใชแ้รงคนขุดจงึได้

ทร�ยแตล่ะวนัไมม่�กนกั มีลูกค�้ร�ยเลก็ๆ ม�ขอซ้ือไปใชไ้มข่�ด  พอ่ของม�นะศกัดิ์

จะหยุดขุดทร�ยในหน้�ฝนเพร�ะน้ำ�ม�กและไหลเชี่ยว  เดือนแรมเห็นกองทร�ย

สองส�มกองบนล�นริมฝ่ังคลองต�ลและเห็นพ่อม�นะศักดิ์ลงขุดทร�ยแต่เช้� 

นุ่งก�งเกงข�ส้ันสีดำ�ตัวเดียว ไม่ใส่เส้ือ สวมหมวกส�นปีกกว้�ง ขอบปีกข�ด

สองส�มแห่งเห็นชัด  อุปกรณ์ขุดทร�ยมีเพียงพล่ัวเล่มเดียวกับถังพล�สติกเจ�ะรู

ที่ก้นสองส�มใบเท่�นั้น

“รอน�นไหม”  เดือนแรมส่งยิ้มให้

“ไม่น�น”  ม�นะศักดิ์ยิ้มรับ

“ไปกันเถอะ”  เข�ชวน ม�นะศักดิ์สะพ�ยเป้หนังสือเดินต�มไปข้�มสะพ�น

คลองต�ล เล้ียวซ้�ยข้�มท�งรถไฟ เล้ียวขว�ไปอีกสีส่บิเมตรกถ็งึโรงเรียนทศัน�วไิล

ที่พวกเข�เรียนอยู่

ป�กท�งเข้�โรงเรียนมรีถน�น�ชนดิม�สง่นกัเรียนอยู่เนอืงแนน่ ดวูุน่ว�ยไป

หมด ดทีีมี่ตำ�รวจจร�จรม�คอยอำ�นวยคว�มสะดวกให้ทกุวนั กว�่จะห�ยวุน่ว�ยก็

เม่ือนกัเรียนเข้�แถวเค�รพธงช�ต ิ พวกเข�นำ�เปห้นงัสอืข้ึนไปเกบ็ในห้องเรียนแลว้

ลงม�ทำ�คว�มสะอ�ดบริเวณทีช่ัน้ของตวัเองรับผิดชอบ นัน่คอืด�้นหลงัอ�ค�รเรียน

ทีเ่ข�เรียนอยู่  ธนวสิทุธิเ์ดนิเข้�ม�รวมกลุ่มดว้ยเหมือนทกุวนั  กลุ่มของเดอืนแรม

มดีว้ยกนัส�มคน คอืตวัเข� ม�นะศกัดิ ์และธนวสิทุธิ ์ สว่นสรีุย์ศรีมกีลุม่ของตวัเอง

อยู่แลว้ แตม่กัจะม�รวมกลุม่กบัเข�บอ่ยๆ  นกัเรียนทกุคนเดนิเกบ็ขยะใสถ่งัพล�ง

พูดคุยกันไปเร่ือย  ขยะแต่ละวันมีม�กม�ย ทั้งกระด�ษ ถุงพล�สติก ขวดน้ำ�ดื่ม 

และเศษวัสดุอ่ืนๆ  ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนเน้นให้เก็บกระด�ษและพล�สติกเป็น

พิเศษเพร�ะสังเกตได้ง่�ย ทำ�ให้ดูสกปรกกว่�ขยะประเภทอื่น

“โหนกแกม้เปน็อะไร”  เดอืนแรมเพิง่สงัเกตเห็นหน�้ธนวสิทุธิต์อนทีเ่ดนิไป

เข้�แถวหน้�เส�ธง  ธนวิสุทธิ์เป็นคนผิวข�ว เวล�มีรอยฟกช้ำ�จะมองเห็นได้ง่�ย

“โดนสมชัยต่อย”  ธนวิสุทธิ์บอกเสียงอ้อมแอ้ม  เข�หม�ยถึงสมชัยซ่ึงอยู่



18 กร ศิริวัฒโณ

ในกลุ่มเกเรประจำ�ห้องเรียน มีสมชัย ยงวิทย์ และวีรยุทธ เป็นที่รู้กันดีว่�ทั้งส�ม

คนเที่ยวระร�นเพื่อนไปทั่วห้อง ชอบว�งอำ�น�จใส่คนโน้นคนนี้ตลอดเวล� ทำ�ให้

ห้องเรียนวุน่ว�ยไร้คว�มสขุไดท้กุวนั  พวกเข�โดนครูทำ�โทษไปหล�ยคร้ังแตไ่มเ่คย

หล�บจำ� ดูเหมือนจะยิ่งแรงกว่�เดิมด้วยซ้ำ�จนครูหล�ยคนพ�กันเอือมระอ�

“เกิดอะไรขึ้น”  ม�นะศักดิ์ถ�มด้วยคว�มสนใจ

เสยีงออดสญัญ�ณเข้�แถวดงัลัน่ข้ึนส�มชดุ ชดุละส�มคร้ัง  นกัเรียนทกุคน

วิง่เอะอะกรูเกรียวไปล�้งมือทีก่อ๊กน้ำ�ข้�งอ�ค�รเรียนของตน ซ่ึงมีอยู่ประม�ณย่ีสบิ

กว�่กอ๊กทกุอ�ค�ร  เหนอืกอ๊กน้ำ�แตล่ะกอ๊กมกีระจกเง�บ�นเล็กๆ ตดิข้�งฝ�ไวใ้ห้

สำ�รวจตวัเองดว้ย  เดก็ผู้หญงิจะชอบสอ่งกระจกเปน็พเิศษไมต่�่งจ�กนกหงสห์ยก 

หมนุซ้�ยหมนุขว�กนัหล�ยรอบกว�่จะผละจ�กไปได ้ สว่นเดก็ผู้ช�ยไมใ่สใ่จกระจก

ม�กนัก มีแต่แยกเข้ียวยิงฟันใส่แล้วหัวเร�ะกัน  เม่ือล้�งมือเสร็จก็เดินไปเข้�แถว

หน้�เส�ธง ต่�งส่งเสียงดังเจี๊ยวจ๊�วฟังไม่ได้ศัพท์  ทุกเช้�มักเป็นแบบนี้เสมอ ต่�ง

คนต่�งแย่งกันพูดไม่มีใครฟังใคร บ้�งก็ไล่ทุบตีกันชุลมุน บ�งวันถึงข้ันชกต่อยกัน

หน้�เส�ธงก็มี จนกระทั่งครูทุกคนเดินม�คุมแถวเสียงที่ดังขรมจึงค่อยเงียบไป 

นักเรียนต่�งรู้กันดีว่�แม้จะมีระเบียบไม่ให้ครูตีนักเรียน แต่ก�รหยิกท้องแล้วบิด

ก็เจ็บไม่แพ้ไม้เรียวหวดก้นเช่นกัน

“ตอนเที่ยงจะเล่�ให้ฟัง”  ธนวิสุทธิ์พูดก่อนชวนกันไปเข้�แถว


