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กฤษณา อโศกสิน

ลงยายืนหมุนตัวอยู่หน้ากระจก กำาลังจัดเสื้อให้เข้ากับกางเกง  หล่อน

เป็นสาวแลว้  สบิแปดป ี แมจ้ะไมค่อ่ยสวยเท่าลายทองพีส่าว แต่เรือนร่างกแ็ขง็

แรง  โปร่งตรงเหมอืนไมพ้นัธ์ุด ี กางเกงยนีตัวเกง่เกา่แกเ่หมาะส�าหรับจะสวมไป

ทะเล...อกีประเดีย๋วเพือ่นร�า่รวยจะขบัรถมารับถงึบ้าน  พีช่ายเพือ่นเปน็คนขบั มี

คู่รักของพี่ชายร่วมทางไปด้วย  นอกนั้นเป็นเพื่อนฝูงในชั้นเรียนเดียวกันจาก

โรงเรียนเก่า

แม่อนุญาตให้หล่อนเดินทางไกลเป็นคร้ังแรกตามลำาพัง เป็นรางวัลที่

หล่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีชื่อแห่งหนึ่งได้  บ้านหล่อนนั้นอยู่เข้าไปในซอยลึก

แถวพระโขนง  ลึกเกินกว่าจะไปกลับตามล�าพังโดยไม่มีพ่อแม่ควบคุม  ข่าว

หนังสือพิมพ์ประโคมวันแล้ววันเล่าเกี่ยวกับอันตรายหลายรูปแบบที่ไม่มีวันจบ

สิ้น  ไม่มีใครรับผิดชอบใครได้  หรือจะคิดพึ่งพาใครก็ไม่ได้เลย แม้แต่เจ้าหน้าท่ี

ของรัฐนัน้  ท�าใหเ้กดิภาระหนกัแกพ่อ่แม ่ มนัเปน็  ”งาน„  ท่ีเพิม่ขึน้จากงานอาชพี
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ประจ�าวัน  นั่นคือนัดหมายพบปะลูกสาวสองคนตรงป้ายจอดรถปากซอย 

พอ่กบัแมไ่มม่ปัีญญามรีถสว่นตวั  คนทัง้คูรั่บราชการ  รวมกนัแลว้กเ็พยีงพอแค่

ส่งเสียลูกให้ได้รับการศึกษาอย่างดีเท่านั้น  เมื่อสมัยท่ีหล่อนท้ังสองยังเยาว์วัย 

แม่พาไปเข้าชั้นประถมและมัธยม ณ  โรงเรียนราษฎร์ใกล้ที่ท�างาน ดังนั้นพ่อแม่

จึงมีโอกาสรับส่งสะดวกสบายนานวัน  แต่พอลายทองเข้ามหาวิทยาลัยได้  และ

พอ่จากไปทันดว่นดว้ยหัวใจวายคนืวนัหนึง่ ภาระหนกัเพยีบตกอยูก่บัแมผู้่เดยีว 

แมพ่้อจะมบี�าเหนจ็ตกทอด และแมม่เีงินเดอืนพอเลีย้งลกู  เจียดจ่ายใหก้ารศกึษา 

แต่ลูกโตเป็นสาวสองคนในอ้อมอกแม่คนเดียว  ไม่มีผู้ชายปกป้องคุ้มครอง 

แม่ก็มีแต่ความอ่อนล้า

หากเพราะลายทองกับลงยาเป็นเด็กดี  หล่อนรักแม่  เห็นใจความทุกข์

ทรมานและปวงภาระท่ีแม่แบกไว้  หล่อนจะขมีขมันรีบกลับบ้านมิให้ทันมืดค�่า 

หากวันใดมีกิจจ�าเป็น  ต้องล่าช้า  หล่อนจะโทรศัพท์บอกแม่ที่ท่ีท�างานนัดให้แม่

รอ  เพื่อจะได้ต่อรถสองแถวจากปากซอยถึงบ้านด้วยกัน

”จะเท่ียวมั่งแม่ไม่ว่า  แต่อย่าลืมนะลูกนะว่าบ้านเรามันอยู่ลึก  ไปไหน

มาไหนต้องรีบกลับ  ผู้คนเวลานี้ไว้วางใจไม่ได้„

ลงยาตระหนักดีในถ้อยตักเตือน  ไม่มีดอกท่ีหล่อนจะไปเที่ยวเตร่เฮฮา

มากมายจนลืมแม่  ไปต่างเมืองคราวนี้หล่อนก็ไม่ขอเงินพิเศษ หากรวบรวมจาก

ที่ออมค่าขนมไว้  แม่จ่ายให้หล่อนอาทิตย์ละร้อยห้าสิบ พอค่าอาหารกลางวัน

และค่ารถ  เกินนิดหน่อยก็ถือเปน็เงินเก็บ  เก็บไว้ซือ้สิ่งของเล็ก ๆ  น้อย ๆ  หรอืไป

ไหน ๆ  ที่ตนเองอยากไป

แม่เดินเข้ามาในห้อง พลางมองดูหล่อนจากกระจก

”คงสนุกนะลูกนะ„

”อาศัยใบบุญเขาน่ะแม่„  หล่อนตอบและหันมาหัวเราะ  นัยน์ตาเป็น

ประกายอย่างเด็กรุ่นสาวที่จะได้ไปเที่ยวพักผ่อน

วนันีว้นัเสาร์ แมไ่มไ่ดไ้ปท�างาน  ลายทองก�าลงัท�ากบัขา้วเชา้ พีส่าวหลอ่น
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ท�ากบัขา้วเกง่เพราะไดฝ้กึมาจากแม ่ แมว้า่จะมลีกูจ้างคนหนึง่ หากกเ็ปน็เดก็รุ่น 

มีไว้แค่เฝ้าบ้านและท�างานเบ็ดเตล็ด

”แต่เพื่อนก็ดีนะคะ  เขาไม่เคยดูถูกเรา„  หล่อนบอก  ”ถ้าใครคบใคร

เพราะมีเงินหรือไม่มี  หนูก็ไม่เล่นด้วย„

แม่โอบบ่าหล่อน แล้วเดินตามกันลงไปข้างล่าง  ลงยาหิ้วกระเป๋าค้างคืน

ใบเล็ก ๆ   หล่อนจะต้องค้างที่นั่นคืนหนึ่ง  ที่ห้องชุดซึ่งเพื่อนมั่งมีจองไว้

”แมไ่มต่อ้งห่วงมากหรอกนะคะแม„่  หลอ่นบอกขณะหยบิถงุเทา้รองเท้า

ผ้าใบเหมาะเหม็งกับกางเกงยีนเก่า ๆ  และเสื้อเชิ้ต

”ต้องห่วงหน่อยซี„  แม่หล่อนตอบ  ว่ีแววกังวลปรากฏขึ้นชัด  แม้ลงยา

จะไม่ค่อยสวย  หากก็เป็นสาวรูปร่างดี...ลูกคนเล็กนี้  พ่อไม่รักดอก พ่อทุ่มเท

ความรักให้ลายทองทั้งหมด ดังนั้นแม่จึงท้ังรักและสงสาร  ท�าไมหรือลูกสาวที่

ไม่สวยจึงไม่มีสิทธ์ิได้รับความรักจากพ่อแม่  ในเมื่อก็...เป็นลูกเหมือนกัน  ”หนู

ไม่เคยไปค้างคืนที่ไหนเลยนี่นา„

”หนูเอาตัวรอดได้นะคะ„  ลงยาให้ความมั่นใจ  กอดแม่  หอมแก้มแม่ 

แล้วแม่ก็จูบตอบดังฟอด ๆ  

”อุย๊ตาย...นัน่แสดงความรักความอาวรณ์อะไรกนัแตเ่ชา้คะ„  เสยีงพีส่าว

ดงัจากในครัว แลว้ลายทองในกางเกงขาสัน้เกา่ ๆ  อวดขาขาว หนา้ตาเปน็มนั หาก

สวยงามหมดจดกเ็ดนิออกมาเทา้สะเอวหวัเราะ  ”ท�ายงักะวา่จะไมก่ลบัมาพบมา

เห็นกันอีกแล้วงั้นแหละ„

”แหม...มันก็ต้องจุ๊บกันหน่อยซ้ี„  ลงยาตอบ...หัวใจนั้นก�าลังเบิกบาน

นัก  ”แล้วจะให้ชั้นจูบเธอด้วยหรือเปล่า„

”ไม่ไหว...เราก�าลังเหม็นคาว  เดี๋ยวเธอจะติดกลิ่นคาวไปแจกเพื่อน...

เออ...ถึงไงก็ดีนะ...ต้องสนุกแน่ ๆ เลย„  พี่สาวหล่อนว่า  ”เราเองก็อยาก...แต่

ตัวเองไปก่อนเหอะ...วันหลังจะได้ถึงตาเรามั่ง„



28 กฤษณา อโศกสิน

ลูกสาวสองคนจะไปไหนต้องผลัดกันไป เพราะต้องเหลือคนหนึ่งคนใด

ไว้กับแม่...เป็นเพื่อนแม่เสมอมา

เสียงรถแล่นมาจอดหน้าบ้าน  มีคนเปิดประตูลงมาสองคน  เป็นเด็กสาว

หน้าใสทั้งคู่

”แน่ะ...มาแล้วไง...ตายจริง...ยายังไม่ได้กินข้าวเลย„  ลายทองพูดพลาง

หลบเข้าครัว  เนื่องจากหล่อนก�าลังสกปรก ผมเผ้าไม่ได้หวี  น�้ายังไม่ได้อาบ

”ไม่เป็นไร„  ลงยาสวมถุงเท้าลุกลน หันมาบอกแม่

”ไปละนะคะแม่คะ  แม่อย่าห่วงจนกินไม่ได้นอนไม่หลับล่ะ„

แม่ตามออกมาส่งถึงรถเลยเชียว ออกปากกับเจ้าของรถ

”ฝากยาด้วยนะหนูนะ„

ในรถคันนั้นท่ีนั่งเกือบเต็ม  เหลือแค่ท่ีนั่งเดียว  แต่ก็ต้องเบียด  เป็นรถ

เก่งแข็งแรง  สภาพดี  ลงยาหิ้วกระเป๋ามือซ้าย  กอดแม่อีกหนด้วยแขนขวา 

หยอกเอินแม่ด้วยรอยหัวเราะ

”นกึซะวา่หนเูป็นนก บนิไปสูโ่ลกกว้างชัว่คราวแลว้กนันะคะ  พรุ่งนีเ้ยน็ ๆ  

ก็กลับแล้ว„

แมพ่ยกัหนา้ยิม้ ๆ ...แววหว่งใยยงัปรากฏอยูใ่นหนว่ยตาอา้งวา้งท้ังคู ่ เมือ่

ลงยากา้วขึน้เบยีดเพือ่นหลงัจากหนุม่คนขบัชว่ยเอากระเป๋าหลอ่นเกบ็ทา้ยรถ ปดิ

ประตูปัง  และหล่อนอยู่ในแวดวงแอร์เย็นฉ�่า  เพื่อนฝูงก็ถึงกับต่อว่า

”แหม...แมแ่กนี ่ จริง ๆ  นะ หวงลกูสาวจริง ๆ  เลย...เฮอ้ ดเูอาซี ยงัยนือยู่

เลย„

ลงยาหันไปมอง  แม่ยังคงยืนอยู่  ยืนโบกมือ  หล่อนโบกตอบ...แสง

อาทิตย์ยามเช้าสาดลงมาทบอยู่ท่ีร่างเล็กบางของแม่  เด็กสาวมองแม่อย่าง

แปลกใจ...ดแูมเ่ศร้าสร้อยบอกไมถ่กู  แมจ้ะแยม้ยิม้ยนิดทีีล่กูจะไดไ้ปส�าราญกบั

เพ่ือนพ้อง  ยินดีท่ีให้รางวัลลูกได้  ปีติในความสุขใจ  ส่วนหนึ่งที่ลูกจะไปเสพ...

หากก็ใช่  แม่คงไม่อยากให้ค้างคืนดอก  เด็กสาวนึกในใจ
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”แกไม่กลุ้มมั่งหรอกเรอะ  ยา  ตอนพ่ออยู่  พ่อก็หวง  เอ้า...เหลือแม่

คนเดียว แม่ก็ยังมาหวงดับเบิลเข้าไปอีก  เป็นเรา  เราบ้าแล้วนะเนี่ย„

ลงยาไม่พึงใจในถ้อยค�านั้นสักเท่าไรเลย  แต่หล่อนก็ไม่ต่อความ  เพียง

ตอบสั้น ๆ  ว่า

”เราไม่เคยไปค้างที่ไหนนี่นา„

”นั่นซี  เพราะง้ันถึงต้องหัดไง  หัดซะ  จะได้รู้ว่าท่ีอื่นนี่มันสนุกกว่าบ้าน

แสนเท่า„

”เออ...ว่าแต่ว่าเราจะไปรับจ้อยอีกคนนะยา„  เพื่อนซ่ึงเป็นเจ้าของรถ

บอก  ”ก�าลังปรึกษากันอยู่เชียวว่า...ใครซักคนคงต้องเสียสละละ„

ลงยายังไม่เข้าใจ

”สละยังไง„

”คือจะต้องมีใครคนหนึ่งไปรถทัวร์„

ลงยานิ่ง  หล่อนไม่มีเงินพอส�าหรับจ่ายรายการนี้ดอก

”เร่ืองค่ารถ  ไม่ต้องห่วงหรอกยา  เราจ่ายให้„  เพื่อนบอกเหมือนล่วงรู้

ความคิด

”หมายความว่าแกจะให้เราเป็นคนไปรถทัวร์ใช่ไหม„

”เปล่า หมายความว่าจะต้องมีใครเสียสละเท่านั้นเอง„

ลงยาลงัเล  หลอ่นไมไ่ดเ้ตรียมตัวส�าหรับจะมปีญัหาในการไปเทีย่วคราวนี้

เลย  เพือ่นไมไ่ดบ้อกหลอ่นลว่งหนา้ หากบอกกอ่นหลอ่นกจ็ะไมไ่ป  คร้ันจะบอก

เลกิการเดนิทางขอลงหนา้ซอยแลว้ขึน้รถสองแถวกลบับา้น ลงยากเ็กรงเพือ่นจะ

หาว่าแสนงอน

ดังนั้นหล่อนจึงตอบ

”เราไปเองก็ได้„

”เอาไปเลยนะ  ร้อยนึง  เอาไปเลย  แล้วเราจะส่งแกที่รถทัวร์  แต่ไม่ใช่

เดีย๋วนีห้รอก  จ้อยมนัติดงานวนัเกดิแม ่กค็งตอ้งอยูก่นิกลางวนักบัแมห่นอ่ยกอ่น 
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แล้วถึงจะไปกัน„

จ้อยเป็นเพื่อนฐานะดีอีกคนหนึ่งของลงยา  นึกน้อยใจขึ้นมาครัน ๆ 

เหมือนกันที่ดูเหมือนทุกคนจะเกณฑ์ให้หล่อนเป็นผู้เสียสละ...ในฐานะที่ไม่มีชื่อ

ไม่มีหน้าเท่าเทียมคนอื่น

พี่ชายเพื่อนเป็นคนขับ มีคู่รักของเขานั่งข้างหน้าไม่ปริปากออกความคิด

วา่กระไร  หนุม่นัน้ไมค่ดัคา้นดว้ยเหน็วา่ลงยาไมส่วย...เดก็สาวไมส่วยไมง่ามนัน้

ไม่มีหรอก...หนุ่มที่จะมาสนใจดูแล  ห่วงหาอาทรทุกข์สุข  เขาเองก็เห็นพ้อง

ตอ้งกนักบันอ้งสาววา่เพือ่นชือ่ลงยาผูน้ีแ้ลว้คอืคนซ่ึงควรสละทีน่ัง่...กท่็าทางออก

แข็งแรงเมื่อเปรียบกับอีกสองคนซ่ึงบอบบาง  ผิวขาว  คนหนึ่งนั้นหน้าเหมือน

ตุ๊กตา และกับจ้อย ซึ่งเขาเคยเจอะเจอ ค่อนข้างทึ่งในความเก๋ไก๋ประเปรียวของ

หล่อนมาแล้ว

”เออนา่...แกนา่...รถทวัร์นีม่นักด็นีี ่ มอีงมแีอร์เยน็ฉ�า่  ลดันิว้มอืเดยีวกถ็งึ 

แกเองไม่เคยโผล่ไปไหน...นึกซะว่านั่งรถเล่น„

”เออ...ไปก็ไป„  ลงยานึกสนุกขึ้นมาเหมือนกันแหละ...แหม...ก็โอกาส

อ�านวยอยา่งนี ้ เดก็คนไหนกน็กึสนกุทัง้นัน้  หากตัดความนอ้ยใจนดิ ๆ  นัน่ออก

แล้ว ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเหลือให้ต้องคิดหนักหนาเลย

โอเ้ออ้ยูท่ี่บา้นจอ้ยจนบา่ยคลอ้ย รถคันนัน้จงึมุง่จากท่ีนัน่ไปสง่หล่อน ณ 

สถานีขนส่ง

”แกไปซ้ือต๋ัวนั่นละนะ  ถ้าเราถึงก่อนก็จะไปรอท่ีโรงแรม  แล้วแกหา

โทรศัพท์ตามร้านแถวนั้นโทรเข้าไป  เราจะออกมารับ...เฮ่ย...ไม่ยากหรอก...คน

ยังกะหนอนเห็นมั้ย  ถึงไม่เคยไป หลับตาเดินเอายังถึงเลย„

เพื่อนให้เบอร์โทรศัพท์และเบอร์ห้องไว้เรียบร้อยแล้วกันหลง

เมืองนี้เป็นอย่างไรลงยาไม่เคยไปเลย  แม่ก็คอยแต่จะผัด

”เอาเถอะ แล้วจะพาไปซักวัน„
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ผัดตั้งแต่พ่ออยู่  จนกระทั่งพ่อตาย

ลงยาเดนิตรงไปยงัทีข่ายบตัรโดยสาร แต่ใชว่่าจะซ้ือไดท้นัทหีรอก  เพราะ

มีคนเข้าคิวซื้ออยู่แล้วเป็นแถวยาว  หล่อนจึงต่อแถวเป็นคนสุดท้าย

ครู่หนึง่กไ็ดบ้ตัรโดยสารมาไว้ในมอื หากแตร่ถคนัทีก่�าลงัจะออกเตม็แลว้

”ต้องรอคันหลังนะคะ„

รถแต่ละคันจะออกจากท่ารถห่างกันคร่ึงชั่วโมง  เป็นอันว่าหล่อนขึ้นไป

นัง่อยูบ่นรถคนัทีเ่คลือ่นเขา้มาแทนแลว้มองดผูู้คนยนื ๆ  เดนิ ๆ  อลหมา่นเหมอืน

มดเหมือนปลวกอีกครึ่งชั่วโมง

หล่อนอยากถึงที่โน่นก่อนมืด...ยังไง ๆ  สว่างก็ดีกว่ามืด...ลงยาไม่เคยคุ้น

กับการเตร็ดเตร่อยู่บนถนนตามล�าพังในเวลาพระอาทิตย์ลับดวง  พ่อแม่เตือน

เสมอให้ระวังภัยอันไม่คาดคิด  แต่นี่หล่อนก�าลังจะไปยังถิ่นแปลกตา  แถมยัง

ไม่ใช่ที่ตัวอ�าเภอด้วย หากเป็นต�าบลเล็ก ๆ  ชายทะเล  แม้ได้สอบถามพนักงาน

ขายบัตรแล้วว่าจะต่ออย่างไร  ”โธ่เอ๊ย...หนู...ไม่ยากเย็นอะไรหรอก  พอลง

รถทัวร์แล้วหนูก็เห็นรถสองแถวเองแหละ  รถสองแถววิ่งมาแถวนั้นเป็นว่าเล่น

เชียวละ„

รถทัวร์ปรับอากาศเย็นสบาย  วิ่งตะบึงตะบันฉุยฉิวปลิวลมแทบจะโลด

ลอย  แต่ฝีตีนที่เหยียบคันเร่งคงจะแน่นอน  จึงพอพลบเล็กน้อยไม่ทันมืดก็

ถึงที่หมาย

หล่อนเห็นรถสองแถวจอดเป็นตับอยู่จริงอย่างพนักงานขายบัตรโดยสาร

บอก...มีคนขึ้นเต็มคันดูอบอุ่น...หล่อนหมายตาไว้  แล้วเดินเลยไปหาที่โทรศัพท์

แถวร้านค้า

ได้ยินเสียงเพื่อนตอบรับมาตามสายก็โล่งอก

”แกก็ขึ้นสองแถวตรงนั้นแหละนะ  บอกว่ามาลงโรงแรมนี้  มันก็มาฉลุย

เลยละ„

อันท่ีจริงโลกกว้างก็ไม่น่าหวาดกลัวอะไรอย่างที่คิดเลย...ดูซิ...คนลงรถ


