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เร่ืองนี้เพียงเปิดอ่านหน้าแรกก็เหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในโลกความทรงจำา

อันละมุนละไมของเด็กชายคนหนึ่งผู้ผูกพันกับฝูงเป็ดในแบบที่ผู้อ่านอาจไม่เคย

พบเห็นมาก่อน  ผู้แต่งผูกปมเร่ืองอันซับซ้อนท้ังหมดไว้ในความสัมพันธ์ของเด็กชาย

กับฝูงเป็ด ทั้งความรัก ความหวัง และการเติบโต แล้วคลี่คลายปมเหล่านั้นด้วย

ความสัมพนัธร์ะหวา่งเดก็ชายกบัเปด็เชน่กนั  การเล้ียงเปด็จงึไมใ่ชแ่คก่ารเล้ียงสตัว ์

แทจ้ริงแลว้เดก็ชายคอ่ยๆ เตบิโตข้ึนจากเดก็นอ้ยไร้เดยีงสา ไดเ้รียนรู้พบเจอความ

ซับซ้อนลำาบากของโจทย์ต่างๆ ในชีวิต จนกระทั่งเติบโตอย่างมั่นคงได้ด้วยตนเอง  

ความซับซ้อนทั้งหมดในเร่ืองเล่าอย่างพิถีพิถันด้วยถ้อยคำาเรียบง่ายๆ 

ที่อ่านแล้วลื่นไหลได้อารมณ์ ผู้แต่งสร้างตัวละครเด่นทุกตัว ทั้งแม่ เด็กชาย เป็ด

ตัวเอกทั้งหลาย ได้ชัดเจนแตกต่างกัน ด้วยการบรรยายไม่มากและแทรกมุกตลก  

“แบบเป็ดๆ” แบบคนที่คลุกคลีกับเป็ดเท่านั้นจะสร้างข้ึนได้ ซ่ึงน่าขัน น่าทึ่ง และ

น่าประหลาดใจ

ทั้งเร่ืองนี้ผู้เขียนช่วยเปิดมุมมองใหม่แก่เราในการมองเพื่อนสัตว์ร่วมโลก 

เพราะผู้เขียนยกย่องเป็ดมากกว่าแค่คิดว่าพวกมันเป็นสัตว์ปีกสองเท้าท่ีร้องก้าบๆ 

แต่พวกมันมีชีวิตซ่ึงมีสีสันไม่ต่างจากชีวิตคน มันมีความรัก ความอิจฉา ความ

หวาดกลวั ความผิดหวงัสะเทอืนใจ และความกลา้หาญองอาจ สงา่งาม ในแบบที่

เรานกึไมถ่งึ เมือ่อ่านจบ ตอ่ไปไมว่า่เราจะเห็นเปด็ทีใ่ด (รวมทัง้ไกด่ว้ย) เราจะมอง

มนัดว้ยสายตาใหม่ ทัง้รู้สกึรัก เอ็นด ูและชืน่ชมนบัถอืพวกมนัย่ิงกวา่เดมิ นีค่อืพลงั

ของวรรณกรรมเรื่องนี้

อัจฉรา ประดิษฐ์

ตัวแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว” 

ครั้งที่ 12 ประเภทนวนิยายสำาหรับเยาวชน

คำ�นิยม



กา้บ กา้บ กา้บ เปด็อาบน้ำาในคลอง ตากจ็อ้งแลมอง เพราะในคลองมหีอย

ปูปลา

เราร้องเพลงน้ีกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ ทว่าใน ริมคลองนั้นมีผมกับเป็ด 

พวกเป็ดทำาอะไรได้มากกว่าแค่ว่ายน้ำาหากินในคลองเยอะเลยละ

โดยเฉพาะเจ้าโก่ง เป็ดใจกล้าขาลุย สหายคู่ใจที่พร้อมจะใช้ปากแบนแข็ง

พุ่งเข้าสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ หากมีอันตรายใดๆ มากล้ำากรายเจ้านายและเพ่ือนของมัน

ไม่ว่าจะเป็นหมาดุ งูพิษ หรือแม้กระทั่งคนใจร้าย เจ้าโก่งก็พร้อมสู้ไม่ถอย!

บางคนบอกวา่เปด็ทำาอะไรไดไ้ม่ดสีกัอย่าง วา่ยน้ำากเ็กง่สูป้ลาไมไ่ด ้บนิกเ็กง่

สู้นกไม่ได้ ขันก็เพราะสู้ไก่ไม่ได้  แท้จริงแล้ว เป็ดเป็นมิตรแท้ที่ดีไม่แพ้ใคร 

นอกจากนั้น ถึงจะไม่เก่งที่สุดแต่มันก็ขึ้นชื่อว่าทำาได้ทุกอย่างก็แล้วกัน!

นานมีบุ๊คส์ภูมิใจนำาเสนอมิตรภาพอันบริสุทธิ์ระหว่างคนกับเป็ด การันตี 

ความประทับใจด้วยรางวัลชนะเลิศจากการประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้ว 

คร้ังที่ 12 ประเภทนวนิยายสำาหรับเยาวชน  รับรองว่าเมื่ออ่านจบ เป็ดจะเป็น 

มากกว่าสัตว์ปีกปากแบนที่มีท่าทางการเดินยักย้ายส่ายสะโพกน่าขัน แต่เป็นฮีโร่

ผู้น่าจดจำาที่จะเรียกทั้งเสียงหัวเราะและน้ำาตาจากคุณได้แน่นอน

หากพร้อมแล้ว ขอเชิญเร่ิมสดับรับฟังเสียงกิ๊บๆ ก้าบๆ ของเจ้าโก่งและ

ผองเพื่อนกันได้เลย!

นานมีบุ๊คส์

คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์



คบเพลงิ สราญ เปน็นามปากกาของ ว²ุชิยั 

เคร่ืองถมยา  เขาเกิดและเติบโตในชุมชนกลางพระนคร 

เรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสุวรรณา-

รามวิทยาคม ริมฝ่ังคลองบางกอกน้อย ปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร-

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แม้ช่วงชีวิตวัยเยาว์จะค่อนข้างลำาบาก แต่ก็มีความสุขประสาเด็ก ไม่ทุกข์ร้อน

อะไร  พ่อแม่ส่งลูกทั้งเก้าข้ึนฝ่ังฝันได้อย่างสง่างาม  ส่ิงหนึ่งที่บุพการีมีให้คือ

การศึกษาและคำาสั่งสอน เมื่อรวมกับประสบการณ์ชีวิตและการทำางานตั้งแต่

เปน็เพยีงวศิวกรในโรงงานจนถงึผู้บริหารในหลายบริษัท ตอ้งตะลอนไปตามจงัหวดั

ตา่งๆ ร่วม 30 ป ีทำาให้ไดส้มัผัสชวีติผู้คนมากมาย ถอืเปน็แหลง่ทีม่าของงานเขียน

เกือบทุกแนวของเขา ทั้งวรรณกรรมทำามือ เขียวเอย ขาวเอย แล่นเลยทุกลำา  

วีรวรรณกรรม หน่วยกู้ระเบิด คนกู้ชีวิต ภารกิจเพ่ือชาติ เรือโท ชัยสิทธ์ิ เตชะสว่างวงศ์ 

และแนว “มนุษย์เงินเดือน” 2 เล่ม รวมถึงเรื่องสั้นตามนิตยสารต่างๆ

เกี่ยวกับผู้เขียน





ริมตล่ิงคลอง ผมเพลินกับการน่ังมองผองเพ่ือนเล่นน้ำา ในมือมีง่ามไม้
หนงัสติก๊คอยดกัยิงนกใหญ ่หากมนัคดิปกัหัวลงโฉบเพือ่นๆ ของผม ทีต่อนนีก้ำาลงั

สนุกสนานกันยกใหญ่อยู่ในคลอง

เช้าน้ีผมต้อนเป็ดน้อยย่ีสิบสองตัวเพ่ือนผมลงคลอง  พวกมันเพ่ิงเกิดมาได้

ไมน่าน รูปร่างหนา้ตากำาลังนา่รักนา่เอ็นด ูตวัเลก็พอๆ กบักำาปัน้ของผม  สขีนของ

ลูกเปด็ส่วนใหญจ่ะออกเหลอืงอ่อนปกุปยุคล้ายลูกเทนนสิ มบีา้งทีอ่อกสม้เร่ือชมพู

ดคูล้ายลกูเงาะ สว่นนอ้ยเทา่นัน้ทีม่ขีนสนี้ำาตาล ดไูปคลา้ยมะพร้าวทนึทกึลกูเล็กๆ

แทบทุกเช้าผมจะพาฝูงเป็ดมาว่ายน้ำาเล่นเพื่อให้พวกมันได้คลายเครียด 

ผมสงสยัวา่ทำาไมเปด็ถงึไดช้อบวา่ยน้ำานกั  ทกุคร้ังทีพ่าออกจากบา้น แรกๆ กเ็ห็น

เดินเตาะแตะมาเป็นแถวกระบวนดี แต่พอเข้าใกล้ลำาคลอง ได้กล่ินชื้น พวกมันก็

มักแตกแถวแย่งกันถลาลงคลอง ปีกที่ดูคล้ายปุ่มปมติดข้างตัวกางออกจนสุด 

กระพือถี่ แต่ไม่เห็นจะลอยสูงข้ึนได้สักที พวกมันยังต้องใช้สองขาที่สั้นม่อต้อ

วิง่โยกเยกเอียงไปมา  หลายคร้ังทีต่วันำาหนา้ลม้ลกุคลกุคลานอยู่ริมตลิง่ พวกทีว่ิง่

ตามมาตดิๆ ย้ังไมอ่ยู่กพ็ากนัสะดดุลม้ระเนระนาดกองรวมกนัอยู่ใกลไ้หลต่ลิง่ จวน

จะไหลลงคลองอยู่รอมร่อ  เมื่อเจ้าน้องสุดท้องวิ่งถลามาถึงเป็นตัวสุดท้ายก็กวาด

1�
พ่อ�แม่�และผองเพื่อน

..............................



8 คบเพลิง สราญ

เอาท้ังลูกเทนนิส ลูกเงาะ และลูกมะพร้าวกล้ิงหลุนๆ ลงคลอง ดูน่าขบขัน  ตัวท่ีลง

มาถึงผิวน้ำาก่อนก็ลอยเท้งเต้งข้ึนลงตามพลิ้วคลื่น ก่อนจะถูกตัวที่กลิ้งตามลงมา

กระแทกเข้าสข้ีางดนัห่างออกจากตล่ิงไปเร่ือยๆ  ขนปกุปยุนอกจากจะทำาให้ตวัเบา

ลอยน้ำาได้แล้ว ยังป้องกันการกระแทกได้เป็นอย่างดี  ย่ิงถูกกระแทก พวกมัน

ยิ่งสนุกสนาน ส่งเสียงกิ๊บๆ ดังไปทั่วคุ้งคลอง

ริมตลิ่งเต็มไปด้วยพืชน้ำานานาชนิด ยกเว้นผักกระเฉดที่ลูกเป็ดไม่ชอบกิน

เพราะเกรง “นมกระเฉด” จะติดคอ นอกน้ันแล้วลูกเป็ดกินได้เกือบทุกชนิด ไม่ว่า

จะเปน็ ผักบุง้ ผักตบ จอก แหน แพงพวยน้ำา กระทัง่สาหร่ายหางกระรอก  พชืน้ำา

ชายเฟือยเหล่านี้ยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำาประเภทกุ้งหอยปูปลาซ่ึงเป็ดชอบ

กินมาก  ปลาแทบทุกชนิดที่มีอยู่ตามลำาคลองล้วนเป็นอาหารชั้นเลิศสำาหรับเป็ด 

ปลาเข็ม ปลาซิว ปลาแขยง ปลาสร้อย ปลาลูกครอกตระกูลปลาช่อน ปลาดุก 

เป็ดกินได้ทั้งสิ้น

ในหมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่มีหลายหลังคาเรือนที่เลี้ยงเป็ด ส่วนใหญ่จะเลี้ยง

แบบ “ไล่ทุ่ง” คือปล่อยให้หาอาหารกินกันเองตามชายทุ่งชายน้ำา  ผมเองก็เลี้ยง

ลูกเปด็แบบ “ไล่ทุง่” แตผ่มเลีย้งตามชายคลองหนองน้ำา เพราะบา้นอยู่ใกล้ลำาคลอง 

มีบ้างเป็นบางคร้ังที่จะสับเศษกุ้งหอยปูปลาผสมรำาข้าวให้กิน  ผมเลี้ยงพวกมัน

ในฐานะเพื่อน ไม่ได้เลี้ยงไว้กินเนื้อกินไข่  ใครต่อใครพากันว่าลูกเป็ดของผมดู

มีความสุขและร่าเริงกว่าเป็ดเล้าอ่ืนที่เลี้ยงไว้ขายไข่ขายเนื้อ  ทุกคร้ังที่ลงเล่นน้ำา 

ลูกเป็ดของผมจะอบอุ่นร่างกายก่อนเสมอ พวกมันจะยกตัวข้ึนสูงจากผิวน้ำา 

กระพือปีกถี่ เหยียดคอตั้งตรงจนปากชี้ฟ้าราวกับจะเหินบิน ส่วนก้นเท่านั้นที่แตะ

เรี่ยน้ำา  “ท่าจะบิน” เป็นอาการของเป็ดที่มีความสุขและบ่งบอกถึงการมีสุขภาพดี

ลูกเป็ดเม่ืออ่ิมหนำาสำาราญได้ท่ีก็พากันลอยคอเป็นกลุ่ม ไซ้ขนทำาความสะอาด

ไปด้วย มีบ้างที่ยังคงหาอาหารกินไม่หยุดหย่อน  บางตัวตีปีกพึ่บพั่บบินเรียดไป

บนผิวน้ำาพอได้หนึ่งโผ ในขณะที่อีกหลายตัวดำาผุดดำาโผล่ ก่อนจะผงกหัวข้ึนสะบัด

ไปมา ขนฟพูองเตม็หัวจนดหัูวโตกวา่เดมิ เปด็กลอกตาไดไ้มม่ากนกั เมือ่มองมายัง

ผมพวกมันจึงต้องใช้การเอียงคอเข้าช่วย  ผมเห็นรอยยิ้มเป็นเส้นโค้งรับกับปากที่

แบนงอน  ลูกเป็ดย้ิมให้ผมทุกตัว และทุกคร้ังที่พาออกมาว่ายน้ำา รอยย้ิมของ
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พวกมันทำาให้ผมนึกถึงรอยยิ้มของแม่ขึ้นมา...

ครอบครัวผมเป็นคนไทยเชื้อสายจีน ตัวผมเป็นลูกกำาพร้า ป้าและลุงเขย

เป็นคนเลี้ยงผมมาแต่เยาว์วัย  เม่ือแรกป้าซ่ึงเป็นพี่สาวแท้ๆ ของพ่อเล่าให้ฟังว่า

พ่อป่วยตายด้วยไข้ทรพิษ ซ่ึงสมัยนั้นยังไม่มียารักษา  แต่ชาวบ้านพากันว่าพ่อ

เปน็นกัเลงหัวไม้ ทำาตวัเปน็อันธพาลครองเมอืง  พอ่ไมด่ืม่เหลา้แตช่อบดืม่น้ำาอัดลม 

จนได้ฉายาตามช่ือน้ำาอัดลมย่ีห้อโปรด  พ่อเป็นคนใจใหญ่รักเพ่ือนฝูง นิสัยมุทะลุ

ดุดัน ห้าวหาญเดด็เดีย่ว ขัดกบับคุลกิทีส่ภุาพ แตง่ตวัเรียบร้อย เห็นไดจ้ากรูปภาพ

เก่าเก็บ  พ่อโดนตำารวจยิงตายตอนพยายามเข้าช่วยเพื่อนอ้ังย่ีตีฝ่าวงล้อมของ

ตำารวจ...ชาวบ้านว่างั้น

นานไป เร่ืองทีช่าวบา้นโจษจนัเร่ิมมีเคา้ความจริง เมือ่ปา้เผลอเลา่เร่ืองราว

ของพ่อในแนวนักเลงหัวไม้ให้ฟังอยู่บ่อยๆ จนลุงบอกให้ป้าเล่าตามความจริง 

ไม่ต้องปิดบังผมอีกต่อไป ป้าจึงเร่ิมเปิดเผยเร่ืองราวของพ่อมาทีละนิด  มีหนหนึ่ง

ป้าเล่าให้ฟังว่า เมื่อตอนเป็นวัยรุ่น พ่อชอบไปเที่ยวเตร่ตามประสาหนุ่มเหน้า 

เหลา้ยาปลาปิง้พอ่ลองมาหมดแตไ่ม่ตดิ  มอียู่วนัหนึง่ พอ่และเพือ่นสามคนไปเทีย่ว

ไนตค์ลบั กวา่จะพากนันัง่ตุก๊ๆ กลับบา้นกป็าไปเกอืบสวา่ง  สองคนข้ึนรถไดก้ห็ลบั 

อีกคนไม่หลับแต่ก็พูดอ้อแอ้ไปเร่ือย พ่อยังมีสติอยู่คนเดียวเพราะไม่กินเหล้า 

ระหวา่งทางจู่ๆ  มตีำารวจสองนายไม่รู้มาจากไหน โผลม่าจากหลงัตน้ไม้ใหญริ่มทาง 

เข้าขวางตุ๊กๆ ไว้แล้วเรียกให้จอดเพื่อขอตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย  รถไม่ทันจอดดี 

หนึง่ในนัน้กโ็ยนกญัชาเข้ามาในรถ ตกลงบนตกัพอ่พอด ี พอ่ตกใจรีบเรียกเพือ่นๆ

ให้ตื่น  จังหวะนั้น ตำารวจนอกแถวก็ชะโงกหน้าเข้ามาในรถพร้อมแจ้งข้อหามี

ยาเสพติดไว้ในครอบครอง จะนำาตัวพ่อไปโรงพัก แต่พ่อขัดขืน  ตำารวจสองนาย

ทำาท่าจะเข้าจับกุม พ่อและเพื่อนอีกสามคนจึงเข้าช่วยรุมทำาร้ายตำารวจทั้งสอง

บาดเจบ็ปางตาย  จากเหตกุารณว์นันัน้พอ่กไ็มไ่ดก้ลับเข้ามาบา้นอีกเลย จนกระทัง่

ผ่านไปร่วมเดือน พ่อถึงได้ให้เพ่ือนสนิทคนหน่ึงลอบมาบอกป้าว่าจะขอหลบซ่อนตัว

สักพัก  ไม่นานก็ได้ข่าวว่าพ่อเข้าร่วมกับแก๊งอ้ังย่ีที่มี “ตั่วเฮีย” ผู้ทรงอิทธิพลใน

ถิน่นัน้เปน็หัวหนา้ใหญ ่ พอ่คดิวา่หากอยู่ลำาพงัหัวเดยีวกระเทยีมลบีกม็โีอกาสโดน  

“แทงชือ่ศนูย์” อย่างนอ้ยตำารวจกท็ำาอะไรกบักลุม่ทีเ่ปน็แกง๊ขนาดใหญไ่ดไ้มถ่นดั...
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พ่อไม่มีทางเลือกมากนักในเวลานั้น

อยู่กบัแกง๊อ้ังย่ีไดไ้มน่าน ดว้ยบคุลิกผู้นำาและใจใหญ ่พอ่กลายเปน็ทีรั่กใคร่

ของตัว่เฮยีและไดรั้บการยอมรับนบัถอืจากสมาชกิในแกง๊  ตัว่เฮยีเปน็ผู้กวา้งขวาง 

เข้าหาผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ช่วยเป็นธุระเร่ืองที่พ่อทำาร้ายตำารวจในคราวนั้น ที่สุด

เรื่องก็เงียบไป พ่อจึงได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ...อย่างน้อยก็ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ส่วนแม่ผมน่ะหรือ...แม่ผมเป็นนางเอกงิ้ว  คณะงิ้วที่แม่เล่นอยู่เป็นงิ้วจร 

ตอ้งเดนิทางไปแสดงตามสถานทีต่า่งๆ ตลอดเวลา  ตอนทีพ่อ่พบแม ่คณะงิว้ไดรั้บ

การว่าจ้างให้มาแสดงที่โรงเจประจำาตระกูลคหบดีในอำาเภอ พ่อมักพาพรรคพวก

ไปดงูิว้ทีแ่มเ่ลน่  ปา้เล่าวา่พอ่จะซ้ือตัว๋หนา้เวทสีบิทีน่ัง่เสมอ โดยพอ่จะนัง่คนเดยีว 

ปล่อยให้ที่นั่งข้างๆ ว่างไว้ แล้วให้สมุนที่มาด้วยไปนั่งคุมเชิงอยู่ด้านหลัง คอยกัน

ไม่ให้ใครไปนั่งแถวหน้า พ่ออยากให้ตัวเองดูเด่นเป็นที่สะดุดตาของนางเอก  พ่อ

เป็นคนหน้าตาดี พูดจาไพเราะเสนาะหู ที่สำาคัญพ่อรักแม่มาก แต่ตอนนั้นแม่ยัง

เด็กนัก นอกจากจะไม่รู้ความอะไรแล้ว แม่ยังแสดงท่าทีหม่ันไส้ในการวางท่าของ

พ่อออกมาอย่างชัดเจน ไม่ได้มีความเกรงกลัวนักเลงใหญ่อย่างพ่อเลย ทว่ากลับ

เป็นท่ีถูกอกถูกใจพ่อมาก ถึงกับพาป้าไปดูตัว  ป้าเห็นก็ชอบใจ แต่ตอนน้ันในสายตา

ของป้าแม่ยังเด็กเกินไป ไม่ประสีประสาในเร่ืองรักๆ ใคร่ๆ จึงบอกให้พ่อรอไปก่อน...

ป้าเล่าเช่นนั้น

โชคชะตาทำาให้หนุม่ห้าวอย่างพอ่ตอ้งวนเวยีนอยู่ในอบาย  ตัว่เฮยีเปดิบอ่น

การพนันอยู่ในเมือง โดยให้พ่อเป็นหัวหน้านักเลงคุมบ่อน บางคร้ังถึงข้ันตีรันฟันแทง 

แต่ก็ไม่มีเจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองคนไหนกล้าเข้าไปจุ้นจ้าน ดูเหมือนพ่อจะรู้ว่างานท่ีทำาอยู่

อาจนำาภัยมาสู่ตัวไม่วันใดก็วันหนึ่ง พ่อจึงกำาชับลูกน้องไม่ให้ก่อความเดือดร้อน

แก่ชาวบ้าน  พ่อคงอยากจะเอาชาวบ้านเป็นกำาแพงเพื่อใช้ “พิง” ในยามฉุกเฉิน 

หลายหนพ่อจะมีขนมนมเนยติดมือมาฝากลูกเล็กเด็กแดงแถวบ้าน มีเหล้ายา

ปลาปิง้มาให้ชาวบา้นร้านตลาดอยู่เปน็ประจำา ทำาให้ทัง้เดก็และผู้ใหญต่า่งกช็อบพอ

ในอัธยาศัยของพ่อ

แม้พ่อเอ็งจะเป็นนักเลง แต่ชาวบ้านก็รักนะ

ชาวบ้านหลายคนพากันว่าเช่นนั้น
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คหบดีจ้างคณะงิ้วเล่นต่อเนื่องหลายปี พ่อจึงมีโอกาสได้พบแม่บ่อยๆ 

พ่อจะไปดูแม่เล่นงิ้วเม่ือว่างจากงาน  ทุกคร้ังที่แม่เข้ามาพักหลังเวที พ่อก็จะเดิน

ตามเข้าไป ลกูนอ้งของพอ่จะคอยกนัคนอ่ืนออกมา ไม่ให้ใครรบกวนระหวา่งพอ่จบี

แม ่ การทำาเชน่นีน้อกจากจะไมไ่ดใ้จแลว้ ยังทำาให้แมรู้่สกึรำาคาญมากข้ึน  พอ่จริงใจ

กับแม่ แต่วิธีที่พ่อใช้ไม่ถูกต้อง จึงไม่อาจครองใจแม่ได้

วันเวลาผ่านไป เมื่อเร่ิมเข้าสู่วัยสาว แม่ก็ย่ิงดูสวยสะพร่ัง  ในเวลานั้น 

นอกจากพ่อแล้ว ยังมีผู้ชายอีกมากหน้าหลายตามาตามจีบแม่ ทั้งตำารวจ ทหาร 

พ่อค้า คหบดี แต่แม่ก็ไม่ได้มีท่าทีสนใจใครแม้สักคน  กระทั่งวันหนึ่งมีอันธพาล

ตา่งถิน่มาหาเร่ืองคณะงิว้เพือ่หวงัลวนลามตวันาง ตอนนัน้พอ่อยู่ในเหตกุารณด์ว้ย 

จึงพาพวกเข้าตะลุมบอนจนพวกนักเลงขาจรกระเจิดกระเจิง  พ่อป้องกันแม่ไม่ให้

ถูกลวนลามได้ในหนนั้น แม่จึงเริ่มรักชอบพ่อขึ้นมา

...ท่ีสุดพ่อกับแม่ก็ได้แต่งงานกัน  พ่อพาแม่ไปอยู่กับปู่ย่าท่ีนครปฐม แม้บ้าน

จะไม่ใหญ่โตนัก แต่แม่ก็อยู่อย่างมีความสุข  ปู่ย่าเป็นคนจีนสมัยใหม่ ไม่ได้เอา

สะใภ้เข้าบ้านเสมือนทาสีเพื่อรับใช้พ่อแม่พี่น้องของสามีเช่นธรรมเนียมจีนทั่วไป 

พอ่เองแม้จะเคยเปน็หนุม่เจา้ชู ้แตพ่อไดแ้ม่มาครองกเ็ลกิเจา้ชู ้หันมาดแูลแม่อย่าง

เต็มที่ มอบความรักให้แม่จนหมดใจ  ป้ายังเล่าอีกว่า เมื่อรู้ว่าแม่ตั้งท้อง พ่อดีใจ

มาก เฝ้าประคบประหงมแม่ไม่ห่าง เข้าครัวทำาอาหารให้แมด่ว้ยตวัเองกบ็อ่ย  อะไร

ที่แม่อยากกินพ่อจะหามาให้ไม่เคยขาด  เม่ือได้ผมมา พ่อย่ิงมีความสุขมาก

ถึงขนาดปิดหมู่บ้านเพ่ือเล้ียงฉลองท่ีได้ลูกชาย  งานน้ันมีผู้กว้างขวางมาร่วมงานกัน

อย่างคับคั่ง แม่เลิกเล่นงิ้วตอนนั้นเพื่อจะได้มีเวลาเลี้ยงดูผมอย่างเต็มที่

เดอืนแรกของชวีติผม เกดิเหตกุารณท์ีท่ำาให้แม่ตอ้งโศกเศร้า  ขณะกำาลงัให้

นมผมอยู่ เพื่อนคนหนึ่งมายืนตะโกนหน้าบ้านเรียกให้พ่อออกไปคุย  พักใหญ่พ่อ

ก็กลับเข้ามาและว่าจะเข้ากรุงเทพฯ สักวันสองวันเพื่อไปงานบวชของเพื่อนอีกคน 

ภายหลังแม่ถึงได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเพื่อนคนที่ว่าบวชได้ไปก่อเร่ืองเอาไว้ แต่ด้วย

ความรักเพือ่นและคงไมค่ดิวา่จะมีเร่ืองร้ายแรงอะไรเกดิข้ึน พอ่จงึยอมออกไปดว้ย 

และนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่แม่ได้เห็นหน้าพ่อ

ปา้วา่ หากเลอืดกลัน่ออกมาเปน็น้ำาตาได ้วนันัน้เลอืดแมค่งหมดตวัไปแลว้
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เม่ือขาดหัวหนา้ครอบครัว แม่จงึตอ้งเปน็คนหาเล้ียงผม  แมไ่ม่อยากทำางาน

ในไร่กบัปา้ จงึกลบัไปหาหัวหนา้คณะงิว้เพือ่ขอเลน่งิว้อีกคร้ัง  หัวหนา้คณะเห็นแม่

ยังสาวและฝีมือไมต่กจงึรับไวเ้ปน็นางเอกงิว้ดงัเดมิ  คณะงิว้ตอ้งเดนิทางไปเล่นตาม

สถานทีต่า่งๆ ไมค่อ่ยไดเ้ลน่ประจำาอยู่ทีเ่ดยีวนานๆ วนัใดไปเล่นทีห่่างไกล แมก่จ็ะ

ไม่ได้กลับมาบ้าน  เป็นเช่นนี้ได้สักพักจนเม่ือผมอายุได้สามขวบ ป้าก็ไปรับผมมา

เลีย้ง เพราะแม่ตอ้งออกไปทำางานและปูก่บัย่าเร่ิมอายุมากข้ึน พวกทา่นไมย่อมมา

อยู่กับป้าที่กาญจนบุรีตามคำาชวนของป้า เพราะเป็นห่วงบ้านที่นครปฐม  ป้าและ

ลุงเขยเกรงป้าเล็กซึ่งเป็นพี่สาวอีกคนของพ่อจะเหนื่อยเกินไปที่ต้องดูแลผมและ

คนแก่อีกถึงสองคน จึงไปรับผมมาเลี้ยง

หมู่บ้านท่ีลุงกับป้าอาศัยอยู่ติดลำาคลองใหญ่ไม่ไกลจากปากคลองท่ีเช่ือมต่อ

กบัแม่กลอง  ผู้คนปลกูบา้นเรือนอยู่ห่างๆ กนัหลายร้อยหลงัคาเรือน โรงเรียนและ

สุขศาลาตั้งห่างออกไปทางท้ายหมู่บ้าน ไม่ไกลจากโรงเรียนเป็นทุ่งนาเขียวขจี

สุดลูกหูลูกตา ถัดไปเป็นไร่ชา ไร่ยาสูบ และไร่อ้อยของชาวบ้าน  ช่วงเช้าจดเย็น 

หากไม่ใช่ปิดภาคเรียน ทั้งหมู่บ้านจะเงียบสงบ ก่อนจะมาคึกคักอีกคร้ังก็ตอน

พลบค่ำาเมื่อชาวบ้านเสร็จจากงานไร่งานร้าน ส่วนใหญ่แล้วจะหย่อนใจด้วยการ

ดูมหรสพประเภทละคร ลิเก ส่วนคนไทยเชื้อสายจีนนิยมชมงิ้วเพื่อความบันเทิง

ลุงกับป้าทำาไร่ชาอยู่ไม่ห่างจากบ้านซ่ึงเป็นเรือนไม้สองช้ันยกใต้ถุนสูง ลมโกรก

ตลอดเวลา ชัน้บนมีสีห้่องนอน สามห้องเปน็ของปา้ลุงและลูกสาวสีค่น ห้องทีเ่หลอื

ว่างอยู่ ป้าบอกให้ผมเข้าไปนอน แต่ผมชอบนอนที่ชานบ้านมากกว่า มันโปร่งโล่ง

เยน็สบาย  ผมกับแมช่อบนอนชมจันทรใ์นยามค่ำาคนื ดวงจันทร์สวยงามมากจาก

มุมที่ผมนอนอยู่ ผมจึงไม่อยากเข้าไปนอนในห้อง

บันไดบ้านชั้นบนทอดลงสู่ลานกว้างที่ใช้สำารองตากใบชา ในกรณีลานตาก

ทีไ่ร่รองรับผลผลติบางฤดไูมไ่หว  ใตถ้นุบา้นเปน็พืน้ดนิโปร่งโลง่เย็นสบาย  ผมชอบ

กล่ินดินชื้น มันทำาให้รู้สึกสดชื่นโล่งจมูก  มุมหนึ่งของใต้ถุนเป็นครัวไฟ ภายใน

มีตู้กับข้าวขนาดใหญ่สองตู้ ตามผนังแขวนของแห้งประเภทหอมกระเทียมและ

ปลาแห้ง  ครัวถูกแยกออกจากใต้ถุนบ้านด้วยผนังอิฐถือปูน แขวนเคร่ืองจักสาน

ไว้เป็นระเบียบ  ถัดจากครัวออกไปทางหลังบ้านเป็นลานกว้างใช้ซักล้าง วันไหน
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มงีานเล้ียงงานบญุกจ็ะถกูใชเ้ปน็โรงครัวนอกบา้น  อีกมมุหนึง่ของใตถ้นุกัน้เปน็ห้อง

เก็บเคร่ืองมือและอะไหล่รถไถรถบรรทุก  แม้จะมีห้องครัวและห้องเก็บเคร่ืองมือ

อยูใ่ต้เรอืน แต่พื้นที่ตรงกลางก็ยงักว้างขวางพอที่ลุงจะผูกเปลญวนเอาไว้นอนเล่น 

มีตั่งไว้เอกเขนกและเป็นที่นั่งจิบเหล้าเคล้ากับแกล้ม

รอบบ้าน ลุงลงต้นกระถินเป็นร้ัวรายรอบ ด้านหลังติดสวนมะพร้าวของ

ผู้ใหญ่บ้าน ประตูด้านหน้ามุ่งสู่ชายคลองซ่ึงอยู่ไม่ไกลนัก  ตกเย็นหลังงานในไร่

ลุงมักเอกเขนกกินเหล้าอยู่บนตั่ง ข้างตัวมีเหล้าแบนและจานมะดันพริกเกลือ

วางเคียง

เหล้าน่ะ ข้าเพียงจิบเป็นกระสาย ไม่ได้ให้เหล้ากินข้าได้ ลุงว่างั้น

คงจริงอย่างลุงว่า เพราะเหล้าในขวดแบนกว่าจะหมดก็นานหลายวัน  ลุง

รูปร่างผอมเกร็ง ไว้หนวดคร้ึมดกหนา ผิวที่เคยขาวกลับเกรียมไหม้ด้วยไอแดด ดู

ภายนอกเหมือนคนด ุแตจ่ริงๆ แลว้ลงุเขยของผมเปน็คนใจดแีละฉลาดหลกัแหลม 

ลุงได้ป้าก็ด้วยแม่สื่อแม่ชักตามธรรมเนียมจีนโบราณ

ปา้เปน็พีส่าวคนโต อายุห่างจากพอ่ซ่ึงเปน็คนสดุทอ้งถงึสบิห้าป ี ปา้เรียน

จบเพียงมัธยมต้นก็ต้องออกมาดูแลบ้านและทำาหน้าที่เลี้ยงดูน้องๆ แทนพ่อแม่ 

ตอนนั้นปู่กับย่ากำาลังอยู่ในวัยตั้งตัวจึงไม่มีเงินทองมากนัก  คนจีนสมัยก่อนมักจะ

ให้ลูกชายได้เล่าเรียนสูงๆ ส่วนลูกสาวต้องแต่งออกไปอยู่บ้านสามีจึงไม่นิยมให้เรียน

มากนัก  แม้ปู่กับย่าจะไม่ใช่คนจีนหัวโบราณ แต่เม่ือไม่มีทางเลือกด้วยทรัพย์สิน

เงินทองมีจำากัด จึงให้ป้าหยุดเรียนไว้เพียงแค่นั้น ซึ่งป้าก็เต็มใจ

ถึงแม้จะเรียนไม่สูงนัก แต่ป้าก็ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองอยู่ตลอดเวลา 

ว่างเม่ือไรป้าจะอ่านหนังสือและติดตามข่าวสารอยู่เสมอ  ป้าอ่านหนังสือทุกประเภท

ไมว่า่จะเปน็วารสาร นติยสาร หรือหนงัสอืพมิพ ์ถงุกลว้ยแขกปา้กอ่็าน เรียกไดว้า่

ปา้ทัง้อ่านทัง้ฟงัตัง้แตถ่งุกล้วยแขกยันวทิยุทรานซิสเตอร์ กอ่นเข้าไร่ทกุเชา้ลกูสาว

ของป้าจะเตรียมกล้วยแขกพร้อมกาแฟใส่กระป๋องนมไว้ให้พ่อแม่หลังข้าวเช้า ป้า

จะเทกลว้ยแขกใสจ่านแลว้นัง่คลีถ่งุอ่าน อ่านไปเคีย้วกล้วยแขกไปอย่างเพลดิเพลนิ

ป้าว่า ความรู้มีอยู่รอบตัว หากเราขวนขวายหามัน จะอยู่ที่ไหนก็ทันโลก

ทันคน
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ภาพทีเ่ห็นจนชินตา เมือ่ลงุสตารต์รถเตรยีมเขา้ไร ่หากอ่านไมจ่บ ก่อนลกุ

จากแคร่ปา้กจ็ะพบัถงุกลว้ยแขกใสย่่าม พร้อมฉวยวทิยุทรานซิสเตอร์ข้างเสาเรือน

ติดตัวไปไร่ด้วย  ป้าเป็นผู้รอบรู้คนหนึ่งในหมู่บ้านเลยทีเดียว

ป้ารักพ่อเหมือนลูก ป้อนข้าวป้อนน้ำาให้ตั้งแต่อ้อนแต่ออก ลุงเล่าว่าตอน

พ่อตาย ป้าถึงกับใจสลาย ร้องไห้จนหมดสติไป  เมื่อมีผมซ่ึงเป็นลูกของน้องชาย

ทีต่วัรัก ปา้จงึดแูลเอาใจใสเ่ตม็ที ่ ปา้เคยบอกใครตอ่ใครวา่ หยกมันเหมือนพอ่ทัง้

รูปร่างหน้าตาและนิสัยใจคอ จนชาวบ้านพากันเย้าว่าป้ารักผมมากกว่าลูกๆ ของ

ตัวเอง

“ปา้เอ็งเขารักเอ็งมากกวา่ลกูตวั  เผลอๆ ผัวอย่างลงุ ปา้เอ็งกยั็งรักนอ้ยกวา่

เอ็งเสียอีก”

ลุงเย้าเพื่อไม่ให้เร่ืองราวเก่าๆ พาความเศร้าเข้าบ้าน  ป้าซ่ึงนั่งฟังอยู่ด้วย

ไม่ได้เถียงอะไร ได้แต่อมย้ิม  ชีวิตของผมนี้หากจะโชคดีอยู่บ้างก็ตรงที่ผมยังมีป้า 

มีลุง และพี่ๆ ทุกคนให้ความรักและความเมตตาแก่ผมเป็นอย่างมาก

เม่ือผมยังเลก็ เสร็จจากงานในไร่ปา้กมั็กจะอุ้มผมนัง่ตกัแล้วเลา่นทิานพร้อม

สัง่สอนไปดว้ย  เมือ่ผมใหญข้ึ่นพอรู้ความ ปา้กย่ิ็งห่วงกงัวล เฝ้าตกัเตอืนอยู่ตลอด

เวลา ไม่อยากเห็นผมเดินตามรอยพ่อ

“กฎหมายก็คือกฎหมาย ไม่มีบ้านเมืองไหนจะอยู่ได้หากคนไม่เคารพ

กฎหมาย”

ป้าสรุปหลังจากตัดสินใจเล่าเร่ืองราวที่แท้จริงของพ่อและพวกพ้องที่มัก

ทำาตัวอยู่เหนือกฎหมายให้ผมฟัง

“แต่พ่อโดนรังแกก่อนนี่ครับ  พ่อโดนใส่ร้าย  พวกนั้นบีบให้พ่อต้องเลือก

เดินทางนั้น ป้าก็บอกเองว่าพ่อผมเป็นคนดี”

“ไม่ผิดหรอก หยกเอ๊ย  โดยสายเลือดแล้วพ่อเอ็งไม่ได้เป็นคนเลว แต่เขา

เลือกใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องโต้ตอบสิ่งชั่วร้าย ชีวิตจึงประสบแต่ความล้มเหลว ชักนำาให้

กระทำาสิ่งผิดกฎหมายมากขึ้น อายุจึงสั้น”

ป้าจ้องหน้าผม ก่อนจะเอ้ือมมือมาลูบหัวอย่างเอ็นดู  ผมรับรู้ได้ถึงความ

เมตตาผ่านสัมผัสอันอ่อนโยนนั้น
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“...จำาไว้นะหยก คนเราหากเที่ยวยกสารพัดเหตุผลเพื่อจะทำาผิดกฎหมาย 

ชอบอ้างคนไม่ดีเพื่อจะขอทำาความชั่วบ้าง ชีวิตก็จะตกต่ำา  ต้องหลีกให้ห่างจาก

คนพาล คบแต่คนดีมีปัญญา...ท่ีสำาคัญ อย่าทำาให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเป็นอันขาด” 

ป้าจะย้ำาสอนอยู่เสมอทุกคร้ังที่มีโอกาส ผมไม่เคยรู้สึกรำาคาญคำาพร่ำาสอน

เหล่านั้นเลยแม้สักน้อย


