
ดอกสีส้มอมแดงบานสะพร่ังเต็มต้นที่ดูคล้ายร่มคันใหญ่ตัดกับ
ท้องฟ้าสีคราม กิ่งใบส่ายไหวไปตามแรงลมที่พัดมาจากราวป่า แดดยามสาย

ส่องผ่านช่องใบไม้ลงมาบนพ้ืนเป็นดวงๆ  อากาศเดือนพฤษภาคมแม้ยังคงร้อนจัด 

แต่ต้นหางนกยูงก็ยังยืนตระหง่านท้าสายลมและแสงแดดอย่างไม่อนาทรร้อนใจ 

แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาเย็นสบายแก่เด็กหญิงที่นั่งไกวชิงช้าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ใบหน้า

เด็กหญิงเปื้อนยิ้ม มองกลีบดอกสีส้มอมแดงร่วงลงสู่พื้นดินตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้าง 

“ละไม”  เสียงประสานเรียกชื่อจากเด็กชายและเด็กหญิงดังขึ้นพร้อมกัน 

เจ้าของชื่อถอนสายตาจากกลีบดอกสีส้มอมแดงที่ร่วงหล่นอยู่บนพื้น 

หันไปมองเด็กชายร่างบางที่เดินนำาหน้าเด็กหญิงใบหน้ากลมเหมือนพระจันทร์

ตรงมาหาเธอ 

“ไปกันหรือยัง”  เด็กชายถามด้วยน้ำาเสียงกระตือรือร้นเมื่อเดินมาหยุด

ตรงหน้าละไม 

“แหม! ดิน ทำาเป็นตื่นเต้นไปได้ ทำาอย่างกับไม่เคยเข้าไปเที่ยวป่าอย่างนั้น

แหละ”  เด็กหญิงที่มาพร้อมกับเด็กชายกระเซ้าเพื่อน 

“เธอเองนั่นแหละที่ตื่นเต้นกว่าฉัน ยายกระแต”  เด็กชายสวนกลับ  “ไป
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เรียกฉันที่บ้านแต่เช้า จนฉันต้องรีบกลืนข้าวแทบไม่ได้เค้ียว”  ดินเพิ่งตักข้าว

เข้าปากไปได้ไม่กี่คำา กระแตก็มายืนตะโกนเรียกเขาที่หน้าบ้าน แถมยังเร่งยิกๆ 

ให้เขารีบกินข้าวอีก

“กฉ็นักลวัวา่ย่ิงสาย แดดจะย่ิงแรง แล้วจะย่ิงร้อน”  กระแตแกต้วัเสยีงอ่อย 

วนันีล้ะไมจะตามพอ่เข้าปา่ไปหาสมนุไพรมาทำายา กระแตกบัดนิจงึขอตาม

เข้าไปเทีย่วเล่นในปา่ดว้ย  เดก็ทัง้สามวางแผนกนัวา่จะไปเล่นน้ำาตกเพือ่คลายร้อน 

และจะเก็บผักหรือผลไม้ในป่ากลับมากินด้วย 

“ฉันเอาหนังสติ๊กไปด้วย”  ดินพูดพร้อมกับอวดหนังสติ๊กในมือ

“จะเอาไปทำาอะไรหรือดิน อย่าเอาไปยิงนกในป่าเล่นนะ มันบาป พ่อเรา

สอนไว้”  ละไมเตือนเด็กชายวัยเดียวกัน  เธอจำาคำาสอนของพ่อได้เสมอว่าไม่ให้

เที่ยวรังแกสัตว์ใหญ่น้อยในป่า เพราะป่าเป็นบ้านของสัตว์เหล่านั้น เมื่อเราเข้าไป

เที่ยวบ้านของสัตว์ป่า ก็อย่าได้ไปทำาร้ายหรือรังแกเจ้าของบ้าน

“เปล่านะ ฉันแค่จะเอาไปยิงมะกอกป่า มันเป็นเคร่ืองมือผ่อนแรงชั้นดี

ทีเดียว ฉันจะได้ไม่ต้องปีนขึ้นต้นไม้ไปเก็บให้เหนื่อย”  ดินบอกเหตุผล

“ฮึ!  ให้มันจริงเถอะน่า...แล้วแน่ใจหรือว่าฝีมือการยิงของเธอแม่นพอ 

เดี๋ยวยิงไปยิงมา ผลมันก็แหลกแตกกันหมดพอดี”  กระแตไม่เชื่อฝีมือเพื่อน 

“ไว้ใจฉันได้ ฉันฝึกยิงกับต้นมะม่วงหน้าบ้านมานักต่อนักแล้ว”  ดินพูด

ด้วยความมั่นอกมั่นใจ 

“แต่ฉันขอไปเล่นน้ำาคลายร้อนให้ชื่นใจอย่างเดียวก็พอ”  กระแตพูดย้ิมๆ 

ดวงตาเป็นประกายเมื่อนึกถึงน้ำาตกในป่า

“ทำาไมไม่เล่นน้ำาในลำาห้วยใกล้บ้านตัวเองล่ะ”  เด็กชายถาม

“มันไม่เหมือนกัน”  กระแตส่ายหน้า  “น้ำาในลำาห้วยไหลเอ่ือยๆ ไม่เหมือนกับ

น้ำาตกในปา่ทีม่นี้ำาไหลแรงๆ ลงมาจากหนา้ผา และยังมแีอ่งน้ำาให้ลงไปลอยคอเลน่

น้ำาได้  อีกอย่าง รอบๆ น้ำาตกก็ร่มร่ืน มีดอกไม้ป่าสวยๆ ข้ึนเยอะแยะ  เล่นน้ำา

ที่น้ำาตกสนุกกว่าเยอะ ขากลับฉันจะได้เด็ดผักกูดกลับมากินด้วย” 

“ละไมล่ะ คงไม่ได้ตามพ่อเข้าไปหาสมุนไพรอย่างเดียวใช่ไหม”  ดินถาม

เด็กหญิงเจ้าของชื่อพยักหน้ายอมรับว่าใช่
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“ฉันอยากไปดูนกเงือกสองตัวนั้นด้วยว่ายังอยู่ดีหรือเปล่า”

สองอาทิตย์ก่อน เธอเห็นนกเงือกคู่หนึ่งทำารังอยู่ในโพรงต้นไม้ใหญ่ไม่ไกล

จากน้ำาตก

“ละไม...ไปกนัไดแ้ล้วลูก”  พอ่ตะโกนเรียกลกูสาวจากเชงิบนัไดบา้นเม่ือเห็น

สามสหายคุยกันอยู่ใต้ต้นหางนกยูง

“จ้ะพ่อ”  ละไมรีบกระโดดลงจากชิงช้าที่พ่อแขวนให้เธอนั่งไกวเล่น ชวน

กระแตกับดินเดินไปสมทบกับผู้เป็นพ่อ 

ไม้...พ่อของละไมสะพายย่ามรอลูกสาวกับเพื่อนทั้งสองที่หน้าบ้าน 

“พร้อมเดินทางกันหรือยังเด็กๆ”

“พร้อมแล้วครับ/ค่ะ”  เด็กทั้งสามแข่งกันตอบเสียงใส

“งั้นก็ไปกันได้ แต่จำาไว้นะว่าอย่าเดินแตกแถวไปเที่ยวซุกซนที่ไหนคนเดียว 

เดี๋ยวจะหลงป่าเอาได้”  ถึงไม้จะชอบเข้าไปหาเห็ดหาหน่อไม้และสมุนไพรในป่า

เป็นประจำา แต่ถ้ามีเด็กไปด้วย เขาจะไม่เดินเข้าไปในป่าลึกซ่ึงออกนอกเส้นทาง

ที่เดินกันจนคุ้นเคย

เด็กทั้งสามเดินเรียงแถวตามผู้ใหญ่ไปได้ระยะหนึ่ง เด็กชายร่างบาง

ก็เร่งฝีเท้าข้ึนมาเดินอาดๆ นำาหน้าทุกคนราวกับเป็นคนนำาทาง และหันมาถาม

เพื่อนทั้งสองหน้าทะเล้นว่า 

“ละไม...กระแต...ทำาไมเดินช้าจัง”

“ฉันว่าเธอเดินเร็วเองต่างหาก”  กระแตหน้างอ  “ไม่รู้จะรีบร้อนไปไหน”

“ถ้าเดินช้าอย่างนี้ กว่าจะถึงน้ำาตกก็เย็นกันพอดี”  ดินพูดเกินจริงเพื่อ

แหย่เพื่อน

“ถ้างั้นเธอก็เดินล่วงหน้าไปคนเดียวก่อนสิ เก่งๆ อย่างเธอคงไม่หลงป่า

หรอก”  กระแตพูดประชดด้วยความรู้สึกหมั่นไส้เพื่อน 

“เด็กๆ ดูโน่นสิ”  ไม้ชี้ให้เด็กทั้งสามดูผีเส้ือฝูงใหญ่กำาลังขยับปีกบินร่อน

ลงมาเกาะตามผืนดินริมลำาธารจนละลานตา 

กระแตกับดินจึงหยุดต่อปากต่อคำา หันไปสนใจผีเส้ือหลากสีกระพือปีกบิน

ด้วยลีลาอ่อนช้อยงดงาม  ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างเพลิดเพลินกับฝูงผีเส้ืออยู่นาน
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หลายนาที แล้วจึงเดินข้ามลำาธารเข้าไปในป่าทึบ  จากทางเดินสองข้างทางที่มี

ต้นไม้ไม่หนาแน่น เร่ิมร่มคร้ึมด้วยต้นไม้ใหญ่หลากหลายชนิดที่แผ่เรือนยอด

ประสานกัน และมีต้นไผ่ข้ึนแซมเป็นระยะๆ  เสียงนกร้องเซ็งแซ่ดังระงมไปทั่วป่า

แข่งกับเสียงแมลง  ไม้พาเด็กทั้งสามเดินลดเล้ียวไปตามเส้นทางในป่า บางช่วง

กเ็ดนิเลาะเลียบไปตามลำาน้ำา ทา่มกลางแสงแดดยามสายทีส่อ่งลงมากระทบผิวน้ำา

อันใสสะอาด 

ย่ิงเดินลึกเข้าไปในป่า ดินที่เดินนำาหน้าผู้ใหญ่และเพื่อนทั้งสองก็ค่อยๆ 

ชะลอฝีเทา้ลงมาเดนิตามหลังไม้อยู่ในระดบัเดยีวกบัละไมและกระแต  ไมห้ยุดเดนิ

เป็นระยะเพื่อเก็บสมุนไพรตามที่ต้องการ พร้อมกับสอนลูกสาวกับเพื่อนให้รู้จัก

พืชสมุนไพรต่างๆ อย่างต้นสาบเสือมีสรรพคุณในการรักษาแผลและห้ามเลือด 

ต้นรางจืดใช้เปน็ยาถอนพิษ ต้นหนอนตายหยากใชก้ำาจัดแมลงศตัรพูืชได ้ กระแต

ฟังบ้างไม่ฟังบ้าง ออกจะค่อนไปทางตื่นตากับนกสีสวยที่บินร่อนไปมารอบตัว

เสียมากกว่า ขณะที่ดินเอาแต่สอดส่ายสายตามองหาผลไม้ป่าและหร่ีตาทำาท่า

เล็งหนังสติ๊กในมือไปทางโน้นทีทางนี้ที ตรงข้ามกับละไมที่ตั้งใจฟังและจดจำา

คำาสอนของพ่อทุกคำา กว่าจะเดินไปถึงน้ำาตกก็ทำาเอาเหงื่อซึมทั่วตัวกันทุกคน

สายน้ำาสีขาวที่แทรกตัวอยู่กลางป่าอันเขียวชอุ่มทิ้งตัวจากหน้าผาลงสู่ 

พื้นน้ำาเบื้องล่าง แตกกระเซ็นเป็นละอองฟองฝอยล่องลอยอยู่ทั่วไป  ทันทีที่เห็น

น้ำาตก กระแตรีบเดินแซงหน้าละไมกับดินลงไปลุยน้ำา และค่อยๆ หย่อนตัว

แช่ในลำาธารเพื่อคลายร้อนให้หายเหนื่อยหลังจากเดินกันมาเป็นชั่วโมง

“เย็นสบายดีจัง”  กระแตพูดแข่งกับเสียงน้ำาตก  แม้ปีนี้น้ำาดูจะน้อยกว่า

ปีก่อน แต่ก็ยังไหลลงมาเป็นแอ่งให้เด็กลงไปลอยคอเล่นน้ำา ไม่ได้เหือดแห้ง

ไปกับอากาศร้อนแล้งเสียทีเดียว  ดินไม่ยอมน้อยหน้า โหนเถาวัลย์กระโดดลงน้ำา

เสียงดังตูม แล้วโผล่หน้าขึ้นมายิ้มเผล่กับเพื่อน 

“ลงมาสิละไม  น้ำาเย็นเจี๊ยบเลย”  ดินชวนละไมที่ยังยืนอยู่บนลาดหิน

ริมลำ�ธ�ร

“น้ำาเย็นสดชื่นมากเลยละไม  ลงมาสิ”  กระแตชวนเพื่อนอีกเสียง

ละไมไม่รอให้ดินกับกระแตเรียกเป็นคร้ังที่สอง รีบสาวเท้าเดินลงลำาธาร
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และหย่อนตัวลงแช่ในน้ำา  เด็กหญิงทั้งสองต่างวักน้ำาสาดใส่กันอย่างสนุกสนาน 

ดินไม่สนใจร่วมวงเล่นน้ำากับเพื่อน แต่ว่ายน้ำาไปนั่งพิงโขดหินกลางน้ำาตกปล่อยให้

สายน้ำาไหลลงมาผ่านเนื้อตัว ในขณะที่ไม้พ่อของละไมนั่งสำารวจธรรมชาติรอบตัว

อยู่บนลาดหินใกล้ๆ 

พอตะวันตรงหัว ท้องของเด็กทั้งสามพร้อมใจกันร้องจ๊อกๆ ข้ึนมาทันที 

สามสหายจึงข้ึนจากน้ำามาผลัดเปล่ียนเสื้อผ้าและนำาข้าวที่ห่อจากบ้านมาแบ่งกัน

กิน  อาหารหลักของดินจะเป็นน้ำาพริกเสมอเพราะบ้านของดินปลูกพริกเป็นหลัก 

แม่ของดินทำาน้ำาพริกอร่อยมากและส่งขายในตลาดมีลูกค้าประจำา  ละไมกับพ่อ

เอาไข่ตม้และผักลวกมา  อาหารทีพ่เิศษสดุเปน็ของกระแต นัน่คอืปลาย่าง  ทัง้เดก็ 

และผู้ใหญ่ต่างนั่งล้อมวงกินข้าวกันอย่างเอร็ดอร่อย สลับกับมองกระรอกไต่จาก

คบไม้สูงลงมาหาลูกไม้ตามพื้นป่า 

หลังกินข้าวจนอ่ิมหนำา เด็กทั้งสามก็นั่งหย่อนเท้าแช่น้ำามองสายน้ำาที่ไหล

ลงมาตามหน้าผาและพูดคุยถึงเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องเพื่อนใหม่ที่โรงเรียน 

“ตอนแรกทีเ่ห็นอาศา ฉนัรู้สกึตืน่เตน้มากทีม่ฝีร่ังจะมาเรียนกบัเรา”  กระแต

ทำาหนา้ตืน่เตน้ประกอบ  “แตพ่อเขาแนะนำาตวัดว้ยภาษาไทยทีช่ดัแจว๋ ฉนันะ่ถงึกบั

อึ้งอ้าปากค้างไปเลยทีเดียว” 

ละไมหัวเราะเบาๆ เม่ือเห็นดวงตาของเพ่ือนเบิกกว้างอย่างตะลึงงัน

ทันทีที่เพื่อนใหม่ก้าวเท้าเข้ามาในห้อง ทุกคนเบิกตากว้างและร้อง
ออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่า “ฝรั่ง!” 

ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่เคยเห็นฝรั่งหรือชาวตะวันตก แต่ไม่มีใครเคยคาดคิดว่า

จะมีเด็กฝรั่งผิวขาวจมูกโด่งมาเรียนที่โรงเรียนบ้านนอกอย่างนี้

เม่ือเด็กชายหน้าฝร่ังเอ่ยทักทายและแนะนำาตัวด้วยภาษาไทยที่ชัดเจน 

ย่ิงสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนในห้องเรียน จนมีเสียงพึมพำาดังข้ึนมาจาก

กลุ่มนักเรียนว่า “เฮ้ย! ฝรั่งพูดไทยชัดแจ๋วเลย” 

“อาศาพดู อ่าน และเขียนภาษาไทยไดค้ลอ่งเหมือนพวกเธอทกุคนแหละจะ้ 

เผลอๆ อาจจะเก่งกว่าใครหลายคนในห้องนี้ด้วย”  ครูลำาเพา...ครูประจำาชั้น ป.6 
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อมย้ิมนดิๆ เมือ่เห็นนกัเรียนแสดงอาการตืน่เตน้กบัเพือ่นใหมอ่ย่างออกนอกหนา้  

“เขามีคุณแม่เป็นคนไทยจ้ะ เพราะฉะนั้นพวกเธอไม่ต้องห่วงว่าเขาจะฟังหรืออ่าน 

ภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะ” 

“เขามาจากประเทศไหนหรือครับ”  เด็กนักเรียนชายคนหนึ่งยกมือถาม

“ตอบเพื่อนสิจ๊ะอาศา”  ครูลำาเพาบอกนักเรียนใหม่

“ผมมาจากอังกฤษครับ”  อาศาตอบโดยไม่มีท่าทีเคอะเขินให้เห็น

“เขาจะมาเรียนที่นี่นานไหมคะ”  เด็กหญิงคนหนึ่งถามครู

“ก็คงจะเรียนจนจบ ป.6 พร้อมพวกเธอนั่นแหละ”  ครูลำาเพาตอบและ

หันไปถามนักเรียนใหม่อีกครั้ง  “ใช่ไหมจ๊ะ อาศา”

“ครับ”  เด็กชายลูกครึ่งตอบเสียงสุภาพ

เมื่อเห็นโต๊ะข้างเด็กชายบดินทร์หรือดินว่างอยู่ ครูลำาเพาก็ชี้ไปที่โต๊ะตัวนั้น

และบอกกับนักเรียนใหม่ว่า  “อาศา...เธอไปนั่งที่โต๊ะตัวนั้นแล้วกันนะ”

“ครับ”  เด็กชายลูกคร่ึงก้มศีรษะเป็นเชิงรับคำาและเดินไปนั่งที่โต๊ะเรียน

ข้างดิน ท่ามกลางสายตาของนักเรียนในห้องที่จับจ้องมองเขาไม่วางตา  แต่อาศา

ไม่ได้แสดงอาการประหม่าหรือเก้อเขินให้เห็น กลับทรุดตัวลงนั่งข้างดินอย่างสงบ

นิ่ง

ไม่ใช่แค่นักเรียนช้ัน ป.6 เท่าน้ันท่ีต่ืนเต้นกับนักเรียนหน้าฝร่ังคนน้ี นักเรียน

ชั้นอ่ืนก็พลอยตื่นเต้นเหมือนกัน  ด้วยรูปร่างหน้าตาและผิวพรรณที่แตกต่างจาก

เด็กนักเรียนทั่วไป อาศาจึงเป็นที่สะดุดตาของทุกคนในโรงเรียน และย่ิงรู้สึกทึ่ง

เมื่อรู้ว่านักเรียนหน้าฝรั่งคนนี้พูดภาษาไทยได้ชัดถ้อยชัดคำา 

“เธอว่าเขาเป็นยังไงบ้างล่ะ”  ละไมถามดินท่ีน่ังข้างอาศาในห้องเรียน 
“อืม...”  เด็กชายเอามือลูบคางไปมาทำาท่าเหมือนใช้ความคิด  “ฉันว่าเขา

เปน็เดก็เรียบร้อยนะ และกไ็มพ่ดูมากเหมือนใครบางคน”  พดูแล้วกเ็หลม่องไปทาง

กระแต 

เด็กหญิงหน้ากลมเหมือนพระจันทร์ทำาท่าค้อนใส่เพื่อนเพราะรู้ดีว่าดิน

หมายถึงเธอ 

10 เสาวรส มิตราปิยานุรักษ์



“ฉันว่าเขาเพิ่งมาเรียนได้สองสามวันและยังไม่สนิทกับใคร ก็เลยยังไม่กล้า

คุยหรือเล่นกับใครมากกว่า”  ละไมว่า 

“แตล่ายมอืของเขาสวยดนีะ ไมน่า่เชือ่วา่จะเปน็ลูกคร่ึงฝร่ัง”  ใจจริงดนิอยาก

พดูวา่ลายมอืสวยกวา่ของเขามาก เพือ่นในห้องตา่งรู้กนัดวีา่ลายมือของดนิยุ่งอย่าง

กับไก่เข่ีย  ครูลำาเพาซ่ึงเป็นทั้งครูประจำาชั้น ป.6 และครูสอนภาษาไทยถึงกับชม

อาศาไม่ขาดปากว่าหน้าตาเป็นฝร่ังแต่เขียนภาษาไทยได้สวยและเป็นระเบียบ

เรียบร้อยกว่านักเรียนในห้องหลายคน

“แม่เขาคงสอนให้คัดลายมือมาตั้งแต่เล็ก”  ละไมเชื่อเช่นนั้น

“ท่าทางเขาจะเป็นเด็กเรียนด้วยนะ ตอนพักเที่ยงฉันไม่เห็นเขาไปวิ่งเล่น

เหมือนคนอ่ืนเลย แต่ชอบไปนั่งตามใต้ต้นไม้ แล้วก็ขีดๆ เขียนๆ อะไรบางอย่าง” 

ดินพูดตามที่เห็นมา

“ทีจ่ริงฉนักอ็ยากชวนเขาเลน่กระโดดหนงัยางดว้ย”  กระแตย้ิมอย่างเขินอาย

กระโดดหนงัยางเปน็การละเลน่ทีเ่ดก็นกัเรียนผู้หญงิในห้องชืน่ชอบกนัมาก 

และกระแตก็เล่นกระโดดหนังยางเก่งกว่าใคร  เพื่อนๆ ต่างอยากได้กระแตมาอยู่

ข้างเดียวกัน  ตรงข้ามกับละไมที่ฝีมือการเล่นกระโดดหนังยางของเธอจัดอยู่ใน

อันดับท้ายๆ 

“ทำาไมเด็กผู้หญิงชอบเล่นกระโดดหนังยางกันจัง ไม่เห็นจะน่าสนุกตรงไหน” 

ดินแย้ง  “อาศาเป็นเด็กผู้ชาย ชวนเขาเตะบอลน่าจะดีกว่า”

“แลว้เตะบอลสนกุตรงไหน เห็นวิง่แย่งลูกบอลกลมๆ ลกูเดยีวไปทัว่สนาม...

ไม่เชื่อก็ถามละไมดู”  กระแตสวนกลับพร้อมกับหาเพื่อนมาสนับสนุนตัวเอง

“เอาน่า...ก็สนุกทั้งสองอย่างน่ันแหละ แล้วแต่ว่าใครจะชอบอะไร”  ละไม

พูดพลางส่ายหน้าน้อยๆ อย่างเหนื่อยใจกับการต่อปากต่อคำาของเพื่อนทั้งสอง

กระแตกบัดนิชอบพดูตอ่ลอ้ตอ่เถยีงกนัเชน่นีเ้สมอ แตน่า่แปลกทัง้สองกลับ

คอยช่วยเหลือกันเวลาที่มีใครมารังแกเพื่อน  ถ้าคนหนึ่งถูกแกล้ง อีกคนจะรีบ

เข้าไปชว่ยทนัท ี ละไมจำาไดว้า่ตอนเรียน ป.4 ดนิเคยเดนิอาดๆ เข้าไปบอกนกัเรียน

ชั้น ป.5 ที่ตัวโตกว่าไม่ให้มาแกล้งกระแต

กระแตหน้างอเล็กน้อยที่ละไมไม่เข้าข้างเธออย่างที่คิด  เด็กชายร่างบาง
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ย้ิมอย่างพอใจท่ีแหย่เพื่อนจนหน้าหงิกหน้างอได้ ก่อนจะลุกเดินไปลุยน้ำาเล่นต่อ

อย่างสบายใจ 

จะวา่ไปละไมกเ็ห็นเหมอืนอย่างทีด่นิเห็น เพือ่นใหมค่นนีช้อบไปนัง่อยู่ตาม

ใต้ต้นไม้และจดบันทึกอะไรบางอย่าง  เม่ือวานเธอเดินไปดูต้นชบาที่ปลูกหลัง

โรงเรียนวา่ออกดอกมากนอ้ยแคไ่หน กเ็ห็นเขายืนเอามอืทาบลำาตน้ของตน้ตะแบก 

และทำาท่านิ่งเงียบเหมือนกับตั้งใจฟังอะไรสักอย่าง แล้วพูดพึมพำาเบาๆ กับต้นไม้ 

ถ้าเปรียบต้นตะแบกเป็นคนไข้ เขาก็คงเป็นหมอที่กำาลังฟังเสียงหัวใจเต้นหรือ

เสียงหายใจของคนไข้และคอยพูดปลอบโยนคนไข้

ละไมนึกถึงวันแรกที่ได้เห็นเพื่อนใหม่คนนี้...ก้าวแรกที่อาศาเดินเข้ามา

ในห้องเรียน ละไมสัมผัสได้ถึงความเย็นสดชื่นเหมือนสายฝนโปรยปรายลงมา

ดับความร้อนแล้งที่ซึมแทรกอยู่ตามพื้นดินจนแห้งแตกระแหง  รอยย้ิมบางๆ 

บนใบหน้าลูกคร่ึงของเขายังชวนให้นึกถึงความเขียวขจีและความบริสุทธิ์สดชื่น

ของธรรมชาติ 

แต่ท่าทางแปลกๆ ของเขาทำาให้เธอชักไม่แน่ใจแล้วว่า เพื่อนใหม่คนนี้คือ

สายฝนที่ชื่นฉ่ำา หรือเป็นเด็กเพี้ยนๆ คนหนึ่งกันแน่  มันอาจเร็วไปที่จะด่วนสรุป

ในตอนนี้ ถ้าได้รู้จักเขามากขึ้น เธอคงได้คำาตอบเอง 
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เม่ือเดินพ้นประตูโรงเรียนเข้ามาไม่ก่ีก้าว ละไมก็เห็นเพ่ือนนักเรียน
ชายชั้นเดียวกันสองคนกำาลังเล่นฟุตบอลอยู่ในสนาม  ยังเช้าอยู่มาก ละไม

ไม่ค่อยเห็นใครมาโรงเรียนเช้าอย่างนี้ คงเป็นเพราะเพิ่งเปิดเทอมมาได้ไม่กี่วัน 

เพื่อนทั้งสองจึงยังเห่อมาเล่นฟุตบอลที่โรงเรียนแต่เช้า ผ่านไปสักระยะคงจะ

กลับมาเป็นปกติเหมือนที่ผ่านมา 

วางกระเป๋าหนังสือที่โต๊ะข้างสนามได้ ดินก็วิ่งปรู๊ดไปหาเพื่อนที่กำาลังเตะ

ฟุตบอลอยู่กลางสนาม ทิ้งให้กระแตและละไมนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นประดู่ต้นใหญ่ที่แผ่

กิ่งก้านให้ความร่มร่ืน  บนต้นประดู่ ละไมเห็นนกกางเขนสองตัวโผบินเกาะกิ่งโน้น

กิ่งนี้สลับกับส่งเสียงเจื้อยแจ้วอย่างมีความสุข 

นัง่คยุกบักระแตไดพ้กัใหญ ่ละไมกเ็ร่ิมเห็นนกัเรียนทัง้ตวัโตตวัเลก็ทยอยกนั

เดินเข้ามาในโรงเรียน เพื่อนในห้องเดียวกันหลายคนพอเห็นละไมและกระแต

ก็ตรงเข้ามาทักทาย 

“ละไม...กระแต...มาโรงเรียนแต่เช้าเลยนะ” 

เป็นคำาทักทายที่ละไมมักได้ยินจากเพื่อนเสมอ เธอและเพื่อนทั้งสอง

จากหมู่บ้านห้วยเถินจะมาโรงเรียนเช้าก่อนใครตั้งแต่เข้าเรียนวันแรกแล้ว เพราะ
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ต้องนั่งรถพ่อออกจากหมู่บ้านตั้งแต่เช้ามืด เพื่อมาส่งผักตามที่พักนักท่องเที่ยว 

ร้านอาหาร และตลาดในย่านชุมชน

เด็กหญิงทั้งสองย้ิมให้เพื่อนและชวนกันข้ึนไปเก็บกระเป๋าที่ห้องเรียน 

ขณะกำาลังก้าวเท้าขึ้นบันไดไปห้องเรียนที่ชั้นสองก็ได้ยินน้ำาเสียงหวานรื่นหูทัก

“พวกเธอจะขึ้นไปที่ห้องเรียนกันหรือจ๊ะ”  เป็นเสียงของครูลำาเพา 

“สวัสดีค่ะ ครูลำาเพา”  ละไมและเพื่อนยกมือไหว้ครูประจำาชั้น

“ครูฝากหนังสือขึ้นไปวางที่โต๊ะด้วยสิจ๊ะ”

วิชาแรกของวันนี้เป็นวิชาภาษาไทยของครูลำาเพา 

“ได้ค่ะ คุณครูลำาเพา”  ละไมพูดพร้อมกับรับหนังสือสามเล่มมาจากมือ

ครูสาว

“ขอบใจจ้ะ”  ครูลำาเพายิ้มหวานให้นักเรียนก่อนเดินจากไป

ยังไม่มีใครข้ึนมาที่ห้องเรียน หน้าต่างทุกบานยังคงปิดสนิท ละไมเอา

กระเปา๋หนงัสอืไปวางทีโ่ตะ๊ริมหนา้ตา่งทีน่ัง่ประจำาของเธอและจดัแจงเปดิหนา้ตา่ง

ออกกว้างเพื่อให้อากาศและแสงสว่างเข้ามาในห้อง  ภาพแรกที่เห็นเมื่อมอง

ออกไปนอกหนา้ตา่งทำาให้ละไมตอ้งย่นคิว้ขมวดดว้ยความแปลกใจ  เธอเห็นเพือ่น

คนใหม่กำาลังลูบลำาต้นที่เรียบเนียนของต้นตะแบกไปมาอย่างเบามือและพึมพำา

อะไรบางอย่างราวกับปลอบใจคนที่มีความทุกข์ 

นี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่เธอเห็นอาศาทำาท่าทางแปลกๆ อย่างนี้ 

เสียงเปิดหน้าต่างทำาให้เด็กชายเงยหน้าข้ึนมองดูว่าเป็นใคร และเห็นละไม

กำาลังยืนจ้องมองเขาอย่างเงียบๆ ก่อนจะเห็นหน้าต่างที่เหลือเปิดออกทีละบาน 

อาศารีบกม้ลงหยิบกระเปา๋หนงัสอืและเดนิออกจากบริเวณนัน้  กระแตกบัเพือ่นๆ 

ที่ช่วยกันเปิดหน้าต่างบานที่เหลือจึงไม่ทันได้เห็นเด็กชายลูกคร่ึงเหมือนอย่างที่ 

ละไมเห็น

“ละไม ลงไปเล่นกันเถอะ” 

เสียงเรียกของกระแตทำาให้ละไมหันกลับไปมองเพื่อน

“มีเพื่อนมาเยอะแล้ว พอแบ่งข้างได้แล้ว”  กระแตหมายถึงแบ่งข้างเล่น

กระโดดหนังยาง 
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