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 ประภัสสร เสวิกุล คือนักเขียนผูสรางผลงานในวงวรรณกรรมไทยมาเกือบ

๕๐ ป 

 นวนิยายของประภัสสรสรางความสุข ความประทับใจ เรียกรอยยิ้ม เสียง

หัวเราะ และหยาดน้ำตาผูอานไดเสมอ หลายเลมกลายเปน ”หนังสือในดวงใจ„ 

นักอานมากมาย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 เชือ่วา ขอหมอนใบน้ัน...ทีเ่ธอฝนยามหนนุ คอืนวนยิายอกีเลม ทีเ่ปนเชนนัน้ 

 จากวันแรกท่ีตพีมิพ จนถึงวันน้ี ขอหมอนใบน้ัน...ทีเ่ธอฝนยามหนนุ มอีายุ
ลวงเขาสูปที ่๒๐ นบัเปนเดก็หนุมท่ีกาวสูวยัผูใหญเต็มตัว ไมตางจากวาย ุ ภบูาลบรริกัษ

หรือ ”ลองจุน„ พระเอกของเรื่อง 

 ขอหมอนใบนั้น ที่เธอฝนยามหนุน ในวันนี้ จึงพรอมที่จะเปนรุนพี่ ถาย- 

ทอดเร่ืองราวดี ๆ  ใหหนุมสาววัยรุนยุคใหม ไดเก็บเก่ียวเปนบทเรียน เปนกำลังใจ

และเปนแงคิด ในการดำเนินชีวิตชวงหัวเลี้ยวหัวตอ 

 เรือ่งราวการตอสูของลองจุน เดก็หนุมหวัใจทระนง ผูไดรบัความอยุตธิรรม

มาต้ังแตเกิด จากพอบังเกิดเกลาของตัวเอง และจากคนไรคุณธรรมอีกมากมาย

ในสังคม คงจะชวยเปนแรงใจใหหลาย ๆ คนไมทอถอยตออุปสรรค และขณะ

เดียวกัน บทเรียนท่ีลองจุนไดรับจากการกระทำบางอยางของตัวเอง ก็นาจะชวย

เตือนสติหรือเปนขอยั้งคิดใหคุณบางไมมากก็นอย 

 กวา ๒๐ ปที่ ขอหมอนใบน้ัน ที่เธอฝนยามหนุน สรางความประทับใจให

ผูคน ไมวาจะในรูปแบบของหนังสือ ละครโทรทัศน หรือแมแตภาพยนตร วันน้ี

นานมีบุคสยินดีที่ไดพาเพ่ือนเกาคนน้ีกลับมาพบทุกคนอีกครั้ง และหวังวาคุณจะ

เปนสุขสมใจที่พบกัน หลังจากที่หางหายไปนาน 

 และท่ีสำคัญ เรายินดียิง่กวา ทีจ่ะแนะนำใหนกัอานรุนใหมไดรูจกั ขอหมอน
ใบน้ัน ที่เธอฝนยามหนุน หนังสือดีที่เราเชื่อมั่นวา จะตองกลายเปนเพื่อนรักอีก

คนของคุณ 

 

นานมีบุคสพับลิเคชั่นส 
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พอมีพีถ่มเม่ือเริม่งานรบัจางถมที ่มผีมเม่ือพอพลาดถลำไปกบังาน
ชิ้นนั้นจนหมดเนื้อหมดตัว และมีนายกี้เมื่อโชคดีกลับมาตั้งตัวใหมไดอีกครั้ง... 

 นับแตเล็กจนโตที่ผมเฝาถามตัวเองเสมอวา ผมทำอะไรผิดไวแตครั้งไหน

ถึงไดเปนที่จงเกลียดจงชังของพอ ผมเปนลูกคนเดียวท่ีพอไมเคยอุม ไมเคยโอ

หรือแสดงความรักใครไยดีมาแตไหนแตไร บอยครั้งท่ีพอจะมีขนมอรอย ๆ  หรือ

ของเลนประเภทรถไขลานติดมือมาฝากลูกคนโตกับลูกคนเล็ก โดยปลอยใหผม

ยืนเมียง ๆ มอง ๆ อยูหาง ๆ และเม่ือพอหันมาเห็นเขา พอก็จะสะบัดหนาดวย

ความไมพอใจและเสพูดคุยกับพี่ถมหรือนายกี้ตอเหมือนไมมีผมอยูในบานนั้น 

 ผมเปนลูกคนเดียวในจำนวนลูกชายทั้งสามคนของพอที่ไมเคยมีเสื้อผาชุด

นักเรียนหรือแมแตหนังสือเรียนใหมใช เพราะทุกคร้ังท่ีเปดเทอมพอจะพาพ่ีถม 

กับนายกี้ขึ้นรถสามลอออกไปซื้อเสื้อผาและสมุดหนังสือใหมที่บางลำพูกับหนา

โรงเรียนเพาะชาง หลังจากที่พี่กับนองของผมลองเส้ือลองกางเกงใหมกันจน 

ชุมชื่นใจแลว พอก็จะใหพี่ถมขนชุดนักเรียนและตำราเรียนเกาของพี่ถมมาใหผม 

 ”จุนแกใชของพ่ีเขาไปกอน...„ พอจะพูดดวยสีหนาท่ีเฉยเมย ”เปดเทอม

แตละทีฉันแทบจะลมจม ขืนซื้อใหครบทั้งสามคน คงฉิบหายขายตัวแน„ 

ñ
ตัวอย่าง
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 ผมกมหนาและรับของเกา ๆ  ที่เหลือเดนพวกน้ันมาโดยไมพูดอะไร ทั้งท่ี

อดคิดนอยเนื้อต่ำใจไมไดวา ทำไมพอถึงไมใหพี่ถมใชเสื้อผาเกาสักชุดไปอีกสัก

เทอม แลวเอาเงินคาเสื้อผาของพี่ถมมาซื้อชุดนักเรียนใหม ๆ  ใหผมบาง 

 

แมเปนคนท่ีแทบจะไมมีบทบาทอะไรในบาน เพราะทุกอยางพอจะเปนคนจัดการ

เพียงลำพัง หนาที่ของแมดูเหมือนจะไมตางจากคนใชของบานเจานายสมัยโบราณ

เทาไหร นอกจากตื่นแตเชามืดเพื่อไปจายตลาดและรีบกลับมาทำกับขาวมื้อเชาให

พอกิน ลงมือทำความสะอาดบานและซักผาผอนเม่ือพอและลูก ๆ  ออกไปทำงาน

และไปโรงเรียน รีดผา จายกับขาวสำหรับอาหารเย็น ทำกับขาวลางถวยลางชาม

แลวยังตองคอยบีบนวดพอจนดึกดื่นแทบทุกคืน 

 แมเปนคนไมมีปากเสียงซ่ึงทำใหถูกพอขมขูอยูเสมอ เอะอะขึ้นมาพอเปน

ตองหาวาแมโงเพราะไมไดร่ำเรียนหนังสือจนจบอนุปริญญาอยางพอ หรือหาวา

ไมมีสกุลรุนชาติ เคยเปนแมคาขายผักกลางตลาด ไมไดมีเชื้อสายขุนน้ำขุนนาง

อยางพอ ซึ่งทุกคร้ังแมไดแตนั่งกมหนานิ่งโดยไมตอปากตอคำ และหากพอโกรธ 

เกร้ียวอะไรขึ้นมา แมซึ่งตัวเล็กอยูแลวก็จะย่ิงลีบตัวเขาไปอีกและส่ันเหมือนคน

เปนโรคประสาท และบอยครั้งในระยะหลัง ๆ  ที่ผมแอบเห็นแมเดินไปซื้อเหลาโรง 

ตราคางโหนที่รานกาแฟปากตรอกดื่มทีละเปก ซึ่งหลังจากไดดื่มเขาไปแลวก็ดูแม

จะคอยมีความสุขขึ้นพอที่จะฮัมเพลงของ ”พรานบูรพ„ จากละครเวทีบางเรื่องที่

แมชอบไดบาง 

 ผมเปนลูกคนเดียวที่ใกลชิดกับแมมากกวาพ่ีและนอง แมจะใชใหผม

เจียดฟนเพื่อเปนเชื้อไฟ เฉาะถานกอนใหญ ๆ  ใหยอยลงเพื่อใสเตาอ้ังโลได หลัง

จากน้ันก็เอาพัดใบลานคอยพัดกระทั่งถานคุทั่วกัน แลวเอาขาวสารที่ซาวไวแลวใส

หมอใสน้ำต้ังเตาพัดตอจนขาวเดือดจึงเอาไมขัดหูหมอยกลงรินน้ำขาวท้ิง กอนจะ

ยกขึ้นดงจนขาวระอุทั่วกันดี... 

 แมผมจะเปนมือหุงขาว แตก็ใชวาจะไดมาตรฐานคงที่ทุกครั้ง บางวันถาใส

น้ำมากไปหนอย ขาวก็จะแฉะ หรือถาดงนานไปหนอย บางทีขาวก็ไหม...วันไหน 

ที่ขาวแฉะ แมก็จะพูดลอย ๆ  กลางวงวา ”วันน้ีหุงดวยน้ำ„ แตถาวันไหนท่ีขาวไหม

ตัวอย่าง
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แมก็จะพูดวา ”วันนี้หุงดวยไฟ„...ซึ่งแมจะฟงดูเหมือนตลกพ้ืน ๆ  แตผมก็รูวาแม

พยายามที่จะปกปองผมจากการที่จะถูกพอเอ็ดตะโรเรื่องขาวแฉะหรือขาวไหม 

 และแทบทุกครัง้ทีเ่หน็วาผมไมไดขนมหรือของเลนจากพอเหมอืนลกูคนอืน่

แมก็จะมองผมดวยสายตาท่ีสงสารและเวทนา พลางปลิ้นชายพกลวงเศษสตางค

หรือแบงกบาทยับยูยี่ที่แมเมมเอาไวจากคากับขาวสงใหผม 

 ”จุนเก็บไวลูก„ แมกระซิบอยางกลัววาคนอ่ืนจะไดยิน ”...ทีละสลึงทีละ

บาท ไมชาก็เปนรอยเปนชั่ง ซื้ออะไรที่เราอยากไดได„ 

 ผมเสียดายมาจนกระท่ังทุกวันนี้ วาแทนที่จะใชเงินที่แมให ผมนาจะเก็บ

รักษามันไว เพราะเงินเหลาน้ันทำใหผมไดรับรูวา อยางนอยในชีวิตท่ีโหดรายและ 

อยุติธรรมของผมก็ยังมีแมที่หยิบยื่นความเมตตาให 

 

สิ่งเดียวที่ผมไดรับความเสมอภาคจากพอก็คือการศึกษา พอสงเราสามพี่นองเขา

โรงเรียนรัฐบาลท่ีมีชื่อเสียงแหงเดียวกัน ซึ่งอีกหลายปตอมาผมถึงไดรูวาสาเหตุ 

ที่พอเผื่อแผสิ่งน้ีมาถึงผม เปนเพราะโรงเรียนยกเวนคาเลาเรียนใหลูกคนหนึ่ง

สำหรับผูปกครองท่ีมีลูกเรียนอยูในโรงเรียนแลวสองคน ทำนองซ้ือของประเภท

ซื้อสองแถมหนึ่งตามตลาดนัด...และแนนอนวาคนที่เปนของแถมน้ันคือผมไมใช

นายกี้ 

 โรงเรียนของผมอยูไมไกลจากบานนัก แตทุกเชาพอจะเรียกสามลอพา 

พี่ถมกับกี้ไปสงที่โรงเรียน ปลอยใหผมซ่ึงตองชวยแมลางจานเดินตามไปทีหลัง

เพียงลำพัง...บางวันท่ีฝนลงเม็ดกวาจะถึงโรงเรียนก็เลนเอาเปยกชื้นไปท้ังตัว และ

พลอยใหรองเทาผาใบขาด ๆ  ชุมน้ำ จนสงกลิ่นฉุยไปทั้งหอง 

 ผมเปนคนท่ีมีผลการเรียนปานกลาง เพราะไมใชคนขยันขันแข็งเหมือน 

พี่ถม หรือหัวดีเหมือนนายกี้...ผมยังจำภาพท่ีพี่ถมลุกข้ึนมาเปดไฟทองหนังสือ 

ตั้งแตตีสี่ตีหา ในขณะที่นายกี้นอนคุดคูเอาหมอนปดหนาบังแสงไฟ สวนผมนอน

ลืมตาโพลงคิดอะไรเรื่อยเปอยอยูพักใหญกอนลุกขึ้นไปชวยแมติดไฟตั้งขาว 

 พี่ถมเปนคนตัวโต เมื่อตอนอยูชั้นประถมพวกเพื่อน ๆ  ในหองเรียกแกวา 

”ไอยักษ„ หรือ ”ยักษวัดแจง„ และมักจะมีสรอยตอไปอีกยืดยาววา ”ยักษวัดแจง 

ตัวอย่าง
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อีแรงวัดสระเกศ เปรตวัดสุทัศน ประทัดวัดสมเกลี้ยง„...พี่ถมเปนคนผิวคล้ำ

สายตาส้ันและติดแวนมาตั้งแตเล็ก จนเวลาถอดแวนตาจะหยีและสูแสงแดดไมได

พี่ถมเปนคนไมคอยพูดจนยากท่ีใครจะหย่ังรูจิตใจ แตเปนท่ีรูกันวาแกเปนคน

โมโหรายและมักจะปงปงออกมาโดยไมคิดหนาคิดหลัง...พี่ถมเปนคนเจาระเบียบ

แกจะเก็บขาวของและหนังสือหนังหาไวเปนท่ีเปนทาง ถาใครเผลอไปหยิบของของ

แกแลวไมเก็บเขาท่ีเดิมใหดี แกจะพื้นเสียไปเปนวัน ๆ และพานหงุดหงิดไปถึง

เรื่องอื่นอยางไมเลิกรางาย ๆ   

 หนังสือเรียนที่ผมไดรับมรดกตกทอดจากพ่ีถมมักจะอยูในสภาพคอนขาง

ดีหุมปกดวยกระดาษสีน้ำตาลเรียบรอย เวนแตภายในเลมจะเต็มไปดวยรอย 

ขีดเขียนและโยงดวยหมึกสีเขียว - สีแดงจนยุงไปหมดแทบจะแกะตนฉบับเดิมไม

ออก ซึ่งถาเวลาท่ีอารมณดีแกก็จะอธิบายตำรับตำราที่เหมือนลายแทงขุมทรัพย

พวกน้ันใหฟงไดเปนคุงเปนแคว แตหากวันไหนผมทะเลอทะลาเขาไปในตอนที่แก

อารมณไมดีก็จะถูกตะเพิดสงออกมาแทบไมทัน 

 พี่ถมตั้งใจไวแตเล็กวาโตข้ึนจะเรียนหมอ ซึ่งพอก็ดูจะสนับสนุนลูกชายคน

โตในทุก ๆ  ทาง ถึงขนาดยอมลงทุนซื้อทีวีอารทีเอ. ใหพี่ถมดูหนังทีวีเรื่องหมอเบน

เคซี กับหมอคิลแดรที่กำลังฮิตอยูในเวลานั้น... 

 

สำหรับนายก้ี แมจะไมใชคนประเภทท่ีดูตำราหามรุงหามค่ำอยางพี่ถม แตในการ

สอบทุกคร้ังจะตองไดที่เปนเลขตัวเดียว ซึ่งทำใหพอคุยฟุงไปไดทั้งซอย...ถึงแมจะ

เปนพ่ีนองกันแท ๆ  แตผมกับนายกี้ก็ดูจะหางเหินกัน เพราะมันออกจะวางทาขม

ผมอยูในทีมาแตไหนแตไร นายกี้ไมเคยเรียกผมวา ”พี่„ และดูเหมือนพอก็จะ 

ไมใสใจกับเร่ืองน้ี หนำซ้ำบางคร้ังยังดูพออกพอใจท่ีเห็นมันแกลงหรือรังแกผม 

ตอหนาตอตา 

 กี้เปนคนที่หนาตาดีที่สุดในกระบวนสามคนพ่ีนอง มันมีจมูกโดงและผม

หยักศกออกสีน้ำตาลเขมเหมือนฝร่ัง ทำใหเพื่อนฝูงเรียกกันเลน ๆ  วา ”หรั่ง„ มาก

กวาชื่อจริงหรือชื่อกี้  

 กี้เปนคนพูดเกง ชางประจบจนพอหลง และมักจะไดเงินพิเศษจากพออยู

ตัวอย่าง
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เปนประจำ...พอเปนคนท่ีชอบใชเงินเปนท้ังการใหรางวัลและลงโทษลูก ๆ  อยูเสมอ

วันไหนที่พอกลับบานแตวัน มักจะเรียกสมุดการบานของพวกเราไปดู ถาใคร 

ทำถูกหรือทำเสร็จหมด พอก็จะใหรางวัลทีละบาทสองบาท ถาใครยังทำไมเสร็จ

หรือทำผิด พอก็จะหักเงินคาขนมในวันรุงขึ้น ซึ่งแทบทุกครั้งคนท่ีถูกหักคาขนมก็

คือผม 

 ทุกครั้งที่ประกาศผลสอบ พอก็จะเรียกสมุดพกของลูกไปดูทันที ใครท่ี

สอบไดเลขตัวเดียวหรือที่ดี ๆ  พอก็จะใหรางวัลถึงหาบาทหรือสิบบาท แตหากสูง

กวาท่ีเกา นอกจากจะถูกดุดาจนน้ำตาเล็ดแลว ยังถูกหักเงินคาขนมตลอดเทอม

ใหม...และคนที่รับกรรมนั้นก็คือผมเชนเคย 

 

แมวาพ่ีถมจะมีชื่อท่ีเพ่ือน ๆ  เรียกกันวา ”ไอยักษ„ และนายก้ีหรือท่ีพอต้ังใหเต็ม ๆ

วาลัคกี้ จะมีชื่อเลน ๆ  อีกชื่อวา ”หร่ัง„...แตสำหรับผม ไมเคยมีใครเรียกเปนอยาง

อื่นนอกจาก ”จุน„ แมวาแทบทุกคนจะทำทาแปลกใจและอดสงสัยไมไดวาทำไม

ชื่อเลนของผมมันถึงไดพิลึกพิลั่นกวาชาวบาน แตเม่ือผมอธิบายใหฟงวาพอต้ังชื่อ

นี้ใหผมเพราะตอนที่มีผมนั้น พอขาดทุนจนหมดเนื้อหมดตัวกับงานรับจางถมท่ีที่

ทำอยู ซึ่งพอโทษวาผมเปนตนเหตุใหพอลมจมจนต้ังชื่อใหผมต้ังแตยังอยูในทอง

แมวา ”ลองจุน„...ทุกคนท่ีไดฟงที่มาของช่ือผมก็พากันหัวเราะ และเรียกผมวา 

”ไอจุน„ หรือ ”ไอลองจุน„ ตอไปตามเดิม 

 

ตัวอย่าง
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