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สำนักพิมพ์เพื่อนดี

เด็กทุกคนงดงามเหมือนดอกไม้ คือื พร้อมจะเติบใหญ่แตกใบ ออกดอก
ออกช่อไปตามวาระเมือ่ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม แต่ถา้ สภาพตรงนัน้
ไม่เหมาะ มีดนิ กระด้าง หรือตัวเมล็ดพันธุเ์ องไม่สมบูรณ์ ไม่เอือ้ ต่อการเติบโต
เสียแล้ว ไม้ดอกนัน้ จะยังมีโอกาสชูชอ่ ต่อใบ แผ่กงิ่ งอกก้านอีกหรือ มนุษย์
ทีข่ าดแคลนขัดสน หรือบกพร่องในตนเองมาตัง้ แต่เกิดก็เช่นกัน จะมีโอกาส
พัฒนาได้เหมือนเขาอื่นหรือไม่
สวนดอกไม้หลายหลากด้วยไม้ดอกต่างสี สังคมไทยมากด้วยกลุ่มชน
แตกต่าง สังคมในสภาพรวมนัน้ เป็นอย่างไร มีกลุม่ ชนชัน้ สูง กลุม่ ผูม้ อี ำนาจ
กลุม่ คนมีการศึกษา และกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาสมากน้อยแค่ไหน คนในสังคมย่อมรู้
อยูแ่ ก่ใจ รูถ้ งึ ชีวติ ทีแ่ ตกต่าง รูถ้ งึ โอกาสทีไ่ ม่เท่าเทียม บางคนรูเ้ พราะนัน่ คือ
สภาพจริงของพวกเขา บางคนเพียงสัมผัสโดยอ้อม หรือเพียงแค่มองเห็น
แต่การรับรูท้ ปี่ ราศจากทุกข์รอ้ น ปราศจากยินดียนิ ร้าย กลับมีผลอย่างยิง่ ใน
การทำให้สงั คมง่อยเปลีย้ ไม่เปลีย่ นแปลงพัฒนา พูดง่ายๆ ว่า ‘จมปลัก’ อยู่
อย่างนั้น
ผูเ้ ขียน จึงปลูก ‘โมก’ และ ‘มุก’ คล้ายปลูกไม้ดอกลงในแปลงเล็กๆ
คือสร้างเด็กทั้งสองขึ้นในกลุ่มหนึ่งของสังคมไทย เป็นตัวแทนเด็กในสังคม
ด้อยโอกาส ทีค่ วามขาดแคลนของครอบครัวนำมาซึง่ ผลพวงของความเจ็บปวด
และความแหว่งวิน่ ในใจดวงน้อยๆ ของพวกเขาอยูต่ ลอดเวลา แต่โชคดีทสี่ งั คม
อันเกือบเรียกว่า ‘ขาดความหวัง’ และ ‘ไม่พฒ
ั นา’ นี้ ยังมีความงดงามในใจ
มนุษย์ผพู้ อจะเหลียวเห็นความทุกข์ยากของผูอ้ นื่ อยูบ่ า้ ง โดยผูเ้ ขียนดลให้มมี อื
หลายคูข่ องเทวดานางฟ้าอย่างคุณครูของเด็กๆ ผูไ้ ม่เพิกเฉยอย่างทองไม่รรู้ อ้ น
แต่มีความเมตตาหยิบยื่นและปลอบประโลม พยายามเสกสร้างกล่อมเกลา

เด็กชายหญิงเหล่านี้ ให้เจริญพัฒนา มีกำลังใจอยู่บนโลกที่คอยโบยตีความ
ไร้เดียงสาของเขาและเธอได้อย่างแข็งแกร่ง มีภมู คิ มุ้ กัน ดังดอกไม้กลีบบาง
ทนการคุกคามจากพายุฝน ไม่ปลิดคว้างร่วงปลิวลงง่ายดายจนเกินไป
‘ดอกไม้ในสายฝน’ ยังเป็นอุทธาหรณ์ให้แก่ใครต่อใครว่า “อย่ามองแต่
ความทุกข์ของตัวเอง เพราะคนที่ทุกข์กว่าเรายังมี”
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โมก แหงนมองธงไตรรงค์ที่ตนเองเป็นผู้ชักขึ้นไปสู่ยอดเสาอย่างช้าๆ
ด้วยความภาคภูมใจ
ิ เสียงเพลงชาติจากแถวเพือ่ นนักเรียนดังกระท่อนกระแท่น
อยู่ด้านหลัง
เด็กชายนักเรียนชัน้ ประถมสีพยายาม
่
กะคำนวณให้ถูกว่าเนือ้ เพลงกับธง
ที่จะขึ้นไปถึงยอดบนสูงสุดนั้น ต้องพอดีกัน
วันก่อน ครูมิตรก็ดุโมกไปหนหนึ่งแล้วที่ชักธงขึ้นสู่ยอดเสาไม่พอดีกับ
เพลง นั่นคือเพลงชาติจบแล้ว แต่ธงยังอยู่แค่กึ่งกลางเสา วันนี้โมกจึงตั้งใจ
อย่างเต็มที่ เขาจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นอีก
ดังนัน้ สายตาของโมกจึงจดจ่อ สองมือน้อยๆ รีบสาวเชือก เพือ่ นหญิง
ที่ยืนคู่อยู่ข้างๆ กลับดึงเชือกไว้ แทนที่จะปล่อยให้มันเลื่อนไหลไปตามแรงชัก
ของโมก
คำพูดของครูมิตรดังก้องเต็มสองหู เมื่อวันก่อนครูมิตรบอกว่า ถ้าแค่
ชักธงขึน้ เสาไม่ได้ ก็ไม่ต้องทำอะไรต่อไปอีกแล้ว มันทำให้เด็กชายรูปร่างผอม
บางอย่างเขาต้องทำให้ได้
“ผ่อนมือสิ” โมกหันไปบอกเพือ่ นก่อนตัดสินใจกระชากจนสุดแรงเพราะ
ขณะนี้เพลงใกล้จบแล้ว ผืนธงสามสีจะต้องขึ้นไปเกือบถึงยอดเสา มิใช่กลาง
เสาแบบนี้
ได้ผลเกินคาด เชือกหลุดจากมือเพือ่ นนักเรียนหญิง ธงกระเด้งปรูด๊ ขึน้
ไปสู่ยอดเสาทันเวลาพอดิบพอดี
โมกยิ้มแฉ่ง รวบเชือกไปมัดไว้กับฐานเสาก่อนจะวิ่งกลับไปที่แถวและ
พร้อมยืนไหว้พระสวด อะระหังสัมมา สัมพุทโธ ต่อไปได้
เช้านี้ ครูมิตรหรือครูคนไหนก็ไม่ว่าเหมือนวันก่อน แต่เมื่อเข้ามาใน
ห้องเรียนนั่นสิ เด็กหญิงมะลิวัลย์ผู้เป็นคู่ชักธงเมื่อกี้ วิ่งเข้ามาฟาดไหล่เขา
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เสียงดัง ตุ๊บ
มันหนักและแรงจนเจ็บมึนไปหมด
เขานิ่งเฉยไม่ได้แล้วแบบนี้ โมกจึงหันไปทุบตอบ
ทันใดนัน้ เสียงครูโสภาดังตวาดลัน่ อยูที่ ประตู
่ ห้อง “เด็กชายโมก เธอทำ
อะไรมะลิวัลย์”
สิ้นเสียงครู มะลิวัลย์เหมือนจะรู้คิว เธอร้องไห้โฮๆ ออกมา เสียงร้อง
ของเพื่อนนักเรียนหญิงคนนี้มันบาดหูโมกยิ่งนัก แม้ใจอยากจะโผนทะยาน
เข้าไปอุดปากเพื่อนให้หยุดร้อง แต่โมกก็เกรงใจครูโสภา อีกทั้งขยาดเสียง
แหลมๆ ของครูด้วย เขาจึงทำได้แค่ยกสองมือขึน้ ปิดหูตัวเอง ก่อนจะมุดลงไป
นั่งใต้โต๊ะเรียน
ภาพที่เห็นลอดขาโต๊ะไม้เก่าๆ ออกไปคือ เด็กหญิงมะลิวัลย์อ้าปาก
พะงาบๆ พูดอยูกั่ บครู โมกไม่ได้ยนิ หรอกว่าเพือ่ นพูดอะไรบ้าง เพราะสองมือ
เขาปิดหูตัวเองเสียแน่น แต่ถัดมาได้เห็นครูคว้ามือเด็กหญิงผมม้า หน้ากลม
แป้นเหมือนซาลาเปาไปดู
ถัดจากนั้น โมกเห็นเรียวขาของครูโสภาที่โผล่พ้นขอบกระโปรงสีกากี
ก้าวมาหยุดอยู่หน้าโต๊ะตัวที่เขามุดอยู่ข้างใต้
โมกมองหน้าแข้งครูทีพ้่ นขอบกระโปรงออกมาอย่างทึง่ ๆ แข้งขาครูเล็ก
และขาว ไม่เหมือนของแม่สักนิด แม่ของโมกผิวเข้ม แขนขาใหญ่และดำคล้ำ
แถมมีรอยแผลเป็นทั้งจุดตุ่มดำๆ ของยุงกัดบ้าง รอยเคียวบาดบ้าง
“โมก…ออกมา” เสียงครูเรียก
เขาได้ยนิ แล้ว เพราะทันทีทีเห็
่ นครูเดินมา โมกก็เอามือออกจากหู แต่
เด็กชายเงียบ ไม่ขยับเขยื้อน สองขาสองแขนและลำตัวยังคุดคู้อยู่ที่เดิม
“โมก…” ครูเรียกอีกครั้ง “ออกมาเดี๋ยวนี้”
เด็กชายกำลังชั่งใจ จะออกหรือไม่ออก อันที่จริงครูโสภาสวยและใจดี
แต่โมกยังคิดว่าสวยและใจดีสู้ครูเฉลิมศรีไม่ได้
ครูโสภามือหนัก เวลาครูทำโทษแค่ใช้มือตี บางทีมันเจ็บเข้าไปถึงเนือ้
ข้างใน
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“นายโมก…” เสียงครูเข้ม แม้ไม่เกรีย้ วกราด แต่การเปลีย่ นสรรพนาม
จากเด็กชายมาเป็นนาย หมายความว่าครูจะเอาเรือ่ งแล้ว “ได้ยนิ มัย้ ครูบอก
ให้เธอออกมา”
โมกไม่มีทางหลีกเลี่ยง ร่างน้อยๆ ค่อยๆ มุดออกมาจากขาโต๊ะ
“เธอทำมะลิวลั ย์ทำไม” มือขาวๆ ของครูคว้าหมับมาทีลำ
่ แขนเล็กๆ ของ
โมก
เด็กชายสะบัดเมือ่ เห็นรอยยิม้ บนใบหน้ามะลิวลั ย์ ความคับแค้นแน่นอยู่
ในอก ทีตอนที่มะลิวัลย์ทุบไหล่เขาก่อน ทำไมครูไม่รู้ไม่เห็นนะ
“มะลิวัลย์ทุบไหล่ผมก่อน” เขาบอก
แต่ดูเหมือนครูไม่ได้ฟังเรื่องนี้ ครูคว้ามือมะลิวัลย์มาให้เขาดู “นี่…นี่
เธอทำเพื่อน เห็นมั้ยเธอทำเพื่อน”
โมกเห็นฝ่ามือสองข้างของมะลิวัลย์เป็นสีชมพูเข้มกว่ามือคนปกติ
“โมก…” เสียงครูคาดคั้น
นาทีนั้นโมกคิดว่าเขาอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้ว เด็กชายวัยสิบขวบหันหลังแล้ว
ออกวิ่งไปด้วยความเร็วที่เร่งจนสุดชีวิต
สองหูเขาอื้ออึงด้วยเสียงเรียกตะโกนของมะลิวัลย์ “ไอ้โมก…”
และตามมาด้วยเสียงของครูโสภา “นายโมก…”
เด็กชายไม่ฟังเสียง เขาวิ่งไปตามระเบียงหน้าห้อง ผ่านชั้นป.๕ และ
ป.๖ ไปจนถึงบันได จึงกระโจนลงไป
สนามหน้าเสาธงเต็มไปด้วยแสงแดด โมกลงไปยืนเด่นอยู่ตรงนั้น
“นายโมก” ครูโสภาเรียก
เด็กชายผอมบางหันหลังให้ทันที
“โมกมานี่ มาเร็ว” เสียงครูเหมือนตามมาใกล้ๆ
โมกหันขวับไปมอง ใช่จริงๆ ครูคนสวยในชุดเข้ารูปสีกากี กำลังกึ่ง
เดินกึง่ วิง่ ลงมาจากอาคารเรือนไม้หลังยาวนัน้ โมกมองเห็นผมครูต้องแสงแดด
และปลิวสยาย แลดูเป็นสีน้ำตาลอ่อน
โมกเคยชอบ และอยากให้แม่ทำผมหยิกๆ แบบครูบ้าง แต่ขณะนี้เขา
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ไม่มีเวลาจะมาสนใจรูปร่างหน้าตาของครูอีกแล้ว โมกรู้แต่ว่าถ้าครูเข้ามาใกล้
เขาอาจจะเจ็บตัว เขาไม่อยากเจ็บ โมกอยากไปให้พ้นจากทุกคน
“มา…โมก กลับเข้าห้อง” เสียงครูไม่ได้ดุ ไม่ได้ตวาด เสียงนี้นุ่มลง
มาก ตาครูหยีเพราะแสงแดดทีส่่ องเข้าหน้าเมือ่ เดินเข้ามาใกล้อีก “กลับมาเข้า
ห้องมา ครูไม่ทำโทษเธอหรอก”
เขานิง่ ก่อนจะถอยหลัง ใจไม่เชือ่ ไม่เชือ่ เด็ดขาด ผูใ้ หญ่ชอบหลอก
เหมือนพ่อ บางทีสัญญาว่าจะทำนัน่ ทำนีให้
่ หรือจะให้สิง่ นัน้ สิง่ นี้ แต่สุดท้าย
ก็ไม่เป็นไปตามสัญญา
เขาถอยเร็วขึ้น ถอยอีกเมื่อครูยังตาม
และสุดท้ายโมกวิง่ ทันทีทีมอง
่ เห็นครูมิตรกำลังเดินลงมาจากอาคารเรียน
อีกคน
เด็กชายวิง่ ไปจนสุดขอบสนาม เขากระโดดข้ามกอต้นเข็มทีนั่ กเรียนช่วย
กันปลูกเป็นแนวกัน้ ระหว่างขอบสนามหญ้ากับทางเดินคอนกรีตเล็กๆ ทีจะ
่ ออกสู่
ประตูโรงเรียน
ด้านนอกคือถนน รถราไม่คอ่ ยมีหรอก เพราะหมูบ้่ านนีเป็
้ นหมูบ้่ านเล็กๆ
เงียบๆ แค่วิ่งข้ามถนนไปก็จะเป็นบ้านเรือนของชาวบ้าน หนึ่งในบ้านคนตรง
นั้น มีร้านขายขนม ขายน้ำหวาน และมีตู้แช่ไอศกรีมขายด้วย
โมกตัดสินใจ วิ่งวก วนไปยังด้านซ้ายมือของประตูโรงเรียน
เขาไม่อยากออกไป ครูเฉลิมศรีเคยบอกนานแล้วว่า นักเรียนที่ดีต้อง
ไม่หนีโรงเรียน นักเรียนทุกคนเมือ่ เข้ามาในโรงเรียนจะต้องตัง้ ใจเรียน และอยู่
ในโรงเรียนจนกว่าโรงเรียนจะเลิก
โมกยังเป็นนักเรียนที่ดี เขาไม่เคยหนีโรงเรียนแม้แต่ครั้งเดียว
แต่ถ้าทั้งครูโสภาและครูมิตรยังตามมาอย่างนี้ โมกคิดว่าต้นลำไยคือ
ที่พึ่งสุดท้าย
***
“พีศรี
่ …นายโมกมันปีนขึน้ ไปอยูบน
่ ต้นลำไยหน้าโรงเรียน ไม่ยอมลงมา”
ครูสาวเดินเข้าไปในชัน้ เด็กเล็ก เอ่ยกับครูหญิงผูสู้ งวัยกว่า ด้วยน้ำเสียงเรียบๆ
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“ขึ้นไปอยู่บนนั้นเป็นชั่วโมงแล้ว”
“อ้าว” ครูเฉลิมศรีเลิกคิ้วอย่างแปลกใจพลางชะเง้อข้ามไหล่ครูสาวรุ่นน้องออกไปยังต้นไม้ข้างประตูโรงเรียน “พี่นึกว่าลงมาแล้ว”
“ยังค่ะ” เธอเคาะนิ้วกับโต๊ะเด็กนักเรียนแถวหน้าข้างประตู “พี่ช่วย
จัดการหน่อยสิคะ ทั้งหนูทั้งครูมิตรเรียกยังไงก็ไม่ยอมลงมา”
“ไหนไปดูซิ” ครูวัยกลางคนผูยั้ งรักษารูปร่างไว้ได้อย่างดี ขยับเดิน แต่
ครั้นเห็นครูโสภาทำท่าจะเดินตามออกมาด้วย ครูหญิงผมสั้นผิวขาวจัดหันไป
บอกเสียงเรียบ “นักเรียนห้องพี่ ปล่อยไม่ได้เลยนะ ถ้าให้พี่ไปตามนายโมก
โสภาต้องเฝ้านักเรียนแทนพี่ก่อน”
ครูรุ่นน้องชะงักฝีเท้าทันที
"พี่ให้นักเรียนคัดลายมือ ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก ฝากดูด้วยนะ” เธอสั่ง
ก่อนจะก้าวออกจากห้องไป
ทันทีทีพ้่ นจากตัวอาคาร ความแรงของแสงแดดแผดมาจนแขนร้อนผ่าว
ครูเฉลิมศรีรีบจ้ำฝีเท้าลัดสนามไปยังอีกฟากฝั่ง
เพียงครู่ เธอมายืนอยู่ใต้ต้นลำไยใบดกหนาที่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาดีอยู่
ไม่น้อย
“โมก…” เธอแหงนหน้ามองหาลูกศิษย์ตัวน้อย
เด็กชายนั่งห้อยขาเหมือนสบายอารมณ์
“มดกัดมั้ย” ครูถามพลางยิ้มให้
“ไม่มีมด” เด็กชายตอบ หน้านิ่วคิ้วขมวด
เธอแก้ประโยคใหม่ให้ทันที “ไม่มีมดครับ”
“ครับ ไม่มีมดซักตัวคับ”
“แล้วไม่หิวน้ำหรือไง”
เงียบ ไม่มีคำตอบ ครูเฉลิมศรีรีบรุก “ลงมาดื่มน้ำก่อนมั้ยโมก”
เด็กชายเริ่มเกาขาเกาแข้งขยุกขยิก ครูนิ่งรอดูผล แต่ผ่านไปครู่ใหญ่ๆ
ร่างน้อยๆ ยังไม่ปีนลงมา
ท่าทางโมกยังตัดสินใจไม่ได้ ครูจึงพูดต่อน้ำเสียงนุ่มๆ “นี่ใกล้ถึงเวลา
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พักเที่ยงแล้วนะ วันนี้อาหารกลางวันมีก๋วยเตี๋ยวผัด ถ้าลงมาตอนนี้ครูจะให้
น้ำแดงแถมอีกแก้วนึง” ครูเอาของชอบมาเป็นตัวล่อ
เสียงเด็กชายถามกลับลงมาทันที “ครูไม่หลอกผมนะ”
“ครูเคยหลอกโมกหรือ” เธอย้อนอย่างมัน่ ใจ เพราะสิง่ หนึง่ ทีเธอ
่ ปฏิบตั ิ
ต่อเด็กมาอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาคือ เมื่อสัญญาหรือตกปากรับคำในเรื่อง
อะไรไว้ เธอจะรักษาสัญญานั้นเสมอ
“แล้ว…ผม…ผมไปกินข้าวกลางวันทีห้่ องเด็กเล็กกับครูได้มัย้ ” โมกมีข้อ
ต่อรอง
ครูเฉลิมศรีอดยิม้ ไม่ได้ ใครว่าโมกสมองทึบ นีคื่ อข้อต่อรองจากเด็กชาย
ทีครู
่ ทุกคนในโรงเรียนรูว่้ าเป็นเด็กพิเศษ แม้จะไม่ถึงกับปัญญาอ่อนเต็มรูปแบบ
แต่สติปัญญาของโมกก็ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ
วันแรกๆ ทีโมก
่ เข้าโรงเรียน ไม่มีใครรูใน
้ เรือ่ งนี้ เธอเองซึง่ เป็นครูประจำชั้นก็ไม่รู้ แต่เริ่มเห็นพฤติกรรมแปลกๆ โมกจะมีวิธีคิด วิธีทำตัวทำตน
แปลกไปจากเด็กอืน่ เด็กชายคนนีควบคุ
้ มอารมณ์ตัวเองได้น้อยมาก ในความ
คิดของโมกเขาจะไม่สนใจกฎกติกาอะไรใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งจดจำสิ่งใดได้ยาก
และช้ากว่าเด็กคนอื่นๆ
แต่ในความผิดปกตินั้น โมกก็มีความน่ารักอยู่ บางทีการกระทำของ
โมกทำให้เธอยิ้มได้อยู่บ่อยๆ
“ลงมาสิ” ครูเฉลิมศรีเรียกอีกครั้ง
“ครูให้ผมไปกินข้าวที่ห้องครูด้วยนะคับ”
“เธออยากเป็นเด็กเล็กหรือไง เธออยู่ป.๔ แล้วนะโมก จะกลับไปเป็น
น้องเล็กหรือ” ครูใช้วิธีโยนคำถามกลับไปให้คิด
ท่าทางจะได้ผล เพราะโมกค่อยปีนลงมา ก่อนจะกระโดดตุบ๊ มาอยูข้่ างๆ
ครูทอดสายตามองศิษย์ตัวน้อย ร่างกายโมกผอมแต่แลดูแกร่ง เวลา
โมโหหรืออาละวาด ร่างเล็กๆ นีจะ
้ มีพละกำลังมหาศาล สามารถสะบัดได้แรงๆ
เลยทีเดียว
แล้วสายตาครูก็มองเห็นรอยแผลทีเนื
่ อ้ บริเวณปลายแขนเสือ้ แลดูเหมือน
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ถูกของร้อนนาบ
“แขนโมกไปโดนอะไรมา”
เด็กชายก้มหน้า หลบตา ไม่ตอบ
“โมก” ครูเรียกชื่อ “แขนไปโดนอะไรมา”
“ผมไปละคับ” ว่าแล้ว เด็กชายก็วิ่งปรื๊ด ฝ่าลัดเปลวแดดกลับไปห้อง
เรียนราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น

๒
ไฟนีออนหลอดยาวกลางห้องส่องสว่าง บ้านนี้เป็นบ้านไม้ มีระเบียง
กว้างทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน
แต่ตัวบ้านไม่ได้กว้างขวางใหญ่โตนัก มีเพียงห้องโถงโล่งยาว เมือ่ เดิน
ขึ้นบันไดมา ทุกคนจะพบห้องโถงโล่งๆ นี้ก่อน ถัดจากนั้นจึงมีห้องนอนสอง
ห้องอยู่คนละฟากของโถงกลาง
จากนั้น จึงเป็นห้องครัวและห้องน้ำอยู่มุมหนึ่ง โดยมีชานโล่งเป็นตัว
เชื่อม
ระเบียงชานนีจะ
้ เปิดทุกมุม จนมองเห็นทุง่ นายาวสุดลูกหูลูกตาไปจนถึง
เขาสูงไกลโพ้นในเวลากลางวัน แต่เมือ่ ใดทีฟ้่ ามืดเข้าสูภาค
่ ของกลางคืน ทุง่ นา
กว้างใหญ่ไพศาลนัน้ ก็มืดสนิท มืดชนิดทีถึ่ งคืนเดือนมืดแทบจะมองสิง่ ใดไม่เห็น
แต่ยามใดพระจันทร์ส่องสว่างเต็มดวง นอกชานหลังบ้านนี้ น่านัง่ น่านอนทีส่ ดุ
ค่ำวันนี้ โมกนอนพังพาบอยูกั่ บพืน้ ในห้องโถงเอนกประสงค์ นัน่ คือเป็น
ทั้งที่นั่งเล่น ที่พูดคุยรับแขก และที่กินข้าว
ตรงหน้าโมกมีสมุดการบ้านกางอยู่ เขาตัง้ อกตัง้ ใจทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ที่ครูให้มา ยิ่งนับวัน โมกยิ่งรู้สึกว่าเลขมันยากขึ้นๆ ครั้นจะถามพี่
มุกดา ฝ่ายนั้นก็ไม่เคยช่วยอะไรได้
โมกเหลือบสายตามองไปยังเด็กหญิงผูเป็
้ นพี่ เห็นเธอก้มหน้าก้มตาอยู่
กับหนังสือเล่มหนึ่งพลางทำปากขมุบขมิบอยู่ตลอดเวลา
เขารู…
้ นัน่ ไม่ใช่หนังสือเรียนทัง้ หมดหรอก แต่ในหนังสือเรียนมีกระดาษ
จดเนื้อเพลงแทรกอยู่
พี่มุกดา นักเรียนหญิงชั้นป.๖ กำลังแอบร้องเพลง
โมกเกือบจะร้องตะโกนฟ้องแม่ แต่พีมุ่ กดาหันมา และเมือ่ เห็นโมกมองดู
อยู่ เธอถลึงตาแล้วว่า
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“อย่าบอกแม่นะ”
โมกเลยเงียบ เงียบได้ครู่หนึ่งเขาก็คิดขึ้นมาได้ เมื่อพี่เรียกร้อง เขา
ต้องต่อรอง
โมกจึงกระถดตัวเข้าไปใกล้พี่ มือข้างหนึง่ ผลักการบ้านวิชาบวกลบมีจุด
ทศนิยมไปให้ พลางว่า
“ทำให้หน่อยสิ”
พี่มุกดาทำหัวคิ้วย่นยู่เข้ามาชนกัน “ทำเองดิ”
“แลกกัน…” เด็กชายยิ้มเจ้าเล่ห์
“แลกอะไร”
“ก็ไม่ให้บอกแม่ พี่ไม่อ่านหนังสือ แต่แอบร้องเพลง”
“ไอ้นี…
่ ” เด็กหญิงผิวขาวผมดำสนิทและเป็นเส้นตรงยาวแค่ติง่ หูยกมือ
เงื้อง่า
โมกยิ้มสู้ รู้ว่าพี่มุกดาทำท่าไปอย่างนั้นเอง เธอไม่มีวันทำอะไรไปได้
มากกว่านี้ ดังนั้นเขาจึงผลักสมุดให้เข้าไปใกล้พี่อีก
ยังไม่ทันที่เด็กหญิงจะเอื้อมมาหยิบสมุด แม่เดินเข้ามาจากหลังบ้าน
โมกมองเห็นเท้าและชายผ้าถุงของแม่ที่มาหยุดอยู่ตรงหน้า
เมื่อเขาแหงนเงยมองจากพื้นที่ตนเองนอนพังพาบอยู่ โมกเห็นแต่พุง
แม่ทียื่ น่ ออกมาจากลายผ้าถุงดอกๆ สีเขียวหม่นๆ ก่อนจะเป็นกองเสือ้ ทีทบ
่ ซ้อน
อยู่แถวเอวสีเทาตุ่นๆ
“พ่อยังไม่มาอีกหรือ” เสียงแม่พูด ไม่ได้เจาะจงถามใคร
ทัง้ เขาทัง้ พีจึ่ งไม่มีใครตอบ แม่นิง่ อยูครู
่ หนึ
่ ง่ ก็สาวเท้าเดินไปทีประตู
่ หน้า
บ้าน
โมกมองตาม เห็นส้นเท้าแม่แตกเป็นรอยดำ
วันนีเมื
้ อ่ โรงเรียนเลิก โมกกลับบ้านพร้อมพีสาว
่ เมือ่ มาถึงพบแต่บ้าน
ว่างเปล่า ทัง้ พ่อทัง้ แม่ไม่มีใครอยูเลย
่ เขาก้าวขึน้ เรือนทีเปิ
่ ดประตูทิง้ ไว้เหมือน
เป็นปกติ
เสียงบ้านข้างๆ เปิดทีวดัี งลัน่ โมกรีบวางกระเป๋าเรียนแล้ววิง่ ลงบันไดไป
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ทีวของ
ี บ้านป้าพรรณคือทีพ่ งึ่ อันทีจ่ ริงบ้านโมกก็มีทีวี แต่มันเสีย ซึง่
เหตุแห่งการเสียเป็นอย่างไร โมกไม่อยากรื้อฟื้นความทรงจำส่วนนี้ เขารู้แต่
ว่าตั้งแต่นั้นมาทุกคนในบ้านก็ไม่ได้ดูทีวีกันอีกเลย
เกือบมืด โมกได้ยินเสียงแม่กลับมาบ้าน และป้าพรรณก็บอกด้วยว่า
แม่กลับมาแล้ว เขาจึงวิ่งกลับมาที่เรือนตัวเอง
สีหน้าแม่เหนื่อยล้าเมื่อมองเขาตั้งแต่หัวจรดเท้า
โมกรู้ อะไรจะเกิดขึน้ เขารีบถอดเสือ้ นักเรียนสีขาวออกแล้ววิง่ หลบแม่
ปรื๊ดไปหลังบ้าน
โมกรีบอาบน้ำก่อนแม่จะพูดคำใด และพบว่าพีมุ่ กดาเปลีย่ นเสือ้ ผ้า หน้า
นวลแฉล้มแล้ว
แม่สั่งให้เขากับพี่แกะถุงกับข้าวออกใส่ถ้วยใส่จาน
แค่ได้กลิ่นน้ำพริกมะกอกป่า กับแกงหน่อไม้ ความหิววิ่งพล่านไปทั่ว
ตัวจนทำให้รีบไปคว้ากระติ๊บสานใส่ข้าวเหนียวนึ่งจากตู้กับข้าวลงมา
แต่ก่อนโมกจะลงนัง่ จ้วงข้าวใส่ปาก แม่คว้าถ้วยเล็กสองใบมาแบ่งกับข้าว
ไม่ต้องถามก็รู้ แม่แบ่งไว้ให้ใคร
“พ่อไปไหน” โมกถาม
“สงสัยอยู่บ้านลุงหมึก” แม่ตอบและเร่งให้เขากับพี่กินข้าว
“วันนี้มีการบ้านมั้ย” แม่ถาม
เขาพยักหน้าหงึกๆ มือหยิบไข่ต้มที่แม่บิแบ่งให้ลูกสองคน คนละครึ่ง
ใบ
“งัน้ เดีย๋ วกินข้าวเสร็จ ทำการบ้านซะนะ” แม่ว่า ขณะโมกรีบเคีย้ วไข่ตม้
ในปากอย่างอร่อย
แวบนัน้ ภาพตาแวบวับเข้ามาในใจ โมกจำได้ ตอนทีตา
่ ยังไม่ตาย ตา
เลีย้ งไก่ไว้หลายตัว เวลามันออกไข่ เขาจะไปแอบดู ไก่ของตาจะนัง่ กกไข่อยู่
ในตะกร้าใต้ถุนเรือน บางทีตาจะเอาไข่นั้นมาทอดให้เขากับพี่มุกดากิน
“แม่…เราเลี้ยงไก่กันมั้ย” โมกเอ่ยขึ้นมา
แม่ทำเสียงหึอยู่ในลำคอก่อนจะเดินหนีเข้าไปในครัว
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พอลับร่างแม่ พีมุ่ กดาคว้าชิน้ หน่อไม้จากถ้วยแกงเข้าปาก โมกจะหยิบ
บ้างแต่พบว่าในถ้วยเหลือแต่น้ำแกงเท่านั้น เขาจึงทำได้แค่ปั้นข้าวเหนียวใน
มือให้แน่น แล้วจิ้มจุ่มน้ำแกงกิน
ข้าวหมด กับหมด ท้องอิ่ม โมกยกถาดใส่สำรับกับข้าวไปล้าง
แม่ให้แบ่งเวรสลับกันกับพี่มุกดา ถ้าวันนี้เขาล้างถ้วยจาน วันรุ่งขึ้นพี่
มุกดาก็จะเป็นคนล้างบ้าง
“โมก…” เสียงพี่สาวเรียกเบาๆ อยู่ข้างตัว
เสียงนี้ดึงใจให้กลับมาตรงหน้า
การบ้านวิชาเลข ทำไมมันยากนัก เขาจำไม่ได้สักทีว่าจะจุดทศนิยม
อย่างไร
“เอ๊า…ทำเสร็จละ” เสียงพี่สาวผิวขาวตากลมโตและเม็ดตาดำกลมดิก
ผลักสมุดเลขมาให้ตรงหน้า
เด็กชายพลิกสมุดปิดฉับ ลุกพรวดขึ้นนั่ง คว้ากระเป๋าข้างกายมาเปิด
แล้วยัดสมุดลงไป
แวบนั้นได้ยินเสียงบันไดเลื่อนดังเอี๊ยดๆ เบาๆ
เขาหันไปมองด้วยใจผวาเฮือกขึ้นมา เหลือบไปมองพี่สาว พบว่าร่าง
เล็กๆ บางๆ นั้นลุกหายเข้าห้องไปแล้ว
โมกฉวยกระเป๋าวิ่งตามเข้าไป
ห้องนอนนีมี้ ทีน่ อนผืนใหญ่วางปูอยูกั่ บพืน้ มีหมอนมีผ้าห่มสำหรับเขา
และพี่มุกดานอนด้วยกัน ที่นอนด้านหนึ่งวางชิดผนัง มีมุ้งที่เคยเป็นสีขาวผูก
อยู่กับเชือกทั้งสี่ด้าน เมื่อตื่นนอนแม่จะสั่งให้พับผ้าห่มแล้วตลบมุ้งขึ้นไป
หากแต่วันไหนรีบๆ หรือเผลอนอนตืน่ สายจะไปโรงเรียนไม่ทัน ทัง้ เขา
ทั้งพี่ก็แค่มุดออกมาจากในมุ้งแล้วปล่อยให้มันกางทิ้งไว้อย่างนั้น
แต่วันนี้ มุง้ เก็บตลบขึน้ ไปอย่างเรียบร้อย แถมผ้าปูก็ตึงเรียบ ผ้าห่ม
พับเป็นระเบียบ ถ้าทุกอย่างดูดีอย่างนี้ นั่นหมายความว่าแม่เข้ามาทำให้
โมกเห็นพีมุ่ กดาก้มหน้าก้มตาอยูกั่ บกระเป๋านักเรียนของเธอทีปลาย
่ ทีน่ อน
เขา เก้ๆ กังๆ หูได้ยนิ เสียงพุดคุยนอกห้อง เป็นเสียงพ่อทีตอบ
่ คำถาม
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แม่ด้วยเสียงอ้อแอ้ๆ
“ฉันจะไปไหน มานเรื่องของช้าน อย่ามากวนจาย”
โมกทรุดนัง่ ในทีส่ ดุ เขาก็ได้พืน้ ทีของ
่ ตัวเองแล้ว เป็นอีกมุมถัดมา เป็น
มุมใกล้ประตู เด็กชายยกมือขึ้นลูบแผลปลายแขนเสื้อ มันเจ็บแปลบและเขา
ไม่ได้บอกใครว่าแผลนี้ได้มาอย่างไร
“วันนี้ได้กี่บาท” เสียงแม่แว่วเข้ามา
โมกไม่ได้ยนิ เสียงพ่อตอบ แต่เขาได้ยนิ เสียงดังกึง เมือ่ แอบชะโงกหน้า
มองจึงเห็นต้นเหตุที่มาของเสียง
เป็นร่างพ่อทีทรุ
่ ดลงไปพิงข้างฝา ผมพ่อยาวและลุย่ ลงมาปิดหน้าไปครึง่
หนึ่ง
โมกมองแขนพ่อทีเท้
่ าอยูกั่ บพืน้ เสือ้ แขนยาวสีดำถูกถลกขึน้ ไปถึงศอก
แขนพ่อขาวแต่แข็งแรง
เด็กชายไล่สายตามองหน้าพ่อ ผิวพ่อขาวสวย ใบหน้าพ่อคมด้วยคิว้ ดำ
เข้ม ถ้าได้เข้าไปดูใกล้ๆ จะเห็นขนตาพ่องอนยาวดกเป็นแพ โมกนึกถึงใครๆ ที่
มักจะพูดว่าโมกหน้าตาดีเหมือนพ่อ
เพียงเท่านี้ เขาก็ยิ้มอย่างมีความสุข
“จิตร” เสียงพ่อเรียกแม่
โมกถึงกับหลบวูบด้วยสะดุ้ง
“ขอน้ำแก้วซิ”
แม่เดินหายไปทางหลังบ้าน
“มุก…โมก” เสียงพ่อเรียก
“คับ…” เด็กชายรีบขานรับเสียงยืดยาว
“ทำไรอยู่”
“จัดกระเป๋าค้าบ” เขาร้องตอบ ชะโงกหน้าไปมองนิดหนึ่ง
พ่อยังนั่งพิงข้างฝาอยู่ที่เดิมท่าเดิมคือยกเข่าขึ้นมาข้างหนึ่ง ขาอีกข้าง
เหยียดยาวไปเบื้องหน้าเต็มที่ ส่วนแขนเหมือนเอามาช่วยค้ำยันตัวไว้
โมกอดคิดไม่ได้ว่าอีกประเดีย๋ วเถอะ อีกไม่นาน เดีย๋ วพ่อต้องยืดตัวลง
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ไปนอนอยู่ตรงนี้
แม่เดินกลับมาพร้อมแก้วน้ำมีน้ำเต็มปริ่ม โมกเห็นพ่อรับมาดื่ม แล้ว
ร่างของพี่สาวก็เดินเฉียดเขาออกไปหาพ่อ
โมกจึงค่อยๆ ลุกตามออกมา
พ่อยิม้ ให้อย่างอารมณ์ดี โมกยิม้ รับด้วยใจเป็นสุขเมือ่ ทิง้ ร่างลงนัง่ ข้างๆ
วันนี้พ่ออารมณ์ดี เขาอยากให้เป็นแบบนี้ทุกวัน
“จะกินข้าวมัย้ ” เสียงแม่ถาม พร้อมร่างผอมๆ ผิวเข้มคร้ามแดดหย่อน
กายลงมาข้างโมก
“มีอาราย กับข้าวอะไร” พ่อถามหัวส่ายเงกงอก
“น้ำพริกมะกอก…” แม่เอ่ยได้เท่านั้นก็ต้องหยุด เมื่อพ่อยื่นมือมาโบก
โมกได้กลิ่นเหมือนเหล้าขาวลอยวนออกมาเมื่อพ่อว่า “น้ำพริกอีกแล้ว
ไม่กิ๊น…ไม่กิน…ม่ายกิน”
แม่หน้าหงิก แต่พ่อกลับหัวเราะเสียงดัง
“มุก…โมก ดูหน้าแม่เรา ยังกะสวยงั้นละ”
โมกหัวเราะ แม่ยิง่ หน้าหงิกบ่นงึมงำ “ไม่กินน้ำพริก จะกินสวรรค์วิมาน
อะไรล่ะ”
“ได้ กินได้ สวรรค์วิมาน” พ่อยังอารมณ์ดี ยกมือล้วงกระเป๋าเสือ้ หยิบ
เงินแบงก์สีแดงๆ ออกมายืน่ ให้แม่ “อ๊ะ…เอาไป เอาไปซือ้ สวรรค์ซือ้ วิมานมา
กิน”
ครานี้โมกเห็นแม่ยิ้มแฉ่ง แถมตายังวับๆ เมื่อคว้าเงินมาจากมือพ่อ
หัวใจโมกชุ่มฉ่ำเมื่อได้เห็นแม่ยิ้ม ได้ยินเสียงพ่อหัวเราะ
เมื่อพ่อรูดร่างลงไปนอนตรงนั้นแล้วแม่ร้องสั่งให้ไปหยิบหมอนมาให้พ่อ
หนุน เขาจึงลุกวิ่งไปหยิบมาให้อย่างรวดเร็วเต็มใจ…

๓
โมกยกโยกกระเป๋าแกว่งไปมาอย่างมีความสุข
เช้าวันนี้ดีที่สุด เพราะตื่นขึ้นมา แม่มีข้าวเหนียวกับตับปิ้งให้เขากับพี่
มุกดาคนละสองไม้ ตับไก่เสียบไม้ปิ้งช่างหอมและอร่อยที่สุด และนานๆ ครั้ง
หรอกแม่ถึงจะใจดีซื้อมาให้สักหน
ดูเถอะ…ความหอมหวานของมันยังติดซ่านอยูใน
่ ปาก ในลิน้ เขาอยาก
ให้แม่ทำแบบนี้ทุกวัน
โมกโยนกระเป๋านักเรียนแกว่งตามจังหวะเดินของเท้าไปตามริมขอบถนน
วันนีเขา
้ ไม่ได้เดินเฉยๆ แต่กลับยกเท้าสูงสะบัดไปมาให้เข้าจังหวะ เป็นจังหวะ
ที่กำหนดเองอยู่ในใจ เป็นจังหวะแห่งความสุข
ชะรอยความสุขคงจะฉายฉานออกมาในสีหน้า เพราะเมือ่ เลีย้ วเข้าประตู
โรงเรียน ครูมิตรเห็นเข้า ก็ร้องทัก
“ไงโมก….ยิ้มหน้าบานมาเชียว วันนี้แม่ไม่ตีแล้วละสิ”
เขาส่ายหน้า อยากจะบอกครูมิตรว่า ถึงแม่จะตีบ้าง เขาก็ไม่ได้เจ็บ
อะไร มือแม่เบาจะตายไป ก็แค่เผียะเดียว แม่ก็หยุดแล้ว ไม่เหมือน….
โอย…ไม่คิดละ เหมือนใคร หรือไม่เหมือนใคร
เพื่อนรออยู่ที่สนามแล้ว ฟุตบอลพลาสติกสีขาวตุ่นที่เพื่อนเตะกันอยู่
ทำให้โมกวิ่งปรื๊ดไปหา วิ่งทิ้งครูมิตรเสียอย่างนั้นแหละ
วันนี้ กว่าจะถึงเวลาเคารพธงชาติได้ โมกก็เหงือ่ ท่วมแผ่นหลังไปหมด
เสื้อโมกเปียกจนครูโสภาเดินมาถาม “ไปตกบ่อน้ำที่ไหนมา โมก”
“เปล่าครับ” เขายิ้มให้ สองมือพันกันยุกๆ ยิกๆ เมื่อนึกขึ้นได้ว่า ลืม
กระเป๋าหนังสือไว้ที่ไหนสักแห่ง
นีแ่ หละน้า…แทนทีจ่ ะเอากระเป๋าไปเก็บไว้ทีห้่ องก่อน แล้วจึงไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อน
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คิดได้เท่านั้น โมกวิ่งปรู๊ดออกไปจากแถว เพราะถ้ากระเป๋าหาย เป็น
เรื่องแน่ ไม่สนใจเสียงครูที่ตะโกนเรียกตามมาข้างหลัง ว่าให้กลับไปเข้าแถว
เคารพธงชาติก่อน
โมกวิ่งไปที่ริมสนาม สนามอีกด้านของเสาธง ขณะที่สมองน้อยๆ
ทบทวนความจำว่าโยนกระเป๋าทิ้งไว้ตรงไหน
แต่บริเวณนั้นก็ไม่มี มันว่างเปล่า
กระเป๋าหายไปแล้วแน่ๆ ต้องมีคนขโมย
เพียงคิด ใจสั่นระรัว
รอยเจ็บจากลวดแขวนเสื้อด้วยฝีมือพ่อเมื่อวันก่อน ราวกับผุดขึ้นมา
สดๆ ร้อนๆ
โมกร้าวอยู่ในอก ก้อนสะอื้นแล่นขึ้นมาจนแทบหายใจไม่ออก
“กระเป๋าหาย…” เขาร้องตะโกน
ไม่มีใครได้ยิน เพราะเสียงของเขากลืนหายไปกับเสียงเพลงชาติที่
นักเรียนกำลังร้องอยู่หน้าเสาธง
ไม่มีใครช่วยแน่ ไม่มีใครสนใจ ไม่มีใครได้ยิน
เด็กชายทุ่มตัวลงไปนั่งที่พื้น เหยียดขา สองมือทุบดิน สองเท้าถูกัน
ไปมาอย่างอัดอั้น
งานนี้แม่ก็ช่วยไม่ได้ ถ้าถูกพ่อตีใครๆ ก็ห้ามไม่ได้
น้ำตาไม่รู้มาจากไหน มันค่อยๆ ไหลรินออกมา เขาไม่อยากเจ็บตัว
แต่ก็โกรธและโมโหตัวเองด้วย ทำไม…ทำไมไม่เก็บกระเป๋าไว้ที่ห้องก่อนจะลง
มาเล่นบอลนะ
ใครจะช่วย ใครจะช่วยได้
ยิง่ นึกถึงตอนทีแม่
่ หายาหม่องมาทาแผลให้หลังจากถูกพ่อตี โมกยิง่ ร้าว
ในอก พ่อมือหนัก…ไม่มีใครรูหรอก
้ ว่าถูกพ่อตีทีไร ก้นระบมขนาดไหน ไม่มี
ใครรู้เขาต้องค่อยๆ นั่งค่อยๆ ลุกอยู่นานกี่วันกว่าจะหาย
โมกถูและถีบเท้า สองมือกวาดไปรอบๆ ขยี้ฝุ่นขยี้ดินอย่างคับแค้น
แน่นในใจ น้ำตารินไหลไม่ขาดสาย จนอกไหวไหล่โยนปนเสียงคร่ำครวญ
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ไม่เป็นภาษา
แต่ภายในหัวใจมันกลับร่ำร้องว่า….กระเป๋าหาย…กระเป๋าหาย
“โมก…” เสียงเรียกดังอยู่เหนือหัว
ครัน้ เหลือบขึน้ ไปมอง เขาเห็นลุงวัน นักการของโรงเรียนยืนค้ำหัวอยู่
“เป็นอะไร มานั่งร้องไห้ทำไม ดูซินั่นกางเกงเปื้อนดินหมดแล้ว” แกว่า
“กระเป๋าผมหาย…กระเป๋าหาย” เขายกหลังมือป้ายน้ำตาบอกเสียงสะอืน้
ลุงวันหัวเราะ ยกมือที่ไพล่หลังอยู่ขึ้นชูพลางถาม “นี่ใช่มั้ย”
โมกลุกพรวดขึน้ ยืนทันที น้ำหูน้ำตาแทบจะเหือดหายเป็นปลิดทิง้ เพราะ
ในมือลุงนักการ คือกระเป๋าของเขาเอง
เด็กชายคว้าหมับแล้ววิ่งตื๋อจากไปอย่างรวดเร็ว
เพื่อนๆ เดินเข้าไปในห้องเรียนไปหมดแล้ว โมกรีบวิ่งไปเข้าห้อง เป็น
อันว่าวันนี้เขาไม่ต้องเข้าแถวหน้าเสาธงแล้ว
กำลังจะวิ่งเข้าไปในชั้นเรียน แต่ร่างคาอยู่ที่ประตูห้อง
ครูโสภาหันมาจ้องแล้วตวัดสายตาไล่มองตัง้ แต่ศีรษะจรดปลายเท้า ก่อน
ถามเสียงเครียด “นายโมก เธอไปทำอะไรมา ทำไมทั้งเนื้อทั้งตัว ถึงเปื้อน
ฝุ่นเปื้อนโคลนอย่างนี้”
เขายังไม่ทันอธิบายอะไร เสียงเพื่อนทั้งห้องหัวเราะและมองมาเป็นจุด
เดียว
โดยเฉพาะเด็กหญิงมะลิวลั ย์ แม่หน้าซาลาเปา หัวเราะเสียงดังกว่าคน
อื่น
โมกร้อนฉ่าไปทัง้ ตัว ยิง่ เมือ่ หูได้ยนิ เสียงมะลิวลั ย์พูด “โมกตกมัน โมก
ตกส้วม โมกตกใต้ถุน”
เขากระโจนโผนทะยานไปหาคูป่ รับ สองกำปัน้ รัวใส่มะลิวลั ย์ดังตุบตั
๊ บ๊ ๆๆ
เสียงหวีดร้องดังขึ้นรอบตัว โมกไม่สนใจและมิรู้พละกำลังมาจากไหน
สองมือรัวใส่ร่างมะลิวัลย์และใครต่อใครอีกหลายคนที่เข้ามาห้าม
แล้วมือหนักๆ ของใครสักคน กระชากร่างเขาออกมา
ถึงตอนนี้อะไรก็ห้ามไม่ได้ โมกยังไม่หยุด กายและใจทั้งร้อนทั้งเย็น
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สลับกันไปมา แถมหูยังอือ้ ไปหมด เขาออกอาวุธทัง้ มือทัง้ เท้า ชุลมุนไปหมด
รู้ตัวอีกที ครูมิตรคว้าเอวยกอุ้มจนตัวลอยจากพื้น
ครูมิตรก็ครูมิตรเถอะ เขาไม่ยอมเพราะมะลิวลั ย์ทำแบบนีหลาย
้ ครัง้ แล้ว
ชอบล้อเขาอย่างนั้นอย่างนี้ตลอด
โมกจึงดิ้นรนทั้งดีดเท้า ทั้งสะบัดมือ
แต่วงแขนของครูมิตรก็แน่นมาก โมกตัวลอยอยู่กลางอากาศ และ
รับรู้ถึงครูชายวัยฉกรรจ์ กำลังอุ้มเขาออกมานอกอาคาร
ครูมิตรปล่อยโมกไว้ทีพื่ น้ ล่างสุดของบันไดพลางชีหน้
้ า “ห้ามขึน้ มานะ”
เขาฮึดฮัดสะบัดแขนขา วิ่งกลับมาผลักร่างครูดึงดันจะกลับขึ้นไปยัง
อาคารเรียน แต่ครูมิตรก็ขวางไว้ราวกับยักษ์ปักหลั่น
ไม่ว่าโมกจะมุดไปตรงไหน ระเบียงจุดใด ครูมิตรก็กันไว้ได้หมด
จนเขาต้องหยุดยืนจังก้า หอบแฮกๆ ด้วยความเหนื่อยอยู่หน้าบันได
“อยู่ตรงนั้น ห้ามขึ้นมาจนกว่าเธอจะสงบสติอารมณ์ได้ หายโกรธหาย
โมโหเมื่อไหร่ค่อยกลับมาเรียน ตอนนี้อยู่ข้างล่างนั่นแหละ” ครูว่าเสียงหนัก
ท่าทางเอาจริง
โมกแค้นใจนัก เขาไม่ผิดสักหน่อย ก็มะลิวัลย์มาล้อเขาก่อน ทำไม
ไม่มีใครจัดการกับมะลิวัลย์บ้าง อย่างนี้มันต้องไล่มะลิวัลย์ออกจากห้องเรียน
ด้วยสิ
สุดท้าย เมือ่ ครูมิตรขึงขังเอาจริงเอาจังจนเขากลับห้องเรียนไม่ได้ โมก
ทรุดนั่งที่ขั้นบันได และแวบนั้น ใบหน้าครูเฉลิมศรีวูบผ่านเข้ามาในใจ
โมกลุกขึ้น เดินไปอีกด้านของอาคาร
ห้องชั้นเด็กเล็กของครูเฉลิมศรีจะอยู่ใกล้โรงอาหาร เขาเดินเข้าไปใน
ห้องนั้น ซึ่งทันทีที่ครูหันมาเห็น สีหน้าครูใจดีที่สุดในโลกของโมกก็เบิกกว้าง
ตกใจ “โมก ไปทำอะไรมา ทำไมหน้าตามอมแมมอย่างนั้น”
เขาไม่ตอบ แต่ส่ายหน้าไปมา ถึงตอนนี้น้ำตามันพานจะไหลอีกแล้ว
เพียงแค่มือนุม่ ๆของครูโอบมาทีไหล่
่ และลูบหลัง น้ำตาทะลักทลาย โมก
สะอื้นฮักๆ จนน้องเด็กเล็กที่อยู่ใกล้ๆ หน้าเสีย บางคนถอยห่างออกไปอย่าง
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หวาดกลัว
“ไม่ร้อง โมก…พอ ไม่ร้อง” เสียงครูปลอบ ก่อนจะพาเขาออกจาก
ห้องไปล้างหน้า
และที่ในห้องน้ำนี่เอง โมกจึงได้เห็นเงาตัวเอง
เด็กชายถึงกับชะงัก
เงาในกระจกคือ ใบหน้าเปือ้ นฝุน่ ดินผสมน้ำตาเป็นคราบสีน้ำตาล เสือ้ นักเรียนสีขาวหลุดลุ่ยอยู่นอกกางเกง และมันเต็มไปด้วยฝุ่นสีเดียวกับที่เปื้อน
อยู่บนใบหน้า
กางเกงก็เช่นกัน เมื่อก้มดูตัวเอง ขาแข้งมีแต่ฝุ่น มีแต่ดิน
“ล้างหน้าล้างตาให้สะอาด แล้วมาหาครูที่ห้องนะโมก” เสียงครูสั่ง
เขาพยักหน้ารับอย่างเต็มใจ
สายน้ำเย็นๆ ทีไหล
่ จากก๊อกช่วยได้ โมกวักน้ำล้างหน้า แถมยังล้างมา
ถึงแขนถึงแข้งขา โดยได้ยินเสียงครูเฉลิมศรีพูดคุยกับใครสักคนอยู่ข้างนอก
แว่วๆ
น่าจะเป็นเสียงครูมิตร เขาไม่ได้ใส่ใจ คงวักน้ำล้างหน้าตาเนือ้ ตัวไปจน
เสร็จแล้วจึงเดินกลับไปห้องครูเฉลิมศรี
เป็นอีกครั้งที่ครูทำหน้าตกใจ “ตายแล้วโมก…เปียกไปหมด ถอดเสื้อ
เลย ถอดออก เดี๋ยวได้ไม่สบายหรอกนั่น”
โมกทำตามอย่างว่าง่าย เสือ้ สีขาวเปียกไปทัง้ ตัวจริงๆ ครูหยิบผ้าเช็ดตัวมาจากไหนไม่รู้ โมกไม่ทันเห็น เขารับมาเช็ดหน้า เช็ดผมและห่มตัวไว้
ตามที่ครูสั่ง
เป็นอันว่าตลอดเช้าของวันนี้ เขานัง่ เล่น นอนเล่น อยูใน
่ ห้องครูเฉลิมศรีตลอด
***
โมกสะดุง้ สุดตัวเมือ่ ถูกพ่อกระชากให้ลุกขึน้ มาจากทีน่ งั่ หน้าจอทีวใน
ี บ้าน
ป้าพรรณ
เย็นวันนี้ เมื่อกลับจากโรงเรียน เขามานั่งดูทีวีที่บ้านป้าพรรณเหมือน

ดอกไม้ในสายฝน
๒๕

เดิม

ยังไม่ทันได้หันไปถาม ว่าทำไม มีอะไร ฝ่ามือหนักๆ ของพ่อก็ฟาด
เผียะเข้าให้ที่กกหู
“อะไรพ่อ…” เขาร้องถามด้วยความตกใจระคนเจ็บ
เสียงทีวทีี ดั่ งระงมด้วยรายการเด็กสร้างโลก ทีดู่ อยูเ่ หมือนดับวูบ เสียง
ขาดหายไปทันที
“มึงมันตัวแสบ ตัวหาเรื่อง” พ่อซัดฝ่ามือมาอีกฉาด
แต่คราวนี้โมกโยกตัวหลบ มันจึงกระแทกไปที่หัวไหล่
เจ็บจนน้ำตาร่วง หูแว่วได้ยินเสียงป้าพรรณห้ามพ่อ แต่พ่อไม่สนใจ
สักนิด พ่อลากโมกออกมา ทั้งๆ ที่เขาพยายามขืนไว้
โมกสูแรง
้ พ่อไม่ได้อยูแล้
่ ว ร่างของเขาถูกลากมาอย่างถูลถู่ กู งั เมือ่ มา
ถึงหน้าบ้าน พ่อคว้าไม้เรียวมาจากแถวๆ ริมรั้ว
พ่อกระหน่ำมันลงมาทีขา
่ ทีแขน
่
โมกยิง่ ดิน้ และยิง่ เจ็บ พ่อยิง่ ฟาดแรง
ขึ้นๆ
“พ่ออย่าตี เจ็บ โมกเจ็บ พ่ออย่าตีโมก” เขายกมือปัด ทำให้ไม้เรียว
เจ็บคมของพ่อฟาดมาโดนหลังมือ
“มึงไม่ต้องร้อง…ทีอย่างนี้เจ็บ แล้วที่ทำคนอื่นล่ะ เขาเจ็บมั้ย”
“โมกทำใคร…โมกไม่ได้ทำใคร”
“ก็อีมะลิวลั ย์ไง มึงไปต่อยเขาทำไม พ่อมันมาฟ้องกูว่ามึงไปตีลูกเขา”
พ่อพูดพลางไม้เรียวในมือพ่อก็ฟาดร่างโมกไปพลาง ฟาดแรงกว่าเดิมอีก

๔
โมกนอนคว่ำหน้าอยูบน
่ ทีน่ อนฟูกผืนบาง นอกหน้าต่างเห็นแต่ความมืด
สรรพเสียงรอบตัวเงียบสงัด มุ้งยังพาดตลบขึ้นไปค้างอยู่บนหลังที่แม่ผูกเชือก
โยงไว้ทั้งสี่มุม เด็กชายนิ่งเพราะไม่อยากขยับเขยื้อน เพราะเคลื่อนกายทีใด
ความเจ็บมันแผ่ซ่านไปถึงกันหมด
วันนีพ่้ อตีหนัก ร่างเขาแทบแหลกคามือพ่อ ถ้าแม่กับป้าพรรณและลุง
ตึ๋งไม่มาช่วยกันดึงร่างเขาออกมา โมกไม่แน่ใจว่าจะต้องตายคามือพ่อหรือไม่
หลังจากนัน้ แม่พาเขากลับขึน้ เรือน และพ่อก็เดินลับหายไปกับหัวถนน
ป้าพรรณให้ยาน้ำกลิ่นแรงมาครึ่งขวด เพื่อนบ้านของแม่บอกว่ามัน
ดีกว่ายาหม่องทีเป็
่ นครีมข้นๆ และตอนทีแม่
่ ทายานีให้
้ โมก ป้าพรรณยืนกำกับ
แถมยังคอยปลอบเมื่อเขาร้องโอดโอยยามที่แม่ทาแตะลงไปโดนแผล
และเพราะยาน้ำสีเข้มของป้าพรรณนี่แหละ กลิ่นคลุ้งๆ เหม็นๆ จึงโชย
ฉุยไปทั้งเนื้อตัวและยังติดไปถึงที่นอนหมอนผ้าห่ม
ทันใดนั้น เขาได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดิน แม้จะแผ่วเบาแต่ที่นอนก็แนบ
กับพื้นขนาดนี้ โมกได้ยินอยู่แล้ว ฝีเท้านั้นใกล้เข้ามา เขารีบหลับตา
เสียงเดินหยุด มีเสียงชายผ้าขยับพับ่ ๆ โมกรูทั้ ง้ ๆ ทีหั่ นหลังและหลับตา
อยู่ ว่าคือแม่
และก็จริงดังทีคิ่ ด มือแม่ทาบมาเบาๆ ทีไหล่
่ กระนัน้ เขายังสะดุง้ ด้วย
ความเจ็บ
“โมก…กินข้าวนะลูก”
ใจมันตื้น ก้อนสะอื้นเหมือนแล่นขึ้นมาจุกในลำคอ โมกสูดลมหายใจ
ฮักๆ ถี่ๆ
แม่ก้มลงมากอด โมกยิง่ สะอืน้ ถีๆ่ หลายๆ ที ไม่มีน้ำตา มีแต่ความเจ็บ
ที่ร้าวไปทั้งร่าง
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“โมกเกลียดอีมะลิวัลย์ มันมายั่ว มันมาเล่นหน้าเล่นตาว่าโมก” เขา
บอกเสียงเบา
แม่ยกตัวขึ้นจากร่างโมก เอ่ยตอบ “แต่เราก็อย่าไปตีเขาสิ”
เด็กชายพลิกหันหน้ามามองหน้าแม่ แต่แสงไฟจากหลอดนีออนข้าง
ประตูก็ส่องมาแยงตาจนเห็นหน้าแม่ไม่ชัด และข้างหลังแม่ โมกเห็นร่างพี่
มุกดายืนอยู่
“มันโกรธนี่แม่” เขาตอบ “มันมายั่วให้โกรธ”
“ก็อย่าโกรธ รู้ว่ามันยั่ว อย่าสนใจ”
โมกนิง่ ไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างทีแม่
่ บอกได้หรือไม่ ทันใดนัน้ เสียงพีมุ่ กดา
ก็เอ่ยขึ้นมา
“แม่ซื้อก๋วยเตี๋ยวราดหน้ามาให้ ลุกมากินสิ”
โมกขยับกาย ค่อยๆ ยันร่างลุกขึน้ มา เห็นแม่มองหน้า เขาก้มหน้างุด
เดินออกจากห้องนอนมายังโถงกลาง
ไฟนีออนยังเปิดสว่าง แสงสีขาวของมันทำให้เห็นทุกซอกทุกมุมของ
บ้าน โมกนึกถึงตอนทีตา
่ ยังอยู่ แต่ก่อนโน้นไฟเป็นหลอดกลมๆ สีเหลืองนวลๆ
ตอนเปลีย่ นหลอดใหม่มันก็สว่างอยูหรอก
่
แต่ถ้าใช้ไปนานๆจนหลอดใกล้จะเสือ่ ม
แสงของมันจะมัวลงไปเรื่อยๆ
ไฟที่บ้านของเขามาเปลี่ยนเป็นนีออนเมื่อตอนตาเสีย เขาจำได้ว่าตอน
นัน้ ใครต่อใครมาช่วยงานกันเยอะแยะเต็มบ้าน ผูใ้ หญ่หรือกำนัน โมกไม่แน่ใจ
ว่าสองคนนี่คือใครที่เป็นผู้มาเปลี่ยนหลอดไฟ จากหลอดกลมสีเหลืองมอมา
เป็นนีออนยาวสว่างไสวให้
และมันก็อยูมา
่ จนบัดนี้ แม้วา่ บางทีหลอดขาด พ่อก็จะปล่อยให้มันขาด
หรือเสียอยู่อย่างนั้นหลายวันถึงได้ไปซื้อหลอดใหม่มาเปลี่ยนก็ตาม
พี่มุกดา ทรุดนั่งข้างวงข้าว วันนี้แม่ยกเข้ามาตั้งกลางห้องโถง อัน
ที่จริงสถานที่ที่สะดวกที่สุดเวลากินข้าวคือในครัว หรือไม่ก็นอกชานโล่งๆ ข้าง
นอก เพราะกินเสร็จ เขากับพี่ก็จะยกไปล้างที่มุมหนึ่งของนอกชาน ก่อนจะ
วางถ้วยชามผึ่งลมให้แห้งข้างๆ ชั้นไม้นั้น
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“นั่งลงดิ” พี่มุกดาเงยหน้าเรียก
โมกค่อยๆ หย่อนร่างลงนัง่ ช้าๆ มันเจ็บระบมตามรอยไม้เรียวและเขาอด
คิดไม่ได้ว่า วันพรุ่งนี้จะไปโรงเรียนได้หรือไม่
แม่ตักก๋วยเตี๋ยวราดหน้าใส่จานให้ ก่อนจะแบ่งให้พี่มุกดาครึ่งหนึ่ง
ถ้าเป็นยามปกติ อาหารจานนี้อร่อยเด็ด หมูชิ้นโตและนุ่มปากนุ่มลิ้น
นานๆ…นานมาก แม่ถึงจะซือ้ ให้กินสักครัง้ เพราะมันแพงถึงถุงละ ๓๕ บาท
โมกตักเข้าปาก เคี้ยวๆ ไปสามสี่คำก็ผลักจานไปให้พี่สาว
เด็กหญิงตากลมสุกใสวับวาว เลิกคิว้ เหมือนจะถาม ทัง้ ๆ ทีใน
่ ปาก อม
ของอร่อยไว้เต็มกระพุ้งแก้ม
“อิ่มละ” เขาบอก ก่อนจะค่อยๆ ลุกไปที่ตู้เย็นหลังเก่าๆ เปิดน้ำเย็น
ออกมารินดื่ม
โมกกลับเข้าไปนอนต่อในห้อง และผล็อยหลับไป
มาสะดุง้ ตืน่ อีกครัง้ เมือ่ รูส้ กึ เมือ่ ยขบและลำคอแห้งผาก กายก็ร้อนรุม่
เหมือนมีไฟสุมอยู่ แต่ข้างในกลับหนาวยะเยือก จนต้องงอตัวเข้ามาจนเข่า
แทบจะติดคาง เสียงน้ำค้างตกกระทบหลังคาสังกะสีดังแปะๆ
โมกหนาวจนกายสะท้าน…สุดท้ายตัดสินใจดึงผ้าห่มจากคนนอนข้างมา
พันตัวอีกรอบ
***
เด็กชายลืมตาตื่น และแปลกใจที่รู้สึกว่าแสงที่ส่องเข้ามาในห้องเป็นสี
เหลืองไปหมด
“แม่” ปากขยับเรียก แต่หูกลับไม่ได้ยินเสียงตัวเอง
โมกขยับร่าง ปวดเนือ้ ปวดตัวไม่หาย เมือ่ ลุกขึน้ นัง่ กลางทีน่ อน หูจึง
แว่วว่าแม่กำลังพูดกับใครอยู่ข้างนอก
เขามุดมุ้งออกมา และมั่นใจว่านี่มิใช่เวลาเช้า แต่มันสายมากแล้ว
และเป็นเวลาสายที่เขาคงไม่ต้องไปโรงเรียน
เพียงขยับจะลุกยืน เสียงพูดข้างนอกได้ยนิ ชัดขึน้ อีก โมกจำได้ เสียง
นั้นเป็นเสียงครูเฉลิมศรี

ดอกไม้ในสายฝน
๒๙

“ตัวเองต้องรู้สิ ลูกไม่เหมือนคนอื่น จะทำโทษอะไร ทำไมต้องทำกัน
แรงๆ ด้วย ไม่นึกสงสารกันบ้างหรือ”
เงียบ ไม่มีใครตอบ นาทีนี้ โมกอยากรู้ว่าครูกำลังพูดอยู่กับใคร แม่
หรือพ่อ
เขาก้าวพรวดออกไป แต่ห้องโถงกลางก็ว่างเปล่า แล้วเสียงที่ได้ยิน
ดังมาจากไหน
โมกเดินออกไปที่ประตูหน้าบ้านทันที
จากประตูเป็นบันได เมื่อมองลงไป โมกเห็นครูยืนอยู่กับแม่
“ตายละโมก…” เสียงครูร้องเมื่อเงยแหงนมามอง สีหน้าครูตื่นตกใจ
จ้องมองหน้าเขาอยู่อย่างนั้น “ตายแล้ว…ตายๆ ดูทำลูกเข้า แล้วไหน…พ่อ
มันไปไหน”
แม่ไม่ตอบ ร่างของครูเดินขึน้ บันไดมาหาเขา ครูมองหน้าแล้วว่าเสียง
อ่อน
“โมกเจ็บมากมั้ย”
เขาไม่ได้ตอบ เสียงครูหันกลับไปหาแม่ “พ่อมันไปไหน…นายพูนอยู่
ไหน จิตร นายพูนอยู่ไหน”
โมกเห็นแม่ก้มหน้า โมกเองก็ยังไม่เห็นหน้าพ่อ ตั้งแต่เกิดเรื่อง ป้า
พรรณ ลุงตึ๋งและแม่ช่วยกันจับแยกออกมาเมื่อวานเย็น พ่อก็เดินลับหายไป
ที่หัวถนน
“เขาไปช่วยนาลุงปลั่ง” แม่อ้อมแอ้มตอบออกมาในที่สุด
เสียงครูเฉลิมศรีขุน่ เคือง “เธอบอกมันนะจิตร บอกนายพูนให้ไปหาฉัน
ที่โรงเรียน มันจะกลับมาบ้านเวลาไหนให้มันไปหาเวลานั้น ถ้าโรงเรียนเลิก
แล้วก็ให้ไปหาทีบ้่ าน ฉันจะไม่มาตามนะ อย่าให้ฉันมาตามเพราะไม่อย่างนัน้
มีเรื่องแน่”
ว่าแล้วครูก็หันมาลูบไหล่เขาเบาๆ
“โมก…ไปนอนพักนะหนูนะ ไปนอนไป วันนีไป
้ โรงเรียนไม่ได้ก็ไม่ต้อง
ไป เอาไว้ให้หน้าตาหายดี ค่อยไปนะ”

กนกวลี พจนปกรณ์
๓๐

โมกหันกลับ เดินเข้าบ้าน และเริ่มรับรู้ถึงความหิว เขาจึงเดินเลยไป
หลังบ้าน และแวะเข้าห้องน้ำ
กระจกเงาบานเล็กๆ ที่หน้าประตูสะท้อนเงาตัวเองให้เห็น
โมกถึงกับยืนตะลึง เพราะมันทั้งบวม ทั้งปูดที่โหนกแก้ม ใต้ตาและ
มุมปาก
***
หญิงวัยกลางคนเงยหน้าจากโต๊ะครูกลางห้องเมื่อเห็นพ่อของโมกเดิน
เข้ามา
เธอนิง่ พินจิ ชายร่างบางผิวขาวหน้าตาหล่อเหลา หากแต่บัดนีแล
้ ดูทรุด
โทรมอยู่แวบหนึ่งก่อนจะบอกเสียงเรียบ
“ยกเก้าอี้มาเลยพูน มาคุยกันหน่อย”
อดีตลูกศิษย์รุน่ แรกๆ ทีครู
่ เฉลิมศรีมาสอนทีโรงเรี
่ ยนนีหั้ นไปลากเก้าอีไม้
้
ตัวเล็กของนักเรียนมา แล้วทรุดนั่งเงียบๆ
ห้องเรียนนี้ยังเหมือนห้องเรียนเดิมๆ ทุกอย่าง กระดานดำยังอยู่ที่เดิม
และท้ายห้องมีโต๊ะยาวๆ อยู่ตัวหนึ่ง ครูจะวางหนังสือข้าวของจุกจิกไว้ บัดนี้
มันก็ยังมีอยู่ แต่เพิม่ ตูเตี
้ ย้ ๆ มาหลายใบ จะเรียกได้ว่าตูเตี
้ ย้ พวกนัน้ ตัง้ อยูเกื
่ อบ
รอบห้องก็ว่าได้ มันเป็นตูมี้ ชัน้ อยูข้่ างในสามชัน้ ไม่มีประตูปิด คงเปิดโล่งไว้
ให้เห็นว่าข้างในมีหนังสือ มีอุปกรณ์การเรียนการเล่น เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ
แม้กระทัง่ ผ้ารองนอน และหมอนใบเล็กๆ ของเด็กนักเรียนชัน้ เด็กเล็ก ครูก็จัด
ใส่ตะกร้าโปร่ง และวางบนชั้นไว้อย่างเรียบร้อย
เวลานี้โรงเรียนเลิกแล้ว ห้องเรียนจึงว่างเปล่า ไม่มีเด็กหลงเหลืออยู่
แล้ว
“พูน…” เสียงครูเรียก
ชายผิวขาวหันมาสบตา
“ทำไมต้องตีลูกขนาดนัน้ ไม่สงสารบ้างหรือ ก็รู…
้ ลูกเราไม่เหมือนคน
อื่น ครูเห็นยังตกใจเลย หน้าตาช้ำบวมไปหมด”
ไม่มีคำตอบ มีแต่ความเงียบ

