
พูดถึงคำวาสองนิ้ว คิดถึงอะไรกันบางครับ... 
 รูปถาย... 

 ทาโพสเวลาถายรูป... 

 ความยาวบนไมบรรทัด... 

 หรืออะไรตอมิอะไรก็ตามแตครับ ทุกอยางก็ฟงดูดีหมด ยกเวนถามัน

มาอยูที่มือ... 

 ถึงแมวาผมจะเพิ่งพูดวาสองนิ้วเปนทาโพสก็เถอะครับ แตสองนิ้วนั้น 

มาจากมือขางเดียวกันใชไหมครับ ไมใชสองขางรวมกัน... 

 

วนัหนึง่หลังเลกิงาน ผมตดัสนิใจยงัไมกลบับานแตอยูเดนิเลนตอน
เย็น ชวงน้ีงานหนักและเยอะมากจนผมเองรูสึกเหนื่อยและเครียด รูสึกได 

เลยวาหัวคิ้วถาผูกติดกันไดคงผูกติดกันไปแลว หนาตึงไปหมด ทุกครั้งท่ีนั่ง

ÊÍ§¹ÔéÇ ÊÍ§¹ÔéÇ 
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ลงหนาจอคอมพิวเตอร ยิ่งเห็นหนาจอก็ยิ่งรูสึกไดเลยวามันขมวดกันแนน

เหมือนปมที่แกไมออก ไมรูวาผมเครียดเกินไป หรือไมมีความสามารถที่จะ

ทำงานตรงหนากันแน  

 ผมนั่งลงท่ีมานั่งใตตนไมที่สวนสาธารณะแหงหน่ึง ทอดสายตาออกไป

ไมอยากคิดอะไรใหรูสึกทอแทไปมากกวานี้อีก ตอนเย็นชาวรักสุขภาพมาออก

กำลังกายกัน ไมรูทำไมนะครับ...ผมรูสึกวาคนอื่นมีความสุขมากกวาผม... 

ผมรูสึกวาตัวเองไมมีความสุขเหมือนคนอื่นเลย... ผมเบ่ือ ทอแท และโกรธตัว

เองเสมอ... ระหวางท่ีกำลังนั่งคิดอะไรเร่ือยเปอย มองระลอกน้ำในสระไหวเม่ือ

ปลาขึ้นมาฮุบอากาศ มีเสียงหนึ่งเรียกผม เธอใชสองมือกำกระติกน้ำที่หอย

อยูขางตัวยื่นมาทางผม พลางขอรองใหผมเปดฝาให ผมงงนิดหนอย แตก็รับ

มาเปด... แตที่มากกวางง คือผมตกใจครับ 

 นองมีแคสองนิ้ว...มือทั้งสองขางมีแคนิ้วโปง นิ้วอื่นดูเหมือนเปนแคปุม

ปมกระดูก มือของนองเหมือนคนชูนิ้วโปงตลอดเวลา... 

 ผมมองมือของเธอสลับกับใบหนาของเธอขณะยื่นกระติกน้ำคืนให เธอ

ไมวาผมสกัคำ แมวาตอนนัน้ผมรูไดเลยวาใบหนาของผมตองแสดงอาการตกใจ 

(มาก) แน ๆ   

 ”ขอบคุณนะพี่ ปดฝาใหดวยไดไหม„ 

 เธอยื่นกระติกกลับมาหลังจากดื่มน้ำ แมวาจะมีแคสองนิ้ว แตเธอก็ดู

ใชไดอยางคลองแคลว ไมมีปญหากับการจับประคองส่ิงของ ดูจะมีปญหาก็

แคตอนเปดและปดเทานั้น  

 ”นองมาคนเดียวเหรอครับ ผูปกครองละ„ ผมถามเธอ แตสายตาก็อด

ไมไดที่จะยังคงเหลือบมองมือคูนั้น 

 ”หนูมากบัแม แตอยากเดินเลน„ 

 เธอยิม้ เปนรอยยิม้ทีม่ัน่ใจมาก ไมหวัน่กบัสายตาคนอืน่หรอืแมกระท่ัง

ผมที่มองเธอเปน ”คนพิการ„ ประเภทหน่ึง เธอยกมือขางหน่ึงข้ึน มือที่มีแต 

นิ้วโปง ชูขึ้นมาขางหนาใหผม ผูชายที่กำลังคิดวาตัวเองหอเหี่ยวและเศราที่สุด 
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ณ ที่นี้ 

  ”น้องโป้งพี่เหรอ„ 

  ผมถาม  รู้สึกตกใจนิดหน่อยกับการกระทำของเธอ  เด็กสาวหัวเราะอีก

เป็นเสียงหัวเราะที่มีความสุขจริง ๆ   ผมของเธอกระดอนไหว  เธอหันมามอง  

หน้าผม ยกมืออีกข้างมาข้างหน้า  ผมรู้สึกเหมือนโดนน้อง  ”โป้งซ้ำซ้อน„  ถึงกับ  

ผงะเลยครับ  เธอก็หัวเราะอีก 

  ”พี่นี่ตลกเนอะ„ 

  ”ตลกอะไรน้อง  ก็น้องโป้งพี่ตั้งสองครั้ง  พี่ไม่ได้ตั้งใจมองมือน้อง  แต่

มัน...„ 

  ”เปล่า หนูยกนิ้วโป้งให้พี่  ครั้งแรกแปลว่าขอบคุณค่ะ  อีกข้างหนึ่งแปล

ว่าพี่สุดยอดเลย„ 

  ”อ้าว น้องไม่ได้โกรธพี่เหรอ„ 

  ”ไม่โกรธหรอก ทุกคนตอนแรกก็เหมือนพี่นี่แหละ ตกใจก่อน  แต่ส่วน

ใหญ่ก็ไม่ค่อยมีคนช่วยหนูหรอก  ตกใจแล้วก็รู้สึกแปลกแยก  หนูเลยรู้สึกว่า  

ไม่ขอให้ช่วยดีกว่า„ 

  ”โห...แบบนั้นน้องไม่รู้สึกแย่เหรอ„ 

  ”บ้างนะพี่  แต่เพราะยังมีคนแบบพี่ไง  ยังมีอะไรดี ๆ  อีกเยอะ  ถ้ามัว

แต่กังวลเรื่องแย่ ๆ   หนูคงมีความสุขไม่ได้„ 

  เธอยิ้มให้ผม มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังมาจากข้างหลัง  เรียกชื่อเด็กสาว

เธอบอกลาผม  และบอกว่าแม่ของเธอมารับแล้ว  แล้วก็เดินหายไป  ก่อนไป  

ก็ยกนิ้วโป้งให้ผมอีกครั้งและยิ้ม  แต่ก่อนที่ผมจะถามเธอว่า  ตกลง  ”โป้ง„  

คราวนี้ของเธอแปลว่าอะไร  เด็กสาวก็หันหลังและเดินไปอย่างรวดเร็วเหมือน

ตอนที่เดินเข้ามาหาผม 

  ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  อยู่ดี ๆ  ผมก็อดยิ้มขึ้นมาไม่ได้  แล้วก็

แปลกใจตัวเองว่าทำไมความสุขของผมถึงยาก  ในขณะที่ของเด็กคนหนึ่งกลับ

ง่าย  ผมมีครบทุกนิ้ว  แต่ผมมองนิ้วโป้งเป็นแค่ความโกรธ  ในขณะที่เด็กผู้มี
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สองนิ้วกลับมีนิ้วโปงท่ีมีความหมายมากมายกวาผม  

 ผมตัดสินใจกลับบานทันที วางกระเปาและเอกสารลงบนโตะ รูสึกวา

ความหนักมันหายไปคร่ึงหน่ึงจากตอนท่ีแบกมา นั่งลงกินขาว อาบน้ำ รูสึก

วาวันนี้สดชื่นกวาปกติ และคิ้วก็คลายปมหลวมกวาเดิม แตอดไมไดครับที่จะ

นวด ๆ  หัวคิ้วอยางปกติ ผมสองกระจกมองตัวเอง  

 ...มองมือตัวเอง  

 แลวยกนิ้วโปงใหตัวเองในกระจก...ใหตัวเองครับ...วาผมตองทำได 

 แลวก็ยกนิ้วโปงข้ึนมาใหมสองขางพรอมกัน... 

 ขางหนึ่งแทน...ขอบคุณมากครับ...อีกขางแทน...นองสุดยอดไปเลย 

 ผมขอบคุณนองเขาจริง ๆ  ครับ... 

 



สนามฟุตบอลของพวกเราหายไปในวันนั้น วันที่รถไถ เครื่องจักร
และปนจ่ันเคลื่อนตัวเขามายึดพื้นที่ และเร่ิมกอสรางคอนโดมิเนียมแหงใหม

ใจกลางกรุง 

 พีห่นองและผมรวมทัง้นอง ๆ  อกีสบิกวาคนในชมุชนรถไฟตางไมสามารถ

ทำอะไรไดมากไปกวาการยนืมอง เร่ืองจะขอพ้ืนทีค่นืนัน้ไมตองพูดถงึ หลกัฐาน

ทางกฎหมายระบุชื่อนายทุนเจาของที่ดินอยางชัดเจน พวกเราไมมีกรรมสิทธ์ิ 

ใด ๆ  บนสนามแหงนั้นเลยแมแตนอย 

 ”เลนตรงนี้ไมไดก็ไปหาท่ีอื่น„ พี่หนองซ่ึงเปนเหมือนพี่ใหญบอกพวกเรา

ขณะท่ีนองบางคนยังอาลัยอาวรณเหมือนตองจากบานไปก็ไมปาน 

 วันตอมา พวกเราไดที่เลนแหงใหม เปนลานจอดรถขางศูนยราชการ

แหงหนึ่ง ซ่ึงเมื่อเลยเวลาทำการไปแลวจะเหลือเพียงลานโลง ๆ  ใหพวกเราเขาไป

เตะบอลได แมจะแคบกวาที่เดิม แตพวกเราก็ดูจะสนุกกันมากจนไมไดใสใจ

ÊÁÃÀÙÁÔãμ Œ·Ò§ ‹́Ç¹ ÊÁÃÀÙÁÔãμ Œ·Ò§ ‹́Ç¹ 
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กับขอบกพรองเล็ก ๆ  นอย ๆ   

 พวกเราเตะบอลอยูที่นั่นไดเดือนกวา ๆ  จนกระทั่งวันหนึ่งท่ีประตูทางเขา

ปดลงพรอมปายหอยมีขอความวา ”นอกเวลาราชการ หามเขา„  

 พี่หนองตองออกแรงหาสนามแหงใหมอีกครั้ง คราวนี้เราไดที่ตรงใต

ทางดวน หางไปจากชุมชนที่พวกเราอาศัยอยูพอประมาณ ถาไกลกวานี้นอง ๆ

หลายคนคงตองเดินกันแย แตจะมองวาเปนการวอรมอัปก็ไดเหมือนกัน  

 ในสายตาของผมอดจะชื่นชมกับบุคลิกความเปนผูนำของพี่หนองไมได

เขาไมเคยแสดงอาการโวยวายเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น ตรงกันขาม เขากลับมองหา

ทางออกอยางจริงจัง แลวเขาก็ผาทางตันใหพวกเราไดทุกครั้ง นอง ๆ  ทุกคน

ตางใหความเคารพพีใ่หญคนนีม้าก และในความเคารพนัน้ ผมรูสกึไดวามคีวาม

รักปนอยูดวย 

 ใตทางดวนดังกลาวเปนพื้นที่ที่นับวาไมเลว มันแยกตัวออกจากชุมชน

คอนขางสงบและดูเปนสวนตัว สิ่งน้ันทำใหรูสึกวาเราสามารถสงเสียงดังได

อยางเต็มที่โดยไมตองเกรงใจใครท้ังส้ิน  

 เสยีงนีเ้องกลายเปนชนวนใหเจาถิน่ (ทีเ่ราไมเคยรูวาม)ี เกดิความไมพอใจ

อยางรุนแรง 

 พวกนั้นมาเปนแกงใหญ พรอมรถมอเตอรไซคคูใจเกือบยี่สิบคัน กวา

จะทันไดรูสึกตัว ผมก็พบวาพวกมันปดทางออกไวหมดแลว  

 ”ใครอนุญาตใหพวกแกมาเลนที่นี่„ หนุมรางใหญเคราเขมคำรามอยาง

ฉุนเฉียว รถมอเตอรไซคคันใหญกวาใครคลายจะบอกเปนนัยวาเขาคือหัวหนา

ของทุกคนในแกง 

 ไมมีใครเคยเจอสถานการณอยางนี้มากอน พวกเราไดแตยืนนิ่งดวย

ความกลัว ตางคนตางหยุดนิ่งจนแทบจะลืมหายใจ มีเพียงลูกฟุตบอลเทาน้ัน 

ที่ยังกลิ้งอยูดวยแรงสงสุดทายจากปลายเทาของใครสักคน แลวมันก็หลนลงไป

ลอยเทงเตงอยูในคูน้ำขางทาง  

 ”ไมไดยินรึไง ใครใหพวกแกมาเลนที่นี่„ อีกเสียงหนึ่งตะโกนตามมา 
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ทาทางจะเปนลูกกะจอกของเสียงคำรามครั้งแรก 

 ”ไมมีใครอนุญาต พวกเราแคเห็นวามีที่วาง อยากจะเตะบอลก็แคนั้น„ 

พี่หนองสงเสียงตอบไป ”เราไมรูจริง ๆ  วาที่นี่มีเจาของ„ 

 ”ทีนี้แกก็จะไดรูสักทีนะไอโง„ ฉับพลันหมัดหนึ่งจากลูกกะจอกก็ซัดเขา

ที่ใบหนาของพี่หนองอยางจัง ”ไอโงอยางแกตองเจอแบบน้ี„  

 รางของพ่ีหนองลมลงไปกองกับพ้ืนอยางไมทันตั้งตัว จิตใตสำนึกสั่งให

ผมวิ่งเขาไปชวยรุนพี่ทันที แตรางนั้นก็ยันกายลุกขึ้นมาเองอยางทุลักทุเล กอน

จะโบกมือสงสัญญาณเปนเชิงหาม แววตาเด็ดเดี่ยวคูนั้นบอกผมและนองคน

อื่น ๆ  วา ”ไมตองเขามาชวย!„  

 ”อยากเปนพระเอกมากนักใชไหม„ เสียงจากแกงมอเตอรไซคดังข้ึน 

ลูกกะจอกคนเดิมกับอีกสองสามคนที่เพิ่งลงจากรถตรงเขามาชวยกันรุมกระทืบ

รางของพ่ีหนอง ทาทางจะหม่ันไสกับคำวาพระเอกท่ีพวกมันไมมีวันไดเปน 

 ”ทำไมแกไมสูวะ คิดวาขาไมรูเหรอวาแกก็ตอยคนเปน สูสิวะไอง่ัง„ 

พวกมันตะคอกใสขณะท่ีรุมยำเด็กหนุมอยางไมลดละ นั่นสินะ พี่หนองไมได

ทำอะไรท่ีเปนการตอบโตฝายตรงขามเลย มีเพียงแตยกการดขึ้นกำบังตัว

เทานั้น ขืนเปนอยางนี้ตอไปคงไมดแีน เห็นทีตองทำอะไรสักอยาง 

 ”แนจริงก็อยารุมสิวะ„ ผมตะโกนออกไปอยางมีอารมณ ไอสามสี่คน

นั่นก็หยุดแลวหันมามองผมเปนตาเดียว 

 ”ปากดีนะไอเบื๊อก แกจะเจ็บตัวเปนรายตอไป„ วาพลางไอหมอนั่นก็

ตรงร่ีเขามา ตัวของผมเย็นเฉียบดวยความกลัวสุดขีด ขาก็แข็งเกินกวาจะว่ิง

หนีไปทางอ่ืน มันเขามาใกลผมทุกที...ทุกที 

 ฉับพลันพี่หนองก็กระโดดเขามากอดขามันไว ”ปลอยสิวะไอง่ัง„ เจา 

ลูกกะจอกพยายามสะบัดขาไล 

 ”ไมได ฉันเปนคนพาเด็กพวกนี้เขามาที่นี่เอง เขาไมผิด แกตองไมทำ

อะไรพวกเขา ถาจะทำก็มาลงที่ฉันคนเดียว„  

 ไอลูกกะจอกโมโหหนัก หันกลับมาจะกระทืบพี่หนองอีกครั้ง แตเสียง
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คำรามของเจาหัวหนาแกงกลายเปนประกาศิตท่ีหามความรุนแรงทุกอยางเอาไว 

 ”พอไดแลว แกจะเอามันใหถึงตายเลยใชมั้ย„ ไอลูกกะจอกหนาซีด

สะบัดขาจนหลุดจากการเกาะกุมของพี่หนอง  

 ”ทำไมแกไมสูวะ ปลอยใหลูกนองฉันกระทืบฝายเดียวตลอด„ หัวหนา

แกงเอยถามรางท่ีกำลังลุกขึ้นยืนและใชแขนเสื้อขางซายเช็ดเลือดที่ปาก 

 ”จริงอยางพวกแกวา ถาฉันจะสูก็ทำได แตนั่นจะทำใหพวกแกเจ็บตัว

และคงจะมาพาลเลนงานนองฉันทุกคน„ เสียงพ่ีหนองกังวานชัดถอยชัดคำ 

”ถารูวามีเจาถิ่น ฉันคงไมพานอง ๆ  เขามาที่นี่ พวกเขาไมผิด และไมควรโดน

ลงโทษดวยมือสกปรกของพวกแก ทุกอยางเปนความรับผิดชอบของฉันคน

เดียว„ 

 หัวหนาแกงออกอาการฉุนเล็กนอย แตแลวใบหนานั้นก็กลายเปนรอย

ยิ้มอยางท่ีไมมีใครคาดถึง แลวเสียงหัวเราะก็ดังข้ึนจนเจาลูกกะจอกตองหัน

ไปมองและเลิกคิ้วอยางสงสัย 

 ”แกมันใจนักเลงวะไอหนุม พูดไดกินใจดี„ หัวหนาแกงแสดงออกถึง

การยอมรับ ”พวกแกสอบผานการรับนองแลว ฉันยกที่นี่ใหพวกแกเตะบอล

ตอนกลางวัน สวนพวกฉันจะมาใชที่นี่ตอนกลางคืน ฉันสัญญาวาจะไมมายุง

กับพวกแกอีก„ 

 ”จะดีเหรอลูกพี่„ เจาลูกกะจอกหันมาถาม แตกลับไดมะเหงกเปนคำ

ตอบ 

 แกงมอเตอรไซคเคลื่อนทัพจากไปในท่ีสุด ทิ้งไวแตความวางเปลาและ

บาดแผลบนตัวพี่หนอง พวกเรารีบเขาประคองรางรุนพี่ผูเสียสละตนแบกรับ

ความปาเถื่อนของพวกอันธพาลเอาไว นอกจากพี่หนองแลวก็ไมมีใครเจ็บตัว

อีกเลยจากเหตุการณคร้ังน้ี 

 ”แจงความจับมันเลยดีไหมพี่„ ผมเอยถามอยางแคนเคือง แตพี่หนอง 

กลับบอกวาไมตอง 

 ”ทำอยางนั้นก็เทากับเราไมยอมจบ ลองคิดดูวา ถาเรามีเรื่องกับพวก
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นั้นเราก็จะมาเตะบอลที่นี่ไมไดอีก บานเราก็อยูแถวนี้ เราจะไปหาสนามที่ไกล

กวานี้ไมไดอีกแลว„ 

 นี่คือเหตุผลท่ีแทจริงท่ีพี่หนองไมยอมมีเร่ือง เพียงเพราะอยากจะรักษา

สนามแหงน้ีเอาไว และไมอยากใหพวกเรา ”ไปไกลบาน„ มากกวานี้ 

 ”อยาไปคิดอะไรมากเลย„  

 นั่นสินะ อยางนอยพวกเรามีสนามไวเตะบอล มันกด็ีที่สุดแลว  

 รอยแผลอาจจะมีวันรักษาหาย แตรอยวีรกรรมครั้งนี้จะไมหายไปจาก

ใจพวกเราทุกคน 

 




