
พอมพีีถ่มเมือ่เริม่งานรบัจางถมที ่มผีมเมือ่พอพลาดถลำไปกบังาน
ชิ้นนั้นจนหมดเน้ือหมดตัว และมีนายก้ีเมื่อโชคดีกลับมาตั้งตัวใหมไดอีกครั้ง... 

 นับแตเล็กจนโตที่ผมเฝาถามตัวเองเสมอวา ผมทำอะไรผิดไวแตครั้งไหน

ถึงไดเปนที่จงเกลียดจงชังของพอ ผมเปนลูกคนเดียวที่พอไมเคยอุม ไมเคยโอ

หรือแสดงความรักใครไยดีมาแตไหนแตไร บอยคร้ังที่พอจะมีขนมอรอย ๆ  หรือ

ของเลนประเภทรถไขลานติดมือมาฝากลูกคนโตกับลูกคนเล็ก โดยปลอยใหผม

ยืนเมียง ๆ มอง ๆ อยูหาง ๆ และเม่ือพอหันมาเห็นเขา พอก็จะสะบัดหนาดวย

ความไมพอใจและเสพูดคุยกับพี่ถมหรือนายกี้ตอเหมือนไมมีผมอยูในบานนั้น 

 ผมเปนลูกคนเดียวในจำนวนลูกชายท้ังสามคนของพอท่ีไมเคยมีเสื้อผาชุด

นักเรียนหรือแมแตหนังสือเรียนใหมใช เพราะทุกคร้ังที่เปดเทอมพอจะพาพ่ีถม 

กับนายกี้ขึ้นรถสามลอออกไปซื้อเสื้อผาและสมุดหนังสือใหมที่บางลำพูกับหนา

โรงเรียนเพาะชาง หลังจากท่ีพี่กับนองของผมลองเส้ือลองกางเกงใหมกันจน 

ชุมชื่นใจแลว พอก็จะใหพี่ถมขนชุดนักเรียนและตำราเรียนเกาของพ่ีถมมาใหผม 

 ”จุนแกใชของพ่ีเขาไปกอน...„ พอจะพูดดวยสีหนาท่ีเฉยเมย ”เปดเทอม

แตละทีฉันแทบจะลมจม ขืนซื้อใหครบท้ังสามคน คงฉิบหายขายตัวแน„ 

ñ
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 ผมกมหนาและรับของเกา ๆ  ที่เหลือเดนพวกน้ันมาโดยไมพูดอะไร ทั้งที่

อดคิดนอยเน้ือต่ำใจไมไดวา ทำไมพอถึงไมใหพี่ถมใชเสื้อผาเกาสักชุดไปอีกสัก

เทอม แลวเอาเงินคาเสื้อผาของพ่ีถมมาซื้อชุดนักเรียนใหม ๆ  ใหผมบาง 

 

แมเปนคนท่ีแทบจะไมมีบทบาทอะไรในบาน เพราะทุกอยางพอจะเปนคนจัดการ

เพียงลำพัง หนาที่ของแมดูเหมือนจะไมตางจากคนใชของบานเจานายสมัยโบราณ

เทาไหร นอกจากตื่นแตเชามืดเพื่อไปจายตลาดและรีบกลับมาทำกับขาวมื้อเชาให

พอกิน ลงมือทำความสะอาดบานและซักผาผอนเมื่อพอและลูก ๆ  ออกไปทำงาน

และไปโรงเรียน รีดผา จายกับขาวสำหรับอาหารเย็น ทำกับขาวลางถวยลางชาม

แลวยังตองคอยบีบนวดพอจนดึกดื่นแทบทุกคืน 

 แมเปนคนไมมีปากเสียงซึ่งทำใหถูกพอขมขูอยูเสมอ เอะอะขึ้นมาพอเปน

ตองหาวาแมโงเพราะไมไดร่ำเรียนหนังสือจนจบอนุปริญญาอยางพอ หรือหาวา

ไมมีสกุลรุนชาติ เคยเปนแมคาขายผักกลางตลาด ไมไดมีเช้ือสายขุนน้ำขุนนาง

อยางพอ ซึ่งทุกคร้ังแมไดแตนั่งกมหนาน่ิงโดยไมตอปากตอคำ และหากพอโกรธ 

เกรี้ยวอะไรข้ึนมา แมซึ่งตัวเล็กอยูแลวก็จะยิ่งลีบตัวเขาไปอีกและสั่นเหมือนคน

เปนโรคประสาท และบอยคร้ังในระยะหลัง ๆ  ที่ผมแอบเห็นแมเดินไปซื้อเหลาโรง 

ตราคางโหนที่รานกาแฟปากตรอกดื่มทีละเปก ซึ่งหลังจากไดดื่มเขาไปแลวก็ดูแม

จะคอยมีความสุขขึ้นพอที่จะฮัมเพลงของ ”พรานบูรพ„ จากละครเวทีบางเร่ืองที่

แมชอบไดบาง 

 ผมเปนลูกคนเดียวท่ีใกลชิดกับแมมากกวาพี่และนอง แมจะใชใหผม

เจียดฟนเพื่อเปนเชื้อไฟ เฉาะถานกอนใหญ ๆ  ใหยอยลงเพื่อใสเตาอั้งโลได หลัง

จากน้ันก็เอาพัดใบลานคอยพัดกระท่ังถานคุทั่วกัน แลวเอาขาวสารท่ีซาวไวแลวใส

หมอใสน้ำตั้งเตาพัดตอจนขาวเดือดจึงเอาไมขัดหูหมอยกลงรินน้ำขาวทิ้ง กอนจะ

ยกขึ้นดงจนขาวระอุทั่วกันดี... 

 แมผมจะเปนมือหุงขาว แตก็ใชวาจะไดมาตรฐานคงที่ทุกครั้ง บางวันถาใส

น้ำมากไปหนอย ขาวก็จะแฉะ หรือถาดงนานไปหนอย บางทีขาวก็ไหม...วันไหน 

ที่ขาวแฉะ แมก็จะพูดลอย ๆ  กลางวงวา ”วันนี้หุงดวยน้ำ„ แตถาวันไหนที่ขาวไหม
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แมก็จะพูดวา ”วันน้ีหุงดวยไฟ„...ซึ่งแมจะฟงดูเหมือนตลกพ้ืน ๆ  แตผมก็รูวาแม

พยายามท่ีจะปกปองผมจากการท่ีจะถูกพอเอ็ดตะโรเร่ืองขาวแฉะหรือขาวไหม 

 และแทบทุกคร้ังทีเ่หน็วาผมไมไดขนมหรือของเลนจากพอเหมือนลูกคนอ่ืน

แมก็จะมองผมดวยสายตาที่สงสารและเวทนา พลางปลิ้นชายพกลวงเศษสตางค

หรือแบงกบาทยับยูยี่ที่แมเมมเอาไวจากคากับขาวสงใหผม 

 ”จุนเก็บไวลูก„ แมกระซิบอยางกลัววาคนอ่ืนจะไดยิน ”...ทีละสลึงทีละ

บาท ไมชาก็เปนรอยเปนชั่ง ซื้ออะไรท่ีเราอยากไดได„ 

 ผมเสียดายมาจนกระทั่งทุกวันนี้ วาแทนที่จะใชเงินที่แมให ผมนาจะเก็บ

รักษามันไว เพราะเงินเหลานั้นทำใหผมไดรับรูวา อยางนอยในชีวิตที่โหดรายและ 

อยุติธรรมของผมก็ยังมีแมที่หยิบยื่นความเมตตาให 

 

สิ่งเดียวที่ผมไดรับความเสมอภาคจากพอก็คือการศึกษา พอสงเราสามพี่นองเขา

โรงเรียนรัฐบาลท่ีมีชื่อเสียงแหงเดียวกัน ซึ่งอีกหลายปตอมาผมถึงไดรูวาสาเหตุ 

ที่พอเผื่อแผสิ่งนี้มาถึงผม เปนเพราะโรงเรียนยกเวนคาเลาเรียนใหลูกคนหนึ่ง

สำหรับผูปกครองท่ีมีลูกเรียนอยูในโรงเรียนแลวสองคน ทำนองซ้ือของประเภท

ซื้อสองแถมหน่ึงตามตลาดนัด...และแนนอนวาคนที่เปนของแถมน้ันคือผมไมใช

นายกี้ 

 โรงเรียนของผมอยูไมไกลจากบานนัก แตทุกเชาพอจะเรียกสามลอพา 

พี่ถมกับกี้ไปสงที่โรงเรียน ปลอยใหผมซึ่งตองชวยแมลางจานเดินตามไปทีหลัง

เพียงลำพัง...บางวันที่ฝนลงเม็ดกวาจะถึงโรงเรียนก็เลนเอาเปยกชื้นไปทั้งตัว และ

พลอยใหรองเทาผาใบขาด ๆ  ชุมน้ำ จนสงกลิ่นฉุยไปทั้งหอง 

 ผมเปนคนท่ีมีผลการเรียนปานกลาง เพราะไมใชคนขยันขันแข็งเหมือน 

พี่ถม หรือหัวดีเหมือนนายก้ี...ผมยังจำภาพท่ีพี่ถมลุกขึ้นมาเปดไฟทองหนังสือ 

ตั้งแตตีสี่ตีหา ในขณะท่ีนายก้ีนอนคุดคูเอาหมอนปดหนาบังแสงไฟ สวนผมนอน

ลืมตาโพลงคิดอะไรเร่ือยเปอยอยูพักใหญกอนลุกขึ้นไปชวยแมติดไฟตั้งขาว 

 พี่ถมเปนคนตัวโต เมื่อตอนอยูชั้นประถมพวกเพ่ือน ๆ  ในหองเรียกแกวา 

”ไอยักษ„ หรือ ”ยักษวัดแจง„ และมักจะมีสรอยตอไปอีกยืดยาววา ”ยักษวัดแจง 
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อีแรงวัดสระเกศ เปรตวัดสุทัศน ประทัดวัดสมเกลี้ยง„...พี่ถมเปนคนผิวคล้ำ

สายตาส้ันและติดแวนมาต้ังแตเล็ก จนเวลาถอดแวนตาจะหยีและสูแสงแดดไมได

พี่ถมเปนคนไมคอยพูดจนยากท่ีใครจะหย่ังรูจิตใจ แตเปนท่ีรูกันวาแกเปนคน

โมโหรายและมักจะปงปงออกมาโดยไมคิดหนาคิดหลัง...พี่ถมเปนคนเจาระเบียบ

แกจะเก็บขาวของและหนังสือหนังหาไวเปนที่เปนทาง ถาใครเผลอไปหยิบของของ

แกแลวไมเก็บเขาท่ีเดิมใหดี แกจะพื้นเสียไปเปนวัน ๆ และพานหงุดหงิดไปถึง

เรื่องอื่นอยางไมเลิกรางาย ๆ   

 หนังสือเรียนท่ีผมไดรับมรดกตกทอดจากพ่ีถมมักจะอยูในสภาพคอนขาง

ดีหุมปกดวยกระดาษสีน้ำตาลเรียบรอย เวนแตภายในเลมจะเต็มไปดวยรอย 

ขีดเขียนและโยงดวยหมึกสีเขียว - สีแดงจนยุงไปหมดแทบจะแกะตนฉบับเดิมไม

ออก ซึ่งถาเวลาท่ีอารมณดีแกก็จะอธิบายตำรับตำราท่ีเหมือนลายแทงขุมทรัพย

พวกนั้นใหฟงไดเปนคุงเปนแคว แตหากวันไหนผมทะเลอทะลาเขาไปในตอนที่แก

อารมณไมดีก็จะถูกตะเพิดสงออกมาแทบไมทัน 

 พี่ถมต้ังใจไวแตเล็กวาโตข้ึนจะเรียนหมอ ซึ่งพอก็ดูจะสนับสนุนลูกชายคน

โตในทุก ๆ  ทาง ถึงขนาดยอมลงทุนซื้อทีวีอารทีเอ. ใหพี่ถมดูหนังทีวีเรื่องหมอเบน

เคซี กับหมอคิลแดรที่กำลังฮิตอยูในเวลาน้ัน... 

 

สำหรับนายก้ี แมจะไมใชคนประเภทท่ีดูตำราหามรุงหามค่ำอยางพ่ีถม แตในการ

สอบทุกครั้งจะตองไดที่เปนเลขตัวเดียว ซึ่งทำใหพอคุยฟุงไปไดทั้งซอย...ถึงแมจะ

เปนพ่ีนองกันแท ๆ  แตผมกับนายก้ีก็ดูจะหางเหินกัน เพราะมันออกจะวางทาขม

ผมอยูในทีมาแตไหนแตไร นายก้ีไมเคยเรียกผมวา ”พี่„ และดูเหมือนพอก็จะ 

ไมใสใจกับเร่ืองน้ี หนำซ้ำบางคร้ังยังดูพออกพอใจท่ีเห็นมันแกลงหรือรังแกผม 

ตอหนาตอตา 

 กี้เปนคนท่ีหนาตาดีที่สุดในกระบวนสามคนพ่ีนอง มันมีจมูกโดงและผม

หยักศกออกสีน้ำตาลเขมเหมือนฝร่ัง ทำใหเพื่อนฝูงเรียกกันเลน ๆ  วา ”หรั่ง„ มาก

กวาชื่อจริงหรือชื่อกี้  

 กี้เปนคนพูดเกง ชางประจบจนพอหลง และมักจะไดเงินพิเศษจากพออยู
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เปนประจำ...พอเปนคนที่ชอบใชเงินเปนทั้งการใหรางวัลและลงโทษลูก ๆ  อยูเสมอ

วันไหนที่พอกลับบานแตวัน มักจะเรียกสมุดการบานของพวกเราไปดู ถาใคร 

ทำถูกหรือทำเสร็จหมด พอก็จะใหรางวัลทีละบาทสองบาท ถาใครยังทำไมเสร็จ

หรือทำผิด พอก็จะหักเงินคาขนมในวันรุงขึ้น ซึ่งแทบทุกครั้งคนท่ีถูกหักคาขนมก็

คือผม 

 ทุกคร้ังที่ประกาศผลสอบ พอก็จะเรียกสมุดพกของลูกไปดูทันที ใครท่ี

สอบไดเลขตัวเดียวหรือที่ดี ๆ  พอก็จะใหรางวัลถึงหาบาทหรือสิบบาท แตหากสูง

กวาที่เกา นอกจากจะถูกดุดาจนน้ำตาเล็ดแลว ยังถูกหักเงินคาขนมตลอดเทอม

ใหม...และคนที่รับกรรมน้ันก็คือผมเชนเคย 

 

แมวาพ่ีถมจะมีชื่อท่ีเพ่ือน ๆ  เรียกกันวา ”ไอยักษ„ และนายก้ีหรือที่พอตั้งใหเต็ม ๆ

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

อื่นนอกจาก ”จุน„ แมวาแทบทุกคนจะทำทาแปลกใจและอดสงสัยไมไดวาทำไม

ชื่อเลนของผมมันถึงไดพิลึกพิลั่นกวาชาวบาน แตเมื่อผมอธิบายใหฟงวาพอตั้งช่ือ

นี้ใหผมเพราะตอนที่มีผมนั้น พอขาดทุนจนหมดเนื้อหมดตัวกับงานรับจางถมที่ที่

ทำอยู ซึ่งพอโทษวาผมเปนตนเหตุใหพอลมจมจนต้ังชื่อใหผมตั้งแตยังอยูในทอง

แมวา ”ลองจุน„...ทุกคนท่ีไดฟงที่มาของช่ือผมก็พากันหัวเราะ และเรียกผมวา 

”ไอจุน„ หรือ ”ไอลองจุน„ ตอไปตามเดิม 

 


