
เลยบ่ายสองโมงมาเล็กน้อย  ทุกอย่างน่าจะเป็นไปตามคาดหมาย  การ
ถ่ายภาพว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้น่าจะเสร็จในอีกสี่สิบนาทีข้างหน้า  ตอน
นี้เป็นการถ่ายเคร่ืองแต่งกายชุดไทยประยุกต์  ชุดสุดท้ายจะเป็นชุดไปรเวตตาม

เคย  ปิลนัธนถ์อยฉากออกมาจากคูแ่ตง่งาน ยกมอืขวาขึน้ พลางบอกใหพ้วกเขา

ยืนนิ่งในท่านั้น  เมื่อหญิงสาวถอยพ้นออกมาแล้ว  ช่างภาพหนุ่มก็นับหนึ่ง...

สอง...สาม แล้วกดชัตเตอร์

”ชุดไทยถ่ายอีกสักสามสี่ท่าก็พอแล้วนะคะ คุณเคส„  หญิงสาวพูดกับ

ชา่งภาพ  เธอเปน็ชา่งแตง่หนา้ของสตดูโิอแห่งนีแ้บบกึง่ประจำากึง่ฟรีแลนซ์  คอืทาง

สตูดิโอจะจ่ายเงินเดือนให้เธอเดือนละหกพันบาท  เธอไม่ต้องเข้าสตูดิโอ ยกเว้น

วันที่มีการถ่ายภาพ  และหากมีการแต่งหน้าในวันแต่งงานที่สถานที่จัดเลี้ยง 

ไมว่า่ทีบ่า้นหรือโรงแรม สตดูโิอตอ้งจ่ายใหเ้ธอคร้ังละสามพันหา้ร้อยบาท ในขณะ

เดยีวกนัเธอมเีง่ือนไขพเิศษ คอืสามารถรับงานเองไดด้ว้ยเชน่กนั แตต้่องไมต่รง

กับงานของสตูดิโอ  สองสามเดือนที่ผ่านมา  ทางสตูดิโอยังไม่มีผู้ช่วยช่างภาพ 
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ทั้งที่ติดป้ายประกาศรับสมัครนานแล้ว  ดังนั้นเธอจึงต้องช่วยทำาหน้าที่นี้ไป

ระยะหนึ่งก่อน

หญิงสาวรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนตรงหน้าขา ก่อนโทรศัพท์มือถือที่ซุกไว้

ในกระเป๋าหน้าของกางเกงยีนจะกรีดเสียงเรียก  เธอล้วงมันออกมาอย่างรวดเร็ว 

มองหน้าจออย่างเคยชิน  หากเป็นเบอร์ไม่สำาคัญ  เธอจะไม่รับสายในขณะท่ี

ทำางานอยู่ 

”พ่อ  มีอะไรหรือคะ„  เธอพูดกับคนที่โทรมาด้วยนำ้าเสียงแผ่วเบา  ไม่

อยากให้เสียงรบกวนคนอื่น 

”แม่ไม่สบาย นี่พ่อพาแม่มาหาหมอที่โรงพยาบาล„  บิดาของเธอบอก

”แมเ่ปน็อะไรมากมัย้  พ่อ„  เธอถามอยา่งรวบรัด พลางโบกมอืให้ชา่งภาพ

ทำางานต่อไปอย่างเกรงใจ 

”แม่ปวดท้อง หมอที่โรงพยาบาลวังชิ้นส่งตัวมาที่โรงพยาบาลแพร่แล้ว„ 

ปิลันธน์ไม่ได้คิดอะไรมาก  ไม่ได้วิตกเลยว่าอาการของมารดาจะรุนแรง

แค่ไหน  เธอจึงพูดตัดบทกับบิดาว่า  ”พ่อคะ  น้องยุ่งอยู่นะคะ  ตอนนี้กำาลัง

ถ่ายรูปอยู่  เดี๋ยวสักไม่เกินสองชั่วโมง น้องจะโทรไปหาพ่อนะ„

”ได้ ๆ „

พ่อเฒ่าตางไม่ได้ยินเสียงเรียกของโทรศัพท์มือถือ  ตรงระเบียงหลังของ

ตกึผูป้ว่ยระงมไปดว้ยเสยีงพดูคยุของญาตผู้ิปว่ย  กวา่แกจะไดย้นิเสยีงเรียกของ

โทรศัพท์มือถือและคิดจะรับสายนั้น  ลูกสาวของแกก็วางหูไปเสียก่อนแล้ว

พ่อเฒ่าตางทำาใจเย็น  ไม่คิดจะโทรกลับไป  เนื่องจากคิดว่าถึงอย่างไรอีก

ไม่ถึงห้านาทีข้างหน้าลูกสาวก็ต้องต่อสายมาใหม่

”พ่อ  แม่เป็นไงบ้างล่ะ„  ปิลันธน์ถาม  เสียงสนทนารอบกายของพ่อเฒ่า

ตางแทรกเขา้มาในสาย หญงิสาวสงสยัจึงถามวา่  ”นีพ่อ่อยูข่า้งเตยีงแมห่รือเปลา่„

”ไม่ ๆ  พ่อมานั่งคุยกับเพื่อนตรงระเบียงหลังนี่„

”เจอคนรู้จักหรือ„
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”เปล่า คนที่เขามาเฝ้าไข้น่ะ„

”แล้วแม่เป็นไงบ้างพ่อ„  หญิงสาวเข้าประเด็น

”หมอบอกวา่จะผ่าตดัดว่น แตต่อนนีร้อหอ้งผ่าตัดวา่งกอ่น อาจไดผ้า่ตอน

หัวคำ่า„  พ่อเฒ่าตางเล่า

หญิงสาวกังขา มารดาของเธออาการหนักถึงกับต้องผ่าตัดด่วนเชียวหรือ  

”พ่อบอกว่าแม่ปวดท้อง  แม่เป็นโรคอะไรหรือ„

”หมอวา่เป็นโรคกระเพาะ  เปน็แผลรุนแรงดว้ย ทางโรงพยาบาลวงัชิน้เลย

ต้องส่งตัวมาที่โรงพยาบาลแพร่„

หญิงสาวเข้าใจเรื่องราว  แต่ไม่วายเป็นห่วงมารดา  เธอรู้นิสัยของนางดี 

นางเปน็คนวติกจริต ปว่ยไขอ้ะไรนดิอะไรหนอ่ยกจ็ะกงัวล คร้ังนีเ้ธออยากปลอบ

ใจนาง  จึงบอกบิดาว่าเธออยากพูดคุยกับนางสักหน่อย

”คอยเดี๋ยวนะ„  พ่อเฒ่าตางบอก พลางลุกจากที่นั่ง  ถือโทรศัพท์มือถือ

ตรงไปที่เตียงผู้ป่วย

”เอ้า  ปิ่นจะพูดด้วยแก„  พ่อเฒ่าตางบอกแม่เฒ่าเรือ

”ฮัลโหล น้อง„  แม่เฒ่าเรือกล่าวกับลูกสาวด้วยเสียงใส ทำาให้หญิงสาว

เบาใจได้ระดับหนึ่ง  อย่างนี้ไม่จัดว่าอาการรุนแรง

”แม่  ไม่ต้องกลัวนะ  หมอเขาจะผ่าตัดให้ตอนหัวคำ่า  แม่ไม่ต้องเครียด

นะคะ  ผ่าตัดแล้วก็จะหาย  นอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลไม่กี่วันก็กลับบ้านได้„ 

ปิลันธน์พยายามอธิบายเพื่อสร้างขวัญกำาลังใจให้กับมารดา

”เออ ๆ   ไม่ต้องห่วงแม่หรอก„  นางรับคำาลูกสาว 

”แม่  ถ้าหมอว่าไง  แม่ก็ไม่ต้องไปแย้งหรือขัดเขานะ  ให้หมอเขารักษาไป

ตามอาการ  ไม่ต้องกลัวนะคะแม่„  เธอยำ้า  เพราะไม่แน่ใจว่านางจะสลัดความ

หวาดกลัวทิ้งไปได้ตามที่รับปากหรือไม่

”แม่  อีกสองสามวนั น้องจะไปเยี่ยมทีโ่รงพยาบาลนะจะ๊  ช่วงนี้ยังไม่วา่ง„ 

เธอบอก แม่เฒ่าเรือก็เข้าใจดี 
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ห้าโมงเย็นวันนั้น  อุชุขี่มอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์มารับหญิงสาว  เขารับส่ง

ภรรยาเช่นนี้สมำ่าเสมอ  บางวันเขาใช้มอเตอร์ไซค์  บางวันใช้รถกระบะ  แล้วแต่

ความเหมาะสม พวกเขาจะยดึหลกัของการประหยดัเป็นทีต่ัง้  ความจริงปลินัธน์

พอจะขับรถยนต์ได้บ้าง  แต่ไม่ชำานาญ บวกกับอุปนิสัยไม่ชอบการขับรถ  จึงไม่

จริงจังกับมัน  แต่คิดว่าหากเกิดเหตุการณ์จำาเป็นหรือภาวะคับขันขึ้น  เธอก็ใช้

รถยนต์ได้ 

อชุตุามใจภรรยา  เขาไมไ่ดยุ้ง่จนไมม่เีวลาใหเ้ธอ ทีจ่ริงเขามเีวลาเหลอืเฟอื

คอยบริการหรืออำานวยความสะดวกเธอ และทั้งหมดนั้นเขาเต็มใจอย่างยิ่ง

”พ่อโทรมาบอกว่าแมเ่ขา้โรงพยาบาล„  ปลินัธนเ์ปรยกบัสามขีณะนัง่ซ้อน

มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน

อุชุเอี้ยวคอหันมาถามแข่งกับสายลม  ”แม่เป็นอะไร„

ปิลันธน์อธิบายเรื่องราวคร่าว ๆ   อุชุไม่ค่อยสบายใจ แม่ยายของเขาอายุ

เจ็ดสบิสีปี่แลว้ การผา่ตัดสำาหรับคนอายปุนูนีจ้ะมผีลร้ายแรงหรือไม ่ เขาไมแ่นใ่จ 

แตท่ีแ่น ่ๆ  หากเลีย่งไดก้ค็วรเลีย่ง  แตจ่ากทีภ่รรยาเลา่ใหฟ้งั  โรคกระเพาะอาหาร 

หากไมถ่งึขัน้รนุแรงแลว้ หมอจะไมผ่่าตดัดว่นขนาดนัน้ กรณนีีจึ้งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้

เขาภาวนาในใจ ขอให้การผ่าตัดในครั้งนี้เป็นไปอย่างปลอดภัย

”สงสารแม่นะ„  หญิงสาวพูดแข่งกับเสียงลม

”โรคกระเพาะไมร้่ายแรงหรอก„  อชุพุดู  เขาพดูความจริงเพยีงดา้นเดยีว 

จริงอยู่  โรคกระเพาะไม่ใช่โรคร้ายแรง  แต่อาการของผู้ป่วยถึงขนาดต้องผ่าตัด

ด่วนอย่างนั้น  มันก็น่าคิด  แต่เขาไม่กล่าวประเด็นนี้  เพราะไม่อยากสร้างความ

ทุกข์ใจให้ภรรยา 

ราวสามทุม่ ปลินัธนโ์ทรศพัท์หาพอ่เฒ่าตางอกีคร้ัง หนนีเ้หมอืนครัง้ทีแ่ลว้ 

พ่อเฒ่าตางรับสายช้าไม่เปลี่ยนแปลง

”พ่อคะ แม่เข้าห้องผ่าตัดแล้วยัง„  เธอถาม 

”นี่เจ้าหน้าที่กำาลังเข็นแม่เข้าห้องผ่าตัดอยู่„  แกตอบ
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”พ่อชว่ยพูดปลอบแมด่ว้ยนะวา่ อยา่กลวั พอ่บอกแมน่ะ  ไมง้ั่นแมเ่ครียด

ตายเลย„  เธอแน่ใจ  แม้จะปลุกปลอบขวัญให้กำาลังใจนางไปแล้วในช่วงบ่าย

ก็ตาม 

”ได้ ๆ   ไม่ต้องห่วง„  พ่อเฒ่าตางรับปากลูกสาว 

”พ่อ  ช่วงนี้พ่อดูแลแม่ไปก่อนนะคะ  ช่วงนี้น้องมีถ่ายรูปทุกวัน  วันนี้วัน

อะไรนา้...ออ๋  วนัองัคาร พรุ่งนีก้พุ็ธ„  เธอนบันิว้  ”พฤหสั...ศกุร์  วนัเสาร์โนน่ละ 

นอ้งถงึจะวา่ง ถา้แมย่งัตอ้งนอนพกัฟืน้ทีโ่รงพยาบาล วนัเสาร์หรือวนัอาทติยน์อ้ง

จะไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาล พ่อ...พ่อต้องอดทนหน่อยนะ„ 

”ไมเ่ปน็ไร พอ่อยูน่ีก่ไ็มไ่ดล้ำาบากอะไร„  พอ่เฒ่าตางพดู  ”แต่กห็ว่งบา้น

เหมือนกัน  ไม่มีใครดูแล„

”ตอนออกมาปิดบา้นปดิชอ่งเรียบร้อยแล้วไมใ่ชห่รือ„  เธอถามอยา่งสงสยั 

”ปิดประตูหน้าต่างแล้ว„ 

”ถ้าง้ันก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว  คอยน้องไปโรงพยาบาลก่อน  พ่อค่อย

กลับบ้าน  เออ พ่อคะ  ช่วงนี้น้องจะเปิดมือถือไว้ตลอดคืนนะ  มีอะไรเร่งด่วนก็

โทรมาไดน้ะจ๊ะ„  หญิงสาวกลา่วทิง้ทา้ยไว้อยา่งรัดกมุ  ในยามปกติเธอจะต้ังเวลา

เปิดปดิเคร่ืองมอืสือ่สารชิน้นีไ้วอ้ตัโนมติั ปดิตอนสามทุม่และจะเปดิอกีคร้ังตอน

เจ็ดโมงเช้าของวันรุ่งขึ้น



คืนนี้ปิลันธน์เร่ิมสวดมนต์ช้ากว่าปกติ  มัวแต่ถามไถ่ความเป็นไปของ
มารดาจากบดิาเนิน่นาน ธรรมดาทุกคนืเธอจะสวดมนตร์าวสองทุ่มเศษ 
อย่างช้าสุดก็ไม่เกินสามทุ่ม หลังจากนั้นก็เข้านอน 

ปิลันธน์มองนาฬิกา  ขณะนี้สี่ทุ่มห้านาที  เธอเริ่มสวดมนต์  ใช้เวลาในการ

สวดประมาณยี่สิบนาที  เก็บหนังสือสวดมนต์ไว้ที่เดิมเพื่อให้หยิบฉวยได้ง่ายใน

คราวถัดไป  หยิบท่ีรองนำ้ากรวดท่ีกรวดแล้ว  ก้าวออกไปนอกบ้าน  ค่อยบรรจง

เทนำ้าใต้โคนต้นขนุน 

”พ่ีคมสวดมนต์แล้วยัง„  เธอถาม  อุชุนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์  กำาลังใช้

ความคิดอย่างหนัก  นวนิยายเร่ืองใหม่ของเขายังไม่คืบหน้าไปถึงไหนเลย  เขา

ไม่ค่อยถูกใจสักเท่าใดนัก ตลอดสามวันมานี้  เขียนไม่ออก บรรยายขัด ๆ   ไม่รู้

ว่าจินตนาการหดหายไปสู่แห่งหนใดหมด  อยากไล่ไขว่คว้ากลับมาเป็นของตน

อีกคร้ัง  แต่กระนั้นก็ยังต้องฝืนความรู้สึกตีบตัน นั่งทนหน้าคอมพิวเตอร์ทุกวัน 

อักษรที่ไหลผ่านปลายนิ้วมืออวบสั้นของเขาจึงออกมาได้เพียงนิดเดียว 

2
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”ว่าจะงดสักวัน„  อุชุบอกภรรยา  โดยไม่หันมามองเธอเลย 

”พี่คมนี่„  หญิงสาวขมวดคิ้ว  ทำาหน้าดุใส่แผ่นหลังสามี  ”เมื่อวานก็งด 

มาวันนี้ก็งดอีก หลายวันแล้วนะ„ 

หญิงสาวเป็นคนเคร่งครัดในเร่ืองสวดมนต์ภาวนา ขณะเดียวกันก็ศึกษา

หลกัธรรมคำาสอนของพระพุทธเจ้าควบคูไ่ปดว้ย  เธออยากให้สามจีริงจังเหมอืน

ตน  อชุไุมข่ดัศรัทธา อยากใหเ้ธอสบายใจ  เขาจึงปฏบิตัธิรรมตามท่ีเธอปรารถนา 

แต่ก็หย่อนยานบ้างในบางขณะ

”ไม่รู้ละ ก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์เสียนะคืนนี้„  เธอว่า 

ปิลันธน์มองนาฬิกา  ขณะนั้นสี่ทุ่มครึ่งแล้ว 

”เอ...ทำาไมสมันต์กลับมาช้าจังคืนนี้„ 

”อย่าไปห่วงมันเลย  เด็กหนุ่มก็อย่างนี้แหละ„  อุชุพูดอย่างเข้าใจถ่องแท้

ในวัยของคน 

ไม่ถึงสิบนาที  สมันต์  เด็กหนุ่มอายุยี่สิบปีขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาจอด

ภายในบ้าน ปิลันธน์ซ่ึงเข้านอนแล้วแต่ยังไม่หลับ  ลุกขึ้นจากเตียง  ก้าวออกมา

จากห้องนอน

”ทำาไมกลับช้า หา„  เธอถามเขาด้วยความเป็นห่วงแกมกวดขัน 

สมนัต์ปดัเสน้ผมทีห่ยกิหยอ็งและยุง่เหยงิใหเ้ขา้ทรง ผมของเขามนัแผลบ็ 

เสื้อผ้าและเนื้อตัวเหม็นอวลด้วยกลิ่นนำ้ามันรถ 

”เคลียร์เงินช้า  เลยกลับดึก„  เขาตอบ  ใบหน้ายุ่ง  กะพริบตาถี่  ลักษณะ

สองอย่างนี้เป็นบุคลิกส่วนตัวของเขา 

หญิงสาวย่นจมูกเพราะทนเหม็นกลิ่นนำ้ามันไม่ได้  ”ถอดเสื้อไปแช่ผง

ซักฟอกเลยนะ แล้วอาบนำ้า  สระผมให้เรียบร้อยด้วย„

สมันต์เฉยชา  ไม่กระตือรือร้นจะทำาตามคำาพูดของหญิงสาว  ร่างกายเขา

อ่อนเพลีย ต้องการนั่งพักเหนื่อยก่อนสักครู่ 

”เออ  วันนี้ปู่โทรมาหาอาปิ่น  ย่าเข้าโรงพยาบาลนะ  ตอนนี้เข้าห้องผ่าตัด
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ไปแล้ว„

สมันต์เงยหน้าขึ้น  ขมวดคิ้ว  แล้วถามว่า  ”ย่าเป็นอะไรถึงต้องผ่าตัด„

”โรคกระเพาะ  รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแพร่โน่น„ 

เดก็หนุม่สนใจแคน่ัน้ ความเหนือ่ยลา้จากการทำางานกระชากความสดชืน่

ให้เหอืดหายไปจากตวัเขาหมดสิน้  อะไรนอกเหนอืจากความรู้สกึทางกายของตน 

เขาไม่ใคร่ใส่ใจแล้ว  ปิลันธน์เห็นอาการอ่อนเพลียของหลานชาย จึงตักเตือนว่า

”ถ้างานมากไม่ต้องหักโหมทำาถึงสิบชั่วโมงก็ได้  เอาเร่ืองสุขภาพเป็นหลัก

ดีกว่า  เรื่องเงินไม่ค่อยสำาคัญเท่าไร„

เดก็หนุม่ปรือตามองอาสาว  ”ไมเ่ป็นไร ผมทนได„้  เขาพดูออกไปไมค่อ่ย

ตรงกับข้อเท็จจริง  เขายอมรับกับตัวเองว่า บางวันแสนเหนื่อย แต่อยากได้เงิน

เป็นที่สุด  ปั๊มนำ้ามันเปิดโอกาสให้นักศึกษาปีหนึ่งอย่างเขาได้ทำางานในช่วง

มหาวทิยาลยัปิดเทอม  เขากด็ใีจเหลอืลน้แลว้ ตอนปดิเทอมเขาเดนิทางจากลำาปาง

มาเชยีงใหม ่ เขาเรียนหนงัสอือยูท่ี่ลำาปาง แตต่อ้งการมาหางานทำาท่ีเชยีงใหม ่ เขา

มีความรู้เชิงดนตรีไทย ตีขิมได้ไพเราะเพราะพร้ิง  เขาไปสมัครงานอยู่สองสามที่ 

ทั้งในคุ้มขันโตกต่าง ๆ   ทั้งในโรงแรมระดับสามสี่ดาว  แต่ท้ังหมดพากันปฏิเสธ 

โดยให้เหตุผลว่า พวกเขาต้องการนักดนตรีผู้หญิง  ไม่อยากได้ผู้ชาย 

มีอยู่แห่งหนึ่งรับปากกับเขาว่า  หากนักดนตรีของท่ีนั่นว่างจะเรียกเขาไป

เลน่แทน แตผ่่านไปหนึง่สปัดาห ์ทกุส่ิงยงัคงเงียบเชยีบ จนกระท่ังอชุ ุ อาเขยของ

เขาไมอ่าจนิง่นอนใจไดแ้ลว้  จึงสอบถามปัม๊นำา้มนัแหง่หนึง่ใกลบ้้านวา่ มนีกัศกึษา

คนหนึ่งต้องการหารายได้พิเศษในช่วงปิดเทอม จะเปิดโอกาสให้ไหม  ในที่สุด

สมนัต์กไ็ดง้านท่ีปัม๊นำา้มนัแหง่นัน้  ไดรั้บคา่จ้างเปน็รายวนั  วนัละสีร้่อยยีส่บิบาท

ต่อการทำางานสิบห้าชั่วโมง

ด้วยกระหายอยากได้เงินก้อนใหญ่  เขามีเวลาทำางานสองเดือนกับหนึ่ง

สปัดาห ์ตัง้ความหวงัวา่จะเอาเงินทีไ่ดม้าไปซ้ือโนต้บุ๊กคอมพวิเตอร์สกัเคร่ือง  เขา

เรียนภาควิชาดนตรีสากลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง  กำาลังขึ้นปีสอง  แต่เดิม
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เรียนเคร่ืองสายดนตรีไทยที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ตั้งแต่ชั้น  ปวช.1  ถึง

ปวช.3  ทว่าด้วยความหัวร้ันไม่ยอมเชื่อฟังอาสาวกับอาเขย  ซ่ึงเขาเข้ามาอยู่ใน

อปุการะของคนทัง้สองตลอดเวลาสามปเีต็ม  จึงตดัสนิใจหนัเหชวีติไปเรียนดนตรี

สากลที่ลำาปาง  ไม่ฟังเสียงทัดทานซึ่งเต็มไปด้วยเหตุผลของอาทั้งสอง 

เมือ่เขา้เรียนทีล่ำาปางแลว้  อาจารยท์ีน่ัน่ยงัประหลาดใจ อาจารยค์นนัน้ซ่ึง

จบการศกึษาจากวทิยาลยันาฏศลิปเชยีงใหมใ่หข้อ้คดิเตอืนสตวิา่  เขาควรจะเรียน

หนังสือต่อท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  เพราะที่นั่นมีการสอนอย่างเข้มข้น 

นกัศกึษาทีจ่บจากทีน่ัน่เปน็ทีย่อมรับในสังคม แตกตา่งจากทีล่ำาปาง แตส่มนัตก์็

ปฏเิสธคำาแนะนำาของอาจารยค์นนัน้ไป  และเมือ่อาจารยค์นเดมิทราบวา่ สมนัต์

เรียนดนตรีไทยเคร่ืองสายมาสามปีเต็ม  จึงเสนอแนะให้เด็กหนุ่มโอนการศึกษา

ไปเรียนทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ่ทีน่ัน่มภีาควิชาดนตรีไทยซ่ึงทีล่ำาปางไมม่ ี

แต่สมันต์ก็ปฏิเสธเขาเป็นคำารบที่สอง  เรื่องนี้อุชุกับปิลันธน์ก็ทราบ

”เห็นไหม อาพูดไว้ไม่มีผิด„  อุชุกล่าว พยายามชักจูงให้สมันต์กลับมา

เรียนท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่อีกคร้ัง  แม้เรียนล่าช้าไปหนึ่งปีก็ไม่เป็นไร 

มีนักศึกษาหลายคนเป็นอย่างนั้นในแต่ละปีที่ผ่านมา  ทว่าความมุ่งมั่นของเขา

กลับไม่ได้รับการสนองตอบจากหลานชาย  แรก ๆ สมันต์รับปากกับเขาและ

ปิลันธน์ว่าจะกลับมาเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป  เขาจะทำาเพื่อเอาใจอาสาวและ

อาเขย คำาพดูของสมนัตย์งัความภาคภมูใิจมาให้อชุกุบัปิลนัธนย์ิง่นกั แตส่ดุทา้ย

เขาหักหลังคนทั้งสอง  โดยไปพูดกับเพื่อนเก่าที่เรียนหนังสือมาด้วยในช่วง 

ปวช.1  ถึง  ปวช.3  คนที่ตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

แล้ว  ”ข้าไม่ไปหรอก  ยุ่งยากจะตาย  เร่ืองขั้นตอนสมัครเข้าเรียนนี่  เรียนท่ี

ลำาปางนี่แหละ ข้าชอบ„

อุชุกับปิลันธน์มารู้เร่ืองนี้จากปากเพื่อนของสมันต์ก็สายเกินแก้แล้ว  เมื่อ

หมดเขตวนัรับสมคัรกเ็ปล่าประโยชนท์ีจ่ะผลกัดนั คนทัง้สองขมขืน่ใจท่ีหลานชาย

ทรยศ ต่อหน้าปากหวาน ลับหลังทำาตัวอีกอย่าง  นิสัยอย่างนี้ใช้ไม่ได้  อาทั้งสอง
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ข่มความรู้สึกนั้นไว้  ไม่มีความหมายที่จะมาถกเถียงกับเขาในขณะนี้

”อาบนำา้ซะ„  หญิงสาวสัง่  เธอกำาลงัจะไปหอ้งนอนแลว้  ง่วงสดุ ๆ  พรุ่งนี้

ต้องไปทำางานอีก 

”พี่คมอย่านอนดึกมากนะคะ„  เธอพูดด้วยความเป็นห่วงสามี  ไม่อยาก

ให้เขาโหมงานหนักขนาดนี้  แม้งานของเขาจะเป็นงานท่ีไม่เปลืองแรงกายก็ตาม 

แต่ต้องใช้สมองขบคิดอย่างหนัก  ซ่ึงน่าจะหนักหนาสาหัสกว่าใช้แรงกายเป็น

ไหน ๆ  

”ไมด่กึหรอก แตถ่งึยงัไงกไ็มต้่องหว่งนะ พรุ่งนีต่ื้นเชา้ไดอ้ยูแ่ลว้„  อุชพุดู 

เขาเป็นคนนอนดกึ แต่ต่ืนเชา้ไดเ้สมอ การนอนดกึไมม่ผีลกระทบต่อเขาเลย  เขา

ขี่มอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์ไปส่งภรรยาทำางานได้อย่างสบาย ๆ  

กอ่นเทีย่งคนืสกัหา้นาที  สายตาอชุเุมือ่ยล้า  เขยีนนวนยิายไปไดบ้ทกวา่ ๆ  

ตอนแรกต้ังใจไวว้า่จะให้จบบท แตรู้่สึกว่าการเดนิทางมาของตัวอกัษรชา่งฝดืฝนื

แลว้  เขาเลยปิดคอมพวิเตอร์ คดิว่าพรุ่งนีค้อ่ยเร่ิมตน้ใหม ่ เขารับปากกบัภรรยา

ตอนหัวคำา่แลว้วา่จะสวดมนต ์ จึงเขา้ไปในหอ้งพระ  ใชเ้วลาเพยีงสบิหา้นาทเีทา่นัน้ 

เหตุทีใ่ชเ้วลานอ้ยกวา่ภรรยากเ็พราะบทสวดของเขาสัน้กวา่  จากนัน้เขากน็ัง่สมาธิ

อีกสิบนาที

อุชุออกมาจากห้องพระ  เดินผ่านห้องนอนของสมันต์ซ่ึงเปิดอ้าอยู่  

เด็กหนุ่มนั่งอยู่บนฟูก กำาลังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือของตนเอง 

เขาสนทนากับเพื่อนบางคนทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก

”ดกึแลว้นะ สมนัต์ พรุ่งนีต้อ้งตืน่ตีหา้ไมใ่ชเ่หรอ„  อุชถุาม หว่งใยหลาน 

เด็กหนุ่มมีเวลานอนแค่ห้าชั่วโมงนิด ๆ   จากนั้นต้องต่ืนเช้าตรู่เพื่อเข้างานให้ทัน

เวลาหกโมงเช้า 

คนเป็นหลานไม่ตอบว่ากระไร สายตายังจับจ้องเฟซบุ๊กบนหน้าจอโทรศัพท์

มือถือต่อ  อุชุไม่อยากพูดมากความ  เห็นว่าเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว  เป็นวัยท่ี

รับผิดชอบทุกสิ่งได้เองโดยไม่จำาเป็นต้องให้ใครตักเตือน แต่กระนั้นก็อดคิดไม่
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ได้ว่าหลานชายคนนี้ไม่รู้จักเวลำ่าเวลาเสียเลย

อุชุนำานำ้าที่กรวดแล้วไปรินรดที่โคนต้นขนุน อากาศนอกบ้านเย็นสดชื่น 

แหงนหน้ามองท้องฟ้าสีดำาสนิท คืนนี้พระจันทร์เป็นเศษเสี้ยวเล็ก ๆ   เนื่องจาก

เป็นคืนข้างแรม ดวงดาวสีเงินพร่างพราวเต็มแผ่นนภามืดมิด  รู้สึกอิ่มเอิบหัวใจ

อย่างประหลาด  แทบทุกคำ่าคืนก่อนเข้านอน  เขาจะเดินออกมานอกบ้านเพื่อ

สัมผัสบรรยากาศของรัตติกาล

ขณะที่อุชุยืนนิ่งอยู่กลางแสงจันทร์ฉาย ก็ได้ยินเพลง  เงาดวงจันทร ์ ของ

อารักษ์  อาภากาศ ลอยมาจากที่ใดสักแห่ง

ฉันเดินทางตามเส้นทางของดวงจันทร์ 

ตามเส้นทางของดวงจันทร์

ประสบหรือพลาดหวังตามแต่เงาของท่าน

ตามแต่เงาของท่าน

อุชุยิ้มแย้ม...เขายิ้มรับบทเพลงนั้นอย่างชื่นใจ



หกโมงยี่สิบนาทีของวันรุ่งข้ึน  ปิลันธน์ต่ืนนอนแล้วไปเปิดกรงแมวเป็น
อนัดบัแรก กรงแมวนีต้ัง้อยูใ่นโรงเรือนขา้งบ้าน  แมวทัง้เจ็ดตวัในกรง
เดนิวนไปเวยีนมา สง่เสียงร้องเหมยีว ๆ  รอคอยอยูแ่ลว้  ทัง้เจ็ดตวัแยกขงัอยูใ่น

กรงสามกรง สว่นแมวท่ีเหลอือกีสามตัวถกูปลอ่ยใหน้อนนอกกรง  เบด็เสร็จเธอ

มีแมวที่เลี้ยงไว้สิบตัว  แมวท้ังหมดนี้มีอายุไม่ตำ่ากว่าเจ็ดปี  จะมีเพียงสองตัว

เท่านั้นที่มีอายุเพียงสามปี  และตัวสุดท้ายอายุเพียงหนึ่งปี 

ทันที ท่ีประตูกรงเปิดออก  แมวทั้งหมดกรูออกมาจากกรงอย่าง

กระตือรือร้น พวกมันวิ่งไปยังลานหญ้าทันที  แทะเล็มกินหญ้าเหมือนกับสัตว์

กินพืช  หญ้ามีประโยชน์กับแมว  ช่วยให้แมวได้ขย้อนขนที่มันเลียตัวใน

แตล่ะวนัออกมาจากชอ่งทอ้ง ขนเหลา่นีห้ากแมวไมข่บัออกมาทางปากกม็อีกีทาง

คือทางอุจจาระ แต่ในกรณีหลังหากขนมากเกินไป อุจจาระของแมวจะแห้งและ

แข็งถ่ายลำาบาก หากเป็นหนักเข้า  แมวอาจถึงขั้นท้องผูกได้  ถ้าเลวร้ายแบบนั้น

ก็ต้องพึ่งยาถ่าย 

3
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ปิลันธน์เลี้ยงแมวท้ังหมดนี้ต้ังแต่เธอกับสามียังทำางานอยู่ที่กรุงเทพฯ 

ตอนนั้นมีแมวเก้าตัว  ต่อมาเมื่อย้ายมาอยู่ที่นี่  มีชาวบ้านนำาแมวมาทิ้งไว้ข้าง

ร้ัวบ้านของเธอสองตวั ตอนแรกเธอกบัสามแีกปั้ญหาโดยจะหาคนอปุถมัภใ์ห ้ แต่

ไมม่ใีครสนใจแมวน้อยวยัเดอืนเศษ ๆ  สองตวันั้นเลย  หญงิสาวตดัสินใจวา่  ใน

เมื่อเลี้ยงแมวอยู่แล้วต้ังเก้าตัว  เพิ่มมาอีกตัวสองตัวก็คงไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

เพิ่มอีกสักเท่าไร ท้ายที่สุดด้วยความเอ็นดูจึงรับเลี้ยงพวกมันมาจนเติบใหญ่ 

เมื่อสองปีท่ีแล้ว  แมวของเธอตายจากไปสองตัว  ตัวแรกเสียชีวิตในกรง 

เธอเปิดกรงในตอนเชา้พบว่ามนันอนแขง็ตายอยู ่ จากการสนันษิฐาน คาดวา่คง

หัวใจวายตายในตอนกลางคืน  แมวตัวนี้เป็นแมวตัวผู้  มีนำ้าหนักมาก ประกอบ

กับตั้งแต่เกิดมามีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง  เป็นโรคท้องเสียเร้ือรังมาหลายปี 

แต่หลังจากปีที่ห้า  อาการท้องเสียของมันทุเลาลง  สรุปว่าแมวตัวนี้จบชีวิตลง

ด้วยวัยเจ็ดปี  เธอกับสามีรำ่าไห้กับการสูญเสีย  ทั้งคู่อาดูรยิ่ง  เพราะนี่คือการ

พลัดพรากครั้งแรกระหว่างพวกเขากับแมวอันเป็นที่รัก

ไม่ถึงสองเดือนถัดมา  แมวตัวเมียของเธอก็จบชีวิตตามไปอีกตัว  ตัวนี้

เธอเลี้ยงโดยให้มันนอนในกรงบ้าง นอนนอกกรงบ้าง  หากคำ่าคืนใดมันส่งเสียง

น่ารำาคาญ  เธอก็จะปล่อยให้มันนอนนอกกรง  แต่หากคืนไหนมันไม่ประท้วง

โดยการแหกปากร้องไม่หยุดหย่อน  เธอก็จะให้มันนอนในกรงเหมือนกับแมว

หลาย ๆ  ตัว  คืนท่ีมันจบชีวิต  เธอไม่ได้ให้มันนอนในกรงเนื่องจากเห็นว่าหลาย

คืนที่ผ่านมาแมวตัวนี้หมอบหลับอยู่แต่ในบ้านแทบตลอดทั้งคืน  ทว่าในตอน

ตสีองของคนืนัน้  เธอไดย้นิเสยีงตุ้บตับ้ในสมุทมุพุม่ไมข้า้งบา้น ตอ่มาไดย้นิเสยีง

แมวร้องลั่น  แต่ขณะนั้นไม่ได้เอะใจสงสัยอะไร  สิ่งท่ีฉุดให้เธอลุกจากเตียงคือ

เสียงเห่ากระโชกของหมาหลายตัว  เธอปลุกอุชุให้ตื่นด้วย 

อุชุออกไปดูบริเวณรกร้างข้างบ้านอย่างร้อนใจ  เขากราดไฟฉายไปยังจุด

ทีพ่วกหมายนือยู ่ หมาเหลา่นีส้นทิกบัเขาและปิลนัธน ์ เนือ่งจากหญงิสาวคลกุขา้ว

ให้กินอยู่สมำ่าเสมอ  สิ่งที่พวกหมารุมทำาร้ายอยู่คือแมวตัวหนึ่ง 
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อุชุใจหายวาบ  แมวท่ีนอนแน่นิ่งอยู่กับพ้ืนดินเป็นแมวของเขาเอง  เขา

ตะเพดิไลห่มาสามตวันัน้ให้ถอยกรูดไป  รีบอุม้แมวซ่ึงเนือ้ตวัเปรอะเปือ้นไปดว้ย

ฝุ่นดินไว้ในอก 

”แมวใคร„  ปิลันธน์ถามแหวกความมืดมา

”ขมิ้น„  อุชุตอบเสียงสั่น ๆ   หญิงสาวใจสั่น  ไม่อยากเชื่อเลยว่าเป็นแมว

ของเธอ  ทั้งสองรีบร้อนนำาแมวซ่ึงหายใจรวยรินไปท่ีโรงพยาบาล  โรงพยาบาล

แห่งนั้นเปิดบริการยี่สิบสี่ชั่วโมง อยู่ไกลจากบ้านของพวกเขาราวสิบห้ากิโลเมตร 

ตอนตีสามของคืนนั้นอุชุขับรถกระบะฝ่าความมืดแข่งกับเวลาแห่ง

ความเปน็ความตายของแมว  เขาขบัรถไปไดเ้พยีงแคค่ร่ึงทางเทา่นัน้ ขมิน้กห็มด

ลมหายใจ  ปิลนัธนก์บัอชุหุล่ังนำา้ตาดว้ยความอาดรูโดยเฉพาะหญงิสาว  เธอนกึ

น้อยใจ  เพราะสิ่งท่ีมาคร่าชีวิตแมวของเธอคือพวกหมาที่เธอให้ความรักและ

เมตตา  แต่หลังจากนั้นเธอก็ปลงตก  เพราะตระหนักได้ว่าแม้หมาจะให้ความ

สนิทสนมหรือเป็นมิตรกับเธออย่างไรก็ตาม แต่พวกมันไม่ได้มีสติปัญญาสูงส่ง

พอจะคิดแยกแยะได้ว่า  เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณหญิงสาว  พวกมันควร

ไม่ทะเลาะหรือทำาลายชีวิตแมวของเธอ

หลงัจากนัน้อกีสามเดอืน มเีดก็หญิงสองคนนำาแมวตวันอ้ยเพศเมยีมาให้

หญิงสาว  เด็ก ๆ  อ้างว่าพบแมวน้อยตัวน้ีคลานอยู่ข้างถนนในซอย  มันคงพลัดหลง

จากแม่แมวจากบ้านใดบ้านหนึ่ง  ด้วยความเวทนา  เธอกับสามีจึงรับเลี้ยงมันไว้

เวลาต่อมาปิลนัธนไ์ปเปดิเลา้ไก ่ เธอเลีย้งไกไ่ว้ราวยีส่บิตวั  เธอกัน้บริเวณ

บ้านคร่ึงหนึ่งเป็นคอกไก่  แล้วสร้างเล้าให้พวกมันสามสี่หลัง  ไก่เหล่านี้เธอเพ่ิง

เลี้ยงได้ไม่ถึงหนึ่งปีนี้เอง  จุดเร่ิมต้นการเลี้ยงไก่ตัวแรก  เป็นเพราะแมวตัวหนึ่ง

ของเธอไปคาบลูกไก่น้อยจากบ้านข้าง ๆ   ตอนนั้นอุชุเห็นเข้าจึงแย่งออกจากปาก

แมว  เมื่อเห็นว่ามันปลอดภัยดีก็นำาไปคืนให้กับเจ้าของ  ต่อมาอีกสองวันแมว

ตวัเดมิคาบเจ้าไกน่อ้ยตัวเดมิมาอกี อชุงัุดง้างปากแมวอยา่งระมดัระวัง  เอาลกูไก่

ออกมา ตอนแรกเขาคดิวา่มนัตายแลว้  เพราะมนัแนน่ิง่ไมไ่หวติงเหมอืนคร้ังกอ่น 
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แต่ครู่หนึ่งผ่านไปพบว่าลูกไก่ค่อยขยับตัวและฟื้นคืนสติ

”สงสยัจะชอ็ก„  อชุพุดูกบัภรรยา  เมือ่เร่ืองวนเวยีนเป็นเชน่นัน้  หญงิสาว

จึงเอ่ยปากขอลูกไก่ตัวนั้นจากเพื่อนบ้าน และทางนั้นก็ตกลงอย่างเต็มใจ

ไม่นานนักลุงสน  เพื่อนบ้านวัยชรานำาลูกไก่มาให้อีกสามตัว  แกอ้างว่าแม่

ของมันไม่ยอมเลี้ยงลูกแล้ว ทั้งที่พวกมันยังเล็กอยู่มาก  ปิลันธน์สงสารจับใจ 

จึงรับลูกไก่สามตัวนั้นไว้ในอุปการะ  และต่อมาไก่เหล่านี้ก็เติบใหญ่  ออกไข่ ฟัก

ไขเ่ปน็ตวั  จนกระท่ังไกใ่นความครอบครองขณะนีม้อียูร่่วมยีส่บิตัว  การเลีย้งไก่

ของเธอมีวัตถุประสงค์เพื่อกินไข่  เธอกับสามีสัญญากับพวกไก่ว่าจะไม่ยอมขาย 

ไม่ยอมฆ่าพวกมันเป็นอันขาด จะปล่อยให้พวกมันตายไปเองตามธรรมชาติ

อชุตุืน่นอนแลว้ มองภรรยาซ่ึงกำาลงัหัน่ผักกาดขาวในหอ้งครัว  นอกจาก

ข้าวเปลือกแล้ว  เธอให้ไก่กินผักเป็นอาหารเสริมอีกด้วย

”วนันีค้ลุกขา้วหรอือาหารเม็ด„  ปลิันธน์ถามสามี  แค่นัน้ก็เปน็อันรูก้ันวา่

หมายถึงอาหารของพวกแมว 

”คลุกข้าว„  เขาตอบ  พลางเปิดตู้เย็นเพื่อเอากล่องพลาสติกซ่ึงบรรจุ

ปลาทูนึ่งออกมา  ปลาทูนี้แกะก้างและหัวจนเหลือแต่เนื้อล้วน ๆ  อุชุคลุกข้าวให้

แมวของเขาด้วยเนื้อปลาห้าวันต่อหนึ่งสัปดาห์  ส่วนสองวันที่เหลือจะให้พวกมัน

กินอาหารเม็ด  เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าพวกเขาเป็นห่วงสุขภาพของพวกมัน 

อาหารเมด็มรีสเคม็  แมวกนิมาก ๆ  อาจสง่ผลให้ไตทำางานหนกั  แลว้แมวอาจเป็น

โรคไตวายไดใ้นตอนหลงั  พวกเขาพยายามหลกีเลีย่งปจัจัยเสีย่งนี ้ ยอมคลกุขา้ว

กับปลาทูให้พวกมันกิน  ซ่ึงเป็นงานท่ียุ่งเหยิงกว่าอาหารเม็ดเป็นไหน ๆ   แต่พวกเขา

ก็อดทน  เพราะความรักที่มีต่อพวกมัน 

พวกเขาใหอ้าหารแมวและไกส่องมือ้ตอ่วัน คอืมือ้แรกในตอนเชา้และมือ้

ที่สองในตอนเย็น

”จะกินอะไรคะเช้านี้„  หญิงสาวถามสามีอย่างห่วงใยในสุขภาพของเขา 

เขาเป็นคนนอนดึกตื่นเช้า  เมื่อนอนน้อยก็ต้องบำารุงร่างกายกันหนักหน่อย 
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”อืม...„  เขาทำาเป็นครุ่นคิด  แต่ด้วยไม่ใช่เป็นคนเร่ืองมากและไม่อยาก

ทำาตัวเป็นภาระแก่ภรรยามากจนเกินไป จึงบอกว่าอะไรก็ได้ตามแต่ใจของเธอ 

หญงิสาวควา้รถจักรยาน  เธอตอ้งไปซ้ืออาหารเชา้สำาหรับตวัเองและสาม ี

รวมถึงต้องซ้ืออาหารสำาเร็จมาจัดเตรียม  เพื่อจะใส่บาตรพระสงฆ์ตอนก่อน

แปดโมง  พระภิกษุของวัดประจำาหมู่บ้านจะมาบิณฑบาตที่หน้าบ้านเธอทุกวัน 

สิบโมงเช้าที่สตูดิโอ  ก่อนจะมีการถ่ายภาพ ปิลันธน์โทรศัพท์ไปหาบิดา 

การต่อสายครั้งแรกไม่มีการรับสาย  เธอทิ้งช่วงอีกห้านาทีจึงโทรใหม่

”พอ่ แมเ่ป็นไงบา้งคะ„  หญงิสาวถาม บดิาของเธอเลา่วา่การผา่ตัดเมือ่คนื

ทีผ่า่นมาเปน็ไปดว้ยด ีแมเ่ฒ่าเรือปลอดภยัทุกประการ แตข่ณะนีย้งัสะลมึสะลอื

อยู่  เพราะยาสลบยังไม่หมดฤทธิ์เสียทีเดียว 

หญิงสาวเบาใจ  มารดาพ้นขีดอันตราย  ไม่นานนางก็จะรู้สึกตัวได้เต็มที่ 

หญงิสาวนกึขึน้ไดว้า่บดิาเดนิทางมาทีโ่รงพยาบาลโดยมไิดน้ำาเสือ้ผา้สำารองติดตวั

มาด้วยสักชุดเดียว  แกคงลำาบากน่าดูที่ต้องทนใส่เสื้อผ้าชุดเดิม  เธอจึงบอกกับ

แกว่า  หากแกจะนั่งรถสองแถวกลับไปบ้านก่อน แล้วจัดเสื้อผ้ามาไว้สับเปลี่ยน

สักสองชุด  จากนั้นในตอนเย็นค่อยนั่งรถสองแถวกลับมาท่ีโรงพยาบาลอีกคร้ัง

ก็ได้  เนื่องจากบ้านกับโรงพยาบาลห่างกันเพียงหกสิบกิโลเมตร 

”ฝากแม่ไว้กับนางพยาบาลก็ได้นะคะพ่อ„ 

พอ่เฒ่าตางลงัเล  ใจหนึง่กอ็ยากกลบับา้น  ใจหนึง่กอ็ยากอยูใ่กล ้ๆ  คูช่วีติ 

ไม่อยากห่างไปไหนไกล 

”ไม่เป็นไรหรอก พ่อยังไม่กลับดีกว่า„  แกว่า

ปลินัธนน์กึถงึหมาทีบ่ดิาเลีย้งไว้  ”พ่อมาอยูโ่รงพยาบาลอยา่งนี ้ ไอด้นิไฟ

จะเอาอะไรกินล่ะพ่อ„

”เออ  ไม่รู้เหมือนกัน„  แกตอบด้วยนำ้าเสียงเรียบเฉย ฟังแล้วเหมือน

ไม่ค่อยจะแยแสหรือทุกข์ร้อนต่อความเป็นอยู่ของสุนัขเลย  หญิงสาวกังวล 

หว่งใยปากท้องของสนุขั  เธอมอีดุมคตว่ิาคนจะยุง่เหยงิหรือมธุีระจำาเปน็เร่งดว่น
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สักปานใดก็ตาม  ไม่ควรจะทำาให้สัตว์เลี้ยงของตนเองเดือดร้อนโดยไม่จำาเป็น 

ดงันัน้เมือ่มทีางชว่ยเหลอืมนัไดก้ต็อ้งพยายามจัดการให้เขา้รูปเขา้รอย  เดมิทหีมา

ตัวนี้สมันต์เป็นคนเอามาเล้ียงเองตอนที่เรียนอยู่ชั้น ม.3  ที่บ้านเกิด  หลังจาก

ต้องมาเรียนหนังสือที่เชียงใหม่สามปี  เขาก็ทิ้งหมาไว้ให้คนที่เป็นปู่เป็นย่าดูแล

แทนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  คนชราทั้งคู่เลี้ยงมันไว้ด้วยการให้อาหารวันละมื้อ 

แลกกบัการเฝา้บา้นเฝ้าเรือน  แต่ถามว่าคนแกท้ั่งสองรักใคร่หมาขนาดไหน  เปลา่

เลย!  พวกเขาผูกพันกับมันไม่ลึกซึ้งหรอก มันเป็นได้เพียงหมาตัวหนึ่ง  แต่อาจ

มีสถานภาพดีกว่าหมาจรจัดข้างถนน  มีอาหารกินวันละมื้ออย่างไม่เดือดร้อน 

ส่วนสมันต์ก็เช่นกัน  ไม่ได้ให้ความรักแก่มันอย่างสุดซึ้ง  เขาอาจรักมันมากกว่า

คนเป็นปู่เป็นย่ารัก  แต่มันก็ยังเป็นแค่หมาอยู่ดี  ไม่อาจขยับสถานภาพมาเป็น

เพือ่นสนทิหรือรักใคร่ดัง่ลกูเหมอืนทีค่นสว่นใหญ่เลีย้งหมาหรือแมวไวด้จุคนใน

ครอบครัวเดียวกัน  ซึ่งปิลันธน์กับอุชุเป็นหนึ่งในคนกลุ่มหลัง

หญิงสาวโทรหาสมันต์  โชคดีเป็นช่วงพัก  สมันต์จึงเปิดโทรศัพท์มือถือ 

เธอสั่งให้เขาโทรบอกเพื่อนบางคนที่บ้านนอกว่าตอนที่ไม่มีใครอยู่บ้านนั้น ขอให้

เขาช่วยเป็นธุระให้  โดยนำาอาหารไปให้หมาอย่าให้ขาดแม้แต่วันเดียว 

”ครับอา ผมจะโทรไปบอกเพื่อนเดี๋ยวนี้„  สมันต์รับปาก หญิงสาวได้ฟัง

แล้วชื่นใจ  เพราะเขาเอาจริงเอาจังกับเร่ืองนี้ด้วย  แต่เธอไม่ทราบหรอกว่า

หลานชายไม่ได้โทรเดี๋ยวนั้นเลย ผ่านไปอีกห้าชั่วโมง  เขาจึงต่อสายหาเพื่อน



ดว้ยอยากรู้ความคบืหนา้ของมารดาวา่เป็นไปในลกัษณะใด ปลินัธนจึ์ง
โทรศพัท์ถงึพอ่เฒ่าตางในตอนเทีย่งวนั  วนันีจ้ะมกีารถา่ยภาพคูแ่ต่งงาน
ตอนบา่ยสองโมง  ลกูคา้คูน่ีถ้า่ยเพียงสองชดุ  ใชเ้วลาไมเ่กนิสามโมงกเ็สร็จ  เคส 

ช่างภาพเดินลงมาจากชั้นสอง ยิ้มทักทายหญิงสาวอย่างชื่นมื่น

”แม่ของป่ินเป็นไงบ้าง หมอจะอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไร„ 

เขาถาม 

”ยังไม่รู้เลย  นี่ว่าจะโทรไปถามพ่ออยู่พอดี  พี่ว่าคงนอนพักฟื้นที่โรง

พยาบาลอีกหลายวันมั้ง„  เธอตอบ

หญงิสาวกดโทรศพัทม์อืถอื  บดิาของเธอปลอ่ยใหโ้ทรศพัทส์ง่เสยีงเรียก

อยูน่านเป็นนาที  หญิงสาวไมรู้่วา่บดิาตดิสายอืน่อยูห่รือไมไ่ดย้นิเสยีงเรียก  เธอ

วางสาย นั่งคอยจนกระทั่งผ่านไปสิบนาที 

”พ่อ  แม่เป็นไงบ้าง„  เธอถาม หลังจากพ่อเฒ่าตางรับสายแล้ว

”กไ็มเ่ป็นไร แมรู้่สกึตวัแลว้„  พอ่เฒ่าตางตอบ จากนัน้หญิงสาวไดย้นิแก

4
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กล่าวอะไรบางอย่างกับคนข้าง ๆ  

”พ่อ  ง้ันขอสายแม่หน่อยซี„  เธอต้องการปราศรัยกับมารดา  อยากจะ

กล่าวคำาปลอบใจนางสักนิดก็ยังดี

”ออ๋! พอ่ไมไ่ดอ้ยูท่ีตึ่กนะ  เดีย๋วนอ้งโทรมาใหมไ่ดไ้หม„  พอ่เฒ่าตางกลา่ว

อย่างร้อนรน 

หญิงสาวสงสัย  ”เอ้า! นี่พ่อไม่ได้อยู่ข้างเตียงเหรอคะ„

”เปล่า ๆ   อยู่ข้างล่างตึก  พ่อกำาลังนั่งคุยอยู่กับเพื่อน„  แกตอบไม่ค่อย

เต็มเสียง ประหนึ่งว่ากำาลังทำาผิดอะไรอยู่

หญงิสาวเขา้ใจแลว้  เมือ่ครู่ขณะคยุโทรศพัท์กบัเธอ บดิายงัพดูกบัคนรอบ

ข้าง  และมีคนพูดแทรกเข้ามาให้ได้ยินเป็นช่วง ๆ   สักพักหญิงสาวก็ได้สนทนา

กับมารดา นางมีสติครบถ้วนแล้ว  แต่ยังมีอาการอ่อนเพลียอยู่บ้าง

”แม่เป็นไงบ้าง„  หญิงสาวถามด้วยความเป็นห่วงอย่างยิ่ง

”เจ็บแผล„  นางฟ้องเสียงอ่อย ๆ  

”ไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่  อีกไม่กี่วันแผลก็จะดีขึ้นเอง„  เธอปลอบขวัญ

ให้กำาลังใจนาง อยากให้นางเห็นว่านี่เป็นเรื่องเล็กน้อย  เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ

หญิงสาวได้ยินเสียงมารดาเรียกบิดา  จากนั้นได้ยินนางบอกให้แกช่วย

หยิบกระดาษทิชชูให้ 

”พ่อของน้องไม่รู้เป็นอะไร  ไม่ชอบอยู่ใกล้ ๆ   เอาแต่ไปส่องพระ  แม่จะ

หยิบจะฉวยอะไรทีก็ลำาบากจะตาย„  นางฟ้องลูกสาวอย่างจริงจัง  นึกไม่พอใจ

สามีหลายหนแล้ว

ปิลันธน์มั่นใจแล้วว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาบิดาคงนั่งส่องพระกับคนที่สนใจ

พระเคร่ืองข้างล่างตึกอย่างแน่นอน  บิดานิยมชมชอบพระเคร่ืองมาก  แกไม่มี

ความรู้อยา่งลกึซ้ึงสักเทา่ใดหรอก  พระเคร่ืองบางรุ่นแกมองไมอ่อกหรอกวา่เปน็

ของจริงหรือของเก๊  แกเช่าพระมาด้วยความพึงพอใจในราคาซ่ึงไม่สูงมากนัก

เท่านั้นเอง  และแกก็จะมาปล่อยให้คนอื่นเช่าต่อในราคาไม่สูงเช่นกัน แกอาจได้
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กำาไรสกัร้อยหรือนอ้ยกวา่นัน้ แต่นัน่กพ็งึพอใจแลว้  พรรคพวกของแกทีห่มูบ่า้น

หรือหมู่บ้านใกล้เคียงก็น้อยคนนักท่ีจะเป็นเซียนตัวยง พวกเขาอาจมีความรู้งู ๆ  

ปลา ๆ  แตอ่ยา่งนอ้ยพวกเขากม็คีวามชำานาญเร่ืองพระเคร่ืองทอ้งถิน่  เกจิอาจารย์

ภธูร ทวา่ทัง้หมดทีก่ลา่วมานัน้  คนพวกนีท้ีส่มาคมกนัไดย้าวนานกม็จีดุประสงค์

หลักคือเพื่อการพาณิชย์  ไม่ใช่หลงใหลศรัทธาพระเครื่องอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์

แม่เฒ่าเรือกวาดสายตามองไปรอบตัว  หลายเตียงแน่นขนัดด้วยผู้คน 

และอื้ออึงเซ็งแซ่ด้วยเสียงพูดคุยสนทนา 

”น้องเชื่อไหม  เตียงอื่น ๆ  เขามีญาติมาเฝ้าไข้  มีลูกหลานมาห้อมล้อมจน

มิดเตียง  แต่ของแม่ไม่มีลูกหลานมาเยี่ยมเลย„  นางเปรยด้วยนำ้าเสียงเบาหวิว 

รู้สึกโดดเดี่ยว  พร้อมทั้งเกิดอิจฉาคนไข้เหล่านั้น  นางมองตัวเองด้วยความ

อบัอาย  เปลา่เปลีย่วเดยีวดายเสยีเหลอืเกนิ นีห่ากไมม่สีามทีีค่อยโผลห่นา้ใหเ้ห็น

เป็นระยะ ๆ  ละก็  นางก็ไม่ต่างอะไรกับคนถูกปล่อยเกาะร้าง

ปิลันธน์สะดุดในวาจาของมารดา  เกรงว่านางจะปริวิตกไปมากกว่านี้  จึง

เอ่ยปลอบประโลมนางไปว่า  ”แม่อย่าคิดมากซี  น้องยังไม่ว่างจริง ๆ   จะลาตอนน้ี

เลยเจ้านายเขาก็จะเสียหาย  เหลืออีกสามวันเท่านั้นเอง  จะได้ลาแล้ว  ตอนนี้

แม่อดทนไปพลาง ๆ  ก่อนนะคะ  อยู่กับพ่อไปพลาง ๆ  ก่อน  ไม่ต้องห่วงนะแม่ 

เดี๋ยวน้องจะพูดกับพ่อเองเร่ืองที่แกไม่ชอบอยู่ใกล้ ๆ  แม่ทำาใจให้สบายเถิด

นะคะ  แม่ห่วงเฉพาะเร่ืองสุขภาพก็พอแล้ว นอนพักฟื้นให้เต็มท่ี  ทำาตามท่ีหมอ 

บอกทุกอย่าง...„

แม่เฒ่าเรือพูดแทรกอย่างขัดใจว่า  ”เมื่อไรจะได้กลับบ้านก็ไม่รู้„ 

ฟังนำ้าเสียงแล้วรับรู้ได้ว่าคนพูดรู้สึกไม่ดีเลย  หญิงสาวจึงพูดให้กำาลังใจ

ไปว่า  ”ไมก่ีว่นัหรอก หมอตอ้งอนญุาตใหแ้มก่ลบับา้นได ้ ตอนนีแ้มไ่มต่อ้งหว่ง

บ้านช่อง พ่อเขาปิดบ้านไว้เรียบร้อยแล้ว  แล้วไอ้ดินไฟ  เพื่อนของสมันต์ก็คอย

เอานำ้าเอาข้าวไปให้ทุกวันด้วย„ 

ปิลันธน์พูดเลยเถิดไปถึงหมาตัวนั้นเพราะคิดว่าในความห่วงหาอาทรต่อ
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บ้านของมารดา อาจรวมหมาตัวนั้นเข้าไปด้วยอีกหนึ่งเรื่อง 

ก่อนสี่โมงเย็นของวันรุ่งขึ้น ปิลันธน์ได้รับโทรศัพท์จากบิดา นำ้าเสียงของ

แกเตม็ไปดว้ยความร้อนรน แกเลา่วา่แมเ่ฒ่าเรือกำาลงัจะถกูพาไปเอกซเรยส์มอง 

นางหมดสตไิปกะทนัหัน แต่กอ่นทีล่กูสาวของแกจะถามไถเ่อาความกระจ่าง แก

พูดตัดบทว่า  ”พ่อวางหูก่อนนะ หมอเขาเรียกพ่ออยู่„

”ถ้าเรียบร้อยแล้วพ่อโทรมาหาน้องนะจ๊ะ„  ปิลันธน์บอกด้วยความรู้สึก

ไม่สบายใจยิ่ง  เธอห่วงมารดาขึ้นมาตงิด ๆ  เมื่อวานยังพูดคุยกับนางได้ปกติ

อยู่เลย แล้วเหตุใดวันนี้นางจึงหมดสติไปอย่างนั้น

นานเกอืบชัว่โมง หญิงสาวไดรั้บโทรศพัทจ์ากบดิา  เธอรีบรับสายทันทเีมือ่

เห็นชือ่ของบดิาทีห่นา้จอโทรศพัทม์อืถอื  เธอสอบถามอาการปว่ยของมารดาอยา่ง

รวดเร็ว

”หมอบอกวา่สมองแมข่องนอ้งเสยีไปหมดแลว้„  พอ่เฒ่าตางแจ้งขา่วร้าย

ให้ทราบ  นำ้าเสียงของแกราบเรียบไม่มีสูงไม่มีตำ่า  เร่ืองที่แกพูดคล้ายเป็นเร่ือง

ฝนตกแดดออก หญิงสาวจับอารมณ์ของบิดาไม่ได้  พยายามควบคุมความรู้สึก

ตัวเองไม่ให้เตลิดหรือฟุ้งซ่าน ซึ่งก็ทำาได้ในระดับหนึ่ง

”ผลเอกซเรย์เป็นแบบนั้นเลยหรือคะพ่อ„  เธอถาม  เผื่อจะเปลี่ยนแปลง

เป็นอย่างอื่นที่ดีกว่าได้

”หมอว่างั้นแหละ„

”แล้วตอนนี้แม่อยู่ไหน„ 

”นอนอยู่บนเตียงน่ะ„

ปลินัธนค์ดิวา่นีเ่ปน็เร่ืองร้ายแรงทีส่ดุ  เธอไมอ่าจนิง่นอนใจไดอ้กีแลว้  จะ

รอให้ถึงวันว่างตามที่ได้นัดหมายกับบิดามารดาไว้ต้ังแต่แรกไม่ได้แล้วละ  เธอ

บอกบิดาว่า  ”เดี๋ยวน้องจะไปแพร่เลยนะคะ พ่อดูแม่ไปพลาง ๆ  นะ„

ปิลันธน์โทรปรึกษาสามี  พยายามบอกเขาว่านี่เป็นเร่ืองวิกฤต  เธอต้อง

เดินทางด่วนเพื่อจะไปจัดการกับปัญหา  เธอบอกให้เขาช่วยจัดเก็บเสื้อผ้าและ
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ข้าวของเคร่ืองใช้จำาเป็นของเธอลงกระเป๋าเดินทาง  จากนั้นให้มารับเธอที่สตูดิโอ 

แล้วเธอจะไปซื้อตั๋วรถโดยสารประจำาทางที่สถานีขนส่ง

”ลางานแล้วใช่ไหม„  อุชุพะวง  ช่วงนี้หญิงสาวมีงานแต่งหน้าทุกวัน  การ

เดินทางอย่างฉุกละหุกแบบนี้ต้องกระทบกระเทือนต่องานที่ทำาแน่ 

”ลาได้แล้ว„  เธอตอบ

”อ้าว!  แล้วลูกค้าไม่เดือดร้อนหรือ„  เขาถาม นึกอยู่แล้วว่ามีผลกระทบ 

แต่นึกไม่ออกว่าทางสตูดิโอจะจัดการสะสางปัญหานี้ไปในแนวทางใด

”อ๋อ...เจ้านายเขาโทรเลื่อนการถ่ายรูปกับลูกค้าหมดแล้วละ  ประเด็นนี้

พี่คมอย่าใส่ใจเลย  เจ้านายเขาเข้าใจสถานการณ์ดี„

ปรากฏว่ารถโดยสารที่จะเดินทางไปยังจังหวัดแพร่เต็มทุกท่ีนั่งในสอง

เท่ียวของเย็นนั้น  สำาหรับเที่ยวสุดท้ายคือในเวลาสี่ทุ่มคร่ึง  ยังมีท่ีนั่งเหลืออยู่

พอสมควร  หญงิสาวไมม่ทีางเลอืกอืน่ จำาต้องซ้ือตัว๋เทีย่วดกึ  ตามกำาหนดเวลา

การเดินทาง  เธอจะไปถึงจังหวัดแพร่ราวตีสามกว่า

พวกเขาต้องกลับมาบ้านอีกหน  ไม่มีความจำาเป็นต้องนั่งรอท่ีสถานีขนส่ง

ยาวนานหลายชั่วโมงขนาดนั้น  อุชุขับรถกระบะออกจากบ้าน  เพื่อไปส่งภรรยาที่

สถานีขนส่งตอนสามทุ่มกว่า ๆ   เขาใช้เวลาไม่ถึงสิบห้านาทีก็มาถึงจุดหมายแล้ว

”พี่คมอย่าทิ้งบ้านไปไหนนานนะ ดูแลไก่กับแมวให้ดีด้วย„  เธอสั่งความ

ก่อนขึ้นรถโดยสารในคืนนั้น  อันที่จริงเธอรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าสามีนั้นวัน ๆ  เอาแต่

ขลุกตัวอยู่กับบ้านเพื่อเขียนหนังสือ หากไม่มีธุระสำาคัญจริง ๆ  เขาจะไม่ออกจาก

บา้นแน ่แตท่ีเ่ธอกลา่วแบบนัน้ ประเดน็หลกัอยูท่ีเ่ธอเปน็หว่งสตัวเ์ลีย้ง อยากให้

เขาเอาใจใส่พวกมันอย่างเต็มที่เช่นที่เคยทำากันมา

”ไม่ต้องห่วงทางนี้หรอก  เออ พี่จะเปิดมือถือทิ้งไว้นะคืนนี้  ถ้าถึงแพร่

แล้วปิ่นโทรมาบอกด้วยนะ„  อุชุสั่งด้วยความห่วงหาอาทรภรรยาอย่างยิ่งยวด 


