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ในโรงพยาบาล
เป็นวันที่สามแล้วที่ทะนงนอนซมอยู่บนเตียงคนไข้ในห้องผู้ป่วยชาย
ทีแ่ น่นขนัดไปด้วยผูป้ ว่ ยและญาติ เตียงตัง้ เรียงเป็นตับแทบไม่มที เี่ ดิน
คนเฝ้าไข้นั่งอยู่ริมทางเดินปลายเตียง ใครอยากพักผ่อนต้องมุดเข้าไปนอนอยู่
ใต้เตียงคนไข้ ภายในห้องผู้ป่วยระงมไปด้วยเสียงไอ เสียงจาม เสียงร้อง และ
เสียงครางด้วยความเจ็บปวด บางคนโวยวายอย่างไร้สติ ญาติตอ้ งจับมือจับเท้าไว้
ไม่ให้คว้าไขว่และถีบสะเปะสะปะ กลิ่นยาฆ่าเชื้อ กลิ่นอุจจาระ กลิ่นปัสสาวะ
คละคลุ ้ ง ไปทั่ ว ห้ อ ง ทะนงนอนฟั ง เสี ย งอั น น่ า เวทนาเหล่ า นั้ น ทั้ ง วั น ทั้ ง คื น
พะอืดพะอมเพียงใดจ�ำต้องทน ยิง่ คราวใดคนเจ็บหนักเตียงใกล้ ๆ ซ้ายขวาถ่าย
ของเสียออกจากร่างกาย เขาต้องเบือนหน้าทนเหม็นอยูห่ ลายนาที พยายามคิดว่า
มันเป็นเรือ่ งธรรมดาของคนเจ็บ ถึงกระนัน้ บางครัง้ เขาเหม็นจนแทบจะอาเจียน
ออกมา ต้องรีบคว้าชายผ้าห่มมาปิดจมูกไว้ หายใจยาวลึก ๆ ให้ทั่วท้อง
ทีศ่ รี ษะของทะนงมีผา้ พันแผลสีขาวสะอาดพันไว้เต็ม ดูเหมือนคนเจ็บหนัก
แต่จริง ๆ แล้วแค่โดนกระสุนไถบาดกะโหลกให้แตกกระจุยไปเพียงเล็กน้อย
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ไม่ได้กระทบกระเทือนต่อเนื้อสมองแต่อย่างใด ถ้าแผลไม่ติดเชื้ออีกสามสี่วัน
ก็กลับบ้านได้ ทะนงนอนถอนหายใจยาวเป็นพัก ๆ อดรู้สึกเป็นห่วงงานใน
หมู่บ้านไม่ได้
นอนนึกถึงเหตุการณ์ในอดีต นับแต่วันที่เขาเรียนจบปริญญาโทสาขา
สังคมศาสตร์มาแล้วตัดสินใจลงสมัครชิงต�ำแหน่งผูใ้ หญ่บา้ น หลังจากผูใ้ หญ่บา้ น
คนเดิมซึง่ เป็นลุงของผูส้ มัครอีกคนเกษียณอายุราชการไป โดยไม่ฟงั เสียงคัดค้าน
จากพ่อแม่และพี่น้องทุกคน พ่อกับแม่บอกว่าควรสมัครสอบเป็นข้าราชการ
ดีกว่า รายได้ดกี ว่ามากมาย มีสวัสดิการให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย พ่อแม่กพ็ ลอยได้
ประโยชน์ดว้ ย เพือ่ นหลายคนก็คดั ค้าน บอกว่าเรียนจบถึงระดับปริญญาโทแล้ว
มาลงสมัครชิงต�ำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมันกระจอกงอกง่อยมาก ปล่อยให้ชาวบ้าน
เรียนจบภาคบังคับเขาลงสมัครแข่งขันกันไปเหมือนทีเ่ คยเป็นมาเถอะ อย่าไปแย่ง
ต�ำแหน่งกับเขาเลย ได้มาแล้วอาจจะเป็นทุกขลาภก็ได้ อิทธิพลเถื่อนในหมู่บ้าน
ก็มีอยู่เป็นที่รู้กันทั่วไป
แต่ทะนงยังยืนกรานความคิดตัวเอง ใครจะคัดค้านอย่างไรเขาก็ไม่เปลีย่ น
ความคิด เมือ่ เตรียมหลักฐานการสมัครพร้อมเขาก็ไปสมัครกับปลัดอ�ำเภอทันที
ทะนงกับทีมงานเริ่มเดินพบปะพูดคุยกับชาวบ้านทุกครัวเรือน ขอโอกาสเข้ามา
ท�ำหน้าทีผ่ ใู้ หญ่บา้ นสักครัง้ เขาพยายามบอกกล่าวถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในหมู่บ้าน
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดกับการด�ำรงชีวิตอย่างเป็นสุข
ตลอดจนการศึกษาและวัฒนธรรมในท้องถิน่ เขาพยายามพบปะชาวบ้านเป็นกลุม่
เล็ก ๆ ถามถึงปัญหาที่ต้องการให้แก้ไข สิ่งใดพอจะแก้ได้เขารับปากว่าจะท�ำให้
ทะนงพยายามต่อสู้อย่างขาวสะอาด ขณะที่คู่แข่งก็พยายามเดินตาม
แนวทางที่ลุงของเขาท�ำมาแล้ว นั่นคือบ้านไหนมีงานศพเขาจะซื้อหมูไปช่วยงาน
ทันทีเหมือนที่ลุงกระท�ำมาตลอด ซึ่งก็ได้รับความนิยมจากชาวบ้านไม่น้อย ถือ
เป็นนโยบายประชานิยมอย่างหนึง่ ซึง่ จับต้องได้ ทะนงไม่รวู้ า่ ผูใ้ หญ่บา้ นคนก่อน
ไปเอาเงินจากไหนมาซื้อหมูแจกชาวบ้าน แน่นอนว่าเป็นเงินส่วนตัวของเขา แต่
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มันไม่มีที่มาที่ไปที่ชัดเจน นอกจากนี้คู่แข่งยังใช้อิทธิพลข่มขู่ชาวบ้าน ใช้เงิน
ทุ่มซื้อคะแนนเสียงด้วย ความกลัวท�ำให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งอดหวั่นไหวไม่ได้
การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านแต่ละครั้งมักมีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง บางครั้งเล่นกัน
ถึงตาย
นานมาแล้วที่หมู่บ้านช่องผาของทะนงตกอยู่ในสภาพนิ่งงัน อยู่กันอย่าง
จ�ำเจ มีความขัดแย้ง ไม่พัฒนา ทั้งผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านต่างอยู่กันไปวัน ๆ
ปัญหาต่าง ๆ ไม่ได้รับการแก้ไข ตั้งแต่ปัญหายาเสพติด คนต่างด้าวเข้ามาสร้าง
ความวุน่ วายภายในหมูบ่ า้ น พืชผักผลไม้ราคาตกต�ำ่ ท�ำมาหากินฝืดเคืองในบางฤดู
ไม่มใี ครคิดแก้ปญ
ั หา ผูใ้ หญ่บา้ นก็อาศัยให้ทางราชการแก้ฝา่ ยเดียว ซึง่ เห็นกัน
อยู่ว่าไม่เพียงพอ หลายครั้งไร้ผล ทะนงเห็นว่าหมู่บ้านช่องผาขาดผู้น�ำมานาน
แสนนาน แม้จะมีผใู้ หญ่บา้ นแต่ไม่ใช่ผนู้ ำ � ได้เป็นผูใ้ หญ่บา้ นแล้วก็ไม่มผี ลงาน
อะไร ส่วนใหญ่มักจะพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในท้องถิ่น ไม่ว่า
จะเป็นเหมืองแร่ โรงงานต่าง ๆ หรือบ่อนการพนัน ชาวบ้านก็อยู่ส่วนชาวบ้าน
ไปตามยถากรรม ไม่จ�ำเป็นต้องมีผู้ใหญ่บ้านก็ได้
ทะนงนอนมองน�ำ้ เกลือในขวดสีขาวทีแ่ ขวนอยูป่ ลายเสาหยดทีละหยดช้า ๆ
อย่างร�ำคาญใจ เขายังปวดหัวตุบ ๆ อยูบ่ า้ ง รูส้ กึ ตึงตรงรอยเย็บสูงจากหูประมาณ
สามนิ้ว บ่งบอกว่าแผลยังอักเสบอยู่ แผลยาวเกือบสี่นิ้ว เย็บสิบกว่าเข็ม เขา
รู้สึกเมื่อยหลังจึงลุกขึ้นนั่ง มิ่งขวัญผู้เป็นภรรยาคอยประคองหลังเบา ๆ เผื่อ
พลาดพลั้ง พอดีบุรุษพยาบาลเข็นรถคนไข้มาเทียบข้างเตียง พยาบาลหน้าตา
ใจดีเดินตามมาด้วยพร้อมบอกว่า
”ห้องพิเศษว่างแล้วค่ะ„
”ย้ายตอนนี้เลยหรือคะ„ มิ่งขวัญถามก่อนรวบผมสีน�้ำตาลอมด�ำที่ยาว
เลยบ่ามัดเป็นปมไว้ด้านหลัง เพื่อไม่ให้ปรกหน้าและเกะกะสายตา
”ใช่ค่ะ เก็บของได้เลยค่ะ„
หลังจากตระเตรียมทุกอย่างเรียบร้อย ทะนงก็ลงจากเตียงนั่งรถเข็น
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บุรษุ พยาบาลเข็นรถออกไปทันที เขาเดินก้าวยาว ๆ อย่างรวดเร็ว มิง่ ขวัญเดินตาม
ไม่ทันต้องวิ่งสลับกับเดินเร็ว ๆ จนเหนื่อยและหายใจแรง ถึงกระนั้นก็ยังตาม
บุรุษพยาบาลแทบไม่ทันอยู่ดี...
เมื่อเข้ามาอยู่ในห้องพิเศษ ทะนงรู้สึกโล่งปอด หายใจหายคอคล่องขึ้น ในห้อง
มีเครือ่ งปรับอากาศ พืน้ ห้องสะอาดสะอ้าน ห้องน�ำ้ ก็สะอาด มีทนี่ งั่ ทีน่ อนส�ำหรับ
คนเฝ้าไข้ด้วย มิ่งขวัญบอกว่าค่อยยังชั่ว ไม่อึดอัดขัดใจเหมือนอยู่ห้องรวม
บรรยากาศภายในห้องปลอดโปร่งดี มีโทรทัศน์ให้ดขู า่ วดูละคร นับว่าสะดวกไม่นอ้ ย
ดูแลความปลอดภัยก็ง่าย
หลังจากจัดข้าวของเข้าตู้แล้วมิ่งขวัญก็เอนตัวนอนบนม้านั่งยาวบุนวม
รู้สึกง่วงเพราะนอนหลับไม่เต็มอิ่มมาสามวันแล้ว เธออ้าปากหาวแล้วหลับไป
อย่างรวดเร็ว ทะนงเหลือบมองไปทางประตู เห็นลงกลอนเรียบร้อยก็รู้สึก
ปลอดภัย แต่ยงั ไม่วางใจเสียทีเดียว เขาเหลือบมองประตูบอ่ ย เพราะถึงอย่างไร
ก็ยังวางใจไม่ได้ ตอนนี้ไม่มีใครคอยดูแลความปลอดภัยด้านนอก ชุมชาติ
ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองเพิ่งขอตัวกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้า
ทะนงนอนมองริบบิน้ ผ้าสีฟา้ สดกว้างประมาณนิว้ ยาวคืบทีพ่ ลิว้ ส่ายขึน้ ลง
ตรงช่องแอร์ พลางนึกย้อนไปถึงวันแรกที่เขาเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
บ้านช่องผา ผลการเลือกตัง้ สูสมี าก ตอนนับคะแนนมีพลิกกลับไปกลับมาตลอด
ชวนหวาดเสียว สุดท้ายเขาชนะไปเพียงห้าคะแนนเท่านั้น การได้คะแนนเสียง
สูสีกันแบบนี้บอกถึงความยากของการปกครอง เพียงประชุมหมู่บ้านนัดแรก
ก็มีชาวบ้านเข้าร่วมน้อยมากจนน่าใจหาย ทั้งที่ปกติชาวบ้านก็มาประชุมหมู่บ้าน
น้อยอยูแ่ ล้ว นับเป็นปัญหาทีท่ ำ� ให้ทะนงหนักอกหนักใจ กว่าจะเรียกศรัทธาของ
ชาวบ้านได้ต้องใช้เวลาและความอดทนไม่น้อย กรรมการหมู่บ้านต้องท�ำงาน
หนักเป็นเท่าตัว กว่าจะท�ำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ยอมรับได้ก็เลือดตาแทบกระเด็น
หลังรับต�ำแหน่งผูใ้ หญ่บา้ นได้เดือนกว่าทะนงก็ถกู ลอบยิง โชคดีทกี่ ระสุน
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ทะลุต้นแขนออกไปโดยไม่โดนกระดูก สืบดูแล้วพอจะรู้ว่าเป็นฝีมือขององอาจ
กับพวกอีกสองคน คือวิชัยกับปานยศ ตอนนั้นมิ่งขวัญกับคณะกรรมการ
หมูบ่ า้ นทุกคนบอกให้เขาไปแจ้งความเพื่อจับคนลอบยิงมาเข้าคุก แต่ทะนงกลับ
ไม่เห็นด้วย เพราะถ้าท�ำแบบนัน้ ความขัดแย้งทีม่ อี ยูแ่ ล้วจะยิง่ เพิม่ มากขึน้ ท�ำให้
ปกครองหมู่บ้านได้ยาก ทะนงมองไปยังเป้าหมายข้างหน้ามากกว่าความแค้น
ส่วนตัว เขาต้องการให้ชาวบ้านเห็นใจเขามากกว่า แล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อ
หมูบ่ า้ นมากกว่าด้วย อีกอย่างเขาไม่มหี ลักฐานและพยานมาเอาผิดกับองอาจได้
ทะนงยังจ�ำเหตุการณ์วนั นัน้ ได้ดี หลังเลิกประชุมเพือ่ แจ้งข่าวราชการและ
โครงการของหมู่บ้านให้ชาวบ้านทราบแล้ว เขาก็นั่งท�ำงานต่อที่ศาลาประชาคม
ประจ�ำหมู่บ้านซึ่งอยู่คนละฝั่งถนนกับบ้านของเขา ตอนนั้นเวลาเกือบสามทุ่ม
ก่อนหน้านัน้ ประมาณสิบนาที ทะนงได้ยนิ เสียงรถยนต์แล่นมาจากทิศตะวันออก
ซึ่งเป็นตัวอ�ำเภอบ้านนาสาร แล้วเสียงก็เงียบไปก่อนถึงศาลาประชาคมประมาณ
ห้าสิบเมตร เขาไม่ได้เอะใจแต่ประการใด คิดว่าเป็นรถยนต์ของชาวบ้านแถวนัน้
ต่อมาไม่นานเขาก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจากด้านหลังหนึ่งนัด รู้สึกเสียวแปลบที่
ต้นแขนซ้าย ทะนงรีบนอนราบลงกับพื้น คว�่ำโต๊ะเขียนหนังสือเป็นที่ก�ำบัง
กระสุน พลันประตูบา้ นของเขาเปิดออก ได้ยนิ มิง่ ขวัญกับลูกสาวตะโกนเสียงดัง
โหวกเหวกขึ้น ทะนงตะโกนห้ามไม่ให้มิ่งขวัญกับลูกสาวออกมา จากนั้นเขา
ได้ยินเสียงคนสองคนวิ่งไปบนถนนอย่างรวดเร็ว ไม่กี่อึดใจต่อมาเสียงรถยนต์
ก็คำ� รามขึน้ และกระชากตัวออกไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง เสียงล้อบดพืน้ ถนน
ดังสนัน่ แล้วชาวบ้านก็แห่กนั มาทีศ่ าลาประชาคมอีกครัง้ ช่วยกันน�ำทะนงไปส่ง
โรงพยาบาล
คิดแล้วอดยิม้ กับความโชคดีของตัวเองไม่ได้ คืนนัน้ หากปากกาไม่หลุด
จากมือตกลงพื้นเขาคงไม่รอดแน่ ทันทีที่เขาก้มตัวลงเก็บปากกาเสียงปืนก็
ค�ำรามขึน้ ทะนงคิดว่าบุญกุศลทีเ่ ขาเคยท�ำมาคงส่งผลให้แคล้วคลาดมาได้อย่าง
หวุดหวิด คิดพลางเผลอลูบรอยแผลเป็นที่แขน
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เหตุการณ์ตอนนัน้ ท�ำให้เขากลัวมาก อยากลาออกจากต�ำแหน่งผูใ้ หญ่บา้ น
ไม่อยากเอาชีวติ มาเสีย่ งกับต�ำแหน่งทีไ่ ด้เงินเดือนเพียงน้อยนิด มันไม่คมุ้ กันเลย
แต่เมื่อนึกถึงเป้าหมายที่วางไว้เขาก็ต้องสู้ต่อ พลางคิดปลอบใจตัวเองว่าคนเรา
หากไม่มีดวงตายโหงถึงอย่างไรมันก็ไม่ตาย ทุกคนฟ้าลิขิตไว้แล้วว่าจะให้ตาย
แบบไหนและตายอย่างไร คิดได้อย่างนั้นแล้วก�ำลังใจก็มาอย่างล้นเหลือ และ
เลิกล้มความตั้งใจจะลาออกจากต�ำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา...
ทะนงสะดุ้งโหยงเมื่อมีเสียงเคาะประตูดังขึ้น เขารีบลุกขึ้นนั่งจ้องไปทางประตู
เช่นเดียวกับมิง่ ขวัญ เสียงเคาะประตูดงั อีกครัง้ ดูเหมือนจะไม่กล้าผลีผลามเปิด
เข้ามา มิ่งขวัญลุกไปยืนที่ประตูพลางถาม
”ใครน่ะ„
”พีเ่ อง เทพชัย กับชุมชาติ„ เทพชัยรายงานตัวพอให้คนข้างในได้ยนิ ทัง้
เทพชัยและชุมชาติเป็นผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ายปกครอง มิง่ ขวัญดูทางช่องกระจก
อีกครั้งก่อนเปิดประตู เทพชัยกับชุมชาติเดินยิ้มเผล่เข้ามา มิ่งขวัญเลื่อนเก้าอี้
พลาสติกแบบมีพนักพิงให้ทั้งสองคนนั่งข้างเตียงคนไข้
ทะนงมองหน้าคนสนิททั้งสองด้วยความรู้สึกแนบแน่น มันเป็นความ
สัมพันธ์ที่อยู่เหนือต�ำแหน่งหน้าที่ เป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องกันมากกว่าอย่างอื่น
ท�ำงานหนักร่วมกันมาเกือบห้าปี หัวหกก้นขวิดกับปัญหาภายในหมูบ่ า้ นมาด้วยกัน
นับแต่เริ่มตั้งไข่จนเป็นปึกแผ่นในปัจจุบัน สุขทุกข์ร่วมกันรับร่วมกันเสพ ทะนง
รู้สึกซาบซึ้งมาก ยามไม่ปลอดภัยก็ช่วยดูแลกันตลอด
เขามองหนวดเคราอันดกด�ำหนาเตอะของเทพชัย มันโดดเด่นชวนมอง
เสมอ เทพชัยเป็นทัง้ ผูช้ ว่ ยและพีช่ ายทีเ่ ข้าใจเขามากทีส่ ดุ ทะนงมองคิว้ หนาเข้ม
เหนือตาคมเด็ดเดี่ยวของชุมชาติ มองเห็นความมุ่งมั่นมหาศาลอยู่ในนั้น นับ
เป็นชายหนุ่มวัยยี่สิบสี่ที่หน่วยก้านไม่เลว ถ้าความมุ่งมั่นยังไม่ลดน้อยถอยลา
เขาจะเป็นผู้น�ำที่ดีได้ในอนาคต
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”เป็นอย่างไรบ้างผู้ใหญ่„ เทพชัยพูดเสียงต�่ำลึก ชัดถ้อยทุกค�ำ พลาง
ยกมือลูบเคราข้างแก้มขวาไปมาอย่างเคยชิน
”ปวดแผลนิดหน่อย ไม่กี่วันก็ออกได้แล้ว„ ทะนงบอกตามที่หมอแจ้ง
ให้ทราบ ยกมือลูบแผลที่ศีรษะเบา ๆ ”ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง„
ทะนงอดเป็นห่วงงานในหมูบ่ า้ นไม่ได้ มีงานหลายอย่างทีต่ อ้ งดูแลติดตาม
อย่างใกล้ชดิ เช่น งานร้านค้าหมูบ่ า้ น งานตรวจสอบคุณภาพดินและโรงปุย๋ ศูนย์
พัฒนาความรูแ้ ละเทคโนโลยี ศูนย์ กศน. หมูบ่ า้ น และงานเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว
รวมทั้งงานโรงสีข้าวไร่ด้วย
”ยังไปได้ดเี ป็นปกติ ไม่ตอ้ งห่วงหรอก„ เทพชัยบีบขาทะนงแรง ๆ ทะนง
หันไปทางชุมชาติ ถามเบา ๆ พอได้ยินกันสามคน
”พอจะได้เค้าหรือยังว่าเป็นใคร„
”ต�ำรวจยังมืดแปดด้านอยูเ่ ลย„ ชุมชาติรายงานความคืบหน้าการสืบสวน
ให้ทราบ สีหน้าหนักใจ ”อันที่จริงเรื่องนี้ไม่ต้องถึงต�ำรวจก็ได้„ ชุมชาติพูด
พร้อมขบกรามจนเป็นสันนูน
”ใจเย็น ๆ ชุมชาติ ค่อยคุยกันดีกว่า„ เทพชัยเหลือบมองมิง่ ขวัญทีน่ งั่ อ่าน
หนังสือความรู้ทางกฎหมายส�ำหรับชาวบ้าน บนม้านั่งยังมีหนังสือนวนิยายวาง
อยู่สองสามเล่มด้วย
”ช่างมันเถอะ ผมไม่ได้หวังอยู่แล้วละ ที่แจ้งความไว้ก็เพื่อปรามไม่ให้
พวกมันเหิมเกริมเกินไป อีกอย่างหากดวงมันตกอาจเจอคุกก็ได้„ ทะนงพูด
คล้ายหมดหวัง คดีแบบนีห้ ลังแจ้งความแล้วมักจะเงียบหายไปกับกาลเวลา เว้น
แต่มีพยานหลักฐานชัดเจนซึ่งต�ำรวจชอบ เดี๋ยวนี้ต�ำรวจเขาไม่อยากท�ำงานยาก
ไม่อยากกินปลามีก้างเยอะ ๆ กินแล้วมันติดคอ ต้องล้วงต้องควักจนวุ่นวาย
”แต่เราจะปล่อยไปไม่ได้เช่นกัน มันอันตรายเกินไป„ เทพชัยท้วงติง อด
เป็นห่วงทะนงไม่ได้ ดูเหมือนเขาจะเด่นเกินไป เพื่อนผู้ใหญ่บ้านหลายคนพากัน
หมัน่ ไส้เขาไม่นอ้ ย การเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ คนในหมูบ่ า้ นกระทบผลประโยชน์มดื
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ของหลายฝ่าย แม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านแต่ก็โยงใยไปถึงกันหมด
อีกอย่างวิธีคิดวิธที ำ� งานของทะนงท�ำให้ผ้ใู หญ่บ้านด้วยกันรูส้ ึกไร้ค่าอย่างไม่เคย
เป็นมาก่อน นายอ�ำเภอยังออกปากชื่นชมทะนงในที่ประชุมบ่อย แม้ทะนงจะ
ไม่ต้องการก็ตาม
”ปล่อยไปไม่ได้มันก็ใช่ แต่เรื่องนี้มันแก้ยาก เกินความสามารถของ
ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอย่างพี่เทพชัยและชุมชาติ หรือแม้แต่สุริยาก็
เถอะ„ ทะนงคิดว่ามันเกินอ�ำนาจหน้าที่ ท�ำไปจะเหมือนถ่มน�ำ้ ลายรดฟ้า สุดท้าย
ก็ต้องตกลงมารดหน้าตัวเองวันยังค�่ำ
”หรือจะปล่อยให้มันเป็นไปเอง„ ชุมชาติถามเสียงห้วน ขมวดคิ้วหนา
เข้าหากัน
ทุกคนนิ่งเงียบ...
หลังจากเทพชัยกับชุมชาติกลับไปแล้ว ทะนงล้มตัวลงนอน คิดถึงงานแรกทีเ่ ขา
ท�ำในต�ำแหน่งผู้ใหญ่บ้านของบ้านช่องผา คือส�ำรวจประชากรภายในครัวเรือน
ทั้งหมด เขาคิดว่ามันเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ใหญ่บ้านต้องรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วน
ไม่ยอมให้ตกหล่นแม้แต่ครัวเรือนเดียว รวมถึงจ�ำนวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามา
ท�ำงานอยู่ในหมู่บ้านด้วย เขาต้องน�ำข้อมูลนี้มาใช้พัฒนาหมู่บ้านต่อไป
ทีแรกก็มปี ญ
ั หา หลายคนนิง่ รอดูทา่ ทีผใู้ หญ่บา้ นคนใหม่วา่ พอจะมีนำ�้ ยา
บริหารงานหมู่บ้านแค่ไหน หลายคนหลายครัวไม่ให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะ
พวกที่สนับสนุนองอาจซึ่งเป็นคู่ชิงต�ำแหน่งผู้ใหญ่บ้านกับเขา ข้อมูลที่ได้มาก็
ไม่สมบูรณ์ น�ำไปใช้ทำ� งานต่อไม่ได้ ทะนงแก้ปญ
ั หาโดยประชุมปรึกษากับคณะ
กรรมการหมูบ่ า้ นทัง้ สิบห้าคน สุดท้ายมีมติให้แบ่งหมูบ่ า้ นเป็นกลุม่ ย่อยทัง้ หมด
แปดกลุ่ม โดยให้กรรมการหมู่บ้านเป็นหัวหน้ากลุ่มบ้านที่ตนอาศัยอยู่ เพื่อ
สะดวกในการประสานงาน กลุ่มบ้านแรกเริ่มจากกลุ่มบ้านแสงเงินที่อยู่ติด
ถนนใหญ่สายนาสาร-บ้านส้อง มีนิพนธ์เป็นหัวหน้าประสานงาน ถัดมาด้านใน
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เป็นกลุม่ บ้านแสงทอง มีศกั ดิช์ ยั เป็นหัวหน้าประสานงาน กลุม่ บ้านแสงไทมีสเุ ทพ
เป็นหัวหน้าประสานงาน กลุ่มบ้านแสงดาวมีสุภาณีเป็นหัวหน้าประสานงาน
กลุม่ บ้านแสงเดือนมีนฤมลเป็นหัวหน้าประสานงาน กลุม่ บ้านแสงหวังมีพลเดช
เป็นหัวหน้าประสานงาน กลุม่ บ้านแสงเทพมีเดชาเป็นหัวหน้าประสานงาน และ
กลุ่มบ้านแสงทิพย์ซึ่งเป็นกลุ่มบ้านเชิงเขามีราตรีเป็นหัวหน้าประสานงาน หลัง
กลุ่มบ้านแสงทิพย์เป็นเหมืองแร่ยิปซัม เปิดเหมืองมาห้าปีแล้ว
เมื่อแบ่งหมู่บ้านเป็นกลุ่มบ้านย่อย การส�ำรวจประชากรก็ท�ำง่ายขึ้นและ
เสร็จภายในเวลาหนึ่งวันเท่านั้น บางบ้านที่ต่อต้านผู้ใหญ่บ้านหัวหน้ากลุ่มบ้าน
ก็เก็บข้อมูลได้หมด บ้านใกล้ ๆ กันไม่ต้องถามก็ได้ว่าบ้านไหนมีใครอาศัยอยู่
กี่คน เพราะรู้จักทุกคนภายในกลุ่มบ้านของตัวเองดีอยู่แล้ว
ในที่สุดทะนงก็ได้ข้อมูลประชากรครบทุกครัวเรือน หมู่บ้านช่องผามี
ทัง้ หมด 72 ครัวเรือน ประชากรทัง้ หมด 534 คน แบ่งเป็นคนท�ำงาน 269 คน
วัยเรียน 215 คน แบ่งย่อยเป็นระดับมหาวิทยาลัย 15 คน ระดับมัธยม 30 คน
และระดับประถม 170 คน
ได้ข้อมูลประชากรมาแล้วทะนงน�ำมาคิดไตร่ตรองอยู่นานเป็นเดือนว่า
พอจะท�ำโครงการพัฒนาอะไรได้บา้ ง แต่ดเู หมือนจะมืดแปดด้าน ไม่ตา่ งจากคน
หัวล้านได้หวีสกั เท่าไร แต่ขณะนัง่ ดืม่ กาแฟหน้าบ้าน เฝ้ามองรถตูร้ บั ส่งนักเรียน
ของโรงเรียนเอกชนในตัวอ�ำเภอบ้านนาสารและอ�ำเภอเวียงสระทุกเช้า ทะนงก็นกึ
ตั้งค�ำถามขึ้นในใจว่าท�ำไมชาวบ้านนิยมน�ำลูกหลานไปขึ้นโรงเรียนเอกชน ทั้งที่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นเป็นเท่าตัว และโรงเรียนในหมู่บ้านช่องผาก็มี นี่คือ
ปัญหาแรกที่ทะนงคิดได้
คืนหนึ่งทะนงประชุมปรึกษากับคณะกรรมการหมู่บ้านที่บ้านของเขา
ทะนงต่อเพิงข้างบ้านเป็นทีป่ ระชุมเล็ก ๆ หลังคามุงกระเบือ้ งลอนคู่ ไม่มฝี ากัน้ มี
โต๊ะไม้ยาวประมาณสองวาสองศอกวางอยูต่ รงกลาง เป็นโต๊ะทีท่ ำ� มาจากไม้เก่า มี
เก้าอีพ้ ลาสติกสีลายไม้วางอยูร่ อบโต๊ะยีส่ บิ ตัว มีมมุ กาแฟให้ทกุ คนบริการตัวเอง
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ตามสะดวก ด้านหน้ามีโทรทัศน์ตั้งอยู่บนโครงเหล็ก มีโต๊ะไม้ขนาดย่อมส�ำหรับ
วางหนังสือพิมพ์และหนังสือทั่วไป เขาเลือกประชุมเวลาหนึ่งทุ่มเพราะไม่อยาก
รบกวนเวลาท�ำมาหากินของกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ท�ำสวนผลไม้กับ
สวนยางพารา คนกรีดยางพาราจะไม่นอนดึก ต้องเก็บแรงไว้กรีดยางตอนตีหนึง่
ตีสองทุกวัน ช่วงเช้าก็เก็บน�ำ้ ยางมาท�ำแผ่น ถ้าน�ำ้ ยางมาก ๆ กว่าจะท�ำยางแผ่นดิบ
เสร็จเอาขึ้นราวผึ่งแดดเสร็จก็ตกบ่าย แล้วต้องนอนพักเอาแรงไว้กรีดยางตอน
หัวรุ่งอีก ดังนั้นเวลาพักผ่อนจึงมีความจ�ำเป็นต่อชาวสวนยางพาราทุกคน ทะนง
จึงเลี่ยงไม่ประชุมเวลากลางวัน
การประชุมปรึกษาหารือเป็นไปแบบคนกันเอง เป็นพี่เป็นน้องกัน และมี
เป้าหมายร่วมกัน ทุกคนเข้าใจกันเป็นอย่างดี ก่อนเข้ามาท�ำหน้าที่ได้พูดคุยกัน
เรียบร้อยแล้ว ถือเป็นสัญญาประชาคมร่วมกัน เดินไปด้วยกัน เป้าหมายคือต้อง
บริหารหมู่บ้านแนวใหม่ ไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกจนตัวเองเป็นง่อยพึ่งพาตัวเอง
ไม่ได้เหมือนที่เป็นกันอยู่ แบบที่เป็นผู้ใหญ่บ้านกินเงินเดือนและหาอยู่หากิน
ไปวัน ๆ โดยไม่คิดท�ำอะไรให้หมู่บ้านเจริญก้าวหน้า ชาวบ้านด�ำเนินชีวิตไปตาม
ยถากรรม ได้แต่อา้ งว่ารัฐบาลไม่มงี บประมาณมาให้ ทะนงคิดว่าแม้จะเป็นข้ออ้าง
ที่เป็นจริงจนเถียงไม่ได้ แต่ก็ฟังเหมือนว่าเราไม่ได้พยายามใช้ความรู้ความ
สามารถทีม่ อี ยูใ่ ห้เต็มที่ ไม่ตา่ งจากพวกข้าราชการทีท่ ำ� งานไปวัน ๆ เช้าชามเย็นชาม
ไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรทั้งนั้น ชาวบ้านจะเดือดร้อนอย่างไรไม่ใส่ใจ
”คืนนี้อยากปรึกษาเรื่องนักเรียนที่ย้ายไปเรียนที่อื่น ทั้งที่โรงเรียนใน
หมู่บ้านของเราก็มี ผมเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจ มันสะท้อนอะไรได้หลายอย่าง
เกี่ยวกับหมู่บ้านเรา ใครเห็นเป็นอย่างไรบ้าง„ ทะนงเปิดประเด็นเมื่อทุกคน
พร้อมรับฟัง เขามองสบตากรรมการหมูบ่ า้ น ใบหน้าระบายยิม้ น้อย ๆ อยูเ่ สมอ
ท�ำให้ใบหน้ายาว ๆ ของเขาดูดีขึ้น โดยธรรมชาติทะนงเป็นคนหนวดเคราดก
แต่เขาจะโกนแทบทุกวัน ใบหน้าจึงดูสะอาดสะอ้านชวนมองตลอดเวลา
”นัน่ มันเรือ่ งของชาวบ้าน เป็นสิทธิสว่ นตัวของเขาทีจ่ ะให้ลกู หลานไปเรียน
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ที่ไหนก็ได้ เราไม่ควรไปก้าวก่าย เดี๋ยวจะมีปัญหาตามมา„ ศักดิ์ชัยพูดตรงไป
ตรงมาตามนิสยั ไม่เลือกทีร่ กั มักทีช่ งั เป็นทีร่ กู้ นั ทุกคนนัง่ นิง่ เหมือนจะตัง้ หลัก
คิด ทะนงยกมือกอดอก เขานั่งนิ่งอยู่หวั โต๊ะ หน้าขรึมขึ้นเล็กน้อยอย่างเอาการ
เอางาน รอฟังความคิดเห็นของกรรมการหมู่บ้านคนต่อไปอย่างใจเย็น
”จะว่าเป็นเรือ่ งส่วนตัวของชาวบ้านก็ได้ แต่ถา้ คิดให้ดี คิดให้ลกึ มันก็เป็น
เรือ่ งของหมูบ่ า้ นด้วยนัน่ แหละ„ นิพนธ์หวั หน้ากลุม่ บ้านแสงเงินพูดขึน้ หลายคน
พยักหน้าเห็นด้วย
”เป็นเรื่องของหมู่บ้านอย่างไรล่ะ„ ศักดิ์ชัยถามแย้งทันที
”ชาวบ้านทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้าน ถ้าชาวบ้านเดือดร้อนมันก็
เดือดร้อนถึงหมู่บ้าน ชาวบ้านกับหมู่บ้านเป็นหนึ่งเดียวกัน ความสัมพันธ์มัน
มีอยู่„ พลเดชหัวหน้ากลุ่มบ้านแสงหวังตอบค�ำถามแทนนิพนธ์
”ก็ท�ำนองนั้นแหละ„ นิพนธ์พูดไม่เต็มเสียงนัก คิ้วขมวดเข้าหากัน
”แต่ผมไม่เห็นว่าใครจะเดือดร้อนหรือโวยวายขึ้นมาเลย ทุกคนยังให้
ลูกหลานไปเรียนตามปกติทกุ วัน เป็นมานานเกือบสิบปีแล้ว เราไปท�ำงานด้านอืน่
ก่อนไม่ดีกว่าหรือ„ ศักดิ์ชัยพูดแล้วพ่นลมออกทางจมูกอย่างเคยชิน
”ไหน ๆ ก็ไหน ๆ แล้ว ฉันขอพูดตรง ๆ เลยนะผูใ้ หญ่„ ราตรีหวั หน้ากลุม่
บ้านแสงทิพย์พูดแบบนักเลง สองมือดึงชายเสื้อข้างหน้าเบา ๆ
”พูดมาเลย ตรง ๆ ฟังง่ายดี„ ทะนงพยักหน้าอนุญาต ราตรีสะบัดผม
เบา ๆ แล้วพูดต่อ
”หลานฉันสองคนแม่มันก็พาไปขึ้นโรงเรียนเอกชนที่นาสารเหมือนกัน
อันที่จริงแม่มันก็ไม่อยากพาลูกไปขึ้นโรงเรียนที่นาสารหรอก แต่ครูในโรงเรียน
บ้านช่องผาของเราไม่ค่อยสอน การบ้านเด็กก็ไม่ค่อยตรวจ จบ ป.หกแล้วไป
สอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนดี ๆ ไม่ค่อยได้ จบแล้วความรู้ไม่ดี ท�ำไงได้ล่ะ พ่อแม่
ทุกคนอยากให้ลกู เรียนโรงเรียนดี ๆ กันทัง้ นัน้ เขาไม่มที างเลือก อีกอย่างโรงเรียน
เอกชนมีรถตูม้ ารับนักเรียนถึงบ้าน พ่อแม่ไม่ตอ้ งเสียเวลาไปส่งลูกทีโ่ รงเรียนด้วย
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จริงไหม„ ราตรีหันไปถามรอบโต๊ะ
”มั น ก็ จ ริ ง อย่ า งที่ พี่ ร าตรี พู ด ชาวบ้ า นยอมจ่ า ยแพงแลกกั บ คุ ณ ภาพ
ทางการเรียนของลูกหลาน„ สุภาณีหวั หน้ากลุม่ บ้านแสงดาวสนับสนุนความคิดเห็น
ของราตรี หลายคนพยักหน้าเห็นด้วย
”แสดงว่ามันมีปัญหาใช่ไหมล่ะ„ ทะนงถามให้ทุกคนตระหนัก นี่คือ
ปัญหาทีถ่ กู ความเคยชินเคลือบคลุมเอาไว้จนเรามองไม่เห็นและปล่อยให้ผา่ นเลย
ไป ทัง้ ทีป่ ญ
ั หาเหล่านัน้ ยังอยูข่ องมันเหมือนเดิม คอยกัดกร่อนทุกคนอยูว่ นั แล้ว
วันเล่า
หลายคนพยักหน้ายอมรับว่ามีปัญหา
”ถึงจะรู้ว่ามีปัญหา แล้วเราจะจัดการได้อย่างไร เพราะปัญหามันอยู่ที่
โรงเรียน อยู่ที่ผู้บริหารและครูภายในโรงเรียน ถ้าเราเข้าไปก้าวก่ายงานของครู
มันจะไม่งาม เป็นการไม่ให้เกียรติกัน ส่วนมากบ้านกับโรงเรียนมักจะอวยเอื้อ
เกือ้ กันมาตลอด จะท�ำอะไรเราต้องคิดให้ด„ี เดชาหัวหน้ากลุม่ บ้านแสงเทพพูด
ท�ำลายความเงียบขึน้ เขากลัวว่าหมูบ่ า้ นจะขัดแย้งกับโรงเรียน ปัญหาจะเพิม่ ขึน้
ไปอีก
”ที่พี่เดชาพูดก็ไม่ผิด แต่ผมเห็นว่าการศึกษาของเยาวชนเป็นสิ่งส�ำคัญ
เราจะนิ่งอยู่บนความหายนะก็ไม่ถูกต้องเช่นกัน แน่นอนว่าที่ผ่านมาไม่เคยมี
ผูใ้ หญ่บา้ นคนไหนคิดท�ำเรื่องนี้ มันออกจะล่อแหลมมากอยู่ แต่ผมจะพยายาม
แก้ปญ
ั หานี้ให้ได้ เพราะการศึกษาเป็นเรือ่ งส�ำคัญอันดับหนึ่งของคน โดยเฉพาะ
เยาวชนผู้เป็นลูกหลานของเรา ถ้าเด็กไม่มีคุณภาพแล้วหมู่บ้านของเราจะมี
คุณภาพได้อย่างไร หากปล่อยให้ลูกหลานไปเรียนที่อื่นแล้วเขาจะภาคภูมิใจใน
หมู่บ้านของตัวเองได้อย่างไร เรียนจบไปแล้วเขาผูกพันกับโรงเรียนอื่น เขาจะ
ไม่กลับมาพัฒนาหมู่บ้านและโรงเรียนในหมู่บ้านอีก กลายเป็นคนไร้ราก หาก
ปล่อยให้เป็นไปแบบนี้ไม่นานโรงเรียนในหมู่บ้านของเราจะต้องถูกยุบ แล้ว
หมูบ่ า้ นของเราจะเหลือสิง่ ใดไว้ให้นา่ ภาคภูมใิ จได้เล่า หมูบ่ า้ นทีไ่ ม่มโี รงเรียนมัน
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เงียบเหงาเกินไป แทบไม่มีคุณค่าใด ๆ เหลืออยู่เลย เราในฐานะคณะกรรมการ
หมู่บ้านจะต้องร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหานี้ให้ได้ ต้องดึงลูกหลานของเรากลับมา
เรียนในโรงเรียนบ้านช่องผาของเราให้ได้ หรือใครเห็นเป็นอื่นบ้าง„ ทะนงพูด
เสียงขรึม หนักแน่น ส่งสายตาถามทุกคน ระบายยิม้ บนใบหน้าน้อย ๆ อย่างเคย
ทุกคนหันมองหน้ากัน การศึกษาระดับปริญญาโทของทะนงท�ำให้ทกุ คน
น้อมใจรับฟัง เหตุผลทีท่ ะนงยกขึน้ มาอภิปรายล้วนแต่มนี ำ�้ หนักน่าเชือ่ ถือ สิง่ ที่
ทะนงคิดนัน้ นอกกรอบจนท�ำให้ทกุ คนตกใจและไม่แน่ใจว่าเป็นไปได้แค่ไหน จะ
คัดค้านก็ไม่รู้จะเอาเหตุผลใดมาอ้างอิง ทุกอย่างเป็นความจริงอย่างที่ทะนงพูด
”ถ้าผูใ้ หญ่ยนื ยันเช่นนัน้ พีก่ ไ็ ม่ขดั ข้อง„ เทพชัยผูอ้ าวุโสสูงสุดพูดขึน้ เอา
มือขวาลูบเคราข้างแก้มเบา ๆ เขาจ้องเข้าไปในดวงตาทะนง เห็นพลังแรงกล้า
มากมายอยู่ในนั้น ไม่ต่างจากไฟกองใหญ่
”ผมก็เอาด้วย„ ชุมชาติพดู เป็นครัง้ แรก ยกหัวแม่มอื ขวาป้ายปลายจมูก
เม้มปากแน่น ตาคมวาว
ในที่สุดทุกคนก็เห็นด้วยกับทะนง...

