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คำนำ
สำนักพิมพ์เพื่อนดี
‘ตุก๊ตามนุษย์ฯ’ เป็นผลงานอันแสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพของผูเ้ขียนที่
มองสังคมได้เฉียบขาด สังคมซึง่รูปแบบและกฎเกณฑ์บบีบังคับคนไว้ไม่ตา่ง
จากตุ๊กตา…ไร้ความรู้สึก…ตกอยู่ในฐานะผู้ด้อยกว่า มีแต่ถูกควบคุมโดย
เจ้าของตลอดเวลา
สังคมดังกล่าวปล่อยให้ลกูเป็นตุก๊ตาของพ่อแม่ ภรรยาเป็นตุก๊ตาของ
สามี นั่นคือผู้อ่อนแอตกเป็นเบี้ยล่างของฝ่ายที่แข็งแกร่งกว่า
เป็นตุก๊ตาแล้วจะทำอะไรได้! นอกจากปล่อยให้เจ้าของอุม้ชูทะนุถนอม
เมือ่เขารักใคร่เอ็นดู หรือเหวีย่งโครมลงในคราวหมัน่ไส้ ก็ยอ่ มปราศจากการ
ตอบโต้กลับไปเสียทุกครั้ง
ศรีฟา้ ลดาวัลย์สร้างตุก๊ตามนุษย์ฯ ขึน้ หลากหลายในเรือ่งนี้ ดังทีเ่รา
พบ…เราเห็น รอบๆ ตัว จากอดีตมาจนบัดนี้ อย่างทีห่ากไม่เปลีย่นทัศนคติ
กันเสียใหม่ สังคมล้วนจะเต็มไปด้วยตุ๊กตาหุ่นยนต์มากมาย ผู้ไร้ซึ่งหัวใจ
มันสมอง และไม่รจู้กัว่าชีวติ อนาคต ทีก่ำหนดได้ดว้ยอิสระ เสรีภาพของ
ตัวเองมีอยู่ที่ใดบ้างบนโลกใบนี้

ตุ๊กตามนุษย์ฯ
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๑
เช้ามืดเพิ่งจะ ๖.๓๐ นาGิกา
ถนนสายบางนา-ตราดขณะนัน้ สงบเงียบ ท้องฟ้าเพิง่สว่าง หมอกบางๆ
ลอยอ้อยอิ่งอยู่เหนือท้องทุ่งสองข้างทาง เพราะเป็นช่วงกลางฤดูหนาว
มีเสียงแหวกความเงียบดังกระหึ่มมาแต่ไกล เจ้าของเสียงคือรถยนต์
สีแดงสดแบบหลังคาลู่ลม เหมาะสำหรับประลองความเร็ว
และขณะนัน้ ผูขั
้บก็กำลัง ‘ซิง่’ มาตามถนนอย่างคะนองและด้วยความ
มันในอารมณ์เพราะทิ้งเพื่อนนักซิ่งหลายคันไว้ข้างหลังไกลลิบ…
เขามองเห็นรถจักรยานยนต์อยูข้
่ างหน้าไกลๆ แล้ว แต่ไม่ได้สนใจระวัง
เพราะเห็นว่ารถคันนั้นขับขี่ชิดซ้าย ไม่ได้เกะกะขวางทางอะไร
เขากำลังจะผ่านวี้ด…
พริบตาเดียวแท้ๆ ทีรถ
่ จักรยานยนต์คันนัน้ ปัดออกนอกทาง พริบตาเดียว
แท้ๆ…เขาเองแทบจะไม่ทันรู้สึกตัวด้วยซ้ำไป…
เห็นภาพรถจักรยานยนต์คนันัน้ กระเด็นไปทางหนึง่ ผูช้ายคนขับขีพุ
่ง่ไป
ทางหนึ่ง และผู้หญิงที่ซ้อนท้ายมาพุ่งลงไปริมถนน พร้อมกับเสียงกึกก้อง
กัมปนาทลอดเข้ามาในรถซึ่งปิดกระจกแน่น
รถยนต์ของเขาถลาและหมุนไปกลางถนน
เสียงรถยนต์หลายคันที่ไล่หลังมาเบรกกันเอี๊ยดอ๊าดดังลั่นเป็นทอดๆ
แล้วผูค้นจากรถหลายคันก็วิง่ลงมาดูเหตุการณ์ ดูผูบาดเจ็
้ บ บางคนก็วิง่เข้า
มาหาเด็กหนุ่มคนขับรถยนต์สีแดงซึ่งนั่งหน้าซีด ใจสั่น ตัวสั่นด้วยความ
ตกใจและหวาดกลัว จนกระทั่งแข้งขาอ่อนลงจากรถไม่ไหว
พลเมืองดีสามสีคน
่ เข้าอุม้ชายหญิงเคราะห์ร้าย ผูช้ายสิน้ สติไม่รูต้วั มี
คนร้องอุทานว่า
“ตายแล้วมั้ง เลือดท่วมตัวแบบนี้”
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ส่วนผู้หญิงส่งเสียงครางออกมาจากลำคอเบาๆ…
“เอาไง…เอาไง จะเอาขึ้นรถคันไหน…”
เจ้าของรถสี่ห้าคันที่‘ซิ่ง’ ตามกันมาต่างเงียบกริบ แล้วคนหนึ่งก็ว่า
“ขึ้นรถไอ้วิชน่ะแหละ…เฮ้ย…วิช…รถเป็นอะไรหรือเปล่า”
“ข้า…ข้า…” ‘ไอ้วิช’ เสียงสัน่ มือสัน่ พูดไม่ออก เลือดและร่างอัน
อ่อนปวกเปียกยับเยินของสองหญิงชายทำให้เขากำลังจะเป็นลม
ผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่ง มองดูเด็กหนุ่มที่ชื่อวิชอย่างหมั่นไส้แกม
สมเพช แล้วก็กวาดสายตามองกลุ่มนักซิ่งทั้งหลาย
“ต้องขอยืมรถพวกคุณน่ะแหละ ส่วนคุณ…” เขาพยักหน้าไปทางเด็กหนุ่มวิช “คุณต้องรออยู่นี่จนกว่าตำรวจจะมา”
พวกเด็กหนุม่ เกีย่งกัน เพราะใครก็ไม่อยากให้รถเปรอะเปือ้น ชายหนุม่
จึงเอ็ดเอาว่า
“มีมนุษยธรรมกันบ้างซีคุณ คนกำลังจะตายห่าอยู่แล้วนา…”
นั่นแหละ คนหนึ่งจึงพูดอ่อยๆ ว่า
“ไปรถผมก็ได้ แต่…คุณขับรถเป็นไหม”
“เอ้า…ผมขับให้ก็ได้ ทียังงี้ละก็…มืออ่อน ตีนอ่อนกันหมด…เอาคน
เจ็บขึ้นได้แล้วครับ เบาๆ หน่อย…คุณสองคนกรุณาไปด้วยนะครับ…” เขา
บอกคนอุ้มคนเจ็บ
เด็กหนุ่มเจ้าของรถหันมาชวนเพื่อนคนหนึ่ง
“เฮ้ย…ไอ้ตุ๊…มึงขับรถตามไปเป็นเพื่อนกูหน่อย”
นักซิ่งห้าเหลืออีกสาม ยังคงยืนอยู่กับเพื่อนข้างรถ
“เฮ้ย…แล้วนี่ไอ้วิชมันจะติดคุกไหมนี่”
“เฮ้ย…ทำไงกันดีวะ”
แต่ละคนอายุเพิ่ง ๑๕-๑๖ ยังไม่เคยมีประสบการณ์ได้แต่ตกใจกลัว
รถยนต์คันอื่นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างทยอยผละไป เหลือแต่ชาวบ้านแถว
นัน้ ๗-๘ คนยังคงจับกลุม่ และช่วยกันคุมเชิงเด็กหนุม่ วิชเอาไว้เพือ่รอตำรวจ
“เฮ้ย…ไปกันดีกว่า ไปบอกพ่อแม่ไอ้วิชมัน” คนหนึง่เพิง่นึกขึน้ มาได้
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“เออ…จริงซี…”
เด็กหนุ่มวิชถลันพรวดออกมาจากรถ ตัวสั่น
“อย่าไปกันหมด…อยู่เป็นเพื่อนข้ามั่ง…”
“มึงอยู่กับไอ้วิช ไอ้ยศ”
“เฮ้ยไม่ได้ กูต้องรีบกลับ เดี๋ยวพ่อแม่กูด่า”
“ข้าก็ต้องรีบกลับเหมือนกัน” คนที่สามพูดบ้าง
“ไอ้ห่…ไอ้วิชมันแอ๊คซิเด็นท์ ด่าได้ยังไงกันวะ งั้นกูอยู่เป็นเพื่อนมัน
เอง เอ็งสองคนรีบไปแวะบอกพ่อแม่ไอ้วิช ให้รีบมาเร็วๆ…”
เมือ่รถสองคันของเด็กหนุม่ ทัง้ สองขับตามกันมาถึงบ้านบิดามารดานาย
วิช หรือปวิชนัน้ ประวาลพ่อของปวิชกำลังจะออกไปบริษทั รับเหมาก่อสร้าง
ของเขา เขาขึ้นไปนั่งบนรถเรียบร้อยแล้ว แต่พอคนสวนเปิดประตูรั้วบ้าน
รถของเพื่อนลูกชายก็เลี้ยวปราดเข้ามาขวางหน้า ยศกระโดดออกมาจากรถ
ตะโกนบอกพ่อเพื่อนว่า
“คุณพ่อครับ วิชขับรถชนมอเตอร์ไซค์ครับ”
ประวาลเปิ
ดประตูรถถลันออกมา แม่ของปวิชอยูใน
่ ห้องรับแขก ได้ยนิ
เสียงเพือ่นลูกชายก็วิง่ออกมาจากในห้อง กระโจนพรวดเดียวถึงรถยนต์…ร้อง
วี้ด ขณะที่ประวาลละล่ำละลักถามว่า
“ที่ไหน…ปวิชเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ปวิชอยู่ที่ไหน”
“อยู่เกือบถึงทางแยกบางบ่อครับ ไอ้วิชยังอยู่ที่นั่น คุณพ่อคุณแม่รีบ
ไปเถอะครับ มีคนเจ็บด้วยครับ”
แล้วยศก็กระโดดขึ้นรถถอยหลังให้ ประวาลกระโจนขึ้นรถประจำที่คน
ขับ นวลวรรณวิ่งตามขึ้นไปนั่งข้างๆ สามี…
จากหัวหมากออกถนนพัฒนาการ ระยะทางไกลไม่ใช่น้อย หัวใจของ
พ่อแม่ผู้รักลูกดูเหมือนจะแล่นโลดไปก่อน แม่นั้นสั่นไปทั้งตัว มือกำแน่น
“วิชจะติดคุกไหมคุณ”
“เหลวไหล เรื่องยังงี้ตกลงกับคู่กรณีได้หรอกน่ะ แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำ
ว่าใครผิดใครถูก”
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“รถยนต์ชนรถมอเตอร์ไซค์…” นวลวรรณครางเบาๆ…นึกเห็นภาพลูกชาย
ขับรถแข่งกันไปตามถนนกับพวกเพือ่นๆ เวลามีคนมาเล่าให้หล่อนฟังถึงลูกชาย
กับรถซึ่งแต่งเสียแปลกประหลาด หล่อนมักหัวเราะอย่างเอ็นดู
‘แฟชั่นของเขา’
บางทีก็ปรารภเชิงโอ้อวดความทันสมัยของลูกชาย
‘โอ๊ย…ไปดูรถเขาซี เขาแต่งเสียเอิกเกริกทีเดียว บางอย่างพ่อเขาต้อง
ฝากคนซือ้ จากเมืองนอกมาให้ ในเมืองไทยไม่มี พ่อเขาก็ช่างตามใจลูกชาย
อย่างว่าแหละ…ลูกชายคนเล็ก หัวแก้วหัวแหวน’
หล่อนนัง่ใจเต้นระทึกมาตลอดทาง จนกระทัง่ถึงทีเกิ
่ ดเหตุ ใจหายวูบ
เมือ่ไม่เห็นรถสีแดงของลูกชาย เห็นแต่รอยเลือดกับมอเตอร์ไซค์ และชาวบ้านห้าหกคนซึ่งยังนั่งๆ ยืนๆ อยู่แถวริมถนน
ประวาลชะลอรถหยุดริมทาง ลงไปถามชาวบ้านว่า
“เขาไปไหนกันหมดครับ”
“คนขับรถเรอะครับ ตำรวจเขาเอาไปสถานีตำรวจแล้วครับ”
***
สองคนผัวเมียตามไปถึงสถานีตำรวจ พบลูกชายนั่งจ๋องอยู่บนเก้าอี้
หน้าโต๊ะนายร้อยเวร นวลวรรณปราดเข้ากอดรับขวัญลูกชาย
“วิช…วิช…เป็นยังไงบ้างลูก”
สีหน้าปวิชค่อยดีขึ้นเล็กน้อย นายร้อยเวรถามว่า
“คุณเป็นพ่อแม่นายปวิชหรือครับ เชิญนั่ง”
“คดีเป็นยังไงบ้างครับ ใครผิดใครถูก คนขีมอเตอร์
่
ไซค์เป็นยังไงบ้าง”
ประวาลถามขณะลงนั่ง
“ลูกชายคุณขับรถโดยประมาทครับ มีชาวบ้านกับรถยนต์ทีขั
่บตามมา
เป็นพยานหลายราย”
“แล้วยังไงคะ แล้วจะต้องใช้ค่าเสียหายเท่าไหร่ หรือยังไงคะ ขอให้
ช่วยกรุณาด้วยเถอะค่ะ แกยังเด็ก”
นายร้อยเวรยิ้มเล็กน้อย พูดเหมือนตำหนิว่า
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“ใช่ครับ…อายุยังมีใบอนุญาตขับขี่ไม่ได้ด้วย ความจริงไม่น่าปล่อยให้
ขับรถเลยนะครับ”
“ผมจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ จะขอประกันตัวลูกชายผมกลับบ้านก่อน
ได้ไหมครับ”
“ต้องรอเจ้าทุกข์ก่อนครับ ยังไม่ทราบว่าคนเจ็บสองคนเป็นอย่างไรบ้าง
ถ้าไม่ถึงกับเสียชีวติก็ตกลงกับเจ้าทุกข์ได้เกีย่วกับค่ารักษาพยาบาลและทำขวัญ”
“ดิฉนั ยินดีเสียให้ค่ะ ไม่ว่าเท่าไหร่ๆ” คนเป็นแม่รีบพูด นายร้อยเวร
มองดูตุ้มหูเพชรลูกเม็ดเขื่อง ส่องประกายล้อแดดวูบวาบ กับแหวนเพชร
เม็ดโตประดับนิ้วนางซ้าย แล้วก็ยิ้มอีก
“ขอโทษเถอะครับ ผมอยากขอพบสารวัตรใหญ่สักหน่อยได้ไหมครับ”
นายร้อยเวรออกจะชินเสียแล้วกับการที่ผู้ต้องหาหรือญาติมิตรของ
ผู้ต้องหาขอพบ ‘ผู้ใหญ่’ กว่าตน
“เชิญครับ…หมู่…พาเข้าไปหาท่านซี”
ประวาลหายเข้าไปในห้องสารวัตรใหญ่ นวลวรรณโอบไหล่ลูกชายกอด
เบาๆ ให้กำลังใจ นัยน์ตามีความหวังแจ่มใสขึ้นทั้งแม่และลูกระหว่างเฝ้ารอ
ค่อนข้างนาน ผู้เป็นพ่อจึงได้ผลักบังตาเดินออกมา หน้าตาไม่แสดง
ความรู้สึกหรืออารมณ์ใดๆ นวลวรรณถาม
“ท่านว่าไงบ้างคุณ”
“ใจเย็นๆ เถอะ รอให้เจ้าทุกข์เขามาเสียก่อน”
ภรรยาถอนหายใจ
“เมือ่ไหร่จะมาเสียที เขาเจ็บทัง้ สองคนไม่ใช่รึคะ แล้วจะมาได้ยังไงกัน
ล่ะคะ” หล่อนถามนายร้อยเวร เขาตอบว่า
“ญาติมติรของเจ้าทุกข์คงมีครับ คนทีพา
่ ไปโรงพยาบาลเขาคงตามหา
ตัวให้หรอกครับ”
การรอคอยสำหรับเหตุการณ์อย่างนี้ย่อมทำให้เกิดความรู้สึกกระวนกระวาย…จะตามไปดูให้แน่ก็ไม่รูว่
้าเขาพากันไปโรงพยาบาลไหน…ประวาลได้
แต่สูบบุหรีมวน
่ แล้วมวนเล่า ขณะทีนวล
่ วรรณเฝ้าแต่ซักถึงอาการคนเจ็บ ส่วน
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ปวิชนั่งเงียบกริบ ไม่กล้าบอกพ่อแม่ว่าผู้ชายคนขับขี่นั้น…สงสัยจะตาย
เกือบเทีย่ง รถยนต์สองคันจึงได้วิง่เข้ามาในบริเวณโรงพัก คันนำหน้า
คือรถซึ่งประดับประดาตกแต่งเต็มที่ของเพื่อนปวิช ส่วนคันตามหลังเป็นรถ
โฟล์ครุ่นเก่า เก่าทั้งรุ่นและสภาพของรถ
ปวิชพึมพำว่า
“ไอ้โย่งมาแล้ว”
คนขับรถนายโย่งไม่ใช่นายโย่ง หากแต่เป็นชายพลเมืองดี ผูอาสา
้ ขับ
รถไปส่ง ตระเวนหาโรงพยาบาล แล้วก็ช่วยตามหาญาติให้คนเจ็บสองผัวเมีย
เขาเดินนำหน้าขึ้นมาบนสถานีตำรวจ บอกนายร้อยเวรว่า
“แย่ครับ หมวด กว่าจะหาโรงพยาบาลได้…”
เขาตวัดตาไปทางปวิชนิดหนึ่ง
“…เคราะห์ร้ายมาก…ผูช้ายตายเสียแล้ว ส่วนผูห้ญิงอาการหนัก…คุณ
ผู้ชายคนนี้เป็นพี่เขยของคุณดวงเดือนเจ้าทุกข์ครับ”
เด็กหนุม่ ผูตกเป็
้ นผูต้อ้งหา ไม่รูถึ
้งความแตกต่างระหว่างการตายหรือ
ไม่ตายของเจ้าทุกข์ จึงเพียงแต่ตกใจที่เป็นต้นเหตุให้คนตาย
ทว่าพ่อกับแม่ของเขารู้
นวลวรรณมีทีท่าเหมือนจะเป็นลม กอดลูกชายไว้แน่น นึกถึงภาพ
ลูกชายต้องโทษคุมขัง ทำให้หล่อนต้องยกมืออีกข้างหนึ่งปิดปากไม่ให้ร้อง
คร่ำครวญออกมา…
ประวาลมีสีหน้าซีดเผือดลงทันที…
…คดีของลูกชาย กลายเป็นคดีอาญา…
ภายในหูของเขาอือ้ อึง ขณะมองสบนัยน์ตาพีเขย
่ เจ้าทุกข์…ผูช้ายร่าง
สูงผอม หน้าตาบอกลักษณะว่าไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างใครง่ายๆ…เขามีอาชีพ
เป็นทนาย

๒
“ทีจ่ ริงถ้าน้องภรรยาของผมกับสามีของเขาเพียงแต่บาดเจ็บสาหัส เรา
ก็อาจตกลงกันได้ง่าย คือยุตกั
ินเพียงแค่สถานีตำรวจแค่นี้ แต่เมือ่ มีการตาย
มันก็กลายเป็นคดีอาญา เรารอมชอมกันเองไม่ได้เพราะเรือ่ งมันต้องถึงศาล”
เดชน์กล่าวกับบิดามารดาของผู้ต้องหา ทำให้นวลวรรณกับปวิชแทบ
จะสั่นด้วยความกลัว ประวาลไม่ตกใจเท่าลูกเมีย เขากล่าวกับเดชน์ว่า
“ลูกชายผมเพิ่งอายุ๑๕ ยังนับว่าเป็นผู้เยาว์ ผมขอรับผิดทุกอย่าง
ผมขอชดใช้ค่าเสียหาย ค่าทำขวัญให้กับภรรยาของผู้ตาย ถึงแม้คดีจะต้อง
ถึงศาลก็ตาม”
ประวาลรูว่
้าถึงแม้คดีจะถึงศาล หากฝ่ายเจ้าทุกข์ยอมรับค่าชดใช้และค่า
ทำขวัญ ไม่ร่วมเป็นเจ้าทุกข์กับอัยการฟ้องร้องเอาความผิด ก็มีทางทีศาล
่ จะ
ลดหย่อนเพียงรอการลงอาญา
“ภรรยาของผู้ตายเองก็ยังอาการหนัก ยังไม่ทราบเลยว่าจะเป็นหรือ
ตาย” เดชน์พูดขรึมๆ
ประวาลแสดงท่าทีร้อนใจ ถามว่า
“อยู่โรงพยาบาลไหนครับ…เอาอย่างนี้ได้ไหมครับท่านสารวัตร…”
ประวาลมองดูสารวัตรใหญ่กับสารวัตรสอบสวนผูนั
้ง่อยูด้
่ วยกันหลังโต๊ะ
ทำงาน
“ท่านจะกรุณาให้ผมประกันตัวลูกชายผมได้ไหมครับ”
สารวัตรใหญ่มองดูบิดาผู้ต้องหาอย่างเกรงใจ
“เห็นจะต้องรอผูบาดเจ็
้ บอีกรายหนึง่เสียก่อนครับ มีรายงานว่าอาการ
หนักมาก”
“ถ้าอย่างนัน้ …ลูกอยูนี
่ ก่
่อน ปวิช พ่อกับแม่จะไปเยีย่มอาการคนเจ็บ”
ปวิชกลืนน้ำลายลงคอ ฝืนพยักหน้าแต่หน้าซีดจนเกือบขาว นวลวรรณ
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จับมือลูกชายไว้แน่น
“คุณไปคนเดียวเถอะ ฉันจะอยู่เป็นเพื่อนลูก”
“งัน้ ก็ตามใจ ประเดีย๋วฉันจะกลับมา จะแวะเอาโฉนดทีด่นิมาประกัน
ลูกด้วย”
เขาลูบหัวลูกชายเบาๆ กล่าวกับเดชน์ว่า
“กรุณาพาผมไปเยี่ยมคนเจ็บหน่อยเถอะครับ ไปรถผมก็แล้วกัน…
อีกสักครู่ ผมจะกลับมาประกันตัวลูกชายผม ผมหวังว่าคงจะได้รับความกรุณา
นะครับ”
ประวาลยังไม่พูดอะไรกับเดชน์มากไปกว่าซักถามถึงเรื่องราวของสามี
ภรรยาผู้ตายและบาดเจ็บ
“ภรรยาผมมีน้องสาวคนเดียวคือดวงเดือน ทีเป็
่ นภรรยาอนันต์คนตาย
แกยังไม่รูเลย
้ ว่าสามีแกตายแล้ว เพราะตัวแกเองก็หมดสติไปเหมือนกัน น่าสงสารมาก… “ดวงเดือนกำลังท้องลูกคนแรก เขาเพิง่แต่งงานกัน ยังไม่ถึง
สองปีดีเลย เป็นครูด้วยกันทั้งคู่” เดชน์พูดด้วยเสียงเครียดๆ
“ผมเสียใจจริงๆ เสียใจเหลือเกิน”
“คนเรามักจะเสียใจภายหลังเหตุเกิดขึ้นแล้วแทนที่จะระวังเอาไว้ก่อน
ความจริงลูกชายคุณอายุขนาดนี้ ใบอนุญาตขับขีรถยนต์
่ ก็ยังไม่มี แล้วยังขับ
รถซิ่ง นับว่าประมาทมาก”
“ครับ ถ้าอยากตำหนิก็ตำหนิเถอะครับ ผมก็เหมือนพ่อแม่ทั้งหลาย
น่ะแหละ มีแต่เงิน แต่ไม่สู้จะมีเวลาให้ลูกเท่าไหร่นัก”
“ลูกคุณอาจจะถูกส่งเข้าสถานกักกันเด็กผูช้ายก็ได้ ถ้าอายุเขาแค่๑๕
จริงๆ” เดชน์ว่า
“ผมหวังในความกรุณาของคุณ คุณเป็นทนายความเอง คงจะมีทาง
ช่วยลูกผมได้บ้าง”
ประวาลพยายามบังคับมือทีกุ
่มพวงมาลัยรถไม่ให้สัน่ เขาคงทนไม่ได้
ถ้าลูกชายเพียงหนึ่งในสอง มิหนำซ้ำเป็นลูกชายคนเล็กสุดที่รัก จะต้อง
เข้าไปรับโทษกักกันอย่างนั้น โดยเฉพาะภรรยาของเขา หล่อนคงมีอาการ
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หนักกว่าเขาหลายเท่า
“ถึงอย่างไร อัยการเขาก็ต้องฟ้อง เอาไว้ถึงเวลานัน้ จริงๆ ค่อยปรึกษา
กัน แต่มันไม่ได้อยู่ที่ผมคนเดียวหรอกนะ มันอยู่ที่พี่สาวของเขา เมียของ
ผมมากกว่าผม น้องสาวคนเดียวของเขาเสียด้วย”
เดชน์พูดต่อไปว่า
“เอาไว้ดูอาการของดวงเดือนเสียก่อน หากเขาปลอดภัยพร้อมทั้งลูก
ในท้อง และถ้าคุณยินดีจ่ายค่าทำขวัญให้เขาคุ้มกับการสูญเสีย เขาคงยอม
ผ่อนปรนรับค่าทำขวัญ เมื่อเป็นเช่นนั้น ศาลก็คงปรานีลูกชายคุณ”
เขาพูดเรียบๆ ด้วยอาการเรือ่ยๆ เหมือนไม่ยินดียินร้าย แต่ประวาลรูว่
้า
มีลักษณะขู่อยู่ในความเรียบเรื่อยนั้น
…ช่างเถอะ ถึงทีของมันแล้ว…คนอย่างเขารู้ดีถึงทีที่ต้องทุ่ม และ
ทีที่ต้องกอบโกยมาแต่ไหนแต่ไร มิฉะนั้นคงไม่มีหลักฐานมั่นคงขึ้นมาได้ถึง
ขนาดนี้…
ประวาลขับรถเข้าไปในโรงพยาบาลเอกชนซึง่กำลังมีชอื่เสียงว่าบริการดี
เครื่องมือทันสมัย ทว่าในขณะเดียวกันก็แพงจับใจ
ผูพา
้ คนเจ็บมาคือพลเมืองดีนายนัน้ หลังจากซักถามเด็กหนุม่ เจ้าของ
รถแล้วว่าผูต้อ้งหาเป็นลูกใคร พ่อแม่มีฐานะเพียงใด แล้วจึงอ้างเอานายประวาล จุนวงศ์วณิช เป็นเจ้าของไข้
เดชน์พาประวาลขึน้ บันไดไปยังชัน้ สอง ซึง่เป็นชัน้ ของห้องฉุกเฉิน ชัน้
นีเงี
้ ยบเชียบ ไม่มีหมอ พยาบาล และคนไข้วุน่วายเข้าออกอย่างชัน้ ล่าง ตรง
เคาน์เตอร์มีพยาบาลอยู่คนเดียว
“เอ๊ะ…ภรรยาผมหายไปไหน ผมบอกให้เขาคอยผม หรือว่า…” เดชน์
รีบเดินตรงไปยังเคาน์เตอร์ “คุณครับ คนเจ็บท้องแก่ทีโดน
่ รถชนเป็นอย่างไร
บ้าง ญาติของแกที่คอยอยู่หน้าห้องไม่ทราบหายไปไหน”
“นางดวงเดือน เอนกไพบูลย์ ใช่ไหมคะ…เสียชีวิตแล้วค่ะ พอดีเด็ก
คลอดออกมาพอดี ตอนนีศพ
้ นางดวงเดือนอยูห้
่ องเย็น ส่วนเด็กอ่อนแอมาก
ค่ะ ต้องเอาเข้าตู้กระจกไว้ก่อน อยู่ชั้นสามค่ะ”
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เดชน์หันมามองหน้าประวาล ประวาลพึมพำว่า
“ผมเสียใจด้วยครับ”
“ผมเองก็เสียใจกับคุณเหมือนกัน แล้วนีถ้
่าเด็กรอดมาได้ แกก็ต้องเป็น
เด็กกำพร้าตัง้ แต่เกิด มันค่อนข้างทารุณเหลือเกินนะครับสำหรับชีวติชีวติหนึง่”
เวลานี้ถ้าประวาลจะทูนหัวให้อะไรกับใครได้ เพื่อผลอย่างเดียวคือให้
ลูกรอดพ้นคุก เขาเป็นทูนหัวให้ทุกอย่าง…เขาจึงหลุดปากออกมาว่า
“ผมจะอุปการะแกเอง”
เดชน์ไม่ตอบ รีบเดินขึน้ บันไดไปยังชัน้ สาม ทีจ่ริงตึกสูง ๖ ชัน้ แบบนี้
มีลิฟต์ถึงสองห้องใหญ่ๆ แต่การเดินขึ้นลงแค่ชั้นเดียวย่อมเร็วกว่ารอลิฟต์
ห้องโถงชัน้ สามค่อนข้างคึกคัก เพราะห้องคลอดและห้องเด็กอยูชั
่ น้ นี้
ม้านั่งและเก้าอี้เกือบทุกตัวมีคนนั่ง เดชน์เห็นภรรยาของเขาเพิ่งเดินมาจาก
ทางด้านขวาสุด มีผู้หญิงสองคนเดินมาด้วยกันกับหล่อน สตรีทั้งสองคือ
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทีดวงเดื
่ อนสอนอยู่ กับครูน้อยเพือ่นสนิทของดวงเดือน
ลัดดาภรรยาของเขาร้องไห้จนตาบวม
“พีเดช
่ น์…ยายเดือนตายแล้ว…” หล่อนบอกพลางสะอืน้ เฮือกๆ ขึน้ มา
อีก
“พี่รู้แล้ว แล้วหลานล่ะ…” เดชน์ว่า
“อยู่ในตู้ในห้องเด็กโน่นแน่ะ แล้วนี่…นี่จะทำยังไงกันต่อไป”
นัยน์ตาลัดดาเหลือบมองผูช้ายข้างๆ สามี เข้าใจว่าเขาเป็นคนขับรถยนต์
ชนมอเตอร์ไซค์น้องเขยกับน้องสาวของหล่อน
“นี่คุณประวาลเป็นพ่อของเด็กคนขับรถยนต์…นั่นอาจารย์ใหญ่กับคุณ
สมสิริเพื่อนครูของดวงเดือน”
“ผมเสียใจจริงๆ ครับ เสียใจกับเรือ่งทีเกิ
่ ดขึน้ ตอนนีลู
้ กชายผมก็ยังอยู่
ที่สถานีตำรวจ ผมขอรับผิดชอบทุกอย่างแทนลูก ทั้งเรื่องงานศพตลอดจน
เรื่องอื่นๆ”
ลัดดายังคงซับน้ำตาสะอึกสะอืน้ อาจารย์ใหญ่ซึง่เป็นผูใ้หญ่วัยเกือบห้าสิบ
จึงกล่าวเตือนสติว่า
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“ตอนนีควร
้ จัดการเรือ่งศพก่อนนะคะ เรือ่งแรกก็คือ รดน้ำ ตัง้ ศพ ซึง่
ต้องติดต่อกับทางวัด”
“ผมจะไปจัดการให้เรียบร้อย…เอาวัดทีไม่
่ ห่างจากโรงเรียนนัก เพราะ
เพื่อนฝูงของอนันต์กับดวงเดือนส่วนมากเป็นครูทั้งนั้น…สัก ๓-๔ โมง ผม
จะโทรศัพท์ไปเรียนให้อาจารย์ทราบนะครับว่ารดน้ำทีไ่หน เวลาอะไร…ลัดดา
เธอจะไปกับพี่หรือจะกลับบ้านก่อน”
“กลับบ้านดีกว่าค่ะ เป็นห่วงลูก ทิ้งแกไว้กับคนใช้ตั้งแต่เช้า”
อาจารย์ใหญ่ว่า
“ดิฉันขับรถมาเอง เดี๋ยวดิฉันแวะส่งคุณลัดดาเลยก็ได้ค่ะ”
ไม่มีใครคิดจะเดินกลับไปดูชีวิตอันริบหรี่ของทารกผู้มีกรรมติดตัวมา
ตัง้ แต่ถือกำเนิด…เพราะต่างคนต่างมัวแต่ห่วงอย่างอืน่ทีสำคั
่ ญและจำเป็นกว่า
ลัดดาห่วงลูกเล็กๆ สองคน อาจารย์ใหญ่และครูน้อยห่วงหน้าทีที
่ละ
่ มาชัว่คราว
ประวาลห่วงลูกเมียของเขาที่ยังแกร่วอยู่โรงพัก เดชน์ห่วงหลายอย่างเพราะ
ยังมีอีกหลายเรื่องซึ่งเขาจะต้องจัดการ…
“เรือ่งงานศพ ผมขอให้คุณเดชน์จัดการไปตามแต่จะเห็นสมควร ตอน
นีผม
้ ขอกลับไปบ้านเอาโฉนด และขอโทรศัพท์ถึงผูใ้หญ่เกีย่วกับเรือ่งประกันตัว
ลูกชายผมก่อนนะครับ คุณเดชน์เห็นจะต้องติดรถไปกับผมสักพัก คงไม่นาน
หรอกครับ”
ประวาลกล่าวกับเดชน์เมื่อลงมาถึงรถยนต์ เดชน์ไม่ปฏิเสธ เพราะ
ก่อนอืน่เขาจะต้องได้เงินค่าทำศพจากประวาลเป็นประการแรก ประวาลขับรถ
จากโรงพยาบาลถึงบ้านหัวหมากเพียงยี่สิบนาที บ้านในสมัยปัจจุบัน แม้จะ
เป็นบ้านเศรษฐีก็มักขาดลูกจ้างบริวาร คฤหาสน์อันโอ่โถงบางหลังจึงดูเงียบเชียบ แต่บ้านของประวาลมีผูค้นคึกคัก วิ่งออกมารับหน้าเจ้านายกันสลอน
“คุณวิชเป็นยังไงบ้างครับ” คนขับรถวัยเดียวกับเจ้านายถามอย่างเป็นห่วง
เป็นใย
“ไม่เป็นไรหรอก พวกแกไม่ต้องห่วง”
ประวาลเชิญเดชน์เข้าไปในห้องรับแขก แค่ตัวตึกแบบยุโรปสมัย
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วิคตอเรียนประกอบไม้สักทั้งหลังในเนื้อที่ประมาณสองไร่ ก็ทำให้คนฐานะ
ปานกลางมีรายได้เดือนละไม่กีพั
่นบาทแลตะลึงแล้ว ยังห้องรับแขกกว้างโอ่โถง
ประดับประดาตกแต่งด้วยของงดงามสูงค่า ชุดรับแขกไม้สักแบบไทยนัน้ สลักเสลาเกลากลึงด้วยฝีมือประณีตเป็นพิเศษ ดูสละสลวยไม่หนาตึกตักอย่างที่
เห็นๆ ในท้องตลาด กลมกลืนกันไปกับชุดรับแขกแบบฝรั่งอีกมุมหนึ่ง มอง
ลอดจากห้องรับแขกนีผ่
้ านประตูเข้าไปเห็นห้องอีกห้องหนึง่ ล้วนแล้วด้วยโต๊ะ
เก้าอี้และตู้ประดับเปลือกมุก
เดชน์เก็บความตืน่เต้นไว้ในกิรยิาสงบไม่ยินดียินร้ายเท่าใดนัก จิบเบียร์
ทีหญิ
่ งรับใช้นำมาต้อนรับคอยนายประวาลเงียบๆ นายประวาลหายออกไปไม่
นานนักก็กลับเข้ามา เขาส่งธนบัตรสีม่วงปึกหนึ่งให้เดชน์
“ผมขอช่วยงานศพสามหมื่นบาทก่อนนะครับ”
เดชน์ว่า
“สำหรับงานศพ ผมจะทำอย่างประหยัดที่สุด แต่เรื่องคนตาย เรื่อง
เด็ก ผมจะเอาไว้พูดกับคุณทีหลัง คุณคงจะเข้าใจนะครับ คุณประวาล…ใน
ฐานะทีผม
่ เป็นฝ่ายเจ้าทุกข์ ผมอาจขอฟ้องศาลร่วมกับอัยการได้ คดีนีผู
้ เ้ยาว์
มีพฤติการณ์ทีไม่
่ เยาว์นัก ความคะนองซึง่คงจะไม่ใช่พฤติการณ์ครัง้ แรก ไม่ใช่
เหตุบังเอิญทำให้คนต้องตายอย่างทารุณถึงสองคน และทำให้เด็กทารกคนหนึง่
ต้องรับเคราะห์กรรมเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่เกิด”
ประวาลเคยเป็นข้าราชการระดับสูง แล้วต่อมาก็เป็นเศรษฐี ไม่เคย
ถูกใครขู่ นอกจากเคยขู่คนอื่น
แน่ละ…เขาโกรธ เพราะเขารู้ว่าเขากำลังโดนขู่
แต่เขาก็ต้องข่ม…ถึงทีต้องยอมมันแล้ว ทำไงได้
“ผมเข้าใจทุกอย่าง คุณเดชน์ แล้วก็พร้อมที่จะตกลงกับคุณ…เราไป
สถานีตำรวจกันก่อนดีกว่าครับ”
คราวนีประ
้ วาลไม่ขับรถเอง เขาให้คนขับรถเอารถคันใหญ่ออก ขณะที่
รถกำลังจะเลี้ยวซ้ายออกจากประตูบ้าน พอดีรถคันเล็กของบ้านข้างเคียงมา
ถึงและกำลังจะเข้าบ้านของเขา คนขับรถจึงรออยู่ตรงปากประตูก่อน
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ชายหนุ่มหญิงสาวในรถคันเล็กหันมามองดูแวบหนึ่ง ก่อนขับรถเลย
เข้าไปในบริเวณทีด่นิประมาณสองร้อยตารางวา ซึง่มีบ้านหลังเล็กแอบอยูข้
่ าง
รั้วสวยงามของคฤหาสน์ใหญ่
ลูกจ้างสาวน้อยเพียงคนเดียว หลังจากวิง่ไปปิ
ดประตูบ้านแล้วก็วิง่กลับ
มารายงานนายจ้างว่า
“ลูกชายบ้านใหญ่เขาขับรถชนคนตายค่ะ ศรียามันเล่าให้หนูฟัง ตอนนี้
ตำรวจเขายังจับตัวเอาไว้ที่โรงพัก เขายังไม่ปล่อยเลยค่ะ”
“ตายจริง” นายผู้หญิงของหล่อนอุทาน แต่แล้วก็กลับดุหล่อนว่า
“แกละมันช่างสืบข่าวดีนัก เรือ่งของเขาไม่ใช่เรือ่งของเรา ไอ้เด็กหนุม่ ๆ
ที่ขับรถซิ่งสีแดงๆ ดังคับตรอกคับซอยใช่ไหม ดีแล้วละให้มันติดคุกเสียบ้าง
เบ่งกันดีนัก”
หล่อนหันมาทางเด็กชายอายุประมาณ ๕-๖ ขวบผู้กำลังเปิดประตูลง
จากรถ
“รีบอาบน้ำอาบท่า กินของว่าง แล้วก็ท่องหนังสือนะลูก อีกสองสาม
วันถึงวันสอบแล้ว หนูต้องสอบให้ได้ เรียนให้เก่ง แข่งกับคนดีๆ อย่าแข่ง
กับคนเลวๆ”
เด็กชายหน้าขรึม ดูแก่เกินวัย ย้อนถามมารดาว่า
“ทำไมถึงต้องแข่งด้วยล่ะครับ คุณแม่”

๓
“ขอฝากแกไว้อีกสักปีไม่ได้หรือคะ ให้แกแข็งแรงกว่านี้สักหน่อย”
นวลวรรณมองดูเด็กหญิงที่พยาบาลอุ้มอยู่อย่างพินิจพิเคราะห์
ผิวพรรณผุดผ่องหน้าตาน่ารัก สงบเสงีย่มอยูใน
่ อ้อมแขนของพยาบาล
ไม่ดิน้ ไม่แสดงความรูส้กึหรืออารมณ์ใดๆ ดูไม่น่าเชือ่ว่าทารกวัยสิบเดือนจะ
นิ่งสงบได้อย่างเด็กคนนี้
นัยน์ตากลมดำขลับจ้องมองดูหล่อนนิง่ ริมฝีปากหยักมุมปากดูเหมือน
ยิม้ แต่ทีจ่ริงแล้วแม่หนูไม่ได้ยิม้ ลักษณะสีหน้าแม่หนูคล้ายตุก๊ตา ซึง่นวลวรรณอธิบายไม่ถูก…มันเหมือนกับไร้ความรูส้กึอย่างไรไม่รู้ ไม่ร่าเริง ไม่แจ่มใส
แต่ก็ไม่หวาดกลัวตื่นเต้น
พยาบาลตอบหล่อนว่า
“แกก็แข็งแรงแล้วนี่คะ เห็นไหมคะ ออกอ้วนกลมสมบูรณ์”
“แต่ดูแกไม่ปกติยังไงไม่รู้” นวลวรรณบ่น
“คุณคุยกับคุณหมอหรือยังล่ะคะ” พยาบาลหัวหน้าห้องถาม หล่อน
หมายถึงคุณหมอหัวหน้าแผนกเด็ก
“หมอว่าแกไม่เป็นไร เพียงแต่สมองช้าหน่อย แต่…เห็นท่าทางแบบนี้
แล้ว บอกตรงๆ นะคะ ดิฉันกลัวแกจะเป็นเด็กปัญญาอ่อน”
พยาบาลยิ้ม พูดเรียบๆ ว่า
“ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะ เพียงแค่ช้ากว่าเด็กทั่วไปเท่านั้นเอง อย่าง
ตอนนี้…ที่จริงแกควรจะหัดคลาน หัดเกาะได้แล้ว แต่ยังไม่ยอมทำอะไรสัก
อย่างเดียว คุณต้องใจเย็นๆ หน่อยค่ะ เด็กคนนีเลี
้ ย้ งง่ายออกจะตายไป จับ
ให้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น คนเลี้ยงไม่เหนื่อย”
หล่อนมองไปยังเด็กอายุประมาณหกเดือนอีกผู้หนึ่ง เจ้าหล่อนนั่งอยู่
ในเตียงกรง กำลังร้องไห้อาละวาดดิ้นรนอยู่ไปมา
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“ไม่เหมือนคนนั้น นั่นแม่คลอดแล้วทิ้งเลยอาละวาดน่าดู แป๋วแหวว
นี่เขาน่ารักออกจะตายไปเหมือนตุ๊กตา”
“คุณเรียกว่าแป๋วแหววหรือคะ”
“พวกพยาบาลเขาตัง้ ให้น่ะค่ะ” หล่อนหัวเราะพลางส่งเด็กให้นวลวรรณ
หล่อนรู้ประวัติของเด็กหญิงดี จึงกล่าวว่า
“น่าสงสารแกนะคะ เคราะห์ดีที่ไม่ตายไปกับแม่ ออกมาหน้าตาสวย
เสียด้วย ร่างกายก็สมบูรณ์”
‘เคราะห์ร้ายของฉันน่ะไม่ว่า…’ นวลวรรณนึกอยูในใจ…
่
‘ถ้าตายเสีย
ก็จะรู้แล้วรู้รอดไป อยู่คาราคาซังแบบนี้ เกิดปัญญาอ่อนขึ้นมามิต้องเลี้ยงดู
กันไปตลอดชาติรึ’
นวลวรรณจำเป็นต้องอุ้มเด็กหญิงขึ้นรถยนต์กลับมาบ้าน เด็กหญิง
ยอมมากับหล่อนโดยดี ไม่แสดงว่าติดทีหรื
่ อติดพยาบาลซึง่เป็นผูเลี
้ ย้ งดูมาแต่
เพิง่ออกจากตูอบ
้ แม่หนูนัง่นิง่เงียบอยูบน
่ ตักนวลวรรณระหว่างทีรถ
่ วิง่ไปตาม
ถนน นัยน์ตารูปสวยดำขลับจ้องมองออกไปนอกรถ ดูเหมือนจะมีนัยน์ตา
อย่างเดียวเท่านั้นที่แตกต่างจากตุ๊กตาโดยสิ้นเชิง นอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็น
ใบหน้าผิวพรรณลักษณะการนัง่เฉยไม่ดิน้ ดุก๊ดิก๊ ไม่ซนคว้าโน่นคว้านีอย่
่ างเด็ก
ส่วนมาก…ใครเห็นเข้าก็อดนึกถึงตุ๊กตาในตู้โชว์ไม่ได้
พอรถวิง่เข้าบ้านถึงหน้าตึก ศรียาวิง่ออกมารับหน้าคุณนายของหล่อน
ตามหน้าที่ หล่อนอุทานทันทีที่เห็นเด็ก
“อุ๊ยตาย…น่ารักจังนะคะคุณนาย”
“เออ…น่ารัก” นวลวรรณทำเสียงประชด พลางส่งเด็กให้
“น่ารักก็เอาไป ฉันให้แกเป็นคนเลี้ยง”
“ตาย…หนูจะเอาเวลาที่ไหนมาเลี้ยงล่ะคะคุณนาย งานตั้งเยอะแยะ”
หล่อนอุม้แม่หนูน้อยขึน้ เชิดชู ออกนึกสะดุดใจนิดหน่อย ค่าทีแม่
่ หนู
ปล่อยขาปล่อยมือเฉยๆ ไม่งอไม่ดิน้ นัยน์ตามองเป๋ง ไม่ตืน่เต้น ไม่มีอาการ
แปลกที่หรือตื่นคนแปลกหน้า
“แด่…เอ๊…ท่าทางเลี้ยงง่ายนะคะ คุณนาย”
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“เออ…พยาบาลเขาก็ว่ายังงั้นแหละ คงเลี้ยงไม่ยากหรอก ช่วยๆ กัน
หน่อยก็แล้วกัน เอา…อุไร นี่ไงเด็กที่ไปเอามาจากโรงพยาบาล”
“น่ารักดีนีคะ”
่ แม่บา้นผูทำ
้ หน้าทีหลาย
่ อย่างออกมาชืน่ชมอีกคนหนึง่
นวลวรรณเดินเลยเข้าไปในตึก ศรียาส่งเด็กหญิงให้อุไร บอกว่า
“เอ้า…น้าอุ้มดูซี เหมือนตุ๊กตาไม่มีผิด เนื้อนิ้มนิ่ม สวยไปหมด
ทั้งเนื้อทั้งตัวเลยนะน้า หน้าก็สวย ผิวก็สวย น่ากลัวพ่อแม่จะหน้าตาดี”
อุไรอุม้เด็กหญิงเดินตามนวลวรรณเข้าไปในห้องรับแขก ศรียายกตะกร้า
ใส่เสื้อผ้าเครื่องใช้ของแม่หนูตามเข้าไปด้วย อุไรถามว่า
“คุณนายจะให้นอนที่ไหนคะนี่”
“นอนห้องอุไรน่ะแหละ เอาศรียาเข้าไปนอนจะได้ช่วยกันไปพลางๆ
พยาบาลเขาบอกว่าเด็กนีตื
่น่เช้า สักตีห้าก็ตืน่แล้ว ให้กินนมสักหน่อยแล้วก็
จะนอนอยู่เฉยๆ จนกว่าจะเอาไปอาบน้ำกินข้าว”
นวลวรรณถอนหายใจยาว พูดต่อไปว่า
“กรรมของฉันแท้ๆ อยู่ดีๆ ก็ต้องเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยง ต้องเลี้ยงให้ดี
ด้วยนะ ไม่งั้นลุงมันเอาเรื่องตายเลย”
“ก็ดเหมื
ี อนกันนีคะ
่ คุณนาย” อุไรเป็นคนเก่าแก่ตัง้ แต่คุณนายยังเป็น
เมียป่าไม้ชั้นโทอยู่ หล่อนจึงสามารถพูดอะไรกับคุณนายได้แทบทุกอย่าง
“คุณนุชคุณนางก็โตๆ หมดแล้ว คุณนายจะได้มีลูกสาวเล็กๆ เอาไว้เป็น
เพื่อน”
“ฮึ…” นวลวรรณทำเสียงอยู่ในลำคอ บ่นว่า
“ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะเป็นเพื่อนใคร”
แล้วก็เลยสั่งว่า
“เอ้า…เอาไปจัดการห้องหับให้อยู่เสียที ตอนแรกนี่ให้นอนบนพื้นกับ
ศรียาไปก่อนแล้วกัน แล้วฉันจะหาเตียงเล็กๆ ให้ทีหลัง ไปช่วยกันจัดการให้
เรียบร้อยไป๊”
เรือนครัวกับเรือนบริวารนัน้ เป็นตึกชัน้ เดียวคล้ายตึกแถวเชือ่มกับตึกใหญ่ด้วยทางลาดปูนเดินถึงกันเพียงไม่กี่ก้าว มีหลังคาคลุมตลอด ห้องครัว
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อยูตรง
่ กลาง เลยออกไปด้านหลังเป็นลานลาดปูน ตัง้ เตาถ่านสำหรับประกอบ
อาหารบางอย่างทีต้
่องใช้การย่างหรือเผา และยังเป็นลานสำหรับซักผ้า ตากผ้า
ด้วย
ปีกสองข้างห้องครัวคือห้องพักพวกลูกจ้างในบ้าน ล้วนแต่เป็นหญิง
ทัง้ สิน้ ปีกซ้ายเป็นห้องโล่งๆ ห้องเดียว บางส่วนใช้เก็บถ้วยชาม นวลวรรณ
ให้อุไรนอนห้องนี้ ส่วนปีกขวานัน้ ผ่าแบ่งเป็นสองห้อง ป้าแจ่มญาติกึง่บริวาร
ของนวลวรรณอยู่ห้องหนึ่ง ศรียากับบุญนำอยู่อีกห้องหนึ่ง
บุญนำกำลังนั่งรีดผ้าอยู่ในห้องกรงช่องประตู ป้าแจ่มนั่งเหยียดขาอยู่
ตรงพื้นเชิงบันไดพ้นประตูครัวออกมา มือปอกก้านผักคะน้า ปากคุยกับคน
รีดผ้าไปพลาง พอเห็นอุไรอุ้มเด็กเดินเข้ามาก็หยุดคุย มองดูเด็กหญิงเป็น
จุดเดียวกัน
“นีเห
่ รอน้าอุไร เด็กทีคุ
่ณวิชขับรถชนพ่อแม่เขาตายหมด ว้าย…สวย
เป็นบ้า”
“นั่นซี หน้าตาผิวพรรณดี๊ดี แม่คุณ…กำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เกิด น่า
เวทนา”
ป้าแจ่มรำพันตามวิสัยคนอายุใกล้หกสิบ ใจอ่อน
“แล้วนีหอบ
่ ลงมาทีนี
่ทำไม
่ ล่ะ คุณนายเขาไม่ให้นอนบนตึกหรอกเหรอ”
“คุณนายให้นอนกับน้าอุไร นอนบนตึกจะให้นอนที่ไหน กับใครล่ะ
ป้าก็…เด็กตัวเท่านี้เอง ไม่ใช่ลูกหลานเขานี่ เขาจะได้จัดห้องหับมีพี่เลี้ยง
นางนมให้นอนบนตึก คุณนายเขาให้หนูเป็นพี่เลี้ยง…” ศรียาหัวเราะอย่าง
อารมณ์ดี
“เป็นก็เป็น ถ้าไงละก็น้าอุไรบอกให้เพิ่มเงินเดือนให้หนูมั่งแล้วกัน”
“เขาคงเพิ่มให้หรอกน่ะ” อุไรว่า
“แต่ที่จริงท่าทางเด็กคนนี้เลี้ยงง่าย คงไม่ทำให้แกหนักหนาอะไรขึ้น
มาอีกเท่าไหร่หรอก ดูซี…พี่แจ่ม…เช้ยเฉย ไม่ขี้แย ไม่ยุกยิก กระปุ๊กลุก
เหมือนตุ๊กตาไม่มีผิด”
“น่าเอ็นดู…” ป้าแจ่มชมอีก บุญนำลุกขึ้นจากม้านั่งรีดผ้า กางแขน
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เข้าหาอุไร
“มา…ขอหนูอุ้มบ้าง…”
เด็กหญิงอ่อนตัวเข้าหาโดยดี นัยน์ตากลมจ้องมองดูทุกคนที่กำลังอุ้ม
ริมฝีปากยักยิม้ ตามธรรมชาติชวนให้เอ็นดูและยิง่ชวนให้น่าสงสารสำหรับคนรู้
ประวัติ
กำลังเชยชมชื่นใจ พลันเสียงออดจากตึกใหญ่ก็ดังกังวานขึ้นสองครั้ง
ป้าแจ่มบอกเสียงดังว่า
“เฮ้ย…ศรียา ท่านกับคุณวิชกลับมาแล้วมัง้ รีบไปเสิรฟ์ น้ำท่าของว่าง
ให้เขาซี”
บ้านนีชอบ
้ พูดภาษาฝรัง่ตามคุณนาย คุณนายติดคำว่า เสิรฟ์ ทุกคน
ก็เลย ‘เสิร์ฟ’ กันทั้งบ้าน
“วันนีช้
้ าหน่อยคงไม่เป็นไร เพราะมีหน้าทีพระ
่ พีเ่ลีย้ งด้วย” ศรียาพูด
ขันๆ
“น้าเอาเด็กไว้ก่อนนะ หนูขึ้นไปดูข้างบนเดี๋ยว”
ศรียากำลังจะวิ่งไป เสียงออดดังขึ้นอีก คราวนี้มีเสียงนวลวรรณดัง
แข่งกับเสียงออด
“อุไร…อุไร…ศรียา…เอาเด็กขึ้นมานี่หน่อย”
ศรียาจึงหันกลับไปคว้าตัวแม่หนูมาจากอุไร อันความรวดเร็วและความ
แรงนัน้ หากเป็นเด็กส่วนมากอาจตกอกตกใจ สะดุง้ หรือเลยร้องไห้โฮเลย
ทว่าไม่ใช่แม่หนูผู้นี้ หล่อนปล่อยให้ศรียาฉวยตัวไปโดยไม่สะดุ้งตกใจและไม่
ขัดขืน
ป้าแจ่มร้องว่า
“เฮ้ย…เบาๆ…เบาๆ หน่อยเว้ย คนนะเว้ย ไม่ใช่ตุ๊กตา”
ศรียาไม่ฟังเสียง หล่อนอุ้มเด็กหญิงเดินแกมวิ่งขึ้นไปบนตึก นวลวรรณกำลังโผล่ออกมาดูตรงประตูห้องนั่งเล่น หล่อนร้องบอกศรียาว่า
“เอามานี่ ท่านอยากเห็น”
“เออ…หน้าตามันน่ารักดีนี”่ ‘ท่าน’ ของคนในบ้านนัน้ เมือ่ยังรับราช-
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การอยู่ ความเจริญในราชการยังไม่ถึงกับที่ใครๆ จะเรียกว่า ‘ท่าน’ แต่เมื่อ
ออกจากราชการมาเจริญในธุรกิจก่อสร้าง เป็นผู้อำนวยการบริษัทใหญ่ๆ ถึง
สองบริษทั เขาก็กลายเป็น ‘ท่าน’ ของบริวาร ทัง้ ในบ้านและในกิจการงาน
“ไม่นึกว่าหน้าตาจะสวย ฉันเห็นหนเดียวตอนยังอยูใน
่ ตูกระจก
้
ฉันว่า
หน้าตามันเหี่ยวๆ ดูน่าเกลียดมากกว่า”
นายประวาลหัวเราะเบาๆ ดีดนิว้ ล้อเด็กเหมือนล้อนกเขาทีเขา
่ กำลังเริม่
สนใจอยากเล่น
“เธอแน่ใจนะว่าเขาไม่ได้เอาเด็กอื่นเปลี่ยนมาให้เราเลี้ยง”
“อุ๊ย…ใครเขาจะเปลี่ยนไปทำไมกัน ไม่เห็นมีเหตุผล”
“อ้าว…มันก็ไม่แน่นักนะเธอ เธอเองตั้งแต่ฝากเขาเลี้ยงไว้ตอนแรกๆ
ก็ไม่ได้โผล่ไปดูเลย เห็นจะตัง้ สามสีเดื
่ อนละกระมัง ลุงเขยเด็กน่ะ มันใช่ย่อย
เสียเมื่อไหร่ เธอก็เห็นๆ อยู่แล้ว มันจับเราเซ็นสัญญาออกแน่นหนา ให้
อุปการะเด็กจนถึงทีส่ดุ เราจะรูได้
้ ยังไงว่ามันเอาเด็กคนไหนมาให้เราอุปการะ”
“ถึงจะเด็กคนไหน เราก็ต้องอุปการะอยู่แล้ว มันจะเอาใครมาก็ช่างปะไรไป ตอนนี้ก็ได้แต่คิดว่าเลี้ยงเอาบุญ”
นายประวาลดีดนิ้วล้อเด็กอีก อุทานว่า
“วะ…เด็กคนนีมั
้ นยังไงของมัน ดูมันเฉยๆ ชอบกล หรือหูมันไม่ได้ยนิ
บ๊ะ…นี่ถ้าเกิดหูหนวกขึ้นมา มันก็พูดไม่ได้น่ะซี เดี๋ยวกลายเป็นใบ้ไปเลย”
พูดพลางเอื้อมมือเข้าไปใกล้ๆ หู ดีดนิ้วให้ดังขึ้นอีก คราวนี้เด็กหญิง
ทำท่าเหมือนกระตุกนิดหน่อย ทว่าสีหน้าไม่ได้ตืน่เต้นตกใจ นายประวาลว่า
“เด็กคนนี้ประสาทแข็งแฮะ”
“น่ารักดีนะฮะ คุณพ่อ” ปวิชเพิง่เอ่ยขึน้ เป็นประโยคแรก ตัง้ แต่อุบตั-ิ
เหตุคราวนั้นแล้ว มารดาห้ามเขาขับรถ เช้าให้ติดรถไปโรงเรียนพร้อมบิดา
เย็นก็ให้แวะรับกลับพร้อมกัน
“รูจ้กัเห็นเด็กน่ารักกับเขาด้วยเรอะ”’ มารดาว่า ค้อนลูกชายอย่างกึง่
เอ็นดูแกมหมั่นไส้
“นีไม่
่ ใช่เพราะแกหรอกเรอะ แม่ถึงต้องแบกเอาเด็กมาเลีย้ งทัง้ คนยังงี้
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…นี่ยังกลั๊วกลัวนะ…”
นัยน์ตานวลวรรณจับดูหน้าสะสวยของเด็กหญิง
“คุณพ่อแกเขาว่าเด็กคนนี้ประสาทแข็ง ถ้าประสาทแข็งจริงๆ เหมือน
คนธรรมดาก็ดีไป แต่แม่กลัวมันจะไม่ใช่เรื่องประสาทแข็งประสาทอ่อนอะไร
น่ะซี บอกตรงๆ ว่าแม่กลัวเรื่องอื่น กลัวมันกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อน ถ้า
จริงยังงั้นละก็ต้องเลี้ยงกันไปจนตลอดชีวิตเลยทีเดียว…ตายแน่ๆ เลยแม่”

๔
ว่า

ศรียากระเตงเด็กหญิงเข้าสะเอว โผล่เข้ามาในครัว ร้องบอกป้าแจ่ม

“ขอข้าวกินหน่อยป้า เช้านี้คุณนายเกิดมีแขกแต่เช้าไก่โห่ ยุ้งยุ่ง
เดีย๋วจะเอาไอ้นัน่ เดีย๋วจะเอาไอ้นี่ น้าอุไรพลอยหัวปัน่ไปด้วย แป๋วแหววก็
เลยพลอยอดข้าวอดน้ำ นั่งจับเจ่าเป็นลิงอยู่ในกรง นี่ถ้าเป็นเด็กอื่นๆ คง
แหกปากร้องไห้ดังไปสามบ้านเจ็ดบ้านแล้ว”
หล่อนบ่นพลางวางเด็กหญิงลงบนโต๊ะสารพัดประโยชน์ซึง่ตามธรรมดา
ใช้นั่งกินข้าวกันในครัว แต่ขณะนั้นว่างเปล่า ไม่มีอะไรวางอยู่บนโต๊ะเลย
“หิวไหม แป๋วแหวว นั่งนี่ก่อนนะ เดี๋ยวพี่หาข้าวให้กิน”
หล่อนหันไปหันมา แล้วก็หยิบผ้าจับของร้อนซึ่งมีลักษณะเป็นถุงมือ
ตัดเย็บด้วยผ้าขนหนูสีฉูดฉาดส่งให้แม่หนูแป๋วแหวว “เอ้า…เล่นนี่ไปก่อน”
เด็กหญิงยกมือสองมือรับมา แล้วปล่อยให้มันตกลงตรงหน้า นัยน์ตา
กลมดำเหมือนลูกหว้าสุกงอม จ้องมองดูถุงมือสีสวยฉูดฉาดจ้องนิ่งอยู่อย่าง
นัน้ นัยน์ตาแสดงว่ารับรู้ ทว่าดูเหมือนจะปราศจากแวว ‘อยากรู’้ โดยสิน้ เชิง
ป้าแจ่มตักข้าวกับแกงจืดใส่ชามใบเล็กๆ ให้เด็กหญิง ส่วนศรียาก็คดข้าว
ใส่จานตัวเองเหมือนกัน เปิดตู้หยิบจานผัดเผ็ดออกมาวางบนโต๊ะ
นัยน์ตาเด็กหญิงเปลีย่นจากจ้องถุงมือสีสดมาจ้องมองดูถ้วยข้าว หล่อน
คงหิว ทว่าหล่อนไม่‘แอะ’ ออกมาเลย ป้าแจ่มร้องว่า
“โถ…แม่คุณ คงหิวแทบแย่แล้วซีนี่…เอ้า…กินเสียลูก…”
พูดพลางใช้ช้อนเล็กตักข้าวใส่ปากให้ เด็กหญิงอ้าปากรับเคีย้ วกลืนอย่าง
รวดเร็ว ป้าแจ่มป้อนคำที่สองให้ รำพึงกึ่งบ่นว่า
“เด็กคนนี้ชอบกล ทำอะไรช้าไปหมด เว้นแต่เวลาหิวกินเร็วจัง”
“ว่าง่ายนะ ให้กินก็กิน ให้อดก็อด…เฮ้อ…น่าสงสารจังนะป้านะ นีถ้
่า
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เป็นเด็กอืน่หนูก็คงไม่อยากเลีย้ ง อย่างนังหมวยร้านข้าวสารคนนัน้ มันแหก
ปากร้องกวนโยเยตลอดวัน ไอ้พูนศรีลูกจ้างเถ้าแก่มันบอกหนูว่ามันอยากหักคอ
ให้ตายคามือ แต่กลัวติดตะราง”
ศรียาพูดพลางหัวเราะพลางตักข้าวเข้าปากสองช้อนซ้อนๆ แล้วจึงวาง
ช้อน รับถ้วยข้าวของเด็กหญิงที่แจ่มยื่นให้ “เอ้า…เอาไปป้อนเอง ฉันยังมี
งานต้องทำอีก เดี๋ยวสิบเอ็ดโมงข้าวกลางวันไม่เสร็จจะโดนด่า”
“แหม…นี่เพิ่งแปดโมงเท่านั้นเอง”
“กับข้าวไม่ใช่อย่างเดียวนี่หว่า กลางวันนี้ท่านมีเพื่อนมากินข้าวด้วย
แล้วยังแขกคุณนายอีกล่ะ ยังอยู่ไม่ใช่เรอะ”
“ไม่รู้ คงจะยังอยู่มั้ง น้าอุไรยังไม่ลงมานี่ หนูแอบแวบลงมาก่อน…
คุณนายน่ะ เหลือเกิน…”
ศรียาป้อนข้าวใส่ปากเด็กหญิงคำหนึ่ง ป้อนให้ตัวเองคำหนึ่ง แล้วก็
‘นินทา’ นายจ้างต่อ
“เด็กไม่กวนก็เลยไม่มีกะใจถามสักคำ จะเป็นยังไง จะหิวหรือไม่หิว
ไม่ถามเลย…จริงจริ๊ง ปล่อยให้นั่งอยู่ในห้องคนเดียวยังงั้นแหละ ทีเวลาลุง
กับป้าเขามาเยี่ยมหลานละก็ทำเป็นอุ้ม ทำเป็นเอาใจใส่ เธ่อเอ๊ย…”
ศรียาทำเสียงพยักพเยิดกับเด็กหญิง
“นะแป๋วแหววนะ…นี่ถ้าลุงแป๋วแหววไม่เอาเรื่อง จ้างก็ไม่ได้ขึ้นไปอยู่
บนตึกกับเขา”
“เลยพลอยให้นังศรียามีวาสนาขึ้นไปนอนบนตึกกับเขาด้วย” ป้าแจ่ม
ล้อเด็กสาวรุ่นลูก
“นัน่ซี แต่วาสนาแค่นอนบนพืน้ ไม่ได้ขึน้ เตียง” ศรียาป้อนข้าวคำสุดท้าย
ให้แม่หนูน้อย ป้าแจ่มว่า
“เอาอีกไหมล่ะ…อิ่มหรือยังหือ แป๋วแหวว เอาอีกไหมลูก”
เด็กหญิงได้แต่ยิม้ …ยิม้ หวานซึง่มีลักษณะอันบอกไม่ถูก เหมือนอาการ
ยิ้มโดย ‘อัตโนมัติ’ มากกว่าจะเกิดจากอารมณ์ใดๆ ศรียาร้องว่า
“เออ…อย่าถามเลยป้า ไม่รู้เรื่องหรอก เอาแต่ยิ้มลูกเดียวเท่านั้น
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ป้อนให้ก็กิน หยุดป้อนก็อิ่ม ทีแรกหนูไม่รู้ เห็นกินเรื่อยๆ ก็ป้อนเรื่อย
เหมือนกัน กินจนอ้วกออกมาถึงรู้ว่าอิ่ม”
“ไอ้นั้นน่ะไม่แปลกอะไรหรอก เด็กอื่นๆ เป็นแบบนี้ก็มี กินเข้าไปกิน
เข้าไปจนอ้วก เรื่องของความตะกละน่ะ ที่แป๋วแหววแปลก มันอยู่ตรงที่
ท่าทางพิลกึๆ บอกไม่ถูก อายุก็ตัง้ เกือบสองขวบแล้วมัง้ ไม่แอะ ไม่อะ ไม่
จ๊ะ ไม่จ๋าเอาเสียเลย”
“น้าอุไรเขาว่าเด็กปากหนัก พูดช้า”
“ไม่ใช่ปากหนักนักหรอก เด็กปากหนักขนาดไหนก็ต้องร้องไห้ ร้อง
อะไรโวยๆ วายๆ บ้าง นี่มาอยู่กี่เดือนแล้ว…”
ป้าแจ่มทำมือนับเดือนไล่
“มกรา…กุมภา…มีนา…เมษา…” แล้วก็ว่าเรือ่ยไปจนครบกุมภาพันธ์
อุทานว่า
“เอ้อเฮอ…เผลอแป๊บเดียว สิบสี่เดือน…มันก๊อตั้งปีกว่าแล้ว…เกือบ
สองขวบแล้วจริงๆ”
“ว่าไปอีกที เด็กขนาดนี้บางคนก็ยังไม่เดิน ยังไม่พูด มีถมเถไป”
ศรียาว่า หยิบน้ำตาลปึกในโหลบนโต๊ะริมฝาขึ้นมาใส่ปาก แล้วก็เลยบิป้อน
แม่หนูด้วย
“หนูว่าถึงยังไงก็ยังดีกว่าเด็กซนๆ อย่างนังหมวยนั่น”
“นังหมวยอีกแล้ว” ป้าแจ่มอดขันไม่ได้
“แกมันมีอคติกับเด็กคนนั้นเสียละมั้ง”
“โธ่…ป้า…ไม่ใช่อคติคะแตะอะไรหรอก วันนั้นหนูเห็นฤทธิ์มันมากับ
ตา มันปัดชามข้าวกระเด็น แหกปากร้องว้ากๆ ร้องยังไม่พอ มันลงไปดิน้
ปัดๆ กลางร้าน เอาเสียเลอะเทอะ ยังกะตีแปลง ไอ้พูนบอกว่ามันโมโห มัน
ไม่ชอบกินข้าวต้ม มันชอบกินข้าวสวยกับปลาเค็ม แต่แม่มันสมัยใหม่มัน
เกิดอยากให้ลูกกินข้าวตุ๋นกับผัก นังหมวยมันเลยอาละวาดใหญ่ อายุมันก็
ขนาดนี้แหละ ขนาดแป๋วแหววนี่แหละ แต่มันเฮี้ยวฉิบหายเลย”
ศรียาพูดต่อไปว่า
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“หนูถึงว่าแป๋วแหววดีกว่า นะแป๋วแหววนะ…แป๋วแหววไม่ดือ้ ไม่ซน…”
ศรียาอุม้แม่หนูขึน้ มากอดจูบ ซึง่เด็กหญิงก็ปล่อยให้กอดจูบโดยมิได้มี
ปฏิกริยิาใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความรักตอบหรือคิกๆ คักๆ อย่างไรก็ตาม
หน้าตาแม่หนูนัน้ น่ารักนัก มุมปากแย้มเหมือนจะยิม้ อยูตลอด
่ เวลา ชวนให้
น่าเอ็นดู น่าอุ้มชูจูบกอด
เสียงออดดังขึ้นสองครั้ง ป้าแจ่มว่า
“เอ้า…มัวชื่นใจกันอยู่นั่นแหละ เขาเรียกหาแล้ว”
ศรียาจึงวางเด็กหญิงลงกลางโต๊ะ
“ฝากไว้นะป้า คุณนายเรียกแล้ว”
“เฮ้ย…เอาไปด้วยซี”
“ขีเ้กียจเอาไปทิง้ ไว้ในห้องคนเดียว…สงสาร ฝากนัง่บนโต๊ะนีแ่หละป้า
รับรองนั่งอยู่ได้เป็นชั่วโมงไม่มีปัญญาดิ้นไปไหนหรอก”
พูดแล้วศรียาก็โยนถุงมือลายดอกฉูดฉาดให้ พลางวิ่งออกไปจากห้อง
อย่างรวดเร็ว แต่เด็กหญิงไม่ได้หยิบถุงมือขึ้นมาจากโต๊ะ นัยน์ตามองตาม
หลังศรียาไป แล้วก็เลยมองออกไปนอกห้องนิง่อยูอย่
่ างนัน้ ดูเหมือนนัยน์ตา
จะสะดุดหยุดทีอะไร
่ บางสิง่บางอย่าง อาจเป็นต้นไม้เขียวๆ หรือสีดอกเฟือ่งฟ้า
แดงๆ ไกลออกไปเล็กน้อย
“แป๋วแหวว” ป้าแจ่มเรียก
เด็กหญิงหันมามองป้าแจ่ม หญิงสูงวัยหยิบแตงกวาที่ปอกแล้วยัดใส่
มือ จับให้กำเอาไว้ เด็กหญิงก็กำอยูอย่
่ างนัน้ ป้าแจ่มจึงยกมือขึน้ ให้กัดกิน
แตงกวา เด็กหญิงกัดเข้าไปคำหนึ่งเคี้ยวกลืน แต่พอป้าแจ่มปล่อยมือ มือ
หล่อนก็กลับตกลงไปทว่ายังกำแตงกวาแน่น…แน่นจนแตงกวาแหลก
ป้าแจ่มมองดูเด็กหญิงอย่างอัศจรรย์ใจ…
…แปลกจริงๆ เด็กอายุขนาดนียั
้ งจับยังหยิบอะไรกินเองไม่ได้ เหมือน
ยังกับว่าเพิ่งมีอายุเพียง ๕-๖ เดือน
ป้าแจ่มไม่มีเวลาเอาใจใส่กับเด็กหญิงนานนัก จึงปล่อยให้หล่อนนัง่อยู่
กลางโต๊ะอย่างนัน้ หันกลับไปสาละวนกับการทำอาหาร จนกระทัง่นึกขึน้ มาได้

