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พิมพ์ครั้งที่ ๓

นวนิยายเรือ่ ง ‘ดาวเหนือ’ นี้ นับเป็นเรือ่ งแต่งอิงความจริงทีด่ เู หมือนจะ
แปลกแยกแตกต่างจากนวนิยายกว่าร้อยสีส่ บิ เรือ่ งของข้าพเจ้ามากกว่าเรือ่ งใด
ในชีวิต ด้วยว่า แม้กระทั่งชื่อเสียงเรียงนามของเรื่องนี้ ก็ยังมีอันหล่นหาย
ไปจากบัญชีรายชื่อในบรรณานุกรมท้ายเล่ม จนตนเองก็แปลกใจ
แต่กย็ งั โชคดีทที่ า้ ยสุดนี้ สำนักพิมพ์เพือ่ นดี เครือบริษทั อักษรโสภณ
ก็สามารถนำมารวมเล่มจนรูปโฉมใหม่ของ ‘ดาวเหนือ’ มีโอกาสปรากฏแก่
สายตาผู้อ่านอีกครั้งอย่างคาดไม่ถึงใน พ.ศ. ๒๕๖๑
แม้คอ่ นข้างจะคลางแคลงสงสัยในเรือ่ งราวทีท่ า่ นทัง้ หลายอาจไม่แน่ใจ
นักว่า นีค่ อื เรือ่ งทีข่ า้ พเจ้าสร้างทำขึน้ มาจริงหรือไม่ เพราะมิใช่ ‘แนว’ ทีเ่ คย
อ่านแม้แต่น้อยก็ไม่เป็นไร เนื่องด้วย…
ความประทับใจไม่เคยมีอิทธิพลใดขวางได้
หากจะเท้าความต่อไปสักไม่มาก เสมือนหนึ่งย้อนรอยในอดีต ก็คง
ต้องย้อนให้ทราบว่า
กาลครัง้ นัน้ ข้าพเจ้าโชคดีได้ไปเยือนอุตรดิตถ์ครัง้ ที่ ๒ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
ครัง้ พระองค์ทา่ นเพิง่ ทรงเริม่ งาน ‘พัฒนา’ ประเทศเป็นครัง้ แรก จนกระทัง่ แผ่
ขยายอย่างกว้างขวางในคำว่า ‘พัฒนาชนบท’ มีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วย
งานรับผิดชอบ
โอกาสนั้น ข้าพเจ้าจึงได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวรายละเอียด
ที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะได้รับ จากบุคคลสำคัญขององค์การและสิ่งแวดล้อม
ที่ผ่านพบ

ประกายจากแสงของ ‘ดาวเหนือ’ จึงผุดขึน้ ทอระยิบวิบวับเล็กๆให้ผอู้ า่ น
ได้ตื่นเต้นระทึกใจ ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย
พร้อมคำขอบพระคุณและคารวะทุกท่านทีต่ ดิ ตามงานของข้าพเจ้าอย่าง
ต่อเนื่องตลอดมา

กฤษณา อโศกสิน
๙ มิ.ย. ๒๕๖๑
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นวนิยายเรือ่ ง ‘ดาวเหนือ’ นีไ้ ด้เคยตีพมิ พ์ในนิตยสาร ‘นพเก้า’ เมือ่ พ.ศ.
๒๕๑๐ ครัน้ จบแล้วก็มไิ ด้มโี อกาสปรากฏเป็นรูปเล่มถาวรเหมือนนวนิยายเรือ่ ง
อื่น อาจจะเป็นเพราะเจ้าของสำนักพิมพ์หลายแห่งพูดว่า ‘เรื่องนี้ไม่เหมือน
กฤษณา อโศกสิน เขียน’ เมือ่ เป็นดังนัน้ ชะตาชีวติ ของนวนิยายเรือ่ งนีจ้ งึ จบสิน้
อยู่เพียงแค่นั้น ดูเหมือนจะเพียงแต่ออกอากาศในรูปละครวิทยุแล้วต้นฉบับ
ก็หายสาบสูญไป
จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๙ นี้ สำนักพิมพ์บรรณาคารมีความประสงค์จะจัดพิมพ์
นวนิยายต่างๆ ของผู้เขียน จึงทำให้ ‘ดาวเหนือ’ มีโอกาสได้ปรากฏรูปโฉม
เช่นเดียวกับนวนิยายเรื่องอื่นๆ หลังจากถูกเก็บตายอยู่หลายปี
‘ดาวเหนือ’ ส่องแสงขึ้นหลังจากการเดินทางไปอุตรดิตถ์ของผู้เขียน
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึง่ เป็นยุคเริม่ ต้นของงานพัฒนาชนบท เขือ่ นท่าปลา และ
เส้นทางน้ำหมัน-น้ำลีเป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจ ดังนัน้ จึงเกิดความคิดทีจ่ ะถ่ายทอดงาน
พัฒนาชนบทออกมาในรูปนวนิยาย เมือ่ ได้เรียนปรึกษาท่านปลัดกาจ รักษ์มณี
ปลัดพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์สมัยนัน้ หรือท่านรองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดกาฬสินธุใ์ นสมัยนี้ ซึง่ ท่านก็เห็นพ้องด้วย พร้อมกันก็ได้เอือ้ เฟือ้ ช่วย
หาข้อมูลต่างๆ ทัง้ เอกสารและภาพถ่ายมอบให้ เพราะฉะนัน้ เมือ่ ‘ดาวเหนือ’
มีโอกาสจัดพิมพ์เป็นเล่ม ผู้เขียนจึงเว้นเสียมิได้ที่จะขอบพระคุณอย่างยิ่งไว้
ณ ที่นี้

กฤษณา อโศกสิน
๒๒ ก.ค. ๒๕๑๙
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๑
สายตาคู่หนึ่งปรากฏอยู่ที่หน้าต่างโบกี้ มองตรงมายังกลุ่มคนที่ยืนอยู่
บนชานชาลาอย่างเลื่อนลอยเสมือนหนึ่งไม่มีภาพของบุคคลใดอยู่ตรงหน้า
แต่ความจริง หล่อนแลเห็นภาพอันสับสนนั้นอยู่บ้าง และกำลังคิดว่าผู้ชาย
ร่างสูงไหล่ใหญ่ผิวคล้ามทีกำลั
่ งกอดรัดอยูกั่ บเด็กหญิงวัย ๗-๘ ขวบนัน้ หล่อน
เคยคุ้นหน้าของเขาแล้ว ณ ที่ใด
บุรษุ สตรีวัยกลางคนกำลังยิม้ แย้ม และมองดูอากัปกิรยิ าของชายหนุม่ ใหญ่กับเด็กหญิงด้วยแววตาชื่นชม
“พ่อไปละนะ” เขาก้มลงบอกเด็กหญิงเมือ่ ได้ยนิ เสียงระฆังครัง้ สุดท้าย
กังวานขึ้น
“แล้วคุณพ่ออย่าลืมส่งลูกชิดกับแหนมมาให้ลูกนะคะ” เสียงใสแจ๋ว
คาดคั้น
“ไม่ลืมหรอก” เขาตอบ พลางจุมพิตที่แก้มของเด็กน้อยอีกครั้งหนึ่ง
“แล้วลูกก็ต้องขยันทำเลขให้เก่งๆ ด้วยนะลูกนะ อย่าให้คุณย่าต้องหนักใจ
เปอร์เซ็นต์ของลูกยังไม่ดี หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่ยังใช้ไม่ได้”
เด็กหญิงทำปากจู๋
“เดือนหน้า ลูกคงจะได้ราวๆ ที่ยี่สิบ”
ทั้งชายหญิงวัยกลางคนหัวเราะ ชายหนุ่มจึงรีบทำความเคารพและ
ผละจากผู้มาส่งกระโดดขึ้นบันไดรถซึ่งขณะนั้นค่อยๆ เคลื่อนออกจากสถานี
อย่างช้าๆ
เขาโบกมืออยู่นาน จนกระทั่งรูปกายของคนทั้งสามที่ชานชาลากลาย
เป็นวงกลมเล็กๆ แล้วนั่นแหละ จึงเดินเข้าประตูโบกี้ นั่งลงข้างๆ ชายอีก
คนหนึ่งซึ่งสูงวัยกว่า
“ทำยังไงจะให้ถึงเร็วๆ ผมเบือ่ นัง่ รถไฟเต็มที ไปแล้วก็ไม่อยากมา มา
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แล้วก็ไม่อยากไป”
“ถ้ามีห่วงอยู่ทางนี้เสียอย่างเดียว คุณก็คงจะพูดแต่ประโยคแรก”
“ทำไม” รัมก์ถามยิ้มๆ
พิเศษ พันธุ์โรม จ่าจังหวัดหัวเราะกว้าง
“เสน่หเมื
์ องเหนือแรงพอดูไม่ใช่หรือครับ” เขาว่า “แม่สมสมัยเอย แม่
มยุรีเอย แม่อัมพิกา แม่…”
“พอ…พอทีคุณ” รัมก์โบกมืออย่างนึกขัน “บัญชีหางว่าวของคุณยัง
ไม่เข้าเกณฑ์”
“เป็นธรรมดา ยังไงๆ คุณก็ต้องเลือกหน่อยละ เพราะคนใหม่จะต้อง
มาเป็นแม่ของลูกคุณ”
“นั่นก็อย่างหนึ่ง” เขาตอบ พลางจุดบุหรี่สูบมองผ่านหน้าต่างรถไฟ
ซึ่งขณะนี้รถกำลังแล่นผ่านสะพานยมราช “แต่อีกอย่าง…มันนึกเบื่อ”
“แหม อันนี้ผมยังไม่เห็นด้วยหรอก” พิเศษส่ายหน้า เนื่องจากเขา
กับรัมก์สนิทกันเป็นการส่วนตัวพอใช้ การสนทนาจึงผสมผสานกันไปได้ด้วยดี
ไม่ว่าจะเอ่ยถึงเรือ่ งงานหรือเรือ่ งครอบครัว “คุณยังหนุม่ เหลือเกินแล้วตำแหน่ง
หน้าที่ก็บังคับให้คุณควรจะมีคุณนาย”
“คุณนายน่ะมีเมือ่ ไหร่ก็มีได้” เขาตอบยิม้ ๆ “แต่มีแล้วดีหรือไม่ดีนีต้่ อง
คิดหนัก…ผมเป็นห่วงลูกผม แกเป็นผู้หญิงเสียด้วย ถ้าลูกผู้ชายก็ไปอย่าง
แล้วคุณปู่คุณย่าก็ดูจะห่วงเรื่องนี้นัก ยิ่งผมอยู่เมืองเหนือก็ยิ่งห่วง ท่านว่า
ผูห้ ญิงเมืองเหนือน่ะจับผูช้ ายเก่ง รายไหนรายนัน้ ไม่มีได้รอดกลับไป ขนาดมี
เมียแล้วหลายต่อหลายคนก็ยังมาคว้าเมียน้อยทางเหนือ” เขาหัวเราะอีกอย่าง
อารมณ์ดี
“แต่คุณดูเหมือนจะเป็นคนแรกที่รอดมาได้ตั้งปี”
“อาจจะเป็นเพราะผมเห็นงานสวยกว่าผู้หญิงก็ได้” เขาติง ดูดบุหรี่
เรื่อยๆ ปล่อยควันยาวให้ลมเป่าหายไปจากหน้าต่างรถ
“แม่พวกนั้นคลั่งคุณกันเป็นแถวเลย” พิเศษบอกด้วยแววตาสนุก
“คลั่งอะไร้” เขาตอบอย่างไม่เห็นด้วยพลางหยิบหนังสือพิมพ์รายวัน
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ซึ่งวางอยู่ตรงหน้าหลายต่อหลายฉบับขึ้นอ่าน พิเศษจึงนิ่งไป และหยิบอีก
ฉบับหนึ่งขึ้นมาอ่านบ้าง
“แม่นี่น่าสงสารจริง” เสียงพิเศษพึมพำ
รัมก์จึงลดหนังสือพิมพ์ลง
“อะไร” เขาเลิกคิ้วน้อยๆ
“ข่าวเละเทะ…ผูห้ ญิงอกหัก เข้าห้องปิดประตูระเบิดขมองตัวเองเสียนี”่
เขาตอบอย่างสมเพชมากกว่าเห็นใจ “ข่าวอย่างนี้ดาษดื่นเต็มประดา…ผม
ไม่เข้าใจเลยว่า มันหนักหนาอะไรถึงกับจะต้องคิดสัน้ บางรายยิง่ หนักข้อไป
กว่านี่อีก เพียงแต่พ่อแม่ดุด่าไม่ให้ออกไปเที่ยวค่ำๆ มืดๆ กับแฟนก็กินยา
นอนหลับเสีย ซี้เลย”
“บางที รักมากๆ ก็อาจจะมืดมนไปได้” เขาตอบ พร้อมถอนใจเบาๆ
“เหมือนผมตอนหย่าเมียน่ะแหละ เสเพลไปตั้งครึ่งปี”
“ความรู้สึกเป็นยังไงครับ”
รัมก์มองดูผู้ถามครู่หนึ่งอย่างครุ่นคิด จ่าจังหวัดเป็นคนพื้นเมือง ได้
ภรรยาเป็นแม่ค้าในตลาด มีลูกด้วยกัน ๘ คน คนโตอายุ ๑๖ คนเล็กสุด
อายุยังไม่ถึงสองขวบ ชีวิตของเขาดำเนินไปอย่างเรียบๆ จนไม่มีสิ่งใดจะ
กล่าวได้เต็มปากว่าพิเศษ ถ้าจะเปรียบกับรัมก์ ก็ต้องเปรียบเหมือนเส้นขนาน
สองสายซึ่งไม่มีวันจะเฉียดเข้ามาสัมผัสกันได้ไม่ว่าที่จุดใด
“ก็เหมือนคนบ้านัน่ แหละ อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ ฟังอะไรไม่รูเรื้ อ่ งเลย”
เป็นครั้งแรกที่ปลัดจังหวัดพัฒนาหนุ่มใหญ่พูดถึงเรื่องลึกซึ้งส่วนตัว
ทุกคนรู้แต่เพียงว่า เขากับภรรยาเดิมหย่าขาดจากกันเมื่อสองสามปีที่แล้ว
ภรรยาแยกทางไปแต่งงานกับชาวต่างชาติ เวลานี้ก็ย้ายจากประเทศไทย
ติดตามสามีใหม่ไปอยู่อิตาลี
“จริงหรือ ถึงยังงั้นเชียว”
“จริงซี…ผมเองก็ไม่รูหรอก
้ ว่า ทำไมตัวเองถึงบ้าขนาดนัน้ ได้ แต่มัน
ก็เป็นไปแล้ว” เขาพูดอย่างสลดใจ
“แล้วเดี๋ยวนี้ล่ะ”
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“เดี๋ยวนี้” เขายักไหล่นิดหนึ่ง “ไม่มีติดอยู่ในสมองของผมเลย”
“เวลารักษาแผลหัวใจให้คนเราได้ดีที่สุด”
“ก็อาจจะเป็นได้ ผมบ้าอยู่ ๖ เดือนเต็มๆ แต่พอเลิกบ้าแล้ว ผมก็ตัด
หล่อนขาด เหมือนตัดเชือก”
“ไม่ใช่ตัดบัว” พิเศษพูดยิ้มๆ
รัมก์พยักหน้า
“แต่ถ้าเขาเกิดซมซานมาขอพึง่ ผมอีก ผมก็อาจช่วยเหลือในฐานะเป็น
แม่ของลูก”
“คุณคิดว่าเธอจะกลับมาอีกไหม”
“ไม่คิด” เขาส่ายหน้า “เมียเก่าผมเขาก็เป็นคนใจคอเด็ดเดีย่ วคนหนึง่
เหมือนกัน”
“ผมได้ข่าวว่า เธอสวยมาก”
เขานิ่งคิดนิดหนึ่ง ครั้นแล้วก็ยิ้มเหมือนเยาะ
“รูปโฉมเหมือนความฝัน มันไม่จีรังอะไรดอกคุณ ถ้าผู้ชายเราเลือก
เมียแค่รูปโฉม ก็อาจเสียใจภายหลัง”
พิเศษหัวเราะ
“ผมจะจำไว้สอนคนหนุ่ม”
“แต่มันก็ไม่ใช่กฎเกณฑ์ตายตัวหรอกนะ ที่เขาสวยด้วย ยั่งยืนคงทน
ด้วยก็มีถมเถไป”
พิเศษนิ่งไปอึดใจหนึ่ง ก็ลองหยั่งเสียงของคู่สนทนาขึ้นว่า
“ถามจริงๆ เถอะคุณรัมก์ คุณเคยคิดจะเลือกผู้หญิงที่จังหวัดมั่งไหม”
“ก็ไม่แน่นัก” รัมก์แบ่งรับแบ่งสู้ “คุณจะให้ผมสัญญาน่ะไม่ได้หรอก”
“ผมไม่ได้หมายถึงเวลานี้…”
“ก็ดูเอาเองซี ผมสนใจใครมัง่ ล่ะ” เขาตอบพลางหัวเราะ “คุณแม่ผม
น่ะกำชับแล้วกำชับอีกทีเดียว จะมีเมียละก็ คิดถึงลูกด้วย…แหม คุณ คน
เรานี่น่ะนะ พอมาเป็นพ่อคนแม่คนแล้ว มันคิดมากพิลึกละ”
“บางคนไม่คิดเลยก็มี”
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“ก็อาจมี แต่คงน้อย” รัมก์ตอบ
ชายคนหนึ่งก้าวเข้ามาในประตูโบกี้ที่เขานั่งเดินตรงมา
“อ้อ คุณเวียน” เขาทัก พลางขยับทีให้
่ นายเวียนนัง่ “คุยกันก่อนซี”
“ครับ” นายเวียนตอบ แต่มิได้นั่งลงตามคำชวน เขาอึกอักนิดหนึ่ง
ขณะเอ่ยขึน้ ว่า “ผมกำลังจะมารบกวนถามว่า ท่านพอจะมียาดมอะไรติดมา
มั่งไหมครับ”
“อ้าว ทำไม”
“เด็กผูห้ ญิง…เอ๊ย…ก็ไม่เด็กหรอก ลูกสาวกำนันสินน่ะครับ แกดูเหมือน
จะไม่สบาย” นายเวียนบอก “แกนั่งอยู่ตู้เดียวกับผมนั่นแหละครับ ทีแรกก็
ไม่เห็นแกหรอก นั่งซุกอยู่มุมสุดเลย ผมจะไปห้องน้ำ ถึงได้เห็นแกเข้า”
พิเศษรีบพยักหน้า
“ผมมี…ยาตราเสือ ใช้ได้ไหม” แล้วเขาก็เปิดกระเป๋าเอกสารแบนๆ
ที่วางอยู่ข้างตัว เอามือควานๆ อยู่สักครู่ก็หยิบตลับเล็กๆ สีแดงออกมาส่งให้
นายเวียน อีกฝ่ายจึงยกมือไหว้ บอกว่า “เดี๋ยวจะเอามาคืนนะครับ”
“ไม่ต้องหรอก เอาไปเลยก็แล้วกัน”
“ไม่เป็นไรครับ เดีย๋ วผมจะเอามาคืน” เขายืนยันพลางก็ขอตัวกลับไป
“กำนันสินลับแลใช่ไหม” รัมก์ถามเมื่อลับร่างนายเวียน
“ครับ….นั่นแหละ” จ่าจังหวัดพยักหน้า “ที่แกอยู่ห้องแถวตรงตลาด
ลับแลไงครับ ขายไม้กวาดกับผ้าตีนจกน่ะ”
“อ๋อ นึกออกละ” เขาพยักหน้า เมือ่ นึกถึงชายวัยหกสิบเศษร่างใหญ่
อารมณ์ดี ทันสมัย อดีตกำนันตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล “วันงาน
บายศรีสู่ขวัญคุณวรินทร์ แกก็เป็นตัวตั้งตัวตีอยู่ด้วยนี่”
“ครับ…ไม่ว่าจะมีงานอะไรที่อำเภอ แกมักจะร่วมมือแข็งขันตลอด”
พิเศษบอกอย่างผู้คุ้นเคยกับท้องถิ่นเป็นอย่างดี “เมียแก…ยายตองน่ะ ทอ
ผ้าตีนจกได้สวยนักหนา”
“อ้อ งั้นหรือ…”
“ลูกสาวทีว่่ านีอาจจะ
่
เป็นคนทีส่่ งมาเรียนกรุงเทพฯ ก็ได้” พิเศษพึมพำ
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“คงมีลูกหลายคนละมัง” รัมก์ซักเรื่อยๆ โดยไม่ตั้งใจ
“ห้าคนครับ” พิเศษบอกได้ทันทีทันใด “แต่มีผู้หญิงสองคนเท่านั้น
คนโตได้ข่าวว่ากำลังเรียนวิทยาลัยเทคนิค ปีอะไรแล้วก็ไม่ทราบ แต่นอกนัน้
ก็ยังเรียนอยู่ที่จังหวัดทุกคน”
“คุณรู้จักแกดีละซี”
“ครับ รูจ้ กั ดี ก็ผมกับแกเคยถองเหล้าด้วยกันมาตัง้ แต่หนุม่ ๆนี”่ พิเศษ
พูดพลางลุกขึ้น “ผมเห็นจะต้องเดินไปดูเด็กเสียหน่อย ไม่ยักรู้ว่ามารถนี่”
“เชิญตามสบายเลย” รัมก์พยักหน้าขณะเอนหลังพิงพนักรถปล่อย
สายตาและอารมณ์ให้ล่องลอยออกไปกับสายลมแสงแดดที่กราดกล้าอยู่นอก
หน้าต่างรถไฟ
พระอาทิตย์ตอนเทีย่ งเศษส่องแสงลงมาลูบไล้นาข้าวและสายน้ำในคลอง
ยาวที่ขนานไปกับริมทาง ทำให้รัมก์เกิดความรู้สึกว่า แผ่นดินไทยมิได้เป็น
สถานที่อันเต็มไปด้วยอิสรเสรีแต่อย่างเดียว หากยังสามารถดึงดูดโน้มน้าว
น้ำใจให้อบอุน่ และอบอวลไปกับความสมบูรณ์พูนสุขได้เกือบทุกตารางนิว้ ก็ดี
เหมือนกันที่อาชีพของเขาต้องเกี่ยวข้องกับต่างจังหวัด เมื่อประมาณปีเศษ
มานีเ้ อง รัมก์เกิดความเบือ่ หน่ายพระมหานครถึงขนาดทีอาจ
่ เรียกได้ว่าทุรน
ทุราย เพราะฉะนั้นพอรู้ว่าถูกย้าย เขาก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นปีติที่จะได้
รู้สึกว่าชีวิตอันซ้ำซากจำเจอยู่แต่กับไอแดดไอลมแห่งเมืองหลวงจะได้มีการ
เคลื่อนไหวครั้งใหญ่เสียที
ชายหนุม่ ชอบงานทีกำลั
่ งทำอยูนี่ อย่
้ างทีเรี่ ยกได้ว่าเป็นชีวติ จิตใจ เพราะ
เป็นงานทีไ่ ด้อยูกั่ บที่ การได้ออกสำรวจบุกป่าฝ่าดง คลุกคลีกับขุนเขาลำเนา
ไพร และสังสรรค์กับราษฎรนัน้ เป็นความสุขขัน้ สูงอย่างหนึง่ ของเขา เพราะ
เจ้าตัวได้ตระหนักแล้วว่า ในโลกมนุษย์เรานี้ ไม่มีสิ่งใดจะทรงคุณค่าอัน
เหนียวแน่นยิ่งไปกว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
รัมก์พยายามฝังอดีตอันน่าเศร้าของเขาไว้ในเบื้องลึกของหัวใจ ด้วย
รู้ดีว่าศิรณาทำให้เขาเข็ดผู้หญิง แต่จะเข็ดไปอีกนานเท่าใด ตนเองก็ตอบ
ไม่ได้ เพียงแต่หล่อนช่วยให้เขาตั้งสติไว้ได้อย่างมั่นคงขึ้นกว่าเดิมหลายต่อ
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หลายเท่า เพราะฉะนั้น ทุกวันนี้ ในลมหายใจของเขาจึงเกือบไม่มีหญิงใด
สิงสู่อยู่
วันใหม่ที่เปลือกตาเปิดขึ้น สมองเริ่มบังคับบัญชาร่างกาย สิ่งแรกที่
เขาคิดถึงก่อนก็คืองาน
งานและงานเท่านัน้ ทีมี่ บุญคุณต่อเขา ทำให้อายุยืนยาวมาได้โดยปราศจากโรคประสาทรบกวนจนถึงทุกวันนี้
อีกสิ่งหนึ่งที่อยู่ในความคะนึงถึงและห่วงใยเสมอก็คือเด็กหญิงรินิกา
ลูกรัก
งานและลูกคือสองสิง่ ทีเป็
่ นเครือ่ งจักรกลบังคับวิถชี วี ติ ของเขาให้เดินไป
ในทางที่ถูกและควร
“ผูห้ ญิง” เขายักไหล่กับตัวเองอย่างดูถกู “ถ้าไม่ระวังเรือ่ งหล่อนจะมีชู้
ก็ต้องระวังเรื่องหล่อนจะตัดก้นถุงของเรา”
ไม่ใช่ผู้หญิงอื่นใดเลยที่ทำให้เขาเกิดความคิดในด้านร้ายเช่นนี้ นอก
จากแม่ของลูกเขาเอง
พิเศษเดินกลับมานั่งที่เดิม
“ค่อยยังชั่วแล้วหรือ”
“ครับ…ก็ค่อยยังชัว่ ขึน้ บ้าง” เขาตอบพลางถอนใจยาว “เด็กอะไรก็ไม่รู้
เรียนครึ่งๆ กลางๆ ก็จะกลับบ้านเสียแล้ว”
“อ้าว”
“ครับ…ผมซักไซ้ไล่เลียงเมื่อกี้ เขาบอกว่าเขาจะไม่ไปกรุงเทพฯ อีก
แล้ว”
“เรียนถึงไหน”
“เพิ่งเทคนิคปีแรกเท่านั้นเอง”
“น่าเสียดาย ทำไมจะเลิกเรียนเสียล่ะ”
“ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน เขาอ้ำๆ อึง้ ๆ ก็เลยไม่อยากซัก” พิเศษส่าย
หน้า “เด็กสมัยนีเอา
้ นิยายอะไรไม่ได้ นีพ่่ อแม่ก็ยังไม่รูเลย
้ ว่าลูกหอบกระเป๋า
กลับรัง”
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“คงมีเรื่องคับแค้นอะไรละมัง”
“เรื่องเงินน่ะหรือฮะ”
“ก็ไม่ทราบได้…เด็กเรียนดีหรือเปล่าล่ะ”
“เอ…ยังไงก็ไม่ทราบ แต่นี่มันก็ยังไม่ปลายปีสักหน่อย เรียนดีหรือ
ไม่ดี ก็ต้องเรียนไปจนกระทั่งสอบละ”
“ไม่สบาย แล้วมีคนมาด้วยหรือเปล่า”
“เปล่าครับ มาคนเดียว ผมก็เลยฝากนายเวียนให้เขาช่วยดูๆ ด้วย”
“เรียกมานั่งด้วยกันเสียที่นี่ก็ได้นี่นา”
“ตั๋วของเขาชั้นสองครับ” พิเศษบอก
“ก็จะเป็นไรไปล่ะ เพิ่มเงินเสียหน่อย”
พิเศษนิ่งตรองเล็กน้อย จึงลุกขึ้น
“ผมจะไปถามเขาดู เขาจะมาไหมก็ไม่ทราบ”
แล้วจ่าจังหวัดวัย ๕๐ ก็ลุกจากที่นั่ง เดินกลับไปทางตู้ชั้นสอง รัมก์
จึงหยิบหนังสือพิมพ์ที่ยังอ่านไม่จบมาอ่านต่อ
อ่านอยู่นานจนหมดฉบับ พิเศษก็ยังไม่กลับมา จนกระทั่งใกล้จะจบ
ฉบับที่สอง เขาจึงได้ยินเสียงพูดใกล้ๆ
“เด็กอะไร ดื้อชะมัดเลย”
“ไม่มาหรือ” รัมก์ลดหนังสือพิมพ์ลง พลางถาม
“ไม่ยอมมา เขาว่าเขานั่งคนเดียวได้ ก็เลยตามใจ” พิเศษบอกขณะ
บ่นพึมพำต่อไป “เด็กบ้านนอกนี่ลงเอาเข้ามาย้อมสีในกรุงละก็ทุกรายเลย
รายไหนรายนั้น”
“เป็นยังไง”
“หัวแข็ง”
“ก็เป็นธรรมดา คนเราเจริญขึ้น มีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้น
ไอ้เรื่องจะคล้อยตามใครง่ายๆ มันก็เป็นไปได้ยาก”
“แต่มันต้องฟังเสียงผูใหญ่
้ มัง่ ” พิเศษพูดอย่างหัวเสีย “ไอ้นีไม่
่ เอาไหน
เลย ข้าวปลาก็ยังไม่ได้กิน มิน่าล่ะ ลมแล้งมันถึงได้จับ”
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“เอ๊ะ ออกจะแปลกอยู่ละ ทำไมไม่กินข้าว ก็นี่มันจะบ่ายแล้ว”
“นั่นน่ะซี นี่ผมเลยสั่งข้าวหมูผัดพริกไปให้ ไม่ทราบว่าจะกินไหม”
พิเศษบอก “แต่ท่าทางมันลอยๆ ชอบกล เหมือนมีเรื่องอะไรในใจงั้นแหละ”
“ผมก็ว่างัน้ แหละน่า ไม่งัน้ อยูดี่ ๆ จะหอบเสือ้ ผ้ากลับบ้านทำไม เรียน
ก็ยังไม่ไปถึงไหน”
“หรือจะเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ก็ไม่รู้”
“ไปๆ มาๆ ก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้อีกตามเคยนะ” รัมก์พึมพำอย่างระอา

๒
เมื่อรถไฟใกล้จะถึงสถานี พิเศษก็ขอตัวไปยังตู้ชั้นสอง
“ผมจะไปดูเด็กสักหน่อย นีก็่ ค่ำมืดแล้วจะไปถึงลับแลได้ยังไงคนเดียว”
“เรียกมาสมทบกันซีคุณ เราไปส่งก็ได้ประเดีย๋ วเดียวเท่านัน้ เอง ไม่เสีย
เวลาอะไรหรอก”
“ครับ ก็ดีเหมือนกัน”
แล้วพิเศษก็เดินหายไปจากตูรถ
้ สักครูก็่ กลับมาพร้อมกับหญิงสาวคน
หนึ่ง
รัมก์รับไหว้หล่อนเมื่อพิเศษแนะนำ
“สลาครับ ลูกกำนันสิน”
“อ้อ” เขามองดูหล่อน พลางก็ขมวดคิว้ น้อยๆ “นึกไม่ออกว่าเราเคย
พบกันที่ไหนมาก่อน”
หล่อนมองตอบเขา รัมก์รู้สึกชัดเจนว่าดวงตาคู่นั้นค่อนข้างเลื่อนลอย
เคว้งคว้างเหมือนใบไม้ที่ถูกลมปลิดขั้วปลิวว่อนอยู่ในอากาศ
“ค่ะ…หนู…เอ้อ…ดิฉันก็คิดว่าเคยเห็น…ท่าน…ที่ไหน”
“อย่าเพิง่ นึกถึงเลย” เขาพูดพลางดึงกระเป๋าเดินทางลงมาจากตะแกรงเหล็กเหนือศีรษะ “ยังมีเวลานึกอีกมาก”
ยิ้มปรากฏจางๆ ที่ริมฝีปากของหล่อนนิดหนึ่ง หากก็ปลาสนาการไป
เหมือนฟ้าแลบ
“ของของคุณล่ะ มีเท่านี้หรือ”
“ค่ะ มีเท่านี้”
เขาก้มลงมองดูกระเป๋าเดินทางค่อนข้างใหญ่ ชะลอมกับกระเป๋าถือใน
มือหล่อนแล้วจึงเงยหน้า มองผ่านความมืดออกไป ก็ยังแลไม่เห็นบ้านเรือน
หลังใดปรากฏในความมืดเบื้องหน้า
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“เดี๋ยวผมจะเลยไปส่งคุณถึงบ้าน”
“โอ๊ะ…ไม่ต้องดีกว่าค่ะ…รบกวน…”
“เอาเถอะน่า ผูใ้ หญ่จะไปส่งก็ปล่อยให้ไปซีเราก็” พิเศษดุเบาๆ “แล้ว
ใจคอน่ะจะไปคนเดียวงั้นหรือ”
“เคยไปนี่คะ”
“ก็รู้แล้วว่าเคย เผื่อเคราะห์หามยามร้ายมีคนดักจี้กลางทางล่ะ”
“หนู…ก็…สุดแต่บุญกรรมแล้วค่ะ” น้ำเสียงนั้นฟังดูละห้อยทอดอาลัย
ในชีวติ จนรัมก์อดก้มลงมองหล่อนอีกครัง้ ไม่ได้ ก็แลเห็นว่าหล่อนกำลังก้มหน้า
มองแต่กระเป๋าถือในมือเหมือนกัน
คิ้วดำพาดอยู่ระหว่างวงหน้าขาวที่ค่อนข้างซูบซีด ปลายจมูกเป็นมัน
เล็กน้อยด้วยการเดินทางทีผ่่ านมาครึง่ วันกับอีกสองชัว่ โมงโดยไม่ได้รับการแต่ง
เติมความงามแต่อย่างใด
ริมฝีปากของหล่อนกำลังเม้มน้อยๆ ราวกับสะกดกลัน้ ความรูส้ กึ ซึง่ ตน
เองเท่านั้นที่เข้าใจ
“เอ๊ะ พูดยังงั้นจะใช้ได้หรือ” พิเศษ ‘ดุ’ ต่อไปอีก “พ่อแม่เรายังมีนะ
ยังไงๆ ก็ต้องนึกถึงพ่อแม่มั่ง”
“คุณอาพบพ่อบ่อยหรือเปล่าคะ แกเป็นยังไงมัง่ สบายดีหรือคะ” สลา
เงยหน้าขึ้น รอยเศร้าค่อยจางไปเมื่อเอ่ยถึงบิดา
“อ้าว เราเป็นลูก เราไม่รู้หรือ เทอมก่อนมาเยี่ยมแกหรือเปล่าล่ะ”
“เปล่าค่ะ เพราะหนูตั้งใจรวบยอดกลับบ้านตอนปลายปีเลย”
“อ้าว แล้วนี่มันยังไม่ทันปลายปีนะ” เขาติงอย่างจับผิด
“ค่ะ ยังไม่ปลายปี” หล่อนตอบอ้อมแอ้ม “แต่หนูก็…เรียนไม่ไหวแล้ว”
“เอาเถอะ กลับไปนี่ พ่อก็คงตั้งศาลขึ้นชำระความหรอกน่ะ”
หล่อนเค้นยิ้ม
“ค่ะ หนูยอม”
ตลอดเวลา รัมก์ไม่ได้มองหน้าหล่อน แต่เขาก็รูว่้ าเด็กคนนีต้้ องมีอย่าง
อื่นที่ร้ายแรงยิ่งกว่า ‘เรียนไม่ไหว’
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“เราก็เรียนดีไม่ใช่หรือ”
“ก็ไม่ดีนักหรอกค่ะ แต่เวลานี้เลวเอาทีเดียวแหละ”
พิเศษถอนใจยาว
“ชักจะไม่ค่อยเข้าใจเสียแล้วละเรื่องของเด็กกรุงเทพฯ เดี๋ยวนี้เราแก่
เกินไปจนตามไม่ทันแล้ว”
หล่อนไม่ตอบ อึดใจเดียว รถก็เข้าเทียบชานชาลาสถานี
“ยังไม่ลงทีนี่ หรอก”
่
รัมก์บอกหล่อน ตาสบตานิดหนึง่ “ผมสัง่ ให้เด็ก
เอารถมารับที่ศิลาอาสน์”
“อ้อ…ค่ะ…”
“นั่งลงก่อนก็ได้”
“ไม่ต้องหรอกค่ะ จะถึงอยู่แล้ว”
รถจอดที่สถานีของตัวจังหวัดเพียงสองสามนาทีก็เคลื่อน อึดใจใหญ่
ต่อมาจึงมาจอดอีกครัง้ ทีสถานี
่ ศิลาอาสน์อันเป็นสถานีย่อย แต่มีความสำคัญ
สำหรับคนโดยสารทีมี่ สัมภาระมาก กับคนโดยสารทีจะ
่ ขึน้ รถต่อไปยังจุดหมาย
ปลายทางนอกเมือง เพราะรถจะหยุดที่นี่ประมาณ ๑๕ นาที
“อ้อ นัน่ แน่ะ อุทศิ อยูนั่ น่ ” จ่าจังหวัดบอกรัมก์แล้วรีบชะโงกตัวออกไป
โบกมือกับคนขับรถซึง่ กำลังเก้ๆ กังๆ อยูตรง
่ หาบอาหารริมสถานี “อุทศิ …ทิศ”
คนขับรถรีบวิง่ มารับของทีละชิน้ จากหน้าต่าง เมือ่ รับลงไปกองรวมๆ ไว้
ข้างล่างจนครบทุกชิน้ แล้ว รัมก์ พิเศษ และสลาจึงก้าวตามกันลงมา ช่วย
คนขับรถหิ้วต่อไปยังรถที่จอดรออยู่หน้าสถานี
“ไปลับแลก่อนนะ ทิศ” เขาสั่ง “บ้านกำนันสินรู้จักไม่ใช่หรือ”
“ครับ”
สลานั่งเงียบ
“เบียดกันหน่อยนะ” พิเศษบอก เพราะรถคันนี้เป็นรถแลนด์โรเวอร์
ที่นั่งตอนหน้าค่อนข้างสบาย แต่ที่นั่งตอนหลังเป็นที่นั่งยาวสองแถว หัน
เข้าหากัน เมื่อรถแล่นเร็วจะทำให้คนนั่งกระดอนขึ้นๆ ลงๆ เป็นที่เมื่อยขบ
เพราะฉะนั้นรัมก์จึงชวนให้ทุกคนนั่งรวมกันเสียที่ตอนหน้า ส่วนตอนหลัง
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ใช้สำหรับวางสัมภาระ “แต่ก็พอไปได้ ดีกว่านั่งข้างหลัง”
พิเศษนัง่ ติดกับคนขับ ถัดมาก็คือปลัดจังหวัดพัฒนาหนุม่ และริมสุด
ก็คือลูกสาวกำนันสิน
“ความจริง ผมนั่งข้างหลังก็ได้” รัมก์บ่นเบาๆ เมื่อรู้สึกว่าหญิงสาว
ขยับไหล่เล็กน้อย
“ไม่ดีแน่…ทีผมจะนัง่ คุณก็ไม่ให้ผมนัง่ ครัน้ คุณจะนัง่ ผมก็ไม่ให้คุณ
นั่ง แต่จะให้ผู้หญิงไปนั่งก็ไม่ดี เสียมารยาทสุภาพบุรุษ ก็เลยตัดสินอย่าง
ยุติธรรม ออกมากองเสียที่นี่ให้หมดจะได้สิ้นเรื่องไป”
รัมก์หัวเราะ
“ผมน่ะไม่เป็นไร คุณนี่น่ะซี…จะ…เอ้อ…ไม่สบาย”
“ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวก็ถึง”
เส้นผมของหล่อนถูกลมตีไสวจนก้าวก่ายมาระอยูกั่ บใบหน้าของเขาโดย
หล่อนหารู้สึกตัวไม่
ผมของหล่อนยาว…ยาวเลยบ่า และปราศจากการตกแต่งใดๆ เพียง
แต่หวีแสกข้างเรียบๆ ปล่อยให้ปลายอันงอนสลวยน้อยๆ ทิง้ ตัวเคลียเคล้าอยู่
กับริมแก้มอันขาวผุดผาด
“อยู่ลับแลมาตั้งแต่เกิดหรือ” เขาถามขึ้นลอยๆ
หล่อนเอี้ยวคอมาทางเขานิดหนึ่ง
“ค่ะ”
“สลาเป็นคนลับแลแท้ๆ”
“งั้นก็อยู่มาตั้งยี่สิบสามสิบปีแล้วซี”
“กว่านั้นค่ะ บรรพบุรุษของดิฉันก็อยู่ที่นี่ไม่เฉพาะพ่อแม่”
“อ้อ”
“คุณว่าคุณเคยเห็นผมที่ไหนมาก่อนใช่ไหม”
“ค่ะ”
“ผมจะช่วยทบทวนความจำให้ เอาไหมล่ะ” เขาถาม
“ที่ไหนคะ”
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“ผมเพิง่ นึกได้” รัมก์ตอบ “วันหนึง่ คุณไปหาคุณปรีทีที่ ทำ
่ งาน เขาทำ
อยู่ห้องเดียวกับผม”
“อุ๊ย จริงด้วยค่ะ ดิฉันนึกออกแล้ว” หล่อนร้องเบาๆ
“ปรีไหน” พิเศษถาม
“ลูกของป้าทีดิ่ ฉนั ไปพักอยูด้่ วยไงคะ คุณอา” เสียงของหล่อนดูเหมือน
จะแปร่งแกมตะกุกตะกักไปเล็กน้อย
“อ้อ เขาทำงานอยู่ที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเหมือนกันหรือ”
“ค่ะ…แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้ว ไปได้งานบริษัทเงินเดือนดีกว่า”
รัมก์พยายามทบทวนความทรงจำอีกครัง้ เกีย่ วกับชายหนุม่ คนนัน้ ยัง
จำได้ว่าหนุ่มๆ ในห้องวิจารณ์หล่อนผู้นี้ว่าอย่างไร
‘แฟนของปรีนี่ สงสัยจะเป็นคนเมืองเหนือแฮะ’
‘ดูตรงไหน’
‘อ้าว ก็ตรงผิวน่ะซี แล้วก็รูปหน้าออกแป้นๆ เห็นไหมล่ะ ผูห้ ญิงเหนือ
ใบหน้าไม่ค่อยเป็นรูปไข่เท่าไหร่ ส่วนมากมักจะกว้างมากกว่าเรียว’
‘งั้นหรือ…แต่คนนี้ก็ไม่กว้างเท่าไหร่นี่นา’
‘แต่ก็ไม่เรียวเท่าไหร่หรอกน่า’
‘เอาเป็นอันว่าสวยก็แล้วกัน เรามีแฟนสวยๆ ยังงี้มั่งก็เห็นจะนั่งยิ้มได้
ทั้งวัน’
เขานึกถึงคำสัพยอกระหว่างหนุม่ ๆ ในทีทำ
่ งานได้เกือบทุกประโยค แต่
ก็อดรู้สึกไม่ได้ว่า เวลานี้ ขณะนี้หล่อนสวยน้อยกว่าวันนั้นเป็นนักหนา
วันนั้น หล่อนสดใสอยู่ในชุดสีม่วงอินทนิล ดวงตาคมเป็นประกาย
ส่องแสงขึ้นมาแข่งกับความนวลใยของผิวพรรณ แลดูดุจดวงจันทร์อันทรงกลดอยู่ท่ามกลางฟากฟ้าซึ่งหาเฆมหมอกมิได้
อีกพักหนึง่ รถก็แล่นเข้าเขตอำเภอลับแล เพียงสองนาทีให้หลังอุทศิ
ก็เลี้ยวขวา จอดที่หน้าร้านซึ่งบัดนี้หน้าถังปิดสนิท
สลาเคาะประตูเบาๆ สักครู่ก็มีใบหน้าของหญิงกลางคนโผล่ออกมา
แรกทีเดียว นางยืนงงอยู่เหมือนไม่เชื่อสายตา พอลูกสาวยกมือไหว้เท่านั้น
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ก็ร้องออกมาว่า “เอ็งหรือนั่น มาได้ยังไง”
พิเศษชะโงกหน้าเข้าไปในแสงไฟตรงช่องประตู
“มาพร้อมกัน รถขบวนเดียวกัน เลยมาส่ง”
“อ้าว ตาย…คุณพิเศษ” นางตองอุทานพลางมองข้ามบ่าพิเศษออกไป
ยังคนที่เห็นตะคุ่มๆ “แล้วนั่นใคร”
“ท่านปลัดพัฒนาไงล่ะ”
“โอ๊ย ตายละ เชิญท่านข้างในก่อนซีคะ…” ครัน้ แล้วนางก็เปิดประตู
ให้กว้างออก พลางหันไปตะโกนเรียกสามี “ตาสิน…ออกมารับแขกเร็ว”
“อย่าวุน่ วายเลย ป้า” รัมก์โบกมือ แต่ก็ก้าวเข้าไปในร้านซึง่ มียกพืน้
สูงยาวขนานไปกับข้างฝา บนยกพื้นมีตู้กระจกยาวเท่ากับความยาวของยก
พื้นและฝาห้อง ใช้เป็นที่วางผ้าตีนจกที่ทอสำเร็จแล้ว อีกด้านหนึ่งมีมัดไม้
กวาดหลายสิบมัดวางก่ายกันเป็นกองสูง ถัดไปอีกเป็นเข่งทุเรียนห้าหกเข่ง
กับถาดสังกะสีเปล่าๆ ซ้อนกันอยู่เกือบสิบถาด
เด็กชายวัยรุน่ สองคนกับเด็กชายหญิงเล็กๆ อีกสองคนถลันออกมาจาก
หลังบ้านพอดี
สลาโผเข้ากอดน้องคนเล็กสุดอย่างดีใจ
“พี่หนูมา พี่หนูมา” เด็กหญิงร้องสุดเสียง
รัมก์ได้แต่นิง่ มองดูภาพแห่งความปีตยิิ นดีอยูเงี่ ยบๆ ทันใดนัน้ ชายร่าง
ใหญ่ ผิวกร้าน ไว้หนวดประปรายบนริมฝีปาก นุ่งกางเกงขาสั้นกลางเก่า
กลางใหม่ ไม่สวมเสื้อ เคียนพุงด้วยผ้าขาวม้าก็โผล่ออกมาอีกคน
“อ้าว จ่า” กำนันสินร้องทัก พลางยกมือไหว้รัมก์ “ท่านก็มาด้วย
มายังไงกันครับนี่…อ้าว อีหนู”
รัมก์อดยิ้มไม่ได้ นานทีปีหน เขาจึงจะได้ยินสรรพนามเช่นนี้สักครั้ง
“มายังไงวะนี่”
“ก็มารถไฟซีพ่อ” ‘อีหนู’ ตอบ เล่นเอาบิดาทำตาเขียว
“รู้ละว่ามารถไฟ หน้าอย่างเอ็งมีปัญญาเหาะมาทางเรือบินหรือยังไง”
“มารถเมล์ก็ได้นี่ พ่อก็” หล่อนเถียง
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“เออ…จะมาทางไหนก็มาถึงเป็นแล้วกัน แต่อยากรูว่้ ามาทำไม โรงเรียนหยุดเทอมทำไมไม่มา” แกต่อว่าขณะนัง่ ลงข้างรัมก์ “เอ้า หาน้ำหาท่า
มารับรองท่านซี”
“ไม่ต้องหรอก ผมจะกลับแล้ว”
“ขอบพระคุณท่านมากครับ อุตส่าห์มาส่ง”
“เขาไม่สบายมาในรถนะนั่น” พิเศษบอก
“เป็นอะไรไป” นางตองหันไปถามบุตรสาวคนโตซึ่งยืนกอดกับน้องคน
เล็กอยู่กลางห้อง
กางเกงผ้ายืดสีดำกับเสือ้ เชิต้ แขนยาวดอกเปรอะๆ สีส้มสลับเขียวตัวยาว
ซึ่งคลุมสะโพกไว้จนเกือบจะกลายเป็นรุ่มร่ามทำให้แลดูหล่อนสูงระหงและ
ประเปรียวราวกับป่านศรนารายณ์ย้อมสี ซึ่งนิยมปักแจกันในป่าคอนกรีต
มิใช่ดอกกล้วยไม้อันเกาะติดอยู่บนคาคบในราวไพร
ท่าทางหล่อนเป็นชาวกรุงเทพฯ เต็มตัว
“เปล่าหรอกแม่” หล่อนตอบ พลางหลบสายตาผูใ้ หญ่สีคน
่ ทีกำลั
่ งมอง
ดูหล่อนเป็นจุดเดียวกัน
“เอาละ วันนีเห็
้ นจะต้องกลับเสียที คุณรัมก์จะได้พักผ่อนบ้าง” พิเศษ
บอกกำนันพลางลุกขึ้นยืน
“ต่างคนต่างก็จะได้พักผ่อน” รัมก์พูด ขณะรับไหว้คนทุกคนในที่นั้น
“ว่างๆ ก็เชิญท่านมาแวะมัง่ ซีครับ” อดีตกำนันบอกอย่างเคารพนบนอบ
“ผมมาเสมอแหละ เพียงแต่ไม่ได้แวะมาร้านนีเท่
้ านัน้ เอง ผมกับคุณ
วรินทร์ชอบกันมาก” เขาหมายถึงนายอำเภอลับแลซึง่ เพิง่ ย้ายมาไล่เลีย่ กับเขา
“อ๋อ ท่านนายอำเภอท่านดีมากครับ ใครๆ ก็รักท่าน”
“มาทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นร้านนั้นไงล่ะ”
“ครับ ร้านนั้นเขามีชื่อที่สุดในลับแลละ”
“ทำกับข้าวอร่อยดีนะ” รัมก์พูดเป็นประโยคสุดท้ายขณะหันหลังกลับ
ก่อนจะออกประตู เขาจึงเอี้ยวตัวไปบอกสลาว่า “ไปละ”
นั่งกันมาในรถสักครู่ พิเศษจึงถามว่า
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“พรุ่งนี้คุณรัมก์จะไปที่หัวงานไหม”
“ไปครับ แต่คงไปสายหน่อย ต้องเก็บกวาดงานบนโต๊ะให้เรียบร้อยเสีย
ก่อน เดือนหน้าผู้ว่าฯ จะไปสัมมนาไม่ใช่หรือ”
“เดือนนึงเต็มๆ”
“ว่าไง ทิศ” เขาถามคนขับรถ “ระหว่างอั๊วไม่อยู่มีใครมาหามั่ง”
อุทิศอมยิ้ม
“หลายคนครับ ผลัดกันมา”
“ใคร”
“คุณสมสมัยมาเมื่อวานซืน” อุทิศบอก “คุณอัมพิกามาเมื่อวาน แต่
คุณมยุรน่ี ะเพียงแต่โทร. มาถามท่านกลับเมือ่ ไหร่แน่ เห็นบอกว่าจะกลับตัง้ แต่
วันอาทิตย์ ทำไมวันจันทร์แล้วก็ยังไม่กลับ”
พิเศษหัวเราะก๊าก
“ความหอมของคนเรานี่ ร้ายยิ่งกว่าดอกไม้หอมอีกนะ”
อุทิศพลอยชอบใจ
“ยายอัมพิกาน่ะน่ากลัวครับ แกเป็นแม่ม่ายมีเงินเสียด้วย” คนขับรถ
พูดอย่างครึ้มๆ “ลำพังคำว่าแม่ม่ายก็น่ากลัวอยู่แล้ว บวกความมีเงินเข้าไป
ด้วย ก็ยิ่งน่ากลัวหนักขึ้นอีก”
“ไม่เห็นจะเกี่ยวกันตรงไหนเลย” รัมก์ว่า
“เกี่ยวซีฮะ ท่าน ถ้าลำพังแม่ม่ายอย่างเดียว จะไปติดผู้ชายสักคน
ก็ยังไม่รู้จะดำเนินการยังไง แต่ถ้ามีเงินละก็แม่ทุ่มสะบัดเลย จะเอาอะไรล่ะ
ทูนหัวให้…หนักๆ เข้าก็ต้องใจอ่อน”
“ลื้อเห็นอั๊วเป็นไงนะ ทิศ”
อุทิศหัวเราะแหะๆ
“เปล่าครับ ผมก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไปสนใจแกหรอก นีผมพู
่ ด
ถึงทั่วๆ ไปน่ะ”
“พูดอะไรก็ระวังหน่อยโว้ยเกลอ” พิเศษปรามเพราะรู้นิสัยคนขับรถที่
ค่อนข้างปากโวดี “ท่านปลัดพัฒนาของเราคนนี้ ท่านไม่ได้เป็นปลาที่จะฮุบ
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เหยื่อใครง่ายๆ หรอกน่า”
“โธ่…โธ่…เปล่าครับ ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านนีครั
่ บ ผมเพียงแต่นึกขัน
คุณอะไรต่อคุณอะไรพวกนั้นตังหาก แหม คุณเธอช่างมีมานะกันเสียเหลือ
เกิน”
“ก็ปล่อยให้เขามานะกันต่อไปเถอะ” พิเศษหัวเราะ “แล้วเราก็คงจะได้
เห็นหรอกน่าว่า ท่านจะเลือกใคร”
รัมก์หัวเราะขำ เวลาเพียง ๑ ปีทีเขา
่ มารับตำแหน่งนี้ ชายหนุม่ ได้รบั
ศรัทธาและความรักทั้งจากผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจน
พ่อค้าประชาชนในจังหวัดอย่างดียิ่ง
“ปลัดพัฒนาคนใหม่สมาร์ต สปอร์ตแล้วก็เป็นกันเอง ไม่มีเย่อหยิ่ง
ข่มขู่ผู้น้อยเลยจนนิดเดียว” นี่คือถ้อยคำสรรเสริญ “ถ้าเมืองไทยมีคนยังงี้
มากๆ ก้อคงเจริญทันตาเห็นละ”
“ใครที่ท่านเลือก ผมว่าคนนั้นยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่อีก” อุทิศพูด
“เลขท้ายละมัง” รัมก์ตอบอย่างอารมณ์ดี

๓
แลนด์โรเวอร์คันนั้นแล่นตะบึงไปตามถนนสายพัฒนา น้ำหมัน-น้ำลี
ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอท่าปลาระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖
เมตร ลักษณะถนนเป็นถนนลงหินลูกรังอัดแน่น เชือ่ มกับถนนสายบ้านด่านน้ำหมัน ซึง่ เป็นถนนจากอำเภอเมืองมายังอำเภอท่าปลา ถนนดังกล่าวเป็น
ถนนในโครงการเร่งรัดพัฒนาชนบท ซึง่ ได้ลงมือทำเป็นอันดับแรก นับตัง้ แต่
โครงการนี้ปฏิสนธิขึ้น เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๘
“ออกจากหัวงานแล้ว ท่านจะไปไหนครับ” ชายคนทีน่ งั่ อยูตอน
่ หลังรถ
ถาม
“ผมนัดพบกับนายอำเภอท่าปลาทีเขื
่ อ่ น เราต้องปรึกษากันหน่อย เรือ่ ง
จะจัดทีท่ างต้อนรับพวกทีเขา
่ จะมาปลายเดือนน่ะ ตัง้ ใจจะพาเขาไปพักทีเขื
่ อ่ น
หัวหน้าพัสดุอาสาเป็นเจ้าของบ้าน”
“ดีครับ วิวทีเขื
่ อ่ นสวยดี อากาศก็ดี แล้วก็ไปน้ำปาดสะดวกด้วย” ผู้
ช่วยปลัดจังหวัดพัฒนาสนับสนุน
พร้อมๆ กันก็เพ่งมองไปยังทางข้างหน้า เนื่องจากได้แลเห็นจุดสดใส
เคลื่อนพะเยิบพะยาบอยู่ในสายตา
“ผู้หญิงชาวบ้านหรือนั่น” เขาพูดพลางหัวเราะ “ชักเก๋กันใหญ่”
“ทำไม”
“เสื้อตัวนั้น ดอกดวงแปลกดี ชะลอรถหน่อยซีทิศ”
รัมก์อดขันไม่ได้
“งานกับผู้หญิงนี่ต้องสัมพันธ์กันใช่ไหม”
“ใช่ครับ มีงานทีไ่ หน ต้องมีเงินทีนั่ น่ มีเงินทีไ่ หนก็ต้องมีผูห้ ญิงทีนั่ น่ ”
อุทศิ ชะลอรถเมือ่ ใกล้คนซึง่ กำลังขีจั่ กรยานมุง่ หน้าไปตามถนนสายเดียว
กับรถของเขาพลางชะโงกออกไป
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เจ้าของเสื้อ ‘ดอกดวงแปลก’ เอี้ยวตัวมาดู รัมก์ตะลึงเมื่อเห็นใบหน้า
หล่อนถนัด
“จอด…จอดหน่อย ทิศ” เขาบอก
อุทศิ จอดรถพรืด จนรัมก์และผูช่้ วยคว่ำไปข้างหน้าแล้วหงายไปข้างหลัง
“คอเกือบหัก” ประนาทบ่นพลางลูบต้นคอ
“คุณจะไปไหนน่ะ มาตัง้ แต่เมือ่ ไหร่” รัมก์ชะโงกหน้าออกไปถามหญิง
สาวได้ยินเสียงจึงหันมาดูอีกครั้งหนึ่งพลางก็หยุด กระโดดลงจากอานยกมือ
ทำความเคารพเขา
“ดิฉันจะไปที่เจ้าพ่อเขาค่ะ เจ้าพ่อพญาเขาแก้ว” หล่อนตอบแล้วใช้
หลังมือปาดเหงื่อ
“อ๋อ เยื้องหัวงานนั่นเองซี”
“ค่ะ”
“คุณขี่จักรยานมาจากลับแลหรือ” เขาถามอย่างสงสัย
“ค่ะ”
“มาตั้งแต่เมื่อไหร่”
“เช้ามืดค่ะ” สลาตอบ ผมยาวของหล่อนถูกรวบและมุน่ เป็นมวยเล็กๆ
ไว้เบื้องหลัง เปิดให้เห็นลาดหน้าผากขาวสะอาด “เมื่อกี้ ดิฉันผ่านตลาด
ท่าปลา มีคนยิงกันตายค่ะ ท่านเห็นหรือเปล่าคะ”
“ผมไม่ได้แวะเข้าไปหรอก”
“เขาบอกว่ามือปืนมาจากแพร่”
รัมก์ยิ้ม
“สนใจหรือ”
“สนใจที่เขารับจ้างมาหัวละสองพันน่ะค่ะ”
“แหม รู้ราคาเสร็จ” อุทิศพึมพำ “อยากเป็นมือปืนมั่งหรือ”
“อยาก”
“จะยิงใครกัน แม่หนู” ประนาทถามขันๆ
“มีซีคะ”
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“ว่าแต่ว่า ขึน้ รถไปกับเราดีกว่า เอาจักรยานขึน้ มาด้วย ถีบไปอย่างนี้
เหนื่อยตาย” รัมก์บอกอย่างกรุณา
“ไม่เหนื่อยหรอกค่ะ” หล่อนสั่นหน้า
“แดดจะทำให้ผิวเสีย” ประนาทสัพยอก
“ไม่เสียค่ะ ดิฉันมีเสื้อแขนยาวแยะ” หล่อนบอกพลางก้มลงดูเสื้อตัว
ยาว แขนยาวปกฮาวาย ลายสีม่วงสลับเหลือง
“ดอกสวยดีนะ เพราะดอกเสือ้ ตัวนีน่้ ะซีทีทำให้
่ หนูดูแปลกอยูบน
่ ถนนนี”้
ประนาทบอก
“ทำไมคะ”
“ทีนี่ ไม่
่ มีใครใส่หรอก นอกจากพวกผูห้ ญิงตามสมัยในเมือง แต่ถึงยัง
งั้นก็ไม่มีกี่คน”
“ดิฉันเป็นนักสะสมเสื้อดอกแปลกๆ ค่ะ”
“เอ้า ขึน้ มาเถอะ” รัมก์ตัดบท เมือ่ เห็นหล่อนยังคงยืนเกาะจักรยาน
เฉยอยู่ “ผมจะไปที่หัวงาน คุณติดรถไปได้สบายๆ ไม่ต้องเกรงใจ”
ประนาทยืน่ มือออกไปดึงจักรยานของหล่อนขึน้ มาทางด้านหลังรถ และ
จับมันพิงไว้กับเบาะด้านหนึ่ง
“หนูขึ้นนั่งข้างหน้าก็แล้วกัน ข้างหลังนั่งไม่สบาย”
สลาจึงต้องขึ้นไปนั่งเคียงข้างกับเขาอีกครั้งหลังจากได้นั่งเคียงข้างมา
ครั้งหนึ่งแล้วเมื่อคืน
“จะไปทำไมที่เจ้าพ่อ”
“ดิฉันบนไว้ค่ะ”
“อ้อ จะไปแก้บน” รัมก์พยักหน้าอย่างเห็นขัน “พวกผูห้ ญิงนีเป็
่ นยัง
ไงนะ จิตใจฝักใฝ่อยู่กับไสยศาสตร์เสียจริง”
“ก็ไม่มีอะไรยึดเหนีย่ วได้ดีไปกว่านีอี้ กแล้วนีคะ”
่ หล่อนตอบอย่างไม่ตอ้ ง
เสียเวลาไตร่ตรอง
“แสดงว่าเป็นคนที่ไม่เชื่อตัวเอง”
“เชื่อค่ะ แต่บางคราวความเชื่อก็ช่วยเราไม่ได้เสมอไป”
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“ต้องหาสิ่งอื่นมาช่วย งั้นหรือ”
“ค่ะ”
“สิ่งที่เหลวไหล”
“ค่ะ” หล่อนตอบ “เพราะตัวเราเองบางทีก็เหลวไหลกว่าสิง่ ทีเหลวไหล
่
นั่นอีก”
ประนาทออกจะทึ่งในคำตอบของหล่อน รัมก์นึกขึ้นได้เลยเอี้ยวตัวไป
บอกเขาว่า
“ผมยังไม่ได้แนะนำ ลืมไป…คุณนี่เป็นลูกกำนันสินไงล่ะ ลูกคนโต
กลับมารถขบวนเดียวกับผมเมื่อวานนี้เอง”
“แล้วเมื่อไหร่กลับไปอีก” ประนาทถาม
“ไม่กลับค่ะ” หล่อนตอบเสียงเฉียบ “ไม่มีวันกลับไปอีกแล้วละค่ะ”
“ท่าจะมีเรื่อง”
“กรุงเทพฯ ไม่ดีหรอกค่ะ สูบ้้ านเราไม่ได้” หล่อนอธิบายเรียบๆ แววตา
กล้าขึ้นเล็กน้อยเมื่อระลึกถึงอดีตที่ผ่านมา “บรรยากาศกรุงเทพฯ มีแต่ความ
หลอกลวงทุกนาทีไม่สะอาดเหมือนบรรยากาศบ้านเรา”
“ปรักปรำกรุงเทพฯ เกินไปกระมัง อย่าลืมว่าท่านปลัดท่านก็คนกรุงเทพฯ นะ”
“ก็อาจจะมีดี…แต่คนดีก็ไม่ตกอยู่ตามถนนให้คนอย่างเราพบนี่คะ”
ประนาทอดนึกในใจไม่ได้ว่า เด็กคนนี้ท่าทางแกร่งไม่เลวเลย เขา
พิจารณาหล่อนทางเบื้องหลัง ก็แลเห็นแต่ต้นคอระหงขาวละเอียดภายใต้
มุ่นมวยเล็กๆ บนลาดไหล่ที่สมส่วน เสี้ยวหน้ายามหล่อนเอียงตัวเจรจา ก็มี
ลักษณะอันชวนพิศ ถ้าไม่ได้โต้ตอบกัน เขาก็คงจะนึกว่าหล่อนเป็นเด็กรุน่ สาว
ที่อ่อนโลกน่าเอ็นดู
“แล้วนี่เมื่อไหร่กลับ” รัมก์ถาม
“ยังไม่กลับค่ะ” หล่อนตอบ พลางขยับถุงกระดาษแข็งสีน้ำตาลในมือ
“อีกสองสามวันถึงจะกลับ”
“อ้าว แล้วไปค้างที่ไหน”

