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คำนำ
สำนักพิมพ์เพื่อนดี
‘โปลิศลิขติ รัก’ เป็นเรือ่ งป่วนๆ ระดับชาวบ้าน ทีอ่ า่ นง่ายสบายอารมณ์
สนุกสนานกันแบบลูกทุ่งคลาสสิก ในสภาพสังคมเรียบง่ายสวยงาม ท่าม
กลางบรรยากาศของหนังขายยา
นวนิยายเรื่องนี้เต็มไปด้วยมุกตลก สะกิดต่อมฮาเป็นระลอก แทรก
อยู่ในความรักของหนุ่มสาว และเสียงเสน่ห์ของขบวนรถไฟหัวจักรไอน้ำ
เป็นชีวติ ของกลุม่ คนในสังคมชนบท มีตงั้ แต่ตำรวจ พยาบาล ปลัด
นายอำเภอ พ่อค้า ฯลฯ ลงไปถึงกลุ่มแก๊งอิทธิพลคนกวนเมือง ที่ทั้ง
เกื้อกูลกันบ้าง จิกตีกันบ้างตามอัธยาศัย
แต่ไม่วา่ คนกลุม่ นีจ้ ะเป็นใคร กลุม่ เล็กหรือใหญ่ ทัง้ ในหรือนอกเมือง
ทุกถิน่ ทีล่ ว้ นมีคนดีคนร้ายปะปนกัน เมือ่ มีมาเฟียอันธพาล ก็มผี พู้ ทิ กั ษ์สนั ติราษฎร์ดีๆ คอยเสียสละปราบป้อง เป็นที่พึ่งพาของราษฎรยามทุกข์ร้อน
เสมอมา
อนึง่ …ผูพ้ ทิ กั ษ์สนั ติราษฎร์ หรือ ‘โปลิศ’ นี้ ก็มใิ ช่จะมัวแต่ลา่ วายร้าย
ทัง้ วันทัง้ คืนเพือ่ จะได้ประดับดาวบนบ่าอย่างเดียวเสียเมือ่ ไหร่ แต่ยงั พอมีเวลา
ตามล่าหารักแท้ เอาไว้ประดับใจด้วยนะจ๊ะ
กรุณาติดตามผลงานแนวโรแมนติก-คอมเมดี้ของ ‘ราชศักดิ์’ เรื่องนี้
ด้วยความสุขหรรษา และรอคอยจนกว่าจะพบกับผลงานชิ้นต่อๆ ไป…
ด้วยความขอบคุณ

จากใจผู้เขียน
ราชศักดิ์
บ้านที่ผู้เขียนเกิดและใช้ชีวิตอยู่จนแตกเนื้อหนุ่มก่อนไปเรียนต่อใน
กรุงเทพฯ นัน้ ตัง้ อยูริ่ มทางรถไฟตรงข้ามทีว่ า่ การอำเภอและสถานีตำรวจ จาก
บ้านมองเยือ้ งไปทางขวาเล็กน้อยจะเห็นสถานีรถไฟปากท่อตัง้ อยูไม่
่ ไกล ติด
บ้านผู้เขียนเป็นบ้านของครอบครัวครูสามสี่หลังและอู่รถของเถ้าแก่ค้าข้าว
หากเดินไปทางทิศเหนือราวสิบนาทีก็จะถึงตัวตลาดซึ่งเป็นห้องแถวไม้ค้าขาย
ของคนจีนเรียงรายอยู่เต็มสองข้างถนนคอนกรีตไปจนจรดคลองปากท่อ
ยามค่ำคืนตลาดก็ไม่เงียบเหงาแม้ร้านรวงส่วนใหญ่จะปิดไปแล้วเพราะยังมีร้าน
ข้าวต้มโต้รงุ่ และร้านอาหารยามราตรีอีกหลายร้าน โดยเฉพาะหากเป็นวันหยุด
เสาร์อาทิตย์ที่มีการถ่ายทอดมวยด้วยแล้วบรรยากาศจะคึกคักมากเป็นพิเศษ
จะมีสิงห์พนันมาเชียร์มวยตูที้ ร้่ านกาแฟกันแน่นร้าน ติดตัวตลาดไม่ห่างคลอง
เป็นที่ตั้งของโรงเรียนประชาบาลและวัดปากท่อ จากบ้านผู้เขียนหากเดินไป
ในทิศทางตรงกันข้ามคือลงไปทางใต้ (ไปทางเพชรบุรี) ไม่กี่สิบเมตรก็จะเป็น
ท่ารถโดยสารซึ่งมีรถบัสขนาดเล็กวิ่งจากปากท่อไปราชบุรี เพชรบุรีและ
สมุทรสงคราม (แม่กลอง) ปากท่อเป็นอำเภอหนึง่ ของจังหวัดราชบุรทีี กั่ นดาร
ขาดแคลนน้ำ ยุคที่ผู้เขียนเป็นเด็กยังไม่มีระบบน้ำประปาใช้ ภาพของคน
หาบน้ำ เข็นรถน้ำ ผูค้ นทีรอ
่ รับน้ำจากหัวรถจักรไอน้ำ หรือไปยืนเข้าคิวรับ
น้ำจากรถบรรทุกน้ำของการรถไฟจึงเป็นภาพที่เห็นจนชินตา
ยามเช้าตรู่ของบางช่วงเวลา เมื่อมองจากบ้านข้ามทางรถไฟออกไป
ยังเนินทีว่ า่ การอำเภอก็จะเห็นแถวตำรวจร้องเพลงมาร์ชเสียงดังขณะวิง่ ไปตาม
ถนน ตำรวจเหล่านี้หลายคนได้พบรักกับสาวท้องถิ่นและได้ครองเรือนกัน
จนมีลูกโตเป็นหนุ่มสาว ช่วงที่ผู้เขียนเป็นวัยรุ่น ตำรวจหลายคนที่นี่ต้อง
บาดเจ็บล้มตายจากการปะทะกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือผกค. ในเขต
ป่าเขาติดเขตแดนพม่า เป็นเรื่องเศร้าที่ไม่เคยลืมโดยเฉพาะอย่างยิงตำรวจ

โปลิศลิขิตรัก
๕

ผูโชค
้ ร้ายบางคนเป็นลูกศิษย์ของแม่ผูเขี
้ ยนตอนเรียนชัน้ ประถมและเพิง่ พูดคุย
กับแม่มาได้ไม่กี่วัน
ปากท่อเป็นชุมชนขนาดใหญ่ทีมี่ ผูค้ นนานาอาชีพมากมายย้ายเข้ามาอยู่
หรือเดินทางผ่านไปมา หลากชีวติ ทีเคลื
่ อ่ นไหวและบางครัง้ ก็ข้องเกีย่ วสัมพันธ์
กันนี้ เป็นปรากฏการณ์ที่ยังเด่นชัดในความทรงจำของผู้เขียนและสร้างแรง
บันดาลใจให้เกิดเป็นนวนิยาย ‘โปลิศลิขิตรัก’ ขึ้นมา
ท้ายสุดผูเขี
้ ยนหวังว่าท่านผูอ่้ านทุกท่านจะมีความสุขสนุกสนานจากการ
อ่านนวนิยายเรื่องนี้
และขอขอบพระคุณกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์เพื่อนดีทุกท่านที่ได้
ให้การสนับสนุนผลงานของผู้เขียนด้วยดีตลอดมา
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ราชศักดิ์

๑
รถเมล์โดยสารสายเพชรบุรี-ปากท่อสภาพค่อนข้างเก่าเลี้ยวจากถนน
คอนกรีตซึง่ เป็นถนนสายหลักของอำเภอเข้าถนนดินขรุขระทีลาด
่ ต่ำลงเล็กน้อย
ก่อนที่ถนนหลักจะไปสิ้นสุดในตัวตลาด
แสงแดดยามบ่ายเจิดจ้า ลมร้อนพัดกระโชกเกิดเป็นฝุน่ คลุง้ ก่อนจะจาง
หายไป รถเมล์สีส้มคันดังกล่าววิง่ โคลงเคลงตรงมาจอดทีลาน
่ ดินกว้าง ติดกัน
เป็นตัวสถานีหรือท่ารถโดยสารซึง่ เป็นอาคารไม้เล็กๆ เปิดโล่ง สภาพค่อนข้าง
เก่า มีคนขับและกระเป๋ารถเดินเข้าออกเป็นระยะ บางครัง้ พวกเขาก็ใช้เก้าอี้
ยาวในอาคารเป็นที่นั่งคุยกัน ใกล้กันมีเพิงขายอาหารอยู่สองสามร้าน
รถเมล์ทีวิ่ ง่ เข้าออกสถานีจะมาจากราชบุรี เพชรบุรและ
ี สมุทรสงคราม
ด้านหลังของท่ารถเมล์มีพืน้ ทีติ่ ดกับหัวประแจกลด้านใต้ของสถานีรถไฟปากท่อ
ผูโ้ ดยสารหลายคนลงมาจากรถ บางคนก็ต่อรถจากทีนี่ ไป
่ สมุทรสงคราม
หรือที่คนเรียกกันว่าแม่กลอง ปากท่อจึงคล้ายกับเป็นชุมทางเล็กๆ สำหรับ
ผู้คนย่านนี้
ชายหนุ่มร่างผอมสูง ใบหน้าคมสัน ผิวเนื้อดำแดง ท่าทางทะมัด
ทะแมงในชุดกางเกงขายาวสีน้ำเงินเข้มและเสื้อเชิ้ตสีเทาพับแขน เดินหิ้ว
กระเป๋าใบย่อมก้าวลงรถ เขาเดินตรงไปยังทางออกแล้วเลี้ยวซ้ายมาตาม
ถนนคอนกรีตเดินไปตามริมถนนได้ครู่เดียวมอเตอร์ไซค์กลางเก่ากลางใหม่
คันหนึ่งก็วิ่งสวนมาช้าๆ ชายหนุ่มจำคนขี่ได้จึงร้องเรียก
“จั๊วๆ…”
เจ้าของรถลูกจีนผิวขาวค่อนข้างเจ้าเนื้อผู้ถูกเรียกมองไปยังที่มาของ
เสียง แล้วรีบจอดรถด้วยท่าทางตื่นเต้น
“ไอ้เชนทร์…เอ็งหรือนี่ ไม่เจอเสียนาน”
“ไอ้จั๊ว…ดีใจจริงๆ ที่ได้พบเอ็ง” ผู้ซึ่งเพิ่งเดินทางถึงบ้านเกิดร้องเบาๆ

ราชศักดิ์
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ด้วยสีหน้าไม่ต่างกัน
“เป็นยังไงมายังไงวะนี่”
“ข้าย้ายมาอยู่โรงพักปากท่อว่ะ แล้วเอ็งล่ะมาทำอะไรแถวนี้”
“มาหาข้าวกิน มากินด้วยกันสิ”
“ขอบใจว่ะเพื่อน เพิ่งกินมา”
“ไม่เห็นเสียนาน ได้ข่าวว่าไปเป็นตำรวจอยู่แถวปราณบุรี”
“ใช่ อยู่หลายปี ตอนนี้เขาย้ายข้าให้มาอยู่ปากท่อ”
“ดีจริง” จัว๊ หน้าบาน “ข้าหาเพือ่ นกินเหล้ามานานแล้ว ยินดีต้อนรับ
สู่ถิ่นเก่า”
“นึกว่าจะเจอแต่คนแปลกหน้า มาเยีย่ มบ้านทีไร เพือ่ นเก่าๆ ไม่รูหาย
้
ไปไหนกันหมด”
“เข้ากรุงเทพฯ ก็เยอะ ข้าเองก็เพิ่งกลับมาไม่นาน”
“แล้วตอนนี้ทำมาหากินอะไรวะ” ราเชนทร์อยากรู้
“ค้าขายโว้ย ขายผ้าเป็นหลัก”
“อีกไม่นานได้เป็นเถ้าแก่แน่ ข้าเห็นมาหลายคนแล้ว รวยแล้วอย่าลืม
กันก็แล้วกัน”
“สมพรปากเถอะ ไอ้เชนทร์ ข้าอยากรวยมานานแล้ว” พ่อค้าผ้ายิ้ม
พลางจัดแจงจอดรถหน้าร้านกาแฟใกล้ๆ แล้วร้องว่า “หาอะไรกินแก้คอแห้ง
กันดีกว่า”
จัว๊ เดินนำราเชนทร์เข้าไปนัง่ ในร้านแล้วสัง่ โอเลีย้ งมาให้ ความหวานเย็น
ผ่านลำคอทำให้ชายหนุ่มรู้สึกสดชื่นขึ้น
“ข้าไม่ได้เรียนต่อเหมือนเอ็งและเพื่อนเราหลายคน เลยต้องมาเอาดี
ทางนี้” จั๊วพูด
“ดีแล้วละ เรือ่ งเรียน เมือ่ ไรก็ได้ ไม่มีใครแก่เกินเรียน หาเงินไว้ก่อน
ก็ด”ี ราเชนทร์คลึงแก้วโอเลีย้ งไปมาก่อนจะพูดต่อ “ไม่รูว่้ างานโรงพักทีนี่ เป็
่ น
อย่างไร แต่ที่ปราณหนักเอาการ”
“เห็นจ่าเหม็ดทีสนิ
่ ทกับข้าบ่นว่าช่วงนีงาน
้ หนัก ต้องออกท้องทีประจำ
่
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เพราะพวกผกค. ทำท่าจะขยายตัวมาแถวยางหัก”
“เจ้านายทีปราณ
่ ก็ว่าอย่างนัน้ บอกว่าทางการกำลังเข้ามาดูแลเรือ่ งนี้
อย่างจริงจัง”
“ที่เอ็งย้ายมาก็อาจเป็นเพราะเรื่องนี้ด้วย”
“ไม่ค่อยแน่ใจว่ะ แต่ก็พร้อมทำงานทุกรูปแบบอยู่แล้ว”
คุยถามสารทุกข์สุกดิบอยู่ครู่หนึ่งจั๊วก็บอกราเชนทร์ว่า
“เอ็งไปอาบน้ำพักผ่อนให้สบายตัวก่อน มาเหนือ่ ยๆ แล้วว่างๆ จะชวน
ไปกินข้าว”
ราเชนทร์ขยับจะล้วงกระเป๋าเตรียมจ่ายแต่จัว๊ ไม่ยอม เรียกเด็กมาเก็บ
เงินแล้วหันมาบอกเพื่อน “อย่ารีบจ่ายเลยเพื่อน วันที่เอ็งต้องจ่ายยังมีอีก
เยอะ”
เด็กมาเก็บเงินแล้วจัว๊ ก็ตบไหล่เพือ่ นเบาๆ ขณะลุกออกมา “ไอ้ศักดิเคย
์
บ่นคิดถึงเอ็ง มันคงดีใจถ้ารู้ว่าเอ็งย้ายมาอยู่ที่นี่”
“อีกไม่กี่วันคงได้เจอมัน ขอบใจเอ็งที่เลี้ยงกาแฟ วันนี้ขอตัวก่อน”
“เสียดายวันนี้มีนัดพอดี ไม่งั้นจะขับมอเตอร์ไซค์ไปส่ง”
“ขอบใจเพื่อน ไม่ต้องหรอกใกล้แค่นี้เอง แล้วเจอกันใหม่”
ทัง้ คูเดิ
่ นออกจากร้าน ราเชนทร์มองจัว๊ เดินแยกไปทีมอเตอร์
่
ไซค์กลาง
เก่ากลางใหม่ทีจอด
่ อยู่ อดทึง่ ไม่ได้เพราะตามถนนเกือบไม่มีใครขีรถ
่ พวกนีใ้ ห้
เห็นเลย แสดงว่าการค้าของเพื่อนคงไปด้วยดี
ผละจากเพื่อนเก่าแล้วราเชนทร์ก็เดินลัดเลาะเลียบทางรถไฟตรงไปยัง
บ้านที่เช่าไว้เยื้องสถานีรถไฟ
ขณะข้ามทางรถไฟชายหนุม่ มองไปทีชานชาลา
่
มีคนมารอรถไม่น้อย
เลย ปากท่อเป็นชุมชนใหญ่แห่งหนึง่ ของจังหวัดราชบุรแม้
ี ไม่อาจเทียบได้กับ
บ้านโป่งและโพธาราม ทางใต้ของปากท่อมีพืน้ ทีติ่ ดกับเพชรบุรี ทางเหนือติด
ราชบุรี และทางตะวันออกติดเขตสมุทรสงคราม จากปากท่อจึงสามารถนั่ง
รถเมล์ระยะไม่ไกลไปได้หลายจังหวัด นอกจากรถเมล์แล้วยังสามารถนัง่ รถไฟ
ไปเพชรบุรีและราชบุรีได้โดยสะดวกเช่นกัน
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ราเชนทร์คิดถึงตอนวัยเด็กทีเดิ
่ นผ่านสถานีรถไฟไปโรงเรียนทุกวัน เป็น
ชีวติ สุขสนุกสนานทีไม่
่ มีวันหวนกลับมาได้อีก ทุกครัง้ ทีขบวน
่ รถไฟวิง่ ไปจอด
ใกล้บ้าน เขาสังเกตเห็นคนที่หัวรถจักรหยิบฟืนท่อนใหญ่สองสามท่อนโยน
เข้าไปในเตาทุกครัง้ พอพ่อเห็นก็มักพูดว่า ‘ดูไว้ไอ้เชนทร์ เราต้องเป็นฟืนที่
เผาไหม้ตัวเองเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น’
พ่อชอบพูดเรื่องชีวิตจนถูกแม่ล้อว่ามัวแต่แก่ปรัชญาเลยจนอยู่อย่าง
ทุกวันนี้
ชายหนุ่มรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาบ้านเกิดอีกครั้ง สภาพบ้านเรือนที่เห็น
รอบๆ ตัวส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพเดิมจนเกือบมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง
ยกเว้นหน้าตาผู้คนที่ดูเปลี่ยนไปมาก พ่อกับแม่เคยอยู่ที่นี่มานาน หลังจาก
เขาจากไปเรียนโรงเรียนพลตำรวจได้ไม่กีปี่ ครอบครัวก็ย้ายไปทำไร่สับปะรดอยู่
ที่ปราณบุรี
เขาเดินไปหาหญิงเจ้าของบ้านเช่าที่ติดต่อไว้ นางพามาที่เรือนไม้ชั้น
เดียวยกพื้นสูงราวสองฟุต ไม่ห่างบ้านหลังเดิมที่เคยอยู่
หลังจากพูดคุยเรื่องต่างๆ อยู่ครู่หนึ่งนางก็ยื่นกุญแจให้แล้วบอกว่า
“คุณมีธุระอะไรก็บอกน้าได้เลย บ้านอยู่ติดกันอยู่แล้ว”
เจ้าของบ้านผู้มีอัธยาศัยดีเดินจากไปแล้ว ราเชนทร์ลงนั่งพักที่เก้าอี้
อย่างเหนื่อยอ่อน มองไปรอบๆ บ้านนี้น่าอยู่ไม่น้อย เขารู้สึกพึงพอใจ
ดูแล้วเหมาะจะเป็นบ้านคนโสดอย่างเขาทีเดียว
ชายหนุ่มเอนหลังพิงพนักพลางหลับตา เสียงเด็กข้างบ้านอ่านกลอน
ดังเจื้อยแจ้ว จนชายหนุ่มอดเงี่ยหูฟังไม่ได้
“…เหมันต์เอ๋ยเคยชื่นระรื่นจิต
ม่านชีวิตเปลี่ยนแปรสุดแก้ไข
มันเจ็บปวดรวดร้าวหนาวหทัย
เหมือนมีใครคอยสะกิดให้คิดครวญ…”
เขาชอบกลอนบทนี้ ใครหนอเป็นผูแ้ ต่ง เนือ้ หาของมันช่างกินใจราวกับ
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จะสะท้อนความรู้สึกส่วนลึกออกมา
ภาพนวลน้อยสาวรุ่นน้องที่เขาหลงรักตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยม
ยังเด่นชัดอยูใน
่ ความทรงจำ เธออ่อนกว่าเขาราวสามปี ไม่แน่ใจว่าเธอแต่งงาน
ไปแล้วหรือยัง ถ้าแต่ง เจ้าบ่าวคงหนีไม่พ้นเจ้าดำรงเพือ่ นรุน่ เดียวกันทีเดิ
่ น
ตามจีบและสนิทสนมกับเธอมากกว่าใคร
เขารู้จากจั๊วว่าเธอยังอยู่ที่นี่และทำงานเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาล
ราชบุรี อีกไม่นานก็คงได้พบหน้าเธอ
เมื่อนึกถึงตรงนี้ราเชนทร์ไม่แน่ใจว่าควรจะดีใจหรือเสียใจที่กลับมา
เขาสลัดความรูส้ กึ เก่าๆ ออกไป มันควรจะจบสิน้ ไปนานแล้ว การกลับ
มาเหมือนมาสะกิดแผลเก่าให้อักเสบกำเริบขึน้ …สร้างความเจ็บปวดบนความ
ว่างเปล่า!
เป็นอดีตที่ไม่มีวันหวนกลับหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้
เขาคงต้องยอมรับและหวังว่าวันเวลาคงช่วยรักษาแผลใจได้

๒
เจ็ดนาRิกาของเช้าวันรุง่ ขึน้ ราเชนทร์แต่งเครือ่ งแบบเดินข้ามทางรถไฟ
มายังสถานีตำรวจภูธรปากท่อทีทำ
่ งานใหม่ ก่อนเข้าประตูรัว้ ของสถานีชายหนุม่
แวะเข้าไปไหว้ศาลเจ้าแม่ตรงโคนต้นกร่างใหญ่ทีเขา
่ เห็นมาตัง้ แต่เกิด ต้นกร่าง
ต้นนี้มีอายุมากกว่าร้อยปี แม่บอกว่าเห็นกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวด
ด้านหลังต้นกร่างที่ติดกับสถานีรถไฟมีเพิงขายอาหารและเครื่องดื่ม
สำหรับผู้คนที่ขึ้นลงรถไฟ ตอนเด็กๆ แม่ให้เขาเดินข้ามทางรถไฟมาซื้อ
ก๋วยเตี๋ยวและโอเลี้ยงที่นี่เป็นประจำ
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จสบายใจดีแล้วก็เดินผ่านลานเจ้าแม่ไปยังโรงพัก
ทีอ่ ยูติ่ ดกันเพือ่ รายงานตัวกับ พันตำรวจตรี พิเชษฐ์ ผูบั้ งคับกองสถานีตำรวจ
ภูธรปากท่อเจ้านายคนใหม่
ตัวสถานีตำรวจเป็นอาคารไม้เก่าๆ ยกพืน้ สูงสีเทาอมฟ้า มีบันไดขนาด
ใหญ่ตรงกลางขึ้นสู่ชั้นบนอันเป็นที่ทำงานของตำรวจทุกนาย หน้าตาอาคาร
ไม่ต่างจากโรงพักอืน่ ๆ ทัว่ ประเทศซึง่ เป็นแบบมาตรฐานเดียวกัน ใต้ถนุ โรงพัก
ที่เปิดโล่งมีรถจี๊ปยุคสงครามสภาพค่อนข้างเก่าจอดอยู่คันหนึ่ง ถัดไปนอก
ชายคามีม้าสองตัวผูกอยู่ ราเชนทร์คิดว่าวันหนึ่งเขาคงได้ขี่มันออกไปตรวจ
ท้องที่ตามพื้นที่รอบนอกเหมือนที่ปราณบุรี
จ่าตำรวจและพลตำรวจสองสามนายทียื่ นคุยกันอยูหั่ นมายิม้ ให้ราเชนทร์
ขณะก้าวขึน้ บันได พวกเขาเดาได้ว่าจ่าแปลกหน้าผูนี้ คง
้ เป็นสมาชิกใหม่ทีม่ า
รายงานตัวเข้าทำงานซึ่งมีให้เห็นเป็นระยะ
เสียงพิมพ์ดดี ทีคุ่ น้ เคยดังเข้าหู พ้นหัวบันไดชายหนุม่ มองผ่านเก้าอีนั้ ง่
ของผูมา
้ ติดต่อเข้าไปในห้องโถงใหญ่เห็นโต๊ะทำงานของนายร้อยเวร นายสิบเวร
และเสมียนเวรตัง้ อยูเป็
่ นระเบียบ ลึกเข้าไปเป็นราวปืน หีบเก็บของกลางและ
ตู้เอกสารตั้งเรียงราย ใกล้ที่ยืนอยู่ถัดไปทางขวาเป็นทางเดินสั้นๆ เข้าไปยัง
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บริเวณห้องขัง ทั้งหมดเป็นภาพคุ้นเคยราวกับได้กลับมายังที่ทำงานเก่า
“จ่าคงเป็นคนใหม่ทีย้่ ายมาประจำทีนี่ ”่ เสียงทักของจ่าตำรวจหนุม่ หน้า
อีสาน อายุน่าจะแก่กว่าราเชนทร์ราวสามสีปี่ ทียื่ นอยูใกล้
่ ๆ ดึงชายหนุม่ กลับมา
เพือ่ ทำความรูจ้ กั กับเพือ่ นร่วมงานในอนาคต “ผม จ่าเหม็ด ยินดีทีได้
่ รูจ้ กั ”
“เช่นกันครับ ผม ราเชนทร์ ดีใจที่ได้ย้ายกลับมาบ้านเกิด”
“จริงรึ…ดีใจด้วย ผมก็อยากเป็นอย่างคุณแต่ยังไม่มีโอกาส” ท่าทาง
ของจ่าเหม็ดดูเป็นมิตรและมีอัธยาศัยดี พูดแล้วชวนไปนั่งที่ม้ายาว “ผู้การ
ยังไม่มา คงต้องรอสักครู่”
ราเชนทร์รู้สึกชื่นชอบบรรยากาศแห่งความเป็นกันเองของที่นี่
“คุณคงเป็นจ่าที่ย้ายมาจากปราณบุรีนั่นเอง” เพื่อนใหม่ชวนคุย
“ใช่ครับ”
“บ้านผมอยู่ยโสธร อยากย้ายกลับไปเหมือนกัน แต่ตอนนี้คงต้องรอ
ก่อน เพิ่งมาอยู่ได้ไม่ถึงสองปี”
ราเชนทร์คุยกับจ่าเหม็ดได้ครูหนึ
่ ง่ พอใกล้เวลาเก้านาrิกา พันตำรวจตรี
พิเชษฐ์ที่ใครๆ เรียกผู้การก็เดินขึ้นบันไดมา เสียงยามตบปืนทำวันทยาวุธ
หัวหน้าสถานีรับความเคารพลูกน้องทียื่ นอยูแล้
่ วเดินเข้าห้องทำงานไป
โดยไม่ทันสังเกตเห็นราเชนทร์
“เดีย๋ วรอให้หัวหน้าไหว้พระ กินกาแฟก่อน สักครูสิ่ บเวรจะเข้าไปบอก
เรื่องคุณ” จ่าเหม็ดแนะ
***
ราเชนทร์เคาะบังตาห้องผูบั้ งคับกองหรือหัวหน้าสถานี เมือ่ ได้ยนิ เสียง
อนุญาตให้เข้าไปได้เขาจึงผลักเข้าไปแล้วยืนตรงชิดเท้าทำความเคารพ
“นั่งคุยกันก่อนสิ ผมรู้เรื่องคุณแล้ว” หัวหน้าสถานียิ้มให้ชายหนุ่ม
“ยินดีมากที่ได้คุณมาร่วมงาน ตอนนี้มีงานให้ทำไม่น้อย หมวดวิบูลย์ ผู้บังคับหมวดของคุณบังเอิญไม่อยู่ พรุ่งนี้คงได้พบกัน”
ราเชนทร์นั่งลงที่หน้าโต๊ะ กลิ่นธูปหอมอวลจากหิ้งพระที่ผนัง
ผู้บังคับกองถามสารทุกข์สุกดิบและเรื่องทั่วไปอยู่พักหนึ่งจึงลุกขึ้นไป
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คว้าหมวกทีแขวน
่ ไว้ข้างฝาแล้วชวนราเชนทร์ออกมาตรงโต๊ะร้อยเวรทีมี่ ผูหมวด
้
วัยกลางคนนัง่ อยู่ ข้างๆ กันเป็นโต๊ะเสมียนเวร มีสิบเวรกำลังลงบันทึกประจำ
วันจับตัวผู้ต้องหาคนหนึ่งอยู่
“นี่หมวดยุทธนา รองสารวัตร อยู่ที่นี่มาสามปีแล้ว”
ราเชนทร์ทำความเคารพ ผู้หมวดยิ้มให้อย่างอารมณ์ดี เขามีรูปร่าง
ค่อนข้างเจ้าเนื้อผิวคล้ำอายุน่าจะใกล้สี่สิบปี
“ดีใจที่คุณมาร่วมงานกับเรา”
“ผมยินดีปฏิบัติตามคำสั่งทุกอย่างครับ”
“ยุทธนา คุณช่วยดูแลแนะนำสมาชิกใหม่ของเราหน่อยนะ เดี๋ยวผม
ต้องไปแล้ว มีประชุมกับนายอำเภอ” ผู้การบอก
“ไม่เป็นไรครับ เดีย๋ วผมจัดการเอง” หมวดยุทธนาพูดอย่างอารมณ์ดี
แนะนำจ่าใหม่กับผูหมวด
้ แล้วหัวหน้าสถานีก็หันมาพูดกับราเชนทร์ก่อน
ลงบันได “จ่า มีอะไรก็เข้ามาหาผมได้ ประตูห้องผมเปิดเสมอสำหรับทุกคน”
หมวดยุทธนามองตามหลังผูการ
้ แล้วพูดว่า “ตอนนีสถานการณ์
้
ในพืน้ ที่
ห่างไกลอย่างแถวยางหัก หัวเขาจีน และห้วยยางโทนไม่น่าไว้ใจ มีรายงาน
ว่าพวกผกค. เริม่ เข้ามาปลุกระดมมวลชน เรากำลังทำงานร่วมกับทางอำเภอ
อย่างใกล้ชิดเพื่อขัดขวางพวกนั้น การได้คนที่มีประสบการณ์อย่างคุณมาจะ
เป็นประโยชน์มาก”
รองสารวัตรมองผ่านหน้าต่างห้องทำงานออกไปที่ถนนแล้วหันมาถาม
“ทราบว่าคุณเป็นคนที่นี่หรือ”
“ครับ ผมเกิดทีปากท่
่ อ เรียนจบชัน้ มัธยมทีนี่ ก่่ อนไปเรียนพลตำรวจ”
“เหมาะเลย เราต้องการคนทีคุ่ น้ เคยกับสภาพท้องถิน่ มีไม่กีคน
่ ทีเป็
่ นคน
ทีนี่ ่ ผมจะให้คุณออกตรวจกับจ่าเหม็ด เขาแก่กว่าคุณไม่กีปี่ เป็นคนอีสาน
คล่องมาก นิสยั ดี แต่อาจติดเหล้าบุหรีมาก
่ ไปหน่อย เมือ่ ไม่เสียงานเราไม่ว่า
กัน ส่วนลูกหมู่คุณชื่อพลฯ แก้ว เดี๋ยวคงได้พบ”
ผู้หมวดหนุ่มหันไปเห็นจ่าเหม็ดเดินออกมาพอดีจึงบอกว่า
“จ่าเหม็ด นี่จ่าราเชนทร์ย้ายมาจากปราณบุรี ผมจะให้คุณออกตรวจ
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คู่กันสักระยะ คุณต้องเป็นพี่เลี้ยงด้วยแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่นี่”
“เรารู้จักกันแล้วครับ” จ่าเหม็ดบอกพลางหันมายิ้มกับเพื่อนใหม่
“ยินดีที่ได้ร่วมงานกัน มีอะไรจะให้ช่วยก็บอกได้เลย”
ราเชนทร์ยิม้ ตอบ รูส้ กึ ผ่อนคลายเมือ่ ได้พบเพือ่ นร่วมงานทีมี่ อัธยาศัย
และเป็นมิตร
“อย่าพาจ่าเชนทร์เขาไปเสียคนล่ะ” ผู้หมวดแหย่เพราะรู้ดีว่าลูกน้อง
เป็นนักเที่ยว ชอบดื่มเหล้าเป็นประจำ
“โธ่ หมวด ผมแค่พอรู้จักร้านอาหารอร่อยและมีลูกสาวสวยเท่านั้น”
เจ้าของเสียงแย้งสีหน้าทะเล้น ราเชนทร์รู้สึกถูกชะตาและคุ้นเคยกับจ่าผู้นี้
อย่างรวดเร็ว
“เห็นไหม ลายเริม่ ออกแล้ว” ผูหมวด
้ ยิม้ พร้อมกับส่ายหัวแล้วกล่าวว่า
“ผมทิง้ งานมาหลายวันต้องขอตัวก่อน พรุง่ นีจะแนะ
้
นำงานให้ ไม่แน่นะ
ทำงานกับจ่าเหม็ดไปสักพักคุณอาจไม่ต้องการผมก็ได้ เพราะเขารู้ทุกเรื่อง”
หมวดยุทธนาเดินเข้าห้องไปแล้ว จ่าเหม็ดก็ลากเก้าอีเข้
้ ามาหาราเชนทร์
ราวกับคนคุ้นเคยพร้อมพูดว่า “จ่าเกิดที่นี่ โตที่นี่ คงรู้จักคนมากสินะ”
“ครับ ส่วนใหญ่เป็นคนเก่าๆ ที่เห็นมาตั้งแต่เล็ก”
“การรูจ้ กั คนมากไว้มีประโยชน์ วันหนึง่ ผมอาจต้องขอความช่วยเหลือ
จากคุณ”
“พี่ยอผมมากไปแล้ว พี่อยู่มาถึงตอนนี้คงรู้จักคนไม่น้อยแล้ว ตอนนี้
ปากท่อมีคนจากที่อื่นเข้ามาอยู่มาก ผมเข้าตลาดไปยังรู้สึกเหมือนคนแปลก
หน้าเลย ไม่รู้ว่าคนรู้จักหายไปไหนกันหมด”
“จ่าไปได้เร็วนะ ทำงานไม่นานก็ติดจ่าแล้ว”
“บังเอิญโชคดีน่ะพี่” ราเชนทร์ไม่อยากบอกว่าเขาได้รับขั้นพิเศษหลัง
จากได้รับบาดเจ็บหลายครัง้ จากการจับผูร้ า้ ยและปะทะกับผกค. เขาไปเร็วกว่า
เพื่อนรุ่นเดียวกัน ตอนนั้นเขามักทำอะไรบ้าบิ่นไม่กลัวตาย อาจเพราะต้อง
การประชดชีวิตจากความรักที่ผิดหวังมาใหม่ๆ
“แล้วพี่ล่ะจะย้ายกลับบ้านเมื่อไร”
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“ยังหรอก” จ่าเหม็ดอ้ำอึ้ง ”ถึงอยากย้ายก็คงไม่ง่ายเหมือนใจเรา”
“แกไม่อยากย้ายเพราะหลงรักสาวปากท่ออยู่ บอกเขาไปตรงๆ เถอะ”
จ่าผันที่นั่งฟังอยู่ใกล้ๆ แหย่
“ไอ้ผัน มึงอย่าทำเป็นรูดี้ ” จ่าเหม็ดหน้าแดง ท่าทางทีแสดงออก
่
ทำให้
ราเชนทร์เดาว่าจ่าผันน่าจะพูดจริง
“แล้วจริงหรือเปล่าล่ะ” ผันย้อน
“จริงว่ะ” จ่าเหม็ดพูดอ้อมแอ้ม
***
“ราเชนทร์ ดีใจจริงๆ ทีได้
่ พบเอ็ง” แสนศักดิร้์ องทักอย่างดีใจเมือ่ เห็น
เพื่อนเก่าเดินผ่านซุ้มประตูรั้วที่มีเถาพวงชมพูปกคลุมอยู่เต็ม ซุ้มนี้เป็นส่วน
ของรั้วมะขามเทศที่ล้อมรอบบ้านไม้ใต้ถุนสูงสีน้ำตาลแดง
ครูหนุ่มอดสำรวจผู้มาเยือนไม่ได้ “ไม่เปลี่ยนเลยนะเพื่อน…ย้ายมา
น่าจะบอกกันบ้าง”
“เกรงใจว่ะ ไม่อยากให้เป็นเรือ่ งใหญ่” จ่าหนุม่ มองไปรอบๆ ตัวทีเต็
่ ม
ไปด้วยกระถางต้นไม้จำพวกเทียน บานเย็น และดาวเรืองซึง่ กำลังออกดอก
สีสันสดใสไม่ต่างจากเมื่อก่อน เบื้องหน้าเป็นบันไดซึ่งทอดขึ้นระเบียงบ้านที่
มีเก้าอี้รับแขกตั้งไว้ ที่เชิงบันไดมีอ่างปูนสำหรับล้างเท้าก่อนขึ้นบ้าน
“เพื่อนๆ บ่นคิดถึงเอ็งกันทั้งนั้น อยู่นานๆ นะ บ้านเกิดของเราแท้ๆ
นวลน้อยก็ยังไปๆ มาๆ ปากท่อเหมือนน้องสาวข้า” แสนศักดิรู์ ว่้ าราเชนทร์หลง
รักนวลน้อยอยู่แต่ลืมไปว่ามันอาจไปกระตุ้นความผิดหวังของชายหนุ่ม
เป็นทีรู่ กั้ นในหมูเพื
่ อ่ นว่าราเชนทร์หลงรักนวลน้อยเพือ่ นผูพี้ ของ
่ ปานใจ
น้องสาวแสนศักดิและ
์ ทำงานทีเดี
่ ยวกันในตัวจังหวัด นวลน้อยเป็นลูกนายกมล
เจ้าของร้านชำในตลาด เธอสนิทสนมกับราเชนทร์เหมือนรุน่ พีรุ่ น่ น้องมากกว่า
เพราะหัวใจเธอได้มอบให้กับดำรงลูกชายนายกิมหยูหรือชือ่ ใหม่ดำหริเจ้าของ
ร้านทองทีใครๆ
่ ในอำเภอรูจ้ กั ดี มีข่าวว่าทัง้ คูจะ
่ แต่งงานกันในเร็ววันนี้ ดำรง
ทำงานในตัวเมืองราชบุรมา
ี ได้สีห้่ าปีแล้วหลังเรียนจบปริญญาตรีด้านนิตศิ าสตร์
ขณะทีราเชน
่
ทร์จากบ้านเกิดไปเข้าโรงเรียนพลตำรวจ ดำรงก็ไปเรียน
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นิตศิ าสตร์ธรรมศาสตร์และเมือ่ เรียนจบก็เข้ารับราชการทีศาลจั
่ งหวัด ลูกชาย
เจ้าของร้านทองผู้นี้จึงมีโอกาสไปมาหาสู่กระชับความสัมพันธ์กับนวลน้อยที่
ทำงานอยู่ไม่ห่างกัน
สำหรับราเชนทร์แล้วเขาพยายามเตือนตัวเองว่า ชีวิตจะไร้คุณค่า
หากปล่อยให้เวลากลืนกินตัวเองไปอย่างไร้สติและเหตุผล นวลน้อยกับเขา
ต่างเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ขึน้ ในเมือ่ ทุกสิง่ มันผ่านไปแล้วก็ไม่ควรจะต้องมาจดจำ
อะไรให้ไม่สบายใจอีก
“ได้ข่าวจากจัว๊ ว่าสองคนนีจะ
้ มีข่าวดีในปีนีใช่
้ ไหม” ราเชนทร์แข็งใจถาม
แม้ในใจจะผิดหวังอยู่บ้าง
“ก็คงงัน้ ” แสนศักดิพยั
์ กหน้า “ดำรงมันโชคดีนะ ไม่เหมือนเราสองคน
ทีป่่ านนียั้ งไม่มีแฟนเลย สงสัยต้องฝึกจีบสาวไว้ ดำรงมันมีเชือ้ เจ้าชูเหมื
้ อนพ่อ
มัน”
“แล้วปานใจไปทำงานอย่างไรล่ะ” ราเชนทร์พยายามเปลี่ยนเรื่องที่จะ
ช่วยให้เขาลืมอดีต เพื่ออยู่กับปัจจุบันและมองไปยังอนาคต
“ปกติอยูหอพั
่ กจะกลับบ้านทุกเย็นวันศุกร์ บางครัง้ ถ้าตรงกับวันเข้าเวร
ก็เว้นช่วงบ้าง นี่ก็เพิ่งเจอกันเมื่อสองวันก่อน ถ้ารู้ว่าเอ็งมาเขาคงดีใจมาก”
“ไม่ได้พบกันหลายปี คงเปลีย่ นไปไม่น้อย” ราเชนทร์นึกภาพเด็กหญิง
ผู้น่ารักเต็มไปด้วยความร่าเริงที่สนิทกัน
“เขาเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะ ไม่ใช่เด็กกะโปโลเหมือนที่เอ็งเคยเห็น”
แสนศักดิพู์ ดถึงน้องสาวอย่างเอ็นดู “ตัง้ แต่ออกมาทำงานดูเป็นผูใ้ หญ่ขึน้ มาก”
ปานใจเป็นหญิงสาวทีสวย
่ น่ารักคนหนึง่ เธออ่อนกว่านวลน้อยราวสองปี
ราเชนทร์รักเธอเหมือนน้องสาว เขาอยากพบเธอเหมือนกันเพราะไม่ได้เห็น
กันมานานแล้ว
“เอ็งย้ายมาที่นี่ก็ดีเหมือนกัน ข้ายิ่งเหงาๆ อยู่ เหลือเพื่อนเก่าที่นี่ไม่
กี่คน นอกนั้นไม่รู้หายหัวไปไหนหมด”
“ก็คงแยกย้ายกันไปเรียนไปทำงานนั่นละ”
“ไปเรียนตำรวจ ทหาร เป็นครูก็มาก”
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“ใช่ นักเรียนห้องเราไปเป็นครูกันหลายคน” ราเชนทร์เสริม “ว่าแต่
ตอนนี้ เพื่อนเก่าของเราที่ยังอยู่มีใครบ้างล่ะ”
“ที่เห็นกันบ่อยๆ ก็มีไอ้จั๊ว ไอ้หมงลูกร้านขายข้าวสารในตลาด ยาย
มาลัยทำงานเป็นเสมียนบนอำเภอ ไอ้ดำขับรถเมล์ ไอ้จิ๋วกับไอ้ติ่งเป็นครู
ไอ้จุกเป็นนายสิบตำรวจและอีกสองสามคน ว่างๆ จะนัดไปกินเหล้ารวมเพือ่ น
เสียหน่อย”
“ไม่เลวนะ ระลึกถึงความหลัง แต่จะไปเลี้ยงกันที่ไหนดี”
“จะที่ไหน ก็ร้านอาฮ้อเจ้าเดิมที่ใครๆ รู้จักนั่นละ”
“นึกว่าเลิกขายไปแล้วเสียอีก” ราเชนทร์จำได้ว่าแต่ก่อนร้านอาฮ้อขาย
สูร้้ านอาโง้วทีอยู
่ เยื
่ อ้ งกันไม่ได้ อันทีจ่ ริงฝีมอื พอๆ กัน ต่างกันตรงทีอา
่ ฮ้อมัก
ไม่ยอมให้ใครกินเงินเชื่อง่ายๆ
“ตอนนี้ร้านอาฮ้อขายดีขึ้นมาก อาจเป็นเพราะมีลูกสาวมาช่วยขาย”
“แล้วอีกร้านไม่มีลูกสาวหรือ”
“มีแต่ไม่สวย จ้ำม่ำไปหน่อย ชือ่ กิมเอ็ง น้องชายชือ่ ไอ้ตีอ๋ ว้ น เจ้านี่
ทะเล้นมาก โคตรกวนประสาทเลยมัน ข้าเคยไปกินเหล้าร้านมัน พอเห็น
หน้าท่าทางไอ้ตี๋ที่เดินส่ายไปมาก็แทบกินไม่ลงแถมคันเท้าอีกต่างหาก”
“ขนาดนั้นเชียวรึ” ราเชนทร์ยิ้มขัน “ว่างๆ น่าลองไปกินทั้งสองร้าน
จะได้เปรียบเทียบกัน”
“เอาเลย วันไหนก็ได้”
ทั้งสองเจ้าเป็นร้านเก่าแก่ของอำเภอ รสชาติอร่อยพอๆ กัน ร้านอื่น
ที่นิยมกันยังมีร้านโกย้งที่พวกข้าราชการชอบไปกินกันแต่อยู่ลึกเข้าไปทาง
ริมคลอง
ราเชนทร์ยังจำเง็กลัง้ ลูกสาวอาฮ้อได้ ตอนนีก็้ คงเป็นสาวแล้วเพราะรุน่
ใกล้ๆ กับปานใจ
“ร้านอาฮ้อ ตอนเย็นๆ มักมีพวกคอเหล้าไปกินกันมาก ไม่ว่าจะเป็น
พวกข้าราชการ คนขับรถเมล์หรือพวกพ่อค้า”
“เป็นศูนย์รวมเหมือนตอนเราเป็นเด็กเลย เอ็งคงไปกินทีร้่ านอาฮ้อบ่อย
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ละสิถ้า” ราเชนทร์แกล้งแหย่ เขาทราบจากจัว๊ ว่าแสนศักดิกำลั
์ งสนใจเง็กลัง้
ลูกสาวอาฮ้ออยู่ เธอเป็นดอกไม้งามทีกำลั
่ งมีหมูภมร
่ มาโฉบเฉีย่ วแทะโลมแต่
หญิงสาวก็ยังไม่ตกลงปลงใจกับใคร
“ข้ากับเพือ่ นไปนัง่ กินกันบ่อย” แสนศักดิหน้
์ าแดงเล็กน้อย ไม่มีทีไ่ หน
จะดีกว่าร้านเจ้าประจำที่เคยนั่งและใบหน้าที่คุ้นเคยของมิตรสนิท “ยังเจอ
ตำรวจหลายคนที่เป็นขาประจำ”
“ต่อไปก็คงมีข้าเป็นขาประจำอีกคน ปากท่อเป็นเมืองเล็กๆ ตกเย็นไม่รู้
จะไปเที่ยวไหนก็อดไปแวะกินเหล้าเมายากันไม่ได้ แก้โรคเหงาได้ดี”
“โรคเหงาหรือโรคอกหักวะ ไอ้เชนทร์” แสนศักดิ์ยักคิ้ว
“สงสัยจะเป็นทั้งสองโรคว่ะ” ราเชนทร์พยักหน้ายิ้มให้เพื่อน
รักครั้งแรกเป็นรักที่ติดตาตรึงใจมิรู้ลืม เขารอวันที่หัวใจอันแตกสลาย
มืดมิดได้กลับมาสว่างไสวดังเดิมอีกครั้ง
หญิงใดหนอที่จะนำความรักมาให้ ความรักที่เปรียบดังแสงสว่างยาม
อรุณรุ่งที่เยื้องกรายเข้ามาไล่ความมืดมัวซัวให้จางหายไป

๓
เข็มนาRิกาชี้บอกเวลาตีห้าครึ่ง ฟ้าเพิ่งเริ่มสาง แสงเงินแสงทองทอ
จับกลุม่ เมฆเบือ้ งบน นกกาส่งเสียงดังบินจากรวงรังตัดฟ้าเหนือหัวไปท่ามกลาง
ลมพัดโกรก หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอปากท่อ จ่ากองเป่านกหวีดปรีด๊ ๆ ยาว
สามครั้ง ตำรวจราวยี่สิบนายในชุดกางเกงขายาวสีกากีเสื้อยืดสีขาวพร้อม
รองเท้าคอมแบตพากันวิ่งมาเข้าแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งตามลำดับไหล่
ต่อหน้าผู้บังคับบัญชา
“เราจะฝึกแถวและวิ่งออกกำลังทุกเช้าในช่วงนี้เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
พร้อมรับใช้พี่น้องประชาชน ขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือมาฝึกโดยพร้อม
เพรียงกันอย่าได้ขาดหากไม่จำเป็นจริงๆ” หัวหน้าสถานีกล่าวพร้อมกับกวาด
สายตามองสำรวจลูกน้องเบื้องหน้า ทุกคนยืนตัวตรงท่าทางทะมัดทะแมง
พร้อมปฏิบัติตามคำสั่ง
ชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาหลายคนหยุดยืนดูเพราะไม่ได้เห็นภาพนี้มา
นานแล้ว
“เราจะวิ่งจากโรงพักไปตามทางเข้าตลาด ผ่านวัดปากท่อ ตัวตลาด
ทางแยกไปวิก วนออกถนนด้านหลังผ่านโรงงิ้วกลับมาที่นี่ ทำสักสามรอบ
เพือ่ แสดงให้เห็นว่าตำรวจมีร่างกายแข็งแรงพร้อมรับใช้ประชาชน ใครเห็นก็
จะเกิดความศรัทธา เชื่อมั่นในผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างเรา” หัวหน้าฯ พูด
เสียงดังแล้วหันมายังหมวดยุทธนา “วันนีคุ้ ณจะเป็นหัวหน้าหมวดนำวิง่ พรุง่ นี้
จะเป็นสารวัตรวิบูลย์ สลับกันไป ตอนนี้พร้อมหรือยัง”
“พร้อมครับ” ผู้หมวดตะเบ๊ะแข็งขัน
“ดีมาก ผมจะปล่อยให้คุณดูแลต่อไป ความจริงผมอยากจะวิง่ ด้วยแต่
วันนี้ต้องเข้าจังหวัด”
ผู้บังคับกองเดินขึ้นโรงพักไปแล้ว หมวดยุทธนาก็ก้าวไปยืนหน้าแถว
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พร้อมกับสั่ง
“ตามระเบียบ…พัก!”
จากนั้นผู้หมวดก็เดินห่างออกไปราวสิบเมตร มองมาที่ลูกน้องแล้ว
ตะโกนสียงดัง
“หน้ากระดานสองแถว…มาหาข้าพเจ้า”
ทุกคนวิง่ กันชุลมุนเปลีย่ นตำแหน่ง ครูเดี
่ ยวจากแถวยาวไม่เป็นระเบียบ
ก็กลายเป็นสองแถวพร้อมที่จะออกวิ่งคู่กัน แต่ละแถวมีราวสิบนาย
“ทั้งหมด…ขวาหัน”
ทุกคนทำขวาหัน สายตามองตรงไปทางประตูรัว้ เพือ่ วิง่ ออกถนนใหญ่
ที่เลียบไปกับทางรถไฟเข้าสู่ตัวตลาด
“ไอ้เชย มึงมองดูเพือ่ นๆ สิเขาหันไปทางไหน” หมวดยุทธนาดุเสียงดัง
พร้อมส่ายหัวอย่างระอาเมือ่ เห็นหมูเชย
่ เป็นคนเดียวทีหั่ นหน้าสวนกับคนอืน่ ๆ
พอถูกเตือนเจ้าตัวก็ยิ้มแห้งๆ แล้วรีบกลับตัวหันไปทางเดียวกับเพื่อนๆ
ราเชนทร์ที่ยืนหัวแถวมองข้ามทางรถไฟออกไปยังฝั่งตรงข้ามที่มีบ้าน
เรือนเรียงรายรวมทั้งบ้านเช่าของเขาด้วย ลักษณะของพื้นที่ดังกล่าวต่ำกว่า
ฝั่งสถานีตำรวจที่เป็นเนินอย่างเห็นได้ชัด หน้าบ้านเรือนพวกนี้เป็นที่ว่างที่
สามารถวางรางได้อีกหลายชุด มีคนบอกว่าการรถไฟเตรียมไว้รองรับการขยาย
รางหากปากท่อได้เป็นชุมทางในอนาคต เด็กๆ ย่านสถานีรถไฟแถวนีจึ้ งมีพนื้ ที่
วิง่ เล่นอย่างกว้างขวาง ยามเย็นแดดร่มลมตกจะเห็นเด็กๆ มารวมตัวจับกลุม่
กันเล่นกีฬาอย่างสนุกสนาน บ้างเล่นฟุตบอล บ้างเล่นตีจั่ บ ไม้หึง่ และอืน่ ๆ
กำลังคิดอะไรเพลินอยู่ เสียงผู้หมวดก็ตะโกนสั่งดังลั่น
“เตรียมพร้อม!…วิ่ง!…หน้าวิ่ง!”
ราเชนทร์พร้อมกับคนอื่นๆ ออกวิ่งผ่านประตูรั้วเข้าไปทางตลาด มัน
เป็นความรู้สึกแปลกใหม่ที่ได้กลับมาถิ่นเดิมที่เคยวิ่งเล่นมาตั้งแต่ครั้งวัยเด็ก
ขณะวิง่ ไปตามถนนเข้าสูตั่ วตลาด ชายหนุม่ อดนึกถึงภาพในอดีตไม่ได้
เขามักเดินข้ามทางรถไฟมาเล่นตีจั่ บกับเพือ่ นๆ ลูกคนจีนในฝัง่ ตลาดจนมืดค่ำ
บ่อยๆ

ราชศักดิ์
๒๔

ห้าหกปีทีจาก
่ ไปสภาพตัวอำเภอไม่เปลีย่ นแปลงมากนัก คนเก่าๆ ทีเ่ คย
เห็นล้วนเปลีย่ นไปตามวัย ทีเลย
่ วัยกลางคนก็ดูโรยราไม่กระฉับกระเฉงเหมือน
เดิม ผมทีเคย
่ ดกดำกลายเป็นสีดอกเลา เด็กๆ ทีเคย
่ เห็นวิง่ เล่นริมทางรถไฟ
กลับเติบโตกลายเป็นวัยรุ่นจนจำแทบไม่ได้
เสียงยามในตลาดเคาะแผ่นเหล็กบอกเวลาหกโมงเช้า เหล่าตำรวจวิ่ง
เป็นแถวยาวพร้อมเพรียงไปตามถนนคอนกรีตทีตั่ ดผ่านหน้าสถานีตำรวจขนาน
ไปกับทางรถไฟในระยะสัน้ ๆ ก่อนจะแยกขวาเข้าสูตั่ วตลาดติดวัดปากท่อ สอง
ข้างถนนเป็นห้องแถวไม้สองชั้นเรียงราย พ่อค้าแม่ขายต่างตื่นแต่เช้ามา
เตรียมจัดร้านเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพเหมือนทุกวัน
เสียงรองเท้าคอมแบตตบพืน้ ดังเข้ากับเสียงร้องและปรบมือเป็นจังหวะ
คนในตลาดสองข้างถนนออกมายืนดูอย่างสนใจ ไก่สามสีตั่ วตกใจร้องเสียงดัง
ก่อนจะพากันวิ่งเตลิดหลบไปข้างทาง
เพลงมาร์ชตำรวจไทยจากแถวดังก้องทำลายความเงียบยามเช้า เสียง
ร้องปลุกใจด้วยท่วงทำนองแข็งขันของเหล่าตำรวจทำให้ผูค้ นทีได้
่ ยนิ เกิดความ
รู้สึกคึกคักเลือดฉีดซ่านตามไปด้วย
ผ่านไปรอบเดียว จ่าเหม็ดกับอีกหลายคนทีชอบ
่ กินเหล้าและนานๆ จะ
ออกกำลังสักครั้งก็เริ่มหอบเหงื่อโทรมตัว
“กูเริ่มเหนื่อยแล้ว มึงเป็นอย่างไรบ้างวะ แจ่ม” จ่าเหม็ดหันไปถาม
จ่าแจ่มรุ่นน้องที่วิ่งติดกันและไม่มีทีท่าว่าจะเหนื่อย
“ยังสบายอยู่เลย จ่า ผมวิ่งออกกำลังบ่อย สามรอบ รอบละหนึ่ง
กิโล แค่นี้ขี้ผง เหงื่อยังไม่ทันออกเลย ใจจริงอยากวิ่งสักสิบรอบ”
“ถุย!” จ่าเหม็ดหมั่นไส้ ฟังแล้วท้อแท้อีกต่างหาก
“ผมไม่ได้คุยจริงๆ นะ จ่าดูรอบๆ ตัวสิ เห็นหมูแก้
่ ว จ่าเชนทร์ หมวด
ยุทธนาไหม เขาวิ่งกันฉลุยเลย ไม่มีทีท่าว่าจะเหนื่อย”
“แต่กูเริม่ เหนือ่ ยแล้ว อาจต้องหยุดก่อนครบสามรอบว่ะ” จ่าเหม็ดทำท่า
ท้อก่อนสูดหายใจยาวเข้าปอด “ตอนกูจบตำรวจใหม่ๆ วิง่ แค่นีขี้ ผ้ ง อย่าลืมนะ
กูลูกข้าวเหนียว ลำน้ำชี ยโสธร ขึน้ ชือ่ เรือ่ งน้ำอดน้ำทน ถ้าเป็นสมัยก่อน
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พวกมึงเทียบกูไม่ติดแน่”
จ่าผันที่วิ่งติดกันร้องแทรกเข้ามา “ลมจะใส่แล้วยังคุยไว้เชิงอีกนะมึง
ไอ้เหม็ด”
เสียงเพื่อนข้างๆ หัวเราะต่างรู้นิสัยจ่าเหม็ดดีว่าชอบคุยโวจนถูกจ่าผัน
ขัดคอเสมอ
ด้วยความหยิง่ ของลูกข้าวเหนียว จ่าเหม็ดฝืนวิง่ จนครบรอบไม่ให้อายใคร
แถวตำรวจวิง่ จนครบสามรอบโดยไม่มีใครมีปัญหาต้องออกจากแถวเพราะ
วิ่งไม่ไหว
เมื่อเสียงร้อง “พักแถว!” ดังขึ้น จ่าเหม็ดก็แทบล้มลงแต่พยายาม
ประคองตัวเดินโซซัดโซเซไปนอนหงายหอบตัวโยนบนม้ายาวใต้ถุนโรงพัก
เหงื่อออกจนชุ่มเสื้อยืด เมื่อลมพัดโกรกมาทำให้เย็นสบาย สมองจึง
ปลอดโปร่ง นอนพักสักครู่จ่าเหม็ดจึงรู้สึกดีขึ้น ขณะลุกขึ้นนั่งพักปล่อย
อารมณ์ จ่าผันก็เดินเข้ามาคุยด้วย
“มึงไม่มีแรงเพราะมัวแต่ไปนัง่ จีบสาวอยูหน้
่ าสถานีรถไฟใช่ไหม” จ่าผัน
ยัว่ รูว่้ าจ่าเหม็ดกำลังหลงรักช่างตัดเสือ้ ชือ่ เพ็ญฉาย บ้านอยูเยื
่ อ้ งสถานีรถไฟ
ไม่ห่างบ้านราเชนทร์และแสนศักดิ์
“กูจะรักใครชอบใครไม่หนักหัวใครไม่ใช่หรือ” จ่าเหม็ดพูดขณะยังหอบ
นิดๆ
“อ้าว ไอ้นี่ ถ้าไม่ติดนายกูเตะมึงแน่” จ่าผันหันไปด่าแล้วทำท่ายกเท้า
แกไม่กล้าพูดดังเพราะกลัวหมวดยุทธนาที่นั่งอยู่แถวนั้นได้ยิน “มึงพูดดีระวัง
เถอะ ไอ้พวกขับรถไฟจะคาบไปแดก กูเห็นพวกมันจีบยายเพ็ญทุกครัง้ ที่ไป
รองน้ำที่หัวรถจักร”
“พอรูๆ้ ขอบใจทีบอก”
่
จ่าเหม็ดยิม้ ฝืดพยักหน้ายอมรับ รูส้ กึ ไม่ชอบใจ
ทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้ รู้ดีว่าในหมู่คนหัวรถจักรรถไฟขบวนประจวบ-ธนบุรีที่
ผ่านสถานีเกือบทุกวันมีคู่แข่งอยู่ พนักงานขับรถหรือที่ใครๆ เรียกพขร. ชื่อ
เจ้าปลิวมีท่าทางกรุ้มกริ่มเจ้าชู้กับเพ็ญฉาย แม้เขาบอกใครๆ ว่าไม่สนใจแต่
ในอกก็ร้อนรุม่ ไม่คิดว่ามันจะรักจริงแต่เป็นพวกเจ้าชูไก่
้ แจ้จีบดะเสียมากกว่า
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เขาจะไม่ยอมให้มันมาหลอกสาวทีห่ มายปองอย่างเด็ดขาด แม้วา่ ตอนนี้
เพ็ญฉายจะดูเฉยๆ ไม่สนใจใครเป็นพิเศษ แต่ความหล่อเหลาของเจ้าปลิวและ
วาจาทีหวาน
่ เอาใจสาวก็สร้างความหนักใจให้เขาไม่น้อย พ่อเคยสอนไว้ว่าจีบ
สาวต้องตือ๊ จึงจะสำเร็จ หล่อหรือขีเ้ หร่ยังไม่สำคัญ คิดถึงตรงนีก็้ ทำให้ใจชืน้
ขึ้นบ้าง
“เป็นไงบ้าง พีเห
่ ม็ด เหนือ่ ยไหม” ราเชนทร์เดินมาใกล้พร้อมกับร้อง
ทักด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม
“สบายมาก ราเชนทร์ ปกติผมวิง่ ไกลกว่านีเยอะ”
้
จ่าเหม็ดยืดอกคุย
ตามนิสัย
“ถุย เมื่อกี้ใครจะเป็นลมวะ” เสียงใครคนหนึ่งดังขึ้น แต่จ่าเหม็ดทำ
เป็นหูทวนลมไม่รู้ไม่ชี้
หมู่พวงเสมียนจ่ากองที่นั่งอยู่ใกล้ๆ นึกอะไรได้ก็หันมาบอกราเชนทร์
“เมื่อวานเพื่อนจ่าที่ชื่อดำรงเอาการ์ดมาให้ ผมวางไว้บนโต๊ะเสมียนเวร”
ราเชนทร์ใจหายวูบรูว่้ าคงเป็นการ์ดแต่งงานระหว่างดำรงและนวลน้อย
แน่นอน ไม่ทันคิดอะไรมากเสียงหมู่พวงก็ตามมา
”…เป็นการ์ดงานบวช คนบนโรงพักได้กันหลายคน”
ราเชนทร์ถอนหายใจ คิดอีกทีไม่รูว่้ าจะกังวลไปทำไมเพราะอีกไม่นาน
ดำรงก็ต้องแต่งกับนวลน้อยอยู่ดี ป่วยการคิด ทำให้เป็นทุกข์โดยใช่เหตุ
ชายหนุ่มเหม่อมองออกไปยังริมทางรถไฟ นึกถึงบ้านเก่าของตนเอง
ทีเคย
่ อยูใกล้
่ กับบ้านแสนศักดิซึ์ ง่ บัดนีมี้ บ้านคนอืน่ เข้าไปปลูกแทน แม้บ้านจะ
เล็กและเก่าโทรมแต่กเป็
็ นบ้านทีอวล
่ ไปด้วยความหลัง รอยยิม้ ความเอือ้ อาทร
และเรื่องราวต่างๆ มากมาย
อดเปรียบเทียบฐานะตนเองกับครอบครัวนวลน้อยและดำรงไม่ได้ มัน
ต่างกันราวฟ้ากับดิน นวลน้อยเลือกคูค่ รองได้ถูกต้องแล้ว ทัง้ คูเหมาะสม
่
กัน
เขาไม่คู่ควรใดๆ เลย
ราเชนทร์รู้ดีว่าการบวชของดำรงเป็นการบวชก่อนเบียดหรือบวชก่อน
แต่งงานนั่นเองและทราบว่าจะบวชแค่สิบวันเท่านั้น
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ระฆังบนสถานีเคาะบอกเวลาเจ็ดนาrิกา ราเชนทร์เดินขึน้ บันไดไปรับ
การ์ดมาดู เขาคงต้องไปร่วมงานแน่นอนเพราะดำรงคือเพื่อนเก่าที่สนิทกัน
แม้ว่าจะเป็นคนได้หัวใจสาวที่เขารักไปครอง
ดำรงเป็นคนขีโอ่
้ ถ้าไม่มีเรือ่ งผูห้ ญิงเข้ามายุง่ และแข่งกันจีบก็เป็นคน
นิสยั ใช้ได้คนหนึง่ เป็นคนรักเพือ่ นฝูง นิสยั ดีไม่มีอะไรกับใครโดยเฉพาะหาก
เจ้าคนนั้นไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงของเขา
จ่าหนุ่มย้อนเวลาไปถึงเมื่อครั้งตอนเรียนชั้นมัธยม ยังจำได้ดีตอน
ขึน้ รถไฟไปเรียนทีตั่ วจังหวัดกับเพือ่ นๆ ดำรงมักคอยไปเอาใจกลุม่ ผูห้ ญิงทีมี่
นวลน้อยอยูด้่ วย คิดๆ ดูแล้วเขาก็เป็นเพียงคนนอกกลุม่ เท่านัน้ เด็กนักเรียน
ทีน่ งั่ รถไฟไปเรียนทีตั่ วจังหวัดล้วนเป็นลูกหลานคนมีฐานะเป็นส่วนใหญ่ ดำรง
เรียนโรงเรียนฝรั่งของบาทหลวง ส่วนเขาเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดชาย
ดำรงแสดงให้ใครๆ เห็นว่าชอบนวลน้อย ปานใจเองก็มีเพือ่ นชายสนใจ
ชอบพอแต่เธอไม่สนใจใคร ช่วงขากลับจากราชบุรนัี กเรียนจากปากท่อทุกคน
มารอรถไฟทีสถานี
่ ราชบุรโดย
ี ต้องรอราวหนึง่ ชัว่ โมงกว่ารถไฟจะมา ช่วงนีจึ้ ง
มีเวลาว่างมาก เด็กๆ มักมาคุยกันเย้าแหย่กัน คนทีชอบ
่ ทำตัวเด่นเรียกเสียง
หัวเราะจากเหล่าเด็กหญิงมักเป็นดำรง
แม้ขึ้นนั่งบนโบกี้แล้วก็มักไปนั่งประกบคุยกับนวลน้อยจนเด็กชายอื่นๆ
อย่างเขาเข้าไม่ติด เขาไม่ชอบใจนัก รูส้ กึ อิจฉาเพือ่ น แต่ไม่รูจะ
้ ทำอย่างไร
ตอนนั้นดำรงมีท่าทางสำรวยและยียวนกวนบาทาไม่น้อย โดยเฉพาะในเวลา
ทีราเชน
่
ทร์เข้าไปคุยกับนวลน้อย หมอนีจะ
่ เข้ามากันท่าเสมอ และบางครัง้ ก็
ใช้วาจาทีท่ ำให้เขากลายเป็นตัวตลกหรือได้อาย จนเขาทนไม่ได้เกือบจะลงไม้
ลงมืออยู่หลายหนแต่ก็พยายามข่มใจทุกครั้งไป
ข่าวที่ครอบครัวดำรงกับนวลน้อยกำลังจะกลายเป็นทองแผ่นเดียวกัน
ไม่ทำให้ผูค้ นแปลกใจ เสียงทีออก
่ มาล้วนแล้วแต่ชืน่ ชมชายหนุม่ หญิงสาวทัง้ คู่
ว่าเหมาะสมกันที่สุดแล้ว
ไม่ใช่ลักษณะ ‘ดอกฟ้ากับหมาวัด’
***
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เย็นวันเสาร์ราเชนทร์อาบน้ำแล้วกลับไปเข้าเวร เขาพบดำรงยืนอยู่ที่
บันไดโรงพักกำลังคุยกับจ่าเหม็ดอย่างสนิทสนม พอหันมาเห็นเพื่อนเก่าก็
ร้องทักว่า
“ไอ้เชนทร์ เอ็งอย่าลืมไปงานข้าให้ได้นะ นวลเขาย้ำมาด้วย”
“ต้องไปอยู่แล้ว เพื่อน แล้วนวลเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีหรือ”
“สบายดี ยังพูดถึงเอ็งอยู่เลย เห็นหายหน้าไปนาน”
“ไอ้เชนทร์เอ็งเตรียมหาเมียได้แล้ว เดีย๋ วมีลูกไม่ทันใช้” จ่าเหม็ดโพล่ง
ออกมา “ไม่งั้นอายรงมันนะ”
“พี่เหม็ดก็กำลังหาอยู่” ดำรงกระเซ้าบ้าง “ยายเพ็ญหน้าสถานีไง”
“เฮ้ย รง เบาหน่อย เดีย๋ วคนได้ยนิ คนพูดกันไปอย่างนัน้ เอง จริงๆ
ไม่มีอะไร” จ่าเหม็ดยิ้มเขินหันมามองเจ้าของเสียงหน้าแดง
“ใครเขารู้กันทั้งอำเภอ อย่าปิดไปเลย มัวแต่ปิดระวังนะ…” ดำรง
ยิ้มขำ “จะเจอ ที่เขาเรียกว่าสุนัขคาบไปรับประทาน”
“เหมือนไอ้เชนทร์ใช่ไหม…ข้อยเว้าแม่นบ่ บักรง” จ่าเหม็ดเอาคืน
ดำรงอึ้งเพราะเข้าตัวเองเต็มๆ ลูกร้านทองยิ้มแหยคุยอยู่อีกครู่หนึ่งก็พูด
ขึ้นว่า “วันนี้มีธุระว่ะ ต้องขอตัวก่อน ว่างๆ ค่อยเจอกันใหม่”
เสียงเคาะระฆังบนโรงพักบอกเวลาห้าโมงเช้า ดำรงขี่จักรยานจากไป
แล้ว ราเชนทร์หันมายิ้มกับจ่าเหม็ด
“พี่เหม็ดเอามาจากไหน เรื่องเก่าของผมน่ะ”
“ข้ารู้ก็แล้วกัน อย่าพยายามปิดเลยว่ะ”
“ผมไม่คิดจะปิดอยู่แล้ว ตอนนี้ทุกคนเป็นเพื่อนกัน ไม่มีอะไร”
“ทำใจได้ก็ดี ผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวในโลก แม่นบ่”
ผละจากจ่าเหม็ดมา ชายหนุ่มอดใจเต้นไม่ได้เมื่อรู้ว่างานวิวาห์ของ
นวลน้อยจะมาถึงในอีกไม่นาน
เสียงคนเมาสุราอาละวาดที่จ่าดำจับตัวมาส่งเสียงดังเรียกภวังค์ให้กลับ
คืนมา
“จับมาจากไหนหรือจ่า” ราเชนทร์ถาม
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“จากหน้าวิก ระรานเขาไปทัว่ ต้องขังให้เข็ด” จ่าดำพูดแล้วนำตัวไป
ส่งร้อยเวรให้ลงบันทึกประจำวันก่อนควบคุมตัวไประงับสติอารมณ์ในห้องขัง
คนเมายืนโซเซพลางด่าเสียงดัง หลายประโยคมุ่งมาที่จ่าดำ
“เข้าห้องขังก็ดี เดี๋ยวอดเข้าไปเตะมันไม่ได้” จ่าดำพูดพลางมอง
คนเมาอย่างปลงอนิจจัง
ราเชนทร์กลับมาปากท่อได้เกือบหนึง่ เดือนแล้วและเริม่ คุน้ เคยกับเพือ่ น
ร่วมงาน โดยเฉพาะกับจ่าเหม็ดที่สนิทสนมกันมากขึ้นทุกวัน แกมักมีเรื่อง
มาทำให้เขาหัวเราะได้เสมอ
เขาเริม่ มีความสุขกับงาน เชือ่ ว่าสิง่ นีจะ
้ ทำให้ลืมความเจ็บปวดในหัวใจ
ไปได้ในไม่ช้า
“จ่าคงดีใจนะทีได้
่ กลับมาบ้านเกิด” หมวดวิบลู ย์พูดขณะเก็บสำนวนใส่
ลิ้นชักโต๊ะ
“ครับดีใจ ได้เจอเพื่อนเก่าหลายคน” ราเชนทร์ตอบพร้อมยิ้มให้
ผู้หมวด
“ไม่ใช่แค่นั้นนะ ยังได้เพื่อนใหม่อีกด้วย” ผู้หมวดเสริม
“ใช่ครับ”
ผู้หมวดชวนคุยอีกหลายเรื่อง ก่อนที่จะขอตัวออกไปทำธุระข้างนอก
ราเชนทร์มองดูผูหมวด
้ ขีจั่ กรยานหายลับไปตรงหัวมุมสถานี เขาอดคุย
แต่เรื่องน่าประทับใจในวัยเด็กไม่ได้ และขอคำปรึกษาจากหมวดวิบูลย์เกี่ยว
กับงานทีทำ
่ อยูซึ่ ง่ ผูหมวด
้ ก็ช่วยอธิบายให้จนกระจ่าง นับว่าเป็นเจ้านายทีดี่ คน
หนึ่งที่เคยพบมา
หวนคิดถึงเรื่องของตัวเอง ราเชนทร์อดยิ้มเยาะให้กับโชคชะตาไม่ได้
มีบางสิ่งที่ต้องพยายามลืมที่นี่
นวลน้อยเปรียบเสมือนสายน้ำที่ไม่มีวันไหลกลับ เธอก้าวผ่านพ้นไป
แล้ว เขาและเธอเป็นเพียงเพื่อนกัน…เพื่อนกันธรรมดาเท่านั้น
ชีวติ มนุษย์เรายังอีกยาวไกล ตอนนีขอ
้ สลัดเรือ่ งเก่าๆ ในสมองทิง้ ไปและ
จะขอทำงานราชการให้ดีที่สุด

๔
ปากท่อเป็นอำเภอทีแห้
่ งแล้งกันดารน้ำ ในฤดูแล้งน้ำฝนทีขั่ งไว้ในโอ่ง
จะถูกใช้จนเหลือน้อย หรือไม่เหลือเลย ในที่สุดก็ต้องจ้างเขาหาบน้ำมาใส่
โอ่งหรือรอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ หลายคนช่วยตัวเองด้วย
การหารถเข็นใส่ปีบ๊ ไปตักน้ำตามหนองบึงมาใส่โอ่งไว้ น้ำพวกนีมั้ กขุน่ จำเป็น
ต้องใช้สารส้มลงไปแกว่งจนใส
แหล่งน้ำอีกแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านริมทางรถไฟได้พึ่งพิงคือน้ำจากหัวรถ
จักรทีผ่่ านมาผ่านไป น้ำจากหัวรถจักรเป็นน้ำประปาทีใส
่ สะอาดซึง่ ปากท่อไม่มี
หัวรถจักรไอน้ำจะมีถังน้ำขนาดใหญ่ไว้ทางด้านหลังใต้ที่เก็บฟืน หัวรถจักร
ทีม่ าถึงเพิง่ เติมน้ำมาจากเพชรบุรและ
ี เมือ่ มาถึงปากท่อก็ยังมีน้ำเหลือเฟือพอ
ที่จะแจกจ่ายได้ จากปากท่อไปอีกเพียงครึ่งชั่วโมงก็จะถึงสถานีราชบุรีอัน
เป็นสถานีใหญ่ที่มีงวงเติมน้ำไว้ให้บริการ ดังนั้นถ้าไม่มีอะไรจำเป็นจริงๆ
พขร. หรือพนักงานขับรถที่เข้าใจดีถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านก็มักจะมี
น้ำใจปล่อยน้ำให้เป็นการแสดงน้ำใจ
ปัญหาของน้ำจากหัวรถจักรก็คือเวลาที่จำกัด ปกติสถานีเล็กๆ อย่าง
ปากท่อรถจะจอดแค่สองสามนาทีเท่านัน้ การให้น้ำแต่ละครัง้ จึงให้ได้ไม่มาก
อย่างเก่งก็ราวสิบปีบ๊ สาวๆ ทีเ่ อาปีบ๊ มารอรับน้ำจึงมักเป็นกลุม่ เจ้าประจำสีห้่ า
คน นานเข้าคนหัวรถจักรกับสาวๆ ก็คุ้นเคยราวกับเพื่อนสนิท เนื่องจาก
วันหนึง่ ๆ มีรถเข้าออกหลายขบวน บ้านของสาวๆ ย่านใกล้สถานีรถไฟทีม่ ารอ
รับน้ำจึงมีน้ำสะอาดไว้ใช้มากพอไม่ลำบากเหมือนบ้านคนอื่นๆ
วันนี้ขบวนรถที่ ๓๕๕ ประจวบ-ธนบุรีเพิ่งผ่านสถานีรถไฟบางเค็ม
ปลายเขตเพชรบุรและ
ี ใกล้ถึงสถานีปากท่อในเขตจังหวัดราชบุรทีี มี่ พืน้ ทีติ่ ดกัน
ปลิวพนักงานขับรถรูปหล่อจอมเจ้าชู้ หน้าบานอารมณ์ดีเป็นพิเศษทุกครั้งที่
ใกล้ถึงปากท่อ

