
ตัว
อย
่าง
ทด
ลอ
งอ
่าน

“...โลกเราก็เช่นน้ีแหละ ไม่มีใครดีพร้อมไปเสียหมด เรา

ทุกคนต่างมีมุมมืดท่ีซ่อนไว้ อยู่ที่ว่าใครจะซ่อนด้านมืดไว้ได้นาน

กว่ากัน ใครเปิดมันออกมาก่อนคนน้ันแพ้...”
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บอนสีพันธุ์น้ีมีช่ือว่า
‘โลหิตนฤมิต’

บทน�า
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 ชายหนุ่มร่างผอมนามว่า ‘หมาก’ ยืนรออาหารอย่่หน้าร้าน
อาหารจีนในห้างสรรพสินค้้าอย่่ร่วมค้ร่่งชั�วโมงแล้ว ก็ยังไม่ถึึงค้ิวของ
ตัวเองสักที ชายหนุ่่�มบ่�นุ่กระปอดกระแปดว่�าไม�นุ่่ากดรับ่ออเดอร์นุ่้�เลย 
เพราะถ้้ารับ่ออเดอร์อ่�นุ่แล้ว่ไม�ต้้องเสีียเว่ลารออาจจะว่่�งได้สีองรอบ่                   
ไปแล้ว่ แต้�ปกต้่ร้านุ่นุ่้�ก็คนุ่ไม�ค�อยเยอะเท่�าไหร� ไม�ร้้ท่ำาไมถ้ึงมาเยอะ 
เอาต้อนุ่ท่ี�เขารับ่ออเดอร์ก็ไม�ร้้ ท่ำาราว่กับ่ว่�าฟ้้าด่นุ่คอยจะกลั�นุ่แกล้ง     
เขาอย้�ก็ไม�ปานุ่ นุ่้�ถ้้ากดยกเล่กออเดอร์ได้หมากคงรีบ่ท่ำาอย�างไม�รีรอ 
แต้�ถ้้าท่ำาแบ่บ่นุ่ั�นุ่จะถ้้กต้ัดคะแนุ่นุ่ และถ้้าถ้้กต้ัดคะแนุ่นุ่บ่�อย ๆ เขาจะ
ต้อ้งเสียีเสี่�อพนัุ่กงานุ่สี�งอาหารไปอย�างไม�มีขอ้แม ้ยงัใชม้นัุ่ไม�ค่ม้กับ่เงนุ่่
ห้าพันุ่บ่าท่ท่ี�จ�ายไปเลย ดังนุ่ั�นุ่เขาจะไม�ยอมถ้ก้ต้ัดคะแนุ่นุ่ถ้้าไม�จำาเป็นุ่
 รถ้มอเต้อร์ไซค์ค้�ใจของหมากแล�นุ่เข้ามาจอดหนุ่้าบ่้านุ่ไม้                
สีองชั�นุ่ท่ี�ต้ั�งอย้�ในุ่ซอยเปลี�ยว่ มันุ่เป็นุ่บ้่านุ่ไม้กึ�งป้นุ่ท่ี�ด้ท่�าท่างจะมีอาย่
ไม�นุ่้อยแต้�ก็ไม�ได้ท่ร่ดโท่รมมากนัุ่ก คงเป็นุ่เพราะเจ้าของด้แลรักษา
เป็นุ่อย�างดี บ่ร่เว่ณหนุ่้าบ่้านุ่มีต้้นุ่โพธ์่ต้้นุ่ใหญ�ที่�ไม�ค�อยเห็นุ่มีใครปล้ก
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ต้ามบ้่านุ่คนุ่อาศยั สี�ว่นุ่ใหญ�มกัจะห็นุ่อย้�ในุ่เขต้วั่ดว่าอารามเสีียมากกว่�า 
สีายลมเยน็ุ่โชยพดัจนุ่เกด่เสียีงใบ่ไม้ไหว่ในุ่ว่นัุ่ท่ี�แดดร้อนุ่ระอ่ คนุ่ท่ี�สีว่ม
เสี่�อแจ็กเกต็้ซึ�งยนุ่่อย้�ใต้้ร�มเงาของต้้นุ่โพธ่ร์้ส้ีกึเย็นุ่สีบ่ายขึ�นุ่มาท่นัุ่ที่ นุ่ี�ถ้้า
ไม�เกรงใจหมากอยากจะถ้อดเสี่�อแจ็กเก็ต้ออกแล้ว่นุ่อนุ่ผึ�งลมใต้้ต้้นุ่ไม้    
สีักต้่�นุ่ ไม�เข้าใจว่�าท่ำาไมกรมอ่ต้่นุ่ย่มว่่ท่ยาถ้ึงประกาศว่�าเม่องไท่ยเข้าสี้�
ฤดห้นุ่าว่แล้ว่ อยากจะไปถ้ลงึต้าใสี�แล้ว่ถ้ามกลบั่เหล่อเก่นุ่ว่�า “ฤดหูนาว
พ่องมึงหรือ ? ร้อนตับจะแตกขนาดนี้!”
 ยังไม�ท่ันุ่จะได้กดกร่�งหนุ่้าบ้่านุ่เพ่�อสี�งอาหารท่ี�ล้กค้าสัี�ง หมาก
ก็ถ้ึงกับ่ชะงักเม่�อมองผ�านุ่รั�ว่ไม้เข้าไปภายในุ่บ่้านุ่ เห็นุ่ชั�นุ่ว่างกระถ้าง
ต้้นุ่ไม้สีว่ยงามอย้�ต้รงนุ่ั�นุ่ ถ้้ามันุ่เป็นุ่ต้้นุ่ก่หลาบ่ ต้้นุ่กระบ่องเพชร ต้้นุ่
โป๊ยเซยีนุ่ เขาคงไม�ต้่�นุ่เต้้นุ่ขนุ่าดนุ่ี� แต้�นีุ่�มนัุ่ค่อต้้นุ่บ่อนุ่สีที่ี�ต้อนุ่นุ่ี�กำาลงัฮต่้
กันุ่ ต้้นุ่บ่อนุ่สีีท่ี�เขาเองกำาลังศึกษาและให้คว่ามสีนุ่ใจอยากจะเพาะพันุ่ธ่์
ขาย ต้่ดต้รงที่�ว่�าไม�มีท่่นุ่ ซำ�าบ่อนุ่สีีพันุ่ธ่์สีว่ย ๆ แปลก ๆ ในุ่ท่้องต้ลาด                                                                                    
ก็โคต้รแพง แพงแบ่บ่ท่ี�จะนุ่อนุ่หลับ่ฝันุ่ถ้ึงยังไม�มีปัญญากล้าฝันุ่                     
เลยด้ว่ยซำ�า อย�างเช�นุ่บ่อนุ่สีีพันุ่ธ่์ที่�มีช่�อว่�าอสีงไขย ราคาประมาณ 
95,000 บ่าท่ บ่อนุ่สีีท่ี�ช่�อเจ้าปอแก้ว่ ราคาประมาณ 175,000 บ่าท่ 
หร่ออย�างต้ำ�า ๆ  ต้ามต้ลาดนุ่ัด ต้ลาดขายต้้นุ่ไม้ ก็มีต้ั�งแต้�ราคาหลักพันุ่                  
ต้้นุ่ ๆ ยันุ่หลักหม่�นุ่ ลำาพังพนุ่ักงานุ่สี�งอาหารอย�างเขา ว่ันุ่ ๆ หนุ่ึ�งก็                
หาได้แค�พอก่นุ่พอใช้ จะเอาปัญญาที่�ไหนุ่ไปซ่�อบ่อนุ่สีีราคาแพงห้ฉี� 
ระเบ่ยีงห้องที่�อพาร์ต้เมนุ่ต์้จงึมเีพยีงบ่อนุ่สีถี้ก้ ๆ  ต้้นุ่ละสีามร้อยปลก้ไว้่
เชยชม หวั่งว่�าสีักว่ันุ่ใบ่มันุ่จะด�างขึ�นุ่มาได้แบ่บ่ปาฏ่หาร่ย์ เผ่�อจะดว่งดี
ได้พนัุ่ธ่์พ่เศษหลงมาบ่้าง แบ่บ่ที่�มีข�าว่ว่�าเศรษฐีเอารถ้ไปแลกกับ่บ่อนุ่สีี
ที่�เจ้าของข่ดมาจากข้างถ้นุ่นุ่ ใหต้้ายเถ้อะ ดว่งโคต้รดี!
 ที่�นุ่�าต้่�นุ่ต้าต้่�นุ่ใจกว่�านัุ่�นุ่ค่อต้้นุ่บ่อนุ่สีีในุ่กระถ้างท่ี�ต้ั�งเรียงราย 
บ่นุ่ชั�นุ่ไม้เป็นุ่ต้้นุ่บ่อนุ่สีีท่ี�สีว่ยเหล่อเก่นุ่ เป็นุ่คว่ามสีว่ยแบ่บ่ท่ี�ไม�เคย
เห็นุ่ต้้นุ่บ่อนุ่สีีแบ่บ่นุ่ี�ท่ี�ไหนุ่มาก�อนุ่ ใบ่ของมันุ่เป็นุ่สีีขาว่สีะอาดแต้�ท่ว่�า
ลายบ่นุ่ใบ่นุ่ั�นุ่เป็นุ่สีีแดงสีดคล้ายกับ่เสี้นุ่เล่อดของมนุ่่ษย์ หมากย�นุ่ค่�ว่                                                                                                               
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แล้ว่เพ�งมอง พลางนุ่ึกว่�าบ่อนุ่สีีพันุ่ธ่์ไหนุ่หนุ่อท่ี�มีร้ปร�างหนุ่้าต้าแบ่บ่นุ่ี� 
เท่�าท่ี�เขาศึกษามาไม�เหน็ุ่เคยมี และไม�เคยเหน็ุ่ใครประกาศขาย
 เสีียงเปิดประต้้รั�ว่ปล่กให้ชายหนุ่่ �มท่ี�กำาลังย่นุ่มองบ่อนุ่สีี                   
พันุ่ธ่์พ่สีดารนุ่ั�นุ่สีะด่้งแล้ว่หันุ่มอง พบ่ร�างของหญ่งสี้งว่ัยย่นุ่ย่�มอย�าง
เป็นุ่ม่ต้ร ในุ่ม่อถ้่อธนุ่บั่ต้รใบ่ละร้อยสีองใบ่สีำาหรับ่ค�าอาหารม่�อนุ่ี�                                                                  
เต้รียมพร้อมจะจ�ายให้กับ่พนุ่ักงานุ่หนุ่่�มท่ี�ย่นุ่อย้�หนุ่้าบ่้านุ่นุ่านุ่สีองนุ่านุ่
แต้�ไม�กดกร่�งเรียกเจ้าของบ่้านุ่ จนุ่เจ้าของบ้่านุ่เด่นุ่ออกมาเจอเข้าพอดี 
ไม�อย�างนุ่ั�นุ่กไ็ม�ร้ต้้้องรออกีนุ่านุ่แค�ไหนุ่ถ้งึจะได้ก่นุ่อาหารม่�อเท่ี�ยงท่ี�สีั�งมา
 “อ้าว่...มาแล้ว่เหรอ ป้าก็รอว่�าท่ำาไมไม�มาสัีกท่ี นุ่ี�เลยเด่นุ่              
ออกมาด้” หญ่งสี้งว่ัยกล�าว่อย�างเป็นุ่กันุ่เองพลางย่�นุ่เง่นุ่ในุ่ม่อให้
พนุ่กังานุ่หนุ่่�ม หมากย่�มแห้ง ๆ  ขณะย่�นุ่ถ้ง่อาหารให้อีกฝ่ายอย�างสีภ่าพ 
ก้มมองด้ราคาค�าอาหารแล้ว่บ่อก
 “ทั่�งหมดหนุ่ึ�งร้อยหกสี่บ่ห้าบ่าท่ครับ่ค่ณป้า” ชายหนุ่่�มกำาลัง            
จะล้ว่งเง่นุ่ท่อนุ่ให้กับ่หญ่งเจ้าของบ่้านุ่ แต้�อีกฝ่ายท่ำาม่อเป็นุ่เช่งบ่อก
ว่�าไม�ต้้องท่อนุ่แล้ว่เอ�ย 
 “ไม�เป็นุ่ไร ๆ ป้าใหท้่ป่ ขี�รถ้ดี ๆ นุ่ะพ�อหนุ่่�ม”
 “ขอบ่ค่ณครับ่ค่ณป้า” พนุ่ักงานุ่สี�งอาหารยกม่อไหว่้อย�าง
ซาบ่ซึ�งในุ่นุ่ำ�าใจท่ี�อีกฝ่ายหย่บ่ย่�นุ่ให้ แต้�กระนุ่ั�นุ่หมากก็ยังไม�ออกรถ้ไป
จากหนุ่้าบ่้านุ่ของล้กค้าท่ันุ่ท่ี สีายต้ามองต้รงไปยังกระถ้างต้้นุ่บ่อนุ่สีี                                                                         
ท่ี�เรียงรายอย้ � ในุ่เขต้บ่้านุ่ของหญ่งชราด้ว่ยคว่ามสีนุ่อกสีนุ่ใจจนุ่                             
หญ่งเจ้าของบ้่านุ่หนัุ่มองต้าม เม่�อเหน็ุ่ว่�าสี่�งท่ี�พนุ่กังานุ่สีนุ่ใจนุ่ั�นุ่คอ่อะไร                 
ก็เอ�ยถ้าม
 “สีนุ่ใจต้้นุ่บ่อนุ่สีีเหรอ ?”
 “เอ�อ...ครับ่ ค่อผมเพ่�งจะศึกษาหาคว่ามร้้เกี�ยว่กับ่ต้้นุ่บ่อนุ่สีี 
แต้�ยังไม�มที่นุ่่ซ่�อพันุ่ธ่ส์ีว่ย ๆ  มาปลก้เองหรอกครบั่ เพราะราคาแพงหฉ้ี�                                                                         
แต้�เท่�าท่ี�ผมศึกษามา ผมไม�เคยเห็นุ่บ่อนุ่สีีแบ่บ่ท่ี�บ่้านุ่ค่ณป้าปล้กเลย
ครับ่ มันุ่แปลกมาก แปลกแต้�สีว่ย มันุ่ช่�อพันุ่ธ่์อะไรเหรอครับ่ค่ณป้า ?” 
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หมากไดท้่ีเอ�ยถ้ามหญ่งเจ้าของบ่้านุ่ เธอย่�มเล็ก ๆ ก�อนุ่จะกวั่กม่อให้
พนุ่กังานุ่หนุ่่�มเข้าไปในุ่บ้่านุ่ของต้นุ่อย�างไม�ถ่้อเนุ่่�อถ้อ่ต้วั่ หมากไม�รอช้า 
รบี่ถ้อดหมว่กกนัุ่นุ่อ็กของต้วั่เองออกว่างไว้่ท่ี�เบ่าะรถ้ ก�อนุ่จะรบี่เดนุ่่ต้าม
ป้าเจ้าของบ้่านุ่เข้าไปในุ่อาณาเขต้ท่ี�บ่ดันุ่ี�ราว่กบั่สีรว่งสีว่รรค์สีำาหรบั่คนุ่
รักต้้นุ่บ่อนุ่สีีอย�างเขา 
 หญ่งเจ้าของบ่้านุ่นุ่ำาถ้่งอาหารไปว่างไว่้บ่นุ่โต้๊ะม้าห่นุ่อ�อนุ่                 
หนุ้่าบ้่านุ่ ก�อนุ่จะเดนุ่่ไปท่ี�ชั�นุ่ว่างต้้นุ่บ่อนุ่สีที่างด้านุ่หนุ่ึ�งของสีนุ่าม โดย
มหีมากเด่นุ่ต้ามไปอย�างเว้่นุ่ระยะเพ่�อรกัษามารยาท่ หญ่งสีง้วั่ยมาหย่ด
ท่ี�หนุ่้าต้้นุ่บ่อนุ่สีีพันุ่ธ่์แปลก ใบ่เป็นุ่สีีขาว่สีะอาดแต้�กลับ่มีลายคล้าย
เสี้นุ่เล่อดของมนุ่่ษย์แผ�กระจาย มนัุ่ท่ั�งด้สีว่ย แปลกต้า ลึกลบั่ และเม่�อ
มองให้ดียังแฝงคว่ามนุ่�ากลัว่อย้�ด้ว่ย 
 “มนัุ่ไม�มชี่�อพนัุ่ธ่อ์ย�างเป็นุ่ท่างการหรอกพ�อหนุ่่�ม มันุ่เป็นุ่พนัุ่ธ่์
ที่�ผัว่ของป้าเพาะขึ�นุ่มาเอง เอาพันุ่ธ่์หนึุ่�งมาผสีมพันุ่ธ่์นุ่ั�นุ่นุ่่ด พันุ่ธ่์นุ่ี�
หนุ่�อย จนุ่ออกมาเป็นุ่อย�างที่�เห็นุ่นีุ่�แหละ ผวั่ป้าเคยตั้�งช่�อเล�นุ่ ๆ  ไว้่เรยีก
กันุ่เองว่�า ‘บอนเส้นเลือด’ แต้�ถ้้าจะเอาช่�อแบ่บ่หร้ ๆ ก็มนีุ่ะ เผ่�อสีักว่ันุ่                                                                                                                   
ได้เด�นุ่ดังแบ่บ่พันุ่ธ่์อ่�นุ่ ๆ เราต้ั�งช่�อว่�า ‘โลหิตนฤมิต’ นุ่�ะ” เจ้าของบ่้านุ่
บ่อกแล้ว่ย่�ม ๆ ก�อนุ่จะใช้นุ่่�ว่ม่อท่ี�เหี�ยว่ย�นุ่ต้ามกาลเว่ลาล้บ่ไล้ไปท่ี�ใบ่    
ของต้้นุ่บ่อนุ่เสี้นุ่เล่อดท่ี�เจ้าต้ัว่ตั้�งช่�อเองอย�างบ่รรจง ในุ่ขณะที่�หมาก
มองต้้นุ่บ่อนุ่สีีเหล�านุ่ั�นุ่ดว้่ยดว่งต้าท่ี�เป็นุ่ประกาย 
 จร่งอย้ �...มันุ่ไม�ใช�บ่อนุ่สีีท่ี�เด�นุ่ดังหร่อขึ�นุ่ช่�อแบ่บ่ที่�คนุ่เล�นุ่                
ต้้นุ่บ่อนุ่สีีต้ามหา แต้�มันุ่กลับ่มีเสีนุ่�ห์ดึงด้ดอย�างนุ่�าประหลาด เขาเช่�อ
ว่�าต้้นุ่บ่อนุ่เสี้นุ่เล่อดหร่อท่ี�เรียกหร้ ๆ ว่�าโลห่ต้นุ่ฤม่ต้นุ่ี� ถ้้าได้มีโอกาสี
ออกไปสี้�สีายต้าคนุ่ที่�เล�นุ่ต้้นุ่บ่อนุ่สีีเป็นุ่ว่งกว้่าง มันุ่จะต้้องเป็นุ่ที่�ต้้องการ
ของต้ลาดจนุ่ราคาพ่�งกระฉ้ดเปน็ุ่แนุ่�แท่้
 “สีว่ยมากเลยครับ่ สีว่ยดว้่ยแปลกดว้่ย เก่ดมาผมเพ่�งเคยเห็นุ่”                                                                                  
หมากบ่อกในุ่ขณะท่ี�สีายต้ายังจ้องเขม็งไปที่�ต้้นุ่บ่อนุ่ใบ่สีีขาว่ลาย
เสี้นุ่เล่อดสีีแดงนุ่ั�นุ่อย�างไม�ว่างต้า อยากจะเอ่�อมม่อไปสีัมผัสีใบ่ของมันุ่



ตัว
อย่
าง
ทด
ลอ
งอ่
าน

12

เสีียเหล่อเก่นุ่ แต้�ก็เกรงใจเจ้าของบ่้านุ่ 
 และราว่กับ่ว่�าหญ่งสี้งว่ัยจะอ�านุ่สีายต้าของพนัุ่กงานุ่สี�งอาหาร
ออก เธอจึงเอ�ยเช่�อเช่ญอย�างมีไมต้รี
 “จับ่ได้นุ่ะ แต้�เบ่า ๆ ม่อหนุ่�อย ผัว่ป้าเค้าหว่ง”
 “ขอบ่ค่ณครบั่ค่ณป้า” แม้จะมีคำาว่�า ‘เกรงใจ’ ต้ะโกนุ่เต้อ่นุ่ แต้�ก็
มีคำาว่�า ‘ลองด้สี่ว่ะ’ ดังแท่รกเข้ามาเช�นุ่กันุ่ และสี�ว่นุ่ใหญ�เสีียงท่างด้านุ่
เลว่ร้ายมักดังกว่�าเสีียงด้านุ่ดีเสีมอ ในุ่เม่�อโอกาสีมาถ้ึงและเจ้าของบ่้านุ่
กอ็นุ่ญ่าต้แล้ว่ ไม�มเีหต้ผ่ลอะไรท่ี�หมากต้้องปฏเ่สีธ การได้สีมัผสัีใบ่บ่อนุ่
สีีพันุ่ธ่์พ่เศษเช�นุ่นุ่ี� ไม�แนุ่�ว่�ามันุ่อาจเป็นุ่ครั�งแรกและครั�งเดียว่ท่ี�เขาจะมี
โอกาสีเชยชมมนัุ่ก็ได้ 
 ชายหนุ่่�มเด่นุ่ไปใกล้กระถ้างต้้นุ่บ่อนุ่สีีท่ี�ช้ลำาต้้นุ่อว่ดโฉมอย�าง
ท่้าท่าย ก�อนุ่จะเอ่�อมม่อไปสีัมผัสีใบ่บ่อนุ่เสี้นุ่เล่อดอย�างเบ่า ๆ รบั่ร้้ได้
ถ้ึงผ่ว่สีัมผัสีท่ี�อ�อนุ่นุ่่�มราว่กับ่มันุ่เป็นุ่ผ่ว่ของสีาว่แรกร่�นุ่ที่�ยังไม�เคยต้้อง
ม่อชายใดมาก�อนุ่ ขณะเดียว่กันุ่ก็มีคว่ามขนุ่ล่กแท่รกซึมเข้ามาอย�าง
ห้ามไม�ได้ มันุ่ทั่�งมีคว่ามยั�ว่ยว่นุ่ให้หลงใหลและคว่ามนุ่�ากลัว่ท่ี�ผลักไสี
อย้�ในุ่สีัมผัสีเดียว่กนัุ่
 “คณ่ป้าครบั่ ผมเห็นุ่คณ่ป้ามีบ่อนุ่เส้ีนุ่เลอ่ดต้ั�งหลายต้้นุ่ คณ่ป้า                                                                               
พอจะแบ่�งขายหนุ่�อของมันุ่ให้ผมสีักหนุ่�อยได้ไหมครับ่ ? ค่อมันุ่สีว่ย
มาก...สีว่ยแบ่บ่ที่�ผมอยากจะมีไว่้ปล้กที่�ห้องสีักต้้นุ่” ไม�ร้้อะไรดลใจให้
ชายหนุ่่�มพ้ดไปแบ่บ่นุ่ั�นุ่ ทั่�ง ๆ  ท่ี�คว่ามจร่งเขาเปน็ุ่คนุ่ค�อนุ่ข้างขี�เกรงใจ 
แต้�ในุ่บ่างครั�งคนุ่เรามันุ่ก็มีคว่ามอยากได้จนุ่หนุ่้าม่ด อยากได้จนุ่ยอม
ท่ำาในุ่สี่�งท่ี�ต้ัว่เองไม�เคยค่ดว่�าจะท่ำา
 หญ่งชราเจ้าของบ่้านุ่ย่�ม เป็นุ่รอยย่�มท่ี�เหม่อนุ่จะต้อบ่รับ่ในุ่              
สี่�งท่ี�หมากขอ...แต้�ก็ไม�
 “คงไม�ได้หรอกพ�อหนุ่่�ม ผัว่ป้าเค้าหว่ง ขนุ่าดญาต้ก่นัุ่มาขอซ่�อ                                                                        
ราคาหลายแสีนุ่ยังไม�ให้เลย มนัุ่เพาะพนัุ่ธ่์ยาก ท่ี�สีำาคัญผัว่ป้าเค้าอยาก
ให้เป็นุ่พันุ่ธ่์ประจำาต้ระก้ล ไม�อยากให้มันุ่แพร�พันุ่ธ่์ออกไปในุ่ว่งกว่้าง” 
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เจ้าของบ้่านุ่ต้อบ่ปฏ่เสีธอย�างนุ่่�มนุ่ว่ล ซึ�งหมากเองก็เข้าใจและไม�เซ้าซี�
ต้�อ ชายหนุ่่�มท่ำาได้แค�พยักหนุ้่ารบั่แล้ว่ย่�มแห้ง ๆ  ให้อย�างผ่ดหว่งัเลก็ ๆ                                                                               
ท่ี�ว่�าผ่ดหว่ังเล็ก ๆ ก็เพราะเขาค่ดไว่้อย้�แล้ว่ว่�าบ่อนุ่สีีพันุ่ธ่์แปลก ๆ    
แบ่บ่นุ่ี� ต้�อให้หญ่งเจ้าของบ่้านุ่แบ่�งหนุ่�อขายราคาก็คงไม�ใช�แค�ร้อย                 
สีองร้อยแนุ่� แล้ว่ถ้้าป้าเจ้าของบ่้านุ่นึุ่กอยากขายหนุ่�อละแสีนุ่ เขาจะ
มีปัญญาท่ี�ไหนุ่ไปซ่�อ อย�าว่�าแต้�แสีนุ่เลย แค�หลักพันุ่ยังต้้องค่ดแล้ว่                     
ค่ดอีก เก่ดมาเป็นุ่คนุ่จนุ่แต้�หัว่สี้ง อยากเล�นุ่อะไรท่ี�คนุ่รว่ยเค้าเล�นุ่กันุ่นุ่ี�                                                                                   
มันุ่นุ่�าเขกหวั่ต้ัว่เองเสีียจร่ง
 “ไม�เป็นุ่ไรครับ่ค่ณป้า ผมเข้าใจ ถ้้าอย�างนุ่ั�นุ่ผมขอถ้�ายภาพ
เกบ็่ไว่้ด้ได้ไหมครบั่ ?” แม้จะไม�ได้หนุ่�อของต้้นุ่บ่อนุ่เสี้นุ่เล่อดไปเพาะ
ต้�อ อย�างนุ่้อยขอเก็บ่ภาพไว่้เป็นุ่ท่ี�ระลึกหนุ่�อยก็ยังดี ซึ�งเจ้าของบ่้านุ่ก็
ย่�มรับ่กบั่คำาขอนุ่ี�
 “ได้สี่ เอาเลย”
 ไม�รอช้า หมากล้ว่งโท่รศัพท่์ม่อถ้่อของต้ัว่เองออกมาถ้�ายร้ป
ต้้นุ่บ่อนุ่เสี้นุ่เล่อดหร่อโลห่ต้นุ่ฤม่ต้เกบ็่ไว่้อย�างไม�ยั�งจนุ่พอใจ ในุ่ขณะท่ี�
หญ่งสี้งวั่ยย่นุ่มองและย่�มอย้�ต้รงนุ่ั�นุ่ พนุ่ักงานุ่สี�งอาหารหันุ่มาย่�มต้อบ่
ให้เจ้าของบ่้านุ่ก�อนุ่จะยกม่อไหว่้แล้ว่เอ�ย
 “ขอบ่ค่ณค่ณป้ามากเลยครับ่ เป็นุ่บ่่ญของผมมาก ๆ ท่ี�ได้เห็นุ่
บ่อนุ่สีพัีนุ่ธ่แ์ปลก ๆ  เอาอย�างนุ่้�ครบั่...” ว่�าแลว้่หมากกล็ว้่งเอานุ่ามบ่ตั้ร
ของต้วั่เองท่ี�ท่ำาไว่เ้ผ่�อต้อ้งใชย้ามฉก่เฉนุ่่ออกมาจากกระเปา๋สีต้างคแ์ลว้่
สี�งใหก้บั่หญง่เจา้ของบ่า้นุ่พลางเอ�ย “ผมช่�อหมากนุ่ะครบั่ อนัุ่นุ่้�เบ่อร์โท่ร                                                                             
ของผม ถ้้าค่ณป้าอยากก่นุ่อะไรเป็นุ่พ่เศษ อยากสีั�งอาหารร้านุ่ไหนุ่                
คณ่ปา้โท่รหาผมได้โดยต้รงเลยนุ่ะครบั่ ไม�ต้อ้งสีั�งผ�านุ่แอปฯ เพราะท่าง
แอปฯ มันุ่จะไปหักเปอร์เซ็นุ่ต้์จากร้านุ่ค้า ท่ำาให้ได้อาหารไม�เต้็มเม็ด                                                                                   
เต้็มหนุ่่ว่ย ผมไปซ่�อให้โดยต้รงเลยจะดีกว่�า สี�ว่นุ่ค�าบ่ร่การเดี�ยว่ค�อย 
ว่�ากันุ่ครับ่”
 “ขอบ่ใจมากพ�อหนุ่่�ม ดีเหม่อนุ่กันุ่ บ่างท่ีป้าเรียกต้ั�งหลายรอบ่
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กว่�าจะมีพนุ่ักงานุ่รับ่ออเดอร์”
 “ค่ณป้าไม�ต้้องเกรงใจนุ่ะครับ่ ปกต้่ผมเร่�มว่่�งออเดอร์ต้ั�งแต้�               
หกโมงเช้า เลก่ราว่ ๆ  ห้าโมงเย็นุ่ แต้�สีำาหรับ่คณ่ป้าโท่รเรยีกผมได้ยี�ส่ีบ่สีี�                                                                             
ชั�ว่โมงเลย ไม�จำาเพาะแค�อาหารนุ่ะครับ่ จะให้ผมไปซ่�อข้าว่ของ ไปจ�าย
ค�านุ่ำ�าค�าไฟ้ได้หมดครับ่” ชายหนุ่่�มบ่อกแล้ว่ย่�มอย�างเป็นุ่ม่ต้ร อีกฝ่าย
พยักหนุ่้ารับ่แล้ว่กล�าว่ขอบ่ใจ
 “ขอบ่ใจมาก นุ่ี�ป้าก็อย้�กับ่ล่งสีองคนุ่ ล้กเต้้าก็แยกย้ายกันุ่ไป                
มคีรอบ่ครวั่หมดแล้ว่ จะไปไหนุ่มาไหนุ่กล็ำาบ่าก ได้พ�อหนุ่่�มมาคอยช�ว่ย                                                                               
ก็ดีเหม่อนุ่กันุ่ ขอบ่ใจมากนุ่ะ” หญ่งชราย่�นุ่ม่อมาแต้ะท่ี�แขนุ่ของ
พนุ่กังานุ่หนุ่่�มเบ่า ๆ  หมากพยักหนุ้่ารบั่แล้ว่ย่�มให้ ยังไม�ว่ายเหล่อบ่มอง                                                                           
ต้้นุ่บ่อนุ่เสี้นุ่เล่อดอย�างสีนุ่อกสีนุ่ใจ
 “ถ้้าอย�างนุ่ั�นุ่ผมไปว่่�งรับ่งานุ่ต้�อก�อนุ่นุ่ะครับ่ค่ณป้า ถ้้ามีอะไร
ให้ผมช�ว่ยก็โท่รหาได้เลยนุ่ะครับ่” ชายหนุ่่�มยำ�าอีกครั�งก�อนุ่จะหันุ่หลัง 
ต้ั�งท่�าจะเด่นุ่ออกจากบ่้านุ่ไป แต้�แล้ว่ก็เหม่อนุ่มีอะไรบ่างอย�างสีะก่ด                              
ให้หมากหันุ่กลับ่ไปยังต้ัว่บ่้านุ่แล้ว่เงยหนุ่้าขึ�นุ่มองบ่นุ่ชั�นุ่สีอง สี่�งท่ี�พบ่                   
ค่อร�างของชายสี้งอาย่คนุ่หนุ่ึ�งท่ี�อย้�ในุ่ช่ดเสี่�อย่ดคอกลมสีีขาว่ นุ่่�ง                          
ผ้าขาว่ม้าสีีหม�นุ่ ย่นุ่มองลงมาจากหนุ่้าต้�างบ่้านุ่ด้ว่ยสีีหนุ่้าด่ดันุ่ราว่กับ่                             
ไม�พอใจที่�เห็นุ่ผ่้บ่่กร่ก และท่ี�ไม�พอใจมากกว่�าการบ่่กร่กเข้ามาในุ่บ้่านุ่
นุ่่าจะเป็นุ่การท่ี�เขาไปย่�งว่่�นุ่ว่ายกับ่ต้้นุ่บ่อนุ่เสี้นุ่เล่อดของรักของหว่ง                     
เสีียกระมัง
 หมากรบี่ยกมอ่ไหว้่แล้ว่หลบ่สีายต้าท่ี�ดด่นัุ่ค้�นุ่ั�นุ่ ก�อนุ่จะรบี่เดนุ่่
ออกมาจากประต้้รั�ว่บ่้านุ่ของล้กค้าท่ันุ่ท่ี...
 
 หมากเคยมาสี�งของแถ้ว่นีุ่�อย้�สีองสีามครั�ง จำาได้ว่�าท่ี�หนุ้่าปากซอย                         
มร้ีานุ่ก๋ว่ยเต้ี�ยว่เนุ่่�อร้านุ่เลก็ ๆ  ท่ี�ครั�งก�อนุ่เคยไปแว่ะก่นุ่แล้ว่ต้ด่ใจในุ่รสีชาต้่                                                                                                
ไหนุ่ ๆ  ว่ันุ่นุ่ี�ก็ผ�านุ่มาแถ้ว่นุ่ี�แล้ว่ เลยว่�าจะแว่ะไปก่นุ่ท่ี�ร้านุ่นุ่ั�นุ่อีกสีักครั�ง                            
ก�อนุ่จะไปว่่�งรบั่ออเดอร์ช�ว่งบ่�าย ชายหนุ่่�มจอดรถ้มอเต้อร์ไซค์ค้�ใจลงท่ี�                                                              
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หนุ่้าร้านุ่ซึ�งเป็นุ่ห้องแถ้ว่เก�า ๆ แต้�สีะอาดสีะอ้านุ่ มีล้กค้านุ่ั�งอย้�แล้ว่                       
สีองสีามโต๊้ะ หมากต้ั�งใจจะรบี่กนุ่่รบี่ไปจงึเล่อกนุ่ั�งบ่รเ่ว่ณท่ี�อย้�นุ่อกร้านุ่                                                                                                         
จะได้ล่กเข้าล่กออกสีะดว่ก กล่�นุ่ต้้มเนุ่่�อลอยมาปะท่ะจม้กจนุ่เขานุ่ำ�าลายสีอ                                                                                
เขามีเมนุ่้ในุ่ใจแล้ว่จึงต้ะโกนุ่สัี�งกับ่เฮียเจ้าของร้านุ่ที่�ยังด้ท่ะมัดท่ะแมง
อาย่ไม�นุ่�าจะเก่นุ่สีี�สี่บ่ปีที่�กำาลังสีาละว่นุ่กับ่การลว่กเสี้นุ่ให้ล้กค้าโต้๊ะ               
ก�อนุ่หนุ่้า
 “เฮีย เอาเล็กแห้งรว่มเนุ่่�อพ่เศษชามนุ่ึงครับ่”
 “ได้ ๆ รอแป๊บ่นุ่ะอาต้ี�” 
 ชายเจ้าของร้านุ่หันุ่มาบ่อกกับ่ล้กค้าโต้๊ะใหม�ก�อนุ่จะหันุ่ไปท่ำา
หนุ่้าที่�ของตั้ว่เองต้�อ คนุ่สัี�งเอ่�อมม่อไปหย่บ่ถ้้ว่ยนุ่ำ�าจ่�มกับ่ช้อนุ่มาปร่ง
นุ่ำ�าจ่�มสีำาหรับ่จ่�มเนุ่่�ออย�างแคล�ว่คล�องต้ามประสีาสีายเนุ่่�อที่�ไม�ว่�าจะไป
ก่นุ่ก๋ว่ยเตี้�ยว่เนุ่่�อที่�ไหนุ่ สี้ต้รของนุ่ำ�าจ่�มที่�เขาไม�เคยปร่งพลาดนัุ่�นุ่ค่อ                         
พร่กป่นุ่สีามช้อนุ่ นุ่ำ�าปลาสีองช้อนุ่ นุ่ำ�าสี้มสีองช้อนุ่ ต้ัดรสีด้ว่ยนุ่ำ�าต้าล
ปลายช้อนุ่ เพียงแค�นีุ่�ก็จ่�มเข้ากับ่เนุ่่�อท่่กชนุ่่ดท่่กสี�ว่นุ่ได้อร�อยเด็ดแล้ว่ 
นุ่อกเสีียจากร้านุ่นัุ่�นุ่ท่ำาเนุ่่�อมาไม�อร�อย ต้�อให้ปร่งนุ่ำ�าจ่�มเด็ดแค�ไหนุ่ก็
ไม�ช�ว่ยอะไร
 ในุ่ระหว่�างรออาหารจานุ่เดด็ ชายหนุ่่�มกล้็ว่งโท่รศพัท์่ม่อถ้อ่ของ
ต้วั่เองออกมาเปิดดภ้าพต้้นุ่บ่อนุ่เส้ีนุ่เลอ่ดของป้าคนุ่นุ่ั�นุ่ด้ว่ยคว่ามช่�นุ่ชม 
ภาพท่ี�ถ้�ายออกมาว่�าสีว่ยแล้ว่ ครั�นุ่เม่�อนุ่กึย้อนุ่ไปถ้งึต้อนุ่ท่ี�ได้เห็นุ่ด้ว่ยต้า                                                                               
สีัมผัสีด้ว่ยม่อแล้ว่ มันุ่ย่�งนุ่�าหลงใหลจนุ่อดขนุ่ล่กไม�ได้ อยากมีบ่่ญ
ว่าสีนุ่าได้บ่อนุ่สีแีบ่บ่นุ่ั�นุ่มาครอบ่ครองบ้่างสีกัต้้นุ่ในุ่ชวี่ต่้ แต้�สีงสัียชาต้นุ่่ี�                                                                             
คงมีปัญญาแค�บ่อนุ่สีีท่ี�ซ่�อมาจากต้ลาดนุ่ัดราคาถ้้ก ๆ เท่�านุ่ั�นุ่แหละ
 “ได้แล้ว่ เล็กแห้งรว่มเนุ่่�อพ่เศษ” ชายเจ้าของร้านุ่ก่ลีก่จอว่าง
ชามกว๋่ยเต้ี�ยว่แห้งท่ี�บ่รรจงปร่งมาอย�างดีให้ล้กค้า หมากละสีายต้าจาก
หนุ่้าจอโท่รศัพท่์ม่อถ้่อแล้ว่ย่�มให้กบั่เจ้าของร้านุ่อย�างเป็นุ่ม่ต้ร
 “ขอบ่คณ่ครบั่เฮยี หนุ้่าต้านุ่�ากนุ่่เหม่อนุ่เดม่เลย” ชายหนุ่่�มกล�าว่
ก�อนุ่จะว่างโท่รศัพท่์ม่อถ้่อลงบ่นุ่โต้๊ะแล้ว่หย่บ่ต้ะเกียบ่มาเต้รียมจัดการ



ตัว
อย่
าง
ทด
ลอ
งอ่
าน

16

อาหารจานุ่โปรดต้รงหนุ่้า 
 เฮยีเส่ง เจ้าของร้านุ่มองหนุ้่าของลก้ค้าหนุ่่�มแล้ว่ย�นุ่ค่�ว่คร่�นุ่คด่
ก�อนุ่จะเอ�ยถ้าม
 “ท่ำาไมค่้นุ่ ๆ หนุ่้าอาตี้� ล่�อเคยมาสี�งของแถ้ว่นีุ่�ใช�ไหม ?”                  
อันุ่ท่ี�จร่งเฮียเสี�งจำาชายหนุ่่�มไม�ได้แม�นุ่นัุ่กหรอก ว่ันุ่ ๆ หนุ่ึ�งต้้องเจอ
ล้กค้ามากหนุ่้าหลายต้า แต้�ประโยคท่ี�ว่�า “หน้าตาน่ากินเหมือนเดิม” 
นุ่ั�นุ่แปลว่�าล้กค้าคนุ่นุ่ี�ต้้องเคยมาก่นุ่ก๋ว่ยเต้ี�ยว่เนุ่่�อท่ี�ร้านุ่ของเขาแล้ว่ 
และเสี่�อกั๊กท่ี�ชายหนุ่่�มใสี�ก็บ่�งบ่อกชัดเจนุ่ว่�าเขาเป็นุ่พนัุ่กงานุ่สี�งอาหาร 
เพราะฉะนุ่ั�นุ่จงึพอเดาได้ว่�าชายหนุ่่�มคงเป็นุ่พนุ่กังานุ่สี�งอาหารท่ี�เคยมา
แว่ะก่นุ่ก๋ว่ยเต้ี�ยว่เนุ่่�อท่ี�ร้านุ่ของเขา แต้�ไม�ใช�ล้กค้าประจำา เพราะถ้้าเป็นุ่
ล้กค้าประจำาเขาต้้องจำาได้แนุ่�
 “อ๋อ...ใช�ครับ่เฮีย ผมเคยว่่�งมาสี�งออเดอร์แถ้ว่นีุ่�และเคยแว่ะ 
มาก่นุ่ก๋ว่ยเต้ี�ยว่เนุ่่�อร้านุ่เฮียครั�งสีองครั�ง ว่ันุ่นุ่ี�ต้้องมาสี�งออเดอร์บ่้านุ่
ท่้ายซอยเลยแว่ะมาก่นุ่อีกครั�งนุ่�ะครับ่ คราว่ท่ี�แล้ว่อร�อยต้่ดใจมาก                           
โดยเฉพาะเนุ่่�อเปื่อยนุ่่�มมาก แค�เอาล่�นุ่ด่นุ่ ๆ ก็ละลายในุ่ปากแล้ว่ เคย
นุ่ึกอยากมาก่นุ่อีกหลายท่ีแต้�ก็ไม�ค�อยได้ผ�านุ่มาท่างนุ่ี�เลย” หมากเอ�ย
ชมรสีชาต้่ของก๋ว่ยเต้ี�ยว่เนุ่่�อพลางใช้ต้ะเกียบ่คีบ่เนุ่่�อเปื่อยจ่�มกับ่นุ่ำ�าจ่�ม
ท่ี�เขาปร่งไว่้แล้ว่เอาเข้าปากอย�างไม�สีนุ่ว่�ากำาลังสีนุ่ท่นุ่ากับ่เจ้าของร้านุ่
แต้�อย�างใด จะมีพ่ธีรตี้องไปท่ำาไม ไม�ใช�ร้านุ่อาหารหร้หราสีักหนุ่�อย
 “แหงละ อั๊ว่ต้่๋นุ่ต้ั�งครึ�งค่นุ่กว่�าจะเปื่อยนุ่่�มแบ่บ่นีุ่� แถ้มมีสี้ต้ร              
ยาจีนุ่จากเต้ี�ยที่�ต้กท่อดมาตั้�งแต้�ร่�นุ่อากงอีกไม�อร�อยให้มันุ่ร้้ไป อั๊ว่เคย
ไปกนุ่่ต้ามภตั้ต้าคารใหญ� ๆ  หลายท่ี� ท่ี�ว่�าดงั ๆ  เชลล์ชว่นุ่ชม่ ได้การนัุ่ต้ี                                                                             
ยางม่ชล่นุ่...”
 “มช่ลนุ่่พอเฮยี” หมากพ้ดเบ่รกแล้ว่ขำาเลก็ ๆ  ในุ่ท่�าที่โอ้อว่ดของ
เจ้าของร้านุ่ แต้�จะว่�าไปมันุ่ก็ไม�เก่นุ่จร่งสีักเท่�าไหร� เพราะเท่�าท่ี�เขาเคย
ก่นุ่เนุ่่�อเปื่อยมา ร้านุ่ของเฮียเสี�งอร�อยสี่ดจร่ง ๆ
 “นุ่ั�นุ่แหละ ม่ชชะลงม่ชล่นุ่อะไรนุ่ั�นุ่ รสีชาต้่ก็งั�นุ่ ๆ อยากให้มา
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ลองช่มเนุ่่�อเปื่อยร้านุ่อั๊ว่ รับ่รองจะล่มไม�ลง แต้�ก็อย�างว่�านุ่ะ ร้านุ่อั๊ว่มันุ่
ก็แค�ร้านุ่เล็ก ๆ ไม�ได้มีช่�อเสีียงอะไร ใครจะอยากมาช่ม” เป็นุ่การพ้ด
ประชดกึ�งนุ่้อยใจเล็ก ๆ หมากได้ย่นุ่เช�นุ่นุ่ั�นุ่ก็รีบ่เคี�ยว่สี�ว่นุ่ของสีไบ่นุ่าง 
ในุ่ปากแล้ว่กล่นุ่ลงคอก�อนุ่จะพ้ดปลอบ่ใจอย�างแกนุ่ ๆ เพราะเขาเองก็
ไม�ได้สีนุ่่ท่สีนุ่มกับ่เจ้าของร้านุ่จนุ่ถึ้งขั�นุ่จะปลอบ่ใจอะไรได้ และหนุ่้าที่�
ของเขาค่อก่นุ่ไม�ใช�มาพ้ดอะไรมากมาย
 “ของดีไม�ต้้องมีใครการนัุ่ต้มีนัุ่กด็ด้ีว่ยต้วั่ของมันุ่เองอย้�แล้ว่เฮยี 
ดีเสีียอีก ถ้้าร้านุ่เฮียได้ม่ชล่นุ่ บ่างท่ีเฮียอาจว่่�นุ่ว่ายจนุ่เหนุ่่�อยกว่�าเด่ม
จนุ่ไม�มีเว่ลาพักผ�อนุ่เลยก็ได้ เปิดร้านุ่เล็ก ๆ พอมีพอก่นุ่อย�างนุ่ี�แหละ
ดแีล้ว่” เป็นุ่คำาปลอบ่ใจท่ี�ฟั้งแล้ว่ด้โลกสีว่ยจนุ่หมากนุ่กึขนุ่ล่กต้วั่เอง ใคร ๆ                                                                                    
ก็อยากมีร้านุ่ใหญ�โต้ มีเง่นุ่ท่อง มีช่�อเสีียงด้ว่ยกันุ่ท่ั�งนุ่ั�นุ่แหละ เขาเอง
ก็อยากมี อยากเปน็ุ่ ไม�อยากมาว่่�งรับ่ออเดอร์ต้ากแดดต้ากฝนุ่แบ่บ่นุ่ี�
หรอก อยากรว่ยโว่้ย!
 “ท่ี�อาต้ี�พด้กถ็้ก้ แค�นุ่้�อัว๊่กเ็หนุ่่�อยจนุ่สีายต้วั่แท่บ่ขาดแลว้่ เออ...
แล้ว่ท่ี�บ่อกว่�าไปสี�งอาหารบ้่านุ่ท้่ายซอย ใช�บ่้านุ่ของ ป้้านงนุช ไหม ?” 
เจ้าของร้านุ่เปลี�ยนุ่เร่�องอย�างรว่ดเร็ว่จนุ่คนุ่ท่ี�กำาลังนุ่ั�งก่นุ่ก๋ว่ยเต้ี�ยว่ต้าม
แท่บ่ไม�ท่ันุ่ หมากย�นุ่ค่�ว่แล้ว่มองหนุ่้าคนุ่ถ้ามด้ว่ยคว่ามสีงสัียก�อนุ่จะ
ถ้ามกลับ่
 “ป้านุ่งนุ่่ช ?”
 “ก็บ่้านุ่ไม้สีองชั�นุ่สีีขาว่หลังท่้ายสี่ดในุ่ซอย ท่ี�มีต้้นุ่โพธ่์อย้ �               
หนุ่้าบ่้านุ่นุ่�ะ มีหลังเดียว่” ท่ันุ่ท่ีท่ี�เฮียเสี�งอธ่บ่ายลักษณะบ่้านุ่ หมากก็
ร้องอ๋อท่ันุ่ที่ เพราะมันุ่ค่อบ่้านุ่ของป้าคนุ่นุ่ั�นุ่ท่ี�เขาเพ่�งไปสี�งอาหารมา
 บ่้านุ่ท่ี�มีต้้นุ่บ่อนุ่สีีพันุ่ธ่์แปลกแต้�สีว่ย
 “อ๋อ” เขาพยักหนุ่้ารับ่ร้้ก�อนุ่จะคบี่เนุ่่�อสีดขึ�นุ่มาเข้าปากต้�อ แต้�
กระนุ่ั�นุ่ก็ยังฟั้งสี่�งท่ี�เฮียเสี�งพ้ดต้�ออย�างสีนุ่อกสีนุ่ใจ
 “นุ่ั�นุ่แหละ ป้าคนุ่นุ่ั�นุ่ช่�อนุ่งนุ่่ช ป้าแกไม�ค�อยปกต้่นุ่ักหรอก 
ต้ั�งแต้�ล้กชายท่ี�กำาลังจะแต้�งงานุ่ อย้� ๆ  ก็หนุ่ีหายไปจากบ่้านุ่ ไม�กลับ่มา
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ด้แลแกเลย สี�ว่นุ่ผัว่ของแกท่ี�ระหองระแหงกันุ่มาก็หนุ่ีหายไปอีกคนุ่ ท่่�ง
ให้แกอย้�บ้่านุ่ลำาพงั แกเลยด้เป็นุ่คนุ่เพ้อ ๆ  ว่นัุ่ ๆ  ค่ยอย้�แต้�กบั่ต้้นุ่ไม้ใบ่หญ้า         
อ๊ัว่เคยเอาก๋ว่ยเต้ี�ยว่ไปสี�งที่�บ่้านุ่ของป้านุ่งนุ่่ช บ่รรยากาศนุ่ี�อึมครึม                                                                                   
เต้็มไปด้ว่ยคว่ามหดห้�พ่กล มีอย้�อย�างเดียว่ท่ี�นุ่�าสีนุ่ใจค่อต้้นุ่บ่อนุ่สีี”
 สี่�งที่�เจ้าของร้านุ่ก๋ว่ยเตี้�ยว่เนุ่่�อเอ�ยท่ำาเอาหมากที่�กำาลังเคี�ยว่
ก๋ว่ยเต้ี�ยว่ในุ่ปากต้่้ย ๆ ถ้ึงกับ่ชะงัก เพราะสี่�งที่�อีกฝ่ายสีนุ่ใจค่อสี่�งเดียว่
กับ่ท่ี�กำาลังว่นุ่เวี่ยนุ่อย้�ในุ่หัว่ของเขาเหม่อนุ่กันุ่
 “ใช�เลยเฮีย ผมก็เห็นุ่ต้้นุ่บ่อนุ่สีีในุ่บ่้านุ่ของป้าเค้า มันุ่สีว่ยและ
แปลกมาก แปลกแบ่บ่ที่�ไม�เคยเห็นุ่ที่�ไหนุ่มาก�อนุ่ ผมถ้ามป้าเค้า ป้า
เค้าบ่อกว่�ามนัุ่เป็นุ่พนัุ่ธ์่พเ่ศษที่�ผวั่ของป้าแกเป็นุ่คนุ่เพาะเอง ช่�อว่�าบ่อนุ่
เส้ีนุ่เล่อด และมีอีกช่�อว่�า...ว่�าอะไรนุ่ะ ช่�อเรียกยาก ๆ” หมากท่ำาท่�าค่ด 
ก�อนุ่ท่ี�อีกฝ่ายจะพ้ดแท่รกขึ�นุ่มา 
 “โลห่ต้นุ่ฤม่ต้”
 “ใช� ๆ ช่�อนุ่ี�แหละเฮีย” หมากต้าโต้ด้ว่ยคว่ามดีใจ มันุ่เป็นุ่
อารมณ์ของคนุ่ท่ี�พยายามจะนุ่กึอะไรแล้ว่นุ่กึไม�ออก พอมคีนุ่หาคำาต้อบ่
มาให้มนัุ่เลยดีใจ ทั่�ง ๆ ท่ี�คว่ามจร่งก็ไม�ใช�เร่�องท่ี�ต้้องดีใจขนุ่าดนุ่ั�นุ่
 “โคต้รสีว่ย โคต้รแปลก อั๊ว่เห็นุ่มาต้ั�งแต้�ก�อนุ่ท่ี�เค้าจะฮ่ต้เล�นุ่    
ต้้นุ่บ่อนุ่สีีอีก แต้�ต้อนุ่นุ่ั�นุ่ไม�ได้สีนุ่ใจมากหรอก มาสีนุ่ใจต้อนุ่ท่ี�เห็นุ่ข�าว่
คนุ่ซ่�อต้้นุ่บ่อนุ่สีีกนัุ่ต้้นุ่ละเปน็ุ่แสีนุ่เป็นุ่ล้านุ่นุ่ี�แหละ อั๊ว่เคยขอซ่�อต้�อล่ง
กบั่ป้าแกด้ว่ยนุ่ะ แต้�แกไม�ให้ ได้ข�าว่ว่�าเพ่�อนุ่ลก้ชายเคยมาขอซ่�อต้้นุ่ละ                                                                                 
หลายแสีนุ่ ต้อนุ่ท่ี�ล่งแกยังอย้�ก็มีนุ่ายหนุ่้ามาขอซ่�อหลายคนุ่ แต้�แกก็
ใจแข็ง ไม�ยอมขาย บ่างเจ้าให้เป็นุ่ล้านุ่ แกก็บ่อกเพาะพันุ่ธ่์ยาก ยัง                 
ไม�อยากขาย รอให้เพาะพันุ่ธ่์ได้เยอะ ๆ  ก�อนุ่ถ้งึจะเปิดต้วั่ กถ็้งึกบั่ต้ั�งช่�อ  
อย�างเป็นุ่ท่างการไว้่แล้ว่ ช่�อนุ่ั�นุ่นุ่ั�นุ่แหละ ‘โลห่ต้นุ่ฤมต่้’ นุ่�าเสียีดายท่ี�ล่งแก                                                                               
หายไปก�อนุ่ เลยไม�ร้้จะเอายังไงต้�อ ป้านุ่งนุ่่ชเองก็ด้จะไม�ได้ค่ดสีานุ่ต้�อ
อะไร ท่ำาได้แค�ด้แลต้้นุ่ที่�มีไปเร่�อย ๆ” ชายเจ้าของร้านุ่ก๋ว่ยเตี้�ยว่เนุ่่�อ
ถ้อนุ่หายใจยาว่ ๆ อย�างเสีียดายแท่นุ่ ถ้้าจำาไม�ผ่ด บ่นุ่ชั�นุ่ว่างต้้นุ่บ่อนุ่สีี                                                             
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พว่กนัุ่�นุ่นุ่�าจะมีเก่อบ่ยี�สี่บ่ต้้นุ่ ถ้้าตี้ราคาต้ำ�า ๆ ต้้นุ่ละแสีนุ่ ก็ขายได้                        
สีองล้านุ่แล้ว่ แต้�ราคาจรง่ ๆ  นุ่�าจะมากกว่�าต้้นุ่ละแสีนุ่แนุ่�นุ่อนุ่ ไม�อยาก
ค่ดม้ลค�าเลย ขนุ่ล่ก!
 “ผมว่�าต้้นุ่บ่อนุ่สีขีองแกนุ่ี�...ถ้้าออกไปสี้�ต้ลาดจร่ง ๆ  นุ่ะ ต้้องได้                                                                          
ราคาดีแนุ่� ๆ เพราะเท่�าท่ี�ผมศึกษามา ยังไม�มีบ่อนุ่สีีพันุ่ธ์่ไหนุ่สีว่ยเท่�า
พนัุ่ธ่์ของแกเลย ไอ้ต้้นุ่ท่ี�ว่�าเป็นุ่แสีนุ่เป็นุ่ล้านุ่ก็สีว่ยสี้้ไม�ได้”
 “นุ่ั�นุ่สี ่ท่ำาเอาอัว๊่อยากจะไปจ่ก๊มาสีกัต้้นุ่” เฮยีเสี�งพด้ต้ด่ต้ลกแต้�
ดนัุ่ไปปลก่จต่้อนัุ่ชั�ว่ร้ายของพนุ่กังานุ่หนุ่่�มขึ�นุ่มา หมากหนัุ่มองหนุ้่าของ
อีกฝ่ายแล้ว่ถ้ามยำ�า
 “เม่�อกี�เฮียบ่อกว่�าป้านุ่งนุ่่ชแกอย้�คนุ่เดียว่เหรอ ?”
 “ใช�สี่ ก็ล้กผัว่หนุ่ีหายกันุ่ไปหมด แกเลยเพี�ยนุ่ ๆ อย้�ท่ี�บ่้านุ่               
คนุ่เดียว่นัุ่�นุ่แหละ” ยังไม�ทั่นุ่จะได้พ้ดค่ยกันุ่ต้�อ ล้กค้ารายใหม�ก็เด่นุ่               
เข้ามาในุ่ร้านุ่ เฮียเสี�งจึงหย่ดสีนุ่ท่นุ่าแต้�เพียงเท่�านุ่ั�นุ่ “เดี�ยว่อั๊ว่ไปรับ่              
ออเดอร์ก�อนุ่นุ่ะ”
 “ครับ่เฮีย” หมากบ่อก ในุ่ม่อว่างต้ะเกียบ่ลงบ่นุ่ชามก๋ว่ยเต้ี�ยว่
แล้ว่ย่�ม
 เป็นุ่รอยย่�มท่ี�แฝงคว่ามชั�ว่ร้ายอย้�ในุ่นุ่ั�นุ่....
 
 หมากไม�เคยอยากเปน็ุ่ ‘ขโมย’ เท่�านุ่ี�มาก�อนุ่ในุ่ชีว่่ต้
 ชายหนุ่่�มจอดมอเต้อร์ไซค์แอบ่ไว้่ต้รงพงหญ้าคาท่างด้านุ่หนุ่ึ�ง
ของซอย จากนุ่ั�นุ่เดนุ่่ไปหยด่ยนุ่่ท่ี�หนุ้่าบ้่านุ่ของป้านุ่งนุ่ช่ท่ี�ปิดเงยีบ่ เว่ลา
ต้อนุ่นุ่ี�ก็คำ�าแล้ว่ แต้�รอบ่ข้างก็ไม�ได้ม่ดเสีียจนุ่มองไม�เห็นุ่อะไรเพราะยัง
มีแสีงไฟ้ข้างท่างสี�องสีว่�าง บ่รรยากาศโดยรอบ่นุ่ั�นุ่เงียบ่แต้�ไม�สีงัด ยัง
ได้ย่นุ่เสีียงหร่�งเรไรร้องระงมสีอดประสีานุ่กับ่เสีียงสีายลมท่ี�โชยพัดจนุ่
ใบ่โพธ่์บ่นุ่ต้้นุ่เสีียดสีีกันุ่สี�งเสีียงดังซ้�ซ�าเบ่า ๆ อากาศรอบ่ข้างไม�ร้อนุ่
ไม�หนุ่าว่แต้�ก็ไม�สีบ่ายต้ัว่มันุ่อธ่บ่ายไม�ถ้้กว่�าเป็นุ่เช�นุ่ไร 
 หมากร้ ้ สึีกเหม่อนุ่มีสีายต้าของใครบ่างคนุ่จ้องมองอย้ �        
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ต้ลอดเว่ลาทั่�ง ๆ ท่ี�มั�นุ่ใจว่�ารอบ่กายไม�มีใคร เขามีเร่�องคาใจอย้�                  
เร่�องหนุ่ึ�ง นุ่ั�นุ่ค่อเร่�องท่ี�เฮียเสี�งเล�าว่�าท่ี�บ่้านุ่หลังนุ่ี�มีป้านุ่งนุ่่ชอย้�เพียง
ลำาพัง แล้ว่ผ้้ชายสี้งว่ัยคนุ่นุ่ั�นุ่ท่ี�เขาเห็นุ่ย่นุ่อย้�บ่นุ่ชั�นุ่สีองของบ่้านุ่ค่อ                 
ใครกนัุ่ ? หร่อบ่างท่ีเฮียเสี�งอาจจะไม�ร้้ว่�าสีามีของป้านุ่งนุ่่ชกลับ่มาแล้ว่
ก็ได้ ดงันุ่ั�นุ่การท่ี�เขาจะเข้าไปโขมยต้้นุ่บ่อนุ่สีีท่ี�ช่�อว่�าบ่อนุ่เส้ีนุ่เล่อดหร่อ
โลห่ต้นุ่ฤม่ต้นุ่ั�นุ่ต้้องท่ำาด้ว่ยคว่ามระมัดระวั่งเป็นุ่พ่เศษ
 ชายหนุ่่ �มหันุ่ซ้ายแลขว่าอีกครั�งให ้แนุ่� ใจว่ �าไม�มี ใครอย้ �                            
บ่ร่เว่ณนุ่ั�นุ่แล้ว่จึงค�อยปนีุ่รั�ว่บ่้านุ่ของป้านุ่งนุ่่ชเข้าไป ท่ันุ่ท่ีท่ี�เท่้าสีัมผัสี
กับ่สีนุ่ามหญ้าของบ่้านุ่ท่ี�ต้นุ่บ่่กร่ก แม้จะสีว่มรองเท่้าผ้าใบ่พ่�นุ่หนุ่า               
แต้�ท่ว่�าหมากกลับ่ร้้สีึกเย็นุ่ว่าบ่ที่�ฝ่าเท่้าและลามขึ�นุ่สี้�สีมองอย�างไม�มี
สีาเหต้ ่ขนุ่ลก่ไปทั่�ว่ท่ั�งร�างจนุ่ไม�กล้าท่ี�จะก้าว่เดนุ่่ต้�อไปข้างหนุ้่า พลนัุ่นุ่ั�นุ่                                                                       
มสีีายลมพัดเข้ามาปะท่ะร�าง ท่ว่�าลมนุ่ั�นุ่กลับ่ร้อนุ่ระอ่คล้ายลมท่ี�พัดมา
จากพ่�นุ่ซีเมนุ่ต้์ร้อนุ่ ๆ ต้อนุ่เท่ี�ยง หมากอดที่�จะยกม่อขึ�นุ่ล้บ่แขนุ่ของ  
ต้ัว่เองไม�ได้ พลางหนัุ่มองรอบ่กายด้ว่ยคว่ามร้้สีึกประหลาด พยายาม
บ่อกกับ่ต้ัว่เองว่�ามันุ่ค่ออาการของคนุ่ท่ี�กำาลังจะท่ำาคว่ามผ่ด มันุ่ค่อ
อาการของคนุ่ที่� ‘กำาลังจะเป็นุ่ขโมย’
 ในุ่เม่�อต้ดัสีนุ่่ใจแล้ว่ก็ไม�มเีว่ลามาสีำานุ่กึหรอ่เปลี�ยนุ่ใจในุ่ต้อนุ่นุ่ี� 
หมากสี้ดลมหายใจเพ่�อต้ั�งสีต่้ก�อนุ่ท่ี�จะล้ว่งโท่รศัพท่์ม่อถ้่อของต้ัว่เอง
ออกมาจากกระเป๋ากางเกงแล้ว่เปิดโหมดไฟ้ฉายเพ่�อเพ่�มคว่ามสีว่�าง              
ในุ่การประกอบ่ก่จ อันุ่ท่ี�จร่งแสีงจากไฟ้ฉายของโท่รศัพท่์ไม�ได้ท่ำาให้
รอบ่กายสีว่�างขึ�นุ่นัุ่กหรอก แต้�มันุ่ช�ว่ยท่างใจมากกว่�าช�ว่ยท่างสีายต้า 
มนัุ่ท่ำาให้ร้ส้ีกึเหมอ่นุ่ว่�าเบ่่�องหนุ้่านุ่ั�นุ่เกด่คว่ามสีว่�างขึ�นุ่แม้เพยีงเลก็นุ้่อย
ก็ต้าม 
 ชายหนุ่่�มไม�รอช้า เด่นุ่ต้รงไปยังชั�นุ่ว่างกระถ้างบ่อนุ่สีีต้้นุ่สีว่ย
ท่ี�กำาลังช้ใบ่อว่ดโฉมผ้้มาเย่อนุ่ในุ่ยามว่่กาล หมากย่�มกว่้างเม่�อได้เจอ
สีมบั่ต้่ลำ�าค�าต้รงหนุ่้า จากนัุ่�นุ่กว่าดต้ามองเพ่�อเล่อกต้้นุ่บ่อนุ่เสี้นุ่เล่อด 
สีักต้้นุ่ที่�จะเอาออกไปจากบ่้านุ่ของป้านุ่งนุ่่ช สี่ดท่้ายจึงตั้ดสี่นุ่ใจเล่อก     
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ต้้นุ่ท่ี�อย้�ใกล้ต้วั่ท่ี�สีด่ ไม�มเีว่ลามาโอ้เอ้แล้ว่ หมากเอ่�อมมอ่ไปยกกระถ้าง
ต้้นุ่บ่อนุ่สีีขึ�นุ่มาแล้ว่เอ�ยขึ�นุ่เบ่า ๆ
 “ป้านุ่งนุ่ช่ครบั่ ผมขอต้้นุ่บ่อนุ่สีต้ี้นุ่นุ่งึนุ่ะครับ่ สีญัญาว่�าจะดแ้ล
เปน็ุ่อย�างดี แล้ว่ผมจะว่่�งรถ้ซ่�อของให้ป้าท่่กว่ันุ่ไม�มีบ่�นุ่เลย” ชายหนุ่่�ม
พ้ดเพ่�อให้ต้ัว่เองร้้สีึกผ่ดนุ่้อยลง ก�อนุ่หันุ่หลังจะกลับ่ไปท่างเก�าเพ่�อปีนุ่ 
ออกนุ่อกบ่้านุ่แต้�แล้ว่เขาก็ต้้องชะงักเม่�อพบ่ร�างของป้านุ่งนุ่่ชย่นุ่อย้�              
ต้รงนุ่ั�นุ่ 
 ยังไม�ท่ันุ่จะไดท้่ำาอะไรต้�อ ของแข็งในุ่ม่อเจ้าของบ่้านุ่ก็ฟ้าดลง
บ่นุ่ศีรษะของชายหนุ่่�ม กระถ้างต้้นุ่บ่อนุ่สีีในุ่ม่อหล�นุ่ลงพ่�นุ่แต้กเสีียงดัง 
ก�อนุ่ที่�ภาพต้รงหนุ่้าของหมากจะดับ่ว่้บ่ไปในุ่ท่ี�สี่ด...
 เป็นการ ‘ดับ’ เพื่อ ‘เริ่ม’
  เริ่มนับถอยหลัง 10 ชั่วโมงก่อนเขาจะตายทั้งเป็น
 เริ่มนับถอยหลัง 10 ชั่วโมงจองโลง!
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ตอนท่ี 1

10 ช่ัวโมงก่อนจองโลง
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 เจ็บเหมือนถึ่กทุบด้วยของแข็งอย่างแรงที่หัว...
 ไม�ใช�แค�เหม่อนุ่หรอก หมากโดนุ่ไม้หนุ่้าสีามในุ่ม่อหญ่ง        
เจ้าของบ่้านุ่ฟ้าดเข้าท่ี�ศีรษะอย�างแรงจนุ่เขาสีลบ่เหม่อด ชายหนุ่่�ม                 
ค�อย ๆ  ยกเปลอ่กต้าอนัุ่หนุ่กัอึ�งขึ�นุ่เพ่�อมองว่�าต้วั่เองอย้�ท่ี�ไหนุ่ในุ่เว่ลานุ่ี� 
ภาพท่ี�เหน็ุ่ต้รงหนุ้่าคอ่เขากำาลงัถ้ก้จบั่มดัอย้�กบั่เก้าอี�ต้วั่หนุ่ึ�งภายในุ่ห้อง
ท่ี�ม่ดสีลัว่ มีแสีงไฟ้สีีสี้มนุ่ว่ลเปิดอย้�ดว่งหนุ่ึ�งท่ำาให้พอจะมองเห็นุ่อะไร              
ได้บ่้าง และสี่�งท่ี�พบ่ภายในุ่ห้องก็ท่ำาเอาหมากต้้องย�นุ่ค่�ว่ด้ว่ยคว่าม                                                                    
แปลกใจ เพราะรอบ่ ๆ  ห้องนุ่ั�นุ่เต็้มไปด้ว่ยต้้นุ่บ่อนุ่สีีหลากพันุ่ธ่ห์ลายขนุ่าด                                                                         
ต้ั�งเรียงรายอย้�ร่มฝาผนุ่ังห้อง ท่างด้านุ่หนุ่ึ�งมีกระถ้างเปล�าว่างเรียงไว่้
อย�างเป็นุ่ระเบ่ียบ่พร้อมกับ่กองด่นุ่กองป่๋ยและอ่ปกรณ์การเกษต้ร และ
ถ้ัดไปใกล้ ๆ กันุ่ยังมีกระถ้างปล้กต้้นุ่ไม้ท่ี�ด้ก็ร้้ว่�าเป็นุ่การขยายพันุ่ธ่์                      
ต้้นุ่บ่อนุ่สีี บ่างต้้นุ่กำาลังเต้่บ่โต้เป็นุ่ต้้นุ่อ�อนุ่ บ่างต้้นุ่เร่�มโต้โชว่์ใบ่สีีขาว่ 
ที่�มีลายเป็นุ่เสี้นุ่เล่อด แสีดงให้เห็นุ่ว่�าในุ่กระถ้างแถ้ว่นุ่ั�นุ่เป็นุ่กระถ้าง
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ของต้้นุ่บ่อนุ่สีีพันุ่ธ่์โลห่ต้นุ่ฤม่ต้ แสีดงว่�ามันุ่ไม�ได้มีต้้นุ่บ่อนุ่เสี้นุ่เล่อด
แค�ที่�เห็นุ่ในุ่สีว่นุ่หนุ้่าบ้่านุ่เท่�านุ่ั�นุ่ หากแต้�ในุ่ห้องแห�งนีุ่�กเ็ป็นุ่ที่�เพาะพันุ่ธ์่
ของต้้นุ่บ่อนุ่สีพัีนุ่ธ์่ใหม�พนัุ่ธ์่นัุ่�นุ่ด้ว่ย เพยีงแต้�ต้้นุ่ที่�เห็นุ่หนุ้่าบ้่านุ่คอ่ต้้นุ่ที่�
สีมบ่้รณ์แล้ว่
 เสียีงเปิดประต้ห้้องดงัขึ�นุ่ ต้ามมาด้ว่ยเสียีงลงนุ่ำ�าหนุ่กัเท้่าช้า ๆ   
ท่ี�เด่นุ่เข้ามาในุ่ห้องเพาะพันุ่ธ่์ต้้นุ่บ่อนุ่สีีนุ่านุ่าพันุ่ธ่์ ก�อนุ่จะมาหย่ดย่นุ่                                                                                 
ต้รงหนุ่้าของผ้้บ่่กร่กด้ว่ยสีีหนุ่้านุ่่�งเฉย ในุ่ม่อถ้่อหนุ่ังสี่อเล�มหนุ่ึ�งไว่้                   
ซึ�งหมากไม�ได้สีนุ่ใจหรอกว่�ามันุ่ค่อหนุ่ังสี่ออะไร เขาสีนุ่ใจแต้�ต้ัว่เอง
เท่�านัุ่�นุ่ ชายหนุ่่�มพยายามด่�นุ่เพ่�อให้หล่ดจากพันุ่ธนุ่าการที่�ถ้้กต้รึงไว่้
กบั่เก้าอี�แต้�ไม�อาจท่ำาได้ ได้แค�สี�งเสีียงผ�านุ่ท่างเท่ปกาว่ท่ี�ถ้้กแปะไว่้บ่นุ่
ร่มฝีปากเป็นุ่เสีียงอ้้อี�ซึ�งคนุ่ฟ้ังก็คงฟ้ังไม�ได้ศัพท่์ และก็ด้เหม่อนุ่ท่าง
เจ้าของบ่้านุ่จะไม�ได้อยากฟ้ังนัุ่ก เธอท่่�งตั้ว่ลงบ่นุ่เก้าอี�อีกตั้ว่ที่�ต้ั�งอย้�
แล้ว่นุ่ั�งไขว่�ห้าง จากนุ่ั�นุ่ยกแก้ว่กาแฟ้ท่ี�ว่างบ่นุ่โต้๊ะต้ัว่เล็กข้าง ๆ ขึ�นุ่มา
จ่บ่เบ่า ๆ แล้ว่เอ�ยขึ�นุ่ แต้�ไม�ใช�การเอ�ยเพ่�อค่ยกับ่ผ้้บ่่กร่ก หากเป็นุ่การ
ค่ยกบั่เหล�าบ่รรดาต้้นุ่บ่อนุ่สีีนุ่ับ่ร้อยต้้นุ่ในุ่ห้องนุ่ี�ต้�างหาก
 “สีวั่สีดีเด็ก ๆ ว่ันุ่นุ่ี�แม�มาช้าหนุ่�อย พอดีมีเร่�องต้้องจัดการ                         
ว่ันุ่นุ่ี�มีแขกพ่เศษมาท่ี�บ่้านุ่ของเรา แม�เลยต้้องท่ำาการต้้อนุ่รับ่เขา                 
สีักเล็กนุ่้อย” 
 ป้านุ่งนุ่่ชพ้ดถ้ึงแค�นุ่ั�นุ่ก็ปรายต้ามามองหมากท่ี�กำาลังพยายาม
ด่�นุ่ สีายต้ามองต้รงไปที่�หญ่งเจ้าของบ่้านุ่อย�างว่่งว่อนุ่ร้องขอให้                 
ปล�อยเขา แต้�ป้านุ่งนุ่่ชก็ท่ำาเพียงแค�นุ่่�งเฉยก�อนุ่จะพ้ดต้�อ
 “เอาละ ค่นุ่นุ่ี�ยังอีกยาว่ไกล ว่ันุ่นีุ่�เราจะเปลี�ยนุ่มาฟ้ังเร่�อง                
สียองขว่ัญระท่ึกขวั่ญกันุ่บ้่างนุ่ะเด็ก ๆ แม�ได้หนุ่ังสี่อเล�มใหม�มา ด้แล้ว่
นุ่�าสีนุ่ก่ดี มาเร่�มเร่�องแรกกันุ่เลยนุ่ะ” 
 ป้านุ่งนุ่่ชบ่อกแล้ว่หันุ่ไปมองต้้นุ่บ่อนุ่สีีท่ำาเหม่อนุ่ว่�าพว่กมันุ่                 
มชีีว่ต่้ ก�อนุ่จะหย่บ่แก้ว่กาแฟ้ขึ�นุ่จบ่่อกีครั�ง จากนุ่ั�นุ่เปิดหนุ่งัสีอ่ในุ่มอ่ออก                                                                                      
แลว้่เอ�ย
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 “เรื่องแรกส�าหรับคืนนี้...สางสังคโลก”

สางสังค้โลก

-1-
สุโขทัย...รุ่งอรุณแห่งความสุข
 ‘มรดกโลกล�้าเลิศ ก�าเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ด�ารง
พุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน 
รุ่งอรุณแห่งความสุข’
 คำาขว่ัญประจำาจังหว่ัดสี่โขท่ัยเห็นุ่เด�นุ่เป็นุ่สีง�าอย้�ในุ่โบ่รชัว่ร์             
การท่�องเท่ี�ยว่ท่ี� พทุธภมู ิได้มาจากงานุ่แฟ้ร์ท่ี�จดัขึ�นุ่เม่�อต้้นุ่ปี เขาไม�เคย                                                                               
มาจังหว่ัดสี่โขท่ัยมาก�อนุ่ ร้้แต้�ว่�าสี่โขทั่ยค่อเม่องเล็ก ๆ ท่างภาคเหนุ่่อ
ต้อนุ่ล�างภาคกลางต้อนุ่บ่นุ่ แสีงสียีงัมไีม�มากนุ่กั ชาว่เมอ่งอย้�กนัุ่อย�างสีงบ่                                                                             
หอมกร่�นุ่ไปด้ว่ยกล่�นุ่พระพ่ท่ธศาสีนุ่า นุ่ั�นุ่ค่อเหต้่ผลว่�าท่ำาไมเขาถ้ึงช่�อ 
‘พท่่ธภม้’่ เพราะแม�ของเขาเคยมาเท่ี�ยว่ท่ี�นีุ่�และประท่บั่ใจในุ่เมอ่งเลก็ ๆ 
แห�งนุ่ี�
 พ่ท่ธภ้ม่...แผ�นุ่ด่นุ่แห�งพ่ท่ธศาสีนุ่า
 พ่ท่ธภม่้เดนุ่่ท่างด้ว่ยสีายการบ่นุ่่เลก็ ๆ  ท่ี�บ่นุ่่ต้รงจากสีนุ่ามบ่นุ่่ 
สีว่่รรณภ้มส่ี้�สีนุ่ามบ่นุ่่แห�งจงัหว่ดัสีโ่ขท่ยั ชายหนุ่่�มว่างแผนุ่การเด่นุ่ท่าง
ท่�องเที่�ยว่มาเป็นุ่อย�างดี อันุ่ที่�จร่งเขาไม�ได้มาเท่ี�ยว่อย�างเดียว่หรอก  
เขาต้ั�งใจว่�าจะมาเหยียบ่แผ�นุ่ดนุ่่จงัหว่ดัสีโ่ขท่ยัเพ่�อหาข้อมล้เลก็ ๆ  นุ้่อย ๆ                                                                          
ท่ี�แม้จะหาได้จากอ่นุ่เท่อร์เนุ่็ต้ง�ายมากในุ่ย่คนุ่ี� แต้�การได้ฟ้ังจากปาก            
คนุ่พ่�นุ่ท่ี�มันุ่ด้ขลังและลึกซึ�งกว่�า ท่ี�สีำาคัญบ่างสี่�งบ่างอย�างต้้องเห็นุ่ด้ว่ย
ต้าถ้ึงจะเข้าใจ อย�างท่ี�บ่อก...พ่ท่ธภ้ม่ไม�ได้มาเท่ี�ยว่อย�างเดียว่ เขามา
หาข้อม้ลเพ่�อเขียนุ่นุ่่ยายกึ�งนุ่ำาเท่ี�ยว่เร่�องใหม� ‘อร่ณร่�ง...ท่ี�กร่งสี่โขท่ัย’
 ทั่นุ่ท่ีท่ี�เหยียบ่แผ�นุ่ด่นุ่สี่โขท่ัย พ่ท่ธภ้ม่ร้้สีึกได้ถ้ึงคว่ามสีงบ่
และอบ่อว่ลไปด้ว่ยร�องรอยแห�งอารยธรรมโบ่ราณ เขาเด่นุ่ต้รงไป
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หย่บ่กระเป๋าเด่นุ่ท่างใบ่ย�อมท่างด้านุ่หนุ่ึ�งของสีนุ่ามบ่่นุ่ ก�อนุ่จะเด่นุ่
ต้รงออกจากอาคารรับ่สี�งผ้้โดยสีารที่�ถ้้กสีร้างในุ่แบ่บ่ลักษณะท่รงไท่ย 
เปิดโล�งต้ามศ่ลปะสี่โขท่ัยโบ่ราณเพ่�อคว่ามกลมกล่นุ่และสีอดคล้อง
กับ่วั่ฒนุ่ธรรมของจังหวั่ดสี่โขทั่ย อาคารหลังนีุ่�ยังได ้รับ่รางว่ัล
สีถ้าปัต้ยกรรมดีเด�นุ่ ปี 2541 จากสีมาคมสีถ้าปนุ่่กสียามฯ อีกด้ว่ย 
แนุ่�นุ่อนุ่ว่�าพท่่ธภม่้ไม�รรีอที่�จะรบี่ถ้�ายภาพอาคารรบั่สี�งผ้้โดยสีารแห�งนุ่ี�ไว้่                                                                      
หมายจะนุ่ำาไปใสี�ในุ่นุ่ย่ายของเขา เม่�อได้ภาพต้ามที่�ต้้องการแล้ว่ชายหนุ่่�ม                                                                           
จึงรีบ่ลากกระเป๋าออกมาท่างด้านุ่หนุ่้าอาคารผ้้โดยสีารขาออก มองหา
รถ้ต้้้ของท่างโรงแรมที่�นุ่ัดหมายให้มารับ่ เขาเล่อกท่ี�จะพักในุ่ต้ัว่เม่อง
สี่โขทั่ยแท่นุ่ที่�จะไปพักในุ่อำาเภอเม่องเก�า ท่ั�งท่ี�ต้รงนุ่ั�นุ่ใกล้กับ่อ่ท่ยานุ่
ประว่ัต้่ศาสีต้ร์สี่โขท่ัยแหล�งท่ี�พ่ท่ธภ้ม่จะหาข้อม้ลในุ่การเขียนุ่นุ่่ยาย
มากกว่�า แต้�กอ็ย�างท่ี�บ่อก เขาว่างแผนุ่การเดนุ่่ท่างไว้่เรยีบ่ร้อยแล้ว่ และ                         
การพกัที่�อำาเภอเมอ่งสีโ่ขท่ยัก�อนุ่หนุ่ึ�งค่นุ่นุ่ั�นุ่กเ็พราะเขาอยากจะเดนุ่่เท่ี�ยว่                                                                                       
ต้ลาดปสีานุ่1 ท่ี�ต้ั�งช่�อเลียนุ่แบ่บ่ต้ลาดโบ่ราณสีมัยสี่โขทั่ย ซึ�งเพี�ยนุ่มา
จากคำาว่�า ‘บ่าซาร์’ ในุ่ภาษาเปอร์เซีย ซึ�งต้ลาดปสีานุ่ในุ่ปัจจบ่่นัุ่นุ่ั�นุ่แม้จะ                                 
ไม�ได้เหม่อนุ่ในุ่สีมัยโบ่ราณเสีียท่ีเดียว่ แต้�ก็ยังมีอาหารพ่�นุ่เม่องและ
สี่นุ่ค้าพ่�นุ่เม่องขาย พ�อค้าแม�ค้าแต้�งตั้ว่ด้ว่ยผ้าพ่�นุ่เม่อง พ่ท่ธภ้ม่คงได้                                                                      
ล่�มช่มรสีอาหารสี่โขท่ัยและได้ข้อม้ลดี ๆ กลับ่ไปใสี�ในุ่นุ่่ยายเป็นุ่แนุ่�
 นัุ่�นุ่ไง...รถ้ต้้้ของท่างโรงแรมมารอโนุ่�นุ่แล้ว่
 ชายหนุ่่�มไม�รอช้า รีบ่เด่นุ่ต้รงไปยังรถ้ต้้้ของโรงแรมท่ี�เหม่อนุ่
รอการเอ้อระเหยของเขาอย้�เพียงคนุ่เดียว่ แต้�ยังไม�ทั่นุ่จะได้เด่นุ่ไปถ้ึง
เป้าหมาย ก็มีม่อของใครบ่างคนุ่มาแต้ะที่�ไหล�ของชายหนุ่่�ม พ่ท่ธภ้ม่
สีะด่ง้เฮ่อกแล้ว่หนัุ่มอง พบ่นุ่กัท่�องเท่ี�ยว่สีาว่สีองคนุ่ท่ี�ว่่�งกระห่ดกระหอบ่                                                                  
 1 ต้ลาดปสีานุ่ ในุ่สีมัยส่ีโขท่ัยนุ่ั�นุ่เป็นุ่แหล�งซ่�อขายแลกเปลี�ยนุ่ส่ีนุ่ค้าท่ั�งของชาว่เม่องสี่โขทั่ยและ               
ชาว่เมอ่งใกล้เคยีง ในุ่ศล่าจารกึระบ่ไ่ว้่ว่�าสีนุ่่ค้าท่ี�ซ่�อขายกนัุ่ในุ่ต้ลาดปสีานุ่มหีลายประเภท่ ต้ั�งแต้�ผลไม้ เคร่�องอป่โภค
บ่รโ่ภคต้�าง ๆ  และสีตั้ว์่ท่ี�ใช้เป็นุ่แรงงานุ่เป็นุ่พาหนุ่ะ อย�างเช�นุ่ ว่วั่และม้า ต้ลาดปสีานุ่นุ่ั�นุ่ต้ั�งอย้�ท่างต้อนุ่เหนุ่อ่ของเม่อง
สีโ่ขท่ยั ลกัษณะของต้ลาดเป็นุ่ลานุ่กว้่าง ๆ  เหมาะสีำาหรบั่เป็นุ่ที่�ชม่นุ่ม่กนัุ่ของผ้ซ้่�อและผ้้ขาย รป้แบ่บ่ของต้ลาดเช�นุ่นีุ่� 
อาจจะเรยีกได้ว่�า ต้ลาดบ่ก เพราะมที่ำาเลท่ี�ต้ั�งค้าขายอย้�บ่นุ่บ่ก ต้วั่อย�างต้ลาดในุ่สีมยัสีโ่ขท่ยั ท่ี�ปรากฏในุ่หลกัศล่าจารกึ                                                                                                                      
เช�นุ่ ต้ลาดป่าต้องขายใบ่ต้อง ต้ลาดป่าพร้าว่ขายมะพร้าว่ ต้ลาดป่าต้ะกั�ว่ขายโลหะต้ะกั�ว่ จะเห็นุ่ได้ว่�า ต้ลาดมลีกัษณะ
การขายสี่นุ่ค้าเป็นุ่แหล�ง ๆ ไป
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มาราว่กับ่ต้้องการจะมาพบ่เขาโดยเฉพาะ พ่ท่ธภ้ม่ค�อนุ่ข้างมั�นุ่ใจ                    
ว่�าเขาไม�ร้้จักสีต้รีสีองนุ่างนุ่ี�...หร่อจะเป็นุ่แฟ้นุ่นุ่่ยายของเขา ?
 “ค่ณคะ...ค่ณ” หนุ่ึ�งในุ่สีองหญ่งแปลกหนุ่้าเอ�ยท่ักด้ว่ยนุ่ำ�าเสีียง
กระห่ดกระหอบ่
 “ครับ่...มีอะไรเหรอครับ่ ?” พ่ท่ธภ้ม่เล่กค่�ว่ด้ว่ยคว่ามสีงสีัย 
ลังเลว่�าคว่รท่ำาหนุ่้ากับ่สีต้รีสีองนุ่างนุ่ี�เช�นุ่ไร...สีงสัีย ? ย่�มแย้ม ? หร่อ
อย�างไรดี ?
 “กระเป๋าใบ่นุ่ี�ของค่ณหรอ่เปล�าคะ เพราะกระเป๋าใบ่ท่ี�คณ่จะเอาไป                                                                           
นุ่ั�นุ่มันุ่ของฉนัุ่ค�ะ” สี่�งท่ี�เธอบ่อกท่ำาเอาพ่ท่ธภ้มก้่มมองด้กระเป๋าของตั้ว่เอง 
มันุ่เหม่อนุ่กระเป๋าของเขาท่่กอย�างถ้้าไม�พบ่ว่�ามีสีต้่กเกอร์ร้ปธงชาต้่
องักฤษแปะไว้่ท่างด้านุ่มม่ขว่าของกระเป๋าเดนุ่่ท่าง ซึ�งของเขา...ไม�มี 
 “เอ�อ...จร่งด้ว่ยครับ่” ชายหนุ่่�มรีบ่บ่อกแล้ว่สี�งกระเป๋าค่นุ่ให้
เจ้าของท่ี�แท่้จร่ง เจ้าหล�อนุ่จึงสี�งกระเป๋าของพ่ท่ธภ้ม่ค่นุ่ อีกฝ่าย                    
จึงท่ำาได้เพียงย่�มแห้ง ๆ อย�างร้้สีึกผ่ดพลางกล�าว่ขอโท่ษ
 “ขอโท่ษด้ว่ยนุ่ะครบั่ ท่ี�สีนุ่ามบ่นุ่่สีโ่ขท่ยัไม�ได้มสีีายพานุ่แบ่บ่ท่ี�อ่�นุ่                                                                               
พนุ่กังานุ่เอากระเป๋ามาว่างเรยีง ๆ  กนัุ่ ผมเลยหย่บ่มาโดยไม�ทั่นุ่ด้ ยังไง 
กข็อโท่ษอกีท่นีุ่ะครบั่” พท่่ธภม่้ก้มหัว่เลก็ ๆ  เป็นุ่เชง่ขอโท่ษ เธอพยักหนุ้่า                                                                          
รบั่แล้ว่ย่�มให้นุ่กัท่�องเท่ี�ยว่ท่ี�มาเย่อนุ่เมอ่งสีโ่ขท่ยัเหมอ่นุ่กนัุ่ ไม�ได้ถ้อ่สีา
อะไร ท่่กอย�างมันุ่ผ่ดพลาดกันุ่ได้
 “ไม�เป็นุ่ไรค�ะ ขอต้ัว่ก�อนุ่นุ่ะคะ” ว่�าแล้ว่สีต้รีสีองนุ่างจึงพากันุ่
เด่นุ่ไปที่�รถ้ต้้้อีกคันุ่ ท่างด้านุ่หนุ่้ารถ้ต้้้มีป้ายว่างบ่อกไว่้ว่�า ‘โรงแรม 
Sukhothai Floral’
 เอ๊ะ...โรงแรมนุ่ี�เขาจองไว้่สีำาหรบั่ค่นุ่พร่�งนุ่ี�นุ่ี�นุ่า
 หวั่งว่�าจะได้เจอ ‘เธอ’ อีกครั�งนุ่ะ... 

-2-
 จากสีนุ่ามบ่่นุ่มาถ้ึงอำาเภอเม่องสี่โขท่ัยใช ้เว่ลาเด่นุ่ท่าง                                                                            
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ประมาณสีามสีบ่่นุ่าที่ ซึ�งกว่�าจะเข้าเช็กอนุ่่และเกบ็่ข้าว่ของเสีรจ็เรยีบ่ร้อย                                                                                   
กเ็กอ่บ่จะเย็นุ่ยำ�าแล้ว่ ชายหนุ่่�มเปลี�ยนุ่เป็นุ่ชด่ลำาลองสีบ่าย ๆ  คว้่ากล้อง
ค้�ใจขึ�นุ่คล้องคอ ก�อนุ่จะเด่นุ่ออกไปชมเม่องเล็ก ๆ ท่ี�แสีนุ่จะสีงบ่ ด้ว่่ถ้ี
ชาว่บ้่านุ่ท่ี�กำาลงัเร่�มออกมาใช้ชีว่ต่้ในุ่ช�ว่งกลางคนุ่่ เป้าหมายในุ่คนุ่่นุ่ี�คอ่
การเดนุ่่เท่ี�ยว่ชมต้ลาดปสีานุ่ท่ี�มข้ีาว่ของมากมายขาย ท่ั�งยงัมีการแสีดง
ท่างว่ัฒนุ่ธรรมให้ได้ชมดว้่ย
 ต้ลาดปสีานุ่นัุ่�นุ่เร่�มตั้�งต้ั�งแต้�พระอาท่่ต้ย์ยังไม�ต้กด่นุ่ สีองข้าง
ของถ้นุ่นุ่มีข้าว่ของมากมายว่างเรียงรายขาย ด้ต้่�นุ่ต้าต้่�นุ่ใจสีำาหรับ่
นุ่กัท่�องเท่ี�ยว่และชาว่ต้�างชาต้เ่หลอ่เกนุ่่ พท่่ธภม้เ่ดนุ่่อย�างช้า ๆ ด่�มดำ�า
บ่รรยากาศในุ่ยามเย็นุ่ของเม่องสี่โขทั่ยท่ี�เร่�มได้กล่�นุ่คว่ามหนุ่าว่เย็นุ่ 
มาเย่อนุ่บ้่างแลว้่ อาหารหลายอย�างเขากเ็พ่�งเคยไดก้่นุ่ท่ี�นีุ่�เป็นุ่ครั�งแรก 
อย�างเช�นุ่ ข้าว่เปิ๊บ่ ซึ�งก็ค่อก๋ว่ยเต้ี�ยว่ชนุ่่ดหนุ่ึ�ง ท่ี�มีกรรมว่่ธีการท่ำาเสี้นุ่
คล้ายกับ่ข้าว่เกรียบ่ปากหม้อท่ี�เขาเคยเห็นุ่ หญ่งชราเจ้าของร้านุ่ใช้                 
ผ้าขาว่บ่างขงึบ่นุ่ปากหม้อดนุ่่จนุ่ต้งึ ในุ่หม้อดนุ่่นุ่ั�นุ่ต้้มนุ่ำ�าให้เดอ่ดจนุ่เกด่
ไอนุ่ำ�าลอยละล�อง จากนัุ่�นุ่เธอก็ละเลงแป้งข้าว่เจ้าลงบ่นุ่ปากหม้ออย�าง
ชำานุ่าญ ไอนุ่ำ�าเด่อดจนุ่ท่ำาให้แป้งสี่กในุ่อีกไม�กี�นุ่าท่ีต้�อมา หลังจากนุ่ั�นุ่
ก็ใสี�ว่่้นุ่เสี้นุ่และผักต้�าง ๆ เท่�าท่ี�เหน็ุ่ก็พว่กผักกะหลำ�าปลี ถ้ั�ว่งอก ลงไป
บ่นุ่แผ�นุ่แป้งบ่าง เม่�อปิดฝาอีกครั�งจนุ่ผักพอสี่กจึงเปิดฝาออก แล้ว่ใช้
ต้ะหล่ว่ต้วั่ดพับ่แป้งไปมาเพ่�อห�อไสี้ผักนุ่ั�นุ่ให้ได้ร้ปท่รงสีว่ยงามก�อนุ่จะ
ตั้กใสี�ชาม
 “ท่ำาไมถ้ึงเรียกข้าว่เปิบ๊่เหรอครบั่ค่ณยาย ?” พ่ท่ธภ้ม่เอ�ยถ้าม
ด้ว่ยคว่ามสีงสัีย หญ่งชราต้อบ่พลางตั้กหม้แดงและหม้สีับ่ลงไปในุ่ถ้้ว่ย 
ต้ามด้ว่ยไข�ดาว่ที่�ไม�ได้ใช้ว่่ธีการท่อดแต้�เป็นุ่การนึุ่�งบ่นุ่ปากหม้อด่นุ่          
จนุ่สี่กแล้ว่เต้่มนุ่ำ�าซ่ปเคี�ยว่กระด้กหม้จนุ่หอมกร่�นุ่ ปิดท่้ายด้ว่ยการโรย
กากหม้เจียว่กับ่ผักชีลงไป แล้ว่สี�งให้กับ่นัุ่กท่�องเท่ี�ยว่หนุ่่�ม
 “เป๊ิบ่ แปลว่�าพบั่ไปพบั่มานุ่�ะพ�อหนุ่่�ม ว่ธ่กีารท่ำามนัุ่ต้้องพบั่แป้ง
ไปมา เค้าเลยเรยีกว่�าข้าว่เป๊ิบ่ บ่างคนุ่กเ็รยีกก๋ว่ยเต้ี�ยว่พระร�ว่ง” หญ่งชรา                                                                       
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บ่อกอย�างเป็นุ่มต่้ร พท่่ธภม้พ่ยกัหนุ้่ารับ่ ก�อนุ่จะเดนุ่่ไปนุ่ั�งท่ี�โต๊้ะต้วั่เลก็ ๆ  
ท่ี�ต้ั�งไว้่แล้ว่ต้ักข้าว่เปิบ๊่ขึ�นุ่ช่ม รสีชาต้ม่ันุ่กลมกล�อมดี หากใครอยากได้
รสีชาต้่ท่ี�จัดขึ�นุ่ก็มีพว่งเคร่�องปร่งว่างไว่้ให้เต่้มได้สีะดว่ก ในุ่ระหว่�างที่�
ชายหนุ่่�มกำาลงัเต้ม่พลงัยามเย็นุ่นุ่ั�นุ่ สีายต้ากม็องต้รงไปยังร้านุ่รว่งอ่�นุ่ ๆ                              
ที่�มีทั่�งร้านุ่ก๋ว่ยเตี้�ยว่แบ่1 ผัดไท่ยสี่โขทั่ย ขนุ่มว่ง ขนุ่มเกลียว่ และ                 
อาหารอ่�นุ่ ๆ อีกมากมาย ซึ�งเขาคงได้มีโอกาสีช่มในุ่ม่�ออ่�นุ่ ๆ ต้อนุ่นุ่ี�                                                                    
แค�ข้าว่เปิ๊บ่ถ้้ว่ยเดียว่ก็นุ่�าจะอ่�มพอดีแล้ว่ เดี�ยว่ต้้องไปเด่นุ่ชมต้ลาดท่ี�มี
ระยะท่างหลายก่โลเมต้ร หากก่นุ่เยอะมากไปจะจ่กต้ายเสีียก�อนุ่
 เม่�อเต้่มพลังเรียบ่ร้อย พ่ท่ธภ้ม่ก็เด่นุ่ชมข้าว่ของท่ี�มาว่างขาย
ในุ่ต้ลาดปสีานุ่ด้ว่ยคว่ามสีนุ่อกสีนุ่ใจ แม้ไม�ใช�ของพ่�นุ่เม่องท่ั�งหมด
เนุ่่�องจากย่คสีมยัท่ี�เปลี�ยนุ่ไป เราจะเห็นุ่บ่าร์บ่คีว่่ แฮมเบ่อร์เกอร์ ไก�ท่อด                                                                          
ขายอย้�ด้ว่ยเพ่�ออำานุ่ว่ยคว่ามสีะดว่กในุ่การก่นุ่ให้กับ่นุ่ักท่�องเท่ี�ยว่                   
ชาว่ต้�างชาต้่ที่�พ่ท่ธภ้ม่เห็นุ่มาเด่นุ่กันุ่คึกคักมากกว่�าคนุ่พ่�นุ่ท่ี�เสีียอีก  
ชายหนุ่่�มยกกล้องค้�ใจขึ�นุ่มาถ้�ายภาพบ่รรยากาศในุ่ต้ลาดปสีานุ่ไว้่ หว่งัว่�า                                                                                
จะใช้เป็นุ่ฉากหนุ่ึ�งในุ่นุ่ย่ายของต้วั่เอง โดยไม�ล่มท่ี�จะแว่ะซ่�อก๋ว่ยเต้ี�ยว่แบ่                                                                                   
ต้่ดไม้ต้่ดม่อกลบั่ไปก่นุ่ท่ี�โรงแรมรอบ่ดึกด้ว่ย
 ในุ่ขณะท่ี�กล้องกำาลังถ้�ายภาพต้รงไปยังร้านุ่ขายผ้าซ่�นุ่ต้ีนุ่จก
ของดีของอำาเภอศรีสีัชนุ่าลัยนุ่ั�นุ่ ชายหนุ่่�มก็ถ้ึงกับ่ชะงักแล้ว่ละสีายต้า
ออกจากเลนุ่ส์ีกล้อง ภาพของสีต้รสีีองคนุ่นัุ่�นุ่ท่ี�เขาเจอที่�สีนุ่ามบ่นุ่่สีโ่ขทั่ย
กำาลังลองผ้าซ่�นุ่ตี้นุ่จกกันุ่อย�างสีนุ่่กสีนุ่านุ่ท่ำาเอาพ่ท่ธภ้ม่นุ่่�งไปชั�ว่อึดใจ 
ก�อนุ่จะต้ัดสี่นุ่ใจยกกล้องขึ�นุ่มากดชัต้เต้อร์ภาพของหนุ่ึ�งในุ่สีองคนุ่นุ่ั�นุ่ 
คนุ่ท่ี�เขาหย่บ่กระเป๋าของเธอผ่ดมา ร้้สีึกถ้้กชะต้าอย�างบ่อกไม�ถ้้ก ซึ�งด้
เหมอ่นุ่ว่�าอีกฝ่ายจะร้้สีกึเหมอ่นุ่ถ้ก้จบั่จ้อง เธอเงยหนุ้่าจากผ้าซ่�นุ่ต้นีุ่จก
ท่ี�กำาลงัท่าบ่กบั่ร�างอย้�ขึ�นุ่มอง ต้าสีบ่ต้า มีปราการเป็นุ่เลนุ่ส์ีกล้อง พ่ท่ธภม้่                                                                         
รบี่ลดกล้องลงแล้ว่หันุ่หลังเด่นุ่ฝ่าฝ้งชนุ่ไปในุ่ท่ันุ่ท่ีด้ว่ยหัว่ใจท่ี�เต้้นุ่แรง
 1 ก๋ว่ยเต้ี�ยว่แบ่ เป็นุ่ก๋ว่ยเต้ี�ยว่เส้ีนุ่เลก็แห้งท่ี�ใช้ว่ธ่นีุ่ำาเส้ีนุ่เลก็ลงไปนุ่ึ�งพร้อมกบั่ผกับ่่ง้ ถั้�ว่งอกและผกัต้�าง ๆ                                                                                                                        
จากนุ่ั�นุ่นุ่ำาขึ�นุ่มาโรยหนุ่้าด้ว่ยถ้ั�ว่บ่ดและเคร่�องปร่งต้�าง ๆ มีหม้แดงและกากหม้ว่างมาข้างเคียง หากชอบ่เปรี�ยว่                    
ก็สีามารถ้บ่ีบ่มะนุ่าว่เพ่�มได้ต้ามใจ เสี่ร์ฟ้พร้อมนุ่ำ�าซ่ปกระด้กหม้ร้อนุ่ ๆ คล�องคอ
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 1 พระแม�ย�า ค่อ เท่ว่ร้ปสีลักห่นุ่ชนุ่ว่นุ่ท่ี�ชาว่สี่โขท่ัยเคารพนุ่ับ่ถ้่อว่�าเป็นุ่สี่�งศักด่์สี่ท่ธ่์ค้�บ่้านุ่ค้�เม่อง                  
แต้�เด่มนุ่ั�นุ่ประด่ษฐานุ่อย้�ที่�ถ้ำ�าแม�ย�า ในุ่เขต้เท่่อกเขาหลว่งบ่ร่เว่ณหม้�บ่้านุ่โว่้งบ่�อ อำาเภอคีรีมาศ จังหว่ัดสี่โขท่ัย                 
ถ้ำ�าแม�ย�าเป็นุ่เพง่ชะโงกเง่�อมออกมาท่างใต้้ ลึกประมาณ 3 เมต้รเศษ องค์พระแม�ย�าหันุ่ไปท่างท่ศ่ใต้้ ต้ามเง่�อมเขาที่�
ย่�นุ่ลำ�าออกมา หลังเง่�อมผามีถ้ำ�าต้่�นุ่ ๆ  องค์พระแม�ย�าสีลักด้ว่ยห่นุ่ชนุ่ว่นุ่เป็นุ่ร้ปสีต้รี มีเคร่�องประดบั่อย�างสีต้รีโบ่ราณ
สี้งศักด์่ ประท่ับ่ย่นุ่ต้รง แขนุ่ท่ั�งสีองข้างแนุ่บ่กาย ท่รงภ้ษาปล�อยชายไสีว่เป็นุ่เช่งชั�นุ่ท่ั�งสีองข้าง ไม�สีว่มเสี่�อหร่อสีไบ่ 
ใสี�กำาไลต้้นุ่แขนุ่ กำาไลข้อม่อและกำาไลข้อเท่้าท่ั�งสีองข้าง สีว่มฉลองพระบ่าท่ปลายงอนุ่ พระพักต้ร์ยาว่ พระหนุ่เ่สีี�ยม 
สีว่มมงก่ฎเป็นุ่ชฎาท่รงสี้ง ยอดศ่ลาสี�ว่นุ่เหนุ่่อมงก่ฎแต้กบ่่�นุ่หายไปเล็กนุ่้อย ขนุ่าดของพระร้ปรว่มแท่�นุ่ห่นุ่จำาหลัก                                                                                                          
อย้�ในุ่แผ�นุ่ห่นุ่เดียว่กันุ่ มีคว่ามสี้ง 52 นุ่่�ว่ ประวั่ต้่ของพระแม�ย�านัุ่�นุ่ ไม�มีหลักฐานุ่ย่นุ่ยันุ่แนุ่�นุ่อนุ่ว่�าเป็นุ่ใคร                         
แต้�ชาว่สี่โขท่ัยสี�ว่นุ่ใหญ�เข้าใจว่�าค่อนุ่างเสี่อง พระราชชนุ่นุ่ีของพ�อข่นุ่รามคำาแหงมหาราช ในุ่สีมัยนุ่ั�นุ่กษัต้ร่ย์                   
เปรยีบ่เสีมอ่นุ่พ�อของคนุ่ท่ั�งเมอ่ง ไพร�ฟ้้าประชาชนุ่เปรยีบ่ประดจ่ล้ก จงึเรยีกมารดาของพ�อขนุ่่รามคำาแหงมหาราชว่�า                                                                                                                   
“ย�า” การเรียกช่�อถ้ำ�าแม�ย�า เขาแม�ย�า ชาว่สี่โขท่ัยจึงเรียกต้ามคว่ามเช่�อดังกล�าว่ 

 “มองหาใครอ�ะแก ?” เพ่�อนุ่สีาว่ท่ี�ช่�อ กิบ๊ เอ�ยถ้าม เม่�อเห็นุ่เพ่�อนุ่                                                                     
ไม�ได้สีนุ่ใจผ้าซ่�นุ่ต้ีนุ่จกสีีมังค่ดท่ี�กำาลังท่าบ่อย้�ท่ี�เอว่
 “เหมอ่นุ่มคีนุ่มองอย้�นุ่�ะ” สีาว่เจ้าต้อบ่ มะนาว ร้ส้ีกึเช�นุ่นัุ่�นุ่จร่ง ๆ                                                             
แต้�ท่ว่�าต้อนุ่นุ่ี�กลบั่ไม�พบ่ใครท่ี�ท่ำาแบ่บ่นุ่ั�นุ่...หรอ่บ่างท่เีธออาจคด่ไปเอง ?
 “ไหนุ่ๆ หล�อไหม ?” ก่๊บ่ย่�นุ่หนุ่้าย่�นุ่ต้ามาด้ หากเป็นุ่ฝรั�งจะได้
เข้าไปท่ำาคว่ามร้้จัก เธอชอบ่ชาว่ต้�างชาต้่
 “ไม�มีแล้ว่ สีงสีัยค่ดไปเอง ว่�าแต้�ผ่นุ่นีุ่�สีว่ยไหม ?” มะนุ่าว่                
รีบ่เปลี�ยนุ่เร่�อง ก่๊บ่ท่ำาท่�าเสีียดายก�อนุ่จะช�ว่ยเพ่�อนุ่เล่อกผ้าซ่�นุ่ต้ีนุ่จก
ไปใสี� กระนุ่ั�นุ่มะนุ่าว่เองก็อดท่ี�จะเงยหนุ่้ามองไปต้รงจ่ดเด่มท่ี�เหม่อนุ่มี
คนุ่มองเธออีกครั�งไม�ได้
 ที่�ม่มหนุ่ึ�งของต้ลาดปสีานุ่ พท่่ธภม่้แอบ่มองอกีฝ่ายอย้�แล้ว่ย่�ม 
ยกกล้องดจ่ท่่ลัออกมาเปิดดที้่�จอภาพ ได้ภาพของผ้้หญง่คนุ่นุ่ั�นุ่หลายภาพ                                                                                         
เหม่อนุ่กันุ่ หวั่งว่�าสีักว่ันุ่คงได้สี�งให้เธอและบ่อกว่�า ผ้าซ่�นุ่ต้ีนุ่จกสีีม�ว่ง
มังค่ดนุ่ั�นุ่เหมาะกบั่เธอจร่ง ๆ
 พท่่ธภ้มต่้่�นุ่แต้�เช้าต้ร้�ออกมาต้กับ่าต้รร�ว่มกบั่ชาว่เมอ่งท่ี�บ่รเ่ว่ณ
หนุ่้าว่ัดราชธานีุ่ เอาฤกษ์เอาชัยให้เขาได้ข้อม้ลดี ๆ  กลับ่ไปเขียนุ่นุ่่ยาย
ท่ี�กร่งเท่พฯ ก�อนุ่จะนุ่ั�งว่่นุ่มอเต้อร์ไซค์ไปท่ี�ศาลพระแม�ย�า1 แหล�งรว่ม
จต่้ใจของชาว่สีโ่ขทั่ย เต้ม่นุ่ำ�ามนัุ่ต้ะเกยีงและท่ำาบ่่ญเลก็นุ้่อย จงึเด่นุ่ท่าง
กลบั่มาเกบ็่ข้าว่ของลงกระเป๋าแล้ว่เชก็เอาต์้ออกก�อนุ่เว่ลา รเีซ็ปชนัุ่สีาว่
ในุ่ช่ดพ่�นุ่เม่องกล�าว่ขอบ่ค่ณแล้ว่เอ�ยถ้าม
 “จะให้ท่างโรงแรมนุ่ำารถ้ต้้้ไปสี�งท่ี�ไหนุ่ต้�อหร่อเปล�าคะ ?” เปน็ุ่
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บ่ร่การเสีร่มท่ี�มีให้กบั่นุ่ักท่�องเท่ี�ยว่...แต้�คงไม�ฟ้รี!
 “ไม�ดกีว่�าครบั่ คอ่ผมอยากจะลองนุ่ั�งรถ้คอกหม้1 ไปท่ี�เม่องเก�าเอง                                                                                           
ไม�ท่ราบ่ว่�ารถ้คอกหมต้้้องไปนุ่ั�งต้รงไหนุ่ครับ่ ?” พ่ท่ธภม้เ่อ�ยถ้าม รเีซ็ปชันุ่                                                                                     
ร้องอ๋อแลว้่บ่อก
 “อ๋อ รถ้คอกหมจ้ะอย้�ท่างโนุ้่นุ่ค�ะ ไปไกลจากโรงแรมพอสีมคว่ร 
ให้รถ้จากท่างโรงแรมไปสี�งก็ได้ค�ะ ไม�คด่ค�าบ่รก่าร” เธอบ่อกอย�างมีนุ่ำ�าใจ                                                                            
ครั�นุ่จะปฏ่เสีธก็นุ่ึกสีภาพต้ัว่เองลากกระเป๋าเด่นุ่ต้๊อก ๆ  ไปยังเป้าหมาย              
ท่ี�ดท้่�าจะไกลไม�ใช�นุ้่อยไม�ออก ท่ี�สีำาคญัจะเสียีเว่ลาซะเปล�า ๆ  ว่นัุ่นุ่ี�เขาหมาย                                                                                   
จะป่ันุ่จกัรยานุ่ชมอท่่ยานุ่ประว่ตั้ศ่าสีต้ร์สีโ่ขท่ยัท่ั�งว่นัุ่ ดงันุ่ั�นุ่จงึขอรบั่นุ่ำ�าใจ                                                                                                      
จากท่างโรงแรมไว่้ดีกว่�า
 “ถ้้าอย�างนุ่ั�นุ่รบ่กว่นุ่ด้ว่ยนุ่ะครับ่”
 “ด้ว่ยคว่ามย่นุ่ดีค�ะ” สีาว่เจ้าบ่อกเสีียงหว่านุ่ ก�อนุ่จะยกห้
โท่รศัพท่์ประสีานุ่งานุ่กับ่พนุ่ักงานุ่ฝ่ายอ่�นุ่สัีกอึดใจแล้ว่หันุ่มาบ่อกกับ่
พ่ท่ธภม้ ่“ประท่านุ่โท่ษนุ่ะคะค่ณลก้ค้า ค่อต้อนุ่นุ่ี�รถ้ต้้ค้ว่่เต้ม็หมดเลยค�ะ                                                                            
มีแต้�สีามล้อแดงไปสี�งได้ไหมคะ ?” เธอเอ�ยถ้าม พ่ท่ธภ้ม่ย�นุ่ค่�ว่
 “สีามล้อแดง ? เปน็ุ่ยังไงเหรอครับ่ ?”
 “ลกัษณะของรถ้สีามล้อแดงจะเป็นุ่เหมอ่นุ่มอเต้อร์ไซค์ดดัแปลง
ค�ะ ท่ำาเป็นุ่สีามล้อ จะมีสี�ว่นุ่พ่�นุ่ที่�สีำาหรับ่ให้ค่ณล้กค้านุ่ั�งด้านุ่หนุ่้ารถ้            
คนุ่ขบั่รถ้จะอย้�ท้่ายรถ้ เหมอ่นุ่รถ้ซาเล้ง มีเบ่าะนุ่ั�งแบ่บ่สีองแถ้ว่ มีหลงัคา                                                                            
กนัุ่แดดกนัุ่ฝนุ่ ไม�ต้้องกลวั่ร้อนุ่นุ่ะคะ รถ้แบ่บ่นุ่ี�คนุ่สีโ่ขท่ยัเรยีกว่�าสีามล้อ
แดงค�ะ” รเีซ็ปชันุ่สีาว่อธบ่่ายลกัษณะรถ้สีามล้อแดงให้พท่่ธภม้ฟั่้ง ชายหนุ่่�ม                                                                              
พยักหนุ่้ารับ่ เขาว่�าเม่�อเช้าต้อนุ่ท่ี�เขาต้ักบ่าต้รเขาเห็นุ่รถ้แบ่บ่นุ่ี�รับ่สี�ง
 1 รถ้คอกหม้ ค่อ ช่�อท่ี�ใช้เรยีกรถ้โดยสีารหรอ่รถ้สีองแถ้ว่ของอำาเภอกงไกรลาศ รถ้คอกหม้หร่อรถ้สีองแถ้ว่                                                                                                                                     
เร่�มมีเม่�อประมาณ 60 กว่�าปีมาแล้ว่ โดยเร่�มแรกมีจำานุ่ว่นุ่ 3 คนัุ่ เป็นุ่ของนุ่ายประหยัด นุ่ายลอย และนุ่ายนุ่าด             
เป็นุ่รถ้ยี�ห้อ TOYOPET ใช้โดยสีารคนุ่ สีัมภาระและสี่นุ่ค้าต้�าง ๆ เช�นุ่ ปลาร้า ปลาสีด ข้าว่ ถั้�ว่ เปน็ุ่ต้้นุ่ ไปจังหว่ัด
พษ่ณโ่ลก หรอ่จงัหว่ดัสีโ่ขท่ยั เนุ่่�องจากการเดนุ่่ท่างท่างบ่กมีคว่ามสีะดว่กกว่�าท่างนุ่ำ�า จงึมกีารนุ่ำาสีนุ่่ค้ามาขึ�นุ่ท่ี�ท่�านุ่ำ�า
บ้่านุ่กง แล้ว่เด่นุ่ท่างด้ว่ยรถ้คอกหม้ ไปปลายท่างท่ี�ต้้องการ เด่มค่ดค�าโดยสีารไปจังหว่ัดสี่โขท่ัยเป็นุ่ราคา 1 บ่าท่    
และค่ดค�าโดยสีารไปจังหวั่ดพ่ษณ่โลกเป็นุ่ราคา 2 บ่าท่ ปัจจ่บ่ันุ่กงไกรลาศยังมีการใช้รถ้คอกหม้เป็นุ่รถ้โดยสีาร                       
ประจำาอำาเภอ นุ่กัท่�องเท่ี�ยว่นุ่ย่มใช้บ่รก่าร รถ้คอกหม้นุ่ี�กเ็ป็นุ่อกีหนุ่ึ�งการขนุ่สี�งท่ี�นุ่กัท่�องเท่ี�ยว่นุ่ย่มกนัุ่ แต้�จะมรีอบ่ขึ�นุ่                                                                                                                     
ต้ามเท่ี�ยว่ท่ี�กำาหนุ่ดไว่้ หร่อใครท่ี�มาเท่ี�ยว่กันุ่หลาย ๆ คนุ่อยากได้บ่รรยากาศแบ่บ่คนุ่สี่โขท่ัย ก็สีามารถ้เช�าเหมาคันุ่ 
นุ่ั�งจากต้ัว่เม่องสี่โขท่ัยไปยังอ่ท่ยานุ่ประว่ัต้่ศาสีต้ร์ฯ ได้   
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นุ่กัเรียนุ่อย้� ยังค่ดว่�าอยากจะลองนัุ่�งสัีกครั�ง ต้อนุ่นุ่ี�เป็นุ่โอกาสีดทีี่�ได้นัุ่�งแล้ว่
 “ไม�มีปัญหาครบั่”
 “ถ้้าอย�างนัุ่�นุ่รอสัีกคร้�นุ่ะคะ เดี�ยว่รถ้สีามล้อแดงจะมารับ่ต้รง
ด้านุ่หนุ้่าโรงแรม ขอบ่ค่ณท่ี�ใช้บ่รก่ารค�ะ กลบั่มาเย่อนุ่ส่ีโขท่ยัคราว่หนุ้่า                                                                        
อย�าล่มมาพักท่ี�นุ่ี�นุ่ะคะ” รีเซ็ปชันุ่สีาว่ยกม่อไหว่้อีกครั�ง พ่ท่ธภ้ม่                   
รบี่ยกมอ่ไหว้่ต้อบ่ แม้จะเป็นุ่เพยีงแค�หนุ่ึ�งคนุ่่ท่ี�ได้พกัท่ี�นุ่ี� แต้�กป็ระท่บั่ใจ                                                                              
ในุ่บ่ร่การจนุ่ค่ดว่�าถ้้ากลับ่มาเที่�ยว่สี่โขท่ัยอีกครั�งต้้องกลับ่มาใช้บ่ร่การ  
ท่ี�โรงแรมแห�งนีุ่�แนุ่�นุ่อนุ่
   เพยีงอึดใจรถ้สีามล้อแดงกแ็ล�นุ่เข้ามาจอดท่ี�หนุ้่าโรงแรมเลก็ ๆ  
พนุ่กังานุ่วั่ยกลางคนุ่กล่กีจ่อรบี่มายกกระเป๋าเด่นุ่ท่างของพ่ท่ธภ้มไ่ปว่างไว้่                                                                                                            
ข้างหนุ้่ารถ้ก�อนุ่จะเช่�อเชญ่ให้ลก้ค้าขึ�นุ่ไปนุ่ั�ง เขาสีต้าร์ท่เคร่�องแล้ว่ขบั่รถ้                                                                           
ออกไปบ่นุ่ถ้นุ่นุ่ใหญ� พ่ท่ธภ้ม่ยกกล้องขึ�นุ่มาถ้�ายภาพบ่้านุ่เม่องไว่้ 
อากาศยามเช้าของเม่องสีโ่ขทั่ยโชยพัดมากระท่บ่ใบ่หนุ้่า นุ่านุ่เท่�าไหร�แล้ว่                                                                        
ท่ี�เขาไม�ได้สี้ดอากาศดี ๆ เข้าเต้็มปอดแบ่บ่นีุ่�
 “ท่ำาไมถึ้งอยากนุ่ั�งรถ้คอกหมล้�ะครบั่ อนัุ่ที่�จร่งรถ้ต้้ข้องท่างโรงแรม                                                                                       
ไปสี�งได้นุ่ะครบั่ อาจเสียีค�าบ่รก่ารนุ่ด่หนุ่�อยแต้�สีบ่ายกว่�าเยอะ” ชายคนุ่ขบั่                                                                                 
รถ้สีามล้อแดงเอ�ยถ้าม พท่่ธภม้ล่ดกล้องลงแล้ว่หนัุ่ไปย่�มอย�างเป็นุ่มต่้ร
ให้เขาก�อนุ่จะต้อบ่คำาถ้าม
 “พอดีอ�านุ่หนัุ่งสี่อเจอมานุ่�ะครับ่ว่�ารถ้คอกหม้ของสี่โขทั่ย                
ถ้่อเป็นุ่ของดีอย�างหนุ่ึ�งท่ี�นุ่ักท่�องเท่ี�ยว่ไม�คว่รพลาด เลยอยากลอง                
นุ่�ะครับ่ ว่�าแต้�ท่ำาไมถ้ึงเรียกรถ้คอกหม้ล�ะครับ่ ?” เพ่�อไม�ให้เป็นุ่การ                                                                                                        
เสีียเท่ี�ยว่ ชายหนุ่่�มจึงเอ�ยถ้ามข้อม้ลกับ่พนุ่ักงานุ่ของโรงแรมเสีียเลย
 “รถ้คอกหม้มันุ่ก็ค่อรถ้สีองแถ้ว่ดี ๆ นุ่ั�นุ่แหละครับ่ ผมเห็นุ่มา
ต้ั�งแต้�เก่ดแล้ว่ เม่�อก�อนุ่ก็นุ่ั�งรถ้คอกหม้มาโรงเรียนุ่ประจำา ท่ี�คนุ่สี่โขท่ัย
เรยีกว่�ารถ้คอกหม้อาจเป็นุ่เพราะลกัษณะมันุ่เหม่อนุ่คอกหม้ มไีม้กั�นุ่ข้าง
เหมอ่นุ่คอก ไปลองนุ่ั�งด้ก็ได้ครบั่ จะได้ลองใช้ชีว่ต่้แบ่บ่คนุ่โข�ท่ยั...เอ้ย! 
สีโ่ขท่ยั คนุ่สีโ่ขท่ยัจะเรยีกต้วั่เองว่�าคนุ่โข�ท่ยันุ่�ะครบั่” พนุ่กังานุ่บ่อกแล้ว่
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หวั่เราะ พ่ท่ธภ้ม่หัว่เราะต้าม สีัมผัสีได้ถ้ึงม่ต้รไมต้รีของอีกฝ่าย
 ไม�นุ่านุ่นุ่ักรถ้สีามล้อแดงก็แล�นุ่เข้ามาจอดท่ี�ท่�ารถ้ซึ�งมีรถ้               
คอกหม้จอดเรียงแถ้ว่เต้รียมพร้อมจะให้บ่ร่การกันุ่ต้ามเว่ลาที่�กำาหนุ่ด
ไว่้บ่นุ่กระดานุ่เก�าๆ ท่างด้านุ่หนุ่ึ�ง บ่ัดนุ่ี�รถ้คันุ่หนุ่้าสี่ดมีผ้้โดยสีารนุ่ั�ง               
จนุ่เก่อบ่เต้็มแลว้่ เด็กรถ้ร้องต้ะโกนุ่เรียกผ้้โดยสีารเสีียงดังลั�นุ่
 “รถ้จะออกไปเม่องเก�าแล้ว่เนุ่้อ Let’s go to old city...quickly 
quickly!”
 ชาว่ต้�างชาต้ส่ีามภีรรยาค้�หนึุ่�งรบี่ว่่�งขึ�นุ่รถ้คอกหม้ท่นัุ่ที่ ขณะที่�
พท่่ธภ้มร่บี่ลงจากรถ้สีามล้อแดงโดยมพีนัุ่กงานุ่ช�ว่ยยกกระเป๋าไปจนุ่ถึ้ง
รถ้คอกหม ้ชายหนุ่่�มล้ว่งแบ่งก์ยี�สีบ่่สี�งให้กบั่พนุ่กังานุ่ผ้นุ้่ั�นุ่ เขายกมอ่ไหว้่                                                                       
แลว้่รับ่นุ่ำ�าใจนุ่ั�นุ่ไว่้...นุ่ำ�าใจท่ี�ต้�างก็มีให้กนัุ่
 “ขอบ่ค่ณนุ่ะครับ่”
 “ด้ว่ยคว่ามย่นุ่ดีครบั่ ขอให้เท่ี�ยว่ให้สีนุ่่กนุ่ะครับ่”
 พ่ท่ธภ้ม่ย่�มรับ่แล้ว่รีบ่ขึ�นุ่รถ้คอกหม้เป็นุ่คนุ่ส่ีดท่้าย ก�อนุ่ที่�
รถ้จะแล�นุ่ออกจากท่�า ชายหนุ่่�มสีังเกต้ด้ผ้้โดยสีารภายในุ่รถ้คอกหม้                       
สี�ว่นุ่ใหญ�จะเป็นุ่นุ่กัท่�องเท่ี�ยว่ชาว่ต้�างชาต้เ่สียีเป็นุ่สี�ว่นุ่มาก มชีาว่บ้่านุ่บ้่าง                                                                                      
ประปราย ก็อย�างท่ี�เคยอ�านุ่ในุ่นุ่่ต้ยสีาร ในุ่อ่นุ่เท่อร์เนุ่็ต้มานุ่ั�นุ่แหละ             
ยค่สีมยัเปลี�ยนุ่ไป บ้่านุ่เกอ่บ่ท่ก่บ้่านุ่กมี็รถ้สี�ว่นุ่ต้วั่ท่ี�เดนุ่่ท่างสีะดว่กสีบ่าย                                                                                  
ไม�ค�อยมาใช้รถ้โดยสีารให้ลำาบ่ากลำาบ่นุ่หรอก ปัจจ่บ่ันุ่นีุ่�รถ้สีองแถ้ว่           
หร่อรถ้คอกหมจ้งึมีไว้่รบั่สี�งนุ่กัท่�องเท่ี�ยว่ท่ี�อยากสีมัผสัีบ่รรยากาศการนุ่ั�ง                                                                            
รถ้ค้�บ่้านุ่ค้�เม่องของสี่โขทั่ยเสีียมากกว่�าจะใช้งานุ่แบ่บ่จร่ง ๆ จัง ๆ                  
ยกต้ัว่อย�างกล่�มผ้้ใช้บ่ร่การ...ก็เขานุ่ี�ไง
 ไม�นุ่านุ่นุ่ัก รถ้สีองแถ้ว่ก็มาจอดท่างด้านุ่หนุ่้าของอ่ท่ยานุ่
ประว่ตั้ศ่าสีต้ร์สีโ่ขท่ยั หรอ่ท่ี�คนุ่สีโ่ขท่ยัเรียกสีั�นุ่ ๆ ว่�าเมอ่งเก�า แม้จะยัง
ไม�ได้เข้าไปแต้�พ่ท่ธภ้ม่ก็สีัมผัสีได้ถ้ึงกล่�นุ่อายแห�งประว่ัต้่ศาสีต้ร์ท่ี�เขา                                                                       
ต้้องการเด่นุ่ท่างมาสีัมผัสีด้ว่ยต้ัว่เอง ชายหนุ่่�มด้แผนุ่ท่ี�ของโรงแรม 
Sukhothai Floral ในุ่แท่็บ่เล็ต้เพ่�อหาพ่กัดให้แนุ่�ชัด ซึ�งต้อนุ่จองกเ็หน็ุ่
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ว่�าอย้�ใกล้กบั่เม่องเก�าเพ่�อให้เดนุ่่ท่างสีะดว่ก แล้ว่กเ็ป็นุ่อย�างนุ่ั�นุ่จร่ง ๆ                                                                            
ชายหนุ่่�มเด่นุ่ออกจากจ่ดที่�รถ้คอกหม้จอด เลี�ยว่มาท่างซ้ายได้ไม�ถึ้ง
ห้าร้อยเมต้รก็เจอกับ่โรงแรม Sukhothai Floral แล้ว่ ชายหนุ่่�มยัง             
ไม�ได้เช็กอ่นุ่เพราะยังไม�ถ้ึงเว่ลาท่ี�เช็กอ่นุ่ได้ จึงท่ำาได้แค�ฝากกระเป๋า
ไว่้กับ่รีเซ็ปชันุ่แล้ว่คว่้ากระเป๋าเป้ออกมาสีะพาย ภายในุ่กระเป๋าเป้นุ่ั�นุ่              
ประกอบ่ด้ว่ยแท่็บ่เล็ต้ที่�มีไว่้สีำาหรับ่จดบั่นุ่ทึ่กและหาข้อม้ลเกี�ยว่กับ่
อท่่ยานุ่ประวั่ต้ศ่าสีต้ร์สีโ่ขท่ยั หมดยค่ท่ี�จะมากางแผนุ่ท่ี�กระดาษเท่ี�ยว่แล้ว่
 จักรยานุ่มีให้เช�าอย้�บ่ร่เว่ณหนุ่้าอ่ท่ยานุ่ประวั่ต้่ศาสีต้ร์สี่โขท่ัย 
โชคดีที่�ท่างโรงแรมท่ี�พ่ท่ธภ้ม่จองไว่้นัุ่�นุ่มีบ่ร่การให้เช�าจักรยานุ่ด้ว่ย  
ชายหนุ่่�มจึงใช้บ่ร่การของที่�นัุ่�นุ่ ไม�ต้้องเด่นุ่อ้อมกลับ่มาหาร้านุ่เช�า
จกัรยานุ่ให้เหนุ่่�อย ชายหนุ่่�มแว่ะซ่�อขนุ่มปังกบั่นุ่ำ�าขว่ดต้ด่กระเป๋าไว้่ด้ว่ย 
เพราะว่ันุ่นุ่ี�อาจต้้องสีมบ่่กสีมบ่ันุ่ท่ั�งว่ันุ่
 ที่�แห�งแรกท่ี�ชายหนุ่่�มจะไปเย่อนุ่ค่อว่ัดว่าอารามภายในุ่เขต้
กำาแพงเม่อง ที่�พลาดไม�ได้ค่อว่ัดมหาธาต้่อันุ่เป็นุ่วั่ดท่ี�สีำาคัญท่ี�สี่ด                  
ในุ่อ่ท่ยานุ่ประว่ัต้่ศาสีต้ร์สี่โขท่ัย ต้ามข้อม้ลที่�ได้มาจากเว่็บ่ไซต้์ของ          
กรมศล่ปากรนุ่ั�นุ่ วั่ดมหาธาต้ตั่้�งอย้�ในุ่ใจกลางเม่องต้ามแบ่บ่แผนุ่คว่ามเช่�อ                                                                                   
ในุ่เร่�องจกัรว่าลแบ่บ่อ่นุ่เดยีโบ่ราณ เป็นุ่วั่ดท่ี�มคีว่ามสีำาคญัประกอบ่ด้ว่ย
เจดย์ีประธานุ่ ว่ห่าร มณฑป โบ่สีถ์้ และเจดย์ีรายจำานุ่ว่นุ่มากถ้งึ 200 องค์                                                                       
เจดีย์ประธานุ่ของวั่ดต้ั�งเด�นุ่สีง�างามมีลักษณะเป็นุ่เจดียท์่รงดอกบ่ัว่ต้้ม 
ถ้่อว่�าเป็นุ่สีถ้าปัต้ยกรรมที่�แสีดงถึ้งเอกลักษณ์ของศ่ลปะสี่โขทั่ยโดยแท่้ 
เจดีย์ท่รงดอกบั่ว่ต้้มนัุ่�นุ่ต้ามที่�พ่ท่ธภ้ม่หาข้อม้ลก�อนุ่เด่นุ่ท่างมาเย่อนุ่ 
มีช่�อเรียกอีกอย�างว่�า ‘เจดีย์ท่รงพ่�มข้าว่บ่่ณฑ์’ การหาข้อม้ลเบ่่�องต้้นุ่
ก�อนุ่มาเท่ี�ยว่มันุ่ก็ดีเช�นุ่นุ่ี� อ้าว่...ชมต้ัว่เอง!
 ชายหนุ่่�มใช้เว่ลาถ้�ายภาพท่ี�ว่ัดมหาธาต้่อย้�อึดใจใหญ� ก�อนุ่จะ                   
ปั่นุ่จักรยานุ่ออกไปว่ัดศรีสีว่าย ท่ี�ต้ั�งอย้�ห�างออกไปท่างต้อนุ่ใต้้ของ              
ว่ัดมหาธาต้่ประมาณ 350 เมต้ร ที่�ว่ัดแห�งนุ่ี�สีงบ่ร�มร่�นุ่จนุ่ชายหนุ่่�ม                                                                                      
ถ่้อโอกาสีนุ่ั�งพกัท่ี�ใต้้ต้้นุ่ไม้ใหญ� หยบ่่เอาขนุ่มปังกบั่นุ่ำ�าด่�มขึ�นุ่มากนุ่่เป็นุ่
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อาหารกลางวั่นุ่ แดดร้อนุ่เสียีจนุ่ร�างกายอยากจะสีั�งให้ป่ันุ่จกัรยานุ่กลบั่
โรงแรมเสียี แต้�คว่ามต้ั�งใจสี�งเสีียงสี้้ให้ไปถ้ึงเป้าหมายของว่ันุ่นุ่ี� นุ่ั�นุ่ค่อ                              
ว่ัดพระพายหลว่ง ท่ี�ท่ี�ซึ�งมีบ่างสี่�งบ่างอย�างท่ี�เขาอยากไปเห็นุ่กับ่ต้า 
สีัมผัสีกับ่ม่อ มากกว่�าท่ี�เหน็ุ่ภาพในุ่อ่นุ่เท่อร์เนุ่็ต้ นุ่ั�นุ่ค่อ...เต้าท่่เรียง
 เต้าท่่เรียง...ใช� เขาไม�ได้บ่อกผ่ด เต้าท่่เรียงไม�ใช�เต้าท่่เรียนุ่    
อย�างท่ี�หลาย ๆ  คนุ่เข้าใจ เต้าท่เ่รยีงเรยีกอกีอย�างว่�าเต้าเผาเคร่�องสัีงคโลก                                                                                              
คำาว่�าสีังคโลกนุ่ั�นุ่เป็นุ่ช่�อท่ี�มีคว่ามหมายถ้ึงเคร่�องปั้นุ่ด่นุ่เผาท่ี�ผล่ต้ขึ�นุ่            
ในุ่สีมัยสี่โขท่ัย พ่ท่ธภ้ม่เคยเห็นุ่ของจร่งในุ่พ่พ่ธภัณฑ์ท่ี�กร่งเท่พฯ       
เคร่�องสีงัคโลกนุ่ั�นุ่พบ่ได้ท่ี�เม่องสีโ่ขท่ยัและเม่องศรสีีชันุ่าลยัซึ�งเขาว่างแผนุ่                                                                                       
จะไปเที่�ยว่ต้�อหลงัจากหาข้อมล้ท่ี�นุ่ี�พอแล้ว่ เคร่�องสัีงคโลกนุ่ั�นุ่เป็นุ่จำาพว่ก                                                                              
เคร่�องถ้้ว่ยชามท่ี�เคล่อบ่สีีต้�าง ๆ เช�นุ่ สีีเขียว่ไข�กา สีีนุ่ำ�าต้าล เขียนุ่ลาย                                                                              
ใต้้เคลอ่บ่ใสีเป็นุ่รป้ต้�าง ๆ  อย�างเช�นุ่ลายปลา ลายกงจกัร ลายพนัุ่ธ่พ์ฤกษา                                                                            
และอีกหลายลว่ดลายที่�ต้�างก็สีว่ยงามทั่�งสี่�นุ่ เท่�าที่�พ่ท่ธภ้ม่ศึกษามา 
เคร่�องสัีงคโลกในุ่สีมัยโบ่ราณนัุ่�นุ่ยังเป็นุ่สี่นุ่ค้าสี�งออกไปขายยังนุ่อก
อาณาเขต้สี่โขท่ัยอย�างกว่้างขว่าง ท่ั�งในุ่ด่นุ่แดนุ่แถ้บ่ท่ี�เป็นุ่ประเท่ศไท่ย
ปัจจ่บ่ันุ่ เช�นุ่ท่ี�จังหว่ัดอย่ธยา คาบ่สีม่ท่รมลาย้ และต้ามหม้�เกาะต้�าง ๆ                                                        
เช�นุ่ ฟ้ิล่ปปินุ่สี์ อ่นุ่โดนุ่ีเซีย และญี�ป่่นุ่ด้ว่ย ท่ี�เขาต้้องหาข้อม้ลแนุ่�นุ่
ขนุ่าดนีุ่�ก็เพราะนุ่่ยายเร่�องที่�กำาลังจะเขียนุ่มีพระเอกเป็นุ่ช�างปั้นุ่เคร่�อง
สีงัคโลกในุ่สีมยัสีโ่ขท่ยั เขากับ่หญง่คนุ่รกัถ้ก้พลดัพรากกนัุ่ต้อนุ่เสียีกรง่ 
พระเอกจึงปั้นุ่เคร่�องสัีงคโลกช่�นุ่หนุ่ึ�งไว่้แล้ว่ฆ�าต้ัว่ต้ายเพ่�อให้ว่่ญญาณ  
สี่งอย้�ในุ่นัุ่�นุ่ และรอว่ันุ่จะได้ครองค้�อย้�กับ่นุ่างเอกที่�กลับ่มาเก่ดใหม�                 
และได้เคร่�องสีังคโลกช่�นุ่นุ่ั�นุ่มาครอง หาข้อม้ลท่ี�ต้้องการครบ่เม่�อไหร� 
เขาคงได้เร่�มลงม่อเขียนุ่สีักท่ี
 เม่�อถ้�ายภาพวั่ดศรีสีว่ายจนุ่เป็นุ่ที่�พอใจแล้ว่ พ่ท่ธภ้ม่จึงปั่นุ่
จักรยานุ่ออกไปนุ่อกกำาแพงเม่อง เป้าหมายค่อไปท่ี�ว่ัดพระพายหลว่ง 
ซึ�งมที่างไปได้หลายท่าง แต้�ไม�ร้อ้ะไรดลใจให้เขาเลอ่กท่างท่ี�จะต้้องผ�านุ่
ว่ัดศรีช่ม ว่ัดที่�มีพระอจนุ่ะพ้ดได้ในุ่สีมัยโบ่ราณ ถ้้าไม�เหนุ่่�อยจนุ่เก่นุ่ไป
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จะแว่ะเข้าไปไหว่้พระเสีียหนุ่�อย เพราะเท่�าท่ี�ด้จากแผนุ่ท่ี�ร้้สีึกว่�าจะห�าง
กบั่ว่ัดพระพายหลว่งไม�มากนุ่ัก
 ใช้เว่ลาพักใหญ�กว่�าท่ี�พ่ท่ธภ้ม่จะปั ่นุ่จักรยานุ่ฝ่าคว่ามร้อนุ่               
มาต้ามท่างถ้นุ่นุ่ลาดยางต้รงสี้�ว่ัดศรีช่ม สีองข้างท่างจะพบ่ป่าโปร�ง               
แต้�ค�อนุ่ข้างเปลี�ยว่ โชคดยัีงพบ่ลง่ชาว่บ้่านุ่ท่ี�พาว่วั่มากนุ่่หญ้านุ่ั�งเอนุ่หลงั                                                                                  
อย้�ใต้้ต้้นุ่มะขามเท่ศใหญ�จึงยังพอท่่เลาคว่ามเปล�าเปลี�ยว่ลงได้บ่้าง               
ชายหนุ่่�มชะลอรถ้จักรยานุ่ลงแล้ว่เอ�ยท่ัก
 “ขอโท่ษครับ่ล่ง  ว่ัดศรีช่มไปอีกไกลไหมครับ่ ?”
 “ไม�ไกลหรอก เลี�ยว่หวั่โค้งไปหนุ่�อยนุ่งึ” ชายชราพด้พลางชี�มอ่
ไปท่างหวั่โค้งท่ี�อย้�ต้รงหนุ่้า พ่ท่ธภ้ม่พยักหนุ่้ารับ่แล้ว่กล�าว่ขอบ่ค่ณ
 “ขอบ่ค่ณครับ่ล่ง ล่งอย้�แถ้ว่นุ่ี�เหรอครับ่ ?” เขาหาเร่�องค่ย             
และหาเร่�องพักด้ว่ย การปั่นุ่จักรยานุ่ในุ่ยามท่ี�แดดร้อนุ่ ๆ นุ่ี�เหนุ่่�อย                 
ไม�ใช�เล�นุ่
 “เปล�าหรอก ต้รงนุ่ี�หญ้ามันุ่เยอะเลยพาว่วั่มากนุ่่หญ้า เดี�ยว่เยน็ุ่ ๆ                                                                                       
ก็กลบั่แล้ว่ พ�อหนุ่่�มล�ะ มาจากไหนุ่ ?” เจ้าถ้่�นุ่เอ�ยถ้ามบ่้าง
 “มาจากกร่งเท่พฯ ครับ่ล่ง มาหาข้อม้ลเขียนุ่นุ่่ยาย ล่งอย้�ท่ี�นุ่ี�
มานุ่านุ่ร้้จักประวั่ต้่พระอจนุ่ะไหมครับ่ ?” พ่ท่ธภ้ม่เร่�มหาข้อม้ลจากคนุ่
พ่�นุ่ท่ี� อีกฝ่ายร้องอ๋อขึ�นุ่มาทั่นุ่คว่ันุ่
 “พระพ้ดได้นุ่�ะเหรอ ก็พระในุ่ว่ัดศรีช่มนุ่ั�นุ่แหละ”
 “แล้ว่ล่งร้ไ้หมครบั่ว่�าท่ำาไมถึ้งเรยีกว่�าพระพ้ดได้ พระพ้ดได้จร่ง ๆ  
เหรอครบั่ ?” ชายหนุ่่�มถ้ามด้ว่ยคว่ามใคร�ร้้
 “โอ๊ย...พระท่ี�เดนุ่่ได้นุ่�ะพ้ดได้ แต้�พระพ่ท่ธรป้ท่ี�ไหนุ่จะพด้ได้เล�า                                                                        
มันุ่เป็นุ่อ่บ่ายของสีมเด็จพระนุ่เรศว่รท่ี�อยากให้กำาลังใจท่หารท่ี�กำาลัง             
จะออกรบ่ปราบ่กบ่ฏท่ี�หว่ันุ่โลก...”
 “หว่ันุ่โลก ?” พ่ท่ธภ้ม่ย�นุ่ค่�ว่ด้ว่ยคว่ามสีงสีัย
 “อ้อ...เม่องสีว่รรคโลก คนุ่โข�ทั่ยเค้าเรียกช่�ออำาเภอสัี�นุ่ ๆ 
สีว่รรคโลก เรียกว่�า หว่ันุ่โลก ศรีสีัชนุ่าลัย เรียกว่�า ศรีสีัชฯ กงไกรลาศ 
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เรียกว่�า บ่้านุ่กง” เจ้าถ้่�นุ่อธ่บ่ายแล้ว่หัว่เราะ พ่ท่ธภ้ม่จึงรีบ่จดข้อม้ล
เหล�านุ่ั�นุ่ลงในุ่แท่็บ่เล็ต้แล้ว่ถ้ามต้�อ
 “หลังจากนุ่ั�นุ่เก่ดอะไรขึ�นุ่ครบั่ ?”
 “พว่กท่หารเก่ดกลัว่ต้ายกันุ่ขึ�นุ่มานุ่�ะสี่ ไม�อยากจะออกไปรบ่                                                                      
สีมเด็จพระนุ่เรศว่รจึงออกอ่บ่ายให้ท่หารปีนุ่บ่ันุ่ไดไปท่างด้านุ่หลัง           
องค์พระอจนุ่ะแล้ว่พ้ดให้กำาลังใจท่หาร พว่กท่หารเลยมีกำาลังใจออกรบ่                                                                                              
จนุ่ชนุ่ะกลบั่มา เขาถึ้งเรยีกกนัุ่ว่�าพระพ้ดได้ต้�อ ๆ  กนัุ่มานุ่ั�นุ่แหละพ�อหนุ่่�ม”                                                                                  
ชายชราต้อบ่ ด้ท่�าแล้ว่เขาคงร้้อะไรดี ๆ เกี�ยว่กับ่สี่โขท่ัยไม�ใช�นุ่้อย
 “ต้อนุ่นุ่ี�ยังขึ�นุ่ได้ไหมครับ่ ท่างด้านุ่หลังพระอจนุ่ะ”
 “ไม�ได้แล้ว่ เขาปิดไว่้ กลัว่คนุ่จะขึ�นุ่ไปเยอะแล้ว่มันุ่พัง แต้�              
ต้อนุ่เด็ก ๆ ล่งเคยขึ�นุ่ไปนุ่ะ ท่างเด่นุ่แคบ่นุ่่ดเดียว่ เข้าไปอึดอัดนุ่�าด้                                                                            
ท่างขึ�นุ่พาไปถ้ึงข้างบ่นุ่เลย เห็นุ่ว่่ว่เม่องเก�ารอบ่ท่่ศ สีว่ยเชียว่ล�ะ” 
สี่�งที่�ล่งชราบ่อกท่ำาให้พ่ท่ธภ้ม่อยากจะขึ�นุ่ไปบ่นุ่นุ่ั�นุ่สัีกครั�ง ลองนึุ่ก
จ่นุ่ต้นุ่าการว่�าถ้้าได้มองเห็นุ่เม่องเก�าจากม่มสี้งมันุ่คงสีว่ยนุ่�าด้
 “ขอบ่ค่ณมากครบั่ล่ง เดี�ยว่ผมต้้องไปแล้ว่ โชคดีนุ่ะครับ่ล่ง”
 “โชคดเีช�นุ่กนัุ่พ�อหนุ่่�ม ไว้่กลับ่มาเที่�ยว่อกีเนุ้่อ” เจ้าถ้่�นุ่กล�าว่ลา 
พ่ท่ธภม้พ่ยักหนุ้่ารบั่แล้ว่ป่ันุ่จกัรยานุ่ต้�อไป ในุ่หวั่นุ่กึสีร้างฉากที่�พระเอก
กับ่นุ่างเอกเจอกันุ่ท่ี�ว่ัดศรีช่มขึ�นุ่มาได้โดยอตั้โนุ่มัต้่ 
 ไม�ร้้เพราะคว่ามบ่ังเอ่ญหร่อโชคชะต้ากำาหนุ่ดไว้่แล้ว่...
 ที่�รม่ถ้นุ่นุ่เส้ีนุ่เลก็ ๆ  นุ่ั�นุ่ พ่ท่ธภม้แ่ลเห็นุ่นุ่กัท่�องเท่ี�ยว่หญง่สีองคนุ่                                                                                       
ย่นุ่อย้�ใต้้ร�มไม้ใหญ� ดท้่�าจะมเีร่�องท่ก่ข์ร้อนุ่ไม�ใช�นุ้่อย ท่ี�สีำาคญันุ่กัท่�องเท่ี�ยว่                                                                                  
หญ่งสีองคนุ่นัุ่�นุ่ไม�ใช�คนุ่อ่�นุ่คนุ่ไกลสีำาหรับ่เขา พว่กเธอค่อสีต้รสีีองคนุ่นัุ่�นุ่
ที่�เขาเจอท่ี�สีนุ่ามบ่่นุ่เม่�อว่านุ่และต้ลาดปสีานุ่เม่�อค่นุ่
 ชายหนุ่่�มปั่นุ่จักรยานุ่ไปจอดท่ี�บ่ร่เว่ณใกล้ ๆ กับ่สีต้รีสีองคนุ่
นัุ่�นุ่แต้�ท่ว่�าไม�ใกล้จนุ่เกนุ่่ไปนุ่กั กลัว่ว่�าพว่กเธอจะต้กใจ ก�อนุ่จะเอ�ยถ้าม
อย�างเป็นุ่ม่ต้ร
 “มอีะไรให้ช�ว่ยหร่อเปล�าครบั่ ?” พ่ท่ธภม้เ่อ�ยถ้าม สีต้รสีีองนุ่าง


