
 
 

1 

 



 
 

2 

 

 
 

ช่อสายฟ้า 
 
Author / ผู้แตง่ 
น า้สุวรรณ 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ปี พ.ศ. 2537 

 
 
Contacts 
เฟซบุ๊ก: นวนิยาย น า้สุวรรณ 
เพจ: นวนิยาย by น า้สุวรรณ 
 

 
 
 



 
 

3 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

4 

บทน าน ้าสุวรรณ 
ส าหรบัน า้สวุรรณ  การเขียนนิยายคือความสขุ  ความสขุ

ไม่ไดอ้ยู่ท่ีจ  านวนผูซ้ือ้  จ  านวนผูค้นท่ีช่ืนชอบ  แต่อยู่ท่ีหนึ่งคน
อ่าน  และเขา้ใจสิ่งท่ีน า้สวุรรณส่ือสาร 

นิยาย คือ อาหาร  เพราะแม่คา้อย่างน า้สุวรรณ  ขาย
อาหาร=นิยาย  ย่อมท าอาหารถูกปากทุกคนไม่ได้   แต่น ้า
สุวรรณเช่ือว่า  อาหารทุกจานมีความอร่อยในตัวของมัน  
วตัถุดิบท่ีใชแ้ตกต่างกันไปตามแม่คา้  แต่รา้นของน า้สุวรรณจะ
ท าอาหารด้วยความสุข  เพราะเช่ือว่าผู้ทาน...จะมีความสุข
เช่นกนั 

นิยายเหมือนเงาสะทอ้นตวัตนผูแ้ต่ง  ภายใตต้วัอกัษรบน
เนือ้กระดาษมากความหมาย  ตวัตนผูแ้ต่งลว้นสอดแทรกความ
เป็นตวัเองเสมอ  เรื่องราวถักรอ้ยเป็นโครงเรื่องผ่านอกัษร  มโน
ภาพความคิดก่อเกิดดว้ยจินตนาการ  ตวัละครในเรื่องถูกสรา้ง
ดว้ยอารมณผ์ูแ้ต่ง  ย่อมคาดหวงัการเขา้ถึงของผูอ้่านในเรื่องราว 

ลา้นคนชมช่ืนไม่เท่าหนึ่งคนรกัษ์ 
หม่ืนคนชมชอบไม่เท่าหนึ่งคนเขา้ใจ 

 
น า้สุวรรณ 
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ช่อสายฟ้า   ตอนที ่1 
 
------สายฟ้า------ 
 
เราช่ือสายฟ้า  เป็นช่ือที่ยายตั้งใหห้ลังจากที่แม่ตาย

วนัที่คลอดเรา  ยายบอกว่าวนันัน้ฟ้ารอ้งฝนตกหนกัมาก  เห็น
เสน้สายฟ้าเป็นสาย  และเราเกิดแม่ก็มาชิงตาย พ่อก็ทิง้เราไป 
บอกว่าเราเป็นตัวซวยที่ท  าใหแ้ม่ตาย   ยายบอกว่าเราพูดได้
ก่อนเด็กคนอื่น แตอ่ยู่ดีๆก็หยดุพดูจนอายสุีข่วบ 

.. เรามีเหตุผล  เราสับสน  เพราะเราเกิดมาพรอ้ม
ความสามารถพิเศษ   คืออ่านใจคนได ้  และบา้ไปกว่านัน้คือ
พูดกับต้นไม้ได้    สาเหตุนะเหรอ....ตอนนั้นเราเดินได้แล้ว   
ยายไปหายาสมุนไพรในป่าแลว้เอาเราไปดว้ย   ความที่เริ่ม
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ซุกซนเราก็เดินไปเจอดอกไมด้อกหนึ่ง   มันมีสีม่วงน า้เงินเงา
สวย ถา้เห็นแค่ความสวยงามก็คงไม่เป็นไร.. แต่เรากิน    ยาย
บอกวา่เราสลบไปเลย.. ตื่นมาก็เป็นอย่างที่บอก 

ตอนนีอ้ายุสิบเก้าปี  เป็นชีวิตที่สดใสของวัยรุ่น  แต่
ไม่ใช่ส  าหรบัเรา   เพราะเราอ่านความคิดคนได้   และเราก็รูว้่า
ใครคิดดีคิดรา้ย   เรากลายเป็นคนไม่ค่อยพูด  มีเพื่อนน้อย  
เพราะการแสดงออกกบัความคิดคนแตกตา่งกนัเหลอืเกิน 

.. แย่ไปกวา่นัน้  คือยายเสยี  และเราก็ไมเ่หลอืใคร 
ลงุผูใ้หญ่บา้น: ลงุติดต่อพ่อเอ็งแลว้นะ เขาจะมารบัไป

อยู่ดว้ยวนันี ้
เรา:.... //เงียบ เพราะเราไมอ่ยากไป พอ่เกลยีดเรา 
ลงุผูใ้หญ่:......... ("ไอส้ายฟ้าเอ๊ย สงสารเอ็งแท"้) //เรา

เขา้ไปกอดลงุผูใ้หญ่แลว้รอ้งไห ้ มีไม่ก่ีคนที่ค  าพูดและความคิด
เหมือนกนั  ลงุผูใ้หญ่เอ็นดเูราเพราะไม่มีลกู //  ถา้เขาไม่รบัเอ็ง
ไป ลงุจะเลีย้งเอ็ง  แต่มีพ่อก็ตอ้งไปอยู่กับพ่อ  ชีวิตเอ็งจะไดดี้
ขึน้ 

เรา:พอ่เกลยีดหน ูหนไูมอ่ยากไป ฮือๆๆๆๆ 
ลงุผูใ้หญ่:ไมม่ีพอ่คนไหนเกลยีดลกูหรอก  



 
 

7 

เรา:ฮือ้ๆๆๆๆ 
... หลงัวันที่เผาศพยาย พ่อก็มารบัเรา  ขับรถคันหรู 

แต่งตวัดูดี  ผิดกับเราที่เป็นเด็กบา้นป่าหนา้ตามอมแมม  เขา
มากบัผูช้ายอีกคนที่ดนูิ่งๆไมค่อ่ยพดูแตม่องเราเป็นบางครัง้ 

เรา : ......... // เรายกมือไหวพ้่อเมื่อเจอหนา้แต่ไม่พูด
อะไร เกิดมาเกือบย่ีสิบปีเจอหนา้พ่อไม่ก่ีครัง้    พ่อจะมาหา
เวลาเอาเงินมาใหค้่าเล่าเรียนแค่นัน้   พ่อของเราเป็นทหารที่
เคยมากวาดลา้งยาเสพติดที่นี่และตกหลมุรกัแมจ่นเราเกิดมา 

พอ่ : จบม.6 แลว้ใช่ไหม ไปเรยีนตอ่ที่กรุงเทพ// เราเรยีน
ชา้กวา่เด็กคนอื่นเพราะไมย่อมพดู  

เรา : อยากเรยีนท่ีน่ี 
พอ่ : ใครจะมาดแูล  ฉนับอกใหไ้ปอยู่กบัฉนั 
เรา : ดแูลตวัเองได ้ ก็อยู่แบบนีม้าตัง้แตเ่กิด 
พอ่. : . ("พอ่ขอโทษ") // ความคิดของพอ่ท าใหเ้รารอ้งไห ้

พอ่คิดแตใ่นใจไมเ่คยพดูออกมาสกัครัง้ 
เรา :.. ฮึกๆ.. ไมไ่ป จะอยู่กบัยาย 
ลุงผูใ้หญ่:สายฟ้า เช่ือลุงนะ ไปอยู่กับพ่อจะมีอนาคต 

ไดเ้รยีนสงู 
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เรา:ไมเ่รยีนก็ไดล้งุ 
ลงุผูใ้หญ่:ไหนเอ็งว่าอยากจะมาพฒันาหมู่บา้นเรา ลืม

แลว้เหรอ 
เรา :........ ก็ยายไม่อยู่แลว้ ฮือ้ๆๆๆๆๆๆ // เราวิ่งออก

จากบา้นลงุผูใ้หญ่ วิ่งเขา้ไปในป่า ที่พอ่จะตามเขา้มาไมไ่ด ้
ตลอดทางก็เอาแต่รอ้งไห ้ตน้ไมถ้ามก็ไม่ตอบ จนมาถึง

หนา้ผาทา้ยหมูบ่า้น 
เรา : ฮือ้ๆๆๆๆๆๆๆ 
 ("สายฟ้า มีคนมา ผูช้าย" ) 
เสียงตน้ไมบ้อก เราตัง้ท่าวิ่งหนีแต่โดนรวบตัวสะก่อน 

ผูช้ายที่มากบัพ่อ เรามองไปทางป่า เขาตามมาไดไ้ง คนไม่เคย
เดินป่าหลงแน่ๆ  

เรา : ปลอ่ย บอกใหป้ลอ่ย 
ผูช้าย : ........... ("จะท ายังไงให้เด็กดือ้นี่กลับไปกับ

คณุทา่นนะ")  
เรา : ท ายงัไงก็ไมไ่ป  ปลอ่ยยยยยย 
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ช่อสายฟ้า   ตอนที ่2 
 
------สายฟ้า------ 
 
ผูช้าย : ........... ("จะท ายงัไงใหเ้ด็กดือ้นี่กลบัไปกบันาย

ทา่นนะ") 
เรา:ท ายงัไงก็ไมไ่ป  ปลอ่ยยยยยย 
ผูช้าย : ....// เขามองหนา้เราแบบสงสยั  คงก าลงังงที่

เราตอบความคิดของเขา //  จะปลอ่ย  แตค่ยุกนัดีๆก่อนไดไ้หม 
เรา : ไมค่ยุ 
ผูช้าย : งัน้จะอุม้กลบัไปทัง้แบบนีเ้ลย โอ๊ยยยยย 
.. เรากดัเขา เขารอ้งสะลั่นป่า ไดยิ้นเสียงตน้ไมห้วัเราะ

สนกุสนาน 
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ผูช้าย : ฉนัเป็นทหารนะ  ถา้เธออยากจบัปืน ต่อสู ้ช่วย
ชาวบา้นที่นี่  ฉนัจะช่วย // เราอยากเป็นทหาร  เพราะป่าแทบนี ้
มีการขนยาเสพติดผ่านบ่อย   หลายครัง้ที่ชาวบา้นตอ้งตาย
เพราะตอ่สู ้//  ("อย่างนอ้ยเธอก็จะไดก้ลบัมาพฒันาที่นี่  อดทน
นิดเดียวเอง") 

เรา : ........ ไม่เช่ือ ("สายฟ้าระวงังง") // เสียงตน้ไม ้//
ว๊ายยย 

 ((ปัง..ปัง)) 
ตัวเรากับผูช้ายคนนั้นไถลไปกับหน้าผาที่ราดชัน เขา

ช่วยชีวิตเรา   มีพวกคา้ยาเสพติดก าลงัขนยาผ่าน  เขากอดตวั
เราแลว้กลิง้ไปอย่างไม่รูท้ี่จบ   เราพยายามควา้ที่เกาะยึดแต่ก็
โดนหินและเศษไมบ้าดไปหมด 

 ("ตน้ไมข้า้งหนา้") 
เราไดยิ้นเสียงตน้ไมก้่อนที่รา่งกายของเขาจะกระแทก

กบัล าตน้อย่างจงั โดยมีน า้หนกัเราอีกคน 
ผูช้าย : เป็นอะไรไหม 
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.. เราสา่ยหวั  แต่แสบไปทัง้ตวั  แต่เดินป่ามาทัง้ชีวิตแค่
นีส้บายมาก  แต่เขาโดนยิงที่บ่า  แถมหวัแตกมีเลือดไหลดว้ย  
เสือ้สะอาดสะอา้นก็เปื้อนไปหมด 

เรา : โอ๊ยยยย... // เราจะลุกขึน้แต่พบว่าขาเจ็บ  มัน
กระแทกกบัอะไรไมรู่เ้ป็นแผลและมีเลอืดไหล // โดนอะไรวะ 

ผูช้าย : อยู่เฉยๆนะ.. // เขาเอาผา้เช็ดหนา้มามัดรอบ
แผลของเรา  เราพยายามถอยหนีเขาก็ยังตามมามดัแผล //  รู ้
ทางกลบัหมูบ่า้นไหม 

เรา:...... // เรามองไปรอบเพื่อขอความช่วยเหลือจาก
ตน้ไม ้//("เดี๋ยวพวกเราบอกทางเอง")..... รู ้ เหย้ ท าไร 

ผูช้าย : ถา้ปลอ่ยใหเ้ดินไปคงไมถ่ึงแน ่ขี่หลงัฉนั 
เรา:แต.่..... คณุก็เจ็บนะ 
ผูช้าย :....... ("ก็มีความน่ารกัอยู่นี่หว่า") // เราเมินหนา้

หนี ก็เขาชมเราในใจ // ฉนัไมเ่ป็นไร 
.. เราก็ยอมขี่หลงัเขา และบอกทางตามที่ตน้ไมบ้อก  
เรา : ขอบคณุนะคะ 
ผูช้าย :.... ("พดูจาเพราะๆก็เป็น") 
เรา :... จะพดูเพราะกบัคนที่อยากพดูเทา่นัน้  ท าไม 
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ผูช้าย : เธอรูว้า่ฉนัคิดอะไร....  
เรา : ป่าว..  ไมรู่ ้
ผูช้าย :... ("ไอเ้ด็กดือ้ นิสยัไม่ดี ไม่รูจ้กักาลเทศะ พดูจา

ไมด่ี").. โอ๊ยยยยยยย // เรากดไปที่แผลของเขา 
เรา :.. น่ี  ดา่ในใจเหรอ 
ผูช้าย : ไหนบอกไมรู่.้...  
เรา : ไม่มีใครเขารูค้วามคิดคนอื่นหรอก  จะถึงแล้ว

เลีย้วขวาขา้งหนา้ตน้ไมใ้หญ่ 
.... จนมาถึงปากทางเขา้หมู่บา้นอีกดา้น   ลุงผูใ้หญ่

และชาวบา้นตา่งวิ่งมาดเูราและคนเมืองนี่ 
 ("เขามารบัแลว้ก็ยงัเลน่ตวั  จะไดแ้ตง่ตวัสวยๆ") 
 (" ถา้ยายไมต่ายเขาไมเ่อาไปเลีย้งหรอก") 
 ("ผูช้ายคนนีห้ลอ่จงั") 
 ("เป็นเราไปนานแลว้") 
ความคิดทุกคนที่เขา้มาไม่มีใครจริงใจเลย นอกจากลงุ

ผูใ้หญ่บา้น 
ลงุผูใ้หญ่ : โดนยิงดว้ย  สายฟ้ายาสมนุไพรมีไหม 
เรา : มีจ๊ะ 
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ลุงผูใ้หญ่ : เอา้!!  พวกเรา  พยุงคุณเขาไปบา้นไอ้
สายฟ้า 

.. ทกุคนก็พาไปที่บา้นเรา ยายเป็นหมอสมนุไพรประจ า
หมูบ่า้น เราก็ไดว้ิชาถ่ายทอดมา 

หลงัจากที่มาถึงบา้นลงุผูใ้หญ่ก็จัดแจงเป็นลูกมือช่วย
หาขา้วของเพราะตอ้งผา่กระสนุ 

ลุงผู้ใหญ่ : ลุงจะไปกันชาวบ้านออกไป เอ็งจะได้มี
สมาธิ 

เรา : จ๊ะ... //  เราถอดเสือ้ของผู้ชายคนนั้น  // ไม่มี
ยาสลบนะ 

ผูช้าย : ผา่สดเลย..  
เรา : นายเช่ือวา่เราผา่นายไดเ้หรอ  เราอายุสิบเกา้นะ //

เพราะคนตา่งถ่ิน จะมองวา่เราท าไมไ่ด/้/ 
ผูช้าย : ถา้ชาวบา้นที่นี่เช่ือ  ฉนัก็เช่ือ.. ("ฉนัอยากใหเ้ธอ

มีอนาคตกว่าที่นี่  เธอคงไม่ไดอ้ยากผ่ากระสนุใหช้าวบา้นแบบ
นีต้ลอดไป  ชาวบา้นที่นี่จะถกูยิงไปอีกนานแคไ่หน") 

เรา :....... เราไม่อยากเป็นคนโดดเดี่ยวในที่ที่ไม่ใช่ของ
เรา 
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ผูช้าย : ฉนัจะไมท่ิง้เธอ ฉนัจะดแูลเธอเอง  
.. เราเอาผา้สะอาดซบัน า้เช็ดไปรอบๆแผลไม่สนใจสิ่งที่

ชายคนนีพ้ดู  ก่อนจะเริม่ผ่าเอากระสนุออก เขาอดทนมาก กัด
ฟันแนน่ 
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ช่อสายฟ้า   ตอนที ่3 
 
------พาย-ุ----- 
 
ผมช่ือพายุ  เป็นทหารหน่วยรบพิเศษ  ที่อยู่ในความ

ดูแลของท่านนายพลทรงรบ  พ่อและแม่ของผมเสียชีวิตจาก
การลอบวางระเบิด   นายพลทรงรบจึงดแูลผมตัง้แต่นัน้เป็นตน้
มา  ไม่ไดเ้ป็นพ่อบุญธรรมแค่คอยดูแลช่วยเหลือผมในเรื่อง
ตา่งๆ  ซึง่ก็เหมือนญาติคนเดียวของผม  เพราะตอนที่พ่อกบัแม่
เสยี  ไมม่ีญาติพี่นอ้งคนไหนคิดที่จะเอาผมไปดแูล  ผมจึงโตมา
ดว้ยตวัของตวัเอง 

..ตอนนีผ้มเพิ่งเสรจ็ภารกิจจึงมาหาท่านนายพลทรงรบ
และพบว่าก าลังจะมารับลูกสาวที่อยู่ต่างจังหวัด  ในเขต
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ชายแดนที่ค่อนขา้งที่จะมีปัญหาเรือ่งยาเสพติด  และก็เป็นจรงิ
..ผมโดนยิงจากการที่วิ่งตามลกูสาวของท่านเขา้ไปในป่า  หลัง
กลบัเขา้มาในหมู่บา้นเธอก็ท าหนา้ที่ผ่ากระสนุที่บ่าของผม  ไม่
นา่เช่ือวา่เด็กอายเุทา่นีจ้ะท าได ้  

มากไปกว่านัน้  เธอมีความพิเศษเหมือนใครคนหนึ่งที่
ผมเคยเจอ  เธอไดยิ้นเสียงที่ผมพูดในใจ  เมื่อตอนที่ผมยงัเด็ก  
พ่อเคยพาผมเดินป่า ผมเกิดหลงป่าและไปเจอกับเด็กผูห้ญิง
คนหนึ่ง  เธอบอกผมว่าอย่ารอ้งทัง้ที่ผมไม่ไดร้อ้ง  เธอพูดตอบ
กบัผมโดยที่ผมไม่ไดพู้ดอะไรออกมา  เธอไดยิ้นเสียงความคิด
ของผม  และเธอก็น าทางใหผ้มไปหาพอ่จนเจอ   

..ผมไม่รูช่ื้อของเธอ  จ าไดเ้พียงว่าเธอมีแผลเย็บที่หัว
ตอนนัน้เธอผมสัน้เหมือนผูช้าย  และเหมือนจะหวัแตกจึงโกน
ผมเพ่ือท าแผล 

ท่านนายพล : ........//ท่านเป็นคนไม่ค่อยพดู  และท่าน
ดจูะเครยีดมากที่ลกูสาวไม่ยอมไปอยู่ดว้ย// เสร็จภารกิจก็ตอ้ง
มาโดนยิงเพราะตามลกูฉนั 

ผม : ผมไมเ่ป็นไรครบั  ..ผมขออาสาพาลกูสาวของท่าน
กลบัไปใหไ้ด ้
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ทา่นนายพล : ...ถา้นายท าได ้ สายฟ้าเขาเกลียดฉนั  ท่ี
ทิง้เขาไปแต่เกิด  // ผมเขา้ใจสายฟ้าดี  ถา้พ่อทิง้ผมไปก็คงท า
ใจยาก  แต่ผมคิดว่าต้องมีเหตุผลบางข้อที่ท่านท าไปเพราะ
ความจ าเป็น  เพราะไม่อย่างนัน้  ท่านคงไม่คิดที่จะมารบัเธอ
ไปอยู่ดว้ยในเวลานี ้// 

..ผมเดินเขา้ไปในบา้นของสายฟ้าที่เป็นบา้นไมข้นาดไม่
ใหญ่นัก  ในบ้านมีแต่ขา้วของที่เป็นยาสมุนไพรที่ใช้ส  าหรับ
รกัษาชาวบา้น  เธอเอามีดคมหั่นใบไมส้ีเขียวเขม้เป็นเสน้ๆลง
ตะกรา้สานใบใหญ่ไมไ่ดส้นใจผมที่ก  าลงัเดินเขา้ไปหา  แต่ผมรู ้
วา่เธอรูว้า่ผมเขา้มา 

ผม: ............ฉันช่ือพายุนะ  เรียกพี่ก็ได ้ //เธอเงยหนา้
มอง  และหนัไปหั่นใบไมต้่อ//  (“ฉนัอยากใหเ้ธอกลบัไปกับฉัน
นะ  เธอจะได้เรียนหนังสือ  ได้มีความรูม้าช่วยชาวบ้านที่นี่  
และไปคน้หาความจรงิ  วา่พอ่ของเธอทิง้เธอท าไม”) 

สายฟ้า : ............. 
ผม : (“ฉันรูว้่าเธอไดยิ้นทุกอย่างที่ฉันคิด ที่ฉันบอกทุก

อย่างคือความจรงิใจนะ”) 
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สายฟ้า : น่าร  าคาญ  ถ้าอยากใหไ้ปก็มาช่วยหั่น  ฉัน
ตอ้งเตรยีมยาใหช้าวบา้น 

..เธอโยนมีดใส่ผม  ผมรีบหยิบมันมาหั่นแบบที่เธอท า  
เธอยอมไปแลว้  เธอไดยิ้นที่ผมคิดจริงๆ  มันมหัศจรรย ์ เธอ
นั่งขดัสมาธิมองผมก่อนที่จะหยิบมีดมาอีกเล่มมาหั่นบนเขียง
ใหญ่ที่ดเูหมือนปกติจะหั่นกนัสองคน  นั่นคือเธอกบัยาย 
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ช่อสายฟ้า   ตอนที ่4 
 
------พาย-ุ----- 
 
ช่อสายฟ้าถกูพาเขา้มาพกัที่บา้นพกัทหาร  เป็นบา้นพกั

ที่ผมไม่เคยเห็นท่านผู้พันมาพักเลยสักครัง้  แต่ท าไมถึงพา
สายฟ้ามาที่นี่ก็ไม่รู ้ สายฟ้าเป็นคนไม่พูด  ผมว่าที่เธอไม่ค่อย
พดู  เพราะเธอไดยิ้นสิ่งที่คนอื่นเขาคิด  ท าใหเ้ธอเลือกที่จะพูด
กบัใคร 

ทา่นผูพ้นั : ฉนัรบกวนนายมาดแูลสายฟ้าสกัระยะนะ   
สายฟ้า : ถา้พามาแลว้ล าบากคนอื่น  ไม่ตอ้งพามาก็ได ้ 

//สายฟ้าพดูแทรก  ผมไมรู่ว้า่เธอไดยิ้นสิ่งที่ท่านนายพลพดูไหม  
แตเ่ธอจะพดูหว้นๆกบัทา่นเสมอ// 
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ผม : ไดค้รบั  ... 
ทา่นนายพล : ....พะ..  เออ...ฉนัไปจดัการบางเรือ่งก่อน  

แลว้จะมารบัเขา้บา้นใหญ่ 
..สายฟ้าเบนหนา้หนีท่าน  ผมเห็นตาเธอแดงๆเหมือน

เธอจะรอ้งไห ้ ท่านก็ดูเหมือนอยากที่จะแสดงความรกักับลูก
สาว  แต่มีอะไรบางอย่างที่ท  าใหท้่านไม่กลา้  ก่อนที่ท่านจะ
ออกไป  มองหนา้สายฟ้าก็เห็นเธอเอาแขนเสือ้เช็ดน า้ตา   

..แต่อยู่ดีๆเธอก็เดินลิ่วเขา้มาหาผม  และพยายามจะ
ถอดเสือ้ 

ผม : เหย๊ย  ท าอะไร  (“จะปล า้เหรอ”) 
สายฟ้า : จะใสย่าสมนุไพรที่แผลไง 
ผม : ไม่ตอ้ง  ที่นี่มีโรงพยาบาลทหาร  มียารกัษาโรคที่

ไมต่อ้งใชย้าสมนุไพร 
สายฟ้า : .......//เธอปลอ่ยชายเสือ้ผม  (“นี่ผมท าใหเ้ธอ

รูส้กึผิดไหมนะ  ไมไ่ดบ้อกวา่สมนุไพรเธอไม่ดีนะ”)//  ไม่ตอ้งคิด
แบบนัน้หรอก  ก็จรงิไง  ไปหาหมอดีกวา่ยาสมนุไพร  เรานอนที่
ไหนไดบ้า้ง  เราอยู่และท าอะไรไดบ้า้ง 
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ผม : หอ้งนีไ้ง  แม่บา้นมาท าความสะอาดแลว้  บา้น
ขา้งๆ..เป็นบา้นของพี่นะ //เธอหนัหนา้มามอง..//  ถา้มีอะไรก็
บอก  เดี๋ยวพี่จะออกไปซือ้อะไรมาใหกิ้น  อยากไปซือ้อะไรไหม 

สายฟ้า : .......//เธอสา่ยหวั// 
..ผมก็ออกมาซือ้อะไรใหเ้ธอกิน  และแวะหาหมอที่เป็น

เพื่อนทหารดว้ยกนั  นา่แปลกที่เพื่อนบอกว่าแผลสมานเรว็มาก  
เหมือนเป็นแผลที่ผา่นมาแลว้สามสีว่นั   

หลังจากที่สายฟ้าผ่ากระสุนออก  เธอก็เอาเหลา้ขาว
ราดจนหมดขวด  ก่อนที่จะเอายาสีเขียวๆแปะไปจนทั่วแผล  
และพนัดว้ยผา้สะอาดแบบชาวบา้นๆ  ฟังชาวบา้นพูดมา  ว่า
ถา้เจ็บปวดจะใหส้ายฟ้ารกัษาจะหาย  โดนยิงก็มีแต่สายฟ้าที่
คอยผา่กระสนุให ้ ไมอ่ยากเช่ือวา่มนัจะดีมากขนาดนี ้ 

..ผมกลบัเขา้มาหาเธอในเวลาที่ค  ่าแลว้  จ าไดว้่าก่อน
ออกไปเปิดไฟไวแ้ลว้  แต่ท าไมกลบัเขา้มามนัมืดไปหมดแบบนี ้ 
ผมรบีวิ่งเขา้ไปในตวับา้น  พบว่าสายฟ้านั่งกับพืน้พิงโซฟาโดย
ไม่เปิดทีวี  เธอนั่งอยู่กับความมืดสลวัแบบนัน้  ผมจะไวใ้จให้
เธออยู่บ้านคนเดียวได้ไหมนะพอเปิดไฟเธอก็ไม่ได้ตกใจ  
เพราะเธอรูอ้ยู่แลว้วา่ผมเขา้มา 
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ผม : โทษทีนะพีไ่ปนานหน่อย  ไปใหห้มอดแูผลมา  เขา
บอกวา่แผลสมานเรว็มาก  มากินขา้วจะไดน้อนพกัผอ่น 

สายฟ้า : .......//..เธอเดินมานั่งบนเกา้อี ้ โดยที่ผมเอา
ขา้วมนัไก่ใสจ่านใหเ้ธอ  และเธอก็กินโดยไม่ไดพ้ดูอะไร  แต่กิน
ไมม่ากเธอก็อิ่ม//  คนท่ีบา้นเขา  ไม่ไดอ้ยากใหเ้รามา  เขาเองก็
ไมไ่ดอ้ยากเอาเรามา   

ผม : ฉันจะขอท่านนายพลให้เธอพักที่นี่  แลว้เรียนที่
มหาลยัใกล้ๆ   ฉนัจะคอยดแูลเอง  ดีไหม.... 

สายฟ้า : ...... //สายฟ้าพยกัหนา้  เธอคงรูจ้ากความคิด
ของทา่นนายพล//..เรา  เราเปิดเครือ่งในหอ้งน า้ไมเ่ป็น 

..และผมก็ตอ้งเป็นคนสอนเธอใชเ้ครือ่งท าน า้อุ่น  ตูเ้ย็น  
ทีวี  และรวมไปถึงของครวัเรือนที่เธออาจตอ้งใชเ้ท่าที่จ  าเป็น  
ปอ้งกนัเธอจดุกองไฟหงุหาอาหารกิน 
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ช่อสายฟ้า   ตอนที ่5 
 
------พาย-ุ----- 
 
ผมไดห้อบที่นอนมานอนเฝ้าสายฟ้าที่หอ้งรบัแขกของ

บา้น  ระหว่างนัน้ผมก็เริม่หาขอ้มลูของนายพลทรงรบ  ท่านรบั
ดแูลผม  แต่ผมไม่ค่อยรูเ้รือ่งครอบครวัของท่านเท่าไหร ่ แมแ้ต่
เรื่องที่ท่านมีลูกสาวอยู่ต่างจังหวัดแบบนี ้ ก็ทราบวันที่ท่าน
เดินทาง   

การหาขอ้มูลท าใหรู้ว้่าท่านแต่งงานกับท่านผูห้ญิงก่ิง
แก้วและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนช่ือ  บังอร  แต่ที่แปลกคือ  
บังอรมีอายุย่ีสิบปี  เท่ากับว่าเป็นพี่ของสายฟ้า  ดูเหมือนว่า
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ท่านนายพลกับแม่ของสายฟ้าจะมีความสมัพนัธท์ี่ไม่ถูกกรอบ
ธรรมเนียม  ถา้สายฟ้ารูเ้รือ่งเหลา่นี ้ เธอจะรบัไดไ้หมนะ 

สายฟ้า : ท าอะไรนะ  //ผมรีบพับหนา้จอโนต้บุ๊คที่หา
ขอ้มลู  และนบัหนึ่งสองสามในหวั  เพราะกลวัว่าจะคิดอะไรที่
ท  าใหเ้ธอรู ้ //จะนบัเลขท าไม  หนวกห ู

ผม : ......ไหนบอกวา่ไมไ่ดยิ้นสิง่ที่คนอื่นคิดไง 
สายฟ้า : .........ไม่อยากอยู่ที่นี่แลว้ (“เปลี่ยนเรื่อง”) // 

ผมคิดในใจ//  ก็รูอ้ยู่แลว้นิ  นายคือเด็กผูช้ายที่เราเจอในป่าเมื่อ
หลายปีก่อน 

ผม : เหย้ยย  เรือ่งจรงิเหรอ  สายฟ้าจ าได ้ แลว้รูไ้ดไ้งว่า
เป็นพี ่

เธอเดินชา้ๆมานั่งเกา้อีอ้ีกตวั ขาเธอยงัเจ็บอยู่  เนือ้ตวัก็
ยังมีรอยแดงไม่ต่างจากตัวผม  มันเป็นเรื่องเซอรไ์พรสม์าก  
เพราะผมพยายามจะคิดเสมอวา่ใช่เธอไหม 

สายฟ้า : ก็นายคิดถึงเหตุการณ์วันนั้น  ก็เลยจ าได ้ 
ตอนนั้นเราไม่พูดกับใครเพราะสับสน  มีบางอย่างที่บอกให้
ช่วยนายกลบัไปหาพ่อ  บางอย่างในหวับอกว่านายจะกลบัมา



 
 

25 

หาเราอีกครัง้เพื่อเหตุผลบางอย่าง  พอนายคิดก็เลยจ าไดว้่า
เป็นนาย 

ผม :....ขอบคณุมากนะ  วนันัน้ 
สายฟ้า : เราไม่ไดม้าที่นี่เพราะพ่อ  แต่เรามาที่นี่เพราะ

เราตอ้งการกลบัไปช่วยชาวบา้น  ก าจัดไอพ้วกคา้ยา  เรื่องที่
นายอา่นเมื่อกีเ้รารูน้านแลว้  //เรือ่งครอบครวัของท่านนายพล//  
รูต้ัง้แต่เริ่มฟังเสียงความคิดไดแ้รกๆ  พ่อจะเอาเงินมาใหย้าย  
เราจะไดยิ้นเสียงพ่อคิดถึงคนที่ช่ือบังอร  พ่อรกัคนที่ช่ือบังอร  
กลวัผูห้ญิงคนนีจ้ะเสียใจถา้รูว้่ามีเรา  จนเมื่อสองปีก่อนตอน
ยายป่วย  ยายบอกวา่เป็นลกูของพอ่ 

ผม : .......... 
..ถ้าผมเป็นสายฟ้าจะรับได้ไหมนะ  ผมรู ้สึกว่าเธอ

เขม้แข็งมาก  นี่คงเป็นเหตผุลที่เธอเฉยชากบัผูเ้ป็นพอ่ 
สายฟ้า : ไมต่อ้งมาสงสารเรา  เราอยากใหน้ายสอนเรา

ทกุอย่างเพ่ือใหไ้ปช่วยชาวบา้นได ้
ผม : คุยกับคนที่อ่านความคิดได้นี่ล  าบากแหะ  พี่

รับปากแล้วว่าจะช่วย  พี่ท  าแน่  และเพื่อตอบแทบความ
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ช่วยเหลือของสายฟ้า  ภารกิจที่พี่จะรับต่อไปจะเป็นการ
ปราบปรามยาเสพติดในจงัหวดัของหมูบ่า้นสายฟ้า  ดีไหม 

สายฟ้า : เราช่วยภารกิจไดไ้หม  เราอ่านความคิดได ้ 
ถา้เราเขา้ไปเป็นสาย  เราจะ 

ผม : ไม่ได ้// (“ถา้ท าแบบนัน้  ท่านนายพลเอาตายแน ่ 
ที่เอาลกูสาวเขาไปเป็นสายทหาร”)//  อนัตรายเกินไป  พี่บอก
วา่จะช่วยไง 

สายฟ้า : ท าไมตอ้งกลวัพอ่เรา  เขาไมไ่ดส้นใจเราหรอก 
ผม : ไมไ่ดก้ลวั  แตส่ายฟ้าเด็กไง 
สายฟ้า : เราโตแลว้ 
ผม : อายเุทา่นีไ้มเ่รยีกโต 
สายฟ้า : เราโตแลว้  //สายฟ้าลกุจากเกา้อี ้ ดูเธอจะไม่

ยอมแพผ้มงา่ยๆ  เธอลกุขึน้และพยายามจะแสดงตวัว่าป้องกนั
ตวัเองไดด้ว้ยการจะต่อยผม  แต่ผมหลบท าใหต้วัเธอที่ขอ้เทา้
เจ็บอยู่ฟบุตวัมาใสผ่มเต็มแรง // ปลอ่ยยยย 

ผม : .......... 
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...มองหนา้เธอชัด  เคลา้โครงหนา้  และผิวพรรณแม้
ไม่ไดข้าวดว้ยการดแูลเหมือนผูห้ญิงทั่วไป  แต่ก็เนียนละเอียด
ไมด่ าดา่ง  สดัสว่นเนือ้ตวัก็ดพูอดีไมอ่ว้นผอม 

สายฟ้า : อย่ามาคิดลามกกบัเรานะ 
เธอดิน้ออกจากการกอดของผม  ก่อนที่จะเดินหนีเขา้ไป

ในหอ้ง  เธออ่านใจไดก็้รูไ้ปหมดว่าผมคิดอะไร  ผมไดแ้ต่มอง
เธอเดินเขา้หอ้งอย่างเขินๆ  ที่เธอรูว้า่ผมคิดอะไร 
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ช่อสายฟ้า   ตอนที ่6 
 
------สายฟ้า------ 
 
เชา้วนัใหม่ที่เรานอนหลบัไม่สบายเอาเสียเลย   จนเรา

ตอ้งลงมานอนกับพืน้เพราะที่นอนมันนิ่มเกินไป  เราเคยนอน
แต่เสื่อธรรมดากับพืน้แข็งๆ  พอมานอนที่นอนแพงๆก็นอนไม่
สบายตวั  บา้นหลงันีเ้งียบเฉียบ  ไม่วุ่นวาย  พืน้ที่ก็กวา้ง  และ
มนัเงียบสงบ  หลงักินขา้วเชา้ที่นายพายุเตรยีมให ้ พ่อก็เขา้มา
ในบา้น  พรอ้มกบัความคิดที่เขายงักงัวลตอ่ผูห้ญิงที่ช่ือบงัอร 

พ่อ : .....พ่อ..  เอ่อ...ฉันคิดว่าเธอน่าจะไม่ไดม้ีเสือ้ผา้
ดีๆใส่  นี่เป็นเสือ้ผา้ของพี่...เอ่อ..คนในบา้น  ใส่ไปก่อน  เดี๋ยว
ใหพ้ายพุาไปหาซือ้เสือ้ผา้ 
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เรา : ไม่ชอบใส่ของใคร  //   เรามองไปทางอื่นอย่าง
อารมณไ์ม่ดี //  ถา้จะใหอ้ยู่  จะอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนทัง้นัน้  และถา้
ไม่อยากบอกใครต่อใครว่าฉันเป็นลูกก็ไม่ตอ้งบอก  เพราะที่
ผา่นมาก็ไมเ่คยรูส้กึวา่มีพอ่กบัเขาอยู่แลว้ 

พาย ุ: (“สายฟ้า  พดูจาดีๆหนอ่ยดิ”) 
พ่อ : ฉันรูว้่าเธอโกรธ  แต่ฉันมีเหตุผล  แต่มันยังไม่

พรอ้ม 
เรา : ฉันไม่ไดอ้ยากรูเ้หตุผลอะไรทัง้นัน้  ที่ฉันตอ้งการ

คือฉันตอ้งการอยู่ที่นี่  ไม่ไดอ้ยากจะเขา้ไปเป็นส่วนเกินของ
ครอบครวัใคร 

พายุ : ท่านครบั  ผมว่า...ใหส้ายฟ้าอยู่ที่บา้นหลงันีก็้ได ้ 
ผมจะคอยดแูลเอง  รบัรองครบัวา่เธอจะปลอดภยั   

พอ่ : ...... 
พายุ : ตอนนีผ้มมีเวลาเพียงพอที่จะดูแลสายฟ้าครบั  

คิดวา่เพียงพอที่ทา่น..เออ่ 
เรา : ถา้ไม่ใหอ้ยู่กับพี่พายุก็จะกลบัหมู่บา้น  จะไดไ้ม่

สรา้งความล าบากใจใหใ้คร 
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พ่อ : อยากท าอะไรก็ท า  เธอก็ไม่ไดเ้ห็นฉันเป็นพ่ออยู่
แลว้ 

..และพอ่ก็เดินออกไปจากบา้น  ทนัทีที่พ่อพน้จากประตู
น า้ตาเราก็ไหล   เรารีบเอามือเช็ดน า้ตาและท าหนา้ตาปกติ
ที่สุด  หลบหนา้พี่พายุ   เรานะเหรอไม่เคยเห็นว่าเขาเป็นพ่อ  
เขาเสียมากกว่าที่ไม่เคยเห็นว่าเราเป็นลกู  มือหนกัของพี่พายุ
วางลงบนหวัเราและลบู  มนัรูส้ึกอบอุ่นเหมือนอยู่กับยายและ
ลงุผูใ้หญ่  ไดยิ้นเสยีงความคิดเขาท่ีบอกวา่สงสารเรา 

พาย ุ: เดี๋ยวพี่จะพาไปซือ้เสือ้ผา้ 
เรา : ไมเ่อา  เรามีของเรา 
พายุ : รูว้่ามี  แต่ตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กับที่นี่  เสือ้ผา้ที่ใส่

เดินป่า  ใสท่ี่นี่ไมไ่ด ้ เหมือนเวลาที่ใส่เสือ้ผา้ไปงานศพตอ้งใส่สี
ด  า  กาลเทศะนะ.... 

เรา : เรารูจ้ัก....  //แต่แค่เรา  ไม่อยากใชเ้งินเขา  เงินที่
เขาเคยส่งให ้ ยายเอาใส่บญัชีไวต้ลอด  เราไม่เคยใชเ้งินจาก
พอ่  เพราะอยู่ป่าไมจ่ าเป็นตอ้งใชเ้งิน//  เรา.....เรา  เราไม่อยาก
ใชเ้งินเขา 
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พายุ : แลว้ที่ผ่านมาละ  ท่านบอกว่าส่งเงินใหส้ายฟ้า
ตลอด  //เราหยิบสมุดบญัชีวางตรงหนา้  มนัมียอดเงินที่เกือบ
ถึงหกลา้นบาทแลว้  เขามองหนา้เรา...//  พี่ออกใหก้่อน  แลว้
ถา้สายฟ้ามีคอ่ยมาคืนพี่ 

เรา : เราไมม่ีงานท า 
พาย ุ: พี่จา้งดแูลเสือ้ผา้  ท าอาหาร  และเก็บกวาดบา้น  

วนัละหา้รอ้ยบาท  สนใจไหม 
เรา : .....//เราพยกัหนา้// 
พายุ : วนันีจ้ะใหยื้มเงินสองพนับาท  จะพาไปซือ้รา้นที่

ถกูที่สดุ   ตกลงไหม 
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ช่อสายฟ้า   ตอนที ่7 
 
------พาย-ุ----- 
 
..ผมพาสายฟ้ามาที่หา้งสรรพสินคา้แห่งหนึ่ง  ก่อนที่จะ

ลงจากรถ  เธอก็ขอนั่งสมาธิหา้นาที  บอกว่าจะปวดหัวถา้ได้
ยินเสยีงความคิดคนเยอะๆ  หลงัจากนัน้ผมก็พาเธอไปหอ้งเสือ้
ของเพื่อนผม  ซึ่งไดส้ง่ขอ้ความไปบอกใหต้ิดราคาแค่หลกัรอ้ย  
เพื่อใหเ้ธอเลอืกซือ้ไดคุ้ม้ที่สดุ 

ริริน : ท าไมช็อปนอ้ยนักละคะนอ้งสายฟ้า  นี่เป็นช่วง
เซลนะคะ่ //เพราะสายฟ้าเลอืกเสือ้ผา้แคเ่พียงไม่ก่ีตวั  หมดเงิน
ไมถ่ึงพนั//  พี่มีเครือ่งประดบัดว้ยนะ  หรอืจะกระเป๋า  หรอืจะ.. 
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สายฟ้า : แคน่ีก็้พอคะ่  สายฟ้าไมค่่อยไดใ้ช ้(“พดูเพราะ
กบัเขาก็เป็น”)  //เธอหนัหนา้มาหาผมเมื่อไดยิ้นเสียงความคิด  
ผมลอยหนา้ลอยตาไปทางอื่นทนัที// แต่สายฟ้าอยากได ้ เอ่อ..
ชดุชัน้ใน 

ริริน : ....พายุ  นอ้งเขาจะเลือกชุดชั้นใน  ฉันจะพาไป
เอง  ไปรอไกลๆ 

ผม : โอเค.... 
ผมก็เขา้ไปนั่งเล่นในโซนหอ้งเสือ้  สองสาวเขาพากัน

เดินออกไปรา้นอื่น  แต่ผมย า้เอาไวแ้ลว้ว่าตอ้งราคาต ่า  ส่วน
ตา่งจะจ่ายเอง 

..แต่ในระหว่างที่ผมก าลังนั่งอย่างสบายใจ  ผมก็เห็น
ผูห้ญิงคนหนึ่งเดินเขา้มาในหอ้งเสือ้  ผมจ าไดว้่าเธอคือบังอร  
หญิงสาวลกูสาวของท่านนายพลทรงรบ  เธอเดินลิ่วเขา้มาหา
ผมจนผมตกใจ  เพราะแนใ่จวา่ไมเ่คยรูจ้กักนัมาก่อน 

บงัอร : พี่พายุใช่ไหมคะ  อร..ลกูสาวของพ่อทรงรบนะ
คะ //ผมยิม้ใหก้ับเธอ  แต่ก็งง กับการทักทาย//  อรเคยไปกับ
พ่อตอนที่พี่รบัปรญิญา  แต่ว่าไม่ได้เขา้ไปทกัทาย  พี่พอจะจ า
ไดไ้หมคะ 
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ผม : เออ่....  พี่จ  าไมไ่ดน้ะครบั  ตอนนัน้คนเยอะดว้ย   
บงัอร : แลว้พี่มากบัใครคะ  แฟนเหรอคะ  พ่อบอกว่าพี่

ยงัไมม่ีแฟน 
ผม : ออ....มาเดินเที่ยว  นอ้งอรละครบั 
บงัอร : อรมากบัคณุแมค่ะ่  แต่คณุแม่ท าผมอยู่  เลยมา

เลอืกซือ้เสือ้ผา้ 
 (มาแลว้ววว) 
ผมหนัไปตามเสยีงของรรินิ  ก่อนจะเห็นสายฟ้าที่ถูกจบั

ไปตดัผมใหด้เูป็นทรง  และแต่งตวัดว้ยเสือ้ผา้ที่ดดูีขึน้  หนา้ตา
ก็เหมือนจะถูกกนัคิว้มาเล็กนอ้ย  กบัการแต่งหนา้นิดหน่อย  ดู
เขา้กบัเธอมาก 

รรินิ : พอดีว่ารา้นท าผมมีแถม  ก็เลยพาไปตดัมา  สวย
ไหมพาย ุ

ผม : .....// ผมยักคิ ้วให้กับสายฟ้า  แต่เธอมีหน้าตา
งอนๆใสผ่มเล็กนอ้ย  ก่อนที่จะเห็นว่าเธอมองหนา้บงัอร//  เอ่อ  
สายฟ้านี่บงัอรลกูสาวท่านนายพลทรงรบ  สว่นนี่สายฟ้า.........
รุน่นอ้งพี่ครบั 
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..ผมล าบากใจมากเลย  สายฟ้านิ่งมาก  เธอมองหนา้
บงัอรเฉยๆ 

บงัอร : สวสัดีค่ะ  ชอบหุ่นของสายฟ้าจัง  ดูเป็นผูห้ญิง
รกัสขุภาพ  ผิวก็ดธูรรมชาติมาก  เป็นลคุที่ดเูทม่ากเลย 

สายฟ้า : ......//สายฟ้าเพียงแต่ยิม้แหง้ๆเท่านั้น  เธอ
อา่นความคิดอะไรไดบ้า้งเนีย้ยยยยย// 

ผม : รรินิ  ขอบใจมากนะ  วนันีก้ลบัก่อน  ปะ...สายฟ้า  
เดี๋ยวพี่พาไปกินขา้วไปก่อนนะครบั  นอ้งอร 

..ผมพาสายฟ้าเดินออกจากรา้น  โดยที่เอาถุงขา้วของ
ของเธอมาถือ  ตลอดทางมายงัรถเธอก็เอาแต่เงียบ  ผมไม่รูว้่า
เธอจะโกรธไหม  แตเ่ธอก็เงียบไมพ่ดูอะไร 

ผม : หิวขา้วยงั 
สายฟ้า : ท าไมต้องให้พี่ริรินโกหกเรื่องราคาเสือ้ผ้า  

และรา้นท าผมก็ไมไ่ดแ้ถม 
ผม : .............ก็พี่อยากใหส้ายฟ้าใสเ่สือ้ผา้ดีๆ  ถือว่าพี่

ซือ้ใหเ้พื่อตอบแทนบญุคณุที่เคยช่วยพี่ 
สายฟ้า : บังอรชอบนาย  เธอไม่พอใจเรา  เธอถามว่า

ท าไมนายตอ้งจบัมือเรา  ท าไมนายตอ้งไปกบัเรา  และเธอก็ 
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ผม :พอๆ..//การรูค้วามคิดคนอื่นมนัก็ไม่ไดด้ีไปสะหมด
แหะ// พี่ไม่อยากรู ้ อยากรูแ้ค่ว่าโกรธไหมที่พี่ไม่ไดแ้นะน าว่า
สายฟ้า.....ก็เป็นลกูสาวของทา่น 

สายฟ้า :.......//เธอส่ายหวัเป็นค าตอบ// แต่จะโกรธถา้
นายโกหกเราอีก 

ผม : รบัทราบครบั  จะไมท่  าอีกครบั 
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ช่อสายฟ้า   ตอนที ่8 
 
------สายฟ้า------ 
 
เราเริม่ท าหนา้ท่ีที่รบัท างานบา้นใหก้บัพี่พายุ  โดยไดร้บั

การสอนการใชเ้ครือ่งซกัผา้  และเครื่องดดูฝุ่ น  และเครือ่งครวั
ที่จะตอ้งท าอาหาร  เราค่อนขา้งเขา้ใจอะไรง่าย  ท าใหส้อนไม่
เยอะ   

..รอบๆบ้านของพี่พายุมีต้นไม้เยอะกว่าบา้นที่เราพัก  
ท าใหเ้รามีเพื่อนใหม่  และไดร้บัการบ่นจากเพื่อนตน้ไมว้่าพี่
พายุไม่ค่อยรดน า้  เพราะไม่ค่อยอยู่บา้น  บางเดือนไม่กลับ
บา้นเลย  และที่ส  าคญัยงัรูค้วามลบัจากพี่ตน้ไมต้น้สงูใหญ่ว่าพี่
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พายุชอบนอนไม่ใส่เสือ้ผา้  (พี่ตน้ไมใ้หญ่สูงกว่าบา้นจนเห็น
หมด) 

พาย ุ: ยิม้อะไรคนเดียวสายฟ้า // เราหนัไปหาพี่พายุ  ก็
ยิม้ข  าที่พี่ตน้ไมบ้อก  และก็หนา้แดงสะอย่างนัน้ที่จินตนาการ
ภาพขึน้มา //  หนา้แดงดว้ย  รดน า้ตน้ไมแ้ลว้หนา้แดงเหรอ 

เรา :  ตน้ไมบ้อกวา่  นายชอบนอนไมใ่สเ่สือ้ผา้ 
พาย ุ: เหย้ยย  พดูกบัตน้ไมไ้ดอ้ีก  บา้ไปแลว้วววว 
เรา : และพี่ตน้ไมก็้บอกว่า  นายนะ  ชอบแกผ้า้เดินใน

บา้น 
พ า ยุ  :  ต้ น ไ ม้ ต้ น ไ ห น   พี่ จ ะ ตั ด มั น ทิ ้ ง เ ล ย  

อะไรวะ่เนีย้ยยย 
เรา : ฮ่าๆๆๆๆ  //นี่เป็นการหวัเราะครัง้แรกตัง้แต่เรามา

ท่ีน่ี//  นายนา่เกลยีดจงั  นอนแกผ้า้ 
พายุ : พี่เป็นหนุ่มโสด  นอนแกผ้้าจะผิดอะไร  อย่าใหรู้ ้

วา่ตน้ไหน  ถอนยนัรากทิง้เลย 
เรา : ท าไมถึงไม่ค่อยไดก้ลบับา้นละ  ภารกิจที่ท  าออก

ตา่งจงัหวดัตลอดเหรอ 
เรารดน า้ตน้ไมแ้ละถามไปเรือ่ยๆ  ดว้ยความสงสยั 
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พายุ : ก็ที่บา้นไม่มีคนที่ตอ้งกลบัมาหานิ  หมายถึง...
ครอบครัวนะ  พ่อกับแม่พี่เสียชีวิตตั้งแต่พี่ยังไม่เข้ามหาลัย  
หลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตเป็นทหารสายโสด  เลยไม่ค่อยไดก้ลับ
บา้น 

เรา : แลว้จะปลกูตน้ไมท้  าไมเยอะแยะ  ตน้ไม้ก็มีหวัใจ
นะ  นายไมย่อมรดน า้ใหพ้วกเขา 

พายุ : ท าไมต้นไม้ขีฟ้้องว่ะ //พี่พายุชีน้ิว้ไปยังต้นไม้
อย่างเอาเรือ่ง //  มีความสามารถอย่างอื่นอีกไหม  มนัเจ๋งมาก
เลยนะ 

เรา : มีแคเ่นีย้แหละ.... 
 
.....ตดั ...... 
 
หลงัจากวนัที่พ่อมาหาเราวนันัน้  พ่อก็ไม่ไดม้าอีกเลย  

เราก็อยู่บา้นหลงันัน้โดยมีพี่พายุมานอนที่โซฟาดว้ยทกุวนั  จน
เราคุน้ชินและสนิทกับพี่พายุมากขึน้  แต่เราก็ไม่ยอมเรียกเขา
วา่พ่ี 
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เรา : ถา้เราบอกว่าขอไปอยู่บ้านของนาย  ไดไ้หม... // 
เราพดูเมื่อพี่พายกุ าลงักางแผนที่ดอูะไรบางอย่าง//  เราอยู่บา้น
หลังนี ้ นายก็มานอนทุกวันอยู่แลว้  งั้นเราไปอยู่ที่บา้นนาย  
แลว้ดแูลท าความสะอาดจะดีกว่าไหม 

พาย ุ: คงตอ้งขอ.... 
เรา : ท าไมตอ้งขอ  บอกแลว้ไงว่าเขาไม่ไดส้นใจเรา  //

เราเดินเข้าไปหยิบของๆเราที่มีของไม่มาก  ก่อนจะเดินไปที่
บา้นอีกหลงัซึง่ปิดไฟอยู่  เขา้มาในตวับา้นก็เห็นพี่พายุหอบขา้ว
ของตามมา// 

พายุ : เอาแต่ใจจงั  อยู่บา้นนีก็้ได ้  มีหอ้งนอนสองหอ้ง  
ท าความสะอาดแลว้ใช่ไหมละ.... 

เรา : .....//เราพยักหนา้  และเอาของเขา้อีกหอ้งที่ไม่ใช่
หอ้งนอนของพ่ีพาย ุ

..และหลงัจากนัน้เราก็พกัอยู่บา้นหลงัเดียวกนัแต่คนละ
หอ้ง  โดยที่พอ่ไมรู่ ้ แตถ่ึงรูเ้ราก็ไมส่นใจ  
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ช่อสายฟ้า   ตอนที ่9 
 
------สายฟ้า------ 
 
วนันีเ้ป็นเมนูไก่ตุ๋นสมุนไพร  เป็นสูตรที่ยายชอบท าให้

กิน  เป็นสมุนไพรที่พอหาไดจ้ากตลาด  ที่ตอ้งเสียเงิน  ผิดกับ
ตอนที่เราอยู่ที่หมู่บา้น  ที่อยากไดอ้ะไรก็แค่เดินเขา้ป่าและก็ได้
มันมาฟรีๆ  วันนี ้เราตื่นเช้ากว่าทุกวันเพราะไก่ตุ๋นต้องใช้
เวลานานจึงจะอรอ่ย  และมนัก็ไม่ใช่ถ่านหรอืไมท้ี่พอจะเดาได้
ว่านานแค่ไหนไฟจะมอด  เราจึงตอ้งคอยเฝ้ามันไม่ใหไ้ฟไหม้
บา้นพีพ่าย ุ

 (หอมมมมมมมมจงัเลย) 
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ผูช้ายตวัสงูที่หวัฟูไม่เป็นทรงเดินออกจากหอ้ง  นบัจาก
ที่พี่พายุไดก้ลบัมานอนที่บา้นตัวเอง  เขาก็มีความเป็นตัวเอง
มากขึน้  บางคืนก็ไม่ใส่เสือ้  บางวันก็ชวนเราออกเครื่องออก
ก าลงักายที่มีหอ้งหนึง่  จนเราใชเ้ป็นทกุเครือ่ง 

พาย ุ: หอมมาก  //  เราไม่ไดส้นใจ  ใชช้อ้นตกัน า้ขึน้มา
ชิมเล็กนอ้ยเพื่อความแน่ใจ  และรูส้ึกว่าคนมองดูจะอยากชิม
มาก  เราไดยิ้นเสยีงกลนืน า้ลาย  //  

เรา : ...หา้มขโมยกินก่อนนะ  ไม่อาบน า้เราไม่ใหกิ้น  // 
เราชีห้นา้เขา  ก่อนจะปิดฝาหมอ้แลว้เดินออกไปจากหอ้งครวั 

พาย ุ: ไรกนั  วนันีพ้ี่มีงานนะ 
เรา : แต่วันนีเ้ราไปเรียนวันแรก  เราไปโรงเรียนเองไม่

ถกู..  
พาย ุ: พี่ไปรายงานตวัเท่านัน้  พี่ก็จะไปสง่  แลว้ก็จะไป

รบัตอนเย็น 
เรา :  ...... // เราพยกัหนา้เขา้ใจ// 
พาย ุ: .ใครแตง่ตวัเสรจ็ทีหลงัอด 
..และเรากบัพี่สายฟ้าก็ตา่งวิ่งกนัไปหอ้งของตวัเอง   
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..เราใชเ้วลาแต่งตัวเป็นชุดนักศึกษาอย่างเร็วที่สุด แต่
กลบัออกมาเจอพี่พายทุี่ใสก่างเกงทหารกบัเสือ้กลา้มนั่งกินขา้ว
หนา้ตาเฉย  เรารีบวิ่งเขา้ไปดึงถว้ยไก่ตุ๋นออกมาจากตรงหนา้
เขาทนัท ี

เรา : ขีโ้กง  ไหนบอกว่าแต่งตวัเสร็จก่อน  นายยงัไม่ได้
ใสเ่สือ้ทหารเลย  โหย้ยย..นายกินไปสามนอ่งแลว้ 

พายุ : ก็เหลือไวใ้หส้องน่องไง  เป็นผูห้ญิงกินเยอะไดไ้ง  
พี่เป็นผูช้าย  เป็นทหารดว้ย 

เรา : แตเ่ราเป็นนกัเรยีน  เราตอ้งใชพ้ลงังานเยอะ  และ
นี่เป็นอาหารเชา้  นายเอาเปรยีบเรา  //  ทัง้ที่เป็นเงินของเขาซือ้
ทัง้หมด  เราก็ยังเรียกรอ้ง  เราไดยิ้นเสียงความคิดเขาที่มันมี
รอยยิม้และเสยีงหวัเราะ // เราไมย่อมมม 

พายุ : กินไปแลว้ท าไงละ  เดี๋ยวระหว่างทางพี่ซือ้อะไร
ใหกิ้นไดไ้หมละ 

เรา : ...//เรายกัคิว้  ก่อนที่จะตกัขา้วมากินกบัไก่ที่เหลือ  
โดยไมแ่บง่พ่ีพาย ุ ขา้วในจานเขาก็ยงัไมห่มดนะ  แต่เราไม่แบ่ง  
เพราะเขากินเยอะแลว้// 

....... 
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วนันีเ้ป็นวนัเริ่มเรียนวนัแรก  ในสถานที่ที่แตกต่าง  ดีที่
อ่านใจคนได ้ เลยพอจับตน้ชนปลายไดว้่าอะไรเป็นอะไร  แต่
คนเมืองนี่ใส่หนา้กากเขา้หากันย่ิงกว่าคนในหมู่บา้น  บางคน
หนา้ตาเรยีบรอ้ย  แต่รา้ยเสียย่ิงกว่าคนที่พดูจาเสียงดงัหาเรื่อง
คนอื่นสะอีก  เราก็ได้เพื่อนมาหนึ่งคน  ที่ จิตใจดีมากๆ  
เรยีบรอ้ยมากๆ  เธอช่ือแกว้ตา 

แกว้ตา : สายฟ้ากลบับา้นยังไง  ใหพ้่อเราไปส่งไหม //
เราหันไปมองหนา้พ่อของเขาที่ขับรถคันหรูยิม้มายังเรา  แต่
ความคิดของเขากบัคิดว่าถา้เราขึน้รถ  รถของเขาจะเปื้อนไหม  
เราจะเป็นคนดีไหม  เป็นลกูเตา้เหล่าใคร//  ใหพ้่อเราไปส่งนะ  
นี่ก็เย็นมากแลว้ 

เรา : ไม่เป็นไร  เดียวพี่เรามารบั  //  เรายกมือไหวพ้่อ
ของแกว้ตา และหนัมาโบกมือแกว้ตาอย่างขอบคุณ  ขอบคณุที่
อย่างนอ้ยในที่ที่โดดเด่ียวก็ยงัมีเพื่อนที่จิตใจดีอย่างแกว้ตา 
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ช่อสายฟ้า   ตอนที ่10 
 
------สายฟ้า------ 
 
19.00 น  
ผมมองนาฬิกาอย่างเป็นห่วง  เพ่ือนของผมยืมรถไป  

และวนันีร้ถก็ติดมาก  จากที่คิดวา่จะมาก่อนหา้โมงเย็น  ตอนนี ้
ทุม่หนึง่แลว้เธอจะเป็นยงัไงนะ    สายฟ้าไม่มีโทรศพัท ์ และผม
ก็ลืมคิดถึงเรื่องนีไ้ป  ตอนที่มาส่งสายฟ้า  ตกลงกันไวว้่าให้
สายฟ้ามานั่งรอที่โต๊ะมา้หินตวัหนึง่เพื่อจะไดห้ากนัเจอ 

..ผมรีบวิ่งไปที่โต๊ะม้าหินตัวนั้น  ก่อนที่ผมจะหยุดวิ่ง  
เมื่อผมมองเห็นสายฟ้านั่งอยู่บนเก้าอีท้ี่มันไม่ไดม้ีแสงรอบๆ  
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ตรงนัน้มนัไม่ค่อยมีแสงไฟ  ท าไมเธอไม่ไปหาที่นั่งที่มนัสว่างๆ
นะ 

ผม : พี่ขอโทษนะ... 
สายฟ้า : ......... 
สายฟ้าแค่หันมามองหนา้ผมเท่านัน้  เธอรวบกระเป๋า

และหนงัสอืบนโต๊ะ  ผมจึงเขา้ไปช่วยเธอถืออย่างรูส้กึผิด 
ผม : ท าไมไม่ไปรอที่มนัสว่างๆ  ยุ่งกัดหมดแลว้มั้งเนีย้ 

//  ผมพลิกแขนเธอกลบัไปกลับมาอย่างเป็นห่วง  และเห็นรอย
แดงบางจุดเมื่อเดินมาถึงจุดที่ค่อนข้างมีไฟ //  พี่ขอโทษนะ  
แดงหมดเลย..โดนยงุกดัเต็มเลย 

สายฟ้า : ...แคย่งุกดั  เราอยู่ป่ายุงกดัเยอะกว่านีอ้ีก  ไม่
ตอ้งมาท าเป็นรูส้กึผิดขนาดนัน้ก็ได ้ และท าไมตอ้งไม่กลา้บอก
เราเรื่องที่มารบัชา้  เราไม่ไดโ้กรธเกลียดนายสะหน่อยที่มารบั
ช้า  เพื่อนยืมรถ  เราเช่ือนาย....นายคงไม่โกหกจนถึงก้นบึง้
ความคิดหรอก 

ผม : ........ // นี่เธอไม่ได้โกรธผมใช่ไหม  รูส้ึกได้ว่า
สายฟ้าพดูยาวที่สดุเทา่ท่ีเคยคยุกนัมา// 

สายฟ้า : เราหิว.. 
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ผม : เด่ียวพี่พาไปกินขา้ว  แตก่่อนไปเดี๋ยวเราแวะซือ้ยา
ทาก่อน  ยุ่งที่นีไ่มไ่ดใ้จดีเหมือนยงุในป่านะ  ปะ.. 

หลงัจากนัน้ก็พากนัไปหาซือ้ยาแลว้ก็ไปหาขา้วกิน  โดย
จดัหนกัจดัเต็ม  เธออยากกินอะไรผมซือ้ให ้ สายฟ้ากบัผมสนิท
กันมากเรื่อยๆโดยที่ เราไม่ รู ้ตัว  ย่ิงสายฟ้าอ่านใจผมได ้ 
บางครั้งผมไม่ต้องพูดอะไรเธอก็ เข้าใจไปสะหมด  และดู
เหมือนว่านบัวนัเธอจะดูผุดผ่องขึน้เรื่อย  ผิวพรรณก็ดูกระจ่าง
ใสมากขึน้เรือ่ยๆ 

ผม : สายฟ้า  พี่พุงจะแตกแลว้วว  โอ๊ยย.ใส่ชุดทหาร
แลว้รดัไปหมดเลย   //ผมไม่บ่นไม่ได ้ เพราะว่ากินเยอะมาก  
เราเริ่มสนิทกันมากขึน้  ท าใหเ้วลากินเราจึงกินกันเยอะ  และ
เมื่อผมบอกว่าจะเลีย้ง  เธอก็จะกินแบบเยอะมากจนผมตกใจ   
//อนันีค้ือโทรศพัท ์

..ผมยกถุงกล่องโทรศัพทท์ี่แอบไปซือ้มาใหก้ับสายฟ้า  
เธอมองมนัอย่างงง 

ผม : ......พี่จะสอนใช ้// ผมลกุไปนั่ งขา้งๆสายฟ้า  และ
เริม่จากการเมมเบอรผ์มลงไป//  นี่เบอรโ์ทรพ่ี   
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สายฟ้า : เราไม่ชอบใช ้ เราเคยเห็นลงุผูใ้หญ่ใช ้ แต่จะ
ใชท้  าไมในเมื่อเราคยุกนัแบบเห็นหนา้ก็ได ้

ผม : แลว้เวลาท่ีพี่หาสายฟ้า 
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ช่อสายฟ้า   ตอนที ่11 
 
------สายฟ้า------ 
 
 (อา้ว  พี่พาย)ุ 
เราและพี่พายุหันไปมองตามเสียง  เราก าลังเล่น

โทรศัพทก์ันพี่พายุโหลดเกมสแ์ละอะไรก็ไม่รูเ้ต็มไปหมด   แต่
พอคนที่มาทกัเขา้มาก็ท าใหท้กุอย่างหมดสนกุ 

บงัอร : ดีใจจงัเลยที่ไดเ้จอพี่พายทุี่นี่  อา้ว...อืม..สายฟ้า
ใช่ไหมคะ (“ท าไมตอ้งเจอนังนี่ตลอด  เป็นรุ่นนอ้งจริงปะเนีย้  
และท าไมดสูนิทกนัขนาดนี”้) 

พาย ุ: ...นอ้งอรมากินขา้วเหรอครบั 
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บงัอร : ค่ะ  มากับเพื่อนๆ  เห็นพี่อรเลยอยากเขา้มาทกั 
(“พี่พายุหล่อจัง  หุ่นก็ดีมากเลย  กลา้มก็ใหญ่  ทอ้งก็เป็นซิก
แพค  เท่มากเลย”) // เราเบนหนา้หนีเมื่อความคิดของเธอคิด
ไปถึงสดัสว่นของพี่พาย ุ ผูห้ญิงก็คิดแบบนีเ้หรอเนีย้// 

พาย ุ: นี่ก็ดกึมากแลว้นะ  ทา่นนายพลคงเป็นหว่งแย่ 
บงัอร : ก าลงัจะกลับแลว้  พี่พายุไปสง่หน่อยไดไ้หมคะ 

(“สายฟ้าช่วยพี่ดว้ยสิ”) //เราไดยิ้นเสียงความคิดพี่พายุ  เราจึง
หนัหนา้กลบัมา  แต่ก็เจอเขา้กับบงัอรที่เขา้มากอดแขนพี่พาย ุ 
เราตกใจมาก  ไมค่ิดวา่จะกลา้ขนาดนี/้/ 

พาย ุ: เออ่อออ...คือ  (“สายฟ้า.... ช่วยอะไรบา้งส”ิ) 
เรา : เราไม่ค่อยสบาย  เราอยากกลบัแลว้  //ไม่รูว้่ามนั

ช่วยไดไ้หม  แตก็่เต็มความสามารถแลว้นะ// 
บงัอร : เธอกลบับา้นเองไดไ้หม  พ่อจะตอ้งว่าเราแน่ที่

กลบัดกึ   เราเลยอยากใหพ้ี่พายุไปสง่เรา  (“เราอยาก...  อยาก
อยู่กบัพี่พายุสองคน  อยากจะXXXX”) // เรามองหนา้พี่สายฟ้า
ทนัที  แตเ่ราไมรู่จ้ะสือ่สารยงัไงกบัพี่พายุ  ผูห้ญิงคนนีอ้ยากท า
อะไรตอ่อะไรกบัเขา// 

เรา : ......//เราไมรู่ว้า่ควรท าอะไรตอ่เลย// 
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พายุ : เดี๋ยวพี่โทรไปบอกท่านนายพลให้  แต่พี่ให้
สายฟ้ากลบับา้นคนเดียวไมไ่ด ้

เรา : เราว่า... //เราเดินเขา้ไปขวางท าใหบ้งัอรหลดุออก
จากแขนของพี่สายฟ้า //  เธอไม่ควรอยาก.....เอ่อ  อยากใหพ้ี่
พายไุปสง่  ทา่นนายพลจะเสยีใจ  และเธอเป็นลกูผูห้ญิงนะ 

บงัอร : เธอพดูอะไร  งงไปหมด (“อีบา้นี่พดูอะไร  วนไป
วนมา  แคไ่ปสง่บา้น”) 

เรา :ปะ  พ่ีพาย ุ เราอยากกลบัแลว้ 
..และเราก็จงูมือพี่พายเุดินออกจากรา้นนัน้เลย  ในหวัก็

ยังแว่วเสียงที่บังอรคิดถึงรา่งกายของพี่พายุ  คิดไปจนถึงไหน
ถึงไหนจนเราขนลุกไปหมด  ไม่เคยไดยิ้นเสียงความคิดใครที่
นา่กลวัเทา่นีม้าก่อนเลย   นี่เหรอ..พี่สาวตา่งแมข่องเรา 
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ช่อสายฟ้า   ตอนที ่12 
 
------สายฟ้า------ 
 
วันนีพ้่อมาหาเราที่บา้น  และก็ไดรู้ว้่าเรากับพี่พายุพัก

อยู่บา้นเดียวกนั  แตม่นัจะตา่งอะไรในเมื่อพกัอยู่อีกบา้นพี่พายุ
ก็ไปนอนเฝา้เราอยู่ดี  เรานั่งอยู่รว่มโต๊ะอาหาร  กบัอาหารที่พ่อ
ซือ้มา  เรานั่งอยู่ตรงขา้มพี่พายุ  ส่วนพ่อนั่งหวัโต๊ะ  เราเลือกท่ี
จะมองอาหาร  ไม่มองหนา้คนทัง้สอง  แต่ไดยิ้นเสียงความคิด
คนทัง้สองที่แตกตา่งกนั 

พ่อ : เรียนเป็นยังไงบา้ง  ปรบัตวัเขา้กับเพื่อนไดไ้หม //
เราส่ายหวัเป็นค าตอบ//  นี่เป็นเงินเดือนนี ้ ฉันใหม้ากกว่าทุก
เดือน  จะไดซ้ือ้หนงัสอืและรายจ่ายดา้นอื่นๆ 
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เรา : ไมต่อ้งก็ไดน้ะ  ฉนัหาท างานเองได ้
พ่อ : จะคุยกันดีๆไม่ไดเ้ลยใช่ไหม  ฉันเป็นพ่อเธอนะ

สายฟ้า  
เรา : ถา้จะมาเพื่อหาเรือ่งทะเลาะกลบัไปเถอะ  อย่ามา

บอกว่าเป็นพ่อ  ที่ผ่านมาคุณไม่เคยเห็นฉันเป็นลกู  ไม่มีพ่อที่
ไหนเขาทิง้ลกูตวัเองตัง้แตว่นัที่ลมืตาดโูลกหรอก 

พอ่ : ฉนับอกวา่ฉนัมีเหตผุล  มนัมีปัญหามากมายที่เด็ก
อย่างเธอไมเ่ขา้ใจ 

เรา  : ถ้าเด็กอย่างฉันไม่สมควรจะเขา้ใจ  แลว้รบัมา
ท าไม..ส  านึกผิดเหรอที่ทิง้ใหค้นอย่างฉนัเกิดมาจนโตไดป่้านนี ้ 
เกิดมาพรอ้มกบัความอบัอาย  ทัง้ๆที่ตวัเองมีครอบครวัอยู่แลว้ 

พอ่ : ....... 
..//พ่อหน้าถอดสีไปเลย  เราเผลอพูดเรื่องที่รูม้านาน

แล้ว  เรื่องที่รูจ้ากความคิด  ไม่เคยมีสักครั้งที่เรากับพ่อจะ
พูดคุยกันดีๆ  ตัง้แต่เราจ าความได ้ แมพ้่อเดินทางไปเพื่อส่ง
เงินให ้ เราก็จะหนีเขา้ป่า  ไม่เจอหนา้  ไม่พูดคุย  จนตอนนีท้ี่
เราไม่รูจ้ะหนีไปไหน  เราก็ยังไม่สามารถที่จะคุยดีๆได ้ ถึงเรา
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จะโหยหาออ้มกอดของพอ่  เหมือนที่คนอื่นๆเขามี  เกิดมาเราก็
ไมเ่คยไดก้อดแม ่ มีพอ่เราก็เหมือนไมม่ี//.. 

พาย ุ: ทา่นครบั ..ผมวา่ 
พ่อ : สายฟ้า  เรือ่งในอดีตพ่อขอโทษ  แต่ต่อไป..เรามา

เริม่กนัใหมไ่ดไ้หม  ใหพ้อ่  ไดด้แูลลกูบา้ง 
เรา : ..คุณจะดูแลฉันไดย้ังไง  แค่ยอมรบัว่าเราเป็นลูก

คณุยงัท าไมได ้
 ((ปัง)) 
..//เราเดินออกจากโต๊ะอาหาร  ก่อนจะหนีเข้าไปใน

หอ้งนอน//.. 
ยายพยายามบอกกับเรา  ว่าอย่าโกรธเกลียดพ่อ  มัน

บาป  ยงัไงเขาก็เป็นพอ่ที่ท  าใหเ้ราไดเ้กิดมา  ทกุครัง้ที่ยายบอก  
ยายสอน...  เราจะคิดเถียงเสมอ  เราเลือกไดไ้หม  ถา้เราเลือก
ได ้ เราจะไม่ยอมให้เขามาเป็นพ่อเรา  เราอยากมีพ่อที่เป็น
ชาวบ้านธรรมดา  ไม่ต้องเป็นนายทหารใหญ่  ไม่ตอ้งมีเงิน
มากมาย  แคร่กัเรากบัแมก็่พอ... 
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ช่อสายฟ้า   ตอนที ่13 
 
------พาย-ุ----- 
 
ในที่สุดผมก็ท าเรื่องขอท าภารกิจที่ชายแดนในเขต

หมู่บา้นของสายฟ้าจนได ้ ความจริงแลว้..ในเขตหมู่บา้นของ
สายฟ้าไมม่ีทหารคนไหนที่กลา้เขา้ไปปฏิบตัิหนา้ที่  คนสดุทา้ย
ที่เข้าไปและยังมีชีวิตก็คือท่านนายพลทรงรบ  แต่จากการ
ปราบปรามในปีเดียวกันที่สายฟ้าเกิด  ท่านก็ไม่เขา้ไปปฏิบัติ
หนา้ที่ที่นั่นอีก    คนในกองบอกว่าท่านรกัแม่ของสายฟ้ามาก  
เมื่อเสียแม่ของสายฟ้าไปจึงไม่อาจที่จะกลบัไปปฏิบตัิงานในที่
ที่เต็มไปดว้ยความทรงจ า 
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..นายทหารชัน้ผูใ้หญ่ที่เคยท างานกับท่านนายพลตอน
ยงัหนุ่ม  เล่าใหผ้มฟังว่า  หลงัจากที่ท่านนายพลแต่งงานจนมี
ลกูสาวที่ช่ือบงัอร  ท่านก็ขอไปประจ าการชายแดนโดยไม่บอก
ครอบครวั  จนกระทั่งไดพ้บรักกับแม่สายฟ้า  และมีสายฟ้า  
ท่านจะพดูเสมอว่าท่านจะยอมทิง้ทกุอย่างของชีวิตเพื่อมาเป็น
ครอบครวักบัสายฟ้าและแม ่ แตค่วามเสยีใจก็ท าใหท้่านทนอยู่
ที่นั่นไมไ่ด ้

 (คิดอะไรอยู่) 
สายฟ้าเอาหนงัสอืตีบา่ผม  ก่อนที่เธอจะนั่งลงขา้งๆ 
สายฟ้า : ..เราเห็นนั่งเหมอ่นานแลว้  งานยุ่งเหรอ 
ผม : ก าลงัคิดวา่  ถา้ไปที่หมูบ่า้นสายฟ้า  จะพาสายฟ้า

ไปดว้ยดีไหม 
สายฟ้า : เราอยากไป  เราคิดถึงยาย  เราอยากไปหา

ยาย  
..// สายฟ้าไม่มีแมรู้ปถ่ายของยาย  เธอเป็นชาวบา้น

ชายแดนที่ไม่มีเครื่องอ านวยความสะดวก  และไม่ตอ้งการสิ่ง
เหลา่นัน้  เธอมีเพียงสรอ้ยที่เป็นเสีย้วฟันของยายที่เธอหอ้ยคอ
ไวเ้สมอ// 
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ผม : ถา้มีเรยีนก็ใหไ้ปไมไ่ดน้ะ 
..//สายฟ้ารีบวิ่งเข้าไปในหอ้ง  เธอคงจะไปดูว่าเธอมี

เรยีนวนัไหนบา้ง ก่อนจะว่ิงมาดว้ยความดีใจ   
สายฟ้า : เราไม่มีเรียนวันพฤหัสกับศุกร ์ ขอเราไปนะ  

เราอยากไป  มานานแลว้  ยาสมุนไพรที่หาไวใ้หช้าวบา้นคง
หมดแลว้แน ่

ผม : พี่อนญุาตใหไ้ปนะ  แต่สายฟ้าตอ้งขอท่านนายพล
ดว้ย  ไม่งั้นพี่จะมีความผิด  //เธอท าหนา้เศรา้  เพราะเธอไม่
เคยคุยดีๆกับท่านนายพล  ตั้งแต่สายฟ้ามาอยู่ในความดูแล
ของผม  ไม่เคยมีสกัครัง้ที่พูดจากันดี//  แค่บอกว่าเราจะไปกัน
ประมาณสามวนั   เทา่นัน้ 

เรา : เราจะอยู่หรอืเราจะไป  เขาไม่ไดส้นใจเราหรอก  ที่
เขามาหาเพราะไม่อยากใหน้ายเห็นว่าเขาเป็นคนไม่ดี  ถา้เขา
เลือกได้  เขาคงเลือกที่จะทิง้เราไว้ที่หมู่บา้น  ไม่เอามาเป็น
ภาระหรอก 

ผม : ......// ผมไม่อยากใหเ้ธอคิดแบบนัน้  แต่เธอปักใจ
เช่ือแบบนั้นไปแล้ว  ผมพูดอะไรเธอก็คงไม่ฟัง//  แต่พี่เป็น
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นายทหารชั้นผูน้อ้ย  การท านอกเหนือค าสั่งถือเป็นความผิด  
และตอ้งไดร้บัโทษ  สายฟ้าอยากใหพ้ี่โดนท าโทษเหรอ 
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ช่อสายฟ้า   ตอนที ่14 
 
------สายฟ้า------ 
 
เชา้วนัพฤหสั 
วนัที่เราควรที่จะขออนญุาตจากพอ่ไดแ้ลว้ 
พายุ :  สายฟ้าอยู่บา้นดีๆนะ  แลว้พี่จะรีบกลบันะ //พี่

พายวุางกระเป๋าเป้ทหารลงกบัโต๊ะที่เรานั่งคิดชั่งใจจนปวดหวั// 
แลว้อย่าลมืปิดประตหูนา้ตา่งใหเ้รยีบรอ้ย  พี่ไปนะ 

เรา : ...เดี๋ยว  .................................โทรหาเขาให้
หนอ่ย 

พาย ุ: ......ทา่นนายพลเหรอ 
เรา : .......//พยกัหนา้// 
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และพี่พายุก็กดโทรศพัทข์องเขา  สายตากม้องมาทาง
เรา  มีแอบยิม้ดว้ย  แตเ่ราไมม่ีอารมณยิ์ม้ 

พาย ุ: ....สวสัดีครบั  ผมเองพาย ุ ขอเรียนสายท่านนาย
พลทรงรบครบั .....อืม.. นอ้งอรเหรอครบั  คุณพ่ออยู่ไหมครบั
..... ครบั ......อืม้ม.....ครบั //ดเูหมือนว่าพี่พายุจะติดหลม่พายุ
สวาทของบงัอรเสยีแลว้  จากตอนแรกที่โทรแลว้ยิม้ไปเริม่ยิม้ไม่
ออก  แต่เป็นเราที่ยิม้ออกกับท่าทีแบบนัน้ //...แลว้สรุป  เอ่อ..
ทา่นอยู่ไหมครบันอ้งอร 

เรา : ถา้เขาไมอ่ยู่  นายตอ้งใหเ้ราไปดว้ย 
พายุ : ..... //พี่พายุย่ืนโทรศพัทม์าหาเรา  เขาอยู่ //  ขอ

ได ้ พี่ใหไ้ป 
พอ่ : ฮลัโหล... 
เรา : ........... //เราไมรู่ว้า่ตอ้งเริม่พดูดว้ยค าวา่อะไร 
พอ่ : ฮลัโหล  ไดยิ้นไหม 
เรา : ........พี่พายุจะไปที่หมู่บา้น  ก็เลยอยากจะกลับ  

พี่พายไุมย่อมใหไ้ป   ถา้คณุไมอ่นญุาต 
พ่อ : แต่ตอนนีท้ี่นั่นอันตรายนะ  ทางการส่งกองก าลงั

เขา้ไปดว่นเมื่อคืนนี ้ รอ.. 
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เรา :ที่นั่นฉนัอยู่มาแต่เกิด  ถา้มนัจะอนัตรายก็อันตราย
มาตัง้นานแลว้  ไมต่อ้งมาท าเป็นห่วง  สรุปจะใหไ้ปไหม  แต่ถึง
ไมใ่หไ้ปก็จะหนีตามพ่ีพายไุป 

พอ่ : .........//เราไดยิ้นเสยีงถอนหายใจ  แบบนีเ้ราไมไ่ด้
ยินเสียงความคิด  เราไม่รูว้่าเขาก าลงัคิดอะไร//  งัน้ดแูลตวัเอง
ดีๆนะ 

เรา : .....................//เรานิ่งไปนานพอควร  ก่อนที่เรา
จะวางสาย//  เขาใหไ้ปแลว้ 

 
...ตดั.... 
 
สดุทา้ยแลว้เราก็ไดเ้ดินทางกลบัมาท่ีหมู่บา้น 
แต่การกลบัมาครัง้นีน้่าตกใจ  เมื่อมีชาวบา้นที่โดนยิง

ถึงสี่คน  และยังมีคนที่บาดเจ็บอีกหลายคน  เราอยู่หมู่บา้นนี ้
ไม่เคยเจอเหตุการณแ์บบนี ้ ดูเหมือนพวกคา้ยาตอ้งการที่จะ
เขา้มายึดหมู่บา้นเพื่อใช้เป็นที่พักยา  เรามาถึงก็จัดการดูแล
ชาวบา้นทนัที  ไม่ว่าจะเป็นคนที่คิดดีกับเราหรือไม่ไดค้ิดดีกับ
เรา  แตไ่มว่า่ใครก็ตามเราจะช่วยทกุคน 
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เรา : ลุงผู้ใหญ่  สมุนไพรไม่พอ  หนูจะเข้าไปหา
สมนุไพร 

ลงุผูใ้หญ่ : ไปตอนนีจ้ะดีเหรอ  มนัเย็นแลว้ดว้ย  และก็
อนัตรายมาก 

พายุ : ผมจะเขา้ไปกับสายฟ้าเองครบั  การเดินทางเขา้
มาที่นี่ยากล าบาก  ทีมแพทยถ์ูกส่งตัวมาแลว้  แต่กว่าจะถึงก็
เย็นพรุง่นี ้ เราตอ้งหาทางช่วยชาวบา้นก่อน 

ลงุผูใ้หญ่ : ลงุจะใหไ้อด้ินเขา้ไปดว้ย   
เรา :ตอนนีเ้หลือคนไม่มาก  อยู่ดูแลชาวบา้นเถอะลุง  

หนเูอาตวัรอดได ้ .....มีพี่พายไุปดว้ย 
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ช่อสายฟ้า   ตอนที ่15 
 
------พาย-ุ----- 
 
ผมและสายฟ้าเดินเขา้มาในป่า  แสงจากพระอาทิตยก็์

เริม่ที่จะอ่อนแรงลงเรือ่ยๆ  แต่สายฟ้าก็ยงัไม่หยุดเดิน  เธอเดิน
น าผมเขา้ไปเรื่อยๆจนป่าเริ่มที่จะรกทึบ  อยู่ดีๆเธอก็หยุดเดิน  
และเขา้มาประชิดตวัผม 

สายฟ้า : มีคนเดินมาทางนี ้ 
..//สายฟ้าดงึผมเขา้ไปในป่าหญา้ท่ีมนัสงูราวอก  ก่อนที่

เธอจะเขา้มาเบียดชิดกบัผมเพื่อไม่ใหค้นที่ก  าลงัเดินผ่านตรงนี ้
มองเห็น  ไม่นานนักก็มีชายสี่คนพรอ้มอาวุธครบมือเดินผ่าน
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บรเิวณนี ้ ผมกระชบัตวัสายฟ้าเขา้มาใกลก้ว่าเดิม  เพราะกลวั
วา่พวกมนัจะเห็น//.. 

สายฟ้า : ....พวกมันจับผู้หญิงในหมู่บ้าน //สายฟ้า
กระซิบบอกผม  เมื่อพวกมนัเดินออกไปไดไ้ม่ไกล//  เราตอ้งไป
ช่วย   

ผม : ....... //(“เรามีกันแค่สองคน  ไม่สามารถช่วยใคร
ออกมาไดแ้น ่ และอาจท าใหต้อ้งไดร้บัอนัตราย”) 

สายฟ้า :  ตอ้งได.้..   
//..สายฟ้ากระชากมือผมไปอีกทาง  เธอเดินลิ่วแบบเร็ว

มาก  แสงก็เริม่นอ้ย  และเราไม่สามารถที่จะเปิดไฟฉายได ้ ได้
ยินเสยีงกลุม่คนที่ดเูหมือนก าลงัมีงานสงัสรรค ์ สายฟ้าและผม
เขา้ไปหมอบที่เนินดิน  รอบๆค่ายของพวกมนัมีคนเฝา้อยู่รอบๆ  
อาวุธครบมือ  สายฟ้าเอามือจับหัวตัวเองเหมือนเธอก าลัง
เจ็บปวด//.. 

ผม : สายฟ้า  เป็นอะไร 
สายฟ้า :  เราปวดหัว. ..   เสียงความคิดคนพวกนี ้ 

โอย๊ยย  //ผมเอามือปิดปากสายฟ้า  ก่อนที่จะพาตวัเธอออกมา
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จากตรงนั้น  เพราะมีชายที่เฝ้ายามก าลังเดินผ่าน  ผมลาก
สายฟ้าออกมาไดไ้กลพอตวั  ในจดุที่คิดวา่ปลอดภยั..// 

ผม : ดีขึน้รยึงั  หายปวดหวัไหม 
สายฟ้า : คนพวกนั้นมีความคิดสกปก  เราไม่อยากได้

ยิน  ย่ิงพยายามจะไม่ได้ยินก็ย่ิงปวดหัว ...แต่เรารู ้แล้วว่า
ผูห้ญิงอยู่ไหน  กระท่อมดา้นหลัง  พวกมันจะท าไม่ดีไม่รา้ย  
นายเขา้ไปช่วยผูห้ญิง  ส่วนเราจะล่อพวกมันออกมาจากค่าย
เอง 

ผม : ไมไ่ด ้
สายฟ้า : พวกมนัจบัตวัเราไมไ่ดแ้น่ 
ผม : แลว้ถา้ปวดหวัขึน้มาละ 
สายฟ้า : เช่ือเรา  เราจะล่อมันไปอีกทาง  แลว้เรามา

เจอกนัตรงนี ้ ไมส่ิ...เดินไปอีกหน่อยจะมีล  าธาร  ที่นั่นมีถ า้  จะ
ปลอดภยั 

ผม : พี่ไมเ่ห็นดว้ย  ไมไ่ด.้...พี่ไมย่อมมนัเสีย่งไป 
ผมยอมไมไ่ดจ้รงิๆ  ถึงเธอจะมีความสามารถพิเศษ  แต่

มนัก็เสีย่งเกินไป 
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สายฟ้า : มนัไม่มีเวลาแลว้  ถา้นายกลบัเขา้หมู่บา้นไป
พาพวกทหารมา  ป่านนัน้ผูห้ญิงก็คงโดนพวกมนัขม่ขืนแลว้ 

.....//สดุทา้ยแลว้ผมก็ยอม  ผมแยกกับสายฟ้าไปคนละ
ดา้น  รอจังหวะที่เกิดการชุลมุน  และผมก็เขา้ไปช่วยผูห้ญิง
สองคนออกมาได ้ อยู่กระท่อมดา้นหลงัอย่างที่เธอบอก  มีคน
เฝา้ไมก่ี่คน  ไมรู่ว้า่สายฟ้าท าอะไร  ถึงท าใหพ้วกมนัแห่กนัตาม
สายฟ้าไปมากมายขนาดนัน้  ..// 

..//มีถ า้เป็นที่ปลอดภัยอย่างที่สายฟ้าบอก  ผมบอกให้
ทัง้สองคนรออยู่ในถ า้  ก่อนจะออกตามหาสายฟ้าอย่างรอ้นใจ  
ได้ยินเสียงปืนในบางจังหวะ  ย่ิงท าให้ผมใจคอไม่ค่อยดี
เทา่ไหร/่/.. 
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ช่อสายฟ้า   ตอนที ่16 
 
------สายฟ้า------ 
 
 (สายฟ้า...)) 
 
ตัวของเราถูกปะทะเข้ากับอะไรบางอย่าง  เราลืมตา

ขึน้มาในเวลาที่มันสว่างแล้ว  ภาพสุดท้ายที่จ  าได้คือการ
กระโดดลงไปในน า้เพื่อหนีพวกมัน  พวกมันมีมากกว่าที่คิด  
และเราเกือบเอาตวัไมร่อด   

เราพยายามกระพริบตาเพื่อมองใหช้ดัเจน  พี่พายุ  เขา
เข้ามากอดเรา  และถอดเสือ้ทหารของเขามาคลุมตัวเรา  
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เพราะตอนที่เราล่อไอ้พวกนั้น  เราถอดเสือ้จนเหลือแค่เสือ้
กลา้ม  พยายามแค่จะท าใหพ้วกมนัตอ้งการ  และพวกมนัก็วิ่ง
ตามมา  แต่ระหว่างทางก็ถูกก่ิงไมเ้ก่ียวจนเสือ้ขาด  ที่จ  าไดค้ือ
ก่ิงไมบ้าดลกึจากบา่ไปถึงรอ่งอกตอนที่กระโดดลงน า้ 

พาย ุ: ..สายฟ้า  พี่ไมน่า่ยอมใหท้ าอะไรแบบนีเ้ลย 
//พี่พายอุุม้เราเดินไปตามรมิล าธาร  แสดงว่าเมื่อคืนเรา

วิ่งขึน้ไปทางตน้น า้  น า้จึงพดัเราลงมาดา้นลา่ง// 
สายฟ้า : นายตามหาเราทัง้คืนเลยเหรอ //เห็นจากรอย

คล า้ใตต้าเลก็นอ้ย// 
พายุ : ใช่ไง  พี่เป็นห่วงมากเลย  ไม่น่ายอมใหท้ าอะไร

แบบนีเ้ลย  ไมน่า่ยอมใหม้าแตแ่รกเลย 
สายฟ้า : เรามีความสามารถพิเศษ  จ าไม่ไดแ้ลว้เหรอ  

//แต่เมื่อคืนฟังเสียงตน้ไมไ้ม่รูเ้รื่อง  ไม่รูก่ี้สิบตน้แย่งกันบอก
ทาง  จนเราสบัสนตอ้งวิ่งแบบไมค่ิดชีวิต// 

พาย ุ: เก่ง...  สลบเป็นลกูหมารมิน า้เนีย้นะ  
และเขาก็พาเรามาถึงถ า้  เห็นผูห้ญิงสองคนที่นอนหลบั

อยู่  พี่พายุวางเราลงกับพืน้อย่างเบามือ  ก่อนที่เขาจะแหวก
เสือ้ของเราเพื่อดูแผล  เราเขินนะ  แต่คิดว่าคือการดูแผล  
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เพราะพี่พายุไม่ไดค้ิดอะไรไปมากกว่าการเป็นห่วงเรา  แถมยัง
โทษตัวเองที่ท  าใหเ้ราเจ็บตัว  เขาวิ่งออกไปนอกถ า้ก่อนที่จะ
กลบัเขา้มา  ผา้เช็ดหนา้หมาดน า้มาซบัที่แผลของเรา 

เรา : ไม่ตอ้งรูส้ึกผิดหรอก  เราไม่ไดเ้จ็บตัวเพราะนาย
นะ 

พาย ุ:........ 
// เขาไม่ตอบ  ยงัเอาผา้ซบัเลือดที่มนัแหง้ออกจากปาก

แผล  // 
 (“ท าไมตอ้งดแูลกนัใกลชิ้ดขนาดนัน้ดว้ย”) 
 (“ท าไมสายฟ้าใหผู้ช้ายจบัหนา้อกแบบนัน้ละ”) 
ความคิดของผูห้ญิงสองคนนัน้ท าใหเ้ราจบัมือพี่พายุให้

หยดุ  ความคิดของคนหา้มไมไ่ดจ้รงิๆ 
พายุ : ยังไม่เสร็จเลย  มีเศษดินเต็มแผลไปหมด  เดียว

แผลอกัเสบ 
เรา : ไมเ่ป็นไร  เดี๋ยวเรา 
พายุ : พี่ท  าให้  //พี่พายุปลดสายเสือ้กลา้มเราให้ร่น

ต ่าลง  จนเห็นเนินอกเราชัดเจน  เพราะแผลมันลึก  เสียง
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ความคิดของเขาท าใหเ้ราตอ้งเบนหนา้ไปทางอื่น  เพราะเขาก็
คือผูช้ายคนหนึง่”) 

เรา : .......พอแลว้  เราอาย //เราจ ามือพี่พายุอีกครัง้เขา
หนัไปเห็นผูห้ญิงสองคนที่ตื่นแลว้  เขาก็หยุดท า  และเอาเสือ้
มาคลุมดังเดิม// เรายังตอ้งไปหาสมุนไพรต่อ  มันไม่ไกลจาก
ท่ีน่ี  พวกเธอจะกลบัหมูบ่า้นก่อนไหม 

ผู้หญิงคนหนึ่ง : ไม่เอาหรอก  เรากลัวเจอพวกมัน
ระหวา่งทาง (“จะไลพ่วกเรากลบั  แลว้จะอยู่กบัผูช้ายละสิ”) 

เรา : ..... //เราถอนหายใจ  เหนื่อยกบัความคิดคน// 
ผูห้ญิงอีกคน : ขอบคณุพี่ทหารนะคะ  ที่ไปช่วยพวกเรา 
พายุ : คนที่ช่วยเป็นสายฟ้ามากกว่า  สายฟ้าไปล่อไอ้

พวกนัน้  ท าใหผ้มเขา้ไปช่วยพวกคณุมาได ้ และไดร้บับาดเจ็บ
แบบนี ้

ผูห้ญิงทัง้สอง : จรงิเหรอ 
 
 


