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                                  เร่ืองส้ัน :  มอม 

                        ม.ร.ว. คกึฤทธ์ิ ปราโมทย์ 

 

 
          ตั้งแต่มอมลืมตาข้ึนมองดูโลกในเบ้ืองแรก โลกน้ีมีชายคนหน่ึงและแม่อีกหน่ึง มอมเป็นลูกโทนเกิดใตถุ้นบา้นไมส้องชั้นหลงั

เลก็ๆ แถวมกักะสนั มอมรู้วา่พอ่ของมนัเป็นหมาพนัธ์ุอลัเซเซียนอยูตึ่กใหญ่อยูถ่นนเพชรบุรี เจา้ของเล้ียงถนอมหนกัหนา แต่แม่ของมนั

เป็นหมาไทยตลาดประตูน ้ า ท่ีมอมปฏิสนธิข้ึนมาไดเ้พราะอุบติัเหตุ เจา้ของพอ่ของมนัเผลอปล่อยใหห้ลุดออกมาจากบา้นไดช้ัว่ครู่ 

ทั้งหมดน้ีมอมไม่สนใจ มนัรู้แต่วา่ภายในถุนบา้นนั้น มีแม่อยูส่ าหรับดูดนมเวลาหิว ซ่ึงมนัก็หิวบ่อยๆ และเอาไวน้อนเบียดใหอุ่้นไดเ้ม่ือ

เวลามนัหนาว พอมอมจ าความไดม้นัก็รู้วา่มีคนมุด เขา้ใตถุ้นบา้นนั้นบ่อยๆ อีกคนหน่ึง มนัรู้สึกวา่มีคนนั้นมาอุม้ชูลูบคล ามนัเล่นเสมอ 

มอมมนัคนัเข้ียวซ่ึงก าลงัจะข้ึน มนัก็กดัมือนั้นเล่นบา้งเสียเล่นบา้ง บางท่ีเจา้ของมือนั้นก็ยกตวัมนัข้ึนใกล้ๆ  ติดกบัหนา้ มอมมกักระดิก

หางดีใจจนตวัสัน่ เลียหนา้ เลียปาก คนๆ นั้นก็ไม่วา่ ปล่อยตามใจมนั มอมมนัจ ากล่ินไวไ้ด ้ก าหนดสญัญาไวว้า่คนๆนั้นเป็นนายของมนั 

แลว้มนัก็รัก พอมอมมนัเร่ิมเดินไดก็้คลานจากใตถุ้นออกสู่ลานบา้น โลกของมนักวา้งข้ึนเลก็นอ้ยมนัรู้วา่นายอยูบ่า้นสองชั้นเลก็ๆ 

ค่อนขา้งจะเก่า และไม่ไดท้ าสี นอกจากนายแลว้ก็คนอ่ืนอยูด่ว้ยอีกสองคน คนหน่ึงนั้นเป็นผูห้ญิง นายบอกมนัวา่คนน้ีคือนายผูห้ญิง อีก

คนหน่ึงเป็นเด็กเลก็ๆ เพ่ิงสอนเดินนายเรียกวา่หนู แต่มอมมนัพอจะเดาออกวา่เป็นลูกของนาย เพราะกล่ินตวัเหมือนกนัพอมอมเร่ิมคลาน

ออกจากใตถุ้นท่ีเคยคลาน แม่ก็เร่ิมห่างไป แต่ก่อนพอมอมรู้สึกหิวนมทีไร ตอ้งรู้สึกวา่มีแม่อยูใ่กล้ๆ  คอยใหน้มทุกคร้ัง แต่เด่ียวน้ีนานๆ

แม่จึงจะมาหาสกัคร้ังหน่ึง และน ้านมแม่ก็รู้สึกวา่นอ้ยและจางไป แต่มอมมนัไม่เดือดร้อนเท่าไรนกัระวงัหาชามอ่างทะลุ มาวางไวท่ี้นอน

ชานหลงับา้นระหวา่งครัวไฟกบัตวัเรือนใบหน่ึง เอาขา้วคลุกกบัท่ีนายกินเหลือ ใส่ใหม้นักินวนัละสามเวลาทุกวนั เวลาเชา้เวลาเยน็นาย

ใหเ้อง  

          ส่วนตอนกลางวนันายผูห้ญิงเป็นคนให ้มอมมนัโตเร็วผดิปกติกวา่หมาธรรมดา เพราะมนัเป็นพนัธ์ุมากกวา่พนัธ์ุแม่ ยิง่โตมนัก็ยิง่

กินจุทุกวนั แต่นายกลบัดีใจ คอยใหข้า้วมนักินอ่ิมเพ่ิมเติมข้ึนเร่ือยๆ ยิง่กวา่นั้นเวลา ผูห้ญิงเป็นคนให ้มอมมนัโตเร็วผิดปกติหมาธรรมดา 

เพราะมนัเป็นพนัธ์ุพอ่มากกวา่พนัธ์ุแม่ ยิง่โตมนัก็ยิง่กินจุทุกวนั แต่นายกลบัดีใจ คอยใหข้า้วมนักินอ่ิมเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ยิง่กวา่นั้นเวลานาย

ผูห้ญิงท าครัว มอมมนัก็แอบเขา้ไปอยูด่ว้ย บางทีมนัก็เกะกะกีดขวาง นายผูห้ญิงก็ตีเอาบา้งไล่ออกมาบา้ง แต่แลว้มนัก็กลบัเขา้ไปอีก 

เพราะมอมมนัรู้วา่ถึงแมน้ายผูห้ญิงจะดุจะตีอยา่งไร ในท่ีสุดมนัก็ตอ้งไดอ้ะไรกินเสมอ มอมมนัโตวนัโตคืนจนกลายเป็นหนุ่มใหญ่ แม่

หายไปจากโลกของมนั ซ่ึงเด่ียวน้ีเหลือแต่นาย มอมไม่ไดรั้กนายเท่าชีวติ แต่นายเป็นชีวติของมอม เชา้ข้ึนนายหายไปจากบา้น มนัก็รู้สึก

วา่ชีวติมนัวา่งเปล่า แต่มอมรู้วา่ตกบ่ายก็ตอ้งกลบั ฉะนั้นตามปกติ มนัก็ไม่เดือดร้อนเท่าไรนกั มอมใชเ้วลาท่ีนายไม่อยูห่าอะไรกินบา้ง 

เล่นกบัหนูบา้ง บางทีหนูก็ดึงหูดึงหางมนั เล่นกบัมนัเจ็บๆ แต่มอมมนัก็ทนได ้เพราะกล่ินของนายติดอยูท่ี่ตวัของหนูเหมือนคนๆ เด่ียว

กนั ชัว่แต่วา่หนูตวัเลก็กวา่  

          บางทีมอมมนัก็ออกไปเท่ียวนอกบา้น เดินไปก็ดมกล่ินอะไรไป กล่ินคนแปลกๆ ท่ีติดอยูต่ามทางเดิน กล่ินหนูท่ีออกหากินตาม
ถงัขยะในเวลากลางคืน กล่ินหมาบา้นใกลเ้รือนเคียง และหมากลางถนนทั้งตวัผูต้วัเมีย เม่ือมอมตวัยงัเลก็ มนัไม่ค่อยกลา้ออกจากบา้น 

เพราะหมาอ่ืนๆ มนัรุมกนัเห่า มนัรุมกนักดั แต่เด่ียวน้ีมอมตวัโตกวา่หมา พอออกนอกบา้นถึงหมาอ่ืนจะเห่า แต่ก็วิง่หนีมอมทุกตวัไป ใน

บรรดาหมาตวัผูใ้นละแวกบา้น มอมมนัเคยแสดงฝีมือใหป้รากฏมาแลว้ ไอต้วัไหนท่ีเคยเป็นท่ีท่ีสงัเกตไดง่้าย สูงเพียงระดบัจมูก ไม่ตอ้ง

กม้ลงดมใหเ้สียเวลา เป็นตน้วา่เสาไฟฟ้าหรือตน้ไมข้า้งทาง ออกจากบา้นเดินไปก็ตอ้งยกขาถ่ายเอาไวเ้ป็นส าคญั แต่ถา้มีหมาตวัอ่ืนมา
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ถ่ายทบัเสียกล่ินนั้นก็เพ้ียนไป อาจถึงกลบับา้นไม่ถูก หรืออยา่งนอ้ยก็ตอ้งล าบากทุลกัทุเล การถ่ายปัสสาวะรดท่ีตวัอ่ืนท าไวแ้ลว้ จึงเป็น

อนนัตริยกรรมของสุนขัอภยัใหก้นัไม่ได ้แลว้ถา้ท ากนัต่อหนา้ก็เป็นการทา้ทายกนัโดยตรง เป็นการท าลายเกียรติของหมาตวัผูด้ว้ยกนั 

แสดงวา่หมดความเกรงใจนบัถือกนั ตอ้งต่อสูจ้นแพก้นัไปขา้งหน่ึง มอมมนัเคยถูกทา้ทายดว้ยวธีิน้ีมามาก แต่มนัก็สูจ้นเอาชนะไดทุ้กตวั 

บางทีมนักลบับา้นเป็นแผลยบัไปตามหนา้และแขง้ขา นายผูห้ญิงตอ้งคอยลา้งแผลใส่ยาให ้หลงัจากนั้นมนัก็จะถูกขงัไปสองสามวนั แลว้

มนัก็แอบหนีไปเท่ียวนอกบา้นไดอี้ก มอมมนัเคยท้ิงนายไปแตเ่พียงคร้ังเดียวในชีวติ เม่ือมอมแตกเน้ือหนุ่มเตม็ท่ี อากาศก าลงัหนาว น ้า

ข้ึนเจ่ิงคลอง บางวนัก็ท่วมพน้ตล่ิงข้ึนมา มอมมนัก็ไปหลงรักนางนวลซ่ึงก าลงัแตกเน้ือสาวอยูถ่ดับา้นไป ๓-๔ หลงัคาเรือน  

          มอมหลงใหลจนส้ินท่า ขา้วปลาไม่เป็นอนักิน กลางคืนดึกๆ เดือนสวา่ง มอมนัง่มองพระจนัทร์แลว้ก็หอนดว้ยความวงัเวงใจ ใน

ตอนแรกมนัเพียงแต่หลบไปหา นางนวลชัว่ครู่ชัว่คราวแลว้ก็กลบับา้น คร้ันต่อมาอาการรักหนกัข้ึน มนัก็ไม่กลบัเอาเลย เฝ้าเวยีนวนอยู่

แถวนั้น คอยไล่กดัตวัผูอ่ื้นๆ ทั้งหนุ่มทั้งแก่ท่ีมาตอนนางนวลเป็นฝงู คนในบา้นเขาหนวกหู หนกัเขา้ เขาก็ทุบตีเอาบา้ง เอาอิฐขวา้งเอา

บา้ง มอมก็ตอ้งทน เพราะความรักก าลงัข้ึนหนา้ มอมหายจากบา้นไป ๔-๕ วนั หิวหนกัเขา้ก็ตอ้งโชกกลบับา้น แทนท่ีนายจะวา่กล่าว 

กลบัรีบหาขา้วใหม้นักิน มอมมีอาการผิดประหลาดซูบผอมไปสกั ๑๕ วนั แลว้มนัก็กลบัเป็นปกติเหมือนเก่าน่าประหลาดท่ีความรักท่ีมี

ต่อนางนวลก็หายไปดว้ย คงเหลือแต่ความรักนาย  

          พอตกบ่ายทุกๆ วนั มอมมนัจะตอ้งไปหมอบคอยนายท่ีหวักระไดบา้น ตามนัจบัอยูท่ี่ประตูบา้น และประสาททุกส่วนเตรียมพร้อม

ท่ีจะรับนาย พอไดย้นิเสียงเทา้นายเดินกลบับา้น มอมก็หูตั้งคอยฟัง พอลูกบิดประตหูนา้บา้นเสียงดงัเก๊ก มนัก็โผจากท่ีดว้ยก าลงัทั้งตวั

แลว้ก็โถมเขา้หานาย ดีใจเสียงเป็นท่ีสุดแลว้นายกลบับา้น มนัจะวิง่เขา้พนัแขง้พนัขานาย คาบขอ้มือนายเลียตั้งแต่ หนา้ลงมาจนถึงเทา้ 

ความดีใจของมอมกวา่จะสงบไดก็้เม่ือนายผลดัผา้เขา้หอ้งน ้ าอาบน ้าหายไป ทีน้ีมนัก็มีหนา้ท่ีติดตามนายไปทุกฝีกา้ว ไม่วา่นายจะนัง่หรือ

นอนหรือจะไปทางไหนมอมเป็นตอ้งอยูข่า้งๆ บางวนันายพามนัออกไปเดินเท่ียวเล่นนอกบา้น ถา้วนัไหนได ้ออกไปเท่ียวกบันาย วนั

นั้นก็เป็นวนัท่ีมอมดีใจเอิกเกริกเป็นพิเศษ ออกไดก็้วิง่น าหนา้ไป บางทีก็วิง่เลยไป จนนายตอ้งเรียก บางคร้ังไดก้ล่ินอะไรท่ีขา้งถนน 

สนใจเป็นพิเศษ มนัก็ไถลเท่ียวสูดดมกล่ินนั้นเสีย จนนายตอ้งเรียกอีกเหมือนกนั มอมเป็นหมาท่ีมีแต่หวัใจ และหวัใจของมนันั้นก็มอบ

ใหน้าย ฉะนั้นมิไยนายจะสัง่สอนใหท้ าอะไร มอมก็ไม่ค่อยเอาใจใส่ เพราะเม่ืออยูก่บันายมนัมีแตค่วามดีใจความสุข ไม่มีปัญญาจะไป

จดจ าอะไรไดก่ี้มากนอ้ย แต่ถึงกระนั้นมนัก็ยงัอุตส่าห์เรียนวชิาท่ีนายสอนใหไ้วไ้ดอ้ยา่งหน่ึง เวลาเดินไปริมคลองหรือริมบ่อ นายจะหา

ก่ิงไมแ้หง้ๆ ขวา้งลงไปในน ้ ามอมมนัก็กระโดดน ้ าวา่ยไปคาบเอาก่ิงไมก้ลบัมาใหน้าย ท่ีมอมมนัเรียนไดเ้ร็วก็เพราะวา่มนัเห็นเป็นการ

เล่นชนิดหน่ึง บางทีนายไม่อยากเล่นเพราะมนัสะบดัขน น ้ าเปียกนาย แต่มอมก็เท่ียวไปหาก่ิงไมแ้หง้ๆคาบมาชวนนายเล่นทุกคร้ัง ท่ีมีบ่อ

หรือคลองอยูใ่กล้ๆ   

          มอมมนัอยูก่บันายเป็นปกติสุขมาไดส้องปีกวา่จนมนัเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่เตม็ท่ี ใครเห็นใครก็ตอ้งชมวา่มนัเป็นหมาท่ีงามไม่นอ้ย 

และเม่ือนายบอกกบัคนอ่ืนวา่มอมเป็นหมาเกิดใตถุ้นบา้นก็ไม่ค่อยมีใครเช่ือ จนถึงวนัหน่ึงซ่ึงเป็นวนัส าคญัท่ีสุดในชีวติของมอม ัันนั้น

เป็นวนัหน่ึงในฤดูหนาวมอมมนัคึกคกัเป็นพิเศษจึงลอดร้ัวออกไป เท่ียวนอกบา้นตั้งแต่เชา้ตรู่ ยิง่เท่ียวไปมนัก็ยิง่เพลิน ไกลบา้นออกไป

ทุกที ถา้มอมมนัเป็นคน มนัก็จะสงัเกตวา่เชา้วนันั้น ผูค้นท่ีเดินถนนมีสีหนา้ผิดปกติ บางคนก็หนา้ตาเศร้าหมอง บางคนก็หนา้ต่ืน 

ส่วนมากนั้นจบักลุ่มยนืพดูกนั แตม่อมมนัก็มีธุระของมนัท่ีจะตอ้งวิง่ดมกล่ินอะไรต่ออะไรเร่ือยไป ไหนจะกล่ินสตัวป์ระหลาดๆ  

ท่ีออกมาจากกอหญา้ หรือเล้ือยคลานข้ึนมาจากคลองแลว้รีบกลบัลงไปเม่ือใกลรุ่้ง มอมมนัวิง่ลุยน ้ าคา้งท่ีจบัขาวอยูบ่นใบหญา้ อากาศ

เยน็เฉียบมากระทบหนา้กระทบใบหูและล้ินของมนั ท าใหเ้บิกบานใจกวา่ธรรมดา แต่พอสายเขา้หน่อยมอมก็เร่ิมสงัเกตเหมือนกนัวา่ มี

อะไรผิดปกติไปเสียแลว้ เพราะบนถนนสายใหญ่นั้น มีรถยนตบ์รรทุกขนาดโตกวา่ท่ีมนัเคยเห็น วิง่ตามกนัมาเป็นแถวยาวเหยยีด 

แผน่ดินสะเทือนมาตั้งแต่ไกล บนรถนั้นมีคนอยูเ่ตม็ แต่งตวัอยา่งท่ีมอมมนัไม่เคยเห็นมาก่อน พดูจากนัดว้ยสุม้เสียงท่ีมอมไม่เคยไดย้นิ

มาก่อนเลย คนเหล่านั้นรูปร่างเต้ียล ่าผิดกบัคนไทยท่ีมอมรู้จกั มอมมนัยนืน่ิงตวัแขง็อยูข่า้งถนน ขนคอชนั หูตั้ง ความรู้สึกเหมือนขโมย
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เขา้บา้น มนัสูดกล่ินแรงๆ คนท่ีอยูบ่นรถนั้นผิดกล่ินเป็นแน่แลว้ เพราะมีกล่ินสาบกล่ินสางอยา่งท่ีมอมไม่เคยรู้จกัแต่ก่อนเลย พอมอมมนั

รู้วา่อะไรผิดปกติ ใจมนัก็คิดถึงนายวาบข้ึนมาข้ึนมาทนัที ป่านน้ีนายจะอยูท่ี่ไหน จะเป็นอยา่งไร นายผูห้ญิงจะเรียกเท่ียวตามหามนัหรือ

เปล่า ใครจะท าอะไรหนู ซ่ึงนายเคยสัง่ใหม้นัเฝ้าหรือไม่ก็ไม่รู้ และป่านน้ีคนแปลกหนา้ผิดกล่ินจะเขา้ไปในบา้นของมนับา้งแลว้กระมงั 

พอหวัใจมอมมนัหวนกลบัไปบา้น ตวัมนัก็หนักลบัและขาทั้ง ๔ ของมนัก็พาตวัมนักลบับา้นทนัที มอมกลบัไปถึงบา้นไม่เห็นมีอะไร

ผิดปกติ เห็นแตน่ายกบันายหญิงนัง่พดูกบัเบาๆดว้ยสีหนา้ไม่สูดี้ มอมเขา้ไปเลียมือนายแต่นายเพียงแต่ตบหวัมนัเบาๆ ๒-๓ ที แลว้ก็ไม่

สนใจมนัอีกต่อไป นายผูห้ญิงก็ไม่ไดท้กัมนัหรือไล่มนัอยา่งเคย มอมกระดิกหางหมุนไปหมุนมา สกัครู่หน่ึงเห็นไม่ไดเ้ร่ืองมนัก็ไปเล่น

กบัหนู ซ่ึงดีใจมากท่ีมนัไปอยูด่ว้ย มอมลงนอนหงายใหห้นูเกาทอ้ง แลว้ก็ดึงหูดึงหางมนัไปตามเร่ือง วนันั้นมอมสงัเกตวา่ นาย ไม่ได้

ออกไปไหนทั้งวนั ถา้ไดย้นิเสียงรถแล่นหรือเสียงคนเดินดงัเอะอะก็เดินไปดูท่ีประตบูา้น มอมก็ถือโอกาสวิง่ตามไปเห่าลัน่ท่ีประตบูา้น

เหมือนกนั เพราะมอมมนัตอ้งการใหน้ายเขา้ใจวา่ มนัรู้เหมือนกนัวา่มีอะไรผิดปกติ และถา้หากเกิดมีภยัอนัตรายมาถึงบา้น มนัก็พร้อมท่ี

จะสูแ้ละยอมตายใหน้าย แต่นายกลบัจุ๊ปากบอกใหม้นัน่ิง แลว้เดินกลบัเขา้บา้นท าดงัน้ีอยูห่ลายคร้ัง จนค ่านายกินขา้วแลว้ก็ข้ึนบา้น 

ปล่อยใหม้อมนอนเฝ้าหวักระไดอยา่งเคย รุ่งเชา้ตอนสายๆ มีคนมาเปิดประตหูนา้บา้น มอมมนัก าลงัระแวง มนัก็เห่ากรรโชกท าท่าจะเอา

จริง นายผูห้ญิงตอ้งวิง่มาดึงคอมนัไว ้ส่วนนายผูช้ายไปพดูกบัคนแปลกหนา้ท่ีมาหนา้บา้นอีกประเด๋ียวหน่ึงคนแปลกหนา้ก็กลบัไป  

นายเดินกลบัเขา้มาชา้ๆ หนา้เผือด ไม่สบายใจ ในมือถือกระดาษขาวๆ แผน่หน่ึง มอมไดย้นินายเรียกนายผูห้ญิงใหต้ามข้ึนไปบนเรือน 

เห็นพดูจากนัสกัครู่หน่ึง นายผูห้ญิงเอากระดาษแผน่นั้นมาดูแลว้ก็ซบหนา้ลงร้องไห ้ 

          ตั้งแต่นั้นมานายก็เร่ิมหายไปจากบา้น หลายวนัจึงกลบัมาคร้ังหน่ึง มอมสงัเกตเห็นนายแต่งตวั ผิดไปกวา่แต่ก่อน คือนายแต่งตวัสี

กากีแกมเขียว ใส่หมวกสีเดียวกนั มีอะไรสีทองติดท่ีหนา้อก กางขายาวท่ีเคยนุ่งก็กลบัเป็นพนัแขง็ และเกือกหนงับางท่ีเคยใส่ และท่ีมอม

มนัเคยเสีย บางคร้ังก็แอบเอาไปกดัเล่น เด๋ียวน้ีก็ไม่ใส่ กลายเป็นใส่เกือกหนาๆ สากๆ คร้ังแรกท่ีมอมเห็นนายแต่งตวัอยา่งน้ีกลบับา้น มนั

เกือบจ าไม่ได ้แต่พอนายเดินเขา้มาใกลไ้ดก้ล่ินมนัจึงรู้ระวงัหายหนา้ไปคร้ังละหลายวนั มอมเห็นนายผูห้ญิงเศร้ากวา่ทุกคร้ังท่ีเคยเห็นมา 

งานการทางบา้นท่ีเอาใจใส่ก็ดูเนือยๆ ลงไป ยายผูห้ญิงชอบอุม้หนูไปนัง่ท่ีหวักระไดแ้ละนัง่อยูน่านๆ มอมมนัเขา้ไปหยอกลอ้ชวนเล่น

ดว้ย นายผูห้ญิงก็ไม่เล่น บางทีมนัก็เอาหวัเขา้ไปวางท่ีตกันายผูห้ญิง เธอก็ลูบหวัมนัเบาๆ แต่สายตานั้นเหม่อมองไปไกล ส่วนมากนาย

ผูห้ญิงนัง่อยูจ่นพลบค ่าแลว้จึง กลบัเขา้เรือนตอนใกล้ๆ  จะพลบ เธอมกัจะเอาหนูมากอดไวแ้น่นแลว้ก็ร้องไห ้มอมมนัไม่เคยเห็นนาย

ผูห้ญิงเป็นอยา่งน้ีมาแต่ก่อน ใจคอมนัก็เงียบเหงาลงไปตาม ท่ีมนัเคยเล่นหวัก็นอ้ยลงไป ท่ีเคยแอบหนีไปเท่ียวเตร่ก็นอ้ยลงไป

เช่นเดียวกนั เม่ือนายหายไปนานๆ มอมมนัก็ตามนายผูห้ญิงแทนนายและมนัมีความรู้สึกในใจวา่ระหวา่งท่ีนายไม่อยู ่มนัจะตอ้งเฝ้าทั้ง

บา้นทั้งนายผูห้ญิงและหนูไม่ใหใ้ครมาเกะกะท าอนัตรายไดจ้นกวา่นายจะกลบั วนัไหนนายกลบับา้นความรู้สึกในบา้นก็เปล่ียนไป

ทั้งหมด นายผูห้ญิงก็กระปร้ีกระเปร่าท ากบัขา้วพิเศษ มอมมนัก็ดีใจโลดเตน้ ชีวติซ่ึงแต่ก่อนเป็นปกติประจ าวนันั้น เด๋ียวน้ีกลายเป็นของ

ท่ีมีเพียงชัว่คราวระหวา่งท่ีนายกลบับา้น  

          วนัหน่ึงยายกลบับา้น และมาอยูไ่ด ้๒-๓ วนั แต่มอมสงัเกตนายและนายผูห้ญิงไม่สูจ้ะดีใจร่ืนเริงเหมือนท่ีเคย เห็นแต่นัง่พดูกนั

เบาๆ คร้ังละนานๆ บางคร้ังนายผูห้ญิงก็ร้องไห ้ส่วนนายนั้นก็มีสีหนา้และกิริยาอาการบอกใหม้อมเห็นไดว้า่มีทุกข ์แต่ก็ไม่เป็นผลส าเร็จ 

นายมกัจะนอนเหม่อท่ีเกา้ก้ียาวท่ีเฉลียงไม่พดูจาอะไร นานๆ ก็ถอนใจยาวๆ มอมมนัก็ไดแ้ตห่มอบอยูท่ี่เทา้ของนาย ตาก็จบัอยูท่ี่หนา้นาย 

คอยดูวา่เม่ือไหร่นายจะมีแววตาท่ีแสดงวา่หายทุกข ์ตอนเยน็วนัก่อนท่ีนายจะออกจากบา้นไป มอมเห็นนายผูห้ญิงเก็บของเลก็ๆ  

นอ้ยๆ เขา้ห่อ เป็นพวกยาสีฟัน สบู่ และของกินแหง้ๆ ใส่กระป๋อง นอกจากนั้นก็มีเส้ีอผา้บา้ง นายผูห้ญิงเก็บของไปก็ร้องไหไ้ป ส่วนนาย

ก็ติดตามนายผูห้ญิงอยูต่ลอดเวลา ไม่วา่จะเขา้หอ้งไหนหรือประการใด ช่วยห่อของใหบ้า้ง พดูปลอบนายผูห้ญิงบา้ง แต่มอมก็ไม่เห็น

นายผูห้ญิงหยดุร้องไห ้ยิง่เห็นนายอยูใ่กล้ๆ  ก็ยิง่ร้องไหม้ากข้ึนคร้ังหน่ึงนายผูห้ญิงเอามือนายไปก าไวแ้น่น ยกมือนายข้ึนไปท่ีหนา้แลว้ก็

ยิง่ร้องไหส้ะอึกสะอ้ืนหนกัข้ึนไปอีก มอมเป็นนายเอาแขนโอบนายผูห้ญิงไวก้บัตวัแลว้นัง่น่ิงอ้ึงอยูน่าน รุ่งข้ึนนายต่ืนแต่เชา้ตรู่ นาย
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แต่งตวัเสร็จ ก็ถือห่อของพะรุงพะรังออกจากบา้นไป แต่พอถึงประตูหนา้บา้นนายก็ทรุดตวัลงนัง่ กอดมนัไวแ้น่น  

          “มอม ไอม้อม” เสียงนายกระซิบสัง่ท่ีหู “ขา้จะตอ้งจากไปนาน จะไดก้ลบัเม่ือไรก็ยงัไม่รู้เอง็อยูท่างหลงัช่วยเฝ้าบา้น ช่วยดูนายผูห้ญิง 

ช่วยดูหนู เอง็รักขา้มากขา้รู้ เอง็ตอ้งท าตามท่ีขา้สัง่แลว้คอยขา้อยูท่ี่น่ี ไม่ตายขา้จะกลบั”  

         มอมเอาหนา้มนัไปแนบท่ีหนา้นาย ตามใบหนา้ของนั้นอาบไปดว้ยน ้ าตา เป็นคร้ังแรกท่ีมนัไดเ้คยเห็น มอมส่งนายเพียงประตบูา้น

แลว้มนัก็เดินกลบัเรือน หางตกหวัตก มนัเดินชา้ๆ ไปท่ีหวักระไดท่ีมนัเคยนอน ลม้ตวัลงเหยยีดยาว ตาจบัอยูท่ี่ประตหูนา้บา้น มอมคราง

ออกมาเบาๆ เหมือนกบัจะอุทานความในใจของมนัใหค้นรู้วา่ ชีวิตของมอมนั้นส้ินสุดลงนบัตั้งแตว่าระท่ีนายออกจากบา้นไป และจะ

เป็นอยูเ่ช่นนั้นจนกวา่นายจะกลบัมาอีก นายหายจากบา้นคราวน้ีไม่กลบัมาอีกเลย อาทิตยก์ลายเป็นเดือน เดือนกลายเป็นปี จนกระทัง่ปี

หน่ึงไดผ้า่นไปนายก็ยงัไม่กลบั นานๆ จะมีบุรุษไปรษณียเ์อาจดหมายมาส่งใหน้ายผูห้ญิงสกัทีหน่ึง มอมเห็นนายผูห้ญิงอ่านแลว้อ่านเล่า 

และในท่ีสุดก็ร้องไหทุ้กคร้ังไป พอนายไปไดส้กัปีกวา่ๆ มอมมนัก็เร่ิมเห็นความร่วงโรยภายในบา้นมากข้ึนทุกๆ วนั นายผูห้ญิงซูบผอม

ผิดปกติการแต่งกายก็ปอนกวา่แต่ก่อน ทั้งมิไดร้ะมดัระวยั หนูนั้นเติบโตใหญ่ข้ึนจนวิง่ไดแ้ลว้ แต่ก็ผา่ยผอมมิใชอ้ว้นน่าเอน็ดูอยา่งแต่

ก่อน บา้นท่ีเรียบร้อยสะอาดสะอา้นนั้น บดัน้ีรกรุงรัง เตม็ไปดว้ยหยากไยร่ะวงัผูห้ญิงมิไดเ้อาใจใส่เช็ดถูอยา่งเคย มอมตอ้งเรียนบทเรียน

ใหม่ในชีวติ เจ๊กขายขวดซ่ึงนายเคยยใุหม้อมเห่าและกดัทุกคร้ังท่ีแวะกรายเขา้มาในบา้นนั้น บดัน้ีกลายเป็นคนสนิทชิดชอบกนักบันาย

ผูห้ญิงระวงัผูห้ญิงหา้มปรามมอมเด็ดขาดมิใหก้ดัหรือแมแ้ต่เห่าเจ๊กขายขวดอีกต่อไป เป็นอนัวา่เจ็กขายขวดมีสิทธ์ิเดินเขา้มาถึงหนา้

กระไดบา้น บางทีก็ถึงกบัไปนัง่อยูท่ี่ชานหนา้ครัว มอมเห็นนายผูห้ญิงสนทนากบัเจ๊กขายขวดนานๆ ทุกคร้ังจะตอ้งหยบิของในบา้นมา

ใหเ้จ๊กขายขวดดู เป็นถว้ยชามบา้ง ชอ้นสอ้มบา้ง บางทีก็เป็นของอ่ืนท่ีมอมไม่รู้จกั และเจ๊กขายขวดก็จะยืน่กระดาษเลก็ ๆ สองสามแผน่

ใหน้ายผูห้ญิง มอมเห็นนายผูห้ญิงเอากระดาษนั้นมานบั เสร็จแลว้เจ๊กขายขวดก็จะเอาของใส่หาบแลว้ก็เดินออกจากบา้นไป นายผูห้ญิง

ท าอยูอ่ยา่งน้ีจนนานเขา้ มอมสงัเกตเห็นของในบา้นท่ีมนัเคยชินลูกตานั้นบางไปมาก บางทีหนูมาวิง่เล่นอยูใ่กล้ๆ  เวลานายผูห้ญิงพดูกบั

เจ๊กขายขวด แต่พอเจ๊กไปแลว้นายผูห้ญิงตอ้งควา้หนูมากอดไวแ้ลว้ร้องไหทุ้กคร้ังไป ของท่ีมอมมนัรู้สึกวา่เปล่ียนไปมากก็คือ เร่ือง

อาหารการกิน  

          แต่เม่ือคร้ังนายยงัอยูน่ั้นมนัมิเคยตอ้งอนาทรร้อนใจเลย แต่เด๋ียวน้ีมอมมนัตอ้งทนหิวอยูต่ลอดเวลา เม่ือนายอยูน่ายเคยใหกิ้นขา้ว

วนัละสามเวลา ขณะน้ีมอมตอ้งอดม้ือกินม้ือ และม้ือท่ีกินนั้นก็มิไดท้ าใหม้อมหายหิวลงได ้มนัมองดูตานายผูห้ญิงอยา่งสงสยั เพราะ

แทนท่ีจะเป็นอาหารหนกัในเวลาเชา้ นายผูห้ญิงเพียงแตเ่ทน ้ าขา้วใหม้อมๆมนัไม่เคยกิน แตด่ว้ยความหิวมนัก็ตอ้งกลืนกิน หมดแลว้มนั

เงยหนา้ดูนายผูห้ญิง ผูซ่ึ้งยนืมองดูมนัดว้ยความเป็นห่วง แต่พอเห็นมนัมองเหมือนกบัจะขออีก นายผูห้ญิงก็หนัหลงัรีบเดินหนีไป มอม

มนัรู้แลว้วา่ม้ือกลางวนันั้นเป็นอนัไม่มีหวงัท่ีจะได ้เพราะมนัเห็นนายผูห้ญิงเตรียมอาหารเลก็ๆ นอ้ยๆ ใหห้นู ส่วนมากก็เป็นของเหลือ

จากม้ือเชา้ ส่วนตวันายผูห้ญิงเองก็ไม่ไดแ้ตะอะไรเหมือนกนั แมม้ื้อเยน็ก็มีแต่บางวนัเฉพาะวนัท่ีนายผูห้ญิงกินขา้ว วนัไหนมอมหิวหนกั

เขา้ มนัก็ไปนัง่มองขณะท่ีนายผูห้ญิงก าลงักิน ถา้นายผูห้ญิงหนัมามอง มนัก็เลียปากใหรู้้วา่มนัก็หิวมากเหมือนกนั นายผูห้ญิงก็จะน ้ าตา

กบลูกตารีบอ่ิมขา้ว แลว้เอาของท่ีเหลือคลุกใหม้นักินทนัที มองมนัไม่เขา้ใจวา่ของท่ีเคยมีนั้น เหตุไรจึงหมดไป มอมมนัรู้แต่วา่นายจาก

บา้นไปนานแต่สกัวนัหน่ึงนายจะกลบั ระหวา่งน้ีมนัก็ไดแ้ตจ่ะคอยนาย มนัหารู้ไม่วา่นายถูกระดมไปเป็นทหาร ไปอยูไ่กลไม่มีก าหนด

กลบั และนายผูห้ญิงซ่ึงไม่มีรายไดอ้ะไรเลยก็ไดแ้ตข่ายของเก่าไปทีละช้ินและตอ้งครองชีพไปอยา่งอดม้ือกินม้ือ บางวนันายผูห้ญิงตอ้ง

ยอมอดเพ่ือใหลู้กไดกิ้น หรือมิฉะนั้นก็ตอ้งกิน แต่นอ้ยเพ่ือใหม้อมซ่ึงผวัฝากไวไ้ดกิ้นอ่ิมๆ ตั้งแต่มอมมนัยงัตวัเลก็ๆ นายเคยหา้มเด็ดขาด

มิใหม้นัไปเก็บของกินนอกบา้น มอมมนัก็ปฏิบติัตามตลอดมา เพราะเม่ือทอ้งมนัอ่ิมมนัก็ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งไปหาอะไรกินท่ีอ่ืน 

แต่เด๋ียวน้ีมอมตอ้งผิดค าสัง่นาย เพราะทอ้งมนัหิวเตม็ทน ก็ตอ้งพ่ึงถงัขยะเช่นเดียวกบัหมาขา้งถนนตวัหน่ึง ดว้ยความอด ดว้ยความ

ตรอมใจท่ีนายหายไป มอมมนัเปล่ียนไปจากแต่ก่อน ร่างกายก็ผา่ยผอมลงไปเห็นไดถ้นดั ขนท่ีเคยมนักลบักลายเป็นดา้น จมูกแหง้นยัน์ตา

เซ่ืองซึม กิริยาอาการท่ีเคยโลดเตน้ร่าเริงก็กลายเป็นเช่ืองชา้ ส่วนมากมนัใชเ้วลานอนท่ีหวักระไดบา้น เพ่ือคอยนายตามท่ีนายสัง่ไว ้ 
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         อีกสองปีผา่นไป ยงัไม่มีวีแ่วววา่นายจะกลบัมาเลย คืนวนัหน่ึง มอมอยูท่ี่หวักระไดท่ีมนันอน นายผูห้ญิงกบัหนูนอนอยูข่า้งบน

เรือน มอมมนัหลบัสนิทไปพกัหน่ึง แต่มาตกใจต่ืนตอนดึก เพราะไดย้นิเสียงนายผูห้ญิงไอและเสียงหนูร้องออดแอด พอเสียงขา้งบน

เงียบไปมนัก็นอนต่อ แต่หูนั้นคอยฟังเสียงต่างๆ ท่ีจะผดิปกติ อีกสกัครู่หน่ึงมนัไดย้นิเสียงเคร่ืองยนตด์งัห่ึงมาแต่ไกล มอมมนัรู้วา่เป็น

เสียงเคร่ืองบิน เพราะเม่ือมนัยงัเป็นลูกหมาเห็นเคร่ืองบินผา่นหลงัคาบา้น มนัตอ้งวิง่ไล่เห่าทุกคร้ัง และนายเคยหวัเราะชอบใจท่ีมนัไล่

กดัเคร่ืองบิน มนันอนฟังเสียงท่ีอยูไ่กลนั้น สกัครู่ก็รู้วา่เคร่ืองบินนั้นก าลงัใกลเ้ขา้มา ทนัใดนั้น มอมมนัก็ตกใจแทบส้ินสติ ขนพองชนัไป

ทั้งตวัและผดุลุกข้ึนยนือยา่งรวดเร็ว ในท่ามกลางความมืดและความเงียบสงดันั้น มีเสียงท่ีมนัไม่เคยไดย้นิมาก่อนดงักอ้งไปทัว่ มอมมนั

เขา้ใจวา่เป็นเสียงหมาหอน แต่หมาตวัท่ีหอนนั้นมนัจะตอ้งใหญ่โตมหึมาน่าสะพรึงกลวัเสียเป็นท่ีสุดแลว้ เสียงหอนนั้นดงัเป็นระยะๆ 

ถ่ีๆ มอมตวัสัน่เทาดว้ยความต่ืนเตน้ หมาท่ีในหอนใหไ้ดย้นิทัว่ทั้งเมือง มอมมนัหอนรับทนัที แตเ่สียงของมนัดูค่อยจนตวัมนัเองแทบจะ

ไม่ไดย้นิ ทนัทีนั้นมนัก็สงัเกตเห็นไฟตามถนนดบัพร่ึบลงหมด เสียงนายผูห้ญิงหวดีร้องบนเรือน เสียงหนูร้องไหด้ว้ยความกลวั นอก

บา้นก็มีเสียงฝีเทา้คนวิง่ เสียงร้องเรียกกนัโหวกเหวก เสียงปิดเปิดบานหนา้ต่างประตูและเสียงเด็กร้องไหท้ัว่ไป มอมมนัเผน่ลงไปอยูท่ี่

ลานบา้นหนา้เรือน อีกอึดใจเดียวนายผูห้ญิงก็อุม้หนูซ่ึงกอดไวแ้น่นลงมานัง่อยูด่ว้ย พอเห็นนายผูห้ญิง มอมมนัก็หมดความต่ืนเตน้และ

ความกลวั จิตใจมนัสงบลงทนัที เพราะมนัรู้วา่มนัมีหนา้ท่ีจะตอ้งท า มนัเบียดเขา้ไปจนชิดตวันายผูห้ญิง มนัเลียมือนายผูห้ญิงและเลีย

แขนหนู เป็นวธีิเดียวท่ีมนัจะบอกใหส้องคนนั้นรู้วา่ไม่ตอ้งกลวั ไม่ตอ้งตกใจ มอมยงัอยู ่มอมยงัอยู ่มอมไม่รู้วา่ มนันัง่อยูก่บันายผูห้ญิง

นานสกัเท่าไร แต่ขณะนั้น มนัไดพ้บไดเ้ห็นของท่ีมนัไม่เคยเห็นหลายอยา่ง มนัไดเ้ห็นไฟฉายเป็นทางยาวข้ึนไปบนฟ้า เห็นเคร่ืองบินล า

สีขาวบินฉวดัเฉวยีนอยู ่เสียงปืนต่อสูอ้ากาศยานไดย้นิสนัน่จนกระเทือนเจบ็แกว้หู เสียงลูกระเบิดแหวกอากาศดงัซู่ลงมา สญัชาตญาณ

บอกใหม้นัหมอนลงกบัพ้ืนดินทนัที มอมรู้สึกเสียวสนัหลงัและขนคอ และขนตามหลงัมนัตั้งชนั ขณะเดียวกนัมนัรู้สึกไดด้ว้ยความ

สะเทือนของแผน่ดินวา่มีการระเบิดข้ึนในระยะใกลติ้ดๆกนัหลายคร้ัง มอมมนัเฝ้านายผูห้ญิงอยู ่จนกระทัง่ไดย้นิหมาใหญ่ตวัมหึมานั้น

หอนข้ึนเป็นกงัวานดงัรวดเดียวอีกคร้ังหน่ึง นายผูห้ญิงลุกข้ึนจากท่ีนัง่ มอมสงัเกตเห็นคนเร่ิมจุดไฟและเร่ิมใชไ้ฟฉายในท่ีต่างๆ อีกคร้ัง

หน่ึง เสียงคนพดูกนัและเสียงหวัเราะดงัจากท่ีต่างๆ รอบบา้น นายผูห้ญิงลูบหวัมนัเบาๆ เหมือนกบัจะขอบใจท่ีมนัเฝ้าอยูเ่ป็นเพ่ือน แลว้ก็

อุม้หนูกลบัข้ึนเรือน หลงัจากนั้นไม่วา่มอมจะไปทางใดเห็นแตค่นขดุหลุมกนัทัว่ไป ใหญ่บา้ง เลก็บา้ง มอมมนัเท่ียวดมตามกองดินท่ีเขา

ขดุข้ึนมาก็ไม่เห็นมีกล่ินอะไรเกินไปกวา่กล่ินธรรมดา แมน้ายผูห้ญิงก็ขดุหลุมท่ีริมร้ัวขา้งบา้น ตาแก่ท่ีอยูบ่า้นติดกนัแกมาช่วยขดุให ้

มอมนึกวา่นายผูห้ญิงคงขดุหาหนูหากระดูกเก่าๆ ท่ีฝ่ังไว ้มนัก็เขา้ไปขดุใชส้องเทา้ตะกยุดินไปพลางจมูกมนัก็กดลงไปท่ีดินสูดกล่ิน

แรงๆ เพ่ือจะไดรู้้วา่หนูหรือกระดูก หรืออะไรก็ตามท่ีนายผูห้ญิงตอ้งการนั้นฝังอยูท่ี่ใด มอมมนัคุย้ดินข้ึนมาไดก้องโตเอาการ นายผูห้ญิง

และคนแก่วางจอบเสียมนัง่ดูมนัแลว้หวัเราะ เสียงตาแก่ชมกบันายผูห้ญิงวา่  

          "หมาตวัน้ีมนัรู้เอาการอยู"่ แต่มอมมนัก็ยงัไม่รู้อยูน่ัน่เองวา่นายผูห้ญิงขดุหลุมอะไร ต่อจากนั้นเม่ือมีเสียงเคร่ืองบิน มีเสียงหมา

หอน มอมก็เห็นนายผูห้ญิงอุม้หนูวิง่ลงไปอยูใ่นหลุมนั้นทุกคร้ัง จนในท่ีสุดมอมมนัก็รู้ ถา้คืนไหนมนัไดย้นิเสียงเคร่ืองบินมาแต่ไกล มนั

ก็หอนข้ึนก่อนแลว้ก็เร่ิมตะกยุประตูเรือนดงัๆ เพ่ือปลุกนายผูห้ญิง พอรู้วา่นายผูห้ญิงต่ืนมนัก็รีบวิง่ลงไปนัง่คอยอยูใ่นหลุมก่อนทุกคร้ัง

ไป ความต่ืนเตน้ในเวลากลางคืนนั้นมีบ่อยคร้ังเขา้และเสียงระเบิดนั้นก็ดงัใกลบ้า้นเขา้มาทุกที ชาวบา้นแถบนั้นก็เร่ิมหายไปจากบา้น 

มอมเห็นแต่บา้นปิดท้ิงไวเ้ป็นจ านวนมาก ผูค้นในตรอกนั้นท่ีเคยคึกคกัก็เงียบเหงาลงไป คงเหลือแตน่ายผูห้ญิงอยูท่ี่บา้นกนัหนู  

มอมมนัไม่มีหนทางจะรู้ไดเ้ลยวา่นายผูห้ญิงของมนัอพยพหลบภยัตามชาวบา้นเขาไปไม่ไดร้ะวงัผูห้ญิงมีแต่ตวัคนเดียว ไม่มีพวกพอ้ง

วงศาคณาญาติท่ีไหนท่ีจะไปอาศยัได ้และความจนนั้นก็บงัคบัใหน้ายผูห้ญิงตอ้งอยูต่่อไป ทั้งทีแสนจะห่วงความปลอดภยัของลูก และ

ความรู้สึกเปล่ียวเปล่าท่ีเกือบจะทนไม่ได ้คืนวนัหน่ึงมอมรู้สึกร้อนรนและต่ืนเตน้ เหมือนกบัวา่ส่ิงใดบอกมนัวา่ภยัก าลงัใกลเ้ขา้มาและก็

จริงดงันั้น พอตกดึกก็มีเสียงหมาหอนดงัข้ึนและเสียงเคร่ืองบินใกลเ้ขา้มาทุกที นายผูห้ญิงอุม้หนูวิง่ลงไปอยูใ่นหลุม มอมมนัก็วิง่ลงไป

นัง่ขา้งๆ เช่นเคย เสียงเคร่ืองบินดงักวา่ท่ีเคยไดย้นิมา เสียงระเบิดดงัใกล้ๆ  บา้นเขา้มา มอมเลียมือนายผูห้ญิง รู้สึกวา่มือนั้นเยน็ชืดดว้ย
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ความกลวั มอมไดย้นิเสียงลูกระเบิดแหวกอากาศตรงลงมาท่ีหลงัคาบา้น มนัหมอบน่ิงคอยความกระเทือนของระเบิดแต่แทนท่ีจะมีเสียง

ระเบิด มอมกลบัไดย้นิเสียงดงักราวใหญ่ทางหลงับา้น อีกสกัครู่หน่ึงมนัก็ไดก้ล่ินเหมน็ไหมอ้ยา่งแรง ไฟไหมบ้า้นแน่แลว้ มอมมนัโจน

ข้ึนจากหลุมวิง่ไปดูท่ีครัวเห็นไฟก าลงัติดหลงัคาเป็นหยอ่มๆ และก าลงัลุกลาม มอมมนัตกใจเตม็ท่ีไดแ้ต่เห่า แลว้มนัก็วิง่กลบัมาเห่าท่ี

หลุม เพ่ือบอกนายผูห้ญิงใหรู้้วา่ไฟก าลงัไหมบ้า้น แต่นายผูห้ญิงก็มิไดก้ระเต้ืองข้ึนจากหลุม มอมมนัก็ไดแ้ต่เห่าไดแ้ต่วิง่ไปวิง่มาดว้ย

ความเป็นห่วง บา้งก็เป็นห่วงตวัเอง เป็นห่วงนายผูห้ญิงและหนูก็เป็นห่วง มอมมนัตดัสินใจไม่ถูกวา่จะท าอยา่งไรดี ในทนัใดนั้นมนัก็ได้

ยนิเสียงลูกระเบิดแหวกอากาศลงมาอีกซู่หน่ึงท าใหห้ลงัมนัเยน็วาบ แต่ก่อนท่ีมนัจะท าอะไรได ้มอมมนัรู้สึกเหมือนมีของหนกัๆ มา

กระทบอยา่งแรง ท าใหต้วัมนักระเด็นไปไกล หูอ้ือไปหมด มอมหมดสติไปครู่หน่ึง เพราะแรงลูกระเบิดท าลายลูกหน่ึงท่ีตกลงมาระเบิด

กลางลานบา้นพอดี  

          พอมอมฟ้ืนข้ึนมา ส่ิงแรกท่ีมนัเห็นก็คือไฟไหมบ้า้นทั้งหลงัลุกโพลง ส่องแสงสวา่งจา้ทัว่ไปหมด ส่ิงแรกท่ีใจมนันึกถึงก็คือนาย

ผูห้ญิงและหนู ป่านน้ีจะเป็นอยา่งไรบา้ง มนัตะเกียกตะกายจะลุกข้ึนยนื แต่มนัรู้สึกเสียวปลาบท่ีขาหลงั มอมเหลียวไปเห็นขาหลงัขา้ง

ซา้ยเป็นแผลยาว อาจเป็นสะเก็ดระเบิดหรือเศษไมก้ระเดน็ถูก เลือดขน้ๆ ของมนัก าลงัไหลออกมาแดงฉาน มนัลม้ตงัลงเดินเพราะเดินยงั

ไม่ไหว มอมนอนเลียแผลอยูน่านจนขาท่ีเจ็บค่อยหายชา มีความรู้สึกข้ึน มนัก็คร่ึงเดินคร่ึงคลานไปท่ีหลุมท่ีนายผูห้ญิงอยู ่ท่ีหลุมนั้นเงียบ

สนิทไม่มีเสียงใดๆ ลูกระเบิดท่ีตกกลางลานบา้นท าใหดิ้นกระเด็นมากลบหลุมเสียกวา่คร่ึง มอมเห็นเทา้นายผูห้ญิงโผล่ออกมาจากกอง

ดินมนักม้ลงเลีย เทา้นั้นเยน็ชืดไม่มีชีวติ มอมมนัรู้สึกร้อนผา่วไปทั้งตวั นายฝากนายผูห้ญิงและหนูไวก้บัมนั บดัน้ีนายผูห้ญิงและหนูอยู่

ใตก้องดิน มอมตดัสินใจใชข้าทั้งสองลงมือขดุทนัทีทนัที มนัขดุดว้ยก าลงัแรงท่ีสุดเท่าท่ีมนัมี หวัใจมนัเตน้เหมือนกบัจะระเบิดออกมา

นอกอก มนัจะตอ้งเอานายผูห้ญิงและหนูออกมาจากหลุมใหไ้ด ้แตดิ่นท่ีกลบนั้นหนานกั สุดก าลงัท่ีมอมจะคุย้ผูเ้ดียว หมดปัญญาเขา้มนัก็

เร่ิมเห่าและหอนอยูท่ี่ปากหลุม เสียงหอนของมนัท าชาวบา้นแถบนั้นวงัเวงใจเพราะมนัเป็นเสียงคร ่ าครวญของหมาพนัธ์ุทางต ั

วหน่ึงท่ีหวัใจแตกสลายลง  

          พอรุ่งสาง มอมไดย้นิเสียงคนอึกทึกนอกบา้น มีรถบรรทุกคนัใหญ่มาจอดหนา้ประตูบา้น ตอนนั้นไฟไหมบ้า้นจนมอดลงแลว้ ไม่

มีอะไรเหลือนอกจากเถา้ถ่านและควนัจางๆ คนกลุ่มหน่ึงถือพลัว่ถือเสียมวิง่เขา้มาในบา้น พอเห็นมอมยนืเห่าอยูท่ี่หลุมก็ตรงเขา้มา พอ

เห็นเทา้นายผูห้ญิงโผล่จากกองดิน มอมก็ไดย้นิเสียงคนเหล่านั้นร้องเรียกกนัเอะอะ อีกหลายคนวิง่มาท่ีหลุม แลว้ก็เร่ิมโกยดินออกทนัที 

ในท่ีสุดมอมก็ไดเ้ห็นนายผูห้ญิงนอนเหยยีดยาวดงัหลบัอยูใ่ตก้องดินในหลุม หนูนอนน่ิงอยูใ่นออ้มกอดของแม่ มอมมนัโจนลงไปใน

หลุมคร่อมนายผูห้ญิงไว ้ใครเขา้มาใกลก็้ไม่ยอม มนัเฝ้าแต่ขู่ค  ารามและแยกเข้ียวขาว ตามนัมีแววเขียวปัดอยูข่า้งใน คนทั้งโลกเป็นศตัรู

คนเหล่าน้ีท่ีท าใหน้ายตอ้งจากไป คนเหล่าน้ีท่ีท าใหบ้า้นท่ีมนัเคยอยูเ่คยกิน ตอ้งไฟไหมจ้นหมดส้ินไป คนเหล่าน้ีก าลงัจะมาแตะตอ้งตวั

นายผูห้ญิงและหนู จะท าอนัตรายอยา่งอ่ืนต่อไปอีก ชายคนหน่ึงเขา้มาใกลต้วันายผูห้ญิง มอมมนัก็งบัเขา้ท่ีแขน เสียงร้องใหค้นช่วยลัน่

ไป แต่มอมตวัเดียวหรือจะต่อสูข้ดัขืนคนทั้งฝงูได ้ในท่ีสุดเขาก็กลุม้รุมกนัเขา้หามร่างอนัไร้ชีวติของนายผูห้ญิงและหนูข้ึนรถบรรทุกแล่ 

นไป มอมมนัวิง่ตามขาโขยกเขยกไปเพราะขามนัเจบ็ แต่แลว้มนัก็ค่อยๆหมดแรงตะกายกลบับา้น บา้นท่ีไม่มีเรือน บา้นท่ีร้ัวพงัจนหมด

เหลือแต่ซากของประตู บา้นท่ีไม่มีนาย ไม่มีนายผูห้ญิง ไม่มีหนู บา้นท่ีวา่งเปล่าไม่มีอะไรเหลืออีกตอ่ไป มอมมนัเดินวนเวยีนรอบลาน

บา้นตะวนัสายข้ึนมามนัรู้สึกทั้งร้อนทั้งหิวและอยากน ้ า ขาของมนัเร่ิมเจบ็มากข้ึนมาอีก จมูกของมนัแหง้ผาก ล้ินของมนัหอ้ยและแผบ่าน 

ตาของมนัสาดแดงดว้ยสายเลือด มอมลม้ตวัลงนอนใกล้ๆ ปากหลุมท่ีเขาขดุเอานายผูห้ญิงไป มนัครางเบาๆ อีกคร้ังหน่ึง แลว้ก็ตั้งใจจะ

นอนอยูท่ี่นัน่จนกวา่นายจะกลบัมาดุจะตีวา่มนัไม่ท าตามท่ีนายสัง่มนัก็ยอม ขอ้ส าคญัขอใหน้ายกลบัมาเท่านั้น  

         มอมมนันอนเช่นนั้นอยูห่ลายวนั โดยท่ีไม่มีใครรู้ไม่มีใครเอาใจใส่ เพราะมนัเป็นแต่เพียงหมาตวัหน่ึง ในท่ีสุดความหิวกระหายก็

บงัคบัใหม้นัตอ้งโซเซหากิน มนัเดินไปตามถนน เจอะอะไรท่ีพอประทงัชีวติไดก็้กินไม่เลือก หมาซ่ึงแต่ก่อนเคยกลงัมนัก็รุมกนัเก่ารุม

กนักดั มอมมนัก็ไม่สูค้อยหลบหลีก เพราะมนัไม่มีก าลงัใจก าลงักายท่ีจะต่อสูก้บัใครอีกต่อไปแลว้ มอมมนัเท่ียวตหุรัดตเุหร่ไปอยา่ง 
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ไม่มีความหมาย ยิง่เดินก็ยิง่ไกลบา้นเก่าออกไปทุกที ค ่าลงท่ีไหนมนัก็นอนท่ีนัน่ ใตห้อ้งแถวบา้ง ริมกอหญา้ขา้งถนนบา้ง เม่ือก าลงัมนั

อ่อนลงทุกวนั มนัก็ไปนอนหลบเงาอยูท่ี่หนา้ประตบูา้นใหญ่ริมถนนแห่งหน่ึง  

          มอมมนัหลบัอยูน่านเพราะความอ่อนใจ มาตกใจต่ืนข้ึนอีกทีตอนไดย้นิเสียงคนพดูใกล้ๆ  เสียง 

เด็กผูห้ญิงร้องเรียก"พอ่ พอ่จ๋า" ดงัๆ หลายคร้ัง มอมลืมตาข้ึนดูเห็นเด็กผูห้ญิงอายปุระมาณ 10 ขวบ คุกเข่าอยูข่า้งตวัมนั มือลูบหวัมนัอยู่

ดว้ยความปราณี มอมมนัรู้สึกวา่มือนั้นไม่ใช่มือศตัรูแต่เป็นมือ ของมิตร มนักระดิกหางรับ อีกสกัครู่ก็เห็นผูใ้หญ่รูปร่างอว้นคนหน่ึงเดิน

มาเปิดประตูโผล่หนา้ออกมาดูแลว้ถามวา่ 

         "อะไรลูก"  

           "พอ่ดูหมาตวัน้ีซี สวยจงัเลย มนัเจบ็น่าสงสาร หนูจะเอามนัไปเล้ียง" เด็กหญิงร้องตอบ  

          "อยา่เลยลูก" ชายคนนั้นพดู "หมาท่ีไหนก็ไม่รู้ บางทีมนัจะเป็นบา้ พอ่ดูท่ามนัชอบกลอยู"่  

          "ไม่บา้หรอกพอ่ เม่ือตะก้ีมนัยงักระดิกหางกบัหนูเลย" เด็กหญิงพดูพลางพยงุมนัใหลุ้กข้ึนยนื  

          "หนูจะตั้งช่ือมนัวา่ไอด๊ิ้ก มาน่ีมะไอด๊ิ้ก"  

           มอมลุกข้ึนยนื แลว้เดินโซเซตามเด็กหญิงเขา้ไปในบา้น ขณะท่ีมนัตอ้งเสียทุกอยา่งไปแลว้ หากมีใครท่ีแสดงวา่เป็นมิตรดว้ยมนัก็

อยากจะคบดว้ย ชายท่ีอยูท่ี่หนา้ประตูไม่พดูวา่อะไร เปิดประตท้ิูงไวใ้หลู้กสาว แลว้เดินขา้มสนามกลบัข้ึนไปบนตึก  

          บา้นท่ีมอมมาอยูใ่หม่นั้นเป็นตึกใหญ่โต ผิดกวา่บา้นเก่าของมอมมากมายนกั หนา้ตึกมีเกา้อ้ีมีกระถางตน้ไมต้ั้งไวอ้ยา่งสวยงาม 

และไมต้น้ใหญ่ปลูกไวร่้มเยน็ ในบา้นนั้นมีคนอยูห่ลายคน ทุกคนทกัทายเด็กเพ่ือนของมนัวา่คุณแต๋ว ส่วนมากก็พยายามเอาอกเอาใจคุณ

แต๋วทั้งนั้น พอคุณแต๋วบอกหญิงคนหน่ึงใหไ้ปเอาขา้วเอาน ้ ามาใหม้นักิน มนัเห็นหญิงคนนั้นวิง่หายไปหลงับา้น อีกประเด๋ียวเดียวมนัก็

ไดกิ้นขา้วคลุกกบับะช่อชามโต และมีน ้ าสะอาดใส่ชามอ่างมาวางไวข้า้งๆ คุณแต๋วสัง่ใหต้าแก่ตนหน่ึงพามนัไปอาบน ้ าถูสบู่ หลงัจากท่ี

มนักินขา้วแลว้ พอตวัมอมแหง้ดีแลว้ คุณแต๋วก็ใส่ยาใหท่ี้แผล มอมมนัอยูก่บัคุณแต๋วมานาน มนัรู้วา่เด๋ียวน้ีมนัช่ือไอด๊ิ้ก ถา้คุณแต๋วเรียก

มนัดว้ยช่ือนั้นมนัก็เขา้ไปหา แต่มอมไม่มีวนัลืมวา่ช่ือจริงของมนัท่ีนายตั้งใหคื้อ "ไอม้อม" มนัอยูก่บัคุณแต๋ว มีอาหารการกินและคนเอา

ใจใส่บริบูรณ์ทุกอยา่ง จนร่างกายมนักลบัแขง็แรง ขนเป็นมนัขลบั ใครเห็นใครก็ชมวา่คุณแต๋วช่างไปหาหมาจากไหนมาเล้ียง แต่มอม

มนัไม่กระปร้ีกระเปร่าร่ืนเริงเหมือนแต่ก่อนเพราะถึงมอมมนัจะสบายก็สบายแต่กายใจของมนัยงัคอยนายอยูไ่ม่มีวนัลืมถึงแมว้า่มอมมนั

จะรักคุณแต๋วมนัก็รักเพราะมือท่ีใหข้า้วมนักิน คุณแต๋วไม่ใช่ชีวติของมอม บางทีมนัออกไปนัง่หนา้บา้นสงัเกตคนท่ีเดินผา่น เผื่อวา่ใน

หมู่คนท่ีเดินมานั้นนายอาจเดินผา่นมาบา้ง บางทีคนแปลกหนา้เขา้มาในบา้น มนัก็ตอ้งวิง่ไปดู เผื่อจะเป็นนายมาตามหามนั  

          คืนวนัหน่ึงในฤดูร้อนอีก ๒ ปีต่อมา มอมมนันอนรับลมเยน็อยูห่ลงัตึก คืนนั้นคนในบา้นมีอยูไ่ม่ก่ีคน เพราะมอมมนัเห็นถือกระเป๋า

ข้ึนรถไปกบัคุณแต๋วหลายคนตั้งแต่เชา้ เสียงพดูกนัวา่จะไปตากอากาศ ดึกมากแลว้แต่มอมมนัยงัไม่หลบั มนันอนอยูน่ิ่งๆ หูก็คอยฟัง

เสียงต่างๆ เช่นเคยมนัไดย้นิเสียงเหมือนใครใชเ้หลก็งดัหนา้ต่างขา้งตึกชั้นล่าง มอมมนัค ารามข้ึนคร้ังหน่ึง เสียงนั้นเงียบไป อีกสกัครู่

เสียงนั้นดงัข้ึนอีกมอมค่อยๆ ลุกข้ึนเดินออ้มไปทางท่ีมาของเสียง ขนคอของมนัตั้งชนัเป็นแปรง ขโมยแน่แลว้ไม่ใช่ใครอ่ืน คืนนั้นมอม

มนัจะจบัขโมยใหคุ้ณแต๋วและใหค้นทั้งบา้นใหญ่น้ีเห็นฝีมือมนั มอมมนัเดินอยา่งเงียบท่ีสุด สะกดใจไวมิ้ใหเ้ห่าออกมา พอมนัเดินออ้ม

มุมตึกแลเห็นคนๆ หน่ึง ก าลงัปีนมา้เลก็ๆ งดัหนา้ต่างอยูจ่ริงๆ มอมมนัยอ่งใกลเ้ขา้ไปทุกที อีกประเด๋ียวเป็นไดเ้ห็นดีกนั ทนัใดนั้นลมพดั

มาวบูหน่ึง พาเอากล่ินตวัคนๆ นั้นมาตอ้งจมูกมนั ใจของมอมเพียงจะหยดุเตน้ดว้ยความดีใจ มนัโถมเขา้ใสคนๆ นั้นดว้ยก าลงัทั้งหมดท่ี

มนัมีอยู ่ท าเอาคนๆ นั้นหงายหลงั ศีรษะฟาดกบัพ้ืนนอนงงอยูค่รู่ใหญ่ มอมตวัสัน่เทากระดิกหางเร็วไม่เป็นจงัหวะ มนัเลียชายผูน้ั้นตั้งแต่

หนา้ไปทั้งตวั เพราะกล่ินท่ีลมพดัมาเขา้จมูกหาใช่กล่ินแปลกของใครท่ีไหนไม่ แต่เป็นกล่ินท่ีมนัรู้จกัดี เป็นกล่ินของนายท่ีมนัตั้งใจคอย

มาตลอดเวลาหลายปีนบัตั้งแต่วนัท่ีนายจากไป  
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         นายงงอยูพ่กัใหญ่แต่แลว้ก็จ าได ้เขายกแขนข้ึนกอดคอมนัไวแ้น่น  

          "ไอม้อม" เสียงนายกระซิบท่ีหูมนั 

          "มอม" นายเรียกมนัอีกคร้ังหน่ึงดว้ยเสียงสะอ้ืนเหมือนกบัมีอะไรมาจุกในคอ 

           มอมมนัไม่ไดย้นิใครเรียกช่ือมนัมานาน พอไดย้นินายเรียกมนัก็ดีใจลิงโลดส่งเสียงร้องหงิงๆ ดว้ยความดีใจ นายลุกข้ึนยนืเหลียว

ซา้ยแลขวา จุปากค่อยๆ ใหม้นัน่ิง มอมมนัก็ไม่น่ิง เพราะความดีใจของมนัเกินท่ีจะน่ิงได ้ความสุขความเป็นหนุ่มของมนักลบัมาใหม่

โดยส้ินเชิง นายวิง่ขา้มสนามเบาๆ พอถึงร้ัวพูร่ะหงก็มุดออกไปนอกบา้น มอมมนัโกยส่ีตีนตามและมุดออกไปนอกบา้นกบันาย นาย

ทรุดตวัลงนัง่ลูบหวัลูบคอมนัแลว้กระซิบท่ีหูวา่ 

           "มอม ขา้ไม่นึกเลยวา่ขา้จะไดพ้บเอง็ ขา้นึกวา่ขา้ไม่มีอะไรเหลือแลว้ในโลกน้ี"  

           นายหยดุพดุไปครู่หน่ึง "เขาส่งขา้ไปไกล ขา้ไม่ไดข้่าวคราวจากใครเลย พอกลบัมาบา้นเขาก็บอกวา่บา้นไฟไหมห้มด ลูกเมียถูก

ระเบิดตาย งานการท่ีขา้เคยท าคนอ่ืนเขาก็เอาต าแหน่งไปหมดแลว้ ไม่มีใครเขาจะมาคอย  

          “ขา้หมดหนทางจริงๆ มอมเอ๋ย แต่เอง็อยา่นึกวา่ขา้ลกัขโมย คร้ังน้ีเป็นคร้ังแรก พอดีพบเอง็ เอง็ก็ท าใหข้า้ตอ้งอาย ท าไม่ลง"  

            "กลบัเขา้บา้นเถิดมอม" นายพดูพลางลุกข้ึนยนื  

          "ขา้ไม่มีปัญญาจะเล้ียงเอง็ไดเ้สียแลว้" นายช้ีมือไปท่ีร้ัวพลางไล่มนั  

          "ไป ไอม้อม เขา้บา้น"  

          แทนค าตอบมอมมนักระดิกหางแรงกวา่เก่าและวิง่รอบๆ ตวันาย นายไล่มนัอยูห่ลายคร้ัง แต่มอมมนัก็ไม่ฟัง นายกลบัมาแลว้ มอม

จะไม่ใหน้ายพน้สายตาอีกต่อไป ความจริงนายเปล่ียนไปมากเพราะผอมลง ผมเผา้รุงรัง เส้ือผา้ขาดวิน่ แต่อยา่งไรก็ยงัเป็นนายของมอม 

นายท่ีมนัท้ิงไม่ได ้ 

          ดึกมากแลว้ พระจนัทร์ขา้งแรมเร่ิมข้ึน ทอแสงสวา่งไปทัว่ นายเดินอยา่งอ่อนระโหยไปนัง่ท่ีริมคูขา้งถนน สายตามองไปไกล มอม

ไปนัง่ชิดกบันายอยูค่รู่หน่ึง เห็นนายไม่ไหวติงมนัก็นึกอะไรออก มอมวิง่ไปคาบก่ิงไมแ้หง้มาวางไวบ้นตกันายดว้ยความเคยชิน นายเอา

ก่ิงไมข้วา้งลงไปในคู มอมมนัก็กระโดดโครมตามลงไปคาบก่ิงไมม้าใหน้ายอยา่งเคยท า นายซบหนา้ลงบนหวัของมนั เสียงนายกระซิบ

เรียกช่ือมนัหลายคร้ังไม่พดูวา่อะไรอีก น าตาร้อนผา่วร่วงลงบนหนา้และจมูกของมอม นายนัง่อยูเ่ช่นนั้นอีกนาน ในท่ีสุดนายลุกข้ึนยนื

ชา้ๆ คล าหูมนัอยา่งใจลอยแลว้พดูวา่ "ไอม้อม เอง็ชนะขา้ ไปดว้ยกนั มา ตามขา้มา" แลว้นายก็ออกเดินมีมอมตามติดไป คืนหนา้ร้อนวนั

นั้น ถา้หากมีใครเดินมาตามถนนราชวถีิตอนดึกประมาณสกัตีสองคร่ึง จะไดเ้ห็นชายคนหน่ึงรูปร่างสูงผอม เส้ือผา้ขาดวิน่ เดินชา้ๆ อยู่

ขา้งถนนอยา่งอ่อนระโหยโรยแรงขา้งๆตงัมีหมาตงัผูรู้ปงามตงัหน่ึง ปากคาบก่ิงไม ้คอตั้งหางเชิดวิง่ตามเขาไปดว้ยความเบิกบานสุดขีด  

          คืนหนา้ร้อนวนันั้น ถา้หากมีใครเดินมาตามถนนราชวถีิตอนดึกประมาณสกัตีสองคร่ึง จะไดเ้ห็นชายคนหน่ึงรูปร่างสูงผอม เส้ือผา้

ขาดวิน่ เดินชา้ๆ อยูข่า้งถนนอยา่งอ่อนระโหยโรยแรงขา้งๆตงัมีหมาตงัผูรู้ปงามตงัหน่ึง ปากคาบก่ิงไม ้คอตั้งหางเชิดวิง่ตามเขาไปดว้ย

ความเบิกบานสุดขีด 

 

 

 


