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ค่่ำวันหนึ่งขณะที่ผมก่ำลังจะได้ลิ้มรสอำหำรมื้อแรกของวั นในร้ำนอำหำรเล็กๆแห่งหนึ่ง ทันใดนั้นก็มีสำย
เรียกเข้ำจำกห้องฉุกเฉินของโรงพยำบำล ผมสะดุดและรีบรับสำยโดยเร็ว สิ้นเสียงรำยงำน ผมรีบผละตัวออกจำก
เก้ำอี้และจ่ำยเงิน ขับรถออกมำทันที รถเลี้ยวจอดเข้ำโรงพยำบำล ผมวิ่งแหวกตัวผ่ำนผู้คนที่ก่ำลังมุงอยู่ด้ำนหน้ำ
ห้องตรวจ รุดเข้ำไปในห้อง พี่พยำบำลก่ำลังวิ่งขวักไขว่พร้อมส่งเสียงสื่อสำรกัน ไปมำ กวำดสำยตำมองทั่วห้อง พบ
ร่ำงของเด็กหญิงสำมคนนอนเรียงรำยบนเตียงตรวจ ใบหน้ำและร่ำงกำยเต็มไปด้วยบำดแผลและครำบเลือด “หมอ
ค่ะ ผู้ป่วยอุบัติเหตุขับรถจักรยำนยนต์ซ้อนสำม แหกโค้งชนต้นไม้ข้ำงถนน สองคนรู้สึกตัวดี มีแผลถลอกตำมตัว แต่
น้องเตียงหนึ่งไม่รู้สึกตัวเลยค่ะหมอ” ผมรีบรุดเข้ำไปดูน้องเตียงหนึ่ง นำมสมมุติว่ำ น้องบี ใบหน้ำและร่ำงกำยของ
เธอเต็มไปด้วยบำดแผลและเลือดที่ก่ำลังไหลออกทำงจมูกและปำก กลิ่นคำวเลือดคละคลุ้งไปทั่วห้อง เธอหลับตำ
และส่ำยหน้ำดิ้นไปมำอย่ำงไร้กำรควบคุม มือ ทั้งสองของเธอพยำยำมเอื้อมคว้ำยึดดึงสิ่งที่อยู่รอบข้ำง ผมรีบตรวจ
ร่ำงกำยเบื้องต้นและประเมินอำกำร “ เตรียมใส่ท่อช่วยหำยใจครับ ”และร้องบอกคนในห้องให้ช่วยตำมญำติน้องบี
“ญำติก่ำลังเดินทำงมำค่ะ”เสียงตอบรับจำกพี่พยำบำล จึงตัดสินใจใส่ท่อช่วยหำยใจในทันทีและเตรียมส่งต่อผู้ป่วย
ไปโรงพยำบำลจังหวัด
หลังใส่ท่อช่วยหำยใจเสร็จ จึง เหลือบเห็นหญิงวัยกลำงคน ยืนเพ่งมองเข้ำมำข้ำงในอย่ำงไม่ละสำยตำ มือ
สองข้ำงของเธอประสำนกันแน่นจนสั่น ยืนตัวเกร็งอยู่หน้ำห้อง ด้วยควำมสงสัย ผมจึงรุดเข้ำไปหำ “ลูกหนูเป็น
จังได๋น้อหมอ” เธอเอ่ยด้วยเสียงสั่นเครือ ผมจึงหยุดและเอื้อมมือคว้ำเก้ำอี้เลื่อนให้เธอนั่งลง แล้วจึงค่อยๆเอ่ยทักไป
“แม่เป็นอิหยังกับน้องบีครับ” “เป็นแม่เพิ่นจ้ำ” เธอตอบอย่ำงฉับพลัน และจ้องมองมำที่ผม แววตำเธอแฝงไปด้วย
ควำมกังวลและควำมอยำกรู้ ผมจึง เอื้อมมือขวำไปแตะที่ไหล่ ซ้ำยของเธอเบำๆ พร้อมแจ้งอำกำรเป็นค่ำช้ำๆ
“หมอตรวจดูแล้ว น้องบีมีอำกำรบำดเจ็บที่ศีรษะรุนแรงนะครับ ตอนนี้น้องไม่รู้สึกตัวเลย อำกำรค่อนข้ำงหนักนะ
ครับ หมอจึง…” ผมสะดุดกับภำพที่เห็นอยู่ตรงหน้ำและต้องหยุดพูดทันที เธอส่งเสียงสะอื้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นจนร้องไห้ โฮ
ดังลั่น ล่ำตัวเลื่อนตกลงจำกเก้ำอี้ วูบหลับไม่ได้สติประหนึ่งเธอหยุดหำยใจไป ผมรีบโผเข้ำพยุง พร้อมส่งเสียงเรียกพี่
พยำบำลมำช่วยและหำยำให้ดม
ทันใดนั้น ก็มีมือสองข้ำงของชำยวัยกลำงคนโผเข้ำมำพยุงด้ำนหลังของผู้หญิง คนดังกล่ำว “ผมเป็นพ่อน้อง
บีครับ ลูกผมเป็นจังได๋แหน๋หมอ” ผมเหลือบมองยังไม่ถนัดตำ แต่ด้วยควำมเร่งรีบเพื่อส่งตัวน้องบี จึงรีบแจ้งอำกำร
ให้ทรำบโดยด่วน “น้องบีอำกำรหนักเด้อ ไม่รู้สึกตัว หมอใส่ท่อช่วยหำยใจและต้องรีบส่งตัวไปโรงพยำบำลจังหวัด
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นะครับ” ชำยที่ดูก่ำย่ำแข็งแรง น้่ำตำคลอเบ้ำพร้อมพยักหน้ำตอบช้ำๆ ยืนขำสั่น ดึงตัวหลีกทำงให้รถเข็นน่ำน้องบี
ขึ้นรถ มือสองข้ำงยังพยุงภรรยำที่ยังเหม่อลอย และหลับตำ สะอื้นไห้แทรกกับส่งเสียงแผ่วเบำออกมำเป็นระยะๆ”
ช่วยลูกข่อยแหน่ …. ช่อยลูกข่อยแหน่ …” ผมเดินตำมออกมำหน้ำห้องได้ยินเสียงอ้อนวอนจำกหญิงคนดังกล่ำว
เสียงนั้นมันดังกึกก้องในหูของผมกลบเสียงอื้ออึงที่ดังอยู่รอบข้ำงไปหมด ผมน้่ำตำคลอเบ้ำ เหมือนหัวใจผมก่ำลัง
เต้นตำมจังหวะวูบวำบของไฟบนรถฉุกเฉิน และ ยืนมองรถที่วิ่งออกไปจนลับสำยตำ หลับได้แต่ภำวนำให้น้องบี
รอดและปลอดภัยกลับมำ ก้มหน้ำสูดหำยใจเข้ำลึกๆ แล้วตัง้ สติกลับมำตรวจผู้ป่วยที่เหลือจนเสร็จ
เข็มนำฬิกำที่ข้ำงฝำห้องตรวจบอกเวลำเกือบสี่ทุ่ม ผมเดินออกมำด้วยควำมเหนื่อยล้ำ และขับรถออกมำ
ด้วยควำมหิว อำหำรมื้อแรกของวันนั้น กลับกลำยเป็นข้ำวกล่องแช่แข็งที่อุ่นด้วยไมโครเวฟ กินพอประทัง ควำมหิว
ให้ผ่ำนพ้นไปอีกวัน
“หมอค่ะ น้องบีอำกำรทรุดหนัก ยังไม่รู้สึกตัว เลย และย้ำยเข้ำห้องไอซียูแล้วค่ะ ” เสียงพี่พยำบำลที่โทร
ติดตำมอำกำรผู้ป่วยที่ส่งต่อเมื่อวำน ผมฟังแล้วสะดุดและนิ่ง ภำพของเหตุกำรณ์วันนั้นก็ผุดขึ้นมำในหัวผมอีกครั้ง
“จริงเหรอคับ” “ค่ะ” พี่พยำบำลย้่ำให้อีกครั้ง ผมหลับตำนิ่งสักพัก ก้มหน้ำลงและเดินจำกไปอย่ำงเงียบๆ
หลังเลิกงำนในวันที่ไม่มีเวร ผมได้ กลับบ้ำน ซึ่งอยู่ในชุมชนที่อยู่ห่ำงออกไปจำกตัวอ่ำเภอ ได้รับประทำน
อำหำรที่อร่อยคุ้นปำกกับครอบครัว ระหว่ำงมื้ออำหำร แม่ผมก็เล่ำเรื่องอุบัติเหตุของน้องบี ที่ได้ยินจำกเพื่อนบ้ำน
ผมเอ๊ะใจ เลยเอ่ยถำมและเล่ำเรื่องรำวทั้งหมดกับแม่ จึงทรำบว่ำ น้องบีเป็นนักเรียนในโรงเรียนชุมชุนที่ผมอำศัยอยู่
หน้ำตำจิ้มลิ้มและเป็นนำงร่ำประจ่ำ วงโปงลำงของโรงเรียน แม่กล่ำวและตัดพ้อ “ถ้ำเจอแบบนี้ คนเป็นพ่อเป็นแม่
ต้องทุกข์กังวลใจไม่น้อย” พร้อมมองมำทีผ่ มและเอ่ยด้วยน้่ำเสียงนุ่มๆอย่ำงช้ำๆ “ขับรถระวังๆ รักษำเนื้อ รักษำตัว
ไว้ดีๆเด้อลูก” “คร๊ำบ….” ผมขำนรับและยิ้มแก้มตุ่ย เพรำะก่ำลังเคี้ยวอำหำรอยู่เต็มปำก
ผ่ำนไปเกือบสำมเดือน “หมอๆจ่ำน้องบีได้บ่” เสียงจำกพี่พยำบำลคนเดิม ผมพยักหน้ำตอบแบ่งรับแบ่งสู้
ด้วยควำมอยำกรู้ปนกับควำมกังวลใจ “น้องเขำอำกำรดีขึ้นแล้วนะ ถอดท่อช่วยหำยใจและย้ำยออกจำกไอซียูแล้ว
ตอนนี้ก่ำลังฝึกกำยภำพบ่ำบัดอยู่ค่ะ พี่ไม่คิดเลยว่ำน้องเขำจะรอด” พี่พยำบำลพูดด้วยเสียงตื่นเต้นและใบหน้ำ
เปื้อนยิ้ม “จริงเหรอครับ” เสียงอุทำนแทรกขึ้นด้วยควำมตื่นเต้นดีใจ “ไม่น่ำเชื่อ มันเหมือนปำฏิหำริย์จริงๆนะพี่”
เรำจึงพูดคุยถึงเหตุกำรณ์ที่หดหู่ในวันนั้นด้วยรอยยิ้มและควำมประทับใจ หลำยวันต่อมำหลังผมเลิกงำนกลับบ้ำน
“น้องบีได้กลับบ้ำนและอำกำรดีขึ้นแล้วนะ” แม่เล่ำด้วยควำมดีใจ ยิ้มกรุ่มกริ่ม รำวกับเป็นแม่ของน้องบีซะเองอะไรอย่ำงนั้น
ย่ำงเข้ำเดือนสิงหำคม ฝนตกโปรยปรำยควำมชุ่มชื้น อำกำศเย็นสบำย ผมได้ไปร่วมงำนวันแม่แห่งชำติของ
โรงเรียนประถมในชุมชุน ในนำมศิษย์เก่ำและมอบทุนกำรศึกษำให้น้องๆ พร้อมกับแม่ของผมท่ำนแต่งตัวสวยด้วย
ผ้ำชิ่นไหมตัวโปรด ที่ผมกับน้องซื้อให้เป็นของขวัญวันแม่เมื่อปีที่แล้ว
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ในหอประชุมหลังใหญ่เก้ำอี้ถูกจัดเรียงอย่ำงเป็นระเบียบ เหล่ำคุณแม่สวมชุดสวยของแต่ละคนนั่งเต็มบน
เก้ำอี้ ด้ำนข้ำงเก้ำอี้แต่ละตัวมีลูกๆนั่งเฝ้ำขนำบข้ำง บ้ำงก็กอดขำแม่ บ้ำงก็เอำหน้ำซบบนตักแม่ มือข้ำงหนึ่งของ
เด็กแต่ละคนถือพวงมำลัยดอกมะลิสีขำวนวล ส่งกลิ่นหอมโชยคละคลุ้งไปทั่วห้องประชุม พอประธำนเปิดงำน เหล่ำ
สำวงำมออกมำฟ้อนร่ำ ทุกสำยตำจ้องมองบนเวที ทันใดนั้นมีเสียงกระซิบจำกผู้อ่ำนวยกำรที่นั่งอยู่ด้ำนข้ำงของผม
เป็นเสียงที่ได้ยินไม่ค่อยชัด “หมอๆนั้นน้องบีที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อไม่นำน แล้วรอดอย่ำงกับปำฏิหำริย์” ผมยิ้มตอบ
ด้วยควำมตื่นเต้นและดีใจที่ได้เห็นน้องบีในชุดนำงร่ำ เธอส่งยิ้มและฟ้อนร่ำด้วยแววตำแห่งควำมสุข ภำพที่ผมเห็น
ตรงหน้ำมันดูงดงำมและน่ำประทับ ใจ จึงหันไปหำแม่ที่นั่งอยู่ทำงด้ำนข้ำง แล้วเล่ำให้ฟัง แม่ยิ้มรับไม่ได้พูดอะไร
เวลำล่วงมำถึงกิจกรรมส่ำคัญของวันนี้ เสียงดังจ๋อแจ๋เงียบลง ผมกวำดมองไปทั่วห้องประชุม ภำพที่เห็นท่ำเอำผม
ขนลุก เด็กๆ ทุกคนค่อยๆ น้อมศีรษะก้มลงกรำบบนเท้ำของแม่ที่อยู่ตรงหน้ำ แม่ทุกคนฉีกยิ้มเต็มหน้ำ และโผเข้ำ
กอดลูก กล่ำวอวยพรด้วยเสียงสั่ น รัว บ้ ำงก็ส่ งเสียงสะอื้นเบำๆ น้่ำใสๆ ไหลอำบแก้มสองข้ำงของแม่ห ลำยคน
รวมทั้งแม่ของผมที่นั่งดูอยู่ทำงด้ำนข้ำงด้วย บรรยำกำศดูอบอวลไปด้วยควำมรักควำมอบอุ่นของแม่และลูก เคล้ำ
กับเสียงเพลงค่ำน้่ำนมที่ลูกๆ ในห้องประชุมช่วยกันขับร้องบรรเลงจนจบเพลง
ขณะรอมอบทุนกำรศึกษำ ผมนั่งคุยทักทำยกับคุณครูหลำยท่ำน ทันใดนั้นก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ำมำ
นั่งลงที่พื้นด้ำนหน้ำของผม และเธอก็ก้มลงกรำบที่เท้ำผมอย่ำงช้ำๆ ผมตกใจ แล้วรีบโผเข้ำไปพยุงเด็กผู้หญิงที่อยู่
ตรงหน้ำขึ้นมำ และเอ่ยถำม “เฮ้ย!! น้องท่ำอะไร ไหว้พี่ท่ำไมครับ” เธอค่อยๆ เงยหน้ำขึ้น “อ้ำว!! น้องบีนี้เอง” ผม
รีบทักชื่อเธอ เธอยังพนมมือต่อและไหว้อีกครั้ง “หนูมำขอบคุณพี่หมอ ที่ช่วยชีวิตหนูในวันนั้น คะ ที่ท่ำให้หนูได้มี
โอกำสกลับมำมีชีวิตอีกครั้ง ได้กลับมำอยู่กับพ่อกับแม่ที่รักหนูคะ” ตั้งแต่ประโยคแรกที่ผมได้ยิน ผมถึงกับหน้ำแดง
ตัวซีดเย็น น้่ำตำคลอเบ้ำและน้่ำใสๆมันก็ไหลอำบแก้มสองข้ำงโดยกลั้นไว้ไม่อยู่ ผมยิ้มตอบด้วยควำมปิติและยินดี
แล้วมองไปหำแม่ของผมที่นั่งข้ำงๆ ท่ำนยิ้มเต็มหน้ำ เคล้ำกับน้่ำตำไหลที่ยังอำบแก้มสองข้ำงโดยไม่รู้ตัว มองเลยไป
ที่แม่ของน้องบีที่ยืนถือพวงมำลัยดอกมะลิอยู่ด้ำนหลัง เธอส่ง ยิ้มพร้อมน้่ำตำ แววตำสุกใส ดีใจ เหมือนเขำได้รับ
ของขวัญชิ้นที่พิเศษที่สุดกว่ำใครในวันนี้ ผมรีบปำดน้่ำตำและกล่ำวตอบด้วยเสียงสั่นรัว “ไม่เป็นไรครับ มันเป็น
หน้ำที่ของพี่อยู่แล้วนะ” แล้วทุกคนก็กล่ำวทักทำยกัน ส่งยิ้ม และหัวเรำะด้วยเสียงแห่งควำมปิติยินดี กิจกรรมก็
ด่ำเนินลุล่วงจนเสร็จ ขณะนั่งรถกลับบ้ำน “แม่ภูมิใจในตัวลูกนะ” แม่ผมเอ่ยด้วยเสียงสั่นๆ ผมได้แต่ยิ้มรับและดีใจ
ที่ได้ยินค่ำนี้ มันน่ำจะเป็นของขวัญวันแม่ที่ดีที่สุดที่ผมเคยมอบให้ กับแม่ และผมเชื่อว่ำหำกเรำตั้งใจและศรัทธำใน
ควำมดี กำรท่ำหน้ำที่ของตัวเองให้เต็มที่ มันจะสร้ำงพลังแห่งควำมส่ำเร็จและควำมสุขที่เผื่อแผ่ไปสู่คนรอบข้ำงได้
อีกมำกมำย
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