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 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม
                 “วันแม่”
                เพื่อเทิดทูน
                 พระคุณแม่ 
                   ต่อไปครู
                   จะขานชื่อ
                   แต่ละคน
                     นะครับ

ด.ช. จิ้นเฮง กับ
คุณแม่ครับ

ค่ะ

ด.ญ. ยุ้ย กับ
คุณแม่ครับ

มาค่ะ

ด.ช. ยุ่น กับคุณแม่
เอ๊ย...ขออภัยครับ กับคุณปู่ครับ

มาครับ

อัศจรรยลายไทย

๑๓๑



นักเรียนออกมาหน้าชั้น มอบพวงมาลัย
                   ดอกมะลิเพื่อระลึก
                       ถึงพระคุณแม่
                         เรียงลำดับ
                        ตามที่ครูเรียก
                           นะครับ

ยุ่น ครูเรียก
แล้วนะลูก

ขอบใจลูก
ขอบใจจ้ะ

แหม...คุณปู่เน่ีย สมแล้วที่เป็นพ่อครัวเก่า
กี่ปี ๆ ก็ยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะคะ

โอ๊ย..ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ
ปีน้ีปู่ ๗๐ แล้วนะ

ยักษยุน  ๔

๑๓๒



ยุ่น เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน
สิลูก

อัศจรรยลายไทย

๑๓๓



ถ้าตอนน้ีแม่ยังอยู่
แม่จะอายุเท่าไหร่
แล้วครับ ?

เอ...น่าจะประมาณ
๓๐ ปลาย ๆ ล่ะม้ัง
ปู่ก็จำไม่ได้เหมือนกัน
คงจะพอ ๆ กับแม่
ของยุ้ยนะ

พอถึงวันแม่ทีไร เพื่อน ๆ พาแม่
ไปกันทุกคน ยุ่นไม่ชอบไปโรงเรียน
 วันแม่เลย ทำไมโรงเรียนต้องจัด
          งานวันแม่ด้วย ?

เหรอครับ

ยุ่นขอออกไป
เดินเล่นข้างนอก

ก่อนนะครับ

รีบกลับมานะลูก 
ปู่รอกินข้าวเย็น

อยู่นะ

ยักษยุน  ๔

๑๓๔



คาถาที่ยุ่นร่าย แปลว่า “เจ้ายักษ์น้อย...ผู้ท่องเที่ยวในแดนตำรา จงปรากฏกายาแก่ข้าด้วยเถิด”

ปณฺเณสุ    อนุจาโร
ยุวยกฺโข  อาคัจฉาหิ

(ปัณเณสุ อนุจาโร ยุวะยักโข อาคัจฉาหิ)

พี่ยักษ์ ช่วยพายุ่นไปพบแม่
สักครั้งได้ม้ัยครับ ?

ยุ่น แม่เจ้าสิ้นอายุขัยไปนานแล้ว เจ้าไม่
ควรอาลัยอาวรณ์อีก เจ้าควรอยู่
กับปัจจุบัน สร้างประโยชน์เพื่อ
ตัวเจ้าเอง และกับบุคคลที่รักเจ้า 
และยังมีชีวิตอยู่ตอนน้ีมากกว่า

ก็ ยุ่น..ยุ่น แค่อยากเจอแม่
ขอยุ่นเห็นหน้าแม่สักครั้ง

ได้ม้ัยครับ ?
พี่ยักษ์ ยุ่นขอครั้งน้ีแค่
ครั้งเดียวเท่านั้ันครับ

อัศจรรยลายไทย

๑๓๕



อืม...แต่เจ้าต้องสัญญากับข้าก่อนนะว่า เจ้าจะไม่เข้าไป
ยุ่มย่ามหรือพยายามเปลี่ยนแปลงอดีต เจ้าต้องไม่
       เปิดเผยตัวว่าเจ้าเป็นใคร เจ้าทำอย่างน้ี
                               ได้มั้ย ?

ยุ่นสัญญา
ครับ

ที่น่ีคือบ้านยุ่นสมัยก่อนเหรอเน่ีย
เฮ้อ...ดีนะที่มาลงตรงเบาะ

นุ่ม ๆ พอดี

โอม มณิมายา           อิทฺธพาโว มมโหตุ
(โอม มะณิมายา                     อิทธะพาโว
                                     มะมะโหตุ)

คาถาที่เจ้ายักษ์ร่าย แปลว่า “โอม แก้วมายา จงสำแดงฤทธาแก่ข้าด้วยเถิด”

ยักษยุน  ๔
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เอ ๋! แฮ

โฮงว้าก

เอ๋ง
โป๊ก

ฟ้าว

อัศจรรยลายไทย

๑๓๗



จาก..ก

อ๋อย

เอ๋ง

หนู....เป็นอะไรหรือ
เปล่าจ๊ะ ?

เจ็บตรงไหนหรือ
เปล่าจ๊ะ ?

อ๋า..คน
คน..น้ี อ๋อย

ว้าย...ตายแล้ว
เป็นลมไปแล้ว

!!

ยักษยุน  ๔
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เด็กจากไหนกัน
ล่ะลูก ?

สงสัยคงเป็นเด็กแถวน้ีค่ะคุณพ่อ
เจอหน้าแฟลต กำลังถูกหมา

ไล่กัด หนูไปช่วยไว้ ยังไม่ทันถาม
อะไร อยู่ ๆ ก็เป็นลมไปค่ะ

เอ่อ..อ..อ อ้าว...ตื่นแล้ว
 เหรอจ๊ะหนู

แว้ก..ก..ก
ปศาจฮิปโป้

ว้าย...ตายจริง 
ลืมถอดหน้ากาก
แหะ ๆ
ขอโทษ
 จ้ะ

อัศจรรยลายไทย

๑๓๙



แหะ ๆ เฮ้อ...ตกใจหมดเลย

พอดี น้ากำลังเล่นกับลูกอยู่จ้ะ ขอโทษ
 ด้วยนะ...ไม่ได้ตั้งใจ แล้วหนูเป็นอะไร
            หรือเปล่าจ๊ะ ?

เอ่อ..ๆ ไม่ ไม่
 เป็นไรครับ

อารมณ์
ดีจังนะ
หลานปู่

ขะมุกขะมอมทั้งตัวเลย จะอาบน้ำก่อน
 ก็ได้นะ  ป่านน้ี...พ่อแม่คงเป็นห่วง
                แย่แล้ว บ้านหนูอยู่
                      แถวน้ีหรือ
                        เปล่าจ๊ะ ?
                        เดี๋ยวน้าจะ
                          พาไปส่ง

เอ่อ...เอ่อ ผม...ผม ไม่..ไม่มีบ้าน
เอ่อ...ๆ แม่ผมเสียตั้งแต่ผมยังเล็ก ๆ 

ผมไม่มีพ่อ ไม่มีแม่ครับ

ยักษยุน  ๔

๑๔๐



ตายจริง! น่าสงสารจัง อย่างน้ี
            หนูก็คงลำบากแย่
              ต้องช่วยเหลือตัว
                  เอง ตั้งแต่
                   เล็ก ๆ เลย
                     ใช่มั้ยจ้ะ

เอ่อ...ครับ ๆ แล้ว ๆ พ่อ
หายไปไหนครับ ?

เอ๋...? หนูหมายถึงสามีน้าเหรอจ๊ะ   
เขาไปธุระต่างจังหวัดได้สองสามวัน
                  แล้วล่ะจ้ะ....
                  แต่เดี๋ยวพรุ่งน้ี
                    เย็น ๆ ก็คง
                     จะกลับแล้ว
                       ล่ะนะ 

แม่เราทั้งสวยทั้งใจดี อย่างน้ี
เหรอคือการมี “แม่” ดี ใจจัง

ที่ ได้เกิดเป็นลูกของแม่

ซนทั้งวันจนเหนื่อย
 เลยนะ...นอนนะจ๊ะ
        คนดีของแม่

เอาอย่างน้ีก็แล้วกัน น่ีมันก็เย็นแล้ว
คืนน้ีนอนค้างที่บ้านน้าก่อนนะจ๊ะ
        เดี๋ยวพรุ่งน้ีสามีน้ากลับ
          มาแล้ว ค่อยว่ากัน

ขะ...ขะ
ขอบคุณ
มากครับ

อัศจรรยลายไทย

๑๔๑



เด็กที่มานอนค้างบ้านเราเมื่อคืน
หายไปไหนแล้วคะ...คุณพ่อ

อ๋อ...เขาตื่นแต่เช้าเลยนะ แล้วก็กุลีกุจอ
  มาหาพ่อ ขออนุญาตออกไปข้างนอก
     แต่อีกซักประเดี๋ยวก็คงมาจ้ะ

อะ...เอ่อ
คุณน้าครับ

ผม...ผมจะขออนุญาตคุณน้าสักอย่าง
ได้มั้ยครับ เอ่อ...เอ่อ คือ ผมอยากทำ
  อย่างน้ีมานานแล้ว แต่ไม่มี โอกาส

ช่วย...ช่วย รับไป
ด้วยนะครับ

?

ยักษยุน  ๔

๑๔๒



ขอบใจมากนะจ๊ะ แหม...ไม่เห็นต้อง
ลำบากออกไปซื้อมาให้น้าเลยน่ีจ๊ะ

เอ่อ...เอ่อ ผม ผม จะขออนุญาตคุณน้า
อีกสักอย่างได้มั้ยครับ เอ่อ...คือ

ทำไมนะ...เราถึงรู้สึก
  ผูกพันกับเด็กคนน้ี
     อย่างประหลาด
       ตั้งแต่เจอครั้ง
          แรกแล้ว

ฮือ 
แม่จ๋า 
โฮ ๆ

ขะ ขอบ
...ขอบค

ุณ

มากนะ
ครับคุณ

น้า

      ฮ
ือ ๆ

เอ่อ...ไม่เป็นไรจ้ะ
 หนูคงคิดถึงคุณ
   แม่มากสินะ
  เข้มแข็งไว้นะจ๊ะ 
  หนุ่มน้อยคนเก่ง
     เอางี้...คิดว่า
    น้าเป็นแม่ของ
      หนูก็ได้จ้ะ

อัศจรรยลายไทย

๑๔๓



หิวแล้วใช่มั้ยล่ะ เดี๋ยวมา
  กินข้าวกับน้านะ

ขอบคุณครับคุณน้า
แม่ครับ

ขอบคุณมาก
ครับ

แบร่ ๆ

แม่

ยักษยุน  ๔
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ตายจริง
น่ีมันเย็นแล้วน่ี
ยังไม่ได้เตรียม
กับข้าวเย็นเลย

เดี๋ยวน้าจะออกไป
ซื้อกับข้าว หนูอยู่
 เล่นกับลูกน้า
    ก่อนนะจ๊ะ

คุณน้าอย่าออกไปไหนเลยนะครับ
  อยู่กับผมที่น่ีนะครับ
ผมเป็นห่วง

โอ๊ย...น้าไปตลาดใกล้ ๆ แค่น้ีเอง
เดี๋ยวเดียวก็มาจ้ะ เดี๋ยวน้าจะ
 ซื้อของอร่อย ๆ มาฝาก
   รอกินให้พุงกางได้
      เลยนะ

ม่าย..เมา  เอ...จะเอาอะไรดีน้า เดี๋ยวเย็นน้ี
พี่ก็กลับแล้ว แถมมีสมาชิกมาฝาก
  ท้องเพิ่มด้วย เอาให้สุดฝีมือเลย
           ดีกว่าเรา

อัศจรรยลายไทย

๑๔๕



ผมว่าพี่เมามาก
แล้วนะ ให้
ผมขับรถไป
 ส่งจะดี
 กว่านะ
 ครับ

อั๊วบอกแล้วไงว่า ม่าย...เมา อั๊ว
          ไม่...เมา ลื้อพูดไม่รู้
              เร ื่องหรือไงฟะ

อั๊วกลับบ้านเองได้ ไม่ต้อง
มายุ่ง ขืนลื้อพูดมากกว่าน้ี  
  เดี๋ยวอั๊วจะชกหน้าลื้อ

เอ...เอาสุกี้ดีกว่า ใส่ผัก ใส่ลูกชิ้นปลา
  ทำเป็นหม้อใหญ่ได้ด้วย พี่กลับมา
                เหนื่อย ๆ จะได้ซด
                   น้ำซุปร้อน ๆ
                    กินได้เยอะอีก
                     ต่างหาก เจ้า
                      หนูก็คงชอบ

แวะซื้อน้ำจิ้มสุกี้
ที่ร้านตรงข้าม
ก่อนดีกว่า

เห็นมั้ย....อั๊วบอกแล้วไงว่า อั๊วม่ายเมา
อั๊วม่ายเมา ยังจะมาพูดจาเรื่องมากกะ 
 อั๊วอีก ฮ่า ๆ แค่น้ีกระจอก ยมบาล
   ไม่ต้องการอั๊วหรอกโว้ย....ฮ่า ๆ
   นรกมันไม่มีที่สำหรับอั๊ว ฮ่า ๆ
         เอิ๊ก...ฮ่า ๆ เอิ๊ก

เฮ้ย...หมาที่ ไหนวะ ข้ามถนนตัดหน้า
 คนกำลังรีบ น่ารำคาญจริง ๆ
   โว้ย ทำไมเทศบาลไม่มากำจัด
        ทิ้งให้หมดวะ ?

ยักษยุน  ๔
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หมาก็อยู่ส่วนหมา คนก็อยู่ส่วนคน
สิโว้ย ถนนไม่ ใช่ที่เดินเล่นสำหรับ
หมานะโว้ย เดี๋ยวจะทับให้แบนเลย

หา !

เฮ้ย ! น่ีมันคนน่ี แย่แล้ว

อัศจรรยลายไทย

๑๔๗



ยุ่นเป็นอะไรไปลูก
    ตะโกนดังลั่นเลย

ยุ่น ยุ่น...ได้ยินปู่มั้ยลูก
        เป็นอะไรไปลูก

พ่อ ฮือ ๆ แม่...แม่
           ตายแล้ว

         ฮือ ๆ 
    เอาแม่ยุ่นคืนมานะ
 พ่อปล่อยให้แม่ตายได้
ยังไง ฮือ ๆ ยุ่นไม่ยอม
     จริง ๆ ด้วย
     พ่อบ้า ฮือ ๆ

ยักษยุน  ๔
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ยุ่น สงบสติอารมณ์ก่อน แล้วตั้งใจฟัง
สิ่งที่พ่อพูดนะ

ทำไม ๆ พ่อจะทำให้
แม่กลับมาหายุ่นเหรอ ?

   ฟังนะลูก แม่ไม่เคยจากยุ่น
  ไปไหนเลย ตลอดเวลา ๙
 เดือน ที่แม่อุ้มท้อง ยุ่นได้รับ
อาหารผ่านสายสะดือของแม่ 
ยุ่นกับแม่เป็นส่วนหนึ่งของกัน
และกันมาตลอด ยุ่นรู้มั้ยว่า
 พ่อกับแม่ภูมิ ใจแค่ไหน ที่ ได้
   ยุ่นมาเป็นลูก

เลือด เนื้อ ที่ ไหลเวียนอยู่ ใน
  ตัวลูก ก็เป็นเลือดที่มาจาก
    แม่  แม่ไม่เคยจากลูกไป
     ไหน  เพราะยุ่นคือส่วน
     หนึ่งของแม่ และยุ่นก็คือ
    ส่วนหนึ่ง
 ของพ่อด้วย
เข้าใจมั้ยลูก

อัศจรรยลายไทย
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อ๊ะ...จริง ๆ ด้วย แม่ยังอยู่กับยุ่น ยังอยู่
        ในตัวยุ่น น่ี ไง ๆ แม่ ๆ

ถูกต้องแล้วลูก ถ้ายุ่นดูแลตัวเองให้ดี ก็
เท่ากับยุ่นได้ดูแลแม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ตัวยุ่นด้วย    แต่ถ้ายุ่นไม่ดูแลตัวเองให้ดี
                             ก็เท่ากับ
                           ยุ่นได้ทำร้าย
                            แม่เช่นกัน
                            นะลูก

ยุ่นรู้มั้ย...ว่าพ่อไม่เคยต้องการอะไรจากลูกเลย แค่
ลูกเติบโตเป็นคนดีเท่านั้น ก็เท่ากับได้ตอบแทน
พ่อกับแม่แล้ว  ยุ่นต้องสัญญากับพ่อนะ ว่า...
จะดูแลตัวเองให้ดี พ่อรู้ว่าแม่ต้องภูมิ ใจมาก ๆ 
ที่ยุ่นเป็นคนดี  ยุ่นฟังเสียงของแม่จาก
หัวใจของลูกนะ แล้วยุ่นก็จะรู้ว่าแม่ยัง
อยู่ข้าง ๆ ยุ่นตลอดเวลา.....  

ครับ
 พ่อ

ยักษยุน  ๔
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คึุยนอกรอบกะเอ๊ะคึุง
ผมมีพล็อตเร ื่อง “แม่” อยู่

ในหัวมาตั้งนานแล้ว ตั้งแต่แต่งตอน 
“ความรักของพอ” ใน “ยักษยุ่น” เล่ม
แรก จริง ๆ จุดเริ่มต้นของโครงเรื่องน้ี 
มาจากเร ื่องส่วนตัวของผมเอง  ในช่วงที่
เตี่ยผมเพิ่งเสียใหม่ ๆ มันมีความรูสึกที่
กลุ้มอกกลุ้มใจ บอกใครก็ไม่ได้ เหมือนเปนเศษ
ตะกอนชิ้นเบ้อเร่อที่คางคาอยู่ในใจ

พอดีช่วงปนั้นผมมีโอกาสไปที่ “เสถียรธรรมสถาน” (เสนอตัวไปช่วยงาน
เขาอยู่พักนึงครับ) แลวก็ได้ไปรอตอคิวกับอีกหลาย ๆ คน เพื่อปรึกษาเร ื่องความ
ทุกขกับแม่ชีศันสนีย เสถียรสุต ก่อนจะถึงคิวผมเปนผู้หญิงคนหนึ่ง เลาเร ื่องของ
ตัวเองไปพลาง แถมด้วยการร้องไห้เสียใหญ่โต จนผมรูสึกหวั่น ๆ ในใจว่า “อุย...
ถ้าถึงคิวเรา คุณแม่ชียังจะมีอารมณตอบคำถามเรามั้ยเน่ีย” แต่ก็ไม่เปนอย่าง
ที่ผมคิด ผมได้คุยกับท่าน ท่านก็เมตตาให้คำตอบว่า “เตี่ยผมไม่ได้จากไปไหน 
ยังอยู่ในตัวผมตลอดเวลา ถ้าผมดูแลตัวเองให้ดี ทำ สิ่งที่เปนกุศล ก็เท่ากับได้ส่ง
กุศลผลบุญนั้น ให้กับเตี่ยเช่นกัน” (จริง ๆ ท่านพูดได้ลึกซึ้งกว่า น้ีมาก แต่สมอง
กลวง ๆ ของผมจำไดประมาณน้ี)

ผมรูสึกประทับใจในคำตอบของท่าน เหมือนdy[กับยกภูเขาออกจากอก (ก็ไม่
ปาน) ผมสดชื่นขึ้นมาก หลังจากเริ่มคิดได ก็เลยอยากจะปนแนวคิดน้ี ไปสู่อีก
หลาย ๆ คน ที่อาจจะมีเร ื่องกลุ้มใจทำนองเดียวกัน ก็พอดีได้ส่งผานผ่านความคิดน้ี 
ผ่านตัวการตูนในนามของ “ยุ่น”

หลังจากอ่านเร ื่องน้ีจบแล้ว ผมหวังวา...เพื่อน ๆ อาจจะนำแนวคิดดี ๆ น้ี 
ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชนกับชีวิตได้บ้างนะครับ
            
         “เอะคุง”

อัศจรรยลายไทย
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