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ค�ำน�ำ
พวกเรากลับมาแล้วค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน
กลับมา... พร้อมกับนักเขียนที่ชื่อ Bacteria
กลับมา... พร้อมกับเรื่องราวต่อเนื่องของนิยายอันเป็นที่รักของ
ทุกคน “นิทานพันดาว”
แม้นยิ ายเล่มนีจ้ ะมาในแบบจิว๊ จิว๋ บางจ๋อย เรียกว่าไม่นบั เป็นภาคต่อ
ด้วยซ�ำ้ แต่วา่ มันยังเป็น ตอนพิเศษ ทีอ่ ดั แน่นและเต็มไปด้วยความรูส้ กึ เช่นเคย
การกลับมาครั้งนี้...
เราจะได้เห็น ‘เธียร’ ในแบบที่เติบโตขึ้น พัฒนาขึ้น ทั้งร่างกาย
ความคิด และจิตใจ
เราจะได้เห็น ‘ผู้พันภูผา’ ที่ยังคงเข้มแข็ง แข็งแกร่ง และยอม
อ่อนข้อให้กับคนคนเดียวเสมอ
ส�ำหรับเล่มนี้ บก. ไม่อยากชักน�ำ หรือชีช้ วนอะไรทัง้ นัน้ ค่ะ เราอยาก
ให้ผอู้ า่ นทุกท่านสัมผัสกับความรูส้ กึ เหล่านัน้ ด้วยตัวเอง ได้จมดิง่ และอิม่ เอม
ไปด้วยกัน พร้อมรอยยิ้ม น�้ำตา และความตื้นตัน
หากอยากให้การอ่านครั้งนี้ได้อรรถรสที่สุด บก. แนะน�ำให้ท่าน
กลับไปอ่านนิทานพันดาวเล่มหลักอีกครัง้ นะคะ ก่อนทีท่ า่ นจะกลับมาปิดฉาก
ความทรงจ�ำไปกับตอนพิเศษนี้
แม้นิทานพันดาวบนหน้ากระดาษจะจบลงแล้ว แต่ความรู้สึกที่
ได้รับจะยังติดตรึงอยู่ในใจของทุกคนเสมอ เช่นเดียวกับความทรงจ�ำที่เรามี
ต่อ ‘คนบนฟ้า’ คนนั้น…
รักเสมอ
กองบรรณาธิการ

นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิง
ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ ทั้งสิ้น

...การเดินทางของ

‘ดวงดาว’

เสียงท่องค�ำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษดังเจื้อยแจ้วมาจากโรงเรียน
เขตชายแดน ซึง่ สร้างขึน้ จากไม้ไผ่และมุงหลังคาด้วยหญ้าคาอย่างเรียบง่าย
นีเ่ ป็นเหตุการณ์ประจ�ำวันทีเ่ หล่าทหารพรานรับรูม้ าตลอดเกือบสามเดือนนี้
ด้านในนั้นครูอาสาหนุ่มก�ำลังถือป้ายค�ำศัพท์ให้นักเรียนตัวน้อย
ท�ำท่าเลียนแบบกันเป็นทีส่ นุกสนาน น�ำพาเสียงหัวเราะดังสะท้อนไปทัว่ ผา
อันเงียบสงบ
ทั้งที่น่าจะชินตาแล้ว แต่ใบหน้าหล่อเหลาที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม
กว้าง กอปรกับรูปร่างสูงโปร่งในชุดชาวเขาเผ่าอาข่า ยังท�ำให้พวกเขาต้อง
มองแล้วมองอีกอย่างช่วยไม่ได้
ครูอาสาคนนี้เดินทางไกลแปดร้อยกว่ากิโลเมตรจากเมืองหลวง
มาทีน่ ค่ี รัง้ แรกเมือ่ สองปีกอ่ น พวกเขายังจ�ำวีรกรรมบ้าบิน่ ทีเ่ จ้าตัวท�ำทิง้ ไว้
ก่อนกลับไปได้ดี
เสี่ยศักดิ์ดานายทุนผู้ลักลอบตัดไม้เถื่อนรายใหญ่ถูกจับพร้อม
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พรรคพวก ของกลางทั้ ง หมดถู ก ยึ ด ไว้ ยิ่ ง ทางการสอบสวนขยายผล
ยิ่งพบว่ามีขบวนการผิดกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวข้องด้วย ท�ำเอาพวกปลาซิว
ปลาสร้อยที่เหลือหมดหนทางท�ำมาหากินกันเลยทีเดียว
แต่เหตุการณ์ครัง้ นัน้ อันตรายเกินไป อันตราย...จนคุณครูจอมห่าม
จ�ำต้องลงจากดอยก่อนก�ำหนดเพื่อความปลอดภัย
หลังจากนั้นไม่มีใครคาดคิดว่า ชายหนุ่มที่เพิ่งพ้นช่วงวัยรุ่น
หมาดๆ คนนี้ จะหวนกลับมายังผาปันดาว กลับมายังพืน้ ทีห่ า่ งไกลความเจริญ
แห่งนี้...อีกครั้ง
…หากไม่ใช่เพราะความมุ่งมั่นอันแรงกล้า ย่อมหมายความว่า
คงมีอะไรบางอย่าง ณ ที่แห่งนี้ ‘พันผูก’ เขาเอาไว้อย่างแน่นหนาเป็นแน่
ทหารพรานนายหนึ่งสะดุ้งสุดตัวเมื่อถูกนิ้วเรียวสะกิดขณะคิด
อะไรเพลินอยู่ พอหันไปก็พบครูอาสาหนุม่ ยืนฉีกยิม้ หอบสมุดการบ้านของ
ลูกศิษย์เต็มวงแขนอยู่ข้างหลัง
“วั น นี้ ค รู ไ ม่ นั่ ง ตรวจงานที่ นี่ ห รื อ ครั บ ?” เขารี บ ถามแก้ เ ก้ อ
เนื่องจากเพิ่งนินทาอีกฝ่ายอยู่ในใจ
ชายหนุม่ ทีเ่ ด็กๆ ชาวเขาพากันเรียกว่า ‘ครูสเี ทียน’ ท�ำท่าอึกอัก
เล็กน้อย ก่อนจะเกาที่ต้นคอด้วยความกระดาก
“ผมนั ด คนไว้ ถ้ า ไม่ รี บ กลั บ เดี๋ ย วจะโดนโกรธเอา” จบค� ำ
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ทหารพรานสองนายที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็อดหัวเราะและอมยิ้มกรุ้มกริ่มไม่ได้
ถึงไม่ได้ระบุชอื่ แต่คนแถวนีห้ ากไม่หหู นวกตาบอด ก็รแู้ น่แก่ใจกันหมดว่า
‘คน’ ที่ว่าของคุณครูสีเทียนนั้นคือใคร?
“งัน้ รีบไปเถอะครับ พวกผมก็ไม่อยากถูกท�ำโทษวิง่ รอบดอยฐาน
พาครูไปส่งสายเหมือนกัน”
หนุม่ จากเมืองหลวงกลอกตาบนอย่างเหนือ่ ยหน่ายทีโ่ ดนกระแซะ
ไม่เว้นแต่ละวัน เรือ่ งความสัมพันธ์สนิทแนบแน่นระดับเทียวไปเทียวมาค้าง
บ้านกันตลอดหลายเดือนนี้ ตัวเขาก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านรู้อะไรแค่ไหน แต่เอา
เป็นว่าจนถึงทุกวันนี้ ยังไม่มีใครพูดอะไรแสลงหูออกมาให้ได้ยิน พวกเขา
จึงด�ำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขมาตลอด
ครูอาสาร่างโปร่งเดินนวดคออย่างเมื่อยขบอยู่ตรงกลางระหว่าง
ทหารพรานที่ ม าคุ ้ ม กั น ตามค� ำ สั่ ง ทางกลั บหมู่บ้านนั้น ไม่ไ ด้ไ กลมาก
แต่ต้องเดินผ่านสันเขาที่มองลงไปเห็นผืนป่าเขียวขจียาวสุดลูกหูลูกตา
เขาสูดลมหายใจเต็มปอด ยืดแผ่นอกขึ้นด้วยความรู้สึกภูมิใจ
ที่ครั้งหนึ่งตนได้มีส่วนปกป้องสมบัติอันล�้ำค่าของแผ่นดินนี้เอาไว้
ไม่จ�ำเป็นต้องพูดด้วยปณิธานสวยหรูอะไร ขอแค่มีโอกาสเพียง
น้อยนิด สองมือเล็กๆ ของคนธรรมดาไม่วา่ คนไหน ก็สามารถสร้างประโยชน์
ให้ส่วนรวมได้ทั้งนั้น
ดวงอาทิตย์เริ่มลาลับพร้อมส่งแสงสีส้มสุดท้ายกระจายไปทั่ว
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ขอบฟ้ า อุ ณ หภู มิ โ ดยรอบพลั น ลดลง สายลมพั ด พาความเยื อ กเย็ น
จากเทือกเขาที่ทอดตัวยาวเหยียดเป็นก�ำแพงธรรมชาติปะทะผิวกาย
จนหนาวสั่น เมื่อหลังคาของกระท่อมหลังเล็กท้ายหมู่บ้านปรากฏขึ้น
เบื้องหน้า ทหารพรานคุ้มกันทั้งสองก็ขอตัวลากลับไป
ครู ห นุ ่ ม ยั ง ไม่ ทั น โบกมื อ ลา หางตาก็ เ หลื อ บเห็ น ควั น สี ข าว
ลอยเอื่อยมาจากใต้ถุนบ้านที่เมื่อกลางวันยังไม่มีใครอยู่ ใบหน้าหล่อเหลา
ของคุณหนูเมืองกรุงเปือ้ นรอยยิม้ กระทัง่ ดวงตายังแวววาวไปด้วยประกาย
แห่งความสุข เขาพยายามรั้งขาไม่ให้วิ่งถลาเข้าไป แต่ก็เหมือนจะท�ำ
ไม่ได้
เสียงตึงตังที่ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ท�ำเอาร่างสูงใหญ่ต้องละมือ
จากการหุงข้าวแบบขัดหม้อโผล่หน้าออกมาดู ความสดใสที่พุ่งเข้ามา
พร้อมกับแสงตะวันสุดท้ายท�ำเอานัยน์ตาคมกริบแทบพร่าเลือน ทว่า
ด้วยนิสัยที่ยึดถือระเบียบวินัย ก็อดจะดุขึ้นไม่ได้
“วิง่ เป็นเด็กๆ ไปได้ เดีย๋ วก็หกล้มหรอก” ถึงน�ำ้ เสียงทีส่ ง่ ออกไป
จะแข็งกระด้างเสียดหู แต่อีกคนกลับไม่มีทีท่าสลดแม้แต่น้อย
หนุ่มไฮโซจ้องมองใบหน้าคมเข้มที่ไม่ได้เห็นมาหลายวัน เพราะ
อีกฝ่ายต้องออกไปลาดตระเวนตามแนวตะเข็บชายแดน เนือ่ งจากสายข่าว
รายงานว่า มีกลุ่มคนขนยาเสพติดลอบข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
ก่อนจะไล่สายตาส�ำรวจไปตามเนือ้ ตัวทีโ่ ผล่พน้ เสือ้ แขนสัน้ สีกากีแกมเขียว
ออกมา
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รอยฟกช�้ำและแผลเย็บสดใหม่ที่บ่งบอกว่า ชายผู้องอาจคนนี้
เพิง่ ผ่านดงกระสุนและอันตรายมามากมายขนาดไหน ท�ำเอาหัวใจของเขา
กระตุกวูบ มือเรียววางสมุดการบ้านของนักเรียนไว้บนแคร่ด้านข้าง
ก่อนจะอ้าแขนโผเข้ากอด ‘คนรัก’ ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นรั้วของชาติแนบแน่น
ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ 3307 ฐานปฏิบัติการผาพระพิรุณ
เซถอยเล็กน้อยเมือ่ ถูกโถมกอดเข้าเต็มรัก ขณะทหารหนุม่ คลีย่ มิ้ เมือ่ นึกถึง
ค�ำกระเซ้าของเพื่อนสนิทเมื่อไม่นานมานี้
‘...ชื่อ ภูผา แต่พอถูกพ่อคุณหนูอ้อนเข้าหน่อยก็ละลายเป็นน�้ำ
เสียชาติเกิดฉิบหาย!’
อ้อมแขนแกร่งตวัดกอดตอบ ปลายจมูกโด่งซุกลงไปบนกลุม่ ผมนุม่
อย่างทะนุถนอม... แล้วจะท�ำอย่างไรได้ล่ะ ก็ รัก ไปแล้วนี่นา
“ฉันเป็นคนรักษาสัญญาเสมอ เธอก็รู้...เธียร”
หนุ ่ ม ชาวกรุ ง ได้ ยิ น ก็ ยิ่ ง สั่ น สะท้ า น สองแขนเพิ่ ม แรงโอบรั ด
ร่างสูงใหญ่ให้มากขึ้น ราวกับจะขอบคุณที่ไม่เคยลืมค�ำพูดแม้จะผ่านมา
เนิ่นนานแล้ว
พันตรีภูผา วิริยะนนท์ อาสาบุกตะลุยปกป้องผืนแผ่นดินไทย
อยู่แนวหน้า เพราะตัวเขาไม่เหลืออะไรให้ห่วงข้างหลังอีก ทว่าในคืนหนึ่ง
ใต้แสงพร่างพราวของดวงดารา เขากลับรับปากครูอาสาก�ำมะลอทีไ่ ม่รจู้ ะ
จากไปจนเหลือเพียงความทรงจ�ำเมื่อใดอย่างหนักแน่น...แบบที่ไม่เคย
ให้ใครมาก่อน
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