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หมาป่่า
ไม่ใจร้า้ยแล้้วนะ

ธัญัสุดุา ทองมีี



	 สวััสดีีครับัทุุกคน	ผมชื่่�อเจมส์	เป็็นหมาป็่าตััวัรัา้ย

ในโลกนิทุาน	ทุุกคนคงจะร้ัเ้รั่�องรัาวัวัีรักรัรัมของตัรัะก้ล

หมาป็่าผ้้แสนเจ้าเล่ห์ผ่านนิทุานก่อนนอนทุี�มักจะมีหมาป็่า

ใจรัา้ยคอยรังัแกคนอ่�นมาบ้างนะครับั	หมาป็่าเหล่านั�นก็ค่อ

ญาตัิ	ๆ	ของผมเอง		 	 	 	 	 	 	

	 คุณแม่ของทุุกคนคงชื่อบเล่าให้ฟัังวั่าตัรัะก้ลหมาป็่า

จอมแสบของผมไป็ทุำาอะไรัมาบ้าง	ถ้้านึกไม่ออกละก	็									

ผมจะเล่าให้ฟัังเอง

 ทุุกคนคงเคยได้ียินเรั่�องบ้านของล้กหม้สามตััวักันมา

แล้วันะครับั		 ใชื่่ครับั	ล้กหม้ทัุ�งสามทุี�ถ้้กหมาป็่าใจรัา้ยเป็่า

บ้านป็ลิวัหายไป็	นั�นเป็็นฝีีม่อของ

คุณป็้่จอรัจ์ผ้้บ้าพลังของผมเอง		

ทุ่านเป็่าบ้านฟัางของล้กหม้ตััวั

ทุี�หนึ�งและตัามดีว้ัยบา้นไมข้อง

ลก้หมตั้ัวัทุี�สอง	

          จนมาถ้ึงบ้านอิฐของล้กหม้ตััวัทุี�สาม
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คุณป็้่เป็่าจนลมหมดี	 บ้านก็ยังไม่พังทุำาให้เหล่อรัอดีอย้่เพียง

หลังเดีียวั		 	   

	 หรัอ่เรั่�องของหนน้้อยหมวักแดีงทุี�ไป็เยี�ยมคุณยาย	

ในป็่า	 นั�นก็เป็็นฝีีม่อของป็้าเจนิสเองครับั	 หมาป็่าสาวัจอม

แสบทุี�ป็ลอมตััวัเป็็นคุณยาย	ใส่ชุื่ดีล้กไม้ไป็หลอกหนน้้อย

หมวักแดีง	 

                       

  

 
 

	 วัีรักรัรัมของป็้าเจนิสมีเยอะมาก	จนเธอไดี้ฉายาวั่า

เจนิสจอมแสบอย่างไรัละ

 ตัรัะก้ลหมาป็่าของเรัาโดี่งดีังในเรั่�องรังัแกผ้้อ่�นมา

หลายทุศวัรัรัษตัั�งแตับ่รัรัพบรุุัษแลว้ัละครับั	ผ้ค้นตัา่งหวัาดีกลวัั	

ตัรัะก้ลหมาป็่าจนไม่มีใครักล้าเข้าใกล้พวักเรัา

“โอ๊ยวัันนั�นเป็็น	

วัันทุี�ตัลกมากเลย

		แค่ป็้าฉีกป็ากยิ�มกวั้าง																																												

			จนเห็นเขี�ยวัหนน้้อย																		

หมวักแดีงก็กลัวัตััวัสั�น	

					วัิ�งหนีป็้าไป็เลยละ	

										ฮ่่า	ฮ่่า	ฮ่่า”



 จนอย้่มาวัันหนึ� งลุงจอห์นผ้้แสนเจ้าเล่ห์ไป็หลอก			

ล้กแพะเจ็ดีตััวัมากินทุำาให้แม่แพะโกรัธมาก	 เธอใชื่้อุบาย

หลอกผ่าทุ้องขณะทุี�ลุงจอห์นกำาลังหลับเพ่�อชื่่วัยเหล่อล้ก	 ๆ	

ของเธอแล้วัใส่หนิกลมเจด็ีกอ้นเขา้ไป็แทุน	 เม่�อลุงจอห์นตั่�น

ขึ�นมา	ลุงแบกทุ้องเดีินไม่ไหวั	ล้มกลิ�งตักลงบ่อนำาไป็	

	 เรั่�องนี�ทุำาให้พ่อแม่ของผมกลัวัวั่าถ้้าเรัายังไป็แกล้ง				

ผ้้อ่�นแบบนี�ตั่อไป็	 พวักเรัาจะมีจุดีจบเหม่อนอย่างลุงจอห์น

สักวัันแน่	ๆ	

	 ชื่วีัติัของพวักเรัาจงึไมไ่ดีโ้รัยดีว้ัยกลบีกหุลาบอีกตัอ่ไป็

ตัรัะก้ลหมาป็่าของเรัาตั้องเลิกนิสัยชื่ั�วัรั้ายและเรัิ�มทุำาตััวั					

เป็น็มติัรักบัทุกุคนใหม้ากขึ�น

 ซึึ่�งในตัอนแรัก	ๆ	ก็ค่อนข้างลำาบากครับัพ่อแม่ของผม

ตั้องตััดีใจเลิกกินเน่�อสัตัวั์และหันมากินผักและผลไม้แทุน		

เพ่�อใหค้นอ่�น	ๆ	เชื่่�อมั�นในตัวััพวักเขา

4



นอกจากนี� พ่อแมข่องผมยงัคอยชื่ว่ัยเหลอ่และแบง่ป็นัอาหารั

ใหก้บัเพ่�อนบา้นของเรัามากมายทุั� งเจา้ชื่ายกบ	 รัาพันเซึ่ล						

ลก้เป็ด็ีขี� เหรัห่รัอ่แมแ้ตัแ่มแ่พะกบัลก้แพะทุั� งเจด็ี	 ลก้หมส้ามตััวั	

คณุยายและหนน้้อยหมวักแดีงพ่อแม่ของผมก็พยายามทุี�จะ

เขา้ไป็ผ้กมติัรักบัพวักเขาเพ่�อทุี�จะลบภาพหมาป็า่ตััวัรัา้ยในใจ

ทุกุคนใหห้มดีไป็	

 เพรัาะตัรัะกล้หมาป็า่ของเรัาสรัา้งวัรีักรัรัมไวัเ้ยอะ	พ่อแมข่องผม

จงึตัอ้งพยายามอยา่งมากทุี�จะลา้งภาพจดีจำาในอดีีตัทุี�ตัรัะกล้ของ

เรัากอ่ไวั	้ถ้งึแมจ้ะมบีางคนยงัไมไ่วัใ้จหมาป็า่	 แตัพ่่อแมข่องผมกก็อบก้้

ชื่่�อเสียงของเรัาไดีม้ากขึ�น	 จนตัอนนี� พวักเขากลายเป็น็เพ่�อนบา้น

คนสนิทุกับคณุยายของหนน้้อยหมวักแดีงไป็แลว้ัละครับั

 ญาตัิ	ๆ	ของผมกเ็รัิ�มหนัมากนิผกัและพยายามทุี�จะเป็น็

มติัรัตัอ่คนอ่�นมากขึ� น
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	 แต่ัอย่างว่ัาแหละครับั	ตัรัะก้ลของเรัาเป็็นนักล่ากัน

มานานการัหักดีิบเลิกเป็็นผ้้ล่าเลยก็จะลำาบากกับพวักเรัา

ไม่น้อย	เรัาเลยตั้องค่อย	ๆ	ป็รับัตััวัไป็ทุีละนิดี	โดียการัหา

งานอดีิเรักใหม่	ๆ	ทุำาไม่ให้ฟัุ้งซ่ึ่าน

     

6

     อยา่งเชื่น่ป็า้เจนิสจอมแสบ

ทุกุคนเชื่่�อไหมครับัวัา่ป็า้เจนิสของ

ผมกลายเป็น็นักถ้กันิตัตัิ� งไป็แลว้ันะ

  จากเม่�อกอ่นป็า้จะชื่อบออกเทุี�ยวั

เลน่	แกลง้คนโน้น	คนนี�	

แตัพ่อป็า้เรัิ�มสนิทุกบัคณุยายของ

หนน้้อยหมวักแดีงยายแกกส็อน

ป็า้ถั้กนิตัติั�งจนตัอนนี�		ป็า้เจนิส	

ตัดิีบา้น	ไม่ยอมลุกไป็ไหน	นั�งถ้กั

ไหมพรัมเพลินเลยละครับั

	 หรั่ออย่างคุณป็้่จอรั์จผ้้บ้าพลัง	หลังจากทุี�ไป็เป็่า

บ้านของล้กหม้ทัุ�งสามจนหมดีลม	ทุ่านก็กลับมาบ้านอย่าง

หมดีแรังและตัอ้งใชื่เ้วัลาฟ้ั�นตัวััเป็น็อาทิุตัยเ์ลยกวัา่ทุา่นจะกลับ

มาแขง็แรังอยา่งเกา่	

 คณุป็้จ่อรัจ์จงึตัรัะหนักไดีถ้้งึสุขภาพรัา่งกายของทุา่น	

ทุี�ไมม่อีะไรัจรีังัยั�งยน่	สขุภาพทุี�เคยแขง็แรังดีมีพีลังมาตัลอดี	



กอ็าจถ้งึเวัลาทุี�ตัอ้งหยุดีพัก	

										 ตัอนนี� คุณป็้่จอรั์จ		

ของผม	 จึงเรัิ�มใชื่ช้ื่วีัติัอย่าง

ชื่า้	 ๆ	 ทุ่านฝีกึโยคะและนั�ง

สมาธิเพ่�อควับคุมสติัและ

อารัมณ์มากยิ�งขึ�น	

											 จนตัอนนี�กลายเป็น็

คณุป็้จ่อรัจ์ผ้ใ้จดี	ีอารัมณ์

เยน็ไป็แล้วั

 

	 ส่วันหมาป็า่อยา่งผมกพ็ยายามเรัิ�มป็รับัตัวััจากสิ�งเลก็	ๆ	

คอ่มองทุกุคนให้เป็น็เพ่�อนไมใ่ชื่อ่าหารัอกีตัอ่ไป็และเรัิ�มทุำาตัวััดีี

กบัคนอ่�น	ๆ	

 ถ้ึงแม้วั่าจะยังมีบางคนทุี�กลัวัและไม่กล้าเล่นกับผมอย้่

บา้ง...กพ็วักหนน้้อยหมวักแดีงกบัลก้หมส้ามตััวันั�นแหละครับั	

ทุี�โดีนตัรัะกล้หมาป่็ารังัแกจนฝีงัใจและไม่กลา้เขา้มาใกล้หรัอ่มา

เลน่กบัผมเลย	 แตัก่อ็กีไมน่านหรัอกผมจะสรัา้งภาพลกัษณ์ใหม่

ใหพ้วักเขาเชื่่�อใจในตัรัะกล้หมาป่็าของเรัาให้ไดีเ้ลย!
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แผนผกูมีติรื่พิชิติใจ

ภารื่กจิแรื่ก ยิ�มีมีดัใจ

 พ่อแมข่องผมมกัจะบอกเสมอว่ัาการัทุี�จะผก้มติัรักบัคนอ่�น	

วัธิทีุี�งา่ยทุี�สดุีคอ่	รัอยยิ�ม

	 ถ้า้เรัาอยากผก้มิตัรักับใครัก็ใหส่้งยิ�มอนัสดีใสให้กบัเขา	

แต่ัวัา่รัอยยิ�มอนัสดีใส	มนัเป็น็อยา่งไรักนั		 	 	

	 ทุกุ	ๆ	ครัั�งทุี�เจอหนน้้อยหมวักแดีงและล้กหมทุ้ั�งสาม		

ผมพยายามทุี�จะส่งยิ�มใหแ้ตัพ่วักเขากลบัทุำาหน้าตัาหวัาดีกลัวั

และวัิ�งหนีผมไป็เลย	หรัอ่รัอยยิ�มของผมมนัยงัสดีใสไมพ่อ		

ป็ากของผมยงัฉีกยิ�มไมก่วัา้ง	หรัอ่ตัาของผมยงัโตัไมพ่อทุี�พวัก

เขาจะเหน็	แวัวัตัาอนัสดีใสและแสนจะจรังิใจของผมหรัอ่เป็ล่า	
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	 ผมพยายามอย่างมากทุี�จะส่งยิ�มให้หนน้้อยหมวักแดีง

และล้กหม้ทัุ�งสามแต่ัผลทีุ�ได้ีกลับมาก็คอ่แวัวัตัาหวัาดีผวัาและ

เสียงรัอ้งตัะโกนลั�นด้ีวัยควัามตักใจ

	 หรัอ่เพียงแคร่ัอยยิ�มมนัจะไมพ่อนะ

 วันัตัอ่มาผมจงึขอใหแ้มทุ่ำาคุก้กี�สต้ัรัเด็ีดีให้



ภารื่กจิที�สุอง คุุ้�กกี�ของแม่ี

							ทุกุคนร้ัห้รัอ่เป็ลา่วัา่แมข่องผมนะ	ทุำาคุก้กี�อรัอ่ยทุี�สดุีเลย	

ไม่วัา่จะเป็น็คุก้กี�เบอรัร์ัี�	คุก้กี�ชื่อ็คโกแลต็ัชื่พิ	หรัอ่คุก้กี�ขา้วัโอต๊ั	

แมข่องผมกท็ุำาไดีห้มดี	แถ้มอรัอ่ยทุกุอย่าง	แน่นอนวัา่ไมผ่สม

     เน่�อสัตัวัด์ีว้ัย	แตัคุ่ก้กี�ส้ตัรัเดีด็ีของแม่กค็อ่	

คุก้กี�ครัมีชื่สีสตัรัอว์ัเบอรัร์ั	ี แมข่องผมเป็น็คน

คดิีคน้ส้ตัรันี�ขึ�นมาเอง	 ถ้า้ใครัไดีล้องรัิ�มรัส

คุ้กกี�ส้ตัรัเดี็ดีแสนอรั่อยของแม่แล้วัเป็็น

ตัอ้งตัดิีใจทุกุรัาย	

	อม่มมมมถ้า้ผมเอาคุก้กี�ของแมไ่ป็ฝีาก

พวักหนน้้อยหมวักแดีงกบัล้กหมทุ้ั�งสาม

พวักเขาจะตัอ้งตัดิีใจแลว้ักก็ลา้เขา้มา

คยุเลน่เป็น็เพ่�อนผมแน่	ๆ 	เลย

 เชื่า้วัันถ้ดัีมาผมจึงเตัรัยีม

คุก้กี�ใส่กลอ่งไป็ฝีากหนน้้อยหมวัก

แดีงและลก้หมทุ้ั�งสาม	แตัเ่ม่�อพวักเขาเหน็

ผมยน่รัออย้ก่ร็ับีหนัหลงักลบัและเดีนิหนี

ผมไป็ทุนัทุ	ีผมจงึวัิ�งไป็ดัีกขา้งหน้าและย่�น

คกุกี�ให	้แตัทุ่ั�งหนน้้อยหมวักแดีงและลก้หม้
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ทุั�งสามกไ็มก่ล้ารับัคุก้กี�ของผมไป็	ผมจงึโฆษณาอวัดี

คุก้กี�ของผม	

 “นี�เป็น็คุก้กี�ครัมีชื่สีสตัรัอวัเ์บอรัร์ัสีต้ัรัเดีด็ีของแมฉั่นเอง		

ฉันเอามาฝีากทุกุคน”		

	 ทุั�งหนน้้อยหมวักแดีงและลก้หมทุ้ั�งสามต่ัางมองหน้า

กนัอยา่งไมไ่วัใ้จผม

	 “ใครัจะกลา้กนิของจากหมาป็า่กนัละ	คุก้กี�นี�อาจทุำามา

จากเน่�อแกะกไ็ดี”้	ลก้หมห้มายเลขหนึ�งพ้ดี

	 “แย่กว่ัานั�น	เธออาจใส่ยาพิษไวัใ้นคุก้กี�	แลว้ัหลอกให้

เรัากนิ”	ลก้หม้หมายเลขสามบอก

 “ถ้า้เป็น็อยา่งนั�นฉันไมเ่อาด้ีวัยหรัอกฉันไมอ่ยากกนิ

เน่�อแกะและยาพิษ”	หนน้้อยหมวักแดีงพด้ี

	 “ฉันกไ็มก่นิ”	ลก้หมห้มายเลขสองบอก

	 ทุั�งหนน้้อยหมวักแดีงและลก้หมทุ้ั�งสามยังไมไ่วัใ้จผม	

ดีว้ัยควัามบรัสิทุุธิ�ใจ	ผมจงึกนิคุก้กี�ใหด้ีว้ัา่คุก้กี�ของแมผ่มนะ

อรัอ่ยแลว้ักป็็ลอดีภยัจรังิ	ๆ	

 “นี�ไงละ	ฉันกนิแลว้ั	ไมม่ยีาพิษ	ไมม่เีน่�อสัตัว์ั	มแีตั่

สตัรัอว์ัเบอรัร์ัหีวัาน	ๆ	กบัครัมีชื่สีหอม	ๆ	แคนั่�น	พวักเธอลอง

กนิดีสิ้	ฝีมีอ่ของแมฉั่นเลยนะ”	ผมพด้ีพรัอ้มย่�นคุก้กี�ให้
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หนน้้อยหมวักแดีงและลก้หมทัุ้�งสามหยบิคุก้กี�ไป็คนละชื่ิ�น

	 “แลว้ัทุำาไมเธอถ้งึเอามาใหพ้วักเรัาละ”	ล้กหมห้มายเลข

สองถ้ามหมาป่็าอยา่งสงสัย

	 “ฉันแคเ่อามาใหเ้พ่�อนเฉย	ๆ	ฉันอยากเป็น็เพ่�อนกบั

พวักเธอนะ”	ผมตัอบพวักเขาไป็

 ทุั�งหนน้้อยหมวักแดีงและลก้หมทัุ้�งสามยงัคงมองหน้ากนั

	อยา่งไมไ่วัใ้จแตัก่ก็นิคุก้กี�กนัเงยีบ	ๆ
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  หลงัจากทุี�ผมเอาคุก้กี�ส้ตัรัเดีด็ีของแมไ่ป็ฝีากหนน้้อย

หมวักแดีงและล้กหมทุ้ั�งสาม	ควัามสัมพันธข์องผมกับพวักเขา

ก็เหม่อนจะดี้ดีีขึ�นนิดีหน่อย

	 เพรัาะหลงัจากวัันนั�น	ทุกุครัั�งทุี�ผมยิ�มใหพ้วักเขา	หนน้้อย	

หมวักแดีงก็ไมร่ัอ้งกรัี�ดีใส่ผมและพวักลก้หมก็้ไมไ่ดีทุ้ำาทุทีุา่หวัาดี

กลวััผมแลว้ั

 พวักเขาแคย่ิ�มกลบัแต่ักย็งัไมม่ใีคกลา้มาเขา้ใกล้ผมอย่้ดี	ี

 ผมคงตัอ้งเดีนิหน้าผก้มติัรักบัพวักเขาใหม้ากกวัา่นี�
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ภารื่กจิที�สุามี ขอเลน่ด�วยคุ้นนะ

 เยน็วัันหนึ�งขณะทีุ�ผมกำาลงัป็นีต้ันไมเ้ล่นอย้ค่นเดียีวั		

ผมกสั็งเกตัเหน็หนน้้อยหมวักแดีงกบัลก้หมทุ้ั�งสามกำาลังเลน่

วัิ�งไลจ่บักนัอย้	่ผมจงึตัดัีสินใจเดิีนเขา้ไป็เพ่�อจะขอเลน่ดีว้ัย	

      “น่าสนกุจงัขอฉันเลน่ดีว้ัยสิ				

	 ให้ฉันเป็น็คนวัิ�งไลก่ไ็ดีน้ะ”	

ลก้หมทุ้ั�งสามกบัหนน้้อยหมวัก
แดีงมองหน้ากันสักพักหนึ�ง
และหนัไป็พ้ดีคยุอะไรักนับาง
อยา่งกอ่นทุี�จะหนัมาถ้ามผม

“เธออยากเลน่กบัพวักเรัาจรังิ	ๆ		

	 เหรัอ”	ลก้หม้หมายเลขสองถ้าม

				 “กจ็รังินะสิ	ฉันอยากเลน่กบัพวักเธอ”

 	 ผมตัอบ

	“เธอจะไม่วัิ�งไลจ่บัพวักเรัาไป็กนิใชื่ไ่หม”

					 ลก้หมห้มายเลขสามถ้ามด้ีวัยสีหน้ากงัวัล

	 “ฉันจะกนิพวักเธอทุำาไมกนั	ฉันเลกิกนิ

เน่�อไป็ตัั�งนานแลว้ันะ”	ผมตัอบพวักเขาไป็	
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	 “ถ้า้เธออยากเลน่กบัพวักเรัาจรังิ	ๆ	เธอต้ัองสัญญากอ่น

วัา่จะไมทุ่ำาใหพ้วักเรัากลัวัเดีด็ีขาดี”	ลก้หมห้มายเลขหนึ�งบอก

 “ฉันสัญญาฉันจะไมทุ่ำาตัวััใหพ้วักเธอกลัวั”	ผมสัญญากบั

พวักเขา		(ผมไป็ทุำาตัวััใหพ้วักเขากลัวัตัอนไหนกนั)

	 “ถ้า้อยา่งนั�นกไ็ด้ี	เธอเป็น็คนวัิ�งไลส่่วันพวักเรัาจะวัิ�งหนี

เธอเอง”	หนน้้อยหมวักแดีงบอก

 ในทีุ�สดุีทุกุคนกย็อมใหผ้มเลน่ด้ีวัย	นี�อาจหมายควัาม

วัา่พวักเขาเป็ดิีใจยอมรับัผมเป็น็เพ่�อนแลว้ักไ็ดีน้ะ

	 และเกมวัิ�งไลจ่บักเ็รัิ�มตัน้ขึ�น	ผมเรัิ�มวัิ�งชื่า้	ๆ	เพ่�อด้ีทุา่ทุี

ของพวักเขา	แตัทุ่กุคนก็หลอกลอ่ผมเกง่มาก	ผมจงึยังจบัใครั

ไมไ่ดีสั้กทุ	ี	 	 	 	 	 	 	 	
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	 จนเม่�อผมเหน็ลก้หมห้มายเลขสองเรัิ�มเหน่�อยและวัิ�งชื่า้ลง	

ผมจงึวัิ�งไลจ่ะจบัเขา	หมาป่็าอยา่งผมชื่ำานาญเรั่�องการัวัิ�งอย้แ่ลว้ั

มนัเป็็นสัญชื่าตัญาณนักลา่ของเรัา

 ผมวัิ�งไล่กวัดีเขาจนเม่�อใกล้จะจับล้กหม้หมายเลขสอง

ไดีแ้ลว้ันั�น	อย้ด่ี	ีๆ	ลก้หมห้มายเลขสองกร็ัอ้งไหโ้ฮ่ออกมา	

	 ผมจงึหยดุีวัิ�ง	 แลว้ัคอ่ย	 ๆ	 ย่องเขา้ไป็หาเขาแทุนแตัเ่ขา

กลบัรัอ้งไห้หนักกวัา่เดีมิ	

 ทุั�งหนน้้อยหมวักแดีงและล้กหม้ทีุ�เหล่อวัิ�งเข้ามาเพ่�อ

ป็ลอบเขา	

	 “ฉันว่ัาเธออย่ามาเลน่กบัพวักเรัาเลย	 กลับไป็อย่้ในทุี�

ของเธอเถ้อะหมาป่็า”	หนน้้อยหมวักแดีงหันมาบอกผม
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 ผมจงึเดีนิจากมาอยา่งเงยีบ	ๆ	ทุั�งล้กหมส้ามตัวััและ

หนน้้อยหมวักแดีงคงไมอ่ยากเป็น็เพ่�อนกบัผม	เป็น็เพรัาะว่ัา

ผมหน้าตัาน่ากลวัั	ฟันัใหญ	่ตัาโตั	หรัอ่เพรัาะผมเป็น็หมาป่็า

หรัอ่เป็ล่า	ทุกุคนเลยหวัาดีกลวััผมไป็หมดี		

	 กลวััว่ัาผมจะเขา้ไป็ทุำารัา้ยหรัอ่ไป็แกล้งพวักเขา	ถ้งึแมผ้ม

จะพยายามทุำาตัวััดีีแคไ่หนกไ็มส่ามารัถ้ลบภาพลกัษณ์ทุี�ทุกุคน

มตีัอ่ผมไดี	้คดิีแลว้ันำาตัากพ็าลจะไหล

	 หลงัจากวันันั�นทุั�งหนน้้อยหมวักแดีงและลก้หมทุ้ั�งสาม

กห็ลบหน้าผมและตัตีัวััออกหา่งจากผมเหมอ่นเดีมิ	 	 ผมคงไม่มี

โอกาสเป็น็เพ่�อนกบัพวักเขาแลว้ัจรังิ	ๆ	

	 จนเม่�อเยน็วันัหนึ�งหลงัจากเลกิเรัยีน	 ผมเดิีนกลบับา้น

ตัามทุางหลกัในป็า่เหมอ่นเชื่น่เคย	ผมได้ียนิเสียงรัอ้งของเด็ีก

ผ้ห้ญงิคล้ายเสียงของหนน้้อยหมวักแดีง	ผมจงึรับีวัิ�งไป็ด้ี

	 ผมเหน็ลก้แกะสี�ตัวัักำาลงัยน่ลอ้มหนน้้อยหมวักแดีงอย่้		

 “เอาตัะกรัา้ของฉันคน่มานะ”	หนน้้อยหมวักแดีงรัอ้งบอก	

 “พวักเรัาแคอ่ยากจะดีว้ัา่ในตัะกรัา้ของเธอมอีะไรัแคนั่�น

เอง”			ลก้แกะตััวัหนึ�งพด้ีพรัอ้มกบัหยบิขนมในตัะกรัา้ของหน้

น้อยหมวักแดีงขึ�นมา



	 ขนมปั็งอุน่	ๆ	หอม	ๆ	ทีุ�ดีเ้หมอ่นเพิ�งอบเสรัจ็ใหม	่ๆ	

ทุำาใหล้ก้แกะทุั�งหลายอยากชื่มิ

 “โห	ดีข้นมป็งันี�สิ	น่ากนิจงั	ฉันขอกนิหน่อยนะ”	ล้กแกะ

พด้ีพรัอ้มกบัอา้ป็ากลองชื่มิขนมปั็งทุี�อย้ใ่นมอ่

18
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 “นั�นขนมของคณุยาย	ฉันจะเอาไป็ฝีากทุา่น”		หนน้้อย

หมวักแดีงตัอบพรัอ้มกบัควัา้ตัะกรัา้คน่	แตัล้่กแกะตัวััหนึ�งก็

ผลักหนน้้อยหมวักแดีงลม้ลง	ทุำาใหต้ัะกรัา้ใส่ขนมตักลงไป็ทีุ�

พ่�นและขนมก็หลน่กรัะจายไป็หมดี

	 “โอ้ย!”		หนน้้อยหมวักแดีงเรัิ�มรัอ้งไหน้ำาตัาคลอ

	 “สมนำาหน้าไมย่อมแบง่ขนมใหพ้วักเรัากต็ัอ้งโดีน

แบบนี�แหละ”		ลก้แกะอกีตัวัับอก

 “หยดุีนะ!	 เลกิรังัแกคนอ่�นไดีแ้ลว้ั”	 	 ผมกรัะโจนเขา้ไป็

ชื่ว่ัยเหล่อหนน้้อยหมวักแดีงทุี�ลม้ลงอย้่

	 “หมาป่็า!	วัิ�งเรัว็ั!”	พวักลก้แกะตักใจผม	แลว้ัวิั�งหนีกนัไป็

คนละทุศิคนละทุาง

 ผมจงึชื่ว่ัยพยงุตัวััหนน้้อยหมวักแดีงขึ�นมาและเกบ็ขนม

ทุี�หลน่กรัะจายลงบนพ่�นไป็ทุิ�ง	โชื่คดีีทุี�ขนมหลน่ออกมาเพียง

ไมก่ี�ชื่ิ�นจงึยงัมีขนมเหล่อไป็ฝีากคณุยาย	

 หนน้้อยหมวักแดีงลกุขึ�นมาและเชื่ด็ีนำาตัาอย่างเศรัา้	ๆ	

ผมจึงเอย่ป็ากจะเดีนิไป็เป็น็เพ่�อนหนน้้อยหมวักแดีงเพ่�อไป็

ส่งทุี�บา้นของคณุยาย	รัะหว่ัางทุางพวักเรัาไม่ไดีพ้ด้ีอะไรักนัเลย	
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 เม่�อถ้ึงบ้านของคุณยายหน้น้อยหมวักแดีงหันมา

ขอบคณุและส่งยิ�มน้อย	ๆ	ใหผ้มกอ่นจะเดีนิเขา้บา้นไป็
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 เชื่า้วันัตัอ่มาผมไป็โรังเรัยีนตัามป็กติั	 แต่ัทุกุสิ�งกลบัด้ี

แป็ลกไป็	 ล้กหมทุ้ั�งสามตััวัส่งยิ�มใหผ้มและเดีนิเขา้มาทุกัทุาย	

ผมจึงถ่้อโอกาสขอโทุษทุี�ทุำาให้ล้กหม้หมายเลขสองรัอ้งไห	้

	 “ไม่เป็น็ไรัหรัอกเจมส์	 วันันั�นฉันตักใจเกินไป็เองแหละ	

กอ็ย้ด่ี	ี ๆ	 เธอมุง่หน้าวัิ�งจะมาจบัฉันเรัว็ัตัอนนั�นฉันยงันึกภาพ					

ทุี�ป็้ข่องเธอเคยวัิ�งมาเป็า่บา้นไมข้องฉันพัง	 ฉันเลยกลวััวัา่เธอ	

จะวัิ�งเขา้มาทุำารัา้ยฉัน”	ลก้หมห้มายเลขสองบอก

								 	“ตัอนนี�ฉันร้ัแ้ลว้ัละ่วัา่เธอไมไ่ดีต้ัั�งใจจะทุำาให้พวักเรัากลวัั”

		 “เธอหวัังดีกีบัพวักเรัาจรังิ	ๆ	แลว้ักข็อบคณุมากนะ

สำาหรับัเรั่�องเม่�อวัาน	ถ้า้ตัอนนั�นเธอไมเ่ขา้มาชื่ว่ัย	พวักลก้แกะ

คงรุัมแกลง้ฉันไป็แลว้ัแน่		ๆ	”	หนน้้อยหมวักแดีงบอกพรัอ้ม

ยิ�มใหก้บัผม

            “เรัามาเป็น็เพ่�อนทุี�ดีตีัอ่กนันะ”
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	 เม่�อล้กหม้ทุั�งสามและหนน้้อยหมวักแดีงพ้ดีจบ	อย่้ดีี	ๆ	

นำาตัาของผมก็เรัิ�มไหลออกมา	ผมดีีใจมาก	แต่ันำาตัากลับไหล

และรัอ้งไห้ออกมาแทุน			

 หลงัจากวันันั�นเป็น็ตัน้มาผมกบัหนน้้อยหมวักแดีงและ

ลก้หมทุ้ั�งสามกเ็ป็น็เพ่�อนรักักนั	 จากวัรีักรัรัมของผมทุี�ไป็ชื่ว่ัย

เหลอ่หนน้้อยหมวักแดีง	 ทุำาใหเ้พ่�อนคนอ่�น	 ๆ	 ทีุ�เคยหวัาดีกลวัั

หมาป็่าก็เรัิ�มมาเล่นกับผมมากขึ�นไม่มีใครักรัดีีรัอ้งหรัอ่มีทุ่าทุี

หวัาดีกลัวัเม่�อเหน็ผมอกีตัอ่ไป็	(เว้ันแตัพ่วักลก้แกะทุี�ชื่อบรังัแก
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คนอ่�นพวักนั�นไมก่ลา้เขา้ใกลพ้วักเรัาและกไ็มม่ใีครัอยากไป็ยุง่

กบัพวักนั�นดีว้ัย)

 นอกจากนี�เม่�อพ่อแมข่องผมร้ัเ้รั่�องทุี�ผมได้ีชื่ว่ัยเหล่อ

หนน้้อยหมวักแดีงและกลายเป็็นเพ่�อนกับทุุกคนได้ีสำาเรั็จ	

พวักทุ่านกภ็ม้ใิจในตััวัผมมากทุ่านเล่าเรั่�องรัาวัของผมให้เพ่�อน

บา้นของเรัาฟังัทุุกคน	 (ถ้งึแมผ้มจะคอยหา้มพวักทุา่นไมใ่หเ้ลา่

แลว้ักต็ัาม	 เพรัาะผมอายเขานะสิ)	รัวัมไป็ถ้งึญาตั	ิๆ	ของพวักเรัา

ดีว้ัยพวักเขาก็ภม้ใิจในตัวััผมมากเชื่น่กนั

	 ในทุี�สุดีตัรัะก้ลหมาป่็าของพวักเรัาก็สามารัถ้ลบภาพ

ลักษณ์หมาป็่าผ้้ดีุรั้ายและเจ้าเล่ห์ไดี้สำาเรั็จและกลายมาเป็็น

หมาป็า่เพ่�อนทุี�แสนดีขีองทุกุคน	 และตัรัะกล้หมาป็า่ของพวักเรัา

กอ็ย้ร่ัว่ัมกนักบัทุกุคนไดีอ้ยา่งมคีวัามสขุ

   

	 	 	 				จบบรับิร้ัณ์



ป็.ล.	 แตัถ่้า้ทุกุคนไป็อ่านเจอในหนังส่อนิทุานเล่มไหนทุี�มหีมาป็า่ดีรุัา้ย

ละก	็ เชื่่�อไดีเ้ลยวัา่นั�นไม่ใชื่ห่มาป็า่ตัรัะกล้ของเรัาแน่นอน	 ทุกุคนตัอ้ง

เอาใจชื่ว่ัยเขาแล้วัละครับัวัา่เขาจะกลบัตัวััไดีไ้หม	แตัอ่ยา่งไรัก็ตัามผมขอ

ใหห้มาป่็าหรัอ่สัตัวัร์ัา้ยตัวัันั�นกลบัตัวัักลบัใจไดีส้ำาเรัจ็นะครับั

          
	 	 	 	 	 		เพ่�อนหมาป็า่ทุี�เคยรัา้ย
          
	 					 	 	 	 	 						เจมส์





จะเป็็นไป็ได�ไหมีถ้�าหมีาป่็าเลกิใจรื่�าย
และกลายเป็็นเพ่�อนที�แสุนดี

เจมีส์ุหมีาป่็าตวัน�อยในตรื่ะกลูหมีาป่็า

ผู�แสุนเจ�าเลห์่ในนิทาน ไม่ีอยากจะรื่�ายอีกตอ่ไป็ 

เขาจะสุามีารื่ถ้ลบภาพหมีาป่็าที�ดรุื่�ายและเป็็น

เพ่�อนกบัหนนู�อยหมีวกแดงและลกูหมีทูั�งสุามี 

ผู�ที�กลวัหมีาป่็าแทบจบัใจ!

ได�หรื่อ่ไมี ่

หมาป่่าไม่ใจร้า้ยแล้ว้นะ


