
“ฉันอยากบอกเด็ก ๆ ทั่วโลกว่า 

นี่เป็นหนังสือที่สนุกและตลกมาก

ฉันขอแนะนำให้ทุกคนอ่านหนังสือเล่มนี้”

– หนังสือพิมพ์ The Guardian

“ปิ๊ปปี้คือหนังสือเกี่ยวกับอิสระทางความคิด

และการกระทำที่ทุก ๆ คนควรได้อ่าน”

– เว็บไซต์ Read Around Dad



“ปิ๊ปปี้ผู้รักความสนุก

เป็นคนที่มีอัตลักษณ์ของตัวเอง

 และการผจญภัยของเธอก็ช่างน่าขำ

และตลกขบขันเป็นอย่างมาก”

– เว็บไซต์ All Readers

“ยากที่จะไม่รักเรื่องราวอันน่าทึ่ง

และแสนตลกขบขันของปิ๊ปปี้

นี่คือหนังสือที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้น

จากโลกแห่งความจริงอันไม่แน่นอน”

– เว็บไซต์ Mommy in the City
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“นั่งอ่านตรงนี้แหละ ความรู้จะได้กระเด็นมาติดฉันบ้าง  

ไม่ใช่ว่าฉันจำเป็นต้องมีหรอกนะ แต่การเป็นสุภาพสตรีจริง ๆ  

นั้นคงเป็นไปไม่ได้ ถ้าไม่รู้ว่าในออสเตรเลียมีคนอาศัยอยู่เท่าไหร่”

— แอสตริด ลินด์เกรน

ก า ร อ่ า น คื อ ร า ก ฐ า น ที่ สํ า คั ญ



มาถึงเล่มที่สองของหนังสือชุด  “ปิ๊ปปี้ ถุงเท้ายาว”  

แลว้ ในครัง้นีป้ิป๊ปีก้ย็งัคงแกน่แกว้และรา่เรงิเหมอืนเคย

ปิป๊ปีค้อืเดก็หญงิธรรมดาทีไ่มธ่รรมดา เธอสามารถ 

เปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นเรื่องสนุกได้ และคราวนี้ 

เธอกับเพื่อน  ๆ  ก็ได้ออกผจญภัยไปด้วยกัน นี่เป็นการ 

ผจญภยัทีท่ัง้ตืน่เตน้และอนัตราย แตเ่มือ่มปีิป๊ปีอ้ยูด่ว้ย  

เรื่องใดก็ไม่น่ากลัว 

ปิ๊ปปี้ออกทะเล เคยตีพิมพ์เป็นภาษาไทยในปี  พ.ศ.  

2539 และในครั้งนี้ทางสำนักพิมพ์ได้นำกลับมาตีพิมพ ์

โดยขัดเกลาสำนวนให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ 

อรรถรสตามต้นฉบับภาษาสวีเดนมากที่สุด

ตอนนี้มาร่วมผจญภัยไปกับปิ๊ปปี้ได้แล้ว

คำนำสำนักพิมพ์



คำนำผู้แปล

“แอสตริด ลินด์เกรน”

คุณยายของ “ปิ๊ปปี้ ถุงเท้ายาว”

“ปิ๊ปปี้ ถุงเท้ายาว”  เป็นชื่อของเด็กหญิงตัวเล็ก  ๆ  

ผอมบางคนหนึง่ ผมสแีดง ถกัเปยียาวแขง็ชีไ้ปดา้นขา้ง  

หน้าตกกระ แววตาสดใส กับท่าทางที่กระตือรือร้น 

อยู่ตลอดเวลา

เธอเป็นตัวเอกในหนังสือนิทานสำหรับเด็กของ 

สวีเดน ที่อาจกล่าวได้ว่า ผู้ที่อยู่อาศัยในสวีเดน แม้ 

กระทั่งชาวต่างชาติที่อ่านภาษาสวีเดนไม่ออก ก็ยาก 

ที่จะหลบพ้นชื่อและภาพของปิ๊ปปี้ เพราะเธอไม่เพียง 

แต่เป็นหนังสือเด็กที่ขายดีและมีชื่อเสียงที่สุดของ 

สวีเดนเท่านั้น ภาพและชื่อของเธอยังถูกนำไปเป็น 

ตราโฆษณา ใบประกาศ ติดอยู่ในสินค้าสารพัดชนิด  

ผ้าห่ม ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว กระดาษห่อของขวัญ  

กล่องดินสอ กระเป๋าสะพาย รวมถึงออกมาในรูปของ 

สมุดระบายสี การ์ตูนภาพ ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ 

หลายครัง้ทัง้จอใหญแ่ละเปน็ละครชดุในจอทวี ี ละครเวท ี



ทั่วประเทศก็เล่นเรื่องปิ๊ปปี้  ทั้งยังมีชุดแฟนซี  เกม 

คอมพิวเตอร์ และมีกระทั่งแสตมป์ติดจดหมาย 

ตอนที่หนังสือออกใหม่ ๆ เด็กผู้หญิงสวีเดนจำนวน 

มากพากนัไวผ้มทรงเดยีวกบัปิป๊ปี ้ และแตง่ตวัแบบปิป๊ปี ้ 

ซ้ำยังนำไปตั้งชื่อให้สุนัข แมว นก หนู และสัตว์เลี้ยง 

นานาชนิดอีกด้วย 

ในประเทศสวีเดนจึงไม่มีใครไม่รู้จักปิ๊ปปี้  

ถุงเท้ายาว

“แอสตริด ลินด์เกรน” ผู้เขียน เกิดเมื่อปี  ค.ศ.  

1907 (พ.ศ. 2450) ทีฟ่ารม์เลก็ ๆ แหง่หนึง่ในชนบททาง 

ตอนเหนือของสวีเดน  เธอเติบโตขึ้นที่นั่นพร้อมกับ 

พี่ชายหนึ่งคนและน้องสาวอีกสองคน แอสตริดเล่าถึง 

ชีวิตในวัยเด็กไว้ว่า “ฉันคิดไม่ออกว่าจะมีเด็กคนไหน 

สนุกมากไปกว่าพวกเราอีกแล้ว” 

การเล่นสนุก ๆ และซุกซนซึ่งเธอสรรหามาในวัยเด็ก 

นี่เอง ที่ถูกนำมาถ่ายทอดในหลาย ๆ เรื่องที่เธอแต่งขึ้น 

สำหรับการเกิดของ  “ปิ๊ปปี้ ถุงเท้ายาว”  นั้น เป็น 

เพราะวันหนึ่งลูกสาวของเธอป่วย ระหว่างที่ต้องดูแล 

อยู่นั้น ลูกสาวก็นึกชื่อประหลาด “ปิ๊ปปี้ ถุงเท้ายาว”  

ขึ้นมา แล้วขอให้เธอแต่งเรื่องให้ฟัง



ในปี  ค.ศ.  1944 (พ.ศ.  2487) แอสตริดเป็นฝ่าย 

ที่ต้องนอนซมอยู่บนเตียงบ้าง เมื่อเดินลื่นล้มบนหิมะ 

จนขาหัก ไปไหนไม่ได้ เธอจึงเอาบันทึกเรื่องของปิ๊ปปี้ 

ที่เตรียมไว้เป็นของขวัญวันเกิดครบ 10 ขวบให้ลูกสาว 

ออกมา และเพื่อฆ่าเวลาอันแสนน่าเบื่อหน่าย เธอก็ 

นำมาเกลาและเรยีบเรียงใหม ่ สง่ใหส้ำนกัพมิพแ์หง่หนึง่  

แต่ได้รับการปฏิเสธกลับมา เธอจึงลองส่งเข้าประกวด 

เรื่องสำหรับเด็กผู้หญิงของอีกสำนักพิมพ์หนึ่งด ู ปรากฏ 

ว่าได้รับรางวัลที ่ 1 

 

ตัง้แตน่ัน้มาชือ่ของเธอและปิป๊ปี ้ ถุงเทา้ยาว ก็เปน็ 

ที่รู้จักกันทั่วในหมู่เด็ก ๆ ชาวสวีเดน

แอสตริด ลินด์เกรน ยังมีผลงานนิทานสำหรับเด็ก 

เล่มอื่น  ๆ  ออกมาอีกอย่างสม่ำเสมอ และทุกเรื่องล้วน 

ได้รับการตอบรับอย่างดี จนเธอเป็น  “คุณยายนักเล่า 

นิทาน” ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสวีเดน 

ปิ๊ปปี้ ถุงเท้ายาว เล่มแรกปรากฏขึ้นในบรรณพิภพ  

เมือ่ป ี ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) และไดก้ลายเปน็ประเดน็ 

โต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนและกว้างขวางในสังคม 

ขณะที่เด็กจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง  

ชื่นชมยินดีและอยากเป็นอย่างปิ๊ปปี้ในยุคสมัยที่สังคม 



ดูเหมือนจะให้  “ค่า”  เด็กผู้ชายมากกว่า  ก็มีคนอีก 

จำนวนไม่น้อยที่วิพากษ์วิจารณ์หนังสือเล่มนี้อย่าง 

รุนแรง  ด้วยเห็นว่าปิ๊ปปี้ เป็นเด็กหญิงที่ไร้มารยาท  

ไม่ได้รับการศึกษาอบรม ไม่ไปโรงเรียน ทะลึ่งตึงตัง  

ไม่มีระเบียบ ย่อมถือเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีสำหรับเด็ก 

ในสังคมที่ไม่สมควรให้เด็กคนไหนเอาเป็นเยี่ยงอย่าง 

การพูดถึงปิ๊ปปี้ในลักษณะนี้ปรากฏอยู่นานหลายปี

การเป็น  “กบฏ”  ของปิ๊ปปี้ต่อแบบแผนในวิถีชีวิต 

ของสังคมเป็นสิ่งที่คนส่วนหนึ่งรับไม่ได้  เด็กหญิง 

ตัวเล็ก  ๆ  ที่อยู่คนเดียว ไม่มีทั้งพ่อ แม่ หรือผู้ใหญ่ 

สักคนคอยดูแล แต่ตัวปิ๊ปปี้เองกลับเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่ดี 

ที่สุด เด็กไม่จำเป็นต้องเข้านอนตามคำเคี่ยวเข็ญของ 

ผู้ใหญ่ในเวลาที่ยังไม่อยากนอน ครั้นพอตอนเช้าที่ 

ไม่อยากตื่น ก็กลับถูกปลุกให้ลุกขึ้นมาทั้งที่อยากนอน  

เพื่อไปโรงเรียน ซึ่งเธอไม่เห็นความจำเป็นหรือเห็น 

ประโยชน์อย่างใดจากการเรียนหนังสือในโรงเรียนเลย  

เมื่อตั้งความฝันไว้แล้วว่าโตขึ้นจะเป็น “โจรสลัด” ให้ชื่อ 

ลือลั่นไปทั้งเจ็ดท้องน้ำ

วันที่ เธอพบกับทอมมี่และอันนิก้า  สองพี่น้อง 

ผู้เรียบร้อย อยู่ในกรอบของการเลี้ยงดูและการเอาใจใส่ 

อย่างดีของพ่อและแม่ เด็กทั้งสองย่อมอดแปลกใจ 



ในความเป็นตัวของตัวเองของปิ๊ปปี้ไม่ได้ แม้การนอน  

ปิ๊ปปี้ก็หันหัวไปทางเท้าและหันเท้าไปทางหัว โดยใช้ 

หมอนหนุนเท้าแทนที่จะหนุนหัวเหมือนคนทั่วไป แน่ละ  

เมือ่เดก็ ๆ ตัง้คำถามตอ่การเดนิถอยหลงัของปิป๊ปี้ กเ็จอ 

กับคำตอบที่ว่า “นี่ไม่ใช่ประเทศเสรีหรือไง คนจะเดิน 

อย่างที่อยากเดินไม่ได้เหรอ”

ปิ๊ปปี้ไม่ไปโรงเรียน และปราบตำรวจที่คิดจะมา 

จับตัวไปบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้า เพราะสังคมของผู้ใหญ่ 

เห็นว่าเด็กจะอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ ซึ่งตำรวจก็ทำอะไร 

เธอไม่ได้ ด้วยความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของปิ๊ปปี้ คือ  

เธอเป็นเด็กหญิงแข็งแรงที่สุดในโลก เธอมีลิงที่เลี้ยงไว้ 

ในบ้านเป็นเพื่อนตัวหนึ่ง และม้าอีกตัวบนระเบียงบ้าน  

เธอจึงต้องแบกม้าขึ้นลงระหว่างพื้นสนามรอบตัวบ้าน 

กบัตวัระเบยีงเปน็วา่เล่น เวลาเจอกบัขโมย เธอสามารถ 

เอาชนะได้โดยง่าย แต่เมื่อกำราบสำเร็จ เธอกลับเลี้ยง 

อาหารพวกเขา แถมให้เหรียญทองคำติดตัวไปด้วย

ดังนั้น ถึงปิ๊ปปี้จะเป็นเด็กไม่มีมารยาท พูดแทรก  

พดูปด และเลา่เรือ่งเทจ็มากมาย แตเ่ธอเปน็เดก็มนีำ้ใจ  

ไม่เคยรังแกใคร และพร้อมช่วยเหลือคนอ่อนแอที่โดน 

รังแกเสมอ แม้กระทั่งเด็ก  ๆ  ที่เรียนหนังสือไม่เก่ง แพ้ 



การตอบคำถามในโรงเรียน ปิ๊ปปี้ก็ไม่เคยหยามเหยียด  

มีแต่จะให้กำลังใจ ให้รางวัล

หนังสือเกี่ยวกับปิ๊ปปี้เล่มที่ 2 คือ ปิ๊ปปี้ออกทะเล  

ปรากฏออกมาในปีต่อมา คือ ค.ศ.  1946 (พ.ศ.  2489)  

และเล่มที่ 3 ซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายในชุดที่สมบูรณ์นี้ คือ  

ปิ๊ปปี้ผจญทะเลใต้ ในปี  ค.ศ.  1948 (พ.ศ.  2491) ก็ 

ทำให้กระแสการต่อต้านและวิพากษ์วิจารณ์ปิ๊ปปี้ลดลง  

เมือ่หนงัสอืสะทอ้นบทบาททีเ่ปน็ “ความงาม” อนัซอ่นอยู ่

ในพฤตกิรรมระหวา่งบรรทดั รวมถงึความมนีำ้ใจ ความ 

เอือ้อาทรทีม่ตีอ่คนรอบขา้งของปิป๊ปีซ้ึง่เปน็ทีป่ระจกัษช์ดั

จนถึงวันนี้ก็เกือบ 80 ปีแล้ว ที่หนังสือชุด  “ปิ๊ปปี้  

ถุงเท้ายาว” ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่เริ่มต้น 

จนปัจจุบัน และได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง  ๆ  กว่า  

80 ภาษาทัว่โลก รวมทัง้ภาษาไทยทีอ่ยูใ่นมอืทา่นผูอ้า่น 

ตอนนี ้

นี่นับเป็นเรื่องของนักเขียนสวีเดนที่มีการแปลเป็น 

ภาษาต่าง ๆ มาก และติดอันดับ 1 ใน 12 เรื่องที่มีการ 

แปลมากภาษาทีส่ดุในโลกด้วย เฉพาะในสหรัฐอเมริกา  

หนังสือเล่มนี้ขายได้ถึง 5 ล้านเล่มในสมัยนั้นด้วยเวลา 

อันรวดเร็ว 



แอสตริด ลินด์เกรน ได้รับรางวัลมากมายทั้งจาก 

ประเทศสวีเดนและต่างประเทศ 

ในสวีเดนมีการทำแสตมป์ชุด  10 ดวง เป็นรูป 

ตัวละครเอกในหนังสือหลายเล่มของเธอ และมีการ 

ตัง้รางวลั Astrid Lindgren Translation Prize สำหรบั 

วรรณกรรมเดก็ ทีแ่ปลจากภาษาตา่งประเทศเปน็ภาษา 

สวีเดนด้วย 

แม ้ปิป๊ปี ้ ถงุเทา้ยาว จะเปน็วรรณกรรมสำหรบัเดก็ที ่

มิไดม้อีภนิหิาร เหาะเหนิเดนิอากาศ เสกเวทมนตรค์าถา  

หายตัว อัศวินหนุ่มรูปหล่อบนหลังม้าขาว เจ้าหญิง 

ในหอคอยที่ถูกเฝ้าด้วยมังกรร้ายพ่นไฟเผาป่าได้ทั้งป่า 

แต่เด็ก  ๆ  สวีเดนก็ยังคงรักปิ๊ปปี้ เพราะลึก  ๆ  แล้ว  

การกระทำและความคิดของปิ๊ปปี้คือสิ่งที่เด็ก  ๆ  ทุกคน 

วาดหวงัอยากจะไดท้ำ แตถ่กูผูใ้หญแ่ละกฎเกณฑต์า่ง ๆ  

ห้ามไว ้

ปิป๊ปี ้ ถงุเทา้ยาว จงึเปน็เดก็หญงิทีเ่ปน็เสมอืน 

ตัวแทนความฝันของเด็กๆ ทั้งหลายนั่นเอง

ดร.บุญส่ง ชเลธร
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ปิ๊ปปีย้ังอยู่ที่ 
วิลล่า วิลเลคูลล่า

1

ถ้าบังเอิญมีใครเดินทางมาเที่ยวเมืองเล็ก  ๆ แห่งนี้ 

แล้วหลงทางไกลออกไปจนถึงชานเมืองด้านหนึ่ง  

เขาจะได้เห็นวิลล่า วิลเลคูลล่า ไม่ใช่ว่าบ้านหลังเก่าที่ 

พร้อมจะพังพาบลงมากับสวนรกรอบ  ๆ  ที่ไม่มีใคร 

เหลียวแลจะมีอะไรน่าสนใจมากมาย แต่บางทีคน 

ต่างถิ่นก็จะหยุดมอง และสงสัยว่าใครกันอาศัยอยู่   

ผิดกับทุกคนในเมืองเล็กแห่งนี้ที่รู้กันทั้งนั้น แถมยังรู้ 

ด้วยว่าทำไมมีม้ายืนอยู่ที่ระเบียงบ้าน ซึ่งของอย่างนี้ 

คนต่างถิ่นย่อมไม่รู้ และไม่สามารถรู้ได้ โดยเฉพาะ 

เมื่อเขามั่นใจว่านาฬิกาของตนเดินตรงแล้ว ก็จะงง 

มากขึ้นไปอีกว่า มืดออกอย่างนี้ ทำไมยังมีเด็กหญิง 

ตัวเล็ก  ๆ  คนหนึ่งเดินเล่นอยู่ในสวน โดยไม่มีทีท่าว่า 

จะเข้านอนเลย เขาคงจะคิดว่า

“สงสัยจริงว่าทำไมแม่ของเด็กคนนี้ถึงไม่ดูแลให้ลูก 
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เข้านอนเสียที ดึกอย่างนี้ เด็กที่ไหนก็คงหลับกันไป 

หมดแล้ว”

คนต่างถิ่นจะไปรู้ได้อย่างไรว่าเด็กหญิงคนนี้ไม่มี 

แม่ พ่อก็ไม่มี ในบ้านหลังนี้ไม่มีใครอื่นอีก เธออาศัย 

อยู่ตามลำพังในวิลล่า วิลเลคูลล่าแห่งนี้ แต่...ถ้าจะ 

พูดกันให้ถูกต้องแล้วก็ไม่เชิงตามลำพังนัก เพราะยังมี 

ม้าอยู่ที่ระเบียง และมีลิงชื่อ  “นายนิลส์สัน” แต่เรื่อง 

อย่างนี้คนต่างถิ่นจะไปนึกถึงได้อย่างไร และถ้าเกิด 

เด็กคนนี้เดินมาที่รั้ว  ---  ซึ่งเธอทำอย่างนั้นแน่เพราะ 

นิสัยที่ชอบคุยกับผู้คน  ---  เขาก็จะได้เห็นเธอเต็มตา  

และคงอดคิดไม่ได้ว่า

“นี่เป็นเด็กหน้าตกกระมากที่สุดและผมแดงที่สุด 

ที่เคยเห็นมา”

จากนั้นบางทีคงจะคิดต่อ

“อันที่จริงก็ดีออก ถึงหน้าจะตกกระและผมแดง 

ออกอย่างนี ้ แต่ก็ดูสดชื่นและมีชีวิตชีวามาก”

บางทีเขาอาจอยากรู้จักชื่อของเด็กหญิงผมแดง 

ที่เดินเล่นอยู่เพียงลำพังตอนกลางคืน และถ้าเธอยังยืน 

อยู่ที่รั้ว เขาก็คงถามว่า

“เธอชื่ออะไร”

“ฉันชื่อปิ๊ปปี้ลอตต้า  วิคทัวเลีย  รูลล์การ์ดินา  
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ครูสมินตา เอียฟราอิมดอตเตอร์ ถุงเท้ายาว ลูกสาว 

ของกัปตันเอียฟราอิม  ถุงเท้ายาว  แต่ก่อนเป็นผู้  

เหี้ยมหาญแห่งท้องทะเลกว้าง  ปัจจุบันเป็นราชา 

ชาวเกาะ แต่เรียกฉันว่าปิ๊ปปี้ก็พอ”

งั้นหรือ  --- ปิ๊ปปี้ ถุงเท้ายาว และที่บอกว่าพ่อเป็น 

ราชาชาวเกาะนั้น ก็คงเป็นแค่ความเชื่อส่วนตัวของเธอ  

ดว้ยวา่ครัง้หนึง่ทีอ่อกทะเลกบัพอ่แลว้เผชญิกบัพายใุหญ ่ 

พอ่ถกูซดัตกทะเลหายไป และดว้ยวา่พอ่เปน็คนอว้นมาก  
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เธอจึงไม่เชื่อว่าจะจมน้ำได ้ มีแต่ลอยไปติดฝั่งที่เกาะใด 

เกาะหนึง่ แลว้ไดก้ลายเปน็ราชาของผูค้นบนเกาะนัน้ไป

ถ้าคนต่างถิ่นมีเวลามากพอ ไม่จำต้องรีบจับรถไฟ 

กลับในคืนนั้น ได้หยุดพูดคุยมากขึ้นอีกหน่อย ก็จะ 

เข้าใจได้ไม่ยากว่าเธออยู่ตามลำพังในบ้านหลังนั้น 

กับม้าและลิงอย่างละตัว และถ้าเป็นคนขี้สงสารก็คง 

อดคิดไม่ได้ว่า
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นี่คือสภาพภายใน

วิลล่า วิลเลคูลล่า

“เด็กน่าเวทนาคนนี้อยู่กินยังไง”

แต่นั่นเป็นสิ่งที่ไม่น่ากังวลเลยจริง ๆ 

“ฉันรวยอย่างกับเสกเงินได้เองเลยละ”  ปิ๊ปปี้ 

ชอบพูดอย่างนี้ แล้วก็เป็นความจริง พ่อเธอทิ้งเหรียญ 

ทองคำไว้ให้ เต็มกระเป๋าใบใหญ่  จึงเชื่อมั่นได้ว่า 

ไม่อดอยากแน่ เธอเอาตัวรอดได้สบาย  ๆ  โดยไม่ต้อง 

มีทั้งพ่อและแม่ และแน่นอนว่าไม่มีใครมาคอยบอก 



6  ปิ๊ปปี้ออกทะเล

ให้ เธอเข้านอนตอนกลางคืนด้วย  แต่เรื่องนี้ปิ๊ปปี้  

มีทางออกให้ตัวเองอย่างดี  เธอบอกตัวเอง แต่จะ 

ไม่บอกก่อนสี่ทุ่ม เพราะเธอไม่เชื่อว่าเด็ก ๆ จำเป็นต้อง 

เข้านอนตั้งแต่หนึ่งทุ่ม ด้วยว่านั่นเป็นเวลาที่น่าเล่น 

สนุกที่สุด คนต่างถิ่นจึงไม่จำเป็นต้องแปลกใจว่าทำไม 

ถึงเห็นเธอเดินเล่นอยู่ ในสวนทั้ งที่ตะวันลับฟ้าไป 

นานแล้ว และอากาศก็เริ่มเย็น ทอมมี่กับอันนิก้าคง 

หลับปุ๋ยอยู่บนเตียงไปแล้วด้วยเช่นกัน  ทอมมี่กับ 

อันนิก้าคือใครอย่างนั้นหรือ ว้าว นั่นเป็นเรื่องที่คน 

ต่างถิ่นไม่มีทางรู้ได้เลย! พวกเธอเป็นเพื่อนเล่นของ 

ปิ๊ปปี้ที่อยู่ในบ้านหลังข้าง  ๆ  น่ะ รู้ไหม! น่าเสียดาย 

ที่คนต่างถิ่นไม่ผ่านมาเร็วกว่านี้ ไม่งั้นจะได้เห็นเด็ก 

ที่น่ารักและสะอาดสะอ้านมากสองคน การได้เจอ 

เด็กทั้ งสองอยู่กับปิ๊ปปี้ เป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้ว  

เพราะพวกเธอวิ่งมาหาปิ๊ปปี้ทุกวันและอยู่ เล่นด้วย 

ตลอดเวลา  เว้นแต่ยามนอน  ยามกิน  กับยามไป 

โรงเรียนเท่านั้น  เวลาดึกอย่างนี้ก็คงหลับไปแล้ว 

ทั้งสองคน เพราะทอมมี่กับอันนิก้ามีพ่อกับแม่ และ 

พ่อแม่ที่ไหน  ๆ  ก็เชื่อว่าการเข้านอนตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็น 

สิ่งที่ดีสำหรับลูก ๆ 

ถ้าคนต่างถิ่นยืนต่ออีกหน่อยเพราะมีเวลามาก 
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จริง  ๆ ก็จะได้เห็นว่าหลังจากบอกราตรีสวัสดิ์และเดิน 

ไปจากรั้วแล้ว เด็กตัวคนเดียวอย่างปิ๊ปปี้จะไปไหน 

เมื่อเธอไม่คิดที่จะเข้านอนเร็ว  ๆ  นี้  จริง  ๆ เขาสามารถ 

แอบดูอยู่ตรงข้างเสารั้วได้ แล้วนึกดูสิ ถ้าปิ๊ปปี้เกิด 

อยากทำอย่างที่มักทำเป็นบางหนในตอนกลางคืนที่ 

เกิดนึกสนุก เช่น อยากขี่ม้าเล่นขึ้นมา เธอก็จะขึ้นไป 

บนระเบียงบ้าน แล้วแบกม้าทั้งตัวลงมาด้วยสองแขน 

ทรงพลัง คนต่างถิ่นเป็นได้ขยี้ตากันใหญ่และสงสัยว่า 

อาจฝันไป

“เด็กอะไรกัน” เขาคงถามตัวเอง “ฉันเชื่อแล้วว่า 

เธอแบกม้าได้! เธอคือเด็กที่ประหลาดที่สุดที่เคยเห็น 

มาเลย!”

เขาพูดถูกแล้ว ปิ๊ปปี้เป็นเด็กประหลาดที่สุดที่เคย 

มีมา อย่างน้อยก็ประหลาดที่สุดในเมืองเล็ก  ๆ  แห่งนี้  

บางทีในเมืองอื่น ๆ อาจมีเด็กประหลาดอย่างนี้บ้างก็ได้  

แต่สำหรับที่นี่ไม่มีใครเหมือนปิ๊ปปี้ ถุงเท้ายาว และ 

ที่เชื่อได้แน่คือ ไม่ว่าที่นี่หรือที่ไหน  ๆ  ในโลก ไม่มีใคร 

แข็งแรงเท่าปิ๊ปปี้แน่นอน




