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สำ�นวนท่ีคนไทยมักจะนึกถึงเรื่องร�ว 
เกี่ยวกับ ‘บ้�น’ เห็นจะต้องมีสำ�นวนที่ว่� 
‘คบเด็กสร้�งบ้�น’ ติดอันดับอยู่ในคว�มคิด 
ของคนไทยเป็นแน่

โดยคว�มหม�ยของสำ�นวน ‘คบเดก็สร�้ง 
บ้�น’ หม�ยถึง ทำ�ง�นก�รอะไรกับเด็ก 
ย่อมไม่เป็นผล เพร�ะเด็กยังเย�ว์ทั้งอ�ยุ 
และคว�มคดิ เปรยีบเหมอืนก�รทำ�ง�นใหญ ่
อย�่งก�รสร�้งบ�้น ถ�้ใหเ้ด็กชว่ยทำ� แทนที ่
จะเป็นผู้ใหญ่ด้วยกัน ก็ยิ่งไม่สำ�เร็จ จึงเกิด 
เปน็สำ�นวนห้�มทีว่�่ ‘อย�่คบเดก็สร�้งบ�้น’

แต่เมื่อผมได้เข้�ม�ในโครงก�ร TK 
Young Writer 2012 ทำ�ให้ผมต้องนิย�ม 
คำ�ว่� ‘คบเด็กสร้�งบ้�น’ ใหม่ เนื่องจ�กก�ร 
ที่ผมได้ร่วมทำ�ง�นกับน้องๆ ไม่ว่�จะเป็น 
น้องๆ ท่ียังเรียนอยู่ในโรงเรียน หรือน้องๆ  
ท่ีอยู่ในรั้วมห�วิทย�ลัย ล้วนแล้วแต่มี 
ศักยภ�พ คว�มคิดสร้�งสรรค์ และเต็มไป 
ด้วยพลังของคนหนุ่มส�วแทบทั้งสิ้น ทุกคน 
มคีว�มตัง้ใจจรงิทีจ่ะทำ�หนงัสอื จนทำ�ใหผ้ม 
ตอ้งเหลยีวกลบัไปมองตอนทีผ่มอ�ยเุท�่กบั 
น้องๆ ว่�ตอนนั้นผมกำ�ลังทำ�อะไรอยู่  
แล้วผมมีพลังที่อย�กจะลุกขึ้นม�ทำ�อะไร 
เหมือนกับน้องๆ หรือเปล่�

บ้าน l จัด l สรรค์ ที่คุณเห็นจึงถือกำ�เนิด 
ขึ้นท่�มกล�งไฟแห่งคว�มคิดอันลุกโชน 
ของน้องๆ ทุกคน ทุกอย่�งทุกหน้� ถูกจัด 
เ รี ย ง แ ล ะ นำ � เ ส น อ อ ก ม � เ ป็ น อ ย่ � ง ดี  
หน�้กระด�ษเตม็ไปดว้ยคว�มคดิสร�้งสรรค ์
ที่ผู้ใหญ่อย่�งเร�ยังทึ่งและต้องเหลียว 
ม�มองกันใหม่กับคว�มคิดของน้องๆ ที่ถือ 
ได้ว่�คว�มคิดไม่ได้น้องต�มอ�ยุเลยจริงๆ

นิย�ม ‘คบเด็กสร้�งบ้�น’  ของผม 
จึงเปลี่ยนไป เมื่อได้ร่วมทำ�ง�นกับน้องๆ 
ทุกคน ก�รที่น้องๆ ร่วมก่อร่�งสร้�งหนังสือ 
หรือบ้�นหลังนี้ขึ้นม� เป็นก�รบอกแล้วว่� 
คว�มคิดและก�รทำ�ง�นของน้องๆ ไม่ได้ 
เย�ว์อย่�งที่คิด ทุกคนพย�ย�มทำ�ง�น 
และเต็มที่ กับง�นเพื่ อให้ผลง�นชิ้น น้ี  
เสร็จสมบูรณ์และเป็นผลดีแก่ผู้อ่�นม�ก 
ที่สุด ก�รทำ�ง�นใหญ่อย่�งหนังสือ บ้าน l 
จัด l  สรรค์  เล่มนี้จึ งผ่�นไปได้ด้วยดี  
และเตม็ไปดว้ยรอยยิม้แหง่คว�มภ�คภมิูใจ 
ของน้องๆ ทุกคน

ถ�้มใีครม�บอกผมว�่ “คบเด็กสร�้งบ�้น 
แล้วไม่ดี” ผมจะเถียงใจข�ดดิ้น และยื่น 
หนังสือเล่มนี้ ให้กับเข�เพื่อเป็นเครื่อง 
ยืนยันว่� ‘เด็กก็สร้�งบ้�นให้ดีได้เหมือนกัน’

      

ยุทธชัย สว่างสมุทรชัย
บรรณาธิการ 

คบเด็ก
สร้างบ้าน

editor talk
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กองบรรณาธิการ
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ผลิตโดย: 
สำ�นักง�นอุทย�นก�รเรียนรู้ 
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เลขที่ 999/9 อ�ค�รสำ�นักง�น เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 
ถนนพระร�ม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0-2264-5963-5  โทรส�ร: 0-2264-5966
www.tkpark.or.th
www.facebook.com/tkparkclub
www.facebook.com/readmeegazine
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กราฟิกดีไซเนอร์
เอกพันธ์ ครุมนต์ตรี
จันทวรรณ สุทวีทรัพย์

ประสานงาน
สิริรัตน์ จันทศรี
อังคณ� ก�ญจนไพศิษฐ์

P14

P40

‘โยกเยก เชิญยิ้ม’ 
โตผิดไซส์ 

แต่ใจ (ไม่) ผิดส่วน 

art@home
CLICK 

อำานาจ รีโมต ชีวิต

เรื่อง ‘ของ’ ฉัน
หลากหลายแง่มุม
จาก ‘ของ’ รอบบ้าน

‘บ้านในความนึกคิด’ 
บ้านธรรมดา
ที่ไม่ธรรมดา

P30

P52

content
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เมื่อวาน
ที่บ้านทานอะไร
มาสํารวจเมนูคู่โต๊ะอาหารของครอบครัวไทยว่ามีจานใด
ที่นิยมทําหรือซื้อเข้ามารับประทานร่วมกันที่บ้านบ้าง

นาฬิกามื้ออาหาร

เรื่อง/ภาพ : สรพงศ์ อ่องแสงคุณ
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มื้อ
เช้า

มื้อ
เที่ยง

มื้อ
เย็น

มื้อ
สิ้นคิด

มื้อครึ่งเดือนหลัง

มื้อถูกหวย

ปาท่องโก๋ น้ําเต้าหู้ ไข่ดาว แฮม ไส้กรอก ข้าวต้ม กุนเชียง

ผัดไทย

แกงจืดเต้าหู้

กะเพราไข่ดาว

ผัดซีอิ๊ว

ต้มยํากุ้ง

ข้าวผัด

รถกับข้าวแถวบ้าน

สวนครัวหลังบ้าน

บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป

ฟาสต์ฟู้ด
ตามสั่ง

ก๋วยเตี๋ยว

ไข่พะโล้

ข้าวหมูทอดกระเทียม

ร้านสะดวกซื้อ

ตลาดนัด

ไข่เจียว

ตัวช่วยรอบบ้าน
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เรื่องสั้นหมายเลข 1
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มก�งสมดุบนัทกึซอมซอ่ออก  

มือสั่นเท�เหมือนคนติดย� 

พลิกหน้�กระด�ษไปม� หัวที่ปวดหนึบ 

เมื่อครู่ทุเล�ลงแล้ว แต่ใจกลับร้อนรุ่ม 

ม�กขึ้นกว่�

ผมหยุดมือที่หน้�กระด�ษว่�งๆ หน้� 

หนึ่ง พล�งคว�นเปะปะไปทั่วเสื้อโค้ต 

ตวัย�ว กอ่นควกัป�กก�จ�กกระเป�๋ด�้น 

ในม�เขียนเป็นข้อคว�มง่�ยๆ ว่� สวัสดี

ผมเทียบมันกับล�ยมือในสมุดบันทึก 

ก่อนหน้�นี้ต�มคำ�แนะนำ�ในหน้�ที่หนึ่ง  

ข้อที่สองเขียนเอ�ไว้ว่�สมุดบันทึกเล่มนี้ 

เป็นของผม และให้เขียนข้อคว�มอะไร 

ก็ได้ เพื่อเป็นก�รพิสูจน์เนื้อห�ในนั้น 

มันเตือนคว�มจำ�แม้กระทั่งชื่อ-น�มสกุล 

ที่ผมรู้อยู่แล้ว พร้อมกำ�ชับว่�ห�กวันใด 

วันหนึ่งที่ผมตื่นขึ้นม�และจำ�ชื่อตัวเอง 

ไม่ ได้  ก็ ให้ เผ�สมุดบันทึกเล่มนี้ ซะ 

หรือจะเอ�ไปถ่วงนำ้�ก็ไม่เป็นปัญห�

‘ทำ�ไมต้องทิ้ งวะ’  ผมถ�มตัวเอง 

แต่ไม่มีเสียงใดตอบกลับม� นึกสงสัยว่� 

ทำ�ไมตวัผมอกีคนถงึโงข่น�ดสัง่ใหท้ำ�ล�ย 

มันได้ สมองเสื่อมถอยแค่ไหนก็ไม่น่� 

เสียสติขน�ดนั้น

ผมเงยหน้�ขึ้นเมื่อรู้สึกถึงหยดนำ้�เย็น 

ช้ืน ฝนเริ่มลงเม็ดแล้ว ผมรีบซุกสมุด 

บันทึกกลับเข้�อกเสื้อ ในขณะที่กำ�ลังเร่ง 

ยัดมันกลับเข้�ท่ี กระด�ษแผ่นหน่ึงก็ร่วง 

ออกม�จ�กเล่ม

อย่าเสือกตามหาดาว ล�ยมือบูดๆ  

เบีย้วๆ ตวัโตเตม็แผน่ จ�รกึไวว้�่อย�่งนัน้

‘แลว้เสอืกเขยีนไวแ้คน่ี ้มนัหม�ยคว�ม 

ว�่ยงัไงวะ’ ผมสบถตอบขอ้คว�มนัน้ทนัท ี

ที่อ่�นจบ พล�งวิ่งห�กันส�ดคุ้มหัว 

เมื่อฝนตกหนักขึ้น 

หลงัจ�กห�ทีห่�ท�งไดแ้ลว้ ผมจงึก�ง 

สมุดบันทึกออกอ่�นอีกครั้งด้วยคว�ม 

อย�กรู้  ลักษณะทั่วไปของมันไม่ต่�ง 

จ�กสมุดบันทึกชีวิตประจำ�วันอื่นๆ... 

มีข้อคว�ม มีรูปภ�พ กระท่ังรูปสเก็ตช์ 

ของสถ�นที่ต่�งๆ แต่สิ่งที่ดึงคว�มสนใจ 

ของผมคือแผนที่

แผนที่ที่มีสัญลักษณ์รูปด�วกระจุก 

อยู่ตรงกล�ง

ผมไม่เข้�ใจ

ยินดีต้อนรับกลับบ้าน

ผมสงสัยว่�เมื่อคนเร�ตื่นจ�กฝัน…  

จะรู้สึกทรม�นเหมือนที่ผมเป็นอยู่หรือไม่

ผมสับสนมนึงงอยูช่ัว่ครู ่ภ�พตรงหน�้ 

พร่�เลือนเหมือนมองผ่�นฝ้�หมอก 

เสียงจอแจดังหนืดเนือยคล้�ยม้วนเทป 

ยืดย�น ผมรู้สึกร�วกับว่�กำ�ลังลอยเคว้ง 

อยู่ในอวก�ศ ติดอยู่ระหว่�งรอยต่อ 

ของคว�มจริงกับคว�มฝัน แต่กลิ่นของ 

เลือน
เรื่อง : ปรางแก้ว ศรีแก้ว



10

ท่อระบ�ยนำ้�ข้�งๆ ทำ�ให้ผมรู้ว่�ตัวเอง 

อยู่ในฝั่งไหน ผมอ้วกออกม�เมื่อเผลอ 

สูดเอ�คว�มจริงเหม็นเน่�เข้�เต็มปอด

‘ที่นี่ที่ไหน’ ผมคล�นออกห่�งจ�กท่อ 

ระบ�ยนำ�้และกองอว้ก เหลยีวซ�้ยแลขว� 

สำ�รวจสถ�นที่ที่ไม่คุ้นเคย ผมไม่ได้ตื่น 

ขึ้นม�บนเตียงนอนในอพ�ร์ตเมนต์  

คับแคบเช่นเดิม แต่กลับพบว่�ตัวเอง 

อยู่ในตรอกซึ่งแคบยิ่งกว่�นั้นเสียอีก 

ผมสบถดังลั่นเมื่อหนูท่อตัวใหญ่เท่� 

แมวบ้�นวิ่งตัดหน้�ผมไป 

ผมพย�ย�มลุกขึ้น สองมือปัดป่�ย 

ไปต�มกำ�แพงชื้นเพื่อพยุงตัวเอง ข�สอง 

ข้�งล�กร่�งหนักอึ้งให้ออกม�จ�กตรอก 

แคบนั้น แสงแดดจ้�พุ่งเข้�ต�ทันทีที่ผม 

เข้�สู่ที่โล่ง ทัศนียภ�พกล�ยเป็นสีข�ว 

ชั่วขณะ ก่อนเปลี่ยนเป็นตึกสูงระฟ้� 

เมื่อปรับส�ยต�ได้ 

‘ที่ไหนวะ’ ผมสบถออกม�อีกหนึ่งคำ�  

จำ�ไม่ได้ว่�เกิดอะไรขึ้นเมื่อว�น 

“ขอโทษครับ ที่นี่... ” ผมร้องถ�มท�ง 

จ�กผู้หญิงคนหนึ่ง แต่เจ้�หล่อนกลับ 

ย่นจมูกใส่ผมพร้อมจำ้�หนีอย่�งรวดเร็ว  

ผมเปลี่ยนเป้�หม�ยไปถ�มคนอ่ืนแทน  

แต่ผลลัพธ์กลับเหมือนเดิม

“ไอ้เวร” ผมด่�คนล่�สุดเบ�ๆ พล�ง 

ล้วงมือเข้�อกเสื้อเพื่อคว�นห�บุหรี่ด้วย 

คว�มเคยชนิ ทว�่ไมม่บีหุรีใ่นกระเป�๋เสือ้  

ไม่มีแม้กระเป๋�เสื้อด้วยซำ้� นั่นไม่ใช่เรื่อง 

น่�ตกใจเท่�กับสภ�พของผมในตอนนี้

ผมเข้�ใจแล้วว่�ทำ�ไมคนเหล่�นั้น 

จงึส�มคัคกีนัถอยห�่งผม ผมไมต่�่งอะไร 

กับคนไร้บ้�น เสื้อยืดพิมพ์ล�ยสีชำ้�เลือด 

ชำ้�หนอง สวมทับด้วยเสื้อโค้ตตัวย�ว 

ซึ่งเก่�เสียจนช�ยข�ดรุ่ย ผมย่นจมูกเม่ือ 

ได้กลิ่นเหม็นอับโชยออกม�จ�กส�บเสื้อ

ผมรูส้กึมนึและงงยิง่กว�่ตอนตืน่ข้ึนม� 

เสียอีก ผมลูบหน้� สงบสติอ�รมณ์อยู่ 

พักใหญ่ ก่อนสำ�รวจว่�มีอะไรที่จะบอก 

ผมได้บ้�งว่�ตอนนี้ผมยืนงงอยู่ที่ไหน 

และเสือกไปขโมยเคร่ืองแบบของใคร 

ม�สวม ป้�ยบอกท�งรอบด้�นไม่ช่วย 

อะไร ผมจึงล้วงกระเป๋�ทุกกระเป๋�ที่มีอยู่ 

ในตัว เผื่อจะเจอเบ�ะแสอะไรบ้�ง

แล้วผมก็พบ... สมุดบันทึก

สมดุบนัทกึทีเ่หมอืนเอ�กระด�ษเก�่ๆ  

ม�เย็บรวมกันครั้งแล้วครั้งเล่� นอกจ�ก 

รอยเปื้อนและคร�บต่�งๆ ท่ีทำ�ให้มันดู 

เหมือนขยะแล้ว หน้�กระด�ษบ�งแผ่น 

ยังมีก�รเขียนทับซำ้�ไปซำ้�ม� จนแทบดู 

ไมอ่อกว�่มนัเคยบอกเล�่เรือ่งร�วอะไรไว้

ผมพลกิเรว็ๆ ดผู�่นๆ อยูส่อง-ส�มหน�้ 

ก่อนสะดุดกับข้อคว�มข้อคว�มหนึ่ง 

ที่เขียนด้วยหมึกสีแดงสด

อย่าเสือกตามหาดาว ผมขมวดคิ้ว  

ทว่�ไม่ใส่ใจนัก เมื่อพล�งพลิกดูหน้�ปก 

ซึ่งแทบจะข�ดค�มือห�กเปิดมันแรง 

เกินไป

บนนั้นเขียนชื่อผมเอ�ไว้

เข�บอกว่�มันเป็นของผม

ยินดีต้อนรับกลับบ้าน

นึกให้ต�ยผมก็นึกไม่ออกว่�คนตรง 

หน้�คือใคร เข�ไม่ได้แนะนำ�ตัว แต่พุ่ง 

เข้�ม�ห�ผมเหมือนเร�รู้จักกันม�น�น 

ผมปล่อยให้เข�พูดอยู่ฝ่�ยเดียว ก่อนที่ 

เข�จะล�จ�กไปอย่�งรวดเร็ว ทิ้งให้ผม 

ยืนงงอยู่หน้�ร้�นหนังสือเก่�กับมวล 

คว�มคิดหนักอึ้ง

ผมมองต�มเข�อยู่ครู่หน่ึง ก่อนหัน 

กลบัม�สนใจร�้นหนังสือเก�่ ผมตัดสินใจ 

ผลักประตูเข้�ไปด้�นใน เสียงกระด่ิง 

ที่ห้อยไว้กับลูกบิดดังกรุ๊งกริ๊ง พร้อมกัน 

กับที่ช�ยชร�หลังเค�น์เตอร์เอ่ยต้อนรับ 

“ยินดีต้อนรับ” ผมชะงัก รู้สึกเหมือน 

เคยได้ยินประโยคที่คล้�ยแบบนี้ม�ก่อน  

เสียแต่ว่�มันเลือนร�งห่�งไกลเหลือเกิน 

ในคว�มทรงจำ� อ�จหวีดแว่วม�จ�ก 

คว�มฝัน ผมไม่แน่ใจนัก… ไม่แน่ใจเลย 

หลังจ�กพลิกสมุดบันทึกที่ผมเขียนถึง 

ตัวเอง 

ผ ม ย้ิ ม เ ล็ ก น้ อ ย ใ ห้ ช � ย ช ร � ห ลั ง 

เค�น์เตอร์ เข�ทำ�ท่�คล้�ยต้องก�รพูด 

อะไรบ�งอย่�งกับผม เหมือนเข�รู้จักผม  

เช่นเดียวกับคนท่ีทักท�ยผมก่อนหน้�  

ผมผละออกม�เพื่อต�มห�บริเวณที่ผม 

ต้องก�ร... บริเวณที่มีด�วเจ็ดดวง

ผมเดินเข้�ม�ท�งปีกซ้�ยของร้�น  

ร้�นหนังสือเก่�ร้�นน้ีมีโต๊ะอ่�นหนังสือ 

บริก�รลูกค้�ต้ังอยู่ริมหน้�ต่�ง จัดเรียง 

กันเป็นแถวย�วประม�ณห้�โต๊ะคล้�ย 

ห้องสมุด ผมส�วเท้�อย่�งเร่งร้อนไปยัง 

โต๊ะตัวสุดท้�ย นั่งหลับต�รวบรวมสติ 

ให้มั่นคงท่ีสุด ผมสูดห�ยใจลึกก่อนก้ม 

ลงดูที่ใต้โต๊ะ

‘ผมชอบร้�นน้ี ให้รวดเดียวเจ็ดดวง’  

ผมอ่�นข้อคว�มสั้นๆ เขียนด้วยล�ยมือ 

หวัดๆ ซึ่งบันทึกอยู่ด้�นล่�งรูปสเก็ตช์ 

สีซีด ผมอุท�นออกม� ยกมือขึ้นลูบหน้�  

ก่อนปล่อยมันตกลงข้�งลำ�ตัวเหมือน 

คนไร้เรี่ยวแรง ห�กข้อคว�มในสมุด 

บันทึกเป็นจริง ผมคงเป็นคนที่โชคดีและ 

โชคร้�ยที่สุดในโลก โชคดีที่ผมส�ม�รถ 

เริ่มชีวิตใหม่ได้ทุกวัน ส่วนโชคร้�ยที่ผม 

ไม่ส�ม�รถ…

“เด๋ียวพิพพ�ก็ม�แล้ว” ช�ยชร� 

คนเดิมเอ่ยข้ึน ผมสะดุ้งสุดตัวพร้อมยัด 

สมุดบันทึกเข้�อกเสื้อ เข�ตบบ่�ผมเบ�ๆ  

ในขณะที่ผมได้แต่ขมวดคิ้วไม่เข้�ใจ

ใครคือพิพพ�

ยินดีต้อนรับกลับบ้าน

ยิ่งเข้�ใกล้กลุ่มด�ว ผมย่ิงมั่นใจว่� 

ผมม�ถูกท�งแล้ว

ผมยกแผนท่ีในสมุดบันทึกขึ้นม� 

เทียบกับถนนและที่ตั้งของร้�นต่�งๆ 

ตรงหน้� เพื่อให้มั่นใจว่�ผมเดินม�ไม่ผิด 

ทิศ จ�กจุดนี้คะเนได้ว่�ผมอยู่ห่�งจ�ก 

ด�วสีแดงร�วส�มช่วงตึก

ผมพับแผนท่ีกลับเข้�ท่ีเดิมก่อนก้�ว 

เท้�ต่อ ระหว่�งท�งมีคนส่งยิ้มให้ผม 

เป็นระยะ บ�งคนถึงขน�ดทักท�ยผม 

ด้วยซำ้� ซึ่งน่ันทำ�ให้ผมมั่นใจยิ่งขึ้นว่� 

ผมเคยอยู่ที่นี่ ถึงแม้ว่�รอยยิ้มนั้นจะแฝง 

ม�กับส�ยต�แปลกๆ ก็ต�ม
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ผมเปิดดสูมดุบันทกึอกีครัง้เมือ่ใกลถ้งึ 

จดุหม�ย นอกจ�กสญัลกัษณร์ปูด�วแลว้ 

หน�้สดุท�้ยของสมดุบันทกึยงัคงสะกดิใจ 

ผมอยู่ กระด�ษใหม่เอี่ยมถูกเย็บเข้�กับ 

เล่ม พร้อมปร�กฏล�ยมือของคนอีกคน 

ซึ่งไม่ใช่ผม 

ยินดีต้อนรับกลับบ้าน มันเขียนเอ�ไว้ 

แค่นั้น ข้อคว�มคล้�ยโดนหยดนำ้�ตก 

กระทบ รอยหมึกกระจ�ยเป็นด่�งดวง

ดูไปแล้วก็เหมือนคร�บนำ้�ต�

ยินดีต้อนรับกลับบ้าน

ผมนกึหวัแทบระเบดิว่�ตวัเองม�นอน 

เป็นซ�กอยู่หน้�ท�งเข้�รถไฟฟ้�ใต้ดิน 

ได้อย่�งไร 

ทว่�ยิ่งคิดยิ่งไม่มีคำ�ตอบ ผมจึงยึด 

เอ�สมดุบนัทกึเก�่ๆ เปน็ทีต่ัง้ ในนัน้เขียน 

ด้วยล�ยมือของผม แต่ผมจำ�ไม่ได้ว่� 

ตัวเองโรแมนติกขน�ดนั่งว�ดแผนที่   

พร้อมให้ด�วสถ�นที่ที่ประทับใจเป็น 

ตั้งแต่เมื่อไหร่ นอกจ�กนั้นยังมีรูปสเก็ตช์ 

อีกหล�ยรูปบอกร�ยละเอียดบริเวณ 

ที่ผมไปให้ด�วม� บ�งที่อยู่ใต้โต๊ะในร้�น 

หนังสือเก่� และบ�งที่อยู่บนร�วสะพ�น 

ข้�มแม่นำ้�

ผมถอนห�ยใจ ก่อนละส�ยต�ออก 

จ�กด�วสีแดงตรงกล�งแผนที่ มันต่�ง 

จ�กด�วดวงอื่นๆ ในนั้น ผมทึกทักเอ�ว่� 

บ�งสิ่งบ�งอย่�งที่สำ�คัญม�กๆ กำ�ลังรอ 

ผมอยู่ อ�จเป็นที่พักอ�ศัย หรือคนที่ผม 

ต้องไปพบ

นั่นทำ�ให้ผมยอมเสียเวล�เกือบส�ม 

ชั่วโมงออกต�มห�มัน ผมตื่นข้ึนในจุด 

ที่เรียกว่�ห่�งจ�ก ตรงกลาง เอ�เร่ือง 

เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ แ ผ น ที่  มั น ค ล้ � ย กั บ 

บริว�รรอบนอกของก�แล็กซีด�วสีแดง  

เนื่องจ�กสัญลักษณ์รูปด�วปร�กฏอยู่ 

เบ�บ�งเหลือเกนิ เมื่อเทยีบกับ ตรงกลาง  

ซึ่งผมอุตริว�ดเอ�ไว้อย่�งหน�แน่น

“พิพพ�ไม่ม�ด้วยหรือ” ผมหันขวับ 

ไปต�มเสียง หญิงวัยกล�งคนเอ่ยทักผม  

และแน่นอนว่�ผมจำ�หล่อนไม่ได้

ผมยิ้มต�มม�รย�ท พล�งเหลือบมอง 

สัญลักษณ์รูปด�วห้�ดวงบนร�วสะพ�น 

เก่�ครำ่�คร่�

 ผมล�กตัวเองม�ยงัจดุศูนยก์ล�งของ 

สัญลักษณ์รูปด�วได้ในที่สุด หลังจ�ก 

ตืน่ขึน้ม�แลว้พบว�่ตวัเองซกุอยูใ่นกลอ่ง 

หน้�ร้�นสะดวกซื้อ ผมก็จำ�อะไรไม่ได้อีก 

เลย มีเพียงสมุดบันทึกแปลกประหล�ด 

ในเสื้อโค้ตซึ่งผมสวมอยู่เท่�นั้น ที่พอจะ 

ทำ�ใหผ้มตดัสนิใจไดว้�่ควรเริม่ตน้ต�มห� 

อดีตจ�กตรงไหน

ขณะนีผ้มยนือยูก่ล�งสีแ่ยก เมือ่เทยีบ 

กับแผนท่ีแล้ว จุดน้ีคือท่ีท่ีด�วหกแฉก 

สีแดงสดซ่อนอยู่ 

ระหว่�งน้ันผมคล่ีเอ�เศษกระด�ษ 

ในอุ้งมือออกอ่�น เน้ือกระด�ษบ�งส่วน 

ได้ถูกฉีกทิ้งไปก่อนหน้�นั้นแล้ว คำ�ว่�  

ยินดี ครึ่งๆ กล�งๆ ถูกเขียนด้วยล�ยมือ 

ของคนอื่น ตัวอักษรบิดเบี้ยวเปรอะเปื้อน 

คล้�ยโดนนำ้�หยดใส่ ผมจ้องข้อคว�มนั้น 

อยู่ ช่ัวครู่  ก่อนขยำ�มันเป็นก้อนกลม 

ต�มเดิม

‘นั่นใคร’

ผมตะลึงค้�ง เมื่อหันกลับไปมองตรง 

ท�งข้�มแยก หญิงส�วคนหนึ่งรั้งรอที่จะ 

ข้�มถนน หล่อนก้�วแล้วถอยอยู่หล�ย 

คร้ังเม่ือคล่ืนรถยนต์ไม่ยอมปล่อยให้ 

หล่อนผ่�นไป หญิงส�วตะโกนอะไร 

บ�งอย่�งซึ่งผมไม่ได้ยิน ผมแน่ใจว่� 

หล่อนกำ�ลังมองม�ที่ผม ใบหน้�สวยจัด 

ดูยุ่งย�กใจ… ใบหน้�ที่ผมรู้สึกคุ้นเคย

ฉบัพลนันัน้ผมรูส้กึเหมอืนถกูกระช�ก  

คล�้ยคนทีส่ะดุง้ตืน่จ�กฝนัร�้ย เสยีงรอบ 

ด้�นเงียบสนิท เช่นเดียวกับเสียงของ 

หล่อน

“อย่�ข้�มม�…” ผมพึมพำ�อย่�ง 

เล่ือนลอย ดวงต�เบิกกว้�ง “อย่�ข้�มม�!”

โครม!!!

ผมตะโกนสุดเสียงพร้อมกับคว�ม 

ทรงจำ�เริ่มไหลย้อนกลับ ผมกรีดร้อง 

เมื่อเห็นร่�งของหล่อนปลิวต�มแรงอัด 

ของรถโฟร์วีลซึ่งแล่นม�ด้วยคว�มเร็วสูง  

ซ�กมนษุยก์ระจดักระจ�ยเหมอืนเศษสต ิ 

มือไร้เรี่ยวแรง ข�อ่อนปวกเปียก ผมทรุด 

ลงนั่ง ไม่ส�ม�รถควบคุมร่�งก�ยได้ 

ผมร้องไห้อย่�งหนัก แม้จะรู้ดีว่�มัน 

เป็นเพียงภ�พอดีต

เน่ินน�นในคว�มรู้สึก ผมปล่อยให้ 

ตัวเองลอยออกไป… ลอยห่�งออกไป…

“ยินดีต้อนรับกลับบ้�น…” เสียงหนึ่ง 

ดังขึ้นอย่�งอ่อนหว�นท่�มกล�งเสียง 

ก่นด่�ของผู้คนบริเวณน้ัน ผมเงยหน้�ข้ึน 

ก่อนเอ่ยช่ือของบุคคลตรงหน้� “พิพพ�...”

หญิงส�วยิ้มรับ หล่อนมีใบหน้�คล้�ย 

กบัภรรย�ของผม และนัน่ทำ�ใหผ้มปลอ่ย 

โฮออกม�อีกครั้ง

“น�นเท่�ไหร่แล้ว…” ผมถ�มหล่อน  

“น�นเท่�ไหร่แล้วที่ผมเป็นแบบนี้”

พิพพ�ย่อตัวลงให้อยู่ระดับเดียวกับ 

ผม “สี่ปี… ทุกวัน…”

ผมกลืนก้อนสะอื้นลงคอเมื่อหล่อน 

พูดจบ เสียงของหล่อนสั่นเครือ ริมฝีป�ก 

สั่นระริก

“ยินดีต้อนรับกลับบ้�น” พิพพ�โอบ 

กอดผม “เลิกโทษตัวเองได้แล้ว”

อย่�โทษตัวเอง… เสียงอ่อนหว�น 

ดังขึ้นจ�กห้วงอดีต ผมนั่งกุมมือหล่อน 

จนว�ระสุดท้�ยของชีวิต ผมผิดเอง 

ผมผิดเองที่เดินจ�กม�… ผมผิดเอง…

“ยังมีคนรอคุณอยู่” พิพพ�เสส�ยต� 

ไปยังเศษกระด�ษยับยู่ย่ี ล�ยมือของ 

หล่อนประทับอยู่บนน้ัน คำ�ว่� ยินดี 

ที่ผมไม่รู้ว่�ใครเขียนในตอนแรก

ฝนตกลงม� อ�ก�ศเย็นชื้น 

แต่อ้อมกอดของหล่อนช่�งอบอุ่น 

เหลือเกิน

ยินดีต้อนรับกลับบ้าน

เสียงในฝันดังชัดเจน

ผมลืมตาขึ้น
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โฮเรซ มานน์ - ผู้ปฏิรูปการศึกษาคนสําคัญของอเมริกา

A house without 
books is like 
a room without 
windows.

Horace Mann
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ถ้ามีการสํารวจสํามะโนครัวเกิดขึ้น ชื่อ ‘นายอัครเดช  
รอดวินิจ’ อาจจะถูกมองข้ามไปในฐานะที่เป็นคนธรรมดา  
ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษ แต่ถ้านําชื่อของผู้ชายคนนี้ 
มาสํารวจในสํามะโนครัวของวงการตลก เราจะได้ค้นพบ 
อีกนามหนึ่งของเขา นั่นก็คือ ‘โยกเยก เชิญยิ้ม’ ซึ่งชื่อนี้ 
เรารับรองได้ว่าคุณจะต้องหันขวับกลับมา และร้อง ‘อ๋อ’  
ไปสามบ้านแปดบ้านเลยทีเดียว

ท่ีผู้ชายคนนี้มีช่ือเสียงและเป็นที่รู้จักขึ้นมาได้ คงจะหนี 
ไม่พ้นเรื่องความสูงและร่างกายที่ผิดแผกจากคนทั่วไป  
ด้วยรูปร่างอันใหญ่โตผิดส่วน ทําให้เขาถูกจับตามองทันที 
ที่ก้าวเข้าสู่วงการตลก เพราะว่าร่างกายของเขาสามารถ 

สรา้งเสยีงหวัเราะและเปน็ทีน่า่ขบขนัแกช่าวบา้นร้านตลาด 
ได้อย่างไม่ยากเย็น ชนิดที่ไม่ต้องทําอะไร แค่เดินออกมา  
ผู้ชมก็ครื้นเครงแล้ว 

นั่นจึงทําให้ชีวิตของเขาเป็นที่น่าสนใจว่า การดํารงชีวิต  
บ้านที่เขาอาศัย รวมถึงความรู้สึกของคนที่เกิดมาพิเศษ 
กว่าคนโดยทั่วไปว่ามีความรู้สึกแตกต่างจากคนท่ัวไป 
อย่างไร 

บรรทัดต่อไปจึงเป็นคําบอกเล่าถึงเรื่องราวและชีวิต 
ที่ผ่านมาของเขาที่จะทําให้เรารู้ว่า บ้านและสังคมหลังนี้ 
ที่เขาอยู่มันสุขีสําหรับเขาแค่ไหน

เรื่อง : ยุทธชัย สว่างสมุทรชัย ภาพ : ปรางแก้ว ศรีแก้ว
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ตอนนี้สูงอยู่ที่เท่าไหร่ หยุดสูงแล้วหรือยัง?
หยุดแล้วครับ ตอนนี้อยู่ที่ 210 เซนติเมตร

รู้ว่าตัวเองเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ช่วงอายุไหน?
จริงๆ ผมสูงม�ตั้งแต่เด็กครับ ตอนเกิดก็สูงแล้ว แต่คุณพ่อจะม� 

สังเกตว่�ผมสูงเร็วเอ�ตอนช่วงประถมปล�ยกำ�ลังจะข้ึนมัธยมต้น 

นี่แหละ แต่ตอนเด็ก ผมรู้สึกว่�ผมก็ไม่ได้สูงอะไรเร็วม�กนัก โตต�ม 

ปกติเหมือนเด็กทั่วไป โตไล่ๆ กับเพื่อนม� โดยผมจะสูงกว่� 

พวกเพื่อนๆ ซึ่งเพื่อนๆ จะอยู่ประม�ณช่วงหัวไหล่ผม และพอผม 

ยิง่สูงขึน้ไปอกี เพือ่นกส็งูไล่ๆ  ต�มกนัม� ผมจึงไมรู่ส้กึว�่ผดิปกตอิะไร

รู้สึกกังวลและกดดันหรือไม่ เมื่อรู้ว่ารูปร่างของตัวเอง 
เริ่มแตกต่างจากเด็กทั่วๆ ไป?

ตอนเด็กๆ ไม่รู้หรอก เพร�ะว่�ตอนเด็กๆ เร�คิดว่�เร�ก็คงเหมือน 

เดก็ทัว่ๆ ไป คอืไมไ่ดค้ดิว�่ตวัเองจะสงู แตเ่พิง่จะม�รูต้วัตอนประม�ณ 

ประถมปล�ยถึงช่วงมัธยมต้น ซึ่งช่วงนั้นโดนเพื่อนล้อบ่อย โดนล้อ 

หนักม�ก ก็เลยรู้สึกว่�ทำ�ไมต้องล้อกันด้วย นอยด์ม�กเลยช่วงนั้น  

พอโดนล้อเข้�ม�กๆ ก็เอ�ไปฟ้องครู ไปฟ้องพ่อ (หัวเร�ะ) พ่อก็จะ 

บอกว่� “ไม่เป็นไรลูก ที่เพื่อนเข�ล้อว่�เร�ตัวใหญ่ เป็นเพร�ะเพื่อน 

เข�อิจฉ�เร�ม�กกว่�” 

การใช้ชีวิตภายในบ้านเหมือนหรือแตกต่างจากคนทั่วไป 
อย่างไร?

จริงๆ ก็ไม่ต่�ง เพร�ะว่�เร�โตม�ด้วยรูปแบบทั่วไปที่เข�อยู่กัน 

แบบน้ีอยู่แล้ว เลยรู้สึกว่�ไม่ค่อยแตกต่�งกันเท่�ไหร่ เพร�ะว่� 

ทุกอย่�งที่ใช้ก็เป็นของของคนปกติ มีบ�งอย่�งที่อ�จจะพิเศษบ้�ง 

แต่ว่�ก็ไม่ใช่ทุกอย่�ง ก็เลยชินกับก�รอยู่แบบคนปกติแบบนี้

เคร่ืองใช ้ของใชภ้ายในบา้น หรอืของใชส้ว่นตวัของคณุ 
ต้องพิเศษกว่าคนอื่นอย่างไร?

ที่จะต้องพิเศษกว่�คนอื่นม�กๆ ก็จำ�พวกเสื้อผ้� รองเท้� ที่ต้องใช้ 

ในชีวิตประจำ�วัน แต่พวกรองเท้�นี่จะหนักหน่อย คือเร�ต้องส่ังตัด  

หรือถ้�เป็นรองเท้�ผ้�ใบ เร�ก็ต้องสั่งซื้อจ�กต่�งประเทศ เพร�ะใน 

ประเทศไทยไม่มี ต้องต่�งประเทศเท่�นั้น เพร�ะต่�งประเทศเข� 

จะมคีนตวัใหญ่ๆ  แลว้เข�กจ็ะทำ�รองเท�้ม�รองรบัคนตวัใหญ่ เร�ต้อง 

สัง่ซือ้และนำ�เข�้ม� รวมถงึจ�นข�้วดว้ย จ�นข�้วของผมกจ็ะมขีน�ด 

ค่อนข้�งใหญ่หน่อย

เมื่อรู้ว่ารูปร่างของตัวเองเริ่มแตกต่างจากคนภายใน 
บ้าน คนภายในบ้านมีผลตอบรับกลับมาอย่างไรบ้าง?

ทีแรกที่เร�คิดคือน้อยใจ แต่พอโตม�ได้ไปเจอสังคมภ�ยนอก 

ได้ไปเจอกับคนเยอะๆ คนก็จะมองเร�แปลกๆ ว่� ไอ้เด็กคนนี้มันตัว 

ใหญ่ แต่เร�ก็ไม่รู้ว่�เข�คิดอะไรต่อจ�กนี้ แต่เร�ดีตรงที่บ้�นโอเค 

กับเร� พ่อแม่ให้กำ�ลังใจเร� ท�งบ้�นให้กำ�ลังใจว่� “ที่เข�มองเร� 

เพร�ะว่�เร�ตัวใหญ่ เร�ไม่ได้ผิดปกติอะไร ไม่ต้องไปใส่ใจส�ยต� 

ใคร” เร�ก็รู้สึกดีขึ้น 

คิดว่ารูปร่างในตอนนี้เป็นปมด้อยสําหรับชีวิตหรือเปล่า?
ตอนเด็กๆ เร�คิด เพร�ะมันถูกล้อ ถูกคนพูดถึง และคนก็มองเร� 

เยอะ แต่ก็ไม่รู้ว่�เข�มองหรือพูดถึงเร�อย่�งไร แต่ก็อดคิดไม่ได้อยู่ดี 

ว่�ทำ�ไมเร�ถึงเป็นแบบน้ี เพร�ะช่วงเด็กๆ ผมไม่ค่อยได้ออกไปเจอ 

สังคมม�กเท่�ไหร่ เพร�ะช่วงนั้นผมจะออกม�เรียนแล้วก็กลับบ้�น  

คือผมม�จ�กสังคมของทห�รครับ คือเวล�ไปเรียนก็จะนั่งรถทห�ร 

ไปโรงเรียน พอเลิกเรียน รถทห�รเข�ก็จะม�รับเร�กลับบ้�น ไม่ค่อย 

ได้ออกไปเจอสังคมภ�ยนอกเท่�ท่ีควร ชีวิตช่วงน้ันก็เลยรู้สึกไม่ค่อย 

มีอะไรหวือหว�กับสังคมภ�ยนอกเท่�ไหร่นัก แต่พอโตขึ้นม�เจอ 

สังคมม�กๆ เข้� ก็รู้ สึกเป็นปมด้อยเหมือนกัน แต่คนรอบข้�ง 

หรือคนในครอบครัวก็จะบอกว่� “มันไม่ใช่” ทำ�ให้พอโตม�เจอกับ 

สังคมภ�ยนอกเรื่อยๆ มันเลยกล�ยเป็นคว�มเคยชินและก็รู้สึกว่�  

“เออ เร�ก็เด่นดีเหมือนกัน” (หัวเร�ะ)

รู้สึกอย่างไรเมื่อร่างกายที่ตัวเองเป็นได้กลายเป็นตัวตลก 
สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนอื่นๆ?

ช่วงแรกๆ ที่เข้�ม�ในวงก�ร เร�ไม่คิดหรอกว่�มันจะตลก แต่พอ 

เริ่มเข้�ม�ในวงก�ร เริ่มเข้�ม�เล่นตลกให้คนดู แรกๆ ก็รู้สึกแปลก 

เพร�ะไม่เคยโดนคนหัวเร�ะขน�ดนี้ มีวูบหนึ่ง แวบหนึ่งเหมือนกัน 

ท่ีย้อนกลับไปคิดถึงตอนเด็กๆ ว่� “เห้ย ท่ีเข�หัวเร�ะ เพร�ะว่�เร� 

อัปลักษณ์หรือเปล่�” แต่ด้วยก�รเป็นตลก ถ้�เกิดเร�ไม่ทำ�ให้คน 

เข�ขำ� มันก็ถือว่�ไม่ประสบคว�มสำ�เร็จ ผู้ใหญ่หล�ยๆ คนเข�ก็จะ 

สอนและบอกว�่ “ไอท้ีเ่ข�ขำ� แสดงว�่เร�เลน่ด ีไมเ่หน็เกีย่วกบัรปูร�่ง 

ที่แกเป็นซะหน่อย” เร�จึงทำ�ง�นอย่�งมีคว�มสุขตั้งแต่นั้นม� 

เมื่อไหร่ที่เข�ขำ�เร� เร�ก็มีคว�มสุขไปกับเข�ด้วย

ดว้ยรา่งกายอนัใหญโ่ตไดส้รา้งอปุสรรคอะไรให้กับชวีติบา้ง?
ร�่งก�ยแบบนีม้นักเ็ปน็อปุสรรคนะ เปน็อปุสรรคในระดบัหนึง่ของ 

คนตัวใหญ่ๆ ไม่ว่�จะเป็นพวกของใช้ เสื้อผ้� รองเท้� ที่เป็นอุปสรรค  

แต่ถ้�พูดถึงก�รใช้ชีวิตในสังคม มันก็มีอย่�งท่ีบอก ไม่ว่�จะเป็น 

ดูหนัง ฟังเพลง ขึ้นรถ ลงเรือ มีหมด ซึ่งมันก็ลำ�บ�ก แต่ถ้�เร�ปรับตัว 

ให้อยู่กับของหรือกิจวัตรพวกนี้ได้ เร�ก็จะไม่ลำ�บ�ก ยกตัวอย่�ง 

ถ้�ข้ึนรถเมล์ ถ้�เร�ยืนตรงท่ีเข�ยืนไม่ได้ เร�ก็ไปยืนตรงที่เข�ยืนได้ 

คือเวล�ที่ขึ้นไปยืนแล้วมันอ�จจะติดศีรษะ เร�ก็ไปยืนตรงบันไดก็ได้  

ไม่จำ�เป็นต้องดื้อแพ่งไปยืนตรงที่มันฝืนร่�งก�ยเร� (หัวเร�ะ) หรือไม่ 
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“ถ้าเราคิด
ว่าเราเป็น 

ปมด้อย  
เราจะไม่มี 
ความสุข 

กับการใช้
ชีวิตเลย”

กไ็ปยนืตรงทีม่นัเปน็ปลอ่งลมกไ็ด ้เอ�หวัโผลข่ึน้ไปหนอ่ย คนทีย่นือยู ่

กับเร� เข�ก็มีคว�มสุขนะ เข�เห็นเร�ยืน เข�ก็ขำ� ในคว�มรู้สึกลึกๆ 

เร�รู้สึกดีเพร�ะเร�ก็เป็นคนธรรมด� ไม่ได้มีอะไรแตกต่�งจ�กคนท่ัวไป

เคยเจอเหตุการณ์ที่คนเขารําคาญในสิ่งที่เราเป็นบ้าง 
หรือเปล่า?

มีเหมือนกันคนที่เข�รำ�ค�ญเร� อย่�งเร�ไปเดินซ้ือของ คือผม 

เป็นคนชอบเดินตล�ดที่มีของข�ยเยอะๆ บ�งทีไปง�น ไปเล่นตลก 

ก็จะเป็นง�นที่อยู่ในลักษณะของง�นวัด คนเยอะๆ แล้วเร�ก็อย�ก 

ไปเดิน คือง�นวัดคนก็เยอะ มีของข�ยเยอะ มีของกินให้เลือกเยอะ  

หรืออย่�งตล�ดจตุจักร ที่เร�รู้ๆ กันอยู่คือ ท�งจะแคบ เวล�เดิน 

จะต้องเบียดคนอื่น ก็มีเวล�ที่คนเข�เข้�ม�ซ้ือ ม�ยืนดูของ เข�อ�จ 

จะไปทะเล�ะกับใครม�ก็ไม่รู้ คนเยอะ อ�รมณ์เสีย เร�ก็เดินดูของ 

ของเร�ไปต�มปกติ แล้วอ�จจะไปยืนเกะกะขว�งเข� เข�ก็เลยมี 

อ�รมณอ์อกม� “โวย้ ตวัใหญเ่กะกะ” คอืเร�กไ็มรู่ ้เร�กน็กึว�่ว�่คนอืน่  

แต่พอมองไปมองม�ก็มีแต่เร�นี่หว่�ที่ตัวใหญ่ เอ้�! ด่�เร�น่ีหว่� 

บ�งทีเดินไปสะพ�นเหล็ก สะพ�นเหล็กก็จะเตี้ยๆ ท�งแคบๆ คนที่ 

ไม่เข้�ใจเข�ก็จะอุท�นออกม�แบบนี้ “อุ๊ย! ตัวใหญ่ อุ๊ย! เดินชน 

อุ๊ย! เกะกะ” แต่คนอื่นที่เข�ได้ยิน อย่�งพวกแม่ค้� เจ้�ของร้�นต่�งๆ  

ที่เข�เข้�ใจ เข�ก็จะม�บอกว่� “เอ้�! ไปว่�เข�ทำ�ไม ก็เข�ตัวใหญ่” 

คนท่ีเข้�ใจ เข�ก็เข้�ใจ แต่คนท่ีเข�ไม่เข้�ใจก็อ�จจะเป็นคนท่ีข้ีหงุดหงิด 

ง่�ยอยู่แล้วเป็นทุนเดิม แต่ถือเป็นส่วนน้อยครับที่เจอ 

ข้อดีที่ตัวเองมองเห็นจากร่างกายขนาดใหญ่ของตัวเอง?
ทกุวนันีผ้มมองตวัเองว�่ ร�่งก�ยผมกไ็มไ่ดม้ขีอ้เสยีอะไร ผมกเ็ปน็ 

เหมือนที่คนอื่นเป็น มีครบ 32 หรือถ้�มีม�กกว่� 32 ก็ถือเป็น 

ข้อดี เป็น 33 (หัวเร�ะ) ผมว่�ทุกอย่�งโดยรวมของผมก็ดีอยู่แล้วดี  

ผมกส็�ม�รถทำ�อะไรไดเ้หมอืนคนตวัเลก็ๆ แลว้ผมกส็�ม�รถทำ�อะไร 

ไดม้�กกว�่คนตวัเลก็ ทำ�ไดม้�กกว�่กถ็อืเปน็ข้อดอีย�่งหนึง่เหมอืนกนั

บ้านที่อยู่ต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อให้ 
เข้ากับตัวเองบ้าง?

ไม่ได้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรม�ก แต่สำ�หรับเร�ก็จะมี 

เปลี่ยนแปลงบ้�งบ�งอย่�ง เช่น ประตู เร�ก็จะเจ�ะให้สูงหน่อย 

หรือหลังค�ฝ้�ด้�นบนก็จะให้เข�ทำ�ใหม่หมดเลย โดยให้เข�รื้อออก 

และทำ�ให้สูงขึ้น ให้รู้สึกโปร่งๆ โล่งสบ�ยหน่อย ให้มันเหม�ะกับเร�  

แต่อย่�งอื่นที่มีอยู่แล้ว เร�ก็ไม่จำ�เป็นที่จะต้องทำ�อะไรกับมัน 

เพร�ะว่�มันก็ไม่ได้เสียห�ยอะไร 

มีอะไรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่า?
ระมัดระวังก็มีที่โดนบ่อยๆ คือเวล�ทำ�อะไร ศีรษะชอบไปชนโน่น 

ชนน่ี หรือว่�บ�งทีเร�เดินบนบันไดอยู่ในบ้�น บันไดที่เข�มีม�ให้ 

ในบ้�น มันก็จะเล็กๆ หน่อย เร�ก็ต้องเดินดีๆ เพร�ะขั้นมันจะเล็ก 

เท้�เร�ใหญ่ก็ต้องเดินระวังๆ หรืออุปกรณ์เครื่องใช้บ�งอย่�ง 

มันไม่ได้รองรับกับคนตัวใหญ่ เร�ก็ต้องระวังกลัวมันพัง อย่�งฝ�รอง 

ชักโครก ซึ่งบอบบ�งม�ก ถ้�จะให้เปลี่ยนไปเป็นเหล็ก มันก็ไม่มี 

หรอืจะทำ�เปน็ปนูฉ�บ มนักไ็มไ่ด ้เวล�เร�ใชก้ต็อ้งดทูีแ่ขง็แรงทนท�น 

ต่อก�รใช้ง�นของเร�หน่อย และคอยระมัดระวังเป็นพิเศษ รวมถึง 

โต๊ะหรือเก้�อี้ที่ต้องห�ให้เหม�ะกับรูปร่�งของเร�ด้วย

น้อยเน้ือตํ่าใจในโชคชะตาตัวเองหรือไม่ที่เกิดมาพิเศษกว่า
คนอื่น?

เมื่อก่อนก็เป็นนะ เมื่อก่อนนี่น้อยใจม�ก น้อยใจถึงขน�ดคิดม�ก 

เลยว่� “เห้ย ทำ�ไมต้องสร้�งเร�ให้ม�เป็นแบบนี้ สร้�งเป็นแบบนี้แล้ว  

ทำ�ไมตอ้งใหเ้ร�ม�เจอกบัคนทีด่ถูกูเร� คนทีม่องว�่เร�เปน็คนพกิ�ร” 

แต่ผมก็ยังมองและคิดในอีกมุมหน่ึงว่� คนส่วนม�กเข�ก็ไม่ได้คิด 

แบบน้ี คนท่ีคิดแบบน้ีกับเร�คือคนส่วนน้อย เป็นชนกลุ่มน้อย 

ซึง่เข�กอ็�จจะมปีญัห�อะไรในชวีติเหมอืนกนั (หัวเร�ะ) เข�กเ็ลยมอง 

ว่�คนอื่นต้องมีปัญห�เหมือนเข�หรือเปล่� คือเมื่อก่อนคิดเยอะเลย  

แต่เมื่อเร�ได้รับรู้อะไรดีๆ จ�กหล�ยๆ คนที่ม�สนับสนุนกับคว�มคิด 

ของเร�ว่� “เห้ย มันไม่ใช่หรอก อย่�ไปคิดแบบนั้น อย่�ไปนึกแบบนี้”  

เร�จงึพย�ย�มมองโลกในแงด่ไีว ้ถ�้เร�ไปคดิไมด่ซีะหมด ก�รใชช้วีติ 
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ก็จะดูแย่ลงไปด้วย แต่เดี๋ยวนี้คว�มนอยด์หรือน้อยเนื้อตำ่�ใจมันห�ย 

ไปหมดแล้วครับ หรืออ�จเป็นเพร�ะผมไม่ค่อยสนใจใครด้วยแหละ  

(หัวเร�ะ) ไม่ค่อยสนใจว่�ใครจะม�พูดอะไรกับเร� เร�ก็ไม่ได้เป็น 

อะไรม�กนี่ แต่ว่�คนที่คิดแบบนี้ คือเข�เป็นอะไรม�กหรือเปล่� (ยิ้ม)

ต้องดูแลร่างกายและสุขภาพเป็นพิเศษกว่าปกติหรือเปล่า?
เรื่องของร่�งก�ยและสุขภ�พ ก็ต้องระวังเป็นของปกติ อย่�งเรื่อง 

อ�ห�รก�รกิน ผมไม่ค่อยเรื่องม�กนะกับก�รกิน ก็กินปกติ แต่ก็ต้อง 

ดูแลอยู่ตลอดเวล� ไปตรวจสุขภ�พทุกปี ออกกำ�ลังก�ยบ้�ง เพร�ะ 

บ�งทีเร�นอนไม่ค่อยเป็นเวล� กลับม�จ�กทำ�ง�นก็นอนเอ�เช้�เลย  

หรือไม่ก็นอนดึกแต่ต้องตื่นไปทำ�ง�นตอนเช้� ก็ต้องดูแลสุขภ�พ 

กันเป็นพิเศษ

ความรักของผู้ชายร่างพิเศษอย่างคุณ ยากหรือง่าย 
อย่างไร?

ห�ย�กครบั ห�ย�กอยูแ่ลว้ ซึง่รปูร�่งและบคุลกิอย�่งผม จะไปห� 

ผู้หญิงที่ไซส์เดียวกันก็ห�ย�ก แต่พอเจอแล้ว ก็จีบย�ก (หัวเร�ะ) 

คือผู้หญิงสูงๆ ในบ�งทีเข�ก็ไม่ได้ชอบผู้ช�ยสูง คือผู้หญิงสูงๆ เวล� 

จะไปจีบเข� เข�ก็ไม่ชอบเร� แต่เรื่องพวกนี้ผมไม่ค่อยได้เจ�ะจง 

หรือจริงจังกับมันเท่�ไหร่ เพร�ะเรื่องของคว�มรัก ผมว่�อยู่ท่ี 

พรหมลิขิตม�กกว่� คือจะไปขวนขว�ยหรือต�มห� ห�ไม่ได้หรอก 

ก็จะมีแต่ผู้หญิงที่ต�บอดนี่แหละที่หลงเข้�ม� (หัวเร�ะ) ผู้หญิง 

คนไหนที่เข�ชอบหรือรักผม แสดงว่�เข�ต้องคิดดีแล้ว เข�ต้องคิด 

แบบละเอียดถี่ถ้วนม�กแล้วท่ีเข�จะม�ชอบผม และเข�ต้องเป็น 

คนดีม�กจริงๆ 

ถ้าสมมติว่าตัวเองมีลูกข้ึนมา กลัวหรือไม่ที่ลูกจะเป็นแบบ 
ตัวเอง

ไม่กลัวเลยครับ ผมไม่กลัวเลย ดีซะอีกจะได้มีท�ย�ทสืบต่อ 

เจตน�รมณ์ของเร�ไปอีก (หัวเร�ะ) ถ้�ผมมีลูกตัวใหญ่ๆ ผมยินดี  

เพร�ะว่�ผมตัวใหญ่ เพร�ะผมไม่ได้มีอย่�งอื่นท่ีผิดปกติ ผมมีมือ 

ท่ีใหญ่ มีเท้�ท่ีใหญ่ มีทุกอย่�งท่ีมันใหญ่ต�มลักษณะของร่�งก�ย  

ถ�้เกดิมลูีกออกม� ลูกผมกต้็องใหญแ่บบผม ถ�้ใหญแ่บบผมกถ็อืว�่ 

ไม่น่�เกลียด แถมยังดีซะอีก (ยิ้ม) แต่เร�อ�จต้องใส่ใจกับเข�ให้ม�ก 

เป็นพิเศษ เพร�ะว่�ลำ�บ�กแน่ๆ กับก�รใช้ชีวิต ก็คงจะลำ�บ�ก 

คล้�ยๆ กับผม ไม่ว่�จะเป็นเรื่องเส้ือผ้�หรือรองเท้� ซึ่งเรื่องเสื้อผ้� 

ผมไม่ค่อยห่วง เรื่องรองเท้�น่�จะลำ�บ�กหน่อย 

อะไรคือความสุขในการใช้ชีวิตของคนที่ตัวใหญ่กว่าปกติ
มันก็คือคว�มสุขของคนคนหนึ่ง แต่สุขอีกแบบหนึ่ง เป็นคว�มสุข 

ของคนที่ไม่ปกติหรือคนปกติคนหนึ่ง ซึ่งผมคิดว่�ผมปกตินะ  

(หัวเร�ะ) แต่ในคว�มคิดคนอื่นอ�จจะเป็นคว�มสุขของคนไม่ปกติ 
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คนหนึ่ง แต่สำ�หรับผมแล้วถือเป็นคว�มสุขอีกแบบหนึ่ง คือคว�มสุข 

ที่เร�ได้เห็นคนอื่นมีคว�มสุข คว�มสุขที่เร�ได้ทำ�ให้คนอื่นมีคว�มสุข  

เร�ทำ�ให้ครอบครัวเร�มีคว�มสุข เร�ทำ�ให้คนรอบข้�งเร�มีคว�มสุข  

เร�ทำ�ให้สังคมและประเทศที่เข�มองเร�อยู่มีคว�มสุข โดยมีคว�ม 

สุขหล�ยสิ่งหล�ยอย่�งที่ผ่�นเข้�ม�ในชีวิตผมม�กเหลือเกิน ซึ่งผม 

ก็มีคว�มสุขดีม�กกับสิ่งที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้

ถ้าเลือกเกิดได้ ยังอยากให้ตัวเองมีรูปร่างพิเศษกว่าคนอ่ืน 
หรือไม่

ถ้�ผมเลือกเกิดได้ ผมเลือกที่จะใหญ่กว่�นี้อีกนะ (หัวเร�ะ) 

เพร�ะผมว่�มันก็มีคว�มสุขดี พอเร�รู้ว่�เกิดม�ใหญ่แล้วมันดี เร�ก็ 

อย�กใหญ่กว่�นี้อีก เวล�จะทำ�อะไรก็สบ�ย อย่�งที่เร�เห็นคนอื่น 

ในสังคม เข�ทำ�อะไรก็มักจะชอบแย่งกัน คือเร�ไม่ได้ว่�นะ 

เวล�ไปทำ�อะไรที่เจอคนเยอะๆ เข�เหมือนจะแย่งกันจริงๆ ไม่ว่�จะ 

เป็นก�รเบียดเสียดกัน หรือแย่งกันเพื่อให้ได้สิ่งนั้นม� แต่เร�มีคว�ม 

สุขม�กกับก�รที่เร�ยืนดูอยู่เฉยๆ ไม่ต้องไปเบียดหรือแย่งใคร 

ยกตวัอย�่งก�รไปดคูอนเสริต์หรอืก�รไปง�นต�่งๆ ทีเ่ร�ตอ้งมองไกล 

กว่�คนอื่น คนอื่นเข�จะชะเง้อมองดูกัน แต่เร�ไม่จำ�เป็นต้องทำ� 

แบบนั้น เร�ก็รู้สึกดีที่ร่�งก�ยแบบนี้มันเอื้อกับเร� แล้วทุกคนก็จะม� 

ถ�มเร�ว่� “อ�ก�ศข้�งบนสบ�ยดีไหม” เร�ก็บอกว่� “สบ�ยดีนะพี่”  

นี่แหละคว�มรู้สึกดีที่ผมมีต่อร่�งก�ยของผม

ครอบครัวและคนรอบข้างมีบทบาทสําคัญอย่างไรสําหรับ 
การใช้ชีวิตของคุณ

มีบทบ�ทม�กครับ เพร�ะว่�คุณพ่อคุณแม่หรือญ�ติพ่ีน้องเข� 

ก็เป็นห่วงว่�ผมโตม�แบบนี้ ผมจะเป็นอย่�งไร แต่เมื่อผมม�อยู่ใน 

จุดนี้ ก็ถือว่�ประสบคว�มสำ�เร็จของเข�แล้ว ประสบคว�มสำ�เร็จใน 

ส่วนหนึ่งที่เข�ไม่ต้องม�นั่งเป็นห่วงว่� ชีวิตของเร�จะเป็นอย่�งไร 

ต่อไป คือเข�เป็นห่วงเร�ตั้งแต่เด็กแล้วครับ ในคว�มรู้สึกผม ผมว่� 

เข�คงต้องเจออะไรเหมือนที่ผมเคยเจอม�ก่อนแล้ว แต่ตอนเด็ก 

ผมคงไม่รู้เรื่องอะไร แต่ตอนนี้ผมคิดว่� เข�คงสบ�ยใจแล้วที่ยัง 

เห็นผมมีชีวิตได้จนถึงทุกวันนี้ ส่วนเพื่อนที่อยู่รอบข้�งผมก็มีบทบ�ท 

ม�กเหมือนกัน เพร�ะเพ่ือนไม่เคยว่�ผมเลย เพื่อนให้กำ�ลังใจผม 

ม�โดยตลอด เนื่องจ�กเพื่อนมักจะเห็นเร�เป็นจุดเด่นอยู่ตลอดเวล�  

เวล�ไปที่ไหนเพื่อนจะเห็นเร�เป็นคนแรก เพื่อนจะสนุกกับสิ่งที่ผม 

เป็นม�กครับ เลยทำ�ให้ผมมีคว�มสุขที่ชีวิตของผมเป็นแบบนี้

จะบอกถึงผู้อื่นท่ีเป็นตัวตลกเหมือนอย่างคุณให้มีกําลังใจ 
สู้ชีวิตต่อไปอย่างไร

อย�กให้เข�กลับไปคิดว่� คนเร�เลือกเกิดไม่ได้หรอก แต่เมื่อได้ 

เกิดม�แล้ว เร�ก็ควรใช้ชีวิตที่เร�เกิดม�ให้คุ้ม ไม่ว่�จะเป็นคนแคระ  

คนโตแบบผมที่ดูผิดปกติ ก็อย่�ไปคิดว่�ตัวเองผิดปกติ คือเร�แค่สูง 

กว่�คนอื่น คนในสังคมเข�เท่�กันหมด เข�ไล่ๆ กันหมด นิย�มของ 

คนในสังคมเข�ก็เลยนิย�มว่�เข�คือคนปกติ ถ้�สูงกว่�คือคนผิด 

ปกติ หรือเตี้ยกว่�คือผิดปกติ เร�ก็อย่�ไปคิดตรงนั้น คิดซะว่�เร� 

ก็เหมือนกับคนปกติทั่วๆ ไป แต่เมื่อเร�ได้โอก�สที่เร�จะทำ�อะไรแล้ว  

เร�กท็ำ�มนัให้เต็มท่ี และเร�กใ็ชช้วีติในสังคมให้เต็มท่ีและคุม้ค�่ทีส่ดุ  

มีคว�มสุขกับสิ่งที่เร�เป็นดีกว่� ถ้�เร�คิดว่�เร�เป็นปมด้อย เร�จะ 

ไม่มีคว�มสุขกับก�รใช้ชีวิตเลย

คําว่า ‘บ้าน’ มีความหมายและมีความสําคัญสําหรับชีวิตคุณ 
อย่างไร

บ้�นคือสิ่งที่เร�เกิดม� บ้�นคือครอบครัว บ้�นคือคว�มสุข 

คว�มสุขท�งใจเวล�ที่เร�มีปัญห�ชีวิต หรือมีปัญห�กับหล�ยๆ  

อย่�ง ถึงอย่�งไรเร�ก็เลือกท่ีจะกลับบ้�น ถ้�ไม่มีบ้�น เร�ก็ไม่รู้ว่� 

จะไปอยูท่ีไ่หน (หวัเร�ะ) บ�้นคอืจดุเริม่ตน้และจดุสดุท�้ยของชีวติเร� 

ฉะน้ันบ้�นจึงเป็นแหล่งรวมจิตวิญญ�ณและคว�มรู้สึกของเร� 

ไว้ทั้งหมด ทำ�ให้บ้�นเป็นส่วนสำ�คัญสำ�หรับผมม�กๆ เพร�ะเมื่อ 

ผมไม่สบ�ยใจเมื่อไหร่ บ้�นก็ยังคอยต้อนรับผมอยู่เสมอ

มีสำ�นวนไทยสำ�นวนหน่ึงบอกไว้ว่� คับท่ีอยู่ได้ คับใจอยู่ย�ก 

แต่ไม่ใช่สำ�หรับผู้ช�ยคนนี้ ที่ถึงแม้ร่�งก�ยของเข�จะดูคับที่คับท�ง 

สักแค่ไหน แต่จิตใจของเข�ในก�รต่อสู้กับสังคมและโลกใบนี้นั้น 

ไม่มีวันคับอย่�งแน่นอน...

“ถ้าผม
เลือกเกิดได้ 
ผมเลือกที่

จะใหญ่กว่านี้
อีกนะ เพราะ
ผมว่ามันก็มี
ความสุขดี”
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จําไม่ได้ว่า…
ตัวเราล่องลอยอยู่ที่ไหนในตอนนี้
อาจเป็นเพียงเถ้าธุลีหนึ่งในจักรวาลก็ได้

ภาพที่จำาไม่ได้
เรื่อง/ภาพ : ภาณุพันธ์ วีรวภูษิต
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ถ้าเป็นเรา 
นี่อาจเป็นเหตุผลที่ชอบไปเที่ยวเชียงใหม่

จําไม่ได้ว่า…
แม่อุ้มท้องลูกคนไหนไปขึ้นดอยสุเทพ
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บางทีนี่อาจไม่ใช่เรา
ถ้าไม่พลิกข้างหลัง
แล้วเห็นหมึกที่ซึมว่าเป็นชื่อใคร

ไม่มีใครจําภาพแรกของตัวเองได้…
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แล้วเมื่อไหร่ที่แม่ยอมให้เราลงเล่นน้ําทะเล

จําไม่ได้…
บ้านเราไปชะอําบ่อยแค่ไหน
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ครูคนไหนบอกให้เราออกไปเต้นอะไรอย่างนั้น
เพราะถ้าจําได้ 
คงอ้อนแม่ ขอไม่เต้นได้ไหม?

นี่ก็จําไม่ได้...
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บ้านเราฉลองปีใหม่แรกกันที่ไหน
และใครเป็นคนถ่ายรูปรวมให้ครอบครัวเรา

นี่ก็จําไม่ได้...
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เพราะตั้งแต่จําความได้ 
ก็ไม่เห็นใครจัดงานวันเกิด
ให้อาเหล่าม่าอีกเลย

นี่ก็วันเกิดอาเหล่าม่า 
เราจําไม่เห็นได้
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ภาพถ่ายในบ้านหลายรูป 
เราจําไม่ได้ว่าใครเป็นคนถ่าย
แล้วตอนที่ถ่าย 
ก็จําไม่ได้ว่าเคยอยู่ ณ ที่นั้น
แต่ถึงจะจําไม่ได้ 
กลับรู้สึก
เพราะมันเป็นภาพถ่ายของ ‘บ้านเรา’

หรือคนที่คิดว่าจําได้ 
คนที่คล้ายว่าเคยเห็นหน้า

บางที เขาก็ไม่ได้อยู่ทันให้เราจําได้
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•
นี่กูกำ�ลังทำ�อะไรอยู่”

คำ�ถ�มนี้วนอยู่ ในหัว 
ของผมตลอดเวล� ในขณะที่มือทั้งสอง 
ข้�งต่�งยึดจับบันไดแน่น ผมกำ�ลังปีน 
บันไดทีละก้�วๆ ไปยังจุดหม�ยเบ้ืองบน  
ที่แต่ละก้�วเต็มไปด้วยคว�มระมัดระวัง  
เพร�ะบันไดทีท่ำ�จ�กไมท้ีม่ผีวิลืน่ จงึไมใ่ช ่
เรือ่งง�่ยนกัสำ�หรบัรองเท�้แตะสดีำ�ทีพ่ืน้ 
รองเท้�เริ่มเรียบแบน

แม้ก�รปีนของผมจะดูสงบนิ่งและ 
เยือกเย็น แต่ใจของผมกลับเต้นระทึก 
ไม่เป็นจังหวะ คล้�ยเป็นจังหวะก�รแอบ 
ลอกข้อสอบในห้องเรียน 

ลมที่พัดม�ส่งเสียงเหมือนใครสักคน 
กรีดร้อง ผมหยุดก�รปีนและเงยหน้� 
ดูท้องฟ้�ในย�มร�ตรี  คืนนี้ ไ ร้ด�ว 
และเมฆสีแดงส่อเค้�ว่�จะมีเมฆฝน 
ลงม�ครั้งใหญ่

ผมหลับต�และหยุดคิดถึงก�รกระทำ� 
ครั้งนี้อีกครั้ง

“นี่กูกำ�ลังทำ�อะไรอยู่” ผมถ�มซำ้�กับ 
ตวัเอง ผมถอนห�ยใจสดุแรงพล�งลมืต� 
คล้�ยกับจะเป็นคำ�ตอบให้ตัวเอง

กะด้วยส�ยต�แล้ว ปีนบันไดอีกไม่ก่ี 
สิบก้�ว ก็จะถึงระเบียงบ้�นของผมที่ติด 
อยู่กับห้องนอนของพ่อแม่ ผมเคยคิดว่� 
ในเวล�ที่เร�แอบไปเที่ยวแล้วกลับบ้�น 
ดึก มันดูจะตลกร้�ยไปไหม กับก�รที่ 
ต้องแอบขึ้นบ้�นโดยผ่�นห้องของพ่อแม่ 
เป็นด่�นแรก โดยมันเป็นท�งเดียวที่จะ 
เข้�บ้�นได้นอกจ�กกดกริ่งรอรับก�ร 
เทศน�อยู่หน้�บ้�น โชคดีที่คร�วนี้พ่อแม่ 
ของผมไมไ่ดอ้ยูใ่นบ�้น แตเ่รือ่งโชคร�้ย... 
หรืออ�จจะเรียกว่�เรื่องที่ผมแส่ห�เรื่อง 

เองก็ได้
ก็คือนี่ เป็นเพียงอดีตบ้�นของผม 

ที่เจ้�ของบ้�นไม่ใช่ผมอีกต่อไป...
•

ผ ม ย้ � ย บ้ � น ค รั้ ง แ ร ก ใ น ต อ น ที่  
ประเทศไทยตกอยู่ในช่วงสภ�วะฟองสบู่ 
แตก ส�เหตุและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
บอกตรงๆ ว่�ช่วงเวล�น้ันผมยังเด็ก 
เกินกว่�จะรู้ เรื่องร�วเหตุผลร้อยพัน 
ของสภ�วะนี้ ผมจำ�ได้เพียงแค่ว่�แม่เดิน 
ม�ห�ผมในหอ้งของเช�้วนัทีผ่มหยดุเรยีน  
และพูดกับผมด้วยรอยย้ิมว่� “เร�กำ�ลัง 
จะย้�ยบ้�นใหม่นะ น่�อยู่กว่�เดิมอีก”

ผมยังจำ�คว�มต่ืนเต้นครั้งน้ันได้ดี 
แตม่นักเ็ปน็คว�มรูส้กึแปลกๆ ผสมปนเป 
อยู่ด้วย ถ้�จะให้บอกว่�คว�มรู้สึกแปลก 
นี้คืออะไร ผมคิดว่�ตัวผมในปัจจุบัน 
ก็คงตอบไม่ได้อยู่ดี ภ�พในหัวตอนน้ัน 
ไม่ได้มีเรื่องก�รย้�ยบ้�นแม้แต่น้อย 
ภ�พที่เกิดข้ึนกลับเป็นบ้�นใหม่ท่ีน่�อยู่ 
กว่�เดิมต�มคำ�ที่แม่ได้บอก แต่แล้ว 
คว�มจริงก็ม�ทำ�ร้�ยผมอย่�งไม่เกรงอก 
เกรงใจ

บ้�นใหม่ที่ไปอยู่มีขน�ดเพียงห้อง 
แฟลตที่นำ�ม�ซ้อนต่อกัน 2 ห้องเท่�น้ัน  
ผมเหมอืนนกทีบ่นิอยูบ่นทอ้งฟ�้ แลว้ตอ้ง 
รว่งลงสูเ่หวอนัมดืมดิ ท่ีไมรู่ว้�่จะไปส้ินสุด 
ลงที่ใด

ผมนอนร้องไห้ในอ้อมกอดของแม่ 
ที่มีคำ�พูดปลอบใจ 

แต่คำ�ปลอบใจน้ันก็ไม่ทำ�ให้ผมหยุด 
ร้องไห้ง่�ยๆ บนชั้น 2 ของบ้�นไม้ท่ีย้�ย 
ม�ใหม่ ผมนอนร้องไห้อย่�งเงียบท่ีสุด 
เพื่อไม่ให้ใครได้ยิน แม้คว�มจริงท่ีว่� 
บนชั้น 2 ที่ครอบครัวของเร�นอนรวมกัน 

แค่เพียงขยับตัวนิดเดียว เร�ก็ได้ยินเสียง 
นัน้ไดอ้ย�่งชดัเจน และทกุครัง้ทีผ่มรอ้งไห ้ 
ผมจะนึกถึงประโยคที่แม่พูดเสมอ

“ย�้ยม�แปบ๊เดียว เด๋ียวเร�กย็�้ยกลบั 
ไปบ้�นหลังเดิมแล้ว”

•
“แฮก…แฮก...แฮก...” 
ผมหอบห�ยใจในขณะที่ฝนบนฟ้� 

กำ�ลังร่วงหล่นลงม�กระทบที่ตัวอย่�ง 
ไม่ข�ดส�ย

ฝนคืนน้ีไม่ต่�งจ�กท้องทะเลบ้�คลั่ง 
ท่ีกำ�ลังกระหนำ่�ซัดลงม�สู่พื้นดินที่เป็น 
เป้�หม�ย ไม่อ�จบอกเวล�ได้นับตั้งแต่ 
ปีนบันไดขึ้นม� ว่�เวล�มันผ่�นไปน�น 
เท่�ใดแล้ว

ผมนั่งลงเทตัวพิงไปกับผนังสักด้�น 
บนชั้นด�ดฟ้� ผมไม่ส�ม�รถมองเห็น 
อะไรรอบตวัไดด้ไีปกว�่แสงไฟจ�กตกึสงู 
ท่ีไกลออกไปหล�ยกิโลเมตร ส�ยฝนยัง 
เทลงม�หนักเหมือนต้องก�รจะตกลงม� 
เพื่อที่จะทะลุทะลวงตัวผมให้เป็นรูพรุน

ผมได้แต่น่ังหน�วส่ัน สติเริ่มฟุ้งซ่�น 
เหมอืนเมด็ฝนทีก่ระเซน็เวล�ทีต่อ้งกบัพืน้  
ผมเริ่มหลับต�พร้อมกับภ�วน�ในใจ 
ถึงพระเจ้�ที่คอยคุ้มครองม�ตั้งแต่วัย 
เย�ว์ ว่�ห�กนี่คือคว�มฝันแล้วล่ะก็ ก็ขอ 
ให้ลูกตื่นจ�กคว�มฝันนี้โดยไวด้วยเถิด

แตย่งัไมท่นัจะภ�วน�เสรจ็ ผมกไ็ดย้นิ 
เสียงฝีเท้�ของคนคนหน่ึงท่ีกำ�ลังเดินเข้� 
ม�ใกล้ มันแทบจะฟังไม่ออกระหว่�ง 
เสียงฝนกับเสียงฝีเท้�ที่ค่อยๆ ก้�วเข้�ม� 
ผมหลับต�แน่นขึ้นกว่�เดิมและสวด 
ภ�วน�ต่อไป แม้รู้ว่�สิ่งที่กำ�ลังย่�งกร�ย 
เข้�ม�ห�ใช่พระเจ้�ไม่ แต่มันคือฝีเท้� 
ของซ�ต�นที่พร้อมจะล�กคอคนเลว 

บ้านที่หายไป
เรื่อง : ปิยฤทธิ์ ปัญจธรรมวิทย์เรื่องสั้นหมายเลข 2
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ให้ลงไปยังขุมนรกขุมที่ลึกที่สุด
ฟ้�คำ�ร�มเสียงดังพร้อมกับส�ยฝนที่ 

หนักข้อขึ้นร�วกับโลกจะไม่มีวันพรุ่งนี้
“ออกม�...”
นี่คือเสียงสุดท้�ยที่ผมได้ยิน

•
เผลอแป๊บเดียวผมก็เริ่มจะคุ้นชิน 

กับบ้�นไม้เล็กๆ ผมเลิกนอนร้องไห้  
และดำ�เนนิชวีติไปต�มปกตสิขุของวยัรุน่  
แต่ช่วงเวล�ที่เดินเข้�-ออกจ�กซอยบ้�น  
ผมจะต้องเดินผ่�นบ้�นหลังเก่�เสมอ 
เพร�ะมันเป็นท�งที่ใกล้ที่สุดที่เสียเวล� 
ไม่ม�กนัก ผมมักจะเดินมองมันเหมือน 
เพื่ อนสนิทที่ เคยอยู่ด้ วยกันม�ก่อน 
จนมีเหตุก�รณ์บ�งอย่�งที่ทำ�ให้เร�ต้อง 
พลัดพร�กจ�กกัน พลัดพร�กต้องจ�ก 
กันไกลว่�เจ็บปวดแล้ว ก�รจ�กโดยที่ยัง 
ใกล้กันอยู่ยิ่งเจ็บปวดกว่�

ค ว � ม คิ ด ที่ จ ะ ร ว บ ร ว ม เ งิ น กั บ 
ครอบครัวเพื่อที่จะซื้อบ้�นหลังนี้คืน 
ก็ค่อยๆ เข้�ม�อย่�งไม่ย�ก มันอ�จจะดู 
ตลกที่เด็กวัยรุ่นที่ยังแบมือขอเงินพ่อแม่ 
คิดก�รใหญ่เช่นนี้ แต่ด้วยคว�มสัตย์จริง 
ผมตั้งใจกับเรื่องนี้ม�กกว่�ตั้งใจเรียน 
เสียอีก

แต่ก็ เหมือนที่ ใครสักคนพูดไว้ อีก 
นัน่แหละ ว�่ก�รทำ�คว�มฝนัใหส้ำ�เรจ็นัน้ 
ย�กแลว้ แตก่�รรกัษ�คว�มฝนัทีม่ีใหม้ัน 
ไม่ห�ยไปยิ่งย�กกว่� คว�มฝันของผม 
ต้องถล่มทล�ยลงอย่�งไม่เป็นช้ินเป็นอัน 
ด้วยประโยคที่แม่เดินเข้�ม�พูด ในวันที่ 
ผมกำ�ลังท่องไปในโลกของอินเทอร์เน็ต

“ลูกเร�ต้องย้�ยบ้�นนะ เจ้�ของที่เข� 
ข�ยที่ให้เจ้�ของใหม่แล้ว” หน้�จอคอม 
ยังคงทำ�ง�นอยู่เหมือนเดิม แต่สิ่งที่ผม 
เห็นคือคว�มว่�งเปล่�

“อีกแล้วเหรอวะ” ผมพูดคำ�นี้ออกม� 
ในใจ

ตึกแถว 7 ชั้นที่มีสีข�วหม่นและมี 
ประตูขน�ดใหญ่สีแดงเลือดหมูกล�ย 
เป็นซ�กคว�มฝัน ที่มันได้ทิ้งคว�มรู้สึก 
ไว้ต�มบรรย�ก�ศเวล�เดินผ่�น เหมือน 

เป็นอนุสรณ์แห่งคว�มผิดหวังท่ีผมจะ 
ต้องทำ�ใจและยอมรับกับมันให้ได้ใน 
สักวันหนึ่ง

ถึงแม้จะย้�ยบ้�นครั้งที่ 2 แล้วก็ต�ม  
แตเ่สน้ท�งทีต่อ้งผ่�นกย็งัมบี้�นหลงัแรก 
ตั้งอยู่ ผมพย�ย�มเล่ียงเส้นท�งเดิม 
ท�งด�้นหน�้บ�้นม�เปน็ซอยเลก็ๆ แคบๆ 
ที่อยู่ท�งด้�นหลัง ด้วยคว�มที่มันเปลี่ยว 
และอับชื้น ก็เป็นก�รดีท่ีผมจะได้เดิน 
เงียบๆ และรักษ�แผลที่อยู่ข้�งในใจ

ถ้�มีคนม�ถ�มผมว่�ส่ิงสุดท้�ยท่ีผม 
อย�กจะขอกับบ้�นหลังแรกนี้คืออะไร  
อย่�งน้อยที่สุดก็เพียงแค่อย�กจะเห็น 
หน้�เพื่อนเก่�อีกสักครั้ง เป็นเพื่อนเก่� 
ที่เก็บคว�มรู้สึกและคว�มทรงจำ�เอ�ไว้ 
ร่วมกัน

เหมือนว่�พระอ�ทิตย์วันนี้จะโดน 
เมฆปดิบงัเอ�ไว ้แตน่�ฬกิ�ของผมกบ็อก 
ว่�พระอ�ทิตย์ยังทำ�ง�นปกติและค่อยๆ  
คล้อยห�ยไปเบื้องหลังเมฆทึมเหล่�นั้น  
เลยจ�กบ้�นหลังแรกม�ได้ ไม่น�น 
ตลอดข้�งท�งเต็มไปด้วยขยะที่เหมือน 
มีคนม�ทิ้งไว้ ไม่ว่�จะเป็นเส้ือผ้�ข�ดๆ  
กองขยะกองโต หรือแม้แต่บันไดที่ไม่ใช้ 
แล้วก็มีม�พ�ดอยู่ เศษแก้วแตก บรรด� 
ซ�กของเหลวท่ีไม่อ�จจะระบุชนิดได้ 
น่�จะเป็นเครื่องตอกยำ้�ว่�ท่ีแห่งน้ีน่�จะ 
เรียกว่�เป็นสุส�นของสิ่งไร้ค่�ก็ไม่เชิง

“ให้ต�ยสิ ถังขยะไม่มีให้ทิ้งหรือไงวะ”  
ผมคิดในใจ

ในห้วงคำ�นึง ผมเกิดคว�มรู้สึกอะไร 
บ�งอย่�งขึ้นม� ผมหยุดเดินแล้วค่อยๆ  
หันหลังกลับ แล้วเดินกลับไปห�บ้�น 
หลังเดิม

•
ผมลืมต�ตื่นขึ้นม�ในห้องสี่เหลี่ยม 

แคบๆ ห้องหนึ่ง ในห้องนอกจ�กผมแล้ว  
ยงัมผีูช้�ยลกัษณะน�่กลวัอกี 3 คน ทกุคน 
ลว้นแตม่หีน้�ต�ท่ีไมเ่ปน็มติรเอ�เสียเลย  
พวกเข�กำ�ลังจดจ้องม�ที่ผม ผู้ที่เพิ่งรู้สึก 
ตัวตื่นขึ้นม�ได้ไม่น�น ผมมองรอบๆ  
ใหช้ดัอกีท ีในหอ้งว�่งเปล�่นีม้เีพยีงพืน้ที ่

ว่�งๆ ไม่มี เฟอร์ นิ เจอร์ใดๆ ว�งอยู่  
และข้�งๆ ของผมก็คือกรงเหล็กเป็นซี่ๆ 
ที่สูงตั้งแต่พื้นจรดเพด�น

คงไม่ต้องบอกก็น่�จะรู้ว่�ผมอยู่ที่ใด 
และต้นเหตุก็คงจะโทษใครไม่ได้ นอกจ�ก 
ตัวของผมเอง

ผมน่ังน่ิงๆ และปล่อยให้คว�มคิด 
ออกม�เดินเล่นไม่น�น ตำ�รวจน�ยหนึ่ง 
ท่ีมีรูปร่�งออกไปท�งท้วมๆ ก็เดินม�ไข 
กุญแจห้องขัง

“มีคนม�ประกันตัวแล้ว ออกไปได้”  
ช�ยคนนั้นพูดพล�งหันหน้�ม�ท�งผม

ผมรูอ้ยูแ่ลว้ว�่ใครทีร่อผมอยูข่�้งนอก 
ห้องขัง และม�ประกันตัวให้ ในหัวผม 
ไมม่ใีครคนอืน่นอกจ�กแม ่และมนักเ็ป็น 
แบบที่คิด แม่ยืนรออยู่ตรงนั้นจริงๆ

แม่ยืนอยู่เฉยๆ ไม่พูดอะไร สีหน้�นิ่ง 
เรียบในชุดอยู่บ้�น เป็นครั้งแรกที่ผมไม่รู้ 
ว่�แม่คิดอะไร ผมเดินเข้�ไปกอดทั้งๆ ที่ 
เสื้อยังเปียกชื้นจ�กฝน

“แม่…” ผมเรียกสั้นๆ พล�งกอดแม่ 
ให้กระชับยิ่งขึ้น

ในห้วงเวล�น้ันผมคิดถึงสิ่งที่ผมได้ 
กระทำ�ลงไป สิ่งที่ผมได้ไปพบ สิ่งที่ผมได้ 
ไปเจอมนัสำ�เรจ็ลุล่วงไปต�มท่ีใจตอ้งก�ร 
แล้ว แต่ผลลัพธ์ท่ีออกม�มันกลับไม่ได้ 
ทำ�ให้ผมอุ่นใจข้ึนหรือสบ�ยใจอย่�งที่ 
หวังไว้แต่แรก มันเทียบกันไม่ได้เลย 
กับคว�มรู้สึกที่ผมกำ�ลังกอดผู้หญิงคนนี้

“ไม่เป็นอะไรใช่ไหม” แม่ถ�มพล�ง 
ค่อยๆ เอ�มือกอดผมกลับอย่�งหลวมๆ

ส�ยต�ของผมเริ่มพร่�มัว คว�มรู้สึก 
อัดอั้นเหมือนได้ถูกปล่อยระบ�ยออก  
นำ้�ต�ท่ีไหลออกม�เหมือนจะไม่มีท�ง 
หยุดต่อไปได้อีกแล้ว

“ย�้ยม�แปบ๊เดียว เด๋ียวเร�กย็�้ยกลบั 
ไปบ�้นหลงัเดมิแลว้” ประโยคนีผ้ดุขึน้ม� 
ในคว�มคิด

ผมร้องไห้หนักขึ้นๆ 
ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าบ้านของผม 

จริงๆ อยู่ที่ไหน
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รูปทรงกล่องรับจดหม�ยท่ีคุ้นต�ในบ้�น 

เร�มักจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้�ติดกับรั้ว 

ประตู หรือไม่ก็เจ�ะเป็นช่องท่ีประตูหรือผนัง  

(Wall-mounted) ส่วนที่เห็นในต่�งประเทศ 

จะเป็นกล่องรับจดหม�ยต้ังบนเส�อยู่ริมถนน 

หน้�บ้�น เรียกว่� Curbside Delivery

ขน�ดม�ตรฐ�นของกล่องรับจดหม�ยใน 

ยุโรปคือ 229 มม. x 324 มม. และต้องเหลือ 

พื้นที่ภ�ยในกล่องเป็นช่องว่�งๆ อย่�งน้อย 

40 มม. กลอ่งขน�ดน้ีจะไมท่ำ�ให้ซองจดหม�ย 

งอหรือยับ

กลอ่งรบัจดหม�ยท่ีดีต้องผ่�นก�รทดสอบ 

ส�รพัด ทั้งทนท�น ไม่สึกกร่อนง่�ย ท่ีสำ�คัญ 

ต้องป้องกันไม่ให้ละอองฝนหรือคว�มชื้น 

เข้�ไปในตัวกล่องได้ม�กกว่� 1% ของพื้นท่ี 

ภ�ยใน

กล่องรับจดหม�ยทรงอุ โมงค์และมี  

เอกลักษณ์คือเจ้� Flag สีแดงท่ีให้บุรุษ- 

กล่องรับจดหมาย
a letter box

a little
big things

en.wikipedia.org

ไปรษณีย์ยกข้ึนเมื่อมีจดหม�ยม�ส่ง มีช่ือ 

ท�งก�รว่� ‘Joroleman Mailbox’ ตั้งชื่อต�ม 

ผู้ออกแบบ Roy J. Joroleman ช�วอเมริกัน

บ้�นที่อยู่รวมกันเป็นชุมชนเล็กๆ มักไม่มี 

กล่องรับจดหม�ยส่วนตัวตั้งอยู่หน้�บ้�น 

แต่อ�ศัย Community Mail Box (CMB) 

ตู้ เหล็กขน�ดใหญ่ที่แบ่งช่องใส่จดหม�ย 

ไว้หล�ยๆ ช่องตั้งไว้ให้แต่ละบ้�นเดินม�หยิบ 

จดหม�ยเองที่ศูนย์รวมของชุมชน

แต่สำ�หรับช�วออสซี่ ท่ีอ�ศัยอยู่แถว  

Mountain Buller เมอืงเมลเบริน์ กลบัไมอ่ย�ก 

ให้กล่องรับจดหม�ยแข็งๆ ทื่อๆ ม�ตั้งอยู่ 

พวกเข�เลยตั้งกล่องรับจดหม�ยของตัวเอง 

เรียงกันไว้ที่จุดเดียว แบบนี้บุรุษไปรษณีย์ 

ก็ ไม่ต้อง เหนื่ อยส่ งจดหม�ยไปทุกบ้�น 

แถมคนที่ ผ่ �นไปผ่ �นม�ก็ ยั งสะ ดุดต� 

อีกต่�งห�ก

12 สิ่งของในบ้านที่มี
เรื่องราวมากกว่าตาเห็น

เรื่อง : บุญญานันท์ กาญจนกิจ
  ภาณุพันธ์ วีรวภูษิต
  ปุณยวีร์ ธนสมบัติกุล
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a little
big things

ตู้เสื้อผ้า
a wardrobe

www.wikipedia.com
www.britannica.com
jamiehempsall.blogspot.com

ตู้ เสื้อผ้�พัฒน�ม�จ�กหีบใส่ผ้�เล็กๆ  

ต้ังแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 17-18 แต่สำ�หรับผู้ดี 

อังกฤษบ�งคนคงไม่ต้องก�รตู้เสื้อผ้� เพร�ะ 

ด้วยปริม�ณเสื้อผ้�และข้�วของเครื่องใช้  

เครื่องประดับก็ส�ม�รถรวมเป็นห้องห้องหนึ่ง 

ไปเลยก็ยังได้

ขน�ดม�ตรฐ�นของตู้ เสื้ อผ้�มีหลัก 

เรียกว่� ‘Eight Small Men’ คือคว�มจุภ�ยใน 

ต้องส�ม�รถใส่เด็กผู้ช�ย 8 คนเข้�ไปได้

ในยคุกล�ง ห้องเส้ือผ้�ของกษตัรยิอ์งักฤษ 

ใช้เป็นท่ีสำ�หรับคุยปรึกษ�ง�นร�ชก�รต่�งๆ  

กบัฝ�่ยบรหิ�ร จงึเปน็ทีม่�ของคำ�ว�่ ‘Cabinet’  

ท่ีแปลคว�มหม�ยได้ท้ัง คณะรัฐมนตรี ตู้  

และห้องส่วนตัว

ในยุคท่ีสหรัฐอเมริก�ยังเป็นอ�ณ�นิคม 

ขององักฤษ มไีมก่ีบ่�้นเรอืนเท�่นัน้ทีม่ตีูเ้สือ้ผ�้ 

เพร�ะเกิดภ�วะท่ีตู้เส้ือผ้�ร�ค�สูงม�กหรือ 

เรียกว่� ‘Closet Tax’

ตู้เสื้อผ้�ในปัจจุบันก็มีก�รปรับเปลี่ยนให้ 

เข้�กับชีวิตของผู้คนม�กข้ึน เช่น ติดกระจก 

เพื่อให้สะดวกต่อก�รเลือกเสื้อผ้�ให้เข้�ชุด  

หรือตู้แบบ Closet ท่ีเป็นเพียงชั้นเสื้อผ้� 

และมีไม้ย�วๆ แขวนไว้ ไม่มีประตู ประหยัด 

พื้นที่สำ�หรับมนุษย์ในคอนโดมิเนียม อีกแบบ 

ท่ีมักเห็นกันบ่อยๆ ก็คือส่วนเปลี่ยนเสื้อผ้� 

ที่เชื่อมต่อกับห้องนำ้�ที่เรียกว่� Water Closet  

หรือ WC

ตู้เสื้อผ้�ยังรับบทเป็นที่คุ้มภัยให้พระเอก 

หรือน�งเอกซ่อนตัวจ�กพ่อแม่หรือใครก็ต�ม 

ที่ไม่อย�กเจอหน้�ในละครไทยทุกยุคทุกสมัย 

อีกด้วย และก็แปลกที่ไม่เคยห�เจอเลย!

ในนิย�ยแฟนต�ซี ‘น�ร์เนีย’ ยังจินตน�- 

ก�รให้ตู้เส้ือผ้�เป็นจุดเริ่มต้นของก�รเดินท�ง 

ระหว่�งโลกกับน�ร์เนียอีกด้วย
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พรมถือกำ�เนิดขึ้นช่วง 7,000 ปีก่อน 

คริสตก�ลโดยชนเผ่ � เ ร่ ร่ อนไว้ ใช้ปูพื้ น 

เพร�ะเชื่อว่�พวกเข�ไม่ควรจะไปสัมผัสกับ 

พื้นโดยตรง นอกจ�กน้ีพรมยังช่วยให้คว�ม 

อบอุ่นท่�มกล�งสภ�พอ�ก�ศที่เลวร้�ย

พรมที่มีอ�ยุเก่�แก่ที่สุดที่ขุดพบได้อยู่ 

บริเวณเทือกเข�อัลไต มีอ�ยุกว่� 7,000 ปี

เชื่อกันว่�เพร�ะพรม ทำ�ให้มนุษย์เริ่ม 

คิดค้นก�รนำ�วัสดุต่�งๆ อย่�ง กระเบื้อง ไม้ 

หิน ม�ปูพื้นอย่�งในปัจจุบัน

หอ้งทีป่พูืน้ดว้ยพรมนัน้จะใหค้ว�มรูส้กึน�่ 

เชือ้เชญิเข�้ไปและใหค้ว�มรูส้กึอบอุน่อกีดว้ย

สำ�หรับพรมเช็ดเท้�หน้�ท�งเข้�ที่มักปัก 

ลวดล�ยอักษร ‘Welcome’ นั้น เป็นไอเดียที่ดี 

อย่�งน่�ประหล�ด เสียแต่ว่�ห�กเร�กำ�ลัง 

เช็ดเท้�อยู่คงเป็นภ�พที่ไม่น่�ดูเท่�ไรนัก

ปจัจบุนัผูผ้ลติพรมไดเ้นน้เรือ่งของสขุภ�พ  

เรยีกได้ว�่เปน็ ‘พรมเพือ่สุขภ�พ’ เชน่ พรมทีช่ว่ย 

ลดคว�มเมื่อยล้�ของเท้� พรมที่ส�ม�รถปรับ 

คณุภ�พอ�ก�ศภ�ยในหอ้งได ้หรอืพรมทีช่ว่ย 

กักสิ่งสกปรก ฝุ่นละอองภูมิแพ้ต่�งๆ

พรม
a mat 

www.carpetandrugpedia.com
www.oldandinteresting.com

www.haws.co.uk
www.ourhouseandgarden.com
www.nga.gov

ลอร์ด ทีโมธี  จอร์จ แห่งคอร์นวอลล์ 

เป็นคนแรกที่เห็นคำ�ว่� ‘Watering Can’ 

ในสมุดบันทึกของคนทำ�สวนคนหนึ่งเม่ือปี  

ค.ศ. 1692 แต่มีผู้โต้แย้งว่�ช่วงนั้นอังกฤษ 

เป็นพื้นที่อันตร�ยจ�กสงคร�ม เป็นไปได้หรือ 

ที่จะมีช�วผู้ดีลุกขึ้นม�รดนำ้�พรวนดินอย่�ง 

สบ�ยใจ!?

หนังสือเรื่อง The Gardener’s Labyrinth  

ของ โทมัส ฮิลล์ ในปี 1577 บอกว่�มนุษย์ 

ใช้ภ�ชนะบรรจุนำ้�รดต้นไม้ตั้งแต่ยุคกล�ง 

และยุคเรอเนสซองส์ เนื่องจ�กพบปัญห�ว่� 

เจ้�คว�มชื้นในอ�ก�ศทำ�ให้ดินแห้งเหือด 

รูปร่�งบัวรดนำ้�ในยุคแรกๆ คอจะแคบ 

และกระป๋องอ้วนใหญ่ ด้�นล่�งเจ�ะรูไว้ 

ม�กม�ย พอรดนำ�้เสรจ็กต็อ้งใชม้อืม�กดปดิร ู

ไว้ไม่ให้นำ้�ไหลออกม�

ปี ค.ศ. 1886 จอห์น ฮอวส์ ผู้ดีอังกฤษ 

ผู้ชอบปลูกว�นิลล� มีปัญห�กับก�รใช้บัว 

รดนำ้�ของฝรั่งเศสที่จับย�กและต้องเหวี่ยง 

ไปม�เพื่อให้นำ้�ไหลออกม� เข�คิดปรับปรุง 

จนได้บัวรดนำ้�ท่ีจับได้สมดุลและนำ้�ไหล 

ออกม�สมำ่�เสมอ ‘Haws Watering Cans’ 

จึงเข้�ไปอยู่ในสวนของช�วลอนดอนและ 

ประเทศอื่นๆ ม�ตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงปัจจุบัน

ภ�พเขยีนสีนำ�้มนั ‘A Girl with a Watering  

Can’ ของศิลปินอิมเพรสชันนิสม์ช�วฝรั่งเศส  

ปิแยร์ - โอกุสต์  เรอนัวร์  (1841-1919) 

ได้ว�ดภ�พ Mademoiselle Leclere ในชุด 

กระโปรงวกิตอเรยีสนีำ�้เงนิถอืบวัรดนำ�้จิว๋ไวใ้น 

มือ เห็นไหมว่�แม้แต่ง�นศิลปะก็มีบัวรดนำ้�!

คนยุโรปมักมีบัวรดนำ้�ติดบ้�นไว้ 2 อัน  

บัวรดนำ้�สีเขียวเอ�ไว้รดนำ้�ต้นไม้ ส่วนบัว 

สีแดงใช้ผสมปุ๋ย ถ้�ใครแวะไปเที่ยว  

ลองแงม้ประตูสวนของคนยโุรปดูนะ

บัวรดน้ำา
a watering 
can
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ม่�นบังต�แบบท่ีหมุนเปิด-ปิดควบคุม 

แสงได้ เป็นคว�มคิดของหนุ่มมะกันน�ม 

Gottlieb Castner จดสิทธิบัตรครั้งแรกในปี 

ค.ศ. 1888 วัสดุที่ ใช้ทำ�ก็ม�จ�กทั้ งผ้�  

พล�สติก และสแตนเลส 

จริงๆ ถ้�ย้อนเวล�กลับไปสมัยอียิปต์ 

โบร�ณ เร�จะได้เห็นม่�นลักษณะนี้ที่ทำ�ม� 

จ�กใบกก ช�วดินแดนไอยคุปต์ใช้มันป้องกัน 

คว�มร้อนจ�กแสงแดดที่จะเข้�ม�ยังวิห�ร 

ของฟ�โรห์นั่นเอง

ครสิตศ์ตวรรษที ่19 เริม่มกี�รทำ�ม�่นบงัต�  

Roller Blind แบบท่ีแม่บ้�นทุกครัวเรือน 

ก็ทำ�ได้ แค่ใช้เศษผ้�ลินิน ผ้�นำ้�มัน หรือผ้�ใบ 

ทำ�ง�นศิลปะม�แขวนกับไม้ย�วๆ ไว้ใช้บัง 

แดดหน้�ต่�งหรือประตู

ม่�นไม้หรือไม้ไผ่ที่คนญี่ปุ่นใช้ติดต�ม 

ระเบยีงช�นบ�้น ไวป้อ้งกนัแดด ฝน และแมลง 

จะเรียกว่�ซูด�เระ (Sudare) คนญี่ปุ่นจะยก 

ม่�นนี้ข้ึนในช่วงฤดูใบไม้ผลิให้แสงแดดส่อง 

เข้�ม�เต็มที่ ก่อนจะเอ�ลงในฤดูใบไม้ร่วง

ลูกบิดประตูถูกใช้ง�นอย่�งแพร่หล�ย 

ในช่วงศตวรรษที่  18 แรกเริ่มทำ�จ�กไม้ 

และต่อม�ก็มีก�รใช้วัสดุตั้งแต่ แก้ว กระเบื้อง  

เซร�มิก ดินเผ� โลหะ แตกต่�งกันไปต�ม 

ก�รออกแบบและท้องที่

รูปทรงลูกบิดประตูที่นิยมใช้กันอย่�ง 

แพร่หล�ยที่สุดคือทรงกลม ซึ่งจริงๆ แล้วเป็น 

ทรงทีย่�กตอ่ก�รใชพ้อสมควร รปูทรงทีใ่ชง้�่ย 

และจับถนัดมือที่สุดคือทรงรีต่�งห�ก

ขน�ดของลูกบิดประตูที่พอเหม�ะพอมือ  

คือเส้นผ�่นศนูยก์ล�งประม�ณ 5-6 เซนตเิมตร

ก�รออกแบบประตูที่ดีจะต้องให้บิดแล้ว 

เปิดออกไปสู่ที่ตำ่�กว่�เสมอ เพื่อให้ประตูเข้� 

ลิน้ปดิไปพอด ีดงันัน้หอ้งต�่งๆ จงึควรยกระดบั 

ขึ้นจ�กพื้นภ�ยนอก เพื่อที่ว่�ห�กมีนำ้�ฝนเจ่ิง 

นอง ก็จะได้ไม่ไหลย้อนเข้�ไปในห้องเอ�ได้

ในประเทศญี่ปุ่นเกิดกระแส ‘เลียลูกบิด’  

ระบ�ด! ฟังดูพิลึกกึกกือแต่ก็มีอยู่จริง กระแส 

นีเ้ริม่จ�กทีใ่ดไมท่ร�บแนช่ดั แตห่�กลองเสริช์ 

ห�คำ�ว่� ‘ลูกบิดประตู’ ในอินเทอร์เน็ต เร�จะ 

พบภ�พส�วญีปุ่น่ถ�่ยรปูตนเองกำ�ลงัแลบลิน้  

‘เลีย’ ลูกบิดประตูด้วยท่�ท�งและมุมกล้อง 

ทีเ่ซก็ซีย่ัว่ยวน (แตก่ย็งัใหค้ว�มรูส้กึประหล�ด 

อยู่ดี) ห�กใครสนใจ อย�กมีประสบก�รณ์ 

แปลกใหม่ อย�กเข้�ใจว่�ส�วญี่ปุ่นรู้สึกยังไง  

ก็ส�ม�รถลองไปเลียลูกบิดกันได้ที่ประตูห้อง 

ทั่วไปทุกครัวเรือน แต่ระวังจะมีคนเปิดประตู 

ม�กระแทกหน้�ล่ะ!

ลูกบิดประตู
a door knob

ม่านบังตา
a window
blind

ประเพณีญี่ปุ่นสมัยเฮอันเล่�ว่�สตรีในวัง 

จะใช้ม่�นซูด�เระซ่อนตัวจ�กช�ยอื่นที่ไม่ใช่ 

คนในครอบครัว ฝ่�ยหญิงจะมองลอดผ่�นไป 

เห็นคู่สนทน�ของเธอได้ แต่ฝ่�ยช�ยจะมอง 

ไม่เห็น คนญี่ปุ่นถือว่�คว�มอ่อนน้อมและ 

พรหมจรรย์ของหญิงส�วเป็นสิ่งที่ต้องเค�รพ

ตัวอย่�งก�รปรับเปล่ียนม่�นม�เป็น 

โครงสร้�งบังต� เห็นได้จ�กช่องหลังค�ของ 

บ้�นในยุคกล�งท่ีมักว�งไม้เรียงกันแนวตั้ง  

เฉียงออกไปด้�นหน้�ช่วยป้องกันนำ้�ฝนหรือ 

หิมะส�ดเข้�ม�ได้ ช่องแบบน้ีเห็นกันบ่อยๆ  

ในประตูห้องนำ้�ท่ีคนข้�งในห้องจะมองเห็น 

นอกห้องได้ แต่มองจ�กข้�งนอกเข้�ม�ไม่ได้

en.wikipedia.org 
www.olsenuk.com

en.wikipedia.org/wiki/Door_handle
www.madehow.com
www.door-knobs.co.uk
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พัดลมเพด�นถูกผลิตขึ้นในช่วงคริสต์- 

ศตวรรษ 1880 โดยแรกเร่ิมมีเพียง 2 ใบพัด 

ฝั่งยุโรปนิยมใช้กันต�มสำ�นักง�น โรงง�น 

หรือภัตต�ค�รหรูหร�เท่�นั้น เพร�ะด้วยร�ค� 

ที่แพงระยับทำ�ให้ยังไม่เป็นที่แพร่หล�ยใน 

ครัวเรือน อีกทั้งพัดลมนี้ยังทำ�ง�นโดยใช้พลัง 

ไอนำ�้ จงึตดิตัง้ไดเ้ฉพ�ะในบรเิวณทีใ่กลแ้หลง่ 

ไอนำ้�เท่�นั้น

ม�ดปูระวตัขิองพดัลมตัง้พืน้กนั ในครสิต-์ 

ศตวรรษ 1800 ก็ยังถือเป็นเคร่ืองใช้ที่หรูหร� 

ไฮโซเชน่กนั ว�่กนัว�่ ไอเดยีนีป้ิง๊ม�จ�กกงัหนั 

ลม หน�้ต�กค็ล�้ยๆ ในปจัจบุนัเพยีงแตใ่บพดั 

ทำ�จ�กเหล็ก เช่น ทองเหลือง และมีใบพัด 

ม�กถึง 6 ใบ 

ที่น่�แปลกใจคือโครงหุ้มพัดลมท่ีปัจจุบัน 

ไว้ใช้ป้องกันเพื่อคว�มปลอดภัยของผู้ใช้ 

ในสมัยก่อนกลับมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ใบพัด 

และมอเตอร์เสียห�ยต่�งห�ก (อ้�ว!)

ช่วงปี 1910-1920 คือยุคแรกที่พัดลม 

เริม่นยิมในครวัเรอืน มกี�รปรบัขน�ดให้เล็กลง 

และพัดแบบไร้เสียงเพื่อไว้ใช้ในห้องนอน 

เรียกว่� ‘Residents Fans’ จนเมื่อปี 1930  

หญิงคนหนึ่งน�ม เจน อีว�นส์ ได้เข้�ม� 

ออกแบบพัดลมให้มีหล�กหล�ยสีสันและ 

น�่ใช้ข้ึน โดยใชใ้บพดัอะลมูเินยีมเพือ่ใหพ้ดัลม 

มีเสียงเบ�ลง

เชื่อกันว่�ทุกคนก็คงเคยเปิด/ปิดพัดลม 

ด้วยนิ้วโป้งเท้� คงจะดีไม่น้อยห�กบริษัท 

ผู้ผลิตจะทำ�แป้นกดให้ห่�งกันสักหน่อย 

เพื่อให้กดนิ้วเท้�ไปได้สะดวกขึ้นนะ

เป็นที่รู้กันว่�เครื่องปรับอ�ก�ศกินค่�ไฟ 

จริงๆ และวิธีช่วยประหยัดไฟได้คือเปิดพัดลม  

(แบบส�่ย) คูก่นัไปดว้ย จะชว่ยลดค�่ไฟเดอืน 

หนึ่งๆ กว่� 150-200 บ�ททีเดียว ช้ อ น มี ม � ต้ั ง แ ต่ ส มั ย อี ยิ ป ต์ โ บ ร � ณ 

โดยแรกเริ่มทำ�ม�จ�กง�ช้�งหรือหินชนวน 

แข็งๆ ต่อม�จึงใช้ไม้ และโลหะชนิดต่�งๆ เช่น  

ทองเหลือง เงิน ช้อนจึงกล�ยเป็นสัญลักษณ์ 

ของกษัตริย์ด้วย 

Spoon ม�จ�กคำ�ว่� ‘spon’ ภ�ษ� 

แองโกล-แซกซอน (Anglo Saxon) มีคว�ม- 

หม�ยว่� เศษไม้

ช้อนถูกพูดถึงในคริสต์ศ�สน�เช่นกัน 

ชุดช้อน 13 คันท่ีส่ือถึงพระกระย�ห�รคำ่� 

มื้อสุดท้�ย (The Last Supper) ของพระเยซู 

คริสต์ เรียกว่� ‘Apostle Spoons’ ประกอบ 

ไปด้วยช้อนของอัครส�วก 12 คัน ทำ�จ�กเงิน 

และมีลักษณะเหมือนกัน ส่วนช้อนของ 

พระเยซูคริสต์อีก 1 คันจะมีขน�ดใหญ่กว่� 

และห�ย�กม�ก ช�วครสิตเ์ลยนยิมใหช้ดุชอ้น  

Apostle Spoons นี้เป็นของขวัญเพ่ือบอกว่� 

เร�ต�่งเปน็ลกูหล�นของพระเยซคูรสิตด์ว้ยกนั 

แต่จะให้ช้อนในจำ�นวนท่ีน้อยกว่� เช่น 6  

หรือ 12 คัน

ย้อนกลับไปคริสต์ศตวรรษที่  17 ใน 

พัดลม
a fan

ช้อน 
a spoon

homebaan.blogspot.com
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ช้อน 
a spoon

หมอน
a pillow

หมอนเก่�แก่ที่สุดที่ขุดค้นพบได้คือหมอน 

ในยุคเมโสโปเตเมีย (ดินแดนอิรักในปัจจุบัน)  

มีอ�ยุม�กว่� 1,000 ปีแล้ว 

ในยุคแรก หมอนทั่วทั้งโลกจะทำ�จ�กวัสด ุ

แขง็ เชน่ ไม ้เหล็ก หิน โดยจะขุดเซ�ะตรงกล�ง 

ให้โค้งลงไปสำ�หรับหนุนศีรษะได้ เหตุใดคน 

สมยักอ่นโดยเฉพ�ะช�วอยีปิตท์ีก่ม็อี�รยธรรม 

และวทิย�ก�รลำ�้สมยั ถงึยงัเลอืกใชว้สัดแุขง็ๆ  

ม�เป็นหมอนยังไม่ถูกไขปริศน�

แต่สำ�หรับช�วจีนโบร�ณ เหตุท่ีใช้หมอน 

แข็งๆ เพร�ะเชื่อว่�หมอนนิ่มๆ จะขโมยพลัง 

ของผู้ใช้ไปในขณะหลับ

จรงิๆ แลว้ทีช่�วอยีปิตโ์บร�ณตอ้งมหีมอน 

ก็เพร�ะพวกเข�ใช้หมอนเพื่อหลีกเล่ียงแมลง 

ต่�งๆ ที่อ�จจะไต่เข้�หู ไม่ได้เพื่อให้นอนหลับ 

สบ�ยหรอกนะ

ในยุคแรกๆ เชื่อกันว่�หมอนมีไว้ให้ผู้ป่วย 

หรือหญิงท่ีให้กำ�เนิดบุตรใช้เท่�นั้น คนปกติๆ  

เข�ไม่ใช้กันหรอกนะจ๊ะ

หญงิเกอิช�ของญีปุ่่นใช้หมอนรองบริเวณ 

คอ เพื่อที่ผมของพวกเธอจะไม่ เสียทรง 

ไม่ต้องเสียเวล�ทำ�ผมใหม่ทุกวันนั่นเอง

‘Pillow Fight Festival’ หรือเทศก�ล 

ป�หมอน เป็นง�นแฟลชม็อบที่ฮิตม�กๆ  

ต้ังแต่นิวยอร์กไปจนถึงดูไบ โดยทุกๆ วันที่ 7  

เมษ�ยนของทุกปถีกูกำ�หนดให้เปน็วนัสงคร�ม 

หมอนน�น�ช�ติ ทั่วโลกจะจัดง�นต�มจัตุรัส 

ใจกล�งเมืองให้ทุกคนได้ทุ่มหมอนใส่กันได้ 

เต็มเหน่ียว และเสียงจ�กทุกคนยืนยันว่�มัน 

ลดคว�มเครียดได้ดีจริงๆ ถ้�ไม่เชื่อลองป� 

หมอนใส่คนข้�งๆ คุณตอนนี้ดูเลย!

ประเทศเยอรมนั ช�ยหนุม่จะแกะสลกัชอ้นไม้ 

เปน็สญัลกัษณส์ือ่คว�มรกั เชน่ หวัใจ ใหห้ญงิ 

ส�วท่ีรักเพื่อมัดใจพ่อของผู้หญิงให้เห็นว่� 

เข�ส�ม�รถทำ�ง�นเลี้ยงดูครอบครัวได้   

เรียกช้อนนี้ว่� ‘Love Spoon’ กะล�สีหนุ่ม 

กม็ปีระเพณอีย�่งนีเ้หมอืนกนั เข�จะแกะสลกั 

ช้อนไม้ให้ภรรย�ในช่วงที่ต้องออกทะเลไป 

น�นๆ น่�เสียด�ยที่คว�มน่�รักแบบนี้เหลือ 

เป็นเพียงของประดับตกแต่ง ของชำ�ร่วย 

ในง�นแต่งง�นเท่�นั้น

อย่�งที่รู้กัน วัฒนธรรมไทยแต่เดิมใช้มือ 

เปิบข้�วเข้�ป�ก ช้อนเข้�ม�ภ�ยหลังและคน 

ไทยถนัดใช้ช้อนสั้นม�กกว่�ช้อนย�ว วิธีก�ร 

ท�นอ�ห�รโดยใช้ ‘ช้อนคู่กับส้อม’ ยังถือ 

เปน็เอกลกัษณข์องไทยดว้ย เพร�ะคนตะวนัตก 

จะใช้ส้อมตักหรือหั่นอ�ห�รเข้�ป�กโดยตรง  

สว่นพีไ่ทยเร�ใชส้อ้มชว่ยเกลีย่อ�ห�รเข�้ชอ้น  

(แล้วเอ�ช้อนเข้�ป�ก)

en.wikipedia.org
workingmomwm.hubpages.com

columbiamissourian.com
en.wikipedia.org
www.silvercollection.it
handicraft.indiamart.com
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กระดาษชำาระ
a toilet
paper

กระด�ษชำ�ระเกิด ข้ึนเพร�ะกษัต ริ ย์  

ร � ช ว ง ศ์ ข อ ง จี น อ ง ค์ ห นึ่ ง สั่ ง ทำ � ขึ้ น ม � 

เป็นกระด�ษกว้�ง 2 ฟุต ย�ว 3 ฟุต! อธิบ�ย 

ให้เห็นภ�พ หนึ่งฟุตเท่�กับไม้บรรทัดย�ว 

30 ซม. ทีเ่ร�ใชก้นั กระด�ษชำ�ระของพระองค ์

เลยกว้�งครึ่งเมตรกว่�กับย�วตั้งเกือบเมตร  

นึกไม่ออกเลยว่�ใช้กันยังไง? 

กระด�ษชำ �ระชนิดม้ วนที่ เ ร �ใช้ กั น 

ในปัจจุบัน เป็นคว�มคิดของสองพี่น้องช�ว

อเมริกัน ตระกูลสก็อตต์ ซ่ึงปัจจุบันก็กล�ย 

ม�เป็นเจ้�ของกิจก�รกระด�ษชำ�ระที่โด่งดัง 

และข�ยดีที่สุดในท้องตล�ดยี่ห้อหนึ่ง

ก่อนที่เร�จะมีกระด�ษชำ�ระใช้ คนเร�ใช้ 

วสัดุทำ�คว�มสะอ�ดหลงัเข�้หอ้งนำ�้ต�่งกนัไป 

ช�วเก�ะหล�ยแห่งใช้เปลือกหอย ช�ว 

อเมรกิ�เหนอืใชฝ้กัข�้วโพด ช�วสแกนดเินเวยี 

ใชข้นสัตว ์ช�วจนีใชก้ระด�ษ (ทีไ่มใ่ช่กระด�ษ 

ชำ�ระ) และช�วยุโรปหล�ยประเทศใช้มือ 

ส่วนพี่ไทยเร�ก็คว้�เอ�กิ่งไม้ใบหญ้�ใกล้มือ 

เนี่ยล่ะ

ขน�ดของกระด�ษชำ�ระท่ีนิยมใช้กันม�ก 

ที่สุด คือกว้�ง 4.5 นิ้ว ย�ว 4.5 นิ้ว

จ�กก�รสำ�รวจ พบว�่เร�ใชก้ระด�ษชำ�ระ 

คร้ังละประม�ณ 8-9 แผ่นต่อก�รเข้�ห้องนำ้� 

หนึ่งครั้ง

แม้จะรู้สึกว่�กระด�ษชำ�ระเป็นส่ิงท่ีอยู่ใน 

ชีวิตประจำ�วัน แต่จริงๆ แล้ว ประช�กรโลก 

อีก 70-75% ก็ยังไม่นิยมใช้กระด�ษชำ�ระ 

บ้�งเพร�ะข�ดแคลนทรัพย�กรต้นไม้ บ้�งคิด 

ว่�เป็นเรื่องไม่จำ�เป็น

เริม่มกีลุม่คนทีต่ระหนกัว�่ก�รใชก้ระด�ษ 

ชำ�ระทำ�ให้ส้ินเปลืองทรัพย�กรต้นไม้ เพร�ะ 

คนหนึ่งคนจะใช้กระด�ษชำ�ระเทียบเท่�กับ 

ต้นไม้ 384 ต้น เครื่องผลิตกระด�ษชำ�ระ 

จ�กกระด�ษใช้แล้วจึงถือกำ�เนิดข้ึน และเริ่ม 

ติดตั้งไว้ต�มสำ�นักง�นหล�ยแห่งในโลก

ประวัติของก๊อกนำ้�มีม�ต้ังแต่สมัยก่อน 

คริสตก�ล เริ่มต้นที่ก�รว�งระบบท่อส่งนำ้� 

ของโรงอ�บนำ้�ในกรุงโรม แล้วจึงเริ่มผลิต 

ก๊อกนำ้�ที่ทำ�จ�กทองเหลือง

ก๊อกน้ำา
a tap 
valve

www.toiletpaperhistory.net
www.dimensionsinfo.com
www.antiquetissuecovers.com
www.ideafinder.com
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จักรยาน 
a bicycle

สิ่งที่คล้�ยว่�จะเป็นจักรย�นชิ้นแรกของ 

โลก เ กิดขึ้ น ใน ต้นคริสต์ศตวรรษที่  19 

เป็นเพียงล้อประกอบกันสองล้อ ไม่มีแป้นถีบ 

เอ�ไว้ขึ้นคร่อมเป็นเครื่องช่วยเดินเท่�นั้น 

ท่�นบ�รอนในเยอรมันประดิษฐ์ขึ้นม�ใช้เดิน 

ในสวนได้ไวๆ ...แน่นอนว่�มันไม่ค่อยเป็นท่ี 

นยิม เดนิปกตกิเ็มือ่ยจะแย ่เดนิเขน็เจ�้ลอ้นีไ้ป 

ก็ยิ่งเหนื่อยกว่�เดิมอีกน่ะสิ

จักรย�นคันแรกจริงๆ เกิดข้ึนในช่วงปี  

1860 มีแป้นถีบอยู่ตรงล้อหน้�  แต่ตัว 

จักรย�นก็หนักแสนหนัก แถมยังถูกเรียกว่� 

เป็น ‘Bone-shaker’ เน่ืองจ�กเป็นอุปกรณ์ 

ที่สร้�งคว�มส่ันสะเทือนไปถึงซี่โครงขณะ 

ขับข่ี เพร�ะฉะน้ัน เจ้�รุ่นน้ีก็ยังไม่เป็นท่ีนิยม 

เหมือนเดิม

กว่�จักรย�นจะกล�ยเป็นของปกติใน 

ชีวิตประจำ�วันก็เกือบจะร้อยปีพอดีหลังจ�ก 

ที่เครื่องช่วยเดินของท่�นบ�รอนถือกำ�เนิดขึ้น 

จักรย�นเข้�ม�ในประเทศไทยในช่วง 

รัชก�ลท่ี 5 ปี พ.ศ. 2442 (ค.ศ. 1879) 

นับว่�ประเทศเร�ในตอนนั้นก็ทันสมัยใช้ได้ 

เลยเหมือนกัน

ถงึตอนนี ้โลกของเร�กม็จีกัรย�นม�กม�ย 

หล�ยชนิดทั้งจักรย�นเสือหมอบที่ปรับเกียร์ 

ได้ เหม�ะจะใช้ขี่บนถนนล�ดย�งเรียบๆ,  

จักรย�นเสือภูเข�เอ�ไว้ขี่ขึ้นลงเข�เพร�ะ 

หน้�ล้อกว้�ง ย�งมีดอกกันลื่น, จักรย�นฟิกซ์ 

เกียร์ ท่ีไม่ส�ม�รถปรับเกียร์ได้ จนได้สมญ� 

น�มว่�เป็น ‘จักรย�นลูกผู้ช�ย’ หรือแม้แต่ 

จักรย�นพับได้ก็มีนะ!

ปจัจบุนัมพีพิธิภณัฑจ์กัรย�นเก�่ม�กม�ย  

ในประเทศไทยเร�มีท้ังท่ีใกล้เมืองสุดๆ คือ  

‘บ�้นจกัรย�น’ แถวตลิง่ชนั เขยบิไปภ�คเหนอื 

มี ‘เฮือนรถถีบ’ ท่ี อ.เมือง จ.น่�น และ ‘The  

Hub’ อ.เชียงของ จ.เชียงร�ย เจ้�ของเป็น 

นักปั่นจักรย�นระดับโลกท่ีหลงรักเมืองไทย  

ห�กใครสนใจจะยลโฉมจักรย�นรุ่นเก๋�ก็ไม่ 

ควรพล�ด 

ในยุคแรก ก๊อกนำ้�จะแยกเป็นสองก๊อก 

สำ�หรับนำ้�เย็นและนำ้�ร้อน คนใช้นำ้�ก็จะต้อง 

ผสมนำ้�เอ�เองให้ได้ต�มที่ต้องก�ร ต่อม�ใน 

ศตวรรษที่ 20 วิศวกรชื่อ อัลเฟรด เอ็ม โมเอน  

พย�ย�มผสมนำ้� แต่พล�ดท่�โดนนำ้�ร้อน 

ลวกมือ จึงฉุกคิดว่�ควรจะมีก๊อกนำ้�เดียว 

และมีระบบผสมนำ้�ในตัว จนได้ก๊อกนำ้�ที่ปรับ 

อุณหภูมิได้ในตัวในที่สุด

ก๊อกนำ้�ที่คนไทยคุ้นต�คือก๊อกชนิดบอล  

(Ball Valve) ก้�นสีแดง เนื่องจ�กร�ค�ถูก 

และใช้ทนท�น

ตัวก๊อกนำ้� (ที่ไม่ใช่วัสดุตกแต่งภ�ยนอก)  

นิยมทำ�จ�กทองเหลืองหรือพล�สติกเพร�ะ 

ไม่ผุพังง่�ย ส่วนก๊อกนำ้�รูปทรงดีไซน์สวยง�ม 

ต�่งๆ แทจ้รงิกย็งัเปน็กอ๊กทองเหลอืงนัน่แหละ  

แค่ชบุโครเมยีมแลว้แตง่ผวิใหม้นัว�วน�่สมัผสั

en.wikipedia.org
plumber.whangarei.biz
plumbinghelptoday.com
nanakedlab.blogspot.com

วิธีทำ�คว�มสะอ�ดก๊อกนำ้�ที่ง่�ยและ 

ประหยัด และสะอ�ดจริงๆ คือบีบย�สีฟัน 

ใส่แปรงแล้วนำ�ม�แปรงก๊อก ถ้�เป็นก๊อกนำ้� 

โครเมียมที่อย�กให้แววว�วเหมือนใหม่ก็แค่ 

เอ�ฟองนำ้�ซับนำ้�ส้มส�ยชูแค่นั้น…วิธีนี้  

ภูมิปัญญ�ไทยแท้เลยนะเนี่ย!

en.wikipedia.org
www.pedalinghistory.com

www.exploratorium.edu
www.phys.uri.edu

www.facstaff.bucknell.edu 
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เพลง-
เพื่อชีวิต-
คนไกล
บ้าน

งคมไทยปัจจุบัน เป็นสังคมที่มี  
เศรษฐกิจ เป็นตั วชี้ นำ �ประเทศ 

โดยเฉพ�ะเมืองหลวงอย่�งกรุงเทพมห�นคร 
ท่ี ผู้คนต่�งถิ่นยั ง เ ลือก ท่ีจะพึ่ งพิ งระบบ 
ศูนย์กล�งคว�มเจริญ คว�มห่�งไกลบ้�น 
ของผู้คนจึงเกิดข้ึน หล�ยชีวิตต้องจำ�จ�ก 
บ้�นม�เพื่อทำ�หน้�ท่ีบ�งอย่�ง บ�งคนต้อง 
ม�เรยีนหนงัสอื บ�งคนตอ้งทำ�ง�นเพือ่ห�เงิน 
ห�ร�ยได้ส่งให้ครอบครัว พวกเข�ล้วนมี 
เหตผุลทีต่อ้งจ�กบ�้นม� สงัคมไทยในปจัจบุนั 
จึงเป็นสังคมที่ผู้คนต้องโบกมือล�บ้�น 

ปฏิเสธไม่ได้ว่�ในแวดวงเพลงไทยมีหล�ย 
เพลงท่ีพูดถึงคนไกลบ้�น เน้ือร้องที่สื่อส�รถึง 
คว�มคดิถงึของผูค้นทีจ่ำ�จ�กม�ยงัปร�กฏอยู ่
หล�ยยคุหล�ยสมยั บทเพลงเหล�่นีถ้กูใชเ้ปน็ 

เรื่อง : ภูษิต มณีพงษ์

1

2

art@house
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ก�รเล่�ถึงบรรย�ก�ศของกรุงเทพมห�นคร  
เมืองที่มีแต่คว�มวุ่นว�ย ผู้คนในเมืองหลวง 
ต่�งสนใจแต่เรื่องของตัวเอง เป็นท่อนร้องท่ีมี 
เนื้อห�เปรียบเทียบกันระหว่�งคว�มเป็น 
ต่�งจังหวัดกับคว�มเป็นเมือง 

อยู่ในเมืองกรุงก็คงวุ่นวายและวกวน
มีแต่ผู้คนก็เหมือนกับคนไม่รู้จักกัน
ชีวิตผกผัน คิดถึงบ้าน
ในยุคของเทคโนโลยี 3G ที่ก�รสื่อส�รเป็น 

เรือ่งง�่ยข้ึน ผูค้นมคีว�มสะดวกในชวีติม�กขึน้ 
แต่ถึงกระนั้น สังคมของคนพลัดถ่ินไม่ได้ 
หนีห�ยไปไหนจ�กสังคมไทย เพลง ทางกลับ 
บ้าน ของวงบอดี้สแลม เปรียบเสมือนตัวแทน 
ของคนต่�งจังหวัดในยุคสมัยใหม่ท่ียังคงต้อง 
ต่อสู้ดิ้นรนในเมืองหลวง โดยมีคว�มฝัน 
เป็นเดิมพัน

ในวนัทีใ่จมดืหมน่ วนัทีช่วีติหลงทางมาไกล
ในวันที่ใจวุ่นวาย ยิ่งทำาให้คิดถึงบ้านเรา
จากมาตั้งนาน ไกลแสนไกล เมื่อไรความ 

ฝันจะเป็นจริง
หรือที่ฝันใฝ่ ไม่มีจริง

เพลงนี้นอกจ�กจะถ่�ยทอดคว�มรู้สึก 
นึกคิดต่อถิ่นเกิดท่ีจ�กม�เช่นเพลงอื่นๆ แล้ว  
ยังพูดถึงคว�มคิดถึงของลูกท่ีมีต่อพ่อและแม่  
โดยใช้คว�มฝันเป็นเดิมพันในก�รสู้ชีวิต

เมื่อไรท่ีล้มยังคิดถึงพ่อ เมื่อไรท่ีท้อยัง 
คิดถึงแม่

และยังคงทำาตามคำาสัญญา
ชีวิตเมื่อทำาได้ตามความฝัน
วันนั้นฉันคงจะกลับ เอาฝันนั้นไปฝาก

เห็นได้ว่�ในแต่ละยุคแต่ละสมัย เพลงของ 
คนไกลบ้�นไม่เคยหนีห่�งไปไหนจ�กสังคม 
ไทย สิ่งสำ�คัญที่ทำ�ให้เพลงเหล่�นี้ยังคงอยู่  
คงเป็นชีวิตจริงของคนพลัดถิ่นที่ในปัจจุบันมี 
จำ�นวนเพิม่ม�กขึน้ในก�รเข�้ม�ยงัเมอืงหลวง  
อ�จจะด้วยเหตุผลก�รเกษตรกรรมในท้องถิ่น 
ที่ล้มเหลว หรือระบอบก�รปกครองส่วน 
ทอ้งถิน่ทีไ่มพ่ฒัน� ประกอบกบัคนเหล�่นีต้�่ง 
ต้องพึ่งพิงอยู่ในระบบเศรษฐกิจ ก�รห�อ�ชีพ 
เลี้ยงชีวิต ก�รได้เรียนหนังสือในศูนย์กล�ง 
คว�มเจริญของประเทศ เหตุปัจจัยเหล่�นี้ 
จึงทำ�ให้หล�ยชีวิตต้องห่�งไกลบ้�น ห่�งไกล 
พ่อแม่ผู้เป็นที่รัก และสิ่งหนึ่งที่ส�ม�รถยึด 
เหน่ียวจิตใจพวกเข�ได้นอกจ�กบ้�นที่มี 
คนรักรออยู่ ‘บทเพลง’ ของศิลปินก็เปรียบ 
เสมือนส่ิงหล่อเล้ียงสร้�งเสริมกำ�ลังใจ ให้คน 
พลัดถิ่นส�ม�รถต่อสู้กับคว�มวุ่นว�ยในเมือง 
หลวงที่พวกเข�เผชิญอยู่ 

นอกจ�กบทเพลงที่เติมแรงใจจ�กศิลปิน 
แล้ว สิ่งที่เร�ควรตั้งคำ�ถ�มกับเรื่องร�วของ 
คนพลัดถิ่นในสังคมไทย คือคว�มเป็นคน 
พลดัถิน่ คนห�่งไกลบ�้นจะยงัอยูใ่นสงัคมไทย 
อีกน�นแค่ไหน 

หรือเร�จะยังคงได้ยินเพลงเหล่�นี้ไปอีก 
หล�ยปีข้�งหน้�...

เครื่องมือในก�รกล่อมเกล�ผู้ฟังที่จ�กบ้�น 
ยุคแล้วยุคเล่� บทเพลงที่มีเนื้อห�เกี่ยวกับ 
คนไกลบ้�นแทบจะไม่เคยข�ดห�ย

เพลง เดือนเพ็ญ ของค�ร�บ�วเป็นเพลง 
แรกๆ ที่มีเนื้อห�ว่�ด้วยคนไกลบ้�น เขียนเนื้อ 
ร้องและทำ�นองโดย น�ยผี-อัสนี พลจันทร์  
เพลงนี้แต่งขึ้นในช่วงก�รสู้รบระหว่�งรัฐไทย 
กับคอมมิวนิสต์ เสมือนเป็นก�รบรรเท�คว�ม 
คิดถึงบ้�น ในเนื้อเพลงมีก�รใช้ธรรมช�ติ 
เพือ่เล่นกบัอ�รมณข์องคนฟงัใหเ้กดิคว�มรูส้กึ 
นึกถึงบ้�น นึกถึงคว�มสวยง�มในอดีตของ 
ผู้คนที่มีต่อบ้�น 

เดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอร่าม
นภาแจ่มนวลดูงามเย็นช่ืนหนอยามเม่ือ 

ลมพัดมา
แสงจันทร์นวลชวนใจข้า
คิดถึงถิ่นที่จากมา คิดถึงท้องนาบ้านเรือน 

ที่เคยเนา

คิดถึงบ้าน ของ จรัล มโนเพ็ชร เป็นเพลง 
ในยุคต่อม�ที่มีเนื้อห�เกี่ยวกับคนไกลบ้�น  
เนือ้เพลงในชว่งแรกมกี�รใชธ้รรมช�ตทิีส่มัผสั 
กับจิตใจคน เพื่อให้คนฟังเกิดคว�มรู้สึกเหง� 
และโหยห�บ้�นเกิดเมืองนอน 

มองดูดวงดาวก็คงเป็นดาวดวงเดียวกัน
มองดดูวงจนัทรก์เ็หมอืนกบัจนัทรท์ีบ่า้นเรา
ยามนี้ฉันเหงา คิดถึงบ้าน
ก่อนจะตัดไปช่วงกล�งของเนื้อเพลง ที่มี 

1. ยืนยง โอภากุล

2. จรัล มโนเพ็ชร

3. บอดี้สแลม

3
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Click
บ้าน
Click 
ครอบครัว

นั้นเป็นสิ่งที่ห�ค่�มิได้ แต่ทว่�ก็มีคนจำ�นวน 
ไม่น้อยที่มองข้�มสิ่งสำ�คัญนี้ไป และหลงไป 
ในสิ่งที่เรียกว่� ‘คว�มสำ�เร็จ’

Click (2006) หนังตลกดร�ม่�เรียกนำ้�ต�  
ของผู้กำ�กับ Frank Coraci ผู้กำ�กับคู่บุญของ 
อดัม แซนด์เลอร์ ได้ทำ�หน้�ท่ีบรรจุเรื่องดัง
กล่�วไว้

หนังพูดถึงครอบครัวอบอุ่นของ ไมเคิล  
นิวแมน (อดัม แซนด์เลอร์) คุณพ่อสถ�ปนิก 
ลูก 2 ที่ต้องก�รห�ซื้อรีโมตใหม่ เข�ห�ซื้อจน 
ได้สิ่งที่ต้องก�ร เพียงแต่รีโมตน้ันกลับเป็นส่ิง 
มหัศจรรย์ชิ้นใหม่ที่ทำ�ให้เข�ส�ม�รถควบคุม 
ทุกสิ่งทุกอย่�งได้ แม้กระทั่งก�รข้�มเวล� 

แต่มีข้อแม้ว่� รีโมตน้ันจะต้องอยู่ติดมือเข� 
ตลอด และขณะที่อยู่ในช่วงข้�มเวล�นั้น  
ร่�งก�ยและจิตใจในโลกแห่งคว�มจริงจะตก 
อยู่ในสภ�วะ auto-pilot หรือสภ�วะร่�งไร้ 
สตินั่นเอง

ในชว่งแรกนิวแมนใชร้โีมตควบคมุทกุอย�่ง 
ดัง่ใจคดิ โดยเริม่จ�กก�รข�้มเวล�เพือ่ข�้มหน ี
ปัญห�ต่�งๆ ท�งครอบครัว ไม่ว่�จะเป็นก�ร 
บน่ของภรรย� หรอืชว่งเวล�รบัประท�นอ�ห�ร 
เย็นอย่�งพร้อมเพรียงกับท่ีบ้�น เพียงเพร�ะ 
ต้องก�รทำ�ง�นให้สำ�เร็จ ฉะน้ันช่วงเวล�ที่อยู่ 
กับครอบครัว เข�จึงกล�ยเป็นมนุษย์ไร้สติ  
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับครอบครัว

มื่อเอ่ยถึง ‘บ้�น’ น้อยคนนักที่ 
จะนึกถึงตัวบ้�นในลักษณะอิฐ  
ไม้ ปูน หรือกระทั่งส่วนประกอบ 
จำ�พวกบันได ประตู หน้�ต่�ง  

โดยส่วนใหญ่ ‘ครอบครัว’ มักจะเป็นคำ�ที่ติด 
ม�กับคว�มคิดเสียม�กกว่� 

ครอบครัวเป็นสถ�บันที่เล็กที่สุด แต่เป็น 
สถ�บันที่สำ�คัญที่สุดของสังคม เพร�ะทำ� 
หน้�ที่ขัดเกล� ถ่�ยทอดคว�มรู้  ระเบียบ 
แบบแผนท�งสังคมไปสู่สม�ชิก ตั้งแต่เด็ก 
จนกระทัง่เตบิใหญ ่ห�กจะกล�่วว�่เปน็หนว่ย 
ที่ใกล้ชิดกับคนเร�ม�กที่สุดก็น่�จะไม่ผิดนัก

คว�มอบอุ่น คว�มรักที่ได้จ�กครอบครัว 

เรื่อง : สหธร เพชรวิโรจน์ชัย
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ต่อม�เมื่อหัวหน้�สัญญ�ว่�จะให้เข�เป็น
หุ้นส่วน คุณพ่อจึงตัดสินใจใช้รีโมตข้�มเวล� 
เพื่อห�คว�มสำ�เร็จท�งก�รง�น แต่เมื่อคว�ม 
ก้�วหน้�น้ันม�ถึง คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง 
ครอบครวักลบัแยล่ง...จนใกลแ้ตกหกั ในเวล� 
เดียวกันนั้น เจ้�สิ่งวิเศษเริ่มจำ�สิ่งที่นิวแมน 
ปร�รถน�ได้ มันทำ�หน้�ท่ีข้�มเวล�ต�มที่เข� 
ต้องก�รอย่�งอัตโนมัติ แน่นอนว่�สิ่งที่มัน 
เลือกไม่ใช่ลูกเมีย นั่นแปลว่�เข�พบกับคว�ม 
สำ�เร็จสูงสุดท�งก�รง�นที่ม�พร้อมกับจุดจบ 
ของส�ยใยครอบครัว 

แม้พล็อตเรื่องจะใช้วิธีก�รเล่�เร่ืองอย่�ง 
ง่�ยๆ ผ่�นมุขตลก แต่หนังได้สะท้อนภ�พ 
ของคนทำ�ง�นทีมุ่ง่จะประสบคว�มสำ�เรจ็ท�ง 
อ�ชีพ เลือกเอ�คว�มสำ�เร็จเป็นที่ตั้ง เลือก 
คลิกรีโมตข้�มเวล�ท่ีควรจะอยู่กับครอบครัว 
ม�ทำ�ง�น เลือกคลิกข้�มคว�มสัมพันธ์ของ 
ครอบครัวเพื่อคว�มสำ�เร็จ ซึ่งเท่�กับว่�ใช้สติ 
และเวล�ไปกับง�น มองข้�มคนรอบตัว 
และกำ�ลังทำ�ล�ยส�ยสัมพันธ์ท�งครอบครัว 
ลงไปนั่นเอง

รี โมตในหนังอ�จดูเหมือนเทคโนโลยี  
มหัศจรรย์ แต่ทว่�คว�มจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ 
ใช้แทนอำ�น�จในก�รเลือกจุดมุ่งหม�ยของ 
มนุษย์ นิวแมนต้องก�รคว�มสำ�เร็จ เข�จึง 
คลิกท่ีคว�มสำ�เร็จของง�น และได้รับผลจ�ก 
สิ่งที่ตัวเองเลือก เข�จึงเป็นตัวอย่�งที่เตือน 
ให้เร�อย่�หลงลืมคนข้�งก�ย ก�รสร้�งคว�ม 
สมดุลระหว่�งง�นและก�รใช้ชีวิตร่วมกับ 
คนในครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่สำ�คัญ

ถ้�ปัญห�ครอบครัวแตกแยก เกิดม�จ�ก 
สม�ชิกในรั้วบ้�นไม่มีปฏิสัมพันธ์ใดๆ ไม่มี 
คว�มเอ�ใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน หนังเรื่องนี้ 
สรุปให้แล้วว่� เร�ควร ‘คลิก’ ให้กับครอบครัว 
ไม่น้อยไปกว่�อ�ชีพก�รง�น เพร�ะห�กกด 
รีโมตในเรื่องหลังถ่ีกว่�เสียจนท้ิงห่�งจ�กกัน 
ม�ก

เมื่อพูดถึงบ้�นคำ�ว่� ‘ครอบครัว’ อ�จจะ 
แผ่วเบ�ไปเสียแล้วในคว�มนึกคิด
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เคหวัตถุ
ธรรมดา

�ยต�ผมไล่เรียงต�มตัวอักษรหน้� 
สุดท้�ย บรรทัดสุดท้�ยของหนังสือ 

เล่มหนึ่ง ที่กำ�ลังสร้�งเรื่องร�วให้กับสิ่งของ 
ธรรมด�ภ�ยในบ้�นรอบตัวให้กลับมีชีวิต 
ขึ้นม�อีกครั้ง

หนังสือเล่มน้ันมีชื่อว่� เคหวัตถุ เขียนโดย 
อ�จ�รย์ต้น-อนุสรณ์ ติปย�นนท์ 8 เรื่องสั้น 
ท่ีเริ่มต้นจ�กวัตถุหรือส่ิงมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ 
บ้�น ได้แก่ ตู้เย็น, ร่ม, ปิ่นโต, เตียง, กะโหลก,  
นก, ย�ย และนำ้�ต�ล 

คว�มสนุกของรวมเรื่องส้ันเล่มนี้อยู่ที่ 
ก�รเล่�เรื่องจ�กส่ิงเหล่�น้ันเป็นตัวตั้ง และ 
พ�ไปสู่เรื่องร�วท่ีมีท้ังคว�มตลก ประหล�ด  
วิญญ�ณ ปรัชญ� สังคม ฆ�ตกรรม คว�มรัก 
และก�ม�รมณ์

ดังเช่นเรื่องแรกท่ีนำ�เครื่องใช้ในบ้�นอย่�ง  
‘ตู้เย็น’ ม�เขียนในเชิงก�ม�รมณ์ อ�จ�รย์ต้น 
สร้�งคว�มตื่นใจไม่น้อย ที่ส�ม�รถเช่ือมโยง 
2 ส่ิงท่ีไม่น่�เก่ียวข้องกันได้ม�ผูกรวมไว้ใน 
หน้�กระด�ษไม่กี่หน้� 

“ มั น เ ป็ น เ สี ย ง ข อ ง ช า ย - ห ญิ ง คู่ ห นึ่ ง  
ไม่แปลกปลอม-ท่ีกำาลังขะมักเขม้นประกอบ 
กิจกรรมโบราณอย่างหวานชื่นและสุขสม-- 
ดังออกมาจากตู้เย็นใบใหม่ของผม”

(ตู้/เย็น/เร่า/ร้อน-เคหวัตถุ  : อนุสรณ์ 
ติปยานนท์)

เรื่อง : สหธร เพชรวิโรจน์ชัย 1

2
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เคหวัตถุ
(Household Object)
ผลงานเล่มที่ 6 ของ อนุสรณ์  
ติปยานนท์ นักเขียน นักแปล  
เจ้าของฉายา ‘มูราคามิเมือง 
ไทย’ ตีพิมพ์ครั้งแรกปี พ.ศ.  
2550 ประกอบด้วยเรื่องสั้น  
8 เรื่อง ที่เริ่มต้นจากสิ่งของ 
หรือคนเพื่อนําไปสู่เร่ืองราว 
ให้ติดตามต่อไป โดยหนังสือ 
เล่มนี้ เคยเข้ ารอบสุดท้ าย 
รางวัลซีไรต์ปี พ.ศ. 2551 และ 
อีกหน่ึงผลงานที่เข้าชิงซีไรต์ 
คือ นิมิตต์วิกาล ในปี พ.ศ.  
2554

 

สิ่งมหัศจรรย์ธรรมดา
ผลงานเล่มที่ 11 ของนิ้วกลม 
หรอื สราวธุ เฮ้งสวัสดิ ์ครเีอทีฟ 
โฆษณา ผูก้าํกับโฆษณา ตพีมิพ ์
ครัง้แรกปี พ.ศ. 2553 นาํเสนอ 
ในรูปแบบความเรียงท่ีสร้าง 
แรงบันดาลใจจากสิ่งของ 24  
ชิ้นที่อยู่รอบตัว มีผลงานเล่ม 
อ่ืนมากมาย เชน่ โตเกยีวไม่มีขา 
(2547), เนปาลประมาณสะดอื 
(2549), น่ังรถไฟไปตู้เย็น  
(2551), อาจารย์ในร้านคุกกี้ 
(2552), บกุคนสาํคญั (2553)  
ฯลฯ

ก่อนหน้�นี้ผมได้อ่�นหนังสืออีกหนึ่งเล่ม 
ที่พูดเรื่องคล้�ยๆ กัน นั่นคือ สิ่งมหัศจรรย์ 
ธรรมดา ของนกัคดินกัเขยีนทีไ่ดร้บัคว�มนยิม 
ในหมู่วัยรุ่นน�ม นิ้วกลม

สิ่งมหัศจรรย์ธรรมดา คล้�ยกับ เคหวัตถุ  
ตรงที่ใช้จุดตั้งต้นในก�รเล่�เร่ืองจ�กสิ่งของ 
รอบๆ ตัวที่พบเห็นได้ทั่วไป แต่เล่�จ�กสิ่ง 
ต่�งๆ ในจำ�นวนที่ม�กกว่� เช่น น�ฬิก�ปลุก,  
แปรงสีฟัน, กระจก, กุญแจ, รูปถ่�ย, ดินสอ,  
ย�งลบ, หินลับมีด ฯลฯ รวมทั้งสิ้น 24 อย่�ง

รปูแบบก�รเล�่นัน้กแ็ตกต�่งกนั คอืผลง�น 
ของนิ้วกลมถ่�ยทอดออกม�มิใช่เรื่องสั้น 
แต่เป็นบทคว�มท่ีแฝงคว�มคิดจ�กส่ิงเหล่�น้ัน 
ทั้งรูปแบบก�รใช้ง�น ก�รใช้แทนสัญลักษณ์ 
บ�งอย่�ง ทำ�ให้สิ่งของเหล่�นั้นดูมีเร่ืองร�ว 
เฉพ�ะตวัของมนั ทำ�ใหเ้ร�ไดเ้ปดิห ูเปดิใจลอง 
ฟังสิ่งต่�งๆ รอบตัว และสร้�งแรงบันด�ลใจ 
จ�กสิ่งเหล่�นั้นได้เป็นอย่�งดี เช่น แปรงสีฟัน 
บอกกับเร�ว่� เร�ต้องดูแลสิ่งสำ�คัญต่�งๆ 
ด้วยตัวเอง หรือรูปถ่�ยเป็นสิ่งของที่มีคว�ม 
เป็นส่วนตัว คนที่ ไม่ได้ เป็นเจ้�ของย่อม 
ไมเ่ข�้ใจคว�มหม�ยและคว�มสำ�คญัของมนั 

หนังสือทั้ง 2 เล่ม ทำ�ให้ผมได้มองสิ่งต่�งๆ  
รอบตัวน�นขึ้น ฟังเรื่องร�วต่�งๆ จ�กมัน 
เห็นคุณค่�ของสิ่งนั้นๆ ว่�มันมิใช่แค่วัตถุ 
ธรรมด� เพร�ะของทุกชิ้นในบ้�นมีเรื่องร�ว 

ซ่อนอยู่เสมอ และพร้อมท่ีจะเล่�อะไรบ�งอย่�ง  
อยู่ที่ว่�เร�เคยรับฟังมันหรือไม่?

“ไม่ได้พิสดารหรือมีอภินิหารอะไร แต่มัน 
พูดอะไรกับเราบางอย่าง และสิ่งที่มันพูด 
นัน้เองทีม่หศัจรรย ์เพราะเปน็เสียงท่ีเราไมค่่อย 
ได้ยิน เสียงในใจ” 

(คน สดับ ส่ิงของ-ส่ิงมหัศจรรย์ธรรมดา :  
นิ้วกลม)

ทุกวันนี้ผมยังคงดำ�รงชีวิตประจำ�วันต�ม 
ปกติ แต่หลังจ�กอ่�นหนังสือทั้งสองเล่มนี้จบ  
สิ่งของต่�งๆ ในบ้�น จ�กท่ีมันเคยดูเป็นแค่ 
สิง่ของธรรมด� ตอนนีม้นักลบัม�มชีวีติ มเีรือ่ง 
ร�วม�กม�ยในตัวมัน ที่รอให้ผมเปิดใจรับฟัง

“สิง่ของภายในบา้นเปน็ของแปลก พวกมนั 
มาจากต่างสถานท่ี ต่างเวลา ต่างสถานะ 
แต่มาอยู่รวมกันในที่เดียวกัน เพียงเพราะ 
ผู้เป็นเจ้าของ หากไร้เจ้าของแล้ว สิ่งต่างๆ  
เหล่านี้ จะมีความหมายได้อย่างไร”

(คำานำาหนังสือ เคหวัตถุ  :  อนุสรณ์   
ติปยานนท์)

“โลกของเราถูกแวดล้อมไปด้วยส่ิงของ 
มากมาย บางชิ้นมหัศจรรย์จนผู้คนนำามันไป 
เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ แต่ของส่วนใหญ่ต่าง 
ก็กระจัดกระจายอยู่ตามอาคารบ้านเรือนเป็น 
เพียงของธรรมดา-ธรรมดา

แต่ทว่าทุกส่ิงท่ีดูคล้ายธรรมดา ถ้าเราให้ 
เวลา มันจะกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์”

(คน สดับ ส่ิงของ-ส่ิงมหัศจรรย์ธรรมดา :  
นิ้วกลม)

1. อนุสรณ์ ติปยานนท์ 

2. สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ 
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เลอ กอร์บูซีเยร์ - สถาปนิก นักวางผังเมือง มัณฑนากร จิตรกร และนักเขียนชาวฝรั่งเศส

The home 
should be 
the treasure 
chest of living.

Le Corbusier
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ซ้อน
สอง

นโลกที่มนุษย์รักจะมีเคห- 
สถานสูงเทียมเมฆ ที่ที่เขา 

อาศัยเป็นเพียงบ้านไม้
หนึง่ชัว่โมงทีแ่ลว้ เข�ตืน่ขึน้ในกลิน่ช้ืน 

ของทะเล ที่นี่ไม่ใช่บ้�นทั้งของเข�หรือ 
คนอ่ืน เป็นเพียงที่พักชั่วคร�วสำ�หรับ 
วันทำ�ง�น ม�บ่อยจนคนบนฝั่งคิดว่� 
เป็นบ้�นหลังที่สอง

สำ�หรับเข� นอกจ�กคว�มเคยชิน  
บริเวณที่จะนับเป็นบ้�นได้ต้องมีอะไร 
บ�งอย่�งอยู่ร่วมด้วย เม่ือแรกที่เคยคิด 
หนีออกจ�กบ้�น หรือในคว�มหม�ย 
ของเข�คอืหนอีอกจ�กคนในบ้�น เข�คดิ 
ว่�อะไรบ�งอย่�งนั้นคงเป็นตัวเข�คน 
เดียวและสุร� แต่เมื่อผ่�นวัยรุ่นไปคร่ึง 
ท�ง ทัศนคติเริ่มเปล่ียนให้บ้�นต้องมี 
ครอบครัวอยู่ภ�ยใน 

ครอบครัวที่ทุกคนอย�กจะอยู่พร้อม 
หน�้เพือ่เตมิเตม็คว�มเปน็บ�้นใหก้นัและ 
กนั ทำ�ใหอ้�ค�รไมง้อกงอ่ยมคีว�มพเิศษ  
ทำ�ให้ห้องนั่ งเล่นมีไออุ่น ทำ�ให้ครัว 
ส่งกลิ่นหอม และทำ�ให้โถงว่�งๆ อวล 
ไปดว้ยคว�มสบ�ยใจ แมบ้�งครัง้ทีค่ว�ม 

นึกคิดของคนในบ้�นลุกขึ้นม�ตีกัน 
เข�เหมือนยืนอยู่กล�งวงล้อมของพญ�ยม 
แหง่นรกภมู ิแต่เข�เชือ่ว�่ ในวนัท่ีทะเล�ะ 
กับคนอื่นในโลกข้�งนอกหลังประตูบ้�น  
ที่นี่จะเป็นสวรรค์ให้เข�ได้

เรือห�งย�วเคล่ือนตัวแหวกนำ้�ทะเล 
เป็นร้ิว ท้ิงคล่ืนข�วให้กระทบโครงไม้ 
ต�มยถ�กรรม เข�กะระยะก้�วข�ให้ 
ปลอดภัย แล้วนั่งลงรอก�รออกเดินท�ง  
ทุกคนบนเรือถูกรวมไว้ด้วยจุดเริ่มต้น 
และปล�ยท�งเดียวกัน

บนทะเลสีคร�ม ท่ี ท่ี ส่ิงมีชีวิตอีก 
เผ่�พันธุ์อ�ศัยเป็นจุดหม�ยของเข�

•
ในจักรวาลสีดำา ที่ที่เขาอาศัยเป็น 

เพียงบ้านเล็ก
ชีวิตของเข�คงเรียบง่�ยเสียยิ่งกว่� 

ก�รปลูกถั่วเขียวให้เป็นถั่วงอก กิน- 
ขับถ่�ย-นอน-กิน-ขับถ่�ย-นอน วนเป็น 
วัฏจักรธรรมด�อย่�งนี้ไปเรื่อย ถ้�ไม่เกิด 
เหตุเมื่อเดือนที่แล้วเสียก่อน

อ�ก�ศกล�งเดือนมกร�คมให้คว�ม 
รูส้กึเยน็สบ�ยแกร่�่งก�ยทกุสว่น ขณะนัน้ 

เปน็ชว่งเวล�ห�กนิของเข� ส�ยต�มองห� 
เหย่ือในคว�มเวิ้ งว้�งแห่งอันด�มัน 
เหมือนทุกๆ วันตั้งแต่ได้ชีวิตจ�กพ่อแม่ 
ม� ไม่เคยต้องก�รรู้จักคว�มหม�ยของ 
ชีวิต คว�มทรงจำ�เล่�ให้ฟังคร่�วๆ ว่�  
ตอนน้ันเข�มองเห็นเป้�หม�ยในระยะ 
ไม่ไกล จึงขยับตัวเปล่ียนท่�ให้พร้อม  
สมองส่ังก�รให้กล้�มเน้ือพ�ตัวพุ่งไป 
ข้�งหน้� คว�มหิวกระห�ยออกตวัทำ�ง�น 
รออ�ห�รตอบสนอง

ทันใดนั้น เหยื่อที่มองเห็นก็ถูกแย่ง 
ไปต่อหน้�ต่อต� คว�มข้องใจปนโกรธ 
นิดหน่อยสั่งให้เข�ต�มหัวขโมยไป และ 
เหมือนนิย�ยรักนำ้�เน่�ด�ษๆ จ�กหัว 
ขโมยกล�ยม�เป็นคู่ชีวิต เข�และเธอ 
ร่วมกันสร้�งบ้�นในทำ�เลท่ีช่วยกันเลือก  
ใช้ เ วล�หนึ่ ง เดื อน เ ต็มทุ่ ม เทกำ �ลั ง 
เห็นคว�มเหนื่อยย�กของกันและกัน 
จนสำ�เร็จเป็นที่พักอันพึงใจ 

นกึขอบคณุทกุสิง่ทกุอย�่งทีเ่หนอืแสง 
อ�ทิตย์กล�งมห�สมุทรวันนั้น ทำ�ให้เข� 
พบท�งออกจ�กคว�มซำ้�ซ�ก และมี 
อีกหนึ่งชีวิตคอยเคียงข้�งในวันนี้

เรื่อง : จิณญา จุฑาแก้ว

เรื่องสั้นหมายเลข 3



47

ในถำ้�สีเท� ที่ที่เข�อ�ศัยเป็นสีสด
•

ทีท่ีเ่คยวา่งเปล่า ตอนนีม้ขีองลำา้คา่ 
เหมือนมีเจ้าหญิงในนิทานผ่านมา 
แล้วทิ้งรองเท้าแก้วไว้

ใบมีดเหล็กซอกซอนเข้�แทรกแทน 
ร่องระหว่�งของแข็งสีขุ่นกับผนังหิน 
เพียงข้อมือพลิก ปล�ยโลหะนั้นก็ผลัก 
รังนกจ�กเพด�นถำ้�ตกลงสู่พื้น เพื่อนข้�ง 
ล่�งกำ�ลังเตรียมกระสอบสำ�หรับเก็บ 
อีกหล�ยคนยืนส่องไฟอยู่ที่โคนพะอง

ลมละอ�ยพดัผ�่นใจเข�วบูวนิ�ท ีรูส้กึ 
แปร่งๆ ต�มจังหวะก�รสูบฉีดของโลหิต 
ทุกครั้งที่ออกม�ทำ�ง�นเก็บรังนก เหมือน 
ตัวเองเป็นโจรไร้ฝีมือ บุกรุกบ้�นที่ไม่ติด 
สัญญ�ณกันขโมย แถมเจ้�ของยังแจ้ง 
คว�มไม่เป็น ทั้งยังใจโฉด ไม่ใช่แค่หยิบ 
ฉวยข้�วของบ�งอย่�ง แต่หอบเอ�บ้�น 
ทั้งหลังห�ยไป ทั้งที่บ้�นตัวเองก็มี

จะทำ�อย่�งไรได้ โจรยังต้องห�ยใจ  
ห�ยใจเหมือนภรรย�และลูกอีกสี่คน

เงยหน้�ถอนห�ยใจ พย�ย�มไล่  
จรยิธรรมทีเ่ปน็ไปไมไ่ดสู้อ่�ก�ศว�่งเปล�่  
สอดใบมีดปลิดบ้�นอีกหลังร่วงหลุดไป

•
ที่ที่ เคยมีบ้าน ตอนนี้ว่างเปล่า  

เหมือนย้อนเวลากลับไปยั ง โลก 
เมื่อก่อนที่เขาและเธอได้เจอกัน

เพื่อนบ้�นทุกคนล้วนประสบเหตุ  
เดียวกัน แปลกใจเจือโมโหแต่ทำ�อะไร 
ไม่ได้ เข�บรรจงส่งแรงก�ยออกม�เป็น 
บ�้นหนึง่หลงั ตอนนีผ้ลง�นชิน้นัน้ห�ยไป 
ร�วกับคว�มพย�ย�มไม่เคยเกิดขึ้นจริง  
อย�กจะหยุด พักตั้ งคำ �ถ�มร้องห� 
คว�มยุติธรรมกับใครหรืออะไรสักอย่�ง  
อย�กนิง่อ�ลยัใหค้ว�มภมูใิจกบัคว�มสขุ 
ของลูกที่มีคนม�พร�กไป

แต่ชีวิตไม่เคยหยุดดำ�เนิน ภรรย� 
ของเข�ต้องก�รที่จะมีบ้�นให้เร็วที่สุด 
เพื่อรองรับก�รถือกำ�เนิดของท�ย�ท 
เข�ไดแ้ตเ่งยหน�้ฝนืกลนืระเบดินำ�้ต�อนั 
แสนอัดอั้นเข้�ไปไว้ลึกๆ ในอก รวบรวม 

นำ้�ล�ยในคอแล้วก้มลงขย้อนมันออกม�
เข�จะสร้�งบ้�นใหม่อีกครั้ง

•
ก่อนเท้าซ้ายจะขยับไต่พะองไผ่ 

ลงไป หางตาของเขาพลันเห็นก้อน 
นำ้าลายขอบแดงชำ้าในหลืบอับชื้น 
ทางขวา

ก้อนกรัง น้ีมีชื่อเรียกในย่�นธุรกิจ 
ก�รค้�ว่�รังนกเกรดเลือด คว�มแดงชำ้� 
ที่ปร�กฏ ได้ม�ด้วยคว�มเจ็บแสบใน 
ลำ�คอของนกแอน่ผวั-เมยี แตห่ม�ยคว�ม 
ถึงเงินก้อนใหญ่และคว�มสุขสบ�ย 
สำ�หรับเข�

ใจหนึ่งอย�กว�ดแขนไปตวัดเอ�ถ้วย 
สีหม่นนั้นม�ไว้ในครอบครอง สม�ชิกใน 
บ้�นแต่งตั้งให้เข�เป็นพ่อ เข�ก็ต้องเลี้ยง 
ทุกคนให้มีชีวิตท่ีดี แปลอีกครั้งว่�ต้อง 
มีเงิน แต่อีกใจหนึ่ง บ้�นสีคลำ้�ที่ห�งต� 
ตอนนี้ มันก็เป็นก�รอุ้มชูดูแลสม�ชิก 
ข อ ง หั ว ห น้ � ค ร อ บ ค รั ว เ ห มื อ น กั น 
ซำ้�ยังเป็นบ้�นหลังสุดท้�ยอีกต่�งห�ก  
บรรพบรุษุสัง่สอนเข�ใหรู้จ้กัเค�รพอ�ชพี 
ของตัวเอง รังนกเกรดเลือดเป็นส่ิงหน่ึง 
ที่จะต้องไม่ถูกนำ�ออกจ�กถำ้� เพร�ะห�ก
ไม่มีบ้�นหลังนี้ แม่นกจะไม่มีที่ว�งไข่ 
สิ่งเดียวที่นกต�ดำ�ๆ พอจะทำ�ได้คือหยุด 
ลมห�ยใจ จ�กโลกน้ีไปโดยไม่ทันได้ทำ� 
หน้�ที่ ไม่ได้ให้กำ�เนิดลูกในท้อง ไม่ได้ 
ฟูมฟักไข่ใบน้อย พล�ดโอก�สท่ีจะได้ 
สัมผัสก�รมีครอบครัว และไม่ได้มอบ 
คว�มรักให้กับสิ่งที่ตัวเองรักที่สุด

หันมองรอบก�ย คนอื่นทยอยลงสู่พื้น 
เรยีบรอ้ยแลว้ บ�งคนเตรยีมตอ่พะองใหม ่
สำ�หรับก�รปีนในบริเวณถัดไป หัวใจใน 
ช่องอกของเข�เต้นแรง รู้สึกเหมือนผนัง 
ถำ้� ข้�งๆ เคลื่อนคล�นม�บีบลำ�ตัว 
บังคับให้รีบตัดสินใจ หอบห�ยใจเท่�ไหร่ 
อ�ก�ศก็ไม่พอ ฝ่�มือเริ่มชื้นเหงื่อและ 
ข�ซ้�ยขว�ทำ�ท่�จะหมดแรง เบื้องหน้� 
ที่ควรจะเป็นทัศนียภ�พของถำ้�หินปูน 
ลูกต�กลับเห็นแต่ภ�พลูกเมียกับซ�ก 
นกซ้อนสลับกัน เข�ปิดเปลือกต�แรงๆ  

บดขยี้ ขอบต�บน- ล่�ง เข้ �ด้ วยกัน 
สูดอ�ก�ศเข้�อัดภ�ยในปอด เม้มป�ก 
หนึ่งครั้ง แล้วจึงเบิกต�

เท้�ซ้�ยกระชับจับไม้ไผ่ให้ม่ันคง  อน�คต 
ของเข�กับนกแอ่นได้ถูกพิพ�กษ�แล้ว

•
ปีกอ่อนระโหยและคอท่ีปวดอยู่ 

หนึบๆ ทำาให้เขาสังหรณ์ว่าวันน้ีบ้าน 
จะอันตรธานไปอีก

รังถูกสร้�งซำ้�แล้วซำ้�เล่�ไม่ตำ่�กว่� 
ส�มครั้ง มีอยู่ครั้งหน่ึงท่ีลูกในไข่สองใบ 
ลงไปแตกกระจ�ยอยู่ท่ีพื้นถำ้� เป็นไปได้ 
ว�่คว�มเค็มของนำ�้ทะเลจะม�จ�กคว�ม 
โศกเศร�้ของเข�และภรรย� ครอบครวัอืน่ 
และนกน�งแอ่นรุ่นก่อนๆ กลั่นตัวเป็น 
นำ้�ต� หยดลงเติมรสช�ติให้นำ้�ทะเลจน 
เข้มข้น

ครั้งล่�สุดท่ีสังข�รอันร่วงโรยขูดเอ� 
เลือดเน้ือออกม�พร้อมนำ้�ล�ย ยิ่งทำ�ให้ 
เข�เสียใจหนัก ลูกสองตัวแรกดูแลไม่ได้ 
ว่�แย่แล้ว ลูกสองคนถัดม�ยังให้บ้�น 
ที่สะอ�ดเป็นของขวัญวันเกิดไม่ได้อีก 

เข�เป็นพ่อแบบไหนกัน
แขง็ใจพ�ตวัเองเลีย้วลดต�มคว�มคด 

ของโขดหิน หัวใจดวงเล็กตอนนี้ระสำ่� 
ระส่�ย ภ�วน�และหวังเหลือเกินว่� 
เมือ่พน้เหลีย่มข�้งหน�้นี ้บ�้นอนัเกดิจ�ก 
คว�มชอกชำ้�จะปร�กฏตัวให้ปีติยินดี 
เข�ลุน้กบัผลลพัธ ์แตก่ลบัชะลอคว�มเรว็  
เริ่มไม่อย�กโผล่พ้นโขดหิน อย�กกำ�บัง 
ตัวเองจ�กภ�พอันโหดร้�ยต่อไป ถ้�จะ 
รู้สึกหวั่นใจขน�ดน้ีเข�ขอต�ยที่นี่เลย 
ดีกว่� วิญญ�ณหรืออะไรบ�งอย่�ง 
ภ�ยในตะโกนบอกให้หยุดบิน แต่ปีก 
เจ้�กรรมดันขยับกระพือ พ�เคลื่อนออก 
จ�กเหลี่ยมมุม และเหมือนมันจะเร็วกว่� 
ที่ตั้งใจ โขดหินหลุดกรอบก�รมองเห็นไป 
หลังเสียงตะโกนครั้งที่ส�ม

เหมือนที่คิดไว้ไม่มีผิด เขารำาพึงกับ 
คำาขอพรเมื่อครู่

บ้านยังอยู่ตรงนั้นจริงๆ ด้วย 
เห็นไหม
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‘กลับ’
1

สนามหญ้าหน้าบ้าน
ที่ที่ฉันวิ่งเล่น

กับเจ้าด่างหลังอาน

2
ลูกบอลหนังโทรมโทรม

ที่พี่เตะเล่นกับฉัน
เมื่อครั้งวัยเยาว์

3
จักรยานสีเทาในโรงรถ

พ่อเคยสอนให้ขี่
จนฉันล้มเจ็บตัวหลายหน

4
กะละมังพิงริมกําแพง

ยายเคยใช้อาบน้ําให้ฉันสมัยแบเบาะ
พร้อมลูกเป็ดสีเหลืองสี่ตัว

5
เก้าอี้หวายสาน
ที่ประจําของตา

นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ทุกเช้า

6
ตู้เย็นเบอร์ห้าหนึ่งประตู

แม่ชงน้ําแดงใส่เหยือกเอาไว้
ไม่เคยขาดช่วงขาดตอน

7
ชั้นวางหนังสือ

ตาลงมือสร้างให้ฉัน
สมัยเมื่อครั้งยังบ้าการ์ตูน

8
โทรทัศน์จอสีรุ่นโบราณ

สนามรบระหว่างเหล่าพี่น้อง
นั่งเล่นเกมประชันฝีมือ

เรื่อง : ศุภวิทย์ น้อมเกียรติกุล
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9
กีตาร์โปร่งสีน้ําตาลเงา
พ่อแนะนําให้ฉันรู้จัก

จนผูกพันกลายเป็นเพื่อนซี้

10
แจกันลายหงส์ขาว

ยายเปลี่ยนดอกบัวทุกวัน
หน้าหิ้งพระประจําบ้าน

11
ไม้แขวนเสื้อตัวดี

แม่ใช้เป็นอุปกรณ์ไล่ตีฉัน
จนต้องวิ่งหนีกระเจิดกระเจิง

12
โต๊ะกินข้าวทรงกลม

รองรับสมาชิกทุกคนได้ครบครัน
ทุกคนพร้อมหน้ากันทุกมื้ออาหาร

13
นาฬิกากุ๊กกูเรือนนั้น

ยังคงทําหน้าที่บอกเวลาภายในบ้าน
จากอดีตกระทั่งปัจจุบัน

14
รูปรวมครอบครัวแขวนผนัง
รอยยิ้มอันอบอุ่นของทุกคน

ช่างแสนมีความหมาย

15
ราวกับจะบอกว่า...

ไม่ว่าใครจะไปอยู่ที่แห่งใด
ทุกคนยังรัก คิดถึง และรอคอยอยู่เสมอ

“ผมกลับมาแล้วครับ”
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มยืนมองน�ฬิก�บนฝ�ผนังบ้�น 
ซึ่งบอกเวล�หกโมงเย็น ช่วงเวล� 

เดียวกับที่ท้องฟ้�กำ�ลังเปลี่ยนสีจ�กส้ม 
เป็นดำ�มืด ดวงอ�ทิตย์กำ�ลังก้มมุดปล�ย 
ขอบฟ้�ทีละน้อย ท�งด้�นข้�งน�ฬิก�เป็น 
ปฏิทินขน�ดม�ตรฐ�น ผมเดินเข้�ไปดู  
มันบอกว่�วันนี้เป็นวันศุกร์ 

คว�มจริงผมรู้อยู่แล้วว่�วันนี้เป็นวันศุกร์  
แต่ผมก็อย�กดูให้แน่ใจอีกครั้ง เพร�ะเมื่อ 
สิบน�ทีก่อนหน้�นี้ ผมนั่งคุยกับพ่อที่ระเบียง 
หน้�บ้�น พ่อถ�มผมว่� “เย็นวันนี้พี่ส�วเธอ 
จะกลับม�กินข้�วหรือเปล่�” ตอนแรกก็สงสัย 
เหมือนกันว่�ทำ�ไมอยู่ดีๆ พ่อม�เล่นเกม 
ท�ยใจพีส่�วผม แตห่ลงัจ�กนกึอะไรบ�งอย�่ง 
ได้ ผมก็ตอบไปว่� “คงไม่กลับม�กินหรอก 
ครับ” เมื่อพ่อถ�มห�เหตุผล ผมก็อธิบ�ยว่�  
“เพร�ะวนันีเ้ปน็วนัศกุรไ์งครบั” และเร�สองคน 
ก็หัวเร�ะออกม�พร้อมกันโดยไม่ได้นัดหม�ย  
ก่อนที่ พ่อจะขอตัวขึ้นไปอ�บนำ้ �ข้�งบน 
ผมยังคงแอบหัวเร�ะเล็กๆ อยู่คนเดียว 
พล�งคดิไปถงึทีม่�ของมขุตลกมขุนีต้�มลำ�พงั 

ครอบครัวขน�ดเล็กที่มีสม�ชิกอยู่อ�ศัย 
กันสี่คน ภ�ยในบ้�นเดี่ยวขน�ดย่อมๆ ย่�น 
ล�ดพร้�ว อันประกอบด้วย พ่อ แม่ พี่ส�ว  
และผม เร�ต่�งคนต่�งมีลักษณะนิสัย 
และแนวท�งก�รใช้ชีวิตที่แตกต่�งกันไป 
ต�มหน้�ที่ก�รง�นของแต่ละคน แต่ถ้�ห�ก 
จะใหจ้บัคูท่ีแ่ตกต�่งกนัทีส่ดุ หวยกค็งม�ตกที ่
ผมกับพี่ส�วในทันที อย่�งพ่อกับแม่ยังมีอะไร 

พี่สาว 
ผู้ไม่กิน
ข้าวที่บ้าน
เรื่อง : สรพงศ์ อ่องแสงคุณ
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ที่เข้�กันได้หล�ยอย่�ง ไม่ง้ันจะแต่งง�นอยู่ 
ด้วยกนัม�รว่มส�มสบิปไีดอ้ย�่งไร แตใ่นกรณ ี
ของผมกบัพีส่�วแลว้ ไมใ่ครกใ็ครซกัคนแหละ 
ทีเ่ปน็ลกูแท้ๆ  สว่นอกีคนพอ่แมค่งไปเจอทีก่อง 
ขยะท�้ยซอย แลว้เอ�ม�เลีย้งด ูเพร�ะผมกบัพี ่
แทบไมม่คีว�มเหมอืนกนัเลย ถงึขัน้ทีว่�่ถ�้ผม 
เปน็คนอย�่งไร พีส่�วผมกต็รงข�้มกนัอย�่งนัน้ 

ซึง่แนน่อนว�่ รวมไปถงึเรือ่งทีพ่ีส่�วไมก่ลบั 
ม�กินข้�วในเย็นวันศุกร์ด้วยเช่นกัน

ที่จริงแล้ว ไม่เฉพ�ะเย็นวันศุกร์หรอกครับ  
บ�งทีก็เย็นวันจันทร์บ้�ง พฤหัสบ้�ง อ�จมี 
แถมรอบพเิศษเส�ร-์อ�ทติยไ์ปดว้ย แตถ่�้เปน็ 
ทุกๆ เย็นวันศุกร์นี่แทบจะก�ไว้ในปฏิทิน 
เลยว�่ ทำ�ข�้วเยน็ทีบ้่�นกนิกนัแคส่�มคนกพ็อ

ก็แต่ไหนแต่ไร พี่ส�วผมเป็นคนอยู่ไม่ค่อย 
ติดบ้�นเท่�ไหร่ ตั้งแต่ผมจำ�คว�มได้ ก็เห็น 
พี่ส�วโทรศัพท์คุยกับเพื่อนหญิงร่วมชั้นมัธยม 
ต้น เพื่อจะไปนอนค้�งคืนที่บ้�นเพื่อนคนนั้น  
วนัทีผ่มยนืดพูีส่�วล�กกระเป�๋เสือ้ผ�้ออกจ�ก 
บ้�นแล้วขึ้นรถเพื่อนพี่ไป ก็สงสัยว่�เจอกันที่ 
โรงเรยีนห�้วนัตอ่สปัด�ห ์มนัไมห่นำ�ใจหรอืไง 
ขน�ดผมมีเพื่อนที่ร่วมเป็นร่วมต�ยกันม�ทั้ง 
ในเวล�แลกเปลีย่นโพยกนัตอนสอบและตอน 
เป็นกองหน้�คู่เวล�เล่นฟุตบอล ไม่เห็นต้องมี 
อ�รมณ์โทรชวนมันม�นอนค้�งด้วยกันซะหน่อย 
(ซึ่งก็ดีแล้วที่ผมไม่มีอ�รมณ์นั้น)

นับแต่นั้น ไม่ว่�พี่จะเจริญวัยไปถึงมัธยม 
ปล�ย มห�วิทย�ลัย หรือแม้แต่ทำ�ง�นแล้ว 
พี่ส�วของผมก็ยังเสมอต้นเสมอปล�ยในก�ร 
อยูไ่มต่ดิบ้�น ไปกนิข�้วกบัเพือ่นเก�่ทีโ่รงเรยีน 
บ้�ง ที่มห�วิทย�ลัยบ้�ง โดยเฉพ�ะเดี๋ยวนี้ 
พีท่ำ�ง�น ซึง่จำ�เปน็ตอ้งเข�้สงัคมกบัเพือ่นรว่ม 
ออฟฟิศ ไปคุยง�นนอกสถ�นที่ ไปฉลองวัน 
ศุกร์แห่งช�ติ หรือร่วมทริปออกต่�งจังหวัด  
ทุกวันนี้ผมจะได้ยินเสียงฝีเท้�เดินขึ้นบ้�น 
ต้ังแตเ่วล�เทีย่งคนืถงึตสีองแทบทกุวนั เปน็อนั 
เข้�ใจได้ว่�พี่ส�วกลับม�แล้ว

และจนถึงตอนนี้  พี่ก็ไม่ได้กินข้�วเย็น 
ในวันศุกร์ม�ร่วมส�มเดือนแล้ว

ส่วนผมน่ะหรือ ถ้�พี่เป็นหยินที่อยู่ไม่ติด 
บ้�น ผมก็คือหย�งที่อยู่ติดบ้�นสุดๆ ถ�มว่� 
มันคืออ�ก�รขี้ เกียจจะทำ�อะไรหรือเปล่� 
ผมว่�ไม่ใช่ มันเป็นคว�มสบ�ยใจม�กกว่�  

เวล�ได้อยู่ในบรรย�ก�ศเงียบสงบของบ้�น  
เร�ส�ม�รถทำ�อะไรก็ได้ในอ�ณ�เขตบ้�น 
ของเร� อย่�งเขียนหนังสือ ทำ�อ�ห�ร เดินไป 
สวนหลังบ้�น สูดอ�ก�ศให้เต็มท่ี หรืออะไร 
ก็แล้วแต่ แค่นี้ผมก็มีคว�มสุขได้โดยไม่ต้อง 
ออกไปวุ่นว�ยกับก�รจร�จรภ�ยนอก หรือกับ 
เสียงดังอ้ืออึงรบกวนโสตประส�ท ไม่ต้อง 
พย�ย�มห�กิจกรรมนอกบ้�นแก้เบื่อไปวันๆ  
เช่น เดินห้�ง อันเป็นกิจกรรมหลักของวัยรุ่น  
ซึ่งแม้แต่ตอนผมเป็นวัยรุ่นก็ยังมองว่�มัน 
ไมไ่ดป้ระโยชนอ์ะไรเลย นอกจ�กเดนิหวักลวง 
โบ๋ในห้องแอร์อับชื้น

สำ�หรับผม บ�งทีชีวิตคนเร�ไม่ได้ต้องก�ร 
อะไรม�กไปกว่� คว�มพอดี ท้ังคว�มเป็นอยู่ 
แบบพอดี ทรัพย์สินแบบพอดี และคว�ม 
วุน่ว�ยแบบพอดี แบบท่ีบ�้นกำ�ลังกล่อมเกล� 
ผม แต่ไม่ได้หม�ยคว�มว่�ชีวิตแบบพี่ส�ว 
ผมผิดนะครับ บ�งทีวิถีชีวิตแบบออกไป 
แสวงห�ของพี่ก็อ�จเป็นชีวิตท่ีพอดีในแบบ 
ของเข� ถ้�จับให้พี่ส�วม�นั่งอยู่ในบ้�นตลอด 
ทั้งวัน ชีวิตของพี่อ�จจะ ‘ข�ด’ อะไรไป 
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีก�รใช้ชีวิตของแต่ละคน 
ที่จะทำ�ให้เกิดคว�มพอดีในแบบของตนที่สุด 

ขณะที่ผมกำ�ลังยืนคิดอะไรเรื่อยเปื่อยอยู่นี้  
ก็มีเสียงดังคล้�ยๆ คนเปิดประตูบ้�นดังม� 
แตไ่กล ผมเดินไปห�ต้นเสียงน้ันด้วยคว�มคิด 
ที่ว่� สงสัยแม่คงกลับม� แต่เมื่อไปถึงจุด 
เกิดเหตุ  กลับพบใครบ�งคนท่ีไม่ใช่แม่  
แต่หน้�ต�คล้�ยกันยังกับเป็นลูกแม่อีกคน

พี่ส�วผมนี่เอง!
ผมยืนตะลึงด้วยคว�มไม่เชื่อส�ยต� ‘ใคร 

ม�ใส่หน้�ก�กหน้�พี่ส�วอยู่ในบ้�นวะเนี่ย’  
ก่อนที่ผมจะพูดหรือเริ่มทำ�อะไรต่อจ�กน้ัน 
พี่ก็ยื่ นถุ งอะไรซักอย่�งดู รุ งรั งหล�ยถุง 
ม�ให้ผม

“พี่ซ้ือกับข้�วม� เอ�ไปใส่จ�นให้หน่อย  
เดี๋ยวแม่กลับม�เมื่อไหร่ จะได้กินกันเลย”

ผมรบัถงุน้ันไปอย�่งงนุงง ค่อยๆ เดินเข้�ไป 
ในหอ้งครวั แกะถงุกบัข้�วแตล่ะชนดิออกช้�ๆ  
ยงัคงสบัสนกบัภ�พเมือ่ซกัครูน่ี ้นัน่พีจ่รงิเหรอ 
ทำ�ไมวนันีก้ลับเรว็จงั หรอืว�่จำ�วนัผิด พย�ย�ม 
ไม่สงสัยอะไรม�ก ประกอบกับพ่อเพิ่งอ�บนำ้� 

เสร็จ ลงม�จ�กข้�งบนพอดี ผมจึงพย�ย�ม 
จัดกับข้�วลงจ�นให้เสร็จ แล้วนำ�ไปว�งไว้ 
ที่โต๊ะกินข้�ว ขณะที่นำ�ไปว�ง ผมหันไปเห็น 
พ่อท่ีกำ�ลังทำ�หน้�แปลกใจเหมือนกัน ที่ได้ 
เห็นลูกส�วปร�กฏตัวในช่วงก่อนพระอ�ทิตย์ 
ตกดินของเย็นวันศุกร์แบบนี้

พวกเร�ส�มคนนั่งรอแม่อีกประม�ณครึ่ง 
ชั่วโมง แม่ก็ม�ถึง พวกเร�จึงทยอยม�นั่ง 
ที่เก้�อี้ประจำ�ตัว แล้วเริ่มกินข้�วทันที ขณะที่ 
แต่ละคนกำ�ลังตักกับข้�วแต่ละอย่�งใส่จ�น 
ของตน ผมยังอดสงสัยไม่ได้เลยว่� ทำ�ไมวันนี้ 
พี่กลับเร็ว ดูเหมือนพี่ซึ่งนั่งอยู่ข้�งๆ ผม จะพอ 
จับอ�ก�รออก ก็หัวเร�ะเบ�ๆ ออกม�

“ถงึพีจ่ะออกไปใชช้วีติข�้งนอกม�กแคไ่หน  
สุดท้�ยก็ต้องกลับม�ต�ยรังที่บ้�นอยู่ดี”

หน่ึงประโยคถ้วนท่ีพี่พูดออกม� เริ่มทำ�ให้ 
ผมเข้�ใจอะไรขึ้นบ้�ง แต่ก็ยังแอบค�ใจเป็น 
ตะกอนคว�มคิดบ�งอย่�งอยู่ดี เลยถ�มกลับ 
ไปว่� “สำ�หรับพี่ บ้�นคืออะไรครับ”

พี่ทำ�หน้�ครุ่นคิดซักพัก ก่อนที่จะหล่น 
อีกหนึ่งประโยคใหญ่ๆ ออกม� “สำ�หรับพี่ 
บ้�นมันก็คือท่ีพัก พักก�ยเวล�เหนื่อยจ�ก 
ข้�งนอก พักใจเวล�ถูกเรื่องร�วจ�กภ�ยนอก 
ถ�โถมเข�้ม� บ�้นของพีก่บัของเธอนะ่อ�จจะ 
เป็นหลังเดียวกัน แต่อ�จมีคว�มสำ�คัญ 
ไม่เหมือนกัน สำ�หรับเธอ บ้�นอ�จเป็นเกือบ 
ทุกอย่�งในชีวิตที่เธอฝ�กไว้ก็ได้ สำ�หรับพี่  
บ้�นอ�จเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่ งของชีวิตพี่  
เพร�ะพี่ยังมีช่วงชีวิตอีกม�กกับโลกภ�ยนอก  
แต่ถึงอย่�งไร สิ่งที่บ้�นของเธอกับพี่มีเหมือน 
กันคืออะไรรู้มั้ย”

ผมยังไม่รู้คำ�ตอบนี้ แต่พี่หันไปมองหน้� 
พ่อกับแม่ที่กำ�ลังรอฟังคำ�ตอบนั้นอยู่

“มนัมคีว�มอบอุน่ท่ีทำ�ให้เร�อย�กกลบัม� 
บ้�นทุกครั้งไงล่ะ”

ผมเหมอืนถกูหมดัฮกุเบ�ๆ เข�้ทีท่อ้ง แมย้งั 
ไม่ค่อยเข้�ใจคว�มรู้สึกนี้ม�กนัก แต่ผมแอบ 
เห็นพ่อกับแม่ย้ิมกว้�งอย่�งที่ไม่เคยเห็น 
ม�ก่อน และโดยไม่รู้ตัว เหมือนผมจะยิ้มออก 
ม�ด้วย

และผมเริม่รูส้กึว่า นีอ่าจจะเปน็ครัง้แรก 
ที่ผมกับพี่มีอะไรที่เหมือนกันเสียที
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บ้านใน
ความนึกคิด

นนี้ก็เป็นเย็นอีกวันหนึ่ง ที่ไม่แตกต่�งจ�กวันธรรมด� 
วันอื่นๆ 

ใครๆ ก็รู้ว่�เวล�หลังเลิกง�น รถร�บนถนนมีจำ�นวน 
ม�กขน�ดไหน อย่�ว่�แต่รถบนถนนเลย บนฟุตป�ทที่มีไว้สำ�หรับ 
คนเดิน บ�งทีก็แทบจะไม่มีที่ให้คนได้สูดอ�ก�ศห�ยใจ ผู้คนต่�ง 
เดนิท�งไปสูเ่ป�้หม�ยทีต่วัเองตัง้ไว ้หล�ยคนมนีดักบัเพือ่น หล�ยคน 
อ�จจะไปพักผ่อนต�กแอร์ในห้�งสรรพสินค้� หล�ยคนอ�จจะมี 
ภ�รกิจที่ต้องทำ� และจำ�นวนหนึ่งที่น่�จะมุ่งตรงไปที่สิ่งก่อสร้�ง 
ที่เรียกว่� ‘บ้�น’

ผมยืนดูน�ฬิก�ข้อมือที่บอกเวล� 1 ทุ่มตรงที่หน้�สถ�นีรถไฟฟ้� 
สน�มกีฬ�ฯ เพื่อรอผู้หญิงคนหนึ่ง พล�งคิดถึงรูปร่�งหน้�ต�ของเธอ 
คนนี้ ผู้คนเดินกันขวักไขว่สวนไปม�จนเหมือนผมจะกล�ยเป็นสิ่งมี 
ชีวิตเดียวที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ และมันดูเป็นเร่ืองตลกเล็กๆ ที่ผมนัด 
‘เธอ’ ม�เพื่อคุยเรื่อง ‘บ้�น’ ข้�งนอกบ้�น ในเวล�ที่คนอื่นกำ�ลังกลับ  
‘บ้�น’

ไม่น�นนัก ผมคิดว่�ผมน่�จะเห็นเธอแล้ว จ�กที่มองไกลๆ  
เธอเป็นผู้หญิงผมย�วม�ในชุดกระโปรงสีข�วสวมเสื้อคลุมยีนส์สั้น 
ทับอีกที ยิ่งเธอเข้�ม�ใกล้ๆ ผมก็พบว่�เธอไม่ได้ม�คนเดียว ห�กแต่ 
เดินจับมือม�กับช�ยหนุ่มรูปร่�งสูงใหญ่ ผมสั้นรองทรงที่ม�ในชุด 
ทำ�ง�น

มีเรื่องแปลกใจอยู่ 2 อย่�งที่เกิดขึ้นในคว�มคิดของผม 
เรื่องแรก เธอคนนี้มีรูปร่�งหน้�ต�สวยกว่�ที่คิดไว้ในตอนแรก 
เรื่องที่สอง ผมแปลกใจที่ทั้งคู่เดินจับมือกันม� ไม่ได้แปลกใจที่ 

ม�รู้ทีหลังว่�จะมีพี่ผู้ช�ยอีกคนม�ด้วย แต่แปลกใจตรงที่ว่�ทั้งคู่เดิน 
กันม�ได้อย่�งไรโดยปร�ศจ�กไม้เท้�ที่ช่วยในก�รเดิน

ครับ, ทั้งสองเป็นคนพิก�รท�งส�ยต�
ผมรีบเดินไปห�พี่ทั้งสองเพื่อที่จะพ�ไปยังหอศิลปกรุงเทพฯ ท่ีท่ี 

จะเป็น ‘บ้�นชั่วคร�ว’ ให้เร�ได้นั่งพูดคุยและซักถ�มกัน และหวังว่� 
จะใช้เวล�กวนพี่ทั้งสองไม่น�น

ทันทีที่เร�ห�ที่นั่งกันได้ในหอศิลปฯ พี่นุ้ย หรือ ปฏิก�ร เทพมงคล  
ก็เริ่มพูดคุยกับเร�อย่�งไม่ให้เสียเวล� ทุกอ�กัปกิริย�ของพี่นุ้ยมีแต่ 

รอยยิ้มที่ เปื้อนอยู่บนใบหน้� เสียงหัวเร�ะที่ออกม�จ�กป�ก 
ทำ�ให้ผมพล�งอดยิ้มไปด้วยไม่ได้ 

“เร�ว่�น�มธรรม บ้�นของแต่ละคนมันคงใกล้เคียงกันม�ก  
อ�รมณ์แบบอบอุ่น สบ�ยใจ ปลอดภัย แต่ถ้�เป็นรูปธรรม สำ�หรับ 
ตัวเร�เองนะ ด้วยคว�มท่ีมองไม่เห็น ก็จะดูในแง่ของทำ�เลที่ตั้ง 
เช่น ไม่เข้�ไปลึกหนึ่งกิโลฯ กลับดึกได้ อยู่ใกล้รถไฟฟ้�ก็ยิ่งดี 
คือไม่ได้ต้องก�รคว�มทันสมัยอะไร เพียงแต่เร�จะต้องเดินท�ง 
ย�กกว่�คนอื่น ยิ่งถ้�ไกลไม่สะดวกก็จะยิ่งย�ก”

พอได้ยินแบบนี้ ต่อมอย�กรู้ของผมก็เริ่มทำ�ง�น และเริ่มสงสัย 
ว่�บ้�นในฝันของพี่เข� ลักษณะจะคล้�ยๆ กับบ้�นที่ทุกคนใฝ่ฝันไว้ 
หรือเปล่�

“อย�กมบี�้นท่ีมพีืน้ท่ีให้ใชช้วีตินอกบ�้นได้บ�้ง ด้วยคว�มเปน็อยู ่
ในชีวิตประจำ�วันมีโอก�สน้อยกว่�คนธรรมด�ในก�รที่จะไปที่ไหน 
ตอ่ไหน เชน่ ไปสวนส�ธ�รณะ ถ�้จะไปตอ้งไปทีท่ีเ่คยไป ถ�้ไมเ่คยไป 
ก็ต้องไปเรียนรู้ใหม่ อย�กมีพื้นที่ที่เป็นของตัวเองได้ ใช้ชีวิตอยู่ 
ข้�งนอกบ้�นบ้�งได้ สูดอ�ก�ศที่เป็นธรรมช�ติ มีโต๊ะม้�หิน มีสน�ม 
มีต้นไม้ใหญ่ๆ ในบ้�นอ�จจะต้องมีมุมท่ีรู้สึกว่�เป็นกันเอง ให้ผ่อน 
คล�ยส�ม�รถนั่งอยู่กับพื้นทำ�นู่นนี่ได้บ้�ง เร�ให้คว�มหม�ยของ 
คว�มรู้สึกม�กกว่�คว�มสะดวกสบ�ยในก�รไปไหนม�กกว่�”

ผมนกึภ�พต�มประโยคทีพ่ีเ่ข�บอก นกึถงึล�นกว�้งๆ นกึถงึตน้ไม ้ 
นึกถึงกล่ินหญ้�ในเวล�ท่ีเร�สูดห�ยใจเข้� ฟังๆ ดู ขึ้นชื่อว่�มนุษย์ 
หรือคน ก็คงอย�กมีพื้นที่เป็นของตัวเองทั้งนั้น นี่ยังไม่นับพื้นที่ท�ง 
ด�้นอืน่ๆ แตค่ว�มฝนัมนักช็อบเลน่ตลก ตรงทีม่นัมกัชอบอยูต่รงข�้ม 
กับคว�มเป็นจริงอยู่บ่อยๆ

“เอ�เป็นว่�บ้�นท่ีอยู่ปัจจุบันไม่ใช่บ้�นในคว�มฝันเลย (หัวเร�ะ) 
ก็เป็นบ้�นท�วน์เฮ้�ส์ธรรมด� เข้�ม�ก็เป็นที่โล่งๆ ไม่มีสวน มีแค่ 
กระถ�งต้นไม้เล็กๆ แต่ก่อนตอนเด็กๆ เคยมีต้นไม้ใหญ่ แต่ตอนนี้ 
ไม่มีแล้ว ก็มีพวกชั้นรองเท้� เดินเข้�ไปก็มีโซนให้คนม�นั่งคุยกัน 
โซนรับแขกเดินม�อีกหน่อยก็มีบันได พอบันไดก็มีห้องแยกเป็น 
ห้องนอน แล้วก็มีห้องดนตรี พ่อเร�ชอบเล่นดนตรี ทีนี้เหมือนกับว่� 
ก็กลัวเสียงดังรบกวนคนอื่น เพร�ะบ้�นเร�ติดกับบ้�นอื่น ก็เลยต้อง 

เรื่อง/ภาพ : ปิยฤทธิ์ ปัญจธรรมวิทย์
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ทำ�เป็นห้องที่เก็บเสียงได้ มีกลองชุด มีเปียโน มีแอม มีอะไรเต็มไป 
หมด ที่เหลือก็เป็นห้องนอนพ่อกบัแม่ มีห้องนอนเร� มีห้องนำ้�ก็แค่นี้”

มันเป็นเรื่องน่�แปลกใจ แปลกใจที่เหมือนไม่มีคว�มยุ่งย�ก 
ม�เพิ่มคว�มลำ�บ�กให้กับชีวิตพี่นุ้ย หรือจริงๆ แล้วพี่นุ้ยอ�จจะ 
เรียกคว�มลำ�บ�กว่�คว�มเคยชิน ต่�งกับพวกเร�ที่ยังคงแบกมัน 
ไม่เคยว�ง และทนทุกข์กับมันต่อไป

อกีเรือ่งทีท่ำ�ใหผ้มตอ้งเบกิต�โตทนัททีีไ่ดย้นิคำ�บอกเล�่ เรือ่งทีว่�่ 
พี่นุ้ยใช้เวล�ว่�งทำ�อะไรในบ้�นบ้�ง เธอก็เหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆ  
อกีหล�ยล�้นคนในประเทศนี ้ประเทศทีล่ะครหลงัข่�วตอนจบ ทำ�เอ� 
รถที่ติดเสียจนถนนแทบจะไม่มีหนท�งให้ว่ิง ห�ยติดได้ในบ�งวัน  
ครับ, พี่นุ้ยติดละคร 

ถ้�เผื่อคิดว่�อ่�นผิด อ่�นไม่ผิดหรอกครับ เธอ ‘ดู’ ทีวีในเวล�ว่�ง
“ดูทีวีก็ใช้ฟังเสียงเปิดดูละครเหมือนคนธรรมด� เพียงแต่เปลี่ยน 

ก�รรับรูปจ�กก�รดูเป็นก�รฟัง ส่วนใหญ่มีคนม�บังคับให้นึกถึงหน้� 
พระเอก-น�งเอก แต่คว�มเป็นจริงไม่ค่อยนึกถึง เร�ฟังเสียงแล้ว
จินตน�ก�รค�แรกเตอร์ม�กกว่� เวล�เร�เจอใครไม่ได้คิดว่�คนนี้ 
ต้องหล่อหรือไม่หล่อ คนนี้ต้องหน้�ยังไง จมูกยังไง ต�ยังไง เพียงแต่ 
นึกว่�เสียงคนนี้ดุ เสียงคนนี้ใจดี คนนี้อัธย�ศัยดี คนนี้ท่�ท�งเป็นคน 
โมโหร้�ยอะไรประม�ณนี้”

ผมคิดไปถึงร�ยก�รอื่นๆ ในโทรทัศน์ ร�ยก�รหนึ่งที่เข้�ม�ในหัว 
และทำ�ให้เกิดคว�มสงสัยข้ึนม�ก็คือร�ยก�รเก่ียวกับเร่ืองผีๆ ผมจึง 
อย�กรู้ว่� คนพิก�รท�งส�ยต�เข�กลัวผี หรือสิ่งที่ทุกคนเรียกว่�สิ่งที ่
มองไม่เห็นกันหรือเปล่�

“กลัวนะ เร�ถูกสอนหล่อหลอมว่�ผีเป็นสิ่งน่�กลัว แม่น�กเสียง 
โหยหวน ชอบม�หลอกคน เร�ก็จินตน�ก�รมีมือย�วๆ เย็นๆ ม� 
บีบคอ มันคือภ�พที่เร�ถูกหลอมม�ว่�ผีเป็นแบบนี้ หน้�จะต้องเละ  
มันก็น่�กลัว คือเร�พย�ย�มทำ�ตัวไม่กลัวผี แต่จริงๆ ก็รู้ตัวว่�กลัว  
พย�ย�มจะแยกแยะเรื่องวิญญ�ณกับผี เร�ว่�ไม่แฟร์ สมมติคนรู้จัก  
เคยคุยกับเข� แล้วอยู่ดีๆ เข�ต�ย เร�ต้องไปกลัวเข� ก็เลยพย�ย�ม 
จะไม่กลัวผีเพร�ะคิดว่�มันไม่มีเหตุผลให้กลัวที่เปลี่ยนสถ�นะ 
ถ้�เป็นเร� เร�คงน้อยใจ เคยเป็นเพื่อนเล่นแล้วอยู่ดีๆ ก็กลัว”

และเรื่องผี แน่นอน, มันต้องม�กับคว�มมืด

“เปิดนะ แต่คนต�บอดจำ�นวนนึงไม่เปิดไฟ คนต�บอดมีหล�ย 
แบบม�ก มีคนต�บอดที่มองไม่เห็นและไม่เปิดไฟ ไม่แคร์ใคร แต่ก็มี 
คนต�บอดทีม่องไมเ่หน็แตอ่ย�กเปดิไฟเพือ่คว�มเปน็ปกติ แบบกลวั 
คนมองแปลกๆ ว่�บ้�นน้ีมีคนอยู่ไหม คือไม่เปิดก็ไม่ได้มีปัญห� 
กับก�รอยู่มืด ไม่เกี่ยวกับเรื่องผี (หัวเร�ะ)

ตอนนี้ในหอศิลปฯ ผู้คนเริ่มน้อยลงๆ พี่เท่-ผู้ช�ยที่เดินม�กับพี่นุ้ย 
ในตอนแรก นั่งอยู่ที่โต๊ะข้�งๆ กำ�ลังนั่งฟังเพลงสนุกอยู่ เพร�ะมีก�ร 
โยกหัวต�มจังหวะเล็กน้อย

ผมเพิง่สงัเกตว�่บนใบหน�้ทีม่รีอยยิม้แทบจะตลอดเวล�ของพีนุ่ย้  
มีก�รแต่งหน้�เหมือนผู้หญิงคนอื่นๆ

และเมื่อม�บวกกับชุดกระโปรงของพี่เข�แล้ว ผมว่�พี่นุ้ยต้องเป็น 
คนชอบแต่งตัวไม่ใช่เล่นๆ แล้วพี่เข�มีวิธีก�รเลือกชุดยังไงกัน

“มนัจะมรีปูแบบของมนั อยูบ่�้นจะใสแ่คก่�งเกงข�สัน้ เสือ้ยดือะไร 
แบบน้ี ออกนอกบ้�นต้องเป็นเส้ือผ้�ท่ีมันรู้สึกแบบ ได้อยู่นะ มีก็แต่ 
เอ�ชุดใส่ไปข้�งนอกม�ใส่ในบ้�น (หัวเร�ะ) เวล�ซื้อมันต้องรู้ก่อนว่� 
สิ่งที่เร�ซื้อม�สีอะไร ลักษณะไหน เช่น เร�อ�จจะต้องให้คนอธิบ�ย 
รูปลักษณ์ของเสื้อตัวนี้ เสื้อตัวนี้ล�ยท�ง เสื้อตัวนี้ล�ยดอก พอเร�รู้ 
ร�ยละเอียดเสร็จ เวล�เร�จะม�แมตช์ พี่พอเห็นสีบ้�ง คนต�บอด 
ท่ัวไปท่ีเรียนในโรงเรียนตอนเด็กๆ มันมีวิช�ศิลปะ สอนพับกระด�ษ 
ประดิษฐ์ เอ�เปลือกไข่ม�ทำ�นู่นน่ี เข�จะมีสอนเก่ียวกับทฤษฎีสี 
แมส่มีสีอีะไรบ�้ง เหลอืง แดง สนีำ�้เงนิ กเ็ลยพอจะจนิตน�ก�รได้บ้�ง 
ว่�สีไหนจะโทนไหน เร�ว่�ถ้�คนมีเซนส์ก็จะใช้ทฤษฎีสีม�เกี่ยวข้อง 
ได้เหมือนกัน”

ผมลองถ�มถึงเรื่องก�รมองเห็นแสงของพี่นุ้ย ก็ได้ทร�บว่�พี่เข� 
ไม่ได้พิก�รท�งส�ยต� 100% ห�กแต่ยังส�ม�รถเห็นและรับแสง 
ได้บ้�ง แต่ก็ได้แค่เพียงจะบอกตำ�แหน่งว่�แสงน้ันม�จ�กท�งทิศใด  
ถึงอย่�งไรก็ต�มแต่ ผมคิดว่�ถ้�ใครม�เห็นสีชุดในวันนี้ที่พี่เข�ใส่ม�  
ก็คงต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่� เป็นก�รเลือกที่มีรสนิยม โดยที่ลืม 
เรื่องทฤษฎีสีไปได้เลย

แล้วถ้�ลองนึกถึงส�วๆ ที่ชอบแต่งตัว แต่งหน้� มีหรือที่จะมีส�ว 
ใดที่ไม่ชอบแต่งบ้�น

“เวล�เร�แต่งบ้�น อ�จจะไม่ได้เน้นท่ีรูปเพร�ะเร�มองไม่เห็นรูป  

“เราให้ความหมาย 
ของความรู้สึกมากกว่า  

ความสะดวกสบาย
ในการไปไหนมากกว่า”
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แต่จะเป็นอย่�งอื่นที่รู้สึกกับมันได้ อ�จจะเป็นต้นไม้ตัวที่ประดับห้อง 
ในลักษณะอื่นๆ โมเดลตัวทับกระด�ษที่มันสัมผัสได้ เวล�จับมันแล้ว 
ชอบ เชน่ รปูทรงอนันี ้อุย๊ มนัสวย บ�งทอีย�กลกุขึน้ไป อย�กเอ�อนัน้ี 
ม�ดูเล่น ก็ไปหยิบม� เน้นสิ่งที่มันสัมผัสได้ อันไหนได้ม�ใหม่ก็อย�ก 
เอ�ม�ด ูม�กกว�่วอลลเ์ปเปอรห์รอืว�่รปูภ�พ คอืถ�้ใครจะม�ประดบั 
ให้มันสวยก็ดีนะ ยินดี”

เป็นเรื่องน่�เสียด�ย ที่จินตน�ก�รของผมกับพี่นุ้ยคงจะไม่มีท�ง 
เหมอืนกนั แตแ่คเ่พยีงคำ�บอกเล�่ ผมกร็ูส้กึสนกุ เหมอืนไดฟ้งัเรือ่งเล่� 
ที่ไม่เคยฟังม�ก่อน และผมก็คิดว่�พี่เข�น่�จะมีคว�มสุขกับบ้�น 
หลังนี้ เอ�ง่�ยๆ แค่คนฟังอย่�งผม ก็ยังสัมผัสคว�มสุขได้อย่�ง 
ไม่ย�กเย็น 

ผมดูน�ฬิก�ที่ข้อมืออีกครั้ง เวล�ล่วงเลยม�จนผมคิดว่� น่�จะ 
รบกวนพี่ทั้งสองแต่เพียงเท่�นี้ เร�ทั้งส�มคนค่อยๆ เคลื่อนย้�ยออก 
ม�จ�กหอศลิปฯ ระหว�่งทีเ่ร�กำ�ลงัเดนิออกม� ผมกเ็ริม่ตน้ไขข้อสงสัย 
ข้อสุดท้�ยของวันนี้

“เวล�เดนิ บ�้นของเร� ทีข่องเร� เร�กช็นิ เร�เปน็คนกำ�หนดเองว�่ 
อะไรอยู่ตรงไหน พี่วิ่งขึ้นบ้�นได้สบ�ยม�ก (หัวเร�ะ) ฉะนั้นแล้วเร� 
กไ็มต่อ้งเดนิป ู(ก�รเดนิคลำ�ท�ง) คอืมทีีโ่ลง่พอทีเ่ร�จะเดนิได้สบ�ยๆ  
แต่บ้�นเร�อ�จจะไม่มีแจกันม�อยู่ต�มข้�งท�ง ของคนอื่นอ�จจะ 
ดูสวย สำ�หรับเร�แล้วเดี๋ยวเดินเกี่ยว แต่ถ้�เดินท�งข้�งนอก ในกรณี 
ไม่คุ้น แต่ที่เคยไปอยู่ประจำ�ก็โอเค เร�รู้จักว่�มีอะไรอยู่ตรงไหน 

ตรงไหนมีอะไร อันน้ันเดินได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้� แต่ที่ที่เร�ไม่รู้ 
ยิ่งที่ที่มีคนเยอะ ที่ที่ไม่ใช่ของเร�และต้องใช้ไม้เท้�”

ข้�งนอกหอศิลปฯ ผู้คนลดน้อยลงอย่�งเห็นได้ชัด ฟ้�ในคืนนี้ 
ไม่ครึ้มฝนเหมือนหล�ยๆ วันก่อน ผมเดินไปส่งพี่นุ้ยและพี่เท่ที่หน้� 
สถ�นีรถไฟฟ้�สน�มกีฬ�ฯ ท้ังคู่ปฏิเสธผมเรื่องท่ีจะเข้�ไปส่งใน 
รถไฟฟ้� แต่ทันทีที่เร�แยกกัน ผมยังไม่ได้เดินไปไหน ห�กแต่ยังมอง 
แผ่นหลังของพี่ทั้งสองคนที่กำ�ลังค่อยๆ เดินห�ยเข้�ไปในสถ�นี

“จะสัมภ�ษณ์พี่เหรอ จริงๆ พี่ก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนคนอื่น” คำ�พูด 
พี่นุ้ยตอนที่ผมติดต่อจะสัมภ�ษณ์ผุดขึ้นม�ในหัวสมอง

เรื่องบ�งเรื่องอ�จจะเป็นเรื่องธรรมด�ในส�ยต�คนปกติอย่�ง 
พวกเร� เรื่องบ�งเรื่องอ�จจะเป็นเรื่องที่เร�รู้อยู่แล้ว แต่ก็แปลกดี 
ที่เรื่องธรรมด�เหล่�นี้ กลับทำ�ให้ผมรู้สึกอิ่มเอม และสุขใจตลอดช่วง 
เวล�ที่ได้ฟัง พี่นุ้ยจะรู้ไหมนะ ว่�ตอนนี้ผมกำ�ลังเมื่อยแก้ม เพร�ะยิ้ม 
ให้กับเรื่องที่ฟังแทบจะตลอดเวล�

ผมครุ่นคิดอะไรบ�งอย่�งระหว่�งที่ดูพี่ทั้งสองค่อยๆ เดินห�ยไป
ส�ยลมพัดม�เหมือนจะเป็นสัญญ�ณให้ผมเริ่มออกตัวเดินท�ง 

กลับบ้�น
ก่อนกลับ ผมหันไปมองดูที่พี่ทั้งสองอีกครั้ง 
แปลกดีที่ผมไม่เห็นคว�มพิก�รอยู่ในส�ยต�ตอนนั้น
แต่ผมกลับเห็นคนธรรมด�สองคนกำ�ลังจูงมือกันกลับบ้�น
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ตามติดชีวิตเด็ก ’เต็ก
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เรื่อง/ภาพ : บุญญานันท์ กาญจนกิจ
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จอห์น เอ็ด เพียรซ์ - นักหนังสือพิมพ์ชื่อดังแห่งรัฐเคนทักกี สหรัฐอเมริกา

Home is a place 
you grow up 
wanting to leave, 
and grow old 
wanting to get 
back to.
John Ed Pearce
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เลขที่ 999/9 อาคารสํานักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศัพท์ 0-2264-5963-5  โทรสาร 0-2264-5966

www.tkpark.or.th
www.facebook.com/tkparkclub
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