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ชาวสวนไม่สามารถเร่งให้ผลผลิตสุกงอมตามใจชอบได้ 

สิ่งที่พวกเขำพอจะท�ำได้ระหว่ำงรอกำรเจริญเติบโตของพวกมันก็อย่ำงเช่น ลำกเก้ำอี้ 

มำนั่งเฝ้ำดูผลผลิตอย่ำงใกล้ชิด เดินส�ำรวจใบอย่ำงละเอียดว่ำมีแมลงอะไรก�ำลังกัดกินใบ 

แล้วหำทำงก�ำจัดก่อนจะลุกลำมไปทั่วทั้งแปลง ทดลองท�ำปุ๋ยชนิดใหม่ท่ีว่ำกันว่ำจะท�ำให้ 

ลูกดก ซื้อยำฆ่ำแมลงที่ออกฤทธิ์ทันที ศึกษำวิธีดูแลผ่ำนกำรอ่ำนหนังสืออย่ำงละเอียด 

ฟังผู ้ใหญ่บ้ำนบอกเล่ำประสบกำรณ์แบบที่อำบน�้ำร้อนมำก่อน พูดคุยแลกเปล่ียนกับ 

ชำวสวนแปลงถัดไปถึงเทคนิคหรือปัญหำที่เขำพบเจอ หรือแม้กระทั่งวำงแผนติดต่อร้ำน 

ขำยผักสดในตลำดไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ

นีค่อืควำมน่ำจะเป็นเพยีงไม่กีต่วัอย่ำงทีจ่ะเกดิขึน้กบัชำวสวนท่ีไม่งอมอืงอเท้ำ ถงึผลลัพธ์  

ที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตของเขำ จะมีควำมแตกต่ำงกันออกไปตำมแต่วิธีที่แต่ละคนเลือกใช้ 

แต่รับรองได้ว่ำผลผลิตจำกสวนเหล่ำนี้ จะเป็นผลผลิตท่ีถูกรับรองด้วยเครื่องหมำยกำรันตี 

ถึง ‘ควำมซื่อสัตย์’ ทุกรำย ควำมตั้งใจที่ไม่คดงอนั้นจะแสดงออกผ่ำนทำงกำรทุ่มเทและ 

กำรลงทุนลงแรงที่บอกให้เห็นอย่ำงเป็นรูปธรรมว่ำพวกเขำไม่ได้มัวแต่นั่งรอให้ฟ้ำฝนเป็นใจ 

หรือบนบำนศำลกล่ำวให้ดอกผลเบ่งบำนชั่วข้ำมคืน และผลักภำระไปให้ธรรมชำติหรือลิขิต 

สวรรค์ทั้งหมด

ปลำทอง กระบองเพชร และพจนำนุกรม บันทึกหลำกหลำยรูปแบบของเหล่ำวัยเยำว ์

ในโครงกำร TK Young Writer 2012 ทั้ง 11 คนนี้เป็นชำวสวนประเภทน้ัน พวกเขำกล้ำหำญ  

เด็ดเดี่ยว และมีเครื่องหมำยกำรันตีแห่งควำมซ่ือสัตย์นั้นประทับอยู่บนบ่ำ เขำไม่ปล่อยให ้

ผลผลิตต้องเติบโตอย่ำงโดดเดี่ยว แต่ประคับประคอง ประคบประหงม และเฝ้ำรอวันที ่

พวกมันจะสุกงอมอย่ำงใจจดใจจ่อ

        ณัฐจรัส เองมหัสสกุล

       บรรณำธิกำรที่ปรึกษำ

คำ�นำ�
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ก.ไก่

สุพิชชา จินดา
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กำลครั้งหนึ่งนำนมำแล้ว ในหมู่บ้ำนเล็กๆ ที่มีชื่อว่ำหมู่บ้ำนภำษำสยำม 
เหล่ำพยัญชนะไทยต่ำงอำศัยอยู่ด้วยกันอย่ำงมีควำมสุขเรื่อยมำ จนกระทั่ง 
วันหนึ่ง ฮ.นกฮูก เกิดอำกำรน้อยเนื้อต�่ำใจที่ตนเองต้องเป็นที่โหล่ เขำตั้งค�ำถำม 
ขึ้นในใจว่ำท�ำไมเด็กๆ ถึงเอ่ยชื่อของเขำเป็นล�ำดับสุดท้ำย และเอ่ยชื่อ ก.ไก่ 
เป็นล�ำดบัแรกทกุครัง้ไป ฮ.นกฮกูชอบเสยีงเดก็ๆ ท่องอำขยำนเหมอืนท่ีพยญัชนะ 
ไทยตัวอื่นๆ ชอบ โดยเฉพำะเวลำที่เด็กๆ เอ่ยชื่อตนเอง แต่ส�ำหรับ ฮ.นกฮูก แล้ว 
เขำต้องอดใจรอเกอืบนำทกีว่ำจะได้ยนิชือ่ตวัเองจำกปำกเล็กๆ ของเหล่ำเดก็น้อย 
ที่น่ำรัก เท่ำนั้นยังไม่พอ เด็กๆ ยังเติมค�ำอธิบำยรูปลักษณ์ผิดๆ ให้กับ ฮ.นกฮูก 
ด้วย เขำจึงรู้สึกไม่พอใจสักเท่ำไหร่ “ฉันไม่ได้ตำโตสักหน่อย นั่นมันแว่นของฉัน 
ต่ำงหำก” ฮ.นกฮูกพยำยำมบอกหลำยต่อหลำยครั้ง แต่ก็ไม่มีใครสนใจฟัง

ก.ไก่ ผู้มคีวำมมัน่ใจในตวัเอง เธอมกัจะภมูใิจทกุครัง้ทีไ่ด้ยนิเดก็น้อยทัง้หลำย 
เรียกชื่อเธอเป็นล�ำดับแรก เธอเชื่อว่ำตัวเองส�ำคัญกว่ำใครๆ เพรำะฉะนั้นเธอจึง 
ไม่เห็นหัวใคร แม้แต่ ฒ.ผู้เฒ่ำ เธอก็ไม่เคยยกมือไหว้เลยสักครั้ง 
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“เพรำะฉันส�ำคัญกว่ำทุกคน ทุกคนต้องมำเอำใจฉัน” ก.ไก่ใช้อ�ำนำจของตน 
ข่มขู่คนอื่นเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องกำรโดยไม่สนใจควำมเดือดร้อนของ 
ใครทั้งสิ้น ไม่ว่ำจะใช้ให้ ถ.ถุง ท�ำงำนบ้ำนให้ ใช้บริกำรเรือโดยสำรของ ร.เรือ 
แล้วไม่ยอมจ่ำยค่ำโดยสำร เข้ำร้ำนเสริมสวย ฎ.ชฎำบำร์เบอร์ โดยไม่จ่ำยเงิน 
ค่ำใช้บริกำร ก.ไก่สร้ำงควำมเดือดร้อนทั้งเรื่องเล็กๆ จนกระทั่งลุกลำมไปถึงขั้น 
ไม่จ่ำยภำษีหมู ่บ้ำน ยึดที่ท�ำกินของ ฌ.เฌอ มำเป็นที่ของตัวเองและอื่นๆ 
อีกมำกมำยเท่ำที่ ก.ไก่จะใช้อ�ำนำจของตนได้ “ถ้ำไม่ยอมล่ะก็ ฉันจะไปจำกที่นี่  
แล้วเด็กๆ จะไม่มีวันได้เรียกชื่อพวกแกอีก เมื่อไม่มี ก.เอ๋ย ก.ไก่ ก็ไม่มีตัวอื่นๆ  
ตำมมำหรอก อีกอย่ำงนะ ถ้ำไม่มีตัวฉัน แม้แต่ ย.ยักษ์ที่ว่ำแข็งแกร่งก็ไม่มีทำง 
เป็น ย.ยักษ์ไปได้ ฮ่ำๆ” 

ฮ.นกฮกูทนกำรใช้อ�ำนำจแบบเผดจ็กำรของ ก.ไก่ไม่ไหว เขำน�ำเรือ่งทีเ่กดิขึน้ 
เข้ำไปคุยในสภำภำษำสยำม “แบบนี้ต้องท�ำให้มันรู้ส�ำนึก” ฅ.ฅน พูดด้วยควำม 
คับแค้นใจ 

“แล้วเรำจะท�ำยังไงล่ะ” ญ.หญิงถำมเสียงเบำ
“ต้องไล่มันออกจำกหมู่บ้ำนของเรำ” ย.ยักษ์เสนอควำมคิดเห็นด้วยเสียง 

แข็งกร้ำว
“แต่ถ้ำไม่มี ก.ไก่ พวกเรำก็แย่สิ” ค.ควำย พูดบ้ำง
“เงียบไปเลยไอ้ ค.ควำย แกนี่มันโง่จริงๆ โดน ก.ไก่ขู่ก็เชื่อ ถ้ำมันคิดว่ำ 

มันส�ำคัญมำก เรำก็ต้องท�ำให้เห็นว่ำมันไม่ได้ส�ำคัญอย่ำงท่ีมันคิด” ท.ทหำร  
พูดเสียงห้ำว ทุกคนต่ำงพำกันเห็นด้วยกับไอเดียของ ย.ยักษ์ และไล่ ก.ไก ่
ออกจำกหมู่บ้ำน แต่เธอไม่ได้สนใจหรือส�ำนึกต่อควำมผิดใดๆ สักนิด “ไอ้พวก 
หำงแถว ขำดฉันแล้วจะรู้สึก” ก.ไก่เชิดหน้ำพูดแล้วเดินจำกไป

หมู่บ้ำนภำษำสยำมไม่มี _.ไ_่อี_ต่อไปแล้ว ทุ_คนต่ำงดีใจ ถึงแม้ว่ำเสียง 
อำขยำนของเด็_ๆ จะหำยไปด้วย_็ตำม เหมือนว่ำเหตุ_ำรณ์ทั้งหมดจะสงบลง  
แต่_ลับไม่เป็นเช่นนั้น แม้จะไม่มี _.ไ_่ แต่ตัวอื่นๆ _็ยังคงแย่ง_ันเป็นที่หนึ่ง 
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ไม่มีใครยอมใคร ทุ_คนอยำ_เป็นคนส�ำคัญ จนลืมสังเ_ตุเห็นถึงควำมผิดป_ติ 
บำงอย่ำง

“ทุ_คนรู้สึ_แปล_ๆ _ันบ้ำงไหม” พ.พำนร้องถำมขึ้น
“อืม...จะพูดยังไงดีล่ะ ฉันว่ำมัน_็แปล_ๆ อยู่เหมือน_ันนะ”
“นั่นสิ เพรำะอะไร_ัน อย่ำบอ_นะว่ำเพรำะ _.ไ_่หำยไป ไม่มีทำง มันไม่ได ้

ส�ำคัญขนำดนั้น”
“ใช่ๆ ฉันล่ะเ_ลียดมันจริงๆ”
“ว่ำแต่... ตอนนี้ไม่มี _.ไ_่แล้ว งั้นฉัน_็ต้องเป็นผู้น�ำน่ะสิ” ข.ไข่พูดด้วยควำม 

ตื่นเต้น
“แ_เนี่ยนะ ปำ_ยังไม่สิ้น_ลิ่นน�้ำนมเลย จะมำน�ำพว_เรำ เฮอะ! ต้องเป็นฉัน 

ถึงจะถู_” ง.งู ขู่ฟ่อ
“แ_มันดีแต่ใช้_ำลัง ผู้น�ำเขำต้องเลือ_ที่มีสมองที่ชำญฉลำดอย่ำงฉันนี่” 

ฅ.ฅน ลุ_ขึ้นเถียงเสียงดัง
“ฉลำดแต่โลภ สนใจแต่ผลประโยชน์ของตัวเองอย่ำงแ_ สู ้ย_อ�ำนำจ 

ให้ ค.ควำยยังดีซะ_ว่ำ”
“เอ๊ะ! ไอ้ ฉ.ฉิ่งนี่ ท�ำไมมำ_ล่ำวหำคนอื่นแบบนี้ล่ะ เออๆ ถ้ำพวกแ_อยำ_ให ้

คนโง่ๆ เป็นผู้น�ำกต็ำมใจ ไม่อยูแ่ล้วโว้ยหมูบ้่ำนด้อยพฒันำแบบน้ี” ฅ.ฅนพดู_อ่น 
จะเดินฉับๆ ออ_ไปจำ_หมู่บ้ำน

“ไปพูดแบบนั้น _._น มันโ_รธใหญ่แล้วเห็นไหม จริงๆ แ_อยำ_เป็นผู้น�ำเอง 
ล่ะสิ” ง.งูหันไปพูดใส่ ฉ.ฉิ่ง

“แล้วแ_ไม่อยำ_เลยรึไง ง.งู” น.หนูพูดขึ้นบ้ำง หลังจำ_ที่เงียบมำนำน
“_็ฉันเหมำะสมที่สุดแล้วนี่” ง.งูชูคอแผ่แม่เบี้ย
“จะเป็นผู้น�ำมันต้องมีสมอง ไม่ใช่เอำแต่ขู่คนอื่น” 
“อ้ำวลุง ฒ.ผู้เฒ่ำ ลงุหำว่ำฉนัโง่เหรอ ถ้ำอย่ำงนัน้ฉนัไม่ยุง่ด้วยแล้ว” ง.ง ูโมโห 

จัดเดินออกจำกหมู่บ้ำนไปอีกคน 



12

“ฉันเหมำะสมที่สุด เพรำะฉันสำมำรถป่ำวประ_ำศสิ่งต่ำ_ๆ ให้ทุ_คนรับรู้ได้”  
ฉ.ฉิ่_เสนอตัวเอ_

“ดีแต่พูดล่ะสิ” ฟ.ฟัน กระแท_เสีย_ใส่ 
“หนอย! แล้วอย่ำ_แ_ไม่ดีแต่พูดเลยสินะ ฉันเชื่อว่ำเด็_ๆ อยำ_เอ่ยชื่อฉัน 

เป็นล�ำดับแร_” 
“ฉันต่ำ_หำ_ที่เด็_ๆ ชอบ เพรำะเวลำเด็_ๆ พูดแทนตัวเอ_ยั_ใช้ฉันเป็น 

ตัวแร_เลย” ห.หีบ พูด
“แต่เด็_ๆ เขำอยำ_ออ_เสีย_ฉันต่ำ_หำ_ พี่นั่นแหละเสนอหน้ำมำเอ_” 

น.หนู เถีย_
“อ้ำว! ไอ้นี่ไม่รู้เสียแล้วว่ำใครเป็นใคร มำหำว่ำข้ำเสนอหน้ำ ที่เอ็_อยู่ดีมีสุข 

มำจนถึ_ทุ_วันนี้ไม่ใช่เพรำะข้ำหรอ_รึ” ห.หีบ ชี้หน้ำตะคอ_ใส่ น.หนู
“พี่อย่ำมำทว_บุญคุณ_ับฉันนะ ฉันไม่เคยขอร้อ_ให้พี่เสนอหน้ำมำสั_หน่อย  

พี่มำเอ_ช่วยไม่ได้”
“เอำสิวะ ให้มันรู้ว่ำถ้ำไม่มีข้ำ เอ็_จะท�ำยังไ_” ห.หีบโ_ รธเป็นฟืนเป็นไฟ_่อน 

จำ_ไป 
 “เพรำะแ_เลย น._นู ท�ำใ_้  _._บโมโ_ แ_นี่มันสร้ำ_แต่เรื่อ_” ฉ.ฉิ่_ต�ำ_นิ 
“อ้ำวๆ แล้วตัวแ_ดีนั_นี่ คิดแต่จะเป็นใ_ญ่”
“อย่ำมำปำ_ _มำนะ ไอ้น._นู ไอ้คนไม่มี_ัวนอนปลำยเท้ำ ออ_ไปเลยไป 

_มู่บ้ำนนี้ไม่ต้อนรับแ_”
“เออ ฉันไม่อยู่_็ได้” น._นูท�ำท่ำจะวิ่_ออ_ไป ล.ลิ_คว้ำตัวไว้ทัน เขำไม่ 

อยำ_ให้เรื่อ_ยุ่_ยำ_ไป_ว่ำนี้ 
แต่ น._นูก็นั่_นิ่_ไม่ยอมท�ำอะไรทั้_สิ้_
“ฉ.ฉิ่_ เอ็_จะไปว่ำมันแร_ๆ ท�ำไม มั_ไม่ใช่ประเด็_แล้ว_ะ”
“ลุ_ ฒ.เฒ่ำ อย่ำพูดมำ_ดี_ว่ำ แ_่ _็อยู่ส่ว_แ_่เถอะ”
“ฉ.ฉ่ิ_แ_ไปว่ำลุ_ท�ำไม เรื่อ_ใครจะเป็_ค_แร_ไม่ต้อ_เถีย_ _ั_ ฉั_เ_มำะสม 
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ที่สุด” ท.ท_ำรพูด
“อย่ำมำใช้อ�ำ_ำจ_ำรท_ำร ใช้_ำลั_เปลี่ย_แปล_ผู้_ำ_ะ” ธ.ธง พูด
“ใช่ๆ” เสีย_ทุ_ค_ตะโ__เ_็_ด้วย

“น้ำๆ ทะเลำะ_ันท�ำไม ฟังไม่รู ้เรื่องแล้ว ถ้ำพว_น้ำๆ ไม่เลิ_ทะเลำะ_ัน 
แล้วหนูจะเรียนอะไร!” 

ด.เด็_ รวบรวมควำม_ ล้ำทั้งหมด_่อนจะพูดขึ้นมำ หลังจำ_ท่ีน่ังฟังอยู่นำน  
ทุ_คนเริ่มมองหน้ำ_ัน และเห็นด้วย_ับ ด.เด็_ เสียง_ำรทะเลำะสิ้นสุดลง 
คนทีย่งัถอืทฐิ ิแต่หลำยคน_ ็ยอม_ลบัมำท�ำหน้ำทีข่องตวัเองอ_ี ครัง้ แม้จะเป็นกำร 
ท�ำไปเพื่อตัวเอ_ไม่ใช่เพื่อส่วนรวมก็ตำม พำยุแห่ง_ำรช่วงชิงอ�ำนำจคล้ำยจะ 
สงบลง ทุกคนต่ำงแย_ย้ำย_ลับบ้ำน ด้วยควำมรู้สึ_อยำ_เป็นคนส�ำคัญอันดับ 
หนึ่งที่ยังฝังอยู่ลึ_ๆ ในใจ

ด.เด็_ยังคงวิ่งเล่นอยู่แถวนั้น ท�ำให้เขำพบ_ับใครบำงคนเข้ำโดยบังเอิญ
“น้ำๆ นัน่น้ำ _.ไ_ใช่ไหมฮะ น้ำหำยไปไหนมำฮะ” ด.เด_็ตะโ_นถำม _.ไ_ได้แต่ 

นิ่งเงียบ ช่วงเวลำที่เธอจำ_ไป ท�ำให้เธอคิดได้ว่ำ เมื่อเธอต้องอยู่โดดเดี่ยวเพียง 
ตัวคนเดยีว เธอ_ลบัไม่มคีวำมหมำยอะไรเลย ไม่ใช่เธอเท่ำน้ันท่ีส�ำคญั แต่ทุ_คน 
เป็นคนส�ำคัญเท่ำเทียม_ันหมด หน้ำที่ของท_ุคนคือ_ำรร่วมมือ_นัเพือ่สร้ำงสรรค์ 
สังคมที่น่ำอยู่ร่วม_ัน

“น้ำ_.ไ_่ฮะ งั้นผมไปเล่นทำงโน้น_่อนนะฮะ” ด.เด็_วิ่งหำยไปไ_ล _.ไ_่หวัง 
แต่เพียงว่ำเมื่อเขำจะเติบโตข้ึนมำเป็นคนไม่หล_มัวเมำในอ�ำ_ำจของตัวเอง 
เหมือนที่ตัวเองเคยเป็น _.ไ_่ถอนหำยใจเฮือ_ใหญ่ มองภำพสังคมที่แหว่งวิ่น 
ที่ ด.เด็_ ที่ไม่มีวันสมบูรณ์

ท่ำม_ลำงควำมร้อนฉ่ำจำ_ดวงอำทิตย์ หมู่บ้ำ_ภำษำสยำมไร้เสีย_อำขยำน 
ของเด็_น้อยตลอด_ำล
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กระบองเพชร

อภิสรา นันทชัย
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เมื่อเด็กหญิงอยำกเคลื่อนที่
เคลื่อนที่โดยปรำศจำกกำรย่ำงก้ำว

เธอเฝ้ำมองดูกำรเคลื่อนที่ของบำงสิ่ง... บำงสิ่งที่หมุนกลิ้งตำมกันไป
บ้ำงก็หมุนอย่ำงเชื่องช้ำ บ้ำงก็หมุนอย่ำงรวดเร็ว

เด็กหญิงอยำกลองเคลื่อนที่เช่นนั้นดูบ้ำง
เธอจึงเริ่มฝึกควบคุมกำรเคลื่อนที่ของพวกมัน

หลำยสิ่งหลำยอย่ำงอำจจะไม่ใช่เรื่องง่ำยส�ำหรับมือใหม่
เริ่มต้นด้วยกำรออกตัวไปอย่ำงช้ำๆ

เมื่อทุกอย่ำงเข้ำที่ เธอจึงเร่งควำมเร็วเพิ่มมำกขึ้น มำกขึ้น และมำกขึ้น
ไม่นำน สรรพสิ่งข้ำงกำยเธอล้วนกลำยเป็นภำพตรำตรึงเพียงชั่ววินำที

ผ่ำนไปและผ่ำนไปและผ่ำนไปและผ่ำนไป...
เด็กหญิงเคลื่อนที่โดยปรำศจำกกำรย่ำงก้ำวอย่ำงคล่องแคล่ว

ตลอดระยะทำง ไม่มีข้อผิดพลำดใดๆ เกิดขึ้นกับเธอเลย

เมื่อเด็กหญิงอยำกเคลื่อนที่ในวิถีที่เปลี่ยนไป
เธอจึงต้องทิ้งบำงสิ่งไว้ให้หยุดนิ่ง
กำรควบคุมองค์ประกอบที่น้อยลง 

กลับกลำยเป็นเรื่องที่ยำกมำกยิ่งขึ้นส�ำหรับเธอ
เด็กหญิงไม่เข้ำใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเลย

แต่ในทุกครั้งที่เธอเคลื่อนที่ เคลื่อนที่ไปกับสิ่งที่เหลืออยู่
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เธอสำมำรถรับรู้ได้ถึงกำรสัมผัส
สัมผัสด้วยสองมือที่สร้ำงควำมมั่นใจให้กับเธออย่ำงแปลกประหลำด

เธอไม่เคยรู้สึกกลัว เมื่อมีสัมผัสนี้อยู่เคียงข้ำง
กำรเคลื่อนที่โดยปรำศจำกกำรย่ำงก้ำว ยังคงด�ำเนินต่อไป

ควำมเชื่อมั่นน�ำภำพที่สวยงำมเข้ำมำปรำกฏในห้วงของควำมคิด
แม้ว่ำเธอจะเริ่มรู้สึกถึงแรงสั่นไหวเบำๆ

เธอก็เชื่อเสมอว่ำ สัมผัสประหลำดที่ว่ำนั้นจะคอยโอบอุ้มดูแลเธอ
เอียงไปบ้ำง พลำดไปบ้ำง ก็ไม่เป็นไร

หำกเธอตั้งใจมำกขึ้น พยำยำมมำกขึ้น อย่ำงไรเสียเธอก็จะควบคุมมันให้ได้
แต่แม้ว่ำเธอจะพยำยำมมำกขึ้นสักเพียงใด

ควำมโน้มเอียงสั่นไหวก็ยังคงอยู่

แรงสั่นไหวรุนแรงมำกขึ้น มำกขึ้น!
เด็กหญิงพยำยำมต้ำนทำนสุดก�ำลัง

แต่ทุกอย่ำงกลับยิ่งดูเลวร้ำยลง เลวร้ำยลง
ควำมมั่นใจเลือนหำยไปพร้อมกับสองมือที่สร้ำงมันมำ

ทุกอย่ำงหำยไปโดยที่เธอไม่รู้ตัว
สุดท้ำย เด็กหญิงก็ล้มลง...

มันเป็นช่วงเวลำที่รวดเร็วมำก
เร็วพอๆ กับภำพตรำตรึงเพียงไม่กี่ชั่ววินำทีที่ผ่ำนมำ

เสี้ยววินำที ก่อนที่ทุกสิ่งจะเอนกำยลงนอน
เด็กหญิงควำนหำที่ยึดเหนี่ยวตัวเธอไว้โดยพลัน
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สิ่งที่เคลื่อนไหวต่ำงหยุดนิ่ง
ไม่มีกำรควบคุมใดๆ หลงเหลือให้เห็นอีก

จักรยำนสองล้อล้มคว�่ำ!
สองแขนของเด็กหญิง โอบรอบต้นกระบองเพชรเอำไว้...

หนำมของมันกลำยเป็นอุปสรรคจ�ำนวนมหำศำลต่อกำรหัดขี่จักรยำนของเธอ
ควำมเจ็บปวดแทรกซึมไปทั่วทั้งสองแขน

เด็กหญิงไม่คำดคิดเลยว่ำ อ้อมกอดนี้จะท�ำร้ำยเธอได้อย่ำงเลือดเย็น

วันเวลำออกเดินทำงต่อไปตำมปกติ
เด็กหญิงคนเดิมนั่งเล่นอยู่ในสวนสำธำรณะ

เธอสังเกตดูสิ่งต่ำงๆ รอบตัว จนเหลือบไปเห็นเพื่อนเก่ำของเธอคนหนึ่ง
เด็กหญิงส่งยิ้มให้เขำ

ไม่มีสิ่งใดๆ ตอบสนองกลับมำ
แต่เธอก็ยังมั่นใจว่ำต้องเป็นเขำคนนั้นแน่ๆ

เธอจึงลองชักชวนเขำออกไปเดินเล่น
เรำทั้งสองคนออกเดินไปด้วยกันตำมทำงอย่ำงรวดเร็ว

เด็กหญิงเคลื่อนที่โดยปรำศจำกกำรย่ำงก้ำวไปพร้อมกับเขำ
ยิ่งเธอปั่นเร็วขึ้นมำกเท่ำใด

วงล้อทั้งสองของเพื่อนเก่ำ ก็ยิ่งหมุนเร็วขึ้นตำมไปด้วยเท่ำนั้น

ถ้ำในตอนนั้น เด็กหญิงหมดควำมพยำยำม
ณ ตอนนี้ เธอคงไม่สำมำรถขี่จักรยำนสองล้อได้

ถ้ำในตอนนั้นเด็กหญิงหมดควำมอดทน
หนำมที่ทิ่มแทงแขนของเธอทั้งสองข้ำง ก็จะไม่สำมำรถถูกก�ำจัดออกให้หมดไป
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แม้ว่ำควำมเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้น
ส่วนใหญ่จะถูกเปลี่ยนจำกใบให้กลำยเป็นหนำมไปแล้ว

เด็กหญิงก็ไม่สำมำรถลดกำรคำยน�้ำ (ตำ) ของเธอลงได้เลย
อำจเป็นเพรำะว่ำ เธอ ไม่ใช่ กระบองเพชร

ที่สำมำรถใช้วิธีนี้ปรับตัวเพื่อควำมอยู่รอดในทะเลทรำย
แม้เด็กหญิงจะคำยน�้ำตำออกมำมำกสักเพียงใด

แต่เมื่อเธอหยุดร้องไห้ 
เธอก็พร้อมที่จะลุกขึ้นเพื่อเคลื่อนที่ต่อไป... อีกครั้ง
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คว�มทรงจำ�

ทินกร บุญแจด
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“ตะวัน เธอเป็นโรคโหยหำอดีตแน่ๆ ไปพบหมอเถอะ” หลำยปมำนี้มีแต่คน 
ทักและมักให้ค�ำวินิจฉัยอำกำรของผมอยู่เสมอ ทั้งเพื่อนที่ท�ำงำน พี่ๆ ที่ผมสนิท- 
สนมด้วย หรือแม้กระทั่งเพ่ือนสนิทของผมเองก็ยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ำ 
ไอ้อำกำร ‘เห็นสำยฝนพร�ำตอนหัวค�่ำทีไรก็จะมีน�้ำใสๆ ไหลอำบแก้มทุกครั้ง 
โดยหำเหตุผลไม่ได้เสมอนั้น’ มักจะเกิดขึ้นเมื่อเห็นภำพเหตุกำรณ์เก่ำๆ 

เมื่อเกิดอำกำรเหล่ำนี้นำนวันเข้ำ ทั้งเพื่อนๆ พี่ๆ ก็เห็นพ้องต้องกันว่ำผมเป็น 
โรคโหยหำอดีต จนผมเริ่มเชื่อสนิทใจว่ำผมคงจะเป็นโรคนั้นจริงๆ “อำกำรคือ 
มกัเหน็ภำพเก่ำๆ ทีต่นเองจ�ำฝังใจผ่ำนภำพเหตกุำรณ์เดมิๆ สภำพแวดล้อมเดมิๆ  
แต่คนที่อยู่ในภำพเหตุกำรณ์นั้นกลับไม่ใช่คนท่ีเรำคิดถึงหรือคนท่ีอยู่ในควำม 
ทรงจ�ำ กเ็ลยท�ำให้นกึย้อนไปถงึเหตกุำรณ์ของตนเองในวนัน้ัน วนัท่ีเรำมคีวำมสุข 
ที่สุดและเศร้ำมำกที่สุด พอเธอเห็นภำพเก่ำๆ พวกน้ีเธอถึงได้ร้องไห้เพรำะ 
ควำมคิดถึงคนที่อยู่ในภำพควำมทรงจ�ำไงล่ะตะวัน” น่ีคือค�ำอธิบำยของเพื่อนๆ  
ที่มักพูดกรอกหูผมอยู่ทุกวี่วันจนรู้สึกคุ้นชิน
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จะว่ำไปมันก็จริงอย่ำงที่เพ่ือนว่ำ เพรำะผมชอบท�ำอะไรที่ดูย้อนยุคขัดแย้ง 
กับเพื่อนอยู่หลำยอย่ำง ทั้งชอบฟังเพลงเก่ำๆ แนวเพลงหวำนกลำงกรุง ชอบด ู
หนังเก่ำๆ แนวย้อนยุคอย่ำง ข้างหลังภาพ หรือชอบอ่ำนนวนิยำย สี่แผ่นดิน 
ซึ่งขัดแย้งกับรสนิยมของกลุ่มเพื่อนๆ ที่ชอบฟังเพลงสตริง ชอบดูหนังแนว 
โรแมนติกคอเมดี้ เวลำไปไหนด้วยกัน ผมมักรู้สึกว่ำตัวเองแปลกประหลำด 
และถูกคัดแยกออกจำกกลุ่มเพื่อนอยู่เสมอ 

และผมยังชอบเปิดแฟ้มภำพสมัยเด็กๆ ท่ีมีรูปภำพควำมทรงจ�ำเกี่ยวกับ 
ผู ้หญิงคนหนึ่ง และมักพกมันติดตัวทุกครั้งที่ต้องไปไหนไกลๆ ดูอยู ่บ่อยๆ  
แล้วก็เกิดอำกำรเหงำอ้ำงว้ำงอยำกกลับไปอยู่ในช่วงเวลำนั้นอีกครั้ง

วันนี้ก็เช่นเดียวกัน ผมเดินตรงไปที่หัวเตียงเพื่อหยิบอัลบั้มรูปภำพเพื่อเปิดดู 
ก่อนนอน เหมือนทุกคืนที่ผ่ำนมำ 

อัลบ้ัมรูปหำยไป!!! ผมหำอย่ำงไรก็หำไม่เจอ ผมเริ่มรู้สึกหงุดหงิดมำกขึ้น 
เรื่อยๆ เพรำะถ้ำอัลบั้มภำพนั้นหำยขึ้นมำจริงๆ ผมก็ไม่สำมำรถมีชีวิตต่อไปได้  
รูปภำพที่ถูกเก็บไว้อัลบั้มนั้นเป็นภำพควำมทรงจ�ำท่ีผมมีต่อผู้หญิงคนหน่ึง 
ซึ่งผู ้หญิงคนนี้เป็นผู ้หญิงที่ผมรักและอยู่ในควำมทรงจ�ำของผมตลอดเวลำ 
ร่วม 16 ป สิ่งใดจะคอยเป็นแรงพลังให้ผมกล้ำก้ำวไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงทุกวันนี้

ผมนัง่ลงพร้อมหลบัตำเพ่ือนกึถงึอลับัม้ภำพท่ีหำยไป คดิถงึผู้หญงิท่ีถกูซกุซ่อน 
ไว้ในภำพนั้น แล้วควำมทรงจ�ำเบ้ืองลึกเหล่ำน้ันก็ก่อรูปร่ำงฉำยเหตุกำรณ ์
เหล่ำนั้นขึ้นมำ

01

“ตะวันอยู่กับยำยนะลูก”
แม่กับพ่อพำผมมำอยู่กับยำยที่บ้ำนต่ำงจังหวัดได้หลำยเดือนแล้ว ท่ำนท้ัง 

สองบอกว่ำต้องไปท�ำงำนอยูใ่นตวัเมอืง นำนๆ ทถีงึจะได้กลบัมำเยีย่มเยยีนสกัหน
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ตั้งแต่ผมย้ำยมำอยู่ที่นี่ก็ไม่มีเพื่อนสักคน มีเพียงยำยท่ีคอยเล่นเป็นเพื่อน 
จะมพีี่ๆ  ละแวกบ้ำนอีกสองสำมคนทีค่อยแวะเวียนมำเล่นด้วยบ้ำงเฉพำะวนัเสำร์ 
อำทิตย์ เพรำะพี่ๆ ก�ำลังเรียนอยู่โรงเรียนในตัวจังหวัด จะกลับมำบ้ำนก็เป็นช่วง 
วันหยุดสุดสัปดำห์อย่ำงวันนี้

“ตะวันๆ เข้ำบ้ำนลูก เดี๋ยวก็เป็นไข้ไม่สบำยเอำหรอก” เสียงยำยดังแว่วแข่ง 
กับสำยฝนที่กระหน�่ำตกลงมำอย่ำงไม่มีทีท่ำว่ำจะหยุดหย่อน ผมไม่ได้สนใจ 
เสียงยำยร้องเรียกเลยแม้แต่น้อย กลับวิ่งเล่นอำบน�้ำฝนด้วยตัวเปลือยเปล่ำ 
ล่อนจ้อนกับกลุ่มพี่ๆ ละแวกบ้ำนอีกสองสำมคนอย่ำงสนุกสนำน เพรำะนำนๆ ที 
ผมถึงจะมีเพื่อน

“ไอ้ตะวัน ยำยบอกให้เข้ำบ้ำน” เสียงตะโกนร้องเรียกมำอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ 
ไม่ได้มแีต่เสียงทีน่�ำหน้ำมำก่อนเท่ำนัน้ แต่ภำพท่ีเห็นคอื ภำพหญงิวยัชรำรูปร่ำง 
อ้วนท้วน ผิวหนังเหี่ยวย่นไปตำมอำยุ หลังงอเล็กน้อย สีผมเปลี่ยนจำกสีด�ำเงำ 
กลำยมำเป็นสีขำว นุ่งผ้ำซิ่นเสื้อคอกระเช้ำ ก�ำลังยืนถือไม้เรียวพลำงชี้มำทำงผม  
นั่นเป็นสัญญำณเตือนที่ผมรู้ดีว่ำจะเกิดอะไรขึ้นหำกไม่ท�ำตำม

ผมยังคงวิ่งเล่นตำกน�้ำฝนเช่นเดิม โดยไม่สนใจเสียงเรียกแม้แต่น้อย ท�ำให ้
ไม้เรียวในมือของยำยฟำดลงกลำงหลังของผม ผมรู้สึกเจ็บปวดจนผมร้องล่ัน 
ออกมำและวิ่งเข้ำไปแอบสะอื้นไห้ในห้องน�้ำ “ตะวันเกลียดยำย ฮือๆ” ผมร้อง 
ตะโกนด้วยควำมโกรธที่ยำยไม่ชอบให้เล่นน�้ำฝนทั้งๆ ที่ก็รู้ว่ำผมชอบเล่นมำก 
ขนำดไหน ยำยมำเคำะประตหู้องน�ำ้เรยีกให้ผมออกมำเปล่ียนเส้ือผ้ำอยูห่ลำยคร้ัง 
แต่ผมก็ไม่ยอมเปิด และยังคงตะโกนค�ำว่ำ “ตะวันเกลียดยำย” อยู่เช่นเดิม

ยำยร้องไห้ด้วยเสียงสะอื้นพร้อมบอกเหตุผลท่ีไม่ให้เล่นน�้ำฝน “ยำยกลัว 
ตะวันไม่สบำยไงลกู ถ้ำตะวนัไม่สบำยไปยำยจะท�ำยงัไง น้ำนวลกไ็ม่อยูบ้่ำนด้วย  
ฮือๆ” เสียงยำยร้องไห้อยู่หน้ำประตูห้องน�้ำ ผมจึงตัดสินใจเปิดประตูวิ่งมำกอด 
ยำย “ยำยรักตะวันนะลูก อย่ำเกลียดยำยเลย” ยำยพูดพลำงเอำมือลูบหัวผม 
พร้อมทั้งน�้ำตำที่ไหลอำบแก้มไม่หยุด “ฮือ ฮือ ตะวันก็รักยำยครับ” ผมกับยำย 
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โผเข้ำกอดกันแน่น
บ้ำนเรือนไทยโบรำณยกพืน้สงู ผมอยูก่บัยำยเพยีงสองคน ส่วนพีน่วลลกูของ 

ยำยกน็ำนๆ ทจีะแวะเวยีนมำเยีย่มบ้ำนสกัครัง้ เพรำะพีน่วลเป็นพยำบำลประจ�ำ 
โรงพยำบำลจังหวัด ส่วนพ่อกับแม่ของผมนั้นกลับมำเยี่ยมเพียงปละสองหน  
เฉพำะช่วงเทศกำลหยุดยำวอย่ำงปใหม่ สงกรำนต์เท่ำนั้น

ค�่ำคืนแห่งฝนพร�ำแบบนี้ ยำยมักจะเปิดฉำกเล่ำนิทำนเรื่องโปรดให้ผมฟัง 
เสมอ “นำงยักษ์ร้ำยวิ่งตำมหญิงสำวทั้งสิบสองด้วยเสียงร้องเรียกโอดครวญ  
หลังพวกลูกๆ ของนำงรู้ควำมจริงว่ำแม่เลี้ยงเป็นยักษ์” ผมนอนฟังนิทำนเรื่อง 
นางสิบสอง อยู่ข้ำงๆ ยำยอย่ำงสุขใจ 

ผมมักมีควำมสุขทุกครั้งที่ยำยเล่ำนิทำนให้ฟัง โดยเฉพำะค�่ำคืนแห่งฝนพร�ำ 
อย่ำงวันนี้ บรรยำกำศทุกอย่ำงเหมำะเจำะทั้งเสียงยำยและเสียงสำยฝนกระทบ 
หลังคำดัง เปำะแปะ เปำะแปะ แล้วยังมีเสียงกบเขียดอึ่งอ่ำงร้องระงมประสำน 
เสียง รำวกับว่ำทุกเสียงเหล่ำนั้นก�ำลังกล่อมผมให้หลับฝันดี

02

“ไอ้ตะวันท�ำไมเอ็งไม่ช่วยยำยเอ็งท�ำงำนบ้ำนบ้ำง” ยำยพวนผู้เป็นน้อง 
ของยำยผม ท�ำให้ผมไม่ชอบยำยพวน แกมำบ้ำนยำยทีไรมีอันต้องด่ำผมเพรำะ 
เรือ่งเล็กน้อยทกุท ี“กย็ำยไม่ยอมให้ตะวนัช่วยเอง ตะวนัไม่ผิดสักหน่อย” ผมกม็กั 
จะกล่ำวตอบเหตุผลไปแบบนี้เสมอ “ไม่ใช่ว่ำเอ็งขี้เกียจหรอกหรือไอ้ตะวัน” 
ยำยพวนยังไม่เลิกรำต่อว่ำผม “เปล่ำขี้เกียจสักหน่อย” ผมชอบตอบไปแบบ 
เหนื่อยอกเหนื่อยใจกับถ้อยค�ำเสียดสีเหล่ำนั้น

ยำยพวนมำช่วยยำยท�ำขนมเทยีนเพือ่เตรยีมน�ำไปถวำยเพลทีว่ดัในวนัพรุง่นี้  
ซึ่งตรงกับวันพระใหญ่ ผมก็มักจะไปวัดกับยำยทุกครั้ง ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน 
เมือ่วำนผมขีค่อยำยไปสวนกล้วยหลงับ้ำน เพือ่ตดัใบกล้วยมำตำกแดดเตรยีมไว้ 
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ห่อขนมเทียนในวันนี้ แต่เมื่อวำนดันฝนตกหนัก ใบกล้วยที่ตำกไว้เลยเปยกชุ่ม 
ไปด้วยน�ำ้ฝน ท�ำให้ยำยพวนต้องนัง่เชด็ใบกล้วยไปบ่นไปเร่ือยตำมประสำของแก 

ยำยมักให้ผมช่วยเช็ดใบกล้วยให้สะอำดไว้รอยำยห่อเสมอ ใบกล้วยที่ถูกผึ่ง 
แดดแล้วยงัมำถกูน�ำ้ฝนตกใส่อกีท�ำให้ใบกล้วยดรููปร่ำงผิดแปลกไปจำกเดมิพลึิก  
พอช่วยได้สักพกัผมกเ็ริม่เบือ่ จงึเดนิเข้ำบ้ำนไปดกูำร์ตนูเรือ่งโปรดทีก่�ำลงัฉำยอยู่  
แต่ไม่พ้นสำยตำยำยพวนที่คอยเหน็บแนมฟ้องยำยอยู่เสมอว่ำผมเป็นอย่ำงนั้น 
อย่ำงนี้ ซึ่งยำยก็มักจะช่วยแก้ต่ำงให้ผมเสมอ ว่ำผมยังเด็กอยู่ ท�ำอะไรลงไป 
โดยไม่ได้ยั้งคิด

และนี่อำจจะเป็นอีกเหตุผลที่ผมรักยำยมำกมำยขนำดน้ี เพรำะทุกคร้ังท่ีผม 
ท�ำผิดแล้วร้องไห้ ยำยก็มักจะร้องเป็นเพื่อนเสมอ ทุกคร้ังท่ียำยพวนดุด่ำว่ำผม  
ยำยก็เป็นคนแก้ต่ำงรับผิดแทนตลอด จนบำงครั้งผมรู้สึกว่ำถ้ำวันหนึ่งต้องจำก 
ยำยไปไกล ผมจะทนอยู่ได้อย่ำงไรถ้ำไม่ได้ฟังนิทำนก่อนนอนในค�่ำคืนฝนพร�ำ 
ผมจะทนอยู่ได้หรือเปล่ำถ้ำไม่มียำย

“ตะวันๆ ไปสวนกล้วยหลังบ้ำนกับยำยไหม”
“ไปครับยำย” ผมร้องตอบพร้อมปิดโทรทัศน์โดยเร็ว แล้วรีบวิ่งไปหำยำย 

ที่ใต้ต้นมะม่วง ยำยกับยำยพวนก�ำลังนั่งห่อขนมเทียนกันอยู่
“ไปสวนกล้วยอีกท�ำไมครับยำย เมื่อวำนก็เพิ่งไปมำ” ผมถำมยำยไปด้วย 

ควำมสงสัย 
“ใบกล้วยมันไม่พอจ้ะ ยำยเสียดำย เลยว่ำจะไปตัดมำผึ่งแดดไว้ห่อพรุ่งน้ี 

เผื่อเก็บไว้ให้ตะวันกินไงลูก” 
ว่ำแล้วผมก็รีบเดินน�ำหน้ำยำยไปก่อน เพรำะยำยเดินกลับเข้ำไปเอำมีดอีโต้ 

ในครัว 
“ตะวนัรอยำยด้วย” เสยีงยำยร้องเรยีก ผมจงึหยดุรอท่ีปำกทำงเข้ำ สวนกล้วย 

แห่งนี้ยำยปลูกไว้หลำยปแล้ว แต่ด้วยควำมที่ยำยไม่ค่อยได้เข้ำมำดูแลตั้งแต่ 
คุณตำลำโลกนี้ไป สภำพที่เห็นเลยรกรุงรังเต็มไปด้วยหญ้ำฟำงและวัชพืช 
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ชนิดอื่นๆ เวลำเดินจึงต้องระมัดระวังสัตว์มีพิษเป็นอย่ำงมำก
ยำยจะพำผมข้ำมคลองน�้ำไปตัดต้นกล้วยอีกฝั่งหน่ึง ทันใดน้ันเอง! ยำยถูก 

งูเห่ำกัดเข้ำที่ขำ “ยำย!!!” ผมร้องเรียกจนเสียงหลง ยำยรีบโบกไม้โบกมือให้ผม 
รีบออกจำกตรงน้ันไปก่อน ด้วยกลัวว่ำจะเป็นอันตรำยไปอีกคน ผมมองยำย 
ที่ก�ำลังทรุดนั่งกับพื้นด้วยน�้ำตำ พอตั้งสติได้จึงรีบวิ่งไปหำยำยพวนที่นั่งห่อ 
ขนมเทียนอยู่หน้ำบ้ำนให้มำช่วย “ยำยพวนๆ ช่วยด้วยๆ ยำยถูกงูกัดอยู่ใน 
สวนกล้วย” พอยำยพวนรู้ควำมก็รีบตะโกนบอกชำวบ้ำนในละแวกบ้ำนใกล ้
เรือนเคียงให้ไปช่วยกัน 

“ยำยสี!!! ตื่นๆ ยำยสี” ยำยพวนร้องเสียงหลงด้วยควำมตกใจ
“ยำยสีเสียแล้ว ฮือ ฮือ” ยำยพวนตะโกนดังลั่นจนชำวบ้ำนที่วิ่งตำมกันมำ 

กลุ่มใหญ่ ต้องรีบวิ่งเข้ำมำด้วยควำมตกใจ
“ยำย!!!” ผมตะโกนร้องจนหน้ำมืดหมดสติไป...

03

“ตะวัน... แม่กับพ่อมำรับกลับบ้ำนแล้วลูก” 
หลังงำนศพยำย พ่อกับแม่ก็มำรับผมกลับไปอยู่บ้ำน เพรำะตั้งแต่ยำย 

จำกไป ผมยังไม่เอ่ยปำกพูดกับใครอีกเลย เอำแต่นอนอยู่แต่ในห้อง
ผมเดินไปเก็บกระเป๋ำเสร็จก็ไปกรำบอัฐิยำยที่ตั้งอยู่ในห้องพระ “ตะวันกลับ 

ก่อนนะครับยำย เดี๋ยวจะมำเยี่ยมยำยบ่อยๆ” ผมพูดทั้งน�้ำตำ น้ำนวลเดินเข้ำมำ 
ในห้องแล้วเอำมือลูบที่หัวผมบอกว่ำ “ถ้ำตะวันคิดถึงยำยก็มำหำยำยได้ตลอด 
เวลำเลยนะ ยำยไม่ไปไหนหรอก ยำยจะอยู่กับเรำที่นี่” น้ำนวลพูดเสร็จก็กอดผม 
พลำงปำดน�้ำตำด้วยควำมคิดถึงยำย

“ตะวนั กลับได้แล้ว” เสยีงแม่ร้องเรยีกอยูห่น้ำบ้ำน น้ำนวลจงึช่วยถอืกระเป๋ำ 
ผมลงมำส่งที่รถ “มำเยี่ยมน้ำบ่อยๆ นะตะวัน” เสียงน้ำนวลตะโกนบอกขณะที่ 
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รถก�ำลังเลี้ยวออกจำกบ้ำน “ครับ...น้ำนวล” ผมร้องตะโกนตอบกลับ
รถแล่นออกจำกบ้ำนได้สกัพกักพ็ลบค�ำ่ ผมมองเห็นเพยีงแสงไฟริบหร่ีท่ีบ้ำน 

ของยำย จำกนัน้กเ็ลอืนหำยไปกบัควำมมืด ยิง่รถเคลือ่นไกลออกมำจำกบ้ำนยำย 
มำกเท่ำไหร่ น�้ำใสๆ จำกตำของผมก็ไหลอำบแก้มมำกเท่ำนั้น เพียงได้ยินเสียง 
กบเขียดอึ่งอ่ำงร้องระงมท่ำมกลำงสำยฝนโปรยกระหน�่ำ ผมก็รู้สึกคิดถึงยำย 
แทบขำดใจ ค�่ำคืนฝนพร�ำต่อจำกนี้คงไม่มีเสียงนิทำนก่อนนอนจำกยำยอีกแล้ว

04

ผมค่อยๆ ลืมตำขึน้ปล่อยให้น�ำ้ตำทีไ่หลรนิอำบแก้มอยูอ่ย่ำงนัน้พร้อมพดูกบั 
ตัวเอง ถึงแม้อัลบั้มรูปภำพเหล่ำนั้นจะหำยไป แต่ในควำมทรงจ�ำเบื้องลึกที่มีต่อ 
ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้จำงหำยไปไหน และยังจดจ�ำภำพเหตุกำรณ์เหล่ำนั้นได้เสมอ

ผมคงเป็นโรคโหยหำอดีตอย่ำงที่เพื่อนพยำยำมบอกจริงๆ แต่ถ้ำให้ผมเลือก 
ระหว่ำงจดจ�ำภำพควำมทรงจ�ำเบื้องลึกเหล่ำนี้แล้วมีอำกำรน�้ำตำไหล กับให้ผม 
ลืมเลือนทุกสิ่งไปแล้วใช้ชีวิตอย่ำงคนปกติ ผมก็ขอเลือกที่จะจดจ�ำดีกว่ำ

เสียงสำยฝนกระหน�ำ่ตกมำอย่ำงไม่ขำดสำย เช่นเดยีวกบัน�ำ้ตำของผมทีไ่หล 
อำบแก้มเพรำะควำมคิดถึง ยังคงด�ำเนินไปเฉกเช่นเดิม...
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ตุ๊กต�

สุพิเศษ ศศิวิมล
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“ตื่นๆ นำยก�ำลังไปโรงเรียนสำยนะ” เสียงหนึ่งเรียกให้เด็กชำยตื่นจำกนิทรำ 
อันยำวนำน เขำยงัสะลมึสะลอือยูแ่ต่กต้็องสะดุง้ตืน่เมือ่หน้ำปัดนำฬิกำชีไ้ปท่ีเลข 
เจ็ด ส่งผลให้หนุ่มน้อยรีบกระวีกระวำดวิ่งเข้ำห้องน�้ำไปจัดกำรกิจวัตรประจ�ำวัน 
อย่ำงรวดเร็ว 

“วันนี้นำยต้องพำฉันไปเล่นที่โรงเรียนด้วยนะ” เพื่อนสนิทของเขำกล่ำวขึ้น  
ไม่มใีครได้ยนิเสยีงของเพ่ือนคนนีย้กเว้นเดก็ชำยคนเดยีว ในสำยตำของคนท่ัวไป 
เพื่อนสนิทของเด็กชำยเป็นสิ่งไม่มีชีวิต ไม่มีควำมรู้สึก เปล่งเสียงไม่ได้ เป็นเพียง 
สิ่งของน่ำรักน่ำกอดและมีขนนุ่มนิ่มให้เรำจำมเวลำสูดดม 

เพื่อนของเด็กชำยคือ ตุ๊กตำ นั่นเอง
เดก็ชำยเจอกบัเพือ่นสนทิคนนีท้ีห้่ำงสรรพสนิค้ำแห่งหน่ึงในย่ำนใจกลำงเมอืง  

เขำถูกใจในหน้ำตำอันใสซื่อ น่ำรักน่ำกอดของเพื่อนคนนี้มำก จึงขออนุญำต 
พ่อกับแม่ชวนเพื่อนใหม่มำอยู่ด้วยกัน และด้วยควำมน่ำรักและนุ่มนิ่มนั้นเอง 
จึงเป็นที่มำของชื่อ ‘อุกอุย’ 
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นับแต่นั้นมำ อุกอุยก็กลำยมำเป็นสมำชิกใหม่ในบ้ำนแห่งน้ี เขำเข้ำกันได้ด ี
กับทุกคน พ่อและแม่ต่ำงก็ดีใจที่ลูกชำยมีเพื่อนเล่น จะได้ไม่ใช้เวลำไปกับ 
กำรเล่นเกมในคอมพิวเตอร์จนท�ำให้เสียกำรเรียน อุกอุยกับเด็กชำยสนิทกัน 
อย่ำงรวดเร็ว ทั้งคู่ใช้เวลำอยู่ด้วยกันตลอดเวลำ เขำไปไหนมำไหนด้วยกันเสมอ 
เหมือนแคบหมูกับน�้ำพริกหนุ่มที่ต้องอยู่คู่กันตลอดเวลำ

มิตรภำพและควำมผูกพันของเขำทั้งสองเริ่มแน่นแฟ้นและขำดกันไม่ได ้
ตอนที่เกิดอุบัติเหตุจนเด็กชำยต้องเข้ำรับกำรผ่ำตัด พ่อแม่ต่ำงก็หวำดวิตกว่ำ 
เรื่องไม่ดีจะเกิดขึ้นกับลูกชำยคนเดียวของตน ส่วนอุกอุยก็คอยอยู ่ข ้ำงๆ 
เป็นก�ำลังใจให้กับเพื่อนสนิทคนแรกและคนเดียว เขำคอยดูแลเพื่อนซี้อย่ำง 
ไม่รู ้จักเหน็ดเหนื่อย แม้จะง่วงขนำดไหนตุ๊กตำกระรอกขนปุยก็ไม่ยอมหลับ 
เขำจะไม่นอนจนกว่ำเพ่ือนของเขำจะหำยด ีอกุอยุได้แต่ภำวนำให้เดก็ชำยอำกำร 
ดีขึ้นไวๆ  

กำรผ่ำตัดด�ำเนินไปอย่ำงรวดเร็วด้วยควำมสำมำรถและวิทยำกำรแพทย์ 
ที่ทันสมัย เด็กชำยพ้นจำกขีดอันตรำยแล้ว แต่ยังไม่ได้สติ “หำยไวๆ นะเพื่อน 
ฉันรอนำยอยู่นะ” ตุ๊กตำตัวน้อยกล่ำวเบำๆ ก่อนจะหลับไปด้วยอำกำรเหนื่อยล้ำ 
เนื่องจำกไม่ได้พักผ่อนมำหลำยวัน

สองวันหลังจำกนั้นเด็กชำยก็ฟื ้นเป็นปกติ ภำพแรกที่เขำเห็นคืออุกอุย 
เพือ่นรกัของเขำนอนหลบัอยูข้่ำงกำยไม่ห่ำง เดก็ชำยน�ำ้ตำร้ืน และโอบกอดตุก๊ตำ 
เพื่อนซี้ด้วยควำมรัก กระรอกน้อยขนปุยกล่ำวกับเด็กชำยว่ำ “ฟื้นแล้วเหรอ 
ปล่อยให้รอตั้งนำน นึกว่ำนำยจะไม่มำเล่นกับฉันอีกซะแล้ว” คนป่วยเพิ่งฟื้น 
หัวเรำะทั้งน�้ำตำ มันเป็นน�้ำตำแห่งควำมดีใจและประทับใจในควำมรักที่ตุ๊กตำ 
ตัวน้อยๆ ตัวนี้มีให้กับเขำ “เจ้ำบ้ำ ถ้ำไม่มีฉันแล้วนำยจะเล่นกับใครล่ะ” 

หลังจำกนั้นมำเด็กชำยก็พำเพ่ือนของเขำไปด้วยกันทุกท่ี ตอนพักกลำงวัน 
เพือ่นๆ ทกุคนก็มกัจะเอำของเล่นออกมำเล่นกนั เดก็ชำยรูส้กึว่ำเพือ่นๆ หลำยคน 
มองเขำด้วยสำยตำแปลกๆ ที่เขำหยิบอุกอุยเพื่อนรักออกมำเล่นและพูดคุย 
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กับมัน บำงคนก็แอบไปนินทำลับหลังว่ำเขำเพี้ยนบ้ำง เบี่ยงเบนบ้ำง แต่เขำ 
ก็ไม่สนใจ

หลำยคนมักคิดว่ำเด็กผู ้ชำยที่ เล ่นตุ ๊กตำมักจะไม่ค ่อยปกติ มี ท่ีไหน 
เด็กผู้ชำยเล่นตุ๊กตำ เพรำะส่วนมำกเพื่อนๆ ผู้ชำยในชั้น ถ้ำไม่เอำพวกหุ่นยนต์  
กำร์ดเกม รถบังคับมำเล่นกันตอนพักเที่ยง ก็มักจะออกไปเล่นฟุตบอลหรือเล่น 
กีฬำกันมำกกว่ำ ไม่มีเด็กผู้ชำยคนไหนเล่นตุ๊กตำเลย เด็กชำยจึงถูกเพื่อนๆ 
มองด้วยสำยตำแปลกๆ เช่นนั้นตลอดมำ

“ท�ำไมเธอถึงไม่เล่นหุ่นยนต์หรือเล่นกีฬำเหมือนพวกผู้ชำยล่ะ” เด็กหญิง 
หน้ำตำสดใสน่ำรักคนหนึ่งเอ่ยถำมขึ้น เธอรู้สึกตะขิดตะขวงใจกับพฤติกรรม 
ของเด็กชำยมำนำนแล้ว และเธอคิดว่ำเพ่ือนๆ ทุกคนก็คงอยำกจะฟังค�ำตอบ 
ของเขำเช่นกัน

“อ๋อ อกุอยุน่ะเหรอ เขำเป็นเพือ่นคนแรกของเรำ ไปไหนมำไหนด้วยกนัตลอด  
อีกอย่ำงเรำไม่ค่อยชอบพวกหุ่นยนต์เท่ำไหร่ เล่นกับอุกอุยสนุกกว่ำเยอะ เขำพูด 
ได้นะ เธออยำกคุยกับเขำหรือเปล่ำล่ะ” เด็กชำยยิ้มอย่ำงร่ำเริง คนที่ได้ยินเสียง 
ของอุกอุยมีเพียงแค่เขำคนเดียวในโลก เพรำะเสียงนั้นเป็นเสียงที่เปล่งออกมำ 
จำกหัวใจด้วยควำมรักและควำมผูกพัน เมื่อได้ยินดังนั้นเด็กหญิงก็เข้ำใจแล้วว่ำ 
เด็กชำยเป็นคนอย่ำงไร เขำต้องเพี้ยนมำกแน่ๆ ที่คุยกับตุ๊กตำ เธอเพิ่งจะเคยเห็น 
กับตำก็วันนี้นี่เอง 

เพื่อนๆ ในห้องเห็นเด็กหญิงเดินเข้ำมำคุยกับเขำจึงเกิดควำมสงสัยเป็น 
ธรรมดำ ปริศนำที่ปกคลุมห้อง ป.5 ค. จะถูกตีแผ่เสียที “ฉันว่ำเขำต้องบ้ำแน่ๆ  
มีอย่ำงที่ไหนคุยกับตุ๊กตำได้ แถมยังชวนฉันคุยกับมันด้วยนะ ประหลำดจริงๆ”  
หลังจำกนั้นก็เกิดเสียงซุบซิบนินทำเด็กชำยอย่ำงดุเด็ดเผ็ดมัน ข้อสันนิษฐำน 
ที่เด็กชำยเบี่ยงเบนทำงเพศเริ่มถูกแทนที่ด้วยค�ำถำมใหม่ที่ว่ำ เขำปัญญำอ่อน 
หรือเปล่ำ?

แม้จะถูกเพื่อนๆ มองว่ำเป็นคนอย่ำงไร เด็กชำยก็ไม่สนใจ อุกอุยเป็นเพื่อน 
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ที่ดีที่สุดของเขำ ใครจะพูดอย่ำงไรเขำก็ไม่สนใจ เพรำะสิ่งที่เขำคิดกับสิ่งที่คนอื่น 
มองเห็นนั้นไม่มีทำงจะเหมือนกันได้อยู่แล้ว ถ้ำไม่เป็นเขำก็ไม่มีวันรู้ว่ำตุ๊กตำ 
กระรอกขนปุยตัวนี้มีควำมส�ำคัญอย่ำงไร และท�ำไมเขำถึงรักมันมำกขนำดนี้

ด้วยควำมผูกพันกันมำยำวนำน และผ่ำนอะไรด้วยกันมำมำกมำย อุกอุย 
เป็นเพื่อนคนแรกของเขำ เป็นเพื่อนที่เขำคุยด้วยเป็นคนแรก จนกลำยมำเป็น 
ควำมรักที่ตัดไม่ขำด และไม่มีใครจะมำแทนมิตรภำพของทั้งสองได้ เขำได้แต่ 
หวังว่ำสักวันหนึ่งทุกคนจะเข้ำใจตัวเขำ สักวันหนึ่ง...

“อย่ำคิดมำกนะ ฉันเชื่อว่ำเพื่อนๆ ต้องเข้ำใจนำยอย่ำงแน่นอน” ตุ๊กตำ 
เพื่อนรักเอ่ยออกมำเรียกรอยยิ้มเล็กๆ ให้ผุดขึ้นตรงมุมปำกของเด็กชำยอีกครั้ง 
หลังจำกที่บึ้งตึงมำนำน เขำอยำกให้เพื่อนๆ ทุกคนเข้ำใจเขำ ยอมรับเขำ 
และเขำเองก็อยำกเป็นส่วนหนึ่งของทุกคนเช่นเดียวกัน

ในที่สุดเด็กชำยก็รวบรวมควำมกล้ำ เปิดอกพูดคุยกับเพื่อนๆ ถึงส่ิงท่ีเขำรัก  
ควำมผูกพันระหว่ำงเขำกับตุ ๊กตำกระรอกตัวนี้  เขำเล่ำถึงควำมสัมพันธ  ์
ควำมประทับใจ ตลอดจนเหตุกำรณ์อุบัติเหตุในวันนั้น เพื่อนๆ ผู้หญิงหลำยคน 
ได้ฟังแล้วถึงกับกลั้นน�้ำตำไว้ไม่อยู่ ส่วนทำงฝ่ำยผู้ชำยแม้จะไม่ร้องไห้แต่ก็ 
เห็นใจและเข้ำใจเด็กชำยเช่นเดียวกัน เพื่อนๆ ในห้อง ป.5 ค. ต่ำงขอโทษที่คิดว่ำ 
เด็กชำยเป็นคนแบบนั้นโดยไม่เคยฟังในสิ่งที่เขำจะพูดเลย เด็กชำยน�้ำตำคลอ 
ที่เพื่อนๆ เข้ำใจและยอมรับเขำ มือเล็กๆ ของอุกอุยแตะหลังเขำเบำๆ แล้วพูดว่ำ 
“ดีใจด้วยนะเพื่อน” 

หลังจำกนั้นเด็กชำยก็ไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป เขำมีเพื่อนมำกขึ้น มีรอยยิ้ม 
ที่สดใส เข้ำกับเพื่อนๆ ได้เป็นอย่ำงดีทั้งเพื่อนผู้หญิงและผู้ชำย ไม่มีใครล้อเขำ 
เรื่องเล่นตุ๊กตำอีกแล้ว ในตอนนี้ทุกคนต่ำงล้อมวงเล่นของด้วยกัน ไม่แบ่งแยก 
ชำย-หญิง ยิ่งท�ำให้ชีวิตในวัยเด็กของเขำสดใสขึ้นมำทันที

จำกเด็กชำย เขำเริ่มเติบโตข้ึนเป็นวัยรุ่น เขำได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ มำกมำย 
แต่ไม่ว่ำเขำจะโตขึ้นแค่ไหน เขำก็ยังให้ควำมส�ำคัญกับอุกอุย เพื่อนคนแรก 
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ในชีวิตของเขำอยู่เสมอ จนเมื่อเขำแต่งงำนและมีลูกชำยหนึ่งคน เขำพำลูกชำย 
หวัแก้วหวัแหวนไปเดนิเลอืกซือ้ของทีห้่ำงสรรพสินค้ำใจกลำงเมอืง ลูกชำยวิง่ซน 
ไปทั่ว แต่กลับมำหยุดนิ่งอยู ่ที่แผนกของเล่น ก่อนพูดกับเขำขึ้นว่ำ “พ่อฮะ 
ผมอยำกได้ตุ๊กตำตัวนี้ พ่อซื้อให้ผมได้ไหมฮะ”

เด็กชำยกล่ำวพลำงหยิบตุ๊กตำตัวดังกล่ำวให้พ่อดู มันเป็นตุ๊กตำกระรอก 
น่ำรักนุม่นิม่หน้ำกอด ทีส่�ำคญัมนัเหมอืนกบัอกุอยุเพือ่นรกัของเขำไม่มผีดิเพีย้น!  
ชำยหนุ่มจ่ำยเงินซื้อโดยไม่ต้องคิด นี่คงเป็นโชคชะตำของเขำสองพ่อลูกที่ผูกพัน 
กับตุ๊กตำกระรอกตัวนี้ “นี่ไม่ใช่ตุ๊กตำธรรมดำ แต่เขำคือเพื่อนของเรำ ดูแลเขำดีๆ  
นะลูก” เด็กชำยพยักหน้ำรับก่อนจะหยิบเอำตุ๊กตำมำกอดอย่ำงมีควำมสุข 

เขำได้แต่หวังว่ำลูกของเขำจะได้ยินเสียงของอุกอุยเช่นเดียวกันกับเขำ 
เสียงที่ต้องใช้หัวใจฟัง เสียงแห่งมิตรภำพ และควำมผูกพัน
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บ้�นฟ�ง

สรัญรส ทรัพย์ชนะสิทธิ์
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คนเรำเกิดมำทุกคนย่อมมีควำมฝัน ฝันเล็กบ้ำง ใหญ่บ้ำง ก็ว่ำกันไป บำงคน 
อำจจะฝันให้ได้เป็นนักเรียนที่รักของคุณครู บำงคนก็ฝันอยำกเป็นคุณครูที่รัก 
ของนักเรียน บำงคนก็ฝันอยำกเป็นเด็กดีของพ่อแม่ บำงคนอยำกเป็นพ่อแม่ที่ดี 
ของลูก บำงคนอำจจะฝันอยำกเป็นซูเปอร์สตำร์ อยำกเป็นมหำเศรษฐี บำงคน 
ฝันอยำกเป็นนำยกรัฐมนตรี นอกจำกขนำดควำมเล็กใหญ่ของควำมฝันแล้ว  
ส�ำหรับฉัน ฝันยังมีระยะทำงอีกด้วย ฉันมีควำมฝันระยะสั้นอยู่หลำยฝัน แต่มีอยู่ 
หนึ่งฝันที่เดินทำงมำกับฉันตั้งแต่เด็กจนโต ฉันเรียกมันว่ำควำมฝันมำรำธอน 
ฝันระยะทำงไกลๆ ของฉันคือฝันที่อยำกจะมีบ้ำนเป็นของตัวเอง 

ฉันเชื่อว่ำเมื่อคนเรำมีฝัน ก็ควรจริงจังกับควำมฝันของเรำเอง ไม่รอช้ำ ฉันจึง 
เริ่มมองหำท�ำเลสร้ำงบ้ำนของตัวเอง และในที่สุดฝันของฉันก็เป็นควำมจริง 
ฉนัพบทีท่ีเ่หมำะส�ำหรบัสร้ำงบ้ำนหลงัแรกของฉนั มนัเป็นท่ีท่ีไม่ใหญ่มำกและอยู่ 
ใกล้นดิเดยีว เพรำะมนัอยูใ่ต้เตยีงนัน่เอง เตยีงทีว่่ำเป็นเตยีงไม้ทีใ่ช้ส�ำหรบันัง่เล่น 
ของคนในบ้ำน ซ่ึงมีพ้ืนที่มำกพอให้เด็กคนหนึ่งมุดไปอยู่ข้ำงในได้ ฉันจึงจัดกำร 
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เอำผ้ำห่มมำคลุมเตียงไว้ เพ่ือเป็นผนังของบ้ำนและป้องกันแสงเข้ำ เพรำะฉัน 
คดิว่ำ คนเรำจะนอนในบ้ำนทีม่นัสว่ำงๆ ได้ยงัไงกัน บ้ำนใต้เตยีงหลังแรกจงึมอีำย ุ
แค่ครึ่งวัน เพรำะมันมืดและร้อนมำก

ฉันไม่ถอดใจและล้มเลิกควำมฝันนี้ไปง่ำยๆ เพรำะหลังจำกน้ันไม่นำน 
บ้ำนหลังที่สองของฉันก็ตำมมำ จำกประสบกำรณ์บ้ำนหลังแรก ฉันเรียนรู้ควำม 
ผิดพลำดจำกบ้ำนหลังแรก ท�ำให้ฉันออกแบบบ้ำนหลังน้ีโดยค�ำนึงถึงหลัก 
สถำปัตยกรรมมำกขึ้น บ้ำนหลังนี้ของฉันจึงมีเสำเพื่อเป็นฐำนรองรับหลังคำ 
เสำที่บ้ำนฉันคือตะกร้ำ และมีหลังคำเป็นเสื่อ ฉันได้แนวคิดนี้มำจำกเพลง 
เพลงหนึ่งที่คนแถวบ้ำนร้องกันบ่อยในวงเหล้ำที่มีเสียงเคำะขวดประกอบจังหวะ  
โดยเฉพำะท่อนที่ว่ำ ฉันมีฟ้ำเป็นมุ้ง ฉันมียุงเป็นเพื่อน ฉันมีพื้นดิน เหมือนดั่ง 
พื้นเรือน นกหนูเป็นเพื่อน กล่อมเตือนให้สุขใจ... แต่บ้ำนหลังน้ีก็มีอำยุไม่ถึง 
หนึ่งวันเช่นกัน เพรำะเสำบ้ำนฉันเป็นเสำอเนกประสงค์ ที่เป็นได้ทั้งเสำบ้ำน 
และตะกร้ำใส่ผ้ำในเวลำเดียวกัน มันจึงต้องท�ำหน้ำที่ที่ส�ำคัญและเหมำะกับมัน 
มำกกว่ำ เพรำะเหตุนี้ฉันจึงต้องยอมให้ตะกร้ำกลับไปท�ำหน้ำที่ของมันต่อไป

นอกจำก เตียง ตะกร้ำ ผ้ำห่ม และเสื่อแล้ว ส่ิงของอื่นๆ ภำยในบ้ำนต่ำง 
ก็ได้รับเชิญมำท�ำหน้ำที่เสริมที่ดูจะไม่เหมำะกับตัวเองสักเท่ำไหร่ มีท้ังผ้ำนวม 
ลังกระดำษ กะละมัง โต๊ะที่ทยอยกันมำท�ำหน้ำที่เสริมนี้ แม้แต่ตู้เสื้อผ้ำก็เคย 
เปลี่ยนสถำนะเป็นบ้ำนชั่วครำวของฉันมำแล้ว ทั้งมืดและร้อน แถมยังมียุง 
เป็นเพื่อน แต่ฉันก็มีควำมสุขที่ได้อยู่ในโลกแห่งจินตนำกำรของตัวเอง 

จินตนำกำรเป็นผู ้สนับสนุนหลักของนักฝัน ฉันที่  (คิดเองเออเองว่ำ) 
เป็นนักฝันมำรำธอน จึงสนุกกับจินตนำกำรอันล�้ำเลิศของตัวเองอย่ำงเต็มที่ 
คร้ังหนึ่งฉันเคยมีสระว่ำยน�้ำส่วนตัว เพียงแค่ฉันพำตัวเองลงไปในอ่ำงที่ใส่น�้ำ 
ไว้เต็มอ่ำงเพื่อคนในบ้ำนจะใช้ล้ำงหน้ำ สระผม แปรงฟัน แต่ฉันกลับลงไปแหวก 
ว่ำยและคิดว่ำเป็นสระว่ำยน�้ำส่วนตัวซะนี่ หลังจำกนั้นฉันก็ไม่อำจจินตนำกำร 
ได้อีกว่ำ น�้ำในอ่ำงยังมีคุณสมบัติทำงเคมีพอท่ีจะท�ำปฏิกิริยำกับสบู่ ยำสีฟัน  
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ยำสระผม จนเกิดฟองได้อีกหรือเปล่ำ? 
แต่จินตนำกำรบ้ำนในฝันของฉันก็ไม่ได้จบไปตำมปฏิกิริยำเคมีของน�้ำ 

เมื่อวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลำยในบ้ำนได้ทยอยมำรับหน้ำท่ีเสริมกันครบแล้ว ฉันจึง 
มอบโอกำสนั้นให้กับสมำชิกนอกบ้ำนบ้ำง บ้ำนหลังต่อมำของฉันจึงเป็นบ้ำน 
ท่ีสร้ำงจำกทำงมะพร้ำวหรือใบมะพร้ำวนั่นเอง โดยกำรเอำไม้มำปักเป็น 
โครงสร้ำงของบ้ำน แล้วก็เอำทำงมะพร้ำวที่ลำกจำกใต้ต้นมะพร้ำวมำวำง 
พำดเป็นหลังคำและผนัง นอกจำกท�ำหน้ำที่เป็นบ้ำนแล้ว บ้ำนหลังนี้ของฉัน 
ยังได้รับเกียรติเป็นห้องเรียนให้เด็กๆ ในละแวกบ้ำนของฉันด้วย โดยมีพี่สำวใจดี 
ข้ำงบ้ำนที่มีควำมฝันอยำกจะเป็นคุณครูที่รักของนักเรียนมำเล่นเป็นคุณครู 
นักเรียนกัน พี่สำวสอนจริงจังและมีสมุดกำรบ้ำนให้พี่คุณครูตรวจด้วย ใครชอบ 
บอกว่ำ เด็กชอบท�ำอะไรแบบเล่นๆ แต่กำรเล่นแบบจริงจังก็มีนะ

หลังจำกนั้นฉันก็ได้เรียนรู้ว่ำ นอกจำกปูนตรำเสือ ตรำช้ำง ตรำนกอินทรี  
ตรำสำรพดัสตัว์ทัง้หลำย ไม้ฝำเชอรี ่เอ้ย! ไม้ฝำเชอร่ำ และหลังคำตรำห้ำห่วงแล้ว  
ก็ยังมีวัสดุอื่นๆ อีกมำกมำยนักที่สำมำรถน�ำมำสร้ำงบ้ำนได้ แล้วคุณเชื่อหรือไม่ 
ว่ำแม้กระทั่งขวดพลำสติกก็สำมำรถน�ำมำสร้ำงบ้ำนได้เช่นกัน ในต่ำงประเทศ   
อัลเฟรโด ซำนตำ ครูซ ชำวอำร์เจนตินำ ก็สร้ำงบ้ำนจำกวัสดุเหลือใช้จ�ำพวก 
ขวดน�้ำพลำสติกท้ังหลังมำแล้ว นับตั้งแต่ผนัง เสำ เตียงนอน โต๊ะ เก้ำอี้ ฯลฯ 
เพื่อให้เป็นบ้ำนส�ำหรับผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชื่นชอบวิถีชีวิตแบบพอเพียง 
สวนกับวิถีชีวิตแบบตำมควำมพอใจในทุกวันนี้ ส่วนตัวอย่ำงในประเทศไทย 
ของเรำก็มบ้ีำนดนิของ โจน จนัได ผูเ้ชีย่วชำญในกำรสร้ำงบ้ำนดนิของประเทศไทย  
เจ้ำของปรัชญำชีวิตที่ว่ำ “ชีวิตมันเป็นเรื่องง่ำยๆ แต่เรำท�ำให้มันยำกเอง” 
ที่เผยแพร่กำรสร้ำงบ้ำนดินเพื่อให้คนเรำหันกลับมำพึ่งตนเอง ในยุคที่ทุกคน 
หันไปพึ่งพำ Facebook, Google, Apple และ Twitter กันมำกขึ้น

แต่มวีสัดอุกีชนดิหนึง่ ทีฉ่นัในวยัเดก็คำดไม่ถึงว่ำจะสำมำรถน�ำมำสร้ำงบ้ำน 
ได้ เพรำะถ้ำเอำมำสร้ำงบ้ำนต้องมีคนเคือง เอ๊ะ! หรือสัตว์มีเขำเคืองแน่ๆ และยัง 
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อำจถูกแม่ดุ เพรำะทุกครั้งที่เล่นมันจะคันมำก แต่ก็ยังมีผู้เชี่ยวชำญที่สำมำรถ 
ออกแบบจนกลำยเป็นที่อยู ่อำศัยที่ เป ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ มันก็คือ 
บ้ำนฟำงข้ำว หรือ Cob ซึ่งเป็นวัสดุผสมจำกโคลนและฟำง ข้อดีของมันก็คือ 
มีคุณสมบัติในกำรป้องกันควำมร้อนและควำมหนำวได้ดีมำก แถมยังสำมำรถ 
ประหยัดพลังงำนทีจ่ะใช้ในกำรปรบัอณุหภมูบ้ิำนได้มำกกว่ำบ้ำนธรรมดำถงึกว่ำ  
20 เปอร์เซ็นต์ นอกจำกนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษท่ีบ้ำนแบบไหนๆ ก็ท�ำไม่ได ้
นั่นก็คือกำรปรับควำมชื้นของตัวบ้ำน ในช่วงท่ีควำมชื้นสูง ผนังบ้ำนจะดูด 
ควำมชื้นเข้ำเก็บไว้ ท�ำให้ห้องไม่ชื้นมำกเกินไป ขณะที่เมื่อควำมชื้นต�่ำ อำกำศ 
แห้ง ผนังก็จะคลำยควำมชื้นออกมำในห้อง สร้ำงควำมสบำยให้กับเจ้ำของบ้ำน 
ได้ตลอดเวลำ โดยไม่ต้องพึ่งพำเทคโนโลยีชั้นสูงแต่ประกำรใด 

ฉันก็เคยมีบ้ำนฟำงเหมือนกัน บ้ำนฟำงหรือกระท่อมฟำงสมัยฉันเป็นเด็กๆ  
ถูกสร้ำงขึ้นในฤดูหนำว (ในสมัยที่ประเทศไทยยังมีฤดูหนำวเกิน 10 วัน) มันดู 
คล้ำยกับบ้ำนเอสกิโมอยู่มำกทีเดียว แค่เปลี่ยนจำกน�้ำแข็งเป็นฟำงเท่ำน้ัน 
ข้อดีของบ้ำนฟำงหลังนี้ก็คือมีคุณสมบัติในกำรป้องกันควำมหนำวกำยและ 
หนำวใจได้ดีมำก สำมำรถประหยัดพลังงำนในกำรปรับอุณหภูมิของร่ำงกำย 
และจิตใจได้ดี นอกจำกนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษที่บ้ำนแบบไหนๆ ก็ท�ำไม่ได้ 
คอืกำรปรบัควำมสขุ ทกุข์ของคนในบ้ำน ในช่วงท่ีควำมทุกข์สูง คนในบ้ำนจะช่วย 
แบ่งเบำควำมทุกข์นั้นมำเก็บไว้ ท�ำให้เรำไม่ทุกข์มำกเกินไป ในขณะที่เมื่อควำม 
ทุกข์ต�่ำ มวลควำมสุขสูง ทุกคนในบ้ำนก็จะมำช่วยกันยินดีปรีดำกับควำมสุขนั้น  
ให้เพิม่มำกขึน้จนแทบล้นทะลกั สร้ำงควำมอบอุน่ให้กบัคนในบ้ำนได้ตลอดเวลำ  
โดยไม่ต้องพึ่งพำเทคโนโลยีชั้นสูงแต่ประกำรใดเช่นเดียวกัน

จ�ำได้ว่ำในคืนนั้นเรำทุกคนในบ้ำนมำนอนรวมกันในบ้ำนฟำง มันเป็นฤด ู
หนำวทีอ่ำกำศเย็นมำก และฉนักย็งัจ�ำควำมรูส้กึในคนืนัน้ได้ด ีควำมรูส้กึทีไ่ด้นอน 
ในบ้ำนฟำงกับทุกคนในครอบครัว ท�ำให้เรำได้นอนเบียดกัน กอดกัน ก่ำยกัน 
และเกยกัน อุณหภูมิที่เกือบติดลบท�ำอะไรเรำไม่ได้เลย มันเป็นค�่ำคืนท่ีอบอวล 
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ไปด้วยควำมสุข และอบอุ่นไปพร้อมกัน 
กำรมีฝันมำรำธอนท�ำให้ฉันมีบ้ำนมำแล้วหลำยหลัง แต่เมื่อมีบ้ำนฟำง 

ฉันก็เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ว่ำบ้ำนให้ควำมอบอุ่นแก่เรำก็จริง แต่คงไม่มำกเท่ำเรำ 
ให้ไออุ่นแก่กัน
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หม�และแมว

วัชราพร ผลดี
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จู่ๆ เพื่อนชื่อเต๋ำ ก็โทรศัพท์มำชวนไปย่ำนขำยสัตว์เลี้ยงแห่งหนึ่งในจังหวัด 
อยุธยำหลังเลิกเรียน เมื่อฉันเดินจำกเต๋ำซึ่งพูดคุยอยู่กับเจ้ำของร้ำนขำยอำหำร 
สัตว์ ผ่ำนร้ำนขำยแม่พันธุ์กระต่ำยที่นอนขี้เกียจ เหยียดตัวยำวอยู่ในกระบะ 
หน้ำร้ำน ผ่ำนกรงนกหัวจุกที่ส่งเสียงเจื้อยแจ้วคุยกันข้ำมกรง จนเท้ำทั้งสองข้ำง 
พำตัวฉันมำหยุดอยู่หน้ำร้ำนขำยปลำขนำดย่อม 

ฉันก้ำวขำเข้ำไปด้วยควำมสนใจตำมทำงเดินแคบๆ ซึ่งไม่สำมำรถเดินสวน 
กันได้เพรำะทั้งฝั ่งซ้ำยและขวำถูกขนำบด้วยตู ้มัจฉำหลำกหลำยสำยพันธุ ์ 
รวมถึง ‘ปลำทอง’ ที่นั่นไม่ได้กว้ำงขวำงหรือมีสัตว์แปลกๆ เหมือนสวนจตุจักร 
แต่มันก็ท�ำให้ควำมทรงจ�ำของฉันผุดขึ้นมำรำวกับดอกเห็ด

เมือ่ก่อนทีฉ่นัตวักะเปย๊กหมำเลยีตดูถงึ ฉนัจ�ำได้ดว่ีำฉนัอยำกมสีตัว์เลีย้งมำก 
ถึงแม้บ้ำนเรำเคยเลี้ยงนกแก้ว กระรอก ปลำ แต่น่ันไม่ใช่ของฉันสักตัว 
ควำมอยำกได้อยำกมสีตัว์เลีย้งเป็นของตวัเองท�ำให้ฉนัอ้อนวอนขอเลีย้งสตัว์เลีย้ง 
จำกแม่อยู ่บ่อยครั้ง แต่ไม่มีทีท่ำว่ำแม่จะใจอ่อนยอมให้ฉันเล้ียงสัตว์เลย 
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และทุกครั้งแม่จะยกเหตุผลต่ำงๆ นำนำให้ฟังจนคล้อยตำม แม้พ่อจะเข้ำมำ 
ช่วยฉันพดูบ้ำง แต่ค�ำตอบทีไ่ด้รบัมำกไ็ม่ต่ำงจำกเดมิเลย ทัง้ฉนัและพ่อจงึไม่รูว่้ำ 
สำเหตุแท้จริงที่แม่ไม่ยอมให้ฉันเลี้ยงสัตว์คืออะไร

ป.2 
“แม่ ซื้อแฮมสเตอร์ให้หนูเลี้ยงหน่อยนะ”
“อย่ำเลยลูก มันซนมำกเลยนะ เดี๋ยวจะหลุดมำกัดเส้ือผ้ำเสียเปล่ำๆ” 

แม่ชักจูงฉันด้วยเหตุผล
ม.1
“แม่ๆ หนูอยำกเลี้ยงกระต่ำย”
“บ้ำนเรำอำกำศร้อน แถมยังเลี้ยงหมำอีก กระต่ำยมันตกใจง่ำย กลัวจะช็อก 

ตำยซะก่อนโต” เหตุผลของแม่ฟังขึ้นจนฉันคล้อยตำม
ม.4
“แม่ หนูจะเลี้ยงปลำทองนะ”
“ปนูไปโรงเรยีนแล้วใครจะให้อำหำร ควำมรับผิดชอบกไ็ม่ม ีแม่ว่ำตัง้ใจเรียน 

เอำตวัเองให้รอดก่อนเถอะ” แม่ของฉนัเป็นแม่คนเดมิท่ียงัมเีหตมุผีลกบัลูกเสมอ  
จึงท�ำให้ฉันต้องพับโครงกำรเลี้ยงปลำทองเก็บไปอย่ำงจ�ำใจ    

“ปูน! มึงอยำกเลี้ยงก็ซื้อไป ยืนจ้องอยู่ได้” เสียงของเต๋ำเรียกฉันออกมำจำก 
ภวังค์แห่งควำมทรงจ�ำ ฉันใช้เวลำอยู่กับกำรตัดสินใจไม่นำนนักก็ตกลงซื้อลูก 
ปลำทองมำเลี้ยงสองตัว

เหตุผลที่ฉันเลือกเลี้ยงปลำทองนั้นเป็นเหตุผลค่อนข้ำงจะเอำแต่ใจมำก 
หนึง่ มนัต้องว่ำยน�ำ้เก่ง...ส�ำหรบัฉนักำรว่ำยน�ำ้เก่งหมำยถงึ ปลำทีม่ลีกัษณะ 

ซุกซน ไม่เซื่องซึมเป็นปลำป่วย สอง ฉันอยำกได้ลูกปลำทองที่ขนำดตัวไม่เท่ำกัน  
ตัวนึงใหญ่ ตัวนึงเล็ก เพื่อที่ฉันจะได้สมมติให้มันเป็นพี่น้องกัน 

คงจะเป็นเรื่องยำกที่จะหำลูกปลำทองลักษณะอย่ำงว่ำ ท่ำมกลำงเพื่อนร่วม 
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สปชีส์เดียวกันนับร้อยตัวในตู้ปลำทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ยำวประมำณเมตรครึ่ง 
แต่ควำมสำมำรถที่ฉันมีในดวงตำคู่ซุกซนก็ส่งผลให้ฉันไปสะดุดกับลูกปลำทอง 
ทั้งสองจนได้  

ฉันถึงบ้ำนพร้อมลูกปลำทองสองตัวโดยที่ไม่มีโหลแก้วทรงกลมติดมือกลับ 
มำด้วย เป็นเพรำะฉันอยำกให้ปลำได้แหวกว่ำยอยู่ในบริเวณกว้ำง เต๋ำบอกกับ 
ฉันว่ำกำรใช้โหลแก้วเลี้ยงจะท�ำให้ปลำทองของฉันเสียศูนย์ได้ง่ำย เพรำะมัน 
จะว่ำยวนตำมรูปโหลเป็นวงกลม ฉันไม่รู้ว่ำที่เต๋ำพูดจริงหรือเปล่ำ แต่ที่ฉันรู้แน่ๆ  
โหลแก้วร้ำนนี้มีรำคำแพงมำก ฉันจึงใช้อ่ำงบัวที่ไม่มีบัวของแม่เป็นบ้ำนให ้
พวกมัน ผลพวงจำกกำรใช้อ่ำงบัวคือเสียงบ่นของแม่ท่ีตำมมำไม่หยุดหย่อน 
ถึงแม้ปำกแม่จะบ่นฉัน แต่มือแม่นั้นก็คอยให้อำหำรพวกมันอยู่ไม่ได้ขำด

‘หมำ’ และ ‘แมว’ คือชื่อสมมติซึ่งฉันคิดขึ้นมำให้ลูกปลำทองทั้งสอง 
เพื่อเลียนแบบเทคนิคกำรตั้งชื่อนกแก้วของเต๋ำท่ีมีชื่อว่ำ ‘ไก่’ หลังจำกน้ันพอม ี
เวลำว่ำงฉันจะนั่งกอดเข่ำอยู่ข้ำงอ่ำงบัวหน้ำบันไดบ้ำน ดูมันส่ำยสะบัดไขมัน 
ไปมำได้ทั้งวัน บำงครั้งเอำนิ้วไปแหย่พุงมันบ้ำง ให้อำหำรบ้ำง หรือนั่งมองเฉยๆ 
และฉันมกัย้ิมออกมำกบัรปูร่ำงแสนตลกของมนั ฉนัสมมตเิจ้ำหมำให้เป็นพีใ่หญ่ 
ตำมขนำดของมัน รูปร่ำงที่อ้วน มีครีบและหำงค่อนข้ำงสั้น ส่วนเจ้ำแมวน้องเล็ก 
ตรงปำกของมันจะเป็นรอบวงสีขำวรำวกับผู้หญิงทำลิปสติก หน้ำตำผิดแปลก 
จำกปลำทองตัวอื่นที่ฉันเคยเห็นมำ 

เหตกุำรณ์วนเวยีนซ�ำ้อย่ำงนีเ้รือ่ยมำ จนเยน็วนัหนึง่ถดัจำกครสิต์มำสได้สอง 
วัน ฉันก�ำลังจะให้อำหำรเจ้ำหมำกับเจ้ำแมวเหมือนทุกวัน แต่เมื่อมำถึงอ่ำงบัว 
ฉันรู้ได้ทันทีว่ำมันไม่เหมือนทุกวันที่ผ่ำนมำ มีเพียงเจ้ำแมวเท่ำน้ันท่ียังคง 
ว่ำยน�้ำอยู่ และใกล้ๆ กันฉันพบเจ้ำหมำนอนหงำยท้องชิงตำยจำกเจ้ำแมว 
ไปตอนไหนก็ไม่รู้...

ฉันเคยถกเถียงกับเต๋ำเรื่องกำรตำยของเจ้ำหมำ ฉันให้เหตุผลว่ำ “ปลำทอง 
มีควำมจ�ำสั้นท�ำให้มันกินอำหำรได้ตลอดเวลำจนท้องอืดตำย” แต่เต๋ำบอกว่ำ  
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“ปลำทองก็มีควำมจ�ำเหมือนปลำตัวอ่ืนๆ คือมีระยะเวลำควำมจ�ำสำมเดือน 
และพวกมันสำมำรถจดจ�ำปลำอีกตัวที่อยู่ด้วยกันได้” ฉันยอมแพ้ต่อเหตุผล 
ของเต๋ำ ทั้งที่ฉันเองก็ไม่รู้ว่ำข้อมูลที่เต๋ำบอกนั้นเป็นควำมจริงหรือเปล่ำ

ในทีสุ่ด เจ้ำแมวกต็ำยตำมเจ้ำหมำไปในกลำงเดอืนแรกของปโดยไม่รูส้ำเหตุ  
บำงทมีนัคงจดจ�ำเจ้ำหมำทีอ่ยูด้่วยกนัได้เหมอืนทีเ่ต๋ำเคยบอก บำงทมีนัคงคดิถงึ 
เจ้ำหมำ บำงทีมันคงไม่อยำกอยู่ล�ำพังในอ่ำงบัว ฉันน�ำเจ้ำแมวไปกลบฝัง 
ในกระถำงกุหลำบหนูของแม่ที่เดียวกับเจ้ำหมำ

เจ้ำหมำและเจ้ำแมวเป็นปลำทองคู่แรกในชีวิต พวกมันท�ำให้ฉันได้รู ้ซึ้ง 
ถึงประโยคที่ว่ำ “เรำเสี่ยงต่อกำรร้องไห้ เมื่อเรำปล่อยตัวให้สร้ำงควำมสัมพันธ์ 
ขึ้นมำ” เหมือนนักบินที่ได้เข้ำใจเจ้ำชำยน้อยและสุนัขจิ้งจอกใน เจ้าชายน้อย  
วรรณกรรมเล่มโปรดของฉันของ อองตวน เดอ แซงเตก-ซูเปรี คุณลุงนักเขียน 
ชำวฝรั่งเศส

ควำมพิเศษของหมำและแมวท�ำให้น�้ำตำของฉันพร่ังพรูออกมำทุกคร้ัง 
ที่ตัวใดตัวหนึ่งจำกไป และทุกครั้งแม่จะยืนข้ำงฉัน เอำมือลูบหัวแล้วบอกว่ำ 
“อย่ำคิดมำกเลยปูน สักวันสัตว์มันก็ต้องตำยไปตำมธรรมชำติ” ฉันคิดว่ำแม่คง 
ไม่อยำกเหน็ฉันเสยีใจ และอำจเป็นสำเหตทุีแ่ม่คอยห้ำมปรำมไม่ให้ฉนัเลีย้งสตัว์ 
ต้ังแต่เล็กจนโต ถึงแม้ว่ำแม่จะแอบดีใจที่ได้อ่ำงบัวซึ่งเคยเป็นบ้ำนของหมำ 
และแมวกลับไปเป็นอ่ำงบัวที่มีบัวสมใจแม่เหมือนเคย

ฉันยังคงหวนระลึกถึงเจ้ำหมำและเจ้ำแมวเมื่อเห็นสีส้มของมันเสมอ 
เหมือนสุนัขจิ้งจอกที่ระลึกถึงเจ้ำชำยน้อย เมื่อเห็นสีเหลืองอร่ำมของทุ่งข้ำวสำลี  
ซึ่งเป็นสีเดียวกับผมของเจ้ำชำยน้อย
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ผ้�ห่ม

จารุวรรณ แซ่ลี
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ชื่อมันก็แปลตรงตัวและบอกหน้ำที่ในตัวมันเองอยู่แล้วว่ำเป็นผ้ำท่ีเอำไว้ 
ใช้ห่ม แต่ส�ำหรบัฉนั ผ้ำห่มไม่ได้เป็นแค่ผ้ำทีช่่วยกนัควำมหนำวเยน็ยำมนอนหลบั 
เท่ำนั้น มันยังเป็น ‘ผ้ำดม’ อีกด้วย ฉันชอบดม ‘กลิ่น’ ของผ้ำห่มมำก คุณแม่เล่ำ 
ให้ฉันฟังว่ำตอนเด็กๆ ฉันชอบดมผ้ำห่มมำก ไม่ว่ำจะอยู่ท่ีบ้ำนหรือไปนอกบ้ำน  
จนพ่อของฉันต้องแอบขโมยเอำผ้ำห่มของฉนัไปทิง้ เนือ่งจำกมนัขำดรุง่ริง่เหมอืน 
ผ้ำขี้ริ้ว และท่ำนก็กลัวว่ำฉันจะดมจนติดเป็นนิสัย โตไปจะท�ำให้เสียบุคลิก  
(ถ้ำตัวฉันตอนนี้ ในวัยยี่สิบสองยังคงยืนดมผ้ำห่มนอกบ้ำนอยู่ล่ะก็… คงเป็น
สภำพที่เกินจะอธิบำยได้) และฉันก็คงติดผ้ำห่มมำกอย่ำงท่ีแม่บอกจริงๆ 
เพรำะในรูปถ่ำยสมัยเด็กของฉันหลำยใบ มีรูปผ้ำห่มสีเขียวอ่อนผืนเล็กๆ ผืนนึง  
ปรำกฏให้เห็นอยู่เสมอ 

ฉันยังจ�ำได้เลือนรำงว่ำทันทีที่รู ้ว ่ำผ ้ำห่มหำยไป ฉันร ้องไห้ฟูมฟำย 
เดินกระเตำะกระแตะหำทุกซอกทุกมุมทั่วบ้ำน แต่หำยังไงก็หำไม่เจอ พอรู้ว่ำ 
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พ่อฉันเอำไปทิ้งที่ถังขยะ ฉันก็เดินไปคุ้ยขยะ แต่มันก็สำยเกินไป...รถขยะมำรับ 
ผ้ำห่มของฉันไปสู่สุคติเสียแล้ว 

มำนกึดตูอนนี ้หำกฉนัได้เหน็ภำพตวัเองในตอนนัน้ คงอดทีจ่ะข�ำตวัเองไม่ได้   
มันคงตลกน่ำดู แต่ควำมรู ้สึกของฉันในตอนนั้น ฉันว่ำฉันคงข�ำไม่ออกเลย 
สักนิดเดียว ฉันเสียใจที่ฉันจะไม่มีวันได้ดม ไม่มีวันที่จะได้กลิ่นผ้ำห่มผืนนั้น 
อีกแล้ว ฉันโกรธพ่อที่ทิ้งผ้ำห่มสุดที่รักของฉัน ฉันโมโหตัวเองท่ีไปช่วยผ้ำห่ม 
จำกกองขยะไว้ไม่ทัน ฉันรู้สึกเจ็บใจที่ยอมให้ผ้ำห่มอยู่ห่ำงกำยในวันนั้น

‘ผ้ำห่มสีเขียวอ่อน’ ผืนนั้น เป็นผ้ำห่มผืนแรกของฉัน เป็นผ้ำห่มที่ฉันรักมำก  
ต่อให้มันจะสภำพเหมือนเศษผ้ำไร้รำคำ แต่ฉันก็ใช้เวลำกับผ้ำห่มผืนนี้มำกกว่ำ 
กับตุ๊กตำรำคำแพงเสียอีก และก็เป็นเพรำะ ‘ผ้ำห่ม’ ที่ท�ำให้ฉันรู้ซึ้งถึงควำมรู้สึก 
ที่ถูก ‘พลัดพรำก’ จำกของส�ำคัญเป็นครั้งแรก

ติดแล้ว...ติดเลย
ผ้ำห่มผืนปัจจุบันของฉัน เป็นผ้ำห่มสีแดงเข้ม ปกคลุมด้วยลวดลำยของ 

ดอกไม้ ผืนหนำ ลักษณะคล้ำยกับพรมผืนย่อมๆ สภำพก็สมบุกสมบันจำก 
ระยะเวลำกำรใช้งำนอันยำวนำนนับ 10 ป ในสำยตำคนท่ัวไป มันก็เป็นแค ่
ผ้ำห่มธรรมดำผืนหนึ่งเท่ำนั้น แต่ ‘กลิ่น’ เป็นสิ่งท่ีท�ำให้ผ้ำห่มผืนน้ีเป็นส่ิงพิเศษ 
ส�ำหรับฉัน

ฉันติดกล่ินของมัน มันเป็นกลิ่นหอมจำงๆ ของน�้ำยำซักผ้ำ ผสมกับกลิ่น 
ผ้ำเก่ำๆ เหมือนผ้ำที่ถูกพับเก็บไว้ในตู้นำนๆ เป็นกลิ่นเฉพำะของบ้ำนฉัน ที่ท�ำให้ 
ฉันรู้สึกอบอุ่น สงบ และปลอดภัยทุกครั้งที่ได้กลิ่น มันเป็นเหมือนยำดมวิเศษ 
แบรนด์เดียวในโลกเลยทีเดียว เวลำที่ฉันรู้สึกเหนื่อย ท้อแท้ เบื่อหน่ำยกับชีวิต 
แค่ได้ดมผ้ำห่ม ฉันก็จะรู้สึกดีขึ้นมำทันที ช่วงแรกๆ ที่เอำไปซัก กลิ่นมันจะ 
เปลี่ยนไป มันจะหอมฉุนด้วยกลิ่นของน�้ำยำซักผ้ำ แต่พอใช้ไปสักพัก กลิ่นมัน 
จะค่อยๆ กลับมำเป็นกลิ่นเดิม…กลิ่นที่ฉันคุ้นเคย…กลิ่นของบ้ำน 
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อุ่นไอ...อ้อมกอด
‘ผ้ำห่ม’ ไม่ได้ช่วยให้ร่ำงกำยฉันอุ่นขึ้นเท่ำนั้น แต่ในยำมที่ฉันต้องกำร 

ควำมอบอุ่นทำงใจ มันก็ท�ำหน้ำที่ได้ดีไม่แพ้กัน แปลกนะ เพียงแค่ได้กล่ิน 
ได้สัมผัส มันก็ท�ำให้ฉันมีก�ำลังใจข้ึนอย่ำงน่ำประหลำด จนมันท�ำให้ฉันอดคิด 
ไม่ได้ว่ำนี่ฉันพึ่งพำผ้ำห่มมำกเกินไปหรือเปล่ำ? พึ่งพำกลิ่น...พึ่งพำสัมผัสอัน 
อ่อนโยนของมัน ฉันใช้ผ้ำห่มผืนนี้มำนำนมำก…นำนซะจนเคยชิน เพรำะฉันรู้ว่ำ 
มันเป็นสิ่งที่ฉันสำมำรถพึ่งพำและไว้ใจได้เสมอ มันสำมำรถปลอบโยนฉันได ้
โดยไม่จ�ำเป็นต้องพูดอะไรสักค�ำ เป็นที่ซับน�้ำตำยำมฉันร้องไห้ เป็นผ้ำคลุมโปง 
ยำมดูหนังผี เป็นของเล่นอเนกประสงค์ชิ้นโปรดสมัยเด็ก ฉันยังจ�ำได้ดี ว่ำเคยใช้ 
ผ้ำห่มผืนนี้แทนผ้ำคลุมทุกครั้งเวลำที่ฉันเล่นเป็นจอมยุทธ์หญิง ใช้แทนผ้ำปูพื้น 
เวลำเล่นขำยของท�ำกับข้ำวกับน้องสำว ใช้สมมติว่ำเป็นชุดรำตรีสีแดงสวยหรู  
ยำมเล่นแต่งตัว 

มันเป็นมำกกว่ำแค่ผ้ำห่ม
มนัเป็นเหมอืนอ้อมกอดแสนวเิศษทีไ่ม่สำมำรถหำท่ีไหนได้อกีแล้ว แม้กระท่ัง 

อ้อมกอดของคนรัก
ยำมที่เขำคนนั้น กอดฉัน ฉันมีควำมสุขเหนือค�ำบรรยำย
ยำมเรำสองกอดกัน ท่ำมกลำงหิมะโปรยปรำย ฉันไม่รู้สึกหนำวเลย
แต่...มนักไ็ม่ใช่ควำมอบอุน่แบบเดยีวกบัทีฉ่นัได้รบัจำกผ้ำห่มผนืนี ้ไม่ใช่เลย 

 
ฉันรู้ด ีมนัไม่ใช่สิง่ทีส่ำมำรถเอำมำเปรยีบเทยีบกนัได้ แต่หำกคณุเคยมคีวำม 

รู้สึกคล้ำยๆ กันนี้… คุณคงจะเข้ำใจ
วันเวลำทีย่ำวนำน ยำมทีค่วำมผกูพนัมำกมำยได้ก่อตวัขึน้ จนอะไรบำงอย่ำง 

ได้กลำยมำเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรำ และเรำต่ำงก็รู้ดีว่ำ ไม่ว่ำใคร หรืออะไร 
ก็ไม่สำมำรถมำแทนที่ควำมรู้สึกนี้ได้
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เปลี่ยน?
‘ผ้ำห่ม’ เปลี่ยนไป มันดูเก่ำขึ้น เต็มไปด้วยรอยขำด รูโหว่ ขนำดมันก็เล็กลง 

ไม่เหมือนก่อน จำกที่เคยคลุมได้เลยขำของฉัน ตอนน้ีห่มได้แค่คร่ึงตัวฉัน 
เท่ำนั้นเอง 

ฉันเองก็ ‘เปลี่ยน’ ไป 
ฉันสูงขึ้น โตขึ้น ควำมใสซื่อ จินตนำกำรท่ีเคยมีในวัยเด็กก็ลดน้อยลง 

ตำมกำลเวลำ
เด็กหญิงในวันนั้น กลำยเป็นหญิงสำวในวันนี้  
เด็กผู้หญิงคนเดิมเมื่อ 10 ปก่อน เธอไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว เธอค่อยๆ หำยไป... 

เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
เธอรอให้ฉันปลุกจำกกำรหลับใหล
เธอหลับมำนำนแล้ว
แม้ไม่ถึง 100 ป เหมือนเจ้ำหญิงนิทรำ
แต่ฉันคงต้องรีบปลุกเธอขึ้นมำ ก่อนที่เธอจะหลับใหลไปตลอดกำล

ฉันต้องท�ำอะไรสักอย่ำง...ฉันจะไม่มีวันยอมให้เด็กคนนี้หำยไปเป็นอันขำด

“ขอบคุณนะ... คุณผ้ำห่ม”

‘ผ้ำห่ม’ เก่ำๆ ผืนนี้ ช่วยท�ำให้ตัวตนของเด็กหญิงคนหนึ่งยังอยู่ ในยำมที่ตัว 
ฉันเองเกือบจะลืมเลือนมันไป มันช่วยเก็บรักษำเด็กสำวหน้ำสิว ผมบ๊อบสั้น 
ที่ชอบเล่นบำส ชอบกินช็อกโกแลตคิทแคทเป็นชีวิตจิตใจเอำไว้ให้ฉัน คอยย�้ำ 
เตอืนฉันถึงตวัตนในวยัเยำว์ วยัทีไ่ร้ควำมกงัวล ได้เล่นสนกุ ได้อ้อนแม่โดยไม่ต้อง 
แคร์สำยตำใคร ที่ส�ำคัญมันท�ำให้ฉันตระหนักได้ว่ำ อย่ำยอมให้ตัวตนในวัยเด็ก 
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ของเรำหำยไป 
ให้ควำมฝันในวัยเด็กนั้น เป็นแรงบันดำลใจให้เรำท�ำวันนี้... วันที่เรำเป็น 

ผู้ใหญ่ให้ดีและมีควำมหมำยที่สุด เพรำะท้ำยที่สุดแล้ว มันก็จะเป็นอีกช่วงเวลำ 
หนึ่งที่ผ่ำนมำ... แล้วก็จะผ่ำนไป เป็นดั่งสำยน�้ำที่ไม่มีวันไหลย้อนกลับ

ผู้ใหญ่ถึงไม่ใช่เด็ก แต่ก็เคยเป็นเด็ก 
แล้วท�ำไมตัวเรำถึงปฏิเสธว่ำ ครั้งหนึ่ง ตัวเรำเคยเป็นยังไงด้วยล่ะ? 
คุณยังจ�ำได้ใช่ไหม?
ช่วงเวลำดีๆ  ทีไ่ด้ดกูำร์ตนูเรือ่งโปรด สะสมกำร์ดของแถมจำกขนม แปลงร่ำง 

เป็นยอดมนุษย์กับหุ่นยนต์คู่ใจ แต่งตัวเข้ำชุดกับตุ๊กตำตัวสวย
ช่วงเวลำส่วนตัวที่มีแค่ ‘คุณ’ กับ ‘ของในควำมทรงจ�ำ’ ของคุณเท่ำน้ัน 

ไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่องเวลำหรืออำยุ

ส�ำหรับฉัน...ฉันไม่ลังเลเลยที่จะบอกว่ำ ฉันต้องกำรผ้ำห่มผืนนี้เสมอ ไม่ว่ำ 
เมื่อไหร่ก็ตำม และฉันก็กล้ำที่จะยืดอกยอมรับอย่ำงอำจหำญว่ำ ฉัน ‘ติด’ ผ้ำห่ม 
ผืนนี้ และยังชอบที่จะ ‘ดม’ ผ้ำห่มอยู่บ่อยๆ 

ขอบคณุนะ... ผ้ำห่ม ทีท่�ำให้ฉนัรูว่้ำ ‘ควำมเป็นเดก็’ เป็นสิง่ทีม่อียูใ่นตวัทกุคน 
เสมอ 
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ฝน

ยุพาฝัน ประชุมทอง
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ค�่าวันหนึ่งของวันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538 
เด็กหญิงกิ่งก ้ำนก�ำลังหมกมุ ่นอยู ่กับกำรคัดลำยมือตัวเท่ำหม้อแกง 

ซึ่งเกินขนำดควำมจ�ำเป็นของรอยประที่ก�ำหนดไว้ เด็กหญิงกิ่งก้ำนรู้สึกหงุดหงิด 
ในใจว่ำท�ำไมจงึเกดิมำมปีมด้อยเรือ่งลำยมอืไม่สวยเหมอืนยิม้แย้ม เพือ่นร่วมชัน้ 
ทีเ่ธอสนทิสนมเสมอมำเป็นระยะเวลำสำมปเตม็ เดก็หญงิกิง่ก้ำนในช่วงชัน้ประถม 
ศึกษำปที่ 2 ก�ำลังไม่พอใจลำยมือที่ตัวเองได้รับกำรถ่ำยทอดพันธุกรรมผ่ำนแม่  
หญิงผู ้ซึ่งกิ่งก้ำนเชื่อมำเสมอว่ำ ลำยมือของแม่ไม่สมประกอบเลยสักนิด 
และถูกถ่ำยทอดไปสู่ตัวเธอ ซึ่งเป็นควำมผิดร้ำยแรงท่ีเด็กหญิงกิ่งก้ำนไม่คิด 
จะให้อภัยแม่เลยสักครั้ง หลังจำกใช้ยำงลบรำคำถูกลบแล้วลบอีกไม่นับคร้ัง 
เด็กหญิงกิ่งก้ำนก็ยอมแพ้ต่อพันธุกรรมที่แม่มอบให้ เธอตัดสินใจคัดลำยมือ 
ในแบบฉบับไร้รอยเส้นประต่อไป...

“วนันีห้ลำยพืน้ทีม่ฝีนฟ้ำคะนองกระจำย ร้อยละ 50 ของพืน้ท่ี ส่วนมำกบริเวณ 
จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี และนครศรีธรรมรำช 
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อุณหภูมิต�่ำสุดอยู่ที่ 21-24 องศำเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ท่ี 32-36 
องศำเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้มีควำมเร็ว...” พ่อผู้ติดตำมข่ำวพยำกรณ ์
อำกำศก�ำลังจดจ่ออยู่กับหน้ำจอสี่เหลี่ยมเครื่องใหม่ที่ซื้อมำได้สี่วัน 

เด็กหญิงก่ิงก้ำนเคยสงสัยว่ำท�ำไมพ่อไม่นึกดูข่ำวดำรำเหมือนเธอบ้ำง 
ข่ำวพยำกรณ์อำกำศจะฉำยในเวลำเดียวกับข่ำวดำรำท่ีเด็กหญิงกิ่งก้ำนชื่นชอบ 
เสมอ นั่นท�ำให้เธอตกข่ำวเพรำะพ่อเป็นผู้ครอบครองรีโมตทีวีแต่ผู้เดียว และนั่น 
เป็นสำเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เธอไม่ยึดติดค�ำพยำกรณ์ฟ้ำฝนในทีวีเลย ไม่ว่ำฝน 
ในค�ำพยำกรณ์จะตกหรือไม่ แต่เด็กหญิงกิ่งก้ำนก็เชื่อว่ำฝนจะต้องตกมำให้เรำ 
เห็นต่อหน้ำต่อตำ จึงเชื่อได้ว่ำ ฝนตกจริงๆ

เด็กหญิงกิ่งก้ำนเป็นลูกสำวคนเดียวของครอบครัวสุขเสมอ พ่อของเธอ 
ท�ำงำนเป็นบุรุษไปรษณีย์ แม่เป็นผู้หญิงที่ท�ำงำนในบ้ำน แม่ชอบบ่นขณะกวำด 
บ้ำน ถบู้ำน กิง่ก้ำนจะต้องเป็นผูฟั้งไปโดยไม่ได้ต้ังใจ ทุกเช้ำพ่อจะออกไปท�ำงำน 
และพกร่มติดกระเป๋ำท�ำงำนไปด้วย พ่อบอกว่ำ พ่อเชื่อพยำกรณ์อำกำศ 85  
เปอร์เซ็นต์ อีก 15 เปอร์เซ็นต์พ่อเชื่อตัวเอง จ�ำได้ว่ำพ่อเคยพูดขณะหยิบร่มสีด�ำ 
คันเก่ำในเช้ำวันสดใส “แดดส่องเปรี้ยงขนำดนี้ เรำควรพกร่มไว้อย่ำงแน่นอน 
ตอนเย็นๆ ฝนร่วงเป็นแน่” น�้ำเสียงพ่อฟังแล้วหนักแน่นน่ำไว้ใจ แต่ก็วำงใจไม่ได้  
หนึ่งเดือนมีสำมสิบวัน สิบสองวันเป็นวันฝนตก อีกสิบแปดวันเป็นวันแดดส่อง 
พ่อทำยผิดหมด เพรำะปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติของฝนร่วงลงมำจำกฟ้ำคือฝนตก 
สลับแดดออกตลอดเดอืน ซึง่เดอืนทีแ่ล้วพสิจูน์ได้อย่ำงแจม่ชดัว่ำ 15 เปอร์เซ็นต์ 
ของพ่อเชื่อไม่ได้เลย

เด็กหญิงกิ่งก้ำนรักฝน ฝนเป็นน�้ำที่ร่วงโรยลงมำจำกสวรรค์ เป็นฝมือของ 
นำงฟ้ำ เด็กหญิงกิ่งก้ำนสรุปเอำเองด้วยตำเปล่ำ แต่เธอเคยศึกษำเรื่องฝนอย่ำง 
จริงจังด้วยกำรดูสำรคดีชุด ‘มำท�ำควำมรู้จักฝนกันเถอะ’ ในสำรคดีชุดนั้นเล่ำว่ำ 
ฝนที่ตกลงมำเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรของน�้ำ มันเกิดจำกผิวน�้ำในมหำสมุทร 
จะระเหยกลำยเป็นไอ แล้วควบแน่นเป็นละอองน�้ำในอำกำศ รวมตัวกันเป็นเมฆ  



73

จนในที่สุดตกลงมำเป็นฝน ไหลลงสู่แม่น�้ำ ล�ำคลอง ไปสู่ทะเล  มหำสมุทร 
มันจะวนเวียนเช่นนี้เป็นวัฏจักรไม่มีที่สิ้นสุด น่ันท�ำให้เธอมหัศจรรย์ใจใน 
ธรรมชำติของฝนมำกยิ่งขึ้น

แปะ แปะ แปะ…เสียงบรรเลงของเม็ดฝนเริ่มโปรยปรำยลงบนหลังคำบ้ำน  
ในวันเสำร์ของช่วงเย็นช่วยปกปิดสีเหลืองนวลของพระจันทร์มิดชิด แม่ผู้มีพลัง 
เสยีงสนัน่แก้วหตูะโกนบอกเดก็หญงิกิง่ก้ำนให้ช่วยปิดหน้ำต่ำงกนัฝนสำดเข้ำมำ 
ในบ้ำน เด็กหญิงกิ่งก ้ำนที่ก�ำลังเปลี่ยนเสื้อผ ้ำเตรียมออกไปเล่นน�้ำฝน 
ไม่สำมำรถท�ำตำมได้ เนือ่งจำกจติใจจดจ่ออยูท่ีส่ำยฝนนอกบ้ำนทีก่�ำลงัร่วงหล่น 
ลงมำให้ควำมชุ่มฉ�่ำแก่ดวงใจของเธอ กิ่งก้ำนรักฝน กิ่งก้ำนชอบเล่นน�้ำฝน 
มำกกว่ำน�้ำจำกฝักบัว กิ่งก้ำนเชื่อว่ำนอกจำกวัฏจักรของน�้ำจะท�ำให้เกิดฝนแล้ว  
ควำมเย็นฉ�่ำที่สวรรค์เสกสรรให้มนุษย์ชโลมร่ำงกำย เพื่อเพิ่มพลังงำนในชีวิต 
ให้มีควำมกระปรี้กระเปร่ำก็เป็นส่วนส�ำคัญที่เธอทึกทักเอำเอง 

เธอเงยหน้ำขึ้นมองสำยฝนที่ก�ำลังร่วงหล่นลงมำ แววตำเป่ยมสุข ใบหน้ำ 
ยินดีต้อนรับ ทุกอย่ำงดูมีชีวิตในห้วงเวลำที่เธอได้เล่นน�้ำฝนนอกบ้ำน วันไหน 
มีเพื่อนมำเล่นด้วย เด็กหญิงกิ่งก้ำนจะยืดเวลำเล่นน�้ำฝนไปจนน้ิวเริ่มเห่ียว 
ไม่มีอะไรหยุดยั้งหรือชะลอกำรเล่นน�้ำฝนของเธอได้ นอกจำกฝนจะหยุดตัวลง 

แม่จะบ่นกิ่งก้ำนทุกครั้งที่เธอออกไปเล่นน�้ำฝน เคยมีครั้งหนึ่งที่แม่ห้ำมไม่ให้ 
เธอออกไปเล่นด้วยกำรหกัค่ำขนม เดก็หญงิกิง่ก้ำนพดูในใจว่ำแม่ไม่ควรขูลู่กสำว 
ด้วยเรื่องอันตรำยแบบนี้ แต่ไม่เป็นไรเธอมีเงินในกระปุกออมสินที่น่ำจะพอมำ 
ทดแทนเงินที่แม่หักออกไปได้ เธอจึงออกไปเล่นน�้ำฝน หำกช่วงไหนฝนตก 
ทั้งสัปดำห์ กิ่งก้ำนก็ไม่เคยพลำดสักวัน แม่เคยลงโทษขั้นรุนแรงกับเธอ นั่นคือ 
ใช้ก้ำนมะยมฟำดไปตรงน่อง กิง่ก้ำนแสบๆ คนัๆ และร้องไห้อยูใ่นห้องเกอืบชัว่โมง  
แต่ก้ำนมะยมของแม่ไม่ได้ท�ำให้เธอเลิกเล่นน�้ำฝน… 

เดก็หญงิก่ิงก้ำนเคยป่วยเพรำะฝนหลำยครัง้ เธอจ�ำได้ว่ำคณุครวูทิยำศำสตร์ 
เคยตั้งค�ำถำมว่ำ ท�ำไมโดนฝนถึงเป็นหวัด ไม่มีใครในห้องให้ค�ำตอบได้ 



74

“ก่อนฝนตกจะมีกระแสลมที่คอยพัดให้พวกไวรัสลอยฟุ้งในอำกำศ หำกเด็กๆ 
อยู่ในบริเวณนั้นก่อนฝนตกมีโอกำสได้สัมผัสเจ้ำไวรัสในปริมำณมำกแน่ๆ” 
คุณครูวิทยำศำสตร์รีบแถลงไขเพื่อท�ำลำยควำมเงียบ

“แล้วใครรู้บ้ำงจ๊ะ ว่ำเจ้ำเชื้อโรคหรือเจ้ำไวรัสเน่ีย มันเข้ำไปอยู่ในร่ำงกำย 
ของเรำได้อย่ำงไร” คุณครูวิทยำศำสตร์ตั้งค�ำถำมอีกครั้ง

“เข้ำมำทำงหัวเรำใช่ไหมครับครู เพรำะฝนจะตกลงโดนหัวเรำก่อน ไอ้ไวรัส 
จึงเข้ำไปในหัวของเรำครับครู” เด็กชำยแสนกล้ำ หัวหน้ำห้องแสดงตัวเป็นผู้น�ำ 
คนเก่ง 

คุณครูวิทยำศำสตร์ยิ้มอย่ำงพอใจในควำมสนใจของเหล่ำนักเรียน “หำกเรำ 
ตำกฝน ศีรษะของเรำจะเปยกฝนก็จริงจ้ะ แต่พวกเชื้อโรคไม่ได้เข้ำทำงศีรษะ 
หรอกจ้ะ แต่ถ้ำศีรษะเด็กๆ เปยกฝน จะท�ำให้อุณหภูมิในเยื่อบุจมูกลดต�่ำลง 
ประมำณ 1-2 องศำเซลเซยีส ซึง่อณุหภมูริะดบันีจ้ะท�ำให้เจ้ำเชือ้โรคหรือเจ้ำไวรัส 
มกีำรแบ่งตวั และตกค้ำงอยูใ่นรจูมกูของเรำนัน่เอง ฉะนัน้เดก็ๆ ไม่ควรเล่นน�ำ้ฝน 
เวลำฝนตกรู้ไหมจ๊ะ เดี๋ยวจะโดนเจ้ำไวรัสไปสิงอยู่ในร่ำงกำย” เพื่อนร่วมชั้นของ 
เด็กหญิงกิ่งก้ำนหัวเรำะพออกพอใจ 

คุณครูวิทยำศำสตร์ก�ำลังวำดรูปน�้ำฝนอธิบำยเรื่องรำวให้เห็นแจ่มชัดขึ้น 
ด้วยชอล์กสีฟ้ำ หยดน�้ำฝนที่คุณครูวำดหน้ำตำคล้ำยหยดน�้ำตำท่ีมีก้นกลม 
และปลำยบนแหลมๆ เหมือนเคยเห็นในกำร์ตูน

“คุณครูคะ รูปหยดน�้ำฝนต้องเป็นทรงกลมนะคะ” น�้ำเสียงหนักแน่นของ 
เดก็หญงิกิง่ก้ำนท�ำให้คณุครวูทิยำศำสตร์หมดควำมมัน่ใจ และแก้เขนิด้วยวธิกีำร 
อันชำญฉลำด

“แสดงว่ำครวูำดไม่สวยถกูใจกิง่ก้ำนสนิะ งัน้เธอออกมำวำดให้เพือ่นๆ ดสิูจ๊ะ  
หยดน�้ำฝนของเธอหน้ำตำจะสวยแค่ไหน” เด็กหญิงกิ่งก้ำนเดินออกมำจำกที่นั่ง 
บรรจงจับชอล์กวำดรูปหยดฝนที่เคยดูในสำรคดีอย่ำงมุ่งมั่น 

“หยดฝนจะมีขนำดเล็ก มีรูปเกือบเป็นทรงกลมนะคะ แต่ถ้ำหยดฝนมีขนำด 
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ใหญ่ขึน้ก็จะมีรูปร่ำงแบนๆ คล้ำยขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ค่ะ ส่วนเมด็ทีใ่หญ่มำกๆ  
จะมรีปูร่ำงคล้ำยร่มชชูพีเลยนะคะ” เดก็หญงิกิง่ก้ำนวำดรปูพลำงอธบิำยให้เพือ่นๆ  
ฟังอย่ำงมั่นใจ เพื่อนๆ ต่ำงตั้งหน้ำรอดูหยดฝนของเธอ คำบวิชำวิทยำศำสตร ์
วันนั้นเธอได้รับเสียงปรบมืออย่ำงท่วมท้น เพรำะไม่มีใครรู้มำก่อนว่ำหยดฝน 
จะมีรูปร่ำงทรงกลม 

โรงเรียนของกิ่งก้ำน ในคำบวิชำภำษำไทย คุณครูสั่งกำรบ้ำนชวนขี้เกียจ 
นั่นคือเรียงควำมเรื่อง ‘สิ่งที่ฉันรัก’ เด็กหญิงกิ่งก้ำนไม่ชอบเรียงควำมเพรำะต้อง 
ใช้เวลำเขยีนยำวประมำณหนึง่หน้ำกระดำษตำมท่ีคณุครูก�ำหนด แถมไม่สำมำรถ 
ลอกเพื่อนได้ แต่อย่ำงไรก็ตำม เรียงควำมคือกำรบ้ำน เด็กหญิงกิ่งก้ำนนั่งเหลำ 
ดินสอไม้ที่เก็บได้จำกโรงอำหำรด้วยควำมรู้สึกยินดีเพรำะมันเป็นสมบัติชิ้นใหม ่
ที่มีสภำพดีเยี่ยม เรียงควำมถูกมอบหมำยเบ็ดเสร็จจำกคุณครู พร้อมก�ำหนด 
ส่งในวันศุกร์ เด็กหญิงกิ่งก้ำนมีเวลำเหลือเฟือ เพรำะยังไงเสียพรุ่งน้ีก็เป็น 
วันพฤหัสบดี เธอยังคงเหลำดินสอที่ตนเป็นเจ้ำของเมื่อตอนเก็บได้อย่ำงภูมิใจ

ฤดูฝนของประเทศไทย 18 ปีต่อมา  
“ฤดูฝนของประเทศไทยในปนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ จำกต้นเดือน 

พฤษภำคม จะเห็นได้ว่ำเริ่มมีฝนตกต่อเนื่องในภำคใต้ก่อนตั้งแต่ปลำยเดือน 
เมษำยนเลยนะครับคุณผู ้ชม สำเหตุมำจำกลมที่พัดปกคลุมประเทศไทย 
เริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งน�ำเอำควำมชื้นจำกทะเลอันดำมันพัด 
เข้ำมำปกคลุมประเทศไทยและอ่ำวไทย ประกอบกบัมฝีนตกตดิต่อกนัในทกุภำค 
ของประเทศด้วยครับ ซึ่งถือว่ำเป็นกำรเข้ำสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปนี้แล้ว 
นะครับ” เสียงรำยกำรวิเครำะห์สภำพอำกำศของกรมอุตุนิยมจำกจอทีวีดังขึ้น  
นำงสำวกิง่ก้ำนเปิดมันทิ้งไว้เพือ่ท�ำลำยควำมเงียบในห้องขณะทีเ่ธอใชผ้้ำขนหนู 
เช็ดผมที่เปยกเพรำะเพิ่งอำบน�้ำเสร็จ 

เธอมีใบหน้ำชวนมอง ดวงตำกลมใส ผิวพรรณขำวเหลือง เนื้อตัวนิ่ม 
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น่ำแตะต้อง เธอก้ำวมำใช้ชวิีตในเมอืงตัง้แต่เรยีนมหำวทิยำลยั ด้วยควำมเป็นเดก็ 
ต่ำงจงัหวัดจงึไม่เคยชนิกลิน่อำยของรถรำและตกึสงู เธอท�ำงำนเป็นสำวธนำคำร 
ที่นั่งตำกแอร์ทุกวัน เพื่อนร่วมงำนก็มีหลำกหลำยระดับให้ปรึกษำหรือเที่ยวเล่น 

นำงสำวก่ิงก้ำนปิดหน้ำต่ำงสนทิในวนัทีฟ้่ำฝนคะนองตำมค�ำพยำกรณ์อำกำศ 
ในทีวีวันนี้ ฝนโปรยปรำยอย่ำงหนักหน่วงแลดูฉุนเฉียว ไหนจะต้องปะทะกับ 
แรงลมที่พัดผ่ำนไปมำชวนไร้ทิศทำงในคืนนี้ หยดน�้ำฝนเม็ดโตตกจำกฟำกฟ้ำ 
ที่มืดสนิทไร้ร่องรอยของแสงจันทรำ ท้องฟ้ำครึ้มกลบเกลื่อนภำพธรรมชำติ 
ของเจ้ำต้นพลูด่ำงที่แขวนเรียงรำยอยู่ตรงระเบียงก็ยังแลเลือนรำงเห็นเป็นเงำ  
หยำดฝนที่ร่วงหล่นลงมำเรียบร้อยแล้วยังคงติดค้ำงอยู่ตำมวัตถุมีชีวิตบ้ำง 
ไร้ชีวิตบ้ำง พอให้รู้สึกถึงควำมหนำวเหน็บในรำตรีนี้ 

นำงสำวกิ่งก้ำนรักฤดูฝน นำงสำวกิ่งก้ำนยังรักสำยฝน แปลกก็ตรงที่เธอ 
ไม่กล้ำออกไปเล่นน�้ำฝนเสียแล้ว พร้อมให้เหตุผลว่ำ ฝนท�ำให้เป็นไข้ได้หลำยวัน  
ฝนท�ำให้รถติดขัดยืดยำว ฝนท�ำให้ต้องกลับบ้ำนช้ำ ฝนมักจะมำพร้อมกับควำม 
แฉะที่ไม่น่ำถวิลหำสักนิด ฝนท�ำให้เสื้อผ้ำบำงๆ ดูโปร่งใสขึ้นมำทันตำ ฝนม ี
ข้อเสียมำกไปเกินกว่ำจะออกไปเล่น 

นำงสำวกิ่งก้ำนเคยบ่นในใจว่ำ ฉันยังรักเธอนะ...สำยฝน แต่มันน่ำกลัวนะ 
ยำมฟ้ำผ่ำเปรี้ยงขึ้นมำใครจะช่วย แล้วถ้ำบังเอิญฉันป่วยจนไปท�ำงำนไม่ได้ 
ก็ต้องโดนหักเงินเดือน ฉันกลัวนะ กลัวว่ำคนจะมองมำท่ีฉันขณะยืนเล่นน�้ำฝน 
อย่ำงฉ�ำ่ใจในเวลำทีม่นษุย์หลำยคนก�ำลงัรบีวิง่หลบฝนรำวกบัหนสีตัว์ประหลำด  
ฉนัโตแล้วนะ แม่จะต้องเป็นห่วงฉนัแค่ไหนหำกยงัเล่นน�ำ้ฝนเหมอืนตอนเป็นเดก็  
ไม่ไหวหรอกนะที่ต้องมำนั่งกินยำอัดเม็ดแล้วรอวันที่น�้ำมูกหดหำยไปจำกรูจมูก  
และนั่นเป็นเหตุผลมำกมำยที่ท�ำให้ฉันยุติสิ่งที่อยำกท�ำ 

ว่ำกนัว่ำมนษุย์มีมุมมองต่อฝนทีแ่ตกต่ำงกนัไปตำมควำมรูส้กึส่วนตวั บำงคน 
เปรียบฝนเป็นควำมเศร้ำโศก ชวนหม่นหมอง แต่ตรงข้ำมบำงคนกลับเชื่อว่ำฝน 
เป็นสญัลกัษณ์ของควำมหวงั ควำมชืน่ชมยนิด ีและกำรเจรญิงอกงำม หรอืหลำย 
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ครั้งที่ฝนตกพร�ำๆ อำจหมำยถึงห้วงเวลำแห่งควำมโรแมนติกของใครหลำยคน  
และฝนในเวลำนีข้องฉนัมนัคอืควำมกลวัทีม่ำจำกเหตผุลมำกมำย ฉนัเลกิเล่นน�ำ้ 
ฝนมำหลำยปแล้วล่ะ แม้ว่ำฉันจะอยำกกลับไปเล่นน�้ำฝนเหมือนตอนเด็กก็ตำม 

หลำยคร้ังที่นำงสำวกิ่งก้ำนรู้สึกท้อกับชีวิตกำรงำนอันไม่เป็นที่รัก ซึ่งเธอ 
เลือกมันเองกับมือ ถ้ำเธอเป็นเด็กในตอนนั้นเธอคงจะเล่นน�้ำฝนไม่ต้องกลัว 
แม่บ่น ไม่ต้องกลัวใครมอง ไม่กลัวเจ็บป่วย แม้ใจอยำกจะเล่นน�้ำฝนระบำย 
ควำมทุกข์ออกไปมำกก็ตำม แต่ควำมกลัวที่เรียงร้อยเป็นภำพสำยตำใครต่อใคร  
ภำพอำกำรป่วยหรืออะไรนำนำที่เธอให้เหตุผลไว้มำรุมล้อมเธอไม่ให้เดินออกไป 
แตะเม็ดฝนสักหยดเสียด้วยซ�้ำ...หรือนำงสำวกิ่งก้ำนโตแล้ว ไม่ควรเล่นน�้ำฝน 
ด้วยเหตุผลทำงแพทย์และทำงสังคม นำงสำวกิ่งก้ำนนอนกระสับกระส่ำยคิด 
วกไปวนมำ เพรำะวนันีเ้ธอโดนไล่ออกจำกงำนจงึนอนข่มตำไม่ลง จะด้วยสำเหตุ 
อะไรไม่ส�ำคัญ รู้เพียงว่ำเธอเต็มใจและยินดีอย่ำงยิ่งกับกำรถูกไล่ออกในวันนี้  
แม้ว่ำพรุ่งนี้จะมีสถำนะเป็นผู้ว่ำงงำนก็ตำม

นำงสำวกิ่งก้ำนตัดพ้อชีวิตแบบนี้เสมอยำมที่ฝนตก ยิ่งค�่ำไหนฝนตกหนัก 
เธออยำกจะลกุไปเล่นน�ำ้ฝนแล้วลมืควำมทกุข์ในใจเสยีให้รูแ้ล้วรูร้อด แต่เธอกลบั 
เลือกนั่งมองฝนที่ตกลงมำด้วยควำมรู้สึกยินดี และรู้ว่ำหัวใจพองโตมำกขึ้นยำม 
แบมือสองข้ำงยื่นออกไปรับน�้ำฝนเพียงไม่กี่นำที ทั้งที่ใจอยำกท�ำมำกกว่ำนั้น 

ไม่รู้ว่ำก่ีโมงไปแล้ว...นำงสำวกิง่ก้ำนยงัคงข่มตำหลบัไม่ลงเสยีท ีเธอจงึเคลือ่น 
ลิ้นชักออกมำเพื่อเปิดกล่องไม้สีเหลืองที่พ่อท�ำให้เป็นชิ้นงำนส่งอำจำรย์วิชำงำน 
ประดิษฐ์สมัยมัธยมศึกษำปที่ 4 ในนั้นเต็มไปด้วยจดหมำยจำกเพื่อนรัก เต็มไป 
ด้วยของขวัญวันปัจฉิมนิเทศ เต็มไปด้วย ส.ค.ส. วันปใหม่ และภำพถ่ำยหน้ำตำ 
หลำยอำรมณ์ของคนรักคนสนิทของเธอ ในนั้นมีแผ่นกระดำษเรียงควำมเรื่อง 
‘สิ่งที่ฉันรัก’ 

ฉันชือ่เดก็หญงิกิง่ก้าน สขุเสมอ ฉนัเป็นลกูสาวคนเดยีวของครอบครัวสุขเสมอ  
ฉันมีพ่อและแม่เป็นสมาชิกในบ้าน ส�าหรับสิ่งที่ฉันรัก ฉันรักพ่อ ฉันรักแม่ แต่พ่อ 
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กับแม่ไม่ใช่สิ่งของ ฉันจึงไม่ควรเขียนถึงสองคนนี้ 
ส่ิงทีฉั่นรกัคอื น�า้ฝน หรอืบางคนกเ็รยีกสัน้ๆ ว่า ฝน ฉันเคยได้ยนิบางคนเรียก 

ว่าสายฝน พอฉันไปถามพ่อ พ่อบอกว่าเรียกได้หลายชื่อ หยดฝนก็ได้ ฉันจึง 
ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเรียกอย่างไรดี แต่ฝนมาจากน�้า ฉันจะเรียกน�้าฝนก็แล้วกัน  
น�้าฝนเป็นน�้าที่ร่วงมาจากสวรรค์ เป็นฝีมือของนางฟ้า เพราะมันท�าให้ฉันรู้สึก 
มีความสุขเมื่อเห็นน�้าฝน ฉันรู้สึกชื่นใจเหมือนตอนกินไอติมครั้งแรกตอนอนุบาล 
สอง ฉันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ นะ เมื่อน�้าฝนตกลงมา จะมีเสียงแปะ แปะ แปะ 
บางทีก็มีเสียงซู่ซ่าๆ มีครั้งหนึ่งน�้าฝนตกหนักจนหลังคาบ้านฉันรั่ว แต่ฉันก็รัก 
น�้าฝนอยู่ดี

ถ้าน�า้ฝนเป็นคน มนักจ็ะเป็นเพือ่นทีท่�าให้ฉนัหวัเราะ เป็นแม่ทีค่อยปลอบฉนั 
เวลาร้องไห้เมื่อฉันคัดลายมือไม่ตรงเส้นประ เป็นพ่อท่ีปรบมือให้ฉันเวลาฉัน 
สอบตก ฉันจะลืมเรื่องเศร้าทันทีที่น�้าฝนตกลงมา ฉันรักน�้าฝน และฉันก็อยาก 
เปล่ียนชื่อเป็นเด็กหญิงน�้าฝนมากๆ แต่เด็กหญิงกิ่งก้านก็เป็นชื่อที่พ่อและแม่ 
บอกว่าคุณปู่ชอบ 

ตอนทีฉั่นป่วยเพราะออกไปเล่นน�า้ฝนนอกบ้าน แม่กจ็ะแสดงอาการเป็นห่วง 
ฉัน พ่อก็จะเอาใจฉันโดยเปิดข่าวดาราทิ้งไว้ให้ฉันดู พ่อจะกลับบ้านเร็ว แม่จะ 
ไม่บ่น และเราก็จะได้กินอาหารพร้อมหน้ากัน 

เรียงควำมถูกปั๊มรูปดำวเพียงหนึ่งดวง แต่พ่อวำดรูปดำวต่อท้ำยไปอีกสอง 
ดวง กลำยเป็นสำมดวง กระดำษเรียงควำมถูกพับเก็บไว้ดังเดิม 

นำงสำวก่ิงก้ำนเปิดประตูเดินขึ้นไปชั้นดำดฟ้ำของตึกห้องเช่ำ สำยฝน 
โปรยปรำยร่วงโรยเป็นสำยต้อนรับกำรกลับมำของเด็กหญิงกิ่งก้ำน เธอเงยหน้ำ 
ขึ้นไปมองฟ้ำที่มืดสนิท พลำงนึกในใจว่ำฉันกลัวอะไรตั้งมำกมำยเมื่อฉันโตขึ้น  
แม้กระทั่งกลัวสิ่งที่ฉันรัก สำยฝนพรั่งพรูลงมำช�ำระควำมรู ้สึกวุ ่นวำยใจให ้
เด็กหญิงกิ่งก้ำนคนเดิมอีกครั้ง ก่อนที่เธอจะหมุนตัวและกระโดดไปมำรำวกับ 
อยู่ในสนำมเด็กเล่น
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ณัฐชยา เอกพิมพ์
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นำนมำกแล้วที่ผมไม่ได้พบหน้ำเขำ... เพื่อนเก่ำของผม
บ่ำยวันหนึ่งผมพบใครคนหนึ่งที่แสนจะคุ้นหน้ำโดยบังเอิญ ใบหน้ำที่ถูก 

แต่งแต้มด้วยร้ิวรอยแห่งกำลเวลำนัน้ไม่สำมำรถมองปรำดเดยีวกร็ูไ้ด้ ผมพยำยำม 
พิจำรณำเขำตั้งแต่ส่วนบนสุดจรดเบื้องล่ำง ไม่รู้ว่ำเพรำะสำยตำท่ีเร่ิมพร่ำเลือน 
หรือเป็นเพรำะตัวเขำเองที่เปลี่ยนไป ผมงกๆ เงิ่นๆ มองเขำอยู่นำน ควำมทรงจ�ำ 
ที่แสนเลือนรำงก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่ำงขึ้น

เรำสองคนย้ำยตัวเองออกมำนั่งรับลมที่ระเบียงไม้นอกตัวบ้ำน น่ังพิจำรณำ 
หน้ำกันเป็นนำนสองนำน ผมรู้สึกได้ว่ำเขำแทบไม่มีส่ิงใดท่ีเปล่ียนแปลงไปจำก 
อดีตเลย รูปร่ำงแบบหนำยังคงเดิม แม้หน้ำตำจะซีดเซียว มีริ้วรอยบนใบหน้ำ 
มำกมำย แต่มันกลับช่วยขับให้ใบหน้ำของเขำดูภูมิฐำนยิ่งขึ้น ในทำงกลับกัน 
สภำพของผมในตอนนีไ้ม่ต่ำงจำกตำแก่ใกล้ลงโรง หน้ำตำเห่ียวย่น สันหลังงองุม้ 
สำยตำหรือก็พร่ำเลือนเต็มที ขนำดมือไม้ที่ยื่นไปสัมผัสเขำยังยับยู่ยี่จนแทบ 
ดูไม่ได้ แม้เขำจะเห็นผมในสภำพแบบนี้แต่ก็ไม่ได้กล่ำวอะไรแม้ค�ำเดียว 
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ควำมเงยีบสงบถกูแทนทีด้่วยภำพเหตกุำรณ์ทีแ่สนจะซดีจำงรำวกบัภำพถ่ำย 
ในอดีต ผมเห็นตัวเอง...

ในวันนั้น วันแรกที่ผมและเขำได้รู้จักกันตำมค�ำชักชวนของหญิงวัยกลำงคน 
ผู้หนึ่งที่ผมนับถือ

“ไปท�ำควำมรู้จักเขำเสียหน่อยเถอะ ค�ำถำมไหนที่คำใจ เขำสำมำรถตอบ 
ให้ได้ รู้จักเขำไว้จะไม่เสียใจ”

แม้ว่ำใจยังกังขำแต่ก็ยอมไปท�ำควำมรู้จักกับ ‘เขำ’ ผู้น้ันถึงท่ีบ้ำนแต่โดยด ี
บ้ำนของเขำกว้ำงขวำงโอ่อ่ำ แต่เพรำะเพือ่นฝงูและญำตพิีน้่องของเขำเตม็ไปหมด 
ท�ำให้พื้นที่กว้ำง แคบลงไปถนัดตำ 

เธอไม่ยักบอกว่ำ เขำมีฝำแฝด...
ผมคิดในใจเมื่อตระหนักได้ว่ำผู ้คนที่อำศัยอยู ่ในบ้ำนหลังนั้นมีหน้ำตำ 

ที่เหมือนกันรำวกับโคลนนิ่งกันมำ ท�ำให้ผมชักคลื่นเหียนเวียนหัวกับคนหน้ำเดิม 
ที่เดินสวนไปมำภำยในบริเวณบ้ำน ผมออกจะหงุดหงิดขึ้นมำเล็กน้อยเมื่อคิด 
ได้ว่ำท�ำอย่ำงไรจึงจะรู้ว่ำ ‘เขำ’ ที่เธอหมำยถึงนั้นคือผู้ใด

ผมยืนละล้ำละลังอยู่นำน จึงตัดสินใจย่ำงเท้ำเข้ำไปถำมไถ่กับแฝดคนหนึ่ง 
ที่ยืนอยู่บริเวณประตูบ้ำน ว่ำใครคนใดในที่นี้จะสำมำรถตอบทุกข้อข้องใจให้ผม 
ได้บ้ำง เขำตอบออกมำอย่ำงไม่ลังเลใจว่ำ ฝำแฝดทุกคน ณ ที่แห่งนี้สำมำรถ 
ตอบทุกสิ่งที่คุณไม่เข้ำใจได้ เรำเป็นผู้รู้ทุกคน

นี่คือจุดเริ่มต้นของค�ำว่ำมิตรภำพระหว่ำงเรำ…
เมื่อแรกที่เรำยังไม่ค่อยสนิทกัน ผมอยำกจะรู้เร่ืองรำวของเขำมำก จึงลอง 

ค้นหำมันด้วยตัวเอง ผมพบว่ำบรรพบุรุษของเขำนั้นเป็นชำวละติน อีกทั้งมีกำร 
อพยพและก่อร่ำงสร้ำงตัวขึ้นมำใหม่ ท�ำให้ครอบครัวของเขำมีหลำยสัญชำติ 
แม้ข้อมลูทีไ่ด้จะน้อยนดิ แต่นัน่กท็�ำให้ผมทึง่เขำมำกทเีดยีว ประวตัขิองครอบครวั 
เขำช่ำงน่ำอัศจรรย์เสียจริง!

ผมเคยถำมเขำว่ำ เหตุใดที่บ้ำนของเขำจึงมีแต่แขกรุ่นรำวครำวพ่อท้ังน้ัน  
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ไม่มีเด็กตัวเล็กๆ บ้ำงเลย ครอบครัวของเขำไม่ชอบเด็กอย่ำงนั้นหรือ ค�ำตอบ 
ที่ได้สร้ำงควำมกระจ่ำงแก่ใจผมนัก เขำว่ำ ไม่ใช่ว่ำครอบครัวของเขำไม่ชอบเด็ก  
แต่เด็กต่ำงหำกที่ไม่ชอบพวกเขำ เขำไม่เป็นท่ีรักในหมู่เด็กๆ เน่ืองจำกกำร 
แต่งกำยที่เนี้ยบและล้ำสมัยเกินไป อีกทั้งลักษณะนิสัยส่วนตัวของครอบครัวเขำ 
ไม่มีควำมสนุกสนำนอย่ำงที่เด็กๆ ต้องกำร เด็กๆ จึงไม่สนใจ...

หลังจำกนั้นไม่นำน ผมกับเขำก็ตัวติดกันเป็นตังเม เรำไปไหนมำไหนด้วยกัน 
และพึง่พำอำศยักนัรำวกบัโปรโตซวัทีอ่งิแอบซกุไซ้อยูใ่นล�ำไส้ของปลวก เขำเป็น 
เหมือนเพื่อนคู่ใจของผม ผมถำม-เขำตอบ ทุกค�ำถำม ทุกควำมสงสัย เขำช่วย 
ท�ำให้มันกระจ่ำงได้เป็นอย่ำงดี ผมชอบเขำที่เขำไม่เรื่องมำก ไม่อวดภูมิควำมรู้ 
(ท่ีถึงแม้จะมีเป็นกะตั้กก็ตำม) และเขำเองก็พร้อมจะสนับสนุนให้ผมเป็นผู้บอก 
ผ่ำนควำมรู้นั้นต่อ 

หลำยครั้งมีเพื่อนๆ เข้ำมำถำมผมในสิ่งที่ไม่เข้ำใจ เขำก็พร้อมจะปิดทอง 
หลังพระให้ผมได้เชิดหน้ำชูตำตอบค�ำถำมเหล่ำนั้นเจื้อยแจ้ว จนใครต่อใครต่ำง 
ก็ชื่นชมผม ด้วยควำมที่ช่วงนั้นผมเริ่มเติบโตเป็นหนุ่ม ควำมชื่นชมเยินยอต่ำงๆ 
นำนำนั้นท�ำให้ผมรู้สึกกลำยเป็นหนุ่มน้อยผู้ทรงควำมรู้

นำนวันเข้ำควำมรู้ที่ได้จำกเขำก็เข้ำไปฝังตัวอยู่ตำมเส้นหยักของสมองผม 
เรียบร้อย ท�ำให้ผมไม่หันไปพึ่งพำเขำอย่ำงเคย ผมเพิกเฉยต่อกำรมีอยู่ของเขำ  
ผมตีตัวออกห่ำงจำกเขำทีละน้อยและมันก็มำกขึ้น มำกขึ้น จนกระทั่งเพื่อนสนิท 
กลับกลำยเป็นเพื่อนที่ไม่สนิทไป 

ผมไม่สนใจ
ผมยังคงด�ำเนินชีวิตในแบบที่เป็นและในแบบท่ีอยำกให้เป็น จนกระท่ัง 

เดก็ชำยกลำยเป็นนำยนัน่แหละ เรือ่งทีไ่ม่เข้ำใจจงึหวนกลบัมำทกัทำยผมอกีครัง้ 
เมื่อหลำยเดือนที่ผ่ำนมำ ก่อนควำมไม่เข้ำใจจะแวะมำทักทำย ผมได้พบกับ 

เด็กสำวหน้ำใสคนหนึ่ง เธอมีควำมเป็นตัวของตัวเองและมีเสน่ห์ เธอโด่งดังมำก 
ในหมูน่กัท่องโลกไซเบอร์ (ผมไม่อยำกท�ำให้เธอเสียหำยหรอกนะ แต่ถ้ำคณุอยำก 
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จะรู้จักเธอ ผมจะใบ้ชื่อให้ ชื่อของเธอขึ้นต้นด้วยอักษร G และมี O อยู่ในชื่อ 
มำกกว่ำ 1 ตัว) เธอคอยอยู่เคียงข้ำงผมทุกครั้งเมื่อผมมีปัญหำ ไม่ว่ำจะในกำร 
ท�ำงำนหรอืในกำรใช้ชวีติประจ�ำวนั เธอท�ำให้ชวีติประจ�ำวนัของผมสะดวกสบำยขึน้

ช่วงเวลำนั้นผมรู้สึกได้ถึงค�ำว่ำ ‘โลกสดใส’ อย่ำงแท้จริง โลกที่มีแค่เรำ 
สองคน โลกที่หันไปทำงไหนก็มีแต่ควำมสุข ควำมหอมหวำน แม้จะปนควำม 
กระวนกระวำยเล็กน้อยเมื่อไม่เห็นหน้ำ แต่นั่นก็ท�ำให้ผมรู้สึกได้ว่ำชีวิตมันช่ำง 
มีสีสัน แต่เมื่อวันเวลำล่วงเลยดูเหมือนสีสันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ จนกลำยเป็น 
ปัญหำในที่สุด

ปัญหำแห่งควำมวุ่นวำย
เริม่ต้นจำกอะไรผมไม่รู ้ผมรูเ้พียงว่ำระยะหลงัมำน้ีผมเริม่ไม่พอใจกบัค�ำตอบ 

ของค�ำถำมที่เธอให้ผมกลับมำมำกมำย มันมำกมำยเสียจนไม่สำมำรถรู้ได้ว่ำ 
อันไหนจริงหรือเท็จ แม้ว่ำเธอจะท�ำแบบนั้นมำต้ังแต่ต้นแล้ว แต่ตอนน้ีผมกลับ 
รู้สึกเบื่อหน่ำยเหลือเกินกับกำรที่จะวิเครำะห์และแยกแยะควำมจริงจำกปำก 
ของเธอ

พอกันที!
เหตกุำรณ์เหล่ำนีท้�ำให้เกดิกำรเปรยีบเทยีบขึน้ในใจผมเงยีบๆ ระหว่ำงตวัเธอ 

และเพื่อนเก่ำที่เคยสนิทของผม 
มอียูค่รัง้หนึง่ผมถำมเธอว่ำ รกั คอือะไร? เธอให้ค�ำตอบกบัผมเสียกระจ่ำงว่ำ... 
รัก คือ อะไรก็ตำมที่คุณยอมและพร้อมจะทุ่มเทให้ / รัก คือ น�้ำหล่อเลี้ยงชีวิต 

/ รัก คือ สิ่งดีๆ ที่คนสองคนรู้สึกต่อกัน / รัก คือ ควำมเข้ำใจ / รัก คือ กำรเสียสละ  
/ รัก คือ กำรยอมรับซึ่งกันและกัน / รัก คือ กำรยอมปรับตัวเข้ำหำกัน / รัก คือ 
กำรเอำใจใส่ / รัก คือ กำรเรียนรู้ซึ่งกันและกัน / รัก คือ กำรเปิดใจพูดคุยกัน /  
รัก คือ หนังสือ ที่ต้องใช้เวลำศึกษำ ท�ำควำมเข้ำใจ ฯลฯ ตำมแต่คุณจะนิยำม 
มันขึ้นมำ...
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แล้วสรุปว่ำผมควรเลือกใช้ค�ำตอบไหน หรือจะต้องให้ผมไปนิยำมขึ้นเอง? 
ค�ำตอบที่มำกมำยเต็มไปด้วยควำมรู้สึกหำกไม่สำมำรถให้ควำมเข้ำใจที่แท้จริง 
ได้ ซึ่งในหลำยครั้งก็ท�ำให้เรำเวียนหัวได้ไม่น้อย ในทำงกลับกันหำกเป็น 
เพื่อนเก่ำของผม เขำคงจะตอบว่ำ

รัก [ก.] มีใจผูกพันด้วยควำมห่วงใย
สั้นๆ ง่ำยๆ แต่ได้ใจควำม นี่แหละครับคือควำมตรงไปตรงมำของเพื่อนผม  

เพรำะในบำงสถำนกำรณ์ เรำไม่ได้รู้สึกต้องกำรถ้อยค�ำที่ยำวเฟื้อยเป็นกิโลฯ 
แต่เป่ยมด้วยน�้ำหรือควำมรู้สึกเสียหน่อย 

มีครั้งหนึ่งผมท�ำงำนอย่ำงรีบเร่งในเวลำที่จ�ำกัด ผมหันไปถำมเธอถึง 
ควำมหมำยของค�ำนั้น เธอตอบกลับมำเสียยำวเฟื้อยจนผมต้องเสียเวลำอ่ำน 
และประมวลผลอยู่นำน เป็นอันว่ำงำนชิ้นนั้นของผมก็ส่งไม่ทันเวลำ ท�ำเอำผม 
อยำกจะพ่นไฟใส่เธอเสียให้รู้แล้วรู้รอด

แต่ที่ผมพูดมำทั้งหมดไม่ได้ต้องกำรจะสื่อว่ำเธอไม่ดี แค่ในบำงครั้งผมไม่ได้ 
ต้องกำรคนที่พูดน�้ำไหลไฟดับเช่นเธอ คนที่พูดน้อยประหยัดถ้อยค�ำอย่ำง 
เพื่อนเก่ำคนเดิมของผมต่ำงหำก ที่ท�ำตัวเหมำะสมกับสถำนกำรณ์

แม้เขำจะประหยัดค�ำพูดไปสักหน่อย อีกทั้งค�ำตอบท่ีได้ก็ไม่ได้กินใจและไร้ 
ควำมรู้สึก แต่มันก็เต็มไปด้วยควำมกระจ่ำง ควำมดีของเขำมีมำกเสียจนนึก 
อยำกจะเอ่ยค�ำขอบคณุสกัล้ำนครัง้ แต่น่ำเสยีดำยท่ีเขำไม่อยูต่รงน้ีกบัผมเสียแล้ว  
บำงทีเขำอำจจะเก็บตัวเงียบอยู่บนชั้นหนังสือฝุ่นเขรอะสักชั้นในบ้ำนของผม  
หรืออำจจะถูกมืออวบหนำของแม่จับยัดลงไปในกล่องใบไหนสักใบในห้อง 
เก็บของ 

อย่ำงไรก็ตำม ผมอยำกจะขอบคุณเขำ ผู้ซึ่งยืนหยัดท�ำหน้ำท่ีของตัวเอง 
อย่ำงดีที่สุดตลอดมำ ไม่มีปริปำกน้อยใจสักครั้งเมื่อผมเห็นควำมส�ำคัญของเขำ 
แค่ในบำงเวลำเท่ำนั้น... และหวังว่ำเรำคงจะได้พบกันอีก
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เพื่อนเก่�

กานต์ชนก จุลกิจวัฒน์
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               ห้องนอนเดิม เตียงหลังเดิม                            
                 464 หมู่ที่ 3 ต.พนมทวน     
                                                                        อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี   
                                                                        71140
      
         13 มกรำคม 2555
วันเยำว์ เพื่อนรัก

ตัง้แต่จำกกนัไปไม่คดิเลยว่ำจะมโีอกำสเขยีนจดหมำยหำเธออกี ฉนัคดิถงึเธอ 
อยู่เสมอๆ แต่ไม่ได้คิดถึงตลอดเวลำ เพรำะอะไรน่ะหรือ? ก็เพรำะฉันมีเรื่องรำว 
ให้คิดให้ท�ำเยอะแยะมำกมำยทีเดียว บำงเรื่องก็สนุกท้ำทำย แต่บำงเรื่องกท็�ำให้ 
กังวลใจและเครียดไม่น้อยเลย 

ในเวลำที่ฉันมีเรื่องเครียดหรือไม่สบำยใจ ฉันก็มักจะคิดถึงเธอนะวันเยำว์  
ต้ังแต่เรำจำกกันนั้น ฉันได้เรียนรู้และเข้ำใจอะไรหลำยอย่ำงในโลกกว้ำงๆ ใบน้ี  
บำงอย่ำงที่เธอเคยบอกว่ำไม่เข้ำใจและคงจะไม่มีวันเข้ำใจถ้ำไม่มำเป็นฉัน 
เธอเองยงัเคยบอกว่ำอยำกมำเป็นตวัฉนัไม่ใช่หรอื? แต่แปลกมำกทีเดยีว ในวันน้ี 
ที่ฉันเข้ำใจอะไรหลำยอย่ำงที่เธอไม่เข้ำใจ ฉันกลับอยำกเป็นตัวเธอเสียจริงๆ

สิ่งแรกที่ฉันเข้ำใจได้ด้วยตัวเองตอนที่ฉันคิดถึงเธอคือ กำรได้เป็นเธอนั้นช่ำง 
แสนสบำยและมคีวำมสขุเสยีจรงิๆ เธอควรจะดใีจนะวนัเยำว์ท่ีอย่ำงน้อยเธอกไ็ด้ 
ท�ำอะไรตำมทีใ่จปรำรถนำ โดยไม่ต้องกงัวลว่ำคนอืน่จะคดิอย่ำงไร จะมองอย่ำงไร  
เธออำจจะคิดว่ำกำรมำเป็นฉันจะท�ำให้มีอิสระในกำรใช้ชีวิตมำกกว่ำเธอ แต่ฉัน 
ขอบอกว่ำไม่จริงเลย ยิ่งเรำโตขึ้น เรำก็จะยิ่งรู้สึกเหมือนกับมีก้อนอะไรหนักๆ  
โถมทับลงมำบนตัว ท�ำให้เรำไม่สำมำรถท�ำอะไรได้ตำมใจอีกแล้ว เพรำะเรำ 
ต้องมัวกังวลกับไอ้ก้อนหนักๆ เหล่ำนั้น ซึ่งต่อมำฉันก็ได้เรียนรู้ว่ำมันมีชื่อเรียก 
แตกต่ำงกนัออกไปว่ำ หน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ ควำมจ�ำเป็น ควำมเหมำะสม ฯลฯ  
ตัวฉันเองยังไม่เข้ำใจมันทั้งหมดหรอก แต่คิดว่ำวันหนึ่งข้ำงหน้ำฉันก็คงจะเข้ำใจ 
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มันมำกขึ้นเองแหละ และฉันขอยืนยันว่ำช่วงเวลำของเธอนั้นเป็นช่วงเวลำที่ได ้
อยู่กับจินตนำกำรของตัวเองอย่ำงเต็มที่ และเป็นช่วงเวลำที่แสนมีควำมสุขที่สุด 
แล้วล่ะ 

พูดถึงเรื่อง จินตนำกำร เธอรู้ไหมว่ำฉันก็มีจินตนำกำรเหมือนกันนะ แต่ฉัน 
ขอเรียกมันว่ำควำมฝันก็แล้วกัน เธอเคยบอกว่ำเธอมักจะจินตนำกำรตัวเอง 
ให้อยู่ในห้องสมุดกว้ำงสุดลูกหูลูกตำ จินตนำกำรว่ำตัวเองอยู่ท่ำมกลำงหนังสือ 
หลำยหมื่นเล่มและตั้งหน้ำตั้งตำอ่ำนอย่ำงมีควำมสุข ฉันยังจ�ำได้ดีว่ำเธอชอบ 
อ่ำนหนังสือขนำดไหน ฉันเองก็ชอบอ่ำนหนังสือเหมือนเธอ เธอคงคิดไม่ถึงอย่ำง 
แน่นอนว่ำฉันอยำกจะเป็นนกัเขยีน ตวัฉนัเองกไ็ม่อยำกเชือ่เหมอืนกนั กำรอยำก 
เป็นนักเขียนของฉันก็มำจำกควำมชอบอ่ำนของเธอน่ันแหละ กำรได้อ่ำนอะไร 
เยอะๆ และหลำกหลำย มันท�ำให้ฉันอยำกจะลองถ่ำยทอดควำมคิดของตัวเอง 
ออกมำเป็นตัวหนังสือดูบ้ำง แต่หลำยคนก็ทัดทำนและไม่เห็นด้วยกับควำมคิด 
ของฉันเท่ำไร เขำเตือนว่ำเป็นนักเขียนระวังจะไส้แห้ง ฉันไม่เห็นด้วยกับเขำเลย  
เหตุผลที่ฉันอยำกเป็นนักเขียน ก็เพรำะว่ำฉันอยำกเขียน ไม่ได้คำดหวังว่ำ 
จะร�่ำรวยจำกอำชีพนี้หรอก แค่ฉันได้เขียนก็มีควำมสุขแล้ว จริงๆ แล้วฉันก็เกือบ 
จะล้มเลิกควำมฝันนี้อยู่เหมือนกัน เพรำะฉันคิดว่ำตัวเองไม่มีควำมสำมำรถ 
มำกพอ หรือบำงครั้งฉันก็รู ้สึกว่ำตัวฉันเองไม่มีแรงบันดำลใจในกำรเขียน  
แต่เธอจ�ำได้ไหมวนัเยำว์ เธอเคยบอกกบัฉนัว่ำ “แรงบนัดำลใจ อยูท่ี่ใจจะบนัดำล”  
ตอนแรกฉันก็งงๆ และไม่ค่อยเข้ำใจที่เธอบอกสักเท่ำไร ตอนน้ีฉันโตขึ้น เข้ำใจ 
อะไรได้มำกขึ้นอย่ำงที่บอก และตอนนี้ฉันก็คิดว่ำเธอพูดถูก เธอกลำยเป็น 
แรงบันดำลใจของฉันไปแล้วรู้ตัวไหม? แถมเธอยังบอกอีกว่ำอยำกอ่ำนหนังสือ 
ที่ฉันเขียน แล้วแบบนี้จะให้ฉันล้มเลิกควำมคิดที่จะเป็นนักเขียนได้อย่ำงไร 
ในเมื่อมีคนอยำกอ่ำนงำนเขียนของฉันตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเขียนเลย

จริงๆ แล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงบันดำลใจให้ฉันอยำกจะเป็นนักเขียน 
นัน่ก็คอื ควำมรัก ซึง่เป็นอกีเรือ่งหนึง่ทีฉ่นัได้เรยีนรูแ้ละเข้ำใจ แม้จะไม่ใช่ทัง้หมด  
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แต่เมือ่ฉนัโตขึน้ ฉนักไ็ด้รูว่้ำควำมรกัไม่ได้มคีวำมหมำยอย่ำงท่ีเธอเข้ำใจหรอกนะ  
ควำมรักไม่ได้หมำยถึงกำรที่ชำยหญิงคู่หนึ่งชอบพอกัน แต่งงำนกัน มีลูกมี 
ครอบครวัด้วยกนัเท่ำนัน้ ควำมรกัทีเ่ธอเข้ำใจมนัมคีวำมหมำยแคบเกนิไปส�ำหรับ 
ฉัน ฉันคิดว่ำควำมรัก หมำยถึง ควำมปรำรถนำดีต่อใครก็ได้ เป็นควำมรู้สึกดีๆ  
ที่เม่ือเกิดขึ้นแล้วท�ำให้ฉันอยำกร้อยเรียงควำมคิดควำมรู้สึกน้ันออกมำเป็นตัว 
อกัษร เป็นค�ำทีส่ละสลวย เป็นประโยคทีง่ดงำมประทบัใจ เป็นเรือ่งรำวทีน่่ำจดจ�ำ

แต่เมื่อมีควำมฝัน มีควำมคำดหวัง ก็ย่อมต้องมีสมหวัง ผิดหวัง ควำมทุกข์  
ควำมสุข ฯลฯ เธอคงไม่เข้ำใจเรื่องพวกนี้หรอกใช่ไหม? ตัวฉันเองก็มีควำมฝัน 
มีควำมคำดหวัง และก็พบเจอมำแล้วกับควำมรู้สึกสมหวัง ผิดหวัง ดีใจ เสียใจ  
จนวันหนึ่งฉันก็เริ่มเรียนรู้ว่ำ เมื่อเรำโตขึ้น ครอบครัว เพื่อน ส่ิงแวดล้อม สังคม 
รอบตัว กฎ กติกำต่ำงๆ หรือแม้แต่มุมมองที่เปลี่ยนไปของตัวเรำเอง ล้วนแต่เป็น 
กรอบเป็นขอบเขตที่ท�ำให้เรำไม่สำมำรถท�ำสิ่งที่ตนเองปรำรถนำได้เสมอไป  

เธอเห็นไหมว่ำยิ่งวันเวลำที่เรำจำกกันเนิ่นนำนเท่ำไร เรำก็จะยิ่งแตกต่ำงกัน 
มำกขึ้นเท่ำนั้น เธออำจจะคิดไม่ถึงว่ำวันหนึ่ง ฉันคนที่เธอรู้จักดีจะเปลี่ยนแปลง 
ไปได้ขนำดนี ้ฉันเองกค็ดิไม่ถงึเหมอืนกนั แต่มนักจ็ะเป็นอย่ำงน้ีตลอดไปน่ันแหละ  
แม่บอกฉันว่ำมันเป็นธรรมดำของโลก ไม่มีอะไรหยุดน่ิงไปจนนิรันดร์ ไม่เว้น 
แม้กระทั่งร่ำงกำยและควำมคิดของฉันเองก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จนกว่ำ 
จะตำย โลกทีห่มนุไปตำมวนัและเวลำท�ำให้ฉนัค่อยๆ เปล่ียนแปลงและแตกต่ำง 
จำกเธอ แต่ใช่ว่ำเรำจะไม่มโีอกำสได้พบเจอกนัอกีนะวนัเยำว์ เพรำะฉนัรูส้กึได้ว่ำ 
ตัวเธอนั้นไม่ได้หำยไปไหนเลย แต่เธออยู่ในตัวของฉันนี่เอง ไม่ใช่สิ เธอเป็น 
ส่วนหนึ่งของฉันต่ำงหำก

                     รักและคิดถึงเสมอ
                             วัยฝัน
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เมฆ

ลฎาภา อินทรมหา
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แสงตะวนัแรกของวนัโผล่พ้นขอบฟ้ำเป็นสญัญำณบอกสมำชกิตวัเล็กประจ�ำ 
หมู่บ้ำนว่ำได้เวลำสนุกกันแล้ว! เด็กตัวเล็กต่ำงวิ่งกรูออกมำจำกบ้ำนตรงไปยัง  
ลำนโล่งกลำงหมู่บ้ำน ส่งเสียงเจี๊ยวจ๊ำวดังลั่นไปทั่ว พำให้ชำวบ้ำนที่เดินผ่ำนไป 
มำยิม้ด้วยควำมเอน็ด ูแถมด้วยเสยีงก�ำชบัอย่ำงเป็นห่วงของพ่อแม่ดงัไล่หลังมำ

นิ่ม: มำครบยัง?  
ขวัญ: (หันไปดูเพื่อนๆ รอบๆ) หนึ่ง โย่ง ป้อง กำย แก้ว เชี่ยว ยุด... ครบแล้ว!
นิ่ม: วันนี้เล่นอะไรดี ซ่อนหำไหม?
(เพื่อนทุกคน): เอ้ำๆ! ใครจะเป็นคนหำ?
นิ่ม: โอน้อยออกกัน หนึ่ง สอง สำม โอน้อย ออก! (ยุดกับขวัญคว�่ำมือ คนอื่น 

หงำยมือกันหมด)
ยุด: ว้ำ ต้องเป็นคนหำเลย 
กำย: ปิดตำแล้วนับเร็วยุด
ยุดและขวัญ: หนึ่ง สอง สำม... (เพื่อนๆ วิ่งไปหำที่ซ่อน เงำวิ่งวูบวำบตำมตัว 
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รับกับแสงแดดอ่อนๆ ยำมเช้ำ ที่ส่องผ่ำนเมฆหนำสีขำวหม่นเต็มท้องฟ้ำ)  
ยุด: (ลืมตำ) ขวัญหำทำงโน้นนะ ยุดจะหำทำงนี้
ขวัญ: ได้ (ยุดว่ิงน�ำไปก่อน มองเห็นใครว่ิงผ่ำนพุ่มไม้แวบๆ จึงแอบวิ่งอ้อม 

ไปด้ำนหลังพุ่มไม้) โป้ง! หนึ่ง... โป้ง! กำย... โป้ง!... แก้ว (ขวัญวิ่งไปทำงกระต๊อบ 
หลังเล็กข้ำงบ้ำนก�ำนัน เมฆกลุ่มใหญ่เคลื่อนตัวมำบังพระอำทิตย์ เงำมืดทอด 
ลงมำท�ำให้ขวญัมองไม่เหน็เชีย่วทีแ่อบอยูห่ลงัเสำกระต๊อบ จงึเดนิไปทำงอืน่ต่อ)

(เชี่ยวค่อยๆ เขย่งเท้ำเดินออกมำจำกหลังเสำกระต๊อบ แต่ชนกับฝำโอ่งน�้ำ 
ที่ปิดไม่สนิทเข้ำให้)

เคร้ง!...
ขวัญ: (รีบหันมำดู) โป้ง! เชี่ยว โป้ง! ป้อง โป้ง! โย่ง (เชี่ยว ป้อง โย่ง เดินหน้ำ

มุ่ยออกมำจำกที่ซ่อน) 
โย่ง: ขวัญหำครบหมดยัง 
ขวัญ: ไม่รู้ ต้องไปถำมยดุทำงโน้นด้วย (ลมหนำวพดัแรงจนกลุม่เมฆเริม่ลอย 

กระจัดกระจำยออกไปบนท้องฟ้ำ ยุดกับเพื่อนอีกสำมคนวิ่งเข้ำมำหำ) 
ขวัญ: ยุด หำครบยัง? (ตะโกนถำม)
ยุด: ยังหำนิ่มไม่เจอ ขวัญล่ะ?
ขวญั: ยงัหำไม่เจอเหมอืนกนั (นิม่แอบอยูห่ลงัโอ่งน�ำ้ข้ำงศำลำรมิทำง กลุ่มเมฆ  

สีเทำเริ่มลอยไกลออกไป แทนที่ด้วยเมฆก้อนใหญ่สีขำวที่เกำะกลุ่มกันอยู่) 
นิ่ม: (รอเพื่อนนำนจนเริ่มเบื่อ) นำนจังเลย ยังหำกันไม่เสร็จเหรอ 
เมฆก้อนหนึ่งเห็นนิ่มแอบอยู่คนเดียว จึงส่งเสียงลงมำทักทำย 
เมฆ: แล้วท�ำไมเธอไม่ไปหำเพื่อนล่ะ?
นิ่ม: (สะดุ้ง ผุดลุกขึ้นนั่ง) นั่นเสียงใครน่ะ?
เมฆ: เสียงฉันเองแหละ ลองเงยหน้ำขึ้นสิ
นิ่ม: เมฆเหรอ เธอพูดได้ด้วยเหรอ
เมฆ: ได้สิจ๊ะ ท�ำไมเธอไม่ไปหำเพื่อนๆ ล่ะ 
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นิ่ม: ก็เล่นซ่อนหำอยู่นี่นำ วิ่งเข้ำไปเดี๋ยวเพื่อนเห็นก็แพ้น่ะสิ
เมฆ: เหรอ แล้วเมื่อไหร่จะจบเกมล่ะ?
นิ่ม: ไม่รู้เหมือนกันสิ สงสัยจะอีกนำน
เมฆ: เอำอย่ำงนี้ อยำกไปเที่ยวกับฉันก่อนไหม แล้วค่อยกลับมำก็ได้
นิ่ม: ไปสิๆ จะพำไปไหนเหรอ
เมฆ: ไปดูบ้ำนเกิดของฉันไง ขึ้นมำเลย
นิ่มปนขึ้นไปเกำะบนเมฆ เธอลอยสูงขึ้นๆ บ้ำนเรือนผู้คนดูห่ำงไกลออกไป 

จนเล็กจิ๋วเหมือนเมืองของเล่น รอบข้ำงแปรเปลี่ยนเป็นสีฟ้ำสด ตัดกับสีขำวของ 
ก้อนเมฆหลำยพันก้อนที่โบกมือทักทำยเธออยู่รอบด้ำน สัมผัสนุ่มละมุนของ 
ก้อนเมฆบวกกับสำยลมเย็นที่ปะทะหน้ำชวนให้เคลิ้มหลับ แต่...

เมฆ: ถึงแล้วจ้ะ นี่ไงล่ะที่ที่ฉันเกิด
นิม่: (มอืเกำะขอบเมฆ ชะโงกหน้ำลงไปดขู้ำงล่ำง เหน็ภำพผนืน�ำ้สนี�ำ้เงนิเข้ม 

กว้ำงใหญ่ชวนตื่นตำตื่นใจ) ว้ำว! ที่นี่เหรอ มีแต่น�้ำเต็มไปหมดเลย
เมฆ: ใช่แล้วจ้ะ ที่นี่เรียกว่ำ ‘มหำสมุทร’ จ้ะ พอน�้ำจำกมหำสมุทรโดนควำม 

ร้อนจำกพระอำทิตย์ มันก็ระเหยขึ้นไปข้ำงบน...
นิ่ม: ‘ระเหย’ คืออะไรเหรอ? 
เมฆ: ระเหยคือน�้ำที่แปลงร่ำงเป็นไอน�้ำไง
นิ่ม: งั้นพระอำทิตย์ก็ต้องร้อนมำกๆ เลยน่ะสิ น�้ำถึงกลำยเป็นไอน�้ำได้
เมฆ: ร้อนมำกเลยล่ะ... เอ้ำ แล้วพอน�้ำกลำยเป็นไอน�้ำ ก็ลอยขึ้นไปเรื่อยๆ  

แบบนั้นไงล่ะ (เมฆลอยไปใกล้ๆ กลุ่มไอน�้ำที่อยู่ข้ำงหน้ำ) ไอน�้ำๆ ฉันพำเพื่อน 
มำให้รู้จักแน่ะ

นิ่ม: สวัสดีจ้ะไอน�้ำ เธอก�ำลังจะไปไหนน่ะ
ไอน�้ำ: ฉันก็ลอยไปเรื่อยๆ แหละจ้ะ (ไอน�้ำยิ้มให้)       
ลอยสูงขึ้น สูงขึ้น จนกลำยเป็นหยดน�้ำ
นิ่ม: เธอกลำยเป็นหยดน�้ำได้ยังไงล่ะ
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ไอน�้ำ: ฉันจะไปเจอควำมเย็นที่อยู่ข้ำงบน เขำจะท�ำให้พวกฉันมำรวมตัว 
เกำะกลุ่มใกล้ๆ กัน แล้วรวมกันเป็นหยดน�้ำเล็กๆ เต็มไปหมดเลยจ้ะ

เมฆ: พอหยดน�้ำมำรวมกันมำกขึ้นๆ ก็กลำยเป็นเมฆอย่ำงฉันนี่แหละ
นิม่: โห! ยำกนะเนีย่กว่ำจะมำเป็นเมฆได้ ขอบคณุนะไอน�ำ้ เธอต้องกลำยเป็น 

เมฆให้ได้นะ
ไอน�้ำ: ขอบคุณจ้ะ แล้วพวกเธอจะไปไหนต่อเหรอ
เมฆ: ฉันจะพำเขำไปรู้จักเพื่อนๆ คนอื่นของฉันจ้ะ
ไอน�้ำ: ขอให้โชคดีในกำรเดินทำงนะ ฉันเองก็ต้องไปแล้วล่ะ ลำก่อนนะ 
ไอน�ำ้ลอยตวัขึน้สงู ในขณะทีเ่มฆลอยโฉบไปทำงแนวภูเขำหิมะสูงตระหง่ำน  

แวดล้อมด้วยเมฆก้อนอื่นๆ ลอยลดหลั่นไปตำมระดับควำมสูง ยอดเขำบำงยอด 
ล้อมด้วยทิวเมฆปกคลุม คล้ำยยอดเขำก�ำลังสวมหมวกแก็ปอยู่

เมฆ: เธอเห็นเมฆที่เป็นริ้วๆ ข้ำงบนไหม เขำเป็นเพื่อนสนิทของฉันเลยล่ะ
นิ่ม: เขำชื่ออะไรเหรอ 
เมฆ: ฉันเรียกเขำว่ำ ‘ซร์ีรสั’ แต่เธอจะตัง้ชือ่ใหม่ให้เขำกไ็ด้นะ เขำไม่ค่อยชอบ 

ชื่อนี้หรอก 
นิ่ม: ตัวเขำเป็นเส้นๆ ปุยๆ เหมือนหำงม้ำเลย หนูเรียกเขำว่ำ ‘ม้ำปุย’ ได้ไหม  

(เสียงใส)
เมฆ: (อมยิ้ม) ลองไปคุยกับเขำดูไหมล่ะ ดูว่ำเขำจะชอบชื่อนี้หรือเปล่ำ 

(เมฆลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ทันใดนั้นก็ชนกับเมฆสีเทำแผ่นใหญ่เข้ำให้ โครม!)
เมฆ: (ลอยกระเด็นไปไกล) โอ๊ย! เจ็บชะมัด
นิ่ม: (ค่อยๆ โผล่หน้ำออกมำดู แววตำเต็มไปด้วยควำมสงสัย) เมื่อกี๊ชนอะไร 

เหรอ
เมฆเทำ: นี่! เจ้ำเด็กบ้ำ ลอยไม่ดูตำม้ำตำเรือมำชนฉันได้ยังไง แล้วยังไม่รู้จัก 

ขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่อีก
เมฆ: ขอโทษจ้ะลุง ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆ นี่นำ
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เมฆเทำ: ครำวหน้ำครำวหลงักห็ดัหลกีทำงให้ผู้ใหญ่ซะด้วยนะ ฮยึ! เดก็อะไร 
ช่ำงไร้มำรยำทเสียจริง ๆ 

นิ่ม: ลุงจ๋ำ ก็เมฆเขำขอโทษไปแล้วนี่จ๊ะ ไม่เห็นต้องว่ำขนำดนั้นเลย
เมฆเทำ: เจ้ำหนูนี่เป็นใครล่ะเนี่ย (ตำเบิกกว้ำงด้วยควำมแปลกใจ) 
นิ่ม: หนูเป็นเพื่อนของเมฆจ้ะ เมฆพำหนูมำรู้จักเพื่อนๆ ของเขำ
เมฆเทำ: งั้นเหรอ เที่ยวให้สนุกนะหนู วันหลังว่ำงๆ มำหำลุงก็ได้นะ
นิ่ม: จ้ะลุง ขอบคุณนะจ๊ะ (หันกลับมำหำเมฆท่ียังคงซึมอยู่หลังจำกถูกดุ)  

ไม่เป็นไรหรอกเมฆ ลุงเขำไม่ว่ำอะไรแล้วนี่นำ
เมฆ: ฉันไม่ได้เสยีใจทีถ่กูดหุรอก แต่เสยีใจทีเ่รำจะได้เป็นเพือ่นกนัอกีไม่นำน 

น่ะสิ
นิ่ม: เธอพูดเรื่องอะไรนะ ฉันยังอยำกไปเที่ยวกับเธออยู่เลย ท�ำไมถึงจะเลิก 

เป็นเพื่อนกับฉันล่ะ (เริ่มร้องไห้)
เมฆ: เพรำะฉันก�ำลังจะกลำยเป็นฝนไงล่ะ 
นิ่ม: ฝน! ถ้ำเธอเป็นฝนเธอจะค่อยๆ หำยไปเหรอ (มองไปรอบด้ำน ขอบเมฆ 

ค่อยๆ หำยไปกลำยเป็นหยำดน�้ำฝนตกลงสู่เบื้องล่ำง) 
เมฆ: อย่ำร้องไห้สินิ่ม ฉันไม่หำยไปไหนหรอก พอฉันกลำยเป็นฝน สุดท้ำย 

ฉันก็จะไปที่มหำสมุทรแล้วกลับมำเป็นเมฆได้อีก 
นิ่ม: แต่ฉันไม่อยำกให้เธอไปนี่นำ
เมฆ: (ลอยลงต�่ำเรื่อยๆ) ฉันคงต้องส่งเธอแค่น้ีแล้วล่ะ แล้วเรำจะได้พบกัน 

อีกครั้งนะนิ่ม
นิม่: เดีย๋วก่อนส!ิ (เมฆค่อยๆ วำงเธอลงกบัพืน้หญ้ำอย่ำงเบำมอื ก่อนจะลอย 

จำกไปพร้อมกับรอยยิ้ม)
...
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สำยลมพลิ้วไหวลูบยอดหญ้ำเล่นเป็นระลอก เด็กสำวผมซอยสั้นในชุด 
นักเรียนมัธยมเดินทอดน่องไปตำมถนนลูกรังที่ตัดผ่ำนทุ่งหญ้ำ ขอบฟ้ำวันนี้ 
ถกูโอบล้อมด้วยก�ำแพงเมฆสขีำวสงูใหญ่ ประดบัด้วยล�ำแสงสฟ้ีำพุง่สงูจำกยอด 
เมฆ ขับผิวท้องฟ้ำรอบข้ำงให้แต่งแต้มด้วยสีสันสดใส

หำกแต่นิ่มมองไม่เห็นควำมงดงำมนั้น สำยตำมองเหม่อไปตำมเส้นทำง 
ที่ก�ำลังเดิน ภำพทำงลูกรังสีน�้ำตำลเข้มค่อยๆ เลือนรำง แทนที่ด้วยห้องเรียน 
วิทยำศำสตร์ที่ปรำกฏขึ้นชัดเจนในห้วงมโนนึก เบื้องหน้ำคือสไลด์บทเรียน  
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เสียงอำจำรย์ดำวบรรยำยผ่ำนเข้ำมำในหคู�ำแล้วค�ำเล่ำ สำยตำของนิม่มองสไลด์ 
สลับกับก้มลงจดเนื้อหำลงสมุด

อำจำรย์ดำว: ‘เมฆ’ เป็นกลุ่มละอองน�้ำที่เกิดจำกกำรควบแน่น ซึ่งเกิดจำก 
กำรยกตัวของกลุ่มอำกำศ ผ่ำนควำมสูงเหนือระดับควบแน่น และมีอุณหภูมิลด 
ต�่ำกว่ำจุดน�้ำค้ำง...

นิ่ม: (หันไปคุยกับขวัญ) ขวัญ เย็นนี้ไปเดินเล่นกันหน่อยไหม ตรงทุ่งหญ้ำ 
หลังโรงเรียนน่ะ

ขวัญ: ท�ำไมต้องไปที่ทุ่งหญ้ำล่ะ เดินเล่นแถวนี้ก็ได้นี่นำ
อำจำรย์ดำว: ซึ่งนักอุตุนิยมวิทยำจัดแบ่งเมฆออกเป็นสำมลักษณะ คือเมฆ 

ก้อน (ภำพก้อนเมฆสีขำวกลุ่มหนึ่งข้ึนบนสไลด์) เมฆแผ่น (ผืนเมฆสีเทำทะมึน 
ปกคลุมท้องฟ้ำปรำกฏข้ึน) และ เมฆฝอย (อำจำรย์ดำวกดเล่ือนสไลด์ ภำพริ้ว 
เมฆสีขำวตัดกับท้องฟ้ำสดขึ้นมำแทนที่)

นิ่ม: (คุยกับขวัญต่อ มือจดเนื้อหำลงสมุดไปด้วย) ก็อยำกเปลี่ยนบรรยำกำศ 
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บ้ำง อยู่แต่ในตึกน่ำเบื่อจะตำย
ขวัญ: ไม่ดีกว่ำ เย็นนี้อยำกท�ำงำน ช่วงนี้กำรบ้ำนเยอะจะตำย
อำจำรย์ดำว: แต่ในกำรแบ่งเมฆอย่ำงละเอียด นักอุตุนิยมวิทยำใช้ค�ำศัพท์ 

เดียวกับที่นักพฤกษศำสตร์ใช้จ�ำแนกพืชคือ Genus, Family, Species  
และ Variety มำใช้ในกำรจัดจ�ำแนกเมฆออกเป็นประเภทต่ำงๆ ซึ่งเมฆมีทั้งหมด  
10 Genus...

นิ่ม: แหม ขวัญ จะขยันไปไหน งำนเดี๋ยวค่อยท�ำก็ได้ ไปเดินเล่นกันหน่อยนะ  
(เสียงเริ่มดัง)

อำจำรย์ดำว: (ได้ยินเสียงคุยกัน หันมำดุ) น่ิมคะ จะฟังครูหรือจะคุยกับ 
เพื่อนคะ? 

นิ่ม: (สะดุ้งโหยง) เอ่อ... ขอโทษค่ะ
อำจำรย์ดำว: (หันไปสอนต่อ) เมฆยังแบ่งย่อยได้อีก 14 Species คือ  

Fibratus เป็นเมฆในสกุล Cirrus และ Cirrostratus...
นิ่ม: (แอบนินทำกับขวัญ) สอนน่ำเบื่อขนำดนี้จะไม่ให้อยำกคุยได้ไงล่ะเนี่ย
ขวัญ: แปลก ปกติเห็นเป็นเด็กดีขยันท�ำงำน วันนี้ดันอยำกออกไปเดินเล่น  

แต่จะให้ไปด้วยก็ได้นะ
นิ่ม: จริงนะ งั้นเดี๋ยวเลิกเรียนแล้วเจอกันหน้ำตึกนะ
...
ระฆังบอกเวลำหมดคำบสุดท้ำยไพเรำะเหมือนเสียงดนตรีสวรรค์ นิ่มรีบเก็บ 

ข้ำวของลงกระเป๋ำเป้ ก่อนเดินลงบันไดไปหน้ำตึกเรียนเพื่อรอเพื่อนของเธอ 
ห้ำนำทีผ่ำนไป สิบนำทีผ่ำนไป เพื่อนของเธอก็ยังไม่มำ จนเธอขี้เกียจคอย 
อีกต่อไป จึงตัดสินใจไปทุ่งหญ้ำคนเดียว เธอก้ำวเท้ำเร็วไวรำวกับอยำกให้ถึง 
จุดหมำยเร็วๆ ไม่นำนนัก ทุ่งหญ้ำสีเขียวขจี นกหลำกหลำยชนิดบินอยู่เหนือ 
หมู่ไม้สีเขียวเข้ม ตัดกับฟ้ำสีสดใสก็ปรำกฏแก่สำยตำ 

นำนแล้วทีเ่ธอไม่ได้มำทีน่ีต่ัง้แต่ข้ึนชัน้มธัยมปลำย เวลำท้ังหมดกถ็กูเทให้กบั 
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กำรเรียนที่ทั้งหนัก ยำก และเยอะ ทุกสิ่งทุกอย่ำงดูวุ่นวำยไปหมด จนแทบไม่มี 
เวลำให้นั่งพักนิ่งๆ อยู่กับตัวเอง

วันนี้ เธอจึงอยำกวำงภำระนี้สักครู่...
นิ่ม: (เดินเข้ำไปในทุ่งหญ้ำ ได้ยินเสียงคนวิ่งตำมมำจึงหันกลับไปดู)
ขวัญ: ขอโทษๆ พอดีครูเรียกไปคุยงำนเลยมำช้ำ นี่รีบวิ่งมำเลยนะเนี่ย
นิ่ม: โห วันหลังเดินมำก็ได้ วิ่งมำเดี๋ยวเหนื่อยตำย
ขวัญ: เอำน่ำ จะเดินเล่นไม่ใช่เหรอ ไปสิ
นิ่ม: (เดินไปตำมถนนลูกรัง) เหนื่อยไหมช่วงนี้
ขวัญ: เหนื่อยสิ เรียนหนัก งำนเยอะ คนนะไม่ใช่หุ่นยนต์ จะไม่ให้เหน่ือย 

ได้ไง
นิ่ม: นั่นสิ วันนี้ถึงได้อยำกออกมำเดินเล่นไง พักบ้ำง
ขวญั: อ๋อ เออ จะเล่ำให้ฟัง หมำทีบ้่ำนเรำตลกมำก คอืเรำไปหยบิของมำจำก 

ตู้เย็น เอำช็อกโกแลตออกมำกิน เดินไปหน้ำบ้ำนมันก็กระโดดใส่ซะล้ม แล้วก็งับ 
ช็อกโกแลตไปกินเฉยเลย 

นิ่ม: ทั้งแท่งเลยเหรอ
ขวัญ: ใช่ กินทุกอย่ำงแหละตัวนี้ กุยช่ำยยังกินเลย ขนมจีบนี่เขำอุตส่ำห์วำง 

ไว้บนโต๊ะแล้วไปเข้ำห้องน�้ำ กลับมำอีกทีหำยเรียบทั้งจำน หมำขโมยไปกินแล้ว
นิ่ม: บอกให้มันมำเกิดเป็นคนได้แล้วมั้ง กินขนำดนี้
ขวัญ: ฮ่ำๆ เดี๋ยวบอกให้นะ... ดูนั่นสิ! ท้องฟ้ำสวยมำกเลย
นิ่ม: (เงยหน้ำมองตำม) เฮ้ย สวยจริงด้วย ดูสิๆ สีเหมือนไอติมเลย มีแสงพุ่ง 

ออกมำจำกเมฆด้วย สุดยอด
ขวัญ: เรียกว่ำอะไรนะ อำจำรย์ดำวสอนเมื่อเช้ำ
นิ่ม: รังสีอะไรสักอย่ำง
ขวัญ: อ๋อ รังสีพัสคิวลำร์ไง 
นิ่ม: นั่นแหละ แต่ถึงจะไม่รู้ว่ำมันเรียกว่ำอะไร เมฆมันก็สวยอยู่ดีแหละ
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ขวัญ: นั่นสิ แต่ถ้ำเรำรู้ชื่อมันก็ช่วยให้สนุกขึ้นนะ ฝึกกำรคิดเชื่อมโยงกับ 
เรื่องที่เรียนด้วยไง... ดูเมฆทำงโน้นสิ สวยเหมือนกัน

นิม่: ไหน ทีเ่ป็นก้อนๆ ใหญ่ๆ เกำะกลุม่กนัอยูเ่หรอ (มองไปทำงเมฆก้อนมหมึำ 
ทีเ่กำะกลุม่กนัอยู ่รปูร่ำงขนำดทีแ่ตกต่ำงกนัไปท�ำให้เมฆดคูล้ำยภเูขำขนำดใหญ่ 
สีขำวบนท้องฟ้ำ)

ขวัญ: ใช่ สวยสุดยอดเลยเนอะ อยำกรู้จังว่ำถ้ำขึ้นไปอยู่บนเมฆก้อนนั้นแล้ว 
จะเป็นยังไง

นิ่ม: คงจะนุ่มๆ นิ่มๆ ดีล่ะมั้ง
ขวัญ: หรือไม่ก็อำจจะหล่นตุ้บลงมำก็ได้ เมฆมันเกิดจำกไอน�้ำนี่นำ จะรับ 

น�้ำหนักเรำไหวเหรอ
นิ่ม: (หัวเรำะร่วน) นั่นสินะ ว่ำแต่เรำไม่ได้ดูเมฆกันนำนเท่ำไหร่แล้วนี่? 
ขวัญ: นำนมำกแล้ว ปกติเรำก็ชอบมองท้องฟ้ำนะ แต่ไม่ได้สนใจอะไรหรอก  

มองเสร็จก็ไปท�ำอย่ำงอื่นต่อ  
นิ่ม: เหมือนกัน จ�ำได้ว่ำตอนเด็กๆ เรำชอบดูเมฆมำกเลย ชอบบอกแม่ว่ำ 

นั่นเค้ก ตรงนั้นมีมังกร ทำงโน้นเป็นรถยนต์
ขวัญ: ใช่ๆ ตอนนั้นสนุกมำก แค่ดูเมฆก็สนุกแล้วล่ะ เขำชอบนะ เวลำนอนดู 

เมฆมันรู้สึกสบำยใจดี ไม่ต้องคิดอะไร แค่ปล่อยใจไปสบำยๆ เหมือนเรำได้พัก 
สมองสักห้ำนำที  

เมฆ: กลับมำกันแล้วเหรอ
นิ่มและขวัญ: (สะดุ้งสุดตัว เหลียวไปมองรอบข้ำง ไม่เห็นใคร) ใครน่ะ?  

เมื่อกี๊เสียงใคร?
เมฆ: เมฆ ไงล่ะ เรำเคยเจอกันตอนเด็กๆ น่ะ จ�ำได้ไหม ฉันเคยพำเธอไปหำ 

เพื่อนๆ ของฉันด้วย
ขวัญ: เคยเจอด้วยเหรอ? (หันมำถำม)
นิ่ม: (ขมวดคิ้ว) จ�ำไม่ได้แฮะ 
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เมฆ: เจอลุงเมฆสีเทำด้วยนะ ที่เคยดุฉันไง
นิ่ม: ยังจ�ำไม่ได้อยู่ดีแหละ ช่ำงเถอะ เธอเป็นเมฆ ท�ำไมพูดได้ล่ะ
เมฆ: ทุกอย่ำงก็พูดได้หมดแหละ ต้นไม้ก็พูดได้ เธอไม่รู้เหรอ
นิ่ม: อย่ำมำหลอกกันเลยน่ำ สิ่งไม่มีชีวิตจะพูดได้ยังไง
เมฆ: ฉันไม่ได้หลอกเธอนะ ตอนนี้เธอก็ได้ยินฉันพูดไม่ใช่เหรอ
นิ่ม: เออ จริงด้วย
เมฆ: ใช่ไหมล่ะ ที่เธอไม่ได้ยินฉันพูด เพรำะใจเธอไม่อนุญำตให้เธอได้ยิน  

เธอรู้ไหมว่ำทั้งเสียงพูดที่เธอได้ยิน ทั้งภำพที่เธอเห็นก้อนเมฆเป็นรูปต่ำงๆ ก็ล้วน 
แล้วแต่มีจุดเริ่มต้นมำจำกจินตนำกำรของเธอเองทั้งนั้นแหละ

แล้วเสียงของบทสนทนำก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหลังจำกเงียบเชียบมำนำน
นิ่ม: (หันกลับมำบอก) ฉันดีใจที่เจอเธออีกนะเมฆ
เมฆ: (มองเด็กสำวทั้งสองคนเดินไปที่ทำงออก ยิ้มให้แล้วลอยขึ้นฟ้ำ) ฉันก็ 

ดีใจที่เจอเธออีกเหมือนกัน กลับบ้ำนกันดีๆ ล่ะ... ฉันจะรอเธออยู่ที่นี่เหมือนเดิม 
แล้วเจอกันวันหลังนะ ฉันมีเรื่องจะคุยกับเธออีกเพียบเลย
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