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หลังจากที่ผา่ นการนัง่ ล้ อมวงพูดคุยกันของกลุม่ วรรณกรรมในค่าย TK Young Writer 2018 โดยมีพี่วิภว์ (วิภว์ บูรพาเดชะ) และพี่แอน
(เดือนเพ็ญ จุ้ยประชา) เป็ นพี่เลี ้ยงให้ กบั กลุม่ ของพวกเรา เมื่อตัดชอยส์และยกมือลงคะแนนเสียง จนในที่สดุ ได้ ข้อสรุปสุดท้ าย อันเป็ นทังโจทย์
้
และที่มาของชื่อหนังสือ ‘สีเทียนบนข้ างฝา’ เล่มนี ้ เพราะพวกเราคิดว่า เมื่อพูดถึงสีเทียน สิง่ แรกที่หลายคนนึกถึงคงเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับเด็ก
หรื อความสดใสไร้ เดียงสา โจทย์นี ้จึงเป็ นความท้ าทายให้ ไปคิดต่อว่าจะเขียนอย่างไรให้ หลุดออกจากกรอบความสดใสในวัยเด็ก
พวกเราทัง้ 10 คน กลับไปคิดเป็ นการบ้ าน แล้ วน�ำมาเขียนเป็ นเรื่ องสัน้ ภายในเวลา 4 วันของการเข้ าค่าย ซึ่งอัดแน่นไปด้ วยความรู้
ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจจากคนที่ท�ำงานในวงการด้ านการเขียน การจัดท�ำสื่อ ทัง้ รู ปแบบออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ความพิเศษ
ของการเขียนเรื่ องสันในค่
้ ายนี ้ส�ำหรับเรา ไม่ใช่การนัง่ ฟั งบรรยายแล้ วกลับไปเขียนคนเดียวหรื อฟั งค�ำติชมเฉพาะจากพี่เลี ้ยง แต่เป็ นการนัง่
ล้ อมวงคุยกันคล้ ายกับวันแรกที่พวกเราเจอกันมากกว่า
ความสนุกของการพูดคุยกันในรูปแบบนี ้ คือทุกคนจะได้ แชร์ ไอเดียของตัวเอง ฟั งของเพื่อนๆ รวมทังได้
้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
คล้ ายกับงานเดี่ยวที่ท�ำเป็ นกลุม่ ท�ำให้ ร้ ูสกึ ผ่อนคลายมากขึ ้นเพราะไม่ต้องแข่งขัน และได้ ช่วยกันท�ำให้ ความคิดออกมาเป็ นรูปเป็ นร่างได้ งา่ ย
กว่าการท�ำงานคนเดียว
แต่ละคนในกลุ่มต่างก็มีจุดเด่นและความน่าสนใจเป็ นของตัวเอง บางคนคิดเก่ง บางคนเขียนเก่ง บางคนให้ ค�ำแนะน�ำเก่ง โดยอายุ
ที่แตกต่างไม่ใช่ข้อจ�ำกัดเรื่ องความสามารถเลยแม้ แต่น้อย
กว่าจะออกมาเป็ น สีเทียนบนข้ างฝา ฉบับสมบูรณ์ ของแต่ละคน ได้ ผ่านความกดดันอยู่ไม่น้อย เพราะต้ องส่งโครงเรื่ องและเนื ้อเรื่ อง
ให้ พี่วิภว์ และพี่แอน ติชมให้ ค�ำแนะน�ำ แก้ ไขครัง้ แล้ วครัง้ เล่า แต่เราเชื่อว่าทุกคนตังใจคิ
้ ดและเขียน ถ่ายทอดเรื่ องราว สีเทียนบนข้ างฝา
ในแบบของตัวเองออกมาอย่างสุดฝี มือ
ขอบคุณ พี่วิภว์ และพี่แอน ที่คอยดูแลให้ ค�ำแนะน�ำและท�ำให้ พวกเรามีต้นฉบับงานเขียนที่เสร็ จสมบูรณ์ ขอบคุณพี่โก้ (กลวัชร สุปินะ)
เจ้ าของภาพประกอบที่น่ารั ก และท�ำให้ พวกเรามีรูปโปรไฟล์ใหม่กันคนละรู ป ขอบคุณวิทยากรและพี่ๆ ทุกคนที่มีส่วนร่ วมในการจัดท�ำ
ค่าย TK Young Writer 2018 นี ้ขึ ้นมา
ขอบคุณที่ให้ โอกาสพวกเราได้ ละเลงสีเทียนบนข้ างฝา ตามจินตนาการที่วาดเอาไว้
ธัญญารัตน์ โคตรวันทา
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แต่งเรื่ อง: จิดาภา เจือจันทร์

ฉันมีความลับหลายอย่างซ่อนอยู่
ข้ อที่หนึง่ ฉันชอบการวาดรูปมาก
เรื่ องนี ้อย่าเอาไปพูดกับแม่หรื อพ่อของฉันเชียวนะ พวกท่านต้ อง
โวยวาย เอามือทาบอก ไม่ก็ท�ำท่าวิงเวียนหน้ ามืด จะเป็ นลมเสีย
ให้ ไ ด้ ฉัน เคยเห็น มาแล้ ว ในสมัย มัธ ยมต้ น จะขึน้ ชัน้ มัธ ยมปลาย
พวกท่านตีโพยตีพายบอกขอให้ ฉันเรี ยนสายวิทย์-คณิตให้ จบก่อน
แล้ วค่อยเลือกเข้ าคณะที่อยากเข้ า และฉันก็เห็นมันอีกครัง้ หลังจาก
จบชั น้ มั ธ ยมปลาย พวกท่ า นขอให้ ฉั น เลื อ กเข้ าคณะแพทย์
แล้ วพยายามอธิบายให้ ฉนั เข้ าใจว่า
“หน้ าที่การงานต้ องเลี ้ยงชีพตัวเองได้ นะลูก ถ้ าหนูเป็ นหมอได้
หนูก็จะมีชีวิตที่ดี ถึงตอนนัน้ ค่อยเลือกการวาดรู ปเป็ นงานอดิเรก
ก็ได้ นี่ลกู ”
ฉัน ก็ เลยต้ องพับ เก็ บแผนการเข้ าเรี ยนมหาวิ ทยาลัยในคณะ
ที่เกี่ยวกับการวาดรูปทิ ้งไป
จนมาถึงปั จจุบนั ฉันเป็ นหมออย่างที่พ่อและแม่อยากให้ เป็ น
นัน่ แหละ ผ่านมาได้ อย่างยากล�ำบากทีเดียว และแน่นอนว่าเคยท้ อ
จนหมดก�ำลังใจไปแล้ ว แต่ฉนั ก็ส้ ใู หม่ เพื่อที่วา่ วันที่ฉนั จะวาดรูปได้
อย่างอิสระจะมาถึง
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ข้ อที่สอง รูปที่ฉนั วาดก็มีความลับซ่อนอยู่
ในสมัยเด็ก นั่นเป็ นสมัยก่อนฉันจะเข้ าเรี ยนในระดับประถม
เสี ย อี ก บ้ า นที่ ค รอบครั ว ของฉั น อาศัย อยู่มี พื น้ ที่ ค่ อ นข้ า งกว้ า ง
นอกจากตัวบ้ านแล้ วยังมี สวนล้ อมรอบ และมี ต้นไม้ เต็มไปหมด
ฉันจึงมีพื ้นทีใ่ ห้ วงิ่ เล่นได้ ทวั่ บางครัง้ ถ้ าออกไปวิง่ เล่นทีส่ วนหลังฝนตก
ก็มกั จะตัวเปื อ้ นดินเข้ าบ้ าน เพราะหกล้ มจนตัวคลุกดินคลุกโคลน
ไปหมด
สิ่งที่ ชอบมากพอๆ กับการวิ่งเล่นไปทั่วสวนคื อการวาดภาพ
ก� ำ แพงห้ อ งนั่ง เล่น ในเวลานัน้ จึ ง มี รู ป ที่ ว าดด้ ว ยสี เ ที ย นฝี มื อ ฉัน
อยู่เต็มไปหมด ทังภาพวาดทุ
้
่งดอกไม้ ต้ นไม้ ต้นใหญ่ ภูเขาสองลูก
ที่มีพระอาทิตย์ส่องแสงจ้ าอยู่ตรงกลาง ฉันภูมิใจกับทุ่งดอกไม้ ใน
ห้ องนัง่ เล่นอย่างมากเลยทีเดียว
จนกระทัง่ แม่เข้ ามาพูดกับฉันว่า
“ก�ำแพงไม่ใช่สงิ่ ที่จะน�ำสีเทียนมาเขียนเล่น”
ฉันพยักหน้ าอย่างเสียไม่ได้ แต่ฉนั ก็ไม่อยากยอมแพ้ ฉันจึงละทิ ้ง
ทุ่งดอกไม้ ในห้ องนัง่ เล่น แล้ วหลบมาใช้ สีเทียนวาดภาพบนก�ำแพง
หลังบ้ านแทน
และวันนันเอง
้ ฉันก็พบว่ามันมีความพิเศษ
หลังจากที่ฉันวิ่งมาที่สวนหลังบ้ านแล้ ว ฉันก็เริ่ มวาดภาพด้ วย
ความสนุกสนาน ทุ่งดอกไม้ กว้ างๆ ต้ นไม้ ต้นใหญ่ ภูเขาสองลูก
และพระอาทิตย์สอ่ งแสงจ้ าอยูต่ รงกลาง ฉันวาดจนพอใจแล้ วก็ถอย
ออกมาชื่นชมผลงานของตนเอง ท�ำให้ เห็นว่าบริ เวณที่ฉนั วาดดอกไม้
นัน้ มีอะไรบางอย่างเปื ้อนอยู่ ฉันจึงเอือ้ มมือไปที่ก�ำแพงเพื่อหวัง
จะเช็ดรอยเปื อ้ นนัน่
แล้ วฉันก็โดนดูด
โดนดูดเข้ าไปในภาพวาดทีฉ่ นั วาดขึ ้นเองนัน่ ล่ะ ทุกอย่างมีอยูค่ รบ
ตังแต่
้ ทุ่งดอกไม้ หลากสี ต้ นไม้ ขนาดใหญ่ตงอยู
ั ้ ่อย่างโดดเดี่ยวใน
ทุง่ หญ้ า ภูเขาสองลูก และดวงอาทิตย์สแี ดงที่อยูร่ ะหว่างภูเขาทังสอง
้
ด้ วยความเป็ นเด็ก ฉันไม่ร้ ู สกึ กลัวเลยแม้ แต่นิดเดียว ฉันวิ่งทัว่
ทุ่งกว้ าง ไล่จบั ผีเสื ้อ ปี นต้ นไม้ อย่างคล่องแคล่ว ไม่ได้ คิดถึงความ
เป็ นจริ งว่ามันไม่ควรจะเกิดเรื่ องแบบนี ้ขึ ้น
ก็แน่ละ่ ตอนนันฉั
้ นยังเด็ก
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ทางกลับบ้ านก็ยงั อยูต่ รงนันเอง
้
มันเป็ นช่องสี่เหลี่ยมที่มองออก
ได้ อย่างง่ายดาย เพราะมันไม่เข้ ากับที่ใดในนี ้เลย และภายในช่อง
สี่เหลี่ยมนันก็
้ ยงั มีสวนที่เป็ นสวนของบ้ านฉันอยู่
ฉันสนุกมากเลยนะ ทังได้
้ ว่ิงเล่น ได้ ปีนต้ นไม้ ได้ ไล่จบั กับคุณ
ผีเสื ้อ แต่มนั ออกจะน่าเบื่อไปสักนิดอยู่เหมือนกัน ฉันเล่นได้ เพียง
นิดเดียวก็ออกมาจากภาพวาดนัน่ เพราะเบื่อ
อืม...ถ้ าได้ วา่ ยนํ ้าอาจจะไม่เบื่อก็ได้
แล้ วฉันก็วาดแม่นํ ้าในวันต่อมา
แต่ละวัน แต่ละวัน ภาพวาดของฉันมีมากขึ ้นเรื่ อยๆ จากสวน
ดอกไม้ ก็มีแม่นํ ้า มีสตั ว์เล็กๆ มีบ้าน มีผ้ คู น
ทุกคนที่นนั่ ช่างเป็ นมิตรและยิ ้มแย้ ม ทุกคนต่างเข้ ามาจับมือฉัน
ชวนให้ ไปเที่ ยวเล่นด้ วยกัน ไปจับปลาที่ แม่นํา้ บ้ าง ไปปี นต้ นไม้
เก็ บผลไม้ บ้าง พากันไล่จับกระต่ายหรื อนกตัวน้ อยๆ บ้ าง ฉันมี
ความสุขที่สดุ และใช้ เวลามากมายหลายชัว่ โมงไปกับมัน
จนวันที่ต้องตัดขาดกับโลกใบนันมาถึ
้ ง
ข้ อที่สาม ฉันเคยทอดทิ ้งโลกใบนันไปหนึ
้
ง่ หน
ฉันจ�ำวันนันได้
้ ดี เพราะฉันก�ำลังจะขึ ้นชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1
แม่เข้ ามาหาฉันถึงในสวนอย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน โชคดีที่ฉนั
ออกมาจากภาพวาดนัน่ แล้ ว ไม่อย่างนันทั
้ งพ่
้ อและแม่อาจจะมองว่า
มันไม่ปกติ แล้ วมันอาจจะลงเอยด้ วยการที่พวกเขาเลือกที่จะทุบบ้ าน
ทิ ้งก็ได้
แม่พาฉันไปกินข้ าวเย็นด้ วยกัน การกินอาหารเย็นร่วมกันถือเป็ น
กฎของบ้ าน แม้ วา่ ทังสองคนจะต้
้
องท�ำงานหนัก แต่มื ้อเย็นเป็ นช่วง
เวลาแห่งครอบครัว พวกเรานัง่ ลงที่โต๊ ะ แล้ วเริ่ มลงมือกินข้ าวเหมือน
ทุกที
ในวันนัน้ ฉันยังไม่ทนั หยิบช้ อน พ่อก็พดู ขึ ้นเสียก่อน
“ภาพวาดที่ลกู วาดไว้ หลังบ้ าน พ่อจะลบทิ ้งแล้ วนะ พ่อจะทาสี
บ้ านใหม่”
ในตอนที่ฟัง ฉันตกใจมาก ฉันคิดว่าตัวเองปิ ดบังเอาไว้ อย่างดี
แล้ วเชียวนะ พ่อกับแม่ไม่น่าจะรู้ เรื่ องนี ้ได้ ในเมื่อฉันหลบไปเขียน
ถึงหลังบ้ านที่ทกุ คนไม่คอ่ ยเดินไปนี่นา

ฉันอ้ าปากท�ำท่าจะโต้ แต่พอ่ กลับพูดต่อ
“ลูกก� ำลังจะเข้ าโรงเรี ยนประถม ลูกน่าจะโตได้ แล้ ว” พ่อพูด
เสียงจริ งจังกับฉัน แล้ วแม่ก็พดู เสริ มค�ำพูดของพ่อขึ ้นมาอีก
“แม่ก็จ�ำได้ ว่าเคยบอกหนูไปแล้ วไม่ใช่เหรอจ๊ ะ ว่าก�ำแพงไม่ใช่
ที่ที่จะน�ำสีเทียนไปเขียนเล่นได้ เราให้ เวลาลูกมามากพอแล้ วนะ”
พอแม่พดู กับฉันแบบนัน้ ฉันเลยได้ แต่เงียบ และนึกขอโทษทุกคน
อยูใ่ นใจ ที่ฉนั คงจะไปหาไม่ได้ แล้ ว ทังภู
้ เขา ต้ นไม้ ทุง่ ดอกไม้ แม่น� ้ำ
บ้ าน คุ ณ ผี เ สื อ้ คุ ณ กระต่ า ย คุ ณ ยายที่ อ าศัย ในบ้ านหลัง นั น้
และเจ้ าหญิงแสนสวยที่มาจากที่ไกลๆ ด้ วย
ฉันคงไปเจอพวกเขาไม่ได้ อีกแล้ ว
เวลาผ่านไป ฉันจบชันประถม
้
ขึ ้นชันมั
้ ธยมต้ น ผ่านชันมั
้ ธยม
ปลาย ฟั นฝ่ ามาถึงมหาวิทยาลัย จนจบมาได้ ท�ำงานเป็ นคุณหมอ
อย่างที่พอ่ กับแม่ตงใจให้
ั้
ฉนั เป็ น
ฉันก็ยงั นึกถึงภาพวาดจากสีเทียนบนก�ำแพงนันไม่
้ เสื่อมคลาย
ทีนี ้ฉันก็เลยซื ้อบ้ านไว้ หลังหนึง่
ข้ อที่สี่ ฉันก�ำลังพิสจู น์อีกครัง้
เมื่อโตเป็ นผู้ใหญ่ เราก็มกั จะลืมหลายสิง่ หลายอย่างไป
ด้ วยอายุ ฉันก็คงเรี ยกได้ วา่ เป็ นผู้ใหญ่ แต่ในเรื่ องความคิด ฉันก็
คงตอบไม่ได้ วา่ ตัวเองเป็ นเด็กหรื อผู้ใหญ่กนั แน่
ท�ำไมฉันจึงยึดติดกับภาพวาดสีเทียนขนาดนี ้
ในตอนนันฉั
้ นได้ เข้ าไปในโลกใบใหม่จริ งๆ หรื อเปล่าก็ไม่ร้ ู ที่จริ ง
แล้ วฉันอาจจะแค่เล่นจนเหนื่อย วาดรูปจนล้ า แล้ วหลับฝั นกลางวัน
ไปก็ได้ ดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ ทุ่งดอกไม้ กว้ าง ต้ นไม้ สงู ใหญ่ แม่น� ้ำ
สัตว์น้อยใหญ่ทงหลาย
ั้
รวมถึงคุณยายและเจ้ าหญิงแสนสวย มันอาจ
จะเป็ นแค่สงิ่ ที่อยูใ่ นความฝั น และคงไม่มีวนั เป็ นจริ งไปได้
แต่มนั ก็เป็ นสิ่งที่อยู่ในใจฉันมาตลอด และมันก็จบลงโดยที่ฉัน
ไม่ได้ เตรี ยมใจเลยด้ วยซ�ำ้ หลังจากที่พ่อบอกฉันว่าจะลบรู ปภาพ
ทัง้ หมดในวันนัน้ วันถัดมาฉันก็เข้ าโรงเรี ยนประถม เมื่อเลิกเรี ยน
และกลับถึงบ้ าน ก�ำแพงตรงนันก็
้ เป็ นเพียงสีขาว...
คงเป็ นเพราะฉันจากโลกใบนัน้ แบบไม่ได้ ตงตั
ั ้ วใดๆ ฉันจึงยึด
ติดกับมันขนาดนี ้ก็เป็ นได้ ในสายตาผู้ใหญ่อย่างพ่อหรื อแม่ มันอาจ

จะเป็ นเพียงภาพวาดสีเทียนบนก�ำแพงบ้ าน ไม่มีความสวยงามใดๆ
และดูเลอะเทอะอย่างยิ่ง เป็ นสิง่ ที่ควรก�ำจัดทิ ้งเพื่อความโล่งสายตา
แต่ส�ำหรับเด็กอย่างฉัน มันคือโลกหนึง่ ใบ
พ่ อ กับ แม่ ห้ า มฉัน ไม่ ใ ห้ ว าดภาพอี ก ฉัน ก็ อ ดทน และอดทน
พยายามอย่างมากจนมาถึงจุดนี ้ได้ เพื่อวันที่ฉันจะได้ ยินจากปาก
พวกเขาว่า
“หนูวาดรูปได้ แล้ วนะลูก”
พวกเขาไม่เคยพูดมันออกมาหรอก พวกเขาพูดแค่วา่
“โตเป็ นผู้ใหญ่แล้ วนะ”
แล้ วก็ปล่อยฉัน ปล่อยให้ ฉนั เคว้ งทุกอย่าง ฉันเลยเริ่ มท�ำตามใจ
ตัวเองตังแต่
้ นนั ้
เปล่าหรอก ฉันไม่ได้ เปลี่ยนตัวเองเป็ นเด็กเกเรแต่อย่างใด ฉันไม่
เคยท�ำ และท�ำไม่เป็ นด้ วย ฉันเพียงแค่พยายามหาทางที่จะวาดรู ป
บนก�ำแพงให้ ได้ อีกครัง้ เท่านัน้
ฉันจึงซื ้อบ้ าน
และซื ้อสีเทียน
สีเทียน 12 สีเหมือนที่ฉนั ใช้ เมื่อยังเด็ก
ถึงจะกลัวนิดหน่อยว่าพออายุมากขึ ้น โลกใบนันอาจจะไม่
้
เปิ ด
รับฉันแล้ วก็ตาม แต่ฉันก็พยายามไม่คิดมาก สลัดความคิดร้ ายๆ
ทิ ้งไปแล้ วจดจ่ออยูก่ บั ก�ำแพงตรงหน้ า
เอาล่ะ
ถึงเวลาพิสจู น์แล้ ว
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แต่งเรื่ อง: ประภัสสร ทองอร่าม

เรื่ องเมื่อคืน... แค่นึกถึงก็ท�ำให้ ผมแทบอาเจียน ผู้ชายคนนัน้
ท�ำสิ่งน่าขยะแขยงกับผมซ�ำ้ แล้ วซ� ้ำเล่า เสียงทุ้มต�่ำโหยหวนยังคง
ฝั งอยู่ในหูของผมจนบัดนี ้ ผมคิดไม่ตกว่าท� ำอย่างไรเรื่ องแบบนี ้
ถึงจะจบลง คงต้ องรอให้ ใครตายเสียก่อน ไม่เป็ นผมที่แตกสลายไป
ก็คงต้ องเป็ นเขาที่หายไปจากโลกใบนี ้
เช้ าวันนี ้แสงสว่างเข้ ามาเยี่ยมเยือนผมและสิง่ ต่างๆ ภายในบ้ าน
เหมือนเป็ นเครื่ องปลอบใจให้ กบั ความทรมานที่ต้องเจอมาเมื่อคืน
ผมนึ ก ว่ า ผู้ ชายคนนั น้ จะต้ องออกไปท� ำ งาน แต่ จ นแสงตะวัน
เริ่ มเคลื่อนตรงดิ่งกับศีรษะ เขาก็ยงั ไม่ยอมลุกออกไปไหน ผมยืน
มองเขา แต่เ จ้ า ตัว คงไม่ร้ ู ว่า มี ใ ครบางคนก� ำ ลัง สัง เกตตัว เองอยู่
จากจุดเดิมๆ ของทุกวันในตอนเช้ า
สังเกตว่าเมื่อไหร่ กันผู้ชายที่ดูเป็ นคนอบอุ่น แข็งแกร่ ง และดู
อ่อนโยนกลับกลายเป็ นชายที่ดูไร้ เรี่ ยวแรง ไร้ จิตวิญญาณไม่ต่าง
จากศพเดินได้ ขนาดนี ้
ผู้ชายคนนัน้ เริ่ มขยับร่ างกายสูงใหญ่ ของตัวเองอย่างเชื่องช้ า
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ท่าทีที่ดูอ่อนแรงเกิ นปกติท�ำให้ ผ้ ูชายร่ างกายก� ำย�ำอย่างเขาดูน่า
สมเพช เขาใช้ ขายาวๆ ของตัวเองไสส่งผ้ านวมหนาให้ พ้นออกจาก
ตัวจนมันตกไปอยูข่ ้ างเตียง
ในตอนที่ชายหนุม่ พยายามพลิกตัวเพื่อนอนหงาย ท�ำให้ สายตา
ของเขามองตรงมาที่ผมพอดี
ความน่าขยะแขยงเริ่ มต้ นขึน้ หลังจากที่ เขาเริ่ มลุกขึน้ มาจาก
ความตายชัว่ คราว เขาก้ าวเดินมาทางผมเหมือนนักโทษที่ถกู โซ่ตรวน
แล้ วค่อยทิ ้งตัวลงนัง่ ตรงหน้ าผมเหมือนคนสิ ้นเรี่ยวแรง มือหยาบกร้ าน
ของชายคนนัน้ แปะป้ายไปมาบนตัวผม เขาเคลื่อนมือผ่านที่ตรงนัน้
ซ� ้ำไปมาอย่างแผ่วเบา ท�ำเหมือนว่าไม่อยากให้ มนั จางหายไปไหน
การกระท�ำไร้ เหตุผลพวกนันท�
้ ำให้ ผมอยากฝั งระเบิดไว้ ในตัวเอง
และแตกสลายย่อยยับไปเสียตอนนี ้
ดูใบหน้ าบูดเบี ้ยวของเขาตอนนี ้เสียก่อน มันดูแปลกประหลาด
จนผมแทบจ� ำไม่ได้ ด้วยซ�ำ้ ว่าเขาเคยเป็ นใครมาก่อน ใบหน้ านัน้
อาบไปด้ วยของเหลวสีใสที่ไหลออกจากม่านตามันช่างน่าคลืน่ เหียน
ท�ำไมเขาต้ องมีน� ้ำพวกนัน้ เขาจ�ำเป็ นต้ องลบล้ างอะไรกัน ไม่ใช่ผม
หรอกหรื อที่ควรจะต้ องถูกล้ าง
ผมมองเขาอย่างเฉยชา ตอนที่มีเสียงแผ่วเบาออกมาจากผู้ชาย
ที่นั่งซบคุดคู้อยู่ข้างๆ แม้ ได้ ยินไม่ชดั เจนนัก แต่ก็พอเดาได้ ว่าเขา
พูดว่าอะไร
“กลับมาได้ ไหม”
ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาเอ่ยมันขึน้ กับผมหรื อเปล่า แต่แน่ใจว่า
เวลานี ม้ ี เ พี ย งผมและสิ่ ง ต่า งๆ ในบ้ า นหลัง นี เ้ ท่ า นัน้ ที่ อ ยู่ฟั ง เขา
พ่นค�ำเพ้ อไร้ สาระ ผมไม่ได้ ก�ำลังจะจากไปไหน ถ้ าจ�ำไม่ผดิ เพราะผม
ไม่สามารถก้ าวขาออกจากที่นี่ได้ ด้วยซ� ้ำ
ในสถานทีเ่ ดิมๆ ผมเดาว่ามันน่าจะเข้ าเวลาค�่ำแล้ วในวันเดียวกัน
เขาเดินออกจากบ้ านไปเมื่อสองชัว่ โมงก่อน กลับเข้ ามาอีกทีพร้ อม
ถุงสองใบที่โอบอุ้มของหนักอยูข่ ้ างใน ผมเดาได้ ทนั ทีวา่ มันคืออะไร
เขาอยู่ในห้ องครัวแคบๆ ถึงแม้ ไม่ได้ อยากสังเกตเท่าไหร่ แต่ก็
รับรู้ได้ วา่ เขาก�ำลังนัง่ กอดเข่าแฝงตัวไปกับความมืดมิด ผู้ชายคนนัน้
ยกขวดสีชาขึน้ กระดกอย่างไม่เกรงกลัวฤทธิ์ ของน� ำ้ สีเหลืองอ่อน
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ที่อยู่ด้านในนัน้ ปล่อยให้ มนั ไหลลงล�ำคอราวกับของเหลวนัน่ เป็ น
อากาศที่ไม่มีผลอะไรกับร่างกาย
ถึ ง ผมยัง คงเห็ น เขานั่ง อยู่ต รงนัน้ และยัง ไม่ ไ ด้ แ ตกสลายไป
เพราะน� ้ำไร้ ประโยชน์นนั่ แต่ตวั ตนของผู้ชายคนนี ้มันสลายหายไป
ราวกับ ไม่ เ คยมี อ ยู่ ถึ ง แม้ ค รั ง้ นี จ้ ะดูอ อกชัด เจนว่ า ท่ า ที แ ละสติ
ของเขามันเปลี่ยนไป แต่นานมาแล้ วที่ ผมรั บรู้ ได้ ว่าจิ ตวิญญาณ
ของเขามัน หายไปก่ อ นหน้ า นี ้ สิ่ง ต่า งๆ ล้ ว นเปลี่ ย นแปลงอย่า ง
รวดเร็ วโดยที่ไม่เคยมีใครส่งสัญญาณเตือนภัยมาก่อน
บางครั ง้ ผมคิ ด ว่ า มัน น่ า ใจหาย มัน พลิ ก ไปรวดเร็ ว ง่ า ยดาย
ราวกลับพลิกหน้ ากระดาษ
เป็ นอีกครัง้ ในหลายร้ อยครัง้ ที่ผ้ ชู ายคนนันมองมาที
้
่ผมด้ วยตา
น่าสังเวช แต่ตอนนี ้กิริยาของเขามันเกินทีใ่ ครจะควบคุม ชายทีผ่ มเห็น
เริ่ มหวีดร้ องเสียงโหยหวนน่าขนลุก ก�ำปั น้ ใหญ่ๆ ทุบเข้ าข้ างแก้ ม
อย่างรุนแรง ทุบมันซํ ้าๆ เหมือนไม่หลงเหลือความรู้สกึ อีกแล้ ว
การกระท�ำที่ผมมองว่าไร้ เหตุผลของเขา ท�ำให้ ผมนึกถึงช่วงเวลา
ที่มนั น่าจะเรี ยกว่าความสุขของบ้ านหลังนี ้
ผมได้ พบผู้ชายคนนี ้ครัง้ แรกในวันที่ทกุ อย่างในบ้ านหลังนี ้ดูใหม่
ไปหมด ในตอนนันเขายั
้
งเป็ นผู้ชายที่ดนู า่ หลงใหล มวลความอบอุน่
ปกคลุมไปทุกที่ที่เขาไปเยือน ดวงตาคมเข้ มมองทุกสรรพสิ่งบนโลก
อย่างอ่อนโยน
รวมไปถึง สีเทียน เด็กสาววัยห้ าขวบคนเดียวของบ้ าน เขาตัง้
ชื่อนี ้ให้ เพราะเด็กสาวดูสนใจมันมากที่สดุ ในบรรดาของขวัญที่เขา
มอบให้ เธอเติบโตขึ ้นมาอย่างสดใส ดูเป็ นเด็กร่ าเริ งที่สดุ เท่าที่ผม
เคยเห็นมาในชีวิต
สิ่งที่สีเทียนชอบท�ำในวัยห้ าขวบคือการใช้ สีเทียนหลากสีที่เธอ
หลงรักขีดเขียนไปตามก�ำแพงว่างเปล่าสีขาวสะอาดตา เธอมักเขียน
เป็ นค�ำต่างๆ ที่ผมไม่สามารถให้ ความหมาย วาดรูปสิง่ ที่ไม่มีอยูจ่ ริ ง
สร้ างจินตนาการของเด็กผู้หญิงเท่าที่เธอจะจินตนาการได้
ผู้ชายคนนันไม่
้ เคยกล่าวโทษที่เธอใช้ ก�ำแพงบ้ านแทนกระดาษ
วาดเขียน เธอรั กการเขียนบนก� ำแพงใหญ่ และผมเองก็ไม่คิดว่า
มันเป็ นปั ญหา

ในวันที่อากาศหนาวจัดพาอาการไข้ มาถึง สีเทียนจากสาวน้ อย
ที่เคยร่ าเริ งยิม้ แย้ ม กลายเป็ นเด็กเซื่องซึม งี่เง่า และร้ องไห้ โยเย
เสียงดัง ท�ำให้ เจ้ าของบ้ านดูกระวนกระวายเสียยิ่งกว่าคนที่ป่วย
ก่อนหน้ านี ้วันนึงผมจ�ำได้ ว่าเขาสัญญากับสีเทียน ว่าจะพาเธอไป
หัดปั่ นจักรยานครัง้ แรกที่สวนสาธารณะ หลังจากนันจะพาเธอไปกิ
้
น
ไอศกรี มรสสตรอว์เบอร์ รีที่เธอโปรดปราน เป็ นแผนที่น่าสนุก แต่น่า
เสียดาย เด็กหญิงสีเทียนคงต้ องพักการปั่ นจักรยานเอาไว้ ก่อน
ผู้ชายคนนัน้ ตัดสินใจพาเด็กสาวไปหาหมอ เขาบอกกับเธอที่
ร้ องไห้ ไม่หยุด ว่าอยากท�ำให้ แน่ใจว่าเธอจะไม่เป็ นอะไรไปมากกว่านี ้
ถ้ าไม่เช่นนัน้ แผนการปั่ นจักรยานและไอศกรี มหวานฉ�่ำจะต้ องถูก
เลื่อนไปเรื่ อยๆ จนกว่าเธอจะหายดี
สีเทียนน้ อยอยู่ในอ้ อมอกที่แข็งแกร่ งของผู้ชายคนนันที
้ ่เธอเรี ยก
เขาว่าพ่อ เธอดูบอบบางและอ่อนแรง ต่างจากสาวน้ อยร่ าเริ งที่เธอ
เคยเป็ น เหมือนกับตุ๊กตาร้ องเพลงที่ถ่านหมดอย่างไรอย่างนัน้
เขาคนนัน้ อุ้มเธอเดินผ่านผมไปเพื่ อขึน้ รถที่ จอดอยู่หน้ าบ้ าน
ผมมองดูใบหน้ าขาวซีด ตาและจมูกของเธอแดงจัดราวกลับลูก
เชอร์ รีบนไอศกรี มสตรอว์เบอร์ รีที่เธอชอบกิน
หลังจากนันผมเฝ
้
้ ามองดูความว่างเปล่าของบ้ าน มันเป็ นเวลา
นานเกินความเหมาะสม การไปหาหมอไม่น่านานถึงสองอาทิตย์
จนอาทิตย์ที่สามท�ำให้ ผมเห็นหน้ าเจ้ าของบ้ านอีกครัง้ ในตอนนัน้
สภาพเขาดูไ ม่ต่า งจากมัม มี่ ใ นสุส านอี ยิ ป ต์ ที่ ผ มเห็ น ในโทรทัศ น์
แต่ที่นา่ แปลกคือผมไม่เห็นสีเทียนกลับมาที่บ้านหลังนี ้อีกเลย
เหตุการณ์ตอนนันที
้ ่ผมคิดว่าเป็ นต้ นเหตุที่ท�ำให้ สงิ่ ต่างๆ ในบ้ าน
เปลีย่ นไป มันมืดมน สิ ้นหวัง และเศร้ าโศก มันเป็ นไปตามนันทั
้ งหมด
้
และเป็ นมากกว่านันหากผมหาค�
้
ำอื่นมานิยามได้
ชายคนนัน้ ยังคงนั่งอยู่ในห้ องครัวแคบๆ ที่เดิม ถึงแม้ เวลาจะ
ผ่านไปนานขนาดไหนแล้ ว ตอนนี ้เขาดูสงบลงแต่ดไู ร้ เรี่ ยวแรง และยัง
แลดูเปราะบางพร้ อมแตกสลายได้ ทกุ เมื่อ ดวงตาของเขาไม่ได้ หนี
ไปทางอื่น มันยังคงทอดมองมาที่ผม ถึงแม้ จะพยายามเข้ าใจในสิ่ง
ที่เขาเป็ นตลอดเวลาที่ผ่านมานับตังแต่
้ วนั นัน้ แต่ผมกับเขามีอะไร
ที่ไม่เหมือนกันมากเกินกว่าที่จะเข้ าใจ

หากแต่มีสิ่งนึงที่ผมพอรู้ ก็คือความรู้ สกึ บางอย่างภายในหัวใจ
ของเขา มันยังคงยึดติดอยู่ในที่ที่เดิมและสิ่งเดิมๆ เขายึดติดกับสิ่ง
ที่สามารถมองเห็นได้ ปล่อยให้ มนั พาอดีตมาท�ำร้ ายหัวใจของตัวเอง
จนอาจจะลืมไปแล้ วว่าสิง่ ที่เขาโหยหาไม่ได้ หายไปไหนเลย ตราบใด
ที่เขายังไม่ลืมเรื่ องราวดีๆ ที่เกิดขึ ้นในบ้ านหลังนี ้
รอยสีเทียนที่เด็กหญิ งสีเทียนวาดไว้ ยงั คงอยู่บนตัวผม ตราบ
เท่าที่บาดแผลความเจ็บปวดยังคงอยูใ่ นใจของผู้ชายคนนันตลอดไป
้
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แต่งเรื่ อง: ศศิ ฉันท์พลากร

มุม ของบ้ า นที่ เ คยพลุก พล่ า นไปด้ ว ยรอยยิ ม้ เสี ย งหัว เราะ
และความสุขกลายเป็ นสถานที่ที่เงียบเหงา ความมีชีวิตชีวาของ
สถานที่ แ ห่ ง นี ค้ ่ อ ยๆ จางหายไปตามกาลเวลาและยุ ค สมั ย ที่
เปลี่ยนแปลง เหมือนกับคนแก่ที่จะสามารถถูกพรากชีวิตให้ หมด
ลมหายใจได้ ทุกเมื่ อ นั่นคื อสิ่งที่ ทุกคนที่ อยู่ในห้ องนี ก้ � ำลังคิดอยู่
แต่ พ วกเขายัง หวัง ว่ า จะมี ใ ครสัก คนกลับ มาหาพวกเขาและน� ำ
แสงสว่างมาสูค่ ืนอันมืดมิดนี ้บ้ าง
“หน้ าบูดเกินไปแล้ วนะ....ยิ ้มกันหน่อยสิ เดี๋ยวก็ได้ แตกหายไป
จริ งหรอก” สีเหลืองน้ องเล็กพยายามท�ำให้ ครอบครัวและพวกพ้ อง
รู้ สกึ ดีขึ ้น แต่ค�ำพูดนันดู
้ ไม่ค่อยเป็ นผลดีเสียเลย เหมือนจะไปแทง
หัวใจของอื่นแทน
“แตกไปก็ ดี ข้ าอยู่ไป ข้ าก็ ไม่ร้ ู จะท� ำอะไร นอกจากนอนโง่ๆ
รอความตายไปวัน ๆ” สี น� ำ้ ตาลบ่ น ตามประสาคนแก่ ที่ เ บื่ อ โลก
และอยากตายเต็มที เสียงของเขาสัน่ และแหบแห้ ง มันไม่ได้ เกิดขึ ้น
เพราะความชรา แต่เพราะความสิ ้นหวังของตัวผู้เฒ่าเอง
นํา้ ตาแห่งความสิ ้นหวังค่อยๆ หลัง่ ริ นออกจากดวงตาทัง้ สอง
สร้ างความกังวลให้ เหล่าหมูส่ ีเทียนทังหลาย
้
หลังจากนันตั
้ วของเขา
ค่อยๆ หดเล็กลงเรื่ อยๆ และแตกออกมาเป็ นเศษฝุ่ น ก่อนที่จะยิ ้ม
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ออกมาอย่างมีความสุขที่ไม่ต้องตื่นมาทุกข์ทนและได้ หลับตลอดไป
เหล่าสรรพสิ่งที่อยูใ่ นห้ องของเล่น ท�ำหน้ าเศร้ าสร้ อยและท้ อแท้
ก่ อ นที่ จ ะเดิ น มาก้ ม หัว ท� ำ ความเคารพไว้ อ าลัย ตามพิ ธี ขี ด เส้ น
นับจ�ำนวนของแตกสลายก่อนกลับไปท�ำกิจวัตรของตนเอง
พวกเขาเริ่ มชินชากับการสูญหายจากของเพื่อนพ้ องแล้ ว มันเกิด
บ่อยขึ ้นเรื่ อยๆ ตามความนานของเวลาที่พวกเขาไม่ได้ รับการสนใจ
จากเด็กชาย
ในตอนแรกไม่มีใครทราบว่าการแตกสลายของสีเทียนมันเกิด
ขึ ้นได้ อย่างไร ทังที
้ ่ไม่มีใครได้ มาหยิบใช้ พวกเขาเลย แต่ทว่าปริ ศนา
ได้ ถกู ไขเมื่อตอนที่มีการแตกสลายเกิดบ่อยขึ ้น ตอนนี ้เป็ นที่ร้ ู กนั ว่า
ทุกครั ง้ ที่สีเทียนหมดหวังที่จะมีชีวิตอยู่ ร่ างของเขาจะแตกสลาย
เป็ นเศษฝุ่ นและวิญญาณของพวกเขาจะหายไปตลอดกาล
“พวกเอ็งจะคิดเยอะแยะไปถึงไหนวะ ตราบใดที่พระอาทิตย์
ยังขึ ้นอยู่ เราต้ องมีความหวัง” สีส้มเพื่อนรักของสีน� ้ำตาลได้ ท�ำลาย
ความเงี ย บที่ เ ยื อ กเย็ น ด้ ว ยค� ำ พูด ที่ อ บอุ่น ชี ใ้ ห้ ทุก คนหัน ไปมอง
พระอาทิตย์นอกหน้ าต่างที่ก�ำลังจะถูกปุยเมฆสีถ่านมาปกคลุม
อากาศในตอนนี จ้ ากที่ ดูส ดใสค่อ ยๆ มื ด ลง เหมื อ นท้ อ งฟ้ า
จะร้ องไห้ ออกมาตามอารมณ์ของทุกคน
“ถ้ าไม่มีไอ้ ก้อนสีด�ำทรงผืนผ้ าอยู่บนโลกนี ้ ไม่แน่เขาอาจสนใจ
พวกเราอยู.่ ..” สีครามเอ่ยสิง่ ที่ทกุ คนคิดออกมา
พวกเขายังจ�ำได้ ดีในวันที่ทุกอย่างได้ เริ่ มขึ ้น... ภาพของความ
ทรงจ�ำถูกสลักไว้ ตรงฝาผนังของบ้ านแห่งนี ้ อารมณ์ ทกุ อย่างไม่ว่า
จะเป็ น ความโกรธแค้ น หรื อความสิ ้นหวัง ถูกผลักดันไปกับวัตถุชิ ้น
เดียวที่มาทดแทนพวกเขาและของเล่นภายในบ้ านทังหมด
้
‘ไอแพด’
เหล่าสีเที ยนหลับตาลงเรี ยบเรี ยงเหตุการณ์ ทัง้ หมดที่ เกิ ดขึน้
ในวันแรกที่เด็กชายพามันเข้ ามาในห้ อง พวกเขาจัดงานเลี ้ยงฉลอง
ต้ อนรั บเพื่อนใหม่ โดยที่ไม่ร้ ู เลยว่ามันจะกลายเป็ นศัตรู ตัวฉกาจ
ของทุกคน
มันค่อยๆ พรากเวลาที่เด็กชายจะมาหยิบจับพวกเขาไปวาดรู ป
เล่นบนฝาผนัง จนพวกเขาไม่ได้ ถูกหยิบและลืมความรู้ สึกที่ได้ รับ
ไออุ่นจากมือเด็กชาย หรื อความรู้ สกึ ถูกขูดกับพื ้นผิวต่างๆ ทังๆ
้ ที่
พวกเขาเคยได้ รับความรู้สกึ เหล่านันกั
้ นเกือบทุกวัน
แม้ วา่ ทุกอย่างจะค่อยๆ เกิดขึ ้นแต่กไ็ ม่มใี ครสามารถท�ำใจยอมรับ
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กับความรู้สกึ ร้ ายๆ นี ้ได้
พวกเขาได้ แต่เฝ้ารอวันเวลาที่เด็กชายจะกลับมาหาพวกเขา...
แม้ วา่ สักครัง้ ก็ยงั ดี...
พวกเขาหวังว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็ นเหมือนเดิม แต่นนั่ มันขัด
กับสิ่งที่ทกุ คนรับรู้ ... ในแต่ละวันเด็กชายที่เขารักใคร่ ได้ แต่สมั ผัส
และอมยิ ้มกับไอแพด อยู่แต่ในโลกของเขาเกือบตลอดเวลาโดยที่
ไม่สนใจสิง่ แวดล้ อมหรื อเหลียวแลสิง่ อื่นใด ราวกับหน้ าจอมีแม่เหล็ก
ที่คอยดูดให้ เด็กชายอยูก่ บั มันไปเรื่ อยๆ
เขาไม่ได้ ออกจากบ้ านไปวิ่งเล่นกับเพื่อนบ้ านเหมือนแต่ก่อน
พอกลับ มาจากโรงเรี ย นอนุบ าลก็ ไ ด้ แ ต่ม าจิ ม้ หน้ า จอ จนลื ม ท� ำ
การบ้ า นส่ ง ครู บ้ า ง หรื อ ไม่ ก็ ไ ม่ ย อมหลับ ยอมนอนยอมกิ น ข้ า ว
เหมือนเด็กคนอื่น
เหล่าสีเทียนบนข้ างฝายังจ�ำได้ ว่าแต่ก่อนเด็กชายหลงใหลกับ
การวาดรูปและร่าเริ งขนาดไหน แต่ทว่าตอนนี ้แผ่นปี ศาจนันกลื
้ นกิน
ตัวตนทังหมดของเด็
้
กชายไป จากเด็กที่เฉลียวฉลาดกลายเป็ นเด็ก
ที่ ฉุน เฉี ย วหงุด หงิ ด ตลอดเวลา ยกเว้ น ตอนที่ เ ขาได้ เ ล่น กับ แผ่ น
สีเ่ หลีย่ ม ชีวติ ที่เคยเต็มไปด้ วยสีสนั กลับกลายเป็ นหลุมด�ำที่วา่ งเปล่า
และเคว้ งคว้ างในตอนนี ้
ทุกคนเป็ นห่วงเขา แต่ก็ได้ แต่เก็บอารมณ์ ที่โกรธแค้ นไว้ ในใจ
เพราะไม่สามารถท�ำอะไรให้ ทุกอย่างดีขึน้ ได้ เลย พวกเขาเป็ นแค่
สี เ ที ย นธรรมดาๆ ที่ ไ ร้ พลัง ไม่ เ หมื อ นกับ แผ่ น หรรษาที่ เ ปลี่ ย นสี
ได้ เรื่ อยๆ ตามใจสัง่ ทว่าโกรธไปก็ไม่สามารถท�ำอะไรได้ พอโกรธไป
ไอแพดเจ้ าปั ญหาก็ได้ แต่หวั เราะดังลัน่ บ้ าน
ความสิ ้นหวัง...นัน่ คือสิง่ เดียวที่พวกเขารับรู้...
ความเงี ย บค่ อ ยๆ กั ด กิ น และขโมยความหวัง ที่ อ ยากจะมี
ลมหายใจของเหล่าสีเทียน
“ไปจัดการมันกัน ไม่มอี ะไรจะเสียแล้ ว” สีแดงเปล่งเสียงดึงทุกคน
ออกมาจากห้ วงความคิดอันสิน้ หวังและจุดประกายไฟเข้ าไปใน
จิตใจที่หม่นหมอง พยายามบอกให้ ไปท�ำอะไรสักอย่าง นอกจาก
การนัง่ ๆ นอนๆ หรื อถอนหายใจทิ ้งไปวันๆ
“จะท�ำอะไร อย่าคิดอะไรบ้ าๆ อีกนะ ตอนนี ้เราเหลือกันไม่กี่แท่ง
แล้ วนะ” สีเขียวพูดเอ่ยออกมาด้ วยความเป็ นห่วง เธอกลัวว่าเพื่อน
เธอจะคิดไปท�ำอะไรที่เสี่ยงอันตรายอีก

แผนการของสีแดงที่จะท�ำให้ เด็กชายเลิกสัมผัสกับแผ่นปี ศาจนัน้
ไม่เคยส�ำเร็ จ เพื่อนของหญิงสาวจากหายไปทีละคน จนในตอนนี ้
เธอไม่สามารถยอมรับความสูญเสียหรื อให้ เพื่อนไปเสี่ยงได้ อีกแล้ ว
“ก็ท�ำอย่างที่เธอไม่อยากให้ ท�ำนี่แหละ ยอมรั บเถอะ...ตอนนี ้
เราไม่มีอะไรจะเสียกันแล้ ว มีชีวติ ก็เหมือนไม่มี อยูไ่ ปก็เหมือนจะตาย
ตาแก่ที่ใจแข็งที่สุดอย่างปู่ น�ำ้ ตาลยังสลายเลย เราทุกคนจะหมด
ความหวังและสลายเมื่อไหร่ ก็ไม่ร้ ู” สีแดงพล่ามค�ำพูดที่แลดูเวิ่นเว้ อ
แต่กินใจ เขาได้ ดงึ สติของทุกคน ด้ วยการที่พดู ในสิง่ ที่ทกุ คนพยายาม
เก็บไว้ ในใจออกมา
“แต่ร้ ู อะไรไหม หมอนัน่ คงนัง่ ยิ ้มระรื่ นทุกครัง้ ที่พวกเราสลายไป
ถ้ าจะใช้ ชีวิตอย่างไร้ ความหมาย แทนที่จะตายอย่างไร้ คา่ เราไปตาย
อย่างมีศกั ดิศ์ รียงั ดีเสียกว่า” เขายังพูดต่อแต่ครัง้ นี ้เสียงของเขาเริ่มสัน่
ไม่หนักแน่นเหมือนปกติ ด้ วยความที่ความรู้ สึกในหัวใจเปี่ ยมล้ น
ราวกับแก้ วน� ้ำถูกน� ้ำเทใส่จนเต็มและไหลล้ นออกมา
แววตาของเหล่าสีเทียนหันไปสบมองเขาด้ วยความรู้ สกึ สงสาร
และเข้ าอกเข้ าใจ
“ก็อยากท�ำอยูห่ รอก แต่ไม่ร้ ูจะท�ำอะไร” สีครามพูดตัดบรรยากาศ
ที่น่าอึดอัด เขาพร้ อมที่จะเสียสละชีวิตตนเองเพื่อเด็กชาย แต่เขา
ไม่ร้ ูเลยว่าสีเทียนที่บอบบางอย่างพวกเขาจะท�ำอะไรได้ บ้าง
“หน้ าจอมันท�ำมาจากกระจก ถ้ าตกจากที่สงู มันก็แตกได้ และฉัน
สังเกตว่าบางทีมนั หลับระหว่างวัน และมันหลับลึกเหมือนจะไม่ตื่น
กดหน้ าจอเท่าไหร่ ก็ไม่ติด อย่างเช่นตอนนี ้” สีส้มผู้เฒ่าพูดในสิ่งที่
ตนเองเห็นและสังเกต พลางชี ้ไปบนขอบโต๊ ะทีแ่ ผ่นเจ้ าปั ญหาตังอยู
้ .่ ..
“ทุกอย่างช่างประจวบเหมาะเสียจริ ง” สีแดงพึมพ�ำพร้ อมกับ
พยักหน้ าพร้ อมเหล่าสีเทียนน้ อยใหญ่ทกุ ตนโดยไม่นดั หมาย และเริ่ม
เดินไปทางโต๊ ะที่ตงอยู
ั ้ ไ่ ม่ไกลมากนัก
ทุกคนรู้วา่ ทุกก้ าวที่เดินไปข้ างหน้ า พวกเขามีโอกาสตายมากขึ ้น
แต่ไม่มีสงิ่ ใดจะล้ มเลิกความพยายามของพวกเขาได้ สีทกุ ตนพร้ อม
จะสละชีวิตของตนที่ไร้ คา่ เพื่อเด็กชายที่เขารัก...
“ถ้ าจะใช้ ชีวติ อย่างไร้ ความหมาย แทนที่จะตายอย่างไร้ คา่ เราไป
ตายอย่างมีศกั ดิ์ศรี ยงั ดีเสียกว่า” ทุกคนได้ ยินค�ำพูดของสีแดงแว่ว
ติดหูตลอดเวลา บรรยากาศจะเงียบเพียงใดทุกค�ำพูดมันถูกสลัก
ติดบนใบหู

“จะดันมันตอนนี ้เลยสินะ” สีเหลืองกล่าวออกมาเมื่อพวกเขาไป
อยู่ข้างแผ่นที่หมายปอง พร้ อมกับหยุดพักเหนื่อยและถอนหายใจ
จ้ องมองสี่เหลี่ยมอันใหม่เอี่ยมที่ยงั หลับใหลได้ อย่างสบายใจ
สีเทียนยอมรับชะตากรรมของตนเอง การใช้ แรงเกินตัวสามารถ
ท�ำให้ สเี ทียนแตกสลายได้ เพราะตัวแท่งเทียนท�ำมาจากวัสดุที่เปราะ
บาง ไม่เหมือนกับวัสดุอื่นที่ไม่นา่ แตกหักได้ อย่างง่ายดาย
แต่ถงึ อย่างนันทุ
้ กคนก็พร้ อมใจกันออกแรงดันแผ่นไอแพดให้ ตก
จากโต๊ ะ ร่างกายของพวกเขาเริ่ มหักออกมาเป็ นแท่ง มีขนาดเล็กลง
และเริ่มสลายร่างกลายเป็ นเศษฝุ่ น พวกเขารู้สกึ เจ็บปวดเป็ นอันมาก
มันแผ่ไปทัว่ ร่างกาย น� ้ำตาหลากสีคอ่ ยๆ ไหลคลอเบ้ าตา
แต่แทนที่พวกเขาจะส่งเสียงของความเจ็บปวดออกมา พวกเขา
ได้ แต่ยิม้ หัวเราะอย่างเริ งร่ าทัง้ ๆ ที่ไม่ได้ หัวเราะอย่างนัน้ มานาน
แม้ ว่ า ร่ า งกายจะทรมานแค่ ไ หน แต่ ใ นใจนัน้ เต็ ม เปี่ ยมไปด้ ว ย
ความสุข
“โครม!” เสียงแผ่นกระจกตกลงไปกระทบพื ้นไม้ ในจังหวะเดียว
กับที่เมฆสีถ่านได้ ตะโกนลั่นออกมาอย่างสุดเสียง ไฟในห้ องดับ
กะทันหันและทุกๆ คนค่อยๆ แตกสลาย เรื อนร่ างที่เคยเต็มไปด้ วย
ชีวิตกลายเป็ นเศษฝุ่ นที่กระจัดกระจายไปตามพื ้น
พวกเขาได้ สร้ างรอยร้ าวขวางยาวบนหน้ าจอของไอแพด และเศษ
ฝุ่ นหลากสีทเี่ คยมีชวี ติ ก็ตา่ งไปติดอยูใ่ นรอยนัน้ แม้ ทพี่ ื ้นจะสัน่ แค่ไหน
เศษฝุ่ นเหล่านันก็
้ ไม่ยอมขยับเขยื ้อนเหมือนกับต้ นไม้ ทฝี่ ั งรากทีม่ นั่ คง
เข้ าไปในแผ่นดิน
สีเทียนที่หลับใหลไปจะได้ รับไออุ่นจากมือของเด็กชายทุกวัน
ตามที่เคยเป็ น
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แต่งเรื่ อง: ธัญญารัตน์ โคตรวันทา

“พระเจ้ านันมี
้ เมตตาต่อมนุษย์…เหอะ”
ชายขี เ้ มา ร่ า งผอมสูง เนื อ้ ตัว มอมแมม นั่ง ชัน เข่ า พิ ง ผนัง
เอ่ยประโยคนี ้ขึ ้นมา ส่งความประชดประชันผ่านน� ้ำเสียงและสายตา
อันแข็งกระด้ าง พร้ อมแสยะยิม้ อันขื่นขม ผมยาวประบ่าของเขา
เหนียวเหนอะหนะจับตัวเป็ นก้ อน ในมือถือเหล้ าขวดสุดท้ ายทีเ่ หลืออยู่
ขวดเหล้ าหลายสิบขวดกองอยูร่ อบตัวเหมือนทาสรับใช้ คอยปรนนิบตั ิ
ตัณหาให้ สาแก่ใจเขาด้ วยน� ้ำเมาในขวด
อีกมุมหนึง่ ของห้ อง ใต้ ผ้าคลุมสีขาวผืนใหญ่ เต็มไปด้ วยกระดาน
วาดรูปและภาพเขียนจ�ำนวนมาก อุปกรณ์ตา่ งๆ ทังพู
้ ก่ นั และจานสี
ฝุ่ นเขรอะ วางเกลื่อนกระจัดกระจาย หยากไย่โยงใยราวกับแมงมุม
ก�ำลังสร้ างอาณาจักรครอบครองดินแดนแห่งนี ้ ซึง่ ครัง้ หนึ่งเคยเป็ น
ห้ องท� ำงานของศิลปิ นหนุ่มท่าทางสุขุม ก่อนที่ เขาจะได้ ร้ ู จักและ
ลุม่ หลงอยูใ่ นโลกของความมัวเมาและมืดมน อย่างไม่อาจถอนตัว…
สายลมอ่อนๆ พัดมาจากทางหน้ าต่าง ผ้ าคลุมสีขาวพลิ ้วไหว
ไปตามลม เผยให้ เห็นรอยเปื อ้ นบนผนัง
จะว่ารอยเปื ้อนก็คงไม่เชิง เพราะเกิดจากความตังใจของใคร
้
บางคนขีดเขียนสีเทียนขึ ้นเป็ นรู ปวงกลม ในวงกลมนัน้ ส่วนบนมี
จุด สองจุด ห่ า งกัน พอดี ส่ว นล่า งมี เ ส้ น คล้ า ยพระจัน ทร์ เ สี ย้ วหัน
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ส่วนโค้ งลงด้ านล่าง ขีดสามขีดนอกวงกลมคล้ ายกับตังใจจะให้
้
เป็ น
เส้ นผม
รอยนันเหมื
้ อนใบหน้ ายิ ้มจากจินตนาการไร้ เดียงสา
ชายขี ้เมาพยุงร่างผอมโซเซไปทางด้ านนัน้ ผลักกองภาพวาดใต้
ผ้ าคลุมสีขาวล้ มลง ปรากฏให้ เห็นภาพวาดสีเทียนลายเส้ นเรี ยบง่าย
สะท้ อนความเดียงสาของผู้วาด ทังต้
้ นไม้ ก้ อนเมฆ ดอกไม้ สสี นั สดใส
เขาเหลือบไปเห็นภาพพระอาทิตย์ สีเหลืองอมส้ มที่เตรี ยมตัว
โผล่พ้นภูเขารูปสามเหลีย่ มสีเขียวเข้ มสองลูก ชายขี ้เมาอมยิ ้ม แววตา
ประชดประชันดูอ่อนโยนลงอย่างเห็นได้ ชดั เขานัง่ คุกเข่าลงกับพื ้น
เอื อ้ มมื อ สั่น เทาไปลูบ ผนัง ที่ มี ภ าพพระอาทิ ต ย์ ขึน้ เบาๆ โน้ ม ตัว
เข้ าไปใกล้ จนใบหน้ าชิดผนัง หากโอบกอดผนังทังหมดนี
้
้ได้ เขาคง
ไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆ เป็ นแน่
เมื่อชายหนุ่มลุกขึน้ กระดาษแผ่นหนึ่งร่ วงลงมาจากกระเป๋ า
กางเกงยีนส์สีซีด เมื่อหยิบขึ ้นมาพลิกดู พบว่าเป็ นภาพถ่ายของเด็ก
ผู้หญิงผมแกละหันมายิ ้มให้ กล้ อง มือข้ างหนึ่งชูสองนิ ้ว อีกข้ างถือ
สีเทียน ก�ำลังระบายพระอาทิตย์สีเหลืองอมส้ มนัน้
ชายขี ้เมาหลับตา นํ ้าอุน่ ใสเอ่อล้ นจนไหลลงมาตามแรงโน้ มถ่วง
ของโลก
เขานึกถึงภาพในวันนัน…
้
ศิลปิ นหนุ่มท่าทางใจดี รวบผมยาวเก็ บเรี ยบร้ อยไว้ ข้างหลัง
มื อ ใหญ่ เ อื อ้ มไปจั บ ประคองมื อ น้ อย ร่ า งระบายภาพฝั นและ
จินตนาการลงบนผนัง
เขาคิดถึงเด็กหญิงเจ้ าของภาพนันจั
้ บใจ
หลังจากทีช่ ายขี ้เมาจ้ องมองภาพนันได้
้ ไม่นาน มือสัน่ เทาของเขา
เริ่ มก�ำแน่น ขย�ำรูปถ่ายใบนันยั
้ บยู่ยี่จนใบหน้ าของเด็กหญิงในภาพ
บิดเบี ้ยว
หน้ าอกของเขากระเพื่อมขึ ้นลง พร้ อมกับลมหายใจถี่ และแรงขึ ้น
เขาคลีก่ ระดาษยับยูย่ ี่ออกมาฉีกเป็ นชิ ้นๆ เหมือนว่าอยากให้ ภาพนัน้
สูญสลายไปจากโลกใบนี ้
แววตาอ่อ นโยนเมื่ อ ครู่ เ ลื อ นหายไป เหลื อ เพี ย งความดุร้ าย
และเคียดแค้ นบางสิง่
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เขาวิง่ อย่างทุลกั ทุเล พยุงร่างโซเซไปที่ผนังที่มีภาพสีเทียน ก�ำมือ
ทังสองข้
้
างแน่น ทุบก�ำแพงอย่างบ้ าคลัง่ ภาพเดิมที่คอยหลอกหลอน
ปรากฏชัดขึ ้นมาในหัวอีกครัง้ …
เช้ าวันหนึง่ ชายหนุม่ ไร้ สติ ท่าทางมึนเมา สภาพใกล้ เคียงกับเขา
ในตอนนี ้ ก�ำลังท�ำลายข้ าวของอย่างบ้ าคลัง่ และเกรี ย้ วกราด ดวงตา
ที่ไร้ แววอย่างปี ศาจสอดส่ายไปทัว่ เหมือนก�ำลังตามหาเหยื่อที่หลุด
มื อไป เสียงแจกันแตกเพล้ ง! ผสานกับเสียงร้ องไห้ ของเด็กน้ อย
ที่ยืนปิ ดหูอยูใ่ กล้ ราวบันได
แทนที่หยดน� ้ำตาของเด็กหญิงจะท�ำให้ ใจของเขาสงบลง กลับ
กลายเป็ นการเติมเชื ้อไฟลงในกองฟื นให้ ปะทุร้อนขึ ้นกว่าเก่า ด้ วยฤทธิ์
ของน�ำ้ เมาที่เขาดื่มอย่างต่อเนื่อง ชายหนุ่มวิ่งขึน้ บันไดไปตะโกน
ด่าทอเด็กน้ อยที่ไม่ร้ ูประสีประสาอะไรด้ วยถ้ อยค�ำหยาบคาย
เสียงร้ องไห้ สะอื ้นยิ่งหนักขึ ้นกว่าเก่า บรรยากาศยามเช้ ากลับดู
อึมครึม ดัง่ พายุโหมกระหนํ่าลงในห้ องนันเพี
้ ยงจุดเดียว
ชายหนุ่มไร้ สติผ้ นู นยั
ั ้ งคงหอบพายุร้าย หมุนท�ำลายข้ าวของไป
ทัว่ ห้ อง
ทันใดนัน้ เขาสะดุดข้ าวของที่กระจัดกระจายบนพื ้น โซซัดโซเซ
ไปทางเด็กน้ อยที่ก�ำลังลุกขึ ้นด้ วยความตกใจ
เขาล้ มลงชนเด็กหญิงเข้ าโดยไม่ทนั ตังตั
้ ว
ร่างเล็กของเธอกลิ ้งตกจากราวบันไดลงไปทีพ่ ื ้น จุดสุดท้ าย… คือ
ผนังสีเทียนสดใส
ภาพวาดหน้ ายิ ้มบนผนังในวันนันดู
้ หม่นลงอย่างน่าประหลาด
ชายขี ้เมาหลับตา ยกสองมือขึ ้นมาปิ ดหู กรี ดร้ องเสียงดังยิ่งกว่า
สัตว์ที่ก�ำลังจะถูกเชือด เขาเอื ้อมมือไปจับขวดที่มีเหล้ าอยูเ่ ต็ม
ไม่ทนั ได้ สงสัยว่าท�ำไมจึงมีเหล้ าที่ยงั ไม่ได้ เปิ ด เขาลืมตาขึ ้นแล้ ว
เขวี ้ยงขวดนันไปที
้ ่ผนัง
เพล้ ง!
ขวดแก้ วแตกออกเป็ นเสี่ยงๆ แววตาของเขาสลดลงกว่าเก่า
เพราะน� ้ำในขวดที่ขว้ างไปนัน้ กลายเป็ นคราบเลือดสีแดงสดอยู่บน
จุดสุดท้ ายที่เด็กน้ อยกลิ ้งลงไป…

เขาถอยหลังกลับชิดผนังอีกฝั่ ง ไถลตัวลงกับพื ้น กรี ดร้ องอย่าง
บ้ าคลัง่ ซ� ้ำแล้ วซ� ้ำเล่า น� ้ำตาไหลพรากยิ่งกว่าเด็กน้ อยที่ร้องไห้ ในวัน
นัน้ พร้ อมกับดึงทึ ้งผมเหนียวเหนอะของตัวเองจนแทบจะหลุดออก
มาจากหนังศีรษะ ชายขี เ้ มาหันซ้ ายขวาไปมาอย่างหวาดระแวง
เขาคลานอย่างทุลกั ทุเลไปยังถังนํ ้าตรงมุมห้ อง สาดไปที่ผนัง หวังให้
สิง่ ที่เห็นตรงหน้ านันจางหาย
้
ทังคราบสกปรก
้
ฝุ่ นเกรอะบนผนัง แม้ กระทัง่ คราบเลือดที่เหลือ
อยูเ่ พียงน้ อยนิดเพราะไม่สามารถซึมเข้ าไปในผนังสีเทียนได้ ไหลออก
ไปพร้ อมกับน� ้ำ เหลือเพียงภาพสีเทียนสดใสชัดขึ ้นกว่าเดิม
แต่นอกจากจะไม่ช่วยให้ เขารู้สกึ ดีขึ ้นแล้ ว ภาพความทรงจ�ำเก่า
ยิ่งชัดเจนและหวนกลับมาท�ำร้ ายหัวใจของเขาอย่างไม่ปรานี
เขาร้ องไห้ ทรุ นทุราย อยากจะตายไปในตอนนี ้เสียให้ สิ ้นเรื่ อง
เสียงสะอื ้นดังขึ ้น และแผ่วลงจนหมดแรง เปลือกตาปิ ดลงช้ าๆ
คราบนํ ้าอุน่ รอบดวงตาเริ่ มเหือดหาย
ชายหนุม่ ลืมตาตื่นขึ ้นมา
ข้ าวของกระจัดกระจายเมื่อครู่กลับมาอยูท่ ี่เดิมเหมือนไม่มีอะไร
เกิดขึ ้น
เขาเดินเข้ าไปหาภาพวาด
ยิ ้ม
ภาพถ่ายตกลงบนพื ้น
ร้ องไห้
ท�ำลายข้ าวของ
กรี ดร้ องทรมาน
วนเวียนไปมาอยูอ่ ย่างนี ้เหมือนว่าเขาเกิดใหม่ในร่างเดิม เพื่อมา
พบกับวังวนแห่งความปวดร้ าวในห้ องสีเ่ หลีย่ มที่มีเขาอยูเ่ พียงผู้เดียว

การลงโทษมนุษย์ผ้ ทู ำ� บาป ด้ วยพระเจ้ าเห็นว่าการทรมานจากไฟนรก
ที่แผดเผาแบบเก่านัน้ ล้ าสมัย และท�ำร้ ายมนุษย์ อันเป็ นที่รักของ
พระองค์มากจนเกินไป จึงคิดวิธีใหม่ โดยท�ำให้ เห็นภาพการกระท�ำ
บาปนันซํ
้ ้าๆ เพื่อให้ ร้ ูส�ำนึกได้ โดยไม่ต้องทรมานกาย
ซึง่ หนึง่ ในนัน้ คือชะตากรรมของชายขี ้เมาผู้นี ้
เรื่ องราวการเปลี่ยนผ่านครัง้ ใหญ่ถกู ป่ าวประกาศให้ ร้ ูโดยทัว่ กัน
‘…พระเจ้ านันมี
้ เมตตาต่อมนุษย์…’
ประโยคสุดท้ ายประกาศก้ องไปทัว่ อาณาจักรแห่งการลงโทษ
หลังความตาย ชายในชุดคลุมสีดำ� เป็ นผู้เดียวทีไ่ ม่เห็นด้ วยกับวิธีการนี ้
เขาค่อนข้ างหัวเสียทีเดียวที่ทกุ คนต่างก็เห็นพ้ องต้ องกัน
จนกระทั่งได้ เห็นภาพชายขีเ้ มาตรงหน้ า เขาเปล่งเสียงอย่าง
แผ่วเบาหากแต่ชดั เจน
“พระเจ้ าอาจเป็ นผู้มีเมตตา แต่บางทีพระองค์คงไม่ได้ เห็นอย่าง
ที่ข้าเห็น พระองค์อาจไม่ร้ ูวา่ ไฟร้ อนที่แผดเผากายของมนุษย์ กับไฟ
ที่เผาใจให้ แหลกสลาย วิธีไหนที่ทรมานยิ่งกว่า…”
ยมทูตแสยะยิ ้มที่มมุ ปาก

ถัดจากหน้ าต่างไปไม่ไกล มีชายร่างสูงกว่าสองเมตร สวมชุดด�ำ
คลุมตัง้ แต่หัวจรดเท้ า เนื อ้ กายเย็นเฉี ยบพอๆ กับหัวใจที่ด้านชา
ไร้ ความรู้ สึกอ่อนโยนและเมตตา สายตาเย็นชาจ้ องมองชายหนุ่ม
ขี ้เมาจากด้ านนอก
ก่อนหน้ านี ้ สมาคมโลกหลังความตาย มีแผนการจะเปลี่ยนวิธี
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แต่งเรื่ อง: วศิน สุวรรณอักษร

ภาพแรก
Ken038: มึง กูมีเรื่ องจะปรึกษาว่ะ
TaiiaT: เกิดอะไรขึ ้นวะ
Ken038: เมื่อเช้ ากูทะเลาะกับพ่อมา คือพ่อกูมกั จะมาพูดให้ กู
ไปอยูก่ บั เขาในเวลาท�ำงานอยูบ่ อ่ ยๆ ระหว่างที่กนู งั่ ท�ำงานอยูท่ ี่บ้าน
ซึง่ ปกติกจู ะไม่ร้ ู สกึ อะไรกับการตื๊อของเขาหรอก แต่วนั นันจู
้ ่ๆ พ่อกู
ก็พดู ประโยคนึงขึ ้นมา ประมาณว่าเอากูไปเปรี ยบเทียบกับแม่ที่ตาย
ไปแล้ วว่าท�ำงานหนักแบบนี ้เหมือนกัน แล้ วสุดท้ ายแม่กกู ็ตาย
ทัง้ ๆ ที่ พ่ อ ก็ ร้ ู ดี ก ว่ า ใครๆ ว่ า แม่ ข องกูถูก รถชนจากอุบัติ เ หตุ
แต่เขาก็ยงั เอาเรื่ องนี ้มาพูดโดยไม่ร้ ูสกึ สะทกสะท้ านอะไรเลย กูร้ ูสกึ
โกรธที่เขาพูดแบบนัน้ กูเลยตอบพ่อไปว่ากูไม่มีเวลาเล่นกับเขาหรอก
กูต้องท�ำมาหากินเพื่อเอาเงินมาดูแลเขา ถ้ าอยากให้ กอู ยู่เป็ นเพื่อน
เล่นด้ วยท�ำไมไม่หาเงินให้ เยอะๆ ไว้ ละ่ อะไรประมาณนี ้แหละ
...เรื่ องมันก็เป็ นอย่างที่วา่ พอกลับมาคิดอีกที กูก็ร้ ูสกึ ว่ากูพดู แรง
เกินไป กูเลยอยากขอโทษพ่อ แต่ไม่กล้ าพอที่จะเข้ าไปบอกตรงๆ
มึงว่ากูควรจะท�ำยังไงดีวะ?
TaiiaT: งันลองให้
้
ของที่พ่อมึงชอบดูดิ หรื อไม่ก็พาพ่อไปทาน
ข้ าวสักร้ านก็ได้
Ken038: ประเด็นคือกูไม่ร้ ูนะ่ สิวา่ พ่อกูชอบอะไร
TaiiaT: มึงนี่เรื่ องมากจัง งัน้ ลองเอาเป็ นของที่แสดงถึงความ
สัมพันธ์ของมึงกับพ่อไหม? คล้ ายๆ กับว่าเป็ นของที่ชว่ ยกันท�ำขึ ้นมา

หรื อเป็ นของที่มีความทรงจ�ำร่วมกันอะ
Ken038: เออ อันนี ้ความคิดดี ขอบใจมากนะมึง
ว่าแล้ วผมจึงตรงไปยังห้ องเก็ บของที่ อยู่ชัน้ บนสุดเพื่ อค้ นหา
ของดังกล่าว
หลังจากที่เสียเวลาค้ นหาในลังที่มีแต่ของไร้ สาระ ผมก็ยงั ไม่เจอ
สิ่งที่ต้องการ ระหว่างนันเองผมบั
้
งเอิญไปเห็นภาพที่อยู่ตรงมุมห้ อง
ขณะที่ก�ำลังจะยกลังเก็บกลับเข้ าที่เดิมของมัน
นี่มนั รูปอะไรกัน?
ภาพดัง กล่า วเป็ นภาพวาดของตัว การ์ ตูน ต่า งๆ ด้ ว ยสี เ ที ย น
ซึ่งทุกรู ปต่างก็เป็ นรู ปการ์ ตูนเด็กที่ใครๆ ก็ร้ ู จัก อาทิ โดราเอมอน
หรื อโปเกมอน แต่วา่ มีตวั หนึง่ ที่ดยู งั ไงก็นกึ ไม่ออกว่ามาจากการ์ ตนู
เรื่ องใด มันเป็ นรูปกระต่ายขาวก�ำลังนอนหลับอย่างมีความสุข
ผมถ่ายภาพนี ้เอาไว้ จัดการเก็บลังให้ เข้ าที่แล้ วน�ำรู ปดังกล่าว
ไปถามป้าหวานที่เป็ นแม่บ้าน
“ป้ าพอจะรู้ ไหมครั บ ว่า รู ป นี ม้ ัน คื อ รู ป อะไร?” ผมพูด แล้ ว ยื่ น
รูปถ่ายในโทรศัพท์ให้ แก่ป้าหวาน
“ป้าว่าป้าคุ้นๆ กับภาพนี ้อยู่นะคะ เหมือนเคยเห็นจากคุณแม่
ของคุณหนู”
“แล้ วเคยเห็นจากที่ไหนครับ?”
“อืม ถ้ าจ�ำไม่ผิดก็น่าจะอยู่ในสมุดบันทึกของคุณแม่คณ
ุ หนูค่ะ
เธอเคยเปิ ดให้ ป้าดูอยูค่ รัง้ หนึง่ ”
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“แล้ วตอนนี ้บันทึกเล่มนันมั
้ นอยูไ่ หนแล้ วล่ะป้า”
“เรื่ องนี ้ป้าก็ไม่ร้ ูนะคะ อาจอยูใ่ นลังเก็บของของคุณนายก็ได้ คะ่ ”
ผมจึงกลับไปยังห้ องเก็บของอีกครัง้ เพือ่ ลงมือค้ นหากล่องเก็บของ
ในห้ องเดิมที่เป็ นของแม่ แต่ไม่วา่ จะดูละเอียดแค่ไหนก็ไม่พบร่องรอย
ของภาพที่ก�ำลังตามหาอยูเ่ ลยแม้ แต่น้อย
แม้ ว่าจะยังไม่อยากถอดใจ แต่ในเมื่อไม่มีอะไรให้ หาอีก ผมจึง
จ�ำเป็ นต้ องหยุดการค้ นหาลง และในตอนนันเอง
้ พี่นิดที่เป็ นคนคอย
หางานให้ ฟรี แลนซ์อย่างผมก็สง่ รายละเอียดงานครัง้ ใหม่มาให้
Nidnoi: ...รายละเอียดงานทังหมดก็
้
ตามนี ้ น้ องสนใจท�ำงานนี ้
ไหมคะ?
ผมหยุดคิดสักพักก่อนจะตอบกลับไป
Ken038: โอเคครับ ผมรับงานนี ้
Nidnoi: งันเดี
้ ๋ยวพี่จะส่งรายละเอียดงานไปให้ นะคะ
ดูเหมือนว่าคงต้ องพักเรื่ องนี ้ไว้ แค่นี ้ก่อน
ว่าแล้ วผมก็จดั การเก็บของใส่ลงั แล้ วจัดให้ เข้ าที่ ก่อนที่จะกลับ
ไปยังโต๊ ะท�ำงานเพื่อเริ่ มงานใหม่ทนั ที
ผมจมอยู่กบั งานโดยที่ไม่ร้ ูวนั รู้คืน กว่าจะรู้สกึ ตัวอีกทีก็คือเสียง
เรี ยกของป้าหวานจากหน้ าประตูห้อง
“คุณหนูคะ คุณหนู” เธอพูดพลางเคาะประตูรัวๆ
“มีธรุ ะอะไรครับ” ผมตะโกนจากในห้ องเพราะไม่อยากละสายตา
จากงาน
“ป้ารู้แล้ วค่ะว่าสมุดบันทึกอยูท่ ี่ไหน”
พอสิ ้นเสียงป้าหวาน ผมก็วางมือจากการวาดภาพทันที
“ที่ไหนครับป้า”
“อยู่ในห้ องคุณท่านค่ะ พอดีป้าเห็นตอนก�ำลังท�ำความสะอาด
ห้ องของคุณท่าน”
ฉิบหายแล้ วไง
ผมใช้ เวลารวบรวมความกล้ าอยู่ในห้ องตัวเองสักพักก่อนที่จะ
ตรงไปที่ห้องของพ่อ
“แกมีธรุ ะอะไรทีห่ น้ าห้ องของพ่อไม่ทราบ” ในขณะทีก่ ำ� ลังจะเคาะ
ประตูห้องนันเอง
้ ก็มีเสียงของพ่อดังขึ ้นจากข้ างหลัง
“คุณ หนูจ ะมาขอดูส มุด บัน ทึก ของคุณ หญิ ง ค่ะ ” ไม่ ทัน ที่ ผ ม
จะได้ ตอบอะไร ป้าหวานที่คอยตามประกบพ่อก็ตอบแทนผม
“ใครถามเธอไม่ทราบ มีปากก็พูดออกมาเองสิ” พ่อหันไปพูด
กับป้าหวานด้ วยน� ้ำเสียงดุๆ แต่เขาไม่ได้ ตงใจดุ
ั ้ เธอหรอก เขาตังใจ
้
จะดุผมต่างหาก
พ่อของผมผละออกจากแขนของป้าหวานแล้ วเดินเข้ าห้ องไปหยิบ
สมุดเล่มเก่าๆ สีขาวหม่นมาจากบนโต๊ ะทีค่ าดว่าน่าจะเป็ นโต๊ ะท�ำงาน
ของท่านแล้ วน�ำมาให้ ผม
“เอ้ านี่ สมุดบันทึกของแม่แก”
ผมรับมันมาแล้ วรี บเปิ ดอ่านข้ างในทีละหน้ า

22/06/34
วันนี ้เป็ นอีกวันหนึง่ ที่แม่มีความสุขที่สดุ เมื่อรู้วา่ แม่ก�ำลังจะมีลกู
แม่ตงใจไว้
ั ้ วา่ จะเลี ้ยงลูกให้ สดุ ความสามารถของแม่ ให้ ลกู ได้ มีชีวิต
ที่ดี ไม่ต้องมานัง่ ท�ำงานหามรุ่ งหามคํ่าจนไม่มีเวลาให้ กบั ครอบครัว
แบบแม่
13/07/34
แม่ร้ ู สึกโล่งใจเป็ นอย่างมากเมื่อทราบผลจากทางโรงพยาบาล
ว่าลูกมีอวัยวะครบทัง้ 32 ประการ และไม่มีภาวะผิดปกติใดๆ ไม่งนั ้
แม่คงจะต้ องตรอมใจตายแน่ๆ ถ้ าหากว่าแม่จะต้ องเอาลูกออกด้ วย
ตัวของแม่เอง
18/11/34
หลังจากเก้ าเดือนแห่งความกังวลได้ ผ่านพ้ นไป ในที่สดุ แม่ก็ได้
เห็นหน้ าลูกเสียที แม้ วา่ แม่จะเขียนบันทึกนี ้ห่างจากวันคลอดมาหลาย
วัน แต่แม่ก็ยงั จ�ำความรู้ สกึ แรกที่ได้ เห็นหน้ าลูกได้ ดี มันเป็ นความ
รู้สกึ ที่ภมู ิใจมาก มากเสียยิ่งกว่าสิง่ อื่นใดที่เคยเจอมาในชีวิต และแม่
ก็หวังว่าแม่จะท�ำให้ ลกู รู้ สึกภูมิใจในตัวแม่ได้ เหมือนกับที่แม่ภูมิใจ
ในตัวลูก
08/03/35
ช่วงนี ้แม่แทบจะไม่มีเวลาเจอหน้ าลูกเลย เนื่องจากมัวท�ำแต่งาน
แม่กลัวเหลือเกินว่าลูกจะจ�ำหน้ าแม่ไม่ได้ แต่แม่ไม่มีทางเลือกอื่น
แล้ วจริงๆ ขืนแม่ลาออกจากที่นี่แล้ วไม่สามารถหางานอืน่ ที่ดกี ว่านี ้ได้
ครอบครั วของเราก็คงจะมีเงินไม่พอใช้ และลูกก็จะต้ องอยู่อย่าง
ล�ำบาก
15/07/35
ในที่สดุ สิ่งที่แม่ไม่อยากให้ มนั เกิดขึ ้นก็มาถึง วันนี ้แม่ถกู บังคับ
ให้ ลาออกจากบริ ษัทพร้ อมเงินชดเชยประมาณหนึ่ง แม่น�ำเรื่ องนี ้
มาบอกพ่อทังน�
้ ้ำตา แต่ถงึ กระนันเมื
้ ่อพ่อของลูกรู้ก็ยงั สามารถยิ ้มให้
แม่ได้ แล้ วพูดปลอบว่าไม่เป็ นไร เดีย๋ วก็หางานใหม่ได้ ไม่ต้องกังวลนะ
มันท�ำให้ แม่ร้ ูสกึ แย่มากที่ตวั เองเป็ นคนอ่อนแอเหลือเกิน แม่ควรจะ
ต้ องมองโลกในแง่ดีสิว่าช่วงนี ้แม่จะมีเวลาอยู่กบั ลูกมากขึ ้นอย่างที่
เคยหวังเอาไว้
07/08/35
วันนี ้เป็ นวันที่แม่ตีลกู เป็ นครัง้ แรก ที่แม่ตีลกู ก็เพราะว่าแม่ไปเห็น
ลูกนัง่ วาดรู ปใส่กระดาษอยู่ในห้ องพอดี แต่แม่อยากให้ ลกู รู้ ว่าลูก
ไม่ได้ ท�ำอะไรผิดเลย แต่เป็ นเพราะว่าแม่ไม่อยากให้ หนูเป็ นแบบแม่
ถ้ าลูกชอบวาดรูปเล่นก็วา่ ไป แต่ถ้าเกิดชอบวาดรูปจนถึงขันจะยึ
้ ดเอา

ไปท�ำเป็ นอาชีพขึ ้นมา ลูกก็จะไม่มเี วลาให้ ใครเลยแม้ แต่ตวั เอง แม่ทน
เห็นลูกท�ำงานแบบแม่ไม่ได้ แม่จงึ ตัดสินใจตีลกู ไป แม้ วา่ นัน่ อาจจะ
ท�ำให้ ลกู รู้สกึ เกลียดแม่ก็ตามที
19/08/35
วันนี ้แม่ร้องไห้ อีกครัง้ ให้ กบั ความไม่ได้ เรื่ องของตนเอง เพราะนับ
ตังแต่
้ แม่โดนไล่ออกจากงานมา จนบัดนี ้ก็ยงั ไม่สามารถหางานใหม่
ได้ เงินเก็บของครอบครัวก็เริ่ มร่อยหรอลงไปทุกที จนในที่สดุ พ่อของ
ลูกก็ตดั สินใจเอาเงินเก็บของตัวเองที่เก็บไว้ ส�ำหรับท�ำธุรกิจส่วนตัว
มาใช้ ตอ่ ชีวติ ครอบครัวของเรา แม่อยากจะแย้ งใจจะขาดว่าเขาไม่ควร
เอาเงินที่เขาตังใจเก็
้ บมานานหลายปี ออกมาใช้ แต่แม่ก็แย้ งไม่ออก
เพราะตอนนี ้แม่เองก็ไม่มีปัญญาไปหาเงินมาจากไหนได้ อีก สิง่ เดียว
ที่แม่จะท�ำได้ คือต้ องหางานใหม่ให้ เร็วที่สดุ
เมื่ออ่านมาถึงตรงนี ้ ผมก็ไม่สามารถกลันน�
้ ้ำตาของตัวเองเอาไว้
ได้ อกี ต่อไป ผมเข้ าใจพ่อผิดไปมหันต์ พ่อไม่ได้ เป็ นคนไร้ หวั ใจต่อหญิง
อันเป็ นที่รักเลยแม้ แต่น้อย แต่เขารักผู้หญิงคนนี ้และลูกของเขามาก
จนกระทัง่ ยอมวางมือจากความฝั นเพื่อดูแลครอบครัวของตน
27/09/35
วันนีใ้ นระหว่างที่แม่จัดห้ องเก็บของอยู่ แม่ก็สงั เกตเห็นรู ปตัว
การ์ ตนู ต่างๆ บนผนังที่ถูกวาดด้ วยสีเทียนพอดี ไม่ต้องบอกแม่ก็ร้ ู
ทันทีวา่ มันเป็ นฝี มือของลูกที่แอบมาวาดรูปบนผนังหลังจากที่ถกู แม่
ห้ ามไม่ให้ วาดรู ปลงกระดาษ แม่เกือบจะกลับไปหาอุปกรณ์มาเช็ด
ภาพพวกนี ้ออกไปอยู่แล้ ว ถ้ าแม่ไม่เหลือบไปเห็นรู ปกระต่ายสีขาว
ตัวหนึง่ ท่ามกลางตัวการ์ ตนู มากมาย
แม้ วา่ อาจจะบิดๆ เบี ้ยวๆ ไปบ้ าง แต่นนั่ คือรู ปที่แม่เป็ นคนวาด
มันขึ ้นมาเอง
มันเป็ นรูปแรกของแม่ในชีวติ การท�ำงาน แม้ วา่ สุดท้ ายรูปนี ้จะถูก
ลูกค้ าปฏิเสธไป แต่มนั ก็ท�ำให้ แม่หวนนึกถึงความรู้ สึกของตัวเอง
ตอนได้ วาดภาพนี ้อีกครัง้ แม่ยงั จ�ำได้ ดีว่าแม่มีความสุขในการวาด
รู ปนีม้ ากแค่ไหน และภูมิใจมากเท่าไหร่ เวลาได้ เห็นผลงานที่เสร็ จ
สมบูรณ์
พอแม่เห็นภาพนี ้ของลูกแล้ วก็ทำ� ให้ แม่ตดั สินใจได้ วา่ จะไม่บงั คับ
ลูกอีกต่อไป ลูกควรที่จะได้ มีความสุขกับสิง่ ที่ตวั เองชอบ และถ้ าหาก
ลูกจะเลือกท�ำงานในเส้ นทางสายนีจ้ ริ งๆ แม่ก็เชื่อว่าลูกจะต้ องมี
ความสุข กับ งานที่ ท� ำ แม่ ชัก จะรอให้ ลูก โตขึน้ ไวๆ ไม่ ไ หวแล้ ว สิ
อยากเห็นผลงานของลูกเหลือเกินว่าจะไปได้ ไกลแค่ไหน
ข้ อความในบันทึกจบลงเพียงแค่นี ้ ในหน้ าถัดจากบันทึกสุดท้ าย
เป็ นภาพวาดของกระต่ายตัวดังกล่าว ซึ่งก็คงจะเป็ นภาพเดียวกัน

กับที่ป้าหวานพูดถึง
“ท�ำไมพ่อถึงไม่เอาบันทึกอันนี ้ให้ ผมอ่านตังแต่
้ แรก?” ผมถาม
พ่อด้ วยความไม่เข้ าใจ
“อันทีจ่ ริง แม่แกเคยบอกกับพ่อตังแต่
้ เธอยังตังท้
้ องอยูว่ า่ เธอเขียน
บันทึกเล่มนี ้เพื่อเอาไว้ ให้ แกอ่านเมื่อโตขึ ้น แต่ที่ฉนั ไม่ให้ ก็เพราะว่า
ฉันไม่อยากให้ แกต้ องมารั บรู้ เรื่ องพวกนี”้ พ่อตอบค�ำถามของผม
นัยน์ตาเริ่ มมีน� ้ำใสๆ เอ่อล้ น “ส่วนเรื่ องที่พอ่ ชอบพูดว่าให้ แกเพลาๆ
เรื่ องการท�ำงานลงบ้ างก็เพราะว่าพ่ออยากใช้ เวลาที่เหลืออยู่ของ
พ่อให้ มนั คุ้มค่าที่สดุ และการได้ อยู่กบั แกมันก็คือหนึ่งในนัน้ พ่อได้
เรี ยนรู้ จากอุบัติเหตุครั ง้ นัน้ ว่าชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอน ดังนัน้ ถ้ า
พ่อพูดอะไรกวนใจแกไปบ้ างก็อย่าโกรธพ่อเลยนะ เพราะพ่อเองก็ไม่ร้ ู
ว่าวันนี ้จะเป็ นวันสุดท้ ายที่พอ่ จะได้ เห็นหน้ าแกหรื อเปล่า...”
พ่อพูดได้ แค่นนก็
ั ้ เริ่ มร้ องไห้ ออกมา ผมจึงท�ำได้ เพียงเข้ าไปกอด
ปลอบท่านแล้ วเริ่ มร้ องไห้ ตามไปอีกระลอก
วันรุ่ งขึ ้นผมน�ำงานล่าสุดที่ท�ำเสร็ จแล้ วส่งให้ กบั พี่นิดตามปกติ
เพียงไม่นานเธอก็ตอบกลับมา
Nidnoi: ลูกค้ าบอกว่างานนี ้ดีแล้ วนะ แต่วา่ เขาอยากให้ แก้ บางจุด
เดี๋ยวพี่จะส่งรายละเอียดการแก้ งานไปให้ ขอภายในวันพรุ่งนี ้นะ
Ken038: พี่ครับ ผมคงจะท�ำงานนีใ้ ห้ ในวันนีไ้ ม่ได้ หรอกครับ
วันนี ้ผมมีนดั ไปเล่นสนุ้กเกอร์ กบั พ่อ
Nidnoi: แต่งานนี ้ลูกค้ าเขายอมจ่ายค่าแก้ เยอะเป็ นพิเศษเลยนะ
พี่คิดว่าถ้ าเคนแก้ งานให้ ถูกใจเขาได้ รับรองว่าถ้ ามีงานคราวหน้ า
เขาต้ องเลือกเคนให้ ท�ำงานของเขาอีกแน่นอน
ผมชัง่ ใจอยูช่ วั่ ครู่ก่อนที่จะพิมพ์ตอบกลับไป
Ken038: ด้ วยความเคารพนะครับพี่ บางครัง้ ผมเองก็อยากเลือก
งานทีอ่ ยากจะท�ำและมีเวลาไปกับมัน แต่ด้วยความเกรงใจก็เลยท�ำให้
ผมไม่เคยคิดจะปฏิเสธงานของพี่เลย ซึง่ ผลที่ได้ ก็คือผมต้ องท�ำงาน
จนแทบจะไม่มีเวลาให้ กับใคร ไม่เว้ นแม้ แต่ตัวเอง แต่ตอนนี ผ้ ม
เรี ยนรู้ แล้ วว่าการแบ่งเวลาให้ กบั สิ่งต่างๆ เป็ นสิ่งที่ส�ำคัญไม่แพ้ การ
ท�ำงานหาเงิน ดังนันงานนี
้
้ผมต้ องขอโทษด้ วยนะครับที่ไม่สามารถ
ท�ำงานนี ้ไปได้ ตลอดรอดฝั่ ง
Ken038: ถ้ าพี่ยงั หาคนมาท�ำแทนผมไม่ได้ เดี๋ยวผมจะหาคน
ท�ำงานนี ต้ ่อให้ เองครั บ ผมพอจะมีเพื่อนที่ท�ำงานคล้ ายๆ กับผม
อยูบ่ ้ าง
Nidnoi: ...งันก็
้ ตามใจ ไปเที่ยวกับพ่อให้ สนุกละกัน
ผมละสายตาจากแชตก่อนจะขึน้ ไปตามพ่อที่ยังแต่งตัวอยู่ใน
ห้ องแต่งตัว
“เมื่อไหร่จะแต่งตัวเสร็จสักที ผมนัง่ รอพ่อจนรากจะงอกแล้ วนะ”
“งันก็
้ รอจนกว่ารากของแกจะงอกนัน่ แหละ พ่อไม่ยอมให้ แกมา
เร่ งในวันส�ำคัญของพ่อเด็ดขาด” พ่อของผมตอบกลับด้ วยน�ำ้ เสียง
ร่าเริ งขัดกับรูปประโยค ก่อนที่จะหันมายิ ้มให้ กบั ผมผ่านกระจก
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แต่งเรื่ อง: กัณติกา วิชญเมธากุล

“พ่อบอกกี่ครัง้ แล้ วว่าอย่าวาดรูปบนก�ำแพง”
มันเป็ นค�ำพูดที่จ้อนบ่นกับลูกชายตัวเองซ�ำ้ ๆ เป็ นร้ อยๆ ครั ง้
แต่จ้อนเองก็ไม่เข้ าใจว่าท�ำไมกรณ์ถงึ ไม่ท�ำตามเสียที ชายหนุ่มจ้ อง
มองกล่องสีที่ตนเคยซื ้อให้ ลกู ชายเพราะอีกฝ่ ายขอเป็ นของขวัญวัน
เกิด - สีเทียนสิบสองสียี่ห้อดังที่ตอนนี ้ถูกละเลงลงบนข้ างฝาเป็ นรูป
อะไรสักอย่างจนผนังที่เคยเป็ นสีขาวเรี ยบๆ ดูขดั หูขดั ตาเขาเหลือเกิน
“พ่อครับ” กรณ์เรี ยกเสียงเบา “ท�ำไมถึงห้ ามวาดรู ปบนก�ำแพง
เหรอครับ?” จ้ อนตวัดสายตามองลูกชายวัยห้ าขวบของตัวเองอย่าง
ไม่พอใจ “จะถามอะไรมากมาย รู้วา่ พ่อห้ ามวาดก็พอแล้ ว”
กรณ์ หน้ าจ๋อยทันทีที่โดนว่า - แต่จ้อนไม่สนใจ เขาก้ มลงมอง
นาฬิกาข้ อมือเรื อนเก่ง ก่อนจะหันมาบอกกับเด็กชาย “เดี๋ยวพ่อ
จะออกไปท�ำงานแล้ ว อยูก่ บั พี่เลี ้ยงไปนะ ไม่ต้องรอ พ่อกลับดึก”
เด็กชายพยักหน้ ารับ จ้ อนเองก็ไม่ได้ พดู อะไรต่ออีก ตอนนี ้พี่เลี ้ยง
เด็กที่เขาจ้ างมาให้ ดแู ลกรณ์คงใกล้ จะมาถึงแล้ ว ชายหนุม่ หันไปมอง
ภาพจากสีเทียนบนก�ำแพงอีกครัง้ อดขยี ้เส้ นผมสีด�ำของตนเองอย่าง
หงุดหงิดไม่ได้ - สกปรกเลอะเทอะ ชวนให้ นึกถึงแม่ - ผู้หญิงที่รัก
ความสะอาดเป็ นที่สดุ บนโลกใบนี ้ คนที่เคยตีเขาจนหลังลายเพราะ
ท�ำห้ องสกปรก ชักชวนให้ จ้อนหวนกลับเข้ าไปในความทรงจ�ำ
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“ท� ำ ไมแม่ต้ อ งดุจ้ อ นด้ ว ย” เด็ก ชายเบะปาก “จ้ อ นแค่อ ยาก
ระบายสี”
“ฉั น ไม่ เ คยห้ ามแกระบายสี ” ผู้ เป็ นมารดากล่ า วเสี ย งขุ่ น
“แต่ต้องไม่ใช่บนก�ำแพง” หญิงวัยกลางคนตวัดสายตามองภาพวาด
จากสีเทียนบนข้ างฝาแล้ วได้ แต่ถอนหายใจ ก่อนจะขมวดคิ ้วมุน่ ทันที
เมื่อจ้ อนโพล่งขึ ้นมา
“ท�ำไมถึงห้ ามระบายสีบนก�ำแพงล่ะแม่”
“แกจะสงสัยอะไรกันนักกันหนา” แม่ว่าเสียงแข็ง “รู้ ว่าห้ าม
เพราะหวังดีกบั แกก็พอแล้ ว”
ผ่านมาหลายสิบปี หลังจากวันนัน้
จ้ อนขับรถมาถึงที่ออฟฟิ ศตอนเก้ าโมงครึ่ง - อีกสองชัว่ โมงจะมี
ประชุมกับคู่ค้ารายใหญ่ เขาควรจะมีความสุขมากกว่านี ้ แต่ไม่ เพราะกรณ์ บอกเขาว่าอยากเรี ยนสายศิลป์-ภาษา เขาโกรธกรณ์
แทบตายเมื่อได้ ยินประโยคนัน้ และยิ่งโกรธมากขึ ้นไปอีกเมื่อลูกชาย
วัยสิบห้ าบอกกับเขาว่าอยากเป็ นจิตรกร
อาชีพไส้ แห้ งพรรค์นนจะเป็
ั้
นไปท�ำไม จ้ อนคิด ท�ำได้ แค่วาดรู ป
ขายไปวันๆ จะไปมี เกี ยรติมีศักดิ์ศรี ในสังคมเหมื อนพวกหมอได้
อย่างไรกัน กรณ์บอกว่าเขาเป็ นพ่อใจร้ าย แต่จะเป็ นอย่างนันไปได้
้
อย่างไร ในเมื่อที่เขาพยายามท�ำทุกอย่างแทบตายนี่ก็เพื่อตัวกรณ์
ทัง้ นัน้ เรื่ องพวกนีเ้ ขาก็เคยเจอมาแล้ ว - เขายังผ่านมันมาได้ เลย
แล้ วท�ำไมกรณ์จะผ่านมันไปไม่ได้ ละ่ ? กรณ์ก็แค่งี่เง่าเพราะอยูใ่ นวัย
ต่อต้ านเท่านันแหละ
้
ชายวัยกลางคนพ่นลมหายใจเสียงดังอย่างหัวเสีย ก่อนจะก้ าวลง
จากรถสปอร์ ตสีด�ำแล้ วเดินเข้ าไปในอาคารอย่างเงียบงัน มีเพียง
เสียงของความทรงจ�ำที่ก�ำลังย้ อนกลับมา
“ไม่ได้ ”
จ้ อนมองหน้ ามารดาของตนเองด้ วยสายตาไม่อยากเชื่อ “แต่แม่
เคยบอกผมนี่ ว่าถ้ าอยากเรี ยนอะไรก็เรี ยน”
“ฉัน พูด แบบนัน้ เพราะตอนนัน้ แกยัง เด็ ก ” แม่ พูด เสี ย งเรี ย บ
“แต่ตอนนี ้แกโตแล้ ว แกน่าจะรู้ได้ แล้ วนะว่าเรื่ องที่แกคิดมันเพ้ อเจ้ อ
ฉันไม่มีเงินไปส่งแกเรี ยนสถาปั ตย์หรอก เรี ยนหมอเถอะ” เด็กหนุ่ม
มองแผ่นหลังของมารดาที่เดินหันหลังเข้ าไปในครัวแคบๆ ของห้ อง
แถวขนาดไม่กี่ตารางเมตรด้ วยความผิดหวัง
โลกใบเล็กของจ้ อนแหลกสลายในวันนันเอง
้
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ฤดูร้อนผ่านไปสามครัง้ แล้ วนับตังแต่
้ จ้อนสัง่ ให้ กรณ์เรียนสายวิทย์
“รับเหมือนเดิมนะคะ” เจ้ าของร้ านอาหารตามสัง่ ใกล้ ๆ ออฟฟิ ศ
ของจ้ อนถามย� ้ำตามความเคยชิน ก่อนจะหันไปทางครัวแล้ วตะโกน
สัง่ เด็กเสิร์ฟชายใจหญิงในร้ าน จ้ อนปรายตามองอีกฝ่ ายด้ วยสีหน้ า
เหมือนกลืนยาขม พานท�ำให้ นกึ ถึงเรื่ องเมื่อวาน
เขาจับได้ ว่าลูกชายวัยสิบแปดเป็ นตุ๊ด - กรณ์สวมชุดกระโปรง

สีแดง ส่งยิ ้มแป้นแล้ นไม่สมชายให้ กบั ตนเองในกระจกในตอนที่เขา
เดินเข้ าคอนโดมาพอดี คิดแล้ วชายวัยกลางคนก็โกรธเสียจนอยาก
จะตีกรณ์ให้ หลังลาย แทนที่จะเอาเวลาไปอ่านหนังสือสอบเข้ าหมอ
กลับมัวแต่ไปขลุกอยูก่ บั พวกผิดเพศน่ารังเกียจพวกนัน้ สวมกระโปรง
และแต่งหน้ าท�ำผม - น่าขยะแขยง ชวนคลื่นเหียนอาเจียน
เมือ่ วานกรณ์ถามเขาซ� ้ำไปซ� ้ำมาทังน�
้ ้ำตานองหน้ าว่าท�ำไมตนเอง
ถึงเป็ นในสิ่งที่ตวั เองอยากเป็ นไม่ได้ แต่จ้อนไม่ได้ ตอบค�ำถามนัน้
ทิ ้งให้ กรณ์นงั่ ร้ องไห้ อยูเ่ พียงล�ำพัง เสียงรํ่ าไห้ ของลูกชายยังคงติดอยู่
ในหูของเขา เช่นเดียวกับค�ำสอนที่มารดายํา้ นักยํา้ หนามาตลอด
หลายสิบปี
“แกดูนี่เอาไว้ นะ” หญิงวัยกลางคนชี ้ไปที่ร่างของวัยรุ่นชายคูห่ นึง่
ที่ก�ำลังเดินจูงมือกันอยู่ “จ�ำใส่กะโหลกไว้ เลยว่าห้ ามเป็ นแบบนัน”
้
เด็กหนุ่มวัยมัธยมปลายมองภาพเหล่านันอย่
้ างสับสน ทว่าเขากลับ
ไม่ได้ ถามสิ่งที่สงสัยออกไปเพราะผู้ให้ ก�ำเนิดกล่าวแทรกขึ ้นมาก่อน
“จ�ำไว้ นะจ้ อน ผู้ชายน่ะ ยังไงก็ต้องคู่กบั ผู้หญิง พวกรักไม้ ป่าเดียว
กันน่ะมันวิปริ ต”
จ้ อนไม่เคยได้ ถามออกไปว่าท�ำไมถึงเป็ นเช่นนัน้
ไม่วา่ จะผ่านไปกี่ปีต่อกี่ปี ไฟแดงในกรุงเทพมหานครก็ยงั ท�ำงาน
ได้ ดีเกินไปเสมอ
จ้ อนถอนหายใจออกมา - ไม่ใช่เพราะเบื่อหน่าย เขาแก่เกินกว่า
จะมานัง่ บ่นหรื อทอดถอนใจกับเรื่ องพวกนี ้แล้ ว เส้ นผมที่เคยเป็ นสีด�ำ
ของเขากลับกลายเป็ นสีเทาขาวแซมสลับกันเพราะปั ญหามากมาย
ที่รุมเร้ าเสียจนน่าปวดหัว ชายชราถอนใจอีกครั ง้ นึกสังเวชและ
สมเพชชี วิตของตนเองเหลือเกิ น เขากดเหยียบคันเร่ งเมื่อเห็นว่า
ไฟจราจรแปรเปลี่ยนเป็ นสีเขียว ปล่อยให้ ฉากเคลื่อนไปด้ านหลัง
คล้ ายความทรงจ�ำที่ผ่านมา ก่อนยานพาหนะคูใ่ จจะหยุดลงอีกครัง้
เมื่อพบกับไฟแดงครัง้ ใหม่ นัยน์ตาที่เริ่ มฝ้าฟางขึ ้นมาทอดออกไป
นอกหน้ า ต่า ง เฝ้ ามองภาพด้ า นนอกพร่ า เลื อ นไปจากที่ เ ป็ นจริ ง
เพราะสายฝนที่โหมกระหน�่ำลงมา
เหมือนกับทุกอย่าง ทุกอย่างที่ผา่ นมาและพังทลาย
จ้ อนพยายามเพ่งมองผ่านหยดน� ้ำที่พร่ างพรายอยู่บนกระจกรถ
แต่ก็ ไ ม่ เ ห็ น อะไรนอกจากป้ ายสี ช มพูที่ เ ขาจ� ำ ได้ ว่า เป็ นป้ ายของ
โรงเรี ยนประถมที่เขาและกรณ์ เคยศึกษาเล่าเรี ยน แล้ วเขาก็หวน
นึกถึงวันนัน้ วันที่เขาลืมเลือนไปนานแสนนาน
“จ้ อนครับ” ครูพดู เสียงอ่อน “หนูไปเขียนก�ำแพงท�ำไมครับ”
“ก็ผมอยากเขียน” จ้ อนตอบด้ วยใบหน้ าบูดบึง้ “ท�ำไมผมถึง
เขียนไม่ได้ ละ่ ”
เขาคิดว่าครู จะตอบกลับมาเหมือนที่แม่ตอบเขาเสมอ - จะรู้ ไป
ท�ำไม จะสงสัยอะไรกันนักหนา ห้ ามท�ำแบบนัน้ แต่ไม่เคยบอกสักครัง้
เลยว่าเพราะเหตุใด หรื อบางทีครูอาจจะตีเขาเหมือนที่แม่ทำ� ก็เป็ นได้

ทว่า คุณ ครู ก ลับ ย่อ ตัว ลงมามองหน้ า เขา ก่ อ นจะลูบ ศี ร ษะเบาๆ
“เพราะก�ำแพงไม่ใช่ที่ส�ำหรับวาดครับจ้ อน”
“แต่ผมเคยเห็นคนวาดบนก�ำแพง” จ้ อนเถียงกลับ “ไม่เห็นมีใคร
ว่าอะไรเลย”
“จ้ อนรู้ ได้ ยงั ไงครับว่าไม่มีใครว่า” เขาเงียบ “เขาอาจจะโดนว่า
แต่จ้อนไม่ร้ ูก็ได้ นะครับ”
“ก� ำ แพงห้ อ งเป็ นของโรงเรี ย นครั บ จ้ อ น” คุณ ครู อ ธิ บ ายต่อ
“ถ้ าจ้ อนวาดลงไปบนนัน้ จ้ อนจะโดนครู ใหญ่ดนุ ะครับ เพราะของ
ของใคร ใครก็รัก ถ้ าสมมติว่ามีคนเอาสีมาระบายบนโต๊ ะของจ้ อน
จ้ อนชอบไหมครับ”
“...ไม่ครับ”
คุณครูยิ ้ม “นัน่ แหละครับ ไม่วา่ ใครก็ไม่ชอบทังนั
้ นแหละถ้
้
าของ
ของตัวเองโดนคนอื่นไปท�ำลาย” จ้ อนกลันหายใจ
้
“แต่ถ้าจ้ อนอยาก
ระบายสี จ้ อนมาขอกระดาษกับครูได้ นะครับ”
เด็กชายตาโต “จริ งเหรอครับ”
“ครับ” ครูรับค�ำ “วาดในพื ้นที่ของตัวเองน่ะ ดีที่สดุ แล้ วครับ”
‘ถ้ าสมมติวา่ มีคนเอาสีมาระบายบนโต๊ ะของจ้ อน จ้ อนชอบไหม
ครับ’
จ้ อนไขกุญแจห้ อง ก่อนจะเปิ ดประตูเข้ าไปในห้ องนอนทีว่ า่ งเปล่า
ของกรณ์
‘พ่อกลับมาแล้ ว!’ เสียงของลูกชายคนเดียวในความทรงจ�ำดังขึ ้น
ท่ามกลางความเงียบสงัด - ลูกชายที่เขาภาคภูมิใจและคิดว่าจะได้
อยูด่ ้ วยกันไปอีกนานแสนนาน
แต่นั่นคงเป็ นได้ เพียงภาพฝั นที่สูญสลาย - ถ้ าเขาใส่ใจกรณ์
อีกสักนิด ไม่เอาความคิดตัวเองเป็ นที่ตงแบบนั
ั้
น้ กรณ์คงจะมีความ
สุขมากกว่านี ้ ถ้ าหากว่าเขานึกถึงประโยคนัน้ ได้ เร็ วกว่านี ส้ ักนิ ด
กรณ์คงไม่จากเขาไปเร็วขนาดนี ้
เป็ นเพราะเขา จ้ อนร� ำพึงในใจ ถ้ าเขาไม่ได้ ละเลงสีของตัวเอง
ลงไปบนก�ำแพงของกรณ์มากขนาดนี ถ้้ าเขาปล่อยให้ กรณ์ได้ ขดี เขียน
ชีวิตของตนเองตามใจ กรณ์ก็คงไม่ฆา่ ตัวตาย
ชายชราถอดเสื ้อสูทสีด�ำออก อดมองร่ องรอยของหยดน�ำ้ จาก
ขันใส่ใบทับทิมไม่ได้ - อีกเพียงครู่ เดียวมันคงระเหยแห้ งหายไป
แต่ความเจ็บปวดไม่ใช่แบบนัน้ มันติดฝั งและตอกตรึ ง ลึกลงไปจน
ไม่อาจขัดออก เหมื อนกับร่ องรอยของสีเที ยนบนข้ างฝาที่ ตอนนี ้
ถูกโซฟาปิ ดเอาไว้ - ปกปิ ดได้ แต่ไม่มีวนั หายไป
จ้ อนหันไปมองกระจกที่ติดอยู่กบั ผนัง ยืนนิ่งอยู่ตรงนัน้ - หน้ า
กระจกที่จ้อนเคยจับได้ ว่ากรณ์แอบแต่งชุดกระโปรง ที่ที่เขาดุด่าว่า
กล่าวกรณ์จนรอยแยกระหว่างพวกเขาขยายกว้ างจนไม่อาจสมาน
- รวมถึงสายใยบางเบาเพียงหนึ่งเดียวที่เหนี่ยวรัง้ กรณ์ เอาไว้ ขาด
สะบันเมื
้ ่อเขาจับได้ วา่ ลูกชายเพียงคนเดียวของตนเองที่โดนสัง่ ห้ าม

ไม่ให้ เป็ นตุ๊ดตังแต่
้ สามปี ที่แล้ วก�ำลังแอบคบกับผู้ชายคนหนึง่ จนถึง
ขันชวนมาเที
้
่ยวบ้ านกัน จ้ อนในตอนนันไม่
้ ร้ ู และไม่อยากรู้ หรอกว่า
ความสัมพันธ์ของสองคนนันไปถึ
้ งขันไหน
้
- ไม่มีความรู้สกึ อะไรอีก
นอกจากรับไม่ได้ กบั พฤติกรรมไม่สมชาย
ในวันนันเอง
้ จ้ อนจ�ำได้ วา่ เขาตบหน้ ากรณ์
“แกท�ำให้ ฉนั ผิดหวัง” จ้ อนตวาด “ฉันไม่น่าหวังอะไรกับลูกชาย
อย่างแกเลย”
ลูกชายวัยยี่สิบเอ็ดปี ของเขา - ลูกชายที่เขาคาดหวังว่าอีกฝ่ าย
จะเติบโตอย่างที่เขาปรารถนา กรณ์ ไม่ได้ ตอบโต้ อะไรเขาอีกเลย
นอกจากประโยคสันๆ
้ เพียงหนึง่ เดียว
“ผมขอโทษ” แล้ วกรณ์ ก็จากไป - เพียงไม่กี่ชวั่ โมงหลังจากที่
ทุกอย่างพังทลาย
นัน่ คือตอนที่จ้อนเพิ่งตระหนักได้ ว่ามันสายเกินไป มันจบแล้ ว
เขาคิดในใจ มารู้สกึ ผิดตอนนี ้ก็ชว่ ยอะไรไม่ได้ อีกแล้ ว จ้ อนหลับตาลง
คิดถึงใบหน้ าของลูกชายเพียงคนเดียวในห้ วงภวังค์ อันน่าสับสน
ก่อนจะลืมตาหน้ ากระจกบานนัน้ แล้ วเขาก็เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่ง
ที่มีใบหน้ าเหมือนเขาราวกับพิมพ์เดียวกัน
“กรณ์ ?” ชายชราร� ำพึงออกมาเสียงเบา ทว่าเด็กชายคนนัน้
กลับส่ายหน้ า
ในตอนนัน้ เองที่จ้อนเพิ่งประจักษ์ ได้ ว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้ มอง
กรณ์เป็ นกรณ์ - เขามองเห็นกรณ์เป็ นตัวเอง
จ้ อนหลับตาลงอีกครัง้
แล้ วปล่อยให้ น� ้ำตาไหลออกมา
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แต่งเรื่ อง: โอฬาร จินดาทองดี

ที่นี่ที่ไหน?
ภูษิต ชายวัยสี่สบิ เจ็ดปี มองไปรอบห้ องด้ วยความสงสัย ถ้ าหาก
เขาไม่ได้ เมายา ซึ่งมันก็เป็ นไปไม่ได้ อยู่แล้ ว เขาควรจะต้ องอยู่ที่
ห้ องขังของตัวเองเพือ่ รอรับโทษประหารในวันพรุ่งนี ้หลังจากทีก่ ารยืน่
เรื่ องผ่อนผันโทษให้ เหลือเพียงจ�ำคุกครัง้ สุดท้ ายถูกปฏิเสธในช่วงเย็น
ที่ผา่ นมา ซึง่ ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นกั ส�ำหรับอาชญากรที่มีประวัติ
ฉาวโฉ่อย่างเขา อันที่จริ ง หากไม่ได้ อ�ำนาจและเงินที่หนาพอ เขาควร
ถูกช็อตไฟฟ้าตายไปตังแต่
้ 10 ปี ก่อนแล้ วด้ วยซ� ้ำ
แต่สถานที่ที่ภษู ิ ตอยู่ตอนนี ้ กลับเป็ นเพียงแค่ห้องสีขาวโล่งห้ อง
หนึ่ง และนอกจากเขา ยังมีคนในห้ องนี ้อีกสามคน หากไม่นบั ร่ าง
ไร้ ชีวิตที่ไหม้ เกรี ยมอยู่ตรงมุมห้ องอีกหนึ่งศพ ดูจากเครื่ องแต่งกาย
คงจะเป็ นนักโทษที่มาจากคุกเดียวกัน แต่สิ่งที่สะดุดตาของภูษิตคือ
แต่ละคนมีหว่ งเหล็กล่ามโซ่อยูท่ ี่คอ เมื่อลองคล�ำดูคอตัวเอง ก็พบว่า
มี ห่ ว งเหล็ ก คล้ อ งอยู่เ ช่ น กัน และที่ ก ลางห้ อ ง เขาเห็ น ปื นลูก โม่
อยู่ 1 กระบอก วัดดูจากระยะทางแล้ ว หากไม่เอาโซ่ที่ลา่ มคออยูอ่ อก
คงไปหยิบมันมาไม่ได้ แน่
“กราบสวัส ดี ผ้ ูเ ข้ า แข่ง ขัน ทุก ท่า น” มี เ สี ย งหนึ่ง ดัง ขึน้ มาจาก
อากาศ “ผมมีความยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่ได้ รับเกียรติในการมาเป็ น
ผู้อธิบายเกมสุดพิเศษ ที่มีเพียงผู้ที่เลวและโฉดชัว่ ที่สดุ เท่านันที
้ ่ จะ
สามารถมี ชีวิตรอดต่อไปได้ แต่ก่อนอื่ น ทางเราต้ องขออภัยเป็ น
อย่างยิ่ง ส�ำหรับศพที่อาจส่งกลิ่นไหม้ รบกวนทุกท่านไปบ้ าง พอดี

ผู้เข้ าแข่งขันท่านนี ไ้ ด้ แสดงพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมและคิดที่ จะ
ต่อต้ านเกมด้ วยความรุ นแรง เราจึงต้ องลงโทษด้ วยกระแสไฟฟ้า
แรงสูงที่สง่ ไปตามปลอกคอเพื่อให้ สงบสติอารมณ์กอ่ น และดูเหมือน
ว่าเขาจะใจเย็นลงมากทีเดียว” ทุกคนในห้ องหันไปมองดูที่ศพนัน่
อีกครัง้ ด้ วยความหวาดหวัน่ ภูษิตรู้ สกึ เหมือนน� ้ำลายตัวเองกลืนได้
ยากขึน้ พอสมควร “และเพื่อไม่ให้ เป็ นการเสียเวลา ผมอยากให้
ทุกท่านเดินไปตรงหน้ าก�ำแพงที่อยูใ่ กล้ ตวั ท่านที่สดุ ด้ วยนะครับ”
ด้ วยค�ำอธิบายและซากศพทีพ่ ื ้น ท�ำให้ ทกุ คนหุบปากสนิท และท�ำ
ตามอย่างว่าง่าย
“ทุกคนจะเห็นว่าตรงพื ้นหน้ าก�ำแพงทุกด้ าน จะมีกล่องสีเทียน
วางไว้ อยู่ และทังหมดที
้
่คณ
ุ จะต้ องท�ำคือ ใช้ สีเทียนวาดรูปความผิด
ทีค่ ณ
ุ เคยกระท�ำมาทังหมดให้
้
เต็มก�ำแพงฝั่ งของคุณให้ ได้ แต่ขอเตือน
ไว้ ก่อนว่าอย่าคิดจะโกงด้ วยการวาดภาพที่ใหญ่ เกินไป มิเช่นนัน้
เราจะให้ คณ
ุ ลบเพื่อวาดใหม่อีกครัง้ พร้ อมกับค�ำเตือน ‘เล็กๆ น้ อยๆ’
ที่จะส่งไปยังปลอกคอของคุณ ถ้ าเป็ นไปได้ ก็ช่วยท�ำตามกฎกันด้ วย
นะครับ และใครก็ตามที่วาดภาพบนก�ำแพงได้ เต็มก่อน ทางเราจะ
ปลดล็อกห่วงเหล็กที่ล่ามคอคุณออก เพื่อไปหยิบปื นที่กลางห้ อง
โดยปื นกระบอกนีค้ ุณจะเอาไปยิงใครก็ได้ ทัง้ นัน้ ใครที่มีชีวิตรอด
เป็ นคนสุดท้ าย คุณจะเป็ นผู้ชนะทันที และจะได้ โอกาสทีจ่ ะมีชวี ติ รอด
ต่อไป ถ้ าทุกท่านเข้ าใจตรงกันแล้ ว รอฟั งสัญญาณเริ่มจากผมนะครับ”
หลังจากที่ได้ ฟังกติกาจนจบ บรรยากาศในห้ องก็อบอวลไปด้ วยรังสี
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ฆ่าฟั น เพราะมีเพียงชีวติ เดียวเท่านันที
้ ่จะรอดไปได้ และภูษิตก็ไม่คดิ
จะเอาชี วิตมาทิง้ ที่นี่แน่ๆ “ออกไปได้ เมื่อไหร่ ” ชายวัยสี่สิบเจ็ดปี
กล่าวกับตัวเอง “กูจะไปฆ่าไอ้ ชาติหมาทุกตัวที่มีส่วนในเกมนีท้ ิง้
ให้ หมดเลยคอยดู” ทันทีทสี่ ญ
ั ญาณดังขึ ้น เขาก็ก้มหยิบสีเทียนมาวาด
ภาพบนก�ำแพงทันที พร้ อมกับภาพความทรงจ�ำต่างๆ ที่ย้อนกลับมา
ฉายซ� ้ำในหัวของเขาอีกครัง้ หนึง่
“มึงไม่ใช่พ่อกู!” น�ำ้ เสียงที่เด็กคนหนึ่งจะนึกออกใส่หน้ าชาย
ที่เคยได้ ชื่อว่าเป็ นพ่อของตนอย่างบ้ าคลัง่ กระสุนอีกจ�ำนวนมาก
ถูกดีดออกจากรังเพลิงของเด็กหนุม่ ผู้ที่จากไปก่อนหน้ าที่ลกู ของเธอ
จะมาเห็นด้ วยสองมือและฤทธิ์สรุ าของคนเป็ นสามี
นี่เป็ นครัง้ แรกที่ภษู ิตได้ ฆา่ คน
หลังความบ้ าคลัง่ จบลง ประสาทสัมผัสที่กลับมาท�ำให้ ภษู ิ ตได้
กลิ่นคาวเลือดที่คละคลุ้งจากร่ างตรงหน้ า สติที่คืนกลับเริ่ มกรี ดร้ อง
เมื่อนึกไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
ทังหมดนี
้
้เป็ นสิง่ ที่หนักหนา
เกินกว่าจิตใจของเด็กคนหนึง่ จะรับได้ ไหว ส่งผลให้ ร่างกายของเด็ก
หนุ่มตอบสนองด้ วยการอาเจียนออกมาครัง้ แล้ วครัง้ เล่า เขาส�ำรอก
ออกมาจนแม้ ก ระทั่ง กรดในกระเพาะก็ ไ ม่มี เ หลื อ อยู่ ร่ า งกายไร้
เรี่ ยวแรงจนร่ วงหล่นไปบนกองอาเจียนของเขาเอง โดยมีสีแดงจาก
เลือดของศพปนอยูจ่ างๆ ภูษิตพาร่างที่สนั่ เทาคลานไปหาร่างของแม่
ที่ทอดร่ างตะแคงอยู่ไม่ไกล เขามุดเขาไปในวงแขนของคนที่เขารัก
มากที่ สุด “แม่ ผมกลัว ” เสี ย งของภูษิ ต ล่ อ งลอยคล้ า ยไม่ มี ส ติ
“แม่อย่าทิ ้งผมไปนะ” เขาสวมกอดร่างไร้ ชีวิตเพื่อซึมซับความอบอุน่
ที่ค้ นุ เคยจากร่ างนีเ้ ป็ นครัง้ สุดท้ าย และร้ องไห้ ออกมาด้ วยหัวใจที่
แหลกสลาย
และนั่นเป็ นคดีแรกและคดีเดียวที่ภูษิตถูกส่งไปยังสถานพินิจ
เพราะคดีอื่นหลังจากนัน้ เขาสามารถหลบหนีการจับกุมได้ จนพ้ น
อายุที่จะส่งไปที่นนั่ ได้ อีก
“ออกไปแล้ วก็ท�ำตัวให้ สมกับชื่อภูษิตหน่อยนะ ไอ้ เปี๊ ยก” นี่เป็ น
ค�ำพูดสุดท้ ายของ คมศักดิ์ ผู้คมุ ที่คอยดูแลและอบรมเขาตลอดสอง
ปี ในสถานพินิจแห่งนีม้ อบให้ กับเขาในวัยสิบห้ า ในวันที่เขาได้ รับ
การปล่อยตัว และจากใจจริ ง ค�ำพูดกับค�ำสอนของผู้คมุ คนนี ้ก็ท�ำให้
ภูษิตแอบหวังไว้ เช่นกัน ว่าตนเองจะสามารถกลับไปเริ่ มต้ นชีวิตใหม่
ได้ และฝั นร้ ายทีห่ ลอกหลอนเขามาตลอดจะหายไป พวกเขาสวมกอด
เพื่อร�่ ำลา ความอบอุ่นจากอ้ อมกอดของชายคนนี ้ ท�ำให้ เด็กหนุ่ม
อดคิดถึงแม่ของเขาไม่ได้ จนร้ องไห้ ออกมาราวกับเด็กน้ อยไม่มีผิด
คมศักดิ์ต้องใช้ เวลาอยู่พักใหญ่ เพื่อปลอบเด็กหนุ่มผู้หลงผิดคนนี ้
จนสงบและพร้ อมก้ าวออกไปเริ่ มต้ นชีวิตใหม่ได้ ในที่สดุ
ก่อนที่อีกสองอาทิตย์ ต่อมา ความขัดสนข้ นแค้ นจะบังคับให้
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ภูษิตต้ องผันตัวเองไปเป็ นอันธพาล เพราะไม่มีใครกล้ ารับฆาตกร
เข้ าท�ำงานเลยแม้ แต่คนเดียว
“แก้ เชือกให้ มนั ” ภูษิตในวัย 21 ปี เงยหน้ าที่เต็มไปด้ วยรอยแผล
ขึ ้นมองเสี่ยชัยเดช เจ้ าของเสียงทรงอ�ำนาจ ผู้คมุ 13 ตรอกแห่งเขต
บางกอกใหญ่ ด้ วยแค่เงินไม่กี่แสน เพื่อแลกกับการทรยศจากเพื่อน
สนิท และการกุข่าวลวงเพื่อให้ หัวหน้ าแก๊ งเกิดความหวาดระแวง
ในตัวลูกน้ องของตน จึงท�ำให้ มือดีจากแก๊ งคูอ่ าฆาตของกลุม่ ชัยเดช
อย่างเขาติดกับและถูกซ้ อมจนบาดเจ็บหนัก
“เอาจริ งๆ นะไอ้ หนุ่ม” เสี่ยชัยเดชลุกเดินมาหา “ที่ผ่านมามึง
ก็ฝากผลงานไว้ กับคนของกูเสียหนักเชียว แต่... ” ชัยเดชพยุงตัว
ภูษิตขึ ้น “ฝี มือมึงน่ะเป็ นของจริ ง ถ้ ากูจะปล่อยให้ เอ็งตายไปเฉยๆ
ก็น่าเสียดายไปหน่อย” ชัยเดชพยักหน้ าเป็ นสัญญาณ คนของชาย
วัยกลางคนเดินหายไปสักพักก็กลับมาพร้ อมกับเพื่อนสนิทผู้ทรยศ
และหัวหน้ าแก๊ งของเขาในสภาพที่ถูกมัดเอาไว้ ชัยเดชวางบางสิ่ง
ในมือของเขา สัมผัสที่ค้ นุ เคยท�ำให้ เขารู้ได้ เลยโดยไม่ต้องก้ มลงมอง
ว่าเป็ นปื นพกกระบอกหนึ่ง “ถ้ ามึงสามารถแสดงความภักดีให้ กู
เห็นได้ ต่อไปนี ้มึงจะมีชีวิตใหม่ ภายใต้ ชื่อของกู ชัยเดชคนนี ้”
ภูษิตก้ าวเดินไปหาหนึง่ เจ้ านายและหนึง่ เพื่อนสนิทของเขาอย่าง
ช้ าๆ มือที่ถือปื นอยูส่ นั่ อย่างควบคุมไม่ได้ ภาพเหตุการณ์เมื่อแปดปี
ก่อนย้ อนกลับมาอีกครัง้ หนึ่ง ภาพฝั นร้ ายที่เขาหลงลืมไปเสียนาน
เขามาหยุดยืนด้ านหน้ าของทังสอง
้ และจ้ องมองอย่างนันด้
้ วยอารมณ์
ที่หลากหลาย
“มึงจะท�ำอะไรก็ท�ำเถอะ” หัวหน้ าแก๊ งของเขาเอ่ยขึ ้น “กูไม่โกรธ
มึงด้ วย เพราะนี่เป็ นสิง่ ที่กเู ลือกเอง แต่กขู อแค่อย่างเดียว ช่วยเล็งที่
หัวกูด้วยนะ” พูดจบก็นงั่ หลับตาลง ราวกับว่าจะใคร่ครวญความผิด
ตัวเองเป็ นครัง้ สุดท้ าย “ไอ้ ภู ข้ าขอโทษ” ต่างจากหัวหน้ าทีด่ จู ะยอมรับ
ผลที่เกิดขึ ้น เพื่อนสนิทที่เขาเคยไว้ ใจอ้ อนวอนด้ วยความหวาดกลัว
“ข้ าผิดเองเพื่อน ข้ าไม่น่าคิดหักหลังเอ็งเลย แต่ข้าจะไม่ท�ำอีกแล้ ว
ขอร้ องล่ะ ปล่อยข้ าไปเถ...”
“มึงไม่ใช่เพื่อนกู” ภูษิตขัดขึ ้นเสียงดัง เขายกปากกระบอกปื น
ที่สนั่ เทาชี ้ไปที่อดีตเพื่อนของเขา แม้ ว่าเขาจะตัดสินใจไว้ ตงแต่
ั ้ แรก
แต่นิ ้วชี ้ทีอ่ ยูใ่ นโกร่งปื นกลับไม่ยอมขยับขึ ้นมาเสียอย่างนัน้ “เอาอย่าง
นี ้ดีกว่า” ชัยเดชกล่าวด้ วยความร� ำคาญหลังจากที่ภษู ิ ตไม่กล้ าที่จะ
ยิงเสียที ชายสูงวัยเดินเข้ ามาตบไหล่เขา “กูเข้ าใจมึงนะ คงไม่เคย
ต้ องมาตัดสินใจแบบนี ้มาก่อน เพราะฉะนัน...”
้ ชัยเดชควักปื นขึ ้นมา
จ่อหัวภูษิต “ถ้ าเป็ นแบบนี ้น่าจะตัดสินใจได้ งา่ ยขึ ้นหน่อยใช่มย?”
ั้
ภูษิตเดินกลับมาทีบ่ ้ านของตัวเอง แต่ยงั ไม่ทนั ทีจ่ ะปลดล็อกประตู
ด้ านหน้ า เขาก็ทรุดลงไปร้ องไห้ กบั พื ้น ปากก็เอาแต่เพ้ อประโยคซ� ้ำๆ
วนไปวนมาราวกับคนบ้ า “พวกมันสมควรตาย กูไม่มีทางเลือก”

เขาพูดซ� ้ำไปซ� ้ำมาอยูน่ านจนเผลอหลับไป
และเสียงปื นที่ดงั ขึ ้นสองนัดในวันนัน้ ก็ท�ำให้ ภษู ิ ตได้ กลายเป็ น
มือขวาของชัยเดชอย่างเป็ นทางการ
...
“ที่ ต กลงกัน ไว้ มัน ห้ า หมื่ น ไม่ใ ช่ ห รื อ แปะ” ภูษิ ต ถามนายเพ้ ง
ลูกหนี ้ของชัยเดช “ตอนนี ้อัว๊ มีแค่นี ้จริ งๆ นาอาภู แต่อวั๊ ลักลองจริ งๆ
นา ว่าเลืองหน้ าอั๊วจะจ่ายให้ หมกแน่นองนา” ชายแก่ร้านกาแฟ
ขอร้ อง ภูษิตถอนหายใจ หากไม่ใช่ว่าถูกก�ำชับมาว่าต้ องได้ ภายใน
วันนีเ้ ขาคงไม่ต้องล�ำบากใจเท่านี ้ “โทษทีนะแปะ” มือขวาชัยเดช
พูดด้ วยเสียงเศร้ าสร้ อย “มาถึงตอนนีน้ ายผมก็ไม่ยอมเหมือนกัน
ช่วยไม่ได้ จริงๆ” ชายหนุม่ หยิบปื นขึ ้นมาวางบนโต๊ ะ “ผมมีเวลาไม่มาก
สิบนาทีคงมากพอส�ำหรับลาลูกลาเมียนะแปะ” นายเพ้ งมองภูษิต
อย่างไม่เชื่อสายตา “ผมคงจะคิดถึงโอยัวะของแปะแย่” ชายหนุ่ม
พูดพลางยิ ้มอย่างขมขื่น ชายแก่ถอนหายใจหนึง่ ครัง้ “อัว๊ เข้ าใจแล้ ว”
ก่อนจะลุกเดินไปทีห่ ้ องชันบน
้ สิบนาทีตอ่ มาหลังจากร�่ ำลาลูกเมียแล้ ว
นายเพ้ งก็กลับมาหาภูษิต....พร้ อมกับปื นลูกซองประจ�ำกาย
หลังเสียงปื นทีด่ งั ลัน่ ทัว่ บ้ านสงบลง ภูษิตพาร่างทีบ่ าดเจ็บมาหยุด
ตรงหน้ าศพของนายเพ้ ง สารพัดค�ำด่าถูกปล่อยออกมาใส่ร่างไร้ ลม
หายใจของชายแก่ “ไอ้ แก่เอ้ ย! ท�ำไมมึงไม่ยอมตายง่ายๆ แต่แรกวะ!
มึงคิดว่ากูอยากท�ำมากหรื อไง ถ้ าเลือกได้ กูก็ไม่อยา...” ค�ำพูดที่มี
ถูกกลืนหายไปเมื่อชายหนุ่มได้ เห็นบางอย่างจากห้ องถัดไป ร่างของ
หญิงสาวผู้เป็ นภรรยานายเพ้ งที่ก�ำลังนอนกอดร่างของลูกสาวเอาไว้
ลูกหลงจากการยิงปะทะนัน้ รุ นแรงมากพอที่จะปลิดชีวิตหญิ งสาว
ที่แสนบอบบางทังสองลงได้
้
ราวกับหุน่ เชิดที่เชือกขาด เขาทิ ้งร่างลง
คุกเข่าอยูต่ รงหน้ าทังสอง
้ สมองและจิตใจค�ำรามเสียงโหยหวนอย่าง
รุนแรงเมื่อภาพตรงหน้ าซ้ อนทับกับความทรงจ�ำของตนอย่างบังเอิญ
จนน่ากลัวเกินไป เขากรี ดร้ อง ทุบตีและทึ ้งผมตนเองอย่างคนเสียสติ
เลือดสีแดงสดทะลักออกมาจากปากแผลเนื่องจากการขยับตัวอย่าง
รุนแรง แต่เขากลับไม่ร้ ูสกึ เจ็บแม้ แต่น้อย ไม่สิ ต้ องบอกว่าจิตใจของ
เขามันแหลกสลายเกินกว่าจะรับรู้ ความเจ็บปวดแล้ วเสียมากกว่า
เขาคู้ตวั ลงเหมือนคนขี ้ขลาดและยังคงกรี ดร้ องเป็ นเสียงที่ฟังไม่ได้
ศัพท์ต่อไปจนกระทัง่ เสียงของเขาแหบแห้ ง ซึง่ ท�ำให้ เขาได้ ยินเสียง
ที่แผ่วเบาจากร่างที่อยูใ่ นอ้ อมกอดผู้หญิงคนนัน้
เด็กคนนี ้ยังไม่ตาย!
ภูษิตตะเกียกตะกายไปดึงตัวเด็กขึ ้นมาในอ้ อมกอด ปากก็พร�่ ำ
บอกค�ำขอโทษไม่หยุด หวังว่าจะได้ รับการอภัย แต่นา่ เสียดาย อาการ
บาดเจ็บที่รุนแรง ท�ำให้ เด็กไม่อาจได้ ยินหรื อมองเห็นความส�ำนึก
ในบาปของภูษิตได้ มี เพียงค�ำถามเดียวเท่านัน้ ที่เธอใช้ แรงเฮื อก
สุดท้ ายเปล่งเสียงออกมาให้ เขาได้ ยิน
“คุณฆ่าพวกเราท�ำไม…”

ชีวิตของเด็กน้ อยจบไปพร้ อมกับค�ำถามที่เธอไม่มีวนั จะได้ ฟัง
ค�ำตอบ
และดวงตาที่ไร้ ซึ่งชีวิตของเธอ ก็ท�ำให้ เขาฝั นร้ ายแทบทุกคืน
จนถึงทุกวันนี ้
ซึง่ มันท�ำให้ เขาได้ พบรักกับจิตแพทย์สาวคนหนึง่ เมือ่ ครัง้ ไปบ�ำบัด
อาการมองเห็นภาพหลอน เธอเป็ นคนที่ปัดเป่ าฝั นร้ ายของเขาให้
จางลง และท�ำให้ เขาเริ่ มมองเห็นหนทางที่จะได้ กลับไปเป็ นดังเช่น
คนทัว่ ๆ ไป หนทางที่จะได้ ออกจากวังวนของโลกอันบัดซบและตํา่ ตม
แห่งนี ้
“ผมจะล้ างมือจากวงการนี ้ แล้ วเราจะไปเริ่ มต้ นชีวิตใหม่กัน”
ภูษิตกล่าวกับคนรักของเขาขณะที่ก�ำลังนอนแอบอิงกัน “เราจะเช่า
ที่ปลูกบ้ านสักหนึง่ หลัง ผมจะไปสมัครงานหรื อท�ำงานรับจ้ างสักแห่ง
ด้ วยความเก่งของผม คงจะได้ เลื่อนขันเป็
้ นผู้จดั การในสามวันได้ ”
หญิ งสาวหัวเราะให้ กับมุกตลกของเขา “แล้ วเราก็จะมีลกู ด้ วยกัน
ผมจะยอมให้ คณ
ุ ตังชื
้ ่อลูกทุกคน แล้ วเราก็จะเป็ นครอบครัวที่อยูก่ นั
อย่างมี ความสุขจนแก่ เฒ่า ผมจะนอนกอดคุณเพื่ อส่งคุณในวัน
สุดท้ ายของชีวิต” ภูษิตกระชับอ้ อมกอดและโน้ มไปกระซิบที่ข้างหู
“ผมสัญญา” และทังสองก็
้
จบู กันด้ วยความหวานซึ ้ง
แต่เป็ นเรื่ องที่ น่าเสียดาย ที่ การตัดสินใจของภูษิตเกิ ดขึน้ ช้ า
เกินไป ท�ำให้ เหตุร้ายมาถึงเสียก่อน
“ไอ้ เนรคุณ! กูอตุ ส่าห์ชบุ เลี ้ยงมึงจนมึงมาได้ ถึงตรงนี ้ นี่คือสิ่งที่
มึงตอบแทนกูเหรอ!” เสี่ยชัยเดชตวาดใส่ภษู ิต ตอนนี ้ผู้มีอิทธิพลแห่ง
13 ตรอกก�ำลังถูกมักติดกับเก้ าอีแ้ ละถูกซ้ อมจนมีสภาพปางตาย
หมดลายคนโฉดแห่ง 13 ตรอกในอดีตอย่างสิ ้นเชิง ภูษิตเดินมาหยุด
ตรงหน้ านายของตนและใช้ มือกระชากหัวชัยเดชขึ ้นมา “งันมึ
้ งช่วย
ตอบค�ำถามกูหน่อยสิเสี่ย” เขาถามด้ วยรอยยิ ้มที่แสดงออกถึงความ
วิปริ ต “แล้ วที่กยู อมท�ำงานให้ กบั มึงแบบถวายชีวิตมาหลายปี สิ่งที่
คนแก่ตณ
ั หากลับอย่างมึงตอบแทนคือข่มขืนเมียกูจนมันต้ องฆ่า
ตัวตายแบบนี ้ เขาเรี ยกการตอบแทนหรื อเปล่าวะ ถ้ าเกิดใช่ การที่กู
ตอบแทนมึงแบบนีจ้ ะผิดตรงไหน มึงตอบกูหน่อยสิ!” เสี่ยชัยเดช
พูดไม่ออก ภูษิตแค่นหัวเราะ “ยังไงล่ะมึง ท�ำไมไม่ตอบ มึงตอบกูส!ิ
ตอบกู!” ภูษิตเหวี่ยงหมัดเข้ าใส่ใบหน้ าของชัยเดชอย่างโกรธเกรี ย้ ว
เรี ยกเลือดสดๆ และฟั นกรามออกจากปากชัยเดชได้ หนึ่งซี่ “สงสัย
ตีนจะติดคอ มา งันเดี
้ ย๋ วกูเอาออกให้ นะ” ภูษิตชักมีดออกมาควงอย่าง
ช�ำนาญ ด้ วยการตวัดเพียงไม่กี่ครัง้ ข้ อเท้ าซ้ ายของเสี่ยชัยเดชก็หลุด
ออกจากขา กลิน่ คาวเลือดลอยฟุ้งปะปนไปกับเสียงโหยหวนทีด่ งั ก้ อง
ไปทัง้ ตรอก “อ้ อ” ภูษิตยิม้ เหี ย้ มโน้ มตัวไปกระซิบที่ ข้างหูชัยเดช
“มึงไม่ต้องห่วงนะเสี่ย ทุกอย่างที่มึงคุมอยู่ตอนนี ้ กูจะเป็ นคนรั บ
ช่วงต่อเอง”
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ในเมื่อโลกไม่ยอมให้ ภษู ิตออกไปจากเกมนี ้ เขาจึงตัดสินใจที่จะ
ลงเล่นมันอย่างเต็มตัวไปเลย และประสบการณ์ กบั ไอ้ ชาติชวั่ ตัวนี ้
คงเป็ นสิง่ ที่จะช่วยท�ำให้ จิตใจของเขาแข็งแกร่งขึ ้นมากเลยทีเดียว
“แต่ตอนนี ้มาสนุกกับการตอบแทนของกูกอ่ นละกันนะไอ้ สตั ว์นรก
ชัยเดช” มีดในมือชายหนุม่ วางพาดไปบนนิ ้วชี ้ข้ างซ้ าย “เอาล่ะ กูวา่
รอบนี ้จะเป็ นนิ ้วข้ างนี ้นะ ที่ตดิ คอมึงอยู”่
รุ่งเช้ าชาวบ้ านแถวนันให้
้ การกับต�ำรวจว่า เมื่อคืนตอนกลางดึก
ได้ มีเสียงร้ องของชายแก่โหยหวนดังไปทัว่ ทัง้ ตรอก และเมื่อเสียง
โหยหวนสงบลง พวกเขาก็ได้ กลิน่ เนื ้อไหม้
“นายครับ เราพาคนทรยศกับครอบครัวของพวกมันมาหมดแล้ ว”
เสียงของชิด มือขวาคนสนิทเรี ยกภูษิตให้ ตื่นขึ ้นจากภวังค์ ภาพตรง
หน้ าของเขาคือท่าเรื อติดทะเลที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง และกลุ่ม
คนหลายสิบชีวิตที่ถกู มัดรวมกันไว้ ด้วยเชือก ที่ขาของพวกเขาทุกคน
ถูกโบกปูนเอาไว้ ทงสองข้
ั้
าง
การหักหลังเป็ นสิ่งที่ภษู ิ ตรับไม่ได้ ที่สดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
หักหลังไปเข้ ากับกลุม่ ศัตรู ซึง่ ท�ำให้ คนทีภ่ กั ดีตอ่ เขาต้ องสังเวยชีวติ ไป
หลายสิบคน ชายวัยกลางคนมองไปยังกลุม่ คนที่ถกู มัดอยู่ ในกลุม่ นี ้
มีเด็กอยูจ่ �ำนวนไม่น้อย เสียงหวีดร้ องหลากหลายอารมณ์ หวาดกลัว
โศกเศร้ า เคียดแค้ นที่แสนปวดร้ าวดังไปทัว่ ท่าเรื อ ท�ำให้ หวั ใจของ
ทุกคนเหมือนถูกเข็มแทงเป็ นพันๆ เล่ม มีลกู น้ องของเขาหลายคน
ทีพ่ ยายามเกลี ้ยกล่อมให้ เขาปล่อยพวกเด็กไป ซึง่ จิตใจของตัวเขาเอง
ก็บอกเช่นนัน้ แต่ภูษิตก็ไม่มีทางเลือก การสังหารคนทรยศครั ง้ นี ้
มีคนรู้มากเกินไป ครอบครัวพวกมันอาจจะน�ำเรื่ องไปบอกกับต�ำรวจ
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหล่าเด็กๆ ที่ยงั ไม่ร้ ูเดียงสาว่าอ�ำนาจคืออะไร
ภูษิตจึงเลือกทีจ่ ะตัดไฟเสียแต่ต้นลม เพือ่ รักษาทุกอย่างทีเ่ ป็ นของเขา
แม้ ว่ามันจะเป็ นสิ่งที่เลวร้ ายเกิ นกว่าที่ตัวเขาเองจะรั บได้ ก็ตามที
ชายหนุ่มหันไปพยักหน้ าเป็ นสัญญาณกับชิด โดยพยายามซ่อนมือ
ที่สนั่ ไว้ ด้านหลังของตัวเอง ภูษิตเดินเข้ าไปหาคนกลุ่มนัน้ ทุกก้ าว
ที่เดินไปช่างเป็ นไปอย่างยากล�ำบาก ถึงแม้ ว่าหลังจากเหตุการณ์
สืบทอดอ�ำนาจในครัง้ นัน้ เขาจะมีโอกาสได้ ฆา่ คนอีกมากมาย แต่กบั
สิง่ ที่ก�ำลังจะท�ำต่อไปนี ้ มันเป็ นคนละเรื่ องกันเลยทีเดียว
เสี ย งกรี ด ร้ องของเหยื่ อ คล้ า ยดั่ง เสี ย งสาปแช่ ง จากปรโลก
มันท�ำให้ เขาแทบจะเป็ นบ้ า เขาพยายามอย่างหนักที่จะไม่มองหน้ า
ของเหล่าคนบริสทุ ธิ์ทตี่ ้ องถูกสังเวยในครัง้ นี ขณะที
้
ใ่ นใจก็คอยหาเหตุ
ผลล้ านแปดเพื่อให้ เขากล้ าพอที่จะลงมือท�ำมัน แต่ทนั ใดนัน้ ก็มีเสียง
ตะโกนออกมาจากกลุม่ คน
“ไอ้ ภูษิต! ไอ้ ชาติหมา! จะฆ่าก็ฆ่าแค่พวกกู เอาลูกเมียกูมา
เกี่ยวอะไรด้ วยวะ มึงมันไม่ใช่คนแล้ ว! กูขอแช่งให้ มึงไม่ได้ ตายดี
มึงคอยดูนะ พวกกูตายไปกูจะขอมาเป็ นผีหลอกหลอนมึงไปทุกชาติ!”
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“ไปโว้ ยพวกเรา จะตายก็ตายเอง อย่าไปตายด้ วยมือชัว่ ๆ ของ
มัน” กลุม่ คนทรยศจ�ำนวนหนึง่ ตัดสินใจที่จะจบชีวิตของพวกตนเอง
พวกเขาใช้ แรงที่ เหลือทัง้ หมดส่งร่ างของตัวเองให้ ตกลงไปในน�ำ้
ด้ วยว่าแต่ละคนถูกมัดรวมกัน ท�ำให้ คนที่อยู่บนท่าถูกดึงลงไปด้ วย
เหล่ากลุ่มคนที่ยังรั กชีวิตต่างหวีดร้ องด้ วยความสิน้ หวัง พวกเขา
พยายามที่จะรัง้ ตัวเองเอาไว้ อย่างสุดความสามารถ และทังหมดนั
้
น้
อยูใ่ นสายตาของภูษิต เหล่าเด็กน้ อยที่ใช้ มือจิกแผ่นไม้ จนเลือดออก
ผู้หญิงบางคนที่พยายามกัดเชือกที่ผกู ลูกของตน เหล่าคนทรยศที่
พยายามคลานเข้ ามาหาเขา แต่เพราะว่าขาทังสองข้
้
างถูกโบกปูนไว้
ท�ำให้ ไม่มีหลักมากพอจะฝื นชะตากรรมนี ้ไปได้ เพียงไม่นานก็มีคน
พลาดท่าตกลงไปเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ และสุดท้ าย ด้ วยน� ้ำหนักที่มากขึ ้น
ก็ท�ำให้ คนที่ยงั เหลืออยู่รัง้ ไว้ ไม่ไหว และร่ วงหล่นไปในน�ำ้ จนหมด
เสียงกรี ดร้ องเงียบหายไปทันทีที่เหยื่อคนสุดท้ ายจมลงในน� ำ้ ที่ไหล
เชี่ยว เหลือเพียงรอยเลือดของเหล่าคนที่ดิน้ รน ความสยดสยอง
ตรงหน้ าท�ำให้ ลกู น้ องหลายคนของภูษิตทรุดลงไปนัง่ กับพื ้น บางคน
ถึงขันอาเจี
้
ยนออกมา มีเพียงชายหนุม่ ทีเ่ ป็ นหัวหน้ าเท่านันที
้ ย่ งั นิง่ เฉย
แม้ เขาจะมองเห็นทุกสายตาของเหยื่อที่จ้องมองและได้ ยินทุกค�ำ
สาปแช่งกับเสียงกรี ดร้ องที่ส่งมาให้ เขาก็ตามที เขาเดินกลับขึ ้นไป
ที่ รถ และสั่งให้ คนขับเดินลงไปจากรถก่อน โดยอ้ างว่าจะท� ำพิธี
สวดวิญญาณส่วนตัว หลังจากที่ เห็นว่าคนขับรถเดินไปไกลแล้ ว
เขาก็ร้องไห้ ออกมาเหมือนคนบ้ า เสียงกรี ดร้ องที่ไร้ สตินี ้ดังต่อเนื่อง
นานสองชัว่ โมง ก่อนที่ภษู ิตจะเก็บอาการและเรี ยกคนขับรถกลับมา
หลังจากวันนัน้ เด็กสาวลูกของนายเพ้ งก็กลับเข้ ามาหลอกหลอน
ในฝั นร้ ายของเขาอีกครัง้ พร้ อมกับพรรคพวกที่เธอเพิ่งได้ เพิ่มใหม่
อีกมากมาย อันที่จริ ง ไม่ใช่แค่ในฝั นเท่านัน้ แต่ไม่ว่าจะตอนไหน
ที่ใด ภาพของคนเหล่านี ้ก็จะโผล่มาหลอกหลอนเขาอยูเ่ สมอ เขาลอง
ใช้ สุราและสารเสพติดในการทุเลาความเจ็บปวดและหวาดผวา
ของตัวเอง แต่มนั ก็แค่เพียงชัว่ คราว นอกจากนันเขายั
้
งคงต้ องอยู่
กับความผิดบาปต่อไป
แต่ในฐานะหัวหน้ า เขาต้ องมีความเด็ดขาดและโหดเหี ้ยม เขาไม่
อาจปล่อยให้ ความอ่อนแอมาท�ำให้ ทกุ อย่างเสียได้ ภูษิตได้ แต่หวัง
ไว้ ในใจว่า การตัดสินใจที่เลวร้ ายนีจ้ ะท�ำให้ เขาไม่เสียทุกอย่างไป
เพราะเขามาไกลเกินกว่าจะถอยกลับแล้ ว
น่าเสียดาย ที่ความคิดนีม้ ีแต่หัวหน้ าอย่างเขาเท่านัน้ ที่คิดได้
ด้ วยความใจอ่อนของลูกน้ องบางคนในสังกัด เด็กคนหนึ่งจึงมีชีวิต
รอดไปแจ้ งต�ำรวจให้ มาจับกุมเขาได้ ปิ ดฉากต�ำนานผู้น�ำกลุ่ม 15
ตรอกบางกอกใหญ่ในที่สดุ
ตังแต่
้ เมื่อไหร่ไม่ร้ ูที่สเี ทียนในมือของภูษิตตกไปอยูบ่ นพื ้น เขาคิด
ว่ามันคงจะหล่นไปพร้ อมๆ กันกับน� ้ำตาทีพ่ รั่งพรูออกมาอย่างควบคุม

ไม่ได้ ในตอนนี ้ ความรู้สกึ ผิดบาปที่เขาพยายามเก็บซ่อนไว้ มาตลอด
ตังแต่
้ เข้ าสืบทอดต�ำแหน่ง ถูกปลดปล่อยออกมากัดกินจิตใจจนท�ำให้
เขาเจ็บปวดเจียนตาย เขาร้ อง ร้ อง แล้ วก็ร้อง ร้ องไห้ จนไม่ร้ ู เลยว่า
เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ ร้ องไห้ จนล�ำคอไม่สามารถเปล่งเสียงได้ อีก
ต่อไป
ตลอดชีวิตที่ผา่ นมา เขาฆ่า ฆ่า แล้ วก็ฆา่ เหยียบย�่ำความตาย
ของคนอื่นเพื่อมีชีวิตรอดมาโดยตลอด และในตอนนี ้ เขาได้ ร้ ู แล้ ว
ไม่สิ เขารู้มาตลอด เพียงแค่ไม่เคยจะยอมรับเท่านันเอง
้
ว่าทังหมด
้
ที่ผา่ นมา ไม่วา่ จะชื่อเสียง อ�ำนาจ เงินทอง ที่สร้ างขึ ้นมา มันไม่มีคา่
อะไรเลยเมื่อเทียบกับความทุกข์ทรมานจากบาปที่เขาได้ ก่อไว้
เวลาผ่า นไปเนิ่ นนาน ร่ า งของชายวัย สี่สิบเจ็ ด คนนี จ้ ึงค่อยๆ
ลุกขึ ้นมา สีเทียนถูกหยิบขึ ้นเพื่อวาดภาพสุดท้ ายลงไป เสียงกริ๊ กดัง
ขึ ้นทีค่ อของภูษิต ห่วงเหล็กทีพ่ นั ธนาการเขาหลุดร่วงลงไปกระทบพื ้น
เสียงดัง เรี ยกให้ ผ้ ูเข้ าแข่งขันคนอื่นหันมามองด้ วยความตระหนก
ภูษิตเดินตรงไปทีป่ ื นอย่างช้ าๆ แต่ละก้ าวช่างผ่านไปได้ อย่างยากเย็น
เขาหยิบปื นลูกโม่ที่อยู่กลางห้ องขึน้ มาอย่างช้ าๆ ชายที่ ขึน้ ชื่ อว่า
เป็ นคนที่โฉดอ�ำมหิตที่สดุ ในยุคสมัยนี ้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า ปื นที่เขา
เคยถื อ มาตลอดจะหนัก ได้ ข นาดนี ้ ดูจ ากในรั ง เพลิ ง มี ก ระสุน
ทังหมดสามนั
้
ด เพียงพอส�ำหรับการหาผู้ชนะจากเกมนี ้ ภูษิตหันไป
หาผู้เข้ าแข่งขันที่เหลือที่มองมาทางเขาด้ วยความหวาดกลัว แล้ วเขา
ก็ยิ ้ม
“กูพอแล้ ว ล่ะ พวกมึง ไปหาผู้ชนะกัน เองละกัน” เขายกปาก
กระบอกปื นในมือน�ำมาจ่อที่หวั ตัวเอง
“ใครที่ รอดไปได้ ฝากบอกคนอื่นให้ กูด้วย ว่าขอโทษส�ำหรั บ
ทุกอย่าง”
ชายวัยกลางคนหลับตาลง นิ ้วชี ้ที่สอดไกปื นขยับ และเสียงปื น
ก็ดงั ขึ ้น
...ทุกอย่างเงียบอยูน่ าน นานพอทีภ่ ษู ิตจะรู้ตวั ได้ วา่ เขายังไม่ตาย
และดูเ หมื อ นจะไม่ บ าดเจ็ บ อะไรด้ ว ย เขาก้ ม มองดูใ นมื อ ด้ ว ย
สัญชาตญาณที่สงั่ สมมา เขาก็ร้ ูได้ ทนั ทีวา่ เป็ นกระสุนเสียง
ทันใดนันเสี
้ ยงปรบมือก็ดงั ขึ ้น พร้ อมกับผนังด้ านหนึง่ ที่เปิ ดออก
มีคนกลุม่ หนึง่ เดินปรบมือเข้ ามาด้ วยสีหน้ ายินดี แม้ แต่ผ้ เู ข้ าแข่งขัน
คนอืน่ ก็ปรบมือด้ วยอารมณ์ไม่ตา่ งกัน ภูษิตได้ แต่ยนื นิง่ อย่างไม่เข้ าใจ
“ต้ องขอโทษด้ วยส�ำหรั บเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิ ดขึน้ กะทันหัน
ไปหน่อย” ภูษิตจ�ำเสียงนี ้ได้ เขาเป็ นเจ้ าของเสียงในตอนแรกนัน่ เอง
“ก่อนทีค่ ณ
ุ จะงงไปกว่านี ้ผมจะขอสรุปง่ายๆ ให้ พอเข้ าใจคร่าวๆ ก่อน
นะครับ ทุกสิง่ ทีเ่ กิดขึ ้นนี เป็
้ นการจัดฉากทังหมดครั
้
บ ใช่ครับ นอกจาก
คุณ แล้ ว ผู้เ ข้ า แข่ ง ขัน คนอื่ น เป็ นนัก แสดงของหน่ ว ยเราทัง้ หมด
ส่วนศพนันก็
้ ของปลอมครับ และเหตุผลที่คณ
ุ มาอยูต่ รงนี ้ เพราะเรา
ต้ องการท�ำการทดลอง ว่าคนเลวที่ก่ไู ม่กลับอย่างพวกคุณเนี่ย ยังมี

จิตใจใฝ่ ดีหลงเหลืออยูม่ ยั ้ และเป็ นโชคดีของเราจริ งๆ ที่คณ
ุ ไม่เลือก
ที่จะยิงคนอื่น ไม่งนนอกจากชี
ั้
วิตของคุณจะจบ โครงการนี ้คงจะจบ
ลงเหมือนกัน”
“แค่นีก้ ็พอแล้ ว” ชายชราสวมหมวกที่เดินตามมาอีกคนกล่าว
แทรก “เดี๋ยวเราจะพาผู้ต้องขังกลับไปพักฟื น้ ก่อน แล้ วเดี๋ยวฉันจะ
เป็ นคนพูดรายละเอียดทังหมดให้
้
เขาฟั งอีกทีเอง ส่วนนาย รอบหน้ า
ช่วยเตรี ยมบทพูดให้ ดีและเป็ นทางการกว่านี ้ด้ วยนะ”
“คร้ าบบบ หัวหน้ า ถ้ าไงผมขอกลับไปรายงานผลการทดลอง
ให้ เบื ้องบนทราบก่อนนะครับ” ชายหนุ่มตอบรับด้ วยหน้ าตาทะเล้ น
ก่อนจะเดินหายไปพร้ อมกับทีมงานอื่นๆ เหลือเพียงแค่ชายสวม
หมวกและภูษิตแค่สองคน และภูษิตก็ร้ ูสกึ คุ้นเคยกับชายคนนี ้อย่าง
บอกไม่ถกู
“เป็ นโชคของคุณจริงๆ ที่ยงั คิดได้ ถึงมันจะสายไปหน่อยก็ตามที”
ชายคนนันถอดหมวกออก
้
“แต่เพราะอย่างนันแหละนะ
้
เรื่ องผ่อนผัน
โทษของคุณเลยได้ กลับไปพิจารณาอีกรอบหนึ่ง ถ้ าเกิดผ่านขึ ้นมา
ก็อย่าลืมความรู้ สกึ นี ้ แล้ วเริ่ มชีวิตใหม่ที่ดีให้ ได้ นะไอ้ เปี๊ ยก” เขายิ ้ม
ให้ กบั ภูษิต
ชายวัย กลางคนตกตะลึง จนแทบจะยื น ไม่อ ยู่ แม้ จ ะผ่า นมา
หลายสิบปี แม้ อีกฝ่ ายจะแก่ลงไปมาก แต่ใบหน้ าและการเรี ยกชื่อ
แบบนี ้เขาไม่มีทางลืมได้ ลงแน่นอน
“ผู้คมุ คมศักดิ์...” ภูษิตเรี ยกชื่อเขาด้ วยน� ้ำเสียงสัน่ เครื อ ก่อนที่
น� ้ำตาจะพรั่งพรูออกมาอีกครัง้ อดีตผู้คมุ ชรา ผู้ผนั ตัวมาเป็ นเจ้ าของ
โครงการทดลอง ว่าด้ วยการให้ โอกาสกลุม่ เดนสังคมในลานประหาร
เดินเข้ ามากอดร่ างของชายวัยกลางคนอย่างอ่อนโยน ราวกับเขา
ยังเป็ นเด็กหนุม่ ที่ก�ำลังจะเดินออกไปจากสถานพินิจคนนัน้ “ในที่สดุ
ก็ท�ำตัวได้ สมชื่อภูษิตเสียทีนะ”
และตัวภูษิตเองก็ร้องไห้ ไม่ตา่ งกับเด็กน้ อยในวันนันไม่
้ ผิดเพี ้ยน
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แต่งเรื่ อง: ปิ ยมน พิมพ์ชยั

‘It’s nice to see you here.’ (ยินดีที่ได้ เจอคุณที่นี่)
หญิงสาวหยุดมองที่ก�ำแพงพลันขมวดคิ ้วเข้ าหากันเล็กน้ อยกับ
สิ่ง ที่ ไ ด้ เ ห็ น ตัว หนัง สื อ เขี ย นด้ ว ยสี เ ที ย นสี ฟ้ าปรากฏขึน้ ตัว เล็ก ๆ
บนมุมหนึง่ ของข้ างฝาห้ อง มุมฝั่ งที่ก่อนหน้ านี ้มีเพียงภาพวาดหญิง
สาวด้ วยสีเทียนหลากสี บัดนี ้มันกลับมีข้อความที่เธอรู้สกึ เหมือนว่า
เมื่อวานมันไม่มี
แคลร์ ถอดหูฟังและลุกขึน้ จากเตียงเพื่ อไปดูให้ แน่ใจว่าไม่ได้
ตาฝาด ร่ างบางค่อยๆ ยื่นปลายนิ ้วไล้ บนตัวอักษรเหล่านัน้ สัมผัส
ของมันราวกับสีเทียนเหล่านี ้เพิ่งถูกเขียนขึ ้นมาใหม่...
หรื อบางทีเธออาจจะเพียงแค่คิดมากไปเอง บางทีมนั อาจจะมี
อยู่แล้ วแต่เธอไม่ทันได้ สงั เกตเห็นก็ได้ เธอเพิ่งย้ ายเข้ ามาในหอนี ้
เมื่อวานเท่านัน้ หากจะไม่ทนั ได้ เห็นก็คงไม่ใช่เรื่ องแปลกอะไร
หลังเรี ยนจบไฮสกูล แคลร์ ก็ท�ำเหมือนเด็กคนอื่นๆ ในเมืองอย่าง
การเข้ ามหาวิทยาลัยและย้ ายไปอยู่รัฐอื่ นเพื่ อใช้ ชีวิตอย่างอิสระ
ทว่าชีวิตของเธอก็ไม่ได้ ออกมาอย่างที่วางไว้ ในการเรี ยนปี แรกสัก
เท่าไหร่ แฟนหนุ่มที่คบกันมาราวสองปี กับเธอไม่ได้ เรี ยนที่เดียวกัน
เหมือนที่เคยคุยกันไว้ แล้ วไหนจะการจองหอของมหาวิทยาลัยที่ดนั
มีปัญหาอีก ไม่ร้ ูวา่ โชคชะตาก�ำลังเล่นตลกอะไรกับเธอกันแน่ถงึ ได้ ทำ�
ให้ แคลร์ เกือบจะไม่มีที่ซกุ หัวนอน ค่าเช่าห้ องในบอสตันโซนที่เธออยู่
ก็ใช่วา่ จะถูกซะเมื่อไหร่ โชคดีที่สดุ ท้ ายลูกตื๊อของเธอได้ ผล คนที่ดแู ล
หอยอมให้ เ ธอนอนห้ อ งที่ เ ธอก� ำ ลัง อยู่นี เ้ ป็ นการชั่ว คราวจนกว่า
จะหาหอนอกมหาวิทยาลัยได้
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หอนี ้แบ่งหญิงชายเป็ นชัน้ ผู้ชายอยูช่ นคู
ั ้ ่ ผู้หญิงอยูช่ นคี
ั ้ ่ แคลร์ เชื่อ
ว่าเพราะเหตุนี ้เองจึงท�ำให้ คนดูแลหอถึงไม่อยากให้ เธออยู่ชนแปด
ั้
ห้ องริ มสุดทางเดินทังที
้ ่มนั ว่างอยูส่ กั เท่าไหร่
ขนาดของห้ องนี ้จัดว่าไม่ใหญ่นกั มีเตียงเดี่ยววางอยูต่ ดิ หน้ าต่าง
ทีเ่ มือ่ เปิ ดประตูเข้ าไปจะเห็นทันที ด้ านซ้ ายตรงข้ ามมีโต๊ ะเขียนหนังสือ
ตู้หนังสือ ประตูห้องน� ้ำ และทางขวาของประตูทางเข้ านันเป็
้ นพื ้นที่
ว่างไร้ สิ่งใดบดบังผลงานศิลปะที่อยู่บนก� ำแพง มันเป็ นสิ่งที่ท�ำให้
แคลร์ หยุดยืนดูอยูค่ รู่หนึง่ ในตอนที่เห็นครัง้ แรก...ภาพสเก็ตช์ครึ่งตัว
ของผู้หญิงคนหนึง่ ถูกวาดโดยใช้ สเี ทียนหลากสีสนั สิง่ ที่สะดุดสายตา
ของเธอที่สดุ ในภาพก็คงจะเป็ นผมสีบลอนด์สว่างของหญิงสาวซึง่ ดู
ราวกับถอดออกมาจากเธอ และแม้ จะเป็ นเพียงภาพวาดแต่แคลร์
ก็ดอู อกทันทีว่าถ้ าผู้หญิงคนนี ้มีตวั ตนอยู่จริ ง เธอคงจะเป็ นผู้หญิง
แบบที่อยูใ่ นลิสต์ตวั เต็งพรอมควีนสมัยเรี ยนไฮสกูลอย่างแน่นอน
แคลร์ คิดว่าคนที่วาดคงจะเป็ นเจ้ าของห้ องเก่า เธอละมือออก
จากผนัง ยืนมองภาพนันอย่
้ างพิจารณารายละเอียดอีกครัง้ และแม้
จะโดนก�ำชับมาว่าอย่าแตะต้ องสิง่ ของในห้ อง แต่ความอยากรู้อยาก
เห็นของแคลร์ ก็มีมากเกินกว่าจะหยุดยัง้ เธอเริ่ มรื อ้ ดูชนหนั
ั ้ งสือที่เต็ม
ไปด้ วยต�ำราเกี่ยวกับทางด้ านศิลปะ ก่อนจะเจอเข้ ากับสีเทียนซึ่ง
น่าจะถูกใช้ ในการวาดบนผนังและรู ปภาพของชายคนหนึ่ง เขามี
ใบหน้ า ดูดี ร าวกับ นายแบบที่ เ ธอเคยเห็ น ในนิ ต ยสาร GQ ผมสี
น� ้ำตาลของเขาเข้ มเหมือนดาร์ กช็อกโกแลต ตาสีฟ้าซีดจนดูหม่นเทา
ทว่ารอยยิ ้มหวานของเขานันช่
้ างชวนฝั นจนแคลร์ เผลอกัดริ มฝี ปาก
ตัวเองอย่างไม่ทนั รู้ตวั
ถึงแม้ ชายนิรนามในภาพจะดูชวนฝั นสักแค่ไหน...แต่แคลร์ ก็ไม่
ได้ นกึ เลยว่าคืนนันเธอจะฝั
้
นถึงเขาเข้ าจริ งๆ
แม้ ภาพที่จ�ำได้ ตอนตื่นขึน้ มาจะเลือนรางเหลือแค่ชายคนนัน้
ใส่เสื ้อเชิ ้ตสีขาวและกางเกงยีนส์ชวนให้ นกึ ถึงเจมส์ ดีน ทว่าเธอกลับ
จดจ�ำความรู้ สกึ ที่มีได้ ชดั เจน ในฝั นเธอมีความสุขกับการคุยกับเขา
มากเหลือเกิน และหัวใจของเธอก็ดนั เต้ นตึกตักไม่ยอมหยุดเสียด้ วย
มันน่าตลกดี นอกจากจะเอาเขาไปฝั นแล้ วยังไปหวั่นไหวกับ
เขาอีก ถ้ าแฟนเธอรู้มีหวังเขาคงได้ งอนเธอแน่
เมือ่ คิดถึงพ่อตัวดี แคลร์ กค็ ว้ าโทรศัพท์ทหี่ วั เตียงขึ ้นมาดู ข้ อความ
จากอาร์ ชี่ ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากค�ำขอโทษ แคลร์ ตดั สินใจ
ปล่อยไว้ อย่างนัน้ เธอวางโทรศัพท์ลงและเดินไปหยิบชุดคลุมเตรี ยม
ที่จะไปอาบน� ้ำ
อะไรบางอย่า งท� ำให้ แคลร์ หัน ไปมองที่ ผนัง ฝั่ ง ที่ ถูก แต้ มด้ วย
สีเทียน ทันใดนันผ้
้ าคลุมก็หลุดออกจากมือของแคลร์ ...หัวใจของเธอ
เต้ นรัว แต่ไม่ใช่ในทางที่ดี
ข้ อ ความ...ข้ อ ความที่ เ ขี ย นด้ ว ยสี เ ที ย นสี ฟ้ ามัน เปลี่ ย นไป!?
แคลร์ จ�ำได้ แม่นว่าเมื่อคืนมันไม่มีค�ำที่เขียนว่า ‘เมื่อคืนเราคุยกัน
สนุกมาก’ อยูบ่ นนันอย่
้ างแน่นอน!

ร่างบางสูดหายใจเข้ า พยายามเรียบเรียงว่าสิง่ ทีเ่ กิดขึ ้นนี ้คืออะไร
กันแน่ แม้ จะพยายามเถียงกับตัวเองในสิ่งที่คิด แต่ครัน้ จะให้ นกึ ถึง
เหตุผลอื่นที่จะท�ำให้ เกิดเรื่ องแบบนี ้ขึ ้นได้ นนก็
ั ้ ชา่ งว่างเปล่า
เพราะมีเรี ยนเช้ า แคลร์ จึงไม่สามารถยืนอึ ้งได้ นานนัก ทว่ามัน
ก็เป็ นเรื่ องที่เธอไม่สามารถสะบัดออกจากหัวได้ เลย หญิงสาวไม่ได้
เล่าให้ ใครฟั งและพยายามท�ำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ ้น เพราะยังไง
ซะไม่วา่ มันจะคืออะไร แคลร์ กไ็ ม่มที างเลือกและต้ องพักทีน่ ตี่ อ่ ไปอยูด่ ี
ไม่มีอะไรเพิ่มขึ ้นบนก�ำแพงในช่วงหลายวันที่ผา่ นมา แต่ในทุกๆ
คืน ชายนิรนามผู้นนก็
ั ้ จะมาเข้ าฝั นเธอเสมอ ในฝั นแคลร์ จะรู้ สึกมี
ความสุขและราวกับผู้ชายคนนันเป็
้ นแฟนของเธอไปแล้ ว ทุกครัง้ เธอ
จะไม่ร้ ู ว่ามันคือฝั น สิ่งที่เกิดขึ ้นราวกับเป็ นเรื่ องจริ งจนเธอรู้ สึกผิด
กับแฟนหนุม่ อย่างบอกไม่ถกู
หรื อบางทีเธอกับอาร์ ชี่...อาจจะไม่สามารถเรี ยกว่าอยูใ่ นสถานะ
คนรักอีกแล้ วก็ได้
“นายมีอยูจ่ ริ งมัย?”
้ แคลร์ ถามชายในฝั น
“มีสิ” เขายิ ้ม “ถ้ าอยากคุยกับฉันในตอนที่พระอาทิตย์ยงั ส่อง
แสง...ก็ใช้ สีเทียนเขียนบนข้ างฝานะ”
“แล้ วนายชื่ออะไรล่ะ ฉันจะได้ เรี ยกถูก” หญิงสาวซักต่อ
“ฉันจ�ำไม่ได้ หรอก…”
“อ้ าว ท�ำไมล่ะ?” เธอท�ำหน้ าสงสัย เขาเงียบไปนาน เธอจึงต้ อง
ตอบเอาเอง “งัน้ ฉันจะเรี ยกนายว่าเครย์ดีมยั ้ ? มาจากเครยอนไง
เพราะนายชอบสีเทียนที่สดุ ในบรรดาทุกสีนี่นา”
“เธอจะเรี ยกฉันว่าอะไรก็ได้ ทัง้ นัน้ ” เขาพูดพลางยิม้ และเว้ น
ครู่หนึง่ “...แค่อย่าไปไหนก็พอ”
ทุกอย่างมันเหมือนจริ งจนเกินไป ยิ่งนานวันเข้ าแคลร์ ก็ยิ่งจ�ำบท
สนทนาระหว่างเธอและเขาได้ มากขึน้ เธอถึงขนาดจ�ำกลิ่นสดชื่น
อ่อนๆ คล้ ายกลิน่ สบูข่ องคนเพิง่ อาบน� ้ำเสร็จของเขาเวลาอยูใ่ นฝั นติด
อยูท่ ปี่ ลายจมูกเลยด้ วยซ� ้ำ ผู้ชายทีเ่ ธอเรียกว่าเครย์ไม่ใช่แค่เข้ าฝั นเธอ
แต่เขาราวกับพยายามจะเข้ าไปในหัวใจของเธอด้ วย เธอไม่ร้ ูวา่ ตัวเอง
ก�ำลังคิดอะไรกันแน่ถงึ ได้ ร้ ูสกึ แบบนัน้ เพราะถ้ าเขาไม่ใช่จินตนาการ
ที่เธอสร้ างขึ ้นมา...เขาก็คงจะเป็ นวิญญาณ
“ฉันไปไล่ถามพวกรุ่ นพี่มาแล้ วนะ เรื่ องห้ องของเธอน่ะ” เสียง
ของหญิงสาวที่นงั่ อยู่ตรงข้ ามกันไม่ได้ ดึงความสนใจของแคลร์ เลย
ผู้พดู จึงต้ องสะกิดเพื่อนเพื่อให้ ออกจากภวังค์ก่อนจะเอ่ยต่อ “ช่วงนี ้
เหม่อบ่อยไปมัย้ เนี่ ย หน้ าตาก็ อย่างกับคนนอนไม่พอ เป็ นอะไร
หรื อเปล่า?”
“อะ...เอ่อ เปล่าหรอก” แคลร์ รีบปฏิเสธ “เล่าต่อสิ”
หญิงสาวมีท่าทีหนักใจในการพูดประโยคถัดมา “เขาเล่ากันว่า
ห้ องนันเคยมี
้
รุ่นพี่จเู นียร์ (ปี สาม) คนหนึง่ ฆ่าตัวตายเพราะรู้วา่ แฟน
ที่คบกันมาหลายปี ที่อยู่มหา’ลัยอื่นนอกใจน่ะ แค่นนล่
ั ้ ะ เขาก็เลย
พยายามปิ ดข่าวแล้ วก็ไม่ได้ เปิ ดห้ องนันให้
้ ใครเช่าไง”

แคลร์ ไม่ใช่คนกลัวผี ถึงอย่างไรก็ดี การติดต่อสื่อกับวิญญาณ
ก็ไม่ใช่สงิ่ ทีค่ นปกติมกั จะท�ำกันสักเท่าไหร่ ยิง่ โดยเฉพาะกับการทีร่ ้ ูสกึ
อะไรหลายอย่างมากเสียจนลืมความกลัวแบบที่เคยมีในช่วงแรก
ไปจนหมดสิ ้นแล้ ว ราวกับเครย์เป็ นทีพ่ กั พิงอยูเ่ คียงข้ างและรับฟั งเธอ
ผ่านทางการเขียนสีเทียนบนข้ างฝา เขารู้เรื่ องที่เธอทะเลาะกับแฟน
มันราวกับว่าการคุยกันผ่านทางก�ำแพงและในฝั นนันเป็
้ นสิ่งที่ช่วย
เยียวยาเธอจากความเศร้ าได้ เป็ นอย่างดี
คงฟั งดูโลกสวยหากจะบอกว่าแคลร์ เชื่อว่าเครย์ยงั ไม่ตาย บางที
มันอาจจะเหมือนในหนังสักเรื่ องที่พระเอกแค่วญ
ิ ญาณหลุดออกจาก
ร่างเพราะอุบตั ิเหตุหรื ออะไรสักอย่าง
ใครจะไปรู้กนั อาจจะเป็ นเช่นนันจริ
้ งๆ ก็ได้ นี่
‘เธอว่ามันจะเป็ นไปได้ มย…สิ
ั ้ ่งที่ก�ำลังเกิดขึ ้น?’ ตัวอักษรสีฟ้า
ปรากฏขึ ้นในเช้ าวันหนึง่ แม้ จะเป็ นค�ำถามที่คลุมเครื อ แต่แคลร์ ก็ร้ ูดี
ว่าความหมายของมันคืออะไร
สีเทียนสีม่วงถูกหยิบออกมาจากล่อง ใช้ เวลาอยู่ครู่ หนึ่งกว่าที่
แคลร์ จะตัดสินใจเขียนค�ำตอบลงบนผนัง ‘ไม่ร้ ูส’ิ
‘เพราะอาร์ ชี่หรื อเพราะฉันเป็ นวิญญาณ?’ ข้ อความใหม่ปรากฏ
ขึ ้นทีละตัวอักษรจนครบประโยค
เป็ นครัง้ แรกที่ข้อความถูกตอบกลับมาในทันที แคลร์ ร้ ู สกึ ได้ ถึง
คลืน่ ความถี่บางอย่างทีอ่ ยูไ่ ม่ใกล้ ไม่ไกลเธอ ทังยั
้ งกลิน่ กายแบบเดียว
ที่เหมือนอย่างในฝั น แม้ จะไม่ใช่คนมีซิกซ์ เซนส์ แต่เธอก็ร้ ู ว่าเขา
อยูต่ รงนี ้
เขามีตวั ตนอยูจ่ ริ งๆ
‘ฉันมีคลาสตอนเช้ า’ เธอตัดสินใจเขียนตอบเพื่อตัดบทเพราะ
ความสับสน ต่อให้ ช่วงเวลาแรมเดือนของเธอกับเขาที่ มีมันจะดี
และราวกับเป็ นความจริ งแค่ไหน แต่เรื่ องที่ว่าเขาอาจจะหมดลม
หายใจไปแล้ วก็ ท�ำให้ แคลร์ เริ่ มคิดว่าทัง้ หมดนี ม้ ันคืออะไรกันแน่
เธอจะตกหลุมรักคนที่ไม่มีชีวิตอยูแ่ ล้ วได้ จริ งหรื อ?
‘เธอไม่จ�ำเป็ นต้ องรักฉันเลยก็ได้ ...แค่เชื่อใจฉันก็พอ :)’ แคลร์
เผยยิ ้มเมื่อเห็นประโยคใหม่ที่ผดุ ขึ ้นมา
‘ฉันเชื่อใจนาย’ เธอจรดปลายดินสอสีเทียนตอบโดยไม่ลงั เล
พร้ อมกับความรู้สกึ อุน่ ๆ ในหัวใจ
บางทีอะไรในชีวิตก็ไม่มีเหตุผลมากนัก เราใช้ ความรู้ สกึ ในการ
เลื อ กเชื่ อ ใจใครสัก คน และบางครั ง้ เรา...ก็ มัก จะเชื่ อ ใจคนที่ ผิ ด
และมันคงจะแย่ยิ่งกว่า ถ้ าคนคนนัน้ ‘ไม่ใช่คน’
แคลร์ โดนผีหลอก
คืนนี ้แคลร์ ไม่ฝัน เธอตื่นขึ ้นมากลางดึกสงัดเมื่อรู้สกึ หายใจไม่ทวั่
ท้ อง สิง่ แรกที่เธอเห็นไม่ใช่นาฬิกาที่บอกเวลาตีสามแต่เป็ นเงาด�ำมืด
และฝ่ ามือหนาซึ่งจับรอบคอเธอเอาไว้ เท่านัน้ แคลร์ พยายามดิน้
พร้ อมส่งเสียงร้ องตามสัญชาตญาณ ทว่าตอนนีม้ นั กลับเป็ นสิ่งที่
ยากที่สดุ ที่เธอจะท�ำได้

หญิงสาวมองเจ้ าของฝ่ ามือเย็นเฉียบภายใต้ ความมืดมิด ความ
จริ งแม้ เพียงลักษณะรู ปร่ างก็สามารถบอกได้ เลยว่าคือใคร แต่มนั
ก็ยิ่งชัดเจนกว่าเดิมเมื่อเสียงเย็นยะเยือกเอื ้อนเอ่ย
“ไปอยู่กับฉันนะ” แคลร์ ได้ แต่ตะโกนว่าไม่ในใจอย่างไม่ร้ ู ว่า
อีกฝ่ ายจะสามารถได้ ยินหรื อไม่ “เธอเหมือนเอมิลี่มากนะแคลร์ ...
สีผมบลอนด์ซีดที่มีมาตังแต่
้ เกิดแบบนี ้ แต่ฉนั รู้ เธอจะไม่ทิ ้งฉันไป...
ใช่มย?”
ั้
ตอนนี ร้ อยยิ ม้ ของเครย์ ไ ม่ ไ ด้ ดูน่ า รั ก ในสายตาเธออี ก ต่ อ ไป
มันคล้ ายจะเป็ นแสยะยิ ้มเสียมากกว่า หญิงสาวรู้สกึ เหมือนจะหมด
ลมหายใจลงได้ ทกุ เมื่อในขณะที่อีกฝ่ ายพร�่ ำพูดต่อไป
“เราจะอยู่ด้ ว ยกัน อย่า งมี ค วามสุข ตลอดไปแคลร์ เชื่ อ ฉัน สิ”
เสียงหวานนุ่มที่เคยเป็ นกลับกลายเป็ นเสียงที่หลอนที่สุดที่แคลร์
เคยได้ ยนิ เธอพยายามยื ้อชีวติ ตัวเองเอาไว้ แม้ มนั จะสิ ้นหวังสักแค่ไหน
ก็ตาม “เธอเป็ นคนบอกเองนะว่าเธอเชื่อใจฉัน”
และนั่นเป็ นสิ่งสุดท้ ายที่ แคลร์ ได้ ยินก่อนภาพทุกอย่างจะดับ
วูบไป
เฮือก!!!
“เฮ้ แคลร์ !” ภาพของชายผมน� ้ำตาลแดงปรากฏเป็ นเงาพร่ ามัว
ก่อนจะค่อยๆ ชัดเจนขึ ้นเรื่ อยๆ ร่ างสูงเดินเข้ ามาหาเธอด้ วยสายตา
เป็ นห่วง แคลร์ หอบหายใจพลางมองไปยังภาพรอบตัว เธออยูใ่ นชุด
คนไข้ และห้ องของโรงพยาบาลสักแห่ง “เธอโอเคใช่มัย้ ? พอรู้ ว่า
เธอเข้ าโรงพยาบาลฉันก็รีบบินจากมิชิแกนมาเลย ฉันขอโทษจริ งๆ
นะแคลร์ กบั เรื่ องก่อนหน้ านี ้ เธอก็ร้ ู ฉันไม่ได้ ตงใจจะพู
ั้
ดอย่างนัน”
้
อาร์ ชี่พดู รัวอย่างรู้สกึ ผิด แคลร์ นงิ่ เงียบขณะในหัวก�ำลังเรียบเรียง
เรื่ องราวต่างๆ
“ได้ โปรดตอบอะไรสักค�ำสิแคลร์ ” ชายหนุ่มพูดด้ วยน� ำ้ เสียง
น่าสงสาร “เธอไม่ร้ ูหรอกว่าตอนทีร่ ้ ูสกึ ว่าจะเสียเธอไปมันเป็ นยังไง...”
เมื่อได้ ฟังเช่นนัน้ แคลร์ จงึ ชะงักค�ำถามที่วา่ เธอมาอยูท่ ี่นี่ได้ ยงั ไง
และตอบเพื่อปลอบใจแฟนหนุม่ แทน “ฉันไม่โกรธนายแล้ วอาร์ ชี่”
“จริงนะ!” ความดีใจปรากฏชัดในดวงตาสีน� ้ำตาล เขาพุง่ เข้ ากอด
เธอทันที แขนของชายหนุ่มโอบรอบตัวของแฟนสาวเอาไว้ โดยวาง
คางเกยไว้ บนไหล่ของเธอ
แคลร์ กอดกับอาร์ ชี่มาเป็ นพันๆ ครัง้ แล้ ว อ้ อมกอดของเขาอบอุน่
เสมอ เธอจ�ำความรู้ สึกของมันได้ เป็ นอย่างดี แต่กับอ้ อมกอดนี.้ ..
มันไม่เหมือนครัง้ ไหนๆ เลยที่เธอเคยสัมผัสมา
ไม่ใช่เพราะว่ามันลึกซึ ้ง แต่เพราะว่ามันไม่ใช่อ้อมกอดของอาร์ ชี่
อุณ หภูมิ ข องร่ า งกายเย็ น เฉี ย บ สี ผ มแดงกว่า ความเป็ นจริ ง
และสิง่ ที่ท�ำให้ แคลร์ แน่ใจที่สดุ ก็คือกลิน่ อายของเจ้ าของอ้ อมกอด
เสี ย งสั่น เครื อ ถูก เอ่ย ออกจากริ ม ฝี ปากบางของหญิ ง สาวผม
บลอนด์คล้ ายคนที่ก�ำลังพร้ อมจะร้ องไห้
“นายหลอกฉันท�ำไม...เครย์”
37

38

แต่งเรื่ อง: ศุภณัฐ วงศ์ชยั

“จะอยูโ่ ลกใบนี ้ให้ ได้ มนั ก็ต้องใช้ แต่ เงิน เงิน แล้ วก็เงิน!”
ไวพจน์ หนุ่มวัยท�ำงานนั่งอยู่ในห้ องของเขา เอาหน้ าฟุบโต๊ ะ
สภาพอิดโรย แลดูสิ ้นหวัง เพราะก�ำลังถูกไล่ออกจากบริษทั มาหมาดๆ
เนื่องด้ วยเศรษฐกิจของประเทศที่ดำ� เนินไปได้ ไม่คอ่ ยจะดีนกั อีกทัง้
สภาพการเงินของเขาก็ก�ำลังอยู่ในช่วงขาลงถึงขีดสุด ในใจก็พลาง
คิดถึงใบหน้ าคุณแม่ที่ตา่ งจังหวัด ตารางเวลาที่แน่นขนัดของบริ ษัท
ส่งผลให้ ต้องกลับบ้ านหนเว้ นหนในช่วงวันหยุดเทศกาล คุณพ่อ
ของเขาได้ จากไปตังแต่
้ ยงั เด็ก ท�ำให้ แม่ต้องรับหน้ าที่เลี ้ยงดู จะยื่น
สมัครงานที่ใหม่ก็ต้องรอการตอบรับซึง่ กินเวลานาน หรื อว่าจะกลับ
ไปอยูบ่ ้ านต่างจังหวัดดีนะ
เขาฟื ้นตัวขึน้ มา เอือ้ มมื อไปหยิบรี โมตที วีข้างตัว หมุนเก้ าอี ้
เข้ าหาจอโทรทัศน์ หวังให้ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ าเครื่ องนี ้
จะช่วยบรรเทาความเครี ยดออกไปได้ บ้าง
“สลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 ของเดือนนี ้ คือ 129042”
ก่อนที่จะใช้ นิว้ กดปุ่ มรี โมต เหนื อโทรทัศน์ ของเขามีข้อความ
ประหลาดปรากฏขึ ้นบนก�ำแพง ข้ อความถูกเขียนด้ วยสีเทียนโทนด�ำ
ซึง่ เมื่อตัดกับฝาผนังสีครี มอ่อนแล้ ว ท�ำให้ ข้อความดูเด่นชัดขึ ้นมา

ไปคิดมาก็ปาไม่ลงเพราะตอนนี ้สภาพการเงินดูจะไม่พอยาไส้
“ไอ้ ก�ำแพงนี่ วอนซะแล้ ว” ไวพจน์ดฉู นุ เฉียวเพราะการลงมือเช็ด
ก�ำแพงด้ วยวิธีตา่ งๆ ดูจะไม่เกิดผล ท�ำให้ วนั ต่อมาเขาออกไปซื ้อสีทา
ผนังมาทา ข้ อความประหลาดนันก็
้ ถกู ทาทับไป แต่เมื่อละสายตา
จากก�ำแพงนันไปได้
้
เพียงไม่กี่ชวั่ ครู่ ข้ อความเดิมก็กลับปรากฏขึ ้นมา
ราวกับถูกแปะทับใหม่ เป็ นแบบนีค้ รัง้ แล้ วครัง้ เล่า จนสุดท้ ายเขา
ท�ำการทดลองทาผนังนัน้ อีกครั ง้ สายตาจ้ องเขม็งไปที่ตวั ก� ำแพง
แล้ วกะพริ บตา ข้ อความเดิมกลับปรากฏขึน้ อย่างรวดเร็ วราวกับ
มีเวทมนตร์
เขาตบที่ใบหน้ าตัวเอง ซ้ ายทีขวาที และอีกหลายๆ ที จนแก้ มแดง
ป่ อง ก็ไม่ท�ำให้ เขาตื่นขึ ้นมาจากความฝั น

“ใครมาเขียนก�ำแพงที่ห้องวะเนี่ย” ไวพจน์บน่ กับตัวเอง จากนัน้
จึงเดินไปหาผ้ าขีร้ ิ ว้ มาเช็ดก�ำแพง ถูเข้ าอยู่อย่างนัน้ จนพบว่าลบ
ไม่ออก เขาเปิ ดโทรศัพท์มือถือค้ นหาวิธีลบสีออกจากก�ำแพง ก็ได้ ใช้
วิธีต่างๆ จากที่อ่านมาลบข้ อความนี ท้ ิง้ ไป ปรากฏว่าลบไม่ออก
สมาร์ ทโฟนคูก่ ายช่างดูไร้ ประโยชน์จนเขาอยากจะปามันทิ ้ง แต่คิด

“รางวัลที่ออก 1-2-9-0-4-2” โชคเข้ าข้ างไวพจน์ เลขรางวัลตรง
กับที่ก�ำแพงได้ บอกไว้ จริ งๆ เขากระโดดดีใจและรู้สกึ ขอบคุณก�ำแพง
ที่มามอบโอกาสดีๆ แบบนี ้ให้
วันต่อมาเขาไปรับรางวัลและรี บโทรหาแม่ในทันที
“แม่ ผมถูกหวย!”

“ได้ ! ยอมแล้ วจ้ า 129042 ใช่ไหม” หลังจากที่เขาพ่ายแพ้ ให้ กบั
ความแปลกประหลาดของก�ำแพง เขาจึงท�ำตามค�ำอธิบายของก�ำแพง
นัน่ คือออกไปหาซื ้อลอตเตอรี่ วนหาอยู่หลายร้ านกว่าจะได้ เบอร์ นี ้
ผลลอตเตอรี่ จะเป็ นดังข้ อความบนก�ำแพงหรื อว่าหลอกลวง เขารอ
คอยให้ วนั พรุ่งนี ้เป็ นค�ำตอบ
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“ขี ้โม้ ” แม่ดสู นิทกับไวพจน์มาก
“ผมพูดจริ งๆ ครับแม่! รางวัลที่ 1 ด้ วย เดี๋ยวผมโอนเข้ าบัญชี
แม่นะ!”
“…” เขาก็ยงั พูดกับแม่ตอ่ ไปด้ วยความตื่นเต้ นและสนุกสนาน
เงินที่เหลือหลังจากโอนเงิน ถูกน� ำไปละลายกับอาหารมือ้ หรู
นอนพัก โรงแรมที่ ร าคาหนึ่ง คื น เท่า กับ เงิ น เดื อ นทัง้ เดื อ นของใคร
หลายๆ คน ชีวิตคนมีเงินมันเป็ นแบบนี ้นี่เอง
ห้ องก�ำแพงแห่งนัน้ ถูกตังทิ
้ ง้ ไว้ นานหลายวัน แต่เมื่อเขาเที่ยว
จนพอใจแล้ ว จึงกลับมาที่ห้อง
“บริ ษัทที่เพิ่งไล่คณ
ุ ออกจะปิ ดตัวลง” ข้ อความถูกเปลี่ยน แต่ยงั
คงถูกเขียนด้ วยสีเทียนสีเดิม เขาสาปส่งบริ ษัทนันอยู
้ ใ่ นใจ อีกทังยั
้ ง
หวังลึกๆ ให้ ข้อความนี ้เป็ นความจริ งเหมือนลอตเตอรี่ จริ งอยูท่ ี่บริ ษัท
ต้ อ งคัด คนเพื่ อ ประหยัด งบประมาณตามหลัก การ แต่ถ้ า บริ ษั ท
ปิ ดตัวลงจริ งๆ บอกได้ เต็มปากเลยว่ารู้สกึ สะใจ
แล้ วในวันต่อมา เขาก็ได้ ทราบว่าบริษัทนันปิ
้ ดตัวลงตามทีก่ �ำแพง
บอก
“โทรทัศน์ของคุณเสียแล้ ว คุณควรไปหาซื ้อเครื่องใหม่มาเปลีย่ น”
ข้ อความใหม่บนก�ำแพงปรากฏขึ ้น บางทีเขาก็กล่าวชมก�ำแพงนี ้ว่า
ช่วยอ�ำนวยความสะดวกได้ เหมือนกัน
ก�ำแพงจะบอกอะไรเขาอีก ลอตเตอรี่ บริ ษัทล้ มละลาย รวมไปถึง
สามารถบอกได้ วา่ โทรทัศน์เสีย
ก�ำแพงบอกอย่างอื่นมากกว่านี ้ได้ อีกไหมนะ อย่างเช่นใครเป็ น
ประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐอเมริกา หรือว่าคนรู้จกั ของเราก�ำลัง
จะป่ วย
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“แม่ของคุณจะเสียชีวติ ภายในวันพรุ่งนี ้” ไม่มคี ำ� บอกทีว่ า่ ใครป่ วย
ทังสิ
้ ้น แต่กลับปรากฏข้ อความที่น่าสะพรึ งกลัวขึ ้นมาแทน ก�ำแพง
ไม่เคยโกหก หรื อว่าแม่ของเขาจะต้ องเป็ นไปตามที่ก�ำแพงบอกจริ งๆ
ตัวเขาไหวสัน่ มือหยิบโทรศัพท์มือถือขึ ้นมาเพื่อที่จะโทรไปหาแม่
แม่จะต้ องไม่ตาย เขาภาวนากับตัวเองเบาๆ ในใจ
“ฮัลโหล แม่อยูไ่ หนครับ”
“ก็อยู่ที่บ้านนี่ สิ เปิ ดร้ านตามปกติ ลูกค้ าเยอะมากเลยช่วงนี ้
มีอะไรจ๊ ะพจน์” เสียงจากทางแม่มีเสียงจ้ อกแจ้ กจอแจ เสียงตะหลิว
ที่กระทบกระทะดังเข้ ามาถึงหูโทรศัพท์
“อ่อ เหรอครับแม่ แล้ วพรุ่งนี ้แม่จะไปไหนหรื อเปล่า”
“จะไปไหนได้ ต้ องเปิ ดร้ านทุกวัน พจน์มีอะไร”
“อ๋อ ตอนนี ้ผมลาพักร้ อนกับทางบริ ษัท 2-3 วันน่ะแม่ เดี๋ยวว่า
จะกลับบ้ าน คงถึงบ้ านตอนเย็นๆ”
“อ้ า ว งัน้ หรอกเหรอ ได้ ๆ เดี๋ ย วแม่ผัด พริ ก แกงของโปรดลูก

เตรี ยมไว้ รอนะ”
“ขอบคุณครับแม่ แค่นี ้ก่อนนะ”
“ได้ จ้ะ เดินทางปลอดภัย”
เขาโกหกแม่เรื่ องลาพักร้ อน แต่ก็ร้ ูสกึ โล่งอกที่แม่ยงั อยู่ ตอนนี ้ยัง
ไม่ครบก�ำหนดตามทีก่ �ำแพงได้ บอกไว้ ซงึ่ ก็คอื พรุ่งนี ้แล้ วเขาก็เดินทาง
กลับภูมิล�ำเนา โดยที่จิตใจยังพะวงอยู่กับเรื่ องของแม่ตลอดการ
เดินทาง
ไวพจน์เดินเข้ าไปในร้ านอาหาร เดินผ่านโต๊ ะไปทางห้ องครัวที่
บริ เวณข้ างหลังร้ าน
“แม่ครั บกลับมาแล้ ว” เขาใช้ มือปั ดม่านพลาสติกที่ ลาดยาว
ลงมาคัน่ ระหว่างหลังบ้ านกับห้ องครัว ภาพที่มองเห็นอยู่เบื ้องหน้ า
คือแม่นอนล้ มฟุบไป เขาตกใจ โทรตามหมอมาดูอาการของแม่
และแล้ วก็ได้ พบว่าแม่ของเขานันได้
้ ลาจากโลกนี ้ไปแล้ ว
แม่เป็ นคนในครอบครัวเพียงคนเดียวของไวพจน์ที่ยงั เหลืออยู่
และก�ำลังจะไม่เหลืออยู่ ชีวิตเขาไม่เหลืออะไรอีกแล้ ว ทังครอบครั
้
ว
หน้ าที่การงาน เขาคิดอยากสานต่อกิจการร้ านอาหารของแม่ แต่ไม่
สามารถจินตนาการถึงการประกอบอาหารให้ เทียบเคียงกับฝี มือ
แม่ได้
ชายหนุ่มสะอืน้ หยดน�ำ้ ตาแห่งการสูญเสียได้ พรั่ งพรู ออกมา
ภาพเมนูอาหารของแม่ทกุ จานที่เขาได้ ทาน ถูกแปลงเป็ นของเหลว
เม็ดเล็กใส ไหลหยดลงสูพ่ ื ้นดิน เมนูแล้ ว เมนูเล่า เขาเข้ าใจค�ำกล่าว
ที่ ว่า ขาดคนรั กก็ เ หมื อนขาดใจเอาในวันนี ้ ชี วิตช่างไร้ จุดหมาย
หมดหนทาง สุดท้ ายเขาจึงตัดสินใจ
ดับลมหายใจของตนเอง
“ตี๊ดๆ” เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ ้น เขาตื่นขึ ้นมาจากฝั นร้ าย คิดไว้
แล้ วเชียวว่ามันต้ องเป็ นความฝั น
“สลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 ของเดือนนี ้ คือ 129042”
ไวพจน์ ต กใจกับ ข้ อ ความบนฝาผนัง เมื่ อ ดูเ วลาก็ พ บว่า เป็ น
วันเดียวกันกับที่ได้ เจอข้ อความนี ้ครัง้ แรก ครัง้ นี ้เขาก็ถกู ลอตเตอรี่
ทุกครัง้ ตามที่ข้อความได้ บอกไว้ รอบนีเ้ ขาไม่ได้ น�ำเงินไปซื ้ออะไร
แต่เอาไปฝากธนาคารแทน
“แม่ของคุณจะเสียชีวิตภายในวันพรุ่ งนี”้ ก�ำแพงด�ำเนินมาถึง
ข้ อความนี ้อีกเช่นเคย เขาต้ องรักษาแม่ไว้ ให้ ได้ รอบนี ้เขาตัดสินใจ
ไม่โทรศัพท์หาแม่ แต่เดินทางไปหาแม่ภายในทันที
เขาใช้ มือปั ดม่านพลาสติกอีกครัง้ ก็ได้ เห็นแม่ก�ำลังผัดอาหาร
กระทะซ้ าย สลับมากระทะขวา ดูคล่องแคล่วมีประสบการณ์ เปลวไฟ
จากเตาแก๊ สลุกท่วมกระทะ ไอร้ อนจากเพลิงตีเข้ าเบ้ าหน้ า กลิ่นฉุน
ของใบกะเพราชวนรู้สกึ คัดจมูกจนจะจามอยูท่ ีแล้ วทีเล่า
“แม่” เขาดีใจที่ได้ เจอแม่อีก

“อ้ าวพจน์! กลับมาตอนไหน ไม่ให้ ส้ มุ ให้ เสียง”
เขาพุ่งเข้ าไปกอดแม่ด้วยความดีใจ ใช้ มือโอบรัดตัวแม่จนแน่น
และแล้ วน� ้ำตาของเขาก็ล้นเอ่อออกมาจากหัวใจ
“แม่-ท�ำ-กับ-ข้ าว-ไม่-ได้ ” เขาดูจะรัดแน่นมากท�ำให้ แม่เคลือ่ นไหว
ไม่สะดวก แต่แม่ก็ไม่ได้ ขดั ขืน
ไวพจน์ได้ นอนกอดคุณแม่ในรอบหลายสิบปี ท�ำให้ เขาดูกลายเป็ น
เด็กอีกครัง้ ล่าสุดเมื่อไหร่ กนั นะ ที่ได้ นอนกอดคุณแม่ แล้ วรู้ สึกว่า
ตัวเองปลอดภัยเมื่อมีแม่อยูข่ ้ างๆ
เขาตื่นขึ ้นมาในวันรุ่งขึ ้น แม่ยงั คงนอนอยู่
“แม่ เช้ าแล้ ว” ไวพจน์สะกิดตัวแม่
“…”
“..”
“แม่!!”
เขาเขย่าตัวแม่ แต่กลับไร้ ซงึ่ เสียงตอบรับใดๆ ตัวแม่จางซีดกว่า
ปกติ เขาร้ องไห้ และโน้ มตัวลงไปฟุบบนร่างแม่ทแี่ น่นงิ่ และถูกปกคลุม
ด้ วยผ้ าห่ม ความเงียบเข้ าปกคลุม
ไวพจน์ไม่สามารถปฏิเสธความจริ งบนก�ำแพงได้ เขาจัดพิธีศพ
คุณแม่ ญาติๆ เพื่อนๆ ต่างมาร่วมงาน แสดงความอาลัยเศร้ าเสียใจ
หลังจากพิธีของแม่เสร็ จสิ ้น เขาก็ตดั สินใจฆ่าตัวตายอีกครัง้ ...

แก้ ไขมันได้ ไม่วา่ จะพยายามแค่ไหนก็ตาม
แล้ วไวพจน์ ก็ด�ำเนินชีวิตไปตามปกติ โดยไม่คิดจะฆ่าตัวตาย
อีกแล้ ว
ก�ำแพงนัน้ ท�ำให้ ชีวิตของเขามีสีสนั มีทงเรื
ั ้ ่ องที่ดีและร้ ายผ่าน
เข้ ามาในช่วงชีวิต จนสุดท้ ายเขาเบื่อก�ำแพงนันแล้
้ ว
การรั บรู้ อนาคตไม่ได้ ท�ำให้ ไวพจน์ เปลี่ยนแปลงอนาคตนัน้ ได้
เขาตัดสินใจขายห้ องนันทิ
้ ้งไป แล้ วกลับมาใช้ ชีวิตอันเรี ยบง่ายอยู่ที่
ภูมิล�ำเนาของตน
สี ผ มของไวพจน์ แ ปรเปลี่ ย นเป็ นสี เ ทา หัว ล้ า นแทบจะทัง้ หัว
เส้ นผมหลุดจากหนังศีรษะได้ ง่ายราวกับการเด็ดดอกหญ้ าออกมา
จากพื ้นดิน ใบหน้ าทีเ่ หีย่ วย่น มือของเขาแห้ งกร้ าน ซีดจางไปตามอายุ
วัย เขานอนตะแคงพยายามจะพลิกตัวไปอีกข้ างแต่เหมือนร่ างกาย
จะไม่ตอบสนองตามดังที่ใจปรารถนา ท�ำให้ เขานอนหงายค้ างอยู่
อย่างนัน้ ดวงตาค่อยๆ ปิ ดลง ราวกับจะหลับใหลไปในห้ วงภวังค์
ดวงตาทังคู
้ ป่ ิ ดสนิท เรี่ ยวแรงสุดท้ ายที่มีท�ำให้ เขายิ ้มออกมา
เขานึกถึงภาพก�ำแพง แล้ วความมืดที่เงียบสงบ ก็เข้ ามาปกคลุม
ห้ วงแห่งความคิด

“ตี๊ดๆ” เสียงนาฬิกาปลุกเรื อนเดิม
“สลากกิ นแบ่งรั ฐบาล รางวัลที่ 1 ของเดื อนนี ค้ ื อ 129042”
ข้ อความแรกปรากฏ เขาพบว่าสามารถย้ อนเวลามาที่จดุ นี ้ได้ ถ้าหาก
ฆ่าตัวตาย ครัง้ นีเ้ ขาเล่าเหตุการณ์ ทงหมดให้
ั้
แม่ฟัง แม่ดูไม่เชื่อที่
ไวพจน์เล่า เขาพยายามท�ำทุกวิถีทางที่จะยื ้อชีวิตของแม่ แต่ไม่ว่า
จะย้ อนเวลากลับมากี่ครัง้ ต่อกี่ครัง้ ก็ไม่อาจหลีกหนีความจริ งไปได้
ใช้ เวลาได้ สกั พักกว่าจะท�ำใจได้ เขาไม่อยากย้ อนกลับไป เพราะ
ไม่อยากให้ คณ
ุ แม่ต้องมาตายซ� ้ำซ้ อน แม่ของเขาตายไปครัง้ เดียว
แต่ภ าพแม่ ใ นใจของชายหนุ่ม ได้ ต ายไปหลายครั ง้ ต่อ หลายครั ง้
ครัง้ แล้ วครัง้ เล่า เป็ นความขมขื่นในจิตใจที่ไม่อาจจะแบกรับไว้ ได้
ในเวลาเพียงคืนสองคืน
เขาจึง กลับ ไปที่ ห้ อ งแห่ง นัน้ ห้ อ งที่ มี ก� ำ แพงเวทมนตร์ บอก
เหตุการณ์ ในอนาคตได้ จะเกิ ดอะไรขึน้ ต่อไปนะ อยากรู้ มันเสีย
เหลือเกิน
“ประเทศจะเกิดแผ่นดินไหวแถบบริ เวณภาคเหนือตอนบน วันนี ้
ตอน 19.00 น.”
“จริ งจังเหรอวะเนี่ย มันมีอิทธิพลขนาดนี ้เลยเหรอวะ” เขาตกใจ
ในอ�ำนาจของมัน ซึง่ ในคืนนันก็
้ ได้ เกิดแผ่นดินไหวขึ ้นมาจริ งๆ ตาม
ค�ำบอก เขาไม่แม้ แต่จะโทรไปแจ้ งศูนย์เตือนภัยพิบตั ิ ได้ แต่ยอมรับ
และเข้ าใจมัน ความปลงเกิดขึ ้นในห้ วงความคิดของเขา ไม่สามารถ
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วรกรไม่เคยรู้ ว่าวันสุดท้ ายของการจบการศึกษาจะมีความรู้ สกึ
เอ่อล้ นมากขนาดนี ้ เขาคิดเพี ยงแค่ว่ามันจะเป็ นวันปั จฉิ มนิ เทศ
ธรรมดา ๆ ครัง้ หนึง่ เหมือนช่วง ม.ต้ น ก่อนหน้ านี ้มีพธิ ีอำ� ลาครูอาจารย์
กันพักใหญ่ ตามมาด้ วยการเปิ ดวิดีโอประจ�ำห้ อง แน่นอนว่ามันก็คือ
คลิปรวมภาพหลุดตามประสา วรกรเองมองจอโปรเจกเตอร์ ด้วยใจ
ที่อิ่มเอม เขาก็แค่คนพูดน้ อยคนหนึง่ ที่เพื่อนหลายคนพากันบอกว่า
เขา ‘ประหลาด’ เพียงเพราะว่ามีบางอย่างในตัวเขาที่แตกต่างจาก
คนอื่นก็เท่านัน้
แค่พดู น้ อยกว่าคนอื่นน่ะ ไม่ได้ หมายความว่าจะไม่แสดงความ
คิดเห็นอะไรหรอกนะ
ภาพของธนพล ตัวฮาประจ�ำห้ องกับการเป็ นตัวแทนประกวด
มารยาทงาม ช่างขัดกันอย่างบอกไม่ถูก เพียงแค่ภาพโผล่ขึน้ มา
ทุก คนในห้ อ งต่า งพากัน หัว เราะเสี ย งดัง ก็ ตัว สร้ างเสี ย งหัว เราะ
ภายในห้ องนี่หน่า ต้ องส่งเสียงดังๆ ให้ กบั คุณเขาหน่อย
วรกรไม่แน่ใจนักว่าที่เขาหัวเราะทังนํ
้ ้าตาอยูใ่ นขณะนี ้เป็ นเพราะ
ภาพตรงหน้ า หรื อ เป็ นเพราะว่ า เขาจะไม่ ไ ด้ อ ยู่ร่ ว มกับ เพื่ อ นๆ
แบบนี ้อีกแล้ ว มิตรภาพที่หล่อหลอมเป็ นความทรงจ�ำมากว่าสามปี
กับบางคนมากถึงหกปี ด้ วยซ� ้ำ จากตอนแรกที่วรกรคิดว่าจะเข้ ากับ
คนอื่นไม่ได้ ตอนนี ้เขากลับมีเพื่อนสนิทที่สนิททังกายทั
้
งใจเลยล่
้
ะ
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ความทรงจ�ำในตอนนัน้ การทีต่ ้ องติววิชา (คุณครู) มหาโหดไปด้ วยกัน
วิ่งฝ่ าสายฝนกันเพียงเพราะว่าพลอย ศศิกินแห้ ว อกหักจากรุ่ นพี่
ทีช่ อบ เศร้ าได้ ไม่กี่วนั หรอกก็กลับมาเป็ นพลอยคนเฮฮาได้ เหมือนเดิม
หรื อไอ้ ธี ธี รดลลูกชายเจ้ าของโรงงาน เพื่อนที่สนิทที่สดุ ของวรกร
คนที่พูดอะไรวรกรก็มกั เออออห่อหมกไปด้ วยเสมอ ถามว่าเพราะ
ความคิดไอ้ ธีมนั ดีนะ่ เหรอ
เปล่า!
เออออไปก่อน ค่อยไปเถียงกันทีหลัง ผ่านประสบการณ์มาด้ วย
กันอย่างโชกโชน ไม่วา่ จะโดดเรียน แอบกินขนมในห้ อง หรือแม้ กระทัง่
หลับต่อหน้ าครู
ภาพบนจอเปลี่ยนไปเรื่ อยๆ จนถึงภาพฝาผนังห้ องเรี ยน
‘ความสุข’ ข้ อความที่อยูข่ ้ างผนัง
วรกรเช็ดน� ้ำตาถี่กว่าเมื่อกี ้ นึกๆ ดูแล้ วก็ตลกเป็ นบ้ า
“สีเทียนกล่องนี ้ของใครวะ?”
ธีรดลยกมือโบกแทนค�ำตอบ
ผนังทีท่ กุ คนในห้ องคุ้นเคย พวกเขาต้ องผลัดกันมาเขียนข้ อความ
โดยใช้ สีเทียนเป็ นอุปกรณ์หลัก ถามว่าท�ำไมน่ะเหรอ
เอ... เพราะอะไรกันนะ
เขียนวนกันไปเรื่ อยๆ จนครบ หัวข้ อของมันเป็ นเรื่ องที่สว่ นใหญ่
ลงความเห็นกันว่าอยากเขียนมากที่สดุ นัน่ ก็คือ ‘สิง่ ที่ปรารถนา’
หลังจากทุกคนเขียนเสร็จ มีข้อตกลงง่าย ๆ คือทุกคนต้ องถ่ายรูป
ผนังในวันนันของตั
้
วเองเก็บไว้ อย่างน้ อยเพื่อเป็ นสิ่งเตือนใจในวัน
ข้ างหน้ า ความปรารถนาของพวกเขาอาจเป็ นจริ งหรื อเป็ นเพียงแค่
ปลายสีเทียน
แน่นอนว่าวรกรเขียนค�ำว่า ‘ความสุข’ ลงไปบนนัน้ เขาจ�ำภาพ
ความทรงจ�ำในช่วงนันได้
้ ดี เพราะว่าต้ องเขียนกันทุกคน เลยท�ำให้
วรกรคิดไม่ตกว่าสิง่ ที่เขาปรารถนาคืออะไรกันแน่ เพื่อนๆ ต่างเวียน
กันมาเขียน ถึงความรักบ้ าง เรื่ องเงินบ้ าง หรื อบางคนเขียนเป็ นโค้ ด
ลับทีไ่ ม่มใี ครเข้ าใจ อย่างมีนาแฟนคลับศิลปิ นเกาหลีประจ�ำห้ อง เลือก
ที่จะเขียนชื่อของศิลปิ นแทบทุกวงที่เธอชื่นชอบ ท�ำให้ ผนังวันนันเต็
้ ม
ไปด้ วยรอยขีดเขียน ทังยั
้ งหลากสีอกี ต่างหาก อีกคนคือธนพลนี่แหละ
ซึง่ เจ้ าตัวป่ วนคนนี ้ก็ไม่ได้ เขียนอะไรไปมากกว่าอาหารในแต่ละมื ้อ
สาเหตุที่ ว รกรไม่ ร้ ู ว่ า จะเขี ย นค� ำ ว่ า อะไรเป็ นเพราะเขารู้ สึก
แค่ เ พี ย งความว่ า งเปล่ า ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในชี วิ ต ชี วิ ต ที่ ว นลูป ตื่ น เช้ า
มาโรงเรี ยน กินข้ าว ท�ำการบ้ าน นอน เขาไม่ร้ ู สึกถึงการมีอยู่ของ
บางอย่าง ไม่ได้ สุขหรื อทุกข์ ไปกับมัน เพียงเพราะเขาเฉยชาและ
ในที่สุดก็ชินไปกับมัน เขาไม่ร้ ู ด้ วยซ�ำ้ ว่าตัวเองถนัดวิชาอะไรมาก
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เป็ นพิเศษ แถมเกรดเฉลีย่ ในแต่ละเทอมก็ถๆู ไถๆ จนมองอะไรไม่ออก
รู้เพียงแต่วา่ เขาจะต้ องเรี ยนให้ จบก็เท่านัน้ และถึงแม้ วา่ วรกรจะเป็ น
คนเงียบๆ แต่ก็ไม่ได้ เหงาแต่ประการใด เพราะเพื่อนสนิททังสองคน
้
ที่ท�ำให้ เขารู้สกึ ได้ รับการเติมเต็ม
“เฮ้ ย! วรกรมึงร้ องไห้ เหรอวะ” ธีรดลจับวรกรให้ หนั มาตรงหน้ า
“ขี ้แยนี่หว่า”
ศศิพร เพื่อนสนิทอีกคนของวรกรล้ อขึ ้น
“ไม่ร้ ูดิ แค่คดิ ว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยว่ะ”
วรกรพูดทังที
้ ่ยงั ร้ องไห้ อยู่
“ก็เคยคิดนะเว้ ย ว่ากูแม่งจะผ่านอะไรพวกนี ้มาได้ เหรอวะ”
ธี ร ดลและศศิ พ รพยัก หน้ า รั บ “แต่ก็ ผ่า นมาได้ เ พราะพวกมึง
นี่แหละ!” สามคนหัวเราะร่า
ความว่างเปล่าในชีวิตของวรกรในช่วง ม.ปลายเป็ นอะไรที่หนัก
หนาที่สดุ ส�ำหรับตัวเขาเอง เพราะพูดได้ เลยว่า เขารู้สกึ เหมือนยืนอยู่
บนปากเหวทัง้ ๆ ที่ความจริ งไม่ได้ เป็ นอย่างนัน้ แต่แรงกดดันจาก
ครอบครัว จากเพื่อน หรื อแม้ กระทัง่ ตัวเขาเอง ราวกับเขาต้ องแบก
ทุกอย่างไว้ บนบ่า มองอีกแง่มนั ก็คืออีกก้ าวหนึง่ ของชีวิต ที่ต้องก้ าว
ผ่านไปเหมือนอย่างเคย ต้ องท�ำเกรดให้ ได้ ดีๆ เพื่อที่จะยื่นเข้ ามหาวิทยาลัย ต้ องตามหาตัวเอง อยากเป็ นอะไร อยากท�ำอะไรมากที่สดุ
อะไรที่เขาต้ องการ ค�ำถามนับร้ อยพันวิ่งวนอยูใ่ นสมองเขาไม่หยุด
แต่ความวุ่นวายและปั ญหาทุกอย่างนัน่ แหละที่ท�ำให้ วรกรเห็น
ความสงบที่เกิดขึ ้น แสงจากหลอดไฟที่สะท้ อนมายังโต๊ ะเขียนหนังสือ
สายลมยามเย็นที่พดั เอาใบไม้ ปลิวไสว หรื อเสียงแอร์ ยามค�ำ่ คืนในวัน
ที่เขานอนไม่หลับ
ทุกอย่าง
เพราะวุน่ วายถึงท�ำให้ เห็นความเงียบสงบ
เพราะความว่างเปล่า จึงท�ำให้ เห็นถึงการมีอยู่
ความรู้สกึ ในการจับสีเทียนในตอนนันมั
้ นคืออีกหนึง่ ความทรงจ�ำ
ที่พวกเขาจะไม่มีวนั ลืม ทังสี
้ ที่เลือก ทังค�
้ ำที่เขียน ทุกๆ อย่างที่กอปร
กัน ขึน้ มา เป็ นความรู้ สึก ที่ แ สนสุข ใจเหลื อ เกิ น แค่นึก ถึง รอยยิ ม้
ก็ปรากฏขึ ้นบนใบหน้ าพวกเขาเสียแล้ ว
“ว่าแต่จะบอกได้ ยงั ว่าท�ำไมบนผนังถึงเขียนว่าความสุข”
ธีรดลคะยันคะยอถาม
้
“นัน่ ดิ คือรู้เว้ ย แค่อยากรู้เหตุผลไง บอกเร็วๆ” ศศิพรช่วยสมทบ
อีกแรง
วรกรสูดลมหายใจเข้ าไปเฮือกใหญ่ ตามมาด้ วยเสียงถอนหายใจ
จากเพื่อนทังสอง
้

นี่มนั ต้ องล้ อกันถึงขนาดเสียงหายใจเลยเหรอ วรกรได้ แต่คดิ ในใจ
“อะย้ อนความกลับไปยี่สบิ ปี ที่แล้ ---” ธีรดลตบหัววรกรอย่างแรง
“มึงยังไม่เกิด!”
“อะ ล้ อเล่นข�ำๆ แอแฮ่”
ตลกมากไหมไม่ร้ ู รู้ เพียงแต่ว่าพวกเขาก็ยงั คงหัวเราะทังน�
้ ำ้ ตา
อยูแ่ บบนัน้
“ตอนนัน้ น่ะ... ตอนที่ทุกคนทยอยกันเขียนผนังไปเรื่ อยๆ จู่ๆ
ก็เกิดค�ำถามขึน้ มาว่า อะไรคือตัวขับเคลื่อนที่ท�ำให้ เรายังเป็ นเรา
ในขณะนี ้วะ แวบนึงอะ คือคิดอะไรไม่ออกเลย มันว่างเปล่า”
วรกรพูดต่อ “เลยคิดถึงอะไรๆ ที่ผ่านเข้ ามา ก็เลยคิดมาได้ ว่า
จริ งๆ แล้ วเรา ไม่ดิ อย่างน้ อยตัวกู มีชีวิตต่อไปได้ เพราะความสุขว่ะ
แค่คดิ ว่าอาหารมื ้อถัดไปจะกินอะไร จะเลือกไปดูคอนเสิร์ตวงอะไรดี
Lany ก็มา Honne ก็ไม่อยากพลาด หนังที่ชอบจะฉายเดือนหน้ า
จะว่างไปดูวนั ไหน แค่คดิ ถึงเรื่ องพวกนี ้มันก็ร้ ูสกึ ดีแล้ วว่ะ”
“แต่ก็เออ ชีวิตคนเราแม่งก็ไม่ได้ มีแต่ความสุขปะวะ”
สองสหายพยักหน้ ารับ
“มีเปรี ย้ วบ้ าง หวานบ้ าง เค็มบ้ างแล้ วแต่ปรุง”
วรกรและศศิพรส่ายหน้ าให้ กับมุกแป้กประจ�ำวัน รางวัลมอบ
แด่ธีรดล
“มันก็คงเหมือนกับชีวิตการเรี ยนที่ผ่านมาอะ วิชานี ้สนุก วิชานี ้
แม่ ง น่ า เบื่ อ แต่ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ไ ด้ ก ลับ มาคื อ อย่ า งน้ อ ยเราก็ ร้ ู ว่ า ชอบ
หรื อไม่ชอบมัน ถ้ าชีวิตมีแต่สขุ ไม่มีทกุ ข์ มันจะเรี ยกว่าชีวิตเหรอวะ”
เสียงปรบมือดังเปาะแปะจากมิตรสหาย
ศศิพรพูดขึ ้นมาบ้ าง “พวกแกรู้ปะ ตอนรออ่านค�ำที่เขียนบนผนัง
ทุกวันมันก็มคี วามสุขประหลาดๆ ว่ะ เหมือนได้ อา่ นค�ำสารภาพรักบ้ าง
สารภาพบาปบ้ าง หรื อค�ำคมเงี ้ย ต้ องขอบคุณเจ้ าของความคิดที่ไม่
ท�ำให้ ผนังห้ องของเราแม่งว่างเปล่า โล่งเตียนแบบห้ องอื่น”
“มันคือผนังที่เต็มไปด้ วยประสบการณ์เว้ ย” ธนพลที่ไม่ร้ ูมานัง่ ฟั ง
ตังแต่
้ ตอนไหนพูดขึ ้นบ้ าง
“ความสุขก็เหมือนชีวิตแหละ ต้ องหมั่นดูแล เอ็งไม่สุขตอนนี ้
จะเป็ นไร เอ็งทุกข์ตอนนี ้ก็ไม่เป็ นไร เป้าหมายไม่ได้ อยูท่ ี่ปลายทางเว้ ย
มันอยูท่ ี่ระหว่างทางต่างหาก”
“ไอ้ นี่แม่งมาทีเดียวได้ ซีนหล่อเลยว่ะ!”
ธีรดลอดไม่ได้ ที่จะเย้ าแหย่เพื่อน
วัน ปั จ ฉิ ม คื อ วัน ที่ ท� ำ ให้ เ ห็ น ความเปลี่ ย นแปลงในชี วิ ต วรกร
จากไม่ร้ ูจกั แปรเปลี่ยนเป็ นรู้จกั จากเพื่อนกลายเป็ นเพื่อนสนิท วันนี ้

มันก็คือวันร� ำลึกความหลังกลายๆ นี่เอง ถ้ าถามถึงความทรงจ�ำของ
วรกร เขามีเรื่องเล่ามากมายไม่จบสิ ้น แต่ทขี่ าดไม่ได้ กค็ งจะเป็ นความ
ว่างเปล่า ความสุข และความรู้สกึ ทีไ่ ด้ เขียนผนังข้ างห้ อง ทีท่ ำ� ให้ ความ
ทรงจ�ำมีความหมายมากมายขนาดนี ้ภาพทรงจ�ำทีเ่ คยถ่ายไว้ จะคอย
เตือนใจพวกเขาเสมอ ถึงวินาทีที่ได้ ลงมือเขียน รอยยิ ้มที่เกิดขึ ้นหลัง
จากนัน้
แค่การเขียนความสุขไว้ ติดข้ างฝาน่ะ ไม่ได้ ท�ำให้ ความสุขนัน้
เกิดขึ ้นจริ งๆ หรอก
ความสุข ที่ เ กิ ด ขึ น้ มาจากการได้ พ บสิ่ ง ต่ า งๆ แม้ แ ต่ ปั ญ หา
และฟั นฝ่ ามันไปได้ อย่างที่ใจหวัง
ความทรงจ�ำที่วรกรจะจ�ำไปอีกนานเท่านาน
นานจนกว่าแท่งสีเทียนในมือจะหมดไป
ราวกับสีนนตราตรึ
ั้
งลงในหัวใจ
อ้ อ แต่มนั ไม่มีทางหมดหรอก
ท�ำไมน่ะเหรอ
“ก็สีเทียนที่วา่ น่ะมัน...”
วรกร ธีรดล และศศิพรรี บรุมกันปิ ดปากธนพลแทบไม่ทนั
ไม่บอกหรอก
มันอาจเป็ นสีเทียนมหัศจรรย์ สีเทียนจากโรงงานของพ่อธีรดล
หรื อเป็ นเพียงแค่... สีเทียนธรรมดาๆ ก็เท่านัน้
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ชื่อ
จิดาภา เจือจันทร์
ชื่อเล่น บิว๊ ต์
TCAS 61
สีที่บง่ บอกถึงตัวเองคือ สีเทา
เพราะเป็ นคนกลางๆ

ชื่อ
ประภัสสร ทองอร่าม
ชื่อเล่น แพร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สีที่บง่ บอกถึงตัวเองคือ สีเหลือง
เพราะสีเหลืองคือความสดใสและเข้ าได้
กับทุกสี

ชื่อ
ศศิ ฉันท์พลากร
ชื่อเล่น มายด์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สีที่บง่ บอกถึงตัวเองคือ สีน� ้ำเงินอมเทา
เพราะดูแล้วรู้สึกสบายตาและดูมีเสน่ห์

ชื่อ
ธัญญารัตน์ โคตรวันทา
ชื่อเล่น ขนุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สีที่บง่ บอกถึงตัวเองคือ สีมว่ งบนดอก
สแตติส
เพราะคิดว่าน่าค้ นหาและเหมือนตัวแทน
ของความทรงจ�ำ

ชื่อ
วศิน สุวรรณอักษร
ชื่อเล่น เซ็ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สีที่บง่ บอกถึงตัวเองคือ สีน� ้ำเงินเข้ ม
เพราะเป็ นสีที่ดหู นักแน่น แต่ไม่แข็งกร้ าว
จนเกินไป

ชื่อ
กัณติกา วิชญเมธากุล
ชื่อเล่น ปุ่ นปุ๊ น
โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัย
สีที่บง่ บอกถึงตัวเองคือ สีเขียวพาสเทล
เพราะสีเขียวคือสีที่มองแล้ วสบายตา

ชื่อ
โอฬาร จินดาทองดี
ชื่อเล่น ต๋อ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สีที่บง่ บอกถึงตัวเองคือ สีด�ำ
เพราะไม่ต้องคิดมากเวลาจะหาชุดมาใส่

ชื่อ
ปิ ยมน พิมพ์ชยั
ชื่อเล่น เดียร์
โรงเรี ยนบดินทรเดชา
สีที่บง่ บอกถึงตัวเองคือ สีมว่ งพาสเทล
เพราะเป็ นสีที่ผสมสองสีที่ชอบอย่าง
สีชมพูกบั ฟ้าเข้ าด้ วยกัน

ชื่อ
ศุภณัฐ วงศ์ชยั
ชื่อเล่น โอม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
สีที่บง่ บอกถึงตัวเองคือ สีคราม
เพราะว่ายิ่งลึกลงเท่าไหร่ก็ยิ่งมืดมน
ค้ นไปเท่าไรก็ยิ่งสับสน ส่วนลึกในใจคน
ใครจะรู้จริ ง

ชื่อ
พัชรี จันทร์ แรม
ชื่อเล่น จอย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก�ำแพงแสน
สีที่บง่ บอกถึงตัวเองคือ สีฟ้าน� ้ำทะเล
เพราะเป็ นสีที่มองแล้ วอุน่ ใจ

46

ผลิตโดย: ส�ำนักงานอุทยานการเรี ยนรู้
สังกัดส�ำนักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารส�ำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 17
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0 2264 5963-5
โทรสาร: 0 2264 5966

ที่ปรึกษาโครงการ
นายอธิปัตย์ บ�ำรุง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู้
นางสาวอัศริ นทร์ นนทิหทัย
หัวหน้ าฝ่ ายกิจกรรม ส�ำนักงานอุทยานการเรี ยนรู้
นายวิภว์ บูรพาเดชะ
บรรณาธิการบริ หาร นิตยสาร happening

ประสานงาน
นางสาวสิริรัตน์ จันทศรี
นางสาวพัฒนทิพย์ กิจไกรลาศ
www.tkpark.or.th
www.facebook.com/tkparkclub
www.facebook.com/readmeegazine
www.twitter.com/tkpark_TH

TK Young Writer 2018 : Write Now!
ส�ำนักงานอุทยานการเรี ยนรู้ (สอร.) จัดโครงการอบรมเยาวชนนักเขียน
TK Young Writer 2018 ขึ ้น เพือ่ เพิม่ พูนทักษะด้ านงานเขียนให้ กบั เยาวชน
ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทเี่ น้ นสาระแบบเข้ มข้ น ทังกระบวนการคิ
้
ด
วางแผน และสร้ างสรรค์ผลงานให้ สำ� เร็จลุลว่ งภายในเวลาทีจ่ ำ� กัด จากทีม
วิทยากรมืออาชีพ มาร่วมเป็ นก�ำลังใจ และติดตามอ่านนิตยสารฉบับพิเศษ
ทัง้ 3 เล่ม คือ
1. ปฐมศึกษา
2. 235 เรื่ องน่ารู้รอบพระปฐมเจดีย์
3. สีเทียนบนข้ างฝา
กันได้ ฟรี 3 ช่องทาง คือ
- http://readme.tkpark.or.th
- แอพพลิเคชัน่ TK app
- แอพพลิเคชัน่ TK Public Online Library
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