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หลงัจากท่ีผา่นการนัง่ล้อมวงพดูคยุกนัของกลุม่วรรณกรรมในคา่ย TK Young Writer 2018 โดยมีพ่ีวิภว์ (วิภว์ บรูพาเดชะ) และพ่ีแอน 

(เดือนเพญ็ จุ้ยประชา) เป็นพ่ีเลีย้งให้กบักลุม่ของพวกเรา เม่ือตดัชอยส์และยกมือลงคะแนนเสียง จนในท่ีสดุได้ข้อสรุปสดุท้าย อนัเป็นทัง้โจทย์ 

และท่ีมาของช่ือหนงัสือ ‘สีเทียนบนข้างฝา’ เลม่นี ้ เพราะพวกเราคิดวา่ เม่ือพดูถงึสีเทียน สิง่แรกท่ีหลายคนนกึถงึคงเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัเดก็  

หรือความสดใสไร้เดียงสา โจทย์นีจ้งึเป็นความท้าทายให้ไปคดิตอ่วา่จะเขียนอยา่งไรให้หลดุออกจากกรอบความสดใสในวยัเดก็ 

พวกเราทัง้ 10 คน กลบัไปคิดเป็นการบ้าน แล้วน�ามาเขียนเป็นเร่ืองสัน้ ภายในเวลา 4 วนัของการเข้าค่าย ซึ่งอดัแน่นไปด้วยความรู้  

ประสบการณ์และแรงบนัดาลใจจากคนท่ีท�างานในวงการด้านการเขียน การจัดท�าสื่อ ทัง้รูปแบบออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ ความพิเศษ  

ของการเขียนเร่ืองสัน้ในค่ายนีส้�าหรับเรา ไม่ใช่การนัง่ฟังบรรยายแล้วกลบัไปเขียนคนเดียวหรือฟังค�าติชมเฉพาะจากพ่ีเลีย้ง แต่เป็นการนัง่ 

ล้อมวงคยุกนัคล้ายกบัวนัแรกท่ีพวกเราเจอกนัมากกวา่ 

ความสนกุของการพดูคยุกนัในรูปแบบนี ้ คือทกุคนจะได้แชร์ไอเดียของตวัเอง ฟังของเพ่ือนๆ รวมทัง้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

คล้ายกบังานเด่ียวท่ีท�าเป็นกลุม่ ท�าให้รู้สกึผอ่นคลายมากขึน้เพราะไมต้่องแขง่ขนั และได้ช่วยกนัท�าให้ความคิดออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้งา่ย 

กวา่การท�างานคนเดียว 

แต่ละคนในกลุ่มต่างก็มีจุดเด่นและความน่าสนใจเป็นของตวัเอง บางคนคิดเก่ง บางคนเขียนเก่ง บางคนให้ค�าแนะน�าเก่ง โดยอาย ุ

ท่ีแตกตา่งไมใ่ชข้่อจ�ากดัเร่ืองความสามารถเลยแม้แตน้่อย 

กว่าจะออกมาเป็น สีเทียนบนข้างฝา ฉบบัสมบูรณ์ของแต่ละคน ได้ผ่านความกดดนัอยู่ไม่น้อย เพราะต้องส่งโครงเร่ืองและเนือ้เร่ือง  

ให้พ่ีวิภว์ และพ่ีแอน ติชมให้ค�าแนะน�า แก้ไขครัง้แล้วครัง้เล่า แต่เราเช่ือว่าทกุคนตัง้ใจคิดและเขียน ถ่ายทอดเร่ืองราว สีเทียนบนข้างฝา  

ในแบบของตวัเองออกมาอยา่งสดุฝีมือ 

ขอบคณุ พ่ีวิภว์ และพ่ีแอน ท่ีคอยดแูลให้ค�าแนะน�าและท�าให้พวกเรามีต้นฉบบังานเขียนท่ีเสร็จสมบรูณ์ ขอบคณุพ่ีโก้ (กลวชัร สปิุนะ)  

เจ้าของภาพประกอบท่ีน่ารัก และท�าให้พวกเรามีรูปโปรไฟล์ใหม่กันคนละรูป ขอบคุณวิทยากรและพ่ีๆ ทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท�า 

คา่ย TK Young Writer 2018 นีข้ึน้มา 

ขอบคณุท่ีให้โอกาสพวกเราได้ละเลงสีเทียนบนข้างฝา ตามจินตนาการท่ีวาดเอาไว้ 

ธญัญารัตน์ โคตรวนัทา

บรรณาธิการ
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ฉนัมีความลบัหลายอยา่งซอ่นอยู่

ข้อท่ีหนึง่ ฉนัชอบการวาดรูปมาก

เร่ืองนีอ้ยา่เอาไปพดูกบัแมห่รือพอ่ของฉนัเชียวนะ พวกทา่นต้อง 

โวยวาย เอามือทาบอก ไม่ก็ท�าท่าวิงเวียนหน้ามืด จะเป็นลมเสีย 

ให้ได้ ฉันเคยเห็นมาแล้วในสมัยมัธยมต้นจะขึน้ชัน้มัธยมปลาย  

พวกท่านตีโพยตีพายบอกขอให้ฉันเรียนสายวิทย์-คณิตให้จบก่อน 

แล้วคอ่ยเลือกเข้าคณะท่ีอยากเข้า และฉนัก็เห็นมนัอีกครัง้หลงัจาก 

จบชัน้มัธยมปลาย พวกท่านขอให้ฉันเลือกเข้าคณะแพทย์  

แล้วพยายามอธิบายให้ฉนัเข้าใจวา่

“หน้าท่ีการงานต้องเลีย้งชีพตวัเองได้นะลกู ถ้าหนเูป็นหมอได้ 

หนูก็จะมีชีวิตท่ีดี ถึงตอนนัน้ค่อยเลือกการวาดรูปเป็นงานอดิเรก 

ก็ได้น่ีลกู”

ฉันก็เลยต้องพับเก็บแผนการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในคณะ 

ท่ีเก่ียวกบัการวาดรูปทิง้ไป

จนมาถึงปัจจุบนั ฉันเป็นหมออย่างท่ีพ่อและแม่อยากให้เป็น 

นัน่แหละ ผา่นมาได้อยา่งยากล�าบากทีเดียว และแน่นอนวา่เคยท้อ 

จนหมดก�าลงัใจไปแล้ว แตฉ่นัก็สู้ใหม ่ เพ่ือท่ีวา่วนัท่ีฉนัจะวาดรูปได้ 

อยา่งอิสระจะมาถงึ

แตง่เร่ือง: จิดาภา เจือจนัทร์
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ทางกลบับ้านก็ยงัอยูต่รงนัน้เอง มนัเป็นช่องสี่เหลี่ยมท่ีมองออก 

ได้อย่างง่ายดาย เพราะมนัไม่เข้ากบัท่ีใดในนีเ้ลย และภายในช่อง 

สี่เหลี่ยมนัน้ก็ยงัมีสวนท่ีเป็นสวนของบ้านฉนัอยู่

ฉันสนกุมากเลยนะ ทัง้ได้ว่ิงเล่น ได้ปีนต้นไม้ ได้ไล่จบักบัคณุ 

ผีเสือ้ แต่มนัออกจะน่าเบ่ือไปสกันิดอยู่เหมือนกนั ฉันเล่นได้เพียง 

นิดเดียวก็ออกมาจากภาพวาดนัน่เพราะเบ่ือ

อืม...ถ้าได้วา่ยน�า้อาจจะไมเ่บ่ือก็ได้

แล้วฉนัก็วาดแมน่�า้ในวนัตอ่มา

แต่ละวนั แต่ละวนั ภาพวาดของฉันมีมากขึน้เร่ือยๆ จากสวน

ดอกไม้ ก็มีแมน่�า้ มีสตัว์เลก็ๆ มีบ้าน มีผู้คน 

ทกุคนท่ีนัน่ชา่งเป็นมิตรและยิม้แย้ม ทกุคนตา่งเข้ามาจบัมือฉนั  

ชวนให้ไปเท่ียวเล่นด้วยกัน ไปจับปลาท่ีแม่น�า้บ้าง ไปปีนต้นไม้ 

เก็บผลไม้บ้าง พากันไล่จับกระต่ายหรือนกตัวน้อยๆ บ้าง ฉันมี 

ความสขุท่ีสดุ และใช้เวลามากมายหลายชัว่โมงไปกบัมนั

จนวนัท่ีต้องตดัขาดกบัโลกใบนัน้มาถงึ

 

ข้อท่ีสาม ฉนัเคยทอดทิง้โลกใบนัน้ไปหนึง่หน

ฉนัจ�าวนันัน้ได้ดี เพราะฉนัก�าลงัจะขึน้ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 

แม่เข้ามาหาฉนัถึงในสวนอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน โชคดีท่ีฉนั 

ออกมาจากภาพวาดนัน่แล้ว ไมอ่ยา่งนัน้ทัง้พอ่และแมอ่าจจะมองวา่ 

มนัไมป่กต ิแล้วมนัอาจจะลงเอยด้วยการท่ีพวกเขาเลอืกท่ีจะทบุบ้าน 

ทิง้ก็ได้

แมพ่าฉนัไปกินข้าวเยน็ด้วยกนั การกินอาหารเยน็ร่วมกนัถือเป็น 

กฎของบ้าน แม้วา่ทัง้สองคนจะต้องท�างานหนกั แตมื่อ้เย็นเป็นช่วง 

เวลาแหง่ครอบครัว พวกเรานัง่ลงท่ีโต๊ะ แล้วเร่ิมลงมือกินข้าวเหมือน 

ทกุที

ในวนันัน้ ฉนัยงัไมท่นัหยิบช้อน พอ่ก็พดูขึน้เสียก่อน

“ภาพวาดท่ีลกูวาดไว้หลงับ้าน พ่อจะลบทิง้แล้วนะ พ่อจะทาสี 

บ้านใหม”่

ในตอนท่ีฟัง ฉนัตกใจมาก ฉนัคิดว่าตวัเองปิดบงัเอาไว้อย่างดี 

แล้วเชียวนะ พ่อกบัแม่ไม่น่าจะรู้เร่ืองนีไ้ด้ ในเม่ือฉันหลบไปเขียน 

ถงึหลงับ้านท่ีทกุคนไมค่อ่ยเดนิไปน่ีนา

ข้อท่ีสอง รูปท่ีฉนัวาดก็มีความลบัซอ่นอยู่

ในสมัยเด็ก นั่นเป็นสมัยก่อนฉันจะเข้าเรียนในระดับประถม 

เสียอีก บ้านท่ีครอบครัวของฉันอาศัยอยู่มีพืน้ท่ีค่อนข้างกว้าง  

นอกจากตัวบ้านแล้วยังมีสวนล้อมรอบ และมีต้นไม้เต็มไปหมด  

ฉนัจงึมีพืน้ท่ีให้ว่ิงเลน่ได้ทัว่ บางครัง้ถ้าออกไปว่ิงเลน่ท่ีสวนหลงัฝนตก  

ก็มกัจะตวัเปือ้นดินเข้าบ้าน เพราะหกล้มจนตวัคลกุดินคลกุโคลน 

ไปหมด 

สิ่งท่ีชอบมากพอๆ กับการว่ิงเล่นไปทั่วสวนคือการวาดภาพ  

ก�าแพงห้องนั่งเล่นในเวลานัน้จึงมีรูปท่ีวาดด้วยสีเทียนฝีมือฉัน 

อยู่เต็มไปหมด ทัง้ภาพวาดทุ่งดอกไม้ ต้นไม้ต้นใหญ่ ภเูขาสองลกู 

ท่ีมีพระอาทิตย์ส่องแสงจ้าอยู่ตรงกลาง ฉันภูมิใจกับทุ่งดอกไม้ใน 

ห้องนัง่เลน่อยา่งมากเลยทีเดียว

จนกระทัง่แมเ่ข้ามาพดูกบัฉนัวา่

“ก�าแพงไมใ่ชส่ิง่ท่ีจะน�าสีเทียนมาเขียนเลน่”

ฉนัพยกัหน้าอยา่งเสยีไมไ่ด้ แตฉ่นัก็ไมอ่ยากยอมแพ้ ฉนัจงึละทิง้ 

ทุ่งดอกไม้ในห้องนัง่เล่น แล้วหลบมาใช้สีเทียนวาดภาพบนก�าแพง 

หลงับ้านแทน

และวนันัน้เอง ฉนัก็พบวา่มนัมีความพิเศษ

หลงัจากท่ีฉันว่ิงมาท่ีสวนหลงับ้านแล้ว ฉันก็เร่ิมวาดภาพด้วย 

ความสนุกสนาน ทุ่งดอกไม้กว้างๆ ต้นไม้ต้นใหญ่ ภูเขาสองลูก 

และพระอาทิตย์สอ่งแสงจ้าอยูต่รงกลาง ฉนัวาดจนพอใจแล้วก็ถอย 

ออกมาช่ืนชมผลงานของตนเอง ท�าให้เหน็วา่บริเวณท่ีฉนัวาดดอกไม้ 

นัน้มีอะไรบางอย่างเปื้อนอยู่ ฉันจึงเอือ้มมือไปท่ีก�าแพงเพ่ือหวัง 

จะเช็ดรอยเปือ้นนัน่

แล้วฉนัก็โดนดดู

โดนดดูเข้าไปในภาพวาดท่ีฉนัวาดขึน้เองนัน่ละ่ ทกุอยา่งมีอยูค่รบ  

ตัง้แต่ทุ่งดอกไม้หลากสี ต้นไม้ขนาดใหญ่ตัง้อยู่อย่างโดดเด่ียวใน 

ทุง่หญ้า ภเูขาสองลกู และดวงอาทิตย์สแีดงท่ีอยูร่ะหวา่งภเูขาทัง้สอง

ด้วยความเป็นเด็ก ฉันไม่รู้สกึกลวัเลยแม้แต่นิดเดียว ฉันว่ิงทัว่ 

ทุ่งกว้าง ไล่จบัผีเสือ้ ปีนต้นไม้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ได้คิดถึงความ 

เป็นจริงวา่มนัไมค่วรจะเกิดเร่ืองแบบนีข้ึน้

ก็แนล่ะ่ ตอนนัน้ฉนัยงัเดก็
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ฉนัอ้าปากท�าทา่จะโต้ แตพ่อ่กลบัพดูตอ่

“ลูกก�าลงัจะเข้าโรงเรียนประถม ลูกน่าจะโตได้แล้ว” พ่อพูด 

เสียงจริงจงักบัฉนั แล้วแมก็่พดูเสริมค�าพดูของพอ่ขึน้มาอีก

“แม่ก็จ�าได้ว่าเคยบอกหนไูปแล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะ ว่าก�าแพงไม่ใช ่

ท่ีท่ีจะน�าสีเทียนไปเขียนเลน่ได้ เราให้เวลาลกูมามากพอแล้วนะ”

พอแมพ่ดูกบัฉนัแบบนัน้ ฉนัเลยได้แตเ่งียบ และนกึขอโทษทกุคน 

อยูใ่นใจ ท่ีฉนัคงจะไปหาไมไ่ด้แล้ว ทัง้ภเูขา ต้นไม้ ทุง่ดอกไม้ แมน่�า้  

บ้าน คุณผีเสือ้ คุณกระต่าย คุณยายท่ีอาศัยในบ้านหลังนัน้ 

และเจ้าหญิงแสนสวยท่ีมาจากท่ีไกลๆ ด้วย

ฉนัคงไปเจอพวกเขาไมไ่ด้อีกแล้ว

เวลาผ่านไป ฉันจบชัน้ประถม ขึน้ชัน้มธัยมต้น ผ่านชัน้มธัยม 

ปลาย ฟันฝ่ามาถึงมหาวิทยาลยั จนจบมาได้ท�างานเป็นคณุหมอ 

อยา่งท่ีพอ่กบัแมต่ัง้ใจให้ฉนัเป็น

ฉนัก็ยงันกึถงึภาพวาดจากสีเทียนบนก�าแพงนัน้ไมเ่สื่อมคลาย

ทีนีฉ้นัก็เลยซือ้บ้านไว้หลงัหนึง่

ข้อท่ีสี่ ฉนัก�าลงัพิสจูน์อีกครัง้

เม่ือโตเป็นผู้ใหญ่ เราก็มกัจะลืมหลายสิง่หลายอยา่งไป

ด้วยอาย ุฉนัก็คงเรียกได้วา่เป็นผู้ใหญ่ แตใ่นเร่ืองความคดิ ฉนัก็ 

คงตอบไมไ่ด้วา่ตวัเองเป็นเดก็หรือผู้ใหญ่กนัแน่

ท�าไมฉนัจงึยดึติดกบัภาพวาดสีเทียนขนาดนี ้

ในตอนนัน้ฉนัได้เข้าไปในโลกใบใหมจ่ริงๆ หรือเปลา่ก็ไมรู้่ ท่ีจริง 

แล้วฉนัอาจจะแคเ่ลน่จนเหน่ือย วาดรูปจนล้า แล้วหลบัฝันกลางวนั 

ไปก็ได้ ดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ ทุ่งดอกไม้กว้าง ต้นไม้สงูใหญ่ แม่น�า้  

สตัว์น้อยใหญ่ทัง้หลาย รวมถงึคณุยายและเจ้าหญิงแสนสวย มนัอาจ 

จะเป็นแคส่ิง่ท่ีอยูใ่นความฝัน และคงไมมี่วนัเป็นจริงไปได้

แต่มนัก็เป็นสิ่งท่ีอยู่ในใจฉันมาตลอด และมนัก็จบลงโดยท่ีฉัน 

ไม่ได้เตรียมใจเลยด้วยซ�า้ หลงัจากท่ีพ่อบอกฉันว่าจะลบรูปภาพ 

ทัง้หมดในวนันัน้ วนัถัดมาฉันก็เข้าโรงเรียนประถม เม่ือเลิกเรียน 

และกลบัถงึบ้าน ก�าแพงตรงนัน้ก็เป็นเพียงสีขาว...

คงเป็นเพราะฉันจากโลกใบนัน้แบบไม่ได้ตัง้ตวัใดๆ ฉันจึงยึด 

ตดิกบัมนัขนาดนีก็้เป็นได้ ในสายตาผู้ใหญ่อยา่งพอ่หรือแม ่มนัอาจ 

จะเป็นเพียงภาพวาดสีเทียนบนก�าแพงบ้าน ไมมี่ความสวยงามใดๆ  

และดเูลอะเทอะอยา่งย่ิง เป็นสิง่ท่ีควรก�าจดัทิง้เพ่ือความโลง่สายตา

แตส่�าหรับเดก็อยา่งฉนั มนัคือโลกหนึง่ใบ

พ่อกับแม่ห้ามฉันไม่ให้วาดภาพอีก ฉันก็อดทน และอดทน  

พยายามอย่างมากจนมาถึงจุดนีไ้ด้ เพ่ือวนัท่ีฉันจะได้ยินจากปาก 

พวกเขาวา่ 

“หนวูาดรูปได้แล้วนะลกู”

พวกเขาไมเ่คยพดูมนัออกมาหรอก พวกเขาพดูแคว่า่

“โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ”

แล้วก็ปลอ่ยฉนั ปลอ่ยให้ฉนัเคว้งทกุอยา่ง ฉนัเลยเร่ิมท�าตามใจ 

ตวัเองตัง้แตน่ัน้

เปลา่หรอก ฉนัไมไ่ด้เปลี่ยนตวัเองเป็นเดก็เกเรแตอ่ยา่งใด ฉนัไม ่

เคยท�า และท�าไม่เป็นด้วย ฉนัเพียงแค่พยายามหาทางท่ีจะวาดรูป 

บนก�าแพงให้ได้อีกครัง้เทา่นัน้

ฉนัจงึซือ้บ้าน

และซือ้สีเทียน

สีเทียน 12 สีเหมือนท่ีฉนัใช้เม่ือยงัเดก็

ถึงจะกลวันิดหน่อยว่าพออายมุากขึน้ โลกใบนัน้อาจจะไม่เปิด 

รับฉันแล้วก็ตาม แต่ฉันก็พยายามไม่คิดมาก สลดัความคิดร้ายๆ  

ทิง้ไปแล้วจดจอ่อยูก่บัก�าแพงตรงหน้า

เอาละ่

ถงึเวลาพิสจูน์แล้ว 
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เร่ืองเม่ือคืน... แค่นึกถึงก็ท�าให้ผมแทบอาเจียน ผู้ ชายคนนัน้ 

ท�าสิ่งน่าขยะแขยงกับผมซ�า้แล้วซ�า้เล่า เสียงทุ้มต�่าโหยหวนยงัคง 

ฝังอยู่ในหูของผมจนบัดนี ้ ผมคิดไม่ตกว่าท�าอย่างไรเร่ืองแบบนี ้

ถงึจะจบลง คงต้องรอให้ใครตายเสียก่อน ไมเ่ป็นผมท่ีแตกสลายไป  

ก็คงต้องเป็นเขาท่ีหายไปจากโลกใบนี ้

เช้าวนันีแ้สงสวา่งเข้ามาเย่ียมเยือนผมและสิง่ตา่งๆ ภายในบ้าน  

เหมือนเป็นเคร่ืองปลอบใจให้กบัความทรมานท่ีต้องเจอมาเม่ือคืน  

ผมนึกว่าผู้ ชายคนนัน้จะต้องออกไปท�างาน แต่จนแสงตะวัน 

เร่ิมเคลื่อนตรงดิ่งกับศีรษะ เขาก็ยงัไม่ยอมลกุออกไปไหน ผมยืน 

มองเขา แต่เจ้าตัวคงไม่รู้ว่ามีใครบางคนก�าลังสังเกตตัวเองอยู ่ 

จากจดุเดมิๆ ของทกุวนัในตอนเช้า 

สงัเกตว่าเม่ือไหร่กันผู้ ชายท่ีดูเป็นคนอบอุ่น แข็งแกร่ง และด ู

อ่อนโยนกลบักลายเป็นชายท่ีดูไร้เร่ียวแรง ไร้จิตวิญญาณไม่ต่าง 

จากศพเดนิได้ขนาดนี ้

ผู้ ชายคนนัน้เร่ิมขยับร่างกายสูงใหญ่ของตวัเองอย่างเช่ืองช้า  

แตง่เร่ือง: ประภสัสร ทองอร่าม
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ท่ีอยู่ด้านในนัน้ ปล่อยให้มนัไหลลงล�าคอราวกับของเหลวนัน่เป็น 

อากาศท่ีไมมี่ผลอะไรกบัร่างกาย 

ถึงผมยังคงเห็นเขานั่งอยู่ตรงนัน้และยังไม่ได้แตกสลายไป 

เพราะน�า้ไร้ประโยชน์นัน่ แต่ตวัตนของผู้ชายคนนีม้นัสลายหายไป 

ราวกับไม่เคยมีอยู่ ถึงแม้ครัง้นีจ้ะดูออกชัดเจนว่าท่าทีและสต ิ

ของเขามันเปลี่ยนไป แต่นานมาแล้วท่ีผมรับรู้ได้ว่าจิตวิญญาณ 

ของเขามันหายไปก่อนหน้านี ้ สิ่งต่างๆ ล้วนเปลี่ยนแปลงอย่าง 

รวดเร็วโดยท่ีไมเ่คยมีใครสง่สญัญาณเตือนภยัมาก่อน 

บางครัง้ผมคิดว่ามันน่าใจหาย มันพลิกไปรวดเร็วง่ายดาย 

ราวกลบัพลกิหน้ากระดาษ 

เป็นอีกครัง้ในหลายร้อยครัง้ท่ีผู้ชายคนนัน้มองมาท่ีผมด้วยตา 

นา่สงัเวช แตต่อนนีกิ้ริยาของเขามนัเกินท่ีใครจะควบคมุ ชายท่ีผมเหน็ 

เร่ิมหวีดร้องเสียงโหยหวนน่าขนลกุ ก�าปัน้ใหญ่ๆ ทุบเข้าข้างแก้ม 

อยา่งรุนแรง ทบุมนัซ�า้ๆ เหมือนไมห่ลงเหลือความรู้สกึอีกแล้ว 

การกระท�าท่ีผมมองวา่ไร้เหตผุลของเขา ท�าให้ผมนกึถงึชว่งเวลา 

ท่ีมนันา่จะเรียกวา่ความสขุของบ้านหลงันี ้

ผมได้พบผู้ชายคนนีค้รัง้แรกในวนัท่ีทกุอยา่งในบ้านหลงันีด้ใูหม ่

ไปหมด ในตอนนัน้เขายงัเป็นผู้ชายท่ีดนูา่หลงใหล มวลความอบอุน่ 

ปกคลมุไปทกุท่ีท่ีเขาไปเยือน ดวงตาคมเข้มมองทกุสรรพสิ่งบนโลก 

อยา่งออ่นโยน 

รวมไปถึง สีเทียน เด็กสาววยัห้าขวบคนเดียวของบ้าน เขาตัง้ 

ช่ือนีใ้ห้เพราะเด็กสาวดสูนใจมนัมากท่ีสดุในบรรดาของขวญัท่ีเขา 

มอบให้ เธอเติบโตขึน้มาอย่างสดใส ดเูป็นเด็กร่าเริงท่ีสดุเท่าท่ีผม 

เคยเหน็มาในชีวิต 

สิ่งท่ีสีเทียนชอบท�าในวยัห้าขวบคือการใช้สีเทียนหลากสีท่ีเธอ 

หลงรักขีดเขียนไปตามก�าแพงวา่งเปลา่สีขาวสะอาดตา เธอมกัเขียน 

เป็นค�าตา่งๆ ท่ีผมไมส่ามารถให้ความหมาย วาดรูปสิง่ท่ีไมมี่อยูจ่ริง  

สร้างจินตนาการของเดก็ผู้หญิงเทา่ท่ีเธอจะจินตนาการได้ 

ผู้ชายคนนัน้ไม่เคยกล่าวโทษท่ีเธอใช้ก�าแพงบ้านแทนกระดาษ 

วาดเขียน เธอรักการเขียนบนก�าแพงใหญ่ และผมเองก็ไม่คิดว่า 

มนัเป็นปัญหา

ท่าทีท่ีดูอ่อนแรงเกินปกติท�าให้ผู้ ชายร่างกายก�าย�าอย่างเขาดูน่า 

สมเพช เขาใช้ขายาวๆ ของตวัเองไสสง่ผ้านวมหนาให้พ้นออกจาก 

ตวัจนมนัตกไปอยูข้่างเตียง

ในตอนท่ีชายหนุม่พยายามพลกิตวัเพ่ือนอนหงาย ท�าให้สายตา 

ของเขามองตรงมาท่ีผมพอดี 

ความน่าขยะแขยงเร่ิมต้นขึน้หลังจากท่ีเขาเร่ิมลุกขึน้มาจาก 

ความตายชัว่คราว เขาก้าวเดนิมาทางผมเหมือนนกัโทษท่ีถกูโซต่รวน  

แล้วคอ่ยทิง้ตวัลงนัง่ตรงหน้าผมเหมือนคนสิน้เร่ียวแรง มือหยาบกร้าน 

ของชายคนนัน้ แปะป้ายไปมาบนตวัผม เขาเคลื่อนมือผา่นท่ีตรงนัน้ 

ซ�า้ไปมาอยา่งแผว่เบา ท�าเหมือนวา่ไมอ่ยากให้มนัจางหายไปไหน

การกระท�าไร้เหตผุลพวกนัน้ท�าให้ผมอยากฝังระเบิดไว้ในตวัเอง  

และแตกสลายยอ่ยยบัไปเสียตอนนี ้

ดใูบหน้าบดูเบีย้วของเขาตอนนีเ้สียก่อน มนัดแูปลกประหลาด 

จนผมแทบจ�าไม่ได้ด้วยซ�า้ว่าเขาเคยเป็นใครมาก่อน ใบหน้านัน้ 

อาบไปด้วยของเหลวสใีสท่ีไหลออกจากมา่นตามนัชา่งนา่คลืน่เหียน  

ท�าไมเขาต้องมีน�า้พวกนัน้ เขาจ�าเป็นต้องลบล้างอะไรกนั ไม่ใช่ผม 

หรอกหรือท่ีควรจะต้องถกูล้าง

ผมมองเขาอยา่งเฉยชา ตอนท่ีมีเสียงแผว่เบาออกมาจากผู้ชาย 

ท่ีนั่งซบคุดคู้อยู่ข้างๆ แม้ได้ยินไม่ชดัเจนนัก แต่ก็พอเดาได้ว่าเขา 

พดูวา่อะไร       

“กลบัมาได้ไหม” 

ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาเอ่ยมนัขึน้กับผมหรือเปล่า แต่แน่ใจว่า 

เวลานีมี้เพียงผมและสิ่งต่างๆ ในบ้านหลังนีเ้ท่านัน้ท่ีอยู่ฟังเขา 

พน่ค�าเพ้อไร้สาระ ผมไมไ่ด้ก�าลงัจะจากไปไหน ถ้าจ�าไมผิ่ด เพราะผม 

ไมส่ามารถก้าวขาออกจากท่ีน่ีได้ด้วยซ�า้  

ในสถานท่ีเดมิๆ ผมเดาวา่มนันา่จะเข้าเวลาค�่าแล้วในวนัเดียวกนั  

เขาเดินออกจากบ้านไปเม่ือสองชัว่โมงก่อน กลบัเข้ามาอีกทีพร้อม 

ถงุสองใบท่ีโอบอุ้มของหนกัอยูข้่างใน ผมเดาได้ทนัทีวา่มนัคืออะไร  

เขาอยู่ในห้องครัวแคบๆ ถึงแม้ไม่ได้อยากสงัเกตเท่าไหร่ แต่ก็ 

รับรู้ได้วา่เขาก�าลงันัง่กอดเขา่แฝงตวัไปกบัความมืดมิด ผู้ชายคนนัน้ 

ยกขวดสีชาขึน้กระดกอย่างไม่เกรงกลัวฤทธ์ิของน�า้สีเหลืองอ่อน 
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ในวนัท่ีอากาศหนาวจดัพาอาการไข้มาถึง สีเทียนจากสาวน้อย 

ท่ีเคยร่าเริงยิม้แย้ม กลายเป็นเด็กเซ่ืองซึม ง่ีเง่า และร้องไห้โยเย 

เสียงดัง ท�าให้เจ้าของบ้านดูกระวนกระวายเสียย่ิงกว่าคนท่ีป่วย  

ก่อนหน้านีว้นันึงผมจ�าได้ว่าเขาสญัญากับสีเทียน ว่าจะพาเธอไป 

หดัป่ันจกัรยานครัง้แรกท่ีสวนสาธารณะ หลงัจากนัน้จะพาเธอไปกิน 

ไอศกรีมรสสตรอว์เบอร์รีท่ีเธอโปรดปราน เป็นแผนท่ีน่าสนกุ แตน่่า 

เสียดาย เดก็หญิงสีเทียนคงต้องพกัการป่ันจกัรยานเอาไว้ก่อน

ผู้ ชายคนนัน้ตดัสินใจพาเด็กสาวไปหาหมอ เขาบอกกับเธอท่ี 

ร้องไห้ไมห่ยดุ วา่อยากท�าให้แนใ่จวา่เธอจะไมเ่ป็นอะไรไปมากกวา่นี ้ 

ถ้าไม่เช่นนัน้ แผนการป่ันจกัรยานและไอศกรีมหวานฉ�่าจะต้องถกู 

เลื่อนไปเร่ือยๆ จนกวา่เธอจะหายดี

สีเทียนน้อยอยู่ในอ้อมอกท่ีแข็งแกร่งของผู้ชายคนนัน้ท่ีเธอเรียก 

เขาว่าพ่อ เธอดบูอบบางและอ่อนแรง ตา่งจากสาวน้อยร่าเริงท่ีเธอ 

เคยเป็น เหมือนกบัตุ๊กตาร้องเพลงท่ีถ่านหมดอยา่งไรอยา่งนัน้ 

เขาคนนัน้อุ้ มเธอเดินผ่านผมไปเพ่ือขึน้รถท่ีจอดอยู่หน้าบ้าน  

ผมมองดูใบหน้าขาวซีด ตาและจมูกของเธอแดงจัดราวกลับลูก 

เชอร์รีบนไอศกรีมสตรอว์เบอร์รีท่ีเธอชอบกิน  

หลงัจากนัน้ผมเฝ้ามองดคูวามว่างเปล่าของบ้าน มนัเป็นเวลา 

นานเกินความเหมาะสม การไปหาหมอไม่น่านานถึงสองอาทิตย์  

จนอาทิตย์ท่ีสามท�าให้ผมเห็นหน้าเจ้าของบ้านอีกครัง้ ในตอนนัน้ 

สภาพเขาดูไม่ต่างจากมัมม่ีในสุสานอียิปต์ท่ีผมเห็นในโทรทัศน์  

แตท่ี่นา่แปลกคือผมไมเ่หน็สีเทียนกลบัมาท่ีบ้านหลงันีอี้กเลย

เหตกุารณ์ตอนนัน้ท่ีผมคดิวา่เป็นต้นเหตท่ีุท�าให้สิง่ตา่งๆ ในบ้าน 

เปลีย่นไป มนัมืดมน สิน้หวงั และเศร้าโศก มนัเป็นไปตามนัน้ทัง้หมด 

และเป็นมากกวา่นัน้หากผมหาค�าอ่ืนมานิยามได้

ชายคนนัน้ยงัคงนั่งอยู่ในห้องครัวแคบๆ ท่ีเดิม ถึงแม้เวลาจะ 

ผา่นไปนานขนาดไหนแล้ว ตอนนีเ้ขาดสูงบลงแตด่ไูร้เร่ียวแรง และยงั 

แลดเูปราะบางพร้อมแตกสลายได้ทกุเม่ือ ดวงตาของเขาไม่ได้หนี 

ไปทางอ่ืน มนัยงัคงทอดมองมาท่ีผม ถึงแม้จะพยายามเข้าใจในสิ่ง 

ท่ีเขาเป็นตลอดเวลาท่ีผ่านมานบัตัง้แต่วนันัน้ แต่ผมกบัเขามีอะไร 

ท่ีไมเ่หมือนกนัมากเกินกวา่ท่ีจะเข้าใจ  

หากแต่มีสิ่งนึงท่ีผมพอรู้ ก็คือความรู้สกึบางอย่างภายในหวัใจ 

ของเขา มนัยงัคงยึดติดอยู่ในท่ีท่ีเดิมและสิ่งเดิมๆ เขายึดติดกบัสิ่ง 

ท่ีสามารถมองเหน็ได้ ปลอ่ยให้มนัพาอดีตมาท�าร้ายหวัใจของตวัเอง  

จนอาจจะลืมไปแล้ววา่สิง่ท่ีเขาโหยหาไมไ่ด้หายไปไหนเลย ตราบใด 

ท่ีเขายงัไมล่ืมเร่ืองราวดีๆ ท่ีเกิดขึน้ในบ้านหลงันี ้

รอยสีเทียนท่ีเด็กหญิงสีเทียนวาดไว้ยงัคงอยู่บนตวัผม ตราบ 

เทา่ท่ีบาดแผลความเจ็บปวดยงัคงอยูใ่นใจของผู้ชายคนนัน้ตลอดไป 
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มุมของบ้านท่ีเคยพลุกพล่านไปด้วยรอยยิม้ เสียงหัวเราะ 

และความสุขกลายเป็นสถานท่ีท่ีเงียบเหงา ความมีชีวิตชีวาของ 

สถานท่ีแห่งนีค้่อยๆ จางหายไปตามกาลเวลาและยุคสมัยท่ี 

เปลี่ยนแปลง เหมือนกับคนแก่ท่ีจะสามารถถูกพรากชีวิตให้หมด 

ลมหายใจได้ทุกเม่ือ นั่นคือสิ่งท่ีทุกคนท่ีอยู่ในห้องนีก้�าลังคิดอยู ่ 

แต่พวกเขายังหวังว่าจะมีใครสักคนกลับมาหาพวกเขาและน�า 

แสงสวา่งมาสูคื่นอนัมืดมิดนีบ้้าง

“หน้าบดูเกินไปแล้วนะ....ยิม้กนัหน่อยสิ เด๋ียวก็ได้แตกหายไป 

จริงหรอก” สีเหลืองน้องเล็กพยายามท�าให้ครอบครัวและพวกพ้อง 

รู้สกึดีขึน้ แต่ค�าพดูนัน้ดไูม่ค่อยเป็นผลดีเสียเลย เหมือนจะไปแทง 

หวัใจของอ่ืนแทน

“แตกไปก็ดี ข้าอยู่ไป ข้าก็ไม่รู้จะท�าอะไร นอกจากนอนโง่ๆ  

รอความตายไปวันๆ” สีน�า้ตาลบ่นตามประสาคนแก่ท่ีเบ่ือโลก 

และอยากตายเต็มที เสียงของเขาสัน่และแหบแห้ง มนัไม่ได้เกิดขึน้ 

เพราะความชรา แตเ่พราะความสิน้หวงัของตวัผู้ เฒา่เอง

น�า้ตาแห่งความสิน้หวงัค่อยๆ หลัง่รินออกจากดวงตาทัง้สอง  

สร้างความกงัวลให้เหลา่หมูส่ีเทียนทัง้หลาย หลงัจากนัน้ตวัของเขา 

ค่อยๆ หดเล็กลงเร่ือยๆ และแตกออกมาเป็นเศษฝุ่ น ก่อนท่ีจะยิม้ 

แตง่เร่ือง: ศศ ิฉนัท์พลากร
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กบัความรู้สกึร้ายๆ นีไ้ด้

พวกเขาได้แต่เฝ้ารอวนัเวลาท่ีเด็กชายจะกลบัมาหาพวกเขา...  

แม้วา่สกัครัง้ก็ยงัดี... 

พวกเขาหวงัวา่ทกุอยา่งจะกลบัมาเป็นเหมือนเดิม แตน่ัน่มนัขดั 

กบัสิ่งท่ีทกุคนรับรู้... ในแต่ละวนัเด็กชายท่ีเขารักใคร่ ได้แต่สมัผสั 

และอมยิม้กับไอแพด อยู่แต่ในโลกของเขาเกือบตลอดเวลาโดยท่ี 

ไมส่นใจสิง่แวดล้อมหรือเหลยีวแลสิง่อ่ืนใด ราวกบัหน้าจอมีแมเ่หลก็ 

ท่ีคอยดดูให้เดก็ชายอยูก่บัมนัไปเร่ือยๆ 

เขาไม่ได้ออกจากบ้านไปว่ิงเล่นกับเพ่ือนบ้านเหมือนแต่ก่อน  

พอกลับมาจากโรงเรียนอนุบาลก็ได้แต่มาจิม้หน้าจอ จนลืมท�า 

การบ้านส่งครูบ้าง หรือไม่ก็ไม่ยอมหลับยอมนอนยอมกินข้าว 

เหมือนเดก็คนอ่ืน

เหล่าสีเทียนบนข้างฝายงัจ�าได้ว่าแต่ก่อนเด็กชายหลงใหลกับ 

การวาดรูปและร่าเริงขนาดไหน แตท่วา่ตอนนีแ้ผน่ปีศาจนัน้กลืนกิน 

ตวัตนทัง้หมดของเด็กชายไป จากเด็กท่ีเฉลียวฉลาดกลายเป็นเด็ก 

ท่ีฉุนเฉียวหงุดหงิดตลอดเวลา ยกเว้นตอนท่ีเขาได้เล่นกับแผ่น 

สีเ่หลีย่ม ชีวิตท่ีเคยเตม็ไปด้วยสสีนักลบักลายเป็นหลมุด�าท่ีวา่งเปลา่ 

และเคว้งคว้างในตอนนี ้

ทุกคนเป็นห่วงเขา แต่ก็ได้แต่เก็บอารมณ์ท่ีโกรธแค้นไว้ในใจ  

เพราะไม่สามารถท�าอะไรให้ทุกอย่างดีขึน้ได้เลย พวกเขาเป็นแค ่

สีเทียนธรรมดาๆ ท่ีไร้พลัง ไม่เหมือนกับแผ่นหรรษาท่ีเปลี่ยนส ี

ได้เร่ือยๆ ตามใจสัง่ ทวา่โกรธไปก็ไมส่ามารถท�าอะไรได้ พอโกรธไป 

ไอแพดเจ้าปัญหาก็ได้แตห่วัเราะดงัลัน่บ้าน

ความสิน้หวงั...นัน่คือสิง่เดียวท่ีพวกเขารับรู้...  

ความเงียบค่อยๆ กัดกินและขโมยความหวังท่ีอยากจะมี 

ลมหายใจของเหลา่สีเทียน 

“ไปจดัการมนักนั ไมมี่อะไรจะเสยีแล้ว” สแีดงเปลง่เสยีงดงึทกุคน 

ออกมาจากห้วงความคิดอันสิน้หวังและจุดประกายไฟเข้าไปใน 

จิตใจท่ีหม่นหมอง พยายามบอกให้ไปท�าอะไรสกัอย่าง นอกจาก 

การนัง่ๆ นอนๆ หรือถอนหายใจทิง้ไปวนัๆ 

“จะท�าอะไร อยา่คดิอะไรบ้าๆ อีกนะ ตอนนีเ้ราเหลือกนัไมก่ี่แทง่ 

แล้วนะ” สีเขียวพดูเอ่ยออกมาด้วยความเป็นห่วง เธอกลวัว่าเพ่ือน 

เธอจะคดิไปท�าอะไรท่ีเสี่ยงอนัตรายอีก 

ออกมาอยา่งมีความสขุท่ีไมต้่องต่ืนมาทกุข์ทนและได้หลบัตลอดไป

เหลา่สรรพสิ่งท่ีอยูใ่นห้องของเลน่ ท�าหน้าเศร้าสร้อยและท้อแท้ 

ก่อนท่ีจะเดินมาก้มหัวท�าความเคารพไว้อาลัยตามพิธี ขีดเส้น 

นบัจ�านวนของแตกสลายก่อนกลบัไปท�ากิจวตัรของตนเอง

พวกเขาเร่ิมชินชากบัการสญูหายจากของเพ่ือนพ้องแล้ว มนัเกิด 

บอ่ยขึน้เร่ือยๆ ตามความนานของเวลาท่ีพวกเขาไม่ได้รับการสนใจ 

จากเดก็ชาย 

ในตอนแรกไม่มีใครทราบว่าการแตกสลายของสีเทียนมนัเกิด 

ขึน้ได้อยา่งไร ทัง้ท่ีไมมี่ใครได้มาหยิบใช้พวกเขาเลย แตท่วา่ปริศนา 

ได้ถกูไขเม่ือตอนท่ีมีการแตกสลายเกิดบ่อยขึน้ ตอนนีเ้ป็นท่ีรู้กนัว่า 

ทุกครัง้ท่ีสีเทียนหมดหวังท่ีจะมีชีวิตอยู่ ร่างของเขาจะแตกสลาย 

เป็นเศษฝุ่ นและวิญญาณของพวกเขาจะหายไปตลอดกาล

“พวกเอ็งจะคิดเยอะแยะไปถึงไหนวะ ตราบใดท่ีพระอาทิตย์ 

ยงัขึน้อยู ่ เราต้องมีความหวงั” สีส้มเพ่ือนรักของสีน�า้ตาลได้ท�าลาย 

ความเงียบท่ีเยือกเย็นด้วยค�าพูดท่ีอบอุ่น ชีใ้ห้ทุกคนหันไปมอง 

พระอาทิตย์นอกหน้าตา่งท่ีก�าลงัจะถกูปยุเมฆสีถ่านมาปกคลมุ 

อากาศในตอนนีจ้ากท่ีดูสดใสค่อยๆ มืดลง เหมือนท้องฟ้า 

จะร้องไห้ออกมาตามอารมณ์ของทกุคน

“ถ้าไม่มีไอ้ก้อนสีด�าทรงผืนผ้าอยู่บนโลกนี ้ ไม่แน่เขาอาจสนใจ 

พวกเราอยู.่..” สีครามเอย่สิง่ท่ีทกุคนคดิออกมา

พวกเขายงัจ�าได้ดีในวนัท่ีทุกอย่างได้เร่ิมขึน้... ภาพของความ 

ทรงจ�าถกูสลกัไว้ตรงฝาผนงัของบ้านแห่งนี ้ อารมณ์ทกุอย่างไม่ว่า 

จะเป็น ความโกรธแค้น หรือความสิน้หวงั ถกูผลกัดนัไปกบัวตัถชิุน้ 

เดียวท่ีมาทดแทนพวกเขาและของเลน่ภายในบ้านทัง้หมด ‘ไอแพด’

เหล่าสีเทียนหลับตาลงเรียบเรียงเหตุการณ์ทัง้หมดท่ีเกิดขึน้  

ในวนัแรกท่ีเด็กชายพามนัเข้ามาในห้อง พวกเขาจดังานเลีย้งฉลอง 

ต้อนรับเพ่ือนใหม่ โดยท่ีไม่รู้เลยว่ามันจะกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจ 

ของทกุคน 

มนัคอ่ยๆ พรากเวลาท่ีเด็กชายจะมาหยิบจบัพวกเขาไปวาดรูป 

เล่นบนฝาผนัง จนพวกเขาไม่ได้ถูกหยิบและลืมความรู้สึกท่ีได้รับ 

ไออุ่นจากมือเด็กชาย หรือความรู้สกึถกูขดูกบัพืน้ผิวต่างๆ ทัง้ๆ ท่ี 

พวกเขาเคยได้รับความรู้สกึเหลา่นัน้กนัเกือบทกุวนั 

แม้วา่ทกุอยา่งจะคอ่ยๆ เกิดขึน้แตก็่ไมมี่ใครสามารถท�าใจยอมรับ 
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แผนการของสแีดงท่ีจะท�าให้เดก็ชายเลกิสมัผสักบัแผน่ปีศาจนัน้ 

ไม่เคยส�าเร็จ เพ่ือนของหญิงสาวจากหายไปทีละคน จนในตอนนี ้

เธอไมส่ามารถยอมรับความสญูเสียหรือให้เพ่ือนไปเสี่ยงได้อีกแล้ว

“ก็ท�าอย่างท่ีเธอไม่อยากให้ท�าน่ีแหละ ยอมรับเถอะ...ตอนนี ้

เราไมมี่อะไรจะเสยีกนัแล้ว มีชีวิตก็เหมือนไมมี่ อยูไ่ปก็เหมือนจะตาย  

ตาแก่ท่ีใจแข็งท่ีสุดอย่างปู่ น�า้ตาลยังสลายเลย เราทุกคนจะหมด 

ความหวงัและสลายเม่ือไหร่ก็ไมรู้่” สีแดงพลา่มค�าพดูท่ีแลดเูว่ินเว้อ 

แตกิ่นใจ เขาได้ดงึสตขิองทกุคน ด้วยการท่ีพดูในสิง่ท่ีทกุคนพยายาม 

เก็บไว้ในใจออกมา 

“แตรู้่อะไรไหม หมอนัน่คงนัง่ยิม้ระร่ืนทกุครัง้ท่ีพวกเราสลายไป   

ถ้าจะใช้ชีวิตอยา่งไร้ความหมาย แทนท่ีจะตายอยา่งไร้คา่ เราไปตาย 

อยา่งมีศกัดิศ์รียงัดีเสยีกวา่” เขายงัพดูตอ่แตค่รัง้นีเ้สยีงของเขาเร่ิมสัน่  

ไม่หนักแน่นเหมือนปกติ ด้วยความท่ีความรู้สึกในหัวใจเป่ียมล้น  

ราวกบัแก้วน�า้ถกูน�า้เทใสจ่นเตม็และไหลล้นออกมา

แววตาของเหล่าสีเทียนหนัไปสบมองเขาด้วยความรู้สกึสงสาร 

และเข้าอกเข้าใจ

“ก็อยากท�าอยูห่รอก แตไ่มรู้่จะท�าอะไร” สคีรามพดูตดับรรยากาศ 

ท่ีน่าอึดอดั เขาพร้อมท่ีจะเสียสละชีวิตตนเองเพ่ือเด็กชาย แต่เขา 

ไมรู้่เลยวา่สีเทียนท่ีบอบบางอยา่งพวกเขาจะท�าอะไรได้บ้าง

“หน้าจอมนัท�ามาจากกระจก ถ้าตกจากท่ีสงูมนัก็แตกได้ และฉนั 

สงัเกตว่าบางทีมนัหลบัระหว่างวนั และมนัหลบัลกึเหมือนจะไม่ต่ืน  

กดหน้าจอเท่าไหร่ก็ไม่ติด อย่างเช่นตอนนี”้ สีส้มผู้ เฒ่าพดูในสิ่งท่ี 

ตนเองเหน็และสงัเกต พลางชีไ้ปบนขอบโต๊ะท่ีแผน่เจ้าปัญหาตัง้อยู.่..

“ทุกอย่างช่างประจวบเหมาะเสียจริง” สีแดงพึมพ�าพร้อมกับ 

พยกัหน้าพร้อมเหลา่สเีทียนน้อยใหญ่ทกุตนโดยไมน่ดัหมาย และเร่ิม 

เดนิไปทางโต๊ะท่ีตัง้อยูไ่มไ่กลมากนกั 

ทกุคนรู้วา่ทกุก้าวท่ีเดนิไปข้างหน้า พวกเขามีโอกาสตายมากขึน้  

แตไ่มมี่สิง่ใดจะล้มเลกิความพยายามของพวกเขาได้ สีทกุตนพร้อม 

จะสละชีวิตของตนท่ีไร้คา่เพ่ือเดก็ชายท่ีเขารัก... 

“ถ้าจะใช้ชีวิตอยา่งไร้ความหมาย แทนท่ีจะตายอยา่งไร้คา่ เราไป 

ตายอย่างมีศกัดิ์ศรียงัดีเสียกว่า” ทกุคนได้ยินค�าพดูของสีแดงแว่ว 

ติดหูตลอดเวลา บรรยากาศจะเงียบเพียงใดทุกค�าพูดมนัถูกสลกั 

ตดิบนใบหู

“จะดนัมนัตอนนีเ้ลยสนิะ” สีเหลืองกลา่วออกมาเม่ือพวกเขาไป 

อยู่ข้างแผ่นท่ีหมายปอง พร้อมกบัหยดุพกัเหน่ือยและถอนหายใจ  

จ้องมองสี่เหลี่ยมอนัใหมเ่อ่ียมท่ียงัหลบัใหลได้อยา่งสบายใจ 

สีเทียนยอมรับชะตากรรมของตนเอง การใช้แรงเกินตวัสามารถ 

ท�าให้สเีทียนแตกสลายได้ เพราะตวัแทง่เทียนท�ามาจากวสัดท่ีุเปราะ 

บาง ไมเ่หมือนกบัวสัดอ่ืุนท่ีไมน่า่แตกหกัได้อยา่งงา่ยดาย 

แตถ่งึอยา่งนัน้ทกุคนก็พร้อมใจกนัออกแรงดนัแผน่ไอแพดให้ตก 

จากโต๊ะ ร่างกายของพวกเขาเร่ิมหกัออกมาเป็นแทง่ มีขนาดเลก็ลง 

และเร่ิมสลายร่างกลายเป็นเศษฝุ่ น พวกเขารู้สกึเจ็บปวดเป็นอนัมาก  

มนัแผไ่ปทัว่ร่างกาย น�า้ตาหลากสีคอ่ยๆ ไหลคลอเบ้าตา 

แตแ่ทนท่ีพวกเขาจะสง่เสียงของความเจ็บปวดออกมา พวกเขา 

ได้แต่ยิม้หัวเราะอย่างเริงร่าทัง้ๆ ท่ีไม่ได้หัวเราะอย่างนัน้มานาน  

แม้ว่าร่างกายจะทรมานแค่ไหน แต่ในใจนัน้เต็มเป่ียมไปด้วย 

ความสขุ

“โครม!” เสียงแผน่กระจกตกลงไปกระทบพืน้ไม้ ในจงัหวะเดียว 

กับท่ีเมฆสีถ่านได้ตะโกนลั่นออกมาอย่างสุดเสียง ไฟในห้องดับ 

กะทนัหนัและทกุๆ คนคอ่ยๆ แตกสลาย เรือนร่างท่ีเคยเต็มไปด้วย 

ชีวิตกลายเป็นเศษฝุ่ นท่ีกระจดักระจายไปตามพืน้ 

พวกเขาได้สร้างรอยร้าวขวางยาวบนหน้าจอของไอแพด และเศษ 

ฝุ่ นหลากสท่ีีเคยมีชีวิตก็ตา่งไปตดิอยูใ่นรอยนัน้ แม้ท่ีพืน้จะสัน่แคไ่หน  

เศษฝุ่ นเหลา่นัน้ก็ไมย่อมขยบัเขยือ้นเหมือนกบัต้นไม้ท่ีฝังรากท่ีมัน่คง 

เข้าไปในแผน่ดิน 

สีเทียนท่ีหลบัใหลไปจะได้รับไออุ่นจากมือของเด็กชายทุกวนั 

ตามท่ีเคยเป็น
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 “พระเจ้านัน้มีเมตตาตอ่มนษุย์…เหอะ”

ชายขีเ้มา ร่างผอมสูง เนือ้ตัวมอมแมม นั่งชันเข่าพิงผนัง  

เอย่ประโยคนีข้ึน้มา สง่ความประชดประชนัผา่นน�า้เสียงและสายตา 

อันแข็งกระด้าง พร้อมแสยะยิม้อันข่ืนขม ผมยาวประบ่าของเขา 

เหนียวเหนอะหนะจบัตวัเป็นก้อน ในมือถือเหล้าขวดสดุท้ายท่ีเหลอือยู ่ 

ขวดเหล้าหลายสบิขวดกองอยูร่อบตวัเหมือนทาสรับใช้คอยปรนนิบตั ิ

ตณัหาให้สาแก่ใจเขาด้วยน�า้เมาในขวด 

อีกมมุหนึง่ของห้อง ใต้ผ้าคลมุสขีาวผืนใหญ่ เตม็ไปด้วยกระดาน 

วาดรูปและภาพเขียนจ�านวนมาก อปุกรณ์ตา่งๆ ทัง้พูก่นัและจานส ี

ฝุ่ นเขรอะ วางเกลื่อนกระจดักระจาย หยากไย่โยงใยราวกบัแมงมมุ 

ก�าลงัสร้างอาณาจกัรครอบครองดินแดนแห่งนี ้ ซึง่ครัง้หนึ่งเคยเป็น 

ห้องท�างานของศิลปินหนุ่มท่าทางสุขุม ก่อนท่ีเขาจะได้รู้จักและ 

ลุม่หลงอยูใ่นโลกของความมวัเมาและมืดมน อยา่งไมอ่าจถอนตวั…

สายลมอ่อนๆ พดัมาจากทางหน้าต่าง ผ้าคลมุสีขาวพลิว้ไหว 

ไปตามลม เผยให้เหน็รอยเปือ้นบนผนงั 

จะว่ารอยเปื้อนก็คงไม่เชิง เพราะเกิดจากความตัง้ใจของใคร 

บางคนขีดเขียนสีเทียนขึน้เป็นรูปวงกลม ในวงกลมนัน้ ส่วนบนมี 

จุดสองจุดห่างกันพอดี ส่วนล่างมีเส้นคล้ายพระจันทร์เสีย้วหัน 

แตง่เร่ือง: ธญัญารัตน์ โคตรวนัทา
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เขาว่ิงอยา่งทลุกัทเุล พยงุร่างโซเซไปท่ีผนงัท่ีมีภาพสเีทียน ก�ามือ 

ทัง้สองข้างแนน่ ทบุก�าแพงอยา่งบ้าคลัง่ ภาพเดมิท่ีคอยหลอกหลอน 

ปรากฏชดัขึน้มาในหวัอีกครัง้…

เช้าวนัหนึง่ ชายหนุม่ไร้สต ิทา่ทางมนึเมา สภาพใกล้เคียงกบัเขา 

ในตอนนี ้ก�าลงัท�าลายข้าวของอยา่งบ้าคลัง่และเกรีย้วกราด ดวงตา 

ท่ีไร้แววอย่างปีศาจสอดส่ายไปทัว่เหมือนก�าลงัตามหาเหย่ือท่ีหลดุ 

มือไป เสียงแจกันแตกเพล้ง! ผสานกับเสียงร้องไห้ของเด็กน้อย 

ท่ียืนปิดหอูยูใ่กล้ราวบนัได 

แทนท่ีหยดน�า้ตาของเด็กหญิงจะท�าให้ใจของเขาสงบลง กลบั 

กลายเป็นการเตมิเชือ้ไฟลงในกองฟืนให้ปะทรุ้อนขึน้กวา่เก่า ด้วยฤทธ์ิ 

ของน�า้เมาท่ีเขาด่ืมอย่างต่อเน่ือง ชายหนุ่มว่ิงขึน้บนัไดไปตะโกน 

ดา่ทอเดก็น้อยท่ีไมรู้่ประสีประสาอะไรด้วยถ้อยค�าหยาบคาย

เสียงร้องไห้สะอืน้ย่ิงหนกัขึน้กว่าเก่า บรรยากาศยามเช้ากลบัด ู

อมึครึม ดัง่พายโุหมกระหน�่าลงในห้องนัน้เพียงจดุเดียว  

ชายหนุ่มไร้สติผู้นัน้ยงัคงหอบพายรุ้าย หมนุท�าลายข้าวของไป 

ทัว่ห้อง 

ทนัใดนัน้ เขาสะดดุข้าวของท่ีกระจดักระจายบนพืน้ โซซดัโซเซ 

ไปทางเดก็น้อยท่ีก�าลงัลกุขึน้ด้วยความตกใจ 

เขาล้มลงชนเดก็หญิงเข้าโดยไมท่นัตัง้ตวั 

ร่างเลก็ของเธอกลิง้ตกจากราวบนัไดลงไปท่ีพืน้ จดุสดุท้าย… คือ 

ผนงัสีเทียนสดใส

ภาพวาดหน้ายิม้บนผนงัในวนันัน้ดหูมน่ลงอยา่งนา่ประหลาด

ชายขีเ้มาหลบัตา ยกสองมือขึน้มาปิดห ู กรีดร้องเสียงดงัย่ิงกวา่ 

สตัว์ท่ีก�าลงัจะถกูเชือด เขาเอือ้มมือไปจบัขวดท่ีมีเหล้าอยูเ่ตม็ 

ไมท่นัได้สงสยัวา่ท�าไมจงึมีเหล้าท่ียงัไมไ่ด้เปิด เขาลืมตาขึน้แล้ว     

เขวีย้งขวดนัน้ไปท่ีผนงั 

เพล้ง!

ขวดแก้วแตกออกเป็นเสี่ยงๆ แววตาของเขาสลดลงกว่าเก่า  

เพราะน�า้ในขวดท่ีขว้างไปนัน้ กลายเป็นคราบเลือดสีแดงสดอยู่บน 

จดุสดุท้ายท่ีเดก็น้อยกลิง้ลงไป…

สว่นโค้งลงด้านลา่ง ขีดสามขีดนอกวงกลมคล้ายกบัตัง้ใจจะให้เป็น 

เส้นผม 

รอยนัน้เหมือนใบหน้ายิม้จากจินตนาการไร้เดียงสา 

ชายขีเ้มาพยงุร่างผอมโซเซไปทางด้านนัน้ ผลกักองภาพวาดใต้ 

ผ้าคลมุสีขาวล้มลง ปรากฏให้เหน็ภาพวาดสีเทียนลายเส้นเรียบงา่ย  

สะท้อนความเดียงสาของผู้วาด ทัง้ต้นไม้ ก้อนเมฆ ดอกไม้สสีนัสดใส 

เขาเหลือบไปเห็นภาพพระอาทิตย์สีเหลืองอมส้มท่ีเตรียมตัว 

โผลพ้่นภเูขารูปสามเหลีย่มสเีขียวเข้มสองลกู ชายขีเ้มาอมยิม้ แววตา 

ประชดประชนัดอู่อนโยนลงอย่างเห็นได้ชดั เขานัง่คกุเข่าลงกบัพืน้  

เอือ้มมือสั่นเทาไปลูบผนังท่ีมีภาพพระอาทิตย์ขึน้เบาๆ โน้มตัว 

เข้าไปใกล้จนใบหน้าชิดผนงั หากโอบกอดผนงัทัง้หมดนีไ้ด้ เขาคง 

ไมย่อมปลอ่ยไปงา่ยๆ เป็นแน่

เม่ือชายหนุ่มลุกขึน้ กระดาษแผ่นหนึ่งร่วงลงมาจากกระเป๋า 

กางเกงยีนส์สีซีด เม่ือหยิบขึน้มาพลกิด ู พบวา่เป็นภาพถ่ายของเดก็ 

ผู้หญิงผมแกละหนัมายิม้ให้กล้อง มือข้างหนึ่งชสูองนิว้ อีกข้างถือ 

สีเทียน ก�าลงัระบายพระอาทิตย์สีเหลืองอมส้มนัน้  

ชายขีเ้มาหลบัตา น�า้อุน่ใสเออ่ล้นจนไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วง 

ของโลก 

เขานกึถงึภาพในวนันัน้…

ศิลปินหนุ่มท่าทางใจดี รวบผมยาวเก็บเรียบร้อยไว้ข้างหลัง  

มือใหญ่เอือ้มไปจับประคองมือน้อย ร่างระบายภาพฝันและ 

จินตนาการลงบนผนงั

เขาคดิถงึเดก็หญิงเจ้าของภาพนัน้จบัใจ 

หลงัจากท่ีชายขีเ้มาจ้องมองภาพนัน้ได้ไมน่าน มือสัน่เทาของเขา 

เร่ิมก�าแน่น ขย�ารูปถ่ายใบนัน้ยบัยู่ย่ีจนใบหน้าของเด็กหญิงในภาพ 

บดิเบีย้ว 

หน้าอกของเขากระเพ่ือมขึน้ลง พร้อมกบัลมหายใจถ่ี และแรงขึน้  

เขาคลีก่ระดาษยบัยูย่ี่ออกมาฉีกเป็นชิน้ๆ เหมือนวา่อยากให้ภาพนัน้ 

สญูสลายไปจากโลกใบนี ้

แววตาอ่อนโยนเม่ือครู่เลือนหายไป เหลือเพียงความดุร้าย 

และเคียดแค้นบางสิง่ 
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เขาถอยหลงักลบัชิดผนงัอีกฝ่ัง ไถลตวัลงกบัพืน้ กรีดร้องอย่าง 

บ้าคลัง่ซ�า้แล้วซ�า้เลา่ น�า้ตาไหลพรากย่ิงกวา่เด็กน้อยท่ีร้องไห้ในวนั 

นัน้ พร้อมกบัดงึทึง้ผมเหนียวเหนอะของตวัเองจนแทบจะหลดุออก 

มาจากหนังศีรษะ ชายขีเ้มาหันซ้ายขวาไปมาอย่างหวาดระแวง  

เขาคลานอยา่งทลุกัทเุลไปยงัถงัน�า้ตรงมมุห้อง สาดไปท่ีผนงั หวงัให้ 

สิง่ท่ีเหน็ตรงหน้านัน้จางหาย

ทัง้คราบสกปรก ฝุ่ นเกรอะบนผนงั แม้กระทัง่คราบเลือดท่ีเหลือ 

อยูเ่พียงน้อยนิดเพราะไมส่ามารถซมึเข้าไปในผนงัสเีทียนได้ ไหลออก 

ไปพร้อมกบัน�า้ เหลือเพียงภาพสีเทียนสดใสชดัขึน้กวา่เดมิ 

แตน่อกจากจะไมช่่วยให้เขารู้สกึดีขึน้แล้ว ภาพความทรงจ�าเก่า 

ย่ิงชดัเจนและหวนกลบัมาท�าร้ายหวัใจของเขาอยา่งไมป่รานี

เขาร้องไห้ทรุนทรุาย อยากจะตายไปในตอนนีเ้สียให้สิน้เร่ือง

เสียงสะอืน้ดงัขึน้ และแผ่วลงจนหมดแรง เปลือกตาปิดลงช้าๆ     

คราบน�า้อุน่รอบดวงตาเร่ิมเหือดหาย

ชายหนุม่ลืมตาต่ืนขึน้มา

ข้าวของกระจดักระจายเม่ือครู่กลบัมาอยูท่ี่เดิมเหมือนไมมี่อะไร 

เกิดขึน้

เขาเดนิเข้าไปหาภาพวาด 

ยิม้ 

ภาพถ่ายตกลงบนพืน้

 ร้องไห้ 

ท�าลายข้าวของ 

กรีดร้องทรมาน 

วนเวียนไปมาอยูอ่ยา่งนี ้เหมือนวา่เขาเกิดใหมใ่นร่างเดมิ เพ่ือมา 

พบกบัวงัวนแหง่ความปวดร้าวในห้องสีเ่หลีย่มท่ีมีเขาอยูเ่พียงผู้ เดียว

 

ถดัจากหน้าตา่งไปไมไ่กล มีชายร่างสงูกวา่สองเมตร สวมชดุด�า 

คลุมตัง้แต่หัวจรดเท้า เนือ้กายเย็นเฉียบพอๆ กับหัวใจท่ีด้านชา 

ไร้ความรู้สึกอ่อนโยนและเมตตา สายตาเย็นชาจ้องมองชายหนุ่ม 

ขีเ้มาจากด้านนอก

ก่อนหน้านี ้ สมาคมโลกหลงัความตาย มีแผนการจะเปลี่ยนวิธี 

การลงโทษมนษุย์ผู้ท�าบาป ด้วยพระเจ้าเหน็วา่การทรมานจากไฟนรก 

ท่ีแผดเผาแบบเก่านัน้ล้าสมัย และท�าร้ายมนุษย์อันเป็นท่ีรักของ 

พระองค์มากจนเกินไป จงึคิดวิธีใหม ่ โดยท�าให้เห็นภาพการกระท�า 

บาปนัน้ซ�า้ๆ เพ่ือให้รู้ส�านกึได้โดยไมต้่องทรมานกาย 

ซึง่หนึง่ในนัน้ คือชะตากรรมของชายขีเ้มาผู้ นี ้

เร่ืองราวการเปลี่ยนผา่นครัง้ใหญ่ถกูป่าวประกาศให้รู้โดยทัว่กนั

‘…พระเจ้านัน้มีเมตตาตอ่มนษุย์…’

ประโยคสดุท้ายประกาศก้องไปทัว่อาณาจักรแห่งการลงโทษ 

หลงัความตาย ชายในชดุคลมุสดี�าเป็นผู้เดียวท่ีไมเ่หน็ด้วยกบัวิธีการนี ้ 

เขาคอ่นข้างหวัเสียทีเดียวท่ีทกุคนตา่งก็เหน็พ้องต้องกนั 

จนกระทั่งได้เห็นภาพชายขีเ้มาตรงหน้า เขาเปล่งเสียงอย่าง 

แผว่เบาหากแตช่ดัเจน

“พระเจ้าอาจเป็นผู้ มีเมตตา แตบ่างทีพระองค์คงไมไ่ด้เหน็อยา่ง 

ท่ีข้าเหน็ พระองค์อาจไมรู้่วา่ไฟร้อนท่ีแผดเผากายของมนษุย์ กบัไฟ 

ท่ีเผาใจให้แหลกสลาย วิธีไหนท่ีทรมานย่ิงกวา่…”

ยมทตูแสยะยิม้ท่ีมมุปาก
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ภาพแรก

Ken038: มงึ กมีูเร่ืองจะปรึกษาวะ่

TaiiaT: เกิดอะไรขึน้วะ

Ken038: เม่ือเช้ากทูะเลาะกบัพ่อมา คือพ่อกมูกัจะมาพดูให้ก ู

ไปอยูก่บัเขาในเวลาท�างานอยูบ่อ่ยๆ ระหวา่งท่ีกนูัง่ท�างานอยูท่ี่บ้าน  

ซึง่ปกติกจูะไม่รู้สกึอะไรกบัการต๊ือของเขาหรอก แต่วนันัน้จู่ๆ พ่อก ู

ก็พดูประโยคนงึขึน้มา ประมาณวา่เอากไูปเปรียบเทียบกบัแมท่ี่ตาย 

ไปแล้ววา่ท�างานหนกัแบบนีเ้หมือนกนั แล้วสดุท้ายแมก่ก็ูตาย

ทัง้ๆ ท่ีพ่อก็รู้ดีกว่าใครๆ ว่าแม่ของกูถูกรถชนจากอุบัติเหต ุ 

แตเ่ขาก็ยงัเอาเร่ืองนีม้าพดูโดยไม่รู้สกึสะทกสะท้านอะไรเลย กรูู้สกึ 

โกรธท่ีเขาพดูแบบนัน้ กเูลยตอบพอ่ไปวา่กไูมมี่เวลาเลน่กบัเขาหรอก 

กตู้องท�ามาหากินเพ่ือเอาเงินมาดแูลเขา ถ้าอยากให้กอูยู่เป็นเพ่ือน 

เลน่ด้วยท�าไมไมห่าเงินให้เยอะๆ ไว้ละ่ อะไรประมาณนีแ้หละ

...เร่ืองมนัก็เป็นอยา่งท่ีวา่ พอกลบัมาคดิอีกที กก็ูรู้สกึวา่กพูดูแรง 

เกินไป กูเลยอยากขอโทษพ่อ แต่ไม่กล้าพอท่ีจะเข้าไปบอกตรงๆ  

มงึวา่กคูวรจะท�ายงัไงดีวะ?

TaiiaT: งัน้ลองให้ของท่ีพ่อมึงชอบดดูิ หรือไม่ก็พาพ่อไปทาน 

ข้าวสกัร้านก็ได้

Ken038: ประเดน็คือกไูมรู้่นะ่สวิา่พอ่กชูอบอะไร

TaiiaT: มึงน่ีเร่ืองมากจงั งัน้ลองเอาเป็นของท่ีแสดงถึงความ 

สมัพนัธ์ของมงึกบัพอ่ไหม? คล้ายๆ กบัวา่เป็นของท่ีชว่ยกนัท�าขึน้มา 

หรือเป็นของท่ีมีความทรงจ�าร่วมกนัอะ

Ken038: เออ อนันีค้วามคดิดี ขอบใจมากนะมงึ

ว่าแล้วผมจึงตรงไปยังห้องเก็บของท่ีอยู่ชัน้บนสุดเพ่ือค้นหา 

ของดงักลา่ว

หลงัจากท่ีเสียเวลาค้นหาในลงัท่ีมีแตข่องไร้สาระ ผมก็ยงัไมเ่จอ 

สิ่งท่ีต้องการ ระหว่างนัน้เองผมบงัเอิญไปเห็นภาพท่ีอยู่ตรงมมุห้อง 

ขณะท่ีก�าลงัจะยกลงัเก็บกลบัเข้าท่ีเดมิของมนั

น่ีมนัรูปอะไรกนั?

ภาพดังกล่าวเป็นภาพวาดของตัวการ์ตูนต่างๆ ด้วยสีเทียน  

ซึ่งทุกรูปต่างก็เป็นรูปการ์ตูนเด็กท่ีใครๆ ก็รู้จัก อาทิ โดราเอมอน  

หรือโปเกมอน แตว่า่มีตวัหนึง่ท่ีดยูงัไงก็นกึไม่ออกวา่มาจากการ์ตนู 

เร่ืองใด มนัเป็นรูปกระตา่ยขาวก�าลงันอนหลบัอยา่งมีความสขุ

ผมถ่ายภาพนีเ้อาไว้ จดัการเก็บลงัให้เข้าท่ีแล้วน�ารูปดงักล่าว 

ไปถามป้าหวานท่ีเป็นแมบ้่าน

“ป้าพอจะรู้ไหมครับว่ารูปนีม้ันคือรูปอะไร?” ผมพูดแล้วย่ืน 

รูปถ่ายในโทรศพัท์ให้แก่ป้าหวาน

“ป้าว่าป้าคุ้นๆ กบัภาพนีอ้ยู่นะคะ เหมือนเคยเห็นจากคณุแม ่

ของคณุหน”ู

“แล้วเคยเหน็จากท่ีไหนครับ?”

“อืม ถ้าจ�าไม่ผิดก็น่าจะอยู่ในสมดุบนัทึกของคณุแม่คณุหนคู่ะ  

เธอเคยเปิดให้ป้าดอูยูค่รัง้หนึง่”

แตง่เร่ือง: วศนิ สวุรรณอกัษร
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“แล้วตอนนีบ้นัทกึเลม่นัน้มนัอยูไ่หนแล้วละ่ป้า”

“เร่ืองนีป้้าก็ไมรู้่นะคะ อาจอยูใ่นลงัเก็บของของคณุนายก็ได้คะ่”

ผมจงึกลบัไปยงัห้องเก็บของอีกครัง้เพ่ือลงมือค้นหากลอ่งเก็บของ 

ในห้องเดมิท่ีเป็นของแม ่แตไ่มว่า่จะดลูะเอียดแคไ่หนก็ไมพ่บร่องรอย 

ของภาพท่ีก�าลงัตามหาอยูเ่ลยแม้แตน้่อย

แม้ว่าจะยงัไม่อยากถอดใจ แต่ในเม่ือไม่มีอะไรให้หาอีก ผมจึง 

จ�าเป็นต้องหยดุการค้นหาลง  และในตอนนัน้เอง พ่ีนิดท่ีเป็นคนคอย 

หางานให้ฟรีแลนซ์อยา่งผมก็สง่รายละเอียดงานครัง้ใหมม่าให้

Nidnoi: ...รายละเอียดงานทัง้หมดก็ตามนี ้ น้องสนใจท�างานนี ้

ไหมคะ?

ผมหยดุคดิสกัพกัก่อนจะตอบกลบัไป

Ken038: โอเคครับ ผมรับงานนี ้

Nidnoi: งัน้เด๋ียวพ่ีจะสง่รายละเอียดงานไปให้นะคะ

ดเูหมือนวา่คงต้องพกัเร่ืองนีไ้ว้แคนี่ก่้อน

ว่าแล้วผมก็จดัการเก็บของใสล่งัแล้วจดัให้เข้าท่ี ก่อนท่ีจะกลบั 

ไปยงัโต๊ะท�างานเพ่ือเร่ิมงานใหมท่นัที

ผมจมอยู่กบังานโดยท่ีไม่รู้วนัรู้คืน กวา่จะรู้สกึตวัอีกทีก็คือเสียง 

เรียกของป้าหวานจากหน้าประตหู้อง

“คณุหนคูะ คณุหน”ู เธอพดูพลางเคาะประตรัูวๆ

“มีธรุะอะไรครับ” ผมตะโกนจากในห้องเพราะไมอ่ยากละสายตา 

จากงาน

“ป้ารู้แล้วคะ่วา่สมดุบนัทกึอยูท่ี่ไหน”

พอสิน้เสียงป้าหวาน ผมก็วางมือจากการวาดภาพทนัที

“ท่ีไหนครับป้า”

“อยู่ในห้องคณุท่านค่ะ พอดีป้าเห็นตอนก�าลงัท�าความสะอาด 

ห้องของคณุทา่น”

ฉิบหายแล้วไง

ผมใช้เวลารวบรวมความกล้าอยู่ในห้องตวัเองสกัพกัก่อนท่ีจะ 

ตรงไปท่ีห้องของพอ่

“แกมีธรุะอะไรท่ีหน้าห้องของพอ่ไมท่ราบ” ในขณะท่ีก�าลงัจะเคาะ 

ประตหู้องนัน้เอง ก็มีเสียงของพอ่ดงัขึน้จากข้างหลงั

“คุณหนูจะมาขอดูสมุดบันทึกของคุณหญิงค่ะ” ไม่ทันท่ีผม 

จะได้ตอบอะไร ป้าหวานท่ีคอยตามประกบพอ่ก็ตอบแทนผม

“ใครถามเธอไม่ทราบ มีปากก็พูดออกมาเองสิ” พ่อหนัไปพูด 

กบัป้าหวานด้วยน�า้เสียงดุๆ  แต่เขาไม่ได้ตัง้ใจดเุธอหรอก เขาตัง้ใจ 

จะดผุมตา่งหาก

พอ่ของผมผละออกจากแขนของป้าหวานแล้วเดนิเข้าห้องไปหยิบ 

สมดุเลม่เก่าๆ สขีาวหมน่มาจากบนโต๊ะท่ีคาดวา่นา่จะเป็นโต๊ะท�างาน 

ของทา่นแล้วน�ามาให้ผม

“เอ้าน่ี สมดุบนัทกึของแมแ่ก”

ผมรับมนัมาแล้วรีบเปิดอา่นข้างในทีละหน้า

22/06/34

วนันีเ้ป็นอีกวนัหนึง่ท่ีแมมี่ความสขุท่ีสดุเม่ือรู้วา่แมก่�าลงัจะมีลกู 

แม่ตัง้ใจไว้วา่จะเลีย้งลกูให้สดุความสามารถของแม่ ให้ลกูได้มีชีวิต 

ท่ีดี ไม่ต้องมานัง่ท�างานหามรุ่งหามค�่าจนไม่มีเวลาให้กบัครอบครัว 

แบบแม่

13/07/34

แม่รู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากเม่ือทราบผลจากทางโรงพยาบาล 

วา่ลกูมีอวยัวะครบทัง้ 32 ประการ และไมมี่ภาวะผิดปกตใิดๆ ไมง่ัน้ 

แมค่งจะต้องตรอมใจตายแน่ๆ ถ้าหากวา่แมจ่ะต้องเอาลกูออกด้วย 

ตวัของแมเ่อง

18/11/34

หลงัจากเก้าเดือนแห่งความกงัวลได้ผ่านพ้นไป ในท่ีสดุแม่ก็ได้ 

เหน็หน้าลกูเสยีที แม้วา่แมจ่ะเขียนบนัทกึนีห้า่งจากวนัคลอดมาหลาย 

วนั แต่แม่ก็ยงัจ�าความรู้สกึแรกท่ีได้เห็นหน้าลกูได้ดี มนัเป็นความ 

รู้สกึท่ีภมิูใจมาก มากเสียย่ิงกวา่สิง่อ่ืนใดท่ีเคยเจอมาในชีวิต และแม ่

ก็หวงัว่าแม่จะท�าให้ลกูรู้สึกภูมิใจในตวัแม่ได้เหมือนกบัท่ีแม่ภูมิใจ 

ในตวัลกู

08/03/35

ชว่งนีแ้มแ่ทบจะไมมี่เวลาเจอหน้าลกูเลย เน่ืองจากมวัท�าแตง่าน  

แม่กลวัเหลือเกินว่าลกูจะจ�าหน้าแม่ไม่ได้ แต่แม่ไม่มีทางเลือกอ่ืน 

แล้วจริงๆ ขืนแมล่าออกจากท่ีน่ีแล้วไมส่ามารถหางานอ่ืนท่ีดีกวา่นีไ้ด้  

ครอบครัวของเราก็คงจะมีเงินไม่พอใช้ และลูกก็จะต้องอยู่อย่าง 

ล�าบาก

15/07/35

ในท่ีสดุ สิ่งท่ีแม่ไม่อยากให้มนัเกิดขึน้ก็มาถึง วนันีแ้ม่ถกูบงัคบั 

ให้ลาออกจากบริษัทพร้อมเงินชดเชยประมาณหนึ่ง แม่น�าเร่ืองนี ้

มาบอกพอ่ทัง้น�า้ตา แตถ่งึกระนัน้เม่ือพอ่ของลกูรู้ก็ยงัสามารถยิม้ให้ 

แมไ่ด้ แล้วพดูปลอบวา่ไมเ่ป็นไร เด๋ียวก็หางานใหมไ่ด้ไมต้่องกงัวลนะ  

มนัท�าให้แม่รู้สกึแย่มากท่ีตวัเองเป็นคนออ่นแอเหลือเกิน แม่ควรจะ 

ต้องมองโลกในแง่ดีสิว่าช่วงนีแ้ม่จะมีเวลาอยู่กบัลกูมากขึน้อย่างท่ี 

เคยหวงัเอาไว้

07/08/35

วนันีเ้ป็นวนัท่ีแมตี่ลกูเป็นครัง้แรก ท่ีแมตี่ลกูก็เพราะวา่แมไ่ปเหน็ 

ลกูนัง่วาดรูปใส่กระดาษอยู่ในห้องพอดี แต่แม่อยากให้ลกูรู้ว่าลกู 

ไม่ได้ท�าอะไรผิดเลย แตเ่ป็นเพราะวา่แม่ไม่อยากให้หนเูป็นแบบแม ่ 

ถ้าลกูชอบวาดรูปเลน่ก็วา่ไป แตถ้่าเกิดชอบวาดรูปจนถงึขัน้จะยดึเอา 
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ไปท�าเป็นอาชีพขึน้มา ลกูก็จะไมมี่เวลาให้ใครเลยแม้แตต่วัเอง แมท่น 

เห็นลกูท�างานแบบแมไ่มไ่ด้ แมจ่งึตดัสนิใจตีลกูไป แม้วา่นัน่อาจจะ 

ท�าให้ลกูรู้สกึเกลียดแมก็่ตามที

19/08/35

วนันีแ้มร้่องไห้อีกครัง้ให้กบัความไมไ่ด้เร่ืองของตนเอง เพราะนบั 

ตัง้แตแ่มโ่ดนไลอ่อกจากงานมา จนบดันีก็้ยงัไมส่ามารถหางานใหม ่

ได้ เงินเก็บของครอบครัวก็เร่ิมร่อยหรอลงไปทกุที จนในท่ีสดุพอ่ของ 

ลกูก็ตดัสินใจเอาเงินเก็บของตวัเองท่ีเก็บไว้ส�าหรับท�าธุรกิจสว่นตวั 

มาใช้ตอ่ชีวิตครอบครัวของเรา แมอ่ยากจะแย้งใจจะขาดวา่เขาไมค่วร 

เอาเงินท่ีเขาตัง้ใจเก็บมานานหลายปีออกมาใช้ แตแ่ม่ก็แย้งไม่ออก 

เพราะตอนนีแ้มเ่องก็ไมมี่ปัญญาไปหาเงินมาจากไหนได้อีก สิง่เดียว 

ท่ีแมจ่ะท�าได้คือต้องหางานใหมใ่ห้เร็วท่ีสดุ

เม่ืออา่นมาถงึตรงนี ้ ผมก็ไมส่ามารถกลัน้น�า้ตาของตวัเองเอาไว้ 

ได้อีกตอ่ไป ผมเข้าใจพอ่ผิดไปมหนัต์ พอ่ไมไ่ด้เป็นคนไร้หวัใจตอ่หญิง 

อนัเป็นท่ีรักเลยแม้แตน้่อย แตเ่ขารักผู้หญิงคนนีแ้ละลกูของเขามาก 

จนกระทัง่ยอมวางมือจากความฝันเพ่ือดแูลครอบครัวของตน

27/09/35

วนันีใ้นระหว่างท่ีแม่จัดห้องเก็บของอยู่ แม่ก็สงัเกตเห็นรูปตวั 

การ์ตนูต่างๆ บนผนงัท่ีถูกวาดด้วยสีเทียนพอดี ไม่ต้องบอกแม่ก็รู้ 

ทนัทีวา่มนัเป็นฝีมือของลกูท่ีแอบมาวาดรูปบนผนงัหลงัจากท่ีถกูแม ่

ห้ามไม่ให้วาดรูปลงกระดาษ แม่เกือบจะกลบัไปหาอปุกรณ์มาเช็ด 

ภาพพวกนีอ้อกไปอยู่แล้ว ถ้าแม่ไม่เหลือบไปเห็นรูปกระต่ายสีขาว 

ตวัหนึง่ทา่มกลางตวัการ์ตนูมากมาย

แม้วา่อาจจะบิดๆ เบีย้วๆ ไปบ้าง แตน่ัน่คือรูปท่ีแม่เป็นคนวาด 

มนัขึน้มาเอง

มนัเป็นรูปแรกของแมใ่นชีวิตการท�างาน แม้วา่สดุท้ายรูปนีจ้ะถกู 

ลูกค้าปฏิเสธไป แต่มนัก็ท�าให้แม่หวนนึกถึงความรู้สึกของตวัเอง 

ตอนได้วาดภาพนีอี้กครัง้ แม่ยงัจ�าได้ดีว่าแม่มีความสขุในการวาด 

รูปนีม้ากแค่ไหน และภูมิใจมากเท่าไหร่เวลาได้เห็นผลงานท่ีเสร็จ 

สมบรูณ์

พอแมเ่หน็ภาพนีข้องลกูแล้วก็ท�าให้แมต่ดัสนิใจได้วา่จะไมบ่งัคบั 

ลกูอีกตอ่ไป ลกูควรท่ีจะได้มีความสขุกบัสิง่ท่ีตวัเองชอบ และถ้าหาก 

ลูกจะเลือกท�างานในเส้นทางสายนีจ้ริงๆ แม่ก็เช่ือว่าลูกจะต้องมี 

ความสุขกับงานท่ีท�า แม่ชักจะรอให้ลูกโตขึน้ไวๆ ไม่ไหวแล้วส ิ 

อยากเหน็ผลงานของลกูเหลือเกินวา่จะไปได้ไกลแคไ่หน

ข้อความในบนัทกึจบลงเพียงแคนี่ ้ในหน้าถดัจากบนัทกึสดุท้าย 

เป็นภาพวาดของกระต่ายตวัดงักล่าว ซึ่งก็คงจะเป็นภาพเดียวกนั 

กบัท่ีป้าหวานพดูถงึ

“ท�าไมพ่อถึงไม่เอาบนัทึกอนันีใ้ห้ผมอ่านตัง้แต่แรก?” ผมถาม 

พอ่ด้วยความไมเ่ข้าใจ

“อนัท่ีจริง แมแ่กเคยบอกกบัพอ่ตัง้แตเ่ธอยงัตัง้ท้องอยูว่า่เธอเขียน 

บนัทกึเลม่นีเ้พ่ือเอาไว้ให้แกอ่านเม่ือโตขึน้ แต่ท่ีฉนัไม่ให้ก็เพราะว่า 

ฉันไม่อยากให้แกต้องมารับรู้เร่ืองพวกนี”้ พ่อตอบค�าถามของผม  

นยัน์ตาเร่ิมมีน�า้ใสๆ เออ่ล้น “สว่นเร่ืองท่ีพอ่ชอบพดูวา่ให้แกเพลาๆ  

เร่ืองการท�างานลงบ้างก็เพราะว่าพ่ออยากใช้เวลาท่ีเหลืออยู่ของ 

พ่อให้มนัคุ้มค่าท่ีสดุ และการได้อยู่กบัแกมนัก็คือหนึ่งในนัน้ พ่อได้ 

เรียนรู้จากอุบัติเหตุครัง้นัน้ว่าชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอน ดังนัน้ถ้า 

พอ่พดูอะไรกวนใจแกไปบ้างก็อยา่โกรธพอ่เลยนะ เพราะพอ่เองก็ไมรู้่ 

วา่วนันีจ้ะเป็นวนัสดุท้ายท่ีพอ่จะได้เหน็หน้าแกหรือเปลา่...”

พอ่พดูได้แคน่ัน้ก็เร่ิมร้องไห้ออกมา ผมจงึท�าได้เพียงเข้าไปกอด 

ปลอบทา่นแล้วเร่ิมร้องไห้ตามไปอีกระลอก

วนัรุ่งขึน้ผมน�างานล่าสดุท่ีท�าเสร็จแล้วส่งให้กบัพ่ีนิดตามปกต ิ 

เพียงไมน่านเธอก็ตอบกลบัมา

Nidnoi: ลกูค้าบอกวา่งานนีดี้แล้วนะ แตว่า่เขาอยากให้แก้บางจดุ  

เด๋ียวพ่ีจะสง่รายละเอียดการแก้งานไปให้ ขอภายในวนัพรุ่งนีน้ะ

Ken038: พ่ีครับ ผมคงจะท�างานนีใ้ห้ในวนันีไ้ม่ได้หรอกครับ  

วนันีผ้มมีนดัไปเลน่สนุ้กเกอร์กบัพอ่

Nidnoi: แตง่านนีล้กูค้าเขายอมจา่ยคา่แก้เยอะเป็นพิเศษเลยนะ  

พ่ีคิดว่าถ้าเคนแก้งานให้ถูกใจเขาได้ รับรองว่าถ้ามีงานคราวหน้า 

เขาต้องเลือกเคนให้ท�างานของเขาอีกแนน่อน

ผมชัง่ใจอยูช่ัว่ครู่ก่อนท่ีจะพิมพ์ตอบกลบัไป

Ken038: ด้วยความเคารพนะครับพ่ี บางครัง้ผมเองก็อยากเลอืก 

งานท่ีอยากจะท�าและมีเวลาไปกบัมนั แตด้่วยความเกรงใจก็เลยท�าให้ 

ผมไม่เคยคิดจะปฏิเสธงานของพ่ีเลย ซึง่ผลท่ีได้ก็คือผมต้องท�างาน 

จนแทบจะไม่มีเวลาให้กับใคร ไม่เว้นแม้แต่ตัวเอง แต่ตอนนีผ้ม 

เรียนรู้แล้วว่าการแบง่เวลาให้กบัสิ่งตา่งๆ เป็นสิ่งท่ีส�าคญัไม่แพ้การ 

ท�างานหาเงิน ดงันัน้งานนีผ้มต้องขอโทษด้วยนะครับท่ีไม่สามารถ 

ท�างานนีไ้ปได้ตลอดรอดฝ่ัง

Ken038: ถ้าพ่ียงัหาคนมาท�าแทนผมไม่ได้ เด๋ียวผมจะหาคน 

ท�างานนีต้่อให้เองครับ ผมพอจะมีเพ่ือนท่ีท�างานคล้ายๆ กับผม 

อยูบ้่าง

Nidnoi: ...งัน้ก็ตามใจ ไปเท่ียวกบัพอ่ให้สนกุละกนั

ผมละสายตาจากแชตก่อนจะขึน้ไปตามพ่อท่ียังแต่งตวัอยู่ใน 

ห้องแตง่ตวั

“เม่ือไหร่จะแตง่ตวัเสร็จสกัที ผมนัง่รอพอ่จนรากจะงอกแล้วนะ”

“งัน้ก็รอจนกวา่รากของแกจะงอกนัน่แหละ พ่อไม่ยอมให้แกมา 

เร่งในวนัส�าคญัของพ่อเด็ดขาด” พ่อของผมตอบกลบัด้วยน�า้เสียง

ร่าเริงขดักบัรูปประโยค ก่อนท่ีจะหนัมายิม้ให้กบัผมผา่นกระจก
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“พอ่บอกก่ีครัง้แล้ววา่อยา่วาดรูปบนก�าแพง” 

มันเป็นค�าพูดท่ีจ้อนบ่นกับลูกชายตวัเองซ�า้ๆ เป็นร้อยๆ ครัง้  

แตจ้่อนเองก็ไมเ่ข้าใจวา่ท�าไมกรณ์ถงึไมท่�าตามเสียที ชายหนุ่มจ้อง 

มองกลอ่งสีท่ีตนเคยซือ้ให้ลกูชายเพราะอีกฝ่ายขอเป็นของขวญัวนั 

เกิด - สีเทียนสบิสองสีย่ีห้อดงัท่ีตอนนีถ้กูละเลงลงบนข้างฝาเป็นรูป 

อะไรสกัอยา่งจนผนงัท่ีเคยเป็นสขีาวเรียบๆ ดขูดัหขูดัตาเขาเหลอืเกิน

“พ่อครับ” กรณ์เรียกเสียงเบา “ท�าไมถึงห้ามวาดรูปบนก�าแพง 

เหรอครับ?” จ้อนตวดัสายตามองลกูชายวยัห้าขวบของตวัเองอยา่ง 

ไมพ่อใจ “จะถามอะไรมากมาย รู้วา่พอ่ห้ามวาดก็พอแล้ว”

กรณ์หน้าจ๋อยทนัทีท่ีโดนว่า - แต่จ้อนไม่สนใจ เขาก้มลงมอง 

นาฬิกาข้อมือเรือนเก่ง ก่อนจะหันมาบอกกับเด็กชาย “เด๋ียวพ่อ 

จะออกไปท�างานแล้ว อยูก่บัพ่ีเลีย้งไปนะ ไมต้่องรอ พอ่กลบัดกึ”

เดก็ชายพยกัหน้ารับ จ้อนเองก็ไมไ่ด้พดูอะไรตอ่อีก ตอนนีพ่ี้เลีย้ง 

เดก็ท่ีเขาจ้างมาให้ดแูลกรณ์คงใกล้จะมาถงึแล้ว ชายหนุม่หนัไปมอง 

ภาพจากสเีทียนบนก�าแพงอีกครัง้ อดขยีเ้ส้นผมสดี�าของตนเองอยา่ง 

หงดุหงิดไม่ได้ - สกปรกเลอะเทอะ ชวนให้นึกถึงแม่ - ผู้หญิงท่ีรัก 

ความสะอาดเป็นท่ีสดุบนโลกใบนี ้ คนท่ีเคยตีเขาจนหลงัลายเพราะ 

ท�าห้องสกปรก ชกัชวนให้จ้อนหวนกลบัเข้าไปในความทรงจ�า

แตง่เร่ือง:  กณัตกิา วิชญเมธากลุ
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“ท�าไมแม่ต้องดุจ้อนด้วย” เด็กชายเบะปาก “จ้อนแค่อยาก 

ระบายสี”

“ฉันไม่เคยห้ามแกระบายสี” ผู้ เ ป็นมารดากล่าวเสียงขุ่น  

“แตต้่องไมใ่ชบ่นก�าแพง” หญิงวยักลางคนตวดัสายตามองภาพวาด 

จากสเีทียนบนข้างฝาแล้วได้แตถ่อนหายใจ ก่อนจะขมวดคิว้มุน่ทนัที 

เม่ือจ้อนโพลง่ขึน้มา

“ท�าไมถงึห้ามระบายสีบนก�าแพงละ่แม”่

“แกจะสงสัยอะไรกันนักกันหนา” แม่ว่าเสียงแข็ง “รู้ว่าห้าม 

เพราะหวงัดีกบัแกก็พอแล้ว”

ผา่นมาหลายสบิปีหลงัจากวนันัน้

จ้อนขบัรถมาถงึท่ีออฟฟิศตอนเก้าโมงคร่ึง - อีกสองชัว่โมงจะมี 

ประชุมกับคู่ค้ารายใหญ่ เขาควรจะมีความสขุมากกว่านี ้ แต่ไม่ -  

เพราะกรณ์บอกเขาว่าอยากเรียนสายศิลป์-ภาษา เขาโกรธกรณ์ 

แทบตายเม่ือได้ยินประโยคนัน้ และย่ิงโกรธมากขึน้ไปอีกเม่ือลกูชาย 

วยัสบิห้าบอกกบัเขาวา่อยากเป็นจิตรกร

อาชีพไส้แห้งพรรค์นัน้จะเป็นไปท�าไม จ้อนคิด ท�าได้แค่วาดรูป 

ขายไปวันๆ จะไปมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคมเหมือนพวกหมอได้ 

อย่างไรกนั กรณ์บอกว่าเขาเป็นพ่อใจร้าย แตจ่ะเป็นอย่างนัน้ไปได้ 

อย่างไร ในเม่ือท่ีเขาพยายามท�าทกุอย่างแทบตายน่ีก็เพ่ือตวักรณ์ 

ทัง้นัน้ เร่ืองพวกนีเ้ขาก็เคยเจอมาแล้ว - เขายงัผ่านมนัมาได้เลย  

แล้วท�าไมกรณ์จะผา่นมนัไปไมไ่ด้ละ่?  กรณ์ก็แคง่ี่เงา่เพราะอยูใ่นวยั 

ตอ่ต้านเทา่นัน้แหละ 

ชายวยักลางคนพน่ลมหายใจเสยีงดงัอยา่งหวัเสยี ก่อนจะก้าวลง 

จากรถสปอร์ตสีด�าแล้วเดินเข้าไปในอาคารอย่างเงียบงนั มีเพียง 

เสียงของความทรงจ�าท่ีก�าลงัย้อนกลบัมา

“ไมไ่ด้”

จ้อนมองหน้ามารดาของตนเองด้วยสายตาไมอ่ยากเช่ือ “แตแ่ม ่

เคยบอกผมน่ี วา่ถ้าอยากเรียนอะไรก็เรียน”

“ฉันพูดแบบนัน้เพราะตอนนัน้แกยังเด็ก” แม่พูดเสียงเรียบ  

“แตต่อนนีแ้กโตแล้ว แกน่าจะรู้ได้แล้วนะวา่เร่ืองท่ีแกคิดมนัเพ้อเจ้อ  

ฉนัไม่มีเงินไปสง่แกเรียนสถาปัตย์หรอก เรียนหมอเถอะ” เด็กหนุ่ม 

มองแผ่นหลงัของมารดาท่ีเดินหนัหลงัเข้าไปในครัวแคบๆ ของห้อง 

แถวขนาดไมก่ี่ตารางเมตรด้วยความผิดหวงั

โลกใบเลก็ของจ้อนแหลกสลายในวนันัน้เอง

ฤดรู้อนผา่นไปสามครัง้แล้วนบัตัง้แตจ้่อนสัง่ให้กรณ์เรียนสายวิทย์

“รับเหมือนเดมินะคะ” เจ้าของร้านอาหารตามสัง่ใกล้ๆ ออฟฟิศ 

ของจ้อนถามย�า้ตามความเคยชิน ก่อนจะหนัไปทางครัวแล้วตะโกน 

สัง่เด็กเสิร์ฟชายใจหญิงในร้าน จ้อนปรายตามองอีกฝ่ายด้วยสีหน้า 

เหมือนกลืนยาขม พานท�าให้นกึถงึเร่ืองเม่ือวาน

เขาจบัได้ว่าลกูชายวยัสิบแปดเป็นตุ๊ด - กรณ์สวมชดุกระโปรง 

สีแดง สง่ยิม้แป้นแล้นไมส่มชายให้กบัตนเองในกระจกในตอนท่ีเขา 

เดินเข้าคอนโดมาพอดี คิดแล้วชายวยักลางคนก็โกรธเสียจนอยาก 

จะตีกรณ์ให้หลงัลาย แทนท่ีจะเอาเวลาไปอา่นหนงัสือสอบเข้าหมอ  

กลบัมวัแตไ่ปขลกุอยูก่บัพวกผิดเพศนา่รังเกียจพวกนัน้ สวมกระโปรง 

และแตง่หน้าท�าผม - นา่ขยะแขยง ชวนคลื่นเหียนอาเจียน

เม่ือวานกรณ์ถามเขาซ�า้ไปซ�า้มาทัง้น�า้ตานองหน้าวา่ท�าไมตนเอง 

ถึงเป็นในสิ่งท่ีตวัเองอยากเป็นไม่ได้ แต่จ้อนไม่ได้ตอบค�าถามนัน้  

ทิง้ให้กรณ์นัง่ร้องไห้อยูเ่พียงล�าพงั เสียงร�่าไห้ของลกูชายยงัคงตดิอยู ่

ในหูของเขา เช่นเดียวกับค�าสอนท่ีมารดาย�า้นักย�า้หนามาตลอด 

หลายสบิปี

“แกดน่ีูเอาไว้นะ” หญิงวยักลางคนชีไ้ปท่ีร่างของวยัรุ่นชายคูห่นึง่ 

ท่ีก�าลงัเดินจงูมือกนัอยู่ “จ�าใส่กะโหลกไว้เลยว่าห้ามเป็นแบบนัน้”  

เด็กหนุ่มวยัมธัยมปลายมองภาพเหลา่นัน้อยา่งสบัสน ทวา่เขากลบั 

ไม่ได้ถามสิ่งท่ีสงสยัออกไปเพราะผู้ ให้ก�าเนิดกลา่วแทรกขึน้มาก่อน  

“จ�าไว้นะจ้อน ผู้ชายน่ะ ยงัไงก็ต้องคู่กบัผู้หญิง พวกรักไม้ป่าเดียว 

กนันะ่มนัวิปริต”

จ้อนไมเ่คยได้ถามออกไปวา่ท�าไมถงึเป็นเชน่นัน้

ไมว่า่จะผา่นไปก่ีปีตอ่ก่ีปี ไฟแดงในกรุงเทพมหานครก็ยงัท�างาน 

ได้ดีเกินไปเสมอ

จ้อนถอนหายใจออกมา - ไมใ่ชเ่พราะเบ่ือหนา่ย เขาแก่เกินกวา่ 

จะมานัง่บน่หรือทอดถอนใจกบัเร่ืองพวกนีแ้ล้ว เส้นผมท่ีเคยเป็นสดี�า 

ของเขากลบักลายเป็นสีเทาขาวแซมสลบักนัเพราะปัญหามากมาย 

ท่ีรุมเร้าเสียจนน่าปวดหัว ชายชราถอนใจอีกครัง้ นึกสังเวชและ 

สมเพชชีวิตของตนเองเหลือเกิน เขากดเหยียบคันเร่งเม่ือเห็นว่า 

ไฟจราจรแปรเปลี่ยนเป็นสีเขียว ปล่อยให้ฉากเคลื่อนไปด้านหลงั 

คล้ายความทรงจ�าท่ีผ่านมา ก่อนยานพาหนะคูใ่จจะหยดุลงอีกครัง้ 

เม่ือพบกับไฟแดงครัง้ใหม่ นยัน์ตาท่ีเร่ิมฝ้าฟางขึน้มาทอดออกไป 

นอกหน้าต่าง เฝ้ามองภาพด้านนอกพร่าเลือนไปจากท่ีเป็นจริง 

เพราะสายฝนท่ีโหมกระหน�่าลงมา

เหมือนกบัทกุอยา่ง ทกุอยา่งท่ีผา่นมาและพงัทลาย

จ้อนพยายามเพ่งมองผ่านหยดน�า้ท่ีพร่างพรายอยู่บนกระจกรถ 

แต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากป้ายสีชมพูท่ีเขาจ�าได้ว่าเป็นป้ายของ 

โรงเรียนประถมท่ีเขาและกรณ์เคยศึกษาเล่าเรียน แล้วเขาก็หวน 

นกึถงึวนันัน้ วนัท่ีเขาลืมเลือนไปนานแสนนาน

“จ้อนครับ” ครูพดูเสียงออ่น “หนไูปเขียนก�าแพงท�าไมครับ”

“ก็ผมอยากเขียน” จ้อนตอบด้วยใบหน้าบูดบึง้ “ท�าไมผมถึง 

เขียนไมไ่ด้ละ่”

เขาคิดว่าครูจะตอบกลบัมาเหมือนท่ีแม่ตอบเขาเสมอ - จะรู้ไป 

ท�าไม จะสงสยัอะไรกนันกัหนา ห้ามท�าแบบนัน้ แตไ่มเ่คยบอกสกัครัง้ 

เลยวา่เพราะเหตใุด หรือบางทีครูอาจจะตีเขาเหมือนท่ีแมท่�าก็เป็นได้  
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ทว่าคุณครูกลับย่อตัวลงมามองหน้าเขา ก่อนจะลูบศีรษะเบาๆ  

“เพราะก�าแพงไมใ่ชท่ี่ส�าหรับวาดครับจ้อน”

“แตผ่มเคยเหน็คนวาดบนก�าแพง” จ้อนเถียงกลบั “ไมเ่หน็มีใคร 

วา่อะไรเลย”

“จ้อนรู้ได้ยงัไงครับว่าไม่มีใครว่า” เขาเงียบ “เขาอาจจะโดนว่า  

แตจ้่อนไมรู้่ก็ได้นะครับ”

 “ก�าแพงห้องเป็นของโรงเรียนครับจ้อน” คุณครูอธิบายต่อ  

“ถ้าจ้อนวาดลงไปบนนัน้ จ้อนจะโดนครูใหญ่ดนุะครับ เพราะของ 

ของใคร ใครก็รัก ถ้าสมมติว่ามีคนเอาสีมาระบายบนโต๊ะของจ้อน  

จ้อนชอบไหมครับ”

“...ไมค่รับ”

คณุครูยิม้ “นัน่แหละครับ ไมว่า่ใครก็ไมช่อบทัง้นัน้แหละถ้าของ 

ของตวัเองโดนคนอ่ืนไปท�าลาย” จ้อนกลัน้หายใจ “แตถ้่าจ้อนอยาก 

ระบายสี จ้อนมาขอกระดาษกบัครูได้นะครับ”

เดก็ชายตาโต “จริงเหรอครับ”

“ครับ” ครูรับค�า “วาดในพืน้ท่ีของตวัเองนะ่ ดีท่ีสดุแล้วครับ”

‘ถ้าสมมติวา่มีคนเอาสีมาระบายบนโต๊ะของจ้อน จ้อนชอบไหม 

ครับ’ 

จ้อนไขกญุแจห้อง ก่อนจะเปิดประตเูข้าไปในห้องนอนท่ีวา่งเปลา่   

ของกรณ์

‘พอ่กลบัมาแล้ว!’ เสยีงของลกูชายคนเดียวในความทรงจ�าดงัขึน้ 

ท่ามกลางความเงียบสงดั - ลกูชายท่ีเขาภาคภมิูใจและคิดวา่จะได้ 

อยูด้่วยกนัไปอีกนานแสนนาน

แต่นั่นคงเป็นได้เพียงภาพฝันท่ีสูญสลาย - ถ้าเขาใส่ใจกรณ์ 

อีกสกันิด ไมเ่อาความคิดตวัเองเป็นท่ีตัง้แบบนัน้ กรณ์คงจะมีความ 

สุขมากกว่านี ้ ถ้าหากว่าเขานึกถึงประโยคนัน้ได้เร็วกว่านีส้ักนิด  

กรณ์คงไมจ่ากเขาไปเร็วขนาดนี ้

เป็นเพราะเขา จ้อนร�าพึงในใจ ถ้าเขาไม่ได้ละเลงสีของตวัเอง 

ลงไปบนก�าแพงของกรณ์มากขนาดนี ้ถ้าเขาปลอ่ยให้กรณ์ได้ขีดเขียน 

ชีวิตของตนเองตามใจ กรณ์ก็คงไมฆ่า่ตวัตาย

ชายชราถอดเสือ้สทูสีด�าออก อดมองร่องรอยของหยดน�า้จาก 

ขันใส่ใบทับทิมไม่ได้ - อีกเพียงครู่เดียวมันคงระเหยแห้งหายไป  

แต่ความเจ็บปวดไม่ใช่แบบนัน้ มนัติดฝังและตอกตรึง ลกึลงไปจน 

ไม่อาจขัดออก เหมือนกับร่องรอยของสีเทียนบนข้างฝาท่ีตอนนี ้

ถกูโซฟาปิดเอาไว้ - ปกปิดได้ แตไ่มมี่วนัหายไป

จ้อนหนัไปมองกระจกท่ีติดอยู่กบัผนงั ยืนน่ิงอยู่ตรงนัน้ - หน้า 

กระจกท่ีจ้อนเคยจบัได้ว่ากรณ์แอบแต่งชดุกระโปรง ท่ีท่ีเขาดดุ่าว่า 

กล่าวกรณ์จนรอยแยกระหว่างพวกเขาขยายกว้างจนไม่อาจสมาน  

- รวมถึงสายใยบางเบาเพียงหนึ่งเดียวท่ีเหน่ียวรัง้กรณ์เอาไว้ขาด 

สะบัน้เม่ือเขาจบัได้วา่ลกูชายเพียงคนเดียวของตนเองท่ีโดนสัง่ห้าม 

ไม่ให้เป็นตุ๊ดตัง้แตส่ามปีท่ีแล้วก�าลงัแอบคบกบัผู้ชายคนหนึง่จนถึง 

ขัน้ชวนมาเท่ียวบ้านกนั จ้อนในตอนนัน้ไม่รู้และไม่อยากรู้หรอกว่า 

ความสมัพนัธ์ของสองคนนัน้ไปถึงขัน้ไหน - ไม่มีความรู้สกึอะไรอีก 

นอกจากรับไมไ่ด้กบัพฤตกิรรมไมส่มชาย 

ในวนันัน้เอง จ้อนจ�าได้วา่เขาตบหน้ากรณ์ 

“แกท�าให้ฉนัผิดหวงั” จ้อนตวาด “ฉนัไมน่่าหวงัอะไรกบัลกูชาย 

อยา่งแกเลย”

ลกูชายวยัย่ีสิบเอ็ดปีของเขา - ลกูชายท่ีเขาคาดหวงัว่าอีกฝ่าย 

จะเติบโตอย่างท่ีเขาปรารถนา กรณ์ไม่ได้ตอบโต้อะไรเขาอีกเลย 

นอกจากประโยคสัน้ๆ เพียงหนึง่เดียว

“ผมขอโทษ” แล้วกรณ์ก็จากไป - เพียงไม่ก่ีชัว่โมงหลงัจากท่ี 

ทกุอยา่งพงัทลาย

นัน่คือตอนท่ีจ้อนเพ่ิงตระหนกัได้ว่ามนัสายเกินไป มนัจบแล้ว  

เขาคดิในใจ มารู้สกึผิดตอนนีก็้ชว่ยอะไรไมไ่ด้อีกแล้ว จ้อนหลบัตาลง  

คิดถึงใบหน้าของลูกชายเพียงคนเดียวในห้วงภวังค์อันน่าสบัสน  

ก่อนจะลืมตาหน้ากระจกบานนัน้ แล้วเขาก็เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่ง 

ท่ีมีใบหน้าเหมือนเขาราวกบัพิมพ์เดียวกนั

“กรณ์?” ชายชราร�าพึงออกมาเสียงเบา ทว่าเด็กชายคนนัน้ 

กลบัสา่ยหน้า

ในตอนนัน้เองท่ีจ้อนเพ่ิงประจกัษ์ได้ว่าท่ีผ่านมาเขาไม่ได้มอง 

กรณ์เป็นกรณ์ - เขามองเหน็กรณ์เป็นตวัเอง

จ้อนหลบัตาลงอีกครัง้ 

แล้วปลอ่ยให้น�า้ตาไหลออกมา
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ท่ีน่ีท่ีไหน?

ภษิูต ชายวยัสี่สบิเจ็ดปีมองไปรอบห้องด้วยความสงสยั ถ้าหาก 

เขาไม่ได้เมายา ซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เขาควรจะต้องอยู่ท่ี 

ห้องขงัของตวัเองเพ่ือรอรับโทษประหารในวนัพรุ่งนี ้หลงัจากท่ีการย่ืน 

เร่ืองผอ่นผนัโทษให้เหลอืเพียงจ�าคกุครัง้สดุท้ายถกูปฏิเสธในชว่งเยน็ 

ท่ีผา่นมา ซึง่ก็ไมน่่าแปลกใจเทา่ไหร่นกัส�าหรับอาชญากรท่ีมีประวตั ิ

ฉาวโฉ่อยา่งเขา อนัท่ีจริง หากไมไ่ด้อ�านาจและเงินท่ีหนาพอ เขาควร 

ถกูช็อตไฟฟ้าตายไปตัง้แต ่10 ปีก่อนแล้วด้วยซ�า้

แตส่ถานท่ีท่ีภษิูตอยู่ตอนนี ้ กลบัเป็นเพียงแคห้่องสีขาวโลง่ห้อง 

หนึ่ง และนอกจากเขา ยงัมีคนในห้องนีอี้กสามคน หากไม่นบัร่าง 

ไร้ชีวิตท่ีไหม้เกรียมอยู่ตรงมมุห้องอีกหนึ่งศพ ดจูากเคร่ืองแต่งกาย  

คงจะเป็นนกัโทษท่ีมาจากคกุเดียวกนั แตส่ิ่งท่ีสะดดุตาของภษิูตคือ  

แตล่ะคนมีหว่งเหลก็ลา่มโซอ่ยูท่ี่คอ เม่ือลองคล�าดคูอตวัเอง ก็พบวา่ 

มีห่วงเหล็กคล้องอยู่เช่นกัน และท่ีกลางห้อง เขาเห็นปืนลูกโม ่

อยู ่1 กระบอก วดัดจูากระยะทางแล้ว หากไมเ่อาโซท่ี่ลา่มคออยูอ่อก 

คงไปหยิบมนัมาไมไ่ด้แน่

“กราบสวัสดีผู้ เข้าแข่งขันทุกท่าน” มีเสียงหนึ่งดังขึน้มาจาก 

อากาศ “ผมมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้รับเกียรติในการมาเป็น 

ผู้อธิบายเกมสดุพิเศษ ท่ีมีเพียงผู้ ท่ีเลวและโฉดชัว่ท่ีสดุเท่านัน้ท่ีจะ 

สามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้ แต่ก่อนอ่ืน ทางเราต้องขออภัยเป็น 

อย่างย่ิง ส�าหรับศพท่ีอาจส่งกลิ่นไหม้รบกวนทกุท่านไปบ้าง พอดี 

ผู้ เข้าแข่งขันท่านนีไ้ด้แสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและคิดท่ีจะ 

ต่อต้านเกมด้วยความรุนแรง เราจึงต้องลงโทษด้วยกระแสไฟฟ้า 

แรงสงูท่ีสง่ไปตามปลอกคอเพ่ือให้สงบสตอิารมณ์ก่อน และดเูหมือน 

ว่าเขาจะใจเย็นลงมากทีเดียว” ทุกคนในห้องหนัไปมองดท่ีูศพนัน่ 

อีกครัง้ด้วยความหวาดหวัน่ ภษิูตรู้สกึเหมือนน�า้ลายตวัเองกลืนได้ 

ยากขึน้พอสมควร “และเพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลา ผมอยากให้ 

ทกุทา่นเดนิไปตรงหน้าก�าแพงท่ีอยูใ่กล้ตวัทา่นท่ีสดุด้วยนะครับ” 

ด้วยค�าอธิบายและซากศพท่ีพืน้ ท�าให้ทกุคนหบุปากสนิท และท�า  

ตามอยา่งวา่งา่ย 

“ทกุคนจะเห็นว่าตรงพืน้หน้าก�าแพงทกุด้าน จะมีกล่องสีเทียน 

วางไว้อยู ่ และทัง้หมดท่ีคณุจะต้องท�าคือ ใช้สีเทียนวาดรูปความผิด 

ท่ีคณุเคยกระท�ามาทัง้หมดให้เตม็ก�าแพงฝ่ังของคณุให้ได้ แตข่อเตือน 

ไว้ก่อนว่าอย่าคิดจะโกงด้วยการวาดภาพท่ีใหญ่เกินไป มิเช่นนัน้  

เราจะให้คณุลบเพ่ือวาดใหมอี่กครัง้ พร้อมกบัค�าเตือน ‘เลก็ๆ น้อยๆ’  

ท่ีจะสง่ไปยงัปลอกคอของคณุ ถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยท�าตามกฎกนัด้วย 

นะครับ และใครก็ตามท่ีวาดภาพบนก�าแพงได้เต็มก่อน ทางเราจะ 

ปลดล็อกห่วงเหล็กท่ีล่ามคอคุณออก เพ่ือไปหยิบปืนท่ีกลางห้อง  

โดยปืนกระบอกนีคุ้ณจะเอาไปยิงใครก็ได้ทัง้นัน้ ใครท่ีมีชีวิตรอด 

เป็นคนสดุท้าย คณุจะเป็นผู้ชนะทนัที และจะได้โอกาสท่ีจะมีชีวิตรอด 

ตอ่ไป ถ้าทกุทา่นเข้าใจตรงกนัแล้ว รอฟังสญัญาณเร่ิมจากผมนะครับ”  

หลงัจากท่ีได้ฟังกติกาจนจบ บรรยากาศในห้องก็อบอวลไปด้วยรังสี 

แตง่เร่ือง: โอฬาร จินดาทองดี

29



30

ฆา่ฟัน เพราะมีเพียงชีวิตเดียวเทา่นัน้ท่ีจะรอดไปได้ และภษิูตก็ไมค่ดิ 

จะเอาชีวิตมาทิง้ท่ีน่ีแน่ๆ “ออกไปได้เม่ือไหร่” ชายวัยสี่สิบเจ็ดปี 

กล่าวกับตวัเอง “กูจะไปฆ่าไอ้ชาติหมาทุกตวัท่ีมีส่วนในเกมนีทิ้ง้ 

ให้หมดเลยคอยด”ู ทนัทีท่ีสญัญาณดงัขึน้ เขาก็ก้มหยิบสเีทียนมาวาด 

ภาพบนก�าแพงทนัที พร้อมกบัภาพความทรงจ�าตา่งๆ ท่ีย้อนกลบัมา 

ฉายซ�า้ในหวัของเขาอีกครัง้หนึง่

“มึงไม่ใช่พ่อกู!” น�า้เสียงท่ีเด็กคนหนึ่งจะนึกออกใส่หน้าชาย 

ท่ีเคยได้ช่ือว่าเป็นพ่อของตนอย่างบ้าคลัง่ กระสุนอีกจ�านวนมาก 

ถกูดีดออกจากรังเพลงิของเดก็หนุม่ ผู้ ท่ีจากไปก่อนหน้าท่ีลกูของเธอ 

จะมาเหน็ด้วยสองมือและฤทธ์ิสรุาของคนเป็นสามี

น่ีเป็นครัง้แรกท่ีภษิูตได้ฆา่คน

หลงัความบ้าคลัง่จบลง ประสาทสมัผสัท่ีกลบัมาท�าให้ภษิูตได้ 

กลิ่นคาวเลือดท่ีคละคลุ้งจากร่างตรงหน้า สติท่ีคืนกลบัเร่ิมกรีดร้อง 

เม่ือนกึไปถงึเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด ทัง้หมดนีเ้ป็นสิง่ท่ีหนกัหนา 

เกินกวา่จิตใจของเด็กคนหนึง่จะรับได้ไหว สง่ผลให้ร่างกายของเด็ก 

หนุ่มตอบสนองด้วยการอาเจียนออกมาครัง้แล้วครัง้เลา่ เขาส�ารอก 

ออกมาจนแม้กระทั่งกรดในกระเพาะก็ไม่มีเหลืออยู่ ร่างกายไร้ 

เร่ียวแรงจนร่วงหลน่ไปบนกองอาเจียนของเขาเอง โดยมีสีแดงจาก 

เลอืดของศพปนอยูจ่างๆ ภษิูตพาร่างท่ีสัน่เทาคลานไปหาร่างของแม ่

ท่ีทอดร่างตะแคงอยู่ไม่ไกล เขามดุเขาไปในวงแขนของคนท่ีเขารัก 

มากท่ีสุด “แม่ ผมกลัว” เสียงของภูษิตล่องลอยคล้ายไม่มีสต ิ 

“แมอ่ยา่ทิง้ผมไปนะ” เขาสวมกอดร่างไร้ชีวิตเพ่ือซมึซบัความอบอุน่ 

ท่ีคุ้นเคยจากร่างนีเ้ป็นครัง้สดุท้าย และร้องไห้ออกมาด้วยหวัใจท่ี 

แหลกสลาย

และนั่นเป็นคดีแรกและคดีเดียวท่ีภูษิตถูกส่งไปยังสถานพินิจ  

เพราะคดีอ่ืนหลงัจากนัน้ เขาสามารถหลบหนีการจบักุมได้จนพ้น 

อายท่ีุจะสง่ไปท่ีนัน่ได้อีก

“ออกไปแล้วก็ท�าตวัให้สมกบัช่ือภษิูตหน่อยนะ ไอ้เป๊ียก” น่ีเป็น 

ค�าพดูสดุท้ายของ คมศกัดิ์ ผู้คมุท่ีคอยดแูลและอบรมเขาตลอดสอง 

ปีในสถานพินิจแห่งนีม้อบให้กับเขาในวยัสิบห้า ในวนัท่ีเขาได้รับ 

การปลอ่ยตวั และจากใจจริง ค�าพดูกบัค�าสอนของผู้คมุคนนีก็้ท�าให้ 

ภษิูตแอบหวงัไว้เชน่กนั วา่ตนเองจะสามารถกลบัไปเร่ิมต้นชีวิตใหม ่

ได้ และฝันร้ายท่ีหลอกหลอนเขามาตลอดจะหายไป พวกเขาสวมกอด 

เพ่ือร�่าลา ความอบอุ่นจากอ้อมกอดของชายคนนี ้ ท�าให้เด็กหนุ่ม 

อดคิดถึงแม่ของเขาไม่ได้ จนร้องไห้ออกมาราวกบัเด็กน้อยไม่มีผิด  

คมศกัดิ์ต้องใช้เวลาอยู่พักใหญ่เพ่ือปลอบเด็กหนุ่มผู้หลงผิดคนนี ้

จนสงบและพร้อมก้าวออกไปเร่ิมต้นชีวิตใหมไ่ด้ในท่ีสดุ

ก่อนท่ีอีกสองอาทิตย์ต่อมา ความขัดสนข้นแค้นจะบังคับให้ 

ภูษิตต้องผนัตวัเองไปเป็นอนัธพาล เพราะไม่มีใครกล้ารับฆาตกร 

เข้าท�างานเลยแม้แตค่นเดียว

“แก้เชือกให้มนั” ภษิูตในวยั 21 ปีเงยหน้าท่ีเตม็ไปด้วยรอยแผล 

ขึน้มองเสี่ยชยัเดช เจ้าของเสียงทรงอ�านาจ ผู้คมุ 13 ตรอกแหง่เขต 

บางกอกใหญ่ ด้วยแคเ่งินไม่ก่ีแสน เพ่ือแลกกบัการทรยศจากเพ่ือน 

สนิท และการกุข่าวลวงเพ่ือให้หัวหน้าแก๊งเกิดความหวาดระแวง 

ในตวัลกูน้องของตน จงึท�าให้มือดีจากแก๊งคูอ่าฆาตของกลุม่ชยัเดช 

อยา่งเขาติดกบัและถกูซ้อมจนบาดเจ็บหนกั

“เอาจริงๆ นะไอ้หนุ่ม” เสี่ยชยัเดชลกุเดินมาหา “ท่ีผ่านมามึง 

ก็ฝากผลงานไว้กับคนของกูเสียหนักเชียว แต่... ” ชัยเดชพยุงตวั 

ภษิูตขึน้ “ฝีมือมึงน่ะเป็นของจริง ถ้ากูจะปล่อยให้เอ็งตายไปเฉยๆ  

ก็น่าเสียดายไปหน่อย” ชยัเดชพยกัหน้าเป็นสญัญาณ คนของชาย 

วยักลางคนเดินหายไปสกัพกัก็กลบัมาพร้อมกบัเพ่ือนสนิทผู้ทรยศ 

และหวัหน้าแก๊งของเขาในสภาพท่ีถูกมดัเอาไว้ ชยัเดชวางบางสิ่ง 

ในมือของเขา สมัผสัท่ีคุ้นเคยท�าให้เขารู้ได้เลยโดยไมต้่องก้มลงมอง 

ว่าเป็นปืนพกกระบอกหนึ่ง “ถ้ามึงสามารถแสดงความภักดีให้ก ู

เหน็ได้ ตอ่ไปนีม้งึจะมีชีวิตใหม ่ภายใต้ช่ือของก ูชยัเดชคนนี”้

ภษิูตก้าวเดนิไปหาหนึง่เจ้านายและหนึง่เพ่ือนสนิทของเขาอยา่ง 

ช้าๆ มือท่ีถือปืนอยูส่ัน่อยา่งควบคมุไมไ่ด้ ภาพเหตกุารณ์เม่ือแปดปี 

ก่อนย้อนกลบัมาอีกครัง้หนึ่ง ภาพฝันร้ายท่ีเขาหลงลืมไปเสียนาน 

เขามาหยดุยืนด้านหน้าของทัง้สอง และจ้องมองอยา่งนัน้ด้วยอารมณ์ 

ท่ีหลากหลาย

“มงึจะท�าอะไรก็ท�าเถอะ” หวัหน้าแก๊งของเขาเอย่ขึน้ “กไูมโ่กรธ 

มงึด้วย เพราะน่ีเป็นสิง่ท่ีกเูลือกเอง แตก่ขูอแคอ่ยา่งเดียว ชว่ยเลง็ท่ี 

หวักดู้วยนะ” พดูจบก็นัง่หลบัตาลง ราวกบัวา่จะใคร่ครวญความผิด 

ตวัเองเป็นครัง้สดุท้าย “ไอ้ภ ูข้าขอโทษ” ตา่งจากหวัหน้าท่ีดจูะยอมรับ 

ผลท่ีเกิดขึน้ เพ่ือนสนิทท่ีเขาเคยไว้ใจอ้อนวอนด้วยความหวาดกลวั  

“ข้าผิดเองเพ่ือน ข้าไม่น่าคิดหกัหลงัเอ็งเลย แต่ข้าจะไม่ท�าอีกแล้ว  

ขอร้องละ่ ปลอ่ยข้าไปเถ...”

“มึงไม่ใช่เพ่ือนกู” ภูษิตขดัขึน้เสียงดงั เขายกปากกระบอกปืน 

ท่ีสัน่เทาชีไ้ปท่ีอดีตเพ่ือนของเขา แม้ว่าเขาจะตดัสินใจไว้ตัง้แต่แรก  

แตนิ่ว้ชีท่ี้อยูใ่นโกร่งปืนกลบัไมย่อมขยบัขึน้มาเสยีอยา่งนัน้ “เอาอยา่ง 

นีดี้กว่า” ชยัเดชกลา่วด้วยความร�าคาญหลงัจากท่ีภษิูตไม่กล้าท่ีจะ 

ยิงเสียที ชายสงูวยัเดินเข้ามาตบไหล่เขา “กเูข้าใจมึงนะ คงไม่เคย 

ต้องมาตดัสนิใจแบบนีม้าก่อน เพราะฉะนัน้...” ชยัเดชควกัปืนขึน้มา 

จอ่หวัภษิูต “ถ้าเป็นแบบนีน้า่จะตดัสนิใจได้งา่ยขึน้หนอ่ยใชม่ัย้?”

ภษิูตเดนิกลบัมาท่ีบ้านของตวัเอง แตย่งัไมท่นัท่ีจะปลดลอ็กประต ู

ด้านหน้า เขาก็ทรุดลงไปร้องไห้กบัพืน้ ปากก็เอาแตเ่พ้อประโยคซ�า้ๆ 

วนไปวนมาราวกับคนบ้า “พวกมันสมควรตาย กูไม่มีทางเลือก”  
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เขาพดูซ�า้ไปซ�า้มาอยูน่านจนเผลอหลบัไป

และเสียงปืนท่ีดงัขึน้สองนดัในวนันัน้ ก็ท�าให้ภษิูตได้กลายเป็น 

มือขวาของชยัเดชอยา่งเป็นทางการ

...

“ท่ีตกลงกันไว้มันห้าหม่ืนไม่ใช่หรือแปะ” ภูษิตถามนายเพ้ง  

ลกูหนีข้องชยัเดช “ตอนนีอ้ัว๊มีแคนี่จ้ริงๆ นาอาภ ู แตอ่ัว๊ลกัลองจริงๆ  

นา ว่าเลืองหน้าอั๊วจะจ่ายให้หมกแน่นองนา” ชายแก่ร้านกาแฟ 

ขอร้อง ภษิูตถอนหายใจ หากไม่ใช่ว่าถกูก�าชบัมาว่าต้องได้ภายใน 

วนันีเ้ขาคงไม่ต้องล�าบากใจเท่านี ้ “โทษทีนะแปะ” มือขวาชัยเดช 

พูดด้วยเสียงเศร้าสร้อย “มาถึงตอนนีน้ายผมก็ไม่ยอมเหมือนกัน  

ชว่ยไมไ่ด้จริงๆ” ชายหนุม่หยิบปืนขึน้มาวางบนโต๊ะ “ผมมีเวลาไมม่าก  

สิบนาทีคงมากพอส�าหรับลาลกูลาเมียนะแปะ” นายเพ้งมองภูษิต 

อย่างไม่เช่ือสายตา “ผมคงจะคิดถึงโอยวัะของแปะแย่” ชายหนุ่ม 

พดูพลางยิม้อยา่งขมข่ืน ชายแก่ถอนหายใจหนึง่ครัง้ “อัว๊เข้าใจแล้ว”  

ก่อนจะลกุเดนิไปท่ีห้องชัน้บน สบินาทีตอ่มาหลงัจากร�่าลาลกูเมียแล้ว 

นายเพ้งก็กลบัมาหาภษิูต....พร้อมกบัปืนลกูซองประจ�ากาย 

หลงัเสยีงปืนท่ีดงัลัน่ทัว่บ้านสงบลง ภษิูตพาร่างท่ีบาดเจ็บมาหยดุ 

ตรงหน้าศพของนายเพ้ง สารพดัค�าด่าถกูปลอ่ยออกมาใสร่่างไร้ลม 

หายใจของชายแก่ “ไอ้แก่เอ้ย! ท�าไมมงึไมย่อมตายงา่ยๆ แตแ่รกวะ!  

มึงคิดว่ากูอยากท�ามากหรือไง ถ้าเลือกได้กูก็ไม่อยา...” ค�าพดูท่ีมี 

ถกูกลืนหายไปเม่ือชายหนุ่มได้เห็นบางอยา่งจากห้องถดัไป ร่างของ 

หญิงสาวผู้ เป็นภรรยานายเพ้งท่ีก�าลงันอนกอดร่างของลกูสาวเอาไว้  

ลกูหลงจากการยิงปะทะนัน้รุนแรงมากพอท่ีจะปลิดชีวิตหญิงสาว 

ท่ีแสนบอบบางทัง้สองลงได้ ราวกบัหุน่เชิดท่ีเชือกขาด เขาทิง้ร่างลง 

คกุเขา่อยูต่รงหน้าทัง้สอง สมองและจิตใจค�ารามเสียงโหยหวนอยา่ง 

รุนแรงเม่ือภาพตรงหน้าซ้อนทบักบัความทรงจ�าของตนอยา่งบงัเอิญ 

จนนา่กลวัเกินไป เขากรีดร้อง ทบุตีและทึง้ผมตนเองอยา่งคนเสียสต ิ 

เลือดสีแดงสดทะลกัออกมาจากปากแผลเน่ืองจากการขยบัตวัอยา่ง 

รุนแรง แตเ่ขากลบัไมรู้่สกึเจ็บแม้แตน้่อย ไมส่ ิ ต้องบอกวา่จิตใจของ 

เขามนัแหลกสลายเกินกว่าจะรับรู้ความเจ็บปวดแล้วเสียมากกว่า  

เขาคู้ตวัลงเหมือนคนขีข้ลาดและยงัคงกรีดร้องเป็นเสียงท่ีฟังไม่ได้ 

ศพัท์ต่อไปจนกระทัง่เสียงของเขาแหบแห้ง ซึง่ท�าให้เขาได้ยินเสียง 

ท่ีแผว่เบาจากร่างท่ีอยูใ่นอ้อมกอดผู้หญิงคนนัน้

เดก็คนนีย้งัไมต่าย!

ภษิูตตะเกียกตะกายไปดงึตวัเด็กขึน้มาในอ้อมกอด ปากก็พร�่า 

บอกค�าขอโทษไมห่ยดุ หวงัวา่จะได้รับการอภยั แตน่า่เสยีดาย อาการ 

บาดเจ็บท่ีรุนแรง ท�าให้เด็กไม่อาจได้ยินหรือมองเห็นความส�านึก 

ในบาปของภูษิตได้ มีเพียงค�าถามเดียวเท่านัน้ท่ีเธอใช้แรงเฮือก 

สดุท้ายเปลง่เสียงออกมาให้เขาได้ยิน

“คณุฆา่พวกเราท�าไม…”

ชีวิตของเด็กน้อยจบไปพร้อมกับค�าถามท่ีเธอไม่มีวนัจะได้ฟัง 

ค�าตอบ

และดวงตาท่ีไร้ซึ่งชีวิตของเธอ ก็ท�าให้เขาฝันร้ายแทบทุกคืน 

จนถงึทกุวนันี ้

ซึง่มนัท�าให้เขาได้พบรักกบัจิตแพทย์สาวคนหนึง่เม่ือครัง้ไปบ�าบดั 

อาการมองเห็นภาพหลอน เธอเป็นคนท่ีปัดเป่าฝันร้ายของเขาให้ 

จางลง และท�าให้เขาเร่ิมมองเห็นหนทางท่ีจะได้กลบัไปเป็นดงัเช่น 

คนทัว่ๆ ไป หนทางท่ีจะได้ออกจากวงัวนของโลกอนับดัซบและต�า่ตม 

แหง่นี ้

“ผมจะล้างมือจากวงการนี ้ แล้วเราจะไปเร่ิมต้นชีวิตใหม่กัน”  

ภษิูตกลา่วกบัคนรักของเขาขณะท่ีก�าลงันอนแอบอิงกนั “เราจะเช่า 

ท่ีปลกูบ้านสกัหนึง่หลงั ผมจะไปสมคัรงานหรือท�างานรับจ้างสกัแหง่  

ด้วยความเก่งของผม คงจะได้เลื่อนขัน้เป็นผู้จดัการในสามวนัได้”  

หญิงสาวหวัเราะให้กับมกุตลกของเขา “แล้วเราก็จะมีลกูด้วยกัน  

ผมจะยอมให้คณุตัง้ช่ือลกูทกุคน แล้วเราก็จะเป็นครอบครัวท่ีอยูก่นั 

อย่างมีความสุขจนแก่เฒ่า ผมจะนอนกอดคุณเพ่ือส่งคุณในวัน 

สดุท้ายของชีวิต” ภูษิตกระชบัอ้อมกอดและโน้มไปกระซิบท่ีข้างห ู 

“ผมสญัญา” และทัง้สองก็จบูกนัด้วยความหวานซึง้

แต่เป็นเร่ืองท่ีน่าเสียดาย ท่ีการตัดสินใจของภูษิตเกิดขึน้ช้า 

เกินไป ท�าให้เหตรุ้ายมาถงึเสียก่อน

“ไอ้เนรคณุ! กอูตุสา่ห์ชบุเลีย้งมงึจนมงึมาได้ถึงตรงนี ้ น่ีคือสิ่งท่ี 

มงึตอบแทนกเูหรอ!” เสี่ยชยัเดชตวาดใสภ่ษิูต ตอนนีผู้้ มีอิทธิพลแหง่  

13 ตรอกก�าลงัถูกมกัติดกับเก้าอีแ้ละถูกซ้อมจนมีสภาพปางตาย  

หมดลายคนโฉดแหง่ 13 ตรอกในอดีตอยา่งสิน้เชิง ภษิูตเดนิมาหยดุ 

ตรงหน้านายของตนและใช้มือกระชากหวัชยัเดชขึน้มา “งัน้มงึช่วย 

ตอบค�าถามกหูนอ่ยสเิสี่ย” เขาถามด้วยรอยยิม้ท่ีแสดงออกถงึความ 

วิปริต “แล้วท่ีกยูอมท�างานให้กบัมงึแบบถวายชีวิตมาหลายปี สิ่งท่ี 

คนแก่ตณัหากลบัอย่างมึงตอบแทนคือข่มขืนเมียกูจนมันต้องฆ่า 

ตวัตายแบบนี ้ เขาเรียกการตอบแทนหรือเปลา่วะ ถ้าเกิดใช ่ การท่ีก ู

ตอบแทนมึงแบบนีจ้ะผิดตรงไหน มึงตอบกูหน่อยสิ!” เสี่ยชัยเดช 

พดูไมอ่อก ภษิูตแคน่หวัเราะ “ยงัไงละ่มงึ ท�าไมไมต่อบ มงึตอบกสู!ิ  

ตอบก!ู” ภษิูตเหว่ียงหมดัเข้าใสใ่บหน้าของชยัเดชอย่างโกรธเกรีย้ว  

เรียกเลือดสดๆ และฟันกรามออกจากปากชยัเดชได้หนึ่งซ่ี “สงสยั 

ตีนจะตดิคอ มา งัน้เด๋ียวกเูอาออกให้นะ” ภษิูตชกัมีดออกมาควงอยา่ง 

ช�านาญ ด้วยการตวดัเพียงไมก่ี่ครัง้ ข้อเท้าซ้ายของเสี่ยชยัเดชก็หลดุ 

ออกจากขา กลิน่คาวเลอืดลอยฟุ้ งปะปนไปกบัเสยีงโหยหวนท่ีดงัก้อง 

ไปทัง้ตรอก “อ้อ” ภูษิตยิม้เหีย้มโน้มตัวไปกระซิบท่ีข้างหูชัยเดช  

“มึงไม่ต้องห่วงนะเสี่ย ทุกอย่างท่ีมึงคุมอยู่ตอนนี ้ กูจะเป็นคนรับ 

ชว่งตอ่เอง”
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ในเม่ือโลกไมย่อมให้ภษิูตออกไปจากเกมนี ้ เขาจงึตดัสนิใจท่ีจะ 

ลงเล่นมนัอย่างเต็มตวัไปเลย และประสบการณ์กบัไอ้ชาติชัว่ตวันี ้ 

คงเป็นสิง่ท่ีจะชว่ยท�าให้จิตใจของเขาแข็งแกร่งขึน้มากเลยทีเดียว

“แตต่อนนีม้าสนกุกบัการตอบแทนของกกู่อนละกนันะไอ้สตัว์นรก 

ชยัเดช” มีดในมือชายหนุม่วางพาดไปบนนิว้ชีข้้างซ้าย “เอาละ่ กวูา่ 

รอบนีจ้ะเป็นนิว้ข้างนีน้ะ ท่ีตดิคอมงึอยู”่

รุ่งเช้าชาวบ้านแถวนัน้ให้การกบัต�ารวจวา่ เม่ือคืนตอนกลางดกึ  

ได้มีเสียงร้องของชายแก่โหยหวนดงัไปทัว่ทัง้ตรอก และเม่ือเสียง 

โหยหวนสงบลง พวกเขาก็ได้กลิน่เนือ้ไหม้

“นายครับ เราพาคนทรยศกบัครอบครัวของพวกมนัมาหมดแล้ว”  

เสียงของชิด มือขวาคนสนิทเรียกภษิูตให้ต่ืนขึน้จากภวงัค์ ภาพตรง 

หน้าของเขาคือท่าเรือติดทะเลท่ีอยู่ห่างไกลจากตวัเมือง และกลุ่ม 

คนหลายสบิชีวิตท่ีถกูมดัรวมกนัไว้ด้วยเชือก ท่ีขาของพวกเขาทกุคน 

ถกูโบกปนูเอาไว้ทัง้สองข้าง 

การหกัหลงัเป็นสิ่งท่ีภษิูตรับไม่ได้ท่ีสดุ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ 

หกัหลงัไปเข้ากบักลุม่ศตัรู ซึง่ท�าให้คนท่ีภกัดีตอ่เขาต้องสงัเวยชีวิตไป 

หลายสบิคน ชายวยักลางคนมองไปยงักลุม่คนท่ีถกูมดัอยู ่ในกลุม่นี ้

มีเดก็อยูจ่�านวนไมน้่อย เสยีงหวีดร้องหลากหลายอารมณ์ หวาดกลวั  

โศกเศร้า เคียดแค้นท่ีแสนปวดร้าวดงัไปทัว่ท่าเรือ ท�าให้หวัใจของ 

ทกุคนเหมือนถกูเข็มแทงเป็นพนัๆ เล่ม มีลกูน้องของเขาหลายคน 

ท่ีพยายามเกลีย้กลอ่มให้เขาปลอ่ยพวกเดก็ไป ซึง่จิตใจของตวัเขาเอง 

ก็บอกเช่นนัน้ แต่ภูษิตก็ไม่มีทางเลือก การสงัหารคนทรยศครัง้นี ้

มีคนรู้มากเกินไป ครอบครัวพวกมนัอาจจะน�าเร่ืองไปบอกกบัต�ารวจ 

ได้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง เหลา่เดก็ๆ ท่ียงัไมรู้่เดียงสาวา่อ�านาจคืออะไร  

ภษิูตจงึเลอืกท่ีจะตดัไฟเสยีแตต้่นลม เพ่ือรักษาทกุอยา่งท่ีเป็นของเขา  

แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งท่ีเลวร้ายเกินกว่าท่ีตัวเขาเองจะรับได้ก็ตามที  

ชายหนุ่มหนัไปพยกัหน้าเป็นสญัญาณกบัชิด โดยพยายามซอ่นมือ 

ท่ีสัน่ไว้ด้านหลงัของตวัเอง ภษิูตเดินเข้าไปหาคนกลุ่มนัน้ ทกุก้าว 

ท่ีเดินไปช่างเป็นไปอย่างยากล�าบาก ถึงแม้ว่าหลงัจากเหตกุารณ์ 

สบืทอดอ�านาจในครัง้นัน้ เขาจะมีโอกาสได้ฆา่คนอีกมากมาย แตก่บั 

สิง่ท่ีก�าลงัจะท�าตอ่ไปนี ้มนัเป็นคนละเร่ืองกนัเลยทีเดียว 

เสียงกรีดร้องของเหย่ือคล้ายดั่งเสียงสาปแช่งจากปรโลก  

มนัท�าให้เขาแทบจะเป็นบ้า เขาพยายามอยา่งหนกัท่ีจะไมม่องหน้า 

ของเหลา่คนบริสทุธ์ิท่ีต้องถกูสงัเวยในครัง้นี ้ขณะท่ีในใจก็คอยหาเหต ุ

ผลล้านแปดเพ่ือให้เขากล้าพอท่ีจะลงมือท�ามนั แตท่นัใดนัน้ ก็มีเสยีง 

ตะโกนออกมาจากกลุม่คน

“ไอ้ภูษิต! ไอ้ชาติหมา! จะฆ่าก็ฆ่าแค่พวกกู เอาลูกเมียกูมา 

เก่ียวอะไรด้วยวะ มึงมนัไม่ใช่คนแล้ว! กูขอแช่งให้มึงไม่ได้ตายดี  

มงึคอยดนูะ พวกกตูายไปกจูะขอมาเป็นผีหลอกหลอนมงึไปทกุชาต!ิ”

“ไปโว้ยพวกเรา จะตายก็ตายเอง อย่าไปตายด้วยมือชัว่ๆ ของ 

มนั” กลุม่คนทรยศจ�านวนหนึง่ตดัสินใจท่ีจะจบชีวิตของพวกตนเอง  

พวกเขาใช้แรงท่ีเหลือทัง้หมดส่งร่างของตัวเองให้ตกลงไปในน�า้  

ด้วยว่าแต่ละคนถกูมดัรวมกนั ท�าให้คนท่ีอยู่บนท่าถกูดงึลงไปด้วย  

เหล่ากลุ่มคนท่ียังรักชีวิตต่างหวีดร้องด้วยความสิน้หวัง พวกเขา 

พยายามท่ีจะรัง้ตวัเองเอาไว้อยา่งสดุความสามารถ และทัง้หมดนัน้ 

อยูใ่นสายตาของภษิูต เหลา่เดก็น้อยท่ีใช้มือจิกแผน่ไม้จนเลือดออก  

ผู้หญิงบางคนท่ีพยายามกดัเชือกท่ีผกูลกูของตน เหล่าคนทรยศท่ี 

พยายามคลานเข้ามาหาเขา แตเ่พราะวา่ขาทัง้สองข้างถกูโบกปนูไว้  

ท�าให้ไม่มีหลกัมากพอจะฝืนชะตากรรมนีไ้ปได้ เพียงไม่นานก็มีคน 

พลาดท่าตกลงไปเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ และสดุท้าย ด้วยน�า้หนกัท่ีมากขึน้ 

ก็ท�าให้คนท่ียงัเหลืออยู่รัง้ไว้ไม่ไหว และร่วงหล่นไปในน�า้จนหมด  

เสียงกรีดร้องเงียบหายไปทนัทีท่ีเหย่ือคนสดุท้ายจมลงในน�า้ท่ีไหล 

เช่ียว เหลือเพียงรอยเลือดของเหล่าคนท่ีดิน้รน ความสยดสยอง 

ตรงหน้าท�าให้ลกูน้องหลายคนของภษิูตทรุดลงไปนัง่กบัพืน้ บางคน 

ถงึขัน้อาเจียนออกมา มีเพียงชายหนุม่ท่ีเป็นหวัหน้าเทา่นัน้ท่ียงัน่ิงเฉย 

แม้เขาจะมองเห็นทุกสายตาของเหย่ือท่ีจ้องมองและได้ยินทุกค�า 

สาปแช่งกบัเสียงกรีดร้องท่ีส่งมาให้เขาก็ตามที เขาเดินกลบัขึน้ไป 

ท่ีรถ และสั่งให้คนขับเดินลงไปจากรถก่อน โดยอ้างว่าจะท�าพิธี 

สวดวิญญาณส่วนตัว หลังจากท่ีเห็นว่าคนขับรถเดินไปไกลแล้ว  

เขาก็ร้องไห้ออกมาเหมือนคนบ้า เสียงกรีดร้องท่ีไร้สตินีด้งัต่อเน่ือง 

นานสองชัว่โมง ก่อนท่ีภษิูตจะเก็บอาการและเรียกคนขบัรถกลบัมา

หลงัจากวนันัน้ เดก็สาวลกูของนายเพ้งก็กลบัเข้ามาหลอกหลอน 

ในฝันร้ายของเขาอีกครัง้ พร้อมกบัพรรคพวกท่ีเธอเพ่ิงได้เพ่ิมใหม ่

อีกมากมาย อนัท่ีจริง ไม่ใช่แค่ในฝันเท่านัน้ แต่ไม่ว่าจะตอนไหน  

ท่ีใด ภาพของคนเหลา่นีก็้จะโผลม่าหลอกหลอนเขาอยูเ่สมอ เขาลอง 

ใช้สุราและสารเสพติดในการทุเลาความเจ็บปวดและหวาดผวา 

ของตวัเอง แต่มนัก็แค่เพียงชัว่คราว นอกจากนัน้เขายงัคงต้องอยู่ 

กบัความผิดบาปตอ่ไป

แตใ่นฐานะหวัหน้า เขาต้องมีความเดด็ขาดและโหดเหีย้ม เขาไม ่

อาจปล่อยให้ความอ่อนแอมาท�าให้ทกุอย่างเสียได้ ภษิูตได้แต่หวงั 

ไว้ในใจว่า การตดัสินใจท่ีเลวร้ายนีจ้ะท�าให้เขาไม่เสียทุกอย่างไป  

เพราะเขามาไกลเกินกวา่จะถอยกลบัแล้ว

น่าเสียดาย ท่ีความคิดนีมี้แต่หัวหน้าอย่างเขาเท่านัน้ท่ีคิดได้  

ด้วยความใจอ่อนของลกูน้องบางคนในสงักดั เด็กคนหนึ่งจึงมีชีวิต 

รอดไปแจ้งต�ารวจให้มาจบักุมเขาได้ ปิดฉากต�านานผู้น�ากลุ่ม 15  

ตรอกบางกอกใหญ่ในท่ีสดุ

ตัง้แตเ่ม่ือไหร่ไมรู้่ท่ีสเีทียนในมือของภษิูตตกไปอยูบ่นพืน้ เขาคดิ 

วา่มนัคงจะหลน่ไปพร้อมๆ กนักบัน�า้ตาท่ีพร่ังพรูออกมาอยา่งควบคมุ 
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ไมไ่ด้ในตอนนี ้ ความรู้สกึผิดบาปท่ีเขาพยายามเก็บซอ่นไว้มาตลอด 

ตัง้แตเ่ข้าสบืทอดต�าแหนง่ ถกูปลดปลอ่ยออกมากดักินจิตใจจนท�าให้ 

เขาเจ็บปวดเจียนตาย เขาร้อง ร้อง แล้วก็ร้อง ร้องไห้จนไม่รู้เลยว่า 

เวลาผา่นไปนานเทา่ไหร่ ร้องไห้จนล�าคอไมส่ามารถเปลง่เสียงได้อีก 

ตอ่ไป 

ตลอดชีวิตท่ีผา่นมา เขาฆา่ ฆา่ แล้วก็ฆา่ เหยียบย�่าความตาย 

ของคนอ่ืนเพ่ือมีชีวิตรอดมาโดยตลอด และในตอนนี ้ เขาได้รู้แล้ว  

ไมส่ิ เขารู้มาตลอด เพียงแคไ่มเ่คยจะยอมรับเทา่นัน้เอง วา่ทัง้หมด 

ท่ีผา่นมา ไมว่า่จะช่ือเสียง อ�านาจ เงินทอง ท่ีสร้างขึน้มา มนัไมมี่คา่ 

อะไรเลยเม่ือเทียบกบัความทกุข์ทรมานจากบาปท่ีเขาได้ก่อไว้

เวลาผ่านไปเน่ินนาน ร่างของชายวัยสี่สิบเจ็ดคนนีจ้ึงค่อยๆ  

ลกุขึน้มา สีเทียนถกูหยิบขึน้เพ่ือวาดภาพสดุท้ายลงไป เสียงกร๊ิกดงั 

ขึน้ท่ีคอของภษิูต หว่งเหลก็ท่ีพนัธนาการเขาหลดุร่วงลงไปกระทบพืน้ 

เสียงดงั เรียกให้ผู้ เข้าแข่งขนัคนอ่ืนหนัมามองด้วยความตระหนก  

ภษิูตเดนิตรงไปท่ีปืนอยา่งช้าๆ แตล่ะก้าวชา่งผา่นไปได้อยา่งยากเยน็  

เขาหยิบปืนลูกโม่ท่ีอยู่กลางห้องขึน้มาอย่างช้าๆ ชายท่ีขึน้ช่ือว่า 

เป็นคนท่ีโฉดอ�ามหิตท่ีสดุในยคุสมยันีไ้มเ่คยรู้มาก่อนเลยวา่ ปืนท่ีเขา 

เคยถือมาตลอดจะหนักได้ขนาดนี ้ ดูจากในรังเพลิง มีกระสุน 

ทัง้หมดสามนดั  เพียงพอส�าหรับการหาผู้ชนะจากเกมนี ้ภษิูตหนัไป 

หาผู้ เข้าแขง่ขนัท่ีเหลือท่ีมองมาทางเขาด้วยความหวาดกลวั แล้วเขา 

ก็ยิม้ 

“กูพอแล้วล่ะ พวกมึงไปหาผู้ ชนะกันเองละกัน” เขายกปาก 

กระบอกปืนในมือน�ามาจอ่ท่ีหวัตวัเอง 

“ใครท่ีรอดไปได้ ฝากบอกคนอ่ืนให้กูด้วย ว่าขอโทษส�าหรับ 

ทกุอยา่ง”

ชายวยักลางคนหลบัตาลง นิว้ชีท่ี้สอดไกปืนขยบั และเสียงปืน 

ก็ดงัขึน้

...ทกุอยา่งเงียบอยูน่าน นานพอท่ีภษิูตจะรู้ตวัได้วา่ เขายงัไมต่าย  

และดูเหมือนจะไม่บาดเจ็บอะไรด้วย เขาก้มมองดูในมือ ด้วย 

สญัชาตญาณท่ีสัง่สมมา เขาก็รู้ได้ทนัทีวา่เป็นกระสนุเสียง

ทนัใดนัน้เสียงปรบมือก็ดงัขึน้ พร้อมกบัผนงัด้านหนึง่ท่ีเปิดออก  

มีคนกลุม่หนึง่เดินปรบมือเข้ามาด้วยสีหน้ายินดี แม้แตผู่้ เข้าแข่งขนั 

คนอ่ืนก็ปรบมือด้วยอารมณ์ไมต่า่งกนั ภษิูตได้แตยื่นน่ิงอยา่งไมเ่ข้าใจ

“ต้องขอโทษด้วยส�าหรับเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้กะทันหัน 

ไปหนอ่ย” ภษิูตจ�าเสียงนีไ้ด้ เขาเป็นเจ้าของเสียงในตอนแรกนัน่เอง  

“ก่อนท่ีคณุจะงงไปกวา่นี ้ผมจะขอสรุปงา่ยๆ ให้พอเข้าใจคร่าวๆ ก่อน 

นะครับ ทกุสิง่ท่ีเกิดขึน้นี ้เป็นการจดัฉากทัง้หมดครับ ใชค่รับ นอกจาก 

คุณแล้ว ผู้ เข้าแข่งขันคนอ่ืนเป็นนักแสดงของหน่วยเราทัง้หมด  

สว่นศพนัน้ก็ของปลอมครับ และเหตผุลท่ีคณุมาอยูต่รงนี ้ เพราะเรา 

ต้องการท�าการทดลอง วา่คนเลวท่ีกู่ไมก่ลบัอยา่งพวกคณุเน่ีย ยงัมี 

จิตใจใฝ่ดีหลงเหลืออยูม่ัย้ และเป็นโชคดีของเราจริงๆ ท่ีคณุไมเ่ลือก 

ท่ีจะยิงคนอ่ืน ไมง่ัน้นอกจากชีวิตของคณุจะจบ โครงการนีค้งจะจบ 

ลงเหมือนกนั”

“แค่นีก็้พอแล้ว” ชายชราสวมหมวกท่ีเดินตามมาอีกคนกล่าว 

แทรก “เด๋ียวเราจะพาผู้ ต้องขงักลบัไปพกัฟืน้ก่อน แล้วเด๋ียวฉันจะ 

เป็นคนพดูรายละเอียดทัง้หมดให้เขาฟังอีกทีเอง สว่นนาย รอบหน้า 

ชว่ยเตรียมบทพดูให้ดีและเป็นทางการกวา่นีด้้วยนะ” 

“คร้าบบบ หวัหน้า ถ้าไงผมขอกลบัไปรายงานผลการทดลอง 

ให้เบือ้งบนทราบก่อนนะครับ” ชายหนุ่มตอบรับด้วยหน้าตาทะเล้น  

ก่อนจะเดินหายไปพร้อมกับทีมงานอ่ืนๆ เหลือเพียงแค่ชายสวม 

หมวกและภษิูตแคส่องคน และภษิูตก็รู้สกึคุ้นเคยกบัชายคนนีอ้ยา่ง 

บอกไมถ่กู 

“เป็นโชคของคณุจริงๆ ท่ียงัคดิได้ ถงึมนัจะสายไปหนอ่ยก็ตามที”  

ชายคนนัน้ถอดหมวกออก “แตเ่พราะอยา่งนัน้แหละนะ เร่ืองผอ่นผนั 

โทษของคณุเลยได้กลบัไปพิจารณาอีกรอบหนึ่ง ถ้าเกิดผ่านขึน้มา  

ก็อย่าลืมความรู้สกึนี ้ แล้วเร่ิมชีวิตใหม่ท่ีดีให้ได้นะไอ้เป๊ียก” เขายิม้ 

ให้กบัภษิูต

ชายวัยกลางคนตกตะลึงจนแทบจะยืนไม่อยู่ แม้จะผ่านมา 

หลายสิบปี แม้อีกฝ่ายจะแก่ลงไปมาก แต่ใบหน้าและการเรียกช่ือ 

แบบนีเ้ขาไมมี่ทางลืมได้ลงแนน่อน

“ผู้คมุคมศกัดิ์...” ภษิูตเรียกช่ือเขาด้วยน�า้เสียงสัน่เครือ ก่อนท่ี 

น�า้ตาจะพร่ังพรูออกมาอีกครัง้ อดีตผู้คมุชรา ผู้ผนัตวัมาเป็นเจ้าของ 

โครงการทดลอง วา่ด้วยการให้โอกาสกลุม่เดนสงัคมในลานประหาร  

เดินเข้ามากอดร่างของชายวยักลางคนอย่างอ่อนโยน ราวกับเขา 

ยงัเป็นเดก็หนุม่ท่ีก�าลงัจะเดนิออกไปจากสถานพินิจคนนัน้ “ในท่ีสดุ 

ก็ท�าตวัได้สมช่ือภษิูตเสียทีนะ”

และตวัภษิูตเองก็ร้องไห้ไมต่า่งกบัเดก็น้อยในวนันัน้ไมผิ่ดเพีย้น
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‘It’s nice to see you here.’ (ยินดีท่ีได้เจอคณุท่ีน่ี)

หญิงสาวหยดุมองท่ีก�าแพงพลนัขมวดคิว้เข้าหากนัเล็กน้อยกบั 

สิ่งท่ีได้เห็น ตัวหนังสือเขียนด้วยสีเทียนสีฟ้าปรากฏขึน้ตัวเล็กๆ  

บนมมุหนึง่ของข้างฝาห้อง มมุฝ่ังท่ีก่อนหน้านีมี้เพียงภาพวาดหญิง 

สาวด้วยสีเทียนหลากสี บดันีม้นักลบัมีข้อความท่ีเธอรู้สกึเหมือนวา่ 

เม่ือวานมนัไมมี่

แคลร์ถอดหูฟังและลุกขึน้จากเตียงเพ่ือไปดูให้แน่ใจว่าไม่ได้ 

ตาฝาด ร่างบางค่อยๆ ย่ืนปลายนิว้ไล้บนตวัอกัษรเหล่านัน้ สมัผสั 

ของมนัราวกบัสีเทียนเหลา่นีเ้พ่ิงถกูเขียนขึน้มาใหม.่..

หรือบางทีเธออาจจะเพียงแค่คิดมากไปเอง บางทีมนัอาจจะมี 

อยู่แล้วแต่เธอไม่ทันได้สงัเกตเห็นก็ได้ เธอเพ่ิงย้ายเข้ามาในหอนี ้

เม่ือวานเทา่นัน้ หากจะไมท่นัได้เหน็ก็คงไมใ่ชเ่ร่ืองแปลกอะไร

หลงัเรียนจบไฮสกลู แคลร์ก็ท�าเหมือนเดก็คนอ่ืนๆ ในเมืองอยา่ง 

การเข้ามหาวิทยาลัยและย้ายไปอยู่รัฐอ่ืนเพ่ือใช้ชีวิตอย่างอิสระ  

ทว่าชีวิตของเธอก็ไม่ได้ออกมาอย่างท่ีวางไว้ในการเรียนปีแรกสกั 

เท่าไหร่ แฟนหนุ่มท่ีคบกนัมาราวสองปีกบัเธอไม่ได้เรียนท่ีเดียวกนั 

เหมือนท่ีเคยคยุกนัไว้ แล้วไหนจะการจองหอของมหาวิทยาลยัท่ีดนั 

มีปัญหาอีก ไมรู้่วา่โชคชะตาก�าลงัเลน่ตลกอะไรกบัเธอกนัแนถ่งึได้ท�า 

ให้แคลร์เกือบจะไมมี่ท่ีซกุหวันอน คา่เชา่ห้องในบอสตนัโซนท่ีเธออยู ่

ก็ใชว่า่จะถกูซะเม่ือไหร่ โชคดีท่ีสดุท้ายลกูต๊ือของเธอได้ผล คนท่ีดแูล 

หอยอมให้เธอนอนห้องท่ีเธอก�าลังอยู่นีเ้ป็นการชั่วคราวจนกว่า 

จะหาหอนอกมหาวิทยาลยัได้

แตง่เร่ือง: ปิยมน พิมพ์ชยั
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หอนีแ้บง่หญิงชายเป็นชัน้ ผู้ชายอยูช่ัน้คู ่ผู้หญิงอยูช่ัน้ค่ี แคลร์เช่ือ 

ว่าเพราะเหตนีุเ้องจึงท�าให้คนดแูลหอถึงไม่อยากให้เธออยู่ชัน้แปด 

ห้องริมสดุทางเดนิทัง้ท่ีมนัวา่งอยูส่กัเทา่ไหร่

ขนาดของห้องนีจ้ดัวา่ไมใ่หญ่นกั มีเตียงเด่ียววางอยูต่ดิหน้าตา่ง 

ท่ีเม่ือเปิดประตเูข้าไปจะเหน็ทนัที ด้านซ้ายตรงข้ามมีโต๊ะเขียนหนงัสอื  

ตู้หนงัสือ ประตหู้องน�า้ และทางขวาของประตทูางเข้านัน้เป็นพืน้ท่ี 

ว่างไร้สิ่งใดบดบงัผลงานศิลปะท่ีอยู่บนก�าแพง มนัเป็นสิ่งท่ีท�าให้ 

แคลร์หยดุยืนดอูยูค่รู่หนึง่ในตอนท่ีเห็นครัง้แรก...ภาพสเก็ตช์คร่ึงตวั 

ของผู้หญิงคนหนึง่ถกูวาดโดยใช้สเีทียนหลากสสีนั สิง่ท่ีสะดดุสายตา 

ของเธอท่ีสดุในภาพก็คงจะเป็นผมสีบลอนด์สวา่งของหญิงสาวซึง่ด ู

ราวกบัถอดออกมาจากเธอ และแม้จะเป็นเพียงภาพวาดแต่แคลร์ 

ก็ดอูอกทนัทีว่าถ้าผู้หญิงคนนีมี้ตวัตนอยู่จริง เธอคงจะเป็นผู้หญิง 

แบบท่ีอยูใ่นลสิต์ตวัเตง็พรอมควีนสมยัเรียนไฮสกลูอยา่งแนน่อน

แคลร์คิดว่าคนท่ีวาดคงจะเป็นเจ้าของห้องเก่า เธอละมือออก 

จากผนงั ยืนมองภาพนัน้อยา่งพิจารณารายละเอียดอีกครัง้ และแม้ 

จะโดนก�าชบัมาวา่อยา่แตะต้องสิง่ของในห้อง แตค่วามอยากรู้อยาก 

เหน็ของแคลร์ก็มีมากเกินกวา่จะหยดุยัง้ เธอเร่ิมรือ้ดชูัน้หนงัสอืท่ีเตม็ 

ไปด้วยต�าราเก่ียวกับทางด้านศิลปะ ก่อนจะเจอเข้ากับสีเทียนซึ่ง 

น่าจะถูกใช้ในการวาดบนผนังและรูปภาพของชายคนหนึ่ง เขามี 

ใบหน้าดูดีราวกับนายแบบท่ีเธอเคยเห็นในนิตยสาร GQ ผมสี 

น�า้ตาลของเขาเข้มเหมือนดาร์กช็อกโกแลต ตาสีฟ้าซีดจนดหูมน่เทา  

ทว่ารอยยิม้หวานของเขานัน้ช่างชวนฝันจนแคลร์เผลอกดัริมฝีปาก 

ตวัเองอยา่งไมท่นัรู้ตวั

ถึงแม้ชายนิรนามในภาพจะดชูวนฝันสกัแค่ไหน...แต่แคลร์ก็ไม ่

ได้นกึเลยวา่คืนนัน้เธอจะฝันถงึเขาเข้าจริงๆ

แม้ภาพท่ีจ�าได้ตอนต่ืนขึน้มาจะเลือนรางเหลือแค่ชายคนนัน้ 

ใสเ่สือ้เชิต้สีขาวและกางเกงยีนส์ชวนให้นกึถงึเจมส์ ดีน ทวา่เธอกลบั 

จดจ�าความรู้สกึท่ีมีได้ชดัเจน ในฝันเธอมีความสขุกบัการคยุกบัเขา 

มากเหลือเกิน และหวัใจของเธอก็ดนัเต้นตกึตกัไมย่อมหยดุเสียด้วย

มันน่าตลกดี นอกจากจะเอาเขาไปฝันแล้วยังไปหวั่นไหวกับ 

เขาอีก ถ้าแฟนเธอรู้มีหวงัเขาคงได้งอนเธอแน่

เม่ือคดิถงึพอ่ตวัดี แคลร์ก็คว้าโทรศพัท์ท่ีหวัเตียงขึน้มาด ูข้อความ 

จากอาร์ช่ี ยงัไม่มีอะไรเพ่ิมเติมนอกจากค�าขอโทษ แคลร์ตดัสินใจ 

ปลอ่ยไว้อยา่งนัน้ เธอวางโทรศพัท์ลงและเดินไปหยิบชดุคลมุเตรียม 

ท่ีจะไปอาบน�า้

อะไรบางอย่างท�าให้แคลร์หันไปมองท่ีผนังฝ่ังท่ีถูกแต้มด้วย 

สเีทียน ทนัใดนัน้ผ้าคลมุก็หลดุออกจากมือของแคลร์...หวัใจของเธอ 

เต้นรัว แตไ่มใ่ชใ่นทางท่ีดี

ข้อความ...ข้อความท่ีเขียนด้วยสีเทียนสีฟ้ามันเปลี่ยนไป!?  

แคลร์จ�าได้แม่นว่าเม่ือคืนมันไม่มีค�าท่ีเขียนว่า ‘เม่ือคืนเราคุยกัน 

สนกุมาก’ อยูบ่นนัน้อยา่งแนน่อน!

ร่างบางสดูหายใจเข้า พยายามเรียบเรียงวา่สิง่ท่ีเกิดขึน้นีคื้ออะไร 

กนัแน่ แม้จะพยายามเถียงกบัตวัเองในสิ่งท่ีคิด แตค่รัน้จะให้นกึถึง 

เหตผุลอ่ืนท่ีจะท�าให้เกิดเร่ืองแบบนีข้ึน้ได้นัน้ก็ชา่งวา่งเปลา่

เพราะมีเรียนเช้า แคลร์จึงไม่สามารถยืนอึง้ได้นานนกั ทว่ามนั 

ก็เป็นเร่ืองท่ีเธอไม่สามารถสะบดัออกจากหวัได้เลย หญิงสาวไม่ได้ 

เลา่ให้ใครฟังและพยายามท�าเหมือนวา่ไมมี่อะไรเกิดขึน้ เพราะยงัไง 

ซะไมว่า่มนัจะคืออะไร แคลร์ก็ไมมี่ทางเลอืกและต้องพกัท่ีน่ีตอ่ไปอยูดี่

ไมมี่อะไรเพ่ิมขึน้บนก�าแพงในช่วงหลายวนัท่ีผา่นมา แตใ่นทกุๆ  

คืน ชายนิรนามผู้นัน้ก็จะมาเข้าฝันเธอเสมอ ในฝันแคลร์จะรู้สึกมี 

ความสขุและราวกบัผู้ชายคนนัน้เป็นแฟนของเธอไปแล้ว ทกุครัง้เธอ 

จะไม่รู้ว่ามนัคือฝัน สิ่งท่ีเกิดขึน้ราวกับเป็นเร่ืองจริงจนเธอรู้สึกผิด 

กบัแฟนหนุม่อยา่งบอกไมถ่กู

หรือบางทีเธอกบัอาร์ช่ี...อาจจะไมส่ามารถเรียกวา่อยูใ่นสถานะ 

คนรักอีกแล้วก็ได้

“นายมีอยูจ่ริงมัย้?” แคลร์ถามชายในฝัน

“มีสิ” เขายิม้ “ถ้าอยากคยุกับฉันในตอนท่ีพระอาทิตย์ยงัส่อง 

แสง...ก็ใช้สีเทียนเขียนบนข้างฝานะ”

“แล้วนายช่ืออะไรละ่ ฉนัจะได้เรียกถกู” หญิงสาวซกัตอ่

“ฉนัจ�าไมไ่ด้หรอก…”

“อ้าว ท�าไมละ่?” เธอท�าหน้าสงสยั เขาเงียบไปนาน เธอจงึต้อง 

ตอบเอาเอง “งัน้ฉันจะเรียกนายว่าเครย์ดีมัย้? มาจากเครยอนไง  

เพราะนายชอบสีเทียนท่ีสดุในบรรดาทกุสีน่ีนา”

“เธอจะเรียกฉันว่าอะไรก็ได้ทัง้นัน้” เขาพูดพลางยิม้และเว้น 

ครู่หนึง่ “...แคอ่ยา่ไปไหนก็พอ”

ทกุอยา่งมนัเหมือนจริงจนเกินไป ย่ิงนานวนัเข้าแคลร์ก็ย่ิงจ�าบท 

สนทนาระหว่างเธอและเขาได้มากขึน้ เธอถึงขนาดจ�ากลิ่นสดช่ืน 

ออ่นๆ คล้ายกลิน่สบูข่องคนเพ่ิงอาบน�า้เสร็จของเขาเวลาอยูใ่นฝันตดิ 

อยูท่ี่ปลายจมกูเลยด้วยซ�า้ ผู้ชายท่ีเธอเรียกวา่เครย์ไมใ่ชแ่คเ่ข้าฝันเธอ  

แตเ่ขาราวกบัพยายามจะเข้าไปในหวัใจของเธอด้วย เธอไมรู้่วา่ตวัเอง 

ก�าลงัคดิอะไรกนัแนถ่งึได้รู้สกึแบบนัน้ เพราะถ้าเขาไมใ่ชจิ่นตนาการ 

ท่ีเธอสร้างขึน้มา...เขาก็คงจะเป็นวิญญาณ

“ฉันไปไล่ถามพวกรุ่นพ่ีมาแล้วนะ เร่ืองห้องของเธอน่ะ” เสียง 

ของหญิงสาวท่ีนัง่อยู่ตรงข้ามกนัไม่ได้ดึงความสนใจของแคลร์เลย  

ผู้พดูจงึต้องสะกิดเพ่ือนเพ่ือให้ออกจากภวงัค์ก่อนจะเอ่ยตอ่ “ช่วงนี ้

เหม่อบ่อยไปมัย้เน่ีย หน้าตาก็อย่างกับคนนอนไม่พอ เป็นอะไร 

หรือเปลา่?”

“อะ...เออ่ เปลา่หรอก” แคลร์รีบปฏิเสธ “เลา่ตอ่ส”ิ

หญิงสาวมีท่าทีหนกัใจในการพดูประโยคถดัมา “เขาเลา่กนัว่า 

ห้องนัน้เคยมีรุ่นพ่ีจเูนียร์ (ปีสาม) คนหนึง่ฆา่ตวัตายเพราะรู้วา่แฟน 

ท่ีคบกนัมาหลายปีท่ีอยู่มหา’ลยัอ่ืนนอกใจน่ะ แค่นัน้ล่ะ เขาก็เลย 

พยายามปิดขา่วแล้วก็ไมไ่ด้เปิดห้องนัน้ให้ใครเชา่ไง”
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แคลร์ไม่ใช่คนกลวัผี ถึงอย่างไรก็ดี การติดต่อสื่อกบัวิญญาณ 

ก็ไมใ่ชส่ิง่ท่ีคนปกตมิกัจะท�ากนัสกัเทา่ไหร่ ย่ิงโดยเฉพาะกบัการท่ีรู้สกึ 

อะไรหลายอย่างมากเสียจนลืมความกลวัแบบท่ีเคยมีในช่วงแรก 

ไปจนหมดสิน้แล้ว ราวกบัเครย์เป็นท่ีพกัพิงอยูเ่คียงข้างและรับฟังเธอ 

ผ่านทางการเขียนสีเทียนบนข้างฝา เขารู้เร่ืองท่ีเธอทะเลาะกบัแฟน  

มนัราวกบัว่าการคยุกนัผ่านทางก�าแพงและในฝันนัน้เป็นสิ่งท่ีช่วย 

เยียวยาเธอจากความเศร้าได้เป็นอยา่งดี

คงฟังดโูลกสวยหากจะบอกวา่แคลร์เช่ือวา่เครย์ยงัไมต่าย บางที 

มนัอาจจะเหมือนในหนงัสกัเร่ืองท่ีพระเอกแควิ่ญญาณหลดุออกจาก 

ร่างเพราะอบุตัิเหตหุรืออะไรสกัอยา่ง

ใครจะไปรู้กนั อาจจะเป็นเชน่นัน้จริงๆ ก็ได้น่ี

‘เธอว่ามนัจะเป็นไปได้มัย้…สิ่งท่ีก�าลงัเกิดขึน้?’ ตวัอกัษรสีฟ้า 

ปรากฏขึน้ในเช้าวนัหนึง่ แม้จะเป็นค�าถามท่ีคลมุเครือ แตแ่คลร์ก็รู้ดี 

วา่ความหมายของมนัคืออะไร

สีเทียนสีม่วงถกูหยิบออกมาจากล่อง ใช้เวลาอยู่ครู่หนึ่งกว่าท่ี 

แคลร์จะตดัสนิใจเขียนค�าตอบลงบนผนงั ‘ไมรู้่ส’ิ

‘เพราะอาร์ช่ีหรือเพราะฉนัเป็นวิญญาณ?’ ข้อความใหมป่รากฏ 

ขึน้ทีละตวัอกัษรจนครบประโยค

เป็นครัง้แรกท่ีข้อความถกูตอบกลบัมาในทนัที แคลร์รู้สกึได้ถึง 

คลืน่ความถ่ีบางอยา่งท่ีอยูไ่มใ่กล้ไมไ่กลเธอ ทัง้ยงักลิน่กายแบบเดียว 

ท่ีเหมือนอย่างในฝัน แม้จะไม่ใช่คนมีซิกซ์เซนส์ แต่เธอก็รู้ว่าเขา 

อยูต่รงนี ้

เขามีตวัตนอยูจ่ริงๆ

‘ฉันมีคลาสตอนเช้า’ เธอตดัสินใจเขียนตอบเพ่ือตดับทเพราะ 

ความสับสน ต่อให้ช่วงเวลาแรมเดือนของเธอกับเขาท่ีมีมันจะดี 

และราวกับเป็นความจริงแค่ไหน แต่เร่ืองท่ีว่าเขาอาจจะหมดลม 

หายใจไปแล้วก็ท�าให้แคลร์เร่ิมคิดว่าทัง้หมดนีม้ันคืออะไรกันแน ่ 

เธอจะตกหลมุรักคนท่ีไมมี่ชีวิตอยูแ่ล้วได้จริงหรือ?

‘เธอไม่จ�าเป็นต้องรักฉันเลยก็ได้...แค่เช่ือใจฉันก็พอ :)’ แคลร์ 

เผยยิม้เม่ือเหน็ประโยคใหมท่ี่ผดุขึน้มา

‘ฉันเช่ือใจนาย’ เธอจรดปลายดินสอสีเทียนตอบโดยไม่ลงัเล 

พร้อมกบัความรู้สกึอุน่ๆ ในหวัใจ

บางทีอะไรในชีวิตก็ไม่มีเหตผุลมากนกั เราใช้ความรู้สกึในการ 

เลือกเช่ือใจใครสักคน และบางครัง้เรา...ก็มักจะเช่ือใจคนท่ีผิด  

และมนัคงจะแยย่ิ่งกวา่ ถ้าคนคนนัน้ ‘ไมใ่ชค่น’

แคลร์โดนผีหลอก

คืนนีแ้คลร์ไมฝั่น เธอต่ืนขึน้มากลางดกึสงดัเม่ือรู้สกึหายใจไมท่ัว่ 

ท้อง สิง่แรกท่ีเธอเหน็ไมใ่ชน่าฬิกาท่ีบอกเวลาตีสามแตเ่ป็นเงาด�ามืด 

และฝ่ามือหนาซึ่งจับรอบคอเธอเอาไว้เท่านัน้ แคลร์พยายามดิน้ 

พร้อมส่งเสียงร้องตามสญัชาตญาณ ทว่าตอนนีม้นักลบัเป็นสิ่งท่ี 

ยากท่ีสดุท่ีเธอจะท�าได้

หญิงสาวมองเจ้าของฝ่ามือเย็นเฉียบภายใต้ความมืดมิด ความ 

จริงแม้เพียงลกัษณะรูปร่างก็สามารถบอกได้เลยว่าคือใคร แต่มนั 

ก็ย่ิงชดัเจนกวา่เดิมเม่ือเสียงเยน็ยะเยือกเอือ้นเอย่

“ไปอยู่กับฉันนะ” แคลร์ได้แต่ตะโกนว่าไม่ในใจอย่างไม่รู้ว่า 

อีกฝ่ายจะสามารถได้ยินหรือไม่ “เธอเหมือนเอมิลี่มากนะแคลร์... 

สีผมบลอนด์ซีดท่ีมีมาตัง้แตเ่กิดแบบนี ้ แตฉ่นัรู้ เธอจะไมทิ่ง้ฉนัไป... 

ใชม่ัย้?”

ตอนนีร้อยยิม้ของเครย์ไม่ได้ดูน่ารักในสายตาเธออีกต่อไป  

มนัคล้ายจะเป็นแสยะยิม้เสียมากกวา่ หญิงสาวรู้สกึเหมือนจะหมด 

ลมหายใจลงได้ทกุเม่ือในขณะท่ีอีกฝ่ายพร�่าพดูตอ่ไป

“เราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปแคลร์ เช่ือฉันสิ”  

เสียงหวานนุ่มท่ีเคยเป็นกลบักลายเป็นเสียงท่ีหลอนท่ีสุดท่ีแคลร์ 

เคยได้ยิน เธอพยายามยือ้ชีวิตตวัเองเอาไว้แม้มนัจะสิน้หวงัสกัแคไ่หน 

ก็ตาม “เธอเป็นคนบอกเองนะวา่เธอเช่ือใจฉนั”

และนั่นเป็นสิ่งสุดท้ายท่ีแคลร์ได้ยินก่อนภาพทุกอย่างจะดับ 

วบูไป

เฮือก!!!

“เฮ้ แคลร์!” ภาพของชายผมน�า้ตาลแดงปรากฏเป็นเงาพร่ามวั  

ก่อนจะคอ่ยๆ ชดัเจนขึน้เร่ือยๆ ร่างสงูเดินเข้ามาหาเธอด้วยสายตา 

เป็นหว่ง แคลร์หอบหายใจพลางมองไปยงัภาพรอบตวั เธออยูใ่นชดุ 

คนไข้และห้องของโรงพยาบาลสกัแห่ง “เธอโอเคใช่มัย้? พอรู้ว่า 

เธอเข้าโรงพยาบาลฉนัก็รีบบินจากมิชิแกนมาเลย ฉนัขอโทษจริงๆ  

นะแคลร์กบัเร่ืองก่อนหน้านี ้เธอก็รู้ ฉนัไมไ่ด้ตัง้ใจจะพดูอยา่งนัน้”

อาร์ช่ีพดูรัวอยา่งรู้สกึผิด แคลร์น่ิงเงียบขณะในหวัก�าลงัเรียบเรียง 

เร่ืองราวตา่งๆ

“ได้โปรดตอบอะไรสักค�าสิแคลร์” ชายหนุ่มพูดด้วยน�า้เสียง 

นา่สงสาร “เธอไมรู้่หรอกวา่ตอนท่ีรู้สกึวา่จะเสยีเธอไปมนัเป็นยงัไง...”

เม่ือได้ฟังเชน่นัน้ แคลร์จงึชะงกัค�าถามท่ีวา่เธอมาอยูท่ี่น่ีได้ยงัไง 

และตอบเพ่ือปลอบใจแฟนหนุม่แทน “ฉนัไมโ่กรธนายแล้วอาร์ช่ี”

“จริงนะ!” ความดีใจปรากฏชดัในดวงตาสนี�า้ตาล เขาพุง่เข้ากอด 

เธอทนัที แขนของชายหนุ่มโอบรอบตวัของแฟนสาวเอาไว้โดยวาง 

คางเกยไว้บนไหลข่องเธอ

แคลร์กอดกบัอาร์ช่ีมาเป็นพนัๆ ครัง้แล้ว อ้อมกอดของเขาอบอุน่ 

เสมอ เธอจ�าความรู้สึกของมนัได้เป็นอย่างดี แต่กับอ้อมกอดนี.้.. 

มนัไมเ่หมือนครัง้ไหนๆ เลยท่ีเธอเคยสมัผสัมา

ไมใ่ชเ่พราะวา่มนัลกึซึง้ แตเ่พราะวา่มนัไมใ่ชอ้่อมกอดของอาร์ช่ี

อุณหภูมิของร่างกายเย็นเฉียบ สีผมแดงกว่าความเป็นจริง  

และสิง่ท่ีท�าให้แคลร์แนใ่จท่ีสดุก็คือกลิน่อายของเจ้าของอ้อมกอด

เสียงสั่นเครือถูกเอ่ยออกจากริมฝีปากบางของหญิงสาวผม 

บลอนด์คล้ายคนท่ีก�าลงัพร้อมจะร้องไห้

“นายหลอกฉนัท�าไม...เครย์”
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“จะอยูโ่ลกใบนีใ้ห้ได้มนัก็ต้องใช้แต ่เงิน เงิน แล้วก็เงิน!”

ไวพจน์ หนุ่มวยัท�างานนั่งอยู่ในห้องของเขา เอาหน้าฟุบโต๊ะ  

สภาพอิดโรย แลดสูิน้หวงั เพราะก�าลงัถกูไลอ่อกจากบริษัทมาหมาดๆ  

เน่ืองด้วยเศรษฐกิจของประเทศท่ีด�าเนินไปได้ไมค่อ่ยจะดีนกั อีกทัง้ 

สภาพการเงินของเขาก็ก�าลงัอยู่ในช่วงขาลงถึงขีดสดุ ในใจก็พลาง 

คิดถงึใบหน้าคณุแมท่ี่ตา่งจงัหวดั ตารางเวลาท่ีแน่นขนดัของบริษัท  

ส่งผลให้ต้องกลับบ้านหนเว้นหนในช่วงวันหยุดเทศกาล คุณพ่อ 

ของเขาได้จากไปตัง้แต่ยงัเด็ก ท�าให้แม่ต้องรับหน้าท่ีเลีย้งด ู จะย่ืน 

สมคัรงานท่ีใหมก็่ต้องรอการตอบรับซึง่กินเวลานาน หรือวา่จะกลบั 

ไปอยูบ้่านตา่งจงัหวดัดีนะ

เขาฟื้นตัวขึน้มา เอือ้มมือไปหยิบรีโมตทีวีข้างตัว หมุนเก้าอี ้

เข้าหาจอโทรทศัน์ หวงัให้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเคร่ืองนี ้

จะชว่ยบรรเทาความเครียดออกไปได้บ้าง

“สลากกินแบง่รัฐบาล รางวลัท่ี 1 ของเดือนนี ้คือ 129042”

ก่อนท่ีจะใช้นิว้กดปุ่ มรีโมต เหนือโทรทัศน์ของเขามีข้อความ 

ประหลาดปรากฏขึน้บนก�าแพง ข้อความถกูเขียนด้วยสเีทียนโทนด�า  

ซึง่เม่ือตดักบัฝาผนงัสีครีมออ่นแล้ว ท�าให้ข้อความดเูดน่ชดัขึน้มา

“ใครมาเขียนก�าแพงท่ีห้องวะเน่ีย” ไวพจน์บน่กบัตวัเอง จากนัน้ 

จึงเดินไปหาผ้าขีริ้ว้มาเช็ดก�าแพง ถูเข้าอยู่อย่างนัน้ จนพบว่าลบ 

ไมอ่อก เขาเปิดโทรศพัท์มือถือค้นหาวิธีลบสีออกจากก�าแพง ก็ได้ใช้ 

วิธีต่างๆ จากท่ีอ่านมาลบข้อความนีทิ้ง้ไป ปรากฏว่าลบไม่ออก  

สมาร์ทโฟนคูก่ายช่างดไูร้ประโยชน์จนเขาอยากจะปามนัทิง้ แตค่ิด 

ไปคดิมาก็ปาไมล่งเพราะตอนนีส้ภาพการเงินดจูะไมพ่อยาไส้

“ไอ้ก�าแพงน่ี วอนซะแล้ว” ไวพจน์ดฉูนุเฉียวเพราะการลงมือเช็ด 

ก�าแพงด้วยวิธีตา่งๆ ดจูะไมเ่กิดผล ท�าให้วนัตอ่มาเขาออกไปซือ้สทีา 

ผนงัมาทา ข้อความประหลาดนัน้ก็ถกูทาทบัไป แต่เม่ือละสายตา 

จากก�าแพงนัน้ไปได้เพียงไมก่ี่ชัว่ครู่ ข้อความเดมิก็กลบัปรากฏขึน้มา 

ราวกับถูกแปะทบัใหม่ เป็นแบบนีค้รัง้แล้วครัง้เล่า จนสดุท้ายเขา 

ท�าการทดลองทาผนังนัน้อีกครัง้ สายตาจ้องเขม็งไปท่ีตวัก�าแพง 

แล้วกะพริบตา ข้อความเดิมกลบัปรากฏขึน้อย่างรวดเร็วราวกับ 

มีเวทมนตร์

เขาตบท่ีใบหน้าตวัเอง ซ้ายทีขวาที และอีกหลายๆ ที จนแก้มแดง 

ป่อง ก็ไมท่�าให้เขาต่ืนขึน้มาจากความฝัน

“ได้! ยอมแล้วจ้า 129042 ใชไ่หม” หลงัจากท่ีเขาพา่ยแพ้ให้กบั 

ความแปลกประหลาดของก�าแพง เขาจงึท�าตามค�าอธิบายของก�าแพง  

นัน่คือออกไปหาซือ้ลอตเตอร่ี วนหาอยู่หลายร้านกว่าจะได้เบอร์นี ้ 

ผลลอตเตอร่ีจะเป็นดงัข้อความบนก�าแพงหรือว่าหลอกลวง เขารอ 

คอยให้วนัพรุ่งนีเ้ป็นค�าตอบ

“รางวลัท่ีออก 1-2-9-0-4-2” โชคเข้าข้างไวพจน์ เลขรางวลัตรง 

กบัท่ีก�าแพงได้บอกไว้จริงๆ เขากระโดดดีใจและรู้สกึขอบคณุก�าแพง  

ท่ีมามอบโอกาสดีๆ แบบนีใ้ห้

วนัตอ่มาเขาไปรับรางวลัและรีบโทรหาแมใ่นทนัที

“แม ่ผมถกูหวย!”

แตง่เร่ือง: ศภุณฐั วงศ์ชยั

39
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“ขีโ้ม้” แมด่สูนิทกบัไวพจน์มาก

“ผมพดูจริงๆ ครับแม่! รางวลัท่ี 1 ด้วย เด๋ียวผมโอนเข้าบญัชี 

แมน่ะ!”

“…” เขาก็ยงัพดูกบัแมต่อ่ไปด้วยความต่ืนเต้นและสนกุสนาน

เงินท่ีเหลือหลงัจากโอนเงิน ถูกน�าไปละลายกับอาหารมือ้หรู  

นอนพักโรงแรมท่ีราคาหนึ่งคืนเท่ากับเงินเดือนทัง้เดือนของใคร 

หลายๆ คน ชีวิตคนมีเงินมนัเป็นแบบนีน่ี้เอง

ห้องก�าแพงแห่งนัน้ถูกตัง้ทิง้ไว้นานหลายวนั แต่เม่ือเขาเท่ียว 

จนพอใจแล้ว จงึกลบัมาท่ีห้อง

“บริษัทท่ีเพ่ิงไลค่ณุออกจะปิดตวัลง” ข้อความถกูเปลี่ยน แตย่งั 

คงถกูเขียนด้วยสีเทียนสีเดิม เขาสาปสง่บริษัทนัน้อยูใ่นใจ อีกทัง้ยงั 

หวงัลกึๆ ให้ข้อความนีเ้ป็นความจริงเหมือนลอตเตอร่ี จริงอยูท่ี่บริษัท 

ต้องคัดคนเพ่ือประหยัดงบประมาณตามหลักการ แต่ถ้าบริษัท 

ปิดตวัลงจริงๆ บอกได้เตม็ปากเลยวา่รู้สกึสะใจ

แล้วในวนัตอ่มา เขาก็ได้ทราบวา่บริษัทนัน้ปิดตวัลงตามท่ีก�าแพง 

บอก

“โทรทศัน์ของคณุเสยีแล้ว คณุควรไปหาซือ้เคร่ืองใหมม่าเปลีย่น”  

ข้อความใหม่บนก�าแพงปรากฏขึน้ บางทีเขาก็กลา่วชมก�าแพงนีว้่า 

ชว่ยอ�านวยความสะดวกได้เหมือนกนั

ก�าแพงจะบอกอะไรเขาอีก ลอตเตอร่ี บริษัทล้มละลาย รวมไปถงึ 

สามารถบอกได้วา่โทรทศัน์เสีย

ก�าแพงบอกอย่างอ่ืนมากกว่านีไ้ด้อีกไหมนะ อย่างเช่นใครเป็น 

ประธานาธิบดีคนตอ่ไปของสหรัฐอเมริกา หรือวา่คนรู้จกัของเราก�าลงั 

จะป่วย

“แมข่องคณุจะเสยีชีวิตภายในวนัพรุ่งนี”้ ไมมี่ค�าบอกท่ีวา่ใครป่วย 

ทัง้สิน้ แต่กลบัปรากฏข้อความท่ีน่าสะพรึงกลวัขึน้มาแทน ก�าแพง 

ไมเ่คยโกหก หรือวา่แมข่องเขาจะต้องเป็นไปตามท่ีก�าแพงบอกจริงๆ

ตวัเขาไหวสัน่ มือหยิบโทรศพัท์มือถือขึน้มาเพ่ือท่ีจะโทรไปหาแม ่ 

แมจ่ะต้องไมต่าย เขาภาวนากบัตวัเองเบาๆ ในใจ

“ฮลัโหล แมอ่ยูไ่หนครับ”

“ก็อยู่ท่ีบ้านน่ีสิ เปิดร้านตามปกติ ลูกค้าเยอะมากเลยช่วงนี ้ 

มีอะไรจ๊ะพจน์” เสียงจากทางแมมี่เสียงจ้อกแจ้กจอแจ เสียงตะหลวิ 

ท่ีกระทบกระทะดงัเข้ามาถงึหโูทรศพัท์

“ออ่ เหรอครับแม ่แล้วพรุ่งนีแ้มจ่ะไปไหนหรือเปลา่”

“จะไปไหนได้ ต้องเปิดร้านทกุวนั พจน์มีอะไร”

“อ๋อ ตอนนีผ้มลาพกัร้อนกบัทางบริษัท 2-3 วนัน่ะแม่ เด๋ียวว่า 

จะกลบับ้าน คงถงึบ้านตอนเยน็ๆ”

“อ้าว งัน้หรอกเหรอ ได้ๆ เด๋ียวแม่ผัดพริกแกงของโปรดลูก 

เตรียมไว้รอนะ”

“ขอบคณุครับแม ่แคนี่ก่้อนนะ”

“ได้จ้ะ เดนิทางปลอดภยั”

เขาโกหกแมเ่ร่ืองลาพกัร้อน แตก็่รู้สกึโลง่อกท่ีแมย่งัอยู ่ตอนนีย้งั 

ไมค่รบก�าหนดตามท่ีก�าแพงได้บอกไว้ซึง่ก็คือพรุ่งนี ้แล้วเขาก็เดนิทาง 

กลบัภูมิล�าเนา โดยท่ีจิตใจยังพะวงอยู่กับเร่ืองของแม่ตลอดการ 

เดนิทาง

ไวพจน์เดินเข้าไปในร้านอาหาร เดินผ่านโต๊ะไปทางห้องครัวท่ี 

บริเวณข้างหลงัร้าน

“แม่ครับกลับมาแล้ว” เขาใช้มือปัดม่านพลาสติกท่ีลาดยาว 

ลงมาคัน่ระหว่างหลงับ้านกบัห้องครัว ภาพท่ีมองเห็นอยู่เบือ้งหน้า 

คือแม่นอนล้มฟุบไป เขาตกใจ โทรตามหมอมาดูอาการของแม ่ 

และแล้วก็ได้พบวา่แมข่องเขานัน้ได้ลาจากโลกนีไ้ปแล้ว

แม่เป็นคนในครอบครัวเพียงคนเดียวของไวพจน์ท่ียงัเหลืออยู ่ 

และก�าลงัจะไม่เหลืออยู่ ชีวิตเขาไม่เหลืออะไรอีกแล้ว ทัง้ครอบครัว  

หน้าท่ีการงาน เขาคิดอยากสานตอ่กิจการร้านอาหารของแม ่ แตไ่ม่ 

สามารถจินตนาการถึงการประกอบอาหารให้เทียบเคียงกับฝีมือ 

แมไ่ด้

ชายหนุ่มสะอืน้ หยดน�า้ตาแห่งการสูญเสียได้พร่ังพรูออกมา  

ภาพเมนอูาหารของแม่ทกุจานท่ีเขาได้ทาน ถกูแปลงเป็นของเหลว 

เมด็เลก็ใส ไหลหยดลงสูพื่น้ดนิ เมนแูล้ว เมนเูลา่ เขาเข้าใจค�ากลา่ว 

ท่ีว่า ขาดคนรักก็เหมือนขาดใจเอาในวันนี ้ ชีวิตช่างไร้จุดหมาย  

หมดหนทาง สดุท้ายเขาจงึตดัสนิใจ

ดบัลมหายใจของตนเอง

“ต๊ีดๆ” เสียงนาฬิกาปลกุดงัขึน้ เขาต่ืนขึน้มาจากฝันร้าย คิดไว้ 

แล้วเชียววา่มนัต้องเป็นความฝัน

“สลากกินแบง่รัฐบาล รางวลัท่ี 1 ของเดือนนี ้คือ 129042” 

ไวพจน์ตกใจกับข้อความบนฝาผนัง เม่ือดูเวลาก็พบว่าเป็น 

วนัเดียวกนักบัท่ีได้เจอข้อความนีค้รัง้แรก ครัง้นีเ้ขาก็ถกูลอตเตอร่ี 

ทุกครัง้ตามท่ีข้อความได้บอกไว้ รอบนีเ้ขาไม่ได้น�าเงินไปซือ้อะไร  

แตเ่อาไปฝากธนาคารแทน

“แม่ของคณุจะเสียชีวิตภายในวนัพรุ่งนี”้ ก�าแพงด�าเนินมาถึง 

ข้อความนีอี้กเช่นเคย เขาต้องรักษาแม่ไว้ให้ได้ รอบนีเ้ขาตดัสินใจ 

ไมโ่ทรศพัท์หาแม ่แตเ่ดนิทางไปหาแมภ่ายในทนัที

เขาใช้มือปัดม่านพลาสติกอีกครัง้ ก็ได้เห็นแม่ก�าลงัผดัอาหาร  

กระทะซ้าย สลบัมากระทะขวา ดคูลอ่งแคลว่มีประสบการณ์ เปลวไฟ 

จากเตาแก๊สลกุท่วมกระทะ ไอร้อนจากเพลิงตีเข้าเบ้าหน้า กลิ่นฉนุ 

ของใบกะเพราชวนรู้สกึคดัจมกูจนจะจามอยูที่แล้วทีเลา่

“แม”่ เขาดีใจท่ีได้เจอแมอี่ก
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“อ้าวพจน์! กลบัมาตอนไหน ไมใ่ห้สุ้มให้เสียง”

เขาพุ่งเข้าไปกอดแม่ด้วยความดีใจ ใช้มือโอบรัดตวัแม่จนแน่น  

และแล้วน�า้ตาของเขาก็ล้นเออ่ออกมาจากหวัใจ

“แม-่ท�า-กบั-ข้าว-ไม-่ได้” เขาดจูะรัดแนน่มากท�าให้แมเ่คลือ่นไหว 

ไมส่ะดวก แตแ่มก็่ไมไ่ด้ขดัขืน

ไวพจน์ได้นอนกอดคณุแมใ่นรอบหลายสบิปี ท�าให้เขาดกูลายเป็น 

เด็กอีกครัง้ ล่าสดุเม่ือไหร่กนันะ ท่ีได้นอนกอดคณุแม่ แล้วรู้สึกว่า 

ตวัเองปลอดภยัเม่ือมีแมอ่ยูข้่างๆ

เขาต่ืนขึน้มาในวนัรุ่งขึน้ แมย่งัคงนอนอยู่

“แม ่เช้าแล้ว” ไวพจน์สะกิดตวัแม่

“…”

“..”

“แม!่!”

เขาเขยา่ตวัแม ่ แตก่ลบัไร้ซึง่เสียงตอบรับใดๆ ตวัแมจ่างซีดกวา่ 

ปกต ิเขาร้องไห้และโน้มตวัลงไปฟบุบนร่างแมท่ี่แนน่ิ่งและถกูปกคลมุ 

ด้วยผ้าหม่ ความเงียบเข้าปกคลมุ

ไวพจน์ไม่สามารถปฏิเสธความจริงบนก�าแพงได้ เขาจดัพิธีศพ 

คณุแม ่ญาติๆ  เพ่ือนๆ ตา่งมาร่วมงาน แสดงความอาลยัเศร้าเสียใจ  

หลงัจากพิธีของแมเ่สร็จสิน้ เขาก็ตดัสนิใจฆา่ตวัตายอีกครัง้...

“ต๊ีดๆ” เสียงนาฬิกาปลกุเรือนเดมิ

“สลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลท่ี 1 ของเดือนนีคื้อ 129042”  

ข้อความแรกปรากฏ เขาพบวา่สามารถย้อนเวลามาท่ีจดุนีไ้ด้ถ้าหาก 

ฆ่าตวัตาย ครัง้นีเ้ขาเล่าเหตุการณ์ทัง้หมดให้แม่ฟัง แม่ดูไม่เช่ือท่ี 

ไวพจน์เล่า เขาพยายามท�าทกุวิถีทางท่ีจะยือ้ชีวิตของแม่ แต่ไม่ว่า 

จะย้อนเวลากลบัมาก่ีครัง้ตอ่ก่ีครัง้ ก็ไมอ่าจหลีกหนีความจริงไปได้

ใช้เวลาได้สกัพกักวา่จะท�าใจได้ เขาไมอ่ยากย้อนกลบัไป เพราะ 

ไม่อยากให้คณุแม่ต้องมาตายซ�า้ซ้อน แม่ของเขาตายไปครัง้เดียว  

แต่ภาพแม่ในใจของชายหนุ่มได้ตายไปหลายครัง้ต่อหลายครัง้  

ครัง้แล้วครัง้เล่า เป็นความขมข่ืนในจิตใจท่ีไม่อาจจะแบกรับไว้ได้  

ในเวลาเพียงคืนสองคืน

เขาจึงกลับไปท่ีห้องแห่งนัน้ ห้องท่ีมีก�าแพงเวทมนตร์ บอก 

เหตุการณ์ในอนาคตได้ จะเกิดอะไรขึน้ต่อไปนะ อยากรู้มันเสีย 

เหลือเกิน

“ประเทศจะเกิดแผน่ดินไหวแถบบริเวณภาคเหนือตอนบน วนันี ้ 

ตอน 19.00 น.”

“จริงจงัเหรอวะเน่ีย มนัมีอิทธิพลขนาดนีเ้ลยเหรอวะ” เขาตกใจ 

ในอ�านาจของมนั ซึง่ในคืนนัน้ก็ได้เกิดแผ่นดินไหวขึน้มาจริงๆ ตาม 

ค�าบอก เขาไม่แม้แตจ่ะโทรไปแจ้งศนูย์เตือนภยัพิบตัิ ได้แตย่อมรับ 

และเข้าใจมนั ความปลงเกิดขึน้ในห้วงความคดิของเขา ไมส่ามารถ 

แก้ไขมนัได้ ไมว่า่จะพยายามแคไ่หนก็ตาม

แล้วไวพจน์ก็ด�าเนินชีวิตไปตามปกติ โดยไม่คิดจะฆ่าตวัตาย 

อีกแล้ว

ก�าแพงนัน้ท�าให้ชีวิตของเขามีสีสนั มีทัง้เร่ืองท่ีดีและร้ายผ่าน 

เข้ามาในชว่งชีวิต จนสดุท้ายเขาเบ่ือก�าแพงนัน้แล้ว 

การรับรู้อนาคตไม่ได้ท�าให้ไวพจน์เปลี่ยนแปลงอนาคตนัน้ได้  

เขาตดัสินใจขายห้องนัน้ทิง้ไป แล้วกลบัมาใช้ชีวิตอนัเรียบง่ายอยู่ท่ี 

ภมิูล�าเนาของตน

สีผมของไวพจน์แปรเปลี่ยนเป็นสีเทา หัวล้านแทบจะทัง้หัว  

เส้นผมหลดุจากหนงัศีรษะได้ง่ายราวกบัการเด็ดดอกหญ้าออกมา 

จากพืน้ดนิ ใบหน้าท่ีเห่ียวยน่ มือของเขาแห้งกร้าน ซีดจางไปตามอาย ุ

วยั เขานอนตะแคงพยายามจะพลิกตวัไปอีกข้างแตเ่หมือนร่างกาย 

จะไม่ตอบสนองตามดงัท่ีใจปรารถนา ท�าให้เขานอนหงายค้างอยู ่

อย่างนัน้ ดวงตาค่อยๆ ปิดลง ราวกบัจะหลบัใหลไปในห้วงภวงัค์  

ดวงตาทัง้คูปิ่ดสนิท เร่ียวแรงสดุท้ายท่ีมีท�าให้เขายิม้ออกมา

เขานกึถงึภาพก�าแพง แล้วความมืดท่ีเงียบสงบ ก็เข้ามาปกคลมุ 

ห้วงแหง่ความคดิ
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วรกรไม่เคยรู้ว่าวนัสดุท้ายของการจบการศกึษาจะมีความรู้สกึ 

เอ่อล้นมากขนาดนี ้ เขาคิดเพียงแค่ว่ามันจะเป็นวันปัจฉิมนิเทศ 

ธรรมดา ๆ  ครัง้หนึง่เหมือนชว่ง ม.ต้น ก่อนหน้านีมี้พิธีอ�าลาครูอาจารย์ 

กนัพกัใหญ่ ตามมาด้วยการเปิดวิดีโอประจ�าห้อง แนน่อนวา่มนัก็คือ 

คลิปรวมภาพหลดุตามประสา วรกรเองมองจอโปรเจกเตอร์ด้วยใจ 

ท่ีอ่ิมเอม เขาก็แคค่นพดูน้อยคนหนึง่ท่ีเพ่ือนหลายคนพากนับอกวา่ 

เขา ‘ประหลาด’ เพียงเพราะว่ามีบางอย่างในตวัเขาท่ีแตกต่างจาก 

คนอ่ืนก็เทา่นัน้ 

แค่พดูน้อยกว่าคนอ่ืนน่ะ ไม่ได้หมายความว่าจะไม่แสดงความ 

คดิเหน็อะไรหรอกนะ

ภาพของธนพล ตวัฮาประจ�าห้องกับการเป็นตวัแทนประกวด 

มารยาทงาม ช่างขัดกันอย่างบอกไม่ถูก เพียงแค่ภาพโผล่ขึน้มา 

ทุกคนในห้องต่างพากันหัวเราะเสียงดัง ก็ตัวสร้างเสียงหัวเราะ 

ภายในห้องน่ีหนา่ ต้องสง่เสียงดงัๆ ให้กบัคณุเขาหนอ่ย

วรกรไมแ่นใ่จนกัวา่ท่ีเขาหวัเราะทัง้น�า้ตาอยูใ่นขณะนีเ้ป็นเพราะ 

ภาพตรงหน้า หรือเป็นเพราะว่าเขาจะไม่ได้อยู่ ร่วมกับเพ่ือนๆ  

แบบนีอี้กแล้ว มิตรภาพท่ีหลอ่หลอมเป็นความทรงจ�ามากว่าสามปี  

กบับางคนมากถึงหกปีด้วยซ�า้ จากตอนแรกท่ีวรกรคิดว่าจะเข้ากบั 

คนอ่ืนไม่ได้ ตอนนีเ้ขากลบัมีเพ่ือนสนิทท่ีสนิททัง้กายทัง้ใจเลยล่ะ  

แตง่เร่ือง: พชัรี จนัทร์แรม
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ความทรงจ�าในตอนนัน้ การท่ีต้องตวิวิชา (คณุครู) มหาโหดไปด้วยกนั  

ว่ิงฝ่าสายฝนกันเพียงเพราะว่าพลอย ศศิกินแห้ว อกหกัจากรุ่นพ่ี 

ท่ีชอบ เศร้าได้ไมก่ี่วนัหรอกก็กลบัมาเป็นพลอยคนเฮฮาได้เหมือนเดมิ  

หรือไอ้ธี ธีรดลลกูชายเจ้าของโรงงาน เพ่ือนท่ีสนิทท่ีสดุของวรกร  

คนท่ีพูดอะไรวรกรก็มกัเออออห่อหมกไปด้วยเสมอ ถามว่าเพราะ 

ความคดิไอ้ธีมนัดีนะ่เหรอ 

เปลา่! 

เออออไปก่อน คอ่ยไปเถียงกนัทีหลงั ผา่นประสบการณ์มาด้วย 

กนัอยา่งโชกโชน ไมว่า่จะโดดเรียน แอบกินขนมในห้อง หรือแม้กระทัง่ 

หลบัตอ่หน้าครู 

ภาพบนจอเปลี่ยนไปเร่ือยๆ จนถงึภาพฝาผนงัห้องเรียน 

‘ความสขุ’ ข้อความท่ีอยูข้่างผนงั 

วรกรเช็ดน�า้ตาถ่ีกวา่เม่ือกี ้นกึๆ ดแูล้วก็ตลกเป็นบ้า 

“สีเทียนกลอ่งนีข้องใครวะ?” 

ธีรดลยกมือโบกแทนค�าตอบ

ผนงัท่ีทกุคนในห้องคุ้นเคย พวกเขาต้องผลดักนัมาเขียนข้อความ  

โดยใช้สีเทียนเป็นอปุกรณ์หลกั ถามวา่ท�าไมนะ่เหรอ 

เอ... เพราะอะไรกนันะ  

เขียนวนกนัไปเร่ือยๆ จนครบ หวัข้อของมนัเป็นเร่ืองท่ีสว่นใหญ่ 

ลงความเหน็กนัวา่อยากเขียนมากท่ีสดุ นัน่ก็คือ ‘สิง่ท่ีปรารถนา’

หลงัจากทกุคนเขียนเสร็จ มีข้อตกลงงา่ย ๆ  คือทกุคนต้องถ่ายรูป 

ผนงัในวนันัน้ของตวัเองเก็บไว้ อย่างน้อยเพ่ือเป็นสิ่งเตือนใจในวนั 

ข้างหน้า ความปรารถนาของพวกเขาอาจเป็นจริงหรือเป็นเพียงแค ่

ปลายสีเทียน 

แน่นอนวา่วรกรเขียนค�าวา่ ‘ความสขุ’ ลงไปบนนัน้ เขาจ�าภาพ 

ความทรงจ�าในช่วงนัน้ได้ดี เพราะว่าต้องเขียนกนัทกุคน เลยท�าให้ 

วรกรคิดไมต่กวา่สิง่ท่ีเขาปรารถนาคืออะไรกนัแน่ เพ่ือนๆ ตา่งเวียน 

กนัมาเขียน ถงึความรักบ้าง เร่ืองเงินบ้าง หรือบางคนเขียนเป็นโค้ด 

ลบัท่ีไมมี่ใครเข้าใจ อยา่งมีนาแฟนคลบัศลิปินเกาหลปีระจ�าห้อง เลอืก 

ท่ีจะเขียนช่ือของศลิปินแทบทกุวงท่ีเธอช่ืนชอบ ท�าให้ผนงัวนันัน้เตม็ 

ไปด้วยรอยขีดเขียน ทัง้ยงัหลากสอีีกตา่งหาก อีกคนคือธนพลน่ีแหละ  

ซึง่เจ้าตวัป่วนคนนีก็้ไมไ่ด้เขียนอะไรไปมากกวา่อาหารในแตล่ะมือ้

สาเหตุท่ีวรกรไม่รู้ว่าจะเขียนค�าว่าอะไรเป็นเพราะเขารู้สึก 

แค่เพียงความว่างเปล่าท่ีเกิดขึน้ในชีวิต ชีวิตท่ีวนลูป ต่ืนเช้า  

มาโรงเรียน กินข้าว ท�าการบ้าน นอน เขาไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของ 

บางอย่าง ไม่ได้สุขหรือทุกข์ไปกับมัน เพียงเพราะเขาเฉยชาและ 

ในท่ีสุดก็ชินไปกับมัน เขาไม่รู้ด้วยซ�า้ว่าตวัเองถนัดวิชาอะไรมาก 

เป็นพิเศษ แถมเกรดเฉลีย่ในแตล่ะเทอมก็ถูๆ  ไถๆ จนมองอะไรไมอ่อก  

รู้เพียงแตว่า่เขาจะต้องเรียนให้จบก็เทา่นัน้ และถงึแม้วา่วรกรจะเป็น 

คนเงียบๆ แตก็่ไมไ่ด้เหงาแตป่ระการใด เพราะเพ่ือนสนิททัง้สองคน 

ท่ีท�าให้เขารู้สกึได้รับการเตมิเตม็

“เฮ้ย! วรกรมงึร้องไห้เหรอวะ” ธีรดลจบัวรกรให้หนัมาตรงหน้า 

“ขีแ้ยน่ีหวา่” 

ศศพิร เพ่ือนสนิทอีกคนของวรกรล้อขึน้

“ไมรู้่ด ิแคค่ดิวา่เวลามนัผา่นไปเร็วมากเลยวะ่”

วรกรพดูทัง้ท่ียงัร้องไห้อยู ่

“ก็เคยคดินะเว้ย วา่กแูมง่จะผา่นอะไรพวกนีม้าได้เหรอวะ”

ธีรดลและศศิพรพยักหน้ารับ “แต่ก็ผ่านมาได้เพราะพวกมึง 

น่ีแหละ!” สามคนหวัเราะร่า

ความวา่งเปลา่ในชีวิตของวรกรในช่วง ม.ปลายเป็นอะไรท่ีหนกั 

หนาท่ีสดุส�าหรับตวัเขาเอง เพราะพดูได้เลยวา่ เขารู้สกึเหมือนยืนอยู ่

บนปากเหวทัง้ๆ ท่ีความจริงไม่ได้เป็นอย่างนัน้ แต่แรงกดดนัจาก 

ครอบครัว จากเพ่ือน หรือแม้กระทัง่ตวัเขาเอง ราวกบัเขาต้องแบก 

ทกุอยา่งไว้บนบา่ มองอีกแงม่นัก็คืออีกก้าวหนึง่ของชีวิต ท่ีต้องก้าว 

ผ่านไปเหมือนอย่างเคย ต้องท�าเกรดให้ได้ดีๆ เพ่ือท่ีจะย่ืนเข้ามหา- 

วิทยาลยั ต้องตามหาตวัเอง อยากเป็นอะไร อยากท�าอะไรมากท่ีสดุ  

อะไรท่ีเขาต้องการ ค�าถามนบัร้อยพนัวิ่งวนอยูใ่นสมองเขาไมห่ยดุ

แต่ความวุ่นวายและปัญหาทกุอย่างนัน่แหละท่ีท�าให้วรกรเห็น 

ความสงบท่ีเกิดขึน้ แสงจากหลอดไฟท่ีสะท้อนมายงัโต๊ะเขียนหนงัสอื  

สายลมยามเยน็ท่ีพดัเอาใบไม้ปลวิไสว หรือเสยีงแอร์ยามค�า่คืนในวนั 

ท่ีเขานอนไมห่ลบั 

ทกุอยา่ง 

เพราะวุน่วายถงึท�าให้เหน็ความเงียบสงบ 

เพราะความวา่งเปลา่ จงึท�าให้เหน็ถงึการมีอยู่

ความรู้สกึในการจบัสเีทียนในตอนนัน้มนัคืออีกหนึง่ความทรงจ�า 

ท่ีพวกเขาจะไมมี่วนัลืม ทัง้สีท่ีเลือก ทัง้ค�าท่ีเขียน ทกุๆ อยา่งท่ีกอปร 

กันขึน้มา เป็นความรู้สึกท่ีแสนสุขใจเหลือเกิน แค่นึกถึงรอยยิม้ 

ก็ปรากฏขึน้บนใบหน้าพวกเขาเสียแล้ว

“วา่แตจ่ะบอกได้ยงัวา่ท�าไมบนผนงัถงึเขียนวา่ความสขุ”

ธีรดลคะยัน้คะยอถาม

“นัน่ด ิคือรู้เว้ย แคอ่ยากรู้เหตผุลไง บอกเร็วๆ” ศศพิรชว่ยสมทบ 

อีกแรง

วรกรสดูลมหายใจเข้าไปเฮือกใหญ่ ตามมาด้วยเสยีงถอนหายใจ 

จากเพ่ือนทัง้สอง



45

น่ีมนัต้องล้อกนัถงึขนาดเสยีงหายใจเลยเหรอ วรกรได้แตค่ดิในใจ

“อะย้อนความกลบัไปย่ีสบิปีท่ีแล้---” ธีรดลตบหวัวรกรอยา่งแรง

“มงึยงัไมเ่กิด!”

“อะ ล้อเลน่ข�าๆ แอแฮ”่ 

ตลกมากไหมไม่รู้ รู้เพียงแต่ว่าพวกเขาก็ยงัคงหวัเราะทัง้น�า้ตา 

อยูแ่บบนัน้

“ตอนนัน้น่ะ... ตอนท่ีทุกคนทยอยกันเขียนผนังไปเร่ือยๆ จู่ๆ  

ก็เกิดค�าถามขึน้มาว่า อะไรคือตวัขับเคลื่อนท่ีท�าให้เรายังเป็นเรา 

ในขณะนีว้ะ แวบนงึอะ คือคดิอะไรไมอ่อกเลย มนัวา่งเปลา่”

วรกรพูดต่อ “เลยคิดถึงอะไรๆ ท่ีผ่านเข้ามา ก็เลยคิดมาได้ว่า  

จริงๆ แล้วเรา ไมด่ิ อยา่งน้อยตวัก ู มีชีวิตตอ่ไปได้เพราะความสขุวะ่  

แคค่ดิวา่อาหารมือ้ถดัไปจะกินอะไร จะเลือกไปดคูอนเสร์ิตวงอะไรดี  

Lany ก็มา Honne ก็ไม่อยากพลาด หนงัท่ีชอบจะฉายเดือนหน้า 

จะวา่งไปดวูนัไหน แคค่ดิถงึเร่ืองพวกนีม้นัก็รู้สกึดีแล้ววะ่”

“แตก็่เออ ชีวิตคนเราแมง่ก็ไมไ่ด้มีแตค่วามสขุปะวะ”

สองสหายพยกัหน้ารับ

“มีเปรีย้วบ้าง หวานบ้าง เคม็บ้างแล้วแตป่รุง”

วรกรและศศิพรส่ายหน้าให้กับมุกแป้กประจ�าวนั รางวลัมอบ 

แดธี่รดล

“มนัก็คงเหมือนกบัชีวิตการเรียนท่ีผ่านมาอะ วิชานีส้นกุ วิชานี ้

แม่งน่าเบ่ือ แต่สิ่งหนึ่งท่ีได้กลับมาคืออย่างน้อยเราก็รู้ว่าชอบ 

หรือไมช่อบมนั ถ้าชีวิตมีแตส่ขุไมมี่ทกุข์ มนัจะเรียกวา่ชีวิตเหรอวะ”

เสียงปรบมือดงัเปาะแปะจากมิตรสหาย

ศศพิรพดูขึน้มาบ้าง “พวกแกรู้ปะ ตอนรออา่นค�าท่ีเขียนบนผนงั 

ทกุวนัมนัก็มีความสขุประหลาดๆ วะ่ เหมือนได้อา่นค�าสารภาพรักบ้าง  

สารภาพบาปบ้าง หรือค�าคมเงีย้ ต้องขอบคณุเจ้าของความคิดท่ีไม่ 

ท�าให้ผนงัห้องของเราแมง่วา่งเปลา่ โลง่เตียนแบบห้องอ่ืน”

“มนัคือผนงัท่ีเตม็ไปด้วยประสบการณ์เว้ย” ธนพลท่ีไมรู้่มานัง่ฟัง 

ตัง้แตต่อนไหนพดูขึน้บ้าง

“ความสุขก็เหมือนชีวิตแหละ ต้องหมั่นดูแล เอ็งไม่สุขตอนนี ้

จะเป็นไร เอง็ทกุข์ตอนนีก็้ไมเ่ป็นไร เป้าหมายไมไ่ด้อยูท่ี่ปลายทางเว้ย  

มนัอยูท่ี่ระหวา่งทางตา่งหาก”

“ไอ้น่ีแมง่มาทีเดียวได้ซีนหลอ่เลยวะ่!”

ธีรดลอดไมไ่ด้ท่ีจะเย้าแหยเ่พ่ือน

วันปัจฉิมคือวันท่ีท�าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตวรกร  

จากไมรู้่จกัแปรเปลี่ยนเป็นรู้จกั จากเพ่ือนกลายเป็นเพ่ือนสนิท วนันี ้

มนัก็คือวนัร�าลกึความหลงักลายๆ น่ีเอง ถ้าถามถงึความทรงจ�าของ 

วรกร เขามีเร่ืองเลา่มากมายไมจ่บสิน้ แตท่ี่ขาดไมไ่ด้ก็คงจะเป็นความ 

วา่งเปลา่ ความสขุ และความรู้สกึท่ีได้เขียนผนงัข้างห้อง ท่ีท�าให้ความ 

ทรงจ�ามีความหมายมากมายขนาดนี ้ภาพทรงจ�าท่ีเคยถ่ายไว้จะคอย 

เตือนใจพวกเขาเสมอ ถงึวินาทีท่ีได้ลงมือเขียน รอยยิม้ท่ีเกิดขึน้หลงั 

จากนัน้ 

แค่การเขียนความสขุไว้ติดข้างฝาน่ะ ไม่ได้ท�าให้ความสขุนัน้ 

เกิดขึน้จริงๆ หรอก

ความสุขท่ีเกิดขึน้มาจากการได้พบสิ่งต่างๆ แม้แต่ปัญหา 

และฟันฝ่ามนัไปได้อยา่งท่ีใจหวงั

ความทรงจ�าท่ีวรกรจะจ�าไปอีกนานเทา่นาน

นานจนกวา่แทง่สีเทียนในมือจะหมดไป 

ราวกบัสีนัน้ตราตรึงลงในหวัใจ

อ้อ แตม่นัไมมี่ทางหมดหรอก 

ท�าไมนะ่เหรอ 

“ก็สีเทียนท่ีวา่นะ่มนั...”

วรกร ธีรดล และศศพิรรีบรุมกนัปิดปากธนพลแทบไมท่นั

ไมบ่อกหรอก

มนัอาจเป็นสีเทียนมหศัจรรย์ สีเทียนจากโรงงานของพ่อธีรดล  

หรือเป็นเพียงแค.่.. สีเทียนธรรมดาๆ ก็เทา่นัน้
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ช่ือ         จิดาภา เจือจนัทร์

ช่ือเลน่    บิว๊ต์

TCAS 61

สีท่ีบง่บอกถงึตวัเองคือ สีเทา

เพราะเป็นคนกลางๆ

ช่ือ         วศนิ สวุรรณอกัษร

ช่ือเลน่    เซง็

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

สีท่ีบง่บอกถงึตวัเองคือ สีน�า้เงินเข้ม

เพราะเป็นสีท่ีดหูนกัแนน่ แตไ่มแ่ข็งกร้าว 

จนเกินไป

ช่ือ         ประภสัสร ทองอร่าม

ช่ือเลน่    แพร

มหาวิทยาลยัศลิปากร

สีท่ีบง่บอกถงึตวัเองคือ สีเหลือง

เพราะสีเหลืองคือความสดใสและเข้าได้ 

กบัทกุสี

ช่ือ         กณัตกิา วิชญเมธากลุ

ช่ือเลน่    ปุ่ นปุ๊ น

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั

สีท่ีบง่บอกถงึตวัเองคือ สีเขียวพาสเทล

เพราะสีเขียวคือสีท่ีมองแล้วสบายตา

ชื่อ         ศศิ ฉันท์พลากร

ชื่อเล่น    มายด์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สีท่ีบง่บอกถงึตวัเองคือ สีน�า้เงินอมเทา

เพราะดูแล้วรู้สึกสบายตาและดูมีเสน่ห์

ช่ือ         โอฬาร จินดาทองดี

ช่ือเลน่    ตอ๋

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

สีท่ีบง่บอกถงึตวัเองคือ สีด�า

เพราะไมต้่องคดิมากเวลาจะหาชดุมาใส่

ช่ือ         ศภุณฐั วงศ์ชยั

ช่ือเลน่    โอม

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ

สีท่ีบง่บอกถงึตวัเองคือ สีคราม

เพราะวา่ย่ิงลกึลงเทา่ไหร่ก็ย่ิงมืดมน  

ค้นไปเทา่ไรก็ย่ิงสบัสน สว่นลกึในใจคน 

ใครจะรู้จริง

ช่ือ         ธญัญารัตน์ โคตรวนัทา

ช่ือเลน่    ขนนุ

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

สีท่ีบง่บอกถงึตวัเองคือ สีมว่งบนดอก 

สแตตสิ

เพราะคดิวา่นา่ค้นหาและเหมือนตวัแทน 

ของความทรงจ�า

ช่ือ         ปิยมน พิมพ์ชยั

ช่ือเลน่    เดียร์

โรงเรียนบดนิทรเดชา

สีท่ีบง่บอกถงึตวัเองคือ สีมว่งพาสเทล

เพราะเป็นสีท่ีผสมสองสีท่ีชอบอยา่ง

สีชมพกูบัฟ้าเข้าด้วยกนั

ช่ือ         พชัรี จนัทร์แรม

ช่ือเลน่    จอย

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ก�าแพงแสน

สีท่ีบง่บอกถงึตวัเองคือ สีฟ้าน�า้ทะเล

เพราะเป็นสีท่ีมองแล้วอุน่ใจ
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ผลติโดย: ส�านกังานอทุยานการเรียนรู้

สงักดัส�านกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

เลขท่ี 999/9 อาคารส�านกังานเซน็ทรัลเวิลด์ ชัน้ 17

ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330

โทรศพัท์: 0 2264 5963-5

โทรสาร: 0 2264 5966

ที่ปรึกษาโครงการ 

นายอธิปัตย์ บ�ารุง

ผู้อ�านวยการส�านกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้

นางสาวอศัรินทร์ นนทิหทยั 

หวัหน้าฝ่ายกิจกรรม ส�านกังานอทุยานการเรียนรู้

นายวิภว์ บรูพาเดชะ

บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร happening

 

ประสานงาน

นางสาวสริิรัตน์ จนัทศรี 

นางสาวพฒันทิพย์ 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�านกังานอทุยานการเรียนรู้ (สอร.) จดัโครงการอบรมเยาวชนนกัเขียน  

TK Young Writer 2018 ขึน้ เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะด้านงานเขียนให้กบัเยาวชน  

ผา่นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ท่ีเน้นสาระแบบเข้มข้น ทัง้กระบวนการคดิ  

วางแผน และสร้างสรรค์ผลงานให้ส�าเร็จลลุว่งภายในเวลาท่ีจ�ากดั จากทีม 

วิทยากรมืออาชีพ มาร่วมเป็นก�าลงัใจ และตดิตามอา่นนิตยสารฉบบัพิเศษ  

ทัง้ 3 เลม่ คือ 

1. ปฐมศกึษา 

2. 235 เร่ืองนา่รู้รอบพระปฐมเจดีย์ 

3. สีเทียนบนข้างฝา 

กนัได้ฟรี 3 ชอ่งทาง คือ

- http://readme.tkpark.or.th

- แอพพลเิคชัน่ TK app 

- แอพพลเิคชัน่ TK Public Online Library 
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