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          เวลาไม่ไดเ้ขียนหนงัสือผมเป็นเหมือนคนปกติทั่วไป แต่พอผมเขียนหนงัสือผมรูส้ึกผิดแปลก…บาง 
คืนผมนั่งฟังเพลงเดียวอยา่งนัน้ซ ํา้ไปซํา้มาอยูเ่กือบชั่วโมงกว่าจะลงมือพิมพต์วัอกัษรแรกลงไป ผมอยากรอ 
จนกว่าเพลงมนัจะเศรา้เท่ากบัอารมณข์องผมเสียก่อน…บางบทผมตอ้งรอใหถ้ึงตอนเวลา 04.00 นาฬิกา 
ของเชา้วนัศกุร ์ผมค่อยจะลงมือพิมพต์วัอกัษรต่อมา ผมไม่สามารถเขียนเรื่องราวของคืนวนัศกุรไ์ดจ้ริง ๆ  
ถา้ผมไม่อยู่ตรงนัน้ อารมณข์องผมตอ้งครุกรุน่อยู่หากจะเขียนถึงเรื่องราวท่ีมนัหนกัหนาสาหสั ผมประคอง  
ความทรมานตวัเองแบบนีอ้ยูน่านนบัหลายเดือน  
          ถา้จะกลา่วแลว้ก็คือ ผมจะเขียนหนงัสือไดดี้สดุ…เวลาท่ีผมเศรา้มากท่ีสดุ 
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ความฝันเร่ืองเมื่อคนื  
 

          จาํไมไ่ดเ้หมือนกนัวา่เม่ือคืนผมเผลอหลบัไปตอนไหน แตผ่มหลบัลึกและยาวนาน มนันานเสียจนผม 
ลืมความฝันตลอดทัง้คืนท่ีผา่นมา ทัง้ท่ีใคร ๆ ก็บอกว่าผมมีความจาํอนัเป็นเลิศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัสิ่งท่ี 
ใครตอ่ใครเขาไมจ่าํกนั ตอนเด็กผมสะสมการด์ยกิูไวท้ัง้หมด 1,512 ใบ เพลงท่ีผมชอบมีคาํว่ารกัอยู่ทัง้หมด 
10 คาํ แตมี่คาํว่าเกลียดอยู่ทัง้หมด 12 คาํ ผมนบัเวลาทกุวินาทีตัง้แตฝ่นตกหยดแรกกระทั่งหยดสดุทา้ย… 
ความแปลกต่อมา คือ มนัไม่ไดส้าํคญัว่าผมความจาํดีแค่ไหน แต่มนัอยู่ท่ีผมความจาํสัน้แค่ไหนต่างหาก 
รอยแผลเป็นท่ีไดม้าล่าสุดอยู่ตรงหลงัมือขา้งซา้ย และรอยแผลเป็นแรกอยู่ตรงหวัเข่าขา้งซา้ยเช่นเดียวกัน  
แตผ่มจาํไมไ่ดว้า่บนรา่งกายมีรอยแผลเป็นอยู่ทัง้หมดก่ีแห่ง ผมจาํช่ือจริงและนามสกลุของเพ่ือนเก่าทกุคน 
ไดห้มด แตจ่าํไม่ไดว้่าหนา้ตาพวกเขาเป็นอย่างไร…ผมจาํวนัครบรอบของเราไม่ได ้แตจ่าํไดดี้วนัท่ีเธอจาก 
ผมไป  
          ความทรงจาํมนัเล่นตลก เม่ือคืนผมควรจะจาํรายละเอียดความฝันไดท้ั้งหมด บางที…สิ่งท่ีผมลืม 
มนัอาจจะซอ่นอยูใ่นนัน้ก็ได ้ 
          สว่นความไม่แปลกอย่างหนึ่งท่ีผมเป็นเหมือนคนทั่วไป คือ ผมชอบดภูาพยนตรเ์ป็นชีวิตจิตใจ คาํว่า 
ชีวิตจิตใจมนัคงไปคลอ้งกบัคาํวา่จิตวิญญาณเสียละ่มัง้ ผมถึงชอบปลอมแปลงตวัเองเขา้ไปเป็นตวัละครใน 
ภาพยนตรเ์รื่องนัน้ ๆ เสมอ…มีใครเคยอยากกลายพนัธุเ์ป็นไสเ้ดือนดินเหมือนผมไหม คือถา้ผมเลือกเองได้ 
ผมไมอ่ยากเป็นกุง้ล็อบสเตอรเ์หมือนกบัเดวิด ถา้ลารร์กักบัตุ๊กตายางได ้ผมเองก็อยากมีความรกั เคยไดย้ิน 
มาวา่ผูช้ายโสดชาวญ่ีปุ่ นนิยมถือครองความรกักนัในลกัษณะนี ้ผมอยากมีของสะสมเหมือนกบัคณุตาํรวจ 
หมายเลข 223 แตน่า่เสียดาย…ผมหาซือ้สบัปะรดกระป๋องแถวบา้นไมไ่ดเ้ลย 
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          ถา้ผมไดร้บัคดัเลือกใหแ้สดงในภาพยนตรส์ักเรื่อง ผมอยากเป็นตวัละครแปลก ๆ ท่ีอา้งอิงถึงตนเอง 
ไดม้ากท่ีสดุ อยากอยู่ในโลกท่ีไม่ตอ้งมีเวลามากาํกบัดแูล ผมจะไดไ้ม่ตอ้งมีความทรงจาํ พอไม่มีความทรง 
จาํผมก็จะไมมี่วนัลืม ผมมีสิ่งท่ีรกัมากเกินพอ แตต่อนนีต้อ้งการสิ่งท่ีเกลียดเขา้ไสม้ากกวา่…ผมเลือกเกลียด 
ปลาทองกบัโลมาแลว้กนั อยากทาํอาชีพเป็นชา่งรบัเหมาก่อสรา้งท่ีตอ้งใชพ้ละกาํลงัเยอะ ๆ ถา้เลือกเฉพาะ 
ทางไดผ้มอยากทาํเก่ียวกับกระเบือ้งท่ีสุด ผมไม่ค่อยเช่ือเรื่องของโชคชะตาหรือพรหมลิขิต แต่ความยอ้น 
แยง้คือ ผมกลบัชอบดดูวงอย่างบอกไม่ถกู เพลงโปรดของผมจะตอ้งถกูเปิดฟังเวลา 04.00 นาฬิกาของเชา้ 
วนัศกุรเ์สมอ ๆ ผมเลิกเหลา้ไดแ้ลว้ ตอนนีค้ิดถึงเรื่องท่ีจะเลิกบหุรี่ ผมรกัการปลกูตน้ไม ้และผมรกักหุลาบสี 
ขาวสดุหวัใจ ถา้ชีวิตนีต้อ้งมีโรคติดตวัสกัหนึ่งโรค ขอใหผ้มเป็นโรคอะไรก็ได ้แตเ่วน้ไวอ้ย่างเดียว…ผมไม ่
อยากเป็นมะเรง็  
          ผมคอ่ย ๆ หนัซา้ยทีขวาทีหนา้กระจกบานใหญ่ในหอ้งนอน ในใจนึกถึงภาพยนตรท่ี์เคยด ูตวัละครท่ี  
อยากเป็น บางทีตูเ้สือ้ผา้ขา้งกายผมอาจจะกาํลงัตัง้กองถ่ายทาํอยูก็่ได ้ 
 

          นอกเหนือจากความแปลกท่ีว่าแลว้ ผมก็เป็นสามัญชนคนหนึ่งท่ีไม่ไดแ้ตกต่างจากคนอ่ืน ๆ ผมฟู  
เหมือนรงันกตอนต่ืนนอนและแฟบลงตอนอาบนํา้เสร็จ คิว้ผมดกดาํ แตห่นวดเจือจาง มีตาสองชั้น แตมี่รกั 
ยิม้ขา้งซา้ยขา้งเดียว ผมสวมแว่นตาหนาเตอะกรอบสีขาวท่ีมีค่าระดบัสายตาอยู่ท่ีสั้น -6.00 ชอบใส่เสือ้ 
กลา้มสีขาวกับกางเกงในตวัเดียวเวลาอยู่ในหอ้งตามลาํพงั เหมือนกบัคณุตาํรวจหมายเลข 663 แผ่นหลงั 
ของผมใหญ่และหนา แตห่นา้อกแคบ ผมมีลาํแขนเรียวเล็ก ทาํใหเ้ห็นเสน้เลือดชดัเจนเวลาผมกาํกาํป้ันทบุ 
กาํแพง ขาผมลีบเล็กมาตัง้แตเ่ดก็…ผมเป็นคนเดนิไหลต่ก แตช่อบแหงนหนา้มองฟ้าอยูต่ลอดเวลา  
 

          เม่ือกลางปีท่ีแล้วผมเก็บขา้วของออกจากมหาวิทยาลัยมาอยู่บา้นกับครอบครวั ตอนเรียนอยู่ชั้น 
มธัยมผมเคยคาดหวังไวว้่าความดีใจท่ีสุดในชีวิตคงจะเกิดขึน้ตอนรบัใบปริญญา ซึ่งผมมารูที้หลังว่าใบ 
ปรญิญามนัทาํใหผ้มหางานไมไ่ดม้าเกือบ 1 ปีแลว้…พอ่บอกกบัผมเสมอวา่ ‘แคใ่ชชี้วิตก็เหน่ือยเต็มทน บาง 
ทีน่ีอาจจะเป็นสิ่งท่ีประสบความสาํเร็จในชีวิตแลว้ก็ได’้ เม่ือก่อนผมไม่เช่ือ แตต่อนนีผ้มเช่ือสนิทใจ ในขณะ 
ท่ีแม่ไม่ค่อยพดูอะไรท่ีจริงจงัมากนกั แม่เลือกใชมื้อทาํกบัขา้วใหพ้วกเรากินแทน แม่อาจมองว่าพ่อเหน่ือย 
กบัการพูดมามากแลว้ วนัใดวนัหนึ่งถา้หากพ่อหยุดพดูไป อย่างนอ้ยก็ยงัมีของอรอ่ยไวใ้หพ้่อกิน…ในบาง 
วนัผมตื่นเพราะเสียงพดูของพอ่ บางวนัผมตื่นเพราะเสียงทาํกบัขา้วของแม ่แตว่นันีผ้มเลือกท่ีจะต่ืนเอง  
          ‚ทาํไมวนันีต่ื้นเชา้จงั มินา่ละ่ทอ้งฟ้าถึงครึม้มาเลย‛ แมห่นัมาแซะผมในขณะท่ีมือกาํลงัคนหมอ้อยู ่ 
          ‚น่ีจะเขา้หนา้ฝนแลว้‛ ผมไมย่อมง่าย ๆ  
          ‚แมว่า่จะทาํพะแนงหมใูสม่ะเขือ เห็นพอ่บน่วา่ไมไ่ดกิ้นนาน เลยจะทาํให…้คดิวา่จะอรอ่ยเหมือนเดิม 
ไหม‛ แลว้แมก็่ทาํทา่ควงทพัพี  
          ‚ไมรู่ส้ิ ผมก็ไมไ่ดกิ้นนานพอ ๆ กบัพอ่นั่นแหละ‛ แลว้ผมก็สดูกลิ่นหอมจากหมอ้เขา้จมกูอยา่งชา้ ๆ 
          ‚แตแ่มว่า่อรอ่ย‛ 



3 
 

          ‚ผมคงไดน้ิสยัถ่อมตวัมาจากพอ่‛  
          ตอนเดก็ ๆ ผมไมพ่ดูเลย จนกระทั่งอายไุด ้3 ขวบ พ่อกบัแม่เป็นกงัวลอย่างมาก เพราะกลวัว่าผมจะ 
เป็นใบไ้มเ่หมือนเดก็ทั่วไป…ตามวฒันธรรมคนอีสานแลว้ สาํหรบัเด็กท่ีเปิดปากพดูยาก ๆ คนเฒ่าคนแก่จะ 
นิยมเอาขากบมาตีท่ีปากเพ่ือเป็นการแกเ้คล็ด แลว้เด็กคนนั้นจะพดูไดค้ล่องป๋อ คลา้ยว่ามีสปริงติดท่ีปาก 
เหมือนเวลากบมนักระโดด ผมโดนขากบตีเขา้ท่ีปากตอนยงัหดัเดินใหม่ ๆ และแม่บอกว่าโชคจะเขา้ขา้งผม  
เพราะผมไดร้บัเนือ้สมัผสัท่ีแปลกกว่าเด็กคนอ่ืน ๆ เวลาทานอาหารจะรบัรสชาติไดล้ึกยิ่งขึน้ ตอนนีแ้ม่เองก็ 
อายอุานามเยอะแลว้ ลิน้ไมค่อ่ยจะรูร้สชาตมิากเทา่ไหร…่แมจ่งึเลือกผม  
          ‚ไมเ่คม็เหมือนทกุครัง้ มินา่ละ่…วนันีท้อ้งฟ้าครึม้‛ คราวนีผ้มวา่ผมชนะแมเ่ตม็ ๆ  
          ผมชิมอาหารใหแ้มไ่ด ้แตผ่มพดูมากกวา่ตอนเดก็แคน่ิดหน่อยเทา่นัน้เอง  
 

          ควนับุหรี่ค่อย ๆ พวยพุ่งออกจากจมูกของผมอย่างเช่ืองชา้ ผมมองตามควนัสีขาวขึน้ไปอย่างเล่ือน 
ลอย เหมือนมนัไมใ่ชค่วนัจากบหุรี่ อาจเป็นควนัธูปท่ีผมเคยเห็นมาเม่ือไม่นานมานี ้แตผ่มจาํไม่ได…้แม่เคย 
เห็นซองบุหรี่ในกางเกงนักเรียนของผมตอนมัธยม ผมนึกว่าแม่จะโยนมันทิง้ไป แต่แม่เลือกวางมันไวใ้น 
ลิน้ชกัท่ีโต๊ะคอมพิวเตอร ์ผมแอบสบูบหุรี่อยู่นานกว่าจะกลา้เหมือนตอนนี…้ผมว่าผมสามารถหายเศรา้ได ้
ถา้มีมนัอยูใ่นมือ โดยไมต่อ้งพึ่งแอลกอฮอลแ์มแ้ตห่ยดเดียว  
          เม่ือก่อนผมไมเ่ขา้ใจท่ีพอ่สบูบหุรี่และกินเหลา้ เพราะมนัทาํใหร้า่งกายของพ่อมีแผลเป็นเพิ่มมากขึน้
เรื่อย ๆ ตอนนีพ้อ่เลิกสบูบหุรี่และกินเหลา้แลว้ แตก่ลายเป็นวา่ผมเริ่มจะเขา้ใจ  
 

          เสียงพ่อดงัโหวกเหวกมาจากทางหนา้บา้น ผมตดัประเด็นเรื่องความเมาออกไปก่อน เพราะพ่อเลิก 
เหลา้มานานแลว้ คงเหลือแคเ่พียงประเดน็เดียวท่ีทาํใหพ้อ่ตะโกนดงัลั่นไดใ้นเชา้นี ้ผมหายสงสยัทนัทีเม่ือได ้
ยินเสียงแหบพรา่ของชายชราดงัตามขึน้มาตอ่จากนัน้ไมน่าน…ปู่ คือความแปลกอีกอย่างหนึ่งของครอบครวั 
เรา เพราะปู่ เป็นชาวไรช่าวสวนโดยกาํเนิด ผมจะนิยามว่าเป็นชาวไร่แทเ้ม่ือ 60-70 ปีก่อน และเป็นชาวไร่ 
เทียมพึ่งเริ่มช่วง 10 ปีใหห้ลงั เพราะทกุ ๆ เชา้ ปู่ จะคอ่ย ๆ พาร่างกายซูบผอมของตวัเองไปนั่งแบะลงกับ 
พืน้ดนิท่ีอยูห่นา้บา้น แลว้ก็เริ่มลงมือถอนหญา้ทีละตน้ ๆ อยู่อย่างนัน้ไม่ไปไหน และเครื่องมือทาํการเกษตร 
ทกุชิน้จะถกูซอ่นใหพ้น้จากมือปู่  เพราะปู่ คงเลือกท่ีจะสบันิว้เทา้ตวัเองแทนท่ีจะเป็นพืน้ดินขา้งล่าง ดว้ยอายุ 
ปนูนีแ้ลว้และครอบครวัเราไม่มีไร่สวนอีกต่อไป พ่อจึงไม่ค่อยสบายใจมากนกัท่ีเห็นปู่ นั่งอยู่กลางดินกลาง 
ทราย พ่อตอ้งการใหปู้่ นั่งอยู่บนโต๊ะอาหาร กินกบัขา้วอรอ่ย ๆ ฝีมือแม่ ตบทา้ยดว้ยของหวานเย็น ๆ ใหช่ื้น 
ใจ แล้วอาการของปู่ ค่อยจะกลับมาเป็นปกติ…แต่ผมมองว่าอาจจะเป็นท่ียาหลังอาหารมากกว่าฝีมือ
ทาํกบัขา้วของแมก็่เป็นได ้ 
          ‚มาน่ี มาชว่ยพอ่หนอ่ย‛ 
          พ่อเป็นหนุ่มใหญ่วยั 54 กะรตั ท่ีรา่งกายบกึบึนกาํยาํเหมือนเด็กหนุ่มวยั 20 ตน้ ๆ เม่ือก่อนพ่อเคย 
เป็นนกัมวยมาก่อน แตไ่มมี่โอกาสไดข้ึน้สงัเวียนจรงิ ๆ พอ่เลยสอนผมตอ่ยมวยแทน แตผ่มเลือกท่ีจะเล่นกบั 
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ปลาหางนกยงูในอ่างนํา้…ทกุวนันีเ้วลาทาํงานพ่อจึงมกัจะถอดเสือ้ออก โดยใหเ้หตผุลว่าเหง่ือมนัควรโดน
กาํจดัดว้ยแดด ไมใ่ชผ่งซกัฟอก ผมจึงเห็นกลา้มแขนเป็นมดั ๆ พรอ้มกบัรอยแผลเป็นบนรา่งกายของพ่อมา  
เกือบทัง้ชีวิต แตต่อนนีก้ลา้มแขนเป็นมดั ๆ ของพ่อไม่สามารถดงึปู่ ออกจากตน้หญ้าเล็ก ๆ ได้…ผมทิง้กน้ 
บหุรี่และปัดปอ้งควนัออกจากปากก่อนจะเดนิไป  
          ‚มาชว่ยกนัหนอ่ย ปู่ เอาอีกแลว้‛ พอ่ยกัไหลไ่ปทางปู่  สว่นผมพยกัหนา้ตอบรบั  
          ผมชีไ้ปท่ีรัว้หนา้บา้นแลว้พดูดว้ยนํา้เสียงราบเรียบ ‚พอ่…ใครมา‛  
          พอ่หนัตามเสียงของผม ‚นั่นไง! วา่แลว้ เขามาจบัคนแก่หวัรัน้แถวนีแ้น ่ๆ เลย‛  
          ปกติพวกเราจะใช้วิธีนี ้ในการเบนความสนใจของปู่ ให้ไปอาบนํา้ไดอ้ย่างง่าย ๆ แต่วันนี ้ไม่ปกติ
เหมือนทกุวนั  
          ‚ไหน…ใครมา…ไม่เห็นมีใครมาเลยสกัคน‛ จู่ ๆ ย่าท่ีนั่งสงบเสง่ียมอยู่ตลอดทั้งเชา้ก็พดูขึน้มาเสีย 
อยา่งนัน้  
          ‚ก็นั่นไงแม!่ ตาไมดี่ก็เป็นเสียอยา่งนีแ้หละ‛ พอ่หนัไปจุ๊ปากใสย่า่  
          ผมจึงรีบเดินไปหยิบหนังสือเล่มเก่าท่ีวางอยู่บนชั้นมาใหย้่า ผมสุ่มพลิกกระดาษไปท่ีหน้าทา้ย ๆ 
พรอ้มย่ืนใหย้า่และบอกว่า ‚ย่า…อ่านหนงัสือใหฟั้งหน่อย‛ แมจ้ะรูดี้ว่าย่าอ่านหนงัสือเล่มนีม้าเป็น 10 รอบ 
แลว้ก็ตาม  
          ‚ไปกินขา้วกนัเถอะพอ่…เดี๋ยวเขามาจบัตวัไปอีกนะ‛ พอ่เริ่มคะยัน้คะยอปู่ เตม็ท่ี  
          ‚คงไมห่รอกมัง้ ปู่ นิสยัดี ไมเ่หมือนปู่ บา้นคนอ่ืน‛ ผมเสรมิจิตวิทยาเชิงบวก  
          ‚แลว้ทาํไมตอ้งมีคนตามมาจบัปู่ ดว้ยละ่‛ พอ่หนัมาทาํหนา้สงสยัใสผ่ม  
          ‚ปู่ ลืมอะไรไปหรือเปลา่‛ ทนัทีท่ีผมกาํลงัจะตอบคาํถามของพอ่ ปู่ ก็พดูสวนขึน้ดว้ยนํา้เสียงแหง้ผาก    
          ‚อาบนํา้…ไปอาบนํา้ก่อน‛  
          แมผ้มจะไมค่อ่ยเห็นดว้ยกบัวิธีการแบบนีส้กัเท่าไหร ่เพราะตอนเด็ก ๆ ผมก็เคยโกรธท่ีพ่อโกหกว่าจะ 
มีรถตูม้าจับเด็กท่ีชอบออกไปวิ่งเล่นหนา้บา้น มนัทาํใหผ้มไม่ไดเ้จอกับเด็กคนอ่ืนมากนัก โตขึน้ผมถึงไม่
คอ่ยมีเพ่ือนสกัเท่าไหร ่ตอนนีผ้มจึงปฏิญาณกบัตนเองว่า ถา้แก่ไปผมจะไม่ใหล้กูหลานมาหลอกผมง่าย ๆ 
แบบนี ้หวงัว่าเวลาแก่ตวัไปพ่อจะไม่มีอาการเหมือนกบัปู่  เพราะผมไม่อยากทาํผิดซํา้ 2 แตต่อนนีผ้มไม่ผิด 
พอ่ไมผ่ิด…บางครัง้การโกหกมนัก็ทาํใหเ้รื่องง่ายขึน้ และปู่ ก็เช่ือสนิทใจ  
          ผมนบัตน้หญา้บรเิวณแถบนัน้ไมไ่ดเ้ลย เพราะมนัโล่งเตียนเหมือนทะเลทรายโกบี ในมือคอ่ย ๆ หอบ 
เอากองหญา้ท่ีถกูถอนขึน้มาไปทิง้ถงัขยะหนา้บา้น โดยลืมไปเลยว่าย่ากาํลงัใชค้วามพยายามสะกดคาํว่า
ทอ้งฟ้า เป็นครัง้ท่ีเทา่ไหรแ่ลว้ก็ไมรู่…้แมต้อนเดก็ ๆ ยา่จะเป็นคนสอนผมอา่นหนงัสือเองกบัมือ จนทาํใหผ้ม 
ไดร้บัรางวลัการอ่านยอดเย่ียมตัง้แต่สมยัอนุบาลจนถึงประถมตอนปลาย แต่ดว้ยอายุอานามท่ีมากขึน้ทาํ
ใหย้่ามีปัญหาเรื่องสายตาและเริ่มมองตวัหนงัสือไม่ชดั…ตอนนีผ้มอ่านหนงัสือออกแลว้ แต่ผมไม่เคยอ่าน 
หนงัสือใหย้า่ฟังเลย  
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          ‚อา่นไดก่ี้บรรทดัแลว้‛ ผมถาม  
          ยา่จอ้งหนา้กระดาษครูห่นึ่งก่อนท่ีจะหนัมาตอบผม ‚ไดบ้รรทดัเดียว‛  
          ผมหยิบหนงัสือออกจากมือยา่ แลว้นาํไปไวท่ี้ชัน้วางอยา่งเดมิ…ยา่ควรไดท้าํในสิ่งท่ีถนดักวา่  
          ‚ดดูวงใหห้นอ่ยสิ‛  
          เพียงเท่านัน้ย่าก็คอ่ย ๆ ย่ืนมือไปหยิบตาํราดดูวงเล่มเก่าท่ีวางอยู่บนชั้นลงมาปัดฝุ่ น ผมปัดดินออก 
จากมือทัง้สองขา้ง มือซา้ยแผลเป็นมนัชดัเกินไป ผมเลยย่ืนมือขวาออกไปแทน…เม่ือก่อนย่าทาํอาชีพเป็น 
หมอนวดแผนโบราณและรบัดดูวงชะตาใหก้บัคนในหมู่บา้น บางครัง้ก็จะมีลกูหลานจากบา้นหลงัอ่ืนมารบั  
ย่าไปนวดหรือไปดดูวงใหค้นเฒ่าคนแก่ท่ีบา้นของตวัเอง แต่สาํหรบัขาประจาํจะแวะเวียนมาหาท่ีบา้นของ 
พวกเรา สินจา้งไม่ใช่เงินสด แตจ่ะเป็นกบัขา้วกบัปลา ออ้มกอดหรือรอยยิม้แทน ผมถามย่าว่า ‘ย่ามองเห็น 
อนาคตหรือเปลา่’ แตย่า่ตอบกลบัมาวา่ ‘ยา่ไมรู่ ้แตเ่ขาไวใ้จเรา…ยา่ก็อยากทาํใหเ้ขารูส้ึกสบายใจ’ เม่ือก่อน 
ผมวา่ยา่พดูโกหก แตย่า่พดูจรงิ ๆ  
          ‚ไหน ขอยา่ดลูายมือหนอ่ย เอ…เสน้เงินทองเปิดกวา้งเลย‛  
          ‚อีกสกัหนอ่ย โชคใหญ่จะเขา้มาหาตวัเอง‛  
          ‚แตร่ะวงัเรื่องรถเรื่องราหนอ่ยนะ ชว่งนีใ้หข้บัรถชา้ ๆ‛  
          ‚หลานจะประสบความสาํเรจ็ในหนา้ท่ีการงาน อาจจะตอ้งเดนิทางไปไกลบา้น‛  
          ‚จะมีญาตผิูใ้หญ่ใหค้วามอนเุคราะห‛์  
          ‚หลานจะสมหวงัในความรกั‛  
          ผมไมเ่ห็นย่าจอ้งมองไปท่ีตาํราเล่มเก่าเล่มนัน้ สายตาย่าจดจอ้งอยู่ท่ีลายมือของผม…ทกุวนัเดือนปี
เกิด ทกุตวัอกัษร ทกุบรรทดับนหนา้กระดาษ ยา่จาํไดห้มดแลว้โดยไม่ตอ้งพึ่งการอ่าน ผมจาํรายละเอียดทกุ
อย่างบนโลกใบนีไ้ด ้แต่ขอยอมแพเ้รื่องนีเ้รื่องเดียว สายตาผมไม่ไดจ้ดจอ้งไปท่ีลายมือเหมือนกับย่า ผม 
มองไปท่ีแววตาคูน่ัน้…ไม่รูห้รอกว่าอตัราความแม่นยาํของย่าอยู่ท่ีเท่าไหร ่แตอ่ตัราความสขุของย่าเกินลน้ 
ออกมาอยา่งแนน่อน  
 

          เป็นปกติของครอบครวัคนอีสานท่ีมักจะทานขา้วร่วมกันเป็นครอบครวัใหญ่ แม่เตรียมกับขา้วคน  
เดียว ตอ้งใชเ้วลานานในการประกอบอาหาร ส่วนพ่อก็ตอ้งพาปู่ ไปอาบนํา้ก่อนกินขา้ว บางวนักว่าขา้วมือ้ 
แรกจะตกถึงทอ้งพวกเราก็เกือบเท่ียงเขา้ไปแลว้…ตอนอยู่มหาวิทยาลัยผมกินข้าวคนเดียว กับข้าวมัน
เหลือลน้จนตอ้งเอาไปแช่ในตูเ้ย็นไว ้อาหารอรอ่ยและผมอ่ิมมาก แต่ผมไม่รูจ้ะบอกกบัใคร…ตอนนีผ้มกิน 
ขา้วเกลีย้งจาน แมรู้ส้กึหิวอยู ่แตผ่มก็อ่ิมกวา่เม่ือก่อน  
 

          ตลอดชว่งบา่ยเป็นเวลาท่ีทกุคนจะแยกยา้ยไปกนัไปหาความสขุใหต้วัเอง แม่ถนดัทาํอาหาร ผมจึงได ้
กินขนมไทยบอ่ย ๆ โดยเฉพาะชว่งท่ีผมกลบัมาอยูบ่า้น พอ่ถนดังานท่ีใชแ้รงเยอะ ๆ ผมจึงเห็นพ่ออยู่ ท่ีโรงรถ 
ไมก็่บนหลงัคา สว่นปู่ กบัยา่ใชเ้วลาส่วนใหญ่ไปกบัการนอน และผมเหมือนจะไม่มีอะไรท่ีทาํไดเ้ลย…บางที 
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ถา้ผมมีสตัวเ์ลีย้งคงจะดี ผมชอบหมา แตอ่ยากลองเลีย้งแมวสกัตวัดู เหมือนผมคยุกบัสตัวรู์เ้รื่อง เม่ือก่อน 
ผมเคยศึกษาเรื่องภาษาพารเ์ซลเป็นจริงเป็นจงั จนกระทั่ งวนัหนึ่งมีงูเห่าตวัเข่ืองมาแอบอยู่หลงับา้น ผม 
พยายามจะเขา้ไปคยุกบัมนัลองด ูแตพ่อ่มาเห็นเสียก่อนจงึดงึผมออกไปทนั ครัง้นัน้ผมโดนพ่อตีเป็นครัง้ท่ี 2 
ในชีวิต…หลงัจากนัน้ผมก็กลวังมูาตลอด  
          ผมประเมินตวัเองแล้วว่าถา้อยู่กับแม่คงสรา้งความลาํบากมากกว่าช่วยเหลือ ในขณะท่ีอยู่กับพ่อ 
น่าจะสรา้งประโยชนไ์ดม้ากกว่า แตพ่่อไม่เคยใหผ้มทาํ พ่อบอกว่าใหผ้มดปูู่  และย่าก็เพียงพอแลว้…บางที 
ผมอาจจะไมถ่นดัอะไรเลย  
 

          โทรศพัทไ์มมี่อะไรนา่สนใจมากนกั อลับัม้รูปภาพมีแครู่ปผม รูปเธอ และรูปแปลก ๆ ท่ีบงัเอิญถ่ายติด
เขา้มา รวมกนัเป็น 2,162 รูป ผมฟังเพลง 04.00 A.M. ของวง Solitude is Bliss มาแลว้ 143 รอบ รวมวนันี ้
ดว้ย หนา้ไทมไ์ลนบ์นเฟซบุ๊กของผมหยดุการเคล่ือนไหวมาเป็นเวลา 260 วนั ทกุคนมีเรื่องน่าสนใจใหเ้ล่าถึง 
ตลอด เรื่องเลวรา้ยท่ีสุดในชีวิตอาจเกิดกบัใครบางคนในวนันี ้ผมเศรา้ไปกับพวกเขา แมแ้ตบ่างคนท่ีผมไม่ 
รูจ้กัก็ตาม ถา้เป็นผม พวกเขาจะรูส้ึกแบบเดียวกันหรือเปล่า แตก่บัใครบางคน วนันีอ้าจเป็นวนัท่ีดีท่ีสดุใน 
ชีวิตของพวกเขาเลยก็ได ้ทัง้คนท่ีผมรูจ้กัหรือเคยรูจ้กักนัมาก่อน ผมอยากจะแสดงความยินดีกบัทกุคน แม้ 
มนัอาจจะไมส่าํคญักบัพวกเขาเลยก็ตาม  
          ‘อวยพรวนัเกิดใหก้บัฉนัครบรอบอาย ุ23 ปี / ขอใหมี้ความสขุมาก ๆ นะครบั’  
          ‘ยินดีตอ้นรบันอ้งมีมีสู๊บ่า้นหลงัใหญ่ของพวกเรา / นอ้งนา่รกัจงัเลยครบั’  
          ‘เย!้ ในท่ีสดุก็สอบตดิมหาวิทยาลยัท่ีใฝ่ฝันไวเ้สียที / ตัง้ใจเรียนในรัว้มหาวิทยาลยันะครบั’  
          ‘เงินเดอืนเดือนแรกขอมอบใหก้บัพอ่แมท่ัง้หมด / ขอใหอ้นาคตการทาํงานสดใสนะครบั’  
          ‘นายธรณเ์ทพ อินธา มงคลสมรสกบันางสาวมาวาร วงศเ์วศ / ขอแสดงความยินดีดว้ยนะครบั’  
          ไมใ่ชเ่พราะวา่ผมอยากอยู ่ณ จดุ ๆ นัน้กบัพวกเขา แตผ่มอยากใหร้บัรูเ้สมอว่า ผมมอบความยินดีให้ 
ดว้ยใจจรงิ  
          เกือบ 1 ปีท่ีผา่นมา ผมสบูบหุรี่ไปแลว้ 462 มวน ตอนนีผ้มตดัสินใจจะเลิกสบูบหุรี่อีกครัง้หนึ่ง  
 

          หวงัว่ากลิ่นหอมของบวัลอยไข่เต่าท่ีแม่ทาํจะยงัไม่ไปปลุกปู่ กับย่าท่ีนอนหลบัอยู่ในหอ้ง พ่อของผม 
ชอบกินของหวาน แตว่นันีไ้มเ่ห็นพ่อพดูถึง ส่วนผมไม่ชอบ คงเป็นครูปา้พ่ีสาวของพ่อท่ีวานใหแ้ม่ทาํ เพราะ
ครูปา้ชอบมาชมแมใ่หผ้มฟังบอ่ย ๆ วา่ของหวานฝีมือแม่ไม่มีใครเทียบได…้ตอนเด็ก ๆ ผมเคยไปเล่นกบัลกู 
ชายของครูปา้ท่ีเป็นรุน่พ่ีของผม เราสนิทกนัเหมือนเพ่ือน ทกุครัง้ท่ีเล่นสนกุกนัมาเหน่ือย ๆ ครูปา้จะทาํขนม 
หวานใหพ้วกเรากินดว้ยกนัอยา่งเอร็ดอรอ่ย แตน่า่เสียดาย…ชว่งนีค้รูปา้กินหวานมากไมค่อ่ยได ้ 
          ‚เด๋ียวเอาขนมหวานไปฝากบา้นครูป้าหน่อยนะ‛แม่เดินมาบอกผมท่ีกาํลงันั่งทอดอารมณอ์ยู่โซฟา 
ในหอ้ง  
          ‚อยา่ทาํหวานมาก‛ ผมยํา้  
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          หมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ีอยู่ห่างจากตัวอํา เภอไม่ก่ีกิโลเมตร แม้ผมจะไปเรียนท่ี
ตา่งจงัหวดัมากวา่ 4 ปี แตผ่มจาํหลงัคาบา้นทกุหลงั จาํผูค้นท่ีอยูใ่นละแวกนีไ้ดห้มด บา้นไมเ้รือนไทยหลงัท่ี
อยู่ขา้ง ๆ เป็นบา้นตน้นํา้ เพ่ือนรว่มชัน้สมยัเรียนประถม ถดัไปเป็นบา้นอาหลีรา้นขายของชาํประจาํซอย 
ถดัไปอีกเป็นบา้นตาธร เม่ือก่อนผมชอบไปนั่งกินเหลา้บา้นแกเป็นประจาํ บา้นหลงัสดุทา้ยติดกบัทุ่งนาเป็น
บา้นของครูปา้ คนท่ีผมจะเอาขนมหวานไปฝาก…ตอนนีท้กุอย่างเริ่มเปล่ียนไป คนเฒ่าคนแก่ท่ีผมเคยเห็น 
บางคนก็ลม้หายตายจาก เพ่ือนรุ่นเดียวกนัถา้ไม่แยกยา้ยกนัไปทาํงานท่ีตา่งจงัหวดั ก็แตง่งานมีครอบครวั 
เด็กรุ่นหลงัผมโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแลว้ บึงนํา้ทา้ยหมู่บา้นท่ีผมเคยไปเล่นตอนเด็ก ๆ ไดย้ินว่าถูก
บรูณะใหม่เป็นสวนสาธารณะ…ผมเองก็เปล่ียนไปเหมือนกับสิ่งอ่ืน ไม่รูเ้หมือนกันว่ามนัดีหรือมนัรา้ย แต่
เราตอ้งยอมรบัวา่ทกุอยา่งไมเ่หมือนเดมิตลอดไป  
          ผมป่ันจกัรยานคนัเก่าท่ีโซมี่สนิมเขรอะผา่นบา้นแตล่ะหลงัอย่างชา้ ๆ มือขวาอุม้ถว้ยบวัลอยไข่เตา่ไว้ 
กับอก แดดอ่อน ๆ ยามพระอาทิตยก์าํลังจะตกดินแบบนี ้ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่คงปล่อยเด็ก ๆ ในบา้นออกมาเล่น 
ดว้ยกันตามประสา สมัยนีค้งหลอกว่ามีรถตูจ้ะมาจับเด็กดือ้เหมือนแต่ก่อนไม่ได ้ดีแลว้ท่ีพวกเขาไดเ้ป็น 
เพ่ือนกนัตัง้แตย่งัเดก็ เพ่ือนกลุม่แรกจะอยู่ในความทรงจาํของเราไปจนตาย เด็กหลายคนใหค้วามสนใจกบั 
เสียงโซ่จกัรยานของผม น่าเสียดายท่ีผมจาํใครไม่ไดเ้ลย อาจเป็นเพราะตอนเด็กมาก ๆ พวกเขาเหมือนกัน
ไปหมด ผมอยากจอดรถจกัรยานแลว้ลงไปถามช่ือใหค้รบทกุคน…จะไดจ้าํทกุคนในหมู่บา้นไดค้รบอีกครัง้
หนึ่ง  
          ‚เฮย้! จะไปไหนละนั่น‛ เสียงตะโกนดงัมาจากบา้นตาธร  
          ‚โถ่! ตกใจหมดเลย‛ ผมหนัไปถอนหายใจใส ่ 
          ‚กลิ่นหอมมาเชียว…ไดไ้รกินวะนั่น‛ ตาเฒา่ทาํทา่จะเดนิเขา้มาดมใกล ้ๆ  
          ‚ออ๋ บวัลอยไขเ่ตา่ จะเอาไปฝากครูปา้‛ ผมย่ืนถว้ยของหวานใหแ้กด ู 
          ‚แลว้มีเหลา้ตดิมือมาไหม‛ ผมไดแ้ตห่วัเราะแลว้ก็สา่ยหนา้  
          ‚วา่แต…่พืน้กระเบือ้งนั่นสวยดีนะ‛ ผมหนัไปมองชัน้ปนูเก่า ๆ หนา้บา้นของแก  
          ‚ก็ใชซี่…้ไดช้า่งฝีมือระดบัอาํเภอมาทาํใหอ้ยา่งนี.้..ฮา่ ๆ‛  
          แลว้ตาธรกบัผมตา่งหวัเราะชอบใจกนัอยูพ่กัใหญ่ ก่อนท่ีผมจะข่ีจกัรยานจากไป  
 

          เสียงเดก็ ๆ ยงัแวว่เขา้มาในหขูณะท่ีผมกาํลงัง่วนอยู่กบัการหาขาตัง้รถจกัรยาน ใจหนึ่งก็พะวา้พะวง 
กบัถว้ยบวัลอยไขเ่ตา่ท่ีอยูใ่นออ้มแขน จู ่ๆ ก็มีมือสองขา้งมาถือถว้ยของหวานออกจากออ้มกอดไป 
          ‚พ่ีโซเ่หรอ‛ ผมเงยหนา้ขึน้ไปมอง  
          ‚เดี๋ยวก็หก ไมไ่ดกิ้นกนัพอดี‛ เป็นเสียงของพ่ีโซล่กูชายครูปา้  
          ‚แมท่าํมาฝากนะ่…ชิม ๆ ใหแ้กหนอ่ยแลว้กนั‛ ผมย่ืนหนา้ใสถ่ว้ยของหวาน  
          ‚แลว้ปา้เป็นยงัไงบา้งชว่งนี‛้ ผมชะโงกคอเขา้ไปในบา้นพ่ีโซ่  
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          ‚ก็เกือบเป็นปกตแิลว้ ตอนนีแ้กพกัผอ่นอยูใ่นบา้นนะ่…ใหป้ลกุใหไ้หม‛  
          ‚ไม่ตอ้ง ๆ แคถ่ามด ูเด๋ียวจะกลบัแลว้ ป่านนีไ้ม่รูพ้่อจะพาปู่ อาบนํา้หรือยงั‛ ผมยกัคิว้ใส่พ่ีโซ่ก่อนจะ
ขึน้ควบรถจกัรยาน  
          พ่ีโซก็่ยกัคิว้กลบัมาเป็นการตอบรบั ‚โอเค ๆ ไวเ้จอกนั‛  
          ‚วา่แต…่บงึทา้ยหมูบ่า้นน่ี เขาทาํใหมต่ัง้แตต่อนไหน‛ ผมหนักลบัไปถาม  
 

          เสียงโซ่จกัรยานยังดงักึกกักมาตลอดทัง้ทาง ผมไม่ไดต้รงกลบับา้นอย่างท่ีบอกพ่ีโซ่เอาไว ้สองขา้ง 
ทางไมเ่หลือหลงัคาบา้นหลงัไหนท่ีผมรูจ้กั มีเพียงทุ่งนาและทอ้งฟ้ามาประกบกนัเป็นผืนเดียว ผมเคยเห็นสี  
เขียวกบัสีฟ้ามาก่อน แตไ่มเ่คยเห็นท่ีสวยขนาดนี ้กลิ่นบหุรี่ในลมหายใจคอ่ย ๆ เจือจางไปตามสายลม เหลือ 
เพียงกลิ่นดนิ กลิ่นนํา้ และกลิ่นอากาศ มนัไมไ่ดบ้ง่บอกว่าหอมหรือเหม็น แตม่นัเป็นกลิ่นของความสขุ…ใน 
ใจผมคอ่ย ๆ คดิถึงเพลงทกุเพลงท่ีเคยฟัง หนงัสือทกุเล่มท่ีเคยอ่าน ภาพยนตรท์กุเรื่องท่ีเคยด ูใครบางคนท่ี
ทาํใหผ้มรกัสุดหวัใจและใครบางคนท่ีทาํใหผ้มเจ็บปวดแสนสาหัส ผมคิดถึงคนท่ียงัอยู่  และคนท่ีจากไป
เสมอ  
          ตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ปีท่ีผ่านมา นิยามของช่วงระยะเวลาแห่งการพกัยาวของผมเปล่ียนไปมาก  
ผมไม่ไดอ้อกไปท่องเท่ียวรอบโลก ไม่ไดอ้อกไปกินอาหารอรอ่ยขา้งนอกบา้น ผมไม่ไดอ้ยู่กบัสิ่งท่ีตวัเองช่ืน 
ชอบมากเทา่ไหรน่กั และไมไ่ดค้น้หาตวัเองเลยอย่างท่ีใครเคยบอกไว ้ผมแคใ่ชชี้วิตมนัไปวนั ๆ เหมือนอย่าง  
ท่ีพอ่พดูเอาไว ้ถา้เรื่องเลวรา้ยผา่นมา ผมจะเศรา้กบัมนัใหถ้ึงท่ีสดุ ไม่นานมนัก็หาย ถา้เรื่องดี ๆ ผ่านเขา้มา  
ผมก็จะดีใจใหเ้หมือนคนเป็นบา้ ไม่นานมนัก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดา…บางทีผมอาจคน้หาตวัเองไดด้ว้ย 
การหยิบโซร่ถจกัรยานขึน้มาใส ่ 
          สิ่งท่ีเห็นตรงหนา้ คือ ตน้ไมท้กุตน้ท่ีขึน้รอบบึง ปลาทกุตวัท่ีอยู่ นกทุกตวัท่ีบิน กอ้นเมฆ ทอ้งฟ้า ใบ 
หญา้และผูค้น เด็กชาย 3 คนนั่งหนัหลงัใหผ้มอยู่ท่ีริมนํา้ เด็กคนโตตดัผมสกินเฮด ใส่เสือ้ยืดสีนํา้เงิน แขน 
ขา้งขวาดามเฝือกเอาไว้ กาํลังนั่งแกว่งเท้าเล่นในนํา้…เด็กคนกลาง ผมฟูใส่แว่น กาํลังแหงนหนา้มอง 
ทอ้งฟ้า…สว่นเดก็คนเล็ก ผมยาว กาํลงัเกาะแขนผมแลว้รอ้งไห ้ 
          ชา้นานผมอาจจะลืมมนัไป…แตต่อนนีผ้มจาํได ้
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กระเบือ้งของตาธร  
 

          งานฌาปนกิจของหว่องถกูจดัขึน้อย่างเรียบง่าย โดยมีลงุพาสามีของครูปา้อาสาเป็นเจา้ภาพในครัง้  
นี ้ตาธรไมมี่เงินมากมายนกั รายไดจ้ากการเก็บของเก่าขายคงไม่เพียงพอในการจดังานศพ ขา้วปลาอาหาร 
ทุกอย่างเพ่ือนบา้นก็ช่วยกันเตรียมกันหา…ตาธรแกมีหลานชายอยู่ 2 คน หลานชายคนโตติดคุกอยู่ท่ี 
จงัหวดัปทุมธานี คนเล็กก็คือ หว่อง เด็กชายท่ีพึ่งมาดว่นจากไปก่อนวยัอนัควร พ่ีชายหว่องจะรูเ้รื่องนี ้หรือ
เปล่า ผมคงเจ็บปวดน่าดถูา้ไม่มีสิทธ์ิแมแ้ต่จะไดก้ลบัมาไหวศ้พนอ้งชายตวัเอง สงสารก็แต่ตาธรท่ีตอ้งอยู่
ตวัคนเดียว…เม่ือก่อนผมเคยไดน้ั่งกินขา้วเย็นดว้ยกนักบัทั้งคู ่ผมชอบมองเวลาหว่องยิม้ ไม่มีใครฉีกยิม้ได้
กวา้งและดมีูความสุขแบบนีม้าก่อน บางมุมยิม้ของหว่องเหมือนตาธรมาก ๆ แต่น่าเสีย…ผมคงไม่ไดเ้ห็น 
ตาธรยิม้ไปอีกนาน  
          หลงัจากเสร็จสิน้พิธีแลว้ ผมและพ่ีโซ่ตดัสินใจว่าพวกเราจะนอนอยู่เป็นเพ่ือนแกสกัคืนไปก่อน แม้ 
เม่ือก่อนพวกเราจะเคยพดูคยุหยอกลอ้กนัสนกุสนาน แตคื่นนีเ้งียบเชียบกว่าท่ีเคยเป็นมา ในใจผมนึกยอ้น 
ไปถึงธูปเล่มท่ี 42 ท่ีผมเป็นคนจดุเองกบัมือเม่ือวานนี ้ควนัมนัเหมือนกบัธูปทกุ ๆ เล่ม ผมมองดคูวนัจาง ๆ 
ท่ีลอยขึน้ไปบนสงักะสีอย่างชา้ ๆ มองครัง้แรกผมว่ามนัไม่ตา่งจากควนับหุรี่ แต่พอเพ่งดดีู ๆ ควนัมนัสีเขม้  
ลอยชา้ และซอ่นความโศกเศรา้เอาไวอ้ยู่…แมก้ลิ่นธูปมนัหอม แตผ่มไมอ่ยากดมมนัเลย  
 

          ท่ีจรงิผมกบัหวอ่งพึ่งจะมารูจ้กักันจริง ๆ ไม่ก่ีเดือนท่ีผ่านมานี ้ผมเห็นหว่องตัง้แตเ่ด็กจนโตกลายเป็น 
หนุม่ เราเคยเลน่ดว้ยกนั หา่งกนัไป กลบัมาเจอกนัอีกครัง้ และคราวนีจ้ากกนัไปโดยไม่มีวนัหวนกลบั…นาน 
มาแลว้ผมเคยสญูเสียญาติสนิทไปดว้ยโรครา้ยเม่ือหลายปีก่อน ความตายมนัเงียบงนั สงบ และไม่ไหวติ ง 
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เพราะผมพอรูว้่ามนัเป็นระยะสดุทา้ย ผมจึงเตรียมพรอ้มรบัมืออยู่หลายเดือนกว่าจะทาํใจได ้แตค่ราวนีม้นั 
ไม่เหมือนกัน ความตายมนัหุนหนัพลนัแล่น ไม่มีสัญญาณบอกเหตุ ท่ีผมยังทรมาน…อาจเป็นเพราะผม 
อยากรูจ้กัหวอ่งใหดี้กวา่นี ้
          ‘ไปดีนะหวอ่ง’  
          ‘เสียใจดว้ยนะครบั ขอใหว้ิญญาณไปสูส่ขุติ’  
          ‘มงึไมน่า่รีบจากกไูปเลยเพ่ือน วนันัน้ยงันั่งกินเหลา้ดว้ยกนัอยูเ่ลย’  
          ‘กบูอกมงึแลว้ ใหร้ะวงัเรื่องรถเรื่องรา ไมน่า่เลยเพ่ือน’  
          ‘กอูโหสิใหม้งึนะหวอ่ง’  
          การแสดงความคิดเห็นในเรื่องน่ายินดีมนัง่ายกว่าเรื่องโศกเศรา้ ผมคิดไม่ออกว่าจะพิมพอ์ะไรลงไป 
บา้ง ในใจคิดถึงเรื่องท่ีพวกเราเคยคยุกันมา หลายเรื่องเป็นความสุข หว่องหวัเราะออกมาและผมก็ยิม้ได ้
เสมอ หลายเรื่องมนัเป็นเรื่องทุกขใ์จ แมผ้มรบัฟัง แต่ก็ไม่มีโอกาสไดย่ื้นมือเขา้ไปช่วยเหลือ…แมต้อนนีผ้ม 
จะเกลียดคาํมั่นสญัญา แตผ่มก็อยากใหส้ญัญากบัหวอ่ง  
          ผมไมไ่ดแ้สดงความคดิเห็นอะไรลงไป…แคผ่มบอกหว่องในใจก็เพียงพอ  
          ‘เดี๋ยวจะไปทาํใหต้ามท่ีมงึอยากไดน้ะ’  
 

          ตัง้แต่วนันัน้ฝนก็ไม่เคยตกลงมาอีก เหมือนกับหว่องท่ีพอตายแลว้ก็หายไปเลย ผมเขา้ไปคน้หาวิธี 
บรรเทาทกุขห์ลงัการสญูเสีย ไมว่า่เว็บไซตไ์หนก็บอกใหผ้มอยา่จมอยูก่บัความสิน้หวงั ลกุขึน้มาใชชี้วิต และ
เดินต่อไปขา้งหนา้อย่างเขม้แข็ง แต่ผมไม่เห็นดว้ยกบัแนวคิดนี ้ผมโศกเศรา้และไม่อยากหลอกตวัเองว่ามี 
ความสขุ…ตอนเดก็ ๆ ผมเคยเห็นคนท่ีรกัจากไป ผมไมเ่จ็บปวดรวดรา้ว อาจเป็นเพราะยงัไม่ไดรู้จ้กัว่ารกัคือ 
อะไร ผมเลือกเจ็บปวดใหก้ับของเล่นท่ีหายไป หนังสือการต์นูเล่มโปรดท่ีหนา้สาํคญัมันขาด แต่ผมยงัไม่ 
เจ็บปวดกับความตายจริง ๆ พอโตขึน้ถึงไดรู้ว้่าผมใชค้วามเจ็บปวดเปลืองเกินไป อาจเป็นเพราะผมรูจ้ัก 
ความรกัดีขึน้ นานไปผมอยากใหห้วอ่งเป็นเหมือนหนงัสือการต์นู…แตต่อนนีผ้มเจ็บปวด  
          ผมอยากสลบัรา่งกนักบัหว่อง ลองใหห้ว่องเป็นฮาชิท่ีตอ้งสญูเสียศาสตราจารยฮ์ิเดะซาบโุร อเุอโนะ  
ไป แตผ่มเป็นไดแ้คเ่พียงฟอรเ์รสท ์กมัพ ์ท่ีไม่มีวนัได้เจนน่ี เคอรแ์รนกลบัมาอีก ตอนนีห้ว่องตายแลว้ หว่อง 
ไมรู่จ้กัความเจ็บปวด…คนตายมนัจะไปรูอ้ะไร  
 

          พ่ีโซ ่: ‘เป็นไงบา้ง โอเคขึน้หรือยงั’  
          ผม : ‘ก็ดีขึน้ แลว้พ่ีเป็นไง’  
          พ่ีโซ ่: ‘ดีขึน้แลว้เหมือนกนั คงเหมือนตอนแมป่่วยทีแรก’  
          ผม : ‘เหมือนยงัไง’  
          พ่ีโซ ่: ‘ไมน่านพวกเราจะทาํใจได ้และเดนิหนา้ตอ่ไป’ 
          ผม : ‘ผมวา่มนัเหมือนกบัอกหกั’  
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          พ่ีโซ ่: ‘ไมเ่หมือนกนัหรอก’  
          ผม : ‘เหมือนกนัสิ’  
          พ่ีโซ ่: ‘เหมือนยงัไง คนหนึ่งตาย อีกคนหนึ่งยงัมีชีวิตอยู่…พ่ีไมเ่ขา้ใจ’  
          ผม : ‘พวกเขาจากไปทัง้ท่ีเรายงัรกัอยู…่ไมเ่หมือนกนัตรงไหน’  
          ไม่มีขอ้ความตอบกลบัจากพ่ีโซ่…ผมเดินไหล่ตกและแหงนหนา้ขึน้มองฟ้าตลอดเวลา ผมจะมองขึน้ 
ไปขา้งบนนั้นตอนท่ีทาํอะไรสาํเร็จสักอย่าง หรือไม่ก็สิน้หวังท่ีสุดในชีวิต ควันบุหรี่ค่อย ๆ ลอยขึน้ไปบน 
อากาศอย่างเช่ืองช้า ควันมันตัดกับสีฟ้าไดช้ัดกว่าสีไหน ๆ ทุกสีบนโลกนี ้กลิ่นบุหรี่มันเหม็นจนผมไม่
อยากจะสบูมนัตอ่…วนันีผ้มมองขึน้ไปดว้ยความสิน้หวงั ผมโยนกน้บหุรี่ทิง้ไปและมองไปทางหนา้บา้นตาม
เสียงรถยนตท่ี์ขบัเขา้มา  
          ‚มา! ไปกนัเถอะ‛ เป็นเสียงของพ่ีโซท่ี่ตะโกนผา่นกระจกรถออกมา  
          ‚ไปไหน‛ ผมถามดว้ยความสงสยั  
          ‚ไปหาตาธร…ป่านนีไ้ม่รูแ้กจะเป็นไงบา้ง เรามวัแตเ่ศรา้กนัอยู่ทาํไม‛ สายตาของพ่ีโซ่ดจูริงจงักว่า 
ครัง้ไหน ๆ  
          ‚เราทกุคนเศรา้กนัทัง้นัน้‛ ผมทาํสีหนา้เฉ่ือยชา  
          ‚ก็เพราะพวกเราเป็นกันแบบนีก้นัยงัไงล่ะ…ไม่คิดถึงเวลาเมาแลว้แกชอบพดูเรื่องตลก ๆ ใหฟั้งหรือ 
ไง ไม่คิดถึงเวลาท่ีเด็ก ๆ ออกมาหยอกลอ้กับตาเฒ่าอยู่หนา้บา้น พวกเราไม่ไดกิ้นขา้วเย็นดว้ยกนันานแค่  
ไหนแลว้…พ่ีคดิถึงรอยยิม้ของแก‛ สายตาพ่ีโซเ่ป็นประกาย  
          ‚ผมวา่พ่ีกาํลงัฝืน‛ ผมคดิวา่พ่ีโซก่าํลงัไมย่อมรบัความจรงิ  
          ‚พ่ีอยากใหม้นักลบัมาเป็นเหมือนเดมิ‛ เสียงพ่ีโซเ่ริ่มอ่อนลง แตค่วามหมายพ่ีพดูออกมายงัหนกัแน่น 
เหมือนเดมิ  
          ‚แตค่นตายแลว้ ก็ตายเลย‛ ผมยงัยืนกรานในคาํตอบเดมิ  
          ‚งัน้คนท่ีอยู ่ก็ตอ้งอยูใ่หดี้ขึน้กวา่เดมิ‛  
 

          ผมตดัสินใจตดิรถไปกบัพ่ีโซด่ว้ย แกตัง้ใจจะพาเราเขา้ไปในตวัอาํเภอเพ่ือหาซือ้กบัขา้วกบัปลามาทาํ
กินกนัท่ีบา้นตาธร ผมนั่งนิ่งไม่เคล่ือนไหว สายตาจดจอ้งไปท่ีคอนโซลหนา้รถอย่างเดียว ในขณะท่ีพ่ีโซ่สวม  
แว่นตา ฮมัเพลงเบา ๆ ในลาํคอเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึน้…เม่ือก่อนเราเคยทะเลาะกนัเรื่องทาํนองนีม้าแลว้ 
พ่ีโซ่ทาํเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึน้ พยายามใชชี้วิตเหมือนกบัความตายเป็นเรื่องปกติ จะไม่มีอะไรท่ีผมติดใจ  
เลยถ้าความสบายใจนั้นมนัไม่แฝงไปดว้ยความโศกเศรา้ ผมแค่อยากใหพ่ี้โซ่รอ้งไหอ้อกมา เศรา้กับสิ่งท่ี 
เกิดขึน้ใหถ้ึงท่ีสุดและไม่ตอ้งพยายามทาํใหทุ้กอย่างใหม้ันดี ผมเห็นดว้ยกับการมองโลกในเชิงบวก แต่
ตอนนีผ้มเกลียดพ่ีโซ่เหลือเกิน…ในใจนึกถึงบทสนทนาท่ีเราพึ่งคุยกันไปเม่ือชั่วโมงท่ีแล้ว คนท่ีอยู่จะมี
ความสขุมากขึน้ไดอ้ย่างไร ถา้ความสขุเดียวของเขาโดนความตายพรากไปหมดสิน้แลว้ ผมสงสยัว่าแคกิ่น
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ขา้วเย็นคงไม่พอสาํหรบัทาํใหชี้วิตใครดีขึน้…ผมอยากทาํมากกว่านัน้ เพราะมนัมีบางสิ่งท่ียงัติดคา้งในใจ
ของผมมาตลอด  
          ‚ขากลบัพาแวะท่ีท่ีหนึ่งหนอ่ยนะ‛ นั่นเป็นประโยคเดียวท่ีผมพดูขึน้ตลอดทาง 
  
          บา้นของตาธรเป็นบา้นชั้นเดียว มีแตป่นูเปลือยเปล่า ๆ ท่ีเริ่มแตกระแหงออกจากกนั หนา้บา้นมีชั้น 
ปนูท่ีก่อขึน้ไวส้าํหรบันั่งกินขา้วอย่างง่าย ๆ ขา้งบนพืน้เป็นกระเบือ้งสีแดงเลือดหมูเก่า ๆ ท่ีลายมนัเริ่มซีด 
แกใหเ้หตผุลวา่ ‘สีแดงมนักลมกลืมไปกบัแกว้เหลา้ เวลาวางเอาไวต้อนด่ืมจะไดพ้ดูคยุกนัสนกุถกูคอ เพราะ 
ลืมเห็นแกว้เหลา้ของตวัเอง’ แตผ่มวา่ไมใ่ช่ แกคงหากระเบือ้งไดเ้ทา่นีม้ากกวา่…เม่ือก่อนตอนผมยงัเป็นเด็ก 
ท่ีบา้นของตาธรอาศยัอยู่ดว้ยกนัทั้งหมด 3 คน มีตาธร พ่ีชายและหว่อง แมบ้า้นหลงันี ้จะมีแต่หนุ่ม ๆ แต่ 
ปลกูดอกไมไ้วเ้ตม็หนา้บา้น ผมชอบแอบไปเด็ดดอกไมม้าทดัหอูยู่บอ่ย ๆ แมต้อนนีด้อกไมย้งัอยู่เหมือนเดิม 
แตเ่หลือแคต่าธร  
          กลิ่นเหลา้แงม้ประตอูอกมาตอ้นรบัพวกเราก่อนตวัเจา้ของบา้นเสียอีก ผมคิดว่าถา้แกไม่นอนหลบัก็  
คงนอนรอ้งไหอ้ยู ่ดว้ยความท่ีเขา้ออกบา้นตาธรเป็นประจาํ พวกเราจึงถือวิสาสะขอเขา้ไปใชเ้ครื่องครวัของ 
แกโดยไมไ่ดข้ออนญุาต ผมอยากใหแ้กต่ืนมาแลว้ไดกิ้นของอรอ่ย ๆ ทีเดียวเลย พ่ีโซก่าํลงัจะเอาปลาท่ีซือ้มา 
ไปแลอ่ยูท่ี่ครวัหลงับา้น ผมบอกพ่ีโซว่า่ ‘ขอทาํอะไรบางอยา่งก่อน เด๋ียวจะตามเขา้ไปช่วย’ พ่ีโซ่เขา้ใจเพราะ 
เราไปซือ้มาดว้ยกนั  
          ประตถููกแงม้ออกมาอีกครัง้…ตาของแกแดงกํ่าเหมือนคนไม่ไดน้อนมาหลายคืน กลิ่นเหลา้โชยมา 
ปะทะจมกูของผมแมแ้กยงัไม่ไดเ้อ่ยปากพดูสกัคาํ ผมไม่ไดถ้ามอะไร แคม่องลึกเขา้ไปในดวงตาอย่างท่ีย่า 
สอนเอาไว…้สีแดงไมไ่ดม้าจากแอลกอฮอล ์แตน่า่จะมาจากการท่ีแกรอ้งไหต้ลอดทัง้คืนมากกว่า หลงัจากท่ี
พอคมุสติไดแ้ลว้ ตาธรก็เลือกท่ีจะไปทาํกบัขา้วกบัพ่ีโซ่ เพราะเม่ือก่อนฝีมือการจบัปลาและแล่ปลาของแก
ไมเ่ป็นสองรองใครในหมู่บา้น ตาธรจบัปลาไดด้ว้ยมือเปล่า แมจ้ะอายเุยอะแลว้ก็ตาม  แตพ่กัหลงัแกเริ่มติด
เหลา้มากขึน้เรื่อย ๆ พวกเราไม่อยากใหต้าธรไปหากินไกลบา้นนกั เพราะกลวัแกจะจมนํา้ตายไปเสียก่อน
จะไดป้ลา…เหลา้ของตาธรยงัเหลือคา้งขวดอยู่ เป็นเม่ือก่อนผมคงกระดกมนัไปใหห้มด แตผ่มเลิกเหลา้มา
ไดเ้ป็นเดือนแลว้ เสียดายท่ีตอนนีผ้มดนัมาติดบหุรี่แทน ตลอดชีวิตผมเคยเห็นพ่อกินเหลา้ เคยเห็นตาธรกิน
เหลา้ เคยเห็นหลาย ๆ คนกินเหลา้ ตอนไรเ้ดียงสาผมใหค้าํมั่นสญัญากบัตวัเองเสมอว่าจะไม่แตะตอ้งกับ
อบายมขุทกุชนิด ผมมองทกุคนท่ีกินเหลา้เป็นคนไม่ดี แตพ่อผมโตขึน้…ผมกลบัทาํไม่ไดแ้ละมองหาตวัเอง
ในวยัเดก็ไมเ่จอ  
          เม่ือเดือนก่อนผมต่ืนเชา้ขึน้มา ฝันถึงตวัเองในวยัเด็ก นึกถึงคาํสญัญาท่ีเด็กชายคนหนึ่งเคยใหไ้ว้… 
ผมก็รูส้กึไมอ่ยากกินมนัตลอดชีวิตอีกเลย 
          ผมคอ่ย ๆ จ่อมวนบหุรี่หาไฟแช็คอย่างใจเย็น ผมสบูมนัเขา้ไปเต็มปอด แลว้ค่อย ๆ พ่นออกมาทาง  
จมกู สิ่งท่ีผมจะทาํนีพ้อ่เคยทาํมาก่อนแลว้ ผมเดนิไปหยิบกระเบือ้งแผ่นสีแดงเลือดหมท่ีูอยู่หลงัรถลงมา ใน 
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ปากคาบบหุรี่เอาไวแ้นน่ ผมเริ่มผสมปนูและทรายท่ีขโมยพ่อมาจากบา้น ฉีดนํา้ลงไปใหท้ั่วเหมือนท่ีเคยเห็น 
พ่อทาํ…ปนู ทราย และนํา้ผสมเป็นเนือ้เดียวกนัจนกลายเป็นสีเทาเขม้ แตผ่มไม่ชอบเสียงทรายสกัเท่าไหร่ 
มนัทาํใหผ้มเสียวฟัน ไมรู่ว้า่พอ่ทนเสียวฟันอยูแ่บบนีไ้ดอ้ยา่งไร...ไมน่านผมก็ทาํมนัเสรจ็ 
          ผมนั่งยอง ๆ มองเศษกระเบือ้งท่ีแตก น่าเสียดายท่ีผมก็ชอบก็สีฟ้าดว้ยเหมือนกนั แตสี่แดงมนัดสูวย  
กวา่จรงิ ๆ คงเป็นเพราะมนัแปลกแยกและโดดเดี่ยวเหมือนกบัตวัผม เม่ือก่อนผมจึงเลือกนั่งท่ีกระเบือ้งแผ่น 
สีฟ้า แมต้อนนีก้ระเบือ้งสีแดงแผ่นใหม่จะดไูฉไลกว่าเพ่ือน แตน่านไปก็คงปรบัตวัไดเ้อง…พ่ีโซ่กบัตาธรเดิน 
มาพรอ้มกบัขา้วในถาดเตม็ไมเ้ตม็มือ มีตม้ปลาใส่ไข่มดแดงท่ีตาธรชอบนกัชอบหนา ทอดปลากลิ่นหอม ไข่  
เจียวจานใหญ่และขา้วเหนียวรอ้น ๆ เวลาเห็นตาธรทาํกับขา้วใหกิ้น มันดีกว่าเวลาเห็นแกชงเหลา้เป็น   
ไหน ๆ หวงัวา่น่ีจะเป็นภาพในหวัเหมือนอยา่งท่ีพ่ีโซค่ดิไว ้ 
 

          ‚มา ๆ กินขา้วกนัเรว็‛ ตาธรเรียกผม  
          ‚ขอถ่ายรูปก่อน‛ ผมควา้นโทรศพัทจ์ากกระเป๋ากางเกงขึน้มา  
          ‚รอ้ยวนัพนัปีไมเ่คยเห็นอยากถ่ายรูป…วนันีม้าแปลก‛ พ่ีโซท่าํหนา้สงสยั  
          ‚เอาเถอะน่า…รีบถ่ายเขา้! ตอนนีห้ิวจนไสจ้ะพนักระเพาะตายอยู่แลว้…โถ่!‛ ตาเฒ่าทาํท่าเหมือน 
โมโหหิว  
          ผมส่ายหนา้ใหท้ัง้คู่ ก่อนจะหยิบโทรศพัทข์ึน้มาเตรียมกดชตัเตอรถ์่าย แต่ตาธรนั่งทบับนกระเบือ้ง 
แผน่นัน้อยู ่ผมสา่ยหวัพรอ้มปัดมือใหต้าธรเขยิบไปออก  
          ‚กระเบือ้งมนัยิม้อยู…่อยา่นั่งทบัสิ‛  
          เสียงรถราท่ีผ่านไปผ่านมาหนา้บา้น เด็ก ๆ กาํลังวิ่งเล่นหัวเราะกันยามเย็น เสียงชอ้นกระทบถว้ย 
ชาม เสียงพดูคยุของผมกบัพ่ีโซ่…ไมมี่เสียงใดดงัเทา่เสียงหวัเราะของตาธรในวนันี ้ 
 

          ผมกลบัมาบา้นในตอนคํ่าของวนันัน้ มนัคงเหมือนกับทุก ๆ วันท่ีผ่านมา ตะหลิวของแม่ยงัคงกาํลงั
ทาํกับขา้วใหเ้รากินตลอดทัง้เดือน กลา้มเป็นมดั ๆ ของพ่อกาํลงัดึงปู่ ใหไ้ปอาบนํา้อยู่วนัแลว้วนัเล่า วนันีปู้่  
คงทาํสวนไดห้ลายเอเคอร ์เพราะพืน้ดินท่ีโล่งเตียนมนัลามไปถึงสวนมะม่วงขา้งบา้นแลว้ เม่ือเชา้ย่าคง
กาํลงันั่งบนเกา้อีโ้ยกอยู่ระเบียงหนา้บา้น สายตาคู่นั้นจอ้งมองขึน้ไปบนทอ้งฟ้า ไม่รูว้่าย่ามองขึน้ไปเพราะ 
เหตผุลใด แต่ผมไม่อยากใหเ้ป็นเหตผุลเหมือนกันกบัของผม…ถา้เป็นผมในเม่ือวาน ผมคงใส่เสือ้กลา้มสี 
ขาวกบักางเกงในตวัเดียวนอนฝังตวัอยู่ในหอ้งเงียบ ๆ ไม่ออกไปไหนหรือปริปากพดูจากบัใคร…ท่ีจริงวนันี ้
มนัเกือบจะเหมือนเดมิ แตผ่มดีขึน้มาก  
          ทกุ ๆ คืนหลงัจากกินขา้วเย็นดว้ยกนัเสร็จ ผมจะเป็นคนพาปู่ กับย่าไปเขา้นอนแตห่วัคํ่า ส่วนพ่อจะ 
ออกไปนั่งรบัลมเย็น ๆ อยูท่ี่เปลหนา้บา้นคนเดียวเสมอ คืนนีผ้มไมไ่ดกิ้นขา้วเย็นกบัครอบครวั เพราะอ่ิมเนือ้
ปลามาจากบา้นตาธรแลว้ ผมใหเ้หตผุลวา่ ‘วนันีแ้มท่าํกบัขา้วอรอ่ย และปู่ คงเหน่ือยกบัการทาํสวนมาทัง้วนั 
ปู่ อาจจะตอ้งการของอรอ่ย ๆ ฝีมือแม่มากกว่า’ คืนนีห้ลงัจากพาปู่ เขา้นอนเสร็จ ผมไม่ไดเ้ขา้หอ้งไปเหมือน 



14 
 

ทุกครัง้ท่ีผ่านมา ผมอยากสูบบุหรี่กับพ่อ…เม่ือก่อนตอนเป็นเด็กผมจาํไดว้่าพ่อใหผ้มเป็นคนจุดไฟแช็ค 
ใหก้บัมือ พอ่หวัเราะรา่ แตแ่มโ่กรธหนา้แดงสดุขีด ตอนนีผ้มถือไฟแช็คขึน้มาจดุบหุรี่ดว้ยตวัเอง แตลื่มไปว่า 
พอ่เลิกสบูแลว้ ไมแ่นน่ะ…อนาคตผมอาจจะเลิกบหุรี่ไดเ้หมือนพอ่  
          ‚วนันีห้นุม่ ๆ พากนัไปเต๊าะสาวท่ีไหนมา‛ พอ่ถามผมขณะนั่งจิม้ฟันอยู ่ 
          ‚ไปปกูระเบือ้ง‛ พอ่ทาํหนา้สงสยั แตไ่มไ่ดพ้ดูอะไร  
          ‚ปกูระเบือ้งมนัทาํใหชี้วิตคนดีขึน้ไหมพอ่‛ ผมถามกลบัไป  
          ‚ก็คงดลีะ่มัง้ ซอ่มแซมส่วนท่ีมนัแตก แตง่เติมเพ่ือความสวยงาม ไดเ้งินจากอาชีพ ยกระดบัคณุภาพ  
ชีวิต อะไรทาํนองนัน้‛ พอ่ทาํทา่นกึไมอ่อกแลว้  
          ‚แคแ่ผน่เดียว‛ ผมรีบตอบกลบัไป  
          ‚คงเป็นความสขุทางใจ‛ พอ่หนัมาตอบผม  
          ผมกม้ลงไปมองพืน้ดินขา้งล่าง ถอนลมหายใจออกอย่างชา้ ๆ และเงียบเชียบ คราวนี ้ผมเงยหนา้
ขึน้มามองพอ่ใหมอี่กครัง้  
          ‚พอ่…ยงัอยากใหปู้่ ตายอยูไ่หม‛  
          พอ่นิ่งไปชั่วขณะหนึ่ง…  
          ‚พ่อไม่รูเ้หมือนกัน แต่ตอนนี้พ่ออยากดูแลปู่  ดูแลย่าและดูแลพวกเราให้ดีท่ีสุด…พ่ออยากเป็น 
หวัหนา้ครอบครวัท่ีดี‛  
          ‚พอ่มองมนัเป็นภาระหรือเปลา่‛ ผมถามพอ่กลบัไปอีกครัง้  
          ‚วนันีปู้่ รกัการทาํสวน พ่ออาจจะเหน่ือยท่ีต้องพาปู่ ไปอาบนํา้ทุกวนั วนัหนา้ปู่ จะอาจจะเบื่อ คงเป็น 
พ่อเองท่ีจะคิดถึง คงไม่มีคาํว่าภาระหนา้ท่ีอะไร…พ่อแค่ตอ้งใชชี้วิตและทาํทุกอย่างต่อไปในแต่ละวนัให ้
มนัดี‛ พอ่คอ่ย ๆ อธิบายใหผ้มเห็นภาพชดัเจน  
          ‚งัน้คนท่ีอยู ่ก็ตอ้งอยูใ่หดี้ขึน้กวา่เดมิ‛ ผมถือวิสาสะขโมยคาํพดูของพี่โซม่า  
          ‚แลว้พรุง่นีอ้ยากปกูระเบือ้งอีกไหมละ่‛ พอ่หนัมายิม้ใหผ้ม  
 

          กลางดกึคืนวนัศกุรข์องเดือนกมุภาพนัธ ์ผมนั่งดหูนา้จอโทรศพัทม์าเป็นเวลา 5 นาที 42 วินาที โดย
ไม่กดอะไรเลยแมแ้ตน่อ้ย ช่ือของเธอเป็นเพียงช่ือเดียวท่ีผมปิดกั้นการมองเห็นเอาไว ้ผมบล็อกเธอมาเป็น
เวลาทัง้สิน้ 31 วนั ในใจคดิไปวา่ถา้ผมปลอ่ยใหเ้ธอกลบัเขา้มาอีกครัง้ ผมจะดีใจหรือเสียใจมากกว่ากนั เรา
อาจกลบัมารกักนัเหมือนอย่างวนัก่อน หรือผมจะตอ้งสูญเสียเธอไปตลอดกาล  เม่ือก่อนผมเคยคิดว่ามนั
ถกูตอ้ง ผมฉาบกาํแพงกัน้เธอเอาไวจ้ากโลกภายนอก อยากใหเ้ธอเป็นดั่งผูห้ญิงในอดุมคติ ผมชีถู้กผิดมั่ว
ไปหมดทกุสิ่งอย่าง เธอเคยดิน้รนปีนป่ายออกจากกาํแพงนัน้ เพราะเธอบอกว่า ‘เธอกลวัสญูเสียตวัตนไป’ 
แตผ่มขอใหเ้ธออย่าพึ่งหมดศรทัธา ทกุคนจะช่ืนชอบท่ีเธอเป็นแบบนี  ้ แลว้เธอก็เช่ือสนิทใจ…ผมก่อกาํแพง
ขึน้สงูอีก  
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          ‘เลิกกินของปิ้งยา่งเสียที! มนัเสียสขุภาพ’  
          ผมกลา้ดียงัไงท่ีผมพดูเรื่องสขุภาพกบัเธอ ทัง้ท่ีผมสบูบหุรี่อยูท่กุวนั  
          ‘อยา่ใสก่างเกงขาสัน้ออกไปขา้งนอก…ขอรอ้งละ่’  
          แตผ่มมองผูห้ญิงท่ีใสก่างเกงขาสัน้ทกุคนท่ีเดนิผา่น…ผมไมไ่ดใ้หเ้กียรตเิธอเลย  
          ‘เวลาถ่ายรูปอยา่ขยิบตาขา้งเดียว มนัไมส่วย’  
          แตค่วามจรงิเธอสวยกวา่ใครทกุคนท่ีผมเคยเห็นมาบนโลกใบนี ้ 
          ‘เลิกคบเพ่ือนแบบนีเ้สียที!’  
          บางทีเธออาจตดัสินใจถกูท่ีเลิกคบกบัผม…แลว้กลบัไปหาเพ่ือน ๆ ของเธอแทน  
 

          ผมตดัสินใจปลดบล็อกเธอ…อยากรูว้่าเธอเป็นอย่างไรบา้งระหว่างท่ีรอใหผ้มกลบัไปหา มือผมกด 
เขา้ไปดท่ีูหนา้ไทมไ์ลนข์องเธออย่างชา้ ๆ ทกุอย่างท่ีเธอแสดงออกมา ดเูหมือนเธอมีความสขุเหลือเกิน ผม  
เห็นเธอกินของอร่อย ๆ ท่ีผมไม่เคยพาเธอไปเลยตอนอยู่ดว้ยกัน เสือ้ผา้พวกนัน้ท่ีผมยดัมนัทิง้ไวใ้นตู ้เธอ 
หยิบมนัมาใส ่ผมไมเ่คยเห็นเธอใส่ชดุไหนแลว้สวยเท่านีม้าก่อน ตอนนีเ้ธอถ่ายรูปขยิบตาขา้งเดียวแลว้ ทกุ 
รูปดเูธอผอ่นคลาย ไมเ่กรง็เหมือนตอนถ่ายคูก่บัผม เพ่ือน ๆ เธอยงัน่ารกัเหมือนเดิม พวกเขาคงดีใจท่ีเพ่ือน  
รกัหลดุพน้จากปีศาจรา้ยตวันี…้ผมนกึวา่ผมเป็นคนท่ีดีใหเ้ธอได ้แตผ่มเป็นแคก่าํแพง  
          รูปลา่สดุเธอถ่ายคูก่บัผูช้ายคนหนึ่ง แววตาเธอดมีูความสขุ ไม่เหมือนตอนรกักบัผม…เธอมีความรกั 
ครัง้ใหม ่สว่นผมไมเ่หลือกาํแพงแลว้ มนัไมท่นั…  
 

          ไม่ก่ีอาทิตยท่ี์ผ่านมานีผ้มผ่านอะไรมาหลายอย่างดว้ยกนั ผมไดเ้รียนรูว้่าความตายมนัเจ็บปวดเช่น 
ไร แตม่นัทาํใหผ้มไดเ้ตบิโตเพิ่มมากขึน้ ผมไมเ่คยไดป้กูระเบือ้งมาก่อนในชีวิตตลอด 23 ปี แตผ่มก็ไดท้าํ อก 
หกัมนัเจ็บปวดแสนสาหสั แตพ่อไดเ้ห็นคนท่ีรกัมีความสขุแลว้มนัเจ็บปวดลดลง ผมกาํลงัจะรกัษาสญัญาท่ี 
ใหไ้วก้บัเดก็ชายคนหนึ่ง…และผมกดบนัทึกเรื่องราวตลอดเดือนไวใ้นความทรงจาํตลอดไป  
          ผมมองออกไปนอกหนา้ต่าง ลมหนาวพดัมาจาง ๆ เหมือนกาํลงัจะบอกลาฤดกูาลท่ีแสนยาวนานนี ้
พ่อลุกจากเปลเขา้ไปในบา้นแลว้ บุหรี่ท่ีอยู่ในซองไม่มีเหลือ…ผมนึกถึงขา้วเย็นท่ีไดกิ้นดว้ยกันวนันี ้พ่ีโซ ่
หยิบขา้วเหนียวขึน้มาป้ันเป็นคาํใหญ่ ๆ ทาํท่ากาํลงัจะย่ืนคาํขา้วรอ้น ๆ นั่นเขา้ปาก มืออีกขา้งกวกัเรียกให้ 
ผมเขา้ไปหา ตาธรกาํลงัจะเขยิบกน้ออกจากกระเบือ้งแผน่สีแดงท่ีพึ่งแหง้ไป มือขา้งหนึ่งยงัถือชอ้นไวเ้ตรียม 
ซดนํา้แกงตม้ปลา แกไม่ใส่เสือ้ รอยย่นบนผิวหนงัเห็นเดน่ชดั แต่ไม่ชดัเท่ารอยตีนกาเวลาแกฉีกยิม้ออกมา 
เหมือนอยา่งตอนเย็น…ผมยืนดรููปนีอ้ยู่นาน ก่อนจะกดสง่ขอ้ความลงไป  
          ‘กทูาํใหม้งึแลว้นะหวอ่ง’ 
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เธอทิง้ผมในเดอืนธันวาคม  

 

          ตอนนีเ้ป็นเวลา 04.03 นาฬิกา ของเชา้วนัศกุรใ์นเดือนมกราคม ผมนอนไม่หลบัติดตอ่กันมาหลาย 
วนัแลว้ แวน่ตาของผมมนัขึน้เป็นฝา้มวัเตม็ไปดว้ยควนับหุรี่ ตอนนีผ้มนั่งอยู่เปลหนา้บา้นท่ีพ่อเคยมานั่งเป็น 
ประจาํหลงักินขา้วเย็นเสรจ็ ขาทัง้ 2 คอ่ย ๆ โยกไปตามจงัหวะเพลงอย่างชา้ ๆ เปลมนัแกว่งไปตามแรงผลกั 
เหมือนหวัใจผมท่ีแกว่งไปมาไม่มั่นคง เพลงเดิมถูกเล่นซํา้อยู่อย่างนัน้ไม่เปล่ียนไปไหน ความมืดมนัดีกว่า 
แสงสวา่ง เพราะผมลืมหนา้เธอไดเ้ป็นครัง้คราว แตพ่อหกโมงเชา้เธอกลบัมา ผมคงสภาพตวัเองเอาไวแ้บบ  
นีเ้ป็นระยะเวลาเกือบเดือนแลว้…เธอทิง้ผมไปในคืนวนัศกุรข์องเดือนธนัวาคม  
          ปีใหม่คงดีขึน้ ผมบอกกบัตวัเองแบบนัน้ เม่ือคืนเราจดังานเลีย้งสงัสรรคก์นัพอหอมปากหอมคอ แม่ 
ทาํกบัขา้วมือ้ใหญ่ไวร้อพวกเราพรอ้มหนา้พรอ้มตา มียาํทะเลรวมมิตร ขา้วผดัหม ูวุน้กะทิถาดใหญ่ และนํา้
ใบเตยเต็มกระติก ผมกบัพ่อช่วยกนัตอ่เครื่องเสียงอยู่ขา้งในบา้น ผมถนดัเป็นผูฟั้งมากกว่า เพราะเสียงผม
ไม่ดี พ่อเลยรบัผิดชอบหนา้ท่ีใหค้วามบนัเทิงกบัทุก ๆ คนแทน ผมรูจ้กัเพลง Needles and Pins ของวง 
Smokie ก็เพราะพ่อ พ่อเคยบอกว่า ‘พ่อฟังเพลงนีต้อนอกหกัครัง้แรก ผูช้ายแบบเรา ๆ ตอ้งมีเพลงอกหกั
ประจาํตวัเสมอ’ ผมเองก็มีแลว้เหมือนกนั สว่นปู่ กบัยา่จาํวนัปีใหมไ่มไ่ดแ้ลว้ พวกแกนั่งปรบมือใหพ้่ออย่างมี
ความสขุ สว่นผมนั่งเงียบ ๆ อยูก่บัเบียร ์3 ขวด และรอใหถ้ึงตี 4 อีกครัง้ หรือผมอาจตอ้งรอปีใหมอี่กปี  
 

          ตอนเป็นเด็กผมชอบดดูวงกับย่ามาก เพราะย่ามีวาทศิลป์ในการพูดโนม้นา้วใหค้นเช่ือ ผมตอ้งรอ 
จนกว่าขาประจาํคนสุดทา้ยของย่าจะกลับ หลงัจากนัน้ค่อยจะเขา้ถึงตวัย่าได ้บางคนเป็นญาติทางไกลท่ี 
ดัน้ดน้มาหลายรอ้ยกิโลเมตร บางคนอยู่ละแวกบา้นเดียวกัน แต่แวะเวียนมาเดือนละหลายครัง้…ผมไม่
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เขา้ใจว่าดวงชะตาคนเราจะเปล่ียนไปทุกอาทิตยห์รือเปล่า ย่าบอกว่า ‘ลายมือของแต่ละคนไม่เหมือนกัน 
เวลาจะพูดอะไรออกไปใหห้นัขึน้ไปมองอีกฝ่าย…จอ้งเขา้ไปใหล้ึกถึงขา้งในดวงตา ดใูหเ้ห็นถึงความหวัง 
หรือความสิน้หวงัของพวกเขา มากนอ้ยเพียงใดไม่สาํคญั แตย่่าอยากใหเ้ขาจากไปพรอ้มความสบายใจก็ 
เพียงพอ’  
          ผมแบมือนอ้ย ๆ ย่ืนไปใหย้่าดู…สายตาจดจอ้งไปท่ีลายเสน้แตล่ะเสน้บนผิวหนงับาง ๆ อย่างใจจด 
ใจจอ่ ยา่มองครูเ่ดียวก็รูท้นัที ยา่คอ่ย ๆ เงยหนา้ขึน้มามองผม แตผ่มไมก่ลา้สบตายา่แมแ้ตค่รัง้เดียว  
          ‘หลานเอย๋…โตขึน้เอ็งจะมีหนา้ท่ีการงานดี อาจจะตอ้งห่างบา้นไปไกล อนาคตการทาํงานจะรุง่เรือง 
สดใส แตใ่หร้ะวงัเรื่องอบุตัเิหตหุนอ่ยนะ ขบัรถขบัราชว่งนีต้อ้งระมดัระวงั เวลาไปไหนมาไหนใหไ้ปกบัเพ่ือน 
ตลอด สว่นเรื่องเงินเรื่องคาํไมต่อ้งคดิมาก ถึงเวลาเด๋ียวเงินทองก็จะไหลมาเทมาเอง ญาตผิูใ้หญ่จะใหค้วาม 
อนเุคราะหค์ ํา้จนุเอ็นดเูอ็งเหมือนเป็นลกูเป็นหลาน ส่วนเรื่องความรกัอาจจะมีอปุสรรคมาขวางกั้น ไม่ตอ้ง
รีบรอ้นขวยขวานหามนั เม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสมหลานจะสมหวงัในความรกัเอง…วาสนาดีแท ้ๆ เลยหลาน
ยา่’  
          เดก็นอ้ยคนนัน้เช่ือยา่อยา่งสนิทใจ แตพ่อโตขึน้…ทกุอยา่งก็เปล่ียนไป  
 

          พ่ีโซ่ใชเ้วลาอยู่กบัครอบครวัมากขึน้ ผมมกัเอากับขา้วฝีมือแม่แวะเวียนไปฝากอยู่บ่อยครัง้ ครูป้าด ู
หนา้ช่ืนตาบานเวลาไดท้านขา้วพรอ้มหนา้พรอ้มตากบัครอบครวั ครูปา้เป็นคนรกัตน้ไมม้าก ตอนท่ีครูปา้ยงั 
แข็งแรง แกจะลกุมารดนํา้ตน้ไมใ้นตอนเชา้ตรูข่องทกุวนั…ทกุ ๆ 2 อาทิตยเ์ม่ือไม่ก่ีเดือนก่อน ครูปา้จะนอน 
ซมและไม่มีเรี่ยวแรงเหลือ เวลาท่ีผมไปบา้น ผมจะเจอครูป้าสวมหมวกไหมพรมสีขาวท่ีถักเอาไวต้ั้งแต่ปี 
กลาย มีหลายเรื่องท่ีผมอยากบอกเล่าใหแ้กฟัง แตผ่มไม่คอ่ยกลา้พดูมากนกั…ตอนนีผ้มดีใจท่ีแกลกุมารด 
นํา้ตน้ไมไ้ดเ้หมือนเดมิ  
          ‚ปา้เป็นยงัไงบา้ง‛ ผมถามพ่ีโซ ่ 
          ‚พึ่งไปโรงพยาบาลมาเม่ือวันก่อน อาการกาํลังดีขึน้ตามลาํดบั อีกไม่ก่ีเดือนคงกลับมาใชชี้วิตได ้
เหมือนเดมิ‛ พ่ีโซห่นัมาตอบผมขณะท่ีกาํลงัเตรียมยาหลงัอาหาร  
          ‚แลว้เป็นยงัไงบา้ง‛ ผมถามอีกครัง้ พ่ีโซห่นัมามองอีกครัง้ดว้ยสายตาฉงน  
          ‚ผมหมายถึงพ่ีนะ่‛  
          ‚พ่ีน่ะเหรอ…ไดลุ้กเชา้ ๆ มารดนํา้ตน้ไมก้บัแม่ ลองทาํกบัขา้วใหช้ิม ไปทาํงานกลบัมาเหน่ือย ๆ ได ้
เตรียมยาหลงัอาหารใหทุ้กเย็น พดูคยุอะไรตลก ๆ ใหก้นัฟังก่อนนอน มนัทาํใหแ้กหายเหงาได ้พ่ีว่ามนัก็ดี 
เหมือนกนันะ‛ พ่ีโซน่กึถึงเรื่องท่ีเกิดขึน้แลว้อมยิม้ตาม  
          ‚พอ่ผมก็ทาํ‛ ผมพยกัหนา้  
          ‚รดนํา้ตน้ไมก้บัเตรียมยาหลงัอาหารนะ่เหรอ‛ พ่ีโซห่นัมาถาม 
          ‚เปลา่…ดแูลคนท่ีเรารกันะ่‛ ผมยิม้ให ้ 
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          แผลเป็นท่ีหลงัมือดา้นซา้ยของผมเดน่ชดัมากยิ่งขึน้เวลากดโทรศพัท ์ผมเขา้ไปส่องเฟซบุ๊กเธอเป็น 
รอบท่ี 98 แลว้ ผมรูดี้ว่าเธอเป็นคนท่ีไม่ค่อยแสดงความรูส้ึกใหใ้ครเห็นมากนัก ดงันั้นมันจึงไม่มีความ 
เคล่ือนไหวใด ๆ ทัง้สิน้หนา้ไทมไ์ลนข์องเธอ โพสตส์ดุทา้ยของเธออยู่ท่ีเดือนธันวาคมเหมือนกบัของผม ผม  
เลือกไปเปิดการมองเห็นโพสตใ์หเ้ป็นสาธารณะบา้ง บางทีเผ่ือเธออยากจะเขา้มาดคูวามเคล่ือนไหวของผม 
เหมือนกัน ผมอยากรูว้่าเธอรูส้ึกเหมือนกนักับผมหรือตรงกันขา้ม…แลว้ผมก็กดเขา้ไปส่องเฟซบุ๊กเธอเป็น
รอบท่ี 99  
          ‚ผมวา่พ่ีตอ้งลองคยุกบัผูห้ญิงคนอ่ืนด…ูมนัช่วยได‛้ หวอ่งใหค้าํแนะนาํ แตผ่มนั่งนิ่ง  
          ‚เพ่ือนรว่มงานของพ่ีโซ่หลายคนก็น่ารกั ผมเล็งไวอ้ยู่เหมือนกนั พ่ีน่าจะลองดู‛ หว่องยงัพยายามอยู่ 
คราวนีผ้มสบูบหุรี่เขา้เตม็ปอดแลว้ถอนหายใจเบา ๆ  
          ‚กไูมช่อบคนอายเุยอะกวา่‛  
          ‚แตพ่ี่ว่าเพ่ือนของหว่องก็ดดีูนะ เด็กสมยันีโ้ตเร็วจะตายไป…บางครัง้พ่ีก็แอบมองอยู่ห่าง ๆ‛ พ่ีโซ่ทาํ
สีหนา้กรุม้กริ่ม  
          ‚แตผ่มไมช่อบเดก็เทา่ไหร‛่  
          ‚พ่ีตอ้งลองเปิดใจดนูะเวย้! คยุกับผูห้ญิงสกัคน เล่าเรื่องแย่ ๆ ใหเ้ขาฟัง ไปมีเซ็กสก์ับพวกเธอ หา  
ความสขุใสต่วัเองเสียบา้ง‛ พ่ีโซพ่ยกัหนา้เห็นดว้ยกบัหวอ่ง  
          ‚เขาคยุกบัคนอ่ืนแลว้ทิง้เราไป…เราก็น่าจะใหอิ้สระกบัตวัเองบา้ง‛ พ่ีโซเ่สรมิขึน้มา  
          ‚เขารกัคนอ่ืนได ้เพราะเขาหมดรกัแลว้‛ ผมตอบ  
          ‚แลว้ยงัไงตอ่‛ หวอ่งตอบมาทนัควนั  
          ‚เพราะรกักยูงัคงอยู‛่  
 

          ผมอิจฉาความรกัของพอ่กบัแม ่แมท้ัง้คูจ่ะไมค่อ่ยแสดงความรกัตอ่กันมากนกั ครัง้สดุทา้ยท่ีเห็นทั้งคู ่
กอดกันคงเป็นปีใหม่เม่ือหลายปีก่อน พวกอา ๆ เป็นคนยใุหพ้่อกอด แตแ่ม่เบือนหนา้หนีเพราะพ่อเมาไดท่ี้  
แลว้ ผมสา่ยหนา้ท่ีพวกเขาทาํตวักนัเหมือนเดก็ เสียงอา ๆ หวัเราะชอบใจและปรบมือกนัใหญ่…ตอนนัน้พ่อ 
หนา้แดงเพราะฤทธ์ิสุรา ส่วนแม่หนา้แดงเพราะเขินอาย แมผ้มจะไม่เห็นพวกเขากอดกันแลว้ แต่ผมว่าทัง้
คูร่กักนัมากขึน้  
          วนันีแ้มล่กุแตเ่ชา้มาทาํขา้วตม้ใหพ้วกเรากิน ผมชอบขา้วตม้ฝีมือแม่ เพราะเราสามารถใส่เครื่องปรุง  
เองได…้ตอนผมมีความรกัครัง้แรก ผมเคยถามแม่ว่า ‘พ่อกบัแม่รกักนัยงัไง’ แม่บอกว่าครอบครวัแม่ไม่คอ่ย 
ชอบพ่อสกัเท่าไหรน่ัก พ่อเคยเมาเหลา้หนกัในวนัขอหมั้น จนโดนยายเฉดกระบาลออกจากบา้น แลว้พ่อก็ 
เคยนอกใจแม่มาแลว้ 2 ครัง้ นิสยัเสียอีกอย่างของพ่อ คือ พ่อเป็นคนอารมณร์อ้นและขีห้งุดหงิดง่าย แตแ่ม่
ก็รกัพอ่เหมือนเดมิ…ผมถามวา่รกัพ่อตรงไหน แตแ่ม่บอกขอ้เสียออกมา ผมเลยไม่คอ่ยเขา้ใจท่ีแม่บอกมาก  
นกั…พอผมเลา่เรื่องนีใ้หพ้อ่ฟัง พอ่บอกวา่ ‘พอ่รกัแม ่เพราะแมท่าํอาหารอรอ่ยและมนัทาํใหพ้อ่ใจเย็นลง’  
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          ‚อา้ว! มาตัง้แตต่อนไหนไมบ่อก ตกใจหมดเลย‛ แมห่นัมาสะดุง้ใสผ่มยกใหญ่  
          ‚เม่ือคืนนอนไมค่อ่ยหลบั‛ ผมพดูพลางสดูกลิ่นขา้วตม้จากหมอ้  
          ผมเงยหนา้มองออกไปนอกหนา้ตา่ง เห็นพ่อกาํลงัเดินไปบน่ปู่ ท่ีกาํลงันั่งถอนหญา้อยู่หนา้บา้นอย่าง
เอาเป็นเอาตาย วนันีภ้ารกิจของปู่ คงเสร็จสิน้อยู่แคไ่ม่ก่ีเอเคอร ์เพราะพ่อดทู่าทางจะรีบรอ้นกว่าทกุวนั ผม
มองตามแลว้หนัมาถามแม ่ 
          ‚รกัพอ่ตรงไหน‛  
          แมห่วัเราะชอบใจ ‚คงเป็นเพราะพอ่พาปู่ ไปอาบนํา้ไดท้กุวนัเสียละ่มัง้…ลองชิมดสูิ‛  
          ‚ตอนนัน้ปู่ ยงัไปอาบนํา้เองได‛้ ผมสวนทนัควนั ‚จืดไป‛  
          ‚พอ่เป็นคนขยนัขนัแข็ง…แมเ่ห็นพอ่ทาํทกุอยา่งดว้ยตวัเองมาตลอด…ลองดอีูกที‛  
          ‚แตพ่อ่เคยตดิเหลา้มาก่อน‛ ผมแยง้ ‚เคม็ไป‛  
          ‚แม่เองก็เคยติดการพนนั แม่ไม่เคยบอกเหรอ…รกัมนัไม่ไดม้ากขึน้หรือนอ้ยลงเพราะความสมบรูณ ์
แบบ รกัมนัอยูท่ี่การยอมรบัขอ้เสียของกนัและกนั…อีกที‛  
          ‚ผมอยากทาํแบบนัน้ไดบ้า้ง‛ ผมพยกัหนา้ใหก้บัรสมือของแม ่‚อรอ่ยแลว้ละ่‛  
          ‚รกัใครสกัคนจนสดุหวัใจนะ่เหรอ‛  
          แมห่นัมาถาม แลว้ผมก็พยกัหนา้  
          ‚ลกูเคยทาํมาแลว้‛  
 

          ย่านั่งนิ่งอยู่หนา้ระเบียงอย่างนั้นเป็นชั่วโมงแลว้ ประสาทสมัผสัของย่าชา้ลงกว่าแตก่่อนมาก ผมไม่ 
เห็นย่าตกใจกับเสียงตะโกนดงั ๆ ของพ่อเวลาพาปู่ ไปอาบนํา้สักเท่าไหร่ ช่วงหลังย่าไม่บ่นเรื่องรสชาติ 
อาหารของแมเ่ลย ไมรู่เ้หมือนกนัวา่บนทอ้งฟ้ามีอะไรท่ีดงึดดูความสนใจของย่ามากขนาดนั้น แตย่่ามองขึน้ 
ไปไมล่ะสายตา ผมอยากเป็นพระอาทิตยใ์นตอนกลางวนัและเป็นพระจนัทรใ์นตอนกลางคืน เพราะถา้หาก  
ยา่จาํผมไมไ่ดเ้หมือนแตก่่อน…อยา่งนอ้ยยา่ก็ยงัมองเห็น  
          ‚ยา่มองอะไรบนนัน้‛ ผมเดนิไปถามยา่  
          ‚ก็…ยา่มองฟ้า…วนันีท้อ้งฟ้าสวยกวา่ทกุวนั‛ แลว้ยา่ก็คอ่ย ๆ ชีน้ิว้ขึน้ไปขา้งบนนัน้  
          ผมมองตามขึน้ไปอยา่งชา้ ๆ แลว้หนักลบัลงมาถาม  
          ‚ผมควรมีความรกัไหม‛  
          ยา่จบัมือผมไปกางออกอยา่งชา้ ๆ มือย่าสั่นระริกและมีรอยเห่ียวย่นกว่าแตเ่ดิมมาก ผมจาํไม่ไดแ้ลว้ 
ว่าเคยใหย้่าจบัมือครัง้สดุทา้ยตอนอายเุท่าไหร ่ย่าเองก็คงจาํไม่ไดเ้หมือนกนัว่าเคยดลูายมือใหใ้ครเป็นคน 
สดุทา้ย…มือย่าลบูรอยเสน้จาง ๆ บนมือผมอย่างทะนถุนอม มือผมมนัใหญ่ขึน้ แตมื่อย่าดบูอบบางลง ย่า
หนัขึน้มามองตาผม แมผ้มไม่อยากใหย้่าเห็นความสิน้หวัง แต่ผมก็ไม่หลบตา ผมมองเขา้ไปในดวงตาคู่ 
นัน้…ถึงผมไมใ่ชห่มอด ูแตผ่มทาํนายไดว้า่ยา่กาํลงัมีความสขุ  
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          คาํทาํนายของยา่เหมือนตอนเด็กท่ีผมเคยไดย้ิน ผมมองขึน้ไปบนทอ้งฟ้า…ภาวนาใหค้รัง้นีเ้ป็นจรงิ  
 

          คืนนีผ้มฝังตวัอยู่ในหอ้งกับชุดโปรดชุดเดิม ผมเดินวนไปวนมากับบุหรี่มวนแลว้มวนเล่า แลว้พา  
ตวัเองมาหยดุอยู่ท่ีหนา้กระจกบานใหญ่…ทอมรกักบัซมัเมอรม์า 500 วนั แตผ่มรกัเธอมา 1,095 วนั และ 
ตอนนีผ้มสภาพแย่ยิ่งกว่าทอม ฮานเซน ธีโอดอรร์อ้งไหก้ับระบบปฏิบตัิการ แตผ่มไม่รูจ้ะรอ้งไหก้บัใคร ผม  
เหมือนเซบาสเตียน ไวลเ์ดอรท่ี์ไม่มีมีอาอยู่ในชีวิต…เม่ือก่อนตอนท่ีเราอยู่ยงัดว้ยกนั ผมเคยคะยัน้คะยอให ้
เธอไปดหูนงัรอบดกึกบัผมทกุคืนวนัพธุท่ี 2 ของเดือน เธอบอกว่า ‘ดหูนงัรกัไม่เป็น…บางทีถา้ไปเธออาจจะ
นอนหลบัใหผ้มราํคาญใจ’ แมเ้ธอจะบอกแบบนัน้กบัผม แต่เธอไม่เคยหลบัเลยสกัครัง้ เธอตัง้ใจดอูย่างใจ
จดใจจอ่ กลายเป็นผมเสียเองท่ีลืมดหูนงัไปเลย เพราะผมมวัแตม่องรอยยิม้และสายตาคูน่ัน้ของเธอ  
          ไมใ่ชว่า่ผมเศรา้เพราะเธอจากไป…ท่ีผมเศรา้เพราะเธอเคยอยูต่รงนีม้าก่อน  
          ผมรอคอยใหถ้ึงเวลา 04.00 นาฬิกาของคืนวนัศกุรอ์ย่างเช่ืองชา้ แลว้ผมจะสวมเสือ้กลา้มสีขาวกับ 
กางเกงในตวัเดียวเดนิออกไปรมิหนา้ตา่ง…มือซา้ยถือบหุรี่ไว ้มือขวากดเลน่เพลงนีซ้ ํา้แลว้ซํา้อีก  

‘ต่ืนจากฝันท่ีมนัเลอะเลือน 
ความวุน่วายและความฟ่ันเฟือน 

จากดีกรีของความมนึเมา 
สขุใจกบัฝันในยามคํ่าคืน 

เธอและฉนัลอ่งลอยกบัรกั ณ ท่ีหนึ่ง 
ซึ่งไมเ่คยเกิดขึน้กบัฉนั’ 

          แลว้ผมก็กดเขา้ไปส่องเฟซบุ๊กเธอเป็นครัง้ท่ี 254 ไม่ก่ีวินาทีผมก็เขา้ไปส่องเฟซบุ๊กเธอเป็นครัง้ท่ี 255 
แมผ้มจะเขา้ไปสอ่งอีกก่ีพนัก่ีหม่ืนครัง้ เธอก็คงไมก่ลบัมา…ผมเลยตดัสินใจบล็อกเธอ  
 

          ‚ผมไมเ่คยเห็นครัง้ไหนท่ีพ่ีทาํถกูตอ้งเทา่นีม้าก่อนเลย‛ หวอ่งปรบมือ  
          ‚พ่ีวา่…น่ีมนัแกปั้ญหาท่ีปลายเหตหุรือเปล่า‛ พ่ีโซแ่ยง้ขึน้มา  
          ‚พ่ีไมมี่ทางลืมใครสกัคนได ้ถา้ยงักลบัไปดรููปของเขาวน ๆ เวียน ๆ อยูอ่ย่างนัน้‛ แมห้ว่องจะเด็กท่ีสดุ 
แตห่วอ่งอาจผา่นความรกัมามากกว่าทกุคน  
          ‚สมมตวิา่พ่ีบล็อกเธอทกุชอ่งทางเอาไวใ้ชไ่หม‛ หวอ่งพยกัหนา้  
          ‚แลว้วนัหนึ่งพี่ไปทะเล พ่ีบงัเอิญไปเห็นเธอ…ทกุอยา่งไมพ่งัทลายงัน้เหรอ‛ พ่ีโซต่ัง้คาํถาม  
          ‚พ่ีตอ้งเลือกไปภเูขาแทน‛ หวอ่งตอบกลบัมาทนัควนั  
          ‚ถา้พ่ีบงัเอิญเห็นเธออยูท่กุท่ีท่ีไปเลยละ่‛ พ่ีโซแ่ยง้ 
          ‚แบบนัน้มนัก็พงันะ่สิ‛ หวอ่งทาํทา่ครุน่คดิ  
          ‚อย่างนัน้พ่ีจะไม่บล็อกเธอ พ่ีจะไปออกไปเดินตลาดแถวบา้นยามเย็นเหมือนเดิม ถา้พ่ีเห็นเธอ…พ่ี 
จะยิม้ใหเ้ธอ‛ พ่ีโซห่นัไปตอบหวอ่ง  
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          ผมนั่งเงียบไม่พูดไม่จากับใครทั้งนัน้ บุหรี่ในมือไหมอ้ย่างชา้ ๆ จนเกือบหมดมวน ผมไม่หยิบมัน 
ขึน้มาสูบเลยแมแ้ตน่ิด แคด่มกลิ่นจาง ๆ ใหน้ิโคตินเขา้ไปในปอดก็พอ…พวกเราใชเ้วลามานั่งพดูคยุกนัใน 
ทกุ ๆ เย็นของวนัศกุรจ์นถึงค ํ่า แลว้ผมจะกลบัไปคยุโทรศพัทก์บัเธอจนถึงดกึ บางวนัถา้เธอตอ้งการผมก่อน  
ช่วงดกึของวนั ผมเลือกท่ีจะไม่มาท่ีน่ีแลว้รอคยุโทรศพัทก์บัเธอท่ีบา้น แตต่อนนีไ้ม่มีเธอใหผ้มรอคยุดว้ยอีก 
ตอ่ไป  
          ปกติหว่องจะเป็นคนชวนพวกเราด่ืมเหลา้ บางครัง้พ่ีโซ่อยากด่ืมเบียร์ นอ้ยครัง้มากท่ีผมจะเป็นคน 
ชวนพวกเขาเอง หวอ่งจะเป็นคนท่ีหาเรื่องมาพดูในวงเหลา้ไดอ้รอ่ยท่ีสดุ ถา้ผมเป็นผูห้ญิงอาจจะหลงคารม  
ของหว่องก็ได ้ส่วนพ่ีโซ่จะดแูลนอ้ง ๆ และทาํใหบ้รรยากาศในวงเป็นไปดว้ยดีเสมอ แตผ่มไม่คอ่ยพูดมาก 
นกั ยกเวน้ตอนท่ีเมามาก ๆ ซึ่งผมเคยเป็นมาเม่ือเดือนท่ีแลว้ ท่ีนั่งประจาํส่วนตวัของผมมนัไม่คอ่ยเหมือน 
เพ่ือนสกัเท่าไหร่ หว่องมกัจะทาํตาขวางใส่เสมอเวลาผมหย่อนกน้ลงตรงนั้น แต่วนันีห้ว่องไม่โกรธ หว่อง 
บอกว่าไดท้าํตามท่ีบอกผมเอาไว…้ไดรู้จ้กักบัใครบางคน…เซ็กซค์รัง้แรกมนัช่างหอมหวานเหมือนตอนเมา
ครัง้แรกในชีวิต เดก็ชายคนนีก้าํลงัมีความรกั ผมไมรู่ว้า่หวอ่งพดูจรงิหรือพดูเลน่…แตผ่มเช่ือจรงิ ๆ  
          ‚ทาํไมพี่ตอ้งชอบนั่งตรงท่ีกระเบือ้งมนัสีฟ้าดว้ย‛  
          ผมบอกวา่ผมไมรู่ ้ 
 

          ผมไม่ไดฝั้นมานานแลว้ เพราะช่วงนีผ้มนอนไม่ค่อยหลบั เม่ือก่อนผมเป็นคนท่ีจาํรายละเอียดความ
ฝันไดแ้ม่นมาก แม่บอกว่าผมอาจไดพ้นัธุกรรมมาจากย่า นั่นเลยทาํใหแ้ม่ชอบคะยัน้คะยอใหผ้มเล่าความ
ฝันใหฟั้งอยูบ่อ่ย ๆ เพราะแม่จะเอาไปตีเลขเด็ดกนัในกลุ่มแม่บา้น แตผ่มไม่ยอมบอกความลบัหรอก…และ
คืนนีผ้มยงันอนไม่หลบัเหมือนเดิม พ่อกับแม่นั่งคุยกันอยู่หนา้โทรทศันม์าเกือบชั่วโมงแลว้ แต่ผมไม่ไดดู้ 
โทรทศันม์านานมาก ถา้ผมคดิถึงเธอ ชีวิตผมจะจมอยูห่นา้จอโทรศพัท ์แตถ่า้ผมไมอ่ยากคิดถึงเธอ ผมเลือก 
ท่ีจะดหูนงั…วนันีผ้มเลือกดหูนงัเรื่อง The Machinist ท่ีคริสเตียน เบลแสดง เพราะรา่งกายผมซูบผอมลง 
เรื่อย ๆ เหมือนกบัเทรเวอร ์เรซนิก เม่ือไหรท่ี่ผมเลิกขาดจากความรูส้ึกผิด ผมคงนอนตายตาหลบัไดเ้หมือน  
ตวัละครในหนงั…ผมผิดมากหรือเปล่าท่ีทาํอย่างท่ีหว่องพูด เพราะเธออยู่ไกลจากผมออกไปหลายรอ้ย 
กิโลเมตร ผมคงไม่มีโอกาสไดเ้จอเธออีก หากมนัจะสญูสลาย คงเป็นเพราะผมส่งขอ้ความไปหาเธอ แตผ่ม  
คงไมท่าํ ผมอยากนอนหลบั…แลว้ฝันวา่เรายงัอยู่ดว้ยกนัเหมือนเดมิ  
 
          วนันีพ้อ่ตอ้งเขา้ไปทาํธุระในเมืองตัง้แตเ่ชา้ตรู่ ผมเลยอาสาเป็นคนพาปู่ ไปอาบนํา้แทน น่าแปลกใจท่ี 
วนันีไ้มเ่ห็นปู่ นั่งถอนตน้ไมใ้บหญา้อยู่ท่ีหนา้บา้นเหมือนอย่างเคย ปู่ นั่งเงียบ ๆ อยู่หนา้ระเบียงบา้นกบัย่า 2 
คน พอเห็นย่าไดน้ั่งขา้งปู่ แลว้ ผมรูส้ึกว่าย่าสวยขึน้อีกเป็นกอง ผมอยากรูว้่าตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวทั้งคู่รกั
กันยงัไง อาจเป็นย่าก็ไดท่ี้เขา้ไปจีบปู่ ก่อน แต่ตอนนี้หนา้ปู่ ดูเป็นกังวลอย่างมาก อาจเป็นเพราะปู่ เห็นผม 
เป็นคนแปลกหนา้มากกว่าจะเป็นหลานตวัเอง…มันก็ดีท่ีเห็นปู่ ว่านอนสอนง่ายแบบนี้ แต่ผมอยากใหปู้่
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กลบัไปเนือ้ตวัมอมแมมอยา่งเดมิมากกวา่ อยา่งนอ้ยปู่ ก็ยงัรูจ้กัผม…ผมอยากถามปู่ ว่ารกักนักบัย่ายงัไง แต่ 
ปู่ คงจาํไมไ่ดแ้ลว้  
          ‚วนันีปู้่ ไมดื่อ้เลย‛ ผมบอกหลงัจากพอ่กลบัมา  
          ‚ดีแลว้ไมใ่ชเ่หรอ จะไดอ้าบนํา้ง่าย ๆ‛ พอ่พดูพลางขนของลงจากรถ  
          ‚วนันีผ้มถามปู่ วา่รกักบัยา่ยงัไง‛ ผมโกหกพอ่  
          ‚ฮา่ ๆ แลว้ปู่ วา่ไง‛ พอ่ใหค้วามสนใจ  
          ‚ปู่ บอกวา่…ไมบ่อกผมหรอก‛ ผมหนัไปโกหกตอ่  
          ‚จรงิสิ!!‛ พอ่หนัมากตกใจใหญ่  
          ‚ทาํไมเหรอ‛  
          ‚ตอนเป็นเดก็ ๆ พอ่ก็เคยถามปู่ เหมือนกนัวา่รกักนักบัย่ายงัไง‛  
          ‚ปู่ วา่ไง‛  
          ‚ปู่ บอกวา่…ไมบ่อกพอ่หรอก‛  
 

          วนันีห้ว่องชวนผมกับพ่ีโซ่มานั่งเล่นดว้ยกันท่ีหนา้บา้นทั้งท่ีมนัไม่ใช่เย็นวนัศกุร ์คงเป็นเพราะหว่อง 
อยากกินเหลา้มากกว่าใครเพ่ือน ไม่แน่หว่องอาจจะอกหกัจากผูห้ญิงคนนั้นแลว้ก็ได ้ผมห่อกบัขา้วฝีมือแม่ 
ไปฝากตาธรดว้ย วนันีเ้ป็นแกงสม้ผกัรวมกับขนมจีนนํา้ยาป่า แตผ่มดนัสงสยัว่าทาํไมสีหนา้ของหว่องยิม้ 
แยม้แจ่มใส ไม่เศรา้สรอ้ยอย่างท่ีผมเคยเป็น ส่วนตาธรดีใจเหลือหลายท่ีจะไดกิ้นกบัขา้วฝีมือแม่และฝาก  
ขอบคณุมายกใหญ่ แกบอกว่า ‘ดีใจท่ีเห็นพวกเรา 3 คนไดอ้ยู่ดว้ยกนัเหมือนแตก่่อน ตอนท่ีพากนัไปวิ่งเล่น 
ยิงนกตกปลาแถวบา้น’ แกยงับอกอีกวา่ ‘พวกเราเคยตามแกไปทอดแหอยู่บงึทา้ยหมู่บา้นตลอด บางวนัก็ได ้
ปลาตวัใหญ่กลบัมา บางวนัก็ไม่ไดอ้ะไรเลย แมแ้ตป่ลาซิวตวัเดียว ’ ผมบอกว่าผมจาํไม่ได…้แคว่นันีไ้ดม้า 
กินขา้วเย็นเป็นเพ่ือนตาธรก็ดีแลว้  
          ‚ผมวา่…ผมจะเลิกเหลา้แลว้‛ ผมกบัพ่ีโซห่นัไปทาํหนา้สงสยั  
          ‚ทาํไมถึงอยากเลิกเหลา้‛ พ่ีโซถ่าม  
          ‚เธอขอรอ้งใหผ้มเลิก…กบัคนอ่ืนผมคงไมย่อม แตก่บัคนนีไ้มรู่ท้าํไม‛ หวอ่งอธิบาย  
          ‚แตว่นันีห้วอ่งชวนพวกพ่ีกินเหลา้นะ‛ พ่ีโซไ่มเ่ขา้ใจ  
          ‚ถือเป็นการเลีย้งสง่ใหน้อ้งชายคนนีแ้ลว้กนั…เมาครัง้สดุทา้ย‛ หวอ่งบอกแบบนัน้  
          ‚แลว้ถา้มงึเลิกกบัคนนีล้ะ่‛ ผมแยง้  
          ‚ผมก็คงกลบัมาเมาหวัรานํา้เหมือนเดมิกบัพวกพ่ี ๆ นั่นแหละ‛ แลว้หวอ่งก็หวัเราะออกมา  
          ‚อยา่นะเวย้!! กกูบัพ่ีโซก็่จะเลิกเหลา้เหมือนกบัมงึ…แลว้หนีไปมีแฟนใหม‛่ ผมหวัเราะคืนบา้ง 
          ‚แตผ่มคงไมเ่ลิกหรอก…ผมรกัเขาจะตาย‛  
          ผมวา่หวอ่งพดูจรงิ 
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          คืนนัน้หว่องเมาหนกักว่าใครเพ่ือน สงสยัหว่องคงอยากจะเลีย้งส่งใหพ้วกเราจริง ๆ หลงัจากท่ีพ่ีโซ่ 
แบกหวอ่งไปเขา้นอนแลว้ พวกเราก็ขอตวักลบั ตาธรบอกว่า ‘อย่าลืมแวะมากินขา้วดว้ยกนัอีกบอ่ย ๆ เหลา้ 
ท่ีเหลือเดี๋ยวตาธรจะรบัผิดชอบเอง’ ก่อนผมจะเขา้นอน ผมคิดถึงเรื่องท่ีหว่องบอกในเย็นวนันี…้ตอนแรกผม 
แอบอิจฉาท่ีหว่องบอกว่าจะเลิกเหลา้และมีความรกัครัง้ใหม่ แตต่อนนีผ้มดีใจ นอ้งชายของผมกาํลงัจะเริ่ม 
ชีวิตใหม ่แมผ้มจะยํ่าอยูก่บัท่ี…หวอ่งอาจเป็นอีกโลกคูข่นานหนึ่งของผมท่ีเราไมอ่าจมาบรรจบกนัไดอี้ก  
 

          ไม่ก่ีวนัต่อมาผมก็รูข้่าวว่าหว่องประสบอุบตัิเหตุจนเสียชีวิต ชาวบา้นท่ีเห็นเหตกุารณบ์อกว่าหว่อง
กาํลงัขบัรถมอเตอรไ์ซคไ์ปรบัผูห้ญิงคนนัน้ท่ีบา้นเพ่ือไปตลาดดว้ยกนั แตไ่ม่ทนัถึง รถของหว่องก็ยางระเบิด 
ทาํใหม้อเตอรไ์ซคเ์สียหลกัไปชนกบัตน้ไมข้า้งทาง…แลว้หว่องก็ตายคาท่ี  
          สิน้ประโยคสดุทา้ย หผูมก็ไมไ่ดย้ินอะไรอีกตอ่ไป สายตาเริ่มจะพรา่เลือนลงเรื่อย ๆ จู่ ๆ ฝนท่ีไม่ตกลง 
มาตลอดทัง้เดือนก็โหมกระหนํ่า…ผมนบัเวลาทกุวินาทีตัง้แตฝ่นตกหยดแรกกระทั่งหยดสดุทา้ย 
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ตส่ีีเช้าวันศุกร ์ 

 

          ลมหนาวพดัมาเป็นระริว้บาง ๆ ทาํเอาพวกเราสั่นเทาไปทัง้ตวั ผมนั่งสบูบหุรี่อยู่หนา้กองไฟอุ่น ๆ มือ 
ขวากาํลงัจบัไมข้า้วจ่ีพลิกไปพลิกมาเป็นระยะ ๆ พ่ีโซ่กาํลงัทาํกบัขา้วอยู่ท่ีครวัหลงับา้นกบัตาธร ส่วนหว่อง 
นั่งเมาอยู่บนชัน้ปนูหนา้บา้น แลว้ก็บน่พึมพาํฟังไม่เป็นภาษาอยู่อย่างนั้น ผมส่ายหวัแลว้หนัมาพลิกขา้วจ่ี 
ต่อ…ช่วงนีผ้มมีความสุขเหลือเกิน ไม่เหมือนตอนแรกท่ีกลับมาอยู่บา้น ผมชอบกินกับขา้วฝีมือแม่ท่ีสุด 
เพราะพวกเราไดน้ั่งกินกันพรอ้มหนา้พรอ้มตา ชอบเห็นพ่อพาปู่ ไปอาบนํา้ทุก ๆ เชา้ เหมือนผมเห็นทั้งคู่
กลบัไปเป็นเด็กอีกครัง้ ผมอยากนั่งนิ่ง ๆ เหม่อมองขึน้ไปบนฟ้าไดเ้ป็นระยะเวลานาน ๆ เหมือนกบัย่าท่ีทาํ
ทกุวนั ครูป้ามีอาการท่ีดีขึน้เรื่อย ๆ อย่างเห็นไดช้ดั ผมเห็นพ่ีโซ่มีความสขุท่ีแม่อาการเริ่มดีขึน้ พอไดรู้จ้กั
เพ่ือนใหม่เพิ่มมากขึน้ มนัก็ทาํใหผ้มกลา้พูดกว่าเดิม และผมมีความสุขท่ีไดบ้อกรกัเธอในคืนวนัศกุร ์…รู ้
แบบนีผ้มนา่จะกลบับา้นตัง้นานแลว้  
          พวกเราสงัสรรคก์นัมากนัตลอดทัง้ชว่งบา่ย หวอ่งบอกกบัผมวา่ ‘หนา้หนาวเดือนธันวาคมจะกินเบียร  ์
อร่อยท่ีสุดในรอบปี’ ตอนแรกผมไม่เช่ือ แต่พอเห็นหว่องสภาพนีแ้ลว้ผมเช่ือสนิทใจ ตาธรกับพ่ีโซ่เดินมา 
พรอ้มกบัแกงตม้ปลาหมอ้ใหญ่ ตอนแรกพ่ีโซแ่ยง้วา่ ‘พวกเราอยากกินอะไรเผ็ด ๆ เช่นสม้ตาํ’ แตแ่กอยากให ้
พวกเราไดซ้ดนํา้รอ้น ๆ เผ่ือจะสรา่งเมา…ผมทิง้กน้บหุรี่ลงในกองไฟ ถอดขา้วจ่ีรอ้น ๆ วางลงไปในจาน แลว้ 
ผมก็นั่งลงตรงนัน้ขา้ง ๆ หวอ่ง ในใจบอกกบัพ่ีโซแ่ละตาธรวา่ ‘ผมกินอะไรก็ได ้แตข่อนั่งกินกบัพวกเราแบบนี้
ก็พอ’  
          ‚พ่ี!!! พ่ีรูไ้หม…ผมนะ่…รกัตาของผมมากแคไ่หน‛  
          หวัของหวอ่งสา่ยไปมาเหมือนพดัลม 
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          ผมตอบหวอ่ง ‚ไมรู่‛้  
          ‚ผมน่ะ…อยากใหต้าสบาย…พ่อกับแม่ผมก็แยกทางกนัตัง้แตผ่มเป็นเด็ก พ่ีผม!! แม่งก็เสือกมาติด 
คกุอีก!! มีแคต่าคนเดียว…ท่ีดแูลผมดีมาโดยตลอด‛  
          เสียงหวอ่งเริ่มสะอืน้  
          ‚พ่ีวา่หวอ่งเมาแลว้‛ พ่ีโซก่าํลงัจะปราม ในขณะท่ีตาธรนั่งนิ่ง  
          ‚พ่ีอย่ามาหา้มผม!! บา้นผมน่ะมนัจน พ่ีรูไ้หม!! กระเบือ้งท่ีเอามาปเูน่ีย…กว่าจะหามาได…้ตาผม 
แทบจะเลือดตากระเดน็‛  
          แลว้หวอ่งก็รอ้งไหอ้อกมา  
          ‚ตรงท่ีพ่ีนั่งนะ่…เห็นไหม…กระเบือ้งแมง่!! มนัยงัเป็นคนละสีเลย‛  
          ผมกม้หนา้ลงไปมองตามท่ีหวอ่งชี ้ 
          ‚ถา้ผมมีเงินนะ…ผมจะเปล่ียนแมง่ใหห้มดเลย…ผมจะทาํใหต้าสบาย‛  
          แลว้หวอ่งก็ฟบุลงตรงนัน้  
          หว่องคงพดูออกมาเพราะกระดกเบียรไ์ปแลว้ 6 ขวด หรือหว่องอาจจะรูส้ึกแบบนัน้จริง ๆ แตพ่รุง่นี ้
เชา้หว่องคงจะลืม ไม่เหลือขา้วจ่ีกับแกงตม้ปลาใหพ้วกเรากินแลว้ ผมกับพ่ีโซ่ขอตวักลับบา้นก่อน …ไม่รู ้
เหมือนกนัว่าผมคิดอะไรอยู่ หว่องอาจจะพูดออกมาส่ง ๆ แต่ผมมองเห็นสีกระเบือ้งไม่ชดัเลย ตอนนั้นผม 
แยกไมอ่อกวา่สีมนัตา่งกนัยงัไง…ผมเลยถ่ายเก็บเอาไวรู้ปหนึ่ง  
          ก่อนจะกลบับา้น ผมหนักลบัไปมอง…ตาธรยืนดกูระเบือ้งแผน่นัน้อยูอ่ยา่งเนิ่นนาน  
 

          ผมนอนหลบัสนิทตลอดทั้งคืนจนเกือบถึงเชา้ แต่ฝันรา้ยทาํใหผ้มต่ืนขึน้มาก่อนนาฬิกาปลุก นาน
มากแลว้ท่ีผมไม่ไดฝั้นถึงคนในครอบครวัแบบนี…้ผมฝันว่าปู่ ตายตอนหนีออกจากบา้น อาจเป็นเพราะผม
คิดมากถึงเรื่องเม่ือก่อน แมม้ันจะเป็นแค่ฝัน แต่ผมจาํรายละเอียดไดแ้ม่นยาํ ผมอยากต่ืนมาแลว้ลืมทุก
อย่างไปเหมือนกับคนอ่ืน ๆ ถา้ผมบอกแม่เรื่องนี ้แม่คงบอกว่าฝันรา้ยจะกลายเป็นดี แตถ่า้ผมบอกพ่อ คง
เป็นพอ่ท่ีตอ้งฝันรา้ยแทนผมไปอีกหลายคืน…ผมตดัสินใจไมบ่อกทัง้คู ่ 
          เชา้นีก็้เหมือนกบัทกุ ๆ วนั แมล้มจะพัดมาหนาวเพียงใดปู่ ก็ยงัออกไปทาํสวนอยู่ท่ีหนา้บา้น กว่าจะ 
ดึงหญ้าออกแต่ละเสน้ ปู่ ใชเ้วลานานมาก แต่พอพ่อจะดึงปู่ ไปอาบนํา้ เท่านัน้เอง แขนของปู่ ก็กลับมามี 
เรี่ยวแรงยื ้อพ่ออีกครั้ง…หลายปีก่อนปู่ เริ่มจากจาํย่าไม่ได้ พอนานไปปู่ ก็ลืมทุกอย่าง ในท่ีสุดปู่ ก็เริ่ม 
หวาดระแวงจนตอ้งอาศยัยาระงับประสาททุก ๆ มื ้อหลังอาหาร ปู่ ไม่ยอมไปอาบนํา้เพราะจาํลูกตวัเอง 
ไมไ่ด…้พอ่คงเหน่ือยท่ีตอ้งดแูลปู่ ทกุวนัแบบนี ้แตถ่า้ผมเป็นพอ่…ผมคงเจ็บปวดท่ีถกูลืมมากกวา่  
          ‚เอาแบบนีดี้ไหมพอ่‛ ผมเดนิไปหาพอ่ท่ีเหง่ือกาํลงัโชกตวั  
          ‚วา่ยงัไง มีอะไรหรือเปลา่…จะมาชว่ยพอ่พาปู่ ไปอาบนํา้เหรอ‛ พอ่ทาํเสียงเหน่ือย  
          ‚ผมวา่…พอ่ตอ้งทาํใหปู้่ รูส้กึไวว้างใจพวกเรา เพราะตอนนีปู้่ มองพอ่เป็นคนอ่ืน‛ ผมพยายามอธิบาย 
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          ‚พอ่ไมเ่ขา้ใจ ตอ้งทาํยงัไง‛ ผมเห็นพอ่ทาํหนา้งนุงง  
          ‚นกึถึงตอนเดก็…ตอนท่ีพอ่หลอกผมวา่รถตูจ้ะมาจบัเดก็ดือ้สิ‛  
          แลว้ทกุอยา่งก็เป็นไปตามท่ีคาดเอาไว…้ปู่ ยอมไปอาบนํา้แตโ่ดยดี เพราะกลวัจะมีคนรา้ยมาจบัแกไป 
เป็นตวัประกนัตามท่ีพวกเราวางแผนกนัเอาไว ้พอ่เลา่เรื่องนีใ้หแ้มฟั่งในวงกินขา้ว และหนัมาทาํสีหนา้ภูมิใจ 
กับผมท่ีเป็นตน้ตอของแผน ส่วนแม่หัวเราะชอบใจ ย่าเองก็พลอยนั่งหัวเราะตามแม่ไปอีกคน ทุกคนมี  
ความสุขกบัเรื่องท่ีเกิดขึน้ แตผ่มหนัไปมองปู่ …ปู่ นั่งกินขา้วเงียบ ๆ เหมือนไม่ไดย้ินเสียงนินทาของพวกเรา 
เลย…ผมขอโทษปู่ ในใจ  
 

          ตลอดชีวิตท่ีผ่านมา ผมไม่เคยเห็นพ่อทาํอะไรไม่เคยไม่ไดเ้ลยสักครัง้ พ่อเป็นคนขยันและเก่งมาก 
โดยเฉพาะงานท่ีตอ้งใชแ้รง ผมเคยเห็นพ่อซ่อมรถมอเตอรไ์ซคเ์ก่า ๆ ใหก้ลบัมาข่ีไดอ้ย่างเหลือเช่ือ โดยมี 
เครื่องไมเ้ครื่องมือแค่ไม่ก่ีชิน้ พ่อซ่อมขา้วของเครื่องใชทุ้กชิน้ในบา้นไดด้ว้ยตวัคนเดียว ผมว่าพ่อสามารถ 
สรา้งบา้นทั้งหลังให้พวกเราอยู่ยังได้ บางทีพ่ออาจจะทาํอาหารอร่อยกว่าแม่ก็ได้ ติดตรงท่ีพ่อมีนิสัยขี ้
เกรงอกเกรงใจอยู ่แตรู่ไ้หม…ผมวา่พอ่มีสิ่งท่ีถนดัท่ีสดุในใจแลว้  
          ‚พอ่คดิวา่ตวัเองเสียสละไดม้ากแคไ่หน‛ ผมถามหลงัจากกินขา้วเย็นดว้ยกนั  
          พอ่หนัมาทาํหนา้สงสยั ‚อืม…ก็คงดวูา่มนัสมเหตสุมผลพอท่ีเราจะเสียสละหรือเปลา่‛  
          ‚ถา้พ่อมีโลกคูข่นาน…ป่านนีพ้่ออาจจะไดเ้รียนสูง ๆ มีหนา้ท่ีการงานท่ีดีและมีครอบครวัท่ีสมบูรณ์ 
แบบ‛ ผมตัง้ขอ้สงสยั  
          ‚คงงัน้มัง้ พ่ออาจไม่เจอแม่…ไม่เจอลกู…ปู่ กบัย่าอาจลม้ตายไปก่อน พ่อคงเจออีกชีวิตหนึ่ง‛ พ่อหนั 
มายิม้ใหผ้ม  
          ‚แลว้อยากเลือกแบบไหน‛ ผมตัง้คาํถาม  
          ‚พอดี…พอ่ไมเ่ช่ือเรื่องโลกคูข่นานนะ่‛ พอ่หนัมาหวัเราะ  
          ‚ผมวา่นะ…พอ่ชอบพาปู่ ไปอาบนํา้มากกวา่‛  
 

          หลงัจากคืนวนันัน้หว่องเงียบไปพกัใหญ่ กว่าจะสร่างเมาไดค้งใชเ้วลาหลายวนัอยู่ แต่ผมว่าหว่อง  
อายท่ีรอ้งไหอ้อกมาตอ่หนา้หนุม่ ๆ ดว้ยกนัมากกว่า เดือนธันวาคมมีวนัหยดุเกือบทกุอาทิตย ์พ่ีโซ่ไดใ้ชชี้วิต 
อยู่กับครอบครวัมากขึน้ ผมมกัจะส่งขอ้ความไปถามข่าวคราวบ่อย ๆ ตน้กุหลาบขาวท่ีผมเคยปลูกเอาไว้ 
เม่ือหลายเดือนก่อน ตอนนีม้นัเห่ียวเฉาลงอยา่งนา่ใจหาย ผมอยากกลบัไปรดนํา้มนัอีก เพราะกลิ่นของดอก 
กหุลาบมนัเหมือนกันกับกลิ่นหอมของเธอ พ่ีโซ่บอกว่า ‘แม่อาการดีขึน้มาก สามารถเดินลงบนัไดไดอ้ย่าง 
ชา้ ๆ แลว้ รอยแผลสมานกนัเร็ว เป็นเพราะยาท่ีใหกิ้นหลงัอาหารและก่อนนอน…อีกไม่นานแม่คงลกุมารด
นํา้ตน้ไมไ้ดเ้หมือนแตก่่อน’ สว่นผมบอกพ่ีโซก่ลบัไปวา่  
          ‘ท่ีแผลสมานเรว็ไมน่า่จะมาจากยาสกัเทา่ไหร…่คงเป็นเพราะคนจดัยามากกวา่’ 
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          ผมรอใหถ้ึง 1 ทุม่ ของคืนวนัศกุร ์เพราะน่ีเป็นเวลาท่ีเธอจะเลิกงานและผมจะไดค้ยุกบัเธอเสียที  เธอ 
ชอบบน่ใหฟั้งว่าเหน่ือยมาจากท่ีทาํงาน เจา้นายของเธออารมณข์ึน้ ๆ ลง ๆ เหมือนกบัพ่อของผมเม่ือก่อน 
แลว้เธอก็มกัถามถึงครอบครวัของผม เธออยากมาไหวพ้อ่กบัแม ่แตก็่ไมมี่โอกาส…ผมสามารถนั่งฟังเธอพดู 
ไดเ้ป็นชั่วโมง ๆ โดยท่ีผมไม่ปริปากเลยสกัคาํ…จนกว่าเธอจะเหน่ือย ตอนนั้นผมคอ่ยมีโอกาส ผมชอบเล่า 
เรื่องหนงัใหเ้ธอฟัง เม่ือก่อนเราไปดหูนงัดว้ยกนัทกุ ๆ คืนวนัพธุท่ี 2 ของเดือน ผมวางแผนไวว้่าเดือนหนา้จะ 
ไปหาเธอท่ีกรุงเทพ ฯ แลว้เราจะไปดหูนงัเรื่องนัน้ดว้ยกนั…แมผ้มไมช่อบเสียงบน่ของพ่อกบัแม่ แตผ่มอยาก 
ฟังเธอบน่ใหฟั้งแบบนีไ้ปนาน ๆ  
          อนัท่ีจรงิ คืนวนันีม้นัมีความพิเศษซอ่นอยู…่ผมมีขา่วดีอยากจะบอกเธอ  
 

          ‘ทาํอะไรอยู’่  
          เธอจะไมต่อบคาํถามนี ้แตค่งจะรา่ยยาวเรื่องท่ีทาํงานใหผ้มฟังแทน  
          ‘กินขา้วหรือยงั’  
          แลว้ผมก็จะอวดกบัขา้วฝีมือแม ่‘ 
          วนันีท้าํ OT หรือเปลา่’  
          แลว้เธอก็จะตอบกลบัมาวา่คอ่ยคยุกนั  
          ‘หายไปไหน’  
          ผมไมค่อ่ยไดถ้ามประโยคนีก้บัเธอมากสกัเท่าไหร ่ 
          ผมรอจนถึงตี 1 เธอก็ไม่ส่งขอ้ความกลบัมา ผมอยากคยุกับเธอใจแทบขาด แต่เธอก็ปิดเครื่องหนี  
หาย…เราคบกันมา 3 ปี แต่เธอหายไปนานท่ีสุดไม่เกิน 3 ชั่วโมง ผมคิดในแง่ดีเขา้ไวว้่าเธอคงทาํงาน 
ล่วงเวลาอยู่ หรือเธออาจมีนดัสงัสรรคก์ับเพ่ือนรว่มงาน เธออาจไปเดินซือ้ของอยู่ในซุปเปอรม์าเก็ตแถวท่ี
ทาํงาน ท่ีเธอไมต่อบผมอาจเป็นเพราะแบตเตอรี่โทรศพัทเ์ธอหมด ผมหวงัไวแ้บบนั้น…แมผ้มจะคิดเขา้ขา้ง 
ตวัเองแคไ่หน แตม่นัก็ไมท่าํใหผ้มสบายใจขึน้เลย  
          ‘พึ่งถึงหอ้ง’  
          เธอตอบมาสัน้ ๆ หว้น ๆ อยา่งท่ีไมเ่คยเป็น  
          ผมรีบหยิบโทรศพัทข์ึน้มาโทรหา แต่เธอไม่รบัสาย เธอบอกว่าเธอเหน่ือยเกินกว่าจะคยุโทรศพัทใ์น  
วนันี ้แตผ่มบอกเธอวา่มือผมสั่นเกินกว่าจะพิมพข์อ้ความยาว ๆ สง่ไปขอคาํอธิบายจากเธอไดเ้หมือนกนั ผม 
อยากฟังเสียงเธอ เพราะขอ้ความมนัโกหกกันได ้แต่นํา้เสียงไม่มีทาง…ผมรกัเธอกว่า 3 ปี ถา้เธอจะบอก 
อะไรจรงิ ๆ ผมก็อยากฟังจากปากเธอชดั ๆ  
          ชั่วโมงแรกผมถามเธออยู่ฝ่ายเดียว เธอบอกว่าวนันีเ้ธอเหน่ือยและไม่ค่อยอยากพูดกับใครมากนัก 
ผมไม่ไดร้อ้งขอใหเ้ธอบ่นเหมือนอย่างเคย แต่ผมขอเหตผุล…เธออยากเลิกกับผมเพราะถึงจุดอ่ิมตวั ผม
บอกว่า 3 ปี ยงัรกักนัไม่มากพอดว้ยซํา้ เธอบอกอีกว่าอยากเลิกกบัผมเพราะผมมนัเป็นคนไม่มีอนาคต ผม
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วา่เธอควรบอกตัง้แตเ่ดือนแรกท่ีผมหางานทาํไมไ่ด ้และเธออยากเลิกกบัผมเพราะเธอมีคนใหม่ ผมอํา้อึง้ไป
พกัใหญ่ พยายามถามหาหลกัฐาน แต่เธอก็ไม่มีให้…สารพดัเหตผุลท่ีเธอพดูมามนัลว้นโกหกทั้งสิน้ ผมรกั
เธอมาก่ีปีแลว้…ถา้เธอตัง้ใจจะบอกลา อยา่งนอ้ยก็นา่จะพดูความจรงิ  
          ชั่วโมงท่ี 2 ผมออ้นวอนถามหาความเห็นใจเพียงฝ่ายเดียว…ผมบอกว่ามีหนงัหลายเรื่องท่ีอยากไปดู 
กบัเธอ เธอจาํเรื่องTomorrow I Will Date with Yesterday's You ท่ีเราไปดดูว้ยกนัครัง้แรกไดไ้หม พ่อกบั 
แม่ถามตลอดว่าเม่ือไหร่เธอจะมาหา ผมอยากให้เธอไดกิ้นของหวานฝีมือแม่ ตอนนีผ้มอยากฟังเสียงบ่น 
ของเธอสดุขัว้หวัใจ ผมขอใหเ้ธอพดูอะไรก็ได ้แตอ่ย่าพดูคาํนัน้ ๆ ออกมาก็พอ…คราวนีเ้ธอเอาแตฟั่งผมพดู
เป็นชั่วโมง ๆ อย่างเดียว และเธอพูดออกมาเพียงประโยคสัน้ ๆ เธอบอกว่า ‘เกลียดหนงัทกุเรื่องท่ีเคยไปดู
กบัผม’  
          ชั่วโมงสดุทา้ยมนัจึงเต็มไปดว้ยคาํก่นดา่และสาปแช่ง…ทา้ยท่ีสดุเธอบอกว่าเธอรูเ้รื่องหมดแลว้ เธอ 
รอ้งไหพ้รอ้มกบัตดัสายผมไป แตผ่มไมรู่อ้ะไรเลย  
          ตอนนีเ้ป็นเวลา 04.00 นาฬิกา ของเชา้วนัศกุร ์ตลอด 3 ชั่วโมง คาํพดูของผมมนัมากกว่าทัง้ชีวิตท่ี
ผมเคยพดู แตน่า่เสียดาย…ผมพดูเทา่ไหรเ่ธอก็ไมก่ลบัมา  
 

          เชา้นีพ้่อยิม้แยม้แจ่มใสมากกว่าปกติ เพราะปู่ ไปอาบนํา้อย่างว่านอนสอนง่าย อาจเป็นเพราะปู่ รกั 
การอาบนํา้มากกว่าการทาํสวนแลว้ก็เป็นได ้ส่วนแม่ฮมัเพลงดาวเรืองดาวโรยของคณุพุ่มพวง ดวงจนัทร์ 
อยา่งสบายใจในขณะทาํกบัขา้วอยูใ่นหอ้งครวั ย่ากาํลงันั่งโยกเกา้อีอ้ย่างชา้ ๆ อยู่ระเบียงหนา้บา้น สายตา 
ย่ามองขึน้ไปบนทอ้งฟ้า แลว้ย่าก็ยิม้ใหก้ับนกทุกตวัท่ีบินผ่าน วนันีแ้ม่ทาํอาหารมือ้ใหญ่ไวใ้หพ้วกเรากิน 
และปู่ หวัเราะในวงกบัขา้วเป็นครัง้แรก ทกุคนดมีูความสขุมากขึน้ในวนัท่ีผมเศรา้ท่ีสดุ…อาหารคงอรอ่ย แต่ 
ผมไมแ่ตะเลยสกัคาํ  
          ปกตแิลว้ผมสบูบหุรี่วนัละไมเ่กิน 2 มวน แตว่นันีผ้มสบูบหุรี่ไปทัง้หมด 6 มวน ผมคอ่ย ๆ ถอดกางเกง 
ชัน้นอกออก เหลือเพียงเสือ้กลา้มบาง ๆ กับกางเกงชั้นในตวัเดียว แขนทัง้สองส่ายไปมาหนา้กระจกบาน 
ใหญ่ คณุตาํรวจหมายเลข 223 ถกูบอกเลิกในวนัเมษาหนา้โง่ แตผ่มถกูบอกเลิกในคืนวนัศกุรท่ี์ 2 ของเดือน 
ธันวาคม ผมอยากใชบ้ริการลบความทรงจาํเหมือนกับโจเอล บาริช ผมจะไดลื้มเธอไปจนหมดสิน้ เหมือน 
ผมเป็นหนุ่มใบท่ี้ถกูชาลียท์ิง้ไปอย่างไม่แยแส…ตอนนีผ้มเกลียดผมสีนํา้ตาลของเธอ เกลียดรอยดา่งใตต้า 
ขา้งซา้ยนั่น เกลียดแผลเป็นตรงหนา้อก เกลียดเวลาท่ีเธอกดัปากก่อนจะพดู เกลียดเวลาเธอจบัมือผมไปกมุ 
ไวต้อนประหมา่ ผมเกลียดเธอ…แลว้ผมก็หยิบบหุรี่มวนท่ี 7 ขึน้มาสบู  
          ผมอยากบอกเธอวา่จะเลิกบหุรี่…แตเ่ธอดนัมาบอกเลิกผมเสียอยา่งนัน้  
 

          หวอ่งและพี่โซแ่ปลกใจท่ีวนันีผ้มเป็นคนชวนด่ืม เพราะปกติจะเป็นหว่องมากกว่า ผมไม่กลา้บอกใคร 
ว่าเธอทิง้ผมไป กลวัทุกคนจะสมเพชผมเหมือนท่ีผมสมเพชตวัเอง ผมเลยบอกไปว่า ‘อยากด่ืมเฉลิมฉลอง
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ใหก้บัเดือนสดุทา้ยของปี’ เหลา้รสชาตขิมกวา่เดมิ แตผ่มด่ืมมนัไมห่ยดุ…ทกุทีหวอ่งจะเมากว่าใครเพ่ือน แต่ 
วนันีผ้มเมา  
          ‚กแูบบ…ไมค่ดิวา่…จะเจอทิง้แบบนี‛้  
          ตาผมเริ่มสะลมึสะลือ  
          ‚อา้ว! พ่ีอกหกัมาเหรอ‛ หวอ่งทาํทา่ตกใจ  
          ‚แมง่!! ทิง้กแูบบ…เหมือนกเูป็นขยะ…แลว้ยดักใูสถ่งุดาํ แบบนัน้เลย‛  
          ตวัผมเริ่มเซไปซา้ยทีขวาที  
          ‚ถา้เป็นผมนะ…ผมจะจอ้งเขาไปในดวงตาของเธอ ทาํใหรู้ว้่าผมไม่กลวั…ถา้เธอทาํแบบนีก้บัผม… 
ผมจะซดัหนา้เธอใหห้งาย‛  
          พ่ีโซเ่ริ่มสา่ยหวักบัเรื่องท่ีเกิดขึน้  
          ‚กวูา่แมง่!! คงไปนอนกบัคนอ่ืนมาแลว้‛  
          ตอนนีผ้มกดัฟันแนน่  
          ‚แหงละ่…พวกเธอทาํแบบนีเ้พ่ือใหค้นอ่ืนมาชอบกนัทัง้นัน้‛  
          ‚ไม่จริงหรอก พวกมึงแคเ่มา…แลว้อย่าเท่ียวพดูถึงใครตอ่ใครแบบนั้นอีก เลิกกนัแลว้ก็แลว้กันไป… 
เช่ือก‛ู พ่ีโซเ่ตือนสตพิวกเรา  
          ‚ตอนนีเ้ขาอาจจะกาํลงันอนกับใครสักคนอย่างท่ีมึงบอก หรือเขาอาจกาํลงันอนรอ้งไหอ้ยู่ มึงไม่มี 
ทางรู…้แตม่งึอยา่ไปตดัสินเขาเลย‛  
          ผมเริ่มสงบลง ในขณะท่ีหวอ่งนั่งนิ่ง ไมพ่ดูไมจ่า  
          ‚แลว้มงึรกัเขาแคไ่หน‛ พ่ีโซห่นัมาถามผม  
          ‚ผมรกัเขาจนสดุหวัใจ‛  
 

          คืนนัน้ผมหมดบหุรี่ไปทัง้หมด 24 มวน และใหพ่ี้โซ่กบัหว่องเป็นคนแบกมาส่งท่ีบา้น ผมเมาหนกั ๆ 
ครัง้แรกตอนงานวนัเกิดเพ่ือนสมยัมธัยม และผมก็รอ้งไหเ้พราะเทียนมนัดบัก่อนถกูเป่า ผมเมาหนกัครัง้ท่ี 2 
ตอนท่ีญาติจากไปดว้ยโรครา้ยเม่ือหลายปีก่อน ผมแอบรอ้งไห้คนเดียวในหอ้งนํา้เงียบ ๆ ครัง้ล่าสุดพึ่ง 
เกิดขึน้เม่ือคืนนี ้พ่ีโซ่บอกว่าผมเศรา้แทบขาดใจ แตน่ ํา้ตาไม่ไหลออกมาเลยสกัหยด หว่องเองก็สรา่งเมาท่ี
เห็นผมเป็นแบบนัน้ ตอนแรกหว่องโกรธแทนผม และตอ่มาก็เริ่มสงสาร…หว่องบอกกบัพ่ีโซ่ว่า ‘อยากใหผ้ม
เจอรกัท่ีดี ๆ บางทีผมอาจเลิกกินเหลา้เพราะผูห้ญิงคนนัน้ได’้  
 

          ตี 4 ของเชา้วนัศกุรท่ี์ 3 ของเดือน ผมออกไปยืนอยู่หนา้กาํแพงขา้งรัว้บา้นท่ีปู่ ไปถอนหญา้อยู่ทกุ ๆ 
เชา้ ทกุคนในบา้นคงกาํลงันอนหลบัอยู่ ผมเกลียดหนงัเรื่อง Tomorrow I Will Date with Yesterday's You 
ผมเกลียดหนงัทุกเรื่องท่ีเขา้ฉายในเดือนมกราคม เพราะมนัจะทาํใหผ้มไดไ้ปหาเธออีก หลายวนัก่อนผม 
วางแผนจะไปรดนํา้ดอกกุหลาบสีขาวนั่น แตต่อนนีผ้มอยากใหกุ้หลาบขาวมนัตายไปกบัหวัใจของผม ผม
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กาํกาํป้ันแนน่จนมือผมสั่นระรกิ…ผมตอ่ยกาํแพงดว้ยมือขา้งท่ีถนดั จะไดไ้ม่เหลือเรี่ยวแรงไปกดดรููปเธอซํา้
อีก ผมจาํทกุอยา่งบนโลกนีไ้ดแ้ม่น แตมี่อยู่ 2 อย่างท่ีผมจาํไม่เคยได ้อย่างแรกคือ วนัครบรอบของเรา และ 
อยา่งหลงัผมจาํไมไ่ดว้า่ผมตอ่ยกาํแพงไปก่ีครัง้แลว้…แมเ้ลือดจะไหลอาบลงมาถึงขอ้ศอก แตผ่มไม่รูส้ึกเจ็บ 
เลยสกันิด  

‘ตีส่ีในเชา้วนัศกุร ์
ไมจ่าํเป็นท่ีฉนัตอ้งคร ํ่าครวญ 

ใหก้บัฝันท่ีหวานฉํ่า 
อยา่กลบัมาอีกนะเธอ 

ไมอ่ยากฝันเพราะฉนัลืมแลว้ทกุสิ่ง 
ท่ีเคยเกิดขึน้กบัเรา’ 

          ผมเดนิหา่งออกมาจากเสียงเพลง…ประโยคมนัชดัเจนเกินกวา่จะฟังใกล ้ๆ เสียงเพลงดงัแว่วเขา้มาท่ี 
ห ูแตห่วัใจผมเจ็บ  
 

          หลายวนัแลว้ท่ีผมไม่ไดอ้อกจากบา้นไปไหน ยิ่งเขา้ใกลเ้ดือนมกราคมเท่าไหรล่มหนาวยิ่งพดัมาแรง  
ขึน้เท่านัน้ ผมสูบบุหรี่แทนกินขา้วมาตลอดหลายวันท่ีผ่านมา เดือนนีม้ันช่างหนักหนาสาหัสสาํหรบัผม 
เหลือเกิน ผมสบูบหุรี่กบักินเหลา้หนกัท่ีสุดในชีวิต ผมไม่เคยคิดอยากทาํรา้ยตวัเองจนกระทั่งอกหกั ผูห้ญิง 
เป็นเหมือนดอกไมต้อนรกัแยม้บาน แตพ่อหมดรกัพวกเธอเหมือนวชัพืช…ผมบนัทึกลงความทรงใจไม่มีวนั 
ลืม  
          ผมกาํกาํป้ันขึน้อยา่งชา้ ๆ แตไ่มแ่นน่เหมือนคราวก่อน แผลยงัแดงและมีเลือดไหลซิบ ๆอยู่ มนัไดผ้ล  
ผมไม่ไดก้ดเขา้ไปดรููปเธออีกเลย หวงัว่าถา้แผลหายแลว้ผมยงัจะคงทาํมนัอยู่…ผมมีรอยแผลเป็นหลาย 
แหง่บนรา่งกาย ท่ีแรกอยูต่รงหวัเขา่ขา้งซา้ย…อีกไมน่านมนัจะเพิ่มมาอีกหนึ่ง  
          รอยแผลมนัเล็กบา้ง ใหญ่บา้ง ผมจาํความเจ็บปวดไดเ้สมอ…ไมมี่รอยแผลไหนเจ็บปวดเทา่ครัง้นี ้
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ปู่ ถอนหญ้าหน้าบา้น  

 

          เสียงดงัตะโกนโหวกเหวกโวยวายดงัมาจากหนา้บา้น ผมไม่ไดพ้ึ่งนาฬิกาปลกุมาหลายเดือนแลว้ มนั
มีหลายวิธีการมากท่ีพ่อจะใชโ้นม้นา้ว…พ่อเลือกโทสะ แมผ้มไม่ใช่คนอารมณร์อ้นเหมือนพ่อตวัเอง แตผ่ม 
หงดุหงิดทกุครัง้ท่ีตอ้งตื่นมาเจอสถานการณแ์บบนี ้ผมอยากใหพ้่อเขา้ใจว่าปู่ เป็นอลัไซเมอรแ์ละไม่สามารถ 
จดจาํทกุสิ่งอยา่งไดเ้หมือนกบัเรา ผมอยากใหพ้่อปฏิบตัิกบัปู่ เหมือนปู่ เป็นชายชราในวยั 85 คนหนึ่ง แตพ่่อ 
มองปู่ เหมือนเป็นนักโทษท่ีตอ้งไดร้บัการกาํกับดูแลอย่างใกลช้ิด…พ่อมักจะบอกว่าปู่ ไม่ยอมไปอาบนํา้ 
เพราะมวัคดิถึงแตเ่รื่องการทาํสวน ผมบอกพอ่วา่ท่ีปู่ ไมย่อมไปอาบนํา้เป็นเพราะพอ่ตา่งหาก  
          เชา้นีผ้มถอนหายใจอย่างเหน่ือยหน่าย แต่แม่ยงัคงทาํกบัขา้วอยู่ในครวัเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึน้ ย่า 
เองก็ทาํเป็นไม่รูไ้ม่ชีแ้บบนีม้าตลอดหลายปีแลว้ อีกไม่นานย่าคงจาํลูกกับสามีตวัเองไม่ไดเ้หมือนกัน แม่
กาํลงัผดัขา้วกระทะใหญ่ใหพ้วกเรากินเชา้นี ้ผมคอ่ย ๆ มองออกไปนอกหนา้ตา่งตามเสียงของพ่อ พ่อสบถ 
ออกมาอย่างหยาบคาย ตอนเป็นเด็กถา้ผมโดนแบบนีค้งรอ้งไหว้ิ่งไปกอดแม่ ตอนนีผ้มพอรบัได ้เพราะผม 
อายมุากขึน้ แตพ่อ่คงลืมไปว่าปู่ กาํลงักลายเป็นเด็กลงไปทกุปี ๆ แม่บอกกบัผมว่าเม่ือก่อนแม่ก็เคยราํคาญ 
พ่อเหมือนกนั แตถ่า้หากพ่อไม่ทาํ ก็ไม่มีใครทาํแลว้ ผมไดแ้ตส่่ายหวั วิธีการของพ่อมนัรุนแรงเกินผมจะรบั 
ไหว…บางทีผมอยากเกิดเป็นยา่ ถา้ผมจาํพอ่กบัปู่ ไมไ่ดม้นัคงจะดีกวา่นีข้ึน้มาก  
          ‚ลกุเรว็ ๆ ไปอาบนํา้ไดแ้ลว้พอ่!!!‛  
          ‚ลกุสกัทีสิวะ! จะอะไรกนันกักนัหนา!! คนแก่บา้นอ่ืนทาํไมเขาไมเ่ป็นแบบนี‛้  
          ‚นั่งแมง่อยูน่ี่ละ่!! ไมต่อ้งกงไมต่อ้งกินมนัแลว้ขา้ว‛  
          ตอนนีผ้มอยากใหปู้่ ลกุไปอาบนํา้ ก่อนท่ีพอ่จะไปเอาเหลา้มาด่ืม 
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          ‚ผมไมอ่ยากโตเป็นผูใ้หญ่เหมือนพอ่‛  
          แมไ่มพ่ดูอะไร…เอาแตก่ม้หนา้กม้ตาทาํขา้วผดัตอ่ไป  
 

          ช่วงนีห้นุ่ม ๆ ไม่ค่อยไดเ้จอหนา้กันมากนกั พ่ีโซ่กาํลงัหวัหมุนกบัเอกสารท่ีสาํนกังานและตอ้งไปมา 
โรงพยาบาลอยูบ่อ่ย ๆ ผมอยากไปเย่ียมครูปา้แตค่ณุหมอใหส้ิทธ์ิเฉพาะญาติคนสนิท ผมเลยถามข่าวคราว 
และฝากความคิดถึงผ่านพ่ีโซ่ไปแทน หว่องเองก็หายหนา้หายตาไปเลย ไดย้ินตาธรบอกมาว่าหว่องกาํลงั 
เก็บเงินสรา้งเนือ้สรา้งตวั ถ้าวันหนึ่งจะไดเ้ขา้เรือนหอขึน้มาจริง ๆ จะไดไ้ม่ตอ้งเสียเวลา แต่ผมว่าไม่ใช่ 
หวอ่งมนัคงเลน่สนกุกบัเพ่ือน หรือไมก็่อยูก่บัสาว ๆ มากกวา่  
          ผมจะใชเ้วลาคยุกบัเธอทกุเชา้วนัองัคารและบา่ยของวนัพฤหสั เพราะเธอไม่มีเรียนในช่วงนี ้พกัหลงั 
มานีเ้ราเริ่มห่างกันมากขึน้ คงเป็นเพราะผมจบจากมหาวิทยาลัยและกลับมาอยู่บา้น…ตอนนั้นผมมี 
ความสขุท่ีไดพ้าเธอไปกินของอรอ่ย ๆ ไปดหูนงัดว้ยกนัทกุคืนวนัพธุท่ี 2 ของเดือน เรามีเซ็กสด์ว้ยกนัมาแลว้ 
แตผ่มกบัเธอไมใ่ชแ่ฟนกนั ผมตกลงกนัในความสมัพนัธว์่าจะไม่มีอะไรเกินเลย ผมคิดเองเออเองว่าเธออายุ 
นอ้ยกว่าผม 2 ปี เธอยงัตอ้งเจอใครบางคนท่ีทาํหนา้ท่ีพาเธอไปกินขา้วไดดี้กว่าผมอย่างแน่นอน ผมสรา้ง 
เกราะกาํบงัเหตุผลใหผ้มเป็นคนไม่ผิด พักหลังผมเลยทาํตวัห่างเหินมากขึน้…อาจเป็นเพราะผมรกัเธอ 
นอ้ยลง แตผ่มกลวัวา่เธอจะรกัผมมากขึน้  
          ‘เม่ือไหรเ่ราจะไดเ้จอกนัอีก’  
          ผมบอกเธอวา่คงไมใ่ชเ่รว็ ๆ นี ้ 
          ‘วนันีเ้รียนมาเรียนมาเหน่ือยมาก…อยากเห็นหนา้’  
          ผมบอกวา่เธอควรจะไปนอนหลบัพกัผอ่น มนัทาํใหดี้ขึน้ได ้ 
          ‘อยากไปดหูนงัดว้ยกนัอีก’  
          ผมไมค่อ่ยชอบหนงัทกุเรื่องท่ีเคยดกูบัเธอเลย แตผ่มไมไ่ดพ้ิมพส์ง่ไป  
 

          หลายวันมานี ้ผมไม่ค่อยได้คุยกับพ่อมากสักเท่าไหร่ เดือนนี ้พ่อดูขีโ้มโหมากกว่าทุกครั้งท่ีเคย 
เป็นมา…ตอนเด็ก ๆ ผมเป็นคนเงียบ ไม่คอ่ยกลา้แสดงออกมากนกั มนัทาํใหผ้มไม่มีเพ่ือนมากสกัเท่าไหร่ 
ผมเลยไมรู่ว้า่ปกตเิดก็คนอ่ืนเขาเลน่แบบไหน หนา้รอ้นตอนท่ีผมอาย ุ7 ขวบ ผมเกลียดเสียงพดัลมท่ีมนัเอา 
แตพ่น่ไอรอ้น ๆ ออกมา เลยตัง้ใจเอานิว้แหยเ่ขา้ไปเพ่ือใหม้นัหยดุ แตแ่มด่นัมาเห็นพอดี เลยวิ่งมาปิดพดัลม 
ไวท้นั แม่กอดผมเอาไวแ้น่นแลว้รอ้งไหอ้อกมา นิ ้วผมไม่มีรอยบาด แต่ก้นผมมีรอยแสม้ะยมอยู่ 3 รอย 
ตลอดชีวิตผมเคยโดนพ่อตีอยู่แค ่3 ครัง้ ครัง้แรกคือครัง้นี ้ครัง้ท่ี 2 เป็นตอนท่ีผมจะเขา้ไปคยุกบังูเห่า ครัง้ท่ี 
3 ผมจาํไม่เคยได ้แตท่กุครัง้ผมจาํความเจ็บปวดไปจนตาย หลงัจากวนันั้นผมก็ไม่เห็นพดัลมตวันัน้อีกเลย 
พอโตขึน้แม่จึงมาบอกว่า พ่อเอาพดัลมตวันัน้ไปกระทืบจนพงั เลือดพ่อออกมาเยอะมากเพราะความโมโห 
ถา้สงัเกตท่ีเทา้ซา้ยดี ๆ จะเห็นรอยแผลเป็นอยู่ 
          ตอนนีพ้อ่ไมตี่ผมแลว้ แตผ่มเป็นหว่งปู่ …  
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          วนันีก็้เชน่เดียวกนั พอ่เสียงดงัโวยวายมาแตไ่กล แตแ่ปลกตรงท่ีตอนนีฟ้้ามืดและปู่ ก็อาบนํา้เสร็จแลว้ 
นอกจากปู่ จะลืมเราแลว้ ปู่ คงลืมกลางวนักลางคืนไปดว้ย และพ่อเองก็ดอูารมณร์า้ยกว่าทุกครัง้ท่ีผ่านมา  
ผมภาวนาใหพ้่อไม่ไดด่ื้มแอลกอฮอล ์แตก่ลิ่นบหุรี่และเหลา้หึ่งมาแตไ่กล…ผมเกลียดตอนพ่อกินเหลา้มาก 
ท่ีสดุ เพราะพ่อทาํตวัเหมือนกบัเด็ก ผมคอ่ย ๆ เดินผ่านเสียงก่นดา่ของพ่อไปประคองปู่ ท่ีนั่งอยู่รัว้หนา้บา้น 
ขอใหว้ันนีปู้่ ลุกไปกับผมโดยง่าย เพราะพวกเราคงอยากกินข้าวเย็นกันอย่างสบายใจ โดยไม่มีคาํสบถ 
ตามมา ไม่รูว้่าเป็นเพราะปู่ ไดย้ินเสียงออ้นวอนของผมหรือกลวัเสียงคาํรามของพ่อกันแน่ แต่ปู่ คอ่ย ๆ ลุก 
เดนิมากบัผมอยา่งง่ายดาย…อยา่งนอ้ยวนันีปู้่ ก็ยงัทาํตวัเป็นผูใ้หญ่กว่าพอ่  
          ‚เอาไปเลย! พามนัไปไกล ๆ‛  
          ‚กจูะนั่งกินเหลา้อยูต่รงนีแ้หละ!! เลีย้งยากเลีย้งเย็นฉิบหาย‛  
          ‚ถา้เป็นแบบนี!้ แมง่ตายเสียได!้! กคูงสบาย!!!‛  
          แลว้ประโยคท่ีผมไมอ่ยากไดย้ินมนัก็ดงัขึน้มา… 
          ผมหนัไปมองปู่ …ขอใหเ้สียงภาวนาของผมเป็นเสียงเดียวท่ีปู่ ไดย้ิน  
 

          ค ํ่าคืนนีพ้วกเรากินขา้วโดยไรเ้งาของพอ่ ผมไมรู่ว้่ามือของปู่ สั่นระริกเพราะวยัชราหรือกลวัพ่อจะตาม  
เขา้มาด่าถึงในบา้นอีก ส่วนผมกบัแม่นั่งกินขา้วอย่างเงียบ ๆ ไม่ปริปากคยุกันแมแ้ต่คาํเดียว อาหารกาํลงั 
รอ้งไหแ้ละยา่ไมไ่ดห้วัเราะเลย…ผมปล่อยใหพ้่อนอนหลบัอยู่เปลหนา้บา้นอย่างนั้นดีแลว้ หลงัจากพาปู่ กบั 
ยา่ไปเขา้นอนแลว้ ผมก็ไปเขา้นอนแมม้นัจะยงัไมด่กึก็ตาม…คืนนีค้งไมมี่อะไรเลวรา้ยไปกวา่เดมิแลว้  
          ผมนอนพลิกไปพลิกมาอยู่ 47 ครัง้แลว้ ไม่ใช่เรื่องง่ายท่ีผมจะนอนหลบัก่อน 3 ทุ่ม เสียงกกุกกั ๆ ดงั 
ออกมาจากนอกหอ้งเป็นระยะ ๆ ชว่งนีห้นชูอบมาทาํรงัในบา้นของพวกเรา ผมพึ่งเห็นมนัวิ่งผ่านหนา้หอ้งนํา้ 
เม่ือวนัก่อน…บางครัง้ผมอยากเป็นหนจูะไดว้ิ่งหนีไปไหนตอ่ไหนไดอ้ยา่งอิสระ ผมจะออกจากบา้นไปใหไ้กล 
แสนไกล บางครัง้ผมอยากเป็นงูเพราะผมเกลียดมนั ความรูส้ึกท่ีโดนเกลียดอย่างไรเ้หตผุลมนัเป็นยงัไงกัน  
แน่นะ ถา้ผมเป็นหมา ผมจะซ่ือสตัยก์บัเจา้ของตวัเองหรือเปล่า ผมมองขึน้ไปบนทอ้งฟ้า เห็นตวัเองใส่ชุด 
นกัโทษมดัมือมดัเทา้เหมือนผูป่้วยจิตเภท เวลาผมรกั…ผมรกัยิ่งกว่าใคร และเวลาผมเศรา้…ผมก็เศรา้ยิ่ง 
กว่าใคร เหมือนผมมีหลายบคุลิกในคนคนเดียว ผมอาจเป็นทัง้บอรเ์ดนและเฟาวล์อนตลอดเวลา บางครัง้
ผมก็รกัโอลิเวีย แตบ่างครัง้ผมก็รกัซาราห ์ท่ีจริงผมอยากรกัใครอย่างสดุหัวใจใหไ้ดส้กัคนเหมือนท่ีพวกเธอ
ทาํ… ผมไมอ่ยากเป็นคนเห็นแก่ตวั  
          ถา้ผมสบูบหุรี่สกัตวั…มนัอาจทาํใหผ้มตดัสินใจไดง้่ายขึน้  
 

          ผมจะมองเห็นควนับุหรี่ชัดท่ีสุดตอนท่ีมองขึน้ไปบนดวงดาว กลางคืนมนัเงียบงัน แต่ไม่มีคืนไหน 
เงียบสนิทเท่านีม้าก่อน มือซา้ยผมคอ่ย ๆ ลบูไลแ้ผ่นอิฐไปแตล่ะแผ่นบนกาํแพง เศษหินรว่งหล่นลงสู่พืน้ไป
ตามแรงมือของผม ปนูมนัแข็งเกินกว่าจะเอากาํป้ันไปทบุ…ประตรูัว้บา้นยงัคงถกูเปิดทิง้ไวอ้ย่างนัน้เหมือน 
ตอนกลางวนั คงเป็นเพราะพอ่เมา เลยไมไ่ดล้็อกรัว้เอาไว ้ผมเดินไปปิดประตอูย่างชา้ ๆ ในใจคิดถึงเรื่องหนู 
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ท่ีอยู่ในบ้าน ถ้าผมเป็นหนูตัวนั้น ผมคงใช้โอกาสนีร้ีบหนีออกไปสู่โลกกว้างข้างนอก ไม่มีเสียงกุกกัก 
หลงเหลืออยู่แลว้ ไม่มีหนูเช่นเดียวกัน แต่มนัมีจุดผิดสงัเกตอยู่อย่างหนึ่ง…ผมปิดประตูรัว้บา้น แต่ประต ู
หอ้งปู่ ถกูเปิดทิง้ไว ้ 
          แลว้ปู่ ก็หายไปอยา่งไรร้อ่งรอย…หนตูวันัน้คงหนีออกจากบา้นไปแสนไกล  
 

          ผมรีบว่ิงไปปลกุพ่อกบัแม่ทนัที ความกระวนกระวายของผมทาํใหพ้่อสรา่งจากอาการมึนเมา แม่เอง 
ก็เหมือนจะรอ้งไหต้อนท่ีผมบอกว่าปู่ หายตวัไป พ่อดึงแม่เขา้ไปกอดใกล ้ๆ บอกใหต้ั้งสติเสียก่อน ส่วนผม 
กบัพอ่จะเป็นคนออกไปตามหาปู่ เอง บางทีปู่ อาจจะเดนิออกไปไม่ไกลมากนกั ผมหวงัว่าปู่ จะเดินออกไปแค่ 
ซอยหนา้บา้นแลว้กลบัมา ส่วนแม่ใหร้อดสูถานการณอ์ยู่บา้นเสียก่อน เพราะถา้แม่ไปดว้ย ย่าจะอยู่ตวัคน  
เดียว…ถา้ยา่หายไปอีกคนคงจะเป็นเรื่องใหญ่กวา่เดมิอีกหลายเทา่ตวั  
          แมว้่าวนันีจ้ะเป็นคืนท่ีเดือนสว่างท่ีสดุ แต่ทกุอย่างกลบัดมืูดมิด ผมตรงไปทางซา้ยมุ่งหนา้สู่บงึใหญ่  
หลงัหมู่บา้น ในขณะท่ีพ่อตรงไปทางขวามุ่งหนา้เขา้ตวัอาํเภอ…ผมเปิดไฟสงูสว่างจา้ตลอดทั้งทาง สายตา 
พยายามสอดสอ่งไปตามทอ้งทุง่ ตามซอกหลืบระหวา่งชอ่งวา่งบา้นแตล่ะหลงั ปู่ เดินไดช้า้มากเวลาพ่อพยงุ 
พาไปอาบนํา้ แต่วันนีผ้มรูส้ึกเหมือนปู่ เดินออกไปแสนไกล ไม่มีทางท่ีผมจะตามปู่ ไปไดท้ัน…ใจหนึ่งผม 
อยากใหแ้ม่โทรกลบัมาและบอกว่าปู่ กลบับา้นแลว้ แตใ่จหนึ่งผมก็อยากโทรไปหาตาํรวจเพ่ือออกคน้หาคน 
หาย แมม้นัจะยงัไมค่รบ 24 ชั่วโมงก็ตาม  
          เวลาผ่านพน้มาเกือบ 2 ชั่วโมง ผมห่างจากบา้นออกมาเกือบ 2 กิโลเมตร อีกไม่ก่ีเมตรก็จะถึงบงึนํา้
ใหญ่หลงัหมู่บา้น ซึ่งผมไม่อยากไปถึงตรงนั้นเลย ไม่มีว่ีแววว่าผมจะพบปู่  อนัท่ีจริงแคใ่ครสกัคนท่ีผ่านพอ
ให้ผมถามเบาะแสได้ก็ไม่มี ไม่แน่บางทีปู่ อาจเดินไปทางพ่อ แต่ถ้าปู่ ไม่ไป ผมไม่รูว้่าพ่อจะทุรนทุราย
เหมือนกบัพวกเราหรือเปลา่ ผมแคอ่ยากรู…้อยากรูว้า่พอ่ดีใจหรือเสียใจท่ีปู่ หายตวัไปแบบนี ้ 
 

          ‘ดแูลกนัยงัไง ทาํไมปลอ่ยใหค้นเฒา่คนแก่ในบา้นหายตวัไปแบบนี’้  
          ‘แกขีห้ลงขีลื้มแบบนีแ้หละ คดิเอาไวแ้ลว้วา่สกัวนัจะตอ้งหนีออกจากบา้นไปจรงิ ๆ’  
          ‘ตอนหนุม่ ๆ แกเลีย้งลกูไมค่อ่ยดี แก่ตวัมาเลยไมมี่คนอยากดแูล’  
          ‘ก็ลกูแกมนัตดิเหลา้ วนั ๆ ไมท่าํอะไร เอาแตโ่หวกเหวกโวยวายไปวนั ๆ’  
          ถา้เรื่องนีม้นับานปลายจนตอ้งออกประกาศตามหา เรื่องราวจะถกูแชรล์งบนโลกออนไลน ์ทกุคนใน 
หมูบ่า้นและทกุคนท่ีรูจ้กัคงจะรุมประณามครอบครวัของผม ใจหนึ่งผมอยากแกต้า่งทกุความคิดเห็นท่ีพิมพ์ 
ลงมา ไม่มีใครอยากใหเ้กิดเรื่องนีข้ึน้มา พ่อดแูลปู่ กบัย่ามาเป็น 10 ไม่มีใครมองเห็น แตพ่อเกิดเรื่องขึน้มา 
พอ่กลบัถกูรุมดา่แตเ่พียงผูเ้ดียว…คนนอกคงจะตดัสินเราแบบนี ้แตอี่กใจหนึ่งผมก็อยากเห็นดว้ยกบัทกุคน
พ่อดแูลปู่ ไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร บางทีผมควรจะแบ่งเบาภาระของพ่อใหไ้ดม้ากกว่านี ้มนัอาจจะถกูแลว้ท่ีทกุคน 
รุมประณาม…ครอบครวัเราอาจจะยงัไมดี่พอ  
          แตแ่ลว้เสียงโทรศพัทก็์ดงัขึน้มา…ผมภาวนาใหเ้ป็นเบอรข์องแม่  
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          ตอนนีเ้ป็นเวลาเท่ียงคืนกวา่ ๆ แลว้ ปู่ นั่งอยูท่ี่พืน้หนา้บา้นดว้ยทา่ทางอิดโรย เสียงหายใจปู่ ดงักว่าทกุ 
ครัง้ท่ีผมไดย้ิน แม่กาํลงัยกแกว้นํา้ขึน้มาประคองใหปู้่ ด่ืมทีละนิด ปู่ ด่ืมเขา้ไปอึกใหญ่ ก่อนจะสาํลกัออกมา 
ผมไมเ่คยเห็นปู่ เหน่ือยเท่านีม้าก่อนในชีวิต…ตอนนีผ้มกลบัมาถึงบา้นก่อนพ่อ ในใจเหมือนไดย้กภูเขาออก 
จากอก แตอี่กใจหนึ่งก็กลวัพอ่จะกลบัมาอาละวาดใสปู่่ อีกครัง้…ผมไมรู่ว้า่ปู่ เดนิไปท่ีไหนมา ทาํไมผมกบัพ่อ 
ถึงหาปู่ ไมเ่จอสกัที แตผ่มไมอ่ยากตัง้คาํถามอีกตอ่ไปแลว้…ผมดีใจมากกว่าท่ีปู่ เดนิกลบัมาหาเรา  
          แล้วพ่อก็กลับมา พ่อเดินก้มหน้าก้มตาผ่านหลอดไฟหนา้ประตูบา้นเข้ามาอย่างชา้ ๆ สีหน้าพ่อ  
ราบเรียบไรค้วามรูส้ึก ผมไม่อาจตดัสินใจไดว้่าอาการของพ่อเป็นอาการดีใจหรือเสียใจ ความรูส้ึกท่ีแทจ้ริง  
ของพ่ออาจเกิดขึน้หลงัจากท่ีรบัสายแม่เสร็จก็ได ้พอ่ยืนนิ่งไม่พูดไม่จาอยู่อย่างนัน้นบันาที จู่ ๆ พ่อก็กม้ลง 
ไปนั่งขา้งปู่ อย่างชา้ ๆ ปู่ หนัหนา้ขึน้มามองหนา้พ่อ สายตาปู่ ยงัไรเ้ดียงสาเหมือนทุกเชา้ท่ีนั่งอยู่พืน้ดินหนา้ 
บา้น ตอนแรกผมจะเดินไปควา้มือพ่อเอาไว ้เพราะกลวักลา้มแขนใหญ่ ๆ ทั้งสองนัน้จะควา้กระชากแขนปู่  
กลบัเขา้บา้นอีก แต่มือขวาปู่ ค่อย ๆ ยกขึน้และชีเ้ขา้ไปขา้งในบา้น นิว้ปู่ สั่นระริกเพราะความเหน่ือยลา้ ปู่  
จอ้งมองเขา้ไปในดวงตาคูน่ัน้ของพอ่…แลว้เสียงแหบพรา่ของปู่ ก็ดงัขึน้  
          ‚อาบนํา้…ไปอาบนํา้‛  
          พอ่นิ่งไปชั่วขณะหนึ่ง…แลว้ลกูชายคนโตคนนีข้องปู่ ก็รอ้งไหอ้อกมาอยา่งไมอ่ายใคร  
 

          หลงัจากเหตกุารณใ์นวันนั้น ทุกอย่างยงัเป็นเหมือนอย่างเคย รสมือแม่ยังคงอร่อยอย่างท่ีเป็น ย่า 
มองขึน้ไปขา้งบนนัน้ สายตายงัคงมีความสขุเสมอ ปู่ ยงัคงไปนั่งถอนหญา้หนา้บา้นใหต้วัเป้ือนดินอยู่อย่าง
นัน้เหมือนเดิม พ่อยงัคงพาปู่ ไปอาบนํา้ในทกุ ๆ เชา้เหมือนเดิม และปู่ จาํไม่ไดว้่าพ่อเป็นใครเหมือนเดิม แต่
พ่อเลือกใชว้ิธีการโนม้นา้วท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม…พ่อเลือกรอยยิม้ ผมไม่เคยไดย้ินพ่อสบถหยาบ ๆ 
ออกมาอีกเลยตัง้แตน่ัน้ และท่ีพอ่เลิกสบูบหุรี่และเลิกกินเหลา้ได…้คงเป็นเพราะปู่   
 

          เธอมกัจะถามถึงเรื่องครอบครวัผมบอ่ย ๆ อาจเป็นเพราะเธออยากทาํลายกาํแพงของผมเขา้มา เธอ 
เคยบอกผมว่า ‘ผมปิดกัน้ตวัเองเกินไป เธออยากเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผมบา้ง ’ แตผ่มไม่คอ่ยไดใ้ส่ใจกบั 
คาํพูดของเธอมากนัก กลายเป็นเธอเสียมากกว่าท่ีมกัจะเล่าเรื่ องครอบครวัใหผ้มฟัง…พ่อแม่ของเธอทาํ 
อาชีพเป็นขา้ราชการทัง้คู ่มีพ่ีชายและพี่สาวท่ีกาํลงัไปไดดี้ในหนา้ท่ีการงาน ครอบครวัเธอสมบรูณแ์บบกว่า 
ทกุคนท่ีผมเคยรูจ้กัมา เธอมกัเล่าเรื่องของผมใหทุ้กคนในครอบครวัฟังตลอด แมเ้ราจะไม่ไดค้บหาดใูจกัน  
เธอบอกกับผมว่าผมสามารถไปพบกบัครอบครวัของเธอได ้กลบักันกบัผม…ผมไม่ไดบ้อกอะไรใหเ้ธอรบัรู ้
แมแ้ตน่อ้ย…รวมทัง้เรื่องของปู่ ดว้ย 
 

          หลายวนัมานีผ้มไมไ่ดส้บูบหุรี่เลยแมแ้ตต่วัเดียว แตว่นันีผ้มสบูบหุรี่ 3 มวนตอ่กนัติด ๆ ผมตัง้หนา้ตัง้ 
ตารอใหถ้ึงเวลาตอนท่ีอากาศเย็นสบายท่ีสดุ เผ่ือจะช่วยบรรเทาความรอ้นรุ่มในจิตใจลงไดบ้า้ง…เม่ือก่อน 
ตอนเดก็ ๆ ผมเคยหลงรกัผูห้ญิงคนหนึ่ง เธอสวย น่ารกัและสมบรูณแ์บบ แตเ่ธอไม่เคยเห็นผมอยู่ในสายตา 
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และผมเองก็จีบใครไม่เป็น สิ่งท่ีผมทาํคือ ผมแอบไปขโมยตุ๊กตาท่ีเธอรักมากท่ีสดุตวันัน้มาเขวีย้งทิง้ลงท่อ 
ระบายนํา้ ผมยิม้ดว้ยความไรเ้ดียงสา เพราะเธอหนักลบัมามองผมจริง ๆ แตห่ลงัจากวนันั้นเธอก็เกลียดผม 
ไปตลอดชีวิต…วนันีผ้มจะตอ้งตดัสินใจเลือกว่าผมจะเป็นเฟาวล์อนหรือบอรเ์ดน ผมชดัเจนกับความรูส้ึก  
ของตวัเอง คราวนีก็้ถึงคราวท่ีตอ้งบอกเธอ  
          โตขึน้เด็กผูห้ญิงคนนัน้ยงัยืนอยู่ตรงหนา้ผมเหมือนเดิม…ผมขโมยหวัใจเธอออกมา แตต่อนนีอ้ยาก 
คืนมนักลบัไป ผมหวงัวา่เธอจะใหอ้ภยั  
          ผมขอใหเ้ธอไปเจอชีวิตท่ีดีกวา่ แตเ่ธอบอกผมใหไ้ปตาย…นั่นแหละเรื่องราวความรกัของผม  
 

          แลว้ผมก็กลบัมาใชชี้วิตปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึน้ ความสมัพนัธใ์นครอบครวัของเราดีขึน้เรื่อย ๆ 
แมผ้มจะไปทาํลายชีวิตของคนคนหนึ่งมาก็ตาม ผมอยากกลบัไปบอกกับเธอว่าผมอยากรูจ้กักบัครอบครวั  
เธอมากจรงิ ๆ แตผ่มทาํไม่ได ้เพราะผมไม่อยากใหค้รอบครวัของเธอรูว้่าผมเป็นผูช้ายท่ีแย่ท่ีสดุในชีวิตของ  
ลูกสาวพวกเขา…บ่ายวนันีแ้ม่นั่งทาํขนมฝอยทองอยู่ใตร้่มคณูหนา้บา้น ส่วนพ่อกาํลงัทดลองปลูกตน้พล ู
ด่างอยู่หลังบา้น พ่อคงเริ่มจะชอบการทาํสวนเหมือนกับปู่ แลว้ ส่วนตวัผมไม่ค่อยชอบกินของหวานมาก 
เท่าไหร่นกั เพราะมนัใหน้ ํา้ตาลในเลือดเพิ่มสงูมากขึน้ แต่แม่บอกว่า ‘กินของหวานแลว้จะทาํใหอ้ารมณดี์ 
ชว่งนีพ้อ่กินของหวานบอ่ยขึน้มาก’ ผมส่ายหวัไม่เช่ือ แลว้แม่ก็บอกอีกว่า ‘ท่ีพ่อเลิกเหลา้ไดไ้ม่ไดเ้ป็นเพราะ 
ปู่  แตเ่ป็นเพราะขนมหวานฝีมือแมม่ากกวา่’  
          ‚ฝอยทองมนัหวาน แตท่าํไมผมรูส้กึขม‛ ผมหนัไปถามแม ่ 
          ‚อกหกัมาหรือเปลา่‛ แมถ่ามทัง้ท่ียงักม้หนา้กม้ตาทาํขนมอยู ่ 
          ผมสา่ยหนา้ แตแ่มเ่ดาใจผมถกู  
          ‚พอ่ดเูป็นคนท่ีดีขึน้…เพราะปู่ ‛ ผมแยง้ไปท่ีแมบ่อกวา่เป็นเพราะขนมหวาน  
          ‚ท่ีปู่ เป็นแบบนีก็้เพราะพอ่เหมือนกนั‛แลว้แมก็่หนัมายิม้ใหผ้ม  
          ‚หมายความวา่ยงัไง‛ ผมทาํหนา้สงสยั  
          ‚ยงัจาํพวกอา ๆ ของลกูไดไ้หม‛  
          แล้วแม่ก็เล่าให้ผมฟังว่าครอบครัวของปู่ มีลูกดว้ยกันทั้งหมด 5 คน ครูป้าเป็นพ่ีสาวคนโตสุด 
รองลงมาก็เป็นพ่อและอา ๆ แมค้รอบครวัของพ่อจะไม่ไดร้ ํ่ารวยมาก แต่ก็พอมีอยู่มีกินกันมาตลอด ครูป้า 
เป็นเด็กท่ีฉลาดมากและสอบไดอ้ันดบัท่ี 1 ตัง้แต่ชัน้ประถมถึงมธัยม ส่วนพ่อของผมเองก็เป็นคนท่ีขยัน 
ขนัแข็ง ทกุ ๆ เชา้พอ่จะตอ้งตามปู่ ไปทาํไรท่าํสวนท่ีห่างออกไปจากบา้นเกือบ 10 กิโลเสมอ จนกระทั่งครูปา้ 
สอบตดิวิทยาลยัครูตอนจบมธัยมปลาย เงินท่ีปู่ เก็บหอมรอบริบไวม้นัก็ไม่เพียงพอตอ่การส่งลกู ๆ ทัง้ 5 คน
เรียนหนงัสือไดอี้กตอ่ไป คา่ใชจ้่ายในระดบัอดุมศกึษามนัมากกว่าเดิมหลายเท่า พ่อของผมก็เลยตดัสินใจ  
หยดุเรียนและตัง้ใจไปทาํงานสง่เสียพ่ีสาวและนอ้ง ๆ เรียนแทน  
          ‚แลว้ทกุคนก็เห็นดีเห็นงามงัน้เหรอ‛ ผมมองวา่สิ่งท่ีเกิดขึน้ไมถ่กูตอ้ง  
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          ‚ช่วงแรกปู่ ไม่ยอม และพยายามทาํไร่ทาํสวนหนักขึน้เป็น 2 เท่า พวกอา ๆ ยังเด็กอยู่และไม่รู ้
ประสีประสาอะไรมากนกั แต่ครูป้านอนรอ้งไหเ้กือบทุกคืน ไม่นานปู่ ก็อาการทรุดลงเน่ืองจากทาํงานหนกั 
เกินไป ตอนนัน้แหละท่ีพอ่หวัเดด็ตีนขาดเลิกเรียนหนงัสือทนัที แมค้รูปา้จะบอกกบัพ่อว่า ‘ไม่จาํเป็น…เด๋ียว 
พวกเราเก็บเงินอีกสกัปีคอ่ยไปสอบเอาใหม่ก็ได’้ แตพ่อ่บอกวา่ใหต้วัเองไดท้าํในสิ่งท่ีถนดัท่ีสดุเถอะ‛  
          แลว้แม่ก็ทาํท่าเหมือนกาํลงันึกอะไรบางอย่าง ‚รูห้รือเปล่า เม่ือก่อนพ่อไม่ไดก้ลา้มแขนเป็นมัด ๆ 
เหมือนทกุวนันี ้พอ่ผอมแหง้มีแตก่ระดกูเหมือนลกูน่ีแหละ…พอ่คงไมเ่คยบอกสินะ‛  
          ‚ท่ีปู่ ตอ้งลกุมาทาํไร ่ทาํสวนท่ีสนามหญา้หนา้บา้นคงเป็นเพราะพอ่สินะ‛ ผมเริ่มเขา้ใจ  
          ‚ปู่ คงรูส้กึผิดในใจ‛ แมพ่ยกัหนา้ตอบกลบัมา  
          ‚ท่ีผมบอกวา่ไมอ่ยากโตขึน้เป็นผูใ้หญ่แบบพอ่…มนัผิดถนดั‛ ผมรูส้กึผิดกบัพอ่  
          ‚ไมผ่ิดหรอก‛ แมแ่ยง้ออกมา  
          ‚ทาํไมงัน้เหรอ‛ ผมสงสยั  
          ‚พอ่คงอยากใหล้กูโตขึน้เป็นตวัของตวัเองมากกวา่‛  
          ผมนั่งนิ่งไปชั่วขณะหนึ่ง ในมือค่อย ๆ โรยไข่เป็นวงกลมลงไปในนํา้เช่ือมรอ้น ๆ เสน้มนัออกมาเล็ก 
บา้ง ใหญ่บา้ง ตามประสามือใหม่หดัทาํ แม่มองหนา้ผมดว้ยความเอ็นดแูลว้กม้ลงไปทาํขนมตอ่…ผมหยิบ 
ฝอยทองเขา้ปากมาหนึ่งเสน้  
          ‚ยงัขมอยูห่รือเปลา่‛ แมห่นัมารอฟังคาํตอบ  
          ‚ทาํหวาน ๆ แบบนีแ้หละดีแลว้‛ ผมหนัไปยิม้ใหแ้ม ่ 
          ‚ไมช่อบกินหวานไมใ่ชเ่หรอ‛  
          ‚บางที…พอ่อาจตอ้งการหวานมากกว่าผม‛ 
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ยาหลังอาหารยีสิ่บเม็ด  

 

          ฝนตกปรอย ๆ ลงมาตัง้แต่เม่ือคืนจนถึงเชา้วนันี ้พืน้ดินหนา้บา้นเจิ่งนองไปดว้ยนํา้ฝน ผมเกลียดท่ี 
ตอ้งเหยียบลงไปบนนํา้แฉะ ๆ เพราะเวลาโคลนมนักระเด็นมาโดนขาแลว้มนัน่าขยะแขยง เสียงหลงัคาดงั  
เปาะแปะ ๆ ไม่นานก็ดงัเปรี๊ยะเหมือนจะแตกออกเป็นเส่ียง ๆ และพ่อจะสบถดงัขึน้เป็น 2 เท่าถา้ฝนตก 
เพราะปู่ จะตวัเป้ือนโคลนและพาไปอาบนํา้ยากยิ่งขึน้ ย่าเองก็ไปนั่งหนา้ระเบียงมองทอ้งฟ้าไม่ไดเ้หมือน 
อยา่งเดมิ…ทอ้งฟ้าหนา้ฝนมนัเจ็บปวด พวกเราท่ีอยู่ในบา้นคยุกนัไม่รูเ้รื่องยิ่งกว่าเดิม ผมอยากออกไปขา้ง  
นอก แตฝ่นยงัไมห่ยดุ มนัหนกัหนากว่าทกุช่วงเดือนท่ีผ่านมา ผมนบัทกุวินาทีท่ีผ่านไปอย่างเช่ืองชา้ ฝนตก  
มาแลว้ 10 ชั่วโมง กบั 23 นาที  
 

          บหุรี่หยิบยากมากขึน้ถา้มนัยงัอยูเ่ตม็ซอง ผมกระชบัแวน่ขึน้มาใหอ้ยู่ระหว่างสายตา ควนับหุรี่คอ่ย ๆ 
พวยพุ่งออกมาและจางหายไปกับสายฝน มีเรื่องหนกัหนาสาหสัหลายอย่างท่ีทาํใหผ้มรูส้ึกปวดหวัเหมือน 
ผมเป็นคนตาบอดและพยายามกา้วตอ่ไปขา้งหนา้อย่างทลุกัทเุล โดยไม่รูเ้ลยว่ามีหบุเหวรอผมอยู่ขา้งหนา้ 
เดือนหนึ่งมนัมีแค ่30 วนั แตผ่มสิน้หวงัไปแลว้ 25 วนั คนอ่ืนบอกใหผ้มใชชี้วิต แต่ผมไม่สามารถอยู่กับ 
ความสิน้หวงัแบบนีต้ลอดไปได ้ผมหยิบบหุรี่มวนท่ี 2 ออกจากซอง…ตอนนีบ้หุรี่มนัมนัหยิบง่าย แตชี่วิตผม
มนัยากขึน้  
          หลายวนัมานีผ้มยงัทรมานตวัเองอยู่ในหอ้งส่ีเหล่ียมแคบ ๆ ทกุเชา้วนัองัคารและบา่ยของวนัพฤหสั  
ผมจะใชเ้วลาคยุกับเธอเป็นส่วนใหญ่ แต่ทุกเย็นวนัศกุรผ์มจะไดค้ยุกับเธออีกคนหนึ่ง สาํหรบัพวกเธอมนั 
เป็นชว่งระยะเวลาท่ีเหลือทัง้หมดในหนึ่งอาทิตยท่ี์จะไดค้ยุกบัผม แตส่าํหรบัผมมนัไม่เคยพอ ผมตอ้งการคยุ 
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กบัพวกเธอใหไ้ดม้ากท่ีสดุ อย่างนอ้ยมนัช่วยทาํใหผ้มมีความสขุในช่วงนี ้ผมเหมือนคนเป็นโรคยํา้คิดยํา้ทาํ
เพราะผมทาํสิ่งเดียวกนั แตซ่ ํา้ 2 ครัง้เสมอ ผมตอบในประโยคเดิมซํา้กนั ผมถามในประโยคเดิมซํา้กนั…แม ้
ผมจะบอกรกัเธอทีละคน แตก็่พดูซํา้ในประโยคเดียวกนั น่าแปลกใจท่ีทกุวนันีผ้มรอคอยใหถ้ึงวนัศกุรอ์ย่าง
ใจจดใจจอ่  
 

          หวอ่ง : ‘ออกมากินเหลา้เป็นเพ่ือนหนอ่ยพ่ี’  
          ผม : ‘พ่ีไมว่า่ง’  
          หวอ่ง : ‘พ่ีโซถ่ามหา…บอกวา่ไมไ่ดเ้จอพ่ีนานแลว้’  
          ผม : ‘ฝนมนัตก’  
          หวอ่ง : ‘กินเหลา้ตอนฝนตกมนัอรอ่ยท่ีสดุแลว้’  
          เป็นอีกครัง้ท่ีหว่องส่งขอ้ความมาชวนผมออกไปด่ืมทั้งท่ีฝนมนัตกหนกัแบบนี ้ผมมกัจะบอกปฏิเสธ 
ไปทุกครัง้เสมอ ทั้ง ๆ ท่ีเม่ือก่อนเราเคยนั่งด่ืมดว้ยกัน ตวัผมเองไม่ไดเ้กลียดการด่ืมเหลา้ และผมก็ไม่ได้ 
เกลียดหว่อง แตผ่มเกลียดท่ีพ่ีโซ่นั่งอยู่แบบนั้นอย่างหนา้ตาเฉยไดอ้ย่างไร…เด๋ียววนันีผ้มขอไปดใูหเ้ห็นกบั 
ตาตวัเองแลว้กนั  
          เสียงแกว้เหลา้ของทั้งคู่กระทบกันดงัแข่งกับเสียงฝน หนา้ตาพ่ีโซ่ดมีูความสุขไม่เหมือนผูช้ายท่ีผม  
เห็นเม่ือเดือนก่อน หว่องมีอารมณข์นัและหาเรื่องตลกมาเล่าในวงไดอ้รอ่ยเหมือนเดิม แตผ่มไม่หวัเราะเลย
สกันิด ผมปล่อยใหน้ ํา้แข็งละลายไปจนหมด เหลือเพียงเหลา้สีเหลืองจาง ๆ อยู่ปริ่มแกว้เกือบลน้ออกมา 
หว่องคะยัน้คะยอใหผ้มด่ืมตัง้แต่ชั่วโมงท่ีแลว้ แต่ผมไม่ทาํ…ปกติหว่องจะเมาเร็วท่ีสุดในกลุ่ม แต่ถ้านับ
ความเมาตามวยัวฒุิแลว้ละ่ก็…พ่ีโซน่า่จะดื่มหนกัท่ีสดุในคืนนี ้ 
          ‚เอาพ่ี! ยกสกันิด เพ่ือพ่ีโซข่องเรา‛  
          หวอ่งคาดคัน้ แตผ่มสา่ยหนา้  
          ‚กินใหน้อ้งมนัหนอ่ย…นิดเดียวก็ได‛้  
          พ่ีโซห่นัมาขอรอ้งผม ผมทาํหนา้เบื่อหนา่ยพรอ้มสา่ยหวักลบัไป  
          ‚ผมกินไมล่งหรอก‛  
          เม่ือก่อนพวกเราเคยนั่งด่ืมดว้ยกนัแบบนีอ้ยู่บอ่ย ๆ อย่างท่ีผมบอกเอาไว ้หว่องจะเป็นคนท่ีเมาหนกั 
ท่ีสดุในกลุม่ อาจเป็นเพราะหวอ่งยงัเดก็มากและผ่านแอลกอฮอลม์านอ้ยกว่าพวกเรา ส่วนผมเมารองลงมา  
เป็นอนัดบัท่ี 2 และพี่โซจ่ะเมานอ้ยท่ีสดุกวา่เพ่ือน เพราะตอ้งมีสติเพ่ือแบกหว่องไปเขา้นอนในบา้นเสียก่อน  
แตพ่กัหลงัมานีพ่ี้โซเ่ริ่มดื่มหนกัขอ้ขึน้เรื่อย ๆ มนัเริ่มจากทกุอาทิตยแ์ละหนักเป็นทกุวนั ผมว่าพ่ีโซ่ควรทาํตวั 
ใหมี้ประโยชนม์ากกวา่นี…้แมพ่ี้โซจ่ะอายมุากท่ีสดุในกลุม่ แตต่อนนีผ้มวา่พ่ีโซท่าํตวัเหมือนเดก็มากท่ีสดุ    
          ‚ไมเ่อา…หนอ่ยเหรอไง‛ 
          พ่ีโซเ่ริ่มลืมตาไมข่ึน้  
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          ‚พวกเรานา่จะแยกยา้ยไดแ้ลว้‛ ผมสา่ยหนา้  
          ‚อยา่พึ่งเลย…ฝนยงัตกอยู‛่  
          พ่ีโซห่นัไปหาแนวรว่มกบัหวอ่ง  
          ‚ใชพ่ี่…ฝนตกแรงมาก…ไมเ่ห็นรไึงนั่น‛  
          แลว้ทัง้คูก็่เริ่มหวัเราะใสก่นั  
          ‚ก็ชา่งฝนสิ‛ แตผ่มเริ่มหวัเสีย  
          ‚เป็นอะไร วนันีพ่ี้อยากมีความสขุ…อยา่ทาํเสียบรรยากาศสิ‛  
          พ่ีโซสี่หนา้เปล่ียนไป ในขณะท่ีหวอ่งหยดุหวัเราะ  
          ‚ใหต้ายส!ิ พ่ีกลา้พดูไดย้งัไงวา่พ่ีมีความสขุตอนนี‛้ ผมสวนกลบัไปทนัที  
          ‚แลว้มงึเป็นอะไรมากหรือเปลา่‛  
          พ่ีโซต่ะโกนเสียงดงักลบัมา  
          ‚ชา่งหวัพวกมงึ…กจูะกลบับา้น‛  
          ผมโยนแกว้เหลา้ทิง้ใสก่าํแพง…แลว้ลกุหนัหลงัเดนิออกมาทา่มกลางฝนท่ีตกหนกัอยู่  
          จู ่ๆ พ่ีโซก็่วิ่งตามออกมาแลว้จบัมือผมเอาไวแ้น่น ผมพยายามใชแ้รงทัง้หมดสะบดัมือออกอย่างแรง 
เม็ดฝนกระทบเขา้ท่ีแว่นตา ทาํใหม้นัมองเห็นอะไรไม่คอ่ยชดั ผมไม่รูเ้หมือนกนัว่าท่ีพดูออกไปจะทาํใหพ่ี้โซ ่
โกรธหรือเปล่า แตถ่า้พ่ีโซ่จะวิ่งตามออกมาเพ่ือตอ่ยหนา้ผม ผมก็พรอ้มสู้…ผมจะสวนกลบัไปใหห้นา้หงาย 
เหมือนกนั เพราะตอนนีผ้มโกรธจรงิ ๆ  
          ‚มงึเป็นอะไร!!‛ พ่ีโซถ่ามยํา้อีกรอบ  
          ‚มงึนะ่! ควรเอาเวลาตอนนีไ้ปอยูโ่รงพยาบาล‛  
          ผมบอกในสิ่งท่ีทาํใหผ้มหงดุหงิด  
          ‚แลว้มงึเป็นใคร! มาเสือกอะไรกบัชีวิตก!ู!‛  
          พ่ีโซเ่ดนิเขา้ใกลเ้ขา้มาหาผมอีกกา้ว  
          ‚ก็มงึมวัแตค่บเพ่ือนเหีย้ ๆ แบบนีไ้ปวนั ๆ ไงพี่!! ชีวิตมงึเลยไมไ่ปไหน!!!‛  
          ผมตะโกนกลบัออกไปดว้ยความโมโห  
          ‚ชีวิตมงึดีมากมายนกัใชไ่หม!!‛  
          เสียงพ่ีโซก่ดัฟันดงักรอด ๆ  
          ‚ถา้แมพ่ี่ตายขึน้มาจรงิ ๆ กจูะโทษมงึเป็นคนแรกเลยพ่ี‛ 
          ผมตะโกนออกไปดว้ยอารมณโ์มโห เม่ือก่อนผมไมเ่คยเขา้ใจท่ีพ่อเอาแตใ่ชอ้ารมณ ์แตต่อนนีผ้มกลบั
เป็นคนท่ีทาํมนั…ไม่มีเสียงใดตอบกลบัมา มีเพียงเสียงฝนท่ีเริ่มตกหนกัขึน้เรื่อย ๆ เม็ดฝนมนัเกาะแว่นตา
จนผมมองอะไรแทบไมเ่ห็น ผมไมรู่เ้ลยวา่หวอ่งจะทาํสีหนา้ยงัไง ไมเ่ห็นวา่พ่ีโซจ่ะเดือดดาลแคไ่หน แตฝ่นไม่
มีทางตกขึน้ฟ้า…ผมพลัง้ปากพดูออกไปแลว้  



41 
 

          ‚แลว้มึงจะรูอ้ะไร…มึงเคยเห็นใครสกัคนผมร่วงไปต่อหนา้ต่อตามึงไหม คนท่ีเคยป้อนขา้วมึงตอน 
เดก็ ๆ แลว้ตอนนีเ้ขากินขา้วเองไม่ไดแ้ลว้ กตูอ้งเตรียมยาเกือบ 20 เม็ดทกุวนั มึงไม่รูห้รอกว่ามนัทรมานแค่ 
ไหนท่ีกูตอ้งทนดแูม่กกูลืนยาแตล่ะเม็ดลงคอใหไ้ด้…มึงเคยรูบ้า้งไหม! มึงไม่เคยรูอ้ะไร!! มึงมนัจะไปรูเ้หีย้ 
อะไร!!!‛  
          เสียงพ่ีโซ่สั่นเครือแตผ่มนิ่งเงียบไม่พดูอะไร ผมว่านํา้ตาพ่ีโซ่ไหลออกมาแข่งกบัฝนแมผ้มมองไม่เห็น  
ผมอยากขอโทษ…แตเ่ลือกหนัหลงัเดนิจากออกไป ในใจคดิเพียงอยา่งเดียว แกว้ท่ีแตกแลว้มนัก็แตกเลย  
 

          หลงัจากวนันัน้ทกุอยา่งก็เงียบหายไปเหมือนไมมี่อะไรเกิดขึน้ ผมไม่ชอบท่ีตอ้งอยู่บา้นแบบนี ้แตก็่ไม ่
กลา้ออกจากบา้นไปไหนเลย แม่บอกว่าผมควรออกไปใหแ้สงอาทิตยส์่องหนา้บา้ง ไปเดินตลาดซือ้ของกับ 
แมท่กุเย็น ไปรา้นอะไหลร่ถยนตก์บัพอ่ตอนเท่ียง ไปโรงพยาบาลกบัพ่ีโซเ่ป็นครัง้คราว ช่วงนีค้รอบครวัของพ่ี 
โซต่อ้งการกาํลงัใจมาก ผมอยากสง่ขอ้ความไปขอโทษ แตมื่อมนัแข็งเกินกว่าจะพิมพข์อ้ความอะไรลงไป… 
ตอนนีฝ้นหยุดตกมาเกือบอาทิตยแ์ล้ว แต่แดดยงัไม่ออก ผมอยากต่ืนขึน้มาแลว้แสงแดดส่องจา้เขา้มาหา 
หนา้ผมในทกุเชา้…บางทีมนัอาจจะชว่ยละลายความแข็งในหวัใจของผมได ้  
 

          เย็นวนัศกุรเ์ป็นเวลาท่ีผมจะไดค้ยุกบัเธอนาน ๆ อีกครัง้หนึ่ง…เม่ือก่อนถา้ผมมีเรื่องเครียดเธอจะช่วย 
ปลอบใจเสมอ แมผ้มไม่ปริปากอะไรออกไป แต่เธอจะมองเห็นเองโดยอตัโนมัติ อาจเป็นเพราะผมซ่อน  
ความรูส้ึกไม่คอ่ยเก่ง เธอจะเขา้มากอดผมแลว้ลบูหวัเบา ๆ ผมแสรง้ทาํเป็นอ่อนแอกว่าเดิมจะไดอ้ยู่แบบนี้
นาน ๆ แมว้นันีเ้ธอจะเหน่ือยมาแสนสาหสัแคไ่หน แตเ่ธอก็ไม่ยอมบน่ใหผ้มฟังแมแ้ตค่าํเดียว…เธอรูดี้ว่าผม 
มีเรื่องสาํคญัท่ีอยากระบายกบัเธอมากกวา่ ผมสบายใจทกุครัง้เวลาท่ีไดเ้ล่าเรื่องแย่ ๆ ใหเ้ธอฟัง เธอรูว้่าผม
เป็นคนผิด แตเ่ธอไม่ซ ํา้เติม พวกเราจะช่วยกันหาทางออกไดเ้สมอ ผมตัง้ใจไวว้่าเราจะแต่งงานกนัเม่ือผม
พรอ้มท่ีสดุ เราไมเ่ขินอายท่ีจะพดูเรื่องมีลกูดว้ยกนั เธอรกัเดก็และเธออยากจะใชชี้วิตครอบครวัก่อนอาย ุ30 
หวงัว่าอีกไม่นานวนัท่ีเรารอคอยจะมาถึง…ตอนนีผ้มรกัผมสีนํา้ตาลของเธอ รกัไฝจดุเล็ก ๆ ใตต้าขา้งซา้ย
นั่น รกัปานตรงหนา้อกของเธอ รกัเวลาท่ีเธอกดัปากก่อนจะพดู รกัเวลาเธอจบัมือผมไปกมุไวต้อนประหม่า
...ผมรกัเธอเหลือเกิน  
          แต่ผมรูส้ึกผิดกับเธอทุกครัง้…ทุกครัง้ท่ีผมตอ้งบอกรกัใครอีกคนในเชา้วันอังคารและบ่ายของวัน
พฤหสั 
 
          ผมกาํลงัมองตวัเองหนา้กระจกบานใหญ่ เสือ้กลา้มตวับางกับกางเกงในชิน้เดียวปกปิดรอยแผลเป็น 
ทัง้หมดเอาไวไ้มไ่ด ้มือสองขา้งคอ่ย ๆ ลบูไลใ้บหนา้ขึน้ไปอย่างชา้ ๆ แว่นตาของผมหล่นไปกองอยู่ท่ีพืน้ ผม 
เหมือนพวกขีแ้พท่ี้ไมเ่หลืออะไรในชีวิต หวัฟใูสแ่วน่เหมือนเดน่ชยัท่ีทาํงานแผนกไอที ไมมี่ทางท่ีคณุนุย้จะมา 
ชอบคนเห่ย ๆ แบบผม ผมเหมือนแบรร์ี่ อีแกน ท่ีบางครัง้ผมก็อยากรูจ้กัผูค้น บางครัง้ผมก็เกลียด เหมือน
ผมเป็นริกเกน ทอมสนัท่ีไม่วนัไดเ้ป็นเบิรด์แมนตลอดชีวิต ผมไม่มีทางประสบความสาํเร็จกับอะไรเลย ทั้ง
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หนา้ท่ีการงาน ความสมัพนัธ์ หรือแมแ้ต่ความรกั เม่ือก่อนแม่เคยบอกกับผมว่า ‘อย่าทาํตวัเป็นศนูยก์ลาง
ของจกัรวาล’ ผมเถียงกลบัไปว่านั่นไม่ใช่ผม…ตอนนีบุ้หรี่อีกตวัถูกหยิบขึน้มาสูบ ผมเดินไหล่ตกออกไป
เหม่อมองนอกหนา้ต่างนั่น ไรว่ี้แววของสิ่งมีชีวิต แมแ้ต่ใบไมก็้ไม่ไหวติง…ตอนนีผ้มอยู่โดดเด่ียวลาํพงัใน
จกัรวาลอนัวา่งเปลา่จรงิ ๆ แลว้  
          เสือ้คลุมตวัใหญ่ถูกสวมเขา้มาปิดทับรอยแผลเป็นเอาไว้…ผมกลับมายืนหน้ากระจกอยู่แบบนั้น 
อยา่งเนิ่นนาน  
 

          เชา้วนันีแ้สงแดดส่องทะลุหนา้ต่างเขา้มาปลุกผมถึงขอบเตียง หนา้ฝนกาํลงัใกลจ้ะหมดลง แต่ลม 
หนาวไมมี่ว่ีแววพดัมาใหเ้ห็น กลิ่นหอมโชยมาจากหอ้งครวัแตไ่กล แม่ฮมัเพลงกราบเทา้ย่าโมของคณุสนุารี  
ราชสีมาอยูน่านหลายนาทีแลว้ ยา่พึ่งมีโอกาสไดอ้อกมานั่งมองทอ้งฟ้าท่ีแจ่มใสไม่ก่ีวนัมานีน่ี้เอง ผมหวงัว่า 
ทอ้งจะคิดถึงรอยยิม้ของย่าเหมือนท่ีผมเป็น และผมหวงัอีกว่าจะไดกิ้นอะไรท่ีรสจดัจา้นเหมือนกบัแสงแรก
ในเชา้วนัใหม ่แตแ่มเ่ลือกทาํขา้วตม้หมอ้ใหญ่แทน เพราะแมบ่อกว่าคนป่วยกินอาหารรสจดัไม่ได ้เด๋ียวทอ้ง
ไสจ้ะป่ันป่วนเอา  
          ‚วนันีค้รูปา้พึ่งกลบัมาจากโรงพยาบาล…เดี๋ยวแมจ่ะทาํขา้วตม้ไปฝาก‛  
          นบัตัง้แตท่ี่ผมรูข้า่ว ผมก็ไม่เจอครูปา้มาเป็นเดือนแลว้ มีหลายเรื่องท่ีผมอยากบอกอยากเล่า แตก็่ไม่ 
มีโอกาส โรครา้ยมนันา่กลวัและฉลาดเลือก เหมือนมนัไมใ่ชก่ารสุ่มเดา แตจ่งใจเลือกเฉพาะคนสาํคญั ๆ ใน 
ชีวิต ผมเคยเห็นคนอ่ืนเป็นมะเรง็ตอ่หนา้ตอ่ตามาก็หลายคน แตไ่ม่คิดว่าตอ้งมาเป็นกบัปา้ของตวัเอง…เม่ือ 
เดือนก่อน ๆ ครูป้ายงัชวนพวกเราไปกินขา้วมือ้ใหญ่กนัพรอ้มหนา้พรอ้มตาอยู่เลย แต่เดือนท่ีแลว้ผมกลบั 
ตอ้งมานั่งภาวนาให้ครูป้ารอดชีวิต ความตายมันหุนหันพลันแล่นและผมอยากให้เรื่องนี ้เป็นเรื่องรา้ย
สดุทา้ยท่ีผมเจอ…ครัง้นีเ้ราไดค้นท่ีรกักลบัคืนมาจากความตาย แตค่รัง้หนา้เราอาจสญูเสียคนรกัสกัคนไป
จรงิ ๆ  
          พ่อ แม่และเพ่ือนบา้นท่ีอยู่ในละแวกเดียวกนัตา่งหอบหุม้เอาของไปฝากครูปา้กนัยกใหญ่ บางคนก็
รอ้งห่มร้องไห้ดว้ยความดีใจ บางคนก็จับดูข้อไม้ข้อมือ ดูเท้าของครูป้า แล้วบอกว่าเนื ้อหนังยังเต่งตึง 
เหมือนเดมิไมเ่ปล่ียน แมต้อนอยู่บา้นผมคิดคาํพดูไวใ้นหวัอยู่หลายประโยคท่ีอยากจะบอกอยากจะเล่า แต่ 
พอมาเจอจริง ๆ ผมก็พดูไม่ออกเหมือนเดิม ทกุคนพูดแทนไปหมดแลว้ ผมได้แตยื่นนิ่ง ๆ มองเห็นครูปา้ยิม้
แยม้ตอบรบัใหก้ับความอบอุ่นท่ีทุกคนมอบให้…แผงยาวางอยู่ในตะกรา้ขา้ง ๆ เตียง มันวางซอ้นทบักัน
เยอะเสียจนผมนบัจาํนวนมนัไม่หมด ถา้ผมเป็นคนจดัยาหลงัอาหารใหค้งเหน่ือยน่าด ูพ่อคงจะถนดัเรื่องนี ้
เพราะยาท่ีปู่ กินก็เยอะไมต่า่งกนั แตผ่มวา่คนท่ีถนดัท่ีสดุนา่จะเป็นลกูชายครูปา้มากว่า  
 

          แลว้ครูปา้หนัขึน้มามองผมแลว้ยิม้ให…้ผมพยกัหนา้ตอบรบัแลว้ยิม้กลบัไปอย่างเขินอาย เพียงแค่นี ้
ก็เหมือนผมก็ไดบ้อกทกุอยา่งกบัครูปา้ไปหมดแลว้  
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          เม่ือก่อนตอนท่ีผมยงัเรียนอยู่ชัน้มธัยม ทกุเชา้ท่ีไปโรงเรียนผมจะเจอครูปา้รดนํา้ตน้ไมอ้ยู่หนา้บา้น 
เสมอ ครูป้ายิม้แยม้ใหท้กุคนท่ีผ่านไปผ่านมาตลอด ๆ ผมมกัจะเอากบัขา้วท่ีแม่ทาํไวใ้หต้อนเชา้ไปฝากครู
ป้า เพราะครูป้าชอบชมว่าแม่ของผมทาํอาหารอร่อยถูกปาก โดยเฉพาะของหวาน และครูป้าก็จะให้
คา่ตอบแทนเป็นเงินเล็ก ๆ นอ้ย ๆ กบัผมเสมอ ผมอยากปฏิเสธครูปา้ใจแทบขาด แตผ่มอายมากกว่าท่ีจะได้
ยืนคยุกบัแกนาน ๆ เลยตดัสินใจรบัเงินนัน้ไวท้กุที เพราะครูปา้เป็นคนแบบนี ้ทกุคนในหมู่บา้นถึงไดร้กัและ
เคารพแก…ตอนนีค้รูปา้คงรดนํา้ตน้ไมไ้มไ่ดไ้ปอีกนาน แตผ่มเห็นผูช้ายคนหนึ่งกาํลงัทาํแทนอยู ่ 
          ‚ยามนัเยอะมากเลยเนอะพี่‛ ผมเดนิไปถามพ่ีโซท่ี่รดนํา้ตน้ไมอ้ยูห่นา้บา้น  
          ‚ก็คงเกือบ 20 เม็ดแหละมัง้…ถา้จาํไมผ่ิด‛ พ่ีโซย่งักม้หนา้รดนํา้ตน้ไมอ้ยู ่ 
          ‚ผมดีใจจรงิ ๆ นะ ท่ีแมพ่ี่ดีขึน้‛ ผมพดูแลว้กม้หนา้เงียบ  
          พ่ีโซ่ไม่พูดอะไรตอบกลบัมา นํา้ยงัไหลลงกระถางตน้ไมต้น้เดียวอยู่อย่างนั้นจนเจิ่งนองออกมาขา้ง 
นอก แลว้พ่ีโซ่ก็ค่อย ๆ หันมายิม้ให้ผม สายยางท่ีถืออยู่ก็หลุดจากมือลงไปกองบนพืน้ พ่ีโซ่ยกแขนขวา
ขึน้มากอดคอผมเอาไวแ้น่น แลว้ดนัไหล่ขึน้มากระแทกอกผมอยู่ 2-3 ที ผมรูท้นัทีว่าพวกเรากลบัมาเป็น 
เหมือนเดมิอยา่งแนน่อน…คราวท่ีแลว้ผมมองหนา้ท่ีโซไ่มเ่ห็นเพราะสายฝนมนัมากระทบแว่นตา แตค่ราวนี ้
ผมมองหนา้พ่ีโซไ่มเ่ห็นเพราะมวัแตก่ม้หนา้ยิม้แกม้ฉีก ไมย่อมมองขึน้มาขา้งบนเสียที  
          ‚เออนา่…พ่ีรู‛้  
          แลว้พ่ีโซ่ก็หยิบสายยางขึน้มารดนํา้ตน้ไมต้่อ พ่ีโซ่บอกกบัผมว่าไม่ไดโ้กรธผมเลยแมแ้ตน่อ้ย ความ
จรงิท่ีผมพดูมามนัถกูหมดทกุอยา่ง ผมพดูออกมาแบบนัน้คงเพราะเป็นห่วงครูปา้จริง ๆ แตผ่มไดแ้ตส่่ายหวั
แลว้บอกว่าผมเองมากกว่าท่ีเป็นคนผิด…ไม่รูท้าํไมทุกครัง้ท่ีคนเราทะเลาะจะตอ้งมองเห็นแต่ขอ้ดีของ
ตวัเองและโยนขอ้เสียใหค้นอ่ืน แต่พอจากกันออกไปไกล ไดต้กตะกอนอยู่กับความรูส้ึกของตวัเองจริง ๆ  
ความผิดของตวัเองจะแดงชดัเจนขึน้เรื่อย ๆ ไมเ่หมือนก่อนหนา้ 
  

          ครัง้นีเ้หมือนผมไดเ้รียนรูอ้ะไรหลาย ๆ อย่างเก่ียวกับตวัเอง ความตายมนัฉับพลนัเหมือนโทสะ แต่
ชีวิตหลงัจากผ่านพน้ความตายมาแลว้มนัสวยงาม ผมอยากลองเป็นคนจดัยาใหปู้่ แทนพ่อบา้งสกัวนั และ
แกว้ท่ีแตกแลว้มนัสามารถตอ่ใหส้นิทกลบัมาเป็นเหมือนเดิมไดเ้สมอ ผมบนัทึกเรื่องทัง้หมดไวใ้นความทรง
จาํประจาํเดือน  
          ‚อยา่หว่งพี่เลย…หว่งหวอ่งมนัดีกวา่‛  
          พ่ีโซห่นัมาบอกผมขณะท่ีรดนํา้ตน้ไมแ้ถวสดุทา้ย 
          ‚ทาํไม‛  
          ผมถามดว้ยความสงสยั  
          ‚คืนนัน้หวอ่งรอ้งไห…้หวอ่งมนัไมเ่คยเห็นพวกเราทะเลาะกนัมาก่อน‛  
          แลว้พ่ีโซก็่หวัเราะขึน้  
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          ผมไดแ้ตส่า่ยหวั ‚ผมไมน่า่พดูออกไปแบบนัน้เลย…หวอ่งคงเกลียดผม‛  
          ‚ไมจ่รงิหรอก หวอ่งกลวัโดนเกลียดมากกวา่‛  
          พ่ีโซห่นัมายิม้ให ้ 
          ‚แลว้น่ีรดนํา้ตน้ไมเ้สรจ็หรือยงั‛  
          ผมหนัไปถามอีกครัง้  
          ‚ทาํไมเหรอ‛  
          ‚วา่จะใหพ้าไปหาหวอ่งมนัหนอ่ยนะ่‛ 
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เสียงกระซิบใหด้อกไม้  

 

          ตัง้แตจ่าํความไดผ้มมีเพ่ือนสนิทจริง ๆ เพียงไม่ก่ีคน คนแรกอยู่ตอนอนบุาล 3 เขาช่ือสทีุป จนัทรธ์ร 
แต่ผมจาํหนา้เขาไม่ไดแ้ลว้ คนถัดมาอายุมากกว่าผม 5 ปี ผมไม่เคยเห็นเขาตดัผมทรงไหนเลยนอกจาก
ทรงสกินเฮด ผิวของเขาขาวเหมือนหยวกกลว้ย แตต่าดาํขลิบ เขากาํลงันั่งหวัเราะอย่างบา้คลั่งอยู่ตรงหนา้
ผมหา่งไปไมก่ี่เมตร และคนสดุทา้ยอายนุอ้ยกว่าผม 5 ปี ผมพึ่งรูจ้กัเขาไดไ้ม่นาน แตเ่หมือนเราเคยสนิทกนั
มาก่อน ผมของเขาเสน้ดาํยาวสลวยเหมือนผมของผูห้ญิง เขาพดูเก่งมากและเป็นท่ีรกัของทกุ ๆ คน ตอนนี้
เขากาํลงันั่งเล่ามกุตลกใหพ่ี้ชายท่ีอายหุ่างจากเขา 5 ปี และ 10 ปี ฟังอยู่ เพ่ือนสนิท 2 คนล่าสดุกาํลงันั่ง
หวัเราะกนัอยา่งสนกุสนาน แตผ่มกาํลงัมีความสขุ  
          ‚ผมไมค่อ่ยมีเพ่ือนเทา่ไหรเ่ลย…วนั ๆ ก็อยูแ่ตท่ี่บา้นกบัตา‛ หวอ่งเปิดประเดน็ใหมใ่นการพดูคยุ  
          ‚แลว้พวกพ่ีมีเพ่ือนกนัเยอะไหม‛  
          ‚พ่ีก็ไมค่อ่ยมีเพ่ือน…อยูท่ี่ทาํงานก็มีแตรุ่น่พอ่ รุน่แมเ่ตม็ไปหมดเลย พวกแกเอ็นดพ่ีูเหมือนลกูเหมือน 
หลาน‛ พ่ีโซห่นัไปตอบ  
          ‚ตอ้งมีรุน่เดียวกนักบัพ่ีบา้งแหละนา่‛ หวอ่งคาดคัน้  
          ‚สว่นมากเป็นผูห้ญิง แตพ่ี่ไมอ่ยากเป็นแคเ่พ่ือน ฮา่ ๆ‛ แลว้ทัง้คูก็่หวัเราะขึน้มาอีกครัง้  
          ‚แลว้พ่ีละ่‛  
          หวอ่งหนัมาถามผม ผมไดแ้ตย่ิม้และสา่ยหนา้  
          ‚เถอะนา่…บอกมาหนอ่ยนะ‛  
          ‚งัน้พวกเรา 3 คนก็คงจะเหมือนกนั‛ ผมตอบออกไป 
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          ทกุเย็นวนัศกุรพ์วกเราจะใชเ้วลามานั่งคยุสงัสรรคก์นัตามประสาหนุ่ม ๆ ผมมกัจะห่อกบัขา้วฝีมือแม่  
มาใหท้กุคนไดกิ้นดว้ยกนั ตาธรจะดีใจท่ีสดุเพราะไม่ตอ้งทาํกบัขา้วในเย็นวนันัน้ วนันีพ่ี้โซ่พดูเรื่องท่ีทาํงาน 
ใหฟั้งและพดูเรื่องท่ีแมข่องแกชอบบน่วา่ปวดหลงับอ่ย ๆ แมจ้ะไปซือ้ยามากินมนัก็ไม่ช่วยบรรเทามากนกั… 
นอ้ยครัง้มากท่ีผมจะเห็นครูปา้ป่วย เพราะแกเป็นคนรกัสขุภาพและชอบลุกมารดนํา้ตน้ไมต้อนเชา้บ่อย ๆ 
ผมเลยแนะนาํใหพ่ี้โซพ่าครูปา้ไปตรวจภายใน แตห่วอ่งบอกว่าพ่ีโซ่ควรนวดหลงัใหแ้ม่ตวัเองบา้งสกัครัง้…ด ู
เหมือนวนันีต้าธรจะอยากมานั่งกินข้าวกบัพวกเราดว้ย เพราะตาแกแดงกํ่าไปดว้ยฤทธ์ิแอลกอฮอลท่ี์ด่ืมมา 
ตลอดทัง้วนั คนแก่มกัจะชอบเล่าเรื่องอดีตใหฟั้ง ยกเวน้ปู่ กบัย่าท่ีบา้นของผม เพราะแกจาํอดีตตวัเองไม่ได ้
แลว้  
          ‚เม่ือก่อนนะ่…พวกเอ็งเคยเลน่ดว้ยกนับอ่ย ๆ บา้นเราไม่มีสนามเด็กเล่นเหมือนท่ีอ่ืน ๆ เขา ถา้ไม่ยิง  
นกตกปลา พวกเอ็งก็ไปเล่นนํา้แถวบึงหลงัหมู่บา้นนู่น…ตาชอบไปหาปลาแถวนัน้บ่อย ๆ เม่ือก่อนปลามนั 
ชกุชมุมาก…ไอห้ลานรกัตามนัเกลียดนํา้มาก แตก็่ดนัไปกบัพวกพ่ี ๆ มนัคงกลวัไม่มีเพ่ือนเล่นเหมือนกบัเด็ก 
คนอ่ืน ๆ ตาหว่านแหไป หนัมามองพวกเองไป กลวัจะพากันเล่นพิเรนทรจ์นจมนํา้ บางวนัตาก็ไม่ไดป้ลา 
กลบัมาสกัตวัเดียว‛  
          หวอ่งทาํหนา้บึง้แลว้สา่ยหวัไปมา แตต่ลอดทัง้วนัท่ีผา่นมา ผมวา่เรื่องเลา่เรื่องนีต้ลกท่ีสดุแลว้  
 

          หลายวนัมานีท่ี้ผมไม่ไดอ้อกจากบา้นไปไหนเลย ทกุอย่างยงัคงดาํเนินไปเหมือนปกติ ฝนตกในวนัท่ี 
ผมเศรา้ ลมหนาวพัดมาเวลาเหงา กลายเป็นผมท่ีฝังตวัอยู่ในหอ้งหลายคืนแลว้ ในหัวของผมรอแค่เสียง  
ขอ้ความโทรศพัทต์อบกลบัมา พอไดค้ยุกบัเธอแลว้ทาํใหผ้มใจชืน้ขึน้มาก แตพ่อผมออกจากหอ้งทกุอย่างก็ 
มืดมน ผมไมอ่ยากออกไปฟังเสียงก่นดา่หยาบคายนั่นอีกแลว้ แผลเป็นของพ่อคอ่ย ๆ เพิ่มขึน้ทีละแห่ง ขา้ว
ของเครื่องใชต้อ้งอยู่ห่างมือห่างเทา้พ่อเวลาเมาเสมอ ปู่ กบัย่าทาํตวังอแงเหมือนกบัเด็กอาย ุ5 ขวบไม่มีผิด 
ผมไม่เคยเห็นคนเฒ่าคนแก่บ้านไหนดื ้อดึงเท่านีม้าก่อน ถ้าผมอยู่ในห้องนี ้ ผมเป็นอิสระ แต่มันแคบ
เกินไป…ผมอยากเป็นอิสระจรงิ ๆ อยูข่า้งนอกนั่น แตผ่มทาํไมเ่คยได ้ 
          บางที…ผมคงตอ้งรอเพียงใหม้นัถึงเย็นวนัศกุรอี์กครัง้หนึ่ง  
 

          เธอบอกใหผ้มเลิกสบูบหุรี่ เพราะบา้นผมมีคนแก่อยู่เยอะและมนัไม่ดีตอ่สขุภาพ ผมเถียงเธอไปว่าปู่  
กับย่าแข็งแรงกว่าคนแก่รุ่นเดียวกันเป็นไหน ๆ แต่เธอก็บอกกลับมาว่าคนท่ีบา้นของเธอเป็นมะเร็งปอด  
เพราะสบูบหุรี่ 20 มวนตอ่วนั แตผ่มสบูบหุรี่แค ่2 มวนตอ่วนั และผมก็ไม่เคยกลวัโรคมะเร็ง…เม่ือก่อนท่ีเรา
อยู่ดว้ยกัน เธอจะยึดซองบุหรี่ของผมไวก้ับตวัเอง เธอจะไม่ยอมใหผ้มจูบกับเธอถา้ยงัมีกลิ่นบุหรี่ติดอยู่ท่ี
ปาก แตย่ิ่งหา้มเหมือนยิ่งย ุผมยั่วโมโหเธอดว้ยการกระโดดเขา้ไปกอดเธอเอาไวแ้น่น ผมคอ่ย ๆ ทาํท่ายียวน
เหมือนจะจบูปากเธอใกล ้ๆ เธอทัง้ดิน้ ทัง้ผลกัหวัผมออก ไม่นานผมก็ปล่อยเธอออกจากออ้มแขนและเราก็ 
หวัเราะกันเสียงดงั…เธอคงหมั่นเขีย้วท่ีผมหวัเราะเยาะในความหวังดีของเธอ แต่ผมรกันํา้เสียงหงุดหงิด 
นั่น…ผมดือ้ดา้นย่ิงกวา่ปู่ เสียอีก 
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          ถา้เลิกสูบบุหรี่ ผมคงไม่มีเรื่องใหเ้ธอบ่น ผมอยากฟังเสียงบ่นของเธอทุกวนั…แลว้บุหรี่ในซองถูก 
หยิบขึน้มาจดุไฟ  
          ‚เธอบอกผมวา่ ผมอาจตายเพราะมะเรง็ปอดได‛้ ผมหนัไปคยุกบัพ่ีโซ่  
          ‚งัน้ทาํไมไมเ่ลิก‛ พ่ีโซต่อบ  
          ‚ผมบอก…ผมไมก่ลวัมะเรง็‛ แลว้ผมก็หวัเราะ  
          ‚ไมจ่รงิหรอก…เราทกุคนกลวัตายกนัทัง้นัน้แหละ‛ พ่ีโซส่า่ยหนา้  
          ‚เคยนกึถึงพิษสรุาเรือ้รงัไหม‛ ผมตัง้คาํถาม  
          ‚ก็ไม‛่ พ่ีโซท่าํหนา้งง  
          ‚งัน้พ่ีก็ไมก่ลวัความตาย‛ ผมตอบ  
          ‚ผมสูบบุหรี่ แตไ่ม่กลวัเป็นมะเร็ง พ่ีด่ืมเหลา้ แต่ไม่เคยนึกถึงพิษสุราเรือ้รงัเลย แต่ทาํไมคนท่ีเขารกั 
สขุภาพ ไม่เคยสูบบุหรี่ ไม่เคยแมแ้ต่ด่ืมเหลา้ เขากลวัตายยิ่งกลวัพวกเรา…ทัง้ท่ีผมกับพ่ียืนอยู่ใกลค้วาม 
ตายย่ิงกวา่‛ ผมตัง้ขอ้สงสยั  
          ‚คงเป็นเพราะความตายมนัเลือกแตค่นดี ๆ‛  
 

          คืนนีผ้มผิดคาํสญัญากบัเธอ ผมหยิบบหุรี่มวนท่ี 3 ขึน้มาสบู นิว้ชีก้บันิว้กลางคอ่ย ๆ พลิกมวนบหุรี่ 
ไปมาอย่างชา้ ๆ มือซา้ยผมเรียบเนียนไรร้ิว้รอย บางทีผมอยากมีรอยแผลเป็นอีกสักแห่งบนหลังมือ มัน 
น่าจะเหมาะกบักลิ่นบหุรี่ท่ีคละคลุง้อยู่ทั่วมือทั้งสองขา้ง เวลาเห็นกน้บหุรี่ท่ีถกูทิง้ลงพืน้ เหมือนผมเห็นคณุ 
ตาํรวจหมายเลข 623 อยู่ในส่วนหนึ่งของตวัเอง อาจเป็นเพราะเราชอบการสบูบหุรี่เหมือนกนั ผมอ่อนไหว 
กวา่คณุเชาเป็นไหน ๆ ทกุครัง้ท่ีกลิ่นบหุรี่ลอยออกจากจมกู บางทีผมอยากจะโดนนอกใจบา้งเป็นครัง้คราว  
รสชาติของความเจ็บปวดกับบุหรี่อะไรมันจะหนักหนาสาหัสเสียยิ่งกว่ากัน เวลาผมสูบบุหรี่ผมไม่คิดถึง 
ความตาย แตค่วนัยิ่งเยอะเทา่ไหร…่ผมยิ่งเหงามากขึน้ทกุที  
          แลว้พ่ีโซ่ก็ทกัมา…ครูปา้ปวดหลงัหนกัมากจนนอนไม่หลบั ตอนแรกมนัคงเหมือนกบัทุกครัง้ ท่ีกินยา
แลว้มนัจะดีขึน้ แตค่รัง้นีม้นัหนกัหนายิ่งกวา่ครัง้ไหน ๆ ตวัของครูปา้บิดไปบิดมาอย่างทรุนทรุายจนพ่ีโซ่ตอ้ง
พาครูปา้ไปหาหมออยา่งเรง่ดว่น ตอนนีพ่ี้โซ่กบัลงุกาํลงัรอผลตรวจอยู่หนา้หอ้ง ผมไดแ้ตภ่าวนาให้ครูปา้ไม่
เป็นอะไรมาก แมต้อนนีค้รูปา้อยู่ในความดแูลของหมอ แตค่นท่ีนอนไม่หลบัตลอดทั้งคืนนีแ้ทนน่าจะเป็นพ่ี
โซม่ากกวา่  
 

          แลว้ฝนเลือกท่ีจะตกเชา้นี ้แต่ผมจาํไม่ไดว้่าฝนมันเริ่มตกตั้งแต่ตอนไหน ปู่ ไม่ออกไปทาํสวนท่ีหนา้
บา้นเหมือนทกุ ๆ วนั เพราะพอ่คงสั่งหา้มเอาไว ้เห็นไดจ้ากนํา้ท่ีเจิ่งนอนไปทั่วบริเวณแลว้ ทอ้งฟ้ามนัรอ้งไห้
หนกัย่ิงกวา่ทกุวนั ดีแลว้ท่ียา่ยงันอนหลบัอยูใ่นหอ้ง ไมมี่เสียงก่นดา่จากพ่ออีกตอ่ไป มีเพียงแกว้เหลา้เล็ก ๆ 
กบับุหรี่หนึ่งซองท่ีอยู่ขา้งกายพ่อ พ่อนั่งแกว่งเปลไปมาอย่างเหม่อลอยเหมือนคนไม่มีสติอยู่กับเนือ้กับตวั 
แม่เองก็ทิง้กระทะไวท้ัง้ท่ียงัผดัขา้วไม่เสร็จ สายตาของแม่มองออกไปนอกหนา้ตา่งนั่น…ก่อนหนา้นีผ้มต่ืน
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ลืมตาขึน้มาพรอ้มกบัความเกลียดชงับา้นหลงันี ้แต่ตอนนีม้นัเปล่ียนไป ผมเริ่มรูส้ึกสงสาร…บา้นหลงันีม้นั
เศรา้ยิ่งกวา่บหุรี่ท่ีผมสบู  
          แม่หนักลบัมามองหนา้ผมไม่พูดอะไร สายตาของแม่กลั้นนํา้ตาเอาไวเ้กือบไม่อยู่…ผมกาํลงัจะปริ
ปากถาม แตแ่มค่วา้ตวัผมไปกอดเอาไวแ้นน่  
          ‚ครูปา้ตรวจเจอมะเร็งในมดลกูระยะท่ี 3 ตอนนีก้าํลงัเขา้รบัการผ่าตดัอย่างเรง่ดว่น อาการเป็นตาย 
เทา่กนั‛  
          สิน้เสียงพดูของแม ่หผูมก็ไมไ่ดย้ินอะไรอีกเลย…ในใจผมเริ่มนบัวินาทีแรกท่ีฝนตกลงมาอีกครัง้  
 

          เม่ือวานนีเ้หมือนความตายอยู่ห่างผมไกลไปเป็นพนักิโลเมตร แต่ตอนนีม้นัยืนเยาะเยย้อยู่ตรงหนา้ 
ผมไม่เขา้ใจเหตผุลท่ีมะเร็งเลือกใครสกัคน เป็นเพราะแม่ไม่ทาํอาหารอรอ่ย ๆ ไปฝากครูป้าหรือเปล่า หรือ
เพราะพอ่เอาแตส่บถดา่พอ่ตวัเองจนทาํใหป้า้เครียดหนกัและเป็นมะเรง็ในท่ีสดุ เพราะปู่ กบัย่าดือ้ดา้นกบัแก
มากเกินไปหรือเปล่า เพราะผมไม่มีอะไรเป็นชิน้เป็นอนัใหค้รูปา้ไดภู้มิใจ หรือเพราะพ่ีโซ่ไม่เคยนวดหลงัให้
แมต่วัเองเลยสกัครัง้…ไมมี่อะไรสมเหตสุมผลเลยสกัอย่าง ถา้ครูปา้สบูบหุรี่และด่ืมเหลา้เหมือนกบัผมก็พอ  
เขา้ใจได ้ผมไมไ่ดเ้ป็นคนดีเหมือนกบัครูปา้…และมะเรง็ก็ควรจะเลือกคนอยา่งผมมากกวา่  
 

          คืนนีผ้มข่มตานอนไม่หลบัเลย พ่ีโซ่กับลุงเองก็คงจะเหมือนกัน แมผ้มจะอยากส่งขอ้ความไปถาม  
อาการของครูปา้วา่เป็นอย่างไรบา้ง แตผ่มก็ไม่ทาํ…พ่ีโซ่คงตอบคาํถามเดิม ๆ มาเกือบทัง้วนัแลว้ ผมว่ามนั 
ไม่ใช่เรื่องน่ายินดีท่ีตอ้งเท่ียวตอบใครตอ่ใครว่าแม่ตวัเองนอนอยู่ในหอ้งผ่าตดัมาเกือบ 6 ชั่วโมงแลว้ คน 
นอกอยา่งเรา ๆ คงย่ืนมือเขา้ไปชว่ยเหลืออะไรไมไ่ดม้าก ผมอยากใหพ่ี้โซแ่กนอนพกัผอ่นมากกวา่…  
 

          เม่ือก่อนตอนเดก็ ๆ ท่ีครูปา้ยงัสอนหนงัสืออยู่โรงเรียนในเมือง ผมมกัจะหอบการบา้นไปทาํอยู่ท่ีบา้น
พ่ีโซ่เสมอ ครูป้าจะเป็นคนสอนพวกเราทาํการบา้น พ่ีโซ่ถนดัวิชาเก่ียวกับการคาํนวณ ส่วนผมถนดัเรื่อง
เขียนอ่าน ผมเคยบอกว่าอยากสอบใหไ้ดท่ี้หนึ่งเหมือนกับครูป้า แต่แกไม่พดูอะไร ไดแ้ต่ยิม้ออกมาแลว้ลูบ
หวัผมดว้ยความเอ็นด ูแลว้หลงัจากนัน้ครูปา้ก็จะทาํขนมหวานใหพ้วกเรากินกนัอย่างเอร็ดอรอ่ย พ่ีโซ่กินไป
เกือบทัง้หมด แตผ่มกินไปแคช่ิน้เดียว เพราะผมไม่ชอบของหวาน…ตอนแรกผมคิดท่ีจะไม่หยิบมากินดว้ย
ซํา้ แตผ่มอยากใหค้รูปา้ภมูิใจในตวัผม  
 

          จวบจนทกุวนันีท่ี้ผมจบจากมหาวิทยาลยั ผมยงัไม่เคยสอบไดอ้นัดบัท่ีหนึ่งแมแ้ตค่รัง้เดียว ไม่รูว้่าแก 
จะภมูิใจหรือผิดหวงัในตวัผม แตเ่วลาผมแอบมองสายคูน่ั้นของครูปา้…ผมมองไม่เห็นความสิน้หวงัท่ีส่งมา 
หาผมเลยแมแ้ตค่รัง้เดียว ครัง้นีก็้เหมือนกนั แตผ่มอยากใหค้รูปา้เก็บความหวงันั้นไวก้บัตวัเองใหม้าก ๆ ถ้า
มีโอกาสผมจะไปหดัทาํขนมหวานกบัแมล่องด ูแมช่อบเลา่ใหฟั้งเสมอว่าครูปา้ชอบกินขนมหวาน หวงัว่าผม
จะไดเ้ห็นสายตาคูน่ัน้กลบัมาสดใสอีกเหมือนเดมิ 
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          เธอไม่ไดบ้อกใหผ้มเลิกสูบบุหรี่ ทุกครัง้ท่ีเราอยู่ดว้ยกันผมจะออกมาสูดควนับุหรี่อยู่ท่ีหนา้ระเบียง  
เสมอ กลิ่นมนัโชยเขา้ไปในหอ้งมากกว่าจะลอยไปในอากาศ ผมเห็นเธอปัดปอ้งควนับหุรี่ออกจากจมกู แต่  
พอผมเดินเขา้ไปเธอก็หยุดทาํ เธอโนม้คอผมลงไปกอดแลว้ค่อย ๆ กดจูบลงไปอย่างชา้ ๆ กลิ่นบุหรี่ยัง  
อบอวลอยูใ่นปากของผม เธอทาํท่าเหมือนจะสาํลกัอยู่บอ่ยครัง้ แตก็่ไม่ยอมผละตวัเองออก…ผมลบูหวัเธอ 
แลว้ถอนจบูอยา่งเบาบาง…ผมรูว้า่เธอไมช่อบกลิ่นบหุรี่ แตไ่มรู่ว้า่ทาํไมเธอยงัยอมทาํ  
          ทอ้งฟ้ามนัเวา้วอนใหผ้มหยิบบหุรี่ขึน้มาจดุ แตคื่นนีผ้มไมอ่ยากสบูมนัเลย  
 

          เป็นข่าวดีท่ีพ่ีโซ่ส่งขอ้ความมาบอกผมว่าผลการผ่าตดัเป็นไปไดด้ว้ยดี คุณหมอใชเ้วลาเกือบ 12 
ชั่วโมง กว่าจะออกมาจากหอ้งผ่าตดัได ้ผมอยากถามอะไรอีกหลายอย่างมาก ๆ เก่ียวกับเรื่องท่ีเกิดขึน้ แต ่
ตอนนีม้นั 7 โมงเชา้แลว้ ผมเลยบอกใหพ่ี้โซ่ไปพกัผ่อนเสียก่อน…ผมรูว้่าครูป้าจะผ่านพน้ช่วงเวลานีไ้ปได ้
แมผ้มไม่เห็นแววตาของแก แต่ผมรู้ว่าความหวังยังอยู่…และวันนีย้่าก็ออกมานั่งระเบียงอยู่ท่ีหนา้บา้น 
เหมือนเคย…ยา่ยิม้แยม้แจม่ใสกวา่ทกุวนั เพราะทอ้งฟ้ามนักาํลงัยิม้ใหพ้วกเรา  
          แมบ่อกวา่พวกเรายงัเขา้ไปเย่ียมครูปา้ไม่ได ้เพราะผูป่้วยตอ้งอยู่ในหอ้งปลอดเชือ้จนกว่าจะแน่ใจว่า
อาการทรงตัวและปลอดภัยเสียก่อน ตอนนี้คงมีเพียงพ่ีโซ่และลุงพาท่ีอยู่ติดตามสถานการณ์อยู่ ท่ี
โรงพยาบาล อีกไมน่านครูปา้คงกลบัมารกัษาตวัอยูบ่า้นได ้วนันีแ้มเ่ลยทาํอาหารดว้ยความสบายใจมากขึน้ 
ปู่ ก็ดเูหมือนจะรบัรูก้บัข่าวดีท่ีเกิดขึน้และยอมไปอาบนํา้อย่างง่ายดายผิดกบัทกุวนั แตเ่ป็นพ่อท่ียงัคงนั่งนิ่ง 
กบัแกว้เหลา้และบหุรี่ซองเดิมอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหน พ่อพลิกฝ่ามือทั้งสองขา้งขึน้มามองอย่างชา้ ๆ ผิวมือ 
พอ่หยาบกระดา้งเพราะทาํงานหนกั รอยแผลเป็นบนรา่งกายยิ่งเดน่ชดัขึน้เม่ือโดดแสงแดดส่อง สายตาพ่อ 
เหมอ่ลอยออกไป…ผมนกึวา่พอ่จะดีใจเสียอีกท่ีพ่ีสาวปลอดภยั  
          ‚รอยแผลนีผ้มไดม้าเพราะโดนหนามเก่ียว‛ ผมย่ืนแผลเป็นตรงขอ้ศอกขวาใหพ้อ่ด ู 
          พอ่หนัมาทาํหนา้งงใสผ่มก่อนจะตอบกลบัมา ‚ตรงนีพ้่อไดม้าเพราะโดนพดัลมบาด‛ แลว้พ่อก็ชีใ้หด้ ู
ท่ีขอ้เทา้ซา้ย  
          ‚ไมดี่ใจเหรอท่ีครูปา้กลบัมา‛ ผมถาม  
          ‚ก็ดีใจ แคพ่อ่นั่งคดิอะไรเรื่อยเป่ือย‛ พอ่หนัมาตอบ  
          ‚พอ่วา่…ยา่จะรูไ้หมวา่ลกูสาวตวัเองจะเป็นมะเรง็‛  
          ‚ไมแ่นใ่จเหมือนกนั พอ่ไมเ่คยดดูวงกบัยา่มาก่อนเลย‛  
          ‚ทาํไม‛  
          ‚มือพอ่กระดา้งเกินกวา่จะใหใ้ครเห็น‛ แลว้พอ่ก็แบมือทัง้สองขา้งมาใหผ้มด ู 
          ผมใชน้ิว้ชีล้บูไปทีละจดุอยา่งชา้ ๆ มือพอ่หยาบกระดา้งและแข็งเหมือนกาํแพงหิน ผิวเนือ้ท่ีเคยเป็นสี
ชมพูระเรื่อ ตอนนีม้นัปดูโปนเป็นกอ้นแข็ง ๆ สีสม้ไม่สมํ่าเสมอกัน ผมไม่รูว้่าพ่อทาํงานหนกัมาตัง้แต่อายุ
เทา่ไหร ่แตต่ลอดชีวติท่ีเหลืออยูผ่มไมอ่ยากใหพ้อ่ทาํมนัอีกตอ่ไปแลว้ 
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          ‚ผมวา่ก็ปกต‛ิแลว้พอ่หวัเราะออกมา  
          ‚รูไ้หมว่ามือพ่อเป็นแบบนีต้ัง้แตเ่ด็ก ๆ แลว้ เม่ือก่อนท่ีครอบครวัของพ่อยงัอยู่ดว้ยกนั ทุกเย็นย่ากับ 
ครูป้าจะเป็นคนทาํอาหารให้พวกเรากิน หลังจากนั้นพวกพ่อและอา ๆ ก็จะไปเล่นสนุกกันตามประสา 
เดก็ผูช้าย แตค่รูปา้จะตอ้งไปลา้งจานและตากผา้ใหน้อ้ง ๆ ทกุคนเสมอ ตกดกึมาครูปา้ก็จะอ่านหนงัสือถึงตี 
2 กว่าจะไดน้อนก็เกือบรุง่เชา้ พ่อเคยถามแกว่าใหช้่วยแบ่งเบาภาระอะไรไหม ครูปา้ไดแ้ต่ยิม้และไม่ตอบ 
อะไรกลบัมา…พ่อเองก็เคยทาํงานหนกัเหมือนกัน แต่พ่อไม่เคยเห็นใครทาํงานหนกัเหมือนครูป้าเท่านีม้า 
ก่อนเลย‛  
          พอ่เงียบไปครูห่นึ่ง สายตาท่ีเหมอ่ลอยแปรเปล่ียนเป็นมีความสขุ ผมไมเ่คยเห็นพ่อช่ืนชมพ่ีสาวตวัเอง 
แบบนีม้าก่อนเลย…พอ่คงคดิถึงวนัวานท่ีผ่านมา  
 

          ‚มีอยู่วนัหนึ่งมือพ่อแตกเป็นแผลขนาดใหญ่กลบัมาบา้น ครูปา้รีบเอาแอลกอฮอลม์าลา้งแผลใหพ้่อ  
มือพอ่สั่นดว้ยความแสบรอ้น แตมื่อปา้สั่นระริกดว้ยความกลวั แกคอ่ย ๆ เอาผา้พนัแผลมาพนัมือพ่อเอาไว้ 
อยา่งทะนถุนอม หลงัจากท่ีพนัแผลท่ีมือของพ่อเสร็จ มือครูปา้หายสั่นเป็นปกติ แตแ่กกม้หนา้นิ่ง…พ่อถาม 
วา่ ‘เป็นอะไรหรือเปลา่’ แตค่รูปา้กม้หนา้รอ้งไหอ้ยูอ่ยา่งนัน้และไมต่อบอะไรกลบัมาอีกเลย‛  
          แลว้พอ่ก็ชีใ้หด้รูอยดา้นใหญ่ๆ ท่ีอยูฝ่่ามือทางขวา แผลเป็นมนัหายไปแลว้เหลือเพียงรอยปดูเล็ก ๆ ท่ี
โผล่ขึน้มา แมผ้มจะเขา้ใจท่ีพ่อเล่าเรื่องนีใ้หฟั้ง แตผ่มไม่เขา้ใจท่ีครูปา้รอ้งไหอ้อกมา บางทีอีกไม่ชา้…ผม
อาจจะเขา้ใจก็ได ้ 
 

          หลายวันแลว้ท่ีบา้นพ่ีโซ่ไม่มีคนอยู่ แม่ไม่ตอ้งทาํกับขา้วไปฝากทุกคนเหมือนอย่างท่ีเคย ไม่มีสตัว  ์
เลีย้งไวค้อยใหอ้าหาร แตต่น้ไม้มนัเห่ียวเฉาไรค้นเยียวยา วนันีผ้มเลยตดัสินใจเป็นคนขออาสาไปดแูลพวก 
มนัเอง…ท่ีบา้นครูป้าปลกูตน้ไมไ้วห้ลายชนิดดว้ยกนั ทุกเชา้แกจะลุกมารดนํา้และถามสารทกุขส์ุกดิบกับ 
ตน้ไมท้กุตน้ พ่ีโซ่เคยบอกว่าตัง้แตค่รูปา้เกษียณออกมา แกก็ใชชี้วิตอยู่กบัตน้ไมม้ากขึน้ บางวนัพ่ีโซ่เห็นแก 
ยืนคุยกับตน้ไม้อยู่เป็นชั่วโมง…ผมค่อย ๆ รดนํา้ไปทีละตน้อย่างทะนุถนอม มีตน้แก้ว ตน้กุหลาบ ต้น
โป๊ยเซียน ตน้ว่านเศรษฐี ตน้หวัใจทศกณัฐ์ และอีกหลายชนิดท่ีผมไม่รูจ้กัช่ือ ในบา้นหลงันีมี้ตน้ไมอ้ยู่เป็น
รอ้ยตน้ บางตน้ท่ีมีกลิ่นหอมเยา้ยวนใจ ทาํใหผ้มก้มลงไปสูดดมอย่างหลงใหล กุหลาบสีขาวกลิ่นหอม 
เหมือนกบัตวัเธอ…ผมจาํมนัไดเ้พราะผมปลกูมนัเองกบัมือเม่ือเดือนท่ีแลว้ ถา้ผมคิดถึงเธอผมจะกลบัมาหา 
กุหลาบตน้นีบ้่อย ๆ พอไดสู้ดกลิ่นใกล้ ๆ แล้วเหมือนดอกกุหลาบกาํลังกระซิบบอกรักผมอยู่ ผมกาํลัง 
เคลิบเคลิม้อยูใ่นภวงัค ์แตแ่ลว้เสียงรถก็ดงัเขา้มาขดัจงัหวะ  
          พ่ีโซค่อ่ย ๆ เดนิลงมาจากรถดว้ยอาการเหน่ือยลา้ อาจจะเป็นทั้งอาทิตยท่ี์แกไม่ไดพ้กัผ่อนเลยแมแ้ต่ 
นิดเดียว ผมหนัไปโบกมือทกัทายและยิม้ให ้พ่ีโซ่เดินมาหาผมอย่างชา้ ๆ แกซูบผอมลงอย่างเห็นไดช้ดั ไห 
ปลารา้และโหนกแกม้โผล่ขึน้มาใหเ้ห็น แตอี่กไม่นานพ่ีโซ่คงจะกลบัมากินอ่ิมนอนหลับได ้ผมสญัญาว่าจะ 
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เอากบัขา้วและขนมหวานฝีมือแม่มาฝากบอ่ย ๆ ครูปา้จะกลบัมาดแูลตน้ไมพ้วกนีใ้หง้ดงามเหมือนแตก่่อน 
อีกไมน่านทกุอยา่งคงจะกลบัมาเป็นเหมือนเดมิ  
          ‚มารดนํา้ตน้ไมใ้หแ้มเ่หรอ‛ พ่ีโซถ่าม  
          ‚ดอกไมม้นัเหงา…ตอ้งการคนดแูล‛ ผมหนัไปยิม้ให ้ 
          ‚แลว้ครูปา้เป็นไงบา้ง‛ ผมถามคาํถามท่ีอยากรูม้าตลอด  
          ‚อาการดีขึน้แลว้ แตต่อนนีต้อ้งใหอ้าหารทางสายยางอยู่ คงตอ้งรอดอีูกสกัอาทิตย ์สองอาทิตยว์่าจะ  
กลบัมาฟ้ืนตวัท่ีบา้นไดไ้หม‛ พ่ีโซอ่ธิบายใหผ้มฟัง  
          ผมหันไปรดนํา้ตน้ไมต้่อเหมือนเดิม สายตาเหลือบไปเห็นซากผีเสื ้อแห้งท่ีนอนตายแน่นิ่งอยู่ขา้ง 
กระถางตน้แกว้สารพดันกึ ในใจก็นกึไปถึงเรื่องท่ีเราคยุกนัเม่ือคราวก่อน  
          ‚ยงักลวัความตายอยูไ่หม‛ ผมหนักลบัไปถามอีกครัง้  
          ‚คงไมแ่ลว้แหละ‛ แกหนัมาตอบ  
          ‚ทาํไม‛  
          ‚กลวัความตายพรากคนท่ีเรารกัไปมากกวา่‛  
 

          ผมปล่อยใหพ่ี้โซ่เขา้ไปเก็บเสือ้ผา้ในบา้นใส่กระเป๋าก่อนท่ีมนัจะคํ่าไปกว่านี ้ยงัมีอีกหลายคืนท่ีพ่ีโซ่ 
ตอ้งเหน่ือยแบบนีอ้ยู่ ส่วนผมยงัคงยืนรดนํา้ตน้ไมอ้ยู่ต่อเหมือนเดิม แสงแดดค่อย ๆ ลบัจากขอบฟ้าลงสู่ 
พืน้ดนิ ตน้กรรณิการต์น้นีท้าํไมมนัเห่ียวเฉากวา่ใครเพ่ือน ผมรดนํา้ลงไปอย่างชา้ ๆ มนัเศรา้ท่ีผมมาดแูลมนั 
ชา้ไป หรือเศรา้เพราะคดิถึงใครบางคนกนัแน่นะ ผมคอ่ย ๆ กม้ลงไปสดูกลิ่นหอมของมนัเขา้จมกูอย่างทะนุ 
ถนอม มือขวาถกูยกขึน้มาปอ้งท่ีปาก แลว้ผมก็กระซิบขา้งหดูอกไมอ้ยา่งแผว่เบา  
          ‚เดี๋ยวอีกหนอ่ยเจา้ของก็กลบัมา‛ 
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เดก็ชายคนสนิท  

 

          มีคนบอกวา่เวลาแหง่ความสขุมกัจะถกูพดัผ่านไปอย่างรวดเร็ว แตว่นัเวลาแห่งความทกุขม์นัจะผ่าน  
ไปอย่างเช่ืองชา้ ผมไม่เคยเช่ือจนกระทั่งไดก้ลับมาอยู่บา้นของตวัเอง เพราะตอนนี้ผมรูส้ึกอยากกลับไป 
เรียนหนงัสือเหมือนอยา่งเดมิอีกครัง้ ครึ่งวนัแรกผมหมดเวลาไปกบัการเรียน ครึ่งวนัท่ีเหลือผมกลบัมานอน  
หลบัใหเ้ต็มอ่ิม ออกไปเจอคนแปลกหนา้บา้งอาทิตยล์ะหนึ่งวนั ชวนพวกเขาพูดคยุในบทสนทนาแปลก ๆ  
บางคนท่ีชอบผม เราอาจจะไดค้ยุกนัมากขึน้ แตบ่างคนท่ีไม่ชอบ เราก็แค่หายหนา้หายตาจากกันไป เพียง
ไม่นานมนัก็ผ่านพน้เดือนไปอย่างง่ายดาย ผมทาํแบบนีจ้นกระทั่งผ่านมา 4 ปี เพราะตอนนีแ้มแ้ตเ่สียงบน่
ของพอ่ไมก่ี่นาทีในทกุ ๆ เชา้ ก็รูส้ึกเหมือนมนัยาวนานหลายชั่วโมง ปู่ กบัย่าทาํตวัเหมือนกบัเด็กอนบุาลจน 
บางครัง้มนัทาํใหผ้มรูส้ึกหงุดหงิดใจอย่างบอกไม่ถกู แม่วุ่นอยู่แตก่บัการทาํอาหาร เหมือนแม่กบัขา้วใหค้น
กินทั้งหมู่บา้น ผมส่งข้อความไปหาเธอทันทีท่ีเธอตอบกลับ แต่เธอจะส่งกลับมาหาผมหลังจากนั้น 2 
ชั่วโมง…ทกุสิ่งทกุอยา่งเช่ืองชา้เหมือนโลกมนัหยดุหมนุ ตอนนีผ้มอยากเดนิทางไปยงัดาวมิลเลอรก์บัคเูปอร์
และดอกเตอรแ์บรนด ์ถา้ผมเช่ืองชา้เหมือนกบัคนอ่ืนบา้ง…บางทีผมอาจมีความสขุ  
          ท่ีใคร ๆ นิยามความสุขกับความทุกขเ์อาไว ้ผมว่ามนัถูกครึ่งหนึ่ง ผิดครึ่งหนึ่ง…วนัเวลาแห่งความ 
ทกุขม์นัจะอยูก่บัเราชั่วนิรนัดรม์ากกวา่  
 

          ผมหยิบโทรศพัทข์ึน้มากดดกูารแจง้เตือนทกุ ๆ 2 นาที มนัไม่มีความเคล่ือนไหวมาหลายวนัแลว้ การ 
แจง้เตือนล่าสดุบอกใหผ้มรูว้่าใครบางคนเกิดในเดือนนีเ้ม่ือ 3 วนัก่อน ผมอยากบอกใครสกัคนว่าผมเคยดู 
หนงัเรื่อง Eternal Sunshine of the Spotless Mind มาแลว้ 10 รอบ แตค่งไม่มีใครอยากดเูป็นเพ่ือนผม มี
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ใครอยากออกไปทอ่งเท่ียวเหมือนคณุวอลเตอร ์มิตตี ้แบบผมไหม…ก็ไมมี่ ผมอยากแนะนาํเพลงเหตผุลของ
วง Buddhist Holidayใหใ้ครสักคนฟัง แต่คงไม่มีใครรูจ้กั ไม่มีประโยคชวนกินขา้วประโยคไหนเจ็บปวด 
เท่ากับในเนือ้เพลง จะมอบความรกั ของวง YEW อีกแลว้ แตก็่ไม่มีใครต่ืนเตน้กับผมเลยสกัคน ไม่มีใคร 
สนใจในสิ่งท่ีผมเป็น…ผมดหูนงั ฟังเพลงคนเดียวมานานเกินกวา่จะจาํได ้ 
          ตอนนีผ้มมีเพ่ือนในเฟซบุ๊ก 1,115 คน แตเ่หมือนไมมี่ใครเป็นเพ่ือนผมจรงิ ๆ เลยสกัคน  
 

          ผมใชเ้วลา 5 นาที 44 วินาที ในการสบูบหุรี่หมด 1 มวน เพราะนั่นเป็นเวลาท่ีเพลง 04.00 A.M.ของ 
วง Solitude is Bliss จะเริ่มเลน่ตัง้แตต่น้จนจบ…เย็นวนัศกุร ์ผมรอคอยใหเ้ธอกลบัมาจากท่ีทาํงาน มีหลาย 
สิ่งอยา่งท่ีผมเก็บไวค้นเดียวไม่ไหว อกผมแทบจะระเบิดออกมาเป็นเส่ียง ๆ แคผ่มตอ้งเล่าเรื่องแย่ ๆ ใหเ้ธอ  
ฟัง แลว้ทกุอยา่งมนัจะดีขึน้เอง เพราะถา้เธอบอกวา่เธอชอบหนงัทกุเรื่องท่ีผมพาไปด ูความทกุขใ์จทัง้หมดก็ 
จะสลายหายไป ผมอยากใหเ้ธอเลิกงานตอน 04.00 นาฬิกาของทกุคืนวนัศกุร…์แลว้ผมจะคยุกบัเธอและ 
เปิดเพลงนีฟั้งคลอเบา ๆ  
          ตอนนีบ้หุรี่เหลือคอ่นซอง…คืนนีผ้มนั่งฟังเพลงเดมิมาเกือบ 1 ชั่วโมงเตม็  
 

          หลังจากท่ีได้คุยกับพ่ีโซ่เม่ือเดือนก่อน ผมก็แทบไม่ได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับใครต่อใครอีกเลย… 
เม่ือก่อนเราทัง้คู่สนิทกนัมาก เพราะผมเป็นเด็กตวัเล็ก ผอมแหง้แรงนอ้ย มีแต่หนงัติดกระดกู ดงันั้นจึงไม ่
แปลกท่ีผมจะถกูรงัแกจากพวกเด็กจิ๊กโก๋ท่ีอยู่แถวละแวกบา้นบ่อย ๆ สิ่งท่ีทาํไดคื้อ ผมตอ้งใหพ่ี้ชายท่ีอายุ 
มากกว่าผม 5 ปี เป็นคนออกหนา้ใหแ้ละเด็กแถวนั้นก็จะกลวัจนหวัหด ผมเคยถามพ่ีโซ่ว่า ‘ทาํยงัไงใหเ้ด็ก 
พวกนัน้มนักลวัจนวิ่งหนีไปแบบนัน้’ พ่ีโซ่บอกกบัว่าใหท้าํเป็นใจดีสูเ้สือเขา้ไว ้‘จอ้งเขาไปในดวงตาของพวก 
มนั ทาํใหม้นัรูว้า่พวกเราไมก่ลวั…ถา้มนัเขา้มา…พวกเราจะซดัมนัใหห้นา้หงาย’  
          ไมรู่เ้หมือนกนัวา่ถา้พวกนัน้กระโจนเขา้มาใส่จริง ๆ พ่ีโซ่จะทาํเหมือนอย่างท่ีพดูหรือเปล่า แตผ่มรูส้ึก
อุน่ใจมากเวลายืนอยูข่า้งหลงัพี่โซ่  
 

          ‚มาเลน่ท่ีบา้นกบัแมก็่ได ้เดี๋ยวทาํกบัขา้วกินเย็นนีด้ว้ยกนั‛  
          ผมก็ไดแ้ตบ่อกปัดไป เพราะยงัไมค่อ่ยกลา้มากเทา่ไหร่  
          ‚ไปด่ืมเหลา้บา้นตาธรกนัไหม แกเป็นคนตลกมาก‛  
          ไมเ่อาดีกวา่…ผมกินเหลา้กบัคนแก่ไมค่อ่ยถนดัสกัเท่าไหร ่ 
          ‚เดี๋ยวพ่ีพาไปรูจ้กัเพ่ือนใหม่…รูจ้กัหวอ่งไหม‛  
          หวอ่งคือใคร…ผมไมรู่จ้กัเลย  
          แมเ้ม่ือก่อนพวกเราจะสนิทกนัมากก็ตาม แตต่อนนีผ้มโตขึน้และขีอ้ายหนกักว่าเก่าหลายเท่า ทกุครัง้ 
ท่ีพ่ีโซ่ชวนผมออกไปขา้งนอกดว้ยกนั มกัจะโดนผมปฏิเสธตลอด อาจเป็นเพราะทกุวนันีไ้ม่มีใครตามมารงั 
ควานผมเหมือนตอนเด็ก ๆ แลว้ หรืออาจเป็นเพราะผมเริ่มมองโลกคนละมมุกบัพ่ีโซ่ เพราะผมไม่ค่อยเห็น  
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ดว้ยเท่าไหรท่ี่แกเอาแตข่ลกุอยู่กบัพวกเด็ก ๆ วยัรุน่แถวบา้น ไม่รูว้่าพวกนั้นจะพาพ่ีโซ่ไปยุ่งเก่ียวกบัยาเสพ
ติดหรือเปล่า ครูปา้ชอบมาบ่นใหแ้ม่ของผมฟังบ่อย ๆ ว่าพ่ีโซ่ไม่ยอมโตเป็นผูใ้หญ่เสียที พ่ีโซ่เป็นหนุ่มใหญ่ 
วยั 28 กะรตั แตต่อนนีผ้มมองพ่ีชายตรงหนา้เหมือนพวกเด็กจิก๊โก๋วยัรุน่แถวบา้นท่ีจอ้งทาํรา้ยผมเม่ือตอน 
เป็นเดก็  
 

          ผมไม่ไดค้ยุกับใครในครอบครวัเลยสกัคน ยกเวน้ตอนถามแม่ว่ากินขา้วกับอะไรในทุก ๆ เชา้แค่นัน้ 
พ่อจะเมาทุกครัง้หลงัพาปู่ ไปอาบนํา้เสร็จ เทา้ของพ่อคงเต็มไปดว้ยรอยแผลเป็น เพราะพ่อเตะทุกอย่างท่ี 
ขวางหน้าเสมอ ส่วนแม่ปิดปากเงียบไม่พูดอะไรเลย ผมไม่รูว้่าแม่เป็นแบบนี้มานานแค่ไหน แต่ตลอด 
ระยะเวลาท่ีกลบัมาอยู่บา้น ผมไม่เคยเห็นแม่ออกหนา้แทนพวกเราเลยสกัครัง้…บา่ยวนันีก็้เหมือนเช่นทุก 
วนั แมน่ั่งทาํขนมอยู่เหมือนเดิม ในมือแม่คอ่ย ๆ ป้ันขนมบวัลอยเป็นลกูกลม ๆ วางใส่บนถาด บวัลอยกลม  
สวยเหมือนกนัทกุลกู แมมื้อแมจ่ะสั่นไปดว้ยความกลวั โชคดีท่ีปู่ กบัย่าไม่รูจ้กัความกลวัอีกตอ่ไปแลว้ พ่อจึง  
ไมส่ามารถเขา้ไปบั่นทอนจิตใจของพวกแกได ้นบัวา่ยงัเป็นโชคดีท่ีผมไมเ่ห็นรอยฟกชํา้บนรา่งกายแม่ แตถ่า้ 
วนันีพ้่อเลือกท่ีจะอาละวาดขึน้มาอีกครัง้หนึ่ง ผมเองน่ีแหละท่ีจะจอ้งเขา้ไปในดวงตาของพ่อ…บอกว่าผม 
ไมก่ลวั…ถา้พอ่คดิจะทาํอะไร…ผมก็จะซดัพอ่ใหห้นา้หงายเหมือนกนั  
 

          โซร่ถจกัรยานมนัตกอยู ่ผมเกลียดสนิมเขรอะ ๆ ท่ีเป้ือนมือเวลาหยิบมนัขึน้มา แม่บอกใหผ้มเอาขนม 
บวัลอยไข่เต่าไปฝากครูป้า คงเพราะเห็นผมขลกุตวัอยู่แต่ในหอ้งมาหลายอาทิตยแ์ลว้ ตอนนีพ้่อนอนหลบั 
อยูท่ี่เปลหนา้บา้นดว้ยฤทธ์ิของแอลกอฮอล ์ผมอยากไปเจอปา้กบัพ่ีโซ่ แตท่ี่ผมอิดออดเพราะผมตอ้งออกไป 
เจอคนแปลกหน้าคนอ่ืนข้างนอกนั่ น ระหว่างท่ีหยิบโซ่รถจักรยานขึน้มาใส่ ในใจผมบอกกับแม่ว่า ‘ถ้า 
จกัรยานโซต่กกลางทาง…ผมจะโยนมนัทิง้อย่างไม่ใยดีเหมือนท่ีพ่อทาํ แลว้ผมจะเดินลบัหายไป ไม่กลบัมา 
อีกบา้นอีกเลย’  
          ช่วงเย็นแบบนีเ้ด็ก ๆ ออกมาวิ่งเล่นกันอยู่หนา้บา้นอย่างบา้คลั่ง หมู่บา้นผมเหมือนมีประชากรเด็ก 
มากกว่าผูใ้หญ่ 2 เท่าตวั เพราะผมไม่เคยเห็นใครออกมาดแูลลกูหลานของตวัเองบา้งเลย ผมกลวัจะเกิด
เรื่องเลวรา้ยขึน้ ถา้มีรถราท่ีวิ่งไม่ดตูามา้ตาเรือมาทางนี ้และผมก็ไม่ชอบเด็ก พวกเด็กมนัดือ้และเรียกรอ้ง
ความสนใจ ถา้ในมือผมไม่ถือถว้ยบวัลอยไข่เตา่ของแม่เอาไว ้ผมจะจอดรถจกัรยานและเดินไปขู่ว่ารถตูจ้บั
เดก็ดือ้กาํลงัจะมาจบัพวกแกไปเป็นตวัประกนั พ่อเคยขู่ผมแบบนีบ้อ่ย ๆ ตอนเป็นเด็ก แตส่มยันีค้งไม่มีเด็ก
ท่ีไหนเช่ือเรื่องเหลวไหลทาํนองนีแ้ลว้ ผมส่ายหนา้อย่างหวัเสียแลว้ป่ันจกัรยานตอ่ไปอย่างชา้ ๆ ตาธรกาํลงั
นั่งกินเหลา้อยู่หนา้บา้นอย่างสบายใจ บางครัง้ก็ตะโกนเสียงดงัโหวกเหวกโวยวายออกมาไม่เป็นภาษา ผม
ยงัไม่เคยเห็นแกออกไปทาํงานทาํการบา้งเลย วนั ๆ เอาแตน่ั่งกินเหลา้แลว้ก็หัวเราะเป็นบา้เป็นหลงั ทาํตวั
เป็นตวัตลกใหพ้วกเดก็ ๆ นั่งขาํ ผมจาํไดว้า่แกมีหลานชายอยู่คนหนึ่ง แตผ่มไม่รูจ้กัว่าเป็นใคร…ทาํไมไม่มา
ดแูลตาตวัเองบา้งเลย  
          ‚เฮย้! จะไปไหนละ่พอ่หนุม่‛ ตาธรหนัมาถามผมเหมือนท่ีถามทกุคนท่ีผา่นไปผา่นมา 
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          ผมไมต่อบอะไรแกเลยสกัคาํ เอาแตก่ม้หนา้กม้ตาป่ันจกัรยานตอ่…ในใจภาวนาอยากใหโ้ซ่มนัตกลง
มาจรงิ ๆ  
          ครูปา้ยืนรดนํา้ตน้ไมอ้ยู่หนา้บา้นเหมือนทกุวนั ผมสีนํา้ตาลยาวสลวยลงมาถึงกลางหลังรบักบัเสือ้สี 
ครีมท่ีแกใส่ในวนันีไ้ดดี้ ผมย่ืนถว้ยบวัลอยไข่เตา่ใหค้รูปา้อย่างชา้ ๆ น่ีเป็นครัง้แรกท่ีผมยิม้ไดใ้นรอบหลาย 
วนั ตอนแรกผมอยากจะถามคาํถามท่ีเรียบง่ายท่ีสดุท่ีคนเราจะใชท้กัทายกนัว่า ‘สบายดีไหม’ แตผ่มไม่คอ่ย 
กลา้คยุกบัครูปา้มาแตไ่หนแตไ่รแลว้ ผมเลยตัง้ทา่จะหนัหลงักลบับา้น  
          ‚แมท่าํมากฝากเหรอ‛ ผมพยกัหนา้ตอบรบั แลว้ชะโงกหวัเขา้ไปดใูนบา้นของแก  
          ‚โซก่าํลงัปลกูตน้ไมอ้ยู ่เห็นบน่หาเราบอ่ย ๆ นูน่ พวกนัน้กาํลงัวุน่กนัอยูห่ลงับา้นตอนนี‛้  
 

          ในบรรดาสวนตน้ไมท่ี้ปลูกอยู่ในบา้นครูป้า ผมชอบดอกกุหลาบขาวมากท่ีสุด เพราะเวลาผมมอง
แลว้ทาํใหค้ิดถึงเธอ ยิ่งเวลาผมสดูกลิ่นเขา้ไปใหล้ึกเต็มปอด เหมือนความหอมมนัไปเจือจางนิโคตินอย่าง
ชา้ ๆ แมผ้มจะชอบสูบบุหรี่ แตผ่มชอบกลิ่นหอมของกุหลาบขาวมากกว่า เวลาไดก้ลิ่นแลว้เหมือนเธออยู่
ใกลก้บัผมเขา้มา…ผมรกักลิ่นหอมของเธอ และช่ือเธอเหมือนกบัดอกกหุลาบ  
          ผมรูจ้ักผู้ชายคนท่ีตัดสกินเฮดผิวขาวคนนั้น เหง่ือโชก ๆ แบบนั้นทาํให้ผมคิดถึงเวลาพ่อทาํงาน 
กลางแจง้ในทุก ๆ วนั ถา้พ่อไม่ติดเรื่องกินเหลา้ ผมว่าพ่อเป็นคนขยันคนหนึ่งเลย ผูช้ายคนท่ีอยู่ขา้งหนา้ 
กาํลงัยกจอบขึน้เหนือบา่ พรอ้มสบัลงไปบนพืน้ดนิท่ีพรมไปดว้ยนํา้ชุม่ ๆ นั่นอยา่งทะมดัทะแมง แตผู่ช้ายอีก 
คนผมไม่รูจ้กัเลย อาจจะคุน้หนา้คาดตากันมาก่อน แต่ผมก็ยังจาํไม่ไดอ้ยู่ดี…ผูช้ายคนท่ีผมยาวลงมาถึง 
หวัไหล่เหมือนเด็กวยัรุ่นแถวบา้นท่ีพ่ีโซ่มกัจะคบหา แมห้นา้ตาจะหล่อเหลาเอาการ แต่ท่าทางไม่ค่อยน่า  
ไวว้างใจ เด็กผูช้ายคนนัน้กาํลงันั่งวุ่นนบัตน้ไมท่ี้วางเรียงรายอยู่เกือบ 30 ตน้ ผมว่าผูช้ายคนท่ี 2 นีน้่าจะ 
อายนุอ้ยกวา่พ่ีโซแ่ละผม  
          ‚อา้ว! ไปไงมาไง‛ พ่ีโซห่นัขึน้มาทกัทายผม  
          ผมยกมือขึน้ไปสวสัดี ‚พอดีเอาของหวานมาฝากนะ่…วนันีแ้มท่าํบวัลอยไขเ่ตา่‛  
          ‚พอดีเลย…เหน่ือย ๆ แบบนีไ้ดกิ้นของหวานก็คงดี‛ พ่ีโซห่นัมาทาํทา่ทาํทางดีอกดีใจ  
          ‚เออ้! น่ีหวอ่งนะ…ท่ีพ่ีอยากใหรู้จ้กักนัไง‛ แลว้พ่ีโซก็่ชีไ้ปทางหวอ่ง  
          ‚สวสัดีครบัพ่ี‛ แลว้หวอ่งก็หนัมายิม้แปน้ใหผ้ม ผมรบัไหวแ้ละก็สง่ยิม้ใหไ้ปเล็กนอ้ย  
          เสียดายท่ีผมไม่คอ่ยเป็นคนช่างพดูมากเท่าไหร่ หว่องเป็นเด็กผูช้ายอายรุาว ๆ 18-19 ปี ผมดาํขลิบ
ยาวลงมาถึงกลาง ท่ีหว่องผมยาวแบบนี ้ผมเดาว่าหว่องคงไม่ไดเ้รียนหนงัสือ หรือไม่ก็เลิกเรียนกลางคนั 
ทา่ทางดเูหมือนจะไมเ่ป็นมิตรตอนผมเห็นทีแรก แตห่ว่องสนกุสนานและชอบพดูจายิงมกุใส่พ่ีโซ่ตลอด บาง
มมุเวลาท่ีหวอ่งยิม้คลา้ยกบัตาธรหวัเราะเวลาเมาเหมือนกนั บางทีอาจเป็นเด็กผูช้ายคนนีแ้หละท่ีพ่ีโซ่สนิท
ดว้ยมากท่ีสดุ แตผ่มไมไ่ดใ้สใ่จมากขนาดนัน้สกัเท่าไหร…่ตอนแรกผมจะขอตวักลบับา้น แตค่ิดไปคิดมาอีก
ที…ผมยงัอยากใหก้ลิ่นดอกกหุลาบขาวอยู่ตดิจมกูแบบนีน้าน ๆ  
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          ‚มา…เหลืออะไรอีกบา้ง‛ ผมพดูพลางเดนิเขา้ไปจบัดา้มจอบท่ีวางอยูข่า้ง ๆ  
          พ่ีโซ่กับหว่องปลกูตน้ไมไ้ปทัง้หมดรวมกนั 23 ตน้ ส่วนผมปลูกตน้ไมไ้ปไดแ้ค่ 4 ตน้เท่านัน้เอง แต่
หนึ่งในนัน้เป็นดอกกุหลาบขาวตน้ใหญ่ ผมหวงัว่ามนัจะผลิดอกออกผลสวยงามเหมือนเพ่ือน ๆ ของมัน  
ว่าง ๆ ผมจะกลบัมาเย่ียมชมผลงานชิน้โบแดงชิน้นีบ้อ่ย ๆ ถา้ผมไดมี้โอกาสลงไปหาเธอท่ีกรุงเทพฯ ผมจะ
ขอถือวิสาสะขโมยไปฝากเธอสกัหนึ่งดอก…พ่ีโซ่กบัหว่องคะยัน้คะยอใหผ้มไปนั่งเล่นท่ีบา้นตาธรหลงัจาก
ปลูกตน้ไมเ้สร็จ ผมส่ายหนา้ไม่เอาดว้ย เพราะเม่ือตอนท่ีข่ีรถจักรยานผ่านมา ผมทาํเสียมารยาทกับแก
เอาไว ้เลยไม่อยากกลบัไปใหข้ายขีห้นา้ตวัเอง พ่ีโซ่กับหว่องหนัมาหวัเราะใหผ้มกนัใหญ่ แลว้หว่องก็ตอบ
คาํถามใหผ้มกระจา่งในความจรงิ  
          ‚ก็ผมเป็นหลานตาธรนะ่พี่‛  
 

          หว่องจดัแจงหาท่ีกินขา้วใหพ้วกเรากินกนัในเย็นวนันี ้มนัเป็นชัน้ปนูเตีย้ ๆ ท่ีอยู่ติดกบัผนงัหนา้บา้น 
ในขณะท่ีพ่ีโซ่เดินเขา้ไปทาํอาหารอยู่ท่ีครวัหลงับา้นกับตาธร ผมสังเกตเห็นว่ากระเบือ้งท่ีบา้นตาธรสีไม่ 
เหมือนกนั ตอนแรกผมวา่จะถามหวอ่ง แตผ่มยงัเก ้ๆ กงั ๆ ไมคุ่น้ท่ีสกัเทา่ไหร ่เลยคดิวา่ไม่ปริปากออกไปจะ 
ดีกว่า ผมนึกว่าเวลาตาธรเมาจะเป็นตาแก่น่าราํคาญเหมือนกบัคนอ่ืน ๆ ท่ีผมเคยเห็น แตแ่กเมาแลว้น่ารกั 
หวัเราะเฮฮา ไม่เหมือนพ่อของผมเลยแมแ้ต่นอ้ย พ่ีโซ่เป็นคนเลีย้งเบียรพ์วกเรา เพราะเห็นว่าเหน่ือยจาก 
การปลกูตน้ไมม้าตัง้แตช่่วงบา่ย นอกจากนีย้งัมีขา้วเหนียวสม้ตาํ แกงไตปลาจากครูปา้ และบวัลอยไข่เต่า 
ของแมผ่ม…ผมไมไ่ดกิ้นขา้วพรอ้มหนา้พรอ้มตากบัครอบครวัคนอ่ืนแบบนีม้านานมากแลว้ เสียงหวัเราะมนั 
ดงัลั่น ไม่เงียบหงอยเหมือนตอนท่ีนั่งกินอยู่บา้นตวัเอง นอกจากหว่องจะอายุละอ่อนกว่าทุกคนแลว้ คอ  
ของหว่องก็อ่อนไม่ต่างกัน ผมไม่ค่อยไดค้ยุกับใครมากนกั จึงอยากนั่งเงียบ ๆ ฟังคนท่ีเขาสนิทกันคุยกัน  
ดีกวา่…ผมเลือกนั่งตรงท่ีกระเบือ้งมนัสีไมเ่หมือนใคร  
          ‚ผมจาํพ่ีไดค้รบั…พ่ีพึ่งกลบัมาอยูบ่า้นใชไ่หม‛ หวอ่งหนัมาถามผม  
          ผมพยกัหนา้ตอบรบั  
          ‚ก็วา่อยู…่ทาํไมพี่หนา้ตาคุน้ ๆ‛  
          ตวัหวอ่งเอนไปเอนมาเหมือนพดัลม  
          ‚ผมนะ่…เป็นนกัเลงตัง้แตเ่ดก็ ๆ เลยนะ…พ่ีโซช่อบพาผมไปหาเรื่อง…พวกจิก๊โก๋แถวบา้นยายศรี ผม 
เดก็กวา่มนัตัง้ 5 ปี‛  
          ผมหนัไปมองหนา้พ่ีโซ ่แลว้หลดุขาํเบา ๆ  
          ‚แต่มีอยู่ครัง้หนึ่ง พ่ีน่ะ พ่ีใช่ไหมท่ีโดนพวกมนัรงัแก…ตอนนัน้พ่ีตวัผอม ๆ ผมน่ีอย่างฟู แถมใส่แว่น
เหมือนตอนนีด้ว้ย‛ 
          ผมจาํไมไ่ดจ้รงิ ๆ เลยหนัไปหาพ่ีโซ ่แลว้แกก็พยกัหนา้กลบัมา  
          ‚แลว้เป็นยงัไงตอ่‛ ผมอยากรูเ้รื่องราวท่ีเกิดขึน้  
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          ‚ทกุทีถา้พ่ีโซม่า พวกมนัจะวิ่งหนี…แตว่นันัน้มนัดนัพาลกูพ่ีมาดว้ยนะ่สิ‛  
          ‚แลว้ทาํไงทีนี‛้ ผมถามตอ่ดว้ยความสงสยั  
          ‚ผมก็ท่องเอาไวใ้นใจว่า…จอ้งเขาไปในดวงตาของพวกมนั ทาํใหม้นัรูว้่าพวกเราไม่กลวั…ถา้มนัเขา้ 
มา…พวกเราจะซดัมนัใหห้นา้หงาย‛  
          แลว้หวอ่งยกแกว้ขึน้มากระดกจนหมด  
          ‚สรุปวนันัน้เป็นไง‛ ผมเริ่มสนกุกบัเรื่องท่ีหวอ่งเลา่  
          ‚ก็เละน่ะสิ…ผมวิ่งเขา้ไปซัดพวกนั้นก่อนเพ่ือนเลย…แกม้ผมชํา้เป็นอาทิตย…์ส่วนพ่ี แว่นขา้งซา้ย 
แตก…หนกัหนอ่ยก็พ่ีโซ…่แขนหกั…ตอ้งไดเ้ขา้เฝือกอยูโ่รงพยาบาลหลายเดือน‛  
          ผมหนัไปทาํหนา้ไมอ่ยากเช่ือใสพ่ี่โซ ่แตพ่ี่โซน่ั่งขาํ  
          ‚มา!! ไปกนั‛ ผมพดูขึน้เสียงดงั  
          ‚ไปไหน‛ หวอ่งหนัมาถาม  
          ‚ไปอดัหนา้พวกแมง่ใหห้งายเงิบไปเลย‛ แลว้ผมก็หวัเราะออกมา  
          ‚ผมจะซดัมนัใหเ้หมือนกบัเบียรแ์กว้นีเ้ลย‛  
          แลว้พวกเราก็ทัง้ 3 คนก็ชนแกว้ฉลองกบัเรื่องราวของวนัวานอยู่พกัใหญ่ หว่องเมาหนกัและหลบัฟุบ  
ลงตรงนัน้จนพ่ีโซต่อ้งพานอ้งไปเขา้นอน ผมมองตามเขา้ไปในบา้น…คิดในใจเสมอว่า ผมไม่ลงัเลใจอีกเลย 
ถา้ตอ้งยืนอยูข่า้งหลงัพี่โซอี่กครัง้  
 

          น่ีเป็นครัง้แรกท่ีผมกลบับา้นดึกสุดตัง้แต่กลบัมาอยู่ท่ีน่ี อาจเป็นเพราะผมไม่เคยไดอ้อกไปไหนเลย
ดว้ยสว่นหนึ่ง แมก่าํลงัยืนลา้งจานอยูท่ี่หอ้งครวัอย่างเงียบ ๆ ตัง้แตก่ลบัมาอยู่บา้นผมไม่คอ่ยไดพ้ดูคยุอะไร 
กบัแม่มากนกั วนัเวลาผ่านไปอย่างเช่ืองชา้ มีเป็นหม่ืนเป็นแสนนาทีท่ีผมเลือกจะพดูได ้แต่ผมก็เลือกท่ีจะ
ไมพ่ดู  
          ‚วนันีกิ้นขา้วกบัอะไร‛ ผมถามแมท่ี่กาํลงักม้ลา้งจานอยู ่ 
          ‚ไขเ่จียวชะอมกบันํา้พรกิกะปินะ่ ไปกินขา้วบา้นครูปา้มาเหรอ‛ แมห่นัมาถาม  
          ‚บา้นตาธร เบื่อฝีมือแมแ่ลว้‛ ผมหนัไปยิม้ใหแ้มเ่บา ๆ และแมก็่ยิม้ตอบกลบัมา  
          ‚ผมดือ้หรือเปลา่ตอนเดก็ ๆ‛ ผมหนัไปถามแม ่ 
          ‚ไมค่อ่ยดือ้มากเทา่ไหร ่ลกูไมค่อ่ยชอบสงุสิงกบัใคร‛ แมพ่ดูไปยิม้ไปเหมือนดีใจท่ีไดค้ยุกนัวนันี ้    
          ‚ตอนเดก็ ๆ ผมเคยทาํแวน่ตาแตกไหม…ถามจรงิ ๆ‛ ผมอยากรูว้า่ท่ีหวอ่งพดูเป็นความจรงิไหม  
          ‚เคยสิ…ตอนลกู 12 ปี‛ แมพ่ยกัหนา้  
          ‚แมไ่มด่เุหรอ‛ ผมสงสยั 
          ‚แม่ไม่รูว้่าทาํไมแว่นตามนัถึงแตก ลกูไม่เคยบอก…เลยไม่รูจ้ะดขุอ้หาไหนดี‛ ผมไม่รูว้่าแม่พูดจริง 
หรือพดูเลน่  
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          ‚แตต่อนนีผ้มจาํไดล้ะนะ‛ ผมหนัไปยกัคิว้ใหแ้ม ่ 
          ‚แลว้แวน่มนัแตกยงัไง‛ แมย่งัคงกม้หนา้กม้ตาลา้งจานตอ่  
          ‚ความลบั‛ ผมสา่ยหนา้  
          ‚แตแ่มรู่ว้า่พ่ีโซแ่ขนหกั เขา้เฝือกเป็นเดือนเพราะอะไรแลว้กนั‛ แลว้แมก็่หนัมายกัคิว้ใหผ้ม  
 

          ตอนนีเ้ป็นคืนวนัศกุรข์องเดือนสิงหาคม ผมเล่าเรื่องแย่ ๆ ใหเ้ธอฟังมาหลายอาทิตยม์ากเกินไปแลว้  
ทัง้ท่ีเธอก็เจอเรื่องเหน่ือยหน่ายมาไม่ตา่งจากผมเลยแมแ้ต่นอ้ย ผมอยากใหเ้ธอผ่อนคลายเหมือนท่ีผมได้ 
กลิ่นดอกกุหลาบขาวในวันนี ้…ผมเล่าว่าตอนเด็กผมมีคาถาประจาํใจอยู่อย่างหนึ่ง ถ้าใช้แล้วมันจะ 
ปลอดภยักบัชีวิต แลว้ผมยงับอกเธออีกวา่ ถา้มีใครมาจีบเธอ ผมจะซดัมนัใหห้นา้หงายไปเลย ผมเล่าว่าเม่ือ 
อาทิตยท่ี์แลว้ผมอยากโตเป็นผูใ้หญ่มากขึน้ แตต่อนนีไ้ดก้ลบัไปเป็นเด็กมนัก็ไม่ไดแ้ย่สกัเท่าไหร ่ผมบอกว่า 
ถา้ดอกกหุลาบขาวท่ีผมปลกูมนัเตบิโตขึน้ แสดงวา่ความรกัของเราจะยั่งยืน แตถ่า้ดอกกหุลาบขาวมนัเห่ียว 
เฉา แสดงวา่ความรกัของเราจะสญูสลาย  
          และทา้ยท่ีสดุผมบอกกบัเธอวา่…ผมมีเพ่ือนใหมแ่ลว้หนึ่งคน 
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เหตุผลของการกลับบ้าน  

 

          ผมต่ืนลืมตาขึน้มาในเชา้วนัเสารแ์รกของเดือน คนเราจะกลบับา้นไดมี้ดว้ยกนัหลายเหตผุล เด็ก ๆ  
กลบับา้นมาเพ่ือกอดพ่อแม่ ทานอาหารอรอ่ย ๆ และนอนหลบัเพ่ือการเจริญเติบโต วยัรุ่นกลบับา้นมาเพ่ือ 
นอนหลบัและออกไปสนกุกบัชีวิตตอ่ แตผู่ใ้หญ่กลบับา้นมาเพ่ือนอนหลบัพกัผ่อนจริง ๆ ส่วนวยัชราคงกลบั  
บา้นมาเพ่ือพกัผ่อนจากการใชชี้วิตอนัยาวนาน…ผมเป็นชายหนุ่มอาย ุ23 ปี ท่ีช่วงวยัคาบเก่ียวระหว่างจะ 
ออกไปสนกุหรือกลบัมาพกัผอ่น บางทีผมก็คดิวา่ผมใชชี้วิตในมหาวิทยาลยัคุม้เสียจนผมเหมือนชายแก่อายุ 
90 ปี แตบ่างทีผมก็เหมือนเด็กอายุ 4 ขวบ ผมไม่เคยไดท้าํอะไรเลยตลอด 4 ปีท่ีผ่านมา…ผมต่ืนลืมตา 
ขึน้มาในเมืองใหญ่ ออกไปทาํหนา้ท่ี กลบัมาพกัผ่อนในทุก ๆ วนั และออกไปสนกุกับชีวิตบา้งเป็นครัง้เป็น 
คราว ชีวิตผมไมห่วือหวานา่สนใจเหมือนใครเขา…ตอนนีผ้มพึ่งกลบัมาอยูบ่า้นไดแ้ค ่7 วนั  
          แมผ้มจะยงัหาเหตผุลท่ีกลบัมาอยูบ่า้นยงัไมเ่จอ…แตห่วงัวา่ไมน่าน ผมจะคน้พบตวัเองในเรว็วนั  
          ผมเคยไปอ่านเจอในอินเทอรเ์น็ตมาว่า ช่วงระยะเวลา 1 ปีหลังจากเรียนจบชั้นมัธยมหรือจบ
มหาวิทยาลยั เด็กตา่งประเทศจะนิยมกลบับา้นมาพกัผ่อนเพ่ือคน้หาสิ่งท่ีตวัเองมีความสขุจริง ๆ อาจเป็น
การคน้หาสิ่งท่ีช่ืนชอบ อยู่กับตวัเองใหม้ากขึน้ หรือเรียนรูชี้วิตก่อน หลงัจากนั้นพวกเขาจะเริ่มออกจากรงั
และไปทาํตามหนา้ท่ีของตวัเองตอ่…ผมเองก็มีแนวคดิท่ีไมแ่ตกตา่งจากนีไ้ปมากสกัเท่าไหร ่แตผ่มยงัไม่รูจ้ะ
เริ่มตน้จากตรงไหนก่อนดี ผมอยากไปเท่ียวใหค้รบทั่วทั้งจังหวัดในประเทศ อยากไปทานอาหารในรา้น
อร่อย ๆ อยากทาํอาชีพเสริมในสิ่งท่ีตวัเองรกั น่าเสียดายท่ีมนัไม่มีอาชีพนกัดหูนงัฟังเพลง ท่ีทาํไดคื้อ ผม
อาจจะแค่อยากนอนดูหนังอยู่บา้นเฉย ๆ ตลอดทั้งวนัทัง้คืน ไม่รูว้่าครอบครวัของผมจะมองมันเป็นการ
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พกัผอ่นหรือเสียเวลาชีวิตไปวนั ๆ แตผ่มก็เลือกจะไม่บอกใครเรื่องนี ้เพราะตลอดชีวิตท่ีผ่านมาไม่คอ่ยมีใคร
ฟังผมมากนกั…หรือเป็นเพราะผมไมเ่คยพดู  
          ผมปิดหนา้ตา่งเว็บไซต ์Gap Year ก่อนจะเปิดหนา้ตา่งเว็บไซตห์างานตอ่  
 

          ท้องฟ้าจะคาํรามไดน้่ากลัวท่ีสุดตอนตน้ฤดูฝน แต่ผมไม่เห็นฝนเลยสักหยดตั้งแต่เริ่มเข้าเดือน
กรกฎาคมมา เชา้นีปู้่ กาํลังนั่งถอนตน้ไมใ้บหญ้าอยู่หนา้รัว้บา้นอย่างเอาเป็นเอาตาย ผมไม่เคยเห็นใคร
พยายามตัง้หนา้ตัง้ตาเท่านีม้าก่อน ตวัของปู่ เป้ือนดินเต็มไปหมด เหง่ือไคลหยดจากหนา้ไหลอาบแกม้ลง 
มารวมกันเป็นหยดนํา้เล็ก ๆ อยู่ท่ีปลายคาง แม้ตอนเช้าอากาศกาํลังเย็นสบาย แต่ปู่ กาํลังทาํตัวเอง
ลาํบาก…พ่อกาํลงัเดินมาดว้ยท่าทางหงุดหงิดอย่างเห็นไดช้ดั ในมือพ่อถือขวดเหลา้ท่ีกินคา้งไวต้ั้งแตเ่ม่ือ 
วาน ในนัน้เหลือเหลา้อยูแ่คค่อ่นขวด ปู่ ยงัคงกม้หนา้กม้ตาดงึต้นหญา้แตล่ะตน้ขึน้มาอย่างชา้ ๆ พ่อใชแ้ขน 
ขา้งขวาดงึกระชากปู่ ขึน้มาอย่างแรง ปู่ เซถลาไปตามแรงดงึของแขนท่ีมีกลา้มเป็นมดั ๆ ของพ่อ เสียงของปู่  
รอ้งออกมาจบัใจความไมไ่ด ้แตผ่มว่าปู่ คงจะสบถอะไรบางอย่างออกมาเหมือนท่ีพ่อเคยพดูบอ่ย ๆ แลว้ปู่ ก็ 
ใชแ้รงท่ีมีทั้งหมดสะบดัออกจากมือของพ่อ…ปู่ ลงไปนั่งถอนตน้หญ้าต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึน้ แต่พ่อ
กาํลงัโมโหสดุขีด  
          เปรีย๊ะ!!! เสียงพ่อโยนขวดเหลา้ใส่กบักาํแพงรัว้ท่ีอยู่ขา้งบา้น พ่อหายใจฟึดฟัดอยู่ 2-3 ที แลว้ก็เดิน 
จากไปโดยไมห่นัหลงักลบั  
          สีแดงของพอ่มาจากเลือดทีไหลอาบขอ้มือลงมา แตสี่แดงของปู่ มาจากรอยชํา้ท่ีโดนบีบเม่ือครู ่ 
 

          ส่วนย่ายงันั่งอยู่ท่ีมา้โยกตรงระเบียงหนา้บา้นไม่ไปไหน สายตาของย่าเหม่อลอยออกไปบนทอ้งฟ้า  
นั่น…ผมเกลียดทอ้งฟ้า เพราะมนัว่างเปล่าไรป้ระโยชน ์ย่าเอาแตม่องขึน้ไปขา้งบนนั่นแลว้ยิม้เหมือนคนไม่ 
มีสติ ผมอยากใหย้่าลองมองลงมาขา้งล่างน่ีว่ามนัมีอะไรเกิดขึน้ มองไปท่ีพ่อกับปู่  พวกเขาปฏิบตัิต่อกัน 
เหมือนไม่ใช่พ่อกบัลกู ย่าจะไดเ้ห็นความเป็นไปในครอบครวัพวกเราว่ามนัแย่มากแคไ่หน…ผมอยากใหย้่า 
เป็นเหมือนเม่ือก่อน ตอนท่ีย่าจาํทุกอย่างได ้ย่าคงจะทาํตวัมีประโยชนก์ว่านี ้ถา้มาปรามลูกชายกับสามี 
ตวัเองได ้หรือยา่จะออกไปดดูวงมั่ว ๆ อะไรนั่นของแกขา้งนอกก็ยงัดีกว่าท่ีเป็นอยู่ตอนนี ้อย่างนอ้ยก็ไม่ตอ้ง 
มาดอูะไรบั่นทอนจิตใจเหมือนผม…ตอนเด็ก ๆ ผมไม่น่าจะเช่ือเรื่องลายมือบา้บอนั่นเลย จนป่านนีม้นัก็ยงั 
ไมมี่อะไรจรงิ ถา้เป็นไปไดว้นัพรุง่นีผ้มอยากใหฝ้นตกลงมาแรง ๆ พอ่และปู่ จะไดแ้ยกออกจากกนัโดยไม่ตอ้ง
ลงไมล้งมือ สว่นยา่ก็จะไมไ่ดม้านั่งเหมอ่ลอยอยูม่า้โยกหนา้ระเบียงบา้นเหมือนคนไรส้ตแิบบนีอี้ก  
          ส่วนแม่ทาํกบัขา้วอยู่ในครวัเหมือนเดิม หูแม่ยงัดีกว่าปู่ กบัย่าอยู่มาก แตแ่ม่ทาํเหมือนไม่ไดย้ินเสียง 
ทะเลาะกัน ตาแม่ก็ยังมองเห็นชัดเจน แต่มองข้ามความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ แม่เฉยเมยกับสิ่งท่ีเกิดขึน้ใน
ครอบครวัเราตลอดหลายปีท่ีผา่นมาไดอ้ยา่งไร แมส่นใจแตมื่อ้อาหารในแตล่ะวนัว่ามนัจะออกมาอรอ่ยมาก
แคไ่หน…ผมอยากถามคาํถามหลายอย่างกบัแม่เหลือเกิน ปู่ กบัย่าเป็นโรคห่าเหวอะไร ทาํไมไม่เหมือนกับ
คนแก่บา้นคนอ่ืนเขา พ่ออายุเกินมาครึ่งชีวิตแลว้ แต่ทาํไมยงัทาํตวัเหมือนวยัรุ่นเลือดรอ้นตลอดเวลา แลว้
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แม่มีอะไรติดอยู่ท่ีปาก ทาํไมไม่ยอมพดูอะไรออกมาสกัอย่าง ทาํไมครอบครวัเราตอ้งมาเจออะไรแบบนี…้
ทาํไมตอ้งเป็นผมทกุที  
 

          ปกติบนโต๊ะอาหารยามเย็นจะเต็มไปดว้ยเสียงหวัเราะและบทสนทนาของทุกคนในบา้น ทุกคนจะ  
เล่าเรื่องท่ีผ่านมาตลอดทั้งวนัใหก้ันและกันฟัง แต่โต๊ะอาหารยามเย็นของผมมนัเต็มไปดว้ยความอึมครึม  
ทกุคนปิดปากเงียบไมพ่ดูไมจ่า นอกจากเสียงชอ้นท่ีกระทบกบัจานขา้ว ผมก็ไม่ไดย้ินเสียงอะไรอีกเลย…ผม 
คดิถึงตวัเองเม่ืออาทิตยก์่อน ๆ ตอนท่ีอยูม่หาวิทยาลยั แมผ้มกินขา้วคนเดียวทกุวนั แตอ่าหารอรอ่ยถกูปาก  
และผมมีความสขุทกุครัง้…ตอนนีผ้มไดกิ้นขา้วพรอ้มหนา้พรอ้มตากบัครอบครวั อาหารวางอยู่เต็มโต๊ะ แต่ 
ทาํไมผมทกุขท์รมาน  
 

          ช่วงเวลาท่ีผมพอจะมีความสุขไดม้นัช่างนอ้ยนิดเหลือเกิน เพราะหลงัจากเรียนจบเธอไม่ไดต้ัง้ใจจะ 
กลบับา้นมาพักผ่อนเหมือนกับผม โชคดีท่ีทางบริษัทของเธอท่ีเคยฝึกงานตอนปี 4 ขอซือ้ตวัเธอไปทนัที 
หลงัจากเธอเรียนจบ ตอนนีเ้ธออายมุากกวา่ผม 2 ปี และมีหนา้ท่ีการงานรองรบั ตอนแรกผมดีใจกบัอนาคต 
อนัสวยหรูของเธอ เธอกลายเป็นหนา้ครอบครวัเต็มตวัแลว้ เพราะสญูเสียคณุพ่อไปตัง้แตย่งัเด็ก แตผ่มเป็น 
ตัวอะไรก็ไม่รู ้ ผมยังหางานทาํไม่ไดต้ลอดระยะเวลาท่ีกลับมาอยู่บา้น ท่ีบอกกับตัวเองว่าผมอยากใช ้
ระยะเวลาช่วง 1 ปีในการพกัผ่อน บางทีมนัอาจจะเป็นขอ้อา้งใหก้บัคนขีแ้พอ้ย่างผมไม่ลงมือทาํอะไรสกั 
อย่างเฉย ๆ ก็ได…้ตอนนีเ้ธออยู่ห่างออกไปหลายรอ้ยกิโลเมตร ผมมีสิทธ์ิไดคุ้ยกับเธอไม่เกินวันละ 3-4 
ประโยค ผมขอรอ้งออ้นวอนใหเ้ธออยู่กับผมใหน้านกว่าเดิมในเวลาท่ีผมอ่อนแอแบบนี ้เธอพยายาม แต ่
หนา้ท่ีการงานตอ้งมาก่อน ผมเห็นแก่ตวัและโกรธเธอเป็นฟืนเป็นไฟ ผมบอกเธอว่า ‘งัน้เราก็คยุกนัแคคื่นวนั 
ศกุรก็์พอ’ ผมย่ืนคาํขาดแบบนัน้ไป เธอเหมือนจะไม่ยอม แตพ่อเห็นอาการโกรธของผมแลว้เธอก็ไม่ปริปาก  
อะไร…บางทีผมอาจซมึซบันิสยัของพอ่เขา้สูต่วัเองทีละนิด ๆ  
          ไมแ่นใ่จตวัเองเหมือนกนัวา่ผมโกรธจรงิหรือเปล่า หรือบางทีผมแคอ่ยากใชเ้วลาท่ีเหลือคยุกบัใครอีก  
คน  
 

          ในโทรศพัทข์องผมมีรูปในอลับัม้อยู่ทัง้หมด 1,942 รูป เพลงท่ีฟังล่าสดุคือเพลง 04.00 A.M. ของวง 
Solitude is Bliss ผมไดฟั้งครัง้แรกตอนท่ีอยูก่บัเธอในหอ้งเม่ือเดือนท่ีแลว้ บนหนา้เฟซบุ๊กไม่มีอะไรน่าสนใจ 
เลย ผมตดัพอ้ชีวิตไปเม่ือ 2 วนัท่ีแลว้ แตไ่ม่มีใครมาแสดงความคิดเห็น อนัท่ีจริงไม่มีใครใหค้วามสาํคญักบั 
ชีวิตของผมมานานมากแลว้ ทุกคนดมีูความสขุกับชีวิตในแบบของตวัเอง บางคนนอนกบัผูห้ญิงอีกคนบน 
เตียง แต่ก็ยงัมีเวลาไปโพสตบ์อกรกัผูห้ญิงอีกคนปานจะกลืนกิน บางคนโพสตดี์ใจท่ีสอบติดมหาวิทยาลยั  
สกัแหง่ ผมเองก็เคยสอบติดและเรียนมาจนจบ แตผ่มไม่ไดดี้ใจอะไรออกนอกหนา้นอกตามากขนาดนี ้บาง
คนมวัแต่โพสตรู์ปเงินเดือนเดือนแรกท่ีหามาไดด้ว้ยนํา้พกันํา้แรง ผมว่าเขาควรตัง้หนา้ตัง้ตาทาํงานอย่าง
เต็มท่ีดีกว่า แค่นั้นพวกเขายังไม่ประสบความสาํเร็จในชีวิตเลยแมแ้ต่นิดเดียว…ผมเบือนหนา้หนีใหก้ับ
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ความสุขจอมปลอม ชีวิตพวกเขาไม่ต่างจากผม แค่เขาเลือกแสดงออกในดา้นท่ีดี ๆ กันเท่านั้น ผมพิมพ์
ขอ้ความสดุทา้ยลงไป มนัเป็นประโยคสัน้ ๆ แตค่รอบคลุมความรูส้ึกทัง้หมดของผม ผมก็กดโพสตล์งหนา้
ไทมไ์ลน…์หวงัวา่โพสตนี์จ้ะเป็นการเคล่ือนไหวสดุทา้ยของผม  
          ‘ชีวิตแมง่บดัซบ’  
          คงไมมี่ใครมาแสดงความคดิเห็นเหมือนเชน่เคย…เพราะผมตัง้คา่การมองเห็นแคผ่มคนเดียว  
 

          พ่ีโซย่งัคงทกัขอ้ความมาหาผมบอ่ย ๆ ตัง้แตไ่ดย้ินข่าวว่าผมกลบัมาบา้นตัง้แตอ่าทิตยท่ี์แลว้ แกบอก 
ใหผ้มไปกินขา้วท่ีบา้นกับครูป้าและลุงพาดว้ยกัน แต่ผมบอกว่า ‘ผมไม่สบาย…ขอตวัพกัผ่อนสกัอาทิตย ์
ก่อน’ ผมออกไปใชชี้วิตและแสรง้ป้ันหนา้วา่มีความสขุไมไ่ด ้ผมไมอ่ยากเดนิออกไปขา้งนอกนั่นแลว้เห็นว่าพ่ี 
โซท่าํตวัเหมือนเดก็อมมือไปวนั ๆ เหมือนท่ีปา้เคยพดูเรื่องนีใ้หแ้มฟั่งบอ่ย ๆ แลว้ผมก็ไดย้ิน ผมอยากใหพ่ี้โซ่ 
หาแฟนเป็นตวัเป็นตนสกัที จะไดไ้ม่ตอ้งไปมั่วสุมกบัพวกเด็กขีย้าแถวบา้นแบบนัน้ พวกนีม้นัอนัตราย ไม่รู ้
วนัดีคืนดีพวกมนัอาจจะพาไปทาํในสิ่งท่ีเลวรา้ยก็ได ้ผมอยากแนะนาํขอ้นีใ้หพ่ี้โซ่มาก แตค่งไม่มีใครฟังเด็ก 
อาย ุ23 ท่ียงัไม่มีอะไรเป็นของตวัเองสกัเท่าไหร ่ถา้วนันีพ่ี้โซ่ส่งขอ้ความทกัมาหาผมอีก ผมจะตอบกลบัไป 
วา่ขอเวลาพกัผอ่นสกัเดือนหนึ่ง  
          ทกุเชา้วนัองัคารและบา่ยของวนัพฤหสัเธอจะทกัมาหาผมตลอด ช่วงนีเ้ธอจะเล่าเรื่องท่ีมหาวิทยาลยั 
ใหฟั้ง บอกวา่มีใครคนอ่ืนเขา้มาหาเธอ แตเ่ธอไม่สนใจและจะซ่ือสตัยก์บัผมตลอดไป ผมรูจ้กักบัเธอไม่นาน 
มากนกั เลยไม่รูว้่าเธอพูดจริงหรือแค่เอาใจ แต่หวัใจของผมตอนนีม้นัเล่ือนลอย ไม่ไดฟั้งเรื่องเล่าของเธอ
เลยแม้แต่น้อย…ผมมีเรื่องเครียดแทบทุกวัน แต่ไม่ยอมเล่าให้เธอฟังแม้แต่นิดเดียว เธอเป็นผู้หญิงท่ี
สมบรูณแ์บบเกินกวา่จะฟังเรื่องแย่ ๆ ของผม ครอบครวัของเราห่างไกลกนัลิบลบัและผมไม่อยากใหเ้ธอมา
จมปลกัอยูก่บัผม…บางทีผมอยากใหเ้ธอลองคยุกบัผูช้ายคนอ่ืนด ู 
          ผมคิดผิดไปท่ีบอกเธอไปอย่างนัน้…ผมอยากคยุกบัเธอทุก ๆ วนัเหมือนอย่างเดิม แต่ไม่ใช่เธอคนท่ี 
อยูใ่นวนัองัคารและวนัพฤหสับดี  
 

          คืนนีผ้มกาํลงัลูบไลห้นา้ตวัเองในกระจกบานใหญ่ หวัของผมฟูเหมือนกองหญ้าท่ีปู่ ถอนทิง้ไวห้นา้ 
บา้น หขูองผมกางออกเหมือนปีศาจ เวลาสวมแว่นตาผมเหมือนเด็กเอ๋อท่ีถกูรงัแกบอ่ย ๆ ตอนเด็ก ผมถอด 
แวน่ตาออกอยา่งเช่ืองชา้ เงาในกระจกมนัมืดมวัจนมองไมเ่ห็นวา่เป็นใคร เวลาผมมองแสงไฟมนัเห็นสลวั ๆ 
เป็นวงกลมดวงใหญ่ เหมือนตาผมมืดบอดไปชั่วขณะ ผมมองเธอไมช่ดัเวลามีเซ็กสก์นัตอนกลางคืน แตแ่ว่น 
ของผมมนัทาํใหเ้ธอจบูลาํบาก ผมเลยยอมถอดมนัออกมา แมผ้มจะอยากเห็นเธอมากแคไ่หน รา่งกายของ 
ผมซูบผอมเหลือแตห่นงัหุม้กระดกู รอยแผลเป็นมนัเป็นจดุดา่ง ๆ ไปทั่วรา่งกายจนผมไม่กลา้ถอดเสือ้เวลา
อยู่กับคนหมู่มาก นั่นอาจเป็นเหตผุลท่ีทาํใหผ้มชอบใส่แค่เสือ้กลา้มและกางเกงในเวลาผมอยู่ตวัคนเดียว 
มือของผมไมห่ยาบกระดา้ง แตม่นัเหลืองและเต็มไปดว้ยกลิ่นบหุรี่  ผมเหมือนไอพ้ิการคนหนึ่งท่ีทาํอะไรก็ไม ่
ประสบความสาํเรจ็…ผมคอ่ย ๆ หยิบแวน่ตากลบัมาใสด่งัเดมิ  
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          ยิ่งผมมองเห็นตวัเองชดัมากขึน้เทา่ไหร…่ผมยิ่งสมเพชตวัเองมากขึน้เทา่นัน้  
 

          บุหรี่อีกมวนถูกหยิบขึน้มาสูบ ผมผ่อนลมหายใจเขา้อย่างชา้ ๆ พยายามสูดควนับุหรี่เขา้ไปใหเ้ต็ม  
ปอด กลัน้หายใจเอาไวใ้หไ้ดน้านท่ีสดุ ปากผมเมม้เแนน่ไมใ่หมี้อากาศเล็ดลอดออกมา จมกูผมคอ่ยพ่นควนั 
ออกมาอย่างชา้ ๆ ควนับหุรี่ลอยจางหายไปบนอากาศ แตจ่ิตใจของผมล่องลอยไปเหนือชัน้บรรยากาศ คง 
ไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนในจกัรวาลท่ีทาํใหผ้มหายเศรา้ได ้ผมไม่อยากรูจ้กัผูค้นอีกตอ่ไป การสรา้งความสมัพนัธ์ 
มนัยุ่งยากและทาํใหผ้มเจ็บปวด แต่เวลาผมสูบบุหรี่มนัทาํใหผ้มเลิกคิด…แมค้วนับุหรี่จะเป็นอนัตรายต่อ 
รา่งกาย ผมก็ยินดี…เพราะบางทีผมก็กาํลงัเกลียดรา่งกายของผมอยูเ่หมือนกนั  
 

          เชา้นีฝ้นตกหนกัอยา่งท่ีไมเ่คยเป็นมาก่อน อาจเป็นเพราะผมเคยภาวนาทิง้เอาไวต้ัง้แตอ่าทิตยท่ี์แลว้ 
หรืออาจเป็นเพราะหนา้ฝนกลบัมาจากพกัรอ้นเสียที ทอ้งฟ้าคาํรามนา่กลวัเหมือนฝนแรกในทกุ ๆ ปี เม็ดฝน 
ตกลงมากระทบหลงัคาเสียงดงัเหมือนฟ้าผ่า ถา้พ่อโยนขวดเหลา้ใส่กาํแพงอีกครัง้ผมไม่มีทางรูไ้ดเ้ลย แต่ 
ตอนนีมี้สิ่งท่ีสาํคญักว่าเหลา้ของพ่อมาก…ผมไม่รูว้่าปู่ มองเห็นความอนัตรายของพายท่ีุโหมกระหนํ่าหรือ 
เปลา่ ปู่ จะรูไ้หมวา่ปู่ ไมมี่ทางทาํสวนตอนนํา้ทว่มได ้ 
          ฝนตกลงมาชาํระร่างกายของปู่ จนหนาวสั่น แต่มือของปู่ ก็ยงัคงเต็มไปดว้ยโคลนตมท่ีปู่ ควกัขึน้มา
ครัง้แลว้ครัง้เลา่ หญา้ท่ีกองเอาไวไ้หลกระจดักระจายไปทั่วบรเิวณ นํา้เริ่มท่วมขงัจนมิดขอ้เทา้ของปู่ ท่ีนั่งติด
กบัพืน้ดิน พ่อไม่ทาํอะไรเหมือนคราวก่อน เอาแต่ยืนนิ่ง ๆ กม้หนา้สงบสติอารมณอ์ยู่อย่างนั้น พ่อคงขวา้ง
ขวดเหลา้ไปเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ พ่อทาํลายขา้วของเป็นครัง้ท่ี 2 ในรอบ 3 อาทิตยแ์ลว้ ผมรีบจํา้อา้วตากฝน 
เขา้ไปพยงุตวัปู่ ขึน้มาอย่างชา้ ๆ ตวัของปู่ สั่นเทาไปดว้ยความหนาว เทา้ทั้งสองขา้งจมอยู่ในโคลนลึกเกือบ 
ครึ่งไม้บรรทัด ผมและปู่ พากันเดินเข้าบา้นด้วยความหนาวสั่นและความกลัว แต่พ่อยังยืนอยู่ตรงนั้น 
เหมือนเดมิ  
          ทอ้งฟ้าหนา้ฝนมนัชา่งโหดรา้ย…เสียงดงัเกิดขึน้อีกครัง้ แตพ่อ่ไมมี่ขวดเหลา้ใหข้วา้งอีกแลว้  
 

          แมร่ีบพาปู่ ไปอาบนํา้ ขณะท่ีผมกาํลงัเช็ดหวัท่ีเปียกโชกอยู่ท่ีริมหนา้ตา่งของหอ้งครวั พ่อยืนอยู่อย่าง 
นัน้มาเกือบ 5 นาทีแลว้ ผมกะว่าจะรออีก 1 นาที ถา้พ่อยงัไม่กลบัเขา้บา้น ผมจะเดินออกไปตามแลว้บอก 
กบัพอ่วา่ ‘ผมไมเ่คยเห็นพอ่คนไหนทาํตวัเหมือนเดก็ขนาดนีม้าก่อน’  
          แต่แลว้พ่อก็เดินไปขา้งกาํแพงอย่างชา้ ๆ เศษแก้วแตกมันกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ พ่อยืนก้ม 
มองดผูลงานของตวัเองอยา่งเงียบ ๆ แลว้พอ่ก็กม้ลงไปนั่งยอง ๆ กบัพืน้เหมือนท่ีปู่ ทาํ มือพ่อหยิบเศษแกว้ที 
ละชิน้อยา่งชา้ ๆ ใสถ่งุดาํตรงขา้งถงัขยะ เสียงฟ้าดงัคาํรามและฝนโหมกระหนํ่าลงมาแรงกว่าเดิม แตพ่่อยงั
ทาํเหมือนไม่ไดย้ิน หยดฝนตกลงมาเขา้ตาอาจทาํใหพ้่อมองเห็นไม่ถนดั มือท่ีจบัเศษแกว้ของพ่ออาจไปถกู 
ส่วนท่ีคมกริบ…ผมไม่ไดค้ยุกับพ่อเลยตลอดระยะเวลาท่ีกลบัมาอยู่บา้น แต่ตอนนีผ้มอยากตะโกนใหพ้่อ 
กลบัเขา้มาบา้นเสียก่อน  
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          ‚ออกมาทาํไม ฝนตกแรงขนาดนี‛้ พอ่หนัขึน้มาจอ้งหนา้ผมเขม็ง  
          ผมไม่พูดอะไร เอาแต่กม้หนา้ก้มตาเก็บเศษแกว้ท่ีกองอยู่ขา้งกาํแพง แต่ในใจผมกาํลงัตอบคาํถาม 
ของพอ่อยู ่ 
          ‘เพราะผมไมอ่ยากใหมื้อพอ่มีแผลเป็นเพิ่มขึน้’  
 

          คืนนีผ้มสบูบหุรี่หมดไป 2 มวน มวนแรกหลงัจากท่ีเก็บเศษแกว้แตกท่ีขา้งกาํแพง มวนหลงัหมดเม่ือ 
สักครู่นี  ้ผมยืนอยู่ริมหน้าต่างในห้องนอนของตัวเอง เหม่อมองขึ ้นไปบนท้องฟ้าอย่างท่ีย่าเคยทาํ ผม
มองเห็นความสิน้หวงัอยู่ขา้งบนนั่น…หลายคนกลบัมาบา้นดว้ยเหตผุลท่ีต่างกัน เด็ก ๆ นอนหลบัพกัผ่อน
เพ่ือใหร้า่งกายเจริญเติบโต วยัรุน่นอนหลบัเพ่ือท่ีจะไดอ้อกไปสนกุกบัชีวิต วยัทาํงานตอ้งการพกัผ่อนอย่าง
เป็นจริงเป็นจงั และวยัชราตอ้งการพกัผ่อนจากชีวิตทั้งหมด…ผมนึกยอ้นถึงเหตกุารณว์นัแรกท่ีกลบัมาอยู่
ท่ีน่ีใหม ่ๆ ผมเป็นใคร…ทาํไมผมหลบัไมเ่ตม็อิ่มแมแ้ตคื่นเดียว  
          บางที…ท่ีผมกลบัมาอยูบ่า้น อาจเพราะผมไมมี่ท่ีไป 
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ระยะแรกของการพักยาว  

 

          ผมต่ืนขึน้มาตอน 04.00 นาฬิกาของเชา้วนัศกุร ์ภายใตค้วามมืดของหอ้งนอนส่ีเหล่ียมแคบ ๆ เธอยงั 
นอนหลบัอยูข่า้งกาย ผมคอ่ย ๆ เลิกผา้หม่ออกทีละนิดอยา่งใจเย็นเพ่ือไม่ใหเ้ป็นการรบกวนเธอ แสงไฟส่อง 
ลอดกระจกเขา้มาผ่านทางระเบียงหอ้ง ท่ีประจาํท่ีผมออกไปสบูบหุรี่เวลารูส้ึกเหมือนอยู่ตวัคนเดียวบนโลก 
ใบนี ้ผมเดินออกไปแงม้ประตอูอกอย่างเงียบเชียบ เวลาโดนนํา้ฝนประตท่ีูหอ้งมกัจะส่งเสียงดงัน่าราํคาญ 
ผมหยบิบหุรี่ออกจากซองขึน้มาจดุไฟ แสงสีสม้กลืนกินมวนกระดาษท่ีอดัแน่นไปดว้ยใบพืชแหง้ ๆ สีนํา้ตาล 
เขม้ ผมสดูเชือ้เพลิงเขา้ไปเตม็ปอดสองขา้ง มือซา้ยหยิบโทรศพัทข์ึน้กดหาเพลงท่ีเคยฟังเม่ือก่อน ไม่มีเพลง 
ไหนเหมาะกบัเวลา 04.00 นาฬิกาของเชา้วนัศกุรก์บับหุร่ี 1 มวนเลย แลว้ผมก็เปิดไปเจอเพลงเพลงหนึ่งโดย
บงัเอิญ มนัโผลม่าขา้ง ๆ เพลยล์ิสตท่ี์ผมเคยฟังเป็นประจาํ ผมเปิดเพลงตอ่สปัดาหม์ากกว่าเวลาท่ีผมใชกิ้น
ขา้วเสียอีก แตไ่มรู่ท้าํไมผมไมเ่คยเห็นเพลงนีม้าก่อนในชีวิต เหมือนผมเป็นชีวิตท่ีถกูเนือ้เพลงนีเ้รียบเรียงขึน้ 
มนัเป็นเพลงของวง Solitude is Bliss ช่ือเพลงว่า 04.00 A.M. ผมฟังเพลงมาหลายรอ้ยเพลง แตเ่พลงนี ้
ทรมานความรูส้กึผมมากท่ีสดุ  

‘ในวนันีฉ้ันทรมาน 
ในวนันีฉ้นัคดิถึงเธอ 
ในวนันีฉ้นัทรมาน 

ในวนันีฉ้นัคดิถึงเธอ 
ตีส่ีในเชา้วนัศกุร ์

ไมจ่าํเป็นท่ีฉนัตอ้งคร ํ่าครวญ 
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ในวนันีฉ้นัคดิถึงเธอ 
ในวนันีฉ้นัคดิถึงเธอ’ 

          ท่ีผมทรมานเพราะผมคดิถึงเธอคนท่ีอยู่ในหอ้ง ผมคดิถึงเธอคนท่ีอยู่แสนไกลออกไป…หรือผมคิดถึง 
แตต่วัเอง  
 

          ควันบุหรี่สีจางลอยผ่านบานเกล็ดเข้าไปในห้องอย่างชา้ ๆ ผมเห็นเธอลุกมาปัดป้องควันของมัน  
ออกไปจากจมกู เธอทาํอยา่งแผ่วเบาเพราะกลวัผมจะรูต้วั เธอมานอนท่ีน่ีกบัผมทกุคืนวนัพฤหสับดีและคืน 
วนัศกุร ์หลงัจากนัน้เราจะคืนอิสระใหก้ันไป ผมเกรงว่าเธออาจจะแพค้วนับหุรี่เพราะผม เธอบอบบางเกิน  
กว่าท่ีฝังตวัอยู่ในหอ้งกบัผูช้ายแย่ ๆ และกลิ่นบหุรี่เหม็น ๆ แบบนี…้ตอนนีท้อ้งฟ้าเป็นสีเทาเหมือนกบัควนั 
บหุรี่ ผมจะรอจนกว่าฟ้าสว่าง…ยืนรอใหท้อ้งฟ้าเป็นสีเดียวกนักบัอารมณข์องผม แลว้ผมจะกลบัเขา้ไปหา  
เธอ  
          ผมเดินเขา้ไปในหอ้งอย่างเงียบ ๆ แมรู้ดี้ว่าเธอต่ืนมารอผมนานแลว้ ทอ้งฟ้าสีสม้กาํลงัเปล่ียนมา
แทนท่ีควนับหุรี่จาง ๆ เห็นไดจ้ากแสงแรกท่ีส่องผ่านริมระเบียงนอกหอ้งเขา้มา เธอคอ่ย ๆ โนม้คอผมลงไป
กอดเหมือนอยา่งเคย เม่ือคืนจบูของเธอเรา่รอ้น แตต่อนนีม้นันิ่มนวลเหลือเกิน กลิ่นบหุรี่คละคลุง้อยู่ทั่วปาก 
และจมกูของผม เธอคงไดก้ลิ่นนีเ้หมือนกัน แต่เธอไม่แสดงอาการออกมา ผมลูบหวัเธออย่างชา้ ๆ ผมเธอ 
หอมเหมือนกลิ่นแชมพกูลิ่นหนึ่งท่ีผมนึกมนัไม่เคยออก แต่มนัไม่ใช่กลิ่นหอมของดอกกหุลาบ ไม่นานผมก็ 
ถอนจบูออกมาอยา่งแผว่เบา…อีกไม่ก่ีวนัผมก็จะอยู่ห่างเธอไปแสนไกล ไม่รูว้่าเม่ือไหรผ่มจะไดก้ลบัมาเจอ 
เธออีก…แตต่อนนีข้อผมกอดเธอเอาไวใ้หเ้นิ่นนานเทา่ท่ีจะทาํได ้ 
          ‚แลว้เม่ือไหรจ่ะไดเ้จอกนัอีก‛ เธอหนัมาถาม  
          ‚เดี๋ยวจะกลบัมาบอ่ย ๆ‛ ผมหนัไปยิม้ใหเ้ธอ  
          ‚แลว้เราจะคยุกนันอ้ยลงหรือเปลา่‛ เธอทาํสีหนา้เวา้วอน  
          ‚เราคงตอ้งแยกยา้ยกันไปทาํหนา้ท่ี พ่ีคงออกไปหางานทาํ…เราก็ตอ้งเรียนหนงัสือ‛ ผมพยายาม 
อธิบาย  
          ‚แต่ตารางเรียนเทอมหนา้ออกแลว้…พ่ีพอจะว่างคุยกันบา้งไหม‛ ว่าแลว้เธอก็ย่ืนตารางเรียนใน 
โทรศพัทใ์หผ้มด ู 
          ‚อาจเป็นเชา้วนัพธุกบัเย็นวนัพฤหสั‛ ผมบอกเธอไปแบบนัน้  
          เธอบอกผมว่าขออยู่ต่อ แต่ผมบอกเธอว่าไม่ดีกว่า…แลว้เธอก็กลบัไปตอน 07.00 นาฬิกาตรง ผม 
อาจเกลียดเวลานีไ้ปอีกนาน  
 

          ผมส่องตวัเองหนา้กระจกเล็กในหอ้งนํา้แคบ ๆ หวัของผมฟูกว่าคนปกติทั่วไปหลายเท่าตวั คิว้หนา 
แตห่นวดสีจาง ผมมีตาสองชัน้ แตมี่ลกัยิม้ขา้งเดียว สายตาผมสั้น -6.00 แต่ผมเลือกใส่แว่นไม่ไดเ้ลือกใส่
คอนแทกเลนส ์มนันิยามตวัผมไดดี้กว่า เสือ้ตวัโปรดของผมเป็นเสือ้กลา้ม และกางเกงตวัโปรดของผมเป็น 
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กางเกงใน ผมมกัจะใสคู่ก่นัเสมอเวลาอยู่ตวัคนเดียวในหอ้งนอน แผ่นหลงัของผมใหญ่และหนา แตห่นา้อก  
แคบและลาํแขนเรียวเล็ก ผมมีรอยแผลเป็นอยู่หลายแห่งตามร่างกาย แต่ไม่มีท่ีหลงัมือทั้งสองขา้ง ขาผม 
เรียวลีบมาตัง้แต่เด็กจนโต ผมเป็นคนเดินไหล่ตก แต่แหงนหนา้มองฟ้าอยู่ตลอดเวลา…ผมไม่ชอบตวัเอง
เลย แตย่งัสอ่งกระจกอยูท่กุวนั  
          หลายคนบอกว่าผมเป็นคนขวางโลก ชอบทาํอะไรในสิ่งท่ีไม่เหมือนชาวบา้นชาวช่องเขา ดูหนัง 
ประหลาดและชอบฟังเพลงแปลก ๆ ตัง้แตท่ี่มีคนทกัทว้งผมมาแบบนั้น ผมก็ไม่กลา้แนะนาํใหใ้ครฟังเพลง 
หรือดหูนงัท่ีผมชอบอีกเลย…ยกเวน้เธอคนเดียว ผมไม่รูว้่าเธอรูส้ึกเหมือนคนอ่ืนหรือเปล่า แตเ่ธอไม่ไดมี้ที  
ทา่รงัเกียจผม ผมเลยรกัเธอตรงนี ้แตค่วามแปลกจริง ๆ ของผมก็คือ ผมจาํรายละเอียดยิบย่อยไดดี้เกินกว่า 
คนทั่วไป ผมต่ืนมาพร้อมกับสามารถบรรยายรายละเอียดความฝันตลอดทั้งคืนไดอ้ย่างแม่นยาํ แต่สิ่ง
สาํคญัในชีวิตหลกั ๆ ผมจาํไมเ่คยไดเ้ลย เชน่ วนัครบรอบ 3 ปี ของผมและเธอ ผมเลยรกัปลาทองเพราะมนั 
ความจาํสัน้ และรกัโลมาเพราะมนัความจาํยาว ผมเกลียดอาชีพท่ีตอ้งใชก้าํลงัอย่างมาก เพราะพ่อผมเคย 
ทาํมนัมาและพ่อปลูกฝังใหผ้มเกลียดงานประเภทนีท้กุชนิดตัง้แตเ่ด็ก ผมไม่เช่ือเรื่องโชคชะตาและไม่ชอบ
ดดูวงเหมือนกบัย่า คนเราควรกาํหนดชีวิตของตวัเองได ้เพลงโปรดของผมมีอยู่หลายเพลง เช่น เพลงหมด 
แกว้ ของวง The Parkinson เพลงเหตผุล ของวง Buddhist Holiday และเพลงล่าสดุท่ีผมไดฟั้งเม่ือเชา้ตอน 
ตีส่ีกวา่ ๆ ผมปลกูตน้ไมไ้ม่เก่ง แตช่อบกลิ่นหอมของดอกไม้…และผมไม่กลวัตาย ถา้ชีวิตนีต้อ้งมีโรคติดตวั 
สกัหนึ่งโรค ผมอาจจะอยากเป็นโรคมะเรง็ เพราะผมรกัการสบูบหุรี่  
          ท่ีจรงิผมก็อยากเป็นเหมือนพวกเขาทกุคน แตพ่อผมเป็นไมไ่ด…้พวกเขาเลยใหผ้มเป็นอยา่งอ่ืนแทน  
 

          อีกไมถ่ึงเดือนผมจะถือวา่ตวัเองเรียนจบมหาวิทยาลยัอยา่งเตม็ตวัแลว้ ผมคงตอ้งกลบัไปใชชี้วิตอยู่ท่ี 
บา้น หางานดี ๆ สกัอย่างหนึ่งทาํเพ่ือไม่ใหเ้ป็นขีป้ากชาวบา้น ไม่นานผมจะแตง่งานกบัผูห้ญิงคนท่ีผมรกั 
เราจะมีลกูดว้ยกนั 2 คน ถา้คนแรกเป็นผูช้าย ผมจะตัง้ช่ือว่าทอม ถา้คนท่ีสองเป็นผูห้ญิง ผมจะตัง้ช่ือว่า
เมิรฟ์ เหมือนตวัละครในหนงัท่ีผมช่ืนชอบ พ่อแม่คงดีใจท่ีจะไดเ้ห็นผมเป็นฝ่ังเป็นฝาเสียที หวงัว่าพ่ีโซ่จะได ้
แตง่งานก่อนผม เพราะแกอายเุกือบ 30 ปี และผมยงัไม่เคยเห็นผูห้ญิงในชีวิตของแกเลย ผมอยากกลบัไป 
เห็นรอยยิม้อ่อนหวานของครูป้า อยากรูว้่าแกจะภูมิใจหรือเปล่าท่ีผมกา้วขึน้มาไดอี้กหนึ่งขัน้บนัได ผมไม่ 
อยากเห็นพ่อทาํงานหนกัเหมือนแตก่่อนอีกแลว้ พ่อควรต่ืนมากินของอร่อย ๆ ท่ีแม่ทาํใหแ้ละใชเ้วลาตลอด 
ทัง้ช่วงบา่ยในการพกัผ่อน ฝีมือทาํกบัขา้วของแม่เป็นสิ่งเดียวท่ีผมโปรดปรานเสมอมา แมผ้มจะไม่เคยชม 
แม่ออกไปเหมือนคนอ่ืนก็ตาม แต่แม่รูอ้ย่างแน่นอนว่าผมชอบอยู่ในใจ ผมอยากใหปู้่ จาํผมไดเ้หมือนแต ่
ก่อน อยากใหปู้่ ไดแ้สดงความยินดีในวันท่ีผมประสบความสาํเร็จบา้ง แต่พักหลังนีไ้ดย้ินข่าวจากแม่ว่า 
โรคอัลไซเมอรข์องปู่ เริ่มกาํเริบหนักขึน้ และย่าก็เริ่มพูดจาน้อยลงไม่เหมือนตอนเป็นสาว ๆ ผมคิดถึง
ครอบครวัของเรา…หวงัว่าพอผมกลบัไป ผมจะเป็นจิก๊ซอวอี์กตวัหนึ่งท่ีทาํใหค้รอบครวัของเรากลบัมาเป็น 
เหมือนเดมิ  
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          ครอบครวัของผมเป็นครอบครวัใหญ่ มีพ่อเป็นหวัหนา้ครอบครวั มีแม่ และปู่ กบัย่าท่ีอาศยัอยู่รว่มกนั 
เราจะทานขา้วดว้ยกนัมือ้ใหญ่เป็นปกตติามวฒันธรรมคนอีสาน บางครัง้พวกเราก็ไปทานขา้วท่ีบา้นพ่ีโซ่กบั 
ครูปา้พ่ีสาวของพ่ออยู่บอ่ย ๆ พ่อเกิดวนัท่ี 10 มีนาคม 2510 และตอนนีพ้่ออาย ุ54 ปีแลว้ แมจ้ะอายเุยอะ 
แต่พ่อมีร่างกายท่ีบึกบึน ผิวพ่อเขม้เพราะทาํงานตากแดด กลา้มแขนพ่อมนัเงาเวลาเหง่ือออกสะทอ้นกับ 
พระอาทิตย…์พอ่ของผมเป็นพวกประเภทพดูนอ้ยตอ่ยหนกั ผมไมค่อ่ยโดนพอ่ดดุา่สกัเท่าไหรต่อนเด็ก ๆ แต่ 
โดนตีเข้าไปทีไร ผมจําไปจนตายทุกที พักหลังมาน่ีพ่อเริ่มติดเหล้าและดุด่ามากขึ ้น ส่วนผมมาอยู่ 
มหาวิทยาลยัแลว้ แมบ่อกวา่พอ่เลยไปลงท่ีปู่ แทน  
 

          แม่อายมุากกว่าพ่อ 1 ปี แม่เกิดวนัท่ี 20 มกราคม 2509 และแม่มีอายคุรบ 55 ปี แม่เป็นคนชอบพดู 
ชอบจา แตจ่ะเปล่ียนเป็นรอ้งเพลงสมยัเก่า ๆ ตอนทาํอาหาร บทเพลงช่วยใหร้สชาติของอาหารกลมกล่อม 
ขึน้ แต่ผมว่าแม่เป็นคนทาํอาหารอร่อยอยู่แลว้ ผมไม่ค่อยรูจ้ักญาติสนิทฝ่ายแม่มากนัก เพราะตั้งแต่จาํ 
ความได ้แม่ก็ยา้ยเขา้มาอยู่กบัพ่อแลว้ ผมว่าแม่คงรกัพ่อมาก ๆ เพราะเม่ือก่อนแม่ก็บอกว่าพ่อไม่ไดเ้ป็นผู้ 
เป็นคนเหมือนอย่างทุกวนันี…้ตอนสาว ๆ แม่ทาํอาชีพเป็นแม่ครวัอยู่ในรา้นอาหารแห่งหนึ่ง ผมเลยไดกิ้น 
ของอรอ่ยระดบัรา้นอาหารนาํมาเสิรฟ์แทบทกุวนั แตท่กุวนันีแ้ม่ลาออกและกลบัมาอยู่บา้น ผมเคยถามว่า 
‘เลิกทาํในสิ่งท่ีชอบไดด้ว้ยเหรอ’ แม่ตอบผมสัน้ ๆ ว่า ‘แม่เหน่ือย’ แม่คงเหน่ือยท่ีตอ้งทาํอาหารใหค้นอ่ืนกิน 
ทกุวนั แตพ่อเป็นคนในครอบครวั แม่จะลุกแตเ่ชา้มาทาํกบัขา้วมือ้ใหญ่ใหพ้วกเรากินเสมอ ทุกวนันีแ้ม่เลย 
เอาฝีมือระดบัรา้นอาหารมาใส่ไวใ้นขา้วเย็นใหพ้วกเราไดกิ้น…อีกไม่นานผมจะไดก้ลบับา้น…ผมนบัวนัรอ 
ไดกิ้นกบัขา้วฝีมือแม ่ 
 

          ส่วนปู่ กบัย่าอายุเท่ากัน เพียงแตปู่่ ของผมเกิดในเดือนสิงหาคม แตย่่าเกิดเดือนกนัยายน เม่ือก่อนปู่  
ทาํงานหนกัอยูท่ี่ไรส่วนหา่งจากบา้นออกไปเป็น 10 กิโลเมตร แตต่อนนีปู้่ กลบัมาทาํงานหนกัอยู่กบัตน้ไมใ้บ 
หญา้ท่ีหนา้รัว้บา้นของตวัเอง แม่บอกผมว่าพ่อตอ้งคอยพาปู่ ไปอาบนํา้ทกุครัง้ท่ีโทรมาหา…ย่าเองเม่ือก่อน 
ทาํอาชีพนวดแผนโบราณและรบัดโูชคชะตาโดยอา่นจากลายมือ ผมเคยชอบดดูวงกบัย่าตอนเด็ก ๆ ทกุครัง้ 
ดวงชะตามนัเหมือนเดมิไมมี่ผิด แตแ่ววตาผมเปลง่ประกายเปล่ียนไปเสมอ น่าเสียดายท่ีทกุวนันีย้่าเงยหนา้ 
มองขึน้ไปบนฟ้าเพียงอย่างเดียว ปู่ เริ่มจาํใครไม่ไดเ้ม่ือหลายปีก่อนและตอนนีก็้ไม่รูจ้กัใครอีกตอ่ไป ไม่นาน 
ย่าก็คงจะเป็นเหมือนปู่  ผมไม่แน่ใจว่าตอนนีท้ัง้คูย่งัจาํกนัไดเ้หมือนเดิมหรือเปล่า ผมอยากใหปู้่ กบัย่าเป็น 
เหมือนดั่งโลมา…จะไดก้ลบัมาจาํพวกเราไดเ้หมือนเชน่เคย  
 

          เน่ืองดว้ยผมสนิทกับญาติทางฝ่ังพ่อมากกว่า ผมเลยสนิทกับครอบครวัครูป้าท่ีเป็นพ่ีสาวของพ่อ  
เพราะบา้นของพวกเราอยูไ่มห่า่งกนัมากนกั ท่ีผมเรียกวา่ครูปา้ ก็เพราะเม่ือก่อนปา้ทาํอาชีพรบัขา้ราชครูอยู่ 
โรงเรียนแถบในเมือง ตอนอนบุาลผมใหย้่าเป็นคนสอนอ่านใหผ้ม แตพ่อขึน้ประถมผมใหค้รูปา้เป็นคนสอน 
การบา้นอยู่หลายครัง้ แกเป็นคนใจดีไม่เหมือนพ่อของผม ผมไม่เคยเห็นครูป้าดพ่ีุโซ่เลยแมแ้ต่ครัง้เดียว 
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นํา้เสียงของปา้ออ่นนุม่และนา่ทะนถุนอม ครูปา้ชอบปลกูตน้ไมเ้ป็นชีวิตจิตใจ พอหลงัเกษียณออกมาครูปา้  
เลยอยู่กับตน้ไมเ้ป็นส่วนใหญ่ แมผ้มจะไม่ค่อยชอบปลูกตน้ไม ้แต่พ่ีโซ่บอกว่าท่ีบา้นมีพรรณไมเ้กือบรอ้ย  
ชนิด เดือนหนา้ถา้มีโอกาส…ผมอยากไปดใูหเ้ห็นดว้ยตาตวัเอง  
 

          สว่นลกูชายของครูปา้ช่ือว่าพ่ีโซ่ แกอายหุ่างจากผม 5 ปี และเป็นพ่ีชายท่ีแสนดีมาตลอด ตอนเด็ก ๆ 
เรามกัไปไหนมาไหนดว้ยกนับอ่ย ๆ ผมทรงเดียวท่ีเห็นจนชินตา คือ ทรงสกินเฮด ผิวขาวกบัผมสัน้ ๆ ทาํใหพ่ี้ 
โซด่ดีูเหมือนผูช้ายเรียบรอ้ย สะอาดสะอา้น พ่ีโซใ่หเ้หตผุลว่า ‘ผมสัน้มนัสบายหวั…เวลาเครียดจะไดไ้ม่เพิ่ม 
ภาระใหก้บัสมองของตวัเอง’ ตอนนีพ่ี้โซโ่ตเป็นผูใ้หญ่และมีหนา้ท่ีการงานมั่นคงแลว้ แตแ่กยงัมองโลกในแง่  
ดีและทาํตวันา่รกัเหมือนตอนเป็นเดก็ไมมี่ผิด ถา้กลบับา้นไปผมจะบอกใหพ่ี้โซ่ลองไวผ้มยาวสกัครัง้ดู…บาง 
ทีมนัอาจใชม้ดัใจผูห้ญิงสกัคนได ้ 
 

          นอกเหนือจากนัน้ผมก็แทบไม่รูจ้กัญาติสนิทคนไหนอีก รบัรูเ้พียงแตว่่าพ่อมีนอ้งชายดว้ยกนัทั้งหมด 
3 คน คนหนึ่งลงไปทาํงานท่ีภาคใตแ้ละไม่กลบัมาบา้นอีกเลย คนหนึ่งแยกไปใชชี้วิตครอบครวัอยู่จงัหวดั 
หนึ่งในภาคอีสาน แตไ่ม่มีใครรูว้่าท่ีไหน และคนสุดทา้ยเสียชีวิตไปเม่ือสิน้ปีท่ีแลว้ ดว้ยโรคพิษสรุาเรือ้รงั… 
ผมแทบจาํหนา้คาดตาพวกเขาไมไ่ดด้ว้ยซํา้ รูเ้พียงแตว่่าครอบครวัของเราเคยฉลองปีใหม่ดว้ยกนัเม่ือหลาย 
ปีมาแลว้  
 

          ‘เดือนหนา้จะกลบับา้นแลว้นะ’ ผมสง่ขอ้ความไปหาเธอ  
          ‘ดีใจดว้ยนะ…เรียนจบแลว้’ เธอตอบกลบัมา  
          ‘เม่ือไหรจ่ะไดเ้จอกนัอีก’ ผมเวา้วอน  
          ‘อืม…ชว่งนีง้านรดัตวัเลย อยากไปหาเหมือนกนั’ เธอคงทาํงานหนกั  
          ‘เราคงไมเ่ลิกกนัใชไ่หม’ ผมถามคาํถามนีก้บัเธออีกครัง้  
          ‘ไม่หรอก…คราวนีเ้ธอก็จะไดอ้อกไปทาํงานแลว้ พอเก็บเงินไดเ้ยอะ ๆ เราก็จะไดใ้ชชี้วิตคู่เหมือนท่ี 
วางแผนกนัเอาไว…้จาํไดไ้หม’ เธอบอกสิ่งเราเคยวาดฝันไวด้ว้ยกนั  
          ‘จาํไดส้ิ’  
          ผมอยากบอกเธอวา่ถา้ผมหางานไมไ่ดใ้นชว่งนี ้เธอจะผิดหวงัหรือเปล่า ความรกัของเราจะสญูสิน้ลง
จริง ๆ ใช่ไหม ผมแบกความหวงัของครอบครวัไวห้นกัอึง้ พ่อจะรูส้ึกอย่างไรถา้ผมกลบัไปอยู่บา้นเฉย ๆ ไม่ 
ทาํอะไร แววตาของครูปา้จะสิน้หวงักบัหลานชายคนนีห้รือเปล่า แม่ยงัอยากจะทาํอาหารอรอ่ย ๆ ใหผ้มกิน
อยูใ่ชไ่หม อาจมีเพียงปู่ กบัย่าท่ีไม่ผิดหวงัในตวัผม เพราะคนแก่ชอบมองโลกในแง่ดี ถา้กลบัไปแลว้ผมไม่มี
อะไรเป็นชิน้เป็นอนัสกัอยา่ง…ผมหวงัวา่ทกุคนยงัจะดีกบัผมอยูเ่หมือนเดมิ 
          บุหรี่ตวัสุดทา้ยถูกหยิบขึน้มาสูบเม่ือไม่ก่ีนาท่ีผ่านมา ผมควงไฟแช็คไปมาอยู่ท่ีหนา้ระเบียงอย่าง
เล่ือนลอย ในใจนึกถึงความฝันเรื่องเม่ือคืนท่ีทาํใหผ้มสะดุง้ต่ืนขึน้มาตอนตีส่ี เหตุการณใ์นความฝันมัน
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เหมือนผมกระโดดจากท่ีหนึ่งไปอีกท่ีหนึ่ง เรื่องราวมันไม่ปะติดปะต่อ เพราะความฝันมันทับซอ้นกันเป็น   
ชัน้ ๆ อยา่งไมมี่ท่ีสิน้สดุ แตผ่มจาํรายละเอียดทกุอยา่งไดแ้ม่นยาํ นานมาแลว้ท่ีผมไม่ไดฝั้นถึงพวกเขา…ผม
ฝันถึงคนในครอบครวั  
          ผมฝันเห็นว่าตวัเองไดค้ยุอะไรบางอย่างกับครูป้า…แฟนสาวของพ่ีโซ่สวยเหมือนนางในฝัน…ครัง้ 
สดุทา้ยท่ีพอ่ตีผมตอนเดก็ ๆ ผมจาํมนัไดแ้ลว้…ผมฝันเห็นพอ่กบัแมร่กักนัยงัไงก่อนท่ีผมจะเกิดขึน้มา…แลว้ 
ผมก็เห็นปู่ กบัยา่ตอนเป็นหนุม่สาว…ผมรูว้า่ยา่มองอะไรขา้งบนทอ้งฟ้านั่น…ปู่ กาํลงัเดินออกไปท่ีใดสกัแห่ง 
ขา้งนอกอยา่งโดดเดี่ยว…แลว้ผมก็ฝันเห็นตวัเองในอีก 1 ปีขา้งหนา้  
          แตผ่มไมบ่อกรายละเอียดหรอก…ผมจะเก็บมนัไวเ้ป็นความลบั 
 
 
 
 


