
บทน�ำ
เสียงเรียกในยามวิกาล
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 ชีวิตของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงเสมอ...
	 เสยีงโทรศพัท์ดงัก้องกงัวานในความเงยีบของรตัตกิาล	ท�าเอา
คนท่ีนอนอยู่บนเตยีงอุน่ถงึกบัสะดุง้ตืน่ข้ึนในความมดืสลวั	ชายหนุม่รบี
ลงจากเตียงนอน	 เอื้อมมือไปเปิดไฟหัวเตียงโดยท่ีเสียงโทรศัพท์ยังคง
กรีดร้องอย่างน่าสะพรึงราวกับมันก�าลังจะถูกท�าร้ายอย่างไรอย่างนั้น	
เขารีบว่ิงลงบันไดบ้านแล้วตรงไปท่ีโทรศัพท์ท่ียังคงส่งเสียงอยู่ภายใน
ห้องรับแขก	แต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงที่หมายกลับพบว่า...มันไม่ใช่เสียง
โทรศัพท์เครื่องนี้
	 โทรศัพท์ที่มีแต่ตัวเครื่อง...ไม่มีสายต่อสัญญาณ!
	 ชายเจ้าของบ้านพยายามหาท่ีมาของเสียงโทรศัพท์ท่ีว่า							
เขาถามตวัเองว่าท่ีบ้านหลงันีมี้โทรศพัท์ท่ีไหนอีกหรอืเปลา่	แต่คดิแลว้																																																																																	
คิดเล่าค�าตอบท่ีได้คือ	‘ไม่มี’	แล้วเสียงโทรศัพท์ท่ีก�าลังกรีดร้องนั่นเล่า																																																																															
มันดังมาจากไหนกัน	 มันต้องมีท่ีมาสิ	 ไม่อย่างนั้นมันจะมีเสียงได้
อย่างไรกัน
	 แสงจนัทร์สาดส่องเข้ามาทางกระจกบานใหญ่ของห้องรบัแขก																							
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เผยให้เห็นตู ้โทรศัพท์สาธารณะท่ีตั้งอยู ่หน้าบ้านแสดงตัวอยู ่ ใน																																																																													
แสงสลัว	 ชายหนุ่มผู้เพิ่งย้ายมาอยู่ถึงกับต้องเดินไปเกาะหน้าต่างแล้ว
มองออกไป	เงีย่หูฟังอกีครัง้	จงึพบว่าเสยีงโทรศพัท์ท่ีดงัขึน้กลางดกึนัน้															
หาใช่โทรศพัท์จากในบ้านของตวัเองไม่	แต่เสยีงนัน้ดงัมาจากตูโ้ทรศพัท์
สาธารณะหน้าบ้านที่ไม่น่าจะใช้การได้แล้วต่างหาก!
	 ชายผู้ย้ายมาใหม่ยืนลังเลอยู่ช่ัวอึดใจว่าจะออกไปรับสายด	ี		
หรือไม่	 แต่ใครกันเล่าจะโทรมาเพราะตู้โทรศัพท์ก็เลิกใช้มานานแล้ว				
ซ�้าตู้นั้นยังดูรกร้างราวกับไม่มีคนเข้าไปใกล้นานวัน	แต่หากเขาไม่ออก
ไปรับสาย	 เสียงท่ีกรีดร้องนั่นก็คงจะยังดังกวนประสาทต่อไปจนไม่ได้
หลับได้นอนเป็นแน่	
	 สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจบิดลูกบิดประตูออกไป	 ทันทีท่ีก้าวเท้า			
ลงไปสัมผัสกับพื้นหญ้านั้น	 ลมเย็นยะเยือกก็โชยพัดมาโลมเลียผิวกาย
จนเขาหนาวสะท้าน	ต้องกระชับเสื้อคลุมให้แน่นขึ้น	 สายตายังจับจ้อง
ไปท่ีตูโ้ทรศพัท์รมิรัว้หน้าบ้านอย่างสะพรัน่พรงึ	แสงไฟข้างถนนกะพริบ			
ถี่	 ๆ	 ก่อนจะดับลงอย่างอ้อยอ่ิง	 แต่เพียงอึดใจก็ติดข้ึนใหม่	 มันเป็น							
อย่างนี้ซ�้าแล้วซ�้าเล่าจนน่าหวั่นใจ	 ชายหนุ่มยืนตั้งหลัก	 รู ้สึกกลัว																																																																																	
อย่างท่ีตอบไม่ได้ว่าก�าลังกลัวอะไร	 แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจเดินก้าวเท้า
อย่างช้า	ๆ	ตรงไปที่ตู้โทรศัพท์อันรกร้าง	มีฝุ่นเกาะกระจกทั้งสี่ด้านจน
แทบจะมองไม่เห็นอะไรด้านในหากไม่ได้แสงไฟข้างทางช่วย	 ขณะท่ี
เสียงโทรศัพท์ยังคงดังอยู่อย่างไม่ลดละ	ราวกับต้องการให้มีคนรับสาย
เพราะมีเรื่องส�าคัญต้องบอก
	 มือของเขาเอื้อมไปเปิดประตูตู้โทรศัพท์ออกอย่างช้า	ๆ	เสียง
โทรศัพท์ที่กรีดร้องยิ่งดังชัดเจนขึ้นอีกจนบาดแก้วหู	ชายหนุ่มเอื้อมมือ
ไปรับสายที่ไม่อาจรู้ว่าใครกันที่โทรมา
	 “ฮัลโหล”
	 “ตาย...!	ตาย...!”	
	 เสียงท่ีแหบแห้งกระซิบผ่านสายโทรศัพท์มาสู ่คนรับสาย						
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ชายคนนั้นสะดุ้งเฮือกแล้วปล่อยหูโทรศัพท์ออกจากมือ	 มันยังไม่จบ				
แค่นั้น	เสียงกระซิบค�าว่า	“ตาย...!	ตาย...!”	ยังคงดังก้องในตู้โทรศัพท์
น่าสะพรงึ	ครัน้เม่ือเขาจะเปิดประตตููโ้ทรศพัท์ออกไป	กลบัพบว่ามนัเปิด
ไม่ออกไม่ว่าจะพยายามสกัเท่าไหร่	คนท่ีอยู่ภายในเขย่าประตตููโ้ทรศพัท์
แรงข้ึนและแรงข้ึนพลางร้องขอความช่วยเหลือ	 เผื่อว่าจะมีคนแถวนั้น
ได้ยิน	และหวังให้คนที่อยู่ในบ้านออกมาช่วยเขาออกจากตู้โทรศัพท์นี้
	 “ช่วยด้วย!	 ช่วยผมที!	 ผมออกไปไม่ได้	 ช่วยด้วย...ใครก็ได	้			
ช่วยที!”
	 มี	 ‘บางอย่าง’	 ได้ยินค�าร้องขอของชายหนุ่ม	 บางอย่างท่ีว่า																																																																																																									
ยืนอยู่ไกล	 ๆ	 คนท่ีอยู ่ในตู ้พยายามเพ่งมอง	 ใช้มือข้างหนึ่งถูไป
ท่ีกระจกเพ่ือเช็ดคราบฝุ ่นออกให้เห็นบางอย่างนั้นได้ชัดเจน	 มัน
คือร่างของผู ้ชายคนหนึ่งท่ีเหมือนเคยเห็นท่ีไหนมาก่อน	 แต่นึก																																																																																												
เท่าไหร่ก็นึกไม่ออก	 ทันใดนั้น	 ร่างของชายนิรนามก็ว่ิงตรงมาท่ีตู้
โทรศัพท์แล้วยืนเกาะกระจกด้านนั้นพร้อมท้ังกระซิบเบา	 ๆ	 มากับ
สายลมเย็นแต่ทว่ามนักลบัดงัก้องชัดเจนราวกบัมาตะโกนใกล้หูคนท่ีอยู่
ข้างใน
	 “ตาย...!	ตาย...!”
	 เขาท้ิงตัวนั่งกอดเข่าในตู้โทรศัพท์พร้อมท้ังใช้มือสองข้าง							
ปิดหู	รู้สึกปวดหนึบท่ีศีรษะจนลามมาท่ีกระบอกตา	ในหัวสมองคล้ายมี																																																																																
ของแหลมท่ิมแทงไปเสียทุกซอกมุม	 ดวงตาคู่นั้นหลับลง	 ไม่อยากจะ					
รู้เห็นสิ่งใดอีกแล้ว
	 “ไม่จริง...ไม่จริง!”



ตอนที่ 1
บ้านเก่าของเขา...บ้านใหม่ของเรา
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	 เสียงลูกกุญแจกระทบกันในขณะท่ีหญิงวัยกลางคนล้วงมัน																																		
ออกมาไขประตูรั้วบ้านสองชั้นตรงหน้า	 ประตูรั้วเหล็กดัดสีกระด�า																																																																																			
กระด่างค่อย	 ๆ	 เปิดออกอย่างช้า	 ๆ	 เสียงบานพับเสียดสีกันดังก้อง
ในความเงียบ	บ้านปูนที่สร้างในยุค	70	ตั้งตระหง่านอยู่ข้างหน้า	รอบ
บริเวณบ้านมีพื้นท่ีว่างพอจะออกมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนกายได้							
ในวนัอากาศด	ีทางด้านขวามือมีต้นราชพฤกษ์ต้นใหญ่ท่ีก�าลงัออกดอก
สีเหลืองบานสะพรั่งสวยงามดั่งภาพวาดของจิตรกรเอก
	 “เดอืนละสีพ่นั	น�า้ไฟต่างหากค่ะ	เฟอร์นเิจอร์พร้อม	ยกกระเป๋า
เข้ามาอยู่ได้เลยค่ะ”	หญงิเจ้าของบ้านบอกพลางเดนิเข้าไปยังชายคาบ้าน																																																																																																
เพื่อหลบแดดร้อนในยามเที่ยงวัน	
 ตาว	ชายหนุ่มอายุสามสิบปีพยักหน้ารับ	เขาอ่านรายละเอียด
จากอินเทอร์เน็ตมาเรียบร้อยแล้ว	 เพียงแค่อยากมาดูของจริงว่าจะ
เป็นแบบท่ีเห็นในประกาศให้เช่าหรือไม่	 เท่าท่ีดูก็ไม่มีอะไรต่างกันนัก					
เพียงแค่ทางเข้ามาในซอยค่อนข้างลึกสักหน่อย	 แต่ก็ไม่เปลี่ยวเสีย				
ทีเดียวเพราะยังมีบ้านเรือนให้เห็นเป็นระยะ	 ไม่ได้น่ากลัวอะไร	 แถม					
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บ้านเช่าหลังนี้ก็ยังมีเพื่อนบ้านอีกหลังท่ีอยู่ติดกัน	 ท�าให้เขาพออุ่นใจ																																																																						
ได้บ้าง
	 ตาวเดินไปท่ีหน้าต่างของบ้านเช่า	 ใช้มือยกป้องแล้วมอง
เข้าไปดูภายใน	 อันท่ีจริงเขาสามารถขอเจ้าของบ้านเช่าเข้าไปดูได	้																					
แต่ชายหนุ่มว่าก็คงไม่ต่างจากท่ีเห็นในภาพถ่ายหรอก	 วันนี้เขามีธุระ		
ต้องรบีไปจดัการ	มีเวลาแค่ช่วงเท่ียงเท่านัน้	จากท่ีมองเข้าไปภายในนัน้
ก็ดูสะอาดสะอ้านดี	เฟอร์นิเจอร์มีผ้าสีขาวคลุมไว้กันฝุ่น	บ้านเช่าราคา																																																																																																																																				
สี่พันบาทใจกลางเมืองขนาดนี้นับว่าหาได้ยาก	 ปกติแค่ค ่าเช่า														
อพาร์ตเมนต์สมยันียั้งเดอืนละไม่ต�า่กว่าสามพนั	นีบ้่านท้ังหลงั	ซ�า้ยงัมี
เฟอร์นเิจอร์และสนามให้เดนิเล่นได้	กน่็าแปลกใจท่ีท�าไมไม่มีใครมาเช่า																																																																																		
หรือว่าบ้านหลังนี้จะมี...คนตาย	?
	 “คุณครับ	ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับ	คือ...เอ่อ...”	แม้จะ
อยากรูแ้ต่มันกเ็ป็นเรือ่งล�าบากใจไม่ใช่น้อยในการจะถามในสิง่ท่ีอกีฝ่าย
ไม่น่าจะรืน่หูเม่ือได้ยิน	แต่ดเูหมอืนอีกฝ่ายจะอ่านภาษากายและสายตา
ของตาวออก	เธอหัวเราะนดิหน่อยพลางใช้พดัท่ีน�าตดิตวัมากระพอืพดั
เอาลมเย็นเข้าหาตัว
	 “จะถามว่าบ้านหลังนี้มีผีหรือเปล่าใช่ไหมคะ	?”
	 “กป็ระมาณนัน้ครบั	ผมเห็นบ้านหลงัใหญ่	แล้วกร็าคาถกูจน...
น่าแปลกใจ”	ตาวพูดไปตามความรู้สึก
	 “มีผีหรือเปล่าฉันไม่รู้หรอก	 เพราะตั้งแต่อยู่มาก็ไม่เคยเจอผี		
สักตัว	แต่ถ้าถามว่ามีคนตายไหม	ก็ต้องตอบตามตรงว่ามี	บ้านหลังนี้
มีพ่อกับพี่ชายฉันตายที่นี่	แต่ที่ไหน	ๆ 	ก็มีคนตายทั้งนั้น	บ้านมือหนึ่งก็
ต้องสร้างอยู่บนท่ีท่ีเคยมคีนตายท้ังนัน้แหละ	จะไปหาท่ีดนิท่ีไหนท่ีไม่มี
คนตายในประเทศนีค้งไม่ม	ีส่วนท่ีว่าท�าไมค่าเช่าถกู	ไม่ใช่แค่คณุคนแรก																																																																																															
หรอกท่ีสงสัย	 แต่ทุกอย่างมันก็มีเหตุผลของมัน	 บ้านหลังนี้แม้จะอยู่
ใจกลางเมืองแต่ก็เข้าซอยค่อนข้างลึก	ไม่มีวินมอเตอร์ไซค์	ถ้าไม่มีรถ
ส่วนตัวก็ต้องเดิน	หลังหกโมงเย็นก็เปลี่ยวแล้ว”	
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	 เธอพดูด้วยน�า้เสยีงไม่รูร้้อนรูห้นาวราวกบัว่าถกูปฏเิสธการเช่า
มาจนชินชา	
	 “ท่ีส�าคัญกว่านั้น...”	 เธอเว้นวรรคนิดหนึ่งแล้วเดินน�าตาวไป
ทางด้านหลังของบ้าน	 มีก�าแพงสูงเกือบจะเท่าศีรษะ	 แต่เม่ือชะเง้อ
ออกไปมองจะเห็นโกศคนตายตั้งเรียงรายราวกับประติมากรรมช้ันด	ี
ซ�้ายังแลเห็นเจดีย์และโบสถ์สภาพทรุดโทรมอยู่ในพงหญ้าสูง	 ไม่รอให้								
ชายหนุ่มถามรายละเอียดเธอก็อธิบายต่อ	 “...เพราะหลังบ้านติดกับ										
วดัร้างและป่าช้าเกา่แก่	ตกกลางคนืจากทีเ่ปลี่ยวอยูแ่ลว้มนัก็ยิง่น่ากลัว																														
แต่เช่ือเถอะค่ะ	 อยู่ไปนาน	 ๆ	 ก็ชิน	 คนเราชีวิตก็วนเวียนอยู่กับวัด
ตั้งแต่เกิดจนตายอยู่แล้ว	 ไม่เห็นจะต้องกลัววัด	 กลัวป่าช้าเลย	 เพราะ
สดุท้ายเราทุกคนกต้็องไปอยู่ในนัน้เหมอืนกนันัน่แหละ	ฉันบอกเกีย่วกบั																																																																																												
ทุกอย่างของบ้านหลังนี้แล้วค่ะ	 ก็แล้วแต่คุณจะพิจารณาเอาเอง”	 เธอ
บอกอย่างไม่ตั้งความหวัง	
	 ตาวเองเห็นเช่นนั้น	 จากที่เคยมั่นใจว่าจะเช่าบ้านหลังนี้แน่	 ๆ	
กลับต้องระงับการตัดสินใจไว้ก่อน	 เขาไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้เพียงล�าพัง	
ยังมีชายคนรักอีกคนที่ต้องเป็นคนช่วยตัดสินใจ	ชีวิตของคนเรามีเรื่อง
ต้องเปลี่ยนแปลงเสมอไม่ว่าจะอยากหรือไม่ก็ตาม	 และบางครั้งการ
เปลี่ยนแปลงก็มีตัวเลือกไม่มากนัก...
 
	 บางคราวคนเราก็มีตัวเลือกไม่มากในชีวิต...
	 ภาพบ้านเช่าหลังท่ีตาวไปดูมากับตาของตัวเองนั้นถูกส่ง																																							
ให้กับ	 คูณ	 ชายคนรักในขณะท่ีก�าลังนั่งดูโทรทัศน์ท่ีห้องรับแขก							
ชายร ่างสมส ่วนในชุดเสื้อยืดลายทางปลดกระดุมเม็ดบนออก																																																																																										
เพ่งดูภาพจากโทรศัพท์มือถือแล้วนิ่งไปช่ัวครู่อย่างใช้ความคิดแล้ว
ถอนหายใจยาว	ๆ
	 “ถ้าถามคูณ	 คูณว่ามันก็โอเคกับราคานี้	 เงินเก็บเราก็เหลือ					
ไม่มาก	 ตัวเลือกก็คงมีไม่มาก”	 เขาบอกอย่างคนท่ีไม่มีทางเลือกใด						
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ดีไปกว่านี้นัก	 ใจหนึ่งก็นึกเสียดายบ้านของพี่ชาย	 อีกใจก็ไม่อยากอยู่
ท่ีนี่เพราะเริ่มรู้สึกถึงความ	 ‘ไม่ปกติ’	 ตั้งแต่พ่ีชายกับพ่ีสะใภ้จากไป											
ที่ส�าคัญอีกไม่กี่สัปดาห์ทางธนาคารก็จะมายึดบ้านหลังนี้แล้ว
	 คนท่ียืน่ภาพท่ีถ่ายจากโทรศพัท์มือถอืพยักหน้ารบั	ส�าหรบัตาว
แล้วไม่มปัีญหาอะไร	เขาจะอยู่ท่ีไหนก็ได้	เป็นห่วงกแ็ต่ชายคนรกัเท่านัน้	
ช่วงนี้เขายิ่งอาการไม่ค่อยดี	ฝันร้ายบ่อย	ๆ	ถ้าไปอยู่ใกล้วัดใกล้ป่าช้า
กลวัว่าจะคดิมโนอะไรไปกนัใหญ่	แต่ในเมือ่คณูยนืยันว่าเขาโอเค	ตาวก็
โอเค
	 “แล้วคูณไม่กลัวแน่นะ	ที่หลังบ้านเป็นป่าช้ากับวัดร้าง	?”	ชาย
คนรักถามย�้าอีกครั้ง	 คูณส่ายหน้ายืนยัน	 เขาเคยเจออะไรน่ากลัวมา
มากมายเหลือเกินในชีวิต	 ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับการสูญเสียคนท่ีรัก
อีกแล้ว
	 “ไม่หรอก	กจ็รงิอย่างท่ีเจ้าของบ้านบอกนัน่แหละ	ท่ีไหน	ๆ 	กม็ี
คนตายท้ังนัน้	จะไปหาท่ีท่ีไม่มีคนตายในประเทศนีค้งยาก	ถ้าตาวว่ามนั
โอเคส�าหรับคูณและหลาน	คูณก็ไม่มีอะไรจะขัด	ถ้าอย่างนั้นคูณขอตัว
ไปอาบน�้าก่อนนะ	วันนี้เลี้ยงเจ้าตัวแสบเหนื่อยมาก”	คูณยิ้มน้อย	ๆ	ให้
ชายคนรัก	 ก�าลังจะเดินข้ึนบ้านไปท�าอย่างท่ีบอก	 แต่อีกฝ่ายคว้าแขน																																																																										
เอาไว้
	 “คูณ...ดั่งใจเป็นยังไงบ้าง	?”	
	 “นอนแล้วละ	ไม่ต้องเป็นห่วง”	
	 บุคคลที่ตาวเอ่ยถามถึงนั้นคือหลานชายของคูณ	 หลานชายที่
เกิดจากพี่ชายที่ชื่อ	 คณิน กับ	 ผักกาด	 พี่สะใภ้ที่ประสบอุบัติเหตุทาง
รถยนต์เสยีชีวติเมือ่สองสามเดอืนก่อน	การสญูเสยีคนในครอบครวัโดย
ไม่ได้เตรียมใจนั้นถือเป็นเรื่องที่ท�าใจได้ยากส�าหรับคูณ	 เพราะเขาและ
พีช่ายเป็นพ่ีน้องท่ีสนทิกนัมาก	มากเสยีจนไม่คดิว่าจะพรากจากกนัเรว็																																																																																	
ขนาดนี	้ชายหนุม่ยงัจ�าได้ดถีงึวนัท่ีได้รูว่้าพ่ีชายกบัพีส่ะใภ้เสยีชีวิตท่ีหน้า
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง	 ตอนนั้นเขาเองท�าอะไรไม่ถูก	 มันเหมือนสมอง				
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มีแต่ความว่างเปล่า	 ทุกอย่างพร่าเบลอไปหมด	 ขาทั้งสองข้างเหมือน
จะไม่มีแรงหยัดยืน	 ย่ิงเมื่อได้รู้ว่าท้ังสองคนตายอย่างทรมานอยู่ใน																																																																												
กองเพลิงไม่สามารถออกมาจากรถได้นั้น	 คูณก็ย่ิงทวีความเสียใจมาก
ข้ึนไปอีก	 คนเราจะตายก็น่าจะตายอย่างสบายท่ีสุด	 ไม่ใช่ตายอย่าง
ทุรนทุรายอยู่ในกองเพลิงเช่นนี้	 ช่วงนั้นหากไม่ได้ตาวช่วยจัดการ								
ท้ังเรื่องงานศพ	เรื่องทางบ้าน	คูณก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไร	เขายอมรับว่า																																																																											
เขาอ่อนไหวกับเรื่องการสูญเสีย	 เพราะในชีวิตเขาเคยผ่านการสูญเสีย
มามากมาย	 ท้ังพ่อ	 แม่	 พี่ชาย	 ไม่มีครั้งไหนท่ีจะท�าใจได้ง่ายและเร็ว																																																																									
ทุกอย่างต้องใช้เวลาเยียวยา	อย่างตอนที่เสียพี่ชายไปนั้น	เขาเสียศูนย์	
ไปนานกว่าจะตั้งหลักให้พอกลับมาใช้ชีวิตปกติได้	 ชายหนุ่มได้แต	่									
ให้สัญญากับตัวเองและวิญญาณของคณินและพี่สะใภ้ว่าจะดูแล	 ดั่งใจ 
หลานชายวัยสามขวบให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
	 “ขอบใจตาวมากนะท่ีอยู่ข้าง	 ๆ	 คูณมาตลอด	 ถ้าไม่มีตาว						
ชีวติคณูคงแย่”	ชายหนุม่บีบมือของอีกฝ่ายเบา	ๆ 	ตาวย้ิมให้ผูช้ายคนท่ี																																																																																								
เขาตัดสินใจคบหาด้วยความเต็มใจ	 เขาเข้าใจคูณดีว่าการสูญเสียมัน		
โหดร้าย	โดยเฉพาะการสูญเสียคนที่รักในระยะเวลาใกล้	ๆ	กันเช่นคูณ	
แต่ชีวติของคนเราทุกคนกต้็องเจอกบัการสญูเสยีด้วยกนัท้ังนัน้	อยู่ท่ีว่า
จะช้าหรือเร็ว
	 “อย่าคิดอะไรมากเลยคูณ	 ตาวแค่อยากเห็นคูณมีความสุข
เหมือนเดมิกเ็ท่านัน้	แล้วมันจะผ่านไปนะ”	เป็นค�าปลอบใจท่ีตาวพดูบ่อย																																																																																								
และอยากให้ชายคนรกัดีข้ึนในเรว็วัน	คูณพยักหน้ารบัแล้วย้ิมให้อกีฝ่าย
เบาใจว่าแม้ตอนนี้เขาจะยังเสียใจ	แต่อีกไม่นานมันจะดีขึ้นแน่นอน
	 แล้วเราจะได้มาเป็นครอบครัวท่ีสมบูรณ์แบบ	 ท่ีมีแค่ผู้ชาย				
สองคนกับเด็กผู้ชายอีกคน	 โดยไม่ต้องสนสถานะว่าต้องมีพ่อแม่ลูก
เท่านั้นจึงจะเรียกว่า	‘ครอบครัว’	ได้...ใครก�าหนด!
 
	 ก่อนท่ีจะรบัดัง่ใจมาเลีย้งนัน้	คณูกบัตาวพกัอยู่ท่ีคอนโดเลก็	ๆ 																																																																																																
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แห่งหนึ่ง	พักอยู่ในสถานะ	‘เพื่อน’	แบบท่ีหลาย	ๆ 	คนคิด	แม้ความจริง																																																																																				
แล้วทั้งสองจะคบกันแบบคนรัก	แต่กระนั้นด้วยหน้าตาทางสังคมท�าให้
ท้ังคูณและตาวต้องปิดบังสถานะนั้นไว้	 แม้จะมีหลายคนระแคะระคาย
แต่ท้ังสองก็ยังไม่คิดเปิดตัว	 เพราะเข้าใจสังคมไทยดีว่าแม้จะเปิดรับ
เรือ่งคนรักเพศเดยีวกนัมากข้ึน	แต่ก็ไม่ใช่ท้ังหมด	อย่างตาวเองเขาเป็น
พนักงานบริษัทท่ีมีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของ	 และเจ้าของนั้นก็มีคนรัก																																																																																
เป็นเพศเดียวกันอย่างเปิดเผย	 ต่อหน้าเจ้าของบริษัท	 พนักงานต่าง
ช่ืนชมเยินยอในความรักของเจ้านายท่ีมีต่อชายคนรัก	 แต่พอลับหลัง																																																																				
ตาวกลับต้องมาทนฟังค�านินทาของเพ่ือนร่วมงานท่ีสุดแสนจะ																					
เหยียดหยันพวกรักร่วมเพศราวกับพวกเขาไม่ใช่คน	 เป็นตัวตลกให้				
เอามาล้อเลยีนในยามปากว่าง	เป็นเรือ่งเมาท์ในยามกนิอาหารกลางวนั																																																																							
หรือเป็นประเด็นในการคุยกลางวงเหล้ายามมีแอลกอฮอล์เข้าปาก						
ซ่ึงตาวไม่อยากให้ตัวเองเป็นแบบนั้น	 เขาจึงตกลงกับคูณว่าจะยังไม	่		
เปิดเผยความสัมพันธ์นี้กับใคร	 ๆ	 มีคนรู้แค่ไม่กี่คนเท่านั้น	 คือคณิน						
พี่ชายของคูณกับพ่ีสะใภ้	 ซ่ึงคูณเองก็เข้าใจและคิดเห็นเช่นเดียวกับ
ท่ีตาวคิด	 สังคมไทยมือถือสากปากถือศีล	 คูณเองก็เบ่ือท่ีจะต้องตอบ
ค�าถามคนอื่น	ๆ	เช่นกัน
	 ความสัมพันธ์บางอย่างไม่จ�าเป็นต้องประกาศให้โลกรู้หรอก				
รู้กันแค่ตัวเราและคนที่เรารักก็พอแล้ว...
	 จนเมื่อคณินเสียชีวิต	คูณผู้เป็นน้องชายจึงต้องดูแลหลานชาย
คนเดียวต่อด้วยความเต็มใจ	 แรกทีเดียวเขาและชายคนรักตั้งใจกลับ
ไปอยู่ท่ีบ้านของพี่คณินเพื่อให้ดั่งใจไม่รู้สึกแปลกที่แปลกทางมากจน						
เกินไปนัก	 แม้จะไม่มีพ่อแม่อยู่ใกล้	 แต่การท่ียังได้อยู่ในบรรยากาศ						
เก่า	 ๆ	 ก็คงท�าให้คล้ายว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมากนัก	 แต่กระนั้น																
เดก็น้อยท่ียังอยู่ในวยัช่างสงสยักยั็งมีค�าถามมาให้คณูและตาวล�าบากใจ																																																																																	
ท่ีจะตอบ	 การโกหกไม่ใช่สิ่งดี	 แต่ในบางครั้งคนเราก็จ�าเป็นต้องโกหก
เพื่อความสบายใจของอีกฝ่าย
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	 “อาคณูครบั...พ่อกบัแม่ไปไหน	?”	เป็นเรือ่งปกตท่ีิเดก็ซ่ึงอยู่กบั
พ่อแม่มาตลอดชีวิตจะถามเมื่อไม่เจอพ่อกับแม่นานวันเข้า	คูณกับตาว
ตกลงกันว่าจะยังไม่บอกความจริงให้เด็กน้อยรู้	ถึงบอกไปเด็กสามขวบ
ก็คงยังไม่เข้าใจหรอกว่า	 ‘ความตาย’	 คืออะไร	 รอให้ถึงเวลาที่สมควร
ค่อยอธิบายให้เด็กน้อยเข้าใจจะดีกว่า
	 “พ่อกับแม่ไปท�าธุระครับดั่งใจ	อีกไม่นานก็กลับมาแล้ว	ตอนนี้
อยู่กบัอาคณูกบัอาตาวก่อนนะครบั”	คนเป็นอาลบูหัวเดก็น้อยท่ีมท่ีาทาง
จะสะอ้ืนไห้เพราะคิดถึงพ่อแม่ของตัวเองเบา	 ๆ	 แล้วโอบกอดดั่งใจไว	้
เป็นสัญญาว่าเขาจะเป็นทั้งพ่อและแม่ให้หลานชายคนเดียว	 โดยมีตาว
นัง่ลงข้าง	ๆ 	ชายคนรกัแล้วใช้มอืบีบไหล่ของคณูเบา	ๆ 	อย่างให้ก�าลงัใจ																																																																																			
ว่าเขาเองก็จะอยู่ข้าง	ๆ	คูณไม่จากไปไหน
	 ทุกอย่างท่ีวางแผนไว้น่าจะเป็นไปอย่างราบรื่น	 ถ้าคูณไม่มารู	้																																																																				
ทีหลังว่าคณินผู ้เป็นพี่ชายนั้นติดหนี้อยู ่หลายล้านบาท	 ซ่ึงเขาก็
ไม่รู ้ว่าคนเป็นพี่ชายเอาเงินไปท�าอะไร	 ท่ีรู ้คือตอนนี้เจ้าหนี้ก�าลัง
ตามทวงหนี้จากเขาซ่ึงเป็นน้องชายแทน	 ซ�้าร้ายบ้านท่ีอยู ่ก็ก�าลัง
จะถูกยึด	 เขาจึงต้องพยายามแก้ปัญหาท่ีพี่ชายก่อไว้	 บ้านหลังนี้จึง																																			
ต้องยอมให้ธนาคารมายึดซ่ึงกย็งัมเีวลาหาท่ีอยู่ใหม่อกีสกัระยะ	เงนิเกบ็
ท่ีเหลอืถกูน�าไปใช้หนี้ให้พีช่ายจนหมดมลทิน	มีเงนิเหลอือีกนดิหน่อยไว้
เป็นทุนการศึกษาให้ดั่งใจในอนาคต	ครั้นจะพากันไปอยู่ที่คอนโดขนาด
สามสบิตารางเมตรนัน้กค็งอึดอัด	โดยเฉพาะกบัดัง่ใจท่ีอยู่ในวยัก�าลงัซน																																																																																				
คูณจึงคิดจะหาบ้านเช่าท่ีพอจะมีพื้นท่ีบริเวณบ้านสักนิด	 แล้วย้ายไป
ตั้งหลักท่ีนั่นก่อนท่ีธนาคารจะมายึดบ้านของคณินซ่ึงคงอีกไม่นานนัก																																																																																														
สุดท้ายคอนโดของคูณจึงถูกขายต่อให้ผู ้ท่ีสนใจเพราะเป็นคอนโด
ใจกลางเมืองท่ีหลาย	ๆ 	คนก�าลงัมองหา	ท่ีส�าคญัเขาขายในราคาต�า่กว่าทุน																																																																																																								
เพราะต้องการเงนิด่วนมาใช้จ่ายในหลาย	ๆ 	สิง่ท่ีให้แจกแจงกค็งไม่ไหว
	 “ขอโทษด้วยนะท่ีคูณท�าให้ตาวต้องล�าบาก”	 คูณพูดจากใจ						
ในขณะท่ีนั่งรถอยู่ด้วยกัน	 มันคือสิ่งท่ีคูณอยากจะบอกกับชายคนรัก
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มาหลายวันแล้ว	แต่ยังยุ่ง	ๆ 	กับการจัดการเรื่องราวที่พี่ชายและพี่สะใภ้
ก่อไว้ตอนยังมีชีวิต	 ตาวควรจะมีชีวิตท่ีสุขสบาย	 ไม่ต้องมากระเบียด
กระเสียรอย่างนี้
	 “ไม่ล�าบากอะไรเลย	 เราสัญญากันไว้แล้วไงว่าจะสู้ไปด้วยกัน					
อีกไม่นานทุกอย่างก็จะดีข้ึน”	 ตาวย้ิมให้ชายคนรักสบายใจ	 ถึงคูณจะ
ได้ยินเช่นนั้นก็ยังไม่สบายใจเสียทีเดียว	เพราะรู้ว่าปัญหาต่าง	ๆ	ยังจะ
มีตามมาอีกมากมาย	 ปัญหาท่ีตาวไม่น่าจะต้องมาร่วมรับรู้แต่ก็ต้องรู้	
บางทีเขาก็อดท่ีจะคดิไม่ได้ว่า	ถ้าตาวเจอผูช้ายท่ีดีกว่าเขา	ชีวติของตาว
อาจจะดีกว่านี้	 แต่กระนั้นก็ท�าใจไม่ได้ท่ีจะเสียตาวให้ใคร	 ตาวเหมือน
คนในครอบครัว	เป็นหัวใจของเขาที่หากขาดตาวไป	เขาคงขาดใจตาย
เหมือนกัน
	 สุดท้ายบ้านเช่าท้ายซอยเปลี่ยวใจกลางเมืองท่ีมีหลังบ้าน					
ติดกับป่าช้าและวัดร้าง	 จึงถูกเลือกให้เป็นที่ตั้งต้นชีวิตใหม่ของทั้งสาม
ชีวติท่ียังต้องเดนิทางต่อไปจนกว่าจะมีหนทางใดท่ีดกีว่าให้เลอืกเดนิ...
 
	 บ้านหลังใหม่นั้นมีเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างครบครัน	 เมื่อจะย้าย
เข้ามาอยู่จึงไม่ต้องขนข้าวของมากนัก	 สิ่งท่ีเคยมีแต่ไม่ได้ใช้ก็บริจาค
บ้าง	 ขายท้ิงบ้าง	 ตาวไม่อยากให้มีความทรงจ�าเกี่ยวกับบ้านเก่าของ
คณินมากนัก	 เพราะไม่อยากให้ท้ังคูณและดั่งใจต้องคิดถึงคนท่ีตาย
ไปแล้วจนไม่สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้	 จริงอยู่ท่ีคนเราคงต้องคิดถึง																	
คนท่ีจากไป	แต่การ	‘คิดถึง’	นั้นไม่ได้หมายถึงการผูกมัดและเหนี่ยวรั้ง																																																																																			
ไม่ให้ชีวิตด�าเนินต่อไปได้อีก	 คนตายก็คือคนตาย	 ตาวไม่รู้หรอกว่า					
คนท่ีตายไปแล้วจะรับรู้เรื่องของคนเป็นหรือไม่ว่าจะย้ิมหรือร้องไห	้				
แต่คนเป็นต้องรู้วา่ตัวเองต้องท�าอะไรต่อไป	ชวีิตต้องไปทางไหน	ไม่ฝัง
ตัวเองไปในหลุมพร้อมคนตาย	เพราะมันไม่มีประโยชน์
	 “อย่าวิ่งออกไปไหนไกลนะครับดั่งใจ	 วิ่งได้แต่ในบริเวณบ้าน			
ห้ามออกนอกรัว้นะ”	คนเป็นอาก�าชับนกัก�าชับหนากบัหลานชาย	เดก็น้อย																																																																																																		
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พยักหน้ารับก่อนจะวิ่งออกไปจากประตูบ้าน	คูณที่ก�าลังช่วยชายคนรัก
จัดข้าวของมองตามด่ังใจไปจนลับตาแล้วหันมาพูดกับตาวด้วยความ
เป็นห่วง
	 “ตาวว่าเราจะจ้างคนไปถางหญ้าท่ีรมิรัว้หลงับ้านดไีหม	กลวัว่า																																																																																			
ถ้าดั่งใจวิ่งเล่นท่ีสนามหน้าบ้านแล้วจะมีงูเงี้ยวเข้ียวขอมากัดเอาได้”			
คนเป็นอาเป็นห่วงเรือ่งในอนาคตท่ียังมาไม่ถงึ	แต่อีกฝ่ายกลบัรัง้เขาไว้
	 “ตาวว่าไม่ต้องหรอก	 ถ้าจ้างคนมาถางหญ้าหลังรั้วบ้านมันจะ
รกุล�า้เข้าไปในเขตวดั	เดีย๋วเค้าจะว่าเอาได้	ท่ีส�าคญัก�าแพงสงูขนาดนัน้	
งูคงไม่เลื้อยข้ามมากัดดั่งใจได้หรอก”
	 “งูมันเลื้อยเข้ามาได้ทุกทางนั่นแหละตาว	ที่บ้านพี่คณินยังเคย
มงีเูข้ามาเลยท้ัง	ๆ 	ท่ีไม่มพีงหญ้าท่ีไหน	ยังไงระวังไว้กอ่นก็ด”ี	คณูท้วง																																																																																									
ข้ึนมา	 คนฟังคิดตามแล้วพยักหน้ารับ	 มันก็จริงอย่างท่ีคูณบอก	 มี
ก�าแพงใช่ว่างูจะเลื้อยข้ามมาไม่ได้
	 “โอเค	 งั้นเดี๋ยวว่าง	 ๆ	 ตาวจะไปหาคนปีนก�าแพงไปถางหญ้า			
ให้นะ	 วัดร้างคงไม่มีใครว่าบุกรุกหรอกเนอะ”	 เพื่อความสบายใจของ											
ชายคนรัก	 ตาวจ�าต้องรับปากแล้วจัดการยกลังจานชามเข้าไปในครัว	
ชายคนรกัได้ยนิเช่นนัน้กพ็ยกัหน้ารบั	ก่อนจะขอตวัออกไปท�าธรุะของตน																																																																																						
ที่ตั้งใจไว้
	 “ถ้าอย่างนัน้เดีย๋วคณูจะไปท�าความรูจ้กักบับ้านข้าง	ๆ 	สกัหน่อย																																																																																					
เผื่อมีอะไรจะได้พึ่งพากันได้”
	 “เอาส”ิ	ตาวพยกัหน้ารบัรูแ้ล้วมองตามหลงัของชายคนรกัท่ีเดนิ
ออกไปนอกประตูด้วยความเป็นห่วง	คูณยังฝันร้ายเรื่องคนที่จากไปอยู่
ทุกคืน	อย่างเมื่อคืนเขาก็กรีดร้องออกมาจนตาวต้องลุกข้ึนมาปลอบใจ																																																																																																							
ภาพความทรงจ�าในบ้านของพีช่ายยังตามมาหลอกหลอนไม่เว้นวนั	คณู
ชอบฝันเห็นพีช่ายพ่ีสะใภ้มาขอเอาตวัของดัง่ใจไปอยู่ด้วย	แต่ชายหนุม่																																																																																																				
ไม่ยอมและร้องโวยวายลั่น	 กว่าจะรู้ตัวว่าเป็นความฝัน	 ตาวก็ต้อง
พยายามเรียกสติเขากลับมาหลายต่อหลายครั้ง	 อย่างท่ีเคยบอกว่า				
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คูณและพี่คณินเป็นพี่น้องท่ีสนิทกันมาก	 หลังจากท่ีพี่คณินจากไป					
คูณก็เสียศูนย์จนต้องออกจากงานมาอยู่ท่ีบ้านและดูแลดั่งใจด้วยความ
หวงแหน	เพราะดั่งใจเป็นเหมือนตัวแทนพี่ชายของเขา	เป็นสิ่งเดียวที่
เยียวยาจิตใจของชายหนุ่มได้
	 ได้แต่หวังว่าการย้ายออกจากบ้านของพี่คณิน	 ท่ีท่ีมีแต่ความ
ทรงจ�าร้าย	 ๆ	 จะท�าให้คูณเลิกฝันแบบนั้น	 และความทรงจ�าท่ีเป็น
ตราบาปจะค่อย	ๆ	เลือนหายไปตามกาลเวลา...



ตอนที่ 2
แปลกที่	แปลกทาง	แปลกคน!



22

 บ้านหลังข้าง	 ๆ	 บ้านท่ีคูณกับตาวเช่าอยู่น้ันเป็นบ้านสองชั้น																																																																															
แต่มีพื้นท่ีมากกว่า	 รอบบ้านปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ ไว้จนร่มรื่น	 รั้ว									
ขนาดสูงเท่าหน้าอกท�าจากไม้สังเคราะห์	เป็นปราการกั้นกลางระหว่าง
สองบ้านให้รู้อาณาเขตของตน	 คูณคิดไว้ตั้งแต่วันท่ีตาวพามาดูบ้าน		
แล้วว่า	 วันท่ีย้ายเข้ามาอยู่จะซ้ือผลหมากรากไม้มาฝากเพื่อท�าความ
รู้จักกับบ้านข้าง	ๆ	อย่างน้อยรู้จักกันไว้ก็ไม่เสียหายอะไร	หากมีอะไร
จะได้ช่วยเหลือกัน	อย่างคนที่อยู่ข้าง	ๆ	บ้านของคณินที่สนิทกับพี่ชาย
ของเขามากจนสามารถเข้านอกออกในได้สบาย	 ในยามท่ีพ่ีชายกับ											
พี่สะใภ้ต้องออกไปท�าธุระและไม่อาจพาดั่งใจไปด้วยได้	 คนข้างบ้าน																	
ก็จะช่วยดูหลานชายให้ด้วยความอารี	 เนื่องด้วยบ้านนั้นไม่มีลูกหลาน						
เป็นเพียงสองตายายอยู่ด้วยกันตามประสาจึงเอ็นดูเด็ก	 โดยเฉพาะ																																													
เด็กน่ารักน่าชังอย่างดั่งใจที่ใครเห็นก็ต้องรัก
	 “สวัสดีครับ”	 คนมาใหม่เป็นฝ่ายเอ่ยทักชายข้างบ้านท่ีก�าลัง
รดน�้าต้นไม้อยู่	 เขาเป็นชายหนุ่มรูปร่างหน้าตาสะอาดสะอ้าน	 สวม
แว่นตาอย่างคนมีภูมิ	ใบหน้ายิ้มแย้มอย่างเป็นมิตร
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	 “สวัสดีครับ”	เมื่อเห็นว่ามีแขกมาทักทาย	อีกฝ่ายจึงละมือจาก
สายยางท่ีก�าลงัรดน�า้	โยนมนัไปใต้ต้นไม้ใหญ่เพือ่ให้น�า้ไหลไปหล่อเลีย้ง
รากไม้	ก่อนจะเดินมาที่ริมรั้วบ้าน
	 “พอดผีมเพิง่ย้ายมาอยู่ใหม่น่ะครบั	เลยถอืโอกาสมาแนะน�าตวั	
จะได้รู้จักกันไว้”
	 “ยินดีท่ีได้รู้จักครับ	 ผมช่ือวิทย์ครับ	 มีอะไรให้ช่วยเหลือก็มา
เรียกได้ครับ”	 ชายข้างบ้านบอกแล้วยิ้มให้เพื่อนบ้านคนใหม่	 คูณจึง
แนะน�าตัวเองบ้าง
	 “ผมชื่อคูณครับ	ยินดีที่ได้รู้จักครับ”
	 “เม่ือวานเห็นตอนขนของมา	 ผมว่าจะเข้าไปช่วย	 แต่พอดีมี
งานด่วนเลยไม่มีโอกาสได้ไปช่วย	ขอโทษด้วยนะครับ”	วิทย์กล่าวอย่าง
สุภาพ	คนมาใหม่ได้ยินเช่นนั้นก็โบกไม้โบกมือก่อนตอบ
	 “ไม่เป็นไรหรอกครับ	 ข้าวของมีมาไม่มาก	 อยู่กันแค่สามคน			
มีผม	มีแฟนผม	แล้วก็หลานอีกคน”	พอพูดถึงหลาน	คูณก็นึกขึ้นได้ว่า
ดั่งใจออกมาวิ่งเล่นที่สนามหน้าบ้าน	ชายหนุ่มหันขวับไปกวาดตามอง
หาหลานชายแต่กลับไม่พบร่างของอีกฝ่ายท่ีสนาม	 เขาจึงขอตัดบท
สนทนาแต่เพียงเท่านั้น	“ผมขอตัวก่อนนะครับ”	
	 คณูรบีวิง่ไปตามหาหลานชายพลางร้องตะโกนเรยีกเสยีงดงัลัน่																																																																																																			
โดยมีสายตาของวิทย์มองตามด้วยความตกใจไม่น้อยกับทีท่าของ						
อีกฝ่าย
	 “ดั่งใจ!	ดั่งใจอยู่ไหน!	ไปวิ่งเล่นตรงไหน	?	ดั่งใจได้ยินอาไหม	
ดั่งใจ!	ดั่งใจ!”	น�้าเสียงที่เรียกทวีความดังขึ้นเรื่อย	ๆ	จนแทบจะเปลี่ยน
เป็นตะโกน	ชายหนุม่หัวใจเต้นแรง	เหงือ่แตกเตม็ใบหน้า	กลวัเหลอืเกนิ
ท่ีจะเสยีหลานชายไปอีกคน	การสญูเสยีไม่ใช่สิง่ท่ีท�าใจได้ง่ายส�าหรบัคณู	
ทุกวันนี้การสูญเสียพี่ชายและพ่ีสะใภ้ยังท�าร้ายจิตใจของเขาอยู่เสมอ
แม้ว่าจะผ่านเวลามาได้สักระยะแล้ว
	 ตาวท่ีก�าลังจัดข้าวของอยู่ได้ยินเสียงโวยวายของคูณจึงรีบ
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วิ่งออกมาดู	 เม่ือเห็นว่าชายคนรักก�าลังวิ่งตามหาอะไรสักอย่างอยู่ท่ี
สนามหน้าบ้านจึงรีบเข้าไปดึงแขนของอีกฝ่ายพลางเขย่าเรียกสติเขา																		
ให้กลับมา
	 “คูณ...คูณเป็นอะไร	?	ใจเย็น	ๆ”	ตาวใช้เสียงที่ไม่ตื่นตระหนก	
เพื่อไม่ให้ชายคนรักสติแตกไปมากกว่านี้	คูณหันมามองตาวด้วยสีหน้า
ซีดเผือดแล้วละล�่าละลักบอก
	 “ตาว!	ดั่งใจหายไปไหนก็ไม่รู้	เมื่อกี้ยังวิ่งอยู่ท่ีสนาม	แต่ตอนนี	้																																																																					
หายไปแล้ว!”	คณูดจูะสติแตกเสยีจนตวัสัน่	ตาวต้องจบัตวัของเขาให้หัน
มามองหน้า	เขย่าตวัของชายคนรกัเบา	ๆ 	แล้วบอกด้วยน�า้เสยีงนุม่นวล
	 “คูณ...ฟังตาวนะ	 ดั่งใจวิ่งกลับเข้าไปในบ้านแล้ว	 ตอนนี้ตาว		
เปิดการ์ตนูในมือถอืให้ดูอยู่	ท�าไมต้องตกใจขนาดนัน้	ถ้าไม่เช่ือกเ็ข้าไป
ดูสิ”	
	 เมือ่ได้ยินชายคนรกับอกดงันัน้	คณูจงึรบีวิง่เข้าไปในบ้านทันที	
ท้ิงให้ตาวยืนถอนหายใจอยู่ตรงนัน้คนเดยีว	ครัน้เม่ือรูส้กึว่ามสีายตาของ
ใครบางคนมองเขาอยู่	ตาวจงึหันไปมองตามสญัชาตญาณ	ชายข้างบ้าน
ที่ก�าลังยืนงงอยู่	ยิ้มให้ชายผู้มาใหม่แล้วผงกหัวเล็ก	ๆ	เป็นเชิงทักทาย	
ตาวจึงยิ้มทักทายตอบก่อนจะรีบเข้าบ้านไปดูคูณด้วยความเป็นห่วง	
 
 Mistress Mary, quite contrary,
 How does your garden grow ?
 With Silver Bells, And Cockle Shells,
 And so my garden grows.
	 เสียงเพลง	Mary	Mary	Quite	Contrary	ดังจากโทรศัพท์มือถือ
ของคณูท่ีมกัเปิดให้ดัง่ใจฟังในเวลาท่ีต้องการให้อีกฝ่ายนัง่นิง่	ๆ 	อย่างเช่น																																																																																												
เวลากนิข้าว	อันท่ีจรงิตาวไม่ชอบเพลงนีส้กัเท่าไหร่นกั	เนือ้เพลงท่ีหาก
ฟังเผิน	 ๆ	 ก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งท่ีชอบปลูกดอกไม้ใบหญ้าไปเรื่อยเปื่อย	
แต่เบ้ืองหลงัของเพลงนีน่้ากลวักว่าท่ีจะคาดคดิ	เพราะ	Mary	ในเพลงนี้																																																																																															
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น่าจะหมายถึงสมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่	1	 แห่งอังกฤษ	 หรือสมญา		
อันโด่งดัง	 ‘แมรีผู้กระหายเลือด’	(Bloody	Mary)	 เธอเป็นราชินีท่ีถูก
จารกึถงึความเห้ียมโหดผดิมนษุย์มนา	เพราะพระราชินพีระองค์นีน้บัถอื
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอย่างเหลือล้น	สมเด็จพระราชินีนาถ
แมรีท่ี	1	 จึงสั่งประหารชีวิตผู้ท่ีนับถือนิกายโปรเตสแตนต์โดยการเผา			
ท้ังเป็น	ดงันัน้ค�าว่า	สวน	(Garden)	ในเพลงนีจ้งึหมายถงึ	สสุานท่ีฝังศพ
บรรดาผู้นอกรีตซึ่งนับวันจะมีจ�านวนเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ 	ส่วน	‘Silver	bells’	
และ	‘Cockle	shells’	ต่างก็หมายถึงเครื่องทรมาน	ค�าว่า	‘Maids’	ไม่ได้																																																																															
แปลว่าสาวใช้หรอก	แต่มันน่าจะหมายถงึเครือ่งประหารส�าหรบัตดัศรีษะ
มนุษย์	ที่สมัยก่อนเรียกว่า	‘Maiden’	หรือเรียกสั้น	ๆ	ว่า	‘Maids’	แต่			
ต่อมาคนจะรู้จักกันในนาม	‘กิโยติน’	(Guillotine)	นั่นเอง1 
	 ตาวเคยถามคูณหลายคร้ังแล้วว่าท�าไมชอบเปิดเพลงนี้ให้กับ	
ดั่งใจฟัง	ท้ัง	ๆ 	ท่ีมีเพลงเด็กเป็นร้อยเป็นพันเพลงให้เลือก	ค�าตอบก็คือ																																																																															
พี่สะใภ้เคยเปิดม่ัว	 ๆ	 ให้ด่ังใจฟังต้ังแต่เด็ก	 และดั่งใจเองก็ติดเพลงนี	้		
เสยีแล้ว	ส่วนเรือ่งความหมายอนัลกึล�า้นัน้	คณูเองไม่ค่อยเชือ่สกัเท่าไหร่																																																																																		
บางทีคนแต่งก็แค่แต่งตามความหมายของค�า	อาจไม่ได้ตีความหมาย
ในเชิงน่ากลัวอย่างท่ีว่าก็ได้ใครจะรู้	 ดังนั้นตาวจึงต้องทนฟังเพลง											
Mary	Mary	Quite	Contrary	ต่อไป	จนกว่าดัง่ใจจะได้เพลงถกูใจเพลงใหม่																																																																																										
ซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกัน
	 “ฟังเพลงแล้วก็กินข้าวด้วยนะครับ”	 คูณห่ันไก่ทอดของโปรด
ของหลานเป็นชิ้นเล็ก	 ๆ	 เพื่อให้เด็กน้อยกินได้ง่าย	 ไม่ลืมที่จะเทซอส
มะเขือเทศลงไปข้าง	 ๆ	 ให้ดั่งใจฝึกจิ้มซอสเอง	 ไม่ท�าให้หลานเสีย
ทุกอย่าง	 เด็กกินเลอะบ้างก็ไม่เป็นอะไร	 มันเป็นเรื่องปกติ	 พ่อแม่ท่ี
ประคบประหงมจนเกินเหตุจะท�าให้เด็กเสียนิสัย	
	 “แล้ววันนี้คูณได้ไปท�าความรู้จักกับบ้านข้าง	ๆ	แล้วใช่ไหม?	”																																																																																	
ชายคนรักเอ่ยถามพลางตักข้าวสวยหุงร้อน	 ๆ	 ให้คูณ	 อีกฝ่ายละมือ		
	 1	ดัดแปลงจากบทความของคุณศิรตะวัน	ทหารแกล้ว
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จากสิ่งที่ก�าลังท�าให้ดั่งใจแล้วพยักหน้ารับ
	 “อ้ืม	รูส้กึจะชือ่วทิย์นะ	ถ้าจ�าไม่ผดิ	ท่าทางกด็เูป็นมิตรด	ีวนัหลงั																																																																																		
ก็เอาอะไรไปท�าความรู้จักเค้าหน่อยก็ดีนะตาว	ตอนแรกว่าจะซื้อผลไม้
เข้ามาด้วยตั้งแต่วันย้ายของเพื่อเอาไปฝากเขา	 แต่เราขนของมาด้วย	
มันก็เลยไม่สะดวกแวะ”	
	 คนท่ีนั่งอยู่ตรงข้ามพยักหน้ารับแล้วตักผัดผักบุ้งหมูกรอบลง	
ในจานของชายคนรัก
	 “ตาย...!	ตาย...!”
	 ช้อนในมือของคูณหลุดมือไปกระทบกับจานกระเบ้ืองเสียงดัง
แกร๊ง	ท�าให้ตาวต้องหันมองชายคนรักที่ก�าลังย่นคิ้วเข้มเข้าหากันแล้ว
ท�าหน้าตกใจอย่างชัดเจน	 เขานั่งนิ่งเสียจนตาวต้องรีบลุกไปเขย่าตัว
แล้วเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วง
	 “คูณ!	คูณเป็นอะไรไป	?	คูณ...คูณ	ได้ยินเสียงตาวไหม	?”
	 “ได้ยินไหม	?	ตาวได้ยินเสียงคนกระซิบไหม	?”	คูณหันไปหา
ชายคนรักแล้วบีบแขนของเขาไว้แน่นราวกบัคนก�าลงัตืน่กลวัจนต้องหา
ท่ีพึ่ง	 ตาวหันมองรอบกายแล้วพยายามเงี่ยหูฟังว่ามีเสียงกระซิบจาก		
ใครไหม	 สิ่งท่ีได้ยินคือเสียงเพลงจากโทรศัพท์มือถือท่ีคูณเปิดให้ดั่งใจ
ดูอยู่เท่านั้น
 Mistress Mary, quite contrary,
 How does your garden grow ?
 With Silver Bells, And Cockle Shells,
 And so my garden grows.
	 ตาวเอ้ือมมือไปปิดเสียงโทรศัพท์มือถือทันทีแล้วเงี่ยหูฟัง						
อีกครัง้	สิง่ท่ีได้ยินคอืเสยีงหริง่เรไรท่ีดงัมาจากพงหญ้าหลงับ้านเท่านัน้
	 “เสียงกระซิบว่าอะไร	?”	 เป็นสิ่งท่ีตาวอยากรู้ว่าเสียงนั้นมัน
กระซิบอะไร	 ท�าไมชายคนรักถึงมีทีท่าตกใจแบบนั้น	 ครั้นเม่ือได้ยิน			
สิ่งที่คูณบอก	ตาวก็ยิ่งประหลาดใจมากขึ้นไปอีก
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	 “ตาย...ได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้กระซิบว่า...ตาย”	 คูณบอกด้วย			
น�า้เสยีงสัน่เทา	แล้วมองรอบกายอย่างหวาดระแวงราวกบักลวัว่าเจ้าของ
เสยีงกระซิบนัน้จะปรากฏตวั	ขณะท่ีตาวไม่ได้มีทีท่าตืน่ตระหนกไปตาม
ชายคนรักนัก	 นี่ไม่ใช่ครั้งแรกท่ีเขาได้ยินเสียงแปลก	 ๆ	 ฝันแปลก	 ๆ																																																																																									
มีทีท่าแปลก	 ๆ	 ตั้งแต่สูญเสียคนในครอบครัวไป	 คูณก็กลายเป็นคน
ตื่นตระหนกง่ายอย่างไม่มีเหตุผล	 ฝันร้ายบ่อยเสียจนต้องพาไปพบ
จติแพทย์	ไม่สามารถท�างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้จนต้องลาออกมาดแูลดัง่ใจ																																																																										
อยู่บ้านเฉย	ๆ	 เขาชอบคิดว่ามีคนกระซิบถึงความตายให้ได้ยินมาจาก
ทุกท่ีภายในบ้าน	 นี่คืออีกเหตุผลท่ีตาวอยากจะพาเขาย้ายออกมาจาก
บ้านของพี่คณิน	 ด้วยหวังว่าถ้าเปลี่ยนท่ีเปลี่ยนทาง	 อาการของชาย																							
คนรักจะดีขึ้น	แต่ตอนนี้ชักไม่ค่อยแน่ใจแล้ว
	 “ใจเย็น	ๆ 	ก่อนนะคณู	คูณฟังเสยีงเพลงของดัง่ใจแล้วคดิไปเอง
หรือเปล่า	ไม่มีอะไรหรอก	นี่ตาวก็ตั้งใจเงี่ยหูฟังแล้ว	ไม่เห็นได้ยินอะไร
เลย”	คูร่่วมชวิีตใช้น�า้เสยีงปลอบประโลม	ไม่ใช้น�า้เสยีงตเิตยีน	เพราะใน
เวลานี้คูณยังอยู่ในช่วงรักษาตัว	คูณพยายามตั้งสติแล้วฟังเสียงปริศนา
นั่นอีกครั้ง	 แต่ก็ไม่ได้ยินอะไรนอกจากเสียงของดั่งใจท่ีมองมายังอา		
ด้วยความสงสัยแล้วเอ่ยถาม
	 “อาคูณเป็นอะไรครับ	?”
	 “เปล่าครับ	 อาแค่ไม่สบายนิดหน่อย	 ดั่งใจกินไก่ทอดต่อนะ					
จะฟังเพลง	Mary	 ต่อไหม	?”	 คนเป็นอาเอ่ยถามหลานรักแล้วใช้มือ				
ลบูหัวเบา	ๆ 	เด็กน้อยพยักหน้ารบั	อีกฝ่ายจึงเปิดเพลงในโทรศพัท์มอืถอื																																																																													
ต่อ	ให้มันเล่นวนไปอยู่อย่างนั้นตามความปรารถนาของหลานรัก
 Mistress Mary, quite contrary,
 How does your garden grow ?
 With Silver Bells, And Cockle Shells,
 And so my garden grows.
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	 เป็นเช้าแรกของการตื่นขึ้นมาในบ้านหลังใหม่ของทั้งสามชีวิต	
เม่ือคืนต่างคนต่างหลับใหล	 ไม่มีเรื่องราวอันใดให้ต้องตื่นขึ้นกลางดึก
แบบครั้งที่ยังอยู่บ้านหลังเก่า	ตาวตื่นมาก่อนตั้งแต่เช้ามืด	 เขาต้องรีบ
อาบน�้าแต่งตัวเพ่ือออกไปท�างานย่านชานเมืองซ่ึงไกลจากท่ีนี่เอาการ	
ซ�้ายังต้องเดินออกไปใช้บริการรถสาธารณะท่ีหน้าปากซอยด้วย	 เขา			
ไม่อยากเอารถออกไปใช้เพราะเปลืองน�า้มัน	 และอยากเอาไว้ให้คูณใช้
เผื่อมีอะไรฉุกเฉินในเวลาท่ีเขาไม่อยู่	 ชายหนุ่มเตรียมกับข้าวกับปลา			
ไว้ให้คูณกับดั่งใจเรียบร้อยท่ีโต๊ะอาหาร	 เพียงแค่น�าเข้าไมโครเวฟให	้	
พอร้อนก็รับประทานได้แล้ว
	 แม้ในใจจะเป็นห่วง	กลวัว่าคณูจะเกดิอาการแปลก	ๆ 	ยามท่ีอยู่
กับดั่งใจก็ตาม	 แต่กระนั้นจะมามุดหัวอยู่แต่บ้านโดยไม่ท�างานท�าการ
อะไรกไ็ม่ใช่เรือ่ง	โลกไม่ได้หยุดหมุน	เงนิในบัญชีไม่ได้มเีป็นแสนเป็นล้าน																																																																																														
ในเมื่ออีกฝ่ายยังไม่พร้อมท�างานหาเงิน	 ตาวก็ต้องเสียสละท�าหน้าท่ี				
นั้นเอง	ไม่อย่างนั้นคงอดตายกันทั้งบ้าน	แต่เขาไม่โทษว่าเป็นความผิด
ของคณูหรอก	เป็นใครท่ีเจอเหตุการณ์สญูเสยีแบบคณูกค็งท�าใจได้ยาก
ไม่ต่างกัน
	 ท้องฟ้ายังไม่สว่างดีนัก	 สองข้างทางเดินออกจากซอยนั้นก	็	
ค่อนข้างเงียบ	 ได้ยินเพียงเสียงไก่ขันดังแว่วมาไกล	 ๆ	 เป็นสัญญาณ
ของวันใหม่ท่ีมาเยือน	 ต้นไม้ใหญ่สองข้างทางร่มครึ้มจนท�าให้เหมือน
ยังไม่ใช่เวลาหกโมงเช้า	 ชายหนุ่มกอดกระเป๋าเอกสารของตัวเองแล้ว
เดินดุ่ม	 ๆ	 เพื่อให้ถึงจุดมุ่งหมายให้เร็วที่สุด	 คิดถึงตอนเย็นว่าจะกลับ
เข้าบ้านยังไงดี	 จะใช้บริการแท็กซี่ตลอดก็คงไม่ไหว	 สงสัยคงต้องเดิน
เอานี่แหละหากไม่มืดมากนัก	ถือว่าเป็นการออกก�าลังกายไปในตัว
	 เสียงบีบแตรรถจากทางด้านหลังพร้อมกับแสงไฟกะพริบ	
ท�าเอาคนท่ีก�าลังคิดนั่นคิดนี่ถึงกับสะดุ้ง	 ชายหนุ่มหันไปหรี่ตามอง				
เห็นรถเก๋งคนัหนึง่แล่นอย่างช้า	ๆ 	มาชะลอจอดข้าง	ๆ 	คนขบักดกระจก
ลงแล้วเอ่ยทัก
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	 “ขอโทษนะครับท่ีท�าให้ตกใจ	 คุณใช่คนท่ีอยู่กับคุณคูณท่ีเพ่ิง	
ย้ายมาใหม่หรือเปล่าครับ	?”	ชายหนุ่มสวมแว่นตายิ้มให้อย่างเป็นมิตร	
	 ตาวพยกัหน้ารบั	เขาคงเป็นคนช่ือ	วทิย์ ท่ีอยู่บ้านข้าง	ๆ 	ท่ีตาว																																																																															
เคยเห็นเขาแวบ	ๆ	เมื่อวาน	แต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปท�าความรู้จัก
	 “ใช่ครับ	ผมชื่อตาวครับ	คุณวิทย์ใช่ไหมครับ	?”	ไม่ต้องรอให้
แนะน�าตัวกันไปมาให้เสียเวลา	 ตาวถือโอกาสแนะน�าตัวเองและถาม			
ชื่อเขาในคราวเดียวกัน	เจ้าของรถคันงามพยักหน้ารับ
	 “ครับผม	ผมชื่อวิทย์ครับ	แล้วนี่คุณตาวจะไปไหนครับ	ถ้าไป
หน้าปากซอย	ติดรถผมไปก็ได้นะครับ”	ไม่พูดเปล่า	วิทย์ท�าท่าเอี้ยวตัว
จะเปิดประตูให้กับเพื่อนบ้านคนใหม่	แต่ตาวร้องห้ามไว้ซะก่อน
	 “ไม่เป็นไรครบัคณุวทิย์	เดีย๋วผมเดนิไปเองก็ได้	เกรงใจคณุวทิย์
เปล่า	ๆ”
	 “เฮ้ย...ไม่ต้องเกรงใจครับ	 นี่กว่าจะไปถึงหน้าปากซอยอีก					
ตั้งไกล	 ที่ส�าคัญซอยนี้มันเปลี่ยว	 มีทั้งขโมยขโจร	 ไหนจะคนบ้า	 นี่ยัง			
ไม่รวมพวกเร่ืองเล่าผ	ีๆ 	อีกนะครบั”	คนท่ีอยู่มาก่อนบอกราวกบัต้องการ
โน้มน้าวให้ชายหนุม่ผูม้าใหม่ข้ึนรถไปกบัตน	ตาวนิง่คดิช่ัวครู	่เรือ่งผสีาง
เขาไม่กลัวแตก่็ไม่ลบหลู่	สว่นเรื่องโจรกับคนบ้าคือเรื่องที่น่าหวาดหวัน่
ไม่ใช่น้อย	สุดท้ายชายหนุ่มจึงยิ้มแห้ง	ๆ	ให้เจ้าของรถแล้วเอ่ยขึ้น
	 “ถ้าอย่างนั้นรบกวนด้วยนะครับคุณวิทย์”
	 “เชิญครับ	 ๆ”	 อีกฝ่ายรีบเปิดประตูต้อนรับ	 ตาวรีบเดินขึ้นไป
นั่งข้างคนขับเพ่ือไม่ให้อีกฝ่ายเสียเวลา	 บทสนทนาเป็นไปอย่างถูกคอ
ราวกับรู้จักมักคุ้นกันมาก่อน	
	 โดยไม่รู ้เลยว่าวันนี้ท่ีบ้านจะมีเหตุการณ์ระทึกใจเกิดข้ึนกับ		
ชายคนรัก!
 


