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Trigger Warning : มีีการใช้้ความรุุนแรง

“When you grow up, your heart dies”
วัันนี้้� ฝนตกหนััก
ถึึงจะไม่่ใช่่ในช่่วงฤดููฝน
แต่่ก็็มีีฝนหลงฤดููตกลงมาอยู่่�ดีี
	ท้้องฟ้้ าสีีหม่่นทอดยาวจนลัับสายตา
เหมืือนไม่่มีีที่่�สิ้้�นสุุด
ไม่่ว่า่ จะเป็็ นข้้างหน้้าหรืือข้้างบน
๑

	มัันดููน่่ารำำ�คาญและน่่ าหงุุดหงิิดใจ
	ท่่ามกลางสายฝนที่่�โหมกระหน่ำำ�� และไม่่มีีวันั หยุุดตกนี้้�
	กำำ�ลังั รอใครบางคนที่่�ไม่่มีีวันั กลัับมาอยู่่�
ไม่่รู้้�ว่า่ ฝนตกหนัักมานานแค่่ไหนกัันนะ
และถึึงแม้้ฝนข้้างนอกจะค่่อย ๆ หยุุดตกลงหมดแล้้ว
แต่่ทำ�ำ ไมที่่�ข้า้ งแก้้มมัันถึึงได้้รู้้�สึึกเปีี ยกอยู่่�เหมืือนเดิิมนะ
	ก่่อนที่่�ความคิิดของเขาจะเตลิิดไปไกลติิณณ์์ก็็หันั ไปเห็็น
เพื่่�อนร่่วมห้้องของเขาโดนแกล้้งโดยการเอาของในกระเป๋๋ามาเท
ท่่ามกลางสายฝน ซึ่่�งนั่่�นก็็เป็็ นภาพที่่�เขาและเพื่่�อนทุุกคนเคยชิินกััน
แล้้ว ดููได้้จากที่่�ใครต่่อใครต่่างเดิินผ่่านเหมืือนไม่่มีีใครเห็็นเหตุุการณ์์
ตรงหน้้าแม้้แต่่น้อ้ ย และมัันก็็ไม่่ใช่่ธุุระกงการอะไรของเขาด้้วย คนที่่�
ยอมให้้คนอื่่�นรัังแกและไม่่สู้้�คนก็็ไม่่มีีเหตุุผลอะไรที่่�เราต้้องเข้้าไปช่่วย
สายลมที่่�พัดั เข้้ามากระทบใบหน้้าทำำ�ให้้เขากระชัับกระเป๋๋า
สะพายและรีีบเดิินกลัับบ้้านให้้เร็็วยิ่่ง� ขึ้้�นแต่่เมื่่�อกลัับมาถึึงบ้้านเขาก็็
ต้้องตกใจเพราะในห้้องของเขาเต็็มไปด้้วยเศษกระดาษวาดรููปที่่�เขา
แอบวาดมาตลอดหลายปีี หลัังเกิิดเรื่่�องนั้้�นขึ้้�น และแน่่ นอนว่่าคนที่่�ทำ�ำ
ก็็ไม่่ใช่่ใครที่่�ไหน พ่่อของเขายืืนอยู่่�ตรงนั้้�น ไม่่รู้้�ว่า่ เขายืืนอยู่่�ตรงไหน
นานเท่่าไหร่่แล้้ว แสงตอนเย็็นที่่�ส่่องกระทบใบหน้้าของพ่่อทำำ�ให้้เขารู้้�
ว่่าสิ่่�งที่่�พ่อ่ กำำ�ลังั เป็็ นอยู่่�นั้้�นไม่่ได้้ต่่างจากเมื่่�อหลายปีี ที่่�แล้้วเลย สุุดท้า้ ย
พ่่อก็็เป็็ นคนขี้้�แพ้้ที่่�ยอมรัับความจริิงไม่่ได้้ก็็เท่่านั้้�นเอง
สายตาคู่่�นั้้�นที่่�สบตากัับผมราวกัับคนแปลกหน้้า ผมไม่่รู้้�
สึึกถึึงบรรยากาศหรืือไออุ่่�นของคนที่่�ผมรู้้�จัักมาทั้้�งชีีวิติ เลยด้้วยซ้ำำ�� สิ่่�ง
ที่่�สะท้้อนนััยน์์ตาของพ่่อมัักจะว่่างเปล่่าอยู่่�เสมอ มัันทำำ�ให้้ผมคิิดถึึง
ตอนประถมที่่�เคยไปเที่่�ยวทะเลครั้้�งแรกแล้้วเผลอคิิดว่า่ ทะเลที่่�อยู่่�	
ตรงหน้้านั้้�นไม่่ลึึกเลยสัักนิิด กว่่าจะรู้้�ตััวผมก็็จมดิ่่�งลงไป
๒

รอบข้้างที่่�มีีแต่่น้ำ�ำ�ทะเลนั้้�นดููน่่ากลััวและว่่างเปล่่าไม่่มีีที่่�สิ้้�นสุุด หลัังจาก
นั้้�นเมื่่�อผมเห็็นทะเลก็็จะรู้้�สึึกหายใจไม่่ออกและเหมืือนถููกดููดลงไปให้้
จมดิ่่�งอีีกครั้้�ง ถึึงแม้้จะขึ้้�นมาได้้อย่่างปลอดภััย แต่่ทุุกครั้้�งเมื่่�อผมสบตา
กัับพ่่อทีีไรเหตุุการณ์์นั้้�นก็็เหมืือนเกิิดขึ้้�นเมื่่�อวาน
แต่่ครั้้�งนี้้� ผมไม่่หลบสายตาของพ่่อที่่�มองมาเหมืือนกัับทุุก
ครั้้�ง คนที่่�ยอมรัับความจริิงไม่่ได้้แบบพ่่อ คนที่่�วิ่่ง� หนีี อยู่่�เสมอแบบผม
ความกลััวและความเสีียใจของเราสองคน ทำำ�ให้้ผมตระหนัักขึ้้�นมาได้้
ว่่าผมเป็็ นลููกของพ่่ออย่่างแน่่ นอน
ระหว่่างที่่�ความเงีียบกำำ�ลังั ห่่อหุ้้�มพวกเราไว้้ ผมกลัับรู้้�สึึกว่า่
เมล็็ดพันั ธุ์์�ที่่�พ่อ่ ปลููกไว้้ในตััวผมมัันกลายเป็็ นหนามทิ่่�มแทงใจมาหลาย
ปีี และในวัันนี้้� ผมจะไม่่ยอมอีีกต่่อไปแล้้ว พ่่อแม่่ที่่�ทำ�ร้
ำ า้ ยลููกไม่่ว่า่ จะทาง
ตรงหรืือทางอ้้อม ก็็ไม่่ต่่างจากปล่่อยให้้หนามกััดกิินจิิตใจของลููก และ
กว่่าจะรู้้�ตััวเมล็็ดพันั ธุ์์�เหล่่านี้้� ก็็ทำ�ำ ให้้เขาต่่อต้้านและเกลีียดพวกคุุณ
ที่่�สุุด
และสุุดท้า้ ยก่่อนที่่�จะมีีใครสัักคนหลบสายตากัันไปก่่อน ผม
ก็็เลืือกที่่�จะวิ่่ง� หนีี ออกมา หนีี เหมืือนกัับทุุกครั้้�งที่่�พยายามจะลืืมเรื่่�อง
ราวของครอบครััวแสนสุุขแล้้วก็็พบกัับความจริิงว่่าต่่อให้้หนีี ไปให้้สุุด
หล้้าฟ้้ าเขีียวหรืือไกลลัับแค่่ไหน แต่่ผมก็็ยังั เปลี่่�ยนความจริิงไม่่ได้้อยู่่�ดีี
	ข้้างนอกฝนยัังคงตกถึึงแม้้ไม่่หนัักเหมืือนก่่อนหน้้านี้้� แต่่ก็็
ทำำ�ให้้คนรอบข้้างต้้องรีีบกลัับบ้้านหรืือหาที่่�หลบ ผมไม่่รู้้�ว่า่ ตััวเองกำำ�ลังั
ไปที่่�ไหน กว่่าจะรู้้�ตััวผมก็็เดิินมาถึึงแป้้ นบาสในสวนสาธารณะที่่�เมื่่�อ
ก่่อนครอบครััวของเรามัักจะมาบ่่อย ๆ ผมกระพริิบตาช้้า ๆ พยายาม
ไล่่หยาดเม็็ดฝนที่่�ทำ�ำ ให้้ภาพข้้างหน้้ามองไม่่ชัดั เท่่าที่่�ควรก่่อนจะเห็็น
เพื่่�อนร่่วมห้้องคนที่่�ทำ�ำ ให้้ผมหงุุดหงิิดใจเสมอ ผมก็็แค่่อยากหนีี ก็็
เท่่านั้้�น
๓

‘คิิม’ กำำ�ลังั โยนลููกบาสเข้้าห่่วง แม้้ว่า่ ผมจะไม่่ได้้เป็็ น
นัักกีีฬาของโรงเรีียน แต่่ท่่าทางการเล่่นและการเคลื่่�อนไหวก็็รู้้�ได้้ทันั ทีี
ว่่าคนที่่�อยู่่�ตรงหน้้ามีีฝีีมืือเทีียบเท่่านัักกีีฬาตััวจริิง แต่่นั่่น� ก็็ไม่่ใช่่เรื่่�อง
ของผมอยู่่�ดีี สิ่่�งที่่�ผมควรคิิดตอนนี้้� คืือคืืนนี้้� จะนอนที่่�ไหน ผมคิิดว่า่ พ่่อ
ไม่่มีีทางออกมาตามหาผมแน่่ ๆ แต่่ก็็ไม่่เป็็ นไรเพราะผมพกเงิินมา
ด้้วย อย่่างน้้อยก็็ยังั มีีเรื่่�องดีี ๆ อยู่่�บ้้าง แต่่ผมก็็รู้้�ว่า่ นี่่� ไม่่ใช่่ทางแก้้
ปัั ญหาที่่�ถููกต้อ้ งเพราะสุุดท้า้ ยพรุ่่�งนี้้� เช้้าผมก็็ต้อ้ งเจอพ่่ออยู่่�ดีี แต่่อย่่าง
น้้อยผมก็็อยากจะยืืดเวลาอีีกสักนิ
ั ิ ด ยืืดเวลาออกไปให้้ผมกล้้าพอ
มากกว่่านี้้�
แต่่ไม่่ทันั ที่่�ผมจะเดิินออกไปจากสวนสาธารณะ เสีียงของ
ใครบางคนก็็รั้้�งผมไว้้คลัับคล้้ายว่่าไม่่เชื่่�อว่่าจะเป็็ นผมที่่�ยืืนอยู่่�ตรงนี้้� ณ
เวลานี้้� และเมื่่�อผมหัันไปนั่่�นก็็ทำ�ำ ให้้เขาเรีียกชื่่�อผมด้้วยเสีียงที่่�ดังั ขึ้้�น
	ถ้้าเป็็ นตััวผมในหนึ่่� งชั่่�วโมงก่่อนหน้้านี้้� คงหัันไม่่หันั ไปมอง
และเดิินต่่อไม่่สนใจว่่าคนตรงหน้้าจะเป็็ นเพื่่�อนร่่วมห้้องหรืือไม่่ แต่่ตัวั
ผมในตอนนี้้� ที่่�ดููเหมืือนจะไม่่ใช่่ผมเลย เสื้้�อนัักเรีียนที่่�ยังั คงชื้้�น รองเท้้า
เหยีียบส้้น ผมไม่่อยากให้้ใครเห็็นผมในสภาพนี้้� จึึงพยายามเดิินหนีี ผม
อยากไปที่่�ไหนก็็ได้้ที่่�คนอื่่�นจะไม่่เจอผม ตอนนี้้� ผมไม่่อยากเจอใครทั้้�ง
นั้้�น แต่่คิิมก็็คว้้าแขนผมไว้้ก่อ่ นจะพููดขึ้้�นมาว่่าเวลาที่่�เขาเศร้้าก็็จะมา
เล่่นบาสที่่�นี่่�
“ฉัันชอบเวลาที่่�ได้้เล่่นบาสที่่�สุุด ถึึงแม่่จะไม่่ชอบเวลาที่่�
เห็็นเสื้้�อนัักเรีียนของฉัันมีีแต่่เหงื่่�อก็็เถอะ” คิิมพููดก่อ่ นจะหััวเราะ ผม
ไม่่คิิดว่า่ จะเห็็นเขาในมุุมแบบนี้้� เลยแต่่ใครอยากจะรู้้�เรื่่�องของคนอื่่�น
กัันล่่ะ เขาคิิดว่า่ การที่่�ผมฟัั งเรื่่�องเขาจะทำำ�ให้้ผมหายเศร้้าได้้หรืือไง
ไม่่รู้้�สิิ ผมไม่่รู้้�อะไรเลย ไม่่รู้้�ว่า่ ตอนนี้้� ตััวเองรู้้�สึึกแบบไหน

๔

โกรธเหรอก็็ใช่่
แต่่ตอนนี้้� ผมกลััวมากกว่่า
กลััวที่่� จะต้้องกลัับไปเจอพ่่ออีีกครั้้ง�
กลััวที่่� จะต้้องกลัับไปใช้้ชีีวิติ แบบเดิิม
กลััวการที่่� จะต้้องรู้้สึ� ึกแบบนี้้� ซ้ำ��ำ ๆ ไม่่มีีวันั จบ
ผมกลััว
	คิิมไม่่ได้้พูดู อะไรอีีกแต่่เดิินกลัับไปหยิิบลููกบาสที่่�พื้้�นแล้้ว
ส่่งมาให้้ผม ความกลััวอีีกเรื่่�องของผมก็็คืือผมกลััวการเล่่นบาส นั่่�นก็็
เพราะว่่า
“ฉัันจำำ�ได้้ว่า่ ตอนม. ๑ นายชอบเล่่นบาสนี่่� นา ทำำ�ไมตอนนี้้�
ถึึงได้้เลิิกเล่่นล่่ะ”
ใช่่ คิิมพููดถููก ผม ‘เคย’ ชอบเล่่นบาสมาก
ชอบมากจนไม่่คิิดว่า่ วัันหนึ่่� งจะเลิิกชอบ ถ้้าถามความฝัั น
ในวััยเด็็กอยากเป็็ นอะไรผมก็็คงตอบด้้วยความมั่่�นใจว่่านัักบาสมืืออา
ชีีพ เพราะพ่่อของผมเป็็ นคนสอนผมเล่่นบาสตั้้�งแต่่เด็็ก ๆ ตอน
ประถมพวกเราทั้้�งครอบครััวชอบไปสวนสาธารณะด้้วยกััน เวลาที่่�พ่อ่
สอนผมเล่่นบาสเขามัักจะมีีความสุุขอยู่่�เสมอ สำำ�หรัับผมในตอนนั้้�น
พ่่อคืือผู้้�ชายที่่�เท่่ที่่�สุุด ผมอยากโตไปเป็็ นผู้้�ชายที่่�เก่่งแบบพ่่อ
ผมมองลููกบาสในมืือของคิิมด้้วยความรู้้�สึึกที่่�หลากหลาย
ทั้้�งเหมืือนเพื่่�อนเก่่าที่่�ไม่่ได้้เจอกัันมานานและเหมืือนได้้เจอพ่่อคน
เก่่าอีีกครั้้�ง ผมค่่อย ๆ เอื้้�อมมืือไปแตะมัันและไม่่รู้้�ทำ�ำ ไมผมถึึงได้้
ร้้องไห้้ออกมา คิิมตกใจจนปล่่อยลููกบาสหล่่นลงไปบนพื้้�นและยกมืือ
มาตบบ่่าผมเบา ๆ และนั่่�นยิ่่ง� ทำำ�ให้้ผมร้้องไห้้เสีียงดัังขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ผม
จำำ�ไม่่ได้้แล้้วว่า่ ร้้องไห้้ครั้้�งสุุดท้า้ ยเมื่่�อไร อาจจะเป็็ นตอนที่่�เห็็นแม่่
ออกจากบ้้านและไม่่กลับั มาอีีกหรืืออาจจะเป็็ นตอนที่่�เห็็นพ่่อเป็็ น
๕

แบบนี้้� ก็็ไม่่รู้้� แต่่ผมก็็ยังั จำำ�ความรู้้�สึึกเวลาร้้องไห้้ได้้ทุุกครั้้�ง เพราะผม
เกลีียดตััวเองที่่�ทำ�ำ ได้้แค่่นี้้� เกลีียดที่่�ตัวั เองต้้องรู้้�สึึกแบบนี้้� ผมพยายาม
เช็็ดหน้้าตาบนหน้้าออกให้้หมด ก่่อนจะเดิินไปหยิิบลููกบาสที่่�พื้้�นและ
หัันไปพููดกัับเพื่่�อนร่่วมห้้องที่่�ผมไม่่รู้้�อะไรเกี่่�ยวกัับเขาเลยนอกจากชื่่�อที่่�
ได้้ยินิ เพื่่�อนคนอื่่�นเรีียก
“งั้้�นก็็มาเล่่นกัันสัักตาก็็ได้้” เมื่่�อผมพููดจบ คิิมก็็ค่อ่ ย ๆ ยิ้้�ม
ออกมาด้้วยความดีีใจ ถึึงแม้้ผมจะไม่่ได้้เล่่นบาสมานานแต่่ก็็มั่่น� ใจใน
ฝีี มืือตััวเองพอสมควรแต่่พอจบเกมส์์ก็็ต้อ้ งยอมรัับความจริิงว่่าผมแพ้้
ให้้กับั คนที่่�ถููกเพื่่�อนแกล้้งอยู่่�เสมอ วัันนี้้� เขาทำำ�ให้้ผมตกใจรอบที่่�เท่่าไร
ก็็ไม่่รู้้�แล้้วนะ ก่่อนที่่�ผมจะบอกว่่าให้้มาแข่่งกัันใหม่่เพราะใครจะยอม
แพ้้ง่า่ ย ๆ แค่่นี้้� ล่่ะ ชนะครั้้�งแรกไม่่ได้้แปลว่่าครั้้�งต่่อไปผมจะแพ้้นะ
แต่่อยู่่� ๆ โทรศััพท์์ของคนตรงหน้้าก็็ดังั ขึ้้�น
“กำำ�ลังั จะกลัับแล้้วครัับแม่่ ครัับ ไว้้เจอกัันที่่�บ้า้ นนะครัับ”
ระหว่่างที่่�ได้้ยินิ เขาคุุยกัับแม่่ก็็ทำ�ำ ให้้ผมนึึ กขึ้้�นมาได้้ว่า่ ตอนนี้้� ตััวเองหนีี
ออกจากบ้้านมาและก็็ไม่่มีีบ้า้ นให้้กลับั คืืนนี้้� ด้้วย
“นี่่� ก็็ดึึกแล้้ว เรากลัับบ้้านกัันเถอะ ไว้้พรุ่่�งนี้้� เรามาเล่่นกัันอีีก
นะติิณณ์์” ใบหน้้าของคิิมเต็็มไปด้้วยรอยยิ้้�มต่่างจากตอนเย็็นที่่�ผมเจอ
เขาโดนแกล้้งหลัังเลิิกเรีียนเหลืือเกิิน ผมรู้้�ว่่าเขาใช้้ความกล้้าเป็็ นอย่่าง
มากที่่�พูดู ประโยคนี้้� กัับคนไม่่สนใจโลกอย่่างผม อาจจะเพราะวัันนี้้� เรา
ทั้้�งคู่่�ได้้เห็็นอีีกด้า้ นที่่�ไม่่มีีใครเคยเห็็นของกัันและกัันก็็ได้้ นั่่�นจึึงเป็็ น
เหตุุผลให้้เขากล้้าชวนผมเล่่นบาสด้้วยกัันอีีกครั้้�ง
“นายกลัับไปก่่อนเถอะ วัันนี้้� ฉัันคงไม่่กลับั บ้้าน” ผมพููดด้ว้ ย
น้ำำ��เสีียงไม่่ยี่่ห� ระเหมืือนพููดเรื่่�องดิินฟ้้ าอากาศทั่่�วไปก่่อนจะปัั ดฝุ่่� นที่่�
กางเกงนัักเรีียน คิิมไม่่ได้้ถามเหตุุผลที่่�ผมหนีี ออกจากบ้้าน อาจจะ
เพราะรู้้�ว่่าต่่อให้้ถามผมก็็คงไม่่เล่่าให้้เขาฟัั งอยู่่�ดีี
๖

“งั้้�นคืืนนี้้� มานอนที่่�บ้า้ นฉัันก่่อนไหม ไม่่ต้อ้ งห่่วงนะ แม่่ฉันั
ใจดีีมาก ท่่านจะต้้องดีีใจมากแน่่ ๆ ถ้้าเจอนาย” ไม่่รู้้�อะไรดลใจให้้ผม
พยัักหน้้าถึึงแม้้เราจะอยู่่�ห้้องเดีียวกัันมา ๓ ปีี แต่่นี่่� เป็็ นครั้้�งแรกที่่�เราคุุย
กัันด้้วยซ้ำำ��
ตอนนี้้� ก็็ใกล้้จะ ๑ ทุ่่�มแล้้ว ผมคิิดถึึงพ่่อขึ้้�นมา ลึึก ๆ ผมก็็ยังั
หวัังว่่าพ่่อจะออกมาตามหาผมบ้้าง แต่่ก็็ได้้แค่่หวััง พวกเราเข้้ามาใน
บ้้านก่่อนจะได้้ยินิ เสีียงของผู้้�หญิิงคนหนึ่่� งดัังออกมาพร้้อมกัับรีีบยื่่น� ผ้้า
ขนหนูู ให้้คิิม ก่่อนที่่�จะหัันมาเห็็นว่่าผมอยู่่�ตรงนี้้� ด้้วย
“คิิมพาเพื่่�อนมาบ้้านด้้วยเหรอลููก หนูู คอยก่่อนนะจ๊๊ะ เดี๋๋�ยว
ป้้ าจะไปหยิิบผ้้าขนหนูู มาให้้” ผมกำำ�ลังั จะบอกว่่าไม่่เป็็ นไรแต่่แม่่ของ
คิิมก็็รีีบเดิินออกไปทัันทีีที่่�พูดจ
ู บ
“นายทำำ�ตัวั ตามสบายได้้เลยนะ ไม่่ต้อ้ งเกรงใจ นี่่� เป็็ นครั้้�ง
แรกที่่�ฉันั พาเพื่่�อนมาบ้้านน่่ ะ แม่่คงดีีใจมาก” เขาพููดก่อ่ นจะเก็็บ
รองเท้้า หลัังจากที่่�พวกเราเข้้ามาในห้้องนั่่�งเล่่น แม่่ของคิิมก็็ยื่น่� ผ้้า
ขนหนูู มาให้้ผมก่่อนจะถามชื่่�อเพื่่�อนคนแรกของลููกชาย
“มาเล่่นที่่�บ้า้ นบ่่อย ๆ ได้้เลยนะติิณณ์์ ป้้ าจะทำำ�ของอร่่อย
เอาไว้้ให้้ ไม่่ต้อ้ งเกรงใจ บ้้านเรายิินดีีต้อ้ นรัับเสมอนะลููก”
หลัังจากฟัั งประโยคนั้้�นจบก็็เหมืือนมีีอะไรบางอย่่างถ่่วงอยู่่�
ในใจผม ผมพยายามจะไม่่ร้อ้ งไห้้ แต่่คำ�พู
ำ ดข
ู องแม่่คิิมเป็็ นสิ่่�งที่่�ผม
อยากให้้พ่อ่ พููดด้ว้ ยมาตลอด บ้้านที่่�เป็็ นบ้้านจริิง ๆ ไม่่ใช่่แค่่เพีียงสิ่่�ง
ก่่อสร้้างที่่�ต้อ้ งอยู่่�ร่่วมกัันเท่่านั้้�น บ้้านที่่�ทำ�ำ ให้้คนที่่�อยู่่�รู้้�สึึกปลอดภััย
และให้้ความอบอุ่่�นแก่่กันั ผมอยากได้้บ้า้ นหลัังเดิิมกลัับมา บ้้านที่่�พวก
เราเคยมีีความสุุขด้ว้ ยกััน ได้้ใช้้เวลาอยู่่�ด้้วยกััน หััวเราะกัับเรื่่�องตลก ๆ
ไปด้้วยกััน ถึึงแม้้จะรู้้�ว่่ามัันเป็็ นอดีีตไปแล้้วและไม่่มีีทางที่่�จะเป็็ น
เหมืือนเดิิมได้้ แต่่ผมก็็ยังั คงหวััง หวัังว่่ามัันจะกลัับมาเป็็ นเหมืือนเดิิม
๗

ระหว่่างที่่�แม่่ของคิิมเตรีียมมื้้�อเย็็น ผมก็็มองดููรอบ ๆ บ้้าน
ทั้้�งรููปถ่่าย ข้้าวของที่่�วางเป็็ นระเบีียบ โมเดลต่่าง ๆ แต่่ก็็มีีบางอย่่างที่่�
ผมสงสััยแต่่ก็็ไม่่กล้า้ ถามจนคิิมเฉลยออกมา
“พ่่อฉัันเสีียตั้้�งแต่่ฉันั ยัังเด็็ก แม่่ก็็เลยดีีใจเวลาที่่�มีีคนมาบ้้าน
เพราะอยู่่�กันั ๒ คน บางทีีมันั ก็็เหงาใช่่มั้้�ยล่่ะ” คิิมพููดขึ้้�น แววตาของ
เขาไม่่ได้้ดููเสีียใจซึ่่�งต่่างจากผมลิิบลัับ ทั้้�งที่่�เขาดููเป็็ นคนอ่่อนแอและถููก
แกล้้งอยู่่�เสมอแต่่ทำ�ำ ไมเรื่่�องแบนี้้� ถึึงได้้พูดู อย่่างหน้้าตาเฉยกัันนะ
“ฉัันก็็อยู่่�กับั พ่่อแค่่ ๒ คน เหมืือนกััน” ผมจึึงเลืือกที่่�จะเล่่า
เรื่่�องครอบครััวของตััวเองบ้้าง หลัังจากที่่�ได้้พูดู ออกไปมัันกลัับโล่่งใจ
กว่่าที่่�คิิดเอาไว้้ เพราะผมกลััวมาตลอดแต่่ก็็อยากให้้มีีใครสัักคนคอย
รัับฟัั งผมบ้้าง แม่่ของคิิมเรีียกพวกเราไปทานข้้าวเย็็น ผมค่่อนข้้างเกร็็ง
นิิ ดหน่่ อยเพราะไม่่เคยมาทานข้้าวที่่�บ้า้ นเพื่่�อนเลยสัักครั้้�งแต่่แม่่ของ
คิิมก็็คอยถามตลอดว่่าผมชอบทานอะไร ไม่่ชอบทานอะไร ชวนพวก
เราคุุย ถึึงจะเป็็ นเรื่่�องเล็็ก ๆ น้้อย ๆ แต่่ผมก็็มีีความสุุขมากจริิง ๆ
เพราะว่่าผมไม่่ได้้รู้้�สึึกแบบนี้้� กัับครอบครััวมานานมากจนเกืือบลืืมไป
แล้้วว่า่ ครั้้�งสุุดท้า้ ยที่่�ผมกัับพ่่อคุุยด้้วยกัันดีี ๆ คืือตอนไหน
หลัังจากที่่�พวกเราทานข้้าวเรีียบร้้อยแล้้ว คิิมกัับผมก็็ช่ว่ ยกััน
ล้้างจานก่่อนจะขึ้้�นมาอาบน้ำำ��ข้า้ งบน ก่่อนนอนพวกเราคุุยกัันเยอะ
มาก ทั้้�งที่่�ปกติิผมไม่่ใช่่คนที่่�พูดู มากเท่่าไร และคิิมเองก็็เป็็ นคนเงีียบ ๆ
แต่่อาจจะเพราะว่่าพวกเราไม่่เคยมีีเพื่่�อนสนิิ ทด้้วยกัันทั้้�งคู่่�ก็็ได้้
“ความจริิงฉัันอยากอยู่่�ทีีมบาสของโรงเรีียนมากแต่่เพราะ
ฉัันเป็็ นไอ้้ขี้้�แพ้้ก็็เลยไม่่กล้า้ ทำำ�อะไรจนถึึงตอนนี้้� ฉัันอิิจฉานายมา
ตลอด เพราะถึึงนายจะไม่่ค่อ่ ยพููดหรืือคบกัับเพื่่�อนคนอื่่�นแต่่ก็็ไม่่เคย
โดนแกล้้งเหมืือนฉัันเลย” เขาก้้มหน้้าพููดจนจบ นั่่�นทำำ�ให้้ผมตกใจ
เพราะผมไม่่คิิดว่า่ ตััวเองจะเป็็ นคนที่่�คนอื่่�นจะมาอิิจฉาแต่่ผมก็็ยอมรัับ
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ว่่าเป็็ นคนหนึ่่� งที่่�เคยคิิดกัับเขาแบบนั้้�น
“งั้้�นถ้้าทีีมบาสเปิิ ดรัับสมาชิิกเมื่่�อไร พวกเราไปสมััครด้้วย
กัันไหม ฉัันจะได้้แก้้มืือที่่�แพ้้นายด้้วย” ผมพููดก่อ่ นจะนึึ กได้้ว่า่ ตอนนี้้�
พวกเราเป็็ นเพื่่�อนกัันแล้้วหรืือเปล่่านะ แต่่ก็็ช่า่ งมัันเถอะ เพราะผม
อยากเป็็ นเพื่่�อนกัับเขาและไม่่อยากให้้คิิมถููกคนอื่่�นแกล้้งอีีกแล้้ว
“ทำำ�ไมนายถึึงไม่่ได้้เล่่นบาสแล้้วล่่ะ ตอนนายเล่่นนายดููมีี
ความสุุขมากนะ” ผมลัังเลที่่�จะพููดแต่่เพราะวัันนี้้� ผมรู้้�สึึกดีีขึ้้�นที่่�ได้้มา
จะไปนอนที่่�ไหน ถ้้าไม่่ได้้เขาผมคงต้้องกลัับบ้้านอย่่างเดีียว ตอนนี้้� พ่่อ
คงนอนไปแล้้วล่่ะมั้้�ง คงไม่่ได้้สนใจว่่าผมจะเป็็ นอะไรหรืือออกจาก
บ้้านไปไหนหรอก
เพราะอย่่างงั้้�นผมจึึงระบายทุุกอย่่างทั้้�งเรื่่�องที่่�พ่อ่ กัับผมเคย
ชอบเล่่นบาสด้้วยกััน แม่่ของผมท่่านชอบวาดรููปมาก แต่่หลัังจากนั้้� น
ที่่�ทุุกอย่่างเปลี่่�ยนไป พ่่อก็็ไม่่เคยยิ้้�มอีีกเลยและฉีีกทุุกรููปที่่�แม่่เคยวาด
แต่่สุุดท้า้ ยผมก็็เห็็นว่่าเขาแอบมาร้้องไห้้กับั รููปวาดพวกนั้้� นคนเดีียว
เพราะอย่่างนั้้�นในคาบแนะแนวที่่�คุุณครููให้้เขีียนแผนการเรีียนใน
อนาคตหลัังจากเรีียนจบม.๓ ผมถึึงเขีียนว่่าจะไม่่เรีียนต่่อสายสามััญ
และจะไปเรีียนวาดรููปที่่�สถาบัันวาดรููปโดยเฉพาะ หลัังจากที่่�พ่อ่ เห็็น
ว่่าผมเขีียนอะไรลงไปก็็เลยโมโหและเข้้าไปค้้นที่่�ห้อ้ งก็็เลยรู้้�ว่่าตลอด
เวลาที่่�ผ่่านมาผมแอบเก็็บรููปวาดของแม่่ไว้้ สุุดท้า้ ยผมก็็เลยหนีี ออก
จากบ้้านจนมาเจอเขาที่่�สวนสาธารณะ คิิมไม่่ได้้ตอบอะไรกลัับมา
เขาแค่่ฟัังเงีียบ ๆ แต่่ผมกลัับรู้้�สึึกสบายใจเหมืือนได้้ยกภููเขาออกจาก
อกที่่�สะสมมานานหลายปีี
วัันนี้้� เช้้าแม่่ของคิิมมาส่่งพวกเราที่่�โรงเรีียนแต่่ในระหว่่างที่่�
เราทั้้�งคู่่�กำำ�ลังั เดิินเข้้าโรงเรีียน ผมก็็เห็็นพ่่อที่่�หน้้าประตูู ใบหน้้าของ
พ่่อดููอ่่อนล้้า ผมไม่่คิิดว่า่ พ่่อจะมาอยู่่�ที่่�นี่่� เพราะตอนนี้้� พ่่อควรจะอยู่่�ที่่�
๙

ทำำ�งาน เมื่่�อพ่่อเห็็นผมก็็รีีบเดิินเข้้ามาก่่อนที่่�จะตบหน้้าผมต่่อหน้้าคน
ที่่�อยู่่�บริิเวณนั้้�น ผมไม่่ได้้ยินิ เสีียงอะไรเลย คุุณครููต่่างพยายามจะเข้้า
มาห้้ามแต่่พ่อ่ ก็็ยังั คงตีีผมอยู่่�อย่่างนั้้�นจนสุุดท้า้ ยพวกเราก็็ถููกจับั แยก
ผมตะโกนใส่่หน้้าพ่่อและรีีบวิ่่ง� หนีี ออกมาจากตรงนั้้�นโดยที่่�
ไม่่ทันั ได้้มองเลยว่่ามีีรถยนต์์กำ�ลั
ำ งั ขัับมาทางนี้้� และนั่่�นก็็เป็็ นสิ่่�งสุุดท้า้ ย
ที่่�ผมจำำ�ได้้ ในระหว่่างที่่�กำ�ลั
ำ งั หลัับตาอยู่่� ๆ ผมก็็เห็็นภาพครอบครััว
ของเรากำำ�ลังั หััวเราะและมีีความสุุขด้ว้ ยกััน ผมอยากเห็็นมัันอีีกสักั
ครั้้�ง ก่่อนที่่�ภาพของพ่่อที่่�รีีบวิ่่ง� เข้้ามาหาด้้วยใบหน้้าตกใจซ้้อนทัับกััน
แต่่ผมก็็ไม่่มีีสติิมากพอแล้้ว ไม่่รู้้�ว่า่ มัันคืือความจริิงหรืือความฝัั นกััน
แน่่
ผมค่่อย ๆ ลืืมตาขึ้้�นมาแต่่สุุดท้า้ ยความเจ็็บปวดก็็ทำ�ำ ให้้ผม
ต้้องหลัับตาลงอีีกครั้้�ง ก่่อนที่่�จะได้้ยินิ เสีียงประตููเปิิ ดออก ผมสบตา
กัับพ่่อ พ่่อดููแปลกไปจากครั้้�งสุุดท้า้ ยที่่�ผมเห็็นมากจริิง ๆ
หลัังจากที่่�หมอบอกวิิธีีดููแลและการใช้้ยาต่่าง ๆ ก็็เหลืือ
เพีียงแค่่พ่อ่ กัับผมเท่่านั้้�น โชคดีีที่่�ผมไม่่ได้้ขาหรืือแขนหััก แต่่เพราะ
หััวกระแทกจึึงต้้องเย็็บหลายเข็็ม อีีกไม่่กี่่�วันั ก็็กลับั บ้้านได้้ ระหว่่างนี้้�
ไม่่มีีใครพููดอะไรออกมาเลย ผมจึึงคิิดว่า่ จะนอนต่่อแต่่ก็็ต้อ้ งแปลกใจ
เมื่่�อพ่่อเป็็ นฝ่่ายพููดก่อ่ น ถึึงเรื่่�องทุุกอย่่างทั้้�งรููปวาดของแม่่ การตััดสิิน
ใจเรีียนต่่อของผม และความสััมพัันธ์์ของเรา ระหว่่างที่่�พ่อ่ พููดใบหน้้า
ของพ่่อก็็เต็็มไปด้้วยน้ำำ��ตา และแน่่ นอนว่่าผมด้้วย ผมไม่่รู้้�ว่า่ ใน
อนาคตเรื่่�องของเราจะดีีขึ้้�นหรืือแย่่ลง แต่่ในวัันนี้้� ก็็เป็็ นเรื่่�องที่่�ดีีที่่�พวก
เราได้้เปิิ ดใจคุุยกััน ได้้ช่ว่ ยกัันปลอบโยนความเสีียใจของเราไปด้้วย
กััน อย่่างน้้อย ณ วิินาทีีนี้้� ผมก็็ไม่่รู้้�สึึกว่า่ การสบตากัับพ่่อเหมืือนกัับ
คนแปลกหน้้าอีีกต่่อไปแล้้ว

๑๐

๑๑

DUSK
“I’m so sick of being me”
มัันเป็็ นวัันเกิิดอายุุครบ 7 ขวบของผม เป็็ นงานวัันเกิิดที่่�
ผมไม่่มีีวันั ลืืมไปตลอดชีีวิติ แน่่ นอนว่่านอกจากจะเป็็ นวัันที่่�แสน
พิิเศษที่่�สุุดในปีี ก็็ยังั หมายความว่่าหลัังจากนี้้� ผมก็็สามารถออกไปเล่่น
ข้้างนอกกัับเพื่่�อนได้้หลัังเลิิกเรีียนโดยที่่�ไม่่ต้อ้ งรอแม่่มารัับ ไม่่ต้อ้ ง
ไปเล่่นเป็็ นเพื่่�อนกัับน้้องสาวที่่�ฝั่่ ง� อนุุ บาล ซึ่่�งเป็็ นเครื่่�องหมายของ
การโตเป็็ นผู้้�ใหญ่่อย่่างแท้้จริิง ทุุกคนในบ้้านจััดงานวัันเกิิดเล็็ก ๆ ถึึง
แม้้จะไม่่ได้้ยิ่่ง� ใหญ่่มากเท่่าที่่�ผมจิินตนาการไว้้แต่่ผมก็็รู้้�ว่า่ ครอบครััว	
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ของผมทุุกคนตั้้�งใจเตรีียมงานอย่่างดีีที่่�สุุด ยกตััวอย่่างเช่่น พ่่อที่่�ถึึง
แม้้จะกลัับบ้้านดึึกเกืือบทุุกวัันแต่่วันั นี้้� ก็็รีีบมาช่่วยแม่่เตรีียมงานก่่อน
ที่่�ผมจะเลิิกเรีียนเสีียอีีกแถมวัันนี้้� ก็็มีีของชอบของผมเต็็มไปหมดทั้้�ง
หมููทอดสููตรพิิเศษของแม่่ ไข่่เจีียวแล้้วก็็แกงส้้ม
ผมมองกล่่องดนตรีีไม้้ที่่�แสนธรรมดาไม่่มีีอะไรพิิเศษ ถึึง
แม้้จะไม่่ใช่่ของราคาแพงแต่่ผมก็็รู้้�ว่า่ มัันราคาสููงเกิินกว่่าที่่�เด็็กอายุุ ๕
ขวบจะมีีเงิินซื้้�อมััน มืือเล็็ก ๆ ของ ‘อััยย์์’ พยายามจะถืือมัันไว้้ให้้
ระมััดระวัังที่่�สุุด ในหััวของผมมีีคำ�ถ
ำ ามเต็็มไปหมด ผมมองรอยยิ้้�มใส
ซื่่�อของเธอพลางนึึ กถึึงวัันที่่�ผมเห็็นเจ้้ากล่่องดนตรีีไม้้นี่่� เป็็ นครั้้�งแรก
เมื่่�อหลายเดืือนก่่อนในระหว่่างที่่�พวกเราเดิินกลัับบ้้านด้้วยกัันเพราะ
ระหว่่างทางที่่�ผ่่านร้้านขายของเล่่นผมก็็ได้้ยินิ เสีียงเพลงดัังมาจากใน
ร้้าน เมื่่�อหยุุดฟัังดีี ๆ จึึงพบว่่านอกจากเสีียงเพลงแล้้วก็็ยังั มีีเสีียง
ไวโอลิินด้้วยและเมื่่�อไปดููใกล้้ ๆ จึึงรู้้�ว่่ามัันคืือกล่่องดนตรีีไม้้ ผม
อยากได้้มากแต่่แม่่ก็็ไม่่ซื้้�อให้้ผม
ผมไม่่รู้้�ว่า่ ระหว่่างเสีียงของกล่่องดนตรีีไม้้ที่่�ตกกระทบลง
บนพื้้�นห้้องกัับความคิิดในหััวที่่�ตีีกันั อยู่่�อะไรที่่�จะดัังกว่่ากััน
	อััยย์์มักจ
ั ะได้้ของที่่�เธออยากได้้อยู่่�เสมอซึ่่�งต่่างจากผม ผม
รู้้�ตััวว่า่ ตััวเองนั้้�นอิิจฉาเธอมากเพีียงใด แต่่ในความรู้้�สึึกอิิจฉาจนแทบ
จะล้้นทะลัักนั้้�นผมรู้้�ว่่าผมก็็รักั เธอมากเช่่นกัันเพราะเธอเป็็ นน้้องสาว
คนเดีียวของผม แต่่วันั นี้้� ที่่�อัยั ย์์ให้้กล่่องดนตรีีไม้้กับั ผมมัันทำำ�ให้้รู้้�สึึก
แย่่มากและได้้แต่่ตั้้�งคำำ�ถามว่่าทำำ�ไมแม่่ถึึงรัักอัยั ย์์มากกว่่าผม
ตอนเป็็ นเด็็กผมจึึงคิิดมาตลอดว่่าความพยายามอยู่่�ที่่�ไหน
ความสำำ�เร็็จอยู่่�ที่่�นั่่น� สัักวัันแม่่จะได้้ชมผมเหมืือนที่่�ชมอััยย์์บ้า้ ง แต่่
พอโตขึ้้�นมาถึึงได้้รู้้�ว่า่ บางคนไม่่ต้อ้ งพยายามทำำ�อะไรเลยก็็สามารถ
ทำำ�ได้้ดีี แต่่ถึึงแม้้ผมจะไม่่เก่่งวิิชาการเหมืือนน้้องแต่่ผมก็็ค้น้ พบ
๑๓

ความสามารถของตััวเองนั่่�นก็็คืือการแคสเกมนั่่�นเอง แต่่แม่่ของผมก็็
ไม่่สนัับสนุุ นผมในเรื่่�องนี้้� เพราะคิิดว่า่ มัันไร้้สาระและทำำ�ให้้ผลการ
เรีียนของผมตกลง แต่่ไม่่ใช่่เลย ความจริิงคืือต่่อให้้พยายามมากแค่่
ไหนผมก็็คงเรีียนได้้เกรดแค่่นั้้�น มัันไม่่ใช่่ว่า่ เพราะผมไม่่พยายามแต่่
เพราะผมพยายามจนรู้้�ว่่ายัังไงก็็ทำ�ำ ไม่่ได้้ ทำำ�ไม่่ได้้จริิง ๆ ทำำ�ไมแม่่ถึึง
ไม่่เข้้าใจบ้้าง
ผมคิิดว่า่ การที่่�อัยั ย์์เรีียนเก่่งอาจจะเป็็ นข้้อดีีเพราะอย่่าง
น้้อยแม่่ก็็มีีลูกที่่
ู �เรีียนเก่่งอยู่่�หนึ่่� งคน แต่่สุุดท้า้ ยมัันก็็ไม่่ใช่่เลย ผมไม่่รู้้�
ว่่าผมต้้องทำำ�ยังั ไงถึึงจะทำำ�ให้้แม่่ภููมิิใจได้้เหมืือนน้้อง ผมไม่่รู้้�เลยจริิง ๆ
หลัังจากที่่�พ่อ่ เสีีย แม่่ก็็เริ่่�มประคบประหงมอััยย์์มากกว่่า
เดิิม และแน่่ นอนว่่าอััยย์์ก็็ยังั คงติิดผมเหมืือนในวัันวานแม้้ว่า่ ผมจะ
แสดงออกว่่ารำำ�คาญยัังไงแต่่เธอก็็มักจ
ั ะยิ้้�มอยู่่�เสมอ นอกจากความ
ถนััดแล้้วนิิสัยั ของพวกเราก็็ต่่างกัันมาก เพื่่�อนของผมมัักจะบอกว่่า
อิิจฉาที่่�ผมมีีน้อ้ งที่่�เก่่งทั้้�งเรื่่�องเรีียน เป็็ นที่่�รักข
ั องคุุณครููแล้้วยังั เป็็ น
ประธานนัักเรีียนอีีก อย่่างที่่�เพื่่�อนผมพููด ใคร ๆ ก็็รักั และชื่่�นชมน้้อง
สาวของผมกัันทั้้�งนั้้�น และแน่่ นอนว่่าผมเริ่่�มชิินกัับการถููกเปรีียบ
เทีียบแล้้ว
แต่่ก็็เหมืือนกัับโชคชะตาเล่่นตลกกัับชีีวิติ ที่่�แสนจืืดชืืดของ
ผม เมื่่�อวัันหนึ่่� งญาติิฝั่่ ง� แม่่มาเยี่่�ยมพวกเราที่่�บ้า้ นและผมก็็ได้้รู้้�ความ
จริิงว่่าผมกัับอััยย์์ไม่่ใช่่พี่่�น้อ้ งแท้้ ๆ เพราะว่่าผมเป็็ นลููกติิดของแม่่
อััยย์์เป็็ นลููกติิดของพ่่อ ทั้้�งคู่่�แต่่งงานกัันตั้้�งแต่่พวกเรายัังเด็็กนั่่น� จึึง
ทำำ�ให้้ผมจำำ�ไม่่ได้้ ผมตกใจมากเพราะความจริิงที่่�ได้้รู้้�มันั ไม่่ใช่่สิ่่�งที่่�ผม
เชื่่�อมาตลอดชีีวิติ แล้้วก็็ไม่่เข้้าใจว่่าถ้้าเป็็ นแบบนั้้�นแล้้วทำ�ำ ไมแม่่ถึึงมััก
จะแสดงออกว่่ารัักอัยั ย์์อยู่่�เสมอ ทั้้�ง ๆ ที่่�ผมเป็็ นลููก แท้้ ๆ ของแม่่นะ
ทำำ�ไมล่่ะ ทำำ�ไมคนที่่�ได้้รับั ความรัักถึึงไม่่ใช่่ผม ทำำ�ไมแม่่ถึึงได้้รักั
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คนที่่�ไม่่ใช่่สายเลืือดเดีียวกัันได้้โดยที่่�ไม่่รู้้�สึึกอะไรเลย ผมไม่่เข้้าใจแม่่
จริิง ๆ ผมคิิดว่า่ สิ่่�งที่่�รู้้�วันั นี้้� มัันทำำ�ให้้ผมรู้้�สึึกรับั ไม่่ได้้ถึึงแม้้มันั จะเป็็ น
ความจริิงแต่่แก้้ไขไม่่ได้้ แต่่ตลอดเวลาที่่�ผ่่านมาถึึงแม้้ผมจะอิิจฉาน้้อง
บ้้างแต่่เพราะเราเป็็ นพี่่�น้อ้ งกััน เพราะแบบนั้้�นผมถึึงได้้รักั เธอด้้วยเช่่น
กััน แล้้วตอนนี้้� ผมควรรู้้�สึึกยังั ไง ผมควรทำำ�อะไรต่่อ
หลัังจากวัันนั้้�นผมก็็ไม่่ได้้คุุยกัับแม่่เท่่าเมื่่�อก่่อน คุุยกััน
เฉพาะเรื่่�องที่่�จำ�ำ เป็็ นเท่่านั้้�น ส่่วนอััยย์์ผมไม่่กล้า้ แม้้แต่่จะสบตากัับ
น้้องด้้วยซ้ำำ�� ผมไม่่เข้้าใจว่่าเพราะอะไรแม่่ถึึงรัักน้อ้ งมากกว่่า ถ้้าเป็็ น
เมื่่�อก่่อนผมก็็อาจจะคิิดว่า่ เพราะผมเป็็ นพี่่�ชายก็็คงดููแลตััวเองได้้ต่่าง
จากน้้องสาวที่่�ต้อ้ งเอาใจใส่่มากกว่่า แต่่พอรู้้�ความจริิงผมก็็กลับั ไปคิิด
แบบนั้้�นไม่่ได้้อีีกแล้้ว ผมอยากได้้เวลาคิิดทบทวนกัับเรื่่�องที่่�เกิิดขึ้้�นอีีก
สัักหน่่ อยเพราะมัันกระทัันหัันเกิินกว่่าที่่�ผมจะรัับความจริิงนี้้� ได้้
	อััยย์์คงสัังเกตได้้ว่า่ ช่่วงนี้้� ผมเปลี่่�ยนไปเธอจึึงพยายามหา
เรื่่�องชวนคุุย แต่่ผมก็็ไม่่ได้้พูดู อะไรมากนอกจากรีีบทานข้้าวให้้หมด
จะได้้ขึ้้�นห้้องเร็็ว ๆ ไม่่รู้้�ว่า่ ผมคิิดไปเองไหมแต่่อัยั ย์์ดููผอมลงแล้้วก็็
หน้้าตอบขึ้้�นหรืือเปล่่านะ
หลัังจากนั้้� นผมก็็พยายามจะไม่่คิิดถึึงเรื่่�องนี้้� เพราะว่่าตอนนี้้�
มีีเรื่่�องที่่�ทำ�ำ ให้้ผมและเพื่่�อน ๆ ตื่่�นเต้้นกัันมากกว่่านั่่�นก็็คืือการ
ประกาศชื่่�อทีีมที่่�จะเข้้าแข่่งขัันแคสเกมปีี นี้้� ทุุกคนในทีีมตั้้�งใจซ้้อมกััน
มาก เพราะนี่่� เป็็ นโอกาสที่่�ดีีก่อ่ นที่่�พวกเราจะเรีียนจบชั้้�นม. ๓ และได้้
แข่่งเป็็ นทีีมเดีียวกััน ก่่อนหน้้าวัันประกาศผมตื่่�นเต้้นจนนอนไม่่หลัับ
เลยตั้้�งใจจะหาอะไรทานที่่�ห้อ้ งครััวจะได้้ไม่่ฟุ้้� งซ่่านไปมากกว่่านี้้� แต่่ก็็
ต้้องแปลกใจเพราะไฟในห้้องครััวยังั เปิิ ดอยู่่� ผมค่่อย ๆ เดิินไปดููพลาง
นึึ กว่า่ อาจจะเป็็ นแม่่ที่่�กำ�ลั
ำ งั เตรีียมข้้าวเช้้าให้้พวกเราอยู่่�แต่่ก็็ต้อ้ งผิิด
หวัังเพราะคนที่่�ยืืนเปิิ ดตู้้�เย็็นอยู่่�ก็็คืือน้้องของผม
๑๕

ถึึงแม้้ผมจะรู้้�สึึกกระอัักกระอ่่วนที่่�ต้อ้ งเรีียกแบบนี้้� แต่่มันั ก็็
เคยชิินไปเสีียแล้้ว อััยย์์เก็็บแก้้วน้ำ�ำ�ก่อ่ นจะหัันมาเจอผม เธอดููตกใจ
ก่่อนจะรีีบเดิินขึ้้�นห้้องนอน ผมไม่่เคยเห็็นอััยย์์เป็็ นแบบนี้้� เลย บางทีี
การที่่�ช่ว่ งนี้้� ผมไม่่สนใจเธออาจจะเป็็ นสาเหตุุที่่�ทำ�ำ ให้้ระหว่่างเราไม่่
เหมืือนเดิิมอีีกต่่อไปก็็ได้้ อยู่่� ๆ พอคิิดแบบนี้้� ขึ้้�นมาผมก็็รู้้�สึึกโหวง ๆ
ในใจ
ไม่่รู้้�สิิ
อาจจะเพราะผมคิิดว่า่ เราเป็็ นพี่่�น้อ้ งกัันมาตลอด ถึึงแม้้ผม
อาจจะไม่่ใช่่พี่่�ชายที่่�คอยปกป้้ องและดููแลน้้องสาวตั้้�งแต่่เด็็ก แต่่ผมก็็
อยากให้้อัยั ย์์มีีความสุุขและเจอแต่่เรื่่�องดีี ๆ อยู่่�เสมอ บางทีีอาจจะ
เพราะเราผููกพันั กัันมานานแล้้วก็็ได้้ ผมถึึงได้้เสีียใจที่่�ได้้รู้้�ความจริิง
พอคิิดมาถึึงตรงนี้้� มัันก็็ทำ�ำ ให้้ผมนึึ กถึึงพ่่อขึ้้�นมา พ่่อคนแรกและคน
เดีียวที่่�ผมเรีียกนั่่�นก็็คืือพ่่อของอััยย์์ พ่่อเป็็ นคนเงีียบ ๆ แต่่ก็็พึ่่�งพาได้้
ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั คืือพ่่อไม่่ค่อ่ ยดุุผม นั่่�นจึึงเป็็ นเหตุุผลสำำ�คัญ
ั ที่่�ผมมัักจะตััวติิด
กัับพ่่อและพ่่อมัักจะมีีเกมให้้เราเล่่นด้้วยกัันสองคนอยู่่�เสมอ ถึึงแม้้จะ
น้้อยใจแม่่อยู่่�บ่่อย ๆ แต่่เพราะผมคิิดว่า่ พ่่อเองก็็รักั ผมมากกว่่าอััยย์์
ถึึงจะน้้อยใจบ้้างแต่่ก็็ไม่่เป็็ นไร พ่่อคืือผู้้�ชายที่่�เท่่ในสายตาผมมาตลอด
ตอนที่่�พ่อ่ เสีียผมถึึงรู้้�สึึกว่า่ เหมืือนอยู่่�ตััวคนเดีียวบนโลกนี้้� ถ้้าพ่่อยัังอยู่่�
ก็็คงสนัับสนุุ นในสิ่่�งที่่�ผมเลืือกแน่่ นอนไม่่เหมืือนที่่�แม่่ไม่่เคยเข้้าใจผม
เลย ทั้้�งความชอบ เรื่่�องที่่�อยากทำำ� ความฝัั น และแม้้แต่่ตัวั ผมเอง แม่่ก็็
ไม่่เคยยอมรัับในสิ่่�งที่่�ผมเป็็ น และนี่่� เป็็ นครั้้�งแรกที่่�ผมร้้องไห้้หลัังจากที่่�
พ่่อเสีียได้้สามปีี
ผมมาโรงเรีียนด้้วยความรู้้�สึึกที่่�หลากหลายและตีีกันั ไปหมด
ผมอยากที่่�จะเปิิ ดใจคุุยเรื่่�องนึ้้� กัับแม่่แล้้วก็็ทำ�ตั
ำ วั ปกติิเหมืือนเดิิมกัับ
อััยย์์ แต่่ไม่่รู้้�ทำ�ำ ไมผมถึึงรู้้�สึึกเป็็ นคนนอกทุุกครั้้�งเวลาที่่�ทั้้�งคู่่�อยู่่�ด้้วยกััน
๑๖

แต่่กว่า่ ที่่�ความคิิดผมจะเตลิิดไปไกลมากกว่่านี้้� ‘น้ำำ��’ เพื่่�อนสนิิ ทที่่�ทั้้�งยััง
เป็็ นเพื่่�อนร่่วมทีีมแคสเกมของผมก็็ตะโกนเสีียงดัังออกมา ยัังดีีที่่�คาบนี้้�
คุุณครููไม่่เข้้า ไม่่งั้้�นหมอนี่่� คงต้้องถููกทำ�ำ โทษแน่่ นอน ผมกำำ�ลังั จะถามว่่า
เกิิดอะไรขึ้้�นก็็ได้้คำ�ำ ตอบเสีียก่่อนว่่าพวกเราได้้ผ่่านรอบคััดเลืือกได้้
เข้้าไปแข่่งงานแคสเกมปีี นี้้�
คราวนี้้� ไม่่ใช่่แค่่น้ำ�ำ�ที่่�ตะโกนดีีใจเสีียงดัังคนเดีียวแต่่เป็็ นพวก
เราทุุกคนในทีีมเลย ไม่่อยากจะเชื่่�อว่่ามัันคืือเรื่่�องจริิง คนแรกที่่�ผม
นึึ กถึึงและอยากบอกให้้รู้้�ก็็คืือแม่่ เพราะวัันนี้้� พวกเราตั้้�งใจจะไปเลี้้�ยง
ฉลองที่่�ผ่่านคััดเลืือกที่่�ร้า้ นหมููกระทะ ผมจึึงตั้้�งใจว่่าจะโทรไปบอกแม่่
พร้้อมกัันเลย แต่่ตอนนี้้� แม่่น่่าจะยัังทำำ�งานอยู่่� ผมจึึงส่่งข้้อความไปบอก
แทน จนหมดเวลาพัักเที่่�ยงแม่่ก็็ยังั ไม่่ตอบ จริิง ๆ ผมแอบหวัังว่่าแม่่จะ
ชมว่่าผมบ้้าง ถึึงจะรู้้�ว่่าแม่่ไม่่ได้้สนัับสนุุ นเรื่่�องนี้้� เลยแต่่ผมก็็อยากให้้แม่่
มาดููผมแข่่ง 		
หลัังเลิิกเรีียนในขณะที่่�พวกเรากำำ�ลังั จะไปร้้านหมููกระทะแม่่
ก็็ตอบผมกลัับมาว่่าเก่่งมาก แค่่สองคำำ�เท่่านั้้�นแต่่มันั กลัับทำำ�ให้้ผมดีีใจ
จนเกืือบจะร้้องไห้้ อย่่างน้้อยทางที่่�ผมเลืือกก็็เป็็ นสิ่่�งที่่�ผมตััดสิินใจถููก
แล้้วจริิง ๆ ถ้้าพ่่อยัังอยู่่�มัันก็็คงดีีกว่า่ นี้้� ผมอยากให้้พ่อ่ เห็็นผมประสบ
ความสำำ�เร็็จถึึงแม้้ตอนนี้้� จะเป็็ นเพีียงแค่่ก้า้ วเล็็ก ๆ ก็็ตาม
เมื่่�อกลัับถึึงบ้้านผมก็็ต้อ้ งตกใจเพราะแม่่กับั อััยย์์ยื่น่� กล่่อง
บางอย่่างให้้กับั ผม ทั้้�งคู่่�บอกว่่าเป็็ นของขวััญที่่�ผมได้้เข้้ารอบแข่่งงาน
แคสเกมส์์ พอฟัั งดัังนั้้�นผมก็็เข้้าไปกอดทั้้�งคู่่�แม้้ผมจะรู้้�ตััวว่า่ โตเกิินกว่่า
จะมาทำำ�อะไรแบบนี้้� แล้้วแต่่อย่่างน้้อยผมก็็อยากให้้ทุุกคนรู้้�ว่่าผมรู้้�สึึก
ขอบคุุณและดีีใจมากจริิง ๆ
พอถึึงห้้องนอนผมลองเปิิ ดกล่่องดููก็็เห็็นซองใส่่เงิินพร้้อมกัับ
ข้้อความที่่�บอกว่่านี่่� เป็็ นรางวััลของความพยายามที่่�ผ่่านมา ให้้ผมเอา
ไปซื้้�ออะไรก็็ตามที่่�ผมอยากได้้ นี่่� ไม่่ใช่่เงิินของแม่่คนเดีียวแต่่มีีของอััยย์์
๑๗

ด้้วย นั่่�นทำำ�ให้้ผมรู้้�สึึกผิิดที่่�รู้้�สึึกไม่่ดีีกับั น้้องมาตลอดทั้้�งที่่�น้อ้ งรัักผมใน
ฐานะพี่่�ชายมาก ถึึงผมจะพยายามไม่่รับั รู้้�มาตลอดก็็ตาม และสายตา
ผมก็็บังั เอิิญไปเห็็นกล่่องอีีกกล่่องที่่�วางข้้าง ๆ กััน พอแกะออกมานั่่�น
ยิ่่�งทำำ�ให้้ผมรู้้�สึึกผิิดกัับน้้องยิ่่�งไปอีีก กล่่องดนตรีีไม้้ที่่�เมื่่�อก่่อนอััยย์์เคย
ให้้ผมเป็็ นของขวััญวัันเกิิดแต่่ผมก็็ทำ�มั
ำ นั พัังเพราะโกรธที่่�แม่่ซื้้�อมัันให้้
กัับอััยย์์แทนที่่�จะเป็็ นผม ไม่่อยากเชื่่�อว่่าอััยย์์จะเอาไปซ่่อมและเก็็บมััน
เอาไว้้อยู่่�
ผมจึึงตั้้�งใจว่่าจะต้้องแข่่งให้้ชนะให้้ได้้ เพื่่�อที่่�แม่่และอััยย์์จะ
ได้้ภููมิิใจในตััวผม ระหว่่างรอวัันแข่่งผมตั้้�งใจซ้้อมกัับเพื่่�อนทุุกวััน
นอกจากนั้้� นก็็คุุยกัับทุุกคนในบ้้านมากขึ้้�น ผมรู้้�สึึกว่า่ ถึึงแม้้บ้า้ นของ
เราจะเปลี่่�ยนไปจากเมื่่�อก่่อนบ้้างแต่่ตอนนี้้� มัันค่่อย ๆ ดีีขึ้้�น ผมอยาก
ให้้มันั เป็็ นแบบนี้้� ตลอดไป
และในที่่�สุุดก็็ถึึงวัันแข่่งจริิง แม่่กับั อััยย์์สัญ
ั ญาว่่าจะมาดููผม
แข่่ง แต่่ตอนนี้้� ก็็ใกล้้เวลาแล้้วทั้้�งคู่่�ก็็ยังั คงไม่่มีีวี่่แ� ววว่่าจะมา ข้้อความ
ล่่าสุุดของแม่่คืือเมื่่�อครึ่่�งชั่่�วโมงที่่�แล้้วว่า่ กำำ�ลังั เดิินทาง ตอนนี้้� เพื่่�อนของ
ผมกำำ�ลังั ทยอยเตรีียมตััวกัันเสร็็จเรีียบร้้อยแล้้ว มีีแต่่ผมที่่�เอาแต่่มอง
โทรศััพท์์อยู่่� ทัันใดนั้้� นเองก็็มีีสายเรีียกเข้้าจากแม่่ ผมรีีบรัับสายทัันทีี
แต่่เมื่่�อฟัั งสิ่่�งที่่�แม่่บอกแล้้วนี่่� อาจจะเป็็ นเรื่่�องที่่�ทำ�ำ ให้้ผมกลััวมากที่่�สุุด
พอ ๆ กัับตอนที่่�พ่อ่ เข้้าโรงพยาบาลก็็ได้้ นั่่�นก็็คืืออััยย์์เป็็ นเนื้้� องอกใน
สมองต้้องผ่่าตััดด่่วน
หลัังจากวางสายแม่่ผมก็็รีีบเดิินเข้้ามาบอกเพื่่�อนในทีีมทัันทีี
ทุุกคนเองก็็รู้้�สึึกเป็็ นห่่วงอััยย์์เช่่นเดีียวกััน แต่่การแข่่งจะเริ่่�มแล้้วถ้า้ ผม
ออกไปตอนนี้้� ก็็ไม่่มีีทางกลัับมาแข่่งทัันอย่่างแน่่ นอน สิ่่�งที่่�ผมพยายาม
มาตลอดเพื่่�อวัันนี้้� มัันก็็จะไม่่มีีความหมายเลย ถึึงการชนะการแข่่งจะ
เป็็ นสิ่่�งที่่�ผมหวัังมาตลอด แต่่ตอนนี้้� มัันไม่่มีีอะไรสำำ�คัญ
ั กว่่าอััยย์์ทั้้�งนั้้�น
๑๘

ซึ่่�งทุุกคนก็็เห็็นด้้วยและบอกว่่าจะพยายามในส่่วนของผมและอััยย์์ที่่�
กำำ�ลังั พยายามด้้วย ผมร้้องไห้้ทันั ทีีที่่�เพื่่�อนพููดถึึงแม้้จะดููเห็็นแก่่ตัวที่่
ั �
ต้้องทิ้้�งเพื่่�อนที่่�ซ้อ้ มด้้วยกัันมาแต่่ตอนนี้้� ผมอยากไปโรงพยาบาลให้้เร็็ว
ที่่�สุุด
ผมรีีบวิ่่ง� มาชั้้�นที่่�แม่่บอก ก่่อนจะไปถึึงผมเห็็นผู้้�หญิิงคนหนึ่่� ง
ที่่�ผมรู้้�จัักมาทั้้�งชีีวิติ กำำ�ลังั นั่่�งหมดแรงอยู่่�ที่่�เก้้าอี้้� ผมเข้้าใจแล้้วว่า่ ทำำ�ไม
แม่่ถึึงดููแลอััยย์์ตลอดที่่�ผ่่านมา ถึึงแม้้จะไม่่ใช่่สายเลืือดเดีียวกัันแต่่อัยั ย์์
ก็็เป็็ นลููกคนหนึ่่� งของแม่่ เป็็ นน้้องสาวคนเดีียวของผม ผมค่่อย ๆ เดิิน
ไปหาแม่่ก่อ่ นจะบอกว่่าขอโทษที่่�ผ่่านมาเอาแต่่โทษแม่่ที่่�รักั แต่่อัยั ย์์
ขอโทษที่่�เป็็ นพี่่�ชายที่่�ไม่่ได้้เรื่่�อง และพวกเราทั้้�งคู่่�ก็็กอดกัันร้้องไห้้
เหมืือนวัันนั้้�นวัันที่่�พ่อ่ จากไป
	ถ้้าตอนนี้้� มีีพรสัักข้อ้ หนึ่่� งที่่�ขอแล้้วเป็็ นจริิง ผมอยากขอให้้
น้้องสาวของผมมีีชีีวิติ อยู่่�ต่่อ ผมอยากดููแลเธอให้้ดีีกว่า่ นี้้� อยากให้้
ครอบครััวของเราได้้อยู่่�ด้้วยกัันนานขึ้้�นกว่่านี้้� และสุุดท้า้ ยอััยย์์ก็็
ปลอดภััย ระหว่่างที่่�รอให้้เข้้าเยี่่�ยมผมก็็พูดู กัับแม่่ว่า่ ผมรู้้�ความจริิง
ทั้้�งหมดแล้้วเรื่่�องที่่�พ่อ่ กัับแม่่แต่่งงานใหม่่ อััยย์์กับั ผมไม่่ใช่่พี่่�น้อ้ งแท้้ ๆ
กััน
หลัังจากฟัั งบแม่่ก็็ขอโทษที่่�ไม่่เคยบอกความจริิงให้้ผมรู้้� แต่่
อััยย์์รู้้�เรื่่�องนี้้� มานานแล้้ว นั่่�นทำำ�ให้้ผมรู้้�มาตลอดว่่าถึึงแม้้ผมจะไม่่ใช่่พี่่�
ชายแท้้ ๆ ไม่่ใช่่พี่่�ชายที่่�เก่่งอะไรเลย แต่่อัยั ย์์ก็็ยังั คงรัักและเคารพผม
เสมอ ถึึงจะไม่่ใช่่สายเลืือดเดีียวกัันก็็ไม่่ใช่่แปลว่่าเราจะไม่่รักั กััน หนัังที่่�
เราดููด้ว้ ยกััน ข้้าวที่่�เรากิินด้้วยกััน กลิ่่�นน้ำำ��ยาปรัับผ้้านุ่่�มที่่�เป็็ นกลิ่่�น
เดีียวกััน และเราสองคนที่่�โตมาด้้วยกััน นั่่�นเป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั กว่่าสายเลืือด
เสีียอีีก

๑๙

๒๐

SEMILUNAR
“Loving myself might be harder than
loving someone else”
เสีียงดัังของแก้้วน้ำ�ำ�ที่่�ตกลงพื้้�นและความเจ็็บตรงแขนขวา
ทำำ�ให้้ ‘ขวััญข้้าว’ รู้้�ว่่าเหตุุการณ์์ตรงหน้้าเกิิดขึ้้�นอีีกครั้้�ง และเป็็ นครั้้�งที่่�
เท่่าไรก็็ไม่่รู้้�ที่่�มันั เกิิดขึ้้�น เธอสบตากัับเพื่่�อนที่่�กำ�ลั
ำ งั จัับแขนขวา ไม่่สิิ
กำำ�ลังั บีีบแขนขวาของเธออยู่่�ด้้วยความรู้้�สึึกเหมืือนเดิิม ครั้้�งนี้้� เหตุุผลก็็
ไม่่ได้้ต่่างจากครั้้�งที่่�แล้้วเช่่นเคย ก่่อนที่่�เธอจะสบตากัับ ‘คะนิ้้� ง’ เพื่่�อน
รัักของเธอด้้วยความรู้้�สึึกผิิด เพราะพวกเรารู้้�จัักกัันมานานมาก
๒๑

แน่่ นอนว่่าเกืือบสิิบปีี ที่่�ผ่่านมาทำำ�ให้้พวกเรารู้้�ว่่าไม่่มีีใครที่่�จะรู้้�ใจของ
ขวััญข้้าวได้้ดีีเท่่าคะนิ้้� งและแน่่ นอนว่่าไม่่มีีใครจะเข้้าใจคะนิ้้� งเท่่าขวััญ
ข้้าวอีีกแล้้ว พวกเราสััญญาว่่าจะเป็็ นเพื่่�อนรัักกัันตลอดไป แต่่หลัังจาก
เหตุุการณ์์เมื่่�อ 3 ปีี ก่่อนก็็ทำ�ำ ให้้ขวััญข้้าวรู้้�ว่่าตััวเธอไม่่สามารถจะทำำ�
ทุุกอย่่างได้้เหมืือนเดิิมได้้อีีกต่่อไปแล้้ว
	ขวััญข้้าวคิิดว่า่ ตััวเธอนั้้�นปกติิ และเหมืือน ‘คนปกติิ’ ทั่่�วไป
อย่่างน้้อยเธอก็็เชื่่�ออย่่างนั้้�น มัันคงเป็็ นนิิ สัยั อย่่างหนึ่่� งของวััยต่่อต้้าน
อย่่างที่่�ใครๆ ก็็พูดู กัันว่่าสัักครึ่่�งหนึ่่� งในชีีวิติ คนเราล้้วนต้้องทำำ�อะไรที่่�
คนอื่่�นไม่่เข้้าใจ แต่่สายตาของเพื่่�อนสนิิ ทที่่�มองมามัันทำำ�ให้้เธอรู้้�ว่่า
ไม่่ใช่่เลยสัักนิิดเดีียว แต่่เธอก็็ทำ�ำ อะไรไม่่ได้้มากไปกว่่านี้้� แม้้ว่า่ จะ
พยายามแค่่ไหนแต่่สุุดท้า้ ยเธอก็็ทำ�ำ อย่่างที่่�เพื่่�อนอยากให้้เป็็ นไม่่ได้้
จริิง ๆ
อาจจะเป็็ นตั้้�งแต่่ตอนนั้้�นที่่�พ่อ่ กัับแม่่ทะเลาะกััน เริ่่�มแรกมััน
ก็็แค่่การทะเลาะกัันธรรมดา ด้้วยเรื่่�องเล็็กน้อ้ ย แต่่หลััง ๆ ก็็หนัักขึ้้�น
จนสุุดท้า้ ยทั้้�งสองก็็ตัดสิ
ั ินใจแยกทางกััน แต่่พวกผู้้�ใหญ่่ไม่่รู้้�หรอก
ว่่าการกระทำำ�เล็็ก ๆ น้้อย ๆ ของตััวเองนั้้�นส่่งกระทบต่่อเด็็กมากแค่่
ไหน ไม่่รู้้�สิิ อาจจะเหมืือนเด็็ดดอกไม้้สะเทืือนถึึงดวงดาวในทฤษฎีี ‘
ผีีเสื้้�อขยัับปีี ก’ ล่่ะมั้้�ง การที่่�ผีีเสื้้�อขยัับปีี กหนึ่่� งครั้้�งอาจทำำ�ให้้เกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงในบรรยากาศและส่่งผลให้้เกิิดพายุุทอร์์นาโด แสดงถึึง
การเปลี่่�ยนแปลงเพีียงเล็็กน้อ้ ยแต่่ส่่งผลให้้เกิิดเหตุุการณ์์ต่่อเนื่่� องเป็็ น
ลููกโซ่่ที่่�นำำ�ไปสู่่�ปรากฏการณ์์ขนาดใหญ่่ได้้ เป็็ นอะไรที่่�น่่าอััศจรรย์์และ
น่่ าพิิศวงใจเหลืือเกิิน
หลัังจากความสััมพัันธ์์ของครอบครััวที่่�เคยอบอุ่่�นก็็ต้อ้ งพััง
ลงด้้วยการที่่�แม่่ไม่่กลับั มาอีีก ขวััญข้้าวไม่่รู้้�ว่า่ ตอนนี้้� แม่่ของเธออยู่่�
ที่่�ไหน แม่่รู้้�ไหมว่่าการที่่�แม่่ทิ้้�งพวกเราไป แม่่ไม่่ได้้ทิ้้�งขวััญข้้าว
๒๒

ไปอย่่างเดีียวเท่่านั้้�น แต่่ความรู้้�สึึกกลัวที่่
ั �ขวััญข้้าวต้้องเผชิิญมาตลอด
แม่่ก็็ทิ้้�งมัันไว้้ด้ว้ ยเช่่นกััน
	ขวััญข้้าวเคยเชื่่�อว่่าถ้้าเราเป็็ นครอบครััวเดีียวกัันต่่อให้้มีี
ปัั ญหากัันมากแค่่ไหนก็็จะกลัับมาเป็็ นเหมืือนเดิิมได้้แต่่ความจริิงไม่่
ได้้เป็็ นอย่่างงั้้�นเลยสุุดท้า้ ยรอยแตกร้้าวในความสััมพัันธ์์ก็็คงเหลืือร่่อง
รอยทิ้้�งไว้้ต่่อให้้จะผสานจนกลัับมาดููเหมืือนเดิิมได้้แต่่ก็็คงไม่่มีีวันั ลบ
อดีีตว่่าสิ่่�งนั้้�นไม่่ได้้เกิิดขึ้้�น เหมืือนที่่�ขวััญข้้าวพยายามบอกตััวเองทุุก
วัันว่่าครอบครััวของเธอยัังคงเหมืือนเดิิม
แต่่สิ่่�งที่่�ทำ�ำ ให้้ขวััญข้้าวไม่่สามารถเชื่่�อใจคะนิ้้� ง กัับเพื่่�อนของ
เธอ และกัับทุุกคน นั่่�นก็็เพราะว่่าพ่่อของเธอกำำ�ลังั จะแต่่งงานใหม่่ ไม่่
ว่่าจะเป็็ นแม่่ที่่�ออกจากบ้้านไปและไม่่กลับั มาอีีกเลยจนเธอแทบจะลืืม
หน้้าแม่่ไปแล้้ว หรืือพ่่อที่่�สามารถมีีความรัักดีี ๆ ได้้ทั้้�งที่่�พ่อ่ เป็็ นคน
บอกว่่าเธอคืือตััวปััญหาที่่�ทำ�ำ ให้้พ่อ่ ต้้องไม่่มีีความสุุข แล้้วทำ�ำ ไมทุุกคน
ถึึงต้้องโทษว่่าเป็็ นความผิิดของเธอที่่�เกิิดมาด้้วย พวกผู้้�ใหญ่่ไม่่เคยคิิด
จะโทษตััวเองเลยด้้วยซ้ำำ�� แต่่คนที่่�เสีียใจที่่�สุุดกลับั เป็็ นเธอ ไม่่ยุุติิธรรม
เลย
	ขวััญข้้าวไม่่สามารถเชื่่�อใจและไว้้ใจใครได้้อีีกแล้้ว แม้้กระทั่่�ง
ความสััมพัันธ์์ของเพื่่�อนสนิิ ทที่่�ไม่่มีีอะไรบอกได้้เลยว่่าทุุกคนจะไม่่ทำ�ำ
แบบเดีียวกัันเหมืือนที่่�พ่อ่ แม่่ทำ�กข
ำ วััญข้้าวไม่่รู้้�ว่า่ ต้้องทำำ�ยังั ไงถึึงจะเลิิก
รู้้�สึึกแบบนี้้� เธอรู้้�ว่่าพ่่อกัับแม่่สมควรได้้มีีความสุุข การอยู่่�ด้้วยกััน
โดยที่่�ไม่่ได้้รักั กัันมัันไม่่ได้้ทำ�ำ ให้้ทุุกอย่่างในครอบครััวดีีขึ้้�นแต่่กลับั เป็็ น
ปัั ญหาเสีียด้้วยซ้ำำ�� แต่่ทุุกคนไม่่เคยถามเธอเลยว่่ารู้้�สึึกยังั ไงบ้้าง ไม่่เคย
ถามเลยว่่าเธอมีีความสุุขไหม ไม่่เคยเลย ทุุกคนคิิดถึึงแต่่ความรู้้�สึึก
ของตััวเอง แล้้วเธอล่่ะ เธอไม่่สมควรมีีความสุุขเหมืือนกัับคนอื่่�นบ้้าง
หรืือไง ทำำ�ไมทุุกคนถึึงต้้องทิ้้�งความรู้้�สึึกแบบนี้้� ไว้้ที่่�เธอด้้วย
๒๓

แน่่ นอนว่่าบางครั้้�งขวััญข้้าวก็็ทำ�ร้
ำ า้ ยร่่างกายของเธอโดยที่่�
ไม่่รู้้�ตัวั แต่่เพราะแผลไม่่ได้้ใหญ่่พอให้้คนอื่่�นสัังเกตเห็็นนั่่�นจึึงนัับว่่า
เป็็ นโชคดีีของเธอ แต่่บางครั้้�งเธอก็็ไม่่สามารถควบคุุมอารมณ์์ของตััว
เองได้้ เธอจึึงพยายามจะถอยห่่างจากทุุกคนเพราะกลััวว่า่ จะไปทำำ�ให้้
คนอื่่�นเสีียใจดดยที่่�เธอไม่่ได้้อยากให้้เป็็ นแบบนั้้�นเลย แต่่เธอก็็รู้้�
ว่่าการที่่�มีีเส้้นขีีดไว้้ในความสััมพัันธ์์ไม่่ให้้ใกล้้กันั จนเกิินไปก็็ทำ�ำ ให้้
คะนิ้้� งต้้องเสีียใจเหมืือนกััน แต่่ต่่อให้้สนิิ ทกัันมากแค่่ไหนก็็ควรมีีเส้้น
กั้้�นกัันไม่่ให้้ล้ำ��ำ เส้้นเข้้ามา ทุุกความสััมพัันธ์์ควรมีีช่อ่ งว่่างให้้กันั เพราะ
ไม่่มีีใครที่่�จะสามารถอยู่่�กับั เราไปได้้ตลอด
แต่่ความจริิงขวััญข้้าวก็็ไม่่อยากเป็็ นแบบนี้้� แต่่สิ่่�งที่่�พ่อ่ แม่่ทิ้้�ง
ไว้้ให้้เธอเหมืือนกัับเงาตามตััวเธอ ไม่่ว่า่ จะผ่่านไปนานแค่่ไหน หรืือ
เธอจะวิ่่ง� หนีี มันั ไปให้้ไกลสุุดขอบฟ้้ า ตะโกนขอความช่่วยเหลืือจาก
คนอื่่�นแต่่ก็็ไม่่มีีใครเลยที่่�จะช่่วยเธอได้้ เธอไม่่สามารถที่่�จะเชื่่�อใจใคร
ได้้จริิง ๆ
	กว่่าจะรู้้�ตััวเธอก็็จมดิ่่�งลงไปในมหาสมุุทรที่่�ไม่่มีีวันั ขึ้้�นมาได้้
เสีียแล้้ว
เธอรู้้�ว่่าเธอไม่่สามารถเรีียกร้้องให้้พ่อ่ แม่่อยู่่�ด้้วยกัันได้้
เหมืือนครอบครััวอื่่�น
เธอรู้้�ว่่าเธอไม่่มีีสิิทธิิที่่�จะห้้ามไม่่ให้้แม่่ออกจากบ้้าน หรืือ
ห้้ามพ่่อไม่่ให้้แต่่งงานใหม่่
เธอรู้้�ว่่าเธอต้้องยอมรัับสิ่่�งที่่�ทำ�ำ ให้้เธอเสีียใจให้้ได้้เพราะไม่่
อย่่างนั้้�นทุุกคนก็็จะมองว่่าเธอเป็็ นเด็็กมีีปััญหา
แต่่เธอไม่่อยากทำำ�แบบนั้้�น ไม่่อยากจะยอมรัับเรื่่�องแบบนี้้�
ไม่่อยากให้้พ่อ่ แม่่มีีความสุุข ไม่่อยากให้้ทุุกคนทำำ�เหมืือน
ว่่าตอนนี้้� มัันดีีแล้้ว
๒๔

ไม่่อยากให้้ทุุกคนหััวเราะทั้้�งที่่�เธอแอบร้้องไห้้คนเดีียว
เธอรู้้�ว่่าความคิิดทั้้�งหมดนี้้� จะแสดงออกมาไม่่ได้้
และสุุดท้า้ ยเธอก็็ได้้แต่่ตั้้�งคำำ�ถามกัับตััวเองซ้ำำ�� ๆ ว่่ามีีทาง
ไหนที่่�จะให้้เธออุุดรอยรั่่�วในใจนี้้� ให้้เต็็มเสีียทีี เพราะมัันไม่่เคยเต็็มอีีก
เลย เมื่่�อไรมัันจะเต็็มสัักทีี เธอไม่่อยากเสีียใจอีีกต่่อไปแล้้ว
คะนิ้้� งไม่่รู้้�ว่า่ ทำำ�ไมบางครั้้�งเพื่่�อนของเธอก็็แปลกไปเหมืือน
ไม่่ใช่่คนเดีียวกััน ความรู้้�สึึกของเธอบอกแบบนั้้�นแม้้เธอจะไม่่รู้้�ว่า่
ขวััญข้้าวเป็็ นอะไรก็็ตาม ตอนนี้้� พวกเธอกำำ�ลังั รอพ่่อแม่่จากงาน
ประชุุมผู้้�ปกครอง เพื่่�อนคนอื่่�นเริ่่�มทยอยกลัับบ้้านกัันเหลืือเพีียงแค่่
พวกเธอสองคน วัันนี้้� ขวััญข้้าวดููร่่าเริิงเหมืือนเดิิม พวกเราคุุยกัันเรื่่�อง
หนัังที่่�เพิ่่�งจบไปเมื่่�อคืืน หััวเราะกัับรููปตลก ๆ ที่่�เพื่่�อนส่่งเข้้ามาใน
กลุ่่�มห้้อง คะนิ้้� งชอบความรู้้�สึึกตอนนี้้� ที่่�ได้้อยู่่�กับั ขวััญข้้าว เธอรู้้�สึึกว่า่
นี่่� แหละคืือเพื่่�อนรัักตัวจริ
ั ิงของเธอ คนที่่�เป็็ นความสบายใจและอยู่่�
ด้้วยแล้้วมีีความสุุข แต่่ที่่�มีีคนบอกว่่าความสุุขจะอยู่่�กับั เราไม่่นานก็็
อาจจะเป็็ นเรื่่�องจริิงก็็ได้้เพราะทัันทีีที่่�พ่อ่ ของขวััญข้้าวออกมาจากการ
ประชุุม สีีหน้้าของขวััญข้้าวก็็เปลี่่�ยนไปทัันทีีถึึงแม้้จะเพีียงเล็็กน้อ้ ย
ก็็ตาม แต่่เธอที่่�อยู่่�กับั ขวััญข้้าวมานานทำำ�ไมจะไม่่รู้้�ล่่ะ
คะนิ้้� งไหว้้พ่อ่ ของเพื่่�อนสนิิ ทอย่่างทุุกทีีแต่่วันั นี้้� พ่่อของขวััญ
ข้้าวดููจะอารมณ์์ดีีเป็็ นพิิเศษ และอยู่่� ๆ พ่่อของขวััญข้้าวก็็พูดู ประโยค
หนึ่่� งออกมาที่่�ทำ�ำ ให้้เพื่่�อนของเธอรีีบเดิินหนีี ไปขึ้้�นรถทัันทีี
และนั่่�นทำำ�ให้้เธอรู้้�ได้้ว่า่ เพราะอะไรเพื่่�อนของเธอถึึงเป็็ น
แบบนี้้�
พ่่อของขวััญข้้าวกำำ�ลัังจะแต่่งงานใหม่่
หลัังจากกลัับถึึงบ้้านคะนิ้้� งก็็ตัดสิ
ั ินใจว่่าจะโทรหาขวััญข้้าว
แต่่ก็็ไม่่มีีใครรัับสาย ตอนนี้้� เธอเป็็ นห่่วงว่่าเพื่่�อนจะเป็็ นยัังไงบ้้าง
๒๕

อยู่่�คนเดีียวได้้หรืือเปล่่า แต่่อยู่่� ๆ ขวััญข้้าวก็็โทรกลัับมาพร้้อมกัับ
เสีียงร้้องไห้้ เธอรู้้�ว่่าเธอไม่่มีีทางที่่�จะเข้้าใจความรู้้�สึึกของขวััญข้้าวได้้
ทั้้�งหมด แต่่เธอก็็อยากให้้เพื่่�อนรู้้�ว่่าเธอยัังอยู่่�ตรงนี่่� ข้า้ ง ๆ คอยรัับฟัั ง
เมื่่�อไรก็็ตามที่่�เพื่่�อนต้้องการ
	ตั้้�งแต่่ที่่�เป็็ นเพื่่�อนกัันมาคะนิ้้� งไม่่เคยเห็็นขวััญข้้าวร้้องไห้้
ต่่อหน้้าคนอื่่�นเลย ในสายตาคนอื่่�นขวััญข้้าวอาจจะดููร่่าเริิงอยู่่�เสมอ
แต่่ทุุกคนก็็รู้้�ดีีว่า่ ภายใต้้ความสดใสนั้้�นขวััญข้้าวเข้้าถึึงยากมากเพีียง
ใด น้้อยคนนัักที่่�เพื่่�อนของเธอจะเปิิ ดใจให้้จริิง ๆ เป็็ นเวลาหลาย
ชั่่�วโมงที่่�คะนิ้้� งฟัั งเพื่่�อนของเธอระบายออกมาอย่่างเงีียบ ๆ แต่่เธอก็็
สามารถรัับรู้้�ได้้ถึึงความเจ็็บปวดที่่�เพื่่�อนต้้องเผชิิญมาตลอดหลายปีี
ได้้และยัังทำำ�ให้้เธอได้้เห็็นตััวตนที่่�แท้้จริิงทั้้�งความอ่่อนแอ โกรธ
เสีียใจ ผิิดหวััง โดยที่่�เพื่่�อนไม่่ต้อ้ งปกปิิ ดมัันเอาไว้้อีีกต่่อไป คะนิ้้� งคิิด
ว่่าเธอสนิิ ทกัับขวััญข้้าวมากขึ้้�นกว่่าที่่�ผ่่านมาเสีียอีีก ก่่อนจะวางสาย
เธอตััดสิินใจพููดกัับขวััญข้้าวว่่า
ไม่่เป็็ นไรเลยที่่�เธอจะโกรธคนที่่�ทำ�ำ ให้้เธอรู้้�สึึกแย่่ ๆ แบบนี้้�
ถึึงแม้้คนที่่�ทำ�จ
ำ ะเป็็ นพ่่อแม่่แท้้ ๆ ก็็ตาม
ไม่่เป็็ นไรเลยจริิง ๆ เธอจะตะโกน จะร้้องไห้้ จะเสีียใจ จะ
ทำำ�ให้้ทุุกคนรู้้�สึึกเหมืือนกัับเธอก็็ไม่่เป็็ นไร
ไม่่เป็็ นไรเลย อย่่างน้้อยเธอก็็ได้้ยอมรัับความรู้้�สึึกของตััว
เอง ไม่่ต้อ้ งหลอกตััวเองอีีกต่่อไปแล้้ว
และสัักวัันหนึ่่� งที่่�อาจจะยัังไม่่ใช่่เร็็ว ๆ นี้้� แต่่จะมีีวันั หนึ่่� งที่่�
ทำำ�ให้้เธอก้้าวข้้ามมัันไปได้้ เพราะเธอเข้้มแข็็งและไม่่ยอมแพ้้ต่่อ
ความเจ็็บปวดนั้้� นอีีกต่่อไป
	ฉัันเชื่่�อในตััวเธอนะ เชื่่�อว่่าเพื่่�อนคนเก่่งของฉัันจะให้้อภััย
ตััวเองและคนที่่�ทำ�ำ ให้้เธอเจ็็บปวดได้้
๒๖

	ต่่อให้้โลกนี้้� ไม่่มีีใครรัักเธอแต่่เธอก็็อย่่าลืืมว่่าเธอต้้องรัักตัวั
เองและให้้อภััยตััวเองอยู่่�เสมอ
ไม่่ใช่่ความผิิดของเธอหรอกนะ เพราะอย่่างงั้้�นอย่่าโทษตััว
เองอีีกเลย อนุุ ญาตให้้ตัวั เองมีีความสุุขเถอะนะ
เธอสมควรได้้รับั ความรัักทั้้�งหมดจากโลกใบนี้้� นะขวััญข้้าว
	ฉัันจะคอยเอาใจช่่วยเธอเอง
เธอไม่่ได้้อยู่่�คนเดีียวนะ
วัันนี้้� เป็็ นวัันแต่่งงานของพ่่อขวััญข้้าว ช่่วงเช้้าเป็็ นช่่วงที่่�ค่อ่ น
ข้้างวุ่่�นวายมากกว่่าที่่�คะนิ้้� งคิิดไว้้ เธอช่่วยรัับแขกเป็็ นเพื่่�อนขวััญข้้าว
และเตรีียมของในงานไม่่ได้้หยุุดพักั เลย หลัังจากเสร็็จงานพิิธีีตอน
เช้้ามีีการถ่่ายรููปรวมครอบครััว เมื่่�อคะนิ้้� งได้้ยินิ ก็็หันั ไปมองเพื่่�อนของ
เธอข้้าง ๆ แววตาของขวััญข้้าวไม่่ได้้เสีียใจเหมืือนที่่�เธอคิิดไว้้ วัันนี้้�
เธอดููมีีความสุุขจากใจจริิง พอเห็็นดัังนั้้�นจึึงทำำ�ให้้เธอเอื้้�อมมืือไปบีีบ
มืือของเพื่่�อนเบา ๆ ขวััญข้้าวหัันมาสบตากัับเธอก่่อนจะเข้้ามากอด
และพููดขอบคุุณ
เสีียงเรีียกของพ่่อทำำ�ให้้ขวััญข้้าวรีีบวิ่่ง� เข้้าไประหว่่างกลาง
ของพ่่อกัับผู้้�หญิิงที่่�พ่อ่ รัักและหวัังว่่าสัักวัันสิ่่�งที่่�เธอตััดสิินใจวัันนี้้� จะ
ทำำ�ให้้เธอมีีความสุุขที่่�สุุดและมีีครอบครััวที่่�เธอต้้องการมาตลอด
เสีียทีี
อาจจะไม่่ใช่่เร็็ว ๆ นี้้� ที่่�ขวััญข้้าวจะยอมรัับได้้
ขอบคุุณ
แต่่ก็็ไม่่เป็็ นไร อย่่างน้้อยตอนนี้้� เธอก็็สามารถยกโทษให้้ทุุก
คนรวมถึึงตััวเธอด้้วยที่่�เป็็ นคนฉุุดรั้้�งไม่่ให้้ตัวั เองมีีความสุุขและเรีียนรู้้�
ที่่�จะรัักตัวั เองได้้แล้้ว
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DAWN
Trigger Warning : มีีการใช้้ความรุุนแรง,โรควิิตกกัังวล

“The day you were born,the stars wept and the
moon glistened”
สมุุดเล่่มนี้้� เป็็ นของ น้้องบอส
	ชื่่�อจริิง น้้องบอส
	ชื่่�อเล่่น น้้องบอส
๒๙

อายุุ ๖ ขวบ
เกิิดวัันที่่� ๔
	สีีที่่�ชอบ สีีแดง !!
อาหารที่่�ชอบ ข้้าวผััด
สวััสดีี ยิินดีีที่่�ได้้รู้้�จักั นะโกโก้้ เพราะนายสีีน้ำ�ำ�ตาลเหมืือน
โกโก้้ที่่�น้อ้ งบอสชอบก็็ขอให้้นายชอบชื่่�อนี้้� เหมืือนกัับที่่�น้อ้ งบอสชอบ
นะ พรุ่่�งนี้้� น้้องบอสต้้องไปโรงเรีียนวัันแรกแล้้ว ฝัั นดีีนะ
วัันที่่� ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ไปโรงเรีียนวัันแรก เปิิ ดเทอมครั้้�งแรก คุุณครููใจดีีกับั น้้องบอสมาก ๆ
เพื่่�อนทุุกคนในห้้องก็็ใจดีี น้้องบอสได้้เพื่่�อนใหม่่ด้ว้ ยชื่่�อหลิินหลิินกัับ
กานต์์ แล้้วก็็เอาขนมที่่�หม่่าม้้าทำำ�ให้้เพื่่�อนทุุกคนในห้้องด้้วย
วัันที่่� ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
น้้องบอสง่่วงมาก แต่่คุุณครููบอกว่่าพี่่�ป. ๑ ไม่่นอนกลางวัันเหมืือน
น้้องอนุุ บาล น้้องบอสไม่่อยากไปโรงเรีียนเลย
วัันที่่� ๑ มิิถุุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
วัันนี้้� ป๊๊ากัับหม่่าม้้าบอกว่่าน้้องบอสกำำ�ลังั จะเป็็ นพี่่�บอสแล้้วนะ น้้อง
บอสไม่่เข้้าใจแต่่รู้้�ว่า่ ทุุกคนดีีใจกัันมาก น้้องบอสก็็เลยดีีใจด้้วย
วัันที่่� ๒๒ มิิถุุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
คุุณครููให้้ออกไปเรีียนที่่�สนามเด็็กเล่่นได้้ด้ว้ ย น้้องบอสชอบมาก ได้้
เล่่นชิิงช้้ากัับทุุกคน สนุุ กมาก ๆๆ
๓๐

วัันที่่� ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วัันนี้้� มีีเพื่่�อนใหม่่มาเรีียนกัับเราด้้วยแหละโกโก้้ คุุณครููบอกว่่าให้้ทุุก
คนคอยดููแลเพื่่�อนใหม่่ น้้องบอสก็็เลยแบ่่งขนมให้้เพราะน้้องบอส
เป็็ นเด็็กดีียังั ไงล่่ะ
วัันที่่� ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
น้้องบอสไม่่ชอบวิิชาวิิทยาศาสตร์์เลย ไม่่สนุุ ก น่่ าเบื่่�อด้้วย
วัันที่่� ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วัันนี้้� วัันเกิิดปูเู ป้้ ปููเป้้ ก็็เลยเอาไก่่ทอดมาแจกทุุกคนในห้้องด้้วย
อร่่อยมาก ๆ น้้องบอสอยากกิินแบบนี้้� ทุุกวัันเลย
วัันที่่� ๒๗ สิิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วัันนี้้� หลิินหลิินไปเที่่�ยวทะเลกัับที่่�บ้า้ นก็็เลยมีีแค่่กานต์์กับั น้้องบอส
กัันแค่่ 2 คน แต่่หลิินหลิินบอกว่่าจะเอาของฝากมาให้้พวกเราด้้วย
อยากให้้หลิินหลิินกลัับมาเร็็ว ๆ จััง
วัันที่่� ๓๐ ตุุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ปิิ ดเทอมแล้้ว น้้องบอสต้้องไปบ้้านปู่่�ที่่�ต่่างจัังหวััด คิิดถึึงทุุกคนจัังเลย
อาจจะไม่่ค่อ่ ยได้้เจอกัันนะโกโก้้
วัันที่่� ๗ พฤศจิิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
บ้้านปู่่�มีีผลไม้้เยอะมาก ตอนเปิิ ดเทอมน้้องบอสจะเอาไปฝากทุุกคน
น้้องบอสชอบผลไม้้เพราะผลไม้้อร่่อย ทั้้�งมะม่่วง มัังคุุดด้ว้ ย

๓๑

วัันที่่� ๑๖ พฤศจิิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
วัันนี้้� วัันสุุดท้า้ ยของการปิิ ดเทอมแล้้ว ขอให้้ข้า้ วกลางวัันเป็็ นข้้าวผััด
กัับไก่่ทอดของโปรดน้้องบอสด้้วยเถอะ
วัันที่่� ๓ ธัันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วัันนี้้� น้้องบอสตอบคำำ�ถามคุุณครููได้้ คุุณครููให้้ขนมน้้องบอสด้้วย น้้อง
บอสจะตั้้�งใจทำำ�การบ้้านทุุกวัันเลย
วัันที่่� ๑๙ ธัันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
น้้องบอสไม่่ชอบเวลาฝนตกเลยเพราะวัันนี้้� น้้องบอสเกืือบไปโรงเรีียน
สาย แต่่น้อ้ งบอสก็็ชอบเวลาฝนตกเพราะจะได้้แอบเล่่นน้ำำ��ฝนได้้ แต่่
หม่่าม้้าไม่่ชอบที่่�น้อ้ งบอสทำำ�ไม่่รู้้�ทำ�ำ ไม
วัันที่่� ๒๘ ธัันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
เมื่่�อคืืนน้้องบอสป่่วยก็็เลยไม่่ได้้ไปเรีียน ทุุกคนจะคิิดถึึงน้้องบอสไหม
นะ
วัันที่่� ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
อาหารกลางวัันวัันนี้้� ไม่่อร่่อยเลย น้้องบอสเกลีียดต้้มจืืดที่่�สุุด !!!
วัันที่่� ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
น้้องบอสเป็็ นพี่่�บอสแล้้วนะโกโก้้ ตื่่�นเต้้น ป๊๊าบอกว่่าพรุ่่�งนี้้� เราจะได้้
เจอกัับน้้องแล้้วนะพี่่�บอสคนเก่่ง เพราะน้้องบอสเป็็ นพี่่�แล้้ว พี่่�ต้อ้ ง
เป็็ นตััวอย่่างที่่�ดีีให้้กับั น้้อง พี่่�บอสสััญญากัับป๊๊าเอาไว้้แล้้ว อยากให้้ถึึง
พรุ่่�งนี้้� เร็็ว ๆ จัังเลย
๓๒

วัันที่่� ๔ กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. ๒๕๕๖
พี่่�บอสตั้้�งชื่่�อน้้องว่่าบอลเพราะจะได้้เหมืือนกัับพี่่�บอส ทุุกคนในบ้้านก็็
ชอบเหมืือนกััน น้้องเป็็ นเด็็กผู้้�ชายเหมืือนกััน โตขึ้้�นเร็็ว ๆ นะ จะได้้
มาเล่่นกัับพี่่�บอส
วัันที่่� ๑๕ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วัันนี้้� พี่่�บอสทะเลาะกัับกานต์์ด้ว้ ยแหละโกโก้้ ไม่่ชอบที่่�ทะเลาะกััน
เลย แต่่พี่่�บอสคิิดว่า่ ตััวเองก็็ไม่่ใช่่คนผิิดเหมืือนกัันก็็เลยไม่่ได้้ขอโทษ
แล้้วก็็มานั่่�งเสีียใจอยู่่�แบบนี้้� ไม่่ดีีเลย
วัันที่่� ๒๒ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ไม่่ได้้คุุยกัับกานต์์หลายวัันแล้้ว ไม่่ชอบที่่�เป็็ นแบบนี้้� เลย จะทำำ�ยังั ไง
ดีีนะ
วัันที่่� ๒๕ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
กานต์์มาขอโทษพี่่�บอสก่่อนพอฟัั งจบพี่่�บอสก็็ขอโทษกานต์์ด้ว้ ย แล้้ว
อยู่่� ๆ เราทั้้�งคู่่�ก็็ร้อ้ งไห้้ออกมาพร้้อมกััน ตลกมากแต่่ก็็ดีีใจมากเลย
วัันที่่� ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ปิิ ดเทอมนี้้� พี่่�บอสไม่่ได้้กลับั บ้้านปู่่� เพราะป๊๊าติิดงาน แต่่ปิิดเทอมนี้้� ก็็
ไม่่เหงาเลยเพราะพี่่�บอสจะได้้อยู่่�กับั น้้องทั้้�งวัันเลย
วัันที่่� ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เปิิ ดเทอมนี้้� เป็็ นเปิิ ดเทอมที่่�แย่่ที่่�สุุดเพราะพี่่�บอส หลิินหลิิน กานต์์ไม่่
ได้้อยู่่�ห้้องเดีียวกัันเหมืือนเดิิม โกโก้้พี่่�บอสไม่่อยากไปโรงเรีียนแล้้ว
๓๓

วัันที่่� ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พี่่�บอสมีีเพื่่�อนใหม่่แล้้วโกโก้้ ดีีใจมาก ๆๆ ชื่่�อว่่าฟิิ ล์์มแหละ ฟิิ ล์์มใจดีี
กัับพี่่�บอสมาก ๆ แต่่ทุุกวัันหลัังเลิิกเรีียนพี่่�บอสก็็คอยหม่่าม้้ามารัับ
กัับหลิินหลิินแล้้วก็็กานต์์เหมืือนเดิิมนะ! เพราะพวกเราสััญญากััน
แล้้วว่า่ จะเป็็ นเพื่่�อนกัันตลอดไปยัังไงล่่ะ !!
วัันที่่� ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พี่่�บอสพยายามสอนน้้องให้้พูดคำ
ู �ว่
ำ า่ พี่่�แต่่น้อ้ งก็็ยังั พููดไม่่ค่อ่ ยชััดเท่่าไร
หม่่าม้้าบอกว่่าเวลาพี่่�บอสไปโรงเรีียนน้้องจะคอยมองที่่�ประตููตลอด
ว่่าพี่่�บอสจะกลัับมาตอนไหน พี่่�บอสคิิดว่า่ การมีีน้อ้ งก็็ไม่่ใช่่เรื่่�องที่่�แย่่
เท่่าไร
วัันที่่� ๑๓ มิิถุุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
วัันนี้้� พี่่�บอสเอารููปน้้องไปให้้เพื่่�อนดููด้ว้ ย ทุุกคนบอกว่่าอยากมีีน้อ้ ง
เหมืือนกัันแล้้วก็็อิิจฉาพี่่�บอสด้้วยแหละโกโก้้ แต่่พี่่�บอสไม่่ยกน้้องให้้
หรอก
วัันที่่� ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ไม่่ชอบเลยที่่�ทุุกคนเอาแต่่โอ๋๋น้อ้ ง พี่่�บอสไม่่อยากเป็็ นพี่่�แล้้วนะ
วัันที่่� ๑๕ สิิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วัันนี้้� เป็็ นวัันที่่�ดีีอีีกวัันเพราะน้้องเริ่่�มพููดชัดขึ้้
ั � นแถมเรีียกพี่่�บอสว่่าพี่่�ได้้
แล้้ว เย้้ มีีความสุุขจังั

๓๔

วัันที่่� ๒๔ กัันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พี่่�บอสสอนน้้องเดิินด้้วยแหละโกโก้้ สมกัับเป็็ นพี่่�ชายคนโตที่่�พึ่่�งพาได้้
จริิง ๆ
วัันที่่� ๓ ตุุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
น้้องร้้องไห้้ หม่่าม้้าก็็เลยดุุพี่่�บอสอีีกแล้้ว ทำำ�ไมถึึงว่่าแต่่พี่่�บอสด้้วย
วัันที่่� ๒๐ พฤศจิิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
วัันนี้้� พี่่�บอสสอบวิิชาวิิทยาศาสตร์์ที่่�ไม่่ชอบได้้เยอะกว่่าที่่�คิิดไว้้ด้ว้ ย
เก่่งมากเลยนะพี่่�บอสเนี่่� ย ป๊๊าเลยสััญญาว่่าจะซื้้�อหุ่่�นยนต์์ไอรอนแมน
ให้้เป็็ นรางวััล
วัันที่่� ๖ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วัันนี้้� เป็็ นวัันที่่�แย่่มาก ไม่่มีีใครสนใจพี่่�บอสเลยสัักคนทั้้�งที่่�พี่่�บอสได้้
คะแนนภาษาอัังกฤษเยอะที่่�สุุดในห้้อง แต่่ทุุกคนก็็สนใจน้้องอย่่าง
เดีียว ถ้้าเป็็ นแบบนี้้� ก็็ไม่่อยากมีีน้อ้ งแล้้วนะ
วัันที่่� ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พี่่�บอสขึ้้�นชั้้�นป. ๔ แล้้ว ได้้ใส่่เสื้้�อนัักเรีียนตััวใหม่่ด้ว้ ย ทุุกคนชมกััน
ใหญ่่เลยว่่าพี่่�บอสสููงขึ้้�น ตััวโตขึ้้�น อยากให้้เปิิ ดเทอมเร็็ว ๆ พี่่�บอสจะ
อวดกัับทุุกคนเลย
วัันที่่� ๒๖ มิิถุุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
วัันนี้้� พี่่�บอสได้้กิินเค้้กด้ว้ ยแหละโกโก้้เพราะเป็็ นวัันเกิิดเพื่่�อนในห้้องที่่�
ชื่่�อพริิม พี่่�บอสอยากให้้ทุุกคนในห้้องเกิิดทุุกวัันเลย
๓๕

วัันที่่� ๘ สิิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วัันนี้้� ฝนตกแต่่พี่่�บอสลืืมเอาร่่มมาเพราะไม่่ได้้ฟัังพยากรณ์์อากาศ
เพราะงั้้�นคืืนนี้้� พี่่�บอสจะไม่่ดููการ์์ตููนแล้้ว!
วัันที่่� ๑๗ ตุุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
น้้องกิินเก่่งมาก พี่่�บอสอยากให้้น้อ้ งโตขึ้้�นเร็็ว ๆ เราสองคนจะได้้ไป
เล่่นด้้วยกัันหลัังเลิิกเรีียน พี่่�บอสอยากให้้ถึึงวัันนั้้�นเร็็ว ๆ
วัันที่่� ๓ พฤศจิิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
อยู่่� ๆ งานกลุ่่�มที่่�ทำ�ก็
ำ ็มีีปััญหาแต่่ทุุกคนก็็โทษพี่่�บอสคนเดีียว ทำำ�ไม
กัันนะโกโก้้ พรุ่่�งนี้้� พี่่�บอสไม่่อยากไปเจอเพื่่�อน ๆ เลย
วัันที่่� ๒๕ พฤศจิิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
วัันนี้้� หม่่าม้้าทำำ�ขนมจีีบของโปรดพี่่�บอสด้้วยแล้้วก็็บอกว่่าน้้องก็็ชอบ
เหมืือนพี่่�บอสเลย น้้องกำำ�ลังั ทำำ�ตามพี่่�บอสอยู่่�นะ พอได้้ยินิ หม่่าม้้าพููด
พี่่�บอสดีีใจมากเลยโกโก้้ พี่่�บอสเป็็ นตััวอย่่างของน้้องแหละ
วัันที่่� ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
อยากให้้พรุ่่�งนี้้� มาถึึงเร็็ว ๆ จััง พี่่�บอสอยากไปดููงานโรงเรีียนแล้้วนะ
ขอให้้พรุ่่�งนี้้� ฝนไม่่ตกด้้วยเถอะ
วัันที่่� ๒๖ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วัันนี้้� เรามาเที่่�ยวทะเลกััน น้้องยัังเล่่นน้ำำ��ไม่่ได้้พี่่�บอสเลยมาเล่่นก่่อ
ทรายเป็็ นเพื่่�อน ป๊๊ากัับหม่่าม้้าชมพี่่�บอสว่่าเป็็ นพี่่�ที่่�ดีีด้ว้ ยแหละ
พี่่�บอสชอบที่่�สุุดเลย
๓๖

วัันที่่� ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เปิิ ดเทอมป.๕ ปีี นี้้� น่่ าตื่่�นเต้้นกว่่าทุุกปีีเลยนะโกโก้้ รู้้�ไหมว่่าทำำ�ไม นั่่�นก็็
เพราะพี่่�บอสได้้เป็็ นหััวหน้้าห้้องครั้้�งแรก ตื่่�นเต้้นมากเลย พี่่�บอสจะ
ตั้้�งใจทำำ�ให้้ดีีที่่�สุุดเลย
วัันที่่� ๑๓ มิิถุุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
อาทิิตย์์หน้้าพี่่�บอสจะได้้ไปเข้้าค่่ายครั้้�งแรกตื่่�นเต้้นจนนอนไม่่หลัับเลย
วัันที่่� ๔ สิิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
น้้องทำำ�โมเดลของพี่่�บอสพััง พี่่�บอสโกรธมาก แต่่หม่่าม้้าก็็ขอให้้พี่่�บอส
ยกโทษให้้น้อ้ ง ทั้้�งที่่�ทุุกคนก็็รู้้�ว่า่ โมเดลตััวนี้้� พี่่�บอสรัักมาก ไม่่ชอบเลย
	สมุุดใกล้้จะหมดแล้้วนะโกโก้้แต่่ไม่่เป็็ นไรพี่่�บอสจะขอหม่่า
ม้้าซื้้�อใหม่่ เอาที่่� เหมืือนเดิิมด้ว้ ย ! ไม่่ต้อ้ งกลััวนะโกโก้้ นายจะเป็็ น
เพื่่�อนคนแรกของพี่่�บอสตลอดไป สััญญาเลย
วัันที่่� ๑๓ กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. ๒๕๕๙
วัันนี้้� พี่่�บอสเจอคุุณครููที่่�เคยสอนตอนป.๑ แล้้วคุุณครููก็็จำ�พี่่
ำ �บอสได้้ด้ว้ ย
วัันที่่� ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พี่่�บอสเป็็ นพี่่�คนโตในโรงเรีียนแล้้วนะเพราะพี่่�บอสขึ้้�นชั้้�นป.๖ แล้้ว เป็็ น
ไงบ้้าง พี่่�บอสเท่่มั้้�ย
วัันที่่� ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พี่่�ป.๖ นี่่� ไม่่ดีีอย่่างที่่�คิิดเลย เรีียนก็็หนััก ข้้าวกลางวัันก็็ไม่่อร่่อยด้้วย
๓๗

วัันที่่� ๑๑ กัันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
หม่่าม้้าบอกว่่าปีี หน้้าน้้องบอลจะเข้้าอนุุ บาลแล้้ว พี่่�บอสตื่่�นเต้้นมาก
เลย น้้องบอลต้้องชอบโรงเรีียนเหมืือนที่่�บอสชอบแน่่ นอน
วัันที่่� ๓๐ ตุุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วัันนี้้� พี่่�บอสสอนน้้องอ่่าน A - Z ด้้วยแหละ น้้องจะได้้เก่่ง ๆ เหมืือนพี่่�
บอสไง
วัันที่่� ๒ พฤศจิิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
น้้องบอลนัับ ๑ - ๑๐ ได้้แล้้วนะโกโก้้ น้้องพี่่�บอสเก่่งที่่�สุุดเลย !!!
วัันที่่� ๖ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วัันนี้้� พี่่�บอสโดนหม่่าม้้าทำำ�โทษเพราะคุุณครููบอกว่่าพี่่�บอสไม่่ทำ�ก
ำ าร
บ้้านมา ก็็มันั ยากนี่่� นา พี่่�บอสไม่่อยากทำำ�แล้้ว หม่่าม้้าก็็เลยบอกว่่า
เป็็ นพี่่�ก็็ต้อ้ งเป็็ นตััวอย่่างที่่�ดีีให้้น้อ้ ง พี่่�บอสไม่่อยากให้้น้อ้ งถููกหม่่าม้้า
กัับคุุณครููดุุก็็เลยสััญญากัับหม่่าม้้าว่่าจะไม่่ทำ�อี
ำ ีกแล้้ว
วัันที่่� ๑๐ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วัันนี้้� วัันสุุดท้า้ ยของชั้้�นป.๖ พี่่�บอสไม่่อยากให้้มาถึึงเลย อยากอยู่่�ชั้้�น
ป.๖ ไปเรื่่�อย ๆ จััง เพราะหลิินหลิินกัับฟิิ ล์์มจะย้้ายไปเรีียนม.๑ ที่่�อื่่�น
พี่่�บอสไม่่อยากให้้เป็็ นแบบนั้้�นเลย
วัันที่่� ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พี่่�บอสสอบติิดม.๑ แล้้วนะโกโก้้ ได้้โรงเรีียนเดีียวกัับกานต์์ด้ว้ ย
พีีบอสจะไม่่เหงาแล้้ว
๓๘

วัันที่่� ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วัันนี้้� น้้องบอลไปโรงเรีียนวัันแรก พี่่�บอสตื่่�นเช้้ามาแต่่งตััวให้้น้อ้ ง ตื่่�น
เต้้นแทนเลย ขอให้้น้อ้ งมีีเพื่่�อนใหม่่เยอะ ๆ
วัันที่่� ๑ มิิถุุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
น่่ าเบื่่�อจััง พี่่�บอสไม่่ได้้อยู่่�ห้้องเดีียวกัับกานต์์ก็็ต้อ้ งหาเพื่่�อนใหม่่อีีก
แล้้ว ไม่่ชอบเลย
วัันที่่� ๑๗ สิิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ไม่่มีีใครสนใจพี่่�บอสเลย ทุุกคนดููมีีเพื่่�อนกัันหมด โกโก้้พี่่�บอสทำำ�อะไร
ผิิดตรงไหนเหรอ
วัันที่่� ๔ กัันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วัันนี้้� พี่่�บอสมากิินข้้าวกลางวัันกัับกานต์์แต่่อยู่่� ๆ ก็็มีีเพื่่�อนห้้องอื่่�นมา
ชนพี่่�บอสล้้ม ไม่่ขอโทษด้้วย พี่่�บอสเกลีียดคนแบบนี้้� ที่่�สุุด
วัันที่่� ๑๓ ตุุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อยู่่� ๆ ตอนระหว่่างรอหม่่าม้้ามารัับก็็มีีรุ่่�นพี่่�มาขอเงิินพี่่�บอส พอพี่่�
บอสไม่่ให้้ก็็ขู่่�ว่า่ จะทำำ�ให้้ทุุกคนเกลีียดพี่่�บอส พี่่�บอสกลััวมากก็็เลยให้้
เงิินไป จะทำำ�ยังั ไงดีีโกโก้้ พี่่�บอสไม่่กล้า้ บอกใครเลย
วัันที่่� ๒๐ พฤศจิิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ตอนนี้้� พี่่�บอสมีีเพื่่�อนแล้้วนะ ในห้้องทุุกคนก็็คุุยกัับพี่่�บอสมากขึ้้�นด้้วย
พี่่�บอสอยากให้้เป็็ นแบบนี้้� ทุุกวัันเลย

๓๙

วัันที่่� ๑ ธัันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วัันนี้้� เป็็ นวัันกีีฬาสีีวันั แรก พี่่�บอสลงแข่่งวิ่่ง� ด้้วยแหละโกโก้้ ได้้ที่่� ๓
แหละ เก่่งไหม
วัันที่่� ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ทำำ�ไมถึึงต้้องเป็็ นพี่่�บอสที่่�โดนอะไรแบบนี้้� ด้้วย เงิินก็็เอาไปแล้้วแท้้ ๆ
วัันที่่� ๒ กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. ๒๕๖๑
เกลีียดที่่�สุุด เมื่่�อไรจะจบสัักทีี ทำำ�ไม ทำำ�ไม
วัันที่่� ๒๓ กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไม่่ไหวแล้้ว ไม่่อยากอยู่่�แล้้ว เจ็็บ มัันเจ็็บมากเลย
วัันที่่� ๑ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เมื่่�อไรจะจบจากเรื่่�องนี้้� สัักทีี จะบอกกัับใครก็็ไม่่ได้้
วัันที่่� ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ไม่่อยากให้้ถึึงวัันเปิิ ดเทอมเลย
วัันที่่� ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พอแล้้ว ไม่่เอาแล้้ว ไม่่อยากอยู่่�ที่่�นี่่� แล้้ว
วัันที่่� ๖ มิิถุุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เหมืือนเดิิมอีีกแล้้ว ทุุกคนก็็เห็็นแต่่ทำ�ำ ไมถึึงไม่่ช่ว่ ยอะไรเลย

๔๐

วัันที่่� ๑๑ มิิถุุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ต้้องให้้ตายก่่อนใช่่ไหม ทุุกคนถึึงจะสนใจ
วัันที่่� ๒๖ มิิถุุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
หม่่าม้้าไม่่เคยถามบอสเลยว่่าเหนื่่� อยไหม เป็็ นอะไรหรืือเปล่่า ทั้้�งป๊๊า
ทั้้�งหม่่าม้้าไม่่เคยสนใจเลย
วัันที่่� ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
บอสเป็็ นพี่่�ไม่่จำ�ำ เป็็ นต้้องเสีียสละให้้น้อ้ งทุุกเรื่่�องไหม แค่่เพราะเกิิด
ก่่อนแล้้วมันั ยัังไงล่่ะ ไม่่มีีใครรัักบอสเลยสัักคน
วัันที่่� ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ไม่่อยากไปโรงเรีียน ทำำ�ไมหม่่าม้้าไม่่ถามบอสบ้้างว่่าทำำ�ไมบอสถึึง
เป็็ นแบบนี้้� ไม่่เคยรู้้�อะไรเลย บอสเจ็็บจะตายอยู่่�แล้้ว
วัันที่่� ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัันนี้้� หม่่าม้้ามาขอโทษที่่�ทะเลาะกัันวัันนั้้�น วัันเสาร์์เราเลยจะไปเที่่�ยว
ด้้วยกััน มีีความสุุขจังั นานแค่่ไหนแล้้วที่่�ไม่่ได้้รู้้�สึึกแบบนี้้� นะ
วัันที่่� ๔ สิิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
มัันกลัับมาอีีกครั้้�ง ทำำ�ไมไม่่จบสัักทีี
วัันที่่� ๑๐ สิิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ทำำ�ไมป๊๊าไม่่เคยฟัั งบอสเลย ไม่่อยากอยู่่�ที่่�นี่่� แล้้ว

๔๑

วัันที่่� ๗ กัันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อยากหนีี ไปให้้ไกลจากที่่�นี่่�
วัันที่่� ๑๕ ตุุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
น้้องเข้้ามาเห็็นตอนที่่�บอสกำำ�ลังั ร้้องไห้้ ไม่่อยากให้้น้อ้ งเห็็นบบอส
เป็็ นแบบนี้้� เลย
วัันที่่� ๒๐ ตุุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
บอสอยากเป็็ นพี่่�ที่่�น้อ้ งชื่่�นชม จะพยายามมากกว่่านี้้�
วัันที่่� ๖ ธัันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ครั้้�งนี้้� บอสไม่่ร้อ้ งไห้้ด้ว้ ย
วัันที่่� ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
น้้องเห็็นบอสสภาพนี้้� อีีกแล้้ว พยายามจะไม่่ร้อ้ งไห้้แล้้วนะ พี่่�บอส
เป็็ นพี่่�ที่่�แย่่มาก ขอโทษนะที่่�ทำ�ำ ได้้แค่่นี้้�
วัันที่่� ๒๐ กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. ๒๕๖๒
หม่่าม้้าเห็็นหลัังบอสเป็็ นแผล แต่่บอสก็็ไม่่กล้า้ บอกความจริิงกัับ
หม่่าม้้า ขอโทษนะครัับ ขอโทษ
วัันที่่� ๑๐ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัันนี้้� ป๊๊าตบหน้้าบอสทั้้�งที่่�ไม่่ฟัังบอสพููดอะไรเลยด้้วยซ้ำำ�� เกลีียดที่่�นี่่�
เกลีียดทุุกคน

๔๒

วัันที่่� ๑๖ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
หม่่าม้้ารู้้�เรื่่�องที่่�บอสถููกแกล้้งก็็เลยไปที่่�โรงเรีียน บอสเอาแต่่ร้อ้ งไห้้
เพราะไม่่คิิดว่า่ หม่่าม้้าจะเข้้าข้้างบอสเหมืือนกััน
วัันที่่� ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
อยากเป็็ นลููกที่่�ป๊๊ากัับหม่่าม้้าภููมิิใจและก็็เป็็ นพี่่�ชายที่่�เท่่ของบอลนะ
ไม่่รู้้�ว่า่ บอสพยายามได้้ดีีแล้้วหรืือยััง
วัันที่่� ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ถึึงจะพยายามไม่่รู้้�สึึกอะไรแล้้ว แต่่ความจริิงก็็ยังั นึึ กถึึงเรื่่�องพวกนั้้� น
ทุุกวััน เกลีียดตััวเอง เกลีียดทุุกคน เกลีียด เกลีียด
วัันที่่� ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ขอโทษทุุกคนที่่�รู้้�สึึกว่า่ การพยายามมีีชีีวิติ มัันเหนื่่� อยเกิินไป ไม่่อยาก
เห็็นหม่่าม้้าร้้องไห้้อีีกแล้้ว
วัันที่่� ๒๒ กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. ๒๕๖๒
วัันนี้้� เป็็ นวัันที่่� ๓ แล้้วที่่�ไม่่ได้้ไปโรงเรีียน ไม่่กล้า้ มองหน้้าทุุกคนเลย
โดยเฉพาะบอล พี่่�ขอโทษนะที่่�ไม่่ใช่่พี่่�ที่่�เท่่เหมืือนที่่�เคยสััญญาไว้้
วัันที่่� ๑๐ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ตอนลงมาข้้างล่่างเห็็นหม่่าม้้ากอดป๊๊ าร้้องไห้้ มัันทั้้�งรู้้�สึึกผิิดแล้้วก็็
เกลีียดตััวเองแต่่ก็็ไม่่มีีแรงที่่�จะพยายามเข้้มแข็็งแล้้วจริิง ๆ บอส
ขอโทษ ขอโทษที่่�เกิิดมาเป็็ นลููกแล้้วทำ�ำ ให้้ทุุกคนเสีียใจ

๔๓

วัันที่่� ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ปิิ ดเทอมนี้้� ป๊๊ากัับหม่่าม้้าบอกว่่าเราจะกลัับบ้้านปู่่� กััน เมื่่�อคืืนหม่่าม้้า
เข้้ามานอนกอดบอสจนหลัับเลย คิิดถึึงกอดของหม่่าม้้ามาก ๆ
วัันที่่� ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ชอบบ้้านปู่่� มาก ๆ จนไม่่อยากกลัับไปเลย มีีความสุุขจังั พวกเรา
ทุุกคนนอนด้้วยกัันที่่�ห้อ้ งนั่่�งเล่่น ติิดถึึงเมื่่�อก่่อนเลย
วัันที่่� ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่่�อคืืนป๊๊ากัับหม่่าม้้าเข้้ามาพููดกัับพี่่�บอสว่่าถ้้าไม่่ไหวก็็ย้า้ ยโรงเรีียน
กัันเถอะ แต่่พี่่�บอสไม่่อยากเอาแต่่หนีี แล้้ว เปิิ ดเทอมหน้้าพี่่�บอสจะ
เปลี่่�ยนตััวเอง
วัันที่่� ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่่�อคืืนน้้องบอลมานอนด้้วย พี่่�บอสรู้้�สึึกเหมืือนตััวเองกลัับไปเป็็ น
เด็็กอีีกครั้้�งเลย ขอบคุุณที่่�เราได้้มาเป็็ นพี่่�น้อ้ งกัันนะ
วัันที่่� ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัันนี้้� เปิิ ดเทอมใหม่่แล้้ว ถึึงจะกล้้วอยู่่�บ้้างแต่่จะพยายามให้้มากขึ้้�น
เป็็ นกำำ�ลังั ใจให้้พี่่�บอสด้้วยนะโกโก้้ ขอบคุุณที่่�คอยรัับฟัั งมาตลอด
ขอบคุุณที่่�คอยอยู่่�ข้้าง ๆ ตอนที่่�รู้้�สึึกไม่่เหลืือใครเลย ขอบคุุณจริิง ๆ
นะ เพื่่�อนคนแรกของพี่่�บอส

๔๔

๔๕

SUNRISE
“When I’m with you
I feel like I’m home ”

จดหมายสารภาพ

๔๖

	ฉัันคิิดว่า่ บนโลกนี้้� มนุุ ษย์์ที่่�วิวัิ ฒ
ั นาการมาตลอดเวลาเป็็ น
หมื่่�นปีี ก็็ยังั มีีเรื่่�องที่่�ไม่่สามารถทำำ�ได้้ ถึึงแม้้มนุุ ษย์์จะคิิดว่า่ ตนเองนั้้�น
อยู่่�เหนืือทุุกสายพัันธุ์์�บนโลกหรืือแม้้แต่่อยู่่�เหนืือธรรมชาติิก็็ตามแต่่
สุุดท้า้ ยมนุุ ษย์์ก็็ไม่่สามารถอยู่่�คนเดีียวได้้ ต้้องรวมกลุ่่�มและมีีสังั คม
ด้้วยกััน ใครที่่�ไม่่ใช่่พวกเดีียวกัันก็็จะไม่่ได้้อยู่่�ในกลุ่่�ม แน่่ นอนว่่ากลุ่่�ม
ที่่�เล็็กและต้้องมีีก็็คืือ ‘ครอบครััว’ ในขณะที่่�เป็็ นลููกสัตั ว์์ถ้า้ ถููกทิ้้�งไว้้อยู่่�
ตััวเดีียว โอกาสมีีชีีวิติ รอดนั้้� นมากกว่่าลููกมนุุ ษย์์อย่่างไม่่ต้อ้ งสงสััย
ไม่่ใช่่เพราะกลไกการเอาตััวรอดตามธรรมชาติิของมนุุ ษย์์นั้้�นน้้อยกว่่า
แต่่การจะเติิบโตขึ้้�นได้้นั้้�นมนุุ ษย์์ต้อ้ ง ’พึ่่�งพา’ คนอื่่�นอยู่่�เสมอ หรืือที่่�
มนุุ ษย์์เรีียกกัันว่่า ‘สายสััมพัันธ์์’ นั่่�นเอง
	การที่่�คนเราจะมีี ‘สายสััมพัันธ์์’ หรืือ ‘ความผููกพันั ’ กัันได้้
นั้้�นต้้องใช้้เวลาอยู่่�ร่่วมกััน ให้้ความรััก และความอบอุ่่�นต่่อกััน สิ่่�ง
เหล่่านี้้� เป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ต่่อการเติิบโตของมนุุ ษย์์เป็็ นอย่่างมาก มนุุ ษย์์ไม่่
สามารถมีีชีีวิติ อยู่่�ได้้โดยปราศจากความรัักทั้้�งต่่อตนเองและคนอื่่�น
เพราะอย่่างนั้้�นเราถึึงต้้องการการยอมรัับจากคนอื่่�นและจากตััวเรา
นั่่�นก็็คืือสายสััมพัันธ์์ที่่�ดีีจากคนรอบข้้างเพื่่�อสร้้างความภููมิิใจและรััก
ตััวเองได้้
ตอนที่่�ยังั เป็็ นเด็็ก ฉัันเคยเชื่่�อว่่าความรัักที่่�ดีีคืือความรัักที่่�
ไม่่มีีเงื่่�อนไข เหมืือนกัับที่่�พ่อ่ แม่่รักั เรา เหมืือนที่่�สุุนััขรักั เจ้้าของ แต่่พอ
โตขึ้้�นฉัันคิิดว่า่ ความรัักที่่�ไม่่มีีเงื่่�อนไข ไม่่มีีความคาดหวััง มีีแต่่ความ
ปรารถนาดีี ไม่่มีีความเห็็นแก่่ตัวั นั้้�นไม่่มีีทางมีีจริิงได้้ มนุุ ษย์์ทุุกคนที่่�
มีีความรััก ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความเห็็นแก่่ตัวั ถึึง
พยายามจะแสดงออกอย่่างไรก็็ไม่่มีีทางที่่�จะปฏิิเสธความจริิงข้้อนี้้� ไป
ได้้ ฉัันในตอนอายุุสิิบสามปีี ที่่�เคยเชื่่�ออย่่างหมดหััวใจว่่าพ่่อแม่่ทุุกคน
รัักลูกู อย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไขและเท่่าเทีียมกัันถึึงอยากให้้พ่อ่ แม่่หายไป
เหมืือนไม่่เคยมีีพื้้�นที่่�ในความคิิดและความรู้้�สึึกของฉัันตลอดกาล
๔๗

	ตััวฉันั ในตอนชั้้�นประถมปีี ที่่� ๔ คิิดว่า่ ตััวเองเป็็ นเด็็กที่่�โชค
ดีีที่่�สุุดในโลก คิิดดููสิิ ในห้้องไม่่มีีใครที่่�ได้้เลี้้�ยงสััตว์์เลย แต่่ฉันั คืือผู้้�
โชคดีีคนเดีียวที่่�ได้้เลี้้�ยงสุุนััขที่่�ใคร ๆ ก็็อยากเลี้้�ยงกัันทั้้�งนั้้�นเพราะปีี
ที่่�แล้้วภาพยนตร์์ไทยเรื่่�อง ‘ มะหมา ๔ ขาครัับ’ โด่่งดัังเป็็ นอย่่าง
มาก คุุณครููมักจ
ั ะเปิิ ดให้้เราดููเป็็ นประจำำ�ในคาบว่่าง เพราะอย่่างนั้้�น
เพื่่�อน ๆ ทุุกคนในห้้องจึึงเหมืือนเป็็ นเจ้้าของมัันร่่วมกัับฉัันไปโดย
ปริิยาย จนถึึงตอนนี้้� ทุุกคนก็็ยังั ไม่่ลืืมชื่่�อของมัันและถามถึึงอยู่่�เสมอ
นั่่�นทำำ�ให้้ฉันั รู้้�สึึกภููมิิใจมากที่่�มีีคนรัักมันั มากขนาดนี้้� ตอนที่่�เจอมััน
ครั้้�งแรกเป็็ นตอนเย็็นของวัันศุุกร์แ์ รกในการเปิิ ดเทอม เจ้้าของเก่่า
เป็็ นคนที่่�เคยทำำ�งานที่่�เดีียวกัับป้้ าของฉััน ตอนที่่�แม่่ของมัันคลอดมีี
ลููกเยอะเกิินไปจนต้้องขาย แต่่ตัวนี้้
ั � ขายไม่่ได้้เพราะมัันไม่่เหมืือนตััว
อื่่�นและไม่่มีีใครที่่�อยากจะซื้้�อมััน ถ้้าฉัันอยากเลี้้�ยงก็็จะยกให้้เลย
ฉัันในตอนนั้้�นไม่่ได้้คิิดอะไรไปมากกว่่าจะได้้เลี้้�ยงสััตว์์ที่่�
อยากเลี้้�ยงมาตลอดแถมไม่่ต้อ้ งเสีียเงิินด้้วย ไม่่มีีอะไรดีีกว่า่ นี้้� แล้้ว
ในหนัังสืือและหนัังมัักจะมีีฉากที่่�เจ้้าของตาย สุุนััขที่่�เลี้้�ยงไว้้ก็็
ตรอมใจตายตาม หรืือฉากที่่�เจ้้าของทำำ�ร้า้ ยทุุบตีีสุุนััขแต่่มันั ก็็ไม่่ไป
ไหนแม้้จะมีีคนที่่�ดีีกว่า่ มารัับไปเลี้้�ยง ฉัันไม่่เข้้าใจว่่าทำำ�ไมภาพ
ลัักษณ์์ของสุุนััขต้อ้ งเป็็ นแค่่แบบนั้้�นด้้วย ไม่่ยุุติิธรรมกัับคนที่่�รักสุ
ั ุนััข
เลย ฉัันไม่่เข้้าใจว่่าทำำ�ไมความซื่่�อสััตย์์และความจงรัักภัักดีีกับั สุุนััข
มัักจะเป็็ นของคู่่�กันั เสมอ แต่่กว่า่ จะรู้้�ตััว ฉัันก็็พบว่่าตััวเองนั้้�นก็็
เหมืือนกัับมััน ถููกทิ้้�งและไม่่มีีใครต้้องการ และป้้ าคงรู้้�ดีีที่่�สุุดว่า่ ถ้้า
ป้้ าไม่่อยู่่�ฉัันก็็คงอยู่่�ไม่่ได้้เหมืือนกััน
	ฉัันคิิดว่า่ เมื่่�อก่่อนตััวเองมัักจะชอบเรื่่�องรอบตััวอยู่่�เสมอ
ถึึงแม้้จะเป็็ นเรื่่�องเล็็ก ๆ ก็็ตาม ฉัันชอบที่่�บ้า้ นของตััวเองมีีเครื่่�อง
เล่่นดีีวีดีี ี ฉัันจึึงได้้ดููโดราเอม่่อนเดอะมููฟวี่่ทุ� ุกปีี ฉัันชอบที่่�ฉันั มีีพี่่�ชาย
ข้้างบ้้านแม้้พี่่�บูมู จะไม่่เหมืือนพี่่�ชายที่่�ในหนัังสืือหรืือการ์์ตููนเป็็ นกััน
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นั่่�นคืือเป็็ นผู้้�ใหญ่่และพึ่่�งพาได้้ แม่่พี่่�บูมู บอกกัับพี่่�บูมู ตั้้�งแต่่เรายัังเด็็ก
ว่่าให้้ตามใจน้้องนะ แม้้ฉันั จะเป็็ นคนผิิดแต่่พี่่�บูมู ก็็จะยอมรัับผิิดแทน
ฉัันเสมอ อาจจะเพราะไม่่มีีทางเลืือกด้้วย แต่่ฉันั ก็็ขอบคุุณทั้้�งครั้้�งที่่�
เรายัังอยู่่�ด้้วยกััน ถึึงจะไม่่อยากออกจากบ้้านแต่่ก็็ยอมเล่่นขายของ
และกระโดดเชืือกกัับฉัันทุุกครั้้�ง
ฉัันจึึงตั้้�งใจว่่าถ้้ามีีคนมาแกล้้งพี่่�บูมู จะจััดการให้้เพราะพี่่�
บููมไม่่มีีทางชนะแน่่ นอน แต่่ถึึงจะเป็็ นแบบนั้้�นแต่่สำ�ำ หรัับฉัันพี่่�บูมู
เป็็ นพี่่�ชายเท่่ที่่�สุุดและจะเป็็ นแบบนั้้�นตลอดไป ฉัันชอบที่่�ถึึงแม้้เรา
จะไม่่ได้้เป็็ นพี่่�น้อ้ งกัันจริิง ๆ แต่่ก็็ไม่่เคยรู้้�สึึกว่า่ เวลาไปเล่่นที่่�บ้า้ นพี่่�
บููมมัันไม่่ใช่่บ้า้ นของฉัันเหมืือนกัับเวลาไปบ้้านเพื่่�อนหรืือบ้้านคน
อื่่�น เกมส์์ของพี่่�บูมู หนัังสืือการ์์ตููนของพี่่�บูมู ลููกบาสของพี่่�บูมู ฉััน
รู้้�สึึกว่า่ ตััวเองสามารถหยิิบจัับได้้โดยที่่�ไม่่รู้้�สึึกว่า่ ไม่่ใช่่ของของตััวเอง
เลย บรรยากาศในบ้้านหรืือแม้้แต่่กลิ่่�นน้ำำ��ยาปรัับผ้้านุ่่�มก็็เป็็ นสิ่่�งที่่�
ฉัันคุ้้�นเคยและรู้้�จัักเป็็ นอย่่างดีี ถึึงจะไม่่ใช่่พี่่�น้อ้ งกัันจริิง ๆ หรืือไม่่มีี
ความเกี่่�ยวข้้องกัันทางสายเลืือด หรืือจะเป็็ นแค่่คนข้้างบ้้าน แต่่ก็็ไม่่
ได้้รู้้�สึึกว่า่ แปลกแยกหรืือแตกต่่างเลย ฉัันคิิดว่า่ นี่่� คืือ ‘ครอบครััว’
ของฉัันที่่�ฉันั รู้้�จัักมาตั้้�งแต่่เกิิดอย่่างสนิิ ทใจ
โรงเรีียนประถมของฉัันมีีกฎว่า่ นัักเรีียนหญิิงที่่�ขึ้้�นชั้้�น
ประถมปีี ที่่� ๑ ต้้องตััดผมสั้้�นทุุกคน แต่่ไม่่รู้้�ว่า่ ป้้ าของฉัันไปคุุยกัับ
ทางโรงเรีียนอย่่างไร ฉัันจึึงเป็็ นคนเดีียวที่่�ได้้ไว้้ผมยาว แต่่หลัังจาก
นั้้�นไม่่กี่่�ปีีโรงเรีียนก็็เปลี่่�ยนกฎให้้นัักเรีียนหญิิงไว้้ผมยาวได้้ทุุกคน
ก่่อนจะไปโรงเรีียนป้้ าจะถัักเปีี ยให้้ฉันั ทุุกวัันจนเรีียนจบชั้้�นประถม
เป็็ นกิิจวััตรประจำำ�วัันที่่�ฉันั คิิดว่า่ เป็็ นเรื่่�องปกติิธรรมดา แต่่ถ้า้ ย้้อน
เวลากลัับไปได้้ฉันั จะจดจำำ�ช่ว่ งเวลาเหล่่านั้้�นให้้ได้้มากที่่�สุุดเท่่าที่่�จะ
จำำ�ได้้
๔๙

ป้้ าชอบที่่�ฉันั ไว้้ผมยาวและชอบที่่�ฉันั ไปเรีียนรำำ�ไทยทุุก
วัันเสาร์์เพื่่�อแสดงในงานโรงเรีียน ส่่วนฉัันกลายเป็็ นคนที่่�ไม่่ชอบ
ผมยาวของตััวเองและเกลีียดเช้้าวัันเสาร์์ที่่�สุุดในสััปดาห์์ กีีฬาสีีทุุก
ปีี ป้้ าจะให้้ฉันั เดิินพาเหรดเสมอ ความจริิงฉัันก็็ชอบที่่�เราได้้แต่่ง
ตััวสวย ๆ ได้้ถ่่ายรููปกัับเพื่่�อน ๆ แต่่การที่่�ต้อ้ งทำำ�ผมตั้้�งแต่่ห้า้ ทุ่่�ม
ต้้องนอนคว่ำ���หน้้า ตื่่�นมาแต่่งหน้้าตอนตีี ๔ ใส่่รองเท้้าที่่�กัดั เท้้าเรา
ตลอดเวลา อยู่่�ท่่ามกลางแดดตอนใกล้้จะเที่่�ยง เดิินรอบตลาด
เกืือบชั่่�วโมง ความรู้้�สึึกฉันั ก็็เปลี่่�ยนไป แต่่เพราะป้้ าลางานมาดูู
คอยเดิินถืือน้ำำ��และถ่่ายรููป สายตาของป้้ ามัันก็็ทำ�ำ ให้้ฉันั กลืืนก้้อน
บางอย่่างลงไปและเหยีียบความรู้้�สึึกนี้้� ให้้มิิดที่่�สุุด ปิิ ดมัันเอาไว้้ไม่่
ให้้ใครรู้้� และทำำ�เป็็ นไม่่สนใจมััน หลัังจากนั้้� นเราไปถ่่ายรููปด้้วยกััน
ที่่�สตููดิิโอ ป้้ าอััดรููปใส่่กรอบแขวนไว้้ที่่�บ้า้ น เป็็ นรููปที่่�ใหญ่่กว่า่ ตััว
ฉัันและป้้ ายืืนด้้วยกััน แน่่ นอนว่่ามัันเด่่นอยู่่�กลางบ้้าน เพื่่�อนของ
ฉัันที่่�มาบ้้านทีีไรก็็ชอบพููดเรื่่�องนี้้� กััน เพื่่�อนทุุกคนรู้้�และตััวฉันั เองก็็
รู้้�ดีีกว่า่ ใครว่่าวัันนั้้�นไม่่ใช่่แค่่วันั ที่่�เดิินพาเหรดหรืือวัันที่่�ฉันั ไม่่ชอบ
ที่่�สุุด แต่่เป็็ นหนึ่่� งในวัันที่่�ป้้าภููมิิใจในตััวฉันั วัันหนึ่่� ง จนถึึงตอนนี้้�
กรอบรููปนั้้�นก็็ยังั อยู่่� มัันเหมืือนเดิิมทุุกอย่่างแม้้ความสััมพัันธ์์ของ
ฉัันกัับป้้ าจะไม่่เหมืือนเดิิมอีีกต่่อไปแล้้วก็็ตาม
	ฉัันชอบที่่�ตัวั เองแตกต่่างจากคนอื่่�น ครููที่่�โรงเรีียนไม่่
เคยทำำ�ให้้ฉันั รู้้�สึึกเป็็ นตััวประหลาด เพื่่�อนทุุกคนไม่่เคยเอาเรื่่�องนี้้�
มาล้้อเล่่น ฉัันรู้้�สึึกว่า่ มัันไม่่ใช่่เรื่่�องแปลกและรู้้�สึึกโชคดีีที่่�ได้้เกิิดมา
เป็็ นตััวฉันั ฉัันชอบที่่�ได้้เป็็ นตััวเองแบบนี้้� ได้้เป็็ นหลานของป้้ า สิ่่�ง
ที่่�ฉันั อยากได้้ ป้้ าก็็จะหามาให้้ เพื่่�อไม่่ให้้ฉันั รู้้�สึึกว่า่ งเปล่่าหรืือ
ขาดอะไร แต่่ป้้าก็็ไม่่รู้้�ว่า่ มีีบางอย่่างที่่�ต่่อให้้เติิมมากมายยัังไงก็็
ไม่่มีีทางเต็็ม
๕๐

	ฉัันคิิดว่า่ คนที่่�มีีพ่อ่ แม่่บางคนก็็ไม่่ได้้มีีทุุกอย่่างเหมืือน
ฉััน และฉัันเองก็็ไม่่ได้้มีีทุุกอย่่างเหมืือนคนอื่่�นเช่่นกััน แต่่ก็็ไม่่
เป็็ นไร ฉัันคิิดว่า่ ตััวเองเติิบโตมาด้้วยความรััก ความเอาใจใส่่ และ
ความอบอุ่่�น การที่่�มีีคนรัักเรามัันทำำ�ให้้เราเรีียนรู้้�ที่่�จะรัักและรู้้�สึึก
ภููมิิใจในตััวเองได้้อย่่างแท้้จริิง เวลาที่่�โรงเรีียนเปิิ ดหนัังเกี่่�ยวกัับแม่่
หรืือเรื่่�องราวซึ้้�ง ๆ เช่่น เรีียงความเรื่่�องแม่่ ที่่�เปิิ ดทุุกปีี เวลาดูู
เพื่่�อน ๆ ทุุกคนจะร้้องไห้้เสมอแม้้เราจะดููกันั มาหลายรอบแล้้ว
ก็็ตาม แต่่ฉันั ก็็ไม่่เคยร้้องไห้้เลยสัักครั้้�งเพราะรู้้�สึึกว่า่ การนำำ�เสนอ
เรื่่�องราวของครอบครััวที่่�ไม่่สมบููรณ์์ก็็จะมีีแต่่เรื่่�องเศร้้า ๆ ตลอด
ถึึงแม้้ฉันั จะไม่่มีีแม่่ให้้เขีียนเรีียงความถึึงแต่่ฉันั ก็็มีีความ
สุุขและไม่่เคยมองคนอื่่�นอยู่่�กับั แม่่แล้้วร้อ้ งไห้้เหมืือนในหนััง คุุณครูู
ประจำำ�ชั้้�นทุุกคนจะเขีียนบัันทึึกของฉัันว่่าพููดเก่่ง ร่่าเริิง เข้้ากัับคน
อื่่�นง่่าย และไม่่คิิดว่า่ ตััวเองน่่ าสงสารเหมืือนที่่�ผู้้�ใหญ่่หลาย ๆ คน
ชอบคิิดว่า่ เด็็กทุุกคนต้้องการพ่่อแม่่ การที่่�ไม่่ได้้อยู่่�กับั พ่่อแม่่จึึงเป็็ น
เรื่่�องที่่�น่่าเศร้้า ฉัันคิิดว่า่ มัันคงจะดีีถ้า้ ผู้้�ใหญ่่เปลี่่�ยนมุุมมองเรื่่�องนี้้�
เพราะต่่อให้้มีีครอบครััวที่่�สมบููรณ์์พร้้อมก็็มีีเรื่่�องที่่�ทำ�ำ ให้้เสีียใจและ
น่่ าเศร้้าเหมืือนกััน ฉัันไม่่อยากให้้คนอื่่�นมาสงสารเรื่่�องครอบครััว
ของตััวเองเพราะฉัันคิิดว่า่ ตััวเองไม่่ใช่่คนที่่�น่่าสงสารเลยสัักนิิด
เวลาที่่�ฉันั ทำำ�ให้้ป้้าเสีียใจ มัันจะเรื่่�องที่่�ผิิดมากและเป็็ น
เรื่่�องที่่�ให้้อภััยไม่่ได้้ แต่่ในทางกลัับกััน ถ้้าป้้ าทำำ�ให้้ฉันั เสีียใจ ฉััน
ไม่่มีีสิิทธิิที่่�จะไม่่พอใจหรืือเสีียใจ เพราะป้้ าเลี้้�ยงฉัันทั้้�งที่่�ฉันั ไม่่ใช่่ลูกู
ของป้้ า ให้้ทุุกอย่่างมากเท่่าที่่�คนไม่่ได้้เป็็ นพ่่อแม่่จะให้้ได้้ ตอน
ประถมฉัันจะไปสำำ�นัักงานทุุกปิิดเทอม ทุุกคนที่่�นั่่น� ใจดีีกับั ฉัันเสมอ
เพราะเห็็นฉัันมาตั้้�งแต่่เด็็ก ๆ ถึึงทุุกคนจะชอบบอกว่่าให้้รักป้
ั ้ าเยอะ
ๆ แต่่ก็็เชื่่�อว่่าถ้้าฉัันโตขึ้้�นก็็จะเลืือกพ่่อแม่่ของตััวเองมากกว่่าป้้ าอยู่่�ดีี
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	ฉัันรู้้�ว่่าป้้ าคงเสีียใจ ถึึงป้้ าจะพยายามไม่่สนใจคำำ�พูดู คน
อื่่�นและทำำ�เหมืือนว่่าฉัันเป็็ นลููกของตััวเองจริิง ๆ แต่่มันั จะเป็็ นเรื่่�อง
จริิงเหรอที่่�พ่อ่ แม่่จะรัักลูกตั้้
ู �งแต่่ยังั ไม่่ได้้ทันั เห็็นหน้้า รัักแบบที่่�ไม่่มีี
เงื่่�อนไข ต่่อให้้ไม่่ได้้อยู่่�ด้้วยกัันแต่่สายสััมพัันธ์์ของพ่่อแม่่กับั ลููกก็็
ต้้องสื่่�อถึึงกัันอย่่างแน่่ นอน หรืือจะเป็็ นเหมืือนหนัังสืือขายฝัั นหลาย
เล่่มที่่�ฉันั เคยอ่่านตอนอยู่่�ชั้้�นประถม
หรืือเป็็ นเหมืือนเวลาที่่�ดููการ์์ตููนเรื่่�องนีี โมแล้้วคิิดว่า่ พ่่อจะ
ต้้องเป็็ นแบบนั้้�นอย่่างที่่�ไม่่ได้้เผื่่�อใจเอาไว้้ มัันจะเป็็ นแบบนั้้�นจริิง ๆ
เหรอ ถ้้าตััวฉันั เมื่่�อสิิบปีี ที่่�แล้้วพูดู ความรู้้�สึึกแบบนี้้� ให้้กับั ใครสัักคน
ฟัั งก็็คงต้้องถููกมองว่่าเป็็ นตััวประหลาด เพราะลููกต้อ้ งสำำ�นึึกบุุญคุุณ
ของพ่่อแม่่ที่่�ให้้กำ�ำ เนิิ ดเรา เป็็ นบุุญคุุณที่่�ไม่่มีีวันั ทดแทนได้้หมดทั้้�ง
ชีีวิติ นี้้� ไม่่มีีใครมารัับผิิดชอบความรู้้�สึึกของเด็็กอายุุสิิบสามปีี ว่่า
เสีียใจแค่่ไหนที่่�ต้อ้ งเกิิดมา ทั้้�งที่่�มันั ไม่่ยุุติิธรรมต่่อป้้ าเลย ต่่อให้้ไม่่
ได้้เป็็ นพ่่อแม่่จริิง ๆ แล้้วมันั ทำำ�ไม พ่่อแม่่มีีอำ�ำ นาจเหนืือลููกทุุกอย่่าง
ตั้้�งแต่่ลูกู เกิิดมา ลููกจะเป็็ นอย่่างไร มีีความคิิดอย่่างไรก็็อยู่่�ที่่�พ่อ่ แม่่
ปลููกฝัังทั้้�งนั้้�น ในขณะที่่�ลูกู ไม่่สามารถเลืือกเกิิดได้้เลย ต้้องยอมรัับ
ชะตากรรมที่่�เกิิดมา
ตอนประถมมีีรายการหนึ่่� งดัังมากเป็็ นรายการที่่�จะช่่วย
ตามหาคนรััก ไม่่ว่า่ จะจากกัันไปนานแค่่ไหนแต่่รายการก็็จะช่่วยให้้
ทั้้�งคู่่�ได้้มาเจอกััน แต่่ฉันั ไม่่ชอบรายการนี้้� เลย มีีเรื่่�องของผู้้�หญิิงที่่�ถููก
แม่่ทิ้้�งไว้้ที่่�ข้า้ งถัังขยะ มีีคนใจดีีบังั เอิิญไปเจอจึึงรัับมาเลี้้�ยง แม่่ได้้เล่่า
ในรายการว่่าสามีีของตััวเองนั้้�นชอบทำำ�ร้า้ ยร่่างกายจนวัันหนึ่่� งเธอ
ทนไม่่ไหวจึึงหนีี ออกจากบ้้านพร้้อมลููกสาวคนโต ส่่วนลููกสาวคน
เล็็กก็็อยู่่�กับั พ่่อ แต่่แม่่ไม่่รู้้�ว่า่ พ่่อนั้้�นเอาลููกตัวั เองไปทิ้้�งที่่�ถังั ขยะ
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วัันนี้้� แม่่จึึงอยากขอโอกาสเจอลููกสักั ครั้้�ง ในรายการลููกสาวไม่่มอง
หน้้าแม่่เลย แม้้แต่่หางตาก็็ไม่่ แต่่พิิธีีกรก็็พยายามบอกให้้ลูกู สาว
เข้้าใจที่่�ถููกแม่่ทิ้้�ง แต่่ลูกู สาวก็็ยังั โกรธแม่่อยู่่� รายการให้้แม่่ชีีคุุยกัับ
ลููกสาวถามว่่าสบายใจไหมที่่�เป็็ นอยู่่�ตอนนี้้� อย่่าโกรธเขาเลยยัังไง
เขาก็็เป็็ นแม่่เรา ตอนที่่�ดููอยู่่�ฉัันรู้้�สึึกว่า่ อยากจะตะโกนใส่่หน้้าทุุกคน
ทั้้�งแม่่ที่่�ร้อ้ งไห้้ขอโอกาสทั้้�งที่่�ไม่่เจอกัันยัังดีีเสีียกว่่า คนที่่�บอกว่่ายััง
ดีีที่่�แม่่มีีชีีวิติ อยู่่�นะ ยัังมีีคนอีีกตั้้�งเยอะแยะที่่�ไม่่เคยเห็็นหน้้าแม่่ด้ว้ ย
ซ้ำำ�� คนนอกก็็พูดง่
ู า่ ยสิิ กัับบางคนไม่่เจอหน้้ากัันจนตายยัังดีีกว่า่
และแน่่ นอนตามบทแม่่ชีีก็็พูดู เรื่่�องเวรกรรมซึ่่�งเป็็ นเรื่่�อง
ที่่�ไม่่ว่า่ ใครก็็จะยกเอามาพููดเสมอ เมื่่�อก่่อนฉัันก็็คงเชื่่�อและ
พยายามทำำ�ตามนั้้�นแต่่พอโตมาเห็็นคนไม่่ดีีที่่�ใช้้ชีีวิติ ดีี แต่่คนดีีก็็ถููก
เอารััดเอาเปรีียบ ก็็ไม่่สามารถเชื่่�อเรื่่�องเวรกรรมได้้อย่่างเต็็มร้้อย
เหมืือนเดิิมได้้ ถึึงคนจะบอกว่่าชาติิหน้้าไง แต่่ชาติิหน้้าก็็ไม่่รู้้�มีีจริิง
ไหม ชาติินี้้� เลยไม่่ได้้เหรอ ทำำ�ไมทุุกคนถึึงต้้องให้้เหยื่่อ� ให้้อภััยคนที่่�
ทำำ�ร้า้ ยเขาด้้วย แค่่เพราะเป็็ นพ่่อแม่่มันั ยิ่่�งใหญ่่จนสามารถลบความ
ผิิดที่่�ทำ�ำ ไว้้กับั ลููกได้้เลยเหรอ ทำำ�ให้้เกิิดมาได้้แต่่ไม่่เคยเลี้้�ยงดููก็็ไม่่
อยากนัับว่่าเป็็ นพ่่อแม่่เลย แล้้วกลับั มาตอนแก่่ให้้เราเลี้้�ยง ฉัันไม่่
สามารถทำำ�ได้้จริิง ๆ ถึึงทุุกคนจะบอกว่่ามัันบาปแต่่ก็็ไม่่เป็็ นไร ก็็
ไม่่อยากเจอ ไม่่อยากรู้้�จััก ไม่่อยากเกี่่�ยวข้้อง แต่่ก็็รู้้�สึึกผิิดที่่�คิิดแบบ
นี้้� แต่่ก็็ไม่่เสีียใจถ้้าวัันหนึ่่� งตััวเองตััดสิินใจทำำ�
อย่่ามาทวงบุุญคุุณกัันในวัันข้้างหน้้า ให้้มันั จบตั้้�งแต่่ทิ้้�ง
กัันไปเลยยัังดีีกว่า่ เพราะก็็ไม่่รู้้�ว่า่ ถ้้าไม่่มีีคนใจดีีคอยเลี้้�ยง เด็็กที่่�ถููก
ทิ้้�งจะได้้มีีชีีวิติ อยู่่�มาถึึงตอนนี้้� และฟัั งเหตุุผลที่่�พ่อ่ แม่่ทิ้้�งไปหรืือเปล่่า
ลึึก ๆ ฉัันก็็กลัวว่
ั า่ แม่่จะทำำ�แบบนี้้� ก็็เลยไม่่ดููรายการอีีกเลย
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	ถ้้าโชคดีีก็็คงเกิิดมาอยู่่�ในครอบครััวที่่�ดีีและให้้ความรััก
อย่่างไม่่มีีข้อ้ แม่่ได้้ แต่่ไม่่ใช่่ทุุกคนที่่�จะโชคดีีแบบนั้้�นนี่่� นา พ่่อแม่่
สามารถเลืือกว่่าอยากให้้ลูกู เป็็ นอย่่างไรก็็ได้้ตั้้�งแต่่เกิิด แต่่คนที่่�เป็็ น
ลููกไม่่สามารถทำำ�ได้้ เพราะพ่่อแม่่คืือผู้้�มีีพระคุุณสููงสุุดของลููก ไม่่ว่า่
จะไม่่เคยเลี้้�ยงหรืือให้้ความรััก แต่่ลูกก็
ู ็ต้อ้ งตอบแทนอยู่่�ดีี เรื่่�อง
เดีียวที่่�ฉันั รู้้�สึึกว่า่ โชคดีีที่่�ได้้เกิิดมาเป็็ นลููกของพ่่อก็็เพราะว่่าพ่่อเป็็ น
น้้องชายของป้้ า แค่่เพราะเรื่่�องนี้้� เรื่่�องเดีียวจริิง ๆ
ถึึงแม้้ที่่�ผ่่านมาความสััมพัันธ์์ของฉัันกัับป้้ าจะเหมืือนเดิิน
คนละทางแยกที่่�ไม่่มีีทางจะมาบรรจบกัันได้้ เวลาคิิดถึึงป้้ า ฉัันรู้้�สึึก
กดดัันตััวเองอยู่่�เสมอเพราะกลััวที่่�จะทำำ�ให้้ป้้าผิิดหวััง ไม่่รู้้�ว่า่ ตั้้�งแต่่
เมื่่�อไรที่่�ความสััมพัันธ์์ของเราเป็็ นแบบนี้้� มัันไม่่มีีอะไรที่่�เหมืือนเดิิม
ได้้ตลอดไป ถึึงแม้้เราอยากจะให้้มันั เป็็ นแบบนั้้�นก็็ตาม แต่่สำ�ำ หรัับ
ป้้ าฉัันคิิดว่า่ เวลาคงหยุุดเดิินมาตั้้�งนานแล้้ว มัันยัังคงเหมืือนเดิิม
เหมืือนที่่�กรอบรููปกรอบนั้้�นที่่�ยังั แขวนไว้้อยู่่�ที่่�เดิิมไม่่เคยย้้ายไปไหน
เหมืือนที่่�ป้้าก็็ยังั เลืือกฉัันก่่อนทุุกเรื่่�องเสมอ เหมืือนที่่�ป้้ารัักฉันั มาก
ที่่�สุุดในโลก
ถึึงแม้้ฉันั จะยัังปล่่อยวางเรื่่�องพ่่อแม่่หรืือน้้องไม่่ได้้ แต่่ก็็
ไม่่เป็็ นไร
ถึึงแม้้จะรู้้�สึึกเกลีียดจนอยากให้้หายไปเหมืือนไม่่เคยมีี
ตััวตน แต่่ก็็ไม่่เป็็ นไร
ถึึงแม้้บางครั้้�งจะรู้้�สึึกอิิจฉาครอบครััวที่่�มีีกันั พร้้อมหน้้า
จนคัับอก แต่่ก็็ไม่่เป็็ นไร
ถึึงแม้้จะไม่่มีีใครเข้้าใจเลย แต่่ก็็ไม่่เป็็ นไร
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FROM SUNRISE TILL SUNSET
WITH YOU

กััญญาภััค งามประเสริิฐ (เอิิงเอิิง)

เกิิดวัันที่่� ๒๖ มีีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
จบชั้้�นมััธยมศึึกษาจากโรงเรีียนตราษตระการคุุณ
กำำ�ลังั จะสำำ�เร็็จการศึึกษาจากสาขาวิิชาวรรณกรรมสำำ�หรัับเด็็ก
คณะมนุุ ษยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ ในปีี พ.ศ. ๒๕๖๔

