




 

   เร่ืองเล่า ปากขวด 

 หนาว... 

 น่ีเป็นความรู้สกึแรกท่ีแลน่เข้ามาเม่ือฉนัลืมตาขึน้ ฉันพยายามมองไปรอบๆกายเผ่ือจะรู้วา่ท่ีแหง่นี ้

คือท่ีใดกนั แตส่ิ่งท่ีฉนัมองเห็นกลบัเป็นเพียงเพ่ือนๆท่ีอยูข้่างกายเทา่นัน้ ถึงแม้ว่าฉนัจะดีใจท่ีเจอเพ่ือน

มากมาย แตถึ่งอยา่งนัน้เราก็ไมส่ามารถคยุกนัได้อยู่ดีเพราะเราเป็นสิ่งท่ีไมส่ามารถสง่เสียงได้ จนบางคนไม่

รู้ด้วยซํา้วา่พวกเรามีความรู้สึก...แตแ่คเ่พียงไมไ่ด้เอย่พดู ไมไ่ด้หมายความวา่จะไร้ความรู้สกึใดๆ 

 ฉนัอยูใ่นท่ีแหง่นีน้านพอสมควร จนความเหน็บหนาวเร่ิมแปรเปล่ียนเป็นความชินชา แตไ่มน่านนกั

ฉนัก็ถกูผลกัขึน้มาด้านหน้าเร่ือยๆ จนสงัเกตเห็นวา่ท่ีๆฉันอยูไ่มใ่ชเ่พียงห้องสีเหล่ียมทึบๆ หากแตม่นัมีประตู

ด้านหน้าท่ีมีแสงสีส้มรําไรลอดผา่นเข้ามา 

 เม่ือรู้วา่ท่ีแหง่นีมี้ทางออก ฉันก็เร่ิมมีความหวงัท่ีจะออกไปจากโลกส่ีเหล่ียมทึบน่ี ถึงแม้วา่พอ

ออกไปแล้วฉนัอาจจะไมมี่เพ่ือนๆมากมายข้างกาย แตว่า่ฉนักลบัไมรู้่สกึกลวัท่ีจะต้องเปล่ียนสภาพท่ีอยู ่มี

เพียงความต่ืนเต้นอยากเห็นโลกภายนอกเทา่นัน้ท่ีมนัเอ่อล้นขึน้มาราวกบัจะพุง่ทะลอุอกมาจากร่างยงัไง

อยา่งนัน้ 

 จนสดุท้ายสิ่งท่ีฉนัต้องการก็มาถึง...ฉนัถกูดนัขึน้มาด้านหน้าเร่ือยๆจนมายืนประจนัหน้ากบับาน

ประตสีูใส ฉันรู้วา่โดยความสามารถของตวัเองแล้ว ถึงฉนัจะพยายามเพียงใดฉนัก็คงออกไปไมไ่ด้ถ้าไมมี่

ใครมาชว่ย เพราะฉะนัน้ตอนนี ้ฉนัทําได้แคเ่พียวภาวนาให้มีบางสิ่งหรือบางคนมาชว่ยเปิดประตใูสบานนี ้

และชว่ยฉนัได้เห็นโลกภายนอกและพาฉนัออกไปสกัที 

 ไมน่านนกั บานประตใูสก็ถกูเปิดขึน้ด้วยบางสิ่งหรือบางคนก็ไมอ่าจทราบได้ ความอบอุน่ของโลก

อีกฟากของบานประตก็ูแผเ่ข้ามาในโลกส่ีเหลียมทบึของฉันอยา่งรวดเร็ว และจากนัน้ก็มีบางสิ่งมาคว้า

เพ่ือนของฉนัท่ียืนอยูข้่างๆออกไป และประตใูสก็ถกูปิดลงดงัเดมิ 

 ข้างนอกนัน่จะเป็นอย่างไรกนันะ? 



 คําถามผดุขึน้มาจากความนึกคิดท่ีไมซ่บัซ้อนมากของฉนั ถึงแม้จะรู้แล้ววา่ข้างนอกอบอุน่กว่าในท่ี

แหง่นี ้แตท่กุครัง้ท่ีบานประตเูปิดขึน้ฉันก็เผลอหลบัตาพริม้จนมองไมเ่ห็นวา่ด้านนอกเป็นเชน่ไรได้เตม็ตาสกั

ที 

 ระหวา่งท่ีฉนักําลงัจินตนาการภายของโลกอนัแสนอบอุน่อยูน่ัน้ บานประตใูสก็ถกูเปิดขึน้อีกรอบ 

และโดยท่ีฉนัยงัไมท่นัตัง้ตวัก็มีสิ่งๆหนึง่มาคว้าร่างของฉนัออกไปจากโลกส่ีเหล่ียมทึบ 

 ออกมาไดแ้ลว้! 

 ฉนัถกูย้ายจากห้องเย็นๆนัน้มาอยูใ่นสิ่งท่ีเรียกวา่มือของใครบางคนท่ีฉนัไมรู้่จกั แตจ่ากสมัผสัท่ี

คอ่นข้างด้านๆแข็งๆก็ทําให้ฉันพอจะคาดเดาได้วา่คนท่ีคว้าฉนัออกมานา่จะเป็นมนษุย์เพศชาย 

 เขาวางร่างฉนัลงบนพืน้สีขาว ก่อนจะหยิบเศษกระดาษมาย่ืนให้บคุคลท่ีถกูล้อมไปด้วยกําแพง

เตีย้ๆสีขาวทบึ และเป็นบคุคลท่ีฉนัเห็นมาตลอดผา่นบานประตใูส แตถ้่าจะให้ตอบวา่เขาเป็นใคร นัน่ก็คง

เป็นหนึง่ในเร่ืองมากมายท่ีฉันไมอ่าจทราบได้ 

 คนท่ีอยูด้่านในท่ีกัน้เตีย้ๆสีขาวคว้าเศษกระดาษไปเก็บในชอ่งภายในนัน้ ก่อนจะหยิบฉันแล้วทําท่า

จะโยนใสถ่งุสีขาวหมน่ แตโ่ชคดีท่ีคนท่ีหยิบฉันมาสา่ยหน้าปฎิเสธ ทําให้คนอีกคนเก็บถงุสีขาวลงท่ีเดมิและ

ย่ืนฉนักลบัไปให้คนๆนัน้พร้อมกนักบัเหรียญสีเงินวาวขนาดตา่งกนัจํานวนสามเหรียญ จากนัน้...มือหนาก็

คว้าฉนัไว้อีกรอบแล้วก็พาฉนัออกจากวิวทิวทศัน์ท่ีมองเห็นมานาน 

 เขาเดนิขึน้ไปยงับนัไดท่ีสามารถเคล่ือนท่ีตวัเองขึน้ไปได้ พร้อมกบัเหน็บฉนัไว้ในตาข่ายสีดําท่ีอยู่

ข้างๆกบักระเป๋าเป้ท่ีมีสีเดียวกนั เขาเดนิๆหยดุๆหลายรอบกวา่จะก้าวออกมาจากเส้นทางอํานวยความ

สะดวกแล้วหย่อนตวัลงนัง่บนม้านัง่ยาวสีดําเงา ราวกบัเป็นหินท่ีผ่านการขดัสีมาอยา่งดี 

 กระเป๋าเป้ท่ีใสต่วัฉนัอยูถ่กูนําออกจากบา่ของผู้ เป็นเจ้าของย้ายมาวางไว้ข้างกาย ก่อนท่ีคนๆนัน้จะ

รูดซิปเปิดแล้วควานหาอะไรบางอย่างท่ีฉนัมองไมเ่ห็นภายในนัน้ และไมน่านเขาก็เจอสิ่งท่ีหาเม่ือครู่ 

 กลอ่งพลาสติกสีขาวขุ่นท่ีบรรจบุางสิ่งไว้ภายในถกูหยิบออกมาพร้อมกบัช้อนส้อมสีเงินวาวคูห่นึง่ท่ี

ถกูผกูตดิไว้กบัฝากลอ่ง ชายคนนัน้คอ่ยๆดงึหนงัยางสีแดงท่ีรัดอปุกรณ์ในการรับประทานอาหารออกมา

อยา่งใจเย็น ก่อนท่ีจะเปิดฝากลอ่งออก เผยให้เห็นถึงข้าวและกบัข้าวท่ีถกูจดัเรียงไว้อยา่งงดงาม แตแ่ค่

เพียงแคช่ะเง้อมองดผูา่นๆกลบัทราบได้ทนัทีวา่สิ่งของท่ีอยูใ่นกลอ่งนัน้เย็นชืดเพียงใด แตด่เูหมือนว่าชาย



เจ้าของกลอ่งอาหารจะไมไ่ด้สนใจเร่ืองอณุหภมูิและรสชาตขิองไขมนัท่ีเร่ิมจบัตวัเป็นก้อนอยูใ่นข้าวกลอ่ง

ของตนเองเลยแม้แตน้่อย 

 ฉนัมองดเูขาตกัข้าวเข้าปากได้ไมน่านก็หมดความสนใจกบัสิ่งตรงหน้า ก่อนจะกวาดสายตามอง

ทิวทศัน์รอบๆกาย แตก็่ไมพ่บสิ่งใดนอกเสียจากคนท่ีเดนิกนัขวกัไขวใ่นชดุสีสนัหลากหลาย และบานประตู

สองสามบานท่ีแปะกระดาษสีมากมาย แตถึ่งอยา่งนัน้ฉนัไมรู้่วา่มีสิ่งใดอยูภ่ายใน 

 เม่ือฉนัเหลียวมองไปด้านหลงัตนเองก็พบวา่อีกด้านเป็นกระจกใสท่ีสามารถมองออกไปด้านนอก

ได้ ฉนัพยายามยืดตวัจนสดุแรงก่อนจะพบวา่ยงัมีโลกอีกแหง่หลงับานกระจกนีอี้ก แตโ่ลกแหง่นัน้ดู

เหมือนวา่จะอยู่ต่ํากว่าท่ีตรงนีพ้อสมควร... 

 ด้านลา่งมีเคร่ืองจกัรกลหลากสีท่ีเรียกวา่รถยนต์เคล่ือนท่ีไปมาอยู่ตลอดเวลาจนแทบมองตามไม่

ทนั ราวกบัผู้คนท่ีนัง่อยู่ด้านในพยายามเร่งเคร่ืองให้พาตนไปยงัจดุหมายให้ไวท่ีสดุ โดยท่ีไมไ่ด้สนใจคน

จํานวนมากท่ียืนตากแดดร้อนรออยูข้่างทางสีขาวดําเลยแม้แตน้่อย จนกระทัง่มีคนในชดุเคร่ืองแบบสี

นํา้ตาลเข้มเดนิเข้ามาตดัหน้ารถและเปิดทางให้คนจํานวนมากเดนิข้ามทางสีขาวดําเข้ามา โดยผู้คน

สว่นมากนา่จะมีเป้าหมายปลายทางคือโลกท่ีฉนัอยู่ตอนนี.้..ภายในตกึสงูท่ีฉนัก็ไมรู้่ว่ามนัมีรูปร่างหน้าตา

เป็นอย่างไร 

 ไมท่นัท่ีคนพวกนัน้จะหายไปจากระยะการมองเห็น ฉนัก็ถกูมือหนาคว้าเอาไว้แล้วยกขึน้มาให้อยู่ใน

ระดบัสายตาของคนๆนัน้ เขายกมือขึน้มาแกะแผน่พลาสตกิกรอบๆท่ีครอบศีรษะของฉนัออก จากนัน้ก็จบั

หวัของฉนัเอาไว้แนน่ก่อนจะออกแรงบิดให้หวัของฉนัหลดุออกมาจากบา่เล็กๆของตวัเอง แตส่ิ่งท่ีกระฉอก

ออกมาจากร่างกายฉนันัน้หาใชเ่ลือดสีแดงฉานอยา่งเชน่มนษุย์ทัว่ไปไม ่หากแตเ่ป็นนํา้ใสๆเย็นๆท่ีกระเซ็น

ออกมาเพราะแรงบีบเพียงเล็กน้อยเทา่นัน้ 

 เม่ือชายผู้หนุม่เห็นเปิดฝาของฉนัออกแล้ว เขาก็จรดริมฝีปากเข้ากบัคอของฉนัก่อนจะด่ืมนํา้ใสๆ

เย็นๆท่ีถกูเก็บไว้ในร่าง 

 และเป็นอย่างท่ีคณุคิด...ฉันไมใ่ชม่นษุย์ หากแตเ่ป็นเพียงขวดนํา้พลาสตกิย่ีห้อหนึง่ท่ีฉันเองก็ไม่

ทราบว่าตราสญัลกัษณ์แปลกๆบนแผน่พลาสตกิท่ีหอ่หุ้มร่างกายอยูน่ี่มนัหมายความวา่อะไร  



 ไมน่านนกั นํา้บริสทุธ์ิท่ีบรรจอุยูใ่นร่างฉนัก็พร่องหายไปกวา่คร่ึง แตน่ัน่ก็ไมม่ากเทา่ข้างในกลอ่ง

พลาสตกิท่ีตอนนีไ้มมี่ข้าวหรือกบัข้าวใดๆหลงเหลืออยูแ่ม้แตน้่อย ชายหนุม่คนท่ีหยิบฉันออกมาจากโลก

ส่ีเหล่ียมทบึถือกล่องข้าวไปทิง้ในถงัขยะสีขาวหมน่ท่ีอยู่ข้างๆ ก่อนจะหยิบฉนัขึน้มาใสไ่ว้ในตาขา่ยข้าง

กระเป๋าเป้สีดําเหมือนเคย เขาเหว่ียงกระเป๋าขึน้บา่แล้วเดินไปเปิดประตท่ีูเตม็ไปด้วยกระดาษหลากสีท่ีฉนั

สงสยันกัหนาวา่ด้านในมีอะไรอยู.่..จนสดุท้าย ฉนัก็ได้รับคําตอบ 

 ด้านในบานประตส่ีูเหล่ียมนัน้เป็นห้องขนาดเล็กท่ีมีทางเดนิเช่ือมตอ่ออกไปอีกฝ่ัง ผนงัในห้องนัน้

ถกูระบายด้วยสีขาวสลบัส้มออ่นชว่ยเพิ่มบรรยากาศสบายๆให้ห้อง โซฟาสีเหลืองออ่นวางเรียงอยูร่อบห้อง

เป็นแนวยาว ซึง่โซฟาพวกนัน้ก็มีผู้คนอายพุอๆกนักบัเจ้าของเป้สีดําคนนี ้ท่ีตา่งจบัจองท่ีนัง่จนแทบไมเ่ห็น

ท่ีวา่ของโซฟา ทัง้ๆท่ีคนเยอะก็จริง แตก่ลบัแทบไมมี่เสียงใดๆเล็ดลอดออกมาเลยแม้แตน้่อย นอกเสียจาก

เสียงของเคร่ืองปรับอากาศและทีวีท่ีเปิดค้างไว้โดยมีคนดไูมถึ่งห้าคน และบางทีก็มีเสียงสัน่ครืดๆของแผน่สี

เหล่ียมบางๆท่ีถกูเรียกวา่โทรศพัท์มือถือท่ีอยูใ่นมือของคนเหลา่นัน้ 

    ไมน่านนกัทิวทศัน์รอบๆท่ีฉนัมองเห็นก็เปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากชายหนุม่คนนัน้เดินผ่านห้องสี

ขาวๆส้มๆเข้าไปยงัทางเดนิเล็กๆ ซึง่ระหวา่งทางเดนิเล็กๆนัน้ก็ยงัมีบานประตส่ีูเหล่ียมท่ีเล็กกวา่ด้านนอก

หลายบานเรียงรายกนัอยู ่ 

    ชายคนนีเ้ดนิผ่านบานประตบูานแรก บานท่ีสอง และบานท่ีสามไป ก่อนท่ีจะเลือกเปิดเข้าไปใน

ห้องท่ีส่ี ถึงแม้ว่าสภาพในห้องท่ีส่ีนีจ้ะมีสภาพคล้ายคลงึกบัด้านนอกยงัไง แตว่่าภายในนีก้ลบัมีบรรยากาศ

ไมน่า่เข้าไปเลยแม้แตน้่อย 

    ห้องขนาดกลาง ผนงัสีส้มออ่น มีโต๊ะวางเรียงอยูเ่ป็นคู่ๆ ประมาณสิบกว่าคูเ่ห็นจะได้ และแตล่ะโต๊ะ

ก็มีแผน่สีดําๆบางๆท่ีเรียกว่าคอมพิวเตอร์ตัง้อยู่... 

    บางทีฉนัก็สงสยัวา่จากตอนแรกท่ีฉนัอยูใ่นห้องเย็นๆทึบๆนัน่ฉนัไมท่ราบอะไรเก่ียวกบัโลกแหง่นี ้

เลย แตไ่มรู้่วา่เพราะเหตใุดในตอนนีฉ้นักลบัรู้เร่ืองราวของสิ่งเหลา่นีดี้นกั แตค่วามทรงจําไมท่ราบท่ีมา

เหลา่นัน้ก็ไมสํ่าคญัเทา่กบัสิ่งท่ีฉนัเห็นและเผชิญหน้าอยู่ตรงนี ้

    แตไ่มท่นัท่ีฉนัจะกวาดสายตาดรูอบๆห้องจนหมด กระเป๋าเป้ท่ีฉนัถกูเหน็บอยู่ข้างๆก็โดนทิง้ลงบน

เก้าอีอ้ยา่งไมใ่ยดี ก่อนท่ีแผน่หลงักว้างจะถกูทิง้ตามลงมาทบัทัง้กระเป๋าและฉนัจนหายใจแทบไมอ่อก 



    ไมก่ี่อดึใจ ร่างของคนท่ีพิงลงมาก็ขยบัไปมาราวกบัว่ารําคาญอะไรสกัอยา่ง ก่อนท่ีเขาจะเอือ้มมือ

มาคว้าฉนัออกมาตากตาขา่ยสีดําข้างเป้ท่ีมีสีเดียวกนั  

    สงสยัจะหิวน้ําอีกแลว้... 

    เป็นไปตามคาด มือหนาบดิฝาขวดออกอีกครัง้ ก่อนจะยกฉนัขึน้ด่ืม...ตอนนีนํ้า้ใสๆในร่างของฉนั

ใกล้จะหมดลงทกุที ถ้าสิ่งท่ีเขาต้องการมนัหมดลงแล้วฉันก็คงกลายเป็นขวดเปลา่ๆแสนไร้คา่ และต้องโดน

โยนทิง้ลงในถงัขยะเน่าๆแล้วรอวนัหวนคืนสูผื่นดิน  

 ผิดคาด มือข้างนัน้ไมไ่ด้โยนฉนัทิง้แตอ่ยา่งใด แตเ่ขากลบันําฉนัขึน้มาวางไว้บนโต๊ะสีขาวฝ่ังตดิผนงั

สีส้มออ่น แล้วความสนใจของชายคนนัน้ก็เบนกลบัไปอยู่กบัเจ้าสิ่งท่ีเรียกวา่จอคอมพิวเตอร์ตอ่  

    กลอ่งส่ีเหล่ียมแบนๆกรอบดําฉายภาพเคล่ือนไหวท่ีมีคนท่ีฉนัไมรู้่จกัอยูข้่างในนัน้ เขาพดูบางสิ่งท่ี

ฉนัไมไ่ด้ยิน เพราะคาดว่าเสียงอาจจะดงัออกมาจากอะไรสกัอย่างท่ีคนตรงหน้าฉันเอาครอบศีรษะเอาไว้ 

พร้อมกบัเขียนอะไรสกัอยา่งท่ีฉนัอา่นไม่ออก...แตด่เูหมือนกบัว่ามนัเป็นสิ่งสําคญัเพราะมือหนาท่ีกําลงั

ประคองด้ามปากกาอยูก็่จดบนัทกึสิ่งๆนัน้ตามภาพในจอคอมพิวเตอร์อยา่งตัง้ใจ 

    ฉนันัง่ดจูอคอมพิวเตอร์ไปพร้อมๆกบัเขา แตว่า่ฉนักลบัเผลอหลบัไปตอนไหนก็ไมอ่าจทราบได้ พอ

รู้สกึตวัขึน้มาอีกที ก็รู้สกึวา่ฉันจะนัง่รวมกบัหนงัสือพิมพ์และข้าวของเคร่ืองใช้เตรียมทิง้ในท่ีแหง่หนึง่ท่ีมี

บรรยากาศไมคุ่้นตาเอาเสียเลย 

    "น่ีคณุ...เราจะทํายงัไงดี" เสียงใสปนสัน่เครือของหญิงสาวดงัขึน้มาจากห้องอีกด้านท่ีมีแสงไฟทะลุ

ผา่นออกมาให้เห็นรําไร 

    "ผมก็ไมรู้่ ท่ีเป็นอยู่อยา่งนีม้นัก็แยเ่กินทนแล้ว" เสียงทุ้มๆเอย่ตอบกลบัไป 

    ฉนัพยายามเง่ียฟังเสียงเบาๆของคนทัง้คูเ่พ่ือจบัประเด็นเร่ืองราวท่ีเขาพดูคยุกนั ถึงแม้รู้ดีวา่มนั

ไมไ่ด้เก่ียวกบัตวัเองเลยก็เถอะ 

    "แตว่่า..." เสียงหวานเอ่ย "อย่างนีม้นัดีแล้วจริงๆหรอ" 

    "แล้วมนัทําอะไรได้ละ่..."  



    บทสนทนาของคนทัง้คูดํ่าเนินตอ่ไปเร่ือยๆ แตย่ิ่งฉนัพยายามจบัประเดน็มากเทา่ไหร่กลบัย่ิงไมรู้่

เร่ืองมากเทา่นัน้ จนฉนัเลือกท่ีจะเบนความสนใจจากบทสนทนาท่ีแสนมนึงงมายงัภาพทิวทศัน์รอบๆกาย

แทน 

   ท่ีแหง่นีเ้ป็นอีกโลกหนึง่ท่ีไมไ่ด้มีผนงัสีส้มออ่นหรือวา่มีรถยนต์ท่ีเคล่ือนท่ีด้วยความรีบเร่งของผู้คน 

โลกแหง่นีมี้เพียงความมืดท่ีถกูขบัไลอ่อกไปบางสว่นเพราะบานประตไูม้สีนํา้ตาลซีดท่ีถกูเปิดทิง้ไว้เล็กน้อย

เทา่นัน้ แตแ่ม้วา่ท่ีตรงนีท่ี้ฉันนัง่อยูจ่ะมืดมิดเหมือนตอนกลางคืนเพียงใด แตน่่าแปลกท่ียงัคงรู้สกึถึงความ

อบอุน่ท่ีสง่ผา่นร่างกายอยูเ่สมอๆ 

     ตึก ตึก ตึก  

    เสียงฝีเท้ากระทบกบัพืน้ไม้ดงัขึน้มาจากบนัไดปกตท่ีิไมส่ามารถเคล่ือนท่ีได้ ตัง้อยูท่างด้านขวาติดๆ

กบัห้องท่ีบานประตเูปิดแง้มไว้ ทนัทีท่ีเสียงก้าวเดนิชดัขึน้จนเร่ิมหนวกหฉูนัก็เห็นร่างของคนท่ีคอ่นข้าง

คุ้นเคยเดนิลงมาจากด้านบน 

    "แม!่" เสียงของชายหนุม่วยัประมาณสิบเจ็ดปีเอย่เรียกใครสกัคน "ของๆผมหายไปไหนหมด!?" 

    "ของๆลกู...?" เสียงหวานของคนท่ีถกูเรียกวา่แมเ่อ่ยตอบพร้อมกบัยกหางเสียงขึน้เล็กน้องเป็นเชิง

สงสยั 

    "ไฟแช๊ก บหุร่ี ขวดนํา้" ชายหนุม่คนนัน้ตอบเสียงห้วน "ผมรู้วา่แมแ่อบเอาไปเก็บ มนัอยู่ไหน!!" 

    "คือ...แมไ่มอ่ยากให้ลกูสบู" หญิงวยักลางคนเดนิออกมาจากห้องนัน้ แล้วเดนิมาหาคูส่นทนาของ

ตนเม่ือครู่ 

    "แมต้่องการอะไรจากผมมากมาย ผมก็สอบเข้าท่ีๆแมต้่องการได้แล้ว ทําเกรดดีๆให้ได้แล้ว ไปเรียน

ตามท่ีแมข่อแล้ว แถมยงัอตุส่าห์กินข้าวกล่องชืดๆนัน่จนหมด" ชายคนนัน้ตะคอกหญิงวยักลางคนท่ีก้มหน้า

หลบุลงต่ําโดยไมส่นใจเลยว่าเธอเร่ิมมีหยาดนํา้ไหลมารวมกนัท่ีหางตามากแตไ่หน "ผมทําให้แมม่ากมาย

ขนาดนีแ้ล้ว ผมขอแคเ่ร่ืองนัน้ไมไ่ด้รึไง" 



    "เพราะลกูเอาแตค่บเพ่ือนชัว่ๆพรรค์นัน้ใชม่ัย้ ทําไม...ทําไมต้องพยายามให้เขายอมรับด้วย พ่อแมท่ี่

ยอมรับลกูสดุหวัใจอยูต่รงนีไ้มเ่ห็นหวักนับ้างรึไง" หญิงคูส่นทนาเอ่ยเสียงแผว่ แตท่วา่ใจความในประโยค

นัน้กลบัไมไ่ด้แผว่เบาเหมือนเชน่นํา้เสียงแตอ่ยา่งใด 

    ชายหนุม่ผู้ มีศกัดิเ์ป็นลกูเงียบลงไปสกัพกั ก่อนท่ีเขาจะเอือ้มมือลงมาคว้าร่างของฉนัแล้วเดนิ

กลบัไปท่ีบนัใด โดยไมลื่มกล่าวคําพดูทิง้ท้ายบทสนทนา "ผมไมไ่ด้เป็นอยา่งนีเ้พราะใคร แตผ่มอยากทํามนั

ด้วยตวัของผมเอง หวงัว่าคณุจะเข้าใจนะครับ...แม่" 

    "ฮกึ..." เสียงสะอืน้ของหญิงวยักลางคนถกูทิง้ไว้เบือ้งหลงั ก่อนท่ีชายคนนัน้จะถือฉนัแล้วเดนิขึน้ไป

ชัน้บนของท่ีๆถกูเรียกวา่บ้าน 

    "ง่ีเง่าชะมดั" ชานคนนัน้สถบออกมาอีกสองสามคํา ก่อนท่ีความเงียบจะเข้าปกคลมุสถานท่ีแหง่นี ้

อีกรอบ...ไร้ซึง่เสียงใดๆ ยกเว้นเสียแตเ่สียงฝีเท้ากระทบกบัพืน้ไม้อยา่งหนกัราวกบัจะระบายอารมณ์ 

    ถึงแม้วา่พืน้บ้านจะทํามาจากไม้ แตโ่ดยรวมแล้วบ้านแห่งนีก้ลบัมีโครงสร้างหลกัคือคอนกรีต

เชน่เดียวกบัตกึสงูท่ีฉนัเพิ่งจากมา แตเ่วลาท่ีฉันอยู่ในท่ีแหง่นีก้ลบัรู้สกึอบอุน่มากกวา่ท่ีตกึแหง่นัน้ร้อยเทา่

พนัเทา่ แตท่วา่ความอบอุน่ทัง้มวลกลบัถกูทําลายลงด้วยฝ่ามือเย็นๆและการกระทําของคนท่ีประคองร่าง

ของฉนัอยู ่

    เม่ือเขาเดนิมาถึงชัน้ท่ีต้องการ ชายหนุม่ก็เดนิเลียบกําแพงไปเร่ือยๆจนมาถึงประตบูานแรก มือ

หนาย่ืนไปบดิลกูบิดประตกู่อนจะผลกัมนัเข้าไป เผยให้เห็นถึงห้องๆหนึง่ท่ีน่าจะเป็นห้องสว่นตวัของคนๆนี ้

มนัเป็นห้องท่ีไมมี่อะไรมากมาย เตียง โต๊ะ เก้าอี ้คอมพิวเตอร์ กองหนงัสือมากมายถกูจดัวางอยา่งเป็น

ระเบียบ แตส่ิ่งท่ีดไูมเ่ข้าพวกท่ีสดุในสถานท่ีแหง่นีเ้ห็นจะเป็นถงุพลาสติกสีแดงหมน่ท่ีวางอยูข้่าง

จอคอมพิวเตอร์ และนัน่ก็เป็นสิ่งแรกท่ีชายหนุม่เอือ้มมือไปหยิบมนั ก่อนท่ีจะวางฉนัลงแทนท่ีของถงุใบนัน้ 

    ของท่ีเขาหยิบออกมาจากถงุเป็นซองสีเหล่ียมพืน้สีขาวท่ีมีรูปนา่กลวัๆอยูด้่านหน้ากลอ่ง แตถึ่ง

อยา่งนัน้เขาก็แกะกลอ่งออกเพ่ือนําสิ่งของท่ีเขาต้องการออกมา และสิ่งท่ีอยู่ด้านในกล่องสีขาวก็คือแทง่

ทรงกระบอกขนาดเล็กสีขาวท่ีมีเพียงปลายด้านเดียวเทา่นัน้ท่ีถกูย้อมด้วยสีนํา้ตาล 

    ใช.่..สิ่งนีคื้อบหุร่ีท่ีเขาถามหาจากผู้ เป็นมารดา 



    มือหนาหยิบมวนบหุร่ีมาคาบไว้ในปาก ก่อนท่ีจะหยิบก้านไม้เล็กๆถกูหุ้มด้วยก่อนสีแดงๆไว้ตรง

ปลาย ก่อนท่ีจะถสูิ่งๆนัน้เข้ากบัข้างกล่องอย่างรวดเร็วจะเกิดไฟลกุขึน้มา เขาเอาเปลวไฟนัน้มาจอ่กบัอีก

ด้านของปลายบหุร่ีสกัครู่ ก่อนท่ีจะสะบดัมือให้ไฟบนก้านไม้เล็กๆนัน่ดบัลง แตใ่นขณะเดียวกนัปลายบหุร่ี

กลบัลกุไหม้ขึน้มาแทนสิ่งท่ีเรียกวา่ไม้ขีดไฟ แตก่ลบัไมมี่เปลวเพลิงปรากฎขึน้มาเดน่ชดั มีเพียงสีแดงท่ี

ปรากฎขึน้มาเล็กน้อยตอนท่ีชายหนุม่หายใจเอาควนับหุร่ีเข้าไปเทา่นัน้ 

    ฉนัมองดคูวนัสีขาวท่ีโชยออกมาสลบักบัใบหน้าของชายหนุม่ท่ีอยูใ่นอารมณ์ท่ียากจะคาดเดาได้ 

เขามีสีหน้าพงึพอใจกวา่ตอนท่ีอยูใ่นตกึสงูหรือแม้กระทัง่ตอนท่ีพดูคยุกบัผู้ เป็นแมห่ลายเทา่ตวั แตน่่าแปลก

ท่ีใบหน้าของเขากลบัดไูมมี่ความสขุเจือปนอยูเ่ลยแม้แตน้่อย ทัง้ๆท่ีเขาได้ทําในสิ่งท่ีตนเองต้องการแล้วแท้ๆ 

 ...ทําไมมนษุย์ถึงเป็นส่ิงมีชีวิตทีย่ากต่อการทําความเข้าใจดว้ยหวัเล็กๆและร่างทีมี่ไว้สําหรับบรรจุ

น้ําของฉนัเช่นนี้นะ 

    ไมน่านนกั บหุร่ีมวนยาวก็เร่ิมสัน้ลงเร่ือยๆและเม่ือชายหนุม่เห็นวา่มนัไมส่ามารถให้ความพอใจกบั

เขาได้เหมือนครัง้แรก เขาก็เดนิกลบัมาหาฉนั เปิดฝาออกแล้วขยีด้บัปลายมวนบหุร่ีลงบนฝาสีขาวให้มอด

ดบัลง ก่อนท่ีจะทิง้สิ่งท่ีไมต้่องการเข้ามาด้านในตวัฉนัท่ีตอนนีแ้ทบจะไมมี่นํา้เหลืออยูเ่ลย 

    หึ...ทีไ่ม่ท้ิงฉนัลงถงัขยะ เพราะจะเอาฉนัมาเป็นถงัขยะอย่างนัน้สินะ 

    ฉนัลอบถอนหายใจกบัการกระทําของคนๆนี ้ถึงแม้วา่ะรู้ชะตาของตวัเองดีอยูแ่ล้วก็ตามที แตก่บั

การท่ีต้องกลายเป็นท่ีเข่ียบหุร่ีเหม็นๆน่ีมนัแย่ย่ิงกวา่ท่ีคิดเอาไว้เสียอีก ความร้อนจากก้นบหุร่ีท่ีถกูบีล้งกบัฝา

ขวดและกลิ่นท่ีไมพ่ึง่ประสงค์จากมวนบหุร่ีท่ีถกูทิง้เข้ามา ข้างในนีท่ี้สมควรจะบรรจดุ้วยนํา้บริสทุธ์ิ ในตอนนี ้

กลบัมีเพียงเศษขยะเคล้ากบัคราบนิโคตนิเหม็นๆเทา่นัน้ 

    

    หลายวนัผ่านไป ฉนัก็ยงัคงอยูใ่นห้องเดมิและท่ีแหง่เดมิ...แตท่ี่ตา่งไปจากวนัแรกคงจะเป็นเรีืองท่ี

ฉนัรู้อะไรๆเก่ียวกบัเขาคนนีม้ากขึน้กวา่ตอนแรกท่ีได้เจอ 

    เขาเป็นเด็กเก่ง ขยนั ทกุๆวนัท่ีเขากลบัมาเขาจะรีบเอาแผ่นกระดาษท่ีถกูเย็บรวมกบัหรือท่ีเรียกกนั

คุ้นหวู่าสมดุมานัง่ดแูละเขียนอะไรลงไปในนัน้อยา่งตัง้อกตัง้ใจ แตส่ดุท้ายเขากลบัไม่ได้รับคําชมจาก



ผู้ปกครองแตอ่ย่างใด แม้วา่จะสอบได้คะแนนเตม็หรือได้เกรดดีขนาดไหน แตส่ดุท้ายเขาก็กลบัโดนดดุา่

เพียงเพราะเร่ืองท่ีเขาติดสารเสพตดิท่ีเรียกวา่บหุร่ีอยา่งแก้ไมห่าย  

    ทําไมกนันะ...? 

    ทัง้ท่ีตา่งฝ่ายตา่งรู้ปัญหาท่ีเกิดขึน้แตทํ่าไมไมช่ว่ยกนัแก้ไข เอาแตท่บัถมปัญหาและตอกยํา้จดุท่ี

เลวร้ายของอีกฝ่าย 

    แม้วา่ฉนัจะไมรู้่แม้กระทัง่ช่ือเรียกชายคนนี ้แตข่วดนํา้อยา่งฉนัก็ยงัสมัผสัได้วา่เขาเสียใจแคไ่หนใน

สิ่งท่ีตวัเองทําลงไป แตเ่ม่ืออยูต่อ่หน้าผู้ปกครองแล้วเขากลบัปิดซอ่นความรู้สึกเหลา่นัน้ไว้และพดูตอบ

กลบัไปด้วยนํา้เสียงแข็งกร้าว ฉนัรู้ดีวา่เขาพยายามเลิกสิ่งๆนีม้าก่ีครัง้ก่ีหน แตส่ดุท้ายก็ไมสํ่าเร็จสกัที... 

    ถ้าให้ฉนัเดา สิ่งท่ีเขาขาดตอนนีก็้คงจะเป็นสิ่งท่ีเรียกว่ากําลงัใจ  

    ทา่มกลางความไมเ่ข้าใจกนั ถ้าฉนัเป็นชายคนนัน้สิ่งท่ีฉนัจะทําคือบอกเร่ืองราวของคนเองให้อีก

ฝ่ายฟังไปตรงๆ แตค่วามจริงแล้วถึงฉนัจะมีความคิดก็ไมส่ามารถพดูกลา่วออกไปได้ ฉนัจงึทําได้แคเ่พียง

มองดแูละคิดสงสยัในสิ่งมีชีวิตท่ีเรียกวา่มนษุย์  

    ...ผู้ ท่ีมีความคดิซบัซ้อนเกินกวา่ท่ีขวดนํา้พลาสตกิจะเข้าใจ 

 

    ฉนันัง่มองดวงอาทิตย์ลอยขึน้บนฟ้าเป็นรอบท่ีเทา่ไหร่ก็ไมรู้่ตัง้แตท่ี่ย้ายจากโลกในตกึสงูมายงับ้าน

คอนกรีตหลงัเล็กๆแหง่นี ้ขวดนํา้ท่ีถกูเปล่ียนสถานะเป็นถงัขยะมีสิ่งสกปรกบรรจจุนเกือบเตม็ยงัคงนัง่อยูท่ี่

เดมิ บนโต๊ะข้างๆคอมพิวเตอร์ 

    ตอนนีเ้ป็นเวลาท่ีชายหนุม่เจ้าของห้องไมอ่ยูบ้่าน ซึง่ก็เป็นเร่ืองปกตท่ีิเขาออกไปข้างนอกบอ่ยๆ ฉนั

คดิว่าเขาคงจะเดนิทางไปท่ีโลกตกึสงูแหง่นัน้ 

    "สกปรกจงั ไมรู้่วา่อยูใ่นท่ีแบบนีไ้ด้ยงัไงตัง้นานสองนาน" เสียงหวานท่ีไมไ่ด้ยินนานดงัขึน้มาหลงั

เสียงบานประตเูปิด 

    คนๆนี.้..แม่ของผูช้ายคนนัน้ 



    "ห้องรกจะตาย ไมเ่คยทําความสะอาดบ้างรึไง" หญิงวยักลางคนเอ่ยพดูกบัตนเองเบาๆแล้วเร่ิมทํา

ความสะอาดห้องๆนี ้

    ไม่จริงนะ! ฉนัเห็นเขาทําความสะอาดห้องนีท้กุเช้า! 

    หากฉนัสามารถเอ่ยพดูได้ฉนัคงจะบอกผู้หญิงคนนัน้ไปอย่างนี ้แตน่่าเสียดายท่ีฉันไมส่ามารถเอ่ย

ค้านสิ่งท่ีหญิงคนนัน้คดิเองเออเองอยูฝ่่ายเดียวได้ 

    หญิงคนนัน้เร่ิมทําการเก็บกวาดสิ่งของรอบๆห้อง ไมว่า่สิ่งนัน้จะเป็นขยะจริงๆหรือแม้แตส่ิ่งท่ีชาย

หนุม่หยิบใช้อยู่ประจํา แตห่ากเป็นสิ่งท่ีเธอคดิวา่เป็นสิ่งท่ีไมจํ่าเป็นแล้ว สิ่งๆนัน้ก็จะถกูจบัโยนลงถงุสีดําใบ

ใหญ่ท่ีเธอถืออยูข้่างกายอยา่งไมล่งัเล 

    และสิ่งท่ีไมจํ่าเป็นนัน่...ก็รวมถึงฉนัท่ีไมต่า่งอะไรจากถงัขยะด้วย เพราะอย่างนัน้เธอจึงหยิบฉนัขึน้

ลงแล้วโยนลงถงุดําอยา่งไมล่งัเล  

 ไม่เอานะ ฉนัยงัไม่อยากโดนท้ิง ฉนัยงัอยากเห็นโลกภายนอกมากกว่านี้  

 แตก็่ดเูหมือนวา่ความรู้สกึของฉนัจะสง่ไปไมถึ่งคนๆนี ้ฉนัเลยต้องลงไปนอนกองรวมกบัสิ่งของ

ตา่งๆในถงุดํา 

    ไมน่านนกั ถงุดําก็ถกูลากออกมาจากห้องนัน้ ลงบนัได จากนัน้ก็ไปท่ีไหนสกัแหง่ท่ีฉนัก็ไมท่ราบวา่

มนัเป็นสถานท่ีแบบใด และเม่ือถึงจดุหมายท่ีหญิงวยักลางคนต้องการ เธอก็หยดุเดนิและเทของในถงุดํา

ออกมา 

    เม่ือไมมี่ถงุสีดําคอยปิดกัน้การมองเห็น แสงแดดจากโลกภายนอกก็สาดเข้ามากระทบร่างของฉนั

จนรู้สกึได้ถึงความร้อนท่ีแผ่ออกมาจากก้อนกลมๆสีแดงบนฟ้าท่ีใครๆตา่งพากนัเรียกว่าดวงอาทิตย์ 

    ร้อนชะมดั  

    ฉนันอนอยูท่า่มกลางแสงอาทิตย์ร้อนจดั โดยท่ีมีภาพรอบข้างเป็นสิ่งของท่ีหมดสภาพการใช้งาน

แล้ยถกูวางเร่ียราดอยูเ่ตม็ไปหมด ใชแ่ล้ว...สถานท่ีแหง่นีเก็คือกองขยะนัน่เอง ท่ีๆมีไว้สําหรับโยนทิง้สิ่งของ

ท่ีไมเ่ป็นท่ีต้องการของผู้คน 



    แตไ่มน่านนกั ฉนัก็ได้ยินเสียงท่ีไมเ่คยแม้แตจ่ะคิดว่าจะได้ยินในท่ีแบบนี ้มนัคอิเสียงหวัเราะท่ีดไูร้

เดียงสาของเดก็น้อยคนหนึง่ และเธอกําลงัเดนิตรงมายงัท่ีๆฉนันอนอยู่ 

    ฉนัสงสยั เธอยิม้ออกมาได้อยา่งไรในบรรยากาศท่ีร้อนระอเุคล้ากบักลิ่นไมพ่งึประสงค์ของกองขยะ

รอบข้าง เนือ้ตวัของเดก็หญิงคนนัน้ก็ไมไ่ด้แตง่แต้มด้วยเคร่ืองประดบัและเสือ้ผ้าแสนสวยงาม หากแตช่ดุท่ี

เธอสวมใสก่ลบัเป็นเหมือนกนัเสือ้มือสองสภาพซอมซอ่และเนือ้ตวัท่ีแต้มด้วยสีเทาของฝุ่ นควนั 

    "ภ ูทางนัน้เจอมัย้" เดก็หญิงหนัหน้าไปด้านหลงัของตวัเอง ก่อนท่ีเดก็หญิงหน้าตาคล้ายๆกบัเธออีก

คนจะว่ิงมากอดเดก็คนนัน้จากด้านหลงั "ฮ่ือ...ไมเ่จอเลยอะ่ฟ้า" 

    "แล้วเราเจอเทา่ไหร่แล้วอะ่ภ"ู 

    "กระป๋องเก้า ขวดนํา้อีกสิบส่ี" เดก็หญิงทัง้สองยกยิม้ขึน้พร้อมๆกนั  

    "จะครบแล้วเนอะภ"ู 

    "นัน่สิฟ้า...ขาดอย่างละอีกหนึง่เองนะ" 

    "อ๊ะ! นัน่กระป๋องแหละ" เดก็หญิงท่ีถกูเรียกวา่ฟ้ากระโดดลงมาจากกองขยะกองสงู แล้วเอือ้มหยิบ

กระป๋องบบุๆท่ีถกูฝังอยูด้่านลา่งถงุขยะสีหมน่ "ภูๆ  ได้กระป๋องแล้ว รับนะ!" เดก็สาวขว้างกระป๋องนํา้อดัลม

สีแดงไปให้คนท่ีหน้าตาคล้ายคลงึกบัเธอจนสามารถแยกแยะได้ยาก วา่เดก็หญิงคนไหนเป็นคนท่ีช่ือวา่ภ ู

หรือวา่ใครเป็นคนท่ีช่ือวา่ฟ้า 

    "ฮบึ! เย่ียมเลยฟ้า สง่ได้สวย" เดก็สาวอีกคนท่ีถกูเรียกวา่ภูคว้ากระป๋องสีแดงท่ีอีกคนโยนมาให้เธอ

ได้อยา่งสวยงาม ก่อนจะโยนมนัเข้าไปในถงุดําหนึง่ในสองใบท่ีเธอถืออยูแ่ล้วกระโดดตามคนหน้าเหมือนอีก

คนตามลงมาติดๆ 

    "ทีนีก็้ขาดแคข่วดนํา้แล้วนะภ"ู 

    "นัน่สิฟ้า อีกแคข่วดเดียวเองนะ" 

    "อือ้!" เดก็สาวทัง้สองพยกัหน้าท่ีคล้ายคลงึกนัราวกนัสอ่งกระจกให้กนัและกนั ก่อนท่ีทัง้สองจะยิม้

กว้างออกมาอีกครัง้ "อ๊ะ ขวดนีใ้ช้ได้มัย้อะ่ภ"ู  



    สิน้เสียงหวาน เดก็สาสท่ีถกูเรียกวา่ฟ้าก็เดนิเข้ามาหาฉนัแล้วกวกัมือเรียกให้อีกคนมาด ูแตท่นัทีท่ี

อีกคนท่ีถกูเรียกว่าภเูดนิเข้ามาเธอก็ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่แล้วตีสีหน้าไมพ่อใจออกมาอย่างเห็นได้

ชดั "ไมไ่หวนะฟ้า ดสูิ ก้นบหุร่ีเตม็เลยไมใ่ชห่รอ" 

    "แตเ่ราล้างก่อนท่ีจะเอาไปสง่ก็ได้น่ีนา" ฟ้าเอ่ย ก่อนดวงตาคูส่วยท่ีจะมองช้อนคนอีกคนราวกบัจะ

ขอร้อง 

    "งัน้...ถ้าเราไมเ่จออีกขวดเร็วๆนี ้ทําตามแบบท่ีเธอบอกก็ได้นะฟ้า" 

    "เย้! ฟ้ารักภท่ีูสดุเลย!!"  

    และแล้วเดก็ทัง้สองคนก็เดนิจากไปโดยทิง้ฉนัให้นอนอยูใ่นกองขยะตามเดมิ...บางที ฉันอาจจะ

ไมไ่ด้เกิดใหมอี่กครัง้เลยก็เป็นได้ 

 

    เวลาผา่นไปจนก้อนกลมๆสีแดงบนฟ้าเคล่ือนท่ีมาอยู่ด้านบนสดุ ทํามห้อากาสท่ีร้อนอยูแ่ล้วยอม่

ทวีความร้อนเข้าไปอีก ฉนัลอบถอนหายใจเบาๆอยา่งหมดหวงั แตแ่ล้วจู่ๆ นยัน์ตาคูส่วยของเด็กหญิงก็เข้า

มาในการมองเห็นอีกครัง้ "ไมเ่จอขวดอ่ืนเลยละ่ ขอรับนายไปแล้วกนั จะทําความสะอาดให้สวยวิง้ไปเลย

ละ่" 

    "ฟ้า เลิกคยุกบัขวดนํา้แล้วขึน้มาน่ีเร็วสิ"  

    "โธ่ภ ูเธอสมัผสัไมไ่ด้เลยหรอถึงความรู้สึกของขวดนํา้น้อยๆท่ีนา่สงสารใบนีน้ะ่" 

    "จ้าๆ" เดก็สาวท่ีถกูเรียกว่าภยิูม้บางๆแล้วยกมือลบูหงัยุง่ๆของอีกคนท่ีตวัเล็กกวา่เธอเล็กน้อย 

"ทําไมฉนัต้องยอมเธออยูเ่ร่ือยเลยนะฟ้า" 

    "ก็เพราะฟ้านา่รักไง ฮิๆ" เด็กหญิงอีกคนยิม้กว้าง แล้วจากนัน้เธอก็หยิบฉนัขึน้มาเปิดฝา คว่ําขวด

ลงแล้วออกแรงเขยา่ให้เศษมวนบหุร่ีออกไปจากภายในร่างใสๆนี ้"ต้องล้างนํา้ด้วยมัย้อ่ะ..." 

    "ล้างหนอ่ยก็ดีมัง้นะ" เด็กหญิงท่ีตวัคอ่นข้างสงูกวา่อีกคนเล็กน้อยแยง่ฉนัออกไปจากมือฟ้า ก่อนท่ี

จะเดนินําอีกฝ่ายไปยงัอีกด้านของกองขยะ 



    "รอด้วยสิภ"ู เดก็หญิงตะโกนเรียกอีกคน ก่อนท่ีจะก้าวขาสัน้ๆของตวัเองตามคนท่ีมีใบหน้า

คล้ายคลงึกบัเธอไปติดๆ  

    และเม่ือเดก็ทัง้สองพาฉนัเดินผา่นกองขยะกองโตมาได้แล้ว สิ่งแรกท่ีเห็นก็คือบ้านหลงัโทรมๆท่ีทํา

จากสงักะสีท่ีเร่ิมเปล่ียนเป็นสีนํา้ตาลเพราะสนิมและสายนํา้เล็กๆท่ีไหลตดัผา่นหน้าบ้านโดยมีต้นกําเนิดมา

จากท่ีใดก็ไมอ่าจทราบได้ 

    เดก็ทัง้สองคนจุม่ฉนัลงในนํา้นัน่ ก่อนจะเร่ิมเขยา่แล้วเอามือลบูร่างกายราวกบัจะทําความสะอาด

ให้ฉนักลบักลายเป็นขวดพลาสตกิท่ีสะอาดดงัเดมิ 

    "เสร็จแล้วละ่ภ"ู เด็กหญิงคนท่ีช่ือฟ้าสะบดัตวัฉันให้แห้งก่อนจะยิม้กว้างให้กบัผลงานของตวัเอง "ที

นีก็้เสร็จแล้วเนอะ" 

    "อืม้ เอาไปให้พ่ีใหญ่กนัเถอะ" เดก็หญิงคนท่ีช่ือภขูานรับ ก่อนท่ีฉนัจะถกูโยนลงในถงุดําโปร่งแสง

อีกรอบ 

    ถงุท่ีฉนัอยูส่ัน่ขึน้ลงเป็นการบอกวา่ร่างเล็กทัง้สองกําลงัลากฉนัและขวดใบอ่ืนๆท่ีอยูใ่นถงุน่ีไปยงัท่ี

ไหนสกัแหง่ และไมน่านนกัก็ได้รับคําตอบเม่ือเด็กน้อยทัง้สองเปิดถงุออกและทยอยหยิบบรรดาขวดนํา้ลง

ในถงัสีเทาใบใหญ่ท่ีไมรู้่วา่มีไว้สําหรับอะไร 

    เม่ือขวดทัง้หมดถกูสง่ลงไปอยูใ่นถงันัน่แล้วเดก็หญิงทัง้สองก็เดนิจากไปโดนท่ีไมลื่มทิง้ใบหน้า

เปือ้นยิม้ไว้เป็นของขวญัในความทรงจํา 

 

    ฉนันอนอยูใ่นนัน้พร้อมกบัลองนัง่นกึทบทวนเร่ืองราวในชีวิตท่ีผา่นมาของขวดนํา้ใบเล็กๆท่ีไม่

สําคญัอะไรนกั เป็นเพียงแคข่วดพลาสตกิดาษๆท่ีวางขายตามร้านขางของทัว่ๆไป แตฉ่นัก็เช่ือวา่ชีวิตหนึง่ท่ี

ฉนักําเนิดมามนัไมส่ญูเปลา่ 

    ฉนัได้ออกมาจากโลกส่ีเหล่ียมทบึท่ีแสนเหน็บหนาว ได้รู้ว่าเดก็มนษุย์สมยันีบ้างคนอาจจะไมไ่ด้มี

ความสขุกบัสิ่งท่ีตนเป็นอยูส่กัเทา่ใด ได้รู้ว่าบางทีสิ่งดีๆท่ีใครบางคนมอบมาให้อาจจะเป็นสิ่งท่ีเลวร้ายใน

สายตาของคนท่ีได้รับ ได้รู้วา่ในแตล่ะมมุมองของมนษุย์มนัแตกตา่งกนัเพียงใด ได้รู้วา่รอยยิม้และความสขุ



ไมไ่ด้เกิดได้เพียงแคส่ภาพแวดล้อมท่ีดีและงดงาม หากแตม่นัสามารถเกิดขึน้ได้จากจิตใจท่ีสนกุสนานของ

เดก็ๆ 

    แตถึ่งแม้วา่ฉันจะได้เรียนรู้อะไรๆมากมายท่ีผา่นเข้ามาในชว่งชีวิตสัน้ๆของขวดนํา้ใบเล็กอยา่งฉนั 

แตถึ่งอยา่งนัน้ก็ยงัมีสิ่งท่ีฉนัคดิว่าไมว่า่จะเกิดใหมม่าสกัก่ีครัง้ๆก็ยงัไมส่ามารถเข้าใจและคาดเดาสิ่งนัน้ได้

อยา่งแมน่ยําสกัที และนัน่คือสิ่งท่ีเรียกวา่จิตใจของมนษุย์ ท่ีคาดวา่สิ่งนัน้มีไว้เพ่ือให้มนษุย์สามารถเข้าใจ

มนษุย์ด้วยกนัเองเทา่นัน้ 

    ระหวา่งท่ีฉนักําลงัคดิฟุ้ งซา่นอยูน่ัน้ ท่ีๆฉนัอยูก็่เร่ิมเคล่ือนท่ีขึน้ไปด้านบน และตะแคงข้างลงเผยให้

ฉนัเห็นถึงนํา้อะไรสกัอย่างท่ีอยูด้่านลา่งและไอร้อนท่ีโชยขึน้มาจนแทบจะละลาย 

    ฉนัและบรรดาเพ่ือนขวดนํา้ท่ีอยูร่อบกายถกูเทลงในนํา้สีขุ่นนัน่ น่ีคงจะเป็นหนึง่ในวิธีการเกิดใหม่

ของฉนัสินะ... 

    หากน่ีคือชว่งเวลาสดุท้ายในชีวิต ได้โปรดรับฟังคําขอของขวดนํา้พลาสตกิใบเล็กน่ีสกัหนอ่ย...ฉนั

อยากจะเห็นจดุจบของครอบครัวของชายหนุม่คนนัน้...ฉนัอยากจะรับรู้ถึฃอนาคตของเดก็หญิงฝาแฝด

เจ้าของรอยยิม้อนัแสนงดงามทัง้สอง...ฉนัอยากจะ... 

    แตย่งัไมท่นัท่ีคําขอของฉนัจะถกูเอือ้นเอ่ยออกไปจนหมด ร่างขอบฉนัก็ร่วงลงในเตาบรรจนํุา้ใบนัน้ 

ร่างกายท่ีเคยเป็นรูปร่างคอ่ยๆเร่ิมละลายผสานกบันํา้ท่ีอยู่ในนัน้... 

    และจู่ๆ ความทรงจําในชีวิตก่อนก็แลน่เข้ามา 

     ...น่ีคือจดุจบและเป็นจดุเร่ิมชีวิตใหมข่องบรรดาพลาสตดิทัง้หลาย ‘เตารีไซเคลิ’ 

   ...ลาก่อนนะ 

     ...พบกนัใหม่ในชีวิตหนา้ของฉนั 

 

 

 



   เย็นจงั  

    น่ีคือสิ่งแรกท่ีฉนัรู้สึกหลงัจากลืมตาขึน้มา ร่างกายของฉนัถกูนํามาบรรจวุตัถใุสๆแข็งๆท่ีเปล่ียน

สภาพกลายเป็นนํา้ได้ และไมน่านก็มีนํา้สีสวยเทลงมา 

    "ได้แล้วจ๊ะหน"ู เสียงของคนท่ีถือฉนัอยู่ดงัขึน้ และทนัใดนัน้ก็มีมืออีกมือมารับเอาฉนัไป 

    "ขอบคณุครับป้า..." 
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