


ลืมตาตื่นอีกครั้ง...ในเวลาอันสมควร  

ฉันเฝ้ามองพฤติกรรม ทุกอย่างของพวกเขา นับตั้งแต่ตื่นลืมตา 

ยามเช้า รับประทานอาหาร บอกลากันด้วยใบหน้ายิ้มแย้มก่อน 

แยกย้ายไปทำงาน กระทั่งกลับมาบ้าน ผ่อนคลาย และเข้านอน 

ในยามค่ำ กิจวัตรประจำวันของทั้งครอบครัวล้วนอยู่ในสายตา  

ฉันจำทุกรายละเอียดเล็กน้อยขึ้นใจ ตื่นเวลาไหน อาบน้ำแต่งตัว 

นานเท่าไร บทสนทนาบนโต๊ะอาหารมักดำเนินไปในทิศทางใด  

เข้านอนกี่โมง รู้กระทั่งพฤติกรรมชอบขยุกขยิกปลายเท้าเวลาดีใจ 

เกินเหตุของเด็กหนุ่มวัยรุ่น ลูกชายคนเดียวของบ้าน และมือ 

ที่มักกำหมัดแน่น ทุบเบา  ๆ  บนหน้าแข้งของผู้เป็นพ่อยามขัดเคือง 

สมาชิกในบ้าน ด้วยว่าพฤติกรรมทั้งหมดทั้งมวลล้วนแต่เวียนวน 

เป็นวัฏจักร แทบไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา นับแต่ฉัน 

แอบแฝงเร้นตัวเข้ามาในบ้านหลังนี้ ดำรงสถานะผู้เฝ้ามอง โดย 

ปราศจากสิทธิ์เสียงทางใด 

บ้านหลังย่อมบนที่ดินหกสิบตารางวา ปลูกสร้างเต็มพื้นที่  

ชั้นบนมีสามห้องนอน สอดรับกับสมาชิกในบ้านซึ่งประกอบด้วย 

พ่อแม่ ลูกสาววัยสิบเจ็ดที่กำลังย่างเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย และ 
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ลูกชายเพิ่งขึ้นชั้นมัธยมสี่ ในโรงเรียนชายล้วนมีชื่อแห่งหนึ่ง  

ด้านนอกมีสนามหญ้าและสวนหย่อมตัดแต่งเป็นอย่างดีขนาด 

กะทัดรัด ส่วนด้านข้างบ้านมีไม้พุ่มปลูกเรียงรายขนานแนวรั้ว  

ซึ่งบัดนี้ค่อนข้างรกเรื้อ ผิดกับส่วนอื่นของตัวบ้านที่บำรุงรักษา 

เป็นอย่างดี  หากใครมองจากภายนอกย่อมเข้าใจว่าเป็นบ้าน 

สร้างใหม่ อย่างดีก็เพียงไม่กี่ปีเท่านั้น ทว่าฉันรู้ดีว่าสิ่งก่อสร้าง 

ใช้พักอาศัยนี้ปักฐานอยู่นานเพียงใด

ฉันอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มาก่อนพวกเขาเสียอีก

ครอบครัวฉันเคยเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ ช่วงเวลาที่พวกเรา 

อยู่ด้วยกันอาจไม่แสนสุขตลอดเวลา ทว่าก็ยังมีมุมสวยงามให้ 

รำลกึถงึอยูบ่า้ง กอ่นความขดัแยง้จะทำใหท้กุสิง่ทกุอยา่งลม่สลายลง 

ต่อหน้า พัดปลิดปลิวไม่ต่างใบไม้แห้งโรยรา แต่ละคนเหยียบย่ำ 

ใบแห้งกรังหันหนีไปคนละทิศทาง ความเกลียดชังสุมแน่นในใจ 

ราวศัตรูคู่แค้น หลงเหลือไว้เพียงเศษซากบางสิ่งซึ่งครั้งหนึ่งเคย 

สำคัญ ทว่าตอนนี้กลับถูกมองว่าไร้ความหมาย เป็นเพียงแค่อดีต 

เลยผา่น ทวา่บา้นทีถ่กูทิง้ไมเ่คยวา่งรา้ง มคีรอบครวัอืน่ผลดัเปลีย่น 

หมุนเวียนโยกย้ายเข้ามาแทน แต่ส่วนใหญ่ล้วนมีอันพลัดพราก 

กนัไปทกุครัง้ จนกระทัง่มาถงึครอบครวันี ้ พวกเขาชา่งสมบรูณแ์บบ  

ฉันคิดว่าพวกเขาอาจครอบครองบ้านหลังนี้ได้นานกว่าใคร

ย่ำรุ่งของทุกวัน ฉันจะเยื้องย่างเดินสำรวจบ้านอย่างเพลิด- 

เพลิน เงียบเชียบใต้ปีกความมืดสลัวเพื่อไม่ให้ใครสังเกตเห็น  

ร่วมปีที่ทำเช่นนี้จนเปรียบเหมือนกิจวัตรประจำของชีวิต ฉันเห็น 

ในสิ่งที่คนภายนอกไม่เห็น บางสิ่งที่แม้เจ้าของปัจจุบันยังไม่ทัน 

รู้ตัว ดังเช่นรอยคราบน้ำในซอกมุมใต้บันไดจากพายุคราวก่อน 

ติดค้างฝังแน่นซึมเข้าเนื้อกระเบื้องราคาแพงจนเช็ดไม่ออก ด้วย 
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ไม่มีใครหันมองซอกเล็กทึมนั่น หลายครั้งฉันนึกคันมืออยากทำ 

ความสะอาด แต่แล้วก็เตือนใจตัวเองว่าไม่ควรยุ่งเกี่ยว มันไม่ใช่ 

เรื่องของฉัน...ไม่ใช่บ้านของฉันอีกต่อไปแล้ว

เมื่อใดที่ฟ้าคลี่กำมะหยี่สีม่วง  ฉันหลบเร้นกายหาที่ซ่อน 

อีกหน จากนั้นไม่นานคนเป็นแม่จะลืมตาตื่นก่อน หล่อนลุกอย่าง 

กระฉับกระเฉงวิ่งรี่เข้าครัวเตรียมอาหารให้สมาชิกในบ้าน ซึ่ง 

หมุนเวียนระหว่างข้าวต้มกระดูกหมูกับไข่ดาวไส้กรอก กาแฟสด 

บดใหม่ชงหอมกรุ่นกำจายทั่วทั้งบ้าน ปลุกหัวหน้าครอบครัวให้ 

ตื่นตาม จากนั้นจึงค่อยปลุกลูกทั้งสองลุกขึ้นมาแต่งตัวในวันเรียน  

หนึง่ชัว่โมงหลงัจากนัน้ทกุคนจะพรอ้มหนา้กนับนโตะ๊อาหาร สนทนา 

กันด้วยบทเปิดว่า  ‘อรุณสวัสดิ์’ ตามด้วยเอ่ยอ้างถึงสภาพอากาศ  

เช่น ‘เช้านี้อากาศดีนะ’ หรือ ‘ฝนตกหนัก รถติดแน่’ จากการ 

สังเกตมาเป็นระยะเวลานาน ฉันนึกทึ่งที่พวกเขาสามารถพูดคุย 

ประโยคเดิม  ๆ  ได้ทุกวันโดยไม่มีฝ่ายใดอยากทำลายรูปแบบนั้น  

ขนาดฉันไม่ได้อยู่ร่วมในวงสนทนายังนึกเบื่อหน่ายแทน

เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ ผู้เป็นแม่จะพยักหน้ากับลูก 

ทั้งสอง เด็ก  ๆ  ต่างแยกย้ายกันไปหยิบกระเป๋านักเรียนมาเตรียม 

พร้อม รอแม่ล้างจานจัดเก็บโต๊ะเสร็จเรียบร้อย และเดินทางไป 

ด้วยกันในรถญี่ปุ่นคันย่อม แม่แวะส่งลูกสาวลูกชายที่โรงเรียน 

ซึ่งเป็นทางผ่านอยู่แล้ว อดีตหล่อนเคยเป็นอาจารย์สอนภาควิชา 

ภาษาไทยในมหาวิทยาลัยรัฐชื่อดังแห่งหนึ่ง ก่อนผันตัวมารับ 

ตำแหน่งที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมได้เกือบปี ช่วงเวลาเดียวกับ 

ที่ย้ายมาอยู่ในบ้านหลังนี้นั่นแหละ ส่วนผู้พ่อดำรงตำแหน่งประธาน 

บรษิทัผลติสนิคา้อปุโภคบรโิภคซึง่เจา้ตวัเปน็เจา้ของเอง ฉนัออกจะ 

แปลกใจที่ฐานะทางการเงินและสังคมอย่างพวกเขากลับเลือกมา 
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อาศัยในบ้านมือสองขนาดไม่ใหญ่โต แต่อาจเหมือนที่เคยได้ยิน  

บางครั้งขนาดก็ไม่สำคัญเท่าทำเล บริเวณที่ตั้งบ้านฉันอยู่ตรงกลาง 

ระหว่างถนนหลักหลายสาย เชื่อมต่อกับจุดสำคัญต่าง  ๆ ได้สะดวก  

เทยีบกบัทำเลขา้งเคยีงทัง้ซา้ยขวาและทางใตแ้ลว้จดัวา่มขีอ้ไดเ้ปรยีบ 

กว่ามาก

คนพ่อคว้าหนังสือพิมพ์ที่อ่านค้างไว้หนีบติดมือ ลูกทั้งสอง 

ยกมอืไหวล้าพอ่นอบนอ้ม เอย่สวสัดดีว้ยเสยีงรืน่หู ฟงัคำกำชบัให้ 

ตั้งใจเรียน อย่าทำให้พ่อแม่ผิดหวัง อยู่ในโอวาทของครูบาอาจารย์  

และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เหมือนหลุดจากหนังสือคู่มือ 

อภิชาตบุตร ถ้าหากคนในครอบครัวของฉันปฏิบัติต่อกันเช่นนี้บ้าง  

บางทีเราอาจไม่ถึงคราวล่มสลายก็เป็นได้ ฉันปัดความคิดคำนึง 

ใคร่ครวญถึงอดีตทิ้ง หันมองเด็กสองคนเดินใบหน้าเปื้อนยิ้ม 

ไปรอที่รถ เหลือพ่อกับแม่ยืนมองตามด้วยใบหน้ายิ้มแย้มดุจ 

เดียวกัน หากพอหันหลังหลบลับสายตา ฝ่ายภรรยาก็นิ่วหน้า  

เอ่ยด้วยเสียงเจือขึ้งเคียด

“น้ำซึมจากหลังคาอีกแล้วนะ” หล่อนว่า

“อกีแลว้เหรอ เฮอ้ แกไ้มห่ายสกัท ี เรือ้รงัเหลอืเกนิ เอาเถอะ  

ผมจะหาทางจัดการเอง” สามีถอนหายใจ คิ้วขมวดเข้าหากัน

“พุ่มไม้ข้างบ้านนี่ก็สมควรถอนทิ้งให้หมดนะ ปล่อยไว้มัน 

เลื้อยพันไปมายุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ เห็นแล้วไม่เจริญหูเจริญตา  

เลือกต้นที่ดูแลง่าย  ๆ  มาปลูกจะดีกว่า” หล่อนข้ามไปพูดเสริม 

เรื่องอื่น 

ริ้วความโกรธแล่นผ่านในกระแสอารมณ์เมื่อหล่อนเอ่ยปากว่า 

อยากทำลายพุ่มไม้ดอก ไม่กี่สิ่งที่เหลือรอดจากการเปลี่ยนแปลง  

สัญลักษณ์ของบ้านหลังเดิมที่ฉันเคยอยู่ นึกถึงตอนที่ฉันเคยนำ 
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ต้นกล้ามาปลูก ประคบประหงมจนเติบใหญ่ชูช่อไสว ถึงตอนนี้ 

มันจะทรุดโทรมลงไปบ้าง หากก็ใช่ว่าไร้ค่าไร้ราคาเสียทีเดียว  

ดอกสีสันสดของมันแต่งแต้มให้บ้านสดใสเป็นธรรมชาติกว่า 

สวนหย่อมแห้งแล้งของหล่อนเสียอีก ถ้ามันถูกขุดทิ้งไป นั่น 

เทา่กบัตวัตนของอดตีเริม่รางเลอืนตามไปดว้ย แตฉ่นัไมม่สีทิธิค์า้น  

ทำได้เพียงแอบมองโดยไม่มีสิทธิ์เผยอปากอย่างคนนอก รู้ดีว่า 

หล่อนมีอำนาจเต็มที่

“มันร่มรื่นดี  กว่าจะปลูกได้ขนาดนี้ใช้ เวลานานทีเดียว  

น่าเสียดายอยู่นะ” คนพ่อยังลังเล “หรือเราควรให้ลูก ๆ มาช่วยกัน 

ดูแลด้วย น่าจะแบ่งเบาภาระไปได้เยอะ”

“อยา่เลย เดก็นะ่ใหมุ้ง่อยูก่บัการเรยีนอยา่งเดยีวกพ็อ อยา่ให้ 

ต้องมายุ่งกับเรื่องอื่น  หลายคนหลายมือจะกลายเป็นยุ่งยาก 

เสียเปล่า  ๆ” อีกฝ่ายไม่เห็นด้วย ท้ายที่สุดหัวหน้าครอบครัว 

ก็เป็นฝ่ายเห็นดีเห็นงามตามภรรยา พูดคุยกันอีกไม่กี่คำเรื่อง 

วางแผนรื้อถอน ฉันอยากตะโกนร้องเกรี้ยวกราด ทว่าสำหรับ 

พวกเขาแล้ว ฉันไม่ต่างจากอากาศธาตุว่างเปล่า ไม่มีสิทธิ์เสียง 

โต้แย้งในทางใด มีค่าน้อยกว่าเสียงลมหรือเสียงนกเสียอีก

ตกยามสาย บ้านทั้งหลังอยู่ในความครอบครองของฉัน เป็นช่วง 

เวลาที่ฉันเบิกบานมากที่สุด เพราะเหมือนได้อิสระกลับคืนอีกครั้ง  

ไม่ต้องหลบซ่อน คอยหลีกเร้นสายตาครอบครัวใหม่ หรือกังวลว่า 

ใครจะจับได้ ฉันสัมผัสเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้น สูดรับกลิ่นหอมหวาน 

ของน้ำยาทำความสะอาดที่ผู้ เป็นแม่บรรจงเช็ดถูละเอียดลออ 

ทุกสุดสัปดาห์ ทอดมองความเปลี่ยนแปลงภายในบ้านหลังเก่า  
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ซึ่งแม้ภาพภายนอกจะเปลี่ยนไปมากเพียงใด ทว่าในเสี้ยวหนึ่ง 

ฉันยังได้กลิ่นอายตัวตนครอบครัวฉัน แม้เป็นเพียงละอองแผ่วเบา 

เจือจางก็ตาม 

ห้องรับแขกคือส่วนที่เปลี่ยนไปมากที่สุด จากเดิมเคยมี 

ข้าวของที่สมาชิกในบ้านสรรหามาตั้งกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ  

เฟอร์นิเจอร์จากหลายช่วงเวลาผสมปนเปปราศจากรูปแบบชัดเจน  

ปัจจุบันถูกทาสีใหม่เป็นเขียวเข้ม ขับเน้นผนังด้วยภาพวาดลาย 

กระหนกและดวงไฟฉายส่อง เฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้น เรียบง่าย  

ทว่าคัดสรรมาเป็นอย่างดี ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย กระทั่ง 

มุมหนังสือพิมพ์และนิตยสารยังจัดเรียงตามวันเวลาให้ง่ายแก่การ 

ค้นหาในตู้หนังสือชิดผนังสูงจรดเพดาน ทำให้ห้องนี้ดูกว้างขวาง 

กว่าสมัยที่ฉันเคยอยู่มากทีเดียว	 	 	

แตห่อ้งทีฉ่นัชอบมากทีส่ดุคอืหอ้งนอนของลกูชาย ด้วยเหตุวา่ 

มันเคยเป็นห้องนอนของฉันมาก่อน แม้ไม่ถูกปรับเปลี่ยนมากเท่า 

ชั้นล่าง ทว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นล้วนเป็นของใหม่ น่าขันที่เด็กหนุ่ม 

กลับจัดการห้องส่วนตัวได้เป็นระเบียบอย่างเหลือเชื่อ สมัยของฉัน 

ทั้งห้องรกเลอะเทอะด้วยนิสัยมักง่าย ฉันมักโยนข้าวของไว้ตามพื้น  

จัดเก็บมันด้วยวิธีเขี่ยเข้าใต้เตียง หนักเข้าก็ไม่เหลือพื้นที่ให้ผลักไส 

อกีตอ่ไป เหลีย่มมมุทัว่หอ้งจงึมสีถานะเทา่เทยีมกนั ไมเ่หลอืจดุใด 

สะอาดไร้จุดด่างพร้อยเป็นพิเศษ เมื่อกวาดตามองห้องในปัจจุบัน 

แล้ว ฉันแทบจำมันไม่ได้ด้วยซ้ำ ถ้าไม่เหลือบเห็นรอยกากบาท 

จาง ๆ ที่เคยทำไว้ด้วยปากกาหมึกซึม ฉันคงนึกว่าตัวเองเลอะเลือน  

เข้าใจผิดว่าเคยเป็นเจ้าของมันมาก่อน

หลายครั้งฉันนึกสนุก  แอบค้นข้าวของในห้องต่าง  ๆ  อยู่ 

เหมอืนกนั ความขบถในตวัทำใหฉ้นันกึชงัฉากหนา้อนัสมบูรณแ์บบ  
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หลังฉากย่อมมีโครงกระดูกซุกซ่อนเอาไว้ ต่อให้เก็บซ่อนแนบเนียน 

เพียงใดก็ตาม ฉันย้อนนึกถึงตัวเอง เคยมั่นใจว่าถึงไม่ใช่เด็ก 

ที่อยู่ในโอวาทนัก ซ้ำยังแอบดื้อรั้นอยู่เงียบ  ๆ แต่ฉันเอาตัวรอด 

ในโลกได้เก่งกาจไม่แพ้ใคร บางทีฉันอาจคิดผิด ความทระนงตัว 

เช่นนั้นอาจเป็นเหตุให้ครอบครัวเราแตกพ่าย จนคนอื่นเข้ามา 

ครอบครองบ้านหลังนี้แทน 

ฉันมองนาฬิกา เกือบได้เวลาผู้เป็นแม่จะกลับมาแล้ว ฉัน 

ต้องหลบซ่อนตัวตามเดิม ระหว่างเดินผ่านโถงบันได ฉันเงยหน้า 

มองมมุฝา้เพดานทีป่รากฏรอยรัว่ซมึสนีำ้ตาลออ่นดสูกปรกนา่รงัเกยีจ  

มันคือปัญหาตกค้างตั้งแต่ครอบครัวเก่า พวกเขายังหาทางแก้ไข 

ไม่ได้ ดังนั้นแทนที่จะรังเกียจ ฉันกลับอุ่นใจยามเห็นมัน ราวกับ 

ได้พบหน้าเพื่อนพ้องจากวันเวลาเก่า ๆ อีกครา

หากยามบ้านว่างเปล่าทำให้ฉันสามารถปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระ  

ช่วงเวลาแสนสุขดังกล่าวก็คงอยู่เพียงไม่นาน พอพวกเขากลับมา 

ครอบครองเมื่อไร ฉันก็กลายเป็นผู้รุกรานทันใด ต้องจำกัดตัว 

ในซอกหลืบที่ไม่มีใครมองเห็น เฝ้ามองความเป็นไป รอคอยจะได้ 

เป็นอิสระอีกเท่านั้น

คนแม่กลับบ้านก่อน หล่อนผินหน้ามองพุ่มไม้รกเรื้อข้างบ้าน 

ด้วยสีหน้าเดียดฉันท์ คงอยากขุดรากถอนโคนมันเต็มแก่ ถ้าหาก 

ถึงเวลานั้นจริง ฉันคงสุดปัญญาจะรั้ง ได้แต่ปล่อยให้เป็นไปด้วย 

ดวงใจเจ็บปลาบ

ไม่นานลูกชายลูกสาวก็กลับมาไล่เลี่ยกัน คนพี่มาถึงก่อน 

เล็กน้อย ทั้งสองยกมือไหว้บุพการีนอบน้อม เอ่ยสวัสดีเสียงใส  
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ซึ่งผู้เป็นแม่ก็รับไหว้ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม พลางถาม

“เรียนเป็นยังไงบ้าง”

“วันนี้เพิ่งสอบเก็บคะแนนกลางภาควิชาสังคมค่ะ หนูทำ 

คะแนนได้เกือบเต็มแน่ะ ครูยังชมเลยนะคะว่าเก่งมาก อ้อ ครู 

ขอให้หนูช่วยงานทำบอร์ดของโรงเรียนอาทิตย์หน้าด้วย อาจจะ 

กลับช้าหน่อยนะคะ” 

“เอาสิ ช่วยงานครูน่ะดีแล้ว ท่านจะได้เอ็นดู” คนแม่เห็นดี 

เห็นงาม 

คนน้องคงกลัวน้อยหน้า ยังไม่ทันที่คำถามจะมาถึงตนก็รีบ 

เอ่ยออกมาก่อน

“ผมเองก็เรียนตั้งแต่เช้าจรดเย็นเหมือนกัน วันนี้ผมเสนอครู 

ไปด้วยว่าใกล้ถึงช่วงสอบ น่าจะจัดชั่วโมงติวเป็นพิเศษให้เพื่อน 

ที่ยังอ่อนอยู่ ในฐานะหัวหน้าห้องผมต้องช่วยครูติวด้วยครับ” 

“ดีแล้ว เป็นเพื่อนกันก็ต้องช่วยเหลือ เขาเห็นความดีของเรา  

ในอนาคตอาจได้พึ่งพากัน”  

ฉนัอยากหวัเราะดงั  ๆใหก้บัคำพดูเหลา่นัน้ นัน่ปะไร...ตวัอยา่ง 

โครงกระดูกผุพังที่สมาชิกในบ้านแอบซุกซ่อนไว้ ฉันจับโกหกได้ 

คำโต ช่วงนี้ยังไม่ถึงเทศกาลสอบสักหน่อย การที่ลูกสาวบอกว่า 

ได้คะแนนเกือบเต็มย่อมไม่มีทางเป็นจริงไปได้ หนำซ้ำยังมีการ 

เอย่อา้งปทูางเอาไวส้ำหรบักลบับา้นคำ่ สว่นตวัลกูชายกเ็ชน่เดยีวกนั  

เด็กหนุ่มสวมเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ที่อ้างว่าเรียนทั้งวัน 

นั่นก็ไม่จริง เขาเลิกก่อนเวลาแน่  ๆ นี่ก็อีกคน ยกเรื่องเรียน 

พิเศษเสริมมาอ้าง  ทำทีเป็นว่าต้องอยู่ช่วยเพื่อให้ได้กลับเย็น  

ถ้าฉันคะเนไม่ผิด เด็กทั้งสองคนคงหาเรื่องกลับบ้านช้ามากกว่า  

ฉันนึกชมว่าพวกเขาฉลาดไม่ใช่เล่น โกหกอย่างแนบเนียน จับจุด 
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ไดถ้กูวา่ควรพดูอยา่งไรใหพ้อ่แมพ่อใจ ยิง่ไวใ้จวา่ลกูเปน็คนดสีมใจ  

ย่อมไม่ถูกสงสัย ปล่อยผ่านไปได้อย่างง่ายดาย 

ถ้าหากฉันเลือกแสร้งสงบนิ่ง ทำตัวเป็นลูกผู้เชื่อฟังคำสั่งสอน 

ของพ่อแม่ในทุกจุด ไม่แน่ว่าผลลงเอยอาจต่างไปจากนี้ หาก 

ก็นั่นละ ถ้าชีวิตคาดคะเนได้ล่วงหน้าจริงดังว่า ฉันอาจไม่เลือก 

มาอยู่บ้านหลังนี้แต่แรกแล้วก็ได้

คนพ่อกลับมาถึงตอนหนึ่งทุ่ม บ่นแกน  ๆ  เรื่องสภาพถนน 

และปริมาณรถรา โดยมีภรรยาเออออตาม จากนั้นเขาจะแยกไป 

อาบน้ำเพื่อกลับลงมารับประทานอาหารมื้อค่ำร่วมกันในอีกราว 

หนึง่ชัว่โมงถดัมา ทนัเวลารายการคนืความสขุของผูน้ำประเทศพอดี

ฉันสงสัยว่าลูก  ๆ  ผู้แสนดีจะหิวบ้างหรือเปล่าที่ต้องหิ้วท้อง 

รอพ่อกลับมาค่ำมืดป่านนี้ ไม่เคยมีใครบ่นให้ได้ยิน มื้ออาหาร 

ยังคงดำเนินไปในเวลาเดิม สมาชิกทุกคนดูจะสุขสันต์ ถ้าหาก 

มีใครไม่พอใจ เสียงบ่นก็คงลอยอวลอยู่แค่ในใจ ไม่มีใครกล้า 

เปล่งเสียงออกมาในกระแสอากาศ ไม่แน่ลูกสาวลูกชายอาจหา 

ข้าวกินมาจากข้างนอกในช่วงเวลาหลายชั่วโมงที่เตร็ดเตร่ก่อน 

กลับบ้าน  จึงไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนจนพ่อแม่ 

รำคาญใจ 

พฤติกรรมรูปแบบเดิมยังคงดำเนินไปราวกับพิธีกรรม แม่ 

ตักข้าวโดยเริ่มจากจานของพ่อ ตามด้วยจานตัวเอง ก่อนส่งต่อให้ 

ลูกสาวรับไปตัก ปิดท้ายที่ลูกชาย จากนั้นวางไว้บนโต๊ะใกล้ ๆ ตัว  

ก่อนเริ่มรับประทานอาหารพร้อมกับดูรายการโทรทัศน์ไปด้วย  

เนื้อหาวันนี้บอกเล่าถึงเหตุการณ์ความไม่สงบบางอย่างในประเทศ  

ซึ่งคนเป็นพ่อก็วิพากษ์วิจารณ์เผ็ดร้อนตามไปด้วยอย่างออกรส  

กล่าวหาว่าคนเหล่านั้นเหนี่ยวรั้งประเทศชาติให้ไม่ก่อเกิดการพัฒนา
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“ลูก ๆ อย่าทำตัวอย่างนี้เชียวนะ วัน ๆ ดีแต่สร้างปัญหา ไม่รู้ 

พ่อแม่สั่งสอนมายังไง” หัวหน้าครอบครัวเอ่ยกำชับลูก 

“แม่ว่าคงไม่สอนเลยมากกว่า เพราะปล่อยปละละเลยให้ทำ 

ตามใจนี่ละ ถึงได้ยุ่งเหยิงกันไปหมด” คนแม่แสดงความคิดเห็น 

เสริม

ลกูสาวลกูชายตา่งยนืยนัวา่พวกตนเปน็เดก็ดี ไมเ่คยประพฤต ิ

นอกลู่นอกทางแม้แต่ครั้งเดียว เพียงแค่นั้นก็ทำให้พ่อแม่พอใจ  

ไมต่อ่ความอะไรอกี ถา้หากครอบครวัฉนัคยุกนัแบบนีบ้า้งคงลงเอย 

ด้วยการสาดอารมณ์ใส่กันแน่  ๆ พ่อแม่ฉันมีพื้นฐานไม่ไว้ใจลูก  

ส่วนฉันก็ตั้งแง่ว่าพวกเขามองในแง่ร้าย สุดท้ายผลลัพธ์จึงออกมา 

อปัลกัษณจ์นไมม่ใีครอยากมอง ไดแ้ตเ่บอืนหนา้หนจีากกนั ชอ่งวา่ง 

ระหว่างเราขยายออกกว้างขึ้นตามวันเวลา และลงเอยด้วยการ 

แบ่งฟากอย่างชัดเจน

จังหวะนั้นโทรทัศน์กำลังฉายภาพกลุ่มเด็กร้องเพลงถึงอดีต 

อนังดงาม ไตถ่ามถงึอดตีทีพ่วกเขาไมเ่คยพบเหน็มากอ่น เพยีงแค ่

ร้องไปตามเนื้อความที่ผู้ใหญ่สร้างสรรค์ขึ้นมาให้

หลังมื้ออาหาร  ครอบครัวโยกย้ายมานั่งในห้องรับแขก  

ผู้เป็นพ่อเอนหลังบนโซฟา ส่วนแม่คว้าไหมพรมมาถักโครเชต์ 

ทำผ้ารองจานไปพลางระหว่างดูละครภาคค่ำ ขนาดลูกทั้งสองยังมี 

หนังสือติดมือมานั่งอ่านระหว่างพักโฆษณา  ซึ่งแน่นอนว่าเป็น 

หนังสือเรียนหรืออ่านนอกเวลา หนังสือประเภทเดียวที่ได้รับ 

อนุญาตให้อ่านได้ในบ้านหลังนี้ 

“พ่อมาคิดดูแล้ว นอกจากขุดต้นไม้พวกนั้นออกตามที่แม่ 

ต้องการ เราน่าจะถือโอกาสจัดการอย่างอื่นในบ้านไปพร้อมกันด้วย 

เสียเลย ไหน ๆ ก็ลงแรงแล้ว”
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“ดีเหมือนกัน ปล่อยทิ้งไว้นานก็รังแต่จะเป็นปัญหาเปล่า ๆ”  

คนเป็นแม่สนับสนุน

“ให้พวกหนูช่วยไหมคะ” ลูกสาวเสนอตัว แต่ถูกปฏิเสธ

“อย่าเลย ให้พ่อกับแม่จัดการดีกว่า พวกลูกตั้งใจเรียนกัน 

ก็พอแล้ว เรื่องบ้านน่ะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ ไว้โตเมื่อไรค่อยว่ากัน” 

พวกเด็ก ๆ ทำหน้าเสียดาย ทว่าฉันรู้ว่าพวกเขาไม่ใส่ใจจริง ๆ  

หรอก เผลอ  ๆ  อาจดีใจด้วยซ้ำที่ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบสิ่งใด 

เพิ่มเติม แต่จะโทษพวกเขาได้อย่างไร ในเมื่อถูกสอนมาเช่นนี้  

แคต่ัง้ใจเรยีน ทำตวัเปน็เดก็ดอียูใ่นโอวาทผูใ้หญ.่..แคน่ัน้กเ็พยีงพอ 

แล้ว จำเป็นต้องสนใจอะไรอีกเล่า

พ่อร่ายยาวแผนปรับปรุงบ้านนับได้สิบสองข้อ  ทั้งซ่อม 

ฝ้าเพดาน ตัดแต่งกิ่งไม้ ขุดถอนพุ่มไม้โปรดของฉัน กระทั่ง 

ทาสีรั้วใหม่ ยันไปถึงเฟอร์นิเจอร์เก่าบางชิ้นก็ต้องถูกปรับเปลี่ยน 

เชน่กนั ทัง้หมดนัน้คงใชเ้วลาไมใ่ชน่อ้ย เทา่ทีฟ่งั เขาคงคดิใชเ้วลา 

ปรับเปลี่ยนอีกนานทีเดียว จึงวางแผนการระยะยาวเอาไว้

“คุณจำเรื่องที่ดินที่เราเคยดู  ๆ  กันไว้ได้ไหม เมื่อวันก่อน 

ฉันเจอพี่สุวิทย์ แกย้ายไปเป็นหน้าห้องของปลัดกระทรวง น่าจะ 

พอมีข่าววงในอยู่บ้าง ลองเลียบเคียงถามว่ามีโครงการถนนตัดผ่าน 

ตรงไหนบ้างแล้วลงทุนตรงนั้นดีไหม” คนแม่เอ่ย

“ดีเหมือนกัน คุณโทร.ถามดูแล้วกันนะว่าแกจะไปทำบุญ 

ที่วัดเมื่อไร จะได้ถือโอกาสคุยกัน คนเคยช่วยเหลือกันมา ยังไง 

ก็คงยอมบอกอยู่แล้ว เงินที่ได้ก็แบ่งมาทำบุญทำกุศล ได้บุญกัน 

ทั้งเราทั้งเขา” คนพ่อเห็นดีเห็นงาม

“ละครเรือ่งนีน้า่เบือ่ ตวัละครไมพ่ฒันา เอาแตเ่ถยีงกนัปาว ๆ  

ทั้งเรื่อง ไม่เห็นมีอะไรใหม่เลย” จบจากเรื่องธุระ ทั้งสองก็หันไป 
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สนทนาเรื่องสัพเพเหระ

“เปลี่ยนช่องเถอะ หาเรื่องเจริญใจดูกันดีกว่า ขืนดูต่อไป 

จะขัดใจเปล่า ๆ”

พ่อแม่เปลี่ยนช่องจนพอใจ หยุดที่รายการสาระความรู้ 

รายการหนึ่ง ทั้งสองมีสีหน้าพอใจที่ลูก  ๆ  ไม่มีใครค้าน ตั้งหน้า- 

ตั้งตาดูอย่างสนอกสนใจ ส่วนฉันกลับคิดว่ามันช่างน่าเบื่อกว่า 

ละครน้ำเน่าที่ถูกปรามาสนั่นเสียอีก อึดอัดจนอยากขยับตัว ทว่า 

ทำได้ไม่สะดวกนักในพื้นที่คับแคบซึ่งใช้ซ่อนตัวอยู่

ฉับพลันนั้นเอง หัวหน้าครอบครัวก็หันมาทางฉัน ม่านตา 

ของเขาขยายกว้าง ริมฝีปากอ้าค้างเล็กน้อยราวกับตกใจ ไม่มีใคร 

สังเกตเห็นอากัปกิริยาอีกฝ่ายนอกจากฉัน ค่อนข้างแน่ใจว่าเขา 

มองเห็นฉัน หากในวินาทีต่อมาเขาก็กลับเป็นปกติ หันไปคุยกับ 

สมาชิกในครอบครัวด้วยเรื่องราวใหม่  ๆ และไม่หันมองมาทางนี้ 

อีกเลย ดังนั้นฉันจึงได้แต่คิดว่าตัวเองคงเข้าใจผิดไปเอง

มีหลายครั้งที่ฉันหวนคิดถึงช่วงเวลาเก่า นึกสงสัยว่าตั้งแต่เมื่อใด 

ที่ความรุนแรงเข้าครอบคลุมครอบครัวตัวเอง รู้ดีอีกทีเราก็ไม่มีวัน 

สงบสขุ ไมส่ามารถพดูคยุเรือ่งตา่ง ๆ โดยไมล่งเอยดว้ยการทุม่เถยีง  

จนในทีส่ดุตา่งครา้นจะคยุ แตเ่ลอืกสาดโคลนเขา้หากนัโดยไมส่นวา่ 

เป็นเรื่องจริงหรือไม่ ฉันเบื่อหน่ายกับฉากทะเลาะเบาะแว้งจนอยาก 

ถอยหา่ง แตจ่ะทำไดอ้ยา่งไร ในเมือ่นีค่อืครอบครวั ตอ่ใหพ้ยายาม 

เท่าไรเราก็ไม่มีวันหนีพ้นหรอก

นิสัยของพวกเราต่างกันมาก ทุกคนล้วนเห็นแก่ตัว ต้องการ 

ให้อีกฟากเป็นฝ่ายโน้มเอนมาหา ทว่ากลับปักหลักตรึงที่มั่นของ 
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ตวัเองหนกัแนน่ เมือ่ตา่งคนตา่งแขง็ พอถงึคราวแตกหกั ทกุอยา่ง 

ก็เสียไปไม่มีทางกลับเป็นเหมือนเดิมได้อีก ต่อให้ตระหนักว่า 

ผดิพลาดไปอยา่งไร ทวา่เพยีงสำนกึกไ็มอ่าจชว่ยฉดุรัง้การลม่สลาย  

สุดท้ายจึงลงเอยเช่นนี้

ภาพวนัสดุทา้ยยงัตราตรงึ เสยีงตะโกนบา้คลัง่ทัง้นำ้ตาของแม ่

คละเคล้ากับความเกรี้ยวกราดในแววตาของพ่อ ทว่าฉันกลับจำ 

ไม่ได้ว่าพวกเราทะเลาะกันเรื่องอะไร ระยะหลังทุกสิ่งทุกอย่าง 

ที่อีกฝ่ายทำล้วนแล้วแต่เป็นความผิดมหันต์เสมอ แม้กระทั่งเรื่อง 

ธรรมดาสามัญอย่างการเดินหรือหายใจ ฉันกล้าพูดได้เต็มปาก 

เลยว่า ณ  เวลานั้น พวกเราได้พลิกด้านจากคำว่าครอบครัว 

กลายเป็นศัตรูเรียบร้อยแล้ว

ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นอดีต  เมื่อเราไม่อาจเป็น 

ครอบครัว ทุกอย่างจึงแตกสลาย บ้านถูกเปลี่ยนมือสู่ครอบครัว 

ใหม่อันแสนสงบสุข ฉันได้แต่เฝ้ามองด้วยความริษยาปนอาลัย  

  

บ้านตกอยู่ในความมืดมิดอีกครั้ง กลิ่นอายอิสระหอมหวานลอย 

หยอกล้ออยู่แค่เอื้อม ฉันอดทนรออยู่ครู่ใหญ่ก่อนออกจากที่ซ่อน  

ทว่าคราวนี้ไม่เหมือนเคย สัมผัสได้ว่ามีบางอย่างแปลกไป คล้าย 

มีกระแสหนักอึ้งอวลอยู่ในบ้าน สิ่งที่น่าประหวั่นคือ...ฉันเคยรู้สึก 

เช่นนี้มาก่อนตอนที่ครอบครัวเรากำลังจะล่มสลาย

ฉนัตระหนก หนัรหีนัขวาง แตป่ลายเทา้กลบัตรงึแนน่อยูก่บัที ่

ราวกับตอกตะปู ดังนั้นยามได้ยินเสียงฝีเท้าแผ่วเบาจากชั้นสอง  

ฉันจึงไม่อาจหาทางหลบซ่อนตัวได้ ร่างของใครบางคนปรากฏ 

เงามืด ยืนตระหง่านอยู่เหนือชานบันได สายตาเกรี้ยวกราดคู่นั้น 
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จ้องมองมายังฉัน เงียบงัน...เปี่ยมด้วยอำนาจ อย่างไม่คุ้นชิน 

มาก่อน

“มาได้ยังไง” เขาถามเบา  ๆ  ในความมืด น้ำเสียงเย็นชา 

ประหนึ่งคนแปลกหน้า “บ้านนี้ไม่ใช่ของแกอีกต่อไปแล้วนะ”

“พ่อคะ” ฉันเอ่ยตอบด้วยเสียงเว้าวอน ทว่าการตอบรับกลับ 

เยียบเย็นดุจเดิม

“ออกไป! แกไม่มีสิทธิ์เหยียบเท้ามาที่นี่อีก ฉันไม่ต้องการ 

เห็นหน้าแก ไม่ต้องการให้แกยุ่งเกี่ยวกับคนในครอบครัวนี้” เขา 

ขับไล่

รอยยิ้มผุดที่ริมฝีปาก เจือความขมขื่น เสียดาย เย้ยหยัน  

ร่วมปีที่ฉันเฝ้ามองพ่อสร้างครอบครัวใหม่ทับลงไปบนฐานบ้านเก่า 

หลังเดิม ท้ายที่สุดเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงพื้นฐานนิสัยให้แตกต่าง 

จากสมัยก่อน ยังคงเกรี้ยวกราด เต็มไปด้วยความเกลียดชัง แค่ 

เรียนรู้ที่จะกักเก็บมันเอาไว้ เสแสร้งทำเป็นหัวหน้าครอบครัว 

แสนสุขผู้อุทิศตัวและเอาใจใส่ลูกเมียเป็นอย่างดี หากขณะเดียวกัน 

เขากลับเหยียบย่ำทำลายพวกเรา...ครอบครัวเก่าที่เขาไม่ต้องการ  

แล้วฝังร่างเอาไว้ใต้พื้นบ้านหลังนี้

เขาเอ่ยอ้างซ้ำ ๆ ว่าเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม ่ สร้างครอบครัวในฝัน 

ที่แสนงดงามอีกครั้ง ปฏิเสธการดำรงอยู่ของพวกเราราวกับอดีต 

ว่างเปล่า ไม่เคยมีตัวตนมาก่อน

“พ่อแน่ใจหรือคะ” ฉันถามย้ำสิ่งที่เขาต้องการ

“พวกแกมันคือโรคร้าย บ้านหลังนี้ไม่ควรมีพวกแกแต่แรก 

แล้ว ไสหัวไปซะ แล้วอย่ามาปรากฏให้เห็นอีก” เขาทำสีหน้า 

รังเกียจ แต่ฉันไม่เจ็บปวดหรอก วันเวลาที่แอบซ่อนมองเขา 

มาตลอดสอนอะไรหลายอย่างให้ฉัน หนึ่งในนั้นคือความอดทน
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“ถา้หากพอ่พดูอยา่งนัน้ มนักค็งเปน็เชน่นัน้” ฉนัวา่ “นบัแต่ 

วันนี้หนูคงไม่เหลือตัวตนอีกต่อไป”

“แกไม่เคยมีตัวตนในสายตาฉันอยู่แล้ว” เขาตอกย้ำแรง  ๆ  

“แกไม่มีอยู่จริง บ้านหลังนี้ไม่เคยมีแกอาศัยอยู่”

ฉันอดนึกขันไม่ได้เมื่อเห็นเขาพูดทวนประโยคนี้ซ้ำซากราวคน 

วิกลจริต ทว่ามันได้ผล ร่างของฉันค่อย  ๆ  เจือจาง โปร่งแสงจน 

มองทะลผุา่นได ้ ไมน่านหลงัจากนัน้ฉนักส็ญูสลายไป ไมห่ลงเหลอื 

ตวัตนสมใจ เขาสามารถฝงักลบฉนัและครอบครวัเกา่ไดด้งัต้องการ  

ร่างกายพวกเราขาดไร้เลือดเนื้อแต่แรก ดำรงอยู่เพียงอณูเล็กใน 

เสีย้วความทรงจำของเขา เมือ่ใดทีจ่ติเขาแขง็แกรง่มากพอจนตดัฉนั 

ออกไปได้อย่างสิ้นเชิง เมื่อนั้นฉันก็ไม่อาจมีตัวตนอยู่

กิจวัตรประจำวันของครอบครัวแสนสุขเริ่มต้นด้วยการเอ่ยถึงสภาพ 

อากาศ คนแม่ตื่นสายกว่าเดิมเล็กน้อยเพราะเป็นวันหยุด กลิ่น 

ข้าวต้มร้อน ๆ หอมฉุยกำจายทั่วบ้าน ไม่นานคนพ่อก็ตามมาสมทบ  

กระทั่งลูก  ๆ  ยังไม่อาจนอนเอ้เตจนเวลาสายกว่านี้ได้ แปดโมงเช้า 

ทุกคนต่างนั่งประจำที่ ตักอาหารเช้าเข้าปากเคี้ยวตุ้ยด้วยใบหน้า 

สดชื่น หัวหน้าครอบครัวจิบกาแฟไปพลาง อ่านหนังสือพิมพ์ 

ติดตามข่าวสารบ้านเมือง พลางเอ่ยว่าพวกเขาควรเริ่มต้นแผน 

ปรับปรุงบ้านตั้งแต่วันนี้เลย

คนแม่ติงว่าเร็วไปหน่อย ยังไม่ทันเตรียมใจ ทว่าหัวหน้า 

ครอบครัวยืนกรานหนักแน่น ท้ายที่สุดทุกคนก็ยอมตาม เห็นดี 

เห็นงามกับประโยชน์ที่หยิกยกมาพูด พ่อยิ้มอย่างพึงพอใจ แวบ 

หนึ่งนั้นเขาเหลือบมองมาทางห้องเก็บของเก่าจากอดีต ที่ซึ่งฉัน 
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เคยใช้หลบซ่อนก่อนทุ่มเถียงกันเป็นครั้งสุดท้าย

ฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกแล้ว ยามนี้ร่างของฉันฝังกลบอยู่ใต้ 

พื้นบ้าน นอนทอดร่างรับฟังบทสนทนาเปี่ยมความสุข ดวงตา 

พร่าเลือนขณะมองผ่านรอยแตกระแหงของผืนดิน  ผ่านร่อง 

ไมก้ระดาน ขึน้ไปยงับา้นทีอ่ยูใ่ตก้ารครอบครองของครอบครวัใหม่  

พวกเขาคงนึกว่าตัวเองทำสำเร็จ  สามารถกำจัดฉันออกไปได้ 

ตลอดกาล ทวา่ไมใ่ชเ่ลย สภาวะลอ่งหนเปน็เพยีงชัว่คราว ฉนัรูว้า่ 

ตัวเองยังคงหลบซ่อนอยู่ในความทรงจำในซอกส่วนที่พวกเขา 

พยายามปฏิเสธ

น้ำยังคงซึมผ่านฝ้าเพดาน รอยคราบน้ำใต้บันไดก็ยังคงอยู่  

ความชื้นของมันทำให้สีใหม่หลุดล่อนเผยเนื้อเดิมให้เห็น แม้วันนี้ 

จะเป็นเพียงจุดเล็ก  ๆ  ไม่มีใครสังเกต หากสักวันหนึ่งย่อมขยาย 

ใหญ่ขึ้น สายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงยังคงพัดพา กัดกร่อน 

จนไม่อาจมีสิ่งใดดำรงอยู่ตลอดกาล   

ฉันรู้ว่าในวันหนึ่งฉันจะลืมตาตื่นอีกครั้ง...ในเวลาอันสมควร
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