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พบกันตอนพระอาทิตย์ตกดิน
S e e   Y o u   a t   S u n s e t

“ฉันขอบอกเลยว่าไม่ยอมให้แต่งกันเด็ดขาด”  
สุนีย์ หญิงวัยห้าสิบเศษที่ยังดูเหมือนอายุสามสิบเท่านั้น  

เพราะใบหน้าเต่งตึงแทบไร้รอยเหี่ยวย่น เดินคุยโทรศัพท์ 

กลางห้างสรรพสินค้าหรูติดสถานทูตแห่งหนึ่งที่ไม่ค่อยมี 

คนเดิน เธอมาดูสาขาหนึ่งของธุรกิจในห้างแห่งนี ้

	 เสียงในโทรศัพท์ตอบกลับมาว่า “ไม่ลองเจอดูสักที 

ล่ะ อย่างนี้เจ้าต้อมจะหาว่าเธออคตินะ” วิภา เพื่อน 

ของสุนีย์หมายถึงไตรรัตน์ ลูกชายของสุนีย์ วิภาพูดด้วย 

เสยีงอดิหนาระอาใจ เพราะสนุยีบ์น่เรือ่งนีใ้หฟ้งัไมรู่ก้ีร่อบ

	 “ไม่เจอ ยังไงมันก็หาว่าฉันอคติอยู่แล้ว คนมัน 

เกลียด เจอก็เกลียด เข้าใจไหม มีอย่างที่ไหน เราทำ 

ธุรกิจแฟชั่น มีหน้ามีตาในสังคม เจอดาราสาว ๆ สวย ๆ  
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ตั้งเป็นโขยง แต่ดันอยากแต่งงานกับผู้หญิงขายโลงศพ  

อายุก็ไม่ใช่น้อย  ตั้ งสามสิบกว่า  ไม่กว่านิดนะยะ  

กว่ามากด้วย เอามาทำแกงอะไรมิทราบ” 

	 สุนีย์เป็นนักธุรกิจหญิงนำเข้าเสื้อผ้าแบรนด์ดังที่ 

ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม ไม่ว่าเศรษฐกิจจะ 

ถดถอย ผู้คนบ่นว่าไม่มีเงินใช้จ่ายเพียงใด แต่ไม่เคย 

กระทบกระเทือนธุรกิจของสุนีย์ เพราะลูกค้าของเธอ 

มีกำลังซื้อ สุนีย์จึงไม่เคยมีเรื่องกังวลใจอย่างจริงจัง  

ใบหน้าและผิวพรรณดูอ่อนวัยจากการบำรุงด้วยครีม 

ราคาแพง  เธอไม่เคยต้องตรากตรำ  ด้วยสามีและ 

ครอบครัวตนเองร่ำรวย มีธุรกิจที่ทำกำไรมหาศาล ชีวิต 

ทุกวันอยู่แต่กับสิ่งสวยงาม คนรอบตัวมีแต่นายแบบและ 

นางแบบ รวมถึงเสื้อผ้าที่ออกคอลเล็กชั่นใหม่ตลอดเวลา  

“เนี่ยละน้า เขาถึงบอกว่า ลูกเลี้ยงได้แต่ตัว พอโต มัน 

ก็มาแข็งข้อกับเรา” สุนีย์บ่นต่อ

	 “แต่ตอนนั้นเธอเรียกลูกชายยายจอมจิตที่ตามใจแม่ 

ทุกเรื่องว่าลูกแหง่ไม่ใช่เหรอ” วิภาแย้ง

	 “เออ แต่ตอนนี้ฉันอยากให้มันเป็นลูกแหง่บ้างแล้ว  

มันขยันขัดใจฉันเหลือเกิน สั่งซ้ายมันเดินขวา สั่งหน้า 

เดินหลัง นี่โชคดี ขัดใจเรื่องทำงานแล้วยังมีกำไร แต่ 

เรื่องแต่งเมียนี่ฉันยอมไม่ได้”

	 “ยายแม่ผัวมหาภัย” เพื่อนของเธอประณาม

	 “หยุดเลย สาวทึนทึกอย่างหล่อนไม่มีลูก หล่อน 

ไม่ต้องนอนเอาเท้าก่ายหน้าผากเหมือนฉันเวลาลูกไม่ได้ 
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อย่างใจหรอก”

	 “เออ  ๆ ไม่มีลูกของตัวเอง เลยต้องมาฟังเรื่องลูก 

ของเธอนี่ไง” วิภาหัวเราะ

	 “แน่นอน มีเวลาว่างก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ซะ” สุนีย์ 

บอก

	 “แม่ครับ” ไตรรัตน์ ลูกชายของสุนีย์เดินมาทัก 

ขา้งหลงั เขาเพิง่คยุธรุะเสรจ็ สนุยีส์ะดุง้และรบีบอกเพือ่น  

“แคน่ีน้ะว ิ เดีย๋วโทร.ไปใหม ่ รบัดว้ยนะยะ” เธอวางสาย 

และมองหน้าลูกชายเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ เมื่อถูกเขาจ้องนาน 

โดยไม่พูดอะไร เธอก็เป็นฝ่ายร้อนตัว

	 “อะไร แม่ไม่ได้พูดอะไรเรื่องของแกนะ” สุนีย์ 

ลอยหน้า ปากจีบ

	 “ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อย ผมรู้ว่าแม่ว่างเมื่อไหร่ 

ก็ต้องโทร.ไปนินทาผมกับแฟนผมให้คนโน้นคนนี้ฟัง  

โดยเฉพาะน้าว”ิ ไตรรัตน์ยกัไหล่และขยบัจะเดินลงบันได 

เลื่อนเพื่อไปยังที่จอดรถ

	 “ต๊าย พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าแฟน ฉันขอสาบาน 

ต่อหน้าคาร์ล ลาเกอร์เฟลด์, คริสเตียน ดิออร์, เวอร์ซาเช่ 

ไวต้รงนีเ้ลยนะ ถา้แกจะเอาแมผู่ห้ญงิขายโลงนัน่เขา้บา้น 

ก็รอให้ฉันตายซะก่อนเถอะ และขอบอกว่าฉันตายยาก  

หมอดูบอกว่าฉันจะอายุร้อยปีอัพ ถ้าแกรอได้ก็เชิญ” สุนีย์ 

เข้าไปพูดใกล ้ๆ หูลูกชายจนอีกฝ่ายถอนใจและถอยห่าง

	 “แม่ครับ นี่เราอยู่ในละครน้ำเน่าหรือไง เราอยู่ใน 

วงการแฟชั่น วงการศิลปะ เราควรเปิดใจให้กว้างไม่ใช่ 
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เหรอ พ่อเขายังไม่ว่าอะไรเลย”

	 “วงการแฟชัน่นีแ่หละ ตอ้งรกัษาอมิเมจ ตอ้งมคีลาส  

เสื้อผ้าที่แกขายตัวละยี่สิบบาทหรือไง สองหมื่นอัพนะยะ  

ถ้าแกได้เมียเป็นผู้หญิงขายโลง ลูกค้าเราจะคิดยังไง  

อุตส่าห์ส่งไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนา เรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้  

สมองแกมแีตค่อลลาเจนหรอืไง” สนุยีแ์ดกดนัทัง้ทีเ่ธอเอง 

เป็นคนบังคับให้ลูกชายดื่มคอลลาเจนสกัดเสมอเพื่อให้ดู 

ออ่นวยัเชน่เดยีวกบัเธอ “สว่นพอ่แกกเ็ปน็อาจารยธ์รรมดา  

เขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอก ไม่รู้ละ แกต้องเลิกกับยายนั่น 

ภายในเดือนนี้ ฉันจะได้เจรจากับน้องมันนี่ให้มาควง 

กับแก” น้องมันนี่คือดารานางแบบที่กำลังมาแรง และ 

คุณสุนีย์ติดต่อให้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์

	 ไตรรัตน์นิ่งเงียบ เขารู้ว่าแม่เป็นคนปากร้ายเช่นนี้ 

จึงไม่ถือสา “ภาพลักษณ์บริษัท ใช้ภาพแม่คนเดียวก็พอ 

มั้งครับ ปกติผมก็ไม่ได้เป็นคนออกหน้า ดูแต่บัญชีกับ 

งานกฎหมาย แตผ่มไมเ่ลกิกบัเขา เรารูจ้กักนัมาสบิเจด็ป ี 

ตั้งแต่เรียนแล้ว เขาเป็นคนดี ผมจะรีบแต่งงานกับเขา 

ด้วยซ้ำ” พูดจบไตรรัตน์ก็เดินลิ่วไปโดยไม่รอมารดา 

	 สุนีย์อยากร้องกรี๊ด กดโทรศัพท์หาวิภา แต่คราวนี้ 

อีกฝ่ายไม่รับสาย ไม่เป็นไร โทร.ไปให้ขึ้นมิสคอลสัก 

สบิสาย เดีย๋ววภิากโ็ทร.กลบั ไมเ่กนิยีส่บิสีช่ัว่โมง เพือ่น 

ยังไว้ใจได้กว่าลูก ขานั้นโทร.ไปร้อยสาย บางทีก็ไม่รับ  

	 แต่...

	 ผ่านไปสี่สิบแปดชั่วโมงแล้ว วิภาก็ยังไม่โทร.กลับ  
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สุนีย์เริ่มหงุดหงิด เดี๋ยวนี้วิภากล้าเมินเธอ แม้จะเป็น 

เพื่อนกัน แต่สุนีย์สั่งวิภาได้เสมอ เพราะเธอเป็นเพื่อนที่ 

รวย กว่า วิภาไม่รู้หรือไงว่าการที่เธอยอมคบด้วยถือเป็น 

บุญนักหนา ไม่รู้ละ ถ้าวิภาไม่โทร.กลับมาภายในวันนี้  

เธอก็ไม่ง้อ เธอมี  เพื่อน  ที่ยินดีจะรับโทรศัพท์จากเธอ 

เยอะแยะไป

	 เสียงโทรศัพท์ดังขณะเธอเดินอยู่บนถนนข้างห้าง 

สรรพสินค้า สุนีย์หยิบขึ้นมาดู เบอร์ของวิภา เธอยิ้ม  

นั่นไง กดรับและกรอกเสียง “ไปมุดหัวอยู่ที่ไหนมายะ  

รู้ไหมวันนั้นตาต้อม...” 

	 “เดี๋ยวค่ะ นี่ไม่ใช่คุณวิภานะคะ เอ่อ ดิฉันเป็น 

หลานป้าวิค่ะ โทร.มาแจ้งว่าคุณป้าเสียแล้วค่ะ” 

	 สุนีย์หยุดกลางถนนโดยไม่ได้มองรถที่กำลังวิ่งเข้ามา

	 สุนีย์ไม่ชอบไปงานศพ มารดาของเธอยังมีชีวิตอยู่  

ส่วนบิดาก็เสียก่อนที่เธอจะรู้เรื่องราว สามีและญาติสนิท 

ล้วนสุขภาพดีและยังมีชีวิตอยู่ทุกคน เพื่อนนักธุรกิจ 

ในวงการก็ยังแข็งแรงดี หากเป็นญาติของคนเหล่านี้ 

เสียชีวิต เธอก็มักส่งสามีหรือลูกชายไปแทน เพราะเธอ 

ไม่ชอบเสียเวลากับงานศพ 

	 ‘ใครก็ไม่รู้ ไม่รู้จัก จะแสดงความเสียใจก็ไม่จริงใจ  

แล้วยังต้องไปนั่งฟังพระสวดยาวเหยียด ไม่รู้เรื่อง ไม่รู้ 

จะไปทำไม’ สุนีย์บอกลูกชายและมอบหมายให้เขาไปแทน

	 แต่งานนี้เป็นงานศพวิภา 

	 ไมม่ใีครรูจ้กัวภิา แตส่นุยีร์ูจ้กั เธอจงึตอ้งไปงานศพ 
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ของวิภาอย่างไม่มีข้อหลีกเลี่ยง

	 งานศพของคนกรุงเทพฯนั้นมักตั้งศพที่วัดใกล้บ้าน  

หากเป็นคนใหญ่คนโตมักตั้งศพที่วัดใหญ่ใจกลางเมือง 

ที่สามารถรับแขกได้จำนวนมากและเดินทางสะดวก  

เวลางานมักเป็นช่วงหกโมงเย็นหรือหนึ่งทุ่ม เพื่อฟังพระ  

๔ รูปสวดพระอภธิรรม ๔ จบ เมื่อพระสวดจบ เจ้าภาพ 

อาจเลีย้งอาหาร เช่น ขา้วตม้ เกีย๊ว กระเพาะปลา และ 

นิยมสวดเป็นเลขคี ่ ๑, ๓, ๕ หรือ ๗ คืน

	 สุนีย์คิดว่างานศพวิภาคงมีคนมาไม่กี่คน ส่วนใหญ่ 

น่าจะเป็นเพื่อนสมัยเรียน นอกจากนั้นก็เป็นพวก  ส.ส. 

ในชุมชน พวกที่มาเป็นเพื่อนพ่อแม่ เพื่อนของหลาน 

ของน้า คนแถวบ้านที่เคยเดินผ่านกันไปมา แม่ค้าที่เคย 

ซื้อกับข้าวกัน คนที่มาตามมารยาท

	 แต่ไม่มีใครรู้จักวิภา จริง ๆ วิภา เพื่อนของเธอ...

	 ไตรรัตน์ขับรถเข้ามาในประตูแคบของวัดที่ติดไฟ 

เพียงสลัวเพราะมีศาลาสวดเพียงศาลาเดียว เขาบอกให้ 

แม่ลงก่อนเพื่อเขาจะได้วนไปหาที่จอดรถ

	 “แมเ่ดนิด ี  ๆนะครบั อยา่เหมอ่เหมอืนคราวทีแ่ลว้อกี”  

ไตรรัตน์มองที่ข้อศอกแม่ของเขาที่มีรอยถลอกจากการ 

ล้มขณะหลบรถที่วิ่งมา เขารู้สึกใจไม่ดีเมื่อเห็นมารดา 

ผู้อยู่ยงคงกระพันมีบาดแผลได้

	 สุนีย์พยักหน้า ก้าวลงจากรถ เมื่อเดินไปที่ศาลา  

มองเห็นกระดานหน้าศาลาที่แจ้งชื่อผู้เป็นเจ้าภาพ
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 งานสวดพระอภิธรรม 

 คุณวิภา จงใจดี

	 เจ้าภาพคืนแรก ญาติและครอบครัว

	 เจ้าภาพคืนที่สอง ญาติและครอบครัว

 เจ้าภาพคืนที่สาม ญาติและครอบครัว

	 สุนีย์เดินเข้างาน เก้าอี้ว่างมากมาย ประเมินด้วย 

สายตาแล้วมีคนไม่ถึงยี่สิบคน ไม่มีเพื่อนสมัยเรียนเลย 

นอกจากเธอ วิภาถูกลืมเสมอแม้กระทั่งตอนตาย หญิง 

วัยกลางคนอายุประมาณสี่สิบปีเดินเข้ามาหาและไหว้

	 “สวัสดีค่ะ คุณสุนีย์ เพื่อนป้าวิภาใช่ไหมคะ” การ 

แต่งกายของสุนีย์แตกต่างจากทุกคน จึงมองออกง่าย  

“เชิญจุดธูปไหว้พระและไหว้ศพก่อนค่ะ”

	 สุนีย์ทำตามขั้นตอน กราบพระสามครั้ง จากนั้น 

จุดธูปหนึ่งดอกหน้าศพเพื่อน และต้องเอียงคอ เพ่งมอง 

สิ่งแปลกตา เพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเธอหาใช่โลงไม้ 

ประดับไฟกะพริบ ดอกไม้หน้าหีบศพไม่ได้จัดเป็นช่อ  ๆ  

วางซ้ายขวาแบบขอไปที

	 หากแต่เธอเห็น สวนดอกไม้

	 สวนดอกกุหลาบบนผืนหญ้าประดับหน้าโลงศพ ซึ่ง 

ปกติมีแต่ช่อดอกไม้ตั้งอยู่บนโครงไม้ โลงสีขาวเรียบ 

ไร้ลวดลายนี้ตั้งอยู่บนเวที ปูด้วยผืนหญ้าสีเขียว ประดับ 

ด้วยดอกกุหลาบสีแดงเพียงห้าดอกที่ชูช่อกลางกอเฟิร์น  

ดูเป็นธรรมชาติราวกับอยู่ในสวน แม้ว่าจะสวยเพียงใด  
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แต่ในงานศพมีความเชื่อว่าห้ามชมว่าสวย ให้ชมว่าดูดี 

เท่านั้น

 รปูถา่ยของวภิางดงาม ไมใ่ชร่ปูขาวดำหนา้เครง่ขรมึ  

แต่เป็นรูปตอนไปทัศนาจรที่ใดสักแห่ง รอยยิ้มสดใส  

มีน้ำมีนวล มีความสุข ต่างจากตัวจริงที่ดำคล้ำ ผิว 

หยาบกร้านและแก่ชรา ในรูปวิภาดูเด็กมาก ทำให้นึก 

ถึงวิภาคนนั้น วิภาสมัยยังเป็นนักศึกษาผู้ยังไม่รู้จักโลก  

มีความเพ้อฝันมากมาย ก่อนจะถูกกาลเวลาและความ 

โหดร้ายที่เรียกว่าความเป็นจริงลบรอยยิ้มนั้นทีละน้อย  

สุนีย์นึกชมคนที่เลือกรูปนี้ในใจ เมื่อรูปถ่ายมาอยู่กลาง 

สวนดอกไม้ ก็ดูประหนึ่งวิภากำลังมีความสุขกับการเดิน 

ชมสวนอยู่

 ดูมีความสุขนะยายวิ เพราะรับโทรศัพท์เรื่องเธอ 

ทำฉันเกือบตายแล้วไหมล่ะ เธอนี่นะ

	 สุนีย์กราบศพหนึ่งรอบโดยไม่แบมือ เป็นครั้งแรก 

และครั้งเดียวที่เธอไหว้วิภา

	 เธอได้มานั่งเก้าอี้แถวหน้าตามที่หลานของวิภา 

ซึ่งแนะนำตัวว่าชื่อวรรณีจัดไว้ให้ สุนีย์ยื่นซองสีขาวใส่ 

ธนบตัรหนาใหแ้กห่ลานของวภิาเปน็คา่ทำบญุและชว่ยงาน  

แอบคิดในใจประสานักธุรกิจว่า ถ้ามีคนใส่ซองเท่าฉัน 

แค่อีกคน งานนี้ก็ได้กำไรแล้ว 

	 งานของวิภาจัดเรียบง่ายเหลือเกิน คงไม่ต้องใช้ 

งบประมาณเยอะ วรรณีนำด้ายแดง สมุดทำมือเล่มบาง 

หนึ่งเล่ม และน้ำเปล่าหนึ่งแก้วมาให้สุนีย์หลังจากนำ 
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ซองเงินไปเก็บ

	 วรรณีมองหน้าสุนีย์อีกครั้งเหมือนมีอะไรคับข้องใจ  

และในที่สุดก็เอ่ยออกมา

	 “คุณคงสำคัญมากนะคะ ก่อนป้าเสีย ป้ายังสั่งว่า 

ให้โทร.กลับหาคุณเลยค่ะ”

	 ไตรรัตน์เกือบหลุดหัวเราะที่ เพื่อนแม่ยังกลัวแม่ 

แม้แต่ตอนจะตาย แต่ก็กลั้นไว้ได้ เมื่อคิดอีกที มันช่าง 

น่าเศร้ามากกว่าน่าหัวเราะ สุนีย์หน้าเรียบ จิบน้ำและ 

มองสมดุเลม่จิว๋ในมอื เธอไมช่อบรบัแจกพวกโบรชวัรห์รอื 

หนังสือธรรมะ แต่เธอรับไว้เพราะปกสมุดนั้นมีรูปวาด 

ที่เธอจำได้ว่าเป็นรูปวาดของวิภา วิภาเคยวาดรูปเก่ง 

สมัยเรียน

	 เธอเปิดออกอ่าน

 ขอบคุณที่มางานศพของฉัน 

	 ฉนัมขีา่วรา้ยและขา่วดจีะบอก ขา่วรา้ยคอืตอนทีค่ณุ 

อา่นขอ้ความนี ้ ฉนัตายแลว้ สว่นขา่วดคีอื คณุยงัไมต่าย

	 ฉันขอแนะนำตัวสั้น  ๆ คนที่ไม่รู้จักฉันจะได้รู้ว่ามา 

งานศพของใคร ฉันชื่อวิภา จงใจดี เมื่อเรียนจบฉันอยู่ 

บ้านช่วยแม่ขายของเล็ก ๆ น้อย ๆ มาตลอดสามสิบแปดปี  

แม่ของฉันทำงานอยู่คนเดียวเพื่อส่งพวกเราเรียน งาน 

ขายอาหารเปน็งานหนกัและเปน็สิง่ทีแ่มฉ่นัทำอยูค่นเดยีว 

มาตลอด ฉันจึงคิดว่าต้องอยู่ช่วยแม่ทำงานและส่งน้อง ๆ  

เรียน
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	 ฉันไม่มีลูก ฉันจึงขอบคุณมากที่มางานของฉัน  

ทำให้งานนี้ไม่เงียบเหงาจนเกินไปนัก ให้วัดได้มีงานและ 

เงินทำบุญสืบต่ออายุพระศาสนาต่อไป 

	 สำหรบัเพือ่นของฉนั ซึง่มไีมก่ีค่น บางคนเพิง่คยุกนั 

เมื่อวาน บางคนอาจห่างเหินกันเหมือนคนแปลกหน้า 

กันไปแล้ว ฉันขอโทษที่ไม่ได้อยู่ในวันทุกข์หรือวันสุข 

ของเธอ แต่ขอบคุณที่สุดที่เธอไม่ลืมฉันในวันตาย 

	 อาจเหมือนคนปล่อยวางไม่ได้ และฉันคงไม่ได้ยิน 

อะไรแล้ว แต่หากงานนี้เงียบนัก และพวกคุณไม่มีอะไร 

จะคยุกนั นกึถงึเรือ่งของฉนั ชมฉนั หรอืนนิทาฉนั และ 

ร้องไห้ออกมาเบา ๆ ก็ได ้ เรื่องของฉันที่เป็นแค่...

	 ...

	 ข้าพเจ้าแก่ขึ้นตามลำพัง 

 เงียบสงบไฟหลังน้ำฝั่งหน้า

	 สะทกสะท้อนรอวางรูปร่างชรา

	 ในรูปลำนาวาอันปวดใจ...๑

	 แล้วพบกันใหม่

	 วิภา

	 ป.ล. กลอนนี้ฉันเจอมันตอนไปห้องสมุดของวัด 

คิดว่าเหมาะกับสถานการณ์ดีจัง อยากให้ทุกคนได้อ่าน

 ๑ จาก แก่ขึ้นตามลำพัง โดยกานต ิ ณ ศรัทธา
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	 ยายวิภาตัวแสบ ยังไม่วายพูดอะไรที่ไม่เป็นมงคล  

ใครจะอยากไปเจอเธอยะ สุนีย์คิดในใจและยกมือปาด 

นำ้ตา ไตรรตันม์านัง่ขา้งเธอเมือ่ใดไมรู่แ้ละยืน่ผา้เชด็หนา้ 

ให้  สุนีย์อายเล็กน้อย  เธอไม่เคยร้องไห้ต่อหน้าลูก  

ไตรรตันช์ีข้า้งหลงั มหีลายคนกม้หนา้ปาดนำ้ตาเหมอืนกบั 

เธอ ไมรู่ว้า่รอ้งไหใ้หว้ภิาหรอืรอ้งไหใ้หก้บัตนเองในอนาคต

	 สุนีย์หันกลับมา เอาผ้าเช็ดหน้าปิดหน้า...อยู่นาน 

เธอไดย้นิเสยีงขา้งหลงัพดูวา่ “เขาลมืเตมิไปนะวา่เขาดแูล 

คนอื่นดีขนาดไหน ไม่มีลูกมีผัว เพราะคอยแต่ดูแลแม่”

	 “น่าจะเขียนด้วยว่า ลูก  ๆ  น้องชายได้ดี เรียนจบ  

เพราะเขาช่วยทั้งนั้น”

	 “ตอนแม่ป่วย ก็มีเขานี่แหละเฝ้าข้างเตียง เขา 

คนเดียว” 

	 มันเป็นความดี แต่เป็นความดีธรรมดา ไม่มีค่าให้ 

พูดถึง ใคร ๆ ก็ต้องทำ ไม่ว่าจะทำดีระดับนี้มากเพียงใด 

ก็ไม่มีใครรักวิภาพอจะบอกได้ว่า เมื่อเธอตาย โลกก็ 

จบสิ้น ไม่เลย โลกไม่จบสิ้น ไม่มีใครเป็นอะไรเลย

	 “อายุห้าสิบแปด เฮ้อ ไม่มากไม่น้อย แต่ก็ยัง 

ไม่น่าตาย”

	 “ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรหรอก ได้ยินน้อง  ๆ  บอกว่า 

มีเงินติดธนาคารนิดเดียวกับทองไม่กี่บาท” 

	 งานศพเป็นเช่นนี้ เสมอ  เรื่องที่ไม่เคยรู้ก็จะได้รู้   

ใช้ชีวิตมาอย่างไรก็ได้รับรู้ที่ตรงนั้น

 ทั้งที่ต่างกันขนาดนี้ เราสนิทกันได้อย่างไรนะ สุนีย์ 
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นึกย้อน ก็คล้าย  ๆ  กับตอนนี้ ทั้งสองเริ่มสนิทกันตอน 

ใกล้เรียนจบ เธอทะเลาะกับแฟนและอยากระบายให้ 

ใครสักคนฟัง แต่ไม่มีเพื่อนคนไหนว่างเพราะต่างวุ่นกับ 

การเรียนต่อและหางานทำ เหลือแต่วิภา ตอนนั้นสุนีย์ 

ขอแค่ใครก็ได้ที่ฟังภาษาคนรู้เรื่องมาช่วยฟังเธอพูดซ้ำ  ๆ  

ย้ำ  ๆ  วนไปวนมา วิภานั่งฟังเธอคร่ำครวญจนดึกจนดื่น  

สมัยไม่มีโทรศัพท์มือถือ วิภารับโทรศัพท์กลางของที่บ้าน  

ฟังจนดึกดื่นแม้ยุงจะกัด เสียงคนในบ้านบ่นลอยมาเข้าหู  

สุนีย์จึงวางได้ คุยไปคุยมาอย่างไรไม่รู้ คุยกันมาสามสิบ 

กว่าปีแล้ว 

 ทำไมรีบตาย วิภา เรายังอายุไม่เท่าไหร่กันเลย  

ตอนเรียนก็เหมือนผ่านไปเมื่อวาน เมื่อวานนี้เอง 

	 ขณะจับสมุดเล่มบาง สุนีย์จึงมองเห็นมือตัวเอง  

เธอไม่รู้หรอกว่าหลายคนก็เป็นเช่นนี้ ใบหน้าไม่บอกวัย  

แต่มือบอกเสมอ หลังมือที่เคยเรียบเนียน บัดนี้ปรากฏ 

รอยย่น ระหว่างข้อนิ้วมีริ้วรอยเพิ่มขึ้น จะเหมือนวงปีใน 

ตน้ไมห้รอืเปลา่หนอ หากจะนบัอายคุน โดยเฉพาะผูห้ญงิ 

ที่ฉีดโบท็อกซ์ ก็ให้นับที่ริ้วรอยบนมือ 

	 ขณะนั้นเอง เสียงประกาศจากไมโครโฟนดังขึ้น  

“ต่อไปนี้ขอเชิญเจ้าภาพกราบบูชาพระสงฆ์ที่จะมาสวด 

พระอภิธรรม” ระหว่างที่วรรณีและชายหญิงวัยกลางคน 

อกีสองสามคนไปกราบพระ จากนัน้พระสงฆท์ีน่ัง่ตน้แถว 

ก็ประกาศ ในมือถือกระดาษแผ่นหนึ่ง

	 “เจา้ภาพบอกวา่ผูต้ายมคีำถามสามขอ้ใหพ้วกอาตมา 
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ตอบ ญาติโยมจะได้รู้ความหมายและตั้งใจฟังพระสวด  

อาตมาคดิวา่นา่สนใจด ี กเ็ลยจะตอบใหส้ัน้ ๆ กอ่นสวดนะ  

ข้อ ๑ ทำไมพระสงฆ์ต้องมากันสี่รูป  - เลขสี่แทนสภาวะ 

ชีวิตน่ะโยม คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน ลองไปหา 

กันนะ อธิบายมันยาว รู้คร่าว ๆ ตรงนี้ก่อน”

	 ผู้ฟังพยักหน้าหงึก ๆ อาจคิดในใจว่า โอเค ๆ เดี๋ยว 

ไปหาเอง รีบ ๆ สวดซะทีเถอะหลวงพ่อ

	 “ข้อ ๒ หลวงพ่อสวดอะไรกันคะ” 

	 ผู้ฟังได้ยินเสียงหัวเราะหึ  ๆ  ของหลวงพ่อ  สุนีย์ 

ส่ายหน้าเมื่อคิดถึงเสียงอยากรู้ของวิภา 

	 “พวกเราสวดอภิธรรม อภิธรรมเป็นธรรมขั้นสูง ถ้า 

แปลแล้วจะมีความหมายว่า สังขารที่เกิดมาแล้วต้องพบ 

ความแก่ เจ็บ ตาย อย่างศพที่เห็นอยู่ตรงหน้า เรา 

เชื่อว่าสวดอภิธรรมเป็นการสนองคุณบิดามารดา เพราะ 

พระพุทธองค์ทรงสวดโปรดพระพุทธมารดา และการ 

สวดยังช่วยให้พระอภิธรรมนี้ไม่หายไปด้วย เอ้า ข้อ 

สุดท้าย ฟังแล้วได้อะไรคะ  - ฟังแล้วได้หลายอย่าง ถ้า 

คนป่วยฟังก็จะหายป่วยเร็ว หรือถ้าหมดอายุก็ไปสบาย 

นะโยม ช่วยสะเดาะเคราะห์ ต่อดวงชะตาราศี เทวดา 

ยังชอบฟัง

	 “ผู้ตายบอกต่อไปด้วยว่า ไม่ต้องแปลค่ะ ให้คน 

สนใจไปหาอ่านเอง” หลวงพ่อกล่าวจบจึงยกตาลปัตร

	 คนทั้งศาลาถอนหายใจโล่งอก เพราะถ้าแปลเห็นที 

จะยาว เม่ือเสียงหัวเราะเบา ๆ เงียบลงแล้วพระจึงเร่ิมสวด 
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	 สุนีย์ไม่เข้าใจความหมาย แต่เมื่อรู้จุดประสงค์แล้ว 

เธอก็สามารถตั้งใจฟังได้มากขึ้น และจับคำประมาณว่า  

อนิจจัง สังขาร พอได้ เธอไม่ต้องหงุดหงิดเพราะเสียง 

พูดคุยกันระหว่างพระสวด บางคนควักมือถือออกมากด 

ค้นหาความหมายของบทสวดดูเดี๋ยวนั้น

	 งานของวภิาแจกเพยีงแตข่นมและกาแฟ ซึง่กด็แีลว้  

เพราะสุนีย์ไม่อยากกินอะไร พระจึงสามารถสวดต่อเนื่อง 

ไดเ้รว็ เมือ่พระเดนิกลบั แขกเหรือ่กเ็ริม่ทยอยกลบัเชน่กนั  

และมีหลายคนเดินเข้าไปถ่ายรูปสวนดอกไม้หน้าโลง  

ไมม่ใีครวางสมดุบางของวภิาทิง้ไวบ้นเกา้อี ้ ทกุคนถอืกลบั 

ไปอย่างพร้อมเพรียง

	 วรรณีเข้ามาขอบคุณสุนีย์อีกรอบ สุนีย์อดถามไม่ได้  

“นี่ยายวิเขารู้ตัวล่วงหน้าเหรอ ทำไมเตรียมโน่นเตรียมนี่ 

ไว้เยอะจริง”

	 “อ๋อ ไม่รู้หรอกค่ะ แต่มีคุย  ๆ  ไว้กับแพลนเนอร์  

ปา้เขาเตรยีมเขยีนไว ้ แลว้ใหแ้พลนเนอรจ์ดัออกมานะ่คะ่”

	 สุนีย์ทำหน้าเหวอ “เธอหมายถึงบริษัทขายโลงที่ 

จัดการงานศพอะไรอย่างนั้นใช่ไหม เดี๋ยวนี้ทำแบบนี้แล้ว 

เรอะ” เธอรู้ว่าบริษัทพวกนี้มีรูปแบบสำเร็จรูปให้เลือก  

มีกระทั่งโลงแช่เย็น ปรับอุณหภูมิ มีแค็ตตาล็อกดอกไม้ 

หน้าศพ แต่จัดแบบนี้เธอไม่เคยได้ยิน

	 “ก็ทำนองนั้นค่ะ เรียกว่านักจัดงานศพเลยนะคะ  

จัดตามความต้องการของเราเลยค่ะ ไม่แพงด้วย เพราะ 

เขาถามว่าเราจะใช้ร้านแถวบ้านไหม เราก็ใช้ร้านดอกไม ้
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ในซอย รา้นขนมขา้งบา้น คอืนกัจดังานคนนีอ้ยูข่า้งบา้น 

เราเองน่ะค่ะ”

	 “อุ๊ย ดีจัง” สุนีย์ร้อง “ฉันขอนามบัตรได้ไหม น่า 

สนใจดี” 

	 จังหวะนั้นเอง ไตรรัตน์ก็สะกิดมารดา “ไม่ต้อง 

หรอกครับแม่ คนจัดอยู่ตรงโน้น” สุนีย์มองตาม เห็น 

หญิงสาวใส่แว่นท่าทางเชยในชุดกางเกงดำยืนมองอย่าง 

กลัว ๆ อยู่นอกศาลา “นั่น อัญ เอ่อ แฟนผมเอง” 

	 ไตรรัตน์กลัวว่ามารดาจะสะบัดหน้าเดินผ่านอัญไป  

เขาหลับตาปี๋ไม่อยากเห็นภาพนั้น แต่เมื่อลืมตาก็เห็นแม่ 

ของตนกวักมือเรียกหญิงสาวเข้ามา

	 “เข้ามาสิยะ จะให้ฉันเดินไปหาหล่อนหรือไง” 

	 อัญเดินเข้ามาสวัสดี อีกฝ่ายรับไหว้และมองตั้งแต่ 

หัวจรดเท้า

	 “เจอก็ดีแล้ว อยากคุยต่อนะ แต่มันมืดค่ำแล้ว  

ในวัดยุงชุม พรุ่งนี้เที่ยงมากินข้าวกลางวันด้วยกัน ว่าง 

ไหม”

	 อัญมองไตรรัตน์แล้วตาโต  รีบพยักหน้าหงึก  ๆ  

“วะ...ว่างค่ะ” ทั้งที่ความจริงไม่ว่าง แต่นี่มันโอกาสทอง 

ฝังเพชร ต้องรีบคว้าไว้

	 “ดี ไป ตาต้อม” สุนีย์หันไปพูดกับวรรณี “พรุ่งนี้ 

ฉันก็จะมา ฉันจะรับเป็นเจ้าภาพ วันเผาก็จะมาด้วย”  

หากไม่มีเพื่อนคนใดมา สุนีย์จะมาเอง วิภามีเธอเป็น 

เพื่อนคนเดียวก็เท่ากับยี่สิบคน เธอนี่แหละ
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	 วรรณีและญาติคนอื่น  ๆ  ยกมือไหว้ท่วมหัว สุนีย์ 

มองอัญอีกรอบแล้วเชิดหน้าเดินไปที่รถ  เมื่อขึ้นรถ  

สตาร์ตเครื่อง เปิดเครื่องปรับอากาศแล้ว เธอจึงเอ่ยกับ 

ลูกชายว่า “ไม่เห็นจะสวย คิดยังไงถึงเอาเป็นแฟน  

ดารานางแบบไม่รู้จักเอา” สุนีย์ยังพูดเสียงค่อนแคะ 

	 “ก็เขาเคยเป็นเพื่อนสมัยมหา’ลัย แล้วคุณแม่ใช้ผม 

มางานศพบ่อย ๆ เลยเจอกันบ่อย”

	 “ฉันใช้แกไปบ่อยขนาดน้ันเชียวเรอะ ถ้าเยอะขนาดน้ัน  

ลูกค้าเราตายเรียบ ไม่เหลือให้ทำธุรกิจแล้ว งานศพทั่ว 

กรุงเทพฯ แม่นี่รับเหมาจัดคนเดียวหรือไง อย่ามาเว่อร์”

	 “พูดแล้วจะหาว่าโม้ครับ แต่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เชียว”  

ไตรรัตน์ไม่ต้องเล่าเรื่องละเอียดอ่อนกว่านั้น มันไม่ใช่ 

เรื่องที่ลูกชายจะพูดกับมารดา เขาไม่ต้องเล่าว่างานศพ 

เหล่านั้นมีเพื่อนของเขา มีคู่ค้าที่อายุยังน้อยรวมอยู่ด้วย  

หลังจากงานเหล่าน้ัน เขารู้สึกว่าโลกท่ีเขาอยู่ช่างประมาทนัก 

	 สนุยีพ์ยกัหนา้ ตวัตนของหญงิสาวคนนัน้สะทอ้นผา่น 

ดอกไม ้ ในคำถามและการจดังานตามความประสงคข์อง 

วิภา ไม่ต้องพูดก็เข้าใจ 

	 “คุณแม่ไม่คัดค้านเราแล้วใช่ไหมครับ” ลูกชายถาม  

คุณสุนีย์เชิดหน้า ไว้ฟอร์ม

	 “ก็คุย ๆ ก่อน ธุรกิจนี้มันน่าสนใจ พรุ่งนี้บอกแม่นั่น 

เอาคอมพิวเตอร์หรือโบรชัวร์อะไรมาหน่อยนะ เผื่อจะ 

ลงทุนด้วยกัน เราอาจจะได้ต่อยอด เปิดบริษัทอีกแบบ  

ท่าทางจะกำไรดี ยายวินี่เป็นเพื่อนที่ดีจริง” สุนีย์ก็ไม่ 
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สามารถบอกลูกชายได้เช่นเดียวกันว่า เผื่องานแม่เอง  

เอ งานเราจะใช้โปรเจ็กเตอร์แปลบทสวดเลยดีไหม ถ้า 

เพือ่นฝรัง่มากต็อ้งแปลภาษาองักฤษดว้ย ไมไ่ด ้ๆ ถา้เปน็ 

งานเราจะไม่ให้มาคุยเล่นเรื่องคนโน้นคนนี้หรอก ต้องคุย 

เรื่องของฉันส ิ เรื่องอะไรล่ะ งานของฉัน ลูกของฉัน 

	 ตัวของฉัน...

	 “ไมน่า่เชือ่วา่แมจ่ะยอมมางานศพตัง้สามวนั สงสาร 

เขาหรือครับ” ไตรรัตน์เปรยขณะออกรถ 

	 สงสาร...ใชก้บัคนทีต่ำ่ตอ้ยกวา่ ตอนวภิามชีวีติสนุยี ์

อาจใช้คำนั้น แต่ตอนนี้เธอไม่ได้สงสาร

	 “นั่นเพื่อน...” เธอบอก คำสุดท้ายกลืนหายไปใน 

ลำคอ คำที่ตอนวิภามีชีวิตเธอไม่เคยบอก ไตรรัตน์จึง 

ไม่พูดอะไรต่ออีกเลย 

	 เขารู้ว่านี่เป็นวิธีบอกของแม่

เมื่อส่งมารดาแล้วไตรรัตน์ขับรถออกมาอีกรอบ เขารู้ว่า 

เธออยู่แถว  ๆ  นั้นนั่นแหละ เสร็จจากวัดหนึ่งก็ไปต่ออีก 

วัดหนึ่ง 

	 ไตรรัตน์อดตลกปนสมเพชตนเองไม่ได้ ที่สำหรับ 

คู่ของเขา วัดในยามค่ำคืนคือที่ออกเดต

	 เขามองไปรอบตวั วดันีค้อ่นขา้งใหญ ่ เปน็ทีรู่จ้กัของ 

คนในละแวกนั้น ไฟประดับจึงสว่างและสวยงามกว่าวัด 

ที่จัดงานของวิภา ช่อฟ้าใบระกาสะท้อนไฟสปอตไลต์ 

งามเด่นกลางท้องฟ้าสีดำ ประตูอุโบสถหลังใหญ่ปิด 
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ไปแล้ว แต่ศาลาเปิดโล่งที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและ 

รูปปั้นพระสงฆ์ที่คงเป็นอดีตเจ้าอาวาสยังสว่างไสว  

พวงมาลัยแขวนอยู่เต็มแท่นบูชา  ธูปยังส่งควันตลบ  

เทียนล้มหักดับมอด แต่บางเล่มยังติดอยู่ เปลวไฟไหว 

ระริกตามแรงลม 

	 นั่นไง เธออยู่นั่น เพิ่งเดินออกจากศาลาสามซึ่งมี 

ผู้คนมากมาย

	 “ทำไมไม่อยู่กับแม่ล่ะ” อัญถามเขาเสียงตำหนิ  

“เพื่อนเสีย ไม่น่าให้ท่านอยู่คนเดียว”

	 “แม่ไล่ผมออกมาเอง” ไตรรัตน์แก้ตัว เมื่อถึงบ้าน  

คุณสุนีย์ก็ปิดห้องเงียบจริง ๆ 

	 “เป็นไงบ้าง แม่ผม แรงไหม” เขาพูดเสียงเบา 

และเกรงใจ หญิงสาวยิ้มบางและส่ายหน้า

	 “ไม่แรงหรอก เทียบกับ...หลาย ๆ คน แม่ต้อมเป็น 

นางฟ้าไปเลย” อาชีพอย่างเธอเจอธาตุแท้ของคนมา 

ทุกประเภท

	 ไตรรัตน์หัวเราะเบา  ๆ  และเดินเคียงคู่หญิงสาวไปที่ 

ศาลาเล็ก ทั้งสองไม่จุดธูป แต่พนมมืออธิษฐานอยู่นาน  

เมื่อกราบพระสามครั้งเสร็จ ไตรรัตน์หันมาบอกเธอ  

“ขอให้พรุ่งนี้ราบรื่นเนอะ” เขามองเธออย่างอ่อนโยน

	 หญิงสาวยักคิ้วหลิ่วตาทำหน้าเก๋ “ไว้ใจเหอะ ถ้า 

แม่ต้อมได้รู้จักอัญอย่างลึกซึ้งถึงกึ๋น ต้องรักอัญแน่นอน  

อัญเอาใจคนแก่เก่ง”

	 “คนแก่เข้าใจคนแก่ด้วยกันใช่ไหม” ชายหนุ่มล้อ  
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อัญตีแขนเขาแรง ล้ออะไรไม่ล้อ ล้อผู้หญิงเรื่องอายุ  

เขาหัวเราะ “แล้วผมจะคอยดู”

	 หากพรุ่งนี้ราบรื่น หากได้แต่งงาน ได้อยู่ด้วยกัน  

จะได้เจอหน้ากันตอนเช้าเสียบ้าง ไม่ใช่เจอกันแต่ในวัด 

กลางค่ำกลางคืนแบบนี้

	 “งานศพนีจ่ดังา่ยนะ เพลงเดมิ ๆ โลงเดมิ ๆ ดอกไม ้

เดิม  ๆ สบายชะมัด” ไตรรัตน์ไม่ได้ดูถูก แต่รู้สึกว่า 

งานที่จัดเหมือนเดิมได้นี่แสนจะสะดวก ต่างจากงาน 

แฟชั่นโชว์ของเขา กว่าจะจัดได้แต่ละรอบ เขาแทบ 

เดินเข้าโรงพยาบาลประสาท

	 “ทำใหแ้ตกตา่งทัง้ทีเ่หมอืนเดมิยากกวา่ยะ่” อญัคอ้น 

แล้วก็ชะงัก “แต่แน่ใจหรือ ที่แม่ต้อมคัดค้านก็มีเหตุผล 

นะ อัญไม่อยากทำให้ต้อม...เอ่อ...เสียชื่อเสียง” 

	 “ถ้ารู้อย่างนี้แล้ว อัญจะเลิกทำงานนี้ไหมล่ะ” เขา 

มองเธอตาวาว

	 “มันสำคัญ” เธอก้มหน้าพูดเสียงเบา

	 “มอีะไรจะสำคญักวา่ความรกั อาชพีนีม้นัเศรา้ หดหู ่

จะตาย ถ้าเลิก แม่อาจจะยอมรับอัญได้ง่ายขึ้น” เสียง 

ไตรรัตน์หว่านล้อม

	 อัญมองเขา เธอเงียบไปนานและยิ้ม “แม่ยอมรับ  

แต่ลูกชายจะทิ้งน่ะสิ” 

	 เขายิ้มเช่นกันที่เธอรู้ทัน “ถ้าสักวันผมทิ้งอัญไปหา 

นางแบบ อัญจะทำยังไง”

	 “ก็เสียใจ ร้องไห้ แล้ว...”
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	 “แล้ว...” ชายหนุ่มเลิกคิ้ว

	 “ก็จบ ไม่ยังไง ก็คงด่าบ้าง แล้วก็...ไม่รู้แล้วแฮะ”  

เธอยักไหล่

	 “ไมค่ดิจะทำมากกวา่นัน้หรอื แบบวา่แยง่ผมกลบัมา  

ไปตบนางแบบ ประจานออกสื่อ” เขาเค้นถามต่อ 

	 “ถา้มากย็นิด ี ถา้ไปกไ็มไ่ลต่าม” หญงิสาวบอกและ 

ชี้เข้าไปในศาลา “ทำงาน กิน แล้วก็นอน ก่อนนอน 

พยายามลา้งจานใหเ้สรจ็กอ่น เผือ่ไมไ่ดต้ืน่ จะไดไ้มต่อ้ง 

มีใครมาล้างแทน แค่น้ันก็พอ โลกน้ีไม่มีอะไรยุ่งยากหรอก  

เหมือนน้าวิกับเจ้าสัวในงานนี้ไง”

	 “ผมพูดเล่น ไม่ต้องเลิกทำงานนี้หรอก มันดีออก”  

เขายิ้มให้หญิงสาว

	 เขารักเธอ 

สุนีย์หาเบอร์ในโทรศัพท์ เธอรู้ว่าเบอร์นั้นจะไม่มีคนรับ  

แต่ก็ยังกด  เสียงสัญญาณดังเนิ่นนานจนถึงบริการ 

ฝากขอ้ความ “สวสัดคีะ่ วภิาคะ่ ขณะนีฉ้นัไมว่า่งรบัสาย  

ถ้ามีอะไร กรุณาฝากข้อความหลังเสียงสัญญาณ”

	 ปี๊บ

	 สุนีย์บีบโทรศัพท์ 

	 “วิ” เสียงสั่นเครือเรียก 

	 “วิ” คิดถึง

	 “วิ” ได้ยินไหม

	 “วิ” อยากเจอ
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	 “วิ” 

	 บางคนอาจไม่เคยจัดงานวันเกิด  งานแต่งงาน  

งานฉลอง แต่ทุกคนจะได้จัดงานนี้อย่างเท่าเทียม

	 งานศพไม่ใช่เรื่องของคนตาย  แต่เป็นเรื่องของ 

คนเปน็ งานศพแสนจะวุน่วายแตช่ว่ยใหค้ลายความเศรา้  

กรุงเทพฯมีงานศพเป็นกิจกรรมยามเย็นทุกหนแห่ง งาน 

ศพไทยฟังพระสวด งานมุสลิมต้องรีบฝัง งานศพคริสต์ 

มผีูพ้ดูไวอ้าลยั งานศพจนีมสีะพานทอดยาวไปยงัโลกหนา้  

คนนำทางวิญญาณ และเสียงซอร่ำไห ้

	 คนในโลงศพนั้นเราไม่รู้จัก เรามาบอกว่าเสียใจด้วย  

คนในโลงศพนัน้เรารูจ้กั เรามาบอกวา่...มากมาย ไมรู่จ้บ 

	 และหวังว่าจะมีคนมาบอกเราเช่นนั้นเหมือนกัน


