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00 บทนำ�

 

 “มีหล�กหล�ยคำ�ถ�มที่ฝ้�ยไม่ส�ม�รถตอบตัวฝ้�ยเองได ้ 
สมมติว่�ฝ้�ยไม่ได้เกิดม�บนโลกใบนี้ พ่อแม่ฝ้�ยจะมีคว�มสุข 
หรืออับอ�ยในตนเองน้อยกว่�นี้ไหม?”

 ฉันมักตั้งคำ�ถ�มประหล�ด ๆ  ในใจ เกินกว่�ที่ใจของฉัน
จะตอบคำ�ถ�มเหล่�นั้นได้ ไม่รู้แม้กระทั่งจริง ๆ  แล้วฉันต้องก�ร
อะไรจ�กคำ�ถ�มเหล่�นั้น แต่ว่�กันต�มตรง แม้จะลองหยั่งเท้�
เข้�ไปในใจฉันเอง ก็ยังไม่ส�ม�รถตอบคำ�ถ�มเหล่�นั้นได้เลย

 ภ�พรวมแล้ว สินฝ้�ย ในมุมมองคนรอบข้�ง ญ�ติพี่น้อง 
เพื่อนร่วมง�น ทุกคนต่�งคิดว่�ฉันเปšนคนน่�รักสดใสต�มวัย
ฉันเปšนนักเรียนเกรดเอ เปšนนักเรียนที่ไม่เคยหยุดค้นคว้�ที่จะ 
เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ  ไม่ว่�ในท�งคอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่ง
เรียนลึกถึงหลักปรัชญ� ฉันชอบร้องเพลง เล่นกีต�ร์ และ 
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ไม่อ�ยแม้จะรู้ดีว่�ฉันไม่ได้เล่นอย่�งมืออ�ชีพ ฉันมักหัวเร�ะ
ได้กับคว�มผิดพล�ดเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ในก�รแสดงคว�มส�ม�รถ
สนุก ๆ  ของฉัน

 นอกจ�กนั้นฉันยังว�ดรูปจนเคยได้ออก exhibition  
ในปี 2012 ฉันชอบว�ดรูปม�ก ไม่ว่�จะบนผืนผ้�ใบหรือใน
แท็บเล็ตคู่ใจ ฉันว่�ฉันทำ�ม�แล้วแทบทุกอย่�งในหล�กหล�ย
ส�ข� แต่ถ้�จะให้บอกว่�ฉันภูมิใจอะไรที่สุดในชีวิต คุณจะ 
แปลกใจไหมถ้�ฉันจะตอบว่� มันคือชัยชนะในก�รวิ่งแข่ง 
ม�ร�ทอน 2 ปีซ้อนสมัยเรียนไฮสคูล ฉันภูมิใจที่ได้เปšนที่ 1  
ในก�รแข่งขันจ�กหมู่ผู้หญิงที่ร่วมแข่งขันทั้งหมด จนได้ 
ถ้วยร�งวัลม�นอนดูเล่น ฉันได้ลองเข้�ไปค้นลึกในใจและ
สมองของฉันเรื่อย ๆ  จนถึงในช่วงวัย 25 ปีของฉัน ฉันเกือบ
จะสำ�เร็จก�รศึกษ�ขั้นปริญญ�เอก และกำ�ลังจะแต่งง�นกับ
ผู้ช�ยที่ดีและรักฉัน

 ด้วยภ�พรวมที่กล่�วม�หรือที่ทุกคนรอบข้�งฉัน เรียกกัน 
ว่� “ปก” นี้ แลดูค่อนข้�งจะไม่น่�แปลกใจเลย ที่ครอบครัว 
ฉันถึงกับช็อกเมื่อพบฉันในห้องฉุกเฉิน ด้วยเหตุพย�ย�ม
ฆ่�ตัวต�ย

 ด้วยร่�งที่โชกเลือดของฉัน ซึ่งเกิดจ�กก�รกรีดตัดไปทั่ว
ร่�งก�ยของฉันเอง และก�รพย�ย�มจบชีวิตของฉัน คุณอ�จจะ 
สงสัยว่� ทำ�ไมก่อนหน้�นี้ไม่เคยมีใครรอบตัวฉันเคยคิด หรือ
เห็นคว�มผิดปกติในจิตของฉันเลยหรือ
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  กว่� 11 ปีที่ฉันเริ่มทรม�นกับก�รห�ยใจบนโลกใบนี้  
ไม่เคยมีใครมองเห็นมันเลยจริง ๆ  น่ะเหรอ

  โรค Borderline Personality Disorder (บุคลิกภ�พ
แปรปรวนชนิดก้ำ�กึ่ง) และโรค Major Depressive  
Disorder (โรคซึมเศร้�) ดูจะเปšนคำ�ตอบง่�ย ๆ  ที่ฉันพอจะ
ตอบพวกคุณได้ ฉันได้รับก�รวินิจฉัยว่�เปšนแบบนั้น จริง ๆ   
แล้วโรคเหล่�นี้วินิจฉัยได้ย�ก จนสรุปสภ�วะ ณ ตอนนั้น 
ของฉัน มันไม่ได้ง่�ยและซับซ้อนยิ่งกว่�พวกคุณจะนึกถึง
เสียอีก

 ฉันอย�กให้คุณได้อดทน และพย�ย�มฟังคำ�อธิบ�ย 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวและใจของฉัน ฉันอ�จจะบอกคุณอย่�ง 
หมดเปลือกด้วยคว�มจริงใจ หรืออ�จจะโกหกคุณทั้งหมด
เลยก็เปšนได้ คุณไม่ส�ม�รถค�ดเด�กับฉันได้หรอก แต่ 
ก่อนจะตัดสินฉัน คุณยังพอมีเวล�ที่จะลองฟังเรื่องของฉัน 
สักนิดก่อนไหม ว่�อะไรที่ทำ�ให้ฉันเปšนฉันในทุกวันนี้ เกิด 
เรื่องร�วต่�ง ๆ  ต�มที่ฉันได้เล่�ม� ประสบก�รณ์ต่�ง ๆ  ของฉัน  
คนรอบข้�งของฉันที่มีส่วนให้ฉันกล�ยม�เปšนแบบนี้ ที่ป่วย 
และแตกต่�ง ฉันอย�กให้คุณลองม�ฟังและลองเปิดใจ 
มองเข้�ไปในใจอันลึกลับและงุนงงของฉัน ก่อนจะตัดสินฉัน
ดีไหม
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01 กฎของเมนเดล

 ให้ฉันลองเล่�ถึงตัวเองสักนิดนะ เกี่ยวกับครอบครัว 
ของฉัน พ่อ แม่ พี่ส�ว และน้องส�ว เร�ม�เริ่มกันอย่�ง 
สบ�ย ๆ  ง่�ย ๆ  กันก่อน ครอบครัวของฉันเร�เคยอยู่กันแบบ
ครอบครัว 5 คน พ่อ แม่ และลูกอีก 3 คน ที่จังหวัดลำ�พูน 
ครอบครัวเร�ไม่ได้ย�กจนหรือร่ำ�รวย อ�จค่อนข้�งจะกล�ง ๆ  
ไปจนถึงค่อนไปท�งสูงสักเล็กน้อย ด้วยพ่อที่เปšนผู้พิพ�กษ� 
และแม่ที่เปšนทันตแพทย์ในสมัยนั้น

  พี่ส�วของฉันมีอ�ยุห่�งจ�กฉันเพียง 1 ปี เธอร�วกับ 
เปšนทุก ๆ  อย่�งที่พ่อกับแม่ทุกคนบนโลกค�ดหวัง อย�กให้ลูก
ของตนเองมีคว�มส�ม�รถแบบพี่ส�วฉันคนนี้ นักเรียนดีเด่น 
เกรดเอล้วน ว่�นอนสอนง่�ย ทำ�ทุก ๆ  อย่�งต�มที่พ่อแม่หวัง
และชี้นำ�ให้ทำ� ฉันภูมิใจกับพี่ส�วคนนี้จริง ๆ  นะ ส่วนน้องส�ว
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อ�ยุห่�งจ�กฉัน 4 ปี เธอเปšนเด็กที่น่�รักม�ก สดใส สวย  
และด้วยคว�มเปšนน้องคนเล็กที่สุดในบ้�น น้องย่อมได้รับ 
คว�มรัก ก�รดูแลเอ�ใจใส่อย่�งท่วมท้นจ�กพ่อกับแม่

  ส่วนตัวฉันน่ะหรือ คุณเคยได้ยินเรื่องกฎของเมนเดล
ไหมล่ะ ที่เข�ว่�ไว้ว่� เมล็ดพันธุ์ที่ได้จ�กต้นพ่อแม่เดียวกัน  
มีโอก�สจะเกิดเมล็ดพันธุ์ด้อยที่แตกต่�งไปจ�กเมล็ดอื่น ๆ   
ที่ได้จ�กต้นพ่อแม่เดียวกันได้ หรือแตกต่�งแม้กระทั่งกับ 
ต้นพ่อแม่เองด้วยซ้ำ�

 ร่�ยม�ย�วขน�ดนี้ เด�ได้ไม่ย�กใช่ไหมล่ะ ว่�ฉันน่�จะ 
เปšนเมล็ดพันธุ์ด้อย ๆ  ง่อย ๆ  เมล็ดนั้น ฉันไม่ได้บอกว่� 
ฉันด้อยโดยไม่มีหลักฐ�นอ้�งอิงนะ ฉันน่ะไม่มีอะไรเลยจริง ๆ   
ไม่มีจริง ๆ  ฉันเรียนด้อยกว่�พี่ม�ก เคยแม้กระทั่งได้เกรด 0 
ในวิช�ศิลปะ ฉันไม่เชื่อฟังพ่อแม่ ไม่ได้ว่�นอนสอนง่�ย หรือ
น่�รักน่�เอ็นดูดั่งพี่ดั่งน้อง

 เลยไม่มีใครหวังอะไรจ�กฉัน ต�มเหตุต�มผลที่ฉันเปšน 
เมื่อฉันอ�ยุย่�ง 11 วัยที่ย่�งเข้�สู่วัยรุ่น ฉันยิ่งแสดงออกถึง
คว�มล้มเหลว ในชีวิตก�รเปšนนักเรียนหรือลูกม�กขึ้นเรื่อย ๆ

 จริง ๆ  แล้วข้อดีของก�รไร้คนค�ดหวังคือ เร�ส�ม�รถ
ใช้ชีวิตได้อย่�งอิสระ ดั่งใจเร�ต้องก�รได้
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  ส่วนข้อเสียน่ะหรือ...มันไม่มีใครสนใจว่�เร�จะเปšนอย่�งไร
รู้สึกอะไร เกิดอะไรขึ้นกับเร�บ้�ง ไม่เคยอยู่ในคว�มสนใจ 
เลยสักนิด ฉันได้อิสระสุดเหวี่ยงก็จริง แต่ทั้ง ๆ  ที่มีอิสระ
ท่วมท้นขน�ดนี้ ในใจลึก ๆ  ของฉันกลับโคตรเหง�และแสน
ทรม�น
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15 ฉันในวอร์ดจิตเวช (ภ�คแรก)
 

 และแล้ววันที่เร�ต้องทำ�ต�มสัญญ�ที่ให้ไว้กับแม่ ก่อน
ออกจ�กโรงพย�บ�ลที่กรุงเทพ ฯ ก็ม�ถึง ฉันต้องเข้�รับ 
ก�รรักษ�ที่วอร์ดจิตเวชของโรงพย�บ�ลในเชียงใหม่ ฉันไม่ได ้
อย�กไป คู่หมั้นฉันเองก็เช่นกัน วันนั้นแม่และฉันม�พบกัน
ที่ท�งเข้�วอร์ดจิตเวช ฉันเตรียมเครื่องอ�บน้ำ�และของกินม� 
ม�กม�ย ฉันถ�มแม่อีกครั้งว่�ฉันไม่เข้�ไปในนั้นได้ไหม  
ฉันดีขึ้นแล้ว แต่แม่ไม่ยอม รีบคว้�มือฉันที่จับอยู่กับคู่หมั้น
ให้ผละออกจ�กกัน และดึงฉันเข้�ไปในนั้น

 ที่นี่บรรย�ก�ศวังเวงอย่�งไร้หวัง ไม่ได้ดูสดใสสวยง�ม
เหมือนในหนังเรื่องต่�ง ๆ  ที่ฉันเคยดูหรือจินตน�ก�รไว้เลย 
มันดูเรียบง่�ยกว่�ที่ฉันนึก
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 “หนูต้องก�รห้องเดี่ยวค่ะ หนูจะไม่นอนรวมกับคนอื่น” 
ฉันพูดกับพย�บ�ลในนั้นที่คอยจัดก�รเรื่องเอกส�รที่แม่ฉัน 
ยื่นให้เข�อยู่ คู่หมั้นยังไม่ได้เดินต�มเข้�ม� เข�คงยังสูบบุหรี่
อยู่มั้ง ฉันต่อรองม�กม�ยและเริ่มเกรี้ยวกร�ดเมื่อฉันไม่ได้
หล�ย ๆ  อย่�งดังที่ฉันต้องก�ร ฉันไม่อย�กอยู่ที่นี่ ฉันบอก
น�งพย�บ�ลเสียงดังว่�

 “ถ้�ฉันสูบบุหรี่ในนี้ไม่ได้ฉันก็ไม่อยู่ เข้�ใจไหม”

 “คุณพย�บ�ลคะ รีบพ�เข�ไปเถอะค่ะ จัดก�รอะไรสักอย่�ง  
นี่เข�เริ่มจะรุนแรงอีกแล้ว” แม่ฉันพูดกับพย�บ�ลด้วยน้ำ�เสียง
อ้อนวอน

 “ไม่ แม่! ฝ้�ยไม่อยู่แล้ว มันไม่เหมือนที่เร�ตกลงกันไว้เลย  
ฝ้�ยไม่ยอม ฝ้�ยจะอยู่กับพี่เข� พี่อยู่ไหน” ฉันเกรี้ยวกร�ด 
พร้อมเรียกห�คู่หมั้น สักพักคู่หมั้นฉันเดินเข้�ม� เข�เข้�ม�กอด 
และหอมที่แก้มให้ฉันเย็นลง แล้วกระซิบบอกฉันว่�

 “เร�จะม�ห�เธอทุกวันเลยนะ เร�จะแอบเอ�บุหรี่เข้�ม�ให ้
เธอด้วย เร�จะไปซื้ออ�ห�รกล�งวันที่เธอชอบม�ให้เธอกิน 
ทุกวันเลย เธอจะอยู่ที่นี่ไม่น�นหรอก เชื่อเร�นะ”

 ฉันพยักหน้�ยิ้มให้เข�ทั้งน้ำ�ต� ที่ผ่�นม�เร�สองคนยังไม่
เคยต้องแยกจ�กกันน�น ๆ  เลย ฉันคิดถึงเข�ตั้งแต่เข�ยังไม่ได้
เดินออกไป เมื่อมองม�ที่แม่ ฉันก็เกลียดแม่ที่คอยแต่จะผลักไส 
ให้ฉันถูกขังอยู่ในนี้ มองไปที่พย�บ�ลก็ขว�งหูขว�งต�ไปหมด
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 ฉันรับแชมพู สบู่ แปรงสีฟัน เครื่องอ�บน้ำ�ต่�ง ๆ  เดินไปที ่
ห้องเดี่ยว ทุกอย่�งที่ฉันเตรียมม� เอ�เข้�ม�ใช้ที่นี่ไม่ได้ 
สงสัยเข�กลัวฉันซ่อนคัตเตอร์ไว้ในขวดแชมพูละมั้ง แต่ 
อย่�งน้อยฉันก็ได้ห้องเดี่ยว ซึ่งเปšนเพียงอย่�งเดียวที่ฉัน 
เรียกร้องจนได้ม� ฉันป�ทุกอย่�งทิ้งลงกับพื้น ให้พย�บ�ลและ
ทุกคนเห็นว่�ฉันไม่พอใจม�กแค่ไหน ฉันล้มตัวลงนอนหันหลัง 
ให้กับทุกคนและทุกอย่�ง น�งพย�บ�ลปิดประตูล็อกห้องไว้  
ด้วยคว�มหน�ของประตูเหล็ก ฉันไม่ได้ยินเสียงใด ๆ  อีกต่อไป  
พวกเข�คงกลับแล้วมั้ง ฉันคิด น้ำ�ต�ยังคงไหลจ�กคว�ม-
คิดถึงคู่หมั้นจับใจ ต้องอยู่แบบนี้อีกน�นเท่�ไรหนอ ทำ�ไม 
ที่นี่มันทุเรศแบบนี้นะ เข�จะม�เยี่ยมฉันทุกวันจริง ๆ  ไหมนะ

 ฉันคิดฟุ้งซ่�นม�กม�ยจนเผลอหลับไป และตื่นขึ้นม� 
อีกครั้งในย�มพลบค่ำ� เพื่อกินย�ก่อนนอน คืนแรกในสถ�นที่
กักขังฉันแห่งนี้ ก็ไม่ได้เลวร้�ยอะไรม�กม�ย เงียบดีเหมือนกัน  
พรุ่งนี้ขออย่�ให้ฉันต้องเจอกับคว�มวุ่นว�ยใด ๆ  เลย ฉัน
ภ�วน� แล้วหลับไปอีกครั้งด้วยฤทธิ์ย�


