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ความเห็นของคณะกรรมการการตัดสิน

ดิฉันเป็นกรรมการมาโดยตลอด ๑๗ ปี อ่านสลับกันไปมาระหว่างเรื่องสั้นกับ

นวนิยาย ปีนี้เป็นปีที่มีผู้ส่งเข้าประกวดมากที่สุด (๓๘๗ เรื่อง) จำานวนผู้ส่งก็เยอะมาก และ

จำานวนเร่ืองสั้นก็เยอะมาก นับเป็นนิมิตหมายอันดีว่าเรื่องสั้นไทยยังไม่ตาย และที่ภูมิใจ

คือผู้ส่งมิได้มุ่งหมายอยากได้เงินรางวัล เพราะมูลนิธิสุภาว์ฯ เป็นผู้จัดประกวดรางวัลที่ทำา

ด้วยความรักจริง ๆ มีเงินทุนน้อย เงินรางวัลน้อย แต่ก็ยังได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม

เมื่อจำานวนมากขึ้น ความหลากหลายของเรื่องก็ตามมา และเรื่องดี ๆ ที่มีความเข้มข้น มีมิติ

หลากหลาย จึงมอียูเ่ป็นจำานวนมาก แต่กจ็ำาเป็นต้องคดัให้ได้รางวลัตามทีป่ระกาศไว้ ดงันัน้

คณะกรรมการจึงตดัสนิใจคดัสรรเข้ารอบสดุท้ายถงึ ๒๐ เรือ่งเพือ่รวมเล่มเผยแพร่ และคดั

รางวัลพิเศษอีก ๓ รางวัลด้วย ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมท่านผู้ได้รับรางวัลและผู้

ส่งประกวดทุกท่าน ท่านท้ังหลายนับเป็นผู้ทำาให้เกิดความเคลื่อนไหวในแวดวงวรรณกรรม

อย่างแท้จริง

ชมัยภร แสงกระจ่าง

ประธาน

การตดัสนิรางวัลสภุาว์ เทวกลุฯ ปีนีม้เีรือ่งทีส่่งเข้ามาประกวดราวสามร้อยกว่าเกือบสี่

ร้อยเรือ่ง พยายามต้ังใจอ่านให้ละเอยีด แยกออกมาเป็นสองส่วน ส่วนแรกเรือ่งทีดี่ ส่วนทีส่อง 

เร่ืองที่ยังเขียนไม่เป็น อ่านไม่สนุก และมีจุดบกพร่องที่ทำาให้เรื่องสั้นนั้นด้อยคุณภาพลง

ผลปรากฏว่า เรือ่งทีด่นีัน้มมีากกว่าครึึง่ นกัเขยีนแต่ละคนตัง้ใจทำางาน บางคนกเ็ป็นนกัเขยีน

ท่ีมชีือ่เสยีง ประสบความสำาเรจ็ เป็นทีรู่จั้กของนกัอ่านทัว่ไป จงึต้องอ่านแล้วอ่านอกี เพือ่ไม่ให้ 

ทุกคนเสียโอกาส เมื่อเลือกเรื่องที่ดีที่สุดได้จำานวนหนึ่ง ก็นำาเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการ ที่น่า

ยนิดมีาก ๆ ก็คือ เราทั้งสามคนมีความเห็นตรงกันเกือบทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่เด่น ๆ นั้น

แทบไม่ต้องถกเถียงหรืออภิปรายกันเลย เป็นการประชุมที่มีแต่เสียงชื่นชมยินดีว่านักเขียน 

เรือ่งสัน้หลายคนมคีวามสามารถ มเีอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น และแน่นอนทีส่ดุ ถ้านกัเขยีนเหล่านี้

ไม่เลกิอ่าน ไม่เลิกเขียน ท่านกจ็ะต้องเป็นหมดุหมายทีส่ำาคญัของวงการวรรณกรรมในอนาคต



ข้างหน้า นักอ่านจะต้องจดจำาชื่อเสียงของท่านไว้จากรุ่นสู่รุ่นเหมือนที่นักเขียนผู้ใหญ่ได้สร้าง

คุณูปการเอาไว้มายาวนาน

ขจรฤทธิ์ รักษา 

กรรมการ

เห็นว่า เรื่องที่ส่งเข้าประกวดรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ในปีนี้แนวการเขียนมีความ

หลากหลาย ทั้งแนวจิตวิทยา กระแสสำานึก สัจนิยม เหนือจริง มหัศจรรย์ บทละคร บทกวี 

ไร้ฉันทลักษณ์ กลวิธีการเล่าเรื่องหลายเรื่องน่าสนใจ ระดับการใช้ภาษาอยู่ในระดับที่ดีและ 

ระดบักลาง ๆ หลายเรือ่งทีผ่่านการคดัเลือกเล่าเรือ่งอย่างเรยีบง่าย แต่แฝงด้วยพลงั สงัเกต 

ว่าผู้ส่งก็มีหลากหลายวัย ตั้งแต่หนุ่มสาวจนผู้อาวุโส และจากจำานวนของชิ้นงานที่ส่งเข้ามา

ทำาให้ได้รับรู้ว่า ”เรื่องสั้น„ ยังคงอยู่ในใจของผู้ฝึกฝนและนักเขียน (ทั้งใหม่และเก่า) อยู่ 

มิเสื่อมคลาย เรียกได้ว่า ”ขอบฟ้า„ ของ ”เรื่องสั้น„ ยังคงขยายออกไปไม่สิ้นสุด

เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ 

กรรมการ



ค�าน�าส�านักพิมพ์

เรื่องสั้นเป็นวิธีการบอกเล่าเรื่องราวที่สั้น กระชับ ทรงพลัง และสั่นสะเทือนความ

รู้สึก ภายในหน้ากระดาษเพียงไม่กี่หน้า แต่กลับทิ้งสิ่งค้างคาไว้ในความคิดและจิตใจ

มากมายกว่านั้น นั่นเป็นสิ่งที่จะขึ้นกับท่านเมื่อได้อ่าน ๒๐ เรื่องสั้นนี้

ไม่ต้องสงสยัเลยว่ารวมเรือ่งสัน้ ”๒๕ ปีต่อมา„ คอืเรือ่งสัน้คณุภาพ การนัตด้ีวยทกุชิน้

งานเป็นเรือ่งส้ันท่ีผ่านเข้ารอบสุดท้ายรางวัลสุภาว์ เทวกลุฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ นกัเขยีนหลายท่าน 

ไม่ใช่นักเขียนใหม่ แต่เป็นนักเขียนท่ีมีประสบการณ์สูง ชั้นเชิงในการประพันธ์จึงพาให้ท่าน

ดื่มดำ่าไปด้วยอย่างง่ายดาย ในขณะท่ีนักเขียนอีกจำานวนหนึ่งอาจไม่ใช่ผู้ที่ท่านเคยพบเห็น

ผลงานผ่านตามา ทว่าก็ไม่อาจมองข้าม ความจัดเจนในกลวิธีเล่าเรื่องไม่ธรรมดาเลยจริง ๆ

เผลอ ๆ หากปิดช่ือผู้เขียนแล้วอ่านเร่ือง ท่านอาจแยกแยะไม่ออกเลยด้วยซำ้าว่าใครใหม่เก่า

ในเวทีเรื่องสั้นนี้

สำานักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้นำาเสนอรวมเรื่องสั้น ”๒๕ ปีต่อมา„ ให้กับ

ท่านผู้อ่าน หวังว่านี่จะเป็นการอ่านที่มีความสุขและกระตุ้นความคิดแก่ท่าน ขอเชิญท่านพบ

กับรวมเรื่องสั้นที่เหล่านักเขียนรังสรรค์จากใจ

สำานักพิมพ์เอโนเวล
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ขณะกำาลังจัดหน้าร้านตามปกติ ผมรู้สึกเจ็บหน้าอกด้านซ้าย ปวดร้าว

ลามไปถึงไหล่ รูส้กึใจสัน่และหน้ามดื เท่าทีเ่คยค้นตำาราแพทย์น้องชายมาดูเอง 

น่าจะเป็นอาการของหลอดเลือดหัวใจตีบ นี่ไม่ใช่ครั้งแรก แต่ที่ผ่านมาผมยัง

รู้สึกว่าตัวเองยังไหวและไม่อยากให้ใครเป็นห่วง คิดว่าถ้าทำาลืม ๆ ไปเสียก็คงจะ 

ผ่านไปเฉย ๆ เหมือนกับเรื่องร้ายอื่น ๆ แต่คราวน้ีไม่เหมือนครั้งก่อน ๆ มันเจ็บ

ค้างอยู่นานขึ้นและรุนแรงขึ้น

ผมเริ่มหายใจไม่สะดวก ทรุดลงนั่งกับเก้าอี้โต๊ะบัญชีร้าน มองหวาน 

ลูกสาวคนเล็กวัยห้าขวบว่ิงถือถังพลาสติกตรงไปที่กองทรายหลังบ้าน เจ้ามะลิ

นั่งเลียขาหน้าล้างหน้าล้างตาตัวเองตามประสาแมวอยู่บนม้านั่งไม้มะค่าตัวโปรด

ของผม นิด ภรรยาผมกำาลังจับไม้กวาดดอกหญ้ากวาดหน้าร้านอย่างขมีขมัน

เสยีงละครทวีเีรือ่งนางอทุยัเทวดีงัมาจากห้องด้านหลงั พมิ ลกูสาวคนโตวยัแปด

ขวบคงกำาลังตั้งอกตั้งใจกับเรื่องราวในจอ ทุกอย่างรอบตัวกำาลังดำาเนินไปอย่าง

๒๕ ปีต่อมา
นทธี ศศิวิมล

รางวัลชนะเลิศ	เรื่องสั้นรางวัลสุภาว์	เทวกุลฯ	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๖
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เรยีบร้อยราบร่ืน ในขณะทีห่วัใจของผมเต้นกระตกุรวัถีเ่หมอืนกำาลงัจะหมดแรง 

ผมพยายามเกบ็อาการทัง้หมดไว้ รวบรวมเรีย่วแรงเดินไปทีม่อเตอร์ไซค์หน้าร้าน 

ใจนกึถงึไอ้เหลง็ หมออายรุกรรมเพ่ือนรักของผมทีเ่ปิดคลนิกิอยูถ่ดัไปอกีสามซอย 

ความรู้สึกใจหายประเดประดังพรั่งพรูอย่างไม่ทราบสาเหตุ ความรู้สึก 

กลวัตายปรากฏตระหง่านเบือ้งหน้าเป็นครัง้แรกในชวีติ ผมตายไม่ได้ ถ้าผมไม่

อยู่ ลูกเมียจะอยู่ได้ยังไง ใครจะดูแลพวกเขา ผมตายไม่ได้...

”เฮยี! เฮยีเป็นอะไรไป หน้าซดีเลย จะเป็นลมหรอืเปล่า„ นดิทิง้ไม้กวาด

แล้ววิ่งเข้ามาหา ท่าทางตกอกตกใจ

ผมส่ายหน้า ”ไม่เป็นไรมาก จะไปหาไอ้เหล็งหน่อยนะ เดี๋ยวมา„ 

”เดีย๋วนดิไปด้วยเฮยี รอเดีย๋ว เอากระเป๋าตงัค์ก่อน นชุ ฝากดหูลานหน่อย 

เฮียตี๋ไม่สบาย„ เสียงนิดตะโกนเรียกน้องสาวท่ีพาหลานมาเล่นที่บ้านให้ออกมา

หน้าบ้าน 

แต่ผมไม่อยากให้เธอเป็นห่วงมากเกินไป และรู้สึกเหมือนกับอะไรบาง

อย่างในซี่โครงซ้ายกำาลังบอกว่าทนไม่ไหวแล้วแม้แต่วินาทีเดียว จึงรีบสตาร์ต 

รถมอเตอร์ไซค์ แล้วบิดคันเร่งออกไปที่ถนน

ผมจำาได้เท่านั้น...เรื่องราวก่อนที่จะลืมตาขึ้นมาที่นี่

ผมลืมตาขึ้นมองเห็นเพดานไม้ทาสีขาวเป็นอย่างแรก ตามมาด้วยชั้น

หนงัสอืขนาดเลก็วางชดิผนงัอยูท่างด้านปลายเท้า ก่อนจะเหน็พืน้กระเบือ้งสขีาว 

และเก้าอี้ผ้าใบตัวที่ผมนอนทับอยู่ ได้ยินเสียงคนคุยกันดังแว่วอยู่ใกล้ ๆ 

”นีพ่่อพมิแน่  ๆ  ค่ะพีต่ี ๋ไม่ใช่คนอืน่แน่ รปูร่าง หน้าตา เสือ้ผ้า ทรงผม รถ

ฮอนด้าสีแดง C70 นั่นด้วย„

”นั่นสิ จากรูปที่พิมเคยให้พี่ดูก็เหมือนมากจริง ๆ ไหนจะบุหรี่กรุงทอง 

๘๕ ในกระเป๋าเสื้อนี่อีก เดี๋ยวนี้มันมีขายเสียที่ไหน แต่ว่า...„

”แฮ่!„ เสยีงขูจ่ากลำาคอเลก็ๆ ดงัขึน้ใกล้ตวั เจ้าของเสยีงกำาลงัปีนขึน้มา
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บนตัวผมพร้อมกางมือทำาท่าจะตะปบ เป็นเด็กชายตัวเล็กๆ อายุราวขวบกว่า ผิว

ขาว ปากบาง ผมสีนำ้าตาล แกใส่ชุดและหมวกหมีแพนด้าอยู่เสียด้วย ”แฮ่...หมี 

แฮ่...„ ใบหน้าแกอยู่เกือบติดกับใบหน้าผม ดวงตาโตสีนำ้าตาลกับคิ้วแบบนี้...

เหมือนลูกสาวคนโตของผมไม่มีผิด!

”อุ๊ย เต้น ลงมานะลูก อย่าทำาคุณตาเจ็บนะ„

ตามหลังเสียงน้ันเด็กชายตัวลอยหวิวขึ้นไปตามแรงอุ้มของหญิงสาว 

คนหนึ่ง แล้วก็เกือบจะร่วงลงทันทีในวินาทีต่อมาหากชายหนุ่มอีกคนไม่รีบเข้า

มารับตัวไว้ 

”พ่อ! พ่อตืน่แล้ว„ หญิงสาวร้องขึน้แล้วทรดุตวัลงคกุเข่านัง่ข้าง  ๆผม ผม

จ้องใบหน้าน้ันอย่างตื่นตะลึง เธออายุราวยี่สิบแปดถึงสามสิบปี ใส่เสื้อยืดสีขาว

กางเกงขาสัน้สีนำา้ตาลอ่อน รูปร่างอวบ ผิวขาวเหลอืง ดวงตาสนีำา้ตาล และผมยาว

สนีำา้ตาลมดัรวบไว้ด้านหลงั ให้ตายเหอะ! นีม่นันดิเมยีผมหรอืพมิลกูสาวคนโต 

ของผมกนัเนีย่ เป็นไปไม่ได้ทัง้สองอย่าง บ้าจรงิ ประสาทการรบัรู้ของผมเป็นอะไร

ไปแล้ว!

”พ่อยังเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะ นี่พิมเองนะพ่อ พ่อจำาพิมได้ไหม„ 

เธอว่าแล้วปล่อยโฮออกมา จนเดก็ชายหมแีพนด้าทีย่นืงนุงงอยูข้่าง  ๆ  เริม่หน้าเสยี

”พี่ตี๋พาเต้นไปเล่นข้างบนก่อนได้ไหมคะ ขอพิมคุยกับพ่อสักหน่อย„

หญิงสาวเล่าว่าได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ล้มที่หน้าบ้านเลยรีบวิ่งออกไปดู

เธอและสามีพบผมนอนตะแคงหลับอยู่กับเจ้าฮอนด้าแดงคู่ใจจึงรีบช่วยกันพา

ผมเข้ามานั่งในบ้านบนเก้าอี้ผ้าใบตัวน้ี เธอยืนยันว่าเธอแน่ใจว่าผมเป็นพ่อของ

เธอ บอกชื่อจริง นามสกุล และข้อมูลทุกอย่างได้ตรงหมด เธอโชว์แผลเป็น

จากสังกะสีบาดที่หลังเท้าซ้ายที่ผมเป็นคนอุ้มเธอไปเย็บที่คลินิกไอ้เหล็งด้วย 

ตวัเองตอนทีเ่ธออายหุกขวบ ลนลานหยบิอลับมัรปูถ่ายตัง้แต่เธอยังเลก็ ๆ ทีมี่ผม 

นดิ และหวานถ่ายด้วยกนัทีบ้่านตกึแถวในตลาด และช่วงวยัทีเ่ธอค่อย ๆ  เตบิโต

เข้าสูว่ยัรุน่ วยัสาว จนกระทัง่มีครอบครวั สามีเธอชือ่ตีเ๋หมือนผม เด็กชายหมี
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แพนด้าตาโตคนเมื่อสักครู่คือหลานชายของผม 

ตอนนี้ความรู้สึกอ่อนโยนแบบที่เกิดขึ้นกับผมทุกครั้งที่คุยกับลูก ๆ อย่าง

ทีไ่ม่เคยเกดิขึน้เม่ือคุยกบัมนษุย์คนใดในโลกอุน่วาบอยูก่ลางอก ในขณะทีส่มอง

พยายามปฏิเสธ แต่หัวใจกลับยืนยันหนักแน่นว่าหญิงสาวคนน้ีคือพิม ลูกสาว

ของผมแน่ ๆ แล้วถ้าเรื่องมันเป็นเช่นน้ันจริง อะไรที่ทำาให้ผมขี่ฮอนด้า C70 

ข้ามเวลาทะลุมิติมาอยู่ในโลกที่ลูกโตขนาดนี้แล้ว 

”ตัง้แต่พ่อไม่อยู ่ พมิกบัหวานเฝ้ารอทกุวัน อธษิฐานก่อนนอนให้พ่อกลบั

มา เขียนจดหมายใส่ซองหยอดตู้ไปรษณีย์จ่าหน้าถึงพ่อบนสวรรค์ ตอนเด็ก ๆ 

พิมเชื่อมาตลอดว่าวันนี้ต้องมาถึง„

เธอบอกผมว่า ปีนี้คือปี ๒๕๕๖ ผมพยักหน้า แม้จะไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น

นี้เลยสักนิด ”แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นผม...พ่อ...หายไปอยู่ที่ไหนมาตั้งยี่สิบห้าปี„ 

พิมนั่งนิ่ง นำ้าตาอาบแก้ม สบตาผมจริงจัง ”พ่อเสียไป...เมื่อวันที่ ๘ 

ตุลาคม ปี ๓๑ ค่ะ พ่อหัวใจวายเฉียบพลัน มอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ตรงหน้าบ้าน 

แม่กับน้านุชพาส่งโรงพยาบาลแล้ว แต่ก็ไม่ทัน หมอช่วยพ่อไม่ได้„

ข้อมูลนั้นทำาให้ผมน่ิงอึ้งไป ใช่ เม่ือเช้านี้ผมแน่ใจว่าอาการที่เกิดขึ้นคือ

อาการของโรคหัวใจ แต่กไ็ม่คาดคิดว่ามันจะรุนแรงถงึปานนัน้ ผมเพิง่ตระหนกั

ว่าตนประมาทในชีวิตมากเพียงใด โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพร่างกายของตัวเอง 

หากทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริง การจากไปอย่างกะทันหันของผมย่อมส่งผลให้นิด

กลายเป็นม่ายตั้งแต่ยังสาวและต้องเลี้ยงดูลูกสองคนตามลำาพัง ยังไม่รวมเรื่อง

การดูแลร้านอีก

เมื่อหญิงสาวตรงหน้าเห็นผมนิ่งไป เธอก็ยกมือผมขึ้นวางบนศีรษะเธอ

แล้วว่า ”แต่คราวนี้พิมจะไม่ยอมให้พ่อเป็นอะไรไปอีก หมอสมัยนี้เก่งมาก

เทคโนโลยกีารแพทย์กก้็าวหน้าไปมากแล้วค่ะพ่อ คนเป็นโรคหวัใจเยอะขึน้ แต่

กร็กัษากนัหายได้มากขึน้ บ้านเราอยูใ่กล้โรงพยาบาล ถ้ามีอะไรฉุกเฉินพ่อรบีบอก

พิมนะคะ แป๊บเดียวก็ถึงหมอ„
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ข้อมลูต่อ ๆ  มาทีผ่มได้รบัทราบ คอืทีน่ีเ่ป็นบ้านของพมิและสาม ี สามเีธอ

อายสุีส่บิสอง แก่กว่าเธอสบิปี ส่วนหลานชายผมอายุได้ขวบแปดเดือนแล้ว ทัง้คู่ 

ทำางานเขยีนหนงัสอื นดิมสีามใีหม่ ตอนนีเ้ปิดร้านขายอาหารอยู่ด้วยกันทีต่ลาดนำา้ 

อัมพวา หวานลูกสาวคนเล็กทำางานบริษัทรถยนต์ชื่อดังอยู่ย่านศรีนครินทร์

หม่าม้าผมเสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็งมดลูกตอนอายุเจ็ดสิบปี 

หลงัจากนัน้อกีราวสองชัว่โมง หลงัจากทีเ่รานัง่มองหน้ากนัเงยีบ ๆ  ทำาอะไร

ไม่ถูก ดูแพนด้าน้อยตาโตวิ่งไปมาอยู่ในบ้าน ปีนจักรยานบ้าง ระบายสีบ้าง ตก

เก้าอี้หัวโนเอาบ้าง ผมก็ตัดสินใจได้ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทำาให้ผมได้มาอยู่ตรงนี้

คงมีเหตุผลอันควรสักอย่างเป็นแน่ และผมก็ไม่ควรน่ังรากงอกอยู่อย่างน้ี แต่

ควรจะดำาเนินชีวิตต่อไปไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง

ผมเริ่มที่การอัปเดตข่าวสารข้อมูลปัจจุบัน ด้วยการดูรายการโทรทัศน์

และตั้งใจว่าต่อไปคือหนังสือพิมพ์ แต่แค่โทรทัศน์อย่างเดียวก็ทำาเอาเสียเวลา

ไปเกอืบสองวนัเตม็ ลกูสาวต้องมาคอยนัง่อธบิายว่าไอ้สนิค้าหรอืบรกิารทีเ่หน็ใน

โฆษณานั้นคืออะไรบ้าง ผมมาสังเกตว่ามีการใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าในยุคของ

ผม และคนในยุคน้ีเฉลียวฉลาด ม่ันใจ คิดและพูดเร็วขึ้นมาก น่าจะเป็นผลมา

จากการได้รบัการศึกษาทีด่ ี ในขณะทีร่ะหว่างนัน้ลกูเขยกเ็ปิดคอมพวิเตอร์	ใช้งาน 

พิมเล่าว่าคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้มีกันทุกบ้านเหมือนทีวี ต่างตรงที่มัน

สามารถรับข้อมูลจากเราผ่านแป้นพิมพ์เหมือนพิมพ์ดีดและเมาส์ ความรู้ล่าสุด

ของผมเกี่ยวกับคำาว่าคอมพิวเตอร์คือสมองกลที่ช่วยในการประมวลผลข้อมูล

ขนาดมหาศาล ที่มีใช้ในหน่วยงานใหญ่ ๆ เป็นเครื่องประเภทเมนเฟรมที่มีราคา

แพง แต่เดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์หลายชนิดที่นับว่าเป็นสมองกลและมีใช้กันแพร่หลาย

ยุคสมัยของพิมเรียกว่ายุคข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว

ฉับไว ผ่านระบบเครือข่ายทั่วโลก ชนิดที่ว่าสามารถคุยกันแบบเห็นหน้าสด ๆ 

ได้ทางหน้าจอ และทุกคนจะมีเครื่องมือสื่อสารติดตามตัวคนละอย่างน้อย 

หนึง่เครือ่งเพือ่ความสะดวก เด๋ียวนีต้ามบ้านแทบไม่ได้ใช้โทรศพัท์บ้านกนัแล้ว
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มีแต่สถานที่ราชการหรือที่ทำางานเท่านั้น

ช่วงบ่ายหลังจากที่พิมกล่อมเต้นนอนกลางวันและตัวเองก็งีบเอาแรงไป

ด้วย นายตีล๋กูเขยผมทีผ่มจะหลดุเรยีกว่าพีอ่ยูเ่รือ่ยพาผมเดินดูห้องด้านบนด้วย

อารมณ์สบาย  ๆ  พวกเขาทัง้สองจดัด้านบนเป็นห้องสมดุเลก็ ๆ  หน้าต่างไม้รอบด้าน 

ตดิม่านลกูไม้ขาวแบบบ้านขนมปังขงิ มีเบาะรองนัง่และโต๊ะญีปุ่น่เลก็ ๆ ดอูบอุน่

โปร่งสบาย

”คณุพ่อเป็นฮโีร่ของพมินะครบั เวลาทีพ่มิพดูถงึคณุพ่อ พมิชืน่ชมเสมอ

คุณพ่อเรียนเก่ง ฉลาด ใจเย็น ใจดี เป็นที่พึ่งของคนทั้งตลาด„

ประโยคนัน้มาพร้อมกบัจงัหวะทีผ่มหนัไปพบภาพถ่ายของตวัเองเข้าพอดี

ภาพชายหนุ่มหน้าตี๋ผิวขาวใส่แว่นตาขอบกระหนา อมย้ิมอารมณ์ดี อยู่ในกรอบ 

วทิยาศาสตร์แบบเดียวกบัทีผ่มเอาภาพถ่ายใบเดยีวของเตีย่ไปทำาไว้ตอนงานกงเต๊ก 

น่าประหลาดไหมเล่าที่ผมมองภาพถ่ายตัวเองแล้วรู้สึกเหมือนกำาลังมองภาพ 

ถ่ายงานศพของคนทีต่ายไปนานจนรปูเก่าเหลอืง นานแทบนึกไม่ออกว่าเสยีงของ

เขาเป็นอย่างไร เขาเดิน นั่ง ด้วยท่าทางแบบไหน หรือเคยเป็นคนเช่นไร

ผมเดินดูหนังสือที่วางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบบนชั้นเหล็กขนาดใหญ่

เหมือนในห้องสมุดจำานวนหลายชั้นแล้วอดทึ่งในใจไม่ได้ พวกเขาเก็บสะสม

หนังสือดี ๆ น่าอ่านไว้มากมาย ไม่แปลกเลยที่ทุกวันน้ีพวกเขาเป็นนักเขียน ผม

กวาดสายตาไปพบชัน้หนังสอืนติยสารสงัคมศาสตร์ปรทิศัน์เรยีงราย เหน็หนงัสอื

สงครามชีวิต เม่ือหยิบมาพลิกเปิดปีที่จัดพิมพ์แล้วก็ต้องทึ่งอีกรอบ ผมดึงฉัน

จึงมาหาความหมายออกมาจากชั้น มองหน้าปกท่ียังสภาพดีแต่สีเหลืองซีดเซียว

บทกวีเพลงเถื่อนสถาบันยังคงชัดเจนในความทรงจำาสมัยเรียน ภาพเพื่อนเก่า ๆ

ย้อนกลบัมาอกีครัง้ หากเวลาผ่านไปขนาดนีแ้ล้ว พวกน้ันจะเป็นยังไงกันบ้างนะ 

”คุณเก็บหนังสือดีจังนะ สภาพยังดีมากขนาดนี้ หนังสือนี้ผมอ่านตั้งแต่

สมัยผมเรียนมหาวิทยาลัย„

หนุ ่มใหญ่ตรงหน้ายิ้มน้อย ๆ ”ครับคุณพ่อ ผมก็ได้อ่านตอนเรียน
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มหาวทิยาลยัแล้วชอบมาก เลยหาซือ้ฉบบัพมิพ์ครัง้แรกเก็บไว้ หายากอยู่เหมือน

กัน โชคดีที่ได้สภาพดีขนาดนี้ ตอนนี้มีฉบับพิมพ์ใหม่ออกมาเรื่อย ๆ เพราะก็

ยังได้รับความนิยมจากคนอ่านอยู่ตลอด ถ้าคุณพ่ออยากเก็บไว้อ่าน เดี๋ยวผม

จะหามาให้ครับ„

ให้ตายเหอะ ยังไงผมก็กระอักกระอ่วนใจไม่หายทุกครั้งที่ได้ยินคนอายุ

ขนาดรุ่นพี่มาเรียกผมว่าพ่อ แต่ก็นั่นแหละ จะให้เขาเรียกว่าน้องก็คงไม่เหมาะ

ในเมื่อเขาเป็นลูกเขยของผม

”นกัศกึษาเดีย๋วนีไ้ปถงึไหนแล้ว อ่านอะไรกันบ้าง สงสยัคงต้องขอให้คุณ

แนะนำาผมแล้ว„

ลูกเขยผมยิ้ม ๆ ”นักศึกษาเด๋ียวน้ีต่างจากรุ่นคุณพ่อเยอะครับ คนที่

อ่านหนังสือโดยเฉพาะแนววรรณกรรมหนัก ๆ จะน้อยมาก ยิ่งหลังจากพวก

สมาร์ตโฟนไอโฟนไอแพดออกมายิง่หนกั อย่าว่าแต่หนงัสอื แค่เงยหน้ามองหน้า

คุยกันยังยากเลย วัน ๆ เอาแต่ก้ม ๆ จิ้ม ๆ„

คำาตอบคงจะยาวมากแน่ ๆ ถ้าผมจะถามอีกว่าไอโฟนและสมาร์ตโฟน

คืออะไร แต่เดาว่าก็คงเป็นโทรศัพท์อัจฉริยะอย่างหนึ่ง เหมือนที่ในนิยาย

วิทยาศาสตร์ชอบกล่าวถึง ไว้ผมคงจะลองให้พิมช่วยสอนค้นหาข้อมูลเรื่อง 

พวกนี้ในอินเทอร์เน็ตดูอีกครั้งก็คงได้

ขณะกวาดสายตาไปรอบห้องก็สะดุดตาเข้ากับตู้หนังสือเล็ก ๆ อีกตู้ที่ตั้ง

หลบมุมอยู่กับกองหนังสือกองใหญ่ ผมเดินเข้าไปใกล้ ๆ จึงเห็นว่าตู้แบ่งเป็น

สัดส่วนเรียบร้อย มีหนังสือเรียงอยู่ในช่องเล็ก ๆ และมีสติ๊กเกอร์สีขาวพิมพ์เลข

พ.ศ. ติดอยู่แต่ละช่อง

”ตูน้ีไ้ว้เกบ็หนงัสอืทีเ่ป็นผลงานเขยีนของผมกับพมิน่ะครบั น่ีครบั เล่มน้ี 

เป็นผลงานล่าสุดของพิม เพิ่งออกมาเมื่อสองเดือนก่อนนี่เอง„

ผมรบัหนงัสือปกสีครามสวยหวานมาพจิารณา นำา้ตารืน้ พมิไม่ได้ใช้นาม 

ปากกา ชื่อที่ผมเป็นคนตั้งให้แกเมื่อแรกเกิดจึงปรากฏเป็นตัวอักษรนูนตำ่าสีทอง


