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ค�ำว่ำ น�้ำตำแม่มด มีควำมหมำยน่ำกลัวแบบชวนฝันหน่อยๆ เพรำะ

ค�ำว่ำ “แม่มด” อำจท�ำให้นึกถึงแม่มดในภำพยนตร์กำร์ตูนหลำยเร่ือง ที่ชอบ

ปรำกฏภำพลักษณ์ซ�้ำๆจนเรำจ�ำติดตำว่ำคือหญิงชรำหน้ำตำอัปลักษณ์ เจ้ำเล่ห์ 

ใจร้ำย ข้ีอิจฉำ แต่น่ำแปลกที่เรำแทบไม่เคยเห็นน�้ำตำของแม่มดเลย ไม่ว่ำใน

ภำพยนตร์กำร์ตูนหรือในนิทำนส�ำหรับเด็กเร่ืองไหน  ชื่อเร่ืองของหนังสือเล่มนี ้

จึงสะดุดตำตรงชวนให้นึกว่ำเป็นวรรณกรรมแนวแฟนตำซี ที่อำจมีควำมมืดมน 

กำรต่อสู้ น�้ำตำ และควำมพ่ำยแพ้ให้ค้นหำ ซ่ึงจะว่ำไปแท้ที่จริงก็เป็นเช่นนั้น  ใน

เร่ืองน้ีมีแม่มด มีน�้ำตำ มีพระเอกนำงเอก มีกำรต่อสู ้และควำมพ่ำยแพ้ แต่

ทั้งหมดเกิดในวรรณกรรมแนวสมจริง ไม่ใช่ในวรรณกรรมแนวแฟนตำซี ซ่ึง

น�ำเสนอประเด็นกำรเติบโตของตัวละครเอกจำกวัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น ควบคู่

กับกำรสะท้อนควำมจริงในชีวิตที่คนในสังคมร่วมสมัยหลำยวัยประสบอยู่ 

แต่สะท้อนปัญหำได้อย่ำงอ่อนโยน

ฉำกในเร่ืองเกิดที่จังหวัดเล็กๆ เงียบๆของประเทศไทย เล่ำถึงชีวิต

เด็กชำยวัยมัธยมปลำยธรรมดำผู้วนเวียนอยู่กับบ้ำน โรงเรียน ร้ำนขำยกำแฟของ

แม่ บ้ำนของเพื่อนบ้ำน ท�ำให้เกิดบรรยำกำศนิ่งๆ เงียบๆในกำรเล่ำเร่ือง ไม่มี

เหตุกำรณ์หวือหวำน่ำตื่นตำตื่นใจ แต่ใช่ว่ำชีวิตจะนิ่งสนิทไม่มีควำมเคลื่อนไหว

เพรำะในโลกอันสงบเรียบของสังคมต่ำงจังหวัด ก็เกิดเหตุกำรณ์ตื่นเต้นมำก

เท่ำที่จะเกิดได้ในโลกของคนธรรมดำคนหนึ่ง  ผู้แต่งเปิดโลกด้วยเหตุกำรณ์ 

“เพื่อนหำยต้องสืบหำ” น�ำไปสู ่กำรบุกเข้ำบ้ำนที่มีบรรยำกำศชวนพิศวงของ

เพื่อนบ้ำนลึกลับ แล้วค่อยๆกลำยเป็นเร่ืองที่สะท้อนปัญหำสังคมพร้อมกับ

เผยปมปัญหำของตัวละครในเร่ืองทีละตัวได้อย่ำงหมดจด ท�ำให้เห็นว่ำใน

วรรณกรรมเยำวชน บำงคร้ังไม่ต้องพูดถึงตัวเอกผู้สรำ้งวีรกรรมย่ิงใหญ่ก็นำ่สนใจ

ได้ และจะว่ำไป “ผม” หรือ “เอส” ล้มเหลวในกำรสร้ำงวีรกรรมโน้มน้ำวให้คนอ่ืน

คำ�นิยม



เปลี่ยนใจด้วยซ�้ำ แต่กำรสร้ำงเร่ืองเล็กๆ เกี่ยวกับกำรเติบโตของเอสผู้เฝ้ำมอง

ปัญหำของคนรอบตัว ค่อยๆท�ำควำมเข้ำใจมันด้วยน�้ำเสียงเห็นอกเห็นใจ ไม่

ตัดสินอะไร ท�ำให้เร่ืองสมจริงเรียบๆ  อ่ำนเหมือนเร่ืองเบำๆนี้ ช่วยให้ผู้อ่ำน

เข้ำใจโลกแห่งกำรเติบโตของเด็กวัยรุ่นได้ชัดเจน 

ผู้แต่งแสดงชั้นเชิงในกำรใช้ภำษำเขียนที่ดี มีจังหวะค�ำดี มีมุก “กวนๆ” 

เป็นระยะ มีค�ำพูดลึกซ้ึงหลำยประโยคที่พูดผ่ำนตัวละคร และที่เอสครุ่นคิดในใจ

มีบทสนทนำฉลำดๆหลำยตอน โดยเฉพำะเวลำที่เอสสนทนำกับตัวละคร

คุณนำยวัลย์ ผู้แสดงปรัชญำชีวิตอันเปิดตำเปิดใจให้เอส (และผู้อ่ำนด้วย) เข้ำใจ

ชวีติตำมทีเ่ป็น  จดุทีน่่ำคดิคือเรื่องควำมรัก ที่มักจะท�ำให้เรำหวำดกลัวควำมตำย

ของคนทีเ่รำรัก  เร่ืองนียั้งมีจงัหวะกำรด�ำเนนิเร่ืองทีส่อดคล้องประสำนกนัลืน่ไหล 

กำรสร้ำงตัวละครมีบุคลิกชัดเจนตำมแนวทำงกำรสร้ำงตัวละครของผู้แต่งเองคือ 

เอสเป็นเด็กชำยอ่อนไหวแต่ไม่อ่อนแอ บุคลิกสบำยๆ ม่ันใจในตัวเองอยู่ลึกๆ

หวั่นไหวในควำมรู้สึกของตัวเองหน่อยๆ ช่ำงคิดช่ำงสงสัย กล้ำหำญในแบบ

เงียบๆ ของตัวเอง ใช้ชีวิตอย่ำงดูไร้ควำมกังวล แต่ก็สับสนในตัวเองบ้ำงบำงที 

เอสจึงเป็นคนเงียบแต่ลึกซึ้งและมีเสน่ห์ 

ตัวละครเอสช่วยสะท้อนมุมมองของวัยรุ่นผู้แลเห็นปัญหำที่กระทบต่อ

ชีวิตคนใกล้ตัว และใคร่ครวญครุ่นคิดถึงมันอย่ำงลึกซ้ึงด้วยควำมใส่ใจและควำม

ห่วงใย  บุคลิกของเอสแสดงท่ำทีสบำยๆ ไม่รุกเร้ำต่อปัญหำของคนรอบตัว

จึงช่วยสะท้อนปัญหำที่ดูหนักหนำและเป็นเร่ืองใหญ่ให้ผู้อ่ำนแลเห็น เข้ำใจ

และคล้อยตำม จนถึงข้ันยอมรับได้เช่นเดียวกับเอสว่ำบำงปัญหำไม่อำจแก้ได้

เสมอไป ชีวิตใครก็มีโจทย์ที่คนคนนั้นต้องเลือกวิธีรับมือด้วยตัวเอง ถือเป็นควำม

แยบยลในกำรแต่งเร่ืองสะท้อนสังคมแบบวิพำกษ์วิจำรณ์ เพรำะผู้แต่งมีวิธีพูดถึง

ปัญหำซ่ึงถ้ำจะคิดให้มำกก็เป็นเร่ืองใหญ่และน่ำเครียดให้เรำตระหนักได้อย่ำงไม่

หนักเกินไป  ทุกปัญหำในเร่ืองน�ำเสนอแบบไม่ได้ตั้งหน้ำตั้งตำสั่งสอน หรือโยน

ปัญหำใส่หน้ำอย่ำงยัดเยียดให้มอง ผู้แต่งเพียงสอดแทรกกำรวิพำกย์สังคมผ่ำน

ชีวิตของตัวละครอย่ำงแนบเนียน เช่น มินต์ ออตโต้ คุณนำยวัลย์ และด้วยกำรใช้

มุมมองบุรุษที่ 1 ของเอสเป็นผู้เล่ำเร่ือง เช่น ประเด็นเร่ืองควำมปลอดภัยจำก



กำรถูกคุกคำมทำงเพศของเด็กสำววัยรุ่นผู้ต้องครองตัวอยู่บ้ำนเพียงล�ำพังเพรำะ

พ่อแม่ไม่ได้ดูแล ปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่ท�ำให้พ่อใน

ฐำนะร้ัวของชำติไม่ได้อยู่คุ้มครองลูกของตัวเอง ท�ำให้ลูกของพ่อและคนในสังคม

ไกลจำกภำคใต้อ่อนไหวหวำดระแวงว่ำจะเกิดข่ำวร้ำยกับพ่อตลอดเวลำ ปัญหำ

กำรรักษำโรคมะเร็งของผู้ป่วยผู้มีสิทธ์ิจะเลือกวิธีกำรอยู่กับมะเร็งด้วยตัวเอง ว่ำ

จะอยู่กับโรคร้ำยแบบสงบ ใช้ชีวิตบั้นปลำยพร้อมหน้ำด้วยลูกหลำน มีชีวิตอย่ำง

สง่ำงำมคุ้มค่ำจนนำทีสุดท้ำยกับคนที่รัก หรือจะหมกมุ่นมุ่งหน้ำพิฆำตเซลล์

มะเร็งด้วยวิธีรักษำแบบกำรแพทย์แผนปัจจุบัน ซ่ึงไม่มีอะไรรับรองแน่นอนว่ำจะ

รักษำมะเร็งได้ 

ในตอนจบเอสเห็นปัญหำที่คนรอบตัวเผชิญหน้ำสู้กับมันตำมที่เป็น และ

เข้ำใจว่ำวิธีกำรต่อสู้กับปัญหำในโลกของคนจริงๆมีหลำยแบบ แบบหนึ่งคือกำร

ยอมรับปัญหำอย่ำงที่เป็นว่ำเรำไม่อำจเปลี่ยนแปลงอะไรได้ตำมใจ แต่เรำอยู่กับ

ส่ิงที่เป็นปัญหำอย่ำงอะลุ้มอล่วย รอมชอม ให้มันกระทบเรำท�ำร้ำยเรำน้อยที่สุด

ได้  เร่ืองนี้จึงท�ำให้เห็นว่ำ โจทย์ชีวิตของคนรอบตัวเป็นบทเรียนให้ตัวละคร

ท�ำควำมเข้ำใจโลก ไม่มีใครเติบโตได้ด้วยกำรด�ำเนินชีวิตเพียงล�ำพังในโลกของ

ตัวเองคนเดียว

ด้วยมุมมองกำรเล่ำเร่ืองแบบสบำยๆ ของเอสท�ำให้คนหลำยวัยอ่ำน

หนังสือเล่มนี้ได้ และจะเข้ำใจว่ำโลกของวัยรุ่นที่มักถูกตีตรำว่ำเป็น “วัยเจ้ำ

ปัญหำ” นั้น พวกเขำไม่ได้หมกมุ่นอยู่แค่กับตัวเองตำมที่พวกผู้ใหญ่ชอบค่อนแคะ 

แต่วัยรุ่น (อย่ำงน้อยก็ในเร่ือง) สนใจเพื่อน ใส่ใจควำมเป็นไปในครอบครัวของ

เพื่อน อำทรคนต่ำงวัยทั้งใกล้และชิดที่พวกเขำผูกมิตรและห่วงกังวลถึงอย่ำง

จริงใจ  กำรเติบโตของเอสท�ำให้ตระหนักว่ำไม่มีใครจงใจท�ำให้เด็กเลิกเป็นเด็ก 

แต่ชีวิตที่ผ่ำนไปน�ำควำมเติบโตมำให้เอง  หำกเรำพร้อมเปิดใจ ”ยอมรับ” สิ่งที่

เรำ “รู้” ได้ทุกอย่ำงไม่ว่ำดีหรือร้ำย ซ่ึงเป็นเร่ืองยำก เม่ือนั้นเรำก็จะเติบโตข้ึน

ทันตำ

ตลอดทั้งเร่ือง น�้ำตำแม่มด ผู้แต่งใช้ควำมจ�ำฝังใจในวัยเด็ก น�ำมำซ่ึง

ควำมเข้ำใจผู้อ่ืนและตัวเอง ท�ำให้ตัวเอกและผู้อ่ำนเข้ำใจทั้งควำมรักและควำม



ตำยว่ำไม่ได้ต่ำงกัน หำกทั้งสองน�ำมำซ่ึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคน ทั้งยังอำจ

ท�ำให้ผู้อ่ำนรู้สึกชื่นชมดอกกุหลำบงำมๆทุกดอกว่ำจะให้บำนอยู่กับต้นแล้วเห่ียว

เฉำโรยรำไปเงียบๆย่อมไม่เกิดประโยชน์แก่ใคร  ควำมงำมจะเกิดประโยชน์ เมื่อ

ควำมงำมนั้นหล่อเลี้ยงหัวใจคนอ่ืนให้งดงำม  เมื่ออ่ำนเร่ืองนี้จบเรำจึงไม่เสีย

น�้ำตำ แม้อำจรู้สึกเศร้ำโหวงเหวง แต่ก็ปนเปด้วยควำมรู้สึกอุ่นๆ และจั๊กจี้ในใจ

เพรำะแม้เร่ืองจบด้วยกำรจำก แต่ก็ให้ควำมหวังว่ำจะมีเร่ืองดีๆแห่งดอกกุหลำบ

ควำมรักซึ่งก�ำลังแรกผลิ และอำจเบ่งบำนต่อไป เหมือนควำมรู้สึกเวลำที่เรำเห็น

กุหลำบดอกเก่ำบำนงดงำมและโรยรำเพื่อให้กุหลำบดอกใหม่งอกงำมนั่นเอง

  

                                       อัจฉรำ ประดิษฐ์

ตัวแทนคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดวรรณกรรม

                                     รำงวัล “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 14



  ส�ำหรับสังคมไทยที่ควำมเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นของคู่บ้ำนคู่เมือง ไม่ใช่

เรื่องแปลกที่ใครหลำยคนจะเชื่อต�ำนำนลึกลับอะไรสักอย่ำง

  และนอกจำกเร่ืองสำรพัดผี สำรพัดสัตว์ที่เล่ำกันมำแต่โบรำณ ต�ำนำนของ

เด็กรุ่นใหม่ที่โตมำกับแฮร์รี่ พอตเตอร์ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องพ่อมดแม่มด

  น�้ำตำแม่มด ในเร่ืองที่คุณก�ำลังจะได้อ่ำน เป็นต�ำนำนที่เร่ิมจำกข่ำวลือ

ในหมู่คนช่ำงจินตนำกำร แล้วลำมเลยกลำยไปเป็นควำมเชื่อฝังหัวเด็กๆทั้งเมือง 

...ก่อนจะค่อยๆลืมเลือนเมื่อพ้นวัยเด็กเข้ำสู่วัยรุ่น

  เร่ืองคงไม่เกิดถ้ำเด็กวัยรุ่นอย่ำงเอสกับเพื่อนคู่หูไม่ถูกเหตุกำรณ์หลำยๆ

อย่ำงชักจูงให้กลับไปตั้งข้อสงสัยในต�ำนำนน�้ำตำแม่มดอีกคร้ัง และพยำยำม

ค้นหำควำมจริงเมื่อปริศนำในใจเพิ่มจ�ำนวนขึ้นทุกที

  สิ่งที่เอสพบจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเวทมนตร์และปำฏิหำริย์ไหม เรำคงไม่

บอกตรงนี้  แต่ที่แน่ๆ เขำได้เรียนรู้อะไรหลำยๆ อย่ำงที่ไม่เคยรู้ ได้พบค�ำตอบ

อะไรหลำยๆอย่ำงที่ไม่เคยแม้แต่จะคิดตั้งค�ำถำม ทั้งเร่ืองครอบครัว เพื่อน ชีวิต 

หรือแม้กระทั่งควำมตำย

  น�้ำตำแม่มด คือนวนิยำยเยำวชนชั้นเย่ียมที่จะบอกคุณว่ำ เร่ืองของ

แม่มดก็อำจไม่ได้มีแค่กำรผจญภัย ไม้กำยสิทธิ์ และสิ่งมหัศจรรย์เสมอไป

 

นำนมีบุ๊คส์

คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์



แด่ซันเดย์ ส้มซ่ำ

นำงฟ้ำและปีศำจน้อยของฉัน

คำ�อุทิศ



อยู่ๆออตโต้ก็เข้ำมำบอกผมว่ำมินต์หำยไป  ตอนนี้พวกเรำอำยุ
สิบเจ็ด เลิกเชื่อเร่ืองน�้ำตำแม่มดของคุณนำยวัลย์ที่พวกผู้ใหญ่เคยหลอกไปตั้งแต่

เรียน ป.5 แต่ออตโต้ก็กลับเอำเรื่องนั้นมำพูดอีกในเช้ำวันนี้

  เขำว่ำ  “เอส...เรำสงสัยว่ำมินต์จะถูกคุณนำยวัลย์จับตัวไป”

  ผมมองหน้ำเขำ ตอนแรกนึกว่ำออตโต้พูดเล่น แต่บำงอย่ำงที่เต้นระริกอยู่

ในดวงตำสีด�ำสนิทของเพื่อนท�ำให้ผมหำยใจไม่ทั่วท้อง

  ออตโต้จริงจังกับควำมคิดนี้  เขำย่ืนมือเย็นและชื้นเหงื่อเข้ำมำจับข้อมือ

ผมแล้วเล่ำต่อ

  เมื่อวำนหลังเลิกเรียน ออตโต้ข่ีรถจักรยำนยนต์ไปเจอมินต์แถวบ้ำน

คุณนำยวัลย์  ทั้งคู่หยุดทักกันครู่หนึ่ง หลังจำกนั้นออตโต้ก็จ�ำไม่ได้เสียแล้วว่ำ

เรื่องมันเริ่มขึ้นที่ตรงไหน แต่สรุปสุดท้ำยเขำเป็นคนท้ำมินต์ให้ปีนข้ำมรั้วเข้ำไปใน

บ้ำนคุณนำยวัลย์ แล้วเพื่อนสำวจอมแสบของเรำก็รับค�ำท้ำ  ออตโต้รอมินต์อยู่

ตรงร้ัวผุๆนำนจนฟ้ำเร่ิมเปล่ียนเป็นสนี�ำ้เงนิเข้ม  เขำลองโทรเข้ำไปตำม มีเสยีงดงั

ซ่ำ...ซ่ำ...ก่อนจะตำมด้วยเสียง “อุ๊ย” แล้วสำยก็ตัดไป

  “แล้วไง”  ผมพยำยำมไม่ตื่นเต้น

1
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10 คีตาญชลี แสงสังข์

  “เรำกเ็ลยรีบกลบับ้ำน  อย่ำว่ำอะไรเรำนะ  มนัน่ำกลวัจะตำย”  เสยีงเพือ่น

ของผมออกแนวขี้ขลำด  “บำงทียำยบ้ำนั่นอำจจะก�ำลังแกล้งก็ได้นี่”

  “ตอนนั้นนำยคิดอย่ำงนั้นจริงๆ เหรอ”  ผมถำม  ออตโต้หลบตำก่อนจะ

พยักหน้ำ

  “ไม่จริงหรอก...ใช่ไหม”  ผมว่ำ ไม่เชื่อกำรพยักหน้ำส่งเดชนั่นสักนิด

  “ก็จะให้เรำท�ำยังไงล่ะ  จะมืดแล้ว  ลองโทรไปอีกก็กลำยเป็นติดต่อไม่ได้ 

ยำยนั่นขี้แกล้ง ป่ำนนี้อำจจะก�ำลังนั่งหัวเรำะเยำะเรำอยู่ก็ได้”

  “ท�ำไมนำยถึงไปยุให้มินต์ปีนรั้วอย่ำงนั้นนะ”  ผมต�ำหนิ

  “ก็ยำยนั่นเอำเรื่องน�้ำตำแม่มดมำพูดอีก”

  “แล้วยังไง”

  “เรำกไ็ม่เชือ่น่ะส ิ ยำยนัน่พยำยำมให้เรำกลัว  เรำเลยท้ำว่ำ ถ้ำแน่จริงกไ็ป

จับแม่มดมำให้ดูสิถึงจะเชื่อ  คุณนำยวัลย์ก็แค่ผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งเท่ำนั้นแหละ”

  “แล้ว...”

  “มินต์ก็เลยปีนเข้ำไป”  ออตโต้เล่ำเสียงสลด นัยน์ตำสีด�ำเงำยังเต้นระริก 

  ผมไม่รู้ว่ำกำรถูกหลอกให้กลัวคุณนำยวัลย์ และถูกท�ำให้เชื่อว่ำหญิงชรำ

เป็นแม่มดมำตั้งแต่เด็กจะส่งผลถึงออตโต้ตอนนี้แค่ไหน แต่ส�ำหรับผม มันก็แค่

ค�ำขู่ของผู้ใหญ่ คล้ำยๆกับที่บอกเรำว่ำ หยุดร้องได้แล้วไม่งั้นต�ำรวจจะมำจับ

ทั้งหมดก็แค่เพื่อให้เด็กๆอย่ำงเรำเชื่อฟัง  ถึงแม้นักจิตวิทยำเด็กสมัยใหม่ไม่เห็น

ด้วยกับวิธีเลี้ยงดูแบบนั้น แต่เชื่อเถอะ...ร้อยทั้งร้อยเด็กในวัฒนธรรมไทยๆอย่ำง

พวกเรำก็ต้องเคยเจอค�ำขู่แบบนี้มำบ้ำงละ

  ส�ำหรับออตโต้ผู้ออกจะข้ีขลำด ซ่ึงเขำยอมรับแต่โดยดี ผมก็ยังแน่ใจว่ำแม้

จะเคยโดนขู่หนักหน่วงแค่ไหน เขำก็ไม่น่ำจะหลงเหลือควำมเชื่อเช่นนั้นมำจนทุก

วันนี้

  พูดกันอย่ำงยุติธรรมที่สุด คุณนำยวัลย์เองก็ดูเป็นคนปกติ ออกจะแต่งตัว

ภูมิฐำน แม้จะไม่ได้ดูใจดี แต่ก็ไม่ได้มีส่วนไหนรุงรัง ไม่ได้มีเล็บยำวแหลม จมูกงุ้ม 

หรือรูปลักษณ์อื่นใดชวนสยดสยอง
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  ถ้ำไม่เพรำะเร่ืองฝนพวกนัน้ ฝน...อย่ำงทีพ่วกผู้ใหญ่เรียกกนัว่ำน�ำ้ตำแม่มด 

คุณนำยวัลย์ก็ไม่ได้มีอะไรผิดแผกไปจำกคนธรรมดำอย่ำงเรำๆสักนิดเดียว



2
..............................

หลังโรงเรียนเลิกผมกับออตโต้รีบเดินออกไปรอข้ึนรถประจ�ำทำง
เรำสองคนเรียนอยู่โรงเรียนประจ�ำจังหวัด ซ่ึงห่ำงจำกบ้ำนรำวๆสิบสำมกิโลเมตร

หน้ำโรงเรียนมีศำลำรอรถที่เรำชอบไปนั่งแกร่ว แล้วเลือกโดยสำรรถคันก่อน

ห้ำโมงเย็นเล็กน้อยกลับบ้ำน  มีวันนี้ที่เรำรีบ เม่ือรถประจ�ำทำงคันแรกแล่นผ่ำน

มำเรำก็ยกมือโบกแล้ววิ่งเหยำะๆขึ้นไปทำงประตูหลัง

  ไอ้เบิ้มเพื่อนตัวหนำที่สุดในห้องเรียนตะโกนเรียกอยู่ข้ำงล่ำง แต่ผมและ

ออตโต้ท�ำเป็นไม่ได้ยิน  ผมไม่ได้รังเกียจอะไรมันหรอก เพียงแต่ผมคิดเอำเองว่ำ

ถ้ำเร่ืองไม่ได้เป็นอย่ำงที่ออตโต้คิด ไอ้เบิ้มจะเอำไปขยำยควำมให้เรำโดนเยำะเย้ย

เปล่ำๆ ดังนั้นผมกับออตโต้จึงท�ำเป็นหูหนวกชั่วครำวไปอย่ำงพร้อมเพรียง

  ผมได้ที่นั่งติดริมหน้ำต่ำงเพรำะข้ึนมำก่อน ส่วนออตโต้หย่อนก้นลงข้ำงๆ

ตรงที่นั่งติดทำงเดิน  บำงอย่ำงบีบรัดเรำสองคนจนต้องท�ำเป็นมองเมินดูนก

ดูไม้ ไม่มีใครอยำกเอ่ยอะไรออกมำ  บำงอย่ำงที่ว่ำอำจจะเป็นควำมเครียดที่

แทะเล็มเรำอยู่ก็ได้ แต่ผมก็พยำยำมไม่นึกถึงอะไรทั้งนั้น

  รถบสัคนัใหญ่มแีถบสฟ้ีำพำดอยู่ข้ำงตวัรถทีเ่รำโดยสำร แล่นผ่ำนบ้ำนเรือน 

และท้องทุ่งไปบนถนนสี่เลนด้วยอัตรำเร็วปกติ แต่เสียง “หมำยเลขที่ท่ำนเรียกไม่
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สำมำรถติดต่อได้ในขณะนี้” ยังสะท้อนอยู่ในหู มันท�ำให้ผมรู้สึกว่ำกำรหมุน

ของล้อเป็นไปอย่ำงเชื่องช้ำ ทั้งๆที่บำงวันรู้สึกว่ำมันเร็วเสียจนยังไม่ทันจบเร่ืองที่

คุยกับเพื่อนเลย

  ผมก้มมองนำฬิกำข้อมือ หัวก็นึกประเมินสถำนกำรณ์  ถ้ำเป็นไปตำมที่

ออตโต้บอก มินต์คงปิดเคร่ืองมำตั้งแต่เม่ือวำน  คิดถึงตรงนี้ผมเร่ิมรู้สึกไม่ดีและ

เริ่มหำวิธีปลอบใจตัวเอง

  บำงทีที่มินต์ไม่มำโรงเรียนอำจจะแค่เพรำะไม่สบำย ติดธุระ หรือมีสำเหตุ

ที่ง่ำยกว่ำนั้นมำก  ถ้ำออตโต้ไม่ได้เอำเร่ืองน�้ำตำแม่มดบ้ำๆบอๆกลับมำพูดอีก

กำรหำยไปจำกห้องเรียนของมินต์คงไม่ท�ำให้ผมรู้สึกเป็นกังวลได้ถึงขนำดนี้

  “ไปบ้ำนมินต์ก่อน...งั้นเหรอ”  ออตโต้ถำมด้วยน�้ำเสียงไม่แน่ใจ  ผม

พยักหน้ำตอบ

  “แล้วถ้ำเกิดว่ำมินต์ยังไม่กลับบ้ำนล่ะ...”  เสียงออตโต้เครียดข้ึน ดวงตำ

สีด�ำจ้องเขม็ง จนผมชักสงสัยว่ำบำงทีออตโต้อำจจะเล่ำเรื่องเมื่อวำนไม่หมด

  “นำยมีอะไรรึเปล่ำ...”  ในที่สุดผมก็ตัดสินใจถำม  ออตโต้ส่ำยหน้ำแล้ว

ก้มงุดมองตักตัวเอง ผมเลยเงียบ แล้วหันไปนั่งมองท้องฟ้ำและท้องทุ่งข้ำงทำง

แทน

  ในปี พ.ศ. 2561 ยังเหลือพื้นที่กำรเกษตรสุดลูกหูลูกตำในจังหวัดของผม

บำงทีอำจมีเหตุผลบำงประกำรท�ำให้พื้นที่ในจังหวัดนี้ยังคงเหมือนเดิม อย่ำงที่

แม่เคยบอกไว้ว่ำ ถ้ำใครเคยมำที่นี่เม่ือสิบปีก่อนแล้วย้อนกลับมำอีกคร้ังปีนี้ พวก

เขำจะไม่มีวันหลงทำง  ทุกสิ่งทุกอย่ำงของที่นี่เติบโตช้ำรำวกับบอนไซ ทั้งขนำด

เมือง ปริมำณรถ และผู้คน

  แม่ผมก็เป็นคนแบบนี้ ช่ำงคิดและช่ำงเป็นผู้หญิงที่ไม่ธรรมดำเหมือนแม่

คนอ่ืนๆเขำ  แต่แม่จะเป็นอย่ำงไรก็ช่ำงเถอะ ตอนนี้ผมยังมีครบทั้งพ่อและแม่ ไม่

เหมือนออตโต้ หมอนี่มีแค่ยำย  ผมไม่เคยถำมว่ำพ่อแม่ของมันไปอยู่เสียที่ไหน

บำงเรื่องแค่มองตำก็รู้ว่ำไม่สมควรที่ผมจะคิดถึงด้วยซ�้ำ
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กำรเดินไปบ้ำนของมินต์นั้นไปได้หลำยทำง แต่เรำสองคนเลือก
ถนนสำยที่จะต้องผ่ำนหน้ำบ้ำนคุณนำยวัลย์

  ขณะที่ระยะหดสั้นลงเร่ือยๆ ออตโต้ก็สำวเท้ำช้ำลง  ผมเหลือบมองแต่ไม่

ชะลอฝีเท้ำ ใจคิดอยำกจะไปหำช่องชะเง้อดูภำยในบ้ำนคุณนำยวัลย์ อยำกรู้ว่ำ

มันยังมีสภำพเหมือนตอนที่ผมเป็นเด็กอยู่หรือเปล่ำ  สมัยนั้นผมเคยรู้สึกว่ำบ้ำน

คุณนำยวัลย์เหมือนบ้ำนผีสิงในสวนสนุก และจะต้องหำเร่ืองเฉียดเข้ำไปใกล้ทุก

คร้ังที่มีโอกำส  ไม่รู้ว่ำนำนเท่ำใดแล้วที่ผมไม่ได้สนใจบ้ำนหลังนี้ อำจจะหลังจำก

ที่ผมเลิกเชื่อเร่ืองแม่มด เลิกเชื่อว่ำต�ำรวจจะมำจับตอนร้องไห้ เลิกเชื่ออะไรต่อ

มิอะไรที่ผู้ใหญ่ชอบขู่ หรือตั้งแต่วันที่มำรีญำจำกไป

  ช่วงปีหลังๆมำนี่ผมนึกข�ำกับควำมคิดงี่เง่ำของตัวเองด้วยซ�้ำ ที่เคยคิดว่ำ

ผู้หญิงอย่ำงคุณนำยวัลย์เป็นแม่มดผู้มีอ�ำนำจวิเศษ เหมือนอย่ำงแม่มดขำวใน

เร่ืองนาร์เนีย  มินต์เคยวิเครำะห์กึ่งดูถูกว่ำ เพรำะผมโตมำกับแฮร์ร่ี พอตเตอร์

และเป็นสำวกหนังพิกซำร์ เลยไม่เคยคิดจินตนำกำรว่ำคุณนำยวัลย์เป็นผีกระสือ

หรือผีไทยประเภทอื่น

  นึกแล้วก็ข�ำดี...

  ผมเผลอหัวเรำะ  ออตโต้มองหน้ำแต่ยังคงไม่พูด ดวงตำสีด�ำมันสะท้อน

เงำประหลำด  ผมคล้ำยแลเห็นควำมเสียใจอยู่ข้ำงในนั้น

  เม่ือเรำเดินมำถึงประตูไม้ทึบๆ ของร้ัวบ้ำนคุณนำยวัลย์ ผมท�ำท่ำจะหยุด

เดิน แต่ออตโต้ที่สำวเท้ำช้ำลงมำพักหนึ่งกลับเร่งฝีเท้ำไปจนถึงมุมร้ัวทำงทิศใต้

ร้ัวไม้บริเวณนั้นผุพังไปมำกกว่ำบริเวณอ่ืน ต้นไม้ที่ปลูกไว้ด้ำนในสูงเลยขอบร้ัว

ข้ึนไปเป็นก�ำแพงหนำ  ออตโต้ชี้มือลงข้ำงล่ำง ผมเลยเห็นโพรงที่เกิดข้ึนจำกร้ัว

ผุกร่อนและต้นไม้ที่น่ำจะโดนบำงอย่ำงมุดเข้ำออกจนดูเหมือนโพรงกระต่ำย

  “ไหนบอกว่ำมินต์ปีนเข้ำไปไง”  ผมทวนควำมจ�ำเขำ

  “มินต์ปีนเข้ำไปตรงโน้น...”  ออตโต้ชี้มือไปทำงร้ัวที่เรำเพิ่งเดินผ่ำนมำ 

ตรงนั้นร้ัวยังแข็งแรงแต่ร้ัวต้นไม้ด้ำนในเตี้ยกว่ำบริเวณอ่ืน เหมือนกับว่ำคนสวน

พยำยำมจะตกแต่งลวดลำยใหม่ให้ร้ัวต้นไม้แบบที่เทศบำลชอบตัดแต่งเป็น

รูปคลื่นตำมเกำะกลำงถนน แต่คงท�ำไม่ส�ำเร็จ
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  “ตรงนี้มีโพรงอยู่...”  ออตโต้ว่ำต่อ  ผมยังคงไม่ถำม แต่ทรุดตัวลงมอง

ลอดโพรงนั้นเข้ำไปข้ำงใน

  เวลำบ่ำยสี่โมงคร่ึง แม้จะเป็นเดือนธันวำคมแสงแดดก็ยังคงใสสว่ำง  ผม

ถูกจ�ำกัดด้วยมุมมองผ่ำนช่องแคบ กิ่งก้ำนสำขำโปร่งๆ ของแปลงกุหลำบบดบัง

จนมองไม่ชัดเจน แต่ผมก็พบว่ำทุกอย่ำงในบ้ำนหลังนั้นยังเหมือนเดิม

  บ้ำนทรงไทยใต้ถนุสงูยังอยู่ท่ำมกลำงวงล้อมของดอกไม้หลำกส ี ใกล้ตวับ้ำน

ดอกย่ีโถสชีมพยัูงดกพรำว  ผมไม่รู้ว่ำมันโตข้ึนกว่ำเดมิบ้ำงไหม แต่สชีมพเูข้มของ

กลีบดอกที่ผมจ�ำได้ยังคงแต้มตั้งแต่ยอดจนจดพื้นดิน  แม้ว่ำตอนนี้ดงกุหลำบและ

โพรงใต้ร้ัวต�่ำๆจะสร้ำงมุมมองอันคับแคบ แต่ผมก็ปะติดปะต่อภำพที่หำยไปได้

จำกหน่วยควำมทรงจ�ำในสมองของตัวเอง

  ผมพยำยำมเพ่งพิศหำควำมทรุดโทรมของตัวบ้ำน เห็นกระเบื้องหลังคำ

ด�ำมืดไปด้วยครำบไคล แต่มันช่ำงเข้ำกันกับสีมืดๆของเนื้อไม้ที่ใช้ประกอบข้ึนมำ

เป็นผนัง ประตู หน้ำต่ำง แลเห็นเป็นควำมกลมกลืนชนิดหนึ่งมำกกว่ำจะเป็น

ควำมทรุดโทรม

  เสียงออตโต้ขยับตัวอย่ำงอึดอัด

  “เห็นอะไรไหม”  เขำทรุดนั่งแนบศีรษะลงบนพื้นข้ำงๆผม คงไม่ได้หวังให้

ผมตอบ  จำกนั้นออตโต้ก็ลุกข้ึนแล้วเป็นฝ่ำยเร่งให้ผมตำมไปยังบ้ำนของมินต์

แทนที่จะตะแคงหน้ำมองดงกุหลำบอยู่ตรงนี้

  “เมื่อวำนนำยก็แอบดูตรงนี้ใช่ไหม”  ผมถำมขณะที่สำวเท้ำไม่กี่ก้ำวก็ตำม

ทัน  ออตโต้พยักหน้ำ ครำวนี้เหมือนเขำจะหลบตำด้วยกำรเร่งขำที่สั้นกว่ำผมให้

เร็วขึ้น

บ้ำนของมินต์เป็นบ้ำนเดี่ยวสองชั้น อยู่ในชุมชนข้ำงวัดห่ำงจำก
แม่น�้ำยมไม่ถึงสองร้อยเมตร  บ้ำนแต่ละหลังมีบริเวณมำกบ้ำงน้อยบ้ำง แต่ก็นับ

ว่ำใกล้ชิดกันตำมประสำบ้ำนที่สร้ำงอยู่ในชุมชนใกล้ตลำดซึ่งที่ดินมีรำคำแพง

  ขณะที่ผมยืนมองอยู่นี้ ตัวบ้ำนเงียบเชียบ  ออตโต้พยำยำมกดกร่ิงอยู่

หลำยคร้ัง แต่ก็ไม่มีควำมเคล่ือนไหวใดๆเลย  ผมสอดส่ำยสำยตำมองหำคนใน


