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คำประกาศรางวัล
‘เงาลับจากปลายป่า’ เป็นนวนิยายที่มีความโดดเด่นในกลวิธี
การเล่าเรือ่ งได้นา่ ติดตาม บรรยายความรูส้ กึ ของตัวละครได้ดี มีการ
ใช้ภาษาที่สละสลวย ซ่อนความคมคายได้อย่างแยบยล สะท้อนให้
เห็นถึงความคิดของตัวละครในมิตลึิ กซึง้ ชวนให้ขบคิดใคร่ครวญค้นหา
ทั้งเรื่องราวปมปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ปลายป่า และปมปัญหาในจิตใจ
ของตัวละคร นอกจากนั้นผู้เขียนยังสามารถนำ ‘ฉาก’ ของเรื่องเข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งของนวนิยายได้อย่างกลมกลืน และสร้าง ‘ภาพจำ’
ณ สถานที่แห่งนั้นได้อย่างงดงามและลงตัว

คำนำ
สำนักพิมพ์เพื่อนดี

เรือ่ งเกิดทีเ่ กาะจัม จังหวัดกระบี่ ในสวนยาง แดดใส น้ำทะเล
สีฟา้ จัด สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วสวยงามตราตรึงใจ แต่…มีบางสิง่ ซ่อนอยู่
ในป่ายาง บางสิง่ นัน้ คล้ายเงาทึบ คอยไล่ลา่ ติดตามคูร่ กั หนุม่ สาว…
โทน และ เดย์ เพื่อลักพาพวกเขาไป
ปริศนาดำมืดในป่าทึบ และมิตซิ อ้ นทับของเวลาระหว่างปัจจุบนั
กับอนาคตทีไ่ ม่อาจหลีกเลีย่ งได้ ความสงสัย ความน่าจะเป็น กับการ
ตกอยู่ในชะตากรรมของคนทั้งสอง
พระอาทิตย์ตก หาดทราย และการหายตัว…
หนุม่ สาวผูโ้ ชคร้ายต้องพลัดพรากจากความรักทีไ่ ม่ใช่ดนิ ฟ้ากำหนด
ให้จากกันโดยดี แต่เป็นวิธีผิดธรรมดาเกินกว่าจะอธิบายให้ใครฟังได้
มีบางสิง่ ทีค่ นเราพบไม่เหมือนกัน และทีพ่ บอยูบ่ างอย่างก็ยาก
จะยอมรับได้ ลึกลงในใจ มนุษย์อาจคิดว่าเข้าใจทุกอย่างแล้ว มนุษย์
คือผูส้ ร้างและมีอำนาจสัง่ การในทุกเรือ่ ง ตรรกะในมวลมนุษย์…นัน่ อาจ
ไม่จริงเสมอไป โดยเฉพาะจิตใจมนุษย์เองทีค่ อยตอกย้ำและชีน้ ำเจ้าของ
อยู่บ่อยครั้ง
เงาทึบ หรือมิตเิ วลาอาจไม่ใช่อปุ สรรคหรือศัตรูตวั จริงของความ
ผูกพัน แต่สำนึกรักตัวเอง สายสัมพันธ์อนั เปราะบาง และความต้อง
การถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระ…นัน่ หรือเปล่าทีเ่ ป็นตัวกำหนดการกระทำ
รวมทั้งการตัดสินใจของมนุษย์ที่แท้จริง

จากใจผู้เขียน
อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์

หากอยากเขียน ให้เขียน
หากอยากออกเดินทาง ให้เก็บกระเป๋าแล้วก้าวออกจากบ้าน
สำหรับหนังสือเล่มนีเกิ
้ ดทัง้ จากความอยากเขียนและการเดินทาง
ส่วนสิ่งต่างๆ ที่ประกอบกัน เกิดจากจินตนาการและสั่งสมการรับรู้
ขณะทีกำลั
่ งตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เป็นช่วงเวลาเดียวกับทีมี่ ข่าว
การปิดตัวของนิตยสารสกุลไทยพอดี นิตยสารที่อยู่คู่ประเทศไทยมา
นานตั้งแต่ก่อนที่ผู้เขียนจะเกิดเสียอีก และยังเป็นนิตยสารที่ทำให้
ผู้เขียนได้มีโอกาสตีพิมพ์หนังสือเรื่อง ‘เงาลับจากปลายป่า’ เช่นกัน
จึงเป็นเรื่องชวนเศร้าพอดู ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นเกียรติที่ได้ร่วม
งานกับนิตยสารคุณภาพดีของเมืองไทย
ขอขอบคุณนิตยสารสกุลไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเที่ยว เขียน ไทย ที่
อาจไม่ได้เอ่ยนาม และตัวอักษรเหล่านีคง
้ ไม่ถูกพิมพ์หากไม่มีคุณแม่
และคุณพ่อที่ให้กำเนิดผู้เขียน ขอบคุณ คุณแม่อุ่นเรือนและคุณพ่อ
อังคาร กัลยาณพงศ์

เงาลับจากปลายป่า
อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์

๑
ฉันไม่แน่ใจว่าก้าวย่างอันเจ็บปวดเริ่มต้นจากตรงไหน
พวกเขาบอกให้อยูกั่ บปัจจุบนั ใครๆ ก็บอกว่าอย่าจมอยูกั่ บอดีต
จึงมีเพียงพัดลมที่หมุนติ้วอยู่ตรงหน้าเท่านั้น มันเอาแต่เป่าความ
ร้อนชื้นออกไปจากร่างกายที่อุณหภูมิกำลังสูงขึ้นเรื่อยๆ
ฉันนั่งจมจ่อมอยู่กับคำถามมากมาย
เราอยู่กันเพียงลำพัง ฉันกับพัดลม
***
เดรสสั้นสีน้ำเงินถูกสวมลงบนร่างบาง ประโคมหน้าทาปากให้
แจ่มที่สุด เรียกแท็กซี่แล้วมุ่งหน้าไปโรงแรมโอเรียนเต็ล ฝรั่งหล่อ
และรวยกำลังรออยู่ เพือ่ นสาวนัดคิวเดทให้ด้วยหวังกามเทพแผลงศร
“ไฮ พอล”
พิธีกรรมของการเจอกันก็ไม่พ้นหอมซ้ายหอมขวา แล้วพาไป
เดท ฉันเป็นฝ่ายเลือกสถานทีให้
่ แต่ด้วยความซวย ร้านทีห่ มายตา
ไว้ไม่เปิด จึงต้องเปลีย่ นแผน มาลงเอยทีร้่ านอาหารริมทาง อาหาร
รสแซ่บถูกปากคนไทย ฉันลืมคิดไปว่าเขาน่าจะไม่ชอบเท่าไร แม้
ปากจะบอกว่าชอบต้มยำก็เถอะ เพราะสุดท้ายทีเหลื
่ อคาอยูใน
่ ถ้วย คือ
น้ำแกงสีส้มข้นคลั่ก พริกสีแดง ใบมะกรูดสีเขียว และอีกสารพัดสี
ในนั้น มันดูน่ากินจนฉันอยากเอาที่เหลือใส่ถุงกลับบ้าน
เราพูดคุยกันเรื่องศิลปะ การเมือง และสังคม ฉันพยายาม
ตัง้ ใจฟังสิง่ ทีพอ
่ ลพูด แม้จะรูเรื้ อ่ งบ้างไม่รูเรื้ อ่ งบ้าง ปล่อยให้เขาเล่า
ความเห็นและประสบการณ์สลับกับบอกกล่าวความคิดของฉัน

อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์
๑๐

“เห็นว่าที่วอลล์สตรีทมีการประท้วงเรื่องแนวคิดแบบประชาชน
๙๙% นี่นา มันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ฉันรู้ว่าอเมริกาไม่ได้มีเสรีภาพ
อย่างที่คิดเลย”
ตายละ ฉันกำลังด่าประเทศเขา เดทครัง้ แรกก็ส่อทัศนคติมอง
โลกในแง่ร้ายเสียแล้ว
“คุณหมายถึงเสรีภาพในแง่ไหน”
“ก็ทัว่ ไป รวมๆการรักษาพยาบาล อัตราการว่างงานทีม่ นั มากขึน้
การศึกษา…” บลา…บลา…บลา
“มันก็เป็นกันทุกประเทศไม่ใช่หรือ มีคนจนก็ต้องมีคนรวย”
“มันก็ถูกของคุณ แต่ฉันเห็นว่าในประเทศคุณ ความเหลือ่ มล้ำ
มันขยายตัวเร็วยังกับเป่าลูกโป่ง คนรวยก็เอาแต่รวยขึน้ รวยขึน้ จน
ไม่สนใจว่าคนจนมันจะยิ่งจน เหมือนเคยได้ยินแนวคิดหนึ่งที่บอกว่า
อเมริกาต้องปล่อยให้คนรวย ได้รวยมากขึ้นต่อไปสิ เพราะมันจะ
ทำให้ระบบเศรษฐกิจมันดำเนินต่อไปได้ เพื่อที่คนชั้นกลางกับคนจน
ก็จะได้มีกินมีใช้ แต่สุดท้ายมันก็ไม่เป็นไปตามนัน้ คนจนกลับจนยิง่
กว่าเดิม คนรวยก็รวยขึ้นมหาศาล”
พอลหัวเราะ แน่สิ เขาจะรูส้ กึ อะไร ก็ตัวเองน่าจะอยูบน
่ ปลาย
ยอดพีระมิดแห่งเศรษฐกิจนั่น
“มันก็พูดลำบาก ฐานคนรวยมันมีเพียง ๑% ก็จริง แต่ก็ใช่ว่า
พวกเขาทั้งหมดจะคิดเห็นไปในทางเดียวกัน พวกที่ไม่เห็นด้วยก็มี
พวกนี้อยากโอบอุ้มคนจน อยากทำสิ่งดีๆ ให้กับสังคม”
“คุณว่ามันจะมีสักกีเ่ ปอร์เซ็นต์กันเชียวทีคน
่ กลุม่ ทีว่่ ามาจะทำให้
เกิดเรื่องที่ว่านั่นได้”
“คุณต้องลองไปที่นั่น”
เป็นคราวฉันที่หัวเราะบ้าง
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***
เราเปลี่ยนที่นั่งดื่มไปยังดาดฟ้าของบาร์แห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ถ้าคุณชอบความสงบ วันธรรมดาถือว่าเหมาะทีจะ
่ มานัง่ รับลม
ชมวิว แต่ถ้าคุณชอบความครึกครื้นแบบวันหยุด ก็อาจไม่มีที่นั่ง
ฉันจึงเลือกค่ำคืนนัน้ ทีมี่ เพียงลูกค้าไม่กีโต๊
่ ะ สายตาสะดุดเข้ากับทีน่ งั่
มุมหนึ่งอันคุ้นเคย มุมที่นั่งซึ่งฉันชอบมากับใครคนหนึ่งบ่อยครั้ง
ตรงนั้นวิวดีและมีความเป็นส่วนตัว
ฉันเดินผ่านมันไป แล้วนั่งกับผู้ชายอีกคน
คืนนีอากาศ
้
ดีเสียจนอยากสูดมันเข้าไปสะสมในปอดให้เต็ม ลม
พัดเอือ่ ยๆ ไม่แรงเกินไป แม่นำ้ เจ้าพระยาในเวลาหนึง่ ทุม่ ยังคงสะท้อน
ประกายระยับจากบนฟ้า ไกลออกไปคือแสงสวยจากวัดอรุณฯ ชิงช้าสวรรค์ยักษ์ในเอเชียทีค ปลายไฟทีวิ่ บไหวจากร้านอาหารริมเจ้าพระยา
หรือหลืบเงาจากอาคารบ้านเรือนเคียงน้ำ พอลดูชอบใจมาก ฉันชี้
ให้เขาดูบริเวณบ้านเรือนทีเลย
่ หลังบาร์ไป มันเป็นบ้านเรือนเก่า แต่ละ
หลังเกยกันไปมา บ้างก็แยกออกจากกัน ทั้งสังกะสี ปูน ไม้ ทุก
อย่างดูผสมกลมกลืนกันได้ดีในความมืด
“ฉันชอบตรงนีมาก
้ เลย เราได้เห็นอะไรทีมั่ นตรงข้ามกันดี ทัง้
ความเจริญ ความเก่าผุพังทีไม่
่ มีใครสนใจซ่อมแซม หรือสิง่ ก่อสร้าง
สมัยใหม่ที่กำลังถูกตกแต่งให้เข้าที่”
“ผมไม่เคยเห็นอะไรอย่างนีเลย
้ มันคลาสสิกมาก ไว้เรามากัน
อีกได้ไหม ผมชอบมาก”
“ได้สิ”
ฉันยิม้ รางๆ เขาหันมาจ้องใบหน้าด้านข้างของฉัน จับปอยผม
ที่กำลังว่อนไสว
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“คุณตาเศร้าจัง เป็นอะไรหรือเปล่า”
“ไม่มีอะไรหรอกค่ะ ก็แค่นึกอะไรไปเรื่อยเปื่อย”
“อยากเล่าให้ผมฟังไหม”
ฉันหันหน้ามามอง ยิม้ จางค้างไว้อย่างนัน้ ปล่อยให้ดวงตาทำ
หน้าที่แทนคำตอบ
“คุณหน้าตาไม่เหมือนคนไทยเท่าไรเลย”
“แล้วเหมือนคนชาติไหนล่ะ” ฉันแอบอมยิ้ม
“ก็ดูมีส่วนผสมของหลายชาติ อาจจะเป็นอินเดียกับ…” เขา
ทำท่าครุ่นคิด
“ฉันเป็นคนไทยที่มีเชื้ออินเดียและมีเสี้ยวเวียดนามด้วย”
“มิน่า” เขาหัวเราะ
“ทำไมเหรอ”
“ก็คุณดูสวยดีน่ะ”
“ขอบคุณนะ” ฉันหันหน้าไปอีกทาง เก็บอาการดีใจไว้สุดฤทธิ์
“เราเจอกันอีกได้ไหม ผมอยากเจอคุณอีก”
ไม่มีเสียงตอบรับ ฉันแค่กำลังประมวลผลความเป็นไปได้เข้ากับ
ความรู้สึกและปัจจัยอื่นๆ ทั้งหมดรวมกันเป็นองค์ประกอบ ก่อน
กระบวนการตัดสินใจปฏิเสธหรือตอบรับ
“คุณว่ายังไง”
“ก็ได้นะ ถ้าคุณอยากมา”
แต่เราก็ไม่เคยเจอกันอีกเลย
มันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอก เรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นบ่อย ฉันอาจ
ทำให้ใครหลายคนอกหัก นึกเสียดายบ้างไม่เสียดายบ้าง ปล่อยให้คน
น่าสนใจผ่านไปก็เยอะ แต่ก็อย่างว่า ฉันไม่ได้ใส่ใจมากนัก เพราะ
สิ่งที่สำคัญกว่าคือการหายตัวไปของผู้ชายคนหนึ่งที่ฉันรัก ‘โทน’
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มันไม่ได้เรียกว่าการหายตัวที่สมบูรณ์แบบ ฉันยังเจอเขาเมื่อ
ครัง้ ล่าสุดทีแยก
่ จากกัน แต่ปัญหาคือ ‘เขาแทบจะไม่ใช่เขา’ ฉันไม่รู้
จะอธิบายเหตุการณ์ทีเกิ
่ ดขึน้ ให้ใครฟังแล้วทำความเข้าใจได้ มันแปลก
ประหลาด เพี้ยน และหลอนอย่างที่สุด
ความทรงจำที่ว่าเกิดขึ้นเมื่อสามเดือนที่แล้ว เมื่อครั้งไปเที่ยว
เกาะจัม จังหวัดกระบี่ เป็นช่วงเวลาทีฉั่ นกับโทนกำลังรักกันมาก เขา
เป็นนักวางแผนและมักชวนฉันไปเทีย่ วทีใหม่
่ ๆ เสมอ ครัง้ นีก็้ เช่นกัน
เราเตรียมสิง่ ของสำหรับสีวั่ นสามคืน ตืน่ เต้นกับช่วงเวลาแห่งความสุข
เรานัง่ เครือ่ งบินมาลงทีท่่ าอากาศยานจังหวัดกระบี่ เช่ารถยนต์
ไว้คันหนึ่ง ผู้มาส่งรถกล่าวยิ้มทักทาย แนะนำข้อมูลเล็กน้อย ข้อ
ปฏิบตั ของ
ิ การเติมน้ำมันและดูแลรถ ประกันอุบตั เิ หตุ และให้แผนที่
จังหวัดกระบีไว้
่ จังหวัดทีสามารถ
่
มาเทีย่ วได้ตลอดทัง้ ไฮหรือโลว์ซซี นั่
ฉันส่งสำเนาบัตรประชาชนและเงินมัดจำไว้ จากนั้นจึงออกเดินทาง
***
ฟ้าร่ม ลมโบก
สองข้างทางคือเนินเขาสูงที่อยู่ไกลออกไป สลับกับทุ่งหญ้า
บ้านเรือน ร้านค้า แดดออกสลับกับเงาครึม้ ข้างทาง ทำให้บรรยากาศการเดินทางน่าจดจำ เราจอดแวะสระมรกตก่อนเข้าทีพั่ ก ขนาด
เป็นช่วงโลว์ซีซั่น นักท่องเที่ยวก็ยังเยอะมาก ทางเข้าเต็มไปด้วย
ผูค้ นหลายชาติหลายภาษา แต่ส่วนมากเป็นกลุม่ ทัวร์คนจีน นอกนัน้
ก็ฝรั่งไทยปะปนกันไป ป่าครึ้มสูงตลอดทางเดิน อากาศเย็นและชื้น
จนอยากเอาไปเก็บสะสมทีกรุ
่ งเทพฯ ถ้าได้มีชีวติ อยูใน
่ สถานทีแบบ
่ นี้
คงจะช่วยยืดอายุให้อยู่ได้นานขึ้น
สองข้างทางเป็นต้นไม้ทีถู่ กกำกับด้วยป้ายชือ่ เราสองเดินเข้าไป
อย่างไม่รีบร้อน หลายป้ายทำให้เรารูจ้ กั ชือ่ ต้นไม้มากขึน้ ในจำนวน
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เหล่านัน้ มีชอื่ อันแสนประหลาดหลากหลาย เช่น กระดูกค่าง สัง่ ทำ
ตาเสือ กระไดลิง สังคัง และอีกหลายร้อยชือ่ ทีเรา
่ ไล่อ่านและหยอก
ล้อกันไปตลอดทาง สระมรกตเบื้องหน้ามีหน้าตาเหมือนหลุมทรง
กลมขนาดใหญ่ ลำน้ำเล็กๆ ไหลเอือ่ ยมารวมตัวกันเป็นหนึง่ เดียว มี
คนลงไปแช่ตัวในนั้นมากมาย ทุกคนดูครึกครื้นราวกับนี่คือมหกรรม
ปิกนิกกลางป่าครั้งใหญ่ เพียงแต่ต่างไม่รู้จักกัน
ฉันเดินเลยผ่านไป พบสะพานไม้สีเข้มซึง่ พาเราไปสูป่่ าช่วงใน
ทีลึ่ กและยาวกว่าเดิม คนเริม่ บางตาจนแทบไม่เห็นใครเดินผ่าน บางจุด
กำลังก่อสร้างเพิม่ เติม แอ่งน้ำข้างทางใสเสียจนเผยให้เห็นรากไม้ข้าง
ล่างซึ่งถูกคลุมด้วยตะไคร่เขียวครึ้ม บางตำแหน่งเต็มไปด้วยแร่ธาตุ
ธรรมชาติสีเหลืองสลับน้ำตาล ดงเฟิรน์ ดึกดำบรรพ์ขนานไปกับโขดหิน
รูปทรงแปลกๆ บ้างดูเหมือนสมอง บ้างเหมือนตะปุ่มตะปูที่ผุดขึ้น
มาเป็นเม็ดน้อยใหญ่ ต้นไม้ใหญ่เลือ้ ยรากของมันไปตามทาง แต่ละ
เส้นรากผุดขึน้ มาจากดินแล้วกลืนหายกลับลงไป บ้างทับถมกัน มัน
ทอดยาวไปตามทางอย่างไม่สิน้ สุด จะว่าไปก็มีความคล้ายไส้เดือนดิน
อยูบ้่ าง เราเดินไล่ลามตามทางคดเคีย้ วของป่า ตามรอยทางเท้าของ
ผู้ที่มาก่อนหน้านี้ จนสิ้นสุดที่เขตสะพานไม้
แมกไม้แหวกไปยังสุดทาง สระน้ำสีเทอร์คอยซ์สงบนิง่ อยูตรงนั
่ น้
มันสวยและมหัศจรรย์ เหมือนแอ่งน้ำลึกลับทีซ่่ อนตัวจากสายตาผูค้ น
มาแสนนาน แอ่งนั้นปรากฏบริเวณกว้างสีฟ้าจนดูราวกับใครเปิดไฟ
สว่างขึน้ มาจากข้างใต้ ฟองน้ำเม็ดน้อยเม็ดใหญ่ผุดขึน้ มาจากผืนดิน
ด้านใต้ตลอดเวลา มันคือความร้อนที่ถูกคลายจากใต้โลกด้านล่าง
ต้นกรวยน้ำยืนเคียงสระ ผายรากอันทับซ้อนซึ่งไขว้กันไปมา รากยักษ์ยาวจากไม้ต้นหนึง่ ทีล้่ มลงเมือ่ นานมาแล้ว พาดตัวจากบกลงไป
ยังใจกลางแอ่ง ดังจะแผ่อุง้ มือไปยังแสงฟ้าใสนัน้ แต่หยุดแน่นิง่ ก่อน
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จะได้สัมผัส รอบนอกปกคลุมด้วยดินสีคล้ำ คอยปกป้องพื้นที่ต้อง
ห้าม เถาวัลย์และแมกไม้ห้อมล้อมบริเวณน้ำเอาไว้อีกชั้น ไม่มีใคร
ลงเล่น เพราะมีป้ายห้ามเล่นเนื่องจากอันตรายจากดินดูด ยิ่งเพิ่ม
ความรู้สึกระแวดระวังมากขึ้นไปอีก
เมือ่ ไม่มีใครฝ่าฝืนกฎ ทุกคนจึงได้แต่ยืนจ้องมองความสวยงาม
นั้นราวกับถูกสะกดสายตา ราวกับกำลังชมมหกรรมการแสดงที่ไม่มี
วันสิน้ สุด ธรรมชาติสำแดงพลังตลอดเวลาชัว่ นาตาปี ไม่เคยเหนือ่ ย
ไม่เคยย่อท้อ ไม่เคยร้องขอเงินเดือนเพิ่ม
ฉันแอบมองชายหนุ่มตรงหน้า แผ่นหลังผืนกว้างกับผิวขาวที่
เริ่มดูเกรียมแดดเล็กน้อย เขาเป็นช่างภาพนิตยสารเชิงสารคดี ‘ไอ้
แสบ’ เพือ่ นตัง้ ฉายาเขาไว้แบบนัน้ ด้วยความทีเป็
่ นหัวโจกในกลุม่ เพือ่ น
มีคาแรกเตอร์ชัดเจน แต่เวลานี้เขากลับดูสงบและนิ่งขรึม เหมือน
สระน้ำสีเทอร์คอยซ์เบื้องหน้า
โทนจ้องมองลงในนั้น ปล่อยให้สายตาจมดิ่งลงไป เช่นเดียว
กับความรู้สึกของฉันที่กำลังจมลงไปยังภาพตรงหน้า ครุ่นคิดว่าเขา
กำลังสงสัยสิ่งใด
“สวยจัง ไม่อยากไปเลย”
“อือ เหมือนกัน อยู่ต่อเลยได้ไหม”
“อยากมีบ้านที่มีสระน้ำแบบนี้”
“เดี๋ยวเราขุดให้ เอาแบบนี้เลย ดีมั้ย” เขาพูดแล้วยิ้มร่า
“พูดแล้วห้ามคืนคำนะ”
“ได้สิ”
ฉันไม่อยากหันหลังเดินกลับเลย เราได้แต่อ้อยอิ่งอยู่ตรงนั้น
ชัว่ ครู่ ส่งเสียงความรูส้ กึ เศร้าสร้อยออกไป ราวกับจะไม่ได้กลับมาอีก
ใครจะรู้

อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์
๑๖

คืนนัน้ ฟ้าสว่างใส แม้จะมืด แต่ก็มองเห็นดาวจากตำแหน่งอัน
แสนไกล ฉันว่ายวนไปมาอยู่ในสระน้ำโรงแรม ส่วนเขานั่งจิบเบียร์
และอ่านหนังสือไปพลาง
“พรุ่งนี้เราออกกันสายๆ ไหม จะได้มีเวลาเที่ยว”
“เรือมีออกกี่โมงบ้าง”
“เทีย่ วสิบโมงครึง่ ละกัน เทีย่ วแปดโมงครึง่ กลัวโทนจะไม่ตืน่ อะ”
“ดูถูกกันซะแล้ว หรือใครกันแน่ที่จะไม่ตื่น” เขาแซว
“ก็ไม่รู้สินะ ต้องคอยดู”
“เราไปขึ้นที่ท่าเรือจิหลาดกันดีกว่า”
“โอเค ต้องซื้อของไปตุนด้วยมั้ย”
“ซือ้ แค่นัง่ กินบนเรือก็พอ ทีนั่ น่ น่าจะมีร้านชาวบ้าน คงไม่แพง
มากหรอก”
“ตามนั้น ตื่นเต้นเนอะ อยากไปถึงเร็วๆจัง”
โทนยิม้ ใส่ฉันทีทำท่
่ าตืน่ เต้นเหมือนเด็กๆ เขาวางแก้วเบียร์แล้ว
ลงมาว่ายน้ำด้วยกัน สระว่ายน้ำเป็นของเราสองคน อาจเป็นเพราะ
ช่วงโลว์ซีซัน่ จึงไม่คอ่ ยมีคน ห้องพักปิดไฟเงียบ มีเพียงแสงไฟประดิษฐ์จากใต้น้ำทีดู่ จะเห็นใจ มันส่องแสงอยูเป็
่ นเพือ่ น รอจนฉันจากไป
แล้วจึงค่อยๆ มืดลง ก่อนดับไปภายใต้แสงจันทร์ในค่ำคืนแสนหวาน

๒
ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาจากความมืดของดงตาล
ลำต้นนัน้ ทอดยาวตัง้ ตระหง่านสูแสงจั
้ นทร์รำไร เขาเดินเข้ามา
เรือ่ ยๆ พร้อมเงาตนอืน่ อีกมากมาย ความหวาดกลัวห่มกาย ฉันตกใจ
หวีดร้องลั่น วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิต
ฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึก หัวใจยังเต้นแรงพร้อมเหงื่อท่วม
กาย
ฝันไปนี่นา
***
ความทุกข์ใจอันหนักอึง้ ในห้วงคำนึง ไม่เคยจะสลัดได้หลุดพ้น
ผู้เป็นที่รักจรจากไปในหลุบเขาอันแสนไกล ตามไม่ได้ ไปไม่ถึง
เสียงอือ้ อึงดังไปทัว่ ห้อง ฉันต้องหันไปหยิบยาคลายความเครียด
มากินเป็นเม็ดที่สองห่างจากเม็ดแรกเมื่อหัวค่ำ หลังจากกระดกน้ำ
ตามลงคอ จึงนอนทอดตัวลงอย่างหมดอาลัยตายอยาก ปล่อยสายตา
ลอยเติง่ ค้างอยูบน
่ เพดาน อยากกอดโทนสุดหัวใจ ตัวเขาอาจอยู่ ณ
ทีตรง
่ นัน้ แต่วิญญาณ สำนึกรู้ และชีวติ ทีเป็
่ นของเขาจริงๆ อยูที่ ไ่ หน
ใครพรากเอาไป
ถ้าหากย้อนเวลากลับไปได้ ฉันคงไม่ไปเหยียบย่างทีนั่ น่ แม้เพียง
สักครั้งในชีวิต มันเอาโทนไปจากฉัน
ภาพความทรงจำที่กระบี่กลับมาอีกครั้ง
หลังจากเช้าวันนัน้ เมือ่ กินอาหารและเตรียมเช็กความเรียบร้อย
ของสิง่ ของสำหรับเดินทาง เราจ้างรถสองแถวให้พาไปยังท่าเรือแหลม-
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กรวด เนือ่ งจากพลาดเวลาเรือทีท่่ าเรือจิหลาด นักท่องเทีย่ วส่วนมาก
นิยมไปขึน้ เรือทีท่่ าเรือจิหลาดมากกว่า นอกจากขนาดทีกว้
่ างแล้ว ยัง
เป็นท่าเรือหลักทีจะ
่ เดินทางไปยังเกาะต่างๆ ด้วย เช่น เกาะพีพี หรือ
เกาะลันตา ส่วนท่าเรือแหลมกรวดยังไม่มีสิง่ ปรุงแต่งมาก เท่าทีเห็
่ น
ก็มีเพียงร้านขายของบ้าง แต่ไม่ถึงกับเต็มไปด้วยร่องรอยความเจริญ
ที่ถมทับอย่างที่เที่ยวชื่อดังทั่วไป หรืออาจเป็นเพราะยังไม่มีใครรู้จัก
เกาะจัมมากนัก ซึง่ ฉันก็ภาวนาให้ทีนี่ ยั่ งคงสภาพนีไป
้ เรือ่ ยๆ แม้รูว่้ า
สักวันมันจะเปลีย่ นไป ผูค้ นนิยมทีจะ
่ แสวงหาสิง่ ใหม่ ทีเที
่ ย่ วใหม่ความ
ไม่จำเจ
“เขาไม่ค่อยเที่ยวกันหรอกช่วงนี้ เนี่ย กลับกันไปหมดแล้ว
ก่อนหน้านี้นี่คนเยอะเลย”
ป้าคนหนึง่ ทีน่ งั่ ห้อยเท้าริมท่าเรือเอ่ยทักทาย ฉันไม่ได้นึกใส่ใจ
ความคิดนั้นมากนัก คนน้อยสิดี ฉันชอบ
“ฝนตกบ่อยน่ะช่วงนี้ เนี่ย ครึ้มๆ มาอีกแล้ว” ป้าคนเดิมพูด
พลางชีน้ วิ้ และบุย้ ใบ้หน้าไปยังทิศทีต่ รงข้ามตัวเอง ฉันมองตาม ฟ้าใส
ชัดๆ
สะพานไม้แบบพาดยืน่ ออกไปทาบยังเรือโดยสารสองชัน้ ลำย่อม
ด้านบนของเรือมีชาวท้องถิน่ สองสามคน ด้านล่างมีหญิงชาวบ้านกับ
เด็กเล็กอีกสอง หญิงต่างชาติหนึง่ คน เราซือ้ เบียร์คนละกระป๋องแล้ว
ขึน้ ไปนัง่ รอเวลาเรือออก ฉันกับโทนเลือกนัง่ รับลมทะเลด้านบน แต่
คงเพราะความเชื่อทางประเพณีบางอย่างที่บางคนไม่อยากให้ผู้หญิง
นั่งชั้นบนของเรือร่วมด้วย ชายคนหนึ่งที่นั่งตรงข้ามพูดขึ้นมา
“ผู้หญิงลงไปนั่งข้างล่างนะ”
“ไม่เป็นไรหรอก เขาจะนั่งตรงไหนก็นั่งได้ทั้งนั้นละ” ชายอีก
คนแย้งขึ้น ฉันแอบโล่งใจที่ยังมีคนเข้าข้าง
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เรือเริม่ เคลือ่ นตัว หญิงต่างชาติด้านล่างปีนขึน้ มานัง่ บนชัน้ สอง
บ้าง เราทุกคนบนนั้นต่างทอดสายตามองไปรอบๆ
แดดแรงกล้า ฟ้าใส ลมโชยโบกไปมา เป็นวันทีดี่ แม้จะอยู่
นอกเหนือฤดูกาลท่องเทีย่ ว คนไม่พลุกพล่าน ฉันชอบช่วงเวลาแบบ
นี้ ต่างจากนักท่องเที่ยวคนอื่นที่มักคิดว่าไฮซีซั่นเท่านั้นที่เที่ยวได้
พวกเขากลัวว่าหากมาช่วงนีจะ
้ เจอแต่พายุและฝน ความจริงแล้วมัน
ก็ไม่เป็นเช่นนัน้ เสมอไปหรอก เพราะโลกเราเพีย้ นขึน้ ทุกวัน เอาแน่
เอานอนอะไรไม่ได้
สิบปีที่แล้ว ฉันเคยมากระบี่ในช่วงโลว์ซีซั่น นั่งเรือออกไปยัง
เกาะแสนไกล ตัง้ ชือ่ อ่าวแห่งหนึง่ ไว้ว่าจากุซซีแห่
่ งอันดามัน ไม่อยาก
อวดเลยว่าแดดใสและน้ำทะเลสีฟ้าจัดนัน้ ตรึงใจไว้จนบัดนี้ ทัง้ หมดนี้
อยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนต่างหาก ธรรมชาติอยู่ที่เดิม ทำหน้าที่
ของมันอยูทุ่ กวีท่ กุ วัน เราเองก็เป็นส่วนหนึง่ ของมัน แค่ปล่อยให้ทุก
อย่างเป็นไป
เช่นเดียวกับความคิดที่ฉันปล่อยให้มันล่องไหล เมื่อเราจดจ่อ
อยู่กับสิ่งใด เวลาจะผ่านไปเร็วเสมอ ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็สิ้นสุดลงใน
เพียงห้วงสัน้ ของความรูส้ กึ ฉันกับโทนมองหน้ากัน แปลกใจเล็กน้อย
รู้สึกเหมือนกันว่าการเดินทางเกิดขึ้นสั้นมาก
เกาะจัมอยู่เบื้องหน้าเราสองคน
ดูโดดเดี่ยวและเปลี่ยวเหงา สันโดษและไม่สนใจใคร
มันอาจบอกเราแบบนัน้ เพราะผืนฟ้ารอบข้างเริม่ คล้ำตัว เมฆ
ลอยตัวต่ำ เรือเคลือ่ นตัวเทียบท่าช้าๆ พร้อมกับเม็ดฝนบางๆ ทีเริ่ ม่
โรยตัวลงมากระทบแก้ม
เราก้าวขึ้นจากเรือ มีพนักงานรีสอร์ตเข้ามาทัก รับกระเป๋า
แล้วพาไปนัง่ บนรถปิคอัพ เม็ดฝนร่วงลงมาอย่างแรง โชคดีทีขึ่ น้ มา
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ก่อนจะเปียก
โทนกับพี่คนขับรถคุยกันเรื่องที่เที่ยวและการเดินทางบนเกาะ
ส่วนฉันมองออกไปนอกหน้าต่าง มองดูเส้นทางขรุขระ หลุม บ่อ
ความลาดชันระดับสูง ถนนเส้นแคบติดเนินเขาตัด ไม่มีที่กั้นเพื่อ
ความปลอดภัย หากรถวิ่งสวนกันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหยุดให้ก่อน
ชายคูหนึ
่ ง่ สนทนากันในรถ จับใจความได้ว่าเราจะต้องเช่ารถมอเตอร์ไซค์สำหรับเดินทางภายในเกาะแห่งนี้ ราคาไม่แพงเท่าไรหากเช่าจาก
ที่พัก
ประมาณสิบนาทีก็ถึงรีสอร์ต ฝนหยุดตกพอดี ฉันตืน่ เต้นมาก
พนักงานโรงแรมหิ้วเป้เดินทางให้แล้วเดินนำไปยังห้องพัก ฉันเดิน
ยิม้ ร่าไปตลอดทาง เป็นความรูส้ กึ เหมือนเด็กทีได้
่ มาเทีย่ วในวันหยุด
“สวยมาก ชอบมากเลย” ฉันหันหน้าไปหาโทน ท่าทางเขาก็
ชอบมากเหมือนกัน
ห้องพักที่เลือกกันไว้จากเว็บไซต์เป็นบ้านหนึ่งหลัง ประตูและ
หน้าต่างเป็นกระจกล้อมรอบ ม่านขาวตรึงไว้เพื่อนโยบายความเป็น
ส่วนตัว ระเบียงยาวยื่นออกไปจากตัวบ้าน จากตรงนี้จะมองเห็นวิว
ทะเลและแนวลาดของรีสอร์ตทีลดหลั
่ น่ ลงไป ไกลออกไปมีสระว่ายน้ำ
ระเบียงนัง่ กินข้าว และมุมนัง่ เล่น ฉันกระโดดขึน้ เตียงแล้วเด้งตัวขึน้
ลงแบบทีชอบ
่ ทำตอนเด็ก ยังคงสนุกกับการสาธยายความรูส้ กึ โทน
หันมายิ้ม
เราเช่ารถมอเตอร์ไซค์จากรีสอร์ตแล้วออกไปสำรวจพื้นที่กับ
ถนนสายหลักของเกาะอยู่เลียบหาดเกาะจัม ชายหญิงสองคนขับชม
วิวไปเรื่อยๆ ถนนถูกทางการทำเรียบร้อยแล้ว แต่หากขับลัดเลาะ
เข้าไปในซอกซอยหรือมุมพรางที่ซ่อนระหว่างทางจะพบว่าบางจุดยัง
คงสภาพเดิม บ้างขรุขระจากร่องรอยการเดินทางของรถน้อยใหญ่

เงาลับจากปลายป่า
๒๑

จุดที่สูงชันบอกถึงสภาพท้องที่ดั้งเดิมของเกาะ หลายอย่างที่นี่ยังสด
ใหม่ มองไปซ้ายขวาไร้แววสถานที่เที่ยวแบบคนเมือง เหมือนหยุด
เวลาเอาไว้เมือ่ หลายปีทีแล้
่ ว ข้างทางปรากฏเพียงบ้านคน ร้านขาย
ของชำ ตลาดสดขนาดย่อม ปั๊มน้ำมันเบนซินแบบกดเติมเอง เรา
ไม่มีโอกาสเห็นสิ่งเหล่านี้บ่อยนักหรอก เพราะสมัยนี้ร้านสะดวกซื้อ
ทุนนิยมได้กระจัดกระจายไปทัว่ ประเทศไทยและทัว่ โลก สิง่ ทีเห็
่ นนีจึ้ ง
เป็นเหมือนรายการถ่ายทอดสดความเป็นชาวบ้านแบบดัง้ เดิมทีคุ่ ณจะ
สัมผัสได้ด้วยตัวเอง ฉันรูส้ กึ ประทับใจสิง่ เหล่านีมาก
้ กว่าความสะดวก
สบายเสียอีก
หลังฝนตก อากาศดีเป็นพิเศษ โทนพาฉันขับมอเตอร์ไซค์มา
จนสุดทาง เจอท่าเรือเก่าทีไม่
่ มีใครใช้งานแล้ว ฉันชวนให้เขาขับพา
ไปอีกทางบ้าง ละแวกนั้นเต็มไปด้วยสวน บ้านไม้ ไก่ เด็ก เรา
เริ่มขับเข้าสู่บริเวณสวนต้นยาง มันดูไม่ทึบมากเท่าไรนัก ต่างกับ
สวนยางในจังหวัดอืน่ ทีเคย
่ เห็นซึง่ จะดูทึบและหนากว่า ถนนปูนจบลง
ที่บริเวณนี้ หลังจากนั้นคือพื้นดินสีส้มที่ถูกถางและเกลี่ยไว้อย่าง
หยาบๆ เราชวนกันขับไปต่อ ชาวบ้านไม่ออกมาเดินให้เห็นมาก มี
เพียงป่าครึ้มสองข้างทางและต้นยาง เมื่อไม่เจออะไร เราจึงหันรถ
กลับไปยังถนนอีกสาย
แสงบนฟ้าเริม่ หรีตั่ วลง เมฆหนาลอยมา มองลอดต้นยางออก
ไปไกลโพ้นคือแสงสว่างจากริมฟ้าทีส่่ องมารำไร แสงกลุม่ นัน้ พยายาม
ลอดตัวผ่านต้นยางนับพัน ฝนทำท่าเหมือนจะตกอีกระลอก เราจึง
ตัดสินใจกลับทีพั่ กกันก่อน โทนหันรถวิง่ กลับเส้นทางเดิม ผูค้ นทีออก
่
มาเมื่อครู่หายไปกันหมดแล้ว ต้องรีบทำเวลาก่อนที่ฝนจะตกหนัก
ฉันหันหลังกลับไปมองสวนยางที่จากมาเมื่อครู่ มันดูทึบหนา
ขึ้นในตอนนั้น ความรู้สึกบอกว่ามันกำลังทึมเศร้า หากมีหน้าตา
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มันคงกำลังส่งสายตาแปลกๆ มายังเราสองคน
“ไว้มากันใหม่ได้ไหม เราอยากถ่ายสวนยาง”
เขาไม่ตอบอะไร แต่เอื้อมมือมาจับมือฉันไปซุกเอว ในไม่ช้า
ฝนก็ตกอีกครัง้ โลว์ซีซัน่ ครัง้ นีอากาศ
้
ไม่ได้แจ่มใสอย่างทีคิ่ ดเท่าไรนัก
อากาศดีปลุกเราสองคนขึ้นมาในตอนเช้า จึงจูงมือพากันออก
ไปเดินเล่นริมหาด ไม่มีนักท่องเที่ยว บาร์เร็กเก้ริมหาดก็ดูเหมือน
ไม่ได้เปิดมานาน ร้างผูค้ นจนแทบจะเห็นหยากไย่ ต่างกับฟองคลืน่
ทีเคลื
่ อ่ นไหวตลอดเวลา มันซัดเกยหาดม้วนแล้วม้วนเล่าเหมือนฉาย
เทปซ้ำ เราผลัดกันไกวตัวกับชิงช้าที่แขวนบนต้นไม้ริมหาด ก่อน
สลับเดินทอดน่องไปตามบรรยากาศไร้คนจนเหมือนเป็นหาดส่วนตัว
เลยไปด้านขวาคือหาดติงไหรทีใครๆ
่ มักบอกว่าชมพระอาทิตย์ตกสวย
ทีส่ ดุ ความจริงแล้วคำว่าสวยทีส่ ดุ นัน้ ไม่น่าจะมีอยูจ่ ริง บ้างว่าหาดนี้
งาม บ้างว่าหาดนัน้ แจ่มกว่า เอาเข้าจริง พระอาทิตย์ก็สวยของมัน
แบบนัน้ เพียงแต่เรามองจากมุมทีแตก
่ ต่าง แต่สุดท้ายแล้วมันก็คือ
พระอาทิตย์ตกดวงเดียวกันอยู่ดี
จนกระทั่ง สายคล้อยแดดเริ่มจ้า เราสองคนหลบเข้าไปใน
บ้านพัก เปิดเพลง จิบเครื่องดื่มเย็นๆ ไสตัวไปมาบนเตียงด้วย
ความขีเ้ กียจ ม้วนตัวเข้ากับบรรยากาศรอบข้างจนไม่อยากลุกไปไหน
บางจังหวะก็ลุกขึ้นมานั่งบนเก้าอี้เปลริมระเบียง ฝากสายตาไว้กับ
ทะเลสีฟ้าตรงหน้า ฉันนั่งนิ่ง ยังคงนึกติดใจในความหม่นเศร้าของ
สวนยางเมื่อวานอย่างบอกไม่ถูก กว่าจะออกมาเถลไถลข้างนอกก็
เป็นเวลาเที่ยงกว่า
โทนพาขับรถไปเส้นทางเดิม ไล่เรียงไปตามบ้านในชุมชน
ข้างทางมีร้านขายข้าวแกงปักษ์ใต้ เราแวะลงไปดู อาหารทีชาวบ้
่ าน
ทำดูน่ากินมาก ทั้งแกงไตปลา แกงส้ม ปลาทอดขมิ้น ผัดสะตอ
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ต้มยำไก่แบบบ้านๆ ขนมจีนน้ำยากะทิ น้ำยาป่า หรือจะกินกับน้ำแกงไตปลา ขนมจีนสีนวลเป็นจับก้อนใหญ่ ขนมหวานนานาชนิด
ข้าวต้มมัด ขนมใส่ไส้ ขนมชั้น ตะโก้ หรือขนมท้องถิ่นที่ไม่เคย
เห็นมาก่อน ไหนจะน้ำผลไม้สดไร้สารปรุงแต่ง อาทิ น้ำสับปะรด
น้ำมะพร้าวอีก
รสชาติอาหารอร่อยมาก ไม่ประดิษฐ์เกินไปแบบที่เคยกินใน
เมืองท่องเที่ยวหลายแห่ง โดยเฉพาะแกงไตปลาที่มีความนวลของ
รสชาติ หอมหวานกำลังดี ไม่ใส่หน่อไม้ และไม่เข้มข้นจนเค็มปี๋
แบบทีเคย
่ กินทีกรุ
่ งเทพฯ น้ำสับปะรดก็เข้มข้นและรสชาติหอมหวาน
แบบธรรมชาติมาก ไม่ถูกเจือด้วยน้ำตาล เกลือ หรือน้ำมากเกินไป
ต่างจากทีเคย
่ กินในกล่องสีเ่ หลีย่ มพิมพ์ลายแบบสำเร็จรูป พอดีกับที่
เป็นเวลาใกล้บ่ายโมง เราจึงสัง่ อาหารมากินกันอย่างสนุกปาก โทน
แซวแม่ค้าไปเรื่อย ฉันคอยเป็นลูกไล่
อาหารเรียบง่ายบางทีก็ไม่ได้หาง่าย ทัง้ ๆ ทีเป็
่ นสิง่ ซึง่ ไม่ซับซ้อน
ทีส่ ดุ แถมยังราคาถูก บางทีฉันก็อดเอาสิง่ เหล่านีมา
้ เปรียบเทียบกับ
สังคมปรุงแต่งที่ตัวเองอาศัยอยู่ไม่ได้ แต่ครั้นจะให้มาอยู่กับความ
เรียบง่ายแบบทีนี่ ก็่ ทำไม่ได้อีก เพราะเงือ่ นไขในสังคมไม่ลงตัว วิถ-ี
ชีวิตของแต่ละคนไม่ได้เรียบง่ายขนาดนั้น
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสารสนเทศ
ิ
ยังคงแสดง
ความเป็นห่วงถึงกรณีที่องค์การบริหารการบินอวกาศแห่งชาติหรือ
นาซ่าได้ออกมาแถลงข่าวว่าพบความเคลือ่ นไหวจากสิง่ มีชีวติ นอกโลก
ทีเคย
่ ถูกส่งมาเมือ่ ๓๕ ปีทีแล้
่ ว และขณะนีสั้ ญญาณดังกล่าวได้ถูกส่ง
มาอีกครั้ง กระตุ้นให้นักวิทยาศาสตร์และบุคลากรขององค์การนาซ่า
ทำการแปลงสัญญาณดังกล่าว…
“เอาละเว้ย เอเลีย่ นจะมาแล้ว บอกให้มันมาซือ้ ข้าวแกงร้านนี้

อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์
๒๔

ด้วย ให้มันชิมอาหารใต้หน่อยว่ารสเด็ดขนาดไหน”
“ขายแพงๆ เลยนะ”
“ไปตัง้ ร้านทีดาว
่ เอเลีย่ นมันเลย ขายดีแน่ๆ ดาวมันคงไม่มีกิน
แบบนี้ รับรองติดใจฝีมือยายหล้า แม่ครัวฝีมือจัดจ้านแห่งเกาะจัม
ละเว้ย ดังแน่ๆ ได้ออกข่าว…”
ฮ่าๆๆๆ
บรรดาป้าตรงโต๊ะขายข้าวแกงแซวกันเองจากข่าวโทรทัศน์ทีเปิ
่ ด
อยู่ ข่าวแบบนี้ได้ยินมานานแล้ว แต่ก็ยังไม่เห็นมีอะไรที่จับต้องได้
แบบจริงจัง ถ้าเอเลี่ยนบุกโลกจริงๆ คงไม่สนุกแบบนี้หรอก ไม่รู้ป้า
พวกนีเคย
้ ดูหนังเอเลีย่ นสมัยใหม่หรือเปล่า มันไม่ได้วิง่ ไล่ล่ากันแบบ
สมัยก่อน หนังเอเลี่ยนหลายเรื่องเต็มไปด้วยความสับสน นิ่งเฉย
ประหลาด และเพี้ยน ราวกับเป็นโลกจำลองความคิดส่วนตัวของ
ผู้กำกับ แน่นอน ผู้คนทั้งโลกประหลาดใจและชื่นชอบความแปลก
ใหม่นี้
เมื่อกินอาหารกันจนอิ่มแปล้ ก็ได้เวลาล่ำลาบรรดาสมาคมป้า
ทั้งหลาย เราโบกมือล่ำลาสัญญาว่าจะมากินอีก
“โทน อีกฟากหนึ่งมันมีอ่าวลุโบะที่โทนบอกอะ ไปดูกันมั้ย”
“ไปสิ ไหนขอดูแผนที่อีกทีหน่อย”
“นี่ เราขอแวะสวนยางด้วยนะ เมื่อวานยังไม่ได้ถ่ายเลย”
***
อ่าวลุโบะตั้งอยู่ในเขตบ้านเกาะปู มองสูงลงไปจากเนินถนน
แนวโค้งของเกาะทีตั่ ดสลับกับต้นไม้ริมทางทำให้ทีนี่ มี่ เสน่ห์ จากตรง
นี้มองลงไปจะสูงเหนือชายหาดมาก
ฉันชะเง้อหน้ามองลงไปไม่เห็นความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต
มีรีสอร์ตขนาดใหญ่เป็นบ้านทรงไทยร่วมสมัยดัดแปลงเข้ากับความ
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โมเดิร์นไล่ลดหลั่นเป็นชั้นลงไปดูสวยดี แต่ในฤดูกาลที่ร้างผู้คนจะดู
เหงาหงอย แมงมุมสงสารพากันมาช่วยถักทอผ้าห่มผืนกว้างคลุมเอาไว้
แสงเงาที่หลุบเป็นหย่อมชวนให้คิดว่าชมพระอาทิตย์ตกจาก
หาดนีก็้ น่าจะดูสวยไม่ใช่น้อย เลยไปเป็นมุมเว้าตัดของชายหาด เรือ
หาปลาลำหนึ่งจอดอยู่ปลายฝั่ง ตั้งเด่นเป็นตระหง่าน รายล้อมด้วย
โขดหินน้อยใหญ่ หาดทรายสีนวล และน้ำทะเลสีขุ่น
“ช่วงนี้น้ำทะเลไม่สวยเลยอะ”
“ยังงีละ
้ ก็ต้องเลือกเอานะ คนน้อยแต่หาดไม่คอ่ ยสวย หรือ
จะเอาคนเยอะแต่ฟ้าสวยน้ำใส”
“ยังงีก็้ ไม่เลวนะ ได้บรรยากาศอีกแบบ หม่นๆ ดี เราชอบอะ”
“เราก็ชอบ”
โทนขับรถเลยไปจนสุดทาง ช่วยกันมองหามุมนั่งเล่นตรงนั้น
เพื่อรอดูพระอาทิตย์ตกกัน
ทางเข้าหาดทีเรา
่ ไปจอดรถกันซ่อนตัวอยูใน
่ ดงมะพร้าว เอารถ
เข้าไปถึงชายหาดไม่ได้ จึงต้องจอดทิ้งไว้แล้วเดินเข้าไป บริเวณนี้
เงียบสงบ ทอดสายตาออกไปไกลตามชายหาดที่กว้าง ยาว และ
ไกล มองไปไม่มีใครเลยสักคน ด้านขวาติดกับป่าโกงกาง มีลำธาร
เล็กๆ ไหลเอื่อย ร่องน้ำเชื่อมระหว่างหลุบไพรบนบกกับน้ำทะเล มี
โขดหินน้อยใหญ่คดเคี้ยวไปตามทางธารจนดูแปลกตา เกิดมายังไม่
เคยเห็นหาดที่ไหนเป็นแบบนี้ มันดูเหมือนลำธารมาบรรจบกับน้ำ
ทะเล แต่เส้นทางของการไหลบอกไม่ได้ว่ามันไหลจากทางไหนไปทาง
ไหน น้ำจากบกไหลลงทะเล หรือน้ำทะเลไหลย้อนไปบนบก แต่คง
ไม่สำคัญเท่าประเด็นทีควร
่ สังเกตว่าธรรมชาติออกแบบอย่างไร ทำไม
มักจะสร้างความแปลกใจให้มนุษย์ได้เห็นเสมอไม่ว่าจะเป็นที่ไหนใน
โลกนี้
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ใครบางคนแนะนำมาว่ามองพระอาทิตย์ตกจากตรงนีสวย
้ ดี เรา
จึงรออยู่ตรงนี้พักใหญ่ บางจังหวะก็แยกกันเดินเล่น บางจังหวะนั่ง
ทอดหุ่ย ต่างคนหามุมถ่ายรูปวิวทิวทัศน์ ไม่มีวี่แววของฝนฟ้าครึ้ม
แม้แต่น้อย ฟ้าแจ่มทะเลเจิด ไกลออกไปคือประกายระยิบระยับจาก
ปลายแดดทีส่่ องตกกระทบผืนน้ำ ชายหญิงวัยรุน่ คูหนึ
่ ง่ ทีดู่ เหมือนคน
แถวนีจอด
้ มอเตอร์ไซค์แล้วมาเดินเล่นกันอยูไม่
่ ไกล พวกเขามองเรา
เก้ๆ กังๆ สักพักก็หายไป
แดดบ่ายแก่ที่ส่องแสงลงมาอย่างไม่ลดละทำเราทั้งคู่เหงื่อซึม
หลังจากนั่งถ่ายรูปเซลฟี่บนขอนไม้พอเป็นพิธี ย่างเข้าสี่โมงครึ่งก็
ชวนกันกลับ เพราะไม่อยากรอนานกันเกินไป ชายหญิงวัยรุน่ รออยู่
ตรงทางออกนี่เอง เขาคงรอให้เราไปก่อนเพื่อรอผลัดเปลี่ยนกันเป็น
เจ้าของหาดส่วนตัวชั่วคราวราวสาวเช่า
โทนสตาร์ตรถแล้วขับจากไป

๓
ระหว่างทาง ฉันแวะถ่ายสวนยางสมใจอยาก มีสวนยางแห่ง
หนึง่ ทีปรากฏ
่
ทางลัดเลาะเข้าไปข้างใน แสงสว่างหาทางลัดเลาะออก
มา จำได้ว่าคนขับรถของรีสอร์ตบอกว่าที่ปลายด้านหนึ่งของป่าเป็น
หาดเหมือนกัน เพียงแต่ต้องเข้าให้ถูกทาง ฉันสงสัยมาตัง้ แต่วันแรก
แล้วว่าทีปลาย
่ สุดของสวนน่าจะมีอะไรสวยๆ ให้ถ่ายรูป จึงบอกให้โทน
ลองขับรถเข้าไป
ชายผิวคล้ำคนหนึ่งดูเหมือนเป็นชาวบ้านที่มากรีดยางกำลังทำ
งานอย่างขะมักเขม้น เราจอดรถถามทาง ใจนึกตุม้ ๆ ต่อมๆ ว่าจะโดน
ดุหรือโดนห้ามไหม
“ได้ ไปเล้ย ไปเล้ย” เขาพูดแบบเป็นกันเอง
“ขอบคุณมากค่ะ”
มอเตอร์ไซค์แล่นพาเราสองคนไปตามดงยาง แดดอาบไล้ลงมา
เพิ่มความอบอุ่นและจริงใจ สวยงาม สงบ ต้นยางต้นแล้วต้นเล่า
ปรากฏรอยแผลจากคมมีดที่กรีดประทับชัดเจน น้ำยางสีครีมขุ่นซึม
ปริออกมา บางต้นเหลือทิง้ ไว้ให้เห็นคราบทีแห้
่ งซึมไปนานแล้ว แสง
สีเหลืองอมครีมนวลไล่ลอดผ่านต้นยางจากต้นนั้นไปสู่ต้นนี้ ทาบทับ
กันไปบนลำต้นสีน้ำตาลเข้ม
ป่าเบื้องหน้าเผยตัวออกมาให้เห็นผืนดินขนาดกว้าง มันรกไป
ด้วยกลุ่มต้นไม้ตายซาก เลยออกไปคือกลุ่มก้อนความทึมทึบที่พ่วง
กับพงไพร
“ไปต่อไม่ได้แล้วละ”
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“ว้า เสียดายจัง อยากรู้ว่าไอ้ที่พี่เค้าบอกว่ามันเชื่อมไปทะเล
ได้น่ะมันอยู่ตรงไหน”
“นั่นสิ แต่ตรงนี้น่ะตันแน่ๆ กลับกันเถอะ”
“ก็ได้ ไว้ค่อยมาหาใหม่”
“ไม่รู้จะเจอหรือเปล่าเนี่ยสิ”
“นั่นสิ อุตส่าห์มาถึงที่นี่แล้ว ไม่เจอละเสียดาย ไว้มาหาเอง
ก็ได้”
“จริงเหรอ มาคนเดียวเองได้แน่นะ”
“ได้สิ ไม่เห็นยากเลย แน่ะ หัวเราะอีก”
“เอาน่า ไว้เดี๋ยวมาหาใหม่ เนี่ย ปวดท้อง ขอกลับไปเข้า
ห้องน้ำก่อน”
“นัน่ ไงห้องน้ำ กอหญ้าตรงนัน้ น่ะออกจะธรรมชาติ ไปเข้าตรง
นั้นก็ได้”
“แน่ะ ทำเป็นเล่นไปเหอะ นีไป
่ ทำอะไรสุม่ สีส่ มุ่ ห้าทีอื่ น่ ไม่ได้นะ
เขามีเจ้าของ เดีย๋ วโดนตามมาเอาเรือ่ ง เราบอกเขานะว่าเธอเป็นต้น
คิด รับผิดชอบแทนเลย”
“ไปๆ งั้นกลับกันก็ได้ย่ะ”
สองล้อสีดำแล่นหลุนพาเรากลับไปทางเดิม ลุงคนกรีดยางก้มหน้าง่วนกับถังใส่น้ำยาง เราจึงไม่ได้ล่ำลา ฉันหันหลังกลับไปมอง
ฉากหลังด้วยความอาลัยอาวรณ์
ปราดสายตานั้น อาจเป็นเพียงความคิดวูบหลอนไปเอง
ฉันรูส้ กึ ว่าป่ายางทีขั่ บจากมากำลังไล่เฉดเงาทึบตามเราสองคน
มาเรื่อยๆ เหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในป่านั้น อาจเป็นอาการตาลาย
จากแดด ไม่ก็เพราะจินตนาการเกินความเป็นจริงซึง่ ฉันมักทำบ่อยๆ
แต่เพียงครู่เดียวก็เลิกสนใจ
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โทนหลับใหลในอ้อมแขนของฉัน ใบหน้างามได้รูปยามหลับดู
ไร้เดียงสา เราอาจเป็นกันทุกคนแม้แต่ฆาตรกรร้าย
มันยังเป็นเวลาเช้าเกินกว่าจะปลุกคนนอนดึก ฉันค่อยๆ วางหัว
เขาอย่างนิ่มนวลลงบนหมอนนุ่มแล้วเดินออกไปเล่นน้ำทะเล
เรื่อยเปื่อย เอื่อยเอื่อย เมื่อยกาย
ชีวิตง่าย ตื่นสาย สบายดี
ฉันฮัมเพลงเรือ่ ยเปือ่ ยคนเดียวอยูบน
่ เปลริมหาด สุดลูกหูลูกตา
ไม่มีใคร คุณจะหาแบบนีได้
้ ทไหน
ี่ อีก เกาะเป็นของคุณ ชีวติ เป็นของ
คุณ
เดินเรื่อยมาจนเจอที่ที่เหมาะสมอยู่ใต้ต้นไม้ ฉันนั่งลงเพื่อพัก
สายตาชั่วคราว ก่อนถูกลมทะเลขับกล่อมเบาๆ จนหลับไป
อาจต้องกล่าวโทษความเบาสบายของอากาศในยามเช้าทีทำให้
่
ฉันเผลอหลับบริเวณแมกไม้ริมหาด จนเมือ่ แดดแสบผิวตอนเทีย่ งปลุก
ให้ตื่นขึ้น พลิกดูนาyิกาอีกทีก็ต้องตกใจ ฉันออกมาตั้งแต่เก้าโมง
มือถือก็ไม่ได้เอามาด้วย คิดไว้ว่าจะมาเดินเล่นแป๊บเดียวแต่เผลอ
หลับยาวไม่รู้เรื่อง ป่านนี้โทนน่าจะเป็นห่วงมาก ฉันรีบจ้ำอ้าวกลับ
ที่พัก แต่ไม่เจอใคร ประตูถูกล็อกไว้ เขาคงออกไปข้างนอก ฉัน
เดินไปขอกุญแจห้องสำรองจากพนักงานแล้วเข้ามานั่งเล่นรอในห้อง
พยายามโทร. ติดต่อเขา
หมายเลขปลายทางที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้
ฉันเมสเสจข้อความไปหาเขาว่าอยู่ที่ห้องพักแล้วเปิดเพลงรอ
***
บ่ายสองแล้ว แดดลอยโชย ส่วนโทนยังเงียบหาย ฉันเริ่ม
กระวนกระวายใจ ผุดลุกผุดนัง่ พยายามโทรศัพท์ติดต่อ แต่ก็ไม่ได้
ผลเช่นเคย เช็กไลน์ เฟซบุ๊ก ก็ไม่มีสัญญาณความเคลื่อนไหวมา

อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์
๓๐

สามชั่วโมงแล้ว จึงตัดสินใจออกตามหา
“พี่คะ พี่เห็นแฟนหนูบ้างไหม” ฉันถามพนักงานต้อนรับ
“ไม่เห็นค่ะ”
“เมื่อเช้าเขามากินข้าวหรือเปล่าคะ”
“ต้องถามน้องอีกคนค่ะ เขาเฝ้าที่นี่เมื่อเช้า”
“เหรอคะ ถามเขาให้หน่อยได้ไหม เนี่ย หนูรอเขานานแล้ว
ไปไหนก็ไม่รู้ มอเตอร์ไซค์ก็ไม่อยู่”
พีคน
่ เฝ้าโทร. ถามเวรเช้า ได้ความว่าเมือ่ เช้าโทนมาตามหาฉัน
เหมือนกัน เขานึกว่าฉันออกไปถ่ายรูปสวนยางคนเดียว เพราะมอเตอร์ไซค์ไม่อยู่ เลยขอยืมมอเตอร์ไซค์ออกตามหา และเนื่องจาก
มอเตอร์ไซค์เช่าของรีสอร์ตที่นี่จะถูกเสียบกุญแจทิ้งไว้ที่แป้นสตาร์ต
ทุกคัน คนขับรถของรีสอร์ตจึงเข้าใจผิด ไม่รูว่้ าเป็นของลูกค้า เมือ่
กลับมาจากตลาดถึงได้รูว่้ าตัวเองเอารถมอเตอร์ไซค์ไปผิดคัน เราช่วย
กันโทรศัพท์หาโทนเผือ่ ว่าสัญญาณเครือข่ายมือถืออาจผุดขึน้ ในจังหวะ
ใดจังหวะหนึ่ง แต่เวลาผ่านไปจนใกล้บ่ายแก่แล้วก็ยังคงไม่มีความ
เคลื่อนไหวใดๆ คนที่รีสอร์ตจึงช่วยกันออกตามหา
ขบ ชายพม่าอายุ ๒๑ ปีที่มาทำงานรีสอร์ต ขับรถมอเตอร์ไซค์พาฉันไปยังสถานทีน่่ าสงสัย ชายหนุม่ พยายามจะมีอัธยาศัยไมตรี
กับผู้ที่มาพัก
“พี่ว่าเขาน่าจะไปตรงไหนบ้างนะ”
“ลองไปที่สวนยางก่อนเลยน้อง”
“ทำไมต้องสวนยางอะพี่”
“เขาคงนึกว่าพี่มาที่นี่”
“แล้วพี่จะมาที่นี่ทำไมล่ะ”
“มาถ่ายรูป”

