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เส้นทางชีวิตหว่ยๆ สูด่าวท่ีเจิดจรัสของ “ข้างกาย” 
ผู้หญิงสวยสงา่ ท่ียิม้เจิดจ้าหน้าจอทีวี เป็นนกัธุรกิจหญิงท่ีผู้คนทัง้
ประเทศยอมรับ เป็นแขกรับเชิญในรายการโทรทศัน์ตา่งๆ เลา่ถึง
ความส าเร็จในธุรกิจท่ีตวัเองก่อตัง้ทัง้ท่ีอายยุงัน้อย และยงัเป็นนกั
สร้างแรงบนัดาลใจในการใช้ชีวิตเชิงบวกจนมีผู้ ติดตามใน 
Facebook มากกวา่ 5 แสนคน ผู้หญิงท่ีแข็งแกร่งและมัน่ใจคนนี ้
ผู้ มีภาพลกัษณ์ท่ีประสบความส าเร็จ เบือ้งหลงัใครจะรู้ วา่กวา่จะ
ถึงจุดนี ้ตอ้งผา่นอะไรมาบา้ง 
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หนงัสอืเลม่นีเ้ขียนจากประสบการณ์จริง 100% ด้วยตวั
ของกายเอง หากคณุอ่านหนงัสอืเลม่นีจ้นจบ คณุจะทึง่กบั
เส้นทางชีวิตของกาย คณุจะช่ืนชม แต่จะไม่อยากมาเป็นกายเลย
แม้แต่วนัเดียว  
“แต่คุณจะอยากเป็นคุณ ที่เข้มแข็งได้เหมือนกายต่างหาก” 

การเดินเท้าปลา่วบนเส้นทางท่ีโรยด้วยกลบีกหุลาบและ
เศษแก้วมนัเจ็บมาก แตว่นันีเ้ท้าหายดีแล้วแม้จะมีแผลเป็น แต่
สามารถใสร่องเท้าส้นสงูฝังเพชรได้ เพราะกายบอกตวัเองเสมอ
วา่ “ฉันคู่ควร” 
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“ข้างกาย” 
ก็แคผู่้หญิงคนนงึท่ี
ไม่ได้สมบูรณ์แบบ 
ชีวิตตกต ่ามาตัง้แต่
เด็ก ครอบครัว
แตกแยก ไม่เคยรู้สกึ
วา่ถกูรัก ถกูลว่ง
ละเมิดตัง้แตเ่ด็ก 
อาศยัและโตมาในโรง
เลีย้งไก่ของพอ่ 
 

 
เด็กหญิงชุดแดงฝ่ังซ้าย... นัน่คือกายเอง และเป็นเด็กหญิงท่ีถกู
ลว่งละเมิดทางเพศตัง้แตอ่าย ุ4 ขวบ โดยรวมแล้วทัง้ชีวิตถกูลว่ง
ละเมิดจากผู้ ร้ายถึง 16 คน!  

ถกูหกัหลงัทัง้เร่ืองชีวิตและธุรกิจ เรียกได้วา่ล้มละลาย
ตัง้แตเ่กิดก็ยงัได้ เคยถามตวัเองวา่ถ้าย้อนเวลาได้ อยากกลบัไป
เปลีย่นอะไรมัย้... 

กายตอบได้อยา่งไวคะ่ "ไม่" 
"บาดแผล จะท าให้คุณจดจ าคุณค่าของความส าเร็จ" 
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หนงัสอืเลม่นีจ้ะบอกเลา่ถึงทกุขัน้ตอนตัง้แตเ่ด็กจนโต 
ตัง้แตเ่ป็นเหยื่อจนมาเป็นนกัลา่ ตัง้แต่ตกอบัจนถึงร ่ารวย วา่ได้
เคยผา่นอะไรมาบ้าง เคยไร้ค่ามาแบบไหน ถกูเหยียบจมดินและ
อบัจนยงัไง... คิดและท าแบบไหนถึงได้มีวนัท่ีร ่ารวย 

กายเข้มแข็งขนาดนีไ้ด้ เพราะอดีตท่ีเลวร้ายมนัเป็นวคัซีน 
กายแกร่งขึน้ทกุครัง้ท่ีผา่นเร่ืองแย่ๆ  มองกระจก ไม่ต าหนิตวัเอง 
รักผู้หญิงท่ีอยูต่รงหน้าและขอบคณุท่ีเข้มแข็งได้ขนาดนี  ้ 

ในเร่ืองร้ายมนัยงัมีสิง่ดี เพราะประสบการณ์ของกายจะ
เป็นประโยชน์ตอ่ใครอีกมากมาย เพราะกายไมอ่ายท่ีจะแบง่ปัน
มนัออกไป ไมอ่ายท่ีเคยล้ม เคยพลาด เคยถกูเหยียบย ่า  

หากคณุคิดวา่ชีวิตคณุแย ่มาอา่นชีวิตกายก่อนคะ่ 
ปัญหาท่ีคณุคิดวา่หนกัจะเบาบางลงทนัทีจนสามารถขอบคณุ 
ชีวิตห่วยๆ ของตวัเองได้ 

 
กายเป็นก าลงัใจให้ทกุคนมองในกระจก และบอกคนในนัน้ 
"ชัน้เกิดมาเพือ่มีความสขุ และใครหน้าไหนก็หยุดช้ันไม่ได้" 

 
 
 

ข้างกาย เอรียาสกลุ 
ผู้ เขียน 
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ฉัน “เคย” เป็นเหย่ือ 
I AM A SURVIVOR 

 
Part   หน้า 

 บทน า 
สารบญั 

 3 
7 

1 ความทรงจ า  9 
2 เร่ืองของผู้ใหญ่  ค าคน 1 29 
3 สมาชิกใหม่ ค าคน 2 41 
4 เด็กหญิงผู้โดดเด่ียว ค าคน 3 46 
5 ค้ายา  53 
6 ติดผู้ชาย ค าคน 4 58 
7 ถกูไลอ่อก ค าคน 5 65 
8 ชีวิตร้ายๆ ค าคน 6,7 70 
9 กระชากวญิญาณ ค าคน 8 82 
10 ไม่ไหวก็ต้องไหว ค าคน 9 99 
11 เร่ืองฝังใจ  113 
12 สว่นเกิน   118 
13 คนสดุท้าย  125 
14 เข้าใจ   130 
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15 นางสาวข้างกาย   138 
16 คนสเีทา   142 
17 เอาตวัรอด  146 
18 นกัศกึษา ค าคน 10,11 164 
19 หุ้นสว่น ค าคน 12 180 
20 เจียนตาย  196 
21 รอยร้าว  206 
22 คนนอก  219 
23 ข้างหลงัภาพ  228 
24 วนัท่ีฟา้ถลม่  325 
25 คนท่ีไม่รู้จกั ค าคน 13,14 243 
26 ลกัพาตวั  250 
27 ตวัเงินตวัทอง  258 
28 ประชดชีวิต    281 
29 กล้าและแกร่ง    298 
30 หลงัโศกนาฏกรรม  308 
31 ตา่งภาษา  319 
32 ละครชีวิต  325 

 

 

 



 

 

      I AM A SURVIVOR | ฉนัเคยเป็นเหย่ือ 

9 

 

 

 



 

 

I  AM A SURVIVOR | ฉนัเคยเป็นเหย่ือ 

10 

ข้อมลูจาก CNN ระบุวา่ 70% ของเหยื่อผู้ถกูกระท า

อนาจาร คกุคามทางเพศและถกูขม่ขืนเป็นเด็ก และผู้กระท ามกั

เป็นคนใกล้ตวั  

...กายคือหน่ึงในเหย่ือจ านวนน้ันค่ะ... 

แตท่ี่นา่ตกใจยิ่งไปอีกก็คือ เคสของกายคือเคสตกส ารวจ

ท่ีไม่เคยเกิดการแจ้งความใดๆ แตมี่ผู้ ร้ายมากถึง 16 คน! 

 

เราถกูปลกูฝังมาจากสถาบนัครอบครัว หรือสถานศกึษา

วา่ผู้หญิงควรรักนวลสงวนตวั และการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนั

ควรเป็นสิง่ท่ีไม่ถกูต้อง แตใ่นขณะเดียวกนัก็ได้ปลกูฝังวา่การถกู

ขม่ขืนเป็นเร่ืองท่ีนา่อบัอาย ผู้ถกูกระท าหลายคนจึงต้องอยูก่บัฝัน

ร้ายโดยไม่เรียกร้องสทิธ์ิของตวัเองเพราะกลวัสงัคมจะประนาม 

กลวัญาติพี่น้องขายหน้า และท่ีเจ็บปวดไปมากกวา่นัน้คือเวลาท่ี

ถกูลว่งละเมิดและเลา่ให้ผู้ใหญ่ฟัง...ผู้ใหญ่สว่นมากมกัจะไม่เช่ือ! 

เหยื่อสว่นใหญ่เลยเลอืกท่ีจะเงียบ ปกปอ้งตวัเองให้สามารถอยูไ่ด้

ในสงัคม ไม่ให้ตวัเองถกูประนามวา่ด้อยคา่ หรือถกูตีตราวา่มี

ต าหนิ  เพราะสงัคมมกัจะมีข้อกงัขาและข้อแก้ตวัให้ผู้ ร้ายเสมอ  
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ไม่วา่จะเป็นการตัง้ข้อสงสยัเร่ืองเหตกุารณ์วา่เกิดขึน้ได้ยงัไง?!  

...ไปยัว่เคา้รึปล่าว?... 

 

กายถูกล่วงละเมิดครัง้แรกจากเพือ่นบ้านตอนอาย ุ4 ขวบ  

คณุคิดว่าตอนนัน้กาย "ย่ัว" มัย้คะ?! 

 
บางข้อกงัขาก็จะประมาณวา่ เพราะการแตง่ตวัท่ีไม่มิดชิดไป

กระตุ้นอารมณ์เพศตรงข้าม! กายถกูขม่ขืนตอนอาย1ุ4 ปี ริมถนน

และชุดท่ีใสคื่อ 

กางเกงวอร์มขายาว กบัเสือ้กนัหนาวของโรงเรียน 

มนษุย์ทกุคนควรมีสิทธ์ิเสมอภาคในการแตง่ตวัและการท่ีผู้หญิง

แตง่ตวัไม่มิดชิด มนัไม่ได้หมายความวา่ “ยินดีใหข้่มขืน” 

 

ซึง่ได้มีโครงการดีๆ โครงการหนึง่ก่อตัง้ขึน้มาช่ือวา่ 

Don’t tell me what to wear โดยคณุซินดี ้สริินยา บิชอพ ท่ีน า

เสือ้ผ้าของเหยื่อในวนัท่ีถกูลว่งละเมิดมาโชว์ให้เห็นวา่เสือ้ผ้าของ

เหยื่อท่ีสวมใสส่ว่นมากก็มิดชิดดี หรือไม่วา่อะไรก็ตามท่ีเหยื่อใช้

ปกคลมุร่างกายมนัไม่ควรจะใช้เป็นข้ออ้างของผู้ ร้าย เพราะงัน้
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เร่ืองพวกนีม้นัอยูท่ี่จิตส านกึของคน และจิตส านึกของคนก่อเกิด

ขึน้มาจากการเลีย้งด ูการอบรม และสงัคมรอบข้าง 

กายเขียนหนงัสอืเลม่นีข้ึน้จากประสบการณ์จริงของ

ตวัเองแบบ 100% ถึงมนัจะผา่นมาแล้วมากกวา่ 20 ปีก็ตาม แต่

ไม่มีวนัท่ีกายจะลมื กายได้ขดุความทรงจ าท่ีแสนเลวร้ายขึน้มา

ทัง้ๆ ท่ีกายฝังกลบมนัไปแล้วเพื่อเร่ิมต้นชีวิตใหม่ท่ีสวยงาม 

  

กายปิดเงียบมาตัง้แตอ่าย ุ4 ขวบ ถกูลว่งละเมิดจาก

ผู้ ร้ายทัง้หมด 16 คน จนปัจจุบนัในปี 2563 ซึง่อายคุรบ 30 ปี 

กายคิดวา่หมดเวลาส าหรับความอบัอายในวนัท่ีจิตใจเข้มแข็ง 

วนัท่ียืนได้ด้วยล าแข้งของตวัเองและมีความมัน่ใจมากพอวา่สิง่ท่ี

ก าลงัแชร์อยูใ่นขณะนี ้จะมีประโยชน์ตอ่สงัคม เพราะกายมองใน

กระจกและถามตวัเอง 

 

ถา้วนันีก้ายไม่ท าอะไรสกัอย่าง แลว้ใครจะเป็นคนท า 

ถา้กายไม่เร่ิมเรียกร้องใหส้งัคมเปลีย่นแปลง... แลว้ใครจะเร่ิม 

และค าถามทีเ่จ็บทีส่ดุคือ “มันจะเกิดข้ึนเมื่อไหร่?!” 
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กายเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนนึงท่ีเกิดในวนัท่ี 10 

พฤศจิกายน  ปีพทุธศกัราช 2532 มนัคือวนัพิเศษ เพราะวนันัน้

ตรงกบัวนัลอยกระทงของปี เป็นคืนท่ีพระจนัทร์เต็มดวงและสอ่ง

แสงสวยงาม  

ขณะท่ีหลายคนก าลงัจุดพลฉุลองและลอยกระทงเพื่อขอ

ขมาพระแม่คงคา แม่ของกายได้เจ็บปวดเจียนตายท่ีโรงพยาบาล

เพื่อเบง่ท้องคลอดเด็กหญิงคนนงึออกมาในคืนนัน้  

กายถกูเลีย้งดโูดยพอ่และแม่ที่มีฐานะธรรมดา ในสงัคม

ชานเมือง เราอาศยัด้วยกนัอยูใ่นบ้านไม้หลงัโทรมๆ ท่ีด้านลา่ง

เป็นท่ีเลีย้งไก่ของพอ่ ไก่ที่วา่ ถ้าเป็นตวัผู้ ก็จะถกูฝึกไปเข้าสงัเวียน

ไก่ชน แตห่ากเป็นตวัเมีย ก็จะเก็บไว้ให้ไขเ่พื่อเอาไขม่ากิน และ

บางครัง้ก็เชือดเพื่อท าอาหาร ญาติและเพื่อนบ้านสว่นมากมี

อาชีพท านา ท าสวน ท าไร่ 

วนัท่ีกายจ าความได้วนัแรกนา่จะอายปุระมาณ 2 ขวบ 

กายนอนอยูบ่นท่ีนอนในบ้านท่ีมีมุ้ งสชีมพ ูแตล่ะด้านขงึไว้กบั

ก าแพงไม้ท่ีตอกตะปไูว้ 4 จุด  มองขึน้ไปเห็นเพดานสงักะสเีก่าๆ 

และข้างๆ มีเด็กตวัเลก็ๆ ร้องโยเยอยูค่นนงึท่ีแม่ของกายก าลงั

ปอ้นนมจากอกให้ กายไม่รู้วา่เด็กคนนัน้เป็นใคร แตก่ายไม่ชอบ
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เลยท่ีแม่ให้ความสนใจเด็กคนนัน้มากกวา่ แตเ่ม่ือเวลาผา่นไป

กายถึงได้เข้าใจวา่เด็กคนนัน้คือน้องชายของกาย และกายคือ

พี่สาวท่ีต้องรักและดแูลน้อง  

 

ท่ีเกร่ินมายาวขนาดนีก็้เพราะกายอยากให้ทกุทา่นได้เห็น

วา่ความทรงจ าวยัเด็กมนัเกิดขึน้จริงตัง้แตเ่รายงัเลก็มาก ซึง่

ผู้ใหญ่บางคนชอบปฏิเสธวา่ “เด็กมนัไม่รู้เร่ืองอะไรหรอก”  

ใช่ค่ะ ไม่รู้เร่ืองอะไร แต่จ าช่วงเวลาที่ส าคัญได้! 

 

ความทรงจ าของกายเกิดขึน้อีกทีตอนอายปุระมาณ 4 

ขวบกวา่ๆ กายและครอบครัวอาศยัอยูใ่นหมู่บ้านแถบชนบท 

ผู้ใหญ่สว่นมากหลงัเลกิงานก็จะนัง่ด่ืมและสงัสรรค์กนั พอ่และแม่

ของกายก็เป็นหนึง่ในนัน้ กายด้วยความท่ีเป็นเด็ก พอ่แม่ไปไหน

เค้าก็จะเอากายกบัน้องติดไปด้วย ณ บ้านหลงัหนึง่ท่ีอยูแ่คต่รง

ข้ามกบับ้านกายเอง คือบ้านไม้สกัหลงัใหญ่สวยงามของลงุชยัท่ี

เพิ่งสร้างเสร็จหมาดๆ พอ่แม่ไปฉลองกนัท่ีบ้านหลงันัน้ กายและ

น้องเลยได้ไปนอนเลน่อยูใ่นห้องนอนของลกูชายเจ้าของบ้าน 

เด็กชายคนนีช่ื้อ ตาก ณ ตอนนัน้อาย ุ11 ปีโดยประมาณ และ
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เพราะผู้ใหญ่ฝากให้เค้าดแูลเรา นัน่คือครัง้แรกท่ีกายถกูลว่ง

ละเมิดทางเพศ #ผู้ร้ายคนที่1 

น้องชายท่ีอายปุระมาณ 2 ขวบหลบัไปแล้ว พี่ตากบอก

กายวา่อยากเลน่ด้วย เค้าถอดกางเกงของกายออก บอกให้นอน

หงายและห้ามดิน้ สิง่ท่ีเห็นคือเค้าพยายามเอาอวยัวะเพศของเค้า

มาถกูบัอวยัวะเพศของกาย กายไม่เข้าใจวา่มนัคืออะไร รู้สกึเจ็บ

และไม่ชอบมากๆ กายบอกเค้าวา่เจ็บแตเ่ค้าก็บอกวา่ถ้านอนน่ิงๆ 

จะไม่เจ็บและห้ามกายร้อง กายก็ท าตาม 

ด้วยความท่ีพอ่กบัแม่ชอบไปสงัสรรค์ท่ีบ้านหลงันัน้

บอ่ยๆ ทกุครัง้ก็จะพากายกบัน้องไปด้วย และเหตกุารณ์แบบนีก็้

เกิดขึน้ซ า้แล้วซ า้อีกหลายครัง้ ท่ีกายจ าได้เพราะกายไม่ชอบและ

เร่ิมเกลยีดพี่ตากคนนี ้ไม่อยากเลน่กบัเค้าอีกตอ่ไปแล้ว มีอยูคื่น 

นงึช่วงหวัค ่าท่ีพอ่และแม่ปลอ่ยเราสองพี่น้องไว้ท่ีห้องพี่ตากนีเ้พื่อ

กินข้าวและสงัสรรค์กันด้านนอก แนน่อนวา่พี่ตากก็ท าเหมือนเดิม 

 แตค่รัง้นีต้า่งออกไปตรงท่ีกายบอกหนกัแนน่วา่ “กายไม่

เล่น ถา้อยากเล่นใหไ้ปเล่นกบันอ้งโนน่” ด้วยความไร้เดียงสาของ

เด็กวยั 4 ขวบ กายได้ปัดปอ้งไป ซึง่ปัจจุบนัตวักายเองขณะนีอ้าย ุ

30 ปี ได้ย้อนคิดกลบัไปแล้วเกลยีดตวัเองมากๆ ไม่ใช่เพราะถกู



 

 

I  AM A SURVIVOR | ฉนัเคยเป็นเหย่ือ 

16 

ลว่งละเมิด แตเ่ป็นเพราะตวักายเองเป็นคนบอกให้ผู้ ร้ายเปลีย่น

เปา้จากตวักายไปเป็นน้องชายวยั 2 ขวบของตวัเองท่ีก าลงันอน

อยูใ่นห้องเดียวกนั!   

กายจ าไมไ่ด้วา่เกิดอะไรขึน้กบัน้องบ้าง แตค่วามทรงจ า

เลอืนลางมนับอกกายวา่น้องไม่ได้ถกูลว่งละเมิดอะไร เพราะยงั

เด็กเกินไปแถมเป็นเด็กผู้ชาย!  

กายภาวนาให้มันเป็นแบบที่กายคิด 

 

หลงัจากต้องเจอแบบนัน้หลายครัง้ มีอยูว่นันงึกายบอก

แม่วา่ “ไม่อยากไปบ้านนัน้แลว้ หนไูม่ชอบเล่นกบัพีต่าก” ครัง้นี ้

แม่เลยพากายและน้องไปนอนรอในห้องของลงุชยัท่ีเป็นเจ้าของ

บ้านแทน น้องหลบั กายหลบัเพราะมนัคอ่นขึน้ดึกแล้วแตพ่อ่แม่

ยงัด่ืมกนัอยู ่และมารู้สกึตวัอีกทีตอนท่ีลงุชยัเปิดประตเูข้ามาใน

ห้อง มีแสงไฟแยงเข้ามาเพราะห้องท่ีกายนอนถกูปิดไฟไว้ เค้าเข้า

มาแล้วท าแบบเดิมกบัท่ีพี่ตากท า คือถอดกางเกงกายออก ให้

กายนอนน่ิงๆ อยา่ร้อง แล้วพยายามท าอะไรไม่รู้ตรงหวา่งขากาย

ซึง่เจ็บมากๆ กายบอกวา่กายเจ็บ ลงุชยัเลยบอกวา่ไม่เป็นไร อยา่

ร้องไห้นะ เด๋ียวลงุจะซือ้ขนมให้กิน แล้วเอามือของกายไปจบันิว้

ของเค้าและให้ลบูๆ อยูแ่บบนัน้สกัพกัใหญ่ๆ  หลงัจากนัน้เค้าก็
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ออกไปจากห้อง ตอนนัน้กายไม่ข้าใจ แตต่อนนีก้ายเข้าใจแล้ววา่

สิง่ท่ีเค้าให้กายจบัๆ ลบูๆมนัไม่ใช่นิว้แตคื่ออวยัวะเพศของเค้า!  

#ผู้ร้ายคนที่2 

กายไม่กลบัไปท่ีบ้านนัน้อีกเลย แม้กายจะเด็กมาก ยงัไม่

เข้าใจถึงสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้วา่คืออะไร แถมยงัไม่รู้จะบอกพอ่

แม่ถึงเหตผุลวา่ท าไมถึงไม่ยอมไป กายท าได้แคง่อแง ไม่ยอม ยืน

กรานกระตา่ยขาเดียววา่จะขออยูก่บัยายท่ีบ้านของยายแทน 

เพราะบ้านก็อยูติ่ดกนั และแนน่อนวา่พอ่แม่ไม่รู้วา่เกิดอะไรขึน้ 

เพราะแม้แตต่วักายเองก็ไม่รู้เลยวา่ประสบการณ์ท่ีกายเจอนัน้เค้า

เรียกกนัวา่ ขม่ขืน กระท าอนาจาร หรือลว่งละเมิดทางเพศ 

 

เม่ือกายอายไุด้ราวๆ 5 ขวบ มีน้าคนนงึ ซึง่เป็นญาติ

หา่งๆ ทางฝ่ังพอ่ เค้านา่จะอยูใ่นชว่งอายวุยัรุ่นปลายๆ หรือช่วง

อายมุหาวิทยาลยั เค้าเดินทางมาเยี่ยมพอ่และแม่กายท่ีบ้านด้วย

สาเหตอุะไรสกัอยา่งท าให้ต้องพกัอยูท่ี่บ้านเราในช่วงระยะสัน้ๆ 

เค้าเป็นพี่ท่ีใจดีกบักายมาก เลน่กบักายและน้องชายประจ า แต่

แล้วก็มีเหตกุารณ์เกิดขึน้ในครัง้นัน้ท่ีกายไม่ชอบใจ เพราะระหวา่ง

ท่ีเลน่กนัสองคน น้าชายเอามือมาขย าที่ตรงหน้าอก (ตอนนัน้กาย
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ยงัไม่มีหน้าอก) และเค้าขย าอวยัวะเพศของกายและใช้นิว้แหย่

เข้าไปแบบไวๆ 1 ครัง้ กายเจ็บ ซึง่ตรงนีก้ายเกิดอาการฝังใจจาก

การท่ีถกูเพื่อนบ้านกระท าในลกัษณะคล้ายๆ กนั ถึงแม้กายจะยงั

เด็กและไม่สามารถเข้าใจได้ แตก่ายรู้สกึลกึๆ วา่มนัไม่ใช่สิง่ท่ี

ถกูต้อง หลงัจากนัน้กายเลยพยายามหา่งๆ กบัน้า ไม่เลน่กบัเค้า

จนถึงวนัท่ีเค้ากลบับ้านไป #ผู้ร้ายคนที่3 

 

 ช่วงท่ีกายอายปุระมาณ 6 ขวบ เป็นช่วงท่ีแยม่ากๆ ใน

ชีวิต เพราะพอ่กบัแม่ทะเลาะกนับอ่ยขึน้ เสยีงดงั เอะอะโวยวาย

และท าร้ายร่างกายกนับอ่ยครัง้จนญาติๆ ต้องเข้ามาห้ามปราม 

แตด้่วยท่ีวา่บ้านของกายสร้างอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีล้อมรอบไปด้วยญาติ

ฝ่ังแม่ เม่ือเกิดการทะเลาะกนัแตล่ะทีญาติทางฝ่ังแม่ก็จะชว่ยกนั

รุมตีพอ่ของกาย แล้วดา่ทอวา่ “ไอ้ขีย้า” “ไอ้ผีบ้า” กายเด็ก

เกินไปท่ีจะเข้าใจ และทกุครัง้ท่ีพวกเค้าทะเลาะกนัหนกัๆ พอ่ก็จะ

ออกจากบ้านไปโดยท่ีเอากายไปด้วย เพราะพอ่รักและอยากดแูล

กาย สว่นน้องตอนนัน้กายไม่รู้เลยวา่อยูท่ี่ไหน ยงัไง กบัใคร 

เพราะเด็กมาก รู้แคอ่ยา่งเดียวคือต้องอยูก่บัพอ่ 

 พอ่พากายไปพกับ้านเพื่อนของพอ่ท่ีช่ือ “น้าต้น”  ซึง่ก็มี

การด่ืมสงัสรรค์กันตลอด ท่ีนัน่เป็นบ้านชัน้เดียวท่ีมี 1 ห้องนอน
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และ 1 ห้องนัง่เลน่ พอ่จะด่ืมและนัง่ดบูอลกบัน้าต้นท่ีห้องนัง่เลน่ 

และนอนบนพืน้ท่ีปผู้าไว้ พวกเค้าท ากิจกรรมอะไรกนัตรงนัน้ซึง่

กายก็ไม่เข้าใจ สว่นกายจะนอนในห้องนอนเพราะมีท่ีนอน  

ดกึคืนนัน้กายนอนหลบัอยูข้่างๆ แฟนของน้าต้นใน

ห้องนอน แฟนน้าเค้าหลบัลกึมากจะด้วยเพราะเหล้าหรือกญัชา 

หรือยาอะไรก็ไม่ทราบได้ รู้แตว่า่ดกึแล้วและน้าต้นก็เข้ามานอนใน

ห้องบนท่ีนอนเดียวกนั น้าต้นล้มตวัลงนอนตรงกลางระหวา่งแฟน

เค้ากบักาย และเค้าก็ท าเหมือนเดิม เหมือนกบัท่ีลงุชยัและพี่ตาก

ท า บอกให้กายอยูน่ิ่งๆ ห้ามร้อง ทัง้ๆ ท่ีแฟนเค้าก็นอนหลบัอยู่

ข้างๆ น้าต้นบอกวา่ห้ามร้อง ให้อยูเ่งียบๆ ไม่งัน้จะตี กายกลวั

มากและไม่รู้วา่พอ่อยูไ่หน คืนนัน้กายก็ได้เป็นเหยื่อของเพื่อนพอ่

เพิ่มอีก 1 คน #ผู้ร้ายคนที่4 

 กายไม่เข้าใจวา่ท าไมผู้ชายทกุคนท่ีเข้าใกล้กายต้องเลน่

อะไรแบบนี ้เพราะมนัไม่สนกุเลย และก็อยา่งท่ีกายบอกไป กาย

เป็นเด็กท่ีไม่ประสปีระสาแตมี่ความรู้สกึ กายรู้สกึไม่ชอบ รู้สกึ

รังเกียจตวัเองทัง้ๆ ท่ีไม่รู้วา่ท าไม เร่ืองนีก้ายก็บอกพอ่เช่นกนั “หนู

ไม่ชอบเล่นกบันา้ตน้” และกายวา่ทกุทา่นนา่จะเดาออกวา่พอ่ท า

แบบไหน...  
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พอ่กายหวัเราะและบอกว่า “นา้เคา้เล่นดว้ยเฉยๆ ครบั” 

 

แตโ่ชคดีท่ีเหตกุารณ์กบัเพื่อนพอ่ไม่ได้เกิดกบักายซ า้สอง เพราะ

พอ่กบัแม่ดีกนัและพอ่ก็พากายกลบับ้าน 

 ระแวกบ้านของกายล้อมรอบไปด้วยญาติ ฝ่ังซ้ายเป็น

บ้านลงุ ฝ่ังขวาเป็นบ้านของตากบัยาย ท่ีมีน้าอาศยัอยูด้่วย น้าก็

คือน้องชายของแมซ่ึง่เราก็คุ้นเคยกนั เห็นกายมาตัง้แตเ่ด็กถึงแม้ 

วา่กายจะไม่สนิทกบัเค้ามาก แตก็่เข้าออกบ้านเป็นประจ าเพราะ

เป็นญาติบ้านติดกนัซึง่ตอนนัน้กายอายรุาวๆ 6 ขวบ วนันงึกาย

เข้าไปช่วยน้าท าความสะอาดหรือตกแตง่ห้องอะไรซกัอยา่ง และ

มีช่วงเวลาสัน้ๆ ท่ีกายอยูก่บัน้าชายสองตอ่สองในห้อง น้าอุ้มกาย

มานัง่ตกั หอมแก้ม ซุกไซร้ แล้วจูบโดยดนัลิน้เข้ามาในปาก!  

จากประสบการณ์ของกายที่ได้เจอพฤติกรรมแบบนีก้บั

ผู้ชายมา ท าให้กายผลกัออกอยา่งไว แล้ววิ่งกลบับ้าน เร่ืองนีก้าย

ไม่ได้บอกแม ่ไม่ได้บอกใครเลย เพราะไม่รู้วา่คืออะไร รู้แตว่า่ไม่

ชอบ และทกุครัง้ท่ีพดูหรือบอกผู้ใหญ่ไปมนัก็ไร้ประโยชน์  

#ผู้ร้ายคนที่5 

พอ่กบัแม่ยงัคงทะเลาะตบตีกนัอยา่งไม่หยดุหยอ่น แบบ

วนัเว้นวนั ตีกนั ถือมีดขูจ่ะฆา่กนัตอ่หน้ากายและน้องชาย ตอน
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นัน้กายอายรุาวๆ 7 ขวบเพราะจ าได้วา่อยู ่ป.1 กายเกลยีดการท่ี

พอ่กบัแม่ทะเลาะตบตีกนัเลยพาน้องหนีออกจากบ้านโดยการ

แคะกระปกุออมสนิท่ีมีเงินเหลอืจากการเก็บออมจากท่ีพอ่กบัแม่

ให้ไปโรงเรียน ทัง้หมดเป็นเงิน 81 บาท กายพาน้องเดินออกจาก

บ้าน เดินไปเร่ือยๆ แบบไร้จุดหมายและไม่รู้จะไปไหน เด็ก 7 ขวบ

เดินจูงน้องชายอาย ุ5 ขวบไปได้ไกลท่ีสดุก็คือร้านขายไอติมท่ี

หน้าหมู่บ้าน น้องร้องอยากกินไอติมเพราะเดินไกลและเหน่ือย 

กายเลยซือ้ไอติมให้น้อง 1 แทง่และให้ตวัเอง 1 แทง่ ตอนนัน้ยืน

กินไอติมกบัน้องหน้าร้านไอติมประมาณทุม่เศษๆ ไม่รู้จะไปไหน 

ถนนหนทางก็มืดไปหมดอีกทัง้เงินก็เหลอืน้อยนิด พอคิดอะไรไม่

ออกเลยพาน้องเดินกลบับ้าน  

ตอนนัน้พอ่กบัแม่ยงัคงทะเลาะกนัอยู ่พวกเค้าไม่รู้ด้วย

ซ า้วา่เราสองคนเดินหนีออกจากบ้านไปแล้วกลบัมา มนัเป็นช่วง

ชีวิตท่ีแม้แตเ่ด็กอาย ุ7 ขวบแบบกาย ได้มีความคิดวา่  

“อยากให้พวกเค้าเลิกกัน” 

 

 กายไม่ต้องการเห็นภาพนีใ้นบ้าน ทกุครัง้ท่ีพอ่กับแม่ตีกนั

กายและน้องจะร้องไห้และคอยเข้าไปช่วยแม ่ซึง่บางครัง้ก็มีโดน
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ลกูหลงบ้าง ช่วงหลงัๆ ก็ไม่เข้าไป แตมี่ครัง้นงึท่ีกายจ าได้ พอ่กบั

แม่ใช้มีดขูจ่ะแทงกนัแล้วเกิดการตะลมุบอนขึน้ มีดหลน่ลงท่ีพืน้ 

พอ่กบัแม่ล้มลงตรงพืน้ดินกลิง้ไปมาตบตีกนัอยูบ่นพืน้นัน่ กายยืน

ร้องไห้ตะโกนให้พวกเค้าหยุดแตไ่ม่มีทีทา่วา่จะหยดุ และแล้ว

สมองมนัสัง่กายวา่กายอาจหยดุพวกเค้าได้ถ้ากายเอามีดมาแทง

ตวัเอง! 

กายเดินไปเก็บมีดทีห่ล่นลงตรงนัน้ 

ตะโกนบอกพวกเค้าว่าถ้าไม่หยุดกายจะแทงตัวเอง 

 

 มาถึงตรงนีห้ลายๆ คนอาจตกใจวา่ท าไมเด็กอายแุคน่ัน้

ถึงมีความคิดท่ีจะท าร้ายตวัเอง… แม้แตต่วักายเองก็ไม่รู้คะ่ รู้แค่

วา่ถ้ากายท าจริงๆ พวกเค้าจะหยดุตีกนัและหนัมาสนใจกายแทน 

... แตม่นัก็ไม่เกิดขึน้จริง... 

กายไม่กล้าพอท่ีจะแทงตวัเอง และจากสถานการณ์

ตรงหน้าถึงแม้กายจะเอามีดแทงตวัเองแล้วเลอืดนองล้มลงนอน

กบัพืน้อยูต่รงนัน้ พวกพอ่และแม่คงจะใช้เวลาทะเลาะกนัอีกสกั

พกักวา่จะรู้ตวัวา่เกิดอะไรขึน้กบักาย 

โชคดีค่ะที่วนัน้ันกายไม่ได้ท าแบบน้ันลงไป  

แต่พวกคณุคงพอเขา้ใจถึงบาดแผลในใจของเด็กอายเุจ็ดขวบแลว้ 
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ครัง้นงึกายจ าได้วา่เราก าลงัเดินทางกลบับ้านโดยมีพอ่

เป็นคนขบัรถ แม่นัง่ด้านหน้าข้างคนขบั และเราสองพี่น้องนัง่ท่ี

เบาะด้านหลงั พอ่แม่ทะเลาะกนั ตะโกนใสก่นัไม่รู้วา่ด้วยเร่ือง

อะไรแตม่นัคอ่นข้างรุนแรง กายและน้องร้องไห้ พอ่ตบแม่เข้าท่ี

หน้า แม่ชกพอ่คืน ในขณะท่ีพอ่ก็ยงัขบัรถตอ่ไป และช่วงนงึแม่

พยายามจะเปิดประตรูถ เห็นได้ชดัวา่แม่จะกระโดดลงจากรถท่ี

ก าลงัวิ่งอยู ่พอ่ขบัมือนงึ อีกมือนงึก็ดงึแม่ไม่ให้กระโดดไป กายจ า

ได้วา่รถวิ่งคดเคีย้วสา่ยไปมาข้ามเลนส์ ทกุอยา่งมนัไวไปหมดแต่

สดุท้ายพอ่ก็จอดรถ และโชคดีท่ีวนันัน้ไม่เกิดอุบติัเหตอุะไร แต่

เอางา่ยๆ เลยวา่เราสามารถตายกนัยกครัวได้เลยในวนันัน้ 

 และอีกเหตกุารณ์ท่ีสมองน้อยๆ ของกายจ าได้สว่นใหญ่

มกัจะเป็นประสบการณ์ท่ีไม่ดีเพราะมนัฝังใจ พอ่แม่ทะเลาะกนั

อีกแล้ว ญาติๆ ฝ่ายแม่ก็เข้าข้างแม่ แบง่ฝ่ายกนั ดา่ทอกนัไปมา 

ขณะนงึพอ่วิ่งขึน้ไปบนบ้านแล้วถือปืนมาจอ่ทกุคนตรงหน้าแล้ว

พดูวา่ “ถา้ไม่หยดุจะยิง” 

ทกุคนตรงนัน้ก็กลวักันหมด ตอนนัน้กายไม่รู้หรอกวา่มนั

นา่กลวัขนาดไหน แตก่ายเห็นในละครทีวีวา่เวลาท่ีคนเอาปืนจ่อ

แล้วยิงกนัในทีวี จะมีคนเจ็บหรือตายนัน่คือสิง่ท่ีเด็กคนนงึคิด แต่
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วนันัน้โชคดีท่ีไม่มีอะไรเกิดขึน้ พอ่แคใ่ช้ปืนขูแ่ละยิงขึน้ฟา้เทา่นัน้ 

และนัน่เป็นครัง้แรกท่ีกายรู้วา่ พ่อมีปืน! 

 

 พฤติกรรมรอบข้างมนัสามารถเปลีย่นเด็กท่ีก าลงัไร้

เดียงสาได้จริงๆ กายมีความคิดวา่เราไม่มีความสขุท่ีจะอยูต่อ่ 

กายรู้วา่ปืนของพอ่อยูท่ี่ไหน และอาศยัตอนท่ีพอ่แม่ไม่อยูบ้่านไป

หาปืนเพราะอยากฆา่ตวัตาย! (กายอยากท าเหมือนในหนงั) พอ

เจอปืนท่ีพอ่มีแล้วลองหยิบขึน้มามนัหนกัมากเลย และกายก็นกึ

ขึน้ได้วา่ ใช้ไม่เป็น  

สรุปความคิดนัน้เลยจบไปเพราะใช้ปืนไม่เป็น  

...แลว้เอาปืนเก็บเขา้ทีเ่ดิม... 

 

 ทา่นผู้อ่านพอจะเข้าใจถึงความรู้สกึของเด็กท่ีนา่สงสาร

คนนัน้มัย้คะ เร่ืองรอบตวัมนัมากมายเกินกวา่จะรับไหวจนมี

ความคิดท่ีอยากจะจบชีวิตตวัเองลงทัง้ๆ ท่ีไม่รู้วา่ปืนใช้ยงัไง 

รุนแรงแคไ่หน แล้วต้องยิงไปท่ีสว่นไหนของร่างกายถึงจะตายได้ 

นกึถึงเร่ืองนีข้ึน้มาเม่ือไหร่กายก็ยิ่งปวดใจกบัสิง่ท่ีเคยเกิด

ขึน้กบัตวัเอง พวกผู้ใหญ่ไม่รู้ตวัเลยจริงๆ วา่ก าลงัรังแกเด็กอยู!่ ซึ่ง
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ตอนนีใ้นวยั 30 ปีท่ีกายมีลกูแล้ว 1 คน กายพยายามท่ีสดุท่ีจะไม่

ท าพลาดเหมือนกบัท่ีพอ่แม่กายได้เคยท า 

กายและน้องเห็นพอ่แม่ทะเลาะกนัตลอด บางวนัแม่หนี

ออกจากบ้าน พอ่ก็เสยีเวลาไปกบัการตามหาแมเ่พื่อลากกลบัมา

บ้าน งานการไม่เป็นอนัท าจนกายได้ยินผู้ใหญ่รอบข้างพดูวา่พอ่

ก าลงัจะถกูไลอ่อกจากงาน  

กายจ าได้วา่กายและน้องประทงัชีวิตชว่งนงึด้วยการกิน

มาม่าดิบ มาม่ามนัอยูใ่นตู้กับข้าว พอหิวเราก็กินกนัเพราะ

บางครัง้ไม่มีใครสนใจ กายกินแบบนัน้อยูส่กัพกัจนเกิดเร่ือง 

เพราะตวับวมขึน้ๆ โดยไร้สาเหต ุพอ่แม่พากายไปสง่โรงพยาบาล 

ผลตรวจออกมาวา่เป็นโรคไตท่ีเกิดจากการรับประทานอาหารเค็ม

มากเกินไปและทานน า้น้อย หมอสนันิษฐานวา่นา่จะเป็นมาม่า

ดิบท่ีกายกินเป็นประจ าวนัละหลายๆ หอ่ กายต้องรักษาตวันาน

พอสมควร ต้องเจาะเลอืด ใสส่ายน า้เกลอืและต้องนอนอยูท่ี่

โรงพยาบาล ทานอาหารรสชาติแย่ๆ  จากโรงพยาบาลโดยมีแม่

คอยดแูล 

เน่ืองจากครอบครัวของกายไม่คอ่ยอบอุ่นมากเทา่ไหร่ 

เพราะพอ่แม่เอาแตท่ะเลาะตบตีและโทษกนัตลอดเวลา พอ่ก็ด่า
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วา่แม่แอบไปมีชู้  แม่ก็ดา่พอ่วา่หลอนเพราะเสพยาบ้ามากไป 

ทะเลาะกนับอ่ยๆ เข้าก็จะบอกเราสองพี่น้องวา่ “น่ันคือเร่ืองของ

ผู้ใหญ่ ไม่เก่ียวกับเด็ก” แตท่ี่มนัเก่ียวข้องกบักายโดยตรงเลย

คือกายไม่รู้สกึวา่ถกูรัก มีน้อยครัง้มากๆ ท่ีพอ่กบัแม่จะแสดงออก

วา่รักกนั และรักลกู เป็นหว่งลกูจริงๆนะ พดูคยุหรือไถ่ถามวา่วนันี ้

ไปเจออะไรมาบ้าง มีอะไรอยากเลา่มัย้ เพื่อนช่ืออะไร อยากท า

อะไรเป็นพิเศษในช่วงวนัหยดุมัย้… นัน่แทบจะไม่เกิดขึน้เลย  

พอ่แม่ของกายรักและดแูลกายกบัน้องแบบไม่ให้ขาด

แคลนอาหาร ท่ีอยูอ่าศยัหรือแม้กระทัง่การศกึษา กายมีทกุอยา่ง

ตามมาตรฐานการใช้ชีวิตท่ีพงึมี แต่ทีก่ายขาดคือความรกัและ

ความอบอุ่นจากครอบครวัแค่นัน้ บางคนอาจเห็นวา่ไม่ได้เป็น

เร่ืองใหญ่โตอะไร แตก่ายในปัจจุบนัท่ีมีวฒุิภาวะและจิตใจที่

สงูขึน้มากสามารถพดูได้เต็มปากเต็มค าวา่ การเลีย้งดมีูผลตอ่

เด็กมากจริงๆ 

พอ่กบัแม่ของกายตบตีกนัตัง้แตก่ายยงัเด็ก และกายก็

เห็นแบบนัน้มาตลอดนัน่คือสว่นหนึง่ท่ีในวยัเด็กกายคิดวา่การ

เตะ ตบ และตอ่ยตีเป็นเร่ืองปกติท่ีใครก็ท ากนั และกายได้เคยใช้

พฤติกรรมเลยีนแบบตรงนัน้ไปใช้กบัเพื่อนในชัน้เรียนตัง้แต่ตอนท่ี

อยู ่ป.2 และแม้กระทัง่กบัน้องชายแท้ๆ ของตวัเอง  
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ถ้าเราทะเลาะกนั เราจะตีกนัจริงจงัแบบท่ีพอ่แมท่ าให้

เห็นเป๊ะๆเลย ตอนนีก้ายรู้แล้ววา่พฤติกรรมแบบนัน้มนัมาจากพอ่

แม่นัน่เอง เพราะถ้ากายไม่เคยเห็นพฤติกรรมเหลา่นัน้หรือคิดวา่

มนัเป็นเร่ืองปกติ คงไม่มีทางท่ีจะมีความคิดจะตีคนอ่ืนได้  

การเลีย้งดสูง่ผลมากมายจริงๆ ตอ่ชีวิตของกาย ตอนแรก

กายไม่เข้าใจวา่ท าไมใครๆ ถึงชอบดา่วา่กายวา่เป็นเด็กท่ีกระด้าง

กระเด่ือง จนกระทัง่โตขึน้กายถึงได้เข้าใจวา่ กายอยูใ่นครอบครัว

ท่ีไม่บอกรักกนั ไม่ขอโทษกนัเม่ือท าผิด มกัจะโยนความผิดให้อีก

ฝ่ัง และค าวา่ขอบคณุก็น้อยมากจริงๆท่ีจะได้ยินภายในครอบครัว 

ให้เข้าใจงา่ยๆ ก็คือ พอ่แม่ของกายไม่เคารพกนั พวกเค้าไม่

ขอบคณุกนั พวกเค้าไม่ขอโทษกนัเม่ือท าผิด พวกเค้าไม่ขอโทษ

กายหรือน้องเม่ือพวกเค้าท าผิด และพวกเค้าไม่เคยขอบคณุ

กนัเองหรือแม้แตข่อบคณุกายและน้องเม่ือเราท าอะไรพิเศษให้…  

ไม่เคยมีเลยซักครัง้ที่พวกเค้าขอโทษกายและน้อง  

ที่ตบตีกันต่อหน้าเราสองคน 

 

เร่ืองนีก้ายไม่โทษพอ่แม่เลยเพราะตอนนัน้พวกเค้าคงคิด

วา่เค้าท าดีท่ีสดุในแบบของเค้าแล้ว และถึงแม้วา่วนันีใ้นวยั 30 

กายได้รู้แล้ววา่ลกัษณะนิสยัไม่ดีบางอยา่งกายก็ได้มาจากคน
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รอบตวั แตส่ิง่หนึง่ท่ีดีคือ กายได้ใช้ประสบการณ์ตรงนีป้ลดลอ็ค

ตวัเองและแก้ไขสิง่ท่ีไม่ดีออกไป กายได้รู้วา่เม่ือกายมีลกูกายจะ

ท าได้ดีกวา่ เพราะกายรู้วา่สิง่ไหนท่ีควรท า สิง่ไหนท่ีไม่ควรท า 

และจะพยายามเป็นแม่ที่ท าพลาดให้น้อยท่ีสดุ 
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พอ่แม่เป็นผู้ มีพระคณุสงูสดุ เป็นผูู้ ให้ก าเนิด นัน่คือเร่ือง

จริงท่ีโรงเรียนสอนมา แตค่ าวา่ “พอ่แม่ทกุคนรกัลูก...”  

กายคิดว่ามันไม่จริง 

 

พอ่แม่ละเลยลกู พอ่แม่ตีลกู พอ่ขม่ขืนลกู แม่ทิง้ลกูข้าง

กองขยะ ก็มีขา่วให้เราได้เห็นกนัอยูเ่นืองๆ ในความคิดกายคือ ไม่

ควรมีเด็กคนไหนท่ีต้องเกิดมาแล้วมีวิธีชีวิตท่ียากล าบากเพราะ

ความไม่พร้อมของพอ่แม่ท่ีเห็นแก่ตวั และไม่ปอ้งกนั… ถ้าไม่

พร้อมจะเป็นพอ่คนหรือแม่คนก็อยา่เพิ่งอยากมีลกู เพราะการมี

ลกูและคาดหวงัให้ลกูต้องท าแบบนัน้ ต้องเป็นแบบนี ้หวงัให้ลกู

เรียนในแบบท่ีตวัเองอยาก ท างานในแบบท่ีตวัเองต้องการ ลกู

ต้องช่วยท างานหาเงิน ก าหนดให้ลกูต้องกตญัญแูละเลีย้งดู

ตนเองตอนแก่ตวั มนัไม่ยติุธรรมเลยซกันิด  

คณุเป็นผู้ เลอืกให้เด็กเกิดมา เป็นผู้ ร่วมกระท าให้มีหนึง่

ชีวิตท่ีต้องการการเอาใจใสอ่ยา่งมากเกิดขึน้มา เด็กท่ีมาเกิดไม่ได้

เป็นคนเลอืกจะมาอยูก่บัครอบครัวท่ีไม่พร้อม เพราะถ้าเค้าเลอืก

ได้ เค้าคงอยากไปอยูใ่นครอบครัวท่ีอบอุ่น มีครบทัง้พอ่แม่ สงัคม

ผู้ ดี ครอบครัวท่ีมีฐานะ ครอบครัวท่ีให้เค้าสขุสบายทัง้กายและใจ 
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 การกตญัญกูตเวทีเป็นมาตรฐานหนึง่ของคนท่ีจิตใจสงู

เค้าท ากนัโดยท่ีพอ่และแม่ไม่จ าเป็นต้องร้องขอ เพราะถ้าคณุเลีย้ง

ลกูด้วยความรัก ลกูจะกตญัญตูอ่คณุเองโดยไมต้่องให้ใครมา

บอกหรือเรียกร้องให้ท า   

ใครๆ ในโลกนีก็้สามารถมีโอกาสเป็นพอ่และแม่คนได้ 

แตไ่ม่ได้หมายความวา่ทกุคนจะเป็นพอ่แม่ที่ดีได้…  

เด็กไม่ได้ต้องการแคท่ี่อยูอ่าศยัและอาหาร แตพ่วกเค้า

ต้องการความรัก ความเอาใจใสด่แูล การศกึษา สถาบนั

ครอบครัวท่ีอบอุ่นและพร้อมสนบัสนนุเค้าในสิง่ท่ีดี คอยให้

ค าปรึกษาคอยอยูเ่คียงข้างเม่ือเจอเร่ืองแย่ๆ  ช่ืนชมในวนัท่ีประสบ

ความส าเร็จ และอาศยัอยูท่า่มกลางสงัคมคณุภาพ 

 กายไม่ได้เกิดมาอยูใ่นครอบครัวท่ียากจน แตแ่คเ่กิดมา

อยูใ่นสงัคมท่ีต้องได้รับการเปลีย่นแปลง สถานบนัครอบครัวเป็น

สิง่ส าคญัอนัดบัหนึง่ ถึงได้มีประโยคหนึง่ท่ีวา่ “คนร้อยพอ่พนัแม่” 

เกิดขึน้มา 

 

จากเม่ือกอ่นท่ีพอ่แม่ไปสง่ไปโรงเรียน สถานการณ์ได้

เปลีย่นแปลง ท าให้กายต้องนัง่รถตู้ไปโรงเรียน ช่วงอายปุระมาณ 
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7 ขวบ กายไปเรียนทกุวนัโดยรถตู้ รับสง่นกัเรียนซึง่บางวนัจะแย่

หนอ่ยเพราะถ้าเป็นช่วงท่ีพอ่กบัแม่ทะเลาะกนัและแม่หนีออกจาก

บ้าน พอ่จะไปตามแม่ ท าให้เราสองพี่น้องต้องอยูก่นัเอง และ

แนน่อนวา่เรายงัไม่คอ่ยมีความรับผิดชอบในตวัเองเทา่ท่ีควร พอ

ไม่มีแม่มาปลกุให้ต่ืน แตง่ตวัไปโรงเรียน บางวนัเราสองพี่น้องต่ืน

สาย และแตง่ตวัไม่ได้เพราะชุดนกัเรียนยงัไม่ได้รีด แถมบางครัง้ก็

ไม่ทนัรถตู้โรงเรียนอีก มนัไม่ใช่เร่ืองของผู้ใหญ่อีกแล้วเพราะมนั

กระทบเด็กแบบกายและน้องชายโดยตรงเลย 

 

ในหมู่บ้านของกายจะมีร้านขายของช าอยูท่ี่นงึซึง่จะขาย

ทกุอยา่งทัง้เคร่ืองด่ืมและขนมไปกระทัง่ยา กายไปซือ้ขนมท่ีน่ี

ประจ าทกุๆ วนั และเช้านัน้ก็เป็นเช้าวนัธรรมดาอีกวนัท่ีกายมาซือ้

ขนมและนัง่รอรถอยูห่น้าร้านขายของช า แตว่นันีก้ายจะไป

โรงเรียนคนเดียวเพราะน้องไม่สบาย ลงุท่ีเป็นเจ้าของร้านวนันัน้

เค้ายื่นขนมให้กายแล้วบอกวา่วนันีไ้ม่ต้องจ่ายแตล่งุขอหอมแก้ม

ทีนงึ และอีหรอบเดิมก็เกิดขึน้อีกแล้ว เหมือนผู้ชายคนก่อนๆ  เค้า

อุ้มกายนัง่ตกั หอมแก้ม ซุกไซร้ และขย าหน้าอก (กายตอนนัน้ยงั

เลก็ ยงัไม่มีหน้าอก) แตด้่วยความท่ีเจอพฤติกรรมแบบนีบ้อ่ยๆ 

จากผู้ชายรอบตวั มนัท าให้กายกระโดดออกมาแล้ววิ่งกลบัไปรอ
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รถหน้าบ้านแทน ซึง่เร่ืองนีก้ายก็ไม่ได้บอกใคร เพราะเข้าใจวา่คือ

การท่ีผู้ใหญ่เอ็นดเูด็ก เลน่กบัเรา แตก่ายแคไ่ม่ชอบการเลน่แบบนี ้

เลยจริงๆ #ผู้ร้ายคนที่6 

 

 ท่ีโรงเรียนกายมีเพื่อนไม่มาก ด้วยความท่ีเป็นเด็กท่ีมีผิว

สคีอ่นข้างคล า้ (ปัจจุบนัผู้คนเรียกวา่สแีทน แตเ่ม่ือก่อนจะเรียก

ด า)  กายจะโดนเพื่อนล้อประจ าวา่ “อีด า” กายไม่ชอบเลยแตต้่อง

ทนอยูแ่บบนัน้ แคเ่พื่อนก็มากแล้วกบัความกดดนัและความรู้สกึ

วา่สงัคมไม่ยอมรับ กายด าเนินชีวิตวยัเด็กไปวนัๆ แบบไร้สงัคม ไร้

คนรัก ไร้คนเข้าใจ 

 ในทกุๆ ปี ก่อนการปิดเทอมโรงเรียนจะมีการจดักิจกรรม 

ซึง่เด็กทกุคนในชัน้จะต้องท าการแสดง ไม่วา่จะเต้น หรือร า จะมี

การซกัซ้อมและคิดทา่เต้นจากครูประจ าชัน้ และทกุๆ ปีในช่วงนีก็้

จะยิ่งท าให้กายรู้สกึไร้คา่มากไปอีก กายจ าได้วา่ปีนัน้เราต้อง

แสดงระบ าชาวเกาะ กายถกูจดัล าดบัอยูด้่านหลงัด้วยเหตผุลท่ีครู

พดูขึน้วา่ เอาคนขาวๆ ไปอยูข้่างหน้าเพื่อจะได้ดดีู เวลาแสงไฟ

สอ่งจะขึน้กวา่! 
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กายเกลยีดตวัเองวา่ท าไมต้องเกิดมาด าด้วย กายรู้สกึวา่

มนัเป็นอะไรที่สงัคมไม่ยอมรับ อนัท่ีจริงแล้วการบูลลีม่นัไม่ได้

เกิดขึน้จากเด็กเลย มนัมาจากผู้ใหญ่ เม่ือครูบอกวา่ด าต้องอยู่

หลงั เพื่อนๆ ก็พากนัคิดวา่คนด าคือชนชัน้น้อย ไร้คา่ท่ีไม่ควรคบ

หาสมาคมด้วย การบูลลีจ่ึงเกิดขึน้ ปีนัน้เราจะต้องใสชุ่ดแบบ

ฮาวายและมีดอกไม้บนหวักบัข้อมือ เด็กๆ ทกุคนต่ืนเต้นและ

ซกัซ้อมการเต้นกนัทกุวนัเพื่อวนัส าคญัท่ีจะมาถึงแตก่ายไม่เลย 

กายไม่อยากเต้น เพราะไม่มีความมัน่ใจในตวัเองแม้แตน้่อย...  

ครูท าอะไรลงไปครูอาจไม่รู้สึก  

แต่มนัมีผลกบัเด็กคนนึงมากจริงๆ 

 

ช่วงนัน้เป็นช่วงท่ีถึงแม้กายจะเป็นเด็ก หน้าท่ีมีแคเ่รียน 

เลน่ กิน และนอน แตก่ายเป็นมนษุย์คนนงึซึง่ถึงแม้จะยงัไม่โต

มากจนรู้เร่ืองราวตา่งๆ ท่ีก าลงัเกิดขึน้ในสงัคมมากเทา่ไหร่ แต่

กายสมัผสัความตงึเครียดภายในบ้านได้มากกวา่เดิม ซึง่นา่จะ

เป็นในช่วงวิกฤตฟองสบูแ่ตก พวกผู้ใหญ่เครียดกนั คยุกนั และ

กายพอจบัใจความได้วา่พอ่กบัแม่ถกเถียงและตงึเครียดกนัเร่ือง

เงิน นัน่เป็นเร่ืองของผู้ใหญ่ท่ีเด็กช่วยเหลอือะไรไม่ได้และไม่

สามารถจะเข้าใจได้ แตว่นันงึมนัก็มีผลกบักายจนได้ 
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 ช่วงประถมต้น กายและน้องชายท่ีอายหุา่งกนัสองปีเรียน

ท่ีโรงเรียนเอกชนแหง่หนึง่ในตวัเมืองจงัหวดันา่น แล้ววนันงึพอ่

และแม่ได้ย้ายน้องชายของกายไปเรียนท่ีโรงเรียนรัฐบาลแทนด้วย

เหตผุลเร่ืองคา่ใช้จ่าย แตก่ายยงัเรียนอยูท่ี่เดิมอาจเป็นเพราะ

หลกัสตูรท่ีไม่สามารถโอนย้ายได้ซึง่ตอนนัน้กายไม่เข้าใจ แล้ว

วนันงึในวิชาคณิตศาสตร์ ซึง่อาจารย์ผู้สอนมีต าแหนง่เป็นครูใหญ่

ของโรงเรียน แตแ่ท้ท่ีจริงแล้วเค้าคือเจ้าของโรงเรียนท่ีมีต าแหนง่

เป็นครูใหญ่ มนัเป็นวนัท่ีเลวร้ายมากส าหรับกายวนันงึเลยเพราะ

ระหวา่งท่ีครูพกัสอน คณุครูท่ีนัง่อยูห่น้าห้อง ได้พดูเสยีงดงัข้าม

ห้องถึงกายโดยตรงวา่  

“ยยักาย ไปบอกพอ่แม่ของเธอดว้ยนะวา่ใหม้าจ่ายค่าเทอม 

เพราะถา้ไม่จ่ายเธอจะไม่ไดส้อบ” #ค าคน1  

เพื่อนๆ ในชัน้ทกุคนหนัมามองท่ีกายเป็นตาเดียวและ

บางคนก็ข าออกมา กายจ าความรู้สกึของตวัเองได้ในวนันัน้วา่

หมดสิน้กนัแล้ว กายไม่อยากอยู ่กายรู้สกึวา่ตวัเองเหมือนกองขี ้

หมาท่ีเพื่อนๆ จะรังเกียจตอ่จากนี ้พอหมดคาบเรียนนัน้กายไปอยู่

ในห้องน า้แล้วนัง่ร้องไห้ กายนา่จะอายปุระมาณ 8 ขวบในตอน

นัน้ กายไม่อยากมาโรงเรียนแล้วเพราะอายเพื่อน เพื่อนจะล้อวา่ 
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“อีด า อีจน” และมนัคือเร่ืองจริงท่ีเกิดขึน้ กายหมดก าลงัใจในการ

เรียนเพราะจิตใจที่อบัอายในความเป็นตวัเอง ไมค่อ่ยเข้ากลุม่

หรือเลน่กบัเพื่อนเพราะอายตอ่สิง่ท่ีครูพดู สิง่นัน้มนักดักินใจของ

กายมาก จนถึงแม้ปัจจุบนัตอนกายอายไุด้ 30ปี กายยงักลบัย้อน

คิดไปวา่ “ท าไมครูใจร้ายจงั” ครูไม่รู้จริงๆหรอวา่มนักระทบตอ่

จิตใจและสงัคมของเด็กคนนงึมากแคไ่หน…  

 

แตแ่ล้วก็มีเร่ืองนา่ประทบัใจเกิดขึน้กบักายเม่ือลงุท่ีไป

ท างานท่ีกรุงเทพกลบัมาเท่ียวท่ีบ้านในช่วงวนัหยุดยาว ลงุขน

ดินสอและปากกามามากมายและบอกวา่ลงุท างาานเป็นยามท่ี

มหาวิทยาลยัในกรุงเทพ ได้เจอดาราทกุวนั แถมช่วงตอนเย็นพวก

เด็กนกัศกึษาจะทิง้ปากกาไว้เยอะแยะมากมายและลงุจะเป็นคน

ท่ีคอยเก็บไว้รอให้มีคนมารับคืนแตไ่ม่มีใครมาเอาคืน การกลบั

บ้านครัง้นีข้องลงุ ลงุเลยแจกปากกาดินสอให้กายและเด็กๆ  

ระแวกบ้านมากมาย 

 กายไปโรงเรียนด้วยดินสอใหม่ท่ีกายชอบมาก เพราะ

ปกติพอ่แม่จะซือ้ดินสอแบบธรรมดาให้แตน่ี่มีลายการ์ตนูด้วย 

กายเลยได้ทีอวดเพื่อนวา่ลงุท างานเป็นยามท่ีกรุงเทพให้ดินสออนั

นีม้า เค้าบอกวา่เจอดาราทกุวนัด้วย… กายพดูด้วยความภมิูใจ 
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และมีเพื่อนในห้องคนนงึท่ีคอ่นข้างมีฐานะดี เดินมาหวัเราะเยาะ

เย้ยกายวา่ “ลงุเป็นแค่ยาม ยงัจะกลา้เอามาอวด” ตอนนัน้กายไม่

ทราบหรอกคะ่วา่ยามคืออะไร แตเ่พื่อนก็ใช้อันนีล้้อกนัทกุวนั

พร้อมหวัเราะเยาะ ผา่นไปหลายวนัการล้อเลยีนก็ยงัไม่จบสิน้  

จนเช้าวนันัน้เพื่อนคนเดิมเดินมาล้อกายตอ่หน้า แลบลิน้ปลิน้ตา

พร้อมกบัเยาะเย้ยวา่เป็นแคห่ลานของยาม! กายเลยชกเพื่อนเข้า

ให้ท่ีหน้าไปหนึง่ทีแรงๆ เพื่อนคนนัน้ล้มลงไป และร้องไห้จ้าไป

ฟอ้งคณุครู…  

“มันสมควรโดน” นัน่คือสิง่ท่ีกายคิดในตอนนัน้ เย็นวนั

นัน้พอ่มารับกายกลบับ้านเพราะต้องมาพบครูและให้รับทราบถึง

เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ วนันัน้กายได้กลบับ้านกบัพอ่และเม่ือพอ่กลบั

ถึงบ้านก็เลา่ให้แม่ฟังวา่เกิดอะไรขึน้ท่ีโรงเรียน กายเห็นความ

ภาคภมิูใจบนหน้าของพอ่ พอ่บอกแม่วา่ “ลูกมนัป้องกนัตวัเอง

เป็น ถา้ไม่มีใครมาท าอะไรก่อน มนัก็ไม่ท าหรอก” 

 นัน่คือสว่นดีของเร่ืองเศร้านีค้ะ่ เม่ือกายโตขึน้กายถึงเพ่ิง

เข้าใจค าวา่ “พ่อแม่รังแกฉัน” เข้าจริงๆ ก็จากเร่ืองราวเหลา่นี ้

แหละ จากท่ีกายได้เกร่ินไว้แล้วก่อนหน้านี ้มนัเกิดขึน้ตอน ป.2 

กายซมึซบัพฤติกรรมความรุนแรงจากท่ีบ้านไปใช้กบัเพื่อนท่ี
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โรงเรียนแล้วได้รับค าชมจากพอ่ นัน่ท าให้กายเข้าใจผิดมาตลอด

วา่แบบนีคื้อดี ทัง้ๆ ท่ีมนัไม่ใช่เลยซกันิด กายได้น าไปใช้แม้แตก่บั

น้องชายแท้ๆ ของตวัเอง ตีน้องเวลาเราทะเลาะกนั พอ่แม่มาห้าม

แล้วก็จะดพุวกเราวา่ “กดักนัเหมือนหมา...เป็นพีน่อ้งตอ้งรกักนัสิ” 

น่ีแหละมัง้ท่ีเค้าเรียกวา่ “ความย้อนแย้ง” 

 

 ไม่นานนกัเหตกุารณ์หนกัหนว่งก็เกิดขึน้กบัครอบครัว

กายอีกแล้ว พอ่แม่ทะเลาะกนัด้วยเร่ืองเดิมๆ แมว่า่พอ่มีชู้  และติด

ยา พอ่ก็วา่แม่มีชู้และติดการพนนั... นัน่คือสิง่ท่ีกายกบัน้องได้ยิน

ถึงแม้จะไม่เข้าใจวา่คืออะไร แตค่รัง้นัน้มนัหนกัจริงๆ พอ่แม่ตีกนั 

แม่หนีออกจากบ้าน พอ่ก็หนีออกจากบ้านและเอากายกบัน้องไป

ด้วย กายได้ไปอยูบ้่านน้าผู้หญิงคนนงึท่ีเป็นเพื่อนของพอ่ น้าคนนี ้

มีลกูสาวคนนงึท่ีแก่กวา่กายไม่มากนกั เราเลยเป็นเพื่อนเลน่กันได้

ดี พอ่บอกกายและน้องวา่จะต้องอยูท่ี่น่ีสกัพกัจนกวา่จะหาบ้าน

ใหม่ได้ กายรู้สกึดีใจวา่ถ้าหากพอ่กบัแม่ย้ายท่ีอยูอ่าจจะเลกิ

ทะเลาะกนัก็ได้ เพราะเวลาพอ่แม่ทะเลาะกนัทีไร มนับานปลาย

เพราะญาติๆ ฝ่ังแม่ที่คอยรุมพอ่อยูค่นเดียว 
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ไม่ก่ีวนัหลงัจากนัน้คืนนงึพอ่พากายขบัรถไปท่ีบ้านเก่า

เพื่อไปเอาของใช้ แตเ่ม่ือไปถึงบ้านเราไม่เจอแม่ แตเ่จอตาและน้า

ชาย คนท่ีเคยลว่งละเมิดกายอยูท่ี่นัน่เพราะบ้านเราอยูติ่ดกนั 

เกิดเหตกุารณ์โหวกเหวกโวยวายขึน้ พวกเค้า 3 คน

ทะเลาะกนัด้วยเร่ืองอะไรก็ไม่รู้ แตท่ี่กายรู้คือพอ่โดนตาและน้ารุม

ซ้อม พอ่วิ่งหนีเข้าซอยเลก็ๆ ข้างบ้าน ซึง่ถกูไลห่ลงัด้วยตาและน้า 

กายก็วิ่งตาม พอ่วิ่งไปได้ไม่ไกลนกัก็ล้มลง และสิ่งท่ีกายเห็นตอ่

หน้าก็คือ ตาและน้าก าลงัรุมใช้ไม้หน้าสามตีพอ่ท่ีนอนอยูก่บัพืน้ 

พอ่เอามือกมุหวัและงอตวัไว้เพื่อปอ้งกนัตวัเอง ตาและน้าตีจน

พอใจแล้วผละออกไป สิง่ท่ีกายเห็นคือหน้าของพอ่ท่ีอาบไปด้วย

เลอืด หวัท่ีปดู และเบ้าตาท่ีเลอืดคลัง่ 

 พอ่ยงัมีสติขบัรถไปโรงพยาบาลเพื่อเข้ารักษาตวัและแจ้ง

ความด าเนินคดีข้อหาท าร้ายร่างกาย ระหวา่งนีพ้อ่ต้องนอนพกั

ฟืน้ท่ีโรงพยาบาลอยูห่ลายวนั และกายกบัน้องก็อยูใ่นการดแูล

ของน้าผู้หญิงท่ีเป็นเพื่อนพอ่ กายเฝา้รอให้พอ่หายดีทกุๆ วนัเพื่อ

กลบัมาหาเราสองพี่น้อง แตพ่อ่ก็ไม่กลบัมา เพราะเทา่ท่ีสมองของ

เด็กตอนนัน้จ าได้ คือพอ่ถกูสง่ไปรักษาตอ่ท่ีโรงพยาบาลในจงัหวดั

เชียงใหม่ท่ีอยูห่า่งไป 500 กิโลเมตรจากบ้าน พวกผู้ใหญ่กระซิบ
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กระซาบกนัตอ่หน้ากายและน้องบอ่ยครัง้ จนกายจบัใจความได้

วา่ พอ่ไปรักษาตวัท่ีโรงพยาบาลจิตเวชท่ีเชียงใหม่ และท าให้กาย

ไม่ได้เจอหน้าพอ่อยู ่3 เดือนเต็มๆ 

 มนัคือ 3 เดือนเต็มๆ ของเด็กอาย ุ8 ขวบ และ 6 ขวบ ท่ี

ไม่มีทัง้พอ่และแม่คอยดแูล กายและน้องช่วงปิดเทอมได้เดินทาง

ไปอยูก่บัปู่ และยา่ท่ีตา่งอ าเภอเพื่อรอพอ่กลบัมารับ และแล้ว

หลงัจากผา่นการรอคอยแสนยาวนานพอ่ก็กลบัมาด้วยหน้าตาท่ี

แจ่มใจ และเป็นพอ่ท่ีแสนดีคนเดิม 
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หลงัจากนัน้ไม่นานก็มาถึงวนัดีสกัที วนัท่ีพอ่กบัแม่หยา่

ขาดจากกนั กายรู้สกึดีใจกบัขา่วนีม้ากทัง้ท่ีไม่รู้หรอกวา่การหยา่

คืออะไร แตผู่้ใหญ่และญาติๆ จะพดูวา่ หยา่ๆ เลกิๆ ไปก็จะดีกวา่

อยูด้่วยกนั กายด้วยความท่ีเป็นเด็ก ผู้ใหญ่บอกวา่ดีเราก็วา่ดีตาม 

โดยท่ีไม่รู้เลยวา่ค าวา่หยา่ คือการแยกกนัอยูแ่บบถาวร และจะไม่

มีค าวา่ พอ่ แม ่ลกู อีกตอ่ไปแล้ว 

พอ่ได้กายและน้องไปอยูใ่นความดแูลเพราะพอ่มีอาชีพ

การงานท่ีมัน่คงมากกวา่แม่ กายกบัน้องต้องย้ายออกจากบ้านไป

อยูบ้่านเช่ากบัพอ่ แตไ่มไ่ด้มีแคเ่รา 3 คน พอ่ลกู... เรามีสมาชิก

ใหม่เพิ่มมาอีกคน ซึง่ก็คือน้าผู้หญิงท่ีเป็นเพื่อนของพอ่ท่ีเคยดแูล

กายและน้องตอนพอ่ไม่อยู ่พอ่ให้กายเรียกเค้าวา่ “น้า” ซึง่ความ

จริงแล้วก็คือ “แม่เลีย้ง”  

น้าเป็นคนเรียบร้อย เจ้าระเบียบและสะอาด ดแูลพอ่เป็น

อยา่งดี เร่ืองงานบ้านไม่ขาดตกบกพร่องใดๆ แถมเค้าก็รักน้อง 

ชายของกายมากด้วย 

แม่เลีย้งของกายและแม่แท้ๆ ของกายไม่ถกูกนัแบบท่ีสดุ

และกายก็เด็กเกินไปท่ีจะเข้าใจเร่ือของผู้ใหญ่ แตท่ี่กายไม่ชอบ

มากๆ เลยคือการท่ีพอ่ไม่นอนกบัเราแล้วไปนอนในห้องกบัน้า 
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ท่ีแยไ่ปกวา่นัน้ เม่ือกายและน้องอยากเจอแม่ น้าจะไม่

พอใจเพราะพอ่ต้องไปสง่ หลายครัง้หลายคราที่น้าท าให้กายรู้สกึ

เป็นตวัปัญหาจากการท่ีกายอยากเจอแม่ของตวัเอง น้องชายของ

กายจะไม่เทา่ไหร่เพราะเค้าเด็กกวา่กายไปสองปี เค้ายงัมีความ 

คิดความจ าได้ไม่เทา่กาย น้าเลยรักและเอ็นดนู้องมากกวา่เพราะ

น้องไม่คอ่ยท าตวัมีปัญหามากเทา่กายท่ีเอะอะอะไรก็อยากไปหา

แม่   

กายจ าประโยคนงึได้และมนัมาจากปากของน้า มนัคือ

ค าท่ีติดอยูใ่นสมองของกายตอนนัน้คือค าวา่ “หมาสองบ้าน” 

กายไม่รู้หรอกวา่คืออะไร แตก่ายอ่านภาษาทางร่างกายและ

น า้เสยีงท่ีน้าแสดงออกได้วา่มนัไม่ใช่ค าพดูท่ีดี #ค าคน2 

 

แตใ่นเร่ืองแย่ๆ  มนัก็ยงัมีอะไรดีอยูบ้่าง เพราะเพือ่นบ้าน

ท่ีหลงับ้านชนกนักบัเราคือบ้านเพื่อนสนิทของแม่ ท าให้แม่มาหา

กายได้บอ่ยขึน้ แม่มาบ้านเพื่อนแล้วกายก็แคก่ระโดดขึน้ลง

ก าแพงเพื่อไปบ้านอีกหลงัและเจอกบัแม่ชว่งเสาร์อาทิตย์ กายท า

แบบนัน้อยูส่กัพกัจนเป็นเร่ืองปกติ กายคุ้นเคยกบัเพื่อนแม่อยา่งดี
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รวมถึงสามีของเขาด้วย บางครัง้แม่ไม่มาหา กายก็จะไปดหูนงัท่ี

บ้านเพื่อนแม่เพราะกายไมช่อบอยูบ้่านตวัเอง  

กายรู้สกึวา่กายเป็นสว่นเกินของบ้าน เลยพยายามอยู่

นอกบ้านให้มากท่ีสดุ และพวกเพื่อนแม่ก็ใจดีกบัเราสองพี่น้อง

มาก 

วนันงึกายนัง่เลน่อยูห่ลงับ้าน สามีของเพื่อนแม่ทกักาย

ผา่นก าแพงมา ถามวา่น้องไปไหน กายตอบวา่น้องไปตลาดกบัน้า 

ลงุถามวา่อยากดกูาร์ตนูมัย้เด๋ียวลงุจะเปิดให้ด ู 

กายเลยปีนก าแพงข้ามไปดกูาร์ตูน แตส่ิง่ท่ีเจอไม่ใช่แบบ

ท่ีคิดเลย ลงุคนนัน้เปิดวิดิโอท่ีมีผู้หญิงเปลอืยกบัผู้ชายเปลอืย

ก าลงัท าอะไรแปลกๆ อยู ่ลงุดงึตวักายเข้าไปหา พยายามเอากาย

ไปนัง่ท่ีตกั ด้วยสญัชาตญาณปกปอ้งตวัเองและประสบการณ์ท่ี

เคยมี ท าให้กายกลวัแล้ววิ่งออกจากบ้านกระโดดข้ามก าแพงไป

ทนัทีโดยไม่มีการลาแตอ่ยา่งใด แล้วกายก็ไม่ไปบ้านนัน้อีกเลย

จนกวา่วนัไหนท่ีแม่จะมาเรียกด้วยตวัเอง #ผู้ร้ายคนที่7 

 

 ชีวิตปกติท่ีไม่ได้มีความสขุมากนกัของกายก็ด าเนินไป

เร่ือยๆ กายอยูใ่นบ้านกบัพอ่ พอ่ดแูลกายด้านการศกึษา แม่เลีย้ง

ท าอาหารและดแูลเร่ืองเสือ้ผ้าให้นอกจากนัน้ก็ไม่มีอะไรเลย 
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ระยะหา่งและความเป็นมิตรในครอบครัวไม่ดีกบักายเลยสกันิด 

เราไม่เคยพดูคยุกนัในครอบครัว พอ่ไม่เคยถามสารทกุข์สขุดิบ

อะไร ไม่วา่จะเป็นท่ีโรงเรียนเป็นยงัไงบ้าง มีเพื่อนมัย้ เพื่อนช่ือ

อะไร วนันีค้รูสอนอะไร ลกูมีความสขุดีมัย้? เร่ืองพวกนีไ้ม่เคยมีใน

บทสนทนา  

พอ่ดแูลเราทางกายภาพดีจริง มีอาหาร มีท่ีอยู ่มีเสือ้ผ้า 

แตก่ายไม่ได้รู้สกึถึงความรักใดๆ กายเร่ิมตีตวัออกหา่งจาก

ครอบครัว แม่เลีย้งท่ีไม่ชอบกายเป็นทนุเดิมอยูแ่ล้วเพราะกายดู

เป็นเด็กท่ีกระด้างกระเด่ือง ไม่คอ่ยนา่รักเทา่ไหร่ในสายตาผู้ใหญ่ 

และมนัคือเร่ืองจริงท่ีเกิดขึน้ กายท าตวัไม่นา่รักเลยคะ่ เพราะกาย

ไม่ได้รับความรักจากใครเลย และด้วยความเป็นเด็กก็ไม่รู้ตวัเลย

จริงๆ วา่ท าอะไรผิด 

 

 

 

 

 

 



 

 

I  AM A SURVIVOR | ฉนัเคยเป็นเหย่ือ 

46 

 

 

 

 



 

 

      I AM A SURVIVOR | ฉนัเคยเป็นเหย่ือ 

47 

ทกุปีญาติๆ ทางฝ่ังพอ่จะมีวนัรวมญาติ ซึง่ลงุ ปา้ น้า อา ท่ีท างาน

ตา่งถ่ินจะมาเจอกนัท่ีบ้านปู่ และยา่ พอ่จะพากายและน้องไปวนั

รวมญาติเป็นประจ า ถือเป็นประเพณีในครอบครัว ปีนีล้งุของกาย

ท่ีท างานอยูต่า่งจงัหวดักลบัมาด้วย ลงุเป็นคนใจดี พดูเพราะน่ิมๆ 

ซึง่กายไม่ได้สนิทกบัเค้ามากเพราะนานๆ จะเจอกนัสกัที  คืนนัน้

กายนอนกบัลกูพี่ลกูน้องท่ีเป็นผู้หญิง สว่นกลุม่ผู้ ใหญ่ก็สงัสรรค์

ร้องคาราโอเกะกนัอยูด้่านลา่ง  

ช่วงดกึแล้วแล้วลงุคนท่ีเป็นพอ่ของลกูพี่ลกูน้องก็เข้ามา

นอนด้วยในห้อง แตม่านอนคัน่กลางระหวา่งกายกบัลกูพี่ลกูน้อง 

กายได้กลิน่เหล้าหึง่ๆ ลงุกอด หอม ลบูไล้ร่างกายของกาย และ

จูบโดยใช้ลิน้ กายเกลยีดเร่ืองแบบนีแ้ละมนัก าลงัเกิดขึน้กบักาย

อีกแล้ว  กายร้องกร๊ีดออกมาและร้องไห้ ลงุผงะและหยุดไป สว่น

กายกระโดดข้ามไปนอนด้านในให้ลกูพี่ลกูน้องนอนคัน่กลางไว้ 

แล้วคืนนัน้กายก็หลบัด้วยน า้ตา โดยมีลกูพี่ลกูน้องคอยปลอบวา่ 

ไม่เป็นไรนะ พี่อยูน่ี่แล้ว #ผู้ร้ายคนที่8 

 

กายเร่ิมรู้สกึแล้ววา่สิง่ท่ีกายเข้าใจวา่ผู้ใหญ่ “เล่น” กบั

กายมนัไม่ใช่การเลน่อีกตอ่ไป เพราะปา้ น้า ท่ีเป็นผู้หญิงไม่เคย
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ท า มนัคอยแตจ่ะเกิดกบัผู้ใหญ่ท่ีเป็นผู้ชาย และกายเร่ิมเกลยีด

พฤติกรรมเหลา่นี ้กายเร่ิมตีตวัออกหา่งจากผู้ใหญ่ท่ีเป็นผู้ชายทกุ

คน กายเร่ิมเก็บตวัเงียบไม่เข้าสงัคมใดๆ เพราะหลกีเลีย่ง ชอบอยู่

คนเดียว เลน่กบัน้อง หรือเพื่อนและพี่ผู้หญิงมากกวา่ 

กายไม่ได้รับความรักจากใครเลยจริงๆ พอ่ท่ีบอกวา่รัก

กายมากแตไ่ม่ได้ท าให้กายรู้สกึวา่ถกูรัก กายเกลยีดการอยูใ่น

บ้านตรงห้องนัง่เลน่เพราะรู้สกึวา่น้า(แม่เลีย้ง)ไม่ชอบกาย ตวักาย

เองเลยอยูใ่นห้องนอนตวัเองซะสว่นใหญ่แตเ่ร่ืองแย่ๆ  ก็ยงัไม่หยดุ

อยูแ่คนี่ ้เพราะด้วยระยะหา่งในครอบครัวแม้จะอยูใ่ต้ชายคา

เดียวกนั แตก่ายรู้สกึไร้ตวัตนและรู้สกึวา่ต้องพึง่พาตวัเองมากกวา่

พึง่พาคนอ่ืน และแล้วก็มีวนัแย่ๆ  เกิดขึน้อีกวนั กายรู้สกึเปียกท่ี

กางเกงในเลยเดินเข้าห้องน า้แล้วมองด ูมนัมีเลอืดออกมาจาก

ตรงหวา่งขา และเปือ้นเต็มกางเกงในไปหมด กายตกใจมาก ท า

อะไรไม่ถกู ใช่แล้วคะ่ ตอนนัน้กายในช่วงอาย ุ11 ปี ก าลงัมี

ประจ าเดือนเป็นครัง้แรก! มนัคือเหตกุารณ์ส าคญัในชีวิตส าหรับ

เด็กผู้หญิงคนนงึท่ีควรจะมีใครอยูข้่างๆให้คยุและปรึกษาได้  

มนัคงจะดีมากถ้ากายสามารถวิ่งออกไปบอกพอ่หรือน้า

ด้วยความสนิทใจและขอความช่วยเหลอื แตไ่ม่เลยคะ่ วนันัน้กาย

โดดเด่ียวไม่มีใครเคียงข้าง กายจ าได้วา่ครูท่ีโรงเรียนเคยสอน
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เก่ียวกบัเร่ืองประจ าเดือนของผู้หญิงท่ีก าลงัเข้าสูช่่วงวยัรุ่นและ

เหตกุารณ์แบบนีต้้องใช้ผ้าอนามยั   

กายแคะกระปกุออมสนิเอาออกมาแล้วเดินหงอยๆ ด้วย

ความไม่มัน่ใจไปร้านขายของช าในหมู่บ้านแล้วซือ้ผ้าอนามยัโดย

ท่ีไม่รู้เลยสกันิดวา่ต้องซือ้แบบไหน มีปีกหรือไม่มีปีก ยี่ห้ออะไร ไม่

รู้แม้กระทัง่วิธีการใช้อะไรเลย เม่ือกลบัมาท่ีบ้านกายก็ลองผิดลอง

ถกูใสผ้่าอนามยัด ูกายคิดวา่มนัโอเคแล้วหละ ไม่ใช่เร่ืองใหญ่

อะไรก็แคมี่ประจ าเดือน ด้วยความท่ีกายไม่รู้วา่ผ้าอนามยัมนัใช้

แบบไหน เพราะแม่ไมอ่ยูท่ี่น่ี พอ่ก็ไม่นา่คยุด้วยเร่ืองนี ้และยงัไม่

กล้าคยุกบัน้าด้วย กายเลยไม่รู้วา่เม่ือไหร่ท่ีต้องเปลีย่น  

วนัรุ่งขึน้กายก็ใช้ชีวิตปกติ โดยท่ีไม่รู้วา่ต้องเปลีย่น

ผ้าอนามยั เพราะไม่เคยรู้มาก่อนวา่เม่ือไหร่ต้องเปลีย่น เลอืดมนั

ซมึออกมาจากกางเกงโดยท่ีกายไม่รู้สกึตวั แล้วประโยคท่ิมแทงใจ

จากน้าก็มาเพิ่มอีกประโยค “ขนาดผา้อนามยัยงัใสไ่ม่เป็น แลว้จะ

มีปัญญาไปท าอะไรได?้!” #ค าคน3 

กายอบัอายอีกครัง้ภายใต้ชายคาบ้านตวัเอง รีบวิ่งเข้า

ห้องน า้ไปไปเปลีย่นผ้าอนามยั เปลี่ยนกางเกง แล้วนัง่ร้องไห้หา

แม่ 
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...ถ้าแม่อยู่น่ีคงจะดีเนาะ แม่คงจะช่วยกายได้... 

มาถึงตรงนีใ้นปัจจุบนัท่ีกายมีอายไุด้ 30 ปี กายรู้สกึ

สงสารเด็กคนนัน้มาก เพราะวนัส าคญั วนัท่ีนา่ตกอกตกใจเกิด

ขึน้กบัเด็กผู้หญิงตวัเลก็ๆ ท่ีไร้คนเคียงข้างคอยให้ค าปรึกษา นัน่

เป็นอีกวนัท่ีมนัยืนยนัวา่ 

...กายไม่มีใครเลยจริงๆ... 

 

จบเร่ืองผ้าอนามยัไปคะ่ มนัไม่ใช่เร่ืองใหญ่อะไร กาย

เรียนรู้การใช้มนัด้วยตวัเองทกุๆ เดือน แตเ่น่ืองจากพอ่ให้น้าดแูล

ทกุอยา่งในบ้าน คา่ขนมเอยอะไรเอย การจบัจ่ายใช้สอยน้าจะ

เป็นคนจดัการทกุอยา่ง กายไม่กล้าแม้แตจ่ะขอเงินน้าไปซือ้

ผ้าอนามยั ท่ีกายท าคือเก็บเงินจากคา่ขนมท่ีได้จากการไป

โรงเรียนทกุวนั เก็บไว้สว่นนงึเพื่อซือ้ผ้าอนามยัในทกุๆ เดือน มนั

อาจฟังดเูป็นเร่ืองเลก็น้อย แตส่ าหรับกายในวยันัน้มนัไม่เลก็เลย

คะ่  

มาถึงตรงนีห้ลายคนคงสงสยัวา่ “ท าไมไม่ขอเงินจากนา้

ล่ะ” “ท าไมไม่เขา้หานา้ล่ะ” “ท าไมไม่ท าตวัใหน้า่รกัล่ะ”...  
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ค าตอบจากกายคือ กายรู้สกึไร้คา่ในบ้านตวัเอง ไม่คิดวา่ใครให้

คา่ในตวักาย กายหลกีเลีย่งการพดูคยุกบัน้ามากท่ีสดุแม้มนัจะ

เป็นสิง่ท่ีควรท าท่ีสดุก็ตาม  

กายรู้วา่น้าไม่ได้ใจร้ายขนาดท่ีจะไม่เห็นใจ เค้ารักน้อง

ของกายและดแูลพอ่เป็นอยา่งดี แตต่วักายเองท่ีมีปัญหาเพราะ

จากหลายๆ อยา่งท่ีเกิดขึน้ มนัท าให้กายรู้สกึไร้ตวัตน กายเลอืก

ปกปอ้งตวัเองโดยการท าตวัเงียบที่สดุและปลกีตวัออกจากทกุคน 

ปอ้งกนัตวัเองไม่ให้รู้สกึแยไ่ปกวา่นี ้และนัน่คือความคิดของเด็ก

อาย ุ11 ปี ซึง่ในขณะนีก้ายอายไุด้ 30 ปีกายรู้วา่นัน่เป็นสิง่ท่ีไม่

ควรท า  

แต่ในอีกแง่หน่ึงก็คือ ... 

ท าไมผู้ใหญ่ถึงใจร้ายกับเด็กคนน้ันจัง?! 

เด็กไม่รู้ตวัวา่เค้าท าอะไรลงไป แตพ่วกคณุเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีวฒุิ

ภาวะ พวกคณุรู้และควรแก้ไข  ถ้าวนันัน้พวกผู้ใหญ่พยายาม

เข้าใจและพยายามเข้าหาเด็กผู้หญิงคนนัน้สกันิดให้เด็กเช่ือใจ

และมัน่ใจวา่พวกเค้ารัก เร่ืองราวในหนงัสอืเลม่นีม้นัจะตา่ง

ออกไปอยา่งสิน้เชิง 
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 กายในช่วงอาย ุ12 ปี ขึน้เรียนชัน้ ม.1 ต้องเข้าโรงเรียน

ใหม่เป็นความท้าทายอีกแล้ว กายต้องปรับตวั ต้องหาเพื่อนและ

โชคร้ายท่ีตอนนัน้กายเป็นคนท่ีไม่คอ่ยมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีเทา่ไหร่ 

ชอบเก็บตวัคนเดียวไม่เข้าหาเพื่อนเหมือนท่ีกายท าตอนอยูท่ี่บ้าน

เพราะไม่มีความมัน่ใจในตวัเอง กายเลยไม่มีเพื่อน ทกุคนท่ีกาย

พยายามผกูมิตรมองกายเป็นเพื่อนเกรดท่ีไม่ควรเอาเข้ากลุม่คือ 

“ผิวด า” ซึง่ปัจจุบนัในปี 2563 พวกเราเรียกกนัวา่การ “บูลลี”่  

กายถกูบูลลีจ่ากเพื่อนๆ นกัเรียนเพราะสผิีว ต้องนัง่เรียน

คนเดียว ไปกินข้าวคนเดียว เดินเปลีย่นชัน้เรียนเองคนเดียว กาย

จดจ่ออยูก่บัเวลาวา่เม่ือไหร่จะเลกิเรียนเพื่อท่ีจะกลบับ้านแล้วไป

นัง่เลน่เกมส์ The Sims ซึง่เกมส์ The Sims ในชว่งปีนัน้ เป็น

เกมส์ท่ีฮิตมากส าหรับเด็ก เพราะเราสามารถสร้างตวัละครของ

เราเอง สร้างบ้านของเราเอง สร้างมนษุยสมัพนัธ์กบัเพื่อนบ้าน 

กายสามารถมีเพื่อนมากมายและมีแฟนได้ในนัน้ มีทกุอยา่งอยูใ่น

เกมส์ กายได้สร้างตวัตนของกาย สงัคมท่ีมีเพื่อนไว้ในเกมส์นัน้

และรอเวลาจะกลบัจากเลิกเรียนมาเลน่ทกุวนัเพื่อแก้แหงา 

 

 



 

 

      I AM A SURVIVOR | ฉนัเคยเป็นเหย่ือ 

53 

 



 

 

I  AM A SURVIVOR | ฉนัเคยเป็นเหย่ือ 

54 

เน่ืองจากไม่มีใครคบเลยช่วงนัน้ ท าให้กายเหงาประจวบ

เหมาะกบัช่วงท่ีแม่ลางานจากเชียงใหม่มาเท่ียวหาท่ีจงัหวดันา่น 

ท าให้กายได้มีโอกาสกลบัไปนอนท่ีบ้านเก่าและอยูก่บัแม่ในช่วง

สัน้ๆ บ้านเก่าก็คือหมู่บ้านท่ีแวดล้อมไปด้วยญาติพี่น้องทางฝ่ังแม่

(ฝ่ังท่ีซ้อมพอ่) กายรู้สกึดีใจเพราะรอบๆตวั มีลกูพี่ลกูน้องให้เลน่

ด้วย และหนึง่ในนัน้คือพ่ีนก ซึง่มีศกัด์ิเป็นน้าแตเ่น่ืองจากอายเุรา

หา่งกนัแค ่10 ปี ผู้ใหญ่เลยให้เราเรียกวา่ “พี่” 

พี่นกเป็นผู้หญิงหน้าตารูปร่างสะสวยมากในสมยันัน้ 

นอกจากขึน้ช่ือวา่สวยแล้ว ยงัขึน้ช่ือวา่เลีย้งไม่เช่ืองอีกด้วย แต่

กายไม่รู้หรอกวา่ค าวา่เลีย้งไม่เช่ืองมนัความหมายขนาดไหน 

เพราะเวลากายอยูก่บัพี่เค้า เราก็พดูคยุสนกุสนานกนัดี ดทีูวีกิน

ข้าวด้วยกนั ขี่รถเลน่กนัก็เป็นปกติกายเลยไม่เห็นวา่มีอะไรแปลก 

จนวนันงึพี่นกถามกายวา่ “อยากมีเงินใช้มัย้?” 

แนน่อนวา่กายตอบวา่อยาก! จากนัน้พี่นกบอกให้กาย

เอาเงินมา 500 ซึง่กายไม่มีหรอกในตอนนัน้ พี่นกบอกให้กายไป

ขโมยเงินแม่มา  

“เอามาแป๊ปเดียว เดีย๋วเอาไปคืน แม่ยงัไม่รู้ตวัหรอก” 
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กายด้วยความท่ีเช่ือพี่ อยากได้เงิน และพี่รับปากอยา่ง

หนกัแนน่วา่จะคืนโดยท่ีแม่กายไม่ทนัได้รู้ตวัหรอกวา่เงินหายไป 

กายเลยไปเอาเงินจากกระเป๋าเงินของแม่มา 500 ให้พี่นกไป 

ตอนนัน้กายยงัไม่รู้สกึตวัเทา่ไหร่วา่จะมีอะไรเกิดขึน้

หลงัจากนี ้และกายจะได้เงินเทา่ไหร่ยงัไงไม่รู้ รู้แคว่า่มีพี่นกเป็น

เพื่อนแบบนีไ้ม่เหงาดี 

พี่นกเม่ือได้เงินแล้วก็พากายซ้อนท้ายขี่มอเตอร์ไซค์เข้า

ไปในเมือง ขี่วนไปเวียนมาจนไปเจอผู้ชายคนนงึท่ีรู้จกักนักบัพี่นก 

พี่นกเอาเงินให้เค้าไป เค้าสง่อะไรไม่รู้มาให้แล้วพี่นกบอกกายวา่ 

“เดีย๋วเราเอาไปขายก็ไดเ้งินแลว้” 

หลงัจากนัน้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์วนไปเวียนมา หาผู้คน

หลากหลายคนหลายสถานท่ี กายเห็นพวกเค้าพูดคยุ แลกเงิน 

แลกของกนัไปมา สดุท้ายเราก็ขี่รถกลบับ้านกนั 

ท่ีบ้านพี่นกคืนเงินให้กาย 500 บาทและมีก าไรให้กาย 50 

บาทกายก็ดีใจวา่ท าไมหาเงินงา่ยจงั แตแ่ล้วเร่ืองท่ีเหมือนในหนงั

ในละครทีวีก็เกิดขึน้ตอ่หน้าตอ่ตากายในห้องนอนของพี่นก พี่นก

ใช้ฟอยด์จากซองบุหร่ี เอาเม็ดยาเลก็ๆ วางไว้ข้างบนและใช้ไฟ  

แช็คแบบท่ีกายไม่เคยเห็นเพราะไฟมนัลอยได้ เค้าใช้มนัลน
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ข้างลา่ง แล้วใช้หลอดดดูควนัเข้าไป กายรู้แล้ววา่พี่นกก าลงัท า

อะไรเพราะกายเคยเห็นในทีวี!  

เค้าก าลังเสพยา  

และกายเป็นส่วนหน่ึงในการขายยาบ้าในวันน้ี! 

 

กายนัง่มองพี่นกเสพยาในห้อง และขณะเดียวกนัพี่นกก็

หนัมาถามวา่ “อยากลองมัย้?”... กายตอบว่าไม่เอา!  

แนส่ิ! กายไม่เอาแน่ๆ  ถึงแม้กายจะไม่เคยรู้วา่ยาเสพติด

มนัรูปร่างหน้าตาและการเสพท าแบบไหน แตก่ายดขูา่วในทีวีและ

รู้วา่น่ีเป็นสิง่ผิดกฏหมายและไม่ควรเสพ อีกอยา่งท่ีส าคญัท่ีสดุ 

ตอนท่ีพอ่แม่อยูด้่วยกนัแล้วทะเลาะกนัตลอดมนัก็มาจากเร่ืองยา

เสพติดสว่นนงึด้วย แน่นอนวา่กายเกลยีดสิง่เหลา่นีแ้ละกายจะไม่

ข้องเก่ียวกบัมนัแนน่อน 

กายมองดเูค้าเหม่อลอยหลงัจากเสพยา ระหวา่งนัน้กาย

ไม่อยากอยูใ่นห้องนีแ้ล้วเพราะรู้สกึกลวัๆ กายเลยจะกลบับ้าน

เอาเงินไปคืนแม่ก่อนท่ีแม่จะรู้ แตม่นัไม่งา่ยแบบนัน้นะ่สิ! พี่นก

บอกวา่ให้กายเอาไปได้แค ่50 บาทแตเ่งิน 500 น่ียงัเอากลบัไม่ได้

เพราะต้องใช้ท าทนุตอ่  
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เด็กอาย ุ11 ต้องมาตกอยูใ่นสถานการณ์แบบนีม้นั

โหดร้ายนะ กายเสยีใจมากท่ีขโมยเงินของแม่มาให้พี่ซือ้ยาไปขาย 

กายร้องไห้ขอเงินคืนพี่เค้าก็ไม่ยอม และเค้าขูว่า่ถ้าไม่เงียบไป เค้า

จะบอกทกุคนวา่กายขโมยเงินแม่ไปซือ้ยา!  

 

ชีวิตเฮงซวยแบบนีเ้กิดขึน้กบักายอีกแล้ว ในเม่ือแก้ไข

อะไรไมไ่ด้กายเลยต้องปลอ่ยเลยตามเลย กายไม่อยากมีสว่น

เก่ียวข้อง กายไม่อยากไปขายยาหรือซือ้ยาอีก กายออกจากบ้าน

นัน้มาพร้อมกบัเงินค้ายาท่ีได้มา 50 บาท พอกลบับ้านไปเร่ิมเห็น

แม่ท าทา่ทางลนลาน พดูวา่เงินหายไป 500 หาทัว่บ้านแล้วก็ไม่

เจอ แถมป่ันจกัรยานดตูามถนนหนทางเผ่ือวา่จะท าหลน่ไว้ 

กายจุกในอก พดูอะไรไม่ออก กายวิ่งเข้าห้องน า้ไปร้องไห้ 

พดูคนเดียวอยูแ่บบนัน้เป็นชัว่โมง “หนขูอโทษๆๆๆๆๆๆ” 
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กายรู้สกึแยม่ากถึงเหตกุารณ์ท่ีกายขโมยเงินแม่ไป แต่

ชีวิตก็ยงัต้องด าเนินตอ่พร้อมกบัตราบาปในใจเร่ืองใหม่อีกเร่ือง 

กายพยายามปกปอ้งจิตใจตวัเองด้วยการปลกีวิเวกออกจากพอ่

และน้าพร้อมกบัความน้อยเนือ้ต ่าใจที่มี กายไมมี่ความมัน่ใจที่จะ

ท าอะไรในบ้านตวัเอง กายช่วยกวาดบ้านช่วยถกูบ้าน มนัอาจดู

เป็นเร่ืองเลก็ส าหรับน้าวา่ “ก็แค่เช็ดพืน้ถูพืน้” แต่กายอยากชว่ย

ด้วยใจ และหลายตอ่หลายครัง้ท่ีถกูต าหนิวา่ถไูม่สะอาด ไม่ท า

ความสะอาดไม้ถ ูท าแล้วก็ต้องท าให้ดีสิ!  

กายได้ยินแตค่ าต าหนิติเตียนด้วยน า้เสยีงไม่พอใจ และ

บางครัง้ก็เป็นเสยีงการหวัเราะ แล้วเบ้ปาก โดยไม่มีการช่วยเหลอื

หรือสอนวา่อะไรที่ควรท า เค้าจะรอให้กายคิดเองท าเอง ถ้าท าดีก็

ไม่วา่อะไร แตถ้่าไม่ดีคือจะถกูต าหนิตลอด และถ้าไม่ท าเลยก็จะ

ถกูเหน็บแนม นัน่คือสิง่ท่ีกายได้เจอ 

น้าอาจไม่ชอบกายเพราะกายไม่ใช่เด็กท่ีอ่อนหวาน 

นบัวา่มีปมด้อยเยอะมากในช่วงวยัเด็กโดยไม่รู้ตวั กายไม่ใช่เด็กท่ี

พยายามเข้าหาหรือออดอ้อนเอาอกเอาใจพดูเพราะกบัผู้ใหญ่ 

เพราะผู้ใหญ่ก็ไม่ได้พดูเพราะกบักาย หลายครัง้หลายคราที่กาย
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รอบทสนทนาท่ีสามารถคยุร่วมกนั เรียนเป็นไงบ้าง ค าชมหรือ

ถามสารทกุข์สกุดิบก็ไม่เคยเกิดขึน้  

ในบ้านมีภาพทกุคนทัง้แบบเด่ียว แบบทัง้คู ่แบบหมู่ ไม่

วา่จะเป็นพอ่ น้า พี่สาวท่ีเป็นลกูติดของน้า และน้องชายของกาย 

ภาพพวกนัน้จะติดไว้ตามผนงับ้านบ้างและชัน้วางทีวีบางสว่น 

ยกเว้นภาพของกายที่ไม่มีเลยในบ้านหลงันัน้ 

ตรงนีก้ายจะดงึเข้าถึงประเด็นความรู้สกึของเด็กในตอน

นัน้และความเป็นผู้ใหญ่ของกายในตอนนี ้

กายลองมองตา่งมมุ มองในมมุของน้ามนัก็ถกู ก็เด็กมนั

ไม่นา่รัก ก็เลยไม่อยากแสดงออกวา่รักนัน่คือเร่ืองธรรมชาติและ

เข้าใจได้ แตเ่ร่ืองราวมนัจะตา่งออกไปโดยสิน้เชิงเลยหากตอนนัน้

ผู้ใหญ่เข้าอกเข้าใจถึงสาเหตขุองพฤติกรรมบางอยา่งท่ีเด็กท า  

พยายามเข้าหา และพยายามเข้าใจ พยายามสอนสัง่ด้วยหวัใจที่

รักจริงๆ เพราะในช่วงวยัรุ่น เด็กจะมีความมัน่ใจในตวัเองสงูวา่ท่ี

ตวัเองท าเป็นสิง่ท่ีถกูต้องและคิดวา่ตวัเองโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว แต่

ผู้ใหญ่ท่ีเป็นผู้ปกครองควรพยายามอยา่งสดุความสามารถท่ีจะ

เข้าถึงเด็กให้มาก ไม่ใช่ปลอ่ยๆ มนัไป หรือมากกวา่นัน้ก็กดเด็ก

ให้รู้สกึต ่าต้อยด้อยคา่ลง เช่นเวลากายช่วยถบู้าน ก็อาจพดูแคว่า่ 
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“ขอบใจนะ” “ท าดีแลว้นะ..แต่นา้ขอใหช่้วย”...แล้วเสริมในสิ่งท่ี

เด็กยงัท าได้ไม่ดีด้วยทา่ทางและน า้เสยีงแบบเอ็นดู #ค าคน4   

เช่ือมัย้วา่กายจะอยากท ามนัทกุวนัและจะท าให้ดีขึน้

ถกูต้องขึน้ กายจะนา่รักขึน้ในทนัตาเพราะรู้สกึว่าถกูรัก รู้สกึมี

ตวัตนและรู้สกึวา่สิง่ท่ีกายท ามีคนเห็นคณุคา่ แค่สิง่เลก็น้อยพวก

นีม้นัสามารถเปลีย่นความคิดติดลบของเด็กคนนงึออกไปได้เลย 

กายจะไมไ่ด้อยากแคถ่พูืน้ กายจะล้างห้องน า้ กวาดลานบ้าน 

อาบน า้ให้หมา เลม็ก่ิงไม้ในสวน ท าทกุอยา่งท่ีน้าแสดงออกวา่น้า

ชอบใจกบัตวักาย เพราะกายรู้อยูใ่นหวัใจวา่กายมีจิตใจที่ดี ข้าง

ในกายมนัรอให้คนมารัก กายเกลยีดตวัเองท่ีต้องรู้สกึวา่น้าไม่

ชอบกายแล้วกายต้องไม่ชอบน้ากลบั กายไมอ่ยากไม่ชอบใคร ไม่

อยากเกลยีดใครแต่สถานการณ์มนับีบคัน้ให้กายเป็นและรู้สกึ  

เอาให้เข้าใจงา่ยๆ เลยคือ เราชิงเกลียดเคา้ก่อนทีเ่คา้จะ

เกลียดเราเพือ่เราจะไดไ้ม่รู้สึกแย่ หรือ ถา้เคา้ก าลงัจะร้ายมา เรา

จะร้ายไปก่อนเพือ่ใหไ้ม่รู้สึกว่าเป็นผูแ้พ ้ 

นัน่คือกายในวยั 12 ปี ก าลงัเป็นวยัรุ่นและรู้สกึโดดเด่ียว

ในบ้าน กายท าเหมือนไม่แคร์แตก่ายแคร์ ท าเหมือนร้ายแตข้่างใน
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มนัอ่อนแอ และกายก็ท าสิง่ท่ีไม่ควรท า ซึง่ในตอนนัน้กายไม่รู้วา่

ผิด  

...ก็คือการตีตวัออกห่างและท าเป็นไม่แคร์ใคร!... 

เร่ืองราวในหนงัสอืเลม่นีจ้ะตา่งออกไปอยา่งสิน้เชิงถ้าวนันัน้น้า

และพอ่แสดงออกวา่รักและรู้สกึดีท่ีมีกายเป็นสมาชิกอีกคนใน

ครอบครัว 

 

 กายโหยหาความรักเหมือนลกูหมาท่ีอยากนอนซุกท่ีอุ่นๆ 

เหมือนนกท่ีอยูใ่นกรงทา่มกลางพายฝุนและอยากออกจากกรง

โบยบินอยา่งเป็นอิสระไปหลบในร่มท่ีไหนซกัท่ีท่ีรู้สกึวา่ปลอดภยั  

มีรุ่นพี่ท่ีบ้านติดกนัมาจีบกาย เค้าอายหุา่งกบักาย 3 ปี 

ตอนนัน้กายอาย ุ12 สว่นเค้าก็ 15 นัน่คือครัง้แรกท่ีกายถกูจีบ 

กายรู้สกึปลาบปลืม้และมีตวัตนขึน้มาทนัที มีคนมาชอบพอ เขียน

จดหมายรักให้ เอาดอกไม้มาให้ ชวนไปขี่รถเลน่ แล้วนัง่คยุกบั

กายแก้เหงา แตเ่น่ืองจากเหตกุารณ์เหลา่นีม้นัอยูใ่นสายตาผู้ใหญ่

เพราะบ้านท่ีเช่ามนัอยูติ่ดกนัเลย น้าบอกให้พอ่รู้วา่ก าลงัเกิดอะไร

ขึน้ พอ่ชกัเร่ิมไม่พอใจเพราะพอ่คิดวา่กายเด็กเกินไปท่ีจะมีแฟน 

(ก็เด็กจริงๆนัน่แหละคะ่ ตอนนีย้อมรับเลย) พอ่สัง่ห้ามไม่ให้กาย

คบกบัพี่เค้า สว่นน้าก็จะกระแนะกระแหนเป็นครัง้ๆ ไปวา่  
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ร่าน ไร้ยางอาย สร้างแต่ปัญหา 

 

กายยิ่งโมโห โกรธ และเกลยีดน้าเข้าไปใหญ่ กายรู้สกึวา่

พี่เค้ารักกายและกายรักเค้า(ความคิดเด็ก) แตถู่กกีดกนัเลยต้อง

แอบพบกนัแบบหลบๆ ซอ่นๆ และหลงัจากนัน้ไมน่านเราก็ได้เสยี

กนั  

กายในวยั 12 ปีเร่ิมท่ีจะเดินออกนอกเส้นทางโดยการมี

แฟน เพราะเค้ากอดกาย เค้าบอกรักกาย กายหลงอยูใ่นวงัวนตรง

นัน้ ตกัตวงสิง่ท่ีขาดโดยไม่ได้รู้สกึตวัเลยวา่มนัเป็นเร่ืองท่ีผิด และ

ตอนนีแ้หละท่ีกายรู้สกัทีวา่เซ็กส์คืออะไร และพวกผู้ใหญ่พวกนัน้

ท่ีกายคิดวา่เค้า เล่น ด้วยมาตลอดมนัคือการร่วมเพศ 

ร่างกายของกายมนัไมมี่คา่มานานแล้ว กายเลยไม่เสยีใจ

ใดๆ ท่ีจะมีอะไรกบัแฟนตวัเองตัง้แตอ่าย ุ12 ปี จะรักนวลสงวน

ตวัไปท าไมในเม่ือผู้ชายคนไหนก็ได้แตะได้ขย าไปหมดแล้ว (กาย

ยงัโชคดีท่ีพอ่ไม่ใช่หนึง่ในผู้ชายพวกนัน้)  ซึง่เม่ือมองย้อนกลบัไป

จากวนันี ้นัน่ถือวา่เร็วมากและคอ่นข้างนา่กลวั แตเ่ด็กวยั 12 จะ

ไปรู้อะไรมากมาย ท่ีบ้านไม่รัก ก็ไปหาคนรักนอกบ้าน มนัท าให้

กายมีพฤติกรรมที่แยม่ากกวา่เดิมและภาษาท่ีชาวบ้านใช้กนัคือ 
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“ติดผู้ชาย”  แตก่ายในวยั 30 เข้าใจเด็กคนนัน้ดีและขอเปลีย่นค า

วา่ “ติดผู้ชาย” เป็นค าวา่ “โหยหาความรัก”  

กายไม่ได้เข้าข้างตวัเอง สิง่ท่ีกายท ามนัผิดชดัเจนอยูแ่ล้ว 

แตท่กุอยา่งมนัมีสาเหตขุองมนัตามท่ีกายได้เลา่มา และด้วย

ประสบการณ์นัน้มนัท าให้กายรู้วา่วนันงึเม่ือกายมีลกู กายควร

เลีย้งเค้าแบบไหน ซึง่ท่ีแน่ๆ  กายจะไม่ท าแบบท่ีครอบครัวของ

กายเคยท ากบัตวักายเอง 

อยา่พดูถึงความซิงเลยคะ่ กายไม่ได้เสยีซิงให้เค้า เพราะ

ความซิงมนัถกูพรากออกจากกายไปนานแล้ว 

เราแอบคบกนัแบบนัน้อยูส่กัระยะโดยท่ีมีน้าคอย

สอดสอ่งและเห็นถึงพฤติกรรมที่น้าเรียกวา่ “ติดผูช้าย” ของกาย

อยูต่ลอด กายยอมรับวา่กายไม่แคร์คนในครอบครัว ไม่แคร์เสยีง

พอ่หรือน้าเลย เพราะกายคิดวา่พวกเค้าไม่รัก สว่นคนท่ีรักกายก็

คือแฟนคนนี ้พอ่เร่ิมไม่สบายใจกบัเหตกุารณ์ท่ีเป็นอยู ่และมี

ความตงึเครียดเกิดขึน้ในบ้านถึงขนาดท่ีพอ่และน้าปรึกษากนัวา่

จะย้ายบ้านไปเช่าท่ีอ่ืนเพื่อให้กายและแฟนเลกิติดตอ่กนั 
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กายไปเรียนแบบไมมี่ความสขุ ไมมี่สงัคม ไม่มีเพือ่น กาย

นัง่เรียนคนเดียวและไม่ตัง้ใจเรียน บางชัน้เรียนกายโอเคกบัการ

นัง่เรียนคนเดียว แตฝั่นร้ายจะมาทกุครัง้ในชัน้ท่ีครูให้จบัคูก่บั

เพื่อนในการท างาน กายมกัจะเป็นคนสดุท้ายเสมอท่ีเหลอืเพราะ

ไม่มีเพื่อนคนไหนให้จบัคู ่แตท่ี่แยไ่ปกวา่นัน้กายยงัจ าเหตกุารณ์

นัน้ได้ดี เม่ือทกุคนจบัคูเ่สร็จและเหลอืกายคนเดียวท่ีไม่มีคู ่คณุครู

ท่ีอยูห่น้าชัน้เรียนมองมาท่ีกายแล้วพดูวา่  

“ไม่มีเพือ่นเลยหรอ?! … หวัเดียวกระเทียมลีบ” 

นัน่คือค าท่ีออกมาจากปากของครู #ค าคน5   

กายจบคาบเรียนนัน้ด้วยการท่ีครูให้กายเข้าไปอยูใ่นกลุม่

กบัเพื่อนเป็นการท างาน 3 คน และนัน่เป็นคาบเรียนสดุท้ายท่ี

กายเข้าเรียนในโรงเรียนแหง่นัน้ 

 

 กายยงัไปโรงเรียนทกุวนัเพราะมนัคือกิจวตัรประจ าวนัท่ี

ต้องท า กายนัง่รถโรงเรียนจากบ้าน ได้เงินคา่ขนมวนัละ 20 บาท 

พอถึงโรงเรียนกายจะไปท่ีห้องพยาบาลทนัทีแล้วนอน ต่ืนมาตอน

เท่ียงจะไปกินข้าวคนเดียวแล้วกลบัมานอนจนโรงเรียนเลกิแล้วถึง

ออกไปรอรถโรงเรียนเพื่อกลบับ้าน เป็นแบบนีอ้ยูห่ลายวนัจน

วนันงึมีเพื่อนห้องอ่ืนท่ีกายผกูมิตรด้วยได้ เค้าจะคอ่นข้างแก่นๆ 
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นิดนงึ และไม่คอ่ยเข้าเรียนเหมือนกนั วนันัน้เค้าชวนกายออกไป

นอกเขตโรงเรียนไปบ้านของเพื่อนเค้าท่ีก าลงัจดัปาร์ตีอ้ยู ่กาย

เห็นวา่นา่สนกุเลยตกลงไปด้วย  

ท่ีนัน่กายพบกบัเด็กรุ่นพี่ รุ่นมอปลายหลายคนทัง้หญิง

และชายนัง่ด่ืมสปายกนัอยู ่(สปายคือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลล์)  

เพื่อนรินมาให้กาย 1 แก้ว กายด่ืมแคแ่ก้วเดียวจริงๆ หลงัจากนัน้

เราก็กลบัไปท่ีโรงเรียน ระหวา่งนัน้กายรู้สกึตวัลอยๆ แบบกร่ึมๆ 

กายคิดวา่คงเพราะเป็นครัง้แรกท่ีด่ืมเหล้ามัง้ และน่ีก็คงเป็น

อาการเมานัน่แหละ  

กายและเพื่อนแอบเดินเข้าทางประตหูลงัโรงเรียนเพื่อ

กลบัเข้าไปในโซนโรงเรียนก่อนเวลาเลกิเรียนเพื่อท่ีวา่จะได้นัง่รถ

นกัเรียนกลบับ้านตอนโรงเรียนเลกิ โชคร้ายท่ี รปภ.เห็นเข้าเลย

แจ้งฝ่ายปกครอง กายถกูเรียกเข้าห้องปกครอง ครูคยุกนัวา่เป็น

เคสเด็กหนีเรียน เราทกุคนโดนตรวจค้นกระเป๋าและถกูตรวจฉ่ี 

กายรู้สกึกลวัมากตอนนัน้ กายกลวัครูแจ้งผู้ปกครองวา่กายหนี

เรียน ไม่ได้กงัวลเร่ืองอ่ืนๆ เลย ในกระเป๋ากายไมมี่อะไรอยูแ่ล้ว

อยากตรวจฉ่ีก็ตรวจไป กายแคไ่มอ่ยากให้พอ่รู้วา่กายหนีเรียน  

แต่จุดพีคมันคือตรงนี!้ 
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ผลตรวจพบวา่ฉ่ีกายเป็นสมี่วง!!! 

(มีสารเสพตดิในร่างกาย) 

 กายสาบานให้ตวัเองตายเลย (กายไม่เคยเสพยาสกัครัง้

ในชีวิต แม้กระทัง่ปัจจบุนัท่ีอาย ุ30 แล้ว) กายเกลยีดสารเสพติด 

ไม่เคยเลยสกัครัง้ในชีวิตท่ีอยากจะลอง เพราะพอ่เคยติดยาและ

ท าให้ครอบครัวเราแตกแยกมากก่อน กายเคยขโมยเงินแม่ไปก็

เพราะไอ้ยาน่ีแหละ กายให้ค าสตัย์ตรงนีว้า่สารเสพติดในร่างกาย

ท่ีครูพบ มนัไม่ได้มาจากการท่ีกายตัง้ใจเสพจริงๆ อาจเป็นไปได้ท่ี

มนัถกูผสมลงในเคร่ืองด่ืมแก้วนัน้ท่ีกายด่ืม นัน่คือเหตผุลเดียวท่ี

กายคิดออก  

ครูท่ีโรงเรียนแจ้งผู้ปกครองทนัที เย็นวนันัน้ทัง้วนัพอ่ไม่

คยุกบักายเลยสกัค าเดียว ตวักายเองรู้สกึผิดมากๆ มึน งง สบัสน

ไปหมด กลวัก็กลวัวา่พอ่จะเกลยีดเราไปใหญ่ วนัรุ่งขึน้พอ่เป็น

คนขบัรถพากายไปโรงเรียนด้วยตวัเอง เราเดินเข้าไปในห้อง

ปกครอง และพอ่เซ็นใบลาออกด้วยน า้ตา  

กายเสยีใจมากจริงๆ ท่ีท าให้พอ่ร้องไห้ แตป่ากกายมนั

พดูอะไรไม่ออกแล้ว  วนันัน้กายกลบัมาท่ีบ้านถกูพอ่โวยวายยก

ใหญ่วา่เป็นเด็กเหลอืขอ สง่ให้ไปเรียนไม่ได้ให้ไปเป็นควาย…  
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ความคิดมากมายอยูใ่นหวั แตป่ากของกายไม่ได้พดู

อะไรออกไปสกัค า ไม่เถียงหรือแก้ตวัอะไรซกัอยา่ง มีแตน่ า้ตาท่ี

อาบแก้มและรอเวลาพอ่พดูจบกายก็กลบัเข้าห้องไปร้องไห้จน

หลบัไป หนขูอโทษคะ่พอ่ หนผิูดเอง... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“พอ่คะ หนสูาบานตรงนีด้ว้ยความสตัย์จริง หนไูม่เคยยุ่งเกี่ยวกบั

ยาเสพติดใดๆ เลย ถึงแม้หนไูม่เคยแก้ตวักบัพอ่ แต่นีคื่อ

เหตกุารณ์จริงๆ ทีเ่กิดข้ึนและมนักดักินใจหนมูาตลอดเกือบ 20 ปี 

หนเูสียใจจริงๆ และกราบขอโทษพอ่ค่ะ” 
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ด้วยการท่ีพอ่และแม่ตกลงกนัวา่กายจะต้องย้ายไปอยู่

กบัแม่หลงัจากท่ีพอ่เซ็นใบลาออกจากโรงเรียน บวกกบัการท่ีกาย

จะได้เลกิติดตอ่กบัแฟน นัน่คือเหตผุลท่ีกายต้องย้ายไปจงัหวดั

เชียงใหม่คือเพื่อเปลีย่นโรงเรียน ให้แม่เป็นผู้ปกครองแทน และ

กายจะได้เลกิติดผู้ชาย  

กายเสยีใจกบัสิง่ท่ีเกิดขึน้มากจริงๆ โทษตวัเองมากมาย

แตแ่ก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว ได้แตป่ลอบใจตวัเอง และสญัญากบั

ตวัเองวา่จะตัง้ใจท าตวัให้ดีขึน้  

แม่อาศยัอยูใ่นห้องเช่าท่ีเลก็มากๆ กลางเมืองเชียงใหม่ 

ซึง่ห้องเลก็ๆ ท่ีวา่ก็คือ ห้องท่ีมีความกว้างพอดีแคเ่ทา่กบัเตียง มีตู้

เสือ้ผ้าเก่าๆ ไม่มีพืน้ท่ีพอให้เก็บของแตย่งัดีท่ีมีช่องใต้เตียงท าให้

เราสามารถดนัสิง่ของเคร่ืองใช้เข้าไปใต้เตียงได้ มีพดัลมเพดานท่ี

เก่ามาก และเหลอืทางเดินไว้ความกว้างสองกระเบือ้งเพื่อวาง

ของและเดินไปเข้าห้องน า้ และห้องน า้ก็ไม่ต้องพดูถึงคะ่ แคบ

มากๆ มีแคโ่ถยองๆ กบัถงัอาบน า้ เข้าไปคนนงึก็เต็มแล้ว สภาพท่ี

พกัก็ตามราคาเพราะแม่กายหาเงินได้ไม่มากในแตล่ะวนั เอาเป็น

วา่หาเช้ากินค ่า เงินเก็บไม่เคยมี ถึงขัน้ท่ีห้องเลก็ๆ ท่ีวา่ บางเดือน

ก็ต้องหารคร่ึงกบัเพื่อนเพื่อแชร์คา่เช่า  
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ห้องท่ีมีขนาดใหญ่กวา่เตียงนิดหนอ่ยแตต้่องแบ่งกนันอน

บนเตียงถึง 4 คน จะพดูงา่ยๆ วา่มนัคือสลมักลางเชียงใหม่ก็ไม่

ผิด 

  กายได้เข้าโรงเรียนท่ีหนึง่ในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการ

เรียนซ า้ชัน้เพราะย้ายมากลางเทอม โรงเรียนอยูไ่ม่ไกลมากจากท่ี

พกั กายประหยดัเงินด้วยการเดินไปโรงเรียน ใช้เวลาเดินไปคร่ึง

ชัว่โมง เดินกลบัคร่ึงชัว่โมงในแตล่ะวนั ถือเป็นการออกก าลงักาย

และท าให้สมองปลอดโปร่ง 

ครัง้นีก้ายมัน่ใจมากกวา่เดิมวา่กายจะไม่ท าแบบเดิมซ า้

อีก กายเร่ิมเรียนท่ีโรงเรียนแหง่ใหม่ กายเร่ิมผกูมิตรและได้มี

เพื่อนท่ีโรงเรียนใหม่ กายเปลีย่นจากเด็กเก็บตวัไม่คบใครเป็น

เด็กหญิงท่ีมัน่ใจและเฮฮา หน้าผมสวยกรุบกริบไปโรงเรียนเพื่อหา

เพื่อน ทกุอยา่งเป็นไปได้ด้วยดี แม้กายจะดเูกเรนิดๆ แรดหนอ่ยๆ 

เลน่ใหญ่ไปซะทกุอยา่ง แตม่นัเป็นสิง่ท่ีเพื่อนชอบและท าให้กายมี

เพื่อน กายเป็นเด็กท่ีผลการเรียนไม่ได้ดีมาก จะอยูอ่นัดบัท้ายๆ 

แตก่ายก็เข้าเรียนและมีเพื่อนจริงๆ  

เทอมแรกผา่นไปได้ด้วยดีแตแ่ยห่นอ่ยท่ีเกรดต ่าไป กาย

ถกูจดัอยูอ่นัดบัท้ายๆ กายบอกตวัเองวา่เทอมถดัไปทกุอยา่งต้อง

เปลีย่นไปในทางท่ีดีขึน้และเม่ือโรงเรียนเปิดเทอม กายก็ตัง้ใจ
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เรียนมากกวา่เดิม เท่ียวน้อยลง พยายามเป็นเด็กเรียน อ่าน

หนงัสอืมากกวา่ดลูะคร ท าให้เทอมสองเกรดกายดีขึน้กวา่เดิม

มาก(ในความคิดของกายเอง) เด็กในห้องมี 40 คน จากเดิมท่ีได้

ล าดบั 32 แตเ่ทอมนีก้ายสามารถขยบัมาถึงล าดบัท่ี 11 กายรู้สกึ

ภมิูใจในตวัเองมาก และไม่รีรอท่ีจะโทรหาพอ่และบอกวา่ “หนู

สอบไดที้ ่11 เลยนะพอ่” พอ่ชมวา่ “เก่งแลว้ลูก” ได้ยินแคน่ัน้กาย

ก็ปลืม้แล้ว 

 

 เน่ืองจากกายอยูเ่ชียงใหม่กบัแม่ ช่วงปิดเทอมกายเลย

ต้องมาอยูก่บัพอ่เพราะพอ่และแม่แบง่กนัเลีย้งกาย แล้วก็มี

เหตกุารณ์ฟา้ผา่กลางใจอีกครัง้เม่ือแม่เลีย้งของกายที่กายเรียกวา่

น้าพดูกบักายตอนท่ีพอ่ไม่อยูว่า่ “พอ่เอาเราไปอวดเพือ่นๆ ที่

ท างานใหญ่เลยว่าสอบไดที้ ่11 รู้มัย้ว่ามนันา่อายแค่ไหน นา้นี่

อยากจะเอาหนา้มุดดินหนี” #ค าคน6 

กายเกลยีดบ้านหลงันีม้าก กายเกลยีดน้า เกลยีดท่ี

ตวัเองไร้คา่ ไร้ราคากบัคนในบ้าน กายอยูแ่บบนัน้หายใจทิง้ไป

วนัๆ เพราะไม่วา่จะพยายามแคไ่หนมนัก็ไม่เคยดีพอส าหรับใคร

เลย นัน่คือความคิดของเด็กอาย ุ13 ปี ณ ตอนนัน้ 
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 ช่วงเปิดเทอมกายกลบัมาเชียงใหม่เพื่อมาเรียนอีกครัง้ 

กายอยูก่บัแม่กายมีความสขุดี แม่รักและดีตอ่กายมาก กายสนิท

กบัแม่มากกวา่พอ่ กายมีความมัน่ใจมากขึน้แม้จะไม่สนการเรียน

มากเทา่ไหร่ แตล่ าดบัก็อยูป่ระมาณตรงกลาง ไม่แยแ่ละไม่เก่ง 

แตแ่ล้วระเบิดก็มาลงอีกลกูจากครูประจ าชัน้ของกายในวนั

ประกาศผลการเรียน  

ครูยืนหน้าห้องประกาศผล และเม่ือมาถึงรายช่ือของกาย

ครูก็พดูขึน้วา่ “ยยักาย เธอนีแ่ก่ว่าเพือ่นในนีเ้ลยนะ ไม่คิดจะ

พยายามเรียนใหไ้ดเ้กรดดีข้ึนหรอ...เรียนซ ้าชัน้แลว้ก็ยงัไดเ้กรดไม่

ดี ไม่อายบ้างหรอ?!” เพื่อนทกุคนในชัน้หนัมามอง #ค าคน7   

...กายอบักายอีกครัง้และรู้สึกว่าตวัเองโง่จงั... 

 

ครูควรเรียกไปคยุสว่นตวัและให้ก าลงัใจสวิา่เราท าได้

ดีกวา่นี ้ไม่ใช่ยืนหน้าชัน้เรียนแล้วประจานเราอยูต่รงนัน้ มนัเป็น

การต าหนิท่ีไร้ความเห็นใจ และไร้ประโยชน์มากๆ เพราะการ

ประจานกายตอ่หน้าเพื่อนมนัไม่ได้ท าให้กายรู้สกึวา่ต้องเรียนให้

หนกัขึน้ แตม่นัซ า้เติมวา่ท่ีท าอยูม่นัไม่ดีพอและไม่มีวนัท่ีจะดีขึน้ 

จากนีเ้พื่อนๆ ก็ตราหน้าไว้วา่ “แก่แล้วยังโง่อีก” 
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หากวนันัน้ครูเรียกกายไปพบสว่นตวัแล้วคยุดีๆ กายจะ

ไม่รู้สกึเสยีใจเทา่นีเ้ลย แตจ่ะพยายามท าให้ดีขึน้เพราะเห็นวา่ครู

คาดหวงัในตวักาย มนัดีกวา่การท่ีครูพดูหน้าชัน้แล้วท าให้กาย

รู้สกึวา่ไม่วา่จะยงัไงก็ยงัโงอ่ยูดี่ เพราะครูไม่คาดหวงัและไม่ถนอม

น า้ใจกบักายเลย 

 

กายใช้ขีวิตผา่นพ้นไปวนัๆ แตแ่ล้ววนันงึแม่เดินมาบอก

กายวา่ ลงุชยักบัพี่ตากบ้านตรงข้ามท่ีนา่น “เคา้ตายหมดแลว้นะ” 

(ผูร้้ายคนที ่1,2 ) ลงุชยัเค้าเป็นเอดส์ตาย แม่อาจต้องไปงานศพ 

สว่นลกูเค้าท่ีช่ือตาก ตายก่อนหลายปีแล้ว โดนรถชน  

กายด้วยความท่ีมีอารมณ์โกรธแค้นในอดีตได้โพลง่ออกไปวา่ 

“ตายซะไดก็้ดี” 

แม่ตกใจถามวา่ท าไมถึงไปแช่งไปวา่เค้าแบบนัน้ มนัไม่ดี 

กายเลยบอกวา่  

“ตอนหนเูป็นเด็กพวกมนัข่มขืนหนหูลายครัง้เลยนะแม่”  

...แม่เงียบกริบ... 

“ท าไมพอ่กบัแม่ท้ิงหนไูวก้บัพวกมนั”... ใบหน้าท่ีอึง้ของแม่พดู

อะไรออกมาไม่ได้เลย กายรู้วา่มนัไม่ใช่ความผิดของแม่ เพราะถ้า

แม่รู้แม่คงไม่ปลอ่ยให้มนัเกิดขึน้ แตก่ายหวงัเลก็ๆ เพราะน่ีคือครัง้
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แรกท่ีกายกล้าพดู และพดูออกไปด้วยน า้ตาไหลอาบหน้า แมจ่ะ

มากอดและขอโทษกายสกันิด แตไ่ม่มีเลย ไม่มีกอด ไม่มีค าขอ

โทษใดๆ กายวิ่งออกมาแล้วเราก็ไม่เคยคยุกนัเร่ืองนัน้อีกเลย สว่น

แม่ก็ไม่ไปงานศพเช่นกนั 

 

ไม่นานนกัแม่ก็เก็บเงินได้ก้อนเลก็ๆ ซึง่ตดัสินใจที่จะเปิด

ร้านท าผมโดยการร่วมหุ้นกบัเพื่อน เราย้ายจากท่ีอยูเ่ดิมมาอยูท่ี่

ตกึแถวแหง่ใหม่ ในตกึเช่าแหง่นีจ้ะมีสมาชิกอยูร่่วมกนั 4 คน ก็คือ

แม่กายและตวักาย น้าท่ีร่วมหุ้นกบัแม่ และลกูชายของเค้าท่ีเด็ก

กวา่กายสองปี  

ตกึแถวที่น่ีก็แคบๆ แตมี่ 2 ชัน้และห้องน า้ห้องเดียวซึง่คือ

ห้องใต้บนัไดแคบๆ เวลาอาบน า้ก็ต้องคอยก้มหวัไว้ เพราะถ้า

เผลอยืดตวัขึน้เม่ือไหร่หวัจะชนเพดานทนัที และด้วยความท่ี

โครงสร้างตกึสมยัเก่าจะมีลกูเลน่เป็นบล๊อกท่ีเป็นรูเพื่อระบาย

อากาศอยูด้่านบน และนัน่เองท าให้กายเป็นกงัวลทกุครัง้ท่ี

อาบน า้ เพราะมีครัง้นงึท่ีกายจบัได้วา่ลกูชายของหุ้นสว่นแม่แอบ

มองลอดรูนัน่เข้ามาตอนท่ีกายก าลงัอาบน า้ ซึง่ท ามานานมากแค่

ไหนก็ไม่รู้ แตท่นัทีท่ีรู้กายก็บอกแม่ทนัที  
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แม่ก็ได้คยุกบัหุ้นสว่นแตก่ายรู้วา่ไม่วา่จะยงัไงเด็กคนนัน้

มนัก็จะปฏิเสธอยูแ่ล้ว กายเลยปอ้งกนัตวัเองด้วยการเอากระดาษ

หอ่ของขวญัมาแปะปิดรูระบายอากาศนัน่ไป 

ท่ีบ้านเช่าของกายแหง่ใหม่จะมีเต๊นท์รถให้เช่าอยูฝ่ั่งตรง

ข้ามติดอยูก่บัผบัช่ือ Spicy  มีลงุคนนงึท่ีท างานเป็นหวัหน้าท่ีนัน่

และมาสนิทสนมกบัแม่ พวกเค้าด่ืมกนัท่ีหน้าบ้านเป็นประจ าหลงั

เลกิงานและรู้จกักนัเป็นระยะเวลานานพอสมควร เดินเข้าออก

บ้านเช่าของกายเป็นประจ าเหมือนเพื่อนบ้านปกติทัว่ไป วนัหนึง่

ลงุคนนัน้มาหาแม่ที่บ้าน กายบอกวา่แม่ยงัไม่กลบั ลงุบอกวา่ไม่

เป็นไรแล้วดงึกายไปนัง่ตกัและพยายามซุกไซร้ซอกคอของกาย 

พร้อมขย าหน้าอกเต็มมือ กายด้วยความท่ีเคยมีแฟนมาแล้วครัง้นี ้

ไหวตวัทนั กายผลกัลงุนัน่แล้ววิ่งขึน้ไปชัน้บนและลอ็คประตบู้าน 

หลงัจากนัน้กายก็บอกเร่ืองนีใ้ห้แม่ฟัง แม่ปกปอ้งกายอยา่งดี แล้ว

ลงุคนนัน้ก็หา่งหายไปจากความเป็นเพื่อนบ้านเราไปเลย 

 #ผู้ร้ายคนที่8 

ช่วงปิดเทอมใหญ่ ม.2 กายขอแม่วา่ไม่อยากไปบ้านพอ่ท่ี

จงัหวดันา่น ขออยูเ่ชียงใหม่กบัแม ่พวกผู้ใหญ่ตกลงกนัได้ดีกาย
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เลยได้อยูเ่ชียงใหม่สมใจและได้เท่ียวเลน่กบัเพื่อนๆ ช่วงปิดเทอม

แถมยงัได้ช่วยแม่ท างานอีกด้วย 

แม่กายมีร้านท าผมและร้านนวดฝ่าเท้ากบันวดไทย กาย

จะเป็นคนคอยช่วยสระไดร์ และบางครัง้ก็นวดฝ่าเท้าให้ลกูค้าของ

แม่ และบอ่ยครัง้ก็จะได้ทิปจากนกัทอ่งเท่ียวซึง่กายชอบมาก 

จนถึงวนัสงกรานต์ กายนดัเพื่อนๆ วา่จะไปเลน่น า้กนั วนันัน้กาย

ใสเ่สือ้แขนยาวสดี ากันผิวคล า้ รองเท้าแตะกบัหมวก และกางเกง

ยีนส์ขาสัน้ปกติแบบไม่สัน้มาก เลน่น า้สงกรานต์กบัเพื่อนท่ีคเูมือง

เชียงใหม่ ช่วงบา่ยพอปวดฉ่ีเลยเดินไปเข้าห้องน า้ท่ีป๊ัมน า้มนัข้าง

วดัโลกโมฬี ท่ีอยูข้่างร้าน Jiffy  

โดยไม่ทนัตัง้ตวักายถกูชายคนนงึฉดุกระชาก เค้าลาก

กายเข้าไปด้านหลงัร้าน Jiffy จะมีตรอกเลก็ ๆ ท่ีผู้ชายมกังา่ยจะ

เดินเข้าไปฉ่ี มีฉ่ีนองเต็มพืน้ไปหมดและมนัก็จบักายกดลงกบัพืน้

ฉ่ีนัน่และขม่ขืนกาย กลางวนัแสกๆ พืน้ท่ีสาธารณะ ตรงนัน้เลย!  

#ผู้ร้ายคนที่10 

กายวิงวอนขอร้อง มนับอกวา่ถ้าร้องจะฆา่ จะบบีคอให้

ตาย และมนัท าจริง มนับีบคอกาย ด้วยความกลวัตายไม่กล้าขดั

ขืนอีกเลยปลอ่ยให้มนัท าเลวระย าของมนัไป ระหวา่งนัน้มี
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พนกังานร้าน Jiffy มาเจอเข้า อาจเป็นเพราะเค้าเห็นความ

ผิดปกติจากกล้องวงจรปิดหรือด้วยความบงัเอิญก็ไม่ทราบ 

เค้ามาถึง ยืนพร้อมตะโกนวา่ “ท าอะไรกนันะ่ นีไ่ม่ใช่ทีจ่ะมามัว่

กนันะ” กายร้องขอความช่วยเหลอืทนัที  

ตอนนัน้พนกังานคงเข้าใจผิดคิดวา่กายเต็มใจแตจ่ริงๆ 

แล้วก าลงัถกูขม่ขืนอยู ่เพราะกายเห็นสหีน้าของพนกังาน

เปลีย่นไปทนัที  ไอ้ชัว่นัน่ผงะ กายเลยได้จงัหวะดงึกางเกงขึน้แล้ว

วิ่งหนีออกมาในสภาพท่ีแขนเสือ้ขาดรุ่งร่ิง กางเกงไม่ได้ติดกระดมุ

และไม่มีรองเท้า  

กายอายมาก วนันีก้ายถกูใครไม่รู้ขม่ขืนและมีคนเข้ามา

เห็น เพราะความอบัอายกลวัคนจ าได้ กายเดินกลบับ้านทัง้เท้า 

ปลา่วๆ ไม่คยุกบัใคร ไมบ่อกเพือ่น ไม่เลา่ให้ใครฟัง กายใช้เวลา

หลายวนัเศร้าอยูค่นเดียวโดยท่ีแม่ก็ไม่ทนัสงัเกตเพราะท างานเลกิ

ดกึ กายอายมาก รู้สกึวา่ตวัเองสกปรก อาบน า้เทา่ไหร่ก็ไม่สะอาด 

จิตใจมนัจมอยูใ่ต้โคลน แม้จะสนิทกบัแม่มากก็ยงัอายถึงสิง่ท่ี

เกิดขึน้เกินกวา่จะพดูออกมา ถึงแม้เลา่ให้แม่ฟังแล้วจะยงัไง 

สดุท้ายแม่ก็จะวา่กายอยูดี่วา่ดแูลตวัเองไม่ได้ ไอ้นัน่เป็นใครก็ไม่รู้ 

จะเอาเร่ืองมนัยงัไง จะต้องเลา่ถึงเหตกุารณ์นีใ้ห้คนอ่ืนๆฟังหรอ? 
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พอ่แม่จะวา่กายอีกแล้ววา่หาเร่ืองใสต่วั ไปอยูใ่นพืน้ท่ี

เสีย่ง ไม่เลน่น า้ท่ีบ้าน ไม่อยูก่บัผู้ใหญ่ คบเพื่อนไม่ดี พากนัไปด่ืม

อะไรก็วา่ไป มนัเลยท าให้กายต้องหบุปากให้สนิท ถึงสิง่ชัว่ร้ายท่ี

เกิดขึน้ 

กายไม่เคยอิจฉาเพื่อนๆ ท่ีมีพอ่แม่รวยๆ คอยซือ้ของดีๆ 

แพงๆ ให้ใช้ ได้ไปเท่ียวหรือกินอาหารดีๆ แตก่ายอิจฉาเพื่อนคนท่ี

เค้าสามารถพดูคยุกบัพอ่และแม่ได้ทกุเร่ือง แชร์ได้ทกุอยา่งและ

ทกุสถานการณ์ตงัหาก 

กายคิดวา่กายตกอยูใ่นภาวะของโรคซมึเศร้าในช่วงนัน้ 

กายไม่อยากอยูท่ี่น่ีอีกตอ่ไปแล้ว และกายก็ตดัสนิใจขอแม่วา่

อยากจะไปเยี่ยมยา่ท่ีบ้านในอ าเภอทุง่ช้าง จงัหวดันา่น เหตุผล

หลกัก็เพื่อหนีจากสถานการณ์จิตตกนี ้มนัไม่ดีต่อกายมากจริงๆ  

กายต้องการไปท่ีอ่ืน และแนน่อนไม่มีผู้ใหญ่คนไหนรับรู้เหตุผลท่ี

แท้จริง 

พอ่และแม่ปรึกษากนัตกลงกนัดีวา่ให้กายไปได้ สว่นปู่

และยา่ก็ดีใจและยินดีต้อนรับหลานในช่วงปิดเทอมเหมือนกนั 

กายเดินทางไปอ าเภอทุง่ช้าง จงัหวดันา่น ด้วยกระเป๋าเปใ้บเดียว

ท่ีมีเสือ้ผ้าไม่ก่ีชุด กายอยูไ่ด้ไม่นานเพราะอีกไม่ถงึเดือนก็จะเปิด

เทอม การไปอยูก่บัปู่ ยา่ท าให้มีความสขุขึน้ทกุวนั ท่ีนัน่เงียบสงบ 
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สงัคมคนรอบตวัเป็นมิตรท าให้รู้สกึวา่ท่ีน่ีปลอดภยั กายอยากย้าย

มาอยูท่ี่น่ี หมู่บ้านในชนบทแบบท่ีไม่คอ่ยมีความเจริญเพราะ

อยากมาเร่ิมต้นชีวิตใหม่  

กายโทรหาแม่ขอวา่อยากย้ายมาอยูก่บัยา่เพราะชอบท่ีน่ี 

พอ่กบัแม่ปรึกษากนัทนัที ด้วยท่ีแม่เองก็ต้องท างานเลยไม่คอ่ยมี

เวลาดแูลลกูช่วงวยัรุ่นแบบกาย และปู่ กบัยา่ท่ียนิดีต้อนรับหลาน

ท่ีจะย้ายมาอยูด้่วย ความต้องการของกายก็เป็นจริง กายได้รับ

อนญุาตจากผู้ใหญ่ทกุฝ่ายวา่ย้ายได้ นัน่คือวนัท่ีกายมีความสขุ

มากๆ 
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กายย้ายมาเรียนท่ีโรงเรียนมธัยมทุง่ช้างในช่วง ม.2  

พวกเพื่อนๆ ท่ีน่ีช่วงแรกก็จะเข้าหายากนิดนงึเพราะเค้าบูลลีก่าย

วา่เป็นคนเมือง แตเ่น่ืองจากกายมีประสบการณ์ในการเข้าสงัคม

ใหม่มาหลายตอ่หลายครัง้ ครัง้นีก้ายเลยท าได้ส าเร็จ แรกๆการ

เข้ากบัเพื่อนก็ยงัจะยากหนอ่ย แตก่ายรู้แล้ววา่หากกายต้องการมี

เพื่อนกายควรท าตวัแบบไหน ณ ความคิดของกายตอนนัน้คือ 

 ไม่แก่เรียนมากเกินไป 

 มีบทบาทในการท างานแบบกลุม่ได้ดี 

 เป็นคนท่ีสามารถแหกกฏพร้อมกบัเพื่อนๆ ได้ 

 เข้าสงัคมได้แบบไม่เหนียมอาย 

 ไม่ขายเพื่อน 

 ไม่แรดมาก แตก็่ไม่ขีอ้ายจนคนมองวา่แอ๊บ! 

 

กายมีกลุม่เพื่อนท่ีนา่รัก ท่ีช่วยกนัเรียน ช่วยกนัท างาน 

และสามารถเลา่ให้กนัฟังได้ทกุเร่ือง และพอช่วงวนัเกิด พวกเค้า

จะรวมเงินกนัเพื่อซือ้ของขวญัวนัเกิดให้ทกุคนในกลุม่ พวกเรามี

ความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั ซึง่จนปัจจบุนักายอาย ุ30 ปี ก็ยงัติดตอ่

กบัเพื่อนกลุม่นีอ้ยูต่ลอดๆ หากมีโอกาสก็จะนดัเจอกนับอ่ยๆ 
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กายมีความสขุกบับ้านหลงัใหม่นีม้าก ถึงแม้วา่ท่ีน่ีกาย

จะต้องเดินไปโรงเรียนเองเหมือนเดิมแตม่นัก็ไม่ไกลเทา่ไหร่ อีกทัง้

อากาศท่ีน่ีก็ดีมากด้วย กายมีความสงบในจิตใจมากกวา่ท่ีไหนๆ 

ท่ีผา่นมา  

กายได้เงินไปโรงเรียนวนัละ 20 บาท ซึง่มนัโอเคดีกบั

คา่ใช้จ่ายในชนบทแบบนี ้กายใช้เงินวนัละ 15 บาทส าหรับมือ้
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กลางวนัซึง่สว่นใหญ่จะเป็นก๋วยเต๋ียว สว่นท่ีเหลือก็เก็บออมไว้ 

มนัเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสขุแบบบอกไม่ถกู ถึงบางครัง้กายจะดู

เป็นเด็กแก่นๆ ไปบ้าง ดเูหมือนจะระริกระรีไ้ปสกันิด ก็เพื่อท าให้

ตวัเองไม่เบื่อและมีความสขุนัน่แหละ แตก่ายจะแก่นไปทางท่ีใคร

หน้าไหนก็รังแกกายไม่ได้ เร่ืองเรียนก็อยูร่ะดบักลางๆ เสมอต้น

เสมอปลาย กายท าตวัเป็นหลานท่ีดีของปู่ และยา่ ช่วยท าความ

สะอาดบ้าน ชว่ยซกัและตากผ้า และท าหน้าท่ีของตวัเองก็คือ

เรียน  

แตช่่วงเวลาแหง่ความสขุแบบนัน้มนัมกัจะอยูก่บักายได้

ไม่นานเทา่ไหร่ และคลืน่บูลลีก็่มาอีกคลืน่หลงัจากหายไปนาน 

แตค่รัง้นีค้นท่ีเอามาคืออาจารย์แผนกนาฏศิลป์ 

ช่วงนัน้เป็นช่วงท่ีโรงเรียนรับเป็นเจ้าภาพจดักิจกรรมการ

แขง่มวยประจ าประเทศ ซึง่จะมีผู้คนมากมายเข้ามาท่ีโรงเรียน ทัง้

นกัมวย พี่เลีย้ง และแขกตา่งๆ และเราต้องท าหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพ

ท่ีดี เด็กๆ ทกุคนจะได้รับหน้าท่ีท่ีแตกตา่งกนัออกไป ท าความ

สะอาด ตดัต้นไม้ คอยดแูลผู้มาเยือน และบ้างก็ต้องท าการแสดง 

แนน่อนวา่กีฬามวยเรารู้จกักนัดี เพราะเราคือประเทศ

ไทย และการแขง่มวยแตล่ะรอบจะมีการพกัเบรค 3 ครัง้ และแต่
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ละครัง้ก็จะมีคนถือปา้ยเดินขึน้ไปบนเวทีมวย ยกท่ี 1, 2 และ 3 

คณุครูนาฏศิลป์ต้องการให้กายเป็นหนึง่ในคนถือปา้ยเดินบนเวที

ท่ีจะถ่ายทอดสดออกทีวีทัว่ประเทศ  

ตอนแรกกายก็ดีใจนะ วา่จะได้ออกทีว ีเพราะมนัก็เป็น

ความฝันของเด็กๆ ทกุคนวา่อยากออกทีวี แตท่ี่มนัแยก็่เพราะวา่ 

ครูให้กายใสชุ่ดม้ง เพราะกายดเูหมือนคนดอย ผิวคล า้ๆ เม่ียมๆ 

ทัง้ท่ีโรงเรียนกายมีเด็กดอยจริงๆ เรียนอยูเ่ป็นจ านวนมาก... อีก

สองคนได้ใสชุ่ดไทย และชุดพืน้เมือง กายรู้สกึแยม่ากเข้าไปอีกจน

อธิบายไม่ถกู กายจิตตก ไมอ่ยากท าแตก็่ต้องจ าใจเพราะไม่มี

สทิธ์ิไม่มีเสยีงอะไรทัง้นัน้ ครูบอกให้ท าก็ต้องท าตามครู  

กายไม่แม้แตจ่ะบอกพอ่บอกแม่ให้รอดกูายในทีว ีไม่บอก

ใครเลยวา่กายจะได้ออกทีวี ไม่แม้แตจ่ะถา่ยรูปเก็บไว้ ความรู้สกึ

มนัแยใ่นใจแบบวา่บอกใครเค้าก็คงไม่เข้าใจ กายเลยเลอืกเงียบ

ให้ทกุอยา่งมนัผา่นพ้นและกลบัมาใช้ชีวิตตามเดิม 

 เหตกุารณ์ผา่นพ้นไปจนวนันงึเป็นวนัเกิดเพื่อนในกลุม่ 

กายและเพื่อนเลยนดักนัไปเท่ียวท่ีน า้ตก ขี่รถเลน่ กินขนมและ

พดูคยุกนั ท าได้มากท่ีสดุก็แคน่ัน้แหละกบัการฉลองอะไรใน

ชนบทแบบนี ้แตเ่ร่ืองมนัไม่จบแคน่ัน้เพราะแฟนของเพื่อนกายมา

ด้วย พวกเค้าคยุกนัยนัเย็นก็ยงัไม่ยอมกลบั ปกติกายต้องกลบั
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บ้านก่อน 5 โมงเย็น และเพราะกายไม่ได้ขี่รถไปเองเลยต้องรอ

เพื่อนแตเ่พื่อนยงัไม่มีทีทา่วา่จะกลบั  

เลยเวลามามากแล้วตอนนัน้เวลาประมาณ 6 โมง ซึง่ใกล้

ค ่าเต็มที กายเลยขอให้เพื่อนของแฟนเพื่อนท่ีช่ือ “บิน” ไปสง่กาย

ท่ีบ้านแทน เรารู้จกักนัดีในโรงเรียนและเค้าตกลงอาสาไปสง่

เพราะเพื่อนกายกบัแฟนยงัไม่กลบั  ระหวา่งทางกลบับ้านเป็นป่า

เปลีย่ว ถนนมืดๆ เค้าขี่รถไปสกัพกัก็จอดรถลงข้างทาง กายคิดวา่

รถยางคงแบนหรือมีปัญหา เม่ือรถจอดสนิทกายก็ลกุขึน้ยืนและ

มองดรูถด้วยความสงสยั ทกุล้อปกติดี 

โดยท่ีไม่พดูพลา่มอะไรเลย บิน ลากกายลงไปท่ีริมถนน

ข้างทาง แล้วขม่ขืนกายข้างถนนนัน่ #ผู้ร้ายคนที่11  

กายทัง้ดิน้ ทัง้ร้อง พยายามใช้โทรศพัท์ก็ถกูปาทิง้ไป มี

สายเข้าก็รับไม่ได้เพราะก าลงัถกูขม่ขืนอยู ่จนถึง 2 ทุม่ ท่ีกลิง้กบั

ดินนอนกบัหญ้าริมถนนอยูแ่บบนัน้ ทัง้ท่ีมีรถผา่นไปมา แตไ่ม่มี

ใครเอะใจอะไรเลยวา่ท าไมถึงมีมอเตอไซค์จอดริมถนนและไม่มี

คนขี่ 

มนัท าเอาจนมนัพอใจมนัถึงหยดุและบอกกายวา่จะไป

สง่กลบับ้าน ด้วยสภาพจิตใจหลงัถกูขม่ขืนของเด็กอาย1ุ5 ทัง้ท่ี
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ไม่อยากติดรถไอ้บินกลบัแตต้่องกลบักบัมนัเพราะถนนเปลีย่ว

มาก นานๆ ทีก็จะมีรถผา่น และถ้าโบกรถใครไม่รู้ก็อาจโดนขม่ขืน

อีก กายบอกวา่ให้ไปสง่กายที่บ้านเพื่อนผู้หญิงคนนงึ เพื่อจะให้

เพื่อนผู้หญิงคนนัน้ไปสง่กายกลบับ้าน  

กายท าแบบนีเ้พราะอยากเอาตวัรอดจากการถกูท่ีบ้านดุ

วา่กลบับ้านไม่ตรงเวลา การให้เพื่อนผู้หญิงไปสง่เป็นทางดีท่ีสดุท่ี

จะแก้ตวัได้ ระหวา่งทางกายเจอกลุม่ของลกูพี่ลกูน้องของเพื่อน

หญิงท่ีก าลงัจะไปหา  

พวกเค้ายืนคยุกนัอยู ่3 คนท่ีสะพานข้ามน า้นา่น บ้านวงั

ผา พี่เอก พี่ต า้ และ พี่ชัย กายรู้จกัสนิทสนมกบักลุม่นีดี้ เรากิน

ข้าวในโรงอาหารท่ีโรงเรียนด้วยกนัในบางครัง้ และด้วยเพราะ

สงัคมชนบทเป็นสงัคมแคบๆ ทกุคนจะคอ่นข้างรู้จกักนัและมี

ความเก่ียวพนัแบบญาติกนัมากกวา่คนเมืองและในกลุม่นีมี้ 2 

คนท่ีเป็นลกูพี่ลกูน้องของเพื่อนกาย กายกระโดดลงรถเพราะคิด

วา่เจอท่ีปลอดภยั กายวิ่งไปหาพวกเค้า ระหวา่งนัน้ บิน ก็ขี่รถหนี

กลบับ้านไป  

กายร้องไห้ขอความช่วยเหลอืให้พวกพี่ๆ เค้าพาไปสง่

บ้านเพื่อน กายบอกเค้าวา่ไอ้บินมนัเพิ่งขม่ขืนกาย หวงัวา่เค้าจะ
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เห็นใจแล้วสัง่สอนมนัแทนกายท่ีโรงเรียน แต่ผลปรากฏวา่ท่ีพวก

เค้าท าคือ ลากกายไปใต้สะพานน า้นา่นบ้านวงัผา  

ข่มขืนกายซ ้าที่ใต้สะพานน่ัน! 

กายร้องไห้จนสลบไปหลายรอบ แตต่ื่นมาแตล่ะทีไอ้สตัว์

พวกนัน้ก็ยงัไม่ยอมหยดุ ในคืนนัน้กายถกูผู้ชาย 4 คนขม่ขืน 

ตัง้แต ่6 โมงเย็นยนั 5 ทุม่กวา่ท่ีสตัว์พวกนัน้จะหยดุและพากาย

ไปสง่ท่ีบ้านเพื่อนจริงๆ สกัที #ผู้ร้ายคนที่ 12, 13, 14 พวกผู้ ร้าย

ในคราบพี่ชายท่ีแสนดีในโรงเรียน 

 

กายถกูช่มขืนโดยผู้ชาย 4 คนในคืนเดียว บิน, เอก, ต า้, 

ชัย พวกเค้าทัง้หมดคือรุ่นพี่ท่ีโรงเรียนแล้วกายเรียกพวกเค้าวา่พี่

เสมอ กายสติหลดุ คืนนัน้กายไม่กลบับ้าน ได้แตน่อนร้องไห้ท่ี

บ้านเพื่อนโดยมีเพื่อนคอยปลอบใจจนหลบัไป เช้าวนัรุ่งขึน้เพื่อน

ผู้หญิงมาสง่กายที่บ้าน ยา่นัง่อยูท่ี่หน้าบ้าน แล้วพดูกบักายวา่  

“อีเด็กเหลือขอ เลีย้งไม่เชื่อง ไปร่านทีไ่หนมา?!”   

ประโยคนัน้ท าใจของกายสลายอีกครัง้ #ค าคน8  

คนท่ีกายคิดวา่เค้ารักกายมนัไม่มีจริงๆ สกัคน กายวิ่งเข้า

บ้าน ร้องไห้ กายรู้สกึวา่คนท่ีบ้านไม่มีใครรักกายเลย... 
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มาถึงตรงนีผู้้อ่านคงมีค าถามในใจวา่ท าไมไม่บอกยา่วา่

เกิดอะไรขึน้… ค าตอบอยู่นีค่่ะ  

ด้วยความสตัย์จริงและความคิดของเด็กอาย ุ15 ปีท่ีเพิ่ง

เจอเร่ืองเลวร้ายมา พอกลบัมาบ้านแล้วมารับรู้วา่ไม่มีใครเป็นหว่ง

วา่กายหายไปไหนมา แตก่ลบัดา่วา่กายวา่เป็นเด็กเหลอืขอและ

ร่าน ถึงแม้ตอนนีก้ายจะรู้แล้วก็ตามวา่ไม่วา่จะยงัไงผู้ใหญ่ก็เป็น

หว่ง แตก่ายไม่สนิทใจที่จะพดูอะไรออกไปทัง้นัน้ในตอนนัน้ ทัง้

ความอบัอายท่ีได้รับจากสตัว์เดรัจฉานพวกนัน้ กบัความผิดหวงัท่ี

ได้ฟังค าพดูนัน้ออกมาจากปากยา่ท่ีกายคิดวา่รักกาย ด้วยวฒุิ

ภาวะของกายตอนนัน้ในวยั 15  กบัความคิดในปัจจุบนัตอนอาย ุ

30 กายน้อมรับคะ่วา่การท่ีกายไม่บอกผู้ใหญ่เป็นสิง่ท่ีไม่ถกูต้อง  

สงัคมไทยในตอนนัน้ยงัปิดมากกบัเร่ืองพวกนี ้บ้านไหน

เด็กถกูขม่ขืนก็จะอบัอายจนแทบจะย้ายตระกลูหนีเพราะจะเป็นท่ี

นินทาของชาวบ้าน  

ผิดผี คือความเช่ือโบราณของชาวบ้านพืน้เมือง

ภาคเหนือท่ีในอดีตเป็นสิง่ต้องห้ามและมีหลกัปฏิบติัตามๆ กนัมา

อยา่งเคร่งครัดมากๆ  

ผิดผี เป็นพฤติกรรมของฝ่ายชายท่ีรุกล า้เข้ามาลว่งเกิน

หญิงสาว ไม่วา่จะเป็นการถกูเนือ้ต้องตวั การแอบได้เสยีกนัโดย
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เต็มใจ หรือการถกูขืนใจ ล้วนแตเ่ป็นการผิดผีทัง้นัน้ นอกจากนี ้

ครอบครัวของหญิงสาวท่ีโดนลวนลามและครอบครัวมีสทิธ์ิท่ีจะ 

เรียกร้องให้ "จ่ายค่าเลีย้งผี" หรือท่ีเรียกวา่ เสียผี นัน่เอง 

ซึง่ผีในท่ีนีก็้หมายถึงผีบรรพบุรุษ ผีบ้านผีเรือน เพราะความเช่ือ

ท่ีวา่ผีจะเกิดความไม่พอใจท่ีมีเร่ืองไม่เหมาะสมเกิดขึน้กบัคนใน

บ้านหรือคนในตระกลู และบางรายถึงขัน้ต้องแตง่งานกนัเลย

ทีเดียว เพื่อรักษาช่ือเสยีงของครอบครัวฝ่ายหญิง และเพื่อขอ

อภยัจากผีเพราะเช่ือวา่หากไม่ท าก็จะมีสิง่ไม่ดีเกิดขึน้ อาจตกอบั 

ยากจน เกิดอุบติัเหตกุบัคนในครอบครัว หรือเร่ืองร้ายๆ ตา่งๆ 

นาๆ 

 เร่ืองนีม้นัอยูใ่นหวัของกายและจินตนาการไปข้างหน้า

วา่ ถ้าหากคนอ่ืนๆ รู้วา่กายถกูผู้ชายขม่ขืน ท่ีบ้านคนทัง้ตระกลูจะ

อบัอาย อาจเป็นเร่ืองเป็นราวถึงยนัผู้ใหญ่ ตกลงคา่เสยีหายซึง่ตี

คา่เป็นเงินทอง และท่ีแยไ่ปกวา่นัน้อาจถกูบงัคบัให้แตง่งานเพื่อ

รักษาหน้าตาของครอบครัว แตน่ี่กายถกูผู้ชาย 4 คนขม่ขืน ค าวา่

อบัอายมนัยงัน้อยไปส าหรับท่ีจะอธิบายความรู้สกึของตวักายเอง

ในตอนนัน้ กายฟุง้ซา่น คิดมาก หวาดกลวั ระแวง มนัมาแบบ

พร้อมๆกนั  กายคิดวา่คงไม่มีท่ียืนในสงัคมเพราะทกุคนจะตีคา่วา่
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กายเป็นผู้หญิงมีต าหนิ กายย้ายมาอยูช่นบทเพื่อจะเป็นคนใหม่ 

เร่ิมต้นชีวิตใหม่แบบบ้านๆ แตก่ลบักลายเป็นวา่สญูสิน้หมดแล้ว 

และจากท่ีกลา่วมาทัง้หมด ตวักายเลอืกท่ีเงียบเพื่อปกปอ้งตวัเอง 

ปกปอ้งครอบครัวเพือ่ไม่ให้อบัอายด้วยการท่ีไมพ่ดูอะไรออกมา

เลย 

เช้านัน้กายยงัไปโรงเรียน กายบอกตวัเองวา่ต้องไปหา

เพื่อน เพราะถ้าวนันัน้กายอยูค่นเดียวกายคิดวา่กายอาจพยายาม

ฆา่ตวัตายก็ได้ ยงัมีสติหลงเหลอือยูบ้่างเลยเปลีย่นเสือ้ผ้าแล้ว

เดินไปโรงเรียนด้วยใจที่โหวงเหวง แบกความไร้คา่นา่อบัอายไป

ด้วย  

เม่ือไปถึงโรงเรียนเพื่อนๆ ก็ช่วยกนัปลอบใจ จิตใจของ

กายไม่ได้โฟกสักบัต าราใดๆ กายร้องไห้แบบนัน้ทัง้วนัจนกลบั

บ้านแล้วขงัตวัเองในห้องอยูแ่บบนัน้เป็นเดือนๆ แล้วกายก็ทน

เสยีงนินทาไม่ไหว เพราะไอ้พวกสตัว์ท่ีมนัขม่ขืนกายมนัพากนัไป

โอ้อวดคนในโรงเรียนวา่ได้ฟันกาย พวกเค้าก าลงัมีความสขุบน

ความทกุข์ของผู้หญิงคนนงึ และไร้จิตส านกึโดยสิน้เชิง 

ด้วยความวิตกกงัวล เครียดจดัท าให้ประจ าเดือนไม่มา 

ตกอยูใ่นสภาวะแบบนีก้ายยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่ พวกมนัฆา่กาย

ทัง้เป็นจนกายไม่อยากอยูอี่กตอ่ไป กายกลบับ้านเก็บเสือ้ผ้าได้ 1 
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กระเป๋า แล้วขึน้รถเมล์เขียวหนีกลบัเชียงใหม่ไปอยูบ้่านเพื่อนเเก่า 

กายไม่ได้คิดหน้าคิดหลงั คิดเอาแต่ตวัเองรอด กายกราบขอโทษ

ทกุคนท่ีบ้านท่ีกายท าแบบนัน้ลงไป ตอนนีก้ายเข้าใจความรู้สกึ

ของทกุคนแล้ววา่พวกทา่นเป็นหว่งกายมากแคไ่หนในวนัท่ีกาย

หนีออกจากบ้านไป  

 

...แล้วต่อมากายก็รู้ว่ากายท้อง กับใครก็ไม่รู้... 

 

มีเด็กคนนงึอยูใ่นท้องของกายซึง่ไม่รู้ได้วา่ใครคือพอ่! 

สภาพจิตใจตอนนัน้มนัเหมือนกบัวา่ กายไม่อยากหายใจตอ่ไป

แล้ว ไม่อยากรู้สกึเศร้าและเจ็บปวดอะไรแบบนีอี้ก  

กายท าให้พอ่ แม่ ยา่ ญาติพี่น้องและทกุคนในตระกลู

ต้องผิดหวงัและแน่นอนวา่จะได้รับความอบัอายมากมายหาก

กายไม่ตดัสนิใจอะไรให้เด็ดขาด  

กายอาย1ุ5 ปีก าลงัท้องลกูใครก็ไม่รู้จากคนชัว่ 4 คนท่ี

ขม่ขืน เป็นเด็กท่ีหนีออกจากบ้าน เงินติดตวัมีไม่ก่ีบาทและอาศยั

อยูท่ี่บ้านเพื่อน 

กายเป็นหว่งพอ่กบัแม่มาก กายรู้วา่ทกุคนต้องก าลงัร้อน

ใจอยูต่อนนี ้กายใช้โทรศพัท์ตู้หยอดเหรียญโทรหาแม่บอกแมว่า่
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อยูก่บัเพื่อนท่ีเชียงใหม่โดยท่ีไม่ได้เลา่รายละเอียดให้ฟัง แม่

พยายามบอกให้กายมาหา บอกให้กายกลบับ้าน ปากกายก็พร ่า

บอกแตว่า่ “หนกูลบัไม่ได ้หนขูอโทษๆๆๆ แต่หนูสบายดี ฝากแม่

บอกพอ่ดว้ยวา่หนสูบายดี” แล้ววางสายไป  

ท่ีตู้ โทรศพัท์หยอดเหรียญนัน่ กายนัง่ร้องไห้ลงตรงพืน้ใน

ตู้นัน้สกัพกัใหญ่ๆ กายเกลยีดตวัเอง เกลยีดท่ีเป็นตวัปัญหาและ

คอยสร้างเร่ืองราวให้ทกุคนรอบข้างร้อนอกร้อนใจอยูต่ลอดเวลา 

กายเข้าใจแล้ววา่ท าไมไม่มีใครรักกาย ก็เพราะกายมนัท าตวัไม่

นา่รักเลยสกันิด  

ทกุอยา่งมนัมืดมนไปหมด ไม่รู้จะเดินไปทางไหนดี จิตใจ

ไม่มัน่คง สมองท่ีสบัสน กายไปพกับ้านเพื่อนคนนัน้ที คนนีที้ แล้ว

ก็ย้ายไปบ้านเพื่อนคนถดัไปๆ เร่ือยๆ เพราะไม่มีท่ีอยู ่เงินก็ไม่มีใช้ 

ปัญหาติดตวัก็ยงัไม่รู้จะแก้ยงัไง ระหวา่งนัน้กายไปท างานเป็น

เด็กเสร์ิฟอยูท่ี่ร้านลาบกลางคืน ซึง่เป็นร้านท่ีขายลาบและ

เคร่ืองด่ืม กายมีหน้าท่ีเสร์ิฟอาหาร ล้างจาน และนัง่กบัแขกเพื่อ

ได้คา่ดริง้ค์เพิ่มซึง่เป็นช่วงเวลาท่ีกายไม่มีจุดหมายในชีวิตเลย

จริงๆ รู้แคว่า่กลบับ้านไม่ได้ 

แนน่อนวา่พอ่กบัแม่ไม่รู้เลยวา่จะไปงมหากายท่ีไหน ใน

สมยันัน้มนัเหมือนงมเข็มในมหาสมทุร เทคโนโลยีอะไรก็ไมมี่ 
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โทรศพัท์มือถือยงัไม่มี กายรู้วา่ตวัเองท าให้ครอบครัวร้อนอกร้อน

ใจมากแคไ่หนแตต่อนนีก้ายถอยกลบัไม่ได้ 

กายเคยวาดฝันชีวิตท่ีสวยงามของตวัเอง วา่ต้องเก่ง ต้อง

แกร่ง ต้องไม่จน ชีวิตต้องดี ต้องมีครอบครัวและคูค่รองท่ีรัก และ

กายต้องการเลีย้งดลูกูเองเพราะกายมัน่ใจวา่กายจะท าหน้าท่ีแม่

ได้ดี แตต่อนนีท้กุอยา่งพงัหมดแล้ว ความฝันท่ีเคยวาดไว้มนัจะ

ไม่มีทางเป็นจริง...  

...กายตดัสินใจท างานหาเงิน เพื่อท าแท้ง!... 

 

กายเป็นคนจิตใจดี รักแม้กระทัง่สตัว์ ถ้ามดไม่กดัก็ไม่ฆา่ 

แล้วน่ีลกูของตวัเองทัง้คน ทกุอยา่งรอบตวัมนัลอ่งลอยไปหมด 

ผู้คนรอบข้างพดูคยุกนัอือ้อึงแตก่ายเหมือนอยูล่ าพงั กลบับ้านก็

ไม่ได้ ท่ีจะไปก็ไม่มี  

ตอนนัน้กายไม่ได้สนใจตวัเองเลย สถานการณ์อนันีม้นั

ดงึให้กายต้องเป็นผู้ใหญ่มากกวา่อายจุริงเพราะมนัถึงช่วงเวลาท่ี

ต้องตดัสนิใจครัง้ยิ่งใหญ่ท่ีสดุในชีวิตของเด็กอาย ุ15 ปี 

เด็กไม่ผิดอะไร เด็กบริสทุธ์ิผดุผอ่ง เด็กคนนีเ้ป็นลกูท่ีกาย

รักแตเ่พราะไอ้เลวพวกนัน้มนัท าให้กายต้องเจอสถานการณ์แบบ
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นี ้การฆา่ลกูตวัเองมนัเจ็บปวดยิ่งกวา่อะไรในโลกทัง้นัน้ แตล่กูจะ

เจ็บปวดยิ่งกวา่ถ้าต้องลมืตามาดโูลก! 

กายอาย ุ15 ปี หน้าท่ีการงานไม่มี วฒุิภาวะไม่พร้อมท่ี

จะเป็นแม่ของใคร หากลกูได้เกิดมาก็จะต้องมาอยูใ่นความ

รับผิดชอบของแมอ่ายนุ้อยท่ีรับผิดชอบไม่ได้แม้แตชี่วิตของตวัเอง 

การอบรม สัง่สอน เลีย้งด ูและแม้แตค่ณุภาพชีวิตท่ีดีกายก็ให้ลกู

ไม่ได้เพราะยงัไม่พร้อม ลกูจะไม่ได้รับความเป็นอยูท่ี่ดี การศกึษา

ท่ีดี ทกุคนจะล าบาก ครอบครัวกายจะอบัอาย และกายอาจได้

แตง่งานกบัใครสกัคนใน 4 คนนัน้เพื่อให้หนึง่ในพวกมนันัน้

รับผิดชอบเป็นพอ่ ซึง่พวกมนัไมมี่คณุสมบติัท่ีดีและไม่ควรมาเป็น

พอ่ของลกูกาย เพราะพวกมนัก็เลวเหมือนกนัทัง้หมด คิดแล้วคิด

อีก ค าตอบก็มีแคอ่ยา่งเดียวคือ 

...”ไว้ค่อยมาเกิดใหม่นะลูก ตอนที่แม่พร้อม!”... 

 กายรู้สกึผิดแบบท่ีบรรยายเป็นค าพดูหรือภาษาไหนก็ไม่

ออก วา่มนัเจ็บปวดแคไ่หนในหวัใจ กายตดัสนิใจเข้าไปท่ีคลนิิก

แหง่หนึง่ท่ีเค้ารับท าแท้ง มนัไม่ถกูกฎหมายและไม่มีความ

ปลอดภยัใดๆ ความเจ็บปวดจากร่างกายชว่งท่ีหมอก าลงัเอาลกู

ออกไป มนัฆา่กายทัง้เป็น เจ็บปวดมากแคไ่หนก็ไม่เทา่ความ

เสยีใจที่กายมีตอ่ลกู  
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กายรักลกูของกายด้วยหวัใจความเป็นแม่จริงๆ กายฆา่

ลกู ท าเพื่อให้ลกูไม่ต้องเกิดมาอยูใ่นสงัคมและได้รับการเลีย้งดู

จากแม่ที่ไม่พร้อมจะดแูล หลงัจากนีก้ายจะแข็งแกร่งและสร้าง

ชีวิตท่ีดีให้ตวัเองเพื่อวนันงึกายจะให้ลกูกลบัมาเกิดกบักายให้ได้ 

และในตอนนัน้มนัจะเป็นครัง้ท่ีกายพร้อม พร้อมท่ีจะท าหน้าท่ีแม่

อยา่งสมบูรณ์แบบให้ลกู กายต้องมีเงิน มีงาน มีสถานะท่ีมัน่คง 

และกายต้องท าให้ได้เพื่อลกูจะได้กลบัมาหากายอีกครัง้ และน่ีคือ

เหตผุลส าคญัอยา่งหนึง่ท่ีท าให้กายด าเนินชีวิตอยา่งระมดัระวงั

มากยิ่งขึน้ เพื่อวนันงึกายจะไปได้ถึงจุดหมายท่ีตัง้ไว้ วนัท่ีกาย

เป็นคนท่ีพร้อมท าหน้าท่ีแม่ได้อยา่งมีคณุภาพ! 

กายอยูบ้่านเพื่อนท่ีเชียงใหม่ 2 สปัดาห์ ไปเป็นเด็กเสร์ิฟ

ท างานได้วนัละ 150 จนพอ่ตามหากายจนเจอ รับกายกลบัไป 

และเหมือนเดิม พอ่ไม่พดู ไม่ถามอะไรใดๆ กายก็เช่นกนั ไม่พดูไม่

บอกถึงเหตผุลใดๆ ทัง้สิน้ เพราะเร่ืองราวมนันา่รังเกียจ กาย

เกลยีดตวัเองท่ีท าทกุอยา่งให้กลายเป็นเร่ืองราวใหญ่โต กาย

เสยีใจที่ท าให้พอ่แม่เป็นหว่งและกงัวล...กายรู้สกึวา่ตวัเองเป็น

เด็กอกตญัญอูยา่งท่ีสดุ และท่ีเกลยีดไปมากกวา่นัน้คือมนัไม่ใช่

ธรรมชาติของกายที่อยากจะเป็น 
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ด้วยวฒุิภาวะท่ีน้อยนิดมนัท าให้กายออกนอกลูน่อกทาง

ไปเกินจะเยียวยาในสายตาผู้ใหญ่ ซึง่พวกเค้าก็ไม่เคยได้รู้เหตุผล

จริงๆ เลยวา่เกิดอะไรขึน้กบักายบ้าง กายไม่บอกพอ่เพราะพอ่ไม่

สามารถรับเร่ืองแบบนีไ้ด้แนน่อนและสว่นตวักายเองก็ตัง้ใจท่ีจะ

ฝังเร่ืองนีไ้ว้ตลอดจนตวัตายเช่นกนั 
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กายกลบัมาทุง่ช้าง ไปเรียนตามปกติ คณุยา่ก็คอ่นข้างท่ี

จะโมโหกายอยูก่บัสิง่ท่ีกายท าลงไป สว่นคนท่ีโรงเรียนก็ ยงัคงพดู

ถึงเหตกุารณ์ท่ีกายถกูรุมโทรมอยู ่กายมองตวัเองในกระจก ถาม

ตวัเองในใจวา่ “อยากอยู่ต่อมัย้ หรือจบแค่นีด้ี?” กายตอบ

ตวัเองวา่ “ชีวิตกายมันจะจบแบบนีไ้ม่ได้” 

 

กายให้ก าลงัใจตวัเองทกุวนั ใครอยากพดู อยากนินทา

อะไรก็ให้มนัพดูไป จากขา่วท่ีวา่กายถกูรุมโทรมโดยผู้ชาย 4 คน 

มนัก็เร่ิมมีข้อมลูปลอมเกิดขึน้ ผู้ชายมธัยมเกทบักนัไปมา ใครๆ ก็

อวดวา่ได้ฟันกายแล้วทัง้ท่ีไม่ใช่เร่ืองจริง กายถามตวัเองทกุวนัวา่ 

“ไหวมัย้” … กายตอบตวัเองวา่ “ต้องไหว”… เพื่อวนันงึจะเอา

ลกูกลบัมา 

กายยืนร้องไห้และมองตวัเองในกระจกท่ีห้องน า้กวา่สอง

ชัว่โมงในวนัหนึง่ และเม่ือร้องไห้จนหมดแรงกายก็เปลีย่นแนวคิด

ของตวัเองใหม่ตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมาวา่จะไม่ตกเป็นทาสแหง่ความ

ทกุข์แบบนีอี้กแล้ว ใครอยากนินทาให้มนันินทากนัไป เพราะคน

จิตใจต ่าสว่นใหญ่จะความจ าสัน้ เด๋ียวแปปๆ พวกมนัก็ลมืไปเอง 

 เช้าวนัรุ่งขึน้กายต่ืนเช้าเป็นพิเศษเพื่อแตง่ตวัให้เสร็จ มา

กวาดและถบู้าน ก่อนเดินไปโรงเรียน กายยงัจ าบรรยากาศเช้าวนั
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นัน้ได้อยูเ่ลย เป็นเช้าท่ีอากาศเย็นๆ ตอนช่วงปลายฤดหูนาว 

อากาศดี ท้องฟา้แจม่ใส กายเดินไปโรงเรียนด้วยความมัน่ใจใน

ตวัเอง บอกตวัเองวา่ฉนัจะหยดุหวัน่ไหวกบัค าพดูของคน!  

กายด ารงชีวิตด้วยสหีน้าท่ีไม่รู้ร้อนรู้หนาว ท าหทูวนลม 

เวลามีคนในโรงอาหารมองและซุบซิบนินทากายก็สง่ยิม้ตอบ

กลบัไป และเม่ือเวลาผา่นไปมนัก็เป็นแบบท่ีกายคิดจริงๆ พวก

เค้าเหน่ือยกนัไปเองท่ีจะซุบซิบนินทาเร่ืองเดิมๆ และสดุท้ายขา่ว

คาวๆ กลิน่มนัก็ดบัลง พร้อมกบัความเป็นคนท่ีแกร่งขึน้ไปอีกขัน้

ของกาย  

กายใช้เวลาเรียนท่ีนัน่อีก 1 ปีเต็มกวา่จะจบการศกึษาชัน้ 

ม.3 ระหวา่งนัน้ การท่ีกายให้ก าลงัใจตวัเองมนัท าให้กาย

แข็งแกร่งมากขึน้ มัน่ใจมากขึน้ กายบอกตวัเองเสมอวา่  

“อ่อนแอก็แพ้ไป” 

 

บนโลกนีไ้ม่มีพืน้ท่ีให้ส าหรับคนอ่อนแอ เสยีงนกเสยีงกา

จะพดูอะไรกายไม่สนใจอีกตอ่ไปแล้ว เพราะหน้าท่ีของกายคือ

การเรียนให้จบจากท่ีน่ี แล้วไปเร่ิมต้นชีวิตใหม่ท่ีอ่ืน  
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กายใช้เวลาหมกมุ่นกบัหนงัสอืนิยายมากยิ่งขึน้เพื่อไม่ให้

ฟุง้ซา่นกบัเร่ืองเลวร้ายท่ีผา่นมา กายจดจ่ออยูก่บัหนงัสอืเป็นตัง้ๆ 

อ่านแฮร์ร่ีพอเตอร์ หรือนิยายตา่งๆ เดินเข้าออกห้องสมดุเป็นวา่

เลน่ และถ้าวา่งจากการเรียนหรืออ่านหนงัสอื กายจะใช้เวลาวา่ง

ท่ีกายมีทัง้หมดในการท าความสะอาดบ้านและเลีย้งแมว 

แมวเป็นสิง่ส าคญัท่ีท าให้กายลมืเร่ืองร้ายๆ ตา่งๆ ได้

แบบเนียนๆ เพราะแมวท าให้กายรู้สกึวา่มีใครเคียงข้าง ถึงแม้วา่

มนัจะไม่ใช่คนก็ตาม แตม่นัรักกายและอ้อนกาย กลางคืนก็จะมา

นอนซุกให้ความอบอุ่นกนั กายรักแมวและดแูลแมวอยา่งดี ให้

อาหาร อาบน า้ มอบความรักให้กบัแมว  

แมวคือสิง่มีชีวิตท่ีกายพดูเพราะๆ ด้วย กายจะพดู คะ ขา 

ลกูรัก ท่ีรัก บอกรักแมว กอดหอมมนั แบบท่ีท ากบับุคคลอ่ืนไม่ได้ 

มนัท าให้กายลมืเร่ืองเศร้าไปทีละนิดๆ จนหดหายไป เพราะสตัว์

มนัไม่ปฏิเสธความรักท่ีกายมอบให้ กายเลยมัน่ใจและมัน่คงใน

ความรักกบัสตัว์มากกวา่มนษุย์ด้วยกนัเอง และนัน่ท าให้กาย 

กลายมาเป็นคนรักสตัว์อยา่งจริงจงั กายดแูลแมวทีเดียว 9 ตวั ให้

อาหาร วนัหยดุก็จะผลดัอาบน า้ให้ทีละตวัๆ มนัเป็นช่วงท่ีกายลมื

เร่ืองบ้าๆ ไปได้อยา่งดีทีเดียว 
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สิง่ดีๆ ท่ีกายมีและกายภมิูใจในตวัเองมาตลอดคือ 

“กายเป็นคนมีเป้าหมาย” 

กายบอกตวัเองเสมอวา่กายเกิดมาเพื่อท าสิง่ท่ียิง่ใหญ่แม้

จะไม่มีต้นทนุชีวิตท่ีดีเลย แตท่กุครัง้ท่ีกายมีปัญหา ไม่วา่จะเพิ่ม

เลเวลขึน้ไปแคไ่หน หลงัจากท่ีสามารถผา่นวนัเลวร้ายมาได้มนัก็

ท าให้กายรู้สกึแข็งแกร่งขึน้มาก และก็รู้สกึปลืม้ใจในตวัเองไปอีก

ในทกุๆ ครัง้ หรือท่ีภาษาชาวบ้านเค้าวา่ “หลงตวัเอง” กายวา่มนั

ไม่เสยีหายอะไรและกลบัมีผลดีกบัตวัเองอีกตา่งหาก 

กายเร่ิมเปลีย่นทศันคติตวัเองเพื่อท่ีเปา้หมายจะได้ส าเร็จ  

ถ้าสงัคมไม่ดี กายก็เปลีย่นสงัคม พอเรียนจบ ม.3 เรียบร้อย มนั

เหมือนกายได้ยกภเูขาออกจากอก ในท่ีสดุกายก็ไม่ต้องเจอพวก

นัน้ในโรงเรียนอีก กายสามารถไปเรียนตอ่ท่ีอ่ืนได้และโรงเรียน

ใหม่จะไม่มีใครรู้ประวติักาย กายจะเร่ิมต้นใหม่กบัชีวิตท่ีสดใส

กวา่เดิม ถึงแม้วา่จะต้องแยกจากฝงูแมวท่ีกายรักก็ตาม  

กายย้ายมาเรียนท่ีวิทยาลยัเทคนิคนา่น เรียนในแผนก

วิชาเลขานกุาร เป็นเด็กธรรมดาทัว่ไปท่ีถึงแม้จะได้เร่ิมต้นชีวิตใน

สถานศกึษาแหง่ใหม่ แตก็่ต้องกลบัมาอยูบ้่านพอ่และแม่เลีย้ง 
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ได้อยา่งเสยีอยา่งก็ไม่เป็นไร มนัยงัติดอยูใ่นใจกายตลอด

วา่น้า(แม่เลีย้ง) ไม่ชอบกาย กายเลยท าตวัให้ไม่มีตวัตนท่ีสดุเวลา

อยูท่ี่บ้าน กายจะชว่ยกวาดถบู้าน ช่วยล้างจาน แตจ่ะไม่พดูคยุ

แล้วจะเก็บตวัอยูใ่นห้องนอน ฟังเพลงไป คยุโทรศพัท์ไป เพราะยงั

มีความรู้สกึวา่เป็นสว่นเกินในบ้านอยูต่ลอด 

ท่ีวิทยาลยัเทคนิคนา่น เน่ืองจากกายมีประสบการณ์การ

เข้าสงัคมมามาก ดแูลตวัเองดีขึน้ ถือวา่หน้าตาและรูปร่างดีซึง่คน

ทัว่ไปจะชมวา่สวย หน้าคม และผิวสแีทน กายมีเพื่อนมากมายท่ี

โรงเรียนนีด้้วยความท่ีจริงๆ แล้วกายเป็นคนจริงใจ ตรงไปตรงมา 

ไม่เอาเปรียบใคร และหว่งใยเพื่อน แตเ่ร่ืองเรียนก็อีกเร่ืองนะ กาย

เรียนแบบชิลๆ ไม่กดดนัตวัเอง กายเรียนเพื่อให้เป็นบุคคล

คณุภาพในสงัคม จบปริญญาเพือ่เป็นคนไม่ตกเกรด ถือวา่มี

มาตรฐานในสงัคม แตก่ายไม่เคยคิดท่ีจะใช้ใบปริญญาท าอะไร

เลย  

กายคิดตลอดวา่กายจะเป็นนายตวัเอง และการเป็นนาย

ตวัเอง ไมจ่ าเป็นต้องใช้ใบปริญญาใดๆ กายเรียนเพื่อรู้ เรียนเพื่อ

เข้าสงัคม เรียนเพื่อให้ได้เป็นบุคคลตามมาตรฐานท่ีสงัคมตัง้ไว้ 

แคไ่ปเรียนได้เกรดแบบไม่นา่อายแล้วจบก็โอเคส าหรับกายแล้ว 
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 ในช่วงปีท่ี 2 ซึง่กายได้ขึน้ระดบัชัน้ ปวช.2 และได้

เปลีย่นครูประจ าชัน้คนใหม่… ครูคนนีเ้ป็นคนท่ีเนีย้บมาก ตรงตอ่

เวลา งานท่ีสง่ต้องดี พดูจาเสยีงดงั ทา่ทางสงา่ผ่าเผย เพื่อนร่วม

ห้องในชัน้ตา่งกลวัแตส่ าหรับกายแล้วกายเอาแบบชิลๆ เพราะ

ตอนนีใ้ครจะไม่ชอบกาย ใจของกายมนัไม่ได้แคร์อีกแล้ว

เพราะฉะนัน้ตอนนีก็้ไม่คอ่ยจะมีอะไรที่จะมากระทบจิตใจกายได้

นอกจากเร่ืองครอบครัวท่ีบ้าน  

อาจารย์คนนีส้อนพิมพ์ดีด เราเรียนพิมพ์ดีดทัง้ภาษาไทย

และภาษาองักฤษ ครูเสยีงดงั ตะคอกนกัเรียนทุกคนให้ตัง้ใจ ห้าม

จิม้ทีละตวัเพราะวิชานีเ้ปา้หมายคือการท่ีนกัเรียนพิมพ์ได้โดยไม่

ต้องมองแปน้พิมพ์ 

จริงๆแล้วเราล้าหลงัจากตา่งประเทศมาก เพราะเด็ก

ตา่งชาติเค้าพิมพ์แบบไม่มองได้ตัง้แตป่ระถมกนัแล้ว เหลา่

นกัเรียนต้องหดัจ าแปน้พิมพ์ แบบวา่ต้องหลบัตาแล้วพิมพ์เป็น

ประโยคได้ วิชานีท้กุคนเกลยีดมาก เพราะเพื่อนๆ สว่นใหญ่จะใช้

วิธีการมองแปน้พิมพ์แล้วจิม้ทีละตวั ตวักายเองก็เหมือนกนั 

ช่วงแรกก็จิม้ ก็โดนตะคอก ทีนีบ้อ่ยๆ เข้าเลยลองฝึกฝนดวูา่มนั

จะไปยากซกัแคไ่หนกนัเชียว! 
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กายตัง้ใจด้วยใจจดจ่อและจ าตามแบบท่ีครูบอก กายท า

ได้ช้ามาก งานเสร็จทีหลงัเพื่อนเพราะเพื่อนมองแปน้พิมพ์แล้ว

จิม้ๆ มนัเสร็จไว กายเสร็จช้ากวา่เพื่อนและผิดมากกวา่เพราะ

พยายามจ าและท าตามแบบท่ีอาจารย์สอน ตอนสง่งานอาจารย์

พดูด้วยน า้เสยีงน่ิมๆ ท่ีปกติแล้วจะไม่คอ่ยได้ยินเพราะจะตะคอก

หน้าชัน้ซะสว่นใหญ่ ครูพดูวา่ “ยยักาย เธอท าไดดี้แลว้ไม่จ้ิมเลยดี

แลว้ ครูดูอยู่นะ ครูรู้ว่าเธอจะท าไดดี้” #ค าคน9 

ทัง้ๆ ท่ีงานกายโดนวงแดงวา่ผิดไปหลายจุด แต่ครูเห็น

ความตัง้ใจแล้วชม กายปลืม้มากกบัสิง่ท่ีตวัเองท าและรู้สกึส าคญั

ขึน้มาทนัที และสิง่ท่ีกายท าคือกลบัไปบ้าน ไปใช้แปน้พิมพ์ของ

คอมท่ีบ้านฝึกฝน จ าแปน้พิมพ์ ท าแบบนีอ้ยูพ่กัใหญ่ๆ จน

สามารถหลบัตาพิมพ์ได้โดยท่ีใช้เวลาไม่นานเลยและจ านวน

ค าผิดก็ลดลงอยา่งมาก ค าพดูแคน่ัน้ของครูมนัเปลีย่นเด็กเฉ่ือยๆ 

เอ่ือยๆ คนนงึไปเลยจริงๆ และหลงัจากนัน้ใครจะเช่ือ กายได้เป็น

ตวัแทนของวิทยาลยัในการแขง่ขนัพิมพ์ดีดระดบัภาคเหนือใน

เวลาตอ่มา 

ครูคนนัน้ชื่อ อาจารย์อัจฉรา ล้อมค าด ี

สถาบนัการศึกษาวิทยาลยัเทคนิคนา่น 
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กายมีโอกาสได้ท ากิจกรรมมากมาย พดูได้วา่ถ้าแผนก

เลขานกุารอยากร่วมกิจกรรมอะไรกายจะถกูสง่ไปร่วมกิจกรรม

เสมอ ไม่วา่จะเป็นประกวดดาวเดือน ประกวดร้องเพลงหรือแม้แต่

แขง่ขนัพิมพ์ดีด กายเก่งในหลายด้านและมัน่ใจในตวัเองมากขึน้

เพราะมีคนจริงใจคนนงึท่ีคาดหวงัในตวักายและพดูคยุด้วยหวัใจ 

แม้จะแคช่่วงเวลาสัน้ๆ ก็ตามแตก่ายตีตราไว้ในหวัใจว่า  

“ฉันจะท าให้ครูอัจฉราผิดหวังไม่ได้” 

ประสบการณ์ร้ายๆ ท่ีผา่นมาของกายมนัปัน้จิตใจกายให้

เข้มแข็งขึน้ไปอีก จนกายได้เข้าใจวา่สาเหตท่ีุกายพยายามท าตวั

ให้ไร้ตวัตนมากท่ีสดุก็เพราะเวลาโดดเด่นมกัจะเป็นเปา้ให้ถกูบูลลี ่

กายเลยไม่คอ่ยอยากจะโดดเดน่ แต่ตอนนีไ้ม่แล้ว กายรู้วา่ตวัเอง

มีศกัยภาพอะไรหลายๆ อยา่งท่ีซอ่นอยูข้่างในเพยีงแตต้่องเอา

ออกมาใช้ให้เป็นเทา่นัน้เอง กายรู้สกึถึงความเป็นผู้น าในตวัเองท่ี

มนัเข้มข้นมากขึน้ ไม่เสยีใจกบัอะไรงา่ยๆ อีกแล้ว แกร่งขึน้ กล้า

ขึน้ เป็นตวัของตวัเองมากขึน้ 

 จนกายได้ไปออกทริปดาวเดือนของวิทยาลยัเทคนิคนา่น 

นัน่คือโครงการคนพนัธ์R ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการคดัเด็ก

กิจกรรมเดน่ท่ีหน้าตาดี มีความมัน่ใจในตวัเองและมีภาวะผู้น า 



 

 

I  AM A SURVIVOR | ฉนัเคยเป็นเหย่ือ 

108 

เพื่อน าช่ือเสยีงมาสูว่ิทยาลยั เราเดินทางกนัด้วยรถตู้โรงเรียน

พร้อมกบัคณุครูท่ีไปคมุงานรวมแล้ว 10 คน ระหวา่งนัง่ในรถก็

เฮฮากนัมารู้สกึสนกุดี  

พอมาถึงเชียงใหม่คณุครูพาเข้าเช็คอินท่ีโรงแรมแหง่หนึง่ 

และเราต้องพกัท่ีน่ี 1 คืนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมคนพนัธ์ R ใน

วนัรุ่งขึน้ กายได้พกักบัรูมเมทผู้หญิงคนหนึง่ ทกุอยา่งปกติดี ทาน

อาหารค ่าเสร็จก็พากนัเข้าห้องใครห้องมนั กายก็ไม่รู้วา่รูมเมท

ของกายเค้าไปถกูอกถกูใจเดือนอีกคนท่ีนัง่ในรถตู้มาด้วยกนัตอน

ไหน มารู้อีกทีคือเค้าเดินไปหาผู้ชายท่ีห้อง แล้วท าให้รูมเมทของ

ผู้ชายคนนัน้ท่ีช่ือ “แม็กซ์” เดินมาอยูใ่นห้องของกายแทน เพราะ

พวกเค้าอยากมีเวลาสว่นตวั  

แม็กซ์เป็นผู้ชายหลอ่รูปร่างหน้าตาดีเหมือนนายแบบ ก็

แนห่ละเค้าเป็นเดือนของวิทยาลยั หมายถึงหลอ่อยูแ่ล้ว ทกุอยา่ง

ก็ปกติดี ดทีูวีนอนกนัคนละเตียง สกัพกัเสยีงทีวีก็ดงัขึน้เพราะ

แม็กซ์เร่งเสยีง กายก็ไม่วา่อะไร แตแ่ล้วเค้าก็เร่ิมขยบัเข้ามาใกล้ 

และอีกครัง้ท่ีกายถกูขม่ขืน! 

เค้าขึน้คร่อม ใช้มือนงึปิดปากแบบออ่นโยน ไม่ได้ใช้

ก าลงัตบตี แตเ่ค้าใช้ก าลงัเพื่อหยดุกายไม่ให้ดิน้ เค้าใช้มือข้าง

เดียวของเค้าลอ็คแขนสองข้างของกายไว้ เสยีงทีวีกลบเสยีงร้อง
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ของกายไปหมด เค้าใช้ล าตวัสอดแทรกเข้าระหวา่งขาท าให้กาย

ถีบออกไม่ได้ และถอดเสือ้ผ้าของกายออกอยา่งไม่ยากเย็น  

#ผู้ร้ายคนที่15  

 

แม็กซ์บอกวา่เค้าชอบกายมานานมากแล้ว แอบมองอยู่

ตลอด อยากได้เป็นแฟน เค้าขอกายเป็นแฟน กายปฏิเสธไป และ

ก็แบบเดิมกายเลอืกท่ีจะเงียบอีกและไม่อยากให้ใครรู้เลย อายท่ี

จะบอกผู้คน ในเม่ือก็โดนขม่ขืนมาตลอดๆ อยูแ่ล้ว โดนไปอีกรอบ

ก็ช่างมนั เพราะยงัไงก็ไม่มีใครจะมาแคร์! ถ้าป่าวประกาศออกไป 

มนัจะได้ไม่คุ้มเสยี ทัง้ช่ือเสยีง หน้าตา และค านินทาท่ีจะมาอีก

บานเลย ไม่วา่จะเป็นในครอบครัวท่ีมองวา่กายนา่จะเป็นคน  

“ให้ท่า” เค้าไปก่อน หรืออะไรตอ่มิอะไรก็แล้วแต ่กายเลอืกท่ีจะ

ปิดเป็นความลบัดีกวา่ โดยบอกกบัแม็กซ์วา่ “ถา้พดูใหใ้ครรู้ กาย

จะแจ้งความ”  

เค้าจะพดูหรือไม่พดูกายไม่รู้เพราะกายไม่ใสใ่จ และไม่

เรียกร้องความรับผิดชอบอะไรทัง้นัน้ จากประสบการณ์อดีตท่ี

ร้ายๆ มนัสอนกายวา่ถ้ากายจมอยูก่บัมนั มนัก็จะฝังเราทัง้เป็น 

กายเลยเลอืกท่ีจะอยูก่บัอนาคตมากกวา่ คิดวา่พรุ่งนีจ้ะท าอะไร 

และแพลนอนาคตวา่เราจะเป็นใคร มนัเป็นประโยชน์กบัชีวิตและ
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จิตใจมากกวา่ และท่ีส าคญักายจะไม่กลบัไปจมกบัความทกุข์

แบบครัง้ท่ีแล้วอีก  

ตอนนัน้เพราะกายเด็กเกินไปและอยูแ่ถบชนบทท าให้

การซือ้ยาคมุเป็นเร่ืองนา่อาย แตท่ี่น่ีในเมือง กบัสภาวะจิตใจที่โต

ขึน้และรับผิดชอบตวัเองมากขึน้ กายไปซือ้ยาคมุฉกุเฉินกินทนัที

ในวนัรุ่งขึน้ พอแล้วกบัความเสีย่งท าแท้งอีก เพราะหากกายท้อง

อีกครัง้ นัน่ต้องเป็นในวนัท่ีกายพร้อมจริงๆ 

ทา่นผู้อ่านคะ กายรู้วา่การเจอเร่ืองราวแย่ๆ  ในชีวิตมนั

กระทบกบัสภาพจิตใจมากขนาดไหน แต่หากเกิดเหตกุารณ์แบบ

นีข้ึน้กบัคณุ สิง่ท่ีต้องท าอยา่งเร่งดว่นคือ กินยาคุมฉุกเฉิน  

ไม่วา่สภาพจิตใจจะแยม่ากขนาดไหน ให้กินยาคมุ

ฉกุเฉินไปก่อน แล้วคอ่ยมานัง่ร้องไห้ เพราะหากคณุท้อง ความ

ทกุข์มนัจะเพิ่มทวีคณูเข้าไป ถึงเราจะไร้สติในช่วงนัน้แคไ่หน เราก็

ไม่ควรลมืสิง่ส าคญัตรงนี ้และหลงัจากนัน้อยา่ลมืไปตรวจเลอืด

หาเชือ้ HIV หรือให้แพทย์จ่ายยาต้านให้โดยบอกวา่ถกูขม่ขืนมา 

มาถึงจุดนีต้้องหน้าด้านเข้าไว้ ก่อนท่ีทกุอยา่งจะสายเกินไป อยา่

อายท่ีจะปกปอ้งตวัเอง 

ป้องกนัไวก่้อน ไม่ว่าจะ “ท้อง” หรือ “HIV” 
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ชีวิตในรัว้วิทยาลยัต้องรับผิดชอบตวัเองคอ่นข้างสงู มนั

ไม่ใช่โรงเรียนท่ีเข้าเช้ากลบัเย็น แตเ่ป็นตารางเรียนท่ีแตล่ะวนัก็ไม่

แนน่อน บางวนัมีเรียนเต็มวนั บางวนัมีเรียนแค ่2 ชัว่โมง ท าให้

นกัเรียนต้องมีความรับผิดชอบตอ่ตนเองมากๆ ในการเข้าเรียน

และการเป็นอยูใ่นช่วงระหวา่งคาบ เช่นมีเรียนเช้า 2 ชัว่โมง เลกิ 

10 โมง และคาบตอ่ไปเรียนอีกทีบา่ยสอง มนัหมายความวา่กวา่ 

4 ชัว่โมงแหง่ความอิสระในบางวนั  

เด็กในวิทยาลยัก็จะใช้เวลาสว่นมากในการขลกุอยูท่ี่

หอพกัของเพื่อน เดินห้าง หรืออะไรตา่งๆ และน่ีก็มีความเสีย่ง

มากเช่นกนั เพราะเด็กๆ ท่ีไม่มีเรียนสว่นมากก็จะมาขลกุกนัอยูท่ี่

หอพกั ซึง่กายเองก็ร่วมบ้างเป็นบางครัง้กบักลุม่ท่ีสนิทๆ แต่

สว่นมากกายจะใช้ชีวิตแบบพยายามปลอดภยัให้มาก คบเพื่อน

ดีๆ หากรู้วา่จุดไหนเสีย่งก็จะไม่ไป 
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เร่ืองจ าฝังใจอีกเร่ืองนงึซึง่กายยงัรู้สกึเสยีใจอยูจ่นถึง

ปัจจุบนัก็คือเร่ืองของเพื่อนหญิงในชัน้เรียน ปวช. ของกายคนนงึ 

เค้าเป็นผู้หญิงหน้าตาและรูปร่างดี ออกแก่นแก้วนิดๆ แตเ่ป็นคน

เฮฮาและเข้ากบัคนงา่ย กายก็คยุกบัเค้าประจ าแตไ่ม่สนิทมาก 

แล้ววนันงึเค้าก็ไม่มาเรียนหนงัสอื  

ตอนแรกกายก็คิดวา่ไม่แปลกหรอก อาจแคล่าป่วยแต่

ไปๆ มาๆ ผู้คนเร่ิมพดูถึงเพ่ือนผู้หญิงคนนี ้และมันใช้เวลาไม่นาน

เลยท่ีทกุคนจะรู้ถึงสาเหตแุละพดูถึงเพราะมนัมีหลกัฐานชดัเจน

กบัสิง่ท่ีเกิดขึน้ เพื่อนในห้องโชว์คลปิหนึง่ให้กายด ูในคลปินัน้มี

ผู้ชายประมาณ 10 คนท่ีก าลงัรุมขม่ขืนผู้หญิงคนนงึอยู ่ซึง่ก็คือ

เพื่อนร่วมชัน้ท่ีหายไป 

ผู้ชาย 4 คน สองคนจบัแขน สองคนจบัขา แล้วเวียนกนั

ขม่ขืน นัน่มนัเป็นคลปิท่ีกายแคเ่ห็นก็น า้ตาไหลและไม่ดจูนจบ 

กายรู้สกึได้ถึงสภาพจิตใจของเพื่อนคนนีอ้ยา่งแท้จริง  

คลปิคอ่ยๆ แพร่ขยายไป สง่ตอ่ๆ อยา่งไว ตา่งกนัแคต่อน

นัน้เทคโนโลยีมนัยงัไม่ได้ก้าวไกลขนาดนี ้คนท่ีมีคลปิก็จะแบง่ๆ 

กนัด ูหรือสง่ตอ่ๆ กนัผา่นบลทูธู ไม่ไวมากเพราะตอนนัน้เฟสบุ๊ค

ยงัไม่คอ่ยฮิตเทา่ไหร่ และถึงแม้วา่การแชร์ให้กนัดจูะยงัไม่งา่ย
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เทา่กบัปัจจบุนั แตท่ี่นา่ตกใจคือทกุคนต้องการด ูและคนหมู่มาก

ก็ต้องการให้เพื่อนได้เห็น มนักลายเป็นวา่สงัคมประจานคนๆ 

หนึง่ตอ่ๆ กนัไป โดยไม่รู้สกึผิดอะไรกนัเลย น่ีคือสภาพของ

สงัคมไทย หรือแม้แตส่งัคมโลก ท่ีเราควรช่วยกนัหาทางแก้ไขและ

ปรับเปลีย่นอยา่งจริงจงั  

กายคือหนึง่ในคนท่ีไม่ให้ความสนใจหรือพดูถึง ไม่ดจูน

จบ หากใครมาถามก็ท าเป็นไม่รู้ไมชี่ว้า่ได้ยินขา่วนีแ้ล้ว และ

พยายามพดูให้เพื่อนๆ ทกุคนหยุดการสง่ตอ่ แต่มนัก็ไม่เป็นผล

เทา่ไหร่ เพราะขา่วคาวมนัคือของหวานท่ีสงัคมจิตใจต ่าสว่นใหญ่

ช่ืนชอบกนัมากเหลอืเกิน  

กายเจ็บใจและเสยีใจแทนเพื่อนคนนัน้ อยากช่วยเหลอื

แตช่่วยอะไรไม่ได้ เพราะกายรู้ดีวา่ตอนท่ีกายตกอยูใ่น

สถานการณ์แบบนัน้กายก็เคยไม่เรียกร้อง ฟอ้งร้องหรืออะไร ท่ี

กายต้องการคือไม่ให้ใครพดูถึง ซึง่กายรู้วา่เพื่อนคนนีค้งรู้สกึแบบ

เดียวกนัอยู ่ 

ผา่นไปหลายวนั เพื่อนกลบัมาเรียน สิง่ท่ีกายท าได้ดีท่ีสดุ

คือเป็นมิตรเหมือนเดิมและไม่ถามไถ่ถึงเร่ืองเฮงซวยท่ีได้รับรู้มา 

กายชวนเค้ากินข้าวท่ีโรงอาหาร เดินด้วยกนัตอนเปลีย่นห้องเรียน 

นัง่เรียนด้วยกนั อยูข้่างๆ เค้า แสดงให้เค้าเห็นวา่เค้าไม่ได้โดด
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เด่ียวท่ีน่ีโดยท่ีไม่พดูถึงเร่ืองนัน้แม้แตค่รัง้เดียว กายคิดวา่น่ีคือสิง่

ท่ีเค้าต้องการมากท่ีสดุ คือใช้ชีวิตต่อไป 

 

กายรู้ว่าหลายคนมีค าถามมากมายเกิดข้ึนในหวั 

1: "ท าไมไม่แจ้งความ"  

การแจ้งความหรือไม ่มนัคือการตดัสนิใจของเหยื่อ 
เพราะเค้าเป็นผู้ เสยีหายและนัน่คือชีวิตของเค้า เหยื่อบางคนรู้
สถานภาพของตวัเองดีเช่น ครอบครัวไม่อบอุ่น พอ่แม่ไม่ใช่ที่พึง่ท่ี
ดีและถ้าหากขอให้พอ่แม่ช่วยจะกลบักลายเป็นพวกทา่นซ า้เติม
แทน หรือเป็นไปได้วา่สถานะทางการเงินภายในครอบครัวท่ีการ
แจ้งความหรือจ้างทนายมนัไม่งา่ย เหยื่อสว่นมากจะรู้สกึผิด
เพราะคิดวา่ทกุอยา่งเกิดขึน้เพราะผิดพลาดเองเลยไม่อยากให้คน
ท่ีบ้านเดือดร้อนและอบัอาย หรือประเด็นสดุท้ายคือการถกูขม่ขู่
จากผู้ ร้าย ผู้ ร้ายอาจขูป่ลอ่ยคลปิ ท าร้ายร่างกาย หรือท าร้ายคน
ในครอบครัวหากเหยื่อไปแจ้งความ 

2: "ท าไมไม่ช่วยเพื่อน"  

กายก็จะขอให้กลบัไปอ่านข้อ 1 ใหม่อีกที กายท าอะไร
ไม่ได้หากเพื่อนไม่ต้องการ เพราะงัน้กายเป็นประโยชน์ท่ีสดุเทา่ท่ี
ท าได้คืออยูเ่คียงข้าง ไม่พดูถึง ปฏิบติัตอ่เค้าเหมือนเพื่อนปกติ ไม่
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แสดงออกวา่สงสารให้เค้าเห็น เพราะหากเค้ารู้วา่มีคนก าลงั
สงสารเค้าอยู ่เค้าจะยิ่งรู้สกึด้อยคา่และอบัอาย 

เช่นคลปิหลดุของพี่นกัร้องสาวท่ีโดง่ดงัคนนงึ เม่ือ 15 ปี
ก่อน ทกุคนท่ีมี ตา่งแบง่กนัดแูละสง่ตอ่ๆ กนัไปโดยท่ีไม่คิดเลย 

ซกันิดวา่ พีเ่คา้ คือผู้ เสยีหาย และกลุม่คนท่ีสง่กันไปก็ไม่ตา่งกบั
การขม่ขืนพี่เค้าทางอ้อมเหมือนกนั 

พีน่กัร้องหญิงคนนี ้ถือเป็นไอดอลของกายคนนงึในความ
เข้มแข็ง พี่เค้าไม่ได้รู้สกึวา่ตวัเองด้อยคา่หรือมีต าหนิเพียงเพราะ
คนเลวหนึง่คนพยายามเอารัดเอาเปรียบ อีกทัง้ท่ีขณะเดียวกนัคน
ในสงัคมก็ช่วยกนัเหยียบย ่าและซ า้เติมโดยการแพร่กระจายคลปิ
นัน่ไป ในความรู้สกึกายคือ  

“พวกคณุก าลงัช่วยกนัข่มขืนพีเ่คา้ทางอ้อม” 

 กายรู้วา่พี่เค้าเหน่ือยมากในตอนนัน้ ทัง้ต้องปลอบใจ
ตวัเอง ปลอบใจครอบครัว ต้องตัง้สติทัง้ท่ีก าลงัจิตตกแบบสดุๆ 
เพราะเค้าคือคนดงัท่ีคนทัง้ประเทศรู้จกั แตแ่ล้วไม่นานนกักายก็
ได้เห็นพี่เค้ากลบัมายิม้สวยสงา่ผา่นหน้ากล้องอีกครัง้เหมือนเคย 
ไม่มีอะไรท าลายผู้หญิงแกร่งคนนีไ้ด้เลยจริงๆ 

เห็นมัย้คะ ว่าการถูกคนเลวๆ ท าร้าย  

มนัไม่ไดห้มายถึงจุดจบของชีวิต 

และพี่คนน้ี เป็นคนหน่ึงทีท่ าให้กายเห็นว่ามนัคือเร่ืองจริง 
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 สิน้สดุแหง่ตวัอยา่งการเกร่ินน าชีวิตท่ีบดัซบของกายให้
ฟังแล้ววา่โตมายงัไง ได้รับการเลีย้งดแูบบไหน สภาพสงัคมและ
สิง่แวดล้อมเป็นอยา่งไร ตอ่จากนีก้ายจะเลา่ถึงจดุเร่ิมต้นและจุบ
จบของการถกูหกัหลงัอยา่งแสนสาหสั จะเลา่ถึงมมุมองความคิด
แหง่การเดินทางเพื่อสลดัคราบความจนท่ีนา่ทึง่ของกายให้ฟัง  

 จากผู้หญิงคนนงึท่ีครอบครัวเคยมองวา่พึง่พาไม่ได้ สูก่าร
มีหน้าตาทางสงัคมและเป็นท่ีรู้จกัของคนทัง้ประเทศในวนันี  ้

ทุกๆการซือ้ E-book เล่มนี ้มนัหมายถึงการที่คณุได้
ร่วมบริจาคหนงัสอืหนึง่เลม่ให้ห้องสมดุของแตล่ะโรงเรียนทัว่
ประเทศ 

การน าชีวิตตวัเองมาแฉ กายไม่ต้องการเงินเพราะกายมี
มากแล้ว แตจุ่ดประสงค์หลกัคือ กายต้องการให้หนงัสอืเลม่นีไ้ปสู ่
ทกุๆห้องสมดุของโรงเรียน เพื่อเตือนภยัตอ่เด็ก เพื่อชีแ้นะตอ่ครู 
และเพื่อการประชมุผู้ปกครองในครัง้ถดัไปจะมีการพดูถึงการ
ปกปอ้งและปอ้งกนับุตรหลานของตนจากการถกูคกุคามทางเพศ
ตัง้แตต่อนเป็นเด็กได้ เพราะท้ายหนงัสอืเลม่นี ้คือข้อมลูทัง้หมดท่ี
จะช่วยเหลอืสงัคมได้จริงจงั ไม่วา่จะการด าเนินชีวิต การคิดเชิง
บวก และทฤษฏีการหาเงินงา่ยๆ ของกายเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ 
ครอบครัว สงัคมและบ้านเมือง 

 


