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รักตกขอบ

คํานําสํานักพิมพ์

 เรื่องเล่าของ ค�ำ ผกำ หรือในอีกนามปากกาคือ ฮิมิโตะ ณ เกียวโต 

มักพูดถึงความรักความสัมพันธ์ของผู้คน ทว่าเป็นมุมมองและมิติที่หลาก 

หลาย หวานเผ็ดเปรี้ยวเซี้ยวซ่าส์ระคนกัน 

  ท่ามกลางสังคมอันสบสนวุ่นวาย  ‘ความรัก’ คล้ายล่องลอยอยู่รอบ 

ตัว คล้ายค่อยๆ ถอยห่างไปจนสุดเอื้อม 

  คนบางคนเฝ้ารอคอยใครคนหน่ึง  ไขว่คว้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ตลอด 

ชีวิต แต่มิพานพบ

  บางคนไม่คาดหวัง แต่ความสุขสมหวังก็วิ่งชนเขาหรือเธออย่างจัง

  บ้างสุข-ทุกข์  สมหวัง-ผิดหวัง  รัก-เลิก ล้มแล้วลุกนับครั้งไม่ถ้วน 

แต่กลับสำานึกได้ว่านี่เป็นเพียงสายลมที่พัดผ่านมาแล้วก็ผ่านไป   บ้าง 
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คํา  ผกา  (ฮิมิโตะ  ณ  เกียวโต)

ประสบความผิดหวังล้มเหลวเพียงครั้ง  ไม่อาจยืนอยู่บนโลกอันขมขื่นได ้

อีกแม้เพียงวันเดียว

  หากแต่เรื่องราวความรัก ความสัมพันธ์ และความเป็นไปในชีวิต 

ของแต่ละผู้คน  ไม่อาจตัดสินได้ด้วยคำาพูดหรือการชี้ขาดหมดจดจากใคร 

คนใดคนหนึ่ง   

  สิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับบางคน อาจแปลกปลอมและเป็นของแสลง 

สำาหรับอีกหลายคนก็เป็นได้

  มีคำากล่าวว่า คนเราก็เพียงกินให้อิ่ม ขับถ่ายของเสีย ร่วมรัก นอน 

หลับ...ก็เท่านั้น 

  หรือแท้จริงไม่อาจมีใครกำาหนดได้ว่า  ยังมีสิ่งใดที่  ‘มนุษย์’  ต้อง 

การอีกหรือไม่ และเมื่อไรจึงจะพอ? 

ส�ำนักพิมพ์มติชน
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รักตกขอบ

คํานําผู้เขียน

  น้องคนหนึ่งเรียกตัวเองว่า “กะเทย”    เธอเล่าให้ฉันฟังว่า 

  “ตอนกะเทยเทกยาคุม อารมณ์เหวี่ยงมากพี่  เดี๋ยวสุข  เดี๋ยวเศร้า 

เว่ินเว้อเร่ืองผู้ชาย เพ้อเจ้อ บางวันนั่งฟังเพลงแล้วร้องไห้เป็นวรรคเป็นเวร 

อยู่เฉยๆ ไม่ร้องไห้ก็ต้องไปหาเพลงท่ีจะทำาให้เราร้องไห้จนได้   แต่พอเลิก 

เทกยาคุมเท่านั้นแหละ หายเป็นปลิดทิ้ง   บรรดาผู้หญิงทั้งหลายที่อารมณ์ 

เหว่ียงขึ้นเหว่ียงลง รัก หลง อกหัก ระทมอย่างไม่มีเหตุผลบ่อยๆ นี่ มัน 

เป็นเพราะฮอร์โมนเพศหญิงหรือเปล่าคะ?”

  ฉันไม่ใช่หมอ ไม่ใช่นักชีววิทยา ไม่มีความรู้เรื่องฮอร์โมน จึงตอบ 

ไม่ได้    แต่เคยฟังเรื่องทำานองเดียวกันนี้จากทั้งเพื่อนหญิงและชายว่า 

ผู้หญิงในช่วงเวลาใกล้มีประจำาเดือนมักจะอารมณ์แปรปรวน อย่าเข้า 

ใกล้ อย่าไปตอแย หรือไปถือสา   แต่ฟังเรื่องนี้มามากๆ  เข้า อีกใจหนึ่ง 
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คํา  ผกา  (ฮิมิโตะ  ณ  เกียวโต)

ก็อยากจะเชื่อว่า หรือมันเป็น  “ข้ออ้าง” ของผู้หญิงที่จะเหวี่ยงอารมณ์ใส ่

ใครอย่างไรก็ได้  โดยโยนความผิดนั้นไปให้สิ่งลึกลับที่เรียกว่า “ฮอร์โมน”

  มันคงยากที่เราจะยอมรับว่ามาตรฐานว่าด้วยความรักและครอบ 

ครัวของรัฐสมัยใหม่ที่มนุษย์ใหม่อย่างเราเกิดมาพร้อมกัน อยู่กับมัน และ 

ถือมันเป็นเร่ือง “ธรรมชาติ”   อาจเป็นเหตุให้เกิดความเครียด ความกดดัน 

ที่จะต้องพยายามยัดตัวเองเข้าไปอยู่ในมาตรฐานเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็น 

อุดมการณ์ของรักต่างเพศ การมีเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสม ถูกสุขอนามัย 

มีในเวลา-อายุที่เหมาะสม กับคนที่มีคุณค่าที่คุณคู่ควร แต่งงานเมื่อถึง 

เวลา มีลูกแต่พองาม มีความอบอุ่นในครอบครัวเท่าที่จะเป็นไปได้ และ 

เราไม่อยากจะยอมรับว่า สิ่งที่ใครๆ ว่า “สามัญ” นักหนานั้น มันไม่ใช่ของ 

ทุกคน

  เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณ  “ตกขอบ” คุณจะรับมือกับมันอย่างไร หรือ 

จะแกล้งโยนความผิดท้ังหมดให้กับฮอร์โมน ก่อนจะกลับมาต่อสู้เพื่อยัด 

ตัวเองกลับลงไปในกรอบโดยไม่ตกขอบอีกรอบ

  ความเรียงว่าด้วย “รักตกขอบ” พยายามจะออกไปสำารวจโลกนอก 

“ขอบ” ที่กว้างขวาง มีชีวิตชีวา   และเพื่อจะบอกว่า “ขอบ” ที่มนุษย์สร้าง 

ขึ้นมากักขังตนเองต่างหากที่นำาความกังวลและความทุกข์มาให้ หาใช่ตัว 

ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราด้วยตัวของมันเอง

  เอาเข้าจริงๆ ประวัติศาสตร์ว่าด้วยความรักและเพศวิถีที่บอกเรา 

ว่า ความรักสมัยใหม่ของคนสมัยใหม่ถูกก่อรูปมาได้อย่างไร  จะเป็นตัว 
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รักตกขอบ

ช่วยไม่ให้มนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงอยู่ในบ่วงความเชื่อว่า ชีวิตของเธอถูก 

ครอบงำาด้วยฮอร์โมน และไม่มีอะไรเสียหายหากเธอจะทดลองวิถีความรัก 

และเซ็กซ์ที่โลดโผนกว่าที่มันควรจะเป็น

ค�ำ ผกำ

ฮิมิโตะ ณ เกียวโต

ใกล้ๆ วันแห่งควำมรัก 2013
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รักตกขอบ

  เหตุเกิดในคืนวันวาเลนไทน์  เวลาประมาณเที่ยงคืน  ขณะที่ฉัน 

กุกกักอยู่ในครัว ผสมจินโทนิกให้ตัวเองดื่ม    เพิ่งจะกลางเดือนกุมภาพันธ ์

เท่านั้น แต่อากาศก็อ้าวราวกับเป็นคำ่าคืนของฤดูร้อน 

  ฉันทำาอะไรในวันวาเลนไทน์   ดอกไม้ ดินเนอร์  ไวน์    ไม่มีอะไร 

ทั้งนั้น    เราไม่เอ่ยถึงมันด้วยซำ้าไป และฉันก็คิดว่าเป็นเรื่องถูกต้องอย่าง 

ยิ่งที่เราไม่ได้คิดถึงมัน   ฉันก็คนบ้านนอก  เขานั้นบ้านนอกยิ่งกว่า   คำา 

ว่า  ‘วาเลนไทน์’ มันคงแปลกปลอมอย่างยิ่งต่อชีวิตของเราพอๆ กับดอก 

กุหลาบสีแดงนั่นแหละ   และเป็นฉันที่บอกเขาเองว่า  เอาเงินที่จะซื้อดอก 

ไม้ไปซื้อข้าวสารดีกว่า

 เพราะฉะนั้น ในคืนวันวาเลนไทน์หญิงสาวที่แสนจะ realistic แสน 

จะ  ractical อย่างฉันจึงกุกกักชงเหล้าให้ตัวเองดื่มตามลำาพังอย่างน่า 

เหตุเกิดในวันวาเลนไทน์
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คํา  ผกา  (ฮิมิโตะ  ณ  เกียวโต)

ภาคภูมิใจ ในอุณหภูมิสามสิบสององศาเซลเซียส

  ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น    เอะ...ปกติโทรศัพท์ของฉันไม่เคยดัง 

ในยามวิกาล   จิบจินโทนิกที่เย็นวาบเข้าไปในทรวงอก แล้วอดจะยิ้มให ้

กับตัวเองไม่ได้  “หรือเขาจะมีเซอร์ไพรส์ในคืนวันวาเลนไทน์?”    ว่าแล้ว 

ค่อยเยื้องย่างไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู   ผู้หญิงสวยเลือกได้อย่างเราไม่ควร 

รีบร้อนรับโทรศัพท์  เดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราเฝ้ารอโทรศัพท์จากเขามาทั้งวัน

  แล้วหัวใจที่พองโตอยู่สักครู่ก็กลับสู่สภาพเดิม    ออกจะเหี่ยวเฉา 

กว่าปกติเล็กน้อย  เพราะชื่อที่ขึ้นมาเป็นชื่อของเพื่อนสาวที่ไม่ได้ติดต่อกัน 

มาพักใหญ่    “ว้า...”  มีเสียงอย่างนี้ดังขึ้นในใจแบบไม่รู้ตัว   ว่าแล้วก็รับโทร 

ศัพท์เพื่อนอย่างเซ็งๆ กึ่งประหลาดใจว่ามีอะไรถึงโทร.มาดึกดื่นขนาดนี้

  “คุยได้ไหม?” ว้าย  เสียงซีเครียดเอามากๆ

 “ได้สิ มีไร?” บรรยากาศที่ปลายสายคงหนักหน่วงอยู่ไม่น้อย เพราะ 

ฉันได้ยินเสียงถอนหายใจหนักๆ  -  ‘แหนว’  เป็นเพ่ือนสนิทสมัยเรียนมหา 

วิทยาลัย  เพิ่งมาห่างกันเมื่อเธอแต่งงาน มีลูกสาวน่ารักน่าชัง และได้ทำา 

งานที่มั่นคงในหน่วยราชการแห่งหนึ่ง ทิ้งชีวิตที่เคยเปรี้ยวๆ ด้วยกันมา 

อยู่ข้างหลัง   หรือพูดอีกนัยหนึ่งได้ว่า  เธอทิ้งให้ฉันเปร้ียวอยู่คนเดียว แล้ว 

ไปมีชีวิตครอบครัวสมบูรณ์พูนสุข    เปิดเฟซบุกหรือ msn ของเธอขึ้นมา 

ก็จะมีแต่ข่าวคราวอัพเดตเรื่องลูกสาว รูปลูกสาว หรืออะไรที่เป็น  ‘ครอบ 

ครั้ว...ครอบครัว’ จนฉันนอนใจว่า  เออ...เพื่อนไปดีแล้ว

 “ผัวช้ันมีเมียน้อย” แหนวไม่อ้อมค้อม หลังจากถอนหายใจมาหลาย 
รอบ เธอยิงเข้าสู่ประเด็นทันที สั้นๆ ตรงๆ
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รักตกขอบ

  “เอ่อ...” บอกตามตรงว่าฉันยังไม่รู้จะพูดว่าอะไรดี    ฉันรู้จักสามี 

แหนวแค่ผิวเผิน ก็เห็นเป็นคนดี สุภาพ เรียบร้อย น่าคบ แถมยังมีใจฝักใฝ 

ในทางศาสนา สนใจปรัชญา ชอบไปอินเดีย   แต่เดิมยังคิดว่าสามีแหนว 

ซึ่งคงมีคนแบบอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ ที่เขียนหนังสือ  ‘เดินสู่อิสรภาพ’ 

เป็นไอดอล

  ชีวิตแหนวไม่น่ามีอะไรให้กังวลเลย

  “และช้ันก็จับได้ในวันวาเลนไทน์” แล้วประโยคนั้นก็หลุดออกมา 

พร้อมกับการร้องไห้โฮ  เหมือนก้อนเนื้อร้ายหลุดผลัวะออกมาอย่างไร้การ 

ทัดทาน

  “ชั้นสงสัยอยู่ว่าผัวชั้นมันไม่นอนกับฉันมาเป็นปแล้ว   ทีนี้ชั้นเป็น 

ผู้หญิงจะไปเซ้าซี้ให้ผัวทำาการบ้านอยู่บ่อยๆ ก็ใช่ที่    ถามทีไรก็บอกว่า 

ตั้งแต่ไปฝกกรรมฐานแล้วไม่อยากร่วมเพศ  ไม่มีอารมณ์กระสันรัญจวน 

เออ...ชั้นก็พยายามเข้าใจ  ไม่อยากได้ช่ือว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นมารศาสนา 

คนจะนิพพานก็มายั่วอยู่ได้ แล้วก็แล้วไป

  “จนวันน้ี  ชั้นนึกยังไงไม่รู ้  ไปหยิบเอาโทรศัพท์มัน  (สรรพนาม 

เปลี่ยน) มาดู    ไอ้เห้ีย...แม่ง...ชั้นเลยรู้ว่ามันส่งดอกไม้ให้อีนังนั่นในวัน 

วาเลนไทน์  ในขณะที่ชั้นนั่งแถกเหงือกแห้งอยู่บ้าน  เป็นยายเพิ้งที่ทั้งแก่ 

ทั้งอ้วน  เพราะมัวแต่เลี้ยงลูกมัน   แล้วแกเอย  เขาส่ง  sms กันหวานซึ้ง 

หยดย้อย   ทีนี้ฉันเลยเข้าเว็บไปเช็ก histor  ซิมการ์ดของผัวชั้น    โอโห... 

เขาโทร.หากันทุกชั่วโมง ตีสามตีสี่ก็ตื่นมาโทร.หากัน”
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คํา  ผกา  (ฮิมิโตะ  ณ  เกียวโต)

  แหนวระบายออกมายาวเหยียดจนฉันต้องคั่นจังหวะว่า  “แล้วแก 

มาคุยกับชั้นเนี่ยนะ   แกก็รู้จุดยืนของชั้นนี่นา ชั้นก็เป็นผู้หญิงที่ขโมยผัว 

คนอื่นมาใช้เหมือนกัน” ฉันรีบประกาศความจริง  ไม่อยากให้เพื่อนคิดว่า 

มาปรึกษากับงูเห่า

  “ฮือ ฮือ”  เพื่อนยังไม่หยุดร้องไห้    “ชั้นมันคนสองมาตรฐาน” แน่ะ 

...ใช้ศัพท์ฮิตเสียด้วย

  “แกเป็นเพื่อนชั้น   ตราบใดที่แกไม่ได้มาเอาผัวชั้น แกทำาอะไรก็ 

ไม่ผิด ฮือๆๆๆ”

  เอาเข้าไป

  “อีกอย่าง ชั้นอยากรู้จุดยืนของเมียน้อยด้วย แกต้องตอบชั้นได้แน่” 

อือม...เพื่อนฉันฉลาด สมเป็นนักวิชาการที่ต้องรู้เขารู้เรา

  ไม่มีข้อสรุปอะไรในคืนนั้น ฉันแค่ฟังเพ่ือนระบาย    เธอทะเลาะกับ 

สามีมาทั้งวัน และผู้ชายมักจะยืนกระต่ายขาเดียวว่า “เป็นแค่เพื่อนที่สนิท 

และห่วงใยกันมาก”   แถมยังสำาทับว่า

 “น้องเขาธรรมะธัมโม  เราเจอกันตอนไปปฏิบัติธรรม    เธอมันบ้า 

เธอมันคิดมาก เธอมันจิตอกุศล” 

  เพื่อนฉันก็ได้แต่บ่นกระปอดกระแปดว่า  “เพื่อนห่าอะไรโทร.หากัน 

ตอนตีสามตีสี่”   ฉันเลยปลอบไปว่า “เขาตื่นมาสวดมนต์ไงแก”


