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คิดวา่มีอะไรบา้งที่ผูค้นอยากจะทาํหลงัโควิดจบลง 

การออกท่องเที่ยว? เย่ียมเยือนเพื่อนฝงู? จดังานปารตี์?้ 

ผิดแลว้ คาํตอบที่มีคนโหวตมากที่สดุคือพวกเขาตอ้งการหย่า 

 

อาจเป็นเพราะโรคระบาดและการกกัตวัทาํใหคู้่รกัตอ้งมาอยู่รว่มกนัในพืน้ที่แคบๆ ซึง่เดิมอาจจะเคยอยู่ดว้ยกนัแค่

เฉพาะตอนเชา้กบัหลงัเลิกงาน แตต่อนนีก้ลายเป็นตอ้งมาอยู่รว่มกนัตลอดเวลาย่ีสิบส่ีชั่วโมง ทาํงานเวิรค์ฟอรม์โฮมก็ทาํอยู่

ในพืน้ที่บรเิวณเดียวกนั เห็นหนา้กนัตลอดเวลา จะหนีออกไปเดินเลน่ที่ไหนก็ไม่ได ้ซ ํา้รา้ยลกูสาวลกูชายวยักาํลงัป่วนที่

ปกติสามารถเอาไปฝากไวท้ี่โรงเรยีนไดก็้เลน่ซนอยู่ในบา้น ทาํงานไปดว้ย (ลกูคา้บอกวา่ขอแกส้ว่นทา้ยใหม่อีกรอบคะ่ ไม่

เยอะมากคะ่แคเ่ปล่ียนขนาดฟอนตใ์หม่หมด) ประชมุซูมไปดว้ย (หวัหนา้คะ เน็ตที่บา้นหลดุคะ่ รอแป๊บนงึนะคะ) ปรามลกู

ไปดว้ย (นอ้งคเูปอรอ์ย่าเพิ่งเปิดการต์นูครบัพ่อประชมุอยู่) เปิดบา้นรบัของจากเคอรร์ี่ไปดว้ย (อุ๊ย ชัน้วางรองเทา้ประกอบ

เองไดท้ี่สั่งไวม้าสง่แลว้ แตว้ๆ ฝากเอาผดัซีอิว๊ที่เขาแขวนไวต้รงรัว้เขา้มาดว้ย โอ๊ย เจแอนดท์ีโทรมา สั่งอะไรไวอ้ีกเน่ีย) ชีวิต

ทัง้หมดอดัรวมกนัในบา้นหรอืคอนโดฯ เลก็ๆ มนัคงพอทานรบัไหวหรอกหากมนัเป็นเพียงชีวิตที่เราเจอกนัในวนัปกติ

ธรรมดา แตใ่นช่วงของการระบาด ความเครยีดของเรื่องงาน วิถีชีวิต ค่าใชจ้่าย ย่ิงดจูะวุน่วายขึน้หลายเท่า ทัง้หมด

กระแทกเขา้ใสค่วามเปราะบางของความสมัพนัธ ์ทกุคูย่่อมมีบาดแผลเก่าใหน้าํกลบัมาเลาะสะเก็ด เรื่องเก่าเก็บนานปีถกู

งดัขึน้มาเถียง ตะกอนที่นอนกน้ถกูกวนขึน้ใหขุ้่นอีกครัง้ แลว้ในที่สดุการกระทบกระทั่งก็กลายเป็นการทะเลาะใหญ่จน

อยากออกจากชีวิตของอีกฝ่ายไปใหรู้แ้ลว้รูร้อด 

คูข่องผมกบัภรรยาก็เป็นคูห่นึ่งที่ตดัสินใจวา่จะหย่ากนัหลงัจากสถานการณโ์รคระบาดเสรจ็สิน้ อนัที่จรงิก็อยาก

หย่าขาดจากกนัใหเ้รว็ที่สดุเท่าที่จะทาํไดแ้หละ แตด่ว้ยความจาํเป็นทางเศรษฐกิจเป็นปัจจยัใหเ้รายงัจบัมือกนัไวแ้น่น เงินที่

ไดจ้ากงานประจาํลดลง รายจ่ายทัง้คา่ไฟคา่แอรเ์พิ่มขึน้จากการทาํงานที่บา้น แถมยงัมีลกูชายวยัเจ็ดขวบอีกหนึ่งคนที่

คลอ้งคอเราทัง้คู่ การอดทนอยู่ดว้ยกนัจงึน่าจะช่วยใหเ้ราฝ่าวิกฤตครัง้นีไ้ปไดดี้กวา่ มีสองแรงคงช่วยลดความตงึมือลงไปได้

บา้ง 

ความอดึอดัที่ตอ้งอยู่ดว้ยกนัผสมรวมไปกบัความอุน่ใจที่อย่างนอ้ยก็ยงัมีกนัและกนัในช่วงเวลาลาํบากนี ้มองไป

ขา้งหนา้ผมยงัไม่เห็นวา่อนาคตจะเป็นอย่างไร สถานการณข์องโรคนีจ้ะสิน้สดุลงเม่ือไหรก่นัแน่ หรอืมนัจะคงอยู่แบบถาวร 

ยาวนานตลอดไป ไม่มีที่สิน้สดุ 

เขาวา่กนัวา่เม่ือมีปัญหาใหญ่เกิดขึน้ในชีวิตคู ่ปัญหาอื่นๆ ซึง่เล็กนอ้ยและเก็บสะสมมาตลอดก็จะพากนักระโดด

กลบัมาจากอดีต และทาํใหค้วามสมัพนัธพ์งัทลาย เชือ้ไวรสันีก็้เหมือนกบัปัญหาใหญ่ที่วา่นั่น มนัทาํใหปั้ญหาอื่นๆ พากนั

กระโดดออกมาจากใตพ้รมและทาํใหผ้มกบัภรรยาตดัสินใจจะแยกห่าง ดเูหมือนเรื่องทาํนองเดียวกนัจะเกิดขึน้กบัประเทศ

ไปพรอ้มๆ กบัที่รอยรา้วแตกเริ่มปรยิาวไปทั่วครอบครวัของผม 

ประเทศของเรามีปัญหาหลายอย่างสะสม หมกัหมม ถกูยดัไวต้ามท่อระบายนํา้และฝังกลบไวต้ามหลมุเนินของ

ถนนหนทางที่ไม่เคยจะราบเรียบ ถกูถมลกึใตม้หาสมทุร หรอืไม่ก็กดปรามเอาไวใ้หมี้สถานะเป็นเพียงเรื่องซุบซิบที่ไม่มีใคร

กลา้พดูดงั ความไม่พอใจที่ประชาชนมีตอ่รฐับาลทหาร นโยบายไรส้าระตา่งๆ นานา รวมไปถึงความแตกแยกทางความคิด

ซึง่มีอยู่เดิม คือรอยแตกที่สงัคมไทยพยายามจะมองเมินแลว้กา้วตอ่ไปขา้งหนา้กา้วแลว้กา้วเลา่ 



แตก่ารมาถึงของโรคระบาดก็เหมือนปัญหาใหญ่ที่สาดเทเขา้มาแลว้ทาํใหปั้ญหาอื่นๆ พากนัลอยผดุขึน้สู่ผิวนํา้ 

ไม่ใช่เพียงโรคระบาดอย่างเดียว คาํถามเรื่องการจดัสรรงบประมาณ เรื่องความถกูตอ้งเป็นธรรมของศาลและกฎหมาย 

เรื่องทิศทางการดาํเนินของประเทศที่ดคูลา้ยจะสวนทางกบัประชาคมโลก ไดเ้ช่ียวกรากออกจากสมองของผูค้นพรอ้มๆ กบั

สถานการณโ์ควิด คาํถามเหลา่นีท้าํใหผู้ค้นโกรธแคน้ เหลา่ฝงูชนที่กราดเกรีย้วลงมาชมุนมุกนัที่ถนน ไหลหลั่งพรั่งพรู

ออกมาดว้ยความปรารถนาเหมือนที่ผมกบัภรรยาอยากวิ่งไปจดทะเบียนหย่าที่อาํเภอ โรคระบาดทาํใหพ้วกเขาโกรธเกรีย้ว 

งบประมาณที่ถกูจดัแบง่อย่างไม่เป็นธรรมทาํใหพ้วกเขาเคืองแคน้ การจบักมุและปราบปรามผูช้มุนมุอย่างโหดรา้ยย่ิงทาํให้

พวกเขาเจียนคลั่ง 

เพราะไวรสัโควิด ส่ิงตา่งๆ ที่บม่อยู่นานในสงัคมไทยจงึแตกปะทอุอกมาเป็นการชมุนมุทางการเมืองขนาดใหญ่ 

ประชาชนตอ้งการหย่าขาดกบัความอยติุธรรมที่ปรากฏอยู่ในประเทศนี ้

และเพราะไวรสัโควิดอกีเช่นกนั การชมุนมุที่มีพลงัอย่างสดุแสนนัน้จงึแยกยา้ยกนัไปคนละทาง ทกุคนตา่งกลบั

บา้น ใชเ้จลลา้งมือก่อนเขา้ที่พกั ปลดหนา้กากอนามยัออกและบอกวา่ “ไปม็อบไม่ไดแ้ลว้วะ่ กลวัติด” 

ผมอยากหย่ากบัภรรยาตัง้แตก่ารลอ็คดาวนค์รัง้แรก แตส่ดุทา้ยก็ทาํไดแ้คเ่ก็บตวัทาํงานอยู่กบับา้นแลว้พดูวา่ “ยงั

หย่าไม่ไดห้รอก ภาระการเงินมนัเยอะ”  

นอนเอามือก่ายหนา้ผากทกุวนั มองไปยงัเพดานบา้นแลว้ฝังเสียงขดูขีดเบาๆ ของกรงเลบ็ เสียงที่ผมไดยิ้นจน

คุน้เคยและพอเดาไดว้า่มนัคือเสียงอะไร 

บนฝา้นัน้มีหนตูวัหนึ่งอาศยัอยู่ ทกุๆ วนัผมจะไดยิ้นมนัวิ่งตบุๆ ไปยงัมมุหนึ่งของเพดาน แลว้เริ่มคุย้เข่ียเศษอะไร

สกัอย่าง แกรกๆ หนตูวัเลก็กาํลงัเก็บกวาดอะไรสกัส่ิง อาจเป็นขีผ้ง หรอืเศษกระดาษเลก็ๆ มนักาํลงัเก็บกวาดทาํความ

สะอาดบา้นหลงันอ้ยที่อยู่เหนือฝา้เพดานหอ้งนอนผม 

หลายครัง้เสียงนีร้บกวนภรรยาใหน้อนไม่หลบั เธอมกัราํคาญและพดูวา่ "ดกึขนาดนีไ้ม่ใช่เวลามาจดับา้นนะเจา้

หน"ู 

แตม่นัก็จดับา้นของมนัทกุวนั ทกุวนั มนัไม่เคยเขา้ใจส่ิงที่เราพยายามบอก มนัเพียงแตพ่ยายามใชชี้วิตของมนัไป

อย่างสดุความสามารถ 

ฝนแรกของฤดฝูนมาถึง เราลืมบอกเจา้หนตูวันอ้ยไปวา่มมุที่หนอูาศยัอยู่นัน้หลงัคารั่ว 

นํา้ฝนไหลเจิ่งลงมา ภรรยานาํถงัใบหนึ่งไปรองนํา้ฝนที่ทะลกัลงมาจากเพดาน ชะรอยวา่บา้นของเจา้หนคูงจะ

ท่วมไปหมดแลว้ 

ผมไดยิ้นมนัวิ่งไปที่มมุนัน้ มนัหยดุนิ่งไปชั่วครูข่ณะมองสาํรวจ แลว้สดุทา้ยก็สง่เสียงเบาๆ ออกมาวา่ 

"จิด๊" 

มนัเป็นเสียงที่ทาํใหผ้มสะเทือนใจอย่างถึงที่สดุ 

เจา้หนตูวันัน้และพวกเราก็เหมือนกนัไม่มีผิด ผมกบัภรรยา เราเพียรจดับา้นที่มีแต่เศษกระดาษกบัขีเ้ถา้ เรา

พยายามสรา้งบา้น ซือ้รถ ตกแต่งหอ้งหบัของตวัเอง เพียรพยายามสรา้งชีวิตและอนาคตของตวัเองวนัแลว้วนัเลา่ ทวา่ใน

บา้นหลงัใหญ่ที่เราไปขออาศยั อาํเภอของเรา จงัหวดัของเรา ประเทศของเรา ดนัมีรูรั่วใหญ่ที่พวกเราไม่เคยรูม้าก่อน 

หรอือาจจะรู ้เพียงแตเ่ราไม่มีอาํนาจมากพอจะจดัการมนัไดก็้เท่านัน้ 

และแลว้ฤดฝูนก็มาถึง นํา้จาํนวนมหาศาลทะลกัลงมา โหมพงัทกุอย่างที่เราสรา้งไวใ้นชีวิต ทาํลายบา้นที่เพียรสง่

เงินผ่อน รบิรอนเอางานประจาํ ตดัทอนรายรบัทางอื่นใด ทาํลายชีวิตที่เพียรประคบัประคอง 



พวกเราทาํอะไรไม่ไดน้อกจากมองชีวิตของตวัเองพงัแลว้รอ้งออกมาตามประสาคนไรค้า่คนหนึ่ง รอ้งแคค่รึง่เสียง 

ไม่มีการรอ้ง “จี๊ด” อย่างภาคภมิูใจอย่างชาติของหน ูเราทาํไดแ้ค ่“จิด๊” เบาๆ อย่างสิน้หวงัแลว้จบลง มองดชีูวิตของเรา

พงัทลายอยู่อย่างนัน้ 

ระหวา่งการติดตามข่าวเก่ียวกบัวคัซีนและทกุส่ิงทกุอย่าง การจดัการของพวกรฐับาลช่างน่าละเหี่ยใจเสียจนผม

กบัภรรยาไม่แน่ใจวา่ พวกเขาผูป้กครองเรานัน้เป็นแบบไหนกนัแน่ ระหวา่งคนที่โง่เขลาเสียจนบรหิารประเทศออกมาอย่าง

ย่อยยบั หรอืวา่พวกเขาจงใจทาํใหม้นัย่อยยบั พวกเขาจงใจทาํเพื่อใหเ้ราลาํบาก เป็นดั่งการลงทณัฑท์ี่เราไม่เป็นลกูซึง่เช่ือง

เช่ือตอ่ผูป้กครอง 

ในเมือ่พวกแกไม่พอใจรฐับาล ดงันัน้จงโดนแบบนีไ้ปซะเถอะ เพื่อเป็นไมเ้รยีวสาํหรบัเด็กที่ไม่อยู่ในโอวาท เราจะ

ไม่ไดร้บัวคัซีน ไม่มีเตียงในโรงพยาบาล ไม่มีการรกัษา ตอ่ใหเ้ราโกรธแคน้และก่นดา่ มนัก็จะไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง มีเพียง

ส่ิงที่เลวรา้ยหนกัขอ้ขึน้ ทกุส่ิงทกุอย่างที่กระทาํได ้พวกเขาจงใจกระทาํ จงใจฉกฉวยเอาไป แมแ้ตค่วามหวงัชนิดที่เลก็นอ้ย

ที่สดุ มือยาวๆ ของพวกเขาก็ย่ืนเขา้มาเพื่อรบิเอาไป  

พวกเขาแคพ่ยายามปลอ่ยใหเ้ราตาย น่ีแหละคือส่ิงที่รฐับาลพยายามทาํกบัเรา 
 
หลงัจากวนัที่นํา้ท่วม เจา้หนตูวันอ้ยบนฝา้เพดานก็คอ่ยๆ เปล่ียนไป จากที่เคยวิ่งตบุๆ เบาๆ และกวาดบา้นอยู่

ตรงมมุหนึ่ง มนักลบักลายเป็นหนกูา้วรา้ว ผมไม่เคยเห็นตวัมนัหรอก แตเ่สียงมนัวิ่งบนฝา้เปล่ียนแปลงไป มนัวิ่งดงัราวกบั

ลกูแมวตวัย่อมๆ หลายครัง้ที่มนัวิ่งชนผนงัและขอบคานตา่งๆ เสียงตงึตงัราวกบัเป็นบา้ไปแลว้ 

ภรรยาของผมไม่พอใจ เธอบน่ว่าเสียงของหนทูาํใหเ้ธอนอนไม่หลบั สว่นผมไดแ้ตคิ่ดวา่บางทีพวกเราทกุคนใน

สงัคมก็อาจเป็นเหมือนหนตูวันัน้ พวกเราถกูทาํลายชีวิตดว้ยรูรั่วโง่งั่งบนเพดาน จากนัน้เราก็ทาํอะไรไม่ได ้นอกจากวิ่งไป

มาในเพดานบา้นแคบๆ ชนตวัเองเขา้กบัส่ิงตา่งๆ เพื่อบรรยายความเจ็บปวดที่ไดร้บั แตเ่จา้ของบา้นสนใจจะช่วยเหลือไหม 

ไม่เลย ผมไม่คิดจะซอ่มรูบนเพดานดว้ยซํา้ ผมไม่มีเงินมากพอ และอีกอย่างมนัไม่ไดท้าํใหผ้มลาํบากอะไรมากนกั เพียงแค่

เอาถงัมารองตอนฝนตก ทกุอย่างก็เรยีบรอ้ย บา้นทัง้หลงัของผมไม่ไดพ้งัภินทเ์หมือนกบับา้นของหน ู

ใครสกัคนที่อยู่เบือ้งบนและควบคมุชะตาชีวิตของเราก็คงรูส้กึแบบนี ้บา้นทัง้หลงัที่มีรูรั่วและทาํใหพ้วกเราทัง้

ประเทศตกอยู่ในนรกขนาดย่อม สาํหรบัเขาแลว้คงเป็นรูเล็กๆ ที่ยงัไม่ตอ้งสนใจมากนกั ชีวิตอนัหรูหราของพวกคนชัน้สงูคง

ยงัไม่กระเทือนมากจนตอ้งอดุรูรั่ว พวกเขาเพียงแตร่าํคาญมากขึน้เลก็นอ้ยที่เรากลายเป็นหนกูา้วรา้ว วิ่งชนผนงัเพดานและ

รอ้งจีด๊ๆ อย่างไม่พอใจ 

ช่างนา่ราํคาญเสยีจริง พวกเขาคงคิดกบัเราเหมือนที่เราคิดกบัหนตูวันัน้ 

และวนัหนึ่งพวกเขาก็คงทาํกบัเราเหมือนที่ผมทาํกบัหน ู

“เงียบไดแ้ลว้นะแกน่ะ” 

พดูแบบนัน้กบัพวกเรา ขณะที่เปิดช่องของฝา้ออกนิดๆ แลว้เอายาเบื่อโรยเขา้ไป 

สกัวนัหนึ่งน่ีจะเป็นส่ิงที่รฐับาลทาํกบัพวกเราทกุคน 
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