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ตาสว่าง



แด่ เหยื่อความรุนแรงทางการเมืองทุกคน

ผู้ที่มีชีวิตอยู่กับบาดแผล

และผู้ที่สูญเสียอย่างใหญ่หลวง



เร่ืองเล่าในหนังสือเล่มน้ีดัดแปลงจากเหตุการณ์จริง โดยอาศยัข้อมูลจากการศกึษาค้นคว้า
ทางด้านมานุษยวิทยาในประเทศไทยเป็นเวลาสิบปี  บวกกบับทสัมภาษณ์กว่าร้อยช่ัวโมง 
กรองผ่านสายตาและมือสามคู่

ตัวละครทุกตัวเป็นผลผลิตจากการสร้างสรรค์ทางการประพันธ์  รายละเอียดต่างๆ ใน
เร่ืองราวของพวกเขาล้วนเกดิข้ึนจริงทัง้ส้ิน  แต่ไม่มีตัวละครตัวใดตรงกบับคุคลจริงทัง้หมด

สถานการณ์แวดล้อมตัวละครเป็นการสรุปเหตุการณ์ส�าคัญในประวัติศาสตร์ของ
ประเทศไทยช่วงห้าสิบปีทีผ่่านมา แต่มิได้รวบรวมอย่างครบถ้วนสมบรูณ์   บางเหตุการณ์
ไม่กล่าวถึง  บางเหตุการณ์รวบรัดเพื่อความลื่นไหลของการด�าเนินเรื่อง

ภาพสถานที่ เคร่ืองแต่งกาย สถาปัตยกรรม และกราฟิกอื่นๆ ในหนังสือเล่มน้ี สร้างข้ึน
อย่างสมจริงทีสุ่ด  ช่วงทีค่ณะผู้แต่งพ�านักอยู่ในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2558 ได้จดัท�าคลัง
ข้อมูลทัง้ในรูปแบบของภาพถ่ายและฟิล์มภาพยนตร์ กว่า 5,000 รายการ โดยใช้เอกสาร
จากหอสมุดแห่งชาติ หอภาพยนตร์ และงานสะสมส่วนบคุคลของนักประวัติศาสตร์ท้องถิน่



ผมลืมตา



ผมเห็นหมึกยักษ์
จอมโลภ

เขมือบทุ่งนา 
และแม่น�้า...



ตึกรามบ้านช่อง 
และผู้คน

มันเอาดวงตา 
ของผมไป



แต่ผมยังเห็นทุกอย่าง



บัดน้ีผมตาสว่างแล้ว



บทท่ี

1



15

นก!  ต่ืนๆ  
สายแล้ว!

...

กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน

คิดว่าตาบอดแล้วจะนอนได้
ท้ังวันหรือไง



16

ต้ังแต่ตาบอด เวลาออกจากบ้านคนเดียว 
ไม่มีเมียไปด้วย ผมกลัวมาก

ผมค่อย ๆ หัดฟังเสียงของโลก

เวลาไม่มีเมียอยู่ขา้ง ๆ ผมล่องไปในมหาสมุทรแห่งเสียง  ทุ้มบ้าง แหลมบ้าง กระห่ึมบ้าง

แต่ละก้าวเหมือนย่างออกไปในความว่างเปล่า
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แต่วันน้ีไก่ไม่ว่าง ต้องจัดกระเป๋าเดินทาง

ไก่เป็นเสมือนสมอ 
ท่ียึดผมไว้กับปัจจุบัน
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ผมต้องขายลอตเตอรี่ท่ีเหลือน้ีให้หมด 
เราจะได้ไปจากเมืองนรกน้ีเสียที

ไปละนะ  แล้วเจอกันท่ี
สถานีรถไฟ

อย่าช้าล่ะ... แล้วก็อย่ามัว
แต่มองสาว ๆ

ฮิ ฮิ ฮิ
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ถ้ากรุงเทพฯ  
มีคนใจดีอย่าง 
พ่อหนุ่ มเยอะๆ  

ก็ดีสินะ...

ความจริง  
ผมก็เพ่ิงมาถึงน่ะลุงให้ผมช่วย 

ม้ัยลุง



กรุงเทพฯ กว้างใหญ่มาก  ผมหางานท�า  แต่หาท่ีม่ันคงไม่ได้  เช็ดถูก้อนพลอยจนหลังขดหลังแข็งอยู่เป็นอาทิตย์  ไม่ได้ค่าจ้าง

ผมคิดถึงบ้านท่ีต่างจังหวัด แต่ท่ีน่ันไม่มีอะไรท�า วัน ๆ ก็น่ังดูกรุงเทพฯในจอทีวี สุดท้ายผมตัดสินใจย้ายมาอยู่กรุงเทพฯ ไม่ต้องฝันถึงอีกต่อไป
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สถานีรถไฟหัวล�าโพง 
พ.ศ. 2525

เฮ้ย! ไอ้หนุ่ ม
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ไอ้หนุ่ ม!   
ถ้าไม่หลีกทาง  

ก็มาช่วยข้าหน่อย

เพ่ิงมาถึงละสิ

ลุงรู้ได้ยังไง

หน้าเอ็งต่ืน ๆ เหมือน
คนเห็นผี

เอ็งไม่ต้องกลัว   
อยู่ไปก็ชินเอง

แล้วมีท่ีหลับท่ีนอน 
หรือยังล่ะ

มีแล้วลุง   
เด๋ียวญาติผม 

จะมารับ

ถ้างั้นก็ 
อย่าไปไหนไกล   

คนท่ีน่ีเขา 
ไม่ชอบเสียเวลา

เอ้า!  ข้าให้บาทนึง  

โชคดีนะ

ผมเพ่ิงมาถึงได้แค่ห้านาทีก็หาเงินได้แล้ว
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ไอ้นก!  ไอ้นก!

เฮ้ย! ไอ้นก  ใจเย็น ๆ สิวะ  
ถามทีละเรื่อง  เด๋ียวไปท่ีพัก
กันก่อน  ห้องไม่ใหญ่มาก
หรอกนะ  แต่ก็พออยู่ได้ 

อ้ายไม่ต้องห่วง
 ผมไม่ท�าให้อ้าย
 ยุ่งยากหรอก

มันต้องยังงั้น 
อยู่แล้ว...

เดินทางเป็นไงม่ังวะ  แล้ว
พ่อมึงสบายดีม้ัย

อ้ายบุญ!

มีบาทนึง 
ค่ารถเมล์ม้ัย

อ้ายอยู่ท่ีน่ี 
เป็นไงม่ัง

แล้วพักท่ีไหน

อาหารการกิน 
เป็นไงบ้าง

เคยไป 
พระบรม 

มหาราชวัง 
หรือยัง

เราจะไปกันเม่ือไร
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ไปกินอะไร 
ข้างนอก 

กันม้ัยอ้าย

ถ้างั้นก็มาม่า

อาหารท่ีหมู่บ้านเราอร่อยกว่า  
แต่คืนน้ันผมนอนฟังเสียงเมือง 
เห่กล่อมไปจนหลับ   
ไม่เคยรู้สึกมีชีวิตชีวาอย่างน้ี

 มาก่อน

ผมใช้เป็น 
ค่ารถมาท่ีน่ี 
หมดแล้ว

มึงมีเงินเหรอ

กูหางานในโรงงานรองเท้า 
ให้มึงได้แล้ว

เริ่มงานพรุ่งน้ีเช้า

ไปอาบน�้าอาบท่า  
แล้วมากินอะไรกัน...

ขอบคุณมาก 
อ้าย


