
โลกนี้ล้วนมายา 

คนไม่สร้างกลับร้องขอและอยากได้ไม่รู้จบ 

คนขยันก็ขยันหาจนลืมขอ 

เชื่อในสิ่งเดียวกัน ศรัทธาในสิ่งเดียวกัน 
แตส่ิ่งที่กระท�ากลับแตกต่างกัน 

แล้วจะให้มันออกผลลัพธ์มาเหมือนกันได้อย่างไรเล่า



รักแท้ ? VS. ลูกเทพ ?

(ปองวุฒิ)
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	 มินน่ี	น่ารัก	- ก่อนคุยกันไปมากกว่าน้ี หนูต้องถามอะไรพ่ีก่อน
	 ชัย	คนจริงใจ	- อะไรเหรอ ถามมาได้เลย
	 มินนี่	น่ารัก	- ความจริงไม่อยากพูดนะ แต่มินนี่คิดว่าเปิดเผย
เลยดีกว่า ไม่อยากให้มีปัญหาทีหลังพอคบกัน

	 ค�ำพูดอ้อมค้อมวกวนไปมำของเธอ	ยิ่งกระตุ้นให้ผมอยำกรู้ว่ำ
ตกลงแล้วมอีะไรกนัแน่	บอกออกมำตำมตรงเสยีทีเถอะแม่คณุ	เอำแบบ																																																																																
ทีเดียว	ซัดเข้ำประเด็น	อย่ำมัวแต่โยกโย้ไปมำเลย	
	 ผมรู้อยู่หรอกน่ำว่ำกำรพบเจอในเว็บไซต์หำคู่อย่ำงนี้	มันย่อม
แตกต่ำงไปจำกกำรสำนสมัพันธ์แบบพบหน้ำตัง้แต่แรกตำมปกตอิยู่แล้ว	
ทุกอย่ำงเริ่มต้นด้วยข้อมูลคลุมเครือไม่ชัดเจน	เช่นทุกคนล้วนแต่เลือก
รูปภำพของตัวเองท่ีคิดว่ำดูดีท่ีสุด	(จำกประสบกำรณ์ส่วนตัว	 บอกได้
เลยว่ำตวัจรงิมักดแูย่กว่ำนัน้อย่ำงน้อยสองสำมเท่ำ)	จำกนัน้ก็ใส่ประวตั	ิ
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ควำมคิด	บุคลิก	นิสัยพื้นฐำนบรรยำยว่ำตัวเองเป็นคนอย่ำงไร	
	 อำจจะมีเพียงแค่ข้อมูลบำงอย่ำงเท่ำนั้นท่ีน่ำเชื่อถือและ							
เท่ียงตรง	สำมำรถใช้พจิำรณำได้จรงิ	นัน่คอืตรงส่วนท่ีให้ระบุว่ำคณุสนใจ																																																																												
อยำกสำนสัมพันธ์กับคนประเภทไหน	ผู้หญิง	ผู้ชำย	หรือว่ำเพศที่สำม	
	 ผมมองจ้องหน้ำจอคอมพิวเตอร์แล้วไม่เห็นเธอเขียนอะไร						
ตอบกลับมำเสียที	ผมจึงเลือกพิมพ์แชตกลับไปอีกรอบ	

 ชัย	คนจริงใจ - นี่ พี่พร้อมรับฟังแล้วนะ บอกมาสิ หรือหาย
ไปแชตกับคนอื่น
 มินนี่	น่ารัก - เปล่า หนูแชตกับพี่อยู่คนเดียว
 ชัย	คนจริงใจ - ถ้าอย่างนั้นก็เล่ามาเลย มินนี่กังวลอะไร 
 มินนี่	น่ารัก - บอกก็ได้ มินนี่เลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพนะ

	 ผมอ่ำนข้อควำมดังกล่ำววนเวียนไปมำสำมรอบให้แน่ใจว่ำ						
ตวัเองไม่ได้เข้ำใจผดิ	ขมวดคิว้เลก็น้อย	ก่อนหัวเรำะในล�ำคอ	ย้ิมโล่งอก																																																																										
เมื่อเห็นว่ำไม่มีปัญหำอะไร	จำกนั้นจัดกำรพิมพ์ตอบกลับไป	

	 ชัย	คนจริงใจ - โธ่เอ๊ย เรื่องแค่นี้เองเหรอ 
	 มินนี่	น่ารัก	- เรื่องแค่นี้ ? แสดงว่าพี่ไม่ว่าอะไรสินะ
	 ชัย	คนจรงิใจ	- เออด ิท�าไมต้องว่าด้วย จะเลีย้งหมา เลีย้งแมว                                                                             
หรือเลี้ยงลูกเทพ ก็เป็นสิทธิส่วนตัวนี่ 
	 มินนี่	 น่ารัก - ก็มีหลายคนเขาไม่ชอบ บอกเอาไว้ก่อนนะว่า 
มนินี่ไม่ได้บ้าหรอืประสาท แค่หนชูอบนบัถอืสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เลีย้งบูชาอะไร
แล้วช่วยให้ชีวิตดีขึ้นก็เอาหมด บ้านหนูเป็นอย่างนี้ทุกคน ยิ่งพี่สาวนะ
หนักกว่ามินนี่อีก
 ชัย	คนจริงใจ	- ขนาดนั้นเลย 
	 มินนี่	 น่ารัก - อืม บ้านเรานับถือสิ่งท่ีท�าให้สบายใจ อย่าง       
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พระเครื่อง จตุคาม ท�านองนี้ พอนับถือแล้วชีวิตร�่ารวย คนชอบด่าว่า
งมงาย แต่พอนับถือของพวกนี้แล้วทุกคนในบ้านหนูรวย ประสบความ
ส�าเร็จ จะไม่นับถือได้ยังไง จริงไหม....

	 ผมอ่ำนข้อควำมในหน้ำจอแล้วรู้สึกว่ำข้อมูลเริ่มทะลักล้นเกิน		
ผู้หญิงบำงคนก็เป็นอย่ำงนี้แหละ	 ตื่นเต้นจนเลือกอธิบำยมำกเกินไป	
กลัวว่ำอีกฝ่ำยจะไม่ยอมรับ	ผิดกับคนอย่ำงผมที่เลือกนิ่ง	อย่ำงที่มีใคร
บำงคนเคยบอกเอำไว้ไงว่ำบำงครั้งยิ่งพูดน้อยยิ่งท�ำให้ได้เปรียบ	
	 สิ่งส�ำคัญคือผมเป็นคนใจกว้ำงและตัดสินใจเรียบร้อยแล้วว่ำ								
จะคบหำสำนสมัพนัธ์กบัมินนีต่่อ	ดงันัน้ข้ันแรกคงต้องจดักำรปลอบเธอ
ให้สบำยใจ	ไม่จ�ำเป็นต้องคิดอะไรมำก	ถ้ำจะเริ่มต้นคบหำกัน	เดินหน้ำ
ต่อไปได้	มันก็ควรจะเป็นไปด้วยจิตสบำยรำบรื่นสิ	

 ชัย	คนจริงใจ - มินนี่ไม่ต้องกังวลนะ พี่ยืนยันได้ว่าไม่มีปัญหา
สักนิดที่มินนี่เลี้ยงลูกเทพ คิดว่าน่ารักดีด้วย
 มินนี่	น่ารัก	- จริงอ่ะ พี่ไม่ได้โกหกหนูนะ 
 ชัย	คนจริงใจ	- พูดจริง จะโกหกไปท�าไมเรื่องแบบนี้ 
 มินนี่	น่ารัก - ก็คนในอินเทอร์เน็ตชอบหลอกกัน 
 ชัย	 คนจริงใจ - พี่เข้าใจความรู้สึกมินนี่นะ พี่เองเล่นเน็ตมา
ตัง้แต่มนัเริม่มีในไทย สมยัก่อนถ้าจบีกนัในเนต็แบบนี ้ส่วนใหญ่ไม่ได้คดิ
เรือ่งอยากคบเป็นแฟนจรงิจงัหรอก มีแต่นดักนัเพือ่ไปมอีะไรอย่างเดยีว                                                                             
แหละ 
	 มินนี่	น่ารัก	- พี่เขียนมาแบบนี้ ท�าหนูกลัวเลย คิดหลอกอะไร
หนูหรือเปล่า 
 ชัย	คนจริงใจ - 5555 บ้า ถ้าคิดหลอกพี่จะเขียนเล่าให้เราฟัง
ท�าไม ดูชื่อพี่สิ ชัย คนจริงใจ บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นคนจริงใจนะ 
	 มินนี่	น่ารัก - อิอิ ก็หวังว่าจะจริง



เทพบันดาล

(พลอยฝน)
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 สายฝนเทกระหน�่าลงมาตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนไว้ว่า              
วันนี้จะมีฝนตกหนักท่ัวภำคกลำง	 เสียงฟ้ำร้องค�ำรำมดุดันชวนให้คน
ขวัญอ่อนตกใจจนสะดุ้ง	ยิ่งเมื่อฟ้ำแลบแตกเป็นริ้วๆ	แสงสว่ำงของมัน
สะท้อนใบหน้ำคนที่ก�ำลังกึ่งเดินกึ่งวิ่งบ้ำง	เดินถือร่มอย่ำงหวำดๆ	บ้ำง	
ต่ำงพำกันกระตุกด้วยควำมกลัว	 ทว่ำสภำพอำกำศขณะนี้ไม่สำมำรถ
ท�ำให้ชำยหนุม่ร่ำงใหญ่ผมยำวประบ่ำ	สวมเสือ้แจก็เกตสดี�ำ	ถอืร่มสเีดยีว																																																																														
กบัเสือ้	ก�ำลงัเดนิเข้ำซอยแคบๆ	สะทกสะท้ำนได้เลย	ทุกย่ำงก้ำวของเขำ																																																																															
เต็มไปด้วยควำมม่ันใจ	 ไม่รีบร้อน	 มืออีกข้ำงคีบบุหรี่ท่ียกข้ึนสูบเป็น							
ระยะๆ	ก่อนจะพ่นควันสีขำวให้พวยพุ่งออกมำทำงปำก	
	 ธนภพ	 เดินเข้ำออกซอยนี้เป็นประจ�ำมำเดือนกว่ำแล้ว	 เขำ
เพิ่งย้ำยกลับมำอยู่บ้ำนหลังเล็กในซอยแคบๆ	ที่แม่ทิ้งไว้ให้หลังตำยไป
โดยท่ีเขำไม่ได้ดูแลหรือใส่ใจอะไรท่ำนเลย	 เพรำะตัวเขำออกจำกบ้ำน
ไปตั้งแต่อำยุสิบหก	 ตอนนั้นคิดเพียงอยำกหนีไปอยู่ไหนสักแห่งให้พ้น
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จำกแม่ที่เอำแต่จู้จี้ขี้บ่น	จึงหนีไปหวังตำยเอำดำบหน้ำ	โชคเข้ำข้ำงเขำ
เมือ่ได้เจอผู้หญิงอำยมุำกกว่ำถงึสบิปีเมตตำ	หรอือันท่ีจรงิหล่อนอำจจะ																
หลงเสน่ห์ควำมหล่อของเขำก็เป็นได้	จึงรับเขำไปอยู่ด้วยกันที่ห้องเช่ำ
เล็กๆ	 ใจกลำงเมืองหลวง	 พร้อมกับหำงำนให้ท�ำ	 จำกวันนั้นถึงวันนี	้																																																																		
ธนภพอำยุสำมสิบกว่ำแล้ว	เขำเพิ่งได้กลับมำที่นี่อีกครั้ง	ไม่ใช่ว่ำอยำก
ได้บ้ำนหลังนี้นักหนำ	 แต่เพรำะชีวิตท่ีผ่ำนมำเขำเอำแต่เสเพลไปวันๆ	
จงึไม่มเีงนิเกบ็เหมือนใครเขำ	หลงัอยู่กบัผูห้ญิงคนแรกในชวีติได้สองปี																																																																													
ธนภพก็ทนควำมหึงหวงของเจ้ำหล่อนไม่ไหวเลยขอแยกทำง	 จำกนั้น
เขำกห็ำเงนิโดยกำรใช้ควำมหล่อเป็นเครือ่งมอืในกำรเกำะผูห้ญิงกนิบ้ำง	
ท�ำงำนพำร์ทไทม์บ้ำง	 แต่ด้วยควำมเป็นคนข้ีเกียจจึงท�ำงำนท่ีไหนได้	
ไม่นำน	ล่ำสุดเขำเพิ่งเลิกกับผู้หญิงคนหนึ่ง	รู้สึกเบื่อๆ	เซ็งๆ	จึงกลับมำ
หำแม่	ถงึได้รูว่้ำท่ำนเสยีไปแล้ว	ชำยหนุม่ไม่ได้อำลยัอำวรณ์กำรจำกไป
ของแม่มำกนกั	กลบัจะดีใจด้วยซ�ำ้ท่ีตอนนีมี้บ้ำนเป็นของตวัเองแต่ไม่มี
แม่ขี้บ่นอยู่ด้วย	
	 “เชี่ย!”
	 ธนภพอุทำนด้วยควำมตกใจ	เมื่อจู่ๆ	รู้สึกว่ำมีใครมำเบียดเขำ	
และเมื่อหันไปก็เจอกับผู้หญิงแก่คนหนึ่งที่เขำคุ้นหน้ำเป็นอย่ำงดี	แต่ที่
ตกใจเพรำะนำงมำแบบไม่ทันตัง้ตวั	แถมยงัยืน่ตุก๊ตำตวัเท่ำเดก็ลกูกะตำ																
เบิกกว้ำงมำใกล้ใบหน้ำเขำอีกด้วย	เป็นใครก็ต้องตกใจเป็นธรรมดำ
	 “ฝนตกหนัก	ขอให้หลำนอำศัยร่มหน่อยนะ	เดี๋ยวเขำไม่สบำย”	
ยายเพียร	 หญิงวัยห้ำสิบปลำยๆ	 ท่ีอยู่บ้ำนติดกับบ้ำนธนภพเอ่ยด้วย							
น�้ำเสียงและแววตำอ้อนวอน	 ธนภพมองตุ๊กตำตัวนั้นสลับกับมองหน้ำ
ยำยเพียร	 แล้วเขำก็ถอนหำยใจเฮือกใหญ่	 ออกเดินต่อโดยไม่ตอบรับ
หรอืปฏเิสธ	แต่ยำยเพยีรคงเข้ำใจว่ำกำรท่ีเขำไม่ว่ำอะไรคอืกำรอนญุำต	
จึงเดินตำมไปโดยยื่นตุ๊กตำให้อยู่ภำยใต้ร่ม	 ส่วนตัวนำงยอมเปียกอยู่
นอกร่มอย่ำงไม่นึกกลัวว่ำตัวเองจะไม่สบำย
	 “นีย่ำยไปไหนมำเนีย่	ป่ำนนีแ้ล้วยงัไม่เข้ำบ้ำนอีก	เดีย๋วลกูหลำน																																																																																	



ตุ๊กตาลูกคน  

(ธุวัฒธรรพ์)
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	 นางดาหวัน	โพนน่วม	อายุ	42	ปี	อาชีพ	ค้าขาย	:
	 “ไม่ใช่ว่ำฉันไม่ชินหรือไม่รู้จักตุ๊กตำอะไรนี่นะคะ	 ฉันซ้ือให้กบ	
ลกูสำวฉันเลน่ตัง้แตต่นีเท่ำฝำหอย	ท้ังตุก๊ตำสตัว	์ตุก๊ตำคนท่ีท�ำเป็นรปู
เด็กผู้ชำยผู้หญิง	 มีเต็มห้องนอนนังกบเลยล่ะค่ะ	 แต่นั่นมันเด็กใช่ไหม	
ล่ะคะ	จะแปลกอะไร	บ้ำนไหนๆ	เขำก็มีกัน		
	 แตน่ีค่นอำยุมำกแลว้นะคะ	นำ่จะแกก่วำ่ฉันสกัสองสำมปี	รูส้กึว่ำ																																																																																		
แกจะไม่ไดท้�ำงำนอะไรเพรำะเห็นอยู่บ้ำนตลอด	รูแ้คส่ำมเีป็นนำยทหำร	
ยศนำยพันนำยพลอะไรนีแ่หละ	ปกติแกเป็นคนเกบ็ตวัอยู่แลว้	นำนๆ	จะ
เห็นออกจำกบ้ำนสักที	 มีช่วงประมำณเดือนท่ีผ่ำนมำนี่แหละค่ะ	 ท่ีแก																																																																	
มำซ้ือก๋วยเตี๋ยวร้ำนฉันอยู่บ่อยๆ	 สักอำทิตย์ละสองสำมครั้งเห็นจะได้																		
แล้วพอฉันเห็นแกอุ้มตุ๊กตำมำ	ตอนแรกก็คิดว่ำซื้อไปฝำกลูกหรือเปล่ำ	
แต่มำคิดๆ	 ดู	 ก็จ�ำได้ว่ำสำมีกับลูกชำยของแกเพิ่งประสบอุบัติเหตุ																																																																																
เสียชีวิตไปเมื่อสำมเดือนท่ีแล้ว	 ตอนนี้แกอยู่บ้ำนคนเดียว	 ก็ไม่น่ำจะ
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เป็นของลูกแก
	 และท่ีท�ำให้แปลกใจหนักเลย	 ก็ตอนท่ีแกนั่งคุยกับตุ๊กตำนั่น	
เป็นวรรคเป็นเวรนั่นแหละค่ะ	 เอำตุ๊กตำนั่งเก้ำอี้ข้ำงๆ	 กัน	 เรียกลูกจ๊ะ
ลูกจ๋ำ	เหมือนมันมีชีวิต	แถมสั่งก๋วยเตี๋ยวทีก็สั่งสองถุง	ถุงหนึ่งบอกว่ำ
ไม่เอำผัก	 ลูกแกไม่ชอบกิน	 แล้วก็หันไปย้ิมกับตุ๊กตำ	 บอกว่ำเดี๋ยวโต																			
กว่ำนี้ต้องฝึกกินผักนะลูก	จะได้แข็งแรง	
	 ฉันงี้ขนลุกเกรียวเลย	 ย่ิงมองหน้ำตุ๊กตำนั่น	 ย่ิงกลัวจนแทบ															
ไม่อยำกมองมนัอีก	ไม่รูใ้ครช่ำงสรรหำคดิประดษิฐส์รำ้งตุก๊ตำให้เหมือน
เด็กจริงๆ	ขนำดนั้น	ถ้ำฉันไม่เห็นหน้ำมันก่อน	เห็นแค่ข้ำงหลังก็คงนึก
ว่ำเป็นเด็กผู้ชำยจริงๆ	
	 ...บ้ำนแกอยู่ซอยสดุท้ำยนะ่คะ่	หลงัสดุท้ำยเลยดว้ย	ซอยนัน้เป็น																																																																																							
บ้ำนเดี่ยวค่ะ	 ไม่ใช่ทำวน์โฮมเหมือนบ้ำนฉัน	 ปกติแล้วค่อนข้ำงเงียบ															
ไม่คอ่ยพลกุพลำ่นเหมอืนซอยนีห้รอก	สว่นมำกเป็นคนมสีตำงค	์ลกูหลำน																																																																																						
เขำก็ให้เลน่อยู่ในบ้ำน	มพีีเ่ลีย้ง	มคีนรบัใช้	ไมอ่อกมำวิง่เลน่ซนเหมอืน
เด็กแถวนี้		ยิ่งมีข่ำวลือแปลกๆ	ช่วงนี้ยิ่งไม่ค่อยมีใครกล้ำไปเล่นที่ซอย
สุดท้ำย	
	 ข่ำวลืออะไรน่ะเหรอคะ	?
	 ก็ข่ำวเรื่องคุณนำยทหำรกับตุ๊กตำนั่นแหละค่ะ	 เขำว่ำกันว่ำมี
คนเจอดีหลำยคนแล้ว	 ฉันเองไม่เคยเห็นกับตำก็ไม่อยำกพูดอะไรมำก																		
เดี๋ยวเขำจะแจ้งควำมข้อหำหม่ินประมำทเอำเสียเปล่ำๆ	 คุณต�ำรวจ
ลองไปถำมคนท่ีเคยเจอดกีวำ่	เพ่ือนบ้ำนท่ีอยู่ตดิกนักบับ้ำนคณุนำยนัน่
แหละค่ะ	ทั้งหลังที่อยู่ข้ำงๆ		กับหลังที่อยู่ตรงข้ำม	โดนกันทั้งนั้น
	 ของคุณต�ำรวจเอำไม่ใส่ถั่วงอกใช่ไหมคะ	?	รอแป๊บนึงนะคะ”

	 นายบุญโชค	เขาพิลา	อายุ	50	ปี	อาชีพ	พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย	:
	 “ผู้พันแกขับวอลโวครับ	ดูแล้วเหมือนจะเป็นปีเก่ำๆ	แต่ผมไม่	
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 “เชิญคนไข้คนถัดไปครับ” ผมเรียกคนไข้จากในห้องตรวจด้วย      
น้�ำเสยีงเป็นมิตร	กอ่นท่ีคนไข้คนใหม่จะเดนิเข้ำมำ	“อ้ำว	ลงุสมำน	วนันี	้																																																																								
มีอำกำรอะไรครับ	?”
 ‘คลนิกินายแพทยอ์รรถชัย’ ของผมตัง้อยู่ไมไ่กลจำกโรงพยำบำล																																																																																							
ประจ�ำอ�ำเภอที่ผมท�ำงำน	เมื่อเสร็จจำกงำนในโรงพยำบำล	ผมก็จะมำ
ออกตรวจคนไข้ที่คลินิกในช่วงเย็น	 ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนไข้ในหมู่บ้ำน
ละแวกน้ันท่ีคอยแวะเวียนมำใช้บริกำรอยู่บ่อยๆ	จนผมจ�ำหน้ำบำงคนได้	
	 “ลุงสมำน	หลอดลมอักเสบอีกแล้วนะครับ”	ผมกล่ำวกับคนไข้
อย่ำงสุภำพ	 “เดี๋ยวผมจัดยำให้	 แต่คุณลุงต้องเลิกสูบบุหรี่นะครับ	 มัน	
ไม่ดีต่อสุขภำพ	แล้วสัปดำห์หน้ำมำให้ผมฟังปอดอีกทีนะครับ”
	 หลังจำกไหว้ลำกันแล้ว	 ผมก็เขียนใบสั่งยำด้วยลำยมือหวัด
อย่ำงรีบเร่ง	 กระนั้นพยำบำลประจ�ำในคลินิกนี้ก็ยังสำมำรถอ่ำนช่ือยำ
ออกได้เพรำะคุ้นเคยกับลำยมือไก่เข่ียของผม	 และเมื่อพยำบำลสำวท่ี
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ชื่อ	 รสริน	 หรือ	 โรส	 เข้ำมำรับใบสั่งยำ	 เธอก็ยื่นแฟ้มผู้ป่วยนอกใหม่	
มำให้
	 “คนไข้ใหม่ค่ะ	 คุณหมอ”	 เธอบอกผม	 ขณะท่ีผมเปิดดูแฟ้ม						
หน้ำแรก	“คนไข้อยู่บ้ำนใกล้ๆ	กับคลินิกของเรำนี่เองค่ะ”
	 “อ้อ”	ผมพูดด้วยน้�ำเสียงสนใจเล็กน้อย	 “ใช่เจ้ำของบ้ำนที่เพิ่ง
ย้ำยมำใหม่รึเปล่ำครับ	?”
	 “ใช่ค่ะ	แต่...”	พยำบำลโรสเว้นวรรคไปครู่หนึ่ง
	 “มีอะไรรึเปล่ำครับ	?”
	 “คือ...”	 เธอลังเลท่ีจะบอก	 ผมรู้ทันทีว่ำคงมีอะไรสักอย่ำงท่ี						
ไม่ปกติ	“คุณหมอลองคุยกับเธอเองก็แล้วกันนะคะ”
	 แล้วพยำบำลโรสก็ทิ้งผมให้นั่งงงอยู่ในห้อง	 ก่อนที่ผมจะเรียก
ชื่อคนไข้คนนั้นให้เข้ำมำ		
	 “เชิญคุณ	นันท์นรี	ครับ”
	 จำกนั้น	 ผมก็เห็นผู้หญิงวัยกลำงคนในชุดกระโปรงสีชมพู							
เดนิอุ้มตุก๊ตำขนำดเท่ำเดก็จรงิในชดุกระโปรงสชีมพเูช่นกนั	เดนิเขำ้มำ
ท่ีหนำ้ประตหู้องตรวจ	เสน้ผมของเธอยำวสลวยและสดี�ำขลบัเหมือนกบั
ผมของตุ๊กตำท่ีอยู่แนบอกเธอ	 แม้แต่รอยย้ิมของเธอก็ดูละม้ำยคล้ำย	
รอยยิ้มบนใบหน้ำของตุ๊กตำรำวกับเป็นพิมพ์เดียวกัน
	 ไม่ผิดแน่...เธอก�ำลังอุ้มตุ๊กตำลูกเทพที่คนก�ำลังเห่อกันใน							
ช่วงนี้
	 เอำจริงๆ	 ผมก็ไม่ได้รู้เรื่องตุ๊กตำประเภทนี้มำกนักหรอกนะ	
รู้แต่ว่ำเป็นตุ๊กตำท่ีคนนิยมน�ำมำท�ำกำรปลุกเสกโดยเกจิอำจำรย์	 จน
ตุก๊ตำเหมือนมีจติวิญญำณและมคีวำมศกัดิส์ทิธิข้ึ์นมำ	คนท่ีบูชำกจ็ะได	้																																																																												
โชคลำภตำมท่ีตัวเองปรำรถนำ	 แต่พอมำเห็นตัวจริง	 ผมว่ำมันดูน่ำ
ขนลุกยังไงก็ไม่รู้สิ
	 “สวัสดีค่ะ	 คุณหมอ”	 เธอกล่ำวทักทำยผม	 ก่อนจะหันไปทำง
ตุ๊กตำ	“น้องเค้ก	สวัสดีคุณหมอสิลูก”
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 ปิ่นปัก ตัดสินใจสั่งซื้อตุ๊กตาลูกเทพทางอินเทอร์เน็ตในเช้า             
วันจันทร์
	 ขณะก�ำลังกรอกรำยละเอียดกำรโอนเงินและท่ีอยู่ของผู้รับ		
หญิงสำวอดข�ำตวัเองไมไ่ด	้พดูตำมตรงคอืเธอจดัตวัเองอยู่ในกลุม่ของ
คนท่ีไม่เช่ือในควำมศักดิ์สิทธิ์และอิทธิฤทธิ์ของตุ๊กตำชนิดนี้เลยแม้แต่
นอ้ย	ถงึแม้ในอดตีท่ีผำ่นมำ	เธอจะเคยบนบำนศำลกลำ่ว	กรำบพระและ
สิง่ศกัดิส์ทิธิเ์พือ่ขอพรเหมอืนคนไทยสว่นใหญ่	นอกจำกนัน้ยังห้อยพระ	
ที่ผู้เป็นพ่อให้ไว้เพื่อเป็นสิริมงคล	ในบ้ำนซึ่งเธออำศัยอยู่กับพ่อแม่และ
พี่สำวก็มีหิ้งพระ	และริมรั้วบ้ำนด้ำนนอกก็มีศำลพระภูมิ	ซึ่งเธอก็กรำบ
บ้ำงไม่กรำบบ้ำง	 ไหว้บ้ำงไม่ไหว้บ้ำง	 ตำมแต่จะคิดได้หรือมีเวลำว่ำง
พอที่จะท�ำ
	 แต่นั่นแหละ	ทุกอย่ำงที่ว่ำมำไม่ใช่ตุ๊กตำลูกเทพ
	 ตุ๊กตำหนำ้ตำน่ำรักน่ำชัง	 เหมือนเด็กทำรกท่ีมีชีวิต	 สำมำรถ
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ดลบันดำลโชคลำภเงนิทองให้แกเ่จำ้ของท่ีเลีย้งด.ู..ตำมท่ีเจำ้ของ...ซ่ึง
ส่วนมำกจะเป็นคนขำย	ได้โฆษณำเอำไว้
	 อย่ำงตัว...เอ๊ย!	อย่ำงลูกเทพที่เธอสั่งซื้ออยู่นี้	ก็มีกำรปลุกเสก
จำกอำจำรย์ผู้มคีำถำอำคม	อัญเชิญทวยเทพเทวดำมำอยู่ในตวัตุก๊ตำ...
เธอก็ไม่ได้อ่ำนรำยละเอียดสักเท่ำไหร่	 รู้แต่ว่ำกำรเลี้ยงดูนั้นคือกำร				
อุ้มหรือหิ้ว	ดูแลเสื้อผ้ำเครื่องแต่งตัว	ไปไหนก็พำลูกเทพไปด้วย	อยำก
ได้อะไรก็อธิษฐำนขอไปกับลูกเทพ	หรืออะไรท�ำนองนี้แหละ...มั้ง
	 ท�ำไม	 ‘มั้ง’	 เหมือนไม่สนใจรำยละเอียดแบบนี้น่ะเหรอ	 นั่นก็
เป็นเพรำะป่ินปักไม่ได้สั่งซ้ือให้ตัวเอง	 แต่เธอก�ำลังสั่งซ้ือให้กับผู้หญิง
ที่เธอเกลียดมำกที่สุด	คือ	ม่านมุก 
	 ม่ำนมุก	ซึ่งเป็นอดีตเพื่อนสนิท	โตมำด้วยกัน	เรียนมัธยมและ
มหำวทิยำลยัเดยีวกนั	รูจ้กัมกัคุ้นจนกระท่ังม่ำนมกุแย่งแฟนของเธอไป
สดๆ	ร้อนๆ	เมื่อสองเดือนก่อนนี่เอง
	 ควำมสนิทสนมท่ีใช้เวลำมำยำวนำนนั้น	 ท�ำให้ป่ินปักรู้ดีว่ำ						
อีกฝ่ำยชอบหรือไม่ชอบอะไร	
	 สิง่ท่ีม่ำนมกุไมช่อบ...จนถอืวำ่เข้ำข้ันเกลยีดและกลวั	กค็อืพวก
เครือ่งรำงของขลงัท่ีเกีย่วข้องกบัทำงไสยศำสตรอ์ะไรแบบนีแ้หละ	ซ้�ำยงั
เป็นควำมเกลียดแต่ไม่กล้ำลบหลู่เสียด้วย
	 โดยเฉพำะเครื่องรำงของขลังที่มำในรูปของ...ตุ๊กตำ
	 ป่ินปักจ�ำไดด้วีำ่	วนัเกดิของมำ่นมกุเมือ่สองปีท่ีแลว้	มเีพือ่นชำย																																																																																					
ใจสำวของพวกเธอท่ีสนิทกันมำตั้งแต่มัธยมปลำย	 ช่ือ	 อีทัด	 หรือ															
ทัดพล	 ซ่ึงปัจจุบันเปลี่ยนเพศแล้ว	 และมีช่ือใหม่ว่ำ	 ทัดดาว	 อุตริน�ำ
กุมำรทองใส่กล่องของขวัญมำมอบให้กับม่ำนมุก	ด้วยหวังแค่จะแกล้ง
อีกฝ่ำยให้ร้องกรี๊ดกร๊ำดเล่น	สรุปว่ำทันทีที่เปิดกล่องของขวัญ	ม่ำนมุก
ก็เป็นลมหงำยหลังตึง	 หลังจำกนั้นก็ล้มป่วยไปอีกสองอำทิตย์	 กว่ำท่ี										
อีทัดจะสำมำรถเขำ้หนำ้พอ่แม่ของม่ำนมุกได	้ก็โดนสวดยบัจนมันบอก
ว่ำแทบจะหนีกลับไปแปลงเพศเป็นชำยอีกรอบ	


