


ชาตะมรณะ

โดย อเนชยา
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 ว่ากันว่าเด็กแรกเกิดมักจะมีสัมผัสพิเศษสามารถมองเห็นสิ่งที่          
คนทัว่ไปมองไม่เหน็ อาจเป็นเพราะเดก็ยงัมีดวงจิตทีบ่ริสุทธิส์ื่อสารกับ
สิง่ลกึลบัได้ง่าย หรอืเพราะทารกเพิง่ผ่านภพภมูขิองความเป็นความตาย
เพือ่มีชีวิตใหม่บนโลกนี ้หรอืจะอะไรกต็าม ทราย ไม่อยากให้สิง่นัน้เกดิข้ึน                                                                                        
กับ ตาหนู ลูกชายคนเดียวของเธอ หญิงสาวรู้สึกประสาทกินทุกครั้งที่
ลูกชายวัยหนึ่งสัปดาห์มีอาการงอแง แผดเสียงร้องไห้อย่างน่าตกใจ                                                                                        
บางครัง้แม้เพียงนอนนิง่ๆ ตาหนกูจ็ะมองอะไรบางอย่าง ด้วยอาการตาค้าง
ก่อนจะเริม่แผดเสยีงลัน่ ใบหน้าลกูน้อยแดงก�า่ มอืก�าแน่น ทรายตกใจจน
ต้องรบีอุ้มลกูชายมากอดไว้แนบอก ทารกน้อยตวัสัน่ราวกบัหวาดกลวัอะไร                                                                                   
สกัอย่าง หญิงสาวแทบจะบ้าตายทุกครัง้ท่ีตาหนมีูอาการแบบนี ้และมัน
ท�าให้เธอหวาดผวาสิ่งรอบตัวตามไปด้วย
 บ่อยครัง้ท่ีเธอมองหน้าลกูชายตวัน้อยขณะนอนหลบั เครือ่งหน้า                                                                            
ทุกส่วนถอดแบบผูเ้ป็นพ่อออกมาไม่มีผดิ ทรายอดคดิไม่ได้ว่า หากตอนนี้                                                                                              
สามีของเธอยังอยู่ เขาจะดีใจมากแค่ไหนเมือ่ได้เห็นหน้าตาหน ูลกูชาย
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ท่ีเขาเฝ้าทะนถุนอมเมือ่ยามเธอตัง้ครรภ์ และเฝ้ารอคอยวันคลอดอย่าง
ใจจดใจจ่อ แต่น่าเสียดายท่ีเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่จนถึงวันนั้น ความตาย
พรากสามีของเธอไปอย่างรวดเร็วจนตั้งหลักไม่ทัน ครอบครัวท่ีก�าลัง  
จะสมบูรณ์กลบัต้องมาพบกบัการสญูเสยี หญิงสาวต้องใช้ความพยายาม
อย่างมากในการรวบรวมความเข้มแข็งให้กลบัมาดงัเดมิ เพราะขณะท่ีเธอ                                                                                                  
เสยีชีวติหนึง่ไป ยังมีอกีหนึง่ชีวติท่ีทดแทนกลบัมา ลกูจงึเป็นก�าลงัใจเดยีว                                                                                       
ท่ีท�าให้เธอย้ิมได้ในวนัท่ีอ่อนแรง โชคดท่ีีสามขีองเธอมีธรุกจิและทรพัย์สนิ                                                                             
มากมายท้ิงไว้ให้ ทรายจงึไม่ต้องเดอืดร้อนเรือ่งเงนิ เพราะล�าพงัแค่อาการ                                                                              
ท่ีเกดิข้ึนกบัลกูชายในตอนนี ้เธอกไ็ม่เหลอืสมองไว้คดิจดัการกบัปัญหาอ่ืนๆ                                                                                         
ได้อีกแล้ว
 หญิงสาวใช้ฝ่ามือลบูตรงหน้าอกของเจ้าตวัเลก็ท่ีตอนนีก้�าลงันอน                                                                                    
กระสบักระส่าย ใบหน้าเหยเกคล้ายจะร้องไห้ ร่างน้อยดิน้เบาๆ อยู่ในห่อผ้า
 “โอ๋ๆ ฝันร้ายเหรอลูก ไม่เป็นไรนะครับ แม่อยู่นี่...แม่อยู่นี่นะ” 
คุณแม่มือใหม่ร้อนรนพอๆ กับอาการของลูก ทรายไม่รู้ว่าภายใต้การ
หลับใหลนั้น ลูกของเธอก�าลังเผชิญกับอะไรอยู่ เด็กเล็กเพียงแค่นี้จะมี                                                                      
เรื่องราวอะไรให้ฝันร้ายได้ หญิงสาวเหลียวหน้าแลหลังเย็นยะเยือก    
ไปทั่วร่าง เมื่อรับรู้ถึงการหวาดกลัวของลูก
 
 เขาเกลียดการนอนหลับ เจษ บอกกับตัวเองอย่างนี้ ทุกครั้งที่
ตกอยู่ในภวงัค์แห่งความมดื เจษจะรูส้กึเหมอืนถกูฝังท้ังเป็น กลิน่ดนิสดๆ                                                                              
อวลอยู่ในจมกู อดึอดัจนแทบหายใจไม่ออก รูส้กึถึงคาวเลือดขมๆ และ
เม็ดดนิหยาบๆ ท่ีอยู่ในปาก แสบร้อนตามเนือ้ตวัราวกบัมหีนอนนบัร้อย
มาชอนไช ในสภาวะกึ่งฝันกึ่งจริงนั้น ชายหนุ่มมองเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง
ยืนมองเขาอยู่ตรงปลายเตียง ใบหน้าของเธอเศร้าโศกอาบเปื้อนด้วย
หยาดน�้าตา เสียงร้องไห้ดังโหยหวนน่าเวทนา ก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสียง



Redemption
โดย ภาวนา
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  คร้ังสดุท้ายทีฉ่นัได้กลับไปเยีย่มบ้านเกิด เพ่ือนบ้านหลังทางซ้ายมือ                                                                                                                                              
ของบ้านฉันก็ย้ายออกไปอีกหลังหนึ่ง
  ในยุคท่ีผูค้นพากนัอพยพหลัง่ไหลเข้าไปหางานและเรยีนต่อกนั
ในเมืองใหญ่ หมู่บ้านตามชนบทเริม่เงยีบเหงา เหลอืเพยีงเดก็และผูเ้ฒ่า 
ผู้แก่ใช้ชีวิตกันไปวันๆ หมู่บ้านของฉันเองก็หนีไม่พ้นชะตากรรมเช่นนี้        
หลังจากบ้านหลงัหัวมมุของป้าสายกบัลงุท้วนย้ายไปไม่นาน เม...เพือ่นท่ี                                                                         
เรยีนช้ันเรยีนเดยีวกบัฉันกย้็ายตามพ่อแม่ไปท�างานต่อในกรุงเทพฯ เช่นกนั
  จากนั้นก็เหมือนโรคระบาด จากอีกหลังไปสู่อีกหลัง
  ในขณะท่ีเมอืงใหญ่โดยเฉพาะเมอืงหลวงอย่างกรงุเทพฯ ท่ีผูค้น
ทะลกัทลายเข้าไปแย่งกนัหาท่ีอยู่ท่ีเรยีนนัน้ ส่วนมากแล้วคนต่างจงัหวดั
อย่างพวกเราต้องอาศยัอยู่อย่างเบียดเสยีดยัดเยียดกนัภายในห้องสีเ่หลีย่ม                                                                                  

	 ข ออุทิศให้เพื่อนท่ีจากไปก่อนวัยอันควร	 ขอบคุณส�าหรับ																																						
ค�าแนะน�าในการเขียนเรื่องของนาย	หวังว่านายจะหลับสบายดี

-	เค้าโครงบางส่วนจากประสบการณ์จริง	-
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เลก็ๆ ท่ีเรยีกว่าคอนโดมิเนยีมบ้าง อพาร์ตเมนต์บ้าง แมนช่ันบ้าง ท่ีดนิ
ผนืเลก็ใหญ่ไม่ส�าคญัเท่าว่าตัง้อยู่ในท�าเลแบบไหน หากเป็นท�าเลย่านผูค้น                                                                                    
อยู่อาศยักนัหนาแน่นแล้วละก ็บางครัง้กแ็พงย่ิงกว่าทอง การท่ีจะได้อาศยั                                                                               
อยู่ในบ้านท่ีมท่ีีดนิในย่านแบบนีถ้้าไม่ใช่มหาเศรษฐพีนัล้าน หรอืมีท่ีดนิ
เป็นมรดกตกทอดกันมาในแถบนั้น ก็เรียกได้ว่าแทบไม่มีทางเป็นไปได้
  ไม่ใช่แต่ในกรงุเทพฯ เท่านัน้ ปัจจบัุนไม่ว่าเมอืงใหญ่ท่ีไหนในโลก                                                                                      
ก็ไม่ได้ต่างกัน
  ในช่วงที่ยังเรียนมัธยมฯ อยู่ ฉันจ�าได้ว่าเคยมีข่าวของจีนหรือ
ฮ่องกงท่ีขาดแคลนท่ีอยู่อาศยัในแนวราบอย่างหนกั ถงึแม้จะมีโครงการ
คอนโดมิเนยีม หรอือพาร์ตเมนต์ท่ีมีขนาดสงูใหญ่หลายแห่ง กไ็ม่สามารถ                                                                            
รองรบัจ�านวนคนท่ีอพยพย้ายถิน่เข้ามาได้อย่างเพยีงพออยู่ด ีจนกระท่ัง
เกิดมีอาชีพแปลกประหลาดโผล่ขึ้นมาอีกอาชีพหนึ่ง นั่นก็คือ...
  ‘อาชีพรับจ้างอาศัยอยู่ในห้องที่มีผีสิง’
  ฟังไม่ผดิหรอก ถงึได้บอกไงว่ามนัเป็นอาชพีท่ีแปลกประหลาด...                                                                                     
แต่จะว่าไปจริงๆ แล้วก็ไม่ได้แปลกสักเท่าไหร่ อย่างเช่นที่ต่างประเทศ
ในแถบทางยุโรปเองนัน้กมี็วฒันธรรมหลายๆ อย่างท่ีต่างจากทางเอเชีย
ของเรา หรอืถ้าจะพดูให้เจาะจงย่ิงข้ึนไปคอืต่างจากคนไทยอย่างเราอยู่                         
ไม่น้อย ส�าหรับเรื่องที่อยู่อาศัยแล้ว ผู้คนทางฝั่งอเมริกาและยุโรปนิยม
ปรับปรุงบ้านเดิมมากกว่าสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมา จึงมักจะพบว่าทาง
ฝ่ั งยุโรปมกีารบันทึกเรือ่งราวแปลกๆ เกีย่วกบับ้านเอาไว้เป็นจ�านวนมาก                                                                          
ดัง นั้นการท่ีมีคนอาศัยอยู่ได้โดยปกติก่อนท่ีผู้ซ้ือจะย้ายเข้าจึงเป็น         
เครื่องรับประกันได้ในส่วนหนึ่งว่า เมือ่พวกเขาซือ้บ้านหรอืห้องเหล่านัน้  
เพือ่เข้าอยู่แล้วจะไม่เจอเรื่องราวแปลกๆ แถมมาด้วย                                                                                                            
 ดงันัน้แม้จะน่าหัวเราะ แต่อาชีพ ‘รบัจ้างอาศยัอยู่ในห้องท่ีมผีสีงิ’                                                                               
จึงไม่ใช่เรื่องตลกอย่างที่ใครต่อใครคิดกันแน่นอน



ผุดพรายในความตาย

โดย โหง อสรา
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 เมด็ฝนปลายเดอืนพฤษภาโปรยปรายท่ัวผนืฟ้า เมฆคร้ึมในยาม                                                                                                                    
ราตรีเป็นสีแดงเข้มจนคล้ายสีของเลือด มันเปลี่ยนอากาศหนาวช้ืนให้
เย็นเยียบกว่าท่ีเคยจนผมรู้สึกได้แม้จะอยู่ในห้องท่ีปิดทึบ ราวกับเป็น
ลางบอกเหตุว่าเรื่องร้ายก�าลังจะเกิดข้ึนในอีกไม่นาน 
 แสงสลวัจากไฟนอีอนตรงหัวเตยีงเหมือนเปลวเทียนท่ีใกล้รบิหรี่ 
ร่างของ โชคนมิติ นอนนิง่โดยมีเครือ่งช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์                                                                                                          
มากมายคอยเหนีย่วรัง้ชีวติ ผมมองดเูพือ่นท่ีโตมาด้วยกนัอย่างหดหู่ใจ                                                                    
ไม่คดิว่าอุบัตเิหตเุมือ่หนึง่เดอืนก่อนจะเปลีย่นชายหนุม่ท่ีเป่ียมไปด้วยชีวติ                                                                             
และก�าลงักาย ให้กลายเป็นซากมนษุย์ท่ีเหลอืเพยีงลมหายใจอนัแผ่วเบา 
เขาคงตกใจถ้าตืน่มาพบว่ามดักล้ามท่ีเคยภมูิใจลบีเลก็ลงอย่างเห็นได้ชัด                                                                           
หรือใบหน้าซึง่เคยหล่อเหลากลับซบูโทรมเต็มไปดว้ยบาดแผลและรอย
ถลอก ถึงอย่างนั้นก็คงเป็นการตกใจเพียงเล็กน้อย เพราะหลังตั้งสติได้
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เพือ่นของผมคนนีค้งจะทุ่มเวลาให้กบัการรกัษาและดแูลตวัเองมากกว่า
นั่ ง เ ศร้าซึม น่าเสียดายที่เขาไม่เคยรู้สึกตัวอีกเลยหลังถูกดึงร่างไร้สติ
ออกจากรถในคืนนั้น...คืนที่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
 แสงสว่างฟาดผ่านกลางหมูเ่มฆ เรยีกความสนใจจากผมให้หัน
ไปทางหน้าต่างเพยีงบานเดยีวท่ีมีอยู่ในห้อง พลนัเสยีงฟ้าร้องดงัค�าราม
คล้ายค�าขู่จากสตัว์ร้าย สายลมกระโชกแรงจนกิง่ต้นราชพฤกษ์ท่ีปลกูอยู่
ในสวนของคฤหาสน์จงกจิพฒันาไหวเอน พืน้ท่ีหลายสบิไร่เม่ือมองจาก
จดุนีด้กูว้างไกลสดุลกูหูลกูตา ย่ิงท�าให้บรรยากาศชวนหวาดหวัน่จนอด
นกึถงึอดตีไม่ได้ แม้ช่วงหนึง่ในชีวติจะเคยเตบิโตในนวิาสสถานหลงัใหญ่นี้                                                                                   
แต่ต้องยอมรบัจากใจลึกๆ ว่าผมไม่เคยคุน้ชนิกบัการมาเยอืนคฤหาสน์
แห่งนีส้กัเท่าไหร่ มนัดลูกึลบัเกนิกว่าจะพกัพงิได้อย่างสบายใจ ส่วนหนึง่                                                                             
น่า จ ะ ม า จากตอนเด็กท่ีผมเคยหลงจนหาทางกลับห้องไม่เจอ ทว่า
เหตุผลหลักคงเพราะมันสะท้อนภาพของคนที่เป็นเจ้าของมากกว่า
 ชิดชนก จงกจิพฒันา พ่อของโชคนมิติเป็นเจ้าสวัใหญ่ ปัจจบัุน
อายุเกอืบเจด็สบิปี สร้างตวัเองจากสองมอืด้วยการบรหิารธรุกจิมากมาย 
แต่ที่โดดเด่นสุดคืองานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งท�าเงินให้กับเขาได้
หลายพันล้าน และแน่นอนว่าคนท่ียืนอยู่จุดนี้ย่อมไม่ใช่พวกท่ีใช้ชีวิต
เลื่อนลอย เจ้าสัวเป็นคนเงียบขรึม จริงจัง และเข้มงวดกับทุกสิ่งอย่าง
รอบตวั ไม่เว้นแม้แต่ลกูสาวบุญธรรมอย่าง คณุชม จงกจิพฒันา หากจะมี                                                                        
ข้อยกเว้นอยู่บ้างก็คงเป็นโชคนิมิต ลูกชายในสายเลือดเพียงคนเดียว    
ที่ถูกเลี้ยงดูโดยให้อิสระในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง ผมคิดว่ามันคือการ
ชดเชยความผดิให้กบัโชคนมิิตท่ีต้องสญูเสยีแม่ไปตัง้แต่ยังแบเบาะด้วย
อุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เจ้าสัวเป็นคนขับเอง
 พ่ อ ผ ม ไ ด้มาเป็นคนขับรถประจ�าตัวของเจ้าสัวในเวลานั้น 
เนื่องจากหลังเหตุการณ์ดังกล่าวเขาไม่สามารถขับรถเองได้อีก ตัวผม



คืนชดใช้
โดย นินหวา
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 “เฮ้ย! ตื่นเว้ย ได้เวลาแล้ว”
 เสยีงตบกระจกหน้ารถปลุก อ�า่ ให้สะดุง้ตืน่ ชายหนุม่หันซ้ายหนัขวา                                                                                                     
มองรอบตวัอย่างมนึๆ ก่อนจะระลกึได้ว่าตวัเองนัง่หลบัอยูบ่นเบาะคนขบั
รถทัวร์                                                                                       
 “แอบเอาเบียร์มาจบิระหว่างงานระวงัเจ๊รูน้ะมึง” ทัด เตอืนเพือ่น
ด้วยน�้าเสียงเย้าๆ พลางบุ้ยใบ้ไปทางกระป๋องเบียร์เปล่าบนพื้น
 “เออๆ นดิเดยีวน่า มึงกอ็ย่าเสอืกปากพล่อยไปฟ้องแล้วกนั” อ�า่งมึง�า                                                                                                                           
ตอบเพ่ือนร่วมงานส่งๆ มองทัดเดนิไปข้ึนประจ�าท่ีคนขับรถทัวร์หมายเลข
สามซึ่งจอดอยู่ถัดไป 
 อ�า่ขยับตวัไล่ความเม่ือยขบ สะบัดหัวแรงๆ ไล่ความรูส้กึหนกัๆ 
ในหัวแล้วรบีก้มลงเกบ็กระป๋องเบียร์เปล่าหลายกระป๋องท่ีเผลอปัดหล่น
ลงพืน้ ไอ้ทัดพดูไม่ผดิ ถ้ามีใครเห็นว่าเขาแอบพกเบียร์มาจบิตอนเอารถ                                                                         
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มารอรบัคณะนกัเรยีนแล้วเอาเรือ่งไปฟ้อง ความเดอืดร้อนจะต้องมาเยือน                                                                         
อย่างไม่ต้องสงสัย
 อ�า่หยบิผ้าขนหนช้ืูนๆ ท่ีพาดอยู่บนเบาะมาเช็ดใบหน้าเพือ่ขับไล่                                                                            
ฤทธิ์แอลกอฮอล์ ด้านนอกดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยต�่า คณะครูเดินกัน
ขวักไขว่อยู่ไกลๆ เพือ่ดแูลเดก็นกัเรยีนประจ�าช้ันของตนให้เดนิเป็นแถว
อย่างเป็นระเบียบ เด็กๆ แยกกันขึ้นรถทัวร์โดยแบ่งตามห้องประจ�าชั้น
เช่นเดียวกับขามา
 “ป. 2/4 ทางนี้เลยนะคะ”
 ไม่นานเสยีงคณุครสูาวตะโกนพดูกบัเดก็ๆ กด็งัใกล้เข้ามา ด้านหลงั                                                                                           
คุณครูคนนั้นมีเด็กกลุ่มหนึ่งในชุดพละเสื้อฟ้ากางเกงขาวเดินเรียงแถว                                                                                  
ตามมาอย่างเป็นระเบียบ สหีน้าของเดก็นกัเรยีนทุกคนฉายแววสนกุสนาน                                                                                              
และมีท่าทางไม่อยากกลบั
 “เดินระวังด้วยค่ะ นั่งเรียงประจ�าเลขท่ีเหมือนขามานะคะ” 
คุณครูวัยประมาณยี่สิบปลายๆ ดูแลเด็กทุกคนอย่างใกล้ชิดจนแทบจะ
เข้าไปประคองเด็กทีละคน
 ครสูาวหันมาย้ิมให้อ�า่เลก็น้อยอย่างคนอัธยาศยัด ีแต่เมือ่เห็นว่า                                                                                              
ชายหนุม่เพยีงจ้องตอบด้วยดวงตาปรอืๆ คล้ายยังไม่ตืน่เตม็ท่ี เธอจงึหัน                                                                                   
ไปท�าหน้าท่ีคุณครูประจ�าช้ันต่อไป หลังจากเด็กๆ ทุกคนนั่งประจ�าท่ี
เรียบร้อยแล้ว คุณครูก็พากันตะโกนขานชื่อของเด็กนักเรียนตามเลขที่
อีกครัง้เพือ่ตรวจสอบว่าเดก็ในช้ันของตนข้ึนรถมาครบทุกคนแล้วหรอืไม่                                                                                 
ครึ่งชั่วโมงถัดมา คนรับหน้าที่ขับรถคันหน้าสุดก็ให้สัญญาณ แล้วคณะ
ทัศนศกึษาของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาตอนต้นจงึค่อยๆ เคลือ่นตวั โดยมี                                                                                       
คันของอ�่ารั้งท้ายขบวน
 แสงยามสายัณห์อาบไล้ไปทุกทิศ อ�า่ประคองสตฝืินเบิกตามอง
ถนนพลางสะบัดหัวไล่ความมนึเมาเป็นระยะ คณุครปูระจ�าช้ันซ่ึงนัง่ถดัไป                                                                                   



สมุดลับของระเรียม

โดย ปราปต์
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พุทธศักราช ๒๕๕๕
 ทันทีที่ลงจากรถรับจ้าง อุปรากรแห่งรัตติกาลก็โถมใส่ เชียงดา 
ประหนึง่คลืน่สมทุร หล่อนไม่อาจจ�าแนกว่าในความแน่นหนานัน้ประสม
อยู่ด้วยส�าเนียงกระไรบ้าง เพียงจะประคองกายให้หยัดอยู่ได้โดยดุษณี   
กย็ากเกนิก�าลงั ด้วยว่านอกจากเมด็ฝนท่ีโปรยเป็นละอองบางๆ จะฉาบ
ให้พื้นปูนลื่นเป็นมัน เรี่ยวแรงของหล่อนในบัดเดี๋ยวนั้นก็แทบไม่เหลือ
 จกัแหล่นว่าร่างอันกอปรด้วยทรวดทรงองค์เอวในชุดโคร่งๆ นัน้        
จะร่วงกอง ฉลวย ผูเ้ป็นสหายสนทิกช็�าระค่ารถเสรจ็และมดุหัวตามออกมา                                                                                     
สมทบ ค่าท่ีมือยังห้ิวสมัภาระพะเรอเกวยีน เจ้าตวัจึงจ�าใช้ปากบุ้ยบ้ายว่า                                                                     
“ขวามือสะพานนั่นแน่ะ เพื่อน” แล้วออกก้าวน�าตามประสาเจ้าบ้านที่ดี
 หากเป็นช่ัวยามปกต ิเชียงดาผูห้รหูราอยู่ด้วยชีวติของพนกังาน
บรษัิทชัน้สงูกค็งบ่นปรอยเพราะความล�าบากมใิช่น้อย ด้วยว่าเส้นทางนัน้                                                                                  
เลก็แคบทอดขนานสะพานข้ามคลองออกไปเกอืบกลางล�าน�า้ ก่อนจะเห
และเลยีบไปกบัตลิง่อันอุดมด้วยวชัพชื มีท่อกลมวางคัน่แนวพ�านกัของ
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ชาวบ้าน ส่วนอีกด้านได้แก่ผนืน�า้กว้างให้ช่ือว่า คลองสองต้นนุน่	ช่วงเวลา                                                                      
เจยีนยีส่บินาฬิกาเช่นนีม้จี�าเพาะแสงหรบุหรู่จากดวงไฟริมทางให้ความ
กระจ่าง ย่ิงก้าวห่างถนนใหญ่ ทางเดนิปูนแคบจงึยิง่มดืมนอนธการ เห็น
ซุ้มเซิงของแมกไม้ชายน�้าเป็นเงาด�าประดุจภูตผีกวักไกวในสายพิรุณ
 ฉลวยเกรงว่าเพื่อนจะคร้ามจึงพยายามชวนคุย ทว่าหามีเสียง
ตอบไม่ ในท่ีสดุหล่อนจงึปรารภ “เพือ่นท�าคล้ายฉันก�าลงัพดูกบัหรดีหริง่
เรไรข้างทางฉะนั้น เห็นแล้วซีว่าล�าบากไม่เกินค�าโฆษณาดอก เดิมทีที่
บ่ายเบ่ียงเม่ือเพือ่นจะขอมาอาศยั กเ็พราะเกรงเพือ่นทุเรศนยัน์ตาสภาพ
บ้านตัวเองทั้งนั้นเล่า ใช่ว่ารังแครังคัด”
 ครั้ น เห็นอี กฝ่ายยังเงียบ ฉลวยก็หันถามด้วยความเป็นห่วง 
“เพื่อนกลัวรึ ?”
 คนที่เงียบอยู่นานตอบรับด้วยอาการพยักเฉื่อย “กลัว”
 ฉลวยปรารถนาจะยื่นมือลูบไหล่ปลอบเพื่อนเป็นก�าลัง แต่
สมัภาระของเชียงดาท่ีหล่อนช่วยถอืมากเ็ยอะเหลอืใจ ท้ายท่ีสดุจงึได้แต่                                                                    
ใช้ศอกยื่นกระทุ้งศอกอีกฝ่าย “อีกไม่ไกลก็ถึงแล้ว”
 เชียงดาพยักแกนๆ ไม่มีแรงแม้แต่จะเหยียดริมฝีปากเป็นเชิง
ยิ้มรับ ทั้งยิ่งไม่มีแรงจะตอบเป็นค�า
 เรากลัว	แต่ไม่ใช่เพราะบรรยากาศ
 ถงึบัดนีเ้ชยีงดาบอกได้ชัดว่า หล่อนกลวัตวัหล่อนเองมากกว่า!
 ประเดี๋ยวใจ ฉลวยก็น�ามาถึงเรือนเก่าริมน�้าหลังหนึ่ง แสงไฟ   
ขาวกระจ่างเห็นบันไดไม้ทอดขึน้ชันๆ ครัน้เจ้าบ้านปีนข้ึนพลอยบังเกดิเสยีง                                                                                                                             
เอียดแอดน่ากลัวจะหักกลาง หากฉลวยผู้เริงร่าก็ดูท่าจะชินกับสภาพ                                                                       
ดงักล่าว หล่อนตะโกนทักคนบนเรอืนเสยีงดงัว่า “ไหว้ค่ะแม่ ลกูพาเพือ่น
มาถึงแล้ว” คนพูดกระแทกสัมภาระวางบนม้าไม้ข้างบันไดแล้วหันมา                                                                  
ช่วยรบัของในมือมติร ปากยังว่า “นี่ไงคะ เชียงดา คนสวยประจ�าส�านกั”



ผู้ส่งศพ

โดย เตมัน
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 เย็นวันศุกร์...
 “ ส วั ส ดี ค่ ะ เ พื่อนๆ ทุกคน ดิฉันนางสาวพิมพ์ชนก จะขอน�าเสนอ
รายงานในเรื่อง ความเชื่อในเรื่องการกลับชาติมาเกิด	ค่ะ” พิมพ์ชนก 
ยืนอยู่หน้ากระดานด�า เธอคลี่ยิ้มเบาบางขณะกวาดตามองทั่วทั้งห้อง 
จนิตนาการว่าเพ่ือนร่วมชัน้ก�าลงัมองดเูธอและตัง้ใจฟังในรายงานท่ีเธอ
ก�าลังจะน�าเสนอ ทั้งที่ความจริงในตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในห้องเลยแม้แต่  
คนเดยีว เพือ่นๆ ทุกคนออกไปเรยีนวชิาพละศกึษาท่ีสนามหน้าอาคารเรยีน                                                                       
กนัหมด ส่วนเธอเนือ่งจากเป็นหวดั ยังไม่หายด ีจงึได้สทิธิพ์กัผ่อนในคาบ                                                                     
วิชานี ้ทว่าพิมพ์ชนกไม่ยอมหยุดพกัให้เสยีเวลาเปล่า แต่เธอใช้โอกาสท่ี
เพือ่นๆ ไม่อยู่ ซักซ้อมการน�าเสนอรายงานหน้าช้ันท่ีจะมีในวนัจนัทร์หน้า                                                                               
ซึ่งอาจารย์ได้มอบเป็นการบ้านมาตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ก่อน  
 รายงานที่ทุกคนต้องน�าเสนอหน้าชั้นเรียนครั้งนี้เป็นการเก็บ
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คะแนนส�าคญัของเทอม โดยโจทย์ท่ีอาจารย์มอบให้นกัเรยีนทุกคนไปนัน้ 
คอื เรือ่งประเพณ ีวฒันธรรม หรอืความเช่ือของไทยท่ีคล้ายคลงึกบัชาตอ่ืินๆ                                                                               
ยกตวัอย่างเช่น ประเพณกีารสาดน�า้ของไทยในวนัสงกรานต์ ความจรงิแล้ว                                                                                 
มต้ีนก�าเนดิมาจากประเทศอนิเดยี เป็นประเพณสีาดส ีเรยีกว่า ‘โฮล’ิ (Holi)                                                                                               
หรือ ‘โฮลิปูรณิมา’ ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 4 อะไรท�านองนี้ 
ขณะที่เขมร ลาว พม่า หรือชาวไต ในเมืองสิบสองปันนา ก็มีประเพณี
สาดน�า้เช่นเดยีวกนั ซ่ึงพมิพ์ชนกเชือ่ว่าเพือ่นร่วมช้ันส่วนมากคงน�าเสนอ                                                                    
รายงานเกีย่วกบัขนบธรรมเนยีมและประเพณ ีเธอจงึไม่อยากท�าตามเพือ่น
 หลงัจากหาข้อมลูในห้องสมดุมาเกอืบอาทิตย์ พมิพ์ชนกจงึเลอืกใช้                                                                                                 
เรือ่ง ‘การกลบัชาตมิาเกดิ’ ซ่ึงเป็นความเช่ือของผูค้นอีกหลายประเทศใน
โลกนี ้มาเป็นหัวข้อรายงานของตวัเอง พมิพ์ชนกหวงัเอาไว้เป็นอย่างมากว่า                                                                                       
รายงานหน้าชั้นของเธอในวันจันทร์ จะสร้างความฮือฮาและน่าสนใจ
มากกว่ารายงานของเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆ และท�าให้เธอมีคะแนนน�า
นักเรียนทุกคนในห้อง
 โดยเฉพาะ วานศิา เพือ่นร่วมชัน้ท่ีพมิพ์ชนกยกสถานะให้อีกฝ่าย                                                                                                                       
ว่าเป็นศัตรู ถึงแม้ตอนนี้ทั้งเธอและวานิศาจะต่างฝ่ายต่างเล่นละครว่า
เป็นเพื่อนรักกันก็ตาม    
 “ดฉัินเช่ือว่า พวกเราทุกคนล้วนมีความเช่ือในเรือ่งการกลบัชาติ
มาเกิดกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ เพราะคนไทยเรามักเชื่อในเรื่องเวียนว่าย
ตายเกดิ เรือ่งบาปบุญคณุโทษท่ีจะตดิตวัเราไปถงึชาตหิน้า ด้วยเหตนุีเ้อง                                                                          
เราจงึมีการท�าบุญให้แก่คนตาย เพือ่ให้วญิญาณคนตายได้ไปผดุไปเกดิใหม่                                                                             
ในภพภมิูท่ีด ีรวมท้ังท�าบุญให้กบัตวัเองในขณะท่ียังมชีีวติอยู่ ด้วยหวงัว่า                                                                             
บญุกุศลนั้นจะชว่ยหนุนน�าให้เราไดพ้บเจอแตส่ิง่ดีๆ  ไม่วา่ในชาตินี้หรือ
ชาติภพหน้าก็ตาม”
 พมิพ์ชนกหยดุช่ัวครู ่เธอซึมซับกบัความเงยีบสงดั ภาพในสมอง                                                                          



ทวิวัฏฏะ

โดย ธุวัฒธรรพ์
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 “ที่นี่...ที่ไหน ?”
  เสียงครางแผ่ วเบาราวกระซิบแทบไม่อาจเปล่งลอดจากไรฟัน          
ออกมาให้ได้ยิน ความเจบ็แปลบแล่นพล่านราวถกูเขม็นบัสบินบัร้อยเล่ม                                                                     
ท่ิมแทง แม้พยายามฝืนยกเปลอืกตาแต่กเ็หมอืนหนกัอึง้จนไม่อาจลมืตืน่                                                                                    
ได้
  เ สมือนในหัวมีม่านหมอกลอยห้อมล้อมปกคลุม สมองรีดเร้น
ความทรงจ�าว่าตนเป็นใคร ตอนนี้อยู่ที่ไหน และเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง 
แต่ไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่ ก็ไม่อาจทะลวงหมอกหนานี้ไปได้                             
  “ น�้า” พยายามอยู่นาน กว่าค�านี้จะหลุดรอดออกจากปากได้ 
เพราะคอที่แห้งผากประหนึ่งกินกลืนเม็ดดินเม็ดทรายเข้าไป ปรารถนา
เพียงหนึ่งเดียวตอนนี้จึงมีเพียงการดับกระหายเท่านั้น
 “อ้าว! ฟื้นแล้วเหรอคะ”
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 ใคร ? เสียงใครกัน ?
  รู้ สึกเหมือนศีรษะถูกยกขึ้นเล็กน้อย ก่อนริมฝีปากจะเผยออ้า
เพราะถกูความแขง็ของขอบแก้วแทรกตวัเข้ามาราวต้นไม้แห้งได้ฝน ทันที                                                                                            
ท่ีน�า้ไหลเข้าปาก เขากร็บีกนิกลนืของเหลวนัน้เสมือนเป็นอาหารอันโอชะ
  “What did he say ? (เขาพูดอะไร)”
  “He said he needs some water, ma’am. (เขาบอกว่าต้องการ
น�้าค่ะ)”
  “But... he is speaking Thai. (แต่...เขาพูดภาษาไทย)”
 เสยีงพดูคยุโต้ตอบดงัลอยวนอยู่ข้างหูเหมอืนแมลงหวีแ่มลงวนั
ไต่ตอม แม้ฟังเข้าใจ แต่จติส�านกึกบ่็งบอกว่า นีม่ใิช่ภาษาเดยีวกบัภาษาหลกั                                                                           
ที่ตนใช้สื่อสาร
  แสงแรงส่องแยงเข้ามาในช่องว่างของดวงตาท่ีพยายามฝืนลมื 
แสงจ้านัน้ขาวโพลน ไม่ต่างจากหมอกหนาท่ีกดทับห้วงค�านงึของเขาให้
ไม่อาจจดจ�าสิ่งใดได้
  และเพียงสายตาชินกับแสงไฟ ภาพก็เริ่มปรากฏให้เห็นลาง ๆ 
พอให้คาดเดาได้ว่าเป็นอะไร
  ...ผูห้ญิง...ผมสทีอง...ผวิขาวซีด...ผมยาวแข็งแห้งสสีนมิมัดรวบ                                                                                           
ราวก้านไม้กวาดทางมะพร้าว
  “How are you feeling honey ? (เป็นอย่างไรบ้างคะที่รัก)”
 พูดอะไรนะ ภาษาอังกฤษอย่างนั้นเหรอ เขารู้ความหมายแค่
ไม่กี่ค�า แต่จับใจความทั้งประโยคได้ว่าเป็นค�าพูดแสดงความห่วงใย
  แล้วม่านหมอกนั้นก็พลันมลายหายราวกับถูกลมพายุพัดเป่า 
ท�าให้มองเห็นภาพที่ซุกซ่อนอยู่ในสมองแจ่มชัดขึ้น
  รถ ย น ต์ แ ล่นฝ่าไฟแดง พุ่งเข้าใส่เขาท่ีก�าลังเดินข้ามถนน 
กระเป๋าเป้ขนาดใหญ่ท่ีแบกไว้บนหลงักระเดน็ไปทาง ร่างของเขากก็ระเดน็                                                                                 



(ไม่)เสียชาติเกิด

โดย พลอยฝน
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 เสี ย ง ฝี เ ท้าวิ่งสุดก�าลังย�่าลงบนใบไม้แห้งและดินชื้นแฉะดังก้อง      
ในโสตประสาทหู สลับกับเสียงหายใจฟืดฟาดจากอาการหอบเหนื่อย 
ความรูส้กึหวาดกลวับีบรดัหัวใจจนเต้นแรงไม่เป็นจงัหวะ ฝ่าเท้ารูส้กึถงึ
ความเจบ็เม่ือย�า่ลงบนก้อนหินคมๆ หรอืกิง่ไม้ท่ีเตม็ไปด้วยเสีย้น ทว่าหล่อน                                                                       
ไม่มเีวลาส�าหรบัการหยุดพกัแม้แต่วนิาทีเดยีว สิง่ท่ีต้องท�าตอนนีค้อื...หน!ี
 หนีให้เรว็ท่ีสดุ หนอีย่างไม่คดิชีวติ เพราะหากช้าเพยีงก้าวเดยีว 
สิ่งที่มาเยือนอาจไม่ใช่ความตาย แต่มันคือ...
 “อ้ือ...อ้ือ...อ้ือ” เสยีงท่ีก�าลงัจะกรดีร้องลัน่ป่ากลบักลายเป็นเพยีง                                                                                     
เสยีงอูอ้ี้ในล�าคอ เม่ือรมิฝีปากถกูปิดแน่นด้วยฝ่ามอืใหญ่หยาบกร้านของ
ผู้ชายคนหนึ่งที่วิ่งตามมาและกระโดดตะครุบหล่อนจากด้านหลัง มัน
ปิดปากหล่อนไว้ก่อนจะกระชากให้หงายหลังลงไปนอนบนพื้น ความ
เจ็บร้าวแล่นไล่ท่ัวแผ่นหลัง ล�าคอ และศีรษะ ทว่าหล่อนไม่มีเวลา           
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โอดครวญ หรอืรบัรูค้วามเจบ็นัน้นานกว่านี ้หญิงสาวดิน้สดุก�าลงัเพ่ือให้
หลดุจากคนท่ีคร่อมอยู่บนตวั สหีน้าแววตาของมันเตม็ไปด้วยความห่ืน
กระหาย เสียงหัวเราะในล�าคอไม่ได้ดังมากนัก แต่กลับน่าสะพรึง เมื่อรู้
ดีว่าต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น!
 “เอาล่ ะ  มึงจับยายกระต่ายน้อยตัวนี้ได้คนแรก มึงก็จะได้ลิ้ม
รสชาติของมันเป็นคนแรก ตามสบายเลยเพื่อน พวกกูกับ...ผัวของมัน 
จะนัง่ดูให้สาแก่ใจ” เสยีงห้าวเลก็ของคนท่ีไล่ตามมาหยุดยืนเหนอืศรีษะ
ของหญิงสาวดงัข้ึน หล่อนเหลอืกตาข้ึนมอง และเห็นว่ามีผูช้ายร่างผอม
อีกสี่คนยืนอยู่ หนึ่งในสี่คนนั้นโดนซ้อมจนเลือดกลบใบหน้า ตาปูดโปน 
ทว่าเขาก็พยายามฝืนลืมตามองหล่อนด้วยแววตาเจ็บร้าว
 “ยะ...อย่า...อย่าท�าอะไรแฟนฉันเลย ฉันขอร้อง” ชายหนุม่คนนัน้                                                                          
ฝืนพู ด ท้ังท่ีแทบไม่มีเรี่ยวแรง น�้าตาของหญิงสาวท่ีล่วงรู้ชะตากรรม
หยาดไหล หล่อนรูว่้าไอ้พวกระย�าพวกนีไ้ม่ปรานแีน่ ถงึอย่างนัน้กต้็องดิน้                                                                   
สดุก�าลงั หากไม่ว่าจะด้ินแค่ไหน แรงก�าลงัของหล่อนก็ไม่อาจสูแ้รงของ
ผูช้ายได้ไหว ไอ้คนท่ีคร่อมอยูบ่นตวัหล่อนกระชากเสือ้จนกระดมุด้านหน้า                                                                         
ขาดกระจาย เผยให้เห็นร่างบางท่ีมีเพียงบราปกปิดส่วนส�าคัญไว้ มัน
แสยะยิ้มแล้วจัดการกระชากอาภรณ์ทุกช้ินจนเหลือเพียงร่างกาย                    
เปล่าเปลือย มันลูบไล้เพียงช่ัวครู่ ก่อนจะลงมือข่มขืนหล่อนราวกับ    
สัตว์นรกที่แสนเลวระย�า!
 คนแล้วคนเล่า...ที่เฝ้าวนเวียนกระท�าช�าเราร่างบางไร้หนทาง
ต่อสู้  ต่อหน้าชายอันเป็นท่ีรัก ความเจ็บปวด ขยะแขยง หวาดกลัว 
บอบช�า้กระจายไปท่ัวทุกอณรู่างกายและความรูส้กึ ทุกวินาทีหล่อนอยากให้                                                                          
ตวัเองขาดใจตาย หรอืพวกมันฆ่าหล่อนท้ิงไปเสยีเลย แต่ไม่มีอะไรเป็น
ดั่งที่หล่อนต้องการ กระทั่งพวกมันสาแก่ใจอย่างที่ลั่นวาจาไว้ พวกมัน
จงึชักปืนออกมาเลง็ไปท่ีหน้าผากแฟนหนุม่ของหล่อน หญิงสาวร้องห้าม                                                                



สาป - ตาม - ตาย

โดย ชวลักษณ์
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 แม้แสงตะวนัยามเย็นจะอ่อนแรงด้วยใกล้ลาลับขอบฟ้า หากแต่วสิทุธ์ิ 
ชายหนุม่ในชุดนกัโทษสนี�า้ตาลเข้มกยั็งมีเหงือ่ไหลท่วมใบหน้า หากใช่ว่า                              
จะเกิดจากอากาศท่ีร้อนอบอ้าวหรือเพราะเหนื่อยล้าจากโซ่ตรวนท่ีถ่วง                                                                                                                                           
สองข้อเท้า หากแต่เป็นเพราะวสิทุธิร์ูถ้งึจุดหมายท่ีอยูป่ลายสดุของทางเดนิ                                                                                                                          
นี้ต่างหาก   
  ‘แดนประหาร’ นีค่อืสถานท่ีสดุท้ายในเรอืนจ�าท่ีไม่ว่านกัโทษคนใด                                                                                       
ก็ไม่อยากเฉียดกรายใกล้ หากแต่วสิทุธิ์ไม่มีทางเลีย่งผลแห่งการกระท�า
ของตัวเองได้ และแม้จะรู้ว่าสักวัน...วันนี้จะต้องมาถึง แต่เอาเข้าจริง
ชายหนุ่มก็ยังเข่าอ่อนจนแทบทรุด              
  “ไหวไหม ?” พศัดท่ีีเป็นหัวหน้าพีเ่ลีย้งในการประหารถาม น�า้เสยีง                                                                            
เต็มไปด้วยความห่วงใย
 “ไหวครับเฮีย” วิสุทธิ์ตอบแล้วกล่าวขอบคุณ ก็มีแต่เฮียพัศดี
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คนนีแ้หละท่ีคงมีเมตตาต่อเขา ต่างจากพศัดีคนอ่ืนท่ีมองชายหนุม่ด้วย
สายตารงัเกยีจ แม้จะไม่แสดงออกด้วยการกระท�า แต่วิสทุธิก์ร็ูว่้าหลายคน                                                                                  
สะใจเม่ือรูว่้าตวัเขาต้องโดนโทษประหาร และเมือ่มองกลบัไปทางด้านหลงั                                                                               
นกัโทษหนุม่ก็เห็นว่านอกจากกลุม่พศัดีและเจ้าหน้าท่ีแล้ว ด้านหลงัห่าง
ออกไปยังมีกลุ่มคนอีกจ�านวนหนึ่งที่ก�าลังเดินตามหลังมา วิสุทธิ์คิดว่า
พวกเขาเหล่านั้นคือ ‘สักขีพยาน’ ที่มาชมการประหารชีวิต
 หลงัจากพอจะลกุเดนิไหว วสิทุธิถ์กูน�าตวัมายงัห้องสีเ่หลีย่ม ถงึแม้                                                                                               
ป้ายด้านหน้าจะเขียนว่า ‘สถานท่ีหมดทุกข์’ หากแต่เขารูด้ว่ีาท่ีแห่งนีมี้ไว้                                                                       
ท�าไม มันคือห้องประหารนั่นเอง เพียงแต่เขาจะถูกน�าตัวเข้าไปยังห้อง
ส�าหรับรับประทานอาหาร ‘มื้อสุดท้าย’ เสียก่อน และช่วงเวลากินข้าว
นีเ้องท่ีพัศดจีะเปิดโอกาสให้นกัโทษสามารถพดูคยุเพือ่ผ่อนคลายความ
ตึงเ ครียด...และจะเป็นเวลาท่ีวิสุทธิ์ตั้งใจท่ีจะเล่าเรื่องท้ังหมด แม้ไม่
ม่ันใจ หากแต่ชายหนุ่มคิดว่าการ ‘เล่าเรื่อง’ หรือจะเรียกว่าเป็นการ 
‘สารภาพ’ ก็ได้ อาจเป็นเพยีงหนทางเดยีวท่ีจะท�าให้เขาสามารถหลดุพ้น                                                                                         
จากบ่วงกรรมที่ติดตามจองล้างจองผลาญมาโดยตลอด                
 “เฮียครบั ระหว่างท่ีกนิข้าว ผมขออนญุาตเล่าเรือ่งท้ังหมดให้ฟัง                                                                        
ได้ไหมครบั” วสิทุธิข์ออนญุาตพศัดพีีเ่ลีย้ง ทีแรกพัศดคีนอืน่ๆ ท�าท่าจะ
ไม่ยอม หากแต่โชคดท่ีีพศัดพีีเ่ลีย้งอนญุาต โดยได้ก�าชบัว่าอย่าใช้เวลา
เนิ่นนานเกินไป ชายหนุ่มขอบคุณและยืนยันว่าจะใช้เวลาไม่มาก
 “ทุกท่านเชื่อเรื่องค�าสาปและการระลึกชาติไหมครับ...ผมเชื่อ” 
เป็น ประโย คแรกท่ีท�าให้ทุกคนในท่ีนั้นถึงกับมองหน้ากัน “เรื่องราว
ท้ังหมดได้เกิดข้ึนมานานแล้ว สมัยอดีตชาติ ผมเคยเกิดเป็นมหาโจร   
ผู้มีใจโฉดชั่ว...”  
 วิสุทธิ์เริ่มเล่าเรื่องราว แม้รู้ว่าผู้ฟังอาจไม่เชื่อมันก็ตาม
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โดย ทวิวัฒน์
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 ‘การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
ลงทุน’
 ประโยคค�าเตือนท่ีนักโฆษณาพูดเร็วจี๋ ดังขึ้นในห้วงความคิด
ของ สกล เป็นระยะ เขาจ�าได้ดว่ีาเคยฟังโฆษณาเกีย่วกบัการชวนลงทุน
ต่างๆ ตัง้แต่เขายงัเดก็ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุ้น กองทุนทองค�า หรอืแม้แต่                                                                            
การลงทุนเก็งก�าไรอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีท�าให้เขามีรายได้
เป็นกอบเป็นก�ามาหลายปี เขาพูดกับงานเสวนาต่างๆ ท่ีเชิญไปเป็น               
วิทยากรท้ังทางตรงหรือทางโซเชียลเสมอว่านักลงทุนช้ันเซียนไม่อาจ             
มีความเก่งได้เพียงอย่างเดียว ต้องอาศัยความเฮงหรือโชคเข้ามา
เกีย่วข้องด้วย ดงัท่ีเขาซ้ือคอนโดไม่กียู่นติแรกด้วยเงนิมรดกท่ีพ่อเหลอื
ทิ้งไว้ให้ตอนเขาอายุเพียงสิบแปดปี และคิดว่าไม่กี่เดือนน่าจะสามารถ
ขายต่อได้ก�าไร กลับกลายเป็นว่าคอนโดติดแนวรถไฟฟ้าความเร็วสูง
สายใหม่ขายหมดภายในเวลาไม่กี่วัน ท�าให้การลงทุนท่ีเล็งไว้ว่าน่าจะ
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ใช้เวลาเป็นเดือนของเขาสามารถส�าเร็จตามเป้าหมายได้ในเวลาไม่กี่
สปัดาห์ การลงทุนครัง้นัน้เป็นเพยีงตวัอย่างเลก็น้อยท่ีสกลยกให้นกัลงทุน                                                                        
หน้าใหม่ หรือผู้ท่ีต้องการประสบความส�าเร็จเป็นบุคคลช้ันแนวหน้า
อย่างเขาได้รบัฟัง เรือ่งราวและแนวคดิการลงทุนต่างๆ ของเขาถกูตพีมิพ์                                                                         
ออกมามากมายท้ังแบบรปูเล่มหรอืแบบหนงัสอือิเลก็ทรอนกิส์ หากแต่                                                             
หนังสือฉบับสุดท้ายของเขาอาจใกล้เข้ามาแล้วก็เป็นได้...หนังสือ
อนุสรณ์ในงานศพ
 สกลสลดัความคดิท่ีจะตายออกไปจากสมอง การท่ีเขามายังสถานท่ี                                                                                                      
ท่ีเพ่ือนสนิทแนะน�าในวันนี้ก็เพื่อเอาชนะความตาย กฎแห่งธรรมชาติ     
ท่ีมนษุย์ไม่สามารถหลกีหนหีลบเลีย่งได้มาตัง้แต่อดตีกาล แต่ในปัจจบัุน
ความตายเป็นเพียงค�าโฆษณาชวนเช่ือท่ีเชิญชวนให้ผู้คนก�าจัดและ     
หลกีเลีย่งได้ เหมอืนสถานเสรมิความงามท่ีครัง้หนึง่เคยผดุข้ึนเป็นดอกเห็ด                                                                                        
ชนดิท่ีมย่ีานเสรมิความงามยาวสดุถนนท้ังสาย จนกระท่ังมนษุย์ค้นพบ
นวตักรรมยบัย้ังการชราของเซลล์ผวิ หาใช่การชะลอเหมือนในอดตี สถาน
เสรมิความงามเหล่านัน้จงึกลายเป็นโบราณสถานไปในทันที เม่ือมนษุย์                                                                               
ค้นพบหนทางเอาชนะความแก่เฒ่าด้วยการยับย้ังความชรา เหตุใด
มนุษย์จะไม่แสวงหาชัยชนะท่ีย่ิงใหญ่ไปกว่านั้น จะมีชัยชนะใดย่ิงใหญ่
ไปกว่าการอยู่เหนือความตาย   
 “คิดอะไรอยู่วะไอ้กล ?”
 สกลละสายตาจากทิวทัศน์สเีขียวขจขีองต้นไม้ท่ีรายล้อมข้างทาง                                                                                           
หันมาตามเสยีงเรยีกของ อ�านาจ เพือ่นสนทิ แม้ว่าเขาจะยังไม่คุน้ชนิกบั
ชายหนุม่วยัสามสบิห้าปีท่ีนัง่ตรงข้ามบนโซฟาหรูในรถยนต์คนังามของเขา                                                                                   
ในมือของอ�านาจหมุนแก้วไวน์เบาๆ ก่อนจะบรรจงลิ้มรสน�้าสีม่วงเข้ม
ท่ีบ่มหมกัมาหลายปี ต่างจากเขาท่ีไม่สนใจเครือ่งดืม่ชนดินีม้านานแล้ว                                                                           
เนือ่งจากแพทย์ประจ�าตวัสัง่ให้เขางดเครือ่งดืม่ท่ีมแีอลกอฮอล์ทุกชนดิ                                                                          


