
รนหาที.่..ตาย
โดย มาโอยะ ฮาย
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 พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วเกือบสองชัว่โมง รถประจ�าทาง
ขนาดสามสบิสีท่ี่น่ังซ่ึงเหลอืผูโ้ดยสารอยู่เพียงห้าคนก�าลงัว่ิงปุเลง ๆ  ไป
ตามถนนใหญ่แถบชานเมือง หากไม่มีคนกดกริ่งให้จอด หรือไม่มีใคร
ยืนโบกมือเรียกที่ป้ายรถประจ�าทาง สารถีก็จะขับตะบึงผ่านเลยไปเพื่อ
ให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยเร็วที่สุด
 ท่ีเบาะยาวด้านท้ายรถ มเีดก็หนุม่วยัสบิแปดปีนัง่ก้มหน้าก้มตา
อยู่ด้วยท่าทางเป็นกังวล ชลิต เป็นนักเรียนอาชีวศึกษาในวัยคึกคะนอง 
รูปร่างสันทัด ผิวด�าแดง ใบหน้าคมสัน ไว้ผมรองทรง หนุ่มคนนี้มักมี                  
อารมณ์หุนหันพลันแล่น วางตัวเข่ือง ใจกล้าไม่กลัวใคร โดยเฉพาะ                                                                                                                 
เมื่อเจ้าตัวอยู่รวมกลุ่มกับเพื่อนฝูงจ�านวนมาก แต่เมื่อชลิตต้องไปไหน   
มาไหนคนเดียว เขาก็จะมีท่าทางอย่างท่ีเห็นขณะนี้ แม้ว่าศุกร์นี้จะ                
นับว่าผ่านเหตุการณ์นั้นไปครบหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ตาม แต่เขายังคง                                                           
ต้องคอยระแวดระวังเอาไว้ ไม่ท�าตัวเองให้เป็นจุดสนใจมากนัก
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 เม่ือรถแล่นมาถึงศาลาท่ีพักผู ้โดยสารหน้าโรงเรียนมัธยม                   
แห่งหนึ่ง รถประจ�าทางก็จอดป้าย ปกติเวลาเกือบสองทุ่มเช่นนี้ มัก
ไม่มีนักเรียนมารอข้ึนรถเมล์อีกแล้ว มีแต่ชายสูงวัยสวมเสื้อเช้ิตสีขาว                  
เพยีงคนเดยีวก้าวข้ึนมาทางประตหูน้าแล้วทรดุตวัลงนัง่ท่ีเบาะใกล้ประตู
 ขณะที่รถเริ่มออกตัวจากป้าย ชลิตเหลือบเห็นใครบางคนโผล่
ขึ้นมาที่บันไดประตูหลัง เขาไม่กล้ามองหน้าตรง ๆ เนื่องจากเกรงว่า                        
อาจเป็นคู่อริ เม่ือร่างนั้นก้าวข้ึนมาบนรถแล้วเดินออกไปหาท่ีนั่งทาง
ด้านหน้า เขาจึงเห็นว่าผู้โดยสารท่ีข้ึนมาใหม่เป็นเด็กนักเรียนหญิง                                                                    
ผิวขาว รูปร่างสูงเพรียว เอวคอดกิ่ว ผมสั้นทรงนักเรียนนั้นด�าสนิท                 
ยาวลงมาปิดข้างแก้มทั้งสองด้าน อายุน่าจะราวสิบหกปีเห็นจะได้ เธอ
สวมเสื้อแจ็กเกตแขนยาวสีขาวทับเสื้อนักเรียนไว้อีกช้ันหนึ่ง ด้านหลัง                                                                                          
เสือ้มีช่ือโรงเรยีนปักอยู่ ส่วนท่ีไหล่เสือ้ด้านขวามตีวัหนงัสอืภาษาองักฤษ                                                                                
สีน�้าเงินเขียนด้วยลายมือไว้ว่า ‘Nan Love Mommy’
 แม้ว่าชลติไม่ได้เห็นใบหน้าของนกัเรยีนหญิงคนนัน้อย่างชัดเจน                                                                          
แต่อาศัยสัญชาตญาณของเด็กหนุ่มอย่างเขา ก็ท�าให้มั่นใจได้ว่าเธอคง
เป็นเดก็สาวหน้าตาดทีีเดยีว นีถ้่าเขามไีอ้อูด๊มาด้วยกนัเป็นเพ่ือนอีกสกัคน                                                                    
เธอคนนีค้งไม่รอดพ้นจากการเกีย้วพาราสโีดยเจ้าพ่อคาสโนวาอย่างเขา
เป็นแน่ แต่วันนี้เขามาตัวคนเดียว อย่าเพิ่งดีกว่า ยิ่งสถานการณ์เก่า                
ยังไม่จางหาย เขาก็ไม่อยากเสี่ยงให้เป็นเป้าสายตาใครทั้งนั้น
 ชลิตถอนหายใจเบา ๆ  พลางก้มหน้าลงเช่นเดิม แล้วเด็กหนุ่ม
กต้็องประหลาดใจเมือ่สงัเกตเห็นรอยเลอืดหยดเป็นทางยาวตัง้แต่บันได
ประตูหลังไปตามพื้นทางเดินผู้โดยสาร รอยเลือดนั้นมาจบลงตรงท่ี                    
เท้าขวาของเด็กนักเรียนหญิงซ่ึงนั่งหันหลังอยู่บนเบาะท่ีนั่งกลางรถ                                                         
ด้านซ้ายมือ
 เดก็หนุม่หันไปมองผูโ้ดยสารคนอ่ืน ๆ  ท่ีนัง่อยูบ่นรถ กระเป๋ารถเมล์                                                                                                          
เป็นวยัรุ่นชายนัง่สปัหงกอยู่บนเบาะข้างหน้าด้านตรงข้ามคนขับ ไม่ยอม
ท�าหน้าท่ีเกบ็ค่าโดยสาร ถดัมาเป็นชายเสือ้เช้ิตขาวท่ีข้ึนมาทางประตหูน้า                                                                                          



คน (หนี) ตาย
โดย อันธการ
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 หญิงสาวกึง่เดินกึง่ว่ิงโซซัดโซเซไปท่ามกลางสายฝนโหมกระหน�า่
ท้องฟ้ามืดครึม้จนแทบมองไม่เห็นทาง บรรยากาศรอบข้างเยอืกเย็นจน
ชวนให้เหนบ็หนาวไปถงึข้ัวหัวใจ เหนด็เหนือ่ย หิวโหย อ่อนล้าจนแทบจะ
ทรงตวัไม่อยู ่แต่ถงึอย่างไรเธอกย็งัฝืนใจก้าวเดนิต่อไปในความมืดสลวั                                                                                        
ร่างบอบบางสัน่สะท้านเป็นระยะ สายตามองไปท่ีท้องถนนคอนกรีตท่ีอยู่
เบื้องหน้า
 รอดแล้ว…ฉันรอดแล้ว! 
 เธอคดิในใจ แต่อาจเป็นเพราะร่างกายท่ีอ่อนก�าลงั เธอจงึรู้สกึว่า                                                                                   
เดนิไปเท่าไหร่ก็ไม่ถงึท่ีหมายเสยีที ขณะนีเ้ธอไม่ต้องการอะไรนอกจาก
หนีออกจากนรกแห่งนี้
 และที่ส�าคัญที่สุด เธอต้องการหนีจาก ‘มัน!’
 จู่ ๆ  กมี็สายลมกระโชกวบูจนร่างบางเซถลา โชคดท่ีีมือปัดป่าย
คว้ากิง่ไม้ไว้ได้ทัน เสยีงยอดไม้เสยีดสกีนัดงัแกรกกรากชวนให้สะดุง้ผวา 
ไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงของสิ่งที่เธอรอคอย
 เสียงเครื่องยนต์!
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 แสงไฟเพยีงน้อยนดิจากหน้ารถยนต์สาดส่องมาราวกบัแสงสว่าง                                                                                                                   
จากสวรรค์ เธอรวบรวมก�าลังท่ีเหลืออยู่ท้ังหมดพุ่งเข้าไปหารถยนต์              
คันนั้น ปากก็ร้องขอความช่วยเหลือ
 “ช่วยด้วยค่ะ ช่วยด้วย” เสยีงแหบพร่าดงัลอดออกมาจากรมิฝีปาก                                                                                  
แห้งแตก แต่รถยนต์คันดังกล่าวกลับไม่มีทท่ีาว่าจะลดความเร็วลง เธอ
จึงตัดสินใจใช้ก�าลังเฮือกสุดท้ายวิ่งเข้าไปตัดหน้ารถ
 ฟึ่บ!
 ทันทีท่ีรถยนต์พุง่เข้ามา มันกท็ะลผุ่านร่างของเธอไปราวกบัว่า
เธอเป็นอากาศธาต ุร่างบางชะงกังนั ล�าคอแห้งผากประหนึง่กลนืทราย
เข้าไปสกัก�ามอื ทันใดนัน้เสยีงอึงคะนงึเหมือนก�าลงัจะมพีายกุด็งัข้ึนจาก
ทางด้านหลัง ประกอบกับเสียงฟ้าร้องค�ารามดังลั่น เธอหน้าซีดเผือด
เหงื่อแตกพลั่ก เพราะสิ่งที่เห็นมิใช่เพียงแสงฟ้าแลบ แต่กลับเป็นกลุ่ม
เงาด�าทะมึนก�าลังเคลื่อนเข้ามาหาอย่างรวดเร็ว    
 ไม่นะ…มันมาแล้ว!
 หญิงสาวกลนืน�า้ลายเหนยีวลงคออย่างยากเย็น เพราะนอกจาก
ต้นไม้และต้นหญ้าแล้วก็ไม่มีอะไรท่ีเธอเห็นว่าจะสามารถใช้เป็น                                                                                                 
เกราะก�าบังได้เลย เธอพยายามจะก้าวถอยหลังหนีกลุ่มเงาด�านั้น แต่
ไม่ทันไรข้อเท้าเล็กก็ถูกพันธนาการด้วยเชือกเส้นหนาท้ังสองข้าง                   
ทันใดนั้นร่างของหญิงสาวก็ถูกดูดกลืนหายเข้าไปในความมืดอันวังเวง 
ทิ้งไว้เพียงท้องถนนที่ว่างเปล่าทอดยาวออกไปไร้ที่สิ้นสุด  
 

………………………………….
 ผีเสื้อแสนสวยแต่งแต้มสีสันให้แก่ธรรมชาติในผืนป่าอุทยาน
แห่งชาติ นักท่องเท่ียวต่างพากันช่ืนชมและเก็บภาพความงดงามของ
ผีเสื้อตัวน้อย แมลงปีกบางท่ีก�าลังออกมาโบยบินอวดโฉมให้ชมกัน         
อย่างตื่นตาตื่นใจ รวมถึง ณภัส นักศึกษาแพทย์สาวสวยท่ีช่ืนชอบ                                                                                                    
การชมธรรมชาติ เธอมักจะหาวันหยุดยาวหลีกหนีความวุ่นวายใน                                                                                                   



หมดเวลา
โดย ภีรนัย
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 แรงปะทะเมื่อครู่ท�าให้ผมติดในรถคันนี้ ผมมึนและเหน่ือย                     
เกนิกว่าจะนกึอะไรออก ความรูส้กึเหมือนคนอดหลบัอดนอนมายาวนาน 
พยายามลืมตาตื่นช่างยากล�าบาก ราวกับได้หลับลึกแต่ถูกปลุกข้ึนมา  
รับผิดชอบเรื่องส�าคัญ
 สองมือป่ายแปะไปรอบตัว กระโปรงหน้ารถยนต์คันหรูถูก                               
อัดยับมาเกินคร่ึง คอนโซลรถยุบเข้ามาใกล้ พวงมาลัยรถบังคับร่างผม                                                                                            
ไว้จนหลังติดเบาะ แอร์แบ็กไม่ท�างาน ผมเจ็บร้าวไปท่ัวท้ังทรวงอก                                                                                                  
เวลานี้ฝ่ามือผมแตะกระจกหน้ารถท่ีแตกร้าวในระยะไม่เกินเอื้อม                    
มือคล�าส�ารวจเข็มขัดนิรภัยมันล็อกแน่นติดกับเบาะคนขับ 
 ผมหายใจเข้าลึก ๆ เพื่อตั้งสติลืมตาตื่นจากอาการหมดสติ              
เมื่อครู่ให้ได้ 
 แต่เดี๋ยว…ผมไม่ได้เดินทางมาคนเดียว! 
 ผมยังมี ศรีจันทร์ ภรรยาสุดท่ีรักมาด้วย สติสัมปชัญญะ                   
กระตกุวาบ เพราะจ�าได้ว่าเบาะหลงัมลีกูน้อยอกีสองคน แตงกวา ลกูสาว
วัยสี่ขวบ กับ แตงไทย ลูกชายวัยสองขวบสี่เดือน 
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 แล้วศรีจันทร์อยู่ที่ไหน ?
 ผมนึกคิดทบทวนอยู่นานเพื่อนึกถึงภาพก่อนหน้านี้…
 ผมก�าลังพาครอบครัวไปท�าธุระที่ต่างจังหวัด เป็นวันครบรอบ
วาระส�าคัญที่ผมไม่เคยลืม ตั้งใจว่าเสร็จจากงานนี้เราจะไปเที่ยวกันต่อ 
แต่ศรีจันทร์บอกกับผมว่า เธอไม่อยากเดินทางในครั้งนี้ เธอกลัวเพราะ
หมอดูทักว่าชะตาถึงคาด 

 “พี่กรณ์ ศรีไม่อยากไปจริง ๆ นะพี่”
 “ศรี หมอดูก็คู่กับหมอเดา จะต้องกลัวอะไร” 
 “แต่คนนี้ไม่ใช่หมอดูนะพี่ เขาเป็นพวกมีองค์ เขาไม่ทักใคร  
ง่าย ๆ เลยนะคะ” 
 ศรีจันทร์ยังพูดอะไรอีกหลายอย่าง อ้อนวอนให้ผมหยุดการ
เดินทาง ผมโกรธที่เธอเชื่อคนอื่นมากกว่า เธอให้เหตุผลต่าง ๆ นานา
ไม่หยุดเสียง เพื่อโน้มน้าวให้หยุดการเดินทางในครั้งนี้ 
 “ฟังพ่ีนะศรี คนเราถ้ามันถึงท่ีตาย ต่อให้อยู่ในบ้านลูกปืนตก
มาจากฟ้าก็ฆ่าให้ตายได้ พ่ีไม่ชอบเลยท่ีศรีเช่ือคนอื่นมากกว่าพ่ี มัน
เป็นใคร…เป็นพ่อเป็นแม่เหรอถึงต้องเชื่อมัน” 
 ผมจ�าได้ว่าเห็นน�้าตาภรรยาไหลอาบแก้ม เป็นคร้ังแรกท่ีผม
ผรุสวาทใส่เธอแบบไม่ย้ังปาก ผมไม่เคยท�าแบบนี้กับศรีจันทร์ เพราะ
เธอคอืรักแท้ในชีวติ ไม่เคยท�าให้เธอเสยีใจแม้แต่น้อย แต่คราวนีผ้มรู้สกึ
ทนไม่ได้ เลยพลัง้ปากออกไปแบบนัน้ เธอกรู้็ว่านีค่อืการท�าบุญครบรอบ
วันเกิดของผม แต่จริง ๆ ผมมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่เคยบอกศรีจันทร์  
 “ถ้าศรีไม่อยากนั่งรถ พี่จะซื้อตั๋วเครื่องบินให้” 
 “ไม่เป็นไรค่ะ ศรีนั่งรถไปกับพี่กรณ์ก็ได้” 
 เธอได้แต่ก้มหน้างุด พาลูกสองคนไปนอนที่ห้อง กว่าจะกลับ
มาร่วมเตียงก็เกือบสว่าง เธอคงโกรธผมที่ออกปากต�าหนิไปแบบนั้น
 ว่าแต่ตอนนี้ภรรยาสุดที่รักของผมอยู่ที่ไหน ?



ต่อเวลาตาย
โดย นทธี ศศิวิมล
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 ในเมอืงเลก็ ๆ อย่างท่ีนี ่ใคร ๆ ท่ีได้ยนิชือ่ต่างกน็กึถงึบรรยากาศ                                                                   
สงบสุข วิถีชีวิตเนิบช้าไม่เร่งรีบ อากาศแจ่มใส ผู้คนย้ิมแย้มจิตใจดี                                                                                             
ทว่าบรรยากาศหลังฝนตกหนักของวันนี้ไม่ได้สดใสเช่นท่ีมักจะเป็น     
กลับยิ่งอับช้ืนราวกับลมหายใจของสัตว์ ไอร้อนอบอ้าวท่ีระอุข้ึนมา
จากพ้ืนถนนชวนให้อึดอัดทุกลมหายใจเข้าออก ท้องฟ้าเบ้ืองบนยงัคง                                                                                                     
มืดครึ้มหม่นมัว เมฆสีเทาด�าทะมึนก้อนใหญ่กดตัวต�่าแผ่ตระหง่าน                
เตม็ผนืฟ้า สายฟ้าวิง่แลบแปลบปลาบอยู่บนนัน้เป็นสาย ค�ารามครืนครัน                                                                                 
เหมือนพร้อมจะ  สาดสายฝนลงมาได้อีกทุกเมื่อ 
 ท่ามกลางฝงูชนท่ีมามงุล้อมรอบบรเิวณปากตรอกเลก็ ๆ  ริมถนน                                                                                               
กลางเมือง หญิงสาวหน้าสวยเหมือนปั้น รูปร่างสูงเพรียว ผมด�าสนิท
ยาวตรงถึงกลางหลังท่ีช่ือ พันวา ยืนแบกกระเป๋าเป้สัมภาระมองสิ่งท่ี
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เกิดข้ึนข้างหน้าด้วยความงุนงง ฝนหลงฝูงบางเม็ดหล่นลงในแอ่งน�้า
ข้างรองเท้าผ้าใบสีขาวของเธอจนกระเด็นกระจายเปื้อนเป็นจุด ๆ
 เสยีงผูค้นเซ็งแซ่วพิากษ์วจิารณ์สิง่ท่ีเกดิข้ึนในวงล้อมนัน้ แสงไฟ                                                                                               
สีแดงสีน�้าเงินชวนแสบตายังคงกะพริบแวบวาบจากหลังคารถต�ารวจ              
และรถกู ้ภัยสองคันท่ีจอดอยู่ในบริเวณนั้น เจ้าหน้าท่ีกู ้ภัยสองคน               
เตรียมเปลหามและผ้าขาวคลุมศพออกมาจากท้ายรถ ยืนรอสัญญาณ
ค�าสั่งจากทางเจ้าหน้าท่ีต�ารวจสี่ห้านายท่ียืนคุมสถานการณ์อยู่ว่าจะให้
เข้าไปเคลื่อนขนย้ายศพได้เมื่อไหร่
 เสียงกรีดร้องโหยหวนร�่าไห้ด้วยความเศร้าเสียใจดังหวีดผ่าน
บรรยากาศแห่งความชุลมุนข้ึนมาอีกคร้ัง ท�าให้ทุกสายตาต้องหันไป
มองกันเป็นตาเดียวรวมทั้งพันวาด้วย
 หญิงอายุราวห้าสิบปีคนหนึ่งถูกประคองอยู่ในท่ากึ่งหิ้วปีกโดย
เจ้าหน้าที่ต�ารวจหญิง ทั้งสองเหมือนจะต่อสู้ยื้อยุดกันแต่ก็เพียงเบา ๆ 
เพราะหญิงท่ีก�าลังร้องไห้คร�่าครวญปานหัวใจสลายคนนั้นดูหมดเร่ียว
หมดแรงแทบจะยืนไม่อยู่อยู่แล้ว พันวารู้สึกคุ้นหน้าผู้หญิงคนนี้มาก ๆ                         
แต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าเธอเป็นใคร จนกระท่ังบทสนทนาของท้ังสอง                                                                                                                                              
ลอยมา                                                                                                                                                  
 “คุณแม่ท�าใจดี ๆ ไว้ก่อนค่ะ อย่าเพิ่งเข้าไป เจ้าหน้าที่ก�าลัง 
เก็บหลักฐาน จะได้รู้เร็ว ๆ ไงคะว่าใครที่เป็นคนร้ายที่ฆ่าน้อง”
 “แตงกวา…แตงกวาลูก ใครมันท�าลูกแม่” เสียงร้องไห้ท�าเอา
คนที่อยู่รอบข้างดูสลดหดหู่ไปด้วย 
 พันวาได้ยินชื่อนั้นแล้วใจหายวาบ ก่อนจะค่อย ๆ นึกขึ้นมาได้
ว่าเธอเคยเห็นหน้าผู้หญิงคนที่ก�าลังร้องไห้จากที่ไหน หญิงสาวรีบเดิน
เข้าไปใกล้ ๆ และช่วยประคองแขนอีกข้างทันที 
 “แม่…แม่แตงกวาใช่ไหมคะ ? แม่จ�าหนูได้ไหม หนูพันวาค่ะแม่                                                                                  
เกิดอะไรขึ้นคะ ?”
 หญิงคนนัน้หยดุร้องไห้ ดวงตาแดงก�า่บวมเป่งหันกลบัมามอง



ถงึ...ที่ตาย
โดย ธีรภัทร์
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 ถึง…ที่ตาย
 หากคุณได้รับจดหมายฉบับนี้ น่ันแสดงว่าคุณได้รับความ
ต้องการที่จะตายของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 ผมเหนื่อยเหลือเกินที่จะต้องอยู่บนโลกใบนี้ ใช้ชีวิตท่ามกลาง
ผู้คนมากมายแต่ยังรู้สึกโดดเดี่ยว ผมไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง 
บางทีผมอาจจะเป็นโรคซึมเศร้า เป็นความเครียดสะสม แต่ไม่ว่าจะเป็น
อะไร ชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันมันช่างน่าเบื่อ ถูกเจ้านายในที่ท�างานโขกสับ 
เพ่ือนร่วมแผนกดีแต่เป็นนกสองหัวไม่มีความจริงใจ แม้แต่ชีวิตรักยัง                                                                                
พังย่อยยับจนไม่เหลือช้ินดี เม่ือผมจับได้ว่าแฟนผมท่ีเป็นพนักงาน
ต้อนรับเป็นชู้กับเพ่ือนร่วมแผนกบัญชีของผมซ่ึงตอนนี้ย้ายไปอยู่ด้วย
กันแล้ว และคนคนนั้นเป็นเพื่อนรักของผมเอง
 ฟังดูแล้วนี่มันไม่ต่างอะไรกับชีวิตของตัวละครในนิยายน�้าเน่า
ใช่มัย้ล่ะ ผมกค็ดิแบบนัน้เหมอืนกนั จนกระท่ังได้มาเจอกบัตวัเองถงึได้
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เข้าใจว่าชีวิตจริงมนัก็ไม่ต่างจากนยิายหรอก ตอนน่ีผมเขียนจดหมายนี้
ผมคิดดีแล้วที่เลือกท�า ผมอดทนกับเรื่องนี้มามากพอแล้ว ถ้าคนที่ไม่
เคยเจอคงไม่มีวันเข้าใจ มันคงถึงเวลาที่ผมจะได้พักผ่อนเสียที
 ลาก่อนโลกเฮงซวย

จาก…คนอยากตาย

 เงาด�าในห้องมดืสลวัค่อย ๆ  หยิบคตัเตอร์บนโต๊ะไม้มากรีดนิว้โป้ง                                                                                                      
อย่างเช่ืองช้า จากนัน้จึงใช้นิว้ช้ีเกลีย่ให้เลอืดแผ่เตม็นิว้โป้งก่อนจะประทับ                                                                                                     
ลงไปท้ายจดหมายเป็นสญัญาท่ียอมรับเงือ่นไขอย่างเตม็ใจ ชายนรินาม
หยิบจดหมายท่ีเพ่ิงเขียนเสร็จมาพบัคร่ึงแล้วพับอีกทบหนึง่ก่อนจะสอด
ลงในซองจดหมายท่ีจ่าหน้าว่า ‘ถงึ…ท่ีตาย’ จากนัน้จึงเปิดประตหู้องเดนิ                                                                                          
ออกจากบ้านเช่าช้ันเดยีวสกีระด�ากระด่างราคาถกู ไปหย่อนซองจดหมาย                                                                                                   
ลงตู้ไปรษณีย์หน้าบ้านพร้อมให้บุรุษไปรษณีย์พาความตายของเขา                
ไปถึงที่หมายโดยไวในวันรุ่งขึ้น
 พรุ่งนี้แล้วสินะ…ที่บุรุษไปรษณีย์จะมาไขตู้จดหมายไป
 พรุ่งนีแ้ล้วสนิะ…ท่ีผมจะได้พ้นจากความทรมานท้ังหลายเหล่าน้ี                                                                          
เสียที
 พรุ่งนี้แล้วสินะ…ที่ผมจะต้องตาย

จากเรื่องเล่าสู่เรื่องจริงของคนอยากตาย

 วนันีเ้ป็นกระทู้แรกของฉันท่ีจะมาเล่า พอดเีร่ืองท่ีเกดิข้ึนนีเ้ป็น
เรื่องของคนใกล้ตัวของฉันเองค่ะ ขอใช้นามสมมตินะคะ พอดีฉันเป็น
เพือ่นร่วมแผนกของ A ท่ีบริษัทแห่งหน่ึง ปกตกิ็ไม่ค่อยสนทิกนัหรอกค่ะ                                                                                      
เจอกันก็แค่ทักทายกันท่ัวไป แต่ฉันพอรู้มาบ้างว่าเขามีปัญหาเรื่อง                 
แฟนของเขาท่ีแอบไปมีชู้กับเพื่อนร่วมแผนก ส่วนเร่ืองการท�างาน                 
เขากเ็ป็นคนท่ีขยันขันแข็งนะคะจากท่ีสงัเกตมา แต่กเ็ห็นหัวหน้าแผนก



เวิง้ว้าง ณ ความตาย 
โดย เจนศิลป์
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1

 บนชั้นเจ็ดของอาคารสูงเจ็ดชั้น ร่างสูงของชายหนุ่มยืนอยู่ท่ี                                                                                                            
หน้าภาพวาดใบใหญ่ตรงจุดพกับันไดระหว่างช้ันหกและช้ันเจด็ เขามอง
ภาพวิวทะเลนั้น แต่สมองคิดถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างหลังมัน หลังภาพวาด
ภาพนี้คือหน้าต่างกระจกบานใหญ่
 เขาหันซ้ายหันขวามองจนแน่ใจว่าไม่มีใครผ่านมา จึงค่อย ๆ                 
ยกกรอบภาพขนาดใหญ่ออก…มันใหญ่กว่าตัวเขาและหนักพอสมควร 
แต่สุดท้ายเขาก็ยกมันออกได้ส�าเร็จ
 หน้าต่างกระจกบานคู่ปรากฏอยู่เบ้ืองหน้า…เขามองมันอย่าง
พจิารณาอยู่ครู่สัน้ ๆ  ก่อนจะย่ืนมอืไปเปิดลอ็กแล้วเลือ่นหน้าต่างให้เปิด
ออก
 สายลมเย็นพัดเข้ามาปะทะร่างจนเสื้อของเขาปลิวไสว แต่ 
ความคิดในสมองกลับมั่นคงอย่างน่าประหลาด
 เขาชะโงกลงไปมองท่ีสวนหย่อมแสนสงบด้านล่าง จากช้ันเจ็ด                                       
ท่ีเขาอยู่ตอนนี้ ถ้ากระโดดลงไปเขาคงไม่รอด แต่ถึงอย่างน้ัน…นี่ก็                                              
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เป็นระยะความสูงท่ีเขาพอจะควบคุมได้ว่าตัวเองจะตกลงไปอยู่ตรง                        
จุดไหนของพื้น
 พลันสายตาก็รับรู้ถึงความเคลื่อนไหว ใครบางคนเดินพ้นจาก
ใต้ถุนอาคารออกมายืนอยู่ตรงสวนหย่อมนั้น
 คนท่ีอยู่ข้างบนเพ่งมองร่างด้านล่างนั้น ขณะท่ีเท้าข้างหนึ่ง
ก้าวข้ึนไปเหยียบบนขอบหน้าต่าง สองแขนเกาะขอบท้ังสองข้างแล้ว
ออกแรงดันตัวให้ปีนขึ้นไปได้ส�าเร็จ
 เขาก้มลงมองด้านล่างอีกครั้ง…ก่อนจะทิ้งตัวลงไป
 เสียงของความตายนั้นแผ่วเบา มันถูกกลบด้วยเสียงร่างของ
มนุษย์กระแทกลงกับเก้าอี้ม้าหิน…ณ ท่ีแห่งนั้น วิญญาณของมนุษย์
คนหนึ่งหลุดออกจากร่าง แหลกเหลวไปพร้อมกับความสมหวังที่จะคง
อยู่ไปชั่วกาล

2

 ‘ว่ากันว่าเวลาในโลกหลังความตายเดินช้ากว่าเวลาในโลกของ
คนเป็นหลายร้อยเท่า
 หนึ่งวันของคนตายยาวนานเท่าหนึ่งปีของคนเป็น
 ส่วนคนท่ีตายโดยไม่รูต้วั จะต้องใช้เวลาช่ัวกลัป์กว่าจะค้นพบว่า                                                                           
ตนเองนั้นเป็นเพียงวิญญาณในโลกอันว่างเปล่า…ลอยคว้างอยู ่ใน            
ความเวิ้งว้างจนกว่าจะถึงวันที่รู้ว่าความตายได้เกิดแก่ตนเองแล้ว’

 ดอกเตอร์ธนัส ปิดหนังสือ ‘เวิ้งว้าง ณ ความตาย’ ในมือลง                                                                                         
หลังอ่านย่อหน้านั้นจบ…ส�าหรับเขาตอนน้ี แค่หนึ่งนาทีก็นานราว                                                                                                     
ช่ัวกลัป์ นับตัง้แต่วันท่ี อรกานต์ ผูเ้ป็นภรรยาหายตวัไปอย่างไร้ร่องรอย                                                                               
เมื่อปีก่อน ไม่ส�าคัญหรอกว่าจะอยู่ในโลกไหน ถึงอย่างไรเขาก็ก�าลัง 
ตายทั้งเป็น
 เรื่องเกิดขึ้นในต้นฤดูหนาว เช้าวันนั้นอากาศแจ่มใส ธนัสตื่น             



ทวิชาติ
โดย นายหมอก
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 “แกคิดว่ามันจะท�าให้ฉันหลุดพ้นจากสิ่งท่ีท�าให้ฉันเป็นทุกข์ได้
งั้นเหรอ ?”
 แม้ว่าสีหน้าและแววตาของเธอจะดูมาดมั่น แต่น�้าเสียงของ                                  
ราตรี กลับสั่นเครือ สองตากลมโตของเธอสบสายตากับดวงตาอัน                                                                                       
แดงเรือ่ของชายหนุม่ท่ียืนสนทนาอยู่เบ้ืองหน้าแน่วนิง่ ราวกบัจะพยายาม                                                                                
หยั่งลึกลงไปในจิตใจอีกฝ่าย
 ชายหนุ่มแต่งกายซอมซ่อ ผมยาวปรกท้ายทอย มีรอยสัก                      
สีเทาลวดลายประหลาดทั่วทั้งร่าง หัวเราะหึ ๆ แล้วจึงแสยะยิ้มให้กับ
หญิงวัยสามสิบห้าปีที่แต่งกายด้วยชุดท�างานราคาแพงเบื้องหน้า
 “หลุดสิครับ จะหลุดไปถึงชาติหน้า หรือจะหลุดย้อนกลับไปใน
อดีตเป็นร้อย ๆ ปีก็ยังได้ คุณผู้หญิงจะหลุดไปยังอีกโลกท่ีเต็มไปด้วย                                                                         
ความสขุ…เช่ือผมส”ิ ริมฝีปากด�าคล�า้นัน้ย้ิมกระหย่ิมอย่างพึงใจ เมือ่ได้
หยิบย่ืนสิง่ท่ีสามารถน�าให้เข้าไปสูค่วามลบัท่ีเตม็ไปด้วยความหฤหรรษ์
ส�าราญใจ และความสขุชนดิท่ีมนษุย์ท่ัวไปมอิาจได้เคยพานพบและสมัผสั                                                                                  
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 ราตรีระบายลมหายใจร้อนรุ่มออกมาฟืดใหญ่ ก่อนย่ืนมือ                       
ออกไปรับซองพลาสติกสีชาซองเล็ก ๆ นั้นมาจากชายหนุ่มรูปร่าง                    
ผอมแห้งท่ีอาศยัอยู่ในบ้านไม้หลงัเก่าสดุซอย พร้อมกบัย่ืนธนบัตรสเีทา                                                                                  
สองใบส่งให้ จากนั้นรีบก้าวขาขึ้นรถยนต์และขับออกไปจากจุดนัดพบ
อย่างรวดเร็ว

 เนือ้หนงัหนุม่แน่นท่ีแข็งแกร่งด้วยมัดกล้ามในสภาพเปลอืยเปล่า                                                                            
ตามวยัเบญจเพสของ นายเอก ยังคงโถมทับเรอืนร่างอรชรของสตรีเพศ
ในวัยอ่อนกว่าไว้ แม้บทเพลงรักอันเร่าร้อนที่ทั้งสองบรรเลงร่วมกันนั้น
จะจบลงไปแล้วก็ตาม
 แรงของกามตณัหาได้น�านายเอกและนางราตรไีปสูค่วามพิศวาส                                                                          
ในเรือนกายของกันและกัน และฉีกม่านขนบธรรมเนียมจารีตที่กางกั้น
ไว้มิให้ชายหญิงท่ีมีเจ้าของแล้วร่วมรักสมสู่กับผู้อ่ืนนอกจากคู่ของตน 
โดยท่ีท้ังคู่มิอาจรู้ได้เลยว่าความสุขอันเสียวซ่านท่ีเกิดเพียงแค่ช่ัวครู่              
ในยามนี้ จะน�าภัยอันใหญ่หลวงมาสู่ชีวิตของพวกตน
 “ฉันต้องกลับแล้ว อีกประเดี๋ยวไก่ก็จะขัน ฉันต้องไปตัดฟืนมา
ให้ตาเฒ่าด�า ถ้าแกตื่นมาไม่เจอฉัน จะเอ็ดเอาได้” เรือนร่างแข็งแกร่ง
สมชายชาตรีลกุข้ึนจากแคร่ไม้เลก็ ๆ  ในกระท่อมร้างท่ีท้ายสวน ด้านหลงั                                                                                  
เรือนพักของนายทองก้อน เจ้าของคณะวงดนตรีไทยที่ก�าลังมีชื่อเสียง
โด่งดังไปท่ัวท้ังเมืองกรุงเก่า แสงสว่างจากคืนเดือนหงายพอจะท�าให้           
มองเห็นเสื้อผ้าท่ีถอดกองไว้ท่ีปลายแคร่ได้แม้จะไม่ค่อยถนัดตาสัก                                                                                       
เท่าใดนัก นายเอกย่ืนมือไปหยิบผ้ามาสวม แต่ร่างอรชรในสภาพ                                    
เปลือยกายล่อนจ้อนไม่ต่างกันก็ลุกจากแคร่และฉวยดึงข้อมือเขาไว้                 
เสียก่อน
 “พี่จะกลัวไปไย พ่อเฒ่าด�าแกก็รู้แล้วมิใช่หรือว่าฉันกับพ่ีต่าง
ก็มีสัมพันธ์สวาทต่อกัน รอให้ไก่ขันแล้วค่อยไปก็ยังได้ นอนกอดฉัน                                                                                                                
อีกสักหน่อยเถิดหนา กว่าเราสองคนจะมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันเช่นนี้มัน



270,340 วินาทีสั่งตาย
โดย ปริชญา
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 เขม็นาฬิกาเลือ่นผ่านตัวเลขทลีะตัว…ทีละตัว ยามนัน้ ชนานนัท์ 
ก�าลงันอนอยู่บนเตยีง พมิพ์ข้อความบนโทรศพัท์มือถอืโต้ตอบกบับรรดา                                                                               
เพื่อน ๆ เสียงหัวเราะคิกคักดังกังวานในความมืด แม้เด็กสาวจะปิดไฟ
นอนนานแล้ว แต่บทสนทนาก็ยังยาวนานไม่จบสิ้น จนกระทั่งเวลาล่วง
เลยไปถึงเที่ยงคืน
 เท่ียงคืน…ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงจากวันหนึ่ง…ไปสู่ 
อีกวันหนึ่ง
 ช่วงเวลาของการเริ่มต้นวันใหม่…และการสิ้นสุดของวันวาน
 ข้อความแจ้งเตือนว่ามีข้อความใหม่ผุดข้ึนบนหน้าจอ แต่มา
จากคนท่ีชนานันท์ไม่รู้จักเธอกดเลือกข้อความใหม่นั้น แล้วไล่สายตา
อ่านช้า ๆ
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 หากใครได้เห็นข้อความนี้จงส่งต่ออีกร้อยพันหมื่นทวี
 หาไม่แล้ว 270,340 นับจากนี้จะเป็นวินาทีที่จะถึงที่ตาย!
 ชนานนัท์อ้ึงอยู่ช่ัวครู่ ก่อนจะพิมพ์ข้อความโวยวายกบั ปาลนิา 
เพื่อนสนิทที่เรียนอยู่ห้องเดียวกัน
 ‘เมื่อกี้ได้รับข้อความลูกโซ่จากใครไม่รู้ด้วยละ’
 ‘ข้อความลูกโซ่อะไรเหรอ ?’ ปาลินาถาม
 ‘กอ็อกแนว ๆ  ว่า ต้องส่งข้อความนีใ้ห้คนอืน่ มเิช่นนัน้จะต้องตาย                                                                                       
อะไรท�านองเนีย้’ ชนานนัท์ตอบ ‘มีก�าหนดเวลามาด้วย 270,340 วนิาที 
ใครส่งก็ไม่รู ้ไม่เห็นมีเพือ่นเลย เหมอืนสร้างเฟซบุ๊กข้ึนมาปลอม ๆ  น่ะ’
 ‘270,340 วินาที เป็นตัวเลขท่ีน่าสนใจดีนะ ท�าไมต้องเป็น
ตัวเลขนี้ด้วยน้า’ ปาลินาครุ่นคิด ‘ขอได้ปะ จะเอาไปซื้อหวย’
 ชนานันท์หัวเราะ ก�าลังจะคัดลอกข้อความแล้วส่งให้ปาลินา        
แต่กก็ลบัหยุดชะงกัไว้แค่นัน้ ‘มนัเป็นข้อความลกูโซ่ ส่งหาแกคงไม่ดม้ัีง’
 ‘ไอ้บ้า อายุเท่านี้ยังจะกลัวข้อความลูกโซ่อีก ส่งมาเร็ว ๆ เข้า’
 ชนานนัท์เบ้ปาก ก่อนจะกดคดัลอกข้อความเพ่ือส่งต่อ แต่แล้ว                         
ก็กลับหยุดชะงักอีกครั้ง เวลานั้นห้องนอนมืดสนิท มีเพียงแสงไฟจาก
โทรศพัท์มือถอืท่ีสะท้อนเข้านยัน์ตาของเดก็สาว นยัน์ตาพลนัพร่าเลอืน                                 
เส้นตัวหนังสือบนหน้าจอคล้ายจะกลายร่างเป็นเส้นด้ายยึกยือไร้                                                          
ความหมาย หัวใจพลนัถกูบีบรดัเหมอืนก�าลงัถกูพนัด้วยเส้นด้ายก้อนนัน้…
 เดก็สาวตดัสนิใจล้มเลกิการส่งข้อความ ‘ช่างมนัเถอะแก ไปนอน                                                                                     
แล้วน้า’
 ‘อ้าวเฮ้ย! อย่ามากระตุน้ต่อมเผอืกกนัดวิะ’ ปาลนิาโวยวาย ‘นนั!’
 ชนานนัท์ไม่ได้ตอบกลบัอีก เดก็สาวปิดหน้าจอโทรศพัท์มอืถอื
แล้วเหวี่ยงมันลงบนเตียงนอน
 แม้จะได้อ่านข้อความเพียงคร้ังเดยีว แต่ตวัเลข 270,340 วินาที 

ยังคงวนเวียนอยู่ในความคิด ปกติแล้วข้อความลูกโซ่จะระบุขอบเขต
เวลามาชัดเจน เพ่ือกระตุ้นให้เหย่ือรีบส่งต่อข้อความภายในเวลาท่ี



ลกั-คลั่ง-ฆาต
โดย โหง อสรา
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 “มัสมั่นถุงหนึ่งจ้ะจ่า แหม…เปิดร้านมาตั้งหลายปี เพิ่งเคยเห็น
จ่ามาช่วยเมียขายนะเนี่ย” 
 เสยีงคนคุน้เคยเอ่ยข้ึนเมือ่ถงึควิของเธอ ผมท่ีมวัแต่ใช้สมาธิใน
การตกัแกงจงึได้เพียงยิม้ ไม่ได้ตอบค�าหยอก แก้วตา ท่ีเป็นท้ังเจ้าของร้าน                                                                                           
และคู่ชีวิตจึงเอ่ยขึ้น
 “ป้าห้ามเขาเองแหละ แต่เจ้าตัวจะเกษียณแล้วไม่อยากอยู่                       
เฉย ๆ เลยจะมายึดร้านป้าแทน…เอาน�้าพริกตาแดงไปด้วยไหมต�ามา
สด ๆ ใหม่ ๆ เลยนะ” 
 ลูกค้าพยักหน้ารับ สองคนคุยกันตามประสาผู้หญิงกว่าผมจะ
ใส่ของที่สั่งลงถุงเรียบร้อยก็กินเวลาพอควร
 “ยึดร้านท่ีไหนกนั ผมแค่กลวัคณุจะเหนือ่ย” ผมเย้าคนรักไม่อาย                                                                                     
สายตาลกูค้าท่ีมาซ้ือกบัข้าวท่ีขายอยู่ เธอย้ิม ทุกคนย้ิมตาม เป็นความสขุ                                                                                       
ที่ผมอยากรักษาไว้ในช่วงชีวิตสุดท้ายของตัวเอง
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 หลังลูกค้าคนท้ายสุดเดินจากไปกับข้าวส่วนใหญ่หมดเกลี้ยง
ถาด แหลม ลกูมอืท่ีจ้างไว้เข้ามาเกบ็ข้าวของไปล้างตามหน้าท่ี แก้วตา
จัดสรรส่วนท่ียังมีอยู่เพื่อแบ่งให้แหลมไปกิน อยู่ ๆ ผมก็รู้สึกปวดหัว             
บีบในสมองจนอยากอาเจียนจึงปลีกตัวเข้ามานั่งลงท่ีโซฟาตัวโปรด                   
มองดูคนรักที่อยู่หน้าบ้านราวกับก�าลังเก็บภาพจ�านั้นไว้
 คล้ายค�าโบราณที่คนบอก คนใกล้ตายมักเห็นอดีต ผมเหมือน
ได้ทบทวนชีวิตตัวเอง พอคิดว่ามะเร็งสมองที่เป็นอยู่อาจพรากชีวิตไป
ในนาทีนี้ก็รู้สึกเศร้าจับใจ ผมไม่ได้กลัวตายเพราะรู้อยู่แล้วว่าใคร ๆ ก็
ต้องมีวันนั้น ผมแค่ไม่อยากไปจากเธอ ไปจากบ้านหลังนี้
 ครัง้แรกท่ีผมถกูย้ายมาท่ีนีค่อืตอนท่ีผมโดนผลกัไสด้วยความผดิ                                                                                                                         
ท่ีไม่ได้ก่อ อาชีพต�ารวจท่ีวาดฝันว่าจะก้าวหน้าหยุดลงท่ียศจ่าในอ�าเภอ
เล็ก ๆ  ห่างไกลความเจริญ ผู้ใหญ่บอกว่าพอเรื่องเงียบลงเขาจะช่วยให้ 
ทุกอย่างดข้ึีน ทว่ามนัเป็นเพียงค�าปลอบใจ ไม่เคยมกีารช่วยเหลอืใด ๆ  
ผมสิน้หวังเหลอืเพยีงตวัเองกบัแก้วตาคูชี่วิตท่ียอมทนล�าบากมาด้วยกนั 
แต่นั่นกลับตอกย�้าให้ใจผมดิ่งลงย่ิงกว่าเดิม เพราะผม…เธอเลยต้อง               
มาล�าบาก เพราะผม…เธอถึงต้องร้องไห้ทุกข์ใจจนล้มป่วย เพราะผม
ปล่อยให้มันหนีรอดไป…
 ต้นเหตุท้ังหมดเกิดข้ึนในปี 2524 ตอนนั้นผมเป็นต�ารวจ                                                                                                              
ประจ�าอยู่เขตพระโขนง เป็นช่วงเวลาท่ีเกิดคดีเด็กหายมากท่ีสุดใน
ประวัติการณ์ อายุของเหยื่อเฉลี่ยอยู่ที่ห้าถึงเจ็ดปี ไม่ใช่การเรียกค่าไถ่ 
มันเป็นเพียงการลักพาตัวไปโดยที่ไม่มีใครรู้จุดประสงค์ ต�ารวจใช้เวลา
ในการตามหาทว่ายังไม่ทันพบก็เกิดเหตุซ�้าข้ึนอีก เร่ืองนี้จึงกลายเป็น
ที่สนใจ มีข้อมูลมากมายถูกส่งมาให้ต�ารวจจนชวนสับสน หลายครั้งที่
ต�ารวจไปจบัคนตามข้อมูลเหล่านัน้ แต่สดุท้ายกเ็ป็นเพยีงเหตเุข้าใจผดิ
ของคนให้ข้อมูล
 ทว่าคนร้ายตัวจริงยังก่อคดีอยู่และจ�านวนของเด็กท่ีหายไปมี
มากกว่ายี่สิบราย…



โดย ปราปต์

ทางรอด
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-1-

ดารา

โตโยต้าโคโรน่าคันสีชาแล่นตัดแสงไฟริมทางเข้ามาตามซอยเปลี่ยว 
บริเวณนี้เหมือนเมืองร้าง อาคารตั้งอยู่ห่างกัน แต่ละหลังปราศแสงไฟ 
คั่นด้วยแมกไม้ระดะ นอกจากเงาก้านแกว่งไกว ดูเหมือนจะไม่มีความ
เคลื่อนไหวอื่น ๆ อีก 
 สดุซอยเป็นแนวร้ัวโปร่ง คัน่ถนนกบัความมดืมิดละม้ายหลมุด�า 
ผูอ้ยู่ในต�าแหน่งสารถค่ีอย ๆ  เลยีบรถเข้าไปท่ีนัน่ หญิงสาวซ่ึงนัง่ข้างกนั                                                                            
มีสีหน้าครั่นคร้าม พยายามหยีตาสอดส่องข้ามรั้ว
 “น่ากลัวจัง” 
 เคร่ืองยนต์ดับลง คนขับตอบว่า “แต่ยังไงก็ต้องอยู่ท่ีนี่ไม่ใช่             
เหรอ” 
 คู่สนทนาไม่อยากตอบค�ารับจึงค้างแค่ในคอ 
 ดารา เป็นหญิงสาววัยราวยี่สิบเก้าตัดผมสั้นตรง สวมชุดขาว
เรียบ หน้าใสคล้ายไม่แตะเครื่องส�าอาง หากผู้คุ้นชินการประทินโฉม
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จะรู้ว่าท่ีแท้อายไลน์เนอร์ยังเขียนชิดขอบตา เปลือกบนคลึงเบาด้วย                                  
อายแชโดว์น�้าตาลทอง คิ้วแต้มสีน�้าตาลอ่อน ขณะท่ีวงหน้ารูปไข่ตบ
แป้งบาง ๆ จมูกก็ถูกไล้ให้พอเป็นสันจากนั้นเพิ่มสีสันริมฝีปากอวบอิ่ม
ด้วยลิปมัน
 เธอคือสาวสมัยผู้เชี่ยวชาญการยกระดับให้ตัวเองดูดี ความ
กระฉับกระเฉงในยามปกตย่ิิงสะท้อนนิสยัมาดมัน่ เช่ือ และนับถอืตวัเอง              
อันเรียกความเช่ือและนับถือจากคนอ่ืนตามมา มีบ้างเหมือนกันท่ี                                                                       
พวกขี้อิจฉานินทาลับหลัง หากเธอไม่เคยใส่ใจฟัง นีล อาร์มสตรอง  
คงไปไม่ถึงดวงจันทร์ถ้ามัวหันสนหมาเห่า!
 ดาราเป็นดาวโรงเรียน เป็นดาวคณะ จวบเข้าท�างานต่อมา เธอ
กเ็ป็นดาวแผนก ไต่เต้าสูค่วามเป็นดาวบรษัิท เช่ือกนัว่าอีกไม่นานเธอจะ
เป็นดาวระดบัแวดวงธรุกจิประชาสมัพนัธ์หากไม่เพราะเกดิเหตผุดิคาด                                                                  
ท�าให้ทุกอย่างต้องสะดุด
 ความสวยคอืค�าสาป และเหมอืนท่ีเขาว่าไว้ จงท�าดแีต่อย่าเด่น
จะเป็นภัย! เพื่อนสาวในท่ีท�างานใช้ความสมบูรณ์แบบของเธอเป่าหู
ภรรยาท่านประธาน หาว่าท่ีการงานเธอก้าวหน้าเป็นเพราะอาศยัอวยัวะ
ส่วนอื่นไต่โตขึ้นมา มิใช่เพราะมันสมอง!
 กว่าจะทันรู้ว่ามีคนเอามีดปักหลัง ดาราก็ต้องเคว้งคว้างแบก               
ลังกระดาษใส่ข้าวของตัวเองออกจากออฟฟิศ มันคงไม่ใช่เร่ืองยาก
ส�าหรับการหางานใหม่ หากภรรยาเจ้านายมิใช่ผู้ยิ่งใหญ่ จนใคร ๆ ก็
ไม่กล้าช่วยเหลือคนที่เจ้าหล่อนเห็นเป็นอริ
 ถ้าเป็นคนอื่น สภาวการณ์อย่างนี้คงนั่งน้อยใจโชคชะตาระคน
ก่นด่าภรรยานาย อย่างไรกด็ ีดาราชอบมองไปข้างหน้ามากกว่าหันหลงั                                                                                
เม่ือพบว่าเร่ิมมีเวลาว่าง หญิงสาวลงสมัครคอร์สเรียนน่าสนใจท่ีเคย
สนใจ กระนัน้ วนัท่ีก�าลงัจะเดนิทางไปย่ืนเอกสาร เธอดนัถกูโจรกระจอก
วิ่งราว ของในกระเป๋าหายหมดจนน�าไปใช้สมัครไม่ทัน หลังจากนั้น               
ไม่กี่วัน เจ้าโบโซ่โกลเด้น รีทรีฟเวอร์แสนดีก็มามีอันตายจาก


