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 ‘เบญจเพส’ เช่ือว่าคงไม่มีใครที่ ไม่เคยได้ยินค�าน้ี แต่อาจจะ   

แตกต่างกันในเรื่องของความหมายและความเข้าใจ ตามคติความเชื่อ
ของพราหมณ์ที่ผสมปนเปอยู่ในความเชื่อแบบไทย ๆ  มีอยู่ว่า ช่วงอายุ 
25 ปีคอืช่วงหัวเลีย้วหัวต่อของชวีติ สามารถเกดิเรือ่ง ดสีดุ หรอื ร้ายสดุ                                                                             
ข้ึนได้ ซ่ึงส่วนมากแล้วมักจะเป็นเรื่องร้าย บางคนบาดเจ็บเล็กน้อย    
ของหาย ไปจนถึงเสียชีวิต แต่ก็มีเหมือนกันที่ชีวิตกลับพลิกผัน จาก
ยาจกกลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืน
 ท่ีจริงแล้วช่วงเบญจเพสมันไม่ได้จ�ากัดด้วยซ�้าว่าจะต้องเป็น  
ช่วงอายุ 25 ปีพอดีเป๊ะ ๆ ขณะที่บางคนหวาดวิตกมาก ถึงขนาดว่า
ฉันก�าลงัจะอายุ 25 ปีแล้วจะท�ายังไงด ีได้แต่กงัวลจนไม่เป็นอนัท�าอะไร 
บ้างวิ่งเข้าวัดหาร่างทรงหวังว่าสิ่งเหล่านั้นจะช่วยให้พ้นภัย บ้างก็หลง
ระเริงดีใจว่าฉันพ้นช่วงอายุ 25 ปีมาแล้ว ปล่อยให้ตัวเองใช้ชีวิตอยู่บน
ความประมาท บ้างกว่็าเหลวไหลไม่เป็นความจรงิ ฉนัไม่เห็นจะเจออะไร 
ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของบุญกรรมประกอบกับสติและความประมาท 
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 เรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้ เป็นเรื่องหนึ่งที่ยกตัวอย่างค�าว่า 
‘เบญจเพส’ ได้อย่างชัดเจนในหลาย ๆ  ความหมาย และมันคงไม่ใช่แค่
ความซวยโดยทั่วไปอย่างแน่นอน ก่อนที่ทุกคนจะเริ่มอ่านเรื่องของผม 
ขอเตือนไว้ก่อนว่าเรื่องราวท้ังหมดนี้เป็นเรื่องของความเช่ือส่วนบุคคล 
ท่านอาจจะเช่ือหรือไม่เช่ือก็ได้ สุดแล้วแต่วิจารณญาณ หากเรื่องนี้            
ไม่ตรงใจท่านก็ขอให้อ่านเพียงเพ่ือความบันเทิงเท่านั้น เพราะคงไม่มี
ใครจะมายืนยันได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงนอกจากผมและผู้ร่วมเหตุการณ์
ในเรื่องนี้ 
 
 การพบเจอกนัโดยบังเอิญเกดิข้ึนได้ง่าย ๆ  โดยท่ีเราไม่ทันตัง้ตวั                                                                          
เหมือนกับวันนั้นท่ีผมได้พบกับ พี่นนท์ พี่ชายคนหนึ่งท่ีเคยรู้จักและ
คลุกคลีกันมาในช่วงวัยเด็กจนถึงช่วงก่อนท่ีผมจะเข้าเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ด้วยเหตกุารณ์หลาย ๆ  อย่างท�าให้พวกเราไม่ได้เจอกนัมาสกัพกั                                                                   
ใหญ่ ๆ ตอนนั้นตัวผมเองยังไม่ได้มี facebook กับ line ยิ่งท�าให้เรา 
แทบจะไม่ได้ติดต่อกันเลย
 วันนั้นผมเข้าไปในย่านใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ก�าลังจะไปเจอ
เพื่อนที่นัดเอาไว้ในช่วงเย็น ๆ ผมเลือกที่จะมาถึงสถานที่นัดก่อนเวลา
หลายชั่วโมงเพราะอยากเดินเล่นหาซื้อของที่ต้องการเสียก่อน 
 ตอนท่ีผมเพ่ิงก้าวออกจากรถไฟฟ้าบีทีเอสโดยไม่ได้สนใจ           
สิ่งรอบข้างมากนัก ผมก็ได้ยินเสียงคนเรียกแว่ว ๆ แต่ไม่ชัดเพราะใส่
หูฟังอยู่ 
 “น้อง ๆ” เขาไม่ได้เรียกชื่อผม อาจเพราะยังไม่แน่ใจ ขณะที่
ผมหันกลับไปมองเจ้าของเสียงเมื่อถูกมือคู่นั้นจับเอาไว้ที่ไหล่ข้างหนึ่ง
 ผมจ�าพี่นนท์ไม่ได้ในทันที ได้แต่ยืนมองอย่างงง ๆ ด้วยความ
รู้สึกคลับคล้ายคลับคลาว่าเหมือนจะเคยรู้จักคนตรงหน้า ขณะท่ีพี่เขา 
ยืนหอบ คงเพราะวิ่งสวนผู้คนมาหลังจากที่เห็นผม ต่อมาพี่เขาก็เรียก
ช่ือผมแล้วทักทายอย่างดีใจ น�้าเสียงของเขาท�าให้ผมนึกออกแล้วว่า     
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เขาคนนี้คือคนที่ไม่ได้เจอกันมานาน
         ผมดีใจไม่แพ้พี่นนท์ท่ีเราได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง พี่นนท์           
บอกว่าหน้าตาของผมไม่เปลีย่นไปเท่าไหร่ มองผ่านแค่แวบเดยีวกจ็�าได้                                                                          
ในทันที เหตุผลท่ีท�าให้ผมจ�าพี่เขาไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกท่ีพบหน้าไม่ใช่
เพราะเราไม่ได้เจอกันนานหรือหน้าตาท่ีเปลี่ยนไป แต่เป็นรูปร่างของ
พี่นนท์ที่ซูบผอมลงมากกว่าเมื่อก่อนราวกับเป็นคนละคน
 แม้ว่าผมจะดีใจท่ีได้พบกับพี่ชายคนนี้ แต่ก็ไม่สามารถเก็บ
ความประหลาดใจจนเผลอแสดงออกมาอย่างลืมตัว พี่นนท์ยิ้มเจื่อน ๆ 
เหมือนจะรู้ทันความคิดของผม เขาชวนผมไปนั่งคุยกันท่ีร้านอาหาร 
ใกล้ ๆ ด้วยความสนทิคุ้นเคยท่ีดจูะไม่น้อยลงไปแม้ว่าจะผ่านมาหลายปี
 เราคยุกนัเรือ่ยเป่ือยเกีย่วกบัเรือ่งราวสมัยเดก็ ๆ  ท่ีมีแต่ความสขุ                                                                                    
แม้ว่าบทสนทนาจะสดใสแค่ไหนแต่ใบหน้าท่ีซูบซีดหมองคล�้าของ              
คนตรงหน้าก็ยังท�าให้ผมอดรู้สึกหวิวอยู่ลึก ๆ ในใจไม่ได้ จากคนที่เคย
มีรูปร่างออกท้วมนิด ๆ แต่ไม่ถึงกับอ้วน ทว่าโครงร่างที่ใหญ่จึงท�าให้
เขาดตูวัใหญ่มากกว่าเพือ่น ๆ  ในวยัเดยีวกนั วนันีเ้ขาซูบผอม แม้ไม่ได้                                                                                  
ผอมแห้งถึงกับหนังติดกระดูกแต่ถ ้าใครผ่านมาเห็นก็คงจะต้อง               
เหลียวมองเป็นแน่ ด้วยโครงร่างใหญ่ท่ีเคยท�าให้เขาดูแข็งแรงตอนนี้ 
จึงท�าให้เขาดูเก้งก้างไม่สมส่วน
 พี่นนท์เป็นคนผิวขาวตามแบบฉบับของลูกครึ่งไทยจีน แต่
ใบหน้าท่ีผมเห็นในวันนี้ดูหมองคล�้าไร้ราศี ถ้าใครเคยเห็นก็คงพอจะ
นึกออกว่า คนที่หน้าหมองแม้ว่าจะมีผิวที่ขาวแค่ไหนมันก็จะดูไม่สดใส
เอาเสียเลย
 “เออ เรายังเห็นผีอยู่รึเปล่า ?”
 อยู่ดี ๆ  พี่เขาก็ถามขึ้นมา ซึ่งถ้าเป็นเพื่อนรอบตัวผมที่รู้จักกัน
มานาน จะพอรูอ้ยู่แล้วถงึความไม่ปกตขิองผม ผมพยักหน้าตอบรบักบั
ค�าถามนั้น พี่เขาถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ 
 “เห็นใครตามพี่ไหม ?”
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 “พี่นนท์หมายความว่าไง ?”
 ค�าถามที่ไม่คิดว่าจะได้ยินท�าให้ผมประหลาดใจ พี่นนท์เล่าให้
ฟังว่าช่วงนี้เขาฝันถึงใครคนหนึ่งอยู่บ่อย ๆ ในฝันนั้นเลือนรางไม่เป็น
รูปเป็นร่างมาก แต่ก็ชัดเจนว่ามีใครบางคนมากวนเขาตลอดเวลาท่ี       
พักผ่อนยามค�่าคืน
 เรื่องบังเอิญอีกเรื่องท่ีพอนึกย้อนไปก็รู้สึกข�า แม้พี่นนท์จะรู้                                                                     
อยู่แล้วว่าผม ‘เห็น’ อะไรพวกนี้ แต่ด้วยระยะห่างตลอดช่วงเวลาท่ี           
ผ่านมาจึงท�าให้เราไม่ได้คุยกันมากพอท่ีเขาจะรู้ว่าชีวิตของผมเกิด      
อะไรขึ้นและผ่านอะไรมาบ้าง จนเขาหลุดปากถามผมออกมาว่า 
 “พี่เคยอ่านเรื่องเล่าในพันทิปของคนนึง อยู่พิษณุโลกด้วยนะ 
ชื่อ ลอยชาย. เราเคยอ่านหรือเปล่า ?”
 “อ่านดพิี ่พีอ่่านมานานยัง ?” ผมตอบไปข�า ๆ  ตามนสิยัส่วนตวั
 “ว่างก็เข้าไปอ่าน แต่ยังอ่านไม่ครบเลย ช่วงนี้ชีวิตพี่วุ่น ๆ  น่ะ”
 พีน่นท์บอกว่าเสยีดายท่ีไม่ได้กลบัไปท่ีพษิณโุลกมาพกัใหญ่แล้ว                                                                             
ไม่อย่างนั้นก็คงจะติดต่อเขาคนนั้นเพื่อปรึกษาปัญหาดูบ้าง รวมถึง
อยากชวนผมไปด้วย เพราะเม่ือก่อน ‘การเห็น’ ของผมค่อนข้างจะเป็น
ปัญหา และท�าให้ผมไม่ค่อยมคีวามสขุในชีวิตมากเท่าไหร่ เผือ่ผมจะได้
ค�าแนะน�าอะไรกลับมา
 ผมจึงตัดสินใจบอกไปตามตรงว่า “เออพี่ ลอยชาย. นั่นผมเอง
แหละ” 
 พี่นนท์อึ้งไปทันที คงเพราะไม่คิดว่าสุดท้ายจะเป็นคนใกล้ตัว
มากขนาดนี ้หลงัจากท่ีเราพดูคยุท�าความเข้าใจกนัแล้ว พีน่นท์กข็อถาม                                                                               
และปรึกษาความสงสัยท่ีมีในใจกับผม ซ่ึงตอนนั้นผมก็เริ่มท่ีจะรู้สึก           
ได้บ้างแล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับผู้ชายตรงหน้าผมคนนี้จริง ๆ
 พี่นนท์ใช้เวลานิดหนึ่งเพื่อเรียบเรียงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ก่อนจะเล่า...เรือ่งราวท้ังหมดนัน้ น่าจะเริม่มาจากเรือ่งเลก็ ๆ  เรือ่งหนึง่
ในวนัครบรอบวนัเกดิ 24 ปีของเขาเอง วนันัน้เป็นวนัท่ีดวีนัหนึง่ เพือ่น ๆ                                                                                      
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ในบริษัทที่พี่นนท์เพิ่งเข้าท�างานได้เกือบครึ่งปี จัดงานวันเกิดเล็ก ๆ  ให้
ในช่วงบ่าย เท่าท่ีพี่นนท์ท�างานมาแม้จะไม่นานนักแต่ก็รู้สึกได้ว่าในท่ี
ท�างานนี้เป็นสังคมที่น่ารักส�าหรับพนักงานบริษัท ทุกคนเข้ามาอวยพร
เขาพร้อมของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ   
 “นนท์ ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว ?”
 “24 ปีครับพี่อ้อม”
 “อุ๊ย จะเบญจเพสแล้วสิ ดูแลตัวเองด้วยนะ เค้าว่าเบญจเพส
มันอันตราย”
 พีน่นท์มคีวามเช่ือเรือ่งพวกนีเ้ป็นทุนเดมิอยู่แล้ว เคยคดิเอาไว้                                                                         
ว่าช่วงวันเกิดอายุ 24 - 25 ปี จะต้องหาโอกาสไปท�าบุญสะเดาะเคราะห์
หรือสร้างบุญใหญ่สักครั้ง เพราะกลัวเรื่องของอาถรรพ์เบญจเพส  
เหมือนกับคนทั่ว ๆ ไป
 พีอ้่อม รุน่พีใ่นบรษัิทคนนีไ้ด้ช่ือว่าเป็นกรูดู้านหมอด ูจงึถอืโอกาส                                                                                                 
ร่ายยาวถึงรายช่ือหมอดูท้ังท่ีมีช่ือและไม่มีช่ือแต่เป็นท่ีรู ้กันว่าแม่น
ขนาดไหน หัวข้อการสนทนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทุก ๆ คน                                                                                
รวมถึงตัวพ่ีนนท์เอง การไปตรวจดวงชะตารับรู้เรื่องราวไว้ล่วงหน้า             
มันก็คงไม่ใช่เรื่องเสียหายสักเท่าไหร่ 
 ทุกคนไม่รอให้เวลาผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์ วันเกิดของ              
พี่นนท์น่าจะประมาณวันพุธหรือพฤหัส พวกเขาจึงนัดกันไปดูดวงใน  
วันเสาร์ทันที

 สถานท่ีดูดวงนั้นเป็นลานกว้าง ๆ อยู่ตรงไหนสักท่ี พี่นนท์
อธิบายให้ผมฟังอย่างงง ๆ อาจเพราะไม่ชินเส้นทาง จ�าได้แค่ว่าอยู่ใน
เขตจงัหวัดนครปฐม ท่ีตรงนัน้มีท้ังร้านค้าและโต๊ะพบัหลายตวัตัง้วางอยู่
ตามใต้ต้นไม้เพื่อหลบแสงแดดในช่วงกลางวัน เมื่อมองดูดี ๆ จะเห็น
ว่าเกือบทั้งหมดนั้นเป็นป้ายฟิวเจอร์บอร์ด เขียนด้วยลายมือง่าย ๆ ว่า    
รับดูดวง
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 ถ้าใครท่ีเพ่ิงมาครั้งแรกคงจะต้องยืนคิดอยู่สักพักหนึ่งว่าจะ
เลอืกเดนิเข้าไปหาเจ้าไหนด ีแต่ไม่ใช่ส�าหรบัพีอ้่อมท่ีช�านาญทางตัง้แต่
ขับรถมาจนถงึจดุหมายปลายทาง พีค่นโตของแผนกพาทุกคนเดนิตรง
ผ่านร้านค้าไปยังด้านหลังท่ีมีรถยนต์จอดอยู่หลายคัน จนพอจะเข้าใจ
ได้ว่าท่ีตรงนีเ้ป็นลานจอดรถท่ีต้องเสยีค่าจอด พีอ้่อมเลยเลอืกท่ีจะจอด   
ไกลออกไปสักหน่อยแล้วค่อยเดินต่อมา
 บริเวณด้านในของลานจอดรถมีตึกเล็ก ๆ ก่อด้วยปูน มีช่อง
กระจกสีด�าเล็ก ๆ ซึ่งน่าจะเป็นที่พักของคนเฝ้ารถ แต่ที่น่าสนใจคือที่
จอดรถช่องหนึ่งติดกับป้อมยามนั้นมีเต็นท์ผ้าใบเก่า ๆ กางอยู่แบบกึ่ง
ถาวร ข้างหน้าเตน็ท์นัน้มีเก้าอ้ีพลาสตกิหลายตวัวางเกะกะ และท้ังหมด
นัน้มีคนนัง่อยู่เตม็ทุกตวั อกีท้ังรอบข้างยังมคีนยนืเล่นโทรศพัท์เหมอืน
ก�าลังรออะไรอยู่อีกหลายคน
 พีน่นท์เห็นอย่างนัน้กน็กึในใจว่าคงจะมาเสยีเท่ียวแล้ว แต่พีอ้่อม                                                                                           
กลับเดินตรงเข้าไปท่ีป้อมยาม เคาะกระจกสีด�าเล็ก ๆ เพ่ือเรียกคน          
ข้างในออกมาคุยด้วย
 “มาจอดรถหรือมาดูดวงครับ ?” ลุงยามอายุมากแง้มกระจก
บานเลื่อนออกมาคุย
 “ดูดวงค่ะลุง วันนี้ทันไหมคะ ?” พี่อ้อมถาม
 “น่าจะทันนะ ดูท้ังหมดเลยใช่ไหม ?” ลุงชะโงกหน้ามานับ
จ�านวนคนก่อนจะเปิดสมุดที่วางอยู่ขึ้นดู
 “ค่ะ ทั้งสามคนเลยค่ะ”
 โชคดีท่ีวันนั้นพวกเขาไปต้ังแต่หัววันท�าให้ได้คิวดูดวง แม้จะ
ต้องรอนานหน่อยเพราะจ�านวนคนท่ีค่อนข้างมาก ระหว่างรอท้ังสามคน                                                                            
คอืพ่ีนนท์ พ่ีอ้อม และน้องใหม่อีกคนท่ีมาด้วยกนั พากนัเดนิไปหาอะไร
กินที่ตลาดซึ่งอยู่ใกล้ ๆ เพื่อฆ่าเวลา จนกว่าจะถึงเวลาที่นัดหมายกัน          
ไว้กับลุงยาม
 พอใกล้เวลานดัทุกคนกม็ายืนรอท่ีด้านหน้าเตน็ท์เดมิซ่ึงตอนนี้
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คนเบาบางลงมากแล้ว ไม่แน่ว่าพวกเขาอาจจะเป็นควิสดุท้ายของวนั รอ
อยู่ไม่นานนกัก็ได้เวลา ท้ังสามคนเลอืกท่ีจะเข้าไปพร้อมกนัเพราะไม่ได้
มเีรือ่งท่ีต้องการความเป็นส่วนตวัอะไร ส่วนพีน่นท์เองกอ็ยากให้พ่ีอ้อม
ที่เป็นกูรูด้านนี้มาช่วยซักถามด้วยอยู่แล้ว
 ค�ากล่าวดูดวงของพี่อ้อมและน้องท่ีมาด้วยกันอีกคนเป็นไป 
ด้วยด ียกเว้นพ่ีนนท์เพียงคนเดยีวท่ีถกูทักว่าก�าลงัจะเข้าสูช่่วงเบญจเพส 
และมันจะเป็นช่วงท่ีหนักท่ีสุดของชีวิต ไม่ใช่แค่เรื่องงานหรือเงิน แต่
มันรวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะเลวร้ายจน            
ไม่สามารถรักษาชีวิตไว้ได้ 
 พี่นนท์เตรียมใจมาในระดับหนึ่งแล้วว่าคงจะมีการทักทาย
ท�านองนี้ด้วยช่วงของอายุ แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ ค�าว่า 
‘ชะตาขาด’ หรอื ‘อาจถงึตาย’ เป็นค�าท่ีฟังดมีูน�า้หนกัถ่วงอยู่ในใจอย่าง
ประหลาด 
 อีกท้ังมีประโยคหนึ่งท่ีตัวเขาเองก็ยังไม่เข้าใจมันมากนัก 
กระนั้นมันก็ฝังรากลึกลงในจิตใจของพี่นนท์อย่างแน่นหนา
 “เจ้ากรรมเขามารอแล้ว ท�าบุญเยอะ ๆ  นะในตอนท่ียงัมโีอกาส”
 เม่ือท้ังสามคนได้ยินดงันัน้กร็บีถามถงึวธิแีก้ไข แต่กลายเป็นว่า                                                                           
หมอดูคนนี้ไม่แนะน�าใด ๆ ท้ังสิ้น ได้แต่บอกว่าให้หม่ันสะสมบุญ         
บุญเท่านั้นที่จะช่วยได้ เพราะมันเกินมือที่ตัวหมอดูจะเข้าไปช่วยเหลือ          
อะไรได้ 
 ในเม่ือถามซ�า้กีที่หมอดกูยั็งยืนยนัค�าตอบเดมิ พีอ้่อมจงึชวนให้                                                                          
ทุกคนกลบักนัก่อน แล้วค่อยไปคยุกนัอกีทีว่าจะเอาอย่างไรต่อไป พ่ีนนท์                         
ลุกข้ึนอย่างอารมณ์เสีย ก่อนจะหันหลังกลับออกไปหมอดูก็เรียกให้                                                                         
หยุดรอ พร้อมกับยื่นเงินค่าครูคืนให้พี่นนท์เต็มจ�านวน
 “ฉันขอไม่รับเงินก้อนนี้ เธอเก็บไว้เถอะ ถือเสียว่าฉันฝากเธอ
ท�าบุญก็แล้วกัน”
 พ่ีนนท์อ้ึง เขาไม่เคยเห็นหมอดูคืนเงินให้กับลูกค้าหลังจาก
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สามารถทักทายอดตีและปัจจบัุนได้อย่างแม่นย�าและถกูต้อง แม้จะสร้าง
ความไม่พอใจให้เขาอยู่บ้าง แต่กต้็องยอมรบัว่าหมอดคูนนีท้ั้งแม่นและ
มีทัศนคติที่ต่างไปจากหมอดูทั่ว ๆ ไปเท่าที่เขาเคยเห็นมา
 พี่อ้อมกับน้องใหม่ในแผนกพยายามปลอบใจพี่นนท์เพื่อไม่ให้
เขาคิดมาก แต่มันก็ดูจะไม่ได้ผลสักเท่าไหร่ ตอนนี้เขาค่อนข้างจิตตก
กับค�าท�านายนั้นพอสมควร ใช้เวลาไม่นานพวกเขาก็เดินมาจนถึงรถที่
จอดไว้ จากนั้นจึงขับออกมาทางถนนข้าง ๆ ลานจอดรถ ก่อนจะตัด
ออกไปที่ถนนใหญ่ซึ่งจะต้องผ่านลานจอดรถเดิมอีกครั้ง
 พี่นนท์หันมองไปยังเต็นท์ผ้าใบเก่า ๆ นั้นอีกครั้ง เหมือน
ต้องการหาค�าตอบอะไรสกัอย่างให้ตวัเอง แต่สิง่ท่ีเห็นนัน้กลบัท�าให้เขา
ประหลาดใจ ลุงยามที่ได้พบหน้าเพียงชั่วครู่ตอนจองคิว มายืนอยู่ตรง
หน้าประตูทางเข้าลานจอดรถอีกฝั่งท่ีไม่ใช่ทางท่ีพวกเขาขับรถเข้าไป
จอด
 ลุงยามยืนชิดริมถนนแล้วโบกไม้โบกมือเรียกให้จอด เมื่อรถ
เทียบท่าเข้าข้างทางพี่อ้อมก็เปิดกระจกฝั่งคนนั่งเพื่อจะถามว่าลุงมีธุระ
อะไร แต่ลุงกลับไม่ได้สนใจน้องใหม่ท่ีตอนนี้นั่งอยู่ตรงเบาะข้างคนขับ 
ลุงเดินเลยมาท่ีด้านโดยสารของรถแล้วใช้นิ้วเคาะกระจกตรงท่ีพี่นนท์
นั่งอยู่อย่างเจาะจง
 พี่นนท์กดลดกระจกลงอย่างกล้า ๆ กลัว ๆ ขณะท่ีลุงยาม    
ย่ืนหน้าเข้ามาใกล้กระจกแต่ก็รักษาระยะห่างไว้ประมาณหนึ่งอย่างคน
มีมารยาท มองหน้าเขานิ่ง ๆ ครู่หนึ่งจึงค่อยถ่ายทอดข้อความที่ได้รับ
ฝากมา 
 “หมอดูเขาฝากมาบอกว่า อย่าไปเข้าใกล้ท่ีอัปมงคลหรืองาน
อวมงคลจนกว่าจะพ้นวันเกิดปีหน้าไปแล้ว” พูดจบเท่านั้นลุงก็หันหลัง
กลับทันที ไม่รอแม้แต่ค�าขอบคุณของคนฟัง 
 ทั้งสามนั่งรถออกมาจากที่ตรงนั้นเงียบ ๆ จนในที่สุดน้องเล็ก
กท็�าลายความเงยีบด้วยประโยคท่ีท�าให้บรรยากาศในรถเงยีบลงกว่าเดมิ
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อีกหลายเท่าตัว
 “ลุงเขารู้ได้ไงว่ารถพ่ีอ้อมคันไหน เราไม่ได้ไปจอดในลาน         
ของเขานี่นา”

 เย็นวันนั้น พี่นนท์เข้าท่ีพักท่ีเป็นคอนโดย่านลาดพร้าว ด้วย
หน้าท่ีการงานท่ีตัวเองท�านั้นค่อนข้างดี ท�าให้เขามีเงินมากพอท่ีจะ                                                                              
ผ่อนคอนโดได้สบาย ๆ อีกอย่างคือท่ีบ้านต่างจังหวัดนั้นมีสวนผลไม้ 
ท�าให้ไม่ต้องส่งเงนิกลบัไปท่ีบ้านมากนกั ความจรงิรายได้ของพ่อกบัแม่                                                                         
ท่ีท�าสวนอยู่บ้านน่าจะมากกว่าเงินเดือนของพนักงานบริษัทอย่างเขา  
เสียอีก 
 ตี๊ด...
 เสียงคีย์การ์ดหน้าทางเข้าคอนโดส่งเสียงบอกให้รู ้ว่ามีคน
เดินตามหลังพี่นนท์เข้ามา หลังจากที่เขาปล่อยให้ประตูนั้นกลับไปปิด           
ตามเดิมแล้ว ด้วยความเหนื่อยล้าและไม่สบายใจพี่นนท์จึงคิดที่จะเดิน
ขึ้นห้องอย่างช้า ๆ ไม่เร่งรีบ เลยเบี่ยงตัวหลบเข้าข้างทางเดินเพื่อให้
คนที่เข้ามาทีหลังได้เดินผ่านไปก่อนเลยหากก�าลังรีบ
 เขาก้มหน้าเล่นโทรศัพท์พร้อมกับเอียงตัวพิงผนังด้านหนึ่งไว้
เพือ่เปิดทางให้เพ่ือนบ้าน แต่พอรูส้กึตวักค็ดิได้ว่ามนันานเกนิไปส�าหรบั
ใครบางคนท่ีจะเดนิผ่าน...ท�าไมไม่มีใครผ่านไปเสยีที ด้วยความเคยชิน
จึงเงยหน้าหันกลับไปมองยังประตูทางเข้าของคอนโดท่ีตอนนี้ปิดสนิท
และมีแต่ความว่างเปล่า ไม่มีแม้แต่เงาของคนท่ีตนเพิ่งคิดว่าเดินตาม
เขามา
 พ่ีนนท์มองซ้ายมองขวาเผื่อว่าจะพบใครสักคนในเวลานี้              
หรืออะไรก็ได้ทีจ่ะสามารถยนืยนัว่ามคีนเดินตามเขาเข้ามาจริง ๆ  แตก่็
เปล่าเลย ไม่มีร่องรอยใด ๆ  คอนโดท่ีเคยน่าอยู่ตอนนีมั้นดวูงัเวงชอบกล 
เขารีบเร่งฝีเท้าให้เร็วข้ึนและหนักขึ้นด้วยความกระวนกระวาย จนมา
ถึงหน้าลิฟต์ท่ีอยู่ตรงกลางทางเดิน แม้จะรู้ดีว่าการกดปุ่มลิฟต์ซ�้า ๆ 
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จะไม่ช่วยให้มันเปิดเร็วข้ึน แต่ความกังวลในใจท่ีมีมากกว่าก็ท�าให้เขา                                                                              
กดย�้ามันอยู่หลายครั้ง
 ลิฟต์เปิดออกต้อนรับเขา ขณะที่แสงไฟในลิฟต์กะพริบวูบวาบ
ทันทีที่ประตูเปิด คงเป็นระบบประหยัดไฟเวลาที่ลิฟต์ไม่ถูกใช้งานเป็น
ระยะเวลาประมาณหนึ่ง
 ลิฟต์เคลื่อนตัวสูงข้ึนไปจนถึงช้ัน 6 ท่ีพี่นนท์อาศัยอยู ่ 
บรรยากาศท่ีเคยคุ้นกลับดูไม่ชินอย่างประหลาด เขารีบเปิดประตูห้อง
อย่างรวดเร็ว และเมื่อประตูปิดลง สถานที่พักผ่อนที่เขาจะทิ้งเรื่องราว
ทุกอย่างในชีวิตไว้ได้ปรากฏข้ึน เขาจึงเดินไปท้ิงตัวลงบนเตียงนุ่ม ๆ 
ทุ่มเอาความอ่อนล้าและความไม่สบายใจที่มีโยนทิ้ง
 เขาเผลอหลับไปในแทบจะทันทีด้วยความเหนื่อยล้า จนมา  
รูส้กึตวัตืน่อกีครัง้ในช่วงประมาณ 5 ทุ่มกว่า ๆ  พีน่นท์รูส้กึดข้ึีนมากแล้ว                                                                                        
ตัง้ใจลกุไปอาบน�า้และคดิว่าจะกลบัมานอนดหูนงัให้สบายใจเพือ่ปิดฉาก
วันอันแสนประหลาดนี้
 น�้าเย็น ๆ จากฝักบัวรดผ่านร่างกายจนรู้สึกสบายตัวขึ้นไปอีก
ระดับ ระหว่างที่เขาก�าลังสระผม หูก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังแทรกเข้ามาใน
ห้องน�้า 
 ติ๊ง...
 เสียงไมโครเวฟส่งสัญญาณเตือนครบเวลาท�างาน ท้ังท่ีเขา          
ไม่ได้ไปใช้งานมันเลยแม้แต่น้อย พี่นนท์ยืนตัวแข็งอยู่ในห้องน�้ากับ
ความกลัวที่ตอนนี้ก่อตัวหนาแน่นขึ้นจนแทบจะทะลักออกมาจากอก 
 หลังจากยืนสงบสติอารมณ์สักพักหนึ่ง เขาก็ตัดสินใจเดิน             
ออกจากห้องน�้าเพ่ือไปดูให้เห็นกับตาถึงท่ีมาของเสียงนั้น ไมโครเวฟ
ท่ีเพ่ิงซ้ือมาได้ไม่นานวางอยู่บนช้ันไม้ใกล้กับตู้เย็น ผ้าท่ีเอาคลุมไว้ยัง
อยู่กับท่ี เปิดไมโครเวฟออกดูก็ไม่พบว่าข้างในนั้นมีอะไรวางอยู่ ลอง
เอามือเข้าไปอังดูข้างในก็ไม่รู้สึกร้อน 
 สงสยัจะหูฝาด... พีน่นท์บอกกบัตวัเองอย่างนัน้ ก่อนจะแต่งตวั                                                                         


