
จูบฉัน...แล้วไปตายซะ!
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 เสียงโมบายล์เปลือกหอยที่แขวนไว้ตรงหน้าต่าง ยามที่โดน
ลมจากชายทะเลโชยพัดนั้นท�าให้เกิดเสียงท่ีน่ารื่นรมย์เสียเหลือเกิน 
เหนอืหน้าต่างบานใหญ่มีช่องลมฉลเุป็นลายดอกไม้ไทยร่วมสมัย ยามท่ี
แสงแดดผ่านเข้ามาเผยให้เห็นเป็นเงาพาดผ่านบนพ้ืนห้อง แลดูงดงาม
ราวกบัจติรกรรมช้ินเอกจากจิตรกรมือหนึง่ของโลก ผ้าม่านสขีาวผนืบาง                                                                         
ปลิวไสวตามแรงลม กลิ่นดอกลั่นทมท่ีปลูกไว้หน้าบ้านลอยเข้ามาจน
หอมฟุ้งไปท่ัว
 เตียงสีขาวหลังใหญ่ตั้งอยู่กลางห้อง ชายคนหนึ่งนอนลืมตา
โพลงอยู่บนเตียงหลังนั้น ร่างกายขยับไม่ได้เนื่องจากถูกพันธนาการ   
ไว้กบัเสาเตยีงท้ังสีเ่สา ปากของเขาถูกปิดด้วยเทปกาวเพ่ือไม่ให้ส่งเสยีง
ร้อง สายตาคู่นั้นมองรอบข้างด้วยความต่ืนกลัว แลเห็นภาพคู่แต่งงาน
ของตนกับผู้หญิงท่ีช่ือ ลิซ แขวนไว้ท่ีฝาผนังบ้าน กระจกนั้นแตกร้าว
เหมือนถูกของแข็งทุบอย่างแรง
 “มาแล้วค่ะ รอนานไหมคะกวิน ?” 
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 หญิงสาวร่างผอมในชุดเดรสลายดอกสฟ้ีาว่ิงเข้ามาท่ีข้างเตียง 
ก่อนจะลากเก้าอี้หวายมานั่งข้าง ๆ ชายคนรัก เอื้อมมือไปจับใบหน้า
ของอีกฝ่ายด้วยความนุ่มนวล ในขณะท่ีชายหนุ่มเบิกตาโพลงด้วย                  
ความหวาดกลัว พยายามส่งเสียงอู้อี้ภายใต้เทปกาวท่ีถูกปิดไว้ 
 “วันนี้อากาศดีเชียวค่ะ ฟ้าสวย น�้าทะเลก็ใส เราไม่ได้มาท่ีนี่                                                                          
นานแล้ว ไม่นึกว่าจะได้กลับมาอีกครั้งในสภาพนี้...” เธอกล่าวแล้ว
หัวเราะเบา ๆ พลางใช้มือลูบใบหน้าของชายคนรักอย่างทะนุถนอม 
ก้มลงจูบท่ีแก้มเขาเบา ๆ ด้วยความรักใคร่ ก่อนหยิบหนังสือนิยาย                
เล่มใหม่ของนักเขียนคนโปรดของ กวิน ออกมาเปิดแล้วเอ่ย “นี่เป็น               
ของขวัญพิเศษเลยนะคะ ฉันอตุส่าห์ไปต่อควิขอลายเซ็นนยิายเล่มใหม่
ของคุณภาริชมาให้คุณโดยเฉพาะเลย เช่ือว่าคุณต้องชอบแน่ ๆ” 
 เธอโชว์หนังสือรวมเรื่องสั้นท่ีช่ือว่า ‘จูบฉัน...แล้วไปตายซะ!’ 
ของนักเขียนนามว่า ภาริช ให้ชายคนรักดู อีกฝ่ายคงไม่มีอารมณ์ยินดี
ท่ีจะฟังหรอก แต่ดูเหมือนลซิอยากจะอ่านหนงัสอืเล่มนี้ให้ชายคนรกัฟัง
เสียเหลือเกิน
 “มาค่ะ เดีย๋วฉันอ่านให้ฟัง เอาเรือ่งแรกก่อนเลยนะคะ ช่ือเรือ่ง
ว่า ‘คูกั่นมึงอยู่...พรากกมึูงตาย!’ ช่ือน่าสนกุจงัเลยค่ะ อ่านเลยนะคะ...” 
ลิซกระแอมเสียงนิดหนึ่ง ก่อนจะเริ่มอ่านนิยายเล่มใหม่จากนักเขียน  
คนโปรดของกวินให้เขาฟัง
 “โลกนี้สร้างหลายสิ่งให้เกิดมาคู่กัน อย่างเช่น เจ้าหญิง
ซินเดอเรลล่ากับเจ้าชายเฮนรี่ สโนว์ไวท์กับเจ้าชายเฟอร์ดินานด์ เบลล์
กับเจ้าชายอดัม หรอือย่างพระอภัยมณีกับนางเงอืก...ล้วนถูกสร้างข้ึนมา                                                                                         
คู่กัน และเรื่องราวมันคงไม่สวยงามหากถูกจับแยกกันไปคนละทาง   
เฉกเช่นเดียวกับหุ่นสายพม่าคู่นี้...”
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 โลกน้ีสร้างหลายสิ่งให้เกิดมาคู่กัน อย่างเช่น เจ้าหญิง
ซินเดอเรลล่ากับเจ้าชายเฮนรี่ สโนว์ไวท์กับเจ้าชายเฟอร์ดินานด์                        
เบลล์กับเจ้าชายอดัม หรืออย่างพระอภัยมณีกับนางเงือก...ล้วนถูก
สร้างข้ึนมาคู่กัน และเร่ืองราวมันคงไม่สวยงามหากถูกจับแยกกันไป
คนละทาง เฉกเช่นเดียวกับหุ่นสายพม่าคู่นี้...
 ในคืนวันศุกร์ต้นเดือนอย่างนี้ ความสุขของสาวออฟฟิศอย่าง 
นุ้ย คงไม่พ้นการเดินเล่นตลาดนัดแถวบ้านท่ีมีของขายสารพัด ท้ัง
ของกิน ของใช้ มีร้านนั่งชิลล์ ปิ้งย่างชาบูมากมายหลายร้าน เรียกว่า
มาท่ีนี่ท่ีเดียวมีทุกสิ่งให้เลือกสรรต้ังแต่สากกะเบือยันเรือรบก็ไม่ผิด
 “เด๋ียวซ้ือตรงนีเ้สร็จแล้วไปหาอะไรกนิกนัต่อนะแก นีต่ัง้แต่เท่ียง
ยังไม่ได้กินอะไรเลย หิวจนจะกนิควายได้ท้ังตัวอยู่แล้ว” เสยีงโอดครวญ
ของ อ้อย บอกกับเพ่ือนรักท่ีนัดกันมาเดินชอปปิงวันนี้
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 “ดีเหมือนกัน ฉันก็หิวจนไส้ก่ิวแล้ว ปกติตอนบ่ายจะซื้อชานม
ไข่มุกข้ึนไปกนิท่ีออฟฟิศ แต่วันนีแ้ผนกฉันงานยุ่งท้ังวัน ไม่มีเวลาลงไป                                                                              
ซ้ืออะไรเลย ว่าแต่แกอยากกนิอะไรล่ะ ?” นุย้เอ่ยถามขณะท่ีสายตามอง
ไปยังร้านรวงต่าง ๆ สองข้างทางด้วยความสนอกสนใจ ความจริงวันนี้
เธออยากมาหาซ้ือเสือ้ผ้าใหม่สกัชุดสองชุด เพราะท่ีมีอยู่ในตู้เสือ้ผ้าไม่มี
ให้ใส่แล้ว อ้อ...ท่ีว่าไม่มีให้ใส่น่ะ เพราะยัดไม่ลงแล้วต่างหาก ตอนนี้                                                                                               
น�า้หนกัของเธอน่าจะข้ึนมาร่วมสามกิโลฯ ได้ ผลจากการกนิชานมไข่มุก
ทุกวันนั่นแหละ!
 ในขณะท่ีท้ังสองสาวก�าลังจะเดินไปอีกทางหนึ่งนั้น สายตา
ของนุ้ยก็เหลือบไปเห็นร้านขายตุ๊กตามือสองร้านหนึ่ง ท้ัง ๆ ท่ีเธอเอง
ไม่ใช่คนชอบเล่นตุ๊กตา ไม่ใช่คนสะสมตุ๊กตา แต่ไม่รู้ท�าไม มันเหมือน
มีแรงดึงดูดบางอย่างดึงความสนใจของนุ้ยให้ลากร่างของเพ่ือนสาวให้
เปลี่ยนเส้นทางการเดินมายังร้านขายตุ๊กตามือสองร้านนี้ในท่ีสุด มัน
เป็นร้านเล็ก ๆ ท่ีบรรยากาศอึมครึมเสียจนไม่น่าเช่ือว่าจะมีใครสนใจ
เข้ามาซื้อ
 “แกมาดูอะไรเหรอนุ้ย ?” คนเป็นเพ่ือนถามแล้วขมวดค้ิวด้วย
ความสงสัย อีกฝ่ายไม่ตอบอะไร หากแต่มองไปยังช้ันวางของท่ีเต็ม
ไปด้วยตุ๊กตามากมายหลายแบบ ท้ังตุ๊กตาท่ีท�ามาจากผ้าและขนสัตว์ 
ตุ๊กตาเซรามิกตัวเล็กตัวน้อย ตุ๊กตาพอร์ซเลนตัวงามท่ีดูด้วยสายตาก็
พอรู้ว่าคงผ่านกาลเวลามานานพอตัว
  เปล่าเลย...นุ้ยไม่ได้สนใจตุ๊กตาพวกนั้น แต่สิ่งท่ีดึงดูดให้เธอ
เข้ามาในร้านนีก้คื็อตุ๊กตาท่ีท�าจากไม้ สวมชุดท่ีท�ามาอย่างวิจิตรบรรจง
ประดับด้วยแผ่นโลหะเป็นประกาย มีสายส�าหรับเชิดตามล�าตัว แขน
และขา เพ่ือให้เกิดการเคลื่อนไหวตามท่ีคนเชิดต้องการ มันวางอยู่ทาง    
ด้านหนึ่งของร้าน มันเรียกว่าตุ๊กตาอะไรเธอไม่รู้หรอก รู้แต่ว่าถูกตา
ต้องใจเสียเหลือเกิน
 นุ้ยกวาดตามองหาเจ้าของร้าน แสงไฟจากหลอดตะเกียบ
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ท่ีห้อยอยู่นั้นยามท่ีมันแกว่งไกวจนเกิดเงาวูบวาบท�าให้ภายในร้านดู      
น่าขนลุกอย่างบอกไม่ถูก โดยเฉพาะกับอ้อยท่ียืนมองตุ๊กตานับร้อยตัว
บนช้ันวางด้วยความหวาดระแวง ความรู้สึกมันเหมือนเห็นดวงตาของ
ตุ๊กตาเหล่านั้นมองมาท่ีเธอราวกับต้องการจะฆ่าจะแกงกันเสียให้ได้ 
 “แก...ไปกันเถอะ ฉันกลัว” อ้อยสะกิดเพ่ือนรัก แต่ทว่านุ้ยยัง
จ้องมองหุ่นไม้ตัวนั้นอย่างไม่วางตา
 “กลัวอะไร ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลย เด๋ียวสิ ฉันขอคุยกับ
เจ้าของร้านแป๊บนึง...มีใครอยู่ไหมคะ ?” เพ่ือไม่ให้เสียเวลา นุ้ยจึงเอ่ย
เรยีกเจ้าของร้านเสยีงดงั แต่กระนัน้กมี็เพียงความเงยีบงนัท่ีตอบกลบัมา
 “สงสัยไม่อยู่ม้ังแก เราไปกันก่อนเถอะ ไว้วันหลังค่อยมาใหม่” 
อ้อยพยายามดึงแขนเพ่ือนให้ออกจากร้าน ในขณะท่ีนุ้ยยังจ้องหุ่นไม้
ตัวนั้นเขม็ง เสียงในใจร�่าร้องบอกว่าเธออยากได้มันกลับไปท่ีบ้านด้วย
ในคืนนี้...ในคืนนี้เท่านั้น!
 “เด๋ียวสิ รอก่อน”
 “ฉันหิวแล้วแก งั้นเราไปหาอะไรกินก่อนก็ได้ แล้วค่อยย้อน
กลบัมา” อ้อยยังคงดึงแขนคนเป็นเพ่ือนชวนให้ออกจากร้าน หมายใจว่า              
เม่ือไปหาอะไรกนิจนสบายใจแล้วนุย้อาจจะลมืเรือ่งท่ีอยากได้ตุ๊กตาจาก
ร้านนี้ เธอว่าของในร้านมันดูแปลก ๆ ยังไงชอบกล เป็นของคนตาย                                                                               
หรือเปล่าก็ไม่รู้ คิดแล้วขนลุก!
 แต่ดูเหมือนความต้ังใจของอ้อยจะไม่เป็นผล เม่ือมีร่างของ        
ชายชราคนหนึง่เดินแหวกม่านลกูปัดออกมาอย่างช้า ๆ  จากทางหลงัร้าน                                                                                        
เขาเป็นชายหลังค่อมสวมชุดม่อฮ่อมสีซีด ปล่อยผมยาวไม่ได้มัด
จนมันดูรกรุงรัง สีหน้าท่ีมองตรงมายังลูกค้าดูน่ากลัวอย่างบอก                     
ไม่ถูก สองสาวหันมองหน้ากันแล้วเริ่มถอยกรูด แต่ถึงแม้นุ้ยจะกลัว                            
ชายเจ้าของร้านไม่แพ้อ้อย ทว่าความอยากได้หุ่นไม้กลับรบเร้าให้เธอ                                                                            
อยู่ต่อ ส่วนอ้อยเองแม้ตัวจะยังอยู่แต่ใจนั้นว่ิงหนีไปไหนต่อไหนแล้ว
 “สนใจตุ๊กตาตัวไหนเหรอแม่หนู ?” เหมือนชายเจ้าของร้าน
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 กลิ่นอับชื้นแปลก ๆ จากภายในบ้านทรงยุโรปหลังโตท่ีถูก  
ปล่อยร้างอยู่กลางทุ่งนาอันเว้ิงว้างในคืนค�่าท่ีหนาวเหน็บของเดือน
ธันวาคมลอยมากระทบจมูกของ ส้ม หญิงสาวท่ีดูมีท่าทางหวาดกลัว
เสยีเหลอืเกนิท่ีต้องเข้ามายังสถานท่ีแห่งนี ้เธอก�าลงัจะอ้าปากถามเพ่ือน
ท่ีมาด้วยกันว่ากลิ่นอะไร แต่ถูก หมวย เอามือปิดปากซะก่อน
 “ฉันรู้ว่าแกจะพูดอะไร แต่โบราณเค้าถือ ได้ยินเสียงหรือกลิ่น
อะไรตอนกลางคืนห้ามทัก เข้าใจไหม ?”
 ส้มได้ยินเสียงปรามของเพ่ือนก็พยักหน้าหงึกหงักเป็นเชิงว่า
เข้าใจ ท้ังท่ีในใจรู้สึกสงสัยเสียเหลือเกินว่ากลิ่นท่ีชวนขนลุกขนพอง
ยามท่ีสูดดมเข้าไปนั้นมันคือกลิ่นอะไร หมวยท่ีเอ็ดเพ่ือนแล้วจึงปล่อย
มือออกจากปากของส้มพลางส่ายหน้าระอา ไม่น่าพามันมาด้วยเลย
 “มืดเป็นบ้าเลย หมวย...แกลองเอาไฟฉายส่องไปท่ีประตูดูสิ 
มันคล้องกุญแจอยู่หรือเปล่า ?” ผู้ร่วมทริป ‘เดินสายบ้านผีสิง’ อีกคน
นามว่า นา หันมาสั่งเพ่ือน คนถูกสั่งจึงรีบเปิดไฟฉายกระบอกโตในมือ
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ทันที แสงไฟจากกระบอกไฟฉายสาดส่องตรงไปท่ีประตูไม้เก่า ๆ แต่  
ดูแล้วมีความขลังจนน่าขนลุก
 เหนือบานประตูบ้านมีกระดาษสีแดงลงอักขระขอมโบราณ  
แปะไว้ บริเวณฝาผนังถูกพวกมือบอนพ่นสีจนเละ เม่ือบวกกับความ   
รกครึ้มของไทรต้นใหญ่ท่ีแผ่ก่ิงใบไปท่ัวบริเวณ ย่ิงท�าให้บรรยากาศท่ี
ชวนขนลกุอยู่แล้วยิง่ทวีคูณความน่ากลวัให้บ้านร้างหลงันีม้ากข้ึนไปอีก
  “อ้าว ไม่มีกุญแจล็อก ไป...งั้นเราเข้าไปพิสูจน์กัน” นาซึ่งเป็น
แกนน�าของกลุ่มเอ่ยข้ึนอย่างดีใจราวกับถูกหวย เจ้าหล่อนก�าลังจะเดิน
น�าเข้าไปอย่างต่ืนเต้นแต่ทว่าส้มกลับดึงแขนเธอไว้เสียก่อน อีกฝ่าย
หันมามองอย่างไม่สบอารมณ์นักท่ีถูกเพ่ือนขัดจังหวะความคึกคะนอง 
“โอ๊ย...มาดึงไว้ท�าไมยายส้ม!”
  “ไหนแกบอกว่าจะเดินดูรอบบ้านเฉย ๆ ไง แล้วท�าไมต้อง
เข้าไปข้างในด้วย ?” เสยีงของส้มบ่งบอกว่าก�าลงัหวาดกลวัอย่างรนุแรง            
เธอมองรอบบ้านอย่างสะพรั่นพรึง ลมเย็น ๆ โชยพัดมาจนขนลุกซู่ข้ึน
กว่าเก่า และพลนันัน้เสยีงนกแสกกแ็หกปากร้องข้ึนมาอย่างไม่มีป่ีมีขลุย่ 
ท�าให้ส้มร้องกร๊ีด ๆ  แล้วพยายามลากนาออกมาจากบรเิวณบ้านหลงันัน้
 “ฉันจะเข้าไปกับยายหมวย ถ้าแกไม่อยากเข้าไปก็รออยู่          
ข้างนอก” นายังดึงดันท่ีจะเข้าไปในบ้านผีสิงให้ได้ ขณะท่ีหมวยมอง
หน้าส้มเป็นเชิงบอกว่าให้เข้าไปด้วยกันดีกว่า ไม่อย่างนั้นอีกฝ่ายต้อง
อยู่ข้างนอกแต่เพียงล�าพังซึ่งน่ากลัวกว่าแน่ ๆ ส้มจึงต้องจ�าใจเดินตาม
เพ่ือนเข้าไป
 ทันทีท่ีเปิดประตูบ้านเข้าไป อากาศท่ีเย็นยะเยือกเม่ือสักครู่
ก็เพ่ิมความหนาวเย็นเสียจนขนลุกขนพองส้มอยากร้องไห้ใจจะขาด 
เธอรีบเกาะแขนหมวยแน่นอย่างหวาดกลัว หลับตาปี๋ไม่อยากมอง
อะไร ขณะท่ีหมวยเองซ่ึงเป็นคนถือไฟฉายในเวลานั้นสาดแสงไฟจาก
กระบอกไฟฉายตรงไปท่ีมุมหนึ่งของห้องโถงกว้างซ่ึงคาดว่าน่าจะเป็น
ห้องรับแขก แลเห็นเฟอร์นิเจอร์ผุพังตามกาลเวลา แลดูน่ากลัวพิลึก
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 เคยรู้สึกไหมว่าบางทีโลกใบนี้แม่งก็โคตรวุ่นวายเลย...
 ย่ิงเป็นวันรวมญาติ ย่ิงโคตรเป็นวันท่ีน่าเบ่ือท่ีสุด ไท นั่งนิ่ง                                                                            
อยู ่ท่ีโต๊ะอาหารตัวกลมท่ีตอนนี้มีญาติโกโหติกามารวมตัวกันร่วม           
สิบสามคน เยอะจนเขาข้ีเกียจจะล�าดับญาติว่าใครเป็นใคร อาหารวาง
อยู่บนโต๊ะมากมายจนละลานตา ชายหนุ่มนั่งนิ่งใช้ตะเกียบเข่ียขนมจีบ
ในจานไปมา พลางคิดว่าเขามาท�าอะไรตรงนี้ ตรงท่ีมีแต่ความวุ่นวาย 
เสยีงเอะอะโวยวายของญาต ิๆ  ท่ีแหกปากคุยกนัราวกับไม่เคยพูดคยุกนั
มาก่อน อยากจะหยิบเอาหูฟังมาเสยีบหูแล้วเปิดเพลงดัง ๆ  กลบเสยีงคุย                                                                                       
เหล่านั้นเสียเหลือเกิน แต่ถ้าท�าแบบนั้นมีหวังอาม่าบิดหูขาดแน่ ๆ
 เขาท�าได้แค่เพียงนั่งเงียบแล้วสวดมนต์ภาวนาให้เวลาผ่านไป
เร็ว ๆ ไทอยากจะกลับไปท่ีบ้าน เก็บตัวอยู่ในห้องนอนคนเดียว นอน
อ่านการ์ตูน ไม่กน็อนกลิง้เกลอืกอยู่ในห้องคนเดียวเงยีบ ๆ  เขาไม่ชอบ
โลกท่ีวุ่นวายเอาเสียเลย
 “ไอ้ไท...ไอ้ไท!” เสียงของคนเป็นแม่เรียกลูกชายจนเขาสะดุ้ง
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เฮือก หันมองมารดาด้วยความตกใจว่าเกิดอะไรข้ึน
 “มีอะไรแม่ เรียกซะตกใจหมด” ชายหนุ่มบอกด้วยสีหน้าระอา 
เพ่ิงสังเกตว่าขนมจีบในจานเละเทะไปหมดแล้ว
 “ป้าแหม่มเค้าถาม ไม่ได้ยนิหรอืไง” คนเป็นแม่พูดด้วยน�า้เสยีง
ดุดันพลางส่งสายตาพิฆาต ท�าให้ไทต้องเปลี่ยนเป้าสายตาจากขนมจีบ
ในจานข้ึนไปมองหญิงวัยกลางคนซ่ึงมีศักดิเ์ป็นพ่ีสาวของพ่อ ป้าแหม่ม
เป็นคนค่อนข้างจู้จ้ีน่าร�าคาญ เรื่องอวดลูกอวดผัวนี่ยกให้เป็นท่ีหนึ่ง 
เม่ือก่อนอาศัยอยู่บ้านติดกัน แต่พอพ่อแม่ของเขาย้ายมาปลูกบ้านเอง
จึงห่าง ๆ กันไป ซึ่งไทว่ามันโคตรดี เพราะถ้าบ้านอยู่ติดกัน ป้าแหม่ม
ก็จะชอบมาวุ่นวายท่ีบ้านของเขา ล�าพังแม่กับพ่อก็วุ่นวายมากพอแล้ว 
ถ้ายังต้องมีคนอื่นมาวุ่นวายอีก ชีวิตเขาคงไม่มีเวลาสงบสุข  
 “ครับ” ไทจ�าต้องเอ่ยรับแล้วยิ้มแห้ง ๆ ให้ป้าแหม่ม
 “นีก็่เรยีนจบแล้วสนิะ เจ้าต้นหนลกูป้ากจ็บแล้ว นีก่�าลงัลงัเลว่า
จะไปต่อท่ีอเมริกาหรือท�างานท่ีนี่ก่อนสักพัก เพราะต้ังแต่เรียนจบมานี่
มีแต่บริษัทมาจีบเป็นว่าเล่น ก็อย่างว่า...เจ้าต้นหนมันได้เกียรตินิยม
อันดับหนึง่นีน่า ท่ีไหนกต้็องอยากได้ตัว แล้วแกล่ะเจ้าไท ได้เกยีรตินยิง
เกียรตินิยมอะไรกับเค้าบ้างหรือเปล่า สงสัยจะยากหน่อยละม้ัง เพราะ
เราก็หัวไม่ค่อยดีมาต้ังแต่เด็กนี่นา” ไม่รู้เป็นค�าถาม ความอวดลูก หรือ
ค�าแดกดันกันแน่ ไทท�าได้แค่ยิ้มแล้วตอบด้วยน�้าเสียงเรียบ ๆ
 “ไม่ได้หรอกครับเกียรตินิยม แค่เรียนจบได้ก็บุญแล้ว”
 “ก็ว่าอย่างนั้นแหละ ดูจากท่าทีแล้วตอนแรกนึกว่าเรียนไม่จบ                                                                                   
ด้วยซ�้า แล้วนี่จะไปท�างานท�าการอะไรล่ะ ?” ยังไม่วายถามต่อ ไท               
ถอนหายใจยาว อยากจะลุกข้ึนเดินออกจากตรงนั้นเสียให้รู้แล้วรู้รอด 
ย่ิงเม่ือเห็นไอ้ต้นหนท่ีอายุรุน่ราวคราวเดียวกับเขาก�าลงันัง่เล่นโทรศพัท์
มือถือสบายใจ ยิ่งอยากจะไปให้พ้น ๆ เขาไม่ได้เกลียดมัน แต่เกลียด
ผูใ้หญ่ท่ีชอบเอาเขาไปเปรยีบเทียบกบัมัน ในขณะท่ีไทเป็นผูช้ายหน้าตา
ธรรมดา ๆ เรียนปานกลาง ความสามารถพิเศษไม่มี แต่ไอ้ต้นหนกลับ
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 อ๋อง ไม่ได้เต็มใจทีจ่ะย้ายจากคอนโดท่ีอยูม่าต้ังแต่แต่งงานมา
อยู่ท่ีบ้านของต้นหอมท่ีย่านชานเมืองสักเท่าไหร่หรอก...
 แต่บางคร้ังชีวิตคู่ก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเพ่ือความอยู่รอด 
ท่ีส�าคัญเขาต้องการปลอบใจและตามใจภรรยาท่ีเพ่ิงสูญเสียบิดาจาก
โรคร้ายไปเม่ือเดือนก่อน ต้นหอม รบเร้าอยากจะย้ายกลับมาอยู่บ้าน
ท่ีตอนนี้ไม่มีใครแล้ว เธอโหยหาความรู้สึกของบ้านท่ียังมีบิดาอยู่                                                                                            
โดยปกติแล้วต้นหอมจะสนิทกับพ่อมาก มากเสียจนไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหน
ทุกอาทิตย์ก็จะต้องกลับมานอนท่ีบ้านหนึ่งวัน ซ่ึงอ๋องเองพยายามจะ  
ไม่มาด้วยถ้าไม่จ�าเป็นจริง ๆ เขารู้ว่าพ่อของต้นหอมไม่ชอบเขามา
ต้ังแต่สมัยท่ีคบกันใหม่ ๆ แล้ว อาจเพราะเขาไม่ใช่ผู้ชายอย่างท่ีพ่อ
ของต้นหอมอยากให้ใช้ชีวิตคู่ด้วย เขาเป็นแค่นักเขียนกระจอก ๆ ท่ี
เขียนเรื่องราวในจินตนาการ รายได้ไม่แน่ไม่นอน ไม่ค่อยชอบสังคม                         
ท่ีส�าคญัเข้าหาผูใ้หญ่ไม่เก่ง เขาจึงรูส้กึอึดอัดทุกครัง้ท่ีต้องมาหาพ่อของ
ต้นหอม

Aw_9Nights.indd   88 7/9/2020   11:06:05 AM



89

  พ่อของต้นหอมก็ดูไม่ได้อยากต้อนรับลูกเขยมากนัก ทุกครั้ง
ท่ีอ๋องมาบ้านต้นหอม ชายหนุ่มจะเหมือนเป็นส่วนเกินของบ้าน ต้อง
แอบออกไปนั่งสูบบุหรี่ท่ีสวนหลังบ้านเป็นประจ�า เขาจึงไม่ชอบการมา
บ้านหลังนี้เอาเสียเลย พยายามหาเรื่องท่ีจะไม่มาจนเหนื่อย แรก ๆ                                                                 
ก็ยังถูกลากมาด้วยภรรยาหวังว่าอ๋องกับพ่อจะเข้ากันได้หากเจอกัน                       
บ่อยเข้า แต่พอนานเข้าต้นหอมจึงได้รู ้ว่าน�้ากับน�้ามันต่อให้คนมัน   
แทบตายถงึอย่างไรก็เข้ากันไม่ได้ฉันใด...พ่อกบัผวัของเธอกค็งเช่นกนั!
 “ข้าวเสรจ็แล้วนะอ๋อง” ต้นหอมตะโกนออกมาจากภายในบ้านท่ี
มองไปทางไหนกเ็หมือนยังเห็นพ่ออาศยัอยู่ กลิน่ของคนแก่ยังลอยเคว้ง
จนอ๋องต้องย่นจมูกบ่อย ๆ  เขาคดิว่าหลงักนิข้าวเสรจ็จะออกไปซ้ือน�า้ยา
ฆ่าเช้ือท่ีมีกลิ่นแรง ๆ มาผสมน�้าแล้วเช็ดถูให้ท่ัวท้ังบ้านเพ่ือดับกลิ่น
เจ้าของบ้านคนเก่าเสียให้สิ้นซาก ไม่ได้รังเกียจหรอก แต่ไม่อยากอยู่
ในบ้านท่ีรูส้กึเหมือนว่าเจ้าของบ้านคนเก่ายังอยู่แล้วจ้องมองตลอดเวลา
เพราะมันขนลกุ คนเราอยู่ในบ้านกต้็องการความสบายใจ ต้องการความ
เป็นอิสระ ไม่ใช่เหมือนอยู่ในสายตาของคนอื่นตลอดเวลา โดยเฉพาะ                                                                                                      
คนท่ีตายไปแล้ว!
 อ๋องไม่ตอบอะไร หากแต่มองตรงไปยังสวนหลังบ้านแล้ว     
โยนบุหรี่ลงพ้ืนคอนกรีต ใช้เท้าเหยียบบุหรี่ให้ดับแล้วจะหันหลังกลับ
เข้าไปในบ้าน ลมเย็น ๆ พัดมาวูบหนึ่งจนใบไม้ท่ีเขาเพ่ิงกวาดกองไว้
ทางด้านหนึง่นัน้กระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางอีกครัง้ ชายหนุม่
มองแล้วถอนหายใจยาว ๆ  อย่างระอาใจ นี่เป็นครั้งท่ีสามของวันแล้วท่ี
เขากวาดใบไม้ท่ีสวนหลงับ้าน ลมเจ้ากรรมกพั็ดได้พัดดรีาวกบัต้องการ
จะแกล้งเขาให้เหนื่อยเล่นอย่างไรอย่างนั้น โว้ย...เบื่อวุ้ย!
 ชายหนุม่เดินกลบัเข้าไปในบ้านด้วยความหงดุหงดิในที ได้กลิน่
ไข่เจียวหอมฉุยโชยมาจากโต๊ะอาหารท่ีมีภรรยานั่งกดโทรศัพท์มือถือ
เล่นรออยู่แล้ว อ๋องเลือ่นเก้าอีน้ัง่ลง ปรายตามองอาหารบนโต๊ะ มีไข่เจยีว                                                                                    
กับแกงถุงท่ีจ�าได้ว่าซื้อมาต้ังแต่เย็นวานอุ่นวางไว้ ก็อย่างว่า จะไปหวัง
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อะไรกับแม่บ้านยุคใหม่ท่ีแค่เจียวไข่กับหุงข้าวเป็นก็หรูแล้ว ท่ีจริงเขา
กแ็อบหวังเหมือนกนัว่าต้นหอมจะนกึอุตรลิกุข้ึนมาท�ากบัข้าวให้เขากนิ
บ้าง แต่กน็ัน่แหละ มันคงเป็นเพียงเรือ่งอตุรหิากต้นหอมจะท�าแบบนัน้
จริง ๆ
 “ใบไม้หล่นเตม็สนามอกีแล้ว กวาดเท่าไหร่ก็ไม่หมดไม่สิน้เสยีที 
น่าเบื่อ ต้นอะไรของพ่อหอมเนี่ย ขยันผลัดใบจริง ๆ ” นี่ไม่ใช่ครั้งแรกท่ี
อ๋องบ่นเรือ่งใบไม้ท่ีหล่นเต็มสนามหลงับ้าน คนฟังละสายตาจากหน้าจอ
โทรศัพท์มือถือนิดหนึ่งแล้วเอ่ย นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกเช่นกันท่ีเธอพูดเรื่อง
ใบไม้ท่ีสนามหลงับ้านท่ีดูเหมือนจะกลายเป็นปัญหาหลกัของครอบครัว
เสียแล้วในเวลานี้
 “แล้วจะไปกวาดมันท�าไมบ่อย ๆ  ล่ะอ๋อง วันสองวันค่อยกวาดที                                                                            
ก็ได้” ต้นหอมบอกอย่างร�าคาญแล้วถอนหายใจยาว ๆ
 “โห...ท้ิงไว้แค่แป๊บเดียวยังรกขนาดนี้ ถ้าวันสองวันไม่รกจน      
งเูงีย้วเข้ียวขอเข้ามาอยู่เลยเหรอหอม เห็นแล้วมันหงดุหงดิ อ๋องไม่ชอบ                                                                                
ให้บ้านรก หอมก็รู”้ ชายหนุม่บ่นพลางใช้ช้อนคนข้าวในจานให้ความร้อน                                                                               
ระเหยออกไป ฝ่ายภรรยาได้ยินเช่นนั้นก็ถอนหายใจเหนื่อยหน่ายใน
ความเจ้าเรื่องของสามี อันท่ีจริงมันก็รกแบบท่ีอ๋องว่าจริง ๆ นั่นแหละ 
แต่ในเม่ือเหนื่อยท่ีจะกวาดก็ไม่ต้องกวาดมันตลอดเวลาสิ ท�ายังไงได้  
เราห้ามใบไม้ไม่ให้ร่วงไม่ได้ แต่เลือกท่ีจะจัดการกับมันเป็นเวลาได้         
ตอนพ่อของเธอยังอยู่ พ่อเป็นคนรักต้นไม้ใบหญ้า ท�านั่นนี่ในสวนได้                                                                    
ท้ังวันไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เรื่องกวาดใบไม้นี่ไม่ต้องพูดถึง กวาดได้
ต้ังแต่เช้ายันเย็น เผลอ ๆ มีรอบดึกแถมอีก โดยเฉพาะต้นไม้แสนรัก
ต้นนีท่ี้ปลกูมาแทบจะพร้อม ๆ  ลงเสาเอกของบ้าน ท่ีถงึแม้มันจะผลดัใบ                                    
บ่อยเสียเหลือเกินก็ตาม แต่พ่อของต้นหอมก็ยังรักใคร่ราวกับมันเป็น                                                                                               
เพ่ือนสนิทท่ีอยู่ด้วยกันมาทุกช่วงชีวิตท้ังทุกข์สุข เม่ือตอนแม่ยังไม่      
จากไป แม่ก็เคยเป็นแบบอ๋องนี่แหละ บ่นเช้าบ่นเย็นเรื่องต้นไม้ผลัดใบ 
เคยทะเลาะใหญ่โตจนถงึข้ันบอกพ่อให้ตดัต้นไม้ท้ิงเสยี แต่พ่อกย็งัยืนยัน
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 ชยั เหน็ผู้หญิงคนน้ันยืนร้องไห้อยู่รมิหน้าต่างบนชัน้สามของ
ตึกตรงหัวมุม...
 ในเวลากลางดึกแบบนี้ เหตุใดเล่าสตรีคนนั้นจึงยังไม่หลับ     
ไม่นอน แต่กลบัยนืทอดอาลยัมองออกมานอกหน้าต่างบานนัน้ แสงไฟ
ข้างถนนสาดส่องเข้าไปในห้องของหญิงสาว เผยให้เห็นใบหน้าท่ีสดสวย
แต่ทว่าเศร้าตรม แก้มนวลอาบด้วยน�า้ตาแห่งความเสยีใจ ชัยไม่รูจั้กเธอ
หรอก จะว่าไปเขาเพ่ิงเคยเห็นเธอด้วยซ�้า แต่ไม่รู้ท�าไมถึงต้องจอดรถ
เข็นบะหม่ีเกี๊ยวของตัวเองยืนมองดูหญิงสาวคนนั้นอยู่นานสองนาน...
นานเสยีจนต้องบอกตวัเองให้รบีกลบัไปนอน เพราะวันรุง่ข้ึนต้องต่ืนมา
เตรียมข้าวของส�าหรับท�าบะหม่ีเก๊ียวขายในเวลากลางคืนตามปกติ
 “บะหม่ีหมดหรือยังจ๊ะ ?”
 เสียงหวานใสของใครบางคนเอ่ยถามชัยมาจากมุมมืด พ่อค้า
บะหม่ีเก๊ียวหยุดชะงัก หันมองแลเห็นสตรีร่างบางแต่งชุดกระโปรงสั้น
ยืนสบูบุหรีอ่ยู่ไม่ไกลนกั เธอโยนบุหรีท้ิ่งแล้วใช้รองเท้าส้นสงูเหยยีบมัน
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เพ่ือให้ไฟท่ีหัวบุหรีดั่บ จากนัน้เดนิออกจากมุมมืดพลางยิม้หวานมาหา
พ่อค้าหม่ีเกี๊ยวท่ีเพ่ิงละสายตาจากสตรีบนช้ันสาม เขาตอบลูกค้าสาว
ทันทีอย่างมีไมตรี
 “เหลืออยู่จ้ะ” แม้ใจจริงเขาจะอยากกลับท่ีพักแล้ว แต่ในเม่ือ
มีลูกค้าเรียกก็ไม่อยากปฏิเสธ ชายหนุ่มเข็นรถบะหม่ีเก๊ียวของตัวเอง
ไปจอดใกล้ ๆ กับต�าแหน่งท่ีผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ จัดแจงหยิบเก้าอี้                 
ออกมาวางแล้วใช้ผ้าปัดท�าความสะอาด ก่อนจะเช้ือเชิญให้เจ้าหล่อน      
นั่งลง อีกฝ่ายยิ้มกว้างแล้วนั่งไขว่ห้างอย่างรวดเร็ว แต่กระนั้นก็ยัง
ไม่วายท�าให้ชัยเห็นกางเกงช้ันในสีขาวท่ีเจ้าของสวมใส่ ชายหนุ่มรีบ
หลบตาแล้วเอ่ยถามกลบเกลื่อนความเขินอาย
 “กินอะไรดีจ๊ะ ?” 
 “อืม...เอาบะหม่ีเกีย๊วแห้งแล้วกนั ใส่กากหมูเยอะ ๆ ” หญิงสาว                                                                         
เอ่ยปากสั่ง ชัยพยักหน้ารับแล้วจัดการเร่งไฟให้น�้าร้อนข้ึน ก่อนจะ         
เอ้ือมมือไปหยิบก้อนบะหม่ีออกมาคลึงให้คลายตัวเตรียมลวกให้ลูกค้า
ในยามวิกาล
 “เพ่ิงมาขายแถวนี้เหรอ ท�าไมฉันไม่เคยเห็น ?” เธอเปิดบท
สนทนาในขณะท่ีชัยก�าลังเตรียมอาหารให้อีกฝ่าย ชายหนุ่มย้ิมแล้ว          
พยักหน้ารับ
 “ใช่จ้ะ ฉันมาจากต่างจังหวัด ท่ีนัน่ขายไม่ด ีเลยลองมาเสีย่งดวง                                                                                 
ดูท่ีนี่” ชัยบอกตามตรง เขาหวังว่าท่ีนี่จะขายได้ดีกว่าแถวบ้านนอกท่ี 
จากมา 
 ชัยค่อนข้างม่ันใจว่าบะหม่ีเก๊ียวของเขารสชาติไม่ด้อยกว่าใคร                                                                           
กว่าจะได้สูตรนี้มาต้องไปอ้อนวอนขอเรียนกับอาแปะท่ีอยู่หมู่บ้าน         
ข้าง ๆ นานร่วมปี อาแปะเป็นเชฟเก่าของภัตตาคารจีนช่ือดังท่ีปลด
เกษียณตัวเองมาอยู่กับลูกหลาน ซ่ึงจะเรียกว่าเป็นบุญคุณก็พูดได้                
ไม่เต็มปาก เพราะบุญคุณนั้นต้องจ่ายมาด้วยเงินหลักหม่ืน เขาถึงกับ
ต้องไปกูห้นียื้มสนิมาจ่ายค่าวิชาและค่าข้าวของในการตัง้ตัว แรกทีเดยีว
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 นุช เคยเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลรัฐบาลมานานร่วมสิบปี                            
ก่อนท่ีจะลาออกมาเป็นพยาบาลพิเศษรับดูแลคนป่วยและคนชรา     
ตามบ้านได้สองปี ยอมรับว่ามันเป็นงานท่ีหนักไม่ใช่เล่น แต่ถ้าเทียบ
กับการท�างานท่ีโรงพยาบาลรัฐแล้ว เป็นงานท่ีสบายกว่ามาก ในขณะท่ี
การท�างานโรงพยาบาลเธอต้องว่ิงขาแทบขวิดตัง้แต่เช้ายันเย็น เผลอ ๆ  
ลากยาวจนถึงค�่า ยิ่งช่วงเทศกาลยิ่งไม่ต้องพูดถึง ท�างานแทบจะยี่สิบสี่                           
ช่ัวโมง วันหยุดก็เหมือนไม่ได้หยุด ต้องหอบเอกสารกลับมาท�าอีก                                                                            
โชคดีท่ีไม่มีลูกมีผัวให้ต้องดูแล ไม่อย่างนั้นคงตายแน่ ๆ 
 แม้โรงพยาบาลรัฐจะสวัสดิการดีกว่า แต่รายได้ของการเป็น
พยาบาลพิเศษดีมากกว่านกั ตดิตรงท่ีหากช่วงไหนไม่มีงานกต้็องจัดสรร
ปันส่วนรายได้ให้พอใช้ มีดีมีเสียต่างกัน แต่โดยรวมแล้วนุชให้คะแนน
การเป็นพยาบาลพิเศษมากกว่า
 นุชลงประกาศรับงานผ่านทางกลุ่มในเฟซบุ๊ก บางทีก็มีเพื่อน
พยาบาลเก่าติดต่อมาให้เธอไปรบัเคสต่อหลงัจากคนไข้กลบัไปรักษาตัว                
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ท่ีบ้าน หรือบางทีเพื่อนในกลุ่มพยาบาลพิเศษก็แบ่งงานให้กันหากมี                        
คิวซ้อนหรือไม่ว่าง แต่เคสล่าสุดนั้น เธอได้รับการติดต่อจากญาติของ
คนไข้เอง ด้วยการส่งข้อความมาขอเบอร์เพ่ือคุยรายละเอียด ซึ่งนุ้ยก็
ตกลงรบังาน แม้ข้อแม้ของญาตคินไข้ออกจะพิลกึสกัหน่อย แต่กระนัน้
ตัวเงินท่ีเสนอมาก็ท�าให้นุ้ยเลิกสนใจข้อแม้เหล่านั้นทันที
 “พ่อผมเป็นอัลไซเมอร์มาหลายปีแล้วครับ แต่แกยังช่วยเหลือ
ตัวเองได้ ร่างกายยังแข็งแรง พอดีผมต้องไปธุระต่างจังหวัดสักสามวัน 
คุณพยาบาลก็แค่มาอยู่ดูแลแก หาข้าวหาน�้าให้กิน แกต้องการอะไร
ก็ท�าให้แก แค่นั้นเองครับ สามวันผมให้ค่าดูแลสามหม่ืนบาท ตกลง
ไหมครับ ?” เสียงของชายหนุ่มท่ีบอกมาตามสายท�าให้พยาบาลสาว
ตาโต รีบตอบรับแทบจะทันที สามวันค่าจ้างสามหม่ืน ปกติเธอดูแล
เคสพิเศษอย่างมากสดุก็ได้วันละห้าพันบาท แต่นัน่กด็แูลทุกสิง่อย่างจน
เหนื่อยสายตัวแทบขาด นี่แค่อยู่เป็นเพ่ือนชายแก่อัลไซเมอร์ คงไม่ใช่
งานหนักอะไรนักหรอก
 “ได้ค่ะ”
 “แต่มีข้อแม้ข้อเดียวท่ีผมเคร่งครัดมาก” ปลายสายบอกด้วย  
น�้าเสียงจริงจัง
 “อะไรคะ ?”
 “ถ้าคุณได้ยินเสียงอะไรแปลก ๆ  จากข้างบนบ้าน ห้ามข้ึนไปดู
เด็ดขาด”
 “เสยีงอะไรแปลก ๆ  หมายถงึเสยีงอะไรเหรอคะ ?” นชุเอ่ยถาม 
ท้ังท่ีไม่ใช่หน้าท่ีท่ีควรถาม ซึ่งสิ่งท่ีตอบกลับมาก็เป็นอย่างนั้นจริง ๆ
 “มันไม่ใช่หน้าท่ีของคุณท่ีต้องถาม ผมบอกว่าอย่าอยากรู้            
อย่าข้ึนไปบนช้ันสอง คุณก็แค่ท�าตาม ท�าได้ไหม ถ้าท�าไม่ได้ก็ยกเลิก 
ผมจะได้ไปหาคนอื่น” น�้าเสียงของผู้ว่าจ้างดูไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดท่ี
นางพยาบาลพิเศษเอ่ยถามอย่างสอดรู้ 
 “ได้ค่ะ ดิฉันจะไม่ข้ึนไปบนช้ันสองของบ้านตามค�าสัง่ ว่าแต่คณุ
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จะให้ดฉัินเริม่งานเม่ือไหร่คะ ?” นชุรบีรบัค�าทันที เพราะปกติหน้าท่ีของ
พยาบาลคือดูแลคนไข้ ไม่มีหน้าท่ีอื่นนอกจากนั้นอยู่แล้ว เธอเพียงแค่
ไม่เข้าใจว่าท�าไมเขาต้องโมโหขนาดนั้น
 “พรุ่งนี้”
 

 พยาบาลสาวในชุดสีฟ้าอ่อนยืนอยู่หน้าบ้านไม้กึ่งปูนสองช้ัน
ขนาดค่อนข้างใหญ่หลงัหนึง่ท่ีตัง้อยู่สดุซอย ตลอดสองข้างทางนัน้เป็น
สวนผลไม้ มีบ้านปลกูอยู่ห่าง ๆ  กนัตามประสาบ้านสวน มองผ่านเข้าไป
ในรัว้บ้านแลเห็นว่าภายในนัน้ร่มรืน่ด้วยไม้ใหญ่นานาพันธุ ์ถ้าเดาไม่ผดิ
ทางหลังบ้านน่าจะเป็นสวนผลหมากรากไม้เหมือนบ้านหลังอ่ืน ๆ ใน
ละแวกนี้
 หญิงสาวเอาเลขท่ีบ้านท่ีจดไว้จากค�าบอกของผูว่้าจ้างมาเทียบ
กบัป้ายเลขท่ีบ้านตรงหน้าท่ีสลกับนไม้สกัด้วยอกัษรไทย เม่ือแน่ใจว่ามา
ไม่ผดิบ้านจึงเอ้ือมมือไปกดกริง่ ยังไม่ทันจะได้ท�าอะไรต่อเสยีงโทรศัพท์
ก็ดังข้ึนขัดจังหวะ นุชรีบล้วงมันออกมาจากกระเป๋าสะพาย เม่ือเห็นว่า
เป็นเบอร์ของผู้ว่าจ้างท่ีเธอบันทึกไว้ก็รีบกดรับทันที
 “สวัสดีค่ะ”
 “คุณมาถึงบ้านผมแล้วใช่ไหมครับ เปิดประตูบ้านเข้าไปได้เลย
นะครับ พอดีผมต้องรีบไปสนามบิน ประตูรั้วไม่ได้ล็อก ส่วนประตูบ้าน               
ด้านในนัน้ผมซ่อนกุญแจไว้ตรงกระถางต้นชวนชมท่ีต้ังอยูท่างขวาของ
ประตู หยิบมันไขเข้าไปได้เลย พ่อผมนอนหลับอยู่ ปกติท่านจะตื่น     
เช้ามืด แล้วมางบีอีกทีช่วงนี ้ปล่อยให้ท่านนอนไปเรือ่ย ๆ  พอใกล้เท่ียง
ท่านจะต่ืนมาเอง คุณก็หาข้าวหาปลาให้ท่านกิน ในตู้เย็นมีท้ังของสด
ของแห้ง หากท่านอยากกินอะไรนอกเหนือจากท่ีมีคุณก็ปิดบ้านแล้ว
เดินออกไปซ้ือท่ีหน้าปากซอยก็ได้ ท่านไม่ออกจากบ้านอยู่แล้ว ท่าน
ชอบดูทีวี ไม่ก็เดนิวนไปมาอยู่ในบ้านนัน่แหละ อ้อ...ผมเอาเงนิครึง่หนึง่                                                                                            
ใส่ซองวางไว้ตรงต่ังไม้ มีให้เป็นค่าอาหารของคณุกับพ่อของผมเพ่ิมอีก 

Aw_9Nights.indd   148 7/9/2020   11:06:09 AM



22 นาฬิกา
ถึง-ช้า-ตาย

Aw_9Nights.indd   205 7/9/2020   11:06:12 AM



206

 ในปีพุทธศักราช 2570 ประเทศเกิดวิกฤติอย่างใหญ่หลวง
และเลวร้ายกว่าวิกฤติโควิด-19 เม่ือปีพุทธศักราช 2563 ยิ่งนัก เกิด                  
โรคระบาดไปท่ัวทุกหย่อมหญ้า แม้จะมียารกัษาแต่กเ็ป็นยารกัษาท่ีต้อง                                                                                
น�าเข้ามาจากประเทศมหาอ�านาจ ราคาแพงเสยีจนคนธรรมดาไม่สามารถ                                                                                          
หาซ้ือได้ หากใครติดเช้ือแล้วจะถูกส่งไปรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล              
เฉพาะทาง เพ่ือไม่ให้เป็นพาหะน�าเช้ือไปสู่คนอื่น ๆ อัตราการเสียชีวิต
อยู่ท่ีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็ก ผู้มีโรคประจ�าตัว
เรื้อรังและคนชรา
 แต่นัน่อาจยังไม่น่ากลวัเท่าเศรษฐกจิตกต�า่ ประชาชนท่ียากจน
อยู่แล้วย่ิงแร้นแค้นมากข้ึนไปอกี ก่อให้เกดิเหตุอาชญากรรมปล้นชิงฆ่า                                                                               
รายวันจนทางเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถดูแลได้ท่ัวถึง ซ�้าอัตราการติดเช้ือ
ไวรัส VIVA VIRUS ยังมีแนวโน้มสูงข้ึนเรื่อย ๆ จนน่าเป็นห่วง สุดท้าย
ทางรฐับาลจงึเริม่ประกาศเคอร์ฟิวในช่วงเวลา 22.00 น. จนถงึ 04.00 น. 
ของทุกวัน เป็นมาตรการข้ันเด็ดขาดท่ีให้ประชาชนทุกคนท่ีไม่เกีย่วข้อง
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กับความม่ันคงของประเทศและทางการแพทย์ต้องกลับเคหสถาน
ภายใน 22 นาฬิกาตรง และห้ามออกจากบ้านก่อนเวลา 4 นาฬิกาตรง
ท้ังประเทศ
 แรกทีเดียวยังมีการขัดขืนค�าสั่งและเกิดการประท้วงจากคน
หลากหลายอาชีพท่ีเสียรายได้จากการประกาศเคอร์ฟิวของรัฐบาล 
ท�าให้รัฐบาลต้องออกมาตรการเด็ดขาดข้ันสุดด้วยการบงัคับประชาชน
ทุกคนมาฝังไมโครชิพท่ีหน้าอกข้างซ้าย แล้วตั้งโปรแกรมให้ประสาน
ไว้กับประตูเคหสถาน ถ้ากลับถึงเคหสถานเม่ือใด เซ็นเซอร์ตรงประตู
เคหสถานจะบันทึกเวลากลับโดยอัตโนมัติ และหากเดินทางมาถึง
เคหสถานก่อนหรอืทันเวลา 22 นาฬิกาตรง โปรแกรมจะสัง่ให้ไมโครชิพ                                                                          
ท่ีหน้าอกข้างซ้ายหยุดท�างาน เช่นเดียวกับถ้ากลับถึงเคหสถานไม่ทัน
เวลา 22 นาฬิกา ไมโครชิพจะไม่ประสานงานกับเซ็นเซอร์ท่ีประตูของ
เคหสถาน ส่งผลให้โปรแกรมท่ีตั้งไว้ท�างานในทันที โดยจะเกิดคลื่น
ไฟฟ้าเข้าไปท�าลายระบบการท�างานของหัวใจจนท�าให้หัวใจล้มเหลว                                                                               
และเสยีชีวิตในท่ีสดุ ท้ังนี้ให้ประชาชนทุกคนต้ังเวลาพร้อมกนัท่ัวประเทศ                                                                               
ตามประกาศของรัฐบาล
 ประชาชนท่ีขัดขืนการฝังไมโครชิพจะถูกสังหารท้ิงอย่าง          
ไม่ปรานี ถือว่าเป็นการขัดขืนต่อค�าสั่งของรัฐ ส่วนใครท่ีกลับเคหสถาน
ไม่ทันเวลา 22 นาฬิกาตรง ก็จะเสียชีวิตทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ 
ท้ังสิ้น เช่นเดียวกับใครท่ีออกจากบ้านก่อนเวลา 4 นาฬิกาตรงก็จะ       
เสียชีวิตเช่นกัน
 ยอดผู้เสียชีวิตจากการท�าผิดกฎเคอร์ฟิวอัปเดตปัจจุบันอยู่ท่ี 
1,980 คน
 รายงานไว้ ณ วันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2570
 

 รถเก๋งของ เกลือ แล่นเข้ามาจอดในโรงรถอย่างไม่รีบร้อนนัก 
ชายหนุ่มหันไปคว้าข้าวของท่ีแวะซ้ือมาจากร้านสะดวกซื้อข้ึนมาถือไว้ 
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ก่อนจะเดนิไปท่ีประตูบ้านของตวัเอง เกดิแสงเลเซอร์สนี�า้เงนิยงิมาตรง
หน้าอกของเขาก่อนท่ีจะมีเสียงพูดจากระบบ AI ดังข้ึน
 “นายกิติพัฒน์ ทรงเจริญรักษ์ อายุ 32 ปี เลขท่ีบัตรประชาชน 
3 6498 00009 070 ถึงเคหสถานในเวลา 21.08 น.”
 เกิดเสียง ‘ต๊ืด’ ดังข้ึนอีกครั้ง เป็นสัญญาณว่าระบบไมโครชิพ
ท่ีหน้าอกข้างซ้ายนั้นถูกตัดระบบการท�างานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เกลือ
จึงเดินไปท่ีหน้าประตูบ้านก่อนจะจ้องมองไปยังหน้าจอเล็ก ๆ ท�าการ
สแกนม่านตาเพ่ือเปิดประตูบ้าน และเพียงอึดใจประตูบ้านก็เปิดออก
โดยไม่ต้องห่วงว่าในมือจะมีข้าวของพะรุงพะรังสักแค่ไหน ซ�้าประตูยัง
ปิดเองโดยอัตโนมัติเม่ือเห็นว่าไม่มีสิ่งใดกีดขวางแล้ว
 เกลือเอาข้าวของไปวางท่ีเคาน์เตอร์ ก่อนจะเข้าห้องนอนไป
อาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วออกมาท่ีครัว จัดการเอาอาหาร
ปรุงส�าเร็จท่ีซื้อมาอุ่นด้วยไมโครเวฟท่ีมีระบบฆ่าเช้ือไวรัสอีกครั้ง แล้ว
จงึใส่จานน�ามาวางไว้ท่ีหน้าโต๊ะกลางห้องรบัแขก เปิดโทรทัศน์ดูข่าวสาร
การเมืองท่ีเม่ือดูทีไรก็เครียด แต่ถ้าไม่ดูก็รู้สึกว่าตามโลกไม่ทันเอา    
เสยีเลย เขาท้ิงตัวนัง่ลงบนโซฟาตัวโปรด หยิบจานข้าวผดักะเพราข้ึนมา                                                                             
ตักใส่ปากพลางมองหน้าจอโทรทัศน์ท่ีก�าลังมีนักข่าวสาวอ่านข่าวอยู่ 
แม้ว่าหลาย ๆ  ช่องจะใช้การอ่านข่าวจากหุ่นยนต์แล้ว แต่เขายังช่ืนชอบ
การท่ีมีมนุษย์มาอ่านข่าวให้ฟังมากกว่า อย่างน้อยก็ยังมีอารมณ์ร่วม
เหมือนได้ฟังเพ่ือน ฟังญาติมิตรมาเล่าเรื่องราวในชีวิตประจ�าวันให้ฟัง 
การได้ฟังหุ่นยนต์เล่าข่าวมันเหมือนถูกยัดเยียดเสียมากกว่า แม้ข้อมูล
จะแน่น รวดเร็ว กระชับ แต่มันดูไร้ซึ่งอารมณ์ เทคโนโลยีบางอย่างก็ดี  
...แต่บางอย่างก็ไม่
 “...จ�านวนผูติ้ดเช้ือ VIVA VIRUS วันนีเ้พ่ิมข้ึนจ�านวน 15 รายค่ะ                                                                                         
แต่มีจ�านวนผู้เสียชีวิตจากการกลับไปถึงเคหสถานไม่ทันเวลา 22 
นาฬิกาตรง 127 คน และออกก่อนเวลา 4 นาฬิกา 28 คนค่ะ ขอให้ท่าน
ผู้ชมทุกคนดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือป้องกันไม่ให้เช้ือไวรัสแพร่กระจาย              
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 การเป็นคนน่ังเฝ้าร้านเครือ่งซกัผ้าหยอดเหรยีญเป็นอาชพี               
ท่ีเหงาอีกอาชีพหนึ่งเลยนะส�าหรับ เข้ม ชายหนุ่มวัยยี่สิบห้าปีท่ีเข้ามา
ท�างานในเมืองหลวงได้ไม่กี่เดือน การท�าไร่ท�านาท่ีบ้านนอกนั้นมีแต่
ขาดทุน เหนื่อยท้ังแรงกาย แรงใจ และแรงเงิน สุดท้ายเข้มก็กราบลา
พ่อแม่ ขอมาหางานท�าเพ่ือหาเงนิทองส่งไปให้ท่ีบ้านใช้จ่าย เขาเช่ือว่า                                                                        
การรอดวงรอฝนฟ้านั่นเท่ากับรอความตายท่ียังไม่อยากให้มาถึง                    
เร็วนัก
 หลายคนสงสัยว่าเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเด๋ียวนี้ยังต้องให้
คนมานั่งเฝ้าอีกหรือ อันท่ีจริงไม่ต้องก็ได้ แต่เฮียเจ้าของร้านอยาก
อ�านวยความสะดวกให้ลูกค้า ท้ังการแลกเหรียญส�าหรับหยอดเครื่อง 
ซักผ้าเพราะบางคนก็ไม่มีเหรยีญ ต้องหาแลกท่ีอืน่ให้วุ่นวาย ท้ังคอยเฝ้า                                                                          
ไม่ให้คนแปลกหน้ามาเปิดเครื่องซักผ้าแล้วเอาเสื้อผ้าของลูกค้าไป 
ท้ังคอยเอาเสื้อผ้าท่ีปั่นแห้งเรียบร้อยแล้วออกมาใส่ตะกร้าของลูกค้า 
เสื้อผ้าจะได้ไม่อับอยู่ในเครื่อง ท่ีส�าคัญคือถ้าเครื่องซักผ้าเต็ม การเอา
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ผ้าของลูกค้าคนก่อนหน้าออกมาใส่ตะกร้าก็จะช่วยเพ่ิมจ�านวนลูกค้า                  
ต่อวันให้มากข้ึน 
 เท่านัน้ยังไม่พอ เฮียเจ้าของร้านยังมี Wi-Fi ไว้ให้ลกูค้านัง่เล่น
ในกรณีท่ีต้องการนั่งรอเอาผ้ากลับไปเลย โซฟาตัวนุ่มท่ีชิดริมผนังนั้น
ถูกท�าความสะอาดเช้าเย็น ซ�า้ยังมีเครื่องดื่มร้อนเย็นไว้บริการ เรียกว่า                                                                                           
หยอดเหรียญ ซักผ้าแค่สี่สิบบาท บริการดีราวกับร้านกาแฟทีเดียว    
แต่ก็ไม่ค่อยมีใครมานั่งรอหรอก ส่วนใหญ่เอาผ้ามาเข้าเครื่องแล้วค่อย
กลบัมาเอาเม่ือถงึเวลา บางคนไหว้วานให้เขาช่วยเอาผ้าออกให้ บางคน                                                                                   
ไม่บอกอะไรแต่เขาก็ท�าตามหน้าท่ีอย่างไม่มีขาดตกบกพร่อง ถ้าเปิด
เคร่ืองมาเจอสร้อยแหวนเงินทองหล่นอยู่ในเครื่อง เขาก็คืนให้ลูกค้า                 
ไม่คิดลักเล็กขโมยน้อย พ่อแม่สอนเสมอว่าสิ่งใดไม่ใช่ของเรา การไป
หยิบฉวยมานั้นเป็นบาป เขาเช่ือเช่นนั้นเสมอ และอยากจะท�างานด้วย
ความสุจริต ไม่อยากถูกส่งไปติดซังเตเสียก่อน อยากจะท�างานเก็บเงิน
ส่งให้ทางบ้าน การได้งานเร็วกว่าเพ่ือน ๆ  คนอื่นท่ียังเดินเตะฝุ่นนั้นถือ
เป็นโชคดี เขาจึงไม่อยากท�าลายความโชคดีของตัวเองเพียงเพราะการ
ลกัเลก็ขโมยน้อย ซ่ือกนิไม่หมดคดกนิไม่นาน...นัน่คือสิง่ท่ีเขายึดถือมา
ตลอด
 คืนนีมั้นเงยีบเสยีจนเข้มหาวแล้วหาวอกี คลปิยทููบในโทรศพัท์
มือถือก็ไม่อาจถ่างตาเขาให้ตื่นข้ึนมาได้ ร้านซักผ้าของเฮียนั้นมีอยู่  
สองกะ กะเช้าจะเป็นหน้าท่ีของ พี่ชมพู่ ท่ีช่างเจรจา เป็นท่ีรู้จักของ
คนแถวนี้ ส่วนกะกลางคืนก่อนท่ีเขาจะมารับหน้าท่ีเป็นของผู้ชายคน
หนึง่ท่ีตอนนีอ้อกไปท�างานอย่างอ่ืน เฮียอยากให้คนเฝ้ากะกลางคนืเป็น
ผูช้าย เพราะถ้ามีอะไรเกดิข้ึนกยั็งพอสูแ้รงของคนร้ายไหว แต่ต้ังแต่เข้ม
มาท�างานก็ยังไม่เคยมีอะไรร้ายแรง อย่างมากก็แค่มีเด็กแว้นมาตีกัน                                                                              
หน้าร้านตายหนึ่งศพก็แค่นั้นเอง
 “ขอแลกเหรียญหน่อยค่ะ”
 เสียงของใครบางคนดังข้ึนจนเข้มท่ีแอบหลับอยู่สะดุ้งเฮือก    
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