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21.30 น.
	 “คุุณลููกคุ้าคุรัับ	 อีีกสามสิบนาทีีทีางมินิมารั์ทีขอีงเรัาจะปิิดให้้
บรัิการัตามมาตรัการัขอีงรััฐบาลูแลู้วนะคุรัับ	 รับกวนลููกคุ้ารัีบเลูือีกซืื้�อี
สนิคุา้ทีี�ตอ้ีงการั	แลูว้นำาสนิคุา้มาคิุดเงินทีี�เคุาน์เตอีร์ัแคุชเชียร์ักอ่ีนเวลูา																							
21.50	 น.	 แลูะเดินกลูับเคุห้สถานให้้ทีันก่อีนเวลูา	22.00	 น.	 นะคุรัับ																																																																										
ขอีให้้ทีุกที่านเดินทีางโดยสวัสดิภาพ	 ใส่ห้น้ากากอีนามัยแลูะลู้างมือี
บ่อีย	 ๆ	 ปิ้อีงกันการัติดเชื�อีไวรััสเพื�อีสุขอีนามัยทีี�ดีแลูะคุวามปิลูอีดภัย	
ขอีขอีบพรัะคุณุทีี�ทีี�เลืูอีกใช้บริัการัร้ัาน	12-4	มินมิาร์ัทีขอีงเรัา	ขอีบคุณุ
คุรัับ”
	 แม้จะมีลููกคุ้าเลูือีกซื้ื�อีสินคุ้าเห้ลูือีอียู่ในมินิมารั์ทีแคุ่สอีงคุน				
แต่	 เผือก	ยังคุงกลู่าวปิรัะกาศอีย่างเปิ็นทีางการัตามทีี�พนักงานทีุกคุน
ได้รับัการัฝึกอีบรัมมา	บางทีเีขากร็ัูส้กึว่าถ้ามีลูกูคุ้าอียู่แคุ่คุนห้รัอืีสอีงคุน																																																																									
แบบนี�	ทีี�จรัิงจะใช้วิธีไปิเดินกรัะซื้ิบบอีกเอีาก็ได้	แตท่ีางรั้านตอ้ีงการัใช้																																																																									
มาตรัการัเข้มงวดตามกฎขอีงรััฐบาลูทีุกอีย่าง	 โดยเฉพาะเรัื�อีงการั
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บังคุับให้้ลููกคุ้าทีี�จะเข้ารั้านทีุกคุนต้อีงใส่ห้น้ากากอีนามัยแลูะตรัวจเช็ก									
อีุณห้ภูมิทุีกคุรัั�งก่อีนเข้ามาจับจ่ายใช้สอีย	 ตามตู้แลูะชั�นวางขอีงนั�น
จะถูกพนักงานใช้นำ�ายาฆ่าเชื�อีทีำาคุวามสะอีาดทุีกสอีงชั�วโมง	 ทุีกวันนี�
พนักงานจึงต้อีงทีำางานห้นักขึ�นเปิ็นสอีงเที่าในขณะทีี�คุ่าจ้างยังเที่าเดิม
	 ลููกคุ้าสอีงคุนเดินเอีาขอีงมาคุิดเงินทีี�เคุาน์เตอีรั์ห้ลูังจากทีี�มี
ปิรัะกาศผ่านไปิได้สักห้้านาทีี	 เผือีกมอีงอีอีกไปิภายนอีกรั้าน	 ยังพอี
เห้็นรัถวิ�งอียู่บ้างแต่บางตาลูงแลู้ว	 ผู้คุนคุงรัีบกลูับบ้านกลัูบช่อีงกัน
เกือีบห้มด	 รั้างรัวงต่าง	 ๆ	 ทีี�อียู่ลูะแวกเดียวกับมินิมารั์ทีก็เรัิ�มจะปิิด																									
ลูงแลู้วเพรัาะลููกคุ้าแทีบไม่มี	 เผือีกเช็ดเคุาน์เตอีรั์จนสะอีาดเอีี�ยม																																																												
ในขณะทีี�เพื�อีนพนักงานอีีกสอีงคุนกำาลูังเก็บเงินในลูิ�นชักแลู้วนำา																																		
อีอีกไปิใส่เซื้ฟขอีงทีางรั้าน	 โดยมี	 อ๋อง	 ผู้จัดการัรั้านมอีงดูคุวาม
เรีัยบรั้อียอีีกคุรัั�ง	 ก่อีนจะห้ันไปิสั�งให้้พนักงานอีีกสอีงคุนเตรัียมตัว																		
กลูับบ้านก่อีนจะถึงเวลูาเคุอีรั์ฟิว	
	 “ไอี้เมฆกับผักบุ้งกลัูบห้อีได้แลู้ว	 เด๋ียวจะไม่ทีัน	 ส่วนไอี้เผือีก							
คุืนนี�มีเวรัเฝ้ารั้าน	 ปิิดล็ูอีกรั้านให้้ดีนะ	 ถ้ามีใคุรัมาเคุาะปิรัะตูอีย่านึก
อีตุริัเปิิดให้้ลู่ะ	 แลู้วตีสี�กร็ับีตื�นมาเปิิดร้ัานด้วย	 ถ้ามีอีะไรัก็โทีรัห้าพี�นะ”																	
ผู้จัดการัรั้านบอีกพลูางใช้สายตามอีงไปิรัอีบ	 ๆ	 รั้านเพื�อีเช็กคุวาม
เรัียบรั้อียอีีกคุรัั�ง
	 “แห้ม...พี�อี๋อีง	ผมจะเปิิดปิรัะตูให้้ใคุรั	พูดเห้มือีนพ่อีแม่ทีี�ฝาก
บ้านไว้กบัลูกูห้้าขวบเลูยนะ	ทีี�สำาคุญัจะมีใคุรัมาเคุาะปิรัะต	ูไม่มีใคุรัอีอีก
มาช่วงเคุอีรั์ฟิวห้รัอีกนอีกจากตำารัวจสายตรัวจ”
	 “แลู้วก.็..ผ!ี”	เมฆ	เพื�อีนร่ัวมงานพดูแทีรักขึ�นมาจนเผอืีกสะดุง้	
แทีบห้ยิบเคุรัื�อีงตรัวจอีุณห้ภูมิขว้างใส่เพื�อีน	 ดีทีี�อี๋อีงรั้อีงห้้ามไว้ได้ทีัน																																																																									
ไม่อีย่างนั�นถ้าเคุรัื�อีงขอีงทีางรั้านพังคุงต้อีงตัดเงินเผือีกเปิ็นคุ่าซื้ื�อี										
เคุรัื�อีงวัดอีุณห้ภูมิให้ม่
	 “เอ้ีา!	ไอ้ีเผอืีก	เดีย๋วก็ได้เสยีเงนิซืื้�อีเคุรัื�อีงวดัอุีณห้ภมูิให้ม่ห้รัอีก	
ไปิ	ๆ	แยกย้ายกันกลูับบ้าน”	ผู้จัดการัรั้านโบกไม้โบกมือีไลู่	เมฆจึงเดิน



คืืนส่่งตััว
โดย เจนศิิลป์์
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 22 : 19 น. 
	 ช่างเป็ินคุนืทีี�เงยีบสงดั	สมบัติเปิิดกรัะจกฝ่ังคุนขับ	ยื�นมอืีทีี�คุบี
บุห้รัี�พาดอีอีกไปิ	สายลูมรัะอียุามดกึพดักรัมูาเป็ินรัะลูอีกยามรัถแลู่นไปิ
บนถนนโลู่ง	เดือีนมิถุนายนขอีงปิีนี�มีฝนชุกก็จรัิง	แต่อีากาศยังอีบอี้าว
อียู่ดี
	 ตั�งแต่เรัิ�มอีาชีพรับัจ้างขับรัถบรัรัทุีกสนิคุ้ามาเกนิคุรึั�งชวีติ	เดนิทีาง																																																																																																		
ไปิทัี�วทีกุมุมเมอืีง	สมบัตไิม่เคุยเห็้นบรัรัยากาศแบบนี�มาก่อีน	แม้กรัะทีั�ง
ช่วงทีี�มกีารัปิรัะกาศเคุอีร์ัฟิวด้วยเห้ตผุลูทีางการัเมอืีงห้ลูายต่อีห้ลูายคุรัั�ง	
เมือีงห้ลูวงก็ยังดูมีชีวิตชีวามากกว่านี�ห้ลูายเที่า	 ยังมีรั้านรัวงเปิิดรัอี
ต้อีนรับัลูกูคุ้า	ผดิกบัตอีนนี�ทีี�ทัี�งเมอืีงกลูายเป็ินเมือีงร้ัาง	มเีพยีงแสงไฟ																																																																		
ทีาง	กลูุม่คุนไร้ับ้าน	แลูะฝงูห้มาจรัจัด	ทีี�บ่งบอีกว่าเมอืีงนี�ยังมีลูมห้ายใจ
ห้ลูงเห้ลูือีอียู่
	 มันเรัิ�มต้นขึ�นเมื�อีรัาวสี�เดอืีนก่อีน...คุวามเจรัญิทีี�ดเูห้มอืีนไม่น่า																																																																													
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มีอีะไรัยับยั�งได้	 กลูับถูกสกัดด้วยโรัคุรัะบาดทีี�ลูุกลูามไปิทีั�วโลูกอีย่าง
รัวดเร็ัว	ตอีนนี�โลูกทัี�งใบห้ยุดชะงกั	ห้ลูายธรุักจิพงัคุรืันไม่เป็ินท่ีา	เห้มอืีน
คุนทีี�ถกูขดัขาให้้ห้น้าคุะมำา	จากนั�นกส่็งผลูกรัะทีบต่อีเนื�อีงกนัไปิเห้มอืีน
โดมิโนลู้ม	
	 คุนมีอีนัจะกนิเฝ้ารัอีวคัุซื้นี	แลูะมกีำาลูงัทีรัพัย์มากพอีทีี�จะรักัษา
ตัวเอีงห้ากติดโรัคุ	 ส่วนคุนรัากห้ญ้าได้แต่รัอีคุอียคุวามช่วยเห้ลืูอีจาก
รัฐับาลูอีย่างสิ�นห้วัง	ไม่มโีอีกาสแม้กรัะทีั�งจะเข้าถงึการัรักัษาขั�นพื�นฐาน
อีย่างเสมอีภาคุ...สิ�งทีี�น่ากลูวัยิ�งกว่าโรัคุรัะบาด	คุอืีภาพคุวามเห้ลูื�อีมลูำ�า
ในสังคุมทีี�นับวันยิ�งเด่นชัดขึ�นเรัื�อีย	ๆ
	 จำานวนคุนตกงานทัี�วโลูกเพิ�มขึ�นอีย่างรัวดเร็ัวไม่น้อียห้น้า
จำานวนผู้ติดเชื�อี	 มีข่าวคุนฆ่าตัวตายรัายวัน	 ข่าวบรัิษัทีต่าง	 ๆ	 ปิลูด
พนักงาน	 แลูะปิิดกิจการั	 แม้กรัะทัี�งธุรักิจยักษ์ให้ญ่ทีี�แลูดูมั�นคุง																							
ก็ยังต้อีงทีอีดสมอี	 ปิลู่อียลููกเรืัอีให้้ลูอียคุอีอียู่ที่ามกลูางคุลูื�นลูมขอีง
ชะตากรัรัม
	 แต่ถึงอีย่างนั�นก็ยังมีบางอีาชีพทีี�มีโอีกาสทีำาเงินจากวิกฤติน้�	
อีย่างเช่นภาคุขนสง่	บรักิารัเดลิูเวอีรีัมอีีตัรัาการัเติบโตแบบก้าวกรัะโดด	
เน่�อีงมาจากมกีารัซื้ื�อีขายสนิคุา้ผา่นรัะบบอีอีนไลูนเ์พิ�มขึ�นห้ลูายเทีา่ตวั	
สมบัติโชคุดีทีี�ไม่ตกงาน	 แถมรัายได้ยังงอีกเงยเปิ็นกอีบเปิ็นกำา	 ช่วงนี�
มนีำ�ามนัเพื�อีบรัโิภคุทีี�เขาต้อีงส่งตลูอีดทีั�งเดอืีน	ในทีางกลูบักนัข้อีจำากดั
ก็เพิ�มมากขึ�นไปิด้วย	 เพรัาะไม่สามารัถขับรัถได้ในช่วงเวลูาเคุอีรั์ฟิว	
รัะห้ว่างห้้าทีุ่มถึงตีสี�	
	 “เดีย๋วจอีดข้างทีางให้้ห้น่อียนะพ่อี	ปิวดเยี�ยว”	เจ้าขอีงเสยีงพูด
คุือีเจี๊ยบ	เด็กห้นุ่มวัยยี�สิบต้นทีี�นั�งอียู่บนเบาะข้างคุนขับ	
	 “มาปิวดอีะไรัตอีนนี�วะ	ทีนห้น่อียไม่ได้เห้รัอี	เดีย๋วเข้าจุดพักรัถ
ไม่ทีันห้้าทีุ่ม”	สมบัติบ่นพึมพำา
	 “อีั�นไม่ไห้วแลู้ว	หู้รัูดไม่คุ่อียดี	พ่อีมีขวดไห้ม	?”
	 สมบัติทีำาเสียงจึ๊กจั๊กในลูำาคุอีด้วยคุวามรัำาคุาญ	 เอีื�อีมมือีซื้้าย



คืืนลวงหลอน
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 ปัังๆๆๆๆ
	 “ช่วยด้วย!!!	เปิิดปิรัะตูทีีสิโว้ยยย!!!”
	 เสียงทุีบปิรัะตูห้้อีงพักในโรังแรัมม่านรูัดดังสนั�นยามดึก	 เสียง
ปึิงปัิงดงัไม่แพ้เสยีงร้ัอีงขอีคุวามช่วยเห้ลืูอีขอีง	กงัวาน	ชายห้นุม่โชคุร้ัาย
ผู้มาตดิอียู่ในห้้วงคุนืนรักขอีงทีี�พกัชั�วคุรัาวแห่้งนี�	ชายร่ัางสงูแลูะท้ีวมให้ญ่
เขย่าปิรัะตูห้น้าห้้อีงอีย่างแรังรัาวกับจะพังมันลูงให้้ได้	แต่ก็ไม่มีทีีที่าว่า
ปิรัะตูจะเปิิดอีอีกอีย่างทีี�ตั�งใจ	กรัะทีั�ง...
	 ปิัง!
	 เสยีงขอีงบานปิรัะตทูีี�ถกูเปิิดอีย่างแรังจนกรัะแทีกเข้ากบักำาแพง
ดงัขึ�น	ทีว่ามันดงัมาจากห้้อีงนำ�าทีางด้านห้ลัูง	ทีางด้านในสดุขอีงห้้อีงพกั	
ไม่ใช่ปิรัะตูบานทีี�เขาต้อีงการัจะเปิิดเลูยสักนิด	 เพรัาะมีบางอีย่าง...ทีี�
ไม่รัู้ว่ามันคุือีอีะไรักันแน่อียู่ในห้้อีงนำ�าห้้อีงนั�น
	 ...ฉิบหายแล้วไง!
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	 นั�นคุือีคุำาพูดทีี�ก้อีงอียู่ในหั้วขอีงเขา	 หั้วใจขอีงกังวานเต้นแรัง
แลูะรััวเห้มือีนกับจะทีะลูุอีอีกมาจากอีกก็ไม่ปิาน	 เม็ดเห้งื�อีซื้ึมอีอีกมา
ไห้ลูชโลูมรั่างกาย	แม้ว่าอีากาศภายในห้้อีงทีี�มีเคุรัื�อีงปิรัับอีากาศนั�นจะ
เย็นจนแทีบห้นาวสั�นก็ตามทีี
	 ตุบ...คุรัืดด...	ตุบ...คุรัืดด
	 วินาทีีนั�น	 เสียงดังกลู่าวทีำาให้้ห้ัวใจทีี�เคุยเต้นรััวขอีงชายห้นุ่ม
แทีบจะห้ยุดเต้นลูง	 มันเปิ็นเสียงทีี�ฟังดูคุลู้ายกับมีอีะไรับางอีย่างกำาลัูง
ถกูลูาก	ห้รัอืีไม่กก็ำาลูงัลูากตวัเอีงอีอีกมาจากห้้อีงนำ�านั�น	ซื้ึ�งบัดนี�กงัวาน
มั�นใจแลู้วว่าสิ�งทีี�เขาปิรัะสบพบเจอีมาก่อีนห้น้า	เขาไม่ได้คุดิไปิเอีงคุนเดยีว																																																																														
อีย่างแน่นอีน	ในสมอีงขอีงกังวานได้แต่คุิดว่า	มันเปิ็นเพรัาะโชคุชะตา
ห้รัือีอีะไรักันแน่	ทีี�ทีำาให้้เขาต้อีงมาเจอีกับเรัื�อีงรัาวแบบนี�...
 
	 สามปีิก่อีนห้น้านี�	กงัวานเป็ินเพยีงพนกังานฝ่ายขายขอีงบรัษัิที
แห่้งห้นึ�ง	 แต่เพรัาะพิษเศรัษฐกิจภายในปิรัะเทีศทีำาให้้เขาต้อีงถกูเลูกิจ้าง
ในช่วงทีี�ห้ลูาย	 ๆ	 คุนก็ต้อีงตกงานแลูะมีสภาพไม่แตกต่างจากกันนัก	
ทีว่าด้วยภารัะทีี�จะต้อีงดูแลูคุรัอีบคุรััว	ทีั�งภรัรัยาแลูะลููกสาว	ทีำาให้้ต้อีง
กัดฟันสู้อีีกคุรัั�ง	เขาจึงห้ันมาจับงานขายขอีงทีางอีินเทีอีรั์เน็ตคุวบด้วย
การัเปิิดรั้านขายขอีงทีี�ตลูาดกลูางคุืนตามพื�นทีี�ต่าง	 ๆ	 ทีี�เปิิดให้้เช่า	
เพรัาะเทีคุโนโลูยีสมัยให้ม่นั�น	 มันอีำานวยคุวามสะดวกให้้เขาสามารัถ
สั�งสินคุ้าจากต่างปิรัะเทีศทีี�มีต้นทีุนถูกมาขายได้ง่าย	 ทีำาให้้กังวานนั�น
ยังพอีมีห้นทีางทีำากำาไรัมากพอีทีี�จะเลูี�ยงดูคุรัอีบคุรััวขอีงเขาได้ต่อีไปิ
	 แต่แลู้วกเ็ห้มือีนโชคุชะตาเลู่นตลูกกบัเขาอีีกคุรัั�ง	เมื�อีไม่กี�เดอืีน
ทีี�ผ่านมาเกดิการัรัะบาดขอีงโรัคุร้ัาย	เชื�อีไวรัสัทีี�ทีำาให้้คุนมากมายเสยีชีวติ
จากอีาการัแทีรักซ้ื้อีนทีางปิอีด	ตามรัายงานข่าวบอีกว่ามันแพร่ัจากสตัว์
ห้น้าขนมาสูคุ่น	เพียงเพรัาะสนัดานการักนิไม่เลืูอีกขอีงมนษุย์บางกลุู่ม
แลูะคุวามเห็้นแก่ตวัขอีงรััฐบาลูบางปิรัะเทีศ	ทีำาให้้เชื�อีดงักลู่าวกรัะจายไปิ	
ทีั�วทีั�งโลูกอีย่างไม่อีาจห้ยุดยั�งได้	เมื�อีทีั�งโลูกตรัะห้นกัถงึวกิฤตโรัคุรัะบาด																																																																														



คืืนฝนพรำำา
โดย ชวลักษณ์์
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 ตรู๊๊�ดดดดด!...ตรู๊๊�ดดดดด! เสีียงกริ่่�งโทริ่ศััพท์ปลุุกให้้ผมตื่่�นจาก
นิทีรัารัมณ์	 แม้อีากาศทีี�เย็นสบายจะทีำาให้้อียากนอีนซุื้กตัวในผ้าห่้ม															
แต่ด้วยคุวามรัับผิดชอีบทีำาให้้ผมห้ยิบโทีรัศัพที์ขึ�นมากดปิุ่มรัับสาย
	 “สวัสดีคุรัับ”	 ผมพยายามทีำานำ�าเสียงไม่ให้้เห้มือีนคุนทีี�เพิ�ง																		
ตื�นนอีน
	 “สวัสดีคุ่ะ	 คุุณห้มอีชวลูักษณ์ใช่ไห้มคุะ	?”	 เสียงใส	 ๆ	 จาก																	
อีีกฝั่ง	น่าจะเปิ็นคุุณพยาบาลู
	 “ใช่คุรับั	มอีีะไรัห้รัอืีเปิลู่าคุรับั	?”	ผมลูกุขึ�นนั�ง	สตเิรัิ�มมา	คุวาม
งัวเงียเริั�มห้าย	 สายตามอีงไปิทีี�นาฬิกา	 เข็มสั�นยาวบ่งบอีกเวลูาเกือีบ		
ห้้าทีุ่ม	
	 “มีเคุสชันสูตรัพลิูกศพคุ่ะ	 เดี๋ยวห้นูโอีนสายจากรั้อียเวรัให้	้																		
นะคุะ”	ยังไม่ทัีนจะโต้ตอีบว่าอีย่างไรั	คุุณพยาบาลูกจ็ดัการัโอีนสายทีนัทีี
ทีี�พูดจบ	
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	 “สวัสดีคุรัับคุุณห้มอี”	 คุรัาวนี�เปิ็นเสียงแห้บพรั่าขอีงผู้ชาย																		
ฟังจากเสียงแลู้วน่าจะเปิ็นผู้ให้ญ่วัยกลูางคุน			
	 “คุรัับผม	 มีเคุสชันสูตรัฯ	 เห้รัอีคุรัับ	?”	 ผมทีักทีายกลูับ																							
ด้วยคุำาถาม	 พรั้อีมลูุกเดินไปิทีี�ห้น้าต่าง	 ข้างนอีกฝนยังคุงตกพรัำา	 ๆ	
อีันทีี�จรัิงฝนลูงเม็ดต่อีเนื�อีงมาตั�งแต่ช่วงห้ัวคุำ�าแลู้ว	 แลูะนั�นเปิ็นสาเห้ตุ
ทีี�ทีำาให้้อีากาศเย็นสบาย	 น่านอีน	 ด้วยเห้ตุนี�ผมจึงเผลูอีห้ลัูบไปิตั�งแต่
ยังไม่สามทีุ่ม
	 “มีคุดีฆาตกรัรัม	 เลูยต้อีงรับกวนคุุณห้มอีช่วยมาชันสูตรั
พลูิกศพคุรัับ”	 เสียงแห้บพรั่าจากรั้อียเวรัทีี�อียู่ปิลูายสาย	 ทีำาให้้ผมรัู้ตัว
ว่ามีงานทีี�จะต้อีงทีำาในคุืนนี�	 นั�นเพรัาะโรังพยาบาลูชุมชนทีี�ผมปิรัะจำา
อียู่นั�น	 จะแยกเวรัตรัวจผู้ปิ่วยกับเวรัแพทีย์นิติเวชอีอีกจากกัน	 แลูะ																												
วันนี�ก็เปิ็นเวรัผม...ทีี�ต้อีงอีอีกชันสูตรัพลูิกศพ
	 “ทีี�ไห้นคุรัับ	?”	ผมถาม
	 “ตรังแยกถัดจากโรังงานทีำาขนม	ต้อีงเดินเข้าไปิข้างในอีีกคุรัับ	
เดี๋ยวผมจะให้้น้อีงกู้ภัยฯ	 ไปิยืนรัอีทีี�ปิากทีาง”	 เปิ็นคุำาอีธิบายคุรั่าว	 ๆ	
จากนายตำารัวจ	
	 ผมรัับคุำาว่าจะรัีบไปิ	 จากนั�นจึงรัีบแต่งตัวโดยใส่เสื�อีกาวน์ไว้ทีี�
ชั�นนอีกสุด

	 รัาวสบินาทีต่ีอีมา	ผมขับรัถจากบ้านพกัเจ้าห้น้าทีี�ขอีงโรังพยาบาลู																																																																														
แลู้วนำามาจอีดไว้ทีี�บรัเิวณข้างห้้อีงฉุกเฉิน	เวลูานี�เป็ินช่วงทีี�มโีรัคุรัะบาด	
รัฐับาลูได้ปิรัะกาศเคุอีร์ัฟิว	ห้้ามอีอีกจากเคุห้สถานตั�งแต่เวลูาสี�ทีุม่	ดงันั�น																																																																																			
จึงไม่แปิลูกทีี�ห้้อีงฉุกเฉินจะมีคุนปิ่วยเฉพาะทีี�จำาเปิ็นแลูะเรั่งด่วนจรัิง	ๆ 	
เที่านั�น	อีย่างตอีนนี�	เที่าทีี�ผมเห้็น	ก็มีผู้ปิ่วยเพียงแคุ่คุนเดียว	ดูเห้มือีน
เขาจะได้รัับบาดเจ็บ	โดยผมเห้็นห้มอีรัุ่นน้อีงกำาลูังเย็บแผลูให้้อียู่
	 “มีเคุสชันสูตรัฯ	 เห้รัอีคุะพี�	?”	 รัุ่นน้อีงถามเมื�อีเห้็นผมเดิน														
เข้ามาในห้้อีงฉุกเฉิน



คืืนหลอกหลอน
โดย ทวิวัฒน์
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 22:00 น. ของคืืนน้�และต่อจากน้�ไปัอ้กไม่่รู๊๊�ก้�คืืน จะต่ื่างจาก  
22:00	น.	ในชีวิตทีี�ผ่านมาขอีง	เพทาย	รัาวกับเปิ็นโลูกคุนลูะใบ
	 ...ไม่มีแสงสี
	 ...ไม่มีมั�วสุม
	 ...ไม่มีเสียงห้ัวเรัาะเมื�อีได้ห้ลูุดพ้นจากโลูกแห้่งคุวามจรัิง
	 โรัคุรัะบาดทีี�แพรั่กรัะจายสรั้างคุวามสะพรัึงให้้ทีุกคุนไปิทีั�วโลูก	
ทีำาให้้แต่ลูะปิรัะเทีศสรัรัห้าวิธียับยั�ง	ปิ้อีงกัน	ห้รัือีเอีาชนะโรัคุรั้ายนี�
	 ‘เคุอีรั์ฟิว’	 ตั�งแต่	22:00	น.	-	04:00	น.	 คุือีนโยบายสำาห้รัับ																																							
การัรัับมือีไวรััสทีี�รััฐบาลูปิรัะกาศใช้	 นานาทีัศนะในโลูกไซื้เบอีรั์																																																																																										
พรัั�งพรัูผ่านสายตาขอีงเพทีายรัาวนำ�าทีะลูัก	 ส่วนมากลู้วนเย้ยห้ยัน
ในรัะดับปิัญญาขอีงผู้นำาปิรัะเทีศทีี�อีอีกกฎไม่ให้้ปิรัะชาชนอีอีกจาก
เคุห้สถานห้รัือีสถานทีี�ใดก็ตามห้ลูังเวลูา	22:00	น.
	 ...ไวรััสทีำางานตอีนกลูางคุืนห้รัือีไงวะ	?
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	 นั�นคุือีคุำาถามทีี�ปิรัะชาชนอียากได้คุำาตอีบ	 เพทีายเข้าใจดีกว่า
การัเปิลูี�ยนแปิลูงทีี�เรัยีกกนัสวยห้รูัว่า	New	Normal	ห้รืัอีถ้าสายวชิาการั
จ๋า	 ยึดตามบัญญัติรัาชบัณฑิตยสภาห้มายคุวามว่า	 คุวามปิกติให้ม	่
ห้รืัอีฐานวิถีชีวิตให้ม่	 คุือีการัทีี�มนุษย์ต้อีงปิรัับตัวเพื�อีให้้อียู่รัอีดได้ใน
สถานการัณ์ทีี�เปิลูี�ยนแปิลูง
	 โรัคุรัะบาดนี�คุรั่าชีวิตคุนไปิมากมาย	 บางปิรัะเทีศติดเชื�อี																		
นับแสน	 บางปิรัะเทีศเสียชีวิตนับห้มื�นในคุืนเดียว	 เพทีายอีดคุิด																						
ไม่ได้ว่าอีาจมีใคุรับางคุน	 ‘ยัดยอีด’	ผู้เสียชีวิตจากเห้ตุการัณ์อีื�นเข้าไปิ
ผสมรั่วมโรังด้วย	 เพื�อีปิิดคุดีห้รัือีกำาจัดคุนทีี�ขวางหู้ขวางตาอีอีกไปิ																		
ให้้พ้นได้ง่าย	ๆ
	 นอีกจากผลูกรัะทีบทีางตรัง	 มันยังส่งผลูต่อีเน่�อีงอีีกห้ลูายชิ�ง1                
การัปิรัะกาศใช้เคุอีรั์ฟิวห้มายถึงอีาชีพมากมายต้อีงห้ยุดชะงัก	 ร้ัาน																			
เลูาจน์	 ผับ	 บารั์	 อีาบ-อีบ-นวด	 นักดนตรัี	 เด็กนั�งดรัิงก์	 ห้ลูายรั้อีย
ชีวิตตกงานในข้ามคุืน	ห้รัือีบางคุนกรัะทีบทีางอี้อีม	คุนขับแที็กซีื้�วิ�งได้																																																																			
น้อียลูง	 บรัิษัทีท่ีอีงเทีี�ยว	 ไกด์ทีัวร์ั	 ห้รืัอีแม้แต่กัปิตัน	 แอีรั์	 สจ๊วต																						
กลูายเปิ็นคุนว่างงาน	 ยอีดขายอีาห้ารัในรั้านข้าวต้มโต้รัุ่งทีรัุดห้นักจน
เฮีียเจ้าขอีงรั้านทีี�เขารัู้จักกุมขมับวันลูะห้ลูายรัอีบ
	 ใคุรัสายปิ่านยาวห้รัือีพอีมีทีุนเงินอีอีม	 คุงเฝ้าภาวนาให้้
สถานการัณ์เลูวรั้ายนี�ผ่านไปิโดยไว	 แต่ตรังกันข้ามคุนทีี�เงินน้อียห้รืัอี
ทีุนจมไปิกับการัลูงทีุนต่าง	ๆ	ทีี�ไม่รัู้เห้ตุการัณ์ลู่วงห้น้า	ตั�งตัวเรัียกสติ
ไม่ทีันกับคุวามเปิลูี�ยนแปิลูงนี�	ห้ลูายคุนเลูือีกจบชีวิตเพรัาะไม่รัู้จะผ่าน
มันไปิยังไง	ดังทีี�เพทีายเห้็นในข่าวแทีบทีุกวัน
	 ...โลูกนี�มันเลูวรั้ายกว่าทีี�คุิด

	 เพทีายพูดได้ไม่เต็มปิากว่าตัวเอีงไม่ได้รัับผลูกรัะทีบ	 เพรัาะ

	 1	ชิ�ง	 ศัพที์ในวงการัสนุกเกอีรั์	 การัแทีงลููก	1	 ไปิกรัะทีบลููก	2	 เพื�อีให้้ลููก	2	 กรัะทีบลููก	3	 ลูงห้ลูุม										
บางคุรัั�งอีาจเลู่นกรัะทีบชิ�งได้มากกว่า	3	ลููก



คืืนพลัดพรำาก
โดย ธุุวัฒธุรำรำพ์
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 บอบบางด่�งต๊�กตากรู๊ะเบื�องเคืลือบ รู๊าวแตกละเอ้ยดทั่นทั้ทั้�ต�อง
สั่ม่ผั่สั
	 สายตาห้ลูากอีารัมณ์จ้อีงคุ้างร่ัางเปิลูอืียซึื้�งนั�งนิ�งอียูบ่นเก้าอีี�นวม																																																																									
ผมยาวสีดำาขลูับมีคุรัาบขอีงเห้ลูวแดงข้นซึื้�งบัดน้�แห้้งเห้น้ยวเกาะกรััง	
จนจบัเป็ินกลูุม่ไม่ทิี�งตวัสลูวยดังเดิม	ผิวขาวจัดตัดกบัสีเคุรัื�อีงเรืัอีนแลูะ
วอีลูลู์เปิเปิอีรั์ทีี�เน้นโทีนห้ม่นจนดูรัาวกับเปิ็นสิ�งแปิลูกแยกไม่เห้มาะสม
จะดำารังอียู่ในห้้อีงน้�
	 แต่กรัะนั�นเธอีก็ยังงามพิสุทีธิ์	
	 ดวงตากลูมโตคุรัั�งห้นึ�งเคุยเปิลู่งปิรัะกายรัาวอีญัมณ	ีผวิขาวซื้ดี																																																																															
ลูงเมื�อีรั่างไรั้อีาภรัณ์ต้อีงลูมห้นาวจากเคุรัื�อีงปิรัับอีากาศนานห้ลูาย
ชั�วโมง	แต่กรัะนั�น	ขนทีั�วสรัรัพางคุ์ก็ไม่ขยับไห้วลูุกชันด้วยห้นาวเห้น็บ
เลูยสักเส้น
	 เพรัาะปิรัะสาทีรัับคุวามรัู้สึก	มลูายไปิพรั้อีมลูมห้ายใจขอีงเธอี
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เมื�อีห้นึ�งวันก่อีนห้น้านี�แลู้ว
	 สอีงตาขอีงเขายังคุงจบัจ้อีงห้ญงิสาวรัาวกบัจะปิรัะทีบัภาพขอีง
เธอีไว้ในสมอีง	รัอียยิ�มส่งให้้โดยเชื�อีมั�นว่าเธอีจะเห้น็แลูะรับัรัูคุ้วามรัูส้กึ	
มือีสอีงข้างแดงฉานเห้ม็นคุาวคุลูะคุลูุ้ง	แต่เขากลูับไม่มีทีีที่าจะลู้างมัน
อีอีก	รัาวกับต้อีงการัให้้โลูห้ิตนี�เปิ็นส่วนห้นึ�งส่วนเดียวกับตน
	 รัอียเลูือีดทีี�เปิื้อีนเปิรัอีะเต็มเสื�อีผ้าแลูะฝ่ามือีนั�นมาจากโลูหิ้ต
แดงฉาน	 ซึื้�งทีะลัูกห้ลัู�งจากลูำาคุอีปิริัแยกเปิ็นทีางตามการักรัีดผ่าขอีง
มีดคุม	ส่งศีรัษะเลู็กให้้เอีียงผิดรัูปิจนปิรัะห้วั�นว่าจะห้ลูุดจากบ่า
	 ชายห้นุ่มเดินไปิปิรัะคุอีงศีรัษะนั�นให้้ตั�งตรัง	 ก่อีนมอีบจุมพิต
อีันดูดดื�ม	มือีลููบไลู้ทีั�วเรัือีนรั่างเย็นเยียบ	พลูางห้ยุดเปิ็นรัะยะในสัมผัส
ทีี�ปิรัารัถนา	ดวงตาไรั้แววขอีงเธอียังคุงเบิกโพลูงรัาวกับจับจ้อีงทีุกการั	
กรัะทีำาขอีงชายตรังห้น้า
	 ...ไม่วางตา!

	 แม้ม่านห้นากางกั�น	 แต่แสงแรักขอีงวันยังเพียรัส่อีงแยง																		
ลูอีดช่อีงว่างขอีงผืนผ้าทีี�พะเยิบพะยาบด้วยถูกพัดเปิ่าจากลูมขอีง											
เคุรืั�อีงปิรัับอีากาศ	 แสงแรังชำาแรักเปิลืูอีกตาให้้ลืูมตื�นทีั�งทีี�ยังไม่อียาก
โจนพรัวดจากภวงัค์ุฝันสูโ่ลูกแห่้งคุวามจริัง	กะพริับสอีงคุรัาส่งแพขนตา
ไกวแกว่งขึ�นลูง	 ก่อีนบิดรั่างบนทีี�นอีนนุ่มอีย่างเกียจคุรั้าน	 ไม่รัู้นอีน
ผิดที่าห้รัือีอีย่างไรั	ถึงเมื�อียขบไปิทีั�งเนื�อีทีั�งตัวเช่นนี�
	 มือีปิัดปิ่ายเปิะปิะไปิด้านข้างด้วยห้วังจะสัมผัสรั่างทีี�เคุียงคุู่		
ห้ากแต่สิ�งทีี�ต้อีงฝ่ามือีมีเพียงคุวามว่างเปิลู่า
	 เขาตื�นก่อีนเธอีเสมอี...
	 เท้ีาก้าวลูงจากเตยีงอีย่างแช่มช้า	ด้วยสตยัิงไม่สมปิรัะฤด	ีพื�นไม้
ทีี�เห้ยียบย่างพลัูนเอียีงไห้ววบู	ภาพในคุลูอีงจกัษุมดืดบัจนมอืีต้อีงคุำ�ายัน
โต๊ะตัวเตี�ยข้างเตียงมิให้้รั่างเซื้คุะมำาลูงคุวำ�ากอีงกับพื�น	 ปิรัะคุอีงตัวอียู	่																																																																												
คุรัู่ห้นึ�งจึงเห็้นว่าไม้แผ่นยาวทีี�ปิูเปิ็นแถวเปิ็นแนวตลูอีดพื�นห้้อีงนอีน



คืืนท่�รำะลึก
โดย ลอยชาย.
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 “ทัิม่เอ�ย! ปัิดปัรู๊ะต๊หน�าต่างให�เรู๊ียบรู๊�อย ขนมนมเนยอะไริ่ก็    
เตรัียมมาให้้พรั้อีม”
	 “ได้เลูยขอีรัับ	ห้ลูวงตา!”
 ทิม	ทีี�ย่อีมาจากชื�อีเต็มขอีงทีับทีิม	ตะโกนตอีบ	หลวงตาเจริญ 
อีย่างสดใสตามปิรัะสาเด็ก	 โดยเฉพาะคุำาพูดคุำาจาทีี�มีทีี�มาจากการัติด
ลูะคุรัย้อีนยุคุในช่วงนี�	
	 เดก็วดัตวัน้อียกบัห้ลูวงตามากวยักำาลูงัช่วยกนัจดัแจงสถานทีี�เพื�อี																																																																																																																									
เตรัยีมพักผ่อีนตอีนกลูางคุนื	ตลูอีดเวลูารัะห้ว่างการัจดัแจงข้าวขอีงมเีสยีง																																																																																		
ฮีมัเพลูงลููกเสอืีขอีงทิีมไม่ขาดสาย	แม้ว่าห้ลูวงตาจะเอ็ีดด้วยคุวามรัำาคุาญ	
แต่เดก็ปิรัะถมคุนนี�กยั็งนกึสนกุเห้มอืีนตวัเอีงกำาลูงัจะได้เข้าคุ่ายพกัแรัม
	 การัอีอีกนอีกเคุห้สถานในช่วงกลูางดึกกลูายเป็ินเรืั�อีงต้อีงห้้าม	
เมื�อีโลูกทีั�งโลูกกำาลูงัเผชญิห้น้ากบัสถานการัณ์ทีี�ไม่เคุยพบมาก่อีน	การั
จดัการัให้้เดด็ขาดยังเป็ินเรัื�อีงยาก	การัลูดการัพบปิะสงัสรัรัค์ุแลูะพบเจอี
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กลูายเปิ็นทีางอีอีกห้นึ�งทีี�พอีจะช่วยลูดคุวามเสี�ยงจากการัแพรั่รัะบาด
ติดต่อีขอีงโรัคุนี�ได้ทีางห้นึ�ง
	 “ทีิม	 เห้็นตาจรัูญไห้ม	?”	 ห้ลูวงตาถามถึงสัปิเห้รั่อีมือีฉมัง
ขอีงวัดทีี�ตอีนนี�ยังไม่มารัวมตัวในศาลูา
	 “เห้็นแกนั�งทีำาอีะไรัอียู่แถวเมรัุไม่รัู้คุรัับห้ลูวงตา	 ให้้ผมไปิตาม
ให้้ไห้มคุรัับ	?”
	 ห้ลูวงตาส่ายห้น้าปิฏิเสธ	 ไม่อียากให้้เด็กชายอีอีกไปิไห้น																			
คุนเดียวกลูางคุำ�ากลูางคืุน	 นาฬิกาเดินไปิอีย่างเชื�อีงช้าด้วยกิจวัตรัทีี�																
ไม่คุุ้นเคุย	 ทิีมพยายามเงียบเสียงให้้มากทีี�สุดไม่ให้้รับกวนห้ลูวงตา							
แต่ก็อีดทีี�จะอีอีกเสียงลูุ้นตามลูะคุรัทีี�ตัวเอีงกำาลูังติดอียู่ไม่ได้
	 “แคุ่ก	 ๆ	 ๆ”	 คุนทีี�เพิ�งถูกพูดถึงเดินเข้ามาภายในศาลูาพรั้อีม
เสียงไอีในลูำาคุอี
	 “คุนปิ่วยมาแลู้วจ้า	 สงสัยจะติดโรัคุอีินเทีรันด์”	 ทีิมตะโกน
ทีักทีายปินกวนปิรัะสาทีคุู่ปิรัับอีย่างตาจรัูญสัปิเห้รั่อีมือีห้นึ�งขอีงวัด	
 สัปเหร่อจรูญ	 เขกหั้วเด็กชายทีี�ทีำาที่าทีีทีะเลู้นใสอ่ีย่างห้มั�นไส้
แลูะเอ็ีนดู	 สัปิเห้รั่อีมากวัยคุนนี�ไว้ผมยาวจนถึงกลูางห้ลัูงแลูะมัดรัวบ
ไว้อีย่างดี	สีขาวโพลูนขอีงมันทีำาให้้เขาดูน่าเกรังขามอีย่างปิรัะห้ลูาด	
	 “ทีำาไมเพิ�งจะมาเอีาป่ิานนี�ลู่ะโยม	 เกือีบไม่ทัีนเวลูา”	 ห้ลูวงตา
เจรัิญถามโดยไม่ได้ห้ันมามอีงห้น้า
	 “คุนเรัาก็มีธุรัะกงการัขอีงตัวเอีงบ้างสิห้ลูวงตา	 ถามอีะไรั
มากมาย”	อีีกฝ่ายตอีบกลัูบอีย่างรัำาคุาญ	นี�เป็ินเรืั�อีงปิกตขิอีงคุนทัี�งสอีง	
แม้ว่าห้น้าตาจะเห้มือีนกันอีย่างกับแกะ	 แต่กลูับมีนิสัยใจคุอีทีี�ต่างกัน		
จนสุดขั�ว
	 ทีั�งสามอีาศัยอียู่ภายในวัดแห้่งนี�มาเนิ�นนาน	 แม้ว่าทีิมจะเพิ�ง
มีอีายุได้เพียงสิบขวบ	 แต่คุวามทีรังจำาทีี�เขามีทีั�งห้มดนั�นลู้วนเกิดขึ�น
ภายในวัดแห้่งนี�
	 ทีมิอีาสาเดนิไปิเปิิดแอีร์ัรัวมถงึเคุรืั�อีงฟอีกอีากาศทีี�นายแพทีย์


