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 ส�ำหรับคนอื่นซองกระดำษสีน�้ำตำลตรงหน้ำคงเป็นแค่เพียง 
ซองเอกสำรธรรมดำ ๆ แต่ส�ำหรับชำยหนุ่มคนที่ก�ำลังนั่งอยู่ตรงโต๊ะ
ด้ำนในสุดริมหน้ำต่ำง มันคือควำมฝันอันยิ่งใหญ่ที่วันนี้ได้กลำยเป็น
ควำมจริง...ผู้ชำยคนนั้นคือผมเอง
 ตอนท่ีทำงส�ำนักพิมพ์โทรมำบอกว่ำเรื่องส้ันของผมได้ถูก     
คัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ ‘7 วันจองเมรุ’ นั้น ผมดีใจจนเผลอ
ร้องออกมำขณะที่ก�ำลังคุมเด็กนักศึกษำนั่งสอบอยู่ ใครจะไปคิดว่ำ             
คนอย่ำงเขำที่ชอบอ่ำนงำนสยองขวัญ ชอบฟังเรื่องเล่ำแนวผี ๆ  ชอบดู
ซรีส์ีสยองขวัญ จะกล้ำวำงนิว้ลงบนแป้นคย์ีบอร์ดและเริม่พมิพ์เรือ่งสัน้
ส่งเข้ำประกวดหลงัจำกได้เหน็ประกำศของทำงส�ำนกัพมิพ์ มนัเป็นกำร
ลงประกวดงำนเขียนคร้ังแรกในชีวิตซ่ึงก็ไม่คิดว่ำจะได้รับรำงวัลอะไร 
เพียงแค่อยำกเขียน อยำกได้ลองท�ำตำมควำมฝันของตัวเองก็เท่ำนั้น
 เม่ือเช้ำป้ำข้ำงบ้ำนมำกดกริง่ทีห่น้ำประตบู้ำนแต่เช้ำพร้อมด้วย
ซองกระดำษสีน�้ำตำล ซึ่งก็ดูไม่ใช่เรื่องผิดแผกอะไรเพรำะปกติเวลำ              
ผมไม่อยู่บ้ำนแล้วมีของมำส่ง ไปรษณีย์ก็จะน�ำไปฝำกไว้ที่ป้ำข้ำงบ้ำน
เสมอ
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 “มีของมำส่งเมื่อวำนตอนบ่ำย พอเห็นว่ำค�่ำแล้วเรำยังไม่กลับ                                                                                   
ป้ำก็เลยคิดว่ำค่อยเอำมำให้ตอนเช้ำ” ป้ำข้ำงบ้ำนบอกอย่ำงมีไมตรี 
ตั้งแต่ย้ำยมำอยู่ทำวน์เฮำส์หลังนี้ก็ได้ป้ำข้ำงบ้ำนนี่แหละที่ดูแลดุจ
ญำติมิตรท่ำมกลำงสังคมที่แสนจะวุ ่นวำยและหำมิตรภำพได้ยำก             
เสียเหลือเกิน
 “ขอบคุณครับป้ำ” ผมยกมือไหว้ป้ำข้ำงบ้ำนก่อนจะรับซอง
กระดำษสนี�ำ้ตำลมำดู ทนัททีีเ่หน็โลโก้ของส�ำนกัพมิพ์หวัใจผมกเ็ต้นแรง                                                                                
มือที่ได้สัมผัสซองกระดำษนั้นสั่นเทำนิด ๆ ด้วยควำมตื่นเต้น...ใช่แล้ว 
มันคือหนังสือ หนังสือรวมเรื่องสั้นที่ผมส่งผลงำนเข้ำประกวดและได้
รับเลือกให้เป็นหนึ่งในเจ็ดเรื่องสั้นที่ได้ตีพิมพ์ หนังสือเล่มแรกในชีวิต
ที่มีผลงำนของผมอยู่ในนั้น เรื่องรำวที่ผมอยำกถ่ำยทอดออกมำให้                
คนอื่นได้อำ่น เรื่องเกี่ยวกับตัวผม...
 ยงัไม่ทนัจะได้แกะออกดู เสยีงของหน้ำทีก่ต็ะโกนร้องเตอืนขึน้
ในใจว่ำถ้ำผมยงัมวัโอ้เอ้ไม่รบีไปมหำวทิยำลยั ผมต้องเข้ำสอนคำบแรก
ไม่ทันแน่ ๆ ถึงแม้จะอยำกเห็นหนังสือของตัวเองมำกสักแค่ไหนแต่ก็                      
ละเลยหน้ำท่ีไม่ได้ สุดท้ำยผมจึงต้องรีบขึ้นรถไปพร้อมซองกระดำษ                                                                                         
สนี�ำ้ตำลนัน้ รอเวลำทีจ่ะได้เปิดมนัออกมำละเลยีดอ่ำน อยำกรูเ้หมอืนกนั                                                                                                  
ว่ำเรื่องสั้นของคนที่เข้ำรอบอีกหกคนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้ำง
 และในที่สุดเวลำที่เหมำะสมก็มำถึง...
 เสียงเพลงคลอเบำ ๆ อยู่ภำยในรำ้นกำแฟหน้ำมหำวิทยำลัย 
แต่นั่นไม่อำจดังไปกว่ำเสียงหัวใจที่เต้นแรงของเขำขณะที่ค่อย ๆ แกะ
ซองกระดำษสีน�้ำตำลออกอย่ำงบรรจง ลุ้นที่จะได้เห็นปกหนังสือ เห็น
เรื่องรำวในหนังสือ ที่ส�ำคัญเห็นชื่อของตัวเองอยู่บนหนังสือ
 “อำจำรย์ครบั คำปูชโินร้อนได้แล้วครบั” พนกังำนหนุม่วำงแก้ว
กำแฟคำปูชิโนร้อนเมนูโปรดของเขำที่ต้องสั่งทุกครั้งยำมมำนั่งทอด
อำรมณ์ที่ร้ำนนี้ ผมพยักหนำ้เล็ก ๆ เป็นเชิงขอบคุณ ในมือยังแกะซอง
กระดำษค้ำงไว้ ใจหนึ่งอยำกจะรีบแกะมันออกแล้วยื่นให้พนักงำนหนุ่ม



9

ดแูล้วบอกว่ำ “นีผ่ลงานของอาจารย์เอง” แต่ก็เกรงว่ำจะถกูหำว่ำบ้ำเห่อ 
ซึ่งก็ไม่อำจเถียงได้ว่ำมันเป็นควำมจริง
 แล้วเวลำที่รอคอยก็มำถึงเมื่อผมดึงเอำหนังสือรวมเรื่องสั้น              
7 วันจองเมรุ ออกมำสัมผัสและดูด้วยควำมชื่นชม สิ่งแรกที่มอง                      
ไม่วำงตำคือชื่อของตัวเอง นอกจำกนั้นยังมีชื่อของผู้เข้ำรอบอีกหกคน
ซึ่งผมไม่รู้จักแต่เชื่อว่ำคงได้เจอกันแน่ในงำนวันรับรำงวัล
 มอืของผมลบูไล้ไปทีต่วัชือ่หนงัสอืเรือ่ง 7 วนัจองเมร ุทีเ่คลือบ
สปอตยูวีสวยงำม ยำมที่มันสะท้อนกับแสงแดดที่สำดส่องเข้ำมำทำง
กระจกบำนยำวนั้นมันช่วยท�ำให้ชื่อเรื่องโดดเด่นขึ้นมำก ผมค่อย ๆ       
พลิกปกไปด้ำนในแต่ละหน้ำอย่ำงช้ำ ๆ อ่ำนทุกตัวอักษรตั้งแต่ค�ำน�ำ
ส�ำนักพิมพ์ สำรบัญ และยิ่งใจเต้นแรงเมื่อเห็นชื่อเรื่องสั้นของตัวเอง 
รวมอยูก่บันกัเขยีนอกีหกคนในนัน้ เชือ่ว่ำนกัเขยีนทกุคนที่ได้รบัหนงัสอื
คงมีอำกำรไม่ต่ำงจำกเขำสักเท่ำไหร่
 ผมเปิดเรื่องสั้นเรื่องแรกอ่ำน มันเป็นเรื่องของคนเกิด                        
วันอำทิตย์ ซึ่งว่ำกันว่ำจะมีจิตสื่อสำรกับโลกของวิญญำณได้ถ้ำอยู่ใกล้
คนท้อง อยำกรู้เหมือนกันว่ำนักเขียนคนแรกจะถ่ำยทอดเรื่องรำวไว้
อยำ่งไร
 เรื่องสั้นเรื่องแรกมีชื่อว่า...
 ‘ครรภ์อาฆาต’



ครรภ์อาฆาต

เขียนโดย...ภคิน



SUNDAY วันอาทิตย์
ว่ากันว่า...คนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีจิตสื่อสารกับคนท้อง

เมื่อใดที่อยู่ใกล้สตรีมีครรภ์พึงระวังตัวไว้
อาจสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่จะท�าให้คุณกลัวจนไม่กล้าหลับตา!

คุณเกิดวันอาทิตย์หรือเปล่า ?
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 เมือ่ถงึช่วงหนึง่ของชวิีตกต้็องมกีำรขยับขยำยเพ่ือให้เหมำะสม
กับจ�ำนวนสมำชิกของครอบครัว จำกห้องเช่ำเล็ก ๆ ที่ ค�าเธียร เคย
อยู่กับ มิว ภรรยำที่ตอนนี้ท้องได้เจ็ดเดือน ก็ดูจะคับแคบไปเสียแล้ว
ส�ำหรับสมำชิกใหม่ที่จะก�ำลังลืมตำมำดูโลกในอีกไม่กี่เดือนข้ำงหน้ำ 
บ้ำนเช่ำสองชัน้แถบชำนเมอืงคอืตวัเลอืกทีส่องสำมภีรรยำตกลงปลงใจ
ว่ำเหมำะสมที่พวกเขำจะใช้อำศัยเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่ของ                                                                   
ทั้งคู่ที่ก�ำลังจะมี ‘อีกหนึ่งชีวิตใหม่’ มำอยู่ด้วยอีกคน เด็กน้อยถูกตั้งชื่อ
ไว้แล้วเรียบร้อยแล้ววำ่ น้องเบส
 ภำยในห้องนอนที่มืดสลัวได้ยินเสียงเครื่องปรับอำกำศดัง                   
หึง่ ๆ  ในควำมเงยีบของรตัตกิำล ค�ำเธยีรรูส้กึกระสบักระส่ำยและร้อนรุม่                                                                                
รำวกับนอนอยู่กลำงกองไฟ เหงือ่กำฬไหลจนชดุนอนทีส่วมอยูเ่ปียกชืน้                             
นั่นยังไม่ทรมำนเท่ำอำกำรปวดท้องรำวกับมี ‘อะไร’ ก�ำลังดิ้นไปมำอยู่                           
ในนั้น เขำกินทั้งยำธำตุน�้ำแดง ยำธำตุน�้ำขำว ยำเคลือบกระเพำะ                                                                             
แม้แต่ยำท่ีไม่เก่ียวกับอำกำรปวดท้องอย่ำงยำแก้ปวดแต่ก็ไม่ดีขึ้น                    
แรกทีเดียวเขำคิดว่ำตัวเองคงกินอะไรผิดส�ำแดงมำ แต่อำกำรมันไม่ใช่
แบบนั้น มันเหมือนมีอะไรบำงอย่ำงอยู่ในท้อง...บำงอย่ำงที่มีชีวิต!
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 ในท่ีสดุควำมอดทนก็ไม่เพยีงพอ ค�ำเธยีรดดีตวัขึน้นัง่บนเตยีง
แล้วหนัมองภรรยำทีน่อนหลบัสนทิอยูข้่ำง ๆ  เอือ้มมือไปกดเปิดโคมไฟ
ทีอ่ยูต่รงหวัเตยีงแล้วก้มลงมองท้องของตัวเองทีบ่ดันีเ้ริม่ขยำยใหญ่ขึน้
รำวกับมีคนสบูลมเข้ำไปในนัน้ นัน่ยงัไม่น่ำตกใจเท่ำเมือ่สงัเกตทีผ่วิหนงั
หน้ำท้อง พลันเห็นเหมือนมีรอยมือเล็ก ๆ ดันออกมำจำกในท้องของ
ชำยหนุม่ก่อนจะมเีลบ็อนัแหลมคมจกิทะลหุนงัท้องจนโผล่ออกมำชวน
สะพรงึ...แค่เพยีงพรบิตำ หนงัหน้ำท้องกถ็กูแหวกโดยเดก็ทำรกในท้อง 
มนัโผล่ออกมำด้ำนนอกก่อนจะกระโดดกอดชำยหนุม่ด้วยควำมอำฆำต
แค้น!
 “มึงฆ่ำกู!...มึงไม่ให้กูเกิดมำ!”
 ค�ำเธียรเบิกตำโพลงแล้วแหกปำกร้องลั่น
 “ไม่...ไม่จริง!”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 เสียงนำฬิกำปลุกจำกโทรศัพท์มือถือดังขึ้นคล้ำยมือปริศนำ
กระชำกร่ำงของชำยหนุ่มให้ต่ืนจำกฝันร้ำย ค�ำเธียรดีดตัวผึงขึ้นนั่ง    
บนเตียง รีบเปิดเสื้อนอนมองดูหน้ำท้องของตัวเองที่แบนรำบตำม
ประสำคนรกัสขุภำพและออกก�ำลงักำยเป็นประจ�ำ เขำถอนหำยใจโล่งอก
ทีม่นัเป็นเพยีงแค่ฝันร้ำย แต่กระนัน้มนักเ็ป็นควำมฝันทีแ่ปลกประหลำด
เสียเหลือเกิน ที่ส�ำคัญตั้งแต่ย้ำยมำอยู่บ้ำนใหม่จนเกือบจะครบหนึ่ง
อำทิตย์ เขำฝันแบบเดียวกันนี้หลำยต่อหลำยครั้ง ฝันที่ยังหำค�ำตอบ
ไม่ได้ว่ำท�ำไมถึงฝันพิลึกพิลั่นเช่นนี้
 ค�ำเธียรหันไปทำงมิวภรรยำท้องแก่ที่นอนหลับอยู่ข้ำง ๆ นึก
สงสำรเธอเหมือนกันที่ช่วงนี้ต้องตื่นมำอำเจียนกลำงดึกบ่อย ๆ เพรำะ
แพ้ท้อง แต่ไม่รูจ้ะช่วยยงัไงนอกจำกคอยดแูลเท่ำทีจ่ะท�ำได้ อกีไม่กีเ่ดอืน                                                                                     
หญิงสำวก็จะคลอดลูกชำยมำให้เขำแล้ว ลูกชำยที่เขำรอคอยมำตลอด
ตั้งแต่แต่งงำนกันมำได้ห้ำปี เขำและภรรยำใช้วิธีสำรพัดทั้งทำง
วิทยำศำสตร์และไสยศำสตร์ หมดเงินไปไม่รู้เท่ำไหร่ จนในที่สุดมิวก็    



กระจกลวงตาย

เขียนโดย...อชิค



MONDAY วันจันทร์
ว่ากันว่า...คนที่เกิดวันจันทร์อย่าส่องกระจกในยามวิกาล

โดยเฉพาะในกระจกที่มีรอยร้าว 
และถ้าได้ยินเสียงอะไรแปลก ๆ หรือเสียงเรียกเวลาค�่าคืน 

อย่าพูดทักหรือขานตอบเด็ดขาด
คุณเกิดวันจันทร์หรือเปล่า ?
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 เคยสงสัยไหมว่ำท�ำไมกระจกบำงบำนเรำส่องแล้วดูดี ในขณะที่                                                                           
อีกบำนส่องแล้วดูไม่ดีเอำเสียเลย ?
 ต้อล เป็นพนักงำนออฟฟิศธรรมดำ ๆ ที่มีควำมไม่ธรรมดำ            
ตรงที่ตำข้ำงหนึ่งของเขำเหล่ไปทำงขวำซ่ึงเป็นมำตั้งแต่เด็ก ไม่ได้รับ
กำรรักษำอย่ำงทันท่วงทีท�ำให้สำยตำของเขำผิดปกติ แม้ควำมจริง
เขำจะชื่อต้อลแต่ทว่ำคนรอบข้ำงกลับเรียกว่ำ ‘ไอ้เหล่’ มำตั้งแต่เด็กจน                                                         
แทบจะไม่มีใครจ�ำชือ่จรงิของชำยหนุม่ได้แล้ว ตอนเดก็ต้อลเคยน้อยใจ
ท่ีตวัเองไม่เหมอืนคนอืน่ แต่เมือ่โตขึน้ทกุอย่ำงกส็อนว่ำกำรน้อยใจไม่ได้
ท�ำให้อะไรดีขึ้นนอกจำกบั่นทอนก�ำลังใจให้ตัวเอง เขำเลือกที่จะพอใจ         
ในส่ิงที่ตัวเองมีตำมที่คนอื่น ๆ บอก แต่ในควำมเป็นมนุษย์บำงทีก็                  
อดที่จะคิดมำกไม่ได้ ต้อลจึงพยำยำมส่องกระจกให้น้อยครั้งที่สุดเท่ำที่
จะเป็นไปได้ เขำไม่อยำกเห็นตัวเองในสภำพคนไม่ปกติบ่อยนัก เพรำะ
ทุกครั้งที่ดูมันก็ยิ่งตอกย�้ำว่ำ...เขำไม่เหมือนคนอื่น
 ได้เวลำเลิกงำนแล้ว วันนี้เขำนัดกับ บุหลัน ว่ำจะไปหำอะไร       
กินกันท่ีห้ำงสรรพสินค้ำตำมที่เคยท�ำทุกสัปดำห์ ถึงแม้ต้อลกับบุหลัน     
จะยังไม่ได้แต่งงำนแต่ก็คบหำกันอย่ำงเปิดเผย ฝ่ำยหญิงมักจะมำ                      
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นอนค้ำงบ้ำนฝ่ำยชำยอำทิตย์ละสองสำมวันแล้วแต่จะจัดสรรเวลำ
ลงตวั มช่ีวงหลงันีท้ีเ่ธอไม่ค่อยมำด้วยเหตผุลทีว่่ำงำนยุง่และเหนือ่ยกบั                                                                                   
กำรเดินทำง ซึ่งต้อลก็ไม่ขัดใจ อย่ำงวันนี้ก็เช่นกัน ชำยหนุ่มเพิ่งได้
รับสำยจำกหญิงคนรักว่ำที่นัดกินชำบูวันนี้ที่ห้ำงสรรพสินค้ำคงต้อง                
ขอแคนเซิลเพรำะมีประชุมด่วน ทั้งที่ในเวลำนั้นต้อลมำนั่งรออีกฝ่ำย
อยู่ที่รำ้นเสียแล้ว
 “ไม่เป็นไรหลัน ผมยังไม่ได้ออกจำกออฟฟิศเหมือนกัน เอำไว้
วันหลังก็ได้ ถ้ำอย่ำงนั้นแค่นี้ก่อนนะ” ชำยหนุ่มบอกกับปลำยสำยแล้ว
หนัไปทำงพนักงำนสำวทีม่ำยนืรอรบัออเดอร์อยูแ่ล้ว ต้อลจ�ำต้องโกหก
ว่ำเขำยังไม่ออกจำกออฟฟิศเพรำะไม่อยำกให้หญิงคนรักรู้สึกผิดที่มำ                                                                                      
ไม่ได้ตำมนัด อันที่จริงก็เป็นควำมผิดของเขำเองที่ออกมำก่อนเวลำ        
โดยไม่โทรถำมบุหลันก่อน
 “เอ่อ...มำคนเดียวครับ” ชำยหนุ่มบอกพนักงำนสำวแล้วเปิด
เมนูดูด้วยควำมรู้สึกห่อเห่ียวอย่ำงบอกไม่ถูก กำรกินชำบูคนเดียว              
ในขณะที่โต๊ะอื่นมำกับคนรัก มำกับเพื่อน มำกับครอบครัวนั้น มันรู้สึก
แปลก ๆ ชอบกล แต่ก็นั่นแหละ ชีวิตของเรำคงไปผูกติดกับใครตลอด
เวลำไม่ได้หรอก ลองกินชำบูคนเดียวบำ้งจะเป็นไรไป
 ในขณะที่ชำยหนุ่มตัดสินใจแล้วว่ำจะเลือกชุดซีฟู ้ดชุดเล็ก                     
มำกินนั้น สำยตำของเขำท่ีมองออกไปนอกร้ำนพอดีก็เห็นบุหลันเดิน
คุยมำกับผู้ชำยคนหนึ่งด้วยทำ่ทำงสนิทสนม ทั้ง ๆ ที่เมื่อไม่ถึงห้ำนำที
ก่อนยังบอกเขำว่ำมีประชุมด่วน จังหวะหนึ่งเหมือนว่ำบุหลันจะหัน
มำทำงร้ำนชำบูที่ต้อลนั่งอยู่พอดี เขำรีบยกเมนูขึ้นปิดหน้ำของตัวเอง 
หวัใจเต้นระส�ำ่ด้วยควำมรูส้กึหลำกหลำย หนึง่คอืโกรธทีรู่ว่้ำหญงิคนรกั                                                                                
โกหกเขำเรื่องประชุม ถ้ำไม่อยำกมำก็บอกกันตรง ๆ ก็ได้ ส่งผลถึง
อำรมณ์หึงหวงในข้อต่อมำที่เห็นว่ำนอกจำกบุหลันจะโกหกแล้วยัง                
แอบมำเดินหนุงหนิงกับผู้ชำยคนอื่น และนั่นก็มีผลต่อข้อสำมที่ยำก
จะห้ำมอำรมณ์นั้นได้...เม่ือเห็นว่ำชำยคนที่เดินกับบุหลันหล่อรำวกับ                   



เธอว่าห้องน�้าห้องที่เจ็ดหลังตึกสาม 
มีผีไหม ?

เขียนโดย...นายกะเพรา



TUESDAY วันอังคาร
ว่ากันว่า...คนเกิดวันอังคารมักมีจิตสื่อสารกับห้องน�า้

เมื่อใดที่ได้เข้าห้องน�า้แปลกที่แปลกทางและมีประวัติไม่ดี
มักเจอสิ่งที่ไม่น่าพบเจอ...

คุณเกิดวันอังคารหรือเปล่า ?
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 ชีวิตมีกำรเริ่มใหม่เสมอ...
 ขนมปัง ไม่ชอบควำมรู้สึกที่ตัวเองตกเป็นเป้ำสำยตำของ
นักเรียนในห้องทั้งสำมสิบสำมคนเลยให้ตำยสิ แต่กระนั้นเธอก็ต้อง            
เดินมำหยุดยืนที่หน้ำชั้นเรียนตำมค�ำสั่งของอำจำรย์ประจ�ำชั้น เสื้อ
นักเรียนตัวใหม่สีขำวสว่ำงเสียจนเหมือนติดสปอตไลต์ให้ตัวเอง มัน
ยิ่งท�ำให้ขนมปังเด่นเสียจนอยำกจะกลืนหำยไปกับกระดำนที่อยู่ทำง                
ด้ำนหลังเสียให้รู้แล้วรู้รอด แต่ในเมื่อท�ำไม่ได้จึงท�ำได้แค่เพียงก้มหน้ำ
มองมอืของตวัเองทีก่�ำลงับบีกนัไปมำอย่ำงคนไม่มัน่ใจ ซึง่ควำมไม่มัน่ใจ                                                                                           
มันก็เป็นสิ่งที่อยู่กับขนมปังมำนำนแสนนำนแล้ว
 “วันน้ีครูมีเพ่ือนใหม่มำแนะน�ำให้ทุกคนรู้จัก...แนะน�ำตัวให้                                         
เพื่อน ๆ รู้จักสิคะ” คุณครูประจ�ำชั้นหันมำยิ้มให้กับขนมปังที่ยืนเก้ ๆ 
กัง ๆ อยู่หนำ้ห้อง เด็กสำวเงยหนำ้มองเพื่อนผู้หญิงทั้งสำมสิบสำมคน                                                                                                                          
ในชั้นที่ต่ำงก็หันมำจ้องมองเพื่อนใหม่ด้วยสำยตำที่แสดงควำมรู้สึก   
แตกต่ำงกันไป บำงคนยิ้มให้อย่ำงเป็นมิตร บำงคนสำยตำเฉยเมย
เหมอืนไม่ยนิดยีนิร้ำย และบำงคนกส็ำยตำแปลก ๆ  ดทู่ำทำงจะไม่ชอบ
เพื่อนใหม่เอำเสียเลยทั้งที่ยังไม่รู้จักกัน  
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 “สวสัดค่ีะ ฉันชือ่เขมมกิำ เรยีกสัน้ ๆ  ว่ำขนมปังก็ได้ค่ะ ฝำกเนือ้                                                                             
ฝำกตัวด้วยนะคะ”
 เสียงปรบมือในห้องดังขึ้นเป็นกำรต้อนรับเพื่อนใหม่ที่ย้ำย              
เข้ำมำตอนกลำงเทอม โดยเสียงปรบมือนั้นจะแสดงออกตำมสำยตำ
ของผู้ปรบมือ สำยตำของใครที่ดูมีไมตรีก็จะปรบมือดังหน่อย สำยตำ
ของใครเฉยเมยก็เพียงปรบมือตำมมำรยำท และสำยตำของใครที่ดู                                                                                  
ไม่เป็นมิตรก็เรียกได้ว่ำใช้มือแตะกันสองสำมครั้งเท่ำนั้นเพื่อไม่ให้
อำจำรย์ประจ�ำชั้นต่อวำ่เอำได้
 “เอำละค่ะ ช่วยกันดูแลขนมปังด้วยนะ วิชำไหนที่เพื่อนเรียน
ไม่ทันก็ให้ค�ำปรึกษำ เวลำเท่ียงก็ชวนเพ่ือนไปกินข้ำวด้วย...ขนมปัง 
ไปนั่งข้ำงส้มหวำนสิ มีที่ว่ำงอยู่ตรงนั้นพอดี” อำจำรย์ประจ�ำวิชำหันมำ                                              
บอกพลำงผำยมือไปทำงเด็กนักเรียนหญิงที่นั่งแถวสุดท้ำย โต๊ะข้ำง ๆ 
ของเธอว่ำงอยู่เพียงตัวเดียวในห้อง 
 ส้มหวาน เป็นเพือ่นนกัเรียนคนหนึ่งทีย่ิม้กว้ำงอย่ำงเหน็ไดช้ดั                                                                        
แม้ไม่เห็นว่ำแววตำที่แท้จริงของเธอเป็นอย่ำงไรเพรำะตำที่เล็กจน                
เป็นเส้นนั้น แต่ก็พอเดำออกว่ำเธอคงยินดีไม่น้อยที่เพื่อนใหม่จะไปนั่ง
ข้ำง ๆ ขนมปังยกมือไหว้อำจำรย์ประจ�ำชั้นก่อนจะเดินตรงไปยังโต๊ะ  
ตัวที่วำ่งอยู่ คนที่นั่งอยู่ก่อนเลื่อนเก้ำอี้ให้แล้วยิ้มต้อนรับ
 “ยินดีที่ได้รู้จักนะ เรำชื่อส้มหวำน ดีจังมีเพื่อนมำนั่งด้วยสักที 
นี่เรำนั่งคนเดียวมำตั้งแต่เปิดเทอมใหม่ ๆ เศษคนเดียวในห้องก็แบบนี้  
แหละ” ส้มหวำนกุลีกุจอกระซิบบอกกับเพ่ือนใหม่ ขนมปังพยักหน้ำ         
ยิ้มตอบแล้วนั่งเงียบ ๆ เธอไม่ใช่คนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีถึงขนำดท�ำตัว
สนิทสนมกับคนที่เพิ่งเจอกันได้ไม่กี่นำที มิตรภำพเป็นเรื่องดีงำมก็จริง 
แต่ส�ำหรับเธอต้องใช้เวลำ
 เวลำผ่ำนไปอย่ำงเชื่องช้ำจนน่ำโมโห กำรต้องมำอยู่ในสังคม
ใหม่ ๆ โดยที่ยังไม่คุ้นชินนั้นไม่ใช่เรื่องง่ำยเลยส�ำหรับขนมปัง เธอยัง
รู้สึกคิดถึงโรงเรียนเกำ่ เพื่อนเกำ่ สังคมเกำ่ ๆ ทุกอย่ำงมันกะทันหัน



ไปงานศพ...เพ่ือเป็นศพ!

เขียนโดย...แอมป์



WEDNESDAY วันพุธ
ว่ากันว่า...คนที่เกิดวันพุธจะมีจิตสัมผัสกับงานศพ

เพราะถ้าคุณไปงานศพ ดวงวิญญาณของคนตายที่มีจิตสื่อกับคุณ
อาจจะตามคุณกลับมาเพื่อขอความช่วยเหลือหรือหลอกหลอนก็ได้

คุณเกิดวันพุธหรือเปล่า ?
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 ไม่มีใครอยำกท�ำให้คนอื่นตำยหรอก... 
 ซีเปีย เชื่ออย่ำงนั้น
 แสงไฟสงูจำกรถเก๋งคนังำมของหญงิสำวสำดส่องไปทีซุ่ม้ประตู
เข้ำวัดในยำมอำทิตย์อัสดง ป้ำยนั้นบอกว่ำวัดที่เธอก�ำลังจะเข้ำไปคือ                             
วัดเดียวกับที่ซีเปียจดมำในกระดำษแผ่นเล็กที่อยู่ในมือ เธอค่อย ๆ   
แล่นรถเขำ้ไปยังถนนลูกรังเส้นเล็ก ๆ ด้วยควำมหวั่นใจไม่น้อย เพรำะ
วัดแห่งนี้ค่อนข้ำงห่ำงไกลผู้คน สองข้ำงทำงมีเพียงต้นไม้แห้ง ๆ                                                                                
ยืนต้นตำยกันเป็นทิวแถว มองเห็นบำ้นคนอยู่ไกล ๆ  ซึ่งก็ตั้งอยู่ห่ำงกัน                                                                                    
ตำมประสำบ้ำนของคนต่ำงจังหวัด ยิ่งเมื่อรถของซีเปียแล่นเข้ำมำ
ในบริเวณวัดแล้วมันยิ่งทวีควำมวังเวงมำกขึ้นไปอีก แสงไฟหน้ำรถ                    
สำดส่องตรงไปยังเมรุเผำศพที่ดูสภำพแล้วคงผ่ำนกำรใช้งำนมำหลำย
สิบปี อีกทำงด้ำนหนึ่งมีโบสถ์ขนำดไม่ใหญ่นักตั้งหลบมุมอยู่ระหว่ำง
ต้นโพธิ์ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้ำนครอบคลุมบริเวณวัดจนท�ำให้บรรยำกำศ                                                               
ยำมเย็นนั้นอึมครึมมำกกว่ำท่ีควรจะเป็น เมื่อมองไปอีกทำงเห็นศำลำ
สวดศพเป้ำหมำยท่ีเธอมำในวันนี้ซ่ึงเปิดไฟสว่ำง มีรถจอดอยู่บำงตำ            
ไม่แน่นขนัดแบบงำนสวดศพในเมืองที่กว่ำจะหำที่จอดรถได้ก็แทบ  
อยำกจะถอดใจแล้วยกมือไหว้ศพเสียในรถให้รู้แล้วรู้รอด
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 ในระหว่ำงที่ซีเปียก�ำลังตัดสินใจว่ำจะจอดรถแอบอยู่ตรงข้ำง
ก�ำแพงวัด ทันใดนั้นก็เหมือนมี ‘ร่ำงของบำงสิ่ง’ วิ่งตัดหน้ำรถอย่ำง
กระชั้นชิดจนเธอต้องเบรกกะทันหันเกือบจะพุ่งชนกับก�ำแพงเข้ำให้           
ดทีีเ่บรกได้ทนั หญงิสำวหยดุนิง่หอบหำยใจแรงด้วยควำมตกใจ แสงไฟ                                                                         
หน้ำรถสำดส่องไปยังก�ำแพงวัดที่มีค�ำสอนเขียนไว้ว่ำ
 เย ปมตฺตา ยถา มตา : ผู้ประมาทเหมือนคนที่ตายแล้ว
 เสียงเคำะกระจกฝั่งที่นั่งข้ำงคนขับดังขึ้น ซีเปียสะดุ้งหันมอง    
เห็นเป็นชำยแก่ยืนถือไฟฉำยอยู่จ้องเขม็งมำยังเธอรำวกับต้องกำร
สนทนำด้วย ซีเปียเลื่อนกระจกลงแล้วอีกฝ่ำยก็ชิงพูดขึ้นเสียก่อน
 “คุณ มำงำนศพยำยดมเหรอครับ ?” ชำยชรำเอ่ยถำมพลำง
เอำไฟฉำยส่องหน้ำแขก ซเีปียหรีต่ำแล้วยกมอืขึน้บงัแสงไฟ ควำมทีย่งั                                                                                 
ใจเต้นแรงจำกเหตุกำรณ์เมื่อสักครู่ไม่อย่ำงนั้นอำจมีด่ำกันบ้ำง เอำ
ไฟฉำยมำส่องหนำ้แบบนี้ท�ำไม ไม่มีมำรยำทเอำเสียเลย
 “เอ่อ...ค่ะ” หญงิสำวตอบ อกีฝ่ำยพยกัหน้ำรบัก่อนจะลดไฟฉำย
ที่ส่องหนำ้ของหญิงสำวต่ำงถิ่นลง
 “อยูศ่ำลำโน้นเลยครบั มศีำลำเดยีว ครำวหลังจะจอดรถกด็ดู ีๆ                     
ก่อนนะคุณ นี่อีกนิดเดียวก็จะชนโกศคนตำยแล้ว” ชำยชรำบอกแล้ว                                                                                
เดินหำยไปอีกทำงหนึ่ง ท้ิงให้ซีเปียท�ำหน้ำฉงน โกศคนตำยตรงไหน
ไม่เห็นมีเลย แต่ครั้นพอเธอลงจำกรถจะไปเปิดกระโปรงหลังเพื่อเอำ
พวงหรีดไปไว้อำลัยให้ ยายดม หญิงสำวก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อเห็นว่ำ
ทำงด้ำนข้ำงรถที่เธอจอดนั้นเรียงรำยไปด้วยโกศคนตำยเป็นแถวยำว 
นีถ้่ำเธอจอดรถเฉยีงไปอกีนดิเดยีวมหีวงัได้ชนโกศคนตำยพงัแน่ แต่จะ                                                                             
โทษเธออย่ำงเดียวก็ไม่ถูกเพรำะในวัดมืดเสียขนำดนี้ น่ำจะติดไฟ                  
ให้สว่ำงสักหน่อย
 ซเีปียหยิบพวงหรดีทีท่�ำมำจำกดอกไม้สดออกมำถอืไว้ สำยตำ
มองตรงไปยังศำลำสวดศพทีอ่ยูไ่ม่ไกลจำกบรเิวณทีร่ถจอดอยู ่ตอนแรก
เธอว่ำจะซือ้พวงหรดีทีท่�ำจำกผ้ำขนหนมูำให้เผือ่ว่ำจะได้ใช้ประโยชน์ต่อ                                                                                             



บันไดหลอนซ่อนฆาตกรรม

เขียนโดย...ติ๊ก เจตนา



THURSDAY วันพฤหัสบดี
ว่ากันว่า...คนที่เกิดวันพฤหัสบดีจะมีจิตสัมผัสกับบันไดในยามวิกาล
คุณอาจเจอกับ ‘บางสิ่ง’ ที่อยู่ในโลกของวิญญาณผ่านทางขั้นบันได

อย่าดู อย่ามอง อย่าสนใจ ถ้าไม่อยากเจอหายนะ
คุณเกิดวันพฤหัสบดีหรือเปล่า ?
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 เคยมีควำมเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งบอกว่ำ...
 หำกอยำกเห็น ‘ดวงวิญญำณ’ ของคนใกล้ตัว ให้คนที่เกิด
วันพฤหัสบดีเดินถอยหลังลงจำกบันไดขั้นบนสุดมำสำมขั้นแล้วตั้งจิต
อธิษฐำนถึงคนตำย ก่อนจะก้มลงมองตรงช่องว่ำงระหว่ำงบันได
 ‘เขำ’ จะมำให้เห็น!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 เสียงเร่งเคร่ืองรถมอเตอร์ไซค์ดังสนัน่ท่ำมกลำงถนนสำยเปล่ียว
ยำมรำตรี รถมอเตอร์ไซค์สีแดงที่ถูกแต่งใหม่หมดจนแทบไม่เหลือ       
เค้ำเดิมแล่นด้วยควำมรวดเร็วฉวัดเฉวียนไปทำงซ้ำยทีขวำทีรำวกับ                                                              
ท้องถนนเป็นของตนแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีกระจกมองข้ำงเพรำะมัน                 
ไม่เฟี้ยว เวลำจะเลี้ยวอำศัยหันหลังไปมองหรือไม่ก็อำศัยสัญชำตญำณ
ล้วน ๆ  ซึง่ส่วนใหญ่จะไม่สนใครหรอือะไรทัง้นัน้ นกึอยำกจะเล้ียวกเ็ล้ียว 
เสียงท่อรถท่ีระเบิดเอำไว้ด้วยควำมเชื่อที่ว่ำยิ่งท่อดังยิ่งแสดงศักยภำพ
ของเจ้ำของ ดงัเท่ำไหร่ยิง่เท่ ดงัเท่ำไหร่ยิง่เด่น เวลำบดิรถมอเตอร์ไซค์
ไปที่ไหนทุกคนจะต้องหันมอง แม้ว่ำกำรหันมองจะตำมมำด้วยเสียง 
สำปแช่งไล่หลังก็ช่ำงแม่ง รถของกู ชีวิตของกู กูจะท�ำยังไงก็ได้!
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 ลมเย็นโชยพัดมำปะทะร่ำงของ พอมี ชำยหนุ่มวัยยี่สิบหกปี 
กิจกรรมยำมรำตรีคือออกมำแข่งรถกับเพื่อนฝูงเพื่อแลกกับเงินพนัน
เล็กน้อย สิ่งที่อยำกได้ที่สุดหำใช่เงินทองไม่ แต่เป็น ‘ควำมสะใจ’ เสีย
มำกกว่ำ ซึ่งส่วนใหญ่พอมีหรือที่คนในวงกำรแข่งรถแถวนั้นรู้จักกัน                             
ในนำม ‘สงิห์ม’ี กเ็ป็นผูช้นะ มเีจ้ำถิน่จำกถิน่อืน่ ๆ  มำท้ำประลองนกัต่อนกั                                                                                            
ก็ยังไม่มีใครโค่นเจ้ำสนำมอย่ำงสิงห์มีได้
 มขีึน้ย่อมมลีง...เมือ่ได้เป็นทีห่นึง่กย่็อมมวีนัต้องลงจำกทีห่นึง่
เช่นกัน
 โชคชะตำคงก�ำหนดมำแล้วเสียกระมังเมื่อรถมอเตอร์ไซค์               
คันเก่งของพอมีที่ก�ำลังวำดลวดลำยบนท้องถนนยำมรำตรีเกิดขัดข้อง
ขึ้นมำอย่ำงไม่มีปี่มีขลุ่ย ส่งผลให้รถเสียกำรควบคุมอย่ำงกะทันหัน              
ล้อปัดกับพ้ืนถนนจนเกิดประกำยไฟพวยพุ่งรำวกับก�ำลังแสดงมหรสพ
แสงสีเสียงในงำนเทศกำลรื่นเริง รถมอเตอร์ไซค์เหวี่ยงร่ำงของคนขับ
อย่ำงแรงกระเด็นไปหล่นกระแทกพ้ืนถนน ก่อนที่รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจ
จะไถลไปกับพื้นถนนจนเกิดประกำยไฟและไปกระแทกกับเสำไฟฟ้ำ            
เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
 แล้วทุกอยำ่งก็พลันเงียบลงในค�่ำคืนแห่งควำมหำยนะ
 คืนที่ไม่แน่ใจว่ำระหว่ำง ‘ตำยไปเลย’ กับ ‘อยู่ก็เหมือนตำย’ 
แบบไหนจะดีกวำ่กัน!
 
 พอใจ ในชุดนำงพยำบำลวิ่งหน้ำตื่นร้องเรียกหำน้องชำย           
ของตวัเองไปทัว่ทัง้บ้ำน หลงัจำกกลบัมำแล้วพบว่ำประตเูปิดอยูท่ัง้ ๆ  ที่                                                                            
เธอมั่นใจว่ำล็อกไว้อย่ำงดีแล้ว แต่ไม่รู ้ท�ำไมพอมีที่ตอนนี้ไม่ใช่คน               
สมประกอบอีกแล้วหลังประสบอุบัติเหตุเมื่อสองปีก่อนกลับหนีออก                
จำกบ้ำนไปได้ แต่นัน่ยงัไม่ใช่เวลำจะมำหำค�ำตอบ ตอนนีต้้องตำมหำตวั                                                                                 
น้องชำยก่อน กลัวว่ำจะออกไปอำละวำดคนอื่นหรือไปถูกรถชน                     
เอำเสียได้



ลอยกระทง...จงเป็นศพ

เขียนโดย...ampprio



FRIDAY วันศุกร์
ว่ากันว่า...คนที่เกิดวันศุกร์นั้นเป็นคนธาตุน�้า

และเหมือนจะมีจิตที่เป็นประตูเชื่อม
ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณหลังความตาย

ดังนั้นคนที่เกิดวันศุกร์ควรหลีกเลี่ยง
การเดินทางทางน�า้ และกิจกรรมทางน�้า

คุณเกิดวันศุกร์หรือเปล่า ?
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	 ‘วันเพ็ญเดือนสิบสอง		น�้ำก็นองเต็มตลิ่ง
 เราทั้งหลายชายหญิง  สนุกกันจริงวันลอยกระทง
 ลอย...ลอยกระทง  ลอย...ลอยกระทง
 ลอยกระทงกันแล้ว  ขอเชิญน้องแก้วออกมาร�าวง
 ร�าวงวันลอยกระทง  ร�าวงวันลอยกระทง
 บุญจะส่งให้เราสุขใจ  บุญจะส่งให้เราสุขใจ’
 เสียงเพลงประจ�ำวันลอยกระทงดังวนเป็นรอบที่ร ้อยเห็น       
จะได้ มันดังไปทั่วบริเวณจัดงำนลอยกระทงประจ�ำจังหวัดคล้ำยเป็น
เพลงบังคับ ไม่รู้ว่ำถ้ำมีใครนึกไปเปลี่ยนเป็นเปิดเพลงของบอดี้สแลม
จะเกิดเรื่องคอขำดบำดตำยไหม เพลงลอยกระทงดังซ�้ำ ๆ วนไปมำ
ว่ำน่ำร�ำคำญแล้วมันย่ิงทวีควำมน่ำร�ำคำญขึ้นไปอีกเมื่อมีเสียงเบสจำก
ล�ำโพงขนำดยักษ์ของเวทีกลำงที่ก�ำลังเปิดประชันด้วยเสียงของนักร้อง
หมอล�ำชือ่ดงัทีก่�ำลงัวำดลวดลำยโชว์ชำวบ้ำนชำวช่อง กเ็พิง่รูว่้ำร้องสด                                                                                    
กบัเสยีงในโทรทศัน์มนัต่ำงกนัรำวฟ้ำกับเหว คนทีเ่ดนิอยู่ในงำนส่วนใหญ่                                                                                               
รูส้กึเหมอืนหวัใจก�ำลงัเซิง้อย่ำงเมำมนัในอก ซึง่บำงทเีจ้ำของร่ำงกรู้็สึก
เหนือ่ยเหมือนกันแหละ เวลำจะสือ่สำรอะไรกบัคนรอบข้ำงกต้็องตะโกน
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คุยกัน บำงครั้งตะโกนก็ยังไม่ได้ยินด้วยซ�้ำ ต้องอำศัยอ่ำนปำกเอำ                      
นี่ถ้ำมีงำนลอยกระทงสักเจ็ดวันเจ็ดคืนคงได้มีควำมสำมำรถพิเศษ                                                               
อำ่นปำกคนได้โดยไม่ต้องได้ยินเสียงเสียกระมัง
 “ลอยกระทงอำจจะหลงทำง แต่ถ้ำมำยืนข้ำง ๆ อำจจะหลงพี่
นะครบั” เสยีงของ ป๋อมแป๋ม เอ่ยแซวนกัศกึษำสำวสองคนทีเ่ดนิคยุกนั                                                                      
ผ่ำนมำ ทั้งสองคนมองหน้ำกันแล้วปรำยตำมองป๋อมแป๋มตั้งแต่หัว            
จรดเท้ำแทนค�ำพูดว่ำ “กรุณำเจียมบอดี้ด้วยค่ะ!” แต่ยังพอมีมำรยำท
ไม่เอ่ยออกมำเป็นค�ำพูด
 “มำลอยกระทงคนเดยีวมนัเปลีย่วเปล่ำ ถ้ำอยำกเฟ้ียวฟ้ำวให้มำ                                                                   
ลอยกับพี่” คนท่ีมำด้วยกันไม่ยอมแพ้หันไปส่งมุกใส่หญิงสำวคนหนึ่ง              
ที่เดินถือกระทงขนมปังผำ่นมำ 
 หญิงสำวหันมำยิ้มให้ ฮิน แล้วพูดด้วยน�้ำเสียงที่ชัดเจนจน              
แทบจะตะโกนว่ำ
 “มีผัวแล้วค่ะ อยำกเฟี้ยวฟ้ำวกับผัวหนูไหมคะ ?” หญิงสำว
ท�ำท่ำจะหันไปเรียกผัวมำจริง ๆ ป๋อมแป๋มจึงรีบดึงแขนเพื่อนไปอีก         
ทำงหนึ่งเพรำะเกรงวำ่กำรมำลอยกระทงวันนี้จะได้ไปลอยอังคำรแทน
 “ไอ้ฮิน เด๋ียวก็ได้ตำยคำตีนหรอก!” คนเป็นเพื่อนบอกพลำง
มองรอบข้ำงอย่ำงหวำดระแวง เพรำะบำงครัง้ ‘ตนี’ กม็ำถงึเนือ้ถงึ ‘ตวั’ 
อย่ำงไม่ทันได้ตั้งหลัก
 “กูจะไปรู้ได้ยังไงล่ะว่ำคนไหนมีผัวไม่มีผัว ไม่ได้เขียนป้ำย               
แขวนไว้นี่หว่ำ” ท�ำปำกดีไปอย่ำงนั้นทั้งที่ในใจก็ยังหวั่นไม่น้อย ยัง               
ไม่อยำกตำยทั้งที่เพิ่งผ่ำนร้อนผ่ำนหนำวมำได้แค่ยี่สิบปี ยังใช้ชีวิต                 
ไม่คุ้มเลย
 “ไว้ครำวหลังกูจะสอนวิธีดูหญิงให้ คนไหนมีผัวไม่มีผัว รับรอง
ผลเกำ้สิบเปอร์เซ็นต์” ป๋อมแป๋มยืดอกท�ำทำ่เหมือนคนมีประสบกำรณ์
โชกโชนจนฮินต้องหันมำเหล่ตำใส่
 “แหม...ไอ้แป๋ม ถ้ำมึงดูหญิงเก่งจริง มึงจะแห้วและโสดจน           



หอมกลิ่นศาลพระภูมิ

เขียนโดย...ต้นเติร์ก



SATURDAY วันเสาร์
ว่ากันว่า...คนเกิดวันเสาร์จะมีจิตสื่อสารกับศาลพระภูมิ

อย่ามอง อย่าจ้อง อย่าสนใจ
เพราะนั่นอาจท�าให้ภูตผีและวิญญาณตามกลับมาก็ได้

คุณเกิดวันเสาร์หรือเปล่า ?
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 ไม่รู้มีใครกลัวศำลพระภูมิแบบ ยังเติร์ก หรือไม่ ?
 ในควำมทรงจ�ำของยังเติร์กเทำ่ที่จ�ำได้ ตอนเด็ก ๆ เวลำผ่ำน
ศำลพระภูมิที่ไหน เขำมักจะเห็นสิ่งแปลก ๆ เสมอ บำงทีก็เหมือนเห็น
คนวิง่หำยไปในศำลพระภมู ิบำงครัง้ก็ได้กลิน่หอม ๆ  ที่ไม่ใช่กล่ินดอกไม้
หรือกลิ่นธูปออกมำจำกศำลพระภูมิ นั่นยังไม่ท�ำให้น่ำกลัวเท่ำ ถ้ำผ่ำน
ศำลพระภูมิที่ไหนแล้วได้กลิ่นเหม็นเน่ำ ที่ตรงนั้นมักจะท�ำให้ยังเติร์ก
จับไข้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นศำลพระภูมิที่ถูกทิ้งร้ำงจนเป็นที่สิงสถิตของ
ผีเร่ร่อนสัมภเวสีผีไม่มีญำติ 
 เคยมีคนบอกว่ำคนเกิดวันเสำร์มักมีจิตสื่อสำรกับศำลพระภูมิ 
ไม่รู้วำ่มันเป็นเรื่องจริงหรือไม่
 แต่ยังเติร์กเกิดวันเสำร์
 “ค่ำห้องเดือนละสองพัน น�้ำไฟต่ำงหำก ล่วงหน้ำหนึ่งเดือน 
มัดจ�ำสองเดือน ลองตรวจสอบข้ำวของในห้องดูก่อนนะ เจ๊เช็กแล้วว่ำ
สภำพด ีถ้ำตอนออกมส่ีวนไหนเสยีหำยก็หกัจำกค่ำมดัจ�ำไป” เจ๊เจ้ำของ
หอพักที่ดูแล้วนำ่จะวัยสำมสิบกลำง ๆ บอกอย่ำงเหนื่อยหน่ำยรำวกับ 
ยังไม่หำยแฮงก์จำกเมื่อคืน 
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 ยงัเตร์ิกเปิดประตหู้องเข้ำไป สิง่แรกทีส่งัเกตคอืควำมรูส้กึของ
ตวัเอง เขำเชือ่ว่ำควำมรูส้กึแรกของทีท่ีจ่ะอยูน่ัน้ จะบ่งบอกควำมเป็นอยู่                                                                                   
ได้เป็นอย่ำงดี ถ้ำสัมผัสแรกนั้นคือควำมรู้สึกไม่ดี ต่อให้ห้องสวย       
แค่ไหนก็คงไม่ฝืนที่จะเช่ำอยู่ เพรำะหำกรู้สึกไม่ดีก็เชื่อวำ่ตลอดเวลำที่
ต้องอยู่ในห้องนั้นชีวิตคงจะไม่ดีสักเท่ำไหร่ แต่ถ้ำห้องสภำพธรรมดำ
แต่รู้สึกดีตั้งแต่เปิดประตูเข้ำไป ถือวำ่ห้องแบบนั้นคือห้องที่สมควรอยู่ 
เหมือนห้องต้องกำรสื่อสำรและเชื้อเชิญให้คนเข้ำมำอยู่ด้วยกัน...ซึ่ง
ห้องนี้บอกกับยังเติร์กแบบนั้น
 ชำยหนุ่มเดินตรงเข้ำไปในห้องสี่เหลี่ยมขนำดไม่เล็กแต่ก็           
ไม่ใหญ่นัก มีเฟอร์นิเจอร์ทุกอยำ่งครบถ้วน แม้ห้องจะไม่ใหม่นักแต่ก็
สะอำดสะอ้ำน ในขณะที่ยังเติร์กก�ำลังดูสภำพของห้องนั้น กลิ่นหอม ๆ 
ของบำงสิ่งก็ลอยผำ่นมำทำงระเบียงห้อง มันหอมเสียจนชำยหนุ่มต้อง
หนัไปถำมเจ๊เจ้ำของหอพกัทีย่นืหำวหวอด ๆ  ท�ำท่ำเหมอืนคนทีพ่ร้อมจะ                                                                                   
นอนได้ทุกนำที
 “เจ๊ได้กลิ่นอะไรหอม ๆ ไหมครับ ?” ชำยหนุ่มเอ่ยถำมอีกฝ่ำย 
เจ๊เจ้ำของหอพักย่นคิ้ว ท�ำจมูกฟุดฟิดแล้วสำ่ยหน้ำปฏิเสธ
 “ไม่เห็นจะได้กลิ่นอะไรเลย หรือมีใครท�ำกับข้ำวหรือเปล่ำ ?” 
เจ๊เจ้ำของห้องเอ่ยถำมกลับ พยำยำมสูดจมูกหำกลิ่นที่ชำยหนุ่มบอก
แต่ก็ไม่ได้กลิน่อะไร...อ้อ ถ้ำไม่นบักลิน่ต ุๆ  ของตวัเองทีย่งัไม่ได้อำบน�ำ้                                                                         
ตั้งแต่เมื่อคืนนะ!
 “ไม่ใช่กลิ่นอำหำรครับ กลิ่นมันหอม ๆ คล้ำย ๆ ดอกไม้...แต่
ไม่น่ำใช่” ยังเตร์ิกบอกแล้วเดนิไปเปิดประตรูะเบยีงออก ก่อนจะมองหำ
ที่มำของกลิ่นท่ีว่ำ และทันทีที่เขำก้มลงมองไปทำงด้ำนล่ำงซึ่งตรงกับ
ต�ำแหน่งห้องท่ียังเตร์ิกก�ำลงัจะตดัสนิใจเช่ำ สิง่ทีเ่ขำพบคอืศำลพระภมูิ
เก่ำ ๆ ที่ดูท่ำจะไม่มีใครดูแลมำนำนแล้ว ถ้ำจ�ำไม่ผิด ตอนที่เข้ำมำ                                                                                    
ทำงด้ำนหน้ำเขำก็พบศำลพระภูมิหลังหนึ่ง ซึ่งหลังนั้นยังดูใหม่และมี 
ดอกไม้สดเสยีบในแจกนัถวำย ยงัเติร์กยงัยกมอืไหว้เพือ่ฝำกเนือ้ฝำกตวั
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