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 นักศึกษาหนุ่มหน้าตาดีมองวิวทิวทัศน์ข้างทางเคลื่อนผ่าน
หน้าต่างรถยนต์ราคาแพงซึ่งบิดาเป็นคนขับ พลางคิดว่าถึงจะผ่านมา
เกือบสามปีแล้วแต่ถนนแถวบ้านเกิดเขาในจังหวัดอุตรดิตถ์ยังคงดู               
คุ้นตา ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปจากความทรงจ�านัก มองในมุมหนึ่งก็คง
เป็นเรื่องธรรมดากระมัง ไม่ใช่เมืองหลวงท่ีมีกิจการเปิดปิดหรือสร้าง
อะไรใหม่ ๆ ตลอดเวลา ยิ่งระยะหลังเศรษฐกิจภายในประเทศก็ไม่ได้
เติบโตนัก 
 “ใกล้ออกพรรษาอีกแล้วนี่นะ” เสียงมารดาท่ีนั่งอยู่เคียงข้าง        
คนขับพูด หลังมองเห็นป้ายโฆษณาแผ่นใหญ่แปะอยู่ริมทาง
 “จริงด้วย มีขบวนแห่ผีตลก ลูกอยากไปเดินร่วมขบวนเหมือน
สมัยก่อนไหมล่ะฟิล์ม ?” บิดาเอ่ยถามพลางมองลูกชายผ่านกระจก  
มองหลัง
 ฟิล์มชะงักไปครู่หนึ่งหลังได้ยินค�าถามดังกล่าว ก่อนตอบว่า 
“ไม่รู้หรอกพ่อ ไม่ได้อยู่ที่นี่ตั้งนานแล้ว” 
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 “เรากอ็ยูม่าตัง้แต่เดก็ แถมตระกลูเราใครกร็ูจ้กั” คนเป็นพ่อบอก                                                                     
ซึ่งก็ถือว่าถูกต้องอยู่ ครอบครัวเขาจัดเป็นเศรษฐีในจังหวัด ร�่ารวยจาก
ท่ีดินและกิจการร้านตลาดมากมาย “ถ้าเราอยากไปร่วมงาน ใครจะ              
กล้าขัด” 
 “ลูกคงไม่อยากไปเดินใส่ชุดผีแล้ว ไม่ใช่เด็กแล้วนะพ่อ                   
ไปร่วมงานก็ต้องเดินตากแดด ผิวเสียหมด เดี๋ยวสัปดาห์หน้าตอน                                                              
นกัข่าวเขามาสมัภาษณ์เรือ่งธรุกจิครอบครวัเรา แม่อยากโชว์ลกูสดุหล่อ
ด้วย” มารดาพูดตามประสาคนรักสวยรักงาม 
 “คุณก็กังวลเกิน ชุดผีตลกมีท้ังหัวโขนท้ังเสื้อคลุมแทบจะมิด           
ท้ังตวั มนัจะไปโดนแดดได้ยงัไง” สามแีย้งภรรยาด้วยน�า้เสยีงไม่จรงิจงันกั                                                                                               
หยิกแกมหยอก ท�าเอาฟิล์มหัวเราะไปด้วย
 ประเพณีแห่ผีตลกเป็นกิจกรรมเด่นในงานประเพณีบ้านเกิด
พวกเขา อ.ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมักจะจัดข้ึนในช่วงเทศกาล
ออกพรรษาพ่วงกับกิจกรรมอ่ืนเช่นการประกวดนางงามวัฒนธรรม          
ในงานแห่ขบวนผีตลกนั้น ชาวบ้านที่ร่วมขบวนจะแต่งกายด้วยหัวโขน
ท�าจากวสัดเุช่นเข่งหรอืเครือ่งสาน ตกแต่งให้มรีปูลกัษณ์น่ากลวั รวมท้ัง                                                                                 
นุ ่งห่มชุดท่ีท�าจากจีวรพระเก่าหรือตกแต่งให้เข ้ากับส่วนศีรษะ                     
จุดประสงค์คือเป็นตัวแทนของผีเปรต ผีนรกหิวโหย วิญญาณไร้ญาติ 
ท่ีต้องการขอส่วนบุญติดค้างอยู่ในโลกหลังความตายเพื่อรอเวลาไป              
เกิดใหม่  
 ว่ากันว่าชื่อผีตลกนั้นเป็นการเพี้ยนเสียงมาจากผีนรกนั่นเอง 
 “แต่ยังไงกลับมาคร้ังนี้ ไปเจอพวกเพ่ือนเก่าก็ระวังหน่อยล่ะ” 
แม่เขาเปลี่ยนเรื่องพูดโดยใช้น�้าเสียงจริงจังข้ึน “แม่ไม่อยากให้มีเรื่อง
แบบไอ้ทิวอีก” 
 “คุณก็อย่าไปพูดถึงเรื่องไม่ดี จบแล้วก็ให้ผ่านไป” สามีบอก 
 “แม่ไม่ต้องห่วงครบั พวกเรากลบัมาแป๊บเดยีว เผลอ ๆ  ฟิล์มไม่ได้                                                                                             
เจอหน้าใครหรอก” เขาบอก แล้วจากนั้นก็เปิดโทรศัพท์มือถือ คิดจะ 



ชิงบุญ

โดย ธุวัฒธรรพ์
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 “กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพยากะตา ธัมมา”
 แม้มือประนม ปากพร�่าท่องบทสวดท่ีจดจ�าข้ึนใจได้ตั้งแต่    
สมัยบวชเรียน ทว่าสายตากลับล่อกแล่กกวาดมองซ้ายขวา ตัวสั่น
งนังกท้ังท่ีอากาศร้อนอ้าว เหงือ่ผดุพรายจากขมบัไหลย้อยตามแนวคาง    
ก่อนหยดลงแหมะบนตัก 
 “สุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ทุกขายะ”
 รายล้อมรอบตวั เตม็ไปด้วยผูค้นท่ีรูจ้กัมกัคุน้ ท้ังญาตท่ีิน้องและ                                                                                 
เพือ่นฝงูนัง่กนัอยู่เตม็ศาลาจนเก้าอ้ีท่ีทางวดัจดัเตรยีมไว้ให้ไม่เพยีงพอ 
ต้องจัดเก้าอี้ส�ารองล้นออกไปนอกชาน แต่กลับรู้สึกเหมือนนั่งอยู่เพียง
ล�าพัง
 ไม่สิ... ไม่อาจเรียกว่าล�าพังได้เต็มปาก เม่ือเบ้ืองหน้าเหนือ 
ฝาโลง มีร่างหนึ่งนั่งมองจ้องเขาไม่วางตา
 หากไม่เพราะท่านั่งหลังโก่งจนโค้งงอดั่งกระดองเต่าอันเป็น
ท่วงท่าท่ีเห็นจนชนิตา เขาคงไม่อาจรูไ้ด้เลยว่า ร่างท่ีเปรอะเป้ือนไปด้วย                                                                            
อาจมตั้งแต่เส้นผมจนถึงปลายเท้า คือร่างของ... พ่อ
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 เพราะเปื้อนเปรอะ จึงไม่อาจเห็นใบหน้าคุ้นตา แต่ด้วยกิริยา 
จึงรู้ว่าพ่อพยายามเปิดปากพูดถ้อยค�าบางอย่าง
 วี้ด!
 ดงัดัง่เสยีงนกหวดี กรดีแทงแก้วหูสะเทือนลัน่ ชายหนุม่เอามือ
ป้องเพื่อลดทอนเสียงดังนั้น 
 และท้ังท่ีตั้งใจไม่มอง แต่เสียงท่ีดังข้ึนก็ฉุดสายตาเขาให้มอง
ไปยังโลงศพกลางศาลา 
 พ่อหายไปจากตรงนั้น... 
 กลับมาปรากฏอยู่ตรงหน้า ในระยะลมหายใจราดรด!
 โจนพรวดจากเก้าอี้ วิ่งฝ่าผ่าวงแขกเหรื่อ ทุกสายตากระท่ัง 
นยัน์ฉงนของภกิษุ จับจ้องเพยีงแผ่นหลงัของคนเผ่นแผลว็จากศาลาวดั                                                                          
เป็นตาเดียว
 บทสวดชะงักงันเพียงครู่ ก่อนเสียงสวดบาลีจะดังต่ออย่าง
ตะกุกตะกัก ด้วยรับรู้ว่ามีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น
 แต่ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่าสิ่งผิดปกติท่ีว่าคืออะไร เว้นเพียงผู้เป็น   
เจ้าภาพงานศพและเป็นลูกชายของผู้ตายอย่าง เขม คนเดียวเท่านั้น

 ภาพทรงจ�าถึงวาระสุดท้ายของพ่อ ผุดข้ึนในห้วงค�านึงอย่าง  
ไม่ตั้งใจ...
 “ช่วยด้วย พ่อถูกงูขบ ช่วยด้วย!”
 เสียงตะโกนก้องของตนดังซอนแทรกช่องว่างของต้นยาง   
เพียงพอให้ญาติพี่น้องท่ีกระจัดกระจายไปตามแถวแนวของไม้ยืนต้น
ในสวนนี้ได้ยินอย่างถ้วนทั่ว
 ทุกคนวิ่งมาตามต้นเสียง และภาพท่ีเห็นก็ท�าให้อุปกรณ์      
กรีดยางในมือหล่นร่วงลงพื้นด้วยตกใจ
 ร่างชายกลางคนดั่งมีเพียงกายแต่ไร้วิญญาณ ขาซ้ายบวมเป่ง
คล้ายลูกโป่งถูกเป่าลม แขนขาแผ่ราบไปกับพื้นไม่อาจยกได้ เช่นเดียว



กลับบ้าน

โดย RabbitRose
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 เสยีงยางล้อรถไถลกบัพ้ืนท่ีเกิดจากการเหยยีบเบรกดังลากยาว 
ก่อนจะจบลงด้วยเสียงของโลหะกระแทกกันอย่างรุนแรง เศษช้ินส่วน                 
รถจกัรยานยนต์แตกหักกระจดักระจายไปท่ัว ขณะท่ีร่างของผูเ้คราะห์ร้าย                                                                                            
ลอยขึ้นไปหมุนควงอยู่ในอากาศ และตกลงมากระแทกกับพื้นถนน            
อย่างแรง
 “ว้าย! ตายไหมเนี่ย ?!”
 “ไม่รู้สิ! รีบตามกู้ภัยมาเร็ว!”
 ชาวบ้านแถวนั้นตะโกนลั่น ก่อนจะพากันเข้ามาล้อมวงมุงดู   
ร่างของเด็กหนุ่มที่นอนแน่นิ่ง พวกเขาเริ่มพูดคุยถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
 ‘อุบัติเหตุ’
 มันคอืสิง่ท่ีเกดิข้ึน จะด้วยความประมาทของฝ่ายไหนกต็ามแต่                                                                             
แม้จะไม่มีใครอยากให้มันเกิดข้ึน แต่นิสัยของชาวบ้านท่ัวไปก็อดไม่ได้                                                                                    
ท่ีจะขอเข้ามามีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ด้วย แม้ว่าตนเองนั้นจะไม่ได้มี
ความสามารถอะไรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเลยก็ตาม
 “ขอทางหน่อยครับ!”
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 อาสาสมัครกู้ภัยร้องขอทางจากบรรดาชาวบ้านที่ก�าลังล้อมวง
มุงดูคนเจ็บอยู่ พวกเขามาพร้อมกับอุปกรณ์ช่วยชีวิต แต่ก็ต้องออก
อาการผงะ ทันทีที่ได้เห็นสภาพของที่เกิดเหตุ
 “ไม่น่ารอดแล้วละมั้ง”
 หนึ่งในชาวบ้านท่ีเห็นเหตุการณ์พูดออกมาลอย ๆ ถึงแม้จะ
เป็นเช่นนั้น แต่เหล่าอาสาสมัครก็ไม่คิดที่จะยอมแพ้ในทันที พวกเขา
เริ่มลงมือช่วยชีวิตของเด็กหนุ่มที่นอนบาดเจ็บ 
 และนั่นคือภาพสุดท้ายท่ี โอ๊ต มองเห็น ก่อนท่ีทุกอย่างจะ    
ค่อย ๆ ด�ามืดลงและดับสนิทไปในที่สุด

 เด็กหนุ่มลืมตาตื่นข้ึนในห้องนอนของตน เขามองดูรอบ ๆ    
พบว่ามันเป็นเวลาสายมากแล้ว โอ๊ตใช้แขนยันร่างของตนเองให้ลุกข้ึน                                                                           
มานั่ง ทันใดนั้นความเจ็บแปลบก็แล่นขึ้นสมอง ท�าเอาเขาต้องยกมือ
ขึ้นมากุมที่ขมับของตนเอง
 “อูย...”
 นานเท่าไหร่แล้วนะท่ีเขามีอาการปวดศีรษะทุกครั้งหลังจากท่ี
ตื่นข้ึนมา สมองของเขาคงได้รับการกระทบกระเทือนมาจากอุบัติเหตุ
ครั้งนั้น เพราะนอกจากอาการปวดศีรษะแล้ว ความทรงจ�าที่ผ่านมายัง
ดูเลือนรางอีกด้วย 
 ทว่าภาพบางภาพจากเหตกุารณ์อุบัตเิหต ุกลบัฝังแน่นอยู่ในหัว  
ภาพของรถบรรทุกหกล้อคันใหญ่พุ่งเข้ามาจากทางด้านข้าง และชน                                                                          
เข้ากับรถจักรยานยนต์ของเขาทางด้านหลังจนหมุนติ้ว เขาจ�าไม่ได้ว่า
รอดชีวิตมาได้อย่างไร รู้แค่เพียงหลังจากวันนั้น ความสัมพันธ์ของเขา
กับพี่สาวที่ชื่อว่า อร ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
 โอ๊ตนัง่ท�าใจอยู่ครูห่นึง่ ก่อนจะลกุข้ึนจากเตยีง แล้วเดนิออกจาก                                                                                 
ห้องนอนไปยังช้ันล่างของบ้าน บ้านท่ีบัดนี้ดูเงียบเหงาราวกับว่าไม่มี       
สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่



วิญญาณอาฆาตแห่งคืนสิบสองเป็ง

โดย ชวลักษณ์
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 ฝ่าเท้าอันเปล่าเปลือยท�าให้เด็กหญิงสัมผัสได้ถึงความเย็นชื้น
ของพ้ืนดินริมตล่ิงหนองน�า้ทีอ่ยูท้่ายหมู่บ้าน บรเิวณโดยรอบไม่มีใครอ่ืน                                                                              
นอกจากตวัเธอและเพือ่นอีกคนซ่ึงก�าลงัยนืถอืเบ็ดตกปลาอยู่ ท่ีจรงิแล้ว                                                                                 
พวกเธอตกปลาไม่เป็นหรอก แต่เป็นเพราะเหตุท่ีเรียกว่า ‘ย่ิงห้าม
เหมือนยิ่งยุ’ พวกเธอถูกก�าชับไม่ให้มาเล่นท่ีหนองน�้าโดยไม่มีผู้ใหญ่
คอยดูแล รวมถึงไม่อนุญาตให้ได้ลองจ่อมเบ็ดตกปลา ด้วยอารมณ์ดื้อ
ของเด็ก เธอจึงชวนเพื่อนสนิทมาตกปลาโดยไม่บอกใคร...เด็กหญิง   
คิดเอาเองว่า หากเย็นนี้ได้กลับบ้านพร้อมปลาตัวใหญ่ คนท่ีบ้านคง           
ตื่นเต้นและยอมรับในตัวเธอ
 ทว่า...เมื่อเวลาผ่านไปราวครึ่งชั่วโมง กลับยังไม่มีปลาตัวไหน
มาตอดกนิเหย่ือ การต้องนัง่รอเฉย ๆ  เช่นนี ้ท�าให้เดก็หญิงผูข้าดความ
อดทนรู้สึกเบ่ือหน่าย เธอลุกข้ึนบิดกายเพื่อขับไล่ความข้ีเกียจ และ
ระหว่างนั้นเองท่ีเธอเห็นเพ่ือนสนิท ผู้ซ่ึงก�าลังยืนจ่อมเบ็ดท่ีริมตลิ่ง              
เด็กหญิงยิ้มกว้าง ด้วยนึกสนุกที่คิดหาวิธีแกล้งเพื่อนได้ เธอย่องเข้าไป
ด้านหลัง...ดูเหมือนเพื่อนจะไม่ทันรู้ตัว
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 เด็กหญิงผลักท่ีหลังของเพื่อนเบา ๆ เธอตั้งใจให้เพื่อนเซไป
ข้างหน้าเพียงเล็กน้อย เพื่อให้เพื่อนก้าวถล�าไปข้างหน้า หวังเพียงแค่
ให้รองเท้าเปื้อนโคลนเท่านั้น ทว่าเพื่อนของเธอกลับลื่นพลัดตกจาก
ตลิง่...ตกลงไปในน�า้! และท้ังท่ีมนัเป็นเพยีงแค่รมิตลิง่...น�า้ตรงนี้ไม่ควร                                                                               
ที่จะเป็นน�้าลึก
 แต่ถึงอย่างนั้น เพื่อนของเธอก็ไม่โผล่ขึ้นมา

.....
 พมิพ์ชนก ตืน่ข้ึนกลางดกึพร้อมอาการปวดศรีษะ นีเ่ป็นอกีครัง้                                                                            
ท่ีความรู้สึกผิดบาปเมื่อครั้งเยาว์วัยได้ตามมาหลอกหลอน หญิงสาว 
ฝันร้าย...ฝันถึงความผิดพลาดในอดีต มันเป็นความลับท่ีเธอไม่เคย
บอกใคร ในเวลานั้นด้วยความท่ีเธอยังเป็นเด็ก เมื่อเห็นเพื่อนจมน�้า                      
ไปต่อหน้า ด้วยอารามตกใจเธอจึงรีบว่ิงกลับบ้าน เก็บตัวและไม่ยอม
บอกใคร ไม่เล่าสิง่ท่ีเกดิข้ึนให้กบัใครท้ังนัน้ มันเป็นช่วงเวลาท่ีต้องอยู่กบั                                                                                         
ความหวาดระแวง! เธอกลัวว่าถ้ามีคนพบศพเพื่อน เธอก็จะตกเป็น       
ผู้ต้องสงสัย ถูกจับเข้าคุก ทว่าวันเวลาผ่านไป...กลับไม่มีการสืบสวน
มาถึงตัวเธอแต่อย่างใด
 หญิงสาวลกุจากท่ีนอน หยบิยาแก้ปวดกบัยานอนหลบัท่ีวางอยู่
ตรงหัวเตยีง ส่งมันเข้าปากพร้อมกนัท้ังสองเมด็ ตามด้วยน�า้หนึง่แก้วใหญ่                                                                                                    
จากนัน้พิมพ์ชนกจงึกลบัมาล้มตัวลงนอน อกีประเดีย๋วเธอกจ็ะหลบัใหล 
ด้วยฤทธิ์ยากล่อมประสาท และนี่เป็นอีกคืนท่ีเธอจ�าเป็นต้องใช้ยาเพื่อ
บังคับให้ตนเองเข้าสู่ห้วงนิทรารมณ์  
	 หรือว่า...เราควรท�าบุญอุทิศส่วนกุศล	? เป็นความคิดเพื่อหา
วิธีแก้ปัญหา ก่อนที่หญิงสาวจะผล็อยหลับไป

 “วันหยุดสัปดาห์หน้า เปรมว่างหรือเปล่าคะ ?” 
 พมิพ์ชนกถาม นายแพทย์เปรม แฟนหนุม่ผูซ่ึ้งก�าลงันัง่เลอืกดู                                                                             
เมนูเพื่อเลือกอาหารกลางวัน หมอเปรมเหลือบตามองคนรักนิดหนึ่ง 



เทพียักษา

โดย ทวิวัฒน์
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 รถสองแถวสีแดงเล้ียวเข้าจอดภายในบริเวณท่ารถประจ�า
จังหวัดเชียงใหม่ ชายหนุ่มผิวขาวหน้าตาจัดอยู่ในเกณฑ์ดี เชื่อว่า
ถ้าเข้าไปแสวงโชคในกรุงเทพฯ คงพอเตะตาโมเดลลิ่งค่ายใดได้บ้าง              
แต่ พูน หาได้คิดอยากจากบ้านเกิดไปเหมือนหนุ่มสาวในหมู่บ้าน                
เขาอยากใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนพ่อแม่และเหล่าผู้เฒ่าผู้แก่ท่ีเห็นจน                      
ชินตามากกว่า พนูลอ็กรถด้วยกญุแจก่อนเดนิตรงไปยังบรเิวณผูโ้ดยสาร
ขาเข้า กวาดตามองหาบุคคลที่ แม่โจ้ วานให้เขามารับ
 คนแล้วคนเล่าเดินออกมาจากประตูเลื่อน ผู้คนท่ีเดินทาง                 
ในช่วงนีเ้บาบางอย่างเห็นได้ชัด อาจเป็นเพราะการระบาดของโรคตดิต่อ
ร้ายแรง แต่กระนั้นเชียงใหม่ซึ่งจัดว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นของ
ประเทศ ท่ารถจึงยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกอยู่ตลอดเวลา...
แต่เขายังไม่พบคนที่ต้องการ
 “หรือจะไม่มาวะ” พูนพูดกับตัวเอง
 “มารอใครคะพี่ ?”
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 พนูหันไปตามเสยีงหวาน ๆ  ของผูห้ญิงคนหนึง่ ผวิของเธอขาว
เหมือนคนเหนอืแบบเขา แต่เสือ้ผ้าและเครือ่งส�าอางบนใบหน้าท�าให้เขา
คิดว่าเธอไม่น่าใช่คนพื้นถิ่น จนกระทั่งเพื่อนของเธอเดินตามมา ท�าให้
พูนต้องพินิจมองผู้หญิงที่ทักเขาอีกครั้ง ถ้าลบเครื่องส�าอางออก ถอด
แว่นกันแดดกับหมวก เธอคนนี้คือ อุ้ย ลูกสาวของแม่โจ้ที่วานให้เขา
มารับ จากกันกว่าห้าปีอุ้ยสวยขึ้นจนเขาจ�าแทบไม่ได้ โชคดีที่เขายังจ�า 
มิน้ต์ เพ่ือนสนทิของอุย้ได้ คงเพราะเขาเคยใช้เวลาร่วมวนันัง่มองมิน้ต์
กับ มิว สองสาวฝาแฝดของหมู่บ้านเพื่อหาความแตกต่างของทัั้งคู่
 “อุ้ยเหรอ ?” พูนถามเพื่อความแน่ใจ
 “แหม...ไม่เจอกันแค่ห้าปีเอง จ�ากันไม่ได้แล้วเหรอ ?” อุ้ย
ถามกลบัพร้อมฉีกย้ิมเห็นเขีย้วท่ีเป็นเสน่ห์ประจ�าตวั ถ้าเขาเห็นเข้ียวนี้                                                                      
แต่แรกเขามั่นใจว่าจะจ�าอุ้ยได้ทันทีที่เจอ “พูนมาคนเดียวเหรอ ?”
 “อืม” พนูพยักหน้า เขายอมรบัว่าอุย้สวยข้ึนมาก จนเขาไม่อาจ                                                                                   
มองหน้าได้ตรง ๆ เธอกลายเป็นสาวเมืองหลวงเต็มตัว ผิวขาว
เอกลักษณ์ของคนเหนือช่วยเสริมให้หน้าตาของเธอเด่นข้ึนหลายเท่า 
“ไอ้ซินไปท�าธุระน่ะ”
 พูนรู้ว่าอุ้ยตั้งใจถามถึง ซิน เพ่ือนสนิทของเขา ด้วยเหตุผล
บางประการท�าให้อุ้ยคงไม่อยากพบหน้าซินตอนนี้ ยังไม่ทันท่ีเขาจะ
ได้ทักทายหรือถามสารทุกข์สุกดิบใดต่อ มิ้นต์พลันทะลุกลางปล้อง               
เอ่ยแทรกขึ้นมา
 “ซินคงไปรับมิวล่ะสิ” ม้ินต์เอ่ยถึงพี่สาวฝาแฝดของเธอด้วย         
น�า้เสยีงบ่งบอกว่าไม่พอใจในความอยุตธิรรมของ แม่ป๊อก ผูเ้ป็นมารดา 
“แม่ล�าเอียงตลอดเลย ทีมิวให้ข้ึนเครื่องบิน ส่วนมิ้นต์ให้นั่งรถทัวร์  
เมื่อยไปหมดแล้วเนี่ย”
 “เอาน่า กม็วิมาจากภเูกต็นีน่า นัง่รถมากห็ลายช่ัวโมง ถ้าแม่ป๊อก                                                                                       
ไม่ย่ืนเงือ่นไขว่าให้มาเครือ่งบิน เช่ือเลยว่ามวิมนัไม่มาแน่ ๆ ” พนูแก้ตวั
แทนพี่สาวของมิ้นต์และยื่นมือเตรียมช่วยสองสาวหิ้วกระเป๋า



รัก...กวักมาตาย

โดย สุริยาทิศ
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 ตอนน้ี...มันเป็นช่วงเวลาที่ท้ังสุขและทั้งเศร้า ฉันเพ่ิงเข้าใจว่า                  
มันเป็นยังไง...
 “กูต้องคิดถึงห้องนี้แน่ ๆ เลยว่ะ อีบีม”
 แบม หันมาบอกฉัน ระหว่างท่ีเราเกบ็ของใช้ส่วนตวัลงกระเป๋า 
และตกอยู่ในความเงยีบท่ีเนิน่นาน เราสามคน...ไม่ส ิเราสองคนต่างหาก                                                                                  
...ก�าลังจะคืนหอพักให้กับมหาวิทยาลัยในวันพรุ่งนี้ และคืนนี้ก็เป็น    
คนืสดุท้ายท่ีเราจะนอนในห้องนีด้้วยกนั ค�าพดูของแบมยิง่ท�าให้รูส้กึจกุ                                                                             
ข้ึนมาในอก มันเป็นมากกว่าห้องพกันกัศกึษาห้องเลก็ ๆ  ท่ีไว้ใช้พกันอน
 “กคูงคดิถงึทุกอย่างเลย” ฉันบอกแบม ได้ยินเสยีงเนอืย ๆ  เศร้า ๆ                                                                                         
ของตัวเองก็ย่ิงรู้สึกแย่มากขึ้นไปอีก “ทุกอย่างท่ีเคยเกิดข้ึนท่ีนี่เลย
แหละ”
 แบมช�าเลืองมาที่ฉัน เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่เราบังเอิญสบตา 
ฉันเห็นแบมชะงกัไปในเสีย้ววนิาที ก่อนฝืนยิม้ออกมาราวกบั ‘ไม่มอีะไร’ 
หลังจากนั้นเราสองคนก็กลับไปสู่ความเงียบร่วมกันอีก เนิ่นนานเกือบ
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ห้านาทีหลังจากนั้น ฉันเสร็จภารกิจของตัวเอง เหลียวมองอย่างไม่ได้
ตั้งใจไปที่ตู้เสื้อผ้าหลังเล็ก สูงแค่เทียมอก
 บนหลังตู้ใบนั้น มีบางสิ่งที่ท�าให้ฉันรู้สึก...ไม่ดี
 “ตุ ๊กตาของเอ๋ยเอ๋ย” แบมพูดข้ึนเม่ือเห็นฉันยืนมองตุ๊กตา
ประหลาดนั่นอยู่นาน
 “อ...อือ” ฉันคิดว่าแบมไม่ควรชวนคุยเรื่องนี้ ฉันจ�าเป็นต้อง
เลีย่งประเดน็ “กจูะลงไปท้ิงขยะนะ มึงจะเอาอะไรท่ีร้านข้างล่างมัย้ ?”
 “บีม” แบมเรียกฉันไว้ก่อน เธอท�าลายความตั้งใจของฉัน          
“ก่อนที่มึงกับกูจะแยกย้ายกันไป เราเอาตุ๊กตานั่นไปคืนเอ๋ยเอ๋ยดีมั้ย ?”
 บ้าเหรอ...เธอหมายถึงอะไรน่ะ ?
 “เอาไปคืน ? ที่ไหนล่ะ ? มึงรู้เหรอว่าเอ๋ยเอ๋ยอยู่ที่ไหน และ            
ต่อให้รู้ก็จะตามไปเหรอ ?”
 “มึงหัวร้อนท�าไม ? กูไม่ได้หมายความว่าอย่างนัน้ เราจะเอาไป                                                                               
คืนที่บ้านมัน ดีกว่าเอาไปทิ้งเหมือนที่มึงเคยท�า!”
 ฉันไม่โอเคเท่าไรท่ีแบมพูดแบบนั้น เธอพูดเหมือนฉันเป็น     
ตัวร้ายไปซะแล้ว
 “เอาไปคืน ? แล้วมันดีกว่าเอาไปท้ิงตรงไหน ?” ฉันรู้สึก
ชัดเจนว่าเสยีงตวัเองดงัข้ึน “ในเม่ือไม่มีผูร้บั มงึจะเอาของสิง่นี้ไปท�าให้
ครอบครัวอีเอ๋ยสะเทือนใจท�าไม ?”
 “กูรู้ ถึงจะต้องสะเทือนใจ แต่กูก็เช่ือว่าแม่อีเอ๋ยไม่ท้ิงมันแน่        
นีเ่ป็นของช้ินสดุท้ายท่ีอเีอ๋ยท�ากบัมอื อีเอ๋ยเคยบอกว่า เรยีนจบเทอมนี้                                                                              
จะเอาตุ๊กตาตัวนี้กลับบ้านไปให้แม่”
 แบม...เธอคงไม่รู้หรอกว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรท�ำ
 “มึงไม่ต้องไปหรอก” ฉันบอก “กูจะเอาไปให้เอง”
 “มึงเนีย่นะ ?” แววตาของแบมยามท่ีมองฉัน บ่งบอกชดัเจนว่า
ไม่เช่ือ “กูไม่รูห้รอกนะว่ามงึมีอะไรกบัอีเอ๋ย แต่กเูชือ่เตม็ร้อยว่ามงึต้อง
เอามันไปทิ้ง”



ลมเพ-ลมพัด

โดย มายาโรส
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เรื่องของฝ้าย...
 ฝ้ายเดินเซื่องซึม แบกกระเป๋าเป้สะพายหลังลงจากรถคันใหญ่ 
ท่ีพาเธอเดินทางไกลจากเมืองหลวงกลับถึงบ้านท่ียโสธร เธอเดินผ่าน
หูกวางซ่ึงท้ิงใบร่วงหมดต้นในฤดูแล้ง ไม่สนใจหมาพันทางสองสามตัว                                                                                                   
ท่ีปกติมักจะไล่กัดเธอ แต่วันนี้กลับหางจุกก้นครางหงิงแล้วถอยหนี  
ฝ้ายไม่สนใจกระท่ังเมือ่แม่ม่ายคนหนึง่ท่ีดวงตาเลือ่นลอย แต่งตวัมอซอ 
กระเตงลูกตัวเล็กสี่ขวบเดินผ่านไป เธอไม่สนใจสักนิด เมื่อเด็กตัวเล็ก         
ชี้มือชี้ไม้มายังเธอ แล้วตะโกนร้องทักอย่างไร้เดียงสาว่า 
 “เลือด! เลือดเลอะ! มีแผลเต็มไปหมดเลย!”
 ฝ้ายไม่สนใจสกันดิ เม่ือแม่ท่ีคอยจูงมือเธออย่างเป็นห่วงเป็นใย                                                                                          
เป็นเดือดเป็นร้อน รีบหันไปยกมือชี้หน้า ถลึงตาร้องเอ็ดใส่เด็กคนนั้น
อย่างหัวเสียว่า
 “เดก็นีย่งัไงกนั ปากไม่เป็นมงคล เลอืดอะไร แผลท่ีไหน ไม่เห็น                                                                                 
จะมี!”
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 ฝ้ายเปิดประตเูข้ามาในเรอืนเหย้าหลงัเลก็ท่ีแยกจากเรอืนใหญ่ 
เหย้าไม้ไผ่รมิหนองบัว ท่ีตอนนีแ้ห้งขอดจนเห็นเพียงดนิแตกแห้งระแหง 
ฝ้ายท้ิงตัวลงนอนกับฟูกขาว ดวงตาแห้งแล้งบอบช�้าซบลงกับหมอน  
ไม่สนใจแม้เสยีงของแม่เข้ามาปลกุเตอืนอย่างห่วงหาให้อาบน�า้กนิข้าว
เสียก่อน
 ฝ้ายยังคงอยู่อย่างนั้นอย่างอ้อยอ่ิง แม้กระท่ังรุ่งอรุณทอแสง 
ราวกับย้อนคืนสู่วันวานท่ีสงบ ดูจะเป็นภาระหนักหนาหากต้องลืมตา
ตื่น อยากหลับอยู่อย่างนี้  หนีจากความสับสนปวดร้าว ไม่อยากลืมตา 
เพราะเกรงว่าปัญหาว้าวุ่นจะประดังท�าร้ายหัวใจบอบช�้า สมองปวดร้าว
ไม่พร้อมจะคิดถึงอ่ืนใด เธอเพียงแต่อยากจะพัก...พักต่อไปให้นาน             
แสนนาน
 เธอไม่สนแม้ว่ามีก้อนอะไรบางอย่าง ก�าลังเยื้องย่างคืบคลาน
เข้ามาอยู่ข้าง ๆ อิงแอบซุกชอนอยู่ที่ซอกคอของเธอ ดวงตาวาวแสง  
คู่นั้นเปล่งประกายมองเธอไม่วางตา 

เรื่องของไหมฝัน...
	 หลงัจากซกุตวันัง่เกรง็อยูใ่นรถคนัใหญ่มาตัง้นาน	ก็ได้ลงจากรถ																													
เสียที ไหมฝันกระโดดลงจากรถอย่างเริงร่า ทีท่าอยากรู้อยากเห็น                                                                                
เดินผ่านต้นหูกวางไร้ใบ ตามติดฝ้ายไปอย่างมีความสุข...หญิงสาว                                                                       
ท่าทางปวกเปียกคนนั้น เป็นผู ้ปลุกไหมฝันจากวันคืนอันมืดมิด                      
นบัจากนัน้ ส�านกึลกึ ๆ  ของไหมฝันกไ็ม่อยากจะห่างจากฝ้ายอกี  ไหมฝัน                                                                                                              
เดินย่างเหยาะอย่างส�าราญ ตามติดหญิงสาวตรงหน้า แต่มีบ้างท่ี
วอกแวกข้างทาง เข้าไปตั้งท่าขู่หมาพันทาง จนมันหัวหดครางหงิง           
น่าขัน 
 หลังจากได้แกล้งหมาพันทางจนสมใจ ไหมฝันก็ไปอิงแอบ
ข้างกายหญิงสาวอย่างออเซาะ เห็นเด็กน่าร�าคาญชี้มือชี้ไม้มา ดวงตา
กลมใสมองไหมฝันอย่างใส่ใจใคร่รู้ ชวนให้ไหมฝันนึกประหลาด ว่าตน                                                                      



แม่สะเอง

โดย นายหมอก
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 ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีจุดจบของมัน 
 จะเนียงได้พิจารณาความจริงในข้อนี้ หลังจากท่ีร่างกายอัน
สมบูรณ์แขง็แรงของเธอเริม่เจ็บป่วยอย่างไร้สาเหต ุแม้แพทย์เฉพาะทาง                                                                                           
ท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีเธอจะมีปัญญาน�าตัวเองเข้าไปรับการรักษาได้ ยังบอก     
กับเธอด้วยสีหน้าอันประหลาดใจว่าอวัยวะทุกอย่างในร่างกายของเธอ
นั้นเป็นปกติทุกประการ ความเคลือบแคลงสงสัยในอาการป่วยอันเป็น
ปรศินาท�าให้จติใจของเธอหมกมุน่ ฟุ้งซ่าน เครยีดและกดดนัจนไม่เป็น
อันท�าอะไร 
 บางครั้งเธอสามารถเคลื่อนไหว ท�ากิจกรรมทุกอย่างได้อย่าง
เป็นปกติ ว่องไวและปราดเปรียวสมกับรูปร่างอันพอเหมาะส�าหรับ                
สตรีวัยย่างเบญจเพสและลักษณะนิสัยท่ีท�าอะไรคล่องแคล่ว แต่ทว่า
หลายครั้ง ประสาทการสั่งงานของเธอกลับเชื่องช้า การเคลื่อนไหว
ของเธอเหมือนถูกบางอย่างในสมองควบคุมให้สั่งการอย่างช้าเชือน 
และเธอก็รับรู้ถึงการท�างานของร่างกายและอวัยวะท่ีไม่ได้เป็นไปตาม



209

ท่ีจติใจของเธอสัง่การ การสะดุง้ตืน่กลางดกึและรูส้กึเจ็บแปลบเข้าไปถงึ
ขั้วกระดูกนั้น สร้างความประหวั่นพรั่นพรึงให้กับจะเนียงเกินพรรณนา 
เหมือนถูกเข็มแหลมคมท่ิมต�าเจาะทะลุเข้าไปในร่างกาย บางคราว
เม่ือก�าลังอาบน�้าช�าระล้างร่างกาย เธอก็รู้สึกว่าอุณหภูมิของน�้านั้น                   
เย็นจดัราวกบัเพิง่ออกมาจากตูน้�า้แข็ง ผมยาวด�าสลวยท่ีเคยภาคภมูแิละ                                                                                
ตัดแต่งมันได้อย่างใจตามสมัยนิยมค่อย ๆ ร่วงหล่นมากขึ้น บางครั้งก็
หลุดออกมาเป็นก�ามือ เล็บนิ้วท้ังสิบจากสีชมพูอ่อนเริ่มกลายเป็น                      
สีน�้าซาวข้าว ริมฝีปากอ่ิมอวบท่ีคนรักเคยช่ืนชมนักหนานั้น แห้งกรัง
ตกสะเกด็และเป็นสดี�าคล�า้ไม่ต่างจากคนสบูบุหรีจ่ดัมาเป็นสบิปี ดวงตา
กลมใหญ่ลกึโหวงอย่างคนท่ีแทบจะไม่เคยได้ก้มหัวลงหมอน แก้มนวลท่ี                                                                              
เคยเปล่งปลั่งอย่างสตรีวัยเจริญพันธุ์นั้น ซูบตอบมิผิดแผกจากคนจร
จัดท่ีมีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นอดสู บางคราวเธอก็รู้สึกราวกับว่าตัวเอง
ก�าลงัล่องลอยอยู่ในความฝัน ความเจ็บป่วยอนัแปลกประหลาดนัน้ท�าให้ 
ความเชือ่มัน่ในตนเองถกูกลบทับดจุดงัสรุยิคราส เหมือนแสงอาทิตย์ท่ี
ถูกบังด้วยดวงจันทร์จนสนิท 
 จิตใจของเธอฟุ้งซ่านหวั่นไหวและไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ราวกับ
ว่ามันพร้อมท่ีจะโผบินออกไปจากร่างกายอันอ่อนแอนี้ในอีกไม่นาน 
นั่นเองที่ท�าให้จุดหนึ่งที่เธอสามารถประคองสติไว้อยู่กับตัวได้ ระลึกถึง                   
ความตายอันเป็นจุดจบของทุกสรรพสิ่ง แต่ถ้าหากหมดสิ้นสังขารนี้  
แล้วเล่า ดวงจิตดวงวิญญาณของเธอจะร่อนเร่ระเหระหนไปยังที่ใดกัน
 ความเจ็บป่วยอันเป็นปริศนาลึกลับนั้นเอง ที่เป็นเครื่องพิสูจน์
ถึงความจริงใจของผู้ชายท่ีเธอต้ังม่ันว่าจะฝากฝังท้ังชีวิตไว้ในก�ามือ       
ของเขาจนตราบสิ้นลมปราณ 
 เครื่องหน้าอันคมคายของ ฐากูร ยังคงงดงามสมวัยบุรุษหนุ่ม 
รองรับด้วยร่างกายอันแข็งแรงบึกบึนแม้ว่าจะท�างานที่ไม่ได้ใช้แรงกาย
เท่าใดนัก ส่วนสูงหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรของเขาท�าให้ยามเดิน   
เคียงกันมือหนาของเขาสามารถยกมาวางบนไหล่ของจะเนียงได้อย่าง



ยามฟ้าหม่น

โดย ลอยชาย.
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 “Please mind the gap between train and platform”
 ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ท่ีเสียงประกาศจากรถไฟฟ้าท�าหน้าท่ีคล้าย
สญัญาณบอกการมาถงึของวนัใหม่ ทุกชีวติท่ีได้ยินเสยีงนีจ้�าต้องตืน่ตวั                                                              
ฝืนก้าวเท้าออกไปข้างหน้า ท้ิงเรื่องราวของเมื่อวานเอาไว้หนหลัง                                  
เพื่อรับเรื่องราวใหม่ ๆ ที่ก�าลังจะมาถึง
 ทานตะวนั เองกเ็ป็นอีกหนึง่ชีวติเลก็ ๆ  ท่ีอาศยัอยู่ในเมืองหลวง
อันแสนวุน่วายแห่งนี ้ดวงตาเลก็ ๆ  คูน่ัน้มองผ่านเลนส์กระจกหนาเตอะ
ไปตามทางเดินท่ีมีผู้คนคลาคล�่า ระวังไม่ให้ตัวเองไปชนเข้ากับผู้ร่วม
ชะตากรรมคนอื่น ๆ
 พ้นเขตสถานรีถไฟฟ้าใต้ดนิมาสกัหน่อย จะมตีรอกเลก็ ๆ  ระหว่าง                                                                                       
ช่องตึก ทานตะวันใช้เส้นทางนี้เป็นทางลัดประจ�าเพราะคนน้อยกว่า   
และประหยัดเวลาไปได้อีกประมาณหนึ่ง ท่ีปลายทางของตรอกนั้น                 
มีกลุ่มชายในเครื่องแต่งกายท่ีแตกต่าง แต่เหมือนกันตรงเสื้อกั๊กสีส้ม 
พร้อมกับการชูหนึ่งนิ้วขึ้นในอากาศเป็นสัญญาณถามที่ทุกคนรู้กันดี
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 ทานตะวนัจ่ายเงนิค่าโดยสารให้กบัวนิมอเตอร์ไซค์ขาประจ�า...
ตอนนี้เธอมาถึงท่ีท�างานของเธอแล้ว หญิงสาวเงยหน้ามองตึกสีขาว
สะอาดท่ีตกแต่งด้วยกระจกใสบานใหญ่กินพื้นท่ีเกินกว่าครึ่งของตัวตึก
ท้ังหมด เธอหลบัตาสดูลมหายใจเข้าให้ลกึท่ีสดุ ก้มหน้าลงขยับรองเท้า
ส้นสูงราคาถูกที่เธอไม่ได้ใส่ใจมันเท่ากับคนรอบข้างใส่ใจ
 ‘พนักงานต้อนรับ’ นั่นคือต�าแหน่งของเธอในขณะนี้ หลังจาก
การเข้ามาสมัภาษณ์งานในต�าแหน่งของฝ่ายบัญชี แต่ต�าแหน่งนัน้กลบั
ถูกส�ารองไว้ส�าหรับหลานของผู้บริหารท่านหนึ่งไปเสียนี่ 
	 ‘อย่างน้อยก็ดีกว่าตกงาน’	นัน่คือสิง่ท่ีทานตะวันบอกกบัตวัเอง 
ไม่มีใครรู้ว่าเธอแบกรับอะไรเอาไว้บ้าง การยอมก้มหัวรับต�าแหน่งท่ี            
ไม่คาดฝันนัน้ อาจไม่ใช่ทางเลอืกส�าหรบัทุกคน แต่มนัคอืสิง่ท่ีเธอคดิว่า                                                                       
ดีที่สุดแล้วในเวลานี้
 นาฬิกาเดินผ่านไปข้างหน้าด้วยความเร็วท่ีตัวเธอเองก็ไม่ทัน
รู้ตัว การติดต่อประสานงานพบผู้คนมากหน้าหลายตาในหนึ่งวัน เธอ
เพียงแค่รบัค�าขอร้องของลกูค้า และตอบกลบัมนัในสิง่ท่ีเธอพอจะท�าได้
เท่านั้น 
 “ตะวัน ไปกินข้าวกันไหม ?” เพ่ือนพนักงานต้อนรับท่ีนั่งอยู่
ข้าง ๆ ถามขึ้น พร้อมกับเก็บสัมภาระลงในกระเป๋าสะพาย
 “ไม่เป็นไร เกดไปเถอะ เรายังไม่หิวเท่าไหร่” ย้ิมของทานตะวัน
สดใส 
 “จรงิเหรอ เม่ือกลางวนัเห็นกนิขนมปังไปชิน้เดยีวเองนีน่า” เกด 
ยังคงพยายามคะยั้นคะยอ แต่ทานตะวันเองก็มั่นคงในการตัดสินใจนั้น  
 เกดเดินออกไปจากออฟฟิศแล้วสักพักหนึ่ง ทานตะวันวาง
แว่นตาลงบนโต๊ะ เอนหลังหลับตา ขอเวลาให้ตัวเองได้พักเก็บพลังงาน
สักครู่หนึ่ง ก่อนจะต้องกลับออกไปต่อสู้กับความวุ่นวายของยามเย็นที่
เธอไม่เคยชอบมัน
 เสียงนาฬิกาปลุกจากโทรศัพท์ดังเบา ๆ ปลุกให้ทานตะวันตื่น         



คอของเธอนั้น...ฉันขอ!

โดย ภาคินัย
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 สายฝนโปรยปรายตั้งแต่พลกับเกล้าออกมาจากการเท่ียว
ถนนคนเดินในตัวเมือง บนถนนท่ีทอดยาวไปในความมืดแห่งขุนเขา                
ยามราตรนีัน้ ดนู่ากลวัมากกว่าจะสวยงามเหมอืนตอนกลางวัน กลวัจะ 
ประสบอุบัติเหตุเพราะทางขึ้นเขานั้นช่างสูงชันและยังคดเคี้ยวไปตาม                                                                                 
รมิหน้าผาท่ีมืดสนทิ สองข้างทางไม่มีไฟส่องสว่างเลยสกัดวง ต้องอาศยั
ไฟหน้ารถเพียงอย่างเดียวเท่านั้น สายฝนท่ีโปรยปรายท�าให้ทัศนวิสัย  
ในการมองเห็นไม่ดนีกั ต้นไม้ใหญ่ยนืต้นทะมนึยิง่ท�าให้บรรยากาศวงัเวง
มากไปอีก อันท่ีจรงิเกล้าไม่เห็นด้วยตัง้แต่ชายคนรกัเลอืกโฮมสเตย์บน
ภูเขาแล้ว เธออยากมาสัมผัสธรรมชาติก็จริง แต่ไม่ต้องอิงแอบขนาด
นอนอยู่บนเขาบนดอยก็ได้ ยิ่งพอได้เห็นที่พักก็ยิ่งกลัว แม้มันจะตั้งอยู่
ในป่าท่ีสวยงามแต่ก็ไม่น่านอนค้างเอาเสยีเลย น่าจะพกัในเมืองมากกว่า 
ถ้าอยากมาเท่ียวป่าเขาชมวิวหมอกหรือชีวิตชาวเขาค่อยมาตอนเช้า
ก็ได้ แต่พลบอกว่าเขาเคยมาพักกับเพื่อน ค่าท่ีพักมันถูกและก็พอ                                                                                    
นอนได้ เขาไม่ค่อยซีเรียสกับท่ีพักนักเพราะปกติก็อาศัยแค่นอนตอน
กลางคืน พอรุ่งเช้าก็ไป จะเสียค่าที่พักแพง ๆ ท�าไมให้เสียดาย
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 “ฝนตกแบบนี้ท่ีโฮมสเตย์ยุงเยอะแหง” เกล้าอดท่ีจะบ่นไม่ได้ 
สายตามองตรงไปยังเบ้ืองหน้าท่ีเป็นเส้นทางคดเคีย้วท่ามกลางสายฝน
โปรยปราย ใจไม่ค่อยดีเมื่อพลก็ขับรถเร็วเสียเหลือเกิน จนแอบกลัวว่า
จะตกเขาตายไปเสยีก่อนถงึท่ีพกั ซ�า้เขายังอวดว่าคอแข็งด้วยการไปดืม่
เหล้าป่าที่ตั้งให้ก๊งขายเป็นเป๊กในถนนคนเดินอีก แค่มองหน้าพล เกล้า
กร็ูแ้ล้วว่าเขาเมา แต่ผูช้ายกแ็บบนี ้ต่อให้เมากบ็อกว่าไม่เมาเพราะกลวั
เสียฟอร์ม เธอขอขับรถเองก็ไม่ให้ เดชะบุญไม่มีด่านตรวจ ถ้ามีป่านนี้
คงโดนซิวไปนานแล้ว แต่ถงึจะรอดจากต�ารวจกยั็งไม่มัน่ใจว่าจะรอดจาก
เหวนรกสองข้างทางไหม ถ้ามชีีวติรอดกลบัไปถงึกรงุเทพฯ เธอจะหาทาง                                                                                              
เลิกกับไอ้หมอนี่ให้ได้!
 “นี่แหละใกล้ชิดธรรมชาติ บริจาคเลือดให้ยุง ได้บุญดีออก”  
ชายหนุ่มพูดติดตลก แต่เกล้าไม่ตลกด้วย ได้แต่หวังว่าท่ีโฮมสเตย์จะ
มียากันยุงหรือมุ้งให้กางนอน เธอไม่อยากกลับกรุงเทพฯ ด้วยการเป็น
ไข้ป่า ว่าแต่อย่าเพ่ิงคดิไกลไปถงึตอนนัน้เลย เอาแค่ตอนนี้ให้รอดไปถงึ                                                                          
ที่พักได้เสียก่อนเถอะ
 ยังไม่ทันจะได้พูดคุยกันต่อ แสงไฟหน้ารถท่ีสาดไปทางริม
หน้าผาท่ีบัดนี้มีสตรีนางหนึ่งเดินหอบข้าวของรุงรังตากสายฝนอยู่    
ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเธอเป็นชาวกะเหรี่ยงคอยาว1 ท่ีเกล้ากับพลเห็นนั่ง
ขายของที่ถนนคนเดินในเมือง หญิงวัยกลางคนสวมเสื้อสีขาวคอวีทรง
กระสอบตวัยาวถงึสะโพก นุง่ผ้าถงุสกีรมท่าสัน้แค่หัวเข่า มีลวดลายเป็น  
เส้นสชีมพรูอบชายผ้าถงุแคบท่ีนุง่พบัทบกนัด้านหน้า ทรงผมด้านหน้า                                                                              
ของสตรีนิรนามไว้หน้าม้า ส่วนทางด้านหลังจะมัดเป็นมวยแล้วใช้ผ้า
สีเขียวและสีชมพูคาดทับ ท้ิงชายห้อยประบ่า ท่ีแขนใส่ก�าไลท่ีท�าจาก
อะลมิูเนยีมข้างละห้าวง และท่ีขาบรเิวณใต้หัวเข่าจะสวมห่วงทองเหลอืง

 1 กะเหรี่ยงคอยาว เรียกอีกช่ือว่า ‘ปาดอง’ เป็นกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งท่ีอาศัยอยู่ในรัฐคะยา ประเทศ           
เมียนมาร์ (พม่า) บริเวณที่ราบสูงตอนเหนือแม่น�้าสาละวิน ทิศตะวันออกของเมียนมาร์ติดชายแดนภาคเหนือของ
ประเทศไทย ปาดองเรียกตนเองว่า แลเคอ ภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า The Long - neck, Giraffe - necked wemen  
หรือ The Giraffe women


