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เร่ืองสั้นทุกเร่ืองถูกแต่งขึ้นจากจินตนาการของนักเขียน
ไม่มีเจตนาในการพาดพิงบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใด ๆ ทั้งสิ้น                    

โปรดอ่านเพื่อความบันเทิงเท่านั้น…

สั่งซื้อหนังสือของ Ready books ได้ที่ www.sofapublishing.com
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านในวิกฤต ‘โรคระบาด’ ที่ผู้คนตื่นตระหนกและหวาดกลัว

‘ข่าวสาร’ มหาศาลระบาดรวดเร็ว ไม่ต่างจาก ‘ไวรัส’ ร้าย
มันแพร่กระจายทั้งความหวาดกลัว ความจริง และ ‘เร่ืองโกหก’

ชายผู้หนึ่งต้องเอาตัวรอดท่ามกลางมหันตภัย
ที่ ไม่รู้แน่ว่าอะไรคือ ‘ความจริง’

ค�าถามเดียวเท่านั้น…
เพื่อน…รัฐบาล…นักข่าว…หมอ…หรือ ‘ตัวเอง’

เขาควรเชื่อใคร ?
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 1.
 “กระทรวงฯ แถลงตัวเลขสถานการณ์โควิด-19 ประจ�าวันนี้ พบ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ทะลุหมื่นรายเป็นคร้ังแรก นับเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อยืนยันใหม่                        
มากที่สุด…” 
	 เสยีงอ่านข่าวดงัอู้อ้ีออกมาจากล�าโพงหูฟังท่ีวางท้ิงไว้บนโต๊ะ	ใน
ห้องเช่าท่ีปิดไฟมืด	มเีพยีงแสงสฟ้ีาจากหน้าจอคอมพวิเตอร์ตัง้โต๊ะ	เดช 
หนุ่มวัยย่ีสิบหกปี	 เบิกตาจดจ่อกับหน้าจอ	 มือข้างหนึ่งถือชามอาหาร																																																																														
ที่กินค้างไว้	 ส่วนอีกข้างคลิกเมาส์เลื่อนดูบรรดาข้อความเกี่ยวกับ
มหันตภัยร้าย	 ที่ถาโถมลงบนเฟซบุ๊ก	 ทั้งข่าวหลายคนล้มตายปริศนา
บนท้องถนน	ข่าวผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลจนไม่มีเตียงรองรับ	ข่าวแพทย์
และพยาบาลกลายเป็นผู้ติดเช้ือ	 เขาขมวดคิ้วเล็กน้อย	 เมื่อเลื่อนผ่าน
มาพบข้อความเตือนว่าวัคซีนความหวังจากต่างประเทศ	อาจซ่อนรหัส
ดีเอ็นเอดัดแปลงพันธุกรรมมนุษย์!	
	 ใครสักคน...แชร์วาทะของนักการเมืองผู้รับหน้าท่ีแก้ไขวิกฤติ
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ครั้งนี้
 “ขอพีน้่องประชาชนรบัฟังข่าวสารอย่างมีสต ิอย่าเป็นเครือ่งมอื
ของข่าวปลอมและข่าวปลุกปั่น โปรดมั่นใจว่าประเทศของเรายังรับมือ
กับการระบาดได้ดี และขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ใช้วัคซีน
ทางสังคม อยู่บ้าน หยุดเช้ือ เพื่อชาติ เราจะเอาชนะสถานการณ์นี้                                                                                
ไปด้วยกัน ประเทศของเราจะต้องชนะ” 
	 เป็นเวลากว่าสองปีแล้ว	 ที่มหันตภัยไวรัสระบาดคุกคาม																								
คนทั้งโลก	 ไวรัสร้ายนี้สามารถกลายพันธุ์จนวัคซีนท้ังหมดท่ีมีแทบจะ
รับมือกับมันไม่ได้	 ประชากรโลกหลายร้อยล้านคนเป็นผู้ติดเชื้อ	 และ
อีกหลายล้านคนท่ัวโลกถูกมันพรากลมหายใจไปแล้ว	 นี่ยังไม่รวมถึง
ประชากรอีกไม่รู้กีร้่อยล้านคนท่ีไม่แน่ใจว่าตนเองรบัเช้ือโรคมาแล้วหรอืยัง	
	 วิธีรับมือท่ีรัฐบาลท่ัวโลกพอจะท�าได้เวลานี้	 คือการออก
มาตรการให้ประชาชนงดกิจกรรมนอกบ้าน	 ทั้งสั่งปิดกิจการ	 สถานท่ี
ต่าง	ๆ	เช่น	มหาวิทยาลัย	ห้องสมุด	สปา	ร้านอาหาร	ห้างสรรพสินค้า	
เพ่ือป้องกนัไม่ให้คนจ�านวนมากมาอยู่รวมกนั	ตวัของเดชเองกเ็กบ็เนือ้																																																																										
เก็บตัวอยู ่ ในห้องเช่าอพาร์ตเมนต์ขนาดสามสิบตารางเมตรมา																											
หลายเดือนแล้ว	 เพราะไม่อยากจะถูกหวยเบอร์ใหญ่โดยไม่จ�าเป็น																		
ส่วนเรือ่งของกนิของใช้น่ะเหรอ	ส่วนใหญ่เขาจะใช้บรกิารสัง่ซ้ือออนไลน์
และจดัส่งถงึบ้านท้ังหมด	เขาออกจากบ้านครัง้สดุท้าย	กส็องสปัดาห์ก่อน																																																																																						
แล้ว	 เพ่ือไปซื้อถ่านไฟฉายท่ีร้านสะดวกซ้ือใต้อพาร์ตเมนต์เท่านั้น																
หลังจากนั้น	เดชไม่ได้ออกไปท่ีไหนอีกเลย
	 ในห้องครัวของเดชดูจะมีทุกอย่างครบหมดแล้ว	 ทั้งบะหมี่
กึ่งส�าเร็จรูป	 ปลากระป๋อง	 วุ้นเส้นอบแห้ง	 โจ๊กซอง	นึกแล้วก็อนาถใจ	
บรรดาอาหารโซเดียมสูงพวกนี้	 เขามักเลือกลงจัดสังฆทานใส่บาตร
ถวายพระ	ในวันนีก้รรมคงย้อนกลบัมาให้เขาต้องเป็นฝ่ายฝากกระเพาะ
กับมัน
	 แต่เอาเถอะ	 เขาไม่ได้มีเงินถุงเงินถังมากพอท่ีจะซ้ืออาหาร													
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ปรุงสดทุกวัน	 ค่าบริการขนส่งถึงบ้านไม่ใช่น้อย	 ๆ	 เมื่อเทียบกับ																			
สภาพคล่องของเขา	 ยามนี้เดชไม่ต่างจากคนตกงานนัก	 ก่อนนั้นเขา
เป็นช่างภาพราคาถูก	รับถ่ายภาพตามงานสังสรรค์ต่าง	ๆ	ทว่านับจาก
ไวรัสบัดซบระบาด	 รัฐบาลสั่งห้ามจัดงานสังสรรค์	 เดชจึงพลอยกลาย
เป็นคนตกงานในที่สุด
	 ก�าลงันัง่นกึอนาถกบัสภาพตัวเองได้ไม่เท่าไหร่	เดชกต้็องชะงกั
เม่ือเห็นคลิปวิดีโอท่ีก�าลังเป็นไวรัลในเฟซบุ๊ก	 มีผู้คนแชร์นับหมื่นครั้ง	
เขาขยับตัวนั่งให้ถนัดแล้วคลิกเปิด	 เห็นชายชราคนหนึ่งล้มชักบนพื้น	
ผูค้นท่ีผ่านไปมาเพยีงแต่มุงดหู่าง	ๆ 	ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้	ต้นคลปิระบุว่า
เหตเุกดิเมือ่เช้าตรูวั่นนี	้เดชใจหายวาบ	เขาจ�าลกัษณะอาคารสิง่ก่อสร้าง
ในคลปิได้ด	ีสถานท่ีเกดิเหตคุอืตลาดสดตรงสีแ่ยกใหญ่ข้างอพาร์ตเมนต์
ของเขานี่เอง
	 ใต้คลิปมีผู ้แสดงความเห็นกว่าพันคน	 เดชกวาดสายตา																				
อ่านข้อความเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว
 ‘เป็นลุงของเราเองค่ะ ผลตรวจออกแล้ว ลุงติดเชื้อกลายพันธุ์ 
หมอบอกว่าสายพันธุ์นี้ รุนแรงกว่าเดิมมาก ผู้ป่วยอาจติดเชื้อราด�า                 
ในปอดด้วย ตอนนีต้ลาดถกูสัง่ปิดแล้วนะค่ะ ใครท่ีเคยมาตลาดนี ้อย่าลมื                                                                           
กักตัวดูอาการด้วย...’
 ‘อาการเป็นยังไงบ้างครับ’
 ‘ก็เป็นเหมือนหวัดธรรมดาเลยค่ะ ไอ ปวดหัว เจ็บคอ’
 ‘เอาเข้าแล้ว ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะค่ะ’
 ‘นะคะ...เขียนอย่างนี้ค่ะ’
 ‘ข่าวปลอมหรือเปล่า งดแชร์’
 ‘ทุกคนครับ ญาติผมเป็นหมอ บอกว่าอยู่บ้านก็ติดไวรัสได้ 
เพราะเช้ือลอยทางอากาศ อยากรูว่้าตดิหรอืยัง เชก็ง่าย ๆ  ด้วยการหายใจ
เข้าลึก ๆ แล้วกลั้นหายใจไว้ 10 วินาที ดูว่ามีอาการไอ แน่นหน้าอก                                                                                     
หรือไม่ หากไม่มีอาการแสดงว่าไม่ติดเชื้อ’
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1 คือ ทางรอด ที่ต้องแลกมาด้วยความเลวระย�า
1 คือ ทางตาย แต่ธ�ารงไว้ซึ่งค่าของความเป็นคน
2 ทางเลือก ที่จะพิสูจน์ว่าคนทุกคน ‘มีค่า’ เท่ากัน
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 เสียงโขลกน�้าพริกดังสะท้านสะเทือนทุ่ง	 กระท่ังเขาท่ีขะมักเขม้น																		
กบัการเกบ็เกีย่วพืชผลในสวนซ่ึงต้ังห่างจากบ้านกว่าร้อยเมตร	ยังยินชัด
เต็มโสต
	 น�้าย่อยในกระเพาะหลั่งประท้วง	 รสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดของ
น�า้พริกมะขามฝีมือแม่	 ไม่ว่าตระเวนกินมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน�้า	 ก็ไม่มี
เจ้าใดเสมอเหมือน
	 หยิบผ้าที่พาดคล้องตรงคอขึ้นปาดเหงื่อ	 แสงอาทิตย์ร้อนแรง
เหลือเกิน	 และดูท่าว่าจะประเทศจะร้อนขึ้นทุกปีอย่างไม่ลดละ	 เพรียว 
ออกแรงยกตะกร้าใส่ผกักาดหัวโตท่ีปลกูแบบเกษตรอินทรย์ีข้ึนรถกระบะ	
เห็นผลผลิตอุดมสมบูรณ์เช่นนี้ก็แช่มชื่นหัวใจ	
	 ...คงขายได้หลายสตางค์
	 ชายหนุ่มขับรถกลับบ้านอย่างปีติ	 คิดถึงกับข้าวน�้าลายก็ฉีด
เต็มกระพุ้งแก้ม	 ต้องรีบเหยียบคันเร่งเพื่อหวังเติมก�าลังก่อนน�าผัก																												
ไปขายท่ีตลาด	 เหลียวมองกล่องหน้ากากอนามัยท่ีซ้ือมาตุนเอาไว	้																						
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เสียมากโข	 ตลาดสดคือแหล่งแพร่เชื้อโรคร้ายท่ีกระจายระบาดจน																			
คนไทยป่วยตายมากข้ึนทุกวัน	 เขาท่ีอยู่กับแม่เพียงล�าพัง	 หากป่วย																																									
ขึ้นมาสักคนครอบครัวคงล�าบาก
	 บ้านไม้ครึ่งปูนตั้งกลางหว่างดงผักสวนครัวกับเล้าไก่	แสงแรง
ช�าแรกม่านเมฆท่ีคลีก่�าจายจนสว่างไสวไปท่ัว	มองผ่านบานหน้าต่างใส
เข้าไป	เห็นแม่กุลีกุจอยกส�ารับที่ท�าเสร็จมาวางตั้งบนโต๊ะ	ชายหนุ่มจึง
รีบปรี่เข้าบ้านพร้อมเสียงค�ารามของท้องที่ดังปานอสนี
	 “มาแล้วเหรอเพรียว	แม่ท�าข้าวเสร็จพอดี	รีบมากิน”
	 ร่างเล็กและผ่ายผอมสะท้อนผ่านม่านนัยน์ตา	 นับตั้งแต่พ่อ
จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ	 ก็ราวกับแม่แก่ลงนับสิบปี	 ผมที่มีเคย																								
สีดอกเลาแซมเป็นตอ	 บัดนี้มองหาสีด�าแทบไม่เห็น	 หางตาเป็นริ้ว																			
ทุกครั้งที่ยิ้ม	แต่กระนั้นแม่ก็ยังกระฉับกระเฉงเหมือนตอนสาว	ๆ
	 นอกจากน�้าพริกมะขาม	 ยังมีปลาทูทอด	 ผักท่ีเด็ดมาจาก																			
หน้าบ้าน	ทัง้ผกัหวาน	บวับก	แตงกวา	และผกัแพว	อกีไข่เจยีวเหลอืงฟู																																																																													
นัน่กก็ระตุน้น�า้ย่อยในกระเพาะ	ให้เขาต้องสาวท้าวยาวขึน้ด้วยความหิว
เต็มแก่	
	 แต่ไม่ทันนั่ง	ร่างของแม่ที่ยืนจัดส�ารับก็ล้มกองกับพื้น
	 ตระหนกเพียงครู่	 ก่อนดึงสติท่ีหายลับให้กลับมา	 ร่างสูงถลัน
ไปประคองผู้ให้ก�าเนิด	
	 เพียงปลายนิ้วสัมผัสก็พลันสะดุ้งเฮือก	 เพราะร่างของแม่ร้อน
เป็นไฟ
	 “แม่!”	ชายหนุ่มตะโกนสุดเสียง	
	 ...แต่ร่างที่แน่นิ่งไปแล้วไม่ตอบสิ่งใดกลับมา

	 แม้พานพบเรือ่งชวนตระหนกตกใจมาท้ังชีวติ	แต่ไม่มคีรัง้ใดเลย
ที่เพรียวจะสับสนงุนงงจนท�าอะไรไม่ถูกเช่นครั้งนี้
 “ผลตรวจคนไข้พบว่าติดเช้ือโควิดนะคะ ต้องกักตัวอยู่ท่ีบ้าน 
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ย่า จ๋า

ริญญา ทวีสกุล
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เธอรู้ซึ้งดีในค�ากล่าวที่ว่า ในโลกใบนี้ ไม่มีอะไรได้มาง่าย ๆ
เห็นด้วยและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ามันใช้ได้กับทุกสิ่ง

การที่ต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้ฉีดวัคซีนสักเข็มก็หนึ่งในนั้น
แต่ในบางคร้ัง…ความพยายามอยู่ที่ ไหน

ก็อาจจะไม่ได้มีความส�าเร็จอยู่ที่นั่น…ก็เป็นได้
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 ‘ตลาดร่ืนฤดี’ ถือว่าเป็นตลาดประจ�าเมือง แม้จะมีพื้นท่ีไม่กว้าง
นกั	แต่กเ็ป็นแหล่งรวมตวัของพ่อค้าแม่ขายหลากหลาย	ทัง้ขายของสด	
ของคาว	 ของหวาน	 รวมถึงรถเข็นขายหมูสะเต๊ะของ	ย่าศรี	 ที่ตอนนี้
ด�าเนินการโดย	 หลานจ๋า	 ร้านมีท�าเลท่ีตั้งโดดเด่นอยู่แถวปากทางเข้า
ตลาด	อันเป็นที่ตั้งดั้งเดิมแต่เริ่มแรก	ซึ่งย่ายึดครองมาตั้งแต่สมัยเป็น
สาวหัวด�า	จนถึงตอนนีท่ี้ผมกลบัด�าสวยสลวยกว่าเดมิเพราะยาย้อมผม
จากเกาหลี	
	 แม้จ๋าจะเป็นผู้ด�าเนินการ	 แต่เจ้าของกิจการก็ยังคงเป็นย่าอยู่	
จ๋าในวัยยี่สิบต้น	 ๆ	 เพิ่งเรียนจบแบบออนไลน์ในปีสุดท้ายมาหมาด	 ๆ	
เธอยึดเอาร้านมาเฉพาะกาลในช่วงสถานการณ์โรคร้ายระบาดอยู่เช่นนี	้																																																																													
เธอจะตื่นแต่เช้า	 จัดแจงตัวเองให้พร้อมออกไปขาย	 โดยไม่ลืมสวม
หน้ากากอนามยัท่ีนบัวนัจะเริม่กลายเป็นเป็นส่วนหนึง่ของเครือ่งแต่งกาย
ไปแล้ว	จ๋าจะเริ่มต้นติดเตา	เตรียมของ	จัดแจงทุกสิ่งให้พร้อมขาย	พอ
ถึงเวลาก็จะเข็นรถเข็นขนาดไม่ใหญ่นักออกมาจากบ้านท่ีอยู่ห่างจาก
ตลาดไปไม่ไกล	
	 เม่ือถึงจุดหมายก็เป็นเวลาสายใกล้เท่ียง	 หมูสะเต๊ะชุดแรก														
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กจ็ะถกูส่งลงเตา	กลิน่หอมอันเกดิจากส่วนผสมของเครือ่งเทศบนเนือ้หมู																																																																																			
ทีร่าดด้วยน�า้กะทิเคล้ากบัควนัไฟจะหอมฟุง้ชวนกนิไปรอบบรเิวณ	ดงึดดู																																																																															
ผู้คนท่ีท้ังคุ้นเคยและแปลกหน้าให้หันมองหา	 กระหายอยากลิ้มลอง
รสชาติที่ย่าศรีเป็นผู้สรรค์สร้างเอาไว้แต่ดั้งเดิม
	 จ๋ายกหมูชุดแรกกว่าย่ีสิบไม้ข้ึนมาใส่ถาดในตู้กระจก	 สลับกับ
เอาหมูชุดใหม่ลงไปวางบนเตา	จากนัน้กก็ลบัมาหยิบหมูหอมกรุน่ใส่ถงุ																																																																														
อย่างคล่องแคล่ว	จดัแจงรวบปลายไม้และมัดยางแยกเอาไว้เป็นชุด	ก่อน
จะจัดเรียงเอาไว้ที่อีกด้านหนึ่งเพื่อรอหยิบขายให้ลูกค้า	
	 ทันทีท่ีจ๋าวางถงุลง	ลกูค้ากเ็ข้ามาซ้ือ	จ๋ายิม้ใต้หน้ากากอนามัย
ให้ลกูค้ารายแรก	บอกราคา	แล้วกย่ื็นถงุใส่หมสูะเต๊ะร้อน	ๆ 	ให้	กจิกรรม
ของจ๋านบัแต่เปิดร้านนัน้ไม่มอีะไรซับซ้อนมากนกั	ย่างหม	ูใส่ถงุ	รบัเงนิ	
แล้วก็วนไปจนกว่าหมูสะเต๊ะจะหมดลง	ซึ่งก็เป็นเวลาบ่ายกว่า	ๆ			
	 ถงึสถานการณ์ตอนนี	้โควิด-19	จะกลบัมาระบาดอกีครัง้	ลกูค้า
จะลดลงในบางช่วง	แต่จ๋ากับย่ากย็งัคงขายหมูสะเต๊ะได้	ไม่ถงึกบัล�าบาก
จนหมดช่องทางท�ามาหากนิ	แต่มสีิง่ทีล่�าบากมากกว่าปากท้องส�าหรบั
จ๋าก็คือการหาที่ฉีดวัคซีนให้กับย่า
	 “เหมือนเดิมหนึ่ง”	เสียง	ป้าเพ็ญ ลูกค้าประจ�าดังขึ้นขณะเวลา
หลังเที่ยงเล็กน้อย	จ๋าตอบรับและจัดแจงหยิบสินค้าใส่ถุง	
	 “ย่าเราไปฉีดวัคซีนรึยังน่ะ	?”	ป้าเพ็ญถามน�้าเสียงเป็นห่วง
	 “ยังเลยป้า	หนลูงชือ่ไว้กบัโรงพยาบาลแล้วแต่กยั็งไม่ถงึควิ”	จ๋า
ยืน่ถงุหมสูะเต๊ะให้ป้าเพญ็และรบัเงนิมาเกบ็	“ส่วนท่ีลงไว้กบั	อสม.กด็จูะ
ช้ากว่านั้นอีก	แล้วป้าล่ะ	?”
	 “ฉีดแล้วหนึ่งเข็ม”	ป้าเพ็ญตอบ	“ตอนนั้นลูกป้าลงในแอปฯ	ให้	
เลยได้ฉีดไปตั้งแต่ช่วงต้น	ๆ”
	 “โชคดจีงัป้า	หนกูล็งให้ย่านะ	แต่ดคูวินดัแล้วกอี็กเกอืบสองเดอืน																																																																																	
เลย”	จ๋าท่าทางเครียด	
	 “เอาเถอะ	เดีย๋วกค็งได้	เห็นข่าวกบ็อกว่าจะมวีคัซีนเข้ามาเรือ่ย	ๆ 																																																																																								
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…อยากกินเหล้าคงต้องรอไปหลังหมดโควิด 
แต่ถ้าอยากกินข้าวเช้ากะเราอะ
หมดเวรแล้วไปเลยก็ได้นะ…
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 “เหนื่อย! ไม่ไหวแล้ว! จะตายอยู่แล้ว! โรงพยาบาลออกจะใหญ่                 
หมอเหมอหายหัวไปไหนกันหมดวะเนี่ย!”
	 ชายวัยกลางคนคนหนึ่งแผดเสียงลั่นหน้าประตูห้องฉุกเฉิน
กลางดึกสงัด	เรียกสายตาทุกคู่ที่อยู่ตรงนั้นให้หันไปจับจ้อง
	 “คุณคะ	ใจเย็น	ๆ	นะคะ	หมอก�าลังช่วยคนไข้คนอื่นที่อาการ
หนกักว่าคณุอยู่”	มลิค์	พยาบาลสาวสวยท่ีท�าหน้าท่ีตรงจดุคดัแยกผูป่้วย
ด้านหน้าห้องฉุกเฉินพยายามอธิบายให้ชายคนนั้นเข้าใจ	 แต่นอกจาก		
จะไม่ฟังแล้วเขายังสบถถ้อยค�าผรุสวาทออกมาไม่หยุด
	 “ไหน!	 มีไอ้หน้าไหนอาการหนักกว่ากูอีก	 กูบอกว่ากูเหนื่อย	
พวกมงึยังไม่รบีเอาออกซิเจนมาให้กอูกี	หรือต้องรอให้กถู่ายรปู	ไลฟ์สด	
ประจานลงโซเชียล	พวกมงึถงึจะได้กระวีกระวาดคลานเข่าเอาออกซิเจน
มาให้กู!”	
	 มิลค์หน้าซีดเผือด	 เธอพยายามท�าหน้าท่ีของเธออย่างดีท่ีสุด
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แล้ว	ชายคนนีขั้บรถหรมูาจอดขวางหน้าประต	ูแซงควิผูป่้วยคนอ่ืน	ๆ 	เข้า
มา	บอกว่าอาการหนกั	สงสยัว่าจะเป็นโรคติดเช้ือ	COVID-19	หรอืไวรสั
ร้ายแรงที่ก�าลังระบาดอย่างหนัก	ฆ่าชีวิตคนให้มีคนตายด้วยโรคนี้หนึ่ง
คนในทุก	ๆ	ห้านาที	เฉพาะยอดการตายในประเทศไทย	และแทบจะมี																																																																																													
คนตายทุกวนิาที	เม่ือเทียบจากท่ัวโลก	มนัเป็นเช้ือไวรสัท่ีมีความสามารถ
ในการท�าลายล้างปอดสูง	 ถ้าเปรียบว่าไวรัสเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือน
มดปลวก	 เจ้าโคโรน่านี่ก็คือตัวกินปอด	 ถ้าลองมันได้หลุดผ่านด่าน																																																																																	
ป้องกนัต่าง	ๆ 	ของร่างกายตัง้แต่ขนจมูกไปจนถงึเยือ่เมอืกลงไปถงึปอด
แล้วละก	็ท�าได้ก็แค่จองวัดนับถอยหลังรอเวลาตายเท่านั้น	และตอนนี	้																																																																						
ก็เพิ่งมีข่าวว่าเมรุเผาศพได้ระเบิดไปแล้วสามแห่งจากการถูกใช้งาน
อย่างไม่หยุดหย่อน	
	 ผู้คนต่างพากันหวาดกลัวและไม่อยากตกเป็นเหยื่อของมัน																
จึงต้องปกปิดใบหน้าด้วยหน้ากากอนามัยที่มีตัวกรองอย่างดี	 บ้างก็หา
แผน่พลาสติกมาสวมใสต่่างโลป่กป้องอกีชัน้	เพราะมันมีความสามารถ
ในการววิฒันาการอย่างน่าอัศจรรย์	 ท�าให้มีอนภุาคเลก็มากและตายยาก	
สามารถล่องลอยอยู่ในอากาศได้เป็นวนั	ๆ 	ตดิต่อกนัได้เพียงแค่เดนิผ่าน																																																																															
ผูต้ดิเชือ้ท่ีหายใจท้ิงไว้	แม้นกัวทิยาศาตร์ระดบัหัวกะทิจากท่ัวโลกจะมา									
ระดมสมองร่วมมือกัน	 ก็ไม่อาจคิดค้นวัคซีนมาสู้กับมันได้ทัน	 พอคิด
วัคซีนท่ีพอสู้กับสายพันธุ์แรกได้อย่างสูสี	 มันก็กลายพันธุ์หนีข้ามไป
อีกสองสามสายพันธุ์แล้ว	 ขนาดอเมริกาท่ีถือเป็นประเทศโลกท่ีหนึ่ง																																																																											
ยังเอาตัวแทบไม่รอด	ไม่ต้องพูดถึงประเทศโลกที่สามอย่างไทยเลย	
	 ท่ีท่ีเธอยืนอยู่นี้คือโรงพยาบาลแห่งหนึ่งกลางเมืองหลวง	 ซึ่ง														
ขึ้นช่ือว่าเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลช้ันแนวหน้าของประเทศ	 มีอุปกรณ์
เครื่องมือทันสมัยและครบครัน	 ห้องฉุกเฉินมีห้องความดันลบท่ีถูก
สร้างขึ้นมาเฉพาะกิจเพื่อรองรับผู้ป่วยถึงสิบห้อง	 แต่กลับพบว่าผู้ป่วย
ตดิเช้ือล้นห้องฉุกเฉิน	ในแต่ละห้องท่ีควรจะรบัผูป่้วยแค่หนึง่รายกลบัมี
เตยีงเบียดกนัสองเตยีง	บางห้องสามเตยีง	แถมยังมีเตยีงคนไข้เรยีงราย																																																																																	
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สิบศพ…ร้อยศพ…พันศพ…
เมื่อโรคระบาดท�าคนตายเป็นใบไม้ร่วง

แต่วัดวาอารามกลับหันหลัง เมรุกลับถูกปิด
จะท�าอย่างไรหากศพคนตายต้องไร้ที่เผา…
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 “ผูกคอตาย…”
 สัปเหร่อปลั่ง นึกว่าตัวเองฟังผิด	 ผู้หญิงตรงหน้าเพิ่งเล่าว่า
สามีกับลูกสาวติดเชื้อโควิด-19	นอนรอเตียงอยู่ในบ้านมาหลายวัน	แต่
อาการของสามีนั้นย�่าแย่ลงเรื่อย	 ๆ	 หายใจครั้งหนึ่งก็ทรมานครั้งหนึ่ง	
สุดท้ายโรคร้ายยังไม่ทันจะพรากชีวิตไป	 สามีก็เลือกที่จะผูกคอตายอยู่
ในห้องเช่าให้สิ้นทรมาน
	 “แกบอกกลัวเป็นภาระ	ยังไงก็ต้องตาย...”	หญิงสูงวัยเม้มปาก
แน่น	นึกถึงลูกสาวที่ร้องห่มร้องไห้ไม่หยุด	 “ลูกก็อยากมาส่งพ่อ	 แต่ก็
ต้องกักตัว	 มาไม่ได้	 และนี่ฉันยังมีหลานอีกคนหนึ่ง	 ยังเล็กอยู่แท้	 ๆ	
กลับต้องไปฝากให้ญาติด	ูห่วงก็ห่วงแต่ก็ไม่รู้จะท�ายังไงดี”
	 “เฮ้อ...”	สัปเหร่อปลั่งส่ายหน้าเศร้า
	 ได้ยินว่าเม่ือก่อน	 เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ	 หรือจิตอาสามักจะต้อง
เข้าไปรับศพในโรงพยาบาล	แต่ในระยะสองเดือนให้หลังมานี้	กลับต้อง
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เปลี่ยนเป็นเข้าไปรับศพในบ้านคนเสียมากกว่า	 ผู้ป่วยบางคนได้เตียง
แล้วแท้	 ๆ	 เจ้าหน้าท่ีก�าลังจะเข้าไปรับเพื่อพาไปโรงพยาบาล	 แต่พอ															
มาถงึกลบัพบว่า	ผูป่้วยเพ่ิงหยุดหายใจไปก่อนหน้ารถจะมาถงึได้ไม่นาน	
	 ย้อนไปวันนี้ช่วงบ่ายแก่	ๆ	มีโทรศัพท์เข้ามาที่วัด	ถามว่าวัดนี้																				
รบัเผาศพโควดิไหม	สปัเหร่อปลัง่ท่ีก�าลงัจะตกัข้าวเข้าปากเป็นม้ือท่ีสอง						
ของวัน	 ก็เลยต้องวางช้อนลง	 แล้วไปเตรียมเปิดเตารอรับศพ	 รอจน																																																																													
เห็นรถขับเข้ามา	 เจ้าหน้าท่ีใส่ชุดป้องกันเชื้อเต็มยศหลายคนช่วยกัน
เคลือ่นย้ายโลงศพลงมา	มาถงึก็ไม่มีใครโอ้เอ้	น�าศพเข้าเชิงตะกอนทันที
	 “หาวัดยากเนอะลุง	ไม่มีวัดไหนรับเลย	ติดต่อไปตั้งห้าหกวัด”	
หนุ่มเจ้าหน้าท่ีกู้ภัยฯ	 คนหนึ่งพูด	 สีหน้าเหนื่อยล้าน่าเห็นใจ	 “วันนึง
สิบกว่าศพ	บางวัดพอโทรไปบอกปิดเมร	ุศพโควิดหรือไม่โควิดก็ไม่รับ
ชั่วคราวเพราะไม่อยากเสี่ยง	มีแบบนี้ด้วยเหนื่อยจริง	ๆ	เตียงก็หายาก	
วัดก็หายาก”
	 สปัเหร่อปลัง่พยักหน้ารบัรูเ้พราะฟังข่าวอยู่ทุกวัน	บรรดาวดัวา
อารามต่างไม่รบัเผาศพท่ีเสยีชีวิตจากโรคโควดิ	บางวดัเป็นวดัใหญ่แท้	ๆ 	
กยั็งผลกัภาระมาให้วัดเลก็	เขาเองกต้็องแบกรบัภาระหนกัข้ึนหลายเท่า	
ขนาดรับเผาเฉพาะคนท่ีติดต่อวัดมาโดยตรง	 ก็ยังมีสายจากญาติโยม	
โทรมาให้ช่วยเผาศพแบบเดียวกันนี้ทุกวัน
 เขาเป็นสัปเหร่อ ศพคนท่ีตายจากโควิดนั้นเห็นมาทุกรูปแบบ 
บางศพตายแบบท่านั่งคุดคู้จนร่างแข็งแล้วกว่าคนจะไปเจอ ก็ได้แต่
ขนกันมาท้ังท่านั้น บางศพไม่มีญาติมาซ้ือโลงให้ ก็ต้องใช้โลงบริจาค
ของวัด การตายจากโรคโควิดนั้นรดน�้าศพก็ไม่ได้ ญาติจะมองหน้ากัน
ก็ไม่เห็น เพราะต้องถูกห่อหลายชั้นตามมาตรการความปลอดภัย ช่าง
เป็นการลาจากในรูปแบบที่ยากจะรับได้จริง ๆ 
	 ถึงอย่างนั้น	 สัปเหร่อแก่	 ๆ	 อย่างเขาก็ไม่เคยทอดท้ิงแม้สัก															
ศพเดยีว	บางวันเผาจนข้าวปลาก็ไม่ได้กนิ	ร้อนจนเหงือ่ชุ่มแต่กพ็ยายาม
กัดฟันสู้	 หากสิ่งเล็ก	 ๆ	ที่ตนพอจะท�าได้นี้ช่วยบรรเทาความทุกข์ของ										
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คนอ่ืนได้บ้าง	 ก็ยังขอสู้ท่ีจะท�า	 เพราะเข้าใจดีว่าทุกชีวิตท่ีสูญเสียไป																																
ล้วนแต่เป็นที่รักของครอบครัวทั้งนั้น
	 หญิงสงูวัยญาตขิองผูต้ายซาบซ้ึงอย่างมาก	ทัง้ทีมกูภ้ยัฯ	ทีช่่วย
จัดการศพ	และสัปเหร่อที่ช่วยเผาศพให้	 เธอยกมือไหว้ก้มศีรษะต�่าจน
คางชิดอก
	 “ฉันต้องขอบคุณมากนะ	ขอบคุณที่ช่วย	ขอบคุณจริง	ๆ”	
	 ส�าหรบัหญิงคนหนึง่ท่ีสามเีพิง่ตาย	ลกูสาวกยั็งไม่รูช้ะตา	ความ
ช่วยเหลอืในครัง้นี	้เปรยีบได้กบัการย่ืนไม้ขีดไฟให้ในคนืหนาวเหนบ็แท้	ๆ 	
แม้เป็นเพียงความอบอุ่นเล็ก	ๆ	แต่ก็ช่วยต่อชีวิตและก�าลังใจให้เธอยัง
อยู่ต่อไปได้
	 “ไม่เป็นไร	ๆ 	ไม่ต้องไหว้ฉันหรอก”	สปัเหร่อปลัง่ตอบด้วยจิตใจ
หนักอึ้ง
 ครอบครัวที่ควรได้อยู่พร้อมหน้ากันไปอีกหลายสิบปี กลับถูก
พรากวันเวลาเหล่านั้นไปอย่างไม่หวนกลับ ข่าวเด็กเล็กต้องกลายเป็น
ก�าพร้า คนแก่ที่นอนรอการรักษา คนป่วยต้องนอนตายอนาถข้างถนน 
บ้านเมืองท่ีมแีต่คนอดอยากยากไร้ต้องต่อสูด้ิน้รนเพราะอยากมีชีวติอยู่ 
น่ากลัวว่าหากไม่รีบท�าอะไรสักอย่าง สักวันภาพเหล่านี้จะเป็นสิ่งชนิตา 
เสยีงร�า่ไห้ของผู้คนจะเป็นสิง่ชินหู พอถงึตอนนัน้เข้าจรงิ ทุกอย่างกอ็าจ
จะสายเกินแก้ไปเสียแล้ว

	 “ชอบมากนักหรือไงฮึ!	ไอ้เผาศพพวกติดโควิดเนี่ย!”	
	 เมื่อสัปเหร่อปลั่งกลับมาบ้าน	 ก็ได้ยินเสียงด่าของ จิต	 ดังไป
สามบ้านแปดบ้าน
	 “แก่คราวป้าคราวยายแล้วแทนท่ีจะท�าตัวให้มันน่านบัถอืหน่อย	
นี่อะไร	 พูดจาเสียงดังโหวกเหวก	 แล้วแต่ละค�าก็มีแต่เรื่องระคายหู!”	
สัปเหร่อปลั่งพูดพร้อมระบายลมหายใจยาว	 กลับบ้านมาทีไรก็ไม่พ้น
ทะเลาะกับเมีย	“...ไม่ได้ชอบ	แต่ก็ต้องท�า	ไม่ท�าใครจะท�า”



ตัว
อย่
าง
ทด
ลอ
งอ่
าน

21 นาฬิกาครั้งสุดท้าย

กิตติศักด์ิ คงคา



ตัว
อย่
าง
ทด
ลอ
งอ่
าน

วิกฤตใดจะใหญ่เท่าโรคระบาด
ที่ท�าให้คนเลือกอาชีพที่ตนไม่ถนัด

น�าพาสิ่งของที่ตนไม่เคยคุ้น มุ่งหน้าไปหาคนที่ตนไม่รู้จัก
…ท่ามกลางเวลาที่แสนจะไม่สมควร
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1.
ผมเรียนจบในปีการศึกษา 2019
	 หรือเทียบเท่ากับการรับปริญญาบัตรในปี	2020	 แห่งเดือน
กรกฎาคม	ด้วยความเงยีบเชียบของสภาพบ้านเมอืง	โรคร้ายระบาดไป
ทุกท่ี	โควดิเหมือนล่องลอยอยู่ในอากาศ	ทัง้เช้ือโรคและความหวาดกลวั																																																																																		
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมท่ีผมเรียนจบมาเรียกได้ว่าแทบจะ
เป็นหมัน	ผมอาศัยอยู่ในเมืองเล็ก	ๆ	ในภาคตะวันตก	ตอนเลือกคณะ																				
กค็ดิแล้วว่าจบมาคงจะมงีานท�าแน่นอน	แต่สดุท้ายกค้็นพบความจรงิว่า															
ไม่โรงแรมปิดร้างและขายกจิการแทบจะท้ังรมิแม่น�า้ใหญ่ประจ�าจงัหวดั	
ความกลัวลอยอยู่ในอากาศ	ทั้งของผู้คนและตัวผมเอง
 [ทางบริษัทยังไม่มีนโยบายรับคนเพิ่มหรอกค่ะน้อง แค่นี้พี่                   
ก็ต้องหันไปท�าข้าวเหนียวไก่ย่างขายกันแล้วค่ะ ไม่มีลูกค้ามาพัก                                                                
หลายเดือนแล้ว]
	 เสยีงจากปลายสายตอบมากึง่ประชดกึง่เยาะเย้ยอย่างไรกบ็อก
ไม่ถูก	 ผมลองโทรไปหาบริษัททัวร์ท่ีเคยฝึกงานด้วยตอนปีสาม	 อย่าง
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หวังลม	ๆ	แล้ง	ๆ
	 “เข้าใจครับ	 พอดีตอนนั้นเห็นพี่	 ๆ	 บอกว่าถ้ายังไม่ได้งาน															
ให้ลองโทรมาถามได้”	
	 ปลายสายหัวเราะเบา	 ๆ	 ราวกับจะเป็นเสียงข่ืนกับตัวเอง
มากกว่าจะสื่อสารกับเขา
 [ก็ตอนนั้นไม่มีโควิด] 
	 ผมท�าได้แต่เอ่ยรับค�าไปแห้ง	ๆ	
 [น้องลองหางานอื่นไปพลาง ๆ ก่อนสิ ถ้าโควิดหายเม่ือไหร่
ค่อยว่ากันใหม่]
	 รุ่นพ่ีพูดก่อนจะขอวางสายไปหลังจากมีเสียงโทรศัพท์แทรก		
เข้ามา	ใจผมนึกไปถงึค�าพดูก่อนหน้าท่ีบรษัิทเพิง่จะหันไปท�าข้าวเหนยีว																								
ไก่ย่างขาย	ผมก้มมองในโทรศพัท์มือถอือีกที	เลือ่นหน้าจอไม่กีค่รัง้กเ็จอ
แอปพลเิคชันส่งอาหารเดลเิวอรีม่ากมา/ย	ผมลองกดเข้าไป	ไล่หาไม่นาน
ก็เจอหัวข้อสมัครเป็นคนขับ	ไม่มีอะไรเสียหาย	ผมนึกถึงมอเตอร์ไซค	์																																																																																							
คันเก่าที่เป็นเพื่อนคู่ใจมาตั้งแต่สมัยเข้ามหาวิทยาลัยใหม่	ๆ 	ผมอาจจะ
ต้องยอมแพ้และท�าอะไรไปก่อนระหว่างรอโรคนี้ซา
	 ผมสมัครเป็นคนขับของแอปพลิเคชันสีส้มสด
	 ค่าสมัครหนึ่งพันบาทถ้วน	ได้เสื้อคลุมหนึ่งตัว	กล่องใส่อาหาร
อีกหนึ่งชุด	และเงื่อนไขยิบย่อยในการท�างานอีกมากมาย	ค่าส่งเริ่มต้น
ที่รอบละ	40	บาท	ถ้าส่งไกลก็ได้ค่าระยะทางเพิ่มอีก	งานดูเหมือนง่าย
แต่ความจริงไม่ง่ายเลย	เพราะจังหวัดที่ผมอยู่เล็กเกินไป	คนสั่งอาหาร
มีอยู่เท่าหยิบมือ	 แต่คนขับส่งขับกันว่อน	 ได้วันละสักสามสี่ออเดอร์ก็
เก่งแล้ว	รายได้ตกวนัละสามสีร้่อย	พอประทัง	แม้จะต้องเสยีเวลาท้ังวนั																																																																																
ไปกับการนั่งรอสักที่แถบริมถนนก็ตาม
	 “เพิ่งมาวิ่งเหรอน้อง	?”
	 เสียงหนึ่งถามข้ึนทันทีท่ีผมหย่อนตัวนั่งตรงหลืบเล็ก	 ๆ	 ข้าง
มุมร้านอาหาร	ผมเพิ่งเห็นแผ่นป้ายเล็ก	ๆ 	ว่าร้านข้าวราดแกงนี้เปิดให้															
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เสียง…ปริศนา ยามวิกาล
สาม…คืนวันผ่าน  ยามเคลื่อนพ้น

หนึ่ง…ก�าแพงกั้น เพียงตัวตน
ก้าว…เข้าตาจน พบความจริง!
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 พศิน สะดุ้งตื่นด้วยเสียงปริศนาหลังฟุบหลับคาหน้าจอไอแพดที่
เปิดไฟล์เนื้อหาบทเรียนค้างไว้ เขาไม่รู้ว่าเสียงท่ีดังมาจากห้องติดกันนั้น																							
คือเสียงอะไร	 ลักษณะเสียงทุ้มต�่าท่ีดังต่อเนื่องนั้นท�าให้จิตใจของเขา
ว้าวุ่นอย่างบอกไม่ถูก	ตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่หอในก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์
แบบนีม้าก่อน	จนเม่ือสกัครูเ่กดิเสยีงดงัเรยีกให้เขาตืน่จากนทิรา	แม้เขา
จะรูจ้กัผู้ชายในห้องนัน้ซ่ึงเป็นเพือ่นในสาขาแต่ก็ไม่เคยคยุกนั	จงึท�าให้
อดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น
	 พศินรวบรวมความกล้า	 ชะโงกตัวแนบหูชิดกับผนังห้องท่ีไม่
ได้มีความหนามากเท่าไหร่	เสยีงดงักล่าวยงัคงดงัอย่างต่อเนือ่งทว่าจบั																																																																															
ใจความไม่ได้	 เดิมทีก่อนท่ีโควิดจะกลับมาระบาดอีกครั้ง	 ทุกคนเริ่ม
กลับมาใช้ชีวิตปกติ	 เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วตอนเข้าหอวันแรก	 ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาก่อนเปิดเทอมหนึ่งสัปดาห	์เสียงเจี๊ยวจ๊าวจากห้องข้าง	ๆ	อีก
ด้านหนึ่งก็มักดังเข้ามาในห้องของเขาอยู่เสมอจนเริ่มชินหู	 แม้จะเคย
เอาโพสต์อิทไปแปะหน้าประตูห้องเพื่อบอกกล่าวอยู่หลายครั้ง	 แต่พอ
ไม่กี่วันผ่านไปก็เสียงดังเหมือนเดิมจนเขาเหนื่อยที่จะเตือนแล้ว
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	 เขานิ่งฟังอยู ่ครู ่หนึ่งท้ังท่ีใจเต้นระส�่าด้วยความหวาดกลัว																	
ปนความอยากรู้	เสียงทุ้มนั่นยังคงพึมพ�าอย่างต่อเนื่องชวนขนลุก
	 เสียงนั้นคืออะไรกัน	?

	 แสงแรกของวันท่ีสาดเข้ามาทางหน้าต่างปลกุให้พศนิลมืตาข้ึน	
ผ้าม่านสีฟ้าอ่อนปลิวไสวตามสายลมบางเบาท่ีพัดเข้ามาคล้ายทักทาย
ยามเช้า	 ห้องของเขาดูเงียบเหงากว่าทุกครั้งเมื่อเตียงขนาดสามฟุต					
ด้านข้างว่างเปล่า	 รูมเมตเพียงคนเดียวท่ีเรียนคณะบริหารธุรกิจอย่าง	
ฌาน กลับบ้านไปเรียนออนไลน์เม่ือสามวันก่อน	 บ้านของฌานอยู่ใน
จงัหวดัเดยีวกบัมหาวทิยาลยั	เลยกลบัไปเรยีนอยู่ท่ีบ้านเพือ่แบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายทางครอบครัวให้ไม่ต้องเปลืองค่าอยู่ค่ากิน	ที่ผ่านมาจึงเหลือ
เพยีงแค่เขาอยู่คนเดยีวในห้องเก่า	ๆ 	ขนาดย่ีสบิห้าตารางเมตรตามประสา														
หอในท่ีราคาต่อเทอมแสนถูก	 มีเพียงเตียงคู่ท่ีวางอยู่คนละฝั่งกับโต๊ะ
เขียนหนงัสอืตวัเลก็ท่ีตดิกบัตูเ้สือ้ผ้า		ระเบียงด้านนอกกแ็คบชนดิท่ีพอ
วางราวตากผ้าแล้วกแ็ทบจะเตม็พืน้ท่ี	พดัลมท่ีคดิว่าจะมีให้กต้็องล�าบาก
ซ้ือเข้ามาเอง	เครือ่งปรบัอากาศไม่ต้องพดูถงึ	ลมืมนัไปได้เลย	ไม่อยาก
คิดว่าหน้าร้อนจะทนอยู่ได้ยังไง	โชคร้ายที่ฝั่งห้องของเขาดันรับแดดใน
ตอนเช้าเต็ม	ๆ	อีก	เหมือนกับซ้อมตกนรกอย่างไรอย่างนั้น
	 พศินรู ้สึกอิจฉาท่ีฌานได้กลับบ้าน	 ขณะที่เขาซ่ึงเป็นคน																	
ภาคกลาง	 บ้านอยู่ห่างไกลจากจังหวัดท่ีเรียนอยู่กว่าเจ็ดร้อยกิโลเมตร	
อีกท้ังการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าหรือโควิดสายพันธุ์ใหม่กลับมา
อุบัตอีิกคร้ังเม่ือสปัดาห์ท่ีแล้ว	 ส่งผลให้จังหวดับ้านเกดิของเขาถกูสัง่ปิด
เป็นพื้นท่ีสีแดงเข้ม	 เนื่องจากพบยอดผู้ติดเช้ือรายวันสูงเพิ่มข้ึนจน
ประกาศล็อกดาวน์ไปเรียบร้อยแล้ว
	 เขาคดิถงึแม่	คดิถงึพ่อ	ผลจากการระบาดของโควดิระลอกก่อน
หน้านับว่าแย่แล้วท่ีส่งผลให้หลายกิจการซบเซา	 แต่ครั้งนี้เม่ือเกิดการ
ระบาดของสายพันธุ์ใหม่ท่ีตดิเช้ือได้ง่ายกว่ายิง่ท�าให้ทุกอย่างแย่มากข้ึน
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ไปตามทางท่ีเธอย่อมรู้ดี

ลายา
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การ Call Out ไม่ใช่สิ่งผิด
แต่เสียงที่ดังที่สุด คือ เสียงที่สะท้อนออกมาจากจิตใต้ส�านึก

ที่ปรารถนาดีต่อตนเองและผู้อื่น
Call Out ท�าไม

Call Out เพื่อใคร
ค�าตอบและจุดมุ่งหมายของแต่ละคน…ต่างกัน



ตัว
อย่
าง
ทด
ลอ
งอ่
าน

ไปตามทางที่เธอย่อมรู้ดี  |  ลายา
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 ร้านกาแฟเล็ก ๆ  แห่งหนึ่งในแหล่งเจริญของกรุงเทพฯ ที่มีจ�านวนโต๊ะ                                                                          
ไม่มากนัก	 ตั้งอยู่ในซอยเปลี่ยวกลมกลืนไปกับบ้านเรือนของชุมชน
รอบข้างจนหากไม่ต้ังใจมาก็จะไม่มีวันหาเจอ	 หน้าร้านเป็นกระจก																																		
ตดิฟิล์มสดี�าซ่ึงถ้าหากในร้านไม่มแีสงไฟสเีหลอืงจดักจ็ะดูไม่ออกเลยว่า
ร้านเปิดหรือปิด	เมื่อผลักประตูกระจกเข้าไป	สองสิ่งที่จะวิ่งมาทักทาย
ก่อนคือไอเย็นของเครื่องปรับอากาศท่ีเย็นสบายเหมือนฤดูใบไม้ผล	ิ																
ทีญ่ี่ปุ่นและกลิน่หอมกรุน่ของกาแฟ	ผูม้าเยือนต้องปรบัสายตาอยู่ช่ัวครู	่																																																																											
ถงึจะเป็นอันหนึง่อันเดยีวกบัความมดืทึมในร้านได้	พอสายตาเริม่ชินกบั
แสงไฟสีเหลืองจัดจ้านของโคมไฟตามจุดต่าง	ๆ 	ของร้านแล้ว	ก็จะเริ่ม
อินกับอารมณ์ความเป็นส่วนตัวที่ลึกลับแต่ปลอดภัยได้ไม่ยาก	
	 บาริสต้าซ่ึงเป็นเจ้าของร้านคือสุภาพบุรุษท่ียืนอยู่บนตัวเลข				
ของวัย	46	ปี	ที่ยังรักษาความสดใหม่ของรูปร่างหน้าตาเอาไว้ให้หยุด																																																																																																							
อยู่ท่ีสิบปีก่อน	 พนักงานเสิร์ฟคือเด็กสาวหน้าตาเกลี้ยงเกลาท่ีไม่สวย			
แต่เก๋ซึ่งเป็นลูกสาววัย	16	ปีของเขาเอง
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	 ร้านกาแฟเล็ก	ๆ	แห่งนี้เปิดมาได้หกปีแล้ว	ตั้งแต่	มีนา	อายุ
เพยีง	10	ขวบ	ด้วยความท่ีพ่อของเธอเป็นอดตีตากล้องภาพนิง่นติยสาร
และท�างานวงการโฆษณามาก่อน	ลกูค้าส่วนใหญ่ตัง้แต่เปิดร้านมาจนถงึ
ปัจจบัุนจงึมกัมีแต่คนในวงการบันเทิงท้ังเบือ้งหน้าและเบ้ืองหลงัแวะเวยีน
กันมาไม่ขาดสาย	ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่	รุ่นเก่ารุ่นใหม	่โดยที่มีนาก็ไม่เคย
ใส่ใจจะหาเหตุผลว่าท�าไมแทบจะไม่มีลูกค้าท่ัวไปในแวดวงอ่ืนแวะมา
บ่อยนัก	 แม้ในระยะหนึ่งปีท่ีผ่านมา	 สถานการณ์โควิดระบาดจะโจมตี
ผู้คนอยู่หลายระลอก	 โดยมีผลกระทบต่อร้านของเธอและพ่อทุกครั้งท่ี
มกีารประกาศงดให้นัง่รบัประทานอาหารในร้าน	แต่ก็โชคดท่ีีร้านเลก็	ๆ 																																																																
ตอนนี้ไม่ได้มีลูกจ้างคนอ่ืนแล้ว	 เพราะเธอสามารถช่วยงานขณะเรียน
ออนไลน์ท่ีร้านได้	 อย่างช่วงนี้ท่ีคนไทยไม่รู้ว่าเราก�าลังเผชิญกับโควิด
ระลอกสาม	 ระลอกลอกสี่	 หรือระลอกไหนกันแน่	 เพราะมันกินเวลา
ยาวนานต่อเนื่องมาหลายเดือน	 ทั้งยังทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน	 และ
เป็นอกีครัง้ท่ีร้านเธอท�าได้แค่เปิดให้บรกิาร	take	away	แต่กระนัน้ลกูค้า
ประจ�าก็ยังคงแวะเวียนมาสม�่าเสมอ	บางคนทุกวัน	บางคนทุกสัปดาห์	
แล้วแต่สถานการณ์ชีวิตของแต่ละคนจะเอื้ออ�านวย		
	 มีนานับลูกค้าประจ�าที่เธอเคยเห็นพวกเขามาที่ร้านถี่	ๆ 	ตั้งแต่
ร้านเปิดจนถึงปัจจุบันได้เจ็ดคน	ทุกคนต่างเพศ	วัยและบุคลิก	รวมทั้ง
อาชีพ	แม้จะอยู่ร่วมในวงการเดยีวกนักต็าม	คนทีเ่ธอไม่เคยคยุด้วยเลย	
แต่ชอบแอบมองอยู่บ่อย	 ๆ	 คือ	 คุณมิซาโอะ	 นางแบบญี่ปุ่นรุ่นเก่าท่ี
อาศยัอยู่เมืองไทยเกนิสามสบิห้าปีแล้ว		เธอแค่ไม่ได้เกดิในประเทศไทย
แต่เติบโตมาแบบคนไทยตลอดชีวิต	 แม้วัยรุ่นส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะ																	
ไม่รู้จักเธอแล้วก็ตาม	 มีนาเองก็ด้วย	 แต่ความท่ีเธอเป็นลูกค้ามาหกปี																																																																													
เต็ม	 ถ้าจ�าไม่ผิด	 เธอมาใช้บริการตั้งแต่วันแรกท่ีร้านเปิด	 นอกจาก	
ความสวยแล้ว	 ความแปลกของเธอนั่นเองท่ีท�าให้มีนาจดจ�าเธอได	้																								
สิ่งท่ีมีนาเห็นว่าแปลกนั้นก็คือนอกจากสั่งลาเต้ร้อนกับคุ้กกี้อัลมอนด	์
ซึ่งเป็นเมนูข้ึนช่ือของร้านแล้ว	 เธอไม่เคยพูดอะไรกับใครเลย	 รวมทั้ง	
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คืนล็อกดาวน์

ค�าเธียร
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ในขณะที่ทุกคนป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
เธอกลับฝ่าฝืนเอาแต่สนุกอยู่ในงานปาร์ตี้

บทเรียนราคาแพงที่สุดจะย้อนกลับมาหาเธอ
ในคืนท่ีไม่มีใครกล้าออกจากบ้าน…คืนล็อกดาวน์
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คืนล็อกดาวน์  |  คำาเธียร
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  “มึงไม่ใส่แมสก์เหรอวะอีลิน!” 
	 เสียงตะโกนฝ่าเสียงเพลงกระห่ึมในงานปาร์ตี้	 ดังถึงขนาดฉัน
ต้องเอานิ้วอุดหู
	 “เมื่อวานกูฉีดวัคซีนแล้วจ้ะ”	ฉันสวนตอบกลับไป	นึกร�าคาญที่
เพื่อนสนิทพูดอะไรขัดจังหวะ	คนก�าลังสนุก	ไม่รู้จักเวล�่าเวลา
	 “ฉีดเข็มเดียวก็ท�าแบบนี้ไม่ได้	 ร่างกายแกยังไม่ทันสร้าง
ภูมิคุ้มกัน	และถึงจะมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังต้องใส่แมสก์เหมือนเดิม	เชื้อ			
โควิดมันกลายพันธุ์ได้ย่ะ	หัดติดตามข่าวซะมั่ง”	
	 “โอ๊ย!	มงึจะปอดแหกท�าไม	เชือ้ตวัแค่เนีย้	เลก็กว่าข้ีเลบ็มึงอีก”	
สาวปาร์ตีท้�าหน้างอทันที	ก็ใครใช้ให้มาขัดจงัหวะคนก�าลงัสนกุล่ะ	ตัง้แต่
มีเชื้อไวรัสโควิด-19	ระบาด	ผับบาร์ก็ปิดไปตั้งเยอะ	ความโหยหิวสุรา	
ใฝ่หาจังหวะโยกย้ายเริงร่ากลางแสงสียามค�่าคืน	 มันแทบจะล้นทะลัก
ออกมาจากเส้นเลือดใหญ่อยู่แล้ว
	 ฉันคือ	 ลินดา	 สาวทันสมัย	 เรียกได้ว่าจัดจ้านสมกับความ
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เป็นคนกรุงเทพฯ	 ตอนเด็กฉันคิดเสมอว่าฉันโชคไม่ดีที่บ้านตั้งอยู่แถบ
ชานเมือง	 ไกลความเจริญและสถานเริงรมย์	 สมัยวัยรุ่น	 เพื่อนมักจะ
ล้อฉันว่า	 “อีลินดา	 อีบ้านนอกเข้ากรุง”	 บ้านอยู่เขตกรุงเทพมหานคร
แท้	ๆ	แต่ในบ้านกลับมีบ่อน�้าบาดาลที่พ่อเคยขุดตอนน�า้ประปายังเข้า
ไม่ถงึ	และไม่ยอมเอาดนิมากลบเพราะหมอดฮูวงจุย้สัง่ให้ท�าเป็นบ่อปลา	
ลึกขนาดคนตกลงไปยังปีนขึ้นมายาก	แม่เคยซื้อปลาให้ฉันเอามาเลี้ยง	
แต่ถ้าต้องเล้ียงปลาทุกวนัคงเหนือ่ยกบัการดูแลและท�าความสะอาด	ฉนั
จงึปล่อยมันเลยตามเลย	สดุท้ายเลยกลายเป็นบ่อร้างท่ีภายในเขียวครึม้
เต็มไปด้วยตะไคร่น�้า
	 บรเิวณในซอยกเ็งยีบเหงาเปล่าเปลีย่ว	นอกเมอืงจนถงึขนาดท่ี
ว่า	ถา้มร้ีานสะดวกซือ้ขนาดเลก็มาเปิดใหม่	คนในชมุชนแถบนั้นกม็อง
ว่าความเจรญิเข้าถงึแล้ว	ทีแ่ย่ไปกว่านัน้คอืรถเมล์ไม่ผ่าน	ต้องเดินออก
จากซอยไปเกอืบห้าร้อยเมตร	เพือ่นัง่รถมอเตอร์ไซค์ต่อไปอกีหน่อยถงึ
จะเจอป้ายรถเมล์	และทีแ่ย่ท่ีสดุคอืสองข้างยงัเตม็ไปด้วยหญ้าข้ึนเขยีว
ครึ้มสูงเท่าหัว	เห็นแล้วให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในสวนเลยทีเดียว
	 ท่ีพดูมาท้ังหมดท้ังมวลคอืสาเหตท่ีุฉันเลอืกท�างานเป็นเซลขาย
มอเตอร์ไฟฟ้า	นอกจากรายได้ดีแล้วยังได้เดินทางท่องเที่ยวเปิดหูเปิด
ตา	คราวนี้ไม่ว่าจะใจกลางเมืองหรือนอกเมือง	ฉันก็ขับรถตะลอนทัวร์
ไปมาหมด	ได้ออกจากกะลาในซอยแคบ	ๆ	ที่บ้าน	สู่โลกกว้างอันแสน
ศิวิไลซ์	ไม่มีอาชีพไหนเหมาะกับฉันเท่าอาชีพนี้อีกแล้ว
	 “พรุ่งนี้แกมีทริปไม่ใช่เหรอยะ	ท�าไมยังไม่รีบกลับบ้านไปนอน
อีก	?”	เสียงแจ๋นแหลนแบบนี้คืออีนาง	เมย์	เพื่อนสนิทสายปาร์ตี้	ฉายา	
‘นางเจ้าที่’	เรียกได้ว่ามีปาร์ตี้ที่ไหนต้องมีมันที่นั่น	ค�าว่า	‘ออกทริป’	ที่
ยายเพ่ือนตัวดีพูดถึงมันมีนัยยะแอบแฝง	 มันคือการสั่งฉันทางอ้อมว่า
อย่าลืมของฝากติดไม้ติดมือกลับมาด้วย	
	 ฉันเข้าใจดี	แต่หมั่นไส้คนใส่แมสก์พูดจาอู้อี้	เลยแกล้งท�าเป็น
ไม่ได้ยิน	 และท่ีท�าให้นังเมย์แทบกรี๊ดก็คือการท่ีฉันหยิบผ้าสามสีท่ีซ้ือ
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เช้าที่ตะวันสีทองไม่ส่องแสง

ลายา
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มนุษย์ทุกคนไม่ว่าสูงส่งหรือต�่าต้อย
ล้วนได้รับผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสมอ

ไม่เว้นแม้แต่คู่ชีวิต
ที่เดินทางข้ามผ่านถนนแห่งกาลเวลามาด้วยกันแสนนาน

จนเหมือนจะเดินเคียงข้างกันได้ตลอดไป
แต่แล้ววันหนึ่ง…

โควิดก็สวมเสื้อเกราะแห่งความโชคร้าย
พรากบางคู่ชีวิตให้ต้องจากกัน
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 ค�่าแล้ว แสงไฟสีเหลืองนวลส่องสว่างออกมาจากบ้านไม้สีขาว                                                                           
สไตล์โคโลเนียลที่ตั้งอยู่บนสนามหญ้าขนาดกะทัดรัด	รายล้อมด้วยต้นไม้สูง
ใหญ่สลับไม้พุ่มท่ีมีท้ังไม้ดอกและไม้ใบซ่ึงในยามกลางวันจะให้สีเขียว
ชอุ่มสบายตา	 แซมด้วยความอ่อนหวานของมวลดอกไม้ท่ีสลับกัน																		
ผลิบาน		ยามค�่าเช่นนี้จะมีกลิ่นดอกไม้กลางคืนหอมรวยริน	ลอยไปถึง
บ้านปูนสีขาวทรงเรียบ	ๆ	แต่คลาสสิกตามอายุขัยที่ถูกปลูกสร้างขึ้นใน
ความนยิมเม่ือราว	ๆ 	สีส่บิกว่าปีก่อนเสมอ	ซึง่เจ้าของบ้านสองหลงัเป็น
เพื่อนบ้านที่นับเนื่องอยู่ในความเป็นเพื่อนรักกันมานานเกิน	60	ปี		
	 นอกจากกลิน่หอมของดอกไม้แล้ว	สิง่หนึง่ซ่ึงอาจเรยีกได้ว่าเป็น																																																																																	
กจิวตัรอันคุน้ชิน	นัน่คอื	จะมเีสยีงเพลงไทยเดมิขับกล่อมอยู่ภายในบ้านไม้																																																																																																																		
สขีาวนัน้เสมอ	ทว่าไม่ได้ดงัลอยไปไกลถงึบ้านปูนหลงัข้าง	ๆ 	ทีม่กัมีเสยีง
โทรทัศน์รายการข่าวประจ�าวนัเป็นเพือ่นหลงัอาหารมือ้เยน็	และไม่เคย																																																																																										
พลาด	หากวนัไหนมกีารถ่ายทอดสดการแข่งขันกฬีาทุกประเภท	คณุตา
สมาน	ข้าราชการทหารอากาศวยัเกษียณผูเ้ป็นเจ้าของบ้านไม้ท่ีออกแบบ
ตามใจ คุณยายสิรีนภา	 ผู้เป็นภรรยา	 เขาคืออดีตชายหนุ่มผู้หลงใหล																			
ในเสียงเพลงไทยเดิม	 สามารถร้องและเล่นดนตรีไทยได้หลายชนิด																																																																																							
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ซ่ึงคุณยายเองก็ช่ืนชมในความสามารถนี้ของสามีมาเสมอ	 เสียงเพลง
เนิบช้า	อ่อนหวาน	จึงเป็นหนึ่งในความสุขยามบั้นปลายของทั้งสองคน	
ต่างจาก	คณุตาเจรญิ	เพือ่นรกัของคณุตาสมาน	ทีมี่ใจรกัชอบในการเล่น																																																																																				
กฬีาทุกประเภท	และยงัคงออกก�าลงัเป็นประจ�าทุกวนั	แม้จะต้องใช้ชวีติ
อยู่ตามล�าพัง	เนื่องจากไม่มีบุตรกับภรรยาที่เสียชีวิตไปเมื่อสี่ปีก่อน		
	 ทุกเย็น	คุณตาเจริญจึงแวะมารับประทานอาหารที่บ้านคุณตา
สมานเป็นประจ�า	สะท้อนความอบอุ่นของมติรภาพอันแน่นแฟ้น	เมือ่ครัง้																																																																																			
ภรรยาของคณุตาเจรญิยังมีชีวติอยู่กเ็ป็นเพือ่นสนทิของคณุยายสรีินภา
ด้วยเช่นกนั	แต่ยามนี	้กจิกรรมหลายอย่างท่ีเคยสร้างความอบอุน่ระหว่าง																																																																												
ครอบครวั	จ�าเป็นต้องถกูลดทอนลง	เพราะสถานการณ์โควิดท่ีทวีความ
รุนแรงขึ้นในประเทศไทย	หลังจากมีการแพร่ระบาดทัว่โลกมาเป็นเวลา
นานนับปี
	 “พ่อ	 เย็นนี้คุณเจริญแกรับประทานอะไร	?”	 คุณยายสิรีนภา																
เอ่ยถามสามีขณะวางจานสลดัธญัพชืลงบนโต๊ะอาหารท่ีมซุีปหัวหอมใหญ่
ไม่ใส่ชีสตั้งอยู่ก่อนแล้ว	 แม้จะสูงวัย	 ทว่าท้ังคุณตาและคุณยายต่างให้
ความสนใจในเรือ่งสขุภาพแบบคนยุคใหม่มาโดยตลอด	บวกกบับุตรสาว
เพียงคนเดยีวท่ีมี	ซึง่บินไปเรยีนต่อปรญิญาโทท่ีประเทศอเมรกิา	แล้วเลอืก
ท่ีจะท�างาน	รวมทัง้แต่งงานและใช้ชีวติอยูท่ี่โน่น	โดยกลบัมาเย่ียมเยียน
พ่อกบัแม่ราว	ๆ 	ปีละ	3-4	ครัง้	กมั็กจะน�าสิง่ใหม่	ๆ 	มาบอกเล่ากบัพ่อแม่																																																															
เสมอ		และตอนนียั้งมีอีกคนหนึง่ซ่ึงมคีวามส�าคญัล�า้ลกูสาวไปแล้ว	นัน่คอื																																																																															
คริา	หลานสาวอายุเจด็ขวบท่ีเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ปู่ย่าและตายาย
	 ยังไม่ทันท่ีคุณตาสมานจะตอบ	 เสียงโทรศัพท์มือถือของ																										
คณุยายกด็งัขึน้	ปลายสายโทรมาด้วยโปรแกรม	Face	Time	ทกุกจิกรรม
จึงหยุดชะงักเพื่อสองตายายจะได้พูดคุยของหลานสาวตัวน้อย	 คิรา                   
ผู้แปลว่าแสงตะวัน	 ซึ่งพูดภาษาไทยได้แบบไม่ชัด	 แต่คุณยายสิรีนภา
นัน้	ก่อนเกษียณมอีาชีพเป็นครสูอนภาษาอังกฤษท่ีโรงเรยีนคอนแวนต์																																																																																		
แห่งหนึง่มาตลอดตัง้แต่ส�าเรจ็การศกึษา	ส่วนคณุตาเองกส็ามารถสนทนา																																																																																			
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“ถ้าท�าให้สว่าง เราก็จะมองเห็น”“ถ้าท�าให้สว่าง เราก็จะมองเห็น”
เมื่อวิกฤตโรคระบาดคลืบคลานเข้ายึดเมือง

เป็นหมื่นคนที่ติดเชื้อ เป็นร้อยชีวิตที่ร่วงหล่นล้มตาย
แม้ว่าเจ็บปวด แต่จะไม่โดดเด่ียวเดียวดาย

หากมืดมิด เราจะช่วยกันท�าให้สว่าง
จากมือสู่มือ จากใจสู่ใจ 

เราจะช่วยกัน สร้างสะพานสร้างสะพาน ต่อลมหายใจ
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(1)
คนตัวเล็ก ๆ

	 ฉันช่ือ	แก้วมกุดา แม่บอกว่าเป็นช่ือของดอกไม้สขีาวท่ีป้าปลกู
ไว้หน้าบ้าน		
	 “เป็นเด็กผู้หญิง	 ให้ชื่อแก้วมุกดาแล้วกัน	 ให้เข้มแข็งและแข็ง
แรงเหมือนต้นแก้วมุกดาท่ีทนแดดทนฝน	 แถมดอกสีขาวยังส่งกลิ่น
หอม”	
 ป้าบุษย์	บอกแม่อย่างนั้นเมื่อตอนฉันเกิด	ในฤดูหนาวปลายปี
ที่เมืองไทยเพิ่งผ่านเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองไปไม่นาน	
 “เด็กท่ีเกิดหน้าหนาว โบราณเขาว่าจะเป็นคนใจเย็น มันจริง
หรือเปล่าพี่ ?”	แม่เคยถามป้าบุษย์
 “ฉันว่า เลี้ยงเขาอย่างไร เขาก็เป็นอย่างนั้น เลี้ยงเขาให้เป็น
เหมือนดอกแก้วมุกดาสิ ให้ร่มเงา ส่งกลิ่นหอมนาน ท่าจะดี” 
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	 แม่กับป้าเรียกฉันว่า	แก้วมุกดา	จนเหลือเพียง	มุกดา	อย่างที่
ใครต่อใครพากันเรียกในเวลาต่อมา		

	 ป้าบุษย์ปลกูต้นแก้วมกุดาไว้รมิรัว้หน้าบ้าน	ดอกสขีาวผลดักนั																																		
บานส่งกลิ่นหอมไปท่ัว	 บ้านเราเป็นเรือนไม้สองชั้นหลังเล็ก	 ๆ	 อยู่ใน
ตรอกพิกุลรักษา	 ล็อกท่ีสอง	 ข้างวัดหลวงนฤนารถ	 พอมีพอกินตาม
รายได้จากอาชีพข้าราชการของแม่กับป้า	 แม่ไม่เคยเล่าอะไรเกี่ยวกับ
พ่อ	นอกจากเคยพูดเพียงสั้น	ๆ	ว่า	 “พ่อไปอยู่ที่อื่นแล้ว แล้วเราก็อยู่
กันเองได้ มุกดามีแม่ มีป้าบุษย์ ลูกไม่เห็นจะต้องกลัวอะไร” แววตา																																																												
นิ่งเฉยของแม่ท�าให้ฉันไม่กล้าถามอะไรไปมากกว่านั้น	 และต่อให้ฉัน																	
ไม่เคยได้พบพ่อของตัวเอง	แต่ก็ได้รับความรักความอบอุ่นจากแม่และ
ป้าบุษย์ท่ีเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดี	 ฉันได้เรียนหนังสือจนจบปริญญา	 มี
อาชีพสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยรัฐ	 รับเงินเดือนราชการแบบพอมี																	
พอกนิ	เหลอืเกบ็บ้าง	ไม่เหลอืบ้าง	และเป็นอาจารย์คนหนึง่	ที่ไม่มปีาก
มีเสียงอะไรมากนัก	เป็นคนตัวเล็ก	ๆ	ในสังคมเมืองใหญ่	 เหมือนดาว
ดวงเล็ก	ๆ	ที่กระจัดกระจายทั่วไปในท้องฟ้า
	 เรื่องดาวดวงเล็กดวงน้อยนี้	 มักท�าให้ฉันนึกถึงความทรงจ�า
สมัยเด็ก	ฉันชอบออกมานั่งเล่นตรงระเบียงหน้าบ้านกับแม่	คืนที่ไม่มี
แสงจันทร์จะท�าให้เห็นดวงดาวชัด	 ฉันมักนอนหนุนตักแม่มองดาว																				
ดวงเล็ก	 ๆ	 ที่กระจัดกระจายในคืนข้างแรมท่ีมืดสนิท	 เหมือนใคร																																																																	
จุดเทียนเล่มเล็กเล่มน้อยเต็มท้องฟ้า	 บางดวงเรามองเห็น	 บางดวง
มองไม่เห็น	และคงมีอีกหลายดวงที่เราลืมมอง	เพราะมันเกลื่อนกลาด
มากมายเหลือเกิน	
	 “แม่	 ถ้าหนูเป็นดาวอยู่บนท้องฟ้า	 เวลามองลงมาจะเห็นบ้าน
เราไหม	?”
	 “ถ้าบ้านเราเปิดไฟ	 ก็คงมองลงมาเห็นแสงไฟละมั้ง	 ถ้าท�าให้
สว่าง	เราก็จะมองเห็น”
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ทุก 100 ปี พระเจ้าจะมอบบททดสอบให้กับมนุษย์
หากต้องการรอด ต้องระดมทุกสิ่งที่มี เพื่อหาทางออก

แต่บางคน กลับยืนขวางทางออก เพื่อกวาดเอาทุกสิ่งเข้าสู่ตนเอง
ผู้น�าโง่เราจะตายกันหมด

แต่ถ้าผู้น�าละโมบเราจะตาย…ทั้งที่ยังมีลมหายใจ
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 จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ ว่ากันว่าทุก 100 ปีจะมีโรคระบาด      
ใหญ่หนึ่งคร้ัง	หากหยิบยกประเดน็ทางด้านศาสนา	พวกเขาถอืว่าเป็นการ																																																																																							
ช�าระล้างโลกท่ีหมักหมมมาร่วม	100	 ปี	 แต่ถ้าต้องการพิสูจน์ทาง
วทิยาศาสตร์	มนัคอืการพฒันาด้านพนัธกุรรม	การผสมระหว่างอะตอม
และโครโมโซมตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป	ท�าให้เกิดโรคระบาด	แม้จะคิดค้น
วคัซีนหรอืกรรมวธิใีนการยับย้ัง	แต่กลบัไม่อาจตามพฒันาการของพวกมนั																																																																																		
ทนั	ไวรัสพสิดารเหล่านัน้จะคร่าชีวติประชากรบนโลกไปเร่ือย	ๆ 	ราวกบั
พวกมนัไม่มีความอิม่	ไม่มีขอบเขตด้านภาษา	ไม่ต้องขออนญุาตหนงัสอื																																																																																	
เดนิทาง	พวกมันสามารถไปได้ทุกแห่งหนในโลก	หลังจากเดนิทางไปท่ัว
จนพวกมันพอใจ	โรคเหล่านี้ก็มลายหายไป...คล้ายว่าไม่เคยเกิดขึ้น

	 •	1720	กาฬโรค	มีประชากรเสียชีวิตราว	100,000	คน
	 •	1820	อหิวาตกโรค	มีประชากรเสียชีวิตราว	100,000	คน
	 •	1920	ไข้หวัดใหญ่สเปน	มีประชากรเสียชีวิตราว	50	ล้านคน
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	 •	2020	โคโรนาไวรัส	มีประชากรเสียชีวิตราว	100	ล้านคน
	 •	2120	น็อตติกามารา	มีประชากรเสียชีวิตราว	280	ล้านคน
	 •	2220	 ติอาร์ท	 คาดการณ์ว่าจะมีประชากรเสียชีวิตมากกว่า	
300	ล้านคน

	 ภาพสามมิตแิสดงข้อมลูเกีย่วกบัการสนันษิฐานเรือ่งการก�าเนดิ
ของไวรสัสายพนัธุ์ใหม่ท่ี	เดฟ.เดวิด นกัวทิยาศาสตร์รายหนึง่น�ามาเสนอ
ให้กบั	ทมิ.เค.นอร์ตนั ผูบั้ญชาการสงูสดุในการบรหิารปกครองประเทศ	
เพื่อขออนุมัติให้เขาสามารถคิดค้นวัคซีนและแจกจ่ายให้กับประชาชน	
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันก่อนที่	ไวรัสติอาร์ท	จะเริ่มการแพร่ระบาด
	 “การแพทย์ของเราในขณะนี้	 ผมคิดว่าไม่น้อยไปกว่าชาติใด						
ในโลก	คุณคิดว่าเราจะไม่มียาท่ีรักษาไอ้ไวรัสตัวนี้เลยเหรอ	?”	นอร์ตัน
เคาะนิ้วกับโต๊ะเบา	ๆ	ก่อนเอ่ยถามเดวิด
	 “ไม่มีครับ	 ก่อนมารายงาน	 ผมลองผสมยาท่ีคาดว่าจะใช้การ
ได้หลายสูตร	แต่มันกลับท�าให้ไวรัสกลายพันธุ	์ ดังนั้นถ้าเราฝืนใช้ยาที่
มีอยู่ในตอนนี้	ผมว่ามันจะเกินการควบคุมครับ”	เดวิดตอบอย่างมั่นใจ	
“ทางเดียวท่ีเราจะหยุดย้ังมันได้	 ก่อนท่ีคนบนโลกจะเสียชีวิตมหาศาล	
เราต้องคิดค้นวัคซีนให้ได้ก่อนที่มันจะแพร่กระจายครับ”
	 “ผูป่้วยท่ีตดิไวรสัจะมอีาการยังไง	?”	ผูบั้ญชาการสงูสดุเลือ่นนิว้																																																																														
เพื่อเปิดหน้าจอเกี่ยวกับอาการของผู้ติดเชื้อ
	 “ตามคลิปวิดีโอที่เห็นเลยครับท่าน”	น�้าเสียงของเดวิดบวกกับ
สายตาที่หลบจากหน้าจอ	บ่งบอกว่าเขาไม่อยากพูดถึงหรือมองอาการ
ของผู้ที่ติดเชื้อติอาร์ท
	 แม้นอร์ตันจะเป็นชายชาติทหาร	แต่ภาพที่เห็นตรงหน้า	ตนก็
ไม่อาจจ้องมองได้นานเกนิหนึง่นาที	ชายคนหน่ึงดูภายนอกท่าทางแข็ง
แรงไม่น่ามีโรคประจ�าตัวทรุดลงกับพื้น	 อาเจียนออกมาเป็นเลือด	 นิ้ว
มือปริแตกราวกับถูกขัดด้วยกระดาษทราย	 เส้นผมบนศีรษะหลุดร่วง	
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ค�าพิพากษาคดีข้ามเวลา

ชวลักษณ์
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‘แล้วเวรกรรมจะตามทัน’‘แล้วเวรกรรมจะตามทัน’
เมื่อประโยคอันเป็นนามธรรม ได้ถูกเปลี่ยนเป็นรูปธรรม

อาชญากรและเผด็จการจึงไม่อาจหลีกหนีผลแห่งการกระท�าได้
การพิพากษาแห่งอนาคต จะทวงคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้คนในอดีต

และนั่นคือบทบัญญัติ ‘ค�าพิพากษาคดีข้ามเวลา’‘ค�าพิพากษาคดีข้ามเวลา’ !
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 ผมยื่นบัตรแสดงตัวตนให้กับเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยตรง
ประตูทางเข้า เขาตรวจสอบรายละเอียดของบัตรอย่างถี่ถ้วน	ผมคาดว่า																																																																														
เจ้าหน้าทีซ่ึ่งเป็นหุ่นยนต์ก�าลงัใช้ฟังก์ช่ันค้นหาข้อมูลจากสญัลกัษณ์โค้ด
ท่ีแสดงอยู่บนบัตร	 เสร็จจากบัตร	 เขาจึงขอตรวจสอบดวงตาข้างซ้าย
ของผมท่ีได้ผ่าตดัใส่เลนส์ท่ีเป็นช้ินส่วนอเิลก็ทรอนกิส์ไว้	ความจริงแล้ว
ผมก็ไม่ได้เกดิอบัุตเิหตจุนเสยีดวงตาหรอก	เพยีงแต่เพือ่การท�างานท่ีจะ																																																																																		
สะดวกขึ้น	 ผมจึงรับการผ่าตัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของ
ดวงตา
	 ถึงตรงนี้...จะเรียกผมว่าเป็น ‘ไซบอร์ก’	ก็ได	้
	 “บัตรของคุณถูกต้อง	และวันนี้คุณมีนัดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงที่
ศาล”	เจ้าหน้าทีร่ายงานผลการตรวจสอบ	จากนัน้จงึเรยีกหุ่นยนต์รกัษา
ความปลอดภัยอีกนายหนึ่ง	 เพ่ือน�าทางผมไปยังเครื่องมัลติสแกนเพื่อ
ยืนยันตัวตนอีกครั้ง	รวมถึงเพื่อตรวจหาอาวุธที่อาจซุกซ่อนมาด้วย
	 ห้องมัลติสแกนมีขนาดกว้างราวหนึ่งคูณหนึ่งเมตร	 เมื่อเดิน
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เข้าไปกจ็ะมเีสยีงแนะน�าให้เอามอืท้ังสองข้างวางบนแป้นท่ีอยู่ด้านหน้า	
เพือ่ตรวจสอบลายนิว้มือท้ังสบิ	จากนัน้จงึให้ผมยืน่ใบหน้าเข้าไปใกล้	ๆ 	
กับจอมอนิเตอร์สีด�า	ซึ่งจริง	ๆ	แล้วไม่ใช่มอนิเตอร์หรอก	หากแต่เป็น
เคร่ืองสแกนโครงหน้าและม่านตาต่างหาก	ส�าหรบัการตรวจหาอาวุธนัน้	
จะเริม่ตัง้แต่เดนิเข้ามาในห้องแห่งนี	้โดยจะใช้การยิงคลืน่รงัสท่ีีไม่มโีทษ
ต่อร่างกายไปท่ัวร่าง	 หากสงสัยว่ามีอาวุธ	A.I.	 ก็จะส่งสัญญาณไปยัง																																																																														
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่ีรออยู่ด้านนอก	 ส่วนอวัยวะเทียม																			
อย่างเช่นดวงตาของผม	 หากไม่ใช่อาวุธและได้รับการผ่าตัดอย่าง																	
ถูกต้องตามกฎหมาย	ก็จะผ่านการตรวจสอบได้อย่างไม่มีปัญหา
	 ‘สวัสดีค่ะ	 มิสเตอร์พีระ แอล.ครูกเกอร์ คุณมีนัดให้การเป็น
พยาน	 เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงที่บัลลังก	์47	ชั้น	4	อาคาร	2	แผนกคดี
ข้ามเวลาค่ะ’	 เป็นเสียงของ	A.I.	 ที่แสดงให้รู้ว่าผมผ่านการตรวจสอบ
และยืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อย
	 ผมเดินออกมาจากจุดตรวจ	 ดวงตาเทียมของผมท่ีปลูกถ่าย
ไว้หนึ่งข้างก�าลังบันทึกภาพท่ีมองเห็นอย่างอัตโนมัติ	 ซึ่งปกติแล้ว
ภาพท่ัวไปเช่นนี้	 ผมจะไม่น�ามาวิเคราะห์	 แต่กับในหน่วยงานท่ีผมรับ
ต�าแหน่งเป็น	HAIRD	(Human	and	Artificial	Intelligence	Resource	
Development)	หรือกค็อืฝ่ายพฒันาศกัยภาพบุคคลนัน้	ผมจะวเิคราะห์
ลักษณะท่าทางตลอดจนค�าพูดของพนักงาน	 ทั้งนี้เพื่อน�ามาวิเคราะห์	
และพัฒนาศักยภาพท้ังทางด้านร่างกายตลอดจนจิตใจของทุกคนท่ีอยู่
ในองค์กร...ผมหมายถึงทั้งมนุษย์	ทั้งไซบอร์ก	ตลอดจนหุ่นยนต์	โดย
ไม่มีการแบ่งแยก
	 ผมเดินออกจากจุดตรวจก่อนท่ีจะตรงเข้าไปยังลานกว้าง																		
ด้านใน	เดนิตรงไปอกีหน่อยจงึปรากฏอาคารหลงัสขีาวซ่ึงเป็นจุดหมาย
ที่ผมต้องการที่จะมาในครั้งนี้
 ‘ศาลโลก แผนกคดข้ีามเวลา’	คอืป้ายขนาดใหญ่ท่ีอยู่ด้านหน้า
	 ผมแจ้งความจ�านงกับชายหนุ่มท่ียืนประจ�าการอยู่ด้านหน้า	


