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	 ในโลกมนุษย์ที่เต็มไปด้วยผู้คนต่างจิตต่างใจ
	 บ้างก็ดี...บ้างก็เลว...บ้างก็เข้าใจง่าย...บ้างก็ไร้เหตุผล
	 ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้...
	 น่าเศร้าเหลือเกินที่การท�าตัวเป็นคนดีคล้ายกับจะยากกว่าเดิม
	 ยิ่งโลกมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีมากขึ้นเท่าไหร่
	 ก็ดูเหมือนว่าความโลภจะผุดขึ้นในใจง่ายดายเท่านั้น
	 เมื่อ	ความแค้นบังตา...ความรักฝังใจ...
	 ความอาฆาตมาดร้าย...ความห่วงใยยังอยู่
	 สิ่งเหล่านี้ล้วนท�าให้มนุษย์กลายเป็นคนเลวได้ง่ายขึ้น
	 โดยหลงลืมไปเลยว่า	‘ความตาย’	คือสิ่งเดียวที่เราไม่มีทางรู้
	 หรือต่อให้รู้ก่อนหน้าเมื่อเวลาใกล้มาถึง...
	 ณ	ตอนนั้น...ต่อให้ส�านึกหรือคิดได้...ก็อาจสายเกินไปเสียแล้ว
 นิท�นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่�...
 เร�ทุกคนล้วนต่�งเดินท�งเพื่อไปถึงจุดหม�ยเดียวกัน
 นั่นคือก�รหมดลมห�ยใจ...และกล�ยเป็น ‘ศพ!’

     Sofa publishing

คําจากสํานักพิมพ์



สารบัญ

นิทานการล่มสลายของมิต
รภาพ	 	 5

บริษัทอาหารกระป๋องปีศา
จ     

โดย ปองวุฒิ

นิทานของกระต่ายสีแดง		
	 	 58

โดย นทธี ศศิวิมล

นิทานสวดศพในสวนวงก
ตกลับหัว	 						115

โดย กิตติศักดิ์ คงคา

นิทานฆาตกรรม		 	 	 	 							168

โดย ปราปต์



นิทานการล่มสลายของมิตรภาพ
บริษัทอาหารกระป๋องปีศาจ

-	ปองวุฒิ	-



เมื่อกลุ่มเพื่อนเก่าเข้าร่วม ‘เล่นเกมเดิมพันจ�กปีศ�จ’ โดยไม่ทันตั้งตัว

เกมที่หากโชคดีพวกเขาก็จะ ‘รวย’ แต่ถ้าโชคร้ายก็อาจจะ ‘ตาย!’

พวกเขาต้องรับฟังนิทานจากวิญญาณสองตนเพื่อหาทางจับผิดว่าใครโกหก

คำาตอบที่ถูกหรือผิดคือตัวแปรที่จะกำาหนดลมหายใจชีวิตของพวกเขา

แต่ ‘ความลับจากอดีต’ เต็มไปด้วยปริศนาที่ไม่ง่ายในการไข

ที่สำาคัญ ‘คนท�าชั่ว’ ไม่เคยจดจำาสิ่งที่ตัวเองได้ทำาลงไป

เพราะ ‘คว�มแค้นบังต�’ จึงทำาให้เกิดเรื่องราวสยองขวัญมากมายไร้ทางหนี!
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นิทานการล่มสลายของมิตรภาพ
บริษัทอาหารกระป๋องปีศาจ

- ปองวุฒิ -

ก�ลครั้งหนึ่งน�นม�แล้ว...
	 เฮ้อ...	 ถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากจะเล่าเรื่องนี้ด้วยการข้ึนต้น
บรรยายแบบนทิานชวนฝัน	แต่สงสยัว่าจะไม่เหมาะ	เพราะสิง่ท่ีพวกเรา	
ก�าลงัเผชิญอยูต่อนนีมั้นช่างน่ากลวั	น่าขนลกุ	เกนิกว่าจะพยายามป้ายยา																																																																																			
คนฟังแบบพวกคุณ
	 พวกเราทั้งหกคนก�าลังยืนอยู่ในห้องพิจารณาคดีของศาล	ฉัน
จะบรรยายยังไงดี	มันก็เป็นห้องแบบในหนังหรือละครที่เราเคยเห็นกัน
นั่นแหละ	มีแท่นยกสูง...ที่ควรถูกเรียกว่าบัลลังก์ใช่มะ	?	มีไว้เพื่อให้ผู้
พพิากษานัง่	แล้วกมี็พืน้ท่ีส�าหรบั	โจทก์	จ�าเลย	ทนาย	ยืนพดูอยู่ด้านล่าง																																																																		
สู้คดีกันไป	
	 แต่ฉันขอบอกพวกคณุไว้เลยว่า	ห้องนีเ้ป็นเพยีงแค่ภาพลวงตา
ท่ีถูกปีศาจสร้างข้ึนมาเท่านั้น	 นอกจากพวกเราท่ียืนเรียงกันเป็นแถว
หน้ากระดานโดยไม่ได้นดัหมายแล้ว	ไม่มคีนอ่ืนอยู่ในห้องอกี	ไม่มทีนาย	
ไม่มีผู้พิพากษา	มีเพียงแค่เสียงก้องทรงอ�านาจที่ดังออกมาจากตัวห้อง
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เอง	เป็นเสียงที่ฟังแป๊บเดียวพวกคุณก็รู้เลยว่านี่คือปีศาจที่มีพลังเหนือ
มนุษย์	
	 “เอาล่ะ	 ถึงเวลาตอบแล้ว	 หลังจากฟังนิทานของวิญญาณท้ัง		
สองตน	พวกเจ้าคดิว่าวญิญาณตนใดคอืผูท่ี้ต้องรบัผิดชอบการล่มสลาย
ของมิตรภาพในเรื่องนี้”	
 พี่ดำ�ริ	 หนุ่มวัยสี่สิบรูปร่างสันทัด	 ดีกรีนักแสดงท่ีมีช่ือเสียง
ยาวนานมาเกือบยี่สิบปีก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว	ท�าตามที่เราตกลงกัน
ไว้แต่แรกว่าเขาจะเป็นคนแรกท่ีให้ค�าตอบปีศาจ	 สายตาเขาจับจ้องไป
ข้างหน้า	ท�าท่าเหมอืนก�าลงัคยุอยู่กบัผูพ้พิากษา	ท้ังท่ีความจรงิตรงหน้า																																																																			
มีเพียงแค่ความว่างเปล่า	
	 “ผมเป็นตวัแทนตอบคนแรก”	เขาบอกก่อนจะเว้นระยะครูห่นึง่	
หันมามองพวกเราเพื่อขอก�าลังใจ	พวกพี่	ๆ 	ทุกคนพยักหน้า	ในขณะที่
ฉันยกนิ้วโป้งทั้งสองข้างเพื่อให้บรรยากาศผ่อนคลายขึ้น		
	 “ตอบมาสิ	 ถ้าตอบถูก	พวกเจ้าจะถูกส่งกลับไปที่เดิม	 และได้
รับรางวัลที่ขอไว้	แต่ถ้าตอบผิด	พวกเจ้าจะเข้าใกล้การเสียวิญญาณให้
ข้าไปอีกก้าว”	
	 เสยีงลกึลบัของเจ้าปีศาจพดูย�า้สิง่ท่ีมนัเคยบอกพวกเรามาแล้ว	
น่าขนลุกเป็นบ้า!	
	 “วิญญาณเอเป็นคนผิดครับ	 เหตุผลเพราะเขาเป็นพวกทน
เห็นคนอื่นเด่นดังกว่าตัวเองไม่ได้	คอยแต่อิจฉาท�าร้ายเพื่อน	จึงท�าให้						
ทั้งกลุ่มล่มจมกันหมด”	
	 พ่ีด�าริพูดออกไปอย่างรวดเร็ว	 เสียงสั่นนิดหน่อย	 ฉันเดาว่า					
พี่เขาคงตื่นเต้นไม่น้อย	
	 สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นคือความเงียบ	
	 พวกเราทุกคนต่างลุ้นว่าค�าตอบของพี่ด�าริจะถูกต้องหรือเปล่า	
อารมณ์มันเหมือนอยู่ในรายการเกมโชว์ตอบปัญหาชิงรางวัลอยู่นะ	แต่
ว่าเดมิพันของพวกเราสงูกว่านัน้มาก	แถมยังถกูจดัข้ึนมาด้วยพลงัเหนอื
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นิทานการล่มสลายของมิตรภาพ
บริษัทอาหารกระป๋องปีศาจ

- ปองวุฒิ -

ธรรมชาติ	
	 ห้องพิจารณาคดีเงียบไปชั่วครู่	จนกระทัง่มีเสียงเจ้าปีศาจตอบ
กลับมาเบา	ๆ		
	 “ค�าตอบนั้นผิด”	
	 “ผิดเหรอ...”	พี่ด�าริพูดเสียงแผ่ว	หน้าซีดลงอย่างฉับพลัน
	 “ไม่เป็นไร	 อย่าคิดมากเลย”	 พี่ต่อ	 หนุ่มนักแสดงสายตลก
อารมณ์ดีเดินไปโอบไหล่เพื่อน	 คงกลัวว่าพี่ด�าริจะหมดก�าลังใจ	 “เดี๋ยว
รอคนอื่นตอบก็ได้	ยังไม่โดนยึดวิญญาณตอนนี้สักหน่อย”	
	 “พวกเจ้าคดิถกูแล้ว”	เสยีงลกึลบับอก	“แต่ระหว่างท่ียังไม่มีใคร
ตอบถูก	คนที่ตอบผิดก็จะต้องโดนลงโทษก่อน”	
	 พวกเราก�าลังงงว่าท่ีปีศาจพูดหมายความว่ายังไง	 แล้วทันใด
นัน้พีด่�ารกิร้็องโหยหวน	พลางทรดุตวัลงไปท่ีพืน้ทันที	ทุกคนพากนัร้อง
แตกตื่นเมื่อเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อน
	 “กรี๊ดดดดดด...!!!”	ฉันเองก็กลั้นเสียงกรี๊ดไม่อยู่แล้ว	เมื่อเห็น
ว่าอยู่ดี	 ๆ	 ศีรษะของพี่ด�าริก็ปูดพองขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ราวกับลูกโป่งที่
ถูกอัดแก๊สเข้าไปจนล้น	ทั้งเนื้อและเส้นเลือดพองเหมือนใกล้ระเบิด	
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	 เรื่องท้ังหมดมันเริ่มต้นจากเม่ือช่วงเย็นท่ีผ่านมา	 ฉันตกลง				
นดัเจอกบั	พีป้่อง	ดาราหนุม่ใหญ่ท่ีมาเท่ียวภาคเหนอืพร้อมกบัเพือ่น	ๆ 																																																																														
เราสองคนต่างถูกชะตาและคุยกันมาพักหนึ่งแล้วผ่านแอปฯ	 หาคู่	
กระทั่งได้มานัดเจอกันวันนี้ที่ร้านกาแฟใกล้มหาวิทยาลัย	
	 ขอแนะน�าตัวเองก่อนดีกว่า	ฉันชื่อ	ม�ต�	ปัจจุบันอายุยี่สิบปี	
เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ีสามของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือ	 ฉัน
สมัครเข้าเรียนท่ีนี่ก็เพราะอยู่ในพื้นท่ีมาตั้งแต่เกิด	 แถมพ่อกับแม่ฉัน
ยังเป็นศิษย์เก่าที่นี่ด้วย	แต่ถ้าพูดถึงยุคของพ่อแม่ฉันน่ะเหรอ	มันก็ตั้ง
ย่ีสบิปีกว่าปีผ่านมาแล้ว	ซ่ึงกน่็าจะเป็นยุคเดยีวกบัพีป้่อง	กลุม่วยัรุน่ยคุ
เก้าศูนย์	พี่เขาอายุน้อยกว่าพ่อแม่ฉันไม่กี่ปีเอง	แต่ยังหล่อและดูดีมาก
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สมกับที่เป็นดารา
	 “ตอนเรียนมหา’ลัย	 พี่เคยมาท�ากิจกรรมท่ีนี่นะ	 ตอนนั้นร้าน
หนงัสอืท่ีอยู่ใกล้คณะอักษรฯ	เพิง่เปิด	แล้วพีก่�าลงัคลัง่การอ่าน	ชอบอ่าน
พวกหนังสือแปลอย่างมูรากามิ	แฮร์รี่	พอตเตอร์	เหมาซื้อไปหลายเล่ม																			
เลย	...จะว่าไปมาตาน่าจะเคยอ่านหรือเปล่า	แฮร์รี่ฯ	น่ะ	?”	
	 “เอ่อ...ค่ะ	ก็เคยอ่านตอนเด็ก	ๆ”	
	 “ถ้าเป็นเราจะเลือกอยู่บ้านไหน	?”	
	 “หา...บ้านไหน	?	หมายความว่ายังไงคะ	?”	
	 “บ้านในแฮร์รี่ไง	 มันแบ่งออกเป็นสี่หอ	 อย่างพี่เนี่ย...ต้อง										
บ้านเดยีวกบัแฮร์รีแ่น่นอน	เพราะพีเ่ป็นคนใจกล้า	ชอบคดิอะไรนอกกรอบ																																																																																
ด้วย	เพราะฉะนั้นกริฟฟินดอร์เท่านั้นถึงจะเหมาะกับพี่	แต่ถ้าเป็นบ้าน
อื่นนะ	ก็จะมีคุณสมบัติดังนี้เลย...”	เขาบอกแล้วเริ่มบรรยายคุณสมบัติ
ของหอเวทมนตร์ต่าง	ๆ	ให้ฟัง
	 หลังจากฉันฟังด้วยความมึนครู่หนึ่งก็เลยตอบกลับไปว่า	“เอ่อ	
คงจะเป็น...เรเวนคลอม้ังคะ	 เพราะว่าหนูเป็นคนชอบเรียนรู้	 ชอบไข
ปริศนา	แล้วก็หัวดีด้วย”	
	 ความจริงฉันไม่เคยอ่านแฮร์รี่	พอตเตอร์	ฉบับหนังก็เคยดูแค่
ผ่าน	ๆ	ตอนเด็ก	แต่ฟังแล้วรู้สึกว่าบ้านนี้มีคุณสมบัติดูดีที่สุด	 เหมาะ
กับการบอกว่าตัวเองเป็นคนอย่างนั้น	(ยามออกเดตกับผู้ชายครั้งแรก)	
	 “อืม...ก็เหมาะกับเราดีนะ	น่ารักมากเลยมาตา”	
	 พ่ีป้องชมพร้อมกบัส่งย้ิมกว้างมาให้	ต้องยอมรบัว่าเวลาเขาย้ิม
แล้วดอูบอุ่นน่ารกัเกนิปุยมุ้ย...ฮ่า	ๆ 	ๆ 	ท่ีฉันยอมมาเจอหลงัจากแชตกนั
ผ่านแอปฯ	หาคู่มานาน	ก็เพราะแพ้รอยยิ้มเขานี่แหละ	
	 “โอ๊ะ	เพื่อนโทรศัพท์มา	เดี๋ยวพี่ขอรับสายก่อนนะ”	
	 พ่ีป้องบอก	ก่อนจะลกุจากเก้าอีแ้ล้วเดนิไปคยุโทรศพัท์อีกด้าน
ของร้าน	ฉันเลยถอืโอกาสเปิดโทรศพัท์มอืถอืดแูชตท่ีเพือ่นส่งมาคยุด้วย		
 ‘เป็นไงมึง เดตกับคนแก่’ อีมุ้งมิ้งมันเขียนมาแบบนี้	



นิทานของกระต่ายสีแดง

-	นทธี	ศศิวิมล	-



เกิดคดีสะเทือนขวัญเป็นข่าวใหญ่

เมื่อมีผู้พบศพหญิงสาวในชุดนักศึกษากลางพงหญ้า

ที่น่าตกใจคือศพนั้นอยู่ในสภาพที่ปรากฏเฉพาะส่วนของลำาคอลงมา

พูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือศพหญิงสาวคนนี้	‘ไม่มีหัว!’

นพ นายตำารวจหนุ่มที่มาพบเห็นเหตุการณ์เข้าพอดี และได้รับผิดชอบคดีนี้

เขาต้องพบกับความประหลาดใจ ตกใจ และเศร้าใจจนบอกไม่ถูก

เมือ่รูค้วามจรงิว่าหญิงสาวคนนีค้อื	‘รกัแรก’ คอื ‘คว�มรักฝังใจ’ ท่ีเขาไม่เคยลมื

เขาจงึมุ่งมัน่ท่ีจะสบืหาตวัคนร้ายให้ได้...เพือ่ปลดปล่อยให้เธอผูเ้ป็นท่ีรกัหมดห่วง

แต่ระหว่างทางนั้นเอง...ที่เขาต้องตกใจซำ้าแล้วซำ้าเล่ากับความลับที่ได้รับรู้

‘ความลับ’	ที่ไม่ว่าใครก็คงคาดไม่ถึง!
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นิทานของกระต่ายสีแดง
- นทธี ศศิวิมล -

ก�ลครั้งหนึ่งน�นม�แล้ว... 
	 มีกระต่ายขนสีแดงปุกปุยอยู่ตัวหนึ่ง	 ก�าลังเต้นระบ�าอยู่กลาง
แสงจันทร์งามยามราตรี	 ก่อนท่ีจะมีบางสิ่งตวัดวืดผ่านล�าคอของมัน
อย่างรวดเร็ว	หัวของมันขาดออกจากล�าตัวไปกระเด็นตกบนพื้นใกล้	ๆ	
ดวงตาเบิกโพลง!
	 ฝันสุดหลอนนั่นท�าให้เขารู้สึกตัวตื่นข้ึนมากลางดึก	 ฝ่ามือ												
ข้างขวาแปะลงบนของเหลวท่ีนองท่วมเต็มผ้าปูท่ีนอน	 ท้ังเหนียวและ
ลื่น	ซ�้ายังมีกลิ่นเหม็นคาวชวนคลื่นไส้
	 เม่ือรูส้กึได้ถงึความไม่ชอบมาพากล	ประสาทกต็ืน่เตม็ตวัทันที	
แต่เมื่อพยายามจะขยับตัวกลับขยับไม่ได้อย่างใจคิด	 มีเพียงฝ่ามือท้ัง
สองข้างท่ีสามารถขยับและพยายามขย�าผืนผ้าเพื่อทรงตัวลุกข้ึนให้ได้	
แต่ย่ิงท�าแบบนั้น	 ของเหลวปริศนาก็กลับย่ิงไหลนองออกมาจากซอก			
นิว้มือ	สมัผสัของผ้าปูท่ีนอนเปลีย่นไป...เรยีบ	ลืน่	อุ่น	นิม่	ราวกบัก�าลงั
ขย�าเนื้อมนุษย์
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	 เขาหายใจหอบถีด้่วยความตืน่ตกใจ	เหงือ่ไหลโซมกาย	กลอกตา																																																																													
กวาดมองไปมารอบห้อง	รูส้กึได้ว่าบรรยากาศในห้องนัน้เปลีย่นไปอย่าง
ผิดประหลาด	 ราวกับมีบางสิ่งแปลกปลอมก�าลังเคลื่อนไหวอยู่ภาย					
ในห้อง
	 อากาศหนาวเย็นยะเยือกข้ึนมาอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย	 สวนทาง
กับความรู้สึกอุ่นร้อนเปียกแฉะบริเวณแผ่นหลังท่ีเหมือนจะค่อย	 ๆ	
ซึมซาบของเหลวพศิวงนัน้เข้ามาสูเ่สือ้ผ้าและเนือ้ตวัของเขาอย่างช้า	ๆ 																																																												
กลิ่นของมันช่างเหม็นคาวคลื่นเหียนราวกับก�าลังจะจมลงในบ่อเลือด					
หนดืเหนยีว	ต้นแขนขวาของเขาท่ีมแีผลเป็นลากยาวแนวขวางจากของ
มีคม	จู่	ๆ	ก็เจ็บแผลแปลบปลาบขึ้นมาราวกับไฟลวก
 “คิดถึงหนูไหม...?”
	 เสียงนั้นแว่วข้ึน...ดังเพียงบางเบา	 ราวคนกระซิบกระซาบอยู่
ในอากาศทว่าก้องกังวานสะท้อนกลับไปมาภายในห้อง	 เป็นเสียงของ
หญิงสาวที่คุ้นหูและเจ้าตัวนึกออกได้ทันทีที่ได้ยินว่าเป็นเสียงใคร
	 “แพร...”	 เขาหลดุชือ่นัน้ออกมาเบา	 ๆ	 ตอนนัน้เองท่ีร่างกาย
เริม่กลบัมาเคลือ่นไหวได้อีกครัง้	เขารบียันตวัผดุลกุข้ึนนัง่	แต่มอืท่ีเปียก
เหนยีวเฉอะแฉะกก็ลบัลืน่พรดืจนหงายหลงัลงบนท่ีนอนอีกครัง้	 คราวนี้
ของเหลวปรศินาท่ีนองอยู่กระเดน็เลอะเทอะเปรอะไปท่ัวท้ังตวัและใบหน้า	
	 เขาพยายามลุกขึ้นอีกครั้ง	 เมื่อทรงตัวได้ดีแล้วจึงรีบยกมือทั้ง
สองข้างข้ึนมาดู	 ดวงตาเบิกโพลงด้วยความตกใจ	 หวาดผวาจนหัวใจ
แทบหยุดเต้น
	 ฝ่ามือท้ังสองข้างแดงฉานอาบไปด้วยเลือดสีแดงสดส่งกลิ่น
เหม็นคาวคละคลุ้ง	 ความรู้สึกพะอืดพะอมตีข้ึนมาท่ีคอหอยจนอยาก
ขย้อนอาเจียน	 ขนลุกตั้งชันไปท้ังตัว	 ได้แต่กระเสือกกระสนพยายาม
ดิ้นรนหนีออกจากบ่อเลือดบนที่นอนนั้น
	 เขาโผตัวลุกข้ึนจะพุ่งออกจากเตียง	 แต่ก็ถูกเท้าหนึ่งยันเข้าท่ี
ใบหน้าอย่างแรงจนหงายหลังล้มลงไปนอนหงายบนที่นอนอีกครั้ง
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นิทานของกระต่ายสีแดง
- นทธี ศศิวิมล -

	 เขาหายใจหอบถี่กระชั้น	เมื่อเห็นร่างตะคุ่มในความมืดบริเวณ
ปลายเตียงชัดขึ้น	
	 ร่างของหญิงสาวในชุดนักศึกษาท่ีเสื้อสีขาวเปียกชุ่มไปด้วย
เลือดสีแดงฉาน	ยืนโงนเงนหันหน้ามาทางเขา	เลือดไหลทะลักพรั่งพรู
ออกมาจากรอยถูกตัดขาดที่ล�าคอราวกับน�้าประปา
	 เขาร้องเสยีงหลง	พยายามถบีเท้ายันตวัถอยห่างเพือ่หนไีปทาง
หัวเตียง	ทว่าตอนนั้นเองที่ได้ยินเสียงกระซิบใกล้	ๆ	ตัว	อะไรบางอย่าง
เป็นก้อนกลม	ๆ 	ขนาดราวลูกมะพร้าววางอยู่บนหมอน	เขาค่อย	ๆ 	หัน
ไปดูอย่างห้ามตัวเองไม่ได้
	 ดวงตาท้ังสองข้างเหลือกลาน	 เม่ือเห็นสิ่งท่ีปรากฏเกือบ					
แนบชิดใบหน้า
	 ศรีษะของหญงิสาวผมยาวสยายวางตะแคงข้างมองหน้าเขาอยู่
ในระยะประชิด	 ผิวหน้าซีดขาว	 ดวงตาเป็นสีด�าสนิทเต็มทั้งลูกตา	 ริม
ฝีปากฉีกยิ้มกว้างให้พลางกระซิบเบา	ๆ
 “ท�ำไมล่ะ ไม่รักหนูแล้วเหรอ ?”

1. ร่�ง
	 แสงแฟลชจากกล้องโทรศพัท์มือถอืสว่างวบูวาบกลางความมืด	
อยู่ท่ีบรเิวณพงหญ้าข้างคอนโดมิเนยีม	ท�าให้	นพ	นายต�ารวจหนุม่	รปูร่าง																																																																																				
สงูใหญ่ท่ีได้รบัแจ้งว่ามีคนพบศพหญิงสาว	มองหาจดุเกดิเหตไุด้ไม่ยากนกั
	 ร่างสงูใหญ่สง่างาม	ผวิสแีทน	ใบหน้าคมสนั	คิว้เข้ม	รบีเดนิไป
ท่ีรถยนต์ส่วนตัว	กดริโมตฯ	แล้วเปิดประตูหลัง	คว้าเสื้อเครื่องแบบ
ตัวนอกท่ีแขวนไว้หลังรถมาสวม	 ปิดประตู	 แล้วเดินรี่ตรงเข้าไปท่ีนั่น	
ริมฝีปากภายใต้ผ้าปิดปากป้องกันเช้ือโรคก�าลังเม้มแน่นซ่ึงเป็นอาการ
ท่ีเจ้าตัวท�าเสมอยามเคร่งเครียด	 ไม่รู้ต้องเรียกว่าเป็นความบังเอิญท่ี
โชคดีหรือโชคร้าย	 เพราะหลังเลิกงานผลัดเท่ียงคืนแล้ว	 นพก็แวะมา
กนิข้าวท่ีร้านข้าวต้มใกล้บรเิวณนีพ้อด	ีจงึมาถงึท่ีเกดิเหตกุ่อนคนอืน่	ๆ 																			
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เร็วขนาดที่รถจากกู้ภัยส�านักต่าง	ๆ	ที่ว่าเร็วแล้วก็ยังมาไม่ถึง	
	 กระนั้นก็ยังช้ากว่าชาวไทยมุงท่ีพากันปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง	
เหนียวแน่น	 มุงกันถ่ายรูป	 ถ่ายคลิป	 วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างตื่นเต้น
ออกรสรอบบริเวณนั้นทั้งที่ฝนก�าลังตกพร�า
	 ชายหนุ่มในเครื่องแบบต�ารวจเต็มยศ	 เร่งฝีเท้าเดินดุ่มฝ่าฝน
ตรงเข้าไปท่ามกลางกลุ่มคนเหล่านั้น			
	 “ต�ารวจมาแล้ว”	
	 ใครคนหนึ่งพูดข้ึน	 ท�าให้บรรยากาศท่ีจอแจอยู่ก่อนหน้านั้น
เงียบจางลงทันที	สายตาทุกคู่กวาดมองหา	‘ต�ารวจ’	ที่ว่า	เมื่อเจอแล้ว
ก็แหวกทางให้นพได้เดินตรงเข้าไปกลางวงได้อย่างง่าย	ๆ
	 ในบรเิวณนัน้เป็นพ้ืนท่ีรกร้างด้านข้างก�าแพงคอนโดมิเนยีมสงู
ราว	20	ชั้น	ทั้งบริเวณเป็นพงหญ้าสูงราวครึ่งแข้งสลับวัชพืชต่าง	ๆ	ที่
เขียวชอุ่มรกเรื้อเนื่องจากเป็นฤดูฝนที่มีฝนตกชุก
	 ร่างของหญิงสาวคนหนึ่งนอนหงายเอวบิดตะแคงอยู่บนพ้ืน
ท่ามกลางสายฝน	 แขนกางออกไปด้านข้างท้ังสองข้าง	 เธออยู่ในชุด
นักศึกษาเสื้อเชิ้ตขาวแขนสั้นที่ตอนนี้เปียกชุ่มบางแนบเนื้อ	มีเข็มกลัด																																																																		
ท่ีปกเสื้อและติดหน้าอกโชว์สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเอกชนช่ือดัง							
แห่งหนึ่ง	 กระดุมเสื้อเม็ดกลางหลุดหาย	 อกเสื้อปริเปิดออกมองเห็น
ชุดช้ันในลูกไม้สีขาวด้านในและทรวงอกอวบอ่ิมนวลขาว	 ท่ีคงชวนให้
วาบหวามหากไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้	กระโปรงนักศึกษาสั้นสีด�า
เปิดเลกิข้ึนเกอืบถงึแก้มก้น	ผวิพรรณขาวอมชมพูเปล่งปลัง่	ขาสองข้าง
เปลือยเปล่ายาวเรียว	ไขว้กางในรูปกรรไกร
	 สิ่งท่ีท�าเอาใจของนายต�ารวจหนุ่มร่วงวูบด้วยความเวทนา
สงสาร	 นั่นคือเหนือล�าคอยาวเรียวระหงของเธอว่างเปล่า	 ไร้ศีรษะ	 มี
เพียงรอย	 ‘ตัด’	 สดใหม่ท่ีเคลือบฉาบด้วยสีแดงสดของเลือดท่ียังไม่			
แข็งตัวดีนัก	
	 สิง่นีเ้องท่ีสร้างความตืน่ตระหนกและดงึดดูความสนใจของผูค้น
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นิทานของกระต่ายสีแดง
- นทธี ศศิวิมล -

ในบรเิวณนัน้มากกว่าศพปกติ	และพากนัซุบซบิวพิากษ์วจิารณ์พลางยก
โทรศัพท์มือถือขึ้นถ่ายรูปถ่ายคลิปกันอย่างต่อเนื่อง
	 ขณะนัน้เองท่ีนพได้ยินเสยีงพดูดงัมาจากปากเดก็หนุม่คนหนึง่
	 “ตอนนี้ผมอยู่ในท่ีเกิดเหตุใกล้ศพเลยครับ	 เป็นผู้หญิงใส่ชุด
นักศึกษา	ถูกฆ่าตัดคอ	น่ากลัวมาก	ๆ	เลยครับ	หัวไม่รู้อยู่ไหน”
	 “ขอโทษนะครับ	รบกวนงดบันทึกภาพนะครับ	ให้เกียรติผู้เสีย
ชีวิตด้วย”	นพหันไปพดูด้วยน�า้เสยีงสภุาพแต่จรงิจงัเดด็ขาด	พลางมอง
ไปรอบ	ๆ	ตัวด้วยสายตาดุดัน	จนคนที่ยังยกโทรศัพท์มือถืออยู่ต้องลด
มันลงและหลบสายตา		
	 ชายหนุม่จ้องเขม็งไปท่ีเดก็หนุม่คนหนึง่ท่ีก�าลงัไลฟ์สดกระซบิ
กระซาบกบักล้องอยู่อีกคน	ท�าเอาเดก็หนุม่คนนัน้สะดุง้	และรบีหันกล้อง
ไปทางอื่นทันที
	 รถของมูลนิธิกู ้ภัยตามมาถึงในเวลาไล่เลี่ยกันนั้นเอง	 นพ
ประสานการแจ้งข้อมูลให้ทราบคร่าว	ๆ 	และรบีขอผ้ามาคลมุร่างหญิงสาว																																																																																															
ไว้เพือ่กนัเธอจากสายตาผูค้น	ในระหว่างรอเจ้าหน้าท่ีกองพสิจูน์หลกัฐาน																																																																																																																				
เข้าพื้นที่มาเก็บรวบรวมหลักฐาน
	 ชายหนุ่มย่อตัวลง	ค่อย	ๆ	ห่มคลุมผ้าขาวลงบนร่างเธออย่าง
เบามอืด้วยความรูส้กึวบูวาบแปลก	ๆ 	ในใจ	อยากปกป้องดแูล	ไม่อยาก
ให้ใครจาบจ้วงล่วงเกินหรือเห็นภาพไม่น่ามองของเธอ
	 “ไม่เป็นไรแล้วนะครับ”	 เขาพูดกับร่างเธอเบา	ๆ	 “เดี๋ยวผมจะ
อยู่เป็นเพื่อนคุณตรงนี้แหละ”
	 นพนั่งอยู่ตรงนั้นจนเสื้อตัวเองเริ่มเปียกฉ�่าด้วยน�้าฝน	 ไทยมุง
คนหนึ่งว่ิงไปหยิบร่มมากางส่งให้	 เขาค้อมศีรษะขอบคุณและกางร่ม
ปกป้องทั้งตัวเองและร่างที่นอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้น
	 เม่ือต�ารวจในเคร่ืองแบบปรากฏตัวและนั่งลงข้างศพ	 ไทยมุง
ท่ีจอแจอยู่เม่ือครู่ก็พากันถอยร่นเข้าไปหลบฝนพร�ากันอยู่ในบริเวณใต้
ตึกคอนโด	 และมุงกันต่อเนื่องจากระยะนั้นแทน	 ต่างคนชะเง้อชะแง	้						



นิทานสวดศพในสวนวงกตกลับหัว	
-	กิตติศักดิ์	คงคา	-



กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว... มีนิทานสวดศพศักดิ์สิทธิ์

หากใครได้ฟังแล้วไม่ฟังต่อจนจบให้ครบ 7 วัน จะต้องมีอันเป็นไป

แต่ถ้าได้ฟังจนครบจบ 7 วันแล้ว

จะได้พบกับสุขนิรันดร์ที่ไม่สามารถหาที่ไหนได้

คนแปลกหน้า...เรื่องเล่าประหลาด...นิทานสวดศพแห่งความตาย

ภายใต้คฤหาสน์ลึกลับและสวนเขาวงกตกลับหัว

ที่ไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาและออกไป

ท่ามกลาง ‘คว�มอ�ฆ�ตม�ดร้�ย’ ใครจะอยู่... ใครจะเป็น... ใครจะตาย...

แต่ที่แน่ ๆ นิท�นเรื่องนี้มี ‘ศพ’ แน่นอน!!!



20

นิท�นอภิธรรม
ก�ลครั้งหนึ่งน�นม�แล้ว...
	 ในโลกของความฟอนเฟะไร้รปูโฉม	เกรอะกรงั	สกปรก	หญงิแก่																																																													
และชายเฒ่าใฝ่ฝันจะสร้างเด็กสักคนข้ึนมาสนองความต้องการในการ
สืบทอดทายาท	 เลือดบริสุทธิ์	 วันแล้ววันเล่า	 คืนแล้วคืนเล่า	 ความ
พยายามเท่าไหร่ก็ไม่อาจประสบผล	 ตราบาปนั่นสถิตอยู่ในสายเลือด	
ไมอ่าจละลายหายได้ด้วยการลืมลบ	จนกระทั่งเด็กคนหนึ่งไดถ้ือก�าเนิด	
ตอบไม่ได้ว่าชายหรอืหญิง	มชีวีติหรอืว่างเปล่า	หากแต่ยังไม่อาจลมืตา
และผลิแย้มอย่างสมบูรณ์พร้อม	 นางฟ้าคนท่ีสิบสามก็ได้ให้พรท่ีไม่ม	ี
สิ่งใดงดงามเท่า ควำมตำย... ออโรล่ำ... มีแต่ควำมตำยเท่ำนั้นที่เจ้ำ
คู่ควร
	 เครื่องเล่นเสียงดับไปชั่วคราว
	 มือของคนท่ีเอ้ือมไปกดหยุดเย็นเฉียบ	ข้างหลงัโต๊ะท่ีทุกคนนัง่
ฟังรวมกันมีห้องขนาดเล็กอยู่	ล็อกประตูไว้แน่นหนา	เหมือนมีสัตว์ร้าย
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นิทานสวดศพในสวนวงกตกลับหัว
- กิตติศักดิ์ คงคา -

ถูกกักขังอยู่ที่นั่น	แต่ก็คงไม่ได้พูดน้อยไปกว่าความจริง	เสียงโหยหวน
ดงัไม่หยุดขณะเสยีงเล่านทิานนัน่เริม่บรรเลง	พอจะฟังออกว่าเป็นเสยีง
มนุษย์	แต่เดาได้ยากเหลือเกินว่าเป็นเพศไหน	อายุเท่าไหร่	และก�าลัง
เป็นอะไร	 เสียงหวีดสูงนั่นคลุ้มคลั่งทุรนทุราย	 ผมได้ยินเสียงเอาตัว	
ว่ิงกระแทกผนังดังปึงปัง	 ได้ยินแม้กระท่ังเสียงกัดกระทบเป็นจังหวะ	
เหมือนสัตว์ที่ก�าลังจะเข้าโรงเชือด	 โดนแทงที่คอ	 ดวงตาเหลือก	 และ
โหยหวนถึงความตาย
	 “พอเท่านี้ก็ได้ครับ”
	 ผมพูด	 ขณะท่ีชายตรงหน้าอีกคนก�าลังจะเอื้อมไปกดปุ่มเล่น
ต่อ	 สีหน้าของท้ังพ่อและแม่ของคนท่ีอยู่ในห้องนั่นซีดเผือด	 ดวงตา
หลุกหลิก	หวาดระแวง	หายใจสั้นถี่จนจับสังเกตได้	ผมเอื้อมมือไปดึง
ปลัก๊เครือ่งเล่นเทปออก	เสยีงถอนหายใจหนกัหน่วงดงัมาจากเบ้ืองหลงั	
ผมเหลือบไปมองห้องที่ปิดตายนั่นอีกครั้งอย่างหวาดระแวง	
	 “อะ...อะ...อะ...อาจะต้องท�ายังไงดคีรบั	?”	สายตาของคนเป็น
พ่อวบูไหวไปมา	ประโยคท่ีพดูกต็ดิ	ๆ 	ขัด	ๆ 	“ตัง้แต่เปิดเทปนัน่	เทียมฟ้า																																																																		
ก็เหมือนคนเป็น	บะ...บะ...บะ...บ้า”
	 คนเป็นแม่เอ้ือมมือมาจับสามีไว้ราวกับเป็นแรงใจท่ีเหลือกัน
อยู่เพียงสองคน	เสียงอาละวาดในห้องเงียบไปบ้าง	แต่ก็ดังออกมาเป็น
ระยะ	ๆ	
	 “มันจะฆ่ากู...มันจะมาฆ่ากู	 กูไม่อยากตาย...กูไม่อยากตาย”	
เสียงแหบลั่นปนหายใจเหนื่อยหอบ	 เดาว่าเจ้าของเสียงช่ือ	 เทียมฟ้� 
น่าจะเป็นเด็กหนุ่ม	อายุไม่น่าจะเกินเบญจเพสดี
	 “แล้วคุณอามีเรื่องอะไรอยากให้ผมช่วยครับ	?”
	 ผมเอ่ยข้ึนเรียบนิ่ง	 สายตากวาดไปมองด้านหลังของห้อง
รับแขก	 โล่ประกาศเกียรติคุณเรียงกันไว้จนชั้นแทบไม่พอ	 ความจริง
ไม่จ�าเป็นต้องลงมาดูคดีอะไรที่เป็นส่วนตัวอะไรแบบนี้	หากคนที่นั่งอยู่	
ตรงหน้าไม่ใช่อดตีรฐัมนตรท่ีีสนทิกบัหัวหน้าโดยตรงของผมเป็นพเิศษ
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	 “ประมาณอาทิตย์ก่อน	มีของแปลก	ๆ	ส่งมาที่บ้าน	พอลูกอา
เห็นก็เริ่มโวยวาย	 ตอนแรกอาก็สงสัยว่ามันคืออะไร	 พอเทียมฟ้าหลับ	
อาเลยแอบเปิดฟังดู	 แต่เขาตื่นข้ึนมาตอนไหนก็ไม่รู้	 เกิดคลุ้มคลั่งข้ึน
มา	 อาเลยต้องให้คนช่วยมัดเอาไว้ในห้อง”	 สายตาคนเล่าจ้องเขม็งไป
ที่เทปเจ้ากรรม	“อาอยากท�าลายทิ้ง	แต่ไม่มั่นใจว่าจะยิ่งท�าให้ทุกอย่าง
ยิ่งแย่ไปกว่าเดิมหรือเปล่า”
	 “อย่าฟัง...	อย่าฟังนทิานจนจบ...	เราจะตาย...	พวกเราจะตาย
กันหมด...”
	 เสียงโหยหวนของเทียมฟ้าในห้องปิดตายยังดังลอดออกมา	
รอบนี้กลายเป็นเสียงขอร้องผสมร้องไห้	 สะอึกสะอ้ืนอย่างวิงวอน	 ผม
หันไปมองเทปนั่น	ก่อนจะหันกลับมาที่อดีตรัฐมนตรีคนนั้น
	 “ในเม่ือคุณอาบอกว่าลูกคุณอาผิดปกติเพราะเทปนี่	 ถ้าเรา
ท�าลายเทป	 ลูกคุณอาก็น่าจะหายหรือเปล่าครับ	?”	 ผมเอ้ือมมือไป			
หยิบเทปมาดู	ไม่มีอะไรมากไปกว่าเทปธรรมดาหนึ่งอัน
	 “วันแรกท่ีเทียมฟ้าคลุม้คลัง่	อาสัง่ให้คนรบีเอาเทปไปท้ิงให้ไกล
ท่ีสดุ...”	เสยีงนัน่เว้นช่วงไปอึดใจ	“แต่เทียมฟ้ากยั็งไม่หาย	โวยวายและ
ท�าลายข้าวของเหมือนเดิม	พูดแต่	อย่าฟังนิทานจนจบ	อย่าฟังนิทาน
จนจบ	 อาไม่รู้จะท�ายังไง	 กลัวว่าถ้าท้ิงไปเลยแล้วลูกอาจะกลับมาเป็น
ปกติไม่ได้อีก”
	 ผมพยักหน้ารับ	 ก่อนจะขอทุกสิ่งทุกอย่างท่ีส่งมาพร้อมกับ		
เทปนีม้าดท้ัูงหมด	นัน่ได้แก่	ซองพสัดแุบบท่ีหาได้ท่ัวไป	เทปเจ้าปัญหา	
และบัตรเชิญสีเลือดที่เขียนไว้ว่า	คฤหาสน์วงกตกลับหัว
	 “นี่คืออะไรครับ	?”	ผมหยิบกระดาษนั่นขึ้นมา	อีกฝ่ายอึกอักไป
	 “บัตรเชิญ”
	 ชายตรงหน้าเว้นจังหวะและหันไปมองภรรยา	เหมือนตดัสนิใจ
ว่าจะพูดหรือไม่พูด	แต่ในท้ายที่สุดก็หันกลับมา	สูดลมหายใจลึก	และ
ให้ค�าตอบ
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นิทานสวดศพในสวนวงกตกลับหัว
- กิตติศักดิ์ คงคา -

	 “ถ้าฟังเทปนัน่จนจบ	เสยีงในเทปนัน่จะบอกว่าใครท่ีได้ฟังนทิาน
สวดศพแล้วจะมีค�าสาปตดิตวั	ต้องฟังนทิานให้จบท้ังเจด็เรือ่งเจด็คนื	ไม่
อย่างนั้นจะติดอยู่ในกรงขังระหว่างความเป็นและความตายตลอดไป”
	 “กรงขังระหว่างความเป็นและความตาย	?”
	 ผมทวนความอย่างไม่เข้าใจนัก	 แต่เม่ือได้ยินเสียงโหยหวน	
เสียงของคนที่อยู่หลังบานประตูนั่นวิ่งชนก�าแพง	 ร้องไห้	 และกรีดร้อง	
และร้องไห้	และกรีดร้องออกมาอีกครั้ง	ผมก็เริ่มเข้าใจ	เทปนั่นเหมือน
ค�าขู่ท่ีมาในรูปสารเชิญ	 ถ้าเดาไม่ผิดก็คงเพื่อไปยังสถานท่ีท่ีช่ือว่า...
คฤหาสน์วงกตกลับหัว
	 “อะ...อะ...อะ...อาไม่ยอมให้ลูกไปเด็ดขาด”
	 เสียงนั่นเหมือนจะเฉียบขาด	 แต่ก็ลุกลี้ลุกลนจนติดอ่างเป็น
จังหวะ	 ผมจ้องเข้าไปในดวงตานั่น	 สืบค้นความหมายให้ชัดแจ้งท่ีสุด	
ปะติดปะต่อเรื่องราวจากข้อมูลที่ได้รับมา
	 “ถ้าอย่างนั้นคุณอาก็ท�าลายเทปไปเลยดีไหมครับ	?”
	 ผมแกล้งเสนอ	 รู้ดีว่าบทสนทนานี้จะน�าพาไปสู่จุดไหน	 แต่
ก็อยากจะต้อนคนตรงหน้าให้จนมุมจนต้องพูดความต้องการจริงแท	้		
ออกมาด้วยตัวเอง
	 “ไม่ได้	ถ้าลูกอาไม่หายจะท�ายังไงล่ะ”
	 “งั้นก็ให้ลูกคุณอาไปตามบัตรเชิญสิครับ	 หากฟังนิทานจนจบ
อาจจะหายก็ได้”
	 ดวงตาตรงหน้าเบิกโพลง	ราวกับผมเพิ่งสบถค�าหยาบร้ายแรง
	 “สารวัตร!”	 ดวงตานั่นแววโรจน์	 “คุณก็เห็นสภาพลูกอาดี	 แค่
ออกจากห้องยังท�าไม่ได้	 อาจะให้ลูกไปไหนได้	 ย่ิงต้องไปฟังเพลง					
สวดศพอะไรนั่นอีก	อาไม่ยอม!”
	 “งั้นคุณอาเชิญผมมาฟังเทปนี่ท�าไมครับ	?”
	 ผมถามอย่างตรงประเด็นที่สุด	คนตรงหน้าสองคนหันหน้าไป
ปรกึษากนัอกีครัง้	ช่ัวสองสามนาทีผ่าน	ผูเ้ป็นสามกีหั็นกลบัมา	พยายาม
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พูดจาให้หนักแน่น	แต่ก็ดูไม่ส�าเร็จนัก
	 “อาคิดว่า	คะ...คะ...คะ...คุณควรจะต้องไปสืบคดีนี้	ผมคุยกับ
หัวหน้า...คะ...คะ...คะ...คณุแล้ว	เขาบอกว่า..คะ...คะ...คะ...คณุคงไม่
ขัดข้อง”
	 ผมนิ่ง	ไม่ตอบอะไรแม้แต่ค�าเดียว	หากแต่ค้นลึกไปในดวงตา
ของชายหญิงตรงหน้า	 ในบ้านเก่าโทรม	 กลิ่นประหลาด	 แสงมัวทึมที่
ท�าให้เห็นโครงร่างใบหน้าได้เพียงวับวาว	และห้องปิดที่มีเสียงผรุสวาท
สลับร้องไห้ออกมาเป็นระยะ	ไม่หยุด	ไม่มีวันหยุด
	 “อย่าฟัง...	อย่าฟังนทิานจนจบ...	เราจะตาย...	พวกเราจะตาย
กันหมด...”
	 “อามีค่าเดินทางให้”
	 ชายตรงหน้าหยิบเงินก้อนหนึ่งขึ้นมา	ธนบัตรสีเทาล้วน	ดูจาก
ความหนา	กะด้วยสายตาคร่าว	ๆ	คงประมาณหนึ่งแสน	ผมเงียบ	ไม่
ตอบ	เขาจึงหยิบขึ้นมาอีกก้อน	อีกก้อน	และอีกก้อน
	 “ผมไม่รับครับ	 ผมไม่มีสิทธิ์รับเงินจากประชาชนให้จัดการคดี
อะไรให้ได้	ถ้าอยู่ในขอบเขตหน้าที่อยู่แล้ว	ผมก็ต้องท�า”
	 “แต่นี่อาอยากให้เป็นค่าเดินทาง”
	 ชายคนนั้นพยายามดันก้อนเงินมาให้โดนมือผมให้ได	้ ราวกับ
มันจะมีมนต์วิเศษให้ดูดติดหรือเปลี่ยนใจผมให้กลายเป็นใครก็ได้ท่ีจะ
ท�าตามค�าสั่งดังใจนึก
	 “ขอเทปนั่นกับบัตรเชิญมาให้ผมก็พอ”

เสียงสวดศพในคืนที่ 1
	 คฤหาสน์วงกตกลับหัวตั้งอยู่กลางป่าเขาราวดินแดนลี้ลับ...
	 ผมต้องส่งจดหมายไปล่วงหน้าว่าจะไปถงึในวันท่ีเท่าไหร่	เวลา
ใด	 และนั่นดูเหมือนจะเป็นวิธีเดียวท่ีจะติดต่อกับคนข้างในคฤหาสน	์				
นี้ได้	มอืชุม่เหงือ่ของผมก�าบัตรเชิญไว้แน่น	ราวกบัว่ามนัจะช่วยเสกให้



นิทานฆาตกรรม
-	ปราปต์	-



คงชีพ เป็นนักสืบชู้ เขารู้ลู ่ทางทำาเงินและหลบเลี่ยงอันตรายเสมอมา

ไม่คิดเลยว่านายจ้างคนล่าสุดกลับถูกฆ่าต้ังแต่วันแรกท่ีจ้างวาน

วิญญาณของ โมบ�ย นายจ้างสาวปรากฏตัวเพ่ือทวงสัญญา

เธอให้เงื่อนงำาผ่านนิทานอีสปเรื่องแล้วเรื่องเล่า เป็นรหัสสำาหรับตีความ

เพื่อ ‘คว�มห่วงใยที่ยังคงอยู่’ และ ‘คว�มลับที่รอวันเปิดเผย’

นิทานเม่ือไม่นานนี้...ท่ีจะสอนให้รู ้ว่า	บางอย่าง...ไม่ควรแม้แต่อยากรู้!
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‘ก�ลครั้งหนึ่งน�นม�แล้ว... 
	 ยังมรีาชสห์ีตวัหนึง่นอนหลบัอยู่กลางป่า	จู	่ๆ 	เจ้าหนนู้อยตวัหนึง่																																																																												
กเ็ผลอไต่ไปบนหลงัของมนัโดยไม่รูอ้โีหน่อีเหน่	ท�าเอาราชสห์ีตืน่ข้ึนมา
ตะครุบหางมันไว้--’
	 ผู้เล่านทิานเรือ่งนัน้เป็นครสูาวเจ้าของนยัน์ตาชวนฝัน	ใบหน้า
ยังไม่หวานเท่าเสียงที่ดัดเป็นตัวละครนั้นนี้	
	 ‘ได้โปรดให้อภัยข้าสักครั้งเถิด	 ข้าไม่ได้ตั้งใจล่วงเกินท่านเลย	
หากท่านปล่อยข้า	ข้าจะไม่ลืมบุญคุณ	และจะหาโอกาสตอบแทนท่าน
ในภายภาคหน้าแน่นอน’	
	 เด็ก	ๆ	นั่งล้อมวงฟังเธออยู่ข้างสนามหญ้า	หัวเราะเพราะการ
ดัดเสียงเล็กๆ	เข้ากับภาพเจ้าหนูตัวน้อยในหน้าสมุดนิทาน	
	 “มีใครรู้บ้างครับ	?”	 คนเล่าหันหาฝั่งเด็กผู้ชาย	 “เจ้าป่าได้ยิน
อย่างนั้นแล้วตอบว่าอะไร	?”
	 จากข้างรรูัว้ด้านนอกท่ีแอบซุ่มมอง คงชพี พอจะเห็นว่าเดก็	ๆ 		
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ในโรงเรียนประถมแห่งนั้นแย่งกันยกมือเพื่อตอบเอาใจคุณครูคนสวย	
เขากวาดลกูตากลบัไปหาเธอ	รอดูว่า	โมบ�ย จะเลอืกใคร	แต่ปรากฏว่า
ร่างเล็กกลมกลึงดูละมุนละไมนั้นกลับหายไปแล้ว	ณ	จุดเดียวกันกลาย
เป็นร่างเปื้อนเปรอะโคลนเลน	หลายช่วงมีบาดแผลเลือดโชก	กะโหลก
ศีรษะร้าวแยกมาถึงช่วงตา	ตาข้างหนึ่งถลนเละ	จึงต้องหันมาจ้องด้วย
ลูกนัยน์ตาอีกข้าง	มันเป็นสีแดงฉาน	เจ้าตัวอ้าปากกรีดร้องดังอู้อี้	แต่
จับความได้ว่า	
	 “ช่วยด้วย--!”

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
	 ร่างผอมเกร็งของชายนักสืบวัยเกือบสี่สิบสะดุ้งข้ึนบนเตียง	
เสียงแอร์ครางอืดแต่แทบไม่มีไอเย็น	คงเพราะอย่างนี้ด้วย	ผิวของเขา
จึงชื้นเหงื่อจนรู้สึกเหนอะไปหมด
	 ถอนใจห้วงใหญ่ในความมืด	พลางยกมือตะกุยผมดังแกรก	ๆ
	 นีเ่ป็นคนืท่ีสามแล้วท่ีเขาฝันซ�า้	ๆ 	แบบนี	้จะต่างกนักเ็พยีง	ร่าง
ท่ีหันจ้องมา	เขยิบใกล้ข้ึนจากวนัแรกและวนัท่ีสองตามล�าดบั	ไม่แปลกใจ																																																																						
เลยถ้าคนืวนัพรุง่จะฝันแบบนีอ้กี	แล้วจดุท่ีเจ้าหล่อนหันมา	กจ็ะพ้นจาก
แนวรั้วออกมาถึงตัวเขาด้านนอก!
	 “ช่วยเหรอ...”	เขาใคร่ครวญกับตัวเองอีกครั้ง		
	 ความทรงจ�าหวนกลบัมาเป็นภาพ	ๆ 	ชายนกัสบืเลอืกช้อนภาพ
วันที่โมบายเข้ามาพบเขาที่ส�านักงาน
 “สำมีของฉัน...พิชิต”	 เธอบอกขณะปลายนิ้วเรียวดูบอบบาง
เลื่อนรูปท่ีพรินต์บนกระดาษเอสี่มาให้บนโต๊ะท�างาน	 “ช่วงหลังเขำดู
แปลก ๆ ไป” 
 “คุณหมำยถึง ชู้ ?”	คงชีพแสร้งดูดฟันจนใบหน้าบูดเบี้ยวตาม
ความเคยชนิ	วางนิว้มอืลงบนกระดาษแผ่นนัน้เพือ่หมุนเข้าตวั	แต่ก่อน
จะเห็นถนัด	กระบวนการต่าง	ๆ	ก็ฉายชัดในหัวเขาแล้ว	
	 เคสสบืชู้แทบจะเป็นรายได้หลกัของส�านกังาน	แม้ค่าจ้างจะไม่
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ถึงไหนถึงกันเท่าพวกเคสสืบทุจริตในบริษัท	แต่ปัญหาความรักเกิดขึ้น		
บ่อยกว่า	 การตามก็ง่ายกว่า	 ไม่ถึงกับต้องอาศัยสปายเข้าไปแฝงตัว																																																																						
กระทั่งพวกอุปกรณ์ติดตามอย่างจีพีเอส	 ส่วนมากก็ให้ผู้จ้างนั่นล่ะช่วย
ติดตั้งเอง	เขาแค่ออกตามถ่ายรูปมายืนยันพฤติกรรมของเป้าหมาย	
	 เป้าหมายในภาพนี้เป็นชายใบหน้าอ่อนเยาว์จนแทบไม่น่าเชื่อ																																																																										
ว่าอายุสามสิบกว่าเข้าไปแล้ว	 รูปร่างสูงใหญ่สัดส่วนดี	 แต่มีบุคลิก					
บางอย่างสะท้อนให้เห็นว่าน่าจะเป็นคนหงิม	ๆ	เฉพาะเค้าหน้าคมคาย	
แต่ตาเชื่อมแถมขนตางอนอย่างนั้นละจะยิ่งท�าให้สาว	ๆ	ติดใจไม่ยาก
 “ชู้...”	ค�าของโมบายลากยาว	ฟังดูพยายามสะกดอารมณ์	แต่
ยังคงสัมผัสได้ถึงความอับอายอยู่นั่นเอง
 ก็เหมือนผู้หญิงส่วนใหญ่ ต่อให้ผัวเฮงซวยขนำดไหน เธอก็ยัง
ไม่วำยจะรู้สึกว่ำเป็นควำมผิดของตัวเองด้วย--
	 ตอนนั้น	ความคิดของคงชีพสะดุดลงเพราะค�าต่อไปของเธอ	
 “...คนอื่น ๆ”	หัวคิ้วเขาย่นเข้า
	 อีกฝ่ายกลืนน�้าลายคล้ายกลืนเข็มหมุด	“เขำมีเมียอยู่แล้ว”
	 เขาห่อปาก	แต่ไม่ได้เปล่งเสียง อ้อ	ออกมา		
 ตัวเองก็เป็น ‘น้อย’ เขำสินะ!
	 กวาดตาพนิจิชายในรปูอีกครัง้	มมุปากอมย้ิม	“ผมคดิค่ำ ‘ตำม’ 
เป็นรำยสัปดำห์ สิ้นสัปดำห์จะอัปเดตข้อมูลให้ทีนึง แล้วแต่ควำมพอใจ
ของผู้ว่ำจ้ำงว่ำอยำกจะให้ตำมต่อรึเปล่ำ” 
	 แน่ล่ะ	 งานของเขาไม่เคยจบแค่สัปดาห์เดียว	 เรื่องพวกนี้มัน
ก็ต้องมีกลยุทธ์สร้างความยืดเย้ือกันบ้าง	 ทีตาชั่งแม่ค้าในตลาดยังไม่
เที่ยง...
 “เท่ำไหร่คะ ?” เสียงถามแน่วแน่
	 เขาตอบด้วยตัวเลขหนึ่ง	ก่อนเสริม	“แต่มีค่ำมัดจ�ำนะครับ...”
	 เธอวิจารณ์เฉพาะตัวเลขหลัง	“มัดจ�ำแพงจัง”
	 เขาเลิกคิ้ว	ท่าทางสบาย	ๆ	คล้ายไม่ยี่หระว่าเธอจะเปลี่ยนใจ		
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 “เท่ำท่ีเคยเจอ มีหลำยครั้งคนจ้ำงเกิดโลเลข้ึนมำ นึกรักสำมี
แล้วล้มเลกิควำมตัง้ใจง่ำย ๆ  ผมเป็นคนท�ำอะไรท�ำจรงิ ไม่ชอบเสยีแรง
เปล่ำ”
 “คุณจะไม่เสียแรงเปล่ำ”	เสียงเธอแข็งขัน “โอนได้ใช่มั้ย ?”
	 ยิ่งผู้ว่าจ้างรีบจ่ายมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าต้องการรู้มากเท่านั้น	
	 แน่นอน	 เพื่อภาพลักษณ์อันเป็นมืออาชีพ	 เขาแสร้งหยิบ						
ข้ันตอนต่าง	ๆ 	มาอธบิายอย่างละเอยีดเสยีก่อน	จากนัน้ยิงค�าถาม--แค่
ไม่มาก	เอาเท่าที่พอตีความต่อและท�างานได้อย่างไม่ยากเย็นนัก	หาก
ถึงอย่างไรก็หมายใจว่าอาจต้องตรวจสอบอีกที	ค่าที่งานหนนี้	แม้แต่ผู้
ว่าจ้างก็ดูจะมีปูมหลังซับซ้อน	
	 แล้วการสืบก็เริ่มท่ีแม่โมบายคนสวยนี่ล่ะ	 จะบอกว่าเธอดูน่า
สนใจก็ไม่ผิด	เยือกเย็น	อ่อนหวาน	ดูผิวเผินคล้ายอ่อนแอ	แต่เมื่อจ้อง
ลึกในตาพบว่ามีความรุ่มร้อนท้าทาย	คนแบบนี้บางทีจะท�าอะไรแบบที่
ใครคาดไม่ถงึ	ไม่แปลกท่ีเจ้ำหล่อนเลอืกเป็นเมียน้อย แถมยังใจกล้ำมำ
จ้ำงนักสืบตำมหำน้อยอีกคนด้วย!   
	 การตามในบ่ายวนัแรกเปิดโอกาสให้คงชพีได้เห็นภาพดงักล่าว	
ขณะท่ีเธอก�าลงัเล่านทิานให้เด็ก	ๆ 	ฟังด้วยเสยีงสงู	ๆ 		ต�า่	ๆ 	ตอนแรกเขา
นึกว่ามันคงน่ารักน่าประทับใจมากจนเผลอเก็บมาฝันถึงติดกันสองคืน																																																																														
แต่คืนนี้	ชายนักสืบค่อนข้างแน่ใจแล้วว่าไม่ใช่	ไม่ใช่เหตุผลนั้น! 
	 ช่วงกลางวันท่ีผ่านมานี่เอง--ความจริงก็เหมือนทุกวันท่ีไม่ติด
ภารกิจนั่นล่ะ	 คงชีพอุ้มคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปออกไปนั่งเล่นเกมข้าง
โต๊ะยาย	อ๋อย	แอดมินผู้เป็นทั้งเลขาฯ	และเสมือนเจ้านายของเขาด้วย
ในที	 ปากมัวแต่เมาท์จนชาไข่มุกย่ีห้อสิงโตพ่นไฟน�้าแข็งละลายกลาย
เป็นรสกร่อย	ๆ 	ครั้นบ่นเครื่องปรับอากาศเก่าแก่ที่ไม่ช่วยปรับลดความ
ร้อนแต่อย่างใด	จู่	ๆ	ก็มีเสียงร้อง	 ‘จี๊ด	ๆ’	ขึ้นมา	ยายอ๋อยกรี๊ดพลาง
โดดไปยืนบนเก้าอี้	พร้อมกันนั้นเจ้าหนูก็โดดมาที่คงชีพ	พุ่งชนถ้วยชา
หกใส่คอมพิวเตอร์จนเช็ดกันแทบไม่ทัน	
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 “บอกแล้ว ให้คัดทิ้งไปมั่ง เก็บนั่นเก็บนี่จนหนูมันมำท�ำรังแล้ว 
ตึกก็เก่ำ คนก็แก่!”
	 แม้เสยีงยายอ๋อยจะเสยีดรหูู	แต่ความสนใจของผูเ้ป็นนายกลบั
ถูกตรึงอยู่ที่อีกอย่าง
	 แรงซับกระดาษทิชชูลงบนแป้นพิมพ์	 เผลอกดเรียกเว็บไซต์
หนึ่งข้ึนปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	 คงชีพคงปิดมันลงไป	
ถ้าไม่เพราะภาพซึ่งโชว์อยู่ข้างเนื้อข่าว	คือใบหน้าหญิงสาวผู้ว่าจ้าง
 ‘--พบศพครูประถมสำวตกบ่อข้ำงดงเปลี่ยว
 เจ้ำหน้ำที่ใช้เวลำกว่ำชั่วโมง กู้ศพ นำงสำว โมบำย วัยยี่สิบ
แปดปี ข้ึนจำกบ่อลึกแถวป่ำหญ้ำไม่ไกลทำงรถไฟฟ้ำแอร์พอร์ตลิงก์
เบื้องต้นคำดว่ำเป็นอุบัติเหตุ โดยชำวบ้ำนละแวกนั้นยืนยันว่ำผู้ตำยมัก
วิ่งออกก�ำลังช่วงหัวค�่ำ ระยะนี้ฝนตกดินลื่นอำจท�ำให้ร่วงลงไป  
 สอบสวนเพื่อนร่วมงำนที่โรงเรียนประถม ทรำบว่ำ ผู้ตำยพัก
อยู่ล�ำพังในอะพำร์ตเมนต์ไม่ไกลจำกท่ีเกิดเหตุ ก่อนหน้ำนี้ขำดงำน                                                                
สองวันติดต่อไม่ได้--’
 สองวนั...นัน่เท่ากบัเวลาท่ีเธอมาปรากฏตวัในฝันของเขา	และ
เขยิบใกล้เข้ามาในแต่ละวัน...
	 คงชีพนึกถึงภาพบ่อดินขนาดไม่กว้างนัก	 น่าจะถูกขุดไว้ด้วย
เหตุใดสักอย่าง	แต่แล้วคนขุดก็ทิ้งไปเฉย	ๆ 	ด้วยความมักง่าย	ไม่ช้าจึง
มพีงหญ้าขึน้ปกแทบมองไม่เห็น	แม้จะอยู่ข้างทางท่ีคนละแวกนัน้ใช้วิง่
ออกก�าลังกายก็ตาม	
	 ร่างท่ีตกลงไปในความลึกระดับนั้น	 ไม่รู ้อวัยวะส่วนใดร่วง
กระแทกก่อน	 แต่ท่ีแน่	 ๆ	 มันท�าให้เธอไม่มีโอกาสแม้จะร้องขอความ
ช่วยเหลอื	และแล้วกส็ิน้ใจในไม่ช้า...ในหลมุลกึท่ีแสงไฟข้างทางเปลีย่ว
เอ้ือมรัศมีไม่ถึง	 กระท่ังเริ่มมีกลิ่นเหม็นโชยเรียกคนแถวนั้นมาตรวจดู
นั่นล่ะ	ความตายจึงแถลงตัวออกมา...
	 ชายนักสืบไล่ปลายนิ้วไปบนผิวข้างแขนแห้ง	ๆ	ของตน	ถูให้


