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สมยันีน้อกจากนกัเขียนจะต้องครเีอตนยิายเน้ือหาแปลกใหม่แหวกล�า้เพ่ือไม่ให้

ซ�า้กับท่ีเคยมมีาแล้ว ยังต้องใช้พลงัสมองไปกับการต้ังชือ่เรือ่งด้วย เพราะเป็นด่านแรกสุด 

ที่จะดักจับความสนใจของนักอ่านได้ เรียกว่าเอาให้สะดุดหัวทิ่มเข้าบ้านเราได้เป็นดี  

เหน็ด้วยมัย้คะ

และใช่ค่ะ เพราะชื่อเรื่องนี่ล่ะท่ีท�าให้เราสะดุดตากับเรื่องน้ีเข้าอย่างจัง... 

'เขามาเชงเม้งที่ข้างๆ หลุมผมครับ'...คุณพระ! มันช่างท้าทายให้อยากลองของ 

เสียน่ีกระไร และเมื่อได้อ่านก็พบว่านิยายเร่ืองนี้มีดีมากกว่าชื่อเรื่องค่ะ แล้วยังสร้าง 

'เซอร์ไพรส์' ด้วยคาดไม่ถึงว่ามันจะมาเบอร์ละมุน อุ่นๆ ซึ้งๆ ติดเหงาหน่อยๆ

เรื่องราวความรักท่ีดับเบิ้ลความเป็นไปไม่ได้ ต่อแรกระหว่างชายและชาย  

ยกก�าลังสองเข้าไปเมื่อฝ่ายหนึ่งเป็นคน ขณะที่อีกตนเป็นผี! ยากละงานนี้ มันจะเป็น

ยังไงต่อไป อีท่าไหน คงต้องฝากทุกคนจุดธูปตั้งไฟ เผากระดาษเงินกระดาษทอง  

สักการะก�าลังใจไปให้พี่เมษของน้องธันกันด้วยนะคะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย
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เป็นเวลากว่าสิบปีแล้วที่ผมได้จากโลกนี้ไป

มันท้ังยาวนาน ทว่าในขณะเดียวกันก็สั้นมากจนน่าใจหาย หากให ้

เทียบกันแล้วระยะเวลาท่ีผมใช้ชีวิตแบบร่างกายแข็งแรงอาจจะน้อยกว่า 

ระยะเวลาที่ผมตายจากไป

นับตั้งแต่วันที่ลืมตาขึ้นมาบนโลกนี้ ผมก็เป็นโรคหัวใจพิการแต่ก�าเนิด

การเป็นโรคหวัใจพิการน้ีท�าให้ร่างกายมข้ีอจ�ากัดหลายอย่าง เป็นต้นว่า

ออกก�าลงักายหนักๆ ไม่ได้ บางครัง้นัง่อยู่เฉยๆ หัวใจเกิดอาการเต้นผดิจงัหวะ

จนต้องหามส่งโรงพยาบาลก็เคยมาแล้ว

ลึกๆ แล้วผมอดที่จะรู ้สึกน้อยใจไม่ได้ท่ีเกิดมาร่างกายก็อ่อนแอ 

ไม่เหมือนกับคนอื่น และต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆ จนไม่สามารถ 

ท�ากิจกรรมต่างๆ ได้ แต่เพราะที่ผ่านมามีพ่อแม่คอยให้ก�าลังใจเป็นอย่างดี 

มาตลอด ผมจึงเลิกคิดมากแล้วตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตนี้ให้ดีที่สุด

ทว่าวันหน่ึงในระหว่างที่ผมก�าลังเดินออกมาซื้อของท่ีนอกบริษัทน้ัน  

อยู่ๆ อาการโรคหัวใจก็ก�าเริบขึ้นมาโดยไม่ทันคาดคิด

มันเป็นความรู้สึกท่ีทรมานราวกับหัวใจถูกบีบจนแทบจะแตกสลาย 

เป็นผยุผง ในอกคล้ายกับมบีางอย่างรดัแน่นจนกระท่ังหายใจไม่ออก ในตอนน้ัน

ผมพยายามอย่างสดุความสามารถทีจ่ะส่งเสยีงร้องขอความช่วยเหลอืจากคนอืน่

แต่โชคร้ายที่ไม่มีใครเดินผ่านมาทางนี้เลยแม้แต่คนเดียว

บทน�า
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ท้ายท่ีสุดแล้วผมก็สลบไปด้วยความเจ็บปวดท่ีมากเกินกว่าจะทนทาน

ไหว ครั้นเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกทีผมก็พบว่าตัวเองมาอยู่ที่สุสานแห่งนี้แล้ว

ในตอนแรกนั้นผมคิดว่าเผลอหลับแล้วฝันไป แต่ไม่ใช่ ผมกวาดตา 

มองไปรอบๆ ถึงได้เห็นบรรดาญาติก�าลังฝังร่างกายของตัวเองลงไปในหลุม 

ผมพยายามท่ีจะส่งเสียงร้องบอกคนอื่นว่ายังอยู่ตรงน้ี ทว่ากลับไม่ม ี

ใครได้ยินเสียงของผมเลยแม้แต่คนเดียว

ด้วยความท่ีเพราะเพ่ิงตื่นขึ้นมาจึงท�าให้ผมยังมึนงงกับเรื่องที่เกิดขึ้น 

จนไม่สามารถตั้งสติได้ ดังนั้นสติสัมปชัญญะที่ยังคงหลงเหลืออยู่ของผม 

จึงพยายามบอกว่ามันคือความฝัน 

ผมหยิกแก้มของตัวเองพร้อมๆ กับภาวนาให้ความฝันนี้รีบจบลงเสียที

ทว่าหลงัจากท่ีรอไปวันแล้ววันเล่า มนักไ็ม่ได้มท่ีาทว่ีาจะจบลงแม้แต่น้อย

ท่ีจริงเร่ืองราวมันยากที่จะเชื่อไปเสียหน่อย ผมลุกขึ้นแล้วเดินส�ารวจ

รอบๆ สุสาน ก่อนจะใช้เวลาอยู่หลายวันท�าความเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น

และนั่นท�ำให้ผมค้นพบว่ำตัวเองจำกโลกนี้ไปแล้ว

พอเรยีบเรยีงสตแิละเข้าใจล�าดบัเรือ่งท้ังหมดว่าตวัเองตายไปแล้ว ผมก็

พูดไม่ออกไปหลายวนั 

น่าแปลกท่ีผมไม่ได้รู้สึกเสียใจหรืออยากร้องไห้มากถึงขนาดนั้น มีแต่

เพยีงความรูส้กึตกใจปนความแปลกประหลาดเท่านัน้ ราวกับว่าผมได้ยินเรือ่ง

การตายของคนอืน่ ไม่ใช่ตวัของผมเอง

จนกระทัง่เมือ่ยอมรบัสภาพน้ีได้ ผมก็เริม่รูส้กึดขีึน้และปลอบใจตวัเองว่า

อย่างน้อยการเป็นวิญญาณน้ันก็ไม่ได้แย่เสยีทีเดยีว

อย่างน้อยการเป็นวิญญาณก็ท�าให้ผมสามารถไปเท่ียวท่ีต่างๆ ได ้

โดยไม่มีข้อผูกมัด ในตอนที่ผมยังมีชีวิตอยู่ ผมไม่สามารถออกไปท่องเท่ียว 

ที่ไกลๆ ได้เลยแม้แต่น้อย 

ถึงแม้ว่าจะรู้สึกแปลกๆ อยู่บ้างที่มีผมคนเดียวท่ีเป็นวิญญาณแล้ว 

รอบข้างเป็นหลมุศพหมด แต่เมือ่วันเวลาผ่านไปนานเข้าๆ ความสงสยักค่็อยๆ 

เลอืนหายไป หลงเหลอืเพียงแต่ความคดิทีว่่าพรุง่น้ีจะอยู่อย่างไรดี
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อีกอย่าง เมื่อตายไปแล้วก็ไม่จ�าเป็นต้องกินอาหาร ถึงจะมีความรู้สึก

อยากกินเพราะความเคยชนิจากตอนท่ียังเป็นมนษุย์อยู่บ้าง แต่ก็มพีวกญาติๆ  

คอยมาเชงเม้งให้ นั่นจึงท�าให้ผมมีอะไรกินอยู่ไม่ขาด

ทว่าความสุขก็ไม่เคยอยู่ได้นาน

หลังจากที่ผ่านไปเป็นปีที่สาม บรรดาญาติๆ ก็ไม่มาไหว้ท่ีหลุมของผม

อีกต่อไป คล้ายกับว่าพวกเขานั้นได้ลืมเลือนเรื่องของผมไปจนหมดสิ้นหลัง 

ได้รับมรดก

จากที่เคยมีความสุข มันเริ่มกลับกลายเป็นความทุกข์อย่างรวดเร็ว ผม

ที่เคยตื่นเต้นกับสิ่งที่ไม่เคยได้ท�าในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ ในตอนน้ีกลับเริ่ม 

หวนนึกถึงการพูดคุยกับใครสักคน 

หรืออย่างน้อยถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้ใครสักคนเห็นตัวตนของผม

วันนั้นเป็นเช้าอีกวันหนึ่งที่เหมือนกับวันอื่นทั่วๆ ไป 

เน่ืองจากช่วงน้ียังไม่ถึงเทศกาลเชงเม้ง ดังนั้นตอนเช้าจึงค่อนข้าง 

เงยีบสงบ มีเพียงเสยีงลมและเสยีงนกร้องทีส่ลับกันดังอยูข้่างหู ผมผ่อนลมหายใจ

นอนแหงนมองท้องฟ้าเพ่ือรับแสงแดดยามเช้าได้อยู่ครู ่หน่ึง ไม่นานนักก็ 

ผล็อยหลับไป

ฉึก...ฉึก ฉึก!

เสยีงท่ีคล้ายกับก�าลงัขดุเจาะหรอืก่อสร้างอะไรสกัอย่างท�าให้ผมสะดุง้ตืน่

ผมลืมตาขึ้นพลางกะพริบตาถ่ีๆ เพ่ือท่ีจะได้ปรับสายตาให้เข้ากับแสง  

จากนัน้จงึค่อยๆ ขยับตวัลกุขึน้น่ังบนหลมุ สายตาก็หยุดลงตรงกลุม่คนทีก่�าลงั

ยืนถกเถียงกัน

หลงัจากลองพยายามเงีย่หูฟังด ูผมถึงได้ยินว่าพวกเขาก�าลังถกเถียงกัน

อยู่ว่าควรจะใช้วัสดหุรอืท�าแผ่นป้ายหลมุศพแบบไหน 

อ้อ มาฝังศพนี่เอง

เมื่อได้ยินดังนั้นตัวผมจึงเลิกให้ความสนใจ ก่อนจะล้มตัวลงนอน 

เหมือนเดิมพลางลังเลว่าวันนี้ควรจะนอนหลับต่อหรือหาอะไรท�าดี
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ทว่าในขณะท่ีผมก�าลังจมจ่อมกับความคิดอยู่น้ัน เสียงของใครบางคน 

ก็ดงัขึน้

"คณุพ่อฮะ ท�าไมหลมุข้างๆ ถึงเป็นสนี�า้ตาล ไม่เขียวเหมอืนกับหลมุอืน่ๆ 

ล่ะ"

หืม...

แวบแรกทีไ่ด้ยินเสยีงน้ันผมหยุดชะงกัไป ขบคดิว่ารอบข้างนีม้หีลมุไหน

ทีส่นี�า้ตาลเหมอืนกับหลมุของผมบ้างอกีไหม ผมถึงได้พบว่าไม่มแีล้ว

ผมลุกข้ึนมานั่งมองคนท่ีก�าลังพูดเจื้อยแจ้วอยู่ในทันที มันคงไม่มีทาง

เป็นหลุมอื่นไปได้ ในเมื่อบริเวณรอบๆ นั้นมีเพียงแค่หลุมของผมหลุมเดียว 

ที่ไม่มีคนรดน�้าดูแล

ผมน่ังมองเด็กน้อยที่น่าจะอายุราวๆ สิบขวบก�าลังพูดคุยกับพ่อด้วย 

น�้าเสียงสดใส เมื่อเห็นแบบน้ันใจของผมก็อ่อนยวบข้ึนมา เวลาท่ีได้เห็น 

เด็กๆ ร่าเริงสดใสมันท�าให้ผมนึกถึงตัวเองสมัยสิบขวบที่ต้องน่ังมองออกไป 

นอกหน้าต่างของโรงพยาบาลทุกวัน

"ที่มันเป็นสีน�้าตาลเพราะญาติเขาไม่ได้จ่ายค่าดูแลให้น่ะ เลยไม่มีใคร

มารดน�้าให้" คนที่น่าจะเป็นพ่อของเขาตอบกลับไปพร้อมกับอุ้มลูกขึ้นมากอด

ในอ้อมแขน 

พอได้ยินดังนั้นเด็กชายก็แสดงสีหน้ากังวลขึ้นมาในทันที

"งั้นแสดงว่าไม่มีใครมาไหว้เขานานแล้วใช่ไหมฮะ"

"ก็คงเป็นแบบน้ัน" คนเป็นพ่อเอ่ยตอบก่อนท่ีจะลูบหัวบุตรของตน 

ด้วยความเอน็ด ูแล้วปล่อยเดก็ชายลงกับพ้ืน ทนัใดน้ันเดก็น้อยก็วิง่ตรงมายัง

หลมุของผมแล้วหนัหน้าไปทางบดิา

"คุณพ่อพอมีธูปบ้างไหม" เด็กชายเอ่ยออกมาด้วยน�้าเสียงใส ใบหน้า 

ของเจ้าตวัดอูารมณ์ดรีาวกับคดิอะไรบางอย่างออก "พ่ีเขาคงหิวน่าดู ถ้าไม่ได้

กินอะไรนานๆ"

ผมที่ก�าลังเงี่ยหูฟังบทสนทนาอยู่นั้นถึงกับหลุดหัวเราะออกมา

ไม่ใช่ว่าค�าพูดนัน้น่าตลกหรอืว่ามอีะไรแปลก แต่ผมแค่คดิว่าน่าเอน็ดดูี 
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เป็นค�าพูดทีฟั่งแล้วท�าให้คนอืน่ย้ิมตามได้เลยด้วยซ�า้

ดูเหมือนพ่อของเด็กชายก็หลุดหัวเราะออกมาด้วย 

"คุณพ่อ ผมจริงจังนะ!" เด็กชายขมวดคิ้ว พร้อมกันนั้นก็บ่นออกมา 

ด้วยน�า้เสยีงไม่พอใจเมือ่เหน็ว่าบดิาของตนก�าลงัหัวเราะราวกับเรือ่งท่ีเด็กชาย

พูดตลกนักหนา

"โอ๋ๆ ไม่โกรธพ่อนะ" พ่อของเจ้าตัวเอ่ยปลอบทั้งๆ ที่น�้าเสียงยังคง 

เจือไปด้วยความขบขัน ก่อนจะควานหาธูปสามดอกในกระเป๋าพร้อมๆ กับ 

แก้วพลาสติก ตักดินใส่ในแก้ว จากนั้นจึงค่อยปักธูปตามลงไป "แต่จะไป 

เรียกว่าพี่แบบนั้นคงไม่ดีมั้ง บางทีเขาอาจจะอายุมากกว่าพ่อด้วยซ�้า"

"ไม่หรอกฮะ" เด็กน้อยว่าท้ังๆ ที่มือก็รับแก้วพลาสติกมาวางตั้งไว้ที ่

หน้าหลมุ "ก็ทีห่ลมุศพน่ะ มนัเขียนไว้ด้วยน่ีนาว่าพ่ีเขาตายตอนท่ีอายุย่ีสบิห้าปี"

ผมถึงกับชะงักไปในทันที ในแววตาสะท้อนความรู้สึกหลากหลายกับ 

ค�าพูดนั้น

มันช่างเป็นช่วงอายุที่สั้นจริงๆ นั่นแหละ

มีอายุอยู่บนโลกได้เพียงแค่ย่ีสิบห้าปี เรียกว่ายังไม่ทันที่จะได้มีโอกาส 

ใช้ชวีติให้เตม็ทีเ่ลยด้วยซ�า้ ต่อให้นบัเพ่ิมไปอกีสบิปี แต่การมชีวิีตอยู่กับตอนที่

ตายไปแล้วย่อมไม่มทีางเหมอืนกนั

"คงเพราะว่าเขาประสบอุบัติเหตุล่ะมั้ง" พ่อของเด็กชายเอ่ยออกมา 

ด้วยน�้าเสียงราบเรียบ ก่อนที่เจ้าตัวจะหยิบไฟแช็กข้ึนมาจุดธูปสามดอกท่ี 

ถูกปักบนแก้วพลาสติก "จะว่าไปลกูมอีาหารหรอืขนมทีจ่ะไหว้ให้เขาแล้วหรอื"

เมือ่จบประโยคนัน้ ใบหน้าของเดก็น้อยกล็นลานขึน้มา เจ้าตวัพยายาม

ทีจ่ะควานหาของในกระเป๋าของตนเตม็ท่ี ก่อนทีจ่ะหยิบบางอย่างข้ึนมาถือให้

พ่อของตนด ู"อนันีไ้ด้ไหมฮะ"

ผมพยายามชะโงกหน้ามองอย่างเต็มท่ีเพ่ือท่ีจะดูว่าเป็นอะไร แต่มอง 

ไม่เห็นเลยแม้แต่นิดเดียว บ้าชะมัด

"ก็ได้นะ" ท่าทางของคนเป็นพ่อเหมือนพยายามกลั้นข�าเต็มที่ บางท ี

คงเพราะกลัวลูกของตนจะน้อยใจอีก "เร็วเข้า เราจะไปกันแล้วนะ รีบไหว ้
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แล้วบอกลาพี่เขาได้แล้ว"

เดก็น้อยรบัค�าก่อนจะวางของในก�ามอืไว้ท่ีแท่นไหว้ จากนัน้จงึรบีว่ิงตาม

พ่อขึน้รถไปในทนัที

ผมมองรถคันน้ันขับออกไปจนกระทั่งลับสายตา ก่อนจะค่อยหันมา 

ให้ความสนใจกับสิ่งของที่อีกฝ่ายให้มา 

ทว่าทันทท่ีีสายตาได้เหน็ของทีเ่คยอยู่ในก�ามอืของเดก็ชายคนนัน้ ผมก็

เผลอหลดุย้ิมออกมาในทนัที

...ลูกอมสำมเม็ด...

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160621910.html
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