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มนุษย์เรามีความกลัวเป็นพื้นฐาน และบางครั้งไม่ใช่ความหวาดกลัว
ในภัยร้าย แต่กลับกลัวที่จะไม่ได้ครอบครองเสียเป็นเรื่องใหญ่
สงครามก็เกิดจากความกลัวชนิดนี้ เป็นความหวาดหวัน่ จากการรุกราน
ทั้งจากมนุษย์ด้วยกันเอง หรือจากพวกอื่นที่เราไม่รู้จักดีพอ…อย่างเช่น…
มนุษย์ต่างดาว!
แต่ทงั้ เราและทัง้ เขา (มนุษย์ตา่ งดาว!) ทีไ่ ม่รจู้ กั กันดีพอนัน้ อาจหวาด
ระแวงซึ่งกันและกันเอง มันขึ้นอยู่กับว่า ใครกลัวใคร เพราะอะไร เนื่อง
จากบนโลกเรานี้ พวกทีเ่ จริญกว่า เทคโนโลยีสงู กว่ามักจะเป็นผูข้ ม่ ขูท่ ำร้าย
ผู้ที่ต่ำต้อยกว่าให้เกรงกลัวและยอมศิโรราบอยู่เนืองๆ
ความเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวนี้ทราบกันดีทีเดียวว่ามีมาช้านาน ผู้คน
ค้นคว้า ตามหา บ้างอยากเห็นสายพันธุ์แห่งมิตรภาพของพวกเขา บ้างก็
หวังพึ่งความฉลาดที่จะสร้างผลลัพธ์บวกให้มนุษย์ยืนยงเป็นอมตะได้ แต่
อย่างไรเสียจนปัจจุบนั จินตนาการกับความจริงก็ยงั คงก้ำกึง่ กันอยู่ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือจิตใต้สำนึก ทั้งหมดรอการพิสูจน์และความชัดเจน
ที่จะถูกเปิดเผยในสักวัน
เช่นที่ผู้เขียนกล่าวว่า…โลกไม่ได้เต็มไปด้วยผู้คนที่ชอบกุเรื่องแต่เพียง
อย่างเดียว โลกยังเต็มไปด้วยคนที่ชอบเก็บเรื่องไว้เป็นความลับเช่นกัน…
ดังนัน้ ‘มาจากต่างดาว’ จึงเป็นนวนิยายทีใ่ ห้มมุ มองของจินตนาการ กับแง่คดิ
ทางวิทยาศาตร์ แม้กระทั่งความเชื่อในเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์และจุดหมายในการ
มีชีวิตอยู่ของมนุษย์ อันเป็นสัจธรรมที่คละเคล้ากันได้อย่างน่าสนใจ
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๑
นักษัตรไม่อาจลืมเหตุผลอันสุดแสนจะชอกช้ำทีเขา
่ สอบข้ามฟากไปเรียน
แพทย์ไม่ได้ มันเริม่ มาสองปีแล้ว ตอนนัน้ เขาเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ปีสอง
เขาสอบข้อเขียนผ่านตลอด…ได้ทดีี่ เสียด้วย แต่ผ่าไปตกสัมภาษณ์ง่ายๆ ทีไม่
่ มี
ใครเขาตกกัน
มันเริ่มมาจากคุณหมอคนนั้นทีเดียว ที่ถามเขาคำถามง่ายๆ ที่ว่า…
“ยุงกับเสือ คุณว่าใครจะร้ายยิ่งกว่ากัน”
เขาตอบว่าเสือสิครับ… (ทำไมถามกล้วยๆ ยังงี้ด้วยก็ไม่รู้)
“อ้าว…ทำไมคุณว่าเสือ…ยุงมันทำให้คนตายมากกว่าเสือ…” คุณหมอ
ย้อนถามเขาหน้าตาเฉย
ตอนนั้นเขามองหน้าบรรดาคุณหมอสิบคนที่นั่งเรียงรายตรงโต๊ะยาว
ทุกคนต่างก็คงสงสัยว่าเขาจะตอบยังไงนั่นเอง…ซึ่งเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
เขาต้องตอบอย่างไร เขารู้เพียงว่าคำตอบก็อยู่ในตัวของมันเองแล้วระหว่าง
ยุงกับเสือ…
“เอางี้…ถ้าผมจับคุณหมอไปอยู่กับเสือ คุณหมอจะเอาไหมล่ะครับ”
เขาเห็นหนวดที่กระดิกได้เองของคุณหมอผู้ถาม…
เช่นเดียวกับไม่เห็นชื่อของเขาในจำนวนผู้ที่สอบผ่านเข้าไปได้
เขาไม่เข้าใจ…
บางทีสิง่ เหล่านีมั้ นก็ไม่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เล่าให้ใครฟังใครๆ ก็
หัวเราะ มีอยู่สองคนที่ไม่หัวเราะก็คือพ่อกับแม่ที่หวังนักให้เขาเรียนหมอ
“โธ่…ผ่านไปตั้งแค่นั้นแล้ว ไปตกสัมภาษณ์ แกนี่มันบ้ารึไง!” พ่อ
โมโหหนักจนหนวดกระดิกพอกัน “มีอย่างรึ…ตอบไปได้ว่าเสือ…”
“ก็ผมคิดว่าเสือนีมั่ นร้ายกว่ายุงจริงๆ นีฮะ
่ เอาความจริงสิฮะ…อย่าเอา
คำเปรียบเปรย ผมคิดว่าผ่านไปขัน้ นัน้ ก็น่าจะพูดความจริงกันได้แล้ว…คือรับ
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ความคิดของผมมัง่ รึคุณพ่อว่าเสือไม่ร้าย เอาไหมฮะ…ผมจะได้จับไปอยูกะ
่
เสือ!”
ยุงกับเสือ จึงเป็นเรื่องที่พูดกันไม่รู้จบในครอบครัวของเขาจนกระทั่ง
จบปีสาม เขาไปสอบอีก…ผ่านอีก…แต่ก็ตกสัมภาษณ์อีกเพราะคุณหมอคน
เดียวกันนี่
“ไม่ต้องมาอีกแล้วนะคุณนะ”
เขาจดจำชื่อนามสกุลของหมอคนนี้สลักเอาไว้แน่นในสมอง เขาว่า
แท้จริงมันไม่ใช่แค่เรื่อง ‘ยุงกะเสือ’ แท้จริงมันมีอะไรมากไปกว่านั้น…
เพื่อนฝูงมีมาจากโรงเรียนเตรียมฯ ด้วยกัน ไปเรียนแพทย์หมดแล้ว
สมตามความฝันใฝ่ทีมี่ ร่วมกันมา มีแต่เขาทีเป็
่ นซีเนียร์คณะวิทยาศาสตร์อย่าง
โดดเดี่ยวเดียวดาย
ไม่มีใครเข้าใจเขานอกจากคุณปู่ซึ่งเขาไปขลุกอยู่ด้วยเป็นประจำ พ่อ
นั้นไม่ต้องพูดถึง…พ่อเลิกพูดกับเขามาแสนนานแล้ว
“ผมว่ามันไม่ยุติธรรม…”
“นั่นสิ…” คุณปูพู่ ดไปก็ส่องกล้องดูดาวไป ความทีเป็
่ นนักดาราศาสตร์
เก่าทำให้คณุ ปูสนใจ
่ เกีย่ วกับเรือ่ งดวงดาว และจักรวาลอย่างไม่มีทีสิ่ น้ สุด แม้
จะหยุดสอนหนังสือมานานนักหนาแล้ว
“ผมควรจะได้เรียนแพทย์แล้ว…ป่านนี…
้ ถ้าไม่ใช่เพราะเรือ่ งไอ้ยุงกะเสือ
นั่น ธ่อ…เอาผมซะเจ็บแสบ ผมฝันไว้แค่ไหนจะเป็นหมอ…”
“เป็นหมออย่างอื่นก็ได้ว่ะ” ส่องกล้องอ้าปากหวอ
“หมออะไรฮะ”
“ไม่หมอนวดก็หมดดู…”
“โธ่…”
ผมของคุณปู่ต้องแสงนีออนเป็นสีเงินยวงไปทั้งศีรษะ ปู่มีความสุข…
เขาไม่เคยเห็นปู่ทุกข์ร้อนเอากับใคร
“คุณพ่อโกรธใหญ่…ไม่พูดกับผมเลย”
“พ่อแกสอบเข้ามหาวิทยาลัยยังไม่ได้ ต้องส่งไปเข้าไอ้ทีมั่ นไม่ต้องสอบ”
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“หรือฮะ” นี่เป็นความรู้ใหม่
“อยูสอง
่ ปีรีไทร์…ไปเข้าทีอื่ น่ อีก…โอ๊ย…จบมาได้นีก็่ ไปบนเจ้าพ่อหลักเมืองเอาไว้ อย่าให้พูดเลย…อะไรกันนักกันหนา”
เขาชอบมานัง่ คุยกับปูก็่ เพราะเหตุนี้ เพราะปูชอบ
่ เล่าประวัตของ
ิ พ่อที่
พ่อปกปิดไม่ให้เขารู้ ปูเป็
่ นพวกเขาตลอดเวลา เป็นคนทีเขา
่ จะเล่าอะไรให้ฟงั
ก็ได้โดยไม่ต้องกลัวว่าปู่จะยอมรับไม่ได้
“นีปู่ กำลั
่ งจะส่องดูรูปร่างจักรวาล…ได้กล้องมาใหม่…แกเอ๋ย…เห็นดาว
มาลอยอยู่ตรงหน้า ไม่ใช่ส่องไปส่องมาไปเจอมนุษย์ต่างดาวเข้าให้”
ปูเชื
่ อ่ เรือ่ งมนุษย์ต่างดาว มีหนังสือเกีย่ วกับยูเอฟโอเป็นตูใหญ่
้ ๆ หนังสือ
หลอกเด็กทั้งนั้น…
“เป็นไปไม่ได้ทจะ
ี่ มีตะเรา” ปูให้
่ เหตุผลอย่างนัน้ “มีดาวในจักรวาลเป็น
หมืน่ แสนล้านๆดวง ทีเขา
่ ว่ามันมากยิง่ กว่าเม็ดทรายบนหาดทัง้ หลายมารวมกัน
เสียอีก แล้วจะมีแต่โลกเราทีมี่ สิง่ มีชีวติ เท่านัน้ หรือ จะคับแคบมากไปหน่อย”
“ยังพิสูจน์ไม่ได้นี่ฮะปู่”
“คนไม่ใช่น้อยๆ แล้วทีเปิ
่ ดเผยว่าเห็นจานบินและมนุษย์ต่างดาว เขา
ว่าเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๕๔ ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ ไปมีตติ้งกันมาเรียบร้อย
แล้วกับมนุษย์ต่างดาว มันมากันห้าคนรึห้าตัวก็ไม่รูนะ
้ นัง่ จานบินมาทีเดียว
รูปทรงเหมือนคนนีแ่ หละแต่น่าเกลียดกว่า มันก็ว่าเราน่าเกลียด เราก็ว่ามัน
น่าเกลียด มันส่งภาษาได้ความว่าจะมาให้การศึกษาระดับสูงกับมนุษย์ในโลก
ไอเซนฮาวร์ตอนนัน้ คงกลัวหัวแทบโกร๋น รีบบอกว่าไปข้างหน้าก่อนเถอะ คน
ยังไม่พร้อม ดีไม่ดจะ
ี วิง่ กันป่าราบเหยียบกันตายทัง้ โลก มันก็เข้าใจ จากนัน้
มันก็สาธิตการใช้จานบินและเทคโนโลยีขั้นสูงให้ดู แสดงการหายตัวให้เห็น
ด้วย ทำให้ประธานาธิบดีไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะเรายังด้อยกว่ามาก
เหลือเกิน เกิดอะไรขึน้ มาเราจะแย่ตายห่ะ อย่างไรก็แล้วแต่ การเจรจาก็จบ
ลงอย่างสันติ มันก็ขึ้นเครื่องจากไป ทุกคนที่อยู่ที่นั้นซึ่งมีทั้งหมดหกคนถูก
จับสาบานว่าจะไม่พูด แต่ตอนหลังพอใครๆ ตายกันหมด เจ้านักบินที่หนุ่ม
กว่าเขาหมดจึงเอามาปูด เลยลือกันเป็นบ้าเป็นหลัง”
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“แหม…ปูฮะ”
่ นักษัตรส่ายหัว “เล่าเป็นตุเป็นตะยังกะอยูใน
่ เหตุการณ์
เชียว มันเรื่องโกหกนะผมว่า”
“อ้าว…ฉันก็อ่านเค้ามาอีกที”
“จากหนังสือหลอกเด็กสิ”
“หลอกอะไรกันวะ” ปู่ชักโมโห “ฉันนี่น่ะมีเพื่อนสนิทเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่เมืองนอก เขาก๊อบปี้หลักฐานมาให้ดูเลย แต่พวกซีไอเอเขาปิด
ข่าว เขากลัวว่าคนจะแตกตื่น ซีไอเอนั่นแหละที่รู้ดีกว่าใคร ไม่เชื่อแกมาดู
หลักฐานนี่มา…”
ปูรื่ อ้ ค้นลิน้ ชักเป็นการใหญ่ และได้แฟ้มเอกสารมาแฟ้มหนึง่ ภายใน
เป็นกระดาษพิมพ์สีเหลืองกรอบ ซึง่ แสดงว่าเก่าแก่นานวัน มันเป็นภาษาต่างประเทศ ที่รายงานเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๔๗ มีผู้พบจานบินมาตกที่รัฐนิวเม็กซิโก
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีศพมนุษย์ต่างดาวสี่คนตายอยู่ในนั้น รูปร่างคล้าย
คนแต่ไม่มีผมและตัวเล็กกว่า มีตาใหญ่ยาวรูปสามเหลี่ยมและมีหัวโต จมูก
เป็นรูเล็ก ไม่มีขนคิ้วและขนตา
“คงจะเหมือนสาวไทยตอนตื่นนอนใหม่ๆ นะฮะ”
“อะไรวะ” ปู่แย่งเอกสารไปเมื่อเห็นเขาไม่สนใจเอาเสียเลย “มันเป็น
ซะยังงีน้ ะ่ นา ถึงได้ไม่อยากจะเล่าให้ใครฟัง เห็นแกบ้าๆ อยูก็่ นึกว่าจะเชือ่ มัง่
สรุปแล้วฉันบ้าอยู่คนเดียว”
เสือกแฟ้มใส่ลิ้นชักตามเดิมแล้วลั่นกุญแจ
“ไม่เล่าแล้วโว้ย…”
“โธ่…ปู…
่ ไม่เอาฮะ ผมก็ดกดีไหงใจน้อยไปได้ ไหนฮะ…เล่าไปซิ แล้ว
ไงอีก…มันมาตายกัน แล้วศพไปไหน”
“รัฐบาลคงเอาเข้าห้องทดลองเงียบไปแล้วมัง้ เขาว่าไอ้วัตถุทมัี่ นใช้ทำ
จานบินนีน่่ ะ เป็นสารทีไม่
่ มีน้ำหนัก มันเหมือนไม้แต่ก็ไม่ไหม้ไฟ พูดง่ายๆ
ก็คือไม่อาจรู้ได้เลยว่าทำด้วยอะไรเพราะของเราไม่มี”
“แหม…ยังงี้มันน่าจะเอามาออกงานนะฮะ ใส่ขวดโหลเก็บเงินคนดู
หาเงินเข้าประเทศ ดีกว่าไปสร้างอาวุธอย่างอื่นๆ ใครๆ ก็อยากไปดู ผมว่า
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ต้องรวยแน่ๆ”
ปู่มองหน้า
“คือที่พูดมาทั้งหมดนี่ไม่เชื่อ…”
“ผมมันนักวิทยาศาสตร์ฮะปู่ เชื่ออะไรยากหน่อยเรื่อง…เขาว่า…เขา
ว่า…นีไม่
่ คอ่ ยอยากจะเชือ่ เราอาจจะอยากมีเพือ่ นเป็นยูเอฟโอมากไปหน่อย
ก็เลยเหมาว่ามี”
“อยากอะไร แกอยากหรือ พวกนีมั้ นอาจไม่ได้มาอย่างหนังอี.ที. ก็ได้
นะแกนะ มันมาก็เพือ่ หาอาณานิคมทีอยู
่ อาศั
่ ยของมัน เผลอๆ เมืองมันแห้ง
แหงแก๋ น้ำหมดโลกไม่มีอะไรให้ดูดแทะกินแล้ว มันจึงมากันทีนี่ ่ ดูตะเราซิ
…เรายังอยากไปอยู่โลกอื่นเลย…ถ้าอยู่ได้นะ ปัญหาเพราะมันอยู่ไม่ได้ละซี
เพราะเทคโนโลยีของเรามันยังไม่ถึง เราไปไกลกว่านีไม่
้ ได้ ของมันมาถึงได้
แล้ว แสดงว่ามันเหนือเราอยู่มากเหลือเกิน…”
สรุปก็คือปูช่่ างเชือ่ เป็นตุเป็นตะ…เรือ่ งมนุษย์ต่างดาว มันก็อย่างว่า คน
เราพอแก่ตัวมันก็กลับไปเป็นเด็กได้อีกครั้ง ก็ปล่อยไป…ตราบใดที่ปู่มีความ
สุขไปวันๆ
เขาเคยดูหนังเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว ดูทั้งหนังทีวีดูทั้งหนังจอยักษ์
มันเป็นเรือ่ งหลอกเด็กไปเสียทัง้ นัน้ เคยอ่านข่าวคนเจอมนุษย์ต่างดาวทีโน่
่ น
ทีนี่ ล่ ว้ นแล้วแต่คนอยากจะเป็นข่าว และมีรูปในหน้าหนังสือพิมพ์ เขาไม่เคย
เชือ่ เขาจะเชือ่ ก็แต่ในสิง่ ทีเขา
่ เห็นกับตาตัวเองเท่านัน้ ซึง่ ก็รูอ้ ยูแน่
่ ๆ แล้วว่า
มันเป็นไปไม่ได้ตลอดชั่วชีวิตของเรา
คืนนัน้ เขาค้างกับปู่ บ้านของปูอยู
่ ใน
่ สวนลึกแถวเมืองนนท์ทีเต็
่ มไปด้วย
ความวิเวกวังเวง ปูชอบ
่ การใช้ชีวติ อยูตามลำพั
่
งและห่างไกลพีน่ อ้ ง ใช้เวลา
ว่างด้วยการส่องกล้องดูดาวไปตามเรือ่ งตามราว ความฝันของปูคื่ อการได้พบ
มนุษย์ต่างดาวในสักวันหนึ่ง
เขาไม่คิดว่าวันนั้นจะมีมาถึง…
***
หลานชายหลับไปแล้ว และคุณฤกษ์ก็มาส่องกล้องดูต่อเพราะกำลัง
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ติดพัน เขาเห็นแสงพุ่งเป็นลำยาวผ่านดวงจันทร์ไปในอัตราความเร็วสูง คง
จะเป็นที่เขาเรียกว่าผีพุ่งไต้ลงไปเข้าท้องสุนัขที่ไหนก็ไม่รู้ โบราณเขาว่าห้าม
ทักและห้ามชี้ด้วย อาจเป็นดวงวิญญาณแสนไกลจากฟากฟ้าครบรอบมาจุติ
ในโลกมนุษย์…เขาเป็นคนโบราณเขาจึงไม่อาจละเลยความเชื่อโบราณ มัน
ต้องมีมูล ไม่งั้นคนจะพูดต่อๆ กันมาได้อย่างไร…
ส่องดูหน้าปุปะของดวงจันทร์แล้วก็แสนกลุม้ มันเหมือนหน้าเด็กวัยรุน่
ทีสิ่ วขึน้ เปรอะแล้วไปบีบแกะเคล้นเสียจนเกิดเป็นแผลเป็น ยามแก่ตวั อย่างไร
ก็อย่างนัน้ สมัยนีถ้้ าใครไปชมสาวๆ ว่ามีใบหน้างามเหมือนดวงจันทร์ก็คงถูก
แพ่นหัวแตก หลังจากที่มนุษย์คนแรกลงไปเหยียบย่ำบนดวงจันทร์ ก่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในเรื่องความเชื่อเก่าๆ ที่เคยไหว้พระจันทร์
กันก็คงต้องเลิกไหว้ หรือไม่ก็ต้องไหว้กันอย่างขัดเขินเต็มทน เมื่อสำนึกว่า
มีมือดีแอบไปเหยียบย่ำเข้าให้แล้วจนฉ่ำใจ
คุณฤกษ์จำได้ดีถึงปีทีอเมริ
่ กาส่งมนุษย์ไปเยือนดวงจันทร์ ตอนนัน้ เขา
สอนหนังสืออยู่ธรรมศาสตร์ มีการถ่ายทอดมาทางดาวเทียมให้นักศึกษาได้
ชมกันถ้วนทัว่ เขายังจำภาพมนุษย์อวกาศทีกระโดด
่
โลดเต้นไปบนพืน้ ขรุขระ
ของดวงจันทร์จนฝุ่นกระจาย มีสายสะดือติดกันพะรุงพะรัง นับเป็นความ
สำเร็จทีน่่ าภาคภูมใจ
ิ ของมนุษย์โลกโดยเฉพาะอย่างยิง่ สำหรับชาวอเมริกนั ถึง
ขนาดปักธงชาติกันเป็นการใหญ่ แต่หลังจากนัน้ ไม่นานก็มีพวกแอนตีอเมริ
้ กา
สร้างข่าวลือว่าถ่ายทำกันที่ฮอลลีวู้ดนี่เองด้วยระบบเทคโนโลยีชั้นสูง แล้ว
ถ่ายทอดดาวเทียมแหกตาชาวโลก
ปากคนหนอปากคน…
ถ้าเป็นความจริง มนุษย์เราคงแทบเอาหัวโขกฝาตาย แต่ถ้าไม่จริง
มนุษย์อวกาศที่ไปเสี่ยงตายกันในครั้งนั้นคงคิดว่าอะไรกันวะ
อย่างไรก็แล้วแต่ ข่าวลือเดียวที่คุณฤกษ์สนใจก็คือข่าวลือที่ว่ามนุษย์
อวกาศทีไป
่ สำรวจดวงจันทร์ในครัง้ นัน้ ได้เผชิญหน้ากับยานจรวดของมนุษย์
ต่างดาวเข้าอย่างจัง ตามคำบอกเล่าของ นีล อาร์มสตรอง มันมากันสองลำ
มีเสียงประหลาดส่งโค้ดถึงกัน อาร์มสตรองถ่ายรูปเอาไว้เป็นฟิลม์ สีแต่พอเอา
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กลับมาให้องค์การนาสากลับถูกเซ็นเซ่อร์ จึงเป็นหน้าทีของ
่ มนุษย์อวกาศ ที่
จะต้องสงวนความลับเอาไว้เพื่อความปลอดภัยและสงบสุขของประชาชาติ
ปกติชาวอเมริกนั จะมีความไว้วางใจในรัฐบาลทุกสิง่ ทุกอย่าง แต่ต่อมาปรากฏว่า
รัฐบาลเองก็บิดๆเบีย้ วๆ ไม่ยอมพูดความจริงในหลายเรือ่ ง ความเชือ่ ถือจึงเริม่
คลอนแคลน
คุณฤกษ์คิดว่ามันน่าจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังข่าวลืออันนี้ เพราะคนช่าง
พูดกันเป็นตุเป็นตะ หนังสือพิมพ์ก็เอามาลงข่าวกันเป็นจริงเป็นจัง มีคนเชือ่
พอๆ กับคนทีไม่
่ เชือ่ และคนหนึง่ ทีเชื
่ อ่ เหมือนเขาคือเพือ่ นชาวอเมริกนั ซึง่
เป็นนักดาราศาสตร์เหมือนกัน ฝ่ายนัน้ ส่งหลักฐานใหม่ๆ มาให้เขาเป็นประจำ
รวมทั้งกล้องดูดาวอันนี้ด้วย
มันช่างเป็นความสุขชนิดหนึง่ กับการส่องกล้องดูดาวบนท้องฟ้า เพราะ
เขาได้เห็นของจริงที่ไม่ใช่ท้องฟ้าจำลองลงมา เห็นแม้กระทั่งทางช้างเผือก
ชัดเจนพาดโค้งขอบฟ้าสีดำทะมึน ดาว…ทุกหนแห่งมีแต่ดาวระยิบระยับ ที่
เขาว่ารวมกันแล้วมากเกินกว่าเม็ดทรายบนผิวโลก มันช่างน่าอัศจรรย์ แท้จริง
โลกเรานี่ไม่เดียวดายแม้สักนิด…
กล้องอันทรงประสิทธิภาพมันทำให้คุณฤกษ์แน่ใจว่าสักวันหนึ่งเราคง
ส่องกล้องมองเห็นรูปร่างของจักรวาลได้ มันคงจะต้องมีรูปร่างที่สวยงาม
และเราอาจจะส่องเห็นแม้กระทัง่ ดวงดาวทีไกล
่ ทีส่ ดุ …ยามนัน้ ความลับทัง้ หลาย
เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวก็คงจะหมดไป…
***
นักษัตรตืน่ แต่เช้าเพือ่ ขึน้ รถเมล์ไปมหาวิทยาลัย ปูยั่ งไม่ตืน่ เลย ปกติ
ปูจะ
่ อยูจน
่ สว่างคาตา ล่อกันจน ‘เดือนต่ำ ดาวตก วิหกร้อง’ จึงจะยอมเข้า
นอน คนแก่…เขาว่าปู่อยู่กับดวงดาวมากเกินไปนั่นเอง อายุแปดสิบกว่านี่
เข้าข่าย ‘หลง’ ได้แล้ว บางทีปู่ก็ยังพูดอะไรเลอะๆ ที่เขาเองว่าเขาเลอะแล้ว
แต่ก็ยังไม่เข้าใจ พ่อเองจะพูดกับปู่เท่าที่จำเป็นเท่านั้น และทุกครั้งที่มานั่ง
คุยด้วยก็จะบอกไว้ก่อนล่วงหน้าเลยว่าห้ามคุยเรื่องมนุษย์ต่างดาว
กลายเป็นเด็กอีกครั้ง…ช่างเหมือนสมัยที่เขาเป็นเด็กและชอบคุยเรื่อง
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มนุษย์ต่างดาวไม่มีผิด
น้องใหม่สวมถุงเท้าขาวกระจายตัวเดินเป็นกลุม่ ก้อนอยูทั่ ว่ ไปในคณะ เขา
เป็นซีเนียร์ทีสนใจ
่ น้องใหม่น้อยทีส่ ดุ เบือ่ เสียแล้วให้เป็นหน้าทีของ
่ น้องปีสอง
ไปเรือ่ งอบรมสัง่ สอน กำลังห่ามๆ เพราะเพิง่ สลัดถุงเท้าขาวออก ไม่ตา่ งอะไร
กับการสลัดแยกออกจากตัว ใครๆ ก็อยากพ้นจากการเป็นน้องใหม่รวมทัง้ เขา
ให้เดินรอบตึกนีไม่
่ สนุก มิหนำซ้ำยังเดินถอยหลัง เขานีช่่ างโดนหนักกว่าใคร
วันรับน้องใหม่ก็โดนคาบรองเท้า นัยว่ารุน่ พีผู่ ห้ ญิงคนหนึง่ หมัน่ ไส้เขามานาน
เป็นรุน่ พีขึ่ น้ มาจึงสาบานกับตัวเองว่าจะไม่แกล้งน้อง ไม่ว่าจะด้วยกรณี
ใดๆ ทัง้ ๆ ทีบาง
่ คนก็สุดแสนจะน่าหมัน่ ไส้จนต้องกัดฟันกรอด พอเป็นซีเนียร์
เขาจึงเย็นได้เหมือนน้ำแข็ง…ตั้งใจไว้ว่าต้องทำให้ได้
ตอนเทีย่ งแวบไปดูห้องเชียร์ ไปยืนกอดอกดูหา่ งๆ หูแว่วเสียงประธาน
เชียร์ขานชือ่ ทีละคน มีพวก ‘หม่อร์’ ยืนด่าสำทับตาม น้องใหม่ชายหญิงนัง่
กันหน้าตูมไม่ต่างอะไรกับลูกหนูสีขาวในกรงมหึมา…ตลก เป็นพี่แล้วนี่มัน
มองอะไรตลกไปเสียหมด
“บุญชิต เริงลีลา”
“มาครับ”
“คนชื่อบุญชิตนี่ไปอยู่เมืองนอกไม่ได้นา”
เสียง ‘หม่อร์’ คนหนึ่งพูดขึ้นลอยๆ
“ฟักทอง แสงสีเงิน”
“นี่ก็ด้วย…ต้องเปลี่ยนชื่อ”
พี่ข้างๆ ฮากันสนั่น
“จรวย ลิ้มประเสริฐสี”
“คนนี้ไม่มีวันรวย”
“แดงต้อย เบิกบาน”
“ท่าจะนวดเก่งคนนี้”
“พเยาว์ ปากมีศรี”
“อุ๊ย…สีขึ้นปาก”
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“อารทรา เสนี”
“คนนี้ลูกหมอตำแย”
นักษัตรมาสะดุดหยุดกึกทีชื่ อ่ นามสกุลนีเอง…เสนี
้
…นามสกุลหมอ ‘ยุง
กะเสือ’ ที่ทำให้เขาปวดร้าวใจจนทุกวันนี้นั่นเอง
ชะโงกหน้าเข้าไปใกล้ เขาเห็นเจ้าหล่อนชูมือ จากเสีย้ วหน้าด้านข้าง
เขาเห็นผมเปียสั้นๆ กุดๆ และปลายคางงอน
เสนี เจ้าหล่อนน้องใหม่คนนีต้้ องเป็นลูกหลานของตาหมอ ‘ยุงกะเสือ’
อย่างแน่นอน
เดือดปุด…ความเดือดไม่รูมา
้ จากไหน รูแต่
้ ว่ามันท่วมท้นจนต้องกอดอก
แน่น ยืนจังก้า หน้านิว่ คิว้ ขมวดจนน้องทียื่ นอยูข้่ างหน้าแหวกทางให้เขาและ
หลบฉากหายกันเป็นแถบๆ
ประธานเชียร์เริม่ ซ้อมเพลงเชียร์ และปล่อยให้น้องใหม่ตะโกนกันหน้า
ดำหน้าแดง
จูลา…ซู่…
จูลา…ซู่…ซู่…
จูล้า…ซู่ต๋าย…
เสียงดังลั่นไปถึงท่าพระจันทร์ แต่ถึงกระนั้นประธานเชียร์ก็ยังป้องหู
“ไม่เห็นได้ยิน…”
“ไม่ได้เอากล่องเสียงมาเรอะ”
“ผี่ว่า…แล้วยังมาหน่าเป็น”
“ไม่มีระเบียบวินัย…”
“ไม่มีความเคารพผี่”
รอบตัวมีแต่สรรพเสียงที่เขาคุ้นชินกับมัน แต่น้องใหม่คงยังไม่คุ้น
เพราะนั่งกันหน้ายาว…
อยู่ที่นั่นจนผึ้งแตกฝูง เขาจึงเห็นเจ้าหล่อนเดินตัวงอออกไปกับเพื่อน
กระโปรงสีกรมท่ายาวคลุมเข่า แต่พี่ผู้หญิงข้างๆ ก็ยังสะกิด
“สั้นไปน้อง”
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“กลับไปบ้านไปเลาะออก”
เขาพยายามจดจำใบหน้าของหล่อนเอาไว้ ใบหน้ากลมๆ ที่มีตาใหญ่
จมูกเล็ก และผมเปียกุดสองอัน ปากบางเฉียบเห็นเป็นเส้นตรง
นีถ้่ าเขาบรรยายความเป็นหล่อนให้ปูฟั่ ง ปูต้่ องว่าหล่อนเป็นมนุษย์ต่างดาวไม่มีปัญหา…
***
อารทรา…เสนี
ต้องจำชื่อนี้เอาไว้ให้ขึ้นใจทีเดียว
เขาคือหมาป่า ทีมอง
่ เห็นลูกแกะตัวทีกวน
่ น้ำให้ขุน่ อย่างชัดเจนก็วันนี้
เอง…
อารทราเดินไปลูบคลำชายกระโปรงไป
“ฉันก็ว่ากระโปรงฉันมันยาวแล้วนา”
“อุ๊ย เขาหาเรื่องเธอน่ะซี” แดงต้อยทำปากเจ่อ “เกลียดยายพี่ปาก
กว้างคนนั้น หนอย…มาว่าเรานวดเก่ง ตัวอย่าไปเลาะลงเชียวนา พรุ่งนี้ก็
ลืมกันแล้ว”
“ถ้าไม่ลืมหละ” หล่อนยังปอด มองเหลียวหลังก็เห็นพี่ซีเนียร์คนนั้น
ยืนกอดอกจังก้ามองตามมาด้วยหน้านิ่วคิ้วขมวด “อุ๊ย” อุทานอย่างตกใจ
“อะไร” แดงต้อยเหลียวตาม พอเห็นว่าอะไรเป็นอะไรก็ร้อง
“ว้าย ยักษ์วัดแจ้ง”
“วัดแจ้งรึวัดโพธิ์ก็ไม่รู้…” อารทรายังเหลือบมองหวาดๆ
“ตาย…เขามองตัวเหมือนจะเอาไม้ตะบองมาล่อตีหัว”
“เออ…จริงๆ ด้วย” หล่อนหลบวูบ
“ตัวไปทำอะไรเค้าวะ”
“ฉันจะไปทำอะไร…”
“พี่คนนี้ไม่ค่อยเห็น…เขาไม่ค่อยมายุ่ง ฉันยังนึกว่าเขาไม่ดุเลย”
“ไม่ดุอะไร…” รีบเดินให้ไกลลิบ “หน้าเหมือนตัวสฟิงซ์ ให้เขายืนสีข่ าสิ
เหมือนเลย”
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“ปากหล่อนนี่ ถ้าเขามาได้ยินเข้าละแกเอ๋ย…เผลอๆ ต้องเต้นระบำ
เปลื้องผ้าวันรับน้องใหม่ อย่าซ่านักเลย ตอนนี้ให้พ้นวันรับน้องใหม่ไปก่อน
ถูกเขาหมายหัวละก็ต๊าย…พี่ฉันนะ…โดนคลานสี่ขารอบตึกเลย”
“นั่นมันคณะอื่น…คณะเราไม่เท่าไหร่หรอก”
“ดูไปเถอะ…”
ความสุขของน้องใหม่ทุกคน คือการได้วิจารณ์รุ่นพี่ลับหลัง ประธาน
เชียร์เองก็โดนวิจารณ์เสียเป็นตัวตลกไปเลย มันอาจเป็นการแก้เผ็ดเล็กๆ
น้อยๆ สำหรับน้องใหม่ที่ทำอะไรกับใครเขาไม่ได้ แล้วมันก็จะผ่านไป…พอ
เป็นพี่เขาบ้างกางเล็บใส่น้องเป็นทอดๆ ขนาดแดงต้อยเองไม่ทันไรก็เตรียม
วางแผนเอาไว้แล้ว
“เราเป็นพี่นะ…รับน้องใหม่ไม่ชอบใครมากๆ จะจับกร้อนหัว เอาให้
โกร๋นให้ได้”
อารทราไม่คิดว่าหล่อนจะโดนอะไรหนักๆ เพราะหล่อนช่างเป็นน้องที่
แสนดีและอยู่ในโอวาท ใครให้ทำอะไรก็ทำ…นี่ก็ว่าจะไปเลาะกระโปรงลงให้
ทุกตัว มันอาจสั้นเกินไปจริงอย่างว่า
แต่แหม…พีซี่ เนียร์คนนัน้ ช่างน่ากลัว หล่อนว่าตาของเขาน่ากลัว และ
ยังจำความน่ากลัวได้อย่างติดหูติดตา เขามองหล่อนเหมือนจะเข้ามาบีบคอ
ก็ไม่ปาน เอ๊ะ…รึว่าคิดไปเอง
ตั้งแต่เป็นน้องใหม่นี่ประสาทผวา แม่ว่าหล่อนละเมอตื่นกลางดึกและ
โวยวายร้องเพลงเชียร์ลั่นบ้าน ก็เสียงดุของพี่ๆ มันเข้าไปอยู่ในเส้นประสาท
โน่นแน่ะ ไอ้เรายิ่งประสาทอ่อนอยู่…
วันนัน้ พ่อเลิกงานแล้วก็ผ่านมารับทีคณะ
่
พ่อเป็นหมอใหญ่อยูโรง
่ พยาบาลจุฬาฯ พ่อเป็นคนเต๊ะๆ ขรึมๆ จะไม่พูดกับลูกเลยถ้าไม่จำเป็น การเป็น
ลูกสาวคนสุดท้องทำให้ต้องอยู่กับพ่อนานกว่าใครเขา…มันแย่ตรงนี้เอง…
พ่อออกรถ และหล่อนก็เหลือบไปเห็นซีเนียร์คนนั้นยืนกอดอกอยู่บน
ระเบียง ก็คนเดียวกันนัน่ เอง! เขามองหล่อนด้วยตาเข้มๆ ทีมี่ รัศมีแห่งความ
โกรธรุนแรง หล่อนแน่ใจแล้วในครัง้ นี…
้ เขาโกรธหล่อน…แต่ด้วยเรือ่ งอะไรกัน

๒
นักษัตรนอนเอามือก่ายหน้าผาก ดึกมากแล้วและเขาก็นอนไม่หลับ
ความคิดมากมายวนอยูใน
่ สมอง คิดไปถึงความฝันแรกตัง้ แต่เด็กจนโตป่านนี้
…ความฝันเดียวและอาจเป็นความฝันสุดท้ายก็ได้ นั่นคือการได้เป็นหมอ
ความฝันนั้นถูกทำลายไปแล้ว ก็เพราะหมอคนนั้น
แค่เห็นหน้าวันนี้แวบเดียวเขาก็จำหนวดกระจุกนั้นได้…มารับลูกสาว
เด็กนั่นต้องเป็นลูกสาว…
น้องใหม่ในคณะ น้องใหม่ทีพี่ ๆ่ จะบีบให้เป็นอะไรก็ได้ถ้าเกลียดขีห้ น้า
กันเพียงพอ และเขากำลังเกลียดขี้หน้าเจ้าหล่อนอยู่เดี๋ยวนี้ มีเหตุผลที่จะ
เกลียดเสียด้วย…และอาจจะมีเหตุผลพอๆ กับพ่อของหล่อนทีตั่ ดหนทางไม่ให้
เขาไปเรียนหมอ
ยังจำคำพูดสุดท้ายนั้นได้ดี…
“ปีหน้าไม่ต้องมาแล้วนะ!”
จำได้ว่าเขาเดินขาอ่อนออกจากที่นั่นท่ามกลางสายตาของหมอทุกคน
ที่นั่งสัมภาษณ์เขาอยู่ บางคนอาจมีหัวใจ…เขาภาวนาให้บางคนมีหัวใจ
ระบบอาวุโส…
ใครๆ ต่างก็ว่าเขาไม่เคารพระบบอาวุโส…จึงโดนแกล้งสบายไป โดยมี
อนาคตทัง้ อนาคตเป็นเดิมพัน ก็แล้วถ้าเขาจะยึดระบบเดียวกันกลัน่ แกล้งน้อง
คนนัน้ บ้างมันก็ไม่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นเรือ่ งผิดอะไร เพราะเขาเป็นหมาป่าและ
เขาก็กำลังหาเรื่องกับลูกแกะทุกตัวที่พลัดหลงเข้ามาในเส้นทาง
ลุกไปหาอะไรกินในครัว และแม่ก็ลุกขึ้นบ้าง
“ทำอะไร”
“หิวฮะ” เขาผัดข้าวผัดเสียงดังโฉ่งฉ่าง
“อะไรกัน…เราไม่ได้กินข้าวเย็น” แม่ทำหน้ายู่ เดินลากชุดนอนเข้ามา
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ช่วยเป็นลูกมือหั่นผักให้ในครัว “เบาๆ…คุณพ่อหลับ”
นักษัตรวางมือ
“จะตีสองแล้วนา…”
“นอนไม่หลับฮะ”
แม่มองหน้าแวบเดียว
“พักนี้ไม่ค่อยกลับมานอนบ้าน”
“ไปนอนกับคุณปู่ไงฮะ”
“เป็นไงบ้างคุณปู่” ถามไปพลางก็จัดผักใส่จานให้เขา “ยังหลงอยู่กับ
มนุษย์ต่างดาวเหมือนเดิม…”
“ยิ่งกว่าเก่าอีกฮะ ส่องกล้องทั้งคืน”
เขานั่งจัดการกับข้าวผัดเร็วๆ ลวกๆ มีแม่มานั่งคุยเป็นเพื่อน
“สงสัยจะอยู่คนเดียวยากแล้วนา…คุณปู่ ถ้าหลงขนาดนั้นละก็”
“ให้ผมไปอยูเป็
่ นเพือ่ นดีไหมฮะ” รีบพูดโดยเร็วเพราะไม่อยากอยูบ้่ าน
แล้ว “คุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่เป็นห่วงคุณปู่”
“เลยมาห่วงเราแทน เดี๋ยวจะหลงไปตามกัน”
“ผมน่ะไม่หลงหรอกฮะ”
“อะไรไม่หลง ห่ามออกอย่างนั้น”
เขารู้ว่าแม่คันปากยิบๆ จะพูดเท้าความเรื่องยุงกะเสือ แต่ก็เฉยไป
เพราะคงกลัวว่าเขาจะโกรธ และเขาก็ว่าเขาจะโกรธจริงๆ มันยังเป็นเรื่อง
ชอกช้ำที่เขาไม่อาจลืมมันได้
ถอนใจ…
“งั้นผมไปพรุ่งนี้เลย”
“มาเรียนก็ลำบากอยูนะ
่ ลูกนะ ไกลจัง” ตาของแม่ห่วงอาทรลูกคนเล็ก
“ไม่เป็นไรฮะ…นั่งรถเมล์”
“คุณปู่มีรถไง…”
“เก๋ากึ๊ก ขับมาอายเค้าตาย ดีไม่ดีตายกลางทางต้องเข็น”
รถของปู่เป็นรถโบราณสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ปู่เองก็เลิกขับแล้ว
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เพราะความแก่ ขายใครก็ไม่ออก…ให้ใครก็ไม่มีใครเอา สรุปก็เลยต้องจอด
ทิ้งไว้รอเฉยๆ รอให้สนิมขึ้น ปู่คุยนักคุยหนาว่า
“รถคันนี้ยังวิ่งแจ๋ว…ปู่สตาร์ตเครื่องไว้ทุกวัน”
ปู่ตั้งชื่อมันว่า ‘ไอ้โย’
“มันจะได้ไม่โยเย”
ประกาศให้เขาแต่เขาก็ได้แต่ยกมือไหว้
“เดินเอาดีกว่าฮะ…ถ้างั้น”
“คนเรานี่ไม่เห็นค่ารถแอนทีค”
ก็คงต้องนัง่ รถเมล์ไปก่อน เขาพอใจทีจะ
่ นัง่ รถเมล์มากกว่าจะขับรถเก๋า
กึ๊กคันนั้นไปคณะ
เป็นคืนทีเขา
่ นอนไม่หลับชัว่ เตรียมเก็บข้าวของ ก็เตรียมไปอยูแค่
่ อาทิตย์
เดียวแล้วกลับมาใหม่ ปู่คงดีใจเพราะปู่อยากให้เขาอยู่ด้วยเป็นการถาวร
“กับคนอื่นพูดกันไม่รู้เรื่องว่ะ”
เขาอาจมีอะไรหลายอย่างเหมือนปู่ซึ่งไม่รวมถึงเรื่องมนุษย์ต่างดาว…
อาจคิดอะไรเหมือนๆ กันในเรื่องความรักอิสรเสรี
“ปูอยาก
่ ไปอยูดาว
่ อังคาร รึไปอยูดาว
่ ไหนก็ได้ทีมั่ นไกลๆ ไม่มีรัฐบาล
และไม่มีมนุษย์”
เหตุนีก็้ ได้ ทีปู่ เชื
่ อ่ เรือ่ งมนุษย์ต่างดาวเป็นตุเป็นตะก็เพราะว่าปูอยาก
่ มี
เพือ่ นจากโลกอืน่ นัน่ เอง เขาต้องพาปูไป
่ ดูหนังเรือ่ ง อี.ที. ตัง้ ห้ารอบ แต่ละรอบ
ปู่จะนั่งดูตาใสมีน้ำตาคลอตาด้วยความซาบซึ้งตรึงใจ
“เขาไปหาไอ้ตัวพรรค์นั้นมาจากไหนกันแฮะ หน้าตามันน่ารักดี”
ปู่ไม่เชื่อเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทำอะไรได้สารพัด แล้วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหนังแหกตาชาวบ้าน
“ทำไมมันถึงได้เหมือนมีชีวิตจิตใจขนาดนั้นด้วยก็ไม่รู้…ถ้าหากมนุษย์
ต่างดาวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ คงน่ารักพิลึกน่าเอามาเลี้ยงดูเล่น”
“หนังหลอกเด็กฮะปู่” เขาต้องย้ำหลายครั้ง
“เด็กแด็กอะไร ปู่แก่แล้วยังดูจนตาแฉะ”
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“คนแก่คือเด็กอีกครั้งไงฮะ หลอกง่าย…แล้วผมจะหาซื้อตัว อี.ที. ให้ปู่
กอดนอน”
เขาซือ้ ตุก๊ ตาให้ปูปลอบขวั
่
ญ เมือ่ หนังได้ฤกษ์ออกจากโรงและปูจะ
่ ไม่ได้
ดูอีกแล้ว ปู่เต็มไปด้วยความอาลัยอาวรณ์…
มันจะกลับมาอีกไหมนะไอ้หนังเนี่ย…”
ครัง้ หนึง่ นานมาแล้ว เขาเคยเป็นเด็กผูช้ ายตัวเล็กๆ ทีกระตุ
่ กแขนชวน
ปูดู่ หนังสัตว์ประหลาดทุกเรือ่ งทีเข้
่ ามาฉาย เมือ่ กาลเวลาผ่านไปก็เกิดการสับ
เปลี่ยนบทบาทกันโดยแทบไม่รู้ตัว เขาต้องกลับมาเป็นผู้ปลุกปลอบอธิบาย
และปู่ก็เป็นเด็กอีกครั้ง
“อีกหน่อยมันก็กลับมาฉายอีกฮะ หนังทำเงินแบบนีหาย
้ ไปไม่นานหรอก”
มันผ่านไปหลายปีแล้ว…และเขาก็รู้ว่าปู่ยังรอคอยอยู่…
***
อารทรานัง่ เลาะกระโปรงอยูจน
่ ดึก หล่อนเอามาเลาะทุกตัวจนกองพะเนิน
เทินทึกเพราะกลัวพี่ด่า และแม่ก็โผล่เข้ามามอง
“เราทำอะไรแม่อาร์ท ดึกดื่นไม่ยอมนอน”
“อาร์ทเลาะกระโปรงค่ะ” ตอบทั้งๆ ที่คาบเข็มหมุดไว้ที่มุมปาก
“เลาะทำไม…มันยาวอยู่แล้ว”
“ก็พี่ๆ เค้าให้เลาะ”
“แหม…มากเรื่องเหลือเกิน ตอนแม่เรียนไม่เห็นมันยุ่งยังงี้” แม่ทรุด
กายลงนั่งหยิบกระโปรงทีละตัว
“ก็คุณแม่เรียนอักษรฯ ผู้หญิงจมเชียว ของอาร์ทมีแต่ผู้ชาย แต่ละ
คนงี้…ปากมีไฝ…”
“ผูช้ ายสิไม่น่าจะเรือ่ งมาก” พูดไปก็ลูบรอยกระโปรงไปมา “รีดจะหาย
หรือนี่…”
“แหม…คุณแม่นียั่ งไม่รูอะไร
้
พีๆ่ ผูช้ ายนะคะ…พอเข้ากลุม่ ละก็…ยิง่ กว่า
จักรซิกแซ็ก คนไหนไม่พูดมากก็ทำหน้าเหมือนตัวสฟิงซ์ ยักษ์วัดแจ้งยังอาย
เลยค่ะ”
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“ก็เค้ามีระบบอาวุโส…เรามันต้องเคารพระบบอาวุโส”
“ถึงต้องมานัง่ เลาะกระโปรงอยูนี่ ไง
่ คะ ไม่งัน้ เข้าห้องเชียร์พรุง่ นีถู้ กด่าแน่”
แม่นั่งถอนใจ…
“สมัยแม่มันก็ไม่หนักอย่างนีหรอก
้ นะ ไม่รูสิ้ …สงสารเราอยูเหมื
่ อนกัน
บางคืนก็นอนตืน่ กลางดึกโวยวายร้องเพลงเชียร์ โรคประสาทอย่ากินเสียก่อน
ก็แล้วกัน…”
แม่ไปแล้ว และอารทราก็สอยเสร็จหมดทุกตัว เป็นน้องเขามันก็ต้อง
ยังงี้ละ กัดฟันทนไปถึงปีหน้า น้องใหม่เข้ามาจะกัดให้จมเขี้ยว…
ลองสวมดู…โอ้โฮ…แทบลากดิน พี่ๆ คงพอใจที่หล่อนอยู่ในโอวาท
หล่อนตั้งใจเอาไว้ที่จะเป็นน้องที่ดี
เข้านอนและฝันไป…ฝันว่ายักษ์วัดแจ้งเอาไม้ตะบองวิ่งไล่ตี และยักษ์
ตัวนั้นก็หน้าตาเหมือนพี่ซีเนียร์ ‘สฟิงซ์’ ไม่มีผิดเพี้ยน…
ตอนเช้าพ่อไปส่งที่คณะแต่เช้า และพ่อก็สั่งว่า
“เย็นนี้นั่งรถเมล์กลับเองแล้วกัน พ่อติดประชุม”
ความจริงหล่อนชอบนัง่ รถเมล์มากกว่า เพราะเวลาน้องใหม่มีรถใหญ่ๆ
ยาวๆ มาส่งพีๆ่ เค้าหมัน่ ไส้ ยิง่ คนไหนเป็นลูกคนใหญ่คนโตมาเดินเต๊ะเขาก็ยงิ่
ไม่ชอบ น้องต้องเป็นน้อง! มันก็ดีไปอย่าง หล่อนไม่เห็นอภิสิทธิ์ในหมู่พี่ๆ
ตอนนียั้ งไม่รูเพราะ
้ ยังไม่ได้เป็นพีใคร
่ รูเพี
้ ยงว่าในหมูน้่ องด้วยกันทุกคนถูกด่า
อยู่อย่างเท่าเทียมกัน แม้บางคนจะมีนามสกุลใหญ่โตหรูหราก็ไม่ถูกละเว้น
“ชื่อก็ยาว…นามสกุลก็ยาว…จะยาวกันไปถึงไหน!”
แอบหัวเราะกันกิ๊กกั๊กเลยถูกด่าซ้ำ
“ยังจะมาหน้าเป็น ไม่มีความเคารพพี่ เดีย๋ วก็ตัดหางปล่อยวัดซะร็อก!”
ใครๆ ก็รูว่้ า หล่อนเป็นลูกหมอใหญ่อยูโรง
่ พยาบาลจุฬาฯ เลยมีฉายาว่า
“ลูกหมอตำแย”
ถ้าพ่อรู้คงหนวดกระดิกและให้ตกสัมภาษณ์ตอนสอบข้ามฟากทุกคน
เพราะพ่อเป็นคนเจ้าระเบียบ และเจ้ากฎเกณฑ์ เคยมีคนสอบตกสัมภาษณ์
เพราะไปเถียงพ่อเรือ่ ง ‘ยุงกะเสือ’ และพ่อก็มานอนโมโหหนวดกระดิกอยูบ้่ าน

มาจากต่างดาว
๒๓

ตั้งหลายวัน
“มีอย่างรึจะจับเราไปอยูกะ
่ เสือ บอกว่าไอ้เด็กสมัยนีนี้ มั่ นไม่ไหว เลย
ให้ตกไปซะเลย สบายไป”
“สงสารเด็ก…คุณ…ผ่านไปตั้งแค่นั้นแล้ว” แม่ใจอ่อนขี้สงสาร “เป็น
ลูกเรามั่งเหอะ”
“อ๊ะ…ใจอ่อนไม่ได้…เป็นหมอยวนได้เรอะ เดีย๋ วก็ไปยวนกับคนไข้ตีกัน
ตาย”
ตามประวัติพ่อจะมีคำถาม ‘ยุงกะเสือ’ ไว้ถามทุกคน…และตามประวัติ
ที่เล่ากันมาก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นที่กล้ายวนกับพ่อ
เข้าห้องเชียร์วันนั้นหล่อนถูกพี่ผู้หญิงข้างๆ ด่าให้อีก
“กระโปรงยาวเป็นสุ่มเชียวน้อง…ไปเลาะขึ้นซะไป”
แดงต้อยกระทุ้งสีข้างหล่อนเต็มแรงเมื่อเห็นนั่งงงๆ
“ฉันบอกหล่อนแล้วว่าไม่ให้เลาะลง…แล้วเป็นไง…เค้าจะหาเรื่องน่ะ
หาได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเห็นไหม”
อารทราก้มลงมองตัวเอง “ยาวๆ อย่างนี้น่าจะดี”
“กระโปรงยาวเป็นสุ่มเหมือนตุ่มต่อขา!” เสียงพี่ผู้ชายล้อมาเข้าหูและ
หล่อนก็นั่งหน้าตูมเพราะความโกรธ ยิ่งเห็นพี่ ‘สฟิงซ์’ มายืนมองก็ยิ่งโกรธ
หน้านัน้ ไม่เคยยิม้ คิว้ มาจรดกันเป็นเส้นตรงและยับย่นยู่ เหมือนเขาจะมอง
หล่อนอยู่คนเดียวเท่านั้น…
วันนั้นอารมณ์เสียทั้งวันจนเลิกเรียน และไปยืนคอยรถเมล์ พี่ๆ เดิน
ผ่านไปมาก็ต้องยกมือไหว้เป็นฝักถั่ว ตามมรรยาทที่ถูกสอนไว้ รถเมล์แน่น
ทุกคันเหมือนปลากระป๋องจนผู้คนวางวายหล่อนจึงหันไปเห็นพี่ ‘สฟิงซ์’ คน
นัน้ เข้าอีกแล้ว เขายืนอยูห่่ างไกลออกไปและไม่ได้มองหล่อน อารทรารีบหลบ
เข้าฝูงชนและทำเป็นไม่รูไม่
้ เห็น…ภาวนาว่าอย่ามาขึน้ รถเมล์คันเดียวกันเลย…
นักษัตรกระโดดขึ้นรถเมล์ตามหล่อนไป และแยกย้ายไปหาที่นั่งตอน
หลังๆ เขาอยากรู้เท่านั้นว่าลูกแกะตัวนี้บ้านช่องอยู่ที่ไหน
เขามองหล่อนก็เห็นนั่งตัวลีบติดหน้าต่าง ตามองไปภายนอกตลอด
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เวลา หล่อนคงไม่เห็นเขา รึถ้าเห็นหล่อนจะรูว่้ าอะไรเป็นอะไร…คงไม่รูด้้ วย
ซ้ำว่าเขาโกรธหล่อนเรื่องอะไร
เขาพยายามจดจำป้ายที่หล่อนลงรถเมล์ หล่อนหอบหนังสือตัวเอียง
กระโปรงยาวลงมาเกือบถึงตาตุม่ เห็นรองเท้าสีขาวคูเล็
่ กๆ เดินว่องไว เขาเห็น
หล่อนปรายตามองขึ้นมาบนรถแวบหนึ่ง ตาสบกันและเขาก็รีบเมินมองไป
ทางอืน่ …เขาเห็นอนาคตของหล่อนชัดเจนเสียยิง่ กว่าทีพ่่ อของหล่อนมองเห็น
อนาคตของเขาเสียอีก…
เขาต่อรถมาหาปูที่ เมื
่ องนนท์ พอปูรู่ ว่้ าเขาจะมาอยูด้่ วยเป็นอาทิตย์ก็ว่า
“ดีแล้ว…มาช่วยปู่ค้นเรื่องยูเอฟโอหน่อย นี่…ตามรายงานเขาว่ามัน
เข้ามาอยู่บนโลกเราแล้วนะ”
นักษัตรได้แต่อ้าปากหาว
“ก็ดีสิฮะ ปู่จะได้เลิกกอดตุ๊กตา อี.ที. และหันมาเล่นของจริงเสียที”
“นีไม่
่ ได้พูดเล่น” ปูเปิ
่ ดหนังสือวุน่ วาย “มีรายงานจากทุกประเทศทัว่ โลก
ว่าเห็นมันแล้ว ซีไอเอกับเคจีบีปิดข่าวแทบตายก็ยังปิดไม่มิดเลย พวกนี้มา
จากต่างดาวทัง้ ในและนอกกาแล็กซีของเราทีเดียว มากันหลายสายว่างัน้ เถอะ”
“โอ้โฮ…หลายพวกเชียวหรือฮะ ยิ่งกว่าหนังสตาร์วอร์อีก”
“ตามคำบอกเล่าที่ได้จากผู้พบเห็น” ปู่พูดต่อโดยไม่สนใจเขาอีกต่อไป
“ทัง้ จากทีจำ
่ ได้เองและถูกสะกดจิตโดยหมอ ส่วนใหญ่ทีเ่ ห็น มันเตีย้ ประมาณ
สามฟุตครึง่ ถึงสีฟุ่ ตครึง่ ผอมมากและมีไหล่แคบ ผิวเป็นสีเทาแกมขีเ้ ถ้าและ
เรียบ ไม่มีขน ไม่มีเส้นเลือดหรือเอ็นมัดกล้ามปรากฏให้เห็น แขนยาวถึง
เข่า อาจมีสามหรือสีถึ่ งห้านิว้ เป็นพังผืดต่อกัน พวกนีจะ
้ มีหัวโตผิดส่วน ตา
เป็นหลุมลึกและไม่มีขนตา ตาสีดำทัง้ หมดและไม่มีการกะพริบ ปากเล็กไม่มี
การเคลื่อนไหวเพราะมันไม่ใช้กินหรือพูด การติดต่อกันทำโดยทางโทรจิต
บางคนว่าไม่มีหู บางคนก็ว่าหูเล็กจมูกมีแค่รูสองรู เสือ้ ผ้าทีสวม
่ เป็นจัมพ์สูท
สีเทาเงิน ไม่มีซิปรูด ไม่มีกระดุม”
“แหม…ละเอียดขนาดนั้นเชียวหรือฮะ”
“ไม่ได้สิ เขาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เอาไว้แล้วและผ่านเครื่องจับเท็จ
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มาแล้ว พวกขีฝอย
้ ผ่านเข้ามาไม่ได้และอีกอย่างนึงทีน่่ าสนใจนะ เค้าว่าพวก
นี้หน้ามันเหมือนกันหมดทุกตัวเลย และไม่มีอารมณ์ในสีหน้าเหมือนสวม
หน้ากากไม่มีผิด อาจจะโคลนกันมาก็ได้นะ”
“โคลนแคลนอะไรฮะปูผ่ มเห็นลิงหน้าเหมือนกันหมดทุกตัว มันก็คงว่า
หน้าเรานีเหมื
่ อนกันหมดทุกคน ยังไม่สนิทกันนีจะ
่ ได้เห็นไฝฝ้าความแตกต่าง”
“คือนายเชื่อมั่งแล้วว่างั้นเถอะ”
“ไม่เชื่อฮะ” พูดหน้าตาเฉย “นี่ผมขัดอย่างนักวิทยาศาสตร์ คือให้
โอกาสคุณปู่ได้แสดงปาฐกถาก่อน”
ปู่มองค้อน
“ฉันมันก็นักวิทยาศาสตร์เหมือนกัน”
“ไม่ไหวฮะ หลังๆ นี่คุณปู่เลอะไปหมด”
“นี…
่ มีนักวิทยาศาสตร์เขาสันนิษฐานไว้อีกว่า ถ้ามนุษย์ต่างดาวมาจาก
ดาวอืน่ ทีใหญ่
่ กว่าโลกเราและมีแรงโน้มถ่วงสูงกว่า มันจะมีกระดูกใหญ่และมี
โครงสร้างแข็งแรงเหมือนลิงกอริลล่า แต่ถ้ามาจากดาวทีมี่ แรงโน้มถ่วงต่ำกว่า
มันจะสูงและบาง และเป็นไปได้ที่บางตัวจะมีขนทั้งตัวและมีประสาทสัมผัสที่
หนวดเหมือนหนวดแมว และก็เป็นไปได้อีกเหมือนกัน ทีมั่ นจะมีปอดถึงสาม
ปอดหรือสองหัวใจเพื่อระบบการถ่ายทอดโลหิตไปเลี้ยงร่างกาย”
นักษัตรรู้สึกปวดหัว
“ถ้าถึงกับสามปอดสองหัวใจนี่ก็หนักหน่อยนะฮะ”
“เขาสันนิษฐานว่างั้น…จะให้เหมือนเราทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ มัน
คนละพันธุ์ ดูแต่พวกเราซิ อยู่โลกเดียวกันแท้ๆ ยังไม่เหมือนกันเลย บาง
คนผมดำ บางคนผมทอง บางคนสูงโย่ง บ้างเตี้ยมะแล้กแก๊ก แล้วนี่ต่าง
โลกมาก็ต้องบ้าบอกันหน่อย พวกนีเทคโนโลยี
้
สูงกว่าเรามากขนาดติดต่อทาง
โทรจิตได้แล้ว ซึ่งนั่นเป็นขั้นต่อไปของมนุษย์เรา คือไม่ต้องเสียเวลามาใช้
ภาษาพูดกันแล้ว ใช้โทรจิตเอา โกหกก็ไม่ได้ด้วยรู้หมด อาจเป็นยุคแห่ง
ความสัตย์ของเราเสียที แต่จะอีกนานแค่ไหน…อาจเป็นหมืน่ แสนปี แสดงว่า
เทคโนโลยีของพวกนี้เหนือกว่าเราเป็นหมื่นๆ ปีเลย…มันถึงได้มาถึงนี่กันได้
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แล้ว”

ปูช่่ างเชือ่ เป็นตุเป็นตะเป็นฉากเป็นตอน…คนเราถ้าเชือ่ ถึงขัน้ นัน้ ก็หยุด
ยากเสียแล้ว…
“นอกจากนัน้ นะ ยังมีคนเห็นมนุษย์หุน่ ยนต์ทีมั่ นนำมาด้วย สูงประมาณ
สองถึงสี่ฟุต บางตัวใหญ่ถึงเจ็ดฟุตสวมจัมพ์สูทฟิตทั้งตัว พวกนี้จะถูกใช้ให้
ขนเศษหินเศษดินตัวอย่างเพือ่ นำไปยานแม่โดยมีเครือ่ งคอนโทรลจากยูเอฟโอ
อีกทีหนึง่ ครัง้ หนึง่ เมือ่ ปี ๑๙๗๙ ในรัสเซียมีคนเห็นมันออกมาจากยานแม่ที่
เป็นรูปโดม มันมากันสี่ตัว ก่อนหน้านั้นเช่นกันก็มีคนพบที่อเมริกาใต้ มัน
ออกมาจากยานแม่ทีเป็
่ นรูปโดมเหมือนกัน มีคนพบรูปรอยทีมั่ นทิง้ เอาไว้ แล้ว
ยังมีคนพบมากกว่านัน้ อีกทัว่ ทุกมุมโลก ถ้ามันไม่มีมูลอยูบ้่ างแล้วทำไมพูดตรง
กันได้ อันนี้แหละที่สงสัย…จะรอให้เห็นด้วยตาตัวเองปรากฏว่ามันมาอยู่กัน
เต็มโลกแล้ว…”
“สมมุตินะฮะ…ถ้ามีจริง…แล้วมันจะมาทำไม”
“มันหลายเหตุผล” ปูปิ่ ดหนังสือตรงหน้า “ก่อนอืน่ เราต้องถามตัวเรา
ว่าเราไปดาวอังคารทำไม…ก็ความอยากรูอยาก
้ เห็นอีกทัง้ วางแผนเผือ่ อนาคต
ถ้าคนล้นโลกเราจะได้ขยับขยายไปที่อื่นบ้าง ทุกวันนี้มันก็ทำท่าจะล้นแย่อยู่
แล้ว ไม่มีทีไป
่ เราก็ต้องฆ่ากันเองแย่งกันอยูแย่
่ งกันกินพวกมันก็อาจจะมาด้วย
เหตุผลนี้ด้วย”
“มาแย่งโลกเราหรือฮะ”
“บอกแล้วว่ามันมากันหลายสาย และจากหลายดวงดาว ทัง้ นอกและ
ในกาแล็กซี มาด้วยหลายเหตุผลทีต่่ างกัน ไอ้พวกเถือ่ นๆ หน่อยก็อาจจะจ้อง
จะแย่งที่ บางพวกสูงหน่อยก็อาจจะมาด้วยจุดมุ่งหมายที่ดีเหมือนหนัง อี.ที.
คืออยากมาช่วยเราทางด้านเทคโนโลยี และทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเรียกว่ามา
ช่วยสร้างยุคทองให้กับอารยธรรมของเรา”
ตาของปูเต็
่ มไปด้วยความฝันใฝ่จนเขาไม่กล้าขัดคนแก่…ความฝันเป็นสิง่
หล่อเลีย้ งหัวใจในยามทีไม่
่ คอ่ ยจะเหลืออะไรให้ฝันถึงต่อไปแล้ว รอบนีปู้ ฝั่ นไกล
…ฝันออกไปนอกโลก…
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ความจริงเสียงโจษจันเรือ่ งมนุษย์ต่างดาวมันมีมานานแล้ว บางคนถึง
กับค้นคว้าอ้างอิงเขียนพิสจู น์ว่าเคยมีมนุษย์ต่างดาวลงมาในยุคโบราณเพือ่ ช่วย
ฟื้นฟูอารยธรรมให้มนุษย์โลก เขียนเป็นหนังสือขายดิบขายดีไปทั่วโลกจน
นักวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆ อยู่แล้ว เกิดความหมั่นไส้เขียน
คัดค้านกลับมาก็มาก ในขณะเดียวกันก็มีนักวิทยาศาสตร์เรืองนามแอบให้การ
สนับสนุนอยู่เบื้องหลังโดยไม่กล้าออกมาแนวหน้าเพราะกลัวถูกหาว่างมงาย
ปล่อยให้ความงมงายเป็นเรือ่ งของนักโบราณคดีและนักเขียน อีกทัง้ นักดาราศาสตร์อย่างปู่เป็นต้น
นักษัตรไม่อาจเชื่อ…จะดีกว่าถ้าเขาจะไม่เชื่อเอาไว้ก่อนจนกว่าจะมี
เหตุผลมาอ้างอิงให้เขาเชื่อได้ เขารู้ว่าปู่กำลังพยายามอยู่…
ตามหลักสากล…มันมีความเป็นไปได้ ด้วยเหตุผลทีว่่ า โลกเราไม่ใช่
ดาวพระเคราะห์ดวงเดียวในจักรวาลอันกว้างไกลทีห้่ อมล้อมตัวเราอยู่ มีดวงดาว
เหลือคณานับกระจายอยู่ใกล้บ้างไกลบ้าง คำนวณแล้วมากกว่าเม็ดทรายทุก
หาดมารวมกัน เป็นไปไม่ได้ทเชื
ี่ อ้ ชีวติ จะมาอยูเฉพาะ
่
โลกเราเท่านัน้ แต่เรือ่ ง
ที่มนุษย์ต่างดาวจากโลกอื่นได้มาปรากฏตัวที่โลกเราแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่
นอกเหนือไปจากความเชือ่ ลมๆ แล้งๆ ทีเชื
่ อ่ กันไป เพราะมันเท่ากับทำให้เรา
ต้องค้นหาคำตอบอันน่าปวดหัว มันแห่กันมาทำไมและความปลอดภัยของ
มนุษยชาติ อันได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของจะอยู่ในระดับไหน
ถ้ามันมากันแล้วจริงๆ นักษัตรก็เข้าใจถึงเหตุผลว่าเหตุใดรัฐบาลของ
มหาอำนาจทั้งหลายจึงพากันนั่งทับเรื่องนี้ไว้โดยไม่ยอมปูดให้ประชาชนรู้บ้าง
เลย ก็เพราะว่ากลัวว่าจะตื่นตกใจไปกันทั้งโลก เคยมีข่าวลับรั่วไหลมาจาก
รัสเซียว่าในปี ค.ศ. ๑๙๘๓ เคยมีจานบินของมนุษย์ต่างดาวมาตกในรัสเซีย
ก่อนที่เครื่องจะระเบิด วัตถุประหลาดเป็นแคปซูลรูปร่างคล้ายไข่ได้ถูกทิ้งลง
มาเพื่อความปลอดภัยภายในเป็นเด็กทารกหน้าตาพิลึกกึกกือ มีระบบออกซิเจนในแคปซูลเพื่อช่วยชีวิต จากการเอกซเรย์พบว่าทารกมีหัวใจใหญ่กว่า
คนธรรมดา ระบบคลื่นสมองแสดงถึงความสามารถพิเศษในการใช้โทรจิต
ทารกไม่มีขนตามร่างกายและไม่มีผม ไม่มีกระทั่งขนคิ้วและขนตา ตาดำมี
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จุดสีม่วงอยูตรง
่ กลางและกระจายเป็นสีม่วงอ่อนอยูตรง
่ ขอบรอบนอก เด็กไม่
เคยหลับตาแม้ในยามหลับ แต่เปิดตาตื่นทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่เคย
ร้องไห้หรือหัวเราะหรือทำเสียงใดๆ นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียพยายามจะ
ช่วยชีวิตเด็กจนสุดความสามารถแต่ไม่เป็นผล เด็กตายสองเดือนให้หลัง…
คนทีไป
่ ขุดคุย้ เอาข่าวมาเป็นนักข่าวอเมริกนั ซึง่ ก็ไม่ได้หลักฐานยืนยัน
ว่าเป็นความจริงหรือความเท็จ แต่ด้วยเหตุผลที่มีคนกุข่าวกันมากเหลือเกิน
ทำให้ประชาชนเต็มไปด้วยความแคลงใจ เขาเคยรูมา
้ ว่าบางคนกุขายข่าวจน
ร่ำรวยไปตามๆ กัน เขาไม่เชื่อเพราะเหตุผลนี้ด้วยก็ได้
แล้วนีปู่ ไป
่ เชือ่ เป็นตุเป็นตะ ก็ถึงว่าว่ากลายเป็นเด็กอีกครัง้ ไปเสียแล้ว
นักษัตรนอนดูตำราอยูที่ โซ
่ ฟา เมือ่ ปูยั่ งส่องกล้องดูดาวอย่างเพลิดเพลิน
ผมสีขาวโพลนดูกระจ่างท่ามกลางแสงไฟ
“ไม่เบื่อมั่งหรือฮะ ก็เห็นแต่หน้าเดิมๆ นั่นแหละ”
“คืนนี้ดวงจันทร์สวย…ดวงจันทร์หน้านวลๆ”
“เค้าไปย่ำกันมาซะเละแล้วฮะ”
“อีกหน่อยเราจะได้ไปมัง่ ยังไง…จัดทัศนาจรดวงจันทร์อยากจะไปย่ำมัง่
ไม่รู้มันจะเป็นยังไง”
“ไปฮอลลีวู้ดดีกว่าฮะ…ถูกดี มีดาวทุกดวง จะเอาดวงไหนบ้าง”
“เป็นซะอย่างนั้น…” หมุนกล้องซ้ายขวาแล้วก็ร้อง “เฮ้ย…อะไรวะ”
“อะไรครับ”
“เหมือนจานบินวิ่งผ่าน”
เสียงลุงโกร่งขีเมา
้ กับป้าผันทะเลาะกันเสียงลัน่ มาจากบ้านข้างๆ นักษัตร
เงี่ยหูฟัง
“สงสัยจานบินมาจากบ้านป้าผัน”
“เห็นจริงๆ” ปูว่่ า “ผ่านไปวูบ สีสุกปลัง่ ท่อนยาวเหมือนแท่งซิการ์”
นักษัตรเหลือบตาขึ้นข้างบนช้าๆ
“อยากให้มันมาลงในสวนมั่งเหลือเกิน จะได้รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไง ปู่
จะได้เลิกสงสัยเสียที”
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“มันติดต่อโทรจิตได้ไม่ใช่หรือฮะ เดีย๋ วก็เลยมาสมใจ…วิง่ กันให้ป่าราบ”
“ไหนว่าไม่เชื่อ” ปู่อ้าปากหวอ “ไม่เชื่อแล้วไหงกลัว…”
“เกิดมันมีจริง”
“โธ่…มันเคยลักพาตัวคนไปด้วย ไปทำการค้นคว้าทดลองของมันไป
ตามเรือ่ ง ก็ยังดีไม่เคยมีข่าวมันฆ่าใครตาย เอาไปแล้วก็เอามาคืน ไม่มีการ
ทำร้ายร่างกายรึว่าข่มขืน ไอ้ข่มขืนนีมั่ นคนของเรา แสดงว่าใจมันสูงกว่าเรา
เยอะ คิดง่ายๆ…ใจมันสูงกว่าเราเท่าๆ กับเทคโนโลยีที่มันเหนือเราอยู่”
“โธ่…ปู่…” นักษัตรครางปวดใจ “อย่าไปหวังอะไรในแง่ดีนักเลยฮะ
ประเดีย๋ วจะผิดหวังไปเสียเปล่าๆ ผมว่าถ้ามีจริงมันก็คงไม่มุง่ ดีกับเราเท่าไหร่
มันอาจจะมาเอาโลก ทำไมปู่ไม่พูดบ้าง”
“บอกแล้วว่ามาหลายสาย ถ้าเป็นสายบรรพบุรุษของเรามันก็ต้องมา
ด้วยความรัก”
“ปูอ่่ านเรือ่ งของมิสเตอร์วอน ดานิเกนมากไปมัง้ ผมว่านักวิทยาศาสตร์
เขาก็ค้านแล้วว่ามันเป็นทฤษฎีที่เป็นไปไม่ได้”
“อะไรวะ เจ้าวอนคนนีเขา
้ พูดเข้าหลักเข้าเกณฑ์เชียวละ ทำไมจะต้อง
เป็นทฤษฎีมั่งไม่ได้ ตอนนักวิทยาศาสตร์ตั้งทฤษฎีว่าโลกแบนก็เห็นคนเชื่อ
กันเป็นศตวรรษ เดี๋ยวโมโหขึ้นมาข้าก็เลยตั้งทฤษฎีของข้ามั่ง แล้วจะมานั่ง
ร้องไห้ เพราะข้าตั้งทีไรนักวิทยาศาสตร์หนวดกระดิกทุกที”
“ธ่อ…ปู่พูดยังกะว่าตัวเองไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์งั้นแหละ พวกเรา
ตระกูลวิทยาศาสตร์ฮะ ปู่เองมาเลอะตอนหลังนี่แหละ”
“ที่มันเลอะก็เพราะว่าวิทยาศาสตร์ตอบคำถามไม่ได้ทุกสิ่งที่สงสัยน่ะซี
ถ้าตอบได้สมเหตุสมผลก็ว่าจะไม่เลอะ”
“ทฤษฎีของตาวอนเขาก็ค้านได้สมเหตุสมผล เรื่องปิระมิด…เรื่อง
มนุษย์ต่างดาวโบราณมาเยือนโลก เกิดไปเปิดซองให้เขาค้านได้เขาก็ค้าน”
“ถามจริงๆ แกไม่สงสัยมัง่ รึไงว่าปิระมิดนีมั่ นถูกสร้างขึน้ มาอย่างไรและ
ด้วยเหตุผลกลใด”

๓
ตามตำนานนักษัตรรูเพี
้ ยงว่า ปิระมิดเป็นทีเก็
่ บพระศพของฟาโรห์อยี ปิ ต์
ในสมัยโบราณ เมื่อประมาณห้าพันปีมาแล้ว
“เก็บมันมีไง
่ ฮะปู่ เขาว่ามีสมบัตจม
ิ เลย ขโมยมันรูแ้ กวเลยแอบไปขโมย
ขุดมาขาย”
“ศพเล็กๆ แค่นัน้ ไหงต้องสร้างเสียใหญ่โต ปูว่่ ามันจะต้องมีเบือ้ งหน้า
เบื้องหลัง…”
เอาอีกแล้ว…ไม่ชอบเลยคำว่าเบือ้ งหน้าเบือ้ งหลังประเดีย๋ วก็ล่อให้เลอะ
จนได้ซีน่า…
“ห้าพันปีทีแล้
่ วเทคโนโลยีของเราไม่น่าจะสร้างอะไรในลักษณะนัน้ เออ
…ถ้าฝังเอาไว้ในถ้ำแบบคนเถื่อนก็พอจะเข้าใจ แต่นี่…มันดูวิลิศมาหราเสีย
เหลือเกิน แล้วสร้างเข้าไปได้ยังไง ตาวอนแกถึงได้สงสัยนักยังไง คิดดู…
มหาปิระมิดกูฟู่ที่เมืองกีซ่ามีฐานยาว ๗๕๖ ฟุต มีพื้นที่ฐาน ๑๓.๑ เอเคอร์
ประกอบด้วยหินบล็อกประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ก้อน ขนาดของหินบล็อกหนัก
ตั้งแต่ ๑.๕ ตันถึง ๑๕ ตัน เฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่หนักประมาณ ๒.๕ ตัน มัน
ดูอู้ฟู่อื้อซ่ามากไปหน่อยสร้างกันเข้าไปได้ยังไงวะ”
“สมัยนัน้ เขามีทาส…ปู่ ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวหยิบมาตัง้ เฉยๆ ทาสตาย
ไปจมเลย”
“นั่นน่ะซี เจ็บใจตอนนี้ ถ้าคนตายด้วยเหตุผลที่ดีมันก็น่าจะเป็นการ
ก่อสร้างทีดี่ แต่นีอะไร
่ วะ บอกว่า…มันเป็นเรือ่ งซับซ้อน มีคนสันนิษฐานว่า
มันต้องมีเหตุผลอื่นที่สร้างปิระมิดขึ้นมา ปู่จึงต้องศึกษาหน่อย เขาว่าเมื่อ
สองร้อยปีมาแล้ว มี บ.ก. หนังสือพิมพ์ทีลอน
่ ดอนชือ่ มิสเตอร์จอห์น เทย์เลอร์
เขาสันนิษฐานว่าคนโบราณสร้างปิระมิดขึ้นมาเป็นภาพจำลองของโลก คือ
ส่วนฐานของปิระมิดเป็นตัวแทนของเส้นศูนย์สูตร ส่วนยอดสูงเป็นตัวแทน

