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บทนํา

ศูนย แปด หก ศูนย หก เกา

น่ันคือเลขหกตัวบนสลากกินแบงรัฐบาลในมือฉัน และตรงหนาฉันคือ

แล็ปท็อปซึ่งเปดหนาเว็บตรวจผลการออกรางวัลงวดลาสุด

ผลสลากกินแบงรัฐบาล 1 ธันวาคม 25XX

รางวัลท่ี 1

086069

รางวัลละ 3,000,000 บาท

ศูนย แปด หก ศูนย หก เกา

ฉัน...ฉันคิดวาตัวเลขบนลอตเตอรี่กับบนหนาจอแล็ปท็อปเปนเลข

เดียวกัน!

หัวใจฉันเตนโครมคราม ดวงตาภายใตกรอบแวนทรงกลมมองสองสิ่ง

สลับไปมาดวยความรูสึกเหมือนกึ่งจริงกึ่งฝน ไมวาจะมองซํ้าไปซํ้ามาสักกี่ครั้ง 

มันก็ยังคงเปนเลขเดียวกันจริงๆ O_O
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ฉะ...ฉัน...ฉันถูกรางวัลท่ีหน่ึง!

รางวัลละสามลานบาท!

หน่ึงใบใหญคือสองรางวัล รวมเปนเงินหกลานบาท!

หะ...หกลานนน!

"กร๊ีดดดดดดดดด! \(>O<)/"

# สามวันกอน #

'โอก...'

'อุแหวะ...'

'เหม็นโคตร' โบนัสทําหนาแหยงๆ พลางยกมือขึ้นบีบจมูก

'เหม็นขยะ?'

'เหม็นอวกตัวเองน่ีแหละ -_-;'

ฉันกับโบนัสเพ่ือนซี้แขงกันโกงคออวกแตกใสถังขยะริมทางอยาง

หมดสภาพ เราเพ่ิงกลับจากปารตี้ฉลองสอบเสร็จที่บานเพ่ือน สนุกกันเพลิน

เชียวละ รูตัวอีกที ท้ังฉันและเพ่ือนซี้ก็ยืนไมตรงแลว สุดทายเลยตองหอบหิ้ว

กันกลับมาคางบานฉัน

'ใกลถึงบานแกรึยังเน่ีย ฉันอยากทุมตัวลงนอนจะแยแลว'

ฉนัสะบดัหัวไลความมนึงงและกวาดตามองไปรอบๆ อตีาโชเฟอรแท็กซี่

ใจรายมาก กลาท้ิงผูหญิงตัวเล็กๆ สองคนไวกลางทางไดยังไง แคเราอวกใส

รถนิดเดียว ไมเห็นจะตองเคืองอะไรมากมายเลย

อา...แตน่ีมันใกลถึงบานฉันแลวน่ี

'ซอยนูน~' ฉันยกนิ้วชี้ไปยังซอยที่อยูขางหนา คาดคะเนจากสายตา

อันพราเบลอแลวคิดวานาจะตองเดินอีกราวๆ หนึ่งกิโลเมตร

'ไกลอะ โบกแท็กซี่อีกรอบดีกวา'

'เปลืองตังค~'

'ฉนัจายเองนา~' โบนสัวาพลางลวงหยบิกระเปาสตางคออกมาโบกสะบดั 

แลวมันก็หยุดชะงักรองเสียงหลง 'แก~ เงินในกระเปาสตางคฉันหายไปไหน

หมดเนี่ย'
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'เมื่อก้ีแกจายคาแท็กซี่ไปไง'

'จริงดิ!? ฉันจายหมดกระเปาเลยเหรอ! O_O'

'ฉันเห็นแกควักเงินออกมาเปนฟอนแลวก็พูดวา...' ฉันทําทาเลียนแบบ

มัน ดัดเสียงใหแหลมข้ึนนิดหน่ึง 'เอาไปเลย คาเช็ดอวก'

'กร๊ีดดด...โอก...' กร๊ีดเสร็จยัยโบนัสก็หันไปอวกตอ ฉันเห็นเพ่ือนอวกก็

หันไปอวกตาม

'โอก...'

ทําไมสภาพเรามันทุเรศงี้เน่ีย U_U

ไอตอนแอลกอฮอลชั้นเลิศไหลผานลิ้นและลําคอลงไปนี่มันชางสุนทรีย

ราวกับไดข้ึนสวรรค แตตอนมันไหลยอนออกมานี่สิ นรกชัดๆ

'เส่ียงโชคมั้ยจะหนู'

เสียงน้ันดังขึ้นดานหลัง ฉันหันไปมองก็พบกับปารางทวมท่ีมีแผง

ลอตเตอรี่หอยคออยู โบนัสโบกมือปฏิเสธหย็อยๆ

'หนูไมมีตังคซื้ออะไรแลวปา จายคาแท็กซี่ไปหมดเกลี้ยง U_U'

'หนูละจะ'

ฉันโบกมือปฏิเสธทาเดียวกับเพ่ือน เห็นตัวเลขเยอะๆ บนแผงลอตเตอรี่

แลวตาลายจนอยากจะอวกอีกรอบ @_@

'ไมลองเสี่ยงโชคดูสักใบเหรอ ลอตเตอรี่แผงปาน่ีมีคนถูกรางวัลที่หน่ึง

มาแลวสามคนนะ หนูอาจจะเปนคนท่ีสี่ก็ได'

โห~ อะไรจะมีคนถูกบอยขนาดน้ัน ปาโมรึเปลา

'แนะ ทําหนาแบบน้ีคิดวาปาโมละสิ'

อุย! รูอีกกก~ ><

'แตมันเร่ืองจริงนะอีหนู มีคนหน่ึงบานอยูซอยเดียวกับปา ซอยฝง

ตรงขามนูนนะ ไดไปหกลานเมื่อสองงวดท่ีแลวน่ีเอง จางอาภาพร นครนายก

มาเลนคอนเสิรตเอิกเกริกเชียว' ปาเลาพรอมกับพยักพเยิดหนาไปยังซอย

ตรงขาม ฉันหันมองตาม คิดตาม และชักจะคลอยตาม

ตั้งหกลาน อยากไดบางจัง ถาปาพูดจริง ถาฉันไดเปนผูโชคดีคนท่ีสี่ 

ถาฉันไดเงินหกลาน อูหู~ อยูดีๆ ลูกตากลมๆ ของฉันก็มองเห็นเงินลองลอย
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เต็มไปหมด $_$

'ใบละแปดสิบบาทเองนะหนู ซื้อไวลุนรางวัล ไมแนนะ อีกสามวันหนู

อาจจะรวยไมรูเร่ือง'

อีกสามวันฉันจะรวยยย อยากรวยตองลงทุน จายแปดสิบไดหกลาน 

คุมสุดๆ $_$

'งั้น...เอามาใบนึงก็ไดคะ'

'เอาเลขอะไรดีจะ ^^'

ฉันมุนคิ้วครุนคิดอยางเปนจริงเปนจัง เอาเลขอะไรดีนา~ วันเกิด ปเกิด 

เดอืนเกิด สวนสงู นํา้หนกั หรอืไซสรองเทา ฉนัหันไปหาเพ่ือนสนิท วาจะปรึกษา

หารือสักหนอย แตยัยโบนัสทําหนาพะอืดพะอมใส แลวก็หันหนาหนีฉันไปหา

ถังขยะซะงั้น

'อุแหวะ...'

อี๋~ ><

'เบาๆ หนอยสิแก มันกระเด็น' ฉันยนจมูกแหยงๆ และขยับหนี

'วาไงจะหนู ตกลงเอาเลขอะไรดี'

คิดไมออกงะ เอาจริงๆ ณ จุดนี้ฉันคิดไมออกแมกระท่ังวันเดือนปเกิด

ของตัวเอง ฮือออ~ มึนไปหมด

'เลขไหนถูกรางวัลท่ีหน่ึงหนูเอาเลขน้ันละ ปาดึงมาเลย' ฉันบอกไป

อยางนั้น แลวปาก็ดึงลอตเตอร่ีใบหน่ึงย่ืนให...

ศูนย แปด หก ศูนย หก เกา

ฉนัอานตวัเลขบนสลากคราวๆ กอนจะลวงหยิบเงนิสงใหปาไปแปดสบิบาท 

อีกสามวันฉันจะรวยแลวจา ฮูเรๆ ฮูเรฮาๆ $_$

'ขอบใจท่ีอุดหนุนนะจะหนู ขอใหถูกรางวัลท่ีหน่ึงนะ รวยแลวก็อยาลืม

นึกถึงปาบางละ'

'สา~ธุ ถาถูกรางวัลท่ีหน่ึงจริง หนูจะ...จะ...' จะอะไรด ีอา...คนแถวบาน

ปาจางอาภาพร นครนายกมาเลนคอนเสิรต แลวฉันจะจางใครดีหวา...

ระหวางใชสมองตื้อๆ ครุนคิด ฉันเหลือบไปเห็นจอโฆษณาขนาดใหญ

ตรงสีแ่ยกกําลงัฉายโฆษณารถยนตยีห่อหนึง่ซึง่มพีรเีซน็เตอรเปนพระเอกละคร
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ชื่อดัง...แพนเตอร ภูรินท

คนน้ีแหละเริดสุด นาทีน้ีไมมีใครดังไปกวาเขาอีกแลว

'ถาถูกรางวัลที่หน่ึง หนูจะจางแพนเตอรมาเลนคอนเสิรตใหปาดูเลย!' 

ฉันโพลงออกไปตามท่ีคิด

'อุย! ดีจะดี ปาชอบมาก แพนเตอรน่ีพระเอกในดวงใจปาเลยละ แลว

ปาจะรอดูคอนเสิรตนะจะ ^^'

'ไหนๆ แพนเตอรอยูไหน (' ' )( ' ')' ยัยโบนัสที่หยุดอวกไดแลวหันมา

ถามหนาเหลอหลา ฉันโบกมือบายบายปาท่ีหันหลังเดินจากไปและเพ่ิงจะ

นกึสงสยั... แพนเตอรน่ีคาตวัสกัเทาไหรนะ เขากําลงัดงัสดุๆ ซะดวยส ิแตถาฉนั

ไดเงินหกลานก็คงมปีญญาจางเขาอยูหรอก รวยแลวจะทาํอะไรก็ได โฮะๆ ^^

ฉันเก็บลอตเตอรี่ใสกระเปาสตางค กอนจะหันไปเก่ียวแขนเพ่ือนพากัน

เดินกลับบาน และทันใดน้ันเอง...

ปนนนนนน!

เอี๊ยดดด!

โครม!

ทุกเสียงเกิดข้ึนแทบจะในวินาทีเดียวกัน ฉันกับโบนัสหันขวับไปทาง

ตนเสียงและก็ตัวแข็งคางเหมือนถูกสาป แขนเราที่เก่ียวกันอยูกระชับแนนขึ้น 

ความรูสกึมนึๆ ในหวักระจายหายไปเกือบหมด เพราะภาพท่ีปรากฏคาตาเรียก

เอาความตระหนกตกใจเขามาแทนท่ี

'ขะ...ขนม' โบนัสเอยชื่อฉันเสียงสั่น 'ปะ...ปาคนน้ัน... O_O;'

'...'

ฉันพูดอะไรไมออก รูสึกเหมือนอะไรตอมิอะไรพุงขึ้นมาจุกอกจนรูสึก

คลื่นไสและลมหายใจติดขัด ทําไดเพียงกะพริบตาปริบมองรางที่นอนแนนิ่ง

จมกองเลือดอยูบนพ้ืน และภาวนาในใจวา...

ขอใหปาไปสูสุคติ!
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[น่ีแกลอเลนรึเปลา! O_O]

"ฉันสงรูปลอตเตอร่ีใหแกทางไลนแลวไง แกลองตรวจดูสิ"

[ตรวจแลว แตฉันกําลังคิดวาแกอาจจะตัดตอภาพ]

"ฉันจะทําไปเพ่ือออ"

[แกถูกรางวัลท่ีหน่ึงจริงดิ!]

"จริงงง~ ฉันดีใจกร๊ีดบานแตกเลยแก น่ีมือฉันยังสั่นไมหายเลย ><" ฉัน

ยกมือขางท่ีไมไดถือโทรศัพทข้ึนมาดู และมันกําลังสั่นอยูจริงๆ

[เฮยยย ฉันอึ้งจนไมรูจะอุทานวาอะไรเลยนะเนี่ย] น้ําเสียงมันแบบ...

ตืน่ตะลงึสดุๆ แตก็นะ ใครบางจะไมตืน่เตน นีม่นัรางวัลทีห่นึง่เลยนะ ตัง้หกลาน!

"พรุงน้ีแกวางรึเปลา ไปข้ึนเงินเปนเพ่ือนฉันหนอย เดี๋ยวฉันเลี้ยงขาว

มื้อใหญเลย"

[ไดๆ เอย! ไมไดดิ พรุงน้ีฉันตองไปทําบุญกับแมที่วัด วาแตแกไมได

ลอเลนจริงๆ ใชมั้ย]

"แกจะถามวนไปวนมาอีกก่ีรอบเนี่ย" โบนัสถามคําถามนี้ประมาณ

หารอบไดแลวมั้ง แตฉันเขาใจ มันเปนเรื่องนาเหลือเชื่อจริงๆ แหละ ฉันเองยัง

ตองตบหนาตัวเองจนแกมชากวาจะแนใจวามันไมใชความฝน

[ก็ฉันต่ืนเตนน่ี เกิดมาเพ่ิงเคยเจอคนถูกรางวัลที่หนึ่งตัวเปนๆ เออ! แลว

แบบนี้แกจะเปนขาวรึเปลา นางสาวนวินดา โชคเพ่ิมพูน นักศึกษาปสี่ คณะ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย A ถูกรางวัลท่ีหน่ึงรับทรัพย...เออ...เทาไหรนะ]

"หกลาน"

[หกลานนน! O[]O]

"พวกที่เปนขาวดังมีแตท่ีถูกเปนสิบๆ ลานเทานั้นละ อีกอยางฉันก็ไมได

คิดจะบอกใคร ไมไดแจงความลงบันทึกประจําวันอะไรท้ังน้ัน เด๋ียวไปข้ึนเงิน

แลวก็จบ น่ีฉันบอกแกคนแรกและคนเดียวเลยนะ แกเองก็อยาไปบอกใครละ"

[โอเค รูดซิปปาก OxO]

จะวาไปฉันก็ไมไดบอกโบนัสเปนคนแรกหรอก กอนสงไลนไปบอกมัน 
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ฉันจุดธูปบอกพอกับแมไปกอนแลวละ :)

อืม พวกทานไมอยูกับฉันแลว ปานน้ีคงกระโดดกอดคอกันดีใจอยู

บนสวรรค พอฉันเปนวิศวกรคุมงานกอสราง เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในไซตงาน

ตั้งแตฉันยังเรียนประถม หลังจากนั้นแมซึ่งมีอาชีพรับจางเย็บผาก็ตองทํางาน

หนกัข้ึนเพ่ือเลีย้งดฉูนั จนเมือ่ราวๆ สามปกอนแมก็ปวยหนักและจากฉนัไปอกีคน 

กวาจะผานชวงเวลานั้นมาไดฉันเกือบตาย จําไดวาตัวเองรองไหจนตาอักเสบ

ไปเปนเดือน แตแลววันเวลาก็ชวยเยียวยาความรูสึกของฉันใหคอยๆ ดีขึ้น

เพราะงั้นทุกวันนี้ฉันจึงใชชีวิตอยูเพียงลําพัง มีญาติหางๆ ฝายแม

อยูตางจังหวัด เจอกันลาสุดก็ตอนที่แมเสียน่ันละ สวนญาติฝายพออยู 

ตางประเทศ และนานจนจําไมไดแลววาเจอกันลาสุดเมื่อไหร

แตถึงจะเหลือตัวคนเดียว ชีวิตฉันก็ไมไดแยอะไรนักหรอก อยางนอย

ฉันก็พอจะหาเงินเลี้ยงตัวเองไดจากการเขียนหนังสือ และหลังจากนี้ฉันก็คง

ไมตองเหนื่อยมากแลว เพราะฉันกําลังจะไดรับเงินหกลาน แถมเหลืออีกเทอม

เดียวก็จะเรียนจบแลวดวย ฮูเร~ ^^

[ขนม] จูๆ ปลายสายก็เอยเสียงจริงจังขึ้นมา [แกวาที่แกโชคดีขนาดนี้ 

มันจะเก่ียวกับปาคนน้ันรึเปลา]

คําถามของโบนัสเหมือนจะทําใหอุณหภูมิรอบตัวฉันลดตํ่าลงอยาง

ฉบัพลนั ภาพติดตาในคืนน้ันแวบเขามาในความคดิ ฉนัอตุสาหลมืๆ ไปไดแลว

เชียว ยัยน่ีจะพูดข้ึนมาทําไมก็ไมรู -_-;

"กะ...เก่ียวยังไง"

[ไมรูดิ แตแกไมคิดวามันแปลกๆ เหรอ ชีวิตคนเรามันถูกรางวัลที่หนึ่ง

กันไดงายๆ ซะท่ีไหน บางที...ปาเคาอาจจะชวยแกเพราะ...อะไรบางอยาง]

"อะ...อะไรบางอยางน่ีมันคืออะไรเลา ><;"

[ฉันก็ไมรู แคคิดวิเคราะหไปเร่ือยเปอย]

"ความคิดเรื่อยเปอยของแกทําฉันกลัวแลวนะโบนัส" ฉันเลิ่กลั่กมองไป

รอบๆ ตัว กอนจะยกสองขาขึ้นนั่งชันเขาและควาหมอนอิงใบหน่ึงมากอดไว

เพ่ือความอุนใจ "ฉันไมใชคนจิตแข็งกับเรื่องพรรคนี้หรอกนะ จะเปดประเด็น

อะไรก็นึกถึงใจคนอยูบานคนเดียวบาง T^T;"
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อีกฝายหัวเราะคิก [แคน้ีกลัวอะไร เห็นเขียนนิยายผีๆ ไดตั้งหลายเลม]

"ฉันก็เขียนไปกลัวไปตลอดแหละ -_-;" ถาไมมีอินเนอรฉันจะเขียน

ออกมาใหนากลัวไดยังไงละจริงมั้ย บางทีถึงกับตองเอาพระมาตั้งใกลๆ ตอน

เขียนเลยนะ "วาแตที่แกพูดมามันก็นาคิดนะ ฉันอาจจะถูกรางวัลท่ีหนึ่งเพราะ

ปาคนน้ันชวยจริงๆ ก็ได แต...ปาจะมาชวยฉันทําไมกันละ"

'ถาถูกรางวัลท่ีหน่ึง หนูจะจางแพนเตอรมาเลนคอนเสิรตใหปาดูเลย!'

จูๆ ฉันก็ไดยินเสียงตัวเองดังข้ึนในหัวราวกับมีใครดลใจใหนึกถึงมัน 

จะเก่ียวกับคําพูดน้ันของฉันรึเปลา อันที่จริงฉันก็พูดไปอยางนั้น ตามประสา

คนเมาท่ีพูดอะไรไปเรื่อยนะ ฉันเกือบจะลืมไปแลวดวยซํ้า หรือปาแกจะเปน

คนจําแมน

"หรือวาปาจะอยากดูคอนเสิรตแพนเตอร!"

[หือ? คอนเสิรตอะไร]

"ก็ทีฉ่นับอกปาไวไง วาถาฉนัถูกรางวัลท่ีหน่ึง ฉนัจะจางแพนเตอรมาเลน 

คอนเสิรต"

[แกพูดแบบน้ันเหรอ O_O]

"อืม ฉันเองก็เพ่ิงนึกไดเมื่อก้ี"

ไมไดการละ ฉนัตองหาทางตดิตอแพนเตอรกอนท่ีปาแกจะมาทวงสญัญา 

กับฉันถึงบาน บร๋ึย~ แคคิดก็ขนลุกซู ><; วาแตจะติดตอจางงานดาราน่ีเขา

ทํากันยังไงนะ

[ตอนนั้นฉันคงมึนๆ อยูเลยไมไดสนใจฟง เพราะถาไดยิน ฉันคงแยงแก

ตั้งแตแรกแลว]

"แยง?" ฉันเลิกคิ้วอยางไมคอยเขาใจ

[แกไมรูเหรอวาแพนเตอรไมรับงานรองเพลง]

"หึ~" ฉันสายหนาดิกพลางกะพริบตาปริบงงๆ กับขอมูลท่ีเพ่ือนบอก 

มกีารไมรับงานรองเพลงดวยเหรอ ปกตก็ิเห็นพวกดารามกัจะชอบรองเพลงโชว 

ตามงานอีเวนตน่ีนา
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[แกนี่นา มัวแตปนนิยายผีจนไมรูเรื่องอะไรกับเคาเลย~] ปลายเสียง

สูงๆ ยาวๆ ของมันทําใหฉันรูสึกเหมือนตัวเองเปนมนุษยหลังเขายังไงยังง้ัน :( 

ฉันจะไปรูไดยังไงวาดาราคนไหนรับงานอะไรไมรับงานอะไร ฉันไมคอยมีเวลา

ติดตามขาวสารวงการบันเทิงนักหรอก แตอยางนอยฉันก็รูนะวาแพนเตอร

เปนพระเอกละครที่ดังมากๆ เพราะเห็นเพ่ือนๆ ในเฟซบุกพร่ําเพอถึงเขากัน

เต็มหนาฟด และหน่ึงในน้ันรวมยัยโบนัสอยูดวย

[แพนเตอรเคยใหสัมภาษณในรายการหนึ่งวาเขาไมรับงานรองเพลง

เด็ดขาด เพราะทักษะการรองเพลงของเขาแยมาก แตก็นะ ใครมันจะไป

สมบูรณเพอรเฟกตทุกอยางละ พระเจาประทานใบหนาหลอฟุงเฟอฟุมเฟอย

มาใหเขา ประทานหุนฟตแอนดเฟรมแถมทักษะการแสดงเปนเลิศใหดวย 

ถาเพ่ิมทักษะการรองเพลงใหอีกมันก็จะเปนการลําเอียงตอมวลมนุษยชาติ

เกินไป แตถึงยังไงเขาก็ยังเปนสิ่งเลอคาของโลกใบน้ีอยูดี คิกๆ ^^]

"..."

[เดี๋ยวนะ เมื่อก้ีฉันพูดถึงไหนแลว เออใช น่ันละ เขารองเพลงแยมาก 

พิธีกรคะยัน้คะยอใหเขารองแทบตายเขาก็ไมรอง เพราะงัน้เรือ่งทีแ่กจะจางเขา 

มาเลนคอนเสิรตอะไรน่ันลืมไปไดเลย]

อาววว~ แลวกัน อยางนีก็้หมายความวาฉนัตองผดิคาํพูดกับปาคนขาย 

ลอตเตอรี่นะสิ

"แลวแบบน้ีฉันจะทํายังไงดีอะ" ฉันเริ่มเครียดจริงจังแลวนะเนี่ย ปกติ

ฉันก็ไมใชคนรักษาคํามั่นสัญญาอะไรขนาดนั้นหรอก บางครั้งฉันก็ผิดคําพูด

กับคนนูนคนน้ีอยูบาง แตคราวนีค้นท่ีฉนัมพัีนธสญัญาไมไดอยูบนโลกใบเดยีว 

กับฉันแลวไง มันนากลัวตรงน้ีละ U_U

[เฮยแก แมฉันเรียกไปชวยเตรียมอาหารเย็นแลวอะ คอยคุยกันนะ 

บาย~]

"..."

สัญญาณถูกตัดไปอยางรวดเร็วย่ิงกวาสายฟาแลบ

ดมูนัทาํกับฉนั ตัวเองเปนคนเปดประเดน็ขึน้มาแทๆ  วางสายหนีไปงายๆ 

แบบนี้มันใชไดเหรอ -_-^
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แลวจะเอายังไงตอดีละทีน้ี ถาฉันไมทําตามที่พูดไวแลวปาแกจะโมโห

โกรธารเึปลา คอืถาปายังอยูด ี เราก็คงพอจะเจรจากันได แตตอนนีป้าเปลีย๊นไป 

แลวเน่ียสิ ฉันไมรูจะสงโทรจิตไปเจรจากับปายังไง

เดี๋ยวๆ ไมไดหมายความวาหนูอยากเจอปานะ ปาไมตองมาหาหนู 

ฮือออ~ ฉันหลอนไมไหวแลว ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกลายเปนเรื่องสยองขวัญ

สั่นประสาทไปไดไงเน่ีย ตอนแรกฉันไมไดคิดอะไรเลยนะ เพราะยัยโบนัส

คนเดียวเลย TOT;

(ติดตามอานตอไดในฉบับเต็ม)
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