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重 生 宅 男 的 末 世 守 则

“มันเป็น...ของที่อยู่ในสมองของซอมบี้ตัวที่เก่งกว่าเพื่อน ฉันเจอตอนที่ฆ่าพวกมันน่ะ 

มันอาจจะเหมือนพวกคริสตัลที่อ่านเจอในนิยายซอมบี้ก็ได้นะ 

บางทีน่าจะช่วยเพิ่มพลังให้นายได้”

— หลัวซวิน

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ



คํานําสํานักพิมพ์

หากรู้ล่วงหน้า ว่าในอีกไม่กี่วันโลกจะถึงกาลวิบัติ มนุษย์และสัตว์ 

บางส่วนจะกลายเป็นตัวประหลาดที่ไล่กัด ไล่ฆ่าพวกเดียวกัน และแพร่เชื้อ 

ไปอย่างรวดเร็ว คุณจะเตรียมรับมืออย่างไร 

ก.	ตุนข้าวสารอาหารแห้ง ของกินต่าง  ๆ  ไว้ ถึงต้องตายก็จะไม่ตาย 

เป็นผีหิว

ข.	หาที่หลบภัย ใส่หน้ากาก พกเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือบ่อย ๆ 

ค.	ดูหนังซอมบี้เยอะ ๆ เก็บข้อมูลว่ามันกลัวอะไร กำจัดด้วยวิธีไหน

ง.	 ไม่ทำอะไรทั้งนั้น เชื้อซอมบี้ระบาดเรอะ ตื่นมาเป็นก็เป็น เจอ 

เพื่อนเป็นก็เผ่นดิค้าบ 

หรือจะลองเปิดอ่าน  โอตาคุวันสิ้นโลก  ในมือคุณเล่มนี้ดูสักหน่อย  

เพราะในนี้มีวิธีการเอาตัวรอดของหลัวซวิน หนุ่มโอตาคุผู้มีประสบการณ์ 

ผ่านวันสิ้นโลกมาแล้วครั้งหนึ่ง 

ถึงรอบแรกชีวิตจะลุ่ม  ๆ  ดอน  ๆ  และเคยถึงขั้นลำบากยากแค้น  

แต่พอได้รับโอกาสแก้ตัวรอบใหม่  เขาก็จัดชุดใหญ่ไฟกะพริบเลยนะ  

ดีไม่ดีถ้าทำตามวิธีของหลัวซวินคนนี้ เราอาจจะเก็บหนุ่มหล่อกระชากใจ 

กลับมาบ้านได้สักคนสองคนด้วย ใครจะรู้





ภาค

ยุทธการ
หนูแฮมสเตอร์
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บทที่

การเกิดใหม่ที่มีสาเหตุมาจากของขวัญวันเกิดชิ้นหนึ่ง

เกิดใหม่

1

“บ้าเอ๊ย! ฉันไม่น่าเผลอใจอ่อนซื้อเจ้าเด็กเวรนั่นมาเลย!” หลัวซวินสบถ 

ออกมาประโยคหนึ่งอย่างฉุนเฉียว เขาลัดซ้ายเลาะขวาอยู่กลางตรอกแคบ  

วิ่งตามร่างผอมแกร็นที่ไหลลื่นราวกับปลาอยู่ด้านหน้าไม่ไกลไปติด ๆ 

คนหนึ่งหนี คนหนึ่งไล่ตาม พ่อค้าแม่ขายที่เปิดแผงอยู่ริมทางต่าง 

ชี้ชวนกันดูสองคนนี้ราวกับกำลังชมเรื่องสนุก เห็นเด็กชายนุ่งถุงกระสอบ 

ป่านปิดต้นขาไม่มิดวิ่งเผ่นนำหน้า ดูก็รู้ว่าชายหนุ่มที่วิ่งตามหลังเคราะห์ร้าย 

ทำ ‘สินค้า’ ของตัวเองหลุดมือไปเสียแล้ว 

จุ  ๆ ยุคนี้คนที่จ่ายเงินซื้อเด็กผู้ชายไหวล้วนเป็นพวกเศรษฐีทั้งนั้น  

ไหนเลยจะเหมือนพวกเขา ถ้าต้องการบำบัดความใคร่ อย่างเก่งก็ได้แต่ 

ตัดใจสละคริสตัลเกรดเอสักสองสามก้อนไปถนนเริงรมย์1 ทางด้านหลัง  

เพื่อหาบั้นท้ายใครสักคนมาแก้ขัดให้หายอยาก

เลี้ยวซ้าย  เลี้ยวขวา  เลี้ยวข้ามทางแยกข้างหน้า  แต่แล้วภาพ 

ความชุลมุนวุ่นวายตรงหน้าก็ทำให้หลัวซวินตะลึงงัน...เหล่าชายฉกรรจ์ 

ร่างยักษ์กลุ่มหนึ่งกำลังตีกันอย่างเอาเป็นเอาตาย

1 ถนนเริงรมย์ หมายถึง แหล่งรวมซ่องค้าประเวณีและสถานบันเทิง
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“ให้ตายสิ  แก๊งไฟเออร์กับแก๊งเคออส”  วันนี้มันวันซวยอะไร 

ของเขาเนี่ย ทั้งที่อยากนำคริสตัลที่เก็บไว้หลายปีมาซื้ออะไรฉลองวันเกิด 

อายุครบสามสิบสองปีของตัวเองสักหน่อย  แต่ดันไปเจอพ่อค้ามนุษย์ 

ตรงหัวมุมถนนคนนั้น นัยน์ตาดำขลับแฝงแววดื้อรั้นกับรอยแผลที่ถูก 

ทารุณตามตัวของเด็กชายทำให้เขาวู่วาม เกิดความคิดประหลาดอยากซื้อ 

เด็กคนนั้นไว้ แต่เพิ่งจะจ่ายเงินเสร็จ เด็กนั่นก็หันหลังวิ่งจู๊ดหนีไปเสียแล้ว  

ตอนนี้ยังมาเจอพวกนักเลงตีกันเองอีก

ทันทีที่ เด็กนั่นวิ่งหนี  หลัวซวินก็เดาได้เลยว่าแปดในสิบเขาคง 

ถูกหลอกเชิดเงินเข้าแล้ว ถึงเด็กคนนี้จะไม่ใช่สินค้า แต่เขาจ่ายเงินซื้อ 

มาแล้ว ตราบใดที่ยังไม่ถูกคนอื่นแย่งไป เด็กนั่นก็เป็นของเขา ส่วนมาก 

เด็กเหล่านี้ เป็นพวกเดียวกับพวกพ่อค้ามนุษย์นั่นแหละ  เมื่อพวกเขา 

ได้รับเงินเรียบร้อย เด็กพวกนั้นก็จะเผ่นหนีทันที หลังจากซ่อนตัวรอให้ 

คนซื้อกลับไปมือเปล่าแล้วถึงค่อยกลับมาหาพ่อค้ามนุษย์ เพื่อหลอก 

ต้มตุ๋นต่อไป

ที่ผ่านมาหลัวซวินเคยได้ยินเรื่องทำนองนี้มาบ้าง  แต่ไม่เคยเจอ 

กับตัวมาก่อน...เพราะเขาไม่เคยซื้อ  แล้วจะเจอเรื่องแบบนี้ได้อย่างไร  

วันนี้ เป็นวันเกิดเขา อยู่  ๆ  ก็รู้สึกว่าแววตาของเด็กคนนั้นทำให้เขาเกิด 

เห็นใจ พลันอยากได้ลูกชายมาอยู่เป็นเพื่อนในช่วงบั้นปลายชีวิตที่เหลือ  

เมื่อเทียบกับข้าวของอื่น  ๆ  แล้ว  เด็กน้อยคนนั้นก็ทำให้เขาตื่นเต้นได้ 

มากกว่า...แต่อย่างที่คิดไว้ บนโลกนี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า  ‘ทำดีได้ดี’  เลยจริง  ๆ 

จู่  ๆ  เด็กชายคนนั้นก็พรวดพราดเข้าไปกลางวงตะลุมบอน เจ้าตัว 

อึ้งตะลึงอย่างเห็นได้ชัด  ยืนตัวแข็งทื่ออยู่กับที่  ไม่รู้จักหลบหลีกไป 

ชั่วขณะ ทันใดนั้นลูกไฟขนาดยักษ์ลูกหนึ่งก็พุ่งมาทางเขา ไม่รู้เป็นผู้มี 

พลังพิเศษคนไหนปล่อยออกมา  ความหวาดกลัวเกาะกุมก้นบึ้งหัวใจ  

เขาทนกับวันเวลาที่ถูกใช้เป็นสินค้าพิเศษให้คนอื่นดูถูกเหยียดหยาม 

แบบนั้นมามากพอแล้ว  ดังนั้นจึงพยายามหนีจากผู้ซื้อรายใหม่อย่าง 

สุดชีวิต แต่เวลานี้...เขาจะต้องตายแล้วอย่างนั้นเหรอ

แรงผลักมหาศาลถูกส่งมาจากด้านหลัง ดวงตากลมโตสีดำสนิท 
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ของเด็กชายมองคนที่ผลักตนด้วยความตกตะลึง นั่นเป็นชายร่างผอมแห้ง 

คนหนึ่ง แต่ดูเหมือนพละกำลังของเขาจะไม่น้อยเลย

ราวกับเสียงพรูลมหายใจเฮือกหนึ่ง ลูกไฟยักษ์กระแทกใส่ร่างชาย 

คนนั้น ดวงตาสีชาคู่นั้นพลันสูญสิ้นไร้แวว

 

“ฉันตายแล้ว ฉันไม่ตาย ฉันตายแล้ว ฉันไม่ตาย...” บนเตียงไม้หลังเก่า  

หลัวซวินมองเพดานด้วยสายตาเลื่อนลอย ปากพูดพึมพำกับตัวเอง

หลังจากพร่ำเพ้อวนไปมากว่ายี่สิบรอบ เสียงพรึ่บก็ดังขึ้น หลัวซวิน 

ลุกพรวดขึ้นมา ก่อนจะเดินไปยืนหน้าตู้เสื้อผ้าในห้องนอน

กระจกเงาบานหนึ่งติดอยู่บนตู้ เสื้อผ้า  นี่ เป็นเฟอร์นิเจอร์เก่าที่ 

พ่อแม่ทิ้ งไว้ให้ เขา  เวลานี้มันได้ให้คำตอบที่ตรงและชัดเจนที่สุดแก่  

หลัวซวินแล้ว

เขายกมือลูบคลำแก้มตัวเองอย่างอึ้ง ๆ ไม่มีร่องรอยความเหนื่อยล้า 

ที่สั่งสมจากการระหกระเหินเอาตัวรอดหลังวันสิ้นโลก ไม่มีรอยตีนกา 

และผิวแห้งกร้านจากการตรากตรำทำงานหนัก  ไม่มีความซูบเซียว 

เหลืองซีดจากการขาดสารอาหาร...ใบหน้านี้อ่อนเยาว์ลงถึงสิบปี!

“นี่ฉัน...กลับมาจริง  ๆ  เหรอ” เขาก้มมองมืออันสั่นเทาทั้งสองข้าง  

แม้มือคู่นี้ไม่ถึงกับเนียนนุ่มนิ่ม แต่ก็สะอาดเกลี้ยงเกลาและเรียวยาว  

เมื่อเทียบกับมือคู่นั้นในชีวิตช่วงหลังที่ต้องกรำงานหนักจนข้อนิ้วแตก  

กระดูกปูดโปนเสียรูป  แถมเล็บยังดำปิ๊ดปี๋  นี่อย่างกับเป็นมือของคน 

ละคนกัน

หลัวซวินยกสองมือปิดหน้า ทรุดกายนั่งลงบนพื้นอย่างหมดแรง  

น้ำตาเอ่อล้นไหลออกมาอย่างเงียบ ๆ 

เขาไม่รู้ว่าตอนนี้คือเวลาไหน และก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง 

กันแน่ แต่กลับสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าอากาศนั้นต่างกัน  บรรยากาศ 

แวดล้อมก็ต่างออกไป  ตัวเขาแตกต่างไปจากเดิม  รวมถึงตำแหน่ง 

แห่งที่ก็ไม่เหมือนเดิม

ที่นี่คือเมืองเอฟ บ้านเก่าของเขา มรดกเพียงหนึ่งเดียวที่พ่อแม่ 



หน่วนเหอ

5

ทิ้งไว้ให้ในช่วงก่อนวันสิ้นโลกจะมาเยือน บ้านที่เขาใช้ชีวิตอยู่ถึงยี่สิบสอง 

ปีเต็ม

หลัวซวินนั่งอยู่บนพื้นจนความมืดโรยตัวไปทั่วแผ่นฟ้า เขาถึงค่อย 

ยันตัวลุกขึ้นอย่างแข็งทื่อ ก่อนเดินไปที่ห้องครัว ต้มบะหมี่ยี่ห้อคังไซว่ป๋อ 

หนึ่งซอง...ช่างเป็นกลิ่นที่หอมหวนชวนคิดถึงเสียเหลือเกิน ช่วงแรกของ 

วันสิ้นโลก ผู้คนยังพอคุ้ยหาเจ้าสิ่งนี้จากซากระเกะระกะของร้านสะดวกซื้อ 

และซูเปอร์มาร์เก็ตได้บ้าง แต่ต่อมาสินค้าเหล่านี้ก็เรียกได้ว่าสูญหายไป 

อย่างถาวร

ฐานที่มั่นสองแห่งที่ เขาเคยไปอยู่มาในช่วงหลังจากนี้ถึงจะผลิต 

เส้นบะหมี่อบแห้งออกมาจำหน่ายได้ แต่เพราะปัญหาเรื่องพืชกลายพันธุ์  

จึงทำให้รสชาติที่ได้ไม่เหมือนของเดิม

แม้รสชาติของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่กินอยู่ตอนนี้จะแตกต่างจาก 

รสชาติของบะหมี่ในยุคสมัยเก่า  แต่สำหรับหลัวซวินที่ได้กลับชาติมา 

เกิดใหม่ก็ยังรู้สึกว่ามันคืออาหารเลิศรสของมวลมนุษยชาติ 

หลังกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงท้องไปแล้วหนึ่งซอง ความอยากอาหาร 

กถ็กูกระตุน้ เดมิทกีระเพาะของหลวัซวนิในวยัยีส่บิตน้ ๆ กจ็อุาหารไดไ้มน่อ้ย 

อยู่แล้ว ยิ่งไม่ต้องพูดถึงคนที่เพิ่งฟื้นคืนชีพกลับมาจากยุควันสิ้นโลกเลย  

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแค่ซองเดียวไม่พอยาไส้เขาหรอก

วันที่  8 กันยายน...หลัวซวินตรวจดูปฏิทินวันนี้ซ้ำ  ๆ  หลายรอบ 

จนแน่ใจ  จากนั้นจึงหยิบกระเป๋าเงินลุกขึ้นเดินตรงไปที่ประตู  เขายืน 

ลังเลอยู่หนึ่งนาที สูดลมหายใจเข้าปอดลึก  ๆ แล้วเปิดประตูเดินออกไป

หลัวซวินเหน็บมีดปอกผลไม้เล่มหนึ่งไว้ตรงบั้นเอว เขาค่อย  ๆ  ก้าว 

ลงบันไดอย่างระมัดระวัง  จนเดินไปถึงหน้าประตูใหญ่  เห็นคนเดิน 

สัญจรไปมาอยู่ในเขตชุมชน หัวใจเต้นรัวอย่างห้ามไม่อยู่...ฉันกลับมา 

แล้วจริง  ๆ  โลกในเวลานี้ยังไม่เผชิญกับวันโลกาวินาศที่ทำให้คนรู้สึก 

สิ้นหวัง



6

โอตาคุวันสิ้นโลก เล่ม 1

เขานั่งอยู่ในร้านบะหมี่ใต้ตึกคอนโดนอกเขตชุมชน มือซ้ายถือแป้งย่าง 

ไส้หมูตุ๋น2 มือขวาจับตะเกียบ เขากัดแป้งย่างหนึ่งคำ แล้วก็หันไปสูดบะหมี ่

เนื้อหอมฉุยเข้มข้นอีกหนึ่งคำ ตื้นตันจนน้ำตาแทบไหล

แม้ว่าช่วงหลังเขาจะไปถึงฐานที่มั่นของเมืองเอแล้ว แต่หลัวซวิน 

ก็ไม่ค่อยได้เห็นแป้งสาลี บะหมี่เนื้อที่เมื่อก่อนชอบกินเป็นประจำยิ่งไม่ต้อง 

พูดถึง ของพวกนี้ไม่ใช่ของที่ชนชั้นแรงงานระดับล่างอย่างเขาจะหาซื้อได้  

หรือต่อให้เขามีคริสตัลพอจ่ายค่าแป้งสาลี ก็ไม่มีใครเอาออกมาขายหรอก  

อาหารที่ปลอดภัยจากการกลายพันธุ์ ในยุควันสิ้นโลกเหล่านี้จัดเป็น 

สินค้าบริโภคประเภทพิเศษ  แทบจะเป็นไปไม่ได้ เลยที่จะอนุญาตให้ 

ซื้อขายกันเองส่วนตัว

“อ้าว หลัวซวินนี่ วันนี้ไม่ไปทำงานเหรอ” เสียงหนึ่งดังขึ้นข้างกาย  

คนถูกทักเงยหน้าขึ้นด้วยความฉงน เห็นคุณลุงหน้าตาใจดีคนหนึ่งหิ้ว 

ถุงพลาสติกสีดำอยู่ในมือ ในนั้นคงบรรจุอาหารทะเลสดอะไรสักอย่าง  

อีกฝ่ายกำลังมองเขาด้วยสีหน้าสงสัยใคร่รู้

“เอ่อ อ้า...วันนี้ไม่มีงานน่ะครับ” ช่วงเวลานี้เมื่อสิบปีก่อนเขาคงยัง 

ทำงานอยู่สินะ

“ไม่มีงานงั้นเหรอ” คุณลุงคิดด้วยความสงสัย จากนั้นก็ตบบ่าเขา 

ด้วยสีหน้าเห็นใจพลางกล่าวว่า “ไม่เป็นไร  ๆ งานนี้ไม่ดีไว้ค่อยหาเอาใหม่ 

ก็ได้ เธอยังหนุ่มยังแน่น ยังมีโอกาสอีกมาก...” 

ฝ่ายนั้นพูดพล่ามยาวเหยียดจนพอใจจึงเดินจากไป  ถึงอย่างนั้น 

หลัวซวินก็ยังนึกไม่ออกว่าอีกฝ่ายเป็นใคร  ชื่ออะไร รู้เพียงดูเหมือนว่า 

น่าจะเป็นเพื่อนบ้านเขา แต่จะอยู่ตึกเดียวกันหรือเป็นเพื่อนบ้านในเขต 

ชุมชนเดียวกันที่เคยพยักหน้าทักทายกันบ้าง เขาเองก็จำไม่ได้

เข้างาน? ทำงาน?

เขาค่อย  ๆ  ซดน้ำซุปอึกสุดท้ายจนหมดเกลี้ยง ก่อนพรูลมหายใจ 

2 เซาปิ่งเจียโร่ว หรือโร่วเจียหมัว เป็นแฮมเบอร์เกอร์แบบจีนที่มีมาแต่โบราณ ใช้แป้งปิ่ง  

(แป้งขนมเปี๊ยะชนิดหนึ่ง) หรือแป้งหมัว (แป้งซาลาเปาชนิดหนึ่ง) นำไปจี่บนกระทะหรืออบในเตา  

แล้วผ่ากลาง ตักไส้หมูตุ๋นสับหยาบใส่ไว้ตรงกลาง บางท้องที่อาจเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อแพะ
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ยาวเหยียด มองไปยังผู้คนและรถราที่สัญจรกันให้ขวักไขว่บนท้องถนน... 

เหลือเวลาอีกสองเดือนจะถึงวันสิ้นโลก เขาจะไม่ทำงานอะไรอีกต่อไปแล้ว

หลัวซวินลุกขึ้นจ่ายเงิน จากนั้นเดินไปยังบริษัทนายหน้าขายบ้าน 

แห่งหนึ่งที่อยู่ละแวกนั้น  แม้การประกาศขายในอินเทอร์เน็ตจะช่วย 

ประหยัดค่านายหน้าไปได้ส่วนหนึ่ง แต่ตอนนี้หลัวซวินมีเวลาจำกัด ต้อง 

รีบขายบ้านซึ่งเป็นทรัพย์สินเพียงหนึ่งเดียวแล้วย้ายไปยังเมืองเอโดยเร็วที่สุด

ถูกต้อง  เขาต้องไปเมืองเอ  ที่นั่นเป็นหนึ่งในสถานที่ไม่กี่แห่ง 

ที่สามารถใช้ชีวิตยืนหยัดในช่วงโลกาวินาศได้เป็นสิบปี และเป็นสถานที่ 

ที่เขาอยู่มาแปดปีกว่าแล้ว

ชาวบ้านหลายคนพากันมาขนเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกจาก 

ร้านรับซื้อของเก่าในเขตชุมชนไปด้วยใบหน้ายิ้มแย้มยินดี ฝ่ายนิติบุคคล 

ของเขตชุมชนเก่าแห่งนี้แค่มีชื่อไว้ให้ดูดี แต่ไม่เคยดูแลจัดการอะไรเลย  

ประตูทางเข้าออกก็เปิดหราทิ้งไว้แบบนั้นไม่เคยปิด ตกกลางคืนยังไม่มี 

คนคอยเฝ้า นี่จึงเป็นเหตุให้ตอนวันสิ้นโลกพวกซอมบี้บุกเข้ามากัดกินคน 

ที่พักอาศัยในย่านนี้ได้ตามสบาย

เขาเพิ่งแขวนป้ายประกาศขาย วันรุ่งขึ้นก็มีคนมาดูบ้านถึงที่ และ 

ได้เจรจาต่อรองราคาจากที่หลัวซวินตั้งไว้ถึงสองครั้ง ด้วยความที่หลัวซวิน 

อยากเร่งขายห้องให้ได้เร็ว  ๆ จึงตั้งใจกำหนดราคาต่ำกว่าตลาดเล็กน้อย  

แต่ก็ไม่ถึงกับทำให้ตัวเองเป็นฝ่ายเสียเปรียบ  ราคาต่ำสุดที่ เขาตั้งไว้ 

อยู่ที่สามแสนหยวน เขายังมีความจำเป็นต้องใช้เงินอีกมาก จึงปล่อย 

ห้องราคาต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้ว

ครั้นแล้วเมื่อคนซื้อมาดูบ้านเป็นรอบที่สาม ในที่สุดสองฝ่ายก็ตกลง 

เซ็นสัญญาโอนกรรมสิทธิ์และชำระเงิน

การซื้อขายบ้านเป็นเรื่องสิ้นเปลืองเวลามาก หลัวซวินต้องใช้เวลา 

ยี่สิบวันกว่าจะดำเนินการเรื่องเอกสารเสร็จเรียบร้อย จากนั้นก็หอบเงิน 

ทั้งหมดขึ้นรถไฟความเร็วสูงมุ่งหน้าสู่เมืองเอ

หลัวซวินมองภาพเมืองที่ทั้งคุ้นเคยทั้งแปลกตานอกหน้าต่างรถ  
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พลันความรู้สึกว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปมากก็ผุดขึ้นมากลางใจเขา ชาติที่แล้ว 

เขาเคยมาเที่ยวเมืองเอกับพ่อแม่แค่ครั้งเดียวสมัยยังเรียนอยู่ จนกระทั่ง 

วันสิ้นโลก หลังจากเมืองเอ็มที่เขาลี้ภัยไปอาศัยอยู่ถูกซอมบี้ถล่ม เขาก็หนี 

เอาชีวิตรอดมายังที่นี่อีกครั้ง

หลัวซวินยอมรับว่าเขาเองเป็นคนค่อนข้างระมัดระวังตัว แต่บางครั้ง 

ก็สู้สุดใจในเวลาที่ต้องเสี่ยงภัย ไม่อย่างนั้นคนธรรมดาที่ไม่ได้มีพลังพิเศษ 

และไม่ได้มีญาติเป็นผู้นำฐานที่มั่นอย่างเขาจะแคล้วคลาดจากอันตราย 

ครั้งแล้วครั้งเล่า มีชีวิตรอดอยู่ในยุคโลกาวินาศมาตลอดสิบปีเต็มได้อย่างไร 

หากไม่เพราะเขาดันวู่วามกระโจนออกไปรับลูกไฟยักษ์แทนเด็ก 

คนนั้นจนตายแล้วได้กลับมาเกิดใหม่ หลัวซวินก็มั่นใจมากว่าเขาต้องมีชีวิต 

อยู่ในฐานที่มั่นเมืองเอไปได้อีกเป็นสิบปีแน่นอน

ทว่าตอนนี้เขาได้กลับมาเกิดใหม่แล้ว  แม้จะไม่มีพลังพิเศษใด  ๆ  

แต่เขาก็ไม่คิดจะไปเกาะขาผู้แข็งแกร่งแห่งโลกยุคหลังคนไหนไว้ล่วงหน้า  

เขามั่นใจว่าตัวเองมีความรอบคอบมากพอจะเอาชีวิตรอดในวันสิ้นโลกได้

ดังนั้นขั้นแรกของเขาก็คือขายบ้านและข้าวของในบ้านที่ไม่มีประโยชน ์

ตอ่การยงัชพีในชว่งวนัสิน้โลก รวมถงึของทีข่นไปเมอืงเอไมไ่ดด้ว้ย ขัน้ตอ่ไป 

ก็คือมาที่เขตตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเอ...

เขาตระเวนดูตามบริษัทนายหน้าขายบ้านที่แล้วที่เล่า ในที่สุดก็เจอ 

เป้าหมายที่ตามหาจากบริษัทนายหน้าขายบ้านที่ค่อนข้างใหญ่แห่งหนึ่ง

“...เป็นเขตชุมชนที่เพิ่งสร้างใหม่ครับ ยูนิตนี้เพิ่งตกแต่งเสร็จหมาด  ๆ  

ยังไม่เคยมีคนอยู่มาก่อนเลย เป็นห้องชั้นบนสุดแบบมีชั้นลอย วิวสวย  

อากาศก็ดี แม้ราคาจะสูงนิดหน่อย แต่คุ้มค่าสมราคามากนะครับ...”

นายหน้าขายบ้านพูดแนะนำเสียงเจื้อยแจ้ว  หลัวซวินอ่านข้อมูล 

พื้นฐานเกี่ยวกับห้องนี้อย่างละเอียด ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วว่า นี่แหละ 

คือห้องที่เขาต้องการ

“พาผมไปดูหน่อยสิ”

“ได้เลยครับ เชิญตามมาทางนี้เลย”
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บทที่

ขณะนี้เหลือเวลาอีกห้าสิบเจ็ดวันก่อนถึงยุควันสิ้นโลก

2

ที่หลบภัยสุดล้ำเลิศ 
ในยุควันสิ้นโลก

นายหน้าขายบ้าน  รีบลุกขึ้นพาหลัวซวินออกไป ทันทีที่ออกมาข้างนอก 

ก็ชี้ไปยังตึกสูงที่อยู่ไม่ไกลกันพลางกล่าวแนะนำ 

“นั่นคือเขตชุมชนหงจิ่ง เป็นชุมชนที่พักอาศัยใหม่ของเขตตะวันตก 

เฉียงใต ้ อาคารโซนนี้ยังสร้างไม่เสร็จด ี มีบางส่วนเป็นที่อยู่สำหรับครอบครัว 

ที่ถูกรัฐเวนคืนที่ดินจากในเมือง  ส่วนที่ เหลือเป็นห้องที่ เปิดขายทั่วไป  

ห้องที่คุณถูกใจเป็นห้องทำเลทองอยู่ริมสุดครับ  ไม่ติดถนน เงียบสงบ  

วิวสวย  เพิ่งตกแต่งห้องเสร็จหมาด  ๆ  อีกด้วย  คุณอย่าเพิ่งมองว่าที่นี่ 

เปลี่ยว ผู้คนบางตาไปหน่อยนะครับ เพราะในอนาคตที่นี่ต้องกลายเป็น 

ศูนย์กลางการค้าแน่นอน  คุณเห็นตึกเตี้ย  ๆ  ที่อยู่ตรงทำเลด้านข้างนั่น 

ไหมครับ  นั่นเป็นตึกที่ เพิ่งสร้างเสร็จ  เตรียมเปิดเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต 

ขนาดใหญ่ครับ”

หลัวซวินนิ่งฟังพลางพยักหน้ายิ้ม  ๆ แต่ไม่ได้พูดอะไร เขารู้ดีว่า 

ภายหลงัตกึใหมท่ีเ่หลอืจะสรา้งเสรจ็อกีเพยีงแคส่องตกึ นัน่คอืซเูปอรม์ารเ์กต็ 

ในตำนาน ซึ่งจะกลายเป็นตำนานตลอดไป และที่ดินผืนนี้ ในวันข้างหน้า 

จะกลายเป็นทำเลทองที่เจริญรุ่งเรืองมากอย่างแท้จริง

เพราะที่นี่อยู่ใกล้กับกองกำลังทหารของเมืองเอมาก และกองพล 
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ทหารปืนใหญ่อีกหน่วยก็อยู่ไม่ไกล ซึ่งทั้งสองหน่วยนี้ตั้งอยู่ในเขตตะวันตก 

เฉียงใต้พอดี

วันข้างหน้า ในช่วงแรกของยุควันสิ้นโลก ตอนไวรัสซอมบี้ระบาด  

เมืองเอสร้างฐานที่มั่นขึ้นทั้งหมดสองแห่ง หนึ่งคือฐานที่มั่นตะวันตกเฉียงใต ้

ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกองกำลังสองหน่วยข้างต้น อีกหนึ่งคือฐาน 

ที่มั่นตะวันออก

เมื่อเมืองเอ็มถูกทำลายในตอนนั้น หลัวซวินหนีขึ้นเหนือมาจนถึง 

ฐานที่มั่นตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเอ ขณะที่ฐานที่มั่นตะวันออกถูกฝูง 

ซอมบี้กับสัตว์กลายพันธุ์ผนึกกำลังโจมตีในปีที่สองหลังจากที่เขาเพิ่งหนี 

มายังเมืองเอได้ไม่นาน 

หลัวซวินเดินเข้ามาในเขตชุมชนหงจิ่งกับนายหน้าขายบ้าน เขามอง 

ที่ชั้นล่างของอาคารหมายเลขสามด้วยความคิดถึงอยู่นิด  ๆ ห้องใต้ดิน 

มุมตะวันออกของอาคารหมายเลขสามห้องนั้น  คือสถานที่ลงหลัก 

ปักฐานหลังเขาลี้ภัยมาอยู่เมืองเอ และเป็น  ‘บ้าน’  ที่เขาเคยใช้ชีวิตอยู่นาน 

กว่าแปดปี

แต่ในเมื่อชาตินี้เขามีทางเลือกที่ดีกว่า ย่อมไม่กลับไปอยู่ในห้อง 

ใต้ดินนั่นอีก ยิ่งไปกว่านั้นคือ ห้องใต้ดินในเขตชุมชนย่านนี้มีไว้สำหรับ 

ปล่อยเช่าเป็นโกดังเก็บสินค้าของห้างร้านละแวกนี้เท่านั้น

บริเวณทางเดินในอาคารใหม่ถูกคนบางพวกใช้ปากกามาร์คเกอร์ 

เขียนเบอร์โทรศัพท์อย่างถือวิสาสะ  บ้างก็ติดประกาศโฆษณาไว้เต็ม 

ไปหมด  แล้วยังเขียนทิ้งท้ายด้วยว่า  ‘รับตกแต่ง’  หรือไม่ก็  ‘รับติดตั้ง 

เครื่องปรับอากาศ’ ไปจนถึง  ‘รับส่งน้ำ’ แม้แต่บนประตูลิฟต์ก็ยังไม่เว้น  

เมื่อทั้ งคู่ เดินเข้ าลิฟต์  ภายในลิฟต์ใหม่ เอี่ยมก็ยังมีข้อความทำนอง 

เดียวกันนี้ทั้งเขียนและติดแปะไปทั่ว

นายหน้าขายบ้านเห็นหลัวซวินมองข้อความพวกนี้ด้วยสีหน้าสนใจ 

ใคร่รู้ จึงได้แต่ยิ้มเจื่อนพลางอธิบาย “ฝ่ายนิติบุคคลของชุมชนยังไม่ 

เข้ามารับหน้าที่ ตอนนี้ยังไม่มีผู้ดูแล คนพวกนี้เลยรีบแห่กันมาโฆษณา 

ไว้ล่วงหน้าน่ะครับ”
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“แบบนี้ เรียกว่าหัวการค้าสินะ”  หลัวซวินมองรอยที่ดู เหมือน  

‘กลากเกลื้อน’ ไม่ก็  ‘รอยสัก’  บนผนังทางเดินในอาคารที่ทั้งคุ้นตาระคน 

แปลกตาพวกนี้แล้วอดทอดถอนใจไม่ได้ 

สมัยก่อนตอนเขามาถึงที่นี่ ผนังพวกนี้สกปรกเลอะเทอะไปด้วย 

คราบน้ำหนองและมันสมองของซอมบี้ที่ถูกสังหาร รวมถึงคราบเลือดสด ๆ  

ของมนุษย์ที่สาดกระเซ็น จนมองไม่เห็นร่องรอยของป้ายโฆษณาพวกนี้เลย 

สักนิด

ทั้ งคู่ขึ้นลิฟต์มาถึงชั้นสิบหก  นายหน้าล้วงกุญแจออกมาเปิด 

ประตูห้อง 

ใช่แล้ว...ห้องนี้แหละ

“ชั้นล่างมีห้องรับแขก ระเบียง ห้องครัว ห้องน้ำ และห้องเก็บของ  

ส่วนชั้นลอยมีสองห้องนอน  ห้องนอนใหญ่หนึ่ งห้อง  ห้องนอนเล็ก 

หนึ่งห้อง เฉลียงดาดฟ้า ห้องน้ำและห้องอาบน้ำครับ” นายหน้าขายบ้าน 

แนะนำพลางเดินนำหลัวซวินเข้าไปข้างใน

“ห้องนี้ เจ้ าของตกแต่งไว้ดีมากนะครับ  ขนาดประตูนิรภัยยัง 

เปลี่ยนใหม่หมดเลย เดิมทีเจ้าของตั้งใจจะพาครอบครัวย้ายมาอยู่เอง  

แต่ตอนหลังดูเหมือนต้องย้ายที่ทำงานมั้งครับ แล้วที่ทำงานใหม่อยู่ไกล 

จากเขตตะวันตกเฉียงใต้มากเกินไป จึงต้องปล่อยเช่าไปก่อน ดังนั้น 

ห้องนี้เลยยังไม่ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า...”

หลัวซวินพยักหน้าเล็กน้อย ในใจรู้ดีว่าแท้จริงแล้วที่ครอบครัวนี้ 

ไม่ย้ายเข้ามาอยู่ไม่ใช่เพราะสาเหตุนี้ เนื่องจากห้องชุดนี้มีเฉลียงดาดฟ้า 

กับระเบียงใหญ่มาก  แถมแถวนี้ผู้คนไม่พลุกพล่าน  เดิมทีลูกชายและ 

ลูกสาวตั้งใจเตรียมไว้ให้ผู้สูงอายุในบ้านย้ายมาอยู่ แต่เพิ่งตกแต่งห้อง 

เสร็จ ยังไม่ทันติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้สูงอายุในบ้านก็ล้มป่วยและจากไป 

เสียก่อน ห้องนี้จึงว่างไปโดยปริยาย

นายหน้าขายบ้านคงกลัวว่าถ้าพูดความจริงเขาจะไม่อยากเช่า จึงจงใจ 

บิดเบือนข้อมูล

หลัวซวินจ้องมองหน้าต่างกระจกบานใหญ่เบื้องหน้า แสงแดดอบอุ่น 
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ส่องตรงเข้ามา ยิ่งทำให้รู้สึกพอใจมาก เขาเดินเลยขึ้นไปที่ชั้นลอย ไม่ได้ 

มองห้องนอนว่างเปล่านั้นละเอียดมากนัก  แต่ตรงไปที่ เฉลียงดาดฟ้า  

เป็นอย่างที่คิดไว้เลย เฉลียงติดกระจกล้อมรอบไว้เรียบร้อย ข้อแรกคือ  

เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ  ข้อที่สองคือ เพราะชั้นบนสุดลมแรง 

เกินไป

สิ่งที่ทำให้หลัวซวินนึกชื่นชมอย่างยิ่งก็คือ กระจกที่เจ้าของห้อง 

ใช้เป็นกระจกนิรภัยทั้งหมด!  เพราะมีกระจกนี้  ถึงค่าเช่าจะสามพัน 

ห้าร้อยหยวนต่อเดือน แต่บวกกับที่เป็นห้องชุดในย่านชานเมืองเอแบบนี้  

หลัวซวินก็รู้สึกว่าคุ้มค่าแล้ว!

“โอเค ห้องนี้ไม่เลวเลย”

“งั้นคุณจะ...” 

“เช่าครับ เจ้าของห้องจะมาเซ็นสัญญาได้เมื่อไรครับ”

นายหน้ารีบโทรศัพท์ไปหาเจ้าของห้องด้วยรอยยิ้มปริ่มใจ

ค่าเช่าเดือนละสามพันห้าร้อยหยวน จ่ายค่าประกันห้องหนึ่งเดือน 

และจ่ายล่วงหน้าสามเดือน บวกค่านายหน้าอีกสามพันห้าร้อยหยวน

เช้าวันที่ 1 ตุลาคม ทั้งสองฝ่ายเซ็นสัญญากันเรียบร้อย ในที่สุด 

หลัวซวินก็ได้กุญแจห้องที่เขาเฝ้าใฝ่ฝันมาครอง

หลัวซวินยืนอยู่กลางห้องโล่งว่างเปล่า รู้สึกตื่นเต้นดีใจมากอย่างที่ไม่เคย 

เป็นมาก่อน

ห้องชุดนี้เป็นที่พักอาศัยที่เขารู้สึกอิจฉามากในชาติที่แล้ว ตอนเขา 

มาถึงฐานที่มั่นตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเอ วิธีปลูกพืชผักสวนครัวและ 

วิธีกรองน้ำสะอาดจากแหล่งน้ำแบบง่าย  ๆ  อะไรพวกนี้ก็เป็นที่นิยมในฐาน 

ที่มั่นนี้ไปแล้ว

ต่อมาทีมนักสำรวจทยอยเก็บรวบรวมเมล็ดพืชกลายพันธุ์จาก 

พื้นที่เพาะปลูกเดิมรอบ  ๆ  เมืองเอไว้ เมื่อศูนย์วิจัยทดสอบยืนยันแล้วว่า 

ในบรรดาเมล็ดพันธุ์พวกนั้นมีบางส่วนให้ผลผลิตมาก ใช้ระยะเวลาปลูกสั้น  

แถมยังให้พลังงานเพียงพอแก่ความต้องการพื้นฐานของร่างกายมนุษย์ด้วย  
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จึงถูกกระจายเป็นที่แพร่หลายอย่างมาก

ตอนนั้นเขามีเพียงห้องใต้ดินขนาดไม่ถึงสิบตารางเมตร หน้าต่าง 

เป็นแค่ช่องเล็ก  ๆ  แค่หนึ่งช่อง ซ้ำยังถูกอาคารโดยรอบบดบังจนแสงแดด 

ส่องมาไม่ถึง ต่างจากผู้พักอาศัยซึ่งอยู่มาก่อนที่ได้ครอบครองพื้นที่เล็ก  ๆ  

ภายในบ้านของตัวเองบนอาคารสูง สามารถติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ 

ไว้ใช้ในบ้านได้ ส่วนหลัวซวินถ้าต้องการใช้ไฟฟ้าก็ต้องจ่ายเงินซื้อจาก 

บ้านอื่นในราคาที่แพงมาก

แต่ถึงอย่างนั้น  ภายในห้องใต้ดินเล็ก  ๆ  ของเขาก็ปลูกพืชที่ไม่ 

ต้องการแสงแดดได้หลายชนิด เช่น ถั่วงอก กุยช่ายขาว ต้นกระเทียม  

พืชพวกนี้ไม่กลายพันธุ์ ทว่าก็มีพืชกลายพันธุ์ที่สามารถเพาะเลี้ยงในสถานที่ 

มืดสลัวได้ ทั้งยังให้ผลผลิตในปริมาณมาก สุดท้ายเขาเลยสามารถเก็บเงิน 

ได้เป็นกอบเป็นกำ

หลัวซวินเป็นคนสมองดี  แถมมือไม้หยิบจับอะไรก็คล่องแคล่ว  

ต่อให้ปัจจัยภายนอกจะไม่เอื้ออำนวย เขาก็ยังสามารถหาหนทางเอาตัวรอด 

ได้อยู่ดี ยังต้องพูดถึงปัจจุบันที่เขาได้กลับชาติมาเกิดใหม่อีกหรือ

ช่วงแรกเขตชุมชนหงจิ่งสร้างเสร็จแค่แปดอาคารเท่านั้น มีบางส่วน 

เป็นห้องสำหรับผู้ถูกเวนคืนจากเขตฝั่งเหนือของใจกลางเมือง เหลืออีก 

หกอาคารเป็นห้องที่กำลังจะปล่อยขายทั่วไป

เขตชุมชนแห่งนี้เพิ่งสร้างเสร็จเพียงสามเดือนกว่า ห้องที่เขาเช่า 

ในตอนนี้ก็เพิ่งจะตกแต่งเสร็จไม่ถึงเดือน

จนกระทั่งวันสิ้นโลกมาเยือน อาคารอื่น  ๆ  ที่เหลืออีกสี่อาคารยังอยู่ 

ในระหว่างก่อสร้าง มีสองอาคารเพิ่งขึ้นโครงสร้าง อีกสองอาคารแม้แต่ 

ประตูหน้าต่างก็ยังติดตั้งไม่เสร็จ แต่สุดท้ายสองอาคารนั้นก็สร้างเสร็จ 

โดยการควบคุมดูแลของกองกำลังทหารภายหลังจากที่ที่แห่งนี้ได้กลายเป็น 

เขตปลอดภัยในยุควันสิ้นโลก ส่วนอาคารที่สร้างเสร็จก่อนแล้วพวกนั้น  

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ทันเปิดขายก็เกิดเจอเหตุการณ์วันสิ้นโลก 

ขึ้นเสียก่อน ไม่มีใครรู้ว่าเจ้าของเดิมแท้จริงไปอยู่ที่ไหน ภายหลังเลยถูก 

นำมาจัดสรรให้แก่ผู้รอดชีวิตที่อพยพลี้ภัยมาไปโดยปริยาย
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ห้องนี้ที่เขาเช่าเอาไว้ เมื่อชาติที่แล้วเป็นของครอบครัวที่มีสมาชิก 

สามคน พวกเขาเพิ่งมาเช่าที่นี่ก่อนเกิดเหตุวันสิ้นโลกได้เพียงครึ่งเดือน  

แม้ห้องนี้จะตกแต่งไว้เป็นอย่างดี แต่ก็เป็นแค่ห้องเปล่า ไม่มีเครื่องใช้ 

ไฟฟ้าเลยสักชิ้น พนักงานกินเงินเดือนในเมืองส่วนใหญ่มักเลือกเช่าห้อง 

ที่พร้อมเข้าอยู่ได้เลย  ใครจะไปสนใจว่าห้องนั้นตกแต่งด้วยวัสดุอะไร  

ใช้เงินไปเท่าไร

ดังนั้นสำหรับย่านนี้ที่มีราคาเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสามพันหยวน  

เลยทำให้ไม่มีคนมาเช่าห้องนี้ อีกทั้งเจ้าของห้องยังมีปัญหาเรื่องมรดก  

แย่งสมบัติกันในหมู่พี่น้อง  ดังนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาจึงยังไม่ติดตั้ง 

เครื่องใช้ไฟฟ้าสักที จนกว่าจะมีผู้เช่ามาติดต่อนั่นแหละ

หลัวซวินรู้จักคนที่มาเช่าห้องนี้ในชาติก่อนดี พวกเขาเป็นคนแซ่อู๋  

เนื่องจากห้องนี้เป็นแบบมีชั้นลอย ครอบครองพื้นที่สองชั้นเต็ม  ๆ ทั้งยัง 

หันหน้าไปทางทิศที่ดีที่สุด ตอนหลังเมื่อพวกเขาซื้อแผงพลังงานแสงอาทิตย ์

จากกองทพัทหารได้ กแ็ทบจะตดิมนัไวเ้ตม็ผนงัดา้นนอกบา้น สว่นหลวัซวนิ 

หากไม่เพราะหาซื้อไฟฟ้าจากที่อื่นไม่ได้แล้วจริง ๆ เขาก็ไม่มีทางมาซื้อจาก 

ห้องนี้เด็ดขาด

ผู้หญิงที่ถูกเรียกว่าเจ๊อู๋คนนั้นนิสัยบ้าดีเดือดสุด  ๆ  ทั้งยังชอบ 

เอาเปรียบคนอื่น  ปกติเวลาไปซื้อไฟฟ้าเจ้าอื่น  พอซื้อขายกันบ่อยครั้ง 

จนสองฝ่ายเริ่มสนิทกัน ก็มักจะมีส่วนลดให้บ้างไม่มากก็น้อย แต่บ้าน 

เจ๊คนนี้ไม่ให้ส่วนลดไม่ว่า มีครั้งหนึ่งหลัวซวินเอาแบตเตอรี่ใหม่ไปชาร์จ 

ที่ห้องพวกเขา อีกฝ่ายกลับสับเปลี่ยนเอาแบตเตอรี่เก่ามาให้เขาแทน

ตอนนั้นทั้งสองฝ่ายเกือบมีเรื่องทะเลาะกัน  ทั้งสามีและลูกชาย 

ผนึกกำลังกับเจ๊อู๋ คนตัวสูงใหญ่ร่างหนาสามคนยืนเท้าเอวถมึงทึงอยู่ตรง 

ประตู หลัวซวินเห็นว่าขืนตัวเองอ้าปากพูดอะไรอีก คงได้ถูกจับโยนลง 

จากชั้นสิบหกเป็นแน่ เขาจึงจำใจกลืนก้อนโทสะนั้นลงท้องไป

คนพวกนั้นถือว่าห้องตัวเองทำเลดี วัน  ๆ  แค่อาศัยการขายไฟฟ้า 

ก็เลี้ยงดูทั้งครอบครัวได้สบาย  ๆ  ไม่ต้องปลูกผักยังชีพอย่างชาวบ้าน 

คนอื่น  ๆ ส่วนเจ้าลูกชายที่อายุมากกว่าหลัวซวินหลายปีนั้นไม่เคยย่างเท้า 
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ออกจากเขตปลอดภัยเลยสักครั้ง ตีให้ตายก็ไม่ยอมออกไปร่วมทีมอาสา 

เสี่ยงภัย แม่ของเขาเองก็ตัดใจปล่อยให้ลูกชายไปไม่ได้เช่นกัน

ด้านเจ้าของห้องห้องนี้ หลังวันสิ้นโลกยังมีชีวิตอยู่หรือไม ่ ได้กลับมา 

ยังฐานที่มั่นตะวันตกเฉียงใต้หรือเปล่า หลัวซวินเองก็ไม่รู้ แต่คาดว่า 

คงจะเสียชีวิตในมหันตภัยครั้งนั้นไปแล้ว  หรือต่อให้พวกเขากลับมา  

ตามกฎของฐานที่มั่นซึ่งตั้งขึ้นในภายหลัง  พวกเขาก็กลับมาอยู่ในห้อง 

ที่เป็นกรรมสิทธิ์เดิมไม่ได้ ทางการจะจัดสรรให้พวกเขาไปพักที่อื่นแทน

หลัวซวินไม่ใช่พ่อพระที่ชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก  ชาติ 

ก่อนเขาเป็นแค่ชาวบ้านระดับล่างธรรมดา ๆ พอมาชาตินี้ก็ไม่คิดอยากเป็น 

ผู้ยิ่งใหญ่ทำอะไรเลิศเลอทำนองนั้น

ตอนนี้ เขามีห้องที่ตัวเองอยากได้แล้ว  มีรังกบดานเล็ก  ๆ  ให้ได้ 

อยู่รอดปลอดภัย เขาจะสร้างป้อมปราการ ทำให้มันเป็นบ้านที่ให้เขามีชีวิต 

ความเป็นอยู่ดีกว่าชาติก่อน เป็นบ้านซึ่งทำให้เขาผ่านชีวิตในยุควันสิ้นโลก 

อันแสนยาวนานและน่าสะพรึงกลัวนี้ไปได้อย่างสบายใจ

และขณะนี้เหลือเวลาอีกห้าสิบเจ็ดวันก่อนถึงยุควันสิ้นโลก
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บทที่

ผู้กลับชาติมาเกิดใหม่จากยุควันสิ้นโลก 
ต่างมีใจดั่งหนูแฮมสเตอร์

ปฏิบัติการของหนูแฮมสเตอร์!

3

หลัวซวิน  คว้าบัตรธนาคารที่มีเงินในบัญชีจำนวนสามแสนสองหมื่น 

ห้าพันเจ็ดร้อยหยวน กับโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ที่เข้าอินเทอร์เน็ตได้  

ขับรถตู้จินเปย1 มือสองที่เพิ่งจ่ายเงินซื้อมาในราคาเก้าพันหยวน มุ่งหน้า 

สู่ศูนย์ค้าวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในเขตตะวันตกเฉียงใต้อย่างเร่งรีบ

เขาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่างครบชุด  และอะไหล่สารพัดอย่าง  

รวมถึงเครื่องชาร์จแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ยกเซต  ทั้ งยังซื้อ 

ฟิล์มติดกระจกแบบมองผ่านด้านเดียวจำนวนมากพอจะติดได้ทั้งบ้าน  

จากนั้นชายหนุ่มก็ขับรถจินเปยมือสองไปยังตลาดสินค้าเกษตรขนาดใหญ่ 

ซึ่งอยู่ไม่ไกล เพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์และยาเม็ดฆ่าเชื้อในน้ำ

อะไรสำคัญที่สุดในยุควันสิ้นโลก

หลัวซวินตอบคุณได้อย่างมั่นใจว่า  อันดับแรกคือ  น้ำสะอาด  

อันดับสองคือ อาหารที่ให้พลังงานได้อย่างเพียงพอ อันดับสามค่อยเป็น 

อาวุธและเครื่องนุ่งห่ม

1 Jinbei ยี่ห้อรถยนต์ของจีน มีชื่อเสียงในด้านรถ  SUV รถตู้ รถออฟโรด และ 

รถบรรทุก
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หลังเข้าสู่ยุควันสิ้นโลกได้ไม่นานก็เกิดการปนเปื้อนในน้ำ  ทว่า 

หลัวซวินเป็นคนรอบคอบ  หลังจากหนีตายมาถึงฐานที่มั่นเมืองเอ็ม  

เมื่อเห็นว่าในฐานแจกยาเม็ดฆ่าเชื้อในน้ำให้ฟรี เขาก็ไปขอมาตุนไว้ไม่น้อย  

จากนั้นก็ใช้ความรู้เรื่องการกลั่นสมัยยังเป็นนักเรียนมาสร้างเครื่องกลั่น 

ขึ้นเองหนึ่งชุด 

แม้เครื่องจะทำงานค่อนข้างช้าและเปลืองเชื้อเพลิงอยู่บ้าง แต่ 

อย่างน้อยก็รับประกันได้ว่าปลอดภัย ที่สำคัญ ต่อให้เป็นน้ำที่ผ่านการ 

กลั่นแล้ว เขาก็จะนำไปต้มให้เดือดนาน  ๆ  ซ้ำสองรอบเพื่อฆ่าเชื้อก่อนดื่ม

คนจำนวนไม่น้อยต่างบ่นว่าทำแบบนี้ยุ่งยาก  ส่วนใหญ่แค่ต้ม 

จนเดือดก็พอ  ไม่เอาน้ำไปกลั่นแต่อย่างใด  จนกระทั่งเกิดการระบาด 

ของเชื้อซอมบี้ขึ้นภายในฐานที่มั่นอย่างกะทันหัน  ฐานที่มั่นเมืองเอ็ม 

จึงพังย่อยยับ

อันที่จริงมีฐานที่มั่นหลายแห่งสร้างเสร็จแล้ว แต่เนื่องจากอาหาร 

และน้ำดื่มน้ำใช้มีการปนเปื้อน  ทำให้เชื้อซอมบี้แพร่กระจาย  เกิดการ 

ระบาดจากภายในเขตฐานที่มั่นนั้น ช่วงแรกของวันสิ้นโลก การเคลื่อนไหว 

ของเหล่าซอมบี้ยังค่อนข้างเชื่องช้าอยู่มาก พืชและสัตว์ส่วนใหญ่ยังไม่ถูก 

มลพิษจนกลายพันธุ์ ช่วงเวลานั้นมนุษย์จึงสร้างฐานที่มั่นได้ค่อนข้างเร็ว

เพราะแต่ละมณฑลในประเทศต่างมีค่ายทหารประจำการในพื้นที่ 

อยู่แล้ว กองทัพจึงรับมือได้ทันท่วงที สามารถช่วยเหลือประชาชนและ 

สร้างฐานที่มั่นได้อย่างรวดเร็ว

สิ่งที่ชวนให้คนทึ่งยิ่งกว่าก็คือสมรรถภาพร่างกายของมนุษย์ เมื่อ 

เกิดการกลายพันธุ์ระลอกแรก ทหารจำนวนไม่น้อยต่างกลายเป็นผู้มี 

พลังพิ เศษ  ใช้พละกำลังอันแข็งแกร่งที่ เพิ่มขึ้นกว่ าปกติมาปกป้อง 

คุ้มครองชาวบ้าน นี่จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมหลัวซวินเดินทางมายัง 

เขตตะวันตกเฉียงใต้ล่วงหน้า

นอกจากปัญหาเรื่ องน้ ำดื่ม  อาหารก็ เป็นอุปสรรคใหญ่  วัน 

โลกาวินาศเกิดขึ้นช่วงฤดูหนาว ผู้คนจำนวนมากต้องทนผ่านช่วงเวลา 

แห่งความหนาวเหน็บไปอย่างยากลำบาก  ได้แต่อาศัยการเก็บรวบรวม 
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เครื่องยังชีพและสินค้าอาหารแห้งที่เหลืออยู่ในเมืองประทังชีวิต 

จวบจนย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิถึงช่วงฤดูร้อน ผู้คนยังไม่รู้ เลยว่า 

พืชพรรณด้านนอกเกิดการกลายพันธุ์ กว่าพวกเขาจะรู้ถึงปัญหานี้ ก็มี 

แต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าพืชชนิดไหนกินได้หรือไม่ได้ หลังกินเข้าไปจะเกิด 

อาการไม่พึงประสงค์อะไรบ้าง 

เข้าสู่ฤดูร้อนปีที่สอง ศูนย์วิจัยถึงเพิ่งจะออกประกาศว่าพืชกลายพันธุ ์

บางจำพวกสามารถกินได้ หลังจากก่อนหน้านี้เกิดปัญหาความอดอยาก 

ครั้งใหญ่

ชาติที่แล้วหลัวซวินต้องหนีตายเอาชีวิตรอด และผ่านวิกฤตเมือง 

ล่มสลายมาแล้วถึงสองครั้ง หลังจากมาถึงเมืองเอเขาก็เข้าร่วมทีมสำรวจ 

เป็นอย่างแรก  ต่อมาเมื่อซอมบี้กลายพันธุ์  มีพลังความสามารถเพิ่ม 

มากขึ้น  ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาอย่างเขาจะต่อกรได้ แถมก่อนเกิด 

เหตุการณ์วันสิ้นโลก เขาก็ไม่เคยแตะปืนมาก่อน แม้แต่วิธีถือก็ยังไม่รู้  

หลัวซวินจึงถูกเตะออกจากทีมสำรวจ  ไม่ต้องพูดถึงทีมล่าสัตว์ที่ยิ่งไม่ 

ต้องการคนธรรมดาไร้ประโยชน์อย่างเขา

หลัวซวินจำต้องกลับเข้าเมืองไปรับภารกิจสร้างฐานที่มั่นกับภารกิจ 

ปลูกพืชเพื่อหาเงินยังชีพอย่างช่วยไม่ได้  และที่นี่ เองที่ทำให้เขาค้นพบ 

วิธียังชีพต่อไปได้ด้วยตัวเอง

เขาทยอยปลูกพืชที่โตได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้แสงอาทิตย์ไว้ในบ้าน  

หลังจากนำพืชผลล็อตแรกออกขาย  เขาก็รีบเปลี่ยนไปเพาะเมล็ดพันธุ์ 

ชนิดอื่นทันที นับแต่นั้นมา ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาก็ค่อย  ๆ  ดีขึ้น แต่ 

เพราะไม่มีแดด พืชผลที่ให้ผลผลิตสูงหลายชนิดจึงปลูกไม่ขึ้น ทำให้ 

เขารู้สึกเสียดายจนถึงทุกวันนี้

หลัวซวินหวนนึกถึงความหลังขณะเหยียบคันเร่งขับรถกลับเขต 

ชุมชนหงจิ่ง  เขาขับรถเข้าไปจอดใต้อาคารที่พักของตัวเอง  จากนั้นก็ 

ทยอยขนข้าวของเข้าตึกก่อนขึ้นลิฟต์

บ้านของเขาอยู่บนชั้นสิบหกซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง แต่โชคดีที่แม้ 

จะอยู่ในช่วงวันสิ้นโลก ในเขตชุมชนก็ยังจ่ายไฟให้ใช้ลิฟต์ส่วนกลางได้  



หน่วนเหอ

19

โดยแต่ละวันเปิดให้ใช้ช่วงเช้าตั้งแต่เจ็ดโมงถึงเก้าโมง  ช่วงเย็นตั้งแต่ 

ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่ม  แม้ชาติก่อนหลัวซวินจะอาศัยอยู่ในห้องใต้ดิน  แต่ 

เขาจำเป็นต้องขึ้นไปซื้อไฟฟ้าจากห้องที่อยู่ชั้นบนของอาคาร จึงจำเวลา 

พวกนี้ได้ขึ้นใจ

หลังจากขนของเข้าบ้านทีละอย่างสองอย่าง  หลัวซวินมองห้องที่ 

ยังโล่งว่างแล้วล้วงโทรศัพท์มือถือออกมาเพื่อเปิดเข้าอินเทอร์เน็ต

วันนี้เขาออกไปซื้อของเข้าบ้านจำนวนมาก แต่ยังมีของอีกหลายอย่าง 

ที่ต้องซื้อเพิ่ม เขาไม่มีเวลามากมายขนาดนั้น ตอนนี้การช็อปปิ้งออนไลน์ 

จึงกลายเป็นทางเลือกแรก

เพราะอย่างนี้เขาถึงตั้งใจซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้มาโดยเฉพาะ  

ข้อแรก  เพื่อจะได้ซื้อของออนไลน์ได้สะดวก ส่วนข้อสอง  โทรศัพท์ 

มือถือยังใช้ได้แม้จะเข้าสู่ยุควันสิ้นโลก เพราะหลังจากสร้างฐานที่มั่นและ 

สถานการณ์มั่นคงดีแล้ว  ทางสถาบันวิจัยได้คิดค้นและพัฒนาซิม 

โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ออกมาให้สามารถใช้ในฐานที่มั่นได้ มีการส่งข้อมูล 

ข่าวสารสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนตามเวลาที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน

แน่นอนว่าวิทยุก็เป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เช่นกัน โดยทั่วไปแล้ววิทยุ 

สามารถกระจายข่าวสารต่าง  ๆ  ได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เช่น การค้นพบ 

พืชพันธุ์ ใหม่  การยืนยันว่าเนื้อของสัตว์กลายพันธุ์ชนิดไหนที่กินได้   

การตรวจเจอสารพิษปริมาณมากในพืชชนิดไหนที่ก่อนหน้านี้ เคยกิน 

ได้บ้าง หรือข่าวสารจากฐานที่มั่นแห่งอื่น สถานการณ์การกวาดล้างของ 

โลกภายนอก และข่าวสารอื่น ๆ อีกมากมาย

หลัวซวินกดยืนยันรายการคำสั่งซื้อรายการแล้วรายการเล่า ก่อน 

เขาจะย้ายจากเมืองเอฟได้ค้นหาของที่พอจะคิดออกและจำเป็นต้อง 

ซื้อไว้ล่วงหน้าบ้างแล้ว จึงเข้าไปกดสั่งซื้อทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว  

และของส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าพร้อมใช้งาน ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาติดตั้ง  

ทางผู้ขายแค่ส่งสินค้ามาก็ใช้งานได้เลย

หลัวซวินสั่งซื้อของอยู่ทั้งคืน พอเริ่มเช้าวันใหม่เขาก็ถกแขนเสื้อขึ้น

เริ่มงานได้!...
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หลังตัดฟิล์มแต่ละแผ่นครบแล้ว หลัวซวินก็กางบันไดพับปีนขึ้นไป 

ฉีดสเปรย์บนกระจกจนเปียกชุ่ม...ลงมือติดได้!

เขาเริ่มจากการติดฟิล์มลงบนกระจกบริเวณเฉลียงดาดฟ้าทั้งหมด 

ก่อน แล้วค่อยลงมาติดตรงหน้าต่างระเบียงใหญ่ของห้องรับแขกชั้นล่าง  

งานประเภทนี้ค่อนข้างจุกจิกกินเวลา  แต่กลับมีประโยชน์มาก...เมื่อ 

ยุควันสิ้นโลกมาถึง แต่ในบ้านมีพืชผักปลูกเต็มระเบียงและเฉลียงดาดฟ้า 

รอพร้อมอยู่แล้ว พูดไปใครจะเชื่อ

ช่วงที่ซอมบี้เดินเพ่นพ่านอยู่เต็มถนน ในขณะที่ผู้คนต้องอาศัย 

อาหารสำเร็จรูป ข้าว และแป้งฝืดคอประทังชีวิต แต่บ้านคุณกลับมีทั้ง 

ผักและผลไม้สด ๆ แถมยังก่อไฟทำอาหารกินได้ด้วย ถ้าไม่บุกมาปล้นบ้าน 

คุณแล้วจะไปปล้นบ้านใครล่ะ

ดังนั้นสิ่งแรกที่หลัวซวินต้องทำก็คือ ปกป้องความเป็นส่วนตัว 

ภายในบ้านตน

งานติดฟิล์มกระจกหน้าต่างเกือบเสร็จหมดแล้ว หลัวซวินยกแผง 

พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่สองแผงและขาตั้งที่ตัวเขาเพิ่งเชื่อมเสร็จ 

หมาด ๆ ไปติดตั้งไว้นอกหน้าต่างเฉลียงดาดฟ้า...เพื่อเก็บพลังงาน

ตอนนี้ชายหนุ่มเพิ่งซื้อเครื่องเก็บพลังงานแสงอาทิตย์มาเพียงแค่ 

ชุดเดียว เพราะสินค้าพวกนี้ราคาแพงเอาการ เขายังต้องซื้อของอื่นอีก 

หลายอย่าง ถ้าทุนทรัพย์ที่มีอยู่ไม่พอจ่ายจริง ๆ ไว้รอหลังวันสิ้นโลกมาถึง 

ค่อยขับรถไป ‘ขน’ เอาจากศูนย์ค้าวัสดุก่อสร้างก็ได้

ถึงอย่างไรหลังเข้ายุควันสิ้นโลกช่วงแรก  ๆ ซอมบี้ยังเคลื่อนไหว 

เชื่องช้าและผู้คนก็ยังไม่กล้าออกจากบ้านกันนัก ถ้าเขาออกไปในช่วงนั้น 

ก็จะกอบโกยได้มากกว่า

หลัวซวินเก็บเศษแผ่นฟิล์มที่ เหลือมามัดรวมกันให้ เรียบร้อย  

ของพวกนี้ต้องเก็บสำรองไว้ใช้ในอนาคต รถจินเปยมือสองคันนั้นของเขา 

ติดฟิล์มไว้แล้ว...หลังวันสิ้นโลก เวลาขับรถออกไปข้างนอก ความเป็น 

ส่วนตัวเป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกัน

เขายุ่งง่วนอยู่เกือบทั้งวัน  ในที่สุดก็จัดข้าวของภายในบ้านเสร็จ 
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เรียบร้อย จากนั้นชายหนุ่มก็ออกจากบ้าน ลงไปชั้นล่างแล้วขับรถออกไป 

ข้างนอกเพื่อทำความคุ้นเคยกับถนนหนทาง

แม้ชาติก่อนเขาจะอาศัยอยู่ในฐานที่มั่นตะวันตกเฉียงใต้นานกว่า 

แปดปี แต่นั่นเป็นฐานที่มั่นที่สร้างขึ้นหลังจากเกิดมหันตภัยแล้ว  เขต 

ชุมชนที่พักอาศัยบางแห่งก็พังถล่ม บางที่ก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ อาคารที่เคย 

เป็นพื้นที่ส่วนกลางล้วนเปลี่ยนสภาพไปไม่เหลือเค้าเดิม ทั้งไฮเปอร์มาร์เก็ต 

ไปจนถึงร้านของชำบางแห่งถูกทำลายสิ้นตั้งแต่ช่วงแรกของยุควันสิ้นโลกก็มี

เขาต้องใช้เวลาว่างในช่วงนี้ ตอนที่สินค้าต่าง  ๆ  ที่สั่งซื้อยังไม่มาส่ง  

สำรวจทำความคุ้นเคยกับห้างร้านอย่างเช่นศูนย์การค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต 

ในละแวกนี้

เขตตะวันตกเฉียงใต้แม้จะอยู่โซนวงแหวนรอบนอก แต่ความเจริญ 

ของที่นี่ดีกว่าเขตชุมชนขนาดกลางและชุมชนขนาดเล็กทั่วไปมาก โดยเฉพาะ 

เมื่อเส้นทางการเดินรถไฟใต้ดินของเมืองเอตัดผ่านย่านนี้ ทำให้หนุ่มสาว 

ออฟฟิศจำนวนไม่น้อยเลือกพักอาศัยในเขตชุมชนที่อยู่ห่างจากย่าน 

ใจกลางเมืองมากหน่อย เพราะสถานที่แบบนี้ค่อนข้างเงียบสงบและราคาถูก

ด้วยเหตุนี้ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง  ๆ  

ของที่นี่จึงมีอย่างครบครัน ระหว่างที่ขับรถอยู่บนทางหลวงฝั่งตะวันตก 

เฉียงใต้ของเมือง หลัวซวินก็ค้นพบเรื่องน่าตื่นตาตื่นใจ เพราะห่างออกไป 

แทบจะทุกหนึ่งถึงสองช่วงถนนใหญ่จะเห็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่  

ของเมืองเอตั้งอยู่ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงย่านศูนย์กลางธุรกิจของเขตตะวันตก 

เฉียงใต้ที่มีซูเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าระดับประเทศถึงสามเจ้า  

รวมไปถึงร้านสะดวกซื้อขนาดย่อมอีกจำนวนมาก

หลัวซวินถือแผนที่เมืองนี้ไว้ในมือ ขณะขับรถเลี้ยวไปตามตรอก 

ซอกซอยบนถนนสายต่าง ๆ  ก็ทำเครื่องหมายตำแหน่งสำคัญ ๆ  ไว้บนแผนที่  

ตั้งใจว่าคืนนี้เมื่อกลับไปแล้วจะปักหมุดแผนที่ที่ดาวน์โหลดมาในมือถือ  

แล้วบันทึกเป็นข้อมูลสำรองเก็บไว้เผื่อหาย

ขับรถวนดูอยู่รอบใหญ่ สุดท้ายหลัวซวินก็ขับเข้าไปในลานจอดรถ 

ใต้ดินของซู เปอร์มาร์ เก็ตที่ ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ ง  เขาถือบัตรธนาคาร  
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โอตาคุวันสิ้นโลก เล่ม 1

เข็นรถเข็นพลางศึกษาการจัดวางสินค้าต่าง  ๆ พร้อมสำรวจที่ทางภายใน 

ศูนย์การค้าไปด้วย

เมื่อวานหลัวซวินไปศูนย์ค้าวัสดุก่อสร้างกับตลาดสินค้าเกษตรมา 

ทั้งวัน จ่ายเงินไปเกือบสามหมื่นหยวน จากนั้นจึงใช้เวลาทั้งคืนในการ 

กดสั่งซื้อของอีกล็อตใหญ่ เงินจากที่เหลืออยู่สองแสนกว่าหยวนก็ใช้จ่าย 

ยิบย่อยออกไปแบบนี้เอง

ตอนนี้ เขาเหลือเงินอีกประมาณแปดถึงเก้าหมื่นหยวน  คาดว่า 

หลังจากซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตวันนี้คงต้องจ่ายอีกหนึ่งพันหยวน

ระหว่างเดินก็จำทางไปด้วย เขาหยิบของจำพวกน้ำมัน ข้าว และ 

แป้งใส่รถเข็น  แล้วหยิบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสชาติต่าง  ๆ  ใส่ตามลงไป 

อีกหลายแพ็ค  ตอนเดินผ่านโซนของใช้ในบ้าน  หลัวซวินก็ตกใจเมื่อ 

นึกขึ้นได้ว่า เขาเกือบลืมซื้อผ้าห่มกับเสื้อผ้าสำหรับผลัดเปลี่ยนไปเสียสนิท

หลัวซวินดูราคาเสื้อผ้ากับชุดเครื่องนอน ก่อนหยิบโทรศัพท์มือถือ 

ออกมาเช็กราคากับร้านออนไลน์ อืม สั่งซื้อทางออนไลน์ดีกว่า ราคาถูกกว่า 

แล้วยังส่งของถึงบ้าน อีกอย่าง ตอนนี้ไม่ใช่วันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ด2  

ไม่ต้องห่วงว่าพัสดุจะล้นคลังขนส่ง เทียบกับการซื้อจากที่นี่แล้วต้องถือ 

กลับบ้านเอง ซื้อออนไลน์สะดวกกว่าเห็น ๆ 

หลัวซวินหยิบเครื่องครัว หม้อ กระทะ และถ้วยชามรามไหลง 

รถเข็น หลังชำระเงิน เขากล่าวขอบคุณและปฏิเสธพนักงานเรื่องทำบัตร 

สมาชิกอย่างสุภาพ จากนั้นก็เข็นรถมาถึงลานจอดรถชั้นใต้ดิน แล้วยกของ 

ใส่รถ

เมื่อเขาขนของทั้งหมดเข้าบ้านเสร็จ ก็ทรุดกายนั่งหมดแรงอยู่บนพื้น 

พลางถอนหายใจยาวเฮือกหนึ่ง “ร่างกายตอนนี้ไม่อึดเอาซะเลย...”

2 มักเขียนเป็นตัวเลข 11.11 (Double 11) คนจีนถือเป็นวันคนโสด เพราะมีแต่เลข 1  

แสดงถึงความโดดเดี่ยว  ต่อมาแจ็ก  หม่า  นักธุรกิจชื่อดังจัดแคมเปญเชิญชวนคนโสด 

ให้มาซื้อสินค้าลดราคาในเว็บ  Taobao.com ในวันนั้น จนสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ 

บริษัทขนส่งเคยเกิดปัญหาจัดส่งไม่ทัน ต่อมาเว็บไซต์ตลาดออนไลน์หลายแห่งก็สร้างแคมเปญ 

ส่งเสริมการขายคล้ายกันในวันที่ที่ซ้ำกับเลขเดือน
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ชีวิตในสองชาติภพ  พละกำลังของเขาจัดอยู่ ในเกณฑ์ของคน 

ธรรมดา เพียงแต่ชาติก่อนเขามีชีวิตยากลำบาก พละกำลังจึงแข็งแกร่ง 

กว่าร่างกายขาวซีดเป็นไก่ต้มของคนที่เพิ่งเรียนจบแบบนี้มาก

ตอนนี้จะไปมีเวลาออกกำลังกายที่ไหนได้ แต่วันข้างหน้ายังมีงาน 

ใช้แรงรอให้เขาทำอีกมาก  ถึงตอนนั้น  พละกำลังของเขาก็จะค่อย  ๆ  

เพิ่มขึ้นเอง

หลัวซวินหลับตาใช้ความคิดอยู่ครู่หนึ่ง แล้วจึงเปิดมือถือกดสั่งของ 

ที่ต้องซื้อเพิ่มอีกหลายรายการ จากนั้นก็ขึ้นไปบนชั้นลอย ใช้เสื้อผ้าหนา ๆ  

ที่พกมาปูเป็นที่นอนแล้วซุกตัวลง...หลับใหล
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บทที่

เสียงสว่านไฟฟ้าจากอาคารหมายเลขเจ็ด
ดังมานานกว่าครึ่งเดือนแล้ว

แต่งห้องครั้งใหญ่

4

ย่านใจกลางเมือง  ของเมืองเอ ช่วงกลางคืนบรรยากาศมักคึกคักกว่า 

ช่วงกลางวันเสมอ

ภายในไนต์คลับแห่งหนึ่ง หนุ่มสาวบางคนใช้ความมืดสลัวยามราตร ี

ออกมาเที่ยวปลดปล่อยอารมณ์หาความบันเทิงกันอย่างสุดเหวี่ยง

สาวสวยสุดเซ็กซี่คนหนึ่งใส่กระโปรงรัดรูปสั้นจู๋  เดินนวยนาด 

อวดเอวยี่สิบสองนิ้วและสัดส่วนโค้งเว้าเป็นรูปตัว  S เยื้องกรายราวกับ 

นางแมวยั่วสวาทตรงไปที่โซฟาในมุมหนึ่ง

“สุดหล่อ ชนแก้วกันหน่อยไหม” สาวสวยส่งสายตาหวานฉ่ำให้ 

ชายหนุ่มที่นั่งอยู่บนโซฟา ทว่าเมื่ออีกฝ่ายตวัดสายตามองเธอ วิญญาณเธอ 

ก็แทบหลุดลอย

ชายหนุ่มคนนั้นมีดวงตาดอกท้อแสนเย้ายวนใจ  ใต้หางตาซ้าย 

มีไฝรองน้ำตาหนึ่งเม็ดชวนให้น่าหลงใหลยิ่งขึ้น เขากำลังเอนหลังพิง 

พนักโซฟาด้วยท่าทีเกียจคร้าน  อย่าว่าแต่หญิงสาวคนนี้เลย  ต่อให้เอา 

สาวสวยทุกคนในไนต์คลับมารวมกัน ก็ไม่อาจเทียบรูปลักษณ์และเสน่ห์ 

ของชายหนุ่มคนนี้ได้

ชายหนุ่มหรี่ตาลงเล็กน้อย ดูเผิน  ๆ  คล้ายว่ากำลังยิ้ม แต่ดวงตา 
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คู่นั้นกลับฉายชัดถึงความเยือกเย็น เขาเอ่ยคำพูดหนึ่งออกจากริมฝีปาก 

บางเฉียบแบบไม่ไว้หน้า “...ไปให้พ้น”

หญิงสาวอึ้งไปในทันที เหมือนได้ยินไม่ชัดว่าชายหนุ่มพูดอะไร  

แต่ไม่รอให้เธอเอ่ยปาก ก็มีฝ่ามือใหญ่ข้างหนึ่งสะกิดไหล่เธอ “คนสวย  

ตรงนี้ไม่มีที่สำหรับคุณหรอกนะ”

หญิงสาวคนนั้นหันขวับไปด้วยสีหน้าเกรี้ยวกราด กลับเห็นผู้ชาย 

วัยสี่สิบห้าสิบพาคนหลายคนที่มองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นบอดี้การ์ดตามมา 

ยืนอยู่ข้างโซฟา ใจเธอพลันกระตุกวาบ รีบเดินหนีไปอย่างไว...คืนนี้ซวย 

ชะมัด!

“ในบัตรนี่มีเงินอยู่หนึ่งล้าน เอาไปให้แม่แกซะ” ชายวัยกลางคน 

นั่งลงข้าง  ๆ  ชายหนุ่ม ก่อนจะวางบัตรใบหนึ่งลงบนโต๊ะตรงหน้าระหว่าง 

พวกเขาทั้งสอง

“เกี่ยวอะไรกับผมด้วย  ทำไมคุณไม่เอาไปให้เองล่ะ”  ชายหนุ่ม 

ปรายตามองอีกฝ่ายแวบหนึ่ง พลางแค่นหัวเราะเสียงเย็น “คุณเรียกผม 

ออกมาเพราะเรื่องนี้เหรอ”

“แกเอาไปให้เธอเองดีกว่า อย่างน้อยก็มีหลักฐาน จะได้ไม่ต้อง 

โมเมว่าฉันไม่โอนเงินเข้าบัญชีให้เหมือนคราวก่อน”  ชายวัยกลางคน 

นวดขมับ “ฝากบอกเธอด้วยว่า เรื่องน้าชายของแกจัดการเรียบร้อยแล้ว  

คราวหน้าคราวหลังให้เขาระวังตัวหน่อย อย่าเที่ยวหาเรื่องเดือดร้อนให้ 

มากนัก ช่วงนี้ยิ่งตรวจเข้มกันอยู่”

ชายหนุ่มใช้สองนิ้วคีบบัตรใบนั้นขึ้นมา  โบกมันไปมาตรงหน้า 

ด้วยสีหน้าเหมือนจะยิ้มแต่ก็ไม่ยิ้ม “ยังไงพวกคุณก็ไม่หย่ากัน จำเป็น 

ต้องให้ผมเป็นคนกลางคอยจัดการเรื่องหยุมหยิมพวกนี้ให้ด้วยเหรอ  

เหยียนฮั่น ผมไม่ใช่ลูกน้องคุณนะ เรื่องนี้ผมไม่ยุ่ง เชิญคุณส่งลูกน้อง 

ไปจัดการเอาเองเถอะ!” พูดจบ เขาก็โยนบัตรใบนั้นลงบนโต๊ะแล้วลุกขึ้น 

เดินไปทางประตู

เหยียนฮั่นสีหน้าเคร่งขรึมลง “แล้วฉันจะคอยดูน้ำหน้าแก...”

“ผมยังอยู่ดี ไม่ต้องให้คุณเป็นห่วงหรอก” ชายหนุ่มพูดขึ้นโดย 
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ไม่แม้แต่จะหันหน้ากลับมา เขาตรงดิ่งไปที่ประตูไนต์คลับ  พอพ้นจาก 

สถานที่ชวนอึดอัดแห่งนั้นแล้วจึงถอนหายใจยาว...ข้างนอกอากาศดีกว่า 

ตั้งเยอะ

เช้าวันรุ่งขึ้น หลัวซวินถูกเสียงกดกริ่งปลุกให้ตื่น

ของที่สั่งจากเมืองเดียวกันมาถึงแล้วเหรอเนี่ย เร็วดีจัง!

หลัวซวินเซ็นรับของพร้อมอุทานในใจ เมื่อก่อนตอนเขาอยู่เมืองเอฟ  

เวลาสั่งของออนไลน์ไม่เคยเจอสถานการณ์ที่ของจากเมืองเดียวกันใช้เวลา 

ส่งภายในหนึ่งวันมาก่อน ถ้าเป็นสินค้าที่ส่งมาไกลหน่อย ใช้เวลาสิบวัน 

ถึงครึ่งเดือนถือเป็นเรื่องปกติมาก คิดไม่ถึงว่าบริษัทส่งของในเมืองใหญ่ 

จะขยันขันแข็งทำงานได้รวดเร็วทันใจปานนี้

เขาเปิดโทรศัพท์มือถือตรวจดูสถานะพัสดุรายการต่าง  ๆ พบว่า 

สินค้าส่วนใหญ่แสดงสถานะว่าอยู่ระหว่างจัดส่ง ส่วนของจากเมืองเดียวกัน 

อีกสองชิ้นก็ขึ้นสถานะว่าพัสดุรอนำส่ง

มาเลย วันนี้จะอยู่บ้านเตรียมตัวจัดของทั้งวันเลย

หลัวซวินตรวจดูข้าวของที่ต้องลงมือจัดการ  ของรอบสองยังมา 

ไม่ถึง เขาเดินวนรอบห้อง หลังตรวจดูสภาพห้องแต่ละห้องจนแน่ใจก็เริ่ม 

จัดการแยกของที่จะนำไปวางไว้ในแต่ละห้อง

แน่นอนว่าตรงระเบียงใหญ่ชั้นล่างกับเฉลียงดาดฟ้าของชั้นลอย 

เป็นพื้นที่สำหรับปลูกพืช  ห้องครัวก็ยังใช้ประโยชน์ตามเดิม  ส่วนห้อง 

เก็บของชั้นล่างอยู่ติดกับครัวพอดี อีกทั้งไม่มีหน้าต่าง สามารถดัดแปลง 

ทำเป็นห้องเพาะชำ  ห้องมืด  ห้องเพาะพันธุ์จำพวกนี้ได้  ห้องรับแขก 

ชั้นล่างค่อนข้างใหญ่ วันหน้าพอจะแบ่งไว้เป็นพื้นที่เก็บของได้

ห้องนอนสองห้องบนชั้นลอยจะเลือกห้องหนึ่งไว้เก็บอุปกรณ์และ 

เสบียงอาหาร ส่วนอีกห้องใช้เป็นห้องนอนของเขาเอง ห้องอาบน้ำชั้นลอย 

มีทั้งอ่างอาบน้ำและฝักบัว ตอนนี้ยังไม่ต้องทำอะไรกับมันชั่วคราว

หลัวซวินกางแปลนห้องที่เขาวาดเอาไว้แล้วเริ่มขีด  ๆ  เขียน  ๆ  ลงไป 

บนนั้น...ถึงอย่างไรวันหน้าก็ไม่ได้ใช้เจ้าสิ่งนี้แล้ว และคงไม่มีใครมาขอใช้ 
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ห้องต่อจากเขา...

ระหว่างที่กำลังขีดเขียนอยู่ เสียงกริ่งประตูก็ดังขึ้นอีกครั้ง สินค้า 

ที่สั่งซื้อเริ่มทยอยมาส่ง

“จื๊ด...จื๊ด...”

เสียงสว่านไฟฟ้าดังขึ้นอย่างต่อเนื่องครั้งแล้วครั้งเล่า  ทำให้คนที่ 

ได้ยินต่างปวดหัวแสบหูไปตาม ๆ กัน

เสียงนี้ดังก้องมาจากตึกเจ็ดยาวนานต่อเนื่องกว่าครึ่งเดือน ในห้อง 

มุมสุดของฝั่งตะวันออกบนชั้นสิบหก มีอุปกรณ์ กล่อง ลัง และข้าวของ 

ที่ถูกดัดแปลงจนพิลึกพิลั่นแปลกตากองเกลื่อนกลาดเต็มพื้นไปหมด

วันที่ 22 ตุลาคม ของที่หลัวซวินสั่งซื้อออนไลน์ส่งมาถึงครบหมด 

ทุกชิ้นแล้ว

ตอนนี้ห้องรับแขกถูกเขาแบ่งเป็นสองส่วน ด้านหนึ่งติดกับระเบียง  

ใช้วางเครื่องมือกับของที่ต้องดัดแปลง อีกด้านหนึ่งอยู่ใกล้โถงทางเข้าห้อง  

เอาไว้วางเฟอร์นิเจอร์กับของอื่น ๆ ที่ซื้อมา

ส่วนธัญพืช เมล็ดพันธุ์ ของที่กักตุน อาหารสำเร็จรูป ทุกอย่าง 

ถูกแยกไปไว้ในห้องเก็บของชั้นล่างกับห้องนอนเล็กบนชั้นลอย

เฟอร์นิเจอร์ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็น อย่างน้อยในห้องรับแขกต้องมีโต๊ะ  

เก้าอี้ โซฟา ในห้องนอนก็ต้องมีเตียง จริงไหม

พอดัดแปลงท่อพีวีซีปลอดสารพิษให้กลายเป็นชั้นปลูกผักเสร็จ 

ก็นำไปตั้งไว้ด้านข้าง หลัวซวินพรูลมหายใจยาว ทุบ  ๆ  บั้นเอวที่ปวดเมื่อย  

ก่อนหันเดินไปล้างมือล้างหน้าในห้องน้ำ ตอนกลับออกมา เขาเดินไป 

หน้าเตาไมโครเวฟ หยิบเอาแป้งย่างไส้หมูตุ๋นที่อุ่นเสร็จแล้วขึ้นมากัดคำโต

หลัวซวินซื้อเตาไมโครเวฟมาได้เพียงสองวัน  หลังจากทดสอบ 

จนแน่ใจแล้วว่าเครื่องใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาใด  ๆ  เขาก็จัดการเปิดแงะ 

ตัวเครื่องแล้วดึงตัวส่งสัญญาณเสียงออกมา ป้องกันไม่ให้มันส่งเสียงดัง 

ดึงดูดความสนใจคนในช่วงหลังวันสิ้นโลก

หลัวซวินกวาดตามองห้องที่รกระเกะระกะอย่างพึงพอใจ  แล้ว 
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จึงเอนหลังพิงพนักโซฟา อุปกรณ์ทั้งหมดที่ต้องดัดแปลงก็จัดการเสร็จ 

หมดแล้ว  เก็บกวาดสองวัน จากนั้นใช้เวลาที่ เหลือเตรียมทำอย่างอื่น  

เช่น เพาะต้นกล้า นำข้าวสารและแป้งสาลีบางส่วนออกมาแปรรูปเป็น 

อาหารล่วงหน้า เพราะการจุดไฟหุงหาอาหารในช่วงหลังวันสิ้นโลกทุกวันนั้น 

ไม่ใช่กิจวัตรที่ดี

หลัวซวินนำถุงพลาสติกของอาหารที่กินเสร็จแล้วทิ้งลงถังขยะ  

ปัดไม้ปัดมือก่อนหยัดตัวขึ้นเก็บกวาดห้องต่อ  นอกจากเศษขยะและ 

เศษชิ้นส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้ว ของอย่างอื่นที่ยังพอมี 

ประโยชน์ก็ขนขึ้นไปเก็บไว้ในห้องนอนเล็กชั้นลอยอย่างเป็นระเบียบ

ของจำพวกกระบะเพาะต้นกล้ากับชั้นปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ที่ต่อ 

เสร็จล้วนถูกย้ายไปตั้งไว้ที่ชานระเบียงและเฉลียงดาดฟ้า คราวนี้ในบ้าน 

ก็ดูสะอาดโล่งตาขึ้นทันที

หลัวซวินดันโซฟาไปไว้ในจุดที่มันควรอยู่  จากนั้นก็เข็นตู้ปลา 

ขนาดใหญ่หลายใบไปที่กลางห้องรับแขก ย้ายเสร็จหลัวซวินก็ถอนหายใจ 

ทิ้งตัวนอนแผ่บนโซฟา แล้วล้วงโทรศัพท์มือถือขึ้นมาพลางครุ่นคิดจน 

หน้ายุ่งอีกครั้ง

เวลานี้เขาเหลือเงินแค่ห้าหมื่นต้น  ๆ เงินจำนวนนี้สามารถนำไปซื้อ 

ธัญพืช อาหาร และยาต่าง  ๆ  ได้อีกล็อตก็จริง แต่เขายังมีแผนการอื่น 

อยู่ในใจ เช่น...จะเลี้ยงสัตว์ไว้ในบ้านดีหรือเปล่านะ

ช่วงแรกของยุควันสิ้นโลก นอกจากมนุษย์แล้ว ยังมีสัตว์อีกจำนวน 

หนึ่งที่กลายเป็นซอมบี้  ตอนหลังนอกจากซอมบี้สัตว์แล้ว  ก็ยังมีสัตว์ 

กลายพันธุ์ด้วย สัตว์กลายพันธุ์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น พวกมันนำอันตราย 

มาสู่มนุษย์และร้ายแรงยิ่งกว่าซอมบี้ทั่วไป

แต่หากเป็นสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงจนเชื่อง  แล้วเกิดการกลายพันธุ์ 

ในภายหลัง และระหว่างที่กำลังกลายพันธุ์ ถ้ามันไม่เป็นบ้าไปเสียก่อน  

มันจะมีพลังต่อสู้ที่แข็งแกร่งสุดขีด

อย่างน้อยถ้าเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านสักตัว  ตอนเขาออกไปสำรวจ 

รวบรวมสิ่งของนอกบ้าน เจ้าสุนัขก็ช่วยเฝ้าบ้านให้เขาได้
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หลัวซวินยังจำได้  ตอนที่เกิดเหตุวันสิ้นโลกใหม่  ๆ  เนื่องจากมี 

สัตว์จำนวนมากกลายเป็นซอมบี้  ความดุดันของพวกมันน่ากลัวกว่า 

ซอมบี้มนุษย์เสียอีก ดังนั้นคนส่วนมากจึงเลือกที่จะหลีกให้ห่างจากสัตว์ 

พวกนั้น

ตอนที่ เขายังอยู่ เมืองเอ็มนั้น  มีบ้านคนแก่หลังหนึ่งเลี้ยงสุนัข 

พันธุ์เล็กเอาไว้ในบ้านหนึ่งตัว ที่จริงสุนัขตัวนั้นไม่ได้กลายเป็นซอมบี้และ 

ไม่ได้กลายพันธุ์ แต่เมื่อวันสิ้นโลกมาเยือน กฎระเบียบในสังคมล่มสลาย  

คนจำนวนไม่น้อยบุกเข้าไปปล้นชิงของในบ้านคนอื่น แต่เพราะบ้านหลังนั้น 

เลี้ยงสุนัขเอาไว้ พวกโจรขโมยก็เลยยังไม่กล้าเข้าไป!

แต่ถ้าหลัวซวินคิดจะเลี้ยงสุนัขสักตัว  อย่างแรกก็ต้องเตรียม 

อาหาร ของเล่นไว้ให้มันแทะขัดฟัน และอื่น  ๆ  อีกสารพัด อย่างที่สอง  

ถ้าเจ้าสุนัขที่ เขาเลี้ยงไว้เกิดกลายพันธุ์ตั้งแต่ช่วงแรกของวันสิ้นโลกล่ะ  

ต่อให้ไม่กลายพันธุ์ ในช่วงแรก  แต่ถ้าเกิดการกลายพันธุ์ระลอกสอง 

แล้วสุนัขตัวนั้นเกิดเป็นบ้าขึ้นมา เขาอาจโชคร้ายถึงขั้นรักษาชีวิตเอาไว้ 

ไม่ได้...

“เฮ้อ...รออีกสักสองสามวันก็แล้วกัน” สัตว์ชนิดอื่นก็เหมือนกัน  

ถ้าเลี้ยงไก่ไว้ในบ้านหลายตัว แม้เมื่อเข้ายุควันสิ้นโลกจะมีไข่กับเนื้อไก่ 

ไว้กิน แต่เสียงไก่ขันอาจดึงดูดความสนใจจากคนอื่นได้ หลัวซวินไม่อยาก 

หาเหาใส่หัว แต่ว่า...เขาก็อยากเลี้ยงสุนัขไว้สักตัวอยู่ดี

ในห้องเพาะต้นกล้า หลัวซวินนำเมล็ดพันธุ์บางส่วนมาหย่อนใส่กระบะ 

เพาะชำ ภายในห้องถูกดัดแปลงเรียบร้อยแล้ว หลังปรับอุณหภูมิและ 

ระดับความชื้นให้เหมาะสม ผ่านไปไม่กี่วันเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นก็เริ่มงอก

เนื่องจากใกล้จะถึงฤดูหนาวแล้ว แม้ว่าหลัวซวินจะสามารถรักษา 

อุณหภูมิภายในห้องได้  แต่ยังไม่กล้าเพาะเมล็ดพันธุ์พืชมากเกินไป  

ข้อแรก เพราะตัวเองกินคนเดียวไม่หมด และยังไม่เหมาะที่จะเอาออกไป 

ขายในตอนนี้ ข้อสอง เพราะสิ่งที่กลายพันธุ์ได้ไม่ได้มีแค่สัตว์  แต่พืช 

ก็กลายพันธุ์ได้ด้วยเช่นกัน
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หากพืชเกิดการกลายพันธุ์ ในระยะที่ยังเป็นต้นอ่อน  หลัวซวิน 

สามารถกำจัดทิ้งได้อย่างรวดเร็ว  แต่หากเป็นต้นที่ โตเกินไป  ไม่แน่ 

อาจแตะต้องมันไม่ได้ แถมยังต้องคิดหาวิธีกำจัดมันทิ้งอีก

แม้บนเฉลียงดาดฟ้าจะสะดวกใช้ เป็นที่ปลูกพืช  แต่หลัวซวิน 

ก็เน้นปลูกพืชไร้ดินมากกว่า  แน่นอนว่าพืชที่ปลูกด้วยดินก็มี เช่นกัน  

เขาตั้งใจว่าพรุ่งนี้หรือไม่ก็มะรืนนี้จะไปขุดดินจากพื้นที่ใกล้ ๆ กลับมา

พืชไร้ดินมีข้อดีหลายอย่าง ประการแรก ดูแลง่าย ประการที่สอง  

ไม่ เปลืองพื้นที่  ขอเพียงผสมน้ ำปุ๋ ยให้ดีก็พอ  ช่วงแรกนี้ยั งสั่ งซื้ อ 

ทางออนไลน์ได้  แต่หลังวันสิ้นโลกคงต้องผสมเอง  โชคดีที่ เขาพอมี 

ประสบการณ์ด้านนี้อยู่บ้าง

ผักที่ เอามาเพาะตอนนี้มีแค่ผักชี  กุยช่าย  และผักกาดกวางตุ้ง  

อย่างละนิดอย่างละหน่อย  นอกจากนี้ยั งมีต้นส้มจี๊ด  ต้นแอ๊ปเปิ้ล  

ต้นเชอร์รี่ และอื่น  ๆ  อีกสารพัดที่เขาสั่งซื้อทางออนไลน์ก่อนหน้า  โดย 

แยกปลูกใส่กระถางตั้งไว้ในบ้าน

ส่วนที่ เหลือเขาตั้งใจไว้ว่าจะรอไปอีกสักระยะ  พอใกล้ถึงช่วง 

วันสิ้นโลกค่อยเพาะเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเขียวและถั่วเหลือง  

เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว

หลังเก็บตัวอยู่ ในบ้านมาหลายวัน  เมล็ดพันธุ์ ในกระบะเพาะ 

ส่วนใหญ่ก็พากันแตกยอดอ่อนแล้ว ส่วนที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงนั้น 

ตีความได้ว่าเป็นเมล็ดตาย ปลูกไม่ขึ้น

หลัวซวินใช้แผ่นฟองน้ำที่ตัดเตรียมไว้ล้อมต้นกล้าอย่างพิถีพิถัน  

ก่อนนำพวกมันใส่ลงในรางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ที่ดัดแปลงขึ้น จากนั้น 

ก็สอดท่อเครื่องปั๊มลมออกซิเจนขนาดเล็ก  เติมน้ำปุ๋ยในอัตราส่วนที่ 

เหมาะสม  เพียงเท่านี้  ชั้นรางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขนาดย่อมของเขา 

ก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว

พวกนี้ เป็นพืชที่ปลูกก่อนเกิดเหตุวันสิ้นโลก  ดังนั้นหลัวซวิน 

จึงเลือกใช้ชั้นรางปลูกขนาดย่อม แต่ละชั้นปลูกเพียงสิบกว่าต้น ชั้นราง 

ปลูกสองสามชั้นต่อเข้ากับถังน้ำใบเดียวกัน
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จากนั้นหลัวซวินก็ตรวจดูแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ลูกที่ห้า 

ซึ่งชาร์จเต็มนานแล้ว ก่อนจะไปสำรวจห้องที่ถูกเก็บกวาดจนสะอาดเอี่ยม  

เขาเดินวนดูทั่วบ้านสี่ห้ารอบถึงมั่นใจได้ในที่สุด...ดูเหมือนว่าตอนนี้จะไม่มี 

อะไรให้เขาทำแล้วสินะ
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บทที่

เสี่ยวจ้าวอึ้งพูดอะไรไม่ออก 
คิดว่าหลัวซวินเป็นลูกเศรษฐีคนเมือง 

มีเงินทองเหลือเฟือจนไม่รู้จะเอาไปทำอะไร  
เลยหันมาสนใจทำฟาร์ม

เจ้าตัวเล็ก

5

ตอนนี้  ในบ้านไม่มีอะไรต้องทำแล้ว  เหลือเวลาอีกยี่สิบกว่าวันก่อน 

จะถึงวันสิ้นโลก เขายังไม่จำเป็นต้องเริ่มถนอมอาหาร แต่จะปล่อยเวลา 

ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ก็ใช่ที่...อืม หรือจะไปฟาร์มสุนัขเลยดี

หลัวซวินล้วงโทรศัพท์มือถือออกมา ก่อนหน้านี้เขาหาฟาร์มสุนัข 

ในเขตตะวันตกเฉียงใต้เจอแล้ว ที่นั่นเป็นหนึ่งในฟาร์มสุนัขขนาดใหญ่ 

ของเมืองเอ ฟาร์มนี้มีสุนัขลักษณะดีที่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็นสายประกวด 

อยู่ไม่น้อย คะแนนรีวิวในอินเทอร์เน็ตก็ดีมาก หากเขาคิดจะซื้อสุนัข  

ที่นี่ย่อมเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดและอยู่ใกล้ที่สุด

หลัวซวินขับรถจินเปยมือสองมุ่งหน้าไปทางใต้

ฟาร์มสุนัขส่วนใหญ่มักตั้งอยู่แถวชานเมือง ยิ่งเมืองเอขยายตัวเร็ว  

ทำเลที่ตั้งรอบนอกก็ยิ่งเปลี่ยวร้างและอยู่ไกลออกไป ด้วยความที่ฟาร์ม 

สุนัขต้องการพื้นที่กว้างขวาง หากตั้งอยู่ใกล้เขตตัวเมือง เรื่องค่าเช่าที่ 

ก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ ่

สิ่งปลูกสร้างสองข้างทางเริ่มบางตาลงเรื่อย  ๆ จนแทบไม่เหลืออาคาร 
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บ้านเรือนให้เห็น  หลัวซวินขับรถผ่านโรงเรือนเพาะไม้ดอกขนาดใหญ่ 

แห่งหนึ่ง จากนั้นก็เห็นท้องทุ่งที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว  ต้นข้าวโพด 

สองข้างทางก็หักเก็บฝักจนเกลี้ยง  เหลือแต่ตอที่ เป็นก้านแห้งเหี่ยว  

ซากต่าง ๆ กองสุม ๆ รวมอยู่ข้างท้องไร่

เขาขับรถต่อไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็เห็นป้ายติดอักษรตัวโต  

ดูโดดเด่นสะดุดตา ‘ฟาร์มสุนัขซินซิน1’ 

“ทำไมถึงตั้งชื่อแบบนี้กันนะ” หลัวซวินเปิดไฟเลี้ยว  ขับเข้าไป 

อีกสิบนาที ในที่สุดก็เห็นกำแพงล้อมรอบลานกว้างขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง  

บนประตูทางเข้าก็แขวนป้ายชื่อเดียวกันว่า ‘ฟาร์มสุนัขซินซิน’

เมื่อเห็นว่ามีคนมาดูสุนัข  เด็กหนุ่มวัยรุ่นอายุประมาณสิบแปด 

สิบเก้าคนหนึ่งก็ออกมาพาหลัวซวินเดินเข้าไปด้านใน ระหว่างทางก็สอบถาม 

หลัวซวินไปด้วยว่าเขาอยากเลี้ยงสุนัขแบบไหน พันธุ์อะไร

“มีเยอรมันเชพเพิร์ดหรือเปล่า อายุประมาณสามสี่เดือนกำลังดี  

เอาลักษณะดี ๆ นิสัยดุ ๆ หน่อย”

“พี่ชายอยากได้สุนัขไว้เฝ้าบ้านสินะ มาได้จังหวะเลย ไม่กี่เดือน 

ก่อนฟาร์มของเรามีเยอรมันเชพเพิร์ดเพิ่งตกลูกออกมาสองครอก  แต่ 

อย่าคิดว่าหลายปีมานี้เยอรมันเชพเพิร์ดราคาตกลงนะครับ ที่จริงสุนัข 

พันธุ์นี้เป็นสุนัขที่ยอดเยี่ยมมาก! ใช้เฝ้าบ้านได้ดีที่สุดเลย! มีประโยชน์ 

กว่าเจ้าฮัสกี้หรือโกลเด้นรีทรีฟเวอร์หลายเท่า”

หลัวซวินพยักหน้า  เขาอยากได้สุนัขเฝ้าบ้านที่ค่อนข้างดุกับคน 

แปลกหน้าประเภทนี้แหละ อีกทั้งเยอรมันเชพเพิร์ดก็ฉลาดมาก ฝึกง่าย  

เรียนรู้ได้ไว

ทั้งคู่เดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่ง ข้างในมีพนักงานสูงวัยสองสามคน  

พอได้ยินว่าหลัวซวินอยากได้สุนัขเยอรมันเชพเพิร์ด ชายร่างท้วมคนหนึ่ง 

ก็ยืนขึ้นแล้วว่า “ตามมาทางนี้ได้เลยครับ”

เสียงสุนัขเห่าดังแว่วมาจากทั้งไกลและใกล้ตลอดทางที่ เดินมา  

1 ซินซิน มีสองความหมาย คือ ยินดีปรีดา และเจริญงอกงาม
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โอตาคุวันสิ้นโลก เล่ม 1

หลัวซวินเห็นทิเบตันมาสทิฟฟ์สองตัวดูองอาจน่าเกรงขามมาก  ทว่าเขา 

ไม่กล้าเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้หรอก ถ้าหากหลังวันสิ้นโลกพวกมันเกิดกลายเป็น 

ซอมบี้ขึ้นมาจริง  ๆ เยอรมันเชพเพิร์ดเขายังพอจัดการได้ แต่ทิเบตัน... 

ตัวเขาทั้งตัวก็ไม่รู้ว่าจะพอให้มันกินหรือเปล่าเลย

เมื่อเดินเลี้ยวมาถึงห้องห้องหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกล  ข้างในมีแต่กลิ่น 

สุนัขอบอวล  แถมอากาศก็ยังร้อนมาก  ในบรรดากรงที่ตั้งอยู่ในห้อง  

มีกรงหนึ่งเป็นกรงของแม่สุนัขตัวใหญ่อยู่กับลูกน้อยของมัน

“ครอกนี้อายุสามเดือนครึ่ง ส่วนครอกนี้เล็กกว่าหน่อย เพิ่งได้ 

สองเดือนกว่า” ชายร่างท้วมรับบุหรี่ที่หลัวซวินยื่นให้พลางชี้ไปที่ลูกสุนัข 

สองตัวในกรงและเอ่ยแนะนำ  “ถึงครอกนี้จะเล็กหน่อย  แต่ลักษณะ 

ดีมากนะครับ” เขาชี้ไปที่กรงใหญ่ ตรงนั้นมีเยอรมันเชพเพิร์ดยืนตระหง่าน 

อยู่หนึ่งตัว ราวกับรู้ว่ากำลังจะมีคนมาพรากลูกมันไป จึงแยกเขี้ยวทำท่า 

ดุร้ายใส่พวกเขา

หลัวซวินหันไปมองครอกวัยสามเดือนครึ่ง ในกรงเหลือลูกสุนัข 

แค่สองตัว ส่วนครอกวัยสองเดือนมีลูกสุนัขทั้งหมดห้าตัว

“มีใบรับรองไหมครับ”

“มีครับ แม่พันธุ์ครอกนี้เป็นสุนัขเกรดประกวด ลูก  ๆ  ของมันเลย 

มีใบรับรองกันทุกตัว” คนขายพูดพลางชี้ไปทางครอกที่อายุสองเดือน  

“ครอกนี้ราคาสูงนิดนึงนะ ต่ำกว่าหกพันแปดเราคงขายให้ไม่ได้ ส่วน 

ครอกที่ เหลืออยู่แค่สองตัวเป็นตัวเมียทั้งคู่  ถ้าคุณแค่อยากเลี้ยงและ 

พร้อมให้มันขยายพันธุ์ต่อ ผมให้ราคาตัวละสองพัน เพราะตัวเมียนี้ไม่มี 

ใบรับรองให้ครับ”

หลัวซวินพลันเกิดความคิดอยากจะซื้อกลับไปทั้งสองตัว เลยต้อง 

รีบดับความคิดวู่วามของตัวเองในทันที ขนาดแค่ตัวเดียวยังไม่รู้เลยว่า 

จะกลายเป็นซอมบี้หรือเปล่า ขืนเอาไปสองตัวคงยิ่งไปกันใหญ่

“ตัดสินใจแล้วครับ ผมเลือกครอกนี้ตัวหนึ่งก่อนแล้วกัน จริงสิ  

พวกคุณมีเข็มฉีดยาไหมครับ แล้วก็ยาที่หมาต้องใช้ประจำกับอาหารหมา 

อะไรพวกนั้นด้วย”
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“มีครับ มีครบเลย ถ้าคุณอยากได้เดี๋ยวผมจะพาไปเลือกครับ”

หลัวซวินเป็นคนตัดสินใจซื้ออะไรรวดเร็ว ไม่นานก็เลือกลูกสุนัข 

ตัวผู้แสนร่าเริงมาได้หนึ่งตัว หลังจากทางฟาร์มออกใบรับรองให้แล้ว 

ก็แถมคู่มือเล่มเล็กให้เขาด้วย  ในนั้นบอกวิธีว่าต้องเลี้ยงและฝึกสุนัข 

อย่างไร

เขาเดินดูภายในฟาร์มสุนัขหนึ่งรอบ ก็ได้อาหารสุนัขเพิ่มมาใส่ไว้ 

ในรถอีกสองกระสอบใหญ่ นอกจากนี้หลัวซวินยังใช้มือถือสั่งซื้ออาหาร 

และของเคี้ยวเล่นไว้ให้สุนัขแทะเล่นมาอีกเป็นกอง คำนวณดูแล้วก็อด 

รู้สึกปวดใจไม่ได้  เพราะราคาแพงหูฉี่ เลยทีเดียว  ขนาดข้าวสารกับ 

แป้งสาลียังถูกกว่าของพวกนี้ด้วยซ้ำ  ถ้าเจ้าสุนัขตัวนี้กลายเป็นซอมบี้   

เขาก็คงขาดทุนย่อยยับ ถึงตอนนั้นเขาคงได้แต่เอาอาหารหมาที่เหลือพวกนี้ 

มากินเอง

พอคิดไปถึงขนาดตัวตอนโตและปริมาณอาหารที่ต้องใช้เลี้ยงเจ้า 

เยอรมันเชพเพิร์ด หลัวซวินก็เริ่มรู้สึกเสียใจขึ้นมานิด  ๆ  ตั้งแต่ยังไม่ทัน 

ออกจากฟาร์มเสียแล้ว

ครั้นก้มหน้าลงมองในอ้อมกอด  หลัวซวินก็สบสายตาเข้ากับ 

ดวงตาดำขลับเป็นประกายวิบวับคู่หนึ่งที่จ้องมองมาของเจ้าตัวเล็กผู้น่า 

สงสาร ท่าทางน่ารักน่าชังขนาดนี้ ใครจะตัดใจเอาไปคืนได้ลงคอ...

“ช่ างเถอะ  นับจากนี้แกมาอยู่กับฉัน  ทำตัวให้ดี  ๆ  ก็แล้วกัน  

พวกเราทั้งคู่ต้องพยายามมีชีวิตอยู่ต่อไป และผ่านวันที่ 28 ไปให้ได้...”  

หลัวซวินนึกถึงตัวเองในชาติที่แล้ว ขนาดตอนตายยังตายอย่างโดดเดี่ยว 

อ้างว้าง ชาตินี้ถ้าเจ้าตัวเล็กผ่านพ้นวันที่ 28 พฤศจิกายนไปได้ อย่างน้อย 

วันข้างหน้าเขาก็มีคู่หูอยู่ด้วย เมื่อถึงเวลานั้น เขาก็ไม่ต้องอุตริคิดซื้อเจ้าเด็ก 

หมาป่าตาขาว2 ใจคดคนนั้นมาเป็นลูกชายแล้ว

หลังขนของพวกอาหารสุนัข ยา ชามข้าว และกรงเหล็กขนาดใหญ่ 

2 หมาป่าตาขาว  เดิมหมายถึง  คนที่มีใจอำมหิต  ต่อมาใช้หมายถึงคนอกตัญญู   

หรือคนเนรคุณได้ด้วย



36

โอตาคุวันสิ้นโลก เล่ม 1

เสร็จแล้ว หลัวซวินก็หันไปถามเสี่ยวจ้าวที่ช่วยยกของขึ้นรถว่า  “เมื่อกี้ 

ตอนขับรถเข้ามา ฉันเห็นมีบ้านอยู่หลายหลัง เป็นหมู่บ้านที่มีคนพักอาศัย 

อยู่ใช่ไหม”

เสี่ยวจ้าวพยักหน้าหงึกหงัก “ใช่ครับ เป็นบ้านในหมู่บ้านนี่แหละ”

“ที่นี่มีใครขายเป็ดไก่อะไรพวกนี้ไหม”

เสี่ยวจ้าวหัวเราะ “พี่ชายอยากซื้ออาหารปลอดสารพิษกลับบ้าน 

เหรอครับ ที่นี่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเท่าไร ถึงที่บ้านพวกเขาจะมีขาย แต่ 

ราคาก็ไม่ถูกหรอกครับ ถ้าพี่อยากซื้อจริง ๆ เดี๋ยวผมพาไปบ้านหนึ่งละกัน”

ปกติในฟาร์มสุนัขงานไม่ยุ่งมากนัก  มิหนำซ้ำที่นี่ยังมีพนักงาน 

หลายคน แวบหายไปสักคนสองคนก็ไม่เป็นไร รอจนเสี่ยวจ้าวขึ้นมานั่ง 

บนรถ ทั้งสองพูดคุยกัน หลัวซวินจึงได้รู้ว่าบ้านเสี่ยวจ้าวก็อยู่ในหมู่บ้านนี้  

จึงมี เพื่อนแนะนำให้มาช่วยงานที่ฟาร์มสุนัข  คนในหมู่บ้านเลิกทำไร่ 

เพาะปลูกไปนานแล้ว  ส่วนที่ดินก็ให้คนอื่นเช่า  ทว่าแต่ละบ้านก็ยัง 

เลี้ยงเป็ด ไก่ และห่านกันอยู่ ถ้าบ้านใครมีพื้นที่มากหน่อยก็ปลูกผักบ้าง 

ตามประสา

หลัวซวินคิดนิดหนึ่งแล้วจึงตัดสินใจซื้อไก่และเป็ดที่ยังเป็น  ๆ  

อย่างละสิบตัว และซื้อห่านขาวสองตัวให้คนขายช่วยเชือดให้เรียบร้อย  

ตัวเองจะได้เอากลับไปตากแห้ง หรือไม่ก็ใส่ตู้แช่แข็งไว้ได้เลย

เขายังซื้อไข่ไก่อีกสองกระบุง ไข่เป็ดหนึ่งกระบุง กระบุงที่ว่าก็คือ 

ตะกร้าขนาดใหญ่ที่ ใช้ ไม้ไผ่สาน  สุดท้ายหลัวซวินเดินดูรอบ  ๆ  บ้าน 

เสี่ยวจ้าวจนทั่ว จึงพบว่าที่บ้านเสี่ยวจ้าวปลูกต้นพริกหอมกับต้นโป๊ยกั้ก 

เอาไว้ด้วย

“ขอแบ่งกิ่งของสองต้นนี้หน่อยได้ไหม” เขาลืมไปเสียสนิท! ของ 

พวกนี้ก็เอาไปปลูกได้เหมือนกันนี่นา!

“พี่จะเอากิ่งมันไปทำอะไร ของพวกนี้มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตทุกที่ 

ไม่ใช่เหรอ” เสี่ยวจ้าวถามกลับไปอย่างนั้น เห็นว่าหลัวซวินอุดหนุนสินค้า 

เขาตั้งมากมายขนาดนี้ แถมยังไม่ต่อราคาสักคำ เขาเลยใช้กรรไกรตัดมา 

อย่างละสามสี่กิ่งพลางกล่าวว่า “ที่บ้านผมปลูกต้นพวกนี้ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน  
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แต่ว่ากลิ่นของมันเทียบกับที่ซื้อตามร้านไม่ได้หรอก”

“ไม่เป็นไร พอดีระเบียงที่บ้านค่อนข้างใหญ่ เลยอยากลองเอาไป 

ปลูกดูเล่น ๆ” หลัวซวินรับของมาด้วยความดีใจ ก่อนจะนึกถึงของอย่างอื่น 

เพิ่มเติมอีก

“พี่สนใจปลูกต้นไม้เหรอ ที่บ้านผมมีต้นกล้าสตรอว์เบอร์รี่ด้วยนะ  

สนใจไหมพี่ สตรอว์เบอร์รี่โตเร็ว เพาะง่าย ปลูกทิ้งไว้ไม่ต้องไปสนใจมัน  

เผลอแป๊บเดียวก็โตเต็มแปลง พี่เอากลับไปปลูกเล่นเพลิน  ๆ  แก้เซ็งดูสิ”  

ครั้นเห็นหลัวซวินมีท่าทางสนใจ เสี่ยวจ้าวจึงไปขอจากแม่เขามาสองสามต้น  

แล้วใช้หนังสือพิมพ์ห่อให้เสร็จสรรพ

“ขอบใจนะ ขอบใจ” หลัวซวินเอ่ยขอบคุณติด  ๆ  กัน ก่อนจะชี้ไป 

ทางหินโม่แป้งที่ตั้งอยู่ตรงมุมกำแพงพลางถามขึ้น “อันนั้นขายไหม”

เสี่ยวจ้าวอึ้ง พูดอะไรไม่ออก คิดว่าหลัวซวินเป็นลูกเศรษฐีคนเมือง  

มีเงินทองเหลือเฟือจนไม่รู้จะเอาไปทำอะไร เลยหันมาสนใจทำฟาร์ม

“โหย มันหนักมากเลยนะพี่ ขนขึ้นรถพี่ไม่ไหวหรอก ที่บ้านผม 

ยังมีแบบใช้มือหมุนอีกสองชุด ขนาดเล็กกว่านี้ พี่เอาไหม แต่สมัยนี้เขา 

ใช้แบบไฟฟ้ากันแล้ว ยังมีใครใช้เจ้านี่กันอีกเหรอ”

หินโม่แป้งแบบใช้มือหมุนขนาดเล็กสองชุด กับเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก 

อีกหนึ่งเครื่อง เนื่องจากเป็นของมือสอง ดังนั้นราคาจึงถูกแสนถูก

หลัวซวินเข้าอินเทอร์เน็ตเช็กดูจึงพบว่ามีประกาศขายเครื่องสีข้าว 

อยู่บ้าง แต่ก็น้อยมาก เกรงว่าถ้าเขาจะซื้อก็ต้องไปตระเวนหาตามตลาด 

สินค้าเกษตรขนาดใหญ่ หรือไม่ก็ร้านที่ขายเครื่องมือการเกษตรโดยเฉพาะ  

ซึ่งยุ่งยากเกินไป สู้เขาซื้อจากบ้านเสี่ยวจ้าวไปเลยง่ายกว่า

เครื่องสีข้าวนี้ถึงขนาดจะเล็ก แต่บ้านสกุลจ้าวเพิ่งใช้มันแค่ไม่กี่ครั้ง  

เสี่ยวจ้าวเล่าว่า หลังซื้อเจ้าเครื่องนี้ได้ไม่นาน ที่นาของบ้านก็ปล่อยให้คนเช่า  

ทำให้ไม่ค่อยได้ใช้งาน เครื่องจึงยังใหม่มาก

ครั้นได้ยินว่ามีลูกเศรษฐีจากในเมืองเป็นพวกเศรษฐีใจป้ำ รวยจัด 

จนไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรมาที่นี่ เด็กน้อยข้างบ้านก็รีบแจ้นมา กระตุก 

เสื้อเขาพลางถาม “พี่  ๆ บ้านผมมีนกกระทาด้วยนะ ยังเป็น  ๆ  อยู่เลย  
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พี่อยากได้ไหมครับ”

“นกกระทาเหรอ” หลัวซวินอึ้งไปสักพักก็พยักหน้าหงึก  ๆ “ขอพี่ดู 

ก่อนนะ”

นกกระทาตัวจ้อยอยู่ในกรง ตามที่เด็กคนนั้นเล่า เขาจับพวกมัน 

ได้จากทุ่งนาตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วง ช่วงนี้อากาศหนาว นกกระทาไม่ยอม 

ออกไข่  ที่บ้านเลยไม่อยากเลี้ยงไว้แล้ว  ตั้งใจจะฆ่าเอามากิน  แต่พอ 

ได้ยินว่ามีเศรษฐีใจป้ำมากว้านซื้อของ จึงให้เจ้าหนูน้อยไปตามมา ไม่แน่ 

อาจขายได้เงินเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ยังดี

หลัวซวินลูบคาง เจ้าสิ่งมีชีวิตตัวจ้อยร้องเสียงค่อย ซ้ำยังออกไข่ได้  

แม้ไม่มีเนื้ออวบอ้วน แต่อย่างน้อยก็เป็นเนื้อสัตว์ปีก ต่อให้หลังวันสิ้นโลก 

มันกลายพันธุ์ ตัวเล็กจิ๋วแค่นี้ เขาจัดการได้สบายมาก

ในกรงมีนกแปดตัว จากที่เด็กชายบอก มีตัวผู้แค่สองตัว ที่เหลือ 

เป็นตัวเมียทั้งหมด หลัวซวินก็ไม่ติว่ามีน้อยไป เขาหิ้วกรงไปใส่ไว้ในรถ  

ยังซื้อไข่เค็มกับไข่เยี่ยวม้าจากบ้านนี้ติดมือกลับไปอีกนิดหน่อยด้วย

ถุงห่อใหญ่ห่อเล็กเต็มรถไปหมด  หลังหลัวซวินขนของใส่รถ 

เสร็จเรียบร้อย ก็อุ้มเจ้าตัวเล็กกลับมานั่งที่เบาะหน้าข้างคนขับ จากนั้น 

เขาก็ขึ้นประจำที่นั่ง สตาร์ตรถตรงกลับบ้าน

เมื่อกลับมาถึงบ้าน  หลัวซวินหาที่วางกรง  ให้ลูกสุนัขทำความ 

คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในบ้าน เขาตรวจสอบยอดเงินในธนาคาร ก่อน 

นับเงินสดที่พกติดตัว รวม ๆ กันแล้วยังเหลืออยู่เกือบสองหมื่น

หลัวซวินเปิดดูสินค้าออนไลน์สารพัดอย่าง  เขาคิดแล้วคิดอีก  

สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าพรุ่งนี้เช้าจะไปถอนเงินทั้งหมดที่มีออกมาให้เกลี้ยง  

จากนั้นค่อยไปซื้อข้าวสารอาหารแห้ง เมล็ดพันธุ์ และยาต่าง  ๆ  ที่ตลาด 

สินค้าเกษตรมาตุนไว้เป็นรอบสุดท้าย แล้วค่อยไปขุดดินแถวชานเมือง 

ขนกลับมา จากนั้นก็จะเก็บตัวนับวันรออยู่ที่บ้าน

เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น หลัวซวินเอาน้ำและอาหารมาใส่กรงให้เจ้าตัวเล็ก จากนั้น 

ก็ไปตรวจดูรังนกกระทาที่เมื่อวานเขาเพิ่งดัดแปลงเสร็จหมาด  ๆ พร้อมกับ 



หน่วนเหอ

39

เติมน้ำให้พวกมัน  เมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็คว้าเสื้อคลุม 

เดินตรงไปที่ประตู

เจ้าเยอรมันเชพเพิร์ดตัวน้อยที่ เพิ่ งซื้อกลับมาเมื่อวานนั่งมอง 

แผ่นหลังหลัวซวินหน้าจ๋อยอยู่ในกรง ปากก็ครางหงิง  ๆ  อยู่ตลอด คนฟัง 

ได้ยินก็อดสงสารไม่ได้

หลังกลับมาถึงบ้านเมื่อเย็นวาน เจ้าตัวเล็กก็ถูกหลัวซวินใจร้าย 

จับขังกรง นอกจากให้น้ำให้อาหารก็ไม่ค่อยสนใจไยดีมันเลย

พูดตามตรง สำหรับเจ้าตัวเล็กนี้ หลัวซวินไม่ได้อะไรกับมันมากนัก  

ตอนนี้เขายังไม่อยากใกล้ชิดสนิทสนมกับมันมากเกินไป เพราะหากเป็น 

เพียงสิ่งมีชีวิตที่เขาไม่ได้รู้สึกผูกพันอะไรด้วย เมื่อถึงยุควันสิ้นโลกแล้ว 

มันกลายพันธุ์ เขายังแข็งใจฆ่ามันได้ แต่ถ้าเขาเห็นมันเป็นสัตว์เลี้ยงใกล้ชิด  

ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืน ใครจะทำลง...

ที่จริงแล้วในบางมุมหลัวซวินก็มีความอ่อนแอเปราะบางอยู่ไม่น้อย  

จนถึงตอนนี้เขายังจำเหตุการณ์วันสิ้นโลกเมื่อชาติก่อนได้ฝังใจ เพื่อนบ้าน 

ที่อยู่รอบตัวต่างทยอยกลายเป็นซอมบี้ไปทีละคนสองคน ตอนเห็นคน 

ที่เคยสนิทกันออกตามล่าหาอาหารอยู่ข้างนอก  ความรู้สึกของเขาแทบ 

แตกสลาย

ดังนั้นเมื่อได้เริ่มต้นใหม่ในชาตินี้  เขาจึงเลือกเดินทางออกจาก 

เมืองเอฟ พูดให้ฟังดูดีคือเขากำลังเตรียมการรับมือกับอนาคต แต่ถ้าพูด 

แบบไม่น่าฟังก็คือเขากำลังหลีกหนี

เขายอมออกไปฆ่าฝูงซอมบี้แปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทั้งโขยง  

แต่ไม่ขอเผชิญหน้ากับคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีกว่า

ด้วยเหตุนี้ เขาจึงไม่กล้าแม้แต่จะตั้งชื่อให้เจ้าตัวเล็กเลยด้วยซ้ำ  

เพราะกลัวว่าจะเกิดความผูกพันกับมันนั่นเอง 


