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 ปากกาด้ามโปรดถูกหมุนไปมาอยู่ในมือของนักเขียนหน้าใหม่     
ผู้กำาลังมีชื่อเสียงอย่างมากในขณะนี้ จากผลงานนิยายเล่มแรกของเขา
ในชื่อเร่ือง ‘ซ่อน ปม หลอน’ เพียงระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่
หนังสือออกวางแผง ทางสำานักพิมพ์เก้าอี้นวมก็็ต้องรีบทำาการพิมพ์ซำ้า
อีกครั้ง และหลังจากนั้นสองเดือนก็มีการตีพิมพ์ซำ้าอีกหลายครั้ง ทำาให้
นิยายเรื่อง ซ่อน ปม หลอน กลายเป็นนิยายที่ได้รับการกล่าวขวัญ    
มากที่สุดในรอบปี
 ชายหนุ่มหยุดหมุนปากกาในมือแล้วหันไปหยิบแก้วไวน์ขึ้นมา
ดื่มอึกใหญ่ ใบหน้าของเขาแดงกำ่าด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ นี่เป็นการ
ฉลองให้กับความสำาเร็จของตัวเอง แม้ว่าคนรักของเขาจะไม่อยู่ใน     
โลกนี้แล้วก็ตาม แต่การเขียนนิยายเล่มนี้เป็นความตั้งใจของเขาที่จะ
ทำาให้กับคนรักเป็นครั้งสุดท้าย 
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 “ผมทำาสำาเร็จแล้วนะวิ นิยายเรื่องนี้ประสบความสำาเร็จแล้ว   
ที่เหลือก็ต้องรอดูว่าใครจะค้นพบความลับของมันได้ ผมเชื่อว่าความ
ยุติธรรมยังมีอยู่ในโลกใบนี้ คุณจะต้องไม่ตายเปล่า” กวินรำาพึงรำาพัน
กับตัวเองด้วยอารมณ์ที่เศร้าหมองแล้วดื่มไวน์อีกอึกหนึ่ง หลายเดือน
ที่ผ่านมานี้เขาหมกมุ่นอยู่กับการเขียนนิยาย จนแทบลืมเลือนไปว่า
จะต้องกลับไปเรียนต่อท่ีต่างประเทศ เม่ือหวนนึกย้อนไปถึงเรื่องราว
ทั้งหมด มันไม่สมควรเป็นเช่นนี้ หากว่าเขาไม่ตัดสินใจไปเรียนต่อ                    
เมืองนอกโดยทิ้งวิภาดาแฟนสาวเอาไว้เพียงลำาพัง จนกระทั่งได้รับ
จดหมายฉบบัสดุท้ายของเธอถงึได้รบีนัง่เครือ่งบนิตรงกลบัมาเมอืงไทย 
ทว่าทุกอย่างมันสายเกินไปแล้ว...
 เมื่อสองปีก่อนในเวลานั้น เขาและนุติซึ่งเป็นเพื่อนสนิทที่สุด
เพียงคนเดียวของเขาสามารถสอบชิงทุนไปเรียนต่อในต่างประเทศได้    
นุติเป็นหนุ่มไฮโซที่ฉลาดหลักแหลม มีไหวพริบปฏิภาณโดดเด่นกว่า          
เพื่อนรุ่นเดียวกันทั้งหมด อีกทั้งยังมีหน้าตาหล่อเหลา ถือว่าเป็นคนที่
เพียบพร้อมท้ังหน้าตา สติปัญญาและเงินทอง ส่วนกวินนั้นเป็นเพียง
ชายหนุม่ทีเ่ตบิโตมาจากสถานเลีย้งเด็กกำาพร้า แม้ว่าจะยากจนแต่กลบั
มีความมุมานะและมีความตั้งใจสูง นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีอัธยาศัย
ดี สามารถเข้ากับทุกคนได้ดี ทำาให้เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนๆ แม้ว่าทั้ง   
สองคนจะแตกต่างกันด้านฐานะ แต่ด้วยมิตรภาพ พวกเขาสนิทกัน
ราวกับพี่น้องคลานตามกันมา
 เมื่ออยู่ในต่างประเทศ ทั้งคู่จำาต้องแยกกันอยู่คนละสถานที่   
แต่กระนั้นก็ยังพยายามติดต่อกันอยู่เสมอ จนกระทั่งหนึ่งปีก่อน กวิน     
ได้รับข่าวร้ายจากเมืองไทยว่าแฟนสาวของเขาเสียชีวิตจากการฆ่า
ตัวตาย ทำาให้เขาต้องหยุดพักการเรียนแล้วรีบเดินทางกลับเมืองไทย           
โดยไม่ได้บอกกล่าวนุติแม้แต่น้อย หลังจากนั้นเขาก็ยังไม่ได้ติดต่อกับ
นุติอีกเลยเพราะฝ่ายนั้นเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ 
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 กวินนั่งยิ้มอยู่คนเดียวเมื่อนึกถึงเพื่อนรัก เขาตั้งใจว่าเมื่อกลับ
ไปเรียนต่อจะรีบไปหานุติแล้วเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ฟัง เรื่องราวที่     
ไม่สมควรจะเกิดขึ้นกับวิภาดาแฟนสาวของเขา 
 เมื่อเหลียวดูแก้วไวน์ที่ว่างเปล่าในมือ ชายหนุ่มก็พยุงตัว       
ลกุขึน้อย่างลำาบาก พยายามเดินไปทีห้่องครวัเพือ่หาไวน์ขวดทีส่ีม่าดืม่ 
แต่แล้วเขาพลันได้ยินเสียงกุกกักอยู่ในห้องครัว บ้านที่ควรจะมีเขาอยู่
เพียงคนเดียว ในเวลานี้กลับมีเสียงของอะไรบางอย่างดังขึ้น
 “ใคร!” กวินถามเสียงดัง พยายามใช้ความกล้าข่มความกลัว 
แต่ไม่มีใครตอบกลับมา ชายหนุ่มจึงค่อยๆ เดินเข้าไปในครัวที่เวลานี้
ปิดไฟมืด ใจที่เต้นระทึกทำาให้มือไม้ของเขาสั่นเบาๆ เมื่อเอื้อมมือไป
เปิดไฟ เขาต้องถอยหลังออกมาจากห้องครัวด้วยสัญชาตญาณ ร่าง
ของใครบางคนยืนอยู่ที่หน้าตู้เย็น!
 ร่างนั้นสวมชุดคลุมสีดำาตั้งแต่หัวจนถึงเท้า บนใบหน้าสวม
หน้ากากสีดำาปกปิดเอาไว้ ทำาให้กวินทั้งสงสัยระคนหวาดกลัว แต่ก่อน
ที่เขาจะว่ิงหนี ผู้มาเยือนก็ค่อยๆ เคลื่อนตัวเข้าหาเจ้าของบ้านอย่าง     
ช้าๆ เมื่อมันเข้ามาใกล้ กวินถึงได้เห็นมีดทำาครัวที่มันถืออยู่ คมมีด
แวววับจนน่ากลัว ชายหนุ่มถอยหลังอย่างตื่นตระหนก 
 “แกเป็นใคร ต้องการอะไร?!” กวินร้องถามอีกครั้ง คราวนี้     
นำ้าเสียงของเขาสั่นเครือและเต็มไปด้วยความหวาดกลัว 
 ร่างนั้นเหลียวซ้ายแลขวาราวกับกำาลังมองหาอะไรบางอย่าง
ภายในห้องครัว แต่มันไม่ได้หยุดเดิน กวินถอยหลังต่อไปจนกระทั่ง
เอื้อมมือไปคว้าไม้กอล์ฟที่วางอยู่ในตะกร้าข้างบันไดได้ เขาเตรียม          
มันไว้สำาหรับสถานการณ์เช่นนี้โดยเฉพาะ ชายหนุ่มชี้ไม้กอล์ฟไปที่  
ร่างปริศนา
 “ก็ลองดูว่ามีดสั้นๆ ของแกกับไม้กอล์ฟของฉัน ใครจะแน่     
กว่ากัน”
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 เจ้าของบ้านโถมเข้าหาร่างนั้นพร้อมกับหวดไม้กอล์ฟเข้าใส่                          
เต็มแรง ความเร็วและความแรงทำาให้กวินมั่นใจว่าสามารถจัดการ                                                            
ผู้มาเยือนได้ไม่ยากนัก แต่เขาคิดผิด มันสามารถหลบการจู่โจมของ
กวินได้อย่างง่ายดายพร้อมกับต่อยหน้าเจ้าของบ้านจนล้มลง 
 กวินรู้สึกหัวหมุน เลือดอุ่นๆ ไหลออกจากจมูก เขาขยี้จมูก 
เบาๆ แล้วเงยหน้าขึ้น ร่างนั้นค่อยๆ เอียงคอมองเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย 
แล้วเอ่ยขึ้นด้วยเสียงตำ่าๆ 
 “แกรู้เรื่องของวิภาดาได้ยังไง แกเก็บหลักฐานไว้ที่ไหน ?”
 ในที่สุดกวินก็รู้แล้วว่าผู้มาเยือนต้องการอะไร หลายวันมานี้  
เขารู้สึกประหลาดทุกครั้งที่กลับมาบ้าน มันเหมือนกับมีใครบางคน         
มารื้อค้นของในบ้าน แต่เขาก็ไม่เอะใจ จนกระทั่งผู้มาเยือนเอ่ยปาก   
เขาจึงรู้ว่ามีคนแอบเข้ามารื้อของในบ้านของเขาจริงๆ
 “แกไม่มีทางได้มันไป วิภาดาจะต้องได้รับความเป็นธรรม      
ต่อให้ตายไปแล้วกต็าม เธอจะต้องได้รบัความเป็นธรรม แกได้ยินไหม!”
 “ความเป็นธรรม ? แกคิดว่ามันมีอยู่จริงอย่างนั้นหรือ ฉันจะ
บอกอะไรให้ ในโลกใบนี้มันไม่มีความยุติธรรมหรอก ถึงแกไม่บอกว่า
รู้เรื่องนังนั่นได้ยังไงก็ช่างเถอะ ยังไงซะ ฉันก็ไม่ปล่อยให้แกมีชีวิตรอด 
เมื่อแกตายไป ความลับทุกอย่างก็จะหายไปพร้อมกับแก”
 เมื่อได้ยินคำาพูดนี้ กวินถึงกับยิ้มออกมา แม้ว่านี่อาจจะเป็น 
วาระสุดท้ายของเขาก็ตาม
 “ในทางกลับกัน ต่อให้ฉันตายตอนนี้ สักวันความลับของแกก็
ต้องถูกเปิดเผยอยู่ดี ว่าแต่แกเป็นใครกันล่ะ เปิดหน้าให้ฉันดูหน่อยซิ”
 ผู ้มาเยือนไม่สนใจคำาร้องขอของกวิน มันตรงเข้าไปจ้วง
แทงมีดใส่กวินไม่ยั้ง เจ้าของบ้านพยายามสู้แต่ก็ไม่มีทางที่จะสู้ไหว                
ทั้งสองคนกอดรัดฟัดเหวี่ยงไปมาอยู่เพียงครู่เดียว กวินก็ถูกมีดแทง  
เข้าที่ท้องสี่ถึงห้าแผล เขาพยายามจะร้องขอความช่วยเหลือแต่กลับ
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ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมา
 “ไม่ต้องพยายามร้องหรอก ยังไงแกก็ต้องตาย ฉันไปก่อนล่ะ 
นอนตายให้สบายเถอะนะ ไอ้กวิน!”
 ผู้มาเยือนค่อยๆ เดินออกไปทางประตูหลังอย่างช้าๆ โดย       
ไม่กลัวว่าใครจะเห็น ท้ิงให้กวินท่ีเสียเลือดมากตายลงช้าๆ ชายหนุ่ม
รู้สึกหนาวจับขั้วหัวใจ การเข้าใกล้วาระสุดท้ายของชีวิตไม่ใช่เรื่องที่        
น่าสนุกสักนิด กวินพยายามล้วงกระเป๋ากางเกงดึงโทรศัพท์มือถือ                                                                           
ออกมา เขาจะต้องบอกใครสักคน ความลับที่เขาเก็บซ่อนเอาไว้ มัน  
จะต้องถูกส่งต่อ...แต่จะเป็นใครกันล่ะ ? 
 ใบหน้าเพื่อนสนิทของเขาผุดขึ้นมาในมโนภาพ ในที่สุดกวิน
ก็ค่อยๆ รวบรวมความคิดท้ังหมดพยายามหาทางส่งต่อเงื่อนงำาที่เขา
มี ชายหนุ่มมองดูโทรศัพท์รุ่นเก่าแบบมีปุ่มกดในมือ จากนั้นจึงกด
โทรศพัท์ทีละหมายเลข ไม่นานนกัเขากห็มดแรง โทรศพัท์หลดุจากมอื
ไปต้ังแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ เมื่อกวินพยายามมองดูโลกใบนี้เป็นครั้งสุดท้าย 
เขากลับเห็นวิภาดากำาลังยื่นมือมาหา ราวกับว่าเธอมารับตัวชายหนุ่ม
คนรักไปอยู่ด้วยกันในอีกโลกหนึ่ง 
 กวินยิ้มและหลับตาลงอย่างช้าๆ พร้อมกับลมหายใจสุดท้าย       
ที่ขาดห้วงไป
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 ภายในอาคารสนามบนิทีอ่กึทกึไปด้วยนกัเดนิทางนานาประเทศ 
ชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งคนหนึ่งเพิ่งเดินออกมาจากประตูผู้โดยสาร     
ขาออก เขาแต่งกายด้วยกางเกงยีนส์สี่ส่วน ใส่เสื้อยืดคอกลมสีขาว     
แขนยาว แม้ว่าเสื้อผ้าจะดูเรียบๆ แต่ชายหนุ่มคนนี้กลับดูดีมีระดับ
ราวกับนักแสดงชื่อดังก็ไม่ปาน เขายกข้อมือขึ้นมาดูนาฬิกา 
 “ตีสองแล้วหรือเนี่ย คุณนิดจะมารับไหมนะ...”
 ชายหนุ ่มลากกระเป๋าเดินทางใบเขื่องไปยังตู ้กดนำ้าอัดลม
ที่อยู่ข้างทางเดิน ล้วงมือไปในกระเป๋ากางเกงแต่กลับพบว่าตัวเอง
ไม่มีเหรียญสกุลเงินไทยแม้แต่เหรียญเดียว เม่ือจ้องมองดูตู้จึงได้แต่        
แอบกลืนนำ้าลาย สีหน้าละห้อยเหมือนเป็นเศรษฐีมีเงินล้านแต่ไม่มี
ประโยชน์อะไร แม้แต่นำ้าแก้วเดียวยังหาด่ืมเดี๋ยวนั้นไม่ได้ ในขณะที่
กำาลังจะตดัสนิใจเดนิไปแลกเงนิทีบ่ธูแลกเปลีย่นเงนิตรานัน้ เสียงหวัเราะ   
ของหญิงสาวคนหนึ่งทำาให้เขาต้องเหลียวกลับไป
 “ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณนุติหนุ่มไฮโซจะไม่มีเงินหยอดตู้    
กดนำ้าดื่ม” เธอพูดขึ้น
 นุติย้ิมให้กับหญิงสาวคนนั้น แล้วรีบเดินเข้าไปกุมมือของเธอ
เอาไว้แน่น
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 “คุณนิด ผมนึกว่าคุณจะลืมเวลามารับผมซะแล้ว”
 “ลืม ? นิดจะลืมได้ยังไงคะ เวลากลับบ้านของแฟนเนี่ยนะ”
 นุติได้ยินเช่นนี้ก็แทบจะก้มลงไปหอมแก้มเธอสักฟอด แต่ใน
ที่สาธารณะเช่นนี้ แถมยังเป็นที่เมืองไทย เขาได้แต่หักห้ามใจตัวเอง   
เอาไว้แล้วกอดเธอเบาๆ นิดผลักชายหนุ่มออกพร้อมกับยิ้มให้เขา
 “ให้นิดไปส่งคุณที่บ้านก่อนดีไหม พรุ่งนี้ค่อยคุยกัน นิดมีงาน
ช่วงเช้าด้วยค่ะ”
 “คุณนิดมีงาน ? คุณรวยอยู่แล้ว จะต้องทำางานทำาไมครับ ?”
 “อ้าว ใครบอกนุติคะว่านิดรวย นิดไม่ได้รวยค่ะ คุณพ่อกับ     
คุณแม่ของนิดต่างหากท่ีรวย นิดต้องทำางานค่ะ ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีกิน 
สิคะ”
 “ตลกร้ายนะครับ ถ้าคุณนิดไม่มีเงิน อย่างผมก็คงเรียกว่าหนุ่ม
จนๆ ล่ะมั้ง”
 นิดยื่นมือไปหยิกแก้มของนุติเบาๆ ด้วยความรัก เธอไม่ได้      
เจอแฟนหนุ่มคนนี้เกือบสองปีแล้ว แต่ความรักที่ทั้งคู่มีต่อกันไม่ได้      
ลดน้อยลงเลย
 “ว่าแต่นิดตลกร้าย ถ้าอย่างนุติเรียกว่าหนุ่มจนๆ ในประเทศนี้
คงหาคนรวยยากแล้วล่ะค่ะ มาๆ เรากลับบ้านกันเถอะค่ะ”
 นุติฉุดมือของแฟนสาวเอาไว้ จากน้ันก็ทำาท่าลูบท้องไปมา     
นิดเห็นเช่นนั้นถึงกับหัวเราะออกมาเบาๆ
 “ทำาไมคะ บนเครือ่งบนิไม่มขีองอร่อยทานเลยหรือคะ ถงึทำาท่า
เหมือนหิวมากขนาดนี้ ?”
 “เปล่า แค่ผมยังไม่อยากรีบกลับบ้าน ไม่เจอกันตั้งนาน คุณนิด
กินข้าวกับผมสักมื้อก่อนไม่ได้หรือครับ ?”
 “กินข้าว ? นี่มันตีสองกว่าแล้วนะคะ อย่างนี้จะเรียกว่ามื้อไหน
ดีล่ะ ?”
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