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เมื่อ ‘คว�มสวย’ คือความใฝ่ฝัน

‘คว�มอิจฉ�’ จึงสั่งให้ยอม ‘แลก’ ทุกอย่าง  

‘ปริศน�’ ที่ซ่อนอยู่ในความรักที่ต้องการ

อาจทำาให้การเดินทางของลมหายใจติดขัด

เพราะคนที่ตายแล้ว ‘ไม่ต�ยลับ’
แต่มันกำาลังจะ ‘กลับม�ทวงแค้น!’

ต้องตา ตั้งชูวงษ์
บรรณาธิการ
(tongtacenter@hotmail.com)

ค�ำบอกกล่ำว...สู่เรื่องรำวของ ศพที่ 6



ค�ำจำกนักเขียน

 เวลาท่ีผู้เขียนเห็นโฆษณาขายเคร่ืองสำาอางหรือยาเกี่ยวกับ

ความงามบนเฟซบุ๊ค แล้วเห็นคนแห่เข้าไปสั่งซ้ือมากมาย เพียง

เพราะเชื่อในคำาโฆษณานั่นเท่านั้น ผู้เขียนก็อดกลัวขึ้นมาแทนไม่ได้ 

ของดีย่อมมี แต่ของไม่ดีก็ย่อมมีเช่นเดียวกัน เราจะรู้ได้อย่างไรว่า

ของไหนดีหรือไม่ดี ใครจะรู้ว่าในนั้นใส่สารอะไรลงไปบ้าง ควรแล้ว

หรอืท่ีเราจะเอาชีวติท่ีมีเพยีงหนึง่ไปแลกกบัความงามเพยีงช่ัวคราว 

พอแก่ตัวขึ้นความงามนั้นก็ไม่ได้สลักสำาคัญอีกต่อไป



 ผู้เขียนไม่ใช่คนสวย ไม่ใช่คนผอม และยิ่งไม่ใช่คนหุ่นดี              

บางเวลาก็นึกอยากจะสวยอย่างดารานางแบบบ้าง นึกอยาก                                                                            

อดอาหารเพื่อให้ผอมบ้าง แต่จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา สิ่งท่ี                

ทำาให้คนเราประทับตราตรึงไปถึงหัวใจไม่ใช่ใบหน้า แต่เป็นลักษณะ

นิสัย ลองมองดูรอบตัวเรา ถามตัวเองว่าเราอยากคบคนท่ีนิสัยดี 

หรืออยากคบคนที่สวยกันแน่

 ความงามแต่ภายนอกนับวันจะยิ่งโรยรา แต่ความงามในจิตใจ

จะไม่มีวันลบเลือน ดังนั้นคนทุกคนจึงงดงามได้โดยไม่ต้องเสียเงิน

หรือพึ่งพายาใดๆ เพียงแต่ทำาจิตใจให้ดีงามเท่านั้น

  

      ปริชญา





ตอนที่ 1



ไม่สวยก็ไม่มีวัน

ได้สิ่งที่ต้องกำร



It is beauty that captures your attention;         
personality which captures your heart. 

    Ivan Panin 

แม้ควำมสวยงำมจะดึงดูดควำมสนใจ                
แต่นิสัยจะดึงดูดหัวใจ 

    อีวำน ปำนิน   
     นักคณิตศำสตร์ชำวรัสเซีย 
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 “ถ้ำไม่สวย ก็ไม่มีวันได้สิ่งที่ต้องกำรใช่มั้ย” 
 ยุวพาพูดกับตัวเองในกระจกเงา แล้วจึงสำารวจ
สิ่งท่ีสะท้อนบนนั้น ผิวกายของเธอเนียนละเอียด ท้ัง
ยังนุ่มละมุนเหมือนปุยนุ่น เธอน่าจะเป็นผู้หญิงท่ีสวย          
คนหนึ่ง แต่น่าเสียดายท่ีใบหน้าของเธออวบอ้วน คาง
ซ้อนกันหลายช้ันราวกับหมูสกปรก แขนขาเต็มไปด้วย
ก้อนไขมัน น่ารังเกียจจนไม่น่าเข้าใกล้
 หญิงสาววางมือบนกระจกเพ่ือบดบังแก้มอวบอมู                                                               
สิง่ท่ีสะท้อนบนกระจกเหลอืเพยีงหญิงสาวท่ีรปูหน้าเรยีว
งาม เครื่องหน้าของเธอเรียงตัวสวย โดยเฉพาะนัยน์ตา
ที่ทอประกายสุกสกาวและเรียวปากอิ่มเอิบ 
 “ถ้าฉันผอมกว่านีล่้ะก.็..” ยุวพาพมึพำากบัตวัเอง    
ราวกับตกอยู่ในห้วงฝัน ในจินตนาการท่ีเห็นภาพของ    
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ตัวเองในหุ่นเพรียวงามไร้ท่ีติ ช่างงดงามเพียบพร้อม                                                           
จนเธอเผยอยิ้มอย่างพอใจ 
 เสียงเปิดประตูห้องนำ้าดังขึ้น หญิงสาวจึงตื่นขึ้น
จากฝันกลางวันลมๆ แล้งๆ 
 สาวออฟฟิศกลุ ่มหนึ่งเดินเข้ามาหน้ากระจก            
บริเวณอ่างล้างมือ พวกหล่อนเป็นเพื่อนท่ีทำางานใน
แผนกเดียวกัน ยุวพารีบละมือออก ใบหน้าอวบอ้วนฉาย
บนกระจกอีกครั้ง เธอเบนสายตาหนีจากภาพบาดตา                                                                          
แล้วเหลือบไปมองสาวออฟฟิศกลุ่มท่ีเพ่ิงเข้าห้องนำ้า          
มาใหม่ พวกหล่อนงดงามเฉิดฉาย รปูร่างโค้งเว้าน่ามอง                                                                                       
เดรสท่ีสวมใส่เข้ารูปอวดเอวคอดและเรียวขาสวย โดย
เฉพาะวันวิสาท่ีสวยโดดเด่นกว่าเพือ่น หนุม่ๆ ในออฟฟิศ
พากันตกหลุมรักวันวิสาอย่างน่าอิจฉา ส่วนเธอได้แต่  
สวมเสื้อตัวใหญ่ๆ กับกระโปรงบานๆ เพื่อปิดบังต้นขา
และสะโพกมหึมา น่าสมเพชผิดกับวันวิสาลิบลับ
 ยุวพาลอบถอนหายใจ แล้วเดินออกจากห้องนำ้า
ไป
 ทว่าทันทีท่ีประตูห้องนำ้าปิดลง เสียงของสาว
ออฟฟิศพวกนั้นก็ดังแว่วมา
 “เมื่อกี้ชั้นเห็นยายยุวพาส่องกระจกด้วย”
 ยุวพาชะงักเท้า ก่อนจะยืนนิ่งงัน
 “ส่องหาสวิหัวช้างหรอืเปล่า” อีกคนหัวเราะคกิคกั                                                               
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ขณะที่วาดลิปสติกสีแดงสดลงบนเรียวปาก  
 “พวกแกเคยเห็นเวลายายนั่นเดินม้ัย เวลาท่ี         
ไขมันท่ีต้นขากระเพื่อมน่ะ ทุเรศชะมัด” คำาจิกกัดนั้น 
เรียกเสียงหัวเราะได้ทันที 
 “แกอย่าทำาให้ฉันขำาดิวะ” คนแรกหยุดปัดแก้ม
แล้วกลั้นหัวเราะ “ภาพไขมันกระเพื่อมลอยมาเลยว่ะ” 
 “ฉันได้ข่าวว่ายายนั่นหลงรักพี่บดินทร์ของแก
ด้วยนะวัน” เพื่อนคนหนึ่งหันไปพูดกับวันวิสา
 “แลว้ยงัไงละ่” วนัวสิาเบ้ปากอย่างไม่ใส่ใจ อีกฝา่ย                                                                      
ยังพูดต่อ 
 “เพ่ือนๆ ของยายนัน่กเ็หมือนกนั เวลาอยู่ด้วยกนั 
สามคน ฉันนึกว่ากำาลังอ่านนิทานเรื่องลูกหมูสามตัว!” 
 “อุ๊บ เหมือนจริงๆ ด้วย ฮ่าๆๆ” 
 เสียงหัวเราะพวกหล่อนดังลั่นไปท่ัวห้องนำ้า                  
ยุวพาได้แต่ขบเรียวปากจนเลือดแทบซิบ นัยน์ตาของ
เธอเอ่อคลอด้วยนำ้าตา

 “ไหนว่าจะลดนำ้าหนัก ?”
 สิตาเงยหน้าข้ึนจากอาหารกองโต ท้ังต้มยำา     
ผัดเผ็ด เเกงเขียวหวาน มัสมั่น ก๋วยเตี๋ยว ข้าวสวยอีก
สองจาน ตบท้ายด้วยเค้ก และขนมหวานอย่างทับทิม
กรอบ ท่ีสำาคัญท้ังหมดนั่นเป็นของสิตาคนเดียว แม้แต่
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บ๋อยท่ีรับเมนูอาหารยังถามยำ้าว่า “จะรับท้ังหมดนี่เลย  
เหรอครับ ?”
 สิตาหรี่นัยน์ตาลงเล็กน้อย ก่อนจะฉีกยิ้ม 
 “ไว้ค่อยลดพรุ่งนี้น่า”
 อังคณาหัวเราะ 
 “เมื่อวานก็พูดแบบนี้ เดี๋ยวเราแซงหน้าไม่รู ้        
ด้วยนะ” 
 “แซงไปสักวันเดี๋ยวก็ตามทัน” สิตาทำาหน้า       
ไม่ยี่หระ
 อังคณาหันไปหายุวพาเป็นการขอความช่วยเหลอื 
 “ดูสิ เป็นคนต้นคิดแท้ๆ ยังไม่ทันไรตบะแตก
ตั้งแต่สามวันแรก ชวนมากินร้านอร่อยเสียแล้ว” 
 สิตายังคงสวาปามอย่างไม่ใส่ใจ ส่วนยุวพา          
นิ่งเงียบ เหมือนไม่ได้ยินที่อังคณาพูด เมื่อเห็นว่ายุวพา 
เเปลกไป อังคณาจึงถามด้วยความเป็นห่วง 
 “เป็นอะไรหรอืเปล่า วนันี้ไม่ค่อยพดูค่อยจาเลย” 
 “จะมีอะไรเสียอีกเล่า” สิตากล่าวในระหว่างท่ี
ตักต้มยำาเข้าปาก “ก็ยายชะนีกลุ่มวันวิสาไง พาคงได้ยิน
คำาจิกกัดจากพวกหล่อนอีกน่ะสิ เม่ือไหร่จะชินเสียทีนะ   
พวกนั้นน่ะสวยแต่ไม่มีสมอง ไม่เห็นต้องใส่ใจ” 
 “ตาก็พูดเกินไป พวกเขาไม่ถึงกับไม่มีสมอง       
เสียหน่อย” อังคณาขมวดคิ้ว “ไม่งั้นจะตำาแหน่งสูง        
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กว่าพวกเราเหรอ”
 พูดถึงตรงนี้ ยุวพาค่อยเอ่ยแทรกออกมาอย่าง
เย็นชา 
 “นั่นก็เพราะพวกหล่อนสวยหรอกถึงได้เลื่อน
ตำาแหน่ง สมองมีท่ีไหน หัวหน้าเราก็เป็นอย่างนี้ ดูสิ                                                             
กีค่นแล้วล่ะท่ีได้ดเีพราะหน้าตา ส่วนพวกเราถงึจะฉลาด-
เฉลียวให้ตายก็เป็นได้แค่ลูกหมูสามตัว อืดตายไปกับ
ตำาแหน่งจัดการเอกสารอย่างนี้แหละ”
 แทนที่จะเครียด สิตากลับหัวเราะเสียงดัง 
 “ลูกหมูสามตัว ชอบว่ะพา ไปเอามาจากไหนน่ะ 
ฮ่าๆๆ”
 “ยังจะหัวเราะอีกแน่ะ” อังคณายิ้มขำา แน่นอนว่า
ยุวพาไม่ยิ้มด้วย 
 “หมดอารมณ์กนิละ ไปทำางานก่อนนะ” กล่าวจบ
ยุวพาก็ลุกขึ้นยืนแล้วเดินจากไปทันที โดยไม่ฟังอังคณา
และสิตาร้องเรียกสักคำา

 ยุวพา สิตา และอังคณา เป็นเพ่ือนท่ีเรียนใน
มหาวิทยาลัยเดียวกัน คณะเดียวกัน สาขาเดียวกัน                                                                            
และจับพลัดจับผลูเข้าทำางานในบริษัทเดียวกัน ท้ัง           
สามนอกจากจะเป็นเพื่อนสนิทชนิดเพื่อนตายแล้ว ยัง                                                                                   
ช่ืนชอบการกินเหมือนกัน หุ่นของพวกเธอจึงใหญ่ยักษ์                             
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เวลาเดินตามทางเดินในบริษัท ถึงกับเดินในแนวหน้า                                                                                
กระดานพร้อมกันสามคนไม่ได้ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงในลิฟต์
บริษัทท่ีแสนแคบ แค่มีพวกเธอคนเดียวยืนก็เต็มลิฟต์
แล้ว ดังนั้นจึงไม่แปลกท่ีพวกเธอจะถูกขนานนามว่า         
‘ลูกหมูสามตัว’
 พอโดนเยาะเย้ยถากถางหนกัเข้า สติาจึงชักชวน
เพื่อนๆ มาลดนำ้าหนักด้วยกัน โดยในระยะเวลาครึ่งปี  
ใครลดนำ้าหนักได้มากท่ีสุด จะได้ไปเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น
ฟรี โดยมีเพื่อนอีกสองคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
 หลังจากเดินแยกมาจากเพ่ือนท้ังสอง ยุวพาก็
เดินกลับไปนั่งทำางานคนเดียว โดยปกติแล้วพักกลางวัน
จะเป็นช่วงเวลาท่ีเธอและเพ่ือนท้ังสองรอคอยมากท่ีสุด 
แต่เวลานี้ไม่ใช่อีกแล้ว แค่เห็นอาหารท่ีสิตารับประทาน 
เธอก็รู้สึกสะอิดสะเอียนเต็มทน คำาพูดเสียดสีของพวก
วนัวสิายังวนเวยีนในความคดิ ขอบตาพลนัร้อนวบู ยุวพา                                                                
รีบกะพรบิตาถี่ๆ  ไล่นำา้ตา แล้วแสร้งก้มลงหยิบของใต้โต๊ะ
เพื่อซ่อนความรู้สึกของตัวเอง
 “ขยันจังนะ กลับมาทำางานก่อนใครเพ่ือนเลย” 
เสียงของชายหนุ่มผู้หนึ่งดังขึ้น หัวใจของยุวพาเบิกบาน
ข้ึนทันทีท่ีได้ยินเสียงนั้น เธอรีบโผล่หน้าข้ึนมาหาเขา 
ก่อนจะฉีกยิ้มให้หวานที่สุดเท่าที่จะทำาได้
 “ไม่หรอกค่ะพ่ีบดินทร์ ก็แค่...” ยุวพาชะงัก      
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ไปวูบหนึ่ง เมื่อเห็นว่าวันวิสากำาลังยืนข้างๆ บดินทร์ 
สายตาดูแคลนของหล่อนท่ิมแทงหัวใจยุวพาจนแทบ
คลั่ง รอยย้ิมของยุวพาเฝื่อนลงทันที “แค่มีงานค้าง                    
อยู่นิดหน่อยเท่านั้นเอง”
 วันวิสาผู ้งดงามเฉิดฉันวาดรอยย้ิมเย้ยหยัน    
ก่อนจะเอ่ยว่า “ท่ีกลับเร็วเพราะพาคงอยากลดนำ้าหนัก
ล่ะมั้งคะ ก็ดีนะ เพื่อตัวพาเอง” 
 หล่อนค้างประโยคนั้นไว้ ก่อนจะโน้มตัวลงมา 
กระซิบให้เธอได้ยินเพียงคนเดียว 
 “เวลาข้ึนลิฟต์จะได้ไม่ เดือดร้อนชาวบ้าน           
ยายหมูสกปรก”
 ยุวพารู้สึกได้ว่ากายร้อนไหม้ราวกับถูกไฟเผา 
ร่างของเธอสั่นเทาด้วยความโกรธ แต่ก็ทำาอะไรไม่ได้
นอกจากมองพวกเขาเดินจากไป
 อันท่ีจริงยุวพาไม่เคยใส่ใจมาก่อนว่าตัวเอง       
จะอ้วนน่าเกลียดขนาดไหน ท่ีผ่านมาเธอมีความสุข      
กับการกินเสียจนคิดว่าถ้าไม่ได้กินก็ขอตายเสียดีกว่า       
แต่เมื่อเธอได้พบกับเขา ความคิดของเธอก็เปลี่ยนแปลง
ไป ในชีวิตของยุวพาไม่เคยรักใครมาก่อน อาจเป็น                                                                    
เพราะเธอไม่คิดว่าจะมีใครมารักผู้หญิงอ้วนๆ อย่างเธอ
ก็ได้ 
 แต่บดินทร์เป็นข้อยกเว้น 
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 ท่าทางของเขาท่ีปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่า-               
เทียมกันละลายหัวใจของเธอ ความอ่อนโยนของเขา                                                                                
พังทลายป้อมปราการท่ีเย็นชาของเธอได้ เธอไม่เคย
ต้องการสิ่งใดรุนแรงเท่าผู ้ชายคนนี้มาก่อน และยิ่ง          
คนรักของเขาคือยายวันวิสาท่ีสวยแต่รูปด้วยแล้ว เธอ         
ก็ยิ่งต้องการเขามากขึ้นเป็นทวีคูณ!
 ท่ีสำาคัญ บดินทร์ควรจะได้รู ้จักนิสัยท่ีแท้จริง    
ของยายนั่น แล้วถ้าคนอย่างวันวิสาคบกับเขาได้ ทำาไม
เธอจะคบกับเขาบ้างไม่ได้
 บดินทร์แค่หลงรูปลักษณ์ภายนอกของวันวิสา  
ถ้าเธอทำาให้เขาสนใจแวบแรกได้ การจะเเย่งเขามาจาก
วันวิสาคงไม่ใช่เรื่องยาก

 “ไม่กินจริงๆ เหรอ ?”
 อังคณามองยุวพาท่ีนั่งนิ่งไม่ยอมสั่งอาหาร         
อย่างเป็นห่วง ในช่วงรับประทานอาหารกลางวันของ          
วันถัดมา ยุวพาถึงกับยอมอดอาหารเพื่อลดนำ้าหนัก           
เธอรับประทานข้าวแค่สามช้อนแล้วก็บอกว่าอิ่ม ท้ังๆ         
ที่ปกติรับประทานถึงสามจานด้วยซำ้า
 ยุวพาเบนสายตาไปมองอังคณาอย่างเฉยเมย 
 “ไม่ล่ะ อังกินเถอะ”
 “แต่เม่ือเช้าพาก็ไม่กิน กลางวันก็อดข้าวอีก  
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เดี๋ยวก็เป็นลมเป็นแล้งหรอก” อังคณาแย้ง
 ยุวพายังเฉยดังเดิม สิตาเท้าคางมองเพื่อน       
แล้วเอ่ยขึ้น 
 “คราวนี้เอาจริงแล้วสินะ”
 “ทุกคนก็เอาจริงหมดแหละ ยกเว้นตาคนเดียว” 
อังคณาย้อนสิตา “แต่การหักโหมโดยการอดข้าวมัน         
ไม่ดีต่อสุขภาพนะ”
 “แค่สองวันไม่ถึงกับตายหรอกน่า” ยุวพาตอบ 
“กินกันไปเถอะ เรากลับไปทำางานต่อก่อนนะ”
 กล่าวจบยุวพาก็เดินจากไป ปล่อยให้อังคณา 
เเละสิตาได้เเต่มองหน้ากันอย่างกลุ้มใจ โดยท่ีทำาอะไร 
ไม่ได้เช่นเคย

 วันถัดมายุวพาก็ยังอดอาหารอีก
 “พาทำาอย่างนี้ไม่ถูกเเล้วล่ะ” อังคณาเตือน            
เพื่อนอีกครั้ง “ถึงจะผอมแต่สุขภาพทรุดโทรมแน่”
 “นี่พาชอบอีตาบดินทร์ขนาดนั้นเลยเหรอ ?”        
สิตาพูดข้ึนมาบ้าง “เเค่เลือกยายวันวิสาเป็นเเฟนก็       
เเสดงถึงรสนิยมห่วยเเตกละ”
 “อย่าไปว่าพี่เขานะ” ยุวพาบอกอย่างไม่พอใจ  
“พี่เขาเเค่ไม่รู้นิสัยที่เเท้จริงของยายนั่น”
 “อย่างนั้นย่ิงไม่น่าคบเข้าไปใหญ่ เเค่นี้ก็ยังดู          
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ไม่ออก”
 “พี่เขาเป็นคนดี มองโลกในเเง่ดี”
 “ดีหรือโง่กันเเน่”
 “จะมากไปแล้วนะยายตา” ยุวพาเริ่มโมโห
 “ก็จริงนี่นา ใครๆ ก็ดูออกทั้งนั้น”
 “พอทีเถอะ ท้ังสองคนนั่นเเหละ” อังคณารีบ         
ห้ามทัพโดยการจับท้ังสองแยกออกจากกัน “ตาจะไป 
เเหย่พาทำาไมเนี่ย พาจะรักใครชอบใครก็เป็นสิทธิของ 
เขา เราไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่ายหรือวิพากษ์วิจารณ์นะ”
 “โอเคๆ ถือว่าเราผิดก็ได้ ขอโทษ” สิตายกมือ
ยอมเเพ้ “เเต่ที่เราพูดก็เพราะว่าเราเป็นห่วงพานะ”
 ยุวพาถอนหายใจ ก่อนจะพยักเพยิดรับคำา 
ขอโทษ 
 “เรารู้”
 ถึงแม้สิตาจะพูดจาขวานผ่าซาก แต่ยุวพา                    
รู ้ว ่าโดยเนื้อแท้แล้วสิตาเป็นคนดี อย่างน้อยก็ไม่
ตลบแตลงตอแหลเหมือนวันวิสา ส่วนอังคณาเป็น                                                                  
คนอ่อนโยน อ่อนหวาน เวลาอยู่ด้วยกันสามคนจึง         
ต้องคอยห้ามทัพระหว่างยุวพาและสิตาเสมอ แต่ถึง    
อย่างนั้นพวกเธอก็ไม่เคยทะเลาะกันรุนแรงมาก่อน        
อาจจะเพราะมีอังคณาเป็นคนคอยห้ามทุกครั้งก็ได้
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 งานของสาวออฟฟิศอย่างยุวพา แม้จะเข้างาน
แปดโมงเช้า แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเลิกงานห้าโมง
เย็นเสมอไป ถ้างานไม่เสร็จตามกำาหนด ยุวพาก็ยัง        
ต้องสะสางงานท่ีค้างไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นโดยไม่ได้                                                                                  
ค่าจ้างล่วงเวลา โชคร้ายท่ีวันนั้นเป็นวันท่ีงานค้างเยอะ
พอดี สิตาและอังคณากลับบ้านไปก่อนเพราะติดธุระ                                                                         
ยุวพาจึงต้องอยู่ท่ีออฟฟิศจนดึกดื่นคนเดียวกับเอกสาร
กองโต เธอเหลอืบมองนาฬิกาท่ีแขวนบนฝาผนงั สองทุ่ม
กว่าแล้ว งานยังเสร็จไปไม่ถึงครึ่ง เธอถอนหายใจอย่าง
เหนื่อยล้า แล้วพยายามทำางานต่อไป
 เสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้น อังคณานั่นเอง
 “เป็นไงบ้าง เสร็จหรือยัง ?” เสียงของอังคณา
ลอดมาตามสาย
 “ยังเลย” เธอตอบเสียงเบา
 “แล้วนี่กินอะไรหรือยัง ?”
 “ยังเหมือนกัน”
 “อ้าว” อังคณาร้องอย่างตกใจ “ไหนบอกว่า       
จะหาอะไรรองท้องยังไงล่ะ”
 “เราอยากทำาให้เสร็จแล้วรีบกลับมากกว่า”
 “ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอังแวะเข้าไปที่ออฟฟิศ อยาก
กินอะไรล่ะ เดี๋ยวซื้อเข้าไป”
 ยุวพารีบปฏิเสธทันที “เฮ้ย ไม่เป็นไร อังกลับไป
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พักเถอะ อาทิตย์ท่ีแล้วอังก็ลุยงานจนดึกดื่นเหมือนกัน 
เดีย๋วเราลงไปหาอะไรกนิข้างล่างเอง ไม่ต้องเป็นห่วงนะ”
 อังคณายังดึงดันจะมาหายุวพาท่ีออฟฟิศ             
ขณะท่ียุวพาได้เเต่รับปากว่าจะลงไปซ้ือข้าวข้างล่าง 
อังคณาจึงยอม แต่สุดท้ายยุวพาก็ทำางานเพลินจนลืม
เวลา และเธอก็แอบคิดด้วยว่า ถ้าทำางานหนักขนาดนี้ 
นำ้าหนักจะต้องลดแน่นอน 
 เวลาล่วงเลยจนกระท่ังเท่ียงคืน กว่ายุวพาจะ
ทำางานเสร็จ เธอถอนหายใจโล่งอก ก่อนจะรีบเก็บของ
เพื่อกลับบ้านไปพักผ่อน 
 ทว่าตอนท่ีลุกข้ึนยืน ยุวพาพลันเวียนศีรษะ        
อย่างรุนแรง 
 สติของเธอถูกทับถมด้วยความดำามืด ก่อนท่ี         
ร่างของเธอจะล้มลงไปกองกับพื้น

 ยุวพารู ้สึกตัวอีกครั้งเม่ือได้กลิ่นยาดม เธอ
ยังปวดศีรษะ และนัยน์ตาก็ยังพร่าเลือน เธอกลอก       
นัยน์ตาไปมาโดยรอบอย่างไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น
 “เป็นยังไงบ้าง ดีขึ้นหรือยัง ?”
 ในห้วงสติท่ียังกระจัดกระจาย ยุวพาคลับคล้าย
คลับคลาว่าเคยได้ยินเสียงนี้มาก่อน เธอใช้เวลานึก      
ชั่วครู่ ก่อนจะนึกออกว่าเป็นใคร
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 “พี่บดินทร์!”
 รอยยิ้มอุ่นใจวาดบนเรียวปากของเขา 
 “ร้องดังขนาดนี้คงไม่เป็นไรแล้วล่ะ” บดินทร์         
เอ่ยอย่างใจดี “พี่เข้ามาแล้วเห็นพาสลบอยู่ ตกใจแทบ
แย่ นึกว่าเป็นอะไรไปเสียแล้ว”
 ใบหน้าของยุวพาร้อนข้ึน เธอเพิ่งสังเกตว่า        
ตอนนี้เธอนั่งอยู่บนโซฟา ไม่รู ้ว ่าตอนท่ีเขาแบกตุ ่ม
สามโคกอย่างเธอขึ้นบนโซฟาจะหนักขนาดไหน 
 “แล้วพี่บดินทร์กลับมาทำาอะไรท่ีออฟฟิศคะ        
พี่กลับไปตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วนี่นา”
 “ก็ตาน่ะสิ โทรมากำาชับพ่ีให้เอาข้าวเอานำ้า        
มาส่งพา เพราะพี่อยู่ใกล้ที่ทำางานมากที่สุด”
 ยุวพาแทบอยากจะไปกระโดดจูบสิตาเสีย           
เดี๋ยวนั้น
 “พี่ได้ยินจากตามาด้วยว่าเราไม่ยอมกินข้าว          
กินปลามาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว หมายความว่ายังไงกัน        
ลดนำ้าหนักแบบนี้ไม่ดีหรอกนะ”
 ยุวพาย้ิมเจือ่น เพือ่นของเธอฉลาดจรงิๆ พดูเอง
แล้วเธอไม่ฟัง เลยส่งบดินทร์มาพูดเเทน
 “กินข้าวก่อนเถอะ” บดินทร์แกะห่ออาหาร      
ออก “คราวนี้ห้ามบอกว่าจะไม่กินอีกนะ”
 ยุวพาได้แต่ทำาตามอย่างว่าง่าย แล้วทันทีท่ี               
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อาหารคำาแรกเข้าปาก อาการวิงเวียนศีรษะก็หายเป็น
ปลิดทิ้ง
 “ถามจริงๆ เถอะ ทำาไมถึงอยากลดความอ้วน ?” 
บดินทร์ถามขึ้น
 ยุวพามองหน้าเขา ในใจอยากบอกเหลือเกินว่า
เป็นเพราะพี่ไงคะ แต่แน่นอนว่าเธอย่อมไม่พูดออกไป 
หญิงสาวหลุบนัยน์ตาลง ก่อนจะเอ่ยเสียงเบา 
 “ไม่มีใครชอบคนอ้วนหรอกค่ะ”
 บดินทร์เลิกคิ้วขึ้นสูง “อะไรทำาให้คิดอย่างนั้น ?”
 ยุวพาจ้องบดินทร์ครู่หนึ่ง แล้วตัดสินใจถาม 
 “แล้วพี่คบกับวันวิสาด้วยสาเหตุอะไรคะ ?”
 คำาถามนั้นทำาให้บดินทร์อึ้งไปนาน 
 “นั่น...”
 “เพราะเธอสวยใช่ไหมคะ ?” นัยน์ตาของยุวพา
อ่อนแสงลง
 “พี่ไม่ได้คบใครเพราะความสวย” บดินทร์ส่าย                                                                   
ศีรษะช้าๆ “อีกอย่าง ใครบอกเรากันว่าพี่คบกับวันวิสา”
 ยุวพางุนงงวูบหนึ่ง 
 “ก็เจ้าตัว...”
 บดินทร์ทำาท่าครุ่นคิด 
 “อืม บางทีอาจมีเรื่องเข้าใจผิดกัน ขอบใจท่ี                                                                 
บอกนะ”



24

 หัวใจของยุวพาลิงโลดด้วยความยินดี วันวิสา        
แค่คิดไปเองว่าบดินทร์เป็นคนรัก หรือไม่ก็อยากเบ่งทับ
คนอื่นว่าได้บดินทร์ไปครอบครองแล้ว 
 ช่างน่าสมเพชจริงๆ



 ตอนที่ 2



ก้ำวแรกสู่หำยนะ



What you do, the way you think,
makes you beautiful.

       Scott Westerfeld  

สิ่งที่คุณท�ำ สิ่งที่คุณคิด
สะท้อนควำมงำมของคุณ

    สก็อต เวสเตอร์ฟิลด์  
         นักเขียนชำวอเมริกัน
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 ยุวพำเลิกอดอำหำรอย่ำงบ้ำคล่ังแล้ว แต่กลับ    
รับประทานอาหารในปริมาณมากกว่าเดิม อังคณาและ   
สิตาได้แต่มองหน้ากันอย่างกลุ้มใจ เพราะห้ามเท่าไหร่
ก็ไม่ฟัง
 “โยโย่เอฟเฟ็คต์ล่ะมั้ง” อังคณาเอ่ยอย่างกลุ้มใจ
 “บดินทร์เอฟเฟ็คต์น่ะสิไม่ว่า” สิตาเท้าคาง         
มองเพ่ือนอย่างเฉ่ือยชา “เอาจริงๆ เราอยากให้พาลด                                                                    
นำ้าหนักนะ แต่ต้องเป็นการลดเพื่อตัวเอง ไม่ใช่ลด       
เพื่อคนอื่น”
 “แล้วยังไงล่ะ ตาก็ไม่เห็นจะลดนำ้าหนักได้เลย 
ทั้งๆ ที่เป็นคนต้นคิดเรื่องลดนำ้าหนักแท้ๆ” ยุวพาย้อน
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 “อ๊ะๆ ดูถูกกันซะแล้ว” สิตาย้ิมกริ่ม “อาทิตย์      
ท่ีแล้วเราลดไปสามโลนะจ๊ะ ไม่รู ้สึกบ้างเหรอว่าพุง               
เราหายไปเซ็นฯ นึง”
 แน่นอนว่าไม่มีใครดูออกหรอก
 “โกหกใช่ม้ัยน่ะ ?” ยุวพาถามพลางเหลือบดู       
หน้าท้องของสิตา “ก็เห็นกินเป็นบ้าเป็นหลังไม่ต่าง                                                            
จากเราเท่าไหร่ จะนำ้าหนักลดได้ยังไงกัน”
 “เราค่อยๆ ลดย่ะ ไม่ได้ลดฮวบฮาบเหมือน       
พา” สิตาเถียง “ถึงตอนนี้จะยังดูไม่ออกก็เถอะ แต่ถ้า 
ผ่านไปอีกสักเดือนก็คงเห็นผลแล้วล่ะน่า”
 “มีเคล็ดลับอะไรน่ะ บอกกันม่ังสิ” อังคณาถาม
อย่างอยากรู้
 “ไม่บอกหรอก” สิตาลอยหน้าลอยตาตอบ
 อังคณากับยุวพาขมวดคิ้วยุ่ง 
 “เรื่องอะไรจะบอก เดี๋ยวพวกเธอก็ผอมเหมือน 
เราน่ะสิ” สิตาหัวเราะ “นี่เรากำาลังแข่งกันไม่ใช่เหรอ 
รางวัลเป็นเท่ียวญี่ปุ ่นฟรีเชียวนะ เรื่องอะไรจะบอก     
เคล็ดลับ”
 อังคณาหรี่นัยน์ตาลง “เอาเหอะ เดี๋ยวเราหา      
ทางลดนำ้าหนักเองก็ได้ ไม่ง้อหรอก”
 “ขอกินวันนี้ อีกวันเดียวนะ พรุ่งนี้ค่อยเริ่ม”            
ยุวพาพูดขึ้นมาบ้าง  
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 “พูดเหมือนยายตาเม่ือวานเลย” อังคณาเกา 
ศีรษะแกรกๆ
 “นี่ๆ เพื่อเป็นการตอบแทนเรื่องเม่ือวาน เรา      
จะเลี้ยงเค้กราคาแพงให้ตาเอง” ยุวพาผลักสตรอเบอร์รี่                                                                   
ชีสเค้กชิ้นโตให้สิตา “เห็นมั้ยว่าเรารักตาแค่ไหน ถึง 
ขนาดยอมสละเค้กชิ้นโปรดให้เชียวนะ” 
 “เสียสละเเบบนี้ไม่เอาย่ะ ฉันขอตั๋วไปเท่ียว
ญี่ปุ่นดีกว่า” สิตาผลักเค้กที่เต็มไปด้วยไขมันและเเคลอรี        
กลับไปทางยุวพา
 ท้ังสามมองหน้ากนั แล้วหัวเราะออกมาพรืดใหญ่

 แม้ท้ังสามจะอ้วนตุ๊ต๊ะจนเหมือนไม่มีใครคบ         
แต่ท่ีจริงแล้วท้ังสามเลือกท่ีจะไม่คบใครมากกว่า ความ
เป็นเพ่ือนของพวกเธอเหนียวแน่นเกินกว่าคนภายนอก
จะเข้าใจ ใครจะมารยาสาไถยสักเท่าไหร่ พวกเธอไม่            
ใส่ใจ อย่างน้อยเพ่ือนในกลุ่มก็จะไม่มีวันหักหลังหรือ
ตลบแตลงตอแหลใส่กัน
 ตอนแรกยุวพาคิดเช่นนั้น
 ทว่าในภายหลัง หลายครั้งท่ียุวพาต้องย้อน          
คิดว่าวันเวลาแห่งความสุขหายไปไหน ความรักท่ีเธอ 
เคยมีให้เพ่ือนหายไปท่ีใด ต้นตอท่ีทำาให้เรือ่งราวบิดเบ้ียว
คืออะไร ทำาไมทุกอย่างถึงต้องจบลงแบบนั้น
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 น่าเสียดายท่ีแม้กระท่ังวาระสุดท้ายของชีวิต             
เธอก็ยังหาคำาตอบไม่ได้อยู่ดี
 เลิกงานแล้ว ท้องของยุวพาร้องโครกคราก           
ราวกับรู้เวลา หญิงสาวยกมือข้ึนลูบท้อง ดูท่าเธอคง                                                         
ลดนำ้าหนักด้วยการอดอาหารไม่ไหวจริงๆ เธอเหลือบ
มองคนในออฟฟิศท่ีเริ่มทยอยกลับบ้านกันทีละคน               
สองคนด้วยความอิจฉา ถ้างานเธอเสร็จเมื่อไหร่ เธอ 
ตั้งใจจะวิ่งลงไปหาของรับประทานเมื่อนั้น
 “งานยังไม่เสร็จอีกเหรอ ?” อังคณาชะโงกหน้า
เข้ามาถาม ยุวพาส่ายศีรษะเป็นคำาตอบ ก่อนจะเอ่ยปาก
ไล่อังคณาให้กลับไปก่อน 
 “อังกลับไปก่อนเลย”
 “ขอโทษนะ เมื่อวานก็ไม่ได้ช่วย” อังคณาเอ่ย
อย่างเสียใจ
 “เฮ้ย อย่าคิดมาก ตอนอังต้องทำางานหนัก เรา
ก็ไม่ได้ช่วยเหมือนกัน” ยุวพาโบกมือพัลวัน
 “อ้าว” สิตาชะโงกหน้าเข้ามาบ้าง “นี่ยังทำางาน
ไม่เสร็จอีกเรอะ เราจะกลับแล้วนะ” 
 “กลับกันไปก่อนเลย” ยุวพารีบไล่เพื่อน
 “ไปอยู่แล้ว จะไปทำาผอมล่ะนะ” สิตาตบไหล่    
ยุวพาพลางย้ิมล้อเลียน “จะขาดใจคากองงานเมื่อไหร่   
ก็โทรมาแล้วกัน จะรีบเหาะมาช่วยเลย” 
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 ยุวพากับอังคณาหัวเราะออกมาพร้อมกัน สิตา                                                             
เป็นเช่นนี้เสมอ แม้จะเป็นคนพูดจาโผงผาง แต่มัก         
มีมุมฮาเฮให้เพ่ือนๆ หัวเราะบ่อยๆ จึงไม่มีใครโกรธ     
เจ้าตัวได้นานสักที
 ผ่านไปหนึ่งชั่วโมง งานของยุวพาก็เสร็จสิ้น          
เธอปิดคอมพิวเตอร์แล้วเก็บของอย่างร่าเริง เหลือ        
คนในออฟฟิศอีกไม่ถึงสิบคน หนึ่งในนั้นคือวันวิสา                                                           
ยุวพาแอบชะโงกหน้ามองไปท่ีโต๊ะของอีกฝ่ายอย่าง        
ไม่เชื่อสายตา ปกติวันวิสาไม่เคยอยู่ทำางานดึก เลิกงาน
แล้วหล่อนมักจะรีบเก็บของกลับบ้านเสมอ ราวกับไฟ   
จะไหม้ออฟฟิศก็ไม่ปาน
 วันวิสาเงยหน้าขึ้นมาสบตาเธอพอดี เธอเห็น
ประกายนำ้าบนนัยน์ตาของอีกฝ่ายวูบหนึ่ง ถึงแม้จะ       
ไม่ชอบหน้าอีกฝ่าย แต่เธอก็สงสารจนอดชวนคุยไม่ได้ 
 “งานยังไม่เสร็จเหรอ ?”
 รอยย้ิมเหยียดหยันอย่างท่ีเธอเกลียดผุดขึ้น         
บนใบหน้าของวันวิสาทันที 
 “สงสารฉันเหรอแม่หมูสกปรก เก็บแรงไว้       
สงสารตัวเองเถอะ รับรองว่าเธอได้เจ็บหนักกว่าฉันแน่”
 ยุวพาฉุนวูบ ผู้หญิงคนนี้ทำาบุญด้วยไม่ขึ้นจริงๆ 
 “เรื่องของเธอแล้วกัน”
 “จำาไว้นะพา” วันวิสายังไม่ยอมเลิก แววตา         
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ของหล่อนฉายแววดุดัน “เธออาจจะดีใจท่ีพี่บดินทร์        
ไม่สนใจฉัน แต่พี่เขาก็จะไม่สนใจเธอเหมือนกัน”
 เวลานั้นยุวพาไม่เข้าใจสักนิดว่าวันวิสาต้องการ
จะสื่ออะไร เธอเพียงแต่คิดว่าวันวิสาคงอยากจะพูด       
อะไรสักอย่างให้เธอไม่สบายใจเท่านั้น

 แม้บดินทร์จะบอกว่าเขาไม่ได้ชอบคนสวย        
แต่ยุวพาก็ยังอยากสวยเพื่อให้เขาหันมามองอยู่ดี ท้ัง       
ยังมีเรื่องการเดิมพันกับเพื่อนๆ มาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น
เธอจึงตั้งใจจะลดนำ้าหนักให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้
 ไม่มีอะไรที่ทำาให้ผอมง่ายๆ เลยหรือไงกันนะ ?
 วิธีอดอาหารดูจะเป็นไปไม่ได้สำาหรับเธอ วิธี
ออกกำาลังกายก็เป็นไปได้ยากเช่นเดียวกัน เธอเลิกงาน
ดึกปานนี้ จะมีเวลาท่ีไหนไปออกกำาลังกาย กลับบ้าน          
หัวถึงหมอนก็นอนหลับแล้ว เธอหวนนึกถึงสิตากับ
อังคณา ไม่รู้ว่าเพื่อนของเธอใช้วิธีอะไรกันบ้าง
 ยุวพาลองค้นหาข้อมูลลดนำา้หนกัในอินเทอร์เนต็ 
ข้อมูลส่วนมากบอกให้รับประทานอาหารท่ีไขมันและ
คาร์โบไฮเดรตตำ่า แล้วก็ออกกำาลังกายอย่างสมำ่าเสมอ 
หญิงสาวถอนหายใจเฮือก เร่ืองอาหารยังพอเป็นไปได้ 
แต่ออกกำาลังกายนี่สิ อย่างมากก็ทำาได้เเค่เสาร์อาทิตย์
เท่านั้น งานเธอเยอะจนทำาแทบไม่ทัน จะเอาเวลาที่ไหน
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มาออกกำาลังกายในวันธรรมดา
 เธอหาข้อมูลต่อ ปัจจุบันคลินิกเสริมความงาม
ผดุข้ึนมาราวกบัดอกเห็ด คลนิกิพวกนีมี้บรกิารดดูไขมนั                                                                 
ส่วนเกินออก ได้ผลก็จริงแต่เธอก็กลัวการผ่าตัดหรือการ
ฉีดยาจับใจ แต่พอมองหายาสมุนไพรหรือยาช่วยลด       
ความอ้วนท่ีมีอยู่หลายประเภทในท้องตลาด เธอก็ไม่รู้
ว่ายาสมุนไพรหรือยาชนิดไหนใช้ได้ผลจริงๆ
 ยุวพาถอนหายใจซำ้า แล้วพักสมองด้วยการ       
ไปเล่นเฟซบุ๊คท่ีไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นเป็นเวลานาน          
เธอข้ีเกียจดูว่ามีใครทักมาบ้างจึงเลื่อนหน้าไทม์ไลน์ดู         
สเตตัสของเพื่อนๆ ข้อความเหล่านั้นน่าสนใจบ้าง ไม่
น่าสนใจบ้าง เธอเลื่อนดูจนกระท่ังมาหยุดท่ีกิจกรรม         
ของเพื่อนคนหนึ่ง
 สิตา ?
 สิตากดไลค ์ เพจร ้านขายยาลดความอ ้วน              
ร้านหนึง่ ยุวพารบีเข้าไปดเูพจนัน้อย่างสนใจ คนท่ีกดไลค์                                                                                   
เพจนี้มีหลายพัน นับว่าเป็นร้านท่ีได้รับความนิยมมาก
ร้านหนึง่ ของท่ีขายในร้านเป็นผลติภณัฑ์เกีย่วกบัความงาม
ทั้งสิ้น ตั้งแต่โลชั่นทาผิวขาวได้ในสองอาทิตย์ ไปจนถึง
ยาลดความอ้วนท่ีลดสิบกิโลกรัมได้ในหนึ่งเดือน ยุวพา 
อ่านคำาโฆษณายาด้วยความสนใจ
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	 มีสินค้าลดความน�้าหนักมากมายออกมาสู	่												

ท้องตลาด	 แต่จะมีสักก่ียี่ห้อที่ดารามีชื่อเสียงออกมา

ยืนยัน	 โดยใช้ชื่อเสียงของตัวเองรับรองผลว่าน�้าหนัก																																																												

ลดลงได้จริงๆ	

	 จะดแีค่ไหน	ถ้าร่างกายของคณุสามารถเผาผลาญ																																																																							

พลังงานได้ถึง500แคลอรีต่อวัน	 ในเวลาที่คุณใช้ชีวิต

ประจ�าวันตามปกติ	 แต่การเผาผลาญก�าลังด�าเนินต่อไป

เรื่อยๆ

	 คุณอาจจะเคยอดอาหารและทรมานตัวเอง	คุณ

อาจถึงกับเป็นลมเพราะขาดสารอาหาร	คุณต้องใช้ความ

ตั้งใจและความอดทนอย่างสูง	 ที่จะอดกล้ันกับอาหาร						

ที่อยากกินและลิ้มรสชาติที่คุ้นเคย	และคุณไม่มีความสุข

ในช่วงขณะนั้น

	 ซึ่งสุดท้ายแล้ว	ความพยายามก็ไม่ส�าเร็จ

	 หรือคุณอาจจะพยายามออกก�าลังกาย	 แต่คุณ

ท�างานหนกัจนกระทัง่ไม่มเีวลา	เสยีเงนิเป็นหมืน่ไปสมคัร

ฟิตเนส	 แต่สุดท้ายคุณก็เหนื่อยจากการท�างานทุกวัน						

จนไม่ได้ไป

	 คุณรู ้สึกอิจฉาคนที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน	 กิน						

เท่าไหร่ก็ได้	ไม่ต้องห่วง	ไม่ต้องสนใจไขมันและน�้าหนัก

ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง	 คนเหล่านี้มีระบบเผาผลาญ							

ดีเย่ียม	 มีรูปร่างที่ดีและสวยงาม	 มีส่วนเว้าส่วนโค้ง									
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ทุกส่วนกระชับเต่งตึง	 คุณมีความฝันอยากจะมีรูปร่าง

และสัดส่วนท่ีดีแบบนั้นบ้าง	 แต่ไม่เคยท�าได้เสียที	 คุณ

เริ่มหาเหตุผลมาเข้าข้างและให้ก�าลังใจตัวเองว่า	‘ถึงฉัน

จะอ้วน	แต่ฉันก็มีความสุขได้’

	 ทว ่าคุณให ้ก�าลังใจตัวเองได ้ เพียงสามวัน					

ความคดิเดมิๆ	กเ็ริม่กลบัมา	ท�าไมฉนัต้องอ้วนเป็นช้างน�า้																																																															

อย่างนี้	 ไม่มีวิธีไหนที่จะช่วยให้ฉันลดน�้าหนักอย่าง

สบายๆ	ได้เลยหรืออย่างไร	?

	 ยาของเราคือค�าตอบของคุณค่ะ

 ยุวพาอ่านคำาโฆษณาแล้วนำ้าตาแทบไหล ทำาไม
ตรงกับชีวิตเธอขนาดนี้
 หรือนี่คือเคล็ดลับที่สิตาเคยพูดไว้ ?
 ยุวพาเหลือบมองหน้าแม่ค้าในดิสเพลย์ท่ีใส่                                                                                       
บ๊ิกอาย พยายามทำาปากจู๋ให้ดูเซ็กซ่ี ถ่ายรูปด้านข้าง           
ด้านเดียว เพราะนั่นคือมุมท่ีสวยท่ีสุด ใช้โปรแกรม       
แต่งภาพจนขาวเกินจริง ถ่ายมุมสูงให้เห็นร่องนม ฯลฯ 
ยุวพาดูไปรำาคาญไป เธอไม่ถูกชะตากับผู้หญิงสไตล์นี้ 
เลย
 อย่างไรก็ตาม ยุวพาก็ยังสนใจยาลดความอ้วน
จากเจ้าของร้านอยู่ เธอทักเจ้าของร้านผ่านทางข้อความ
ในเพจ เพียงไม่นานอีกฝ่ายก็ตอบกลับมา
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	 เจ้าของร้าน	:	สวัสดีคร๊าาา~

	 ยุวพา	:	 อยากสอบถามเรื่องยาลดความอ้วนที่

ขายอยู่ในเพจน่ะค่ะ	ไม่ทราบว่ายังขายอยู่ไหมคะ

	 เจ้าของร้าน	:	ขายคร่า	สนจัยตัวหนัยสอบถาม	

ด๊ายเลยนะค่ะะะ

 กว่ายุวพาจะอ่านได้ว่า ‘ขายค่า สนใจตัวไหน
สอบถามได้เลยนะคะ’ ก็กินเวลาไปเสียครู่ใหญ่ เธอ      
ปวดใจกับภาษาวัยรุ่นของเจ้าของร้าน โดยเฉพาะคำาว่า 
‘คะ’ และ ‘ค่ะ’ ซ่ึงมีคนใช้ผิดอยู่บ่อยคร้ัง ในท่ีนี้คำาว่า           
‘นะค่ะ’ ควรจะใช้ว่า ‘นะคะ’ มากกว่า

	 ยุวพา	:	กินแล้วมีผลข้างเคียงไหมคะ

	 เจ้าของร้าน	:	ไม่มีคร่าา	ยาของร้านเราได้	อ.ย.	

ทุกตัวคร้าาา	 โดยเฉพาะยาตัวนี้น�าเข้ามาจากอเมริกา	

ดาราฮอลลีวู้ดใช้กันเยอะแยะ	 กินแร้วเห็นผลจิงๆ	 นะ					

คร้าา	ท่าไม่ได้ผลยินดีคืนเงินคร่าาา

	 ยุวพา	 :	 แล้วยาตัวนี้พิเศษกว่าตัวอื่นยังไงคะ						

มีคุณสมบัติอะไรบ้าง

	 เจ้าของร้าน	:	 ช่วยเพิ่มการใช้พลังงานถึง	500	

แคลอรีในระหว่างวัน	 ปรับระบบเผาผลาญให้ท�างาน						

ได ้ เต็มประสิทธิภาพ	 ปลอดภัยด ้วยสารสกัดจาก												

ธรรมชาติ	 ไม่มีสารเคมีหรือยาใดๆ	 เจือปน	 ลดจ�านวน																																																													
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คลอเรสเตอรอลในเส้นเลือด	 เหมาะมากส�าหรับคน

ที่ไม่มีเวลาออกก�าลังกาย	 ช่วยลดความอยากอาหาร	

ทานน้อยลงโดยไม่ต้องบังคับตัวเอง	 ไม่มึนหัว	 ไม่กด																																																																												

ประสาท	 ไม่มีโยโย่เอฟเฟ็คต์	 ไม่มีอาการนอนไม่หลับ	

สามารถพักผ่อนได้เต็มที่ตามปกติ	 ไม่มีอาการท้องผูก	

ไม่ท�าให้ร่างกายทรุดโทรม

	 ท่ีส�ำคัญ	 เห็นผลรวดเร็วและแน่นอน	 100	
เปอร์เซ็นต์คร่ำ!

 ยุวพากะพริบตามองสรรพคุณล้านแปดอย่าง   
ไม่ค่อยเชื่อ เธอลองนำาชื่อยาไปค้นหาในกูเกิ้ลก็พบว่ายา    
ตัวนี้มีอยู่จริง และที่อเมริกาก็ใช้กันอยู่จริงๆ 

	 เจ้าของร้าน:	 ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วย			

นะคร้า	ตอนนีถ้้าซือ้เซต็หย่าย	รบัประทานด้ายสามเดอืน					

เราจะแถมยาในปริมาณหนึ่งเดือนฟรีคร่า	 ยังไม่พอ																																																													

ทางร้านยังแถมครีมบ�ารุงผิวให้เด้งเนียนอีกหนึ่งกระปุก

ด้วยนะคร้า	ราคารวมแค่หมื่นสามพันห้าร้อยเองคร่าาา

 ยุวพาถึงกับสะอึกกับราคาท่ีแพงระยับของยา 
เธอรีบบอกขอบคุณ แล้วตอบว่าจะขอตัดสินใจอีกที     
จากนั้นจึงรีบปิดเฟซบุ๊คหนีออกมา
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 โอ้โห...หม่ืนสาม เกินไปไหม ถึงจะพอมีเงิน
จ่าย แต่เธอก็ไม่อยากเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์                 
อีกอย่าง เธอยังไม่รู้เลยว่ายานี้สรรพคุณดีจริงอย่างท่ี       
เขาอ้างหรือไม่ ลองหาทางอื่นก่อนดีกว่า
 ยุวพาคิดเช่นนัน้ ก่อนจะมองหาอาหารท่ีมไีขมัน
และคาร์โบไฮเดรตตำ่ารับประทานเพื่อลดนำ้าหนัก
 โดยไม่ได ้คิดสักนิดเลยว่า หลังจากนั้นอีก        
ไม่นาน เธอจะยอมทำาทุกอย่างแม้กระท่ังจ่ายเงินหมื่น
สาม เพื่อให้ได้หุ่นเพรียวงามตามที่เธอต้องการ



ตอนที่ 3 



เพื่อนทรยศ



I pull you from your tower, 
take away your pain. 

Show you all the beauty you possess, 
    if you only let yourself believe.                    
    Sarah McLachlan 
        [Adia Song]

ฉันดึงคุณออกจำกหอคอย 
ท�ำให้ควำมเจ็บปวดของคุณมลำยไป 

แสดงให้คุณเห็นถึงควำมงำมที่คุณครอบครอง
ขอเพียงคุณปล่อยตัวเองให้เชื่อเท่ำนั้น

       ซำร่ำ แม็คลัชลัน 
                  (นักร้อง เพลงเอเดีย)
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 ยุวพำเหลียวซ้ำยแลขวำ วันนี้ เธอมำท�ำงำน
ตัง้แต่เช้าตรู ่ เพือ่ย่องมาท่ีห้องพยาบาลซ่ึงมีท่ีชัง่นำา้หนัก 
คุณภาพดี เมื่อเห็นว่าปลอดคนแล้ว เธอก็ข้ึนไปยืนบน
ท่ีช่ังนำา้หนกัด้วยใจเต้นระทึก...แล้วกล็งจากท่ีช่ังนำา้หนกั
ด้วยใจห่อเห่ียว ผ่านไปเดือนกว่าแล้ว นำ้าหนักของเธอ
ลดไปเพียงสองกิโลเศษเท่านั้น
 ท่ีผ่านมายุวพาพยายามลดนำ้าหนักด้วยการ        
รับประทานอาหารท่ีมีพลังงานตำ่า แล้วก็ออกกำาลังกาย
ในวันเสาร์และอาทิตย์ แต่ก็มีบ้างบางม้ือท่ีเธอหิวจัด       
จนรบัประทานอาหารมากกว่าท่ีควรเป็น และบางอาทิตย์
ที่เธอเหนื่อยล้าเกินกว่าจะออกกำาลังกายไหว 
 แต่นั่นก็แค่นิดเดียวไม่ใช่เหรอ นำ้าหนักเธอ           
ควรจะลดลงมากกว่านี้อีกหน่อยสิ
 ยุวพาเดนิกลบัไปท่ีโต๊ะทำางานอย่างหมดกำาลงัใจ                                                                  
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แค่นึกว่าวันนี้กลับบ้านไปต้องรับประทานแต่สลัดผัก 
เธอก็ห่อเหี่ยวแล้ว เธอคิดถึงของหวาน ไอศกรีม ขนม
เค้ก ทุเรียน และอื่นๆ อีกมากมายที่เธองดรับประทาน
ในช่วงหนึ่งเดือนท่ีผ่านมา ทำาไมเธอต้องเกิดมามีระบบ            
เผาผลาญแย่ๆ ด้วยนะ
 แปดโมงครึง่แล้ว ยุวพาปรอืตามองคนในออฟฟิศ                                                                     
ท่ีเร่ิมทยอยกันมาทีละคน อังคณามาทำางานแล้ว ส่วน     
สิตายังไม่มา เธอแปลกใจเล็กน้อยเพราะปกติสิตาจะมา
เร็วเสมอ
 ทันใดนั้น แว่วเสียงฮือฮาดังข้ึนจากหน้าประตู 
ยุวพาชะเง้อคอมองอย่างสนใจ จนกระทั่งที่มาของเสียง
ฮือฮาเดินมาถึง เธอถึงกับอ้าปากค้าง
 สิตามาในชุดท่ีอวดทรวดทรงองค์เอวมากขึ้น   
ท่ีสำาคัญ สิตาไม่ได้ดูเป็นช้างนำ้าใส่พราด้า ตรงกันข้าม      
สิตากลับเลือกชุดท่ีซ่อนหุ่นได้อย่างเหมาะสม แต่นั่นก็
ไม่ได้หมายความว่าถ้าหุ่นสามโคกอย่างเธอใส่บ้างแล้ว           
จะดูดี นำ้าหนักของสิตาลดไปมากจริงๆ ถึงใส่ชุดนั้น       
ได้สวย ท่ีผ่านมาสิตาคงรอให้รูปร่างลงมาถึงเกณฑ์                                                          
พอเหมาะแล้วถึงเลือกใส่ชุดนี้มาทำางาน
 “ตาผอมลงหรือเปล่าน่ะ ?” อังคณาทักอย่าง     
ตื่นเต้น “แขนขาเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเลย”
 สิตาฉีกยิ้มดีใจ 
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 “แหม...วันนี้อังตาดีนะเนี่ย อยากได้จูบเป็น
รางวัลตอบแทนไหมจ๊ะ”
 “แจ๋ว ดูดีขึ้นมากๆ เลย” ยุวพาปรบมือชมจาก  
ใจจริง “อิจฉาจัง ลงไปกี่โลแล้วเหรอ ?”
 “สิบสามโล” สิตาฉีกยิ้มอย่างเป็นต่อ
 “เป็นไปได้ไง” อังคณาร้องอย่างแปลกใจ “นี่      
ผ่านไปแค่เดือนเดียวเอง” 
 “กค็นมนัมีเคลด็ลบั” สติาย้ิมกวนประสาท “เตรยีม                                                                   
เงินกันไว้เลยนะสาวๆ ทริปญี่ปุ่นคราวนี้เสร็จฉันแน่”
 ยุวพาเท้าคางมองสิตา นับจากเริ่มแข่งขันมา
เดอืนกว่า เพ่ือนของเธอดผูอมลงจรงิๆ เธอรูม้านานแล้ว
ว่าถ้าสิตาผอมลงจะสวยขึ้นมาก แล้วก็เป็นไปตามที่เธอ
คิด สิตาดูสดใสขึ้น น่ารักขึ้น จนใครๆ ก็พากันทักอย่าง
แปลกใจ
 “ถามจริงเถอะ มีเคล็ดลับอะไรน่ะ ?” อังคณา
เลียบๆ เคียงๆ ถาม
 “ม่ายบอก...” สิตาลากเสียงยาว “เดี๋ยวทริป
ญ่ีปุ่นของเรากแ็ห้วน่ะส ิเอางี ้ถ้าเราชนะพวกเธอเม่ือไหร่  
เดี๋ยวบอกทันทีเลย”
 “ขี้งกชะมัด” อังคณาเบ้ปาก
 ยุวพาคดิในใจ...เป็นเพราะยาตวันัน้หรอืเปล่านะ 
ลดสิบกิโลกรัมได้ภายในหนึ่งเดือนกับราคาหม่ืนสามก็                
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น่าสนใจอยู่หรอก ปัญหาคือเธอยังไม่แน่ใจว่านั่นคือ                                                    
ยาที่สิตาใช้จริงๆ ดูท่าแล้วสิตาก็คงไม่ยอมบอกด้วย 
 จะทำาอย่างไรถึงจะพิสูจน์ได้นะ
 แล้วยวุพากคิ็ดออก เรยีวปากของเธอฉาบรอยยิม้

 ไม่ใช่เรือ่งแปลกสำาหรบัยวุพาและสติาท่ีจะไปมา
หาสูก่นัถงึท่ีพัก ยุวพาเคยไปหาสติาท่ีคอนโดฯ หลายครัง้ 
สิตามาอยู่คอนโดฯ คนเดียว ในขณะท่ีญาติพ่ีน้องอยู่ท่ี
ต่างจงัหวัด ซ่ึงไม่ต่างจากเธอเท่าใดนกั เธอกอ็ยู่คอนโดฯ 
คนเดียวเช่นกัน 
 หลังเลิกงาน ยุวพาแอบตามสิตากลับคอนโดฯ 
โดยไม่ได้บอกใคร แม้แต่อังคณา เธอคิดว่าถ้าสิตามียา
จริง สิตาน่าจะเก็บยาไว้ท่ีห้อง แล้วถ้าเธอเข้าห้องสิตา
โดยที่เจ้าตัวไม่ทันได้ตั้งตัว เธออาจจะเห็นยาลดนำ้าหนัก
ท่ีสิตารับประทานก็ได้ สิตาคงไม่ใจไม้ไส้ระกำาไม่ยอม       
ให้เธอเข้าห้องหรอก
 เมื่อเห็นสิตาออกจากออฟฟิศ ยุวพาก็จ ้าง        
แท็กซ่ีให้ตามสิตาไป ทว่าสิตาไม่ได้กลับเข้าคอนโดฯ 
ทันทีอย่างท่ียุวพาคิด แต่กลับแวะไปท่ีร้านอาหาร       
แห่งหนึ่งก่อน ร้านแห่งนั้นจัดว่าเป็นร้านท่ีราคาแพง 
ไม่ใช่ร้านที่สิตาจะรับประทานทุกวันแน่นอน
 ยุวพาย้ิมอย่างตื่นเต้น บางทีท่ีวันนี้สิตาแต่งตัว
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สวยมาอาจเป็นเพราะมีนัดเดทกับหนุ่มๆ ก็ได้ เธอจ่าย
เงินค่ารถแท็กซี่ จากนั้นจึงรีบตามสิตาเข้าร้านอาหารไป 
ยุวพาเลือกท่ีนั่งท่ีไม่ห่างจากสิตามากนัก สำารวจดูแล้ว 
ว่าสิตามองไม่เห็นเธอแน่ๆ แล้วจึงนั่งรอต่อไป
 รอได้ประมาณสิบนาที คนที่สิตารออยู่ก็มาถึง
 นัยน์ตาของยุวพาเบิกกว้าง เธอมองชายผู้นั้น
อย่างไม่เชื่อสายตา
 บดินทร์!
 บดินทร์โน้มตัวลงไปทักสิตา ก่อนจะเลื่อนเก้าอี้
เพื่อนั่งฝั่งตรงข้ามเธอ 
 “รอนานมั้ย”
 “นานมาก” สติาตอบอย่างเป็นปกตเิหมอืนคุน้เคย                                                                    
กันมานาน “หิวจนตาลายแล้ว”
 บดินทร์หัวเราะ บรรยากาศท่ีรายล้อมพวกเขา 
บ่งบอกว่าความสมัพนัธ์ระหว่างท้ังสองไม่ธรรมดา แววตา                                                              
ท่ีบดนิทร์มองไปยังสติาทำาให้เธอรูส้กึหนาวไปถงึขัว้หัวใจ 
ตอนที่บดินทร์อยู่กับวันวิสา เขายังไม่แสดงออกขนาดนี้
 นี่มันเรื่องอะไรกัน ?
 ยุวพาพยายามหาเหตุผลมาอธิบายเหตุการณ์
ตรงหน้า แต่ความจริงกลับตอกยำ้าเธอทุกขุมประสาท   
โลกท้ังใบของยุวพาหมุนคว้าง สิ่งท่ีเห็นพร่าเบลอ เธอ
เวียนศีรษะจนแทบจะอาเจียน รู ้สึกปวดแปลบในอก        
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จนยากจะบรรยาย
 คำาพดูของวนัวิสาในวันนัน้ย้อนข้ึนมาในความคดิ
	 “สงสารฉนัเหรอแม่หมสูกปรก	เกบ็แรงไว้สงสาร

ตัวเองเถอะ	รับรองว่าเธอได้เจ็บหนักกว่าฉันแน่”

 หวนคิดอีกที...ตอนนั้นท่ีเธออดอาหารจนเป็น 
ลมท่ีออฟฟิศ คนท่ีโทรศัพท์เรียกบดินทร์ให้นำาอาหาร 
มาให้ก็คือสิตา
 สิตา สิตา สิตา
 ช่ือของสิตาวนเวียนอยู่ในสมองของยุวพาราว 
กับเธอไม่เคยรู้จักสิตามาก่อน เหมือนไม่รู้ว่ามีคนช่ือนี้
บนโลก และเธอก็ไม่มีเพื่อนชื่อนี้เช่นกัน 
 ...เพราะทำาเช่นนีค้งไม่เรยีกว่าเพือ่นแล้วกระมงั                                                
 ยุวพาลุกข้ึนยืนอย่างเช่ืองช้า แล้วเดินออกไป
จากที่นั่นทั้งนำ้าตา

 ตีสามกว่าแล้ว แต่ยุวพายังคงนอนไม่หลับ                     
ภายในห้องนอนของเธอมืดสนิท มีเพียงแสงสว่างจาก                                                                      
จอคอมพิวเตอร์ท่ีส ่องสว่าง หญิงสาวจ้องมองจอ
คอมพิวเตอร์ตรงหน้า ทว่าความคิดกลับล่องลอยไป      
ไกล นัยน์ตาของเธอทอแววเลื่อนลอย หัวใจของเธอ                                                                                     
อัดแน่นด้วยความขุ่นเคือง
 แม้สิตาและยุวพาจะเป็นคนอารมณ์ร้อนท้ังคู่    
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แต่ท่ีผ่านมา ยุวพา สิตา และอังคณา ไม่เคยทะเลาะ
กันใหญ่โตจนกระท่ังเลิกคบกัน อย่างมากก็แค่ไม่คุยกัน      
วันสองวัน ความรักท่ียุวพามีให้บดินทร์เป็นเรื่องจริง 
และความรักท่ีเธอมีให้เพ่ือนอย่างสิตาก็เป็นเรื่องจริง         
เช่นเดียวกัน ยุวพาไม่ใช่คนท่ีบ้าผู้ชายจนกระท่ังทำาร้าย                                                              
ได้แม้กระท่ังเพื่อน หากสิตาบอกเธอว่ากำาลังคบกับ
บดินทร์ แน่นอนว่าเธอย่อมเสียใจในคราวแรก แต่จะ     
ไม่แค้นใจถงึขนาดนี ้ยวุพาถกูความโกรธเกลยีดครอบงำา
จนเดาไม่ออกว่าสิตากำาลังคิดอะไร ปิดบังเรื่องไว้เพราะ
รักษานำ้าใจ  หรือแค่ทำาไปเพราะนึกสนุกกันแน่
 ยุวพาเอาแต่เฝ้าถามตัวเองว่า เธอด้อยกว่าสิตา
ตรงไหน สิตาดีกว่าเธอตรงไหน รูปร่างหน้าตาของเธอ
และสิตาไม่ต่างกันมากนัก ความอ้วนบดบังความงาม
ของพวกเธอไปจนหมด ดังนั้นพวกเธอไม่ต่างกันมาก 
นักหรอก
 แล้วบดินทร์ชอบสิตาตรงไหน 
 นิสัย ?
 แวบหนึ่งท่ีความคิดนั้นผุดข้ึนมา ยุวพาก็สลัด
มันท้ิงทันที เธอรับไม่ได้ท่ีบดินทร์จะชอบนิสัยของสิตา                                                                      
เพ่ือนของเธอเป็นคนโผงผาง ไม่มีความเป็นผู ้หญิง 
ใจร้อน พดูจารนุแรง บางครัง้กเ็ห็นแก่ตวั บดนิทร์ไม่มทีาง                                                                 
ชอบผู้หญิงแบบนั้น วันวิสาก็เหมือนกัน จริงๆ แล้ว
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บดินทร์ก็ชอบวันวิสาเพราะความสวย ตอนท่ีถามเขาก็
แค่ปฏิเสธไปอย่างนั้นเอง
 ผู้ชายคนไหนบ้างไม่ชอบผู้หญิงสวย ?
 ท่ีบดินทร์ชอบสิตา เป็นเพราะสิตาผอมลงจน 
สวยข้ึนต่างหาก ถ้าเธอผอมลงเหมือนสิตา บดินทร ์      
อาจจะหันมาสนใจเธอบ้างก็ได้ สิตาก็เหมือนกัน ท่ี         
ไม่ยอมบอกว่าใช้เคล็ดลับอะไร คงเป็นเพราะไม่ต้องการ
ให้ใครสวยเกินหน้าเกินตา 
 ยุวพาเอาแต่ยำ้ากับตัวเองซำ้าๆ ราวกับสะกด
จิต ข้ออ้างผุดขึ้นมาทับถมจิตใจเหมือนฟองอากาศใน        
โคลนตม ถ้าเธอสวยกว่านี้ ผอมกว่านี้ บดินทร์ก็จะเป็น
ของเธอใช่หรือไม่...
 หญิงสาวเปิดหน้าเว็บไซต์ขายยาลดความอ้วน
อีกครั้ง เธอคลิกดูรูปภาพเพ่ือดูหน้าตาของยา มัน          
เหมือนยานำ้าธรรมดาท่ีขายตามท้องตลาดท่ัวไป แม้จะ
ยืนยันไม่ได้ว่าสิตาใช้ยานี้จริงๆ แต่ตอนนี้เธอก็พร้อมจะ
เสี่ยง และถึงแม้จะต้องเสียเงินเป็นแสน เธอก็ไม่หวั่น       
อีกแล้ว

 “พาจะลางานไปเป็นเดือนเลยเหรอ ?”
 อังคณาถามอย่างแปลกใจเมื่อยุวพาขอลางาน                      
กับหัวหน้าเป็นเวลาถึงหนึ่งเดือน บริษัทของเธอลา      
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พักร้อนได้แค่ป ีละสิบวัน แต่สะสมวันลาข้ามปีได้                                                                          
ยุวพาสู้อุตส่าห์สะสมวันลาพักร้อนมาหลายปี ไม่คิด        
ว่าจะใช้คราวเดียวจนหมดแบบนี้
 “ไม่เก็บไว้ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันล่ะ ?” สิตาถาม
ขึ้นบ้าง “อย่างนี้วันลาจะเหลือเหรอ ?”
 “เรื่องของฉัน”
 คำาตอบห้วนสั้นของยุวพาทำาให้อังคณาและสิตา
หันไปมองหน้ากัน ไม่เข้าใจว่าเหตุใดยุวพาถึงอารมณ์
เสียขึ้นมากะทันหัน
 “แล้วพาจะลาไปไหน ?” อังคณาเปลี่ยนเรื่อง     
“มีแผนไปเที่ยวไม่บอกกันบ้างเลยน้า”
 “ไม่ได้ไปไหนหรอก” ยุวพาตอบอย่างเฉ่ือยชา 
“แค่ไม่อยากเห็นหน้าใครบางคน”
 ประโยคนั้นย่ิงสร้างความงุนงงให้สองสาว โดย
เฉพาะสิตาที่โพล่งขึ้นมาเกือบจะทันที
 “พาหมายถึงใคร ?”
 ยุวพาเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะเบนสายตาไปทาง
สิตา 
 “หมายถึงคนหน้าไหว้หลังหลอก” กล่าวจบก็หัน
กลับไปจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ แล้วแสร้งตั้งใจทำางาน
โดยไม่สนใจใคร 
 นัยน์ตาของสิตาฉายแววสับสน การกระทำา         
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ของยุวพาเม่ือครู่บอกชัดว่าคนท่ีเธอไม่พอใจก็คือสิตา  
แต่ถึงอย่างนั้นสิตาก็ไม่ได้ถามต่อ เธอเงียบไป คล้าย       
มีความในใจเช่นกัน ท้ิงให้อังคณาเหลือบมองเพื่อน                                                            
ทั้งสองอย่างกังวล
 ตลอดเวลาท่ียุวพาลางาน ไม่มีใครติดต่อยุวพา                                                                     
ได้ ยุวพาปิดโทรศัพท์มือถือ ยกหูโทรศัพท์ท่ีห้องออก 
ไม่เข้าอินเทอร์เนต็ ไม่เช็คเมล ไม่เปิดประตหู้อง ไม่ยอม
ติดต่อหรือรับรู้เรื่องภายนอกใดๆ ทั้งสิ้น
 จนกระท่ังเวลาผ่านไปอีกหนึ่งเดือน ยุวพาถึง       
ได้ปรากฏตัวอีกครั้ง

 หญิงสาวผู้หนึ่งเดินผ่านประตูกระจกเข้าไปใน
ออฟฟิศ เธอทักทายยามอย่างย้ิมแย้ม พร้อมกับยื่น
บัตรพนักงานให้ยาม ยามเหลือบตาดูแล้วเงยหน้าขึ้น
ไปมองเจ้าของบัตรอย่างงุนงง ก่อนจะส่งรอยย้ิมงุนงง         
กลับไปอีกครั้ง 
 วันวิสาลงมาทำาธุระท่ีล็อบบ้ี เธอเหลียวมอง   
หญิงสาวคนนี้อย่างแปลกใจ ปกติวันวิสารู ้จักคนใน       
ตึกนี้ทุกคนเพราะเป็นตึกเล็กๆ แค่สามช้ัน แต่เธอไม่       
คุ้นหน้าผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลย
 หรือว่ามีเด็กเข้ามาทำางานใหม่ ?
 ผูห้ญิงตรงหน้าไม่ได้งามสะดดุตา แต่มองนานๆ 
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แล้วไม่อาจละสายตาไปได้ รูปร่างไม่ได้โค้งเว้าขนาด
วันวิสา แต่ก็ไม่ได้อ้วนท้วนจนน่าเกลียด ท้ังชุดท่ีใส่ก็         
ช่วยซ่อนรูปได้อย่างมิดชิด การแต่งหน้าก็พอเหมาะ                                                       
พอเจาะ ไม่เข้มเกินไปและไม่หนาเกินไป สรุปแล้วเป็น 
ผู้หญิงที่น่าสนใจคนหนึ่ง
 เธอผู้นั้นเดินเฉียดหน้าวันวิสาไปจนไหล่แทบจะ
กระทบกนั วนัวสิาฉุนวบูกบักริยิาไร้มารยาทของเดก็ใหม่
ขึ้นมาทันควัน 
 “ไม่มีตาหรือไง เดินให้ดีหน่อยสิ!”
 แว่วเสียงหัวเราะในลำาคอดังกลับมา แววตา       
ของอีกฝ่ายฉายความสะใจอย่างบอกไม่ถูก 
 “ขอโทษนะ เราดูไม่ดีเอง”
 วันวิสาอ้ึงไปวูบหนึ่ง ไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายยอม
ขอโทษอย่างง่ายดาย แต่เป็นเพราะเธอจำาเสียงผู้หญิง
ตรงหน้าได้ วนัวสิาสำารวจอีกฝ่ายตัง้แต่หัวจรดเท้าอกีครัง้ 
ก่อนจะพึมพำาอย่างไม่เชื่อสายตา 
 “นี่...พาเหรอ ?”
 รอยย้ิมผุดข้ึนบนเรียวปากของยุวพา เธอ       
เชิดหน้าแล้วเดินจากไป

 ในท่ีสุดสิ่งท่ียุวพาคาดหวังไว้ก็เป็นจริง ยุวพา
ลงทุนใช้วนัลาท่ีเธอสะสมมาท้ังหมดในคราวเดยีวเพือ่ไป
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ลดนำ้าหนักอย่างจริงจัง ตอนกลับมาทำางานเธอก็เปลี่ยน
ลุคเพื่อให้ทุกคนตื่นตะลึง ไม่แปลกท่ีวันวิสาจะจำาเธอ     
ไม่ได้ เพราะคนอื่นก็จำาเธอไม่ได้เช่นเดียวกัน
 “เฮ้ย นี่พาจริงๆ เหรอ ?”
 “สุดยอด ผอมแล้วสวยขึ้นจมเลย”
 “เป็นแฟนกับพี่ไหมจ๊ะน้อง ?”
 เสียงผู้คนที่รายล้อมทำาให้ยุวพาหัวเราะเสียงใส 
 “จะบ้าเหรอ กวนไปละ”
 ทุกอย่างเป็นไปตามท่ียุวพาคาดหมาย ทุกคน 
ตื่นตะลึงกับการเปลี่ยนแปลงของเธอจริงๆ เพื่อนๆ เอา 
แต่ชมเธอไม่ขาดปาก แต่ไม่ว่าคำาชมของใคร เธอก็ดีใจ
ไม่เท่าคำาชมของเขา
 “ดูดีข้ึนมาก” บดินทร์ย้ิมอย่างจริงใจ “พ่ีดีใจ         
ที่ความพยายามของเราประสบความสำาเร็จนะ”
 หัวใจของยุวพาพองโต นัยน์ตาของเธอเปล่ง
ประกายแวววาว...เท่านี้เธอก็ทัดเทียมกับสิตาแล้ว
 “ถามจริงเถอะ ไปทำาอะไรมา ?” เพื่อนคนหนึ่ง
ถามอย่างสงสัย ขณะที่ยุวพาคลี่รอยยิ้มลึกลับ 
 “บอกไม่ได้หรอก”
 อังคณามองยุวพาด้วยสายตาแปลกประหลาด 
ขณะท่ีทุกคนรายล้อมยุวพาด้วยความตื่นเต้น อังคณา
กลับยืนห่างออกไป ยุวพาดูสวยข้ึนมาก ท้ังรูปร่างและ
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การแต่งกาย ท้ังๆ ท่ีควรจะดีใจ แต่เธอกลบักงัวลใจอย่าง
บอกไม่ถูก แววตาของยุวพาเปลี่ยนไป เครื่องสำาอาง
ท่ีพอกบนหน้าของยุวพาเปรียบเสมือนหน้ากากแข็ง
กระด้าง รอยยิ้มปั้นแต่งนั่นก็เช่นกัน 
 นี่ไม่ใช่ยุวพาคนเดิมที่เธอรู้จักเลยสักนิด
 “แล้วอย่างนี้ระหว่างพากับตา ใครสวยกว่ากัน 
ล่ะ ?”                                                             
 อังคณากระทุ้งข้อศอกใส่คนพูดอย่างโมโห 
บรรยากาศครื้นเครงเม่ือครู่สลายวับ คนพูดหน้าเจื่อน
ลงทันควัน ยุวพาเหลือบมองสิตาด้วยสายตาแปลก
ประหลาด สิตาก็มองยุวพาด้วยแววตาท่ียากจะอธิบาย
เช่นเดียวกัน
 “ก็สวยทั้งคู่น่ะแหละ” บดินทร์สรุปให้ เขายิ้มให้
ทั้งสองคน “เก่งมากทั้งคู่เลย”
 แต่ถึงอย่างนั้นบรรยากาศเคร่งเครียดก็ยัง           
ไม่หมดไป โดยเฉพาะยุวพาที่ยังมองสิตาอย่างไม่ลดละ
 ความสับสนฉายบนใบหน้าของสิตา เธอถอน
หายใจออกมาเฮือกหนึ่ง ก่อนจะเป็นฝ่ายจบบทสนทนา
ด้วยการหันกลับไปทำางานตามเดิม ท้ิงให้คนอ่ืนๆ คุย 
กับยุวพาต่อไป

 ยุวพาไล่อ่านสรรพคุณของยาลดความอ้วน         
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ซำ้าแล้วซำ้าเล่า เพียงหนึ่งช้อนโต๊ะ วันละหนึ่งครั้ง ตัวยา                                                              
จะลดไขมันในกระแสเลือด เผาผลาญแคลอรีได้500 
แคลอรีต่อวัน ข้อความเหล่านั้นผ่านนัยน์ตาเธอไม่รู ้      
กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง เธอชื่นชมสรรพคุณเหล่านั้น และเชื่อมั่น    
ว่าเธอจะผอมสวยในเร็ววัน
 ใช่แล้ว เธอจะสวมใส่เสื้อผ้าท่ีอยากใส่ ท้ัง
กระโปรงสั้นเหนือเข่า เดรสเข้ารูป เสื้อแขนกุด หรือ      
แม้กระท่ังสายเดี่ยว ทุกคนจะต้องตะลึงในรูปร่างใหม่   
ของเธอ เธอจะไปเยาะเย้ยพวกท่ีเคยดูหมิ่นดูแคลนให้         
รู้ว่าเธอเองก็สวยเหมือนกับพวกนั้นได้ เผลอๆ อาจจะ
สวยมากกว่าด้วยซำ้า
 ยุวพารินยาใส่ช้อนโต๊ะแล้วรับประทาน สีของ        
ยาเป็นสีเหลืองอำาพัน รสชาติของมันขมปร่า กลิ่นยิ่ง 
ชวนอ้วก ทว่าเม่ือเทียบกับสรรพคุณของมันแล้ว เรื่อง
แค่นี้ไม่เป็นปัญหาสำาหรับเธอ
 หนึ่งเดือนแล ้วท่ี ยุวพารับประทานยาตัวนี้                
หลังอาบนำ้าเสร็จ เธอจะนุ ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวข้ึนชั่ง       
นำ้าหนัก แล้วรอคอยผลอย่างใจจดจ่อทุกวัน หนึ่งขีด                                                               
สองขีด สามขีด นำ้าหนักท่ีลดลงเรื่อยๆ ทำาให้หัวใจ          
ของยุวพาพองโต เพียงหนึ่งเดือน นำ้าหนักของเธอ        
ลดไปสิบกิโลกรัม!
 ถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไป นำ้าหนักสี่สิบห้ากิโลกรัม      
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เท่าวันวิสาคงไม่ใช่แค่ความฝัน!
 เธอลงทุนใช้วันพักร้อนท่ีสะสมมาตลอดเพื่อ   
การนี้ เพื่อทำาให้ทุกคนในออฟฟิศตื่นตะลึง และทุกอย่าง
ก็สำาเร็จตามคาดหมาย!
 ยุวพามองภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกเงา 
ภาพเบ้ืองหน้ายังคงเป็นหญิงสาวท่ีรูปร่างค่อนข้างท้วม 
ทว่าสมองของเธอกลับแปรภาพเป็นหญิงสาวหุ่นเพรียว
งาม รูปร่างสมส่วนอย่างที่ใครๆ ก็ฝันถึง หญิงสาวมอง
ชุดท่ีเธอซ้ือมาเตรียมไว้ล่วงหน้า เรียวปากของเธอผุด
รอยย้ิม อีกไม่นานนักหรอกท่ีเธอจะใส่พวกมันได้อย่าง
พอดี
 เธออาจต้องขอบคุณสิตาท่ีทำาให้เธอรู้จักยาตัวนี้ 
ความคิดนั้นช่วยผ่อนเบาความโกรธท่ีมีต่อเพื่อนได้บ้าง 
แต่ถึงอย่างไรเธอก็ยังไม่หายโกรธสิตาอยู่ดี อันท่ีจริง   
ยุวพาก็เป็นห่วงสิตาอยู่บ้าง แต่ด้วยทิฐิทำาให้เธอต้อง
ทำาเป็นเฉยเมย และย่ิงเห็นว่าบดินทร์เป็นห่วงสิตามาก                                                               
เท่าไหร่ ความโกรธเคืองของเธอก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
 ยุวพาสบตากับตัวเองในกระจกอีกครั้ง อาจจะ 
ถึงเวลาที่เธอต้องคุยกับสิตาเสียที

 ม่านฝนคลี่กางไปท่ัวแผ่นฟ้า หมู่เมฆจับตัวกัน                  
หนาแน่น อากาศหนาวเย็นจับหัวใจ ยุวพายืนถือร่ม                                                         
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สีแดงสด เธอย่ืนมือไปรับหยาดฝนท่ีร่วงหล่นลงมา 
นัยน์ตาจับจ้องไปท่ีตึกสีขาวสูงชะลูดซึ่งเป็นคอนโดฯ  
ของสิตาอย่างเหม่อลอย
 หนึ่งเดือนท่ีผ่านมา ยุวพารอ...รอวันท่ีตัวเอง       
มีโอกาสเท่าเทียมกับสิตา รอให้ตัวเองมีความมั่นใจท่ี       
จะสู้กับเพื่อนคนนี้ รอท่ีจะจบเรื่องราวระหว่างเธอกับ      
สิตาเสียที 
 หรือบางที การท่ีเธอรอจนถึงป่านนี้อาจเป็น
เพราะรอให้สิตาเป็นฝ่ายพูดก่อน
 แต่สุดท้าย...สิตาก็ไม่เคยพูด ไม่เคยบอกอะไร
กับเธอเลย
 ยุวพาหยุดยืนอยู่หน้าประตูห้องของสิตา พอ   
มาถึงแล้วเธอกลับลังเลท่ีจะเผชิญหน้า ถ้าถามไปตรงๆ 
สิตาจะว่าอย่างไร จะโกหกต่อไปไหม เธอควรจะให้อภัย 
หรือควรจะเลิกคบคนโกหกหลอกลวงเช่นนี้ไปเสียที
 ในเมื่อคิดมากไปก็เปล่าประโยชน์ สุดท้าย         
ยุวพาก็ยกมือข้ึนเคาะประตูห้อง ไม่นานประตูก็เปิด          
ออก ตอนท่ีสิตาเห็นหน้าเธอ สิตาดูตกตะลึงเล็กน้อย         
ยุวพาสังเกตใบหน้าของเพื่อน สีหน้าของสิตาซีดเซียว
เหมือนกำาลังไม่สบาย เธอขบริมฝีปาก อยากถามว่า         
สิตาเป็นอะไร ไม่สบายหรือไม่ แต่สุดท้ายก็กลำ้ากลืน        
คำาพูดนั้นลงคอไป
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 “แปลกจังท่ีพามาหา” สิตาฝืนย้ิม “มีธุระอะไร
หรือเปล่า ?”
 ยุวพามองเพื่อนอย่างเย็นชา
 “ต้องมีธุระถึงจะมาได้หรือยังไง”
 “ถ้าไม่มีธุระ พาคงไม่มา” สิตาตอบด้วยเสียง       
เนิบช้า
 ยุวพาไม่เถียงด้วยอีก เธอเหลือบตามองเข้าไป
ด้านในห้องอย่างถือวิสาสะ 
 “จะไม่ให้เราเข้าไปข้างในหน่อยเหรอ”
 “ทำาไมจะไม่ได้ล่ะ” สิตาผายมือเข้าไปในห้อง 
“เข้ามาสิ แต่ก่อนก็มาออกจะบ่อยนี่นา”
 สิตาพาเธอเข้าไปในห้อง แล้วหานำ้าให้ดื่มใน
ฐานะเจ้าบ้านท่ีดี แต่เธอไม่ใส่ใจนัก เธอกวาดตามอง
รอบห้อง เห็นเคร่ืองสำาอางค์และเสื้อผ้าใหม่ๆ ท่ีคน              
หุ่นดีเท่านั้นถึงจะใส่ได้ เธอเบะปาก ตอนนี้เธอก็ใส่ชุด
พวกนั้นได้เหมือนกัน เธอลองมองให้ถี่ถ้วนอีกครั้ง แต่
ไม่เห็นสิ่งที่ตามหาสักนิด
 “หาอะไรอยู่เหรอ ?” สิตาจับได้ว่าเพื่อนกำาลัง
สำารวจห้องของเธออยู่
 “เราแค่อยากรู้ว่าตาใช้ยาอะไรอยู่” ยุวพาเอ่ย   
เสียงเรียบ
 “ยา ?” สิตาทวนคำา “หมายถึงยาอะไร ?”
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 ยุวพาแค่นหัวเราะ
 “ยาเสน่ห์ล่ะมั้ง” 
 สิตาอึ้งไปครู่หนึ่ง ก่อนจะเอ่ยเสียงเบา 
 “พาหมายความว่ายังไง ?”
 ยุวพามองใบหน้าเสแสร้งของเพื่อนอย่าง          
เจ็บปวด สุดท้ายสิตาก็เลือกที่จะปิดบังความจริงกับเธอ
 “ตาไม่มีเรื่องที่อยากจะบอกเราเหรอ ?”
	 ถ้าบอกตอนนี้	เราจะให้อภัย…

 ท้ังสองสบตากันยาวนาน รู้สึกได้ถึงความอึดอัด                                                            
ท่ีรายล้อมพวกเธอ ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกจากปาก                                                                     
ของท้ังสอง ได้ยินเพียงเสียงสายฝนท่ีตกกระหนำ่า           
ทรรศนียภาพนอกหน้าต่างพร่าเลือน เหมือนความจริง
ที่เลือนราง
 ในท่ีสุดสิตาก็ถอนหายใจยาว ก่อนจะเอ่ยด้วย
เสียงแผ่วเบา
 “ไปฟังจากใครมา ยายวันวิสาล่ะสิ มันไม่ใช่         
อย่างที่พาคิดหรอกนะ”
 “แล้วความจริงคืออะไรล่ะ ?”
	 เรายังอยากเชื่อใจตาอยู่นะ	 อย่าบ่ายเบี่ยงอีก								

ได้ไหม…

 “เรากับพี่เขาไม่ได้มีอะไรกัน เป็นแค่พ่ีน้องกัน
ธรรมดา”



61

 ยุวพากัดเรียวปากอย่างเจ็บปวด ความทรงจำา   
ในวันนั้นฉายข้ึนมาในความคิด ท่าทางสนิทสนมของ      
ท้ังสองคน บรรยากาศท่ีรายล้อมพวกเขา แววตาของ                                                        
บดินทร์...เป็นแววตาของคนมีความรักชัดๆ 
 “ไม่มีอะไร แต่ไปกนิข้าวด้วยกนัสองคนน่ะเหรอ ?”
 “นั่น...”
	 เราเป็นเพ่ือนกัน	 ไม่เคยโกหกหลอกลวงกัน	 ที่

ผ่านมาตาเป็นแบบนั้นไม่ใช่เหรอ…

 “ตารู ้ว ่าเราชอบเขาอยู่” นัยน์ตาของยุวพา     
ฉายแววรวดร้าว “มีเหตุผลอะไรท่ีไปกับเขาแล้วไม่เล่า
ให้เราฟัง ทำาไมต้องปิดบังกันด้วย”
 สิตาอำ้าอึ้งไป 
 “พา...”
 “...เลิกโกหกได้มั้ย เราขอร้อง”
 “เราไม่ได้โกหก มันไม่มีอะไรจริงๆ เราแค่...”
 พอกันที!
 “ตานกึว่าเราโง่เหรอ!” ยวุพาเหวีย่งแก้วนำา้ลงพืน้
อย่างฉุนเฉียว ความโกรธข้ึงเผาผลาญจนหัวใจเธอร้อน
เป็นไฟ “อย่าโยนความผิดให้วันวิสา เพราะเราไม่ได้ฟัง
มาจากใครทั้งนั้น แต่เห็นด้วยตาของตัวเอง!”
 สิตาปรายตามองเศษแก้วท่ีแตกกระจายบนพื้น 
เธอกัดริมฝีปาก เริ่มโมโหเช่นเดียวกัน 
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 “แต่สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่ความจริงที่เป็น!”
 “แล้วความจรงิท่ีตาจะบอกกค็อืไม่มีอะไรใช่ไหม
ล่ะ!”
 “ใช่!”
 “โกหก!” ยุวพาตะคอกเสียงดัง
 “ถ้าพาไม่เช่ือ เราก็ไม่รู้จะพูดให้พาเช่ือยังไง!”     
สิตาพยายามอธิบาย “แต่ความจริงก็คือเราไม่ได้เป็น    
อะไรกับพี่เขา! เราไม่ได้ชอบพี่เขาเลยสักนิด!”
 “แล้วไปกินข้าวกับเขาทำาไมล่ะ !?”
 “เราก็ไปคุยเรื่องพานี่แหละ!”
 “จะคุยเรื่องเราทำาไม ?” 
 “กค็ยุให้เขาเลกิยุ่งกบัเราซะที เพราะเราไม่มทีาง
จะชอบเขาไง!”
 ยุวพาตะลึงงัน คำาพูดของสิตาเหมือนนำ้าเย็นท่ี
ราดรดบนศีรษะ 
 “หมายความว่าคนท่ีชอบตาก็คือพี่เขา แต่ตา       
ไม่ได้ชอบพี่เขางั้นเหรอ !?”
 “ใช่” เสียงของสิตาอ่อนลง
 นี่อาจเป็นความจริงท่ียุวพาไม่อยากรับรู ้มาก
ท่ีสุดก็ได้ สิตาอาจคิดถูกท่ีปิดบังความลับนี้ไว้ ยุวพา          
รู้สึกเหมือนอยากจะร้องไห้ 
 “ทำาไมตาไม่เคยบอกเรา” 
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 “ก็จะบอก...” สิตาเอ่ยอย่างเสียใจ “แต่ยังไม่รู้    
จะบอกยังไง”
 “ทำาไมเขาไม่ชอบเราล่ะ ?” ในท่ีสุดนำ้าตาของ    
ยุวพาก็ไหลออกมา “ทำาไมถึงเป็นตาแทนที่จะเป็นเรา ?”
 สิตานิ่งงัน ก่อนจะพลอยร้องไห้ไปด้วย 
 “ก็ถึงได้บอกว่าตานี่โง่ไง...”
 ยุวพาไม่รับฟังอะไรอีก เธอคว้ากระเป๋าสะพาย 
แล้วผลุนผลันออกไปจากห้อง สิตาพยายามรั้งแขนเธอ
ไว้ แต่เธอสะบัดท้ิง การสะบัดของเธอรุนแรงจนกระท่ัง      
สิตาล้มลง เธอได้ยินเสียงล้ม เสียงร้องอย่างเจ็บปวด      
ของเพ่ือน และเสียงสะอ้ืนแทบขาดใจ นั่นพลอยทำาให้
เธอเจ็บปวดไปด้วย เพราะเธอไม่เคยเห็นสิตาที่เข้มแข็ง
มาตลอดร้องไห้แบบนี้เลย
 ทว่ายุวพาไม่อยากจะรับรู้อะไรอีกแล้ว
 เธอท้ิงสติาไว้อย่างนัน้ โดยไม่เหลยีวหลงัไปมอง
ด้วยซำ้าว่าเพื่อนจะมีสภาพเช่นไร

 แม้ว่ายุวพาหรือสิตาจะไม่ได้เล่าอะไรให้อังคณา
ฟัง แต่อังคณาก็รับรู้ได้ว่าเพื่อนท้ังสองกำาลังทะเลาะกัน                     
ยุวพาเงียบไปอย่างเห็นได้ชัด ขอบตาของเธอแดงชำ้า 
สีหน้าซีดเซียวเหมือนคนอดนอน สิตายิ่งแล้วใหญ่ เธอ
ถงึกบัไม่มาทำางานในวันรุง่ข้ึน อังคณาพยายามโทรศพัท์
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ไปหาสิตา แต่ก็ไม่มีคนรับสาย ถามคนอื่นก็ไม่มีใครรู้ว่า
สิตาไปไหน
 “ถามจริ ง เถอะ เกิดอะไร ข้ึนกับพวกเธอ            
หรือเปล่า ?” อังคณาตัดสินใจถามยุวพาตามตรง
 “อังอย่าสนใจเลย” ยุวพาท่ีกำาลังรัวนิ้วบนแป้น
คีย์บอร์ดตอบอย่างเฉยเมย
 “ตั้งแต่ทำางานมา ตาไม่เคยขาดงานมาก่อน 
เลยนะ” อังคณาเอ่ยเสียงอ่อน “พวกเธอทะเลาะกันเหรอ    
เรื่องอะไรน่ะ เล่าให้เราฟังได้มั้ย ?”
 ยุวพาเอาแต่นิ่งเงียบ ราวกับอังคณาไม่มีตัวตน
 “ตาไปไหนล่ะวันนี้ โทรไปก็ไม่รับสาย” บดินทร์
เดินมาสมทบกับอังคณาและยุวพา “พากับอังพอจะรู้
สาเหตุบ้างมั้ย ?”
 ถึงแม้ว่าบดินทร์จะเป็นคนถาม แต่ยุวพากลับ
เฉยเมยยิ่งกว่าเดิม เธอทำางานต่อโดยไม่สนใจใคร
 “ไม่รู้เหมือนกันค่ะ” อังคณาเป็นฝ่ายตอบแทน 
“อังโทรไป ตาก็ไม่รับสายเหมือนกัน เดี๋ยวเย็นนี้อังว่าจะ
แวะไปหาตาที่คอนโดฯ ไม่รู้ว่าไม่สบายหรือเปล่า”
 บดินทร์ผงกศีรษะรับ “งั้นเดี๋ยวพี่ไปด้วย”
 ยุวพาชะงกัวบูหนึง่ อังคณาสงัเกตเห็นว่านยัน์ตา
ของเพ่ือนทอแววรวดร้าวโดยไร้สาเหตุ แต่แล้วยุวพาก็   
ไม่ได้พูดอะไร เธอแสร้งทำางานต่อไปอย่างไม่สนใจใคร
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 อังคณาครุน่คดิ...เรือ่งท่ีสติากบัยวุพาทะเลาะกนั
อาจจะเกี่ยวกับบดินทร์

 มีเพียงอังคณาและบดินทร์เท่านั้นท่ีไปหาสิตา 
ยุวพาขอตัวโดยอ้างว่ารู้สึกไม่สบาย อังคณาจึงยิ่งแน่ใจ
ว่ายุวพาทะเลาะกับสิตาแน่นอน เร่ืองท่ีทะเลาะกันต้อง
เป็นเรื่องใหญ่ ไม่เช่นนั้นยุวพาคงไม่เลี่ยงท่ีจะพบหน้า            
สิตาขนาดนี้
 อังคณาลองเคาะประตูห้องคอนโดฯ ของสิตา
หลายครั้ง แต่สิตาก็ไม่ขานตอบ บดินทร์ลองโทรศัพท์
เข้าเบอร์ห้อง ก็ไม่มีใครรับสายเช่นกัน อังคณาลองไป
ถามยามท่ีล็อบบ้ี ยามก็แจ้งว่าวันนี้ยังไม่เห็นสิตาลงมา
ข้างล่าง แต่ยามไม่แน่ใจว่าสติาออกจากคอนโดฯ ไปแล้ว
หรือไม่ เพราะยามก็เพิ่งมาเข้าเวรตอนห้าโมงเย็น
 “หรือว่าไม่ได้อยู่ห้อง ?” บดินทร์ให้ความเห็น 
“ปกติถ้าตาไม่ได้อยู่ห้อง ตาจะไปไหน ?”
 “ก็อยู่กับพวกอังนี่แหละค่ะ” อังคณาบอกอย่าง
กลุ้มใจ “หรือว่าตาจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดกันนะ”
 แต่เมื่ออังคณาลองโทรศัพท์ไปหาบิดามารดา
ของสิตา ก็ได้รับคำาตอบว่าสิตาไม่ได้กลับไปท่ีนั่น       
เช่นเดียวกัน
 “ไปไหนกันนะ...” บดินทร์พึมพำา
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 อังคณาเหลือบมองบดินทร์ เท่าท่ีรู ้บดินทร์        
ไม่ได้สนิทกับพวกเธอเท่าใด และน่าแปลกที่แม้แต่ยุวพา
ยังไม่มา แต่บดินทร์ซ่ึงเป็นคนนอกกลับดูร้อนรนพอๆ  
กับเธอ
 ...หรือว่าจะเกี่ยวกับเขาจริงๆ 
 “พี่บดินทร์พอจะรู้ไหมคะว่าพากับตาทะเลาะกัน
เรื่องอะไร ?” อังคณาตัดสินใจถาม
 บดินทร์ชะงัก 
 “ทำาไมถึงมาถามพี่ล่ะ ?”
 “ไม่รู้สิคะ” อังคณาส่ายศีรษะ “อังแค่สังหรณ์
ใจน่ะ”
 “ลางสังหรณ์อังอาจจะถูก” บดินทร์เหม่อมองไป
ยังประตหู้องคอนโดฯ ของสติา “อาจจะเป็นเพราะพีก่็ได้”
 บดินทร์ค่อยๆ เล่าเรื่องท้ังหมดให้อังคณาฟัง  
เขาหลงรักสิตามานานแล้ว แต่เธอกลับไม่ตอบสนอง 
เขา ด้วยอ้างว่าเธอไม่ได้รักเขา แต่เขาพยายามตามตื้อ
เธออย่างลับๆ เขาคิดว่าเธอพอจะมีใจให้เขาบ้าง เพราะ
แม้เธอจะยืนยันว่าไม่ได้ชอบเขา แต่เธอก็ไม่ได้ปฏิเสธ          
ที่จะคุยกับเขา 
 จนกระท่ังเมื่อเดือนท่ีแล้ว ก่อนหน้าท่ียุวพา              
จะลาพักร้อนประมาณหนึ่งเดือน สิตาถึงยอมเปิดเผย     
ว่าการท่ีเธอยอมพบหน้าเขาเป็นเพราะต้องการดูว่า                                                                              
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เขาเป็นคนอย่างไร เจ้าชู้เหมือนท่ีเธอคิดหรือไม่ การท่ี     
วันวิสาปล่อยข่าวออกไปว่าเธอกำาลังคบกับเขา ทำาให้         
สิตาไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนเช่นไร สิตายังยืนยันอีกครั้ง                        
ว่าเธอไม่ได้ชอบเขา แต่ท่ีต้องคุยกับเขาเป็นเพราะ                                                     
ยุวพา และไม่ต้องการให้คนไม่ดีเกี่ยวข้องกับเพื่อน          
ของเธอ
 “พี่เพิ่งรู้ว่าพาชอบพี่” บดินทร์กล่าวอย่างเสียใจ 
“และพี่จะเสียใจมากถ้าเป็นต้นเหตุให้ทั้งคู่ทะเลาะกัน”
 อังคณาฟังแล้วถอนหายใจ 
 “ถึงพากับตาจะทะเลาะกันเรื่องนี้จริงๆ ก็ไม่ใช่
ความผิดของพี่บดินทร์หรอกค่ะ ความรักห้ามกันได้       
เสียเมื่อไหร่ อังเข้าใจ”
 “ขอบคุณนะ” บดินทร์ยิ้มเศร้า 
 อังคณากดดูโทรศัพท์ท่ีโทรไปหาสิตาแล้วเธอ    
ไม่รับสาย ทั้งยังไม่มีข้อความตอบกลับจากสิตา 
 “ตอนนี้ได้แต่หวังว่าเวลาจะช่วยเยียวยาเรื่องท่ี
เกิดขึ้นได้ ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ เราเป็นเพื่อนกันมานาน 
คงไม่แตกหักกันด้วยเหตุผลเพียงเท่านี้หรอกค่ะ”
 ถงึอังคณาจะพดูอย่างนัน้ แต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไป                                                         
นานเท่าใด ความเข้าใจผิดระหว่างสิตาและยุวพาก็ไม่ได้
รับการแก้ไข
 และสิตาก็ไม่เคยปรากฏตัวให้เห็นอีกเลย



ตอนที่ 4 



กำรหำยตัวไปของสิตำ



The greatest treasures are those invisible 
to the eye but found by the heart.

 Ashley Smith

สมบัติที่ล�้ำค่ำที่สุดไม่อำจมองเห็นด้วยตำเปล่ำ       
แต่ถูกค้นพบด้วยหัวใจ

    แอชลีย์ สมิท   
        นักเขียนชำวอเมริกัน
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 ในวันถัดมำ สิตำก็ยังไม่มำท�ำงำน
 อังคณากังวลใจกว่าใครเพื่อน เพราะสิตา          
ไม่เคยขาดงานโดยไม่บอกกล่าว หัวหน้าถึงกับเรียก
อังคณาและยุวพาไปพบเพื่อถามไถ่ถึงสาเหตุท่ีสิตา       
ขาดงาน อังคณาได้แต่อึกอักเพราะไม่ทราบว่าจะตอบ
อย่างไร ส่วนยุวพาเอาแต่นิ่งเฉย เหมือนไม่สนใจไยดี       
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสิตาทั้งสิ้น
 “พาไม่ห่วงตาเหรอ ?” อังคณาเอ่ยอย่างกังวล
 “ห่วงทำาไม ?” ยุวพาตอบอย่างเฉยเมย “เดี๋ยว 
ตาอยากมาเมื่อไหร่ก็มาเองแหละ”
 ทว่าวันรุ่งขึ้นสิตาก็ยังไม่มาทำางานเช่นเคย
 “มันชกัจะแปลกๆ แล้วนะ ตาไม่สบายหรอืเปล่า ?”                                                                    
อังคณาเดินวนไปวนมาอย่างกระสับกระส่าย “ทำายังไงดี 
แจ้งเจ้าหน้าที่ตำารวจแล้วบุกเข้าห้องตาดีไหม ?”
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 “บ้าเหรอ จะทำาให้เป็นเร่ืองใหญ่ทำาไม” ยุวพา 
กล่าวอย่างหงุดหงิด “เด๋ียวตาอยากมาเม่ือไหร่ก็มาเอง
นั่นแหละ ตอนนี้คงกำาลังสำานึกผิดอยู่ล่ะมั้ง ถึงไม่กล้ามา
พบหน้า”
 อังคณามองเพื่อนอย่างสลดใจ ท่าทางยุวพาจะ
โกรธสิตามากจริงๆ 
 “พา มีเรื่องอะไรเล่าให้เราฟังได้มั้ย...เอ๊ะ”
 เธอหยุดพูดไว้เท่านั้น เม่ือเห็นว่าสีหน้าของ            
ยุวพาซีดเซียวอย่างเห็นได้ชัด 
 “เมือ่คนืพาได้นอนหรอืเปล่า ทำาไมหน้าซีดจงั ?”
 “นอนเต็มอิ่มทุกวันแหละ” ยุวพาพูดเสียงเรื่อย
เฉื่อย 
 “แล้วทำาไม...”
 นัยน์ตาของยุวพาทอประกายแวววาว เรียวปาก
ของเธอผุดรอยยิ้ม 
 “มันเป็นสัญญาณว่าเรากำาลังจะผอมต่างหาก”
 “หมายความว่ายังไง ?” อังคณางุนงง
 ยุวพาไม่ตอบคำาถาม แต่กลับหันหน้าเข้าจอ
คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการตัดบทสนทนา 
 อังคณาถอนสายตาจากยุวพาอย่างกลุ้มใจ แต่
เธอกลับไปประสานสายตากับบดินทร์พอดี เธอเห็น 
ความกังวลฉายชัดในแววตาของเขา ลางสังหรณ์ดำามืด
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ค่อยๆ คืบคลานเข้าสู่หัวใจของอังคณาทีละน้อย ทั้งเรื่อง
ท่ีสิตาหายตัวไป และเรื่องท่ียุวพาพูดอะไรบางอย่างท่ี       
เธอไม่เข้าใจ ไม่รู้เหตุใดเธอถึงรู้สึกไม่สบายใจเลย

 หลายวันมานี้ยุวพานอนไม่หลับ แม้ว่าเธอจะ
เผชิญหน้ากับสิตาไปแล้ว แต่เธอกลับย่ิงกังวลใจมาก 
กว่าเดิม เปลือกนอกเธอแสร้งไม่สนใจ ทว่าจริงๆ แล้ว
เธอเป็นห่วงสิตามาก จนถึงกับอยากขอโทษสิตา แต่                
ทิฐิก็ทำาให้เธอสวมหน้ากากเย็นชา ไม่ยอมติดต่อสิตา 
และไม่ยอมแสดงอาการเป็นห่วงเพื่อนคนนี้เลย
 ความกงัวลท่ีวนเวยีนอยู่ในสมองทำาให้ยุวพารูส้กึ
เวียนหัว เหมือนมีแมลงนับร้อยพันบินว่อนอยู่ในสมอง 
เธอพยายามข่มตานอน แต่ไม่ว่าอย่างไรก็นอนไม่หลับ
 แม้ยุวพาจะดับไฟในห้องจนมืดมิด แต่ประกาย
แสงของดวงจันทร์ก็ยังโรยตัวลงมาให้เห็นเป็นแสงสลัว       
เงาตะคุ่มวูบไหวราวกับนักเล่นเงากำาลังขับกล่อมเด็กๆ 
ก่อนนอน สายลมพดักระหนำา่ ผ้าม่านปลวิไสวราวกบัตก
อยู่ในคลืน่ทะเลแรง แว่วเสยีงกิง่ไม้และเสยีงสตัว์กลางคนื
หวีดร้องดังกว่าท่ีเคย พอนอนไม่หลับเธอจึงได้ยินเสียง
พวกนัน้ชัดกว่าท่ีเคย ยุวพารูส้กึเหมอืนพวกมันมากระซิบ
ข้างหู เสยีงนัน้แหลม แหบพร่า ทว่ามแีรงกดดนัมหาศาล
 เสียงอะไรกันนะ...
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 ยุวพาปรือตาขึ้นอย่างไม่สบายใจ ก่อนจะพบว่า
มีเงามืดของคนอยู่ที่มุมห้อง!
 ยุวพาสะดุ้งเฮือก ก่อนจะลุกข้ึนจากเตียงอย่าง
ตกใจ
 เบ้ืองหน้าของเธอคือผ้าม่านท่ีโบกสะบัดตาม 
แรงลม เมื่อลมหยุดพัด ผ้าม่านก็ท้ิงตัวลง เงามืดนั้น 
หายไป เหลือเพียงเงาต้นไม้ที่คล้ายร่างของมนุษย์
 ยุวพายกมือขึ้นทาบอก แล้วผ่อนลมหายใจออก
อย่างโล่งอก 
 ที่แท้ก็ตาฝาด แค่เงากิ่งไม้ไม่ใช่คนเสียหน่อย...
 หญิงสาวหลับตา ก่อนจะทอดกายลงนอนตาม
เดิม
 พริบตานั้น ยุวพารู้สึกได้ถึงสัมผัสสากๆ ที่กำาลัง
ลูบไล้ข้างแก้ม ตามด้วยนำ้าอุ่นๆ ท่ีร่วงลงมาทีละหยด 
ได้กลิ่นเหม็นคละคลุ้งรุนแรงจนเธอลืมตาขึ้นอย่างสงสัย 
ก่อนจะพบว่า ใบหน้าอาบเลือดของใครคนหนึ่งห่างจาก
หน้าของเธอเพียงคืบ!!!
 ยุวพากรดีร้องออกมาสดุเสยีง หญิงสาวผดุลกุข้ึน
จากเตยีงอย่างหวาดผวา เธอกวาดตาไปท่ัวห้อง ไม่มีใคร
อยู่ทั้งนั้น ยุวพายกมือขึ้นเช็ดหน้า ไม่มีคราบเลือด มีแต่
หยดเหงื่อที่ผุดซึมไปทั่ว
 ...แค่ความฝัน
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 ยุวพายำ้ากับตัวเองซำ้าๆ ว่ามันเป็นแค่ความฝัน 
แต่ถึงกระนั้นเนื้อตัวของเธอก็ยังสั่นเทา ความหวาดกลัว
ขยายร่างครอบงำาจิตใจอย่างเชื่องช้า สัมผัสสากๆ และ
กลิ่นคาวเลือดยังวนเวียนในโสตประสาท เธอพยายาม  
ลืมไม่รู ้กี่ครั้ง ทว่าความฝันเมื่อครู่เหมือนจริงจนเธอ      
ข่มตาไม่หลับทั้งคืน

 ขอบตาของยุวพาดำาคลำ้าเพราะอดนอนเกือบ
ทุกคืน แต่นอกเหนือไปจากนั้น ยุวพาก็พอใจกับรูปร่าง
หน้าตาของตัวเองมาก
 ภาพท่ีสะท ้อนในกระจกเงาไม ่ ใช ่ช ้ างนำ้ า              
อีกแล้ว แต่กลับเป็นหญิงสาวที่ดูดีพอใช้ และอีกไม่นาน
เธอจะงดงามกว่านี้แน่ ยุวพายิ้มอย่างพึงพอใจกับภาพ
นั้น ก่อนจะหยิบเครื่องสำาอางมาแต่งแต้มใบหน้า เธอ              
เพิ่มบรัชออนสีชมพูบนพวงแก้ม แต่งอายไลน์เนอร์                              
บางเฉียบให้นัยน์ตากลมโต ปิดท้ายด้วยการทาเรียว
ปากด้วยลิปกรอสสีกุหลาบ ยุวพาไม่ได้แต่งหน้าเข้ม
จนหนาเตอะ เธอรู ้จักเลือกใช้เครื่องสำาอางแต่พอดี                                                                  
หญิงสาวช่ืนชมใบหน้าท่ีเกือบเรียวของตัวเองซำ้าแล้ว    
ซำ้าเล่า ไม่รู้กี่ครั้งท่ีเธอเฝ้าฝันถึงวันนี้ เธอดูวิดีโอสอน                                                                 
แต่งหน้าในยูทูป เปิดหนังสือคู่มือแต่งหน้าไม่รู ้กี่ครั้ง     
จนกระทั่งวันนี้ที่ได้ใช้จริง
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 แกร๊ก...
 ความคิดของยุวพาหยุดชะงักลง เสียงประตู
ห้องนำ้าเปิดออก ใครบางคนเดินเข้ามา ยุวพาเห็นเงา 
ยืดยาวฉายบนพื้นห้องท่ีหางตา และได้ยินเสียงหัวเราะ
คิกคักอย่างไร้มารยาท คราวแรกเธอพยายามไม่ใส่ใจ 
แต่เสียงหัวเราะนั้นกลับดังขึ้นเรื่อยๆ ยุวพาทนไม่ไหวจึง
หันไปตวาดใส่
 “หัวเราะอะไร ?”
 ทว่ายุวพาพูดได้เพียงเท่านั้น ก็ต้องนิ่งเงียบ
 ...เพราะตรงหน้าของเธอไม่มีใคร
 หญิงสาวมองซ้ายมองขวาอย่างงุนงง เม่ือครู่ 
เธอได้ยินเสียงของใครบางคนแน่ๆ เธอลองไล่สายตา
ตั้งแต่ประตูห้องนำ้าใหญ่จนถึงห้องนำ้าย่อย ทุกห้องเปิด
ประตูไว้ให้เห็นว่าไม่มีใคร ยกเว้นห้องในสุดเพียงห้อง
เดียว 
 บางทีระหว่างท่ีเธอหมกมุ่นกับการทาลิปกรอส 
คนผู้นั้นอาจจะเดินเข้าห้องนำ้ามาแล้วก็ได้
 ยุวพาเลิกสนใจ แล้วแต่งหน้าต่อไป
 ทว่าความเงียบนั่นแหละที่ทำาให้เธอฉุกใจคิด
 ทำาไมถึงไม่มีเสียงอะไรเลย...
 ไม่มีเสียงชักโครก เสียงนำ้าไหล เสียงฉีดนำ้า            
หรือเสียงถอดเสื้อผ้า ทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบสงัด 
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ราวกับท่ีนี่มีเธอยืนอยู่เพียงคนเดียว แต่มันจะเป็นไปได้
อย่างไรล่ะ ในเม่ือเธอแน่ใจว่ามีคนเดินเข้ามาในห้องนำ้า
จริงๆ
 ยุวพาเหลียวมองห้องนำ้าห้องนั้นอย่างสงสัย    
ก่อนจะสาวเท้าเดินไปพิสูจน์ให้รู้แน่ชัด เธอหยุดอยู่หน้า
ห้องนำา้ แล้วถอืวสิาสะมองลอดใต้ช่องว่างของประต ูเธอ
เห็นเงาดำาของคนยืนอยู่ที่นั่น แต่ไม่รู้ว่าใคร ความเงียบ
ยังคงปกคลุมไปท่ัวบริเวณนั้น หญิงสาวขมวดคิ้วยุ่ง        
คนผูน้ีจ้ะเข้าห้องนำา้มาทำาไมในเมือ่ไม่ทำากจิธรุะอะไรเลย
 หรือว่าอีกฝ่ายต้องการจะเฝ้าดูเธอ?!
 ความคิดนั้นทำาให้ยุวพาฉุนวูบ เธอยกมือข้ึน  
เคาะประตูแล้วส่งเสียงเรียกทันที 
 “คณุๆ เป็นอะไรหรอืเปล่า ฉันเห็นคณุเข้าห้องนำา้
ไปตั้งนานแล้วแต่ไม่ยอมออกมาสักที”
 อย่างน้อยยุวพาก็ฉลาดพอท่ีจะหาข้ออ้างใน  
การเคาะประตหู้องนำา้อย่างเสยีมารยาทได้ด ีทว่าอีกฝ่าย
กยั็งไม่ยอมตอบรบั เงาดำานัน่ไม่เคลือ่นไหวด้วยซำา้ ยุวพา 
รูส้กึโมโหมากข้ึน อีกฝ่ายมีเจตนาไม่ดแีน่นอนถงึไม่ยอม
เปิดเผยตัวตน
 “ทำายังไงดี ?” เธอแสร้งพึมพำาอย่างเป็นห่วง  
“อาจจะมีคนเป็นลมอยู่ข้างในก็ได้!”
 ปัง! ปัง!! ปัง!!!



78

 ยุวพาทุบประตูสุดแรง ทว่าอีกฝ่ายก็ยังไม่ยอม
โต้ตอบ ความโมโหครอบงำายุวพามากขึ้นเรื่อยๆ เธอทุบ
ประตูไม่หยุด ปากก็แสร้งร้องเรียกอย่างเป็นห่วง 
 “คุณคะ เป็นอะไรหรือเปล่า!!”
 “พา! เกิดอะไรขึ้นเหรอ ?”
 เสียงเรียกของอังคณาจากทางด้านหลังทำาให้   
ยุวพาหยุดชะงัก เธอหันไปเผชิญหน้ากับเพ่ือนอย่าง
หงุดหงิดที่เข้ามาขัดจังหวะ 
 “เปล่า”
 “ห้องนำ้าห้องนั้นทำาไมเหรอ ?”
 ยุวพาหมดอารมณ์ท่ีจะหาว่าคนในห้องนำ้าคือ 
ใครแล้ว
 “ก็บอกแล้วไงว่าไม่มีอะไร”
 อังคณาชะเง้อคอมองห้องนำา้ห้องนัน้อย่างสงสยั 
แต่แล้วเธอก็ปล่อยให้เรื่องผ่านไป 
 “เราเป็นห่วงพาน่ะ เห็นเข้าห้องนำา้นานแล้ว เลย
ตามมาดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่า”
 “จะให้เราเป็นอะไรล่ะ” ยุวพาหัวเราะ แล้วหัน
ไปจัดการหน้าตาตัวเองต่อ “เราแค่มาเติมเครื่องสำาอาง      
เลยนานหน่อยเท่านั้นเอง”
 “อ้อ งั้นเหรอ” อังคณาพึมพำาในลำาคอเหมือน    
จะรับรู้ แต่ยังไม่ยอมออกไปจากที่ตรงนั้น
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 ยุวพารูส้กึได้ว่าเพือ่นมีอะไรจะพดู จงึหันมาถาม
อย่างแปลกใจ 
 “อังมีอะไรหรือเปล่า ?”
 “เราเป็นห่วงพา” อังคณายอมพูดออกมาใน     
ที่สุด “แม้คนอื่นจะเห็นว่าพาสวยขึ้น แต่เรากลับเห็นว่า
พาโทรมลง”
 ยุวพารู้สึกไม่พอใจทันที 
 “ทำาไมคิดอย่างนั้น ?”
 “ก็...ที่พาแต่งหน้าน่ะ” อังคณาเอ่ยอย่างลำาบาก
ใจ “เป็นเพราะต้องการปิดขอบตาดำาคลำ้ากับปากซีดๆ 
หรือเปล่า ?”
 คำาพูดแทงใจดำานั่นทำาให้ยุวพาหันไปเผชิญหน้า
กับอังคณาทันที การท่ียุวพาต้องแต่งหน้าส่วนหนึ่งเป็น
เพราะต้องการปิดบังความทรุดโทรมบางจุดจริงๆ 
 “อังจะหาเรื่องเราเหรอ!”
 “เราแค่เป็นห่วงพาน่ะ” อังคณาพยายามทำาให้
เพื่อนใจเย็นลง “พาเป็นคนจริงจัง ถ้าตั้งใจทำาอะไรแล้ว
จะทำาให้ถึงที่สุด พาทำางานหนักจนไม่ยอมกลับบ้านเพื่อ
ให้งานเสร็จ คราวที่แล้วพาก็อดอาหารจนเป็นลมเพราะ
อยากจะผอม เราไม่รู้ว่าคราวนี้พาไปทำาอะไรถึงผอมลง
ได้ขนาดนี้ แต่มันน่ากลัวนะพา”
 “ผอมลงมันน่ากลัวยังไง ?” ยุวพาเถียงอย่าง       
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ไม่ยอมแพ้
 “สิ่ง ท่ีทำาให ้พาลดนำ้าหนักได้เร็วขนาดนี้น ่ะ               
น่ากลัว มันไม่ใช่อะไรท่ีเป็นธรรมชาติแน่ๆ” อังคณา   
กล่าวอย่างร้อนใจ “ถามจริงๆ เถอะ พาไปทำาอะไรมา ?”
 ยุวพาหรี่นัยน์ตาลง 
 “ทำาเหมือนตาน่ะแหละ”
 “ออกกำาลังกายน่ะนะ ?” อังคณาขมวดคิ้ว
 “ตาไม่ได้ออกกำาลงักายสกัหน่อย ตาน่ะ...” ยุวพา 
หยุดพูดไว้แค่นั้น เพราะเธอไม่อยากเปิดเผยให้อังคณา      
รู้ตอนนี้
 “สิ่งท่ีตาทำาคือควบคุมอาหารกับออกกำาลังกาย
จริงๆ” อังคณายืนยัน “เรื่องนี้พี่บดินทร์เป็นคนบอกเรา
เอง พ่ีบดินทร์กับตาสนิทกันเพราะไปเจอกันท่ีฟิตเนส 
ทุกเย็นนั่นแหละ”
 ยุวพาส่ายศีรษะอย่างไม่เชื่อ 
 “ไม่จริงหรอก ออกกำาลังกายกับควบคุมอาหาร
ไม่มีวันลดได้มากถึงขนาดนั้น”
 ใช่ว่าเธอไม่เคยทำาเสยีเม่ือไหร่ ท้ังออกกำาลงักาย 
ท้ังควบคุมอาหารเป็นบ้าเป็นหลัง แต่นำ้าหนักของเธอ      
ไม่เคยลดลงเลย ไม่มีทางที่สิตาซึ่งมีหุ่นใกล้เคียงกับเธอ
จะทำาเช่นนั้นได้!
 “ตาไม่ได้ลดฮวบฮาบนะ” อังคณาแย้ง “ตาใช้เวลา
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หลายเดอืนกว่าจะลดได้เท่านี ้ไม่เหมือนพา นีม่นัผ่านมา
แค่ไม่กี่อาทิตย์เอง”
 “แล้วยังไงล่ะ ?” ยุวพาตอบกลบัไปอย่างไม่ย่ีหระ 
“แค่ลดนำ้าหนักได้ก็น่าจะพอแล้วนี่ จะหาสาเหตุไปทำาไม
ให้วุ่นวาย”
 ปากพูดอย่างนั้น แต่สมองของยุวพากลับเต็ม
ไปด้วยมรสุมความคิด สิ่งท่ีอังคณาพูดเป็นเรื่องจริง                            
นำ้าหนักของสิตาไม่ได้ลดฮวบฮาบเหมือนเธอ สิตา
ใช้เวลาหลายเดือนและนำ้าหนักก็ลดลงอย่างค่อยเป็น                                                                         
ค่อยไปแต่ถ้าสิตาไม่ได้ใช้ยาลดนำ้าหนัก แล้วสิตาเข้า
ไปไลค์เพจนั้นทำาไม นี่เป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นหรือ 
แล้วเธอกำาลังใช้ยาอะไรอยู่กันแน่
 “พาเข้าคลินิกไปทำาพวกดูดไขมันส่วนเกิน       
หรือไม่ก็กินยาลดความอ้วนอยู่ใช่ไหม ?” อังคณาถาม
อย่างลังเล “หยุดเถอะนะ เราว่ามันแปลกๆ ยังไงไม่รู้ 
อย่างน้อยพาก็ไม่น่าจะโทรมลงอย่างนี้”
 ถึงจะเริ่มกังวล ทว่าความดื้อดึงก็ทำาให้ยุวพา
พยายามไม่ใส่ใจคำาเตือนของเพื่อน 
 “เราไม่รู้ว่าอังคิดยังไงกับเรื่องนี้ถึงได้พยายาม 
ให้เราเลิกซะ เราเห็นอังเป็นเพ่ือนเสมอ เราจะบอกให้
ก็ได้ว่าไปทำาอะไรมา” ยุวพาลดเสียงลง ก่อนจะหยิบยา
ในกระเป๋าออกมาย่ืนให้อังคณา “อังเดาถูก เรากำาลัง              
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กินยาลดความอ้วนจริงๆ”
 อังคณามองยาสลับกับหน้าเพื่อนอย่างสงสัย 
 “แล้วพาไปรู้จักมันได้ยังไง ?”
 “รู้ได้ยังไงไม่สำาคัญ” ยุวพาหย่อนยาใส่กระเป๋า-
สะพายของอังคณาอย่างบังคับ “รู้แต่ว่ามันให้ผลท่ีน่า       
พึงพอใจได้ก็พอ เราไม่เหมือนตา เราไม่โกรธหรอก        
ถ้าอังจะใช้มันบ้าง มีอะไรถามได้เสมอนะ”
 อังคณาอ้าปากจะโต้ตอบ ทว่ายุวพาเดินเลี่ยง     
ไปเสียก่อน เธอพยายามร้องเรียกแต่ยุวพาไม่ใส่ใจ 
อังคณาถอนหายใจเฮือก เธอสองจิตสองใจว่าจะโยนยา
ท่ียุวพายัดไว้ในกระเป๋าสะพายท้ิงไปหรือจะเก็บไว้ไม่ให้ 
เสยีนำา้ใจด ีสดุท้ายเธอเลอืกท่ีจะเกบ็ยาไว้ เพราะรูว่้าหาก
ยุวพาทราบว่าเธอทิ้งไป ยุวพาคงโกรธแน่นอน
 ขณะท่ีอังคณากำาลังจะเดินออกจากห้องนำ้า      
จู่ๆ ลมหนาวเยือกก็พัดผ่านวูบ...
 อังคณาหันไปมองท่ีมาของลมอย่างแปลกใจ                                                               
ประตูห้องนำ้าห้องด้านในสุดเปิดออกอย่างเช่ืองช้า 
อังคณาจำาได้ว่าตอนเข้ามาเธอเห็นยวุพาทุบประตหู้องนัน้
หลายครั้งราวกับต้องการจะเรียกใคร เธอเดินไปสำารวจ
อย่างสงสยั ก่อนท่ีความมนึงงจะเล่นงานเธออย่างรนุแรง
 ...เพราะด้านหลังของประตูบานนั้น ไม่มีเงา   
ของสิ่งมีชีวิตใดๆ เลย



ตอนที่ 5 



เงำมืดลึกลับ



The best and most beautiful things in the 
world cannot be seen or even touched. 

They must be felt with the heart. 
                        Helen Keller

สิ่งที่สวยงำมที่สุดในโลกไม่อำจมองเห็นด้วยตำ
หรือสัมผัสด้วยมือ แต่ต้องรู้สึกถึงด้วยหัวใจ 

  เฮลเลน เคลเลอร์ 
       นักเขียนและนักมนุษยธรรมชำวอเมริกัน 
         ผู้พิกำรทั้งตำบอดและหูหนวก
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 ถึงจะเคยมีน�้ำหนักตัวมำก แต่น้อยครั้งที่ยุวพำจะ
เป็นสิว
 ยุวพาลูบใบหน้าของตัวเองในกระจก เวลานี้    
นำา้หนกัของเธอลดลงจนใบหน้าเริม่เรยีวสวยแล้ว แต่กลบั                                                                                          
มีรอยแดงๆ ข้ึนบนใบหน้าของเธอประปราย หญิงสาว
ขมวดคิ้วมุ่น จุดแดงโสโครกนั่นทำาลายความงามบน                                                                                                                     
ใบหน้าของเธอจนย่อยยับ ยุวพาหยิบครีมรองพื้นที่
เพิ่งซ้ือขึ้นมา แล้วแต่งแต้มลงบนรอยแดงนั่นทีละจุด       
รอยแดงจึงค่อยๆ ลดลงจนจางหายไปได้ หญิงสาวย้ิม 
ให้กับผลงานของตัวเอง ก่อนจะเริ่มลงมือวาดลิปสติก       
สีสดลงบนเรียวปาก
 จู่ๆ คำาพูดของอังคณาก็ดังขึ้นในความคิด
	 “…ที่พาแต่งหน้าเป็นเพราะต้องการปิดขอบตา
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ด�าคล�้ากับปากซีดๆ	หรือเปล่า	?”

 ลิปสติกสีแดงสดพลันเลอะเรียวปากของยุวพา                                                         
เป็นรอยยาว ภาพท่ีสะท้อนบนกระจกเงากลายเป็น       
ปีศาจร้ายปากเบ้ียว ยวุพารบีเชด็ออกอย่างขัดใจ องัคณา
สมกับเป็นเพ่ือนสนทิของเธอจรงิๆ ขนาดคดิว่าเธอบดบัง
รอยพวกนั้นจนมิดชิดแล้ว แต่อังคณาก็ยังสังเกตเห็น      
จนได้
 รอยคลำ้าใต้ตาของยุวพาเห็นชัดมากข้ึน เช่น
เดียวกับใบหน้าและริมฝีปากท่ีซีดเซียวขึ้นทุกวัน เธอ                                                                              
นอนไม่หลับย่ิงกว่าเดิม อาจเป็นผลข้างเคียงของฤทธิ์        
ยา แต่ถ้ามันทำาให้ผอมได้ขนาดนี้ ยุวพาก็ไม่คิดจะใส่ใจ      
ท่ีผ่านมาเธอถูกเหยียดหยามกับการท่ีต้องเป็นคนอ้วน        
ต้องทนทรมานไม่รู้เท่าไหร่ ถ้าเทียบกับเรื่องอดนอน     
ไม่กี่ชั่วโมงยังเทียบกันไม่ได้ ดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ทำาให้        
ยุวพาสนใจแม้แต่น้อย
 ที่ยุวพาสนใจกลับเป็นเรื่องอื่น
 เวลาที่หันหลังส่องกระจก หรือเวลาที่ก้มลงเก็บ
ของ เธอรับรู้ได้ถึงเงามืดท่ีกำาลังเคลื่อนไหวด้านหลัง 
บางครั้งมันซ่อนตัวอยู่บนเพดาน บางครั้งมันเกาะอยู่         
ริมหน้าต่าง บางครั้งมันซุกตัวอยู่ใต้เตียง บางครั้งมัน
ไหววูบอยู่บนพื้นราวกับกำาลังเต้นระบำาใต้แสงเทียนท้ังๆ               
ท่ีไม่มีลมพัด มันคล้ายมีตัวตนแต่ก็ไม่ เพราะเม่ือหัน 
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กลับไปมอง ทุกอย่างก็กลับสู่สภาพปกติอีกครั้ง
 ยุวพากวาดตามองรอบห้อง ก็ยังเป็นห้องๆ เดิม
ที่เธอเคยอาศัยอยู่ 
 เธออาจจะแค่นอนไม่พอก็ได้...
 ยุวพาคิดเช่นนั้น ก่อนจะหันกลับไปแต่งหน้า      
ตามเดิม
 โดยหารู ้ไม่ว่า เจ้าเงาดำาประหลาดนั่นกำาลัง
หัวเราะคิกคัก เฝ้ารอวันที่เธอจะรู้ตัว

 อังคณาหยิบยาของยุวพาข้ึนมาดู เธออ่านชือ่ยา 
แล้วนำาไปค้นหาในอินเทอร์เน็ต ก่อนจะพบหน้าเว็บไซต์
ต่างประเทศท่ีขายยาชื่อนี้ และพบหน้าเฟซบุ๊คท่ีเป็น
ตัวแทนจัดจำาหน่ายของประเทศไทยเช่นกัน เว็บไซต์       
ต่างประเทศดูเชื่อถือได้ มีดาราหลายคนออกมาโฆษณา
ว่าดี ดูผิวเผินก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร
 หรือเธอคิดมากไปเองนะ ?
 อันท่ีจริงอังคณาเป็นคนท่ีไม่สนใจเรื่องรูปร่าง
หน้าตาของตัวเองมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะเธอไม่มีแรง
บันดาลใจเหมือนเพื่อนๆ ดังนั้นการท่ีโดนล้อว่าเป็น
หมูสามช้ัน เธอกลับรู้สึกเฉยๆ เธอมีความสุขกับตัวตน      
ของเธอในตอนนี้แล้ว แต่เม่ือสิตาเอ่ยปากชักชวนให้      
ลดความอ้วนด้วยกัน เธอจึงตกปากรับคำาไปอย่างนั้น
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 ดังนั้นยาท่ียุวพาให้มาจึงแทบไม่มีค่าใดสำาหรับ
เธอ แต่ถงึกระนัน้องัคณากย็งัอยากรูว่้ายาตวันีมี้อันตราย
หรือไม่ อังคณาลองกดไลค์เพจขายยาลดความอ้วน
นั้น แล้วโพสต์ถามรายละเอียดการสั่งซ้ือไว้ เธอรออยู่        
ประมาณหนึง่ชัว่โมง แต่ไม่มีการตอบรบั ดเูหมอืนแม่ค้า
จะไม่อยู่ เธอจึงปิดเฟซบุ๊คแล้วเอนหลังพิงเก้าอี้ รู้สึก      
ปวดศีรษะจนต้องรับประทานยา 
 เม่ือเห็นเพื่อนท้ังสองแปลกไป อังคณาก็พลอย
แย่ไปด้วย โรคประจำาตัวของเธอกำาเริบจนต้องไปพบ
แพทย์เพื่อขอยามารับประทาน
 สามวันแล้ว สิตายังคงหายตัวไปอย่างลึกลับ  
ไม่ว่าใครก็ติดต่อไม่ได้ คิดจะแจ้งความแต่ญาติของสิตา
ก็กลัวตามประสาคนชรา เธอจึงไม่ได้ทำาอะไรนอกจาก
เฝ้ารออย่างกังวล ส่วนยุวพาก็นิสัยเปลี่ยนไปเป็นคน           
ละคน ความสวยไม่ได้ทำาให้ยุวพาเปลี่ยนไป แต่ยุวพา
เลือกท่ีจะเปลี่ยนไปเองต่างหาก บางครั้งเธอถึงกับไม่
อยากคุยกับยุวพาแล้วด้วยซำ้า
 แว่วเสียงหัวเราะของยุวพาลอยมา อังคณาอด
หันไปมองไม่ได้ ยุวพากำาลังคุยอยู่กับชายหนุ่มเนื้อหอม     
อีกแผนกหนึ่ง ท่าทางถึงเนื้อถึงตัวของท้ังสองทำาให้
อังคณาขมวดคิ้ว เวลาผ่านไปไม่เท่าไหร่ เพื่อนของเธอ
ก็กลายเป็นสาวออฟฟิศท่ีแต่งตัวจัดจ้าน เครื่องสำาอาง     
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บนใบหน้าหนาขึ้นตามนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไป ความงาม
จากภายในถูกเครื่องปั้นแต่งภายนอกบดบังจนสิ้นแล้ว
 “อัง” เสียงของบดินทร์ทำาให้เธอตื่นจากภวังค์   
“พี่เพิ่งไปคุยกับหัวหน้าเรื่องตามา”
 อังคณาเงยหน้าข้ึนมองบดินทร์ เห็นสีหน้า        
ของอีกฝ่ายซีดเซียว จึงถามอย่างกังวล 
 “ทำาไมเหรอคะ ?”
 “ถ้าตายังไม่มาทำางานภายในอาทิตย์นี้ หัวหน้า
จะไม่รับฟังเหตุผลใดๆ ท้ังนั้น” บดินทร์กล่าวอย่าง
เคร่งเครียด “เขาจะไล่ออกอย่างเดียว”
 แม้พอจะทราบอยู่แล้วว่าหัวหน้าจะตดัสนิเช่นไร 
แต่อังคณาก็ยังนิ่งอึ้ง
 “พ่ีจะไม่รอให้ตากลับมาเองแล้ว พี่สังหรณ์ใจ                       
ยังไงไม่รู ้” บดินทร์เบนสายตาไปทางโต๊ะทำางานท่ี       
ว่างเปล่าของสิตา นัยน์ตาของเขาบ่งบอกว่าเขารักสิตา
มากเพียงไร “เราไปแจ้งความกันเถอะอัง อย่าปล่อย                                                                 
ให้ค้างคาเลย”
 
 ยุวพาลืมตาข้ึนกลางความมืด เธอเหลือบตา       
ไปมองนาฬิกาดจิติอลเรอืงแสงท่ีหัวเตยีง เลขบนนาฬิกา
บอกเวลาว่าตีสามกว่าแล้ว ท้ังๆ ท่ีเตียงนอนนุ่มสบาย 
อากาศเย็นกำาลังดี และเปลือกตาของเธอก็หนักอึ้ง                                                              
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ทว่าเธอกลับนอนไม่หลับ
 ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นอีกแล้ว...
 หญิงสาวรู้สึกเหมือนกำาลังถูกจับตามอง ใคร        
บางคนตามติดเธอทุกฝีก้าว ใกล้ชิดราวกับโลหิต
ท่ีหมุนเวียนอยู่ในร่าง แต่ก็แผ่วจางราวกับสายลม         
เย็นเยือกท่ีลูบไล้ต้นคอ ยุวพามองเงามืดท่ีซ่อนตัวท่ี                                                                      
ด้านหลังตู้  มันเคลื่อนไหวอย่างแปลกประหลาด            
ข้างนอกไม่มีลมพัด ใบไม้นิ่งสนิท แล้วเงานั่นขยับ        
ไปมาได้อย่างไร แล้วเสียงแกรกกรากท่ีกำาลังดังอยู่นี่
ล่ะ ท่ีนี่เป็นโรงแรมห้าดาวท่ีสูงกว่าย่ีสิบช้ัน แล้วเสียง                   
นี่มาจากไหน ?
 ความหวาดหวั่นคืบคลานในใจของยุวพาทีละ
น้อย เธอไม่เคยรู้สึกกังวลเช่นนี้มาก่อนเลย
 “มอีะไรเหรอพา ?” คนข้างกายเธอทักด้วยความ
สงสัย
 “ไม่มีอะไรหรอกค่ะ” ยุวพารีบปั้นแต่งรอยย้ิม 
แล้วเขยิบกายเข้าหาอีกฝ่ายอย่างออดอ้อน “พาแค่คิด
ไปเองน่ะ”
 “อยู่กับผมยังต้องคิดถึงเรื่องอ่ืนอีกเหรอ” เขา
ตัดพ้อ
 ยุวพาช้อนสายตาขึ้นมองอีกฝ่าย ชายตรงหน้า                                                                
เป็นคนท่ีหน้าตาจัดว่าดูดีไม่น้อย ร่างกายของเขา                          
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สูงใหญ่และแข็งแกร่ง อาจจะเจ้าชู้เล็กน้อยแต่เธอไม่           
ใส่ใจ ความนิยมของสาวๆ ที่มีต่อเขาเทียบเคียงบดินทร์
ได้อย่างไม่ต้องอายใคร และท่ีเธอชอบท่ีสุด เขาไม่โง่                                                              
เหมือนบดินทร์ที่ไม่คิดจะชายตาแลเธอแม้แต่น้อย
 หญิงสาวแย้มยิม้ย่ัวยวน ก่อนจะไล้นิว้บนแผงอก
ของเขา 
 “เพราะเมือ่คนืหัวหน้ากอดพาไม่แน่นพอน่ะสคิะ” 
 “คุณนี่ร้ายจริงๆ” หัวหน้าของเธอหัวเราะร่วน
 ยุวพายังคงวาดรอยย้ิมบนเรียวปาก เธอพลิก
ร่างข้ึน ก่อนจะโน้มตัวลงไปหาคนท่ีเป็นหัวหน้า แล้ว
ร่ายมนตร์ให้เขาพึงพอใจ จนไม่อาจนึกถึงอะไรได้อีก 
นอกจากสัมผัสของเธอ

 ชายท่ีอยู่ใต้ร่างของยุวพาขณะนี้เป็นหัวหน้า
แผนกท่ีบริษัท กิตติศัพท์เรื่องความเจ้าชู้ของเขานั้น           
เธอได้ยินมานาน และทราบดีว่าสาวๆ ใช้ประโยชน์จาก       
นิสัยของเขาข้อนี้อย่างไร ยุวพาเช่ือว่าวันวิสาก็เคย                                                                    
ทำาเช่นเดียวกับเธอ ไม่เช่นนั้นวันวิสาไม่มีวันเติบโตใน
หน้าท่ีการงานแน่ เธอเช่ือว่าสิ่งท่ีทุ่มเทวันนี้จะมอบ
ผลลัพธ์ที่น่าพอใจให้เธอได้อย่างแน่นอน
 ขณะท่ีกำาลังล่องลอยอยู่ท่ามกลางธารอารมณ์ 
ใบหน้าของบดินทร์ฉายข้ึนในห้วงความคิด ทว่ายุวพา 



93

กลับดึงสติกลับมาได้อย่างรวดเร็ว ความรักท่ียุวพามี                                                                 
ต่อบดินทร์บัดนี้รางเลือนราวกับหมอกควัน ตอนนี้
หน้าตาของเธอไม่เป็นสองรองใครแล้ว ผู ้ชายอย่าง
บดินทร์ เธอจะหาใหม่เท่าไหร่ก็ได้ เขาไม่มีคุณค่าพอ       
ให้เธอยึดติดได้ตลอดไปหรอก
 ท้ังหน้าท่ีการงานและคนรักท่ีสมบูรณ์พร้อม        
เธอจะต้องได้ครอบครองทั้งหมด!
 ทุกอย่างน่าจะเป็นไปตามที่ยุวพาคาดหวัง ทว่า
มีสิ่งหนึ่งที่ยังรบกวนใจของเธออยู่เสมอ
 แกรก...
 เสียงนั้นอีกแล้ว
 ยุวพาลืมตาขึ้น มองเห็นเงาประหลาดครอบงำา
อยู่บนเพดาน หัวใจของหญิงสาวเต้นระรัว ข้างนอก                   
ลมก็ไม่ได้พัด เงาปกติไม่มีทางเคลื่อนไหวได้เช่นนั้น                                                          
เสียงประหลาดยังคงดังอย่างต่อเนื่อง มันกัดกร่อน        
จิตวิญญานให้เธอหวาดผวา แม้ว่าถูกก่ายกอดจาก          
ชายชู้ แต่ร่างของยุวพากลับหนาวสั่นสะท้าน เหงื่อกาฬ         
หลั่งไหลท่วมร่าง แม้เป็นแค่เงา แต่ไม่รู้เหตุใดเธอจึง
คลับคล้ายคลับคลาร่างของมันอย่างประหลาด ในใจ         
ของเธอปฏิเสธซำ้าแล้วซำ้าอีกว่าไม่ใช่ ทว่าเงาท่ีอยู ่                                                                          
ตรงหน้ากลับตอกยำ้าความจริงให้กระจ่างชัด มันค่อยๆ 
ขยายร่างออก บิดตัวร้อยเรียงกัน ก่อเกิดเป็นส่วน      
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ศีรษะ ลำาตัว แขนขาที่กรีดกราย จนเห็นเป็นรูปร่าง
 เงานั่น...มนุษย์!?
 นัยน์ตาของยุวพาเบิกกว้าง เงาของมันคลาน 
บนพื้น แล้วปีนข้ึนมาบนเตียงอย่างเชื่องช้า ก่อนจะ                 
ยื่นมือมาหาเธอด้วยนัยน์ตาเบิกโพลงจนแทบถลน!!!
 “กรี๊ดดด!!!”
	 กรี๊งงง…

 เสียงโทรศัพท์ดังข้ึนพร้อมกับเสียงกรีดร้อง       
ของยุวพา ชายหนุ่มผละออกจากยุวพาอย่างตกใจ 
 “พาเป็นอะไร ?”
 ยุวพาส่ายศีรษะไม่หยุด เธอยกมือขึ้นทาบอก 
แล้วกวาดตามองไปรอบห้องด้วยความหวาดกลัว ทว่า
พบแต่ความว่างเปล่า เงาของมนัหายไปทันทีท่ีโทรศพัท์       
ดังขึ้น
 นั่นมันอะไรกัน !? เธอฝันกลางวันหรือยังไง !?
 โทรศัพท์กรีดร้องอีกหลายครั้ง ยุวพาจึงค่อย
ได้สติกลับคืนมา เธอบอกเขาว่าไม่มีอะไร แล้วเอื้อมมือ
สั่นเทาไปรับโทรศัพท์
 “พาอยู่ที่ไหน!” คนที่โทรศัพท์มาคืออังคณา
 “ทำาไม ?” ยุวพาเอ่ยอย่างรำาคาญ
 “ตาตายแล้ว!” เสียงของอังคณาสั่นเครือ “ตาย
อยู่ในคอนโดฯ โดยที่ไม่มีใครรู้เลย!”



ตอนที่ 6  



ถึงเวลำทวงคืน



Everything has its beauty,
but not everyone sees it. 

    Confucius

ทุกสิ่งมีควำมงำมของมัน แต่ใช่ว่ำทุกคนจะมองเห็น
  ขงจื้อ
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 เห มือนควำมฝ ันที่ ชวนขนลุก กลิ่ น ไอของ            
ความตายคละคลุ ้งชวนอาเจียน หญิงสาวท่ีเคยมี
ชีวิตอย่างสดใสร่าเริงกลับกลายเป็นซากศพเน่าเปื่อย         
นัยน์ตาท่ีเคยสุกสกาวของสิตาเบิกถลน เธอนอนนิ่ง 
บนพื้นด้วยร่างกายท่ีบิดเบ้ียว บริเวณศีรษะมีเลือด                
แห้งกรังเป็นทางยาว เช่นเดียวกับพรมท่ีมีคราบเลือด
แดงฉาน 
 ...ไม่รู ้นานเท่าใดท่ีสิตาตายอย่างโดดเดี่ยว             
ท่ีนั่น ท้ิงความสาวสะพรั่งไว้กับกองเลือดและซากเน่า       
ที่เหม็นคละคลุ้ง
 หลังจากท่ีอังคณาและบดินทร์ ไปแจ้งความ            
เจ้าหน้าท่ีตำารวจก็เข้าไปตรวจสอบคอนโดฯ ของสิตา                                                          
ก่อนจะพบว่าเธอเสียชีวิตในคอนโดฯ หลายวันแล้ว         
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แต่ยังไม่อาจระบุวันเวลาได้ เนื่องจากต้องรอผลการ
ชันสูตรศพ สภาพศพเบ้ืองต้นมีบาดแผลรุนแรงบริเวณ
ศีรษะ และพบคราบเลือดบริเวณขอบโต๊ะใกล้ๆ กัน
 ข่าวแพร่กระจายไปท่ัวออฟฟิศ ทุกคนแตกตื่น
ตกใจกับการตายของสิตา เสียงซุบซิบนินทาดังระงม 
พวกเขาเดากันไปต่างๆ นานา ว่าสิตาตายเพราะอะไร        
ฆ่าตัวตาย โดนฆาตกรรม อุบัติเหตุ มีชู้ อกหัก หรือ
เครียดจากที่ทำางาน 
 การจะทำาให้ข่าวลือหายไปเป็นเรื่องยาก โดย
เฉพาะเมื่อคนชอบเรื่องเสียหายมากกว่าความจริง 
 จะมีสักกี่คนเสียใจกับการจากไปของสิตา อีก   
ไม่นานพวกเขาก็คงจะลืมเลือนสิตาเหมือนพนักงาน    
คนอื่นๆ ที่เข้ามาแล้วก็จากไป
 อังคณาเหม่อมองโต๊ะทำางานของสิตาอย่าง        
ใจลอย 
 “ถ้าเราตามหาตาเร็วกว่านี้ก็คงดี...”
 “เพราะเราเอง” ยุวพาเอ่ยข้ึนมาเบาๆ “เพราะ  
เราบอกไม่ให้อังไป ถ้าเราลดทิฐิลงสักนิด อาจจะช่วย 
ตาทันก็ได้” ยุวพาพูดได้เท่านั้น นำ้าตาก็ไหลออกมา                                                                                    
คนท่ีดูจะเสียใจกับการตายของสิตามากท่ีสุดกลับเป็น    
ยุวพา เธอช็อกจนแทบเสียสติ แววตาของเธอเหม่อลอย 
ราวกบัไร้จติวญิญาน สภาพร่างกายของเธอย่ิงทรดุโทรม
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ลง เธอผอมแห้งเหมือนคนอมโรค ตอนนี้เธอไม่ได้ใช้
เคร่ืองสำาอางปกปิดหน้าตาอีกแล้ว ดังนั้นจึงเห็นได้ชัด 
ว่าใบหน้าของเธอซีดเซียวเหมอืนคนข้ีโรค ท้ังยังมสีวิข้ึน
จนน่ารังเกียจ
 “พอเถอะ อย่าโทษตัวเองเลย” อังคณาสวมกอด
ร่างที่สั่นเทาของยุวพาไว้ แล้วร้องไห้ไปพร้อมกัน
 ทว่ายุวพากลับยิ่งร้องไห้หนักกว่าเดิม อ้อมกอด
ของอังคณาไม่ได้ช่วยให้ยุวพารู้สึกดีข้ึน ตรงกันข้าม  
กลับยิ่งทำาให้รู้สึกผิด สิตาจากไปท้ังๆ ท่ียังทะเลาะกัน 
ความบาดหมางของพวกเธอยังไม่ได้รับการคลี่คลาย     
สิตาคงต้องพกความเสียใจลงไปสู่ปรโลกด้วย ส่วนเธอ
ต้องแบกรับความรู้สึกผิดไปชั่วชีวิต
 “ยุวพา อังคณา บดินทร์” เสียงของหัวหน้าปลุก
ให้พวกเธอตื่นจากภวังค์ “เชิญทางนี้หน่อย ผมมีเรื่องจะ
คุยด้วย”
 หลังจากเกิดเรื่องของสิตา ยุวพาและหัวหน้าก็ 
ไม่ได้สานความสัมพันธ์กันต่อ หัวหน้ามองยุวพาด้วย
สายตาแปลกประหลาด นั่นไม่ใช่สายตาของชู้รัก ทว่า
เป็นสายตาแบบใด...ในเวลานี้ยุวพาก็ยังไม่เข้าใจ
 หัวหน้าพายุวพา อังคณา และบดินทร์เข้าไป          
ในห้องทำางานของเขา คนที่นั่งรออยู่ในนั้นคือเจ้าหน้าที่
ตำารวจนายหนึ่ง ยุวพาและอังคณาหันไปมองหน้ากัน  
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ต่างเห็นความตื่นตระหนกในแววตาของอีกฝ่าย
 “ตำารวจเขามาสอบปากคำาเพื่อนท่ีทำางานของ    
สิตาน่ะ” หัวหน้าอธิบาย
 “ไม่มีอะไรครับ ไม่ต้องตกใจ ผมแค่มาตาม
หน้าท่ี” เจ้าหน้าท่ีตำารวจนายนั้นคลี่รอยย้ิมใจดี ทว่า
นัยน์ตากลับฉายความนัยตรงกันข้าม “คุณยุวพากับ    
คุณอังคณาเป็นเพื่อนสนิทของผู้ตายใช่ไหมครับ ?”
 “ค่ะ” สองสาวขานรับอย่างกังวลพร้อมกัน
 “ช่วงนีผู้้ตายมีปัญหาอะไรกบัใครหรือเปล่าครบั ?”
 “ไม่มี...” อังคณาพูดได้เท่านัน้กต้็องหยดุ...ทำาไม
จะไม่มีล่ะ ก็สิตากำาลังทะเลาะกับยุวพาไม่ใช่เหรอ
 “ไม่มีจริงเหรอครับ ?” เจ้าหน้าที่ตำารวจนายนั้น
ซักต่อ
 “ฉันมีเรื่องทะเลาะกับตานิดหน่อยค่ะ” ยุวพา       
พูดแทรกขึ้นมา
 อีกฝ่ายเบนสายตาไปที่ยุวพาทันที
 “เรื่องอะไรครับ ?”
 ยุวพากัดริมฝีปาก ในเม่ือบดินทร์อยู่ท่ีนี่ตรงนี้ 
เธอจึงไม่สะดวกใจจะพูด แต่เม่ือเจ้าหน้าท่ีตำารวจถาม    
ยำ้า เธอจึงไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธ 
 “ทะเลาะกันเพราะตาไม่ยอมบอกว่ากำาลังคบหา
ดูใจกับพี่บดินทร์ค่ะ”
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 เจ้าหน้าท่ีตำารวจนายนั้นจดบันทึก ก่อนจะถาม
ต่อ 
 “ทะเลาะกันที่ไหนครับ ?”
 “ที่คอนโดฯ ของตาค่ะ”
 อังคณาหันไปมองหน้าบดินทร์ สถานการณ์ชัก
ไม่ค่อยดีแล้ว
 “นบัจากวันท่ีเจอคุณสติาถงึวนัท่ีพบศพเป็นเวลา
กี่วันครับ ?”
 “ประมาณสามวันค่ะ”
 “ก็ตั้งแต่วันที่สิตาหายตัวไปพอดีสินะ”
 “ทำาไมเหรอคะ ?” อังคณาอดโพล่งถามออกมา
ไม่ได้ “หรือว่าคุณเจ้าหน้าที่ตำารวจกำาลังสงสัยพา”
  “จากสภาพของศพพบว่าเธอได้รับการกระทบ                                                                        
กระเทือนทางศีรษะ อาจเป็นเพราะอุบัติเหตุหรือมี                  
ผู้อื่นจงใจกระทำาก็ได้” เจ้าหน้าท่ีตำารวจมองหน้าอังคณา                                                                                                     
สลับกับยุวพา นำ้าเสียงของเขาเฉยชา “แล้วย่ิงผู้ตาย
มีเหตุทะเลาะเบาะแว้งกับใครคนใดคนหนึ่งในสถานท่ี          
เกิดเหตุ เราคงต้องยอมรับว่าคนผู้นั้นเป็นผู้ต้องสงสัย
ครับ”
 คำาพูดนั้นทำาให้ยุวพารู ้สึกเหมือนมีสายฟ้า     
ฟาดใส่ เธอยืนตะลึงงัน ทำาอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะ
 “ถึงทะเลาะกันแรงแค่ไหน! แต่พาไม่มีทางฆ่า 
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ตาแน่ๆ!” อังคณาขึ้นเสียงอย่างทนไม่ไหว
 บดนิทร์รัง้แขนอังคณาไว้เพือ่เตอืนให้เธอใจเย็นๆ 
ในขณะที่ยุวพาเอ่ยออกมาเสียงสั่น
 “อีกสาเหตุหนึ่งท่ีฉันต้องกลายเป็นผู้ต้องสงสัย 
เป็นเพราะไม่มีใครเข้าห้องของสิตาหลังจากฉันแล้ว       
ใช่ไหมคะ ?”
 เจ้าหน้าที่ตำารวจผงกศีรษะรับ 
 “ใช่ครบั กล้องวงจรปิดของคอนโดฯ บันทึกภาพ      
ไว้เช่นนั้น”
 สิ้นคำาตอบของเจ้าหน้าท่ีตำารวจ ร่างของยุวพา 
ก็เซล้มลง โลกของเธอดับมืดในฉับพลัน

 ไม่รู ้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไรกว่าท่ียุวพาจะ
ลืมตาตื่น สิ่งท่ีเธอเห็นเป็นอย่างแรกคือใบหน้าท่ีฉาบ    
ไว้ด้วยความเป็นห่วงของอังคณา ยุวพายกมือข้ึนกุม
ศีรษะ ความคิดในสมองสับสนปนเปจนนึกอะไรไม่ออก
 “พาสลบไปหลายช่ัวโมงเลย เราเกือบพาไปหา
หมอแล้ว” อังคณาพูดไปร้องไห้ไป “พาต้องดูแลตัวเอง
ให้มากกว่านี้นะ เลิกลดนำ้าหนักเสียทีเถอะ พาอ่อนแอ  
ลงไปมากเท่าไหร่แล้ว รู้ตัวบ้างไหม”
 ความทรงจำาเริ่มกลับคืนมาทีละน้อย ยุวพานึก
ข้ึนได้ว่าเธอเพิ่งคุยกับเจ้าหน้าท่ีตำารวจเรื่องสิตา เธอ
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เหลือบตามองอังคณา แวบหนึ่งเธอนึกว่าทำาไมไม่เห็น  
สิตา เพราะปกติสิตามักอยู่กับอังคณาเสมอ ทว่าทันทีที่
คิดเช่นนั้น ความจริงก็ถาโถมเข้าสู่สมอง...
 ...สิตาจากไปแล้ว เธอจะเห็นสิตาอีกได้อย่างไร
 ยุวพายกมือข้ึนปิดหน้าซ่อนความรู้สึก ก่อนจะ
เอ่ยถามเสียงเบา 
 “แล้วเจ้าหน้าที่ตำารวจคนนั้นล่ะ ?”
 “กลับไปนานแล้ว นี่พวกเราพาเธอกลับมา        
พักผ่อนท่ีห้อง” บดินทร์ช่วยตอบ นำ้าเสียงของเขา       
อ่อนโยนเหมือนเคย “พาไม่ต้องกังวลนะ เรื่องทุกอย่าง
ยังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวน ใจเย็นๆ เดี๋ยวทุกอย่างก็
คลี่คลายไปได้ด้วยดีเอง”
 คำาปลอบโยนของบดินทร์ไม่ช่วยให้ยุวพารู้สึกดี
ข้ึน เธอขอบคุณทุกคน ก่อนจะบอกให้พวกเขากลับไป
เพราะต้องการอยู่คนเดียว
 หลังจากท่ีทุกคนออกจากห้องไปหมดแล้ว         
ยุวพาก็เหลือบมองตนเองในกระจก แม้ร่างกายของ
เธอ จะซูบผอมอย่างท่ีต้องการแล้ว แต่ขณะเดียวกัน                    
ก็ทรุดโทรมลงอย่างน่าตกใจ นัยน์ตาของเธอลึกโหล  
เพราะร้องไห้อย่างหนัก ใบหน้าของเธอซีดเซียวไร้                   
สีเลือด ริมฝีปากก็แห้งผากปราศจากนำ้าหล่อเลี้ยง
 ทำาไมถึงกลายเป็นอย่างนี้ไปได้นะ
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 อีกครั้งท่ียุวพานำ้าตาไหล ท้ังๆ ท่ีคิดว่าชีวิต        
ของเธอเดินไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว ทว่าสุดท้ายกลับดำาดิ่ง
ลงสู่หายนะมากกว่าเดิม ไม่รู้ว่าเหตุใดเธอจึงกลายเป็น 
ผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมของเพื่อนไปได้ แม้เวลา
นั้นจะโกรธสิตามากเท่าไหร่ แต่เธอไม่เคยอยากให้สิตา        
ตายสักนิด
 ถ้าเป็นไปได้...เธออยากจะปรับความเข้าใจกับ 
สิตาอีกสักครั้ง
 ทันใดนั้น ท้องฟ้าพลันคำารามครืน ไฟในห้อง 
ดับวูบลงกะทันหัน
 ยุวพากรีดร้องอย่างตกใจ เธอเบิกตาโพลงใน
ความมดื เห็นของรอบตวัเป็นเงาเลอืนราง ทุกสิง่ถกูย้อม
ด้วยสีเทาหม่น ความเย็นเยือกแผ่ซ่านไปทุกแห่ง ทุก         
ซอกมุมมีแต่ความเงียบงันวังเวง ท้ังๆ ท่ีไฟดับท้ัง                                                                                  
คอนโดฯ แต่กลับไม่มีเสียงเอะอะโวยวายใดๆ ทุกอย่าง
หยุดนิ่งไร้การเคลื่อนไหว ราวกับมีเธอเพียงคนเดียวท่ี
อาศัยอยู่ในคอนโดฯ แห่งนี้
 อสุนีบาตแลบแปลบปลาบ แสงสี เงินจาก       
ดวงจันทร์ท่ีลอดผ่านกระจกริมระเบียงช่วยส่องสว่าง
นำาทางได้บ้าง ยุวพายกมือแตะหน้าอก พยายามสงบ
จติใจ แล้วเดนิคลำาทางไปยังห้องนอนเพือ่ไปหยิบไฟฉาย
ท่ีหัวเตยีง  เธอไล้มือผ่านกำาแพงไปเรือ่ยๆ สมัผสัของมัน
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เย็นเยือกและขรุขระ ไม่นานกำาแพงหักเป็นมุม บ่งบอก
ว่ากำาลังจะเข้าสู่บริเวณห้องนอน เธอไล้มือบนกำาแพง           
อีกครั้ง น่าแปลกท่ีกำาแพงทวีความหนาวเย็นข้ึนเรื่อยๆ 
จนกระท่ังเธอสัมผัสได้ถึงความเหนียวเหนอะหนะบน
ฝ่ามือ
 ยุวพาสะดุ้งเฮือก หญิงสาวรีบดึงมือออก ก่อน
จะเพ่งมองไปท่ีกำาแพงอย่างตกใจ ในเงารางเลือนนั้น            
เธอเห็นหยดนำ้าสีดำาเกาะบนผนัง มันไหลเป็นทางยาว
ไปจนถึงพ้ืน กลิ่นของมันเหม็นสาบชวนอาเจียน เธอ
ไล่สายตาข้ึนไปบนเพดาน ความมืดบดบังจนมองเห็น             
ได้ไม่ชัด แต่เธอเดาว่าต้นตอคงมาจากที่นั่น
 “นำ้าฝนล่ะมั้ง” ยุวพาพึมพำา
 แม้จะหงุดหงิดในใจว่าเพิ่งซื้อคอนโดฯ มาได้ไม่
กี่ปี นำ้าก็รั่วเข้ามาเสียแล้ว แต่สุดท้ายยุวพาก็เลิกสนใจ        
นำา้แปลกๆ นัน่ แล้วเดินตรงไปยังห้องนอนตามท่ีต้ังใจไว้
 ทว่าจู่ๆ ต้นคอของเธอก็หนาวเยือก
 ยุวพายกมือข้ึนแตะต้นคออย่างประหลาดใจ            
รู้สึกได้ถึงนำ้าเหนียวเหนอะหนะเช่นเดียวกับบนกำาแพง 
เธอเงยหน้าขึ้นมองอย่างสงสัย ทว่าความมืดก็ทำาให้เธอ         
เห็นเพียงเงารางเลือนจนมองไม่เห็นสิ่งอื่นใด
 ฉับพลัน อสุนีบาตเจิดจ้าฟาดลงมาอีกครั้ง
 นยัน์ตายุวพาเบิกกว้าง ภาพตรงหน้าปรากฏชัด
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 มีเงาคนอยู่ที่มุมเพดานนั่น!
 “กรี๊ดดด!”
 เสียงหวีดร้องของยุวพาดังลั่นไปท่ัวห้อง เงาดำา                                                                 
ตรงหน้าคือเมือกเหนียวเหนอะหนะท่ีประกอบกันเป็น     
ร่างคน เนื้อตัวของเจ้าปีศาจเป็นสีดำาสนิท นัยน์ตา       
ของมันเบิกถลน แขนขาหักงอผิดรูปน่ารังเกียจ ศีรษะ
เบ้ียวจนพลิกกลับไปอีกด้าน เส้นเลือดเขียวปูดโปนพัน
บนร่างราวกับงูเลื้อย นำ้าเหม็นเน่าไหลออกจากตัวมัน  
ไม่หยุดยั้ง มันคืบคลานลงมาตามเพดาน ทุกที่ที่เคลื่อน
ผ่านมีรอยเมือกปรากฏเป็นทางยาว
 “นี่มันอะไรกัน...” ร่างของยุวพาสั่นสะท้าน     
เธอก้าวถอยหลังอย่างหวาดผวา
 เสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าคำารามลั่น ไฟบนเพดาน 
ติดๆ ดับๆ ภาพตรงหน้ากะพริบสลับสีขาวดำาเหมือน
โทรทัศน์ท่ีสญัญาณขาด ทุกครัง้ท่ีไฟสว่าง เจ้าปีศาจพลนั                                                                         
คลานมาข้างหน้าราวกับก้าวกระโดด และช่ัวพริบตา         
มันก็เข้ามาประชิดร่างของยุวพาอย่างรวดเร็ว
 “ไม่!”
 ยุวพาร้องไห้ออกมาด้วยความหวาดกลัว เธอ
ถอยหนีจนสะดุดขาตัวเองล้มลงกับพ้ืน เปิดโอกาสให้   
เจ้าปีศาจนัน่คว้าขาของเธอไว้ได้ทัน มือของมนัเย็นเฉียบ
น่าขนลกุ ท้ังยังเหนยีวเหนอะหนะน่าขยะแขยง มันดงึขา
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ของเธอเข้าไปใกล้ ยุวพาพยายามไขว่คว้าทุกสิง่ทุกอย่าง
ไว้ แต่ทุกอย่างกลับหลุดมือไป เธอตะกุยพื้นเพื่อรั้งร่าง
ของตวัเองไว้ เลบ็ของเธอฉีกขาด เลอืดไหลเป็นทางยาว 
ทว่าสดุท้ายกต็กอยู่ในอุ้งมอืของมนัอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้
 “ช่วยด้วย!”
 ยุวพาร้องอย่างสิ้นหวัง มันตรึงแขนของเธอไว้
กับพื้น ก่อนจะปีนข้ึนมาอยู่บนตัวเธอ กลิ่นลมหายใจ
เหม็นเน่า นำ้าเมือกเหนียวหยดใส่หน้าของเธอไม่หยุด 
ยุวพาหวดีร้องสดุเสยีงอีกครัง้ เธอหลบัตาแน่น พยายาม
สวดมนต์ไล่ฝันร้ายนี้ให้หายไป
 “พา...อย่ากลัวเราได้ม้ัย” มันกระซิบด้วยเสียง
สั่นเครือ “เราแค่อยากคุยกับพาเท่านั้น...”
 ยุวพาพลันเบิกนัยน์ตากว้าง ทันทีท่ีได้ยิน
เสียงของเจ้าปีศาจ หัวใจของเธอก็เต้นรัว แม้เสียงของ       
เจ้าปีศาจจะแหบพร่า ผิดเพี้ยนจากเดิมไปบ้าง ทว่าเธอ
ก็ยังจำาเสียงนั้นได้แม่นยำา
 เสียงของสิตา!
 “ไม่จริง” ขอบตาของยุวพาร้อนผ่าว เม่ือมอง  
เจ้าปีศาจตรงหน้าให้ชัดแล้วกลับพบว่าคล้ายคลึงกับ         
สิตาหลายส่วน ร่างของเธอยิ่งสั่นระริกด้วยความไม่ 
เข้าใจ  “ตะ ตา...ตาเหรอ ตาจริงๆ เหรอ ?”
 เมือกเหนียวท่ีหยดลงมากลับเป็นนำ้าตา สิตา
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ค่อยๆ คืนร่างเป็นหญิงสาวท่ีเป็นเพ่ือนของเธอช้าๆ     
แววตาของเธอทอประกายรวดร้าว นำ้าเสียงของเธอย่ิง
สั่นไหว 
 “พา...เรายังไม่อยากตาย ไม่อยากตายเลยจรงิๆ” 
 ยุวพาสะอ้ืนไห้แทบขาดใจ เสียงท่ีได้ยินย่ิง
ตอกยำ้าว่าอีกฝ่ายคือเพื่อนของเธอ 
 “ตาจริงๆ ด้วย ทำาไม...”
 “พาเกลียดเราแล้วเหรอ เรื่องของพี่บดินทร์ เรา
ไม่ได้ตั้งใจ...”
 “นัน่เพราะเรากำาลงัโกรธ เราไม่ได้เกลยีดตาเลย” 
ยุวพาอธิบายเสียงสั่น
 “พาบอกว่าเราไม่ใช่เพื่อนของพาแล้ว”
 “ไม่ใช่นะ!” ยุวพารีบส่ายศีรษะ “ตาเป็นเพ่ือน 
ของเราเสมอ!”
 “จริงๆ เหรอ” สิตาร้องไห้หนักขึ้น
 “จริงสิ” ยุวพาผงกศีรษะยืนยัน “ตาอยากให้ทำา
อะไร เรายอมทุกอย่างเลย”
 นัยน์ตาของสิตาพลันลุกวาว เธอแสยะย้ิมจน 
ปากฉีกถึงรูหู 
 “ถ้าอย่างนั้นให้เราอาศัยในร่างของพาได้มั้ย...”
 สิตาพลันหัวเราะเสียงหวีดแหลมแสบแก้วหู   
ร่างของสิตาพลิกกลับไปเป็นร่างของปีศาจอีกครั้ง         
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นำ้าทุกหยดท่ีติดอยู่บนเพดานและพื้นห้องไหลมารวม       
ตัวกันท่ีปีศาจ มันบิดแขนขาให้หดลงจนกลายเป็น        
เมือกก้อนหนึ่ง ก่อนจะม้วนตัวเป็นเกลียว แล้วทะลวง
ปากของยุวพาอย่างฉับพลัน  ยุวพาดิ้นพล่านทุรนทุราย 
เธอพยายามผลกัไสร่างของเจ้าปีศาจออกไป ทว่าสดุท้าย       
มันก็เข้าไปในปากของเธอได้จนหมด
 ท้องไส้ของยุวพาปั่นป่วน รู้สึกเหมือนมีปีศาจ
ขยายตัวแน่นอยู่ในท้อง มันเคลื่อนไหวไปมาจนท้อง
แทบจะระเบิด เธอพยายามล้วงคอเพื่อให้อาเจียน                          
ออกมาอย่างขยะแขยง
 ทว่าสิ่ง ท่ีอาเจียนออกมากลับน่าขยะแขยง          
ยิ่งกว่า
 มีหนอนคลานยั้วเยี้ยบนกองอาเจียนนั่น!
 ร่างของยุวพาสั่นระริก เธอถอยหลังหนีมัน        
อย่างหวาดผวา ก่อนจะกรีดร้องโหยหวนจนดังไปท้ัง      
ชั้นของคอนโดฯ แห่งนั้น
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ตอนที่ 7 



คนงำมที่หัวใจใช่หน้ำตำ



Beauty is how you feel inside, 
and it reflects in your eyes. 

It is not something physical.
  Sophia Loren

ควำมงำมคือสิ่งที่คุณรู้สึกได้จำกข้ำงใน 
มันสะท้อนบนนัยน์ตำ ทว่ำไม่อำจสัมผัสได้โดยตรง

    โซเฟีย ลอร์เรน   
     นักแสดงชำวอิตำลี
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 สิ่งที่เกิดขึ้นนอกจำกจะกระทบกระเทือนต่อจิตใจ
ของยุวพาแล้ว อังคณาเองก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยไป
กว่ากัน หลังจากแยกกับยุวพา เธอก็เดินโซเซกลับบ้าน 
ท้ังยังไม่ยอมให้บดินทร์ไปส่ง แต่พอเดินไปได้สักพักก็
ทำาท่าจะล้มลง บดินทร์ทนไม่ไหวจึงต้องเข้าไปพยุงไว้ 
แล้วพาไปนั่งพักบนเก้าอี้บริเวณนั้น
 “เป็นอะไรหรอืเปล่า ไปโรงพยาบาลมัย้ ?” บดนิทร์                                                                      
ถามอย่างเป็นห่วง
 “ไม่เป็นไรค่ะ” อังคณาปวดศีรษะวูบ แต่ถึง      
อย่างนั้นเธอก็ยังฝืนตอบกลับไป “อังไปหาหมอมาแล้ว 
พี่เอายาในกระเป๋าให้อังกินก็พอ”
 บดินทร์หยิบยาให้อังคณาตามคำาขอ แต่สุดท้าย
ก็พาเธอไปโรงพยาบาลเพื่อให้แน่ใจว่าเธอไม่เป็นอะไร
 อังคณาเป็นคนอ่อนแอเป็นทุนเดิมอยู ่แล ้ว      
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นับวันโรคประจำาตัวของเธอก็ยิ่งแย่ลง เวลาที่เธอต้องไป
โรงพยาบาล สิตาและยุวพาจะไปเป็นเพ่ือน แต่เวลานี้    
สิตาก็จากไปแล้ว ยุวพาก็อ่อนเพลียเกินกว่าจะดูแลใคร 
ดังนั้นเธอจึงควรจะไปโรงพยาบาลคนเดียว แต่อังคณา
หวนคดิสบิตลบกค็งไม่นกึมาก่อนว่า คนท่ีดแูลเธอตอนนี้                                                                     
จะเป็นบดินทร์
 หลงัจากพาอังคณาไปโรงพยาบาลเสรจ็เรยีบร้อย 
จากนั้นเขาก็จะไปส่งเธอที่คอนโดฯ ทั้งๆ ที่เขาไม่จำาเป็น       
ต้องมาดูแลเธอขนาดนี้ ก่อนหน้าก็ไม่ได้สนิทกันมาก       
แต่บางทีเขาอาจจะรู ้สึกผิดท่ีเป็นสาเหตุให้สิตาและ        
ยุวพาทะเลาะกันก็ได้
 “อังกลับเองได้ พ่ีไม่ต้องไปส่งอังหรอกค่ะ นั่ง
รถเมล์ไปไม่กี่ป้ายก็ถึงแล้ว” อังคณาเอ่ยอย่างเกรงใจ
 “หน้าซีดซะขนาดนั้น เดินออกไปอีกห้าก้าว
พี่รับรองว่าได้เป็นลมรอบสองแน่ๆ” บดินทร์ทำาหน้าดุ                                                                 
ทว่านำ้าเสียงกลับฟังดูอ่อนโยน “อีกอย่าง พี่เป็นห่วง
สวัสดิภาพคนเดินถนน ถ้าล้มทับชาวบ้านไปคงแย่”
 อังคณาขมวดคิ้วยุ ่ง ท้ังขำาท้ังขุ่นเคือง เวลา            
แบบนี้เขายังมีอารมณ์แซวเธอเล่น แต่อาจเป็นเพราะ       
รู้ว่าเธอจะไม่โกรธก็ได้ 
 “ถ้าหน้ามืดเม่ือไหร่ อังจะกระโดดทับพ่ีก่อน                                                                                               
เพื่อนเลยค่ะ”
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 บดินทร์หัวเราะเบิกบาน เสี้ยวหน้าของเขา        
เวลาย้ิมทำาให้ผู้คนลุ่มหลงได้ง่าย อังคณาเริ่มเข้าใจ         
ความรู้สึกของยุวพา และเริ่มนับถือสิตาท่ีใจแข็งไม่รับ
รักจากผู้ชายคนนี้ ความรู้สึกนั้นเริ่มป่ันป่วนความคิด         
ของอังคณา หลายเดือนมานี้เธอสัมผัสได้ถึงแง่มุม                                                           
อ่อนโยนใจดีของเขา เธอไม่เคยตกหลุมรักใครมาก่อน 
และยิ่งไม่คิดจะรักผู้ชายคนเดียวกับเพื่อน 
 แต่นับวันเธอกลับยิ่งถลำาลึก...
 อังคณารูด้ ีรสชาตขิมหวานของความรกัน่ากลวั
เกินกว่าจะลองสัมผัส
 แต่ความรักจะห้ามกันได้หรือ ?
 หลังลงจากรถของบดินทร ์ เขายังใจดีถึง             
ขนาดเดินไปส่งเธอถึงหน้าคอนโดฯ หางตาของอังคณา
เหลือบไปเห็นภาพสะท้อนบนบานประตูกระจก มันเป็น
ภาพของชายหนุ่มรูปงามกับหญิงสาวอ้วนอัปลักษณ์                                                                    
เธอกลำ้ากลืนความน้อยใจลงไปในลำาคอ แว่วเสียงซุบซิบ
จากคนรอบข้างดังมาให้ได้ยิน แม้ก่อนหน้านี้เธอไม่คิด 
จะใส่ใจเสียงนินทา แต่เวลานี้กลับเริ่มคิดมาก 
 กิเลสตัณหาครอบงำา สติสัมปชัญญะเลือนราง 
ผลักดันจนกระทั่งยอมทำาทุกอย่าง 
 เพื่อให้ผอม เพื่อให้เขาหันมาสนใจ เพื่อให้เป็น
ที่รัก... 



117

 อานุภาพของความรักรุนแรงถึงเพียงนั้น
 ตัวอย่างมีให้เห็นชัดเจน ความรักของยุวพา           
บ้าคลั่งจนทำาร้ายตัวเอง อังคณาไม่คิดจะเดินตามรอย
ของยุวพา และไม่คิดว่าบดินทร์จะหันมาสนใจตัวเอง      
ด้วยเช่นกัน
 อังคณาเดินเข้าห้องพักอย่างใจลอย ความ
เหน็ดเหนื่อยยังคงรุมเร้า เธอท้ิงตัวลงบนโซฟา แล้ว 
หยิบโทรศัพท์ข้ึนมาโทรหายุวพา แม้ยุวพาจะบอกว่า                   
อยากอยู่คนเดียว แต่ถึงอย่างไรอังคณาก็ยังเป็นห่วง                                 
เพื่อนอยู่ดี เสียงสัญญาณท่ีดังยาวหลายครั้งบ่งบอก
ว่ายุวพาไม่ยอมรับสาย อังคณายังรอสายอีกสักพัก                       
แล้วค่อยกดวาง
 ยุวพาอาจจะเหนื่อยจนหลับไปแล้วก็ได้
 เสียงโทรศัพท์แจ้งเตือนข้อความใหม่เรียก   
ความสนใจจากอังคณา มันเป็นการแจ้งเตือนข้อความ
บนเฟซบุ๊ค อังคณาหยิบโทรศัพท์มือถือข้ึนมาอีกครั้ง  
เมือ่อ่านข้อความกพ็บว่าร้านขายยาลดนำา้หนกัตอบกลบั
มาแล้ว

	 เจ้าของร้าน	:	สวัสดีคร่า	โสนจัยสินค้าตัวหนาย

สอบถามด้ายนะคร้า

 อังคณาอ้ึงไปครู่หนึ่ง เธอนั่งแกะข้อความของ  
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อีกฝ่ายสักพักจึงเข้าใจ เธอถอนหายใจอย่างเหนื่อยอ่อน 
คนขายยาต้องเป็นวัยรุ่นท่ีชอบใช้ภาษาวิบัติแน่ๆ เธอ       
ไม่ได้รังเกียจหรือตั้งแง่กับคนพวกนี้ เพียงแต่รู ้สึกว่า     
อ่านยากไปหน่อยเท่านั้น 

	 อังคณา	:	สวัสดีค่ะ	ดิฉันเห็นร้านนี้เพราะเพื่อน

มากดไลค์ไว้	เลยอยากจะสอบถามว่าคนชื่อ	‘ยุวพา’	ได้

สั่งซื้อสินค้าจากร้านนี้หรือเปล่าคะ	คือไม่กล้าถามเพื่อน

น่ะค่ะว่าใช้ยาตัวไหน	แต่เห็นว่าใช้ดีก็เลยอยากจะใช้ตาม

 อังคณาอ่านทวนหลายครั้ง เมื่อแน่ใจแล้วว่า
ข้อความท่ีพิมพ์ ไปดูดีจึงกดส่ง แน่นอนว่าประโยค      
หลังๆ อังคณาแกล้งพูดเพื่อให้อีกฝ่ายตายใจ เจ้าของ      
ร้านหายไปครู่หนึ่ง ก่อนจะตอบกลับมาว่ายุวพาได้ซ้ือ
ยาจากร้านไปจริงๆ อังคณาครุ่นคิด สิ่งท่ีเจ้าของร้าน
บอกอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ ดังนั้นเธอจึงลองถาม          
อีกประโยค

	 อังคณา	:	แล้วคนที่ชื่อสิตาล่ะคะ	?

	 เจ้าของร้าน	:	คุณสิตาก็ซื้อสินค้าไปเช่นกันคร่า

 อังคณาเคาะนิ้วบนแป้นพิมพ์ ดูท่าทางร้านนี้
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คงไม่มีจรรยาบรรณนัก เพราะปกติการค้าขายไม่ควร
จะเปิดเผยชื่อลูกค้าออกไป และเป็นไปได้สูงท่ีเจ้าของ
ร้านจะโกหก จริงอยู่ท่ีท้ังสิตาและยุวพาต่างมากดไลค์         
เพจนี้ แต่เธอไม่เช่ือว่าสิตาได้ซ้ือยานี้ไปจริงๆ เพราะ   
สิตาใช้วิธีลดนำ้าหนักด้วยการออกกำาลังกายและควบคุม
อาหาร บดินทร์ก็ยืนยันกับเธอเช่นนี้ 
 ถ้าอย่างนั้นสิตาจะกดไลค์เพจนี้ไปทำาไมล่ะ ?
 แต่การกดไลค์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะซ้ือ และ
ยิ่งไม่ได้หมายความว่าจะรับประทานนี่นะ
 อังคณาลองเข้าไปดูไทม์ไลน์เฟซบุ๊คของสิตา 
ก่อนจะพบอะไรบางอย่างท่ีแปลกประหลาดบนนั้น เธอ
เคาะนิ้วบนแป้นพิมพ์เบาๆ
 ดูท่าทางเจ้าของร้านขายยาจะโกหก และยุวพา
จะเข้าใจสิตาผิดจริงๆ เสียแล้ว
 อังคณาส่ายศีรษะ ก่อนจะเก็บโทรศัพท์มือถือ   
ลงในกระเป๋า ยุวพาคงไม่รับสายแล้ว เธอตั้งใจว่าจะไป
รับยุวพาที่คอนโดฯ แต่เช้า แล้วค่อยไปทำางานด้วยกัน
 ทว่าอังคณากลับไม่ได้ทำาตามท่ีตั้งใจไว้ เพราะ
ยุวพาไม่ได้ไปทำางานในวันรุ่งขึ้น

 เม่ือเจ้าตัวไม่มาให้เห็นหน้า โทรศัพท์ไปหา       
ก็ไม่รับสาย อังคณาและบดินทร์จึงตัดสินใจลางาน       
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ช่วงพักเท่ียง แล้วไปหายุวพาท่ีคอนโดฯ ทันที จาก                                                                  
บทเรียนเรื่องสิตา พวกเขาย่อมไม่อยากนิ่งนอนใจจน
กระทั่งเกิดเหตุร้ายกับยุวพาแน่นอน
 อังคณาเงื้อมือข้ึนเคาะประตูห้องหลายครั้ง แต่ 
ก็ไม่มีเสียงใดตอบกลับมา รออยู่สิบกว่านาที ก็ยังไม่มี
เสียงใดเล็ดลอดออกมาเช่นเดียวกัน
 “ทำายังไงด ีไม่อยากปล่อยไว้แบบนีเ้ลย” องัคณา
เอ่ยอย่างร้อนใจ “เราไปแจ้งเจ้าหน้าท่ีตำารวจเลยดีไหม  
คะ ?”
 “แต่ตอนนี้พากำาลังตกเป็นผู้ต้องสงสัย” นำ้าเสียง
ของบดนิทร์เคร่งเครยีด “ถ้าแจ้งเจ้าหน้าท่ีตำารวจว่ายวุพา
จงใจหลีกหน้าผู้คน กลัวว่าเจ้าหน้าที่ตำารวจจะยิ่งเห็นว่า
พาร้อนตัวน่ะสิ”
 “จริงด้วย” อังคณากำามือแน่น “แต่ท้ิงไว้แบบนี้
ไม่ดีแน่ อังสังหรณ์ใจยังไงพิกล เราจะทำายังไงดีคะ ?”
 บดินทร์ครุ่นคิดครู่หนึ่ง ก่อนจะเอ่ยขึ้น
 “เอาอย่างนี้แล้วกันนะ เดี๋ยวอังส่งข้อความหา   
พี่ข้อความนึง”
 จากนั้นพวกเขาก็เดินลงไปหายามท่ีช้ันล่าง       
ของคอนโดฯ บดินทร์แสร้งปั้นสีหน้าเคร่งเครียด ส่วน
อังคณาถึงกับคั้นนำ้าตาไปด้วย ยามท่ีเฝ้าคอนโดฯ เป็น
ชายอายุ40กว่าปี หน้าตาท่าทางถมึงทึง ดูไม่ยอมใคร
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ง่ายๆ ยามคนนั้นทำาหน้าแปลกใจเม่ือพวกเขาไปหา      
โดยเฉพาะเมื่ออังคณาถึงกับร้องไห้โฮต่อหน้า
 “พี่ครับ” บดินทร์เอ่ยเสียงหนัก นัยน์ตาของเขา
ฉายแววเศร้า “รบกวนพี่ช่วยเปิดประตูห้องของเพื่อนผม
หน่อยได้มั้ยครับ คือ...” ยังไม่ทันที่บดินทร์จะได้พูดต่อ 
ยามก็ค้านขึ้นมาก่อน 
 “จะทำาอย่างนั้นได้ยังไง ไปๆ”
 บดินทร์ไม่พูดพรำ่าทำาเพลงอีก เขายื่นโทรศัพท์
มือถือให้ยามดูทันที 
 “รบกวนด้วยเถอะครับ เพ่ือนผมส่งข้อความมา
แบบนี้...”

	 โลกใบนี้ไม่มีใครรักฉันอีกแล้ว

	 ลาก่อน…

 ข้อความนัน้เป็นข้อความท่ีอังคณาส่งให้บดนิทร์
ก่อนหน้าเพยีงไม่กีน่าที แต่อีกฝ่ายคงไม่ทันได้ดเูวลาท่ีได้
รบัข้อความ เมือ่อ่านเสรจ็ ยามกเ็งยหน้าข้ึนมองบดนิทร์
และอังคณาอย่างตกใจ
 บดินทร์รีบปั้นแต่งเรื่องต่อทันที
 “เพ่ือนผมเพิง่อกหัก แฟนเขานอกใจไปมผีูห้ญิง
คนอื่น แล้วเธอยังส่งข้อความมาแบบนี้ ผะ...ผมกลัวว่า
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เธอจะฆ่าตัวตายน่ะครับ”
 อังคณาเสริมด้วยการปล่อยโฮออกมาอีกหนึ่ง
ระลอก ยามเห็นว่าการมีคนฆ่าตัวตายในคอนโดฯ ไม่ใช่
เรื่องดีแน่ จึงโทรศัพท์หาผู ้ดูแลคอนโดฯ เมื่อได้รับ
อนุญาตจึงเปิดห้องของยุวพาให้ทันที

 เมื่อสภาพห้องของยุวพาปรากฏสู่สายตาของ                                                                      
อังคณา หญิงสาวก็ใจหายวาบ ข้าวของในห้องกระจัด 
กระจายไร้ระเบียบ หนังสือเกลื่อนกลาดบนพื้นเหมือน     
ถกูขว้างปา โต๊ะเก้าอ้ีล้มระเนระนาด แก้วจานแตกเละเทะ
ไม่เป็นชิ้นดี นำ้าหกเลอะเทอะบนพื้นและผนัง ดูอย่างไร      
ก็ไม่น่าจะใช่ห้องปกติที่คนทั่วไปจะอาศัยได้
 อังคณาตะโกนหายุวพาไปท่ัวห้อง ก่อนจะหยุด
ชะงักที่หน้าห้องนำ้า
 ภาพที่เห็นทำาให้พวกเขาตกใจแทบสิ้นสติ...
 นำ้าในอ่างล้นทะลักออกมาไม่หยุดย้ัง ก๊อกนำ้า                                                                                 
อ่างล้างหน้าและฝักบัวก็เปิดอยู่เช่นเดียวกัน นำ้าเจิ่งนอง
บนพื้นห้องจนแทบจะล้นออกมาจากห้องนำ้า ด้านในสุด
ของห้องร่างผอมแห้งของยวุพากำาลงัพงิกำาแพงสลบไสล
ไม่ได้สติ ร่างของเธอเปียกโชก สีหน้าซีดเซียวราวกับ
ซากศพ เรียวปากไร้สีเลือด มีรอยเล็บข่วนจนเลือดซิบ                                                                                  
ท่ัวร่าง เสือ้ผ้าท่ีสวมใส่ฉีกขาดเหมือนโดนกระชาก สภาพ
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เหมือนโดนทำาร้ายจนสลบไป
 “พา!” อังคณาถลาเข้าไปกอดยุวพา เธอร้องไห้
โฮอย่างตกใจ “ได้ยินอังมั้ย! เกิดอะไรขึ้น!”
 เสียงเรียกของอังคณาทำาให้ยุวพาค่อยๆ ฟื้น     
คนืสต ิเธอลมืตาขึน้อย่างเชือ่งช้า เม่ือพบว่าคนตรงหน้า      
คืออังคณาก็สะอื้นจนตัวโยน 
 “อัง ช่วยเราด้วย...”
 “ทำาไม ? เกิดอะไรขึ้นเหรอพา ?”
 นัยน์ตาของยุวพาเบิกโพลง ปากของเธอสั่น 
ระริก เธอเกาะไหล่เพื่อนสาวไว้แน่น 
 “ช่วยด้วย ตา...ตาจะฆ่าเรา”
 อังคณางุนงงไปวูบหนึ่ง 
 “อะไรนะพา ?”
 “ตาจะฆ่าเรา!” ยุวพาตะโกนเสียงแหลมดังลั่น  
จนอังคณาสะดุ้ง “ได้ยินมั้ย ตาจะฆ่าเรา!!”
 “ตา?” อังคณายังไม่เข้าใจ “หมายความว่ายังไง     
น่ะพา ก็ตาตายไปแล้ว”
 “ทำายังไงดี ตาโกรธเราแน่ๆ” ยุวพาสะอ้ืนอย่าง
หวาดกลัว “ตาบอกว่าจะเอาร่างของเราไป!”
 อังคณาถึงกับอ้ึงไปวูบหนึ่ง เธอกอดยุวพาไว้ 
แน่นกว่าเดิม 
 “ใจเย็นๆ ก่อนพา ตาไม่โกรธพาหรอก ไม่มีใคร
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จะฆ่าพาทั้งนั้น”
 “ม่ายยย!!! ไป! ไปให้พ้น! อย่ามายุ่งกับฉัน!!!” 
จู่ๆ ยุวพาก็หวีดร้องเสียงแหลม เธอช้ีนิ้วไปท่ีด้านหลัง 
อังคณาอย่างหวาดกลัว แต่เม่ืออังคณาหันไปมองกลับ
ไม่พบสิ่งใด
 “ใจเย็นๆ” อังคณาพยายามปลอบเพื่อน “ไม่เห็น
มีอะไรเลย”
 ทว่ายุวพายังหวดีร้องอย่างเสยีสต ิเธอดิน้พล่าน 
ทุบตีร่างกายตัวเองไม่หยุด อีกท้ังยังท้ึงผมบนศีรษะ               
จนยุ่งเหยิงไม่เป็นทรง นัยน์ตาของเธอเบิกโพลงราวกับ
เห็นอะไรบางอย่าง รอยขีดข่วนบนร่างกายเกิดข้ึนจาก
นำ้ามือเธอเองท้ังสิ้น อังคณากอดยุวพาไปร้องไห้ไป 
เธอหยุดเพ่ือนไม่ให้ทำาร้ายตัวเองไม่ได้ แม้แต่ผู้ชายท่ี                                                            
แรงเยอะอย่างบดินทร์ก็เอาไม่อยู่ กว่าจะปลอบให้ยุวพา 
สงบลงได้ก็กินเวลาเกือบชั่วโมง
 เกิดอะไรขึ้นกับยุวพากันแน่ ?

 บดินทร์อุ้มยุวพาออกมาจากห้องนำ้า อังคณา  
ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แล้วพาไปพักผ่อนบนเตียง จากนั้น
พวกเขาก็พร้อมใจกันนั่งเงียบ ไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดยุวพา
ถึงเป็นแบบนี้ไปได้ ทั้งๆ ที่เมื่อวานยังเป็นปกติอยู่แท้ๆ
 “ปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ดีแน่” อังคณาเป็นฝ่าย 
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ทำาลายความเงียบขึ้นก่อน “พาไปหาหมอดีไหมคะ ?”
 “หมออะไรล่ะ ?” บดินทร์มองยุวพาด้วยสายตา
เลื่อนลอย “หมอผี หรือจิตแพทย์ ?” 
 “พี่บดินทร์...” อังคณาถึงกับอึ้งไป 
 “พี่ขอโทษ” บดินทร์ถอนหายใจ “พี่ไม่ได้ตั้งใจ       
จะหมายความว่าอย่างนั้น”
 นัยน์ตาของอังคณาอ่อนแสงลง ใช่ว่าเธอจะ       
ไม่เข้าใจเขาเสียทีเดียว 
 “ไม่รู้สิคะ อังยังไม่อยากคิดว่าพาจะ...” อังคณา
เงียบไป เธอไม่อยากพูดคำานั้นออกมาให้ชัดเจน
 “รอดูอาการอีกสักวันก่อนดีไหม” บดินทร์เสนอ 
“ตอนนี้พาอาจจะแค่เครียดหนัก พอมีเรื่องหลายอย่าง
กระทบจิตใจก็อาจทำาให้ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ รออีก     
สักวัน รอให้พาใจเย็นลงกว่านี้ ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น                                                               
ค่อยพาไปหาหมอดีมั้ย ?”
 “ตกลงค่ะ” อังคณาพยักหน้าเห็นด้วย “เดี๋ยว       
อังจะค้างที่นี่เป็นเพื่อนพาเอง ไม่รบกวนพี่แล้วล่ะค่ะ” 
 “ทำาไมไล่กันง่ายๆ อย่างนี้ล่ะ ?” บดินทร์เลิกคิ้ว
 “ไม่ได้ไล่นะคะ แค่เกรงใจเท่านั้น” อังคณารีบ
แก้ตัว “นี่พี่ก็อยู่ช่วยมามากแล้ว วันนี้ยังลางานมาพร้อม   
อังอีก อังกวนพี่แค่นี้ดีกว่า”
 “แล้วถ้าพาเป็นแบบเมื่อครู่อีก อังจะทำายังไง ?” 
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บดินทร์เอ่ยอย่างราบเรียบ อังคณาอ้ึงไปครู่หนึ่ง “ให้พี่ 
อยู่ด้วยดีกว่า” 
 บดินทร์ไม่เปิดโอกาสให้อังคณาคิดนานกว่านั้น 
 “มีอะไรจะได้ช่วยกัน อังรับมือคนเดียวไม่ไหว
หรอก” 
 อังคณาเม้มริมฝีปาก นัยน์ตาทอแววสับสน 
สุดท้ายจึงได้แต่ตอบรับไป
 บางครั้งอังคณาก็อยากรู ้ว่าสาเหตุท่ีเขาดีกับ 
พวกเธอขนาดนี้คืออะไร ใช่เป็นเพราะรู้สึกผิดท่ีตนเอง
เป็นต้นเหตุท่ีทำาให้ยุวพาและสิตาทะเลาะกันหรือไม ่       
แต่ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุอะไร การที่เขาช่วยเหลือพวกเธอ
ขนาดนี้ เธอก็รู้สึกเป็นบุญคุณจริงๆ
 
 ตอนท่ียวุพาลมืตาข้ึน เธอเหม่อมองไปรอบด้าน 
สติสัมปชัญญะยังไม่กลับมา ครู่หนึ่งจึงเห็นใบหน้าท่ี    
เต็มไปด้วยความเป็นห่วงของอังคณาอย่างเลือนราง
 “ไม่เป็นไรแล้วใช่มั้ย ?”
 ยุวพาได้ยินเสียงนั้น แต่กลับจับใจความไม่ได้                            
มากนัก นัยน์ตาของเธอทอแววเลื่อนลอย เธอยังไม่                                                                        
เข้าใจว่าเกิดอะไรข้ึน ใช้เวลาอีกสักพักจึงมีประกายตา
ขึ้นมา 
 ทว่าหลงัจากนัน้ไม่กีว่นิาที เธอกห็วดีร้องออกมา
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สุดเสียง
 “กรี๊ดดด!!”
 “ใจเย็นๆ นะพา ไม่มีอะไร ไม่มีใครทำาร้าย               
พาเลย” อังคณารีบปลอบยุวพาอย่างตกใจ นัยน์ตาของ   
ยุวพาเบิกกว้าง ร่างของเธอสั่นเทา เธอร้องขอความ      
ช่วยเหลือเหมือนคนบ้า ท้ังยังดิ้นพล่านไม่หยุดอย่าง      
น่ากลัว
 อังคณารีบสวมกอดเพื่อนไว้ แล้วพรำ่าบอกให้
ยุวพาสงบสติอารมณ์ลง เสียงท่ีเต็มไปด้วยความห่วงใย
ทำาให้ยุวพาได้สติกลับคืนมาทีละน้อย ร่างของเธอค่อยๆ 
หยุดสัน่ แต่ถงึอย่างนัน้กยั็งเป็นเวลานานกว่าเสยีงร้องไห้
จะสงบลง
 อังคณากุมมือเพื่อนไว้ ก่อนจะเอ่ยถามอย่าง  
อ่อนโยน 
 “พาค่อยๆ เล่าให้อังฟังได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น”
 ยุวพาพยักหน้ารับ จากนั้นเรื่องราวท้ังหมด
จึงค่อยๆ พรั่งพรูออกมา ต้ังแต่ตอนแรกท่ีถูกคุกคาม                   
ด้วยเงาแปลกๆ ท่ีนึกว่าเป็นแค่ความฝัน จนกระท่ัง      
เงานัน้กลายเป็นสติา รวมไปถงึเรือ่งท่ีสติาบอกว่าต้องการ
ร่างกายของเธอ
 “เรากลัว...กลัวมากๆ เลยอัง” ยุวพาเริ่มร้องไห้
อีกครั้ง “ตากลายเป็นปีศาจร้าย ตากำาลังจะฆ่าเรา...”
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 “พาแค่วติกมากเกนิไปเท่านัน้” องัคณาพยายาม
ปลอบ “คนเราเวลาเจอเรื่องเครียดถาโถมเข้ามามากๆ       
ก็ทำาให้ฟุ้งซ่านจนเห็นอะไรแปลกๆ ได้ พาแค่เครียด      
เกินไปแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนเท่านั้นเอง”
 “ตะ...แต่เราเห็นจริงๆ นะ มันเหมือนจริงจน        
ไม่น่าจะใช่ความฝัน” นัยน์ตาของยุวพาฉายแววสับสน
 “ถ้าอย่างนั้นอังจะอยู่กับพาไม่ไปไหน ถ้าใคร
มาทำาร้ายพาเราจะปกป้องพาเอง” อังคณากล่าวอย่าง     
อ่อนโยน “เพราะฉะนั้นพาพักผ่อนนะ เราจะอยู่ข้างๆ พา
อย่างนี้แหละ อยู่จนกว่าพาจะสบายใจ”
 อังคณายังต้องพูดยำ้าอีกหลายครั้งกว่ายุวพาจะ
ยอมฟัง คำาปลอบโยนของอังคณาค่อยๆ เจือจางความ
หวาดกลัวของยุวพาได้ทีละน้อย นัยน์ตาของยุวพาเริ่ม
ปรือลง ไม่นานก็ผล็อยหลับไป
 คนปลอบถอนหายใจโล่งอก แล้วหันไปฝืนย้ิมให้
กับบดินทร์ที่รออยู่ข้างๆ บดินทร์ยิ้มกลับมาเช่นเดียวกัน 
แต่ยิ้มของเขากลับอ่อนหวานกว่านัก
 “ตอนที่รู้จักกับตาใหม่ๆ ตาเคยบอกพี่หลายครั้ง
ว่าอังเป็นคนอ่อนโยนจนใครๆ ก็หลงรัก” นัยน์ตาของ
บดินทร์ทอแสงจางๆ “ตอนนี้พี่เริ่มเข้าใจคำาพูดของตา
แล้ว”
 อังคณามองบดินทร์ด้วยนัยน์ตาที่อ่อนแสงลง 
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 “อังถามอะไรพี่หน่อยได้ไหมคะ ?” 
 “อะไรล่ะ ?”
 อังคณาลังเลอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะตัดสินใจถาม 
 “อะไรทำาให้พี่ช่วยพวกเรามากขนาดนี้ เพราะ 
รู้สึกผิดเรื่องตากับพาเหรอคะ ?”
 บดินทร์นิ่งเงียบ คล้ายลังเลว่าจะพูดหรือไม่        
แต่แล้วเขาก็คลี่รอยยิ้มออกมา 
 “นั่นก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ไม่ใช่ท้ังหมด อังไม่รู้ 
จริงๆ เหรอว่าทำาไมพี่ถึงคอยช่วยอังขนาดนี้”
 “อังไม่รู้...ก็...” อังคณาพูดได้เท่านั้นก็เงียบไป 
เธอเริ่มไม่แน่ใจว่าไม่รู้ หรือแค่ไม่กล้าเชื่อ...ว่าจะมีใคร
สักคนยอมรับเธอที่เป็นแบบนี้ได้จริงๆ
 เธอท่ีอ้วนท้วนน่ารงัเกยีจ มีแต่คนดถูกูนีน่่ะเหรอ
 รอยยิม้อ่อนหวานผดุข้ึนบนเรยีวปากของบดนิทร์                                  
เขาดึงมือของอังคณามากุมไว้เงียบๆ 
 “ไม่จริงหรอก อังรู้แล้ว...” 
 ไม่มถ้ีอยคำาใดหลดุออกจากปากบดนิทร์อีก ทว่า
ไออุ่นท่ีหลั่งไหลออกจากอุ้งมือของเขา กลับบ่งบอก
ถึงความรู้สึกของเขาได้อย่างชัดเจน อังคณารู้สึกได้ว่า     
ขอบตาของตนเองร้อนผ่าว เธอกมุมอืเขาไว้ แล้วยอมรบั
ความรู้สึกนั้นด้วยหัวใจ



ตอนที่ 8 



ควำมจริงที่ซ่อนเร้น



Don’t waste your time on jealousy.
Sometimes you’re ahead. 
Sometimes you’re behind.

The race is long and in the end, 
it’s only with youself.

 Mary Schmich

อย่ำเสียเวลำไปกับควำมอิจฉำ
บำงครั้งเรำก็เดินแซงหน้ำ บำงครั้งเรำก็เดินตำมหลัง

กำรแข่งขันยังคงด�ำเนินต่อไปอีกยำวไกล
แต่สุดท้ำยเมื่อจุดจบมำถึงเมื่อไหร่ 

เรำจะเหลือแค่ตัวเอง
    แมรี่ ชมิทช์   
          คอลัมนิสต์ชำวอเมริกัน
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 อังคณำลำพักร้อนยำวเพื่ออยู่ดูแลยุวพำ ส่วน
บดินทร์ลางานอยู่เป็นเพื่อนประมาณสามวันก่อนจะ                                                
กลับไปทำางานตามปกติ แต่ก็แวะมาเย่ียมทุกเย็น                     
หลังเลิกงาน แม้บางครั้งยุวพาจะสะดุ้งตื่นด้วยความ
หวาดกลัว แต่สภาพจิตใจของยุวพาก็ดีข้ึนเรื่อยๆ เธอ
ได้หลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่กรีดร้องออกมาอย่าง
คนเสียสติอีก
 ที่น่าหนักใจกลับเป็นสภาพร่างกายของยุวพา
 นับวันยุวพาย่ิงทรุดโทรมลง ร่างกายของเธอ
ผ่ายผอมจนเหลอืแต่กระดกู องัคณาพยายามทำาอาหารท่ี
เพื่อนชอบ แต่ยุวพากลับรับประทานไม่ค่อยลง ร่างกาย
จึงยิ่งอ่อนแอหนักกว่าเดิม
 “กินเสียหน่อยสิพา” อังคณาเลื่อนจานอาหาร   
ให้ยุวพา “ถ้าไม่กินจะไม่มีแรงเอานะ”
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 ทว่ายุวพาก็รับประทานได้แค่ไม่กี่คำา อังคณา  
มองเพื่อนท่ีผล็อยหลับไปอย่างกังวล เกรงว่าจะไม่ได้    
พาไปหาจิตแพทย์ แต่คงต้องพาไปหาแพทย์เพื่อตรวจ
เช็คร่างกายเบื้องต้นแทนเสียแล้ว
 ขณะท่ีอังคณาตัดสินใจขอความช่วยเหลือจาก
บดินทร์ ก็มีใครบางคนโทรศัพท์เข้ามาหาเธอเสียก่อน
 “สวัสดีครับ ผมเป็นเจ้าหน้าท่ีตำารวจท่ีดูแลคดี
ของคุณสิตานะครับ คุณอังคณาใช่ไหมครับ ?”
 ท่ีแท้ปลายสายเป็นเจ้าหน้าท่ีตำารวจคนท่ีเคย
มาสอบปากคำาพวกเธอในวนันัน้ องัคณาจงึตอบรบัอย่าง
สุภาพ 
 “ใช่ค่ะ”
 “ผมขอสอบปากคำาพวกคุณเพ่ิมเตมิได้ไหมครบั ?”
 “มีเรื่องอะไรอีกเหรอคะ ?” อังคณาขมวดคิ้ว       
ไม่พอใจ
 “ผลการสืบสวนและชันสูตรศพออกมาแล้วครับ 
คุณสิตาเสียชีวิตเพราะมีเลือดคั่งในสมอง และเสียชีวิต
ในเวลาไล่เลีย่กบัท่ีคณุยุวพาเข้าไปในห้อง คณุยุวพาเป็น   
คนสุดท้ายที่ได้ออกจากห้องของคุณสิตา ไม่มีใครติดต่อ
กับคุณสิตาหลังจากนั้นอีกเลย” นำ้าเสียงของเจ้าหน้าท่ี
ตำารวจนั้นเคร่งเครียด “เพราะฉะนั้น ตอนนี้มีคุณยุวพา
เป็นผู้ต้องสงสัยคนเดียวแล้วครับ”
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 อังคณารู ้สึกเหมือนโดนราดนำ้าเย็นรดศีรษะ     
เธอนิ่งเงียบไป ก่อนจะเหลือบตามองยุวพาอย่างกังวล

 ตลอดเวลาท่ีจมดิ่งอยู่กับการหลับใหล ยุวพา                                                
พบว่าตนยืนอยู่บนทางเดินสีดำาเทา โลกของเธอบิด
เบ้ียว ของทุกอย่างผิดเพ้ียนไม่เป็นรูปทรง ความมืด 
หลอกหลอนทุกซอกมุม รอบด้านเฉอะแฉะด้วยสีดำา                                          
ของนำ้าหมึก ราวกับโลกท้ังใบถูกย้อมด้วยโคลนตม                              
เน่าเหม็น สิ่งท่ีเห็นรางเลือนไม่ชัดเจน เช่นเดียวกับ     
ความคิดของเธอท่ีรางเลือนเต็มทน ยุวพาไม่เข้าใจ         
สิ่งท่ีเป็นไปรอบข้าง ไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรไป                                                     
ความคิดของเธอสับสนวุ่นวาย เหมือนลืมอะไรสักอย่าง            
ที่สำาคัญไป แต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออก

 “ตานึกว่าเราโง่เหรอ!”

 แว่วเสียงคนทะเลาะกันดังมาจากท่ีใดสักแห่ง  
คนพวกนั้นคล้ายว่าเธอจะรู้จัก เสียงของพวกเขาฟังดู    
คุ้นเคย แต่กลับนึกไม่ออกว่าเป็นใคร
 
	 “เราไม่ได้ฟังมาจากใครทั้งนั้น	 แต่เห็นด้วยตา

ของตัวเอง!”	
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	 “แต่สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่ความจริงที่เป็น!”

	 “แล้วความจรงิทีต่าจะบอกกค็อืไม่มอีะไรใช่ไหม

ล่ะ!”

	 “ใช่!”

	 “โกหก!”

 ยุวพารู ้สึกคลับคล้ายคลับคลาเสียงเหล่านั้น     
มากขึ้นเรื่อยๆ 

 “ถ้าพาไม่เชื่อเรา	เราก็ไม่รู้จะพูดให้พาเชื่อยังไง	

แต่ความจริงก็คือเราไม่ได้เป็นอะไรกับพี่เขา!	 เราไม่ได้

ชอบพี่เขาเลยสักนิด!”

	 “แล้วไปกินข้าวกับเขาท�าไมล่ะ	?”

	 “เราก็ไปคุยเรื่องพานี่แหละ!”

	 “จะคุยเรื่องเราท�าไม	?”	

	 “ก็คุยให้เขาเลิกยุ่งกับเราซะที	 เพราะเราไม่ม	ี			

ทางจะชอบเขาไง!”

 อา...ใช่แล้ว นั่นเป็นเสียงของเธอกับสิตาท่ี
ทะเลาะกันในวันนั้น ตอนนั้นเธอรู้สึกยังไงกับคำาตอบ     
ของสิตากันนะ โกรธขึ้ง เคียดแค้น ตกตะลึง เสียใจ หรือ
อาจเป็นทุกความรู้สึกรวมกัน...
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	 “ท�าไมเขาไม่ชอบเราล่ะ	?	ท�าไมถงึเป็นตาแทนที่

จะเป็นเราล่ะ”

	 “ก็ถึงได้บอกว่าตานี่โง่ไง…”

 เสียงร้องไห้ของเธอและสิตาดังกังวานอยู่ใน
สมองของยุวพา เธอจำาได้ว่าตอนนั้นในหัวสมองมีแต่
เสียงดังลั่นอ้ืออึงไปหมด อันท่ีจริงเธอจำาไม่ค่อยได้ว่า 
ทำาอะไรลงไปบ้าง จำาได้เพียงแต่ว่าความจริงท่ีได้ทราบ
ในตอนนั้นได้ทำาร้ายหัวใจเธอจนแตกเป็นเสี่ยงๆ 
 ทรมาน...จนแทบบ้า!
 บ้า...จนยุวพาคิดว่าตัวเองคงกลายเป็นคน       
ไร้หัวใจที่ทำาเช่นนั้นได้ลงคอ

 “เจ็บ…ฮึก…พา	ช่วยเราด้วย…”

 เพราะทรมานมากขนาดนั้น เพราะโดนทำาร้าย
มากขนาดนั้น...
 ให้สิตาเจ็บบ้างจะเป็นอะไรไป!

 ยุวพาคว้ากระเป๋าสะพาย แล้วผลุนผลันออกไป
จากห้อง สิตาพยายามรั้งแขนเธอไว้ แต่เธอสะบัดท้ิง  
การสะบัดของเธอรนุแรงจนกระท่ังสติาพลดัล้มลงกบัพ้ืน
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 “ละ…เลือด…”	 สิตาพึมพ�า	 เธอยกมือที่สั่นเทา

กุมศีรษะอย่างตกใจ	“เลือดเต็มไปหมดเลย…”

 ศีรษะของสิตากระแทกกับขอบโต๊ะ ร่างของเธอ
ทรุดล้มลงกับพื้น โลหิตสีแดงฉานไหลออกมาไม่หยุด   
สิตาพยายามจะลุกขึ้นแต่กลับไร้เรี่ยวแรง แค่ยกมือขึ้น
ยังทำาไม่ได้ อาจเป็นเพราะไม่สบายอยู่แล้ว ยิ่งได้รับการ 
กระทบกระเทือนจึงย่ิงเคลื่อนไหวลำาบาก สิตาพยายาม
ขอร้องให้ยุวพาช่วย ทว่ายุวพาเอาแต่มองเพื่อนอย่าง  
เย็นชา
	 “เจ็บแค่นั้นไม่ตายหรอก”

	 “พา!	อย่าเพิ่งไป!	พา!!”

 เสยีงร้องขอความช่วยเหลอืของสติาดงัไปท่ัวห้อง 
ทว่ายุวพากลับเดินออกไปอย่างไม่ใส่ใจ

 เจ็บแค่นั้น ก็แค่เลือดออกเท่านั้น ปล่อยไว้           
ไม่ตายหรอก
 ...ไม่ตาย

 “เธอเป็นคนฆ่าฉัน!”
 เสยีงตะโกนอย่างเคยีดแค้นนัน้ทำาให้ยวุพาสะดุง้
ตื่นจากภวังค์ เธอเซถอยหลังจนล้มลงกับพื้น เหงื่อ
ไหลโซมกายเมื่อได้รับรู้ความจริงท่ีซุกซ่อนเอาไว้ในใจ          
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ของเธอเอง
 เงาดำาทะมึนค่อยๆ ปรากฏร่างอย่างลึกลับ มัน
ค่อยๆ คืบคลานมาข้างหน้าอย่างเช่ืองช้า จนกระท่ัง
ผ่านลำาแสงของดวงจันทร์ท่ีสาดส่องผ่านหน้าต่าง จึง
เห็นเป็นร่างหญิงสาวคนหนึ่ง นิ้วเรียวยาวขาวซีดของ
หล่อนกรีดกรายราวกับปีศาจ เรือนผมสีดำาสนิทท้ิงตัว       
บดบังใบหน้า ทว่านัยน์ตาที่เบิกโพลงยังปรากฏชัด บน
นัยน์ตามีเส้นเลือดปูดโปน ความเคียดแค้นฉายอยู่บน
นัยน์ตานั้น ร่างของหล่อนบิดเบ้ียวผิดมนุษย์ ท้ังยัง
ปกคลุมด้วยเลือดสีแดงฉาน เรียวปากสีเลือดของหล่อน
ฉีกยิ้มร้ายกาจ เสียงหัวเราะเย้ยหยันเล็ดลอดออกมา
 “ทำาไม...” ยุวพายกมือข้ึนปิดหน้าร้องไห้ “ทำาไม
ถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้...”
 ร่างของปีศาจตนนั้นคือสิตา...เพ่ือนรักท่ีเธอ
ปล่อยให้ตายอย่างเลือดเย็น!
 “นึกออกแล้วเหรอพา” สิตาเอ่ยอย่างเคียดแค้น 
“นึกว่าจะแกล้งลืมไปจนตายเสียอีก”
 ร่างของยุวพาสั่นสะท้าน เธอกระถดถอยหลัง      
หนีอย่างหวาดกลัว
 “เธอช่วยฉันได้ แต่เธอไม่ช่วย!” เสียงของสิตา
ดังก้องไปทั่วบริเวณ “เธอเห็นว่าฉันบาดเจ็บมากแค่ไหน 
เธอก็เห็นว่าฉันเคลื่อนไหวไม่ได้! แต่เธอปล่อยให้ฉัน       
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ตายได้ลงคอ!”
 “พะ...พาขอโทษ” ยุวพาสะอื้นจนตัวโยน “พา
ไม่รู้ พาไม่ได้ตั้งใจจริงๆ!”
 “รูส้!ิ เธอรู!้ แต่แกล้งไม่รู!้” สติาช้ีหน้ายวุพาอย่าง
เจ็บชำ้า หยดนำ้าใสๆ ท่ีหลั่งไหลจากนัยน์ตากลายเป็น     
หยดนำ้าสีเลือด “เธอรู้อยู่เต็มอกว่าเธอนั่นแหละท่ีเป็น                                                                           
คนฆ่า! ผลการชันสูตรศพบอกชัดเจนว่าฉันตายเพราะ
เลือดคั่งในสมอง วันนั้นเธอเป็นคนผลักฉันล้ม เลือด        
ออกมากแค่ไหนเธอกเ็ห็น! เธอรู!้ เธอตัง้ใจ! เธอแค่แกล้ง
บ้าไปเท่านั้น!”
 ยุวพาส่ายศีรษะไม่หยุด 
 “ยกโทษให้พาเถอะนะตา...”
 “ไม่มีวัน!” 
 สิตาแสยะยิ้มเย้ยหยัน ก่อนจะกลายร่างเป็น
ปีศาจอีกครั้ง ยุวพากระถดร่างจนชิดผนัง ทว่าปีศาจ               
ตรงหน้ายังคืบคลานเข้ามาอย่างไม่หยุดย้ัง มันคว้า                                                                           
ข้อเท้าของเธอไว้ ลากเธอท่ีพยายามดิ้นหนีอย่าง          
ลนลานให้เข้าไปใกล้ ก่อนจะค่อยๆ ปีนข้ึนบนร่างของ 
เธอ ยุวพาไม่อาจหนีแรงมหาศาลของมันพ้น เธอเบิก
นัยน์ตาจนแทบถลน หัวใจเกือบจะหยุดเต้น ใบหน้า                        
ของปีศาจอยู่ใกล้จนได้กลิ่นลมหายใจเหม็นเน่า แววตา
ฉายความสะใจท่ีเห็นเธอพยายามหนีขนาดนั้น เลือด     
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ขุ่นคลั่กหยดลงบนจมูกและปากจนเธอหายใจไม่ออก  
เธอสำาลักเลือดไม่หยุดขณะที่ร้องขอชีวิตอย่างสิ้นหวัง
 “ได้โปรดเถอะ...อย่าทำาอะไรเราเลย”
 ทว่าคำาร้องขอของยุวพาไม่เป็นผล สิตาหัวเราะ
อย่างบ้าคลั่งแทนคำาตอบ
 “มันช้าไปแล้วล่ะพา...” สิตากระซิบชิดริมหู     
“ตาน่ะ สิงอยู่ในร่างของพานานแล้ว...นานเกินกว่าที่พา
จะรู้ตัวด้วยซำ้า”
 สติาพลนักดมือลงบนท้องของยุวพาอย่างรนุแรง 
ร่างอาบเลือดของสิตาค่อยๆ จมหายลงไปในร่างของ   
ยุวพา ยุวพารู้สึกเหมือนร่างจะฉีกขาด ปวดท้องจน                                                     
แทบจะระเบิด โลหิตไหลทะลักออกจากจมูกและปาก
อย่างไม่หยุดยั้ง
 “อ้อกกก...”
 ยุวพาอาเจียนไม่หยุด ของเหลวขุ่นข้นไหล      
อาบพื้น ความเจ็บปวดแล่นปราดไปท่ัวร่าง เธอรู้สึก
เหมือนปีศาจกำาลังครอบงำาร่างของเธออย่างช้าๆ มันวิ่ง
พล่านในกระแสเลือด แทรกซึมทุกอวัยวะ กัดกินอย่าง
มมูมาม ทัง้ยงัขยายตัวจนร่างของเธอแทบระเบดิ ตลอด
ท้ังร่างของเธอป่ันป่วนด้วยความทรมาน ยวุพาตะกยุร่าง
เพื่อเอาเจ้าปีศาจออกไป เล็บยาวแหลมคมของเธอข่วน
ใบหน้าและผวิหนงัจนเลอืดอาบ ใบหน้าของเธอบิดเบ้ียว
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เหยเก ของเหลวขย้อนออกมาจากปาก นยัน์ตาเหลอืกข้ึน
จนเห็นแต่ดวงตาขาวโพลน เธอดิ้นพล่านและชักกระตุก 
ไม่หยุด
 ในช่วงลมหายใจสุดท้าย เธอเห็นอังคณาและ
บดินทร์วิ่งเข้ามาหา
 นัยน์ตาของยุวพาพลันรื้นด้วยนำ้าตา
 เธอเพิ่งรู้ตัวว่ารักบดินทร์มากแค่ไหนก็ตอนนี้
 อย่างน้อยก่อนท่ีจะลาจากโลกนี้ไป...เธอได้เห็น
หน้าเขาเป็นครั้งสุดท้ายก็ยังดี

 “พา!”
 อังคณาถลาเข้ามาหายุวพาพร้อมกับเจ้าหน้าท่ี
ตำารวจและบดินทร์ เธอเพิ่งออกจากห้องไปรับเจ้าหน้าที่
ตำารวจท่ีบรเิวณทางเข้าคอนโดฯ เพยีงไม่กีน่าที  ไม่นกึว่า                                                                    
ยุวพาจะอาการกำาเรบิจนกลายเป็นเช่นนี ้เธอร้องไห้โฮใน
ขณะที่กอดเพื่อนไว้แน่น ร่างของยุวพาเย็นเฉียบ สีหน้า
ซีดขาวไร้สีเลือด
 ที่สำาคัญ...ยุวพาปราศจากลมหายใจเสียแล้ว
 “ท้ังๆ ท่ีพาดีข้ึนแล้วแท้ๆ” อังคณาสะอื้นจน       
ตัวโยน “ทำาไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ แค่ครู่เดียวเท่านั้น
เอง...”
 เจ้าหน้าท่ีตำารวจท่ีเพิ่งเข้ามามีสีหน้ารู ้สึกผิด       
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เขายกโทรศัพท์ข้ึนโทรรายงานเจ้านายว่าผู้ต้องสงสัย      
เสียชีวิตแล้ว ก่อนจะล่าถอยออกไปจากห้องเพื่อให้
อังคณาอยู่กับเพื่อนตามลำาพัง
 บดินทร์โน้มกายลงไปหาอังคณา แล้วสวมกอด
เธอไว้ รับรู้ได้ว่าร่างของเธอกำาลังสั่นเทา เขาปล่อยให้      
เธอร้องไห้จนพอใจ เพราะรู้ดีว่าเวลานี้ไม่มีคำาปลอบโยน     
ใดที่จะช่วยบรรเทาความเสียใจได้ทั้งนั้น
 เนิ่นนานกว่าที่อังคณาจะเริ่มทำาใจได้ เธอร้องไห้
มากจนอ่อนแรง บดินทร์จึงค่อยๆ ดึงร่างของอังคณา 
ออกไปพักผ่อนบนโซฟา แล้วจึงย้อนกลับมาหาร่าง       
ไร้ชีวิตของยุวพา
 ทว่าเมื่อบดินทร์ยกร่างของยุวพาขึ้น เขากลับ
ต้องหยุดชะงัก
 สิ่งที่เห็นทำาให้ชายหนุ่มตกใจแทบสิ้นสติ
 ใต้ร่างของยุวพา หนอนนับสิบตัวกำาลังคลาน
ยั้วเยี้ยอยู่บนพื้น



ตอนที่ 9 



ร่ำงที่แท้จริงของปีศำจ



Beauty is only skin deep, 
but ugly goes clean to the bone.

  Dorothy Parker

ควำมงำมอยู่เพียงแค่เปลือกนอก 
แต่ควำมอัปลักษณ์ฝังลึกถึงกระดูก

    โดโรธี ปำร์คเกอร์  
      นักเขียนชำวอเมริกัน
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 อังคณำไม่เคยนึกเลยว่ำจะต้องมำงำนศพของ
เพื่อนรักทั้งสองคนในเวลาใกล้เคียงกันเช่นนี้
 หญิงสาวเหม่อมองรูปของยุวพา แล ้วจึง
แหงนหน้าขึ้นมองโลงศพท่ีขังร่างไร้วิญญาณของเพื่อน
เอาไว้ ด้านล่างนั้นบิดามารดาของยุวพากำาลังร้องห่ม
ร้องไห้แทบขาดใจ พวกเขามีลูกเพียงคนเดียว เวลานี้
บุตรท่ีพวกเขาเลี้ยงดูมาได้เสียชีวิตลงแล้ว วันเวลาท่ี
พวกเขาทุ่มเทมาย่ีสิบกว่าปีสูญสลายกลายเป็นอากาศ-
ธาตุ มือของพวกเขาสั่นระริกเวลาจุดธูปหน้าโลงศพ                                                                       
ไหล่บอบบางห่อตัวสั่นเทาอย่างน่าสงสาร อังคณา
เบือนหน้าหนีจากภาพนั้น รู ้สึกได้ว ่านำ้าตาได้ไหล              
ออกมาอีกครั้ง
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 ไม่ควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยจริงๆ...
 งานศพของยุวพาจัดข้ึนในกรุงเทพฯ แถบ
ชานเมือง แต่งานศพของสิตาจัดข้ึนท่ีต่างจังหวัด        
ตามภูมิลำาเนาเดิมของเธอ หลังจากวิ่งเต้นเรื่องงานศพ
ของสิตาจนเสร็จสิ้นแล้ว อังคณาก็มาช่วยบิดามารดา               
ของยุวพาจดังานศพท่ีกรงุเทพฯ เธอยกมอืไหว้แขกเหรือ่                                                            
ท่ีเข้างานอย่างเรียบร้อย โดยมีบดินทร์อยู่เป็นเพื่อน         
ไม่ห่างจากกัน หลายคนเป็นเพ่ือนของเธอสมัยท่ีเรียน
มหาวิทยาลัย เมื่อเห็นพวกเขา ความทรงจำาที่เคยเรียน 
กับยุวพาและสิตาก็ผุดขึ้นมา จนอังคณาต้องแอบปาด
นำ้าตาทิ้งหลายครั้ง
 “สวัสดีครับ” ชายสองคนเดินเข้ามาทักทายเธอ
 อังคณายกมือไหว้กลับ ก่อนจะส่งย้ิมบางๆ ให้
ตามมารยาท เขาเป็นเจ้าหน้าท่ีตำารวจท่ีดูแลคดขีองสติา
นั่นเอง ส่วนชายอีกคนหนึ่งเธอไม่รู้จัก
 “ขอบคุณท่ีมางานของพานะคะ” อังคณาเอ่ย
อย่างนอบน้อม
 “ไม่เป็นไรครบั” เจ้าหน้าท่ีตำารวจเอ่ยอย่างสภุาพ 
“ผมมาตามหน้าท่ี และมีเรื่องอยากคุยกับคุณอังคณา 
ด้วยครับ”
 “เรือ่งอะไรเหรอคะ ?” อังคณาถามอย่างแปลกใจ
 เจ้าหน้าท่ีตำารวจเหลือบตามองไปทางบิดา
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มารดาของยุวพา ก่อนจะพยักเพยิดออกไปท่ีใต้ต้นไม้
นอกศาลา 
 “ไปคุยกันทางด้านโน้นดีกว่าครับ”

 “ก่อนอ่ืนคุณอังคณาพอจะทราบไหมครับว่า              
คุณยุวพาตายเพราะอะไร”
 หลังจากย้ายท่ีเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีตำารวจ 
จึงเริ่มเปิดประเด็นด้วยการถามคำาถามดังกล่าว  
 อังคณาหันไปมองบดินทร์ คล้ายจะขอคำายืนยัน
ความคิดของเธอ เมื่อเห็นว่าบดินทร์พยักหน้าตอบกลับ
มา เธอจึงยอมบอกอีกฝ่ายไป 
 “พากังวลเรื่องท่ีเป็นผู ้ต ้องสงสัยมากจนสติ           
ฟั่นเฟือน เห็นภาพหลอนว่าสิตากลายเป็นผีมาเอาชีวิต 
ก็เลยช็อกตายหรือเปล่าคะ”
 “ถูกเพียงครึ่งหนึ่งครับ” เจ้าหน้าท่ีตำารวจตอบ 
“คุณยุวพามีอาการประสาทหลอนจริงๆ แต่นั่นไม่ใช่
สาเหตุที่แท้จริงที่ทำาให้เธอตาย”
 อังคณาและบดินทร์สบตากัน ก่อนท่ีบดินทร์    
จะเป็นฝ่ายถาม
 “แล้วสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรครับ ?”
 “คนนี้คือแพทย์ชันสูตรศพ เดี๋ยวเขาจะอธิบาย                                                                                
ให้พวกคุณฟังเองครับ” เจ้าหน้าที่ตำารวจหันไปพยักหน้า
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ให้ชายท่ีมาด้วยกันเป็นผู้อธิบายถึงสาเหตุการตายของ   
ยุวพา
 “ผลการชันสูตรศพออกมาพบว่าสมองของ          
คุณยุวพาอักเสบร้ายแรง มีแคลเซียมฝังตัวอยู่ในสมอง
ของเธอ และนั่นเป็นสาเหตุท่ีทำาให้เธอชักจนเสียชีวิต
ครับ”
 “สมองอักเสบ ? มีแคลเซียมฝังตัวในสมอง ?  
มันเป็นโรคชนิดหนึ่งเหรอคะ ?” อังคณาถามอย่างงุนงง
 แพทย์ชันสูตรศพนิ่งไปครู ่หนึ่ง ก่อนจะตอบ         
อย่างชัดเจน 
 “สาเหตุท่ีแท้จริงท่ีทำาให้คุณยุวพาเสียชีวิต       
คือการที่พยาธิตัวตืดไชขึ้นสมองครับ”
 “หา ?!”
 อังคณาและบดินทร์อุทานออกมาพร้อมกัน       
อย่างตกใจ
 “อันท่ีจริงแล้วการท่ีพยาธิไชข้ึนสมองเป็นกรณี
ที่พบอยู่หลายครั้ง แต่คราวนี้กลับน่าตกใจไม่น้อยเพราะ
ปริมาณพยาธิเยอะมากจนผิดปกติ นอกจากจะพบ
พยาธิในสมองของคุณยุวพาแล้ว ยังพบตามลำาไส้และ
ตามผิวหนังอีกด้วย พวกเพื่อนๆ ของผมถึงกับอาเจียน     
ออกมาเลยครับ” แพทย์ชันสูตรศพอธิบายไปทำาหน้า     
ผะอืดผะอมไป
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 “หมายความว่าหนอนท่ีเราพบตอนท่ีเจอศพ     
ของพาก็เป็น...” สิ่งที่แพทย์ชันสูตรได้อธิบายนั้น ทำาให้
อังคณารู้สึกหนาวเยือก
 “ครับ” แพทย์ชันสูตรศพยืนยัน “ในลำาไส้ของ
เธอมีพยาธิชอนไชอยู่เป็นจำานวนมาก เม่ือเธออาเจียน      
ออกมา พยาธิเหล่านั้นจึงออกมาด้วย”
 อังคณาฟังได้เพียงเท่านั้นก็ยกมือข้ึนปิดปาก 
รู้สึกคลื่นไส้จนอยากอาเจียนออกมาบ้าง และเข้าใจว่า 
เหตใุดอกีฝ่ายถงึยังไม่อยากพดูเรือ่งนีต่้อหน้าบิดามารดา
ของยุวพา
 แพทย์ชันสตูรศพยงัอธบิายต่อไปอีกว่า ส่วนใหญ่
พยาธิตัวตืดท่ีเข้าไปในสมองในช่วงแรกจะเกิดปฏิกิริยา                                                                
อักเสบในสมอง เม่ือผ่านไปสักระยะหนึ่ง กลไกของ
ร่างกายพยายามจะทำาให้พยาธิตายลง พอตายก็จะ
มีหินปูนมาเกาะอยู่ การท่ีเกิดแคลเซียมนั่นแสดงว่า           
ตัวพยาธิได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่สิ่งท่ีเกิดข้ึนเป็นหินปูน
คล้ายกับแผลเป็นในสมอง แผลเป็นตัวนี้จะเป็นปัญหา 
ระยะยาว เนื่องจากจะทำาให้ไฟฟ้าในสมองส่วนนั้นผิด 
ปกติ และทำาให้เกิดอาการวูบ หรือชักตามมาได้ โดย
ท่ัวไปมักจะบอกไม่ได้ว่าแคลเซียมตัวนี้เกิดข้ึนเมื่อไหร่ 
แต่คงเกิดมาสักระยะหนึ่งแล้ว โดยท่ีผู้ป่วยไม่มีอาการ
ผิดปกติ ส่วนใหญ่คนท่ีมีหินปูนเกาะในสมองแล้ว มัก                                         
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ไม่ทราบว่าตวัเองมีโรค ซ่ึงเมือ่มาพบแพทย์กจ็ะตรวจพบ
ว่ามีตัวพยาธิอยู่ในสมองแล้ว
 นอกจากนี้ผู้ป่วยท่ีมีพยาธิในร่างกายอาจดูดซึม
สารพิษจากพยาธิ ทำาให้มีอาการนำ้าหนักตัวลด ท้องอืด 
คลื่นไส้ อาเจียน หรืออุจจาระบ่อย พยาธิเพียงตัวเดียว
ในลำาไส้เล็กมักทำาให้เกิดอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้น       
ในกรณีท่ีมีตั้งแต่สองตัวข้ึนไป อาจทำาให้เกิดการระคาย
เคืองในการเคลื่อนตัวจะเพิ่มโอกาสทำาให้เกิดลำาไส้หรือ
ไส้ติ่งอุดตัน หรืออาจเข้าไปในท่อนำ้าดีหรือท่อตับอ่อนได้
 “แล้วทำาไมพาถึงมีพยาธิตัวตืดอะไรนั่นในตัว     
ได้ล่ะครับ” บดินทร์ถามขึ้นอย่างประหลาดใจ
 “โดยปกติเราจะได้รับพยาธิตัวตืดมาจากการกิน
เนื้อวัว เนื้อหมู หรือเนื้อควายดิบๆ หรือปรุงไม่สุกครับ”
 การกินเนื้อหมู เนื้อวัว หรือเนื้อควายท่ีมี       
เม็ดสาคู1 ซ่ึงเป็นท่ีอยู่ของไข่พยาธิตัวตืดโดยไม่ปรุง
อาหารให้สุก หรือปรุงสุกๆ ดิบๆ เช่น ก้อย ลาบ หรือ 
รับประทานผักสดท่ีล้างไม่สะอาด ไข่พยาธิจะเจริญไป            
เป็นตัวอ่อนเข้าไปในสมองและกล้ามเนื้อ
 ส่วนใหญ่แล้วคนไข้จะกินอาหารท่ีมีตัวอ่อน
 1 เม็ดสาคูในเนื้อหมู เนื้อวัว หรือเนื้อควาย เกิดจากการที่พยาธิที่เจริญเติบโต
เป็นตวัแก่ปล่อยไข่ออกมากบัอจุจาระ เม่ือหมูหรือววัมากนิไข่พยาธท่ีิปนอยู่บนผกัหรอืพืน้ดนิ
เข้าไป ไข่พยาธิจะเข้าไปฟักตัวและเกิดเป็นตัวอ่อนไชทะลุผนังลำาไส้หมูหรือวัว เข้าสู่กระแส
เลอืดแล้วไปอาศยัอยู่ในกล้ามเนือ้ส่วนต่างๆ โดยการสร้างถงุหุ้มรอบตวัไว้ กลายเป็นเมด็สาคู
ในเนื้อหมูหรือวัวในที่สุด
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พยาธิอาศัยอยู่โดยไม่รู้ตัว เม่ือกินอาหารเข้าไป พยาธิ
จะไปฟักตัวอยู่ในลำาไส้ และไชไปตามกล้ามเนื้อเข้าสู่                                                        
สมองทำาให้สมองอักเสบ คนติดเช้ือพยาธิตัวตืดได้                    
โดยการกินเม็ดสาคูท่ีอยู่ในเนื้อวัวหรือเนื้อหมูท่ีไม่สุก  
เช่น แหนมหรือลาบ จะทำาให้พยาธิเกาะยึดกับผนัง
ลำาไส้เล็กและเจริญเป็นตัวแก่อยู่ในลำาไส้เล็ก โดยจะ      
แย่งดูดซึมอาหารที่เรากินเข้าไป 
 อังคณาและบดินทร์ฟังแพทย์ชันสูตรศพอธิบาย
แล้วขนลุกซู่ไปตามๆ กัน
 “แสดงว่าพาอาจจะเคยกินเนื้อดิบๆ โดยมีเม็ด
สาคูนั่นเข้าไปน่ะเหรอคะ ?” อังคณาถามอย่างหวาดกลัว
 “นั่นก็เป็นไปได้ครับ แต่สาเหตุทีแ่ท้จริงน่าจะมา
จากไอ้นี่มากกว่า” เจ้าหน้าที่ตำารวจยกขวดแก้วสีนำ้าตาล
ใสข้ึนมาให้อังคณาและบดินทร์ดู “ทราบไหมครับว่านี่         
คืออะไร ?”
 อังคณาจ้องมันครู่หนึ่ง ก่อนจะนึกขึ้นได้ 
 “ยาลดความอ้วน ? ได้มาจากห้องของพาใช่ไหม
คะ ?”
 “มันคือยาลดความอ้วนเหรอครับ ?” เจ้าหน้าที่
ตำารวจถามยำ้าเพื่อความแน่ใจ “ทำาไมคุณอังคณาถึงคิด
อย่างนั้นครับ ?”
 “ใช่แน่นอนค่ะ พาเคยเอาให้ฉันดูมาก่อน” 
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อังคณายืนยัน “เธอเพิ่งสั่งซ้ือจากอินเทอร์เน็ตมาลอง                                                                     
กินเมื่อไม่นานมานี้เอง”
 เจ้าหน้าท่ีตำารวจหันไปสบตากับแพทย์ชันสูตร
ศพก่อนจะฝืนยิ้มออกมา 
 “ไอ้เจ้ายาลดความอ้วนนี่แหละครับท่ีมีไข่พยาธิ
แฝงอยู่เป็นจำานวนมาก”
 “อะไรนะ ?” อังคณาและบดินทร์โพล่งออกมา
อย่างตกตะลึง
 “นอกจากมีไข่พยาธิจำานวนมากแล้ว ยังมีฤทธ์ิ
หลอนประสาทด้วย” เจ้าหน้าท่ีตำารวจยังกล่าวต่อไป        
“การท่ีคุณอังคณาบอกว่าคุณยุวพาเห็นผีคุณสิตามา
หลอกก็น่าจะเป็นผลมาจากฤทธิ์ยาหลอนประสาทใน                                                                                      
ยาลดความอ้วนนี่แหละครับ”
 “ก ่อนหน้านี้ ในประเทศจีนมีข ่าวว ่าสาวจีน       
ลดความอ้วนโดยการกินไข่พยาธิ” แพทย์ชันสูตรศพ
เอ่ยข้ึนมาบ้าง “ไม่นึกเลยว่าในประเทศไทยจะมีคนใช้        
วิธีเดียวกัน”
 “หมายความว่าการท่ีพาผอมลงเพราะมีพยาธิ                                                                              
ชอนไชอยู่ในท้องเหรอคะ ?” อังคณาถาม
 “ครับ” เจ้าหน้าท่ีตำารวจยืนยัน “นอกจากจะ
ผ่ายผอมลงแล้ว สภาพร่างกายน่าจะทรุดโทรมลงด้วย 
กระทั่งผิวก็มีรอยแดงๆ ใช่ไหมครับ ?”
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 “ใช่ค่ะ”
 “รอยแดงๆ บนผิวเป็นเพราะพยาธิได้เคลื่อนตัว
ผ่านบริเวณนั้นครับ” แพทย์ชันสูตรศพเสริม
 ความเงยีบรายล้อมอังคณาและบดนิทร์ พวกเขา
ไม่รู้จะพูดอะไรกับอีกฝ่าย นอกจากเวทนาในชะตากรรม
ที่โหดร้ายของยุวพา
 บดินทร์ส่ายศีรษะช้าๆ 
 “ไม่น่าเลยจริงๆ สิ่งท่ีพาได้รับไม่คุ้มค่ากับสิ่งท่ี
เสียไปเลย”
 อังคณาผินหน้าไปทางศาลาของยุวพา นัยน์ตา
ของเธอทอแววเศร้า หากยุวพาไม่รบัประทานยานัน่ และ
หากยุวพาไม่ได้ยึดติดกับความงามมากขนาดนั้น ยุวพา
กับสิตาคงแค่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่กี่วัน ทุกอย่างคง     
ไม่จบลงเช่นนี้



ตอนที่ 10 



ลำจำกกันด้วยควำมตำย



158

Sometimes people are beautiful.
Not in looks. Not in what they say. 

Just in what they are. 
 Markus Zusak

คนเรำไม่ได้งำมจำกรูปร่ำงภำยนอก 
ไม่ได้งำมจำกสิ่งที่พูด แต่งำมจำกสิ่งที่เป็น

    มำร์กัส ซูสัค   
  นักเขียนชำวออสเตรเลีย
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 แสงตะวันยำมพลบค�่ำทอประกำยสี เหลือง        
อมส้ม แสงนั้นกระทบต้นไม้ใหญ่จนทอดเงาลงบน           
ผืนดิน เงาเดียวกันนั้นทาบทับลงบนโกศใส่กระดูกทรง
เจดีย์สิบหลังที่วางเรียงราย ภายในบรรจุเถ้ากระดูกของ
ผู้คนท่ีเคยมีชีวิต ภาพขาวดำาจืดชืดท่ีติดบนโกศฉาย
ใบหน้าผู้คนท่ีลาจากไปแล้ว พวกเขาแต่ละคนต่างมี           
ชีวิตที่แตกต่างกันไป อาจจะยากดี หรือมีจน แต่ไม่ว่าที่
ผ่านมาชีวิตของพวกเขาจะเป็นอย่างไร สุดท้ายได้แต่
กลายเป็นเถ้าธุลี
 หนึ่งในโกศท่ีเรียงรายข้างหน้าเป็นของยุวพา                                                           
อังคณามองรูปของเพ่ือนอย่างเหม่อลอย ชุดท่ีเธอ       
สวมใส่เป็นชุดสีดำาสนิท ร่างกายของเธอผ่ายผอมลง 
ใบหน้าซูบตอบอย่างเห็นได้ชัด เหตุการณ์เลวร้ายท่ี      
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ผ่านมาฉายข้ึนในความทรงจำา เวลาผ่านมาได้ระยะ                                                            
หนึ่งแล้ว ไม่มีใครมาเย่ียมยุวพาอีก ทุกคนลืมเลือน       
เธอไป สีขาวของโกศกลายเป็นสีเทาหม่นตามกาลเวลา 
ดอกกล้วยไม้ในแจกันหน้าโกศแห้งเหี่ยวโรยรา ทุกอย่าง
กลับคืนสู่ความว่างเปล่า เหลือไว้เพียงเถ้าธุลีท่ีนอน     
สงบนิ่งภายในโกศอย่างเงียบเหงา
 บดินทร์เดินเข้ามายืนข้างกายของอังคณา ก่อน
จะเอ่ยเสียงเบา 
 “ไม่นึกเลยนะว่าจะกลายเป็นแบบนี้”
 อังคณาได้แต่ฝืนยิ้มตอบอย่างอ่อนแรง
 หลังจากท่ีผลการชันสูตรศพของยุวพาออกมา
อย่างเป็นทางการ หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ก็ตีข่าวนี้                                                                
จนเป็นประเด็นร้อน นักวิชาการจำานวนมากออกมา            
ให้สัมภาษณ์ถึงอันตรายของยาเถื่อนท่ีแพร่หลายอยู ่
บนแผงลอยและเว็บไซต์ ชาวบ้านนำาเรื่องนี้ไปถกเถียง
กันในวงกว้าง เรื่องของยุวพาโด่งดังไปท่ัวประเทศใน                  
ชั่วข้ามคืน
 ก่อนหน้านีมี้ผูเ้คราะห์ร้ายอีกสามรายท่ีรบัประทาน                                                                               
ยาแล้วเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ มีผู้เคราะห์ร้ายอีก
สองคนท่ีถูกนำาส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเพราะมีอาการ
ชักอย่างรุนแรง และยังไม่นับผู้เคราะห์ร้ายอีกไม่ทราบ
จำานวนที่ซื้อยานรกนั่นไป
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 เจ้าของร้านขายยาถูกเจ้าหน้าท่ีตำารวจจับใน
อีกไม่กี่วันถัดมา จากการสืบสวนของเจ้าหน้าท่ีตำารวจ        
พบว่า รูปโปรไฟล์ท่ีอยู่ในเพจเป็นหญิงผู้เคราะห์ร้ายท่ี
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร เจ้าของร้านเป็นหญิงท่ีรักความ
สวยงามจนบริโภคยาจำาพวกนี้ถึงข้ันบ้าคลั่ง ในท่ีสุด               
สารเคมีท่ีแฝงอยู่ในยาก็ทำาร้ายเธอจนกระท่ังเสียโฉม         
โดยถาวร ความเคียดแค้นชิงชังนั้นทำาให้เธออยากให ้                                                          
ผู้หญิงทุกคนต้องโดนอย่างเธอบ้าง เธอจึงคิดค้นสูตร       
ยาลดความอ้วนชนิดนี้ ข้ึนมา คำาโฆษณาชวนเช่ือท่ี
ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นเพียงเรื่องโกหกหลอกลวง แม้
ชื่อยาที่โฆษณาจะมีอยู่จริง แต่ยาที่เธอแจกจ่ายให้ลูกค้า
ไม่ใช่ยาตัวนั้น
 เคราะห์ร้าย...ท่ียุวพาบังเอิญไปเจอยาตวันีพ้อดี
 สิตาไม่ได้รับประทานยาชนิดนี้ การท่ีเธอลด
นำ้าหนักลงได้เป็นเพราะการออกกำาลังกายและควบคุม
อาหาร และสาเหตุการตายก็เป็นเพราะการกระทบ
กระเทือนบริเวณศีรษะจนกระท่ังเลือดค่ังในสมอง ไม่ใช่
พยาธิที่ชอนไชในร่างกายเหมือนยุวพา
 “แล้วเรื่องท่ีตาไปกดไลค์เพจขายยานั่นล่ะ” 
บดินทร์พึมพำาขึ้นมาลอยๆ “เป็นแค่เรื่องบังเอิญเหรอ ?”
 “จะว่าบังเอิญก็ใช่ค่ะ แต่ท่ีจริงแล้วมันมีอะไร
มากกว่านั้น” อังคณาหันไปหาบดินทร์ “คนกดไลค์เพจ
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นั้นไม่ใช่สิตา เฟซบุ๊คของตาน่าจะโดนแฮกไปค่ะ”
 “แล้วอังรู้ได้ยังไง ?” บดินทร์ถามอย่างสงสัย
 “หลังจากตาตายแล้ว เฟซบุ๊คของตาไม่ควรมี
ความเคลื่อนไหว” อังคณาตอบอย่างใจลอย “แต่อังยัง
เห็นว่าตาไปกดไลค์สเตตัสกับเพจต่างๆ อยู่เลย มันเป็น
ไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะ แสดงว่าคนที่ใช้งานแอคเคาท์ของ
ตา ต้องไม่ใช่ตาแน่ๆ”
 บดินทร์ทอดถอนใจ 
 “ไม่น่าเช่ือเลยว่าเรือ่งแค่นีจ้ะทำาให้พายอมกนิยา
ที่ไม่รู้ที่มาที่ไป แล้วสุดท้ายต้องมาตายเพราะยาอย่างนี้ 
ทำาไมพาต้องอยากสวยมากขนาดนั้นนะ”
 นัยน์ตาของอังคณาอ่อนแสงลง เธออ้าปากจะ
บอก ‘เพราะรกัพ่ีไงคะ’ แต่สดุท้ายกลบักลำา้กลนืลงคอไป 
“แล้วพี่บดินทร์ไม่ชอบคนสวยเหรอคะ ?”
 “มใีครบ้างไม่ชอบคนสวย ทุกคนกช็อบของสวยๆ 
งามๆ ทั้งนั้น” บดินทร์ทำาหน้าเฉยชา “แต่นั่นเป็นคนละ
เรื่องกับความรัก”
 อังคณานิ่งเงียบ รอฟังคำาพูดถัดไปจากเขา
 “ความงามภายนอกทำาได้แค่สร้างความประทับ-
ใจในตอนแรก” นำา้เสยีงของบดนิทร์อ่อนโยน ทว่านยัน์ตา
ของเขาท่ีมองไปยังอังคณากลับอ่อนโยนย่ิงกว่า “แต่
ความงามภายในทำาให้เกิดความรักที่แท้จริง”
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 อังคณารู ้สึกได ้ว ่าแก้มของเธออุ ่นซ่านข้ึน       
เล็กน้อย เธอเบนสายตาไปทางอ่ืนเพื่อกลบเกลื่อน       
ความรู้สึก
 ไม่รู้ว่าเม่ือไหร่ท่ีความรู้สึกของเธอและบดินทร์
ค่อยๆ ก่อร่างสร้างตัวขึ้นทีละน้อย ทั้งสองฝ่ายไม่มีใคร
พดูคำาว่ารกัออกมาจากปากอย่างชัดเจน ทว่าสิง่ท่ีอกีฝ่าย                                                               
แสดงออกกลับบ่งบอกความในใจทุกอย่าง อังคณา          
พบว่ามีใครสักคนท่ีรับเธอได้ท้ังๆ ท่ีรูปร่างหน้าตา       
น่าเกลียดเช่นนี้ บดินทร์พบว่าความรักครั้งใหม่ของเขา
ก่อตัวขึ้นอีกครั้ง และเมื่อได้รับความรักกลับมาเช่นกัน 
ครั้งนี้มันจึงสวยงามกว่าเดิม
 “ฟ้ามืดแล้ว กลบักนัเถอะ” บดินทร์ดงึมืออังคณา
ไปกุมไว้ “ช่วงนี้อังยิ่งไม่ค่อยสบายอยู่ด้วย อย่าหักโหม
มากนักเลย พักผ่อนบ้างเถอะ”
 “อังไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกค่ะ แค่นอนไม่พอ
นิดหน่อยเท่านั้นเอง” อังคณารีบแก้ตัว
 “หน้าซีดขนาดนี้ ยังบอกว่าไม่เป ็นอะไรอีก            
นอนหลับพักผ่อนบ้าง แล้วกินยาครบตามหมอสั่ง         
หรือเปล่า ?” บดินทร์พูดได้เท่านั้นก็ทำาท่าเหมือนนึก  
อะไรข้ึนมาได้ เขาหยิบยาออกมาจากกระเป๋ากางเกง  
แล้วย่ืนให้อังคณา “วันก่อนท่ีอังเป็นลมไป พี่ให้ยาอัง        
กินแล้วลืมคืน ไม่รู้ว่าอังมียากินหรือเปล่า”
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 อังคณาจ้องมองขวดแก้วสีนำ้าตาลใสครู ่หนึ่ง  
ก่อนจะเงยหน้ามองบดินทร์อย่างไม่เชื่อสายตา 
 “ตอนนั้นท่ีอังไม่สบาย พี่บดินทร์เอายานี้ให้อัง
กินเหรอคะ ?”
 “ใช่” บดินทร์ถามด้วยความแปลกใจ “ทำาไม      
เหรอ ?”
 “มะ...มันไม่ใช่ยาท่ีหมอให้อังมาค่ะ” อังคณา         
ตอบเสียงสั่น “แต่เป็นยาลดความอ้วนที่พาให้มา...”
 อังคณาและบดนิทร์สบตากนัวบูหนึง่ จู่ๆ  กเ็ข้าใจ     
ว่าเหตุใดอังคณาถึงผ่ายผอมและอ่อนแอลงกว่าปกติ
 พริบตานั้น อังคณาพลันปวดท้องอย่างรุนแรง 
 ราวกับมันกำาลังกัดกินอวัยวะภายในของเธอ                
อย่างมูมมาม...

The end 
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 ปริชญาเป็นส่ิงมีชีวิตอ้วนกลมท่ีชอบเกลือกกล้ิงบนกองนิยาย

และการ์ตูน แต่โชคชะตาทำาให้ต้องเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ จนกระท่ัง                           

ต้องน่ังหัวฟูเขียนโปรแกรมตามแต่ท่านลูกค้าท่ีน่ารักจะส่ัง ปัจจุบันยัง                                                                 

ทำางานสายคอมพิวเตอร์เพ่ือดำารงชีวิต (ให้รอด) และใช้เวลาว่างขีดๆ                                             

เขียนๆ นิยายตามความฝัน

 นิยายและการ์ตูนท่ีชอบมีหลากหลายประเภท ท้ังนิยายรัก                 

หวานแหวว ตลกโปกฮา แฟนตาซีจินตนาการทะลุโลก ฆาตกรรม                                                                                                

สุดโหด สืบสวนสอบสวนลุ้นระทึก หรือลึกลับหักมุมให้หัวใจวาย นิยาย                          

ท่ี (อยาก) เขียนก็มีหลากหลายประเภทเช่นเดียวกับนิยายท่ีอ่าน และ                          

ยังพยายามจะเขียนนิยายเพ่ือไล่ตามความฝันต่อไป

 ส่ิงมีชีวิตเต้ียกลมท่ีช่ือปริชญา ยินดีและรับฟังคำาติชมจากท่าน                  

ผู้อ่านทุกประการ ถ้าใครแวะมาคุยกัน จะแจกไลค์และคอมเม้นท์ขอบคุณ               

จากหัวใจให้สิบกระบุง ̂ ^ www.facebook.com/CandyflakeWriter

เกี่ยวกับผู้เขียน

นามปากกา : ปริชญา

ผลงานที่ผ่านมากับส�านักพิมพ์โซฟา
- Carnival of Love บทรถไฟผี นามปากกา เกล็ดนำ้าตาล

- Justice พิพากษามรณะ 

ผลงานกับส�านักพิมพ์อื่น
- Relation I,II สนพ.สถาพร นามปากกา Vermouth

- เงื่อนร้ายปมรัก สนพ.กรีนมายด์ นามปากกา เกล็ดนำ้าตาล



สิบศพ เร่ืองราวของวิญญาณท่ี ‘นอนตายตาไม่หลับ’ 
จะเกิดอะไรข้ึนเมื่อพวกเขา ‘ลุกขึ้นมา’
เพื่อท่ีจะบอกว่าตัวเองตายยังไง...
และอะไรที่พวกเขาต้องการ ‘ทวงคืน’
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