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บทนํา 
 

“ล่าสุด เคยทํา วีรกรรมอะไรไว้บ้างล่ะ” ชายผิวขาวจัดอายุราวยี่สิบปลาย

แต่งกายด้วยสีดําท้ังชุดกลา่วเสียงเรียบน่ิง ดวงตาหลังแว่นกันแดดแบรนด์ดังหรีม่อง

บัตรประชาชนท่ีถูกยื่นมาพร้อมสําเนาเอกสารต่างๆ และกระดาษสีดําขนาดเอสี่หน่ึง

ใบท่ีมีรูปถ่ายขนาดจัมโบ้แนบ หัวกระดาษพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีขาวภาษาไทยเด่นชัด  

'ใบสมัครประกวดมิสเตอร์มาเฟีย 20xx'  

ผมกลืนน้ําลายอึก ยืดหลังท่ีแอบโค้งงอให้ตรงดิ่งอัตโนมัติ ถึงจะไม่เห็นว่า

อีกฝ่ายมองผมยังไง แต่กร็บัรู้ถึงรังสีท่ีแตกตา่งจากตัวเองคนละโยชน์ เลยอดเสียวสนั

หลังไม่ได้ คนท่ีอยู่ตรงหน้าผมน้ีคือมาเฟียตัวจริงเสยีงจรงิอย่างไม่ต้องสงสยั 

“ละ... ล่าสุดผมขโมยเงินท่ีทํางานหน่ึงร้อยครับ” ผมพยายามคุมเสียง

ตัวเองไม่ให้สั่นรวมท้ังตัว ท้ังท่ียังไม่ได้ถูกขู่เข็ญอะไรยังรู้สึกกลวัขนาดน้ี ผมควรกลบั

บ้านดีไหม ไม่สิ อย่าว่าแต่บ้านเลยตอนน้ีท่ีซุกหัวนอนผมยงัไม่มี 

“ขโมยเงินร้อยหน่ึงแล้วถูกตํารวจจับได้?” คนตรงหน้าถามเลื่อนมือขยับ

แว่นกันแดดเหลือบมองผมเล็กน้อย 

ผมพยักหน้าหงึกหงัก ไม่กล้าแม้แต่จะสบตาเขา ได้ยินเพียงเสียงหัวเราะหึในลําคอ

หน่ึงครั้งพร้อมเสียงพ่นลมออกจากทางจมูกราวกลับเบ่ือหน่ายผมเสียเต็มประดา 

“แค่เน้ีย?”  

“ครับ”   
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“กลับบ้านไปนอนเตรียมเรียนหนังสือไป พรุ่งน้ีวันจันทร์” ชายหนุ่มชุดดํา

โบกมือไล่ผมอย่างไม่ไยดีพร้อมเรียกผู้สมัครคนต่อไปท่ียืนรออยู่ด้านหลังผม ทว่าผม

ยังน่ังน่ิงกับท่ีไม่ขยับเขยื้อนไปไหน  

“น่ีไอ้หนู คนอ่ืนเขารออยู่นายคุณสมบัติเบ้ืองต้นไม่ผ่าน เชิญกลับบ้านไปส”ิ 

เขาออกปากไล่อีกครั้งพร้อมยื่นเอกสารการสมัครของผมคืนให้ ผมส่ายหน้าไม่รบัจ้อง

เขาเขม็ง  

“ไม่ครับ ผมไม่มีบ้าน ผมไม่ได้เรียนหนังสือบ้านผมถูกยึด ผมมีหน้ีเป็นล้าน 

พ่อแม่ผมก็หายตัวไป” ผมกลั้นใจพูดความจริงชวนหัวให้คนแปลกหน้าฟัง ทุกคนใน

งานหันมองท่ีผมเป็นตาเดียวในอกรู้สึกแน่นจนแทบหายใจไม่ออก ผมหายใจหอบถี่  

หยาดน้ําใสเอ่อคลอในดวงตากระท่ังร่วงเผาะอาบใบหน้า ไม่รู้ด้วยความเสียใจหรือ

เพราะเจ็บใจในความอยุติธรรมบนโลกใบน้ีกันแน่ 

บางครั้งโชคชะตาก็เลน่ตลกกับชีวิตของใครบางคนมากเกินไป 

ผมรีบยกมือปาดน้ําตาน่าอายชะมัดมาร้องไห้ต่อหน้าใครก็ไม่รู ้

ชายชุดดําน่ิงไปอึดใจทําท่าเหมือนนึกอะไรได้ก็มากวาดสายตาบนใบสมัคร

ของผมทีละอักษรอย่างตั้งใจ 

“ปารย์ กุลโรจน์...”  

“ครับ” ผมขานช่ือตัวเอง 

“น่ีช่ือนายจริงๆ ใช่ไหม” 

“คุณจะเอาบัตรประชาชนผมไปตรวจก็ได้” ผมมองคนตรงหน้างงๆ ทําท่า

จะยื่นบัตรประชาชนส่งในมือให้เขาอีกครั้ง หากเขายกมือห้ามไว้ ด้วยท่าทีท่ี

เปลี่ยนไปจากก่อนหน้าน้ีอยา่งเห็นไดชั้ด เหมือนดูจะสนใจผมมากขึน้ 

“ ช่ือผม... มีอะไรหรือครับ” ผมจ้องเขาตรงๆ อย่างสงสัย สีหน้าเขา 

ไม่แสดงออกอาการใด นอกจากท่าทีเงียบขรึมกว่าเคย ผมเลยพูดขึน้อีกครั้ง 

“คุณไม่ตอบคําถามผมนะครบั”  
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คนถูกถามน่ิงเงียบไปพักใหญ่ กระท่ังชายรูปร่างสูงใหญ่สวมสูทไร้รอยยับ 

ท่ียืนน่ิงอยู่เบ้ืองหลังก้มลงมากระซิบถามบางอย่าง เขาส่ายหน้าโบกมือเบาๆ เป็นเชิง

บอกว่าไม่มีอะไร ผู้คุ้มกันพยักหน้ารับรู้อย่างสุภาพ หากดวงตาจ้องผมไม่วางราวกบั

ผมเป็นบุคคลอันตราย 

“เอาเป็นว่าวันน้ีนายกลับไปก่อน อาทิตย์หน้ามาท่ีน่ีใหม่อีกที” ชายแว่นดํา

ว่า 

“หมายความว่ายงัไงครับ มาใหม่...?” 

“เอาน่า กลับบ้านไปก่อน เจอกันอาทิตย์หน้า เชิญคนต่อไป” เขารีบตัดบท

สนทนา ผายมือไปข้างหน้าเป็นเชิงไล่  ผมทําท่าจะไม่ลุกจากเก้า อ้ี แต่ผู้คุ้มกัน

ดา้นหลังท่ียืนกันเป็นสิบส่งสายตาไม่เป็นมิตรมา ผมเลยจําต้องถอยออกไปจากห้อง

สมัครประกวดอย่างไม่มีทางเลอืก 

“เขาไล่แล้วยังจะอยู่ กลับบ้านไปกินนมแม่ไป๊” ผู้เข้าประกวดร่างโย่งผม 

สีแดงเพลิงท่ีต่อแถวอยู่หลัง ยกขาขึน้ขัดตอนท่ีผมเดินผ่าน ทําให้ผมล้มหน้าคะมํา 

คนท้ังห้องส่งเสียงหัวเราะครนื  

ผมรีบยันตัวปัดเน้ือปัดตัวลุกไปจากห้อง ตวัดตามองไอ้หนุ่มผมแดงอย่าง

คาดโทษ แต่ฝ่ายน้ันกลับยักไหล่กวนไม่สนใจ แถมยังยกน้ิวกลางให้ผมท้ิงท้ายอีก  

ไอ้บ้าเอ๊ย กลับบ้านบ้าอะไรล่ะ ก็บอกแล้วไงว่าไม่มีบ้าน แม่ก็ไม่มีนมให้กิน

ด้วย ปัดโธ่เว้ย! คืนน้ีจะไปนอนท่ีไหน งานก็เพิ่งถูกไล่ออกแหมบๆ เพราะลงทุนขโมย

เงินเจ้านายตัวเองท่ีทํามาห้าปีให้มีประวัติอาชญากรตวัเองในโรงพักเพื่อประกวดงาน

น้ีโดยเฉพาะ แถมเงินกย็ังเอาไปคืนเขาแล้วด้วย ถึงเจ้าของร้านบอกว่ายกโทษให้ 

ก็เถอะ แต่ก็คงไม่มีใครคนไหนอยากจะรับลูกน้องข้ีขโมยกลบัไปทํางานหรอก  

พ่อแม่รังแกผมจริงๆ ถ้าพวกเขาไม่เสพติดการพนันจนเข้าเส้นเลือด ป่านน้ี

ผมคงได้เรียนหนังสือเหมือนเพื่อนรุ่นเดียวกัน ไม่ต้องลําบากตรากตราํทํางานหาเงนิ

ให้พ่อแม่ใช้หลังขดหลังแข็งแบบน้ี  
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ผมเริ่มทํางานตั้งแต่แปดขวบ ก่อนจะลาออกจากโรงเรียนในวัยสิบสอง 

ออกมาทํางานเลี้ยงตัวเองและพ่อแม่ เก็บดอกไม้มาร้อยพวงมาลัยขายเอย ล้างรถ 

ในอู่บ้างเอย ส่งผัก ยกกระสอบข้าวสาร งานชนช้ันแรงงานท้ังหลายผมผ่านมา

หมดแล้ว เพิ่งจะดีหน่อยก็เม่ือห้าปีก่อนท่ีเถ้าแก่ร้านอาหารแถวตลาด เขาเห็นผมขยนั

เลยรับไว้เป็นพนักงานประจํา คอยเสิร์ฟข้าวลา้งจานทําความสะอาดร้านจนเลือ่นข้ัน

มาเป็นคนคอยคิดเงินเม่ือสองปีก่อน แต่ทําเท่าไรก็ไม่พอ พ่อแม่ก่อหน้ีก่อสินไม่เว้น

แต่ละวัน จนบ้านถูกเจ้าหน้ียึดดพร้อมกับหายตัวไป ตอนน้ีผมไม่เหลืออะไรแล้วจรงิๆ  

เงินสักแดงก็ไม่มี รู้สึกเป็นการลงทุนท่ีไม่คุ้มเอาเสียเลย 

คนแถวหมู่บ้านผมก็คงมองผมเป็นไอ้หัวขโมยจริงๆ ไปแล้ว ผมคงกลับไปท่ี

น่ันอีกไม่ได้ ไอ้กองประกวดมาเฟียท่ีผมอุตส่าห์ใช้เงินติดตัวร้อยบาทสุดท้ายจ่ายค่า

วินไปน่ีก็ไม่ใช่เพราะอยากจะคว้าเงินรางวัลสบิล้านพร้อมบ้านรถยนต์อะไรน่ันหรอก 

(แต่ถ้าได้จะเป็นบุญหนักมาก) ผมเข้าสมัครก็เพื่อตามหาพ่อแม่ท่ีหายตัวไป  

ในคืนน้ันผมเห็นว่ามีผู้ชายคนหน่ึงท่าทางน่าสงสัยเดินออกมาจากบ้าน ซ่ึง

ปกติไม่ว่าจะเล่นหนักแค่ไหนพ่อกับแม่จะกลับมาท่ีบ้านเสมอ แต่วันน้ันกลับไม่มี

ร่องรอยของการกลับมาเลย ท้ังท่ีเป็นเวลาตีสาม ผมรู้สึกว่ามันชักไม่ชอบมาพากล

เลยสะกดรอยตามเงาผู้ชายคนน้ันไป เห็นเงามืดๆ น่ันท่าทีร้อนรนคุยโทรศัพท์กับใคร

บางคนอยู่ จับใจความอะไรไม่ได้ นอกจากคําวา่ ‘นนนที’ ผมไม่ทันจะเคลื่อนไหว

อะไร ชายคนน้ันก็หายตัวไปแล้ว เบาะแสเกี่ยวกับพ่อแม่ของผม มีเพียงช่ือน้ันเพียง

ช่ือเดียว ผมจึงเอาช่ือน้ีไปถามคนจากตลาด  

ได้ข้อมูลมาว่าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจมืดรายใหญใ่นแถบน้ี ท้ังบ่อนเอย  

สถานเริงรมย์เอย อาวุธเอย เป็นคนท่ีตกเป็นผู้ต้องหาคดีหายตัวไปของพ่อแ ม่ผม

อย่างไม่ต้องสงสัย บางทีพ่อแม่อาจจะเป็นหน้ีเขาในทางใดทางหน่ึงไม่มีจ่ายแล้วส่ง

เจ้าหมอน่ันมาอุ้มพ่อแม่ผมไปก็ได้ เลวร้ายท่ีสุดคือพ่อแม่ผมอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้ว 

แต่ผมอยากจะสืบทราบให้รู้อยู่ดี ว่าเป็นตายร้ายดยีังไง 



Mr.Mafia ขอโทษที พอดีผมร้ายเพราะจำเป็น 

 

9 

 

เ บ้ืองต้นผมแจ้งความคนหายไปแล้ว แต่เหมือนผมเป็นแค่คนตัวเล็กๆ 

ตํารวจจึงไม่ค่อยสนใจตามหาเท่าไร ผมเลยพยายามสืบหาข้อมูลของคนช่ือ ‘นนนที’ 

ไปเรื่อยๆ แต่ประวัติของเขาค่อนข้างเป็นความลับแทบไม่มีใครเคยเห็นหน้าค่าตา 

กระท่ังหน่ึงอาทิตย์หลังจากน้ัน ผมเจอเข้ากับใบปลิวรับสมัครมิสเตอร์มาเฟีย  

โดยคุณสมบัติเบ้ืองต้นผู้เข้าประกวดจะต้องมีประวัติก่อคดีท่ียืนยันจากสถานีตํารวจ

ได้ อายุไม่ตํ่ากว่า 16 ปี เพศชาย ส่วนสูง 175 ขึน้ไป  

ดูเผินๆ ก็เหมือนงานประกวดท่ีพวกเศรษฐีพิลึกทุ่มเงินเหลือใช้มาเล่นสนุก

ยังไงยังงั้น แต่ตรงท่ีท้ายประกาศลงช่ือเจ้าของงานเป็นช่ือของ ‘นนนที ดษิกรณ์นที’ ท่ี

เน้นยํ้าว่าเขาจะเป็นผู้ดูแลกองประกวดน้ีด้วยตัวเองทุกกระบวนการ ทําให้ผมสะดดุ

ใจ คิดไปคิดมาอยู่หลายครั้ง คุณสมบัติข้ออ่ืนผ่านหมด เว้นไอ้หัวข้อใหญ่เรื่องเดียว 

ตลอดชีวิตผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขมาก่อน เพราะผมไม่ชอบท่ีมันทําใ ห้ชีวิต

ครอบครัวผมล้มเหลว แตผ่มต้องกลั้นใจทําเพราะจะให้ผมไปกระชากกระเป๋าหรือ

ขโมยของมีมูลค่ามากๆ ให้ถูกแจ้งจับเป็นเรื่องเป็นราวผมก็ใจแข็งไม่พอ เลยตัดสินใจ

ลงมือจากคนใกล้ตัวท่ีสุดและนําไปคืน ซ่ึงเป็นทางออกผิดน้อยท่ีสุดแล้ว  

ผมจงใจหยิบเงินค่าข้าวของลูกค้าใส่กระเป๋าต่อหน้าต่อตาลูกชายเถ้าแกท่ี่

เป็นตํารวจ ผมรู้ดีว่าลูกชายของเขาเป็นคนเถรตรง ยิ่งถ้าจําได้คาหนังคาเขาแบบน้ัน 

เขาไม่มีวันปล่อยผมให้หลุดมือแน่ 

ผมถูกลงบันทึกประจําวันท่ีโรงพักมีประวัติอาชญากรไปยื่นใบสมัครสมใจ 

ซ้ํายังได้โชคอีกต่อเป็นการโดนไล่ออกจากร้านด้วย สายตาเถา้แก่ท่ีมองผมตอนน้ันมี

แต่ความไม่เข้าใจเหมือนไม่เช่ือในสิ่งท่ีเกิดขึน้  

“อาปารย์ อ๊ัวะเช่ือว่าลื้อไม่ใช่คนแบบน้ัน” คนสูงวัยเดินเข้ามาแตะไหล่ผม

เบาๆ สายตาเขาจ้องมองผมอย่างทะลุปรุโปร่งราวตัวผมเป็นกระจกใสจนผมต้ อง

หลบตาไม่กล้าสู้หน้าเขา เพราะผมไม่อยากให้เขารู้ปัญหาเรื่องท่ีบ้าน เกรงเขาจะยืน่

มือมาช่วยเหลือและเกิดเรื่องยุง่ยากตามมาทีหลัง  
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“ผมขอโทษครับ เถ้าแก่” ผมเลี่ยงตอบความจริงพลางก้มลงกราบขอโทษผู้

มีพระคุณอย่างปวดร้าว และหันหลังจากไปโดยไม่หันกลับไปมองอีก  

ถูกแล้ว  ผมไม่สมควรถูกให้อภัย นับจากน้ีไป ผมจะไม่มีเงาของใครคอยคุ้ม

กะลาหัวอีกแล้ว  

เงินเก็บก้อนสุดท้ายก็ถูกเจ้าหน้ีของพ่อแม่ไถ่ไปเม่ือเช้า ไปสมัครประกวดก็

โดนไล่กลับมา บ้านไม่มี ท่ีทํางานก็เพิ่งโดนไล่ หมดกัน ชีวิตผมมันช่างอัปยศอดสู

อย่างแท้จริง ไอ้นายนนนทีอะไรน่ันก็ไม่ได้เจอ 

ผมเดินออกจากโรงแรมเล็กๆ แถบชานเมืองไปเรื่อยเป่ือยไม่มีจุดหมายผา่น

ถนนคอนกรีตสายเล็กๆ ท่ีมีรถสัญจรผ่านเป็นบางครั้งเดินเข้าไปยังซอยแคบท่ีร้าง

ผู้คน 

“โธ่เว้ยๆๆๆ!” ผมระบายอารมณ์ใส่เสร็จท้ังขยะท่ีหล่นออกจากถังขยะ

เทศบาลอย่างเก็บกด เศษขยะกระจายว่อนกลางอากาศราวพายุ กระป๋อง

อะลูมิเนียมขวดน้ําพลาสติกกระทบลงบนพื้นคอนกรตีส่งเสียงดังระคายหู    

ทว่ามีอยู่ครั้งหน่ึงท่ีพวกเศษขยะมีเสียงแปร่งออกไป เหมือนกระทบเข้ากับ

อะไรบางอย่างก่อนร่วงลง ฝีเท้าหนักหนักของใครบางคนสาวตรงมาท่ีผมอย่างรีบ

ร้อน เสียงหายใจแรงราวกับพยายามสกัดกั้นอารมณเ์ต็มท่ี คอเสื้อผมถูกกระชากให้

หันกลับไปข้างหลังอย่างแรง ร่างกายผมแข็งท่ือ เลือดในกายเย็นเฉียบเม่ือสบกับ 

แววตาท่ีแสนเย็นชาราวกลบั ไม่มีชีวิตน้ัน 

น่ีมัน... แววตาของนักฆ่า 

“ไอ้หนูท่ีน่ีไม่ใช่ท่ีท่ีแกจะมาเดินเล่นได้นะ” สุ้มเสียงทุ้มเรียบน่ิง ทว่าสัมผัส

ได้ถึงความคุกกรุ่นท่ีอยู่ในน้ัน มือหนาจับคอเสื้อผมไม่ปล่อย แจ๊คเก็ตยีนท่ีเขาสวมไว้

เป็นเสื้อนอกไม่ติดกระดุม เผยให้เห็นอาวุธอันตรายท่ีสอดไว้บนขอบเอวกางเกงมี 

ท้ังมีดและปืน หัวใจผมเริ่มเต้นไม่เป็นสํ่า ซวยอะไรอย่างน้ี  
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“ข.. ขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจ” ผมบังคับมือตัวเองไม่ให้สั่น ประกบมือเป็น

รูปดอกบัวอย่างงดงามท่ีสุดในชีวิตพยายามสบตาอ้อนวอน “อย่าทําผมเลยนะพี่  

ผมกลัวแล้ว ผมไม่ตั้งใจจริงๆ”  

ก่อนตายยังไงก็ขอหาพ่อแม่ให้เจอก่อนเถอะวนัหลังกลับมาให้ฆ่าก็ได ้

ปลายน้ิวของคนตรงหน้าค่อยๆ คลายลง และปล่อยให้ผมเป็นอิสระ ผมรีบ

สูดหายใจเข้าเต็มปอดเหมือนจะไม่มีโอกาสน้ีอีกแล้ว ผมยกมือไหวข้อบคุณปลกๆ 

“คราวหน้าระวังแล้วกัน อย่าเดินเข้ามาในซอยบุคคลอันตรายสุ่มสี่สุ่มห้า” 

ท้ิงท้ายไว้แค่น้ันชายหนุ่มร่างสูงผิวเข้มก็เดินหายลบัไปอย่างรวดเรว็จนผมแอบสงสยั

ว่าเขาเป็นคนจริงหรือไม่ 

‘ซอยบุคคลอันตราย’ ท่ีเขาว่าหมายความว่ายังไงกนั ผมกวาดสายตามอง

ไปรอบรอบอย่างถี่ถ้วน  

บริเวณถัดจากจุดท้ิงขยะ กําแพงสีขาวท่ีขนาบสองข้างทาง มีตัวอักษรสี

แดงถูกเขียนไว้เด่นหรา  

‘ซอยส่วนบุคคลห้ามเข้า’ 

ผมไล่สายตาไปเกือบสุดปลายทาง เห็นเงาบ้านหลังใหญ่ทะมึน รายล้อม

ด้วยต้นไม้สูงใหญ่  

ไม่... น่ันเขาไม่เรียกว่าบ้าน เขาเรียกว่าโคตรพ่อโคตรแม่คฤหาสน์เลย

มากกว่า 

ฉิบ... แบบน้ีต้องไม่ใช่บ้านคนรวยธรรมดาแน่ๆ เคยได้ยินแต่ข่าวหรือว่า

แถบน้ีเป็นย่านมาเฟีย สรุปว่ามีอยู่จริงๆ หรือน่ี ไม่แน่ว่าพี่ชายผิวเข้มสุดโหดคนเม่ือกี้ 

อาจจะเป็นนักฆ่ารับจ้างของบ้านน้ันก็ได้  

ผมรีบเร่งฝีเท้าเดินออกจากซอย ระหว่างทางพอนึกถึงอาวุธท่ีถูกเหน็บไว้

ของพี่ชายคนน้ัน ท้องไส้ผมก็เริ่มป่ันป่วนลําไส้บิดเข้าหากันจนผมต้องใช้มือท้ังสอง

ข้างโอบรอบเอวตัวเองไว้ โค้งลําตัวตํ่าพยายามจะบรรเทาอาการ  
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เดินต่อไปได้ไม่กี่ก้าว นัยน์ตาผมก็พร่ามัว ภาพในคลองสายตาค่อยๆ 

เปลี่ยนเป็นสีเหลือง  

ไม่ใช่ ผมไม่ได้กลัวพี่หน้าเข้มคนน้ันจนตาขาว แต่ความรูส้ึกน้ีมัน... ผมหิว

เกินไปต่างหาก  

จริงสิ  ม้ือท่ีกินล่าสุดคือเม่ือวานเช้า หลังจากผมไปสร้างวีรกรรมกับผู้มี

พระคุณมา ถึงปกติผมจะเป็นคนแข็งแรงก็จริง แต่วันน้ีท้ังวันผมยังไม่ได้กินแม้แต่น้ํา

สักหยด เพราะมัวแต่ง่วนอยู่กับการจัดการถา่ยเอกสารประจําตวัไปสมัครมิสเตอรบ้์า

น่ัน แถมยังเดินเตร็ดเตร่ออกมาจากท่ีประชุมจนถึงน่ีไม่ตํ่ากว่าสามกิโล ท่ามกลาง

แดดแห่งสยามท่ีร้อนจัดถึงสี่สิบองศา เพิ่งสังเกตเอาตอนน้ีเองว่าปากตัวเองแห้งแตก 

มีเลือดซึม เหมือนอาการคนขาดน้ํา  

ท่ีผ่านมาเคยอดอาหารสูงสุดได้สามถึงสี่วัน แต่ น้ําผมยังไม่เคยต่อให้

ยากจนแค่ไหน ในหมู่บ้านก็ยังจะพอมีท่ีให้กินน้ําได้ฟรีๆ แต่ตอนน้ีไม่มีเลย 

ขาข้างหน่ึงอ่อนแรงพาให้ผมทรุดลงกับพื้น ผมไม่มีแรงแม้แต่จะเอ้ือมมื อ

แตะกําแพงเพื่อทรงตัว เหงื่อเม็ดน้อยใหญ่ทยอยผุดบนหน้าผาก จนไหลอาบบน

ใบหน้า 

ผมพยายามสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ มองหาแหล่งท่ีพอจะ มีน้ําให้กิน  

กองขยะ! มันคือจุดท่ีใกล้และน่าจะมีความหวังท่ีสุด จะปล่อยให้ตัวเองเป็น

ลมและถูกเชือดท้ิงเหมือนหมาในซอยน้ีไม่ได้  

ผมแข็งใจฝืนให้ตัวเองลุกยืนขึน้ ทว่าเพียงแค่ให้มือออกแรงยันพื้น มันก็ทํา

ให้ผมล้มพับลงไปไม่เป็นท่า เปลือกตาผมเริ่มหนักอึง้ ภาพกําแพงสีเหลืองท่ีทอดยาว

ไปจนถึงปลายถนนค่อยๆ แปรเป็นสีเทาก่อนจะมืดสนิท 
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กลิ่นหอมเย็นท่ีแตะตรงปลายจมูกกับกลิ่นหอมโชยของดอกไม้ในอากาศ 

ทําให้ผมรู้สึกไม่อยากลืมตาขึน้จากการพักผ่อนสุดแสนสบาย แผ่นหลังถูกรองด้วย

สัมผัสนุ่มนวลท่ีไม่เคยรู้สึกมาก่อน แต่ความรู้สึกตะขิดตะขวงในใจบางอย่าง ทําให้

ผมลุกพรวดขึน้ 

“โอ๊ย” หน้าผากผมกระแทกเข้ากับวัตถแุข็งๆ เข้าอย่างจัง จนรู้สึกเจ็บแปลบ

ไปท่ัว มีเสียงใครบางคนส่งเสียงจิปากด้วยความเจ็บในเวลาไล่เลี่ยกัน พร้อมกับเสยีง

วัตถุเล็กๆ บางอย่างกระเด็นลงพืน้ 

ผมเบิกตากว้างมองชายตรงหน้าท่ียืนตวัตรง หางตาเห็นยาดมกลิ้งลงไปบน

กระเบ้ืองสีครีมขัดมันวาววับ ฉากหลังของเขาเป็นโถงอันโออ่า มีโคมระย้าแขวนอยู่

หลายจุด แสงจากดวงไฟราคาแพงส่องแสงสว่างนวล อาบไล้ลงบนชุดสูทสีดําท่ีเน้ีย

บทุกกระเบียดน้ิวจนเกิดเป็นประกาย 

“ฟ้ืนแล้วหรือครับ” คําถามราวห่วงใย แต่กลับมีอารมณ์ไม่พอใจอยู่ใน

น้ําเสียงเล็กน้อย  

ทันทีท่ีเห็นหน้าคนถามชัดๆ ผมก็รีบเด้งตัวจากโซฟาหรูสุดนุ่ม ทําท่าจะพุ่ง

ออกไปท้ังท่ียังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ท่ีไหน แทนท่ีจะตอบคําถามเขา  
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ถึงจะเป็นการเสียมารยาท แต่การหนีไปคอืหนทางท่ีดีท่ีสุด เพราะคนๆ น้ี

คือพ่อหนุ่มบอดี้การ์ดหน้าหล่อของมาเฟียแว่นดําท่ีรับสมัครประกวดเม่ือเช้าน้ี รูปรา่ง

สูงโปร่ง โครงหน้าคมกริบเด่นชัดอย่างกับพระเอกหนังมาเฟียแบบน้ี ผมไม่มีทางจํา

ผิดแน่ 

“ดื่มน้ําก่อนครับ” คนตัวใหญ่ยืนดักหน้า ก่อนหยิบแก้วน้ําจากบนโต๊ะส่งให้ 

ผมทําท่าจะเดินหนีไป หากเขาก็ยื่นแก้วน้ํามาให้อีกครั้งเป็นเชิงบังคับ ผมเลยรับแกว้

มาไว้ในมือ ดื่มตามคําสั่งเขาอย่างเลี่ยงไม่ได้  

เขายืนมองผมดื่มน้ําจนหมดแก้ว ก่อนจะล้วงสร้อยนาฬิกาออกมาจาก

กระเป๋าข้างหน่ึง กดฝาเปิดดูเวลา      

“อีกห้านาทีคุณนนจะลงมา กรุณาทําตัวสงบดว้ย” คราวน้ีน้ําเสียงท่ีใช้พูด

เข้มขึน้เล็กน้อย   

ผมแอบมองเขาอย่างรู้สึกประหลาดใจ คือ... ท่าทางแบบน้ีมันไม่ใช่คนคุ้ม

กัน แต่เป็นพ่อบ้านเหมือนในหนังฝรั่งเลยย้อนยุคน่ีนา ถ้าอย่างน้ันคุณนนท่ีว่าน่ันก็

คือ... 

“ไง ไอ้หนูร้อยเดียว” เสียงทักทายสดใส ปรากฏพร้อมร่างสูงท่ีไล่เลี่ยกันกบั

คนตรงหน้า หนุ่มพ่อบ้านโค้งตัวให้อย่างสุภาพ คนเป็นนายพยักหน้าให้หน่ึงครั้งเป็น

สัญญาณให้คนรับใช้ออกไป โค้งตัวรับคําสั่งเรียบร้อยพ่อบ้านก็สาวเท้าจากไปอยา่ง

รวดเร็ว 

โถงโอ่ มีเพียงแค่ชายร่างผอมบางคนหน่ึงกับเจ้าของบ้านหน้าขาวเด่นเพยีง

ลําพัง  

ความเกร็งเริ่มลามจากปลายเท้าขึน้ไปท่ัวท้ังตัว  

คุณนน... นนนที... ผู้ต้องสงสัยว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ผมท่ีหายไป 

ต้องใช่เขาคนน้ีแน่ๆ ถึงจะถอดแว่นดําแล้วหน้าตาจะขาวใสไร้พิษภัย แต่แววตากับ

บรรยากาศรอบตัวของเขามันไม่ธรรมดาเลย 
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“คิดจะไปไหน” ดวงตาสีดําสนิทจ้องมองผมน่ิงจนผมต้องเบนสายตาก้ม

มองยาดมท่ีตกอยู่เบ้ืองล่าง กลิ่นหอมเย็นท่ีรู้สึกก่อนหน้าน้ีคงจะเป็นของมันสนิะ คณุ

พ่อบ้านน่ันคงจะดูแลผมจนฟ้ืน จะไปขอบคุณเขาดีไหมนะ ไม่สิ ไม่เลย ผมไม่ควรอยู่

ท่ีน่ี มาอยู่ถึงรังแบบน้ีไม่ดีแน่ ผมอาจจะถูกเก็บในอีกนาทีถัดไปน้ีก็ได้ 

ผมอยากสืบเรื่องน้ีเงียบๆ เรื่อยๆ ดีกว่า ไม่ใช่จู่ๆ ก็มาจ๊ะเอ๋กันปุบปับแบบน้ี 

สงสัยจะได้ตายกอ่นจะเจอความจริงซะแลว้ละม้ัง  

“ค...คือผมจะกลับบ้านน่ะครับ พรุ่ง น้ีวันจันทร์มีเรียน” ผมตอบเสียง

ตะกุกตะกักไม่กล้าสบตาเขา กลัวเขาจะรูว้่าผมไม่ได้พดูความจริง  

“เรียนเหรอ” คนถามส่งเสียงหัวเราะหึหน่ึงครัง้ ก่อนน้ิวยาวเย็นเฉยีบจะเชย

คางผมขึน้มา ขนต้นคอผมลุกชัน เม่ือเห็นยิ้มกว้างประดับบนใบหน้าน้ัน 

“โกหก” เขาพยายามจ้องลึกเข้ามาในดวงตาผม ปลายน้ิวออกแรงบีบคาง

ผมเล็กน้อยคล้ายเป็นการขู่ “ก่อนหน้าน้ีนายบอกฉันว่าไม่มีบ้านน่ี แถมพ่อแม่ก็

หายไปด้วย” 

“แล้วทําไมคุณถึงต้องช่วยผมไว้ด้วยล่ะ” ผมพยายามเบ่ียงประเด็น เลี่ยง

การตอบคําถาม เพราะรู้ดีว่าการโกหกคนๆ น้ีอาจจะอันตรายถึงชีวิต ต้องพยายาม

ตะล่อมหาวิธีให้เขาปล่อยผมไปจากท่ีน่ีให้ได้  

“ไอ้หนู ฉันถามนายก่อนนะ ตอบคําถามฉันมา” เขาไม่ยอมหลงกลผมงา่ยๆ 

ปลายน้ิวกดลงบนปลายคางผมแรงขึน้ 

“ผมจะไม่ตอบคําถามของคุณ จนกว่าคุณจะเลิกใช้ความรุนแรงกับผม ถึง

ผมจะเป็นหัวขโมยกระจอก แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทําอะไรกบัผมก็ได้นะครบั” 

ผมแสร้งกดเสียงตํ่าหรี่ตามองมือใหญ่ท่ีจับคางผมอย่างไม่ชอบใจ ขณะท่ีหัวใจเต้นรวั 

เหงื่อซึมบนหน้าผากน้อยๆ ด้วยความกลัว หวังว่าการแสดงน้ีคงจะเนียน และทําให้

เขายอมปล่อยผมไป 
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มาเฟียหนุ่มชะงักกับอากัปกิริยาผมครู่หน่ึง ก่อนหัวเราะออกมาลั่น ผละมือ

ออกจากคางผม  

“หัวขโมยร้อยเดียวน่ีกล้าต่อปากต่อคํากับคนอย่างฉันด้วยเหรอ นายรู้ไหม

ว่าฉันเป็นใคร” 

“รู้ครับ” 

“รู้แล้วยังคิดจะต่อรองกับฉัน?” 

“ผมไม่ได้ต่อรอง แต่ผมแค่อยากรู้ว่าคุณช่วยไอ้เด็กท่ีบุกรกุซอยส่วนตัวของ

คุณ แล้วนอนเป็นลมอยู่ตรงน้ันทําไม ความจริงคุณน่าจะปล่อยผมไว้แบบ...” ไม่ทัน

พูดจบประโยคอาการท้องไส้ป่ันป่วนก็เล่นงานผมอีกครั้ง คราวน้ีมันส่งเสียงร้องลั่น

จนดังออกมาข้างนอก  

ใบหน้าผยองของมาเฟียหนุ่มเปลี่ยนเป็นตกใจ เม่ือเห็นผมโค้งตัวลงทําท่า

จะทรุดลงกับพื้นด้วยความหิว  

“ยืนก็จะไม่ไหวยังมาทําปากดีอีก เจ้าเด็กบ้า” ร่างสูงท่ีเข้ามาช่วยประคอง

ส่งเสียงเอ็ดพร้อมมอบมะเหงกให้ผมเบาๆ หน่ึงที ถึงไม่ชอบใจนัก แต่ผมก็ไม่มี

เรี่ยวแรงจะขัดขืน  

ใช่... แค่ยืนยังทําไม่ไหวเหมือนเขาวา่ไม่ผดิ น่าอายชะมัด 

“ธรรศ ช่วยหาอะไรง่ายๆ ให้เจ้าเด็กน่ีกนิที” 

ระหว่างสั่งคนสนิท เขาก็พยุงผมกลับไปท่ีโซฟาตัวเดิม จัดแจงให้ผมน่ังใน

ท่าสบายท่ีสุด ก่อนตัวเองจะท้ิงตัวลงน่ังข้างๆ หยิบยาดมท่ีร่วงบนพื้นแตะปลายจมูก

ของผมทีละข้างเบาๆ อีกมือฉวยนิตยสารท่ีวางบนโต๊ะใกล้ๆ พัดวีให้ผมอย่างเอาใจใส่ 

ประหน่ึงผมเป็นคนไข้ในความดูแล ไม่มีเค้าความเป็นมาเฟียท่ีน่ากลวัอย่างเม่ือกีเ้ลย

สักนิด 

“อ้อ เสื้อน่ัน จะถอดออกก็ได้นะ ถ้าปลดกระดุมออกหมดแล้ว ยังจะเป็นลม

อีกแบบน้ีน่ะ”  
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คําพูดของเขา เพิ่งทําให้ผมรู้สึกว่าตัวเองโชว์หุ่นให้พ่อบ้านกับคุณผู้ชาย

บ้านน้ีมาตลอด ผมคงมัวแต่กังวลเรื่องอ่ืนจนลืมว่ากระดุมเสือ้เช้ิตท่ีตัวเองสวมอยูถ่กู

ปลดออกหมดตั้งแต่การปฐมพยาบาลของพ่อบ้านครั้งแรก  

บ้าชะมัด คุณพ่อบ้านน่ันก็ไม่คิดจะทักอะไรเลย ปล่อยให้ผมเดินโชว์ท่อน

บนเป็นนายแบบอยู่ได้ น่ีคงจะไม่ใช่วิธีคัดเลือกมิสเตอร์อะไรน่ันเป็นการสว่นตัวหรอก

ใช่ไหม 

ผมสูดลมหายใจลึกให้ตัวเองมีแรง ก่อนเริ่มลงมือติดกระดุมด้วยมือสั่นเทา 

กว่าจะติดได้หน่ึงเม็ดใช้เวลาร่วมนาทีบุรุษพยาบาลจําเป็นท่ีคอยพัดและโบกยาดม

ไปมา ถอนใจยาวเบาๆ ด้วยความขัดใจ 

“นายน่ังเฉยๆ ไป” เขาขยับตัวเข้ามาใกล้ ผมทําท่าขยับถอยห่างจากเขา 

หากมือใหญ่ก็รั้งตัวผมไวใ้ห้น่ังอยู่กับท่ี  

“ถ้ายังอยากมีชีวิต ก็ช่วยอยู่น่ิงๆ” น้ําเสียงเรียบน่ิงแต่เยอืกเย็นน้ัน ทําให้ผม

ตวัแข็งท่ือราวกับถูกสาป ยอมปล่อยให้เขาจัดการติดกระดุมให้ มีบางครั้งท่ีมืออุ่น

สัมผัสโดนผิวผมโดยไม่ได้ตั้งใจ มันทําให้ผมรู้สึกแปลกๆ จนต้องกลั้นหายใจไม่ให้

ตัวเองขยับร่างกายให้เขาราํคาญ  

ทันทีท่ีเขาผละออกตัวออกจากผมหลังติดกระดุมเม็ดสุดท้ายเสร็จ ผมก็

ลอบถอนหายใจยาวดว้ยความโลง่อก รู้สึกเหมือนขาดอากาศหายใจ 

“มาแล้วครับ” พ่อบ้านเดินมาพร้อมถาดท่ีมีข้าวต้มร้อนควันฉุย กลิ่น

กระเทียมเจียวท่ีลอยอบอวลในอากาศ ทําให้ท้องผมส่งเสียงร้องประท้วงลั่น  

ผมกุมท้องเบือนหน้าหนีเขาไปอีกทางด้วยความกระดากอาย ขณะท่ี

เจ้าของบ้านหัวเราะเสียงเยน็  

“หิวก็กินซะ กินให้หมดด้วยล่ะ ไม่หมดเราจะไม่คุยกัน และอย่าหวังว่าจะ

ออกไปจากท่ีน่ีครบสามสิบสอง” 
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“ทีน้ีคุณจะบอกผมได้หรือยังว่าคุณช่วยผมไว้ทําไม” ผมถามทันทีท่ีข้าวต้ม

รสชาติอร่อยลํ้าแบบคนรวยหมดลงเป็นคําสุดท้าย  

“ให้ตายสิ นายน่ีอย่างกับเด็กสองขวบ” คนเป็นผู้ใหญ่ส่งเสียงจิปากเบาๆ 

แย่งถ้วยข้าวต้มจากมือผมวางลงบนโต๊ะ ก่อนหยิบทิชชู่สะอาดส่งให้ “เช็ดซะ  

ปากนายเลอะ” 

ผมรับกระดาษสีขาวไวใ้นมือซับรอบปากตัวเองเบาๆ มองคนตรงหน้าอย่าง

ไม่ชอบใจ ชักจะไม่ถูกชะตากับคนๆ ซะแล้วสิ ทําไมต้องทํากับผมเหมือนเด็กอยู่เรื่อย 

แถมยังไม่ตอบคําถามผมอีก มีอะไรปิดบังไว้กันแน่  

“น่ีคุณจะตอบคําถามผมได้หรือยังครับ ถ้าไม่ตอบก็กรุณาปล่อยผมกลับ” 

ผมยังคงพยายามต่อรองเขา  

ปกติผมก็ไม่ได้เป็นเด็กเจ้าเล่ห์เจ้ากลกับผู้ใหญ่แบบน้ีหรอก แต่กับคนๆ น้ี

มันอดไม่ได้จริงๆ รู้สึกว่าเขาเป็นผูใ้หญ่ท่ีไม่ควรแสดงความจริงใจด้วยเลย 

“นายจะกลับไปไหนล่ะ มีบ้านอยู่? มีเงินเหลือใช้เหรอ” คําถามของเขา  

ทําให้ผมหน้าถอดสี น่ิงอึง้ไปครู่หน่ึง ก่อนรีบยืดอกเหมือนไม่เป็นอะไร 

“เรื่องน้ันช่างผมเถอะน่า ผมหาได้ คุณแค่ปล่อยผมกลบัไปก็พอ”  

“เรื่องอะไรล่ะ นายบุกรุกเข้ามาพื้นท่ีฉันนะ จะปล่อยไปง่ายๆ ได้ยังไง ฉัน

ควรแจ้งตํารวจจับนายฐานบุกรุกพื้นท่ีส่วนบุคคล ให้นายไปนอนเล่นในกรงห้องสอง

สามวันด้วยซ้ํา หรือไม่ฉันก็เรียกเงนิค่าเสียหายท่ีนายไม่มีจ่ายแม้แต่แดงเดียวกย็งัได”้ 

เขายื่นหน้าเข้ามาใกล้ ยิ้มมุมปากอย่างเป็นต่อ มันให้ความรู้สึกยียวนเสียจนเส้น

เลือดบนมือผมมันกระตุก เกิดมายังไม่เคยมีความรู้สึกอยากตั๊นหน้าใครเท่าตอนน้ี

เลย 

ผมเบือนหน้าหนี พ่นลมหายใจทางปากแรงๆ ด้วยความขัดใจอย่าง 

ไม่ปิดบัง  

“งั้นทําไมคุณถึงไม่ทําล่ะ ต้องการอะไรจากผมกันแน่”  
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“อะไรดีล่ะ...” เขาพูดพลางไล่สายตามองบนใบหน้าผมอย่างละเอียดราว

ประเมินสิ่งของ ผมขยับใบหน้าห่างออกจากเขาอัตโนมัติ  

“นายหน้าตาดีมากเลยนะ” ถึงจะเป็นคําชมแต่ผมกลับไม่รู้สึกภูมิใจเลยสกั

นิด เม่ือสายตาเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่ใบหน้า กลับเลื่อนตํ่าไปยงัลําคอ หน้าอก เอว  

และ... 

ผมยกมือโอบร่างตัวเอง หดขาขึน้ขดบนโซฟา ท้ังท่ีสวมเสื้อผ้าอยู่ แต่ดวงตา

คู่ น้ันให้ความรู้สึกราวเครื่องสแกนท่ีมองเห็นทะลุเสื้อผ้า เลือดในกายแล่นสูบฉีด

พล่านบนใบหน้า จนผมต้องก้มหน้า ปิดบังใบหน้าร้อนฉ่าของตัวเอง 

คนอะไร ทําไมถึงทําให้คนอ่ืนรู้สึกวูบวาบได้ขนาดน้ี ทักษะมาเฟียหรือไง  

เข้าใจแล้วว่าทําไมตอนรับสมัครถึงใสแ่ว่นดํา เพราะต้องการปกปิดสายตาแบบน้ีเอง 

“ฮ่าๆ!” เขาส่งเสียงหัวเราะลั่น “อายอะไรเล่า เจ้าเด็กบ้า ฉันมองแค่น้ีเอง 

ตอนขึน้เวทีประกวดจริงๆ ถ้าได้เข้ารอบลึกๆ ไป นายต้องใส่ชุดว่ายน้ําโชว์ หุ่นกับ

กรรมการตัดสินอีกสี่คนกบัเพื่อนอีกเป็นสิบด้วยนะ แล้วนายกต็้อง...” 

“หยุด!” ผมยกมือห้าม ก่อนท่ีการบรรยายของเขาจะทําให้จินตนาการของ

ผมเตลิดไปไกล น่ันยิ่งทําให้คนข้างๆหัวเราะชอบใจเข้าไปใหญ่ อาการหนักถึงข้ัน

โซฟาท่ีน่ังอยู่สะเทือน 

น... นายคนน้ีมันน่าต่อยจริงๆ ด้วย! ผมได้แต่ส่งเสียงฮ่ึมฮ่ัมในลําคอ กํา

หมัดแน่นอย่างขัดใจท่ีทําอะไรเขาไม่ได้ นอกจากน่ังกับท่ี มองเขาหัวเราะจนพอใจ 

แต่ก็เหมือนผมจะนึกอะไรขึน้มาได้จากประโยคท่ีเขาพูดเม่ือกี้ 

“เดี๋ยวนะครับ เม่ือกี้คุณพูดถึงการประกวดขึน้มาอีกทําไม ในเม่ือวันน้ีตอน

ไปสมัคร คุณไล่ผมให้กลับบ้าน ไม่ใช่ว่าผมตกรอบคัดเลือกไปแล้วเหรอ”  

คําถามของผม ทําให้เสียงหัวเราะของเขาท่ีเบาลงไปแล้วกลับดังขึน้อีกครัง้ 

พร้อมกับใช้ปลายน้ิวช้ียาวจ้ิมจึกลงกลางผากผม 

“ฉันบอกว่าอาทิตย์หน้าให้ไปท่ีน่ันใหม่ต่างหาก เจ้าเด็กท่ึม”  
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“แล้วมันหมายความ...” 

“น่ีตอนสมัครนายไม่ได้อ่านรายละเอียดอะไรเลยใช่ไหมฮะ” เขาถอนหายใจ

เนือย “อาทิตย์หน้าจะมีการคัดเลือกคนท่ีผ่านรอบแรกให้เหลือห้าสิบคน เบ้ืองต้นฉัน

คัดพวกท่ีคุณสมบัติไม่ผ่านออกไปนิดหน่ึงแล้ว แต่เดี๋ยวจะทยอยคัดออกอีกที”    

ผมกะพริบตามองเขาปริบๆ ทวนสิ่งท่ีเขาพูดในสมองซ้ําไปซ้ํามา  

“น... น่ีหมายความว่าผมผา่นรอบแรกแล้วหรือครับ!” 

“อืม” เขาพยักหน้ารับ ริมฝีปากคลี่ออกน้อยๆ เผยรอยยิ้มอ่อนหวานครั้ง

แรก น่ันทําให้หัวใจผมกระตุกวูบด้วยความหวั่นไหว บ้าชะมัด มีคนหล่อขนาดน้ี

เป็นมาเฟียจริงๆ เหรอ ยังไม่อยากจะเช่ือ น่ีคงจะไม่ได้ใช้หน้าตาเป็นอาวุธหลอกให้

เหยื่อตายใจ แล้วอุ้มไปฆ่าหรอกนะ 

“ทําไมผมถึงผ่านได้ล่ะ” ผมถามด้วยความท่ีอดสงสัยไม่ได้ รอยหยักบนปา

กนนนทีกระตุกเล็กน้อย ทว่าสีหน้าเขาไม่ได้เปลี่ยนไปแต่อย่างใด ยังเป็นสีหน้าท่ีดู

ผ่อนคลายเหมือนคนท่ัวไป (ท่ีไม่ใช่พวกเจ้าพ่อ) 

“ก็คุณสมบัตินายผ่าน หน้าตาดี รูปร่างสมส่วน น้ําหนักส่วนสงูตามเกณฑท่ี์

กําหนด มีประวัติอาชญากรรม”  

“แต่ทีแรกคุณบอกว่าผมไม่ผ่านน่ี แถมไล่กลับอย่างกับหมูหมา ดูเพิ่งจะ

สนใจเอาตอนท่ีผมบอกว่าไม่มีบ้าน และดูช่ือผมบนใบสมัคร...” ประโยคสุดท้าย ทํา

ให้ท่าทีของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อย จากท่ีน่ังจ้องหน้าผมตรงๆ กับเสมองไปอีกทาง

คล้ายเป็นการหลบตา  

ดูเหมือนจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลกับช่ือผมจริงๆ ด้วย 

“ฉันก็แค่... นึกถึงตอนตัวเองเด็กๆ ขึน้มาน่ะ” เขาก้มหน้าน่ิง น้ําเสียงแผ่ว

เบา “ฉันเองก็เหมือนนาย” 

คราวน้ีฝ่ายน่ิงไปกลับเป็นผม ผมมองใบหน้าด้านข้างเขาอย่างท่ึงๆ  

“น่ีคุณอย่าบอกนะว่า...” 
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“อืม” เขาส่งเสียงในลําคอเบาๆ พร้อมพยักหน้า ท่าทางดูเศร้าสร้อย ไม่กลา้

หันมาสบตาผม “ฉันไม่ได้เรียนหนังสือ พ่อแม่ฉันเล่นพนันจนเป็นหน้ีท่วมหัว ฉัน

ทํางานหาเลี้ยงตัวเองและพ่อแม่ตั้งแต่จําความได้ แต่ทําเท่าไรก็ไม่พอ พอบ้านโดน

ยึดพ่อแม่ฉันก็หนีหายไป ท้ิงให้ฉันอยู่คนเดียว จนตอนน้ีพ่อแม่ก็ยังไม่เคยโผล่หน้ามา

ให้ฉันเห็น ไม่รู้ว่าป่านน้ี...” เสียงของเขาสั่นเครือเล็กน้อย ผมพยายามมองหน้าเขา 

แต่เขากลับหันหลบไปอีกทางเหมือนจงใจไม่ให้ผมเห็น  

เรื่องราวท่ีพรั่งพรูออกมาน้ันบีบหัวใจผมจนชา มันช่างคุ้นเคยเสียเหลือเกิน

ราวกับเป็นของคนๆ เดียวกัน ถ้าอย่างน้ันบางทีตอนน้ีพ่อแม่ของผมก็อาจจะมีชะตา

กรรมไม่ต่างจากพ่อแม่ของเขา 

“ช่างเถอะ เรื่องของฉันมันผ่านมานานแล้ว ตอนน้ีฉันไม่คิดอะไรแล้วล่ะ” 

เขาหันมายิ้มเฝ่ือนๆ ให้ผม เขาคงรู้สึกเดียวดายไม่ต่างกัน แต่ก็น่าเสียดายท่ีเขาเลอืก

เดินมาทางสายน้ี ไม่แน่ว่าเขาอาจจะเจออะไรมาหนักหนากว่าผมท่ีบีบคั้นให้เ หลือ

ทางน้ีเพียงทางเดียวก็ได้ แต่มันย่อมไม่เกิดขึน้กับผมแน่ เพราะต่อให้หัวเด็ดตีนขาด

ยังไงผมก็ไม่มีทางเอ้ือมมือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม (ถ้าไม่

นับว่าต้องก่ออาชญากรรมเพื่อสมัครมิสเตอร์มาเฟีย ตามหาเบาะแสของพ่อแม่น่ะ

นะ) 

“ตอนน้ีนายยังไม่มีท่ีไปสินะ อยากจะอยู่บ้านฉันก่อนไหมล่ะ” จู่ๆ เขาก็ออก

ปากชวนอย่างไม่มีป่ีขลุ่ย ผมเบิกตากว้างอ้าปากค้างด้วยความสะพรึงสดุขีดยิ่งกวา่

เห็นผีตอนกลางวัน ทําให้คนชวนท่ีทําหน้าจริงจังในทีแรก โพล่งหัวเราะออกเป็นชุด

ราวคนเสียสติ  

ผมชักอยากจะอัดหน้าตาลงุน่ีขึน้มาอีกแลว้ส ิน่ีกะจะป่ันหัวกนัเลน่ใช่ไหม 

“ผมไม่ตลกนะครับ คุณนน” ผมกดเสียงตํ่าเป็นการบอกให้เขารู้ว่าผมไม่

พอใจ ไม่ว่าเขาจะพูดจริงหรอืล้อเล่น ผมก็ไม่มีวันตอบรับคําชวนบ้าๆ น้ีแน่ เพิ่งจะเจอ

หน้ากันไม่กี่ช่ัวโมงก็ชวนมาอยู่บ้านด้วยกัน ไม่รู้มีจุดประสงค์อะไรแอบแฝง ยิ่งเป็นผู้
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ต้องสงสัยอุ้มฆ่าพ่อแม่ผมอยู่ด้วย ดีไม่ดี อีกไม่กี่นาทีเขาอาจจะเก็บผม เพื่อทําลาย

หลักฐานให้สิ้นซากเลยก็ได ้ทางท่ีดีรีบหาทางทําให้ตัวเองออกไปจากท่ีน่ีจะดีกว่า 

“ขอโทษๆ ฉันไม่ได้จะล้อนาย ฉันก็แคขํ่าตอนนายทําหน้าเหวอเฉยๆ แต่ท่ี

ฉันพูดไปน่ะ พูดจริงนะ” เขาพูดกลั้วหัวเราะ พยายามเกร็งริมฝีปากไม่ให้ระเบิดเสยีง

หัวเราะชุดใหญ่ออกมา เป็นมาเฟียเส้นตื้นจริงๆ ให้ตายเถอะ ผมสูดลมหายใจอย่าง

อดทน    

“ไม่รบกวนดีกว่าครับ ขอบคุณในความหวังดีของคุณ ผมขอตัว” ปฏิเสธ

ข้อเสนอเจ้าของบ้านเรียบร้อย ผมก็ลุกขึน้จากโซฟา โค้งตัวคํานับเขาหน่ึงครั้ง “แลว้ก็

ขอบคุณท่ีช่วยผมไว้วันน้ีนะครับ” 

ว่าแล้วผมก็สาวเท้ายาวๆ ออกไป โดยไม่แครส์ายตาเจ้าของบ้านท่ีมองไม่

กะพริบเหมือนประมวลสถานการณไ์ม่ทัน  

ผมจ้ําออกไปได้ไม่ไกล น้ําเสียงเข้มก็ตะโกนตามหลังมา ทําให้ผมเสียวสัน

หลังวาบ ยืนหยุดน่ิงกับท่ี  

“จะหนีฉันไปไหน!” ร่างสูงท่ีเดินตามมาทัน กระชากข้อมือผมกลบัอย่างแรง 

บรรยากาศรอบตัวเขาเปลี่ยนไปจากไม่กี่นาทีก่อนลิบลับ ผมเม้มปากตัวเองแน่น

คอ่ยๆ เงยสบตาคนตรงหน้าด้วยหัวใจเต้นถี ่

ภาพท่ีเห็นไม่ต่างจากท่ีจินตนาการไว้เท่าไร รอยยิ้มข้ีเล่นท่ีดูผ่อนคลายเม่ือ

ครู่ถูกแทนท่ีด้วยความเยือกเย็นกว่าเดิมหลายร้อยเท่า ตัวผมแข็งท่ือ ไม่กล้าแม้แต่

หายใจ  

“ฉันอุตส่าห์ใช้ไม้อ่อนกับผู้บุกรุกอย่างนายแล้วเชียวนะ ท้ังช่วยชีวิต เสนอท่ี

อยู่ให้ฟร ีแต่นายก็ยังจะทําตวัเป็นเด็กเกเร คิดหนีผู้มีพระคุณไปดื้อๆ อีก” 

“ผ...ผมเปล่า” ผมปฏิเสธเสียงสั่น คราวน้ีดูเขาจะไม่ล้อเล่นแล้ว ขืนอยู่ท่ีน่ี

ต่อไปมีหวังผมได้ถูกวิสามัญท่ีน่ีแน่ๆ  
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“น่ีนายยังจะปฏิเสธอีกเหรอ ท่ีนายทํามันนิสัยเด็กเกเรชัดๆ บุกรุกบ้านคน

อ่ืน แล้วสะบัดก้นหนีเจ้าของบ้าน ไม่คิดจะขอโทษสักคํา” เขาทําเสียงดุคาดโทษผม

เต็มท่ี ถ้าไม่อธิบายความจริงให้ชัดวนัน้ีผมคงไม่ไดอ้อกไปจากคฤหาสน์หลังน้ีแน่ๆ 

“คุณนน คุณฟังผมนะครับ ผมแค่บังเอิญเดินหลงเข้ามาในซอยน้ีจริงๆ ผม

ไม่ทันสังเกตว่ามันเป็นของส่วนบุคคล เพิ่งจะรู้เอาตอนท่ีเจอกับคนของคุณ แต่จังหวะ

ท่ีผมจะกลับออกไปผมก็วูบซะก่อน ผมไม่ได้ตั้งใจจะทําอะไรไม่ดีเลยนะครับ ปล่อย

ผมกลับบ้านเถอะ” ผมส่งเสียงอ้อนวอนพยายามใช้ไม้อ่อนกับเขา และก็ดูเหมือนจะ

ได้ผล มือใหญ่ท่ีจับข้อมือผมไว้คลายออกเล็กน้อย ทว่ายังไม่ยอมปล่อย เขาจ้องหน้า

ผมน่ิง บรรยากาศอันร้อนแรงค่อยๆ จางลง ผมทําใจแข็งจ้องตาเขากลับพิสูจน์ความ

จริงใจ  

“เ ม่ือกี้นายว่าอะไรนะ เจอคนของฉันงั้นเหรอ” คิ้วหนาข้างหน่ึงเลิกขึน้

เล็กน้อยด้วยความประหลาดใจ  

ผมพยักหน้ารับเบาๆ และอาศัยจังหวะน้ี เอามือเขาออกไป มือใหญ่ยอม

ผละออกไปโดยดี ความดุดันแบบเจ้าพ่อเม่ือกี้ถูกแทนท่ีด้วยความสงสัย 

“ตอนกลับเข้ามาไม่เห็นมีใครรายงานฉนัเลยว่าเคยเจอนาย เขาบอกว่าเป็น

คนของฉันเหรอ”  

ผมนึกย้อนไปถึงเหตกุารณก์อ่นหน้า แล้วส่ายหน้าปฏิเสธ 

“เปล่าครับ ผมเดาเอา จากเอ่อ... ท่าทาง”  

ความจริงก็เดาเอาจากกระบอกปืนน่ันแหละ แต่ไม่อยากพูดเดี๋ยวโดนเก็บ 

“พอจะจํารูปร่างหน้าตาเขาได้ไหม วันน้ีคนท่ีฉันให้ดูแลรอบๆ ซอยน่ี มีแค่

สามคน ถ้าลักษณะท่ีนายบอกมา ตรงกับคนของฉันคนไหน ฉันจะเข้าไปคุยกับเขา

เรื่องทําหน้าท่ีบกพร่อง ปล่อยให้เด็กอย่างนายเดินหลงเข้ามาได้”  
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ผมสะอึกตรงประโยคท้ายของเขา จากท่ีเตรียมอธิบายรูปลักษณ์ให้เขาฟัง

อย่างละเอียด กลายเป็นลังเล ความปากสว่างของผม อาจจะทําให้ชีวิตของค นๆ 

หน่ึงถูกกําจัดท้ิง 

“คือ...” ผมทําท่าอึกอัก เขาเลยมอบมะเหงกให้ผมหน่ึงที  

“ฉันไม่ฆ่าคนของตัวเองง่ายๆ เหมือนในหนังหรอกน่า บอกมา” 

“แต่ว่า..”  

“ไม่มี ‘แต’่ บอกฉันมา” เสียงเขาเข้มขึน้เล็กน้อย ทําให้ผมรู้สกึผวา ยอมบอก

สิ่งท่ีเห็นแต่โดยดี 

“สูงประมาณนาย ผิวสีแทน มีเครานิดๆ หน้าตาดุๆ หน่อยงั้นเหรอ” เจ้าพ่อ

ทวนสิ่งท่ีผมพูด ทําหน้าครุ่นคิด 

“ไม่ใช่... ไม่ใช่สามคนน่ันแน่ คนของฉันไม่มีลักษณะแบบท่ีนายว่าด้วย 

นายแน่ใจนะว่าเห็นจริงๆ” เขาหรี่ตามองผมอย่างไม่ไวใ้จ  

“ผมไม่มีทางจําผิดหรอกครับ คนท่ีท่าทางอย่างกับนักฆ่าแบบน้ันน่ะ” ผม

ยืนยันความคิดตัวเองหนักแน่น ทําให้เขาเงียบไปพักหน่ึง 

“นักฆ่า...” เขาทวนสิ่งท่ีผมพูดเบาๆ ก่อนตะโกนเรียกพ่อบ้านคนสนิทมา 

และบอกให้ผมยืนรอตรงน้ี ส่วนตัวเขากับพ่อบ้าน พากันเดินห่างออกไปจากผมไม่

ไกล คุยเรื่องอะไรบางอย่างสีหน้าดูเคร่งเครียดพลางชําเลืองมาทางผมเป็นระยะราว

กับกลัวว่าผมจะฉวยโอกาสหนี  

ใช่ ผมหนีแน่ ถ้าเขาไม่ส่งสายตาจ้องจะฆ่ากันแบบน้ันทุกสองนาที ผมเลย

ได้แต่ถอนหายใจหนักๆ ยืนแกร่วกวาดสายตารอบเคหสถานอย่างเซ็งๆ  

แม้อยู่ในโถงคฤหาสน์แสนโอ่อ่า ประดับประดาด้วยของหรูหราราคาแพง 

มันก็ไม่ได้ช่วยให้ผมรู้สึกดีขึน้เท่าไร เม่ือวานผมยังเป็นเด็กเก็บเงินร้านอาหารอยู่เลย 

แต่วันน้ีผมกลับกลายเป็นไอ้หัวขโมยเร่ร่อนไม่มีท่ีซุกหัวนอน ถึงจะหนีออกจากท่ีน่ีได้

อย่างปลอดภัย ก็ไม่รู้จะไปอาศัยอยู่ท่ีไหนดี ท่ีพอจะนึกออก คืนน้ีอาจจะเป็นตึกร้างท่ี
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ถัดจากโรงแรมน้ันเกือบๆ กิโล รุ่งเช้าผมคงออกไปหางานอะไรทําเลี้ยงปากท้อง และ

ตัดใจเรื่องสืบหาพ่อแม่ซะ เพราะดูเหมือนเรื่องน้ี จะมีอะไรซับซ้อนและอันตรายกวา่ท่ี

ผมคิดไว้มาก ถ้าเจ้าของคฤหาสน์หลังน้ี ทําอะไรกับพ่อแม่ผมจริง เขาต้องไม่เก็บผม

ไว้แน่ แต่... ทําไมเขาถึงยังไม่ทํา เพราะยงัไม่แน่ใจงั้นเหรอ หรือกําลังรออะไร  

“ก่อนถึงรอบคัดเลือกเดือนหน้า นายอยู่บ้านฉันก่อน น่ีคือคําสั่ง” จู่ๆ ร่างสูง

ปานนายแบบของมาเฟียหนุ่มก็โผล่มาอยู่ตรงหน้าพร้อมคําประกาศิต ทําเอาผม 

อ้าปากพะงาบ สมองตื้อ คิดคําพูดโต้ตอบกลับไปไม่ถูก ท้ังท่ีคิดว่าจะใช้ไม้อ่อนอ้อน

วอนให้เขาปล่อยตัวเองอีกรอบ แต่กลับโดนสั่งชิงตัดหน้าแบบน้ีมัน... 

“ผ...ผม...” ผมได้แต่เรียกสรรพนามแทนตัวเองอยู่แบบน้ันซ้ําๆ อย่างมึนงง 

ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในอารมณ์ไหน จะดีใจก็ไม่ใช่ จะว่าเสียใจก็ไม่เชิง อาจจะเรียกได้วา่

อยู่ในอาการช็อกมากกว่า การได้อยู่ชายคาเดียวกับมาเฟียมันไม่ใช่เศษเสี้ยวความ

ฝันใดๆ ในชีวิตผมเลย หากน่ันก็เป็นหนทางท่ีผมอาจได้รู้เบาะแสของพ่อแม่มากขึ ้น

ตามท่ีตั้งใจไว้ในทีแรก แต่ผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทําไมเขาถึงอยากให้เด็กไร้หัวน อน

ปลายเท้าอย่างผมอยู่ใกล้ตัวเขา น่ีเขาคงจะไม่ได้วางแผนสงัหารผมอยู่หรอกนะ 

ผมมองใบหน้าขาวของคนตรงหน้าด้วยความคลางแคลง พอทําท่าจะเอ่ย

บ่ายเบ่ียง เขาก็พูดดักคอขึน้มาราวอ่านใจผมได ้

“ไม่เคยมีใครปฏิเสธคําสั่งของฉัน ถ้าคิดจะหนี ก็ขอให้รอดปลอดภัยก็แล้ว

กัน แถบน้ีน่ะไม่ได้มีแค่พวกฉันหรอกนะ ไอ้พวกนักฆ่าอย่างท่ีนายเจอมันมีอยู่เกลื่อน

ไปหมด อย่าคิดว่าจะโชคดีเป็นครั้งท่ีสองล่ะ ฉันเตือนด้วยความหวังด”ี 
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ธรรศ หรือพ่อบ้านหนุ่มใบหน้าคมเข้มและเรียบน่ิงราวกับรูปป้ัน เป็นคน

ดูแลจัดการทุกอย่างให้ผมด้วยตัวเองท้ังหมด ตั้งแต่ห้องหับ ท่ีนอนหมอนผ้าห่ม 

เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ท่ีจําเป็นในเวลาอันรวดเร็วจนผมนึกท่ึง ว่าเขาจัดมาได้

เหมาะกับผมพอดีได้อย่างไร แม้แต่ไซส์ เอ่อ... กางเกงใน เขาก็จัดหามาให้ถูกเป๊ะไม่

มีคับ ไม่มีหลวม ขนาดผมเองยังเลือกซ้ือไม่เคยพอดีกับตัวเองเลย แถมน่ีเป็นแบรนด์

ดีระดับโลกอีกต่างหาก รวมถึงของอย่างอ่ืนด้วย มันหรูเสียจนผมไม่กล้าใช้  

“ถ้าต้องการอะไรเพิม่ ใช้อินเตอร์คอมท่ีอยู่ข้างประตูห้องกดหน่ึง เรียกผมได้

ตลอดนะครับ แต่ห้ามออกไปไหนมาไหนในคฤหาสน์เองเด็ดขาด นอกจากมีคําสั่ง

จากคุณนน” ร่างสูงโค้งให้ผมอย่างสุภาพ ท้ายประโยคเสียงเข้มขึ ้นเล็กน้อย  

ก่อนทําท่าเดินออกไป  

“เดี๋ยวครับ คุณธรรศ” ผมเรียกเขาไว้ ทําให้ปลายเท้าในรองเท้าหนังมันวับ

หยุดกึก ส่งเสียงกระทบพื้นเบาๆ  

“มีอะไรหรือครับ”  

“เอ่อ คือผมอยากถามว่าทําไมคุณถึงช่วยผมไว ้แถมยังดูแลแบบน้ีอีก ผมก็

แค่เด็กธรรมดาๆ คนหน่ึง แถมยังเป็นหัวขโมยด้วย พวกคุณมีจุดประสงค์อะไรกนัแน่” 

ผมจ้องหน้าเขาน่ิง คนถูกมองสีหน้าเรียบเฉย ไม่แสดงอาการพิรธุใด  
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“ผมไม่มีหน้าท่ีตอบคําถามของคุณ นอกจากคุณนนสั่งครับ ขออภัยด้วย” 

เขาก้มหน้าให้ผมเล็กน้อย ก่อนออกไป ประตูไม้สักถูกปิดลงเบาๆ เสียงฝีเท้าของ

พ่อบ้านค่อยๆ ห่างไปจนกระท่ังเงียบสงบ  

ผมระบายลมหายใจยาว มองบานไม้ตรงหน้าอย่างอึดอัด ถึงจะไม่ได้มี

คล้องโซ่ไว้หน้าห้อง แต่ก็รู้สึกไม่ต่างจากถูกกักขัง ทว่าเป็นกรงขังท่ีหรูกว่าบ้านผม

หลายร้อยเท่า ธรรศบอกว่ามันเป็นห้องพักสําหรับพ่อบ้านท่ียังว่างอยู่ แต่มันไม่ใช่

ห้องคนรับใช้ห้องแคบๆ เล็กๆ มีเตียงไม้กับฟูกแข็งๆ วางอยู่กลางห้องอย่างท่ีเคยเห็น

ในละคร 

ภายในห้องกว้างขวาง มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกครบครันไม่ต่างจาก

โรงแรมสี่ดาว ท้ังโต๊ะเขียนหนังสือ ตู้เย็นทีวี เตียงขนาดคิงไซส์ท่ีถูกปูด้วยผ้าสีขาว

สะอาดเรียบตึง ชนิดท่ีดีดเหรียญแล้วเด้ง มีห้องน้ําในตัว บริเวณข้างเตียงมีหน้าต่าง

กระจกใสขนาดใหญ่ขึงด้วยผา้ม่านสีครมี มองเห็นสวนบริเวณรอบบ้านถนัดตา  

หนังสือสี่ห้าเล่มท่ีถูกวางไว้บนโต๊ะเขียนหนังสือคล้ายมีคนเคยอาศัยอยู่ใน

ห้องน้ีมาก่อนน้ัน ดึงดูดความสนใจผมไม่น้อย ผมเดินไปหยิบมันขึน้มาดูทีละเล่ม มัน

เป็นหนังสือภาษาอังกฤษท้ังหมด หน้าปกทุกเล่มดูเรียบง่าย มีแค่ตัวอักษรช่ือผู้เขียน

กับช่ือเรื่องโดดๆ คงจะเป็นหนังสือจิตวิทยา หรือไม่ก็หนังสือจําพวกธุรกิจ เห็นบางรปู

มีเส้นกราฟยึกยือๆ อยู่บนปก พอพลิกดปูกรอง ทุกเล่มมีช่ือของใครบางคนเซ็นกํากับ

วันท่ีไว้ อาจจะเป็นวันท่ีซ้ือหนังสือเล่มน้ีมา 

‘Nonnatee’ ผมสะกดช่ือบนน้ันทีละตัวพยายามนึกถึงการเทียบอักษร

อังกฤษกับไทยท่ีลูกชายเถ้าแก่เคยสอนผม ทว่าไม่ทันจะเรียกความรู้กลับคืน 

 เสียงอินเตอร์คอมข้างประตูห้องก็ส่งเสยีงรอ้งลั่นจนผมสะดุ้งสดุตัว  

ผมวางหนังสือในมือลง เดินไปหาเจ้าโทรศัพท์ภายในท่ีมีไฟสีแดงกะพริบ

ตามจังหวะเสียงชวนหนวกหู 
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พ่อบ้านบอกว่ามีอะไรให้เรียกผ่านเจ้าน่ี แต่การมีเสียงเรียกเข้ามาแบบน้ี 

พ่อบ้านมีอะไรจะรับใช้ผมงั้นเหรอ ผมยกหูขึน้แบบกล้าๆ กลัวๆ  

ปลายสายเงียบราวไม่มีคนอยู่ ผมจึงเป็นฝ่ายสง่เสยีงทักทายก่อน  

“ส... สวัสดีครับ” สุ้มเสียงผมตะกกุตะกัก เสียงหัวเราะอันยียวนดังลอดผา่น

สายลั่น เสียงน่ีมัน... 

“ห้องน้ันมันน่ากลัวขนาดน้ันเลยหรือไง”  

ผมเม้มปากแน่นสะกดอารมณ์ ตาลุงมาเฟียน่ันเป็นคนยงัไงกนัแน่นะ เดี๋ยว

ดีเดี๋ยวร้าย เดี๋ยวบ้า ชักจะตามไม่ทัน 

“มีอะไรหรือครับ” ผมถามเพื่อเข้าประเด็น  

“ฉันลืมหนังสือไว้น่ะ ช่วยเอาขึน้มาให้หน่อยได้ไหม” 

“หนังสือ?”  

“หนังสือท่ีวางบนโต๊ะเขียนหนังสือปลายเตียงน่ะรู้สึกจะห้าเล่มละม้ัง”  

ผมหันขวับไปมอง หนังสือท่ีเซ็นช่ือไว้น่ัน เป็นของเขาหรอกเหรอ หมายความว่ายงัไง 

“เอ่อ ขอโทษถ้าเสียมารยาทนะครับ แต่คุณธรรศบอกว่าน่ีเป็นห้องพ่อบ้าน

ท่ีว่างอยู่ไม่ใช่หรือครับ แล้วทําไมหนังสือของคุณถึง...”  

“จริงๆ มันก็เป็นห้องพ่อบ้านท่ีว่างอยู่น่ันแหละ แต่บางทีฉันกลับมาเหน่ือยๆ 

ข้ีเกียจเดินขึน้บันไดไปห้องตัวเองด้านบน เลยให้คนเอาพวกตู้เยน็กบัของใช้ไปไว้ท่ีน่ัน 

จะเรียกว่าน่ันเป็นห้องของฉันอีกห้องก็ได้ อ้อ แต่นายไม่ต้องกลัวว่าจะใช้ของร่วมกบั

ฉันหรอกนะ ฉันสั่งให้ธรรศเอาของฉันออกหมดแล้ว ท้ังหมดในห้องน่ันเป็นของใหม่” 

น้ําเสียงเขาฟังดูผ่อนคลายตอนพูด ทําให้ผมเผลอยิ้มออกมาไม่รู้ตัว เป็นมาเฟียท่ีมี

เสียงน่าฟังดีแฮะ แถมยังดูติดดินกว่าท่ีคิด  

“น่ีนาย ฟังฉันอยู่หรือเปล่า หรือหลับไปแล้ว” เสียงปลายสายท่ีดังขึน้ ทําให้

ผมสะดุ้งตัวขึน้มาเล็กน้อย  

“อ้อ เปล่าครับ ผมฟังอยู่”  
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“งั้นก็ดี รีบเอาหนังสือมาให้ฉัน ฉันให้เวลาสองนาที ถา้ถึงเวลาแล้วนายยงั

ไม่มาฉันจะลงไปเอง และไม่รับประกันนะว่าจะเกิดอะไรขึน้ หึ” เขาหัวเราะท้ิงท้าย

ก่อนตัดสายไป ปล่อยให้ผมยืนอึง้  

ตกลงว่าเขามาเฟียจอมเผด็จการ หรือคุณลุงใจดีกันแน่ พวกผู้ใหญ่น่ี 

น่าสับสนชะมัด  

วะ... ว่าแต่ทําไมต้องให้ผมเอาหนังสือไปให้เขาด้วยล่ะ ทําไมถึงไม่เรียกใช้

พ่อบ้านคู่ใจ น่ีเขาคงจะไม่ได้หลอกผมไปเชือดท้ิงหรอกนะ ชักกลัว ขึน้มาแล้วสิ  

หาอะไรป้องกันตัวไว้ก่อนดีกวา่  

ผมกวาดสายตามองหาอะไรท่ีพอจะใช้เป็นอาวุธได้ และผมก็เลือกคว้า

ปากกาหัวแหลมท่ีวางอยู่ใกล้หนังสือใส่ในกระเป๋ากางเกงยีนตัวเก่า ต้องรีบขึน้ไป

แล้ว มีเวลาแค่สองนาทีเอง ไหนจะต้องหาห้องเขาอีก น่ียังไม่รู้เลยว่าห้องเขาอยู่ 

ส่วนไหนของบ้าน รู้แค่ขึน้บันไดไปช้ันสอง  

เอาไงดี เวลากระช้ันชิดขนาดน้ีโทรไปถามพ่อบ้านดีกว่าเพื่อความชัวร ์

ว่าแล้วผมก็เดินไปกดหมายเลขหน่ึงบนอินเตอร์คอม สัญญาณดังเพียง  

แค่ครั้งเดียว ปลายสายก็สง่เสียงตอบกลบัมา  

“มีอะไรให้รับใช้ครับ” 

“คือเจ้านายคุณเขาลืมหนังสือไว้ในห้อง แลว้เขาจะให้ผมเอามันไปคื นท่ี

ห้องเขา แต่ผมไม่รู้ว่าห้องเขาอยู่ตรงไหนรบกวนคุณช่วยบอกทีได้ไหมครับ”  

“ว่าไงนะครับ” เขาทวนสิ่งท่ีได้ยนิอย่างไม่เช่ือหู “ทําไมคุณนนถึง...”  

“ผมไม่มีเวลาอธิบายแล้วครับ เขาให้เวลาผมสองนาที ตอนน้ีคงจะเหลือ 

ไม่ถึงนาทีแล้ว ถ้าคุณไม่บอกผมจะออกไปหาเองแล้วนะครับ สวัส...” ผมไม่ทันได้

กล่าวลาอย่างมีมารยาท สัญญาณข้างหูกถ็ูกตัดไป ก่อนบานไม้ตรงหน้าจะถูกเคาะ

รัวด้วยความรอ้นรน  
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ผมรีบวางหูโทรศัพท์ เปิดประตูให้แขกผู้มาเยือน เป็นพ่อบ้านน่ันเอง เขาหรี่

ตามองผมกับหนังสือในอ้อมแขน ใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความสงสัย หากก็ไม่ได้ถาม

อะไรให้มากความ 

“ผมจะนําทางคุณไปเองครับ” 

 

ผมเดินตามร่างสูงท่ีก้าวยาวจนผมเร่งตามแทบไม่ทัน เราเดินผ่านบันไดไม้

ฉลุลายขึน้ไปช้ันสองเดินผ่านห้องหับมากมายนับสิบท่ีไร้วี่แววคนอาศัย ก่อนเลี้ยวไป

ทางปีกซ้ายท่ีมีห้องขนาดใหญ่เท่าบ้านผมตั้งเด่นตระหง่าน ช่องว่างใต้ประตูไม้บาน

ยักษ์ มีแสงไฟสีส้มลอดออกมาจางๆ   

พ่อบ้านหยุดฝีเท้าลงอย่างเงียบเชียบ ผมท่ีเดินตามหลังมาติดๆ จึงชนเข้า

กับแผ่นหลังกว้างอย่างจัง ผมเซเล็กน้อย โชคดีท่ียังทรงตัวไว้ได้  

“ขอโทษครับ” ผมบอกพ่อบ้าน ร่างสูงปรายตามองผมไม่พอใจนิดหน่ึง ก่อน

พยักหน้าเป็นสัญญาณบอกให้ผมเคาะหน้าประตูห้อง  

ผมสบตาเขายังลังเล เขาจึงระบายลมหายใจหนักๆ ด้วยความขัดใจเต็มทน 

สูดลมหายใจลึกหน่ึงครั้ง เงื้อมือขึน้ทําท่าจะเคาะประตูให้ ทว่าบานไม้ก็ถูกกระชาก

เปิดออกอย่างแรงเสียก่อน น่ันทําให้ผมท่ียืนชิดประตู ถูกกระแทกเข้าอย่างจัง  

ตัวปลิวก้นจ้ําเบ้ากับพื้น หลุดปากส่งเสียงร้องครางด้วยความเจ็บปวด หนังสือท่ีถือ

มาในมือ หล่นกระจัดกระจาย  

“ น่ีนาย...” ร่างสูงหลังบานประตูกะพริบตามองผมท่ีกองแหมะบนพื้น

เหมือนพยายามปะติดปะต่อเรื่องราว ส่วนพ่อบ้านปรี่เข้ามาดูอาการแขกจําเป็นโดย

ไว สองแขนแข็งแรงค่อยๆ พยุงผมขึน้มาจากพื้น แค่มาอยู่บ้านเขาไม่กี่ช่ัวโมงต้อง  

เจ็บตัวขนาดน้ีเลยหรือน่ี แย่ชะมัด 
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ประคองผมขึน้ยืนเรียบร้อย พ่อบ้านก็จัดการเก็บหนังสือท่ีกองบนพื้นส่งคืน

ให้ผมอย่างรวดเร็ว ประหน่ึงกําลังอยู่ในรายการประกวดพ่อบ้านระดับโลกก็ไม่ปาน 

ผมได้แต่มองหนังสือในมือท่ีอยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนมาตอนถือมาตาปริบๆ   

“ขะ... ขอบคุณครับ” ผมโค้งตัวให้พ่อบ้านอย่างสุภาพ เขาก้มหน้ารับคํา

ขอบคุณน่ิงๆ หันไปสบตากับคนเป็นนายสลับกับชายตามาทางผมเลก็น้อยคล้ายเป็น

การถามเรื่องผม นนนทีในชุดลําลองพยักหน้าหน่ึงครั้งเป็นการยืนยันว่าตนเป็นคน

เรียกมาจริง พ่อบ้านจึงโคง้ตัวให้นาย และเดินไปปฏิบัติหน้าท่ีของตัวเองต่อ  

“เข้าไปข้างใน” คล้อยหลังคนรับใช้ ร่างสูงหน้าบานประตูใหญ่กผ็ายมือเป็น

เชิงเชิญแขกจําเป็นเข้าไปในห้อง สีหน้าเขาดูไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไรนัก ทําให้ผม

ละล้าละลัง ไม่กล้าขยับเท้าเข้าไปในห้อง ก้มหน้าก้มตายื่นหนังสือคืนเจ้าของตาม

คําสั่งท่ีได้รับมาก่อนหน้า ทว่าอีกฝ่ายไร้การเคลื่อนไหวใดๆ ตอบรับ ทําให้ผมค่อยๆ 

เงยมองเขาอย่างกล้าๆ กลัวๆ หัวใจผมเต้นไม่เป็นจังหวะ ลอบกลืนน้ําลายลงคออึก

ใหญ่ เม่ือสบเข้ากับแววตาดุดันราวกบัจะกินเลือดกินเน้ือ 

“มาสายแล้วยงัจะกลา้ขัดคําสัง่อีกงั้นเหรอ นายน่ีมันเป็นเด็กแบบไหนกัน” 

“คือผม...”  

“นายทําไม”  

ผมคิดคําแก้ตัวอะไรไม่ออกได้แต่ทําหน้าจ๋อยเอ่ยขอโทษเจ้าของบ้านพัก

ช่ัวคราว  

“ขอโทษครับ”  

“แล้วน่ีนายรู้หรือเปล่าวา่ทําไมฉันถงึให้นายเอาหนังสือมาให้” 

“ไม่ทราบครับ” ผมตอบตามความจริง แต่เขากลับพ่นลมหายใจหนัก  

กลอกตามองบนเหมือนสิ่งท่ีผมพูดมันงี่เง่าเต็มทน 

“เพราะฉันไม่อยากกวนธรรศไง เขาเหน่ือยกบัการดูแลนายมาท้ังวนัแลว้ แต่

นายก็ยังจะเรียกเขามาอีก น่ีสรุปว่านายตีความคําสัง่ฉันไม่ออกเลยงัน้เหรอ” น้ําเสยีง
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ท่ีแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจนน้ัน ทําให้ผมชักจะเริ่มโมโหมากกว่ากลัว คนเขา

สํานึกผิดไปแล้วยังจะมาตอกยํ้าให้รู้สึกผิดอยูไ่ด้ เอาปากกาแทงซะดีไหมน่ี  

“ผมเข้าใจคําสั่งของคุณดีครับ แต่คุณธรรศเองก็กําชับไม่ให้ผมออกจาก

ห้องคนเดียว พอคุณเรียกผมเลยต้องติดต่อเขาถามว่าห้องคุณอยู่ไหน แต่คุณธรรศ

เขาก็อุตส่าห์ใจดี เดินมาส่งผมท่ีห้องคุณ จริงๆ ผมก็ไม่อยากจะรบกวนเขาหรอกครบั 

แต่ถ้าเขาไม่เดินมาส่ง บางทีมะรืนน้ีผมก็อาจจะยังหาห้องคุณไม่เจอก็ได้” ผมอธิบาย

พยายามข่มน้ําเสียงให้เป็นปกติ และอดเหน็บเขาไม่ได้ในท้ายประโยค 

คนฟังส่งเสียงขึน้จมูกเบาๆ มุมปากเหยียดเป็นรอยยิม้    

“ปากเก่งดีเหมือนกันน่ีนาย แต่ช่างเถอะ เอาหนังสือมา เดินตามฉันเข้ามา

ในห้อง ฉันมีเรื่องอยากจะคุยด้วย” เขาพูดพลางยกหนังสือท้ังหมดไปจากมือผม ก่อน

เดินนําเข้าไปในห้อง  

ผมมองแผ่นหลงักว้างตาปริบ เขามีเรื่องอะไรอยากจะคุยกับผมกันแน่ บาง

ทีเรื่องท่ีเขาอยากคุย อาจเป็นเรื่องเดียวกับท่ีผมอยากรู้ก็ได้ ผมจึงค่อยๆ เดินเข้าไป

ตามคําสั่งของเขา แม้ว่าในใจจะแอบกลัวว่าตวัเองจะถกูฆ่าในนาทีใดนาทีหน่ึงก็ตาม 

ภายในห้องนอนขนาดใหญ่ถูกตกแต่งอย่างเรียบง่าย มีโต๊ะทํางานอยู่กลาง

ห้องและมีเตียงขนาดใหญ่วางอยู่ไม่ห่างกัน โทนสีห้องเป็นสีครีมสบายตา ข้าวของ

เครื่องใช้ถูกจัดวางเป็นระเบียบ ช้ันหนังสือขนาดใหญ่ขนาบท้ังสองด้านของห้ อง  

มีหนังสือท้ังไทยและเทศอัดแน่นอยู่ในน้ัน เขาคงจะเป็นนักอ่านตัวยง 

“น่ังสิ” มือใหญ่เลื่อนเก้าอ้ีไม้สีอ่อนท่ีสอดใต้โต๊ะทํางานให้ผมน่ัง ส่วนเขาท้ิง

ตัวน่ังบนเตียงท่ีอยู่ใกล้ๆ  

“คุณมีเรื่องอะไรจะคุยกับผมหรอืครับ”  

“ฉันอยากให้นายช่วยดูในน้ีหน่อยว่าพอจะมีคนท่ีนายคุ้นหน้าบ้างหรือ

เปล่า” ร่างสูงเอ้ียวตัวหยิบเอกสารปึกหน่ึงบนโต๊ะทํางาน ผมแอบกลั้นหายใจจังหวะ
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ท่ีเขาเลื่อนมือผ่าน ทีแรกนึกว่าจะโดนกระชากคออะไรทํานองน้ันเสยีแลว้ แตเ่ขากลบั

ยื่นกองกระดาษสดีาํพวกน้ันมาตรงหน้า ผมมองมันงงๆ  

“น่ีมัน... ใบสมัครน่ีครับ ทําไมถึง...”  

“กฎของการอยู่ในบ้านหลังน้ีคือห้ามถาม ฉันบอกให้ทําอะไรก็ต้องทํา 

เข้าใจไหม”  

ผมแอบมุ่ยหน้ารับของในมือเขาวางลงบนตักอย่างเลี่ยงไม่ได้  

ไม่เห็นจะเข้าใจตาลุงคนน้ีเลย จู่ๆ ก็ให้เข้ามาในห้อง แล้วมาดูใบสมัครผู้เข้า

ประกวด เขาต้องการอะไรจากผมกันแน่ จะถามก็ถามไม่ได้อีก ปัดโธ่เอ๊ย เกลียด

ผู้ใหญ่เผด็จการชะมัด   

ผมพลิกหน้ากระดาษใบสมัครทีละใบ แต่ละคนก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกบั

ผม หน้าตาดีอย่างกับดารากมี็ แต่ประวัติอาชญากรรมยาวยืด ไม่รู้ไปดํารงชีวติกันใน

รูปแบบไหน บางคนก็มีพ่อแม่ประกอบอาชีพดีๆ แท้ๆ แต่กลับเลือกเดินทางสายน้ี 

อ่านประวัติแล้วก็น่าตกใจ ไม่คิดว่าวัยรุ่นสมัยน้ีจะนิยมหาความท้าทายในชีวิตกัน

มากมายขนาดน้ี 

ใบสมัครท่ีอ่านแล้วค่อยๆ ซ้อนหนาขึน้เรือ่ยๆ กระท่ังผมสะดุดท่ีใบหน้าของ

ชายหนุ่มคนหน่ึง 

ใบสมัครประกวด มิสเตอร์มาเฟีย 20xx 

ช่ือ/นามสกุลจริง ทักษ์ดนัย ก่อสกุล 

ช่ือเล่น ทักษ์ 

อายุ 22 ปี 10 เดือน 

ส่วนสูง 180 ซม. น้ําหนัก 70 ก.ก. 

งานอดิเรก - 

ความสนใจ -  

ความสามารถพเิศษ วิ่งเรว็, แม่นปืน 
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ครอบครัวปัจจุบัน - 

ประวัติอาชญากรรมล่าสดุ ร่วมกันค้าประเวณ ี 

หน้าตาคนๆ น้ี ไม่น่าจะทําความผิดอะไรแบบน้ันเลยแฮะ หางตาตกเหมือน

คนท่ีเก็บกดความทุกข์ไวม้ากกวา่ คนเราน่ีดูจากหน้าไม่รู้ใจจริงๆ  

“มีอะไร” เสียงทุ้มดังขึน้มาพร้อมชะโงกหน้าเข้ามาใกล้เอกสารในมือผม 

“ป... เปล่าครับ” ผมรีบพลิกใบสมัครคนต่อไป เจ้าของห้องขมวดคิ้ว

เล็กน้อย พยายามรอผมอย่างใจเย็น แต่ขาท่ีสั่นไม่หยุดน้ัน คงจะร้อนใจน่าดู  

ใบสมัครประกวด มิสเตอร์มาเฟีย 20xx 

ช่ือ/นามสกุลจริง พิพัช กําเนิดพงษ์ 

ช่ือเล่น พัช 

อายุ 17 ปี 6 เดือน 

ส่วนสูง 192 ซม. น้ําหนัก 68 ก.ก. 

งานอดิเรก กิน, ขโมยของ 

ความสนใจ เงิน+ของกินอร่อยๆ  

ความสามารถพเิศษ มือผี 

ครอบครัวปัจจุบัน แม่, น้องสาว 

ประวัติอาชญากรรมล่าสดุ ทะเลาะววิาท  

เจ้าน่ีมัน... ไอ้โย่งท่ีโวยวายใส่ผมเม่ือเช้าน่ีหว่า หน้าตากวนติ่ง ไม่สงสัยเลย

ท่ีมีประวัติอาชญากรรมทะเลาะวิวาทกบัคนอ่ืนยาวเป็นหางว่าว แถมยังโดนจับข้อหา

ชิงทรัพย์อยู่บ่อยๆ อีกด้วย คงเป็นอันธพาลมาตั้งแต่เกิดล่ะสิท่า เริ่มก่อเหตุครั้งแรก

ตั้งแต่หกขวบนู่นเลย ส่วนคนถัดมาน่ี... 

“อ๊ะ” ผมเผลอหลุดปากส่งเสียงออกไป เม่ือปรากฏรูปถ่ายของใครบางคนท่ี

คลับคล้ายคลับคลากับคนท่ีอยู่ในเหตุการณอั์นชวนขนลุกเม่ือกลางวัน อันเป็นเหตุท่ี

ทําให้ผมมาอยู่ท่ีน่ี  
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ตัวผมน่ิงค้างไปครู่หน่ึงด้วยความประหลาดใจ คนน่ังรอเห็นท่าทีผิดปกติ 

จึงดึงกระดาษแผ่นบนสุดไป เขากวาดสายตาอ่านข้อมูลบนน้ันอย่างรวดเร็วราว

เครื่องสแกน ขมวดคิ้วมองภาพถ่ายท่ีแนบมากบัใบสมัครเหมือนกําลังครุ่นคิด  

ถึงจะไม่รู้ว่าเขากําลังคิดอะไร แต่มันคงจะไม่ใช่เรื่องดีแน่ ในเม่ือมีใบสมัคร

กองประกวดแบบน้ีก็หมายความวา่ผู้ชายคนน้ันไม่ใช่คนของท่ีน่ี แล้วอย่างน้ันเขา

เป็นใครกัน ทําไมถึงมาป้วนเป้ียนอยู่ในซอยต้องห้ามได ้ ท้ังท่ีเขาก็เป็นฝ่ายออกปาก

ไล่ผม ไม่แน่ว่าบางทีเขาอาจจะเป็นลูกน้องของคู่แข่งท่ีจ้องจะเล่นงานตาลุงคนน้ีกไ็ด้ 

ชักจะน่ากลัวขึน้มาแล้วสิ ผมอยากกลับบ้าน (แต่ไม่มีบ้านให้กลับ) 

“เอ่อ คุณนนครับ” ผมโบกมือไปมาตรงหน้าเจ้าของบ้านท่ีดูเหมือนความคดิ

ลอยละล่องไปไกล เขาสะดุ้งตัวเล็กน้อย  

“ออ โทษทีว่าไง”  

“ผมกลับห้องได้หรือยังครับ” 

“ อืม เชิญ” เขาพยักหน้าส่งเสียงในลําคอ ท่าทีเหมือนยังอยู่ในภวังค์

ความคิด ผมยกใบสมัครท้ังหมดวางลงบนโต๊ะเขาตามเดิม สายตาเหลือบเห็นภาพ

หนุ่มผิวขาวในชุดครุยสีดําขอบผ้าคล้องคอสีแดง สวมหมวกบัณฑิต ในมือถือแผ่น

บางอย่างหุ้มผ้าแดงเข้มยิ้มกว้างให้กล้อง มีชายและหญิงวัยกลางคนขนาบท้ังสอง

ข้าง ยิ้มด้วยสีหน้ามีความสุข ด้านล่างมีตัวหนังสือเล็กๆ เขียนกํากบั  

‘Stanford Graduate school of business 20xx’ 

“ทําไมนายยังไม่กลับไป...” ประโยคเขาขาดห้วงไปเม่ือเห็นว่าสายตาผม

กําลังจับจ้องอะไร ใบหน้าขาวเผือดสีลงเหมือนถูกจับได้ว่าตัวเองทําบางอย่างพลาด 

ร่างสูงลุกยืนขึน้ จับกรอบรูปตัวปัญหาควํ่าลงอย่างรวดเร็ว ก่อนช้ีน้ิวไปทางประตูเป็น

เชิงไล่  

“นายกลับห้องไปได้แล้ว” น้ําเสียงเขาเข้มขึน้กว่าก่อนหน้าน้ีเล็กน้อย 

“แค่รูปถ่าย ทําไมคุณถึงไม่อยากให้ผมดูดว้ย”  
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“กฎท่ีน่ีว่ายังไง”  

“คุณมีพ่อแม่ เรียนจบปริญญา คุณโกหกผมทําไม”  

“กฎของการอยู่ท่ีน่ีคือห้ามถาม นายกลับห้องไปเดี๋ยวน้ี” น้ําเสียงของเขา

เริ่มขุ่นมัว ดวงตาจ้องผมเขม็ง  

“ตอบคําถามผมมันยากมากหรือครับ” ผมจ้องตาเขากลับอย่างไม่ยอมแพ้ 

“คุณกําลังปิดบังอะไรผมกนัแน่”  

“ฉันไม่จําเป็นต้องตอบคําถามผู้เข้าประกวดอย่างนาย ถ้านายไม่ออกไป 

งั้นก็อยู่กับฉันท่ีน่ี นอนกับฉันคืนน้ี” 

“อึก...” เจอไม้น้ีเข้าไปผมถึงกับสะอึกพูดต่อไม่ออก ได้แต่สบถคําผรุสวาท

ในใจทุกคําท่ีนึกออก แยกเข้ียวส่งเสียงคํารามลอดไรฟันใส่ กระทืบเท้าเดินออกไป

จากห้องเขาโดยไม่ต่อปากต่อคําอะไรอีก  

จําไว้เลยตาลุงมาเฟีย ผมจะสืบให้ได้เลยว่าเขาตัง้ใจจะซ่อนอะไรไว้กนัแน่ 
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แสงแดดอ่อนๆ ท่ีลอดผ่านม่านสีครีมสุดหรูบวกเสียงร้องของนกท่ีแว่วมา

จากท่ีไกล ทําให้ผมท่ีแผ่กายบนเตียงนุ่มค่อยๆ ลืมตาขึน้อย่างเกียจคร้าน แต่ก็รีบเดง้

ตัวลุกขึน้จากเตียงเม่ือนึกขึน้ได้วา่ตวัเองอยู่ท่ีไหน  

“คุณปารย์ ตื่นหรือยังครับ” เสียงทุ้มส่งเสียงเรียกพร้อมลงมือเคาะประตู

หน้าห้องสองสามครั้ง ราวกับกําลงัรอจังหวะให้แขกในห้องรู้สึกตัวอยู่ก่อนแลว้ 

“ตื่นแล้วครับ!” ผมตะโกนพลางพุง่ตัวไปยังต้นเสียงท้ังท่ีสภาพยังไม่พร้อม

จะต้อนรับใคร ผมเผ้ากระเซอะกระเซิง ไม่เป็นทรง ตรงข้ามกับคนหลังบานประตู  

ท่ีแม้จะอยู่ในชุดเสื้อยืดกางเกงกีฬาขาสั้น ดแูปลกตา ทว่าบนเครื่องแต่งกายหารอย

ยับย่นท่ีใดท่ีหน่ึงไม่เจอ  

“อรุณสวัสดิ์ครับ คุณธรรศ” ผมโค้งตัวให้เขาเล็กน้อยเป็นการทักทาย  

ก่อนจัดการใช้มือสางผมตัวเองให้เข้าทรง  

“คุณนนให้ผมพาคณุไปออกกําลังกายด้วย เสื้อผ้าสําหรับเปลี่ยนแขวนอยู่

ในตู้นะครับ ผมจะรอคุณอยู่หน้าห้อง”  พ่อบ้านรีบเข้าประเด็นอย่างรวดเร็ว สีหน้าดู

เหมือนไม่เต็มใจกับการต้องมาดูแลผมเท่าไรนัก ทันทีท่ีพูดจบเขากโ็น้มตัว มาดึง

ลูกบิดบานไม้ปิดลงอย่างสงบ ขณะท่ีผมยังยืนทําตาปริบๆ อยู่ท่ีเดิม ไม่ทันจะอ้าปาก

ตอบรับหรือปฏิเสธ 
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'ไปออกกําลังกาย...' ผมค่อยๆ หมุนตัว สาวเท้าตรงไปยังตู้เสื้อผ้าโดยมี

คําสั่งดังก้องอยู่ในหัวดังซ้ําๆ เหมือนถูกสะกดจิต  

เสื้อผ้าแบรนด์กีฬา ช่ือดังสีขาวเข้าเซ็ตตั้งแต่หัวยันเท้าท่ีถูกเตรียมไว้ให้

ตั้งแต่เม่ือคืน ถูกสวมในเวลาอันสั้น เม่ือเสียงบานไม้ถูกเคาะอีกครั้งเป็นสัญญาณเรง่ 

ไม่รอให้ผมเชยชมเน้ือผ้าแม้แต่น้อย  

 

บนผืนฟ้าสีครามไร้เงาเมฆบดบังในยามเช้า ดวงอาทิตยส์่องแสงสว่างจ้า

ราวประกาศศึกกับผู้คนท่ีอยู่กลางแจ้ง คุณพ่อบ้านวิ่งไม่มีหยุดพักนับตั้งแต่ก้าวเท้า

ออกมาจากคฤหาสน์สองช่ัวโมงเต็ม ขณะท่ีผมเดินๆ วิ่งๆ ตามเขาจนลิ้นห้อย ท้ังร้อน

ท้ังเหน่ือย อยากท้ิงตัวลงนอนข้างทางซะเดี๋ยวน้ัน   

'เราจะออกไปวิ่งรอบนอกคฤหาสน์' เขาบอกผมไว้แค่น้ีก่อนออกมา ทีแรก

ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันหนักหนาอะไร เพราะปกติผมมันเป็นพวกตื่นตอนไก่โห่ออกไปใช้

แรงงานนอกบ้านตั้งแต่เด็กๆ อยู่แล้ว วิ่งไปกลับสักไม่เกินสิบกิโลคงจะพอไหว แต่น่ี

ไม่ใช่เลยเขาเพิ่งบอกผมเม่ือกี้น้ีเองว่ารอบคฤหาสน์มีพื้นท่ีประมาณสิบไร่ ถ้าวิ่ง

ออกไปข้างนอก บางทีตอนน้ีผมอาจจะอยู่สมุทรสงครามแล้วก็ได้ น่ียังดีหน่อยท่ีข้าง

ทางมีต้นไม้ใหญ่คอยให้ความร่มรื่นอยู่บ้าง ไม่อย่างน้ันผมคงต้องเป็นลมเหมือนเม่ือ

วานแน่ๆ ทํางานตลอดชีวิตยังไม่เหน่ือยเท่าวิง่ตามคุณพอ่บ้านสุดเน้ียบคนน้ีเลยบอก

ตรงๆ 

ผมกับพ่อบ้านวิ่งมาถึงคฤหาสน์หลังเสียงเพลงเคารพธงชาติตอนเช้าไม่กี่

นาที ร่างกายของผมโชกไปด้วยเหงื่อ เสื้อผ้าสีขาวท่ีสวมแนบเน้ือเห็นทะลุถึงทรวงใน 

ขณะท่ีเพื่อนร่วมทางของผมมีเม็ดเหงื่อผุดบนใบหน้าเพียงเล็กน้อย เหมือนเป็นการวิง่

เหยาะธรรมดา ผมชักสงสยัแลว้วา่พ่อบ้านท่ีน่ีเขาฝึกกันมาแบบไหน 
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“ขอโทษท่ีมาช้าครับ คุณนน เดี๋ยวผมไปเตรียมอาหารเช้าให้นะครับ” ธรรศ

โค้งตัวให้ร่างสูงท่ียืนรอหน้าคฤหาสน์ ในมือถือถ้วยกาแฟร้อนควันฉุย คนเป็นนาย

มองสภาพท่ีแตกต่างของท้ังสอง กระตุกยิม้เบาๆ  

“มาช้า เพราะมีตัวถ่วงสินะ” พูดพลางปรายตามาทางผม ผมน่ิงเงียบไม่โต้

อะไรเขา กลัวเจอคําตอบแปลกๆ สวนมา ได้แต่ดึงเสื้อเปียกออกห่างจากตัว ไม่ให้เขา

เห็นอะไรๆ ของตัวเองชัด หันไปผงกหัวขอโทษพ่อบ้าน 

“ขอโทษท่ีทําให้เสียเวลาครับ คุณธรรศ”  

พ่อบ้านหันมองผมนิดหน่ึง พยักหน้ารับน้อยๆ แล้วขอตัวออกไปปฏิบัติ

หน้าท่ีตัวเอง  

“นายเองก็ไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้า กับข้าวเสร็จแล้วจะให้คนไปตาม สภาพ

อย่างกับลูกหมาแน่ะ ดูไม่ได้เลย” เจ้าของคฤหาสน์หัวเราะหึใส่ ก่อนหันหลังผวิปาก

เดินเข้าไปข้างในอย่างอารมณ์ด ี 

จงใจให้วันแรกของผมออกมาเป็นแบบน้ีสินะ ตาลุงน่ีทรมานเด็กชัดๆ ถ้าไม่

ติดว่ากลัวโดนยิงตายคาบ้าน จะกระโดดกดัหูให้ขาดเลย 

 

ม้ือเช้าเป็นอาหารปักษ์ใต้อย่างเรียบง่าย ประกอบด้วยไก่ต้มขม้ิน ปลาทู

ทอด และน้ําพริกกะปิ ซ่ึงไม่เข้ากับโต๊ะสไตล์ยุโรปทรงกลมสิบท่ีน่ังท่ีมีผู้รับบริการ

เพียงแค่สองคนคือผมกับเจ้าของบ้าน  

ผมค่อนข้างประหม่ามากทีเดียวเม่ือพ่อบ้านผายมือให้น่ังใกล้กับคุณชาย  

เลยหันสบตาคนเชิญอย่างลังเล อีกฝ่ายพยักหน้าน่ิงๆ ให้เป็นเชิงบังคับ ผมจึงหย่อน

ตัวลงน่ังอย่างเลี่ยงไม่ได้  

เม่ือผมน่ังประจําท่ีเรียบร้อย ร่างสูงในชุดสูทเน้ียบก็เดินไปยืนฝั่งตรงข้าม

คอยสอดส่องมิให้การปฏิบัติหน้าท่ีขาดตกบกพร่อง  
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“มากินด้วยกันสิ  ธรรศ” คนเป็นนายผายมือไปยังเก้าอ้ีว่างขวามือของ

ตัวเอง 

“ไม่ล่ะครับ เดี๋ยวผมทานเอง” 

“นายก็เป็นซะอย่างน้ี เม่ือไรจะเลิกวางมาดพ่อบ้านแล้วคิดว่าตัวเองเ ป็น

ลูกพี่ลูกน้องท่ีคลานตามมาด้วยกันสักที เม่ือก่อนนายยังกล้าต่อยฉันฟันหักเลย”  

นนนทีกลอกตาเหน่ือยหน่ายราวกับพูดเรื่องเดิมๆ ซ้ําเป็นครั้งท่ีร้อย น้ําเสียงมีความ

น้อยใจเจืออยู่ 

“ตอนน้ันผมยังเด็กครับ ตอนน้ีคุณเป็นเจ้านาย ผมเป็นแคค่นรับใช้” ธรรศ

ตอบเสียงเรียบน่ิงผิดกับอารมณข์องฝั่งตรงข้าม 

“เออ งั้นก็เอาท่ีนายสบายใจ ฉันจะไม่พูดเรื่องน้ีแล้ว” มือใหญ่เคาะลงบน

โต๊ะหนักๆ หน่ึงครั้งเป็นการระบายอารมณ ์ก่อนลงมือตักกบัข้าวคําโตเข้าปาก   

พวกเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องท่ีโตมาด้วยกันน่ีเองหรือเน่ีย ไหงสถานะถึงกลาย

มาเป็นเจ้านายกับลูกน้องซะได้ แต่นนนทีคงจะไว้ใจพ่อบ้านมากพอดู ถึงให้เขาคอย

ดูแลทุกอย่างให้อย่างใกล้ชิด แม้กระท่ังการเตรยีมอาหาร  

“เลิกสงสัยเรื่องคนอ่ืนแล้วกินข้าวซะ” เจ้าของบ้านพูดดักคอขึน้มาอย่างกบั

รู้ทันพลางตักปลาทูทอดตัวอ้วนฉํ่าลงบนจานข้าวผม ก่อนเลื่อนถ้วยน้ําพรกิมาให้ 

“นายกินได้ใช่ไหม ของพวกน้ีฝีมือธรรศเขา”  

“ครับ” ผมสบตาและพยักหน้าให้พ่อบ้านผูเ้พียบพร้อมเป็นเชิงขอบคุณ แลว้

ก้มหน้าตักกับข้าว  

คําแรกท่ีได้ลิ้มรส ผมถึงกับตาลุกวาว รสชาติของมันไม่ได้ด้อยไปกว่า

หน้าตาน่าทานของมันเลย ไม่อยากเช่ือเลยว่าเป็นฝีมือของผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่

ท่าทางดดุันคนน้ัน  

“คุณธรรศทํากับข้าวอร่อยเหมือนแม่ผมเลยครับ” ผมยิ้มช่ืนชมจากใจจริง 

น่ันทําให้นนนทีท่ีกําลังทําท่าจะตักกับข้าวหยดุกึก บรรยากาศ (ท่ีดูเหมือนจะ) รื่นรมย์
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ยามเช้ากลายเป็นเงียบกริบ ผมท่ีกําลังเคี้ยวอาหารอยู่ในปากเลยพานชะงักน่ิง หัน

มองเจ้าของบ้านด้วยใจสั่นๆ  

น่ีผม... พูดสิ่งท่ีไม่สมควรออกไปงั้นเหรอ 

“แม่นาย  เคยทํากับข้าวพวกน้ีให้กินด้วยเหรอ” มาเฟียหนุ่มถามด้วย

น้ําเสียงปกติไม่มีอารมณ์ใดแฝงอยู่ในน้ัน ผมจึงโล่งใจไปหน่ึงเปราะท่ีไม่ได้ไป

จุดชนวนอะไรแปลกๆ เข้าให้ รีบเคี้ยวข้าวท่ีเหลือในปากก่อนตอบคําถาม 

“แม่ผมมาจากปักษ์ใต้น่ะครับ ฝีมือเปิดร้านอาหารได้สบายเลย แต่แค่ไม่

สนใจจะทํา” ท้ายประโยคผมลดเสียงลง เม่ือนึกว่าเป็นเรื่องท่ีไม่สมควรพูดเท่าไร 

นอกจากจะอยู่นอกเหนือคําถามแลว้ยงัฟังดูตวัเองน่าสมเพชอีก  

ผมแอบเหลือบมองคนถาม สีหน้าเขายังคงเรยีบน่ิงเดิม ท่ีแปลกตาไปคง

เป็นคิ้วท่ีเลิกขึน้ข้างหน่ึงเหมือนประหลาดใจ 

“แม่นายมาจากใต้งั้นเหรอ ดูไม่เหมือน... ไม่สิ ฉันหมายถึงนายดูไม่เหมือน

คนใต้เลย ทํากับข้าวได้สักครึ่งของแม่หรือเปล่าล่ะ” สีหน้าเขาสะดุดเล็กน้อย คล้าย

เลือกถามผมตรงท้ายประโยคเพื่อเบ่ียงประเด็น  

อะไรกันตาลุงคนน้ี ยิ่งเข้าใกล้ยิ่งมีพิรุธเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับ

ครอบครัวผมจริงๆ แตต่อนน้ีผมยังไม่มีหลักฐานอะไรแน่ชัด คงต้องไหลตามน้ําไป

ก่อน  

“ผมทําได้หลายอย่างครับ แต่ท่ีถนัดคงเป็นอาหารปักษ์ใต้” 

“ เหรอ ฟังดูน่าสนใจดี” คนฟังกระตุกมุมปาก พยักหน้าเบาๆ เหมือน

พยายามเช่ือ “ถ้าทําได้จริง เวลาเข้ากองประกวดเก็บตัวก็น่าจะมีพื้นท่ีให้นายแสดง

ฝีมือ แต่ถ้าอยากอุ่นเครื่องสักหน่อย พรุ่งน้ีหลังออกกําลังกายเสร็จเข้าครัวไปช่วย

ธรรศบ้างก็ดี” ดวงตาเรียวเหลอืบไปยังบุคคลท่ีสามท่ีกลา่วถึงคลา้ยหยั่งท่าที ผมแอบ

มองตาม เห็นร่างสูงของพ่อบ้านยืนสงบน่ิงไม่มีท่าทียินดียินร้ายอะไร น่ันคงจะเป็น

คําตอบรับลูกมืออย่างผมเข้าไปช่วย  
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“ถ้าคุณกับคุณธรรศไม่รังเกียจ พรุ่งน้ีผมจะเข้าไปช่วยงานในครัวแล้วกัน

ครับ จริงๆ คณุ (บังคับ) ให้ผมอยู่ท่ีน่ีเฉยๆ ผมก็เกรงใจอยู่เหมือนกัน” 

“ดี งั้นต่อจากน้ีฝากนายช่วยธรรศเขาจัดการเรื่องอาหารของฉันแล้วกัน” 

เขาว่าก่อนตักน้ําซุปไก่ต้มขม้ินเข้าปากอย่างเอร็ดอร่อย ดูท่าจะชอบอาหารปักษ์ใต้

มากเลยสินะเน่ีย เป็นมาเฟียบ้านหรูแต่กลับนิยมของบ้านๆ เกินคาด  

 

หลังผ่านช่วงเช้าอันแสนทรหด และปิดท้ายด้วยอาหารเช้าท่ีคุ้นเคยในวัน

ต่อมา เจ้าของบ้านก็เดินทางออกไปยังสํานักงานธุรกิจใจกลางเมืองหลวง ท้ิงให้ผม

อยู่ภายใต้ความดูแลของพ่อบ้านจอมเน้ียบ  

ในทีแรกพ่อบ้านทําท่าจะติดตามไปรับใช้เจ้านายเช่นทุกวัน หากเขาก็ถูก

ปฏิเสธยํ้าให้  'ฝึก' ผมให้ดี แม้จะไม่เต็มใจ คนเป็นลูกน้องเลยต้องน้อมรับและปฏิบัติ

ตามคําสั่งของเจ้านายให้ลลุ่วง  

เก็บกวาดจานข้าวเสรจ็สรรพ ร่างสูงก็พาผมขึน้รถกอล์ฟไปยังสนามแห่ง

หน่ึงท่ีอยู่ห่างจากตัวคฤหาสน์ ท่ีน่ันมีเป้าน่ิงสําหรับซ้อมยิงตรงหน้าห้าจุด เหมือน

สนามนิงปืนมาตรฐานท่ีเคยเห็นในทีวี อย่าบอกว่าไอ้ฝึกให้ดีท่ีวา่ หมายถงึไอ้น่ี! 

“สวมน่ีไว้ครับ” พ่อบ้านยื่นหูฟังกับแว่นตาพลาสติกสีชาให้ ผมกลืนน้ําลาย

อึกใหญ่เม่ือเห็นวัตถุอันตรายหลายรูปแบบวางเรยีงอยูบ่นโต๊ะเบ้ืองหน้า  

“น... น่ีคุณจะให้ผมหัดยิงปืนงั้นหรือครับ” ผมถามเสียงสั่น พ่อบ้านพยัก

หน้ารับคําตอบเบาๆ ไม่ได้แปลกใจกับท่าทีของผมแม้แต่น้อย  

“คุณนนบอกว่าเผื่อไว้ในการประกวด” 

“จําเป็นต้องทําถึงขนาดน้ีเลยหรือครับ” ลอบมองเห็นกระบอกสีดําเม่ือมท่ี

นอนแน่น่ิง ผมก็กลืนน้ําลายอึกใหญ่ลงคออีกครั้ง แต่คราวน้ีรู้สึกน้ําลายเหนียวหนืด

จนกลืนไม่ลง ริมฝีปากแห้งผากแห้งขึน้มาเสียดื้อๆ ความรู้สึกชาแล่นปราดไปท่ัวรา่ง 

อาวุธท่ีนักฆ่ามืออาชีพใช้สังหาร ของจริงดูน่ากลัวกวา่ท่ีคิดโข  
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“ผมไม่มีสิทธิ์ตอบคําถามนอกจากท่ีเจ้านายสั่งครับ กรุณาสวมน่ีด้วย” 

พ่อบ้านยื่นอุปกรณ์เสริมให้ผมอีกครั้ง ผมรับมาสวมไว้อยา่งเลี่ยงไม่ได้  

มือใหญ่หยิบปืนขึน้มาหน่ึงกระบอกก้าวเยื้องไปสาธิตบริเวณข้างหน้าผม

เล็กน้อย เขาแสดงท่าจับและการปลดเซฟให้ผมสังเกตได้ถนัดตา แผ่นหลังกว้าง

เหยียดตรง ปลายเท้าแยกออกจากกันเล็กน้อย แขนข้างท่ีถือปืนเหยียดเต็มท่ี ข้อมือ

และข้อศอกน่ิง ศีรษะเงยขึน้จ้องไปท่ีเป้าหมาย ท่าทีน่าเกรงขาม เป็นถึงคนสนิทของ

มาเฟียไม่ต้องยิงโชว์ก็พอจะรู้ว่าฝีมือร้ายกาจขนาดไหน แค่เห็นท่ายืนผมก็เริ่มเสียว

สันหลังวาบ กลัวเขาหันกระบอกปืนมาทางน้ี  

“คุณพอจะทําได้ใช่ไหมครับ” พ่อบ้านหยิบปืนกระบอกหน่ึงส่งให้  

“อ... เอ่อ” ผมอ้ําอึง้ ฝ่ามือมีเหงื่อซึมและสั่นน้อยๆ ขณะท่ีเอ้ือมไปรับอาวุธ

อันตราย น้ําหนักของมันค่อนข้างมากกว่าท่ีผมคาดเอาไว ้ผมเลยเกือบทํามันร่วง โชค

ดีท่ีมือใหญ่ช่วยประคองไว้จากด้านหลังอยา่งทันท่วงที  

“ระวังหน่อยครับ” น้ําเสียงพ่อบ้านเข้มกว่าปกติเลก็น้อย 

“ข...ขอโทษครบั” ผมก้มหัวสํานึกผิด เหงื่อบนหน้าผากไหลหยดอาบข้าง

แก้มด้วยความตกใจและแอบกลัว หางตาเห็นคนตัวสูงส่ายหน้าเบาๆ พ่นลมหายใจ

แรง  

“คุณเพิ่งเริ่มใช้สองมือจับก็ได้ครับ ไม่ต้องเกร็ง หายใจเข้าลึกๆ” พ่อบ้านพูด

พลางเดินเข้ามาจัดท่ายืนให้ผม ลมหายใจอุ่นท่ีรดบนใบหู ทําผมขนลุกขึน้มานิดๆ  

แต่ผมพยายามยืนน่ิงไม่ให้ตัวเองเสยีสมาธิ ทําตามท่ีเขาบอกอย่างเคร่งครัด  

ขอสารภาพว่าตั้งแต่เกิดมา ผมไม่เคยใกล้ชิดผู้ชายคนไหนเท่า น้ีมาก่ อน 

แม้แต่พ่อก็เถอะ  

“ยืดหลังขึน้อีกหน่อยครับ” เขาว่าพลางค่อยๆ คลายมือท่ีช่วยประคองออก 

ผมทําตาม อาการสั่นเริ่มหายไปแล้ว รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นมืออาชีพขึน้มานิดหน่อย 
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“ท่ีน้ีเล็งปลายกระบอกปืนไปท่ีเป้าตรงกลางครับ เล็งไปตรงจุดศูนย์กลางท่ี

มีวงเยอะๆ นะครับ ใช้ตาข้างเดียวเล็ง หายใจเข้าลึกๆ” ผมสูดลมหายใจเข้าอีกครั้ง 

ความตื่นเต้นแท้จริง มันกําลังเริ่มขึน้แล้ว  

คราวน้ีมือใหญ่กลับมาช่วยประคองอีกครั้ง จับปลายน้ิวช้ีของผมท่ีจับด้าม

ปืนจนแข็งเลื่อนเข้าไปในโกร่งสําหรับเหน่ียวไก 

“เล็งไปท่ีเป้าครับอย่าเกร็ง เราจะเตรียมยิงแลว้”  

ท้ังท่ีสมองเข้าใจคําพูดของพ่อบ้านเป็นอย่างดี หากร่างกายกลบัไม่ยอมทํา

ตาม เปลือกตาท้ังสองข้างพร้อมใจกันปิดแน่น ภาพตรงหน้ามืดสนิท มีแต่เพียงน้ิวช้ี

เจ้ากรรมท่ีต่อต้านความกลัวของจิตใจ แตะลั่นไกปืนเต็มแรง  

“คณุปารย์! มันอันตรายนะครับ” พ่อบ้านรีบดึงกระบอกปืนออกไปจากมือ

ผม ระบายลมหายใจยาวเหน่ือยอ่อนไม่ปกปิดอาการไม่พอใจอย่างท่ีเคย ผมไม่รู้จะ

สรรหาคําไหนมาแทนความรู้สกึนอกจากคาํวา่ขอโทษ  

“ดีนะครับท่ีคุณนนไม่ให้ผมใส่กระสุนไว้” คนเป็นผู้ใหญ่ส่งสายตาดุ ผมได้

แต่ก้มหน้างุด กล่าวขอโทษเขาเสียงอ่อยหลายครั้ง จนเขาพูดอะไรต่อไม่ออก ได้แต่

ถอนหายใจเฮือกใหญ่หนักใจ 

ผมกล้าพนันเลยว่าน่ีน่าจะเป็นงานท่ีเขารับมือได้ยากท่ีสุดเท่าท่ีเคยรับ

คําสั่งมาแน่ รู้สึกได้เลยวา่การฆ่าคนอาจจะงา่ยกวา่การสอนเด็กอย่างผมยิงปืน  

“ผมว่าวันน้ีเราฝึกการใส่กระสุนกบัการยืนให้คล่องก่อนดีกว่าครับ หลังจาก

น้ันเราจะฝึกลั่นไกกนัอีกที”  

“ก็ดีครับ” ผมรับความคิดเขาโดยไม่คัดค้าน ถึงในการฝึกลั่นไก (แบบไม่มี

กระสุน) ของผมจะล้มเหลวไม่เป็นท่า จนพ่อบ้านผู้เก่งกาจยังต้องท้อ ทว่าอีกไม่กี่

ช่ัวโมงต่อมา หลังทําใจให้สงบขึน้ด้วยการฝึกใส่ลูกกระสุนซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนใช้เวลา

ไม่กี่วินาทีการบรรจุ ผมก็สามารถยืนในท่าท่ีใกลเ้คียงกับมืออาชีพอย่างเขาพร้อมเลง็
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ปลายกระบอกเหล็กไปท่ีเป้าได้อย่างไม่ติดขัด เลยทําให้ผมไปสู่บทเรียนต่อไ ปได้

อย่างราบรื่น  

หลังฝึกลั่นไกแบบปืนเปล่าไม่ตํ่ากว่าร้อยครั้ง ธรรศก็ให้ผมลองยิงจริง ท้ังท่ี

คิดว่าตัวเองฝึกลั่นไกจนคล่องมือ แต่แรงดันของลูกกระสุนยามยิง ยังทําให้ผมเสีย

สมดุลในการยืนเล็กน้อย รอยเจาะหลายต่อหลายนัดท่ีควรจะอยู่ตรงกลางเป้า แฉลบ

ออกไปนอกพื้นท่ีสีขาวเกือบท้ังหมด มีเพียงนัดสุดท้ายท่ีเบ่ียงเข้ามาในบริเวณอก  

“คงต้องออกกําลังกายช่วงแขนให้เยอะกว่าน้ีสักหน่อยนะ สําหรับวันแรกก็

ถือว่าไม่เลว...” จู่ๆ ร่างสูงของเจ้าของบ้านก็ปรากฏอยู่ข้างๆ อย่างเงียบเชียบ ทําให้

ผมท่ีไม่ทันตั้งตัวเผลอหันปลายกระบอกปืนไปทางเขาด้วยความตกใจ  

“เฮ้ย ระวังหน่อย ไอ้หนู เจ้าน่ันมันอันตรายนะ อยา่หันเข้าหาใครสุ่มสี่สุ่ม

ห้า” เขายกมือท้ังสองข้างเหนือศีรษะคล้ายเป็นผูร้้ายยอมจํานนต่อตํารวจ  

“คณุนน!” ผมตะโกนเรียกช่ือเขาเหมือนเป็นการตําหนิ โชคดีท่ีในปืนไม่มี

กระสุนอยู่แล้ว ไม่อย่างน้ันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึน้บ้างก็ไม่รู้ ผมรีบวางปืนลงบน

โต๊ะทันที  

“วันน้ีกลับมาเร็วนะครับ” พ่อบ้านโค้งตัวทักทายผู้เป็นนาย แต่มิวายหันมา

ส่งสายตาดุๆ ใส่ผมเล็กน้อย คราวน้ีจะโดนด่าก็ไม่แปลก เกือบฆ่าเจ้านายเขาต่อหน้า

เลยน่ีนะ  

“อืม ไม่อยากอยู่คุยกับลุงกัณน่ะ เอาแต่พูดเรื่องเดิมๆ ให้ฉันปล่อยเงินกู้

นอกระบบบ้างล่ะ เปิดบ่อนใต้ดินบ้างล่ะ เปิดคลับเด็กหนุ่มบ้างล่ะ ฉันเบ่ือแล้ว”  

มาเฟียหนุ่มระบายลมหายใจยาว ก่อนหันมาสบตาผม  

“น่ีฝึกกันมากี่ช่ัวโมงแล้วละ่ถงึได้ขนาดน้ี”  

“ก็ตั้งแต่หลังอาหารเช้าครับ”  

“สามช่ัวโมงเหรอ” เขาพยักหน้าคิดตาม “ก็ถือว่าไว ใส่กระสุนได้แล้ว 

ใช่ไหม”  
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“ใส่กระสุนคล่องเลยครับ แต่เรื่องยิงก็เท่าท่ีเห็น” ครูฝึกชิงรายงานแทน ผม

รู้สึกกระดากอายในความไม่ได้เรื่องของตัวเองขึน้มานิดหน่อย  

“หึ” เจ้าของบ้านส่งเสียงหัวเราะเบาๆ ท่าทางเหมือนกําลังนึกถึงเรื่องอะไร

สนุกๆ “ตอนน้ีนายไปพักก่อนแล้วกัน ถ้าหิวก็ไปหาอะไรกินเองในครัว หรือจะใช้ครัว

ทํากับข้าวกินเองก็ได้ ฉันอนุญาต ห้าโมงเย็นเจอกันท่ีฟิตเนสช้ันสาม มาคนเดียวละ่ 

อย่าไปกวนธรรศเขาอีก” มาเฟียหนุ่มตบไหล่ผมเบาๆ พร้อมรอยยิ้มไม่น่าไวใ้จปรากฏ

ตรงมุมปาก เขาหันไปคุยกับคนสนิทสองสามประโยค ก่อนเดินขึน้รถกอล์ฟอีกคันไป 

ท้ิงระเบิดปริศนาลูกใหญ่ให้ผมขบคดิ  

ฟิตเนส? น่ีหมายความว่าเมนูฝึกวนัน้ียังไม่หมดอีกร ึน่ีมันบ้านคน หรือค่าย

ทหารกันแน่ 
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ผมออกจากห้องเวลาสามโมงครึ่ง เผื่อเวลาไว้สําหรับหลงในคฤหาสน์

เรียบร้อย ถึงจะบอกว่าช้ันสาม ผมก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันอยู่ส่วนไหนของช้ัน ผมแต่งกาย

ด้วยเสื้อยืดสีกรม กางเกงขาสั้นเข้าชุดท่ีถูกเตรียมไว้ให้หลายสิบราวเป็นการ บอก  

โดยนับว่าการฝกึไม่ไดจ้บลงง่ายๆ  

ยามเย็นภายในคฤหาสน์หลังใหญเ่งียบสงบไร้เงาของคนรับใช้ ได้ยินเพียง

เสียงเครื่องตัดหญ้าจากท่ีไกลๆ ของคนสวนดังเข้ามาเป็นระยะท่ีทําให้ผมพอช้ืนใจ

ขึน้มาบ้าง  

ผมค่อยๆ กา้วขึน้ไปยังบันไดไม้กลางบ้านอย่างระมัดระวัง สายตาคอย

สอดส่องรอบกายเต็มท่ี กลัวเจอสิ่งใดผิดปกติ มือท่ีจับราวบันไดแน่นเริ่มมีเหงื่อ ซึม

ออกมาเล็กน้อย ไม่เคยขึน้บันไดท่ีไหนท่ีต้องลุ้นระทึกขนาดน้ีมากอ่น  

เม่ือเดินทางมาถึงช้ันสามอันเป็นเป้าหมายอย่างปลอดภัย จังหวะหายใจ

ผมค่อยกลับมาเป็นปกติ มองเห็นเครื่องออกกําลังกายนานาชนิดในห้องกระจกใสท่ี

กินพื้นท่ีเกือบท้ังช้ัน น่ันทําให้ผมเข้าใจคําว่าฟิตเนสช้ันสามชัดเจน ถ้าขึน้มาแล้วหา

ห้องฟิตเนสไม่เจอคงแปลกเต็มที 

ผมย่องไปตามทางเดินท่ีทอดยาวอย่างเงียบเชียบ มองหาประตูทางเข้า   

ได้ยินเสยีงโลหะกระทบกับเสียงพ่นลมหายใจหนักหน่วงของใครบางคนดังลอด

ออกมา ยิ่งเดินก็ยิ่งได้ยินเสยีงชัดขึน้เรื่อยๆ จนกระท่ังมองเห็นเจ้าของเสียง  
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ชายรูปร่างกํายํากําลังใช้สองแขนยกบาร์น้ําหนักขึ ้นลงในท่าน่ังอย่าง

แข็งแรง ท่อนบนเปลือยเปล่าโชกไปด้วยเหงื่อ ผิวขาวจัดเป็นสีแดงระเรื่อด้วยเลือดท่ี

สูบฉีดพล่าน  

ผมยืนน่ิงมองภาพตรงน้ันราวต้องมนตร์สะกด หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ ลม

หายใจติดขัดคล้ายจะเป็นลมขึน้มาอย่างบอกไม่ถูก  

ยืนท่ือแบบน้ันอยู่พักใหญ่ มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนท่ีกระจกถูกเคาะจากด้าน

ในหนักๆ ผมสะดุ้งตัวโยน เม่ือเห็นว่าเจ้าของเรือนร่างราวรปูป้ันน้ันยืนอยู่ใกล้ผมมาก 

หากไม่มีกระจกกั้นอยู่ ผมคงหัวใจวายไปแลว้ 

เขากวักมือเรียก ผมหันรีหันขวางทําตัวไม่ถูก ท้ังท่ีประตูห้องอยู่ห่างจาก

ตัวเองไปไม่กี่ก้าว แต่ร่างกายกลับไม่ยอมทําตามเหมือนเป็นอัมพาตไปช่ัวขณะ  

“ เ ข้ามาน่ีเลย” จู่ๆ มาเฟียหนุ่มก็ก้าวออกมาคว้าข้อมือผมเข้าไปในห้อง  

กดไหล่ผมน่ังลงบนเครื่องออกกําลังกายท่ีเขาเล่นก่อนหน้าน้ี ฝ่ามือใหญ่ท่ีค่อนข้าง

ช้ืนไปด้วยเหงื่อตบลงบนใบหน้าผมเบาๆ หน่ึงที 

ผมหลับตาป๋ี ตัวแข็งเกร็ง ยืดหลังตรงดิ่ง 

“ฉันนัดให้นายมาห้าโมงไม่ใช่เรอะ น่ีมันเหลืออีกตั้งเกือบสองช่ัวโมง”  

เขาหันไปมองนาฬิกาสีขาวเรือนใหญ่ท่ีแขวนอยู่ใกล้ๆ  

“ เ อ่อ... ผมกลัวหลงทางน่ะครับ เลยเผื่อเวลา” ผมตอบท้ังท่ียังปิดตา  

ใช้เวลาสักพักกว่าจะกลา้ลมืตา ปรับสายตาให้ชินกลบัร่างไร้อาภรณต์รงหน้า 

“นายได้กลิ่นเหงื่อฉันไหม” เขาโน้มตัวเข้ามาใกล้ ผมเอนตัวไปข้างหลัง

เล็กน้อยอัตโนมัติ  

“เอ่อ ขอโทษครับ ผมไม่ได้จะรังเกียจคุณนะครับ แต่ร่างกายมันขยับเอง 

ค... คือความจริงคุณไม่มีกลิ่นเหงื่อเลยนะครับ” ผมตอบตามตรง แอบสูดลมหายใจ

เข้า เบาๆ สงบจิตใจท่ีป่ันป่วนด้วยกลิ่นกายเฉพาะตัวของเขา มันไม่ใช่กลิ่นจาก

น้ําหอม แต่ให้ความรู้สึกน่าหลงใหลอยา่งบอกไม่ถกู    
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“ท่ีจริงฉันว่าจะไปอาบน้ําก่อนนายจะมา แต่ไหนๆ นายก็มาแล้ว งั้นเริ่มเลย

แล้วกัน” 

 

“น่ีครับ ของคุณนน แล้วก็น่ีของคุณปารย์” พ่อบ้านหยิบแก้วใหญ่ทรงสูง

จากถาด ยื่นให้เจ้านายกับผมท่ียืนขาสัน่พั่บ เหงื่อโซมกายยิ่งกว่าการวิ่งสบิไร่เม่ือเช้า 

รู้สึกได้เลยว่าเลือดบนใบหน้าตัวเองหลงเหลืออยู่น้อยนิด แม้แต่มือท่ียื่นไปรับแก้วก็

ซีดขาวเสียจนน่ากลัว ปลายน้ิวสั่นระริกอย่างควบคุมไม่ได้ พ่อบ้านสังเกตเห็นความ

ผิดปกติเลยดึงแก้วกลบั  

“คุณให้เขาเล่นหนักไปหรือเปล่าครับ เขายังเด็กอยู่เลยนะ” เป็นครั้งแรกท่ี

ผมเห็นธรรศมองเจ้านายอย่างตําหนิ แต่คนถูกว่ากลับยักไหล่ไม่ยี่หระ ยกเครื่องดื่ม

ในแก้วซดรวดเดียวหมดหน้าตาเฉย  

“ยิ่งเด็กก็ยิ่งต้องฝึกให้เยอะกว่าผู้ใหญ่สิ ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงซะตั้งแต่

ตอนน้ี เวลาเข้าประกวดขึน้มาเดี๋ยวจะสู้คนอ่ืนเขาไม่ได้ ว่าแต่ไอ้น่ีเน่ีย กินยังไงก็ไม่

เคยรู้สึกอร่อยเลยแฮะ” เขาส่งแก้วคืน ธรรศรับมาวางบนถาด เหลือบมองผมท่ียืนอ้า

ปากหอบใช้มือเท้าเข่าด้วยความเหน่ือยล้าด้วยความเห็นใจ ท้ังท่ีภายนอกดูเป็นคน

น่ิงๆ ก็จริง แต่เท่าท่ีสังเกตจากการอยู่ด้วยกนัในหลายช่ัวโมงท่ีผ่าน จัดว่าเขาเป็นคน

ข้ีใจอ่อนอยู่เหมือนกัน ส่วนคนท่ีใจร้ายจริงๆ คงจะเป็นตาลุงมาเฟียเจ้าของบ้าน ให้

ผมทําแต่ละอย่างไม่ใช่เรื่องง่าย โหนบาร์ครึ่งช่ัวโมงบ้าง สควอทจัมพ์สามร้อยครั้ง

บ้าง วิดพื้นร้อยครั้งบ้าง ไม่รู้จะให้ผมเป็นมิสเตอร์มาเฟีย หรือจะให้ผมเป็น ทหาร

หน่วยลับกันแน่ อีกไม่นานคงได้ถือปืนเอ็มสิบหกกระโดดข้ามเขากนับ้างล่ะผมวา่ 

“เฮ้อ เข้มแข็งหน่อยสิ นายเป็นผู้ชายนะ” นนนทียื่นหน้ามายิ้ม มือขยุ้มไหล่

ผมแน่น ไม่มีความเห็นใจหรือรู้สึกผิดกับสิ่งท่ีทํากบัผมเลยสักนิด  

ผมเบือนหน้าไปอีกทางไม่โต้ตอบอะไร ร่างสูงจึงเดินอ้อมมาอีกทาง 
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“โกรธฉันหรือไงเน่ีย โธ่เอ๊ย ไอ้เด็กน้อย แค่น้ีเองน่า เอ้าดื่มน่ีซะ จะได้หาย

เหน่ือย” เขาหยิบแก้วจากถาดของพ่อบ้านส่งให้ ผมจ้องของท่ีบรรจุในน้ันอย่างสงสยั 

มันเป็นน้ําสีขาวขุ่นแปลกๆ เหมือนในชีวิตน้ีจะไม่เคยเห็นของพรรค์น้ีมาก่อน 

“มันคืออะไรครับ” 

“มันเหมือนยาบํารุงสําหรับคนออกลังกายน่ะ กินๆ เข้าไปเถอะ เอ้า” เขายื่น

ให้ผมอีกครั้ง ทว่าผมส่ายหน้าปฏิเสธ เพราะเห็นรอยยิ้มพิลึกบนใบหน้าคมคายน่ัน 

แถมพอหันไปสบตากับพ่อบ้าน เขาก็เบือนหน้าหนีผมไปอีกทางเหมือนไม่กล้าแสดง

สีหน้าตัวเองให้ผมเห็น 

“นายต้องกิน” มาเฟียหนุ่มเริ่มทําเสียงดุ แต่ผมก็สั่นหน้าสู้ เขาเลยใช้มือ

หน่ึงบีบแก้มผมให้ปากเผยอออก ส่วนอีกถือมือแก้วกรอกเครื่องดื่มประหลาดใส่เข้า

มา  

อึกแรกท่ีกลืนเข้าไปผมแทบอาเจียนออมา มันเหม็นคาวเหมือนเน้ือไก่บด

ในตลาดสด ผมรีบเอามือคว้าหมับเข้าท่ีข้อมือแข็งแรงท่ีกําลังป้อนน้ําประหลาดให้ผม

กิน 

“น่ีมันน้ําบ้าอะไรกันครับ รสชาติไม่เหมือนยาสักนิด อย่างกับบดอกไก่ต้ม

มาให้ผมกินงั้นแหละ” คนถูกโวยยิ้มกวา้งเหมือนถูกชม 

“นายน่ีเก่งจัง อกไก่ป่ัน เป็นเมนูท่ีเป็นมิตรกับคนท่ีอยากจะเพิ่มกล้ามเน้ือ

มากเลยนะรู้ไหม” 

“อุก...” ผมรู้สึกเหมือนของท่ีดื่มเข้าไปจะจุกขึน้บนอกกะทันหัน 

“ห...ห้องน้ําอยู่ไหนครับ ผ...ผมจะอ้วก!”  

 

...กริ๊ง! 

เสียงกริ่งของอินเตอร์โฟนในห้องดังสั้นๆ ก่อนดับไป ผมนอนกะพริบตามอง

ฝ้าปริบๆ ก่อนหันขวับมองนาฬิกาเรือนเล็กข้างหัวเตียงบอกเวลาสองทุ่มครึ่ง 
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น่ีผมเผลอหลับไปตั้งแต่เม่ือไรนะ  

จริงสิ หลังจากออกกําลังกายสุดหฤโหด แล้วกินอกไก่ป่ันอันไม่น่าอภิรมย์

น่ัน ผมก็อาเจียนหมดไส้หมดพุง ข้าวท่ีกินมาท้ังหมดวันน้ีไม่มีเหลือ ผมหมดแรงนอน

กอดชักโครกในฟิตเนส พ่อบ้านทนดูต่อไม่ไหว เลยห้ิวปีกผมมาส่งท่ีห้อง ก่อนนําโจ๊ก

มาเสิร์ฟให้เป็นข้าวเย็นพร้อมน้ําเกลือ เขาอยู่จนผมทานข้าวเสร็จ แล้วออกไป บอกให้

ผมนอนพักผ่อนเยอะๆ เพราะพรุ่งน้ีและวันต่อๆ ไปท่ีอยู่ท่ีน่ี ผมยังต้องเจอกับอะไร

แบบน้ี และอาจจะหนักกว่าน้ีด้วย 

“ครั้งหน้า ผมอาจจะช่วยอะไรคุณไม่ได้แล้วนะครบั” พ่อบ้านท้ิงท้ายไว้เพยีง

แค่น้ัน ผมยกมือไหว้ล้นหัวแทนขอบคุณจากใจ ถ้ามีครอบครัวละก็ คุณธรรศเขา

จะต้องเป็นคุณแม่... เอ๊ย คุณพ่อท่ีดีมากแน่ๆ 

เสียงเคาะประตูดังเหมือนคนเคาะปล่อยหมัดซัดรัว ทําให้ผมสะดุ้งจาก

ความคิด ค่อยๆ พยุงร่างอันรวดร้าวและอ่อนเปลี้ย ขึน้จากเตียงอย่างยากลํา บาก  

ขาสองข้างแตะพื้นได้ไม่ทันไร คนหน้าห้องก็ถือวิสาสะเปิดประตูเข้ามา พร้อมหอบ

หนังสือเล่มหนามาสองสามเล่ม สีหน้าไม่พอใจเท่าไรนัก 

“ค...คุณนน”  

เขาจ้องหน้าผมน่ิง ก่อนไล่สายตามองผมในชุดลําลองหัวจรดเท้า ผมรีบยก

มือจัดทรงผมท่ีช้ีฟูของตัวเอง แม้มันจะไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ ้น แต่เหมือนสีหน้าเขา

สงบลงเล็กน้อย 

“อ้อ ท่ีโทรเข้ามาในห้องนายหลายสายแล้วไม่รับเน่ีย เพราะนายนอนหลับ

อยู่สินะ” เขาปิดประตูลงก่อนวางหนังสือลงบนโต๊ะข้างเตียง ผมพยักหน้ารับกล้าๆ 

กลัวๆ เสียงกริ๊งท่ีผมได้ยนิคงเป็นกริง่สุดท้ายก่อนเขาหมดความอดทนแน่ๆ 

“คุณมีอะไรหรือครับ น่ีคงจะไม่ได้พาผมไปฝึกรอบดึกใช่ไหม” ผมมองเขา  

ในชุดเสื้อยืดกับกางเกงขายาวแล้วหวั่นใจ ถึงมันจะดูเหมือนเป็นชุดนอนมากกว่าก็



โรตีกล้วยหอม 

 

52 

 

เถอะ แต่ถ้าจะแค่พาผมไปฝึกเพียงคนเดียวละก็ ต่อให้เขามาในชุดสูทเต็มยศก็ใช่วา่

จะเป็นไปไม่ได้ 

“แหงล่ะ ก็นายไม่มีคุณสมบัติอะไรจะไปสู้ใครเขาได้เลยเลยน่ี คนอ่ืนเขา

ของแท้ท้ังน้ัน”  

ผมกลืนน้ําลายอึก เม่ือนึกถึงความเป็นจริง ท่ีเข้ารอบมาได้ก็เพราะตาลุง  

คนน้ีล้วนๆ 

“ล... แล้วอย่างน้ันคุณให้ผมเข้ารอบทําไมกันล่ะ แถมยังมาฝึกอะไรๆ ต่อ

อะไรให้อีก” ผมถามเขาไปตรงๆ เห็นสีหน้าคนถูกถามสะดุดเล็กน้อย ก่อนตีหน้าเข้ม 

ตัดบทผมเหมือนเคย 

“ฉันไม่จําเป็นต้องตอบ มาน่ังน่ี” เขาลากข้อมือผมไปท่ีเก้าอ้ี วางหนังสือ

ท้ังหมดลงตรงหน้า ผมสบตาเขาอย่างไม่เข้าใจ 

“น่ังลงซะ” เขากดไหล่ผมให้น่ังลงเหมือนตอนท่ีฟิตเนสไม่มีผิด พวกมาเฟีย

น่ี ชอบใช้กําลังบังคับกันอย่างน้ีตลอดเลยหรือไง 

“เอาล่ะ ในการประกวดนอกจากนายต้องมีกําลังแล้ว สมองก็ต้องมีความรู้

ประดับด้วยเหมือนกัน คนท่ีมีไหวพริบดี ก็ย่อมหาทางเอาตัวรอดได้ดีกว่า” เขาท่ียืน

อยู่ด้านหลังผมพูดช้าๆ เหมือนครูกําลังสอนนักเรยีน 

“นายได้เรียนหนังสือบ้างไหม”  

“เรียนถึงม.1 ครับ” 

“งั้นก็คงพออ่านหนังสือออกสินะ” 

“ก็พอได้ครับ” 

“งั้นอ่านเล่มน้ีให้ฉันฟังหน่อย” เขาหยิบหนังสือหน่ึงเล่มมากางตรง หน้า 

หัวใจผมเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะ เม่ือได้กลิ่นหอมอ่อนๆ ของสบู่จากตัวเขาใกล้ๆ  

“เอ่อ... คุณช่วยขยับออกไปนิดหน่ึงได้หรือเปล่าครับ เงาคุณบังตัวหนังสือ

อยู”่ ผมพยายามเอาข้ออ้างท่ีดูดีกว่าคําว่าตัวเองไม่มีสมาธบิอกเขา 
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“อ้อเหรอ โทษที งั้นฉันขอน่ังตรงละกัน” ร่างสูงหย่อนตัวลงบนเตียงท่ีอยู่

ใกล้กัน “เอ้า ทีน้ีก็อ่านมาให้ฉันฟังสักสามบท” 

ผมเริ่มอ่านออกเสียงเน้ือหาบนหน้ากระดาษท่ีเกี่ยวบุคลิกภาพ การรู้จัก

ตัวเอง และการเข้าสังคมให้เขาฟังช้าๆ เขาน่ังพยักหน้าอย่างผู้ฟังท่ีดีจนผมอ่านจบ 

แม้มีบางคําตะกุกตะกักเพราะความตื่นเต้นบ้าง แต่ส่วนใหญ่ผมก็อ่านถูก ออกเสียง 

ล.ลิง ร.เรือชัดเจน 

“ก็โอเคน่ี นายไม่ได้มีปัญหาเรื่องอ่านหนังสือเท่าไร ดูนายเหมือนจะมี

ความสุขเวลาอ่านดีด้วย นายชอบเรียนหนังสือใช่ไหม” เขาหันมาสบตา ผมก้มหน้า

คอ่นข้างกระอักกระอ่วนกบัคําถาม  

‘ชอบเรียนหนังสือ...’ งั้นเหรอ ผมได้เรียนแค่โรงเรียนวัด แถมยังเรียนไม่จบ 

เพราะพ่อแม่ก่อเรื่องจนผมต้องออกมาช่วยหาเงิน ท่ีอ่านออกเขียนได้ก็เพราะเถ้าแก่

กับลูกชายคอยช่วยสอน  

“ถ้าครอบครัวผมปกต ิผมก็คงชอบครับ”  

คนฟังน่ิงกับคําตอบไปช่ัวอึดใจ แวบหน่ึงเห็นแววตาท่ีมองผมอ่อนลงคล้าย

เห็นใจ ผมเลยรีบโบกมือออกตัว ไม่อยากให้ตัวเองดูน่าสมเพชไปกวา่น้ี 

“อย่าไปใส่ใจเลยครับ ผมไม่ได้หวังอะไรกับเรื่องเรียนหนังสืออยู่แล้ว ผมว่า

คนเราถ้าคิดทําดี ไม่สร้างเรื่องเดือดร้อนให้คนอ่ืน ไม่เรียนก็อยู่รอดครับ อ้อ ผม

หมายถึงถ้ารู้จักเอาตัวรอดก็คงไม่เป็นไร” ผมรีบกลับคําตอบเม่ือเผลอหลุดปากพูด

ความคิดตัวเองท่ีขัดกับคุณสมบัติในการประกวดครั้งน้ี นนนทีมองหน้าผม 

“ถ้า เข้าไปถึงรอบชิงฯ แล้วออกไปตอบคําถามแบบน้ีไม่เอานะ ไม่ได้

ประกวดนางสาวไทย” 

“เอ่อ... อย่างผมคงไปไม่ไกลขนาดน้ันหรอกม้ังครบั” 

“ต้องเข้าให้ได้สิ ไม่งั้นนายจะมาสมัครทําไม” 
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“ช่ือมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเวทีท่ีเหมาะกับมาเฟีย บางทีผมอาจจะยังมี

คุณสมบัติไม่พอ” 

“ต้องพอสิ ฉันกําลังฝึกนายอยูน่ี่ไง” 

“ทําไมคุณถึงอยากให้ผมเข้ารอบนักล่ะ คนอ่ืนท่ีเขามาประกวด เขาอาจจะ

อยากได้รางวัลกว่าผมก็ได้นะครับ” ผมจ้องหน้าเขาตรงๆ มองหาท่าทีพิรุธท่ีเขาอาจ

แสดงออกมา ซ่ึงพอได้ยินคําถามสีหน้าเรยีบเฉยของเขาค่อนไปทางหัวเสียนิดๆ  

“ไม่ว่าเหตุผลอะไร เราจะไม่คุยเรื่องน้ีกันอีก โอเค๊? หน้าท่ีของนายถ้าอยู่ใต้

ชายเดียวกับฉันคือทําตามคําสั่งของฉัน และฉันต้องการให้นายอ่านหนังสือเล่มน้ัน

ให้จบภายในอาทิตย์น้ี ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจให้ไปถามฉันโดยตรง ห้ามถามนอกเรื่อง” 

พูดจบเขาก็เดินออกไปจากห้องผม ปิดประตูเสียงดังเหมือนคนไม่สบอารมณ์ ผมรูส้กึ

ราวกับตัวเองทําเรื่องผดิกับเขาใหญ่หลวง  

คําถามแค่น้ันทําไมต้องหงุดหงิดใส่กันด้วย ผมก็แค่อยากรู้เหตุผลแท้จริงท่ี

เขาจับผมมากักไว้ท่ีน่ี คอยดูแลผมอย่างดีท้ังท่ีไม่จําเป็น ซ้ํายังให้ผมทําอะไรๆ เหมือน

ตอ้งการจะให้ผมชนะการประกวด เบ้ืองหลังของการกระทําพวกน้ีของเขาคอือะไรกนั

แน่ ผมต้องรีบค้นหาคําตอบให้เจอ เพราะผมชักเริ่มม่ันใจเสียแล้วเขามีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการหายตัวไปของพ่อแม่ผมจริงๆ 
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เสียงนาฬิกาปลุกดังขึน้บอกเวลาตีสี ่สี่สิบห้านาที พร้อมกับเสียงเคาะประตู

หน้าห้องสองสามครั้ง ผมทะลึ่งลุกพรวดจากท่ีนอน หนังสือท่ีกางอยู่บนหน้าร่วง

ผล็อยลงบนหน้าอก ถึงจะไม่ได้แรงมาก แต่ น้ําหนักท่ีไม่ใช่น้อยๆ ก็ทําให้ผมรู้สึก

แปลบๆ อยู่เหมือนกัน โชคดีท่ีร่างกายบอบช้ําจากการฝกึเม่ือเกือบอาทิตย์ก่อนหายดี

แล้ว  

จะพูดไปก็เหลือเช่ือตัวเองเหมือนกันท่ีอยู่รอดในบ้านมาเฟียได้นานขนาดน้ี 

ทีแรกนึกว่าจะโดนฆ่าวันสองวันแรกซะอีก  

“ขอเวลาผมแป๊บครับ คุณธรรศ” ผมสะบัดศีรษะไล่อาการสะลืมสะลอื  

ส่งเสียงตะโกนบอกคนหน้าห้องพลางกดเปิดสวิตซ์โคมไฟหัวเตียง วิ่งตรงไปยังตู้

เสื้อผ้า สลัดชุดนอนออก หยิบชุดวอร์มสําหรับออกกําลังกายด้วยความเร็วแสง ท้ังท่ี

ทุกวันออกไปวิ่งด้วยกันตอนตีห้าตรงแท้ๆ แต่ไหงวันน้ีมาเคาะประตูกอ่นเวลาแบบน้ี 

เปลี่ยนเสื้อผ้า จัดผมเผ้าให้เป็นมนุษย์มนาแล้ว ผมก็รีบออกไปเปิดประตู

ห้อง โค้งตัวขอโทษคนเป็นผู้ใหญ่ปลกๆ 

“ขอโทษท่ีให้รอครับ ปกติคุณจะมาตอนตีห้า ผมก็เลย...” ผมชะงักคําพูด 

เม่ือแหงนมองใบหน้าของคนเคาะประตเูต็มตา 

“คณุนน! น่ีคุณ...”  
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“วันน้ีฉันเข้าออฟฟิศช่วงบ่าย ตอนเช้าเลยจะไปกบัพวกนายด้วย” ร่างสูงอยู่

ในชุดวอร์มเตรียมพร้อมไปวิ่งจริงๆ ผมเอียงคอมองเขาด้วยความสงสัย แต่ไม่กล้า 

ปริปากซักไซ้อะไร เม่ือนึกถึงเหตุการณ์เม่ือตอนคํ่าวันก่อนท่ีเขาดูหัวเสียกับคําถาม

ของผม ในเม่ือไม่ให้ถามผมก็จะไม่ถามล่ะ จะไม่พูดด้วย 

ต่างคนต่างเงียบกันพักใหญ ่จนเขาเอ่ยถามทําลายบรรยากาศรอบตัวท่ีเริม่

หนักอึง้ 

“หนังสือนายอ่านไปถึงไหนแล้วละ่”  

“อีกสองบทจะจบแล้วม้ังครับ ถ้าจําไม่ผิด” ผมตอบโดยไม่สบตาเขา ได้แต่

ภาวนาให้เพื่อนร่วมทางอีกคนมาถงึเร็วๆ ตลอดอาทิตย์ท่ีผ่านมา ผมก็ถามคําตอบคาํ

กับเขาตลอด  

“ น่ีนายเป็นอะไรไป โกรธท่ีฉันบังคับให้นายทําน่ันทําน่ีอย่างน้ันเหรอ”  

เขาถาม หากผมไม่ตอบ ก้มหน้ามองพื้นเหมือนมองหาเศษเหรียญ ผมได้ยินเขาถอน

หายใจหนักๆ ก่อนพูด 

“ฉันมีเหตุผลของฉันอยู่ แต่ฉันยังบอกนายตอนน้ีไม่ได้”  

ผมน่ิงเงียบแสร้งไม่รับรู้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตาม มันจะต้องเกี่ยวกับ

การประกวดน่ีแน่ๆ และผมจะต้องรู้มันให้ได้ (ถึงจะผ่านไปเกือบอาทิตย์แล้วยังไม่มี

อะไรคืบหน้าก็เถอะ) 

ท้ังผมท้ังเขาต่างยืนปิดปากเงียบกันอยูพ่ักใหญ่ กระท่ังใครอีกคนเดินเข้ามา 

ส่งเสียงทักเจ้านายตัวเองงงๆ สลับกับมองหน้าผม 

“ฉันเข้างานตอนบ่ายน่ะ เลยจะไปวิ่งกับพวกนายด้วย” คนเป็นนายตอบ

โดยไม่รอคําถาม พ่อบ้านพยักหน้ารับรู้ น่ีคงจะไม่ใช่ครั้งแรกท่ีเขาออกไปวิ่งตอนเช้า

แบบน้ี ผมอดท่ึงกับพลังกายของคนบ้านน้ีไม่ได้เลย  

“งั้นไปกันเลยไหมครับ” 
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การวิ่งเช้าน้ีเป็นไปราบรื่นกว่าท่ีคิด แม้ในระยะทางเท่าเดิม แต่ผมก็เริ่มรูส้กึ

เหน่ือยน้อยลง ส่วนเจ้าของบ้านท่ีเพิ่งมาใหม่วันน้ี ท่าทางดูไม่ได้เหน็ดเหน่ือยอะไร

เหมือนคนออกกําลังปกติ เม็ดเหงื่อท่ีเกาะพราวบนใบหน้าเขาสะท้อนกับแสงแดด

อ่อนๆ ทําให้หน้าเขาระยับโดดเด่น ถึงจะไม่ค่อยถูกชะตา แตก่็ต้องยอมรับว่าเขาเป็น

คนมีเสน่ห์จริงๆ ผมแทบหยุดมองเขาไม่ได้เลย คาดว่าเขาคงจะรู้สึกตัว หันหน้ามา

สบตาเข้ากับผมท่ีวิ่งอยู่ข้างๆ อย่างจัง ผมเลยทําทีเป็นแหงนหน้าชมยอดไม้ริมทาง 

ได้ยินเขาส่งเสียงหึหน่ึงที ก่อนวิ่งไปข้างหน้าตอ่ เขาต้องรู้แน่ๆ ว่าผมแอบมอง น่าอาย

ชะมัด 

เรากลับมาถึงคฤหาสน์ต้นทางราวเจ็ดโมงครึ่ง สภาพผมเหงื่อโชกไม่ต่าง

จากวันก่อนๆ เท่าไร แค่รู้สึกหายใจได้คล่องกว่าเดิมนิดหน่อย  

ทุกคนแยกย้ายกนัไปอาบน้ํา ผมรีบทําเวลาให้เรว็ท่ีสุด เพื่อจะได้ไปช่วยงาน

ในครัวตามท่ีคุยกันไว้ก่อนหน้า พอไปถึงก็เห็นพ่อบ้านรออยู่ก่อนแล้ว เขาสวมเสื้อกนั

เป้ือนสีขาวทับชุดสูทไร้รอยยับของเขา ขยับตัวทําอาหารอย่างคล่องแคลว่ เป็นภาพท่ี

หาดูได้ยากทีเดียว ถ้าสาวๆ เห็นเข้าอาจจะหลงรักหลงปักหัวปํา 

“มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ” 

“อ้อ คุณมาแล้ว ดีเลย ช่วยปอกแล้วก็ห่ันสัปปะรดให้หน่อยได้ไหมครับ ผม

จะทําแกงส้ม” เขาพูดพลางกดเปิดแก๊สตั้งไฟ ก่อนหันไปล้างผักอย่างว่องไว เตรียม

ทํากับข้าวอย่างอ่ืน  

ผมเดินเข้าไปอย่างระมัดระวัง และเริ่มลงมือปอกเปลือกผลไม้ ดีนะท่ีเกิด

มาชีวิตลําบาก งานในครัวเลยไม่คณามือผมเท่าไรนัก เพียงเวลาไม่กีอึ่ดใจ ผลสัปปะ

รดก็ถูกห่ันใส่ลงในถ้วยท่ีเตรียมไว้ให้อย่างเรียบร้อย พ่อบ้านแอบมองผลงานของผม 

ริมฝีปากท่ีเคยเหยียดตรงเสมอคลี่เป็นรอยยิ้มบางๆ แววตาดูอ่อนโยน 

“ผมเข้าครัวช่วยแม่อยู่บ่อยๆ มาตั้งแต่เด็กแล้วครับ พอโตมาผมก็เลยโดน

เลื่อนตําแหน่งให้เป็นพ่อครัวประจําบ้าน”  
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“คุณเคยบอกว่าคุณแม่คุณเป็นปักษ์ใต้ใช่ไหมครับ” 

“ครับ” 

“งั้นวันน้ีผมยกให้คุณปรุงแกงส้มเลยแลว้กนั เครื่องแกงมีอยู่แล้วนะครบั ผม

เคยทําไว้วางอยู่ข้างๆ หม้อน่ันเลย” ผมหันตามไปท่ีเขาบอก กอ่นลงมือแสดงดา้นพ่อ

ครัวของตัวเองอย่างเต็มท่ี 

 

“วันน้ีแกงส้มเหรอ หอมจัง” เ จ้าของบ้านท่ีน่ังรออยู่ก่อนแล้ว  วาง

หนังสือพิมพ์ลง ทําท่าสูดกลิ่นอาหารเช้าท่ีเรียงรายบนโต๊ะ ธรรศเลื่อนเก้าอ้ีให้ผมน่ัง

ซ้ายมือของเจ้านายเช่นเคย ผมสบตาเขาอย่างเกรงใจ อยากชวนเขาน่ังทานด้วยกนั 

เพราะอย่างน้อยตอนน้ีเราก็มีสถานะพ่อครวัเหมือนกัน ทว่าเขาส่ายหน้าเบาๆ ปฏิเสธ

อย่างรู้ทัน ผมเลยจําต้องน่ังกับคนเป็นนายอย่างเลีย่งไม่ได้  

ม้ือเช้าท่ีแสนอึดอัดกําลังจะเริ่มแล้ว... 

“วันน้ีนายช่วยธรรศเข้าครัวสินะ” เจ้าของบ้านพยายามปรับบรรยากาศดว้ย

รอยยิ้ม ผมพยักหน้ารับเบาๆ ไม่ส่งเสียงตอบเป็นคํา  

ถึงก่อนออกมาจากครัว ธรรศบอกว่าเจ้านายเขามีเหตุผลท่ีทําแบบน้ีกับผม

จริงๆ ก็เถอะ แต่ยังไงก็อดโมโหเขาท่ีชอบทําท่าเหมือนไม่พอใจผมทุกครั้งไม่ได้ 

พ่อบ้านเลยแอบปรายตาดุๆ ใส่ ผมย่นจมูกเล็กน้อย ถามมากก็ผิด พูดน้อยก็ผิด จะ

เอายังไงกันแน่ คนบ้านน้ีเอาแต่ใจกันชะมัด 

เ จ้าของบ้านแอบสังเกตเห็นท่าทีของผมกับธรรศแปลกๆ เลยส่งเสียง

กระแอมเบาๆ 

“มีอะไรกัน”  

“ไม่มีครับ” ผมกับพ่อบ้านพร้อมใจกันส่ายหน้าปฏิเสธ นนนทีมองหน้าเรา

สลับไปมาอย่างจับผิดสักพักก็ยักไหล่เปลี่ยนเป็นไม่สนใจ ยื่นมือตักกับข้าวตรงหน้า

แทน  
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“แกงส้มวันน้ีรสชาติไม่เหมือนเดิมนะ เปลี่ยนสูตรใหม่เหรอ” เจ้าของบ้าน

ทัก เลิกคิ้วมองพ่อครัวท้ังสอง ผมกับธรรศเลยแอบสบตากันดว้ยใจหวั่นๆ 

“คุณปารย์เป็นคนปรุงน่ะครับ” พ่อบ้านตอบพลางจ้องดูท่าทีเจ้านายท่ีกาํลงั

ตักแกงท่ีว่าเข้าปากอีกครัง้ ผมกลั้นหายใจลุ้น 

“ไม่เลวเลยน่ี ฝีมือสูสี” 

ผมกับพ่อบ้านระบายลมหายใจโล่ง 

“เอ้า นายจะน่ังอีกนานไหม กินสิ เดี๋ยวหลังจากน้ีมีฝึกอีก” นนนทีเอ็ดผมท่ี

มัวแต่จ้องเขาตอนกินข้าว ในใจแอบพองโตเล็กน้อย เม่ือเห็นท่าทางเขาดูเอร็ดอร่อย

กับอาหารฝีมือผม  

 

เมนูการฝึกช่วงกลางวันยังคงเป็นไปอย่างเข้มข้น ต่างจากเม่ืออาทิตย์ก่อน

ตรงท่ีผมพอจะคุมสติตัวเองได้ดีขึน้ ไม่ตกใจเสียงปืนหรือแรงดัน รอยเจาะกระสุนบน

เป้ากระดาษ เริ่มเข้าหาจุดกึ่งกลางมากขึน้ พ่อบ้านถึงชอบออกปากชมว่าผมเรียนรู้

ได้เร็วมาก ถึงจะยังเรียกวา่แม่นยงัไม่ได้ แต่ก็ถือเป็นสัญญาณการพัฒนาท่ีด ี

“เอาจริงนะ ทีแรกผมคิดว่าคุณไปต่อไม่รอดซะแล้ว” เขาบอกผมตามตรง สี

หน้าดูโล่งใจอย่างเห็นได้ชัด เหมือนเขาจะไม่ใช่พวกหน้าน่ิงตามท่ีคิดไว้ตอนแรกอีก

ตอ่ไปแล้ว เผลอๆ เขาแสดงออกทางสีหน้าเก่งมากกวา่การพดูซะอีก ผมมองเขาแลว้

แอบยิ้มตาม 

“มีอะไรหรือเปล่าครับ” เ ม่ือจับได้ว่าถูกผมมอง เขาก็กลับมาตีหน้าเข้ม

เหมือนพอ่บ้านมาเฟียคนเดิม  

“ก็เปล่าหรอกครับ ผมแค่คิดว่าคุณน่ารักดี... เอ่อ... หมายถึงว่า... เวลาท่ี

คุณแสดงออกทางสีหน้าตามปกติ มันดูดีน่ะครับ” ผมเกาหัวแกรกแก้เก้อเม่ือเผลอ

พูดจาแปลกๆ ออกไป คนฟังจ้องหน้าผมน่ิง สีหน้าเข้มขึน้จากปกติ ก่อนเบือนหน้าไป

อีกทางเหมือนพยายามเกบ็อาการ  



โรตีกล้วยหอม 

 

60 

 

เอาแล้วไง... น่ีผมคงไม่ได้ทําให้เขาโกรธจนเลือดขึ ้นหน้าหรอกใช่ไหม 

หรือไม่เขาก็อาจจะคิดว่าผม...  

“เอ่อ...” ผมอ้าปากพะงาบ ตั้งใจจะหาเหตุผลมาอธิบายเพิ่ม ทว่าในหัวกลบั

ตื้อไปหมด จึงทําได้เพียงผงกหัวขอโทษ  

“ไม่เป็นไรครับ ไม่ต้องขอโทษผมหรอก คุณไม่ได้ทําอะไรผิดสักหน่อย” 

พ่อบ้านโบกมือเป็นพัลวัน ใบหน้ายังมีสีเลือดจางๆ ก่อนล้วงนาฬิกาเรือนกลมออก

จากกระเป๋ากางเกง เปิดดูเวลา  

“ผมว่าเรากลับกันดีกว่าครับ น่ีก็เท่ียงกว่าแล้ว เดี๋ยวผมต้องไปส่งคุณนนท่ี

บริษัทด้วย คุณคงอยู่คนเดียวได้นะครับ”  

ผมเอียงคอมองไม่เข้าใจสิ่งท่ีเขาพูดเท่าไรนัก 

“หมายความว่าวนัน้ีผมไม่ต้องฝกึท่ีฟิตเนสอะไรน่ันได้หรอืครับ”  

“ครับ” เขาพยักหน้ารับ “การออกกําลังกายเพิม่กล้ามเน้ือ อย่างน้อยก็ต้อง

ให้ร่างกายพักฟ้ืนด้วย เพราะฉะน้ันวันน้ีช่วงบ่ายถึงเย็นคุณจะได้พักครับ คุณนนจะ

กลับมาท่ีน่ีช่วงคํ่า” 

“แล้วคุณ...?”  

“กลับมาพร้อมคุณนนครับ ถ้ามีอะไรขาดเหลือ เรียกคุณลุงพ่อบ้านท่ีอยู่

เรือนเล็กข้างหลังได้เลยนะครับ ถ้าไม่เห็นใครก็ใช้อินเตอร์โฟนเรียกได้ กดเลข 03 

เลย” 

“ครับ” ผมพยักหน้า ก่อนเดินตามพ่อบ้านท่ีก้าวนําไปยังคฤหาสน์ใหญ่ 

เจ้าของบ้านกับพ่อบ้านบอดี้การ์ดไม่อยู่แบบน้ี เป็นโอกาสเหมาะของผมแล้วสิ ท่ีจะ

ได้ค้นหาความจริง วันน้ีผมต้องรู้ให้ได้ว่าตาลงุมาเฟียคนน้ัน ปิดบังอะไรไว้กันแน่ 
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คล้อยหลังเจ้าของบ้านและผู้ติดตามไปพักใหญ่ คฤหาสน์อันกว้างใหญ่ก็

เงียบลงถนัดตา ธรรศบอกว่าช่วงท่ีเจ้านายกับเขาไม่อยู่ ท่ีน่ีจะถูกปิดตาย ห้ามคนใน

หรือคนนอกเข้าออกเป็นอันขาด เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน มีบอดี้การ์ดจํานวนหน่ึงคอย

อารักขาอยู่รอบบ้าน สวมชุดสูทเน้ียบ แว่นตากันแดดสีดํา และเหน็บเครื่องมือสื่อสาร

ไว้ (แน่นอนว่าเหน็บปืนด้วย) ถอดแบบจากในหนังฮอลลีวูดไม่มีผิดเพี้ยน ทุกคนเอา

มือไพล่หลังน่ิงไม่ไหวติงคอยสังเกตการณ์ หากมีอะไรผิดปกติแม้สักนิด พวกเขาคง

เอาตายแน่  

ผมชะเง้อมองบรรยากาศภายนอกผ่านหน้าต่างบานใหญ่ในห้องรับแขก 

กลืนน้ําลายอึก ตัวผมท่ีอยู่ในน้ีก็อาจจะไม่รอดเหมือนกัน ถ้าหากทําอะไรพิรธุให้พวก

เขาสังเกตเห็น ผมจึงพยายามทําตัวให้สงบท่ีสุดเหมือนตอนอยู่กับพ่อบ้าน ค่อยๆ 

เดินอย่างใจเย็น ทําท่าเหมือนหาของกินในครัว แสร้งน่ังบนโซฟา เปิดทีวี แล้วค่อยๆ 

ลอบขึน้ช้ันสอง มุ่งไปยังห้องพักเจ้าของบ้าน  

ทุกฝีก้าวเต็มไปด้วยความระทึกเสียยิ่งกว่าครัง้ไหน ท่ัวท้ังร่างกายเลือดสบู

ฉีดพล่าน รู้สึกร้อนรุ่มเหมือนเดินยํ่าบนกองไฟก็ไม่ปาน สายตาสอดส่องความ

ผิดปกติตลอดเวลา กว่าจะถึงท่ีหมายกก็ินเวลาไปเกอืบสิบนาที  

ผมอ้าปากหายใจหอบถี่ด้วยความท่ีกลั้นหายใจมาเกือบตลอดทาง ประตู

ไม้สลักคู่ตระหง่านอยู่ตรงหน้า หัวใจผมยิ่งเต้นรัวกว่าเม่ือครู่ สูดลมหายใจลึกเตรยีม
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ก้าวเข้าไป เม่ือทําท่าจะอ้าแขนผลักประตู ก็ฉุกคิดเรื่องสําคัญบางอย่างขึน้มาได้ เม่ือ

สายตาสะดุดเข้ากบัรูกุญแจ  

จริงสิ ถ้าเขาล็อกห้อง การย่องของผมก็จบแต่เพียงเท่าน้ี ลืมคิดไปเลยว่าน่ี

มันบ้านมาเฟีย ไม่ใช่บ้านยาจกอย่างผมท่ีมีเพียงไม้กระดานบางๆ กั้นห้อง บ้าเอ๊ย 

ลืมนึกไปได้ไง 

ผมยกมือลูบหน้าตัวเองอย่างหมดท่า อุตส่าห์หวังว่าจะได้ขุดคุ้ยเบ้ืองหลัง

ตาลุงน่ันแท้ๆ ไม่ได้คิดมาให้ดีก่อนเลยเรา อุปกรณ์ท่ีจะใช้สะเดาะประตูเหมือน ใน

ละครก็ไม่มีสักกะช้ิน! 

ผมยกเท้าเตะบานประตหูรูด้วยความเจ็บใจในความโง่เง่าของตัวเอง  

เสียงเอ๊ียดเบาๆ ของบานไม้ท่ีเสียดสีกัน ทําให้ผมตัวแข็งท่ือ ประตูห้องแง้ม

ออกเพียงเล็กน้อยเหมือนไม่เต็มใจ ผมจ้องบานไม้ตาค้าง น่ีเขาไม่ได้ล็อกห้องเรอะ!! 

ถึงว่าล่ะ ท่ีปิดตายข้างในไม่ให้คนอ่ืนเข้าออก เป็นเพราะแบบน้ีน่ีเอง 

ผมเอ้ือมมือผลักบานประตูข้างหน่ึงออกอย่างระมัดระวัง ค่อยๆ สอดตัวเข้า

ไปหลังบานไม้อย่างเงียบกริบท่ีสุดในชีวิต เม่ือดันบานประตูปิดลงเบ้ืองหลัง ผมก็

หลบตาพ่นลมหายใจยาว  

รอดไปหน่ึงเปลาะ! 

เม่ีอลืมตาขึน้ก็พบกับห้องนอนเรียบง่ายท่ีคุ้นตา บ่งบอกตัวตนเจ้าของห้อง

ได้เป็นอย่างดี ของทุกอย่างวางเป็นระเบียบ ผ้าปูท่ีนอนเรียบตึงไร้รอยยับ เว้นแต่บน

โต๊ะอ่านหนังสือเท่าน้ันท่ีค่อนข้างวุ่นวาย ขัดกับบรรยากาศห้อง  

ผมหยิบเอกสารแผ่นสีดําบนสุดจากกองพะเนินขึน้มาดู เป็นใบสมัคร

ประกวดมิสเตอร์มาเฟียท่ีเขาเคยให้ผมดูเม่ือวันก่อน ภาพชายคนท่ีสะดุดตาผมถกูวง

ไว้ด้วยปากกาเมจิกสีแดง เหมือนมีความหมายอะไรบางอย่างมากกว่าผ่านเกณฑ์

ตัดสิน  
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ผมหยิบใบต่อไปขึ ้นมา ชายใบหน้าคมเข้ม ภาพของเขาก็ถูกวงไว้

เ ช่นเดียวกัน คนๆ น้ีเป็นคนท่ีผมเคยเจอท่ีกองขยะ ผู้สมัครคนถัดไปก็เช่นกัน 

ภาพถ่ายถูกวงไว้เหมือนกันราวสิบกว่าคน ไม่มีทางใช่แค่คนเข้ารอบแน่ เพราะเขา

บอกผมว่ารอบคัดเลือกมีห้าสิบคน มันหมายความว่างไงกันแน่ ขนาดใบสมัครของ

ผมยังไม่ถูกวงเลย การประกวดน้ีชักจะมีอะไรทะแม่งๆ ซะแล้วสิ 

ผมวางเอกสารคืนท่ีเดิมเม่ือนึกถึงจุดประสงค์ท่ีผมมาท่ีน่ี กวาดสายตามอง

หาของมีพิรุธ แล้วก็รู้สึกเหมือนบางอย่างบนโต๊ะน้ีไม่เหมือนเดิม วันน้ันจําได้ว่า มี

กรอบรูปวางเรียงกันประมาณสองสามรูป หน่ึงในน้ันเป็นรูปรับปริญญาของเขาท่ีถา่ย

กับคนท่ีน่าจะเป็นพ่อแม่ ผมพยายามมองหาบริเวณใกล้ๆ แต่กลับไม่มี กรอบรูป

ขนาดใหญ่ท่ีผมเคยเห็นแวบๆ เม่ือวานก็หายไป  

จริงด้วย เขาถอดพวกมันไปเก็บไว้ท่ีไหนสักแห่งแน่ๆ รูปท่ีเป็นหลักฐานบาง

บอกตัวตนของเขา  

ผมทยอยค้นตรงจุดน่าสงสัยอยา่งลิน้ชัก ใต้ตู้ ใต้เตียงอย่างละเอียดก็ไม่พบ

ร่องรอยอะไรท่ีบ่งช้ีตัวตนของเขา ผมใช้เวลาอยู่ในห้องเขาราวครึ่งช่ัวโมงก็ไม่ค้นพบ

สิ่งท่ีต้องการ 

เขาอาจจะรู้ว่าผมต้องมาท่ีน่ีแน่ ดีไม่ดี ประตูห้องท่ีไม่ได้ล็อกน่ัน อาจจะเป็น

อุบายท่ีวางไว้ก็ได้ น่ีผมคงโดนหลอกให้มาติดกับสินะ ตอนน้ีเขาคงจะกําลังแอบดู

และหัวเราะเยาะผมจากท่ีไหนสักแห่ง ผมประมาทมาเฟียคนน้ันเกนิไป 

ต้องใช่อย่างน้ันแน่ๆ คนอันตรายระดบัเขาคงไม่มีทางเสียท่าให้กับโจร

ฝึกหัดอย่างผมหรอก แต่อย่างน้ีมันก็ยิ่งชวนให้ตัวเขาน่าสงสยัเข้าไปอีก ถ้าเกิดวา่ทุก

อย่างท่ีเขาทํากับผมมันเป็นความหวังดี แล้วทําไมเขาถึงต้องปิดบังตัวเองด้วยล่ะ   

ผมก็ยังไม่เข้าใจจุดน้ันอยู่ดี 
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หลังจากภารกิจล้มเหลวไม่เป็นท่า ผมก็ลองหาลู่ทางอ่ืนท่ีพอจะสืบหา

เบาะแสอะไรเกี่ยวกับตัวเขาในบ้านหลังน้ี ขณะท่ียังพอมีเวลาก่อนท่ีพวกเขาจะ

กลับมา  

ใช้เวลารวบรวมความกล้าของตัวเองสักพัก ผมก็ตรวจสอบดูทีละห้อง เริ่ม

จากห้องท่ีอยู่ถัดไปจากห้องมาเฟียหนุ่ม เป็นประตูบานคู่ลักษณะเดียวกนักบัห้องเขา  

ผมใช้ฝ่ามือดันประตูท้ังสองออกเบาๆ ทว่าบานไม้ไม่เขยื้อนแม้แต่น้อย ผม

เลยออกแรงเพิ่มขึน้ แต่ผลลัพธ์ก็ยังคงเหมือนเดิม ถ้ามันไม่ล็อกคงไม่ต้องใช้แรงเยอะ

กว่าน้ีแน่ ผมมองประตูบานน้ันอย่างผิดหวัง และเริ่มมองหาห้องต่อไป  

ประตูห้องท่ีถัดจากห้องน้ันเป็นห้องเดี่ยว มีลูกบิดเป็นด้ามจับ ผมมองซ้าย

มองขวาอย่างระวัง ก่อนค่อยๆ เอ้ือมมือจับ บิดมันจนสุด ด้วยใจหวังว่าจะเปิดได้

อย่างเต็มท่ี ทว่าประตูกลับไม่ตอบสนอง มีเพียงเสียงโลหะตันๆ โต้กลับมาจากอีก

ฟาก ผลยังคงน่าสิ้นหวังอีกเช่นเคย รวมถึงห้องถัดไปอีกสามสี่ห้องเช่นกัน ไม่มีประตู

บานไหนเลยท่ีเปิดได้ เป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่าการท่ีห้องของเขาเปิดได้ เพราะเขา

จงใจเปิดท้ิงไว้น่ันเอง  

ช้ันสามผมคงไม่ต้องขึน้ไป เพราะมีแต่อุปกรณ์ออกกําลงักายท้ังช้ัน ส่วนช้ัน

สี่ ช่วงเย็นหลังจากพาผมไปฝึกหนัก เหมือนผมจะเคยได้ยินเขาคุยกับพ่อบ้านแว่วๆ 

ว่าถ้ามีอะไรให้เรียกเขาท่ีน่ัน บางทีท่ีน่ันอาจจะมีห้องส่วนตัวของเขาอีกห้อง ถ้าเขา

เอาทุกอย่างไปซ่อนไว้ท่ีน่ันท้ังหมดละก็... 

คิดแล้วไม่รอช้า ผมรีบวิ่งตรงไปยังบันไดเพื่อขึ ้นไปช้ันสี่ทันที แต่บันไดท่ี

ทอดจากช้ันหน่ึง กลับสิ้นสุดเพียงแค่ช้ันสาม ผมหันรีหันขวางมองหาทางท่ีสามารถ

ขึน้ไปข้างบนได้ หากก็ไรว้ี่แวว บ้านหลังน้ีออกแบบมายังไงกันนะ ถึงไม่มีทางขึน้ไป

ช้ันสี่ หรือว่าจะมีประตูกลเหมือนอย่างในหนังท่ีซ่อนอยู่ท่ีไหนสักแห่งแถวช้ันสามน่ี 
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ภาพท่ีนึกออกในหัวก็มีแต่พวกห้องท่ีซ่อนอยู่หลังผนัง ต้องเคาะหรือดึงอะไร

สักอย่างเพื่อเปิดประตู แต่ท่ีน่ีกลับมีเพียงกระจกใสท่ีมองเห็นทะลุห้องฟิตเนส ไม่มี

ทางจะสร้างห้องลับหลังบานกระจกน้ีได้แน่  

ผมเดินวนไปวนมาใช้ความคิดอยู่พักใหญ่ จึงนึกขึน้ได้ว่าในฟิตเนสไม่ได้

เป็นกระจกใสท้ังหมด อีกฝากหน่ึงของห้องเป็นกําแพงปูนทึบ และเหมือนมีจุดอับอยู่

ด้วย  

ผมรีบสาวเท้าเข้าไปห้องฟิตเนส อุปกรณ์ออกกําลังกายมากมายท่ีถูกขัด

เป็นมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกช้ิน มองเห็นช้ินท่ีตัวเองเคยใช้แล้วขยาดชอบกล 

รีบเดินผ่านมันไปโดยไม่หันกลับมาเป็นครั้งท่ีสอง เดินเลียบผนังห้องมาเรื่อยๆ จนถึง

มุมอับท่ีว่า มันหักเลี้ยวเข้าไป เหมือนมีห้องอะไรสักอย่างซ่อนอยู่ในน้ัน  

เม่ือเข้าไปหยุดอยู่ตรงหน้า ก็พบว่าเป็นห้องท่ีมีลักษณะเหมือนทางหนีไฟ  

มีบันไดแคบๆ สําหรับหน่ึงคนเดินขึน้ไป น่ีคงเป็นทางไปช้ันสี่ไม่ผิดแน่ 

ผมค่อยๆ พาตัว เองย่างขึ ้นไป ข้ันบันไดมีรอยคราบตะไคร่เ ขียวจางๆ  

ปลายเท้าท่ียํ่าไปสัมผัสได้ถึงความช้ืนเล็กน้อย บันไดมีความยาวไม่ถึงสิบข้ันก็พาผม

มาถึงจุดหมาย  

ภาพแรกท่ีประจักษ์สู่สายตาคือสระน้ําทรงกลมขนาดใหญ่สะท้อน

แสงอาทิตย์จากหลังคาทรงโดมบุกระจกใส มองเห็นท้องฟ้าภายนอกชัดเจน บริเวณ

ด้านข้างมีเก้าอ้ีแบบพับได้วางเรยีงกนัสี่ตวั  

สถานท่ีพักผ่อนของคนรวยโดยแท้ เป็นภาพท่ีผมไม่เคยนึกในหัวมาก่ อน

เลยตั้งแต่แอบย่องขึน้มา ในอกรู้สึกจุกจนพูดไม่ออก ถ้าเป็นเวลาปกติก็อยากชมว่า

สวยอยู่หรอก แต่เวลาน้ี ผมไม่หลงเหลือความหวังอะไรแล้วจริงๆ ไม่มีโอกาสท่ีผมจะ

รู้อะไรจากเขาเลย นอกจากรอวันท่ีความจริงเปิดเผยจากปากเขาเอง  
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หลังผิดหวังจากการเจอสระน้ําแทนท่ีจะเป็นห้องลับ สมองผมก็ตื้อไปหมด 

ไม่รู้ว่าตัวเองจะทําอะไรต่อไป บวกกับเวลาล่วงมาจนถึงช่วงเย็น ผมเลยตัดสินใจเข้า

ครัวหาของเติมลงในกระเพาะ 

ม้ือเย็นง่ายๆ ท่ีผมเตรียมให้ตัวเองในวันน้ีคือข้าวผัดรวมมิตรท่ีจับเอาข อง

โปรดผมหลายอย่างท่ีมีให้เลือกมากมายมาใส่รวมกัน ท้ังข้าวโพดอ่อน แครอท ถั่ว

ลันเตา คะน้า ต้นหอม และกุ้งตัวโตๆ สองสามตัวกับข้าวพูนจาน ถึงจะไม่ได้ออก

กําลังอะไร แต่รู้สึกเสียพลังกายไปเยอะ ไม่สิ เรียกว่าเสียพลังใจจนร่างกายพลอย

ได้รับผลกระทบไปด้วยมากกว่า  

‘กองทัพต้องเดินด้วยท้อง’ คํากล่าวน้ีผมเห็นดว้ยอย่างมาก พอกินข้าวไปได้

สองสามคํา ผมรู้สึกสมองค่อยๆ กลับมาเป็นปกติ 

“หอมจัง น่ีข้าวม้ือไหนของวันล่ะ” เสียงทุ้มท่ีดังขึน้ใกล้ตัว ทําเอาช้อนในมือ

ผมร่วงลงกับพื้น เศษข้าวหกกระจาย ส่วนท่ีกําลังเคี้ยวอยู่ในปากก็เกิดอาการสาํลกั 

มือรีบคว้าแก้วน้ําท่ีอยู่ใกล้ๆ ยกขึน้ดื่มรวดเดียว ยังมิวายส่งเสียงไอคอกแค่ก จนคน

ทักต้องรีบรุดมาช่วยลูบหลังให้ 

“ตกใจอะไรขนาดน้ัน ฉันเป็นเจ้าของบ้าน ทําอย่างกับตัวเองเป็นโจรแอบ

เข้าขโมยข้าวไปได้” นนนทีหัวเราะ ขณะท่ีผมสําลักขึน้มาอีกรอบก็ตรงคําวา่ ‘โจร’ ถงึ

จะไม่ได้ขโมยข้าวกิน แต่ผมก็แอบย่องสํารวจบ้านโดยพลการ หวังว่าน่ันคงไม่ใช่การ

จงใจแกล้งให้ผมตกใจเล่นหรอกนะ 

“ผ... ผมไม่เป็นไรครับ” ละลํ่าละลักบอก ขยับตัวออกจากเจ้าของบ้าน  

และยกมือห้ามพ่อบ้านท่ีทําท่าจะเข้ามาช่วยอีกแรง 

“แค่ตกใจท่ีพวกคุณกลับเร็วเท่าน้ัน เห็นบอกว่าจะกลับช่วงคํ่า” ผมพูดตาม

จริง และแอบดีใจท่ีตอนน้ีตัวเองไม่ได้ทําตัวเป็นโจรอย่างเขาวา่ 

“ออ ตอนแรกมีนัดประชุมตอนสี่โมงน่ะ แต่ลุงฉันติดธุระท่ีบ้าน ไม่ครบองค์

ประชุม เลยต้องยกเลิกไป ว่าแต่นายวันน้ีเป็นไง อยู่บ้านคนเดียว โอเคนะ”  
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“เอ่อ ก็ดีครับ” ผมไม่ค่อยกล้าสบตาคนถาม กลัวเขาจับผิด ทว่าเขากลับ

ถามแค่ “เหรอ” สั้นๆ สีหน้าไม่แสดงอาการใดๆ ก่อนจะขอตัวไปออกกําลังกาย และ

ท้ิงท้ายว่าสองทุ่มคืนน้ี เขาจะมาติวหนังสือให้ผมท่ีห้อง ผมแอบโล่งใจไปหน่อยหน่ึง 

ส่วนธรรศท่ีแอบหายไประหวา่งการสนทนา ยื่นช้อนส้อมคู่ใหม่ให้ผม 

“ขอบคุณครับ” ผมผงกหัวให้พ่อบ้านผู้ใส่ใจด้วยความซาบซึง้ เขาโค้งตัวให้

ผมเล็กน้อย ก่อนสาวเท้ายาวๆ ห้ิวถุงใส่ของตามเจ้านายของตนเองขึน้ไปช้ันบน  

ร่างกายพวกเขาทําด้วยอะไรกัน ทําไมถึงได้ออกกําลังได้มากมายขนาดน้ี 

ผมคิดพลางตัดข้าวผัดฝีมือตัวเองเข้าปาก 

อา.... นานๆ จะได้กินกุ้งตัวใหญ่แบบน้ีรู้สึกดีจังแฮะ 

 

หนังสือจํานวนหน่ึงถูกวางลงบนเตียงนอน (ช่ัวคราว) ของผม ผมลอบกลืน

น้ําลายอึกใหญ่ ถ้าสายตาผมไม่ผดิพลาด ช่ือท่ีปรากฏอยู่บนปกน้ันไม่มีภาษาไทยอยู่

สักนิดเลย 

“วันน้ีฉันไปร้านหนังสือมา หาแบบฝึกเรียนพูดสําหรับผู้เริ่มต้นแทบแย่” เขา

ถือวิสาสะน่ังลงบนเตียงเช่นเคย และลากผมมาน่ังใกล้ๆ กัน ก่อนเอ้ือมมือหยิบ

หนังสือเล่มบางสุดออกมาจากกองพลิกให้ผมดู  

“นายพอจะรู้คําศัพท์พวกน้ีบ้างใช่ไหม” บนหน้ากระดาษสีขาวมีบทสนทนา

ระหว่างเอกับบี เป็นประโยคสั้นๆ “ฉันอยากให้นายลองหัดพูดภาษาอังกฤษกบัฉัน” 

“A : What your name? 

B: My name is Mike.” ผมอ่านทีละคําช้าๆ สายตาเหลือบดูคุณครูหนุ่ม

เป็นระยะ กลัวออกเสียงอะไรพลาดไป สีหน้าเขาดูค่อนข้างพอใจกับสิ่งท่ีได้ยนิ 

“ดีเลยน่ี แต่สําเนียงยังไม่ได้ ช่วยออกเสียงแบบฝรั่งหน่อยได้ไหม กล้าๆ 

หน่อย ไม่ต้องกลัวฉันว่า” 

“ถึงจะพูดอย่างน้ันก็เถอะครับ ผม...” 
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“ฉันจะฝึกให้นายหัดแนะนําตัวง่ายๆ น่ะ ฉันออกเสียงให้นายฟังเป็น

ตัวอย่างแล้วกัน ฟังดีๆ นะ” เขาอ่านประโยคเดียวกับท่ีผมอ่านเม่ือกี้ ถึงแม้จะเป็นแค่

ประโยคสั้นๆ แต่สําเนียงท่ีได้ยิน ไม่ธรรมดาเลย อย่างกับคนต่างชาติมาเองยังไง

อย่างน้ัน พอเขาบอกให้ผมพูดตามเสียงท่ีได้ยินจากเขา ผมก็ตะกุกตะกัก ลิ้นพันกัน

ไปหมด คราวน้ีเขาจึงค่อยๆ พูดทีละคําให้ผมออกเสียงตาม เหมือนสอนเด็กพูด 

“What your name?” ผมพยายามเลียนแบบสําเนียงอย่างอายๆ ไม่กล้า

สบตาเขาตามเคย  

“อย่าหลบตาเวลาคุยกับคนสิ มันเสียมารยาท” เขาตีมือผมเบาๆ ทําเสียงดุ 

ผมพยักหน้าทําตามท่ีเขาบอก แต่ผมก็ทําไม่ค่อยได้อยู่ดี เม่ือตระหนักว่าเราใกล้กัน

ขนาดไหนท่ีแบ่งกันอ่านหนังสือเล่มเดียวกัน ไอ้อาการใจสั่นมันมาอีกแล้ว 

“ตั้งใจหน่อย ไอ้หนู ของพวกน้ีเป็นประโยชน์กับนายนะ ถึงไม่ได้ใช้ในการ

ประกวดก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้” เขาอธิบายและทวนสิ่งท่ีตัวเองสอนอีกครั้ งช้าๆ  

ให้ผมพูดตาม ผมพยายามข่มอาการตื่นเตน้ให้สงบท่ีสุด 

“น่ันแหละดีมาก ทีน้ีประโยคต่อไป How old are you?” เสียงราวเจ้าของ

ภาษาน้ัน ทําเอาผมพิศวงตัวตนเขาขึน้มา ต้องฝึกนานแค่ไหนกว่าจะพดูแบบน้ี  

“น่ีแน่ะ เหม่ออะไรฮะ พูดตามเดี๋ยวน้ีเลย” เขาเอาหนังสอืเคาะหัวผมเบาๆ 

เรียกสติ ผมยกมือลูบหัวป้อยๆ  

“ทําไมต้องทําร้ายร่างกายกนัด้วยครบั”  

“ก็นายไม่ตั้งใจเรียนน่ี เดี๋ยวเหม่อบ้าง เดี๋ยวหลบตาบ้าง ถ้ายังวอกแวกอยู่

อีกละก็ จะเจอหนักกว่าหนังสือเคาะหัวนะ” เขายื่นหน้าเข้ามาถลงึตาใส่ผมอย่างเอา

เรื่อง เล่นเอาผมขนลุกเกรียว พูดตามประโยคเขาของแทบไม่ทัน 
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เกือบสี่สัปดาห์ในฐานะคนพิเศษของบ้านมาเฟียผ่านไปอยา่งยากลําบาก 

ผมรู้สึกตัวเองใช้กําลังเยอะกว่าการทํางานมาท้ังชีวิตเป็นร้อยเท่า ร่างกายผมจากท่ี

เคยผอมกะหร่อง ตอนน้ีเริ่มมีกล้ามเน้ือเพิ่มขึน้มาพอประมาณ แต่ไม่ได้ใหญ่เป็น 

พี่บึก้อย่างในหนังซุปเปอร์ฮีโร่หรอกนะ ถ้าเทียบกับระดับน้ัน ผมคงเป็นแค่ฮีโร่ฝึกหัด 

หรือไม่ก็นักเรียนฮีโร่  

ยอมรับอย่างหน่ึงเลยว่าการมาอยู่ท่ีน่ีผมได้ทักษะการเอาตัวรอดในสายมืด

มากมาย ท้ังการยิงปืน การต่อสู้ การใช้มีด การว่ายน้ํา และท่ีขาดไม่ได้การคือการวิง่ 

ตอนน้ีผมสามารถวิ่งรอบคฤหาสน์ได้โดยไม่เหน่ือยหรือหอบเหมือนช่วงแรก แถมยัง

วิ่งเร็วขึน้ เพราะช่วงหลังคุณพ่อบ้านให้ผมวิ่งโดยจับเวลา ถ้าวิ่งไปไม่ทันในเวลาท่ี

กําหนด ผมจะต้องออกกําลังกายเพิ่มทุกอย่างเป็นสองเท่า และอดข้าวหน่ึงม้ือ มีหรือ

ท่ีผมจะยอมทรมานไปมากกว่าน้ี ผมติดสปีดให้ตัวเองสุดชีวิต จนคนจับเวลายังต้อง

ท่ึงในความเร็ว  

“คุณทําผมตกใจมากเลยนะ สองร้อยเมตรในเวลา 23 วินาที เกอืบทําลาย

สถิติน่ังวิ่งทีมชาติเลยนะ” พ่อบ้านกล่าวกับผมท่ึงๆ ผมเองก็ไม่อยากเช่ือเหมือนกัน 

น่ันอาจเป็นผลมาจากท่ีผมฝึกร่างกายมาอย่างหนักก็ได้ ส่วนทักษะภาษาอังกฤษท่ี

ถูกพร ํ่าสอนทุกคืนน่ันก็ดูมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วเหลือเ ช่ือ ผมสามารถพูด  

อ่าน ฟัง และโต้ตอบบทสนทนาพื้นฐานได้ หลายครั้งท่ีคุณครูหนุ่มออกปากชมว่า  
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ผมหัวไว แต่บางทีอาจะเป็นเพราะว่าผมได้ครูดีและไม่อยากทําลายความตั้งใจของ

เขามากกว่า ผมเลยพยายามจําในสิ่งท่ีเขาสอน แม้ในใจจะยิ่งรู้สึกคลางแคลงตัวตน

ของเขาก็ตามที 

วันน้ีเป็นวันแรกท่ีผมได้ออกมาจากพื้นท่ีคฤหาสน์หลายร้อยล้านสู่

หอประชุมท่ีผมเจอเขาครั้งแรก พร้อมกับผู้เข้าประกวดจํานวนห้าสิบคนท่ีผ่านการ

คัดเลือกเบ้ืองต้น ทุกคนยืนเรียงแถวเป็นระเบียบรอประธานงานประกวดมา 

ผมถูกพ่อบ้านจับให้แต่งกายในชุดเสื้อเ ช้ิตสีขาวกับกางเกงยีนทรงสุภาพ

พร้อมผมท่ีเซ็ตมาอย่างดี ชนิดลมพายุพัดปลายผมกไ็ม่กระดิก จนรู้สึกตัวเองค่อนข้าง

โดดเด่นท่ามกลางหมู่คนท่ีใส่เสื้อยืดสีทึบเป็นส่วนใหญ่ ก็น่ีมันเวทีประกวดมาเฟียน่ี

นะ ใครจะมาบรรจงแต่งองค์ทรงเครื่องให้เสียเวลา  

มีคนท่ีผมคุ้นหน้าหลายคนจากใบสมัครท่ีเคยเห็น ผู้ชายคนท่ีผมเจอแถว

บ้านนนนทีก็อยู่ตรงน้ีด้วย แม้ยืนน่ิงๆ แววตาก็ดุดันไม่เปลี่ยน ส่วนคนหน้าตาดีๆ  

ท่ีเคยสะดุดตาผมน้ัน ตัวจริงดูดียิ่งกว่าในรูปเสียอีก รูปร่างสูงโปร่ง ผิวสีน้ําผึง้ จมูก

โด่งเป็นสันคม ผมสั้นสีดําขลับ ยิ่งดูก็ยิ่งไม่เหมือนคนร้ายท่ีก่อเรื่องกวนใจชาวบ้านท่ี

ไหนเลย  

เหมือนรู้ตัวว่าถูกแอบมอง ดวงตาสีน้ําตาลเข้มคู่น้ัน ช่างเย็นชาลึกลับ

เหมือนมีอะไรแอบซ่อนอยู่มากมาย ผมรีบหลุบตาก้มหน้ามองพื้น ลมหายใจติดขัด

ในอก 

น... น่ากลัว สายตาของเขาน่ีเองท่ีทําให้เขามายืนอยู่จุดน้ี คงผ่านอะไรมา

ไม่น้อยแน่ 

“น่ีแก เข้ารอบมาได้ไง ฉันนึกว่าแกจะโดนเข่ียตกตั้งแต่ยื่นใบสมัครซะอีก” 

ชายท่ีอยู่ข้างๆ ถองสีข้างใส่ ผมหันไปมองงงๆ ผู้ชายคนน้ีคือคนท่ีขัดขาแกล้งตอนผม

มาสมัคร น่าจะอายุรุ่นเดียวกับผม พอได้มองใกล้ๆ ก็จัดว่าหน้าตาดี รูปร่างสูงผอม 

โครงหน้ามีสันกรามชัดเจน คิ้วถูกกันจนบาง ริมฝีปากกว้างดูทะเล้น ใบหูท้ังสองข้าง
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มีต่างหูเจาะเรียงรายหลายขนาดดูหวาดเสยีว ผมเผ้าท่ีไม่ค่อยเป็นทรงถูกย้อมดว้ยสี

ส้มประกายทอง (รู้สึกเหมือนเดือนท่ีแล้วสีแดง หมอน่ีต้องเปลี่ยนผมทุกเดือนแน่ๆ) 

ท่าทางระรานคนอ่ืนอย่างชัดเจนน้ัน ทําให้ผมหลีกเลี่ยงการสนทนาดว้ย  

“ชิ ทําเป็นหยิ่ง ลูกคนรวย พ่อแม่ไม่เอาล่ะสิแก” หนุ่มผมส้มมองผมหัวจรด

เท้า ชักสีหน้าหงุดหงิด จิปากไม่พอใจ พร้อมสะบัดหน้าไปอีกทางไม่สนใจผ มอีก  

ผมพน่ลมหายใจโล่ง  

จะใครก็เถอะ อย่ามาสนใจกันเลย... 

“สวัสดีทุกคนครับ พวกคุณท้ังห้าสิบคนคือผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกรอบแรก” 

บรรยากาศเงียบลงโดยอัตโนมัติ เม่ือชายร่างสูงในเสื้อยืดสีดําสวมทับด้วยสูทสีเทา

เข้มก้าวเข้ามาอยู่ตรงหน้าผู้เข้าประกวดท้ังหลาย ท่วงท่าเยื้องย่างน้ันดูน่าเกรงขาม 

แทบไม่ต้องบอกว่าเขาคือของจริง ไร้การปรุงแต่งใดๆ แม้ตัวผมจะอาศัยชายคา

เดียวกันกับเขาร่วมเดือน การปรากฏตวัของเขาก็แทบทําให้หัวใจผมหยุดเตน้ ตัวเขา

ข้างนอกดูแตกต่างจากตอนอยู่ในบ้านหลังน้ันลิบลับ เป็นความรู้สึกเดียวกับตอนท่ี

ผมเจอเขาครั้งแรก... มาเฟียตัวจริง... 

“ผมคอืนนนที เรียกผมสั้นๆ ว่า ‘นน’ เป็นผู้จัดประกวดเวทีน้ี เป็นผู้สนับสนุน

รางวัล และเป็นผู้ดูแลการประกวดทุกรอบแข่งขัน” เขาสบตาผู้เข้าประกวดทีละคน

ช้าๆ กระท่ังหยุดท่ีผม  

ผมกลืนน้ําลายอึกใหญ่ หวังว่าเขาคงจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับการฝึกท่ีผ่าน

มาของเรานะ 

“วันน้ี รอบคัดเลือกรอบท่ีสองน้ี ผมจะคัดพวกคุณให้เหลือเพียงยี่สิบคน 

หรือน้อยกว่า น้ัน ตามความเหมาะสม ผมต้องทดสอบคุณสมบัติพวกคุณว่า

เหมาะสมกับเวทีน้ีหรือไม่ หวังว่าพวกคุณจะเตรยีมใจกันไว้แล้ว”  
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ทุกคนน่ิงเงียบ เหมือนเตรียมใจกันมาพร้อมอยู่แล้ว ขณะท่ีผมแอบใจสั่น 

เขาไม่เคยพูดถึงเรื่องคัดเลือกรอบสองน้ีให้ฟังมาก่อน เลยไม่รู้การทดสอบท่ีว่าจะเป็น

แบบไหน 

“เดี๋ยวจะมีรถบัสสามคันมารับพวกคุณไปยังสถานท่ีทดสอบ ขอให้ทุกคน

โชคดี” พูดจบมาเฟียหนุ่มก็เดินออกไป ส่วนพ่อบ้านและผู้คุ้มกันคนอ่ืนๆ เป็นคนคอย

นําทางผู้เข้าประกวดไปยังรถบัส  

ระหว่างทางทุกคนเดินอย่างเงียบสงบ ดูเป็นปกติเหมือนเดินออกจากบ้าน 

คงมีผมคนเดียวท่ีสติไม่อยู่กับเน้ือกับตัว แลซ้ายแลขวาอย่างระแวง มีหลายครั้งท่ี

แอบสบตากับพ่อบ้านขอความช่วยเหลือ ทว่าเขากลับน่ิงเฉย ทําเหมือนผมเป็นธาตุ

อากาศ คงพยายามไม่ให้ใครสังเกตว่าเรารู้จักกัน เพื่อรักษาสถานะผู้เข้าประกวด 

และรักษาชีวิตผมเอง 

ถึงจะเข้าใจแบบน้ันก็เถอะ แต่ก็อดรู้สึกใจหายไม่ได้ อย่างกับโดนท้ิงให้อยู่

กลางทะเลกับฝูงฉลามยังไงอย่างงั้น  

ผมแอบสังเกตว่ามีหลายคนมองผมอย่างไม่เป็นมิตรนัก (หรืออันท่ีจริงคน

พวกน้ี ไม่เคยเป็นมิตรกับใครอยู่แล้ว?) เป็นเพราะการแต่งตัวท่ีโดดเด่นของผมแน่ๆ 

ถ้าใครท่ีหัวสูงหน่อยละก็ ต้องรู้แน่ๆ ว่าเครื่องแต่งกายของผมรวมกันแล้ว มูลค่า

มากกว่าบ้านผม ไม่รู้ว่าเป็นความตั้งใจของเจ้าของบ้าน เพื่อทดสอบว่าผมจะเอาตัว

รอดจากคนพวกน้ียังไงหรือเปล่า ตอนน้ีเขาก็ไม่อยู่เสียด้วย คงจะขับรถส่วนตัวมุ่ง

หน้าไปก่อนแล้วไม่ผิด 

 

รถโดยสารไม่ประจําทางท่ีจอดรอเป็นคันสีขาวล้วน ภายในไร้การตบแต่ง

ใดๆ เฉกเช่นรถทัวร์ท่ัวไป ไม่มีทีวี ไม่มีเครื่องเสียง มีเพียงเสียงแอร์ครางห่ึงเบาๆ เป็น

สัญญาณว่าเครือ่งยนต์อยู่ในโหมดพรอ้มใช้งาน 
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ธรรศเป็นหน่ึงในบอดี้การ์ดท่ีดูแลรถคันท่ีผมไป ทําให้ผมรู้สึกใจช้ืนขึ ้นมา

หน่อย ถึงจะรู้ว่าเขาอาจจะไปน่ังข้างคนขับก็ตามที แต่ยังไงมีคนรู้จักอยู่ด้วยสักคนก็

อุ่นใจแล้ว 

ทุกคนได้รับกระดาษแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรสัขนาดเท่าฝ่ามือพิมพ์หมายเลขท่ีน่ัง

ของตัวเองคนละใบจากพ่อบ้าน มีการตรวจค้นตัวก่อนขึน้รถ ด้วยบอดี้การ์ดประจํา

รถ กฎของการเดินทางครั้ง น้ี คือห้ามพกสิ่งของใดๆ ติดตัว  แม้แต่เงินและ

โทรศัพท์มือถือ ของท่ีถูกเอาออกไปถูกเก็บในซองพลาสติกอย่างด ีพร้อมใส่หมายเลข

ของตัวเองไว้  

ผมแอบเห็นของท่ีถูกเก็บใส่ในซองของอ่ืนๆ ก็หวั่นใจ แต่ละคนพกกันมา

ครบมือท้ังมีดพับ สนับมือ คัตเตอร์ หรือแม้แต่ปืนก็มี ผมนึกโล่งใจกับความรอบคอบ

ของคนจัดงานอย่างสุดซึง้ท่ีทําการค้นตัวคนพวกน้ีอยา่งละเอียด ไม่อย่างน้ันล่ะผมวา่

ได้ละเลงเลือดกันบนรถแน่ๆ 

ผมเห็นสหีน้าของพ่อบ้านค่อนข้างกังวล ตอนสบตากับผมเขาทําท่าเหมือน

จะปริปากพูดอะไรบางอย่าง แต่จําต้องกลืนลงคอตามหน้าท่ี เพราะตอนน้ียังไงเขาก็

ต้องปฏิบัติกับผมเหมือนผู้เข้าประกวดคนอ่ืนๆ น่ันยิ่งทําให้ผมอยากรู้ว่าเรื่องท่ีเขา

กังวลคืออะไร  

ผมกา้วขึน้ไปบนรถมองหาหมายเลขท่ีน่ังของตัวเอง ตรงท่ีน่ังข้างผมมีใคร

คนหน่ึงน่ังรออยู่ฝั่งริมหน้าต่างแล้ว ผมรู้สึกประหม่าเล็กน้อย เม่ือมองเห็นใบหน้า

ดา้นข้างของเพื่อนร่วมเดินทางถนัดตา เจ้าของแววตาเย็นชาคนน้ันน่ันเอง  

ถ้าจําไม่ผิดเขาช่ือทักษ์... 

ผมหย่อนตัวลงน่ังข้างเขาอย่างกล้าๆ กลัวๆ รู้สึกดีเหลือเกินท่ีรู้ว่าอาวุธพก

ติดตัวท้ังหลายโดนริบเก็บไว้ ไม่งั้นผมว่าบางที เราอาจจะได้ทดสอบผู้อยู่รอดกันบน

รถคันน้ีก็ได้  
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เ ม่ือเก้า อ้ียวบลง คนท่ีน่ังอยู่ก่อนปรายตามองผมท่ีเป็นเพื่อนร่วมทาง

เล็กน้อย ก่อนบ่ายหน้าไปอีกทาง สีหน้าเขาเรียบเฉย ไม่บ่งบอกความรู้สึกใด อาจจะ

กําลังไม่พอใจท่ีมีไอ้เด็กกะโปโลอย่างผมน่ังใกล้ๆ หรือไม่ก็เป็นการเลี่ยงการชวนคุย

กับคนท่ีแอบมองตัวเองก่อนหน้าน้ี  

ตลอดการเดินทางผมได้แต่ก้มหน้างุด พยายามไม่หันไปสบตา กระท่ังรู้สกึ

ว่ารัศมีอันเย็นชาจางลงไป ผมจึงค่อยๆ แอบเหลือบไปทางเขา เห็นเขากําลังหลับตา

กอดอก เอนคอพิงพนักเหมือนเตรียมจะนอน ผมพ่นลมหายใจโล่ง จะแกล้งหลับหรือ

อะไรก็แล้วแต่ ขอให้เป็นแบบน้ีตลอดทางเถอะ 

 

บรรยากาศในรถเงียบกริบอย่างเหลือเ ช่ือราวไม่มีคนอยู่จนกระท่ังถึง

ปลายทาง ธรรศประกาศให้ทุกคนลงจากรถ ผู้เข้าประกวดทยอยลงอย่างสงบ ไม่มี

เสียงสนทนาจอแจ เหมือนต่างคนต่างดูเชิงซ่ึงกันและกัน ไม่พยายามทําตัวสนิทสนม

กันแม้แต่นิด น่ันทําให้ผมอึดอัดเข้าไปใหญ่ แค่อ้าปากหายใจยังแทบไม่กล้า  

เบ้ืองหน้าท่ีรถโดยสารพามาถึงน้ัน เป็นอาคารสีขาวขนาดใหญ่ มีตัวอักษรสี

ดําติดเป็นป้ายบอกช่ือสถานท่ีบริเวณหน้าจ่ัวของอาคาร  

‘สนามกีฬาดิษกรณ์นที’ 

พื้นท่ีโดยรอบโล่งกว้างสุดหูสุดตา มีต้นไม้ใบหญ้าประปราย ชวนให้นึกถึง

สนามกีฬาระดับชาติท่ีเคยเห็นในทีวี ช่ือน้ี... ถ้าจําไม่ผิด มันเป็นนามสกุลเขาน่ีนา น่ี

เขาต้องรวยขนาดไหนถงึจะเป็นเจ้าของท่ีแบบน้ีได้ ผมไม่ต้องจินตนาการเลย  

ห่างออกไปไม่ไกลจากรถโดยสารท้ังสาม มีรถยุโรปสีน้ําเงินเข้มหน่ึงคันจอด

อยู่ ร่างสูงสง่าก้าวออกมาจากรถ มายืนอยู่ตรงหน้าผูเ้ข้าประกวาดอยา่งผา่เผย 

“ท่ีน่ีจะเป็นสถานท่ีทดสอบของผู้เข้าประกวดอย่างท่ีผมเคยบอก ผมจะให้

พวกคุณแบ่งออกเป็นห้ากลุ่ม กลุ่มละสิบคนโดยยึดหมายท่ีน่ังบนรถเป็นหลัก เลขท่ี

หน่ึงถึงสิบ เชิญแยกตัวออกไปทางซ้ายมือผม สิบเอ็ดถึงยี่สิบถัดมาตามลําดับ ไป
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เรื่อยๆ ท่ีหัวแถวจะมีคนของผมยืนอยู่ ขอให้พวกคุณยืนกลุ่มละสองแถว แถวละห้า

คนนะครับ ผมจะให้เวลาแค่ห้านาทีในการจัดกลุ่ม เดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปข้างใน เพื่อ

ทดสอบต่อ เชิญครับ” สิ้นสุดคําสั่ง ผู้ เ ข้าประกวดทุกคนก็แยกย้ายกันไปตาม

หมายเลขอย่างรวดเร็ว  และเงียบสงบ ไม่ได้วุ่นวายเหมือนผึ ้งแตกรังอย่างเช่น

นักท่องเท่ียวหรือเด็กนักเรียน แต่เหมือนกับการฝึกทหารท่ีทุกคนรู้หน้าท่ีของตัวเอง

มากกว่า  

แน่นอนว่าการแบ่งกลุ่มน้ี ผมได้อยู่กลุ่มเดียวกบัคนท่ีน่ังข้างกนัเม่ือครู่อยา่ง

ไม่ต้องสงสัย ถ้าเกิดมีการทดสอบท่ีใช้ความสามัคคีกัน ผมนึกไม่ออกเลยว่าจะทํา

ยังไง  

ทุกคนยืนประจําท่ี ปราศจากจากการสนทนาเช่นเคย แม้แต่หน้ายังไม่มีใคร

มองกัน คงมีแต่ผมท่ีลอบมองเพื่อนร่วมกลุ่มด้วยความระแวง ท่ีคัดมาหน้าตาดีเกอืบ

ทุกคนก็จรงิ แต่แววตาเอาเรื่องท้ังน้ัน ผมกลืนน้ําลายลงคอแทบไม่ลง 

“เอาล่ะ ทีน้ีทุกคนเดินตามคนของผมไปนะครับ พวกเขาจะพาคุณไปจุด

ทดสอบ ห้ากลุ่มจะเริ่มต่างสถานท่ีกัน แต่ก็วนกันครบ ใช้บททดสอบเหมือนกัน ผม

จะสุ่มเข้าไปดู เพราะงั้นแสดงฝีมือกันเต็มท่ี ถึงจะได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ แต่ถ้ามี

บางอย่างเข้าตา คุณก็อาจมีโอกาสเข้ารอบเหมือนกัน เราจะการประกาศผลในช่วง

บ่ายหลังทุกคนทานข้าวเสร็จ ผมขอให้ทุกคนโชคดี” เขาผายมือเชิญคนของตัวเอง

กลุ่มแรกเข้าไปก่อน และตามด้วยกลุ่มถัดมาตามลําดับ จนกระท่ังกลุ่มสุดท้าย  

ซ่ึงเป็นกลุ่มของผม รู้สึกอุ่นใจอีกครั้งท่ีธรรศเป็นคนนํากลุม่  

ทุกคนทยอยเดินเข้าไปข้างในจนถึงคนสุดท้าย เจ้างานตะโกนไล่ตามหลัง

มาบอก  

“พยายามให้เต็มท่ีล่ะ!”  

ผมแอบหันไปมองแวบหน่ึง เห็นเขากําลังมองผมอยู่ ไม่รู้ผมเข้าข้างตัวเอง

ไปหรือเปล่า แต่รู้สึกเหมือนเขาตั้งใจบอกผม หรือไม่ก็ผมเองท่ีอยากให้เป็นอย่างน้ัน 
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เพราะอยากได้อะไรสักอย่างยึดเหยี่ยวจิตใจ อย่างน้อยๆ ตัวเองก็จะได้ไม่รู้สึกโดด

เดี่ยว  

ทางเดินเข้าค่อนข้างโล่ง ปูด้วยพื้นหินอ่อนสีขาวนวลเป็นมันเงา ไร้รอยขีด

ข่วนเหมือนได้รับการดูแลเป็นอย่างด ี 

ท่ีแรกท่ีกลุ่มผมถูกพาไปก็คือสระว่ายน้ํามาตรฐาน ขนาดใหญ่เป็นสองเท่า

ของบ้านเขาท่ีผมเคยว่าย ป้ายตรงข้างสระเขียนวา่  

‘กว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 6 เมตร’ แบ่งเป็นแปดเลน ถึงจะเคยวา่ย

ในคลองแถวบ้านมาบ้างตั้งแต่เด็กๆ และฝึกหนักมากับมาเฟียหนุ่มเกือบเดือนน่ันก็

ไม่ได้ช่วยให้ผมรู้สึกมีความม่ันใจ หรือมีชัยชนะเหนือคนอ่ืนเลย กลับรู้สึกท้องไส้

ป่ันป่วน เวียนหัวอยากจะอาเจียนขึน้มาดื้อๆ ความยาวขนาดน้ี ความลึกขนาดน้ี จะ

ทดสอบแบบไหนกัน  

“เราจะแบ่งพวกคุณออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละห้าคน โดยท้ังหมดน้ี เราจะ

แข่งว่ายทําเวลาแค่คนละหน่ึงรอบ” ธรรศอธิบาย ผมกลืนน้ําลายเหนียวลงคอเป็น

รอบท่ีสองของวัน เขาแอบสบตาผมแวบหน่ึง ท่าทีดเูป็นกังวลไม่ต่างจากตอนขึน้รถ 

หรือเรื่องท่ีเขาเป็นห่วงก็คือการทดสอบพวกน้ี  

“หากใครว่ายไม่เป็น หรือคิดว่าไม่ไหว ขอให้เดินมาบอกผมได้เลยครับ ไม่มี

การหักคะแนนหรือตัดสมบัติใดๆ ท้ังสิ้น น่ีเป็นแค่การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ

พวกคุณเท่าน้ัน” พ่อบ้านน่ิงไปสองสามวิ สบตากับผู้เข้าประกวดทีละคน เพื่อดูท่าที 

ไม่มีวี่แววว่าใครจะถอนตัวจากการทดสอบด่านแรกน้ีเลยสักคน  

แม้ใจจริงผมอยากจะเดินไปหาเขาใจแทบขาดแต่เม่ือนึกถึงความตั้งใจช่วย

ฝึกฝนท่ีผ่านมาของเขา ผมก็ทําใจหักหลังเขาไม่ลง ได้แต่สูดลมหายใจลึก ระงับความ

ตื่นเต้นของตัวเอง 

“สรุปว่าไม่มีนะครับ ถ้าอย่างน้ัน เชิญพวกคุณตามผมไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากัน

ครับ” ธรรศนําทางไปยังห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าขนาดใหญ่ข้างสระท่ีเปิดโลง่ มีตู้ล็อกเกอร์
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เก็บของหลากหลายขนาดน้ัน ขนาบท้ังสองข้าง แต่ละตู้มีกระดาษสีขาวประทับ

หมายเลขติดอยู่ 

“ชุดว่ายน้ําของพวกคุณถูกเตรียมไว้ให้ตามหมายเลขท่ีน่ังบนรถโดยสาร

ครับ ขนาดของชุดถูกจัดตามสัดส่วนท่ีพวกคุณกรอกไว้ในใบสมัครนะครับ ถ้าหาก

สวมไม่ได้ จะมีชุดว่ายน้ําสํารองอยู่ในตู้ใหญ่ข้างในสุดนะครับ ถ้ามีอะไรขัดข้อง เรียก

ผมได้เลย ผมจะยืนรออยู่ข้างหน้า หรือถ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้ว เชิญออกมาเตรยีม

ตัวข้างนอกได้เลยนะครับ เราจะลงสระตามลําดับท่ีน่ัง” อธิบายจบพ่อบ้านก็โค้งตัว

ให้พวกเราหน่ึงครั้ง ก่อนขอตัวออกไป  

ทุกคนถอดเสื้อผ้าตัวเองออกอย่างไม่รอรี ขณะท่ีผมได้แต่ยืนแข็งอยู่กับท่ี 

มองเพื่อนร่วมชะตาเปลี่ยนเสื้อผ้า แต่ละคนร่างกายเต็มไปด้วยมัดกล้าม และ

ร่องรอยผ่านศึกไม่ตํ่ากว่าหน่ึงแผล มีตั้งแต่ระดับแผลเป็นเล็กๆ ไปจนถึงแผลเป็น

ฉกรรจ์เหมือนโดนข้าศึกกระซวกกับขวาน รอยกระสุนก็มี และแน่นอนว่ามีรอยสัก

โหดๆ ประดับบนร่างกายแทบทุกคน  

ผมเริ่มรู้สึกหายใจไม่ท่ัวท้อง คนท่ีเปลี่ยนชุดเสร็จเริ่มทยอยเดินออกไปทีละ

คนๆ จนในห้องเหลือเพียงแค่ผมกับเพื่อนร่วมเดินทางผู้น้ัน เขาขมวดคิ้วมองผม

เหมือนไม่เข้าใจ ก่อนเอ้ือมมือเปิดล็อกเกอร์ผม หยิบกางเกงว่ายน้ําท่ีถกูเตรียมไวโ้ยน

ให้ ผมตกใจสะดุ้งคว้าผา้ไว้แทบไม่ทัน  

ผมมองหน้าเขา สายตาเต็มไปด้วยคําถาม ทว่าอีกฝ่ายไม่ตอบกลับ เดิน

ออกไปดื้อๆ เหมือนเป็นการบอกโดยนัยว่าถ้าแกไม่ใส่แล้วมาทําไมวะ ผมมองตาม

เขาจนแผ่นหลังท่ีมีรอยสักรูปดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวกลับหัวหายลับไป ผมจึงรีบเปลี่ยน

เสื้อผ้า และเดินออกไปรอการทดสอบ 

(โปรดตดิตามอา่นตอ่ในฉบบัเตม็)


