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 เศรษฐีกล่าวว่า  

 "เรื่องความรักอธิบายสามวันเจ็ดคืนก็ไม่รู้ เรื่องหรอก เข้าใจง่ายๆ ไว้แค่ว่า

พอมันมาแล้ว มันจะไม่จากเราไปง่ายๆ ก็พอ" 

 อย่าเพิ่งคล้อยตามเขา เปิดบทที่ 1 แล้ว เดินไปบนเส้นทางของ

โชคชะตาที่พัดพาเขาไปพัวพันจนถึงบทสุดท้ายเสียก่อน จึงค่อยตัดสินใจ 

 เชิญชวนติดตาม 'ตะกอนโจร ' โดยพร้อมเพรียง  

 ขอบคุณผู้ อ่านทุกท่านที่สนับสนุนผลงาน  

 

     ด้วยไมตรีจิต 

     รัชนีกานต์ 
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 เศรษฐีเคืองจังที่ต้องมาถูกยัดเยียดข้อกล่าวหาเป็นจ าเลยผีทะเล

อะไรก็ไม่ทราบ ตลอดชีวิตสามสิบฝนเศษๆ เขาขลุกอยู ่ที ่ลอนดอนกับ  

ป้าหญิงสุดสวยเทานั้น  

 วิถีชีวิตทั่วไปก็มีความสุขดีกับผองเพื่อนที่ร่วมก๊วนเปิดธุรกิจด้าน

เครื ่อง เสียงขนาดย่อม ก ารี ้ก า ไร ไม่แสวงหามากไปกว่าท า เ พื ่อสนอง  

ความต้องการส่วนตัว 

 แต่ดูตอนนี้สิ เขาถูกลากมามัดขึงพืดบนแผ่นไม้สองแผ่นไขว้เป็น

รูปกางเขน หน าซ้ ายังตั้งโดดเด่นบนแท่นไม้สูงเทียมอกอีกชั้น เหนือศีรษะ

คือสายลมเหน็บหนาวพัดกระโชก ปลายเท้าก็เกิดช่องว่า ง ให้สายลม  
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คมกริบเบียดแทรกไปมาได้ 

 "ให้ตายสิ"  

 เขาสบถลงไปข้างล่าง  

 "บ้านเมืองนี้มีกฎหมายนะคุณ จับตัวคนมาส่งเดช ทรมานโดยไม่

บอกไม่แจ้งที ่มาที ่ไปแบบนี้ มัน เข้าข่ายลักพาตัว โดยเจตนา ติดคุกได้

เหมือนกันนะครับ" 

 ชมจันทร์ยืนเท้าสะเอวอวดมาดนางพญาผู้เย่อหยิ่ง หล่อนตัวเล็ก  

นิดเดียว ยิ่งสวมชุดกางเกงรัดรูปทะมัดทะแมงสีน้ าตาลไหม้แล้ววางมาด

องอาจบนก้อนหินเตี้ยๆ ก็ยิ่งเน้นถึงทรวดทรงอันเล็กบางน่าทะนุถนอม  

 "ฉันกลัวก็คงไม่ท า และเมื่อฉันท าไปแล้ว แกก็หมดสิทธิ์โอดครวญ 

นอกจากยอมรับสภาพแต่โดยดี"  

 "เราสองคนไม่รู้จักกันมาก่อนนะคุณ"  

 เศรษฐีพยายามต่อรองโดยใช้เหตุผล  

 "ฉันรู้จักแกมานานแล้ว ตั้งแต่เกิดและจ าความได้ด้วยซ้ า หุบปาก" 

 ปากหยักบางที ่เ ผยออ้า  ก็จ าต้อ งหุบลงตามบัญชาประกาศิต 

เศรษฐีร้อนรุ่มใจอย่างยิ่งยวด ป่านนี้ทางบ้านคงเป็นห่วงแย่แล้ว เชื่อว่า

ต้องทราบแล้วด้วยว่า เขาหายตัวไป และคงก าลังออกตามหากันอย่าง

โกลาหล 

 "นี่คุณ อย่าเพ่ิงไป"  
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 ก็อยากหุบปากให้สาวงามอยู่หรอก แต่ เขาต้องท าอะไรสักอย่าง 

 "ผมมาร่วมงานวันเกิดของคุณแม่ รับขวัญหลานชายที่อายุครบ

หนึ่งขวบ มีอะไรก็มาคุยกันให้เข้า ใจก่อนดีไหม แล้วก็ช่วยปล่อยผมลง  

ไปด้วย" 

 เสียงอะไรบางอย่างแหวกแทรกมวลอากาศมากรีดตรงแผงอก 

ปลายอันแหลมและคมกริบเผื่อแผ่มาบาดผิวแก้มเนียนตามประสาคนเอา

ใจใส่และดูแลผิวพรรณ มันดังขวับๆ แล้วกระแสอุ่นก็ค่อยผุดปริ่ มให้รู้สึก 

 เศรษฐีตระหนักถึงคลื่นเจ็บปวดอย่างแปลบๆ ที่ค่อยไหลตามมา 

เขาบดกรามและเริ่มโมโห แต่ก็จนใจว่าตนถูกมัดขึงพืด เหลือปากเพียง  

สิ่งเดียวที่ยังมีอิสรภาพ และเท่าที่ดูก็เป็นอิสรภาพที่ไร้ประสิทธิภาพยิ่ ง 

 "หุบปากได้แล้วหรือ ถ้าฉันรู้ว่าแกหยุดเห่าได้ง่ายๆ เพราะผิวบาง

ใจเสาะ ทนเจ็บนิดเจ็บหน่อยไม่ได้แบบนี้มาตั้งแต่แรก ฉันคงหวดแกไป

สักหลายแผล ให้สาแก่ใจ" 

 "สาแก่ใจอะไร"  

 คนโดนแส้หวดข่มความเจ็บปวดทั่วแผงอกกับผิวแก้มกระชาก

เสียงถามกลับไป 

 "สาแก่ใจแค้นไง"  

 ชมจันทร์ตะคอกแหลมสูง  ตากลมแป๋วส่อ งประกายดุด ัน จน

เกือบจะเป็นอ ามหิต 
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 "แค้นอะไร"  

 จ าเลยหนุ่มยังไม่วายกระชากเสียงถาม  

 "เราไม่รู้จักกันมาก่อนนะคุณ จ าคนผิดไหม ถามจริง"  

 "แกก็บอกสิว่าแกไม่ใช่ลูกชายของไอ้ก้องเกียรติ ปราบภัณฑ์" 

 "นี่คุณ ให้มันน้อยหน่อย นั่นพ่อผมนะ ขึ้น ไอ้กับผู้ใหญ่ได้ยังไง มี

พ่อแม่หรือเปล่า เคยอบรมสั่งสอนบ้างไหมนี่"  

 จ า เลยปากจัดต่อปากต่อค า ไม่รู ้จัก เจียมฐานะก็ต้องได้รับโทษ 

เสียงขวับๆ จากปลายแส้แหวกอากาศมาเป็นหนสอง คราวนี้ไม่ใช่แผงอก 

เพราะคนลงมือจ่อเล็งใบหน้ายโสเป็นเป้าหมาย เลือดแตกซิบพาดจาก  

สันจมูกผ่านแก้มแบบทันตาเห็นทีเดียว  

 "ปล่อยให้มัน เห่า ไปเลย ตากแดดให้สบายใจ กลางคืนฉันแถม

น้ าค้างให้ตากด้วย แต่ข้าวปลาน้ าท่าไม่แจก"  

 ชมจันทร์สะบัดข้อมือพลาง เก็บแส้สีน้ าตาล ไหม้เ ส้น เ ล็ก เ ร ีย ว 

ก่อนจะแสยะยิ้มสะใจแล้วสะบัดหน้าผุดผ่องไปเลย หล่อนหัวเราะเยาะ

อย่างอารมณ์ดีอีกต่างหากตอนได้ยินจ าเลยเลวตะโกนประท้วงไม่ยินยอม  

  

 

 หัวหน้าตรัสคลี่ยิ้มอย่างภาคภูมิเมื่อได้รับรายงานจากลูกน้องว่า  

ชมจันทร์ท างานได้ส าเร็จ หล่อนส่งคนไปดักที่ สนามบิน รอจังหวะงดงาม
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ก็ลากคอเหยื่อมาเป็นจ าเลยรอวันพิพากษาได้อย่างง่ายดาย  

 ต ารวจทั้งเมืองจะไม่มีวันดมกลิ่นจนมาเจอ เว้นเสียแต่ว่าฝ่ายแก

จะส่งซากศพเคราะห์ร้ายกลับไปเย้ยหยัน ซึ่งก็ในอีกไม่กี่วันนี้แหละ  

 "แกท าดีมากนังชม แกเก่ง เหมือนอา ต้องแบบนี้สิถึงจะเรียกว่า

เชื้อไม่ทิ้งแถว" 

 "อยู่แล้ว"  

 "เออ แกน่ะอยู่แล้วเสมอแหละ"  

 ชมจันทร์ยักไหล่พลางเชิดหน้ายิ้มล าพอง ในดวงตาแป๋วฉายแวว

โอหังเต็มเปี่ยม หล่อนเดินมานั่งบนแคร่ไม้ไผ่ตัวยาวหน้ากระท่อมไม้หลัง

ใหญ่ของหัวหน้าตรัส ยืดขาตามสบาย กับกระดิกปลายเท้าอย่างอารมณ์ดี  

 แส้คู่ใจถูกวางลงข้างตัว มันเป็นอาวุธประจ ากายที่หล่อนใช้ถนัด

ที่สุด เก่งที่สุด หล่อนจึงไม่เคยให้มันอยู่ห่างเกินเอ้ือมแม้สั กนาทีเดียว 

 "พ่ีเพลิงคงดีใจที่เห็นลูกสาวเก่งเหมือนพ่อเหมือนอา"  

 หัวหน้าตรัสปรารภแล้วกระดกเหล้าขาวลงไปบาดล าคอ  

 " ใช่ พ่อต้องภูมิใจในตัวชมแน่ๆ  แต่ก็ต้องผิดหวังที่ลูกสาวคนโต  

ห่วยแตก แยกกอไปเป็นผู้ดีในเมือง"  

 "เออ มันลืมก าพืด หัวสูง ถือดีว่ามีเงินก็ใช้ฟาดหัว"  

 " เชอะ จิ้งจกเปลี่ยนสีก็แค่นั้นแหละ ยังไงก็จิ้งจกวันยังค่ า ต่อให้  

พี่ร่มจะถีบตัวเองขึ้นไปสูงแค่ไหน ไกลก าพืดเก่าแค่ไหน แต่สุดท้ายแล้วก็
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แก้ไขเปลี่ยนแปลงชาติก าเนิดไม่ได้หรอกว่าเป็นลูกโจร เกลียด"  

 วลีสุดท้ายกระแทกหนักออกมาจากหัวใจริษยา ชมจันทร์ไม่รัก  

ตะวันร่มผู้ เป็นพี่สาวเอาเสียเลย หลายคนมองว่าเพราะหล่อนกับพี่สาว

ห่างเหินกันตั้งแต่เล็กจึงท าให้สายสัมพันธ์ทางสายเลือดหย่อนยาน  

 ไม่มีใครล่วงรู้ความจริง เบื้องหลังว่าชมจันทร์อิจฉาที่พี่สาวได้ดิบ

ได้ดี กลายเป็นคุณหนูในเมืองใหญ่ ได้เรียนหนังสือสูงๆ และย้ายไปอยู่  

เมือ งนอกอย่า ง โก้หรู  หน าซ้ า ย ังย ้อนกลับมา ใช้เ ง ินมากมายฟาดหัว

วางอ านาจใส่หล่อนและทุกคนที่นี่ เสียอีก  

 "โกรธน่ะได้"  

 หัวหน้าตรัสเตือนกลั้วหัวเราะ  

 "แต่อย่าให้ถึงกับเกลียดเลยวะ อาบอกไปตั้งหลายทีแล้วนี่ ท าไม  

ไม่จ า เลือดมันต้องข้นกว่าน้ า  เราตัดอะไรให้ขาดก็ได้ แต่สายเลือดตั ด

ยังไงก็ไม่ขาดหรอกวะนังชมเอ๊ย"  

 "โธ่เอ๊ยอา"  

 ชมจันทร์กระแทกเสียงสมเพช หล่อนซื่อใสเสียจนฟังไม่ออกว่าอา

ตัวร้ายท าทีช่วยออมชอมอย่างเสแสร้ง  

 "นี่ยังไม่เลิกหลงละเมอเพ้อพกว่านังพ่ีร่มนับญาติอยู่ อีกหรือ เชอะ 

ไปดีกว่า พูดถึงทีไรจะอ้วกทุกที"  

 "อ้วกเพราะเกลียด หรือว่าอ้วกเพราะแพ้ท้องวะนังชม" 
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 ชมจันทร์ฉุนกึก หล่อนชะงักเท้าหมุนตัวกลับไปพยักพเยิด ดุๆ ใส่

เจ้าของวาจาระคายหู พูดดูหมิ่นกันแบบนี้ ถ้า เปลี่ยนเป็นคนอื่น ต้องโดน

หล่อนเตะปากไปแล้ว 

 "ท าไม แหย่นิดแหย่หน่อย จะเตะปากอาหรือยังไง นังนี่นี่  ศิษย์

คิดล้างครูไม่เจริญเว้ย เตือนไว้ก่อน" 

 "ก็ไม่แน่หรอกนะ ถ้าครูปากไม่ดี"  

 หัวหน้าตรัสเลิกคิ้วพลางหัวเราะลงลูกคอ ถูกใจที่โดนหลานสาว

นอกไส้ปากจัดและดุร้ายแสดงท่าทางก าแหงใส่ ซึ่งทั้งหมดที่เห็นนั้น ก็คือ

ภาพลักษณ์ที่แกปั้นมาเองกับมือ  

 แต่มีความลับอยู่ เรื่องหนึ่งที่แกไม่เคยแพร่งพรายสู่ใคร  นั่นก็คือแก

ไม่ได้เลี้ยงดูชมจันทร์ด้วยความรัก แกหวังจะ ใช้หล่อนเป็นเครื่องกรุยทาง

ไปสู่อ านาจในอนาคตต่างหาก  

ด้วยว่าชมจันทร์เป็นบุตรสาวคนเล็กของหัวหน้าโจรผู้อหังการชื่อ

เพลิงกับภรรยาชื่อนางกาหลง  ในอดีตนั้น ชุมโจรพระเพลิงมีชื ่อเสียง

ก้องป่า เอ่ยชื่อออกไปไม่มีใครไม่รู้จัก ชาวบ้านขวัญผวาทุกครั้งที่ได้ยินว่า

หัวหน้าเพลิงจะพาพวกเข้าปล้น  

 แต่ทว่า บนโลกใบนี้ก็ไม่เคยมีอะไรที่ ตั้งอยู่ตลอดกาลได้ กฎของ

โลกก็ไม่มีใครสั่นคลอนหรือยกเลิกได้ ดังนั้น เมื่อรุ่ง เรืองถึงขีดสุดก็ต้อง

ร่วงลงสู่ยุคตกอับล่มสลาย  
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  และเวลาหายนะที่ย่างกรายมาในคืนที่ชุมโจรพระเพลิงถูกกวาด

ล้างจนแตกพ่ายยับเยินนั่นเอง คือฝันร้ายสุดขีดกับไฟแค้นที่แกจะไม่มีวัน

ลืมไปจนวันตาย 

 

 

 ชายหนุ ่มหมดสติแล้ว ฟื้น เป็นครั ้งที ่ เท่า ไหร่ก็ไม่ทราบ แต่ครั ้ง

สุดท้ายที่รู้สึกตัว เขานอนอยู่บนพื้นถ้ าที่ เย็นชื้น รายล้อมคือเหล่าก้อนหิน

ก้อนกรวดและหินงอกหินย้อยบนผนังสูง 

 "เก่งเหมือนกันนี่ "  

 ชมจันทร์ยืนเท้าสะเอวกางขาคร่อมร่างทอดนอนของหนุ่มจ าเลย

พร้อมกับส่งเสียงถากถาง 

 "คุณนี่บ้า" 

 ขาดค าเท่านั้นเอง แก้มซึ่งแตกเป็นแผลคมแส้และพุพองจากแรง

เผาของไอแดดก็สั่นกึกๆ ตามแรงฝ่ามือกระแทกหนักหน่วง เสียงเผียะดัง

กังวานถนัดถนี่หูเหลือเกิน 

 "คุณนี่ . . "  

 เศรษฐีชะงักพร้อมกับกลืนน้ าลายและเลือดที่ซึมตรงมุมปากเมื่อ

เห็นแม่สาวตากลมง้างหมัด 

 "ดี"  
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 เมื่อเยาะหยันสั้นๆ จบ ขาเรียวก็ยอมย้ายออกห่างเพื่อให้จ าเลย

ขยับลุกโผเผ 

 "ต้องการอะไร บอกมาเลยดีกว่า ตรงๆ นะ จบเร็วดี"  

 "ทรมานให้แกเจ็บปวด"  

 หล่อนยองตัวลง แสยะยิ้มไม่น่ารักเลย  

 "เขาเรียกว่าตีวัวกระทบคราด"  

 "ใครล่ะ" 

 "พ่อของแกไง โง่จัง  ฉันจะจับตัวแกมา ให้เหนื่อยท าไม ถ้าไม่ใช่

เพราะว่าพ่อของแกมีเรื่องบาดหมางค้างคากับเรา"  

 "เราไหน" 

 "เรา ชาวชุมโจรพระเพลิง"  

 ชมจันทร์แว้ดกร้าวพร้อมกับผุดลุก เกิดอาการพลุ่งพล่านระงับ

แค้นไม่ไหว จึงถีบยอดอกจ า เลยเคราะห์ร้ายไปเต็มฝ่า เท้า  เสียงพลั ่ก  

ดังขึ้นพร้อมกับหุ่นก าย าของเหยื่อก็ล้มตึง ศีรษะกระแทกก้อนหินใกล้ๆ 

ดังตึกหนักๆ  

 "พ่อของแก และพวกของพ่อของแก ฆ่าพ่อของฉัน และพวกของ

พ่อของฉัน" 

 "เมื่อไหร่ล่ะ"  

 เศรษฐีตระหนักว่าแข็งกร้าวไม่ได้ จึงต้องจ ายอมอ่อนข้อ เขายัน
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กายเจ็บๆ ลุกมานั่งโงนเงน  

 "ยี่สิบปีก่อน"  

 สาวตากลมแป๋วลอยหน้าบอก ยักไหล่ยโส แล้วว่าต่อ  

 "แต่เข้าใจด้วยนะว่าแค้นนี้ต้องช าระ"  

 จ าเลยเศรษฐีหรี่ตาในเงาสลัว เขาไม่ทราบว่าตอนนี้กี ่โมงกี่ยาม 

แต่เดาว่าต้องเป็นกลางคืน สังเกตได้จากตะเกียงที่ลูกน้องหนุ่ มฉกรรจ์ยืน

ถือกันคนละดวงห่างออกไป  

 สิ่งที่ เขาก าลังคิดอย่างเร่งด่วนก็คือค าบอกเล่าพิลึกของสาวดุร้าย

คนนี้ เขาไม่มีวันเชื่อว่าบิดาจะฆ่าคนเหมือนผักปลา เว้นเสียแต่ว่าก าลัง

ปฏิบัติหน้าที่  

ท่าน เป็นอดีตนายต า ร วจมือปราบ  เ ข า เคย ได ้ย ินมารดา เล ่า 

อย่างภาคภูมิใจว่าสมัยโน้นชื่อเสียงของท่านเกรียงไกรไม่เบา โจรก๊กเล็ก

ก๊กน้อยพอได้ยินชื่อก็จะพากันเลี่ยงหลบไม่ปะทะด้วยตรงๆ  

 "ผมหิว"  

 สมองต้องอาศัยพลังงานในการใคร่ครวญ แต่กระเพาะว่างก าลัง

ประท้วง เขาต้องการอาหาร  

 "รับทราบ" 

 "อ้าว คุณ" 

 เศรษฐีนิ ่วหน้าหัว เสียจัด เมื ่ออีกฝ่าย เพียงบอกแค่ว ่ารับทราบ  
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แล้วผละไปเสีย เฉยๆ ลูกน้องที ่ยืนรอค าสั ่งก็รีบขยับย้ายตามนางพญา  

ไปด้วย เขาไม่ได้ยินค าสั่งให้ใครสักคนยกอาหารมาให้เลย  

 "ให้ตายสิ"  

 เขาสบถฉุนเฉียวอีกเมื่อทั่วท้องถ้ าตกอยู่ในความมืด ยกมือขึ้นมา

เพ่งดูก็ยังมองไม่เห็นเลย แต่ก็ยังดีที่ไม่ถูกพันธนาการ ยังพอมีเรี่ยวแรง

เล็กน้อย เขาก็พยุงตัวลุกยืนโงนเงนได้ แต่เมื่อเหลียวไปกระทบความมืด

โดยรอบก็ได้แต่ส่ายหน้าท้อแท้  

 "จับผิดตัวแหงๆ บ้าไปแล้ว นี่ เราซวยจริงๆ หรือนี่ รู้อย่างนี้ เชื ่อ

จดหมายเตือนลึกลับฉบับนั้นก็ดีหรอก"  

 เ ศ ร ษ ฐ ีบ ่น ง ึม ง า ขณ ะนั ่ง ล ง อ ย ่า ง ก ร ะ แ ท กก ร ะทั ้น  ล ืม ไ ป ว ่า

บาดแผลบนตัวยังสด กระแสเจ็บปวดจึงแผ่คลื่นออกมาท าร้ายรวดเร็ว 

เขาหยีตาหน้าเหยเกพลางบดกรามเพ่ือต้านทานฤทธิ์ร้ายอย่างทรมาน  

 ก่อนจะเดินทางมาเมืองไทย มีคนอุตริสอดจดหมายไว้ใต้ช่อง

ประตู เขาเปิดไปเจอหยิบขึ้นมาอ่านก็พบว่าเนื้อความนั้นแปลกๆ ลายมือ

ตวัดสวยงามก็จริง แต่ค าเตือนสั้นๆ กลับท าให้เขาหัวเราะเยาะ อ้อ มัน

ถูกขย าและซุกไว้ในกระเป๋ากางเกงด้วย  

 "โอ้ แล้วจะอ่านยังไง มืดตื๋อเสียขนาดนี้"  

 เขาล้วงออกมาคลี่แล้วค่อยหัวเราะเซ็งๆ เพราะค่อยฉุกคิดได้ว่า

ตรงหน้ามีแต่ความมืดปกคลุม  ที่พอจ าได้อย่างกระท่อนกระแท่นก็น่าจะ
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เป็นว่าอย่าเพ่ิงกลับเมืองไทย อันตรายรออยู่ ขอให้เชื่อ และจบห้วนเพียง

เท่านั้น ไม่มีลงลายมือชื่อ 

 "โอ๊ย หิว" 

 เขาโอดครวญพลางลูบท้องอย่างทรมาน แสบท้องแสบไส้ไปหมด 

เจ็บแขนเจ็บหน้า หรือรวมๆ ไปเลยก็ต้องว่าเจ็บหมดทุกส่วน  

เพราะตอนโดนประกบที่สนามบิน เขาถูกกระชากหยาบคายผลัก

เข้าไปในรถตู้แปลกตา ครั้นจะเอะอะโวยวาย หมัดใครก็ไม่ทราบสวน

กลับมากระแทกครึ่งปากครึ่งจมูกดังพลั่ก สลบเหมือดด้วย  

 กระทั่งมารู้สึกตัวอีกทีที่นี่  แล้วก็พบว่าโดนจับมัดขึงพืดตากแดด

ทั้งวัน หน าซ้ ายังโดนแส้อ ามหิตกรีดเนื้อดื่มเลือดไปหลายหยดพร้อมกับทิ้ง

บาดแผลไว้ให้ดูต่างหน้าอีก ส่วนตอนนี้ก็หิวบรม  

 

 

 ประหลาดใจมากเลยที่ยังมีลมหายใจผ่านคืนอันมืดตื๋อมาได้ แต่

เศรษฐีก็ไม่มีเวลาปลาบปลื้มยินดี เพราะก าลัง โดนลูกน้องหนุ่มฉกรรจ์ของ

แม่นางพญาตากลมแป๋วทั้งผลักทั้งรุนออกจากถ้ าอย่างหยาบช้า  

 "จะไปไหน"  

 เขาพยายามผูกมิตร ถามไปดีๆ  

 "แช่น้ า" 
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 "ว่ายังไงนะ" 

 ไม่ทันขาดค า ร่างก็โดนผลักร่วงตูมลงล าธารเย็นจัดเหมือนน้ าแข็ง 

แผ่นหลังคงกระแทกกับหินใต้น้ าเป็นแน่ เขาถึงได้เจ็บและจุกชั่วขณะ  

ซึ่งก็เพียงพอแล้วที่จะให้ร่างช้ าจมอยู่ครู ่หนึ่ง  ก่อนเขาจะส าลัก

แล ะ โ ผต ัว ขึ ้น อย ่า งท ุล ักท ุเ ล เ พื ่อ แตกตื ่น  อ ีกทั ้ง ค ่อ ยป ร ะจ ักษ ์อ ย ่า ง

ตระหนกจัดด้วยว่าร่างกายของตนเปล่าเปลือย 

 "เฮ้ย จะท าอะไร"  

 เขาตะโกนเอะอะเมื่อถูกดึงแขนดึงขาในลักษณะจับขึงพืด  

 "แช่น้ าไง ท าไมแกเข้าใจอะไรยากจัง"  

 ชมจันทร์ปรากฏตัว ในชุดกางเกงทะมัดทะแมงสีเข้ม ขณะเย้ย

หยันก็แกว่งปลายแส้เล่นไปด้วย 

 " เมื ่อคืนผมว่าผมก็พูดออกชัดนะว่าต้องการอะไรก็ว่ามาตรงๆ 

เล่นแบบนี้ ปัญหามันไม่จบหรอก มีแต่ยืดเยื้อ"  

 "ก็เพื่อให้แกเจ็บปวดทรมานไง กะอีแค่ยืดเยื้อไปอีกสักสามสี่วัน

จะเป็นอะไรไป" 

 "คุณ.. "  

 เรียกออกไปแล้ว หนุ่มจ าเลยก็ค่อยนึกได้ว่ายังไม่ได้ถามชื่อ  

 "ผมชื่อเศรษฐี คุณชื่ออะไร"  

 "ชมจันทร์" 
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 "ชื่อหวานเกินตัวไปหรือเปล่าคุณ อย่างคุณน่ะ ผมว่าเหมาะกับชื่อ

แรงๆ กว่านั้นนะ" 

 "เช่น.. " 

 "หญิงนรก นารีอเวจี พาชีอนงค์ อะไรประเภทนี้แหละ"  

 เจ้าของความคิดอุตริ บังอาจตั้งชื่อประหลาดๆ ต้องโดนลงโทษ

อย่า งส าสม  ชมจันทร ์โ ก ร ธคว ันออกหูท ีเ ด ีย ว  หล่อน ไม่ ถ ึง ก ับ โ ง ่จ น 

ไม่เข้าใจความหมายด่าที่แฝงมาท านองว่าหล่อนใจร้ายเหมือนผีนรกส่ง  

มาเกิด นิสัยกระโดกกระเดกเหมือนม้าพยศ  

 "นี่แน่ะๆ " 

 เมื ่อ โกรธก็ต ้อ งระบายออก ให้หมด  ด้วยการตอบโต้ให้เหยื ่อ

เจ็บปวดสาหัสกว่า หล่อนจึงตวัดแส้ยาวลงไปฟาดใส่ ใบหน้าชั่วของจ าเลย

เสียงดังขวับๆ  

 "จ าใส่กะโหลกของแกไว้ ส านึกไว้ให้มากว่าอย่าก าแหงปากระย า

ลามปามฉัน" 

 เหยื ่อหลับตาปี ๋เพราะโดนผืนน้ ากระฉอกใส่เต็มแรง  ยัง ไม่นับ

ความเจ็บแปลบๆ ที่แหลมคมเหมือนโดนกรีดอย่างช้าๆ จากปลายแส้นรก

เส้นนั้นอีก  

 "จะเล่นแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่"   

 เขาสะบัดเสียงห้วนถามออกไป ชักจะโกรธที่ต้องคอยรับมือกับ
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ความเจ็บหนักหน่วงถี่เกินไป  

 "จนกว่าจะพอใจ" 

 "ผู้หญิงบ้า" 

 ขณะร้องด่าก็ท าใจไว้แล้วว่าต้องโดนตอบโต้เผ็ดร้อนกลับมา แล้ว

ก็ไม่ผิดจากที่คาด เพราะชมจันทร์ปราดมาหยุดหายใจกระเ พื่อมตรง  

ริมฝั่ง แล้วตวัดแส้มาฟาดเนื้อตัวโดยไม่คิดที่จะนับว่ากี่ทีกี่หน 

  เลือดที่ไหลออกจากร่างเปลือย เปล่าผุดจางๆ ปะปนไปกับผืนน้ า 

เรียกรอยยิ้มแสยะผุดขึ้นทั่ววงหน้าผุดผาด แล้ววูบนั้น เอง ความเกลียดใน

ตัวหล่อนก็พลันปะทุขึ้น มันจู่โจมเข้ามาครอบครองหัวใจของเศรษฐีแบบ

หมดดวงกันเลยทีเดียว 

 



 
 

 
 

เชิญชวนติดตามต่อ.. 
 

 
 


