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ในมุมหอ้งอับทีหนา้ต่างปิดแน่นมีเพียงแสงจากช่องอิฐทีส่องเขา้มาให้

พอรูว่้าเป็นตอนกลางวัน ไข่มุกหญิงสาวเจา้ของกิจการรา้นเพชรชือดังทีเคย

งดงามราวภาพวาดบัดนีนอนแน่นิงไม่ขยับกาย ผมทีเคยยาวสลวยถึงเอว 

ถูกบาํรุงดว้ยครีมบาํรุงราคาแพงกบัร่วงโกร๋นไรเ้สน้ผม มีเพียงเสน้ผมทีหล่นอยู่ 

ขา้งตัวเท่านนัทียืนยันว่าร่างกายนีเคยมีผมดังว่า อีกทงัผิวกายทีเคยเปล่งปลงั

กลบัเหียวย่นแหง้กราํ เนือทีติดกระดูกราวกับคนอายหุา้สิบปี แต่ในความเป็นจริง

รา่งนีอายเุพียงยีสิบเจ็ดปีเท่านนั  

 เจ้าของร่างมองไปยังบานประตูทีเปิดออก มองสามีทีถูกต้องตาม

กฎหมายสวมใส่เสือสทูหรูยืนมองยิมเหยียดหยนั  

สิงหาใชเ้ท้าเตะจานขา้วทีวางอยู่ใหพ้น้ตัว มือเขายกขึนปิดจมูกจาก

กลินเหม็นจากร่างทีนอนรอความตาย หลายเดือนแลว้ทีเขารอคอยใหอี้กฝ่าย
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มอบอาํนาจทรพัยส์ินให ้จนเขาเริมหมดความอดทน ในมือชายหนุ่มมียาหนึง

เม็ดทีจะจบเรืองราวทุกอย่าง เขามองร่างทีเคยร่วมเสพสมก็ยิงยกมุมปาก

รงัเกียจ  

“โง่” คาํเดียวทีอธิบายร่างทีใกลต้ายตรงหนา้ได ้จากนนัเขาก็ใช่มือบีบ

ปากหญิงสาว ป้อนยาให้ร่างนีตายให้พ้น ๆ ร่างหญิงสาวทีถูกป้อนยาไม่ม ี

แรงต้านอีกฝ่าย แต่ก็พยายามไม่กลืนลงคอ จนอีกฝ่ายต้องบีบคางรนัให้ยา 

ตกถึงลาํคออย่างสดุแรงมองหญิงสาวใบหนา้แหง้ผอมไรค้วามงามอย่างรงัเกียจ

เดียดฉันท ์แค่คิดว่าเคยเสพสขุกบัรา่งนชีายหนุ่มก็ยกมมุปากทเุรศอย่างทีสดุ 

   เสียงไอออกมาไม่ทําให้ยาหลุดออกจากปากกลับยิงลึกไปอีกมาก

กว่าเดิม หญิงสาวพยายามยกมือขึนมาดึงมืออีกฝ่ายออกแต่ไม่เป็นผล กระดูก

ทแีทบจะหกัไม่ไดช้่วยอะไร นาํตาไหลรินใชมื้อกมุคอทแีสบรอ้น 

“ขอให้แกได้พบจุดจบเช่นเดียวกับฉัน” เสียงขาด ๆ ตามแรงเฮือก

สดุทา้ย ร่างบางสนัดว้ยความเจ็บปวดนึกโทษสวรรค ์ทาํไมคนทีไม่เคยฆ่าสตัว์

ตดัชีวิตใครถึงไดพ้บจดุจบแบบนี  

ลาํคอทีแสนเจ็บปวด เปลือกตามองไปยงัแสงนอ้ยนิดนนัแลว้สาบาน  

เธอไม่ขอแก้แคน้ในชาติหนา้ แต่ขอใหส้วรรค์ช่วยใหเ้ธอแก้แค้นใน 

ชาตินีดว้ย ขอใหเ้ธอกลบัไปแกไ้ขทุกอย่างและทาํใหพ้วกมนัมอดไหมเ้จ็บปวด

แสนสาหสักว่าเธอเป็นรอ้ยเท่าพนัเท่า 

 ดวงตามองชายหนุ่มทีจากไปด้วยความสะใจแววตาไม่ได้มีความ

สงสารกับสมนาํหนา้ร่างนีอย่างทีสดุ สายตาเริมมองเห็นเพียงแสงสีขาวเปลือก
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ตาไรเ้รยีวแรงกาํลงัจะปิดลง ช่วงจงัหวะสดุทา้ยเธอเห็นผูช้ายอีกคนทีเธอผลักไส

มาตลอดชีวิต วิงเขา้มาแล้วโอบอุม้ร่างเธอไว้ในอกไม่ไดร้งัเกียจร่างนีทีไม่ได้

งดงามดงัเช่นแต่ก่อน 

 ฉนัขอโทษขนุพล 

 

  เสียงนาฬิกายามเช้าดังขึนตามเวลา เข็มนาฬิกาอยู่ทีหกโมงเช้า 

เจา้ของหอ้งยงัคงนอนกระสบักระส่ายฝันรา้ย สองมือกุมลาํคอตวัเองเหมือนจะ

ขาดใจตายแทบลมหายใจจะดินดับสิน เหงือบนใบหน้าหยดไหลรินลงมาเต็ม

ใบหนา้ เสียงสดุทา้ยลมหายใจเฮือกสดุทา้ยทีจะดบัรา่งบางกส็ะดุง้ตืน 

 ร่างหญิงสาวลุกขึนนงั รบัอากาศเขา้ปากอย่างรวดเร็ว เหงือทีหยดอยู่

ตรงใบหนา้บอกว่าเธอยงัมีชีวิตอยู่ยงัไม่ตายก่อนหันมองรอบตวั 

 “ไข่มุกลูกตืนได้แล้ว” เสียงแม่ เธอกาํลงัฝันใช่ไหม ไข่มุกหันมองรอบ

หอ้งก่อนพบว่าเป็นหอ้งนอนของเธอตังแต่เล็กในบ้านของพ่อแม่ทีเธอเคยอยู่  

หนัมองหนงัสือทีวางเรียง ตูเ้สือผา้สีชมพแูสนหวาน โต๊ะหนงัสือสีเดียวกนั อีกทงั

เตียงนอนเดิมในอดีต แลว้ยกมือขึนดมูือตวัเอง 

 ผิวขาวนวลระเรืออย่างในอดีต เธอกาํลังฝันใช่ไหม สองมือลูบไล้ผิว

ตวัเองไปมาก่อนยกมือลบูใบหนา้เพือสมัผสัผิวนุ่มลืนไม่ไดแ้หง้เหลือเพียงหนัง

หุม้กระดกู จากนนัก็มองผมทีลู่สลวยปรกลงมาดา้นหนา้ สองมือจับดผูมทียาว

ถึงเอวดว้ยนาํตาเอ่อ ผมทีเธอรกัทสีดุ ก่อนลกุขึนจากเตียงแลว้ตรงไปยงักระจก 

 ไมจ่รงิ หญิงสาวในกระจกตรงหนา้คือเธอในอดีตใบหนา้รูปไข่ แกม้แดง
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ระเรือชมพ ูผมยาวสลวยถึงเอว นีไม่ใช่เรืองจรงิเธอกาํลงัฝัน 

 เมอืคิดว่าฝันจึงตอ้งพิสจูน ์จึงใชม้ือตบหนา้ตวัเองหลายครงั 

 เจ็บและมีความรูส้ึก เธอยงัไม่ตาย 

 สายตาทีเต็มไปด้วยความหวังขึนมาอีกครัง หันมองปฏิทินบนโต๊ะ  

ปี พ.ศ.  หรือปี   

  ปี พ.ศ.  ก็ตอนเธออยู่มหาวิทยาลยัปีแรก เธอกลบัมานงัลงทีเตียง

เหมือนเดิม ทบทวนเรืองราวทีผ่านมา จาํได้ว่าเธอกาํลังจะตาย ตายเพราะ

ผูช้ายคนนนั คนทไีดชื้อว่าเป็นสาม ี สิงหา ชอืทเีธอจะจาํจนวนัตาย 

 ความทรงจาํก่อนตายในลาํคอเธอยงับาดลกึแทบขาดใจไรค้วามเมตตา

ปรานี เมืออีกฝ่ายป้อนยาพิษใหเ้ธอทีนอนไม่ขยบัตวัไรเ้รียวแรงตา้นทานแต่เขา

ก็ยังทําได้อย่างเหียมโหด ยังจําดวงตานันได้มองมาด้วยสายตาเหียมทีไร ้

ความรกั ทาํไมเธอถึงไม่เคยรบัรูอ้ะไรเลย ไม่เคยรูเ้รอืงมาก่อน เธอมนัโง่งมสินดี 

 มอบความรกั ความเชือใจ ให้ผูช้ายคนนันไปหมดสิน ไม่เหลือความ

เคลือบแคลงสงสยัหรือระแวง เพราะเป็นเช่นนพี่อแม่เธอถึงตอ้งตาย  

 “ไข่มกุ พ่อรออยู่ดา้นล่างนะลกูรีบหน่อย วนันพี่อมีประชมุเชา้”  

  ไข่มุกมองประตูสีขาวบานนันด้วยนาํตาพร่ามัวเต็มไปดว้ยความดีใจ 

สดุลน้ เมือไดย้ินเสียงทีเธอคิดถึงมากทีสุด คนทีเธอรกัทีสดุในชีวิต คนทีรกัเธอ

อย่างไม่มีเงอืนไข สองเทา้จึงลกุขึนเปิดออกไปหวงัใหท้กุอย่างไม่ใช่ฝัน  

 เสียงแม่และพ่อ นาํตาเอ่อลน้ดว้ยความคิดถึง หลายปีแลว้ทีท่านจาก

ไปกะทันหันและเธอพึงรูว้่าอุบัติเหตุรถชนคราวนันเป็นเพราะมันทีทาํให้เกิด   
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มือบางกาํแน่นดว้ยความเจ็บปวด เมือก่อนเธอคอยแต่ผลกัไสพวกท่านออกห่าง

ไม่ยอมให้วุ่นวายกับชีวิตคู่ ทุกคาํพูดทีเธอทาํรา้ยจิตใจพวกท่านเธอยังจาํได ้

ทุกคาํ สองมือสนัเทาก้าวเทา้แต่ละก้าวไปดว้ยความกลวัว่าจะมีเป็นเพียงฝัน

ไม่ใช่เรืองจรงิ มือสนัเทาบิดลกูบิดแลว้เปิดประตูออกไป มองไปยงัตวับา้นทีเคย

อยู่แต่เยาวว์ยั  

 ฝีเทา้เดินไปอย่างชา้ ๆ ดว้ยความกลวัว่าทุกอย่างจะหายไปตลอดกาล 

เมือลงมาชนัล่างก็เห็นภาพของบิดากาํลงันงัอ่านหนงัสือพิมพเ์หมือนภาพฉาย

หมนุกลบัมาอีกครงั ดวงตาเศรา้เงยหนา้มองไปครวัอีกฝัง มองมารดาก็กาํลงัวุ่น

อยู่กับการทําอาหารเช้าอย่างเช่นแต่ก่อน นาํตาไหลรินขม ความดีใจพร้อม

ความเสียใจถาโถมเขา้มาทุกย่างกา้วทีเธอเดินไปหาพวกท่าน เมือบิดาหนัมอง

เธอดว้ยรอยยิมอย่างทุกวนัในอดีต เธอก็วิงเขา้ไปกอดดว้ยกลวัว่าท่านจะหายไป 

 “ลกูคิดถึงพ่อเหลือเกิน”  

บุตรสาวรอ้งไห้ ผูเ้ป็นบิดาก็แปลกใจ ก่อนตบหลังเบา ๆ ปลอบร่างที

กอดเขารอ้งไหป้านขาดใจ  

“เป็นอะไร เมือวานพ่อก็เจอเราก่อนนอนแล้ว เรามากกว่าเอาแต่

ราํคาญไม่ยอมคยุกบัพ่อเลย” 

ผูเ้ป็นพ่อยกมือลบูหวับุตรสาวก่อนโยกหวัไปมา 

“หนขูอโทษ” จากนนัก็รอ้งไหป้านขาดใจ จนมารดาตอ้งวางจวกัลงแลว้

เดินมาหาบตุรสาวดว้ยความสงสยั 

“เป็นอะไรเรา หรือว่าไม่อยากไปเรียน  เบือแลว้หรือไงเรียนไดแ้ค่เดือน
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เดียวเอง” มารดาซบันาํตาใหบ้ตุรสาวทีตอนนีหันมากอดเธอแทน  

ไข่มกุเงยหนา้มองพวกท่านอีกครงั ก่อนหอมแกม้พ่อแม่ ทาํใหพ้วกท่าน

ประหลาดใจ สองมือยกขึนเช็ดนาํตาตวัเองในดวงตาแข็งกรา้วขึนมาทนัท ี

 7 ปี ทีสวรรคเ์มตตาเธอใหเ้ธอยอ้นมาเปลียนทุกอย่าง เธอจะไม่อยาก

ไปเรียนไดอ้ย่างไรกนัละ่ เมือคนททีาํใหเ้ธอตอ้งเสียทกุอย่างอยู่ทีนนัทงัหมด 

 เธอกลบัมาแลว้ กลบัมาเพือทาํใหพ้วกมนัมอดไหมเ้ป็นจณุ 

 

 ณ มหาวิทยาลัยอินเตอรชื์อดังทีมีเพียงลูกคนดังนักธุรกิจหรือคนทีมี 

เงินถุงเงินถังจึงจะสามารถเหยียบเขา้มาในมหาวิทยาลยัได ้ไข่มกุมองประตูรวั

ขาวทีคุ้นเคยเป็นอย่างดี หันมองยามประจาํมหาวิทยาลัยทีเธอจาํไดแ้ม่นยาํ

ทีเดียวว่ามนัทาํอะไรกบัเธอไวบ้า้ง 

  หญิงสาวกา้วเทา้ลงจากรถ วันนีคือวันที 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.  

วันแรกทีเธอพบกับสามีในอนาคต วันแต่งงาน และวันตาย ช่างเลือกวันได ้

น่าจดจาํทีเดียว  

 วันนีเธอเลือกไม่มัดผม อยากปล่อยผมทีเคยรกัใหเ้ป็นอิสระ มองเห็น

สายลมพดัผ่านไปอย่างชา้ ๆ เธอยกนาฬิกาขอ้มือขึนมาเพอืรอเวลาใกลแ้ลว้  

  5 4 3 2 1 

 “มกุ” เสียงหญิงสาวเรียกชอืเธอจากถนนอีกฝัง  

  เจา้ของชือหนัไปมองอีกฝ่ายจากฝังถนนมองเพือนรกัทีเติบโตมาตังแต่

อนุบาล ชอืว่า ญาดา มมุปากไข่มกุยกยิมอย่างยินดีเป็นทีสดุ  
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 “เป็นไงบา้ง คิดถึงจังเรายุ่งมากเลยไม่ไดโ้ทรไปสองวัน ไม่โกรธกนันะ” 

เสียงญาดายงัเจือยแจว้ไม่ยอมหยุด ต่างจากไข่มกุทียงัเงียบผิดปกต ิ

 “มกุเป็นอะไรหรือเปลา่”  

 “เปล่า แค่อยากบอกว่าคิดถึง คิดถึงมาก มากจรงิ ๆ” เสียงทา้ยประโยค

เนน้ผิดปกตจินน่าขนลกุซู ่

 ส่วนญาดาฟังนาํเสียงอีกฝ่ายแลว้ ทาํไมรูส้ึกขนแขนตงัไม่รูต้วั ไม่เขา้ใจ

ว่าวันนีหญิงสาวดูแปลกไปทังคาํพูดคาํจาและนาํเสียง หากเธอไม่ใช่ไข่มุกที

แสนโง่เขลา เธออาจคิดว่าอีกฝ่ายเป็นคนอืนเป็นแน่ จึงยิมอย่างคนประจบ

สอพลอแลว้จบัมืออกีฝ่ายเขา้มหาวิทยาลยัอย่างทเีคยทาํประจาํ 

 ไข่มกุมองมือนนัแลว้บิดขอ้มือออก มีแววตาแปลกใจจากอีกฝ่าย  

 “แค่อยากลองเดินเอง” ใช่เธอเป็นคนไม่มีความมันใจอย่างรุนแรง  

จะทาํอะไรก็ตอ้งใหญ้าดาออกหนา้ใหเ้สมอ  

 อีกฝ่ายทเีบือหน่ายก็ปกปิดแววตาเหยียดแลว้ เดินนาํหนา้ไป  

 ไข่มกุมองหญิงสาวแลว้นึกถึงอดีต ญาดาถือว่าเป็นเพือนรกัทีเติบโตมา

ตงัแต่อนุบาล บา้นของหญิงสาวประกอบกิจการโรงงานส่งออกเสือผา้ แต่ทีจริง

ฐานะการเงินในบ้านทีเป็นกงสีแทบจะฝืดเคืองเงินใช้จ่ายแทบจะไม่มี หาก 

ไม่เพราะเพือหนา้ตาทางดา้นสังคม พ่อแม่ของญาดาก็ไม่คงดันดน้ให้อีกฝ่าย

เรียนอินเตอรต์ังแต่เล็ก  จาํไดว่้าในครงัก่อนทีเธอถูกทิงใหเ้ดินคนเดียว เพราะ

อีกฝ่ายชวนเธอไปกินอาหารมือเย็น แต่เธอนัดหมายกับมารดาแลว้จึงไปไม่ได ้ 

ทีอีกฝ่ายโกรธไม่ใช่เพราะติดเธอ แต่เพราะจะใหเ้ธอจ่ายค่าอาหารต่างหาก 
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 คนทีทาํตวัรวยแต่รวยไม่จรงิอย่างญาดาเธอรูถ้ึงไสแ้ลว้ 

 เธอเดินต่อไปเรือย ๆ กาํลงัคิดว่าจะทาํอย่างไรกบัคนทีจะเจออีกในไม่กี

วินาทีขา้งหนา้ เสียงอีกฝ่ายก็ดงัขึนมา 

 “นอ้งครบั”  

 ไข่มกุยืนนิงไม่ไดห้ันหลงัไปหาทนัที มมุปากยกเหยียดความสภุาพบุรุษ

อีกฝ่าย เพียงได้ยินเสียงหากเธอมีปืนในมือตอนนีเธอก็จะยิงออกไปอย่าง 

ไม่ลงัเล แต่มนัจะง่ายเกินไปหากตายตอนนี 

 เสียงเรียกอีกฝ่ายพูดอีกครงั เมือเธอหันมาก็พบกับหนุ่มสาํอางสุภาพ

หนา้ตาดี หนุ่มคนดงัของมหาวิทยาลยั หรือสามีในอนาคตของเธอ สิงหา 

 ในความทรงจาํครงัเก่า ชายหนุม่เคยพูดว่า  

  “เธอมนัโง่ ดกัดานจึงไดห้ลงกลง่าย ๆ แบบนี สมควรแลว้ทีอยู่เหมือน

ตาย รอใหฉ้นัไดส้มบตัิจากเธอทงัหมดรบัรองว่าจะทาํใหเ้ธอตายอย่างสงบทสีุด 

แต่ตอนนเีธอยงัตายไม่ได”้  

  ว่าแลว้จับชอ้นตกัขา้วเปล่าใส่ปากเธอ เมือร่างทีนอนนิงไม่ยอมกินเขา

ก็ยดัมนัเขา้ไปไม่ยอมหยุด ก่อนเทจานใส่หนา้เธอ แลว้หยิบขา้วทีหล่นพืนติด

กลนิอาจมยดัใสป่ากเธอไม่ยอมหยดุ  

 สิงหามองหญิงสาวทเีฝ้ามองทุกวนั  

  “พชีือสิงหา เรียกว่าพสีิงหก็์ได ้นอ้งคงไดย้ินชอืพีมาบา้งแลว้”  

  ชายหนุ่มมองไปยงัหญิงสาวทีเดินไปไกลแลว้ จึงหนัมาถามต่อ 

  “เพือนนอ้งเดินไปไกลแลว้ใหพ้ีเดินเป็นเพือนไหม” 
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 หากเป็นเมือก่อนเธอคงก้มหน้างุดแทบมุดลงดิน จากนันก็พยักหน้า

แลว้เดินตามไป แต่ตอนนไีม่มีทางอีกแลว้ อย่าหวงัว่าเธอจะกม้หนา้ใหอี้ก 

ไข่มกุเงยหนา้ใหอี้กฝ่ายยกมมุปากเหยียด “ไม่ตอ้ง”  

จากนันก็หันหลังเดินไปทันที  แต่ละก้าวทีเธอในตอนนี กําลังนับ

บทลงโทษของสามีเธอใหส้าสมกบัสวรรคท์ีเมตตาใหเ้ธอกลบัมา 

โดยไม่ไดม้องพวกนกทีนงัลุน้ตวัโก่งกบัเกียรติศกัดิไม่แพข้องชายหนุ่ม  

แค่พูดกับมันเธอก็แทบอยากจะเอามือบีบคอใหต้ายเสียตอนนี แต่มัน

จะสบายเกินไปอย่างมนัตอ้งตายอย่างทรมานและยาวนานใหส้าสมกบัทีมันทาํ

กบัเธอ รอหน่อยเธอกาํลงัจะจดัความตายใหอ้ย่างสมการรอคอย 

สิงหาหวัเสียเดินไปยงักลุ่มของตน ยิงพอเพือนซาํเติมก็ยิงแคน้ใจ ปกติ

แล้วไม่ว่าเขาเข้าหาใครทุกคนแทบจะวิงเข้ามากอดทังนัน แต่สาวหน้าจืด 

ไรร้สนิยมทมีีดีแค่รวย กลา้ดีอย่างไรปฏิเสธเขา หากไมใ่ช่เพราะคาํสงัจากพ่อแม่

เขาก็ไม่คิดจะปรายหางตามองดว้ยซาํ 

ไข่มุกเดินเขา้หอ้งเรียนหันมองโต๊ะขา้งกายญาดา เห็นหญิงสาวกาํลงั

หัวเราะต่อกระซิกกับคนอืนอย่างสนุกสนานไม่ไดม้องมา ความเมินเฉยทีหญิง

สาวทาํคลา้ยกับบอกว่า อย่ามาขัดคาํสงัฉัน หากเป็นเมือก่อนเธอคงรีบเดินเขา้

ไปใกลแ้ลว้รีบขอโทษจากนนัก็พาเพือนสาวไปเลียงมือเย็นชุดใหญ่ ซึงตรงกับ

จดุประสงคข์องอีกฝ่ายพอดี 

แต่วนันเีธอไม่ขอซาํรอยเดิม มองไปยงัมมุโต๊ะทา้ยสดุทีจาํไดว้่าเป็นโต๊ะ

ของใคร เขามกัถกูมองเหยียดและมองเป็นเพียงเศษดินในหอ้งเท่านนั 
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เพียงแค่เธอเดินผ่านญาดา ทุกคนในหอ้งก็หันมองมาพรอ้มหนา้กันยิง

เห็นเธอนังโต๊ะข้างใคร ทาํเอาคนในห้องมองตาค้าง หญิงสาวไม่สนใจหยิบ

หนงัสือขึนมาเขียนเหมือนเขียนเล่น แต่จรงิ ๆ แลว้เธอกาํลงัจดรายงานคนทีเธอ

จะเอาคืนต่างหาก  

ตอนนีชายหนุ่มคงกาํลงัขีมอเตอรไ์ซคม์ามหาวิทยาลยัหลงัจากรบัจ้าง

ขนผักในตลาดตอนเช้ามืด ไข่มุกมองนาฬิกา ก่อนเคาะปากกาเป็นจังหวะ 

เพอืรอเวลา  

มาแลว้ 

เธอหันมองขุนพล เพือนตังแต่สมัยประถมทีเคยอยู่กลุ่มเดียวกัน  

แต่เพราะเมือชายหนุ่มอยู่ ม.  พ่อและแม่ของเขาประสบอุบัติเหตุกะทันหัน 

ทําให้ชายหนุ่มต้องอยู่คนเดียวไร้ญาติมิตร ปกติแล้วทรัพย์สินจากกิจการ

อสังหาริมทรัพย์ของครอบครัวเขาก็พอจะใหช้ายหนุ่มใช้ชีวิตบนกองเงินกอง

ทองไดต้ลอดชีวิต  

แต่ไม่เป็นเช่นนนั เพราะหนีสินทีไม่เคยคิดว่ามีกลบัโผลห่นา้เรียงมาเป็น

แถวทาํใหท้รพัยส์ินถูกยึดไปหมดสิน เหลือเพียงเงินในบัญชีทีพ่อแม่ของชาย

หนุ่มสะสมไวเ้พียงพอสาํหรบัค่าเรียนจนจบเท่านนั  

ดงันนั ชายหนุ่มจึงเริมทาํงานดว้ยตวัเอง ตืนเทียงคืนเพือรบัจา้งขนผัก 

ขนของตามตลาดเชา้มืด เชา้มาก็มาเรียนหนงัสือ พอเทียงก็รบัจา้งลา้งจานทีโรง

อาหาร ตกเย็นก็ไปทาํรา้นอาหารในหา้งใหญ่  

ดงันนั การทีชายหนุ่มยังเรียนอยู่ท่ามกลางคนรวยทาํใหเ้ขาถูกเหยียด
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เป็นทีสดุ มมุปากไข่มกุยกยิมเหยียดพวกทีดถููกชายหนุ่มเช่นกนั ใครจะไปนึกว่า

ชายหนุ่มตรงหนา้จะเป็นเจา้พ่ออสงัหารมิทรพัยห์มนืพนัลา้นทีอายนุอ้ยทสีดุ 

ขุนพล เจอกนัอกีครงัแลว้นะ เธอยงัไม่ไดบ้อกลาเขาเลยในชาติทีแลว้ 

คิวอีกฝ่ายขมวดไม่เข้าใจ ก่อนนังลงข้างไข่มุก หันมองหญิงสาวที 

ไม่สนใจเขากลับตังใจเรียนจึงไม่สนใจอีก จนหมดคาบเรียนหันมองนาฬิกา  

รอคอยทุกคนออกไปจนหมด แต่หญิงสาวก็ยงัไม่ลกุขึน เขาจึงลกุขึนก่อน  

“เดียว” ไข่มกุเรียกอีกฝ่าย ก่อนปิดหนงัสือแลว้เดินขึนใกลช้ายหนุ่ม 

“ไปดว้ยกนัสิ”  

เขาฟังผิดหรือเปลา่ ขนุพลมองอกีฝ่ายอย่างสงสยั 

“มาเร็ว” พดูจบไข่มกุดึงมือชายหนุ่มทีช็อกแข็งไปแลว้ จบัมือเดินไปยัง

หอ้งอาหาร โดยไม่คิดจะปล่อยมืออีกฝ่าย ความคิดถึงคนึงหาอยู่ในมือทีกาํแน่น

เขาตอนนี คาํบอกลาเพียงสกัประโยคยงัไม่มี เธอเสียใจอย่างทีสดุ ทีไม่ไดดี้กับ

เขาอย่างทเีขาใหม้าตลอดหนึงปีทเีราไดอ้ยู่ดว้ยกนั 

ขุนพลมองมือน้อยทีกุมแขนเขาอย่างไม่รังเกียจ นึกถึงความสนิทใน

อดีตเมือหลายปีก่อน เกิดอะไรขึน เสียงกระซิบตลอดทางทาํใหเ้ขารีบดึงแขน

ออกจากอีกฝ่าย จึงไดเ้ห็นสีหนา้ไม่พอใจของไข่มกุแทน 

“ขุนไปทาํงานเถอะ มกุจะไปหาอะไรกินหน่อย”  

วันนีสมองตอ้งใชพ้ลงังานมาก หันมองรอบดา้นก่อนเห็นญาดายกมือ

ให้ไปนัง คงอยากให้เธอออกเงินอีกแล้ว ไข่มุกมองหาร้านอาหารรอบตัว 

ก่อนเห็นขุนพลทีตอนนีสวมผ้ากันเปือนแล้ว จึงเดินไปเลือกอาหารทีร ้าน 
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ชายหนุ่ม 

“เอาน ีเอานี แลว้ก็นี”  

มือเขาตกัไปสองอย่างก่อนมองอกีฝ่าย  

“ตายอดตายอยากจากบา้นมาหรือไง” 

ปากหมา นิสยัทีชายหนุ่มไดม้าตอนลาํบากเธอเขา้ใจอย่างดี ความปาก

หมาถือเป็นเกราะอย่างดีใหอี้กฝ่ายทาํใหค้นไม่อยากยุ่งมากนกั 

“อืม ตัก ๆ มาเถอะขุน” คนไม่อยากเถียงดึงถาดขา้วมาถือแลว้เดินไป

ยงัญาดาอย่างไรเธอก็ตอ้งแกแ้คน้ การอยู่ใกลศ้ตัรูถือเป็นเรอืงดีทีสดุ 

หันมองบนโต๊ะอาหารทีมีเยอะเกินกว่าจะกินหมดแลว้ถอนใจ จึงเลือก

นงัลงกินไดไ้ม่นานก็ไดย้ินเสียง 

เพลง้!  เสียงจานแตก ไข่มุกหันมอง เป็นขุนพลทีถือจานอาหารแล้ว 

โดนสิงหาเล่นงาน คราวก่อนเธอไม่แมแ้ต่ลุกขึนช่วยดว้ยซาํไป คิดไปคิดมาเริม

เกลียดตวัเองแลว้สิ 

“ไอเ้ด็กลา้งจาน ถือดี ๆ หน่อยไม่อยากไดเ้งินหรือไง” เสียงหวัเราะเยาะ

คนทงัโรงอาหาร ทาํมือเธอทถืีอชอ้นอยู่กาํแน่นกว่าเดิม  

“เอานเีงิน” สิงหายกแบงกส์ีหา้ใบโบกไปมาก่อนโยนใส่หวัอีกฝ่าย  

ไข่มกุมองเห็นนาํตม้ยาํหมอ้ใหญ่บนโต๊ะ มมุปากยกยิม 

เมือหันมองขุนพลทีไม่ตอบโต้อะไรเอาแต่ก้มเก็บของทีหล่นบนพืน  

เธอหมดความอดทนจึงลุกขึนหยิบหม้อต้มยาํทีว่าถือไวใ้นมือลุกขึนจากโต๊ะ 

จากนนักส็าดใสก่ลุม่พวกมนั 
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เฮย้! รอ้น ๆ  

สะใจ มองเห็นสภาพสิงหาแลว้ถือว่าเป็นการรบัน้องทีเธอกลับมาแลว้

กนั ถึงแมม้นัจะนอ้ยเกินไปก็ตาม 

“พ่อเป็นตัวตลกหรือไงถึงได้หัวเราะไม่หยุด ราํคาญฉันจะกินข้าว”  

เธอไม่ไดห้ันไปช่วยขุนพล แต่เลือกเดินจากโรงอาหารแทน รูดี้ว่าหากเธอลงไป

ช่วยอีกฝ่าย เธอจะตอ้งไดร้บัการปฏิเสธจากเขาแน่นอน เอาเถอะค่อยทาํดีไป

เรือย ๆ เชือเถอะว่าเขาหนีไม่พน้มือเธอแน่ ใครก็อย่าหวงัว่าจะไดเ้ขาไป 

“ขุนรักเธอมุก รักมานานรูบ้้างไหม ไม่ว่าวันเวลาสักยาวนานเท่าไร  

หรือรูว้่ามุกมาใกลขุ้นเพราะอะไร แต่ว่าขุนก็ไม่อาจปฏิเสธหวัใจใหห้่างจากมุก

ไดเ้ลย” ใบหนา้คมประทบัริมฝีปากบนหนา้ผากอย่างแผ่วเบา ไม่ไดล้่วงเกินเธอ

ไปมากกว่านนั วนันนัเองททีาํใหเ้ธอรูค้วามหมายของคาํว่ารกัอย่างแทจ้ริง 

อาจจะเพราะโทรศัพทท์ีทันสมัยทาํใหว้ิดีโอเหตุการณใ์นโรงอาหารถูก

แพร่ออกไปไม่ถึงสิบนาทีก็ถกูสง่ต่อไปทวัมหาวิทยาลยัแลว้ ไข่มกุกาํลงันงัอยู่ใต้

ตน้ไมอ่้านหนงัสือไม่ไดใ้ส่ใจอะไร ก่อนวางหนงัสือลงแลว้หยิบโทรศัพทก์ดอ่าน

ขอ้ความและภาพวิดีโอไปเรือยอย่างอารมณดี์ 

คิดถึงเรืองวันนีอนัทีจริงเธอตอ้งไดเ้บอรโ์ทรสิงหาและนัดหมายกนัตอน

เย็นแลว้ แต่เมือเป็นแบบนีก็ไม่มีอะไรทาํ สองมือวางมือถือลง แลว้หยิบสมุด

ขนึมากาํลงัวางแผนต่อก็มีขวดนาํวางอยู่ตรงหนา้ 

“ขอบคณุสาํหรบัวันนี” ไข่มกุเงยหน้ามองขุนพล ก่อนมองอีกฝ่ายทีรีบ

เดินจากไปทนัที 
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“ขุน” เทา้อีกฝ่ายหยดุลงแต่ไม่ไดห้นัมา 

“ขอบคณุเช่นกนั”  

คนถูกขอบคุณหันมองอีกฝ่าย ไม่เขา้ใจทาํไมตอ้งขอบคณุเขา หญิงสาว 

ดูแปลกไปมากจริง ๆ ชายหนุ่มสลัดความคิด คิดว่าอีกฝ่ายคงแค่สมเพชเขา

เท่านนั 

ก็แค่สงสารจะดีใจไปทาํไมไอขุ้น 

 

จากตอนแรกคิดว่าอีกฝ่ายคงแคส่งสารเขา แต่เห็นเธอมานงัอยู่ในรา้นที

เขาทาํงานสามชัวโมงชักเริมไม่แน่ใจ อีกฝ่ายป่วยหรือความจําเสือมกันแน่ 

ขุนพลมองไข่มกุทีนงัอยู่โต๊ะมมุของรา้น เอาแต่ขีดเขียนไม่ไดส้นใจใครจึงคิดว่า

เป็นเรอืงบงัเอิญจึงกลบัไปทาํงานต่อ 

ทางดา้นไข่มุกทีกาํลังนังคิดบัญชีแคน้ ก็มองเห็นแค้นทีเดินเขา้มาใน

รา้นสิงหาหนัมองรอบรา้นก่อนเห็นหนา้เธอ แลว้เดินตรงมา 

“นอ้งมกุมาคนเดียวหรือครบัใหพี้นงัเป็นเพอืนนะครบั”  

เธออยากจะอว้กใครอยากนบัญาติ แต่ไม่ไดแ้สดงสีหนา้อะไร ปิดหนังสือ

แลว้มองนาฬิกาใกลเ้วลารา้นปิดแลว้ ตวัขวางจรงิ ๆ 

หญิงสาวเรียกเช็กบิล  

“ใหพ้จี่าย” สิงหาลว้งกระเป๋า  

ดวงตาไข่มุกแข็งกรา้วขึนมา เธอไม่ยอมให้อีกฝ่ายจ่าย วางเงินแล้ว 

ลกุเดินทนัที เธอไม่ไดอ้ยากไดเ้ศษเงินจากคนทกีาํลงัลม้ละลายอย่างมนั 
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สิงหามองเงินทีวางไวก่้อนมองร่างบางทีจากไปแลว้ มมุปากยกยิมแลว้

คิดในใจ รูส้ึกสนุกเสียแลว้ ยิงยากเขาก็รูส้ึกว่ายิงทาํให้ตืนเตน้ คิดว่าจีบหญิง

สาวจะง่ายเหมือนปลอกกลว้ยแตใ่นเมอืมนัยากมนัก็ทา้ทายเขาเช่นกนั  

น่าสนกุ น่าสนกุจรงิ ๆ  

ไข่มุกไม่ไดส้นใจอีกฝ่ายเพราะรู้ว่าอีกฝ่ายคิดอะไรอยู่ หันมองประตู

หลงัหา้งทีพนกังานตอ้งออกมา หญิงสาวพิงเอนยกมือขึนเป่ามือเพราะรูส้ึกถึง

ความเย็นจากฝนตกทีซาไปบ้างแล้ว มือบางเงยหน้ามองฝนทียังโปรยลงมา

เหมือนกบัคาํคืนนนั 

เสียงฝนทตีกซ่าบางลง ทาํใหเ้ธอเงยหนา้มองก่อนยกมือคิดจะวงิไปยงั

รถทีจอดทิงห่างไวพ้อสมควร วันนีเธอป่วยอาการไม่ค่อยดีเมือโทรหาสามีก็ 

ไม่รบัสาย พวกเราพงึแต่งงานไดแ้ค่อาทติยเ์ดียวแต่เธอรูส้กึว่าเธอเหงาเหลือเกิน 

เทา้กาํลงัจะกา้วออกไป ก็มีร่มสีดาํกางใหเ้ธอ ไข่มกุหนัมองไปรูส้ึกแปลกใจ 

ขุนพล คิดจะเอ่ยถามก็เห็นอีกฝ่ายดันตัวเธอกลับมายังกําแพงตึก  

ใชร่้มสีดาํปกปิดไวแ้ลว้กม้ลงจูบเธออย่างรวดเร็ว เธอตกใจยกมือคิดจะตบหนา้

อกีฝ่าย แต่มือหนากลบักมุไวแ้นน่แลว้กม้จูบมือเธออีกครงั 

“สามีเธอไปไหนถงึไดป้ล่อยใหเ้ธออยู่คนเดยีวแบบน”ี มืออกีฝ่ายยกมือ

แตะหน้าผากวัดความร้อน ก่อนดึงมือเธอเดินยกร่มกางให้แล้วพาขึนรถ 

ไปหาหมอ 

เสียงประตถูกูเปิดออกทาํใหไ้ข่มกุเงยหนา้ขึนมอง ดสีูหนา้อกีฝ่ายขมวด

คิวแปลกใจ แต่ไม่ไดเ้ขา้มาทกั อีกฝ่ายเดินไปยงัลานจอดรถมอเตอรไ์ซคค์นัเก่า 
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มองหากุญแจรถเมือคิดจะออกรถ กลับรูส้ึกว่ารถหนักผิดปกติจึงหันมองเป็น

ไข่มกุคนเดิม  

“มุกจะทาํอะไร” มือบางเกาะเอวเขาไวแ้น่น กลวัว่าอีกฝ่ายจะเตะเธอ

ออกจากมอเตอรไ์ซค ์รูด้ีว่าชายหนุ่มช่วงนอีารมณติ์สตแ์ตกขนาดไหน 

“ไปดว้ยไดไ้หม ดึกแลว้ไม่มรีถเมล”์  

เจา้ของรถหนัมองสีหนา้ออดออ้นของคนดา้นหลงัอย่างแปลกใจ 

เมือหนัมองมือทีเกาะเอวไวแ้น่น หนุ่มอารมณติ์สตม์องมืออีกฝ่ายแลว้

ใชมื้อเขาดึงมือเธอออก จากนนัแสตนดร์ถลง มองไปยงัหมวกกันน็อกอนัเดียว

จัดการวางใหอี้กฝ่าย แลว้ปรบัสายใหเ้หมาะกับใบหนา้เรียว ไม่ไดม้องแววตา

ยมิอย่างดีใจจากอีกฝ่าย 

หน้าบูดไปเถอะ อย่าแอบยิมตอนเผลอแลว้กัน ส่วนคนทีแอบยิมตอน

เผลอยงัคงบิดมอเตอรไ์ซคไ์ปตามทางดว้ยมมุปากยมิเขิน เพราะฝนเรมิตกลงมา

เขาจึงตอ้งแวะบา้นตวัเองก่อนเพือเอาเสือกนัฝน 

ไข่มุกเดินเขา้ไปยังบา้นหลงันัน ทีเป็นบา้นเช่าทีแบ่งหอ้งใหเ้ช่าหลาย

หอ้งมีหอ้งนาํไวใ้ชร้วมกนั เสียงโวยวายของขา้งหอ้งทีเป็นผวัเมียดงัมาอยู่เนือง 

ๆ ตามด้วยเสียงดังโยนข้าวของแตกกระจาย ชายหนุ่มเดินไปยังชันสอง  

เธอมองเห็นบนัไดเหล็กเก่าอีกอนั ชายหนุ่มทเีดินอยู่หยดุเทา้ลง 

“คอยตรงนีดา้นบนขึนลาํบาก” 

อยู่บนดาดฟ้าหรือ  ไข่มุกเงยหน้ามองด้านชันบน “ไม่ เ ป็นไร”  

ความลาํบากแสนสาหสัมากกว่านีเธอยงัเคยพบมาแลว้ เท่านมีนัไม่ไดเ้ศษเสียว
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ความเจ็บปวดสกันิดเดียวเลย 

เธอพยายามเกาะราวเหล็กบนัไดขึนไปแต่เพราะความชนัทาํใหช้า้กว่า

ปกติ เทา้อีกฝ่ายไม่ไดรี้บเรง่เหมือนคอยระวงัใหเ้ธอ แค่นีก็สขุหวัใจแลว้ 

เมือขึนมาถึงก็พบกับห้องนอนประมาณสามคูณสาม สองหอ้งติดกัน 

ดเูหมือนอีกหอ้งจะเป็นหอ้งเก็บของ เธอมองไปยงัดาดฟ้ากวา้ง มองเห็นกระถาง

ตน้ไมเ้รียงรายเมือเดินเขา้ไปดกู็พบว่าเป็นพวกผกัสวนครวั  

หันมองชายหนุ่มทีตอนนีกาํลังคน้หาเสือกันฝน ตอนนีฝนหยุดแลว้คง

ไม่ตอ้งแลว้สินะในใจเขาไดแ้ต่คิด แต่เหมือนเขาจะทาํตวัไม่ถกูเอาแต่รอืขา้วของ

อยู่นนัแหละทงัทขีา้วของกม็ีไม่เยอะ  

“ขุนพอมีขา้วไหม มกุหิวขา้ว” จาํไดว่้าเขาทาํอาหารอรอ่ยมาก  

ไดย้ินเสียงคนขอขา้วกิน ก็เงยหนา้มอง ทาํใหลื้มว่าก่อนหนา้ตัวเองทาํ

อะไรอยู่ ก่อนเดินไปยังหมอ้ขา้วทีไม่มีเหลือ ก็จัดการหุงขา้วใหแ้ขก มองไปยัง

ปลากระป๋องทเีหลือเพียงหนงึก็เปิดออกมาอย่างไม่ลงัเลหรือเสียดาย  

ชายหนุ่มเดินออกจากหอ้งมองหาตน้พริก เด็ดไปเพียงเม็ดเดียวจาํได้

ว่าอีกฝ่ายกินเผ็ดไม่ได้มาก มองหาหัวหอมจัดการหันเสร็จก็โยนใส่กระทะ  

เมอืเสรจ็แลว้ก็เอามาใหแ้ขกทีนงัอยู่บนโซฟาเก่าทีตอนนีกาํลงันงัมองทอ้งฟ้า  

“พอจะกินไดไ้หม ขุนมีแค่นี”  

กินไดสิ้ ขา้วคลกุดินเธอยงักินมาแลว้ แมแ้ต่ติดกลินอาจม พวกมันก็ยงั

ยดัเขา้มาในปากใหเ้ธอ 

สองมือตักขึนกินอย่างอร่อย เธอไม่เคยกินอะไรอร่อยเท่าฝีมือเขา 
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อีกแลว้ หนัมองอกีฝ่ายนงิไม่กินดว้ย จึงยนืชอ้นใหอี้กฝ่าย 

“กินดว้ยกนัสิ”  

มืออีกฝ่ายจะหยิบชอ้น แต่เธอเบยีงมือเขาออกแลว้สงั “อา้ปาก” 

ใบหนา้นงิของเขายงัมองเธอไม่กะพริบตา  

“อา้ปากสิ” จากนนัก็อา้ปากตามคนสงัไม่รูต้วั  

ไม่ไดก้ินดว้ยกันแบบนีนานแลว้สินะ ตังแต่พวกเขาอยู่ประถมดว้ยกัน

ขุนพลมองหญิงสาวทีกินอย่างอร่อยดว้ยความแปลกใจ ปากก็บอกว่าอร่อย 

อรอ่ยทสีดุ เขายงัเห็นนาํตาเอ่อลน้จากอีกฝ่ายดว้ยเช่นกนั  

“มกุมีเรอืงอะไรหรือเปลา่ ไม่สบายใจอะไรไหม”  

ไข่มกุวางจานขา้วทีไม่เหลือสักเม็ดลง มองไปยงัอีกฝ่าย มีมากทีเดียว 

มีเยอะมากดว้ย มนัอยู่ในนแีต่บอกไม่ได ้ 

นาํตาไหลรินมองตาอีกฝ่ายโดยไม่พดูอะไร 

ขุนพลตกใจ ก่อนยกมือเช็ดนําตาให้เธอ ไข่มุกยกยิมทังนาํตาแล้ว 

กุมมือเขาขึนมาประคองไวท้ีแกม้เธอไม่ยอมปล่อย ความอบอุ่นนี ความห่วงใย 

ทเีขามีใหต้ลอดสามปี เธอไม่อาจลืมไดเ้ลย  

“ถ้ามีคนทําให้มุกตายทังเป็น ขุนจะยังอยู่ข้างมุก คอยปกป้องมุก

ตลอดไปใช่ไหม” 

“พดูอะไรแบบนนัมกุ มีใครทาํอะไรมกุบอกขุนมา” 

“ไม่มียังไม่มีตอนนี และวันข้างหน้าเช่นกัน” เธอจะไม่ให้พวกมันได้

โอกาสอีกแลว้  
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“มุกอยากกลบับา้นแลว้ขุนไปส่งหน่อย” จู่ ๆ ก็เปลียนเรืองแลว้ลุกขึน 

ทาํใหเ้ขารีบดงึมือเธอใหน้งัลงบนโซฟาอีกครงั ก่อนใชม้ือหนากกัตวัไวก้บัโซฟา 

“มีอะไรปิดบงัหรือเปล่า หากไม่มีเรอืงมกุไม่เคยพดูแบบนี” 

อีกฝ่ายจะรูไ้หมว่าเขามีเสน่หข์นาดไหน ทาํไมเมือก่อนเธอมองไม่เห็น

ออกจะราํคาญด้วยซาํไป แต่ตอนนีเธอแทบอยากจับอีกฝ่ายมาจูบให้สมกับ

ความน่ารักเสียหน่อย ทําได้แค่คิดแต่ยังไม่กล้าอยู่ดี แต่อีกฝ่ายไม่รอกลับ

ประทบัจูบอย่างรอ้นแรง 

ขุนพลบดขยีริมฝีปากสีชมพทูีคอยยวัยวนอยู่ตรงหนา้เขาไม่อาจทนฝืน

ความตอ้งการตัวเองได้ต่อไป ความรูส้ึกทีกักเก็บมาหลายปีปลดปล่อยไปใน 

จบูนแีทบหายใจไม่ทนั ยงิอกีฝ่ายไม่ไดห้นีห่างหรือทาํท่ารงัเกียจเขาก็ยงิไดใ้จ  

“ขุน” ไข่มกุเรียกอีกฝ่าย รูส้กึตาลายพรา่มวัไม่อาจหา้มใจไดเ้ช่นกนั เธอ

จะทาํแบบนไีม่ได ้อาจทาํใหอ้นาคตของขุนเปลียนไป รออกีหน่อยนะขุน 

“มุกอยากกลบับา้น” ริมฝีปากทีวนเวียนอยู่ตรงซอกคอชะงกั ก่อนยอม

ปล่อยมองแววตาของหญิงสาวทีไม่แสดงความรูส้ึก แลว้เดินลงไปค่อยดา้นลา่ง 

ชายหนุ่มหัวเราะเย้ยตัวเองอย่างหัวเสีย ก่อนตามลงไปเพือไปส่งหญิงสาว 

ทบีา้น 

เสียงลมกระทบแกม้เธอทงัสองขา้ง ไม่ไดรู้ส้ึกหนาวเท่ากบัสิงทีเธอเจอ

มา มือเธอเกาะชายหนุ่มแน่น อาจเพราะเขากลวัเธอหนาวเกินไปชายหนุ่มจึงใช้

มือขา้งซา้ยของเขาดึงมือขา้งซา้ยของเธอเกาะกุมไวแ้ลว้สอดเขา้ไปยังกางเกง

ของเขา เพือบรรเทาความเย็นหลงัฝนตกไดบ้า้ง เธอเอนหนา้แลว้ซบแกม้อุ่นให้
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อีกฝ่ายเช่นกนั 

อยู่กนัไปนาน ๆ นะขนุ 

 

ความตายพรากเราตลอดกาล 

แต่วนัวานหวนคืนกลบัมาใหม ่

ภพชาตินีจะรกัเธอตลอดไป 

จะมอบใจดวงนีใหเ้ธอเพียงผูเ้ดียว 
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 เสียงบีบแตรจากรถทัวรน์ับสิบคัน เริมเร่งใหพ้วกนักศึกษาทีจะไปรบั

นอ้งรีบเร่งขึนรถ แต่ไข่มกุทีนงัอยู่ใตต้น้ไมใ้หญ่ยงันงันิงไม่ขยบักายมองไปยงัรถ

คนัดงักล่าวนึกถึงความทรงจาํครงัก่อน 

 กลางป่าเขาใหญ่ เสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือ รอ้งไม่ยอมหยุด  

แต่ก็ไม่ทาํใหใ้ครไดย้ิน เธอเฝ้ารอ้งขอใหอ้กีฝ่ายเมตตา แต่มนัไม่แมแ้ต่จะเห็นใจ 

 มือบางบีบแน่น แผนครังนีเธอจะทาํให้คนวางแผนจดจาํไปจนตาย 

ดวงตาแข็งมองไปยงัเพือนรกัทีกวกัมือเรียกก็ยกยมิเล็กนอ้ย ไม่ตอ้งรีบขนาดนัน

หรอกญาดา อย่างไรบทแรกเธอก็ตอ้งไดร้บัมนัไม่ชา้ 

 อาจจะเพราะตกอยู่ในความคิด จึงมองไม่เห็นขุนพลทียกมือทักเธอ 

ไข่มุกทีกาํลังจมกับความคิดเดินผ่านเขาไปราวกับอากาศ ทาํใหช้ายหนุ่มตอ้ง

หน้าเสียหันมองรอบดา้นทีมีแต่คนหัวเราะเยาะ จึงกาํหมัดแน่นแลว้เดินขึนรถ
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อีกคนั ไม่เขา้ใจว่าเมือคืนกบัตอนนีมนัคืออะไร หรือเธอแค่มองเขาเป็นของเล่น

ชวัคราวเท่านนั 

 เสียงเพลงจงัหวะเร่งเรา้ไปตามคนรอ้ง ไม่ทาํใหเ้ธอสนุกไปดว้ยออกจะ

ราํคาญดว้ยซาํไป จึงหยิบหฟัูงมาปิดหไูวแ้ลว้หลบัตาลง 

 ญาดาหันมองเพือนสาวทีหลับก็เบนปากใส่ ก่อนยกตัวขึนเต้นตาม

จงัหวะ มองหาหนุ่มหลอ่ในรถคอยเล่นหเูลน่ตาไปเรือย  

 เสียงรถจอดลง คนทีแกลง้หลับก็ลืมตา มองไปยังรา้นอาหารทีคณะ

ทัวรแ์วะพัก จึงเดินตามลงไป เมือเห็นขุนพลลงจากรถอีกคัน จึงจาํไดว่้าคราว

ก่อนอีกฝ่ายไม่ไดม้าดว้ยเพราะตอ้งทาํงาน แต่อาจจะเป็นเพราะเมือคืน ไข่มุก

จึงยมิใหขุ้นพล แต่อีกฝ่ายไม่แมแ้ต่มอง เกิดอะไรขึน คิวบางขมวดเดินไปยังโต๊ะ

อาหาร เห็นอีกฝ่ายนงัลงกินอาหารกบัแม่ครวัทีโรงอาหารโดยไม่แมแ้ต่มองหนา้

เธอดว้ยซาํไป  

 รอจงัหวะทีอีกฝ่ายลกุจากโต๊ะเขา้หอ้งนาํ ไข่มกุจึงเดินตามไป รอจงัหวะ

ทปีลอดคนแลว้ จึงดึงมืออีกฝ่ายเขา้ไปยงัหอ้งนาํดา้นหลงั 

 “ขุนเป็นอะไรหรือเปล่า ทาํไมหนา้บึง” 

 ชายหนุ่มมองหญิงสาว แลว้ถอนใจ “เมือเชา้ทกัแลว้แต่มกุไม่ทกัตอบ” 

 เธอขมวดคิว คิดว่าเจอเขาตอนไหน จนอีกฝ่ายทนเห็นคิวย่นไม่ไหว  

ใชม้ือกดระหว่างคิวใหค้ลายลง ฟังอีกฝ่ายบ่นปากไม่หยุด ว่าไม่เห็น มองไม่เห็น 

ไม่ไดต้ังใจ เขามองปากทีขยับขึนลง มองแลว้ยัวยวนเขานัก จึงก้มประกบจูบ 

อีกฝ่ายเพอืปิดปากแทนคาํพดู 
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 อืม ไข่มุกใชม้ือผลักเขาออกก่อนมองไปยังรอบด้าน อย่างไรหากคน

เห็นก็ไม่ดีแน่ จึงมองคอ้นอีกฝ่ายแลว้หาทางกลับขึนรถ ชายหนุ่มมองแกม้แดง

ระเรือแลว้พอใจ 

ไข่มกุเดินออกจากหอ้งนาํมองไปรอบดา้นเมือปลอดคนจึงเดินออกมา 

ระหว่างทางเดินก็เจอกบัญาดาทีมองอย่างสงสยัแลว้ถามขนึ 

 “ไปไหนมาตอนกินขา้ว ดาหามกุไม่พบเลย คิดว่าขึนรถแลว้” 

 ไข่มกุมองอกีฝ่าย เสือก เบือพวกชอบสอดจรงิ ๆ 

 “ไปหอ้งนาํทอ้งเสียนิดหน่อยขึนรถเถอะ” ไข่มุกเดินขึนรถมองคนทีเดิน

ขึนมาเกือบครงึแลว้ เมือนงัลงคิดจะยกหูฟังขึนดังเดิมก็มองเห็นสิงหาเดินขึนรถ

มากาํลงัตรงมาทเีธอ  

ตอนแรกฝ่ายหนุ่มขึนรถอีกคัน แต่เมือเห็นหญิงสาวถูกไอเ้ด็กลา้งจาน

จูบทีหอ้งนาํจึงเปลียนความคิด อย่างไรหญิงสาวก็ดูใจง่ายหากเจอเขาอาจลืม

ไอเ้ด็กลา้งจานไดแ้น่  ไม่นานชายหนุ่มก็มานงัใกลเ้ธอ แลว้ผลกัญาดาทีหนา้บูด

บงึไม่เต็มใจไปนงัดา้นหลงัแทน  

 “ขอพีนงัดว้ยคนนะ”  

 ไข่มุกไม่อยากต่อปากต่อคาํ จึงยกหูฟังขึนมาอย่างไม่ใส่ใจ ชายหนุ่ม

ขยับกายเขา้หาอีกนิดใชแ้ขนเบียดอีกฝ่าย จนเธอทนรงัเกียจเดียดฉันทไ์ม่ไหว

มองไปยงัแขนชายหนุ่มมองตาขวาง  

 “ช่วยรักษามารยาทหน่อย” เธอพูดดีแล้วนะ หากอีกฝ่ายยังเล่นแง่ 

อีกเธอจะใชม้ดีทีอยู่ในกระเป๋าควกัออกมาปักตรงกลางหว่างขาใหรู้แ้ลว้รูร้อดไป 
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 ไดผ้ลชายหนุ่มนงันิงตลอดทาง จนกระทงัเห็นว่าหญิงสาวหลบัไปแล้ว 

เขาจึงยกมือคิดจะลบูขา แต่ไดย้ินเสียงคนหลบัตาอยูพ่ดูขนึเสียก่อน 

 “ถา้นายวางมือลงไปเมือไร ระวงัจะไม่มีมือใหจ้บัอีก” ใบหนา้ทีหลบัตา

ใชม้ือดงึของในกระเป๋าออกมาเพียงครงึ  

 สิงหามองมีดในกระเป๋าหญิงสาว จึงรีบชกัมือกลบัก่อนลกุจากทนีงัแลว้

เดินไปนงัดา้นหลงัทนัที  

 มุมปากคนหลับยกขึนเหยียดพวกตาขาว เธอแค่ขู่ มันก็หนีจนตูด 

ปลิวแลว้ เอาเถอะไวเ้จอกนัทีเขาใหญ่ 

 เมอืรถจอดถึงทพีกัแลว้ ไข่มกุลงจากรถมองไปยงัรีสอรต์สีขาวทียกตาม

สไตลฝ์รงัเศส หันมองพวกคุณหนูทีขนของลงรถ อีกทงัมีรถจากทางบ้านตาม 

อีกหลายสิบคนั อย่าเรียกว่าเขา้ค่ายเลย เรียกว่า มาพกัตากอากาศเสียดีกว่า  

 “มกุมีแค่กระเป๋าเดียวเหรอ” 

 เธอมองกระเป๋าเป้หนึงใบทีสะพายอยู่ไม่ไดม้ีเสือผ้าหรือข้าวของแต่

ส่วนมากจะเป็นอาวธุจดัการพวกมนั  

 “แค่สองคืนจะพาอะไรมาเยอะแยะ” เธอเคยนอนเปลือยเปล่าไม่ไดใ้ส่

เสือผา้มาเป็นเดือน จะเอาอะไรกบัผา้ทีแพงไรป้ระโยชนพ์วกนนั  

 ทีพักห้องของเธอและญาดาทีได้อยู่ริมสุดท้ายใกล้กับป่าทึบ ไข่มุก 

มองป่าทีว่าลึกเข้าไปหลายกิโลมีความทรงจําฝังใจทีไม่รู ้ลืม เมือก่อนเธอ 

ไม่เขา้ใจว่าเหตใุดเสียงรอ้งของเธอถึงไม่มีใครไดย้ิน แต่ตอนนีเขา้ใจแลว้เพราะ

พวกมนัสมรูร้ว่มคิด เธอมองไปยงับา้นสามหลงัทีติดกนั  
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 ไดเ้วลาลากพวกมนัลงโลงแลว้  

 “คิดอะไรอยู่มกุ”  

 “คิดว่าเงียบขนาดนี ถา้มีใครมาทิงศพไวค้งจะไม่มีคนพบแน่” 

 ญาดาขนลกุใชม้ือลบูแขนไปมา “คิดอะไรบา้ ๆ คนยิงกลวัผีอยู่” 

 ไข่มกุยกคิวหนัมองอกีฝ่าย คิดในใจ ก็ยืนอยู่นีไงผีทวี่า แต่ผีตนนีน่ากลวั

ว่าพวกมันเสียอีก เพราะเธอมาจากนรกและจะไม่ยอมให้พวกมันได้เสพสุข

สมหวงัอีกต่อไป 

 เสียงผืนป่าเงียบสงัดถูกกลบด้วยเพลงดนตรีทีเปิดไม่เกรงใจป่า  

บ้านสามหลังทีว่า มีคนพักทังหมดหกคนรวมทังเธอ หลังซ้ายสุดเป็นทีพัก 

ของเธอกับญาดา หลงักลางเป็นของอาจารยป์ระจาํคณะสองคน อีกหลงัเป็น

ของรปภ. และภารโรง  

 สายตาเธอมองไปยังพวกมันทังห้าคน เพราะคราวก่อนเธอเอาแต่ 

ก้มหน้าจึงไม่ได้มองทุกอย่างใหดี้ แต่ตาเจ้ากรรมดันไปเห็นขุนพลถูกสาว ๆ  

ลอ้มหนา้ลอ้มหลงั ตรงเตาปิงย่าง  

  วนันีชายหนุ่มใส่กางเกงยีนสข์าดตวัเก่ง สวมใสเ่สือยืดสีขาวรดัตวัทาํให้

เห็นลาํแขนกลา้มเป็นมัด ๆ ทรงผมทีไม่เป็นระเบียบ คงทาํให้พวกสาว ๆ ตา 

ลกุวาวทีเดียว พ่อหนุ่มมาดเซอร ์

 ไข่มกุมองจานอาหารเศษอาหารตรงหนา้ แลว้เดินเขา้ไปแทรกระหว่าง

สาว ๆ จดัการโยนจานทวี่าตรงหนา้ชายหนุ่ม 

 “ไปลา้งจานไป” 
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 มือทีกาํลงัปิงอาหารมองหญิงสาว ทียืนชนีวิสงั 

 “หนา้ทีลา้งจานก็ไปลา้งสิจะมองหาอะไร” เธอเอามือกอดอกจากนัน

หนัไปมองพวกผูห้ญิง 

 “พวกเธอจะช่วยลา้งจานดว้ยใช่ไหม” 

 พวกสาว ๆ ทีลอ้มหน้าลอ้มหลัง รีบส่ายหน้า ก่อนหันมามองเหยียด

ชายหนุ่มจากนนัก็เดินพดูเสียงดงัจนขุนพลไดย้ิน 

 “ฉันก็นึกว่าหนุ่มเศรษฐีมาดเซอรท์ีไหนได ้ทแีทก้แ็ค่เด็กลา้งจาน” 

 มือหนากาํไมบ้ารบี์คิวแน่นกว่าเดิม มองหญิงสาวทีเดินเขา้มาใกลแ้ลว้

วางมือไวท้ีมือเขา แลว้กระซิบขา้งหดูว้ยนาํเสียงหวานชวนหวิว 

  “ไปลา้งจานดา้นหลังสิ” ว่าแลว้ก็กะพริบขา้งเดียวยิมใหอี้กฝ่ายก่อน

เดินไปดา้นหลงั ปล่อยใหค้นทโีกรธควนัออกหูไม่ถึงนาที ดบัลงไม่รูต้วั  

 ทาํไมรูส้ึกว่าหญิงสาวเรมิรา้ยกาจนกันะ 

 ขุนพลเดินตามไข่มกุทีเดินลดัเลาะไปจนถึงทีพกัของหญิงสาว จากนัน 

ก็เปิดประตู เทา้เขาหยุดอยู่ครู่หนึง ไม่นานมืออีกฝ่ายก็ดึงเขา้หอ้งแลว้ปิดประตู

ทาํใหเ้ขาอยู่ในออ้มแขนอีกฝ่าย ลกัษณะเหมือนเขากาํลงัจะถกูปลาํ 

 เขาไม่ยอมใหเ้ป็นเช่นนนั รีบดนัตวัอีกฝ่ายเขา้หาประตูแทน แลว้จูบลง

ไปอย่างหนักหน่วงใหส้มกับบทนางมารรา้ยทีเธอสวม คนทีชวนไปลา้งจานส่ง

เสียงรบัในลาํคอ มือหนาค่อย ๆ คืบคลานเขา้ไปยงัชดุชนัในแลว้ปลดออก ตงึ 

 “ขุนหยุด” ชายหนุ่มเงยหน้ามองอีกฝ่ายอย่างไม่เขา้ใจ เห็นอีกฝ่ายยก

มือหา้มส่งเสียง แลว้ดึงแขนเขาไปยงัตูเ้สือผา้แลว้ปิดประต ูหญิงสาวใชต้ามอง
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ลอดบานเกล็ดประตทูีพอจะมองเห็นดา้นนอก  

 เสียงประตูถูกเปิดออก ทําให้ชายหนุ่มมองไปทางช่องนันเช่นกัน 

เป็นญาดาเพือนสนิทกลุ่มเดียวกันตงัแต่เล็ก เขามองเห็นญาดาเดินไปยงัเตียง

ด้านซา้ยมือ ก่อนหยิบขวดนาํข้างเตียงขึนมาแล้วหยิบเข็มฉีดยาขึนมาฉีดนาํ

บางอย่างเขา้ไป  

 เขายงัเห็นมุมรอยยิมสะใจของญาดา ก่อนทีหญิงสาวจะวางขวดนาํลง

แลว้ออกจากหอ้งไป  

 “มนัเรืองอะไรกนั” 

 ไข่มุกถอนใจ “เพือนบางคนก็เป็นเพือนแท้ แต่สาํหรับบางคนก็แค่

ผลประโยชนเ์ท่านนั การไดเ้ห็นคน ๆ หนึงใชชี้วิตอย่างสขุสบาย แต่ตวัเองกลบั

ลาํบากเงินทองกว่าจะมีเงินในมือแทบไม่มี ก็ทาํใหค้นนันคิดอยากใหเ้พือนคน

นันไดร้ับความลาํบากเสียบ้าง แลว้เธอก็แค่เขา้มาปลอบอยู่ขา้งกาย จากนัน

เพอืนคนนนัก็จะเชือฟังและยอมเธอทุกอย่าง แลว้ผลประโยชนท์งัหมดจะตกอยู่

ทเีพอืนแสนดเีพียงผูเ้ดียว” 

 เธอหัวเราะขําความโง่ของตัวเอง ก่อนออกจากตู้เสือผ้าเดินไปยัง 

ขวดนาํทวี่า แลว้หยิบมนัขนึมามองไปยงัอีกเตียงจดัการวางสลบักนั  

 ขุนพลไม่ไดห้า้มปราม ไดแ้ต่มองหญิงสาวทาํอย่างใจเย็น  

 “รีบไปเถอะ พวกมนัจะจบัผิดได”้  

 พวกมนัแสดงว่าไม่ไดมี้แค่ญาดา สมองชายหนุ่มคิดไม่ออกว่าหญิงสาว

รูแ้ผนการทงัหมดไดอ้ย่างไร  
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 “เดียว” เขาดึงมือเธอไว ้ไข่มกุหันมองขุนพลยกมือขึนมา ก่อนออ้มหลงั

สอดเขา้ไปยงัเสือเธอแลว้ติดตะขอชนัใน 

 “ออกไปอย่างนีไม่ดีแน่” มองแกม้แดงระเรือแลว้ตอ้งรีบหา้มใจ รีบพา

หญิงสาวออกจากหอ้งมือบางทีกุมมือเดิน ทาํใหเ้ขาสะบดัความคิดระแวงก่อน

หนา้ออก ก่อนบอกในใจว่า ไม่ว่าเธอจะทาํเรืองอะไรทีดีหรือไม่ดี เขาจะอยู่ขา้ง

เธอเสมอ 

ชายหนุ่มเดินกลบัมายงัเตาบารบี์คิว มองไข่มกุทแียกไปอีกทาง หญิงสาว

ไปนังตรงกองไฟข้างญาดา มือเขากําแน่นด้วยความแค้นเคืองแทนไข่มุก  

เขาพยายามสังเกตแต่ญาดาไม่ได้แสดงท่าทีพิรุธอะไรก่อนลุกขึนเต้นกับ

เสียงเพลง หันมองมาทางไข่มุกอีกครงั หญิงสาวกาํลังนังมองกองไฟอย่าง 

เหม่อลอย ไม่รูว้่าเธอคิดอะไรอยู่ตอนนี 

เสียงขยับขึนลงคลา้ยกดทับ ทําใหเ้ธอไดส้ติ จําไดว้่าก่อนสลบเธอ

ไดม้าเดินเล่นกับญาดา จนกระทงัไม่รู ้สึก เปลือกตาลืมตาขึนมองเห็นเป็น 

ร่างชายคนหนงึกาํลงัยกร่างกายขึนลงขยบัตามแรง 

เจ็บ เธอพยายามทีจะยกมือพยุงตัวขยับตัวหนี แต่สิงทีคนบนตัว

พยายามดนัตัวเข้ามายังไม่หยุดกลับยิงดึงตัวเธอลงไป เธอพยายามมองไป

รอบตัวเห็นเป็นคนอีกสามคน พวกมันต่างถอดเสือผา้แลว้ส่งไอน้ันขยับเขา้ 

ปากเธอ ปากส่งเสียงรอ้งอย่างสขุสม กรีดดดด เสียงรอ้งเธอรอ้งออกมาเมือแรง 

เริมกลบัมา แต่กลบัไดย้นิเสียงหวัเราะสะใจจากพวกมนั  

เธอพยายามมองว่าพวกมันเป็นใคร ก่อนจําหน้ายามหน้าประตู
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มหาวิทยาลยัทกุเชา้ได ้จําแววตาหืนทีมนัมองยามเธอเดินผ่าน ตอนนีมนักาํลงั

ยมิยกมือขึนตบปากเธอเสียงดงั แลว้พูดบอกใหร้อ้งอีก เจ็บทรมาน ดวงตามอง

ไปยงับนทอ้งฟ้าหวงัเพียงใหใ้ครไดย้ินเสียงรอ้งของเธอแต่ก็ไม่มี หลงัจากพวก

มันตบตีไปทวัร่าง อีกทงัเสพสมฉีดนาํคาวใส่เธอดว้ยความพอใจครบทุกคน 

จากแสงจนัทร์ก็มองเห็นแสงอาทิตย์ยามเชา้ พวกมนัก็จากไป เธอหนัมองหนา้

พวกมนัจาํไดท้กุคน หนัมองเสอืผา้ทถีูกฉีกขาดไม่เหลือชินด ีหากเธอยงันอนอยู่

คงไดเ้ป็นอาหารสตัว์ป่าแน่จึงพยายามคลาน ใช่ เธอคลานตวัถูไปกบัดินและ

หญา้ทขูีดผิวแสบรอ้นไปทวัร่างเพอืออกไปจากป่า 

มือทีถือไมเ้ขียกองไฟหักลงตามแรงอาฆาตแคน้ในใจ หันมองพวกมนั

อีกครงั ไดเ้วลาทวงแคน้คืนแลว้ 

ไม่นานก็ไดย้ินเสียงรุ่นพีเรียกรวมตัว ถึงคราวรบัน้องแลว้ ขุนพลมอง

ไข่มุกทีนังนิงไม่ขยับ จึงเดินเข้าไปหามองไปยังมือหญิงสาว มีไม้หักคามือ  

เขานงัลงก่อนยืนมือออกไปจบัมือเธอ 

“คิดอะไรอยู่” ใครทาํใหเ้ธอโกรธบอกเขาไดไ้หม รูว้่าอีกฝ่ายไม่บอกจึง

ไดม้องมือทีถลอก เขาใชป้ากเป่ามือเธอทีแดงระเรือแลว้ใชม้ือลบูไปมา 

“อย่าทาํรา้ยตวัเองอีก” 

ไข่มกุมองขุนพล เธอลืมไปว่ายงัมเีขา นาํตาเอ่ออกีแลว้พยายามฝืนเก็บ

ไวแ้ลว้ยมิใหอี้ก  

เสียงเรียกจากรุน่พดีงัขนึอีกครงั พวกเราจึงจาํเป็นตอ้งเดินไปรวมตัวกับ

เพอืนทเีหลือ ไข่มกุมองรุน่พทีอียู่ตรงหนา้ ยืนยมิอย่างคนชนะ เบือกบัการทีตอ้ง
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รูท้กุสิง 

“เอาละ ตอนนีพวกพไีดท้าํการจบัคู่นอ้ง ๆ ใหก้บัพรีหสัแลว้” 

ไข่มกุฟังอย่างเบือหน่ายการไดท้าํอะไรซาํสองดเูหมือนจะรูท้ันไปหมด 

เพราะพีรหสัของเธอก็คือ สิงหา  

หญิงสาวมองกระดาษในมือทีถูกวางไว ้เมือเปิดอ่านก็เป็นชือสิงหา  

เขาอีกแล้ว ช่วงนีอีกฝ่ายคอยมาพูดคุยอยู่ บ่อยครัง เธอจึงเอาแต่ก้มหน้า 

กม้ตาเขินมองอีกฝ่ายจบัมือแลว้พาไปยงัศาลาหนา้หอ้งพกั จากนนัเขาก็ใหเ้ธอ

นงัรอเพอืไปเอาของขวญั จงัหวะทเีธอรอนนัมีรุ่นพชีายกลุ่มหนงึเดินผ่านมาแลว้

ตรงมาพูดจาลวนลามเธอ มือพวกเขาจับแขนดึงผมแตะต้องตัวเธอจนเธอ

รอ้งไหด้ว้ยความกลวักลินเหลา้พวกรุ่นพลีอยฟุ้งไปหมด ไม่นานชายหนุ่มก็มา

เมือเห็นพวกมันเขาก็ตรงมาชกต่อย แลว้ชีหนา้ด่า จากนนัก็เขามาปลอบเธอ 

อยู่ในออ้มกอดอยู่นานและนนัทาํเธอไดเ้ป็นแฟนเขา 

มือบางกาํกระดาษไวแ้น่น เปิดออกมาเป็นชือ สิงหา 

ชายหนุ่มเจา้ของชือทรูีอ้ยู่แลว้ยกยิม แลว้รีบเดินเขา้มาหา “เป็นนอ้งมุก

นเีองพโีชคดีทสีดุ” 

“ใช่โชคดีทีสดุเลย” ไข่มกุยิมกวา้งยินดี มองตาชายหนุ่มเขาไม่มีทางได้

ยินคาํพดูในใจ เธอรอเวลานีอยู่ช่างโชคดีจริง ๆ ก่อนกม้หนา้แสดงใบหน้าเอียง

อายเขินใสอี่กฝ่าย 

 

ขุนพลมองไข่มุกทียืนอยู่กับสิงหา มองหญิงสาวยิมกวา้งก้มหน้าเขิน  
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ก็ยิงสับสนไม่เข้าใจอีกฝ่าย เขาไม่ได้เปิดชือพีรหัสออกมาดูเพราะตอนนี

กระดาษแผ่นนนัแทบจะแหลกคามือแลว้  

มองหญิงสาวทีเดินตามไปยงัอีกฝังของตึก เขาจึงเดินตามไปอย่างชา้ ๆ 

ไม่ใหส้องคนรูต้ัว เห็นเธอไปนังอยู่ตรงศาลาหน้าหอ้งพักสิงหา ก่อนมองเห็น 

ชายหนุ่มเขา้ไปยงัหอ้งตวัเอง 

ตอนแรกหญิงสาวยมิเขินใหอี้กฝ่าย แต่เมอืชายหนุ่มเดินหนัหลงัใบหนา้

นันก็หุบลงมีแต่แววตาโกรธแค้น เขามองเห็นไข่มุกลุกขึนแล้วสาํรวจไปรอบ

ศาลา จากนันก็มองไปด้านบนหยิบของบางอย่างในกระเป๋าออกมาซ่อนไว้

ดา้นบนหลงัคานนั 

หลงัจากนนัเขาเห็นพวกรุ่นพีชายกลุ่มใหญ่เดินเขา้มาในศาลาเห็นว่า

ไข่มกุยงัไม่ขยบัตวั และเหมือนพวกมนัจะลวนลามหญิงสาว ก็คิดจะรีบไปช่วย

แต่กลับมีชายชุดสูทสีดาํออกมาจากไหนไม่รูอ้อกมาจัดการพวกมันทังหมด  

แลว้ลากออกไปยงัป่าขา้งทพีกั  

จากนนัไม่นานสิงหาก็ออกมาเขาชะงกัมองไปยงัรอบ ๆ แผนทีวางเป็น

พระเอกช่วยนางเอกดทู่าจะพลาด ไม่รูพ้วกมนัไปเมาทีไหน จากนนัชายหนุ่มก็

ตรงไปยงัศาลาแลว้วางของขวญัใหอี้กฝ่าย 

ไข่มกุมองกล่องขวญัทีว่า จาํไดว้่ามันเป็นกาํไลขอ้มือ เธอมารูท้ีหลงัว่า

มนัสญัลกัษณข์องผูห้ญิงทเีป็นของเขาแลว้  

ตอนทีเธอนอนแน่นิงเป็นศพอยู่ในหอ้งมืดนันชายหนุ่มก็กระชากมัน

ออกจากขอ้มือแลว้พูดว่า 
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เธอมนัก็แค่ของทฉีนัใชแ้ลว้ และจะเขียทงิเมือไรก็ได ้ไม่สงัเกตบา้งหรือ

ว่าพอเธอสวมมันไม่ว่าใครก็ไม่กลา้จีบเธอ เพราะมันคือสัญลักษณ์สัตว์ทีมี

เจา้ของไง  

กลินควันลอยแตะจมูกสิงหา ชายหนุ่มมองไปรอบ ๆ ตัว ก่อนทีจะลม้

ตัวลง ไข่มุกหันมองก่อนยกมือส่งสัญญาณอีกครัง ชายชุดสูทกลุ่มเดิมออก

มาแลว้ยกรา่งสิงหาขึน คราวนีเธอเดินตามไปดว้ยจนพน้ป่าไปถึงบึงนาํ  

ไข่มุกมองพวกมันทีนอนเรียงแถวยาวห้าคน แล้วสังคนชุดดาํถอด

เสือผา้พวกมันใหห้มด ก่อนนาํพวกมันไปแช่นาํครึงตัว มองปลิงทีอยู่เต็มพืน

หนองนาํทคืีบคลานขึนมาราวกบัรอคอยเวลานีมานาน  

ขุนพลมองหญิงสาวทียืนนิงไม่ได้หลบสายตา แต่กับยืนมองร่าง 

เปลือยเปล่าตรงหน้าราวกับมองผักมองปลาไม่ไดมี้สีหน้าอะไรเลย ชายหนุ่ม

เดินเขา้ไปหาไม่รูต้วั แต่เธอก็ไม่ไดต้กใจหรือมองมาเหมือนรูต้วันานแลว้ว่าเขา

ตามมา 

“ขุนเห็นแลว้ กลวัมกุบา้งไหม” 

เขามองชายชุดดาํหลบออกไปแลว้ เหลือเพียงร่างพวกมันทีนอนเรียง

ตามรา่งกายเรมิมีปลิงคลานขึนมาเรือย ๆ  

“ไม่ พวกมนัสมควรโดนแลว้”  

“ยัง ยังไม่พอ” ไข่มุกเดินไปยังสิงหา แล้วให้จัดการวางท่าร่วมเพศ

ระหว่างชาย จดัการถ่ายรูปและวิดีโอเก็บไว ้ 

ชายหนุ่มมองหญิงสาวทีทาํโดยไม่เขินอาย ไรค้วามเดียงสาอย่างเช่นที
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ผ่านมา เกิดอะไรขึนกันแน่ ทาํไมหญิงสาวเหมือนรูว้่าทุกอย่างว่าจะเกิดอะไร 

และป้องกันมันอย่างไร ถ้าบังเอิญแค่เรืองเดียวก็พอเขา้ใจ แต่บงัเอิญสองครงั 

ในวนัเดียวมนัไม่ใช่แลว้  

  หลังจากจัดการพวกมัน ชายหนุ่มพาหญิงสาวมาล้างมือล้างตัว  

เขามองหญิงสาวทีกาํลงัใชมื้อถสูบู่ไปหลายรอบจนผิวจะหลดุเอาไดจ้ึงรีบเอ่ย   

“พอแลว้มือซีดหมดแลว้” 

แต่อีกฝ่ายยังไม่ไดย้ินเหมือนอยู่ในภวังค ์ยังคงถูไปมาจนมือขาวซีด 

หญิงสาวทาํราวกับจะทาํใหส้ิงทีเธอจับต้องก่อนหน้าหลุดออกไปไม่ให้เหลือ 

สกัเศษเสียวความน่ารงัเกียจของพวกมนั 

วนัรุ่งขึนเธอแทบมองหนา้ทกุคนไม่ติด ไหนจะเรืองถูกลวนลาม ไหนจะ

เรืองถูกข่มขืน เธอไม่สามารถเอาสายตาเหยียดพวกนนัออกไปจากหวัได ้แมว่้า

พ่อเธอจะส่งคนมาปิดข่าวไม่ใหใ้ครพูดมาก แต่จะหา้มปากคนไดอ้ย่างไร 

“พอแลว้” เขาดึงมือออกจากนาํ แลว้ดึงหญิงสาวเขา้หาตัว ทาํใหเ้ธอ 

ไดส้ติหนัมองขุนพล  

เขามองดวงตาเอ่อล้นด้วยนําตาของหญิงสาว จากนันก็ยกมือขึน 

เช็ดใหแ้ลว้เอ่ย 

“ถา้มุกไม่บอกขุนไม่เป็นไร แต่ไม่ว่าจะทาํอะไรก็ขอใหบ้อก ขุนจะคอย

เป็นกาํลงัใหเ้อง อย่าไดท้าํอะไรโดยไม่คิดถึงตวัเอง” 

ชายหนุ่มหยิบผา้เช็ดมือขึนมาแลว้เช็ดมือใหอ้ีกฝ่ายมองดมูือทีซีดเหียว

ย่นแลว้ปวดใจ ก่อนยกมือขึนใชล้มปากเป่าใหอี้กฝ่าย หวังว่าลมรอ้นจากปาก
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เขาจะทาํใหมื้อบางมีสีเลือดขึนมาบา้ง  

ไข่มกุยกมือขึนแตะแกม้ชายหนุ่ม แลว้เอย่ 

“ยังไม่จบ ยังมีอีกคน” ชายหนุ่มมองไปยังกลุ่มดา้นหนา้ทียังรอ้งเพลง

อย่างสนกุสนาน เขาส่งมือใหห้ญิงสาว 

“ไป ไปจัดการพวกมัน” ไข่มุกมีความสุขทีสุด เธอมองมือชายหนุ่ม  

แลว้จบัมือไวแ้น่น  

พวกเรามาจัดการพวกมัน ลากพวกมันลงนรกให้หมด แต่จะคิดว่า 

แค่เพียงเท่านีเหรอ ไม่ใช่อนันมีนัแค่เรมิตน้เท่านนั 

 

สองคนเดินจับมือกันไปไม่ได้รีบเร่ง ราวกับว่านับก้าวเดินไปเรือย ๆ 

ขุนพลมองหญิงสาวทียังอยู่ในภวังคอี์กแลว้ หลายปีทีผ่านเขาเห็นหญิงสาวใช้

ชีวิตอย่างมีความสุข มีเพือนสนิทอย่างญาดาค่อยช่วยเหลือก็เบาใจแต่มิอาจ 

ตดัใจใหห้่างอกีฝ่ายได ้ 

ตังแต่ทีมองเห็นเงินในบัญชีเขาก็บอกตัวเองว่าจะไม่ยอมแตะมัน

เด็ดขาด และจะไม่ยอมออกจากมหาวิทยาลยัเช่นกนั  

เขาไม่อยากจากเธอแมท้าํไดเ้พียงมองไกล ๆ แค่นีก็สขุใจแลว้  

นึกถึงเมือวานทีหญิงสาวเป็นฝ่ายเข้าหาเขาก่อน เพียงเท่านัน

ความรูส้ึกทีอัดอันก็ไม่อาจทนไดอ้ีก เขาหยุดเท้าลงทาํให้อีกฝ่ายหยุดลงแลว้ 

หนัมองมาทีเขา 

ชายหนุ่มยกมือขึนแตะแกม้อีกฝ่ายแลว้ประทับจูบหนา้ผากหญิงสาว
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แลว้ลากลงมายังจมูก มองไปยังแววตาของอีกฝ่ายเต็มไปดว้ยความคะนึงหา 

ชวัครู่ จากนนัก็ประกบริมฝีปากลงไปยงัริมฝีปากแดงทีรอคอยอยู่ตงัแต่เขาเริม 

เพียงเท่านเีขาก็พอใจแลว้ 

สองคนทีละจากจูบยาวนานเดินจับมือแน่นกว่าเดิม เมือใกล้ทีพัก 

ชายหนุ่มก็ปลอ่ยมือ  

“แยกกนัตรงนี” 

ไข่มกุพยกัหนา้เห็นดว้ย แลว้เดินไปยงัเสียงเพลงทถีกูเปิดดงั เธอมองไป

รอบลานกวา้ง เห็นว่าคนเริมบางลงแลว้ หญิงสาวหนัมองไปยงัญาดาทียังเต้น

อยู่กลางวง จึงนงัลงทเีดิม อีกฝ่ายเห็นเธอจึงเดินเขา้มา 

“มุกไปทาํอะไรมาถึงไดน้านจงั” คาํพดูเหมือนห่วง แต่จริง ๆ แลว้ทาํให้

คนเขา้ใจผิด 

“ไปเอาของขวัญจากพีรหัส พอได้แลว้ก็แยกกันแลว้เข้าห้องนาํ รูส้ึก

ทอ้งไม่ค่อยดีเท่าไรดาเบือหรือยงั”  

“อมืเบือแลว้ไปทพีกักนัเถอะ” ญาดายกยมิใกลเ้วลาแผนของเธอแลว้ 

เมือถึงทีพักไข่มุกยังไม่ไดเ้ขา้หอ้งแต่เลือกนังนอกหอ้ง ส่วนญาดาเดิน

ไปยังหอ้งนอน ไข่มุกเอนกายพิงกับเกา้อี หันมองแผ่นหลงัอีกฝ่ายดว้ยสายตา

เกลียดชงั  

มองแผ่นหลงัทีมนัใจในแผนการของตวัเองแลว้ยกมมุปากเหยียด 

ญาดาเดินเขา้ไปในหอ้งแลว้หยิบขวดนาํออกจากยืนใหเ้ธอ ไข่มกุมอง

เพียงครู่แลว้รบัมา “รูส้ึกไม่ง่วงเลย ไปเดินเล่นหน่อยไหม” เธอเปิดขวดนาํดืม
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ก่อนวางลง  

“ไปสิดาก็ไม่ง่วงเหมือนกัน” ญาดามองไข่มุกยกนาํดืมครึงขวดอย่าง

พอใจ จึงหนัมาหยิบขวดนาํของตวัเองดืมเช่นกนั  

สายลมทีพดัเย็นยะเยือกทาํญาดาทีเดินตามไข่มกุยกแขนขึนมาลูบแต่

เมือรูว้่าแผนเขา้ทาง ทาํใหเ้ธอยกยิมอย่างมีความสุข ไม่รูว้่าเดินไปนานเท่าไร 

แต่ทาํไมอยู่ ๆ ก็เวียนหวัแลว้ลม้ไป คนทีเดินนาํมองไปยงัเพือนรกั จดัการถอด

เสือผา้อีกฝ่ายออกแลว้สลบักบัเสือผา้ตวัเอง  

ขุนพลเดินออกมาจากต้นไม้ใหญ่แล้วเอาผ้าคลุมตัวให้อีก ฝ่าย   

ในจงัหวะเปลียนเสือ คนทไีม่สนใจสิงใดยกยมิแลว้จบัผา้คลมุไว ้ 

“ไปไดแ้ลว้” ขุนพลมองไปรอบ ๆ หากพวกมนัจะหนีไม่ทนั 

“ยัง รออีกหน่อย” เธออยากไดย้ินเสียงกรีดรอ้งโหยหวนจากอีกฝ่าย  

จึงชวนชายหนุ่มแอบหลงัตน้ไม ้ไม่นานชายทงัสีก็เดินมามองร่างบางทีนอนอยู่

บนพนื 

เขามองหญิงสาวทียืนนิงไม่ขยบั มองเพือนรกัถูกพวกมันจับฉีกเสือผา้

ไม่เหลือชินดี เสียงครางจากหญิงสาวในตอนแรกเร่งปลุกเรา้ใหพ้วกมันไดใ้จ 

จากนนัไม่นานรา่งหญิงสาวรูส้กึฟืนขนึมา  

ญาดามองชายทังสีทีมองหน้าไม่ชัด ต่างขยับร่างกายขึนลงอย่าง 

มีความสขุ เมือฟืนคืนเธอก็กรีดรอ้งขอความเมตตา แต่อีกฝ่ายยิงไดใ้จ พวกมนั

ยกมือถือขึนถ่ายไว ้ไม่ไดส้นใจหญิงสาวทีรอ้งขอชีวิต มีคนหนึงขยับตัวอยู่บน

รา่ง อกีคนจบัมดัแขนเธอไว ้อีกคนมดัขา สว่นอีกสองคนเอาไอน้นัมาจ่อปากเธอ
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ใหอ้มเอาไว ้

มือภารโรงตบปากญาดาเมือเธอไม่ยอมอา้ปากรบั จากนนัพวกมันจับ

หญิงสาวหนัหลงัแลว้ใชม้ือลว้งเขา้ในรูทวาร ดา้นล่างมีคนรองรบัอีกรู หญิงสาว

ขยบัตวัคิดจะหนี รปภ.ทีมองอยู่ดา้นบนจึงจบับิดขาอกีฝ่ายไดย้ินเสียงดงัเปราะ  

กรีดดดดด  เสียงรอ้งโหยหวนขอความเมตตาจากอีกฝ่ายไม่ทาํใหพ้วก

มนัหยุด ไม่นานชายอีกคนก็ยัดของสงวนเขา้ปากหญิงสาว หนัมองสายรดัเอว

แลว้ฟาดลงดา้นหลงั  

ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยที! หญิงสาวทีถูกประกบบนล่างร้องเสียงอู่อี 

ในลาํคอ นาํตาเปือนหนา้แต่ก็ไม่มีใครมาช่วย 

สิงทีเธอไดร้บัในอดีต กรรมสนองคนทาํแลว้ 

ขุนพลมองหญิงสาวเขาเป็นผูช้ายยังมองว่ามันโหดรา้ยแต่ไข่มุกกลับ

มองด้วยความสะใจ นึกไม่ออกว่าหากหญิงสาวไม่รูแ้ผนล่วงหน้า คนทีโดน

กระทาํอาจเป็นอีกฝ่าย เมือคิดไดม้ือเขาทีกุมมือหญิงสาวอยู่ยิงกาํแน่นกว่าเดิม

มองภาพตรงหนา้ความสงสารหายไปเหลือเพียงแววตาโกรธเคือง 

 “ไปกนัเถอะขุน”  

ขุนพลเห็นดว้ยก่อนเดินจากไปปล่อยใหพ้วกมนัทีคิดทาํรา้ยไข่มกุไดร้บั

กรรมของมนัเอง 

เสียงในป่ารอ้งโหยหวนตามทาง มือเทา้ของไข่มุกเย็นเฉียบมองไปยัง

ดวงจนัทรบ์นฟ้าทมีืดสนิทแลว้รูส้กึหนาวเหน็บทสีดุ 

ขุนพลจบัมือหญิงสาวทเีย็นเฉียบ ขนึมาถไูปมาใหค้วามอบอุ่น 
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“อยากดูพระอาทิตย์ขึนไหม” ไข่มุกมองขุนพล แล้วตามชายหนุ่ม 

ไปยังหนา้ผาสูงมองเห็นเต็นทก์างไวพ้รอ้มแล้ว ไม่รูว่้าอีกฝ่ายเอาเวลาไปกาง 

ตอนไหน 

“ว่าจะมาชวนไปดอูาทิตยข์นึแต่เกิดเรืองเสียก่อน” 

ไข่มกุยมิขดั “ไม่ตอ้งพดูแลว้ ขุนมีอะไรกินหรือเปล่า” 

“มีสิ” เธอมองกล่องขา้วทชีายหนุ่มเตรียมไว ้จึงหยิบขึนมาแลว้กิน 

“ไก่ย่างนิ ขุนย่างเองหรือเปล่า” 

“ใช่ อรอ่ยใชไ่หมละ่ คราวหลงัจะทาํใหก้ินบ่อย ๆ” 

“แน่ละ มกุไม่ยอมใหข้นุทาํใหค้นอืนเด็ดขาด”  

แม้อยู่ไกลแต่ยังไดย้ินเสียงกรีดรอ้งดังมาต่อเนือง จนกินอาหารหมด

เสียงถึงไดเ้งียบไปเช่นเดียวกบัตะวนัทีโผลข่นึจากทอ้งฟ้า 

ขุนพลนังมองดวงอาทิตยห์ันมองหญิงสาวทีขยับตัวมาอยู่ในออ้มอก

จากนนัก็พิงเอนแผ่นอกเขาไว ้สองมือเขากอดหญิงสาวแลว้หอมไปยงัเรือนผม

หอมสดูดมฝังลงไปในใจใหล้กึลงไปไม่จางหาย 

ถึงรา้ยเพียงใด ผูห้ญิงคนนเีขาก็รกั 

 

ต่อใหโ้ลกจะมอดไหม ้

ป่าเขาลาํเนาไพรหมดสิน 

แต่ความรกัของเขาจะมีอยู่จรงิ 

มีเธออยู่ในใจเขาตราบนาน เท่านาน 
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 ดวงอาทิตยโ์ผล่ขึนขอบฟ้าแล้วแสงสีทองยามเชา้สว่างมองเห็นภูเขา

เขียวขจี อากาศทีเย็นทาํใหม้องเห็นหมอกยามเชา้ ชายหนุ่มขยบัผา้ห่มผืนใหญ่

คลมุกายอกีฝ่ายใหอ้ยู่ในออ้มกอดเขาไม่ขยบัเคลือนตงัแต่เมอืคืน  

 เขาไม่รูว้่าหญิงสาวนงัคิดเรืองอะไรแต่เมือเธอไม่พดูเขาก็ไม่ถาม ไดแ้ต่

โอบกอดรา่งบางเอาไวใ้นอก ไม่ใหเ้ธอรูส้ึกว่าอยู่ตวัคนเดียวอีกแลว้ 

 ตอนนไีข่มกุมองไปยงัพระอาทิตยย์ามเชา้ คิดถึงเรอืงวนัวานอีกแลว้ 

 หลังจากแต่งงานกับสิงหาไม่นาน พ่อแม่ของเธอก็ประสบอุบัติเหตุ

เสียชีวิต ซึงเธอมารูท้หีลงัว่าเพราะมนัทาํใหเ้กิดอุบัติเหตุ ส่วนเธอทีไม่เคยรบัรู้

อะไรเลย และไม่เคยเรียนรูง้านไม่สามารถบริหารกิจการต่อได ้จึงแต่งตงัสามีท ี

ถูกตอ้งตามกฎหมายใหเ้ป็นผูบ้ริหารแทน แต่ชายหนุ่มบริหารไดเ้พียงสองปี

กลับประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก วันหนึงสิงหาเดินเข้ามาหาเธอแล้ว 
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โอบกอดอย่างออ่นโยนขอรอ้งใหเ้ธอไปออ้นวอนขุนพลเพอืกูเ้งินมาคาํบริษัทไว ้

 วันนันเธอถึงได้ว่ารู้ขุนพลกลายเป็นนักธุรกิจสังหาริมทรัพย์มีมูลค่า

ทรพัย์สินหมืนลา้นเขาใชเ้วลาเพยีงสองปีก็สรา้งฐานะตวัเองไดอ้ย่างรวดเร็วจน

เธอประหลาดใจ  

 ทนีดัหมายของเธอกบัขนุพลคือรา้นอาหารญีปุ่ นหรูแห่งหนงึ เมอืเธอไป

ถึงพนกังานก็พาไปยงัหอ้งอาหารส่วนตวัในมุมหนงึของรา้น เธอมองบานประตู

ญีปุ่ นตรงหนา้จึงเปิดเขา้ไป เขารออยู่ก่อนแลว้ 

 ตอนนชีายหนุ่มดูภูมิฐานเหมาะสมกบัฐานะนกัธุรกิจรุ่นใหม่ 

 เธอไม่ค่อยไดคุ้ยกบัเขามานาน ล่าสดุก็สองปีทีแลว้ตอนทีเธอป่วยแลว้

ชายหนุ่มพาไปหาหมอ จาํไดว่้าคราวนนัเธอถูกเขาจูบไม่ทนัตงัตวั 

  เธอจําไดว่้า ตงัแต่ ม.  แมจ้ะอยู่หอ้งเดียวกนัก็ไม่ไดคุ้ยเพราะญาดา 

ไม่ชอบใหส้งุสงิกบัอกีฝ่าย แต่เธอไม่ไดร้งัเกียจเขาเพยีงแต่เธอไม่กลา้เท่านนัเอง  

 เขาเอาแต่นงันงิ ส่วนเธอก็นงัพบัเพยีบรออีกฝ่ายเช่นกนั มองชายหนุ่ม

ทีเปิดเมนูสงัอาหาร เมือพนักงานออกไปแล้วชายหนุ่มก็ยกชาขึนดืม รอจน

อาหารวางเรียงบนโต๊ะอกีฝ่ายจึงหยบิซูชิใส่จานใหเ้ธอแทนทจีะเป็นจานเขา 

 “กินส”ิ ชายหนุ่มมองหญิงสาวทสีูบผอมลงกว่าสองปีก่อน 

 มองหญิงสาวหยิบตะเกียบแลว้กินซูชิหนา้ปลาแซลมอนทีตวัเองชอบ 

ไม่ได้กินอาหารนอกบ้านนานแลว้ สิงหาไม่ชอบใหเ้ธอออกจากบ้านไปไหน 

มาไหนคนเดียวเธอจึงตอ้งหางานบ้านแก้เบือ ระยะหลงัยิงมีปัญหาการเงิน

อาหารการกินก็ยงิลดนอ้ยลง 



43 

 ขุนพลขยบัตวัขึนแลว้ไปนงัขา้งหญิงสาว ค่อยมองหญิงสาวกินเขา้ปาก

เมอืหมดคาํก็หยบิชนิใหม่ใสป่ากอกีฝ่ายไม่ยอมหยดุพกั 

 คนทเีคียวยงัไม่ทนัหมดปากตอ้งรบัอีกคาํ เริมส่งเสียงประทว้งในลาํคอ

แลว้ยกมือหา้ม เมอืกลืนคาํนนัหมดจึงไดพู้ด  

“พอแลว้มกุกินไม่ทนั ขุนไม่กินบา้งเหรอ” 

ขุนพลมองอีกฝ่าย เขากินหรูมาจนเอียนแลว้ แต่ดูหญิงสาวตรงหนา้สิ 

ผอมจนกระดูกตน้คอเริมโผล่แลว้ ชายหนุ่มยกมือแตะกระดูกตรงบ่า ทําให้

ไข่มกุสะดุง้หน ี

ไข่มุกมองอีกฝ่ายทีมองมาดว้ยความโกรธแคน้อย่างไม่เข้าใจ ก่อนท ี

อกีฝ่ายจะผลกัเธอลงนอนแลว้กกัเธอไวด้า้นล่างตวัเขา 

“ขุนทาํอะไร” ไข่มกุมองอกีฝ่ายยกยมิขาํในลาํคอแลว้ตอบ 

“ทาํอะไร ไอส้ิงห์มนัไมไ่ดบ้อกเหรอว่ามนัขายมกุแลว้ ไม่ไดข้ายขาดนะ 

แต่ชวัคราว” เขาเชือว่ามนัจะตอ้งหาเรืองมาไถ่เงินไดอ้ยู่เรือยแน่ แต่เขาหรือจะ

ยอมมนั หากไม่เพราะทะเบียนสมรสทมีนัถอืเอาไวขู้ ่

“ไม่จริง” ไข่มุกไม่เชือว่าสามีจะทาํเรืองแบบนนั อย่างไรเธอก็ไม่เชือ

เด็ดขาด ถึงแม้สองปีนีเขาจะไม่ค่อยดีกับเธอนักแต่ก็ไม่เลวร้ายอย่างทีว่า  

สองมือเอาแต่ดนัตวัอกีฝ่ายไม่ใหโ้นม้ลงมาแต่ไม่เป็นผล  

ขุนพลโนม้ตวัลงจูบซอกคออีกฝ่ายดว้ยความอิจฉาไม่เขา้ใจว่าไอส้ิงห์

มนัมีอะไรดี อีกฝ่ายถึงไดร้กัและบูชามากขนาดน ี 

 “ขุนไม่ทาํแบบนมีุกขอรอ้ง ไม่เอา”  
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  เสียงรอ้งไหใ้นหูทาํชายหนุ่มไดส้ติเขาเงยหนา้มองหญิงสาว มองเรือน

ร่างทีสันเทาเขารับรู้เรืองราวในอดีตทีหญิงสาวเคยโดยกระทํามาคงทําให ้

อีกฝ่ายนึกถึงอีกครงั เสียงรอ้งสะอืนสนักลวัของอีกฝ่ายทําใหเ้ขาไดส้ติรีบดึง 

อกีฝ่ายขึนนงัแลว้โอบกอดปลอบ 

 “ขุนขอโทษ อย่ารอ้งเลยมุก ขอโทษจริง ๆ”  

  มือหนาคอยปลอบประโลมเมือร่างบางนงิลง จึงใชม้ือเช็ดนาํตาอีกฝ่าย 

อย่ารอ้งเลยคนด ี

 ไข่มกุนึกถึงว่าตอนนนัจบอยา่งไร เธอจาํไดด้ีว่าอีกฝ่ายไม่ไดท้าํอะไรเธอ

ต่อจากนนั เพียงขงัเธอไวใ้นรา้นอาหารจนถึงเชา้ วนัรุ่งขึนถึงปล่อยตวัเมือกลับ

ถึงบา้นสามีก็รบีตรงเขา้กอดแลว้ยืนสมดุบญัชีใหด้ ู 

สิบลา้น กบัการกอดจบูเพียงครงัเดียว 

 ไข่มุกหันมองใบหน้าขุนพล ไม่รู ้ว่าเขาจบบัญชีมาได้อย่างไรถึงได ้

ตีมลูค่าจบูของเธอไดม้ากขนาดนนั ไม่รูว้่าหากวนัหนา้เรืองราวเปลียนไปคณุค่า

ในตวัเองจะมากอย่างในอดีตหรือเปลา่  

  เธอมองเขาหนัมองมาแลว้กม้ลงจบูเธออย่างแผ่วเบาทันทีทีเธอเงยหนา้

มอง มืออีกฝ่ายประคองเธอไวด้ันตัวเธอลงนอนบนพืนหญ้า ภายใตด้อกหญ้า 

สีขาวแลว้บดขยีริมฝีปากแดงระเรือใหส้มกับทีเขารอคอย หวังเพียงใหพ้ืนดิน 

พนืหญา้แห่งนเีป็นพยาน ว่าเขารกัเธอมากเพียงใด 

 “ขุนรกัมกุมากรูไ้หม”  

 เธอรู ้รูม้านานแลว้ แต่ใจทีมนัโง่ดกัดานมองไม่เห็นต่างหาก มมุปากยิม
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อีกครงัเมอือกีฝ่ายกม้ลงจบูเธอโดยไม่รอคาํตอบจากเธอ 

 เขาไม่สนไม่ว่าเธอจะรกัหรือไม่รกัเขา แค่เพียงไม่รงัเกียจเขาก็พอ 

 เขาไม่สนว่าเธอมีจดุประสงคอ์ะไร ขอแค่เธออยู่ขา้งเขาก็พอ 

 ขุนพลเงยหน้ามองไปในแววตา ทีเต็มไปด้วยความสุขจึงก้มลงจูบ

หนา้ผากนิงไวอ้ยู่นาน แค่เพียงเท่านเีขาก็พอใจ 

  หลังจากรับจูบเช้าจนริมฝีปากแดงบวม ทําให้ไข่มุกบ่นหน้าบูดใส่

ขุนพลหนัมองคนบ่นอย่างน่าหมนัไส ้ก่อนกม้จบูเพียงวินาทีหยอกลอ้ไปมา 

 ไข่มกุหวัเราะเอามือปัดปอ้งใบหนา้นนัแลว้เอ่ย  

 “ไปเถอะขุน ไดเ้วลาไปดผูลงานแลว้” 

 แววตาทีมีความสขุก่อนหนา้นิงลง เขาหนัมองกองไฟทีมอดลงแลว้ ถึง

เวลาไปดผูลงานทีทาํ จึงช่วยกนัเก็บเต็นทเ์พอืเดินกลบัไปยงัทพีกั  

 เขาหนัมองหญิงสาวสองมือยืนใหเ้ธอ พวกเราไปดพูวกมนักนั 

  เมือพน้จากป่ามองเห็นทีพักของตัวเองแลว้ ชายหนุ่มเดินไปดา้นหน้า

หอ้งรอไข่มุกแวะเปลียนเสือผา้ก่อน เสร็จแลว้ก็เดินไปยังเสียงทีอยู่ท้ายทีพัก

กลางบึงนาํ เมือไปถึงก็มีเสียงคนดงัมาจากบึงนาํ ขุนพลและเธอจึงเดินไปตาม

เสียงมองไปยังกลุ่มชายห้าคนทีนอนเรียงตัว เสียงนินทาดังทัวบริเวณ มีทัง 

ยกภาพขึนถ่าย ทงัเป็นวิดีโอ  

ภาพของชายหนุ่มทัง  นอนเปลือยกลางบึงนาํลาํตัวเต็มไปดว้ยปลิง

เกาะชอนไชติดแน่นมีเลือดซึมออกจากตามตัวทีกัด มองดูผิวทีซีดแลว้มองตัว

ปลิงทีอว้นกลม คงกินอมิเต็มทแีลว้  
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 ขุนพลหันมองขวดเหลา้ทีมาจากไหนไม่รู ้คงหลงัจากพวกเขาไปแล้ว 

อาจเป็นคาํสังจากหญิงสาวทียืนอยู่ เขาอดไม่ได้หันมองไข่มุกมองเข้าไปใน

ดวงตาเธอ เห็นอกีฝ่ายไมไ่ดดี้ใจหรือแสดงความรูส้กึอะไร  

 มนัยงันอ้ยไป คนทียืนมองสภาพพวกมันไม่ไดค้รงึหนึงทีเธอเป็น ยังจาํ

สภาพก่อนตายไดอ้ย่างแม่นยาํ หนังทีหุม้กระดูก แขนทีผิดรูป เนือตัวทีเต็มไป

ดว้ยรอยแผล ไหนจะกลินอาจมทีเลอะไปทัวร่าง เพียงเสียววินาทีเท่านันทีเธอ

แสดงแววตาเจ็บปวดแต่ก็ไม่พน้สายตาชายหนุ่มขา้งกาย 

 ชายหนุ่มดงึอกีฝ่ายเขา้มาในอก ไม่สนว่าใครจะมองอย่างไร ไข่มกุไม่ได้

ดันตัวออก เธอซบยังแผ่นอกแลว้กัดแผ่นอกชายหนุ่มดว้ยความเจ็บปวดในใจ 

ขุนพลกดัฟันทนยกมือกอดหญิงสาวแน่นกว่าเดิม ปล่อยใหอี้กฝ่ายปล่อยความ

เจ็บปวดในแววตาออกมาใหห้มด  

 ไม่นานตาํรวจทอ้งทีก็มาถึง ชายหนุ่มมองอาจารยป์ระจาํคณะกับพวก

ภารโรง รปภ. ทีเขาเห็นเมือคืนกาํลังยืนมองอยู่เช่นกัน แววตาพวกมันดูดีใจ

เหมือนว่าเรืองทีมันทาํจะไม่มีใครสนใจอีก เขายกมุมปากเหยียดคิดหรือว่า 

หญิงสาวในออ้มอกจะปลอ่ยพวกมนัผ่านไปง่าย ๆ 

  หลงัจากนนัพวกชายทงัหา้ก็ถกูพาไปยงัหอ้งพยาบาลของโรงแรม  

 จากนนักม็ีตาํรวจมาสอบถามเรืองราวทีละคน ไข่มกุนงัรออย่างใจเย็น  

มองไปยังพวกมนัทงัสีคนทมีองมาทีเธออย่างแปลกใจ และหวาดกลวั เพราะว่า

คนทีพวกมันตอ้งการคือเธอ ไม่ใช่ญาดา อีกฝ่ายคงไม่ไดส้ังเกตเพราะสภาพ

หญิงสาวตอนเชา้คงมองไม่ออกแลว้ว่าเป็นใคร  
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 ไม่นานก็ถึงเธอทีจะต้องให้ปากคํา เดือนดาวนังลง ช่วงจังหวะนัง  

หน้าหญิงสาวค่อยซีดลงเรือย ๆ คิวเริมขมวดกังวลปรากฏออกมา ยิงทาํให้

ตาํรวจสงสยัจึงถาม 

 “ไม่ทราบว่าไดเ้ห็นเหตกุารณ ์หรือเห็นคนก่อเหตหุรือเปล่า” 

 ตาํรวจหนุ่มทีทาํงานมาสิบปีเห็นความผิดปกติของอีกฝ่าย หนัมองหนา้

ซีดเซียวยิงคิดว่าตอ้งไดเ้รอืงแน ่

 ไข่มกุเงยหนา้มองส่ายหนา้ แต่กลบัพดูอีกเรอืง  

 “ไม่เห็นค่ะ แต่ว่าเมือคืนมุกกับดาออกมาเดินเล่น แลว้มกุเกิดทอ้งเสีย

จึงกลับมาทีพักก่อนพอกลับไปอีกครงั ก็ไม่เจอดาแล้ว บังเอิญมุกเจอกับขุน  

เขาชวนไปดพูระอาทิตยข์ึน มกุเลยคิดว่าดาอาจอยู่ทีนนัเลยไปคอยจนเชา้แต่ก็

ไม่เห็นเธอ เชา้มาจึงกลบัมาทีพักแต่จนถึงตอนนีมุกกลบั” เสียงเธอขาดหายดู

กงัวลใจ จนตาํรวจรีบสอบถามต่อ 

 “เกิดอะไรขึน” 

 “มุกกลบัไม่เจอตัวดาเลยจนถึงตอนนี มาคิดดูแลว้ยิงทาํใหมุ้กรอ้นใจ

เพราะตอนนียังไม่เจอตัวเพือนเลย ไม่รูว่้าดาจะเกิดเรืองหรือเปล่า คณุตาํรวจคะ” 

มือบางจบัมือตาํรวจ นาํตาคลอเบา้ 

 “คณุตาํรวจช่วยใหค้นออกคน้หาเพือนมกุดว้ยนะคะ ไม่รูว่้าจะเกิดเรอืง

ไม่ดีหรือเปลา่” 

 นาํตาหญิงสาวหยดลง ทาํใหต้าํรวจเห็นใจก่อนมองหญิงสาวหันไป

กอดชายหนุ่มทีอยู่ขา้งกายแลว้รอ้งแทบขาดใจ ไม่ไดส้งัเกตแววตาทีซบอกกวา้ง
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ของขุนพลเหลือบตามองชายสีคนทียืนนิงแข็งเพราะคิดว่าเรืองจะเงียบแลว้แต่

หญิงสาวดนัพดูออกมาทาํใหค้นอนืตอ้งออกตามหาหญิงสาว 

 แววตาหญิงสาวสะใจทสีดุ อย่าคิดว่าพวกมงึจะรอดไปได ้

  จากนนัตาํรวจก็กระจายตัวออกคน้หาทวัป่า ไข่มุกเดินตามตาํรวจคน

ดงักล่าวแลว้ตะโกนเรียกชือ ญาดา ดว้ยนาํเสียงสนัตลอดทางโดยมีขุนพลเดิน

อยู่ขา้งกายไม่ห่าง  ไดย้ินเสียงดงัมาจากอีกฝังคงมีคนพบแลว้ ตาํรวจนายนนัจึง

รีบเดินเทา้ไป  

ไม่รอชา้ไข่มุกรีบวิงนาํหน้าไป เทา้บางหยุดลงแลว้ มองภาพตรงหน้า 

ในใจได้แต่สะใจแต่ใบหน้าเสียใจ ก่อนพูดร้องห้ามทุกคนทีล้อมหญิงสาว 

จากนันก็ตรงไปยังร่างญาดาคุกเข่าลงแล้วใช้ผ้าพันคอผืนน้อยทีใส่ติดมา

พยายามปกปิดรา่งกายอีกฝ่ายแต่ก็ไม่สามารถปิดไดห้มดอยู่ดี 

เสียงสนัสะอืน ปากก็รอ้งหา้มไม่ใหทุ้กคนถ่ายรูป ขุนพลมองหญิงสาว

หากเขาไม่อยู่ด้วยเมือคืนคงเชือบทเพือนทีแสนดีได้อย่างสนิทใจไม่มีความ

สงสยัแต่อย่างใด 

ชายหนุ่มหันมองร่างทีหายใจโรยริน สภาพกลางวันมองแล้วหนักว่า

ภาพเมือคืนเสียอีก เขามองร่างกายทีนอนอยู่เต็มไปด้วยจุดสีแดงซับเลือด  

อีกทังมีกลินโชยของนาํกามรดไปทัวตัวร่าง มองเห็นขาอีกฝ่ายถูกบิดผิดรูป  

หากหายแลว้คงเดินขาไม่เท่ากนัแน่นอน อาจจะเพราะเสียงดงัหา้มของไข่มกุทาํ

ใหร้า่งทนีอนสลบไดจ้ึงสต ิ

เมือญาดาฟืนขึนมาก็เห็นภาพไข่มุกกําลังร้องไห้ห้ามปรามคนมุง  
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หญิงสาวขยับกายไม่ได้ ได้แต่มองสายตารงัเกียจจากเพือนร่วมคณะทีมุงด ู

อยู่อย่างเจ็บปวดรวดรา้วไปทงัตัวเหมือนจะตายไปตรงนี เจ็บขา! ญาดายกหัว

ขนึมองขาทีบิดผิดรูปแลว้กรดีรอ้งโหยหว้นแทบขาดใจ 

ญาดามองไข่มุกทีรอ้งสะอืนข้างตัวด้วยความแค้นใจ เพราะรูว้่าทุก

อย่างทเีธอไดร้บัเป็นเพราะอกีฝ่ายรูต้ัวก่อนเป็นแน่  เธอมองไปยงัสีหนา้ทุกคนที

เชิดชูความรกัเพือนของไข่มุกทีไม่รงัเกียจเพือนอย่างเธอแมอ้ยู่ในภาพอย่างนี 

เธอแทบอยากอาเจียน ความแคน้ครงันีเธอจะเอาคืนใหจ้งได ้

“ดาไม่ต้องกลัวนะ พวกมันทีทํากับเธอ ตาํรวจจะต้องจับมันมาได ้

ทกุตวัแน่”  

หญิงสาวทีนอนดว้ยความเจ็บปวดมองไปยังไข่มุกทีดึงมือเธอขึนมา 

กุมไว้ในมือเหมือนให้กาํลังใจ เพียงเสียววินาทีเท่านันทีมองเห็นแววตานัน 

กาํลงัเยาะเยย้สะใจอยู่ 

กรดีดดดด เสียงหญิงสาวรอ้งเหมือนคนเสียสติแทบขาดใจลนัป่า 

เธอจะตอ้งแกแ้คน้ แกแ้คน้ใหจ้งได ้

ไข่มุกมองรถพยาบาลทีมาถึงแล้ว แบกร่างญาดาขึนไปตอนนีร่าง 

หญิงสาวมีผา้คลุมปิดมิดแลว้ เธอจึงดึงผา้พันคอทีปิดให้อีกฝ่ายมาไว้ในมือ  

เมอืทุกคนเดินออกจากป่าไปหมดแลว้ เธอยกผา้ผืนนนัขึนมองก่อนทิงมนัลงพืน

แลว้ใชเ้ทา้เหยียบจมดิน นแีค่บทแรกเท่านนั 

“ไปกนัเถอะมกุ”  

มือขนุพลยืนใหอี้กฝ่าย ไข่มกุมองแลว้ยืนมือส่งใหเ้ขา มือสองมือทีสอด
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ประสานไวแ้น่น ทาํใหเ้ธอรูว้่าเธอและเขาไม่มีทางวนัทีจะจากกนั 

เพราะมีเรืองไม่ดีเกิดขึน จึงทําให้ค่ายรับน้องถูกยุบลง ไข่มุกมอง 

ไปยังเพือนในคณะทีเดินขึนรถมีเสียงพูดคุยถึงเรืองทีเกิดขึนอย่างเมามัน  

เธอเดินขึนรถแสดงสีหน้าเศรา้ เมือมีใครนินทาก็เพียงมองไปอย่างไม่พอใจ  

เอาเถอะการแสดงนีแมจ้ะเหนือยเมอืยหนา้แต่เธอก็สนุกดี 

นงัเพียงไม่นานก็เห็นขุนพลขึนรถมานงัดว้ยกนั เธอยิมรบัเมือชายหนุ่ม

นงัลง จากนนักก็อดแขนแลว้เอนซบ หยิบหฟัูงขึนมาแลว้ยืนอีกขา้งใหเ้ขา 

ขุนพลรบัมาแลว้ใสท่หีขูา้งขวาฟังเพลงในโทรศพัทอี์กฝ่าย 

ถูกทงิใหฉ้นัผิดหวงั ถูกทงิใหต้อ้งเจ็บชาํ ถูกทาํใหม้ีนาํตา 

สดุทา้ยมีเพยีงแค่ฉนัทตีอ้งรอ้งไห ้

แต่ฉนัก็จะอดทน และฉนัก็ไดเ้ขา้ใจ 

เมอืฉนัไดม้าเจอเธอฉนัจึงไดรู้ว้่าฉนัรอ้งไหม้าเพอือะไร  

ฉนัรอ้งไหเ้ป็นหมนืครงั เพอืมาเจอเธอ 

 ขุนพลมองอกีฝ่าย เสียงเพลงเดียวทรีอ้งซาํไปซาํมา เขาไม่รูว่้าหญิงสาว

เจอกับอะไรมา ไม่เขา้ใจจริง ๆ ชายหนุ่มกุมมือไข่มุกไวแ้น่นกว่าเดิม ก่อนโอบ

กอดรา่งบางทเีอนซบไหล่เอนมายงัออ้มอกกอดไวใ้ชม้ือกอดไวแ้น่น 

 กว่าจะถึงมหาวิทยาลยัก็เกือบสามทุ่ม ชายหนุ่มถือกระเป๋าใหห้ญิงสาว 

มองรถของไข่มกุอยู่พกัหนงึ แต่กไ็ม่เห็น 

 “มุกได้โทรบอกพ่อหรือเปล่า” หันมองหญิงสาวทียืนอมยิม ยักคิวใส่

แลว้หนัหลงัเดินไปยงัมอเตอรไ์ซคข์องเขา ไม่ตอ้งใหถ้ามอกีชายหนุ่มหยิบหมวก
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ขนึมาใสใ่ห ้

 “หมวกไม่พอดีเลย ไวเ้ดียวซอืใหอี้กใบนะ” 

 “อมื” ไข่มกุยมิตอบมองชายหนุ่มทขียบัสายใหเ้ขา้ทีแลว้จบัใหต้รงอีกที  

 “เหมือนโดเรมอนเลย” ว่าเธอหัวโตเหรอ ไข่มุกมองค้อนทําให้เขา

หัวเราะชอบร่วน ก่อนขึนคร่อมหลังหญิงสาวแล้วบิดออกไป จังหวะการบิด 

แลว้เบรกกะทันหนัทาํใหเ้ธอกระแทกแผ่นหลงัอีกฝ่าย เรียกเสียงหัวเราะชอบใจ 

คนแกลง้ไดเ้ป็นอย่างดี  

 ใบหนา้เธอหนัไปมองคนแกลง้ ชายหนุ่มก็จุ๊บปากทนัที ทาํใหเ้ธอรีบหนั

หนา้กลบัแลว้พดูแกเ้ขิน 

  “ขับไปดี ๆ เลย มองทางสิขุน” เอาแต่มองหนา้เธอแลว้จะขับอย่างไร 

คนหนา้แดงพดูแกเ้ขินไปตลอดทาง 

 จนถึงทีพักของขุนพล วันนีห้องด้านล่างทีทะเลาะกันเงียบผิดปกติ 

ไข่มกุเดินเขา้ไปไดส้องกา้วก็ไดย้ินเสียงรอ้งจากหอ้งดงักล่าว คราวนีไม่ใช่เสียง

ทะเลาะ แต่กาํลงัทาํกิจกรรมอย่างว่า  

 สองคนทีเดินจับมือหนัมองหนา้พรอ้มกัน ชายหนุ่มยกมือปิดหูอีกฝ่าย

แลว้รีบพาหญิงสาวไปยงัหอ้งดา้นบน 

 ไข่มกุมองไปรอบ ๆ รูส้ึกว่าเปลียนไป ตอนแรกทีมาทีนีรูส้ึกว่ารกกว่านี

เยอะ ชายหนุ่มคงเก็บกวาดไว้เพราะรูว้่าเธอจะต้องมาอีก ไข่มุกเดินเข้ามา 

ในหอ้งมองเขากาํลงัมองซา้ยขวานงัลงแลว้ใชมื้อปัดฝุ่ นตรงเบาะนอนใหเ้ธอนงั 

 “มุกนงัตรงนีก่อน” ไข่มุกลงนงั คราวทีแลว้อยู่เพียงดา้นนอกไม่ไดเ้ห็น
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ด้านใน จึงมองสาํรวจหอ้งนี จึงเห็นว่าตัวหอ้งนีหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 

เตียงทีเธอนังอยู่นันอยู่ตรงทางขวามือของประตู ผนังดา้นหลงัมีบานหนา้ต่าง

เล็กพอใหอ้ากาศถ่ายเท มองไปยงัดา้นซา้ยมีเพียงราวตากผา้ทาํจากเหล็กสีนาํ

เงิน ใกล้ทีเบาะนอนมีเพียงโต๊ะญีปุ่ นทีวางหนังสือ ตรงปลายเตียงมีกล่อง

กระดาษเรียงขึนไปอีกสีหา้ใบ  

 นคืีอหอ้งของเศรษฐีหมืนพนัลา้นในอนาคต 

 “มกุหิวหรือเปล่า” ชายหนุ่มมองหาของทีจะทาํกิน แต่นึกไดว้่ากินหมด

ไปแลว้ หนัมองอีกฝ่ายทกีาํลงัสาํรวจหอ้ง ก็รูส้ึกอายขนึมา 

 “มกุนงัไดห้รือเปลา่ ถา้อึดอดัไปนงัขา้งนอกก่อนไหม”  

 ไข่มกุยมิสา่ยหนา้ ก่อนเอนหลงัลงเบาะนอน  

 “ไม่เอา มกุนงัรถมาทงัวนัเมอืยมากของีบหน่อยนะ” 

 ชายหนุ่มมองหญิงสาวทีนอนลงบนทีนอนทีเขานอนทุกวนั ใจหนุ่มสนั

ตืนเตน้ประหม่าขึนมา เลยหาขอ้อา้งเพอืไปซอืของมาทาํใหอ้าหารมือดึกให ้

 หญิงสาวทีปิดเปลือกตาลืมตาขึนมองไปยังแผ่นหลังทีจากไป ลุกขึน

แล้วมองไปยังกล่องกระดาษด้วยความสงสัยว่าในกล่องคืออะไร ดูเหมือน

จงัหวะทีเธอมองกลอ่งปลายเทา้ ชายหนุ่มชะงกัเหมือนไม่อยากใหเ้ธอเปิดมนั 

 ไข่มุกยกกล่องดา้นบนลงมาเห็นเป็นเพียงหนังสือเก่าเท่านัน เปิดไป

จนถึงกลอ่งสดุทา้ยทอียู่มมุสดุ จึงไดเ้ห็นความลบัทีว่า 

 ภาพเธอทีใส่ชุดนักเรียน ตังแต่ ม.  จนถึงมหาวิทยาลัย ทุกภาพล้วน

เป็นภาพแอบถ่ายด้านข้างซ้ายขวา มีบ้างทีถ่ายด้านหน้าแต่ก็ไกลมาก  
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เห็นรอยยมิไรเ้ดียงสาตวัเองแลว้นึกสมเพชตวัเองไม่รูต้วั 

 ดเูหมือนชายหนุ่มจะเขา้ขันโรครกัเธออย่างรุนแรง มองสมดุเฟรนดช์ิป 

ม.  ของชายหนุ่ม เธอหยิบมนัขึนมาจาํไดว้่าเพือนในหอ้งไม่มีใครเขียนใหช้าย

หนุ่มสกัคน นอกจากเธอ 

 สมุดเฟรนดช์ิปสีเทาหม่น เมือเปิดมาดา้นในเห็นเป็นประวัติของเขา 

มองไปยงับรรทดัทา้ยสดุ  

 เพอืนสนิททีสดุ ไข่มกุ ญาดา 

 มือเธอสัน ก่อนเปิดหน้าต่อไป เป็นลายมือของเธอ มองไปยังรูปถ่าย

นักเรียนหน้าตรงทีติดอยู่มีลายมือชายหนุ่มใช้ปากกาสีแดงวาดเป็นรูปหัวใจ 

แลว้เขียนไวด้า้นล่างใตรู้ป “รกัทสีดุ” 

 นาํตาไหลรินไม่รูต้ัว ส่งเสียงสะอืนให้กับความโง่งมของเธอ เปิดไป 

อีกดา้นมีลายมือเขาเขียนกลอนเอาไว ้ 

  ไดเ้พยีงแอบรกัก็สขุใจ 

 ไม่ขอไปไกลห่างจากดวงจิต 

 จะรกัมนัตราบชวัชีวิต 

 สลกัจิตฝังไวแ้ต่เธอเพยีงผูเ้ดยีว 

  รูด้วี่าตวัเองไม่คู่ควร 

 แต่ใจรอ้งคราํครวญคิดฝันหา 

 ตลอดนาทใีนชวัชีวา  

 จะรกัมนัแต่เธอผูเ้ดยีว 
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 เสียงขุนพลเดินขึนมาแลว้ ไข่มุกรีบปิดเก็บไวอ้ย่างเดิม แลว้รีบไปนอน

เอนหลบัท่าเดิม 

 เจา้ของหอ้งทีเดินขึนมาวางของไวต้รงครวัดา้นนอก แลว้เดินไปดูหญิง

สาวทีเอนหลบับนทีนอน ชายหนุ่มเดินเขา้ใกลแ้ลว้หยิบผา้ห่มของตวัเองขึนมา

สูดดม จาํไดว้่าพึงซกัไปอาจไม่ทาํให้หญิงสาวรงัเกียจมัน เขาห่มใหห้ญิงสาว

มองไปยงัพดัลมเก่าจดัวางปรบัใหเ้หมาะกลวัยงุจะกดัอีกฝ่าย 

 คนทีแกลง้หลบัไดก้ลินกายเขาจากผา้ห่มทีเขาห่มให ้กลินสบู่นกแก้ว

ราคาถกูแสนถกูแต่หอมไปลกึถึงหวัใจ 

 เมอืชายหนุ่มเดินออกไปแลว้ เธอจึงลืมตาขึนมองแลว้ดึงผา้ห่มขึนมา

สดูดมประทบัจูบลงไป หยดนาํตาทีกกัไวไ้หลรินหยดลงหมอน 

  

 อีกดา้นเจา้ของหอ้งกาํลงัหุงขา้ว เสร็จแลว้หยิบหมูบดขึนมามองป้ายที

แพงกว่าปกติแปะอยู่ เขายกขึนดมกลินหมูราคาแพง ปกติแลว้ตอนดึกหมทูีเขา

เลือกใชม้กัเป็นหมทีูลดราคา แต่เมอืตอ้งนาํมาใหห้ญิงสาวเขาจึงเลือกแต่ชินทีดี

ชายหนุ่มยิมอย่างพอใจ หันมองไปยังกระถางต้นกะเพรา และต้นพริก หยิบ

เพียงเม็ดเดียวตามเคยจัดการลา้งใหส้ะอาด แลว้จดัการใส่นาํมนัลงกระทะผัด

หมลูงไป  

 กลินทีหอมแตะจมกูคนทีแกลง้หลบัก่อนหนา้กลบัหลบัไปจริง ๆ ลืมตา

ขนึมาเดินไปดพู่อครวั มองชายหนุ่มจากแผ่นหลงั 

 เงินสิบลา้นทีไดจ้ากขุนพลคราวก่อน สามีเธอบอกว่าใชห้นีหมดแลว้ 
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แต่ไม่พอจะกูบ้ริษัทคืน จึงใหเ้ธอมาพบขุนพลอีกครงั ครงัก่อนเธอกลวัว่าสามี

จะเขา้ใจผิดคิดว่าเธอมีอะไรกบัขุนพลจึงบอกเขาว่าชายหนุ่มไม่ไดท้าํอะไรเลย 

เธอมองสามีทยีมิประจบแลว้พูดขึนมาว่า 

 “ถา้อย่างนนัมุกก็ไปกินขา้วเป็นเพือนอีกสกัรอบนะ คราวนีรบัรองเป็น

ครงัสดุทา้ย” สามีดึงตวัเธอเขา้กอดแลว้พูดเอาใจอยู่นาน จนเธอใจออ่น 

 ไข่มุกมองชายหนุ่มทีพาเธอมายงัเซฟเฮาส์ส่วนตวัของเขา บา้นสไตล์

โมเดิร์นสองชนั มีสระนาํกลางบา้น รวับา้นสูงมีความปลอดภยัรอบบา้น มองไป

ยงัดา้นนอกมีบอดีการ์ดนบัสบิคน ถูกวางอยู่รอบตวับา้น  

 เจา้ของบา้นใชมื้อกดรหสัเขา้บา้น แลว้หนัมาบอกเธอ 

 “รหสัวนัเกิดมกุ ถา้จะมาคราวหลงัก็เขา้มารอดา้นในได”้ 

 ใครจะมาอีกล่ะ แลว้บอกรหสักับแขกไม่แปลกไปหรือเปล่า เธอไม่ใช่

เจา้ของบา้นทจีะเขา้ออกไดต้ามใจ แลว้นกึอย่างไรถงึเอาวนัเกิดเธอไปตงัรหสั 

 หญิงสาวเดินตามชายหนุ่ม คนทีคิดว่าเป็นแขกไม่รู ้เลยว่าบา้นหลงันี

ชายหนุ่มซอืเป็นชือของเธอเอาไว ้

 ไข่มกุมองไปยงัดา้นในดูเรียบกว่าดา้นนอกมาก เฟอร์นิเจอร์แทบนบัชิน

ได ้มองไปยงัสีผา้ม่านททีบึสเีทาแลว้รูส้กึหดหู่แทน ช่างไรส้สีนัเหลอืเกิน 

 “หากอยากเปลียนอะไรก็บอกเลขาฯ ไว ้หรือไม่ก็ไปเลือกเอง” ไข่มุก 

หนัมองเลขาฯ หนุ่มทยีนืถอืสมุดอยู่ดา้นหลงัเธอ  

 เมอืหนัมาก็เหน็บตัรเครดิตสีทองทชีายหนุม่ยนืมาใหต้รงหนา้  

 “รบัไว ้ต่อไปใชจ้่ายอะไรก็ใชบ้ตัรน”ี  
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 ไข่มกุมองเขารูส้ึกเหมือนตวัเองเป็นเมียอกีฝ่ายเขา้ไปทุกท ี 

 “ทาํไมตอ้งใหมุ้ก เราไม่ไดเ้ป็นอะไรกัน อีกอย่างนีก็เป็นครงัสุดทา้ย 

ทมีุกจะมาขนุเก็บเอาไวใ้ชเ้องเถอะ” 

 ชายหนุ่มวางมือลงหนัมองไปยงัเลขาฯ หนุ่มโคง้ตวัแลว้ออกจากบา้น

ไปรอดา้นนอก  

 ไข่มกุมองตามชายหนุม่เมอืประตูปิดลงไม่ทนัหนัมาชายหนุม่ก็ดงึเธอ

เขา้ไปในออ้มกอด ใชม้ือยกคางขึนมองเขาพูด 

 “ใหท้ายว่าคราวนมีนัขายเธอกีบาท” คิวขนุพลยกทา้ทายเธอ 

 “สิบลา้น” 

 เหอ้ เสียงอกีฝ่ายสง่เสียงในลาํคอทนัที 

 “สิบหา้ลา้น” มมุปากอกีฝ่ายยกยมิขาํ 

 “เลิกขาํสกัท ีตกลงมนัเท่าไรขุน” เธอเรมิหมดความอดทน 

 มือหนาบีบแน่นกว่าเดิม “หา้สิบลา้น” 

 “หา้ หา้ สิบลา้น” เสียงกระตุกตกใจของเธอถามยาํอีกฝ่าย ก็ยงัไดย้นิ

คาํตอบเดมิ 

 “คดิหรือว่าจะมาแค่กินขา้วแลว้กลบัอย่างวนัก่อน” 

 ไม่รอใหเ้ธอโตก้ลบัเขาก็จูบบดขยรีิมฝีปากทยีวัยวนแลว้กดัลงไป  

 โอ๊ย! เขาปล่อยเธอแลว้เดินหนัตรงไปยงัครวั 

 “กินอะไรมาหรือยงั” ไม่รอใหเ้ธอตอบชายหนุ่มก็หยิบผา้กนัเปือนสีดาํ

ขนึมาใสแ่ลว้ตรงไปยงัตูเ้ยน็หยบิของออกมาสองสามอย่าง  
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 “มอืเทยีงเป็นสปาเก็ตตซีอสแดงคงพอ” ชายหนุม่ยงัพูดไปเรือยราวกบั

ตวัเองเป็นพอ่บา้นกาํลงัทาํอาหารใหเ้มียกิน  

 ไข่มกุจบัริมฝีปากทถีูกกดัเมม้ปากมนัแลว้เดนิไป รอบ ๆ บา้น ไม่เขา้ใจ

ว่าทาํไมตวัเองถึงไม่ไดก้ลวัอีกฝ่ายเลย ทงัทไีม่กชีวัโมงขา้งหนา้เธอตอ้งถูกขาย

เป็นของเขาชวัคราว แค่ชวัคราวใจเธอก็รูส้ึกขมขนึมา มองอกีฝ่ายผิวปากรอ้ง

เพลงฝรงัอย่างอารมณ์ดี 

 

You're still the one I run to 

(คุณยงัเป็นทหีนงึ ทฉีนัไขว่ควา้) 

The one that I belong to 

(เป็นทหีนงึ ทฉีนัไปหา) 

You're still the one I want for life 

(คุณยงัเป็นทหีนงึ ทฉีนัตอ้งการเพอืมีชีวิตอยู่) 

You're still the one 

(คุณยงัเป็นทหีนงึ) 

You're still the one that I love 

(คุณยงัเป็นทหีนงึทฉีนัรกั) 

The only one I dream of 

(เป็นหนงึเดียว ทฉีนัฝัน) 

You're still the one I kiss good night 

(คุณยงัเป็นทหีนงึ ทฉีนัจูบราตรีสวสัด)ิ 
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 เสียงชายหนุ่มไพเราะทเีดียว เธอมองไปยงัรูปถ่ายทวีางไวเ้พยีงใบเดียว

อาจเพราะคิดว่ามองผิดจึงยกขึนมองอีกครงั เป็นรูปเธอตอนทียืนรอฝนเมือ 

สองปีทแีลว้  

 ไข่มกุมองอกีฝ่าย ไม่เขา้ใจว่าภาพเธอมาอยู่ในบา้นอกีฝ่ายเขาตอ้งการ

อะไรกนัแน ่  

 ชายหนุ่มทียืนผดักะเพราหนัมองมา แลว้เอย่บอก  

 “มกุไปรอตรงนนัก่อน กลินกะเพราแรงทาํใหแ้สบจมกูเอาได”้ 

 “อืม” ไข่มุกรับคาํ คิดจะเดินไปยังโซฟาเก่า แต่ก็หันกลับมาแล้วโอบ

กอดอีกฝ่ายจากดา้นหลงั  

 เธอเขา้ใจความรูส้ึกตัวเองในตอนนนัแลว้ ว่าเธออยากกอดชายหนุ่ม

มากขนาดไหน 

 คนถือจานกะเพราตกใจหัวใจเต้นรวั รีบจับจานไวแ้น่นแลว้เอ่ยบอก 

อีกฝ่าย  

“ปล่อยก่อนเถอะมกุ ไม่อย่างนนัคงไม่ไดกิ้นขา้วแน่”  

 คนทีอยู่ดา้นหลงัหวัเราะรว่น ยอมปล่อยก่อนดึงจานกะเพรามาถือ 

 “ขุนตกัขา้วนะ” กะพรบิตายมิใหอี้กฝ่ายแลว้เดินไปยงัโซฟา 

 มองขา้วกะเพราไข่ดาวตรงหนา้แลว้ตกักินอย่างมีความสขุ  

  

 ไข่มุกมองเศรษฐีหมืนพันลา้นในอนาคตกาํลังลา้งจาน ไม่ว่ากีปีชาย

หนุ่มก็ยังเหมือนเดิม เป็นขุนคนเดิมทียังเอาอกเอาใจเธอ หญิงสาวรับจานที 
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ลา้งเสร็จแลว้วางควาํไวท้กีะละมงัเก่าสีดาํทีมองเห็นรอยแตกดา้นใตก้ะละมงั 

 “ดกึแลว้มกุอาบนาํก่อนไหม” 

 เมอืเขาถามเธอรูส้ึกเหนียวตวัจรงิ ๆ ยกเสือขึนดมแลว้ทาํจมกูย่น  

 “อาบก็ดีเหมือนกนั”  

ชายหนุ่มถามถึงผ้าขนหนูของเธอ คนทีพาเป้ใบน้อยส่ายหน้า เขาจึง

หยิบผา้ขนหนูผืนใหม่ทีไดร้างวลัพนกังานดีเด่นเดือนก่อน แกะกล่องแลว้เอามา

ใหห้ญิงสาว  

ไข่มุกเดินมองไปยังราวตากผ้าตรงหน้า ก่อนหยิบเสือยืดสีขาวกับ

กางเกงบอลของชายหนุ่มขึนมาหนัไปถาม 

“มกุยืมใสก่่อนนะขนุ” 

เจ้าของเสือพยักหน้าเขิน แล้วเดินถือตะกรา้สบู่พาลงไปยังห้องนํา

ดา้นล่าง คนเดินตามกลบัยมิเจา้เล่หแ์ทน  

ขุนพลมองไปยงัหอ้งนาํโชคดีทวีนันีสะอาด ปกติแลว้จะมีพวกของอย่าง

ว่าวางทิงไวเ้กลือนบนพืน อาจเป็นเพราะดึกแลว้จึงไม่มีคนมายืนรอใชห้อ้งนาํ

ต่อ ไข่มกุรบัตะกรา้จากเขาแลว้เดินเขา้ไปอาบนาํ  

 เสียงเหมือนหญิงสาวกาํลังถอดเสือ ชายหนุ่มยืนหันหลังพิงกาํแพง

หอ้งนาํ รูส้ึกเสียงหวัใจเตน้รวัของตวัเอง 

เสียงฝักบวัถูกเปิดไดย้ินเสียงนาํชัดเจนหลงัประตทูีเขาพิงเอน กลินสบู่

กอ้นสีเขียวหอมฟุ้งลอยออกมาดา้นนอก ชายหนุ่มเคาะนิวกบักาํแพงเป็นจงัหวะ

เพอืคมุสติตวัเอง 
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ไม่นานเสียงนาํถูกปิดลง เสียงเหมือนอีกฝ่ายกาํลังใส่เสือผา้ไม่นาน

กลอนประตหูอ้งนาํก็เปิดออก 

ขุนพลมองหญิงสาวทีสวมเสือของเขา เสือยืดสีขาวอันเก่าทีบางตาม

การใชง้าน ทาํใหม้องเห็นชุดชนัในอีกฝ่าย มองไปยังเรือนผมทีเปียกหญิงสาว

กาํลงัใชผ้า้เช็ดผมทาํใหห้ยดนาํหลน่ลงบนเสือยิงทาํใหม้องเห็นสีชดุชนัในไดช้ดั

กว่าเดิม สีแดง 

ชายหนุ่มรีบหันหลังใหเ้ธอ คนทีคิดยัวเขาอมยิมขํากับชะตาตัวเอง 

เมือก่อนเขาวิงตามเธอ แต่ตอนนีกลายเป็นว่าเธอคอยวิงตามเขา อย่างนี

เรียกว่ากรรมยอ้นหลงัหรือเปล่า 

ชายหนุ่มเดินถือตะกรา้ ตามหลังหญิงสาวจังหวะทีบันไดเหล็กทีชัน 

เมือเขามองไปยังกางเกงบอลทีสนัหลวมด้านบน ทาํใหเ้ห็นกางเกงในสีขาว

ชดัเจน ขุนพลกลืนนาํลายหนัมองไปทางอนื  

เมอืเขา้มาในหอ้งก็มองหญิงสาววางผา้ขนหนตูากไว ้แลว้หนัมาบอก 

“นอนเถอะขุน มุกง่วงนอนแลว้” ว่าแลว้ก็ตรงไปยังเบาะนอน แลว้ตบ

เบาะเรียกอกีฝ่าย “มานอนสิขนุปิดไฟดว้ย” 

ชายหนุ่มหันมองปุ่ มไฟแล้วใช้มือปิด แสงไฟจากตึกด้านนอกยังพอ

มองเห็นหอ้งดา้นในอยู่ ชายหนุ่มเดินเขา้ไปมองทีว่างทเีหลือนอกเบาะ คิดว่าจะ

หยิบผา้ขนหนขูนึมาทาํเป็นหมอน  

ไข่มกุมองขุนพล ทาํไมก่อนหนา้ถึงไดจู้บเอาจูบเอา แต่พอเอาจริงแลว้

กลับประหม่ากลัวเธอจะกัดเสียอย่างนัน เธอเอนมองเขาทีกาํลงัจะนอนนอก



61 

เบาะจรงิ ๆ จึงพดูขึน 

“มานอนดว้ยกนัเถอะขนุ”  

ชายหนุ่มเงยหนา้มองคนทีนอนอยู่นิงอยู่ครู่หนึง ก่อนค่อย ๆ ขยบัไปยงั

บนเบาะตามทหีญิงสาวชวนเป็นครงัทีสอง แลว้นอนลง  

“ขุน” ไข่มกุทตีอนนเีงยหนา้มองเพดานหอ้งเมอืเขาขยบัเขา้ใกล ้

“อมื” อีกฝ่ายหนัมองเพดานตาม แลว้ตอบรบัคาํหญิงสาว 

“เคยคิดไหมว่าพวกเราจะมีเวลาอยู่ดว้ยกนัแบบน”ี 

ใบหน้าขุนพลหันมองหญิงสาวทีตอนนีเอนมาทางฝังเขากําลังรอ

คาํตอบ “เคย แต่” 

“แต่คิดว่าคงเป็นไปไม่ได ้คิดว่าเป็นไดแ้ค่ฝันใช่ไหม” 

“อมื”  

“แลว้แบบนีเรียกว่าฝันหรือเปล่า” นิวชีเธอแตะไปยงัหนา้ผากชายหนุ่ม

ก่อนเลือนลงมายงัจมกูรมิฝีปากแลว้ลากยาวไปยงัหวัใจของเขา 

เขายกมือกุมมือเธอไว ้แลว้ยกตัวขึนเอนหญิงสาวลงนอน จากนนัก็ก้ม

ลงประทับจูบหนา้ผากแลว้เลือนริมฝีปากตามนิวทีเธอทาํก่อนหน้าไปยังหัวใจ

อีกฝ่ายอย่างแผ่วเบา 

ชายหนุ่มเงยหนา้มองหญิงสาวก่อนกม้ลงจูบ จูบแรกเริมเพียงแผ่วเบา

ก่อนค่อย ๆ เพิมจังหวะแรงบดตามความปรารถนาทีรอ้นรุ่มในกาย หญิงสาว

เจา้ของเรือนรา่งดา้นล่างยกแขนขึนเกาะแผ่นหลงัชายหนุ่ม  

 อาศยัจงัหวะทีชายหนุ่มยกปาก สดูลมหายใจแลว้รบัจูบอีกครา สองมือ
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พยายามปลดเสือเขาออก แต่ชายหนุ่มกลบัหยุดมือเธอลงแลว้นงิ  

  ไข่มุกมองแววตาจากแสงไฟดา้นนอกชัดเจน เขากาํลงักลวั กลวัว่าจะ

ทาํใหเ้ธอเสียใจ กลวัว่าจะทาํใหเ้ธอลาํบาก  

 เขาดึงเสือลงตามเดิม แต่ไม่ไดล้งจากตวัเธอ ก่อนกม้ลงจูบหนา้ผากนงิ

อยู่อย่างนนัอยู่หลายนาที แลว้เอย่ 

 “รอหน่อยนะมุก รอขุนอีกหน่อย” จากนันเธอก็อยู่ในออ้มกอดอีกฝ่าย

ตลอดทงัคืน 

 เหมือนคืนนัน คืนทีชายหนุ่มพาเธอไปยังเซฟเฮาส ์คืนนันชายหนุ่มก็

เพียงจบูกอดเธอไวใ้นอกแลว้พดูว่า 

 “รออีกหน่อยนะมุก รอใหทุ้กอย่างเรียบรอ้ยก่อน” เขารอเพียงใบหย่า 

แลว้ทาํทุกอย่างใหถู้กตอ้ง ไม่อยากใหค้รงัแรกของพวกเรา ติดไปกบัความรูส้ึก

ผิดไปชวัชีวิต 

เพียงแค่ใจเราตรงกนั 

ก็ไม่ตอ้งหวนัทางขา้งหนา้ 

เพียงจบัมือมีกนัตลอดเวลา 

เชือว่าวนัขา้งหนา้จะมีเพียงเรา 
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แสงแดดยามเช้าส่องเข้ามายังบานหน้าต่าง คนทีนอนหลับสนิท

หลังจากทีต้องพบกับความเจ็บปวดมาหลายปีลืมตาขึนมอง เพียงลืมตา

มองเห็นกําแพงห้องทีแคบ เธอก็ตืนตกใจสะดุ้งลุกขึนนัง เพราะคิดว่าเธอ

กลบัมายงัตอนทีนอนทรมานเป็นศพอกีแลว้ 

ไข่มกุมองหอ้งอีกรอบเมือเห็นยงัเป็นหอ้งเดิม ก็พยายามสงบความกลัว

ลง ก่อนมองไปยงัชายหนุ่มทีนอนอยู่ขา้งกาย จึงโล่งใจหนัมองเปลือกตาทีหลบั

สนิท สองมือขึนลูบใบหน้าอีกฝ่ายไปมา เพียงเพืออยากให้แน่ใจว่าไม่ใช ่

ความฝัน 

ชายหนุ่มยกมือจบัมือเธอ แลว้พดูทงัทีหลบัตา 

“ถา้มกุยงัเล่นอยู่อกี ขนุไม่ทนแลว้นะ” เขาก็เป็นผูช้ายคนหนึง 

คนทีอยากให้ชายหนุ่มไม่ทนหัวเราะขํา ก่อนยอมยกมือออกมา 
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มองชายหนุ่มลืมตาลกุขึนแลว้ใชมื้อปัดผมแต่งทรงไปมา 

“หลอ่แลว้ ขุนส่งมกุกลบับา้นเถอะ” 

เขาหันมองหญิงสาวผมยาวดูยุ่งปิดหน้าลงมา จึงใชม้ือหยิบผมทีว่า

แลว้เกียวหูอีกฝ่าย จากนนัก็วางมือไวท้ีแกม้แลว้โนม้จูบแกม้หญิงสาว นิงครู่หนึง

เหมือนพยายามอดกลนัไม่ใหม้ากไปกว่าแกม้นวล 

จากนนัก็เงยหนา้มองอีกฝ่าย 

“กลบับา้นกนั” 

ไข่มกุเห็นดว้ยรีบไปเถอะไม่อย่างนนัเธอจะไม่ทน แลว้จบัชายหนุ่มปลาํ

ใหรู้แ้ลว้รูร้อดไป 

ไข่มกุเกาะเอวชายหนุ่มตลอดทาง เมือใกลถึ้งบา้นอีกฝ่ายก็พูดกระซิบ

ผ่านลมบอกใหเ้ธอปล่อยมือ  

หญิงสาวหนา้มุ่ยหันมองยามหมู่บา้น แลว้ยอมปล่อยมือ อย่างไรเธอ

ตอนนีก็แค่นักศึกษา อีกอย่างเธออยากให้ชายหนุ่มดูน่าประทับเมือเจอกับ 

คณุพ่อคณุแม่ครงัแรก หลงัจากทีเขาไมไ่ดไ้ปบา้นเธอเลยตงัแต่พ่อแม่เขาตาย  

รถมอเตอรไ์ซคจ์อดหนา้บา้นแลว้ เพราะเป็นวนัอาทิตยท์าํใหท้งัพ่อและ

แม่อยู่พรอ้มหนา้ หญิงสาวกดกรงิหนา้บา้นไม่นาน สาวใชใ้นบา้นก็มาเปิดให ้

“อา้วคณุมกุ ไม่ใช่กลบัมาจากค่ายตอนเย็นหรือคะ เห็นคณุชายบอกว่า

จะไปรบัตอนเย็น” กงิสาวใชรี้บถามคณุหนไูม่หยุดปาก 

อาการทีหวงราวกับไข่ในหิน เลยทาํใหเ้ธอไม่กลา้ตัดสินใจอะไร ทาํให้

ถกูพวกมนัหลอกใช ้ไข่มกุเงยหนา้มองสาวใชอี้กครงัแลว้พดูยาํหนกัแน่น 
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“พอแลว้พีกงิ เกิดเรอืงนิดหน่อย คณุพ่ออยู่ในบา้นใช่ไหม” 

ฟังเสียงแข็งจากหญิงสาวอย่างทีไม่เคยได้ยิน ทําให้กิงยืนนิงค้าง 

พยกัหนา้ แลว้หนัมองชายหนุ่มทีเดินตามหลงัไป  

ไข่มุกมองคุณพ่อและคุณแม่ทีนังอยู่หน้าโซฟา คุณพ่อกําลังอ่าน

หนงัสือพิมพส์ว่นคณุแม่กาํลงันงัปอกผลไมใ้หส้ามี 

ผูเ้ป็นแม่หนัมองเสียงจากทางเดินจึงเห็นว่าเป็นบุตรสาว 

เขมิกาวางมือลงแลว้เดินเขา้ไปหา สองมือเกาะแขนบตุรสาว 

“มาไดย้งัไงลกูมุก แลว้มากบัใคร” ผูเ้ป็นแม่สาํรวจบุตรสาวก่อนหันไป

มองชายหนุ่มดา้นหลงั ทยีนืผมยุง่สวมใส่เสือยืดสีขาว กางเกงยีนสเ์ก่าขาด 

อาํนาจลกุขึนตามภรรยา แลว้มองไปยงับตุรสาวสาํรวจรา่งกายเช่นกนั 

เลิกมองว่าขุนเป็นโจรปลน้สวาทสกัที ลกูสาวพ่อต่างหากทีเป็น 

“คณุพ่อคะนขีุน ลกูคณุลงุเพิมพนูกบัคณุปา้อมร” 

“เพิมพูนกับอมร ที เ ป็นเจ้าของบริษัทเพิมพูนบริบู รณ์ เจ้าของ

อสงัหาริมทรพัยท์ีตายเพราะอบุตัิเหตเุมอืสีหา้ปีก่อนใช่ไหม” 

คุณพ่อคะไม่ต้องละเอียดขนาดนันก็ได้ ไข่มุกมองขุนพลทีหนา้ซีดลง 

แลว้ยกมือไหวเ้จา้ของบา้น 

อาํนาจและเขมิกายกมือรับ ไม่ได้เชิญไปนังทีโซฟา ชายหนุ่มมอง

สายตาอีกฝ่ายก็รูว้่าเจา้ของบา้นคิดอะไร  

“ขุนกลบัก่อนนะมกุ แลว้เจอกนัทีมหาวิทยาลยั” 

“อา้วไม่กินนาํก่อนเหรอขนุ”  
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ชายหนุ่มยมิปลอบคนหนา้บูด “ไม่เป็นไรขนุตอ้งไปทาํงานแลว้” จากนนั

ก็หนัมาไหวเ้จา้ของบา้นทงัสองก่อนออกจากบา้นไป 

ไข่มุกมองขุนพลเดินจากไป แลว้หันมองพ่อแม่ตัวเอง แลว้เอ่ยนาํเสีย

นอ้ยใจ 

“คุณพ่อคุณแม่คะ ขุนเป็นเพือนมุกนะคะ ทําไมพูดนาํเสียงแบบนัน  

คณุพ่อสอนมกุใหรู้จ้กัเคารพคนอนื แต่ทาํไมคณุพ่อจึงทาํเสียเอง” 

อาํนาจและเขมิกามองบุตรสาวแลว้รูส้ึกผิด เขมิกาจึงยกมือหญิงสาว

ขนึมา 

“พ่อเขาไม่ไดต้งัใจ คราวหน้าก็ชวนเพือนลูกมากินดว้ยสิ แลว้อย่าลืม

ชวนหนดูามาดว้ยนะ เมือก่อนแม่จาํไดว้่าเคยมาบา้นเราออกบ่อย” 

พดูถึงญาดา ไข่มกุก็ตาแข็งขึนมาเพียงเสียววินาที ก่อนยมิตอบมารดา 

“ไดค้่ะ”  

ไข่มุกเดินขึนบนัไดแลว้มองไปยังดา้นล่าง มองคุณพ่อทีกลบัมานังลง

บนโซฟาเช่นเดิม มองมารดาทียังขยันป้อนผลไมเ้อาใจ แลว้โกรธอีกฝ่ายไม่ลง 

อย่างไรพวกท่านก็ตอ้งเลือกสิงทีดีทีสดุใหก้บัเธอ  

เธออยากตะโกนใหด้ังลนับา้น ว่าคนทีคณุพ่อพูดอยู่เมือกีคือคนทีช่วย

รกัษาบริษัทเอาไวไ้ม่ใหต้กอยู่ในมือคนอืน หลงัจากลูกเขยทีพ่อแม่คิดว่าดีทีสุด

บรหิารไดเ้พียงไม่ถึงสองปี ก็คอยเอาเธอไปเรข่ายไม่หยุด ถา้ไม่ไดข้นุช่วยไวล้ะก็ 

เธอหยดุคิดเพียงเท่านนั ก่อนเดินขึนหอ้งไป 
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หลังจากผ่านเรืองราวทําให้คณะรับน้องต้องกลับมหาวิทยาลัย

กะทันหัน ญาดาและพวกผู้ชายห้าคนถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเอกชน  

พวกเขาใชเ้งินปิดปากนกัข่าวไดห้มดไม่เหลือ  

แต่คนทีเห็นเหตุการณ์มีมากกว่ารอ้ยคน แลว้เรืองจะเงียบไดอ้ย่างไร 

หลงัจากพวกเขาตอ้งพกัรกัษาตวัแรมเดือน จึงจาํเป็นตอ้งกลบัมาเรียน  

ญาดาลงจากรถมองไปยังรัวมหาวิทยาลัยเธอไม่อยากเข้าไปเลย  

แต่ทางเลือกไม่ม ีเมอืทนียีงัมีคนทีเธอคิดจะเอาคืนอยู ่

เธอแน่ใจว่าไข่มุกตังใจและรูท้ันเหตุการณ์จึงตลบหลังแล้วให้เธอรับ

เคราะหแ์ทน มือญาดากาํแน่นหนา้ตาบูดเบียวดว้ยความโกรธ เธอจะตอ้งเอา

คืนใหจ้งได ้ 

แต่ทีแน่ ๆ ในเมืออีกฝ่ายพยายามแสดงบทเพือนทีแสนดี อีกทังยังมา

เยยีมเธอทีโรงพยาบาลหลายครงั  

เอาเป็นว่าเธอจะแสดงบทเพือนทีแสนดีกลบั แลว้ตลบหลงัใหน้ังโง่นัน

ไมม่ทีางไดโ้ผลห่วัขึนมามองหนา้ใครไดด้ ี

นึกแลว้ก็เจ็บใจ คิดว่าอาจเป็นเพราะขุนพลแน่ เพราะไม่งนัจู่ ๆ ทาํไม

ถึงไดม้ีไอ้หมอนันโผล่ขึนมาสนิทกับไข่มุก อาจเพราะมันทาํใหน้ังโง่นันฉลาด

ขึนมา ไม่อย่างงนันงัโง่นนั ถา้ไม่มีคนบอกจะคิดเองไดเ้หรอ มมุปากยกเหยียด

แลว้หงุดหงิด 

ยิงคิดก็ยิงหงุดหงิด แลว้นังโง่นันไปกลบัสนิทกับเด็กลา้งจานตอนไหน

กนั ตอ้งหาทางแยกพวกมนัจากออกจากกนัใหไ้ด ้
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ญาดาเดินเขา้มหาวิทยาลยัช่วงจังหวะผ่านป้อมยามก็มองเห็น รปภ. 

ในคืนนนั มนักาํลงัแสดงสีหนา้หนื ส่ายหนา้ยกมือลบูปากใส่เธอ ญาดามองแลว้

รีบเดินเขา้มหาวิทยาลยั คอยคิดหาแผนการ เทา้เธอหยดุลงแลว้มองไปยงั รปภ.

คนนนั แลว้ยกยิมเมอืคิดแผนได ้

ไข่มุกนังอยู่ในห้องเรียนด้านบนสุด มองเห็นด้านล่างอย่างชัดเจน 

ดวงตามองไปยังประตูหอ้งรอคอยเวลา ไม่นานญาดาก็เดินเข้ามา เธอมองดู

การเดินทีผิดปกติ อนันีตอ้งขอบคุณภารโรงทีทาํใหห้ญิงสาวเป็นแบบนี คิด ๆ ดู

แลว้ญาดาโดนนอ้ยกว่าเธอมาก จาํไดว่้ากว่าทุกคนจะไปพบก็เกือบเทียงวนั ทาํ

ให้เธอต้องนอนอยู่กลางแดดในสภาพทีเปลือยเปล่า หลังจากค่อย ๆ คลาย

ออกมาอย่างชา้ ๆ เพอืออกจากป่าหลายกิโล แลว้ใหญ้าดาแสดงบทเพอืนทีแสน

ดีต่อหนา้ทกุคน 

ไข่มกุยกมือใหอ้ีกฝ่าย ญาดายิมแลว้กม้หนา้เดินไปหา สายตาเธอมอง

ทกุคนทีนินทาอยู่อย่างแคน้เคือง อยากฉีกเลือดฉีกเนอืพวกมนัใหห้มด 

“อย่าไปสนใจเลย” ไข่มกุเอ่ยกบัอีกฝ่าย มองสีหนา้ทีแสนทนของเพือน

รกัแลว้เบนปากในใจทงัทีใบหนา้ยมิใหก้าํลงัใจ  

ตอนเธอมามหาวิทยาลยัวนัแรก เธอโดนมากกว่านเียอะ อนันีถือว่าเกิด

เรืองสองเรืองพรอ้มกัน ดังนันหัวหน้าคณะบริหารจึงเขม้งวดมากเป็นพิเศษจึง

ไม่ไดมี้รูปติดประกาศทวัมหาวิทยาลยัอย่างทเีธอเจอ  

เอาเถอะเธอจะเก็บดอกเบียนไีวค้ราวหนา้แลว้กนั 
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อาจารยป์ระจาํวิชามาแลว้ บงัเอญิเสียจรงิ ไข่มกุมองหนงึในสีทเีป็นผัว

เพอืนรกั มองญาดาทีกาํปากกาแน่น  

เธอคิดว่าญาดาคงคิดอยากฆ่ามนัอยู่แน่ ไข่มกุมองไปยังอาจารยค์ณะ

ทีมองมาทีพวกเธอ ดูเหมือนอีกฝ่ายก็คงไม่ยอมอยู่เฉยเหมือนกัน แลว้เจอกัน 

นะคะอาจารยท์ศัพงศที์รกั เธอรอชมฉากเด็ดอยู่พอดี 

ขุนพลมองไข่มุกทียกยิมแลว้มองไปยังอาจารยท์ัศพงศ์ มองแลว้ห่วง

กลวัว่าเธอจะทาํอะไรอีกทีเสียงต่อตัวเอง หลงัจากชวัโมงเรียนจบลง ชายหนุ่ม

จึงลากหญิงสาวกกัไวใ้นหอ้งทไีม่เหลือใครแลว้เคน้ถามความคิดอีกฝ่าย 

“มุกคิดจะทาํอะไรบอกเราก่อนอย่าทาํคนเดียว แล้วขุนไม่เข้าใจว่า

ทาํไมตอ้งแกแ้คน้แทนญาดาดว้ยทงัที”  

“ทังทีมุกเป็นคนทาํใหเ้ป็นแบบนี ถา้หากมุกบอกว่าพวกมันเคยทาํกับ

มกุแบบนใีนความฝันไม่ใชก่บัดา ขนุจะเชอืไหม” 

ขุนพลขมวดคิว เรมิสบัสนไม่เขา้ใจทอีีกฝ่ายพดู 

มือหญิงสาวยกขึนกอดคออีกฝ่ายแลว้กระซิบขา้งห ู

“เอาเป็นว่า ไม่ว่ามกุจะทาํอะไร มกุจะบอกขนุทกุเรือง ขุนรูส้กึดีขึนไหม” 

ชายหนุ่มรับรู ้ลมปากร้อนจากอีกฝ่าย เมือหันหน้ามองหญิงสาวก็

ประทับจูบเขาอย่างรวดเร็วแล้วปล่อยมือยิมคิดจะวิง เขารีบดึงมือคนแอบ 

จบูปากเขากลบัมา แลว้ประทบัจูบทีเรียกว่าจูบจรงิ ๆ หลายนาที 

ไข่มกุเงยหนา้มองเขา เมอืชายหนุ่มละจากจบูอนัยาวนาน  

เธอโชคดีทมีีเขา  
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คนทีถูกจูบจนปากแดง เดินออกจากห้องเพือไปยังห้องสมุดวันนีมี

รายงานหลายเล่มทีต้องทาํ นีก็เป็นสิงทีน่าเบือทีต้องมาเรียนอีกครงัเป็นครัง 

ทสีอง หากไม่มีขุนพลชีวิตคงเบือหน่ายสินดี 

ไข่มุกเปิดประตูห้องสมุดมองไปรอบด้านจึงเห็นญาดา นังรออยู่โต๊ะ 

มมุสดุเธอหนัไปจดรายการหนงัสือสองสามเล่มแลว้ใหขุ้นพลไปหาจากนนัก็เดิน

ไปยงัโต๊ะของญาดา 

เสียงนินทาในหอ้งสมุดแมไ้ม่ดังมาก แต่ก็พอทาํใหค้นทีนงัอยู่หลบมุม

หอ้งไดย้ินอยู่ดี มองสีหนา้ดาํเขียวแลว้นึกขาํ โดนแค่นีก็ทาํเหมือนจะตายลองมา

โดนแบบเธอบา้งสิ 

“มุกกลบัไปสนิทกับขุนเมือไรกัน ก็รูอ้ยู่ว่าอีกฝ่ายไม่ไดม้ีฐานะเหมือน

แต่ก่อน เดียวก็มาเกาะเธอหาเรอืงใหเ้ธอเสียเงินอกี” 

ไข่มกุมองคนบอกว่าขุนเกาะเธอ ก่อนหนัมองปลิงตวัจริงทีกาํลงัพูดอยู่ 

จาํไดว่้าครงัก่อนตอนญาดารูว้่าขุนพลเป็นเศรษฐี คนทีนงัรงัเกียจตรงนีแหละที

เดินเข้าไปในห้องทํางานเขา แล้วถอดเสือผ้านอนแผ่ให้เขาเอาถึงทีทํางาน  

จนชายหนุ่มสังให ้รปภ. จับโยนออกนอกหอ้ง โดยไม่ไดโ้ยนเสือผา้ออกไปให ้ 

ทาํใหห้ญิงสาวตอ้งเดินเปลือยเปล่า จาํไดว้่าคลิปวิดีโอนันมีคนดูถึงสิบลา้นคน

เพียงไม่กีชวัโมง 

“พรุ่งนีดาว่าจะชวนมุกไปดูหนัง รูส้ึกเบืออารมณ์ไม่ดี อยากใหมุ้กไป

เป็นเพือนดา ไปดว้ยกนันะไม่ตอ้งเอาขนุไปละ่ ดาไม่ชอบหนา้มนั” 

ยงิเห็นไข่มกุยิมเงียบไม่ปฏิเสธ ญาดาจึงพดูต่อ 
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“ไม่ตอ้งใหพ่้อมาสง่ดว้ย เดียวดาใหร้ถทบีา้นไปส่งเอง” 

คิดจะพาเธอไปส่งใหพ้วกมันอีกสินะ มกุนียังไม่ฝืดอีกเหรอ ครงัก่อนที

เธอกลับมาเรียนญาดานัดให้เธอไปหาในห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาเพือไปขนลูก

วอลเลย์บอลให้ครูพละ เธอรออยู่หน้าห้องอยู่นานญาดาหญิงสาวก็ไม่มา  

แต่เป็นพวกมันสีคนทีเดินหน้ามาแทน แล้วจับเธอโยนไปยังหอ้งเก็บอุปกรณ์

กีฬา แลว้ข่มขืนเธอนบัชวัโมง  

เมือนึกถึงมัน ไข่มุกหัวเราะออกมา จากทีนังพิงเอนเก้าอีก็เอนตัวมา

ดา้นหนา้ยงัโต๊ะหนงัสือ ก่อนยกมือขา้งซา้ยวางบนใบหนา้เอนมองญาดาอย่าง

เบือหน่าย  

“เลิกเลน่บทเพอืนทแีสนดีเถอะดา มกุเรมิเอือมแลว้” 

ญาดาหุบยิมแลว้กาํมือแน่น “ดี ดีเหมือนกัน” เสียงกัดฟันอีกฝ่ายพูด

เบากลวัว่าคนอนืจะไดย้ิน 

“คิดว่าเธอจะรอดไปตลอดรอดฝังเหรอไม่มีทาง คิดว่าไอเ้ด็กลา้งจาน

มันจะช่วยอะไรเธอได้ คนโง่แบบเธอก็ได้แต่ใช้สมองคนอืนคิด ไม่มีปัญญา 

คิดเองไดห้รอก แลว้อย่าคิดว่าฉันจะปล่อยเธอไปรอดแูลว้กนั” 

พอหนา้กากเปิดออก ญาดาก็พดูเหยียดด่าเธอไม่ยอมหยดุ  

เสียงถอนใจไข่มุกดังขึน “กลัวจังเลยดา” เสียงแกล้งหวาดกลัวแลว้ 

อมยมิทาํเอาเพือนทแีสนดีลกุขึนยืนแลว้พดูระเบิดอารมณอ์อกมา 

“นงัโง่ เลิกทาํอวดดีสกัที คิดเหรอว่าเธอจะรอดมือฉัน ยงัไงฉันจะทาํให้

เธอเจ็บว่าฉนัเป็นรอ้ยเท่าพนัเท่า”  
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เสียงทดีงัทาํเอาคนทงัหอ้งสมดุหนัมอง  

ไข่มกุยนืขนึตาม ก่อนทาํคิวลาํบากใจ แลว้เอย่เสียงสนั 

“ดาอย่าโกรธมุกเลยนะ มกุไม่น่าชวนดาออกไปเดินเล่นเลย ถา้ไม่เป็น

เพราะมกุ ดาคงไม่โดนพวกมันข่มขืน” เสียงไข่มกุหยุดลงยกมือปิดปากราวกับ

เผลอพดูเรืองไม่ดี 

กรีดดดดดด  ญาดากระทืบเท้า หยิบกระเป๋าออกไปจากห้องสมุด 

ระหว่างทางมีคนกาํลงันินทา หญิงสาวหนัไปด่าชหีนา้ใส ่

“พวกมงึอย่าเสือก”  

ไข่มุกมองขุนพลทีเดินมาใกลต้งัแต่ญาดาระเบิดเสียงดังแลว้ จากนัน

เธอก็กม้หนา้กอดเขาแลว้รอ้งคราํครวญ  

“มกุขอโทษ”  

ชายหนุ่มตบปลอบหลังหญิงสาวเบา ๆ อยากใหทุ้กคนเห็นคนแกล้ง

รอ้งไหก้าํลงัหวัเราะขาํในอกเขาเหลือเกิน  

รา้ยเหลือเกินแมน่างเอกของเขา 

“ไปกินขา้วเถอะ ขุนตอ้งทาํงานต่อ” 

คนแกลง้รอ้งไหเ้งยหนา้ ก่อนพยกัหนา้เห็นดว้ย  

“มกุหิวขา้วแลว้”  

เสียงออดออ้นเหมือนแมวนีคืออะไร ขุนพลมองไข่มกุแลว้ยกมือโยกหวั

ไปมา แม่ตวัแสบ  

ใครใชใ้หม้าว่าขุนว่าเป็นเด็กลา้งจานกนัล่ะ ทาํใหเ้ธอหมดความอดทน 
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ตอนแรกว่าจะเล่นบทเพือนสกัสองสามวันแต่ตอนนีไม่จาํเป็นแหละ เธอไม่ยก

มือตบหนา้ก็บุญเท่าไร ไม่เอาดีกว่าตบก็ไปเสียมือเปล่า ๆ ไม่อยากถกูตวัเสนียด

ใหมื้อเปือน ว่าแลว้ก็ซบออดออ้นอีกฝ่ายเดินไปยงัหอ้งอาหาร 

เมือกลับมาเรียนภาคบ่าย ญาดาก็ไม่อยู่แล้วคงโมโหกลับบ้านแล้ว 

ไข่มกุมองไปยงัเกา้อีทีนงัประจาํ ก่อนเดินไปยังเกา้อีใกลก้ับขุนพล รูส้ึกว่าวันนี

เรืองบงัเอิญจะเยอะพิเศษ รอบบ่ายก็เป็นอาจารยท์ีเป็นผัวหนึงในสีของญาดา

เหมือนกนั มองสายตาระแวงจากอาจารยแ์ลว้คงกลวัและตอ้งหาเรืองมาใหเ้ธอ

แน่ แต่ไม่ตอ้งคิดมากหรอกอาจารย ์เย็นนีเธอจะจดัใหช้ดุใหญ่เลย 

สายตาไข่มกุหันมองไปดา้นนอกหอ้ง เห็นภารโรงเดินผ่าน สองนิวเคาะ

ลงบนโต๊ะเบา ๆ จับรวบทีเดียวเลยแล้วกัน เป็นของขวัญให้เพือนญาดา 

เสียหน่อย 

“วันนีมีประชุมเชียรน์ะทุกคน” เสียงพีมรกต ประธานประจําคณะ

ประกาศ หลงัจากจบชวัโมงเรียน ไข่มกุหนัมองยกยมิอย่างยินดีไดเ้วลาแลว้ 

 

อาจารยท์ศัพงศแ์ละอาจารยบ์ริบูรณ ์อาจารยป์ระจาํคณะกาํลงันงัอยู่

ในห้องพักอาจารย์ โดยทีอาจารยท์่านอืนกลับบ้านไปหมดแล้ว แต่พวกเขา 

ไม่รีบรอ้น 

อาจารย์ทัศพงศ์ชายหนุ่มทีสวมแว่นตากรอบดํา ยกกาแฟขึนดืม  

มองไปยงัซองจดหมายสีนาํตาลในมือ มีภาพบางภาพถกูวางอยู่นอกซอง 

เป็นภาพของพวกเขาในคืนนัน มีทงัรูปถ่ายและวิดีโอ ในคลิปสามารถ
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เห็นหนา้พวกเขาไดอ้ย่างชัดเจน เขาไดร้บัซองจดหมายเมือตอนเทียงวัน เหงือ

ชายหนุ่มไหลหยดลงมา แมว่้าเครืองปรบัอากาศจะเย็นสกัแค่ไหน ก่อนหนัมอง

ไปยงัชายหนุ่มอีกคน 

อาจารยบ์ริบูรณ์ชายหนุ่มกาํลังนังเล่นมือถืออย่างสบายใจ ไม่มีท่าที

กงัวลทาํใหเ้ขายงิรอ้นใจจึงเอย่ถาม 

“อาจารยบ์รบิูรณ ์คณุจะทาํยงัไงกบัเรืองน”ี 

เขาละสายตาจากมือถือหนัมองอีกฝ่าย  

“ก็แค่ผูห้ญิงคนหนึง จะจัดการยากอะไร ก็ทาํแบบทีแลว้มาสิ” เขาลุก

ขึนเดินไปยังมุมกาแฟ จัดการวางถ้วยกาแฟชง จะได้ไม่ง่วงนอน คืนนียัง 

อีกยาวนาน 

ชายหนุ่มเดินตรงไปยังบานเกล็ดหน้าต่าง แลว้มองไปยังหอประชุม

คณะมีกลุ่มนกัศึกษาสาวกาํลงัฝึกรอ้งเพลงเชียร ์ทาํงานเพืองานแข่งกีฬาในวัน

พรุ่งน ีเขายกมือขึนมองนาฬิกาสีทุ่ม  

เสียงประตูถูกเปิดออก เป็น รปภ.และภารโรง อาจารยบ์ริบูรณ์ยกยิม

อย่างพอใจ ก่อนสงัพวกมนัปิดประตแูลว้วางแผน 

 

ทางดา้นไข่มุกทีกาํลังซอ้มรอ้งเพลงเชียรห์ันมองไปยังบานหนา้ต่างที

ถกูปิดลงมมุปากยกยิมเล็กนอ้ยก่อนหนัมาสนใจซอ้มต่อ วนันีพวกเราทกุคนต่าง

ตอ้งนอนพักทีมหาวิทยาลัยเพือเตรียมตัวแต่งหนา้ทาํผมแต่งตัว พรอ้มสาํหรบั

กีฬาสีวนัพรุง่นี  
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หญิงสาวมองขุนพลทียอมหยุดงานมานังเฝ้าเป็นบอดีการด์ส่วนตัว  

ส่งขวดนาํใหเ้ธอ เสียงนาฬิกาขา้งผนงับอกว่าเวลา สีทุ่มพอดีไดเ้วลาสนกุแลว้สิ  

“เอาพักสักชัวโมงก่อนนะ ซ้อมมาสามชัวโมงแล้วกลับมาซ้อมในอีก

หนงึชวัโมงแลว้ก็นอนพรุง่นีก็จะไดตื้นมาสวยกนัทุกคน”  

เสียงหัวเราะสาว ๆ กระซิบก่อนหันมองใบหน้า ต่างดูว่าตัวเองยังดูดี

สาํหรบัวนัพรุง่นีหรือเปล่า  

ไข่มกุเดินมาหาขนุพลแลว้ใชมื้อโอบกอดอีกฝ่ายกระซิบขา้งห ู

“ไดเ้วลาแลว้”  

ชายหนุ่มเอียงหนา้ใกลหู้หญิงสาวสง่เสียงลาํคอ อืม 

พอเห็นคนหวานใสต่่อหนา้ พวกสาว ๆ จึงส่งเสียงหยอกลอ้ ไข่มกุหนัไป

ยมิเขินก่อนจงูมืออีกฝ่ายไปนอกหอประชมุ 

มรกต ประธานคณะมองสองคนเดินไปยังหอ้งเรียนวิทยาศาสตรท์ีอยู่

ใกลก้ันแลว้อิจฉาคนมีความรกั จึงไม่ไดใ้ส่ใจอีก ก่อนนงัลงยังไดย้ินเสียงเพลง

ดงัมาจากเรียนวิทยาศาสตร ์เป็นเพลงจงัหวะร็อกดแูลว้ไม่เขา้กบับรรยากาศ 

ในคาํคืนทฟี้านนัไม่มีดาวอยู่ตรงน ี

ฉนัยงัคงกา้วไป 

ยงัคงมีรกัแทเ้ป็นแสงนาํไป 

ในคืนทหีลงทาง 

นาทีทคีวามฝันนนัพรอ้มเป็นเพอืนตาย 

เสน้ทางน ี
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ฉนัยงัมีจุดหมาย 

ตราบใดทปีลายทอ้งฟา้มีแสงราํไร 

จะไปจนถงึแสงสดุทา้ย 

ในหอ้งเรียนวิทยาศาสตร ์ตอนนีคู่รกัทีว่ากาํลงัปีนหน้าต่างออกไปยัง

ดา้นหลงัหอ้ง โชคดีทีหอ้งนีอยู่ชนัล่างถา้ใหเ้ธอปีนจากชนัสองคงไดต้ายอีกรอบ

แน่ แลว้ไม่รูว้่าตายรอบสองจะไดก้ลบัมาแกแ้คน้อีกหรือเปล่า 

สองคนเดินไปยังอาคารฝังตรงข้ามแล้วอ้อมไปบริเวณด้านหลัง 

มองเห็นบานหนา้ต่างหอ้งเรียนภาคบ่าย จัดการดึงแผ่นไมท้ีติดระหว่างกลอน

ประตอูอกแลว้ผลกัเขา้ไป  

ชายหนุ่มยกส่งตัวหญิงสาวขึนไปก่อน จากนันก็ปีนตามเขา้ไป ไข่มุก

เดินไปยงัโต๊ะของตวัเอง กม้ลงแลว้หยิบของบางอย่างในโต๊ะออกมา  

ขุนพลมองเพียงครู ่ก่อนยืนมือใหอี้กฝ่ายเอามาใหเ้ขา  

 “ขุนแน่ใจนะ”  

 “อมื”  

  หญิงสาวยิมแลว้ส่งให้อีกฝ่าย ก่อนทีทังสองคนจะออกจากหอ้งเรียน

ตรงไปยงับรเิวณชนัสี  

เสียงนาฬิกาบอกเวลา สีทุ่มยีสิบนาทีแลว้ แต่พวกเขายงันงัหนา้เครียด

ก่อนตกลงกันว่าคืนนีจะหาโอกาสทีหญิงสาวเขา้หอ้งนาํ ลากตัวออกมาแล้ว

จัดการฆ่าปิดปากเสียไม่อย่างนัน หน้าทีการงานพวกเขาจะต้องพังพินาศ  

ไหนจะคดีทผี่านทเีก็บไวอี้กหลายปีอีก 
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ภารโรงเห็นดว้ยก่อนนึกถึงเตาเผาขยะหลงัโรงเรียน  

ส่วนหัวหนา้ รปภ.อาสาเฝ้าสงัเกตการณเ์อง ใหอ้าจารยท์ังสองเตรียม

สถานทใีหพ้รอ้ม 

เสียงคนเดินดา้นนอก พวกเขาทังสีหยุดเสียงลง ก่อนมองผ่านประตู

หอ้งทีมีเพียงบานกระจกเล็กพอมองเห็นว่าเป็นใคร ชายทงัสีก็ยกยิมพอใจ 

ไม่ตอ้งไปหาเหยอืแลว้ในเมอืเหยอืเดินมาหาถึงที 

 

อาจารยท์ัศพงศแ์ละอาจารยบ์ริบูรณ ์รปภ.และภารโรงออกมาจากหอ้ง

พรอ้มกนั แลว้หนัมองแผ่นหลงัหญิงสาวเดินไปทางลงบนัไดปีกซา้ย  

“ไม่ไดก้ารอย่าใหม้นัลงชนัล่าง” เสียงอาจารยบ์ริบูรณส์งั ก่อนให ้รปภ.

รีบวิงตามไป  

รปภ. วิงตามแผ่นหลงัดว้ยความเร็วมองไปยังร่างบางทีลงบนัไดแลว้จึง

รีบเร่งความเรว็กว่าเดิม 

พวกเขาทงัสามเดินตามหลงั รปภ. เห็นร่างชายหนุ่มหยุดนิง จึงหันไป

มองเห็นเป็นหญิงสาวกาํลงัหยดุเดินและเงยหนา้ขึนมาจากขนับนัได  

หญิงสาวยืนยิมใหพ้วกเขาอย่างไม่เกรงกลัวทาํใหพ้วกเขาหมดความ

อดทนจากนนัรา่งบางก็วิงไป ทาํใหพ้วกเขารีบวงิตาม  

เมอืถึงบนัได หญิงสาวเดินลงไปครงึทางแลว้ พวกเขาก็หยดุเดิน 

มองไปยัง รปภ.ทีนาํหนา้ก่อนใคร เมือถึงบนัไดจู่ ๆ ก็ยืนแข็ง พวกมัน 

อีกสามคนรีบหยดุ ก่อนดนัหลงั รปภ.ใหว้งิลงไป 
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ตุ๊บ ตุ๊บ ตุ๊บ ชายทังสามมองหัว รปภ.หล่นลงไปตาคา้ง ก่อนทีร่างจะ

หล่นตามลงไป เลือดทีพุ่งจากลาํคอกระเด็นใสห่นา้พวกมนั 

เชีย แม่ง พวกมันทังสามมองไปยังรอยเลือดกลางอากาศก่อนใช้มือ

แตะสมัผสั ลวดเสน้บางเฉียบดว้ยความเรว็การวงิของ รปภ.  ไม่ตายก็ไม่ใช่เรือง

แปลก อาจารย์บริบูรณ์หันมองหญิงสาวทียังยืนนิงยกยิมเหยียดเย้ยหยัน 

จากนนักว็งิต่อไป 

“ระวงัตวัหน่อย” คราวนพีวกมนัไม่กลา้ประมาทอีกแลว้  

อาจารยท์ัศพงศห์ยิบมีดทีไม่กล้าหยิบก่อนหน้าขึนมาถือไว ้ก่อนหัน

มองพวกเขาอีกสองทีถืออาวธุในมือเช่นกนั พวกเขากา้วขา้มร่าง รปภ.พยายาม

ไม่ใหโ้ดนเลือดไม่เช่นนนัอาจจะมีรอยรองเทา้ได ้

ชนัสามทีพวกเขาอยู่นนั ส่วนมากจะเป็นหอ้งคอมพิวเตอร ์หอ้งสนัทนา

การ หอ้งดนตรี และหอ้งภาพยนตร ์มีเสียงคนมาจากหอ้งภาพยนตรด์ังขึนมา 

พวกเขาพยกัหนา้ใหร้ะวงัตวัมากกว่าเดิม 

อาจารยบ์ริบูรณ์ มองไปทางกระจกเล็ก แลว้มองไปยังจอภาพยนตร ์

ทีถูกฉาย สีหนา้เขาซีดเผือดก่อนเปิดประตเูขา้ไปอย่างระวังตวั ชายทงัสามมอง

วิดีโอรว่มเพศทีพวกเขาอดัถ่ายไว ้หลายปีทีผ่านจาํไดว่้าพวกเขาเก็บไวท้ใีนทีลบั 

ซงึไม่มีทางทจีะหลดุออกมาได ้ 

เพราะความนิยมแบบแปลกพวกมนัจึงมกันดัพบแลว้เปิดดอูยู่บ่อยครงั 

ชายหนุ่มหันมองไปทางเก้าอีสีแดงทีเรียงเหมือนโรงภาพยนตร์ มองขึนไป

ดา้นบนทีเป็นหอ้งฉายภาพ หญิงสาวยนืมองอยู่บนนนั  
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“คิดจะเล่นกับกูเหรอ มึงคิดผิดแลว้ อย่าใหกู้จับไดกู้จะจับมึงขึงไวข้้าง

ฝาแลว้ทรมานมงึใหต้ายอย่างชา้ ๆ” เสียงพดูกดัฟันของภารโรงทาํใหพ้วกมนัอีก

สามคนไดใ้จ แลว้เดินขนึไปยงัหอ้งชนับนทีไม่มีทางออก 

ในใจก็คิดว่าหนตูิดกรงแลว้จะหนีไปไหนรอด 

เมือพวกมันเข้าในห้อง มองเห็นหญิงสาวยืนอยู่บนโต๊ะวางอุปกรณ ์

ยมิไม่รูส้กึกลวั ไม่นานเสียงประตถูกูปิดลง 

เหย้ ชายทงัสามหนัมองประตแูลว้ใชมื้อลองบิด แต่เปิดไม่ออก เมือหนั

มาทางหญิงสาวเพียงไม่ถึงหนึงนาที ก็เห็นร่างเล็กปีนขึนไปบนฝ้าดา้นบนมี

เสียงคอ้นตอกลงแผ่นไมส้องครงั 

“อะไรของมนั” พวกเขาไม่เขา้ใจ ก่อนหันไปดึงประตูใชท้งัมีดทงัเทา้ถีบ

แต่ประตกูไ็ม่เปิด  

ในกระจกบานเล็กของหอ้งนัน เมือเขาเงยหน้ามองเห็นหญิงสาวกับ

ชายหนุ่มอีกคนยนืมองอยู่ ควิคนอยู่ดา้นในขมวดโกรธแคน้ 

“อย่าใหกู้ออกไปไดน้ะมึง” เสียงด่าทอไม่ไดท้าํใหพ้วกเขาดา้นนอกรูส้กึ

อะไร 

ไม่นานคนทีอยู่ดา้นในก็รูส้ึกข่มคอ หนัมองควนัทีลอยเขา้มาทางพัดลม

ปรบัอากาศ จึงเงยหนา้ขึนมองปากจะรอ้งเรียกใหค้นช่วย แต่มือพวกมันก็ต้อง

จบักุมคอไวเ้พราะความรูส้ึกแสบขมคอรุนแรง  

ไข่มุกมองพวกมันคล้ายกับมองหนูทีกําลังโดนยาเบือหนู มีเลือด

กระเด็นออกจากทวารทงัหา้ ปาก คอ จมกู หู และรูทวาร เสียงรอ้งพวกมนัขอให้
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ช่วยเปิดประต ูเล็บมือคนดา้นในขูดไปตามประตหูอ้ง เหมือนกรงเล็บหนูทีใกล้

ตาย ตะเกียกตะกายหาทางรอดจากยาทีพวกมนุษยช์อบวางไว ้ 

หญิงสาวมองเลือดทีออกจากตาพวกมัน ไหลลงราวกับนาํตาไม่หยุด 

ตาพวกมนัเรมิเบิกกวา้งโตหลมุลึก ฟันเรมิหลดุร่วงหล่นลงพนื 

กรรมได้ตามทันพวกมันแล้วขอบคุณสวรรค์ทีทําให้เธอได้กลับมา 

แกแ้คน้แลว้ลากพวกมนัลงนรกดว้ยตวัเอง 

 

เสียงลอ้หมุนตรงกลางโต๊ะ มีเสียงเชียร์รอบโต๊ะเพอืลุน้ใหล้งไปยงัหลมุ

ตวัเลขทีตวัเองวางไว ้ไข่มุกทีพึงมาทีนีครงัแรกพรอ้มสามีหนัมองชายในหอ้งที

มองเธอดว้ยแววตาหืนอย่างทีเคยเป็นมา เธอจึงขยบัเขา้ใกลส้ามีอีก แต่เมือ 

หนัมองชายหนุ่มก็เหน็ว่าอีกฝ่ายกาํลงัสนใจตวัเลขตรงหนา้ไม่ไดส้นใจเธอเลย  

หลังจากได้เงินมาห้าสิบล้านวันก่อน ชายหนุ่มแบ่งส่วนหนึงไปซือ

บริษัทคืนมา อีกส่วนก็นาํมาพนนัต่อ เขาบอกว่าเพือต่อทุนเอาเงินไปจ่ายหนี 

ไอข้นุพลจะไดไ้ม่ตอ้งพาเธอไปส่งบ่อย ๆ  

แม้ว่าหลังจากทีจ่ายเงินแล้ว ชายหนุ่มจะมารับเธอไปยังเซฟเฮาส์

บ่อยครงัแต่ก็ไม่มีเรอืงอะไรไปมากกว่า กินขา้ว จูบแลว้นอนกอด 

“พสีิงหห์ยดุเถอะเดยีวเงนิก็หมดหรอก”  

เธอมองเงินยีสิบล้านทีเหลือเพียงกองเดียว ไม่รู ้หมดไปเท่าไรแลว้  

ดูเหมือนสามีไม่สนใจจนเมือลูกกลม ๆ หยุดลงนนัแหละจึงไดย้ินอีกฝ่ายด่า

เสียงดงั 
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“เหยี โธ่โวย้ จะพูดอะไรหนกัหนา เห็นไหมแพห้มดแลว้” 

ชายหนุ่มมองเงินกองสุดทา้ยถูกดึงไปแลว้เจ็บใจ หนัมองเมียทยีืนหนา้

ซีดคอยแต่สะกิดใหก้ลบับา้น  

“เอามา” เขายกแบมือขอของจากเมีย 

ไข่มุกไม่เขา้ใจกําลังจะถาม จึงไดย้ินเสียงขัดใจจากอีกฝ่าย มองมือ

สามีดึงสรอ้ยคอ สรอ้ยขอ้มือออกมา กาํลงัจะดึงแหวนแต่งงานแต่เธอรีบดึงมือ

หนอีกีฝ่าย 

“ไม่ไดพ้ีสิงห์ อันนีแหวนแต่งงาน” สร้อยคอแหวนเพชรทีคุณแม่เธอ

สะสมมานานถูกชายหนุ่มเอาไปจํานําหมดแล้วเหลือเพียงชุดนีทีเป็นของ

แต่งงานจากอกีฝ่ายเท่านนั ทเีธอเก็บเอาไวไ้ม่ยอมตดัใจขาย 

“โธ่โวย้บอกใหเ้อามา เอามาสิ” คนเป็นสามีดึงกระชากมือเธอแลว้ก็รูด

แหวนเพชรออกจากมือแลว้หนัไปวางเดิมพนัต่อ  

ไข่มุกหมดแรงยืน หนัมองเกา้อีทีว่างใกลก้ับเคาน์เตอร์เหลา้จึงเดินไป

นงัรอสามีจนใกลรุ่้งเชา้ ชายหนุม่จึงเดินกลบัมา 

“เสร็จแลว้เหรอกลบักนัไดห้รือยงัพสีิงห”์ 

“ยงั” ชายหนุม่มองไปยงัดา้นหลงั 

ไข่มุกมองตามสามี หันไปเห็นพวกมัน พวกอาจารย์ ภารโรง รปภ.  

ทเีคยข่มขืนเธอ ไม่ใช่ว่าพวกมนัอยู่ในคุกไม่ใช่หรือ เธอไม่ไดต้ามข่าวเลยตงัแต่

เรียนจบ จาํไดว้่าในตอนเธอขึนปีสอง พวกเขาทงัหมดถูกจบัเพราะว่าเหยือทีจับ

มาหลุดออกมาไดแ้ลว้วงิไปบอกตาํรวจ ตอนนนัเป็นข่าวใหญ่โต ไม่นานเรืองที
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ซ่อนวิดีโอ กระทงัเรืองเตาเผาขยะหลงัโรงเรียนทีพวกมันเอาไวใ้ชเ้ผาเหยือที

ทรมานตายคามือ หา้ปีทีพวกมันถูกจองจําในคุกไม่คุม้กับกีชีวิตทีตายคามือ

พวกมนัเลยดว้ยซาํไป 

เธอรีบไปจบัมือสามีไวแ้น่น แต่มืออีกฝ่ายต่างหากทดีึงมือเธอแลว้ผลกั

เธอออกไปใหช้ายพวกนนั 

“เอาเงินมาส”ิ มือเขาหนัไปมองพวกมนั  

ไข่มุกรอ้งเรียกใหส้ามีช่วยแต่เขาไม่แมแ้ต่มองมา ชายหนุ่มกม้นบัเงิน

ในมือแลว้เดินไปยงัโต๊ะดงัเดิม 

พวกมนัพาเธอยงัไปหอ้งดา้นหลงั จากนนัก็ลงมือฉีกทงิเสือผา้ออกแลว้

เรียงแถวเข้ามามองด้วยสายตาหืน ภาพในอดีตทีพวกมันทําในป่าเขาใหญ ่

ผดุขนึมาอกีครงั  

เธอยกมือรอ้งขออีกฝ่ายนาํตาเปือนหนา้ แต่พวกมันยกยิมจากนันก็

หยิบกุญแจมือขึนมา ชายอีกสองคนจับเธอไวด้า้นหลงัแลว้ใส่กุญแจมือ จบัโซ่

อีกอนัมียางกลมตรงกลางปิดปากเธอไว ้จากนนัก็ดึงเชือกทีอยู่ดา้นบนล่ามไว้

กลางหอ้งแลว้ใชโ้ซ่หนงัฟาดลงไปบนผิวทีไรส้ิงปกปิด ไม่นานผิวบางก็มีเลือด

ซึมไหลรินออกมา เรียกเสียงหวัเราะจากอกีฝ่ายไดเ้ป็นอย่างดี  

เสียงรอ้งใหช่้วยในลาํคอในหอ้งทีปิดเสียงไม่ต่างอะไรกับการตบมือ

เพียงเบา ๆ ไข่มุกทนความเจ็บปวดไม่ไหวจึงสลบไปเพียงครู่แต่พวกมนักลบั

ไม่ใหเ้ธอหลบัก่อนใชเ้หลา้สาดใส่ใบหนา้แลว้ตบหลายครงั  

เธอพยายามลืมตามองพวกมัน มีเพียงแสงสีขาวพร่ามัวในตอนแรก
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เมือปรับสายตาไดก้็เห็น รปภ.ในอดีต ถือเตารีดในมือ แลว้ดึงทีปิดปากเธอ

ปล่อยใหเ้ธอรอ้งขอชีวิตอย่างสะใจ 

“ไม่ อย่าทาํฉนัเลย ฉนัขอรอ้งไดโ้ปรด” ริมฝีปากทีซับไปดว้ยเลือดพูด

ไม่ชดัขอรอ้งอกีฝ่าย มองควนัเตารีดทยีกขึนมา 

ปัง! เสียงประตูถูกเปิดออก ดวงตาทีพร่ามวัมองไปยงัประตู มองเห็น

ชายหนุ่มทคีอยวิงตามเธอมาตลอดหลายเดือนวิงเขา้มาดว้ยความโกรธ ถือปืน

ในมือยงิขึนไปบนเชือกขาดเพยีงนดัเดียวแลว้วงิมารบัเธอไวใ้นออ้มกอด 

เสียงเรียกจากชายหนุม่มีแต่ความเจ็บปวด ดวงตาทใีกลห้ลบัมองไปยงั

พวกมนัทโีดนตาํรวจจบัไปหมดแลว้เหลือเพยีงเขาคนเดียวในหอ้ง  

ชายหนุ่มถอดเสอืสูทยาวสีดาํคลุมใหเ้ธอทหีมดสตแิลว้อุม้ออกจากหอ้ง

ไป ดว้ยแววตาทสีามารถฆ่าคนไดต้อนน ี

 

“มุก มกุ” ขุนพลเรียกอีกฝ่ายหลายครงัแต่หญิงสาวก็ยงัไม่ไดส้ติ คลา้ย

ตกอยู่ในภวงัคอี์กแลว้  

“มกุรีบหน่อยจะครบชวัโมงแลว้”  

ไข่มกุไดส้ติหนัมองชายหนุ่มทงันาํตา “ยงัไม่จบขนุ”  

ประตูถูกเปิดออก ชายหนุ่มโยนร่างและหัวของ รปภ.ใส่ไปยังห้องที 

พวกมนัอยู่รวมกนั มองหญิงสาวถือมีดในมือแลว้ถอดกางเกง 

“มกุจะทาํอะไร” 

ไข่มกุยกยิมจดัการวางมีดลงไปตรงกลางหว่างขา 
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“จะส่งของขวญัไปใหเ้พอืนรกัหน่อย” 

ชายหนุ่มมองหญิงสาวยงินานวนัเขาเรมิไม่เขา้ใจอีกฝ่าย แต่อาจเพราะ

ความรกัทีปิดกนัความถูกผิดเขาจึงยอมทาํตามแลว้คอยจดัการลบกลบสิงทีจะ

ทาํใหเ้ป็นภยัแต่พวกเขา  

จากนนัก็มองของขวญัทีวางอยู่บนโต๊ะของญาดาเป็นครงัสดุทา้ย  

เสียงประตูหอ้งเรียนวิทยาศาสตรถ์ูกเคาะหลายครงัแลว้ มรกตทีเป็น

ประธานคณะเคาะหลายรอบแลว้ ตอนแรกคิดว่าอีกฝ่ายคงยังไม่เสร็จธุระจึง

เดินกลบัไปใหม่ รอจนสิบนาทีจึงเดินกลบัมา 

ฝ่ายขุนพลมองนาฬิกาทีเกินไปสิบนาทีแล้ว จึงจับมืออีกฝ่ายวิงเร็ว

กว่าเดิม ก่อนปีนหนา้ต่างกลบัมายงัหอ้งนอน เสียงเพลงยงัดงัต่อเนือง  

ไข่มกุมองไปยงัเสียงเคาะประต ูจึงรีบเดินตรงไปยงัก๊อกนาํใชส้ารฟอก

ขาวถูมือแลว้รีบถอดเสือออกโดยเร็ว หันมองทีขุนพลก็ทาํเช่นกันไม่มีเวลามา

เขินอีกแลว้ 

มรกตเคาะอกีรอบ เรมิคิดว่าผิดปกติไปแลว้ จึงลองใชม้ือบิดประต ู 

หอ้งล็อก จึงใชม้ือลว้งกุญแจหอ้งทีไดจ้ากอาจารยค์ณะ 

ไข่มุกมองกางเกงแลว้รีบติดกระดุม หันมองเสียงไขกุญแจหอ้ง จึงยก

เสือขึนมาใส่โดยเรว็ หนัมองขุนพลทีสวมเสือเสรจ็แลว้กาํลงัยกกางเกงขึนสวม  

แก๊ก เมือมรกตไข่บิดประตูเปิดออกก็เห็นหญิงสาวหันหลังกาํลังติด

กระดมุ ก่อนหนัมองมาทเีธอทาํใหเ้ห็นใบหนา้หญิงสาวมีเหงอืท่วมหนา้ 

“พีไม่อยากขัดหรอกนะแต่ว่าต้องซ้อมกันอีก” ประธานคณะมองไป 
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อีกฝังเห็นชายหนุ่มกาํลงัยกกางเกงขึนติดกระดมุเช่นกนั  

มองไข่มกุทยีมิแกม้แดงระเรอื ก็รีบพดู 

“เป็นเรืองปกติไม่ตอ้งเขินพเีจอบ่อย” 

ว่าแลว้ก็เดินหวัเราะออกไปก่อน ปล่อยใหค้นรกัอยู่ดว้ยกนัอีกหน่อย  

 

ไข่มกุทรุดลงนงัหนัมองขุนพลทีเดินมาพยุงตวัเธอขึนมา แลว้พาไปลา้ง

มืออีกรอบหนึง  

เธอยกมือดมสบู่ มองชายหนุ่มทีกาํลงัเช็ดเหงือให ้จึงยืนมือใหอ้ีกฝ่าย

ดมกลินหอมมือเธอ  

“หอมไหมขุน” 

 ไดผ้ลมือหนาวางมือลงแลว้ดึงใบหนา้เธอเขา้ไปกอดจูบ หากเธอรา้ย

เขาก็จะรา้ยเป็นเพือนเธอ ชายหนุ่มเลือนริมฝีปากไปยงัซอกคอแลว้ฝากรอยไว้

ใหเ้ธอ 
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เชา้วันใหม่ไข่มกุวางชฎาไวบ้นหัว มองไปยังกระจกมองดูชุดไทยเกาะ

อกสีแดงเข้ารูปตรงปลายกระโปรงบานออกยาวถึงพืน ตรงปลายกระโปรงมี

ลวดลายไทยสีทอง 

 ขุนพลวางเครืองประดับสีทองตรงหน้าอกหญิงสาว ก่อนหันไปหยิบ

กาํไลทองสวมใส่บนขอ้มือสองขา้งและตน้แขน  

 ใบหน้าหญิงสาวแต่งหน้าโทนเข้มกว่าปกติ คิวทีปัดโค้งขึนเล็กน้อย  

ขนตาทีปัดจนงอน เมอืรวมกบัปากสีแดงสด มองดรูาวกบันางพญา 

 “เป็นไงขุนสวยไหม” 

 ชายหนุ่มพยักหน้าแล้วหันมองซา้ยขวา แลว้ลว้งหยิบโทรศัพทข์ึนมา

จากกระเป๋ากางเกงคิดจะถ่ายรูป แต่โทรศพัทเ์จา้กรรมดนัไม่ติด 

 “เอาของมกุก็ได”้  
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 ไข่มกุมองแววตาชายหนุ่มทีไม่อยากรบั จึงพดูเรง่ 

 “เรว็สิขนุ เขาจะตงัขบวนแลว้” 

 เขารบัโทรศพัทข์นึมากาํลงัจะกดรหสัแต่ลืมไปว่าไม่ใชโ่ทรศพัทต์วัเอง 

แต่เมอืเงยหนา้ทีจะถามรหสัไข่มกุอีกฝ่ายก็ชิงบอกก่อน 

 “รหสัวนัเกิดขุน” เธอยิม ยกคิวแกม้แดงใหอี้กฝ่าย  

 เขากดรหสัวนัเกิดตวัเองลงไป เมอืโทรศพัทป์ลดล็อกได ้จึงเงยหนา้มอง

อีกครงั เขาคิดว่าหญิงสาวพดูเล่น  

 ไข่มุกยกกระโปรงขึนแลว้เดินไปหาอีกฝ่าย จับโทรศัพท์จากมือชาย

หนุ่มทีกาํลงัยืนเออ่อยู่ขนึมา แลว้หนัไปหอมแกม้เขา 

 แชะ! เสียงโทรศัพทก์ดขึนแลว้ คนถูกจูบยังยืนคา้ง จนไดย้ินอีกหลาย

แชะนนัแหละถึงรูส้ึกตัว ชายหนุ่มหนัมองไข่มกุทียืนยิมแลว้ดึงใบหนา้เธอเขา้มา

กดจูบอย่างความรูส้กึสขุลน้ใจ 

 อือ “ขุนพอแลว้ ปากเลอะหมดแลว้” พอลมหายใจเขา้ปากไข่มุกก็พูด

ไม่หยุดปาก ก่อนยกกระจกขึนมาดูว่าต้องเติมอีกไหม เมือหันมามองขุนพล 

ชายหนุ่มยกยมิเจา้เล่ห ์ 

 ไข่มุกรีบยกมือห้าม “อย่าได้คิดนะ” เธอรีบเม้มปากกลัวอีกฝ่ายจะ 

จบัจบูอกีครงั 

 กรดีดดดดด   เสียงกรดีรอ้งดา้นนอกดงัขึน  

 “มีคนตาย มีคนตาย แจง้ตาํรวจเรว็”  

 สองคนทีกาํลงัสวีทหวานมองตาพรอ้มกัน  ไดเ้วลาสนุกแล้ว จากนัน



88 

สองคนก็ออกมาดูพรอ้มกับทุกคนในหอ้งแต่งตวั ไดย้ินเสียงรถตาํรวจดังเขา้มา

ในมหาวิทยาลยั พรอ้มกบัรถปฐมพยาบาลหลายคนั  

 ไข่มกุยังยืนอยู่หนา้หอ้งแต่งตวั มองไปยงัตึกตรงกนัขา้มทีตอนนีถูกกัน

ปิดไม่ใหค้นนอกเขา้  

 ไม่นานรถพยาบาลจากตอนแรกมีสองคนั ก็มีกูภ้ยัมาสบทบเพิมอีกสอง

คัน คงอีกนานกว่าจะเก็บศพเสร็จลงมาจากชัน  เธอจึงเดินกลับมาด้านใน 

ถอดชฎาลง  

 “ขุนมาถ่ายรูปอีกดีกว่า” 

 “หือ เวลานี” ชายหนุ่มชไีปดา้นนอก 

 “มาสิ ก็มกุมีความสขุ”  

 ชายหนุ่มยมิตอบ แลว้เขา้มาถ่ายรูปอีกฝ่ายหลายรูป  

“ขุนนงัสิ” ชายหนุ่มนงัลงไม่ถามอกีฝ่ายแลว้ว่าทาํไม 

 จากนนัไข่มกุก็นงัลงบนตกัแลว้ตะโกนเรียก  

 “พมีรกตช่วยถ่ายรูปหน่อยค่ะ”  

 คนมงุดอูย่างตงัอกตงัใจหนัมองสองคนในหอ้ง เดินบ่นเขา้มาถ่ายให ้

 “คนตายหลายคนพวกเธอไม่คิดอยากรูห้น่อยเหรอว่าเป็นใคร” 

 ไข่มกุยกมือกอดคอขุนพล ปลอ่ยใหรุ้น่พีถ่ายรูปหลาย ๆ ท่า 

 “คนตายมีอะไรน่าด ูคนตายดไูปแลว้ก็ไม่ฟืน” ยกเวน้เธอทีตายแลว้ฟืน 

ไม่ไดฟื้นปกติดว้ย ฟืนยอ้นเวลากลบัมาเพือลากพวกมนัลงนรก 

 หลงัจากถ่ายคนมีความสุขเสร็จ รุ่นพีก็เดินไปดูต่อไม่ถึงนาทีอีกฝ่ายก็
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ตะโกนเรียก 

 “นอ้งมกุเขาขนศพลงมาแลว้” 

 ขุนพลหนัมองหญิงสาวในตกัทียงัไม่ยอมลง  

 “ไปดหูน่อยไหม”  

 ไข่มุกมุ่ยปากทาํหนา้เบือหน่าย ก่อนยอมลงจากตักแลว้เดินไปดูเปล

พยาบาลทลีงมาเรียงหนา้ตึกเพอืถ่ายรูปอีกรอบ  

 หญิงสาวรูส้ึกง่วงนอนจึงคล้องแขนเกาะชายหนุ่มเอนพิงแขนมองไป

รอบ ๆ สายตาดันไปเห็นญาดาทีมองด้วยสายตาสะใจทีสุด จากนันก็มองไป

ดา้นซา้ยสดุเห็นเป็นสิงหากบัเพือน ๆ กลุม่คืนนนั 

 มาแลว้สินะ มาไดจ้งัหวะพอดีเลย กาํลงัอยากหาเรืองสนกุทาํพอดี 

 ขุนพลหันมองหญิงสาว ทีมองหน้าไปดา้นซา้ยสุดจึงหันตาม มองเห็น

เป็นสิงหา ควิหนาไม่พอใจจึงดงึใบหนา้ใหเ้อียงกลบัมาเงยหนา้มองเขา 

 ไข่มกุอมยิมแลว้เอาหน้าถูไปมากบัแขนอีกฝ่าย เหมือนแมวกาํลังออ้น

เจา้ของอีกแลว้  

 ชายหนุ่มหันมองแมวน้อยทีแขน อยากบอกว่าแมวน้อยของเขานัน 

ซ่อนเล็บกบัเขียวยาวไวข้่วนพวกทีมนับงัอาจมาลองดีกบัเจา้แมวนอ้ย 

 ชายหนุ่มใชม้ือกอดแผ่นหลงัดึงเขา้มาชิดอีกหน่อย และเขาอยากบอก

พวกมนัอกีว่าแมวนอ้ยน่ากลวัแลว้ เจา้ของแมวน่ากลวักว่ารอ้ยเท่าพนัเท่า 

 

 คนทีกาํลงัออดออ้นอยู่หยดุชะงกันิง มองไปยงัตาํรวจนายหนงึทียืนอยู่  
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 ไม่จริง เป็นไปไม่ได ้ทาํไมเป็นเขา สารวตัรไตรทศ  

 หลงัจากทีขุนพลช่วยเธอออกจากบ่อนการพนัน สารวัตรไตรทศ ก็คน

รบัทาํคดีนีดว้ยตัวเอง เพราะรูจ้ักกับเขาเป็นการส่วนตัว เรืองทีพวกเขารูจ้ักกนั

เป็นความลบั เพราะเกรงจะตอ้งทาํใหถ้กูกนัออกจากคดี  

 ผลของคดี พวกมันทังสีถูกจับขังคุกตลอดชีวิต ไม่มีการประกันตัว  

บ่อนถกูปิด ส่วนสิงหาสามีของเธอหนีรอดไปได ้

 มือเธอเย็นเฉียบกํามือเขาไว้แน่น ด้วยความกลัว กลัวว่าทุกอย่าง

อนาคตทีสดใสของชายหนุ่มจะเปลียนเพราะสิงทีเธอทาํ  

 ดวงตาเธอมองสารวัตรหนุ่มไม่กะพริบตา ทาํใหค้นทีกุมมือรู ้สึกถึง

ความเย็นของอกีฝ่ายหนัมองตาม 

 ขุนพลมองตาํรวจหนุ่ม รูปร่างสันทัด ดูอายุแลว้น่าจะไม่เกินสามสิบ 

มองจากดาวบนบ่าดูตาํแหน่งแล้วค่อนข้างสูง ดูแล้วฝีมือคงไม่เบาทีเดียว 

ไมอ่ย่างนนัอายเุท่านีตาํแหน่งจะกระโดดสงูอย่างรวดเร็วไดอ้ย่างไร 

 คนทีฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็น แต่กลับกลัวสารวัตรคนนัน มันเรือ 

งอะไรกนั   

 คนทีถูกจับจอ้งรูส้ึกว่ามีคนมอง จึงเงยหนา้ขึนมองไปยังตึกตรงขา้มที

เขารู ้สึกว่าโดนจ้องมอง จากทีสอบถามอาจารย์ท่านอืนดูเหมือนนักศึกษา 

กลุม่นนัจะอยู่ในช่วงเกิดเหตกุารณ ์ 

 ชายหนุ่มหันไปสังตํารวจท่านอืน ก่อนสังให้นักศึกษาทีค้างคืนรอ

สอบปากคาํก่อนกลบับา้น 
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 สอบปากคาํไปครงึหนึงแลว้ เหลือเพียงนกัศกึษาไม่กีคน ก็ไดค้าํตอบว่า

ไม่รูไ้ม่เห็น มองเห็นชายหญิงทียืนนิงอยู่นอกหอ้ง ความรูส้ึกในใจคิดว่าพวกเขา

อาจรูเ้รอืงหรือไดย้ินบา้ง จึงเรียกเขา้มาสอบปากคาํก่อน 

 ขุนพลกบัไข่มกุนงัลง ในหอ้งสอบสวนชวัคราวหอ้งคณบดี สารวตัรหนุ่ม

มองไปยงัมือหญิงสาวทียงักมุมือชายหนุ่มไวแ้น่น คงเป็นคนรกักนั 

 “ไม่ทราบว่าตอนเกิดเหต ุอยู่ทไีหนครบั” 

 ขุนพลมองหนา้สารวตัรหนุ่ม แลว้ตอบ “หอประชมุกลางครบั ซอ้มเชียร”์  

 สารวตัรหนุ่มจดลงไปในกระดาษแลว้ถามประโยคต่อไป 

 “ไม่ทราบไดย้ินเสียงอะไรผิดปกติหรือเปล่า” 

 “ไม่ครบั อาจจะเพราะเสียงดงัจากเพลง ทาํใหไ้ม่ไดย้ิน” ขุนพลตอบไป

เรือย ปล่อยใหไ้ข่มกุนงัเงียบไม่ตอ้งพดูสิงใด 

 จนสารวตัรไตรทศผิดสงัเกต จึงหนัไปถามหญิงสาว  

 “ไม่ทราบว่านอ้งไดย้ินหรือเห็นอะไรหรือเปลา่ครบั” 

 “ก็ตอบไปแลว้ไม่เห็น” ขุนพลรีบตอบแทน ทาํใหส้ารวตัรไตรทศหันมอง

ส่งสายตาใหเ้งียบแลว้หนัไปถามอีกครงั 

 ไข่มกุเงยหนา้มองสารวตัรไตรทศ ก่อนหนัมองขุนพล ถา้พวกเขาผิดใจ

กนัแลว้จะเป็นเพอืนกนัในอนาคตไดอ้ย่างไรเธอใหเ้ป็นแบบนนัไม่ได ้ 

 “ไม่ทราบค่ะ ตอนนนัอยู่ทีซอ้มไม่ไดอ้อกไปไหน” 

 “แต่จากทีทราบ รูส้ึกมีช่วงหนึงทีมีการพักเบรก พยานบางคนเห็นว่า

พวกคณุหายไปนบัชวัโมง ไม่ทราบว่าไปทีไหน” 
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 ไข่มกุเงียบนงิไม่ไดต้อบ จนขนุพลคิดจะพดูแทน 

 แต่ดา้นนอกก็มีคนเปิดประตเูขา้มา  

 “หนเูป็นพยานไดค้่ะ ตอนช่วงพกัพวกเขาไปทาํงานทีหนมูอบหมาย” 

 เป็น พีมรกต ประธานคณะ ทีถือวิสาสะเขา้มาอย่างไรเรืองการปล่อย

ใหม้ีความสมัพันธ์ในมหาวิทยาลัยก็ถือเป็นความผิด และคนทีตอ้งโดนไปดว้ย

คือเธอ ดงันนัหญิงสาวจึงเลือกช่วยทงัสองคน 

 เมือมีพยานเขาก็ตัดสองคนออกจากผูต้้องสงสัย ปากกากาํลังจะขีด

รายชอืสองคนนอีอก แต่ก็คา้งนิงไวไ้ม่ขีดแลว้ปล่อยไวต้ามเดิม  

 สารวัตรไตรทศมองไปยังสองคนทีเดินจับมือดา้นนอก คิวขมวดด้วย

ความรูส้กึว่าตอ้งมีอะไรปิดบงัแน่ 

 กว่าจะเคลียรเ์รืองเสร็จ งานแข่งขันกีฬาก็ถูกเลือนออกไปก่อนไม่มี

กาํหนดหรืออาจจะไม่มีแลว้ เพราะเป็นแข่งกีฬาจึงมีนกัข่าวทีถูกเชิญมาหลาย

สาํนกัทาํใหข้่าวการตายของ อาจารยค์ณะสองคน กบัภารโรง และรปภ. ขึนข่าว

หนา้หนึงทุกฉบบั ทีวีทกุช่อง สือโซเชียลมีเดียทกุสาํนกั 

 ไข่มกุเก็บของใส่กระเป๋าแลว้เดินไปยังรถมอเตอรไ์ซค ์หนัมองหนา้รถที

มีหมวกสองใบ  

 “สีชมพหูรือขุน ตลกนะ” 

 “อา้วเมอืก่อนมกุชอบสีชมพไูม่ใช่เหรอ” ชายหนุ่มหยิบหมวกชมพมูาใส่

ใหห้ญิงสาวขนาดหมวกพอดีไม่ใหญ่เกินไป 

 คนชอบสีชมพูในอดีตจาํเป็นต้องใส่ ไม่อยากอธิบายว่าทาํไมถึงเลิก
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ชอบมัน เธอไม่อยากเป็นคนโง่อีกแลว้ ต่อจากนีเธอก็เงยหนา้ขึนมองแลว้สูก้บั

พวกมนัทุกคน  

 เพราะมีงานรอบบ่ายชายหนุ่มคิดว่าจะไปสง่ไข่มกุทีบา้นหญิงสาวก่อน 

แต่ไข่มกุขอไปรอทีหอ้งเขาแทน ชายหนุ่มจอดรถยงัหนา้บา้น มองหญิงสาวทีลง

จากลงแลว้ถือหมวกสีชมพใูนมือ 

 “มกุยดึหมวกไวก้่อน กลวัว่าขุนจะเอาไปใหส้าวอนืใส่ตอนไม่อยู่กบัมกุ” 

 เขายกมือโยกหวัไปมา “ไม่มีหรอก นอกจากมุกแลว้ก็ไม่เคยมีใครไดน้งั

เบาะหลงัเลยนะ อย่าตวัลอยละ่” 

 “โอย๊ คนหลงตวัเอง ไปทาํงานแลว้เดียวสายหรอก” 

 “อมื ระวงัตวัดว้ย”  

 ไข่มุกพยักหนา้โบกมือยิมใหขุ้นพล ชายหนุ่มมองไปยังกระจกยังเห็น

หญิงสาวยืนโบกยิมกวา้งตลอดจนตอ้งหักเลียวซา้ยภาพหญิงสาวจึงหายไปใน

กระจก วนันีเป็นวนัแรกในรอบสีปีทีเขาไม่อยากไปทาํงาน 

 เธอมองไปยังดาดฟ้าด้านบนจําได้ว่าของด้านบนมีอะไรขาดบ้าง  

จึงมองซ้ายขวาโบกหารถมอเตอรไ์ซค์รับจ้าง ไปยังซูเปอรม์ารเ์ก็ตใกล้บ้าน  

หาซือของมาทาํอาหารมือคาํใหช้ายหนุ่มตอนกลบัมาจากทาํงาน 

 สองมือเข็นรถเข็นมองไปยงัชนัวางของสด เลือกผักสองอย่างทีทาํกินเลย

เพราะชายหนุ่มไม่มีตูเ้ย็น จากนนัก็เดินไปยงัชนัเนือสด 

 มองนิงอยู่ครู่หนึง 

 “เวลามกุเลือกหมูก็ตอ้งเลือกทสีี ตอ้งดูธรรมชาต”ิ 
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 “แบบไหนทเีรียกว่าธรรมชาติ”เธอไม่เขา้ใจเพราะเวลาจะมาซือของเขา้

บา้นเธอจะเลือกอนัทถีูกและประหยดัเงนิทสีดุ ไข่มกุหยบิเนอืชนิหนงึขึนมา 

 ชายหนุ่มก็จบัมนัวางลง แลว้หยบิอกีชนิ “อนัน”ี  

 ไข่มุกมองไปยังชันวาง ก่อนเลือกเนือสันนอก มองดูหมูสดสีแดง

ธรรมชาติ วนันจีะลองทาํสเต๊กหมแูลว้กนั หลงัจากนนัก็มองหาของแหง้จาํไดว่้า

ปลากระป๋องอนัสดุทา้ยชายหนุ่มเธอขอกินหมดไปแลว้ 

 เสียงโทรศพัทด์งัขึนหญิงสาวหยิบมามองเป็นชอื มารดา 

 “มุกแม่เห็นข่าวแล้ว เห็นว่ามหาวิทยาลัยลูกว่ามีคนตาย แล้วก็เป็น

อาจารยค์ณะลกูดว้ยเมอืคืนลกูไปนอนคา้งมีเรืองอะไรหรือเปล่า” 

 “ไม่มีค่ะ มุกนอนหลบัสนิททงัคืน ส่วนประเด็นหรือสาเหตมุกุก็ไม่ทราบ

เพราะผลการชนัสตูรการตายยงัไม่ออกมา” 

 นาํเสียงอกีฝ่ายดกูลุม้ใจ “ถา้อย่างนนัแม่ไปรบักลบันะ” 

 ไข่มุกมองแคร์รอตแล้ววางใส่ตะกร้า “ไม่ต้องแม่ มุกออกมาจาก

มหาวิทยาลยัแลว้ตอนนีกาํลงัทาํรายงานบา้นเพือนอยู่แม่ไม่ตอ้งเป็นห่วง” 

 เสียงอกีฝังดจูะไม่อยากไดย้ินคาํตอบ “บา้นใครเหรอลกู”  

 หญิงสาวหยุดฟังนาํเสียงแลว้แม่คงกังวลว่าเธอจะไปอยู่กับขุน ซึงเธอ 

ก็อยู่กบัขุนจรงิ ๆ จึงตอบไปตามจรงิ “บา้นขนุค่ะ” 

 ปลายสายวางไปแลว้  

 เขมิกามองไปยงัสามี แลว้เดินเขา้ไปนงัใกลก้่อนพดูความรูส้ึก 

 “คณุอาํนาจ ลกูอยู่กบัชายคนทีมาบา้นเมอืเดือนก่อน” 
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 อาํนาจมองภรรยา แลว้วางหนงัสือพิมพล์งฟังเธอพดูต่อ 

 “ฉันว่าไม่ค่อยดีแล้ว ยังไงลองให้ลูกมุกไปพบเพือนฉันก่อนไหม  

คราวก่อนทีเล่าให้ฟังยังไง ว่าลูกชายเขาก็อยู่มหาวิทยาลัยเดียวกับลูกมุก 

ลกูเรา” 

 อาํนาจขยบัแว่น คิดตามภรรยา  

 “ก็นดัวนักินขา้วก่อนแลว้กนั กลวัลกูมกุจะเตลิดไปไกล” 

 “ไดค้่ะ ฉันจะโทรนดัเพอืนไวล้ว่งหนา้ อาทิตยน์ีเลยดีไหมคะ” 

 “แลว้แต่คณุหญิงเลย” สามีอนญุาตภรรยาก็ยิมกวา้งเอาใจก่อนออกไป

โทรนดัหมาย 

 

 คนทีไม่รูว้่าชีวิตตัวเองกาํลงัดาํเนินไปตามรอยเดิมกาํลงัมองเตาแก๊ส

ปิกนิกรุน่เก่าทตีอ้งใชปื้นจดุ เธอยกมนัขึนมาดกู่อนพยายามทาํใจแลว้จดุ  

 ติดแลว้ ไข่มกุยิมดีใจ มองหากระทะแลว้จดัการวางเนือหมทูีหมกัลงไป

ในกระทะ อย่างทขีุนพลเคยสอนเธอ  

 กลินหมหูอมลอยไปแตะจมกูคนทีแอบหนีงานกลบัมาบา้นก่อนเดินขึน

บนัไดมา มองไปยงัไฟกระพรบิสีขาววางประดบัดา้นบนของดาดฟ้า 

 ด้านล่างโซฟาเก่าทีวางอยู่ตรงกลางถูกยกไว้ด้านในสุดติดกับบันได 

ส่วนตรงกลางเป็นโต๊ะกบัเกา้อีไมส้องตวั จาํไดว้่ามนัอยู่หนา้บา้นชนัล่าง 

 หนัมองอีกฝังเห็นหญิงสาวกาํลงัยกหมลูงจาน เขาเดินไปมองด ู

 “อ้าวขุนทําไมกลับเร็วจัง มุกยังทําไม่เสร็จเลย” หญิงสาวทําหน้า
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เสียดาย ก่อนตกัผกัสลดัในจานลงไป 

 “ไม่รูว่้าก่อนเลยว่ามกุทาํอาหารเป็น” 

 หญิงสาวมองคนถามก่อนตอบในใจ ก็ขนุนะสิเป็นคนสอน 

 “ดจูากอินเทอรเ์น็ตเอาน่ะ ไปเถอะ”  

 ชายหนุ่มมองจานก่อนแล้วถือเดินไปใหย้ังโต๊ะทีไข่มุกจัดไว ้หันมอง

หญิงสาวยืนยมิมองผลงานตวัเอง  

 “เดียวขุน” คนกาํลงัจะตักกินอา้ปากคา้งก่อนวางชอ้นหันมองอีกฝ่าย

เดินไปยงักะละมงัลา้งจาน ก่อนถือแจกนัดอกไมว้างไวต้รงกลางโต๊ะ 

 ดอกทานตะวนั  

 “ความหมายของดอกทานตะวนั คือ ความรกัของฉันทมีีใหเ้ธอจะมนัคง 

ไม่เปลียนแปลง เหมือนทีดอกทานตะวนัเฝ้ามองดวงอาทิตยเ์สมอไป” 

 ขุนพลมองหญิงสาวทพีดูไปยมิไป ทาํใหค้วามหมายของดอกทานตะวัน

ซมึซบัลงไปในหวัใจเขาฝังลึกไม่มีทางลืมไดเ้ลยตลอดชีวิต 

 “กินไดแ้ลว้” ไข่มกุโบกมือไปมา จนคนทีกาํลงัจดจาํภาพนไีปตลอดชีวิต 

รูส้ึกตวัแลว้กินอาหารจานแรกฝีมือเธออย่างมีความสขุ 

 “ถา้มีเพลงคงดี” ขุนพดูขึนดว้ยรูส้ึกเสียดาย ถา้มีวิทยุดี ๆ หรือโทรศัพท์

สกัเครืองก็พอจะเปิดเพลงได ้

 “ขุนรอ้งเองสิ เสียงขุนเพราะทีสดุแลว้” 

 ชายหนุ่มเงยหนา้มอง เขาไม่เคยรอ้งใหใ้ครฟังมาก่อน ทาํไมหญิงสาว

พดูเหมือนเคยไดย้ินเขารอ้งเพลง 
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 ไดเ้ห็นแววตาสงสยัจึงลกุขึนแลว้หนัมองโซฟา 

 “ขุนมาช่วยลากโซฟาออกมาหน่อยสิ” หญิงสาวดงึมือเขาใหอ้อกแรง

ลากโซฟาไปรบัลมดาดฟ้าอีกหน่อย 

 ตอนนโีซฟาอยู่ดา้นนอกแลว้หญิงสาวนงัลงเช่นเดียวกบัเขา แลว้เอน 

พิงไหล ่“รอ้งใหฟั้งหน่อยนะ ไม่ตอ้งสนใจว่ามกุเคยไดย้ินหรือเปล่า เอาเป็นว่า

ขุนรอ้งใหม้กุฟังเป็นคนแรกนะ” 

 ไม่ตอ้งสนว่าเคยไดยิ้นหรือเปลา่ แต่ขอเขาใหร้อ้งใหเ้ธอฟังเป็นคนแรก 

รูส้ึกดีทสีดุจากนนัเสียงชายหนุ่มก็รอ้งเพลงใหส้ายลมเป็นจงัหวะขบัขาน 

 

 แค่ไดม้องตาเธอในวนันนั จากทเีราเจอกนัแค่ครงัเดยีว 

เปลยีนชีวิตทเีคยโดดเดยีวใหมี้ความหมาย 

ไม่ว่าฉนัและเธอ ต่างคนต่างมาต่างกนัเท่าไร 

คาํว่ารกัจะผูกใจเราไว ้ไม่ใหไ้กลกนั 

จากทเีคยเย็นชาก็หวนัไหว จากเป็นคนอนืไกลก็คุน้เคย 

สิงทฉีนัไม่เขา้ใจเลย เธอบอกกนัใหรู้ ้

เปลยีนชีวิตฉนัไป อยากอยู่นาน ๆ เพอืจะเฝา้ดู 

วนัพรุ่งนรีกัเราจะเป็นอย่างไร 

  ฉนัไม่เคยรกัไม่เคยรู ้ว่าชีวติมนัดเีช่นไร 

เมอืไดม้ีบางคนขา้งกาย เมอืไดมี้เธออยู่ขา้ง ๆ กนั 

ฉนัมอบชีวิต ต่อจากนไีปจนนิรนัดร์ 
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ทงัหวัใจคือเธอเท่านนั รกัของเราจะอยู่จนวนัตาย 

  จะเป็นคนดูแลเมอืเธอลม้ จะเป็นลมโอบเธอเมือรอ้นใจ 

กปัีญหามากมายเพยีงใด เรามีกนัไม่แพ ้

ต่อไปนสีญัญาจะ เกิดอะไรกบัเธอแลว้แต ่

คน ๆ นไีม่มีวนัจะหายไป 

 

 “จากนีไปจนนิรนัดร ์ดีเหลือเกินขุน” 

 ชายหนุ่มโอบกอดอีกฝ่ายไวใ้นออ้มแขนแลว้รอ้งเพลงกระซิบขา้งหูมอง

ไปยงัแสงจนัทรบ์นทอ้งฟ้า จากนีไปจนชวันิรนัดร ์

 ใบหน้าไข่มุกเงยหน้ามองเขาก่อนรับจูบบางเบาจากอีกฝ่าย เพียง

สมัผสัเบาเพียงนิดก็ทาํใหอุ้่นใจแลว้ 

  

  ในมมุของตน้ไมต้น้ใหญ่ตรงขา้มตึกสีขาว สารวตัรไตรทศกาํลงัเอนพิง

กับตน้ไมม้องไปยังดาดฟ้าดา้นบน ไดย้ินเสียงหัวเราะรอ้งเพลงชัดเจน สองมือ

จุดบุหรีในมือ แลว้พ่นควนัออกมา ไม่นานพวกเขาก็ลงมาทาํใหเ้ขารีบหลบหลงั

ตน้ไม ้หนัมองชายหญิงขึนมอเตอรไ์ซคอ์อกไปจึงไดอ้อกมาจากทีซ่อน  

 ชายหนุ่มทิงกน้บุหรลีง แลว้ใชเ้ทา้เหยียบก่อนหนัหลงัขึนรถ  

 เขาอาจคิดมากไปเอง ก็แค่นักศึกษาเท่านัน จะมีแผนการฆ่าคนที

โหดรา้ยป่าเถือนไดอ้ย่างไร อกีทงัหลกัฐานการทาํความผิดของคนตายทีเขาพบ

อีก คิดอย่างไรก็ไม่เขา้ใจความรูส้ึกตวัเอง ว่าทาํไมตอ้งสงสยัพวกเขา 
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 เมือกลบัมาถึงโรงพักชายหนุ่มเดินไปยังโต๊ะทาํงาน มองไปยังรูปถ่าย

คนตายบนโต๊ะ สภาพเลือดออกจากทวารทังหา้ มีศพหนึงทีตายแปลกไปจาก

อีกสามคน เพราะหวัขาดออกจากกนั  

 แต่ทีหนา้แปลกก็คือ ชายทงัสีถกูตดัอวยัวะเพศออกไปทงัหมด 

 เขาเดินไปยังกระดานสีขาว จากนันก็หยิบปากกาไวตบ์อรด์ขึนมาทาํ

แผนผงั สิงแรกทคิีดว่าสารพิษทีคนรา้ยเลือกใชคื้อ 

 พิษจากสารหน ู 

  พิษของสารหนูจะทาํใหก้ารทาํงานของเสน้โลหิตฝอยและเอนไซมข์อง

ซลัฟีดรีลขดัขอ้ง เกิดอาการเลือดคงัในหวัใจ ตบั ไต และลาํไส ้เซลลผ์ิวหนงัตาย

ดา้น เสน้โลหิตฝอยขยายตัว ดงันนั ผูท้ีรบัพิษจนตาย จะมีเลือดออกทางทวาร

ทงัเจ็ด 

 โดยเฉพาะอย่างยิงอาการของทางเดินอาหาร เช่น แสบรอ้นปาก ลาํคอ 

คลืนไส้ อาเจียน ปอดท้องรุนแรง และอาการทางระบบอืน ๆ เช่น แน่นอก 

หายใจลําบาก ลมหายใจมีกลินคล้ายกระเทียม ความดันโลหิตตาํ ไตวาย  

ตาบวม ไข ้เม็ดเลือดแดงแตก ซีด ชกั หมดสติ และถึงตายไดภ้ายใน  ชม 

 แต่ดเูหมือนผลการชันสูตรเบืองตน้ ผูต้าย ตายทนัทีทีไดร้บัสารพิษเข้า

ไปแสดงว่าปริมาณของสารหนูตอ้งมากกว่าปกติ หรือไม่ก็ตอ้งมีสารพิษตัวอืน

ปนเขา้ไป 

 เสียงประตถููกเคาะจากดา้นนอก เขาหนัมองเป็นผูช่้วยสารวัตรดาํรงค์

ถือแฟ้มคดีเขา้มา  
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 “สารวตัรครบัผมมีอะไรใหด้”ู  

 เจา้ของหอ้งเดินไปยงัโต๊ะมองผูช่้วย มองแฟ้มทีชายหนุ่มถือมาถูกเปิด

ออก จากนนัก็กระจายเอกสารออกไป  

 เขามองภาพเป็นคนถูกทาํรา้ยทีเขาใหญ่ ภาพของชายหนุ่มทีนอนสลบ

ถกูปลิงเกาะทวัรา่ง และอกีภาพก็เป็นหญิงสาวถกูกระทาํชาํเรา 

 “มนัเกียวอะไรกบัคดีนี” 

 “ดูเหมือนการลงมือจะน้อยกว่าคดีทีเราพบวันนี แต่ทีน่าแปลกคือ  

กลุ่มนักศึกษาพวกนีล้วนเป็นนักศึกษากลุ่มเดียว มหาวิทยาลัยเดียวกับคดี 

ทพีงึเกิดเหตพุอดี สารวตัรว่ามนัไม่บงัเอิญไปหน่อยหรือครบั” 

 ไดย้ินผูช่้วยพูดเขาก็สนใจทันที จึงหยิบแฟ้มขึนมาอ่าน ทงัสองคดีตอ้ง

เกียวขอ้งกันอย่างไม่ตอ้งสงสยั ชายหนุ่มเรียงภาพทงัสองคดีบนโต๊ะ พยายาม

คิดหาสาเหต ุแรงจงูใจ ของคนรา้ย  

 เรืองเพศ ดูเหมือนคนรา้ยจะโกรธแคน้ จึงมุ่งเน้นในการทาํรา้ยเหยือ

โดยการทาํใหอ้บัอาย เฉือนอวยัวะเพศ  

 นีเขากาํลังเจอกับคนร้ายประเภทไหนกัน สารวัตรไตรทศนังลงแล้ว

ทบทวนเหตกุารณอี์กครงั  

 ใบหน้าสารวัตรหนุ่มหันไปมองกระดาษในสมุดทีเขาจดไว ้ชือพยาน 

ในทเีกิดเหตทุยีงัไมไ่ดขี้ดสองชือ ขุนพล ไข่มกุ 

 เขาเจอผูต้อ้งสงสยัแลว้ 
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