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เร่ือง : อโคจร 
ผูแ้ต่ง: นํา้สวุรรณ 

 
จาํนวน  144  หนา้ 
ราคา  148  บาท 
 
สงวนลิขสทิธิต์ามพระราชบัญญัตลิิขสิทธิปี์ พ.ศ.๒๕๓๗ 
ไม่อนุญาตให้คัดลอก  ทาํซํา้  ดดัแปลง  หรอืสแกนเนือ้หา
ส่วนหน่ึงส่วนใดเพือ่สร้างฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ หรือ
เผยแพร่ด้วยวธีิอื่นใด  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ลิขสิทธิเ์ป็นลายลักษณอั์กษรแล้วเท่าน้ัน 
 
Contacts 
เฟซบุ๊ก: นวนิยาย นํา้สวุรรณ 
เพจ: นวนิยาย by นํา้สวุรรณ 
อีเมล ์: Namsuwan.nampaka@gmail.com 
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บทนํานํ้าสุวรรณ 

สาํหรบันํา้สวุรรณ  การเขียนนิยายคือความสขุ  ความสขุ
ไมไ่ดอ้ยูท่ี่จาํนวนผูซื้อ้  จาํนวนผูค้นท่ีช่ืนชอบ  แต่อยู่ท่ีหนึ่งคนอ่าน  
และเขา้ใจสิ่งที่น ํา้สวุรรณสื่อสาร 

นิยาย คือ อาหาร  เพราะแม่ค้าอย่างนํา้สุวรรณ  ขาย
อาหาร=นิยาย  ย่อมทาํอาหารถกูปากทกุคนไม่ได ้  แต่นํา้สวุรรณ
เช่ือว่า  อาหารทุกจานมีความอร่อยในตัวของมัน  วัตถุดิบท่ีใช้
แตกต่างกนัไปตามแม่คา้  แต่รา้นของนํา้สวุรรณจะทาํอาหารดว้ย
ความสขุ  เพราะเช่ือว่าผูท้าน...จะมีความสขุเช่นกนั 

นิยายเหมือนเงาสะทอ้นตวัตนผูแ้ต่ง  ภายใตต้วัอกัษรบน
เนือ้กระดาษมากความหมาย  ตัวตนผูแ้ต่งลว้นสอดแทรกความ
เป็นตัวเองเสมอ  เรื่องราวถักรอ้ยเป็นโครงเรื่องผ่านอักษร  มโน
ภาพความคิดก่อเกิดด้วยจินตนาการ  ตัวละครในเรื่องถูกสรา้ง
ดว้ยอารมณผ์ูแ้ต่ง  ยอ่มคาดหวงัการเขา้ถงึของผูอ้่านในเรื่องราว 

ลา้นคนชมช่ืนไมเ่ท่าหนึ่งคนรกัษ ์
หมื่นคนชมชอบไมเ่ท่าหนึ่งคนเขา้ใจ 
 

นํา้สุวรรณ 
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อโคจร   
ตอนที ่1 
 
------ภมูินทร-์----- 
“อยา่ขัดขืนยกมือขึน้!!!” 
ผมตะคอกเสียงใส่คนร้ายขณะจ่อปืนใส่ ผู้ต้อง

สงสัยที่วิ่งหนีผมมาไกลกว่าสองกิโล  เป็นชายในชุดดํา
สวมใสเ่สือ้กันหนาวตัวใหญ่  มีหมวกสวมทบัปิดบงัใบหนา้ 

“ ยกมือขึน้  เหย้!!” ชายคนนัน้เตะกลอ่งกระดาษใสผ่ม
ก่อนที่จะวิ่งหนีเขา้ไปในเขตชุมชน  เขารวดเร็วมากจนผมหัว
เสยี 
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ทางที่ชายคนนั้นวิ่งไปเป็นเขตชุมชนด้วย  ซึ่งผมไม่
สามารถใชปื้นได ้ ความที่ตวัเล็กอาศยัช่องทางวิ่งหลบหลีกจน
เริม่ออกหา่งผมไปเรือ่ย ๆ  

สายตามองหาช่องทางในการตามจบั  จากนัน้ก็เหมือน
จะมองออกในเสน้ทางหลบหนี  ผมวิ่งออกไปอีกทางที่คิดว่า
คนรา้ยจะตอ้งวิ่งออกไปทางนัน้ 

 โครม!! 
“ เหย้ยย..ผูห้ญิงนี่!!” หลงัจากที่กระโจนเขา้มาจับกุม

ผมก็กระชากหมวกออก  เมื่อหมวกที่สวมหลุดออกทาํใหผ้ม
ยาวของเธอสยายออกมา  มองเห็นใบหนา้ไดอ้ย่างชัดเจนว่า
เธอเป็นผูห้ญิง 

“ ก็ผูห้ญิงอา่ดิ  หนกันะโวย้ ปลอ่ย” 
“ฉนัเป็นตาํรวจ” 
“ ตาํรวจแลว้ไง” เธอสวนขึน้มาทันควัน  ร่างกายที่ถูก

ผมกดแนบกับพืน้พยายามดิน้ขดัขืนสดุตวั  “ฉันไม่ไดท้าํอะไร
ผิด  ปลอ่ย!!” 

“ไมไ่ดท้าํอะไรผิดแลว้หนีทาํไม” 
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“ฉันไม่ไดห้นี” เธอยังพยายามสะบดัตวัหนีทัง้ที่บอกว่า
ไม่ไดท้าํอะไรผิด  สภาพของผูห้ญิงตรงหนา้คือเด็กติดยาที่อยู่
ในชมุชนนีแ้นน่อน  ใบหนา้ขาวซีดไรซ้ึง้ความสดใส  ขอบตาดาํ
คลํา้และอิดโรย  ปากเธอก็คลํา้ไม่เหมือนเด็กสาวคนอื่นอี  กทัง้
ที่แขนยงัมีรอ่งรอยการใชเ้ข็ม 

สุดท้ายแลว้ผมก็ทนนิ่งเฉยไม่ได้  จัดการพาเธอมาที่
โรงพกัเพื่อใหต้าํรวจหญิงคน้ตวั  ไมม่ีคนดีที่ไหนว่ิงหนีตาํรวจได้
ถึงสองกิโลแน ่

 “ ไ ม่พ บ สิ่ ง ผิ ด ก ฎ ห ม า ย ใ น ตัว เ ธ อ ค่ ะ ส า ร วัต ร ” 
นายตาํรวจหญิงรายงานหลงัจากคน้ตัวเธอ  คิดว่าตอ้งแอบทิง้
ไปช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตอนที่หลบหนี   ผมแน่ใจมากด้วย
เพราะซุ่มดูอยู่นาน  เธอแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างกับชายคน
หนึง่ 

“ ไอก้มล  มึงยังไม่เลิกอีกเหรอ” หันไปมองยังตน้เสียง
ซึง่เป็นลกูนอ้ง  เหมือนว่าจ่าดาํจะรูจ้กัผูห้ญิงคนนีด้ี  แต่ผูห้ญิง
คนนัน้สะบดับา่เมื่อลกูนอ้งผมจบั  “เพลา ๆ บา้ง  โดนจบัมามึง
จะเอาตวัไมร่อด” 
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“ ไวห้าหลกัฐานมาจบัฉนัใหไ้ดก้่อนละกันจ่า  เสียเวลา
วะ” เธอเดินออกไปจากโรงพักดว้ยความไม่พอใจ  ก่อนที่จะ
กา้วออกไปยังมองกลบัมาหาผม  สายตาของเธอแสดงความ
เป็นผูช้นะ   

“ จ่ารูจ้กัผูห้ญิงคนนีเ้หรอ” ความจรงิผมควรที่จะขอโทษ
เธอ  แต่ใจลึก ๆ คิดว่าเธอหวัหมอเอาตวัรอดไดม้ากกว่า  เธอ
รูเ้ทา่ทนัตาํรวจ 

“ ครบั  มนัเป็นเด็กในชุมชน  เป็นเด็กมีปัญหานั่นแหละ
ครบั  แม่มันก็เป็นนักรอ้งในรา้นอาหาร  มันก็เป็นลูกไม่มีพ่อ  
เรยีนก็ไมไ่ดเ้รยีน  มั่วสมุกบัพวกนกัเลงแต่จบัมนัไม่เคยได ้ มนั
ไว..และรูเ้สน้ทางแถวนีด้ี”  

หนีผมไดร้่วมสองกิโลก็คงรูท้างดีไม่นอ้ย  ดีที่ผมแอบ
ศกึษาเสน้ทางมาระยะหนึง่เลยพอจะตามทนั 

คดียาเสพติดในชุมชนนีค้่อนขา้งน่าเป็นห่วง  ไม่มีใคร
กวาดลา้งได ้ และมันทาํใหผ้มถูกส่งตัวเขา้มาประจาํที่สน.นี ้ 
เป็นชุมชนที่อยู่ในกลุ่มชุมชนแออัด  มีกลุ่มเด็กวัยรุ่นจาํนวน
มากรวมตัวกัน  ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือและไม่มีการ
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ปลูกฝังที่ดีใหก้ับเด็ก  สภาพชุมชนที่ น่ีไม่น่าอยู่  เด็กที่อยู่ใน
ชมุชนจึงแกปั้ญหาดว้ยการใชย้าเสพติด 
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อโคจร   
ตอนที ่2 
 
------กมล------ 
ฉันชื่อกมล  เป็นชื่อที่ไม่รู้ว่าใครตั้งให้  สภาพชีวิต

ฉันก็อยู่ ในสลัมที่แออัด   อยู่ ในบ้านหลังเก่ า  ๆ ที่
เบียดเสียดกันแบบหลังคาชนกัน  ความสุขสบายไม่เคย
ได้พานพบจนชีวติล่วงเลยมากวา่ยีสิ่บส่ีปี 

ชีวิตฉันถูกบีบคัน้ใหต้อ้งหนัมาพึ่งยาเสพติด  ยานรกที่
หลายคนอยากจะวิ่งหนีใหไ้กลจากมนั  แต่ก็มีใครอีกหลายคน
ที่จาํเป็นตอ้งวิ่งเขา้หา   

สาํหรบัฉันตอ้งวิ่งตามมนั  จากครัง้แรกจนถึงวนันีฉ้ันก็
ถอนตัวไม่ขึน้  หลายครัง้ที่ฉันพยายามจะออกไปจากวังวนนี ้ 
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แต่มันก็ทาํฉันเจียนตายจนตอ้งพึ่งมัน  เวลาผ่านไปจนตอนนี ้
ฉนัขาดมนัไมไ่ดแ้ลว้ 

 “โอย๊....อีกมล  มึงจะนอนอะไรนกัหนา” เสียงเอ็ดตะโร
ของแม่ดงัเขา้มาในหู  จากนัน้เทา้ของแม่ก็ถีบแรง ๆ เพื่อใหฉ้ัน
หลบทาง  ในสภาพบา้นที่เลก็เทา่รูหนแูละอยู่เหมือนกองขยะ 

“ ฉานน....อือ้อออ”  ตอนนีฉ้ันกาํลงัขาดยา  มันทาํให้
ฉนัตาพรา่และไม่มีแรง  ผลจากการใชย้าที่ฉันสามารถอดหลบั
อดนอนไดถ้ึงสองวนั  ตอนนีเ้ริม่ไดยิ้นเสียงกระซิบและแว่วในห ู 
ฉันกาํลงัเกิดอาการหลอน  อาการที่คนติดยารูด้ี  แต่เมื่อขาด
ยาก็หา้มไมไ่ด ้ 

“จะพดูอะไรก็พดู  อือ้ ๆ อยู่ได”้ 
“ฉนัขอเงินหนอ่ย...” 
“ ขาดยาสิมึง  มึงจะใชม้นัทาํไม  กูบอกใหม้ึงเลิก” ถา้

มนัเลกิกนังา่ย ๆ ฉนัคงไมท่รมานแบบนี ้ และไม่ใช่ว่าใครก็ไดท้ี่
จะเลกิสาํเรจ็  หลายอย่างในชีวิตบีบบงัคบัใหเ้ดินทางนีแ้ลว้ 

“ลกูกมลนน  อยากไดเ้งินเหรอจ๊ะ มาจ๊ะพ่อให”้ เสียงผวั
ของแม่ดังเขา้มาในหู  ฉันพยายามลุกนั่ง  ตัวฉันสั่นไปทัง้ตัว
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เพราะความอยากยา  ฉนัรงัเกียจผวัของแมด่ว้ยมนัพยายามจะ
จบัฉนัทาํเมียอีกคน 

ไวเท่าความคิดเมื่อตรงเขา้มาหา  ใชม้ือของมนัจบัลงที่
บ่าของฉัน  ถา้ไม่ใช่เพราะฉันกาํลงัมีสตินอ้ยนิด  ฉนัคงถีบมนั
ไปแลว้ 

“ อย่ายุ่งกบัก.ู...” ฉนัออกแรงถีบมนัเท่าที่มีแรง  แต่เมื่อ
มนัจบัขาฉนั  แรงท่ีพอจะเหลอืก็เหมือนถกูดงึไปหมด 

“อย่าดกึบัพอ่ส ิ พอ่มีเงินนะ  เอาไหม  อยากไดเ้หรอ” 
“ ไอส้วน  มึงจะไปยุ่งกับมนัทาํไม  เอา้ ๆ  อีกมล  แลว้

ไปไกลเลย  โอ๊ยยย...ทัง้ลกูทัง้ผัว”  แม่โยนเงินจาํนวนหนึ่งมา
ใหก้ับฉัน  มือรีบจับขยาํเอาไวใ้นมือแน่น  เงินนีจ้ะทาํใหฉ้ัน
หายจากความทรมาน 

 
 
ฉันแหงนหงายใบหน้าขึน้รับอากาศเมื่อยาสวรรค์

เข้า สู่ ร่างกาย  หอบหายใจหนัก ๆ คล้ายกับมันได้
ปลดปล่อย  ทาํยังไงฉันจะหนีมันได้  เมื่อฉันขาดมันไม่ได้
อย่างนี ้ และฉนักค้งเป็นทาสของมนัตอ่ไป 
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“ส่งยาล็อตหนา้มากกว่าเดิม  มึงไหวใช่ไหม” เสียงของ
เฮียเรงิรอ้งถาม  ฉนัที่อาการดีขึน้จึงไดห้นัไปสนใจ 

“ ไอส้ารวตัรใหมก่าํลงัจบัตาฉนั  ไมแ่นใ่จเหมือนกนั” 
“ ช่วยกหูนอ่ยกไูวใ้จมงึ” 
มือหนัก ๆ เขา้มาตบบ่า  ฉันที่นั่งพิงกาํแพงอยู่กับพืน้

เพียงแต่เงียบ  ส่งยาแต่ละครัง้ฉนัสามารถอยู่ไดเ้ป็นเดือน  ทัง้
กินอยู่และเล่นยา  มนัจึงเป็นงานเดียวที่ฉันทาํได ้ แต่ถึงจะหา
ทาํงานอื่นแคไ่หน  สภาพอย่างฉนัก็ไมม่ีใครรบัเขา้ทาํงานอยู่ดี   

ไม่ว่าจะมองจากภายนอกหรือมองอย่างไร  เด็กที่เกิด
ในสลัม  เด็กที่ไม่มีความรู ้ ทุกคนมองพวกเราเป็นเด็กติดยา  
แรกเริม่ก่อนที่จะเขา้มาสูว้งจรนรก  ทัง้ที่ฉนัไม่ไดต้ิดยา  แต่ใคร 
ๆ ก็มองฉนัแบบนัน้ 
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อโคจร   
ตอนที ่3 
 
------ภมูินทร-์----- 
ชีวิตตํารวจในข้อดีของการได้เข้ามาสืบข่าวตาม

ผับ  น้ันก็คือการได้เข้ามาหาอาหารตาที่ขาดแคลน  
เช่นเดียวกับตอนนี้ที่ผมเข้ามาในสถานบันเทิงแห่งหน่ึง  
เป็นสถานบันเทิงในละแวกที่สน.ผมประจําการดูแล  
สถานที่แห่งนีม้ีเจ้าของเป็นเฮียเริง  คนในละแวกนีรู้จ้ักกันดี  
จากประวตัิที่สบืมาเขาทาํธุรกิจเก่ียวกบัสถานบนัเทิง  ยงัมีการ
ปลอ่ยเงินกูน้อกระบบที่ตาํรวจยงัหาทางเอาผิดไมไ่ด ้

สถานบนัเทิงแห่งนีส้ายรายงานว่าเป็นแหล่งมั่วสมุของ
เด็กวัยรุ่นในพืน้ที่  ขณะที่ผมนั่งดื่มอยู่บริเวณเคานเ์ตอรบ์าร ์ 



15 

สายตาก็เหลือบไปเห็นกมล  หญิงสาวที่ผมคิดว่าเป็นผูช้ายใน
ครัง้ก่อน  เธอเดินหายเขา้ไปหลงัรา้นดว้ยทา่ทางลบั ๆ ลอ่ ๆ 

“ เดี๋ยวผมมานะ” ผมเดินแยกจากตํารวจนอก
เครื่องแบบอีกนายตามกมลเขา้ไปหลงัรา้น  พยายามทาํท่าที
เป็นปกติที่สดุ   ยงัไงเสยีที่นี่ก็ไมใ่ช่ถิ่นตวัเอง 

เดินตามเข้าไปหลังร ้านที่เป็นตรอกและซอยผิดกับ
ดา้นหนา้  เธอยังใส่เสือ้กันหนาวตวัเดิมและเดินเรว็ขึน้  คลา้ย
จะรูแ้ลว้วา่ผมตามมายงัไงอย่างนัน้    

เธอเดินออกจากหลงัรา้นและเขา้ไปทางป่าหญา้ที่รกทึบ  
เธอเขา้มาทาํอะไรในที่แบบนีก้ัน  จากทางที่เดินแมจ้ะเป็นป่า
รกทึบแต่ก็เป็นเสน้ทางที่คนเดินเข้าออกจนเห็นร่องรอยได้
ชดัเจน  จนเขา้มาถึงตกึรา้งแหง่หนึง่ที่สภาพทรุดโทรม 

“หายไปไหน?” กวาดสายตามองหาหญิงสาวที่ผม
ตามมา  เธอหายไปอย่างรวดเร็ว  สถานที่ที่ค่อนขา้งมืดทาํให้
ผมพยายามปรบัสายตา  มองหาเธอในมุมต่าง ๆ แต่พยายาม
มองเทา่ไหรก็่ไมรู่ว้า่เธอหายไปทางไหน 

“ตามฉนัมาทาํไม” 
ตุ๊บ!!! 
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เธอกระโจนเขา้มาใส่ตวัผมจนเราทัง้คู่ลม้ไปกบัพืน้  แต่
เธอเป็นฝ่ายทับผมไว้  ใชน้ ํา้หนักทัง้ร่างกายกดผมสุดตัว  ตัว
เธอเท่าลกูแมวคิดเหรอว่าผมจะเอาเธอลงไม่ได้  แต่ผมอยากรู ้
วา่เธอจะทาํอะไรจึงยอมใหเ้ธอกดไว ้  

“ถามวา่นายตามฉนัมาทาํไม  ห๊ะ!!!” 
“ ฉนัเป็นตาํรวจ  ฉนัตอ้งตามทกุคนที่ฉนัสงสยั  และเธอ

คือผูต้อ้งสงสยัที่อาจเก่ียวขอ้งกับคดียาเสพติด”  ตวัของผมยัง
ถูกกดแนบกับพืน้โดยมีนํา้หนกัตวัของเธอทบัอยู่ดา้นบน  เธอ
ผอมและนํา้หนกัเบามาก  เบาจนผมไมรู่ส้กึถึงนํา้หนกัที่กดไว ้

“ถา้ไมม่ีหลกัฐานก็อย่าเที่ยวไปสงสยัคนอื่น”  
“เธอเขา้มาทาํอะไรที่นี่!!” 
“ถ้าไม่อยากหาเรื่องใส่ตัว   ย้ายออกไปจากที่นี่สะ  

เหย้!!” ผมพลิกรา่งกายเธอซึ่งพืน้ที่เรากาํลงัเลน่เกมอยู่นีเ้ป็น
คอนกรีตผุ ๆ พงั ๆ   รา่งกายของเธอนอนราบกับพืน้  หมวกที่
เธอสวมเป็นประจาํก็หลดุออกจากหวั 

ผมไขว้มือเธอไว้เหนือหัวด้วยมือเดียว  ผมมีความ
แข็งแรงมากกว่าผูห้ญิงที่ผอมบางอย่างเธอ  แสงไฟบาง ๆ ท่ี
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สาดเขา้มาทาํใหเ้ห็นไดเ้พียงแววตาที่หวาดระแวง   เธอหลงผิด
เขา้ไปอยู่ในวงัวนนีไ้ดย้งัไงกนั 

เธอเป็นผูห้ญิงที่มีดวงตาสวย  มีความน่าสงสารที่หลบ
ซอ่นอยู่ในแววตา  มีเรือ่งราวมากมายที่หลบซอ่นภายใตด้วงตา
คูน่ี ้

“เธออยากเลิกยาไหมฉนัจะช่วย” ถามออกไปเพราะผม
เห็นแววตาที่ไม่เหมือนคนติดยาทั่วไป  แววตาของเธอมีความ
หวาดกลวัและความเศรา้ปนอยู่ดว้ยกัน  และคาํถามนีก็้ทาํให้
เธอนิ่งคิดไปไดช้ั่วครู ่

“ปล่อย ฉันไม่ไดท้าํอะไรผิด  ปลอ่ยฉนัเดี๋ยวนี”้ สดุทา้ย
แลว้ผมก็ปล่อยตวัเธอ  ปล่อยใหลุ้กแต่รัง้แขนเอาไว ้บางทีผม
อาจช่วยใหเ้ธอหลดุพน้จากยานรกได ้

“ฉนัช่วยเธอไดน้ะ  ถา้เธออยากเลกิ” 
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อโคจร   
ตอนที ่4 
 
------กมล------ 
“โอ๊ย  ขับรถไม่เห็นคนรึไงวะ!!”  ฉันตะโกนด่าไอ้

รถยนตท์ี่มันปาดหน้ารถมอเตอรไ์ซคข์องฉัน  ฉันเกือบ
ล้มแล้วมันก็ไม่คิดจะใยดี  ขับรถราคาแพงแต่ไม่มีนํ้าใจ
สักนิด  คนรวยจะขับรถอะไรไม่เคยเกรงใจคนอื่น  คิด
แล้วก็น่าเอาระเบดิไปปาหน้าบา้นมัน 

ขี่รถผ่านสถานีตาํรวจเขา้ไปยงัซอยแคบของบา้น  หลงั
ทาํงานสง่เอกสารเงินเดือนกิ๊กก๊อกที่เอาบงัหนา้เวลาสง่ยา  ซึ่ง
เดือนหนึง่ฉนัจะเขา้ไปสง่สกัสองสามวนัเป็นพิธี 
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 เพลง้!!!! 
 โครม!!! 
“ไอผ้วัเลว  มงึพาเมียนอ้ยเขา้มานอนในบา้นเหรอ!!”  
“ไอช้ั่ว  ไหน อีดอกทองมนัอยู่ไหน” 
จานพลาสติกและขา้วของถูกปาออกมาจากบา้นหลงั

หนึ่ง  หลงัจากที่ผูช้ายคนหนึ่งซึ่งไม่ไดส้วมเสือ้  เขาเหลือเพียง
กางเกงวิ่งออกมาจากบา้น  มองไปอีกดา้นเป็นผูห้ญิงเสือ้ผา้
หลดุลุย่วิ่งออกไปอีกทาง 

เป็นสิ่งคุน้ชินของชุมชน  บา้นไหนทะเลาะตบตีก็ไดเ้ห็น 
ไดยิ้น ไดรู้ก้นัไปทกุบา้น  เป็นเรือ่งปกติที่ไมม่ีใครใสใ่จ 

เดินผ่านเข้าไปยังบ้านของตนเองในซอยลึก  บ้านที่
เรียกไม่ไดเ้ต็มปากว่าเป็นบา้น  จะว่าเป็นที่ซุกหวันอนไปวนั ๆ 
ก็เป็นได ้ แตค่นอย่างพวกฉนัก็ไมไ่ดม้ีตวัเลอืกไปมากกวา่นี ้

ลกูนอ้งของเฮียเริงเคยบอกใหฉ้ันส่งงานใหญ่ ๆ ไดเ้งิน
มาก ๆ แลว้ออกไปจากชุมชนนี ้ แต่งานใหญ่เท่าไหร่มันก็ย่ิง
เสีย่ง  เสยีงสดุก็คงตาย  หรอืไมก็่ไปนอนกินขา้งแดงในคกุ 

“ เจ๊..  ไปแต่งรถมาใหม่  สนใจลองสักรอบไหม” เก่ง 
เด็กแว๊นประจาํซอยที่เรียกฉันว่าเจ๊  เพราะฉันเป็นลกูนอ้งของ



20 

เฮียเรงิ  ดแูลเก็บเงินดอกเบีย้ในชุมชนนีใ้หก้บัเฮียเรงิ  หลาย ๆ 
คนเลยเรยีกฉนัวา่เจ๊ 

“ไม่  เบา ๆ เรื่องแข่งรถบา้งนะพวกมึง  ตาํรวจเขาจับ
ขึน้มา  แมม่งึจะเดือดรอ้น  กูเ้งินเฮียไปเยอะแลว้ดว้ย” 

“ไม่ดีเหรอเจ๊  เฮียเรงิจะไดม้ีรายไดเ้ยอะ ๆ” เด็กที่ไม่ได้
รบัการศึกษาก็จะไม่สามารถคิดไดว้่าอะไรควรไม่ควร  ใชแ้ค่
ความรูส้กึของตนเองเทา่นัน้  อยากทาํก็ทาํ  ไม่อยากทาํก็แค่ไม่
ทาํ  ชีวิตของคนในชมุชนนีจ้ึงเป็นเหมือนเดิมซํา้ ๆ   เวียนวนกบั
ชีวิตแบบนีแ้ลว้หลดุออกไปไมไ่ด ้

เดินแยกไปตามทางเดินไม่สนใจไอเ้ด็กนั่น  ถึงเป็นห่วง
ก็ทาํไดแ้ค่เตือน  ฉันทาํไดเ้ท่านี ้ เพราะฉันเองก็ไม่ไดม้ีชีวิตดี
พอที่จะทาํอะไรได ้  ฉนัรูว้่าอะไรเป็นอะไร  แต่ฉนัเปลี่ยนแปลง
ทกุอย่างไมไ่ด ้

“เดี๋ยวเจ๊” เด็กคนนั้นวิ่งตามมาเมื่อฉันเข้าไปในซอย
แคบ ๆ  มันมองซ้ายขวาเหมือนกลัวใครจะเห็น  ฉันเองก็
เพียงแตเ่งียบและมองมนั  “มีของไหมเจ๊ โอ๊ย!!” 
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ฉนักระชากคอเสือ้เก่งอย่างแรง  เขาเพิ่งจะอายุสิบสี่ปี  
เขากาํลังถามหาสิ่งที่จะทาํลายชีวิตเขาไปทั้งชีวิต  ฉันรูด้ี ...
เพราะฉนัก็ตกอยู่ในกาํมือของมนัเช่นกนั 

“อยา่ยุ่งกบัมนัไอเ้ก่ง  มนัจะทาํใหม้งึตายทัง้เป็น” 
“เจ๊ยังใชม้นัเลย  มีเงินซือ้หรอกน่า  อะไรวะ  ถามแค่นี ้

เอง” เก่งสะบดัตวัออกจากฉัน  มนัก็เดินกลบัไปยังรถอย่างไม่
พอใจ   

ถูกแลว้....ฉนัใชม้นั  เพราะฉันเลิกมนัไม่ได ้ ฉันเหมือน
จะตายทัง้ที่หายใจ  ฉันขาดมนัไม่ไดเ้ลย  ชุมชนแห่งนีค้งไม่มี
อะไรเปลี่ยนแปลง  เด็กที่ย่างเข้าสู่วยัรุน่พรอ้มที่จะกา้วเขา้มา
หาวังวนของมัน  เช่นเดียวกับที่ฉันเคยเข้า  เพราะสังคม
โดยรอบมนัเป็นแบบนี ้

ทางเลอืกของทกุคนในชุมชนมีนอ้ย  ไม่มีความรูแ้ละไม่
มีอาชีพที่ดีพอ  แวดลอ้มไปดว้ยสิ่งยั่วยุ  การพนัน  ยาเสพติด  
หากไม่เข้าวงจรนรกก็ไปเป็นขโมย  ทุกอย่างวกวนทํารา้ย
ตวัเองแบบนี ้
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อโคจร   
ตอนที ่5 
 
------กมล------ 
“มึงจะเล่นที่ไหน...”  เฮียเริงถามฉันเมื่อฉันรับยา

จากเฮียและเดินออกจากบา้น 
“มีส่งของต่างจังหวัด เดี๋ยวหาที่เล่นเอง” เดินออก

จากบา้นพรอ้มของในกระเป๋าสองเม็ด  ฉนัตอ้งใชก้่อนการส่ง
ของเพื่อเพ่ิมความกลา้ใหต้วัเอง 

“ถ้าล็อตนีม้ึงรอด  กูจะใหม้ึงเพิ่มกว่าเดิม  นายใหญ่
กาํลงัสนใจมงึ  มงึไมเ่คยทาํพลาดมาก่อน” 

หยุดเดินกับที่โดยไม่ไดห้นัหลงักลบัไป  ในกระเป๋าของ
ฉันมียาตัวใหม่ซึ่งฉันได้รับหน้าที่สาํคัญ  เอาไปส่งลูกค้าให้
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ทดลอง  ยาตัวใหม่ที่มีความรุนแรงกว่าเดิม  หากมันอยู่ใน
ร่างกายของใครก็จะมีฤทธ์ิกล่อมประสาทที่รุนแรงมาก  ไม่
อยากจะคิดว่าหากมนัถูกกระจายไปทั่วประเทศไทยมนัจะเป็น
ยงัไง 

 
 
ฉัน น่ังอยู่บนรถบรรทุกคันห น่ึงที่ มุ่ งห น้าไป

ต่างจังหวัด  ไปเพื่อส่งของถูกกฎหมาย  แต่ในกระเป๋า
ของฉันมีของผิดกฎหมายอยู่  ฉนันั่งเงียบอยู่ขา้งคนขบัที่ไม่
เคยสง่ของรว่มกนั  ฉนัใสเ่สือ้กนัหนาวสีดาํและสวมหมวกปกติ  
มีชดุฟอรม์ของบรษัิทสง่ของอยู่ดา้นใน 

“เอาของมาแล้วใช่ไหม” คนขับรถพูดขึน้หลังจาก
บรรยากาศในรถเงียบกนัมานาน ฉนัใชห้างตามองแต่ไม่ไดห้นั
หนา้ไป  ดว้ยไม่รูว้่าคาํว่า ‘ของ’ หมายถึงอะไร  “เฮียเริงส่งฉัน
มาช่วย” 

“เอามาแลว้” ยานี่คงสาํคญัมาก  ทุกครัง้ไม่เคยตอ้งส่ง
ใครมาช่วย  ฉนัเองก็ตอบสัน้ ๆ ไมไ่ดแ้สดงทา่ทีอะไร 
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ระหว่างทางที่รถขับไปข้างหน้าฉันไม่ได้พูดอะไรกับ
คนขับมากไปกว่านั้น จนรถขับออกมาได้เ กือบครึ่งทาง  
คนขบัรถก็รบัสายที่โทรเขา้มา   

หลงัจากวางสายหนา้ตาคนขบัรถก็ดูตกใจ  รบัรูไ้ดจ้าก
ท่าทีรอ้นรนจนความรถเปลี่ยนไป  “อีกสามกิโลมีด่านใหญ่ 
อาจโดนคน้รถ   เอาไงดีวะ!!!” 

คน้รถไม่ใช่ปัญหา  แต่คน้ตวัฉันคือปัญหาแน่นอน  ฉัน
ยงัเงียบขณะที่รถวิ่งไปขา้งหนา้ชา้กวา่เดิม 

“เขา้ป๊ัมขา้งหนา้” ยังไงฉันก็จะไม่ยอมใหต้าํรวจจับได ้ 
ฉนัตอ้งหาทางรอดใหไ้ด ้

“จะหนีเลยเหรอ  ถา้เราไม่ไป  เราสง่ของไม่ทนัเวลานะ
เวย้  ตายกับตาย!!” คนขับเลีย้วเขา้ป๊ัมตามที่ฉันบอก  เขา
แสดงความกงัวลที่ปกปิดไมไ่ด ้ เมื่อถึงเวลาเจอของจะไม่รบัผิด
และโทษฉันคนเดียวก็ได ้ รอดจาดกฎหมายแต่ตายเพราะเฮีย
เรงิแนน่อน  

ฉันไม่ได้พูดโต้ตอบอะไรมองข้าวของในรถที่อาจมี
อปุกรณบ์างอย่างช่วยได ้ ตอ้งหาที่ซอ้นซึ่งตาํรวจจะคน้ไม่เจอ  
ฉนัตอ้งรอดไปใหไ้ด ้
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แยกตวัจากคนขบัรถเขา้หอ้งนํา้ก่อนจะกลบัมาขึน้รถที่
คนขับมีหน้าตากังวลเหมือนเดิม  ฉันถอดเสือ้กันหนาวออก
จากตวั  รวมทัง้หมวกที่ใสจ่นเคยชิน  เหลือแต่ชุดฟอรม์ทาํงาน
แบบเดียวกับคนขับรถ  เขาขับรถต่อไปโดยบอกกับฉันว่าถ้า
จวนตวัจะแหกดา่น 

เมื่อถึงด่านรถที่ฉนันั่งมาก็ถูกเรยีกตรวจจรงิ  ย่ิงไปกว่า
นัน้คือทัง้ฉนัและคนขบัถูกคน้ตวั  เราถูกจับแยกกนัโดยที่ฉัน
เป็นผูห้ญิงตอ้งถกูคน้โดยตาํรวจหญิง 

 “เอาผู้หญิงเข้าไปค้นตัวในห้อง” ตาํรวจคนหนึ่งสั่ ง
ตาํรวจผูห้ญิง  เหงื่อฉนัแตกทัง้ตวัแตก็่เดินตามตาํรวจผูห้ญิงไป
เงียบ ๆ  มีสายตาของคนขบัรถที่มองตามฉนัไป  ทัง้ฉนัและเขา
ก็กงัวลไมต่า่งกนั 

 
 
 
 
 
 



26 

 
 
 
 

อโคจร   
ตอนที ่6 
 
------ภมูินทร-์----- 
ผมเดินเข้าไปในห้องที่มีให้สําหรับค้นตัวผู้ต้อง

สงสัยหญิง  กมลเพิ่งถูกพาตัวเข้าไปหลังจากถูกเรียก
ตรวจค้น  ตอนนี้หลายหน่วยกําลังพยายามกวาดล้าง
เกี่ยวกับคดียาเสพติด  และกมลก็หนีไมพ่น้เรือ่งนี ้ 

ท่ีน่ีไมอ่ยูใ่นเขตพืน้ท่ีท่ีผมรบัผิดชอบ แต่ขอประสานงาน
เพื่อเขา้ตรวจสอบ  เป็นความจาํเป็นที่ผมหลีกหนีไม่ได ้ และ
เป็นความจาํเป็นที่ผมต้องให้การช่วยเหลือหากเกิดปัญหา
ตรวจพบ 

“พบไหมครับ...” ผมได้คําตอบเป็นการสั่นหัวจาก
นายตาํรวจหญิง  รูส้ึกโล่งใจที่อย่างนอ้ยเธอก็เอาตัวรอดจาก
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สายตาตาํรวจได ้ การตรวจคน้แบบสว่นตวัโดยตาํรวจหญิงคน้
ระเอียดมาก  สมแลว้ที่พวกจ่าดาํบอกว่ากมลเอาตัวรอดได้
เสมอ  

“รบกวนออกไปรอขา้งนอกก่อนครบั  ผมขอคยุกบัผูต้อ้ง
สงสยัก่อน  เพราะเธออยู่รถที่น่าสงสยัมากครบั” ผมออกอบุาย
บอกตาํรวจหญิง  เธอออกไปจากหอ้งทันทีดว้ยยศตาํแหน่งที่
นอ้ยกวา่ 

“ยาตัวนี ้ร ้ายแรงกว่าปกติ  เ ป็นสินค้าที่ ใช้ส ําหรับ
ทดลอง” กมลนาํขวดยาขนาดเล็กกว่านิว้กอ้ยของเธอออกมา
จากใตพ้ืน้รองเทา้    

ความจรงิแลว้กมลเป็นสายของตาํรวจที่ผูบ้งัคบับญัชา
เป็นคนบอกกับผม  เธอเป็นเด็กติดยาในชุมชนจริง ๆ แต่ถูก
บาํบดัและใชเ้ป็นสาย   

ผมเองก็ยงัไม่ไดคุ้ยกับเธอถึงรายละเอียด  รูว้่าเธอเป็น
สายก่อนหนา้นีไ้ม่ถึงสองชั่วโมง  ผมมองมือเธอที่ถือขวดยานั่น  
มันสั่น  แต่ไม่ใช่การสั่นเพราะความกลัว  คลา้ยว่าเธอกาํลัง
อยากยา 

“นี่เธออยากยา?” 
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“อาทิตยก์่อนเฮียเรงิบงัคบัใหฉ้นัเลน่ยาต่อหนา้เขา” คน
พดูใชน้ ํา้เสียงราบเรยีบ  เธอน่าจะรูม้าตลอดว่าผมจะถูกส่งมา
ทาํงานคู่กับเธอ  ท่าทีของเธอไม่แปลกใจสักนิด  ในตอนที่
นายตาํรวจหญิงออกไปก็ยงัเปิดประโยคพดูกบัผมก่อน 

“เธอไหวแน่นะ” ร่างกายของเธอเต็มไปดว้ยเม็ดเหงื่อ  
ถ้าบอกว่าอาทิตย์ก่อนมันก็ใกลท้ี่จะเป็นอาการลงแดงแล้ว  
ผูห้ญิงตวัเล็กแค่นีท้าํไมกลา้ที่จะเขา้ไปวุ่นวายกบัยาเสพติดได ้ 
อีกทัง้ยงัตอ่สูก้บัฤทธ์ิของยา 

“วันนีฉ้ันอาจไดเ้จอกับนายใหญ่  เขาพอใจในผลงาน
ของฉนั  ผา่นครัง้นีไ้ปได.้..เราจะจบัตวัใหญ่ไดแ้น่” เธอเก็บขวด
ยาขนาดเลก็กลบัเขา้ไปใตพ้ืน้รองเทา้   

สายตาของผมยังจับจอ้งไปที่มือของเธอ  มันสั่นมาก  
ผมเป็นห่วงเธอ  ก่อนหนา้นีเ้คยทาํงานรว่มกับสายที่เป็นผูช้าย
เท่านัน้  นี่เป็นครัง้แรกที่สายของผมเป็นผูห้ญิง  ผอมบาง  ที่
สาํคญัคือเธอใชต้วัเองรบัยาเหลา่นี ้

กมลเอาแผ่นกระดาษซึ่งเอาออกมาจากดา้นในของเสือ้  
เธอวางบนมือผมก่อนที่จะชีไ้ปที่จุดหนึ่ง  ปลายนิว้ที่สั่นเทาทาํ
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ใหผ้มจบัมือเธอไว ้ ผมคิดวา่เธอไมไ่หว  แต่มือเล็กนัน้สะบดัมือ
ผมออกแรง ๆ  

“โกดังนี ้ มันต้องหลักฐาน  อย่าเอาตาํรวจคนอื่นไป  
ฉนัไมไ่วใ้จตาํรวจคนอื่น” 

“ได!้” 
จากนัน้ผมและกมนก็แยกกนัดว้ยทา่ทีปกติที่สดุ  เธอไป

ขบัรถขนสง่สนิคา้ขณะที่ผมไปรว่มทีมกาํตาํรวจ  จะตอ้งหาทาง
ไปยงัโกดงัที่กมลบอกใหไ้ด ้

ใช้เวลาแยกออกจากทีมตาํรวจ  จากนั้นลอบเข้าไป
ดา้นหลงัของโกดงัรา้งเก่า  มองแลว้ท่ีนี่น่าจะเป็นโรงสีเก่า  ผม
น่าจะมาก่อนกมลเพราะมองเขา้ไปดา้นในไม่พบเธอ  มีรถตูส้ี
ดาํเงาจอด   ดา้นในมีชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่  มองไดจ้ากแสงอีก
ดา้นที่สาดกลบัมา 

โดยรอบมีกลุ่มคนกระจายเป็นจุด ๆ มองแลว้ว่ามีการ
รกัษาความปลอดภัยแน่นหนาทีเดียว  แต่ละคนอาวุธครบมือ
มาก 
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 “ไอ้เริง?” ผมสบถกับตัวเองเมื่อเห็นคนที่หลายคน
เรียกว่า ‘เฮียเรงิ’ เดินเขา้มาในโกดงั ในเมื่อใหก้มลมาส่งของ
แลว้มนัมาทาํไม  ดจูากสถานการณแ์ลว้ไมสู่ด้ีเลย 

“พวกมันกาํลังจะทาํอะไร” ผมมีรางสังหรณ์ยังไงไม่รู ้ 
พยายามหาซอกมมุที่จะเขา้ไปดา้นในมากขึน้  แตม่ีคนกระจาย
ไปทั่วอยากที่จะเขา้ไปใกลอ้ย่างชดัเจน 

ไม่นานกมลก็เดินเขา้มาพรอ้มกับชายตัวสูงที่ถือปืนคู่
มากับเธอ  เธอใส่เสื ้อกันหนาวและใส่หมวกเหมือนปกติ  
ท่าทางของเธอก็ดูตกใจมากที่เห็นไอเ้ริง  ดูเหมือนว่าไอเ้ริงจะ
ตอ้งการทาํอะไรสกัอย่าง 

“ไม่ตอ้งแปลกใจกมล  นี่เป็นการส่งของขนาดทดลอง
จรงิ  ยาอยู่ไหน?” กมลนาํยาออกมาจากพืน้รองเทา้ก่อนจะส่ง
ให ้ เธอไม่พูดอะไรออกมาสักคาํ  เธอนิ่ง  และคิดว่าท่าทาง
เหลา่นีท้าํใหต้บตาพวกมนัไดน้าน  

“ยาทดลอง  อย่าบอกนะว่า..”ผมเหมือนจะคิดอะไร
ขึน้มาไดเ้มื่อประมวลทุกอย่างแลว้  มนักาํลงัจะใชก้มลเป็นตวั
ทดลอง  มนัถึงไดห้ลอกใหม้าที่นี่ 
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“เราต้องทดลองให้ลูกค้าเห็นว่ามันทรงพลังแค่ไหน  
และ...มึงตอ้งใชม้ัน” เป็นจริงอย่างที่ผมคิดเอาไว ้ ผมควรทาํ
ยงัไงดี  ผมมาคนเดียว  ต่อใหอ้อกไปก็เอาตวัไม่รอด  ตายคู่ทัง้
ผมและกมลแน่  แต่ถา้ไม่ทาํอะไรเลย..กมลก็คงไม่ต่างไปจาก
ตาย 

สายตาของผมมองเห็นกมลถอยหลังไปสองกา้ว  เธอ
พยายามถอยหนีแต่ก็ถูกชายที่ยืนข้างหลังเอาปืนกระแทก  
รา่งกายที่ผอมบอบบางถกูกระแทกจนลม้ลง   

“ได!้!!  ฉนัโอเค!!” เป็นประโยคแรกที่เธอเปลง่เสียงพดู
ออกมา  คลา้ยว่าเธอจะบอกใหผ้มรู ้  ไอเ้รงิกาํลงัเอาเข็มเจาะ
ขวดยา  มนัเดินเขา้ไปหากมลดว้ยความพอใจมาก 

ผมถ่ายคลิปทัง้หมดแต่ก็ไม่ไดภ้าพคนที่อยู่รถตู ้ ถา้ผม
เขา้ไปช่วยกมลก็ไม่รอดทั้งคู่  แถมจับตัวการใหญ่ไม่ได ้ ผม
จาํเป็นตอ้งนิ่งและเก็บหลกัฐานตอ่ไป 

 “อรา้ย!!!!!  กริด๊!!!!!!”  ภาพหญิงสาวดิน้พลา่นอ ยู่กบั
พืน้หลังจากถูกฉีดยาเขา้ไป  เธอแสดงความทรมานออกมา
อย่างหนกัก่อนที่เธอจะแนน่ิ่ง 
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ภาพที่สายตาของผมมองเห็นเจ็บปวดเหมือนกาํลงัฆ่า
เธอ  เธอกาํลงัเสียสละอย่างมากเพื่อช่วยตาํรวจ  นี่คือเด็กที่
พวกจ่าดาํบอกว่าไม่มีความรู ้ เป็นเด็กติดยา  แต่เธอเป็นเด็ก
ติดยาที่เสยีสระมาก 
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อโคจร   
ตอนที ่7 
 
------กมล------ 
“กมล ไอก้มล” 
ฉันรู้สึกเจ็บที่แก้มจากแรงตบ  เมื่อลืมตาขึ้นมาก็

เห็นหน้าเฮียเริง  ฉันเจ็บใจที่ตกเป็นเคร่ืองมือของคน
พวกนี้  ฉันเกลียดพวกมัน  อยากจะเอามีดแทงไอ้คนที่
อยู่ตรงหน้า  มันยิม้หนา้ตาระรื่นต่อความทรมานที่ฉันได้รบั  
ฉันจําได้ดีกับทุกความรูส้ึก  ความทรมานหลังจากยาเข้าสู่
กระแสเลือด  เสียงหวัเราะดว้ยความสะใจ  การมีความสขุต่อ
ชีวิตที่พวกมนัมองเห็นอย่างเช่นผกัปลา 

“นายพอใจในตวัมึงมากกมล  งานหนา้มึงไดเ้ป็นคนคุม
การส่งสินคา้ขา้มชายแดน  งานนีจ้ะทาํใหม้ึงรวยไปทัง้ชาติ” 
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ฉันยังนอนแน่นิ่งขยับตัวยากลาํบาก  แต่ทุกอย่างที่ไดร้บัฟัง
ชดัเจน 

ชันตัวลุกนั่งอย่างอ่อนแรง  สายตาของฉันพยายาม
กวาดมองไปรอบ ๆ ตอนนีร้า่งกายฉนัแย่มาก   แทบไม่มีแรงที่
จะขยบั  ตวัแมล้มหายใจยงัรูส้กึวา่คมุไมค่อ่ยได ้

“ไป...กลับบา้นกลับช่อง  ขาดยามาเอาไดเ้ลย  นาย
ใหญ่ใหม้ึงเต็มที่  ฮ่า ๆ” หลงัจากทาํใหฉ้นัเป็นทาสแลว้  พวก
มนัก็มีความสขุอย่างมาก  ต่อจากนีฉ้นัจะเป็นหรอืตายมนัก็คง
ไมส่นใจแลว้ 

“อะ... เอามา  เอามาใหฉ้ันก่อนสองเม็ด” ฉนักดัฟังพูด
ออกไป  ซึง่พวกมนัก็ดจูะพอใจมากดว้ย 

เฮียเรงิเดินหายเขา้ไปในบา้นก่อนจะกลบัออกมาพรอ้ม 
กบัถงุซิบสขีาว  ภายในมียาอยู่สองเม็ดโยนมาใหฉ้นั  ตอนนีฉ้นั
กลายเป็นทาสของพวกมนั  ไม่ตอ้งเสียเงินซือ้อีกแลว้  ฉนัหยิบ
ยาใส่กระเป๋ากางเกงอย่างยากลาํบาก  มือสั่นจนแทบจะคุม
ไมไ่ด ้ จากนัน้ก็เดินออกจากบา้นเฮียเรงิ 

รา่งกายของฉันเหมือนไม่เป็นตัวเอง  ฉันกาํลงัตอ้งการ
ยา  ตอ้งการยาเขา้มาในรา่งกาย  มนัสั่น..มนัตอ้งการ  ยาตัว
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ใหม่มีความแรงมาก  และยาเหล่านีจ้ะทาํใหค้นเลว ๆ อย่าง
พวกไอเ้รงิมีรายไดม้หาศาล  เพราะทกุคนที่เสพมนัเขา้ไปแลว้มี
พลงัความตอ้งการหลายเทา่พนัทวี 

ฉันเดินลดัเลาะไปตามซอยแคบที่ไม่ค่อยมีคนเดินเขา้
มาเท่าไหร่  มันจะผ่านวัดซึ่งหลายคนเช่ือว่าเคยมีฆ่าตกรรม  
แตซ่อยนา้มารถผา่นไปซอยที่ฉนัพกัอยู่   

มือหยิบยาท่ีอยู่ในถงุซิบออกมา  ยาที่ฉนัเคยชนะมนัมา
ไดค้รัง้หนึ่ง  ยาที่ฉันเอาชีวิตหลดุออกจากมนัมาได ้ ฉันกาํมนั
แน่นแมว้่ารา่งกายจะเรยีกรอ้งมนัมากแค่ไหน  สดุทา้ยฉนัก็ปา
มนัออกไปในป่าหญา้ 

“กจูะไมเ่ป็นทาสมงึ!!” ฉนัจะตอ้งเอาชนะมนัไดอ้ีกครัง้!!  
ฉนัเช่ือวา่ฉนัทาํได ้ และฉนัตอ้งทาํใหไ้ด ้

เดินออกไปอีกทางสู่ถนนใหญ่   สายตามองหาตู้
โทรศัพทส์าธารณะ  โชคดีที่ไม่ไกลจากปากซอยมีตูโ้ทรศัพท ์ 
ฉนักดเบอรข์องคนที่เคยช่วยใหฉ้ันหลดุจากยานรก  ฉนัจาํมนั
ไดอ้ย่างขึน้ใจ  เขาคือผูม้ีพระคณุ  และตอนนีฉ้นัตอ้งการเขา 
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“ฉนัจะไปรอที่เดิม  ชะ...ช่วยฉันดว้ย”  หลงัจากที่ไดยิ้น
เสียงจากปลายสาย  สิ่งเดียวที่สื่อสารโดยไม่มีใครจับพิรุธ  
ประโยคที่ฉนักบัเขารูด้ี 

วางสายแล้วฉันก็รีบหาทางไปยังห้างสรรพสินค้า  
พยายามควบคมุตวัเองอย่างมากที่สดุ  หลายคู่สายตามองมา
ทางฉนั  อาการของฉนัมนัยากที่จะปกปิด  หากใครเคยติดยาก็
คงไมต่อ้งเดาเลยวา่อาการของฉนัเป็นอะไร 

เดินเขา้ไปในหา้งสรรพสินคา้แห่งหนึ่งก่อนจะเปลี่ยนชุด  
เป็นเสือ้ผา้ของแม่บา้นใหห้อ้งนํา้หอ้งรมิสดุ  จากนัน้เดินเขา้ไป
ในหอ้ง ๆ หนึง่ของหา้งที่เขียนวา่ ‘หา้มบคุคลภายนอกเขา้’    

มนัเป็นเสน้ทางที่ฉันจะไดเ้จอกับคนที่เคยช่วยฉัน  ฉัน
เขา้ไปนั่งรอในหอ้งไดไ้ม่นานประตูของหอ้งก็ถูกเปิดออก  แต่
เป็นสาววตัรภมูินทรท์ี่อยู่สน.แถวชมุชน 

“ชะ...ช่วยฉนัดว้ย” เขาไมพ่ดูอะไรตอบกลบัมานอกจาก
ถอดเสือ้โคท้ของเขามาสวมใหฉ้นั  ตาของฉนัพรา่เบลอไปหมด  
รอ้นไปทัง้ตวั  ฉนักาํลงัควบคมุตวัเองไมไ่ด ้ 

“เธอเดินไปตามทางเดินนีน้ะ  เดินจนสดุทาง  ฉนัจะเอา
รถมารออีกดา้น  เขา้ใจที่ฉนัพดูใช่ไหม” สองมือของเขาเขย่าบ่า
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ของฉันแรง ๆ ฉันเขา้ใจทุกอย่างที่เขาพูด  แต่สองเทา้ของฉัน
กาํลงักา้วออกไปอย่างยากลาํบาก 

“ขะ......เขา้ใจ” พูดแลว้ตอ้งหอบหายใจมาอย่างหนัก  
ตอนนีฉ้นัตอ้งการยามาก  ฉนัรูว้่ามนัจะทาํใหฉ้นัพน้จากความ
ทรมานนี ้

“อดทนไวน้ะ  เขา้ใจใช่ไหม” พยายามควบคุมตัวเอง
และแยกกับสารวตัรเดินไปตามทางเดินที่เขาบอก  ในทุกกา้ว
ของฉนัมนัช่าง...ทรมาน  ฉนัอยากหลดุพน้จากความรูส้กึนีแ้ละ
ฉนัตอ้งผา่นมนัไปใหไ้ด ้
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อโคจร   
ตอนที ่8 
 
------ภมูินทร-์----- 
ผมขับรถพากมลมายังบ้านพักหลังหน่ึงในจังหวัด

ตราด  เป็นบา้นพกัตากอากาศซ่ึงผมไม่ค่อยได้มาเทา่ไหร่  
บ้านหลังนี้อยู่ไกลจากเขตชุมชน  เป็นบ้านที่ผมแทบจะ
จาํได้ว่ามีอยู่  เพราะมนัไม่ใช่บา้นพกัตากอากาศที่ครอบครวั
จะเลอืกเขา้มาพกั 

“กมล ..ไหวไหม” คนที่นั่งเบาะขา้งกาํลงักาํมือทัง้สอง
ขา้งจนแน่น  เธอชุ่มไปดว้ยเหงื่อ  เนือ้ตัวสั่นเกร็งแสดงความ
ทรมาน 
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เขา้ไปจอดรถในรัว้บา้นผมรีบสอดมือโอบรอบเอว  อุม้
ร่างกายที่แทบจะไม่มีน ํา้หนัก  พาเธอเขา้ไปในบา้นโดยมีลุง
โนต้คนดแูลบา้นหลงันีเ้ปิดประตใูห ้

“ลงุอย่าใหใ้ครเขา้มาในบริเวณบา้นนะครบั  ล็อกบา้น
จากดา้นนอก  เปิดเฉพาะเวลาที่ลงุเอาอาหารมาสง่แคน่ัน้” 

“ ครบั”หลงัสั่งการลุงโนต้เรียบรอ้ยผมก็อุม้กมลเขา้ไป
ในหอ้งนอน  เธอกัดฟันตัวเองเสียงกรอด ๆ ตลอดเวลา  มือก็
สั่นทัง้สองขา้ง  รา่งกายเต็มไปดว้ยเม็ดเหงื่อเหมือนเธอจะรบั
ความทรมานนีไ้มไ่หวแลว้    

ผมสงสารเธอมากแตไ่มรู่จ้ะช่วยยงัไงดี 
“ กมล.... กมล!!” 
ผวัะ!!!  
เธอใชม้ือตบหนา้ตวัเองอย่างแรง  เธอกาํลงัทาํใหต้วัเอง

เจ็บเพื่อเรียกสติ  แต่เป็นการกระทาํที่ผมไม่คิดว่าเธอจะทาํ  
ดวงตาแดงกาํ  สองมือกาํแนน่  ลาํคอบิดเกรง็นา่กลวัมาก 

ผวัะ!!!  
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“ พอแลว้กมล  พอแลว้!” รัง้มือเล็กที่เตรียมจะตบแกม้
ตวัเองเป็นรอบที่สาม  ตอนนีเ้หมือนเธอจะไม่มีสติรบัฟังผม
แลว้ 

“กมล!!” ในขณะที่ผมกาํลังห้ามกมลอย่างเต็มที่  
ผูบ้ังคับบัญชาหรือพ่อแท้ ๆ ของผมก็เขา้มาในหอ้ง  พ่อเป็น
คนโทรบอกใหผ้มพากมลมาที่นี ่

“เหมือนจะไมม่ีสติแลว้นะครบั” 
“ ยึดกมลไว”้ จบัมือทัง้สองขา้งตามที่พ่อสั่ง  จากนัน้พ่อ

ก็เอาอะไรบางอย่างมากรอกปากเธอ  พ่อบีบปากและกรอกนํา้
สีขาวขน้ลงไปในปากเธอจนหมดขวด  รา่งกายผอมบางที่ดจุะ
ไม่ค่อยมีแรงดิน้จนผมบีบมือเธอแน่นมาก  ปรากฏรอยแดงทนั
ตาจนเนือ้ตวัชํา้ไปหมด 

“ มนัคืออะไรพอ่” 
“ โอก...โอ๊ก!!!” ไมท่นัที่พอ่จะไดต้อบคาํถามอะไร  พ่อก็

ลากกมลไปยังหอ้งนํา้  ร่างกายที่ถูกลากก็เหมือนจะตอ้งการ
อย่างนัน้  เธอหลดุพน้จากการลากของพ่อ  ตรงไปยังชักโครก
และอว้กออกมา 
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ภาพที่ผมเห็นคือกมลกอดชกัโครกอว้ก  ผมพยายามลบู
หลังให้เธอ  เธอน่าสงสาร  ดูทรมานเหมือนจะตายให้ได ้ 
ดวงตาของเธอแดงกํ่าจนแทบจะเป็นสเีลอืด 

ความทรมานในร่างกายนีค้งหลายเท่าพันทวีที่ผมจะ
เขา้ใจ  เป็นเพราะยาที่ฉีดเขา้สูร้า่งกายเธอแน่ 

“ใหก้มลกินอีกสามขวด  ปรมิาณยาในตวัเยอะมาก  ถึง
จะยงัไมห่ายขาด  แตม่นัจะดีขึน้”  มองไปยงัขวดสีขุ่นซึ่งวางอยู่
บนโต๊ะ  แคค่ิดวา่ตอ้งใหเ้ธอกินผมก็สงสาร   

เธออ้วกจนสลบ  ในห้องนํา้เต็มไปด้วยกลิ่นคาวคลุ้ง  
เธอจะตอ้งผ่านความทรมานอย่างมากกว่าจะหลุดพน้ไอย้า
นรกนี ่

“ครบัพอ่” 
“เด็กคนนีสู้ ้มาก  กมลอยากออกมาจากชีวิตที่ เป็น  

ภูมินทรต์อ้งช่วยใหเ้ธอออกมาใหไ้ด ้ ใหส้มกับที่เธอเอาตวัเอง
ไปเสี่ยง” ดวงตาของพ่อทอดมองไปยังคนที่นอนบนเตียง  เป็น
แววตาที่ผมไม่เคยเห็นพ่อมองเด็กผูห้ญิงคนไหน  เป็นแววตา
แบบเดียวกับที่ใช้กับนายตาํรวจคนรูใ้จ  คนที่ไม่เคยทาํงาน
พลาดสาํหรบัพอ่ 
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หลงัจากพ่อกลบัไปผมเอาผา้สะอาดมาเช็ดเนือ้ตวัของ
กมล   เธอนอนสลบหลบัใหลไม่ไดส้ติ  เนือ้ตัวเมื่อถูกเช็ดก็ดู
เกลีย้งเกลาสะอาดตาขึน้มาบา้ง  

สุดท้ายตัดสินใจเอาผ้าคลุมตัวและเปลี่ยนเสือ้ผ้าให ้ 
แมม้องไม่เห็นแต่สมัผสัในบางครัง้  มนัก็ทาํใหผ้มรอ้นวบูไดไ้ม่
นอ้ย  ทาํใหต้อ้งรีบจัดการกับเสือ้ผา้ก่อนจะออกไปจากหอ้ง
ทนัท ี  
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อโคจร   
ตอนที ่9 
 
------ภมูินทร-์----- 
สามวันผ่านไปกับการมองเห็นความทรมานของ

กมล  เธอถูกกรอกยาทีพ่อ่ส่ังไวจ้นหมดทัง้สามขวด  และ
เธออ้วกจนไม่มีอะไรในร่างกาย  ร่างกายที่ผอมเป็น
ทนุเดิมก็คล้ายจะผอมกวา่เดิม 

“ อาหารครับคุณภูมินทร”์ ผมรบัอาหารเชา้ที่ลุงโนต้
เอามาส่งตรงเวลาทุกวัน  พยายามบอกให้ลุงโน๊ตปิดเป็น
ความลบั  ไมใ่หใ้ครในพืน้ที่รูว้า่มีคนในบา้น 

“สว่นนี่ของที่ใหผ้มซือ้” มีของอีกสว่นที่ฝากซือ้พิเศษ 
“ ขอบคุณนะครบั  พรุ่งนีลุ้งเอารถเขา้มาใหผ้มพรอ้ม

อาหารเชา้นะครบั  ผมคงตอ้งกลบัแลว้” 
“ ครบั” 
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พดูคยุและรบัเอาอาหารแลว้ผมก็ตรงไปยงัชัน้สอง  เป็น
ห้องนอนที่กมลอยู่มาตลอดสามวัน  เธออยู่ในห้องนีต้ลอด
ไม่ไดอ้อกไปเห็นเดือนและตะวนั  เธอเคยมาบาํบดัที่นี่แลว้ครัง้
หนึง่  ท่ีน่ีจึงมีเสือ้ผา้ท่ีพอ่เตรยีมเอาไวใ้หเ้ธอ  

กมลนอนนิ่งแต่ลืมตาอยู่บนที่นอน  เธอไม่มีอาการ
อยากยาแบบทรุนทรุายแลว้  แต่พ่อก็บอกว่าเธอยงัไม่หายขาด  
เพราะปรมิาณยาในตวัเธอเยอะกว่าตวัยาปกติ  เธอกินขา้วได้
เยอะขึน้และนอนนอ้ยลง  จากมาวนัแรกที่เธอตื่นมาอว้กและ
นอนเป็นสว่นใหญ่ 

“ กินขา้วหน่อยกมล” เธอลกุขึน้มานั่งและรบักล่องขา้ว
ของตนเอง  รบันํา้หนึ่งขวดก่อนจะนั่งกินบนที่นอน  เธอไม่ค่อย
พดูเทา่ไหร ่หรอืแทบจะไมพ่ดูเลย 

เรากินขา้วดว้ยกันเงียบ  ตลอดสามวันผมอยู่ขา้งเธอ
ตลอด  เธอกินขา้วไมไ่ดผ้มก็กินไมล่ง  เธอกินขา้วไดผ้มก็พลอย
มีแรง  และต่อใหห้อ้งจะเต็มไปดว้ยกลิ่นคาวคะคุง้  ผมก็ยงัอยู่
กบัเธอในหอ้งตลอด  ผมทิง้เธอไมไ่ดเ้ลย 

“ขอบคณุที่ดแูลฉนันะ” 
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“ออ...อืม...” เงียบไปพักใหญ่หลังจากไดยิ้นประโยค
ขอบคณุ  เหมือนวา่ผมไมไ่ดค้ิดมาก่อนวา่จะไดร้บั  “เธอทาํเพื่อ
ประเทศชาต ิ ฉนัช่วยเธอเต็มที่อยู่แลว้” 

เงียบ  คนที่พูดขอบคุณกินขา้วไปเงียบ  อยู่กับเธอก็
เหมือนอยู่กบัตวัเอง  เพราะเงียบจนไดยิ้นเสยีงลมหายใจ 

“ อีกไม่นานหลกัฐานหลาย ๆ อย่างท่ีฉนัรวบรวมก็ครบ  
ขาดแตต่วัการใหญ่ 

“ วนัที่ฉันโดนยา  ฉันไดยิ้นเสียงนายใหญ่พูดว่า.....ทาํ  
ไดด้ีจะมีรางวลั”  เป็นประโยคที่คุน้หู  แต่ใครจะพดูก็ได ้ มนัใช้
ระบุตวับุคคลไม่ได ้ “ขอมือมนัมีรอยสกั  เป็นตวัอกัษรอะไรสกั
อย่าง” 

“ เป็นขอ้มูลที่ดี  แต่ตอนนีไ้อเ้รงิตอ้งสงสยัแน่ที่เธอหาย
มาหลายวนั  พรุง่นีฉ้ันจะพาเธอกลบัไปสง่ที่เดิมและนี่” ผมเอา
โทรศัพทท์ี่ใหลุ้งโนต้ซือ้มาส่งให ้ มันเครื่องละไม่ก่ีรอ้ยไว้  ให้
เธอโทรหาผมเวลาฉุกเฉิน  มันมีจีพีเอสติดที่ผมสามารถ
ติดตามเธอได ้
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“เอาไวเ้วลาฉุกเฉิน  ในนีม้ีเบอรฉ์ันเรียบรอ้ย” เธอรบั
โทรศพัทไ์ปวางขา้งตัว  กินขา้วของตนเองเงียบ ๆ ไม่พูดอะไร  
“หลงัจากนีย้งัไหวที่จะสบืตอ่ใช่ไหม” 

“หวงัวา่...ไอย้านรกนี่จะหมดไปก่อนที่ฉนัจะตาย...” 
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อโคจร   
ตอนที ่10 
 
------กมล------ 
ฉันเดินไปยังหน้าต่างของบ้านในห้องที่มีม่านที่

ยาวจรดพืน้  ม่านปิดแทบทุกด้านจนมืดสนิท  แต่คล้าย
วา่ฉันได้ยนิเสียงคล่ืนทะเล  มือค่อย ๆ เปิดม่านเล็กน้อย  
มองเห็นทะเลสีนํา้เงินและทอ้งฟ้าสีฟ้าสด  ตั้งแต่ฉันเกิด
มาน่ีเป็นครั้งแรกทีฉั่นเหน็ทะเลนอกจากในทวี ี  

วางมือบนกระจกที่ภาพทบักับนํา้ทะเล...นํา้ทะเลคงจะ
เย็นมากแน่ ๆ  ที่นี่ฉนัเคยมาแลว้หนึ่งครัง้  แต่นี่เป็นครัง้แรกที่รู ้
วา่มีทะเล 

“อยากจะออกไปขา้งนอกไหม” เสียงสารวตัรภูมินทรด์งั
ขึน้  ฉันหันไปมองหนา้เขาโดยไม่ไดพู้ดอะไร  มองไปยังทอ้ง
ทะเลแลว้จึงเดินกลบัไปที่เตียง  
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“วา่ไง  อยากไปไหม” 
“ ฉนัเพิ่งเคยเห็นทะเลครัง้แรก” ครัง้ก่อนฉนัโดนล่ามโซ่

จึงไมรู่ว้า่มีทะเล  ครัง้นีเ้รีย่วแรงฉนักลบัมาเรว็  ถูกถอดโซ่จึงได้
มองเห็นธรรมชาติ  และรูว้า่อยู่ติดทะเล  “มนัสวยมาก” 

เขาเงียบ แต่เดินไปเอาเสือ้แขนยาวตัวใหญ่มาใหฉ้ัน
สวม  ก่อนจะตามดว้ยผา้เช็ดตัวอีกผืนที่เอามาโพกหัว  “ดูไม่
ออกวา่เป็นเธอนะ ปะ... ไปสมัผสัทะเลครัง้แรก” 

ฉนัโดนสารวตัรภมูินทรล์ากออกไปจากหอ้งทัง้ที่ถูกโพก
ไปทัง้ตวั  ฉันไม่ไดใ้ส่รองเทา้  เขาพาฉันเดินออกทางดา้นหลงั  
เมื่อเหยียบพืน้หญา้ก็เหยียบพืน้ทราย  เขาพาฉนัเดินเรว็ขึน้จน
มาถึงนํา้ทะเล  เทา้ของฉันสมัผสักับนํา้ทะเลที่เย็นจัดเป็นครัง้
แรก  นั่งลงและเอามือเลน่กบันํา้ทะเลที่ซดัเขา้มาเป็นระรอก 

‘ที่นี่เองหรอื  ทะเล’ ฉนัไม่เคยรูส้กึมีความสขุขนาดนีม้า
ก่อนเลย  ไมค้ิดวา่ตวัเองจะไดเ้ห็นทะเลใกล ้ๆ ขนาดนี ้

“เมื่อก่อนฉันเคยคิดว่า  ถ้าฉันติดคุกก็ไม่ต่างจากอยู่ 
ขา้งนอก  เพราะฉนัก็ไมเ่คยมีอิสรภาพจากไอย้าพวกนัน้” 
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“ถ้าคดีนี ้จบ  ฉันจะพาเธอไปสัมผัสอิสระเท่าที่ เธอ
ตอ้งการ” เงยหนา้มองสารวัตรภูมินทร ์ ไม่ว่านี่มันจะเป็นคาํ
สญัญาหรอืเปลา่  ฉนัก็จะรอวนันัน้ 

“เล่นนํา้ดีกว่า  โดนแค่นีจ้ะสะใจอะไร  จะได้รูว้่านํา้
ทะเลเค็มเปล่า”  พูดแลว้ฉันก็โดนสารวัตรลากลงไปในนํา้ลึก
เรือ่ย ๆ จนมนัถึงอก  ฉนัโดนโอบลอ้มดว้ยนํา้ทะเลเย็นฉํ่า  เทา้
ฉนัสมัผสัทรายเย็น ๆ ในนํา้  รสชาติของนํา้เค็มจัดอย่างที่เคย
ไดยิ้นเขาบอก  ฉนัเห็นสารวตัรภูมินทรห์วัเราะและฉนัก็หวัเราะ
ตามเขา 
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อโคจร   
ตอนที ่11 
 
------กมล------ 
พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าแต่ฉันยังอยู่ในนํ้าทะเล

อยา่งไม่รู้จักเหน่ือย  ฉันแสบตาไปหมดเลยกับความแสบ
เค็มของนํ้า  แต่ก็สนุกอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน  คล้าย
กับว่าฉันได้ปลดปล่อยความรู้สึกหดหู่ที่อยู่ในใจ  การมี
ชีวิตอย่างคนตาย  การตอ้งอยู่ในสงัคมที่มนับีบคัน้  มนัหายไป
เมื่อฉนัไดข้ยบัตวัในนํา้ทะเลที่เย็นจดั 

“ พอแลว้กมล  เธอจะไม่สบาย  ขึน้มาไดแ้ลว้” สารวตัร
ภูมินทรต์ะโกนจากชายฝ่ัง  เขาขึน้ไปนั่งมองฉนัเลน่นํา้ทะเลได้
พกัใหญ่แลว้  หลงัจากแข่งกบัฉันว่ายนํา้ไปสองรอบ  ฉนัไม่ขึน้
อย่างที่เขาบอก  แถมยงัวา่ยลงไปลกึกวา่เดิม 
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“กมลอย่าวา่ยไปลกึ” ฉนัไดยิ้นเสียงเขา  แต่ฉนัก็ว่ายไป
เรือ่ย ๆ จนฉนัคิดจะแกลง้เขา  แกลง้ดาํลงไปในนํา้ใหน้านที่สดุ  
ฉันอยากเก็บความรูส้ึกตอนนีเ้อาไวใ้หม้าก  หากสดุทา้ยแลว้
ถกูจบัได ้ ฉนัตอ้งจบชีวิตก่อนกวาดลา้งพวกมนัได ้ ฉนัก็คงเช่ือ
วา่ตวัเองมีความสขุแลว้ 

ลืมตาในนํา้หลงัจากที่กลัน้หายใจจนเริ่มไม่ไหว  โผล่
ขึน้มาจากนํา้และสุดอากาศเต็มที่  ฉันเห็นสารวัตรภูมินทร์
กาํลงัดาํพุดดาํว่ายไม่ห่างมาก  และเขากาํลงัตะโกนเรียกช่ือ
ฉนั 

“ กมล!!  กมล!! 
“ฮ่า ๆ ฉันอยู่นี่” ฉันหัวเราะจนสุดเสียง  เขาลงมาช่วย

ฉนัอย่างนัน้เหรอ  รูส้กึชีวิตมีค่าขึน้มาทนัที  ขนาดแค่คิดว่าถา้
ฉนัตายจะมีคนรอ้งไหไ้หมฉนัยงัไมค่ิดเลย 

“ เล่นอะไรวะ” มือหนาของสารวัตรภูมินทรต์บหัวฉัน
เบา ๆ  ก่อนที่จะดึงตวัฉนัเขา้ไปกอด  เสียงที่ฉนัหวัเราะหายไป
ทนัทเีมื่อรา่งกายกระแทกเขา้กบัอกของเขา    

เขากอดฉนั!! 
เรากอดกนัอยู่อย่างนัน้   
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หวัใจฉนัก็ไหววบูอย่างบอกไมถ่กู 
ที่ผ่านมาฉันก็รูว้่าเขาเป็นคนเปลี่ยนเสือ้ผา้ให้   แต่ฉัน

ไมรู่ส้กึอะไร  เพราะฉนัไม่รูส้กึว่าตวัเองมีค่าพอที่จะตอ้งมาหวง
เนือ้หวงตวัอยู่แลว้  แต่ครัง้นีก้ลบัรูส้ึกว่ามนัทาํใหฉ้ันหนา้รอ้น
ไปทัง้หนา้ 

“ อย่าเลน่แบบนีอ้ีกนะ  เขา้ใจไหม?” ฉนักม้หนา้เมื่อเขา
คลายออ้มกอด  ไมรู่ว้า่ตอ้งพดูอะไรตอบเขา  “ฉนัเป็นหว่ง” 

และฉนัก็ตอ้งหนา้รอ้นไปกวา่เดิมเมื่อเขากม้มามองหนา้
ฉันใกล ้ๆ  รีบผละตัวออกจากเขาพรอ้มกับว่ายเขา้ฝ่ัง  ไม่รู ้
ทาํไมมนัวบูวาบไปหมด  ฉนัรูส้ึกว่าฉนัเห็นรอยยิม้ของสารวตัร
ภมูินทรด์ว้ย  แตฉ่นัไมก่ลา้หนัไปมองชดั ๆ  

“ เหย้!!   เขินเหรอออ!” ไดยิ้นเสียงเขาตะโกนไลห่ลงั  
ฉนัก็รบีวิ่งไปบนหาดทรายเรว็กวา่เดิม   

คลกุคลีกับผูช้ายมาทกุรูปแบบแต่ไม่เคยรูส้ึกแบบนีก้ับ
ใครเลย  เมื่อฉนัเขา้มาในหอ้งที่ฉนัพกัรมิฝีปากก็ยิม้ออกมาโดย
ไม่รูต้ัว  ฉันใช้ทั้งสองมือจับไปแก้มที่มันรูส้ึกรอ้น  เมื่อคิดถึง
แววตาที่เขาจอ้งมองในระยะใกล ้ มันก็ทาํใหฉ้ันหนา้รอ้นไป
กวา่เดิม 
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ความรูส้กึนีม้นัคืออะไรกนันะ!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 

 
 
 

อโคจร   
ตอนที ่12 
 
------ภมูินทร-์----- 
เดินตามกมลเข้าไปในบ้านโดยอดยิ้มไม่ได้  เธอ

เขินผมจนหน้าแดง  เธอไม่ค่อยพูดและจะว่าไปก็
เหมือนวา่เธอเย็นชาเสียด้วยซํา้  แต่พอเห็นว่าเธอเขินผมจึง
รูว้า่เธอนา่รกัมากทีเดียว  ทัง้ที่เธอดซููบผอมไม่อิ่มเอมแต่ผูห้ญิง
ก็ยงัเป็นผูห้ญิง  เมื่อยิม้ก็มีเสนห่ใ์นแบบของตวัเอง   

ผมเดินผ่านหอ้งเธอเพื่อไปยังหอ้งของตวัเอง  มองเห็น
บานประตหูอ้งเธอก็อดที่จะยิม้ไม่ได ้  ภาพรอยยิม้และเสียง
หวัเราะของผูห้ญิงเย็นชา  ภาพที่ไมค่ิดวา่จะไดเ้ห็น 

เธอนา่รกันะ!! 
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ขา้วกล่องสองกล่องถูกวางเอาไวท้ี่หนา้ประตู  ลุงโนต้
คงเคาะแลว้ไม่มีคนมารบัแน่   ผมถือถุงขา้วกล่องตรงไปยัง
หอ้งของกมลที่กลายเป็นหอ้งทานขา้วสาํหรบัเราไปแลว้   

มืออีกขา้งก็ใช้ผา้เช็ดหัวที่มันยังเปียก  เพราะสระผม
จากการเลน่นํา้ทะเล  เมื่อถึงประตหูอ้งของกมลก็คิดถึงภาพที่
เธอเขนิอีกซะอย่างนัน้ 

“ กมล จะเขา้ไปแลว้นะ” หอ้งนีม้ีกลอนล็อกดา้นนอก  
คล้ายว่าพ่อสร้างมันไว้เพื่อใช้ขังใครจริง ๆ แต่ก็มีแค่กมล
เทา่นัน้ที่ถกูขงัในหอ้งนี ้ 

เข้ามาในห้องก็เห็นเธอกาํลังนั่งเช็ดผมอยู่บนที่นอน  
เธอไม่มองหนา้ผมและก็ไม่พูดอะไรเหมือนปกติ  อยากจะเช่ือ
วา่ปกติ  แตเ่มื่อคิดไปถึงเหตกุารณก์่อนหนา้นีก็้คิดวา่อาจไมใ่ช่  

“เดี๋ยวกินขา้วแลว้กินยาลดไขด้ว้ยนะ  เล่นนํา้ตัง้หลาย
ชั่วโมง” เธอพยกัหนา้และขยบัมาท่ีขอบเตียง  รบักลอ่งขา้วจาก
มือผมไปนั่งกิน   

ผมเอาเก้าอีม้านั่งกินตรงหน้าเธอเหมือนทุกครัง้  แต่
ครัง้นีเ้ธอหนัหนา้หนีไปอีกดา้น  เอาดา้นขา้งมาหาผม   เธอเขิน
ผมจรงิดว้ย 
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ไดแ้ตยิ่ม้และนั่งกินขา้วไปเงียบ ๆ  ไม่อยากแกลง้ใหเ้ธอ
ขัดเขิน  ตอนที่เธอหายไปจากพืน้นํา้ทะเล  เ ป็นวินาทีที่ผม
ตกใจมาก  เมื่อเรียกสกัพกัไม่มีการตอบรบั  ผมรีบวิ่งกระโจน
ลงนํา้อย่างไว  ทนความทรมานมาตัง้มากจะมาตายเพราะเลน่
นํา้  ผมยอมไมไ่ดเ้ลย 

“ฉันมีเพื่อนที่ขายของในตลาดมืด  มนัช่ือลพ  วนัที่มัน
จะขนของขา้มชายแดน  ฉนัจะเอาขอ้มลูไปซ่อนไวท่ี้นัน้  ฉนัคิด
ว่าเฮียเริงจะไม่รู”้ เงยหนา้มองคนที่หันกลับมาพูดแลว้พยัก
หนา้เป็นการรบัรู ้ “จะเขียนสถานที่ไปฝากไว้ที่ไอล้พ  ฉันไม่
กลา้ฝากไอล้พตรง ๆ เพราะไมแ่นใ่จวา่มนัไวใ้จไดไ้หม” 

“โอเค  รอบครอบดี” 
จากนั้นเธอก็นั่งกินขา้วเงียบ ๆ ไม่พูดอะไรอีกจนขา้ว

หมดกล่อง  ดูเธอกินขา้วไดเ้ยอะกว่าเดิม  วนัก่อน ๆ กินไม่ถึง
ครึง่กลอ่ง  วนันีเ้ธอกินจนหมดกลอ่งเลย  

หลงัจากนัน้เจา้ตวัก็กินยาตามที่ผมบอก  ก่อนที่เธอจะ
หนัหลงัใหผ้มเลย  ครัง้นีเ้ธอหนัหลงัแลว้ก็เอาผา้มาคลมุหวัแลว้
เช็ด การกระทาํของเธอมนันา่รกัอย่างที่ผมอธิบายไมไ่ด ้
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ไม่มีท่าทีอ่อนหวานเหมือนผู้หญิง  แต่ก็ไม่ได้แข็ง
เหมือนผูช้าย  เป็นความนา่รกัแบบอมยิม้เวลามองไปเสยีได ้ 

กินขา้วคาํสุดทา้ยก่อนที่จะนั่งมองเธอเช็ดผม  ผมเห็น
เธอแอบหันหนา้มามองผม  ก่อนที่เธอจะรีบหนัไปเมื่อเห็นว่า
ผมมองอยู่    

ผมลกุจากเกา้อีแ้ละเอามือวางบนผา้ที่เธอเช็ดผม  เธอ
สะดุง้แต่ก็ไม่พูดอะไร  แค่รูส้ึกอยากจะทาํอะไรบางอย่าง
เทา่นัน้  รูส้กึวา่เธอนา่รกัและมีความเป็นผูห้ญิงอยู่นะ 

“อยู่เฉย ๆ เช็ดแบบนีเ้มื่อไหร่จะแหง้” ออกแรงเช็ดผม
ใหก้ับคนตวัเล็ก  เธอยอมนั่งนิ่งอย่างว่าง่าย  เมื่อเห็นว่าไม่ขดั
ขืนจึงแกลง้ออกแรง  คนที่นั่ งอยู่กับเตียงเอียงตัวไปมาตาม
นํา้หนกัมือของผม  เธอก็ไม่บ่นสกัคาํ  ถา้เป็นผูห้ญิงอื่นเขาด่า
ผมไปแลว้   

“ไมเ่คยมีแฟนเหรอ” ถามเพราะทา่ทางของเธอเป็นแบบ
นี ้ ยังไงเธอก็ผูห้ญิง  แมจ้ะเคยติดยาก็ไม่ไดห้มายความว่าจะ
ไมม่ีแฟน 

“.................ไม่”  จบัตวัเธอหมนุอย่างกบัเธอเป็นตุ๊กตา  
อยากใหเ้ธอหนัมามองหนา้ก่อนจะใชม้ือสองขา้งเช็ดผมให ้ ผม
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มองตาเธอ  อยากรูว้่าโกหกไหม  เธอสวยนะ...แต่เธอโทรม
เพราะยาทีเ่ธอเสพ  “พะ...พอแลว้ ฉนัจะนอนแลว้” 

และเธอก็หมนุตวัไปลม้ตวันอน  ทัง้ที่ผมยงัไมแ่หง้ดีดว้ย
ซํา้  เธอเอาผา้มาหม่ที่อกและหลบัตาแนน่ 

“เขินเหรอ” คราวนีเ้ธอเอามาคลมุโปงเลย  ผมอดไม่ได้
ที่จะยิม้  “ไปแลว้นะ ฝันดี” 
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อโคจร   
ตอนที ่13 
 
------กมล------ 
“เงินดอกเบีย้เฮียมีขาดไปแค่เจ๊ท้ายซอยคนเดียว” 

ฉันวางเงินลงบนโต๊ะไม้ที่เฮียเริงน่ังอยู่  กลับมาฉันก็รีบ
เก็บเงินดอกเบี้ยเพื่อเข้ามาให้เขาเห็นหน้า  ไม่งั้นจะ
สงสัยและต้องถามหายาเป็นอันดับแรก  “แล้วก็...ขอยา
ด้วยเฮีย” 

“ มึงหายไปไหนมาไอก้มล” เฮียเริงหยิบเงินไปโยนใส่
ลิน้ชกั  ไม่นบัเงินดว้ยซํา้  และตอนนีก้าํลงัจบัผิดฉนั  “มึงไม่ได้
ไปสง่ของ” 

“ อยู่แถวนีแ้หละ  เอายามา” ฉันพูดตัดบท  ปกติก็ไม่
ค่อยอธิบายอะไรใหใ้ครฟังอยู่แลว้  เฮียเริงหยิบเงินที่โยนใส่
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ลิน้ชกัไปตอนแรกมาตรงหนา้ฉนั  ก่อนจะตามดว้ยถุงซิปที่มียา
สามเม็ด 

“ เงินของมงึ” 
“หมดนี่เลยเหรอ” ฉันรบัเงินที่อยู่ตรงหนา้พรอ้มกับยา  

เงินราว ๆ หา้หมื่นกบัชีวิตของฉนัที่เป็นผกัปลา  สาํหรบัมนัก็คง
คิดวา่คุม้แลว้ 

“เออ...” 
“งัน้ขอฟรอยดว้ย” 
“ มึงเล่นที่นี่ก็ไดน้ะ” มือหยิบกระดาษฟรอยสีเงินที่เฮีย

เริงแกะออกจากซองบุหรี่  ไม่ไดพู้ดอะไรตอบแต่คิดว่ากาํลัง
สงสยัอยู่ 

 
 
ชีวติของฉันก็ดาํเนินไปตามปกติโดยฉันจะต้องเข้า

ไปเอายาจากเฮียเริงเพื่อมาเสพ  แต่...ฉันไม่ได้เสพ  ก็
รู้สึกอยากคล้ายกับว่าฉันยังหายขาดจากมันไม่ได้  ส่วน
เงินที่ไดม้าฉนัก็เอาไปใหแ้ม ่ ถา้ไมเ่อาลงขวดกบัเครือ่งสาํอางที่
ใชร้อ้งเพลง  ก็คงเอาใหผ้วัของแมเ่ลน่ไพ ่  



61 

ฉันไม่ได้นัดเจอสารวัตภูมินทรอ์ีก  แต่แอบส่งข่าวให้
สารวัตรไปจับพวกส่งยารายเล็กรายนอ้ย  โดยเอาสถานที่ไป
ฝากไวก้ับไอล้พตามที่เคยคุยไว ้ สารวัตรก็จะใหค้นอื่นไปเอา
ขอ้มลูไมไ่ปเอง  

เฮียเริงใหล้กูนอ้งที่เป็นผูช้ายสอนฉันใชปื้น  มีการต่อสู ้
เพื่อเตรียมตวัสาํหรบัการสง่ยาล็อตใหญ่ขา้มประเทศ  มนัเป็น
ผลพลอยไดท้ี่ฉนัตัง้ใจเรยีน  เพราะมนัจะปอ้งกนัตวัฉนัได ้  

บางครัง้ฉันต้องเล่นยาในบ้านเฮียเริง  แต่ก็อาศัยใน
หอ้งนํา้ใหเ้หลือแค่กลิ่นไวเ้ป็นหลกัฐาน  ฉนัรูด้ีว่าความทรมาน
มนัสาหสัแคไ่หน  ตอ่ใหอ้ยากยงัไงฉนัก็จะอดทน 

“กมล”  เสียงเฮียเริงเรียกฉันขณะที่ออกจากห้องนํา้   
ฉันเดินเขา้ไปหาโดยที่ฉันไม่พูดอะไร  ปกติฉันก็ไม่ค่อยพูดกับ
ใครอยู่แลว้  “ของมงึ” 

“ ปืน” มองปืนที่เฮียเริงย่ืนใหแ้ต่ก็รบัมนัมา  ยังมีกล่อง
โทรศพัทท์ี่เขาสง่มาใหอ้ีก 

“ ใชใ้หม้นัถนัดมือ  วันส่งยามึงไดใ้ชม้ันแน่” พยักหนา้
รบัและเดินผ่านเฮียเริงไป  มันคงไม่สงสัยฉันเพราะชีวิตฉัน
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เหลวแหลกมาตลอด  ย่ิงไดย้าตวัใหม่ก็ยากที่แนจะเดินออกไป
จากวงัวนนี ้ 

คนที่กา้วขาเขา้มาอยู่ในวงการนี ้ ขาขา้งหนึ่งเหยียบลง
ในคุก  ขาอีกข้างเหยียบลงบนความตาย  นั่นเป็นสิ่งที่ฉัน
ยอมรบัตลอดมา   หากฉันชักเทา้จากคุกก็อาจจะไดยื้นสอง
ขาบนความตายก็เป็นได.้. 
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อโคจร   
ตอนที ่14 
 
------งามตา------ 
ฉันช่ืองามตาเป็นลูกสาวของท่านชัยพงศ์  รัฐมนตรี

กระทรวงการศึกษาและก็เป็นคู่หมัน้ของสารวตัรภูมินทร ์ เขา
กาํลงัจะไดข้ยบัตาํแหนง่เป็นผูก้องในเรว็ ๆ นี ้  

รูจ้ักกับภูมินทรต์อนที่พ่อไปมอบทุนการศึกษาให้กับ
นายตาํรวจ  ซึ่งตอนนั้นสารวัตรภูมินทรก็์เป็นนายตาํรวจรูป
หล่อที่สาว ๆ ต่างหมายตา  จากนั้นความสัมพันธ์เราก็
พฒันาขึน้ 

ฉันเดินขึน้ไปบนโรงพักที่สารวัตรภูมินทรป์ระจําการ  
พวกตาํรวจนี่มองกนัตาเป็นมนั  ก็ธรรมดา..ฉันเองก็รูต้วัฉันทัง้
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สวยและเอ็กซม์ากขนาดไหน  วนันีฉ้ันใส่กระโปรงสัน้มาก  ใน
ทกุกา้วของฉนัจึงมีสายตาของนายตาํรวจของทกุยศมอง 

“ บิวแต่งตัวไม่น่ารกัอีกแลว้นะคะ” นั่นไง จุดประสงค ์ 
ฉนัก็แคอ่ยากใหแ้ฟนหงึก็เทา่นัน้แหละ “เขา้มาคยุในหอ้ง” 

ฉันโดนลากเขา้มาในห้องทาํงานของเขา  ชอบเวลาที่
เขาหงึ  มนัรูส้กึเรา้รอ้นกวา่ปกติ  “ก็ชดุธรรมดานะ  โป๊เหรอ” 

“โป๊มากดว้ยครบั” เขาทาํท่างอน ๆ  ฉันเลยเดินเขา้ไป
กอดและหอมแกม้เขา  เบียดเสียดสองเตา้กบัอกของเขาอย่าง
ตัง้ใจ   เราสองคนไดก้นัแลว้แต่แค่ยังไม่แต่งก็เท่านัน้ “บิว..ที่นี่
ที่ทาํงานอย่าทาํแบบนี”้ 

“ ไม่ไดเ้หรอ” เขา้ไปหอมที่ซอกคอ  กัดติ่งหูเบา ๆ จน
เขาจับเอวฉันชิดกับผนัง  “บอกว่าที่ทาํงานไม่ได้  แต่ไม่ไป
หาบิวสกัที  บิวคิดถึงนา้า~” 

“ บิวก็รูว้่างานพี่ยุ่งมาก  กลบัไปก่อนนะ  เดี๋ยวเย็นนีพ้ี่
แวะไปหาที่บา้นนะครบั” 

ฉนัเบื่อเซ็งกับคาํนีม้าก  ไปหาที่บา้นก็ไม่ไดเ้หมือนเคย  
ก็พ่อกับแม่อยู่   ท่านสารวัตรภูมินทร์ผู้เป็นคนดีก็ต้องเป็น
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ลกูเขยที่ด ี ไมล่ว่งเกินฉนั  ทัง้ที่เวลาที่ทา่นไมอ่ยู่กินฉนัจนเหน็ด
เหนื่อย 

“ที่นี่แหละนะคะ  นะคะที่รกั...”ภูมินทรพ์ยายามจะ
ปฏิเสธแตฉ่นัก็เขย่งเทา้จบัรัง้คอจบูเลย ใหม้นัรูไ้ปวา่จะทนได ้   

ลากมือกับแผงอกของชุดกากีรัดรูปที่ทาํให้สมัผัสอก
แน่น ๆ และเขาก็จูบฉันตอบแบบหนักหน่วง  ก็ธรรมดาของ
ผูช้าย  หา่งกายหญิงหลายวนัมนัก็ตอ้งมีบา้ง.. 

“ ภูมินทรค์ะ... อ๊า..” แกลง้ครางชิดขา้งหู..เมื่อเขาซุก
ไซรไ้ปตามซอกคอฉัน จะว่าไปในที่ทาํงานก็ตื่นเตน้ดีนะ  ฉันก้
ยงัไมเ่คยลองแบบนีเ้หมือนกนั 

 ก๊อก!!  ก๊อก!!  ก๊อก!!! 
 “สารวตัรครบั!!!” 
ฉนักับสารวตัรภูมินทรผ์ละตวัออกจากกันทนัที  ก่อนที่

นายตาํรวจคนหนึ่งจะเขา้มาพรอ้มกับผูห้ญิงคนหนึ่ง  เธอคน
นัน้ใสเ่สือ้กนัหนาวตวัใหญ่สีดาํ  ในสภาพอากาศที่รอ้นเป็นบา้
ยงัใสห่มวกอีก  สงสยัจะเป็นพวกติดยา 

“ ไอก้มลมนัต่อยกับเด็กในซอยครบั  จบัเสียค่าปรบัไป
แลว้สารวตัรจะสอบสวนไหมครบั” 
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“ เอาไปนั่ ง” สารวัตรสั่งไปที่จ่าคนนั้น  ฉันก็ยืนมอง
อย่างเบื่อ ๆ อารมณ์มันกําลังได้อยู่แล้ว   มองเห็นสายตา
ผูห้ญิงคนนัน้มองมาทางฉนั  สายตาอย่างกบัพวกติดยา  ปาก
ก็แตกมีเลอืดไหลดแูลว้นา่กลวัมาก  

“บิวกลบัไปก่อนนะตอนเย็นพี่ไปหา  พี่ตอ้งทาํงาน” 
“ก็ไดค้ะ่” ฉนัพยกัหนา้และเดินไปหยิบกระเป๋า  ในขณะ

ที่จ่าคนนั้นออกไปจากห้อง   เห็นสารวัตรเอากล่องปฐม
พยาบาลมาทาํแผลใหก้ับผูห้ญิงคนนัน้โดยที่เธอนั่งเฉย ๆ ไม่
ขดัขืนเลยแมแ้ตน่ิด   

ฉนัเดินออกไปจากหอ้งอย่างสงสยั  ตาํรวจตอ้งทาํแผล
ใหก้ับประชาชนดว้ยเหรอ.. แลว้ทาํไมมันดูเป็นท่าทีที่คุน้เคย  
การสอบสวนมนัตอ้งดคูุน้เคยกนัอย่างนัน้เหรอ!! 

หรอืวา่ฉนัคิดมากไปเองนะ!! 
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อโคจร   
ตอนที ่15 
 
------ภมูินทร-์----- 
ผมจัดระเบยีบเสือ้ผ้าขณะหยบิกล่องปฐมพยาบาล

เพื่อทําแผลให้กับกมล  ขณะที่งามตาคนรักกําลังเดิน
ออกไปจากหอ้ง  ไมรู่ไ้ปก่อเรือ่งอะไรมาถึงไดแ้ผลมาเต็มเลย   

ไม่ไดพู้ดอะไรเอาเกา้อีม้านั่งขา้งเธอและทาํแผล   เธอ
นั่งเฉย ๆ มองมายังผม  ไม่รอ้งเจ็บสกัคาํทัง้ที่แอลกอฮอลท์ี่ใช้
เป็นแบบแสบ 

“แสบไหม” เธอสั่นหัว ผมกดสาํลีลงกับแผลที่หางคิว้   
แกม้ก็มีรอยแดง  มมุปากก็มีเลือดไหล  ตอนแรกก็จอ้งหนา้ผม
สกัพกัก็มองไปทางอื่น  
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ริมฝีปากของเธอเมม้เล็กนอ้ยอาจจะเพราะความรูส้ึก
เจ็บ  ผมแกลง้ขยับเขา้ไปใกลเ้มื่อกดสาํลีตรงริมฝีปาก  เธอก็
พยายามก้มหนา้หลบแต่ก็ไม่พูดอะไร  และเหมือนผมอยาก
แกลง้..มนัดนูา่รกัดีตอ่ปฏิกิรยิาแข็ง ๆ เขิน ๆ ของเธอ 

เธอเอามือปิดปากผมเมื่อผมกําลังจะอ้าปากพูด  
จากนัน้ใชม้ืออีกขา้งหยิบโทรศพัทอ์อกมา  ผมเห็นแสงกระพรบิ
จากโทรศพัทท์ี่ผมไมไ่ดเ้ป็นคนซือ้ให ้ ภายในมนัอาจมีเครือ่งดงั
ฟังอยู่ก็เป็นได ้ ผมจึงเขา้ใจในสิง่ที่เธอจะบอก 

เธอทาํตาโตเมื่อผมดึงมือที่เธอปิดปากไวอ้อก  จากนัน้
ย่ืนหนา้เขา้ไปใกลจ้นปากผมแทบจะชิดปากเธอ  จากตาที่โต
เพราะตกใจก็เปลี่ยนเป็นหลบัตาป๋ี  ผมยกยิม้แกมหวัเราะ  จะ
วา่ตลกก็ถกูจะวา่นา่รกัก็ใช ่

เอือ้มหยิบอุปกรณ์ที่จะแกะโทรศัพท์ซึ่งอยู่ในลิน้ชัก
ดา้นหลงัเธอ   ก่อนจะถอยตวัออกมาแลว้หยิบโทรศพัทจ์ากมือ  
ผมเห็นกมลลืมตาแลว้ทาํท่าทางขดัเขิน   ผมเองก็พลอยยิม้แต่
ก็ไมพ่ดูอะไร 
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“จ่าดาํ!!” ผมตะโกนเรยีกคนขา้งนอกโดยเอาหนงัสือปิด
โทรศพัทก์มลไว ้“พาผูต้อ้งสงสยัไปใหต้าํรวจหญิงคน้ตวั  คน้ให้
ละเอียดวา่มีสิง่ผิดกฎหมายไหม!!  ตอ้งจบัไปนอนคกุสกัวนั!!” 

กมลลกุขึน้อย่างว่าง่ายไปหาจ่าดาํ  เธอก็ยังทาํท่าทีนิ่ง
เฉยเหมือนปกติ  ทา่ทางแบบนีค้งปกปิดตวัตนเธอไดด้ี 

“ไอก้มลเอ๊ย  ถา้มึงมียาเสพติดมึงโดนหนกัแน่ เมื่อไหร่
มึงจะเลิกยุ่งวะ” ไดยิ้นเสียงจ่าดาํบ่นจนกระทั่งปิดประตู  เป็น
แบบเสมอเมื่อกมลขึน้โรงพกั  จ่าดาํจะบ่นแต่ผมรูว้่าหวงัดี  จ่า
ดาํจะรูไ้หมวา่เธอเสยีสละย่ิงกวา่ตาํรวจบางคนอีก 

ใชเ้วลาแกะใหเ้ร็วที่สดุเพื่อไม่ใหใ้ครสงสยั  เป็นอย่างที่
กมลคิด  มันมีเครื่องติดตามและภายในยังมีอุปกรณ์ดักฟัง
ขนาดเล็กดว้ย   ผมแกะดจูนแน่ใจและใส่ไวด้งัเดิม  มนัควรอยู่
อย่างเป็นปกติ  เรารูเ้ราก็แคร่ะวงัใหม้ากขึน้เทา่นัน้   

และนี่หมายความว่าไอ้เริงเริ่มที่จะไม่ไว้ใจกมลแล้ว  
ภารกิจที่จะเกิดขึน้ต่อการขนส่งสินคา้ล็อตใหญ่ที่จะรวบตัว
นายใหญ่ได้ก็เริ่มที่จะอันตรายมากขึน้สาํหรบักมล  มันอาจ
อนัตรายถึงชีวิตเลยก็เป็นได ้

 


