
ชะตารัก...บนัทกึใจ 
 

“คิดถงึเหลือเกิน...ลลิ...พี2คิดถงึเธอ” 
เสียงกระซิบแผ่วเบาดงัออกมาจากร่างสงูใหญ่ที2นั2งหนัหลงัอยู่บนเตียงหนานุ่ม ในมือของ

เขาถือกรอบภาพถ่ายของหญิงสาวใบหน้าคมในตาหวานเหมือนพวกแขกขาวกําลงัสง่ยิ Nมหวานมา
ให้ ความหวานความสุขและความขมขื2นจากคนในภาพถ่ายนั Nนติดตรึงอยู่ภายในใจของเขา มือ
หนาที2จบัถือกรอบรูปอย่างหวงแหนนั Nนสั2นสะท้านก่อนยกกรอบรูปขึ Nนแนบอก นํ Nาตารินไหลอย่าง
เงียบเชียบ ทําเอาคนที2แอบมองอยู่รู้สึกเจ็บปวดจนอยากจะเข้าไปกอดและปลอบประโลมความ
ทกุข์นั Nนแต่ก็มิอาจทําได้ดั2งใจ จงึได้แต่เฝา้คอยถามเขาคนนั Nนซํ Nาแล้วแล้วซํ Nาเลา่ในใจวา่ ‘เป็นฉนัได้
ไหม ให้ฉนัอยูข้่างคณุแทนผู้หญิงในรูปคนนั Nนได้ไหม ฉนัสญัญาจะทําให้คณุมีแตร่อยยิ Nมทกุวนั’ คน
แอบมองคิดก่อนจะสะดุ้งตกใจจนหลดุออกจากภวงัค์ของความคิดเพราะเสียงที2ดงัขึ Nน 

“อีก Z[ นาที อทุยานจะปิดทําการแล้วนะครับ ขอให้ผู้ เยี2ยมชมทุกท่านเดินทางกลบัโดย
สวสัดิภาพครับ ๆ ๆ ” 

เสียงประกาศที2ดงัขึ Nนซํ Nา ๆ เป็นสญัญาบ่งบอกเวลาหมดทําการของสถานที2ราชการแห่งนี N 
ส่งผลให้หญิงสาวที2กําลงัเหม่อมองคิดวนเวียนถึงความฝันของเธอเมื2อคืนตกใจและถอนหายใจ
ออกมาอยา่งหงดุหงิดกบัความเหมอ่ลอยของตนเอง เธอเป็นหญิงสาวร่างบางสมสว่น ใบหน้ารูปไข่
ที2ตอนนี Nมีเหงื2อซึมชื Nนไปทั2วใบหน้าทั Nงที2อากาศบนดอยนี Nค่อนข้างเย็น ดวงตาคมกลมโตเบิกกว้าง 
คิ Nวขมวดเข้าหากนั จมกูโดง่รั Nนพน่ลมหายใจออกมาอยา่งเสียดาย ริมฝีปากรูปกระจบัเม้มเข้าหากนั
อย่างหนกัใจ เส้นผมสีดําที2ยาวประบ่าขบัให้ใบหน้างามดคูล้ายตุ๊กตากระเบื Nองเคลือบ ‘หมดเวลา
แล้วเหรอ เพิ2งได้ไม่เท่าไหร่เอง...พรุ่งนี Nคงต้องมาอีกรอบ...เอาแต่คิดถึงเขาอีกแล้ว ทั Nงที2ไม่รู้จกัก็ฝัน
ถึงอยู่นั2นแหละ’ หญิงสาวคิดขณะสํารวจรวบรวมของ ทั Nงกระเป๋าสะพายที2บรรจขุวดเก็บตวัอย่าง 
จานเพาะเชื Nอสําเร็จ ซองบรรจตุวัอยา่ง กล้องถ่ายภาพ เทอร์โมมิเตอร์ สมดุจด เมื2อสํารวจวา่ไมมี่สิ2ง
ใดตกหลน่ เธอจงึรีบเดินกลบัออกไปยงัจดุทําการของวนอทุยานทนัที 

“เรียบร้อยไหมครับอาจารย์” เจ้าหน้าที2ของวนอทุยานเอย่ถาม เมื2อเห็นเธอ เขาได้รับทราบ
เรื2อง การเข้ามาขอทําการสํารวจเก็บตวัอยา่งของเธออยา่งเป็นทางการ และให้ความอํานวยสะดวก
แก่เธอในการทํางาน การจะเก็บตวัอย่างภายในวนอทุยานนั Nนสามารถทําได้หากใช้เพื2อการศกึษา 
แต่ต้องทําหนงัสือขออนญุาตอย่างเป็นทางการให้ถกูต้องเตรียบร้อย ซึ2งหญิงสาวทําทกุอย่างอย่าง
ครบถ้วนถกูต้องตามกระบวนการ เพื2อความสะดวกในการทํางานครั Nงนี N 

“ยงัเลยคะ่ พรุ่งนี Nคงต้องรบกวนอีกครั Nงนะคะ”  
“ความจริงอาจารย์น่าจะทําเรื2องขอพกัที2นี2ด้วยนะครับ จะได้ไม่ต้องเดินทาง ขบัรถทางไกล

มนัอนัตราย” 
“พอดีมาพกักบัญาติน่ะคะ่ ขอบคณุนะคะ กลบัก่อนนะคะ” 
“ครับเดินทางปลอดภยันะครับ” 
เธอยิ Nมรับก่อนที2จะเปิดรถเก็บของแล้วโหนตวัขึ Nนไปนั2งบนรถฟอร์จูนเนอร์คนัเก่งของเธอ 

‘เย็นมากแล้วนะเนีbยะ...โดนบ่นแหงเลย’ หญิงสาวพึมพํากับตวัเอง แต่ยงัไม่ทันจบประโยคเสียง
โทรศพัท์ที2วางอยูบ่นแทน่วางหน้ารถก็ดงัขึ Nน  



“นั2นไงละ...” เธอเอ่ยหลังจากเห็นชื2อของสายที2เรียกเข้ามา ก่อนที2จะรีบกดรับสายจาก
ปุ่ มกดรับโทรศพัท์ภายในรถยนต์ที2ตอ่เชื2อมสญัญาณบทูตูไว้ 

“ไอ้พุด... นี2...แก...อยู่ไหนนนนนน” เสียงปลายสายตะโกนแหวออกมา ส่งผลให้คนขับ
ถงึกบัทําหน้าเหยเก 

“เออ ๆ ๆ ฉนักําลงักลบัแล้ว บอกไว้แล้วนี2นาวา่จะมาเก็บตวัอย่าง” เธอตอบกลบัอยา่งรู้สกึ
ผิด เพราะรู้ดีวา่อีกฝั2งเป็นหว่งมาก 

“ก็รู้...แตก็่น่าจะรอกนันี2นา ฉนัตื2นมาไม่เจอแก โทรหาก็ไม่ติด นี2เพิ2งโทรได้นะ ” อีกฝ่ายเอย่
ตอบกลบั แตนํ่ Nาเสียงนั Nนออ่นลงมากทีเดียว เพราะอยา่งน้อยก็ได้รู้วา่คนที2เป็นหว่งอยูป่ลอดภยัดี 

 “คณุหมอวิกานดาเพื2อนรัก ดิฉนัเห็นวา่คณุเพิ2งออกเวรตอนเช้ามืด กลบัมาก็หลบัเป็นตาย 
ดิฉนัจะปลกุก็เกรงใจ หรือถ้าปลกุแล้วลากออกมาได้ ก็สงสารคนไข้ค่ะ เพราะหากกลบัไปแล้วร่าง
หมอพังไปรักษาใครไม่ได้นะเออ แค่มาเก็บตัวอย่างเอง เพื2อนมาได้เจ้าค่ะ” เธอตอบกลบัอย่าง
ขบขนั เพราะไม่อยากให้อีกฝ่ายอารมณ์เสียขึ Nนมาอีก ซึ2งก็ได้ผลเพราะอีกฝ่ายก็เริ2มกวนกลบัอย่าง
สนกุแทน 

“แต่นี2ก็เย็นมาแล้วนะคะคณุพุดชมพู ไม่ทราบว่าตอนนี Nคณุพุดชมพูกําลงัเดินทางด้วยรถ
เทียมเกวียนหรือเจ้าคะ ป่านฉะนี Nจงึยงัไมถ่งึบ้านซะที” 

“ฮา ๆ ๆ ๆ ขบัรถ ๆ ๆ กําลงัลงเขาเลยไม่อยากขบัเร็วน่ะทางคดเคี Nยวพอด”ู เธอตอบกลบั 
พอจะนกึหน้าคนฟังปลายสายออกวา่กําลงัโมโหหิวแหง ‘วิเป็นแบบนนี Nเสมอ’ พดุชมพคิูด  

เธอนึกถึงภาพของวิกานดาหญิงสาวร่างสมส่วนผิวสีซีดขาวแบบคนที2ไม่เคยได้ออกแดด
ผมดํายาวถึงกลางหลงั สูงกว่าเธอซกัสิบเซนติเมตร ใบหน้ารูปไข่คมเข้มดูดุกว่าเธอ แต่เวลายิ Nม
สดใสจนคนไข้เห็นแล้วใจละลายยอมทําตามคําแนะนําของคุณหมอคนสวยทุกรายไป ตอนนี Nวิ
กานดาคงกําลงักําลงัหยิบขนมใสป่ากไปพลางคยุกบัเธอไปพลางเป็นแน่ 

 วิกานดาเป็นทั Nงเพื2อนและญาติของเธอ เพราะหลงัจากที2พ่อแม่ของพดุชมพเูสียคณุลงุยศ 
ผู้ ซึ2งมีศกัดิdเป็นลุงของเธอและพ่อของวิกานดา พ่วงด้วยตําแหน่งเจ้าของค่ายมวยที2ใหญ่ที2สุดใน
ภาคเหนือ รับเธอมาดแูลอย่างดี เธอกบัวิกานดากินมาด้วยกนั เรียนมาด้วยกนั โตมาพร้อมกนัถกู
สั2งสอนมาเหมือนกนั ทั Nงเธอและวิกานดาเป็นพวกเด็กบ้าเรียนทั Nงคู่ สําหรับพดุชมพคิูดแค่ว่าอยาก
ได้ทนุจะได้ไม่ต้องรบกวนเงินของลงุยศและได้ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของเธอบ้าง สว่นวิกานดานก็
เห็นใจเธอจนเป็นเพื2อช่วยเรียนช่วยติวกนัมา จนกระทั2งจบมธัยมปลายพดุชมพตูดัสินใจสอบชิงทนุ
ไปเรียนตา่งประเทศและสามารถเรียนจนจบปริญญาเอกได้ในวยัเพียง ef ปี แล้วจงึบินกลบัมาเป็น
อาจารย์และนกัวิจยัใช้ทนุในองค์กรของรัฐแห่งหนึ2ง ในขณะที2วิกานดาเลือกเรียนแพทย์และบรรจุ
เป็นแพทย์ประจําโรงพยาบาลรัฐทางภาคเหนือ เธอเห็นเพื2อนรักทํางานหนกัเพราะคนไข้เยอะ เวลา
จะพกัแทบก็ไมค่อ่ยมี จะรบกวนมากก็เกรงใจ เธอจงึตดัสนิใจออกมาเองคนเดียวอาศยัแค ่GPS นํา
ทางก็พอ 

“พดุ พดุ ได้ยินไหม” ปลายสายร้องเรียกเพราะเห็นอีกฝ่ายเงียบไปนาน 
“โทษที ๆ แก ลงเขาน่ะสญัญาณเลยขาด ๆ วา่ไงนะแก” 
“เออ ๆ ขบัรถระวงันะ จะมืดแล้ว ถงึไหนแล้วเนีbยะ หิวแล้วแก ถงึแล้วมารับไปหาไรกินกนั”  
“ฮา ๆ ๆ เคร ๆ แก อีกซกัชั2วโมงอะ อยากกินข้าวซอยว่ะ แกเลี Nยงนะ” พุดชมพูตอบกลบั

แถมมดัมือชกให้เพื2อนสาวเลี Nยงข้าวมื Nอเย็นของวนันี N แต่ยงัไม่ทนัที2จะฟังเสียงโวยวายกลบัของอีก



ฝ่าย เธอก็ต้องตกใจจากไฟสงู และเสียงแตรยาวของรถบรรทุกที2แล่นมาทางด้านหลงั รถบรรทุก
พว่งคนัใหญ่กําลงัที2เร่งลงเขามาอยา่งรวดเร็ว และไมมี่ทีทา่วา่จะเบรคเลยซกันิด  

ถนนเส้นนี Nเป็นเส้นรองไม่ใช่เส้นหลกัจงึมีแคส่องเลนส์สวนเท่านั Nน อีกทั Nงในตอนนี Nอีกฝั2งก็มี
รถสวนขึ Nนมาทําให้พดุชมพไูมส่ามารถเบี2ยงหลบได้เลย   

“ปีbนๆๆๆๆๆๆๆ.......ปัง.....กรีbดดดดด......”  
รถบรรทกุพ่วงคนันั Nนชนเข้ากบัด้านท้ายรถฟอร์จนูเนอร์ของพดุชมพอูย่างแรง เธอกรีดร้อง

ออกมาอย่างเสียขวญั ร่างบางพยายามเหยียบเบรคและบงัคบัพวงมาลยัเพื2อประคองรถให้ยงัคง
อยู่ในเส้นทางแต่เพราะแรงกระแทกที2รุนแรงทําให้รถเหวี2ยงหมนุสะบดัชนเข้ากบักนัชนไหลท่างจน
หกัและเปิดออก ทําให้ตอนนี Nรถของเธอกําลงัค้างเติ2งอยู่ครึ2งคนัอย่างหมิ2นแหม่ในระดบัความสงูที2
ตัวเธอเองก็ไม่สามารถประเมินได้ และก็ไม่มีอารมณ์มากพอที2จะมานั2งชมทิวทัศน์หรือประเมิน
ความสงูของจดุที2ตวัเองอยู่ในตอนนี Nได้ แต่เท่าที2เห็นก็พอจะบอกได้ว่าด้านหน้าของเธอตอนนี Nเป็น
เหวที2ลกึมาก ซึ2งหากตกลงไปคงยากที2เธอจะสามารถรอดชีวิต พดุชมพพูยายามตั Nงสติ ตวัของเธอ
สั2นระริก เธอตดัสินใจปลดเข็มขดัขึ Nนเบรกมือ และพยายามปีนกลบัไปด้านหลงั แต่เพียงแค่เสี Nยว
วินาทีรถบรรทกุที2พุง่ชนเธอเมื2อครู่ก็เกิดเสียหลกัจากการหกัหลบพุง่ข้ามเลนส์ไปชนกบักนัชนด้านที2
ติดกบัภเูขาก่อนที2จะสะบดัหมนุคว้างและกระแทกเข้ากบัท้ายรถของเธออีกครั Nง แรงกระแทกทําให้
ร่างของพดุชมพถูกูอดัเข้ากบักระจกหน้าจนทะลอุอกมาก่อนที2จะตกลงไปในเหวลกึเบื Nองลา่งพร้อม
กบัรถของเธอที2พุง่ตามลงมาติด ๆ 

“เฮ้ยพุด พุด  แก เกิดอะไรขึ Nน แกตอบฉันสิ”  เสียงเรียกจากปลายสายร้อนรน แต่ก็ไม่มี
เสียงตอบรับจากหญิงสาวเจ้าของชื2อพดุชมพอีูกเลย มีแค่เพียงเสียงโครมใหญ่ ๆ ก่อนที2สญัญาณ
จะตดัไป 
   

“โอ้ย!...อะไรเนีbยะ เจ็บจงั ที2นี2ที2ไหนอะ”  
ร่างบางค่อย ๆ ลืมตาขึ Nน เธอสมัผสัได้ถึงความเจ็บปวดในทกุวินาทีที2ขยบั เส้นผมยาวประ

บ่าที2เคยขบัให้ใบหน้าของเธอดอู่อนกว่าวยั บดันี Nเหนอะนะไปด้วยเลือด กลิ2นคาวเลือดจากตวัเธอ
คละคลุ้งไปทั2ว เธอพยายามตั Nงสติและสงัเกตสิ2งต่าง ๆ รอบตวั แต่กลบันึกอะไรไม่ออกเลย แม้แต่
ชื2อของเธอเอง เธอคอ่ย ๆ พยงุกายขึ Nนและมองหาเส้นทางที2พอจะเดินออกไปได้ รอบกายเธอเตม็ไป
ด้วยต้นไม้ใหญ่ที2น่าจะมีอายมุากกว่าเธอซกัสิบหรือยี2สิบปีเห็นจะได้ ‘ป่าเหรอ’ เธอคิดขณะค่อย ๆ 
ก้าวเดินไปตามเส้นทางเลก็ ๆ ที2ดโูลง่กวา่ทางอื2น ทําให้เธอพอจะเดาได้วา่น่าจะเป็นเส้นทางที2เคยมี
คนใช้เป็นประจํา  

ฟ้าเริ2มมืดลงทกุขณะความเย็นชื Nนของผืนป่ายิ2งเพิ2มความหนาวเหน็บขึ Nนมาในใจของหญิง
สาว เธอเริ2มหวาดหวั2นกบัสิ2งรอบกาย  หวัใจเริ2มเต้นระรัวอย่างหวาดกลวั แต่เสียงแว่วที2ดงัมาจาก
ไกล ๆ ทําให้ร่างของเธอหยดุชะงกั และจดุประกายความหวงัให้เธอขึ Nนมาอีกครั Nง ‘เสียงคนนี2  เสียง
คนแน่ ๆ’ ร่างบางคิดก่อนที2จะเพิ2มจงัหวะการก้าวให้เร็วขึ Nนจนเกือบจะวิ2ง ก่อนที2จะหยดุชะงกัและ
รีบหมอบหลบอยู่หลงัพุ่มไม้อย่างตกใจ ความดีใจจากความหวงัเมื2อครู่เหือดหายไปเมื2อไหร่ไม่รู้ 
เพราะภาพที2เธอเห็นเบื Nองหน้าตอนนี Nกลบัทําให้การเคลื2อนไหวของเธอต้องเธอหยุดชะงกัไม่กล้า
แม้แต่ที2จะหายใจ ตัวเธอชาเหมือนไม่รู้สึกแต่ความหนักหน่วงภายในจิตใจกลับเพิ2มขึ Nนอย่าง
ประหลาด มือของเธอเย็นเฉียบราวกบัเลือดภายในกายหดหาย แต่หวัใจของเธอกลบัเต้นแรงจน
แทบทะลุออกมาจากอก ดวงตาของเธอเบิกกว้าง ฟันกรามของเธอขบบดกันแน่นราวกับจะบด



กระดูกให้แตกออกเป็นเสี2ยง ๆ อย่างไรอย่างนั Nน ความเกลียดชังโกรธแค้นปะทุขึ Nนภายในอกจน
แทบระเบิด แต่สมองเธอกลบัร้องเตือนให้ระงบัอารมณ์ทั Nงหมด เพื2อจดัการกบัเหตกุารณ์ตรงหน้า
อยา่งมีสติและต้องไมผิ่ดพลาด เพราะนั2นหมายถงึชีวิตเธอและอีกหนึ2งชีวิตบริสทุธิdที2เธอจะสามารถ
ช่วยได้ 

ด้านหน้าของเธอห่างออกไปราว ๆ สามถึงสี2เมตรเห็นจะได้ มีร่างของชายฉกรรจ์สามคน 
รูปร่างสงูใหญ่เตม็ไปด้วยกล้ามเนื Nอเหมือกบัคนที2ผา่นการใช้แรงงานมาอยา่งหนกั สองในสามกําลงั
จบัแขนเด็กหญิงในชดุนกัเรียนกดลงคนละข้าง ส่วนอีกคนกําลงัขึ Nนคร่อมแล้วฉีกกระชากเสือของ
เดก็หญิงออก พวกมนัหวัเราะร่าดั2งปีศาจร้ายเข้าสงิ ในขณะที2เดก็หญิงกรีดร้องแทบขาดใจ ร่างเลก็ 
ๆ นั Nนพยายามดิ Nนรนบิดหนี ขาเล็ก ๆ พยายามเตะตะกายอย่างไร้ผล เสียงกรีดร้องขอความ
ช่วยเหลืออยา่งไร้ความหวงัดงัก้องไปทั2วบริเวณที2ร้างไร้ผู้คนแหง่นี N 
 เจ้าของร่างบางซึ2งในตอนนี Nชุ่มโชกไปด้วยเลือดคว้าหยิบท่อนไม้ขนาดเหมาะมือข้างกาย
มาจบักระชบัไว้มั2น ก่อนที2จะทุ่มแรงทั Nงหมดถีบกระโจนตวัเองออกไป เธอง้างไม้สดุแรงก่อนที2จะ
ฟาดไม้ลงไปบนศีรษะของชายคนแรกที2กําลงันั2งคร่อมอยู่บนร่างของเด็กสาว แล้วจึงหวดวงสวิง
ออกฟาดกลบัเข้าไปที2หน้าของชายคนขวามือที2กําลงัจบัยึดข้อมือบางไว้มั2น การหวดไม้ที2เร็วและ
รุนแรงกระแทกเข้าที2บริเวณจดุสําคญัสง่ผลให้ชายทั Nงสองมนึงงก่อนที2จะหมดสติไปในทนัที  

ถึงแม้จะจดัการคนร้ายได้สองคนแล้วแต่ตวัปัญหาก็ยงัเหลืออีกหนึ2ง ชายคนด้านซ้ายมือ
อาศยัจงัหวะที2เพื2อนโดนไม่หวดกระโดนหลบออกไปได้แม้จะโดนแรงหวดจากปลายไม้ในรอบแรก
เลก็น้อยก็ตาม แตเ่ขาก็ยงัสามารถอาศยัจงัหวะที2เพื2อนคนที2สองโดนหวดเตะข้อมือของหญิงสาวทํา
ให้ไม้ในมือหลดุออก ร่างบางรีบกระโดดถอยเพื2อหยั2งเชิงสถานการณ์ แต่ก็ไม่ได้มีเวลาให้เธอได้
หยุดคิดได้มากนักเพราะการต่อสู้ แบบตัวต่อตัวได้เริ2มขึ Nนเมื2ออีกฝ่ายถาโถมเข้ามาหาเธอ และ
ถึงแม้ว่าหญิงสาวจะสญูเสียความทรงจํา แต่เธอกลบัไม่ได้สญูเสียสญัชาติญาณในการต่อสู้ ที2เคย
ถกูฝึกฝนมา ร่างกายเธอรับรู้สมองเธอสั2งการ เธอสามารถตั Nงรับเบี2ยงหลบการถาโถมนั Nนอีกทั Nงยงั
สามารถตอบโต้ได้อย่างชํานาญ ถึงแม้ว่าแรงของผู้หญิงที2บาดเจ็บอย่างเธอจะไม่มากเท่ากับอีก
ฝ่าย แตช่ั Nนเชิญที2เคยถกูฝึกฝนมาตั Nงแตเ่ดก็ก็สามารถทําให้อีกฝ่ายรู้สกึเพลี2ยงพลั Nงจนจบัดงึคว้ามีด
สั Nนออกมา เขาโถมแรงจ้วงแทงอย่างโกรธแค้น ซึ2งหญิงสาวก็สามารถเบี2ยงหลบได้แตเ่พราะกําลงัที2
อ่อนลงทําให้เธอไม่สามารถหลบพ้นแนววิถีของใบมีดนั Nนได้ทั Nงหมด ใบมีดบางซึ2งผ่านการลบัมา
อย่างคมกริบปัดผ่านบาดเข้าที2สีข้างของเธอ ร่างบางกดัฟันแน่น และอาศยัจงัหวะที2อีกฝ่ายแทงมีด
เข้ามานั Nนบกุเข้าประชิดจบับิดล็อกข้อมืออย่างรวดเร็วจนมีดหลดุออกจามือของคนร้ายได้ เธอเตะ
เข้าจดุยทุศาสตร์กึ2งกลางความเป็นชายอยา่งเตม็แรง ชายโฉดคนนั2นล้มลงจกุจนร้องไมอ่อกใบหน้า
บิดเบี Nยวอย่างทรมาน แต่เพื2อความแน่ใจเธอตดัสินใจบิดแขนที2จบัล็อกนั Nนอีกครั Nงอย่างแรงในแบบ
ที2เธอไมเ่คยคิดจะทํามาก่อนจนได้ยินเสียงดงักร็อบ 

 “อ๊ากกกกกก มงึหกัแขนก”ู  
เสียงร้องที2ตามมาบ่งบอกความเจ็บปวดของเจ้าของร่างได้เป็นอย่างดี เสียงแห่งความ

เจ็บปวดนี Nดงัก้องไปทั2วก่อนจะเปลี2ยนเป็นถ้อยคําตวาดอย่างเจ็บแค้นของชายโฉดคนนั Nน แต่หญิง
สาวก็ไม่ได้สนใจจะหนัไปมองอีก เธอออกตวัพุ่งเข้าจบัคว้าข้อมือของเด็กสาวที2ดนัตวัเองหลดุออก
จากการถกูชายโฉดคนแรกล้มทบัได้ แล้วรีบออกวิ2งทนัที 

“ไป หนีเร็ว รู้ทางไหม บอกทางที” หญิงสาวพดูกบัเดก็หญิงขณะที2ดงึวิ2งอออกมา 
“ทะ...ทาง..นั Nนพวกมนัจอดรถไว้ทางนั Nน”  



เด็กหญิงชี Nไปข้างหน้า ทําให้ร่างบางพยกัหน้ารับและมองตามเส้นทางที2เด็กหญิงชี Nไป เธอ
เห็นถนนลกูรังเส้นเลก็ ๆ และที2ริมขอบทางนั Nนมีมอเตอร์ไซด์กลางเก่ากลางใหมจ่อดอยูค่นัหนึ2ง และ
เมื2อเธอพยายามเพ่งมองประกายแห่งความหวงัก็ฉายชัดขึ Nนในแววตา เพราะที2รถคนันั Nนยังคงมี
กญุแจดอกเลก็ ๆ เสียบคาไว้อยู ่‘ในเรื2องร้ายก็ยงัมีเรื2องดี’ หญิงสาวคิด  

หญิงสาวจดัแจงถอดเสื Nอคลมุที2สวมอยู่ส่งให้กับเด็กหญิง เพราะตอนนี Nเสื Nอนักเรียนตวัที2
เดก็หญิงสวมใสอ่ยูถ่กูกระชากจนกระดมุขาดออกตั Nงแตเ่ม็ดบนจนถงึเม็ดลา่ง เผยให้เห็นรูปร่างที2โต
เกินวยั เธอขึ Nนคร่อมสตาร์ทรถมอเตอร์ไซด์โดยมีเด็กหญิงเหวี2ยงตวัขึ Nนซ้อนท้าย ก่อนที2จะบิดคนัเร่ง
ขบัออกไปจากตรงนั Nนอยา่งรวดเร็ว 

“บอกทางพี2ด้วยบ้านหนูอยู่ตรงไหน” หญิงสาวร้องบอก เด็กสาวเริ2มบอกทางไปเรื2อย ๆ 
เสียงของเธอสั2นเทาอยา่งน่าสงสาร นั2นทําให้สารถีจําเป็นรู้สกึเวทนาเธอจบัใจ 

“ถ้ากลวัก็กอดพี2ไว้ ไมเ่ป็นไร เดีlยวเราก็ปลอดภยัแล้ว” เธอเอย่ปลอบออกมาอยา่งออ่นโยน
ทําให้ร่างที2สั2นเทาข้างหลงัรีบคว้ากอดเอวบางของหญิงสาวตรงหน้าแน่นอย่างหาที2ยึดเหนี2ยว แต่
ความเปียกชื Nน และกลิ2นคาวเลือดกลบัทําให้เด็กหญิงตกใจมากกวา่เดิม ร่างเลก็จงึเอย่ถามออกมา
อยา่งสั2นกลวั   

“พะ...พี2คะ...เลือดพี2ออก...เตม็เลยคะ่” 
“พี2ไมเ่ป็นไร อีกไกลไหมพี2จะเพิ2มความเร็ว ไมต่องกลวัเราจะปลอดภยัแน่นอน พี2สญัญา”  
หญิงสาวตอบ เธอรู้สกึใกล้หมดแรงเต็มที แต่สิ2งที2เธอกงัวลที2สดุตอนนี Nคือความปลอดภยั

ของเด็กหญิงที2ตวัสั2นกอดเอวเธออยู่มากกว่า เธอไม่เข้าใจว่าทําไมเธอถึงให้ห่วงใยและกังวลกับ
ความปลอดภยัของเดก็หญิงที2กอดเอวเธออยูต่อนนี Nนกั แตที่2เธอแน่ใจที2สดุคือ ไมว่า่อยา่งไรเธอต้อง
ช่วยเดก็หญิงคนนี Nให้ได้ และเดก็คนนี Nจะต้องปลอดภยั 
 

รถมอเตอร์ไซด์มาจอดหยุดหน้าอาคารไม่ชั Nนเดียวขนาดใหญ่ ป้ายใหญ่ด้านบนเขียนว่า 
‘โรงพยาบาลประจําอําเภอ’ เดก็หญิงรีบกระโดดลงจากรถอยา่งโลง่ใจ แม้เสียงและตวัของเดก็หญิง
จะยงัสั2นอยูแ่ตแ่ววตานั Nนไมไ่ด้หวาดหวั2นเหมือก่อนหน้านี Nอีกแล้ว 

“ถงึแล้วคะ่พี2 ที2นี2เราจะปลอดภยั”  
เดก็หญิงเอย่บอก ขณะช่วยจบัรถเพื2อให้พี2สาวที2ช่วยชีวิตเธอลงจากรถ พี2สาวที2แม้ตอนนี Nจะ

มอมแมม ร่างบางตรงหน้ามีเลือดไหลซมึออกจากศีรษะ และเสื Nอแขนสั Nนสีขาวก็มีเลือดซมึออกมา
จนเห็นจดุดวงสีแดงขนาดใหญ่ราวกบัเป็นลายดอกไม้สีแดงดอกใหญ่ก็ไม่ปาน และแม้สภาพของ
พี2สาวตรงหน้าจะแย่มากเหลือเกินในสายตาของเด็กสาว แต่พี2สาวคนนี Nก็กําลงัระบายยิ Nมอย่าง
ออ่นโยนขณะมองหน้าของเธอก่อนที2จะล้มลง 

“กรีbดดด พี2คะ ๆ อย่าเป็นอะไรนะคะ ใครก็ได้ช่วยทีค่ะ ช่วยด้วยค่ะ”  เด็กหญิงกรีดร้อง
อยา่งขวญัเสียทําให้คนในอาคารรีบวิ2งออกมาด ู

“หนดูา”  
เสียงเรียกอย่างตกใจดงัออกมาจากชายหนุ่มในชดุเสื Nอกาวสีขาวสะอาดตา เขาได้ยินเสียง

ร้องที2คุ้นหแูต่ก็ไม่แน่ใจ เพราะปกติหนดูาหรือเด็กหญิงฟ้าลดา วิวิทย์วงศ์กุล ลกูสาวคนเดียวของ
นายแพทย์ธนา วิวิทย์วงค์กุล ควรจะนอนรอคุณพ่ออยู่ที2 บ้าน ไม่ใช่ออกมากรีดร้องอยู่หน้า
โรงพยาบาลในตอนหวัคํ2าเช่นนี N แต่ไม่ว่าจะเป็นเสียงของใครหากร้องให้ช่วย เขาก็พร้อมจะวิ2งไป
เพื2อช่วยเหลืออยูดี่ 


