
ผู้หญงิคนนั้นอกีแล้ว...
ท�ำไมเธอจะต้องปรำกฏตวัขึ้นทุกครั้งที่เกดิ ‘อุบตัเิหตุ’ ขึ้นกบัขบวน

หำเสยีงของ ‘ดร. อชิย์ อคัรำกูล’ 

ค�ำถำมเกิดขึ้นกับ ร.ต.อ. นณณ์ เมื่อดวงตำคมกริบจับจ้องอยู่ที่ 

จอโทรทัศน์ซึ่งหยุดภำพเอำไว้ที่หญิงสำวผิวขำวซีดตัดกับผมยำวด�ำขลับ 

ดกหนำแต่ยุ่งเหมือนไม่ได้หวี ดวงตำเศร้ำ แต่ดูคล้ำยมีรอยตื่นตระหนก 

อยู่ตลอดเวลำ 

มือใหญ่เลื่อนไปกดปุ่มเล่นภำพย้อน...ท�ำให้บนหน้ำจอปรำกฏภำพ 

ที่เพิ่งผ่ำนตำไปเมื่อวินำทีก่อนอีกครั้ง กล้องเคลื่อนถ่ำยให้เห็นผู้คนยืน 

เบยีดเสยีดอยู่หน้ำเวทหีำเสยีงเลอืกตั้งท่ำมกลำงแสงแดดร้อนระอุยำมบ่ำย 

ร่ำงผอมบำงรำวจะปลิวลมยืนกระสับกระส่ำยอยู่หน้ำเวทีเยื้องไปทำง 

ด้ำนขวำ ท่ำมกลำงผูค้นนบัร้อยนบัพนั เขำสะดดุตำเธอในทนัท.ี..ไม่ใช่เพรำะ

ควำมสวย แต่เพรำะขณะที่สำยตำทกุคูข่องผูค้นก�ำลงัจบัจ้องไปยงัผูอ้ภปิรำย 

เธอกลับจ้องไปที่ฝั่งขวำของฉำกหลังเวทีรำวกับรอคอยบำงสิ่งบำงอย่ำง 

บทน�ำ
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ที่ก�ำลงัจะเกดิขึ้น 

นณณ์จ�ำได้ว่ำ เขำเคยเจอเธอมำแล้วก่อนหน้ำนี้ 

“นี่มนัยำยเดก็ที่จะฆ่ำตวัตำยคนืนั้นนี่ครบัผู้กอง” 

เสียงหมวดกรัณย์ดึงนณณ์ออกจำกภวังค์ ผู้เป็นลูกน้องเดินเข้ำมำ

หยดุทำงเบื้องหลงัพร้อมกำแฟร้อนควนัฉยุสองแก้ว พอเหน็ภำพที่เขำกดปุ่ม

หยุดค้ำงเอำไว้บนหน้ำจอ ฝ่ำยนั้นกท็กัอย่ำงฉงน

“ใช่...คนนั้นแหละ” นณณ์ตอบ ก่อนเหลอืบไปมองหนงัสอืพมิพฉ์บบั

เช้ำวันนี้สี่ห้ำฉบับที่กองกันอยู่บนโต๊ะ ทุกฉบับล้วนขึ้นพำดหัวข่ำวในเรื่อง

เดยีว 

ดร. อชิย์หวดิสิ้นชื่อ หม้อแปลงระเบดิกลางเวทหีาเสยีง...

พำดหัวรองในบรรทัดต่อมำพูดถึงข้อสันนิษฐำนหลักของต�ำรวจ 

หลงัตรวจสอบที่เกดิเหตุ พบว่ำน่ำจะเป็น...อุบตัเิหตุ

ในฐำนะหัวหน้ำทีมรักษำควำมปลอดภัยส่วนตัวของ ดร. อิชย์ เขำ 

ชักจะเชื่อยำก เพรำะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับหัวหน้ำพรรค  

‘ประชำธิป’ คนใหม่ เพียงแต่เรื่องที่เกิดขึ้นครั้งก่อนๆ ไม่ได้ไปถึงต�ำรวจ

เท่ำนั้น 

ด้วยข้อสงสัยดังกล่ำวท�ำให้หลังเกิดเรื่อง นณณ์เรียกเอำภำพจำก

กล้องวงจรปิดในสถำนที่เกิดเหตุ และขอรวบรวมเทปจำกกล้องวิดีโอของ

นกัข่ำวโทรทศัน์ช่องต่ำงๆ มำตรวจสอบเพื่อหำจุดต้องสงสยั 

และสิ่งที่น่ำสงสยัที่สุดที่เขำเจอกค็อื...ผู้หญงิตำเศร้ำคนนี้ 

ผู้หญงิที่ปรำกฏตวัขึ้นทุกครั้งที่เกดิ ‘อุบตัเิหตุ’ ขึ้นกบัขบวนหำเสยีง

ของพรรคประชำธปิ ผูห้ญงิที่เคยเอ่ยกบัเขำด้วยประโยคแฝงนยัประหลำด 

‘ระวงัดอกเตอร์อชิย์ให้ด ีเขำก�ำลงัจะมอีนัตรำย’ 

นยัหนึ่งเหมอืนเตอืนภยั แต่อกีนยัหนึ่งกเ็หมอืน...ขู่ 

จะเรยีกว่ำเป็นควำมสะเพร่ำได้หรอืเปล่ำ ก่อนหน้ำนี้เขำไม่เคยสนใจ

ค�ำพูดของหญิงสำว คิดเพียงแค่เธออำจเป็นคนที่มีสุขภำพจิตไม่ปกต ิ 
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ซึ่งตั้งแต่มำรับหน้ำที่เป็นหัวหน้ำทีมรักษำควำมปลอดภัยให้หัวหน้ำพรรค

คนใหม่ นณณ์เคยเจอคนประเภทนี้มำนักต่อนักแล้ว ทั้งพวกอ้ำงตัวเป็น

หมอดูหยั่งรู้อนำคต หรืออวดสรรพคุณว่ำสำมำรถช่วยให้ ดร. อิชย์ชนะ 

กำรเลอืกตั้ง 

พวกนี้ถ้ำไม่เพี้ยน กไ็ม่มอีะไรมำกไปกว่ำอยำกดงั 

เขำเคยคดิว่ำเดก็สำวตำเศร้ำรำยนี้กค็งไม่ต่ำงกนั ทว่ำเมื่อมองใบหน้ำ

ขำวซีดบนหน้ำจออีกครั้ง ชำยหนุ่มบอกตัวเองว่ำเขำกลับสัมผัสได้ถึงสิ่ง 

ผดิประหลำด 

ใช่ว่ำอดตีต�ำรวจหนุ่มมอืปรำบที่เชื่อมั่นในโลกวทิยำศำสตร์อย่ำงเขำ

เกดิจะมำเชื่อเรื่องผสีำง เทวดำ หรอืหมอดู เขำไม่ได้คดิว่ำเธอเป็นผู้หยั่งรู้

อนำคต แต่เธออำจเป็นคนวงในที่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของผู้ปองร้ำย ดร.  

อชิย์...หำกว่ำมจีรงิ 

“ผู้กองครบั” 

“ไปหำมำ” 

“ฮะ?” 

“ไปหำที่อยู่ผู้หญิงคนนี้มำ ฉันต้องกำรตัวเธอมำสอบปำกค�ำภำยใน

คนืนี้!” 

เขำต้องรู้ให้ได้...เธอ...เป็นใครกนัแน่!



บ้ำนไม้สองชั้นที่ตั้งอยู่ลึกสุดของซอยเล็กใจกลำงเมืองในชุมชน 
เก่ำแก่ที่เกือบเรียกได้ว่ำแออัด คลำคล�่ำไปด้วยผู้คนมำตั้งแต่เช้ำ เวลำที่ 

ล่วงผ่ำนไปหลำยชั่วโมงดเูหมอืนจะมไิด้น�ำควำมระย่อมำสูผู่ค้นที่มำนั่งรอควิ

ยำวเหยยีดจนโต๊ะม้ำหนิสำมตวัที่ตั้งใต้ต้นมะม่วงหน้ำบ้ำนไม่พอนั่ง 

คงเพรำะใกล้ปีใหม่ ใครๆ กว่็ำปีนี้เป็นปี ‘แรง’ จงึไม่แปลกที่ ‘ต�ำหนกั

เจ้ำจันทร์ตำทิพย์ เอกซเรย์กรรม’ จะต้องต้อนรับลูกค้ำเนืองแน่นเป็น 

พเิศษ ทกุคนยอมควกัธนบตัรสแีดงคนละสำมใบวำงใส่ถำดดอกไม้ธปูเทยีน

เครื่องบูชำ เพียงเพื่อหวังให้มือของ ‘เจ้ำจันทร์’ ได้แตะตัวของตนเพียง 

เสี้ยวนำท ี

“เอ้ำ จะเย็นแล้ว คิวที่ยี่สิบหกถึงสำมสิบขึ้นมำพร้อมๆ กันทีเดียว 

เลยมำ” 

ขำดค�ำของหญงิวยักลำงคนร่ำงท้วมนุ่งผ้ำถุงกบัสวมเสื้อสขีำว ผู้คน

ที่ถือบัตรคิวดังว่ำก็ลุกพรวดกรูกันไปยังบันไดขึ้นบ้ำนไม้ใต้ถุนสูงที่ใครๆ 

เรยีกว่ำ ‘ต�ำหนกั’ พร้อมๆ กนั 

๑
ต�ำหนักเจ้ำจันทร์ตำทิพย์
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เข้ำมำภำยใน สิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้คือบรรยำกำศอันขรึมขลัง อำจ

เป็นด้วยกลิ่นธปูหอมก�ำยำนคละคลุง้ และควนัขำวที่ลอยเอื่อยปกคลมุไปทั่ว

รำวกบัมใีครรูดม่ำนบำงๆ กั้นสำยตำไว้เป็นชั้นๆ โถงกว้ำงเปิดโล่งนั้นแทบ

จะไม่มเีครื่องเรอืน ด้ำนหนึ่งยกพื้นสูงตั้งโต๊ะหมูบ่ชูำ วำงรปูเคำรพเทพองค์

ต่ำงๆ ส่วนที่นั่งขดัสมำธอิยู่เบื้องหน้ำนั้นคอื ‘เจ้ำจนัทร์’ หรอื ‘เจ้ำแม่จนัทร์’ 

แล้วแต่ใครจะเรยีก 

หญงิสำวในชุดขำวดูรำวกบัผู้ถอืศลี มใีบหน้ำอ่อนเยำว์เสยีจนไม่น่ำ

จะเป็นเจ้ำแม่ที่ใครๆ เลื่อมใสไปได้เลย ไม่ว่ำใครกค็ำดเดำอำยุของเจ้ำตวัว่ำ

ไม่น่ำจะเลยวัยบรรลุนิติภำวะมำกี่มำกน้อย ผมด�ำขลับถูกรวบเป็นมวย

หลวมยุ่งๆ เหนอืท้ำยทอย เผยให้เหน็วงหน้ำขำวจดัจนเกอืบซดีดเูคร่งเครยีด 

คิ้วเรียวขมวดมุ่นจนกลำงหน้ำผำกเป็นรอยย่น ริมฝีปำกบำงเม้มสนิทดู

รำวกบัก�ำลงัสะกดกลั้นอำรมณ์บำงอย่ำงเอำไว้เตม็ที่ 

ช่ำงตรงกันข้ำมกับสีหน้ำท่ำทำงตื่นเต้นกระตือรือร้นของบรรดำ 

ชำวบ้ำนที่เรยีกตวัเองว่ำ ‘ศษิยำนุศษิย์’ ที่มำนั่งออกนัอยู่เตม็ลำนบ้ำน รอดู 

‘อทิธฤิทธิ์’ ของเจ้ำแม่อย่ำงไม่รู้เบื่อหน่ำย 

“ควิที่ยี่สบิหกมำนั่งหน้ำเจ้ำแม่นี่...” ผู้จดัแจงควิลูกค้ำหนัมำกวกัมอื

เรยีก แต่แล้วกต็้องร้องเสยีงหลง “เฮ้ย! อย่ำ!” 

‘เจ้ำแม่’ สะดุง้ ถอยกรดูเมื่อสำวใหญ่เจ้ำของควิหมำยเลขยี่สบิหกถลำ

เข้ำมำหำ ยื่นมือไขว่คว้ำรำวอยำกจะสัมผัสตัวของเธอด้วยอำกำรดีใจ  

ปลำยนิ้วนั้นเกอืบแตะโดนหญงิสำวแล้ว โชคดทีี่ผูช้ำยซึ่งนั่งแถวหน้ำสองคน

กระโจนเข้ำจบัตวัสำวใหญ่ดงึให้ถอยห่ำงออกไปได้ทนั 

คนถูกเรียกเจ้ำแม่หัวใจเต้นแรงกระทบโพรงอก เหงื่อเม็ดเล็กซึม 

ตำมไรผม...เกอืบไปแล้ว 

ส�ำหรบัเธอ...สมัผสั คอืสิ่งที่น่ำกลวัยิ่งนกั 

“ไม่มใีครได้รบัอนุญำตให้แตะต้องตวัเจ้ำแม่!” ผู้จดัแจงแว้ดดุลั่นไป

ทั่วต�ำหนกั “ถ้ำไม่เชื่อกนั วนันี้กไ็ม่ต้องดูดวงแล้ว ปิดต�ำหนกัมนัซะเลย!” 
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ทกุคนหน้ำเสยี โดยเฉพำะสำวใหญ่คนเมื่อครู่ถงึกบัยกมอืไหว้ปลกๆ 

ขอลุแก่โทษ เกรงว่ำหำกปิดต�ำหนักลงเดี๋ยวนี้ ที่คอยคิวมำตั้งแต่เช้ำก็จะ 

เสยีเวลำเปล่ำ 

ผูจ้ดัแจงคนเดมิขยบัเข้ำมำนั่งใกล้เจ้ำแม่ แต่ยงัเว้นระยะห่ำงไม่สมัผสั

ตวั เอยีงหน้ำเข้ำมำกระซบิ “เอง็เป็นอะไรหรอืเปล่ำนงัจ้ำ” 

เมื่อคนถกูถำมส่ำยศรีษะเบำๆ คนถำมกท็�ำท่ำจะบอกให้ลกูค้ำเอำมอื

วำงบนเบำะตรงหน้ำเจ้ำแม่ เพื่อรอรับกำร ‘สัมผัส’ ทว่ำเจ้ำแม่กลับหันมำ 

กระซบิเสยีงแผ่ว...

“ป้ำชบำ พอแค่นี้ก่อนได้ไหม จ้ำเหนื่อยแล้ว...” 

“อุวะ! ได้ไงอนีงันี่ วนันี้ยงัดูไม่ถงึสำมสบิคนเลยนะ เงนิกเ็กบ็เค้ำมำ

แล้วทั้งนั้น” 

คนที่ถูกเรียกว่ำ ‘ป้ำชบำ’ กระซิบเข่นเขี้ยวลอดไรฟันใส่เจ้ำแม่ที่ 

ทุกคนเคำรพนบัถอื 

“อย่ำมำส�ำออยตะบดิตะบอยหน่อยเลยนะเอง็ แตะดอูกีแค่ห้ำคนกไ็ด้

พักแล้ว” ว่ำแล้วก็หันไปเร่งลูกค้ำที่รออยู่ “วำงมือบนเบำะนี่ให้เจ้ำแม่แตะ 

เลยคุณ” 

ถึงตอนนี้ ลูกค้ำสำวใหญ่ที่รอคิวอย่ำงอดทนมำตั้งแต่เช้ำกลับลังเล

วูบหนึ่ง คล้ำยหวั่นเกรงสิ่งที่ก�ำลงัจะได้รบัรู้ แต่เมื่อถูกเร่ง... 

“เอ้ำ...เรว็ๆ ส ิเดี๋ยวเจ้ำแม่ออกประทบัแล้วจะไม่ได้ดูนะ” 

ฝ่ำยนั้นกร็บีวำงมอืลงบนเบำะตรงหน้ำเจ้ำแม่โดยเรว็ไว 

คนถูกยกให้เป็นเจ้ำแม่มองมืออวบอูมที่สวมแหวนทองแหวนเพชร

แทบทุกนิ้วซึ่งวำงรอบนเบำะ แล้วกลนืน�้ำลำยฝืดเฝื่อนลงคอ รู้ว่ำไม่มทีำง

เลี่ยง...เธอหลับตำลงตั้งสติ ก่อนจะยื่นมือออกไปแตะมือของฝ่ำยนั้นแค่

ปลำยนิ้ว 

ลักษณำกำรเหมือนมีกระแสไฟอ่อนๆ วิ่งผ่ำนจำกมือนั้นสู่ปลำยนิ้ว

ส่วนที่สมัผสั คล้ำยเครื่องไฟฟ้ำที่ตดิขึ้นเมื่อถูกเสยีบปลั๊ก บำงสิ่งบำงอย่ำง
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ที่เหมอืน ‘จอโทรทศัน์’ ในหวัสมองกส็ว่ำงจ้ำขึ้นโดยพลนั แม้จะเป็นอำกำร

ตดิๆ ดบัๆ ทว่ำกป็รำกฏภำพเหตุกำรณ์ให้เหน็ชดัเจน 

ผู้หญงิคนนี้...ในลกัษณะเป็นตอตะโก ถกูเผำนั่งยำงในซำกรถไหม้ด�ำ

สุดสยอง! 

‘เจ้ำแม่’ สะดุ้งเฮอืก รบีกระตุกมอืออกรำวสมัผสัโดนของร้อน ทนัที

ที่ลกุพรวดขึ้นกเ็กดิหน้ำมดื เซถอยไปชนโต๊ะหมูบ่ชูำจนของบนนั้นร่วงลงมำ 

ท�ำเอำทุกคนที่นั่งดูอยู่สะดุ้งตกใจ 

“เจ้ำจนัทร์!” 

“อย่ำ!” เธอร้องห้ำม ตัวสั่น ด้วยหวั่นเกรงจะมีมือใดมือหนึ่งยื่น 

เข้ำมำพยุง และจะท�ำให้ต้องเห็นภำพสยดสยองมำกหรือน้อยไปกว่ำที่เห็น

เมื่อครู่...หรอืที่เหน็มำทั้งวนัอกี 

วนันี้เธอรบัไม่ไหวแล้ว...

จนัทร์จ้ำเงยหน้ำ มองกวำดไปรอบๆ โถงกลำงบ้ำนซึ่งบดันี้เงยีบกรบิ 

ทุกสำยตำมองมำยังเธอเป็นตำเดียว...สำยตำที่ปนเปไปทั้งควำมเลื่อมใส  

ฉงนสงสยั หวั่นเกรง และบำงสำยตำกม็องเธอเหมอืนเป็นตวัประหลำด! 

“มองอะไรกนั...” 

“เจ้ำจนัทร์...” 

ป้ำชบำเรยีกชื่อ ขยบัเข้ำมำด้วยอำกำรคล้ำยเป็นห่วง ทว่ำคงมเีพยีง

เธอเท่ำนั้นที่เหน็ตำดุของคนเป็นป้ำถลงึห้ำมแทนค�ำพูด ‘อย่ำนะมงึ’ 

แววตำขู ่บังคับนั้นไม่อำจห้ำมเธอได้อีกต่อไป ควำมอดทนของ 

หญงิสำวสิ้นสุดลง 

“ไป! กลบัไปกนัให้หมด!” 

“นงัจนัทร์!” 

“ไปให้พ้น! พวกคุณจะรีบรู้กันไปก่อนท�ำไมว่ำจะตำยยังไง เดี๋ยว 

วนัใดวนัหนึ่งทุกคนกต็้องรู้อยู่ด ีไม่มใีครหนพี้น...ทุกคนต้องตำยทั้งนั้น!” 

ประโยคสุดท้ำยมีแรงเหมือนคลื่นสั่นสะเทือนแผ่ออกไปทั่วบริเวณ 
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ทุกคนในที่นั้นเงยีบกรบิ หน้ำซดีเผอืด จนัทร์จ้ำหนัหลงั วิ่งโซซดัโซเซแหวก

ม่ำนสขีำวกั้นสำยตำหนเีข้ำไปภำยในตวัเรอืน

เมื่อเธอคล้อยหลัง ควำมเงียบก็ถูกแทนที่ด้วยเสียงอื้ออึงรำวผึ้ง 

แตกรัง ผู้คนพำกันวิพำกษ์วิจำรณ์เหตุกำรณ์ที่เจ้ำแม่ลุกขึ้นมำชี้หน้ำกรำด 

บ้ำงก็โวยวำยเรื่องที่ตนจ่ำยเงินไปแล้วแต่ยังไม่ได้ให้เจ้ำแม่แตะตัว จน 

นำงชบำซึ่งเป็นผู้จดัแจงทุกอย่ำงในต�ำหนกัแห่งนี้ต้องรบีเข้ำมำเคลยีร์

“เจ้ำแม่ออกแล้วๆ วนันี้กลบัไปกนัก่อน พรุ่งนี้ค่อยมำใหม่” 

“ตกลงฉันยังไม่รู ้เลยว่ำเจ้ำแม่เห็นอะไร อย่ำงนี้ฉันไม่ยอมนะ!”  

สำวใหญ่เจ้ำของบัตรคิวหมำยเลขยี่สิบหกที่เพิ่งถูกเจ้ำแม่แตะตัวเป็นคน

สุดท้ำยลุกขึ้นโวย 

นำงชบำท่ำทำงหวัเสยี ควกัธนบตัรสำมใบออกมำจำกกระเป๋ำคำดเอว 

“เอำตงัค์ของเอง็คนืไปเลยไป”

“อ้ำว ง่ำยๆ อย่ำงนี้ได้ไงล่ะ!” 

“ไม่เหน็เหรอ เจ้ำแม่เสดจ็ออกไปแล้ว ถ้ำอยำกดูนกัพรุ่งนี้กม็ำใหม่” 

“โอ๊ย! กต็้องมำต่อควิทั้งวนัอกีน่ะส”ิ 

“อวุะ! จะเอำเงนิคนืไป หรอืพรุง่นี้จะมำต่อควิใหม่กเ็ลอืกเอำ ต�ำหนกั

นี้ของดจีรงิไม่ต้องง้อลูกค้ำโว้ย ถ้ำไม่อยำกดูกไ็ม่ง้อ!” 

เหน็ดงันั้นฝ่ำยลูกค้ำพูดไม่ออก จ�ำต้องยอมล่ำถอยลงจำกเรอืนตำม

คนอื่นๆ ที่ทยอยแยกย้ำยไปด้วยอำกำรกระฟัดกระเฟียด และหมำยว่ำ 

พรุ่งนี้ค่อยมำใหม่อกีครั้ง...

ให้รอแค่ไหนกร็อได้ ขอเพยีงได้รู้...วำระสุดท้ำยของตวัเอง!

‘จนัทร์จ้ำ’ หนกีลบัเข้ำห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ รำวกบักล่องไม้ขดี โชคดี
ที่ยงัมหีน้ำต่ำงบำนเลก็ๆ อยู่หนึ่งบำนท�ำให้รู้ว่ำมนัไม่ใช่ 

ถงึแม้ห้องนอนส่วนตวัของเธอจะเก่ำและคบัแคบสกัแค่ไหน แต่มนั

ก็คือสถำนที่เดียวในบ้ำนที่จันทร์จ้ำจะหลบลี้หนีจำกผู้คนและควำมวุ่นวำย
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ทั้งปวงได้ 

ร่ำงบอบบำงในชุดขำวโถมตวัลงกบัเตยีงนอนแขง็ๆ แล้วร้องไห้ออก

มำอย่ำงสุดกลั้น...

แม่จ๋ำ...จ้ำจะทนไม่ไหวอยู่แล้ว 

จันทร์จ้ำช้อนตำขึ้นมองกรอบรูปพลำสติกเก่ำๆ ที่บรรจุรูปถ่ำยซึ่ง

เก่ำแก่กว่ำนั้นมำก...แม่ของเธอในชุดกระโปรงและผมทรงซอยสั้นแบบที่ 

คนสมยันั้นนยิม นั่งอยูบ่นชงิช้ำ กอดประคองเดก็หญงิอำยไุม่เกนิห้ำขวบไว้

บนตกัอย่ำงรกัใคร่...

เดก็ผู้หญงิคนนั้นไม่ใช่จนัทร์จ้ำ...แต่เป็นน้องสำวของเธอ 

ส่วนเด็กหญิงจันทร์จ้ำในวัยรำวเจ็ดขวบยืนอยู่ข้ำงๆ ชิงช้ำที่แม่และ

น้องสำวนั่ง ห่ำงออกไปหนึ่งหรอืสองก้ำว ไม่มสี่วนไหนของร่ำงกำยสมัผสั

กบัคนทั้งสอง ไม่มรีอยยิ้ม ดวงตำเศร้ำ...ดอูย่ำงไรเธอกเ็หมอืนเป็นสิ่งแปลก

ปลอมอยู่ในภำพ หำกไม่มีสำยตำที่เหลือบแลไปยังสองคนบนชิงช้ำอย่ำง

ละห้อยหำ...ก็คงดูรำวกับว่ำมีคนมือบอนแกล้งตัดรูปของเธอจำกภำพอื่น 

มำแปะรวมเอำไว้ในภำพนี้ 

นี่เป็นภำพของแม่เพยีงภำพเดยีวที่เธอมี

จนัทร์จ้ำเอื้อมมอืไปดงึกรอบรูปมำกอดเอำไว้แนบอก...แน่นจนขอบ

คมๆ กดเข้ำไปในเนื้อ ทว่ำหญิงสำวไม่รู้สึกเจ็บ...เธออยำกจะกอดให้แน่น

กว่ำนี้อกี 

แม่จ๋ำ...ถ้ำจ้ำกอดแม่ได้จรงิๆ แบบนี้กค็งดี

และนี่ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งในร้อยหรือพันครั้งที่จันทร์จ้ำนึกสงสัยว่ำ 

อ้อมกอดของแม่นั้นให้ควำมรู้สกึอย่ำงไร

เธอไม่รู้...เพรำะเธอไม่เคยกอดแม่เลย 

ไม่ใช่เพรำะแม่ได้จำกไปแล้ว ถงึเป็นตอนที่มชีวีติอยู่ เธอกไ็ม่เคยได้

กอดหรอืถูกกอดเลยสกัครั้ง 

มนัคงเป็นกรรม...คงเป็นค�ำสำปแน่แท้ 
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ภวังค์ควำมคิดถูกกระชำกออก หญิงสำวสะดุ้งขึ้นจำกเตียงทั้งที่มือ

ยงักอดกรอบรูปใบเก่ำแนบอก เมื่อเสยีงหนึ่งแผดก้องเข้ำมำ 

“อจีนัทร์จ้ำ!”



เสยีงประตไูม้ถกูทบุโครมๆ รำวกบัจะให้มนัหลดุพงัลงมำเป็นชิ้นๆ 
ปนกบัเสยีงตวำดลั่นระคำยหู 

“เปิดประตูเดี๋ยวนี้! อเีวร อเีนรคุณ! อเีลี้ยงมำเสยีข้ำวสุก ให้ช่วย

ท�ำงำนหำเงนินดิๆ หน่อยๆ ท�ำเป็นส�ำออยตะบดิตะบอย! อจี้ำ! เปิดประตู! 

กูจะเข้ำไปเฆี่ยนมงึให้เนื้อแตก” 

หญิงสำวนั่งกอดเข่ำถดตัวชิดหัวเตียง ตัวสั่น ริมฝีปำกเม้มแน่น 

กระนั้นกย็งัสมัผสัได้ถงึรสเคม็ปร่ำของน�้ำตำที่ไหลอำบใบหน้ำ 

“อจี้ำ! ถ้ำมงึไม่เปิดกูจะพงัเข้ำไป!” 

โครม! 

เสียงดังสนั่นเหมือนกับว่ำไม่ใช่เพียงก�ำปั ้นแล้วที่กระแทกลงมำ

บนบำนประตู จันทร์จ้ำลุกพรวดขึ้นจำกเตียง โผนไปยังตู้เสื้อผ้ำไม้ใบเก่ำ 

ที่บำนตูข้้ำงหนึ่งพงัหลดุห้อยต่องแต่งยำมดงึเปิด เธอไม่สนใจ รบีรวบเสื้อผ้ำ

เท่ำที่จะท�ำได้ ขยุ้มยดัใส่กระเป๋ำใบเลก็ 

พลนัประตูเปิดผำงออก

๒
ผู้ช่วยชีวิต
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จนัทร์จ้ำสะดุ้งเฮอืก รบีปิดกระเป๋ำ พร้อมๆ กนันั้นกุญแจพวงใหญ่

ซึ่งถกูใช้ไขเปิดเข้ำมำในห้องกถ็กูปำมำเฉยีดหำงคิ้วไปเพยีงนดิเดยีว ข้ำงขมบั

ชำวำบ...หญงิสำวนิ่งขงึ ถ้ำคนปำแม่นกว่ำนี้อกีนดิ ตำคงจะบอด 

“อจี้ำ หยุดเลยนะ มงึจะเกบ็ของไปไหนหำ!” 

เจ้ำของเสยีงอำศยัจงัหวะที่หญงิสำวก�ำลงัตกตะลงึที่กุญแจลอยเฉยีด

หน้ำไปนิดเดียวถลำเข้ำมำดึงกระเป๋ำเสื้อผ้ำที่ยังไม่ได้รูดซิปปิดเหวี่ยงไป 

อกีทำง สิ่งที่อยู่ข้ำงในกระจำยออกมำเตม็ห้อง 

“เดี๋ยวนี้โดนด่ำนิดด่ำหน่อยถึงกับจะหนีออกจำกบ้ำนเหรอ! อี

อกตญัญ ูอไีม่รูค้ณุข้ำวแดงแกงร้อน รูง้ี้น่ำปล่อยให้อดตำยตั้งแต่พอ่แมเ่อง็

ไปนรกโน่นแล้ว!” 

ตำแดงก�่ำรื้นน�้ำตำตวดัมองผู้เป็นป้ำทนัใด “พ่อแม่จ้ำไม่ได้ไปนรก” 

“พ่อแม่มงึเป็นผตีำยโหงอย่ำงนั้น ป่ำนนี้จะได้ไปผดุไปเกดิรยึงักไ็ม่รู.้..

ว้ำย!” 

นำงชบำร้องเสยีงหลง เมื่อจนัทร์จ้ำคว้ำหมอนเป็นก�ำบงัแล้ววิ่งเข้ำใส่

ทั้งตวัจนฝ่ำยนั้นเสยีหลกัหงำยหลงัล้มลงไปก้นกระแทกพื้น 

“อีจ้ำ! มึงกล้ำผลักกูเหรอ!” คนเป็นป้ำตวำดลั่น “มึงจะหนีไปไหน 

กลบัมำให้กเูฆี่ยนเลยเชยีวนะ คนืนี้ถ้ำไม่ได้เอำเลอืดหวัมงึออก อย่ำมำเรยีก

กูว่ำอชีบำ!” 

จนัทร์จ้ำทิ้งหมอน วิ่งลงบนัไดทั้งที่ตวัเปล่ำ ไม่สำมำรถหยบิสมบตัิ

ส่วนตัวออกมำจำกห้องได้เลยสักชิ้น รู้แต่ว่ำเธออยู่ต่อไปไม่ได้อีกแม้เพียง

วินำทีเดียว แม้จะรู้ว่ำออกจำกที่นี่ไปในคืนนี้จะไม่สำมำรถย้อนกลับมำได้ 

อกีแล้ว...พ้นจำกชำยคำนี้ไป เธอจะกลำยเป็นคนเร่ร่อน ไร้หวันอนปลำยเท้ำ 

...แต่หญงิสำวกไ็ม่คดิจะหนักลบั 

พอท.ี..เธอไม่ขออยู่เป็นเจ้ำแม่บ้ำบออะไรนั่นอกีต่อไป ใครไม่มำเป็น

เธอคงไม่รู้ถึงควำมทุกข์ทรมำนจำกบรรดำภำพสยดสยองที่ได้เห็นทุกครั้ง

เมื่อต้องสมัผสัตวั ‘ลูกค้ำ’ 
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ทุกคนจะได้รู้วำระสุดท้ำยของตัวเองจำกปำกของเธอ...แต่เธอต้อง 

‘เหน็’ กำรตำยของพวกเขำทุกคน!

มนัไม่ใช่เรื่องสนุกเลยสกันดิ

มนัไม่ใช่พรสวรรค์ แต่เป็น...ค�ำสำป!

เท้ำที่วิ่งสดุควำมเรว็ต้องเบรกจนหน้ำทิ่มเมื่อร่ำงหนึ่งโผลเ่ข้ำมำขวำง

ในจงัหวะที่เธอก�ำลงัจะวิ่งผ่ำนประตูรั้วออกไป

“อ้ำว จะไปไหนจ๊ะน้องจ้ำ” 

“พี่ศร...” 

“ก่อเรื่องอะไรมำอกีล่ะคนสวย” 

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ ‘ศร’ หลำนชำยสำมีป้ำชบำมองจันทร์จ้ำด้วย 

แววตำเหมือนสุนัขหื่นกระหำย แบบที่ท�ำเอำจันทร์จ้ำขนลุกขนพองด้วย 

ควำมรงัเกยีจทุกครั้งที่ได้เหน็ 

“ไอ้ศร! จบัมนัไว้ อจี้ำมนัก�ำลงัจะหน!ี” 

ป้ำชบำที่วิ่งหอบตำมมำข้ำงหลงัตะโกนบอกมำแต่ไกล 

จนัทร์จ้ำสะดุ้ง อำศยัจงัหวะที่ศรเผลอหนัไปมองป้ำชบำ รบีวิ่งหลบ

เขำผ่ำนประตูรั้วออกไป เร่งฝีเท้ำสุดชวีติ แต่เรว็อย่ำงไรกส็ู้ควำมเรว็ฝีเท้ำ

ผู้ชำยไม่ได้อยู่ด ีเสยีงวิ่งบอกว่ำอกีฝ่ำยไล่กระชั้นเข้ำมำทุกขณะ

วตัถุบำงอย่ำงถูกปำผ่ำนศรีษะไปอย่ำงเฉยีดฉวิ! 

จนัทร์จ้ำหวดีร้อง ควำมตกใจท�ำให้ขำพนักนั หกล้มลงเข่ำกระแทก

พื้น ไม่มเีวลำมำร้องเจบ็ เธอรบีพยุงตวัลุกขึ้น แต่กำรเสยีจงัหวะกลบัเปิด

โอกำสให้คนวิ่งตำมไล่ทนัแล้วโผล่มำกำงแขนดกัหน้ำไว้ให้จนมุม 

มันหอบหำยใจแรง ร่ำงเต็มไปด้วยเหงื่อ แต่ใบหน้ำแสยะยิ้มพอใจ 

ที่ต้อนเธอไว้ได้ 

“หมดเวลำเล่นไล่จบัแล้ว...มำ กลบับ้ำน” 

มอืของมนัยื่นเข้ำมำท�ำท่ำจะคว้ำข้อมอืเธอ จนัทร์จ้ำร้องกรี๊ดหลบวบู 

“ดัดจริตนักนะมึง แตะนิดแตะหน่อยท�ำเป็นรังเกียจ นี่คนนะไม่ใช่
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เห็บหมำ!” มันขยับตำมมำ ดวงตำหื่นกระหำยเริ่มฉำยแววขุ่นขึ้ง “ไม่รู้จะ

หวงตวัไปถงึไหน เดี๋ยวเถอะ กูจะท�ำยิ่งกว่ำแตะอกี!” 

มันยังไม่ทันได้ท�ำอย่ำงที่ว่ำ จันทร์จ้ำก็ก้มลงหยิบเศษปูนก้อนใหญ่

เท่ำก�ำปั้นขึ้นมำ แล้วฟำดเปรี้ยงเข้ำที่มือสกปรกอย่ำงแรง มันร้องจ๊ำก 

เมื่อข้อมอืบดิงอ 

“อเีปรต!” 

จนัทร์จ้ำหนัหลงั พร้อมๆ กบัมวยผมของเธอถกูดงึกระชำกอย่ำงแรง

จนหน้ำหงำย มันเหวี่ยงร่ำงบำงปลิว หน้ำผำกกระแทกเข้ำกับรั้วสังกะส ี

ดงัเปรี้ยง! เจบ็และมนึจนน�้ำตำไหล 

“นี่แน่ะ มงึท�ำกูก่อนนะ!” 

ควำมเจ็บนั้นบ่งบอกว่ำศีรษะเธออำจจะแตก แต่นั่นดูเหมือนยัง 

ไม่เลวร้ำยเท่ำกำรที่หลำนของลงุกระชำกผมเธออกีครั้ง ดงึให้เซถอยไปปะทะ

กบัร่ำงเหมน็เปรี้ยวของมนั

วนิำททีี่แขนของเธอสมัผสัถกูตวัมนั ภำพหนึ่งกต็ดิพรบึขึ้นในสมอง...

เป็นภำพสยดสยองที่เธอไม่เคยปรำรถนำจะมองเหน็! 

ศรในชุดนกัโทษนอนตำยตำเหลอืก ฟันหกัหมดปำก ใบหน้ำถูกทุบ

ยับเยินจนกะโหลกยุบเสียรูป สิ้นใจจมกองเลือดอยู่ภำยในคุกคำเท้ำของ

บรรดำนกัโทษด้วยกนั!

“กรี๊ด!” 

“โอ๊ก!” 

เสียงของแข็งกระแทกอย่ำงแรงดังขึ้นพร้อมๆ กับเสียงร้องของศร 

และภำพสยดสยองในสมองของจนัทร์จ้ำกด็บัวูบลงรำวกบัโทรทศัน์ที่ถกูดงึ

ปลั๊ก! 

หญิงสำวถูกปล่อยให้เป็นอิสระ เธอลืมตำมองสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้ำ

อย่ำงงุนงง...ศรนอนสิ้นสติอยู่บนพื้น เลือดไหลออกมำจำกศีรษะ สำเหตุ 

คงเป็นด้ำมปืนในมอืผู้ชำยตวัสูงที่ยนืค�้ำอยู่เหนอืร่ำงของเขำ 
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จันทร์จ้ำตัวสั่น เงยขึ้นมองใบหน้ำในเงำมืด พร้อมๆ กับที่ร่ำงสูง 

ย่อตวัลงมำ 

“เป็นอะไรไหม” 

“อย่ำเข้ำมำ...” หญงิสำวผวำ ถดตวัหนไีปจนชดิรั้วสงักะส ีแสงสว่ำง

สลัวรำงของไฟถนนที่ติดๆ ดับๆ เผยใบหน้ำของชำยผู้ช่วยชีวิตให้เห็น 

เลอืนรำงเป็นครั้งแรก 

“คุณ...?” 

เธอเคยเหน็ใบหน้ำนี้มำก่อน 

“ลุกไหวไหม” 

“อย่ำแตะตวัฉนั!” 

เสยีงหวดีร้องท�ำเอำมอืใหญ่ที่ยื่นเข้ำมำหมำยจะช่วยพยุงชะงกั

“ได้โปรด...อย่ำ...” 

น�้ำตำของเธอท�ำให้เขำนิ่วหน้ำ...งุนงง ก่อนที่ดวงตำที่มองลงมำจำก

มุมสูงจะเปลี่ยนเป็นขุ่นเคอืง มอืใหญ่หดกลบั

“กไ็ม่ได้อยำกจะแตะนกัหรอกนะ” เขำลุกขึ้น ปัดฝ่ำมอืทั้งสองเข้ำด้วย

กันเหมือนปัดฝุ่น “ฉันอุตส่ำห์ช่วยเธอไว้ อย่ำมำท�ำท่ำกลัวเหมือนฉันเป็น

ฆำตกรโรคจติหน่อยเลย” 

เธอเม้มรมิฝีปำกแน่น 

“ลกุขึ้นแล้วไปกบัฉนั” เขำออกค�ำสั่ง “เดนิตำมมำด้วยกนัดีๆ  ฉนัจะได้ 

ไม่ต้องแตะตวัเธอ” 

หญงิสำวกลนืน�้ำลำยลงคออย่ำงยำกล�ำบำก อะไรบำงอย่ำงในน�้ำเสยีง

บอกว่ำเขำเอำจรงิ ถ้ำเธอคดิหน ี เขำกพ็ร้อมที่จะ...ไม่ใช่แค่แตะ แต่คงจะ 

จบัเธอพำดบ่ำอุ้มไปใส่รถด้วยตวัเองทนัท ี

ท่ำทำงของเขำบอกชดัเสยีด้วยว่ำผูช้ำยคนนี้คงไม่ไดถ้กูเลน่งำนง่ำยๆ 

เหมอืนศรที่นอนหมดสตอิยู่กบัพื้นอย่ำงแน่นอน 

“จะ...จะไปไหน” เสียงสั่นเครือร้องถำมเมื่อเดินตำมคนขำยำวที่ก้ำว
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ดุ่มน�ำไปที่รถซึ่งจอดอยู่ในเงำมดื 

“ไม่จบัไปส่งคนืที่ต�ำหนกัเข้ำทรงนั่นกแ็ล้วกนั” 

เขำเปิดประตูรถก่อนจะเหลียวกลับมำ พอเห็นอำกำรตัวสั่นที่ยำก 

จะซ่อนของเธอ แววสงสำรหรอือำจจะเป็นสมเพชกป็รำกฏในดวงตำ 

“ขึ้นมำเถอะน่ะคุณหมอดู ฉันสัญญำว่ำจะไม่เข้ำใกล้เธอมำกกว่ำ 

สำมเมตร” 

นณณ์ไม่ได้ท�ำตำมค�ำพูดที่ว่ำจะไม่เข้ำใกล้เธอเกินกว่ำสำมเมตร แต่
นั่นกเ็ป็นเรื่องที่สุดวสิยั เพรำะในเมื่อต้องนั่งรถคนัเดยีวกนั ภำยในรถเก๋ง 

สีด�ำเพรียวของเขำย่อมไม่มีเนื้อที่กว้ำงให้รักษำระยะห่ำงได้ถึงเพียงนั้น  

แม้ว่ำ ‘แม่หมอดูสำว’ จะพยำยำมอยู่ห่ำงจำกเขำให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้ 

ด้วยกำรถดตัวไปเบียดติดประตู จนน่ำกลัวว่ำหำกเขำเผลอไปกดโดนปุ่ม

เปิดลอ็ก ร่ำงเลก็ในชุดขำวกอ็ำจจะร่วงลงไปนอนข้ำงถนนได้เลย 

คิดแล้วก็ข�ำดี ตั้งแต่เกิดมำไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนท�ำท่ำรังเกียจเขำ

เหมอืนไส้เดอืนกิ้งกอือย่ำงนี้มำก่อน 

บำงทเีธออำจจะเป็นโรคกลวัผู้ชำยกไ็ด้ 

กพ็อจะเข้ำใจอยูห่รอก ไอ้กุย๊ที่เขำอดัด้วยด้ำมปืนสลบเหมอืดเมื่อครู่

น่ำรงัเกยีจพอที่จะท�ำให้ผูห้ญงิคนหนึ่งขวญัหนดีฝ่ีอ หรอืหวำดผวำผูช้ำยไป

สกัระยะใหญ่ 

“คุณ...จะพำฉนัไปไหน” 

ควำมคดิของเขำถูกขดัขึ้นด้วยค�ำถำมเบำหววิปนระแวง 

“บ้ำนฉนั” 

เขำตอบเรยีบๆ แต่นั่นกพ็อจะท�ำให้เธอสะดุ้งสุดตวัอย่ำงน่ำขนั 

“ไม่ไปนะ!” 

“แล้วไง เธอมทีี่อื่นไปเหรอ หรอืจะกลบัไปที่ส�ำนกัทรงนั่น” 

“ไม่...” 
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“งั้นเธอกไ็ม่มทีี่ไปแล้วคนืนี้” 

“แต่ฉนั...” 

“เธอกร็ู้ว่ำฉนัเป็นต�ำรวจ ไม่ใช่โจร รับรองไม่พำเธอไปท�ำมดิีมิร้ำย

หรอก...” เขำเหลือบมองอำกำรกอดอกตัวสั่นแล้วต้องส่ำยหน้ำ “ดูสภำพ 

ยงักะลูกหมำ” 

เขำนกึขนัเมื่อ ‘ลูกหมำ’ หนัขวบั ด้วยอำกำรที่ดูเหมอืนค้อน 

“เอำน่ะ ฉนัแค่มเีรื่องอยำกคุยด้วย” 

ครำวนี้คิ้วรกๆ ไม่ได้รูปทรงเพรำะคงไม่เคยถูกตดัแต่งอย่ำงผู้หญงิ

คนอื่นขมวดเข้ำหำกนัอย่ำงแปลกใจ 

“แปลว่ำเมื่อกี้คุณไม่ได้แค่บงัเอญิผ่ำนมำ” 

“เรื่องบงัเอญิไม่มใีนโลกหรอก กเ็หมอืนตอนที่เธอเตอืนให้ ดร. อชิย์

ระวังตัว หลังจำกนั้นก็เกิดอุบัติเหตุกับขบวนหำเสียงถึงสองครั้งสองหน  

นั่นกไ็ม่ใช่เรื่องบงัเอญิใช่ไหม” 

เธอเงียบ ไม่ตอบ แต่นณณ์แน่ใจว่ำเขำพูดไม่ผิด ดวงตำหลุกหลิก

ของเธอบอกอย่ำงนั้น ประสบกำรณ์กำรเป็นต�ำรวจของเขำท�ำให้นณณ์มั่นใจ

ในสญัชำตญำณของตวัเอง 

ผู้หญงิคนนี้ ‘ซ่อน’ อะไรบำงอย่ำงที่ยงัไม่ได้บอกเขำ 

และเขำจะเค้นทุกอย่ำงจำกเธอให้ได้ ภำยในคนืนี้แหละ! 

“ถงึแล้ว” 

เขำเลี้ยวรถเข้ำอำณำเขตของคอนโดมิเนียมสูงรูปทรงทันสมัย ยืน

ตระหง่ำนอยู่ใต้ผนืฟ้ำสดี�ำมวัซวัของกรุงเทพมหำนคร



ห้องของเขำตั้งอยู่บนชั้นยี่สบิสี่ จำกควำมสูงของตกึยี่สบิห้ำชั้น...
จันทร์จ้ำมองตำมแผ่นหลังกว้ำงของเจ้ำของห้องที่ก�ำลังใช้คีย์กำร์ดแตะเปิด

ประตแูลว้เดนิน�ำเข้ำไปก่อน ควำมกงัวลบำงอย่ำงท�ำให้คนที่ควรจะเดนิตำม

กลบัก้ำวถอยหลงัไปสองก้ำว

“เอ้ำ...เข้ำมำส ิจะยนือยูข้่ำงนอกนั่นทั้งคนืหรอืไง” เขำนิ่วหน้ำเมื่อหนั

กลบัมำเหน็ 

จนัทร์จ้ำไม่ได้อยำกเข้ำไปขงัตวัเองในห้องแคบๆ กบัผูช้ำยที่นบัไดว้ำ่

แปลกหน้ำเพยีงล�ำพงัเลยสกันดิ...แต่เธอไม่มทีำงเลอืกอื่น เพรำะถ้ำไม่เข้ำไป 

คนืนี้เธอคงไม่มทีี่ซุกหวันอน 

“ถ้ำจะให้เข้ำไป คุณต้องสัญญำอย่ำงหนึ่ง...” เธอต่อรอง ทั้งที่ถ้ำ 

เขำปฏเิสธ เธอเองกค็งไม่รู้จะเอำปัญญำที่ไหนไปต่อสู้ 

“อะไร” 

“ห้ำมแตะต้องตวัฉนัแม้แต่ปลำยเลบ็” 

เขำท�ำเสียงบำงอย่ำงในคอ คล้ำยจะหัวเรำะเยำะและถอนใจอย่ำง

๓
เซฟเฮำส์
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สมเพชไปพร้อมๆ กนั 

“ถ้ำเธอเชื่อฟังค�ำสั่งดีๆ ถำมอะไรก็ตอบ ไม่คิดตุกติก ไม่ก่อเรื่อง 

ละก ็ฉนักไ็ม่มเีหตุผลต้องแตะต้องตวัเธอแม้แต่ปลำยเลบ็” 

เธอพยักหน้ำพอใจกับค�ำตอบ ยอมก้ำวเข้ำมำในห้องเมื่อเขำขยับ 

ถอยให้ 

ชำยหนุ่มปิดประตูตำมหลัง แล้วสืบเท้ำเข้ำมำประชิดจนหญิงสำว

สะดุ้งถอยกรูดไปตดิผนงั!

วนิำทนีั้นเธอใจหำยเพรำะคดิว่ำเขำจะโดนตวัเธอเข้ำแล้ว แต่เขำกก็ลบั

หยุดอยู่แค่ระยะครึ่งช่วงแขน ก้มลงมำจ้องหน้ำและยกนิ้วชี้ขึ้นขู่ 

“แต่ถ้ำเธอดื้อ...ฉนัจะไม่แค่แตะหรอกนะ แต่จะจบัมดัมอืมดัเท้ำแล้ว

ตกี้นเลยด้วยซ�้ำ” 

พูดจบเขำกย็กัคิ้วมำให้ อย่ำงจะบอกให้รู้ว่ำใครคอืคนที่ถอืไพ่เหนอื

กว่ำ 

จนัทร์จ้ำกดัรมิฝีปำกแน่น ตวัเกรง็เบยีดอยูก่บัข้ำงฝำ และคงจะหยุด

หำยใจไปแล้วหำกเขำไม่ถอยห่ำงแล้วหมุนตัวเดินหำยเข้ำไปในห้องนอน 

เสยีก่อน 

กระทั่งประตหู้องนอนปิดตำมหลงัเขำ เธอจงึได้ถอนหำยใจโลง่อก...

ผละออกมำจำกผนังเพื่อกวำดตำมองไปรอบๆ สถำนที่ที่ยืนอยู่ให้ชัดเจน 

เป็นครั้งแรก 

มันคือห้องชุดเรียบหรูขนำดหนึ่งห้องนอน มีห้องรับแขกและครัว 

บลิต์อนิที่แยกเป็นสดัเป็นส่วน ทั้งห้องถูกตกแต่งไว้อย่ำงเรยีบง่ำยทนัสมยั 

ที่ส�ำคัญสภำพห้องและเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นยังดูใหม่เอี่ยม เหมือนเจ้ำของ 

เพิ่งย้ำยเข้ำมำอยู่หมำดๆ 

สิ่งที่ยืนยันควำมคิดนั้นก็คือบรรดำลังสีน�้ำตำลที่วำงกองอย่ำงเป็น

ระเบยีบอยู่ตรงมุมห้องด้ำนหนึ่ง บำงลงักเ็ปิดแล้ว บำงลงักย็งัปิดไว้อย่ำงด ี

ส่วนตูห้นงัสอืและชั้นวำงของยงัคงว่ำงโล่ง เพรำะเจ้ำของห้องยงัไม่ได้จดัวำง



26  l  สั ม ผั ส รั ต ติ ก ำ ล

ข้ำวของให้เข้ำที่เข้ำทำง 

เสียงประตูห้องนอนที่เปิดออกอีกครั้งท�ำเอำหญิงสำวสะดุ้งโดยแรง 

ผู้เป็นเจ้ำของห้องก้ำวยำวๆ มำหยุดตรงหน้ำพร้อมผ้ำขนหนู แปรงสีฟัน 

และเสื้อผ้ำ...สั่งว่ำ... 

“ไปอำบน�้ำ” 

“แต่ฉนั...” 

“มอมอย่ำงกับลูกหมำ...” เขำนิ่วหน้ำ “ถ้ำไม่ยอมอำบน�้ำก็ต้องนอน

บนพื้น” 

“ฉนันอนบนพื้นกไ็ด้ ตอนเช้ำฉนัจะรบีไป”

“ไม่ได้ สภำพแบบนี้ นอนบนพื้นยงัจะท�ำพรมฉนัสกปรกเลย” 

เธอก้มลงมองพรมใหม่เอี่ยมของเขำ แล้วกลืนน�้ำลำยยำกล�ำบำก 

“แต่...” 

“บอกแล้วไงว่ำอย่ำดื้อ จ�ำไม่ได้หรอืว่ำถ้ำดื้อแล้วจะโดนอะไร” 

เขำขยบัเข้ำมำรำวกบัจะย�้ำค�ำขู่ก่อนหน้ำนี้ ท�ำเอำจนัทร์จ้ำสะดุ้ง รบี

รบัค�ำ

“อำบกไ็ด้!” 

“ด ีงั้นกร็บัไป” 

“คุณวำงไว้ เดี๋ยวฉนัหยบิเอง” 

เขำถอนใจเฮอืก วำงของลงบนโซฟำ จนัทร์จ้ำรอจนเขำถอยไปหนึ่ง

ก้ำว แล้วค่อยรวบของพวกนั้นวิ่งหำยเข้ำห้องน�้ำไปอย่ำงรวดเรว็ตำมทศิทำง

ที่มอืเขำชี้ 

หญงิสำวรบีปิดประตตูำมหลงั...รูส้กึปลอดภยัขึ้นเป็นกองเมื่อมปีระตู

ที่ตดิลอ็กแน่นหนำขวำงกั้นระหว่ำงเธอกบัเขำ 

เธอมองไปรอบห้องน�้ำ...นอกจำกจะให้ควำมรู้สึกปลอดภัยแล้ว 

ภำยในนี้ยงัใหม่ สุขภณัฑ์ทุกชิ้นขำวสะอำดเอี่ยมอ่องรำวกบัไม่เคยมใีครใช้

มำก่อนด้วยซ�้ำ
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อนัที่จรงิให้เธอนอนในนี้กย็งัได้...

จันทร์จ้ำต้องค่อยๆ เดินเขย่งไปหยุดหน้ำอ่ำงล้ำงหน้ำ เพรำะเกรง 

จะสร้ำงครำบด�ำบนพื้นกระเบื้องแวววำว กระจกบำนใหญ่สะท้อนเงำของ

หญงิสำวคนหนึ่งในสภำพมอซอดูไม่ได้ หน้ำผำกบวมโนเป็นสมี่วงคล�้ำ ผม

ที่รวบเป็นมวยยุ่งเหยงิเหมอืนคนบ้ำ

เหน็สภำพของตวัเองแล้วต้องถอนหำยใจยำวเหยยีด... 

ถูกของเขำ...สภำพแบบนี้...แม้แต่พรมบนพื้นห้องก็ยังดูสะอำด 

กว่ำตวัเธอ 

 

บะหมี่กึ่งส�ำเรจ็รปูควนัฉยุวำงรออยูบ่นโต๊ะแล้วตอนที่เธอย่องออกมำ
จำกห้องน�้ำในเสื้อยืดตัวใหญ่สีขำว และกำงเกงแบบผูกเอวตัวโคร่งของเขำ 

เจ้ำของห้องยนืหนัหลงัอยูต่รงอ่ำงล้ำงจำน แม้จนัทร์จ้ำคดิว่ำตนเองย่องกรบิ

จนไม่มเีสยีง อกีฝ่ำยกห็ูดอีย่ำงเหลอืเชื่อ ร้องบอกทั้งที่ยงัไม่ได้หนักลบัมำ

มอง 

“เสรจ็แล้วกม็ำนั่งนี่ส”ิ 

ไม่จ�ำเป็นต้องย่องอีกต่อไป เธอก้ำวเข้ำไปยังโต๊ะอำหำรสองที่นั่งซึ่ง 

บลิต์อนิต่อมำจำกแพนทรคีรวั รู้สกึตงึๆ ที่แผลตรงหวัเข่ำเมื่อย่อตวัลงนั่ง 

แต่บะหมี่ในชำมดงึควำมสนใจของเธอมำกกว่ำ 

มองด้วยตำกด็ูรู้ เส้นบะหมี่เปื่อยยุ่ยและไข่ไก่แตกตวัไม่เป็นรูปเป็น

ร่ำงเหมือนเพิ่งโดนระเบิดเละอยู่ในชำม บอกฝีมือคนท�ำได้อย่ำงดีว่ำไม่ใช่ 

‘มอือำชพี’ ในกำรเข้ำครวันกั แต่กระนั้นกลิ่นของมนักย็งัท�ำให้คนที่ท้องว่ำง

มำตั้งแต่กลำงวนัต้องกลนืน�้ำลำยลงคอ 

“กินซะ เสร็จแล้วจะได้ท�ำแผล” เขำหันมำวำงช้อนและตะเกียบให้ 

ข้ำงชำม ก่อนจะนั่งลงตรงข้ำม เอนหลงัพงิพนกัเก้ำอี้ กอดอกดูเธอกนิ 

เขำเลกิคิ้วทึ่งๆ เมื่อเหน็ว่ำเธอจดักำรกบับะหมี่ร้อนๆ จนหมดอย่ำง

รวดเรว็ภำยในอดึใจ
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“หวิสทิ่ำ” 

เป็นควำมเคยชนิมำตั้งแต่เดก็แล้วต่ำงหำก ที่ต้องกนิให้เรว็ที่สดุ ไม่มี

กำรอ้อยอิ่งพูดคุยเล่นกันบนโต๊ะอำหำร ไม่มีควำมรื่นรมย์แบบนั้นให้รู้จัก

นบัจำกพ่อและแม่จำกไป 

“เอำอกีไหม” 

เธอส่ำยหวัจนผมกระจำย “อิ่มแล้ว” 

“กนิน้อยแบบนี้ส ิถงึได้ตวันดิเดยีว” 

เป็นควำมเคยชินอีกเช่นกันที่จะกินเพียงแค่พออิ่ม ไม่มีสิทธิ์ได้เติม

จำนที่สองหรือขอเพิ่มจำกที่มีให้ เพรำะจะถูกป้ำชบำตวำด ‘จะกินล้ำง 

กนิผลำญ เปลอืงกบัข้ำวกูไปถงึไหน!’

“อิ่มแล้วกด็”ี 

เขำว่ำ แล้วลุกขึ้นเดินไปหยิบกล่องปฐมพยำบำล ลำกเก้ำอี้อ้อมมำ 

นั่งข้ำงเดยีวกนักบัเธอ จนัทร์จ้ำที่ตั้งหลกัระวงัตวัอยูแ่ล้วถอยกรดูจนขำเก้ำอี้

ครูดพื้นดงัเอี๊ยด ท�ำเอำเจ้ำของห้องนิ่วหน้ำ ท�ำท่ำเหมอืนเจบ็ปวด 

“หมดกนั พื้นปำร์เกต์ฉนั” 

“ขอโทษ แต่คุณสญัญำว่ำจะไม่เข้ำใกล้ฉนัเกนิสำมเมตร...” เธอทวง

สญัญำ ปลำยเสยีงลดแผ่วลง “ถ้ำฉนัไม่ดื้อ” 

“กใ็ช่...แต่กเ็หน็อยู่ว่ำห้องเลก็แค่นี้ ขนืต้องรกัษำระยะห่ำงสำมเมตร

ตลอดเวลำ เรำคงต้องเป็นตุ๊กแกเดินเกำะข้ำงฝำคนละมุมห้อง เอำเป็นว่ำ 

ขอลดเหลอื...” 

“สองเมตร” เธอรบียื่นค�ำขำด 

“เห็นฉันเป็นแม่นำคพระโขนงเหรอ จะได้ยื่นมือยำวไปท�ำแผลให้ได้

ทั้งที่นั่งห่ำงสองเมตร” 

“ฉนัท�ำแผลตวัเองได้” 

“แน่ใจ?” 

หญิงสำวพยักหน้ำ...แน่ใจสิ เพรำะที่ผ่ำนมำเธอก็ท�ำเองมำโดย
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ตลอด...หกล้ม ถลอกปอกเปิก เคยมใีครท�ำแผลให้เสยีที่ไหน 

เมื่อเหน็เธอยนืยนัอย่ำงนั้น เขำกย็กัไหล่ คล้ำยไม่อยำกต่อล้อต่อเถยีง 

วำงส�ำลชีุบทงิเจอร์ไอโอดนีลงในจำนรอง แล้วเลื่อนมำใกล้

เขำนั่งมองหญงิสำวพบัขำกำงเกงที่ยำวลำกพื้นขึ้นมำเหนอืเข่ำ เผยให้

เห็นแผลถลอกลึกค่อนข้ำงสำหัส แต่ไม่ได้ท�ำให้เจ้ำตัวร้องอุทธรณ์เลย 

สกัแอะเดยีวเมื่อเอำส�ำลแีตะลงไป 

ช่ำงเป็นผู้หญงิที่อดทนจนน่ำทึ่ง 

“เสรจ็แล้วกเ็อำนี่ทำลูกมะนำวบนหวัซะด้วย” 

เขำเลื่อนหลอดยำไปให้ เธอรอจนเขำละมอืออกแล้วค่อยหยบิมำบบี 

และคลงึบนหน้ำผำกบวมปูดใหญ่ของตวัเองเงยีบๆ 

เขำมองเธออย่ำงสงสำรและสงสยัไปพร้อมๆ กนั...ต้องยอมรบัว่ำเธอ

เป็นผู้หญงิที่แปลกที่สุดคนหนึ่งเท่ำที่เขำเคยเหน็มำ โดยเฉพำะเรื่องที่...

“เป็นโรคกลวัผู้ชำยหรอืเรำน่ะ” 

นิ้วเรียวเล็กชะงัก ลดมือลงมำประสำนกันแน่นตรงหน้ำตักอย่ำง

ระมดัระวงัตวัขึ้นมำอกี 

“ท�ำไม ถ้ำโดนแล้วผื่นจะขึ้นหรอืไง” 

“ยิ่งกว่ำนั้นอกี” 

“ยิ่งกว่ำยงัไง” 

ริมฝีปำกบำงเม้มแน่น รำวกับก�ำลังชั่งใจระหว่ำงพูดควำมจริงกับ

โกหก 

“จะบอก หรอืจะให้พสิูจน์เอำเอง” 

“อย่ำนะ!” จันทร์จ้ำเดำไม่ถูกจริงๆ ว่ำถ้ำบอกไปแล้วผลที่ได้รับจะ

เป็นอย่ำงไร...เสยีงหวัเรำะเยำะว่ำเธอบ้ำ หรอืค�ำกล่ำวหำว่ำเอ่ยค�ำลวงพกลม 

“ฉนั...เหน็ควำมตำย” 

บอกออกไปแล้ว ปฏิกิริยำของคนฟังคือนิ่งงัน...นำนทีเดียวกว่ำเขำ

จะถำมซ�้ำ
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“ว่ำไงนะ” 

“ถ้ำฉนัแตะตวัใคร ฉนัจะเหน็ควำมตำยของคนนั้น” 

แล้วสิ่งที่กลัวก็เกิดขึ้น...ชำยหนุ่มก้มหน้ำลง จันทร์เจ้ำเห็นบ่ำกว้ำง 

สั่นไหวเบำๆ เขำอยู่ในท่ำนั้นสกัพกักค็่อยเงยขึ้น ใบหน้ำนิ่งขรมึเหมอืนเดมิ  

ทว่ำแววตำกลบัพรำวระยบัไปด้วยรอยขบขนั บ่งบอกว่ำเจ้ำตวัเพิ่งผ่ำนกำร

กลั้นหวัเรำะอย่ำงสุดควำมสำมำรถ 

“คุณข�ำอะไร” 

“เปล่ำ...” 

“แต่ฉนัเหน็จรงิๆ!” 

“ต�ำหนกั ‘เจ้ำจนัทร์ตำทพิย์’ ดคูวำมตำย...ที่เขยีนอยูบ่นป้ำยหน้ำบ้ำน

เธอน่ะ อย่ำบอกนะว่ำมนัเป็นเรื่องจรงิ?” 

“คุณคดิว่ำฉนัเป็นพวกสบิแปดมงกุฎ?” 

เขำยักไหล่ “ถ้ำเธอดูควำมตำยได้จริงๆ งั้นจะหนีออกมำจำกส�ำนัก

หมอดูนั่นท�ำไม อยู่ใช้ควำมสำมำรถดูดวงให้คนต่อไปกน็่ำจะรุ่งดนีี่” 

“คุณไม่เชื่อ” 

“ครูวทิยำศำสตร์ฉนัไม่ได้สอนมำให้เชื่อเรื่องแบบนี้” 

“ถ้ำไม่เชื่อกไ็ม่ต้องมำถำม” เธอพมึพ�ำแล้วมองเมนิไปทำงอื่น 

“ถ้ำอยำกให้เชื่อ กล็องพสิูจน์ส”ิ 

แล้วท่อนแขนใหญ่กย็ื่นมำตรงหน้ำ 

“ลองแตะตวัฉนัดู” 

จนัทร์จ้ำถดตวัถอยหน ี“ไม่...” 

ไม่ได้กลวัว่ำจะท�ำไม่ได้ตำมค�ำท้ำ แต่สิ่งที่ได้เจอมำวนันี้มนัหนกัหนำ

พอแล้ว...เธอเหน็ควำมตำยของคนเป็นโขยงที่มำรอดูดวงตั้งแต่เช้ำ ถ้ำต้อง

แตะตัวผู้ชำยตรงหน้ำและเห็นภำพเขำตำยเพิ่มอีกคนเดียว เธออำจจะเป็น

บ้ำไปเลยก็ได้...และที่ส�ำคัญ จ�ำเป็นตรงไหนที่ต้องพิสูจน์ให้เขำเชื่อ เพรำะ

สิ่งที่เธอท�ำได้มนัไม่ใช่เรื่องน่ำอวด น่ำโชว์ หรอืน่ำภูมใิจเลยสกันดิ 
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“คุณไม่จ�ำเป็นต้องเชื่อฉันก็ได้” หญิงสำวเลื่อนเก้ำอี้หมำยจะลุกเดิน

หน ี

“เธอเหน็อะไรตอนที่แตะตวั ดร. อชิย์” 

ค�ำถำมนั้นหยุดเธอได้ชะงดั

เธอหันกลับมำ...รอยขบขันอันตรธำนจำกดวงตำของเขำจนหมดสิ้น 

มแีต่ควำมเคร่งขรมึจรงิจงั มุ่งจะเอำค�ำตอบ

“เธอเหน็อะไรในคนืนั้น...คนืที่เรำเจอกนัครั้งแรก” 

ควำมทรงจ�ำของหญิงสำวหวนกลับไปในคืนที่เขำและเธอพบเจอกัน

เป็นครั้งแรก

คนืนั้น มนัช่ำงคล้ำยคลงึกนัเหลอืเกนิกบัคนืนี้...



คนืที่เธอและเขำเจอกนัเป็นครั้งแรก มนัคล้ำยกนักบัคนืนี้กต็รงที่ 
...มนัเป็นอกีคนืที่จนัทร์จ้ำคดิว่ำไม่อยำกมชีวีติอยู่

‘อพีวกหลอกลวงต้มตุน๋ ไหนมงึบอกว่ำเมยีกจูะไม่ตำย! มนัถกูรถชน

ตำยเมื่อคนื ใครจะรบัผดิชอบ!’ 

‘เจ้ำแม่บอกว่ำเมยีเอง็จะไม่ตำยด้วยโรคมะเรง็ แต่ไม่ได้หมำยควำม

ว่ำมนัจะถูกรถชนตำยไม่ได้นี่โว้ย!’ 

‘กูว่ำเจ้ำแม่ห่ำเหวอะไรนั่นมันไม่มีจริงมำกกว่ำ พวกมึงมันก็แค ่

ไอ้สิบแปดมงกุฎ กุเรื่องว่ำรู้ชะตำกรรมของคนอื่นหำเงินเข้ำกระเป๋ำ พอ 

เดำผดิกม็ำเถอืกไถไปนู่นไปนี่ คอยดู กูจะเรยีกต�ำรวจมำจบัพวกมงึ!’ 

เสยีงป้ำชบำกบั ‘ลกูค้ำ’ คนหนึ่งของต�ำหนกัเจ้ำจนัทร์ตำทพิย์ที่ตะโกน

ด่ำกนัอยูห่น้ำบ้ำนดงัลั่นจนคนในซอยพำกนัออกมำด ูยงัก้องอยูใ่นสองหขูอง

จนัทร์จ้ำทุกครั้งที่นกึถงึ

เธอยังจ�ำได้ดีถึงหลำยวันก่อนหน้ำนั้น ชำยคนดังกล่ำวพำภรรยำที่

ก�ำลงัเผชญิกบัโรคมะเรง็ระยะสุดท้ำยมำพบ หวงัว่ำ ‘เจ้ำแม่’ จะให้ค�ำตอบ

๔
แรกพบ
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ว่ำโรคร้ำยจะคร่ำชวีติภรรยำของตนหรอืไม่ 

ทนัททีี่จนัทร์จ้ำสมัผสัตวัภรรยำของเขำ...ภำพที่เหน็ไม่ใช่วำระสดุท้ำย

ของหล่อนบนเตยีงโรงพยำบำล 

‘ภรรยำคุณไม่ได้ตำยด้วยโรคมะเรง็’ 

นั่นคือค�ำตอบที่จันทร์จ้ำให้ไป แต่เธอไม่ได้บอกต่อในสิ่งที่อีกฝ่ำย 

ไม่ได้ถำม คือภำพที่เธอเห็นภรรยำของชำยผู้นั้นจบชีวิตลงบนถนนซึ่ง 

จนัทร์จ้ำไม่รู้ว่ำที่ไหน เมื่อไหร่...เรื่องเหล่ำนั้นมนัเกนิควำมสำมำรถของเธอ 

ยอมรับว่ำตอนนั้นเธอก็คิดแค่ว่ำ ‘ธุระไม่ใช่’ ที่จะต้องบอกสิ่งที่ 

อกีฝ่ำยไม่ได้ถำม ในเมื่อฝ่ำยนั้นแค่อยำกรู้ว่ำภรรยำจะตำยด้วยโรคมะเรง็ 

หรือไม่ แล้วเธอให้ค�ำตอบไปว่ำไม่ใช่ก็น่ำจะพอใจแล้ว เรื่องนอกเหนือ 

จำกนั้นมนัไม่ใช่หน้ำที่ของเธอ... 

จรงิๆ หรอื

ถ้ำเพียงตอนนั้นเธอตั้งใจพินิจภำพที่ปรำกฏในนิมิตอย่ำงชัดเจน  

และบอกสิ่งที่เหน็ให้แก่พวกเขำ พวกเขำกอ็ำจจะหำทำงป้องกนั และภรรยำ

ของชำยคนนั้นกอ็ำจไม่ต้องตำย 

หรอืเธอมสี่วนท�ำให้ผู้หญงิคนนั้นตำย? 

นั่นเป็นหนึ่งในหลำยร้อย หลำยพนัครั้ง ที่จนัทร์จ้ำนกึเกลยีดควำม

สำมำรถของตวัเองจบัใจ และคดิว่ำเธอน่ำจะเกดิมำโดยไม่มมีนั หรอืไม่กใ็ห้

มนัตำยไปพร้อมกบัตวัเธอ! 

ควำมคดิหนุหนัพลนัแล่นที่เกดิขึ้นในช่วงสั้นๆ ท�ำให้จนัทร์จ้ำวิ่งเตลดิ

เปิดเปิงออกมำจำกบ้ำน และตดัหน้ำรถคนัหนึ่งเข้ำในระยะกระชั้นชดิ เสยีง

บีบแตรดังสนั่นและล้อครูดกับพื้นถนนดังเอี๊ยดเสียดแทงเข้ำมำในหูเมื่อ 

คนขบัเหยยีบเบรกจนมดิ

หญงิสำวลงไปนั่งงอตวัอยู่กบัพื้น เมื่อลมืตำขึ้นมำ เธอกต็้องร้องไห้

ด้วยผดิหวงัที่ตวัเองไม่ตำยไปเสยีให้รู้แล้วรู้รอด 

‘อยำกตำยหรอืไงอหีนูเอ๊ย!’ 
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คนขบัรถตะโกนต่อว่ำอย่ำงหวัเสยีปนโล่งอก หลงัจำกรบีลงมำดแูล้ว

พบว่ำเธอไม่เป็นอะไร 

‘เอ๊ำ...ร้องไห้ท�ำไม ไปๆ รบีลุกขึ้นแล้วหลบไปซะ’ 

คนพูดก�ำลังจะเข้ำมำจับตัวเธอให้หลบพ้นทำง แต่ต้องชะงักเมื่อผู้ที่

นั่งอยู่ทำงตอนหลงัของรถก้ำวลงมำ 

‘เดี๋ยวก่อน...’ 

กงัวำนเสยีงสขุมุ แฝงเมตตำ ท�ำให้รูส้กึอบอุ่นทนัทใีนครั้งแรกที่ได้ยนิ 

จันทร์จ้ำเงยหน้ำนองน�้ำตำขึ้นมอง...เจ้ำของเสียงคือชำยวัยสี่สิบปลำย  

รูปร่ำงสูงสง่ำ แววตำใจด ีเขำมองมำอย่ำงพนิจิอยู่ครู่หนึ่ง แล้วค่อยขยบัลง

มำนั่งคกุเข่ำตรงหน้ำหญงิสำวที่พงัพำบอยูบ่นพื้นถนน โดยไม่กลวัว่ำกำงเกง

รำคำแพงจะเปรอะเปื้อนฝุ่นดนิ

แม้ม่ำนน�้ำตำจะท�ำให้เหน็ใบหน้ำนั้นเพยีงพร่ำเลอืน แต่น่ำแปลกที่เธอ

รู้สกึถงึกระแสควำมเมตตำที่ส่งผ่ำนจำกดวงตำคู่นั้นได้อย่ำงชดัเจน 

ประโยคแรกที่เขำเอ่ยกท็�ำเอำจนัทร์จ้ำต้องประหลำดใจ

‘ควำมตำยมนัไม่ได้ท�ำให้เรำหนพี้นปัญหำหรอกนะ...’ 

เขำรู้? เขำรู้ได้อย่ำงไรว่ำเธออยำกตำย! 

‘ถ้ำจะหำค�ำตอบกับสิ่งร้ำยๆ ที่เข้ำมำในชีวิต ก็ต้องขุดค้นไปจนถึง

อดตีไม่รู้กี่ภพกี่ชำตทิี่เคยกระท�ำมำ จะง่ำยกว่ำไหมหำกพยำยำมเผชญิหน้ำ

กบัสิ่งที่เจออยู่อย่ำงมสีต ิและอย่ำงดทีี่สุด มนุษย์เรำเปลี่ยนอดตีและกรรม

ที่ก�ำหนดตดิตวัเรำมำไม่ได้ แต่เรำท�ำปัจจบุนัให้ดไีด้ เพื่อสร้ำงกรรมดใีหม่ๆ 

เอำไว้ใช้ในอนำคตหรอืชำตหิน้ำต่ำงหำก’ 

ค�ำพูดของเขำตอบค�ำถำมทุกอย่ำงที่อยู่ในใจของจันทร์จ้ำได้อย่ำง 

น่ำอัศจรรย์...ใช่ ที่เธอเป็นอย่ำงนี้ใช่ว่ำไม่มีที่มำที่ไป ชำติก่อนเธอคงเคย 

ท�ำอะไรไว้เป็นแน่ จงึได้ควำมสำมำรถพเิศษนี้เป็นเหมอืนกรรมที่ตดิตวัมำ

หญิงสำวได้แต่เผลอจ้องเขำด้วยอำกำรนิ่งงัน จนไม่ทันได้ระวังตัว

เมื่อเขำยื่นมอืมำช่วยพยงุให้ลกุ...ทนัททีี่มอืนั้นสมัผสั จนัทร์จ้ำกผ็งะอย่ำงแรง 
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ด้วยอำกำรเหมอืนถูกไฟฟ้ำชอร์ต...

นิมิตภำพเหตุกำรณ์ที่เขำเหลือเพียงร่ำงไร้ลมหำยใจ นอนแน่นิ่งอยู่

บนเวทีที่มีรูปใบหน้ำของเขำ และตัวเลขแปดขนำดใหญ่ที่ดูเหมือนเวท ี

หำเสยีง ผุดวำบขึ้นในสมอง!

‘ไม่!’ จนัทร์จ้ำหวดีร้องและสะบดัมอือกีฝ่ำยทิ้งโดยแรง 

เขำชกัมอืกลบัอย่ำงแปลกใจ และสิ่งที่เกดิขึ้นท�ำให้ผูช้ำยชดุด�ำสองคน 

ที่ตำมเขำลงจำกรถมำด้วยรบีขยบัเข้ำขวำง 

‘กรณัย์ เชญิดอกเตอร์ขึ้นรถ’ ผู้ชำยตวัโตหน้ำเข้มกว่ำสั่งขรมึๆ 

เมื่อลูกน้องท�ำตำมค�ำสั่ง ตวัเขำกก็้ำวตรงมำหำเธอ 

จนัทร์จ้ำถอยกรูด...แต่ก่อนที่เขำจะเอ่ยอะไร เธอยงิค�ำถำมไปให้เขำ

ก่อน ‘ผู้ชำยคนเมื่อกี้เป็นใคร’ 

ชำยหนุ่มร่ำงสูงกว่ำคนทั่วไปเลิกคิ้ว ก่อนจะท�ำหน้ำคล้ำยเยำะหยัน 

ที่เธอไม่รู้จกัผู้ชำยคนที่ตนถำมถงึ 

‘วยัรุ่นสมยันี้ดูแต่ข่ำวดำรำหรอืไง...’ 

เขำว่ำแล้วหยบิกระดำษใบหนึ่งยื่นส่งมำให้ จนัทร์จ้ำจบัมุมกระดำษ

แล้วรับมำโดยระมัดระวังไม่ให้มือสัมผัสโดนกัน...มันคือใบปลิวหำเสียง 

ที่มีรูปผู้ชำยคนเมื่อครู่ ระบุชื่อของเขำ ‘ดร. อิชย์ อัครำกูล’ ผู้สมัครรับ 

เลอืกตั้งหมำยเลขแปด จำกพรรคประชำธปิ 

‘อำยุสบิแปดหรอืยงัเรำน่ะ...’ 

เธอละสำยตำจำกใบปลวิ เงยขึ้นมองคนถำม และได้เหน็แววขบขนั

ในดวงตำของเขำ

‘ถ้ำมสีทิธิ์เลอืกตั้งแล้ว วนัที่สบิห้ำพฤศจกิำ อย่ำลมืเข้ำคูหำ กำเบอร์

แปดด้วยล่ะ’ 

นั่นคอืครั้งแรกที่เธอได้เจอกบั ร.ต.อ. นณณ์ เรอืงยุทธ หวัหน้ำทมี
รกัษำควำมปลอดภยัของ ดร. อชิย์ 
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กำรที่เธอได้รู้ชื่อเขำเป็นผลพลอยได้จำกกำรไปค้นหำข่ำวและข้อมูล

เกี่ยวกบั ดร. อชิย์ ในอนิเทอร์เนต็ แล้วกพ็บว่ำไม่น่ำแปลกใจที่บอดกีำร์ด

ตัวสูงใหญ่ผิดมนุษย์คนนั้นจะท�ำท่ำยิ้มเยำะ สมเพชเธอเหลือเกินที่ไม่รู้จัก

เจ้ำนำยของเขำ 

ข่ำวของดอกเตอร์หนุ่มวัยสี่สิบห้ำปีโด่งดังกินพื้นที่บนหน้ำหนังสือ- 

พิมพ์แบบไม่เว้นวันในระยะเวลำหลำยสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ นับตั้งแต่เขำเป็น

ม้ำมืดที่พรรคประชำธิปอันเก่ำแก่ชูขึ้นมำเป็น ‘หัวหน้ำพรรค’ คนใหม่  

แทน ‘ดร. สรุยิน’ หวัหน้ำพรรคคนเก่ำที่ถกูวจิำรณ์จำกสงัคมและสื่อมวลชน

มำตลอดว่ำ ‘เชื่องช้ำ’ และ ‘อ่อน’ เกนิไป นอกจำกจะไม่สำมำรถน�ำพรรค

ไปสูฝ่ั่งฝันในกำรเลอืกตั้งหลำยยุคหลำยสมยัแล้ว ยงั ‘ลม้เหลว’ ในกำรเปิด

อภิปรำยไม่ไว้วำงใจรัฐบำลครั้งล่ำสุดจนเป็นเหตุให้เจ้ำตัวถอดใจ ลำออก

จำกต�ำแหน่งหวัหน้ำพรรคอกีด้วย 

ก่อนหน้ำนี้คอกำรเมอืงพำกนัวเิครำะห์ว่ำพรรคประชำธปิจะชูใครขึ้น

นั่งเก้ำอี้ผู้น�ำพรรคแทน แต่ ดร. อิชย์อยู่เหนือควำมคำดหมำยของทุกคน 

นอกจำกประวัติที่ใสสะอำดและกำรท�ำงำนเป็นตัวแทนประเทศชำติใน

องค์กรระหว่ำงประเทศในต�ำแหน่งส�ำคัญๆ มำโดยตลอดแล้ว ดร. อิชย์ 

ยังมีปูมหลังส�ำคัญคือเป็นหลำนชำยสืบสำยเลือดของ ‘พระยำอัครปรีชำ’  

ผู้ก่อตั้งพรรคประชำธปิร่วมกบัหม่อมรำชวงศ์สุรยิวฒัน์ ผู้เป็นปู่ของ ดร. 

สุรยิน 

นบัจำกพระยำอคัรปรชีำและมำรดำของ ดร. อชิย์ไม่เคยมคีวำมคดิ

ยุ่งเกี่ยวกับกำรเมือง ต�ำแหน่งหัวหน้ำพรรคจึงสืบทอดไปทำงสำยของ  

ม.ร.ว. สุริยวัฒน์ ซึ่งก็คือบิดำของ ดร. สุริยน สร้ำงภำพลักษณ์ของ

พรรคกำรเมืองอันเก่ำแก่และใจซื่อมือสะอำดมำอย่ำงยำวนำน กระทั่งมำ 

ถงึยุคของ ดร. สุรยิน พรรคจงึล่วงเข้ำสู่ยุคถดถอย 

ไม่มีใครคิดว่ำ ดร. อิชย์จะเข้ำมำสืบทอดเจตนำรมณ์ของพระยำ 

อัครปรีชำอีกครั้ง ท�ำให้พรรคประชำธิปกลำยเป็นกระแสให้สังคมและ
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สื่อมวลชนหนัมำจบัตำมองมำกขึ้น นอกจำกมนัสมองระดบัปรญิญำเอกจำก

ฮำร์วำร์ด และฝีมือบริหำรอันเก่งกำจที่พิสูจน์มำแล้วในองค์กรระดับโลก

ต่ำงๆ ที่เขำเคยท�ำงำน...ดร. อชิย์ยงัเป็นที่กล่ำวถงึเรื่องควำมใจซื่อมอืสะอำด 

และไม่มภีำพของ ‘นกักำรเมอืงอำชพี’ ที่ประชำชนเบื่อหน่ำย 

ก่อนหน้ำนี้สื่อหลำยส�ำนักวิเครำะห์ว่ำ ต่อให้ยุบสภำเลือกตั้งใหม่ 

กี่ครั้ง ‘พรรคเทพไท’ ซึ่งครองคะแนนเสยีงข้ำงมำกเป็นรฐับำลในสมยัที่แล้ว

กจ็ะได้รบัเลอืกให้กลบัมำเป็นผู้น�ำอกี แม้ภำพลกัษณ์กำรทุจรติคอร์รปัชนั

เอื้อประโยชน์พวกพ้อง และเรื่องส�ำคญัคอืประเด็นอื้อฉำวของ ‘โครงกำร

ทดลองยำต้ำนมะเร็งข้ำมชำติ’ จะท�ำให้เก้ำอี้สั่นคลอนจนต้องยุบสภำ แต่

ประชำชนครึ่งประเทศกย็งัตดิอยูก่บันโยบำยประชำนยิมต่ำงๆ จน ทวยเทพ 

หวัหน้ำพรรคแสดงควำมเชื่อมั่นว่ำอย่ำงไรชยัชนะกจ็ะยงัอยู่ในก�ำมอื 

แต่นั่นคอืก่อนหน้ำกำรปรำกฏตวัของ ดร. อชิย์ 

เมื่อพรรคประชำธปิเปิดตวั ดร. อชิย์ จงึเกดิกระแสของ ‘ตวัเลอืก

ใหม่’ ที่อำจจะน�ำควำมหวังเรืองรองมำสู่ประเทศ ในเวลำที่ประชำชนอีก 

ครึ่งประเทศก�ำลงัสิ้นหวงัต่อกำรเมอืงน�้ำเน่ำเตม็ทน 

เพียงแวบเดียวที่จันทร์จ้ำได้เจอตัวจริงของ ดร. อิชย์ ค�ำพูดเพียง 

ไม่กี่ค�ำของเขำท�ำให้เธอเชื่อหมดใจว่ำเขำจะเป็นควำมหวงัของคนทั้งประเทศ

ได้จริงๆ ถ้ำเพียงแต่เธอจะไม่เห็นภำพ ดร. อิชย์มีวำระสุดท้ำยอยู่บนเวที 

หำเสยีงเลอืกตั้งของเขำเอง! 

ดงัภำพที่ปรำกฏขึ้นในสมอง ในวนิำททีี่ได้สมัผสัมอืเขำ! 

วนิำทนีั้นค�ำถำมของชำยผูสู้ญเสยีภรรยำจำกอบุตัเิหตรุถชนที่จดุขึ้น

ในใจของจนัทร์จ้ำก่อนหน้ำนั้นไม่นำนกก็ลบัมำวนเวยีนในสมองของหญงิสำว

อกีครั้ง...

ถ้ำเธอไม่เพยีงแค่ ‘เหน็’ แต่พยำยำม ‘หยุด’ มนัล่ะ จะท�ำได้หรอืไม่ 

นั่นคือเหตุผลที่จันทร์จ้ำไปปรำกฏตัวในสถำนที่ตั้งเวทีหำเสียงของ 

ดร. อชิย์ในสำมวนัถดัมำ... 
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วันนั้นตอนที่เธอก�ำลังเดินตัวลีบหลบเลี่ยงผู้คนอยู่รอบนอกของ

บริเวณที่ก�ำลังเตรียมตั้งเวทีหำเสียง ซึ่งจะเริ่มขึ้นภำยในไม่ถึงสองชั่วโมง 

โดยเลอืกสงัเกตกำรณ์บรเิวณฝ่ังขวำของเวทอีนัเป็นทศิทำงที่มำของกระสนุ

ปริศนำที่เห็นในภำพนิมิต...จันทร์จ้ำก็เกือบชนเข้ำกับ ‘องครักษ์’ ตัวโต 

ของ ดร. อชิย์ที่ก�ำลงัเดนิตรวจตรำดูควำมเรยีบร้อยรอบๆ บรเิวณ 

พอเห็นเธอ เขำก็โผล่เข้ำมำขวำงหน้ำอย่ำงจงใจ ท�ำเอำหญิงสำว 

กระโดดหลบแทบไม่ทนั 

‘มำฟังหำเสยีงหรอื’ 

เขำเอ่ยทักอย่ำงจดจ�ำได้ สีหน้ำมีแววพึงพอใจ...คงคิดว่ำใบปลิวที่ 

แจกให้วนันั้นได้ผล ท�ำให้มคีนตำมมำฟังกำรปรำศรยัได้อกีหนึ่งคน 

‘เป็นวยัรุ่นสนใจกำรบ้ำนกำรเมอืงกบัเขำบ้ำงกด็’ี 

‘ฝั่งขวำของเวท.ี..’ จนัทร์จ้ำไม่มเีวลำสนใจถ้อยกระเซ้ำของเขำ 

‘หอื?’ 

‘คุณเดินตรวจทำงฝั่งนี้ดูแล้วเห็นอะไรผิดปกติบ้ำงหรือเปล่ำ’ เธอ 

รบีร้อนถำมสิ่งที่กงัวล 

‘ไม่นี่ ท�ำไม มอีะไรหรอื’

ยงัไม่ทนัได้ตอบ ผูช้ำยอกีคนหนึ่งกเ็ข้ำมำเรยีกเขำเสยีก่อนด้วยท่ำทำง

รบีร้อน 

‘ผู้กองฮะ มำทำงนี้หน่อย มเีรื่องด่วน’ 

จนัทร์จ้ำหูผึ่งไปกบัค�ำพูดนั้นด้วย...เรื่องด่วน? เรื่องอะไร 

เสียดำยเหลือเกินที่ไม่มีโอกำสได้รู้ค�ำตอบ เพรำะนณณ์รีบหันหลัง

เดินไปกับผู้มำใหม่ที่ดึงตัวเขำไปด้วยท่ำทำงลับลมคมใน หญิงสำวร้อนใจ

ท�ำท่ำจะก้ำวตำม แต่ผูช้ำยขำยำวสองคนก้ำวเรว็กว่ำเธอมำก หญงิสำวไม่อำจ

แทรกผู้คนตำมทั้งสองไปให้ทนัโดยไม่ชนใครได้ จงึตะโกนตำมไปแทน

‘ระวงัดอกเตอร์อชิย์ให้ด!ี’ 

ผู้ชำยสองคนชะงกั...นณณ์หนักลบัมำ คิ้วเข้มขมวดเข้ำหำกนั 



ร่ ม เ เ ก้ ว  l  39

‘ระวงั...เขำก�ำลงัมอีนัตรำย’ 

ดวงตำคมกริบฉำยแววฉงน เขำท�ำเหมือนอยำกจะเดินกลับมำถำม

ย�้ำในสิ่งที่เธอพูด ทว่ำจันทร์จ้ำรีบหันหลังกลับ กลัวว่ำหำกเขำท�ำอย่ำงนั้น

จรงิแล้วเธอจะไม่สำมำรถให้ค�ำตอบว่ำรู้ถงึสิ่งเหล่ำนั้นได้อย่ำงไร 

โชคดเีหลอืเกนิที่วนันั้นไม่มเีหตกุำรณ์อย่ำงที่หญงิสำวกลวั ไม่มอีะไร

เกดิขึ้นบนเวท.ี..แต่กไ็ม่ได้หมำยควำมว่ำไม่มอีะไรเกดิขึ้นเลย 

เช้ำวันต่อมำ หนังสือพิมพ์หน้ำกำรเมืองลงข่ำวกรอบไม่ใหญ่นักว่ำ

รถยนต์ของ ดร. อชิย์เกดิยำงล้อระเบดิ และแฉลบชนรถที่แล่นมำในเลน

ข้ำงๆ ก่อนจะอดัก๊อบปี้เข้ำกบัเสำไฟฟ้ำข้ำงทำง โชคดทีี่เขำไม่อยู่ในรถ คนที่

บำดเจ็บคือคนขับและผู้ช่วยสำวของเขำที่นั่งรถคันนั้นกลับไปเอำเอกสำร

ส�ำคญัให้ ดร. อชิย์...สภำพรถพงัยบัเยนิจนน่ำกลวั 

คำดว่ำนั่นคงเป็น ‘เรื่องด่วน’ ที่ผู้กองนณณ์ถูกตำมไปจดักำร 

ถงึจะไม่มอีะไรเกดิขึ้นบนเวทหีำเสยีง แต่ข่ำวที่เกดิขึ้นท�ำให้จนัทร์จ้ำ

ยิ่งไม่สบำยใจ...อกีหลำยวนัถดัมำ เธอจงึตำมไปที่เวทหีำเสยีงของ ดร. อชิย์

อกีครั้ง...

และนั่นก็คือวันเกิดเหตุหม้อแปลงระเบิด จนเป็นข่ำวหน้ำหนึ่งบน

หนงัสอืพมิพ์และโทรทศัน์ทุกช่องนั่นเอง

ส�ำหรับนณณ์ เขำไม่สำมำรถนอนใจได้ว่ำสิ่งที่เกิดกับรถยนต์ของ  
ดร. อชิย์เป็นแค่อุบตัเิหตุธรรมดำ ท�ำให้เขำสั่งรกัษำควำมปลอดภยัเข้มงวด

มำกขึ้นในวันหำเสียงครั้งต่อมำ แต่กระนั้นก็ยังเกิดเหตุไฟฟ้ำลัดวงจรจน

เครื่องขยำยเสยีงระเบดิบนเวท ี

แม้ทุกคนจะคิดว่ำเป็นอุบัติเหตุอีกเช่นเคย แต่นณณ์ไม่คิดอย่ำงนั้น 

เขำเรียกเอำกล้องวงจรปิดและเทปที่บรรดำนักข่ำวโทรทัศน์ที่อยู ่ใน

เหตุกำรณ์บันทึกไว้มำดู และสิ่งน่ำสงสัยที่สุดที่เขำพบกลับเป็นหญิงสำว 

ที่เคยร้องเตอืนเขำว่ำ...ให้ระวงั ดร. อชิย์ แม้หม้อแปลงที่ระเบดิจะไม่ได้อยู่
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ฝ่ังขวำของเวท ีแต่เขำไม่อำจนอนใจหรอืเพกิเฉยกบัค�ำเตอืนที่ฟังดูประหลำด

นั้นได้อกีต่อไป

มนัคอืเหตุผลที่เขำต้องกำรตวัหญงิสำว และพำมำที่นี่ในคนืนี้ 

“ตกลงว่ำเธอเหน็อะไรตอนที่สมัผสัตวัของดอกเตอร์อชิย์” เขำถำมซ�้ำ  

เมื่อฝ่ำยตรงข้ำมนิ่งเงยีบไปเป็นเวลำนำน 

“ฉนั...เหน็ดอกเตอร์อชิย์จะถูก...”

“ถูกอะไร” 

“ถูกลอบฆ่ำ” 

“ไร้สำระ!” เขำค�ำรำม “เจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำไปตรวจดูหม้อแปลงที่ระเบดิ

นั่นบอกแล้วว่ำมนัเป็นแค่อุบตัเิหตุ” 

“ไม่ใช่หม้อแปลง”

“แล้วอะไร” 

“กระสุนปืน” 

เธอเหน็คนที่พยำยำมจะไม่เชื่อสิ่งที่เธอพูดกดักรำมจนเป็นสนันูน 

“ฉนัเหน็กระสุนปืน ยงิมำจำกทำงด้ำนขวำของเวท”ี 

“ใครเป็นคนยงิ” 

“ฉนัไม่รู้...” 

“ถ้ำงั้นเหตุกำรณ์เป็นยงัไง ช่วยเล่ำให้มนัละเอยีดกว่ำนี้ได้ไหม” เขำ

ซกัด้วยอำกำรหงุดหงดิ 

“ฉันไม่รู้ ช่วงเวลำที่ฉันแตะโดนตัวดอกเตอร์อิชย์มันแค่เสี้ยววินำที

เดยีว ฉนัเหน็แค่นี้” 

“แน่ใจเหรอว่ำสิ่งที่เธอพูดมำเป็นเรื่องจริง ไม่ใช่ว่ำเธอเป็นพวกฝ่ำย

ตรงข้ำม แล้วมใีครจ้ำงเธอให้มำขู่พวกเรำหรอกนะ” 

เขำมทีท่ีำสบัสนเหมอืนไม่อยำกจะเชื่อ แต่กย็งัไม่สำมำรถสรปุได้อย่ำง

มั่นใจว่ำที่ได้ยนิทั้งหมดคอืเรื่อง ‘ไร้สำระ’ จรงิๆ 

“ถ้ำฉนัเป็นฝ่ำยตรงข้ำมอะไรที่คณุว่ำ ฉนักไ็ม่มำเตอืนคณุ” เธอยนืยนั
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อย่ำงสงบ “ที่ฉันไปที่เวทีหำเสียงของดอกเตอร์อิชย์สองครั้ง ก็เพรำะฉัน

อยำกจะไปเตอืน...” 

“เตอืนว่ำจะมคีนลอบยงิเขำ...แค่นี้น่ะเหรอ คนร้ำยเป็นใคร หรอืเหตุ

จะเกดิที่เวทไีหน เมื่อไร เธอกไ็ม่รู้” 

จนัทร์จ้ำกดัรมิฝีปำก...ใช่ ตอนนี้เธอไม่รู้ แต่กม็วีธิทีี่จะรู้ได้เหมอืน

กัน แม้มันจะเป็นวิธีที่เธอไม่อยำกท�ำเลย “ถ้ำอยำกให้เห็นมำกกว่ำนี้ ฉัน 

ต้องสมัผสัเขำอกีครั้ง” 

ถ้ำเลือกได้ เธอไม่อยำกเห็นควำมตำยของใครอีกต่อไป แต่ถ้ำมัน 

จะช่วยชีวิตของผู้ชำยคนนั้นเป็นกำรตอบแทนกำรที่เขำเคยช่วยให้สติเธอ 

ในวนัที่คดิอยำกตำย...เธอกจ็ะท�ำ 

“ถ้ำได้สมัผสัตวัดอกเตอร์อชิย์อกีครั้ง ฉนัจะบอกอะไรได้มำกกว่ำนี้” 

ชำยหนุ่มที่นั่งตรงข้ำมนิ่งเงียบไปครู่ใหญ่ ดวงตำคู่คมของเขำจ้อง 

ตรงมำรำวกบัว่ำต้องกำรจบัโกหก

จนัทร์จ้ำเชื่อว่ำใครที่โดนตำคมกรบิรำวกบัใบมดีคู่นั้นจ้องอย่ำงที่เธอ

โดนอยู่ตอนนี้ ไม่มีทำงที่จะซ่อนพิรุธเอำไว้ได้แน่...แต่ไม่ใช่เธอ เธอบอก 

ตวัเองไม่ให้หลบตำเขำ ในเมื่อทุกอย่ำงที่พูดออกไปล้วนเป็นควำมจรงิ เธอ

บรสิุทธิ์ใจ ไม่มอีะไรต้องแอบซ่อน

ถ้ำเขำฉลำด เขำกต็้องรู้ ต้องดูออก 

“กไ็ด้ เรำมำตกลงกนั...” เขำเอ่ยขึ้นในที่สุด “ฉนัจะให้เธอได้สมัผสั

ตัวดอกเตอร์อีกครั้ง แต่ถ้ำเธอไม่เห็นหรือเห็นอะไรที่ไม่จริง ฉันจะจับตัว

เธอส่งต�ำรวจ” 

หญงิสำวกลนืน�้ำลำยลงคอ 

“ถ้ำตกลงตำมนี้ พรุ่งนี้เรำจะไปพบดอกเตอร์อชิย์ด้วยกนั!”


