


เสยีงเพลง “We Are One (Ole Ola)” ดงักระหึ่มอย่างเร้าใจ 
ประกอบกบัภาพการต่อสู้อนัดเุดอืดระหว่างนกัฟตุบอลทมีชาตเิยอรมนกีบั

อาร์เจนตนิาในการแข่งขนัฟุตบอลโลกนดัชงิชนะเลศิ ก่อนที่ มารโิอ เกทิเซ่ 

กองกลางทีมอินทรีเหล็กจะยิงประตูชัยเอาชนะอาร์เจนตินาด้วยคะแนน 

หนึ่งต่อศูนย์ ส่งผลให้เยอรมนคีว้าแชมป์ฟุตบอลโลกไปครองเป็นสมยัที่สี่

ภาพการฉลองชัยของทีมชาติเยอรมนีซึ่งชูถ้วยรางวัลสีทองอร่าม

ท่ามกลางความดใีจของแฟนบอลทั่วโลก ถกูแทนที่ด้วยภาพการพงัประตชูยั 

จากฝีเท้าของ มาริโอ เกิทเซ่ อีกครั้ง ลูกบอลพุ่งผ่านเข้าสู่ประตูของ 

ทมีอาร์เจนตนิา ก่อนที่ภาพจะตดัให้เหน็ว่าลกูบอลคล้ายคลงึกนัได้ตกมาอยู่

ในมอืของหญงิสาวคนหนึ่ง

เธอเป็นคนเอเชยี รูปร่างเลก็บาง แต่งกายด้วยเสื้อยดืสกีรมท่าและ

กางเกงขายาวสดี�าอย่างทะมดัทะแมง สเีข้มของเสื้อผ้าตดักบัผวิขาวซดีเซยีว

ของหญงิสาว ทว่าวงหน้าคมสวยกลบัดงึดูดให้ใครต่อใครลมืจุดด้อย และ

ตรึงสายตาไว้ที่เครื่องหน้าพริ้มเพรา โดยเฉพาะดวงตากลมโตมีชีวิตชีวา  

บทน�ำ
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ปากแดงเรื่อซึ่งแต้มยิ้มสดใส และผมด�าขลบัที่ปล่อยสยายไปถงึกลางหลงั

หญงิสาวยิ้มพราย เธอหมุนลูกบอลด้วยปลายนิ้วแล้วก้มลง ปล่อย

มนัลงบนพื้นสนามซึ่งไม่ได้ปดู้วยพรมหญ้า แต่เป็นผนืผ้าใบสขีาวขนาดใหญ่ 

เธอใช้เท้าเลี้ยงลูกบอลไปตรงสุดปลายของผ้าใบซึ่งมีถังพลาสติกบรรจ ุ

สตี่างๆ เกอืบสบิถงั หญงิสาวคุกเข่า ใช้มอืจุ่มลูกบอลลงในถงัใบหนึ่งแล้ว

เดนิกลบัเข้าไปกลางผนืผ้าใบเพื่อคลงึลกูบอลลงบนพื้นขาวสะอาดให้เกดิสสีนั

และลายเส้น 

ภาพถูกตดัต่อให้ด�าเนนิไปอย่างรวดเรว็ ย่นย่อให้เหน็ถงึการท�างาน

อันยาวนานของหญิงสาวที่คลึงลูกบอลจุ่มสีแล้วสีเล่าลงบนผืนผ้า จนเกิด

โครงร่างของใบหน้าคน รูปร่างก�าย�าครึ่งตวั และถ้วยฟุตบอลโลกซึ่งอยู่ใน

มอืของเขา เธอแต่งเตมิสสีนัต่างๆ ด้วยบอลเพยีงลูกเดยีว จนกระทั่งภาพ

ของ มารโิอ เกทิเซ่ เสรจ็สมบูรณ์

หญิงสาวใช้ลูกฟุตบอลเซ็นชื่อของตนเองตรงขอบด้านล่างของผ้าใบ

เป็นภาษาองักฤษว่า ‘Proud’

เพลง “We Are One (Ole Ola)” จบลง พร้อมกบัที่ผนืผ้าใบได้รบั

การขงึไว้กลางห้างสรรพสนิค้าใหญ่ยกัษ์ในประเทศไทย เมื่อ มารโิอ เกทิเซ่ 

เดินทางมาเยือนกรุงเทพฯ พร้อมทีมของสโมสรซึ่งเขาสังกัด เพื่อแข่งขัน

ฟุตบอลนดักระชบัมติรกบัทมีชาตไิทย

นกัเตะชื่อดงัมองภาพตนเองด้วยรอยยิ้มชื่นชม เขาหนัไปปรบมอืให้

หญงิสาวที่พนมมอืไหว้ขอบคุณอยู่ข้างกาย 

และนี่ก็คือที่มาซึ่งท�าให้คนทั่วโลกได้รู ้จัก ‘พราวพลอย ศิลปิน 

หญงิไทยผู้สลดัพู่กนัทิ้ง’



“เป็นเพราะไอ้วดิโีอที่พราวพนนัไว้กบัพี่แท้ๆ เรื่องถงึได้ยุ่งกนัไป
หมด มนิ่า ใครๆ ถงึได้ห้ามว่า การพนนัมนัไม่ด”ี

ชายหนุ่มมาดเซอร์หนวดเครารกครึ้มปิดจอไอแพดซึ่งเคยฉายภาพ

เหตกุารณ์ในวนัที่น้องสาวได้กระทบไหล่นกัฟตุบอลจากทมีในดวงใจของเขา

พลายพลไม่ต่างจากผู้ชายส่วนใหญ่ที่ใจจดใจจ่อกับการแข่งขัน

ฟุตบอลโลก เขาเป็นแฟนทมีชาตเิยอรมนอีย่างเหนยีวแน่น ตลอดช่วงการ

แข่งขนัชายหนุ่มอดหลบัอดนอนเฝ้าลุ้นอยู่หน้าจอโทรทศัน์ จนพราวพลอย

ค่อนขอดว่าพี่ชายทรุดโทรมและดวงตาโหลราวกบัผดีบิ

เธอไม่เชียร์ทีมใดเป็นพิเศษ แต่แกล้งเกทับว่าอาร์เจนตินาจะชนะ

เยอรมนี พลายพลขัดเคืองน้อง และท้าพนันว่าหากเยอรมนีชนะ พราว-

พลอยต้องวาดรูปนกัฟุตบอลในดวงใจของเขาด้วยวธิกีารสุดแปลกของเธอ 

แล้วอดัคลปิวดิโีอโพสต์ลงในยูทูบ หญงิสาวรบัค�าท้าอย่างไม่จรงิจงันกั

ก่อนหน้านี้พราวพลอยเป็นที่รู้จักอยู่บ้างในโซเชียลมีเดีย เนื่องจาก

หญิงสาวสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะอย่างแหวกแนวด้วยอุปกรณ์สารพัด

๑
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ชนดิ และถ่ายคลปิวดิโีอโพสต์ลงในยูทบู มคีนตดิตามงานของเธอพอสมควร 

หลังจากพราวพลอยแพ้พนันพี่ชายและใช้ลูกฟุตบอลวาดภาพของ 

มาริโอ เกิทเซ่ โพสต์ลงในอินเทอร์เน็ต ผลปรากฏว่ามีคนแชร์คลิปวิดีโอ 

ดงักล่าวส่งต่อไปเรื่อยๆ เพยีงไมก่ี่วนั ยอดผูเ้ข้าชมวดิโีอกพ็ุง่ไปเป็นล้านคน

เลยทเีดยีว

เมื่อ มารโิอ เกทิเซ่ เดนิทางมาประเทศไทย พราวพลอยจงึได้รบัเชญิ

ให้ไปต้อนรับเขา และมอบผลงานศิลปะจากลูกฟุตบอลให้แก่นักเตะชื่อดัง

ด้วยตนเอง ในวันนั้นพลายพลปลื้มเปรมที่ได้พบนักกีฬาในดวงใจ แต่ 

ขณะนี้ชายหนุ่มกลบัท�าหน้านิ่วคิ้วขมวด

“พราวไม่เห็นว่าจะมีเรื่องยุ่งตรงไหนเลย พี่พลายไม่ดีใจหรือคะ 

ที่พราวจะได้มโีอกาสท�างานที่ตวัเองรกั” หญงิสาวกอดแขนพี่ชาย

“งานที่พราวรกักค็อืเป็นมณัฑนากรในบรษิทัของพี่ ได้แสดงผลงาน

ศลิปะลงในยูทูบเป็นงานอดเิรก นั่นกน็่าจะพอแล้ว” 

พลายพลกอดอกแน่น ไม่ยอมใจอ่อน ชายหนุ่มเป็นสถาปนกิ ขณะที่ 

น้องสาวเป็นมณัฑนากร ทว่าพราวพลอยมคีวามฝันไกลเกนิกว่านั้น

“งานนี้พราวจะได้แสดงนิทรรศการศิลปะเชียวนะคะ ศิลปินทุกคน

ใฝ่ฝันจะมนีทิรรศการของตวัเองด้วยกนัทั้งนั้น นี่ไม่ใช่นทิรรศการธรรมดา 

แต่เป็นการแสดงผลงานคูก่บัเพชรเมด็ใหญ่ที่สดุในโลก เพชรสแีดงในต�านาน

โบราณซึ่งอาจเป็นเรื่องที่เกดิขึ้นจรงิกไ็ด้” เธอเกลี้ยกล่อมด้วยท่าทางขงึขงั

“ต�านานกค็อืต�านาน พราวเชื่อเรื่องเหลวไหลพรรค์นั้นได้ยงัไง” พี่ชาย 

ส่ายศรีษะ

“ต�านานก็น่าจะมีส่วนของเรื่องจริงอยู่บ้างนี่คะ ไม่งั้นผู้เฒ่าผู้แก่จะ 

เอามาจากไหน รายการทีวีตั้งหลายรายการน�าเสนอเรื่องนี้มาตลอดหลาย

เดอืน และคุณวภิูกล็งทุนเชญิเจ้าของเพชรมาจากอเมรกิาด้วย เขาคงไม่ท�า

อะไรเล่นๆ หรอกค่ะ ถ้าเพชรกบัเมอืงโบราณที่กระบี่ไม่มคีวามเชื่อมโยงกนั

จรงิๆ” พราวพลอยแย้งเสยีงอ่อน
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“หมอนั่นต้องการโพรโมตรสีอร์ตที่เปิดใหม่น่ะส ิพราวกน่็าจะรูก้ลเมด็

ทางการตลาดดไีม่ใช่หรอื ไม่รู้ละ ยงัไงพี่กไ็ม่อนุญาตให้พราวถ่อไปท�างาน

ถงึกระบี่หรอก” พลายพลตดัสนิใจเสยีงเฉยีบขาด

“พี่พลาย...” หญิงสาวเขย่าแขนพี่ชายอย่างเว้าวอน เธอใจแป้วเมื่อ 

เหน็ว่าพลายพลไม่มที่าทวี่าจะอ่อนข้อให้

วภิทูี่สองพี่น้องพดูถงึเป็นนกัธรุกจิหนุม่ เจ้าของโรงแรมและรสีอร์ต

หลายแห่งในเมอืงไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เขาเหน็ผลงานของพราวพลอย

จากข่าวการต้อนรบันกัฟตุบอลชื่อดงัจงึเกดิความสนใจ และไปตามดผูลงาน

ชิ้นที่ผ่านมาของเธอในอนิเทอร์เนต็ ก่อนจะตดิต่อพราวพลอยให้สร้างสรรค์

งานชิ้นพเิศษขึ้น เพื่อต้อนรบัเพชร ‘Heart of the Warrior’ หรอืชื่อไทย

ว่า ‘ดวงใจนักรบ’ ซึ่งเป็นเพชรสีแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และราคา 

กส็ูงที่สุดในบรรดาเพชรทั้งมวล 

ตามต�านานเล่าว่า เพชรเม็ดนี้ถือก�าเนิดในดินแดนทางภาคใต้ของ

ประเทศไทย ก่อนจะหายสาบสญูไปเป็นเวลานาน บดันี้เพชรล�้าค่าจะเดนิทาง

กลับมาเยือนถิ่นก�าเนิด เนื่องในโอกาสที่มีการค้นพบร่องรอยของเมือง

โบราณ ซึ่งสนันษิฐานว่าเป็นที่มาของต�านานในท้องถิ่น โดยจะมกีารจดัแสดง

เพชรในรีสอร์ตของวิภูซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากแหล่งโบราณสถานที่ถูกขุดค้น 

ขึ้นใหม่ และมนีทิรรศการศลิปะของพราวพลอยล้อมรอบบรเิวณจดัแสดง

เพชรเลอค่า

“ให้พราวไปท�างานนี้เถอะนะ พี่กร็ูน้ี่คะว่าพราวใฝ่ฝันอยากมนีทิรรศ- 

การศลิปะของตวัเองมาตลอด โอกาสมาอยูต่รงหน้า พี่จะให้พราวปล่อยมนั

ไปแล้วจมอยู่กับความเสียดายไปจนถึงวันที่พราว...” ถ้อยค�าติดอยู่ตรง 

ปลายลิ้นของหญงิสาว ดวงหน้างดงามหมองหม่นลง 

“ไม่มีวันนั้นหรอกน่า พราวจะต้องอยู่กับพี่และพริ้มไปอีกนานแสน

นาน!” พลายพลกุมมอืน้องด้วยความร้อนรน

“พี่กร็ู้ เวลาของพราวมไีม่มากนกัหรอก” พราวพลอยยิ้มเศร้า เผลอ
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กุมหน้าอกด้านซ้ายของตนเองตามความเคยชนิ 

พลายพลกระชบัมอืเธอแน่นขึ้น สหีน้าเตม็ไปด้วยความเจบ็ปวดจน

หญงิสาวสะท้อนใจถงึความยากล�าบากที่พี่ชายทุ่มเทดูแลตนมาตลอด โดย

เฉพาะหลงัจากบดิามารดาเสยีชวีติ

“พราวไม่อยากไปกระบี่แล้วละ งานที่บริษัทของเราออกจะล้นมือ 

พราวอยู่ช่วยพี่ดกีว่า” เธอฝืนยิ้มร่าเรงิ

“ไม่ต้องห่วงหรอก มีคนช่วยพี่อีกเยอะ” พลายพลจ้องมองมาด้วย

สายตาครุ่นคดิ

“แต่ไม่มีมัณฑนากรคนไหนรู้ใจสถาปนิกคนนี้ได้เท่ากับที่พราวรู้ใจ 

พี่พลายนะคะ” หญงิสาวกลบความผดิหวงัไว้ภายใตท่้าทางออดออ้นราวกบั

เดก็

“มนักใ็ช่ แต่พี่เปลี่ยนใจแล้ว พราวควรได้ท�าในสิ่งที่อยากท�า”

“พี่พลายหมายความว่า...” 

“พี่อนุญาตให้เราไปท�างานที่กระบี่” 

“จรงิหรอืคะ” พราวพลอยถามอย่างลงัเล

“จรงิ แต่มขี้อแม้ พี่จะให้พริ้มไปด้วย จะได้คอยดูแลพราว”

“พราวไม่อยากรบกวนน้อง” หญิงสาวท�าหน้าม่อย รู้สึกไม่ดีที่ตน 

เป็นภาระของทุกคนในครอบครวั เหมอืนที่เป็นมาตลอดหลายปี

“พี่น้องกันก็ต้องช่วยเหลือกัน ตอนนี้พริ้มยังไม่ได้ท�างาน การไป 

ดูแลพี่สาวเป็นสิ่งที่สมควรแล้ว” 

“แต่พริ้มคงไม่ชอบอยู่ต่างจงัหวดั” 

พราวพลอยรู้นสิยัของน้องสาวด ีพริ้มพกัตร์เป็นขั้วตรงข้ามกบัเธอ

มาตลอด พราวพลอยชอบอยู่เงยีบๆ คนเดยีวในบ้านหรอืในสวนสาธารณะ

สกัแห่ง ขณะที่พริ้มพกัตร์รกัผูค้นและการปาร์ตี้ ทนัททีี่เรยีนจบชั้นมธัยม- 

ศกึษาปีที่หก น้องสาวของเธอกร็บเร้าขอไปเรยีนต่อที่ประเทศออสเตรเลยี 

แม้พลายพลจะคดัค้าน พริ้มพกัตร์กห็าทางดิ้นรนไปจนได้ และเพิ่งเรยีนจบ 
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กลบัมาได้ไม่กี่เดอืนนี่เอง

“พริ้มหลงแสงสใีนกรุงเทพฯ มากเกนิไป วนัๆ เอาแต่เที่ยวเตร่ กลบั

บ้านดกึดื่นทกุคนื พี่จะให้พริ้มไปสงบจติสงบใจที่กระบี่ ในเมื่อเขายงัไม่ยอม

หางานท�า กค็วรไปช่วยพราวท�างาน”

“แต่...” 

พลายพลยกมือห้ามไม่ให้เธอคัดค้าน “ที่พี่ไม่อยากให้พราวไปไหน

ไกลตาก็เพราะเป็นห่วงสุขภาพของเรา พี่เห็นด้วยว่าพราวไม่ควรทิ้งโอกาส

และความฝัน ถ้าพี่ท�าได้ก็อยากไปเป็นเพื่อนเราเหมือนกัน พี่จะรีบเคลียร์

งานไปหา ระหว่างนี้พี่คงไม่ไว้ใจใครเท่าพริ้ม เขาน่าจะดูแลพราวได้ดเีกอืบ

เท่าพี่ แต่พราวอยู่ที่นั่นกต็้องรกัษาสุขภาพให้ด ีอย่าปล่อยให้ตวัเองเหนื่อย

หรอืไม่สบายเป็นอนัขาด เข้าใจไหม”

“เข้าใจค่ะ พราวจะค่อยๆ ท�างาน และรกัษาสุขภาพให้แขง็แรง รอ

พี่พลายไปเยี่ยม” หญงิสาวยิ้มแย้มจนดวงตาเป็นประกายแพรวพราว

“ดมีาก สว่นเรื่องของพริ้ม พี่จะพดูกบัเขาเอง รบัรองวา่เขาต้องยอม

ไปกบัพราวแน่” 

ไม่รู้ว่าพลายพลท�าอย่างไร พริ้มพักตร์จึงยอมเดินทางมายังจังหวัด
กระบี่พร้อมพี่สาว แม้เธอจะชกัสหีน้าใส่พราวพลอยและบ่นเป็นระยะกต็าม

ทนัททีี่รถลมีูซนีของรสีอร์ตจอดเทยีบบนัไดด้านหน้า พริ้มพกัตร์ก็

อทุานด้วยความตื่นเต้นเมื่อเหน็ความงดงามของอาคารสทีรายสไตล์โมเดร์ิน 

ทรอปิคอลซึ่งโล่งโปร่ง สบายตา และตั้งอยู่ท่ามกลางดงดอกดาหลาสแีดง

ตดักบัแมกไม้เขยีวขจ ี

พริ้มพกัตร์กระวกีระวาดลงจากรถ หยบิโทรศพัท์มอืถอืมาถ่ายภาพ

ตนเองเพื่อโพสต์ลงโซเชยีลมเีดยี พราวพลอยมองน้องสาวพร้อมกบัอมยิ้ม 

ยามใดที่พริ้มพกัตร์อารมณ์ด ีเธอกค็อืน้องน้อยน่ารกัของพีๆ่  ดงัที่เคยเป็น

ในวัยเด็ก แม้ในความจริงพริ้มพักตร์จะอายุน้อยกว่าพราวพลอยสี่ปี คือ
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ยี่สิบเอ็ดปี คนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่าพริ้มพักตร์เป็นพี่สาว เนื่องจากพราว-

พลอยมรีูปร่างผอมบางและมสี่วนสูงตามมาตรฐานของหญงิไทยทั่วไป คอื

หนึ่งร้อยหกสิบเศษ ขณะที่น้องสาวสูงถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเซนติเมตร  

มทีรวดทรงองค์เอวโค้งเว้าดงัที่ผู้หญงิทุกคนปรารถนา 

พริ้มพกัตร์ตระหนกัถงึจุดเด่นของตนเองด ี เธอจงึมกัแต่งกายด้วย

เสื้อผ้าซึ่งเน้นรูปร่างเย้ายวน ดังเช่นตอนนี้ที่หญิงสาวใส่เดรสสั้นสายเดี่ยว 

เนื้อผ้าบางเบาแนบไปกับเรือนร่าง ตรงข้ามกับพราวพลอยซึ่งสวมเสื้อเชิ้ต 

สีขาว กางเกงสีฟ้าอ่อน และใส่สร้อยลูกปัดสารพัดสีเส้นใหญ่อย่างเก๋ไก๋  

ดูเรยีบร้อยและทะมดัทะแมงสมกบัการมาท�างาน

จู่ๆ ขนคอของพราวพลอยกล็ุกซู่อย่างไม่มเีหตุผล เธอรู้สกึว่ามคีน

จ้องมอง หญงิสาวกวาดตามองไปรอบๆ แต่ไม่เหน็ใคร คิ้วเรยีวขมวดมุ่น 

เธอปัดความรู้สึกแปลกประหลาดและก้าวขึ้นบันไดเตี้ยๆ ไปยังบริเวณ 

ลอ็บบซีึ่งเป็นห้องโถงเปิดโล่งให้สายลมรมิทะเลพดัโกรก 

ชายหนุ่มวัยต้นสามสิบหน้าตาหล่อเหลาก้าวฉับเข้ามาพร้อมรอยยิ้ม

กว้าง “สวัสดีครับคุณพราว ผมวิภูครับ ยินดีที่ได้พบคุณจริงๆ เสียที 

นะครับ ตัวจริงของคุณสวยกว่าในทีวีตั้งเยอะ” แววตาของคนพูดเปล่ง

ประกายเจดิจ้าอย่างไม่ปิดบงัความชื่นชม 

หญงิสาวเคยชนิเสยีแล้วกบัสายตาที่ผูช้ายส่วนใหญ่มองตน จงึยกมอื

ไหว้ด้วยความสุภาพ “สวัสดีค่ะคุณวิภู” พราวพลอยหันไปทางน้องสาว 

ซึ่งจ้องมองชายหนุ่มด้วยความสนใจ 

พริ้มพักตร์ยิ้มตาพราวและกระพุ่มมือไหว้วิภูด้วยท่าทางชดช้อย 

“สวสัดคี่ะ พริ้มเป็นน้องสาวของพี่พราว ฝากเนื้อฝากตวัด้วยนะคะ” พริ้ม-

พกัตร์แนะน�าตนเองอย่างกระตอืรอืร้น 

“ยินดีที่ได้รู้จักครับคุณพริ้ม แต่อย่าถึงกับฝากเนื้อฝากตัวเลยครับ 

ขอให้คุณทั้งสองท�าตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านของตัวเองจะดีกว่า ถือเสีย

ว่าบ้านของผมกค็อืบ้านของพวกคุณเหมอืนกนั” วภิูแย้มยิ้ม
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“ขอบคุณค่ะ ถ้าอย่างนั้นพริ้มก็จะไม่เกรงใจละนะ” พริ้มพักตร์ 

ต่อปากต่อค�าอย่างร่าเรงิ 

ทว่าสายตาของชายหนุม่จบัอยู่ที่พราวพลอย “ผมจะให้คนพาพวกคุณ 

ไปที่ห้องพัก คุณพราวกับคุณพริ้มจะได้พักผ่อนและเตรียมตัวส�าหรับ 

งานเลี้ยงต้อนรบัในคนืนี้ครบั”

วภิมูองพราวพลอยอย่างอ้อยอิ่ง ก่อนจะหนัหลงัไปเมื่อมพีนกังานสาว

สวมแว่นตากรอบหนา รวบผมตงึ เดนิเข้ามา

“คุณมทัมาพอด ีนี่คุณมทันหีรอืคุณมทั ผู้ช่วยส่วนตวัของผมครบั”

พราวพลอยยกมือไหว้หญิงสาวผู้นั้นก่อน ด้วยเห็นว่าตนน่าจะ 

อ่อนวยักว่า 

“ห้องพกัของคณุสองคนเรยีบร้อยแล้วค่ะ” มทันกีล่าวอย่างเคร่งขรมึ

หลงัจากรบัไหว้พราวพลอยแล้ว

“เยี่ยมมาก” วภิูชม

“มีโทรศัพท์สายด่วนจากท่านผู้ว่าฯ ถึงคุณค่ะ” มัทนียื่นโทรศัพท ์

มอืถอืให้ผู้เป็นเจ้านาย

“ขอบคุณครบั ผมขอตวัสกัครู่นะครบั” 

วภิูปลกีตวัออกไปโดยมมีทันตีามไปยนือยู่ข้างๆ 

เมื่อเหลือกันอยู่สองคนพี่น้อง พริ้มพักตร์จึงกระซิบข้างหูพี่สาว  

“หล่อชะมดัเลย พริ้มจองนะพี่พราว” 

“จองอะไร” หญงิสาวถามอย่างงงงวย

“ไม่เห็นต้องถาม ก็คุณวิภูน่ะสิ” คนเป็นน้องยิ้มหวานให้ชายหนุ่ม 

ซึ่งยนืห่างออกไป ขดักบัน�้าเสยีงเอาแต่ใจที่ดงัออกจากปาก

“นี่พริ้มพูดเล่นหรอืพูดจรงิ เราเป็นผู้หญงินะ แล้วเรารู้จกัเขาดรียึงั

ถงึไปจองเขา” พราวพลอยดุ น้องสาวคนสวยมนีสิยัชอบบรหิารเสน่ห์ จงึ 

มผีู้ชายมาตดิพนัมากมาย แต่นี่มนัมากเกนิไป

“ตอนนี้พริ้มอาจยงัไม่รู้จกั แต่อกีไม่นานต้องรู้จกัแน่ พี่อย่ามาแย่ง



16  l  ด ว ง ใ จ ใ น ม น ต ร า

พริ้มอกีกแ็ล้วกนั!” พริ้มพกัตร์สะบดัเสยีง

“พี่ไม่เคยแย่งอะไรพริ้ม” หญงิสาวขมวดคิ้ว ได้ยนิเสยีง ‘ฮ’ึ ดงัมา

จากล�าคอของน้อง 

“อุ๊ย คุณวิภูคุยโทรศัพท์เสร็จพอดี” พริ้มพักตร์กุลีกุจอไปหา 

ชายหนุ่ม 

พราวพลอยลอบถอนหายใจ ตอนนั้นเองที่ความรูส้กึราวกบัถกูจบัตา

มองบงัเกดิขึ้นอกีครั้ง หญงิสาวเหลยีวไปรอบๆ ด้วยความกงัขา เธอไม่เหน็

ใครอกีเช่นเคย พราวพลอยโคลงศรีษะ สลดัความคดิฟุ้งซ่านออกไป

ในคืนนั้นวิภูเชิญสองพี่น้องมาร่วมรับประทานอาหารกับผู้บริหาร
ระดบัสูงของรสีอร์ต โดยมผีู้ว่าราชการจงัหวดัและข้าราชการคนส�าคญัใน

กระบี่มาร่วมงานเลี้ยงต้อนรบั เพื่อถ่ายภาพประชาสมัพนัธ์ตามสื่อว่าศลิปิน

สาวจะมาสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกประกอบการแสดงเพชรในต�านานของ

จงัหวดั

ตลอดทั้งงานพราวพลอยรูส้กึเหมอืนถกูจบัตามอง ครั้นหนัไปดกูเ็หน็

สายตาชื่นชมของคนเกือบทั้งห้อง เธอโปรยยิ้มตอบ สรุปกับตนเองว่า 

คงคดิมากไปอกีตามเคย

กว่างานเลี้ยงจะเลิกก็ค่อนดึก วิภูนัดแนะหญิงสาวว่าวันรุ่งขึ้นจะพา

ไปชมแหล่งโบราณสถานที่เพิ่งถกูค้นพบ พราวพลอยจะได้ท�าความเข้าใจกบั

ต�านานและเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท�างานชิ้นนี้ ชายหนุ่มเดินมาส่ง

พวกเธอถงึหน้าวลิลาทรงกลมหรูหรา ล้อมรอบด้วยกอดอกดาหลาเหมอืน

กบับรเิวณอื่นทั่วรสีอร์ต 

พราวพลอยร�าคาญพริ้มพักตร์ที่ตีสนิทกับวิภูราวรู้จักกันมานาน 

ครั้นเธอส่งสายตาปรามๆ ให้น้อง ยายตวัดกีลบัท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้
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ตอนนี้พริ้มพักตร์จับจองห้องน�้าเป็นคนแรก และคงใช้เวลาขัดสี
ฉวีวรรณอีกนาน พราวพลอยนั่งรออยู่บนโซฟาเบดตัวยาวซึ่งถักทอจาก

หวาย เธอเปิดกระเป๋าสะพาย หยบิสมุดเล่มเลก็ที่พกตดิตวัมาตลอดหลาย

ปี หน้าปกวาดเป็นลายการ์ตนูด้วยมอืของตนเองตั้งแต่พราวพลอยเข้าเรยีน

ชั้นมธัยมศกึษาปีที่สี่ เธอเคลอืบสตกิเกอร์ใสทบัปกสมุด แต่วนัเวลากท็�าให้

ขอบสมุดขาดรุ่ยไปหลายส่วน 

เธอไม่คิดจะเปลี่ยนเล่ม เพราะนี่คือสมุดซึ่งเก็บความฝันทั้งหมด 

ในชวีติ

หญิงสาวเปิดกระดาษทีละแผ่นอย่างเบามือ ทุกข้อความล้วนตั้งต้น

ด้วยประโยคเดยีวกนั เปลี่ยนแค่ตอนท้ายซึ่งมนีบัร้อยข้อความ บางข้อความ

เธอขีดฆ่าออกด้วยปากกาสีต่างๆ พราวพลอยพลิกมาถึงหน้าสุดท้ายที่เธอ

เพิ่งเตมิข้อความไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ก่อนที่ฉนัจะตาย ‘ฉนัจะจดันทิรรศการศลิปะของตวัเอง’

เรียวปากอิ่มแต้มยิ้ม อีกไม่นานความฝันในข้อนี้จะเป็นความจริง  

เธอขดีเครื่องหมายถูกข้างหน้าข้อความเพื่อให้เกดิก�าลงัใจ ศลิปินสาวพลกิ

กระดาษกลบัไปในหน้าก่อนๆ เพื่อหาความฝันที่ยงัท�าไม่ส�าเรจ็แล้วไล่อ่าน

ก่อนที่ฉนัจะตาย ‘ฉนัจะไปเที่ยวรอบโลก’

ก่อนที่ฉนัจะตาย ‘ฉนัจะด�าน�้ากบัฝูงปลา’

ก่อนที่ฉนัจะตาย ‘ฉนัจะปีนหน้าผา’

ก่อนที่ฉนัจะตาย ‘ฉนัจะกระโดดบนัจจีมัป์’

พราวพลอยหัวเราะ นี่คือความฝันที่เธอเขียนไว้สมัยเรียนมหา- 

วิทยาลัย ไม่มีทางเป็นไปได้เลยส�าหรับผู้ป่วยโรคหัวใจที่ไม่มีหนทางรักษา 

นอกจากรอรบัการปลูกถ่ายเปลี่ยนหวัใจดวงใหม่ 

หญิงสาวไล่อ่านอีกหลายข้อความพร้อมกับส่ายศีรษะ ก่อนจะเปิด

ย้อนกลับไปในหน้าแรกๆ ซึ่งตนเขียนไว้สมัยเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย
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ก่อนที่ฉนัจะตาย ‘ฉนัจะมรีกัแท้กบัใครสกัคน’

ก่อนที่ฉนัจะตาย ‘ฉนัจะเดนิจูงมอืคนรกัไปดูพระอาทติย์ขึ้นและตก’

ก่อนที่ฉนัจะตาย ‘ฉนัจะนอนดูดาวกบัคนรกัรมิทะเล’

ก่อนที่ฉนัจะตาย ‘ฉนัจะมจีูบดีๆ  สกัครั้ง’

ก่อนที่ฉนัจะตาย ‘ฉนัจะแต่งงานกบัผู้ชายในฝันของฉนั’

ว่าแต่ใครเล่าคอืผูช้ายในฝันของเธอ พราวพลอยหวัเราะกบัความคดิ

แบบเดก็ๆ ในวนัวาน จนป่านนี้เธอยงัไม่เจอผูช้ายคนนั้น ไม่ว่าจะในความฝัน 

หรือความเป็นจริง สภาพร่างกายของหญิงสาวไม่เหมาะสมให้ใครต้องมา

เสยีเวลา เธอยิ้มหยนั ความเจบ็ป่วยท�าให้พราวพลอยหนัเข้าหาธรรมะ 

สรรพสิ่งล้วนเกดิขึ้นเพราะกรรม

เธอคงเคยก่อกรรมกับใครไว้ ชาตินี้จึงต้องรับผลกรรมด้วยการมี

หวัใจที่ไม่สมบูรณ์ หญงิสาวถอนหายใจ ปิดสมุดและลุกขึ้นจากโซฟา เธอ

เปิดผ้าม่าน มองออกไปนอกประตูกระจกอันมืดมิดจนเห็นดวงดาวพร่าง-

พราวอยู่เตม็ฟ้า แตกต่างจากผนืนภาในเมอืงกรุง

ถงึจะไม่มโีอกาสได้ดูดาวกบัคนรกั เธอกอ็อกไปชื่นชมด้วยตวัเองได้ 

พราวพลอยตัดสินใจหยิบผ้าผืนหนามาคลุมไหล่เพื่อกันลม และ 

สวมรองเท้าเดินออกไปนอกห้อง โดยไม่ลืมตะโกนบอกน้องสาวซึ่งอยู่ใน

ห้องน�้า 

รีสอร์ตของวิภูอยู่ติดทะเลก็จริง ทว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุมซีก

หนึ่งของภูเขา ชายฝั่งเป็นแบบยุบจม มีหาดทรายสั้นๆ ให้ผู้มาพักนอน

อาบแดดและรับประทานอาหาร วิลลาอันเป็นที่พ�านักจึงถูกปลูกสร้างให้ 

ลดหลั่นกนัไปตามเชงิเขา ห้องพกัของพราวพลอยอยูเ่กอืบบนสดุในบรรดา

วลิลาทั้งหมด พนกังานของรสีอร์ตคยุนกัหนาว่านี่เป็นหนึ่งในไม่กี่ห้องที่เหน็

ทะเลกระบี่ชัดที่สุด เมื่อตอนเย็นพริ้มพักตร์ออกมาส�ารวจและเล่าว่าหาก

เดนิขึ้นเขาไปกจ็ะถงึจุดชมววิซึ่งเป็นไฮไลต์ของรสีอร์ต

ภายนอกวลิลามดืสลวั แต่ยงัพอมแีสงจากคบไฟซึ่งถูกจุดไว้ห่างกนั
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เป็นระยะตลอดทางเดิน พราวพลอยเดินขึ้นเขาไปตามทิศทางที่ป้ายชี้บอก 

เสยีงหรดีหริ่งเรไรร้องระงมอย่างทกัทาย สายลมพดัพาอากาศสดชื่น ชวน

ให้หญงิสาวอยากสูดหายใจให้เตม็ปอด 

ยิ่งเดินสูงขึ้น อากาศก็ยิ่งเย็น พราวพลอยดึงผ้าผืนหนามาคลุม

ร่างกายให้มดิชดิแล้วก้าวต่อไป แม้จะไกลและเปลี่ยว ความตื่นเต้นในการ

ผจญภัยของหญิงสาวกลับมีมากกว่า เธอหยุดพักเหนื่อยเป็นระยะ จน

กระทั่งไปถงึจุดชมววิบนชะง่อนผาซึ่งยื่นยาวสู่ทะเล

หญงิสาวแหงนมองท้องฟ้า เป็นครั้งแรกในชวีติที่พราวพลอยได้ยนื

อยู่ใต้ทะเลดาวซึ่งสุกสกาวเต็มผืนฟ้า เปรียบประดุจเพชรนับล้านเม็ดส่อง

ประกายวบิวบับนผนืผ้าก�ามะหยี่ ไม่มสีิ่งใดงดงามมากไปกว่านี้อกีแล้ว 

นัยน์ตาคู่สวยเลื่อนไปจับที่จันทร์เสี้ยวซึ่งลอยเด่นกลางหมู่ดาว เธอ

ไล่สายตาต�่าลงมายังเงาจันทร์ซึ่งส่องสะท้อนระลอกคลื่นในท้องทะเล 

ตรงปลายสุดของหน้าผา

มใีครคนหนึ่งยนือยู่ตรงนั้น!

เขาเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ หล่อสะดุดตา อายุประมาณยี่สบิตอน

ปลายถึงสามสิบตอนต้น สวมเพียงกางเกงขายาวสีด�า เปิดเปลือยร่างกาย

ท่อนบนอันเต็มไปด้วยมัดกล้าม บนล�าคอแกร่งมีสร้อยลูกปัดสีสดใส  

ตรงกลางห้อยจี้หนิสฟ้ีางดงามแปลกตา แสงจากดวงดาวและโคมไฟสอ่งให้

เหน็ผวิสทีองแดงราวกบังานประตมิากรรมชั้นเลศิ 

วงหน้ารูปไข่มีเหลี่ยมมุมตรงโหนกแก้มกับปลายคาง และถูกล้อม

กรอบด้วยเรือนผมยาวสีด�าซึ่งพลิ้วไปตามสายลม ทุกองค์ประกอบที่ 

รวมกันอยู่บนใบหน้าคมเข้มล้วนเป็นส่วนผสมชั้นเลิศ ทั้งคิ้วหนาเป็นปื้น 

จมูกโด่งเป็นสนั เรยีวปากรูปกระจบั...และดวงตาทรงพลงัซึ่งจ้องมองมาที่

เธออยู่ในขณะนี้

ฉับพลัน พราวพลอยรู้สึกเจ็บแปลบข้างในอกข้างซ้ายจนต้องรีบ

ยกมอืกุมไว้ ตลอดเวลาที่ถกูโรคประจ�าตวัจูโ่จมเธอไม่ละสายตาไปจากผูช้าย
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คนนั้น แม้เขาจะอยูภ่ายใต้เงาจนัทร์ แต่เธอกย็งัรบัรูไ้ด้ถงึความว่างเปล่าจาก

นยัน์ตาคมที่มองตอบมาอย่างไม่ลดละ 

ครู่หนึ่งเมื่อกลุ่มเมฆบางๆ เคลื่อนผ่านดวงจันทร์ ชายคนนั้นก็ 

เบอืนหน้าออกไปยงัท้องทะเล แล้วท�าในสิ่งที่คนมองอยู่ต้องกลั้นหายใจ 

หัวใจของพราวพลอยเหมือนจะหยุดเต้น เมื่อเขาก้าวข้ามราวกั้นไป

ยืนตรงขอบผาด้วยท่วงท่าที่เป็นธรรมชาติ ราวกับเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยว 

ไม่ควรพลาดกระท�าเมื่อมาเยอืนที่นี่

“คณุจะท�าอะไร!” พราวพลอยปราดเข้าไปหาเจ้าของร่างสงูใหญด้่วย

ความตกใจ ชะงกักกึตรงหน้าราวกั้นซึ่งขวางเขากบัเธอไว้ 

ชายหนุ่มหันกลับมามองนิ่งๆ ประกายบางอย่างวูบผ่านดวงตา เขา

เมนิหน้าไปยงัท้องทะเลอกีครั้ง ก้าวไปชดิขอบผาอย่างหมิ่นเหม่

“คุณจะโดดลงไปหรอื มนัอนัตรายนะ” พราวพลอยขยบัเข้าไปใกล้

ราวกั้นอกีเลก็น้อยทั้งที่กลวัความสูง หวัใจเต้นแรงด้วยความหวาดหวั่น

“ฉันขอร้อง อย่าโดดลงไปเลยนะคะ ถ้าคุณคิดจะฆ่าตัวตายก็หยุด

เถอะ ชวีติของคนเรามคี่า มอีะไรอกีมากมายในโลกนี้ให้คุณได้ท�า บางคน

ที่ใกล้ตาย แต่กระเสอืกกระสนที่จะมชีวีติอยู่กย็งัมตีั้งเยอะ คุณโชคดกีว่า

คนพวกนั้น ยงัหนุ่มแน่น ร่างกายสมบูรณ์ อย่าคดิสั้นเลย”

รอยยิ้มหยนัผุดขึ้นบนใบหน้าหล่อเหลา ก่อนชายหนุ่มจะหนักลบัไป

ยงัผนืทะเล

...แล้วกระโดด!

“ไม่!” พราวพลอยกรดีร้อง ถลาเข้าไปเกาะขอบไม้กั้นด้วยความตกใจ 

ท่ามกลางแสงดาว ร่างสีทองแดงพุ่งหลาวลงไปจากหน้าผาสูง ร่วง

ลิ่วลงสู ่ผืนน�้าจนเกิดเสียงดังตูม! น�้าตาของหญิงสาวไหลพรากอย่าง 

ตื่นตระหนก หวัใจเต้นรวัเรว็จนเธอต้องหอบหายใจ พราวพลอยข่มความ

พรั่นพรงึไว้ ชะโงกหน้าลงไปมอง

ชายหนุ่มผู้นั้นโผล่ขึ้นมาจากผืนน�้า ด�าผุดด�าว่ายอย่างคล่องแคล่ว
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ราวกบัปลาในท้องทะเล!

เขาหยุดนิ่ง ลอยตัวอยู่ในน�้า หันหน้ามาทางเธอ แม้จะอยู่ไกลลิบ 

พราวพลอยก็รับรู้ถึงสายตาทรงพลังที่จ้องมองมา หญิงสาวกุมหัวใจอัน 

เจบ็แปลบ เขาเป็นใครกนัแน่

คน หรอืว่าภูตผปีีศาจ



สายตาทรงพลงัคูน่ั้นยงัตรงึอยู่ในห้วงค�านงึของหญงิสาวมาจนถงึ
บดันี้ 

พราวพลอยนอนตาค้างเกือบทั้งคืน ครุ่นคิดสงสัยว่าเขาเป็นใคร 

หญงิสาวผลอ็ยหลบัไปตอนใกล้รุ่งสาง เธอฝันถงึชายหนุ่มเจ้าของร่างก�าย�า

ผิวสีทองแดง แต่คราวนี้แผงอกกว้างกลับชุ ่มโชกไปด้วยโลหิตอย่าง 

น่าสยดสยอง ในวงแขนของเขาโอบอุ้มใครบางคนซึ่งพราวพลอยมองเห็น 

ไม่ชดั รอบตวัของคนทั้งสองเตม็ไปด้วยเปลวเพลงิลุกโชน ร้อนแรงเสยีจน

หญงิสาวรู้สกึแสบร้อนไปทั้งตวัแม้จะอยู่ในห้วงฝัน

อีกสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนยิ่งกว่าเปลวไฟ คือนัยน์ตาดุดันซึ่งจ้องมายังเธอ

ด้วยอารมณ์หลากหลาย ทั้งเกรี้ยวกราด ชงิชงั คั่งแค้น 

และ...รกั?!

พราวพลอยตกใจตื่นพร้อมกบัเจบ็วาบในอก ก่อนมนัจะหายไปอย่าง

รวดเรว็ 

หญิงสาวลุกจากที่นอนและเห็นกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะ

๒
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หัวเตียง พริ้มพักตร์เขียนข้อความไว้ว่าจะไปรับประทานอาหารเช้าก่อน 

พราวพลอยจงึรบีอาบน�้าแต่งตวั ออกมาจากห้อง

เธอไม่ได้ตรงไปยงัห้องอาหารของรสีอร์ต แต่เดนิขึ้นไปบนหน้าผาเพื่อ
ไขข้อข้องใจให้ตัวเอง หญิงสาวก้าวไปหยุดหน้าไม้กั้นบนขอบผา...ที่ซึ่ง 

ชายหนุ่มปรศินาเคยยนือยู่เมื่อคนื

พราวพลอยจับราวกั้นไว้แน่น เธอสูดหายใจรวบรวมความกล้า  

แล้วชะโงกมองลงไปยงัผนืทะเลเบื้องล่างด้วยใจสั่นหววิ

“ระวงัครบัคุณผู้หญงิ เดี๋ยวตกลงไป!” 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของรีสอร์ตตะโกนมาแต่ไกลจน 

พราวพลอยสะดุง้เฮอืก เกอืบไถลตกลงไปจรงิๆ โชคดทีี่หญงิสาวยดึราวกั้น

ไว้ได้ทนั 

“ถอยออกมาเถอะครบั อนัตราย” เขารบีวิ่งมาด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด

“ขอโทษค่ะ” พราวพลอยขยับตัวออกห่างจากไม้กั้นอย่างไม่หาย

หวาดเสยีว

“หน้าคุณซดีจงั ไปนั่งพกัตรงนั้นก่อนไหมครบั” รปภ. หนุ่มผายมอื

ไปยงัม้านั่งซึ่งอยู่ตดิราวกั้นอกีด้านหนึ่ง

“ไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณมาก” เธอบอกปัดด้วยรอยยิ้มแห้งๆ “หน้าผา

นี่สูงจงันะคะ เมื่อคนืฉนักว็่ามนัสูงแล้ว แต่พอเหน็ชดัๆ ตอนกลางวนั ฉนั

เพิ่งรู้ว่าสูงมาก แล้วกน็่าหวาดเสยีวกว่าที่คดิเสยีอกี”

รปภ. หนุ่มไม่ตอบ แต่ยิ้มบางๆ อย่างสุภาพ พราวพลอยหนัไปมอง

ขอบผาอกีครั้งแล้วตดัสนิใจพูด

“เมื่อคนืฉนัเหน็คนกระโดดลงไปค่ะ”

“หา! คุณว่าอะไรนะครบั” เขาอ้าปากค้าง

“จรงิๆ นะคะ เมื่อคนืมผีู้ชายคนหนึ่งกระโดดลงไป ทแีรกฉนัตกใจ

มาก ปรากฏว่าเขาไม่เป็นไรเลย แถมยงัว่ายน�้าในทะเลต่อเหมอืนไม่มอีะไร
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เกดิขึ้นอกีต่างหาก” 

“คุณเหน็เขาตอนกี่ทุ่มหรอืครบั” รปภ. ถามเสยีงเครยีด

“อมื...น่าจะประมาณเที่ยงคนืค่ะ”

“เที่ยงคนื...เอ แต่ในบนัทกึของ รปภ. กะดกึ ไม่มรีายงานนี้นะครบั” 

ชายหนุ่มนิ่วหน้า

“เขาอาจจะไม่เห็นเหตุการณ์ก็ได้นะคะ เพราะเมื่อคืนฉันมาที่นี่ 

คนเดยีวยงัไม่เหน็ม ีรปภ. เลยสกัคน” 

“หรอืเขาจะไปเดนิตรวจตรงอื่นอยู่ เอ่อ...คนที่กระโดดลงไปรูปร่าง

หน้าตาเป็นยงัไงหรอืครบั” 

“เขาสูงมากค่ะ น่าจะเกนิหนึ่งร้อยแปดสบิเซนตเิมตร รูปร่างบกึบนึ

เหมอืนนกักฬีา” เธอหน้าร้อนผ่าวยามนกึถงึมดักล้ามงดงามราวกบันายแบบ 

แม้จะเคยเหน็ภาพเปลอืยท่อนบนของนกัฟตุบอลจากสื่อต่างๆ มานบัไม่ถ้วน 

แต่เทียบความรู้สึกกับที่เห็นของจริงไม่ได้เลยสักนิด เธอยอมรับว่าผู้ชาย 

คนนั้นมีกล้ามเนื้องดงามราวกับนายแบบชุดชั้นในชาย ที่เพียงแค่นึกถึงก็

รู้สกึว่าเลอืดลมไหลมารวมกนัอยู่บนใบหน้าแล้ว 

พราวพลอยรบีกดัรมิฝีปากข่มความกระดาก ก่อนจะนกึได้ว่าไม่ได้

อยู่ตามล�าพงั จงึรบีพูดว่า “เอ้อ...หน้าของเขากเ็ข้มๆ คล้ายลูกครึ่ง หรอืไม่

กพ็วกแขกเปอร์เซยี ผมตรงยาวถงึกลางหลงั อายุกน็่าจะประมาณยี่สบิห้า

ถงึสามสบิ คุณรู้จกัเขาไหมคะ”

“ฟังดูแล้วน่าจะแปลว่าหล่อล�่าเข้มคมใช่ไหมครับ” รปภ. หนุ่มยิ้ม

ยิงฟัน ก่อนจะเกาหัวแกรกๆ “ผมไม่เคยเจอคนที่มีลักษณะอย่างที่คุณว่า

เลย” 

“พี่พราว”

เสยีงเรยีกของพริ้มพกัตร์ท�าให้การสนทนาของทั้งคูส่ะดดุลง น้องสาว 

ของพราวพลอยเดนิยิ้มร่าเรงิมาพร้อมกบัวภิ ูพนกังานรกัษาความปลอดภยั

ท�าความเคารพเจ้านายอย่างนอบน้อมและปลกีตวัออกไป
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“มาอยู่ที่นี่เอง พริ้มกับคุณวิภูตามหากันแทบแย่ โทร. เข้ามือถือ 

กไ็ม่รบัสาย ท�าไมพี่พราวยงัไม่ลงไปกนิอาหารเช้าอกี”

“เอ่อ...ขอโทษด้วยนะจ๊ะ พี่มวัแต่เดนิเล่นเพลนิไปหน่อย” พราวพลอย

ยิ้มแหย

“งั้นพี่พราวกร็บีไปกนิข้าว คุณวภิูจะพาเราออกไปเที่ยวเมอืงโบราณ

ตามที่นดักนัไว้ไง” 

พริ้มพักตร์พยักพเยิดให้ชายหนุ่ม แต่เขามัวมองพี่สาวของเธอ

ตาหวานฉ�่า คนถูกมองกลับไม่เห็น เพราะตกใจที่ตัวเองกลายเป็นตัวถ่วง 

เธอรบีเอ่ยขอโทษขอโพยเจ้าของรสีอร์ต

“ตายจรงิ! ฉนัลมืเวลาไปเลยค่ะ ขอโทษนะคะคุณวภิู”

“ไม่เป็นหรอกครบั วนันี้ผมไม่มงีานอะไรเป็นพเิศษ นอกจากรอพา

คุณไปดูซากเมอืงโบราณเท่านั้นเอง” ชายหนุ่มยิ้มอย่างไม่ถอืสา

“ฉนัขอเวลาทานอาหารแป๊บเดยีว แล้วเรากเ็ดนิทางกนัเลย”

วิภูพยักหน้าและรอให้พราวพลอยเดินขึ้นมาเคียงกัน ขณะที่ 

พริ้มพักตร์จับจองพื้นที่อีกด้านหนึ่งของเขาไว้แล้ว เขาจึงถูกขนาบด้วย

สองพี่น้อง

พราวพลอยเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็ชะงัก เธอเหลียวกลับไปยังขอบผา 

อนัว่างเปล่าอกีครั้ง 

“มอีะไรรเึปล่าครบั” วภิูเลกิคิ้วมองมา

“ไม่มีค่ะ เรารีบไปกันเถอะ” พราวพลอยเดินไปพร้อมกับเจ้าของ 

รีสอร์ตและน้องสาว ก่อนจะขมวดคิ้ว รู้สึกชาวาบที่แผ่นหลังคล้ายกับว่า 

มใีครก�าลงัจ้องมองมา 

แน่ละ มนัไม่ใช่ครั้งแรก

ราวชั่วโมงเศษ เจ้าของรีสอร์ตก็พาพราวพลอยกับน้องสาวมาถึง
โบราณสถานที่เพิ่งถูกค้นพบได้ประมาณสามสี่ปีที่ผ่านมา 
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เมื่อรู้ว่าจะได้มากระบี่ พราวพลอยจงึศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของ

จังหวัดที่อยู่ฝั่งทะเลอันดามัน ยิ่งเธอค้นข้อมูล ก็ยิ่งพบความน่าทึ่งของ 

ดนิแดนนี้ ซึ่งสามารถนบัย้อนไปได้ถงึร้อยล้านปี 

นักธรณีวิทยาพบซากชีวิตโบราณดึกด�าบรรพ์อายุกว่าล้านปี เช่น  

ซากหอยกาบสองฝาและปะการงั สสุานหอยแหลมโพธิ์ซึ่งเป็นซากหอยน�้าจดื 

และ ‘ลิงสยาม’ ซึ่งถูกค้นพบในแอ่งเหมืองลิกไนต์ มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูก 

ด้วยนมประเภทลิงที่ถือกันว่าเป็นต้นก�าเนิดสายพันธุ์มนุษย์ รวมถึงสัตว์ 

โบราณอื่นๆ เช่น สตัว์ในตระกูลหมู เป็นต้น

น่าแปลก...เธอไม่พบแหล่งข้อมูลใดกล่าวถึงการเป็นที่ตั้งของเมือง

โบราณเลย ดเูหมอืนนกัโบราณคดซีึ่งวภูิเชญิมาเป็นวทิยากรจะมองเหน็ความ

สงสยัเพยีงแค่หญงิสาวขมวดคิ้วเท่านั้น

“จังหวัดกระบี่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติ- 

ศาสตร์ครบั มเีศษซากของยุคดกึด�าบรรพ์มากมาย ทั้งโครงกระดูก ภาพ

เขยีนส ีแล้วในยุคประวตัศิาสตร์กย็งัมกีารขดุค้นพบภาชนะ อาวธุ ตลอดจน 

เครื่องประดบัในถ�้า หรอืตามชะง่อนหนิต่างๆ ท�าให้เราทราบว่าผูค้นในยคุนั้น 

ใช้ชวีติตามถ�้าเสยีมากกว่า”

“ไม่มชีุมชนหรอืบ้านเมอืงหรอืคะ”

“เราไม่พบเมอืง จนกระทั่งเมื่อหลายปีก่อน อย่างที่พวกคณุเหน็” สกล 

นักโบราณคดีวัยกลางคนยิ้มพลางเบือนหน้าไปทางเศษซากเมืองที่มีการ 

ขุดลกึลงไปในชั้นดนิ 

เบื้องหน้าพราวพลอยคอืบ่อสี่เหลี่ยมผนืผ้าหลากหลายขนาดกระจาย

อยู่ทั่วบรเิวณ บางบ่อมหีลงัคาคลุม อย่างบ่อที่นกัโบราณคดพีาพวกเธอมา

หยดุยนืบ่อนี้ ได้มกีารส�ารวจแล้ว การขดุค้นเผยให้เหน็อฐิแนวยาวประกอบ

กันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า คล้ายกับมีการกั้นแนวดินไม่ให้พังลงมา เพียงแต่

สภาพของอฐิมคีวามเก่า และส่วนใหญ่เว้าแหว่ง นกัโบราณคดเีดนิน�าไปยงั

บ่ออื่นซึ่งมีร่องรอยอารยธรรมโบราณให้เห็นมากขึ้น จ�าพวกแท่นหินและ
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ซากของสิ่งก่อสร้างที่น่าจะใหญ่มาก สะท้อนถงึความรุง่เรอืงของเมอืงในอดตี

เป็นอย่างด ี

จู่ๆ พราวพลอยกร็ู้สกึใจหาย เมอืงที่เจรญิถงึขดีสุดกลบัเสื่อมถอย

และมีสภาพที่ไม่ต่างจากเศษซาก เธอผ่อนลมหายใจระบายความหดหู่ที่

กระแทกจติใจจนรู้สกึร้อนผ่าวตรงขอบตา นี่เธอเป็นอะไรไป ทั้งที่ยงัไม่รู้

ประวตัขิองสถานที่แห่งนี้ แต่กลบัเกดิความอาวรณ์ โหยหา โศกเศร้าอย่าง

ประหลาด คล้ายกบัมใีครพรากของรกัไปจากตน

“เป็นอะไรหรอืเปล่าครบัคุณพราว” 

พราวพลอยสะดุ้ง เพิ่งรู้ว่าถูกเจ้าของรสีอร์ตจบัตามอง ไม่อย่างนั้น

เขาจะรบัรู้ความผดิปกตแิค่เพยีงเธอถอนหายใจได้อย่างไร

“เปล่าค่ะ” เธอฝืนยิ้มให้ชายหนุ่ม หยบิกล้องออกจากกระเป๋า แกล้ง

ท�าเป็นง่วนกบัการถ่ายรูป ทั้งที่ความโหยหายงัไม่จางไปจากความรู้สกึ 

“ไม่น่าเชื่อนะคะ ดูๆ แล้วน่าจะเป็นเมอืงใหญ่ แต่ท�าไมเพิ่งมาพบเอา

ตอนนี้” พริ้มพกัตร์ถามเสยีงดงั เรยีกความสนใจให้ผู้ชายทั้งสองคนหนัไป

ที่เธอ

“ถ้าดูในแง่ของธรณีวิทยา ดินบริเวณนี้น่าจะมีการยุบตัวบ่อยครั้ง  

แต่ไม่รุนแรงนกั จนกระทั่งเมื่อสามสี่ปีก่อน ท�าให้เราได้เจอซากเมอืงที่ถูก

ชั้นดนิทบัถมมานบัพนัปีครบั” สกลอธบิาย

“โอ้โห อย่างนี้แล้วคนสมัยก่อนอยู่กันได้ยังไงคะ เป็นพริ้มคงหลับ 

ไม่ลงแน่ๆ ถ้าต้องคอยระแวงว่าจะถูกธรณสีูบตอนไหน”

นกัโบราณคดหีนุ่มใหญ่อมยิ้ม “เพราะอย่างนี้ไงครบั เมอืงถงึถูกฝัง

อยู่ใต้ดนิ”

“ไม่ได้หมายความว่าคนในเมอืงถูกฝังทั้งเป็นหรอกนะคะ” พริ้มพกัตร์

กลืนน�้าลายพลางเหลียวมองไปรอบๆ ก่อนจะคว้าแขนวิภูพลางเบียดตัว 

กบัท่อนแขนแขง็แรง

“มศีพจรงิๆ ครบั แต่เป็นการตายตามปกต”ิ 
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การที่สกลบุย้ปากไปยงับ่อซึ่งอยู่ตรงหน้าท�าให้พริ้มพกัตร์แสดงความ

หวาดกลัวมากยิ่งขึ้น พราวพลอยซึ่งเคยมองน้องสาวด้วยสายตาต�าหนิก็

เลื่อนสายตากลบัไปสนใจสิ่งที่อยู่ในบ่ออกีครั้ง

“คณุจะรูไ้ด้ยงัไงว่าใครป่วยตาย หรอืตายเพราะถกูธรรมชาตลิงโทษ”

“พริ้ม!” 

พราวพลอยปรามน้องสาวที่เสยีมารยาท เธอขมวดคิ้วมองมอืเลก็ซึ่ง

เกาะแขนเจ้าของรสีอร์ตแน่นเหมอืนตนีตุก๊แก อกีฝ่ายกลบัยื่นปากใส่ลอยหน้า 

ไม่รู้ไม่ชี้ ครั้นจะให้เธอไปดงึยายตวัดอีอกมาหรอือบรมต่อหน้าคนอื่น กจ็ะ

เป็นการขายหน้าเปล่าๆ พราวพลอยได้แต่เก็บความไม่พอใจไว้ ตั้งใจว่า 

อยู่กนัสองคนเมื่อไรจะจดัการน้องสาวให้น่าดู

“เพราะผมเป็นนักโบราณคดีไงครับ” สกลคงเป็นคนอารมณ์ด ี 

ไม่อย่างนั้นเขาคงตอกหน้าคนไม่รู้จกักาลเทศะอย่างพริ้มพกัตร์ไปแล้ว 

พราวพลอยเผลอถอนหายใจยาว ก่อนจะรู้ตัวว่าก�าลังตกเป็นเป้า

สายตาของใครบางคนกเ็มื่อมองไปรอบๆ แล้วสะดดุเข้ากบัดวงตาระยบัของ

วภิู หญงิสาวเริ่มท�าตวัไม่ถูก ไม่คดิว่าตวัเองจะได้รบัความสนใจเป็นพเิศษ

จากชายหนุ่มซึ่งเป็นขวญัใจของน้องสาว 

พราวพลอยตอบแทนความสนใจของชายหนุม่ด้วยรอยยิ้มที่ฝืดที่สดุ

เมื่อวัดจากความผิดหวังซึ่งปรากฏในดวงตาของเขา เธอรีบเดินตาม 

นักโบราณคดีโดยไม่เหลียวกลับไปมองสองหนุ่มสาว ทั้งที่ตั้งใจว่าจะแยก

ฝ่ายหญงิออกมาเพื่อไม่ให้ดูน่าเกลยีดไปกว่านี้

สกลพาพวกเธอเดนิตามถนนเลก็ๆ ปูด้วยอฐิแดง สองข้างทางได้รบั

การปรบัภูมทิศัน์ ทั้งปูด้วยหญ้าเขยีวขจ ีมตี้นไม้ใหญ่และไม้ประดบัตลอด

ทาง เส้นทางที่ค่อนข้างยาวจนเธอได้ยนิเสยีงบ่นของพริ้มพกัตร์ลอยมานั้น

สิ้นสุดตรงสิ่งก่อสร้างคล้ายโรงเรอืนขนาดชั้นเดยีว พื้นปูด้วยซเีมนต์ ไม่มี

ผนงั และมหีลงัคาคลมุเตม็พื้นที่ เมื่อเธอเดนิเข้าไปข้างในกพ็บบ่อขนาดใหญ่ 

รอบบ่อมีราวเหล็กกั้น จนพราวพลอยคิดว่าหากมีสัตว์แปลกหายากก�าลัง
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กนิอาหารกลางวนัอยู่ข้างล่าง เธอจะไม่แปลกใจ

เมื่อหญงิสาวจบัราวกั้นแล้วชะโงกหน้าลงไปดูกพ็บว่าสิ่งที่อยูเ่บื้องล่าง

ไม่ใช่สัตว์ แต่เป็นศพ หรือเรียกให้ถูกต้องคือโครงกระดูกมนุษย์นอน 

แผ่ซี่โครงตดิกบัดนิ ข้างๆ กระดูกเชงิกรานมไีหแตกหลายใบฝังอยู่ รอบๆ 

มีเครื่องมือหลายชนิด ที่คุ้นตาน่าจะเป็นดาบ แต่มันมีขนาดใหญ่กว่าดาบ

ทั่วไป โครงกระดูกส่วนใหญ่อยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ มทีั้งขนาดใหญ่

และเล็ก พราวพลอยเกิดความหดหู่ขณะมองผ่านเลนส์เพื่อจะถ่ายโครง

กระดูกขนาดเลก็ซึ่งน่าจะเป็นเดก็อายุไม่เกนิห้าขวบ

“ประเพณีเกี่ยวกับการตายของสมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่ค่อยต่างกัน 

เท่าไหร่ ถ้าคนตายตามธรรมชาตหิรอืมเีหตตุ้องจากไปก่อนวยัอนัควร กจ็ะ

มีญาติพี่น้องช่วยจัดการเรื่องพิธีศพให้ จะฝังหรือเผาก็แล้วแต่ประเพณ ี 

หากตายเพราะถกูธรรมชาตลิงโทษที่คร่าชวีติผูค้นนบัหมื่นนบัแสน คงไมม่ี

ใครมชีวีติรอดมาท�าศพให้คนอื่นหรอกครบั”

“หรือบางทีอาจจะยังขุดไม่เจอศพอื่นๆ ก็ได้นี่คะ” พริ้มพักตร์ยัง 

ไม่เชื่อ

“สมัยนี้วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีช่วยอ�านวยความ

สะดวกแก่งานโบราณคดไีด้มากครบั นี่รวมไปถงึความแม่นย�าในการก�าหนด

อายขุองสิ่งที่เราขดุค้น ซึ่งเป็นค�าตอบที่ว่าเราจะไม่เจอคนอื่นๆ อกี หรอือาจ

จะเจอกไ็ด้ แต่ไม่ใช่จ�านวนมากอย่างนี้ ภาพถ่ายดาวเทยีมบอกได้หมดครบั 

ติดตรงที่งบประมาณค่อนข้างสูง ถ้าเราใช้บริการบ่อยก็เกรงใจภาษีของ

ประชาชน”

พราวพลอยอดหัวเราะไม่ได้ รู ้สึกสบายใจขึ้นเมื่อได้สนทนากับ 

ผู้เชี่ยวชาญซึ่งใจเย็นแถมมีอารมณ์ขัน ดังนั้นตอนได้ยินเสียงพริ้มพักตร ์

พูดอะไรบางอย่าง เธอจงึหนัไปมองทั้งที่ยงัไม่หุบยิ้ม คงเป็นสาเหตุที่ท�าให้

เจ้าของรสีอร์ตยิ้มกว้าง เพราะนกึว่าเธอยิ้มให้เขานั่นเอง 

“เหน็ได้ชดัว่าระบบราชการไม่มวีวิฒันาการ” 
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พริ้มพกัตร์ท�าตาเขยีวใส่วภิูและพี่สาว แต่ไม่มใีครสนใจ

“ถ้าระบบราชการมีคนแบบคุณพริ้มได้สักครึ่ง อะไรๆ อาจจะเร็ว

ปรู๊ดปร๊าดเหมอืนระบบสี่จกีไ็ด้ครบั” 

แม้ถ้อยค�าของนักโบราณคดีหนุ่มใหญ่จะฟังง่าย แถมเจ้าตัวยังยิ้ม

กว้าง ท�าให้ดวงตาค่อนข้างรกีลายเป็นขดีเดยีว บ่งบอกถงึความเป็นมติรและ

อารมณ์ดเีสมอ แต่ท�าไมพราวพลอยกลบัรู้สกึหน้าร้อน กระดากอายแทน

พริ้มพกัตร์ เมื่อครูเ่ธอคดิว่าเหน็คนพดูปรายตาไปที่มอืของน้องสาวซึ่งเกาะ

แขนวิภู หรือต่อให้เธอคิดไปเอง แต่คนที่ไม่ได้บกพร่องเรื่องการมองเห็น 

กส็ามารถรบัรูถ้งึความปรารถนาของน้องสาวเธอได้ไม่ยาก ในเมื่อเจ้าหล่อน

ไม่คดิจะปกปิดเลยสกันดิ

ในฐานะพี่สาว พราวพลอยรูส้กึเหมอืนถกูตบหน้า ขณะที่น้องสาวเธอ

นอกจากจะไม่สะกิดใจแล้ว ยังท�าท่าไม่สนใจด้วยการยักไหล่แล้วกระซิบ 

บางอย่างกบัชายหนุ่มที่เจ้าตวักอดแขนแน่นอกีต่างหาก

ถ้าจะมีอะไรให้พราวพลอยอึดอัด เห็นจะเป็นกิริยาข้าไม่แคร์ของ 

น้องสาวนี่แหละ ในเมื่อเธอท�าอะไรได้ไม่ถนดันกั จงึต้องก้มหน้าก้มตาท�างาน

ของตวัเองให้เสรจ็เรว็ๆ เพื่อจะได้ไปให้พ้นจากความวุ่นวายเสยีท ี

“คุณสกลคะ ถ้าอย่างนั้นท�าไมเมืองถึงร้าง แล้วผู้คนหายไปไหน  

คงมอีะไรเกดิขึ้นนอกเหนอืจากแผ่นดนิยบุใช่ไหมคะ เป็นต้นว่ามกีารอพยพ

ครั้งใหญ่”

“ใช่ครบั เรามขี้อสนันษิฐานถงึสาเหตุของการที่เมอืงถูกทิ้งร้าง ทั้งที่

เมอืงมคีวามเจรญิรุ่งเรอืง มอีารยธรรม และมคีวามเป็นรฐัเข้มข้นสูง ข้อ 

สนันษิฐานอย่างเช่น ระดบัน�้าทะเลสูงและอุทกภยั จากหลกัฐานโบราณคดี

และการตรวจสอบทางธรณวีทิยา แสดงให้เหน็ว่าเมอืงนี้มอีายรุาวๆ หนึ่งร้อย 

ถงึสองร้อยปีก่อนครสิตกาล” 

พราวพลอยเม้มปากนิ่ง กลอกตาอย่างใช้ความคิดเพื่อถามสิ่งที่ 

ค้างคาใจว่า “มนัมชีื่อเรยีกไหมคะ” 
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นกัโบราณคดหีนุ่มใหญ่ยิ้มพราย ก่อนเอ่ยด้วยน�้าเสยีงภาคภูมใิจว่า 

“ตารวะครบั หรอืชื่อเตม็ว่า...ตารวะปุรมั”


