
บทน�ำ

“หมดค�ำถำมครบัท่ำน” ทนำยควำมวยักลำงคนหนัไปบอกกล่ำว
แก่คณะผู้พพิำกษำพร้อมค้อมศรีษะลงเลก็น้อย

“ท่ำนอัยกำรจะถำมค้ำนไหมครับ” ผู้พิพำกษำเจ้ำของส�ำนวนกล่ำว

ถำมอยักำรฝ่ำยโจทก์

“ถำมค่ะ” นับดำวลุกขึ้น ค้อมศีรษะท�ำควำมเคำรพศำลแล้วมอง 

ตรงไปยังเป้ำหมำยของเธอในวันนี้...จ�ำเลยในคดีน�ำเข้ำยำเสพติดให้โทษ

ประเภทที่หนึ่งเพื่อจ�ำหน่ำย มรีะวำงโทษถงึประหำรชวีติ

“เมื่อกี้นี้พยำนให้กำรต่อศำลว่ำ พยำนไม่เคยทรำบว่ำพ่อเลี้ยงภูผำ  

ผู้เป็นนำยจ้ำงของพยำนเกี่ยวข้องกบัขบวนกำรค้ำยำเสพตดิ ใช่หรอืไม่คะ” 

อยักำรสำวยงิค�ำถำมแรกใส่จ�ำเลยผู้ขึ้นให้กำรเป็นพยำนในวนันี้

“ใช่ครบั” นำยพนสัตอบอย่ำงหนกัแน่น

ซึ่งเป็นค�ำตอบที่นบัดำวคำดไว้อยู่แล้ว...

“เมื่อกี้นี้พยำนให้กำรตอบค�ำถำมทนำยจ�ำเลยว่ำ ตนเองเป็นเพียง 

ผูจ้ดักำรไร่ชำ ดแูลเรื่องกจิกำรงำนต่ำงๆ ภำยในไร่ของพอ่เลี้ยงภผูำ พยำน
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ไม่มส่ีวนเกี่ยวข้องใดๆ กบักจิกำรที่ผดิกฎหมำยของพ่อเลี้ยงเลยแม้แต่อย่ำง

เดยีว” เธอทวนค�ำให้กำรที่พยำนว่ำไว้ตอนทนำยจ�ำเลยซกัถำม

“ใช่ครบั”

“แต่พยำนฝ่ำยโจทก์ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ ปส. ชุดจบักุมยนืยนัว่ำ 

ขณะเข้ำท�ำกำรจบักมุในคดนีี้ พยำนอยูใ่นเหตกุำรณ์น�ำเข้ำเมทแอมเฟตำมนี

จ�ำนวนห้ำแสนเม็ดและเฮโรอีนจ�ำนวนสำมร้อยกิโลกรัม ผ่ำนเข้ำมำทำง

ชำยแดนสู่รำชอำณำจกัรไทยด้วย” 

“ใช่ ผมอยูใ่นเหตกุำรณ์ แต่ผมไม่รูว่้ำจะมกีำรน�ำเข้ำยำ ผมแค่ขบัรถ

ไปส่งเจ้ำนำยของผม นำยให้ขบัไปไหนผมกต็้องท�ำตำมค�ำสั่ง” 

นับดำวรู้อยู่แก่ใจว่ำเขำโกหก แต่ปัญหำคือ จะท�ำอย่ำงไรให้ศำลรู้ 

อย่ำงที่เธอรู้

“ตกลงว่ำพยำนเป็นคนขบัรถของพ่อเลี้ยงภผูำหรอืเป็นผูจ้ดักำรไร่กนั

แน่คะ” อยักำรสำวหยอดค�ำถำมต่อไป เธอพยำยำมถำมด้วยท่ำทำงสบำยๆ 

เพื่อให้จ�ำเลยผ่อนคลำยไปด้วย...ผ่อนคลำยกอ็ำจจะหมำยถงึลมืระวงัตวั 

“เป็นผู้จดักำร แต่กไ็ด้ไปไหนมำไหนกบัพ่อเลี้ยงบ่อยๆ ส่วนใหญ่ผม

จะเป็นคนขบัรถให้” 

ผู้ถำมค้ำนท�ำท่ำครุ่นคดิ...

“งั้นมันไม่น่ำแปลกหรือ ที่พยำนไม่รู ้ว่ำพ่อเลี้ยงภูผำเป็นหนึ่งใน

หวัหน้ำเครอืข่ำยกระจำยยำเสพตดิที่ใหญ่ที่สุดของภำคเหนอื”

“ไปไหนมำไหนด้วยกันบ่อยก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำต้องรู้ทุกเรื่อง ผม

ไม่ได้ตวัตดิกบัพ่อเลี้ยงภผูำตลอดเวลำ ขนำดตอนที่ต�ำรวจปลอมตวัมำเป็น

พ่อเลี้ยงผมยงัจบัไม่ได้ ถ้ำตวัตดิกนัตลอด รู้เรื่องทุกซอกทุกมุม ผมกค็ง

รู้ตวัไปนำนแล้วว่ำเจ้ำนำยผมตำยไปแล้ว” 

พนัสเอำเรื่องที่ต�ำรวจปรำบปรำมยำเสพติดรำยหนึ่งสวมรอยเป็น 

พ่อเลี้ยงภผูำมำโต้กลบั ซึ่งนบัดำวรูร้ำยละเอยีดเรื่องนี้ด ีและต�ำรวจนำยนั้น

กม็ชีื่อเป็นหนึ่งในพยำนฝ่ำยโจทก์ ซึ่งสบืพยำนไปแล้วตั้งแต่นดัก่อน
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“ถ้ำพยำนบอกว่ำไม่ได้ตวัตดิกนักบัพ่อเลี้ยงตลอด งั้นรบกวนพยำน

ดูรูปถ่ำยนี้ นี่คอืรูปถ่ำยที่สำยลบัต�ำรวจ ปส. ถ่ำยเกบ็ไว้ได้ในวนัที่พ่อเลี้ยง

ภผูำนดัพบกบัจะยอโบผูไ้ด้ชื่อว่ำเป็นนกัค้ำยำเสพตดิรำยใหญ่แถบชำยแดน

ภำคเหนือ สำยสืบยืนยันว่ำ ในวันนั้นมีกำรเจรจำนัดน�ำเข้ำยำเสพติดลอต

ใหญ่ในคดนีี้ ผู้ชำยในรูปที่นั่งอยู่ข้ำงๆ พ่อเลี้ยงภูผำนั่นคอืพยำนใช่หรอืไม่” 

นบัดำวน�ำเสนอวตัถุพยำนให้จ�ำเลยดู 

พนสัชะโงกมองแวบเดยีวกป็ฏเิสธ “ไม่ใช่”

แน่นอนว่ำเขำต้องตอบอย่ำงนั้น นับดำวรู้ดีอยู่แล้ว เพรำะในรูปที่

สำยลับถ่ำยมำได้เห็นใบหน้ำของคนที่นั่งอยู่ข้ำงพ่อเลี้ยงภูผำไม่ชัดนัก อำจ

เพรำะคนถ่ำยโฟกัสที่ตัวพ่อเลี้ยงมำกกว่ำ ในมุมมองของศำลก็น่ำจะเป็นที่

เคลอืบแคลงสงสยัว่ำเป็นพนสัจรงิหรอืไม่

“รบกวนพยำนอ่ำนวันเดือนปีที่ระบุในส�ำนวนกำรสอบสวนของ 

เจ้ำหน้ำที่ รปูนี้ถูกถ่ำยไว้ตั้งแต่วนัที่เท่ำไหร่คะ” อยักำรสำวชี้ไปยงัจดุที่ไฮไลต์

ไว้ให้จ�ำเลยเหน็ชดัๆ 

พนสัชะโงกมองแล้วกอ็่ำนตำมที่อยักำรต้องกำร “๒๕ พฤศจกิำยน 

๒๕๕๘”

นับดำวพยักหน้ำพอใจ ระหว่ำงนั้นศำลเพ่งมองกำรโต้ตอบระหว่ำง

อยักำรโจทก์กบัพยำน และคอยบนัทกึค�ำให้กำรพยำนตลอดเวลำ

นบัดำวดงึกระดำษส�ำเนำสอบสวนของต�ำรวจออกมำแลว้ยื่นรปูถ่ำย

ใบเดมิให้พยำนดูอกีครั้ง พลำงถำมว่ำ 

“พยำนยนืยนัว่ำ วนัที่ ๒๕ พฤศจกิำยน ๒๕๕๘ ตอนที่พ่อเลี้ยงภูผำ

นดัพบกบัจะยอโบ พยำนไม่ได้อยู่ร่วมในเหตุกำรณ์นี้ ผู้ชำยที่สวมเสื้อโปโล

สีน�้ำเงิน มีขลิบสีขำวที่ขอบปกและขอบแขนทั้งสองข้ำง สวมกำงเกงยีน  

คนที่นั่งอยู่ข้ำงพ่อเลี้ยงภูผำในรูปนี้ไม่ใช่พยำน ถูกต้องหรอืไม่”

“ไม่ใช่ผมอย่ำงแน่นอน” พนสัยนืกรำน

นบัดำวพยกัหน้ำ หยุดนิ่งประสำนสำยตำกบัจ�ำเลยครู่หนึ่ง แล้วเดนิ
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กลบัไปหยบิเอกสำรที่โต๊ะ

“แต่ท�ำไมผู้ชำยเสื้อสีน�้ำเงินคนนี้ถึงได้มีลักษณะรูปร่ำงและหน้ำตำ

คล้ำยพยำนนัก” ค�ำถำมนี้เธอไม่ได้หวังค�ำตอบที่เป็นประโยชน์อะไร แค่ 

เตะถ่วงเวลำหำเอกสำรบนโต๊ะกเ็ท่ำนั้น

“คนเรำกร็ปูร่ำงหน้ำตำคล้ำยกนัได้ ไม่งั้นนำยต�ำรวจนั่นจะปลอมตวั

เป็นพ่อเลี้ยงหลอกทกุคนได้เหรอ” พนสัยงัคงใช้ประเดน็เรื่องกำรปลอมตวั

ของเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจมำเป็นข้ออ้ำงให้ประโยชน์แก่ตน

‘นำยต�ำรวจนั่น’ นั่งอยู่ในห้องพจิำรณำคดวีนันี้ด้วย เขำมำตั้งแต่นดั

ครั้งก่อน ขึ้นให้กำรในฐำนะพยำนฝ่ำยโจทก์ วนันี้เขำไม่จ�ำเป็นต้องมำ ที่มำ

กเ็พรำะอยำกตดิตำมผลคด ีอยำกเหน็จดุจบของผูช้ำยที่นั่งอยูบ่นคอกพยำน

นั่น

นำยต�ำรวจนั่งอยู่ด้ำนหลงัห้องจ้องมองพยำนอยู่ตลอด... 

นบัดำวเองกส็งัเกตเหน็เจ้ำหน้ำที่นำยนั้น แต่เธอต้องตั้งสมำธกิบักำร

ถำมค้ำน เพรำะนี่คอืช่วงเวลำส�ำคญัของคด ีตอนนี้เธอมหีลกัฐำนบำงอย่ำง

อยู่ในมอืแล้ว บำงอย่ำงที่อำจจะหกัล้ำงค�ำพูดของจ�ำเลยได้

“เอำละ ถ้ำพยำนยนืยนัว่ำคนในรูปที่สำยสบืถ่ำยไว้ไม่ใช่พยำน แล้ว

รูปนี้ล่ะคะ ใช่พยำนหรอืไม่”

รปูที่สองถกูส่งให้พนสัด ูเมื่อเหน็รปูสหีน้ำเขำกเ็ปลี่ยนไปทนัท ีแววตำ 

ของเขำล่อกแล่กมองไปที่ทนำยควำมของตน

นับดำวสังเกตอำกัปกิริยำที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอด เธอรู้ว่ำชก 

ตรงเป้ำเข้ำให้แล้ว

“อัยกำรขอถำมย�้ำอีกที” เมื่อจ�ำเลยทิ้งช่วงนำนกว่ำปกติ เธอก็รีบ 

รุกไล่ไม่ให้ตั้งตวั 

“ผู้ชำยสวมเสื้อโปโลสนี�้ำเงนิ มขีลบิสขีำวที่ขอบปกและขอบแขนเสื้อ 

สวมกำงเกงยนีในรูปนี้ใช่พยำนหรอืไม่” เธอชี้ไปที่รูปล่ำสุดอกีครั้ง

พนสัอ�้ำอึ้ง จะตอบว่ำใช่กเ็ข้ำตวั จะตอบว่ำไม่ใช่กไ็ม่ได้เพรำะมนัเหน็
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อยูท่นโท่ว่ำเป็นเขำ รปูที่สองนี้เป็นภำพหน้ำตรง แถมยงัมภีรรยำกบัลกูชำย

ของเขำอยูใ่นรปู จะปฏเิสธอย่ำงไรได้ ถงึแม้จะซกัซ้อมให้กำรกบัทนำยควำม

มำแล้วแต่พนสักเ็หงื่อตกอยู่ดี

นบัดำวจ้องรอค�ำตอบจำกเขำ 

พนสัจ้องตอบ เป็นกำรจ้องตำวดัใจก่อนที่พนสัจะฝืนใจตอบออกมำ

“ใช่”

นบัดำวยิ้มพอใจ แล้วเปิดให้ศำลดูเอกสำรเพิ่มเตมิเพื่อแสดงว่ำภำพ

ที่สองเป็นภำพที่บนัทกึจำกเฟซบุก๊ของตวัจ�ำเลยเอง พนสัเหน็กห็น้ำซดี แสดง

ว่ำคงไม่ทนัได้เหน็ส่วนนี้ในพยำนเอกสำรปึกหนำมำก่อน 

“รูปนี้พนักงำนสอบสวนได้เซฟมำจำกเฟซบุ๊กของพยำน พยำนได้ 

ถ่ำยรูปกับลูกชำยและภรรยำที่ร้ำนอำหำรแห่งหนึ่ง และลงเฟซบุ๊กในวันที่ 

๒๕ พฤศจกิำยน ๒๕๕๘ เวลำ ๑๙.๓๐ น. เชก็อนิสถำนที่ชื่อร้ำนอำหำร

แห่งนี้ตดิรมิน�้ำโขง”

“ผมพำครอบครัวไปกินอำหำรที่ร้ำนนี้บ่อยๆ วันที่ถ่ำยกับวันที่ลง 

อำจจะไม่ตรงกนั บำงทไีปกนิสองสำมวนัแล้วผมกค็่อยเอำมำลง” 

กำรที่พนสัแก้ตวัอย่ำงนี้เท่ำกบัยอมรบัว่ำเขำเป็นคนลงรูปนี้ในเฟซบุ๊ก

ของตวัเองจรงิ นบัดำวซ่อนยิ้มไว้ในใจ

เธอกล่ำวต่อว่ำ “เนื่องจำกในรปูถ่ำยจะเหน็ว่ำทำงร้ำนมกีำรจดัตกแต่ง

ตำมเทศกำลยี่เป็งหรือวันลอยกระทง ซึ่งในปีนั้นวันลอยกระทงตรงกับ 

วนัที่ ๒๕ พฤศจกิำยน และด้ำนหลงัพยำนกบัครอบครวักม็คีนก�ำลงัลอย

กระทงกนัอยู่รมิน�้ำ อยักำรได้สอบถำมไปทำงร้ำนอำหำร ทำงร้ำนยนืยนัว่ำ 

กำรตกแต่งร้ำนในภำพนี้เป็นกำรตกแต่งในเทศกำลลอยกระทงเมื่อสองปี

ก่อน คือในวันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ อย่ำงแน่นอน นั่นแสดงว่ำ  

พยำนถ่ำยรูปนี้ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ และน�ำรูปลงเฟซบุ๊ก 

ในวนัเดยีวกนั ถูกต้องไหมคะ”

“กค็งจะอย่ำงนั้น” พนสัตอบแบ่งรบัแบ่งสู้
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“รูปที่ถ่ำยในร้ำนอำหำรนี้ พยำนสวมเสื้อสนี�้ำเงนิกบักำงเกงยนี ชุด

เดยีวกบัคนที่นั่งอยู่ข้ำงพ่อเลี้ยงภูผำ ในวนัที่เจรจำเรื่องน�ำเข้ำยำเสพตดิกบั

จะยอโบ ซึ่งกเ็ป็นวนัที่ ๒๕ พฤศจกิำยน ๒๕๕๘ ตรงกนั แต่เป็นช่วงเวลำ

สำย นั่นแสดงว่ำพยำนสวมชุดนี้ตั้งแต่เช้ำและออกจำกบ้ำนตดิตำมพ่อเลี้ยง

ภูผำไปเจรจำกบัจะยอโบ แล้วตกเยน็กพ็ำครอบครวัไปรบัประทำนอำหำร

ในวนัลอยกระทง ผู้ชำยเสื้อสนี�้ำเงนิที่นั่งข้ำงพ่อเลี้ยงภูผำแต่งตวัเหมอืนกบั

พยำนที่ร้ำนอำหำรในวนัเดยีวกนัทุกกระเบยีดนิ้ว แสดงว่ำผู้ชำยที่นั่งอยู่ใน

วงเจรจำรูปแรกก็คือพยำนนั่นแหละ ทีนี้พยำนจะปฏิเสธว่ำไม่รู้เห็นเรื่อง

กำรกระท�ำผดิกฎหมำยของผู้เป็นนำยจ้ำงได้อย่ำงไรคะ”

“คุณนบัดำวครบั”
อัยกำรสำวหยุดเดินเมื่อได้ยินเสียงเรียกและเสียงฝีเท้ำไล่ตำมมำ 

จำกด้ำนหลงั หนักลบัไปจงึพบว่ำทนำยควำมหนุ่มก�ำลงัวิ่งตำมเธอมำ

“คะ” เธอขำนรบัและยนืรอจนเขำมำถงึตวั

ตณิณ์โปรยยิ้มทกัทำยมำแต่ไกล พอมำถงึกย็งัยิ้มไม่หุบ

“วนันี้สบืพยำนสนุกดนีะครบั คุณท�ำกำรบ้ำนมำดมีำก” วนันี้ตณิณ์

มำว่ำควำมอกีคดีในบลัลงัก์ใกล้ๆ กนั เขำเสร็จก่อนจงึแวะเข้ำไปดูคดีของ

นบัดำวด้วย

อยักำรสำวยิ้มบำงๆ 

ส�ำนวนกำรสอบสวนคดนีี้ เบื้องต้นทำงต�ำรวจส่งมำให้ด ูเธอพบว่ำยงั 

มีช่องโหว่ คือรูปถ่ำยของพนัสในวันที่มีกำรเจรจำซื้อขำยยำเสพติดเห็นตัว

พนัสไม่ได้ชัดเจน แม้ต�ำรวจชุดจับกุมจะให้กำรยืนยันแต่พนัสก็คงปฏิเสธ

เสยีงแขง็ว่ำไม่ใช่ 

ส่วนวนัน�ำเข้ำยำนั้นมรีูปถ่ำยพนสัชดัเจน เธอเดำว่ำพนสัน่ำจะอ้ำงว่ำ

ตำมไปกบัภูผำโดยไม่รู้ว่ำไปท�ำอะไร นบัดำวจงึต้องลองหำหลกัฐำนอื่นเพื่อ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำพนสัมส่ีวนรูเ้หน็จรงิหรอืไม่ เธอลองค้นประวตัผิูต้้องหำ 
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ลองเอำชื่อไปค้นในอนิเทอร์เนต็ และได้พบเฟซบุ๊กของพนสัโดยบงัเอญิ 

โชคดทีี่พนสัเปิดบำงโพสต์เป็นสำธำรณะไว้ ทแีรกเข้ำไปไล่ดูกไ็ม่นกึ

ว่ำจะพบอะไรที่น�ำมำเชื่อมโยงกับคดี หรือใช้ยืนยันว่ำพนัสมีส่วนรู้เห็นใน

กิจกำรผิดกฎหมำยของพ่อเลี้ยงภูผำได้ เพรำะคนร้ำยคงไม่เอำภำพผิด

กฎหมำยมำลงโจ่งแจ้ง จนไปสะดุดตำรูปถ่ำยครอบครัวในวันลอยกระทง

เมื่อสองปีก่อน พนัสสวมใส่ชุดคุ้นตำ เทียบกับรูปถ่ำยจำกสำยลบัก็คือชุด

เดยีวกนั ดูวนัที่ในส�ำนวนคดขีองพ่อเลี้ยงภูผำแล้วเหน็ว่ำเป็นวนัตรงกนัอกี

จงึจบัมำเป็นหลกัฐำนยนืยนัตวัตนว่ำพนสัอยู่ในวงเจรจำนั้นจรงิๆ

นับดำวชี้ทำงให้พนักงำนสอบสวนลองดูหลักฐำนชิ้นนี้และให้ใส่รวม

มำในส�ำนวนด้วย พยำนหลักฐำนเป็นเอกสำรปึกใหญ่ ทั้งศำลและทนำย

จ�ำเลยอำจไม่ได้ตรวจตรำทกุหน้ำอย่ำงละเอยีด จงึไม่มใีครตั้งค�ำถำมคดัค้ำน

พยำนหลกัฐำนชิ้นนี้ เมื่อศำลได้ตรวจดูบญัชรีะบุพยำนเรยีบร้อยแล้วกเ็ริ่ม

สืบพยำน นับดำวคิดว่ำตัวทนำยจ�ำเลยก็น่ำจะได้เห็นรูปนี้ในปึกพยำน

เอกสำรมำก่อนแล้ว แต่อำจจะไม่ทรำบว่ำมีควำมเชื่อมโยงกับคดีอย่ำงไร 

จงึไม่ได้ซกัซ้อมกบัพนสัมำให้ด ี

“วนันี้หลงัเลกิงำน คุณนบัดำวว่ำงหรอืเปล่ำครบั” ตณิณ์ถำม

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขำถำมอะไรที่ไม่เกี่ยวกบังำน นบัดำวจงึไม่แปลกใจ 

อะไรนัก เธอรู้จักกับติณณ์ตั้งแต่ย้ำยมำประจ�ำที่เชียงรำยใหม่ๆ เคยสู้คดี

กนัมำสองสำมคด ีปกตติณิณ์ว่ำควำมคดแีพ่งเป็นหลกั รบัควำมอำญำค่อน

ข้ำงน้อย เขำเคยบอกเธอว่ำตนเองว่ำควำมคดมีำเป็นร้อยไม่เคยแพ้ มำแพ้

เอำคดทีี่นบัดำวเป็นอยักำรโจทก์คดแีรก

“เลกิงำนกว็่ำจะกลบับ้ำนเลยค่ะ” 

“แปลว่ำไม่มีนัดที่ไหน” เขำสรุปเอำเองเสร็จสรรพแล้วหยอดต่อว่ำ 

“เพื่อนผมเปิดร้ำนอำหำรใหม่อยู่แถวๆ ไนต์บำร์ซำร์ มทีั้งอำหำรไทยอำหำร

ฝรั่ง เขำได้เชฟมำจำกกรงุเทพฯ ผมอยำกชวนคณุนบัดำวไปลองชมิด้วยกนั 

ไปนะครบั”
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นบัดำวจ้องมองคูส่นทนำ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทนำยควำมหนุ่มชวนเธอ

ไปกินข้ำว เขำเคยลองมำสองสำมครั้งแต่เธอปฏิเสธอย่ำงสุภำพทุกครั้งไป 

วันนี้ไม่รู้อะไรดลใจท�ำให้นับดำวนึกอยำกจะลองให้โอกำสเขำและให้โอกำส

ตวัเองดูสกัครั้ง

“กไ็ด้ค่ะ นดักี่โมงคะ”

ดูท่ำเขำประหลำดใจไม่น้อยที่ได้รับกำรตอบรับ สักพักหนึ่งแววตำ 

กเ็ปล่งประกำยแสดงควำมดใีจ และมที่ำทำงกระตอืรอืร้น

“สกัทุ่มละกนัครบั”

“ขอเป็นหกโมงได้ไหมคะ ฉนัไม่อยำกกลบัดกึมำก” เธอขอและบอก

เหตุผลตรงๆ 

ตณิณ์รบีพยกัหน้ำตกลง

“ได้ครบั งั้นเกอืบๆ หกโมงผมไปรบัที่บ้ำนนะครบั”

“ฉนัไปเองดกีว่ำค่ะ คุณบอกที่ตั้งร้ำนมำกพ็อ”

ณ ลำนจอดรถบรเิวณศำล...นบัดำวก�ำลงัเดนิมุง่ไปยงัประตทูำงออก 
เพื่อข้ำมถนนกลบัไปยงัส�ำนกังำนของตน พอดมีองเหน็ชำยหนุ่มร่ำงสูงเดนิ

อยู่ข้ำงหน้ำ เหน็แค่เบื้องหลงักจ็ดจ�ำได้จงึร้องเรยีกไว้

“สำรวตัรคะ”

ชำยหนุม่ที่เดนิน�ำอยูห่ยดุชะงกัและหนักลบัมำ เมื่อเหน็ว่ำเป็นนบัดำว

กย็ิ้มให้ แล้วเดนิย้อนกลบัมำสำมสี่ก้ำว

“สวสัดคีรบัคุณนบัดำว” 

นบัดำวยิ้มตอบ วนันี้นำยต�ำรวจหนุ่มเข้ำมำในห้องพจิำรณำคดตีอน

ที่เริ่มกำรพจิำรณำไปสกัพกัแล้ว เธอกบัเขำจงึยงัไม่ทนัได้ทกัทำยกนั

“ไม่รู้ว่ำวันนี้สำรวัตรจะมำด้วย ขอบคุณสำรวัตรมำกนะคะที่ให ้

ควำมร่วมมอืมำเป็นพยำนในคดนีี้” 

“เป็นหน้ำที่ของผมอยู่แล้วครบั กว่ำจะจบัมำได้ไม่ใช่ง่ำยๆ ถ้ำจ�ำเลย
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หลุดไปได้กเ็ท่ำกบัพวกผมเหนื่อยเปล่ำ ยงัไงกต็้องเอำให้ถงึที่สุด ฝำกท่ำน

อยักำรด้วยนะครบั” พนัต�ำรวจตรเีศรษฐวฒัน์ค้อมศรีษะลงนดิหนึ่งเป็นกำร

ให้เกยีรต ิแม้อกีฝ่ำยจะมอีำยุน้อยกว่ำเขำ

เท่ำที่รู้มำนับดำวน่ำจะอำยุประมำณสำมสิบ อ่อนกว่ำเขำหกปี แต่

ใบหน้ำของเธอยังดูอ่อนเยำว์เหมือนสำววัยยี่สิบกลำงๆ รูปร่ำงโปร่งบำง  

ผวิขำวใสเนยีนสวยตำมแบบฉบบัของสำวเหนอื ดวงหน้ำรปูไข่ กรอบขนตำ

ยำวด�ำขลบัคมชดั เสรมิให้ดวงตำคมเด่น...ที่สะดุดตำอกีอย่ำงกค็อืรอยยิ้ม

พมิพ์ใจ 

“เป็นหน้ำที่ของฉันอยู่แล้วเหมือนกันค่ะ” นับดำวยิ้มแล้วถำมต่อว่ำ 

“นี่สำรวตัรจะไปไหนต่อคะ กลบักรุงเทพฯ เลยหรอืเปล่ำ”

เธอทรำบว่ำเศรษฐวฒัน์มบ้ีำนอยูก่รงุเทพฯ เหน็ช่วงท�ำคดกีไ็ปๆ มำๆ 

ระหว่ำงกรุงเทพฯ-เชยีงรำย

“ยังครับ ยังอยู่อีกหลำยวัน วันนี้นัดกับแฟนไว้ ต้องไปรับที่โรง

พยำบำลก่อน” เขำตอบอย่ำงสุภำพ ในขณะที่นบัดำวท�ำท่ำตกใจ

“แฟนสำรวตัรเป็นอะไรคะ”

“เป็นหมอครบั ท�ำงำนอยู่ที่โรงพยำบำลในเมอืงนี่แหละ”

นบัดำวถงึบำงอ้อ ทแีรกบอกว่ำต้องไปรบัที่โรงพยำบำล เธอกน็กึว่ำ

รบัในฐำนะคนไข้

“อ้อ นกึว่ำไม่สบำยค่ะ เพิ่งรู้ว่ำสำรวตัรมแีฟนอยู่ที่นี่” 

พนัต�ำรวจตร ีเศรษฐวฒัน์ อคัรวฒัน์ ยิ้มบำงๆ 

“เมื่อปีก่อนแต้วมำใช้ทุนอยู่ที่โรงพยำบำลชุมชนที่นี่น่ะครบั” 

“แต้วเหรอคะ ฉนัรูจ้กัหมอชื่อแต้วอยูค่นหนึ่ง” นบัดำวท�ำท่ำครุ่นคดิ

“รู้จกัที่ไหนครบั”

“บนดอยค่ะ ที่หมู่บ้ำนแสนดำว” 

เมื่อเธอบอกข้อมูลเศรษฐวฒัน์กอ็ึ้ง

“โลกกลมซะแล้ว” เขำพมึพ�ำเบำๆ 
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“คนเดยีวกนัเหรอคะ” นบัดำวท�ำหน้ำตกใจ

“น่ำจะใช่ครับ ปีที่แล้วแต้วออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปที่หมู่บ้ำน 

แสนดำว” เศรษฐวฒัน์คดิว่ำบนหมูบ้่ำนแสนดำวคงไม่บงัเอญิมแีพทย์ชื่อแต้ว

ซ�้ำกันถึงสองคนแน่ เพรำะฉะนั้นแต้วของเขำกับแต้วของนับดำวน่ำจะเป็น

คนเดยีวกนั

เมื่อรู้ว่ำโลกกลม ที่แท้รู้จกักนัหมด นบัดำวกย็ิ้มออกมำ นกึถงึตอน

ที่ได้ขึ้นไปบนดอย

“น้องแต้วน่ำรกัมำกค่ะ ฉนัรู้จกัตอนที่ขึ้นไปบรรยำยให้ควำมรู้ด้ำน

กฎหมำยแก่ชำวบ้ำนบนนั้น ไม่นกึเลยว่ำน้องแต้วจะเป็นแฟนของสำรวตัร” 

นับดำวนึกๆ ดูแล้ว ตอนนี้แพทย์หญิงตวิษำน่ำจะอำยุยี่สิบแปด  

น้อยกว่ำเธอสองปี ส่วนเศรษฐวัฒน์ ให้เดำก็น่ำจะสำมสิบกลำงๆ แล้ว  

แสดงว่ำคู่รกัคู่นี้อำยุห่ำงกนัอยู่พอสมควร

เมื่อมคีนชมภรรยำ สำรวตัรหนุม่กห็น้ำแดง ปกตเิขำไม่ค่อยพดูเรื่อง

ส่วนตวักบัคนไม่สนทินกั...

นบัดำวเหน็สำรวตัรมท่ีำทขีดัเขนิ เธอจงึรบีรวบรดัตดัควำม “งั้นฉนั

ไม่รบกวนเวลำสำรวตัรแล้วค่ะ ตำมสบำยนะคะ แล้วพบกนัโอกำสหน้ำค่ะ 

ฝำกควำมคดิถงึถงึน้องแต้วด้วย”

เศรษฐวฒัน์ค้อมศรีษะให้อย่ำงสภุำพแล้วทั้งคูก่แ็ยกย้ำยกนั ต่ำงคน 

ต่ำงไม่รู้เลยว่ำจะได้พบกนัอกี แต่จะเป็นกำรพบกนัในฐำนะที่เปลี่ยนไป...

นบัดำวกลบัไปที่ส�ำนกังำนอยักำรจงัหวดัเชยีงรำยเพื่อจดักำรเอกสำร
บำงอย่ำง ไม่ถงึครึ่งชั่วโมงกไ็ด้เวลำเลกิงำนเธอจงึเกบ็ของกลบับ้ำน ระหว่ำง

ทำงกก็ดโทรศพัท์หำมำรดำที่รออยู่ที่บ้ำน

“ค่ะแม่ ดำวก�ำลงัจะกลบัแล้ว แต่วนันี้คงไม่ได้อยูก่นิข้ำวกบัแม่นะคะ 

มนีดักบัหนุ่ม” ลูกสำวทิ้งปรศินำไว้ให้ผู้เป็นแม่อยำกรู้

“จรงิเหรอ” นภำถงึกบัร้องเสยีงหลง ไม่แน่ใจว่ำลูกสำวพูดจรงิหรอื
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ล้อเล่น

นบัดำวหวัเรำะเบำๆ อยู่ในรถคนเดยีว

“ท�ำไมต้องท�ำเสยีงอย่ำงนั้นด้วยล่ะคะ”

“อ้ำว ก็ลูกสำวแม่จะขำยออกแล้วไม่ดีใจได้ยังไง ปีนี้ก็สำมสิบแล้ว 

นะจ๊ะ” ผู้เป็นแม่ล้อเลยีนกลบัมำบ้ำง

“ยงัไม่ทนัขำยได้อย่ำเพิ่งรบีดใีจค่ะ”

“เป็นใครเหรอลูก ใช่พ่อทนำยที่หนูเคยเล่ำให้ฟังหรอืเปล่ำ” 

“ใช่ค่ะ”

นบัดำวไม่มคีวำมลบักบัแม่ เธอเล่ำเรื่องรำวทุกอย่ำงในชวีติให้แม่ฟัง 

ส�ำหรบันบัดำวแล้ว แม่ไม่ใช่แค่แม่ แต่ยงัเป็นพี่สำวและเป็นเพื่อนสนทิที่สุด

ในชวีติของเธอด้วย 

“เขำก็มีควำมเพียรดีนะแม่ว่ำ ลองดูคงไม่เสียหำยอะไร” นภำออก

ควำมเหน็กลำงๆ ทั้งนี้กต็้องขึ้นอยู่กบัเจ้ำตวั 

“ค่ะ เดี๋ยวดำวแวะซื้อขนมเข้ำไปด้วยนะคะ จะได้มีกินกับกำแฟ 

พรุ่งนี้เช้ำ”

“จ้ะ” 

นับดำวกดวำงสำยที่หูฟังบลูทูธ ขับผ่ำนแยกไปอีกนิดก็ถึงร้ำนขนม

เจ้ำประจ�ำ เธอจอดริมฟุตพำท รถรำยังไม่เยอะเพรำะเพิ่งถึงเวลำเลิกงำน 

คนท�ำงำนคงยังไม่ทันออกมำจำกที่ท�ำงำนกัน เธอก้ำวลงมำจำกรถพร้อม

กระเป๋ำสตำงค์ สมัภำระอื่นทิ้งไว้ในรถเพรำะลงไปใกล้ๆ ครู่เดยีว 

ทันใดนั้นเอง มีรถตู้วิ่งเข้ำมำจอดเทียบขนำบข้ำงรถของนับดำว  

ชำยฉกรรจ์สำมคนกรูกนัลงมำจนเธอตกใจ

“อะไรกนัน่ะ!” เธอผงะถอยจนหลงัตดิรถ ยงัไม่ทนัส่งเสยีงร้อง ผูช้ำย

คนหนึ่งก็เข้ำถึงตัวและตะครุบปำกเธอไว้ด้วยผ้ำกลิ่นฉุน นับดำวดิ้นรน

ขัดขืนด้วยก�ำลังทั้งหมดที่มี แต่แน่นอน ก�ำลังสตรีเพียงหนึ่งหรือจะสู้ชำย

ชำตรถีงึสำม
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เหตกุำรณ์ทั้งหมดเกดิขึ้นอย่ำงรวดเรว็ภำยในไม่ถงึห้ำวนิำท ีนบัดำว

ถูกจับขึ้นรถ ประตูรถตู้เลื่อนปิดดังปัง นับดำวขัดขืนต่อจนถึงแรงเฮือก

สุดท้ำย ก่อนที่ดวงตำของเธอจะค่อยๆ ปรอืลงจนปิดสนทิ

ที่นี่ที่ไหน...
นั่นภำษำอะไร...

พวกมนัเป็นใครกนัแน่...

ค�ำถำมมำกมำยก้องอยูใ่นหวัของนบัดำว เธอฟ้ืนคนืสตขิึ้นมำพกัหนึ่ง

แล้วแต่ยงัไม่กล้ำลมืตำ เพรำะได้ยนิเสยีงผู้ชำยพูดคุยกนัแว่วอยู่ใกล้หูและ

มีกำรเคลื่อนไหวใกล้ตัวเธอมำก หำกพวกมันรู้ว่ำเธอได้สติแล้วอำจจะใช้

ยำสลบกบัเธออกี นบัดำวต้องระวงัไม่ให้รู้ว่ำเธอตื่นแล้ว อย่ำงน้อยเกบ็สติ

ไว้กบัตวัดกีว่ำหลบัไม่รู้เรื่อง 

หญงิสำวนอนคดุคู ้รูต้วัว่ำตอนนี้ถกูมดัมอืไพล่หลงัแต่ไม่มผ้ีำปิดปำก

หรอืปิดตำ คงเพรำะคนร้ำยมั่นใจว่ำเธอยงัตกอยู่ในฤทธิ์ยำสลบ 

อัยกำรสำวพยำยำมฟังเสียงตลอด...ตอนนี้รถหยุดแล้ว...มีกำร

เคลื่อนย้ำยเธอลง เหมอืนจะมกีำรเปลี่ยนยำนพำหนะ เธออดทนหลบัตำฟัง

อยูอ่ย่ำงนั้น ไม่รูเ้วลำผ่ำนไปเท่ำไร น่ำจะหลำยชั่วโมง ให้ควำมรูส้กึยำวนำน

รำวชั่วกปัชั่วกลัป์ 

ตอนนี้ดูเหมือนจะข้ำมวันข้ำมคืนแล้ว กำรเดินทำงก็ยังไม่จบสิ้น  

มชีำยคนหนึ่งเข้ำมำตบหน้ำปลุกให้เธอตื่น นบัดำวได้กลิ่นอำหำรจงึเข้ำใจว่ำ

เขำคงปลกุให้ตื่นมำกนิข้ำว ท้องของเธอว่ำงเปล่ำ ว่ำงเหมอืนไม่มอีะไรตกถงึ

ท้องเป็นวันๆ เมื่อลืมตำขึ้นมำเจอแสงแดดจัดน่ำจะเป็นช่วงเที่ยงหรือบ่ำย 

แสดงว่ำน่ำจะข้ำมวนัมำแล้วจรงิๆ ...เธอหำยมำหนึ่งวนัหนึ่งคนืเตม็ๆ ป่ำนนี้ 

แม่จะเป็นอย่ำงไรบ้ำง

เมื่อคนร้ำยปลุกเธอตื่นก็รีบเอำผ้ำมำผูกตำเหมือนไม่อยำกให้เห็นว่ำ

อยู่ที่ไหน แล้วเขำก็ป้อนข้ำวใส่ปำก แน่นอนว่ำไม่มีควำมเบำมือ เม็ดข้ำว 
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ที่ถกูกระแทกกระทั้นเข้ำปำกนั้นมรีสเคม็ของน�้ำตำปะปนอยู ่เมื่อเขำเอำช้อน

ออก นับดำวพยำยำมถำมว่ำเขำจับเธอมำท�ำไมแต่ไม่มีใครตอบ พวกเขำ 

ยังคงสื่อสำรกันด้วยภำษำอื่นที่เธอไม่เข้ำใจ กินไปได้ไม่กี่ค�ำเธอก็กินไม่ลง 

ครำวนี้เขำจงึเอำผ้ำมำปิดปำกเธอไว้ด้วย คงร�ำคำญที่เธอถำมไม่จบสิ้น อกี

พักใหญ่ก็เหมือนจะมีกำรเปลี่ยนพำหนะอีก ครำวนี้น่ำจะเป็นกำรเดินเท้ำ

พวกเขำจบัเธอใส่เปลแล้วแบกหำมไปขึ้นรถอกีคนั 

ทกุกำรเคลื่อนไหวนบัดำวรบัรูด้้วยโสตประสำท เธอเข้ำใจคนตำบอด

กว็นันี้

น�้ำตำของนับดำวซึมผ้ำปิดตำจนชื้นแฉะ...เธอไม่รู้ว่ำก�ำลังถูกพำไป

ที่ไหน พวกเขำต้องกำรอะไร มองไปทำงไหนมแีต่ควำมมดื...นบัดำวไม่เคย

กลวัอะไรเท่ำนี้มำก่อนเลยในชวีติ



ร่ำงสูงใหญ่พลกิตวัก่ำยขำขึ้นมำวำงพำดบนท่อนขำเรยีวเลก็ แม้
ไม่ได้โถมน�้ำหนักเต็มที่ แต่ท่อนขำแข็งแกร่งกับไรขนหน้ำแข้งของฝ่ำยชำย 

กท็�ำให้หญงิสำวร่ำงบอบบำงสะดุ้งตื่นทนัที

ตวษิำขยี้ตำ มองไปทำงคนข้ำงๆ แล้วผลกัขำหนกัๆ ของเขำออกจำก

ตวั เมื่อหนัไปทำงโต๊ะหวัเตยีงเธอกร็้องออกมำลั่นบ้ำน

“เฮ้ย! จะแปดโมงแล้ว” หญิงสำวหยิบนำฬิกำมำดูให้แน่ใจ ขยี้ตำ 

อกีทเีผื่อว่ำดูผดิไป เมื่อแน่ใจแล้วกห็นัไปเฉ่งคนข้ำงกำย

“พี่วฒัน์ปิดนำฬิกำปลุกแต้วใช่ไหม ท�ำไมมนัไม่ดงัล่ะ” 

คุณสำมีท�ำเสียงครำงอืออำฟังไม่ได้ศัพท์ ตวิษำจึงทุบอั้กที่หน้ำอก 

เข้ำให้

“มนัดงัทนีงึแล้วแต้วไม่ตื่นเองพี่กป็ิดส ิเสยีงดงัน่ำร�ำคำญ” เศรษฐ-

วฒัน์ตอบงวัเงยี ยงัไม่ยอมลมืตำ และพลกิตวัจะคว้ำเอวบำงเข้ำมำท�ำเป็น

หมอนข้ำง แต่ตวษิำขดัขนื 

“โธ่ แต้วสำยเลยเหน็ไหม” เธอพยำยำมจะลงจำกเตยีงแต่ไม่ง่ำยนกั

๑



ลั ล ล์ ล ลิ ล  l  21

“งั้นกไ็ม่ต้องไปเลย” 

“เขำไล่ออกท�ำไง แต้วไม่ได้รวยเหมอืนพี่วฒัน์นี่” 

เมื่อถกูภรรยำแหวใส่ คณุสำมกีต็ื่นเตม็ตำ ดวงตำพรำวระยบัเหมอืน

ไม่ใช่คนเพิ่งตื่น

“ไม่รวยอะไร สนิสอดให้ไปตั้งเยอะ”

“จะเอำคนืไหมล่ะ” ตวษิำหลุดจำกมอืปลำหมกึมำแล้วเท้ำสะเอวถำม

อยู่ที่ข้ำงเตยีงอย่ำงเอำเรื่อง 

“คนืแล้วอย่ำลมืดอกเบี้ยด้วยนะ ร้อยละห้ำสบิ”

ฟังค�ำพูดคนหน้ำเลอืดแล้วตวษิำกโ็มโห คว้ำหมอนข้ำงมำโยนใส่เขำ

อย่ำงหมั่นไส้

“อะไร ดอกเบี้ยโหดเกนิกฎหมำยก�ำหนดไหมเนี่ย ผู้รกัษำกฎหมำย

ท�ำผดิกฎหมำยซะเอง มนัน่ำนกั”

นำยต�ำรวจหนุม่หวัเรำะดงัลั่นห้อง มเีสยีงออดแทรกเสยีงหวัเรำะของ

เขำเข้ำมำพอด ีสองสำมภีรรยำจงึหนัมำมองหน้ำกนั...ใครมำแต่เช้ำ?

เศรษฐวัฒน์รีบลุกหำเสื้อยืดมำสวม ส่วนตวิษำรีบหำเสื้อคลุม วิ่ง 

ลงบนัไดตำมเขำไปตดิๆ 

ชำยหนุ่มเดนิไปเปิดประตู นกึในใจว่ำใครมำ บ้ำนหลงันี้เป็นบ้ำนพกั

แพทย์ของตวษิำ อย่ำงนั้นคงเป็นแขกของตวษิำมำกกว่ำ แต่เมื่อเปิดออกไป

เจอต�ำรวจสองนำยยนือยู่หน้ำบ้ำนเศรษฐวฒัน์กง็ง

“คุณคอื พนัต�ำรวจตร ีเศรษฐวฒัน์ อคัรวฒัน์ ใช่ไหมครบั” 

“ใช่ครบั” เศรษฐวฒัน์พยกัหน้ำรบัอย่ำงงงๆ

“ผม ร้อยต�ำรวจเอก เกยีรตศิกัดิ์ ป้องค�ำ ครบั เรำได้ที่อยูข่องสำรวตัร 

มำจำกเพื่อนต�ำรวจ ปส. ที่รู้จกักบัสำรวตัร...สำรวตัรดนุรุจน่ะครบั”

เมื่อมกีำรกล่ำวถงึคนรูจ้กั เศรษฐวฒัน์กค่็อยผ่อนคลำยลง แต่ยงัคง

ระวงัตวัอยู่

“อ้อ ครบั มเีรื่องอะไรหรอืเปล่ำครบั”
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“คอืตอนนี้เรำมคีดคีนหำยครบั คำดว่ำจะเป็นกำรลกัพำตวั”

“ใครหำยครบั” เขำรบีถำม งงว่ำมนัเกี่ยวอะไรกบัเขำ

“รองอยักำรจงัหวดัชื่อ นบัดำว อนิระวงศ์ ครบั”

“คุณนบัดำว!” เศรษฐวฒัน์มสีหีน้ำตกใจ 

ตวษิำฟังอยู่ข้ำงหลงักร็บีแทรกเข้ำมำร่วมวง

“พี่นบัดำวเหรอคะ” เธอถำมต�ำรวจ

“คุณหมอกร็ู้จกัท่ำนอยักำรด้วยเหรอครบั”

“รู้จักค่ะ เพิ่งคุยถึงพี่นับดำวกับพี่วัฒน์เมื่อวำนนี่เอง เธอหำยไปได้ 

ยงัไงคะ” 

“ตอนนี้เรำยังไม่ได้เบำะแสอะไรเลย แต่ได้รับแจ้งควำมจำกคุณแม่

ของเธอกบัทนำยควำมตั้งแต่เมื่อคนื เช้ำนี้เรำขอเปิดดูกล้องวงจรปิดที่ศำล 

เหน็ว่ำคุณนบัดำวคุยกบัสำรวตัรเป็นคนสุดท้ำยที่ลำนจอดรถหน้ำศำล เรำ

ก็เลยอยำกจะสอบปำกค�ำสำรวัตร เผื่อจะให้เบำะแสอะไรเรำได้บ้ำง ผม

พยำยำมติดต่อทำงเบอร์มือถือที่สำรวัตรดนุรุจให้มำแต่ไม่ติด สำรวัตร 

ดนุรุจบอกว่ำสำรวัตรน่ำจะอยู่ที่นี่ เลยต้องมำรบกวนถึงที่เพรำะเป็นเรื่อง

เร่งด่วนจรงิๆ ครบั” เขำกล่ำวอย่ำงเกรงใจ เพรำะคนที่หำยไปเป็นถงึรอง

อยักำรจงัหวดั ทำงผู้ใหญ่กเ็ร่งสอบถำมควำมคบืหน้ำคดอียู่ตลอด

“ไม่เป็นไรครบั เชญิเข้ำมำได้เลย ผมยนิดชี่วยเตม็ที่” เศรษฐวฒัน์

เปิดประตูเชื้อเชญิต�ำรวจทั้งสองนำยเข้ำมำ

ยงัไม่ทนัถงึโซฟำรบัแขก มอืถอืของเศรษฐวฒัน์กม็สีำยเข้ำ เสยีงดงั

ลงมำถงึข้ำงล่ำง ตวษิำได้ยนิจงึวิ่งขึ้นไปหยบิมำให้เขำ

เศรษฐวฒัน์เหน็เป็นชื่อน้องชำยโทร. มำแต่เช้ำไม่ทรำบมอีะไร จงึต้อง

ขออนุญำตนำยต�ำรวจรบัสำยก่อน

“ว่ำไงปุษ”

“พี่วฒัน์ยงัอยู่เชยีงรำยใช่ไหมครบั” ปุษยะส่งเสยีงถำมมำตำมสำย

“ใช่ นำยมอีะไรด่วนหรอืเปล่ำ พอดฉีนัก�ำลงัตดิธุระส�ำคญัอยู่ เดี๋ยว
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ค่อยคุยได้ไหม”

“ด่วนครบัพี่ พี่คุยกบัผมก่อนได้ไหม”

น�้ำเสยีงน้องชำยร้อนรนพอสมควร เศรษฐวฒัน์จงึตดัสนิใจให้เวลำ

คนในครอบครวัก่อน

“ว่ำมำ”

“ผมเพิ่งทรำบจำกเพื่อนในโต๊ะรพีพัฒน์ว่ำรุ่นน้องโต๊ะเรำหำยตัวไป 

เธอเป็นอยักำรอยูท่ี่เชยีงรำยครบั ชื่อ นบัดำว อนิระวงศ์ พวกเรำที่กรงุเทพฯ 

ไม่รู้จะช่วยยงัไง ไม่มรีุ่นพี่รุ่นน้องในโต๊ะอยู่ที่เชยีงรำยเลย ผมเลยลองโทร. 

มำถำมพี่ พี่น่ำจะรู้จักกับต�ำรวจท้องที่แถวนั้นเยอะ ช่วยตำมเรื่องให้ผม

หน่อยได้ไหม พวกเรำเป็นห่วงน้องมำก” 

“บังเอิญมำก ฉันก�ำลังคุยกับต�ำรวจเรื่องนี้อยู่พอดี” เศรษฐวัฒน ์

ขนลกุนดิๆ กบัทฤษฎโีลกกลม เขำกเ็พิ่งรูว่้ำน้องชำยคนเลก็สดุของบ้ำนรูจ้กั

กบันบัดำวด้วย

“จรงิเหรอครบั”

“ฉนักร็ู้จกัคุณนบัดำวเหมอืนกนั เพิ่งรู้ว่ำเป็นรุ่นน้องนำย เดี๋ยวนำย

คุยกบัแต้วนะ ฉนัจะให้กำรกบัต�ำรวจก่อน” เขำเกรงใจต�ำรวจที่รอนำน จงึ

ส่งมอืถอืให้ภรรยำสำวรบัไปคุยกบัปุษยะแทน

“สวัสดีค่ะพี่ปุษ” ตวิษำรับมำแล้วส่งเสียงทักทำยน้องสำมีซึ่งมีอำยุ

มำกกว่ำเธอสำมปี 

“สวสัดแีต้ว”

“พี่นบัดำวเป็นรุ่นน้องพี่ปุษเหรอคะ”

“ใช่ เรยีนด้วยกนัมำ เป็นรุน่น้องโต๊ะ สนทิกนัพอสมควร ตอนได้ข่ำว

พี่กร้็อนใจ แล้วพี่วฒัน์ไปเกี่ยวกบัเรื่องนี้ได้ยงัไง ท�ำไมต้องให้กำรกบัต�ำรวจ” 

คนทำงกรุงเทพฯ ยงัจบัต้นชนปลำยอะไรไม่ได้

“อ๋อ เหน็ต�ำรวจบอกว่ำพี่วฒัน์น่ำจะเป็นคนที่ได้เจอกบัพี่นบัดำวเป็น

คนสุดท้ำยก่อนหำยตวัไปน่ะค่ะ ต�ำรวจเลยมำสอบถำมเผื่อจะมเีบำะแส”
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“พี่สงัหรณ์ใจไม่ด ีปกตดิำวไม่มทีำงหำยไปเฉยๆ ให้แม่กงัวลแบบนี้

แน่” 

ถงึจะเรยีนคนละรุ่นแต่กอ็ยู่ร่วมโต๊ะเดยีวกนั ซึ่งในคณะนติศิำสตร์

มหำวทิยำลยัของเขำนั้นมนีกัศกึษำจ�ำนวนมำก ยำกจะรู้จกักนัได้ทั่วถงึกจ็รงิ 

แต่มีแบ่งกลุ่มย่อยเป็นโต๊ะ รวม ๒๕ โต๊ะ คนที่อยู่โต๊ะเดียวกันมีโอกำส 

ท�ำกิจกรรมร่วมกันมำก และมีสำยพี่เทกน้องเทกคอยดูแลช่วยเหลือกัน  

นับดำวคือน้องเทกสำยตรงของเขำ สมัยเรียนจึงสนิทสนมกันมำก แม้จบ

กำรศกึษำแยกย้ำยไปท�ำงำนกนัคนละที่แล้วกย็งัตดิต่อกนัอยู่เสมอ

“เดี๋ยวพี่วัฒน์คุยกับต�ำรวจเสร็จ แต้วจะให้โทร. กลับไปหำพี่ปุษ 

นะคะ” ตวษิำยงัให้ข้อมูลอะไรไม่ได้มำก คงต้องรอฟังจำกต�ำรวจอกีที

“ได้ ฝำกบอกพี่วฒัน์ด้วยว่ำถ้ำมคีวำมคบืหน้ำรบีโทร. บอกพี่นะ”

“ได้ค่ะ”

เสยีงอะไร?
นบัดำวพยำยำมเปิดเปลอืกตำหนกัอึ้งมองไปทำงต้นเสยีง ภำพที่เหน็

พร่ำมวั ใครคนหนึ่งเดนิเข้ำมำใกล้แต่ยงัเหน็หน้ำไม่ชดั 

“ไม่ยอมกนิข้ำวเหรอ” 

นับดำวหรี่ตำมองหน้ำเจ้ำของเสียงทุ้มกังวำน เขำพูดภำษำที่เธอ 

ไม่เข้ำใจ จำกนั้นกม็ชีำยอกีคนตอบว่ำ

“กนิครบัท่ำน แต่กนิได้แค่สำมสี่ค�ำ” 

“อมื งั้นวนัหลงักเ็อำมำให้มนัแค่สำมสี่ค�ำพอ ให้มนักนิพอประทงัชวีติ” 

‘ท่ำน’ แสยะยิ้มมองเชลยสำวของตน

ตอนนี้นับดำวมองหน้ำเขำได้ชัดแล้ว เขำเป็นชำยร่ำงสันทัด หน้ำ

แหลม ผวิสทีองแดง แม้ตวัไม่ใหญ่แต่กลบัดูองอำจผึ่งผำยโดดเด่นออกมำ

จำกชำยคนอื่นๆ ที่ยนืล้อมอยู่ข้ำงหลงั

เขำย่ำงสำมขุมเข้ำมำแล้วก้มลงบบีปลำยคำงนบัดำวจนเธอน�้ำตำเลด็
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“ถ้ำฉนัไม่ได้สั่ง แกกย็งัตำยไม่ได้ จ�ำไว้!” ครำวนี้เขำพดูเป็นภำษำไทย 

แม้ส�ำเนยีงจะแปร่งไปสกัหน่อย แต่นบัดำวกฟ็ังเข้ำใจ

เธอจ้องหน้ำเขำ ทบทวนว่ำเคยรูจ้กัผูช้ำยคนนี้หรอืไม่ เมื่อนกึไม่ออก

เธอกต็้องถำม

“คุณเป็นใคร จบัฉนัมำท�ำไม”

เปำเซียะตงหัวเรำะลั่นแล้วสะบัดมือท�ำให้ใบหน้ำของนับดำวสะบัด

ตำม ก่อนจะถูกเขำจกิหวัให้หนักลบัมำมองหน้ำ

“ฉันจับมำเพื่อให้แกรู้ว่ำแกไม่ได้มีอ�ำนำจเหนือใคร แกไม่มีอ�ำนำจ

เหนือฉัน เหนือลูกชำยของฉัน ที่จริงแล้วแกไม่มีอะไรเลย ก็แค่ผู้หญิง

ธรรมดำที่จองหองพองขน คดิว่ำตวัเองมอี�ำนำจล้นฟ้ำ ถ้ำรู้จกัประมำณตน

สกันดิ วนันี้แกกค็งไม่ต้องมำอยู่ที่นี่”

นบัดำวฟังแล้วหนำวยะเยอืกไปทั้งตวั เธอเริ่มคุ้นหน้ำ เริ่มจดจ�ำได้ 

ผู้ชำยคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดำ...

“เปำเซยีะตง!” เธอครำงชื่อเขำออกมำด้วยสหีน้ำซดีเผอืด

“จ�ำฉนัได้แล้วเหรอ” เจ้ำของชื่อเหยยีดรมิฝีปำกเย้ยหยนัสะใจ

นับดำวตัวสั่นแต่พยำยำมระงับอำกำร เธอเริ่มจะปะติดปะต่ออะไร

ได้บ้ำงแล้ว

“ไม่ต้องกลวั ฉนัไม่ฆ่ำแกหรอก แกยงัจะต้องมชีวีติอยู่ต่อไป แกจะ

ต้องทุกข์ทรมำนอยู่ที่นี่ นำนเท่ำกับที่ลูกชำยฉันต้องทุกข์ทรมำนอยู่ในนั้น” 

พูดจบแล้วเขำกต็บหวัหญงิสำวจนหน้ำคว�่ำแล้วก้ำวถอยออกไป

เมื่อนับดำวเงยหน้ำขึ้นอีกทีก็เห็นกลุ่มชำยฉกรรจ์สำมคนย่ำงเท้ำ 

เข้ำมำแทนที่เจ้ำนำยของพวกเขำ นับดำวสบตำเปำเซียะตง ขนลุกชันไป 

ทั้งร่ำงเมื่อเหน็รอยยิ้มเหี้ยมเกรยีมของชำยผู้นี้

“เพลำๆ หน่อยนะ อย่ำให้มนัถงึตำย” 

“ครบัท่ำน” ลูกน้องทั้งสำมคนรบัค�ำ แต่ละคนมองมำที่นบัดำวด้วย

ท่ำทำงกระเหี้ยนกระหอืรอื แววตำกลดัมนั 
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เปำเซียะตงสั่งกำรลูกน้อง ทิ้งสำยตำมองนับดำวครั้งสุดท้ำยแล้ว 

ออกไปจำกห้องขงั

นับดำวกระถดหนีไปจนหลังชนฝำ มองสำมคนนั้นด้วยแววตำ

หวำดหวั่น มอืของเธอถกูมดัไพล่หลงั ข้อเท้ำกถ็กูมดัรวบตดิกนัไว้ด้วยเชอืก

แน่นหนำ ไม่มทีำงจะหลุดไปได้ หรอืถงึหลุดไปได้ กไ็ม่มทีำงจะผ่ำนผู้ชำย

สำมคนนี้ไปได้ เธอจะท�ำอย่ำงไรดี นับดำวคิด...คิด...คิด พยำยำมตั้งสต ิ

มองไปรอบๆ ห้องเพื่อหำทำงรอด

“อย่ำเข้ำมำนะ!” เธอขู่ฟ่อ แต่ชำยฉกรรจ์ทั้งสำมหำได้เกรงกลัวไม่ 

กลบัยิ่งกระหยิ่มยิ้มย่องย่ำมใจถอืว่ำพวกตนได้เปรยีบ...เหน็สวรรค์อยูร่�ำไร

นบัดำวเริ่มลนลำน อกีไม่กี่ก้ำวพวกเขำจะถงึตวั

“ช่วยด้วย ช่วยฉนัท!ี” 

เมื่อหลังชนฝำ ท�ำอะไรได้นับดำวก็ต้องท�ำ ตอนนี้มีเพียงเสียงเป็น 

ตวัช่วยสุดท้ำย นบัดำวจงึแหกปำกร้องขอควำมช่วยเหลอืสุดเสยีง

“ปิดปำกมนัดไีหมพี่” ชำยคนหนึ่งในนั้นถำมควำมเหน็พวกพ้อง

“เฮ้ย ร้องแบบนี้ละได้อำรมณ์เว้ย ข้ำก่อนละกนั” ชำยคนที่ดอูำวโุสสดุ 

ถูมอืไปมำ ท่ำทำงหมำยมั่นปั้นมอื

นบัดำวตั้งท่ำจะใช้เท้ำยนัถ้ำเขำพุ่งเข้ำมำ 

ทันใดนั้น! ...มีชำยอีกคนก้ำวเข้ำมำ ท�ำให้ชำยสำมคนที่อยู่ในห้อง

ชะงกั 

นับดำวตัวสั่น มองไปทำงผู้มำใหม่ ผู้ชำยคนนี้ดูเลวร้ำยไม่ต่ำงจำก

ชำยสำมคนแรกเลย หนวดเครำกร็ุงรงั หน้ำตำอย่ำงกบัโจรป่ำ ดูท่ำจะเป็น

พวกเดยีวกนัแน่ นบัดำวเหน็พวกเขำคยุกนั ชำยที่มำใหม่บอกอะไรบำงอย่ำง

กบัชำยสำมคนแรก 

ช่วงนั้นนบัดำวเกรง็ไปทั้งตวั พยำยำมจะฟังว่ำพวกเขำคยุอะไรกนัแต่

ฟังไม่รูเ้รื่องสกัค�ำ แต่สุดท้ำยชำยสำมคนกห็นัมำมองเธอด้วยแววตำเสยีดำย 

ก่อนออกจำกห้องไป เหลอืแต่ชำยคนที่เข้ำมำใหม่อยู่ในห้องสองต่อสองกบั
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เธอ

เมื่อประตถูกูปิดลง นบัดำวกส็ั่นขึ้นมำอกีครั้ง...ท�ำไมไม่ไปกนัให้หมด 

เหลอือกีคนไว้ท�ำไม เธอจะท�ำอย่ำงไรดี

“อย่ำเข้ำมำ อย่ำท�ำอะไรฉนัเลย ฉนัขอร้อง” เธอเปลี่ยนจำกแผนต่อสู้

เป็นอ้อนวอน 

เมื่อนกึขึ้นได้ว่ำเขำคงฟังไม่รูเ้รื่อง นบัดำวจงึต้องใช้ภำษำกำยโดยกำร

ส่งสำยตำอ้อนวอน แต่เขำกไ็ม่หยดุอยูด่ ีแถมยงัย่ำงสำมขุมเข้ำมำจนประชดิ

ตวัและเอื้อมมอืออกมำ นบัดำวกรดีร้องสุดเสยีง...

กรี๊ด!

กลิ่นอะไร?
นบัดำวเปิดเปลอืกตำขึ้นอกีครั้ง ครำวนี้แสงแยงเข้ำมำจ้ำมำกจนต้อง

หรี่ตำหลบก่อนในทแีรก ก่อนจะค่อยๆ ปรบัจนชนิตำ เมื่อเหน็ภำพชดักล็ุก

พรวดขึ้นมำด้วยควำมตกใจ ผู้ชำยเครำครึ้มนั่งขดัสมำธจิ้องมองเธออยู่ 

นี่เธออยู่ที่ไหน?

นับดำวมองไปรอบๆ ยังคงเป็นห้องขังห้องเดิม เธอนอนอยู่ ณ 

ต�ำแหน่งเดมิที่จ�ำได้เป็นครั้งสุดท้ำย ดูเหมอืนเธอจะหมดสตไิป และผู้ชำยที่

นั่งจ้องหน้ำเธออยู่นิ่งๆ นั้นกค็อืชำยคนสุดท้ำยที่เข้ำมำในห้องขงั

เขำท�ำอะไรเธอหรอืไม่?

นบัดำวรบีก้มส�ำรวจตวัเองก่อนถอนใจออกมำอย่ำงโล่งอก เสื้อผ้ำยงั

อยูป่กตดิ ีแม้จะยบัย่นไปบ้ำงแต่สภำพเหมอืนก่อนที่เธอจะหมดสตไิป เชอืก 

ที่มอืถูกแก้ออกแล้ว เหลอืแต่เชอืกที่มดัเท้ำไว้

นบัดำวหนัมำมองหน้ำชำยเครำครึ้มอย่ำงพจิำรณำ เขำจะท�ำอะไรกบั

เธอต่อไป

“กนิข้ำวซะ”

เชลยสำวท�ำตำโตเมื่อเขำเปล่งค�ำพูดออกมำ ที่ตกใจไม่ใช่เพรำะเขำ 
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พูดได้ แต่เพรำะเขำพูดภำษำไทย!

“นำยพูดไทยได้” เธอพูดอย่ำงตื่นเต้น แต่เขำยังนั่งนิ่งคงเดิม และ

เพยีงเลื่อนถำดอำหำรมำตรงหน้ำ

“กองทพัต้องเดนิด้วยท้อง ถ้ำไม่มแีรงจะเอำชวีติรอดได้ยงัไง”

นบัดำวไม่สนใจอำหำร มองแต่หน้ำเขำอย่ำงเดยีว 

“นำยเป็นคนไทยใช่ไหม” เธอเหน็ว่ำเขำพดูภำษำไทยชดัมำก ไม่นำ่จะ

เป็นชำวเขำหรอืชนกลุม่น้อย แต่เมื่อเขำไม่ตอบเธอกย็งิค�ำถำมต่อ “ที่นี่ที่ไหน 

เขำจบัฉนัมำไว้ที่ไหน”

“กนิข้ำวเถอะ”

นบัดำวหงุดหงดิที่ไม่ได้ข้อมลูอะไร แต่เมื่อส�ำนกึว่ำต้องพึ่งพำอกีฝ่ำย

จงึคลำยสหีน้ำ และพูดด้วยเสยีงที่อ่อนลง

“ได้โปรดช่วยฉนัเถอะ พำฉนัออกไปท ีหรอืไปบอกให้คนมำช่วยฉนั

กไ็ด้ ฉนัจะให้เบอร์ไป ไปบอกเขำว่ำฉนัอยู่ที่นี่ เขำจะมำช่วยฉนัเอง”

เขำนิ่ง จ้องตำเธอ ไม่ตอบรับว่ำจะช่วย แต่กลับตั้งค�ำถำมกลับมำ

แทน

“คุณไปท�ำอะไรให้นำยของผมโกรธ”

“นำยของคุณ?” 

“พนัเอกเปำเซยีะตง” เขำบอกชื่อเจ้ำนำย ซึ่งนบัดำวกเ็ริ่มปะตดิปะต่อ

เรื่องรำวก่อนที่เธอจะหมดสตไิปและพอจะจดจ�ำอะไรได้บ้ำงแล้ว

พนัเอกเปำเซยีะตงเป็นคนดงัระดบัโลก เธอเคยเหน็ภำพถ่ำยของเขำ 

แต่เคยเหน็มำนำนแล้วจงึจดจ�ำไม่ได้ในทแีรก

“ถ้ำฉันจ�ำไม่ผิด เขำเป็นพ่อของจ�ำเลยในคดีหนึ่งที่ฉันเคยสั่งฟ้อง”  

นับดำวพอจะปะติดปะต่อควำมเชื่อมโยงได้ ท�ำไมคนดังระดับข้ำมชำติจึง

ต้องมำสนใจผู้หญงิตวัเลก็ๆ อย่ำงเธอ กน็่ำจะมเีหตุผลนี้อยู่เหตุผลเดยีว

ค�ำบอกกล่ำวของเธอท�ำให้ชำยที่ฟังอยู่หรี่ตำมอง ท่ำทำงเขำสนใจ 

ในตวัเธอมำกขึ้น
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“คุณเป็นเจ้ำหน้ำที่รฐัเหรอ”

เมื่อเขำเปิดช่อง นบัดำวกร็บีพูด

“ฉนัเป็นอยักำรค่ะ ฉนัรู้จกัเจ้ำหน้ำที่มำกมำย เพื่อนต�ำรวจกม็ ีบอก

เจ้ำนำยของคุณ ถ้ำไม่อยำกมเีรื่องกบัทำงกำรไทยกป็ล่อยฉนัไปเถอะ” เธอ

ขู่อยู่ในท ี

เขำนั่งเฉย ไม่ท�ำท่ำหวำดกลวัใดๆ เลย

“ดเูหมอืนคณุยงัไม่รูต้วัว่ำตอนนี้คณุไม่ได้อยูใ่นดนิแดนประเทศไทย

แล้ว”

นบัดำวอึ้ง นกึถงึตอนถกูลกัพำตวัมำ กำรเดนิทำงกนิระยะเวลำหลำย

ชั่วโมง น่ำจะข้ำมวันด้วยซ�้ำ และมีควำมเป็นไปได้ว่ำกำรเดินทำงยำวนำน

ขนำดนั้นจะเป็นกำรเดนิทำงข้ำมชำยแดนมำแล้ว

ชำยหนุ่มจบัสงัเกตสหีน้ำที่เผอืดลงของหญงิสำว แล้วกข็ยบัถำดข้ำว

เรยีกสติ

“ถ้ำจะกลับบ้ำน ต้องเดินทำงอีกไกล ก่อนอื่นคุณต้องมีแรงก่อน  

กนิข้ำวซะ”

นับดำวมองอำหำรในถำด ไม่มีควำมอยำกอำหำรอยู่เลย เขำก�ำลัง 

จะคะยั้นคะยอเธอต่อแต่มคีนเปิดประตูเดนิเข้ำมำขดัเสยีก่อน

นับดำวนั่งหลังตรงแน่ว จ้องมองอย่ำงระวัง เตรียมพร้อมส�ำหรับ 

ทุกสถำนกำรณ์

“ลอืเซ” ชำยร่ำงผอมเกรง็ที่เข้ำมำใหม่เรยีกชำยที่นั่งอยู่ในห้อง

“ว่ำไง” ชำยเครำครึ้มหนัไปมอง

เมื่ออกีฝ่ำยท�ำท่ำจะพูด เหมอืนลอืเซนกึอะไรขึ้นได้จงึยกมอืห้ำม

“เดี๋ยวก่อน” เขำว่ำแล้วกห็นัไปหยบิเชอืกมำมดัมอืนบัดำว 

ระหว่ำงมดั เขำสบตำกบัเชลยสำวเป็นระยะ นบัดำวกพ็ยำยำมมอง

เขำด้วยสำยตำเว้ำวอน ถำมเป็นนยัว่ำเขำจะช่วยเธอหรอืไม่ แต่ชำยเครำครึ้ม

กไ็ม่แสดงอำกำรอะไร สหีน้ำของเขำนิ่งเฉยมำก นิ่งจนนบัดำวเดำอะไรไม่ได้ 
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และเมื่อเขำยดืตวัขึ้น นบัดำวถงึกบัต้องแหงนหน้ำมองจนคอตั้ง ตวัของเขำ

สูงใหญ่มำกทีเดียว ยิ่งเมื่อเดินไปคุยกับชำยร่ำงเล็กตรงประตู เขำยิ่งดู

เหมอืนยกัษ์ปักหลั่น 

“มปีัญหำอะไร”

“เครื่องปั๊มยำเสยีครบัพี่ลอืเซ”

“โรงงำนไหน”

“กระท่อมสำมครบั”

ชำยร่ำงสูงใหญ่หันมำมองนับดำวนิดหนึ่งแล้วก็แตะไหล่ชำยที่มำ 

ส่งข่ำว

“ไปดูด้วยกนั” 

แล้วสองคนนั้นกพ็ำกนัออกไป นบัดำวได้ยนิเสยีงกุกกกัที่ประตู คง

มกีำรลงกญุแจขงัเธอไว้ นบัดำวยงัคงถกูจองจ�ำแต่กพ็อหำยใจหำยคอคล่อง

ขึ้นบ้ำง อย่ำงน้อยถูกขังอยู่คนเดียวก็ยังดีกว่ำมีเพื่อนร่วมห้องที่ไม่น่ำไว้ใจ

อยู่ด้วย เธอมโีอกำสต่อลมหำยใจอกีเฮอืกหนึ่ง

ชำยร่ำงสูงสะพำยกระเป๋ำเป้ใบเดียวเดินข้ำมด่ำนจำกพรมแดนพม่ำ 
เข้ำมำสูแ่ผ่นดนิไทยในช่วงเที่ยงกว่ำๆ ดวงตำของเขำสอดส่องสงัเกตบรรยำกำศ 

ทั่วบรเิวณตลำดชำยแดน ผูค้นเดนิขวกัไขว่ จบัจ่ำยซื้อของในตลำดชำยแดน

กนัอย่ำงคกึคกั

ลอืเซกวำดตำมองไปรอบๆ กระชบัสำยกระเป๋ำเป้ใบเก่ำเขรอะไปด้วย

ฝุ่น มุ่งตรงเข้ำไปในตวัตลำด

“ฮบัอะหยงัดเีจ้ำ” แม่ค้ำหลำยร้ำนร้องถำมลูกค้ำที่เดนิผ่ำนมำ 

“ข้ำวแรมฟืนก่อเจ้ำป้อหนุ่ม ล�ำเน้อ”

ลือเซหยุดยืนที่ร้ำนขำยข้ำวแรมฟืน มองส�ำรวจเข้ำไปในร้ำนก่อน

ตดัสนิใจก้ำวเข้ำไป

“ข้ำวฟืนถั่วเหลอืงถ้วยนงึครบัป้ำ”
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“ฮบัน�้ำอะหยงัดเีจ้ำ”

“โอเลี้ยงก่อได้ครบั” 

แม่ค้ำรบัออเดอร์แล้วกก็ลบัไปลงมอืท�ำอำหำรตำมรำยกำรที่ลกูค้ำสั่ง 

ชำยหนุ่มมองไปรอบๆ ร้ำน คนนั่งเกอืบเตม็ ทุกโต๊ะล้วนสั่งข้ำวแรมฟืนอนั

เป็นอำหำรขึ้นชื่อในละแวกนี้

“ป้ำครับ ตี้ร้ำนฮับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก่อครับ” เขำตะโกนถำม

เจ้ำของร้ำน

“มีๆ  อยู่โต๊ะปู้น หยบิเอำได้เลยพ่อหนุ่ม” 

ชำยหนุ่มหันไปมองหำแล้วก็เจอหนังสือพิมพ์วำงอยู่บนโต๊ะตัวหนึ่ง  

มลีูกค้ำนั่งอยู่ จงึถำมลูกค้ำที่โต๊ะว่ำอ่ำนหรอืไม่ เมื่อได้รบัค�ำตอบว่ำไม่อ่ำน 

เขำจงึขอหยบิมำเปิดดู ไล่สำยตำอ่ำนคร่ำวๆ กส็ะดุดตำกบัข่ำวกรอบใหญ่

เข้ำอย่ำงจงั

เนื้อข่ำวเขยีนว่ำ...รองอยักำรจงัหวดัชื่อ นบัดำว อนิระวงศ์ ถกูลกัพำ

ตัวไป ต�ำรวจสันนิษฐำนว่ำอำจมีควำมเกี่ยวพันกับคดีลูกน้องพ่อเลี้ยงภูผำ 

ที่รองอยักำรผูน้ี้รบัผดิชอบอยู ่ในกรอบข่ำวมรีปูของอยักำรสำวด้วย พร้อม

ประกำศว่ำใครทรำบเบำะแสมรีำงวลัน�ำจบั

ลือเซพับหนังสือพิมพ์วำงลงบนโต๊ะด้วยสีหน้ำท่ำทำงเป็นปกติ เมื่อ

อำหำรถูกน�ำมำเสร์ิฟกร็บีจดักำรอย่ำงรวดเรว็ แม่ค้ำหนัมำอกีทลีกูค้ำหนุม่ก็ 

หำยไปจำกโต๊ะแล้ว ทิ้งเพยีงธนบตัรจ�ำนวนพอดกีบัค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม

ไว้บนโต๊ะ



“นั่น ลอืเซมำพอด ีหำยไปไหนมำ ให้คนไปตำมที่บ้ำนไม่เจอ”
ชำยหนุม่ที่ถกูเรยีกเดนิเข้ำไปหำผูเ้ป็นนำย แล้วค้อมศรีษะลงเป็นกำร

ท�ำควำมเคำรพ

“ไปซื้อของใช้ที่ตลำดชำยแดนครบัท่ำน”

พนัเอกเปำเซยีะตงพยกัหน้ำ ไม่ได้ตดิใจอะไรอกี 

“เอำละ มำพร้อมแล้วกด็ ีจะได้เริ่มประชุม ลอตนี้เรำจะไปทำงเดมิ

ไม่ได้แล้วนะ แล้วนี่เข้ำหน้ำฝนแล้วด้วย ใครมแีผนอะไรกเ็สนอมำ” ผู้เป็น

นำยใหญ่กล่ำวแล้วเดนิน�ำเข้ำไปในห้องประชุม 

พวกลกูน้องคนสนทิเดนิตำมกนัเข้ำไป แผนที่ฉบบัละเอยีดถกูกำงวำง

บนโต๊ะ กำรประชุมเส้นทำงล�ำเลียงยำเสพติดลอตใหม่ด�ำเนินไปอย่ำง

เคร่งเครยีด มกีำรลงมตเิลอืกแผนที่รดักมุที่สดุ กว่ำจะเสรจ็สิ้นกำรประชมุ

กป็ำไปเกอืบหนึ่งชั่วโมง 

เมื่อวำงแผนได้เป็นที่รัดกุมน่ำพอใจแล้ว พันเอกเปำเซียะตงก็บอก

เลกิประชุม ทุกคนทยอยเดนิออกมำ ผู้บญัชำกำรใหญ่กร็ั้งลอืเซมำกอดคอ

๒
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ไว้

“ไอเดยีนำยดมีำกลอืเซ ของลอตนี้น่ำจะถงึปลำยทำงได้ตำมเป้ำที่เรำ

วำงไว้”

ลือเซค้อมศีรษะลงนิดหนึ่งเป็นกำรรับค�ำชม เมื่อเงยหน้ำขึ้น เขำ

ตดัสนิใจเอ่ยขึ้นมำว่ำ

“ท่ำนครบั ผมมเีรื่องอยำกถำม”

“เรื่องอะไร” เปำเซยีะตงหยุดรอฟังค�ำถำมของลูกน้อง 

ลอืเซคนนี้เขำเพิ่งได้ตวัมำร่วมงำนเกอืบปี ถงึจะยงัไม่ใช่ลกูน้องคนสนทิ 

แต่ลอืเซกไ็ด้พสิูจน์ตวัเองให้เขำไว้ใจในระดบัหนึ่ง ซ�้ำเหน็ฝีมอืกนัมำแล้วว่ำ

ไม่ธรรมดำ ประกอบกบัท่ำทำงเป็นคนเงยีบๆ พดูน้อยต่อยหนกั ไม่พดูพร�่ำ

ท�ำเพลงอะไรมำก ถึงเวลำลงมือให้เห็นผลงำนจริง เปำเซียะตงนิยมคน

ประเภทนี้อยู่แล้วจงึชอบพอลอืเซได้ไม่ยำก

“ผู้หญงิที่ถูกจบัมำเป็นใครหรอืครบัท่ำน” ลอืเซถำมตรงๆ 

เปำเซยีะตงไม่แปลกใจกบัค�ำถำม เพรำะนี่เป็นกำรจบัคนนอกเข้ำมำ

ในเขตโรงงำนผลิตยำอันเป็นพื้นที่หวงห้ำม ซึ่งลือเซเองก็มีส่วนรับผิดชอบ

พื้นที่นี้อยู่

ที่จริงเปำเซียะตงจะสั่งให้น�ำนับดำวไปขังที่ค่ำยทหำรก็ได้ แต่ที่นั่น 

มีระเบียบทหำร เขำไม่อยำกน�ำคนนอกซึ่งเป็นผู้หญิงเข้ำไปวุ่นวำยให้เกิด

ค�ำถำมมำกมำย 

“ช�ำระแค้นส่วนตวันดิหน่อยน่ะ ไม่เกี่ยวกบังำนหรอก” นำยพนัตอบ

ตำมตรง

ลือเซพยักหน้ำ ไม่ซักว่ำควำมแค้นอะไร แต่บอกนำยว่ำ “ถ้ำท่ำน

ต้องกำรให้จดักำรเดด็ขำด บอกผมได้นะครบั”

เปำเซยีะตงยิ้ม ตบบ่ำคนหนุ่ม 

“ขอบใจ แต่ยงัหรอก ฉนัยงัไม่ยอมให้มนัตำยง่ำยๆ ฉนัจะขงัมนัไว้

ทรมำนเล่นสกัหกปี ให้มนัโดนเอำทุกวนัไปเรื่อยๆ ครำวนี้ดูซวิ่ำจะมใีครมำ
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เรยีกร้องควำมเป็นธรรมให้มนั” 

เสยีงหวัเรำะตบท้ำยเหี้ยมเกรยีม ขนำดคนที่ใจแขง็อย่ำงลอืเซฟังแล้ว

ยังอดขนลุกแทนนับดำวไม่ได้ ลือเซไม่ได้ถำมว่ำท�ำไมต้องเป็นหกปี เขำ 

ไม่อยำกจะถำมซอกแซกให้ท่ำนสงสยัมำกเกนิไป

“เตรยีมรถเรยีบร้อยแล้วครบัท่ำน พร้อมออกเดนิทำง” ทหำรคนสนทิ 

ของเปำเซยีะตงเดนิเข้ำมำบอก

นำยพันพยักหน้ำรับ วันนี้เขำมีนัดเจรจำซื้ออำวุธที่อีกหมู่บ้ำนหนึ่ง  

จงึหนัมำบอกลอืเซว่ำ

“อมื ฉนัไปก่อนละ ฝำกพวกนำยดูงำนทำงนี้ด้วย วนันี้คงเหลอืคน

น้อยหน่อยแต่ยงัไงกต็้องผลติให้ทนันะ” 

“ครับท่ำน” ลือเซโค้งรับค�ำสั่ง แล้วมองผู้เป็นนำยเดินน�ำขบวนไป 

ขึ้นรถที่จดัเตรยีมไว้ด้วยสหีน้ำครุ่นคดิ

ขบวนผู้บัญชำกำรใหญ่เคลื่อนออกไปแล้วลือเซจึงเดินกลับไปที่เขต
โรงงำนผลิตยำ เขำเห็นคนงำนสำมสี่คนมำยืนออกันอยู่บริเวณหน้ำห้องขัง

เชลย ซึ่งจ�ำได้ว่ำเป็นกลุ่มเดยีวกบัที่มกีุญแจห้องขงัที่เปำเซยีะตงมอบหมำย

ให้เป็นผู้คุมนกัโทษนั่นเอง

ลือเซถอนใจออกมำเฮือกใหญ่ ถ้ำเขำไม่ท�ำอะไรสักอย่ำงคนข้ำงใน 

คงไม่รอด พวกข้ำงนอกนี่จ้องตำเป็นมนักนัอยู่แล้ว ชำยหนุ่มมองไปรอบๆ 

ประเมินสถำนกำรณ์ และคิดวำงแผนในใจอย่ำงรวดเร็ว ถ้ำจะช่วยก็ต้อง

ลงมอืตอนนี้ ไม่มโีอกำสดกีว่ำนี้อกีแล้ว

“เฮ้ย!” เขำส่งเสยีงออกไป พวกที่ก�ำลงัไขกุญแจประตูห้องขงัพำกนั

สะดุ้งหนักลบัมำมอง

“มำยนืท�ำอะไรตรงนี้วะ ทำงนูน้งำนชมุ เร่งกนัแทบตำย ไปช่วยหน่อย

เรว็” ลอืเซยนืเท้ำสะเอวสั่งเสยีงเครยีด

“แต่ท่ำน...”
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“ยงัจะชกัช้ำอกี ก�ำหนดส่งของอกีไม่กี่วนันี้แล้ว ถ้ำไม่ทนัตำมออเดอร์ 

คงรู้นะว่ำจะโดนท่ำนลงโทษยงัไง” เขำท�ำท่ำขงึขงั และได้ผลตรงยก ‘ท่ำน’ 

ขึ้นมำขู่ 

พวกนั้นกลวัหงอคอย่น รบีสลำยตวั ลอืเซส่งเสยีงสั่งกำรให้คนนั้น

ไปทำงนู้น คนนู้นไปทำงนี้ แยกย้ำยกนัท�ำงำน จนสุดท้ำยบรเิวณห้องคุมขงั

กป็ลอดคน 

เขำเดนิเข้ำไปดู เหน็กุญแจคำอยู่ที่ประตู พวกนั้นคงรบีจนไม่ทนัดงึ

กุญแจกลบัไปด้วย

ลือเซยืนคิดอยู่อึดใจหนึ่ง ก่อนตัดสินใจไขประตู เมื่อก้ำวเข้ำไป  

คนข้ำงในกต็ื่นตวัจ้องมองมำอยู่แล้ว 

“นำย!” ทีแรกสีหน้ำเธอซีดเผือดแต่พอเห็นว่ำเป็นเขำก็ท�ำท่ำถอนใจ

คล้ำยโล่งอก

“ช่วยฉันด้วยนะ” นับดำวอ้อนวอนต่อ เห็นเขำเป็นเพียงควำมหวัง

เดยีว เพรำะก่อนหน้ำนี้ลอืเซมที่ำมเีหมอืนจะใจอ่อน ไม่คดิท�ำร้ำยเธออย่ำง

คนอื่น

ชำยหนุ่มมองร่ำงบำงแล้วก็ถอนใจ...อยู่ดีไม่ว่ำดี แกว่งเท้ำหำเสี้ยน

แท้ๆ เขำก่นด่ำตวัเองในใจ

“กก็�ำลงัจะช่วยนี่ไง” เขำเดนิเข้ำไปทรุดตวันั่งยองๆ ตรงหน้ำนกัโทษ

นับดำวท�ำตำโตกว่ำเมื่อครู่นี้อีกเป็นเท่ำตัว ดูเหมือนเธอไม่ได้คิดว่ำ 

จะได้รบักำรตอบรบัจำกลอืเซ ท�ำไมเขำถงึจะช่วยเธอ 

“นำยจะช่วยฉนัจรงิเหรอ” เธอมองอย่ำงระแวง ไม่แน่ใจ 

ลอืเซจ้องหน้ำคนถำม แววตำของเขำจรงิจงั 

มองหน้ำใกล้ๆ กนัอย่ำงนี้ นบัดำวเพิ่งสงัเกตวำ่ภำยใต้หนวดเครำรก

รุงรังคือใบหน้ำคมคำย จมูกโด่งเป็นสันได้รูปรับกับคิ้วเข้มหนำพำดตรง 

และแววตำคมกริบ ลักษณะหน้ำตำดูไม่เหมือนเชื้อชำติเดียวกับคนพวกนี้ 

พื้นเดมิเขำน่ำจะเป็นคนผวิสองสแีต่คล�้ำแดดท�ำให้เข้มขึ้น 
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เขำเป็นคนหน้ำนิ่งมำก เดำอำรมณ์ยำก เธอพยำยำมจะค้นหำควำม

จรงิใจในแววตำของเขำ ว่ำตั้งใจจะช่วยจรงิหรอืหลอกให้สบัสน แต่ดไูม่ออก

เลย 

คนอะไร นิ่งอย่ำงกบัน�้ำในบ่อ...

“ว่ำไงล่ะ จะช่วยฉนัจรงิๆ เหรอ” เธอทวนค�ำถำมเมื่อเขำนิ่งนำนเกนิไป

นบัดำวได้ยนิเสยีงเขำผ่อนลมหำยใจ...

“ถ้ำผมช่วย คุณกล้ำหนีไหม ผมช่วยได้แค่ปลดเชือกให้คุณเท่ำนั้น  

ที่เหลอืขึ้นอยู่กบัสองขำของคุณเอง” 

นบัดำวไม่ต้องเสยีเวลำคดิเลย เธอพยกัหน้ำตอบรบัทนัที

“ฉนักล้ำหน ีช่วยฉนัด้วย”

“ต้องหนเีข้ำป่ำนะ” เขำบอกเงื่อนไขเพิ่ม

ครำวนี้นบัดำวนิ่งคดินดิหนึ่ง แต่กน็ดิเดยีวเท่ำนั้น ไปตำยในป่ำกย็งั

ดกีว่ำตำยทั้งเป็นที่นี่ เธอจงึพยกัหน้ำยนืยนัอกี

ลอืเซจ้องมอง เหน็แววตำหญงิสำวมคีวำมมุง่มั่นเดด็เดี่ยว จงึตดัสนิใจ 

แก้เชือกที่ข้อมือกับข้อเท้ำให้ ตอนจะลุกขึ้นนับดำวเซเล็กน้อยเพรำะไม่ได้

เดนิมำหลำยวนั ลอืเซเข้ำไปช่วยจบัเป็นหลกัยดึให้เธอ สกัพกัตั้งหลกัได้เธอ

กป็ล่อยแขนเขำ

“ตำมผมมำ” เมื่อเหน็เธอตั้งหลงัได้มั่นคงแล้วเขำกส็ั่ง 

ก่อนออกจำกห้องขงัลอืเซออกไปดลูำดเลำว่ำปลอดคนแน่ ก่อนหน้ำนี้ 

เขำวำงแผนสั่งคนงำนแยกย้ำยกนัไปท�ำงำนในจุดลบัสำยตำจำกตรงนี้

นบัดำวย่องตำมออกมำ ตำมตดิลอืเซเป็นเงำ เขำเดนิเธอเดนิ เขำหยุด

เธอกห็ยุด เขำพำเธอลดัเลำะกระท่อมหลำยหลงัจนกระทั่งไปถงึชำยป่ำแล้ว

ควกัห่อผ้ำออกมำจำกกระเป๋ำกำงเกง ห่อขนำดกลำงๆ ทแีรกเธอสงัเกตเหน็

เหมอืนกนัว่ำกระเป๋ำของเขำตุงๆ 

เขำยื่นของสิ่งนั้นให้เธอพร้อมอธิบำยว่ำ “ที่นี่อยู่ห่ำงจำกชำยแดน

สำมสบิกวำ่กโิลฯ แต่ต้องเดนิผ่ำนป่ำ ข้ำมภเูขำหลำยลกู คณุไมม่ทีำงเดนิถงึ
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ก่อนมดืแน่ นั่นแปลว่ำคุณต้องเอำชวีติรอดในป่ำ ในเมื่อเลอืกจะหนแีล้วก็

ต้องหนีให้สุด จะให้เขำตำมตัวกลับมำไม่ได้เป็นอันขำด เพรำะคุณคงไม่มี

โอกำสหนเีป็นครั้งที่สองอกีแล้ว เข้ำใจใช่ไหม” 

อยักำรสำวพยกัหน้ำรบั ฟังเขำอย่ำงตั้งใจ

เขำคลี่ห่อผ้ำให้ดูของข้ำงใน มีแผนที่ เข็มทิศ และของกินลักษณะ 

เป็นแท่งๆ อยู่ในห่อหลำยชิ้น

“ผมเขยีนแผนที่ไว้ให้คร่ำวๆ ว่ำคุณจะต้องเจออะไรบ้ำง มเีขม็ทศิให้

หนึ่งอนั ใช้เป็นไหม” 

นบัดำวพยกัหน้ำ เคยเรยีนมำในวชิำลูกเสอื-เนตรนำรี

“ด”ี เขำชม แล้วย�้ำว่ำ “จ�ำไว้ว่ำให้เดนิลงทำงใต้ ต้องผ่ำนเขำหลำยลูก 

ผำ่นล�ำธำรหลำยสำย ถ้ำเหน็ธงชำตไิทยที่ฐำนปฏบิตักิำรของทหำรชำยแดน

เมื่อไหร่กแ็ปลว่ำถงึบ้ำนแล้ว ให้พุ่งตรงเข้ำหำธงชำต ิแล้วคุณจะปลอดภยั”

นบัดำวก้มอ่ำนแผนที่ และพยำยำมท�ำควำมเข้ำใจอย่ำงรวดเรว็ที่สุด 

แต่ดูเหมอืนเธอจะไม่มเีวลำมำกไปกว่ำนี้แล้ว

เขำมองซ้ำยมองขวำแล้วเร่ง “รบีไปได้แล้ว”

นบัดำวมดัห่อผ้ำกลบัดงัเดมิ เงยหน้ำสบตำเขำแล้วถำมเป็นประโยค

สุดท้ำย

“นำยชื่อลอืเซใช่ไหม”

ชำยหนุ่มเครำครึ้มพยกัหน้ำรบั

นบัดำวจ้องมองเขำด้วยแววตำซำบซึ้งใจ มนี�้ำตำคลอนดิๆ 

“ขอบคุณนะลอืเซ” เธอบอกแล้วกว็ิ่งหำยเข้ำไปในป่ำ

ลอืเซมองตำม เธอวิ่งเรว็ใช้ได้ แวบเดยีวลบัสำยตำ และไม่ได้ยนิเสยีง

ฝีเท้ำแสดงว่ำน่ำจะไปไกลแล้ว...เขำภำวนำขอให้เธอไปรอด ขอให้ถึงบ้ำน

อย่ำงปลอดภยั เขำส่งเธอได้แค่นี้จรงิๆ

ลือเซเดินกลับไปท�ำงำน ท�ำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีใครสงสัย

อะไรเขำสักนิด ทุกคนก้มหน้ำก้มตำท�ำงำนกันงกๆ เร่งผลิตยำให้ทันตำม 
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ออเดอร์ ครำวนี้หลกัสบิล้ำน

“นั่นรถท่ำนนี่” จู่ๆ กม็คีนงำนส่งเสยีงบอก

ลอืเซเงยหน้ำจำกงำนที่ก�ำลงัท�ำอยู ่หนัไปมองประตทูำงเข้ำ เหน็ขบวน

รถท่ำนนำยพนักลบัเข้ำมำจรงิๆ

“ท�ำไมกลับมำเร็วแท้ ไหนว่ำท่ำนจะค้ำงคืนที่หมู่บ้ำนนู้นไม่ใช่เหรอ” 

คนงำนคนหนึ่งท�ำท่ำสงสยั

“สงสยัเปลี่ยนแผนละมั้ง เอง็กร็ู้ว่ำอำรมณ์ท่ำนขึ้นๆ ลงๆ”

ลอืเซใจหำยวำบ ท่ำนนำยพนักลบัมำก่อนก�ำหนด ควำมจะแตกก่อน

เวลำอนัสมควรหรอืไม่ เขำค่อยๆ วำงมอืจำกงำนอย่ำงเนยีนๆ ไม่กระโตก

กระตำกให้ใครสงสยั และเดนิออกมำเงยีบๆ ลดัเลำะไปซุม่ดกูำรเคลื่อนไหว

ของเปำเซยีะตงใกล้ๆ เขำเหน็ท่ำนเดนิกลบัไปที่บ้ำนพกัส่วนตวั ดูท่ำเหมอืน

จะลมืของอะไรสกัอย่ำง ก่อนถงึตวับ้ำน มลีูกน้องคนหนึ่งวิ่งหน้ำตื่นเข้ำไป

หำ ลอืเซจ�ำได้ว่ำคอืหนึ่งในคนงำนที่ได้รบัมอบหมำยให้เป็นผู้คุมนบัดำว

“ท่ำนนำยพนัครบั”

“ว่ำไงเปียง มเีรื่องอะไร”

“นงันั่นหนไีปแล้วครบั” เปียงรำยงำนเสยีงหอบ

“อะไรนะ!” เปำเซยีะตงถลงึตำ เลอืดสูบฉดีขึ้นไปกระจำยบนใบหน้ำ

ของเขำทนัท ี

ลูกน้องแต่ละคนพำกนัก้มหน้ำ ครั่นคร้ำม ไม่มใีครกล้ำสบตำตรงๆ

“มนัจะหนไีปได้ยงัไง”

“ผมกไ็ม่รูค้รบั เมื่อกี้ผมไปช่วยที่โรงงำนแป๊บเดยีว กลบัมำจะเอำข้ำว

ให้มนักนิ มนักไ็ม่อยู่แล้ว”

เปำเซยีะตงฟังแล้วโมโห คนทั้งคนไม่ใช่มดตวัเลก็ๆ จู่ๆ  จะอนัตรธำน

หำยไปได้อย่ำงไร

“โธ่เว้ย! มัดมือมัดเท้ำมันไว้อย่ำงนั้น มันจะหนีไปได้ยังไงวะ” เขำ 

สบถลั่นขรม แล้วกเ็ปลี่ยนทศิทำงเดนิดุ่มๆ ไปทำงห้องขงันกัโทษแทน
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ประตูมีแม่กุญแจแขวนอยู่และมีกุญแจเสียบคำไว้ด้วย เปำเซียะตง

หันมำมองพวกผู้คุมด้วยสีหน้ำถมึงทึง พวกนั้นตัวสั่นงันงก เมื่อเขำผลัก

ประตูเปิดเข้ำไปกไ็ม่เหน็ใครในห้อง เหลอืเพยีงแต่เชอืกทิ้งไว้ให้ดูต่ำงหน้ำ 

เปำเซยีะตงหยบิเชอืกขึ้นมำปำทิ้งอย่ำงไม่สบอำรมณ์

“มนัแก้เชอืกเองหรอืมคีนช่วยมนัครบั” ทหำรคนสนทิถำมควำมเหน็

ของผู้เป็นนำย

เปำเซยีะตงไม่ตอบ แต่หนัไปสอบสวนนำยเปียง

“เอง็เหน็มนัครั้งสุดท้ำยเมื่อไหร่”

“ตอนเอำข้ำวเช้ำมำให้ครับ” เปียงตอบไม่เต็มเสียง เหงื่อแตกพลั่ก 

ไปหมด ผู้คุมสำมคนเถยีงกนัเองว่ำใครเป็นคนลมืกุญแจคำทิ้งไว้ที่ประตู

ยงัไม่ทนัได้สอบสวนอะไรเพิ่ม ทหำรคนสนทิอกีคนที่วิ่งไปตำมเรื่อง

จุดอื่นกก็ลบัมำรำยงำนท่ำน

“ทหำรเวรทุกด้ำนบอกว่ำไม่พบคนเข้ำออก นอกจำกขบวนของเรำ

ครบั” 

เปำเซยีะตงครุน่คดิแล้วสนันษิฐำนว่ำ “มนัน่ำจะหนเีข้ำป่ำ จดัคนออก

ตำมหำเดี๋ยวนี้เลย มนัคงยงัไปได้ไม่ไกล”

ไปทำงไหนต่อล่ะเนี่ย!
นับดำวหยุดหอบ กำงแผนที่ของลือเซออกมำดูเส้นทำงและหยิบ 

เข็มทิศขึ้นมำดูทิศทำงประกอบด้วย จนมั่นใจแล้วว่ำต้องไปทำงไหน เธอ 

สดูลมหำยใจเข้ำเตม็ปอด รวบรวมพลงัที่เหลอือยูอ่อกวิ่งยกที่สอง...วิ่งอย่ำง

ไม่คดิชวีติ ไม่แยแสต่อกิ่งหนำมระหว่ำงทำงที่เกี่ยวเสื้อผ้ำ แขนขำ จนเลอืด

ออกซบิๆ 

“กรี๊ด!” 

ระหว่ำงที่วิ่งอยู่ก็มีใครคนหนึ่งจู่โจมออกมำจำกข้ำงทำง ตะครุบตัว

นับดำวเอำไว้ เธอมีโอกำสได้ส่งเสียงร้องแค่นิดเดียวเท่ำนั้น เมื่อถูกฝ่ำมือ
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หนำตะครุบเข้ำที่ปำก เสยีงหวดีร้องกก็ลำยเป็นเสยีงอู้อี้ๆ  เลด็ลอดออกมำ

แทบไม่ได้

“ชู่ว” เจ้ำของฝ่ำมอืหนำหยำบกร้ำนส่งเสยีงกระซบิที่ข้ำงหู

นับดำวเหลือบตำมอง เขำซ้อนอยู่ด้ำนหลังเห็นหน้ำไม่ถนัด แต่เมื่อ

เขำเบี่ยงตวันดิหนึ่ง เธอกเ็บกิตำกว้ำง 

“ลอืเซ!” นบัดำวครำงออกมำเมื่อเขำยอมปล่อยมอืออกจำกปำกของ

เธอ

ชำยหนุม่โน้มตวัลงต�่ำ สอดส่ำยสำยตำมองผ่ำนสมุทุมพุม่ไม้ไปรอบๆ 

แล้วกระซบิบอกว่ำ

“ตำมผมมำ อย่ำส่งเสยีงดงันะ”

นับดำวงุนงง แต่ก็ยอมให้เขำจูงมือพำเบี่ยงไปจำกเส้นทำงเดิม เดิน

ไปได้สกัห้ำร้อยเมตร เขำมองซ้ำยมองขวำแล้วกท็รุดตวันั่งลงบนปลำยเท้ำ 

พร้อมกบักดร่ำงบำงให้ก้มต�่ำลงด้วย

“เกดิอะไรขึ้น ตำมฉนัมำท�ำไม” นบัดำวถำมด้วยควำมสงสยั สหีน้ำ

ของเขำเคร่งเครยีดจนเธอใจคอไม่ดี

“ท่ำนนำยพนักลบัมำ คุณต้องกลบัไปที่โรงงำนก่อน”

ได้ยนิอย่ำงนั้นนบัดำวกห็น้ำเสยี ส่ำยหน้ำยกิๆ

“ไม่นะ ฉนัไม่กลบั”

ถงึตำลอืเซส่ำยหน้ำบ้ำง

“คณุไม่เข้ำใจ อยูท่ี่นี่ยงัไงกไ็ม่รอด ท่ำนส่งคนออกสะกดรอยตำมคณุ

มำแล้ว พวกนั้นมีแต่คนช�ำนำญพื้นที่ ไม่มีทำงที่คุณจะเดินป่ำได้เร็วกว่ำ 

พวกมนั ยงัไงมนักต็้องเจอคุณก่อนค�่ำแน่”

นบัดำวท�ำหน้ำเลิ่กลั่ก หนักลบัไปมองเส้นทำงที่เพิ่งจำกมำ ตลอดทำง

เธอไม่รูส้กึว่ำมใีครตำมมำเลย แต่กน็ั่นแหละ ขนำดว่ำลอืเซมำถงึตวัแล้วเธอ

ก็ยังไม่รู้จนกระทั่งถูกคว้ำตัว ถ้ำไม่ใช่เพรำะเขำมีฝีเท้ำที่เบำมำกก็คงเป็น

เพรำะเธอเอำแต่ตั้งหน้ำตั้งตำวิ่งจนไม่ทนัได้สนใจอะไร
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“ไม่นะ กลบัไปกต็้องตำย ฉนัไม่กลบั!” อยักำรสำวดงึดนัจะหนตีำม

แผนเดมิ

ลือเซท�ำสีหน้ำยุ่งยำกล�ำบำกใจ เขำจับไหล่เธอไว้ ตรึงให้หันมำมอง

หน้ำเขำ และบอกอย่ำงจรงิจงั

“กลบัไปยงัมโีอกำสได้ต่อลมหำยใจ แต่ถ้ำดนัทุรงัหน ียงัไงพวกมนั

กต็้องเจอตวั มนัไม่ฆ่ำคุณหรอกเพรำะมนัต้องกำรทรมำนคุณ คงนกึออก

ใช่ไหมว่ำพวกมันจะท�ำอะไรกับคุณในป่ำนี่” เขำไม่ได้ขู่เธอเลย ที่พูดไปจะ

เกดิขึ้นอย่ำงแน่นอนถ้ำเธอไม่ท�ำตำมที่เขำบอก

นบัดำวท�ำท่ำครั่นคร้ำม แต่แววตำกย็งัแขง็ข้อ 

“ไหนเมื่อกี้นำยบอกว่ำ ถ้ำหนีแล้วต้องหนีให้สุด จะไม่มีโอกำสหน ี

ครั้งที่สองอกี” เธอยกเอำค�ำพูดของเขำมำย้อน

“สถำนกำรณ์มนัเปลี่ยนไปแลว้ ผมไมรู่้วำ่ท่ำนจะกลบัมำเรว็ขนำดนี้”

นับดำวกัดริมฝีปำก กลั้นน�้ำตำที่เอ่อคลอ เธอไม่อยำกกลับไป... 

กลบัไปกโ็ง่แล้ว!

ลือเซสังเกตท่ำทำง เข้ำใจว่ำเธอรู้สึกอย่ำงไร เขำจึงให้ค�ำมั่น “ผม

สัญญำว่ำจะพำคุณหนีออกมำให้ได้อีกครั้ง แต่ตอนนี้คุณต้องท�ำตำมที่ผม

บอกก่อน โอเคไหม”

นับดำวหันมำจ้องตำเขำ จ้องลึกลงไปรำวจะค้นหำว่ำเขำจริงใจหรือ

ไม่ เขำจะท�ำอย่ำงที่พูดจริงหรือเปล่ำ เขำเป็นใคร ท�ำไมเธอต้องเชื่อใจเขำ

ด้วยล่ะ 

อะไรบำงอย่ำง...บำงอย่ำงในแววตำคู่นั้นที่ท�ำให้นับดำวโกรธตัวเอง 

เธอตดัสนิใจปล่อยให้เขำจบัจูงวิ่งย้อนกลบัไปทำงเดมิ...ทั้งที่อำจเป็นหนทำง

สู่ควำมตำย 

นับดำวไม่เข้ำใจเลยว่ำท�ำไมเธอถึงได้ไว้ใจผู้ชำยคนนี้ ทั้งที่เขำไม่มี

อะไรให้น่ำไว้ใจเลย
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ลือเซพำนับดำววิ่งอ้อมไปอีกเส้นทำง ซึ่งเป็นทำงเดียวกับที่เขำใช ้
ตอนวิ่งออกมำตำมหญงิสำว เพื่อหลกีเลี่ยงพวกที่ก�ำลงัออกตำมหำ 

ตอนขำมำลือเซเชื่อว่ำเขำไม่เคยวิ่งด้วยควำมเร็วเท่ำนี้มำก่อนในชีวิต 

แม้กระทั่งตวัเขำเองกเ็พิ่งรู้ว่ำตนสำมำรถวิ่งได้เรว็ขนำดนั้น 

ขำกลับมีนับดำวด้วย กำรเดินทำงช้ำลงกว่ำครึ่ง แต่ลือเซคิดว่ำ 

น่ำจะยงักลบัไปทนั พวกที่ออกตำมล่ำนบัดำวต้องใช้เวลำในกำรสะกดรอย 

คนเดนิกบัคนวิ่ง คนวิ่งย่อมต้องถงึก่อน ป่ำนนี้พวกนั้นคงยงัไปไม่ถงึจุดที่

เขำพบตวันบัดำวด้วยซ�้ำ ก่อนกลบัลอืเซท�ำรอยไว้ให้พวกนั้นสบัสน ทั้งรอย

เส้นทำงและจ�ำนวนรอยเท้ำ

เมื่อมำถงึตวัหมู่บ้ำน ลอืเซลำกนบัดำวอ้อมไปข้ำงหลงั ซึ่งเป็นจุดตั้ง

กระท่อมที่พกัอำศยัของเขำ เขำได้บ้ำนเดี่ยวห่ำงไกลจำกบ้ำนคนงำนคนอื่น

ออกมำพอสมควร เพรำะชอบควำมเป็นส่วนตัว เขำพำนับดำวไปที่นั่น  

แล้ววิ่งไปเปิดหบีคุ้ยหำของที่ต้องกำร 

“เปลี่ยนซะ”

นบัดำวรบัผ้ำถุงกบัเสื้อยดืมำถอือย่ำงงงๆ

“เรว็ส ิแล้วถอดชุดเก่ำส่งมำให้ผมด้วย”

“เปลี่ยนที่ไหนล่ะ”

“กท็ี่นี่นั่นแหละ เรว็เข้ำ ไม่มเีวลำมำอำยแล้วคุณ” 

เขำสั่งรัวเร็วแล้ววิ่งลงจำกบ้ำนหำยไปข้ำงหลัง นับดำวไม่รู้ว่ำไปท�ำ

อะไร 

เธอยืนเงอะงะ สถำนที่ไม่อ�ำนวยเอำเสียเลย เพรำะเป็นกระท่อมมี

ห้องเดยีวไม่มกีำรกั้นแยกสดัส่วนใดๆ แต่กต็้องกลั้นใจท�ำตำมที่เขำสั่ง เขำ

กลบัเข้ำมำอกีทเีธอกเ็ปลี่ยนเสรจ็แล้ว จงึส่งเสื้อผ้ำตวัเก่ำให้เขำ เขำรบัไปท�ำ

อะไรอยู่ครู่หนึ่ง เธอไม่ทันมองเพรำะผ้ำถุงจะหลุดจึงต้องมัดใหม่ให้แน่น 

เสรจ็แล้วเขำกร็บีลำกเธอออกจำกบ้ำน

ที่บรเิวณหน้ำบ้ำน ลอืเซชะงกัเมื่อมชีำยคนหนึ่งเดนิผ่ำนมำ ชำยคนนี้
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ชื่อ ปะโล เป็นคนงำนคนหนึ่งในโรงงำนผลติยำแห่งนี้ เป็นคนหนึ่งที่พนัเอก

เปำเซียะตงให้ควำมไว้ใจ เพรำะปะโลแต่งงำนกับลูกพี่ลูกน้องของท่ำน 

นำยพนั

ลอืเซชะงกั มองปะโล

ปะโลกจ็้องมองเขำ และมองเลยไปยงัหญงิสำวที่เขำจูงอยู่ด้วย 

ลอืเซกลั้นหำยใจ เหมอืนจะวดัใจกนั อดึใจเดยีวปะโลกเ็ดนิผ่ำนหน้ำ

เขำไป ไม่พูดไม่จำอะไรสกัค�ำ 

“เขำเหน็เรำแล้ว จะเป็นอะไรหรอืเปล่ำ” นบัดำวสะกดิถำมดว้ยควำม

กงัวล กลวัว่ำกำรกลบัมำนอกจำกเธอต้องถูกทรมำนฟรีๆ  แล้วลอืเซจะถูก

จบัได้ ครำวนี้ซวยคู่ เธอเองกไ็ม่ต้องหวงัว่ำจะมใีครช่วยออกไปได้อกี

ลอืเซมองตำมหลงัปะโลไป เขำครุ่นคดิหนกั ไม่รู้ว่ำปะโลสงสยัอะไร

หรือไม่ ปกติเขำกับนำยคนนี้ไม่ค่อยสุงสิงกันอยู่แล้ว ปะโลเป็นคนเก็บตัว 

ไม่ค่อยพดูกบัใคร และลอืเซกร็ูส้กึอยูต่ลอดว่ำปะโลไม่ชอบขี้หน้ำเขำ เจอกนั 

ทไีรกค็อยจ้องมองมำด้วยท่ำทำงแปลกๆ 

ลอืเซไม่มเีวลำมำคดิเรื่องปะโล ตอนนี้ต้องแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำไปก่อน 

เขำรบีลำกนบัดำวกลบัไปที่ห้องขงั สมัผสัได้ว่ำมอืของเธอเยน็เฉยีบ เธอคง

ไม่อยำกกลบัไปที่นั่น แต่ไม่มทีำงเลอืก

เขำเองกไ็ม่มเีช่นกนั...

“ท่ำนครบั ผูห้ญงิคนนั้นอยู่กบัลอืเซครบั” เปียงชี้ไมช้ี้มอืมำทำงลอืเซ 

เมื่อเหน็หนุ่มร่ำงสูงจูงนกัโทษสำวกลบัมำ

“ไหน” ท่ำนนำยพนัมองตำม เมื่อเหน็ตวัลกูน้องคนเก่งลำกตวันบัดำว

มำจรงิๆ กท็�ำหน้ำงุนงง

“ลอืเซ!”

“ครบัท่ำน” ลอืเซก้ำวเข้ำไป ค้อมศรีษะลงให้ผู้เป็นนำย

นบัดำวยนืหลบอยู่ข้ำงหลงัเขำ ตวัสั่นนดิๆ

“แม่นี่ไปอยู่กบันำยได้ยงัไง” เปำเซยีะตงสอบสวนทนัท ี
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“เมื่อกี้ผมเดนิผ่ำนห้องขงั ไม่มใีครอยูเ่ฝ้ำข้ำงหน้ำ ผมได้ยนิเสยีงร้อง

ให้ช่วยมำจำกข้ำงใน เห็นกุญแจเสียบคำไว้ก็เลยเปิดเข้ำไปดูครับ” ลือเซ 

ตอบด้วยสหีน้ำรำบเรยีบ

นับดำวฟังแล้วทึ่ง น�้ำเสียงของเขำนิ่งเรียบ ไม่มีร่องรอยพิรุธใดๆ 

เลย เสยีงของเขำนิ่งไม่ต่ำงจำกหน้ำตำจรงิๆ

“มนัร้องท�ำไม” เปำเซยีะตงมองเลยไปยงันบัดำว แววตำของเขำเหี้ยม

เกรยีม

“เธอมีประจ�ำเดือนครับ ก็เลยร้องขอเข้ำห้องน�้ำ ผมเห็นเลือดเลอะ

เตม็เสื้อผ้ำไปหมดกเ็ลยแก้เชอืกพำไปห้องน�้ำ หำเสื้อผ้ำใหม่ให้เปลี่ยน”

ท่ำนนำยพนัหรี่ตำมองเหมอืนยงัมคีวำมระแวงแคลงใจ

“นี่กระโปรงเปื้อนเลอืดของเธอครบั” ลอืเซยื่นกระโปรงที่ถอืมำด้วย

เป็นหลกัฐำน

นบัดำวถงึบำงอ้อ ที่แท้เขำขอเสื้อผ้ำตวัเก่ำไปท�ำให้เหมอืนเป้ือนเลอืด 

แต่เขำไปเอำเลอืดอะไรมำจำกไหนกไ็ม่ทรำบ

“เฮ้ย ไม่ต้อง!” เปำเซยีะตงร้องลั่น ขยบัถอยห่ำงออกไปรำวกบัถูก

โยนของร้อนใส่ตวั

ลูกน้องคนอื่นๆ ของท่ำนผู้น�ำกพ็ำกนัถอยกรูด ท�ำท่ำรงัเกยีจ

“เฮ้ย อะไรวะลอืเซ เดี๋ยวของเสื่อมหมด เอำไปไกลๆ”

ลอืเซซ่อนยิ้มไว้ในใจแล้วลดแขนลง 

“ท่ำนครบั ถ้ำมนัก�ำลงัมรีอบเดอืน ผมไม่ขอยุ่งนะครบั” ลูกน้องที่ 

ถูกจดัให้เป็นผู้คุมนบัดำวเอ่ยอ้อมแอ้มกบัผู้เป็นนำย

จงัหวะนั้นลอืเซหำยใจไม่ทั่วท้องเพรำะเหน็ปะโลเดนิมำยนือยูข้่ำงหลงั

พวกลูกน้องคนอื่นๆ ถ้ำปะโลพูดอะไรขึ้นมำกอ็ำจจะท�ำให้เปำเซยีะตงสงสยั

ได้ ลือเซปลอบใจตัวเองว่ำถึงปะโลพูดเขำก็ยังมีทำงแก้ เพรำะเรื่องที่เขำ 

เล่ำให้เจ้ำนำยฟังก็ไม่ต่ำงอะไรจำกที่ปะโลเห็น เพียงแต่ปะโลอำจจับสังเกต

อำกำรพิรุธของเขำกับนับดำวได้ในจังหวะนั้น เพรำะโผล่มำช่วงที่เขำกับ 
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นบัดำวยงัไม่ทนัตั้งตวัเหมอืนตอนนี้

ลอืเซประสำนสำยตำกบัปะโล จ้องตำวดัใจ และสุดท้ำยปะโลกไ็ม่ได้

พูดอะไรออกมำ คล้ำยว่ำเดนิมำสมทบร่วมสงัเกตกำรณ์เท่ำนั้น

เมื่อไม่มอีะไรจะสอบสวนต่อ เปำเซยีะตงกส็ั่งว่ำ “พำมนักลบัเข้ำไปขงั 

มดัเชอืกให้เรยีบร้อย”

ไม่มีลูกน้องคนใดกล้ำเข้ำใกล้นับดำว เปำเซียะตงท�ำท่ำร�ำคำญแล้ว

หนัมำถำมลอืเซ

“นำยไม่กลวัของเสื่อมเหมอืนอย่ำงพวกนั้นใช่ไหม”

“ผมไม่มีของครับท่ำน มีสองอย่ำงคือสมองกับสองมือ” ลือเซตอบ

นิ่งๆ 

เปำเซยีะตงหวัเรำะชอบใจ

“อมื ด ีงั้นนกัโทษคนนี้ฉนัให้นำยเป็นคนคุม ถ้ำหนไีปได้ กเ็ป็นควำม

ผดิของนำยเตม็ๆ นะลอืเซ”

“ครบัท่ำน” เขำผงกศรีษะรบัค�ำสั่ง

“แต่ฉันเชื่อฝีมือนำย แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆ คนเดียว มันไม่มีทำงหนี 

ไปไหนรอดหรอกถ้ำนำยไม่ได้เตม็ใจปล่อยมนัไปเอง จรงิไหมลอืเซ” ผูเ้ป็นนำย 

ดกัคอ

“จริงครับท่ำน” ลือเซพยักหน้ำรับแล้วกระชำกแขนนับดำวเข้ำไป 

ในกระท่อมห้องขงั

แว่วๆ เสยีงเปำเซยีะตงถำมลูกน้องอยู่ข้ำงนอกว่ำ “อ้ำวเฮ้ย ส่งใคร

ไปบอกพวกในป่ำหรอืยงัว่ำเจอผู้หญงิแล้ว”

“เอ้อ จรงิด้วยครบัท่ำน”

ลอืเซเงี่ยหูฟังมเีสยีงชุลมุนด้ำนนอก คงจะมกีำรสั่งคนให้เข้ำไปบอก

ข่ำวพวกในป่ำ จำกนั้นไม่นำนเปำเซยีะตงกต็ำมเข้ำมำ ลอืเซก�ำลงัก้มมดัเชอืก

ที่ข้อเท้ำให้นกัโทษอยู่พอดี

เปำเซยีะตงยนืมอง จนมดัเสรจ็แล้วลอืเซจงึถอยไปยนืข้ำงนำย 
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“ฉนัเปลี่ยนผูค้มุคนใหม่ให้ หวงัว่ำจะถกูใจแกนะนบัดำว” เปำเซยีะตง 

พูดกับนับดำวแล้วหัวเรำะชอบใจ ก่อนออกไปยังตบไหล่ลือเซแรงๆ แล้ว 

สั่งควำมว่ำ

“เตม็ที่นะลอืเซ อยำกท�ำอะไรกท็�ำ แค่อย่ำให้มนัหนไีปได้และอย่ำให้

มนัตำยกพ็อ”

“ครบัท่ำน” ลอืเซก้มหวัลงรบัค�ำสั่ง รอจนผู้เป็นนำยเดนิออกไปแล้ว 

เขำจงึเงยหน้ำขึ้น 

‘ผู้คุม’ กับ ‘นักโทษ’ ประสำนสำยตำกัน...ในวินำทีนั้น ลือเซรู้สึก

เหมอืนมกี้อนหนิหนกัๆ ถ่วงทบัลงมำที่บ่ำทั้งสองข้ำงของเขำ...ค�ำมั่นสญัญำ

ที่ให้ไว้ ไม่ใช่เรื่องง่ำยเลยจรงิๆ


