
๑

“ชวีติของตวัประกนัคอืสิ่งส�ำคญัที่สดุ ทกุคนต้องตระหนกัถงึจดุนี้ 
เพรำะฉะนั้นอย่ำวู่วำม” เสียงสั่งกำรของนำยต�ำรวจหัวหน้ำชุดปฏิบัติกำร

พเิศษที่กล่ำวกบัผูใ้ต้บงัคบับญัชำดงัขึ้น ท่ำมกลำงควำมเงยีบสงดัยำมค�่ำคนื

ของชำยแดนอนัรำยล้อมไปด้วยกลุม่ผูก่้อกำรร้ำย ซึ่งมเีหตกุำรณ์ไม่คำดฝัน

เกดิขึ้นได้ทุกเมื่อ และคนืนี้เป็นอกีหนึ่งคนืที่เจ้ำหน้ำที่ต้องท�ำงำนอย่ำงหนกั

ในกำรปิดลอ้มจบักุมผูก่้อกำรร้ำยที่หนเีข้ำไปซ่อนตวัในโรงแรม พวกมนัจบั

พนกังำนและแขกที่เข้ำพกัเป็นตวัประกนัต่อรองกบัเจ้ำหน้ำที่

เพื่อให้ปฏิบัติกำรช่วยเหลือตัวประกันในครั้งนี้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง

ตำมยุทธวิธีและมีประสิทธิภำพมำกที่สุด ต้องอำศัยนักรบฝีมือดีที่ช�่ำชอง 

กำรรบทั้งสำมมติ ิ นั่นคอืทำงบก ทำงอำกำศ และทำงน�้ำเป็นชุดหน้ำเข้ำไป

คลี่คลำยสถำนกำรณ์ เสยีงเฮลคิอปเตอร์ที่เริ่มทรงตวัเสถยีรอยูก่ลำงอำกำศ

กอปรกบัเชอืกเส้นหนำที่ถกูปล่อยลงจำกเครื่องเป็นสญัญำณให้นกัรบห้ำนำย

ในชุดพรำงตวัเตรยีมควำมพร้อม ทั้งห้ำแทก็มอืกนัก่อนจะแยกเป็นสองทมี

แล้วปีนออกไปยืนบนฐำนจอดเฮลิคอปเตอร์ทั้งสองฝั่ง ก่อนเริ่มโรยตัวลง
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บนดำดฟ้ำของอำคำร

ชำยฉกรรจ์รูปร่ำงสูงใหญ่ห้ำนำยในชุดพร้อมรบและอำวุธครบมือ

พยกัหน้ำให้กนั ก่อนจะเคลื่อนที่ลงบนัไดหนไีฟ แยกเป็นสองทมีเพื่อค้นหำ

พกิดัของผูก่้อกำรร้ำยทั้งหมดที่อยู่ในตกึ รวมถงึจดุที่ตวัประกนัถกูควบคมุ

ตวัอยู่

“เฮ้ย!”

ตุ้บ!

เสียงร้องของผู้ไม่ปรำรถนำดีตรงมุมบันไดถูกสกัดด้วยมีดพกปลำย

แหลมของหัวหน้ำชุดรบพิเศษที่ปำเข้ำจุดส�ำคัญอย่ำงแม่นย�ำ ส่งผลให้ชำย

คนดังกล่ำวแน่นิ่งหงำยหลังลงกับพื้น ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ทีมรบ

พเิศษอกีนำยจดักำรกบัผูก่้อกำรร้ำยที่ซ่อนอยูต่รงมมุเสำอกีฝ่ังด้วยมอืเปล่ำ

เมื่อจัดกำรกับผู้ก่อกำรร้ำยที่ดูต้นทำงเรียบร้อยแล้ว นักรบทั้งห้ำจึง

มำรวมตวักนัอกีครั้งก่อนมุง่ตรงไปยงับรเิวณห้องจดัเลี้ยงขนำดเลก็ที่คำดว่ำ

ตวัประกนัถูกน�ำไปรวมไว้ที่นั่น

“ตวัประกนัผู้หญงิสบิสอง ผู้ชำยสบิห้ำ เดก็ห้ำ ส่วนพวกมนัมแีปด 

อำวุธครบมือ” หนึ่งในห้ำนักรบที่สำมำรถมองผ่ำนร่องผ้ำม่ำนท�ำปำก

ขมบุขมบิให้สญัญำณแก่ทมี อกีสี่นกัรบพยกัหน้ำรบั ก่อนที่ผู้เป็นหวัหน้ำชุด

จะส่งสัญญำณมือให้ทีมงำนของตนสองนำยอ้อมไปทำงระเบียงด้ำนหลัง 

เพื่อหำจงัหวะปีนหน้ำต่ำงเข้ำไปด้ำนใน ขณะได้ยนิเสยีงผู้ก่อกำรร้ำยดงัมำว่ำ

“ปล่อยตวัพี่น้องของเรำ แล้วเรำจะปล่อยตวัประกนั” ชำยที่น่ำจะเป็น

หัวหน้ำกลุ่มก�ำลังเจรจำต่อรองกับทำงกำรผ่ำนระบบเชื่อมต่อแบบไร้สำย 

เรื่องให้ปล่อยตัวผู้ก่อกำรร้ำยที่ทำงกำรเพิ่งจับกุมได้เมื่อหลำยวันก่อนโดย

แลกกบัชวีติของตวัประกนั

“อ้อ เตรยีมรถสำมคนั ปืนสำมสบิกระบอก เงนิสดอกีสบิล้ำนบำท” 

ชำยคนเดิมว่ำต่อพลำงใช้ปลำยกระบอกปืนในมือดันคำงเด็กชำยวัยไม่เกิน

ห้ำขวบที่นั่งตวัสั่นอยูก่บัพื้น เยื้องไปข้ำงๆ เลก็น้อยมสีภุำพสตรกี�ำลงัสะอื้น
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ไห้ พร้อมกับพยำยำมเอื้อมมือไขว่คว้ำหำเด็กชำยตลอดเวลำ เธอเองก็ถูก

ปลำยกระบอกปืนในมอืผู้ก่อกำรร้ำยอกีคนจ่อศรีษะอยู่เช่นกนั

“พี่ ตดิตอ่ไอ้จ้อยไม่ได้เลย” หนึ่งในผู้กำรรำ้ยตะโกนรำยงำนหวัหน้ำ 

หลังจำกพยำยำมติดต่อทีมงำนที่เฝ้ำระวังอยู่รอบนอกหลำยต่อหลำยครั้ง 

ทว่ำไร้ซึ่งสญัญำณตอบรบั

ใบหน้ำถมึงทึงเงยขึ้นมองตำมเสียงก่อนจะกดตัดสำยที่ยังเจรจำค้ำง

ไว้ แล้วร้องถำม 

“ไอ้พุฒ ิไอ้สนัล่ะ!”

“ตดิต่อไม่ได้เหมอืนกนัพี่พล” ชำยรปูร่ำงผอมอกีคนที่พยำยำมตดิต่อ

ทมีที่รบัหน้ำที่เดยีวกนักบัชำยนำมว่ำจ้อยตะโกนตอบ

“ระย�ำเอ๊ย!” ชำยวยักลำงคนที่ถูกเรยีกว่ำพลกระแทกลมหำยใจแล้ว

สบถเสยีงดงัลั่น จำกนั้นออกค�ำสั่งกบัลูกน้องที่อยู่ในห้อง “เชอืดไก่ให้ลงิดู 

เลอืกของเล่นออกมำให้กูเคำะสนมิสกัเกม!”

ผู้ก่อกำรร้ำยพยกัหน้ำให้กนั พร้อมยิ้มมุมปำก ก่อนที่หนึ่งในนั้นจะ

ลำกแขนผู้หญงิคนที่อยู่ใกล้พลมำกที่สุดออกไปกลำงห้อง

“แม่!” เดก็ชำยที่ถกูพลกดบ่ำตรงึไว้กบัที่ร้องเรยีกผู้เป็นมำรดำ ก่อน

จะปล่อยโฮเสยีงดงัลั่น

“ไม่ต้องร้องๆ” พลย่อตวัเอ่ยกบัเดก็ชำย ก่อนจะใช้อุง้มอืลอ็กคำงเลก็

ให้เงยขึ้นสบตำ “เป็นลูกผู้ชำยจะเสยีน�้ำตำง่ำยๆ ไม่ได้ อย่ำหำว่ำฉนัใจร้ำย

เลยนะ ถ้ำคิดจะโกรธจะเกลียดใครสักคนก็ให้เกลียดไอ้พวกที่อยู่ข้ำงนอก

โน่นที่เล่นผดิกตกิำก่อน” 

“ลูก...อย่ำท�ำลูกฉนั!” หญงิสำวที่ถูกลำกตวัแยกออกไปไว้กลำงห้อง

หวดีร้องเสยีงสะอกึสะอื้น 

“กูเกลียดเสียงดังว่ะ” พลว่ำ ก่อนจะลุกพรวดเดินไปหำหญิงสำว

เจ้ำของเสยีงดงัรบกวนใจอย่ำงรวดเรว็ จำกนั้นยกปืนขึ้นตั้งท่ำจะลั่นไก 

ทว่ำ...
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ฉกึ!

มีดปลำยแหลมพุ่งเข้ำไปปักตรงข้อมือขวำของพลอย่ำงพอดิบพอด ี

รำวกบัมนัมชีวีติ ก่อนแสงไฟทุกดวงในห้องจะดบัลง 

ผลวัะ! เสยีงเปิดประตหู้องดงัขึ้นท่ำมกลำงควำมมดืมดิ พร้อมๆ กบั

เสยีงร้อง 

“เฮ้ย!”

“โอ๊ย!” 

“ปล่อย!”

เวลำเพียงไม่กี่นำทแีต่ให้ควำมรู้สึกว่ำแสนยำวนำนสิ้นสุดลง ก่อนที่

หนึ่งในคณะผู้มำใหม่จะกรอกเสยีงรำยงำนผลใส่วทิยุสื่อสำร 

“เคลยีร์”

เมื่อแสงสว่ำงหวนกลับมำอีกครั้ง ก็พบว่ำกลุ่มผู้ก่อกำรร้ำยถูกสวม

กญุแจมอืกุญแจเท้ำและถกูกดตรงึลงนอนคว�่ำหน้ำอยูก่บัพื้น บำงร่ำงยงัพอ

มสีตหิลงเหลอือยู่บ้ำง ทว่ำบำงร่ำงนั้นไร้ซึ่งสตสิมประด ี

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสนับสนุนที่เตรียมพร้อมอยู่ด้ำนนอกหลำยทีมรีบ

เคลื่อนย้ำยตัวประกัน และจัดกำรกับร่ำงผู้ก่อกำรร้ำยที่ถูกปรำบอย่ำง

รำบคำบและแยบยลด้วยอำวุธแบบไร้เสยีง

ในขณะที่เจ้ำหน้ำที่เคลื่อนย้ำยร่ำงของพลเป็นรำยสุดท้ำย เสียง

สญัญำณบำงอย่ำงที่แนบสนทิอยู่กบัร่ำงท้วมกเ็ริ่มดงัชดัขึ้นทลีะนดิ

ติ๊ก ติ๊ก ติ๊ก...

“เฮ้ย!” หนึ่งในนกัรบชุดแรกร้อง ก่อนจะพุ่งเข้ำไปฉกีเสื้อคลุมที่พล

สวมอยู่ออกด้วยอย่ำงรวดเรว็ “ระเบดิ!”

เจ้ำหน้ำที่ที่อยูใ่นบรเิวณนั้นชะงกักกึ ร้อนรนกบัสิ่งที่ได้รบัฟัง พวกเขำ

ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ต่อได้ เนื่องจำกตกอยู่ในภำวะแข้งขำไร้เรี่ยวแรง

กะทนัหนั ทกุชวีติลุ้นระทกึ สำยตำจบัจ้องไปยงัหวัหน้ำชดุปฏบิตักิำรพเิศษ

ที่เข้ำมำเป็นทีมแรก ชำยหนุ ่มก�ำลังใช้สมำธิจดจ่อกับสิ่งแปลกปลอม 
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ที่ติดอยู่กับร่ำงพลตำไม่กะพริบ ก่อนจะหมุนมีดพกปลำยแหลมในมือตัด

สำยสญัญำณอย่ำงช�่ำชองและแม่นย�ำ

“เฮ้อ...” เสยีงผ่อนลมหำยใจโล่งอกดงัขึ้นอย่ำงพร้อมเพรยีง เมื่อเหน็

ชำยหนุ่มผู้เป็นควำมหวังเดียวปลดสำยแล้วน�ำเจ้ำสิ่งแปลกปลอมดังกล่ำว

ออกไปจำกบรเิวณนั้นได้ทนัเวลำ

“ยังไวเหมือนเดิมเลยนะพี่เดช” เสียงของหนึ่งนักรบในทีมเอ่ยกับ
หัวหน้ำของตนดังขึ้น ขณะที่ทั้งหมดนั่งอยู่ในเฮลิคอปเตอร์เพื่อเดินทำง 

กลบัหน่วย

“นั่นสพิี่เก้ำ ผมเหน็พี่เดชมองปรำดเดยีวกต็ดัถกูเส้น” ร้อยต�ำรวจโท 

มนัสวิน หรือผู้หมวดวิน พยักหน้ำเห็นด้วยกับร้อยต�ำรวจเอกพศิน หรือ 

ผู้กองเก้ำ พร้อมทั้งยกไม้ยกมือท�ำท่ำเลียนแบบกำรตัดวงจรระเบิดของ

หวัหน้ำทมี

“วงจรง่ำยๆ น่ะ” พันต�ำรวจตรีดนุเดชผู้เป็นหัวหน้ำทีมยิ้มมุมปำก 

น้อยๆ

“รบแบบใช้มดีกบัมอืเปล่ำแบบนี้กส็นกุดนีะครบั” ดำบต�ำรวจชำตชิำย

ผู้ที่นั่งอยู่อกีฝั่งเอ่ย

“เหตุกำรณ์วนันี้ท�ำให้ผมรู้ว่ำกำรฝึกหนกัหลำยหลกัสูตรที่ผ่ำนมำมนั

มีค่ำแค่ไหนในกำรรบจริง” จ่ำสิบต�ำรวจปรำกำรน้องใหม่ในทีมกล่ำวด้วย 

น�้ำเสยีงจรงิจงั

พนัต�ำรวจตรดีนเุดชเอื้อมมอืไปตบบ่ำลูกทมีก่อนกล่ำว “ทกุหลกัสตูร 

ทุกทฤษฎ ีมคีวำมหมำยทั้งหมด เรยีนรู้ จดจ�ำ แล้วน�ำมำประยุกต์ใช้ด้วย

ควำมเข้ำใจ”

“ครบั!” ปรำกำรขำนรบัเสยีงดงัลั่น 

ดนุเดช พศิน มนัสวิน และชำติชำยสะดุ้งจนไหล่กระเพื่อมด้วย 

ไม่คดิว่ำหนุ่มรุ่นน้องจะตะเบง็เสยีงตอบรบัชดัถ้อยชดัค�ำถงึเพยีงนี้
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“โห จ่ำตะเบง็ดงัขนำดนี้ ค้ำงคำว นกฮกูตกใจบนิหลงฝงูหมดแล้วมั้ง” 

มนสัวนิว่ำกลั้วหวัเรำะ 

“โธ่...หมวด ก็เพิ่งรบเสร็จหมำดๆ ผมเลยยังฮึกเหิมอยู่” ปรำกำร

ตอบพร้อมกบัเกำท้ำยทอยแก้เก้อ

“ถงึหน่วยแล้ว แยกย้ำยกนัไปพกัเถอะ” ดนเุดชเอ่ยกบัลกูทมี ก่อนจะ

เดนิน�ำทุกคนลงจำกเฮลคิอปเตอร์ 

หลงัจำกสั่งควำมกบัทมีงำนทั้งสี่อกีสองสำมประโยค ชำยหนุม่จงึแยก

ไปขึ้นรถยุโรปของตนที่จอดอยู่ในลำนจอดรถเพื่อมุ่งหน้ำกลับบ้ำนพักที่ตั้ง

อยู่ในบรเิวณหน่วยงำนที่สงักดัอยู่

ดนุเดชกดระบบเชื่อมต่อไร้สำยภำยในรถคันหรูกับเครื่องมือสื่อสำร

ของตนแล้วต่อสำยไปถึงเพื่อนสนิทที่ประจ�ำกำรอยู่อีกจังหวัดเพื่อนัดหมำย

กำรเดนิทำงในวนัรุ่งขึ้น

“โห ไอ้เดชครบั นี่มนักี่โมงกี่ยำมแล้ว” ปลำยสำยต่อว่ำทนัททีี่รบัสำย

ดนเุดชเหลอืบมองเวลำบนหน้ำจอเครื่องยนต์ภำยในรถเลก็น้อยก่อน

ตอบ “เที่ยงคนื บ้ำนแกไม่มนีำฬิกำหรอืไง”

ปลำยสำยถอนหำยใจยำว ก่อนจะต่อควำม “โทร. มำเวลำนี้เพื่อ

กวน?” 

ผูถู้กกล่ำวหำหวัเรำะในล�ำคอแล้วว่ำต่อ “เออ ขอโทษท ีพอดเีพิ่งเสรจ็

ภำรกจิ พรุ่งนี้แกจะไปถงึประมำณกี่โมงวะ”

“อ้ำว ไปบู๊ที่ไหนมำ นี่ฉันก็เพิ่งโยนชุดเปื้อนโคลนลงถังไปเมื่อกี้

เหมอืนกนั โหดสดุว่ะคนืนี้ ว่ำจะไปเล่ำให้ฟังวนัพรุง่นี้อยู ่นี่ดทู่ำไอ้ภมูกิค็งจะ

งำนเข้ำอยู่เหมือนกัน โทร. หำสองรอบแล้วไม่มีสัญญำณตอบรับ” พันตร ี

นทธีชัช์ว่ำ

“ฮอตกว่ำพวกเรำสำมคนคงไม่มอีกีแล้ว” ดนเุดชตอบก่อนจะถำมย�้ำ 

“ตกลงแกจะไปถงึงำนเลี้ยงรุ่นกี่โมง”

“คงบ่ำยแก่ๆ ว่ะ ขอนอนให้เตม็อิ่มก่อน” นทธีชัช์ตอบ
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“โอเค จะได้กะเวลำถูก เจอกนัพรุ่งนี้” ดนุเดชกล่ำวก่อนจะกดวำง

สำย จำกนั้นจงึเลี้ยวรถเข้ำไปจอดยงับ้ำนพกัหลงัที่ตั้งอยู่ตรงมุมด้ำนในสุด

ของซอย 

งำนเลี้ยงรุ่นนักเรียนเตรียมทหำรของดนุเดชปีนี้จัดขึ้นที่หัวหิน ชำย
หนุ่มเดินทำงมำถึงสถำนที่จัดงำนพร้อมกับนทีธัชช์ หลังจำกลงทะเบียนรับ

กญุแจห้องพกัเรยีบร้อยแล้ว ทั้งสองจงึเดนิไปสมทบกบัชนม์ภูมทิี่เดนิรบัลม

อยูบ่รเิวณชำยหำด เมื่อสมควรแก่เวลำหนึ่งนำยต�ำรวจและสองนำยทหำรจงึ

พำกนัเข้ำไปยงัห้องจดัเลี้ยงที่มเีพื่อนๆ ร่วมรุน่นั่งสรวลเสเฮฮำกนัพร้อมหน้ำ

“ฉนัว่ำ...มนัแปลกๆ ว่ะ” พนัตรวีชิติ ผู้ที่มบีุตรสำวนั่งอยู่บนตกัเอ่ย

ขึ้นอย่ำงไม่มปีี่มขีลุ่ย

“อะไรวะ” พนัตรขีจร ผู้ที่มภีรรยำสำวสวยในอ้อมแขนเลกิคิ้วถำม

“กไ็อ้ภูม ิ ไอ้นท ี ไอ้เดช น่ะส ิ พวกมนัสำมคนโพรไฟล์ดทีี่สุดในรุ่น 

แต่ท�ำไมยงัไม่มเีมยี พวกแกลองคดิหำเหตุผลดูส”ิ วชิติว่ำ

“กฉ็นัไม่อยำกม”ี ชนม์ภูมริ้องขดั

“มแีล้วไม่ได้ดั่งใจ สูไ้ม่มดีกีว่ำ” ดนเุดชส่ำยหน้ำน้อยๆ ชกัเบื่อเตม็ทน

ที่จะต้องมำนั่งตอบค�ำถำมเรื่องคนข้ำงกำยกบัเพื่อนๆ ทุกปี

“เออ ไม่มเีมยีแล้วท�ำไม” นทธีชัช์ถำมกลบั

“ก.็..พวกแกสำมคนจะกนิกนัเองไง” วชิติตอบแล้วระเบดิเสยีงหวัเรำะ

ดงัลั่น โดยมลีูกคู่รบัมุกกนัทั้งห้อง

ชนม์ภมู ินทธีชัช์ และดนเุดชกลอกตำมองเพดำน ก่อนจะผดุลกุแล้ว

ง้ำงมอืข้ำงขวำขึ้นพร้อมกนั

ทว่ำ...

“อย่ำนะเว้ย ลกูสำวฉนัมองอยู”่ วชิติยกัคิ้วแล้วยกตวับุตรสำวขึ้นยนื

บนตกัเพื่อสร้ำงเกรำะก�ำบงั

“ฉันว่ำแกสำมคนยังไม่เจอเนื้อคู่มำกกว่ำ” พันตรีกฤตเดินเข้ำมำ 
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กดบ่ำของชำยโสดทั้งสำมให้นั่งลงที่เดมิแล้ววเิครำะห์เหตุผลไปพลำงๆ 

ชนม์ภมู ินทธีชัช์ และดนุเดชกลอกตำมองเพดำนเป็นรอบที่สอง แล้ว

เอี้ยวตวักลบัไปมองคนด้ำนหลงัอย่ำงพร้อมเพรยีงกนั

พนัตรกีฤตหวัเรำะในล�ำคอ ก่อนเดนิไปโอบไหล่สำวคนรกัพำกลบัมำ

ร่วมวงสนทนำด้วย 

“เมื่อก่อนฉันก็ไม่เชื่อ แต่เมื่อห้ำเดือนก่อนฉันพำพ่อกับแม่มำเที่ยว

หวัหนิแล้วกพ็กัที่โรงแรมนี้แหละ ไม่รู้ว่ำแม่ฉนัไปรู้มำจำกไหนว่ำเทวรูปข้ำง

โรงแรมนี้ศักดิ์สิทธิ์ใครขออะไรก็ได้ วันนั้นแม่เลยพำฉันไปจุดธูปแล้วให ้

ฉันพูดตำม ฉันคงไม่ต้องบอกใช่ไหมว่ำแม่น�ำฉันขอพรเรื่องอะไร เพรำะ 

หลงัจำกนั้นอกีสองวนัฉนักเ็จอกบัสำวน้อยของฉนันี่แหละ” กฤตเล่ำพร้อมกบั

กดปลำยจมูกลงกบัขมบัสำวคนรกัอย่ำงอ่อนโยน ได้รบัเสยีงโห่จำกเพื่อนๆ 

มำเป็นรำงวลัที่หวำนไม่ดูเวล�่ำเวลำ

“ฉนัดใีจกบัแกด้วยนะไอ้กฤต แต่ฉนัสงสำรสำวน้อยของแกจงัเลยว่ะ 

ไม่น่ำหลงกลแกเลยจรงิๆ” นทธีชัช์ว่ำ

“อ้ำว ไอ้นี่” กฤตแหว ก่อนจะกวำดสำยตำหำแนวร่วมแล้วเอ่ยต่อ 

“งั้นมำพสิูจน์กนั แกสำมคนกล้ำหรอืเปล่ำ”

“พสิูจน์ว่ำ” ชนม์ภูมเิลกิคิ้วถำม

“ไปขอเนื้อคู่กนั” ขจรตอบแทน

“ไร้สำระ” ดนุเดชแบะปำก

“ไม่ต้องท�ำหน้ำดขุ่มเลยไอ้ภมู ิไอ้เดช อย่ำป๊อด กล้ำๆ หน่อย” วชิติ

ยกัคิ้วแล้วท้ำเสยีงระรื่น

“เล่นอะไรกนัวะ” นทธีชัช์เกำท้ำยทอย

“ก็เล่นไง แล้วก็อยำกพิสูจน์ด้วยว่ำเทวรูปที่ไอ้กฤตเล่ำสำมำรถดึง 

เนื้อคู่ได้จรงิหรอืเปล่ำ” ขจรเอ่ยต่อ

“ว่ำไง กล้ำๆ หน่อยสวิะ” กฤตคะยั้นคะยอ

ชนม์ภูม ิ นทธีชัช์ และดนุเดชสบตำกนัเป็นเชงิถำม ก่อนนทธีชัช์จะ
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เป็นผู้ตดัสนิใจ “เออๆๆๆ พสิูจน์กพ็สิูจน์ จะได้จบๆ สกัท ีหวิแล้วโว้ย” 

วชิติ ขจร และกฤตแทก็มอืกนั ก่อนที่จะดนัหลงัสำมหนุม่โสดพำไป

ขอพรยงัเทวรูปศกัดิ์สทิธิ์ที่ประดษิฐำนอยู่ด้ำนข้ำงโรงแรมได้ส�ำเรจ็

“พวกแกสำมคนพูดตำมฉันนะ” กฤตว่ำ หลังจำกจุดธูปให้ชนม์ภูม ิ

นทธีชัช์ และดนุเดชถอืและกดบ่ำให้นั่งท่ำเทพบุตรเรยีบร้อยแล้ว

“จะท�ำอะไรกท็�ำสกัทเีถอะไอ้กฤต” ชนม์ภูมกิระแทกลมหำยใจ

“กระผม แล้วเอ่ยชื่อตวัเอง” พนัตรกีฤตสั่ง

“กระผม ชนม์ภูม ิปำรวตัร”

“กระผม นทธีชัช์ ลกัษมเีมธ”ี

“กระผม ดนุเดช สุรสัโกศล”

สำมหนุม่โสดเอ่ยชื่อตนเองเสยีงดงัฟังชดั ขจร วชิติ และกฤตยกยิ้ม

ที่มุมปำกน้อยๆ ก่อนกฤตจะเริ่มน�ำขอพรต่อ

“ไม่ว่ำเนื้อคูข่องกระผมจะอยูแ่ห่งใด ขอให้มเีหตเุป็นใจให้เรำสองคน

ได้พบและได้ใช้ชวีติคู่ร่วมกนัในเรว็วนันี้ด้วยเถดิ” 

เสยีงทุม้ประสำนขอพรอย่ำงพร้อมเพรยีงกนั ฉบัพลนัดวงตะวนัที่ทอ

ประกำยแสงเจิดจ้ำกลับมืดครึ้มลงกะทันหันด้วยเงำของเมฆก้อนยักษ์ที่

เคลื่อนมำทำบทับในเวลำนั้นพอดี พร้อมกับแรงลมกระโชกพัดโมไบล์ที่ 

รอบเทวสถำนอนัเป็นที่ประดษิฐำนของเทวรปูดงัก้องกงัวำน ซึ่งนั่นไม่นบัรวม

กระแสลมที่พดัต้องกำยชนม์ภมู ินทธีชัช์ และดนุเดช จนสองนำยทหำรและ

หนึ่งนำยต�ำรวจหนุ่มขนลุกชนัพร้อมกนัโดยไม่ทรำบสำเหตุ



๒

รถยุโรปสนี�้ำเงนิเคลื่อนที่ออกจำกหวัหนิตั้งแต่เช้ำตรู่ มุ่งหน้ำเข้ำ
สูก่รงุเทพฯ เจ้ำของรถคนัหรเูปิดเพลงคนัทรทีี่ขบัร้องโดยศลิปินชำวต่ำงชำติ

ผู้โด่งดงั 

Country roads, take me home

To the place I belong

West Virginia, mountain mama

Take me home, country road๑ 

ดนุเดชเคำะปลำยนิ้วลงบนพวงมำลัย แล้วฮัมเพลงคลอไปด้วย

พลำงๆ ระหว่ำงรถติด ดวงตำคู่คมใต้แว่นกันแดดทรงคลำสสิกทอดมอง

ยวดยำนพำหนะที่จอดต่อแถวกันเรียงรำยเพื่อรอสัญญำณไฟที่เริ่มนับ 

๑ เพลง “Take Me Home, Country Roads” ศลิปิน จอห์น เดนเวอร์ 



เ ม ญ ำ ณี  l  17

ถอยหลงั

“ถึงสักที” ชำยหนุ่มยกยิ้มน้อยๆ ยำมเปิดไฟเลี้ยวเพื่อขอทำงเข้ำสู่

บ้ำน ‘สรุสัโกศล’ อนัเป็นสถำนที่พ�ำนกัของ พลต�ำรวจเอก ดนสุทิธิ์ สรุสัโกศล 

รองผู้บญัชำกำรต�ำรวจแห่งชำตแิละครอบครวั

ชำยหนุ่มจอดรถแล้วส่งกุญแจให้ชำยวยักลำงคนที่รบีวิ่งเข้ำมำหำ 

“ขอบใจมำกชล คุณพ่อกบัคุณแม่ล่ะ”

“อยู่ตรงสระว่ำยน�้ำครบั” พ่อบ้ำนเก่ำแก่นำมว่ำชลตอบอย่ำงนอบน้อม

ดนุเดชพยักหน้ำรับก่อนจะเดินตรงไปยังสระว่ำยน�้ำข้ำงบ้ำน ชำย

หนุ่มยกยิ้มที่มุมปำกน้อยๆ ยำมได้ยินเสียงหวีดร้องหวำนใสคลอเคล้ำกับ

เสียงหัวเรำะที่บ่งบอกถึงควำมสุขอันล้นเอ่อ และเมื่อเดินไปถึงสระว่ำยน�้ำ 

ก็พบว่ำเจ้ำของเสียงใสที่สำมำรถเรียกเสียงหัวเรำะได้จำกทุกคนก�ำลังเกำะ

ขอบสระตขีำให้น�้ำเป็นฟองกระเซน็ไปโดนร่ำงสงูใหญ่ที่คอยประคองดแูลอยู่

ไม่ห่ำง

“คุณลุงขำ...” ร่ำงเลก็ที่ก�ำลงัเพลดิเพลนิอยู่ในสระว่ำยน�้ำเงยหน้ำขึ้น

มองผูม้ำใหม่ที่หยดุยนือยูใ่ต้ร่มไม้แล้วตะโกนเรยีก ก่อนจะตะเกยีกตะกำย

ขึ้นจำกน�้ำ ออกตวัวิ่งเข้ำไปหำอย่ำงรวดเรว็

ดนุเดชย่อตวัลงอ้ำวงแขนรบัเจ้ำตวัเลก็เข้ำมำกอดแล้วโยกตวัไปมำ 

“ว่ำไงคะคนเก่ง คดิถงึคุณลุงหรอืเปล่ำ”

“คดิถงึค่ำ เจ้ำขำคดิถงึคณุลงุเดชที่สดุในโลกเลย” เดก็หญงิวยัสี่ขวบ

ตอบพลำงวำดวงแขนน้อยๆ ประกอบค�ำพดูว่ำ ควำมคดิถงึที่มนีั้นมำกมำย

เพยีงใด

“หลำนสำวลุงเก่งขนำดนี้ สงสยัจะต้องพำไปซื้อขนมสกัหน่อยแล้ว”

“เย้!” คนเก่งของคณุลงุท�ำตำวำวแล้วส่งเสยีงร้อง พร้อมกบักระโดด

ชแูขนขึ้นทั้งสองข้ำง ดนเุดชอุ้มร่ำงเลก็ขึ้นแนบอกแล้วพำเดนิเข้ำไปหำผูใ้หญ่

สี่คนที่ตอนนี้นั่งอมยิ้มมองสองลุงหลำนอยู่ไม่ห่ำง

“สวสัดคีรบัคุณพ่อคุณแม่” ดนุเดชกล่ำว พลำงย่อตวัลงนั่งบนเก้ำอี้
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แล้วจบัหลำนสำวตวัน้อยนั่งบนตกั จำกนั้นจงึหนัไปยกัคิ้วทกัทำยหญงิสำว

ที่ใบหน้ำละม้ำยคล้ำยตนเองกบัชำยหนุ่มอกีคนที่อำยุอำนำมพอๆ กนั

“จ�ำทำงกลับบ้ำนได้ด้วยหรือพ่อตัวดี” คุณหญิงณีรนุช ภริยำรอง- 

ผู้บญัชำกำรต�ำรวจแห่งชำตเิอ่ยถำมบุตรชำยคนโต

“ขนืพี่เดชกลบับ้ำนบ่อยๆ คณุแม่กต้็องเหนื่อยนดัลกูสำวเพื่อนๆ มำ

ทำนข้ำวด้วยแย่เลยสคิะ” ดลญำดำหยอกเย้ำมำรดำด้วยเสยีงกลั้วหวัเรำะ 

“ยำยดำ เดี๋ยวเถอะแทนที่จะช่วยแม่ ยังจะเข้ำข้ำงพี่ชำยเรำอีก”  

คุณหญงิณรีนุชเหล่ตำมองบุตรสำวคนเลก็แล้วถอนหำยใจ

พลต�ำรวจเอกดนุสิทธิ์ฟังบทสนทนำของภริยำและบุตรสำวแล้ว

หวัเรำะในล�ำคอ 

“เป็นไง เหน็มรีำยงำนว่ำเพิ่งไปบู๊มำ”

“ครับพ่อ ช่วยตัวประกัน” ดนุเดชลอบมองใบหน้ำกระเง้ำกระงอด

ของมำรดำแล้วยกัคิ้วให้น้องสำวก่อนตอบค�ำถำมของบดิำ

“พวกมนัชกัจะหนกัข้อขึ้นทกุวนั เหน็ทมีสนบัสนนุรำยงำนว่ำ พวกมนั

จบัทั้งผู้หญงิทั้งเดก็” ชำยหนุ่มอกีคนที่นั่งอยู่ในวงสนทนำว่ำ

“อมื เลยจดักำรเรยีงตวัให้รูแ้ล้วรูร้อดไปเลย ว่ำแต่แกเถอะ เหน็เพิ่ง

ไปกวำดล้ำงบ่อนมำนี่ไอ้น้องเขย” ดนุเดชเอื้อมมือไปตบบ่ำพันต�ำรวจตรี 

สดุเขต เพื่อนร่วมรุน่นกัเรยีนนำยร้อยต�ำรวจที่ปัจจบุนัพ่วงต�ำแหน่งน้องเขย

ของตนเอำไว้อกีหนึ่งต�ำแหน่ง

“คณุลงุพดูไม่เพรำะค่ะ” เดก็หญงิภรฤด ีหรอืน้องเจ้ำขำบตุรสำวของ

สุดเขตและดลญำดำเอยีงหน้ำขึ้นมองคนพูดค�ำว่ำ ‘ไอ้’ แล้วปรำมเสยีงดุ 

ดนเุดชกวำดสำยตำมองบดิำ มำรดำ น้องสำว และน้องเขย ก่อนจะ

โน้มใบหน้ำลงกดจมูกลงบนแก้มยุ้ยทั้งสองข้ำง “คุณลุงขอโทษค่ะ คุณลุง

ลมืตวั”

เดก็หญงิตวัน้อยย่นจมกูแล้วถอนหำยใจพลำงยกนิ้วป้อมๆ ส่ำยไปมำ 

“ลมืไม่ได้นะคะ พูดไม่เพรำะ ไม่น่ำรกั”
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“ค่ะ ต่อไปคุณลุงจะระวงั” ดนุเดชตอบ แล้วเอี้ยวตวัไปกระซบิกบั

บิดำของเด็กหญิงที่ก�ำลังกลั้นข�ำจนตัวแดง “แกอย่ำหลุดพูดไม่เพรำะบ้ำง 

กแ็ล้วกนัไอ้เขต ฉนัจะยุให้เจ้ำขำรกัแกน้อยกว่ำฉนัเลยคอยดู”

“ไม่มทีำง เพรำะตอนนี้ดำล้ำงสมองลบค�ำหยำบในตวัฉนัไปหมดแล้ว

โว้ย” สุดเขตตอบด้วยน�้ำเสยีงที่ดงัตำมปกต ิและ...

“คณุแม่ขำ คณุพ่อพดูไม่เพรำะค่ะ” หนนู้อยเจ้ำขำเงยหน้ำขึ้นรำยงำน

มำรดำ 

“พี่เดช พี่เขต ดำบอกกี่ครั้งแล้วคะ ว่ำให้ระวงักำรใช้ค�ำพูด”

สดุเขตและดนเุดชหนัขวบัมำมองหน้ำกนัโดยอตัโนมตั ิก่อนที่สดุเขต

จะโผเข้ำไปอุม้ร่ำงน้อยของบตุรสำวออกจำกตกัของดนเุดช แล้วพำกนัลงไป

เล่นน�้ำต่อทนัท ีในขณะที่ดนุเดชเองกร็บีลุกขึ้น 

“ลุงไปเปลี่ยนชุดก่อน แล้วเดี๋ยวจะลงมำเล่นด้วยนะคะ”

ดนุสทิธิ์และณรีนุชมองตำมทำยำทของตนแล้วส่ำยหน้ำพร้อมยิ้ม 

บนถนนหนทำงในเมอืงกรงุที่รถรำแล่นกนัขวกัไขว่ รถญี่ปุน่ป้ำยแดง
คันสีขำวสะอำดงำมตำก�ำลังเคลื่อนที่ไปอย่ำงช้ำๆ หญิงสำวเจ้ำของรถเม้ม 

ริมฝีปำก ขณะสอดส่ำยสำยตำอ่ำนป้ำยเพื่อเลี้ยวขวำตำมที่ระบบน�ำทำง 

ส่งเสยีงบอก

“ฮ้ำ! ชลบุรี งำนเข้ำแล้วไง” เจ้ำของเสียงใสอุทำน ก่อนจะเปิดไฟ

กะพรบิแล้วจอดในจุดพกัรถฉุกเฉนิบนทำงด่วน จำกนั้นเชื่อมต่อสญัญำณ

เพื่อตดิต่อบุคคลที่เธอนดัหมำยเอำไว้ทนัที

“พี่กำนต์คะ” ต้นสำยร้องทักเสียงสูง จนคนปลำยสำยต้องรีบดึง

เครื่องมอืสื่อสำรออกห่ำงหู

“ว่ำไงนชิำ เสยีงสงูขนำดนี้ อย่ำบอกนะว่ำหลงทำงอกีแล้ว” ปลำยสำย

ถำมอย่ำงรู้ทนั

“ฮ่ำๆๆ” คนถูกรู้ทนัหวัเรำะร่วนก่อนตอบ “คดิว่ำใช่ค่ะ ใกล้ถงึทะเล
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แล้ว” 

“โอ๊ย! ฉันละเบื่อแกจริงๆ ไม่หลงก็เลยมันทุกวันเนี่ย” ปลำยสำย 

ถอนหำยใจแล้วหวัเรำะในล�ำคอ 

“โธ่ พี่บก. กำนต์คนสวยของนิชำไม่เสียงดังนะคะ นิชำผิดไปแล้ว” 

ธนชิำ นกัเขยีนนยิำยโรมำนซ์ชื่อดงัส่งเสยีงออดอ้อน เธอเป็นเจ้ำของผลงำน

เขยีนที่เป็นที่ยอมรบัจนได้รบัรำงวลัมำกมำย

“ย่ะ ฉันก็เริ่มชินกับแกแล้วละ วันไหนไม่หลงสิแปลก แล้วตอนนี้ 

อยูไ่หน ให้พี่ส่งคนไปรบัหรอืเปล่ำ” ชนำกำนต์ หวัหน้ำกองบรรณำธกิำรและ

บุตรสำวเจ้ำของส�ำนกัพมิพ์อนัดบัหนึ่งของประเทศส่ำยหน้ำพร้อมยิ้ม ด้วย

รู้จักกับธนิชำมำหลำยปีหญิงสำวก็ยังคงรักษำมำตรฐำนในกำรจดจ�ำทิศทำง

ได้อย่ำงดเียี่ยม เคยหลงเคยเลยอย่ำงไรกย็งัคงเป็นเช่นเดมิไม่แปรเปลี่ยน 

“ไม่เป็นไรค่ะพี่กำนต์ เดี๋ยวนชิำเรยีกแทก็ซี่แถวนี้ขบัน�ำไปดกีว่ำ อำจ

จะถงึช้ำนดิหน่อยนะคะ” ธนชิำตอบ จำกประสบกำรณ์หลงทำงด่วนหลำยๆ 

ครั้งที่ผ่ำนมำ ท�ำให้เธอรูว่้ำไม่ควรคล�ำหำทำงกลบัรถด้วยตนเองเป็นอย่ำงยิ่ง

เพรำะนั่นจะท�ำให้สถำนกำรณ์ ‘หลง’ เลยเถดิไปจำกเดมิอกีมำกโข ดงันั้น

เธอจึงเกิดไอเดียจ้ำงผู้ช�ำนำญกำรบนท้องถนนน�ำทำงซึ่งก็ได้ผลลัพธ์อย่ำง 

ดเียี่ยมทุกครั้ง

“ย่ะ ค่อยๆ มำกแ็ล้วกนั” ชนำกำนต์ตอบรบัก่อนที่จะกดวำงสำย

“ลุงคะ ช่วยขับน�ำไปบริษัทกัลยำ พับลิชชิง แบบด่วนจี๋เลยค่ะ”  

ธนชิำรบีหำทำงลงจำกทำงด่วนแล้วโบกแทก็ซี่เพื่อให้น�ำทำงไปยงัส�ำนกัพมิพ์ 

หลงัจำกจ่ำยค่ำมเิตอร์และน�ำรถของเธอไปจอดยงัลำนจอดรถของส�ำนกัพมิพ์

เรยีบร้อยแล้ว จงึรบีหยบิกระเป๋ำหอบโน้ตบุ๊กวิ่งเข้ำไปในออฟฟิศทนัที

“สวสัดคี่ะพี่ๆ  ทุกคน” ธนชิำยิ้มทกัทำย

“ผมช่วยนะครบั” พนกังำนฝ่ำยต้อนรบัว่ำ 

ธนชิำจงึยื่นโน้ตบุ๊กคู่ชพีของเธอไปให้แล้วกล่ำวขอบคุณ 

“ขอบคุณค่ะ”
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“วันนี้นิชำหลงอีกแล้วนะคะ ดีที่รถไม่ติดมำกเลยยังมำทันเวลำ

ประชุม เผื่อเวลำหลงทำงได้พอดเีป๊ะ” ธนชิำหนัหลงักลบัมำเล่ำ ในขณะที่

สองขำก้ำวเดนิไปยงัทศิทำงของห้องประชมุด้วยควำมเคยชนิ ทว่ำกำรมำของ

เธอในครั้งนี้...

โครม!

“โอ๊ย!”

เธอลืมไปว่ำมีกระจกใสกั้นอยู่ระหว่ำงกลำงห้องประชุมกับทำงเดิน 

แน่นอนว่ำแรงกระแทกจำกกำรปะทะส่งผลให้คนที่หันรีหันขวำงล้มลง 

กองกบัพื้นท่ำมกลำงสำยตำหลำยคูข่องผูเ้ข้ำร่วมประชมุที่นั่งอยูด้่ำนในห้อง

“นชิำ!” ชนำกำนต์รบีลุกขึ้นแล้ววิ่งออกไปประคองนกัเขยีนในสงักดั

ให้ลุกขึ้นอย่ำงทนัท่วงท ี“เป็นยงัไงบ้ำง ชนเข้ำไปได้ยงัไงดงัโครมขนำดนั้น”

ธนิชำหัวเรำะคิกก่อนตอบ “โอ๊ย! พลอตในหัวไหลไปกองรวมกับ 

ตบัไตล�ำไส้เลก็หมดแล้วมั้งคะเนี่ย ลมืไปเลยว่ำตรงนี้เป็นกระจก” 

“ห้องประชุมชั้นนี้เป็นกระจกทกุห้อง!” ชนำกำนต์ช่วยแก้ควำมเข้ำใจ

“ใช่ค่ะ นิชำหลงคิดว่ำเป็นห้องประชุมชั้นสองเลยเล็งพิกัดผิดค่ะ”  

ธนชิำตอบก่อนจะประนมมอืไหว้ผู้เข้ำร่วมประชุมที่นั่งอมยิ้มอยู่ในห้อง

กำรประชุมวำงแผนงำนเขียนเรื่องใหม่ของธนิชำด�ำเนินผ่ำนไปนำน

นบัชั่วโมง หญงิสำวบนัทกึทุกค�ำแนะน�ำของกองบรรณำธกิำรอย่ำงละเอยีด 

หลงัจำกที่กำรประชุมเสรจ็สิ้นลง ธนชิำจงึหอบกระเป๋ำและโน้ตบุ๊กเข้ำไปนั่ง

หำรอืกบัชนำกำนต์เป็นกำรส่วนตวัต่อ

“สหีน้ำไม่ค่อยดเีลย กงัวลหรอื” ชนำกำนต์ถำมหญงิสำวรุ่นน้องร่วม

สถำบนักำรศกึษำที่จบัพลดัจบัผลูมำเป็นนกัเขยีนดำวรุง่ของส�ำนกัพมิพ์ของ

ครอบครัวเธอตั้งแต่ครั้งยังเป็นนักศึกษำชั้นปีที่สองจวบจนกระทั่งวันนี้  

วันที่หญิงสำวส�ำเร็จกำรศึกษำแล้ว เพียงแค่รอเข้ำร่วมพิธีพระรำชทำน

ปรญิญำบตัรเท่ำนั้น

“ค่ะ นชิำไม่รูเ้รื่องต�ำรวจหน่วยรบพเิศษเลยสกันดิ แล้วแบบนี้จะเอำ
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ข้อมูลที่ไหนมำเขยีนล่ะคะ” ธนชิำตอบเสยีงอ่อย

“ไม่ต้องกงัวล เรื่องนี้พี่จดักำรได้ ไว้พี่จะขอให้คณุแม่ต่อสำยขอควำม

ช่วยเหลอืเพื่อนสนทิที่อยู่ในแวดวงต�ำรวจกแ็ล้วกนั”

ธนชิำพยกัหน้ำระรวัก่อนจะว่ำต่อ “ดเีลยค่ะ นชิำคงต้องท�ำกำรบ้ำน

อกีเยอะมำก”

“ถ้ำหมดเรื่องกงัวลแล้ว กไ็ปกนิข้ำวกนัเถอะ พี่หวิแล้ว” ชนำกำนต์

เอ่ยชวน

“ดเีลยค่ะ นชิำหวิจนจะแทะแขนตวัเองกนิอยู่แล้วเนี่ย”

ชนำกำนต์กลอกตำมองเพดำนแล้วส่ำยหน้ำน้อยๆ “ไม่แปลกใจเลย

ว่ำท�ำไมแกถงึเป็นนกัเขยีนได้”

ธนชิำหรี่ตำมองคนพูดเลก็น้อย “อนันี้จะชมหรอืจะด่ำคะ นชิำจะได้

ท�ำหน้ำให้ถูกกบัสถำนกำรณ์”

ชนำกำนต์แยกเขี้ยวใส่ใบหน้ำทะเล้นของคนถำมก่อนตอบ “ด่ำหกสบิ

ชมสี่สบิ”

สองสำวหวัเรำะคกิแล้วพำกนัเดนิออกไปหำของอร่อยรบัประทำน

ทำงด้ำนดนุเดชหลังจำกขึ้นไปเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วก็ลงไปเล่นน�้ำ
กบัหลำนสำวหวัแก้วหวัแหวน จนกระทั่งบ่ำยคล้อยจงึพำกนัเข้ำไปนั่งเล่นใน

ห้องนั่งเล่นของบ้ำนต่อ

คณุหญงิณรีนชุที่นอนเอนหลงัอ่ำนหนงัสอือยูบ่นโซฟำตวัยำว ค่อยๆ 

ดนัตวัขึ้นเพื่อเอื้อมมอืไปหยบิสมำร์ตโฟนที่ส่งเสยีงร้องอยู่บนโต๊ะกลำงแล้ว

กดรบัสำย

“ว่ำไงยำยกลั วนันี้ว่ำงพอที่จะไปสปำกบัฉนัแล้วหรอืไง” 

“เปล่ำๆ ไม่ใช่เรื่องนั้น สปำเอำไว้อำทติย์หน้ำกแ็ล้วกนั” ปลำยสำย

ตอบ

“พุทโธ่เอ๊ย นกึว่ำจะได้เจอกนั” ณรีนุชกล่ำวแล้วถอนหำยใจ
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“ณ ีฉนัมเีรื่องอยำกจะรบกวนเธอหน่อย” ปลำยสำยหวัเรำะในล�ำคอ

เลก็น้อยแล้วเกริ่นเข้ำธุระของตน

“อมื ว่ำมำได้เลย” 

“คือที่ส�ำนักพิมพ์มีโพรเจกต์จะเขียนนิยำยเกี่ยวกับต�ำรวจหน่วยรบ

พิเศษ ฉันเลยอยำกจะรบกวนเธอช่วยถำมสำมีของเธอให้ทีว่ำสะดวกให ้

นกัเขยีนเข้ำไปสมัภำษณ์ไหม” กลัยำ มำรดำของชนำกำนต์เอ่ยถำม

“อยำกได้ข้อมูลประมำณไหนล่ะ” ณรีนุชว่ำต่อ

“เหน็ยำยกำนต์บอกว่ำอยำกเขยีนตั้งแต่ฝึกเลย” 

“อืม งั้นไม่ต้องสัมภำษณ์หรอก ให้ไปดูกำรฝึกจริงเลยดีกว่ำ เห็น 

ตำเดชบอกว่ำจะเปิดหลกัสูตรฝึกชุดใหม่สปัดำห์หน้ำ” 

เจ้ำของชื่อที่ถูกเอ่ยพำดพิงถึงกับหันขวับไปมองมำรดำอย่ำงรวดเร็ว 

แล้วส่ำยหน้ำหวอืปฏเิสธ ทว่ำ...

“ได้เลย บอกหนกูำนต์ว่ำไม่ต้องกงัวล งำนนี้ให้ตำเดชจดักำร รบัรอง

ว่ำข้อมลูแน่นทั้งทฤษฎแีละปฏบิตั”ิ คณุหญงิณรีนชุเมนิปฏกิริยิำของบตุรชำย 

แล้วเชดิหน้ำตกปำกรบัค�ำเพื่อนสนทิด้วยน�้ำเสยีงเจ้ำเล่ห์ ด้วยหมำยมั่นป้ันมอื

อยำกให้บุตรชำยคนโตและบุตรสำวเพื่อนสนิทสำนสัมพันธ์กันมำเนิ่นนำน 

แต่ทั้งสองก็ไม่น�ำพำให้เป็นดังหวัง ทั้งที่ยังครองตัวเป็นโสดด้วยกันทั้งคู่  

ดังนั้นเมื่อมีสถำนกำรณ์ที่จะท�ำให้ได้ใกล้ชิดกัน ณีรนุชจึงรีบตอบรับอย่ำง

ทนัท่วงที

“คุณแม่ครับ...” ดนุเดชขำนเรียกมำรดำทันทีที่ท่ำนกดวำงสำย

เรยีบร้อยแล้ว

คุณหญิงณีรนุชยกมือซ้ำยขึ้นห้ำม ดนุเดชจึงจ�ำต้องกลืนประโยคที่

ก�ำลงัจะเอ่ยลงคอ แล้วรอฟังมำรดำกล่ำวด้วยอำกำรสงบ

“ส�ำนักพิมพ์ของป้ำกัลมีโพรเจกต์พิเศษ และหนูกำนต์ก็อยำกให ้

โพรเจกต์นี้ออกมำสมบูรณ์แบบที่สุด เดชก็ช่วยน้องหน่อยเถอะ ถือว่ำแม่

ขอร้อง”
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“แต่ผมไม่ได้มีเวลำว่ำงขนำดนั้น เวลำฝึกผมต้องควบคุมทุกอย่ำง

ด้วยตวัเอง” หวัหน้ำหน่วยรบพเิศษกล่ำวด้วยน�้ำเสยีงหนกัแน่น

ทว่ำมำรดำผูม้จีดุยนือนัมั่นคงกลบัเมนิค�ำอธบิำยยดืยำวของบตุรชำย

ไปเสียอย่ำงนั้น แล้วหันไปปรึกษำสำมีที่นอนอ่ำนเอกสำรอยู่บนโซฟำ 

อกีตวัแทน

“คณุพี่คะ แบบนี้ณต้ีองให้ยำยกำนต์ท�ำหนงัสอืถงึใครบ้ำง คณุพี่ช่วย

เมตตำหลำนสำวของณดี้วยนะคะ”

“ได้ส ิเดี๋ยวผมช่วยดูให้”

“...”

และค�ำตอบของบดิำกท็�ำให้คนที่ลุ้นผลอย่ำงใจจดใจจ่อถงึกบัคอตก

กะทนัหนั 

“โชคดนีะคะพี่เดช” ดลญำดำว่ำ สุดเขตหวัเรำะเป็นลูกคู่

ดนเุดชถอนหำยใจแล้วยกร่ำงเลก็ของหลำนสำวมำนั่งบนตกั จำกนั้น

จงึโน้มใบหน้ำลงไปกระซบิ “เจ้ำขำ ช่วยคุณลุงต่อรองกบัคุณยำยหน่อยนะ

ครบั” 

“คุณลุงพูดเสียงเบำ เจ้ำขำฟังไม่เข้ำใจเลยค่ะ” ทว่ำหลำนสำวกลับ

เอยีงคอขึ้นมองใบหน้ำคมเข้มของคณุลงุแล้วเอ่ยถำมด้วยน�้ำเสยีงอนัดงั ดงั

ชนดิที่ผู้ใหญ่ทุกคนในห้องหนัมำมองอย่ำงพร้อมเพรยีงกนั

“ไม่ต้องขอให้เจ้ำขำช่วยเลยตำเดช แม่ตดัสนิใจแล้ว ช่วยน้องกำนต์

หน่อยก็แล้วกัน แค่ให้นักเขียนไปดูกำรฝึกแค่นี้ไม่เห็นจะล�ำบำกอะไรเลย” 

คุณหญงิณรีนุชดกัคออย่ำงรู้ทนั

ดนุเดชถอนหำยใจอีกรอบ “แต่ผมไม่สะดวกจริงๆ นะครับคุณแม่ 

ผมไม่มเีวลำมำกพอที่จะช่วยดูแลใครทั้งนั้น”

“เอำเถอะน่ำ แม่เห็นนักเขียนของส�ำนักพิมพ์ป้ำกัลอำยุอำนำมไม่ใช่

น้อย เรำคงไม่ต้องดูแลอะไรเยอะหรอก เชื่อแม่ส ิกำรที่เดชได้ส่งต่อข้อมูล

ดีๆ  ให้นกัเขยีนน�ำมำถ่ำยทอดลงในบทประพนัธ์ เป็นกำรสร้ำงภำพลกัษณ์
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ที่ดใีห้แก่องค์กรได้อกีทำงหนึ่งนะ”

“พ่อกเ็หน็ด้วยกับแม่นะเดช ถอืว่ำพ่อขอร้องอกีคนกแ็ล้วกนั” และ

เหตผุลที่คณุหญงิณรีนชุหยบิยกขึ้นมำนั้น กไ็ด้ผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกรอง- 

ผู้บญัชำกำรต�ำรวจแห่งชำตไิปเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว

“ครบั คุณพ่อ” ดนุเดชจงึจ�ำต้องตอบรบัด้วยควำมจ�ำนน



๓

บรรยำกำศยำมเช้ำของจงัหวดัตดิกบัอ่ำวไทยในช่วงปลำยปีเช่นนี้
ได้รับอิทธิพลจำกมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้อำกำศเย็นสบำย

เหมำะแก่กำรเริ่มต้นฝึกก�ำลงัพลของต�ำรวจหน่วยรบพเิศษเป็นยิ่งนกั รถตู้

ที่มตีรำสญัลกัษณ์ของบรษิทักลัยำ พบัลชิชงิ และรถญี่ปุน่คนัสขีำวป้ำยแดง

แล่นผ่ำนประตูหน่วยฝึกอย่ำงช้ำๆ ผู้เข้ำรบักำรฝึกและครูฝึกที่ยนืเรยีงแถว

อยูเ่บื้องหน้ำเสำสงูที่มธีงไตรรงค์โบกสะบดัอยู่บนยอดเบนสำยตำไปมองรถ

สองคนัที่เพิ่งจอดนิ่งสนทิอย่ำงพร้อมเพรยีงกนั 

หญงิสำวในรถตูล้งจำกรถแล้วหยุดรอเพื่อนร่วมเดนิทำงอกีคนัที่เพิ่ง

ดบัเครื่องยนต์แล้วก้ำวขำลงจำกฝั่งคนขบั หญงิสำวร่ำงเลก็ในชุดกระโปรง

ทรงสุม่คล้ำยกบันำงเอกในละครพเีรยีดชื่อดงักวำดสำยตำส่งยิ้มหวำนให้แก่

ดวงตำทุกคู่ที่จบัจ้องเธออยู่ 

“นี่คอืทมีนกัเขยีนที่พี่เดชบอกใช่ไหมครบั” ร้อยต�ำรวจเอกพศนิท�ำปำก

ขมุบขมบิเอ่ยถำมหวัหน้ำทมีของตน

“อมื” พนัต�ำรวจตรดีนุเดชตอบเพยีงสั้นๆ 
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“แล้วไหนนกัเขยีนแก่ๆ ที่พี่ว่ำ” ร้อยต�ำรวจโทมนสัวนิเอ่ยถำมขึ้นมำ

บ้ำง

“ไม่รู้ส ิยงัอยู่บนรถมั้ง” ผู้เป็นหวัหน้ำตอบแล้วไหวไหล่น้อยๆ 

“นั่นนำงฟ้ำหรือนำงอัปสร ท�ำไมหวำนหยดย้อยไปทั้งตัวแบบนั้น” 

ดำบต�ำรวจชำตชิำยว่ำ ยงัจบัจ้องสำวน้อยร่ำงบอบบำงที่ยนือยู่ข้ำงหญงิสำว

ในชุดสูทสขีำวกำงเกงสไีวน์แดงไม่วำงตำ

“เจรญิหูเจรญิตำอะไรแบบนี้” จ่ำสบิต�ำรวจปรำกำรว่ำ

“มแีต่คนเท่ๆ ทั้งนั้นเลยนะคะพี่กำนต์” หญงิสำวนยัน์ตำหวำนเอี้ยวตวั

กระซบิบอกคนที่ยนือยู่ข้ำงกำย

ชนำกำนต์ขยับเสื้อสูทของตนเองเล็กน้อยก่อนตอบ “ให้มำท�ำงำน 

อย่ำมวัแต่บ้ำผู้ชำย”

“ใจร้ำย” ธนชิำว่ำก่อนที่จะกรดีปลำยนิ้วมอืส�ำรวจควำมเรยีบร้อยของ

เครื่องแต่งกำยชุดหวำน แล้วก้ำวขำบนรองเท้ำส้นเขม็สูงสองนิ้วครึ่งมุ่งตรง

เข้ำไปหำกลุ่มคนเท่ด้วยท่วงท่ำที่สวยงำมและมำดมั่น ทว่ำ...

ตุ้บ!

“เฮ้ย!”

“นชิำ!” ชนำกำนต์ร้องเรยีกรุ่นน้องเสยีงหลง แล้วถลำตวัเข้ำไปหำ 

ทว่ำกย็งัช้ำกว่ำชำยหนุ่มรูปร่ำงสูงใหญ่ในชุดเครื่องแบบอนังำมสง่ำที่

ผ่อนลมหำยใจอย่ำงช้ำๆ แล้วก้ำวขำยำวๆ เดนิเข้ำไปหำแขกที่มำรดำฝำกฝัง

ให้ดูแลด้วยควำมจ�ำใจ สองมือหนำเอื้อมออกไปแตะแขนเรียวและช่วย

ประคองเจ้ำของร่ำงเลก็ที่สะดุดขำตวัเองจนล้มหวัคะม�ำลงกบัพื้นให้ยนืขึ้น

ธนชิำเงยหน้ำมองคนที่เดนิเข้ำมำช่วยเหลอืเธออย่ำงแช่มช้ำ จำกนั้น

จงึคลี่ยิ้มหวำนพร้อมกบัเอ่ยค�ำขอบคุณ “ขอบคุณค่ะ”

“พี่เดชสวสัดคี่ะ” ชนำกำนต์ประนมมอืไหว้ผู้อำวุโสกว่ำ 

“สวสัดคีรบัน้องกำนต์” ดนเุดชตอบรบัเสยีงรำบเรยีบด้วยใบหน้ำอนั

บึ้งตงึ แลว้เหลอืบตำมองหญงิสำวอกีคนที่ยงัยนืค้ำงอยูใ่นออ้มแขนของตน 
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เจ้ำของใบหน้ำหวำนเม้มรมิฝีปำกพลำงจบัจ้องใบหน้ำคมเข้มอย่ำงเผลอไผล 

และไม่มีทีท่ำว่ำจะผละตัวออกไปยืนให้มั่นคงด้วยล�ำขำของตัวเองง่ำยๆ  

ดังนั้นเจ้ำของอ้อมแขนจึงต้องเป็นฝ่ำยละมือจำกร่ำงของสำวน้อยนัยน์ตำ 

เพ้อฝันด้วยตนเอง

“เท่อะ” ธนชิำท�ำปำกขมบุขมบิไร้เสยีงเพื่อส่งสญัญำณบอกชนำกำนต์ 

หญงิสำวรุ่นพี่ถอนหำยใจแล้วส่ำยหน้ำ ก่อนจะแนะน�ำคนทั้งสองให้

รู้จกักนั “นชิำ นี่พนัต�ำรวจตรดีนุเดช ผู้ควบคุมกำรฝึก” 

“สวสัดคี่ะ” ธนชิำประนมมอืไหว้แล้วย่อขำลงจนเข่ำจดพื้น

ดนุเดชมองตำมกำรกระท�ำของหญิงสำวแล้วขยับตัวถอยหลังโดย

อตัโนมตั ิจำกนั้นจงึยกมอืขึ้นรบัไหว้ด้วยสหีน้ำปั้นยำก ชนำกำนต์มองตำม

สำยตำของชำยหนุ่มแล้วรบีเดนิเข้ำไปประกบนกัเขยีนในสงักดั

“ขอเวอร์ชนัที่มนุษย์ปกตเิขำท�ำกนัก่อนนชิำ อย่ำเพิ่งจดัเตม็เดี๋ยวจะ

เสยีงำนใหญ่” ชนำกำนต์ว่ำ จำกนั้นจงึเอ่ยกบัดนเุดชอย่ำงเป็นกจิจะลกัษณะ

“ต้องรบกวนพี่เดชด้วยนะคะ พอดทีำงส�ำนกัพมิพ์มโีพรเจกต์พเิศษ

เกี่ยวกบัต�ำรวจหน่วยรบพเิศษ แต่นชิำยงัไม่มข้ีอมลูเกี่ยวกบัหน่วยงำนนี้เลย 

กำนต์ขอฝำกน้องไว้ที่นี่เพื่อเกบ็ข้อมูลสกัระยะนะคะ”

ดนุเดชเบนสำยตำไปมองเจ้ำของใบหน้ำหวำนเล็กน้อยก่อนหันกลับ

มำมองชนำกำนต์อกีรอบ “คนนี้...นกัเขยีนหรอื”

“ค่ะ นิชำคือนักเขียนดำวรุ่งของส�ำนักพิมพ์กำนต์เลยนะคะ” และ 

ค�ำตอบรบัหนกัแน่นของชนำกำนต์กท็�ำให้คนฟังได้แต่ยนืนิ่งตะลงึอยู่กบัที่

“ไหนคุณแม่บอกพี่ว่ำนกัเขยีนของป้ำกลั เอ่อ...แก่แล้ว” ดนุเดชเอ่ย

ถำมเสยีงแผ่ว เพรำะหำกรูล่้วงหน้ำสกันดิว่ำนกัเขยีนที่จะมำเกบ็ข้อมลูยงัเป็น

เด็กสำววัยใสอยู่เช่นนี้ เขำจะไม่มีวันยินยอมท�ำตำมค�ำขอร้องของมำรดำ 

เป็นอนัขำด เพรำะจำกกำรอ่ำนสำยตำทมีงำนและผูเ้ข้ำรบักำรฝึกที่ก�ำลงัจ้อง

มองเธออยู่นั้น ชำยหนุ่มกส็มัผสัได้ถงึควำมวุ่นวำยที่รออยู่รำงๆ 

“แก่!” สองสำวร้องประสำนกนั ก่อนจะระเบดิเสยีงหวัเรำะ
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“มีคนเดียวนี่แหละค่ะที่จะเขียนเรื่องนี้ นิชำเป็นรุ่นน้องที่มหำ’ลัย

กำนต์เอง เพิ่งเรยีนจบหมำดๆ” ชนำกำนต์ยนืยนัอกีรอบ

“นิชำก็ยืนยันค่ะ ว่ำนิชำเป็นนักเขียนวัยใสอำยุยังไม่ครบยี่สิบสองปี

เต็ม ถ้ำไม่เชื่อจะดูบัตรประชำชนก็ได้นะคะ” ธนิชำว่ำพลำงก้มลงควำนหำ

หลกัฐำนในกระเป๋ำสะพำยออกมำยนืยนั

“มะ...ไม่ต้อง” ดนุเดชรบีร้องห้ำม

ธนชิำละมอืจำกกำรค้นหำของในกระเป๋ำแล้วเงยหน้ำขึ้นมองคูส่นทนำ 

“เชื่อแล้วใช่ไหมคะว่ำนชิำไม่ได้ท�ำเบบเีฟซมำจรงิๆ”

“เอ่อ...” ดนเุดชยกมอืขึ้นกมุหน้ำผำกแล้วเป่ำลมออกปำก ก่อนจะหนั

ไปขอควำมช่วยเหลอืจำกผู้หญงิอกีคนที่ยนืยิ้มแห้งอยู่ใกล้ๆ 

“นชิำไหนบอกว่ำอยำกเกบ็ข้อมลูไวๆ ไง ปะ ไปกนัเถอะ” ชนำกำนต์ว่ำ

“ไปเก็บข้อมูลได้เลยหรือเปล่ำคะ” นักเขียนสำวเงยหน้ำขึ้นเอ่ยขอ

อนญุำตเสยีงสดใส แล้วชะเง้อคอจบัจ้องไปยงับรเิวณหน้ำเสำธงด้วยอำกำร

ตื่นเต้นอย่ำงปิดไม่มดิ

“ชะ...เชญิ” ดนุเดชว่ำพลำงผำยมอืเชญิหญงิสำวทั้งสองให้เดนิไปยงั

จุดที่ก�ำลงัพลยนือยู่ 

คล้อยหลังที่ผู้มำเยือนออกตัวเดินไปแล้ว นำยต�ำรวจหนุ่มจึงผ่อน 

ลมหำยใจออกช้ำๆ เพื่อตั้งสติ

“พลำดแล้วไอ้เดชเอ๊ย! ไม่น่ำยอมคุณแม่เลย อยู่ๆ กเ็อำกระดูกมำ

แขวนคอ ยอมให้ ‘เดก็ประหลำด’ เข้ำมำวุ่นวำยในหน่วย”

สำยตำเหยี่ยวของเหล่ำนักรบชุดเขียวทั้งที่ยืนเรียงแถวกันอยู่บริเวณ
หน้ำเสำธงและกลุ่มครูฝึกที่ยืนอยู่บนแท่นจับจ้องผู้มำใหม่ด้วยควำมสนใจ

ใคร่รู ้ธนชิำโปรยยิ้มหวำนให้แก่ทกุสำยตำแล้วประนมมอืไหว้อย่ำงนอบน้อม 

ดนุเดชมองปฏิกิริยำของผู้ใต้บังคับบัญชำและแขกของตนแล้วถอนหำยใจ

ทิ้งอกีครั้ง ส่วนชนำกำนต์นั้นกไ็ด้แต่ค้อมศรีษะเป็นเชงิขอโทษชำยหนุ่มอยู่
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หลำยต่อหลำยครั้ง

ดนุเดชส่งสัญญำณให้หญิงสำวทั้งสองหยุดเดิน ชนำกำนต์รั้งแขน 

ธนิชำให้หยุดอยู่กับที่ ถึงแม้สองเท้ำจะหยุดเคลื่อนไหว ทว่ำนักเขียนสำว 

ยงัคงหนัไปโปรยยิ้มหวำนให้สี่หนุ่มที่ยนือยู่ข้ำงๆ พศนิ มนสัวนิ ชำตชิำย 

และปรำกำรส่งยิ้มตอบเพยีงบำงๆ ทั้งที่อยำกจะคลี่ยิ้มให้กว้ำงจนสุดควำม

สำมำรถ แต่ไม่อำจต้ำนทำนสำยตำพฆิำตของหวัหน้ำทมีที่ก�ำลงัมองมำได้

หลังจำกจัดกำรให้ผู้มำเยือนอยู่ในจุดที่ก�ำหนดไว้และก�ำรำบทีมงำน

ด้วยสำยตำได้แล้ว ดนเุดชจงึก้ำวขำขึ้นไปยนืบนแท่นแล้วเปล่งเสยีงประกำศ

อนัดงั

“กำรฝึกในครั้งนี้จะมทีมีงำนของส�ำนกัพมิพ์มำเกบ็ข้อมลูบำงส่วนด้วย 

แต่ไม่ต้องกงัวลว่ำจะมใีครมำวุน่วำยระหว่ำงฝึก เพรำะผมจะหำมำตรกำรมำ

ควบคุมให้เธออยู่เป็นที่เป็นทำงอย่ำงเป็นระบบระเบยีบที่สุด”

ธนิชำเงยหน้ำขึ้นมองตำมเสียง แล้วเอี้ยวตัวกระซิบถำมชนำกำนต์ 

“เขำไม่ได้ด่ำนชิำอยู่ใช่ไหมคะ”

“คง...งั้นมั้ง” ชนำกำนต์กลืนน�้ำลำยลงคอก่อนตอบ แล้วท�ำปำก

ขมุบขมบิพมึพ�ำกบัตวัเอง “โชคดกีแ็ล้วกนันะนชิำน้องรกั”

ครั้นเมื่อแจกแจงข้อมลูและให้โอวำทแก่ผูเ้ข้ำรบักำรฝึกเรยีบร้อยแล้ว 

ดนุเดชจึงเชิญตัวทั้งสองสำวเข้ำไปฟังกติกำในกำรชมกำรฝึกในห้องท�ำงำน

ส่วนตวัของตน

“ข้อมูลบำงอย่ำงในกำรฝึกเปิดเผยไม่ได้ เพรำะฉะนั้นคุณจะต้องน�ำ

สิ่งที่คุณเขยีนมำให้ผมดูก่อนที่จะเผยแพร่” นำยต�ำรวจหนุ่มกล่ำวเสยีงเข้ม

หลังจำกที่ผำยมือเชิญธนิชำและชนำกำนต์นั่งลงบนเก้ำอี้ฝั่งตรงข้ำมโต๊ะ

ท�ำงำนเรยีบร้อยแล้ว

“ค่ะ ได้ค่ะพี่เดช” ชนำกำนต์ตอบ

“อมื แล้วจะน�ำข้อมูลไปเขยีนแนวไหน” ชำยหนุ่มถำมต่อ

“โรมำนซ์ค่ะ” ธนชิำตอบกลบัอย่ำงรวดเรว็
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ดนเุดชมองคนตอบเลก็น้อย แล้วเบนสำยตำไปที่ชนำกำนต์ หญงิสำว

เจ้ำของส�ำนกัพมิพ์คล้ำยกบัจะเข้ำใจในสิ่งที่แฝงอยู่ในสำยตำนั้น จงึรบีขยำย

ควำมต่อ

“เป็นนิยำยรักนี่ละค่ะพี่เดช พระเอกของเรื่องเป็นต�ำรวจหน่วยรบ

พิเศษ แต่พี่เดชไม่ต้องกังวลนะคะ เพรำะนิชำคงไม่ได้แตะเนื้องำนเชิงลึก

ของหน่วย เพยีงแค่ต้องกำรรำยละเอยีดเพื่อกำรเดนิเรื่องให้สมจรงิเท่ำนั้น”

“อมื” ชำยหนุม่พยกัหน้ำรบั ทั้งที่ยงัไม่เข้ำใจในสิ่งที่ชนำกำนต์อธบิำย

ทั้งหมด “แล้วต้องกำรรู้อะไรบ้ำง”

“ทุกอย่ำงค่ะ” ธนิชำตอบก่อนจะล้วงอุปกรณ์บำงอย่ำงออกมำจำก

กระเป๋ำ “ขอเริ่มต้นจำกกำรสมัภำษณ์ เอ่อ...” 

หญิงสำวหยุดประโยคลงกะทันหันแล้วหันไปเอ่ยกับชนำกำนต์แทน 

“ต้องเรยีกพี่เขำว่ำอะไรคะพี่กำนต์”

ชนำกำนต์ส่ำยหน้ำน้อยๆ ด้วยเธอเองเรยีก ‘พี่เดช’ จนตดิปำก จงึ

ไม่มั่นใจนกัว่ำควรให้นกัเขยีนของเธอเรยีกชำยหนุ่มเบื้องหน้ำว่ำอะไรดี

“ที่นี่เรยีกผมว่ำสำรวตัร” ชำยหนุ่มช่วยตอบแทน

“อ๋อ ค่ะ ขอเริ่มจำกกำรสัมภำษณ์นะคะ ศำ-ลำ-วัด” หญิงสำวว่ำ

พลำงแตะปลำยนิ้วลงบนเจ้ำอุปกรณ์ที่ถอือยู่ตรงปุ่ม ‘บนัทกึ’ 

“สำรวัตร” ชนำกำนต์รีบช่วยแก้ ก่อนจะเงยหน้ำขึ้นพร้อมส่งยิ้ม

ประจบคนหน้ำยักษ์ที่ท�ำหน้ำถมึงทึงคล้ำยพร้อมประกำศศึกกับนักเขียน 

จอมเพี้ยนของเธอในอกีไม่กี่นำทนีี้

ธนชิำไหวไหล่น้อยๆ ก่อนตอบ “นชิำไม่ค่อยถนดัค่ะพี่กำนต์ ขอเรยีก

แบบนี้ดีกว่ำนะคะสะดวกดี” ว่ำพลำงยักคิ้วทะเล้นใส่ ‘ศำ-ลำ-วัด’ หนุ่ม 

อกีด้วย 

ใช่ว่ำเธอจะดูออกไม่ออกว่ำ ชำยหนุ่มคนนี้ไม่ได้เต็มใจต้อนรับเธอ

แม้แต่น้อย ดอูย่ำงตอนเขำแจ้งกบัก�ำลงัพลที่หน้ำเสำธงนั่นส ิยิ่งกวำ่ชดัเจน

ว่ำต้องกำรเอ่ยกระทบเธออยู่ในที ดังนั้นเมื่อมีจังหวะพอจะทวงคืนควำม
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ยุตธิรรมให้แก่ตนเองได้ มหีรอืที่เธอจะไม่ตกัตวงโอกำสนี้

สองหนุ่มสำวฟำดฟันกันทำงสำยตำ โดยมีชนำกำนต์เป็นกรรมกำร

ห้ำมทพัอยู่ตรงกลำง “โอเคค่ะ เรำมำเริ่มต้นสมัภำษณ์กนัเลยดกีว่ำ”

ธนชิำจ�ำต้องหยดุสงครำมทำงสำยตำลงชั่วขณะ แล้วเริ่มต้นสมัภำษณ์

ด้วยน�้ำเสยีงนุ่มนวลซึ่งแปรผกผนักบัอำรมณ์คุกรุ่นในใจโดยสิ้นเชงิ

“มำเป็นต�ำรวจหน่วยรบพเิศษได้ยงัไงคะ”

“ฝึกมำ”

“...”

ธนชิำเม้มรมิฝีปำกน้อยๆ ก่อนจะตั้งสมำธยิงิค�ำถำมใหม่ “ก่อนมำฝึก

เป็นต�ำรวจหน่วยรบพเิศษท�ำอะไรมำก่อนคะ”

“ต�ำรวจ”

“...”

นกัเขยีนสำวท่อง ‘ยุบหนอ-พองหนอ’ อยู่ในใจ ก่อนจะคลี่ยิ้มหวำน

แล้วยงิค�ำถำมอกีรอบ

“ก่อนเป็นต�ำรวจท�ำอะไรมำก่อนคะ”

“เรยีน”

หญงิสำวหลบัตำลงช้ำๆ แล้วถอนหำยใจดงัเฮอืก 

ดนุเดชหลุบตำมองใบหน้ำแดงก�่ำของคู่สนทนำแล้วยกยิ้มที่มุมปำก 

ก่อนจะขยำยควำมประโยคก่อนหน้ำของตนด้วยน�้ำเสียงที่เป็นทำงกำรมำก

ขึ้น

“จบมัธยมต้นก็สอบเข้ำเรียนเตรียมทหำร พอจบเตรียมทหำรก็เข้ำ

เรยีนที่โรงเรยีนนำยร้อยต�ำรวจ” 

ชนำกำนต์เป่ำลมออกปำก หลังจำกที่นั่งต้องลุ้นจนตัวเกร็งอยู่นำน 

ไม่ต่ำงกันเลยกับธนิชำที่ถอนหำยใจยำวอีกรอบแล้วรีบจดปำกกำบันทึก 

สิ่งที่ชำยหนุ่มตอบลงในสมุดบันทึก ถึงแม้นจะมีเครื่องบันทึกเสียง แต่ 

หญิงสำวก็จะจดสิ่งส�ำคัญลงในสมุดคู่ใจเสมอ เพรำะสะดวกและรวดเร็ว 
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ต่อกำรหำข้อมูลในช่วงเวลำเร่งด่วน

“แลว้ท�ำไมถงึเลอืกลงหน่วยรบพเิศษคะ เพรำะเท่ำที่นชิำหำข้อมลูมำ 

นอกจำกจะฝึกหนกัแล้ว งำนของหน่วยรบพเิศษยงัอนัตรำยมำก”

“เพรำะรู้ว่ำอนัตรำยถงึอยำกท�ำ” ดนุเดชตอบ

“ท�ำไมหรอืคะ” หญงิสำวถำมต่อ

“อนัตรำยของคณุกบัผมอำจจะต่ำงมมุกนั คณุอำจจะกลวัและอยำก

หนใีห้ไกลจำกค�ำค�ำนี้ แต่ส�ำหรบัผมแล้วค�ำว่ำอนัตรำยที่เกดิขึ้นกบัผูบ้รสิทุธิ์

คอืสิ่งที่ผมอยำกสู้ สู้เพื่อให้พวกเขำปลอดภยั”

นักเขียนสำววำงปำกกำในมือลงแล้วปรบมือ ก่อนจะหันไปเอ่ยกับ

ชนำกำนต์ 

“หล่อมำกค่ะ แบบนี้เลยพระเอกของนชิำ”

ดนุเดชหรี่ตำมองหญิงสำวแล้วปั้นหน้ำยักษ์ “ผมไม่ใช่พระเอกของ

คุณ”

สองสำวถอนหำยใจพร้อมกัน จำกนั้นชนำกำนต์จึงเป็นฝ่ำยคลำย

ควำมเคลอืบแคลงใจให้แก่นำยต�ำรวจหนุ่ม 

“นชิำหมำยถงึอมิเมจพระเอกในนยิำยค่ะพี่เดช” 

“อ๋อ...” ชำยหนุ่มพยกัหน้ำรบัน้อยๆ 

ธนิชำจับจ้องใบหน้ำคมเข้มที่คล้ำยกับก�ำลังเขินอำยในสิ่งที่เข้ำใจผิด

แล้วรีบยกมือปิดปำกกลั้นเสียงหัวเรำะ ชนำกำนต์เห็นดังนั้นจึงรีบช่วยแก้

สถำนกำรณ์ก่อนที่ดนุเดชจะไล่ตะเพดินกัเขยีนของเธอออกจำกค่ำย

“วันนี้กำนต์ขอรบกวนพี่เดชแค่นี้ก่อนดีกว่ำ เพรำะต้องพำนิชำไป 

เช็กอินเข้ำที่พักแล้ววำงแผนงำนอีกนิดหน่อย ยังไงตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป 

กำนต์ต้องรบกวนพี่เดชด้วยนะคะ”

หลงัจำกล�่ำลำและฝำกฝังนกัเขยีนในสงักดัเรยีบร้อยแลว้ ชนำกำนต์

จงึรบีพำธนชิำเดนิทำงออกจำกหน่วยฝึกทนัท ีเพื่อจะได้มเีวลำปรบัทศันคติ

หญงิสำวรุ่นน้องให้มภีูมคิุ้มกนัต้ำนทำนควำมเป็นดนุเดชมำกขึ้น
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คล้อยหลงัสองสำวที่แยกตวัออกไปแล้ว ดนุเดชจงึหยบิสมำร์ตโฟน

ขึ้นมำเปิดหำข้อมูลบำงอย่ำงที่ค้ำงคำใจตนตั้งแต่เมื่อครู่ ปลำยนิ้วชี้ข้ำงขวำ

สมัผสัตวัอกัษรทลีะตวัผ่ำนเวบ็ไซต์ยอดนยิมแล้วรอกำรประมวลผล

โรมานซ์ หมายถงึ...

“เฮ้ย!” ชำยหนุ่มถึงกับเบิกตำโพลงกับนิยำมและค�ำขยำยควำมของ

ค�ำดงักล่ำวที่ปรำกฏอยูบ่นหน้ำจอ “แล้วจะให้ฉนัเป็นอมิเมจพระเอกเนี่ยนะ 

ยำยเดก็ประหลำด”



๔

“ยำยนชิำ นกึเพี้ยนอะไรขึ้นมำ ถงึได้ไปแกล้งพี่เดชเขำแบบนั้น” 
หลงัจำกเดนิทำงมำถงึโรงแรมที่จองไว้ และลงทะเบยีนเข้ำพกัเรยีบร้อยแล้ว 

ชนำกำนต์กร็บีจูงมอืธนชิำเข้ำไปปรบัทศันคตใินห้องพกัทนัที

ธนิชำย่อตัวลงนั่งบนเตียงแล้วยกมือขึ้นกอดอกก่อนตอบ “พี่กำนต์ 

กเ็หน็ว่ำเขำหำเรื่องนชิำก่อน”

ชนำกำนต์ถอนหำยใจแล้วเดินตำมไปนั่งลงบนเตียง “พี่เดชไม่ค่อย

ชอบผู้หญงิสกัเท่ำไหร่”

“ฮ้ำ!” ธนชิำเบกิตำโพลง ร้องเสยีงหลง

“ไม่ใช่แบบนั้น” ชนำกำนต์รีบยกมือขึ้นขัด ก่อนที่สติของธนิชำจะ

เตลดิไปไกลกว่ำนี้ นกัเขยีนสำวจงึค่อยๆ สงบสตอิำรมณ์ลง และยนิยอม

นั่งฟังสิ่งที่ชนำกำนต์อธบิำยต่อ

“พี่เดชเคยโดนคนรกัหกัหลงั”

“กท็ั้งดุ ทั้งหน้ำยกัษ์ ทั้งกวนประสำทขนำดนี้ ผู้หญงิที่ไหนจะอยำก

อยู่ใกล้ล่ะคะ” ธนชิำว่ำ
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“ก่อนหน้ำที่พี่เดชจะเสยีศูนย์ พี่เขำเคยเป็นผู้ชำยในฝันของสำวๆ ที่

สุขุม สุภำพ และอ่อนโยน” ชนำกำนต์กล่ำว

“...”

“จิ๊บๆๆ นกบนิผ่ำนไปหนึ่งฝงู” ธนชิำนั่งนิ่งเพื่อพจิำรณำข้อมลูที่ได้รบั

อยูช่ั่วขณะ ก่อนจะท�ำเสยีงนกร้อง แล้วยื่นใบหน้ำเข้ำไปจ้องคู่สนทนำใกล้ๆ 

“แน่ใจนะคะว่ำพี่กำนต์ไม่ได้ละเมอพลอตนยิำยอยู่”

ชนำกำนต์ดดีปลำยจมกูของหญงิสำวรุน่น้องอย่ำงไม่แรงนกัก่อนตอบ 

“เอำเถอะน่ำ ลองได้รูจ้กักบัพี่เดชสกัพกั แล้วนชิำจะเข้ำใจว่ำสิ่งที่พี่บอกไม่มี

อะไรผดิเพี้ยนแม้แต่น้อย” 

“พี่กำนต์แน่ใจนะคะ ว่ำตอนนี้เรำก�ำลังพูดถึง คุณ ‘ศำลำ’ เอ๊ย! 

สำรวตัรคนเดยีวกนัอยู่จรงิๆ” ธนชิำกล่ำวพร้อมกบัถูปลำยจมูกที่ถูกดดีไป

ด้วย

“มองข้ำมควำมกวนของพี่เดชไป แล้วตั้งใจท�ำงำนของตวัเองให้ดทีี่สดุ

กพ็อ” ชนำกำนต์ว่ำต่อ

ธนิชำพยักหน้ำรับน้อยๆ “นิชำขอโทษค่ะที่ท�ำตัวไม่น่ำรัก ปกตินิชำ 

มีภูมิคุ้มกันคนกวนประสำทค่อนข้ำงสูงนะคะ แต่ท�ำไมวันนี้ถึงได้จิตหลุด 

กไ็ม่รู้” 

“ถ้ำพี่เดชท�ำอะไรกวนๆ อกีกเ็ดนิหนซีะ อย่ำไปต่อปำกต่อค�ำ” 

ธนชิำรบัค�ำพร้อมรอยยิ้มสดใส “ค่ะ นชิำจะระวงั จะไม่ท�ำให้เสยีชื่อ

ส�ำนกัพมิพ์เป็นอนัขำด” 

ชนำกำนต์ระบำยยิ้มกับประโยคของธนิชำได้เพียงเสี้ยวนำที เพรำะ

ประโยคถดัมำของนกัเขยีนรุ่นน้องท�ำให้เธอต้องยกมอืกุมหน้ำผำก

“ถ้ำสำรวตัรเขำร้ำยมำ นชิำกจ็ะแผ่เมตตำให้” หญงิสำวว่ำพร้อมกบั

ยกมอืขึ้นประนมกลำงอก

“ถ้ำเขำสำดไฟใส่ นชิำกจ็ะใช้น�้ำมนต์เข้ำลูบ” ครำวนี้เธอปล่อยมอืที่

ประนมอยู่ออกจำกกนั แล้วเปลี่ยนมำเป็นท่ำปล่อยพลงั 
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จำกนั้นจงึแกว่งไหล่ทั้งสองข้ำงในจงัหวะสำมช่ำ ก่อนจะกรดีปลำยนิ้ว

ท�ำท่ำปูไต่ แล้วเอ่ยเสยีงทะเล้น “แต่ถ้ำเขำตบจูบ นชิำกจ็ะลูบคล�ำ”

“ย่ะ ก่อนที่คดิจะลบูคล�ำพี่เขำ ช่วยป่ันต้นฉบบัมำส่งให้ทนัเวลำด้วย” 

ชนำกำนต์เอ่ยเสยีงกลั้วหวัเรำะ

“ท�ำไมพี่กำนต์ใจร้ำย ทวงต้นฉบับน้องตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มบทที่หนึ่ง” 

ธนชิำอมยิ้มน้อยๆ อย่ำงอ่อนแรง 

“อ้ำว น้องนกัเขยีนคนสวยไปไหนแล้วครบัสำรวตัร” ชำตชิำยเอ่ยถำม
หวัหน้ำทมีที่เดนิกลบัมำยงัสนำมฝึกเพยีงล�ำพงั

ดนุเดชขมวดคิ้วมองใบหน้ำทะเล้นของทีมงำนที่อมยิ้มเจ้ำเล่ห์เป็น

ลูกคู่ให้แก่ค�ำถำมของชำตชิำย แล้วส่ำยหน้ำน้อยๆ ก่อนตอบ 

“ไปจดักำรเรื่องห้องพกั”

“ถ้ำผมรู้ล่วงหน้ำสักหน่อย จะลำงำนพำไปจัดกำรเรื่องนี้ด้วยตัวเอง

เลยทเีดยีว” มนสัวนิว่ำ

“แต่แกมีหน้ำที่ต้องรับผิดชอบไอ้วิน” ดนุเดชถอนหำยใจอีกค�ำรบ 

เดินเข้ำไปตบบ่ำคนที่ขันอำสำอยำกเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดี แล้วเน้นย�้ำถึงควำม 

รับผิดชอบของทุกคนด้วยเสียงจริงจัง ก่อนเดินไปยังจุดที่ผู้เข้ำรับกำรฝึก

โชว์ฝีไม้ลำยมอืกนัอยู่

“เป็นไงล่ะ อยูด่ไีม่ว่ำด ีอยำกแหย่หนวดเสอื” พศนิมองตำมหลงัของ

ดนุเดช ก่อนที่จะหนัมำเอ่ยกบัมนสัวนิ ชำตชิำย และปรำกำร

“สำรวตัรจรงิจงักบัชวีติขนำดนี้เลยหรอืครบัผู้กอง” ปรำกำรถำม

“สำรวัตรของจ่ำเคยเป็นคนขี้เล่นและอำรมณ์ดีมำก่อน” พศินตอบ

แล้วถอนหำยใจ ก่อนจะตดับทเดนิน�ำทุกคนไปยงัจุดฝึก “ไปๆๆ แยกย้ำย

ไปท�ำหน้ำที่กนัเถอะ ไว้วนัหลงัจะเล่ำให้ฟังเพรำะเรื่องนี้ต้องเล่ำกนัยำว”
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เมื่อย่ำงเข้ำสู่เวลำเก้ำนำฬิกำของเช้ำวนัใหม่ เหล่ำผู้เข้ำรบักำรฝึกและ
ครูฝึกต่ำงกป็ฏบิตัภิำรกจิด้วยควำมมุ่งมั่น เสยีงรองเท้ำคอมแบตที่กระทบ

พื้นตำมจงัหวะกำรวิ่งรบักบัเสยีงเพลงปลุกใจที่ขบัขำนประสำนเสยีงกกึก้อง

ไปทั่วสนำม ดนุเดชยืนเอำมือไขว้หลังมองวินัยกำรฝึกของผู้เข้ำรับกำรฝึก

ชุดนี้ด้วยควำมพงึพอใจ 

นำยต�ำรวจหนุ่มระบำยยิ้มที่มุมปำกน้อยๆ รู้สึกสดชื่นกว่ำที่ควรจะ

เป็น ทั้งนี้อำจจะเป็นเพรำะว่ำอณุหภมูขิองอำกำศก�ำลงัพอด ีหรอืไม่กเ็พรำะ

ว่ำเช้ำนี้ไร้ซึ่งวี่แววของนักเขียนสำวจอมป่วน จะหำว่ำใจร้ำยใจด�ำก็ได้ แต่

กำรที่มคีนนอกเข้ำมำเกบ็ข้อมลูกำรฝึกรบพเิศษนั้นเป็นสิ่งที่เขำไมป่รำรถนำ

ตั้งแต่แรก ดังนั้นเมื่อไม่เห็นหญิงสำวในเช้ำนี้จะเป็นอย่ำงอื่นไปไม่ได้  

นอกเสียจำกว่ำเธอถอดใจและเลิกล้มควำมคิดเรื่องเข้ำมำเก็บข้อมูลที่นี่ 

แล้วนั่นเอง

“เพิ่งแผลงฤทธิ์ไปนดิเดยีว ถอดใจหนไีปเสยีแล้ว” ดนเุดชพมึพ�ำกบั

ตวัเองเสยีงกลั้วหวัเรำะ

กริ๊ง! กริ๊ง! กริ๊ง!

ทว่ำในขณะที่ชำยหนุม่ปรำมำสพำดพงิถงึใครบำงคนอยูน่ั้น จู่ๆ  เสยีง

เรยีกเข้ำของเครื่องมอืสื่อสำรที่เหนบ็อยู่ข้ำงเอวกด็งัขึ้น

“น้องกำนต์” ดนเุดชหยบิสมำร์ตโฟนขึ้นมำแล้วยกยิ้มที่มมุปำกน้อยๆ 

เมื่อเห็นชื่อที่ปรำกฏอยู่บนหน้ำจอ “สงสัยจะโทร. มำขอโทษ” ชำยหนุ่มว่ำ

ก่อนที่จะกดรบัสำย

“ครบัน้องกำนต์”

“พี่เดชคะ กำนต์มเีรื่องจะรบกวน...” ต้นสำยเอ่ยด้วยน�้ำเสยีงร้อนรน 

ทว่ำปลำยสำยกลบัดกัคอ ทั้งที่เธอยงัเอ่ยไม่จบประโยคดี

“ไม่เป็นไรครบัน้องกำนต์ พี่เข้ำใจ”

“...” 

ชนำกำนต์ดึงโทรศัพท์ออกจำกหูแล้วหลุบตำมองรำยชื่อที่เธอโทร. 
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ออก 

“ก็ถูกเบอร์นี่นำ” หญิงสำวพึมพ�ำก่อนที่จะแนบเจ้ำจอสี่เหลี่ยมกลับ

เข้ำไปที่เดมิอกีรอบแล้วเอ่ยถำม “พี่เดชรู้แล้วหรอืคะว่ำนชิำหลงทำง” 

“หมื อะ...อะไรนะครบั” นำยต�ำรวจหนุ่มถำมเสยีงตะกุกตะกกั

“นิชำจ�ำทำงไปหน่วยไม่ได้ค่ะ ตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้ กำนต์รบกวน 

พี่เดชด้วยนะคะ ช่วยส่งใครไปรบันชิำท”ี

“เอ่อ คะ...ครบั” ดนเุดชรบัค�ำอย่ำงเสยีไม่ได้ และเมื่อได้รบัหมำยเลข

โทรศพัท์ที่ชนำกำนต์ส่งมำให้แล้ว ชำยหนุม่จงึหนัซ้ำยแลขวำเพื่อมองหำใคร

สักคนที่พอจะมอบหมำยให้ไปจัดกำรเรื่องนี้ได้ ทว่ำโชคกลับไม่เข้ำข้ำงเขำ

เลย เมื่อทมีงำนคณุภำพของเขำก�ำลงัขะมกัเขม้นต่อหน้ำที่ที่ได้รบัมอบหมำย 

และไม่มใีครสกัคนที่คดิจะหนัหลงักลบัมำมองยงัจุดที่เขำยนือยู่

“ไปเองก็ได้วะ” ดนุเดชถอนหำยใจซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำในขณะที่เดินไปยัง

พำหนะคู่ใจ

“ซ้ำยหรือขวำเอำไงดี เหมือนวนมำทำงเดิมเลย” หญิงสำวเคำะพวง
มำลัยรถในขณะที่ชั่งใจว่ำควรจะเปิดไฟเลี้ยวไปทำงด้ำนไหนดี แต่สุดท้ำย

เธอกเ็ปลี่ยนใจประคองรถเข้ำไปจอดรมิถนนแทน จำกนั้นหยบิสมำร์ตโฟน

ขึ้นมำเพื่อเปิดแอปพลเิคชนัน�ำทำง ทว่ำ...

“แล้วจะค้นหำค�ำว่ำอะไร จ�ำชื่อกไ็ม่ได้” ธนชิำตบหน้ำผำกตวัเอง ก่อน

จะหวดีร้องด้วยควำมตกใจ เมื่อจู่ๆ เจ้ำอุปกรณ์ในมอืกส็่งเสยีงดงัขึ้นด้วย

หมำยเลขประหลำดที่ก�ำลงัตดิต่อเข้ำมำ

“โอ๊ย! ตกใจหมด” หญิงสำวเป่ำลมออกปำกก่อนจะกดรับสำย 

“สวสัดคี่ะ นชิำรบัสำยค่ะ”

“คุณอยู่ไหน” 

“หือ...” ธนิชำหรี่ตำมองเครื่องมือสื่อสำรในมือคล้ำยกับมันเป็นของ

ประหลำด เพรำะนอกจำกหมำยเลขที่โทร. เข้ำจะไม่คุ้นตำแล้ว มิหน�ำซ�้ำ



40  l  ไ ม่ สิ้ น . . . สุ ด รั ก

เจ้ำของหมำยเลขยงัใช้ค�ำถำมและน�้ำเสยีงประหลำดกบัเธออกีด้วย

“ต้องกำรคุยกบัใครคะ” หญงิสำวว่ำ

“คุยกบัคุณนั่นแหละ คุณนกัเขยีน”

“แล้วคุณเป็นใครคะ โรคจติหรอืเปล่ำ ตอนนี้ฉนัก�ำลงัยุ่ง ไม่มเีวลำ

จะแสดงควำมโรคจติแข่งกบัคุณหรอกนะ” 

ต้นสำยกระแทกลมหำยใจก่อนจะตอบ “ผม...ดนุเดช”

“...”

ธนชิำยกมอืขึ้นตบหน้ำผำกอกีรอบ ดงึมอืถอืออกห่ำงแล้วพมึพ�ำกบั

ตวัเองเสยีงแผ่ว “เอำอกีแล้วยำยนชิำเอ๊ย เล่นเขำอกีแล้ว มหีวงัโดนแหกอก

อกีแน่ๆ เลย”

“คุณได้ยนิผมหรอืเปล่ำ” ต้นสำยถำม

“เอ่อ...ค่ะ ได้ยนิค่ะสำรวตัร” หญงิสำวตอบเสยีงตะกุกตะกกั

“คุณอยู่ไหน”

“ตอนนี้จอดรถอยู่ข้ำงทำงค่ะ”

และค�ำตอบของหญิงสำวก็ท�ำให้ดนุเดชผ่อนลมหำยใจทิ้งได้อีกรอบ 

“ขอละเอียดกว่ำนี้หน่อย ไหนบอกว่ำเป็นนักเขียน อธิบำยสถำนที่ไม่เป็น 

หรอืยงัไง”

“เอ่อ อยู่ที่” หญิงสำวกวำดสำยตำมองบริเวณโดยรอบอีกครั้งก่อน

ตอบ “อยูต่รงที่มต้ีนอะไรสงูๆ เตม็ไปหมด ตรงกิ่งของบำงต้นมดีอกลกัษณะ

คล้ำยแตรสขีำว บำงต้นดอกเป็นช่อสเีหลอืง ดอกหญ้ำขึ้นเตม็สองข้ำงทำง 

เท่ำที่สังเกตจำกจ�ำนวนผีเสื้อและแมลงปอก็พอจะเดำได้ว่ำระบบนิเวศ 

ตรงนี้ยงัสมบูรณ์อยู่มำก” 

ธนชิำพรรณนำและวเิครำะห์ไปตำมสิ่งที่เหน็ ในขณะที่ยงักวำดสำยตำ

มองไปเรื่อยๆ “อ้อ! แล้วก็มีพันทำงสีน�้ำตำลนอนอยู่ใต้ต้นไม้ที่ออกดอก 

สขีำวอกีสองตวัค่ะ”

ดนเุดชอ้ำปำกค้ำงกบัค�ำตอบของนกัเขยีนสำว ชำยหนุม่ยกมอืขึ้นตบ
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หน้ำผำกตวัเองดงัฉำด ก่อนจะพยำยำมตั้งสต ิเอ่ยถำมต่ออย่ำงใจเยน็ 

“คุณแชร์โลเกชนัเป็นหรอืเปล่ำ”

“อ๋อ เป็นสคิะ แอดไลน์เบอร์นี้เลยหรอืเปล่ำคะ ศำ-ลำ...”

“ฮ ึฮึ่ม” เจ้ำของเสยีงทุ้มกระแอมขดัอย่ำงรู้ทนั

“สำรวตัรขำ...” ธนชิำลำกหำงเสยีงหวำนแกมทะเล้น

“ครบั” คู่สนทนำตอบก่อนจะกดวำงสำย

ธนชิำหวัเรำะคกิที่ท�ำให้คนกวนประสำทสตหิลุดได้ จำกนั้นจงึกดส่ง

สถำนที่ที่เธอจอดรถอยู่ผ่ำนแอปพลเิคชนัชื่อดงั 

“ว้ำว! รปูไม่ตรงปกซะด้วย ในรปูดเูท่ยนัรขุูมขน หล่อจนแทบจะทน

ไม่ไหว” หญงิสำวขยำยภำพโพรไฟล์ของชำยหนุ่มที่เธอแอบบนัทกึชื่อเอำไว้

ว่ำ ‘สำรวตัรหน้ำนิ่ง’ แล้วหวัเรำะคกิคกัระหว่ำงรอ

“เฮ้ย ท�ำไมไปทำงนั้นยำยเดก็ประหลำดเอ๊ย!” ทำงฝ่ังคนรปูไม่ตรงปก
เมื่อได้รบัสถำนที่ที่เดก็ประหลำดส่งมำกอ็ุทำนเสยีงดงัลั่นรถ

“คนละทิศคนละทำงมั่วซั่วไปหมด” ดนุเดชพร�่ำบ่นขณะที่เหยียบ 

คนัเร่งเคลื่อนรถไปตำมกำรน�ำทำงของแอปพลเิคชนัยอดฮติ และกว่ำจะถงึ

จุดหมำยปลำยทำงที่หญงิสำวจอดรถรออยู่กใ็ช้เวลำร่วมชั่วโมงครึ่ง

คนตำมมำทีหลังชะลอรถเพื่อจอดต่อท้ำยรถญี่ปุ่นป้ำยแดง และ 

เมื่อเปิดประตูลงจำกรถกพ็บว่ำคนที่ตำมหำก�ำลงันั่งยองๆ อยูข้่ำงทำง เธอน�ำ 

หมป้ิูงไปวำงด้ำนหน้ำเจ้ำพนัทำงสนี�้ำตำลสองตวั และหำกให้เดำ เจ้ำสองตวั

นี้ก็คงจะเป็นหนึ่งในบทบรรยำยสถำนที่ที่เธอภูมิใจน�ำเสนอก่อนหน้ำนี้ 

นั่นเอง

“นั่งเลน่สบำยใจเลยนะแม่คณุ” ชำยหนุม่สำ่ยหน้ำน้อยๆ ก่อนจะดบั

เครื่องยนต์แล้วเปิดประตูลงจำกรถ

ธนชิำเงยหน้ำขึ้นมองผูม้ำใหม่เลก็น้อย ก่อนจะลกุขึ้นแล้วประนมมอื

ไหว้ “สวสัดคี่ะสำรวตัร เก่งจงัตำมมำไวกว่ำที่คดิ นกึว่ำจะปล่อยให้นชิำนั่ง
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แกร่วอยู่กบัเพื่อนทั้งวนัเสยีแล้ว” 

ดนุเดชหลุบตำมอง ‘เพื่อน’ ของหญงิสำวเลก็น้อยก่อนตอบ 

“อมื ผมกไ็ม่คดิว่ำคณุจะออกนอกเส้นทำงมำไกลขนำดนี้เหมอืนกนั”

“นิชำก็คิดว่ำไกลค่ะ จ�ำได้ว่ำเมื่อวำนตอนออกจำกหน่วยไปโรงแรม

ขบัแป๊บเดยีว แต่วนันี้ขบัวนอยูเ่กอืบสองชั่วโมง จงึค่อนข้ำงมั่นใจว่ำหลงอกี

แน่ๆ”

“หลงอกีแน่ๆ” ชำยหนุ่มทวนค�ำ

“ค่ะ ให้นชิำจ�ำอะไรกไ็ด้ในโลกนี้ ยกเว้นทำง นชิำงง” หญงิสำวตอบ

พร้อมรอยยิ้มแป้นแล้น ก่อนจะเดนิไปเปิดรถของเธอแล้วหยบิขวดน�้ำและ

ฝำพลำสติกปิดกล่องขนมติดมือออกมำ จำกนั้นจึงย่อตัวเทน�้ำลงบนฝำ

พลำสตกินั้น 

“กนิหมแูล้วกต้็องกนิน�้ำด้วย เดี๋ยวตดิคอ” หญงิสำวเอ่ยกบัเพื่อนใหม่

สี่ขำทั้งสองตวั

ดนุเดชเผลออมยิ้มตำมกำรกระท�ำของธนิชำ ก่อนจะสำวเท้ำเข้ำไป

ใกล้ๆ “หน่วยก้ำนด ีสงสยัมคีนเอำมำปล่อยไว้”

“ใจร้ำยจงัเลยนะคะ ดูส ิเขำหวิและกลวัมำก กว่ำจะยอมให้นชิำเข้ำ

ใกล้ได้ต้องละลำยพฤติกรรมกันนำนเลย” ธนิชำว่ำในขณะที่ลูบศีรษะของ

เจ้ำสนี�้ำตำลทั้งสองตวัสลบัไปมำ

“ชอบหมำหรอื” กริยิำอ่อนโยนที่หญงิสำวแสดงออกต่อเจ้ำสี่ขำ ท�ำให้

คนปำกหนกัอดที่จะถำมไม่ได้

“ชอบค่ะ นชิำชอบทกุอย่ำง แมวกช็อบ หมำกช็อบ หมกูช็อบ งกูช็อบ 

นชิำรกัน�้ำ รกัปลำ รกั...”

“พะ...พอ ไม่ต้องพรรณนำขนำดนั้น” 

“อ้ำว ถ้ำอธบิำยไม่ดสีำรวตัรกจ็ะมำกล่ำวหำว่ำไม่สมฐำนะนกัเขยีนอกี 

นชิำเริ่มจะวำงตวัไม่ถูกแล้วนะคะ” นกัเขยีนสำวเงยหน้ำขึ้นมองคู่สนทนำแล้ว

กะพริบตำปริบๆ พยำยำมอย่ำงสุดควำมสำมำรถที่จะท�ำให้คนฟังเชื่อใน
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ควำมใสซื่อนี้

ทว่ำ...

มำรยำนี้คงใช้ไม่ได้กับคู่สนทนำตรงหน้ำ เพรำะนอกจำกดนุเดชจะ

เฉยเมยต่อแววตำใสซื่อของเธอแล้ว เขำยงัใช้สำยตำเหยี่ยวดสุ�ำทบัเธอกลบั

อกีด้วย 

“ไปเถอะ ผมมงีำนต้องท�ำอกีเยอะ”

ทว่ำในขณะที่นำยต�ำรวจหนุ่มลุกขึ้นแล้วหมุนตัวกลับนั้น เจ้ำของ

เสยีงใสกล็ำกหำงเสยีงยำวเรยีกเขำ

“สำรวตัรขำ...”

ดนุเดชใช้ฝ่ำมอืลูบขนเส้นเลก็ๆ ที่สำมคัคกีนัลุกโดยไม่ได้นดัหมำย

บรเิวณล�ำแขน ก่อนจะหนัไปมองตำมเสยีง

“วะ...ว่ำไง” 

“มทีำงไหนพอจะช่วยเหลอืเพื่อนใหม่สี่ขำของนชิำได้บ้ำงคะ”

ดนเุดชมองใบหน้ำจิ้มลิ้มที่ไร้แววควำมทะเล้นอย่ำงที่เคยเป็น ก่อนจะ

หลุบตำมองดวงตำใสซื่อสองคู่ของเจ้ำสีน�้ำตำล จำกนั้นจึงเดินไปหยิบ

อุปกรณ์บำงอย่ำงออกมำจำกหลงัรถ

“ช่วยจบัเพื่อนของคุณใส่ในนี้ท”ี 

“คะ!” 

“จะงงอกีนำนมั้ย เพรำะถ้ำนำนผมจะได้เปลี่ยนใจ” ชำยหนุ่มเลกิคิ้ว

ถำมเจ้ำของใบหน้ำที่เตม็ไปด้วยเครื่องหมำยค�ำถำม

“คะ...ค่ะ จับก็จับค่ะ” ธนิชำขำนรับและยินยอมท�ำตำมค�ำสั่งด้วย

ควำมจ�ำใจ

โฮ่ง! โฮ่ง! โฮ่ง!

และกว่ำที่สองหนุม่สำวจะช่วยกนัจบัเพื่อนใหม่สี่ขำใส่ลงไปในตะกร้ำ

ใบเขื่องได้กใ็ช้เวลำนำนพอสมควร จำกนั้นธนชิำจงึขบัรถตำมหลงัดนเุดชไป

ตดิๆ ชนดิที่ไม่ยอมให้คลำดสำยตำแม้แต่เสี้ยวนำท ีทั้งยงัสง่ข้อควำมมำย�้ำ
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เตอืนในขณะที่รถหยุดนิ่งตำมสญัญำณไฟแดงอกีด้วย

เดก็ประหลาด : ห้ามขบัเกนิแปดสบิกโิลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ

สารวตัรหน้านิ่ง : อมื

ชำยหนุม่ผู้ที่ขบัรถน�ำหน้ำมองกระจกมองหลงัแล้วส่ำยหน้ำพร้อมยิ้ม 

“เกำะตดิเป็นตุ๊กแกเลย แกล้งขบัหนซีะดมีั้ยเนี่ย”


