
คมมดีช�ำแรกแหวกจำกไหปลำร้ำทั้งสองข้ำงมำบรรจบตรงต�ำแหน่ง
กระดกูสนัอก ก่อนวำดลงมำเป็นเส้นตรง ส่งเลอืดปรทิะลกัจำกรอยกรดีรูป

ตวัอกัษร ‘Y’ บนร่ำง

“เมื่อคนืนอนแค่สองชั่วโมงเอง เช้ำนี้ฉนักนิกำแฟตั้งสองแก้ว”

ชิ้นเนื้อแดงคล�้ำถูกตดัออกจำกร่ำงทลีะส่วน ไล่ตั้งแต่หวัใจ ตบั ไต 

ม้ำม ก่อนน�ำมำวำงบนเครื่องชั่งน�้ำหนัก มือเขียนตัวเลขแสดงน�้ำหนักที่

ปรำกฏเป็นลำยมอืโย้เย้อ่ำนแทบไม่เป็นภำษำ

“แต่แค่สองแก้ว ถ่ำงหนงัตำฉนัแทบไม่ได้หรอก เสรจ็จำกที่นี่เดี๋ยว

ต้องหำกำเฟอนีมำเตมิเข้ำกระแสเลอืดอกีสกัแก้ว”

ประเมินสภำพภำยนอกของอวัยวะภำยในแต่ละชิ้นด้วยสำยตำ นิ้ว

เรียวคีบมีดผ่ำตัดบรรจงตัดบำงส่วนใส่ตลับพลำสติกเพื่อส่งต่อไปที่ห้อง

ปฏบิตักิำรพยำธวิทิยำ

“หนาว หนาวจงัเลย! ช่วยด้วย เอาฉนัออกไปท”ี

เสียงคร�่ำครวญดังเสียดโสต ท�ำให้มือที่ขะมักเขม้นท�ำงำนเป็นระวิง

บทน�ำ
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อยู่นั้นพลนัชะงกังนั

เพยีงครู่เดยีวเท่ำนั้น... 

หญงิสำวระบำยลมหำยใจอย่ำงอดึอดั และท�ำหูทวนลมไม่สนใจเสยีง

กรดีร้องที่มเีพยีงเธอผู้เดยีวที่ได้ยนิ รอบกำยไม่มใีคร คงมเีพยีงศพผูห้ญงิ

ร่ำงบวมเป่งจนนิ้วทั้งห้ำปูดโปนคล้ำยไส้กรอกดุ้นโต ท้องกลมเหมือนมีลูก

แตงโมยดัอยู่ หน้ำเขยีวคล�้ำ นอนอยู่บนเตยีงชนัสูตรเท่ำนั้น

แต่รมิฝีปำกของศพมไิด้ขยบัเคลื่อนแสดงกำรพูดเลยแม้แต่น้อย

เสยีงยงัคงดงัอกีครั้งด้วยประโยคเดมิ

“หนาว หนาวจงัเลย ช่วยด้วย เอาฉนัออกไปท”ี

“โอเคๆ เดี๋ยวปิดแอร์ให้ แต่ไม่รู้ว่ำจะช่วยได้หรอืเปล่ำนะ”

หญงิสำวในชดุแพทย์นติเิวชลุกไปปิดเครื่องปรบัอำกำศในห้อง ผ่ำน

ไปครู่ใหญ่เสียงครวญครำงจึงเงียบลง หมอสำวยืนนิ่งอย่ำงชั่งใจ กระทั่ง

แน่ใจว่ำไม่มีเสียงใดดังขึ้นอีก เธอจึงเปิดเครื่องปรับอำกำศอีกครั้งพลำง 

เป่ำลมจำกปำก

ห้องปฏบิตักิำรชนัสตูรศพต้องรกัษำอณุหภมูติ�่ำเอำไว้เสมอ มเิช่นนั้น

จะส่งผลต่อควำมเปลี่ยนแปลงของร่ำงไร้ลมหำยใจหรอือวยัวะที่ถกูตดัออก

มำตรวจพสิูจน์

“หนำว...สนิะ”

เธอพดูพลำงหลบัตำ ลำกตวัเองจมดิ่งในห้วงค�ำนงึ เสยีงครวญครำง

อย่ำงทกุข์ทรมำนที่ได้ยนิบ่งบอกถงึฉำกสดุท้ำยของชวีติอนัน่ำอเนจอนำถได้

ชดัเจน

ในควำมมืดด�ำนั้นบังเกิดจุดแสง เห็นเป็นแสงไฟหน้ำรถที่แล่นผ่ำน

หน้ำ แตเ่พยีงครู่เดยีวเท่ำนั้น ภำพที่ปรำกฏในมโนส�ำนกึกลบัเป็นภำพถนน

เบื้องหน้ำรำวกบับดันี้เธอนั่งประจ�ำต�ำแหน่งคนขบั

โครม!

รถที่ขบัมำด้วยควำมเรว็สงูพุง่ชนขอบสะพำน ทะยำนตกลงไปในห้วง
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อนธกำรอนัเยน็เยยีบ เสยีงกรดีร้องดงัระงม ใบหน้ำหนัซ้ำยขวำอย่ำงลนลำน

ที่บัดนี้สิ่งที่เห็นมีเพียงควำมมืดอันลึกล�้ำ เธอรู้ชัดว่ำรถก�ำลังจมลึกลงไป 

ในน�้ำอย่ำงรวดเร็ว มือพยำยำมเปิดประตูรถ แต่แรงดันน�้ำกลับผลักมิให ้

บำนประตูแง้มเปิดได้ดั่งใจ

กลวั... 

ควำมตำยที่คืบคลำนเข้ำหำดุจคมเคียวเกี่ยวกระหวัดให้หัวใจ 

แหว่งวิ่นเป็นชิ้นเลก็ชิ้นน้อย น�้ำซมึผ่ำนช่องว่ำงเข้ำสูห้่องโดยสำรจนปลำยเท้ำ

เปียกชื้น หญงิสำวยกขำขึ้นนั่งยองๆ บนเบำะ แต่ควำมเรว็ของมวลน�้ำกลบั

ไม่ปล่อยให้เธอหลบหนีได้ มันท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆ จนบัดนี้ปริ่มอยู่ที่ปลำย

จมูก

และมดิศรีษะในที่สุด

หนำวดุจรอบกำยเป็นน�้ำแข็ง ธำรำท้นท่วม จนห้วงค�ำนึงปรำรถนำ

หนึ่งเดียวคือกำรหลุดพ้นจำกควำมหนำวนี้ เธอกลั้นหำยใจขณะตะเกียก- 

ตะกำยเอำตวัรอดสุดชวีติ

แต่ลมหำยใจที่พยำยำมเกบ็กกัไม่อำจฝืนทนได้ต่อไป กลไกร่ำงกำย

บงัคบัให้เธอหำยใจเอำก้อนน�้ำเข้ำไปแทนอำกำศ 

สองตำเบิกโพลง ปำกเปิดอ้ำ สีหน้ำบิดเบี้ยวเหยเกดุจดินน�้ำมัน 

ปั้นไม่เป็นรูปร่ำง ฟองผุดพรำยจำกรูจมูกและปำกออกมำในครำเดยีว

วิญญำณของเธอหลุดลอยจำกร่ำง เคลื่อนคล้อยไปตำมวัฏสงสำร 

ในที่สุด

“เฮอืก!”
หมอสำวหอบหำยใจจนตัวโยน มีดที่เมื่อครู่ยังถือมั่นในมือหล่นไป

อยูบ่นพื้นตั้งแต่เมื่อใดไม่อำจรู ้เหงื่อผดุพรำยท่วมใบหน้ำทั้งที่อำกำศในห้อง

เย็นเฉียบ ทุกห้วงอำรมณ์ควำมรู้สึกก่อนตำยของศพตรงหน้ำถูกถ่ำยทอด

มำถงึเธอจนหมอนติเิวชหลั่งน�้ำตำออกมำอย่ำงไม่ตั้งใจ
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เพยีงประโยคเดยีวที่ได้ยนิจำกศพเท่ำนั้น...

หมอสำวสะบัดศีรษะไล่ควำมคิดฟุ้งซ่ำน เธอไม่ชอบตัวเองยำม

ควบคุมอำรมณ์ไม่ได้เช่นนี้ แม้ควำมสำมำรถในกำรได้ยนิ ‘ถ้อยค�ำสุดท้ำย

ที่ตดิค้ำงในใจของคนตำย’ จะตดิตวัมำตั้งแต่เดก็ แต่ไม่บ่อยครั้งนกัที่เธอ

จะหลุดเข้ำไปในฉำกเหตุกำรณ์อนัเป็นสำเหตุแห่งควำมตำยเช่นนี้

แม้รู้แน่แก่ใจแล้วว่ำศพตรงหน้ำจมน�้ำเสียชีวิต มิได้มีสำรเคมีใดที่

ท�ำให้เธอหมดสติจนน�ำมำซึ่งอุบัติเหตุทำงรถยนต์ดังเช่นที่ญำติสงสัย แต่

หมอสำวจ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำรตำมหน้ำที่ให้ครบกระบวนงำน เพื่อจัดท�ำ

รำยงำนกำรชนัสูตรให้ตรงตำมหลกัฐำนที่ตรวจพบ

มใิช่จำกพลงัพเิศษของเธอ

‘แพทย์หญิงไอยวริญญ์’ เย็บปิดรอยผ่ำจนเนื้อหนังติดกันดังเดิม 

ก่อนน�ำกล่องบรรจุชิ้นเนื้อไปเก็บไว้เพื่อรอตรวจพิสูจน์ในระดับเซลล์ต่อไป 

ด้วยสหีน้ำและแววตำที่กลบัมำไร้อำรมณ์ควำมรู้สกึดงัเดมิ



๑
แผนกนิติเวช

“อเมรกิำโนร้อนไม่หวำนเหมอืนเดมินะครบั”
คนถูกถำมพยกัหน้ำ มอืล้วงหยบิเงนิจำกกระเป๋ำถอืจ่ำยค่ำกำแฟให้

บำริสตำหนุ่มผู้ควบต�ำแหน่งเจ้ำของร้ำน ที่จริงเขำไม่จ�ำเป็นต้องถำมก็ได้ 

เพรำะทุกครั้งที่หมอสำวเข้ำร้ำน เธอสั่งเพยีงเมนูเดมิเมนูนี้เท่ำนั้น

ไอยวริญญ์หอบร่ำงในสภำพสะโหลสะเหลเดินไปนั่งโต๊ะตัวที่ติด

หน้ำต่ำงด้ำนหลงัของร้ำน มมุนี้เงยีบสงบ เพรำะลกูค้ำมกันั่งบรเิวณด้ำนหน้ำ

ตดิประตแูละผนงักระจกเพื่อมองดบูรรยำกำศพลกุพล่ำนของ ‘โรงพยำบำล

เลศิวชิำญเวช’ แห่งนี้ 

ใครว่ำหมอเป็นงำนสบำย ไอยวริญญ์เถียงขำดใจ เพรำะแม้อำชีพ

หมอนติเิวชของเธอจะมต้ิองอดตำหลบัขบัตำนอนดงัเช่นหมอแผนกอื่น แต่

นอกจำกต้องผ่ำพิสูจน์ศพแล้ว ยังต้องตรวจพิสูจน์ด้ำนพิษวิทยำ ชีวเคม ี

ตรวจเอกลักษณ์บุคคลในระดับเซลล์ และกระบวนกำรอื่นๆ อีกมำกมำย 

รวมถึงหำกวันใดเข้ำเวรก็อำจต้องออกไปชันสูตรนอกสถำนที่ยังที่เกิดเหตุ

ตำมกำรร้องขอของต�ำรวจด้วย
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โรงพยำบำลธ�ำรงเวชที่เธอประจ�ำอยู ่เป็นโรงพยำบำลรฐับำลขนำดเลก็ 

มแีพทย์นติเิวชเพยีงห้ำคน และมพีนกังำนพยำธวิทิยำอกีเพยีงสำมคน ไอย-

วริญญ์จึงต้องท�ำงำนล่วงเวลำจนดึกดื่น ซ�้ำในวันพักเวร ยังต้องมำท�ำงำน 

ที่โรงพยำบำลเลิศวิชำญเวชซึ่งเป็นโรงพยำบำลเอกชนขนำดใหญ่แห่งนี้ 

อย่ำงไม่เตม็ใจเท่ำใดนกัอกีด้วย

ขอบตำล่ำงที่ด�ำเป็นหมแีพนด้ำมใิช่ได้มำเพรำะโชคช่วย...

‘ธำยกุร’ น�ำกำแฟมำเสร์ิฟให้ไอยวรญิญ์ด้วยตนเอง กลิ่นกรุ่นเสมอืน

สำรเสพติดถูกใช้แทนยำดมยำหม่องเพื่อกระตุ้นควำมสดชื่น จนดวงตำที่

ใกล้จะปิดมปิิดแหล่ตื่นขึ้นมำได้บ้ำง

“หนกัเลยเหรอครบัคุณหมอ”

เขำถอืวสิำสะนั่งลงตรงข้ำมลูกค้ำสำว ด้วยเพรำะสนทิสนมคุ้นเคยกบั

ลูกค้ำประจ�ำคนนี้ ประกอบกับหมอสำวแม้เป็นคนนิ่งเฉยจนดูคล้ำยไร้

อำรมณ์ แต่เมื่อได้ลองพูดคุยก็รู้ว่ำเธอมิใช่คนถือตัว ยิ่งเมื่อมองภำยนอก

แทบไม่มใีครคดิว่ำเป็นแพทย์ ด้วยรปูลกัษณ์ที่ดคูลำ้ยคนป่วย หน้ำขำวซดี

ไร้ซึ่งเครื่องประทินผิว ผมสีด�ำสนิทดุจขนกำยำวถึงกลำงหลัง ส่วนสูงได้

มำตรฐำนหญิงไทยที่หนึ่งเมตรหกสิบห้ำเซนติเมตร แต่ผอมบำงจนมอง 

ด้ำนข้ำงคล้ำยไร้ซึ่งตบัไตไส้พุง

สะดุดตำธำยุกรตั้งแต่แรกเหน็ จนเขำพยำยำมตสีนทิและกลำยเป็น

เพื่อนเพยีงไม่กี่คนที่ไอยวรญิญ์พูดคุยด้วยได้ทุกเรื่อง

“กห็นกัอยู่ค่ะ เพิ่งงบีไปสองชั่วโมงก่อนจะมำนี่”

“โห! คุณหมออึดมำกเลยครับ งั้นเดี๋ยวผมชงอเมริกำโนร้อนใส่

กระบอกให้นะครับ เผื่อเอำไว้จิบตอนท�ำงำน จะได้ไม่สัปหงกไปเสียก่อน” 

พูดพลำงยิ้ม วงหน้ำขี้เล่นประดบัด้วยคิ้วหนำ ตำโตสุกสกำว รมิฝีปำกบำง

มีลักยิ้มสองข้ำงยำมยิ้มให้หมอสำว “อ้อ! อันนี้เป็นเซอร์วิซพิเศษส�ำหรับ

ลูกค้ำประจ�ำ ไม่คดิเงนิครบั”

ไอยวรญิญ์ยิ้มและพยกัหน้ำรบัข้อเสนอ เธออดเกรงใจธำยุกรไม่ได้ 
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เพรำะเจ้ำของร้ำนมกัหยบิยื่นน�้ำใจให้ในรปูของขนมหรอืเครื่องดื่มโดยไม่คดิ

มูลค่ำเสมอ แม้จะกล่ำวปฏเิสธ แต่เขำกลบัดงึดนั โดยอ้ำงว่ำเป็นโพรโมชนั

ของร้ำน หรือไม่ก็เป็นเมนูใหม่ที่อยำกให้เธอช่วยชิมเพื่อทดสอบว่ำอร่อย 

หรอืไม่ 

โดยหมอสำวไม่รู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของธำยุกรที่ซ่อนอยู่ในดวงตำ

สื่อควำมหมำยคู่นั้นเลย

“นั่งด้วยคนส”ิ
เสยีงทุ้มของชำยวยักลำงคนในชุดเสื้อเชิ้ตสฟี้ำอ่อนกบักำงเกงสแลก็

สดี�ำเรยีกควำมสนใจให้ชำยหญงิหนัไปมอง เมื่อเหน็เป็นหวัหน้ำแผนกนติเิวช 

ไอยวรญิญ์กย็กมอืไหว้

“สวสัดคี่ะอำจำรย์”

ธำยุกรรู้สึกว่ำตนเป็นส่วนเกิน จึงค้อมศีรษะให้ ‘นำยแพทย์สม-

เกยีรต’ิ และลุกกลบัไปประจ�ำต�ำแหน่งบำรสิตำ

หมอสมเกียรติจึงนั่งแทนที่ พินิจลูกศิษย์สำวที่อบรมสั่งสอนกันมำ

ตั้งแต่เป็นนักศึกษำแพทย์ด้วยสำยตำเอ็นดู เมื่อเห็นสภำพของไอยวริญญ ์

ก็ถอนหำยใจ เพรำะรู้นิสัยเอำจริงเอำจังและมุ่งมั่นกับกำรท�ำงำนจนลืมกิน

ลมืนอน

“เคสเมื่อวำนมปีัญหำอะไรไหม”

ไอยวรญิญ์ส่ำยหน้ำ “ไม่มค่ีะ ตรงตำมผลตรวจเบื้องต้นของต�ำรวจ”

ชำยวัยกลำงคนพยักหน้ำรับรู้ เขำมองหน้ำเซียวของลูกศิษย์ด้วย

ควำมเป็นห่วง

“อำว่ำหนูต้องพกัผ่อนบ้ำงนะ โหมงำนหนกัไปสุขภำพจะแย่เอำ”

“หนูก็ว่ำอย่ำงนั้นแหละค่ะ” หญิงสำวพูดพลำงยิ้มบำงๆ เธอซำบซึ้ง

ในควำมเป็นห่วงเป็นใยของสมเกยีรต ิและรบัรูถ้งึควำมรกัที่เขำมใีห้มำกกว่ำ

ควำมเป็นอำจำรย์ลกูศษิย์ ซึ่งเธอกร็กัและเคำรพคนตรงหน้ำเสมอืนพ่อแท้ๆ 
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ไม่ต่ำงกนั

ทั้งที่...

หมอสมเกยีรตคิอืคนที่ท�ำให้พ่อและแม่แท้ๆ ของเธอตำย!

“พ่อคะ หนูสวยไหม”
ไอยวริญญ์ในวัยห้ำขวบวิ่งตื๋อมำยืนตรงหน้ำบิดำพลำงหมุนตัวอวด

ชุดรำตรีสีชมพูมีจีบระบำยสี่ชั้น ประดับด้วยดอกกุหลำบสีแดงที่ท�ำจำกผ้ำ 

ดูแล้วเหมอืนเจ้ำหญงิตวัน้อยที่หลุดออกมำจำกเทพนยิำย

“สวยมำกลูก คลำรขิองพ่อสวยที่สุดเลย”

เขำอุ้มลูกสำวมำกอดอย่ำงรักใคร่ ภรรยำที่เพิ่งแต่งตัวเสร็จเดิน 

ลงบันไดมำ ควำมสวยของเธอยังไม่สร่ำงซำไปจำกเมื่อครั้งยังสำว ชำยวัย

กลำงคนมองภรรยำด้วยแววตำเปี่ยมรกั

“รบีไปเถอะคุณ สำยแล้ว” 

เธอว่ำพลำงจงูมอืไอยวรญิญ์ที่เขำเพิ่งวำงลงพื้น แล้วเดนิน�ำหน้ำสำมี

ไปอย่ำงรบีเร่ง งำนแต่งงำนของเพื่อนสนทิก�ำลงัจะเริ่มขึ้นในอกีไม่ถงึชั่วโมง 

เธอซึ่งเป็นเพื่อนเจ้ำสำวไม่อำจไปถงึงำนช้ำกว่ำก�ำหนดได้

โชคดีที่กำรจรำจรไม่หนักหนำสำหัสดังปกติของเมืองหลวงนัก ทั้ง

สำมคนมำถงึโรงแรมที่จดังำนก่อนเวลำเริ่มงำนตำมก�ำหนดกำรเพยีงสบินำท ี

ภรรยำท�ำหน้ำที่เพื่อนเจ้ำสำวอย่ำงไม่ขำดตกบกพร่อง ทั้งยืนโปรยยิ้มแจก

ของช�ำร่วย ทกัทำยแขกดจุประชำสมัพนัธ์ของงำน ขณะที่ฝ่ำยสำมพีำลกูสำว

มำนั่งที่โต๊ะซึ่งจดัไว้ให้เพื่อนและคนสนทิของเจ้ำภำพ 

อำหำรแบบบุฟเฟต์ละลำนตำ ทั้งสีสัน รูปร่ำง และกลิ่นหอมจรุง 

ยั่วน�้ำลำย ล้วนกระตุน้ต่อมควำมอยำกอำหำร จนชำยวยักลำงคนตกัมำเสยี

พนูจำน มจีำนเลก็ๆ ตกัไก่อบรำดข้ำวผดัปมูำให้ไอยวรญิญ์ และอกีจำนตกั

เผื่อภรรยำที่กว่ำจะได้มำนั่งกนิกค็งช่วงเสรจ็สิ้นพธิกีำร

พลนัสำยตำเหลอืบแลเหน็ของเหลวสอี�ำพนัในแก้วกระเบื้องใส ชำย
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วยักลำงคนกลนืน�้ำลำยเอื๊อก

แม้ตั้งปณธิำนเอำไว้แล้วว่ำวนันี้จะไม่ดื่มแอลกอฮอล์โดยเดด็ขำด แต่

น�้ำลำยที่สออยู่เต็มปำกด้วยสัญชำตินักดื่ม ท�ำให้มือที่จับแก้วน�้ำสั่นเทิ้ม 

จนแทบควบคมุไม่อยู ่สำยตำมไิด้ช�ำเลอืงแลคูบ่่ำวสำวหรอืบรรยำกำศชื่นมื่น

ในงำนเลี้ยงเลยแม้แต่น้อย กลบัจบัจ้องเพยีงมุมเครื่องดื่ม

จบัจ้องเพยีง...แก้วเหล้ำที่วำงเรยีงรำยอยู่ในถำดเท่ำนั้น

“นั่งแป๊บนงึนะลูก เดี๋ยวพ่อไปเอำน�้ำก่อน”

เขำพูดกับลูกสำวโดยไม่สบตำ คล้ำยส�ำนึกผิดอยู่กลำยๆ ที่ไม่อำจ

หกัห้ำมกเิลสได้ สองเท้ำก้ำวฉบัๆ ตรงไปยงัต�ำแหน่งที่หมำยตำ ลนลำนจน

แทบชนกบัพนกังำนเสริ์ฟ กระทั่งเมื่อมอืสมัผสัแก้วเหล้ำ กก็ระดกเข้ำปำก 

อกึๆ รำวคนหลงทำงกลำงทะเลทรำยพบโอเอซสิ

ของเหลวไหลผ่ำนล�ำคอ ดวงตำกว็ำวโรจน์อย่ำงปีติ

วำงแก้วเหล้ำลงด้วยมือที่หำยสั่นแล้ว เขำก็หยิบอีกสองแก้วติดมือ

กลบัมำที่โต๊ะ เดก็หญงิเหน็น�้ำในแก้วของพ่อสแีปลกตำ จงึถำมด้วยควำม

สงสยั

“นี่น�้ำอะไรคะพ่อ”

พูดพลำงเอื้อมมือหยิบ หมำยลิ้มลองรสชำติ แต่บิดำกลับยกแก้ว

ออกห่ำงอย่ำงตระหนก

“น�้ำผลไม้ของผู้ใหญ่ มนัขมมำกลูก เดก็กนิไม่ได้”

ไม่พูดเปล่ำ รบียกแก้วดื่มเพรำะกลวัเผลอวำงไว้แล้วลูกสำวจะหยบิ

ไปชมิ

กระทั่งภรรยำเสร็จจำกหน้ำที่เพื่อนเจ้ำสำว ก็พบว่ำสำมีหน้ำแดงก�่ำ 

พูดลิ้นแขง็ฟังแทบไม่เป็นภำษำ แม้โกรธที่อกีฝ่ำยไม่อำจท�ำตำมสญัญำที่ให้

ไว้ เพรำะหลำยครั้งหลำยหนที่เขำให้ค�ำมั่นว่ำจะไม่แตะเครื่องดื่มมึนเมำ 

ก็ไม่อำจท�ำได้อย่ำงปำกว่ำ แต่หญิงที่ยึดมั่นในขนบที่ว่ำภรรยำควรเป็นช้ำง

เท้ำหลงักม็อิำจต�ำหนติเิตยีนสำมไีด้ คงท�ำเพยีงนิ่งเงยีบอย่ำงไม่พอใจเท่ำนั้น



16  l  ห นึ่ ง ถ้ อ ย ร้ อ ย รั ก

และหำกรูว่้ำทั้งเธอและเขำจะไม่อำจกลบัถงึบ้ำนได้ในค�่ำคนืนี้ ผูเ้ป็น

ภรรยำคงไม่ยินยอมให้สำมีที่ยืนกรำนเสียงแข็งว่ำตนไม่เมำเป็นสำรถีโดย

เดด็ขำด

เสยีงเพลงลูกกรุงดงัจำกล�ำโพง ขบักล่อมบรรยำกำศให้ไม่เงยีบเหงำ
เกินไปนัก เด็กน้อยในอ้อมกอดมำรดำหลับตำพริ้มพลำงกรนเบำๆ อย่ำง

เหนื่อยอ่อน เพรำะวิ่งเล่นซกุซนกบัเพื่อนใหม่วยัเดยีวกนัในงำนเลี้ยงจนหมด

แรง หญิงวัยกลำงคนอุ้มลูกน้อยไว้บนตัก เธอเองก็เหนื่อยล้ำจนแทบฝืน

ลมืตำไม่ไหว 

เปลอืกตำที่ก�ำลงัจะปิดลงพลนัเปิดขึ้น 

เมื่อเห็นรถก�ำลังจะเสียหลัก เธอก็กรีดร้องเสียงดังลั่น เสียงนั้น

กระตุกมโนส�ำนกึที่ก�ำลงัดบัของคนขบัให้ตื่นขึ้น และภำพที่เหน็เตม็สองตำ

คือเงำไหววูบของแสงไฟตรงหน้ำ รถแล่นเป๋ไปเป๋มำรำวกับงูเลื้อย เพรำะ

สตสิมัปชญัญะของเขำถูกท�ำลำยด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ ถนนที่ทอดยำว

เป็นเส้นตรงพลนัคดโค้งในจกัษุ แสงพร่ำเลอืนยิ่งท�ำให้กะระยะไม่ถูก

ที่ตั้งใจจะเหยยีบเบรก กลบัเหยยีบคนัเร่ง

ที่ตั้งใจจะประคองพวงมำลยั กลบัหกัเลี้ยว

โดยไม่ทนัได้มองกระจกข้ำงว่ำมรีถแล่นมำทำงเลนขวำในระยะกระชั้น

เหล็กปะทะเหล็กส่งประกำยไฟแปลบปลำบ เสียงสนั่นดังกึกก้อง

กัมปนำท ควำมเร็วของรถทั้งสองส่งให้แต่ละคันเสียหลักพุ่งไปคนละทิศ

คนละทำงอย่ำงไม่อำจควบคุม

รถยุโรปของคู่กรณีเครำะห์ดีกว่ำ เหินขึ้นเกำะกลำงถนนไปถูกหยุด

ไว้ด้วยพุ่มไม้ที่ปลูกเป็นแนวยำวจนรถจอดค้ำงอยู่ตรงนั้น ด้วยเพรำะคำด

เขม็ขดันริภยั ประกอบกบัถุงลมนริภยัที่ท�ำงำนทนัท่วงท ีชำยเจ้ำของรถจงึ

มไิด้รบับำดเจบ็เท่ำใดนกั

ผดิกบัคนัของไอยวรญิญ์
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ด้วยควำมมึนเมำ เมื่อเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน บิดำจึงมิอำจคุมสต ิ

แก้ปัญหำได้ รถญี่ปุน่คนัเลก็หมนุคว้ำงเป็นวงไปกลำงถนน ก่อนประสำนงำ

เข้ำกบัรถกระบะที่แล่นมำด้วยควำมเรว็สงู จนหน้ำรถของเดก็หญงิยบุเข้ำมำ

เกอืบถงึห้องโดยสำร

สำมซีึ่งไม่คำดเขม็ขดันริภยัถูกแรงเหวี่ยงกระชำกไปกระแทกกระจก

หน้ำรถจนกะโหลกศรีษะยุบไปกว่ำครึ่ง ฝ่ำยภรรยำแม้คำดเขม็ขดัด้วยห่วง

ควำมปลอดภัยของตน แต่แรงกระชำกก็ท�ำให้กระดูกคอเคลื่อน เสียชีวิต

ตำมสำมไีปไม่ห่ำงกนั

คงเหลอืเพยีงเดก็น้อยที่รอดชวีติอย่ำงปำฏหิำรยิ์

แม้มีร่องรอยบำดแผลทั่วทั้งร่ำง แต่ไอยวริญญ์ได้รับบำดเจ็บเพียง

เลก็น้อยเท่ำนั้น เมื่อเจ้ำหน้ำที่กู้ภยังดัซำกรถออกมำกพ็บเดก็น้อยร้องไห้จ้ำ

อย่ำงหวำดกลวั สภำพของเธอที่ถกูอดัอยูก่บัศพบดิำมำรดำสร้ำงควำมสงัเวช

ให้ทุกผู้ที่พบเหน็ เจ้ำหน้ำที่ต้องรบีให้กำรช่วยเหลอืเธอโดยเรว็ที่สุด

ไอยวริญญ์ในวัยห้ำขวบไม่รู้เลยว่ำ บิดำมำรดำที่หลับไปไม่อำจตื่น 

ขึ้นมำเล่นกับเธอ ป้อนข้ำวป้อนขนม อำบน�้ำแต่งตัว เล่ำนิทำน พำเธอไป 

สวนสนุก

และ...บอกรกัเธอได้อกีต่อไปแล้ว 

เดก็หญงิยงัเยำว์วยัเกนิกว่ำจะยอมรบัควำมเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นกบั
ตนเองและครอบครวัอย่ำงกะทนัหนัได้

เมื่อลืมตำตื่นขึ้นมำ พบว่ำตนเองอยู่ที่โรงพยำบำลก็ร้องไห้อย่ำง 

เสียขวัญ เพรำะจดจ�ำประสบกำรณ์เมื่อครั้งป่วยติดเชื้อไวรัสอำร์เอสวีจน

ปอดบวมได้ ครั้งนั้นยำมเจอหน้ำหมอ เป็นต้องโดนฉดียำ โดนเจำะเลอืด 

เขม็แหลมจิ้มเนื้อบำงเจบ็ไปถงึขั้วหวัใจ

ทั้งเจบ็...ทั้งกลวั

“พ่อจ๋ำ แม่จ๋ำ อยู่ที่ไหน หนูไม่อยำกอยู่โรงพยำบำล พ่อมำหำหนู
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หน่อย”

‘ศศปิระภำ’ น้ำสำวที่รกัและเลี้ยงดูไอยวรญิญ์มำตั้งแต่อ้อนแต่ออก

กอดหลำนสำวไว้แน่น พลำงเกบ็กลนืก้อนสะอื้นไว้ไม่ให้เดก็หญงิเหน็ หญงิ

สำวปดว่ำพ่อกบัแม่ของเธอไปธุระ ไม่อำจมำรบัตอนนี้ได้ และสญัญำว่ำจะ

อยู่ตรงนี้ไม่ห่ำงไปไหนให้หลำนกลวั

สิ่งที่ท�ำให้ศศปิระภำล�ำบำกใจที่สดุมใิช่กำรดแูลเดก็วยัห้ำขวบ เพรำะ

เธอที่เป็นม่ำยสำมีตำยไม่มีทำยำท รู้สึกรักเอ็นดูไอยวริญญ์ดุจลูกตนเอง 

อยู่แล้ว ทว่ำอนำคตอันใกล้ ยำมเด็กหญิงหำยดีและได้รับอนุญำตให้ออก

จำกโรงพยำบำล เธอยงัคดิไม่ตกว่ำจะตอบค�ำถำมเรื่องบุพกำรอีย่ำงไร จะ

ปกปิดไว้ได้นำนแค่ไหน

และเพรำะไม่รู้ว่ำต้องท�ำเช่นไร กระทั่งงำนศพของพี่สำวและพี่เขย 

ศศปิระภำยงักลั้นใจไม่อำจไปร่วมงำน เพรำะต้องอยูด่แูลหลำนสำวที่สภำพ

จติใจยงัไม่เป็นปกติ

กว่ำจะกล่อมและปลอบขวัญให้ไอยวริญญ์ยอมอยู่กับตนโดยเลิก

ร้องไห้หำพ่อและแม่ กน็ำนร่วมเดอืน

บ้ำนไม้กึ่งปนูสองชั้นตั้งอยูใ่นซอยลกึย่ำนชำนเมอืง บรรยำกำศร่มรื่น

ด้วยแมกไม้ที่สำมีปลูกไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิต หูกระจงและประดู่แผ่กิ่งก้ำน

บดบังแสงแรงของดวงอำทิตย์สร้ำงควำมร่มรื่น อีกฝั่งมีพืชสวนครัวที่ 

หญิงสำวปลูกไว้กินเพื่อประหยัดค่ำใช้จ่ำย แม้ได้รับเงินก้อนใหญ่เมื่อสำมี 

ผู้มียศร้อยตรีเสียชีวิตไป แต่ล�ำพังอำชีพแม่ค้ำขำยขนมอย่ำงเธอมีรำยได้ 

ไม่มำกนกั หำกไม่รู้จกัประหยดัอดออมคงล�ำบำกในภำยภำคหน้ำ

คิดถึงสำมีก็อดใจหำยไม่ได้ นำยทหำรหนุ่มได้รับค�ำสั่งแต่งตั้ง 

โยกย้ำยไปปฏบิตัหิน้ำที่ในจงัหวดัยะลำ อนัเป็นหนึ่งในสำมจงัหวดัชำยแดน

ภำคใต้ที่มเีหตุกำรณ์ก่อกำรร้ำยรุนแรง เมื่อรู้ค�ำสั่ง ศศปิระภำใจหล่นวูบไป

กองอยู่แทบเท้ำ ภำวนำทุกค�่ำเช้ำให้สำมีปลอดภัย รอจนกว่ำจะมีค�ำสั่งให้

กลบัมำอยู่คู่เคยีงเธอดงัเดมิ
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แต่ค�ำภำวนำนั้นไม่เป็นผล สำมเดอืนหลงัจำกเขำไปปฏบิตัหิน้ำที่ ทกุ

สื่อกน็�ำเสนอข่ำวที่ผูก่้อกำรร้ำยวำงระเบดิล่อให้ทหำรและต�ำรวจไปตรวจสอบ 

ที่เกดิเหตุ ก่อนระเบดิซ�้ำจนทหำรเสยีชวีติสำมนำย 

หนึ่งในนั้นคอืสำมขีองเธอ

เขำเคยพร�่ำบอกว่ำอยำกมีลูก แต่เพรำะอำชีพทหำรที่ต้องปกปัก

พทิกัษ์แผ่นดนิ ท�ำให้ไม่ค่อยได้กลบับ้ำนเท่ำใดนกั แม้ศศปิระภำจะชนิกบั

กำรอยู่คนเดยีว แต่กำรจำกไปอย่ำงไม่มวีนัหวนกลบัทิ้งควำมเศร้ำโศกเอำไว้

ในทุกอณูของบ้ำนหลงันี้ 

หำกมเีดก็ตวัเลก็สกัคนวิ่งเล่นซุกซนคงพอคลำยเหงำได้บ้ำง

และบดันี้ ไอยวรญิญ์คอืสิ่งที่จะมำเตมิเตม็บ้ำนเธอให้สมบรูณ์พร้อม

ดงัที่เคยวำดฝันไว้ ศศปิระภำซึ่งครองตวัเป็นโสดมำจนอำยุย่ำงเข้ำเลขสำม

จงึตั้งปณธิำนไว้กบัตนเองว่ำ จะรกัและดูแลหลำนสำวคนนี้ให้ดเีหมอืนเป็น

ลูกแท้ๆ ของตน

เพรำะสนิทกับหลำนสำวเป็นทุนเดิม ช่วยพี่สำวเลี้ยงมำตั้งแต่แรก

คลอด ไอยวรญิญ์เองกร็กัและตดิน้ำสำวอยู่ไม่น้อย เพรำะเป็นฝ่ำยตำมใจ

เธอมำกกว่ำบิดำมำรดำที่เลี้ยงดูอย่ำงเข้มงวด เมื่อร้องอยำกได้อะไร หำก

มิใช่สิ่งที่คิดว่ำมีสำรประโยชน์ ดังเช่นของเล่นหรือตุ๊กตำ ก็มีเพียงน้ำคนนี้ 

ที่ซื้อมำให้ทนัทจีนถูกพี่สำวปรำมอยู่บ่อยครั้ง 

เมื่อผ่ำนพน้เหตุกำรณ์โศกสลดนี้มำชั่วระยะเวลำหนึ่ง ไอยวรญิญจ์งึ

คุ้นชนิและอยู่บ้ำนน้ำสำวโดยไม่รู้สกึขดัเขนิหรอืแปลกที่แปลกทำง

“โตขึ้นหนูอยำกเป็นหมอ”

เมื่อถูกถำมว่ำอยำกท�ำอำชีพอะไรในอนำคต เด็กหญิงตอบเพียง

ประโยคเดยีวเสมอ เพรำะแม้ทุกครั้งที่ไปโรงพยำบำล เธอจะเขด็ขยำดและ

ไม่อยำกเจอหน้ำหมอด้วยกลวัถูกฉดียำ แต่เมื่อได้เรยีนรูว้ำ่หมอคอือำชพีที่

ช่วยเหลอืผู้คนที่เจบ็ป่วยทกุข์ทรมำนให้หำยด ีควำมประทบัใจจงึฝังตดิตรงึ

อยู่ในห้วงค�ำนงึจนสร้ำงแรงปรำรถนำให้เธอมุ่งมั่นอยำกไปให้ถงึเป้ำหมำยที่
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ฝันไว้

และแม้อำชีพขำยขนมไทยของศศิประภำจะมีรำยได้ไม่มำกเทียบ-

เทยีมพี่สำวและพี่เขยที่ประกอบกจิกำรอูซ่่อมรถยนต์ แต่หญงิสำวกไ็ม่ยอม

ให้หลำนด้อยกว่ำเดก็คนอื่นเรื่องกำรศกึษำเล่ำเรยีนโดยเดด็ขำด 

ศศิประภำส่งเสียให้ไอยวริญญ์เรียนหนังสือตั้งแต่ชั้นอนุบำลใน

โรงเรียนเอกชนโรงเรียนเดิมที่เด็กหญิงเรียนอยู่ ด้วยควำมเป็นเด็กหัวด ี

สอบได้ที่หนึ่งในทกุภำคกำรศกึษำ จงึสำมำรถสอบเข้ำโรงเรยีนรฐับำลชื่อดงั

ในระดับมัธยม และสอบติดคณะแพทยศำสตร์ในมหำวิทยำลัยอันดับต้น

ของประเทศได้

ศศิประภำภูมิใจในตัวหลำนสำวจนน�้ำตำปริ่มเมื่อไอยวริญญ์เดินมำ 

บอกว่ำตนก�ำลงัจะเป็นนกัศกึษำแพทย์

แต่คนเป็นหลำนกลับตระหนกตกใจเสียยิ่งกว่ำ เมื่อรู้ควำมจริงจำก

ปำกน้ำสำวว่ำ เงนิทกุบำททกุสตำงค์ที่ส่งเสยีให้เธอเล่ำเรยีน ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ 

ตั้งแต่เลก็จนโต ล้วนเป็นเงนิของ ‘นำยแพทย์สมเกยีรต’ิ 

คู่กรณใีนอุบตัเิหตุที่พรำกชวีติพ่อและแม่ของเธอไป

คนืนั้นสมเกยีรตริบีเร่งเดนิทำงไปยงัจงัหวดักำญจนบุรี
เขำขับรถออกจำกบ้ำนเวลำสองทุ่มพอดิบพอดี ตั้งใจให้ถึงจังหวัด

ปลำยทำงก่อนเที่ยงคืน เพื่อพักผ่อนในโรงแรมที่จองไว้ พรุ่งนี้เขำต้องเข้ำ

ร่วมกำรสมัมนำทำงวชิำกำรพยำธวิทิยำตอนแปดโมงเช้ำ แม้ปกตจิะพกัผ่อน

ไม่เป็นเวลำ แต่หมอนติเิวชไม่อยำกนั่งสปัหงกในห้องประชุม

และเพรำะควำมรีบ เขำจึงขับรถเร็วเกินกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนดใน 

เลนขวำสุด

รถคันที่แล่นอยู่เลนกลำงจู่ๆ ก็หักเลี้ยวตัดหน้ำ สมเกียรติไม่อำจ

หยดุรถได้ทนัท่วงท ีแม้กระทบืเบรกเตม็แรง แต่ควำมเรว็กท็�ำให้รถของเขำ

พุ่งชนรถคู่กรณีจนตนเองประสบอุบัติเหตุรถเหินขึ้นไปหยุดอยู่บนเกำะ 
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กลำงถนน

เท้ำข้ำงหนึ่งก้ำวเหยียบลงไปในสัมปรำยภพ ทว่ำอีกข้ำงยังยั้งเอำไว้

ได้ทนัจนสมเกยีรตริอดชวีติมำได้อย่ำงหวุดหวดิ

เปิดประตูรถลงไปหมำยเอำเรื่องคู่กรณี ใจกลับหำยวำบเมื่อเห็น

สภำพรถญี่ปุ่นคันเล็กที่หน้ำรถบุบบี้ เศษชิ้นส่วนของรถแตกหักเสียหำย

กระจดักระจำยเตม็ถนน เนื่องจำกเสยีหลกัพุง่ชนกบัรถกระบะที่แล่นอยูอ่กี

เลน ไม่ต้องเดำก็รู้ว่ำคนในรถหำกไม่บำดเจ็บสำหัสก็คงถึงแก่ชีวิต เขำรีบ

โทรศพัท์แจ้งต�ำรวจ และพยำยำมหำทำงช่วยเหลอืคนเจบ็ แต่สภำพรถที่ถกู

อดัจนด้ำนหน้ำยบุมำเกอืบถงึห้องโดยสำร ล�ำพงัเพยีงสองมอืไม่อำจง้ำงเปิด

ประตูเหลก็ที่บู้บดิเพื่อเปิดทำงช่วยเหลอืผู้ตดิอยู่ภำยในรถได้

รอด้วยใจกระวนกระวำย รถรำที่แล่นผ่ำนไม่มีสักคันคิดจะจอด 

ลงมำช่วยเหลือ เวลำที่ผ่ำนไปแต่ละนำทีเสมือนหัวใจถูกบีบรัดจนอึดอัด 

มำกขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งตนเป็นหมอ มคีนก�ำลงัจะตำยต่อหน้ำ ควำมรู้สกึผดิบำป

ยิ่งเกำะกุมจติใจจนหยำดน�้ำเอ่อล้นขอบตำ 

เวลำผ่ำนไปนำนเท่ำใดไม่อำจนับ กระทั่งได้ยินเสียงไซเรน ใจก็ชื้น 

ขึ้นมำเปลำะหนึ่ง เจ้ำหน้ำที่ระดมสรรพก�ำลังช่วยเหลือคนเจ็บมือเป็นระวิง 

เขำกไ็ม่นิ่งเฉย พยำยำมช่วยเหลอืในส่วนที่ตวัเองท�ำได้อย่ำงเตม็ที่

และสำยตำพลนัสบกบัดวงตำคูห่นึ่งที่เป่ียมด้วยควำมหวำดกลวั เดก็

ตัวเล็กถูกอุ้มออกมำจำกรถร้องไห้จ้ำด้วยควำมเสียขวัญ เสียงร้องนั้นดัง

เขย่ำโสตประสำทให้เขำแทบล้มทั้งยืน เมื่อเห็นว่ำชำยหญิงที่น่ำจะเป็นบิดำ

มำรดำของเดก็คนนั้นเสยีชวีติคำที่จำกอุบตัเิหตุครั้งนี้

รำวมีก้อนหินมำถ่วงให้จิตใจหนักอึ้ง เด็กน้อยต้องก�ำพร้ำเพรำะ

อุบตัเิหตุที่เขำมส่ีวนก่อ หำกขบัรถช้ำกว่ำนี้สกันดิ คงพอบรรเทำมใิห้เกดิเหตุ

ร้ำยแรงเช่นนี้

สมเกียรติถูกด�ำเนินคดีในข้อหำขับรถโดยประมำทเป็นเหตุให้ผู้อื่น

ถงึแก่ควำมตำย แต่เมื่อผลชนัสูตรออกมำว่ำชำยคนขบัรถคู่กรณมีปีรมิำณ
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แอลกอฮอล์ในเลอืดสูงเกนิค่ำที่กฎหมำยก�ำหนด กพ็อเป็นเหตุบรรเทำโทษ

ให้เขำไม่ต้องตดิคุกตดิตะรำง 

ชำยหนุ่มรอดคุก แต่ควำมรู้สึกผิดก็ยังท่วมท้นหัวใจ เขำไปเคำรพ

ศพผู้เสยีชวีติ แม้ญำตพิี่น้องผูต้ำยจะรูว่้ำเขำคอืคูก่รณ ีแต่ทกุคนรู้ดว่ีำญำติ

ของตนเป็นฝ่ำยผิดเพรำะเมำแล้วขับ จึงไม่มีใครคิดกล่ำวโทษหรือรังเกียจ

สมเกยีรต ิกลบัซำบซึ้งในน�้ำใจที่เขำอุตส่ำห์มำช่วยงำนศพเสยีด้วยซ�้ำ

หมอหนุ่มไม่พบเดก็หญงิคนนั้น

เขำสอบถำมเพื่อตำมหำ และอยำกขอโทษในสิ่งที่เกดิขึ้น จนได้รู้ว่ำ

ตอนนี้เดก็หญงิอยู่ในควำมดูแลของน้ำสำว วนัรุ่งขึ้นเขำจงึรบีเดนิทำงไปยงั

บ้ำนตำมที่ได้ข้อมูลมำ

กลิ่นหอมของจ�ำปีโชยมำเมื่อเดินถึงริมรั้ว ใจเต้นไม่เป็นส�่ำเมื่อรู้ว่ำ

ต้องเผชิญหน้ำกับชีวิตที่ถูกพรำกพ่อและแม่ด้วยน�้ำมือของตน สมเกียรติ

มองผ่ำนช่องว่ำงของรั้ว เหน็หญงิสำวคนหนึ่งนั่งท�ำขนมอยู่หน้ำบ้ำน โดยมี

เดก็หญงิคนนั้นนอนหลบัอยู่ข้ำงกนั

แก้มนวลยงัมคีรำบน�้ำตำ...

เขำไม่กล้ำกดกริ่ง จงึส่งเสยีงเรยีกเบำๆ พอให้คนที่นั่งอยูไ่ด้ยนิ เมื่อ

ศศปิระภำเหน็คนแปลกหน้ำมำด้อมๆ มองๆ อยู่หน้ำบ้ำน จงึลุกเดนิไปหำ

อย่ำงสนเท่ห์ เพรำะไม่รู้จุดประสงค์กำรมำของชำยคนนี้

“สะ...สวสัดคีรบั ผมชื่อสมเกยีรต ิเป็น...คนที่ขบัรถชนกบัพี่สำวคณุ”

ศศิประภำตัวชำ มองผ่ำนช่องว่ำงของรั้วเห็นประกำยตำเศร้ำหม่น 

หญิงสำวรับรู้สำเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุอยู่แก่ใจ ประกอบกับเป็นคนมี

เหตผุล มองโลกตำมสจัธรรมชวีติ มใิช่คนเจ้ำคดิเจ้ำแค้นอนัใด จงึเลื่อนเปิด

ประตูพลำงกล่ำวเสยีงเบำด้วยกลวัหลำนจะตื่น 

“เชญิค่ะ”

เขำเดนิเข้ำบ้ำนมำตำมค�ำเชญิ ร่ำงเลก็ตดิจะงุ้มไหล่เวลำเดนิคล้ำยคน

ไม่มั่นใจของสมเกยีรตทิ�ำให้ดูไม่มสีง่ำรำศ ีหำกมไิด้เหน็ยำมอยู่ในชุดกำวน์ 
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คงไม่มใีครคดิว่ำชำยผู้นี้มคี�ำน�ำหน้ำชื่อว่ำนำยแพทย์

เหน็แววตำที่เหลอืบมองหลำนสำวบ่อยครั้ง ศศปิระภำจงึล่วงรู้ควำม

รู้สึก เธอเชิญแขกนั่งที่เก้ำอี้ข้ำงบ้ำน ในต�ำแหน่งที่พอเหลือบแลเห็นได้ว่ำ

หลำนสำวตื่นหรอืไม่

“มธีุระอะไรคะ”

มใิช่ค�ำค่อน เป็นเพยีงกำรถำมจดุประสงค์ของแขกไม่ได้รบัเชญิอย่ำง

ตรงไปตรงมำ

“ผม...รู้สึกผิดจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น และสงสำรเด็กคนนั้นที่ต้อง

ก�ำพร้ำพ่อแม่”

“ไม่ใช่ควำมผดิของคณุหรอกค่ะ ทำงฉนัเองต่ำงหำกที่ต้องขอโทษคณุ

ที่เป็นต้นเหตุให้เกดิอุบตัเิหตุครั้งนี้”

สมเกยีรตส่ิำยหน้ำ “แต่ถงึอย่ำงไรผมกม็ส่ีวนก่อให้เกดิเหตรุ้ำยด้วย 

ผมไม่มคี�ำใดจะพูดได้มำกไปกว่ำ...ขอโทษครบั”

เขำค้อมศรีษะให้คนอำยนุ้อยกว่ำ ศศปิระภำสมัผสัได้ถงึควำมจรงิใจ 

จงึรู้สกึซำบซึ้งใจในสิ่งที่ชำยตรงหน้ำกระท�ำ

ลมเยน็พดัมำวบูหนึ่ง กลิ่นจ�ำปีโชยเตะจมกู สมเกยีรตสิดูลมหำยใจ

เข้ำปอดลกึอย่ำงตดัสนิใจ มองศศปิระภำด้วยแววตำมุง่มั่นก่อนพดูสิ่งที่คดิ

มำทั้งคนื

“ผมอยำกชดใช้ควำมผดิ โปรดให้ผมได้ดูแลเดก็คนนี้จนกว่ำเธอจะ

ส�ำเรจ็กำรศกึษำในระดบัสูงที่สุดที่เธอท�ำได้ด้วยเถดิครบั”

หญงิสำวเลกิคิ้ว เธอไม่เข้ำใจสิ่งที่เขำพูด

“เอ่อ...ผมหมำยถงึ ขอให้ผมได้ส่งเสยีค่ำกนิคำ่อยู ่คำ่เลำ่เรยีน และ

ค่ำใช้จ่ำยอื่นทั้งหมดของเด็กคนนี้ จนกว่ำเธอจะเรียนจบและมีงำนท�ำด้วย

เถดิครบั”

เมื่อเข้ำใจควำมหมำย ศศิประภำจึงขึงตำมองชำยหนุ่มอย่ำงไม่สบ

อำรมณ์ก่อนกล่ำวเสยีงแขง็
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“หลำนคนเดยีวฉนัเลี้ยงได้ ไม่จ�ำเป็นต้องรบกวนคุณหรอกค่ะ”

สมเกยีรตหิน้ำเสยี เขำพูดละล�่ำละลกัจนฟังแทบไม่ได้ศพัท์ 

“ขะ...ขอโทษครบั ผมไม่ได้มเีจตนำไม่ดหีรอืคดิดูถกูคุณเลย ผมแค่

คดิว่ำเดก็คนนี้ต้องเสยีพ่อแม่ไปโดยมผีมเป็นหนึ่งในต้นเหตุ หำกพ่อแม่ของ

เธออยู่คงดูแลเธอได้อย่ำงดีที่สุด ผมจึงอยำกรับผิดชอบแทนในส่วนนั้น 

หำกผมไม่ได้ท�ำอย่ำงที่ตั้งใจ คงรู้สกึผดิไปตลอดชวีติครบั”

เมื่อได้รบัฟังค�ำยนืยนัที่ไม่มเีจตนำอื่นใดแอบแฝง นอกจำกปรำรถนำ

ตำมที่กล่ำวมำจริงๆ ศศิประภำจึงลดท่ำทีมึนตึงลง พลำงมองไหล่ลู่ของ 

คนตรงหน้ำด้วยควำมรู้สกึหลำกหลำย

ไม่มคี�ำพดูใดเปล่งออกมำครูห่นึ่ง คงได้ยนิเพยีงเสยีงใบไม้เสยีดสดีงั

แกรกกรำกระคนเสยีงนกร้อง แดดช�ำแรกผ่ำนช่องว่ำงของหมู่เมฆลงมำจน

อำกำศร้อนอ้ำว เหงื่อที่ผุดพรำยบนใบหน้ำของสมเกียรตยิิ่งท�ำให้ชำยหนุ่ม

ดูน่ำสงสำรในสำยตำหญงิเจ้ำของบ้ำนเป็นทบทวี

“ถ้ำอย่ำงนั้น...กไ็ด้ค่ะ แต่ฉนัขอรบัเพยีงค่ำเล่ำเรยีนของหลำนเท่ำนั้น

นะคะ ค่ำใช้จ่ำยอื่นฉนัมปีัญญำหำได้ คงไม่ต้องรบกวนคุณทุกอย่ำง”

เพยีงเท่ำนี้ ชำยที่ตสีหีน้ำเคร่งเครยีดแกมหวั่นวติกกม็รีอยยิ้มขึ้นมำ

ได้บ้ำง ปรำกำรด่ำนแรกถูกท�ำลำยลงแล้ว แม้ตอนนี้หญิงสำวจะยังไม่รับ 

เงินทองทั้งหมดตำมที่เขำเสนอให้ แต่ต่อไปเขำจะหำทำงหยิบยื่นค่ำชดเชย

จำกควำมผดิให้ครบถ้วนตำมที่ตั้งใจไว้ให้จงได้

“แล้วฉนัจะบอกหลำนให้ว่ำคุณเป็นคนช่วยดูแลเธอ”

“ไม่ต้องครบั! ผมไม่ต้องกำรให้เธอรู ้ตอนนี้เดก็คนนั้นยงัไม่รู้ประสำ 

แต่หำกเธอโตขึ้นและรู้ว่ำคนที่ดูแลเธอคอืคนที่ท�ำให้พ่อแม่ของเธอตำย ผม

คง...”

ได้ยินเช่นนี้ แม้ลังเลใจ แต่ศศิประภำก็ยอมท�ำตำมค�ำร้องขอของ 

สมเกยีรต ิหมอหนุม่ยื่นซองที่บรรจเุงนิจ�ำนวนมำกพอให้เธอใช้เป็นค่ำเทอม 

ส่วนที่เกนิมำอกีมำกโขแม้อยำกคนื แต่เขำกจ็ำกไปเสยีแลว้โดยไมท่ิ้งข้อมลู
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ตดิต่อใดไวเ้ลย ศศปิระภำจงึจนปัญญำ และเกบ็เงนิสว่นนี้ไวเ้พื่อรอพบเขำ

ในครั้งหน้ำ จะได้คนืไปเสยี

แต่สมเกยีรตกิลบัไม่เคยปรำกฏตวัที่บ้ำนหลงันี้อกี เขำใช้วธิฝีำกคน

น�ำซองเงินมำให้ทุกเดือน ศศิประภำซึ่งประสงค์จะคืนเงินส่วนเกินให้คน

แปลกหน้ำที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นคนส่งเอกสำร ก็ได้รับค�ำปฏิเสธว่ำ

ไม่รู้จกัคนว่ำจ้ำง เพยีงแค่รบัเงนิเพื่อแลกกบักำรน�ำของมำส่งให้เท่ำนั้น

ศศปิระภำจงึจนปัญญำ และเกบ็เงนิส่วนเกนิไว้ เพื่อหวงัว่ำสกัวนัหนึ่ง

จะได้คนืให้หมอสมเกยีรติ

ไอยวรญิญ์เป็นเดก็หวัด ีฉลำดกว่ำเดก็ในวยัเดยีวกนัอย่ำงเหน็ได้ชดั 
เธอสอบได้ที่หนึ่งในทกุภำคกำรศกึษำ รวมถงึเป็นตวัแทนร่วมกจิกรรมต่ำงๆ 

เช่น กำรถอืพำนในพธิไีหว้คร ูกำรประกวดนำงนพมำศ เชยีร์ลดีเดอร์ ดรมั-

เมเยอร์ เดก็หญงิควบทกุต�ำแหน่ง จนครทูกุคนเอ่ยปำกชมว่ำเป็นเดก็เรยีนดี

กจิกรรมเด่น

เมื่อรูค้วำม เดก็หญงิกต็ระหนกัถงึควำมจรงิว่ำตนไม่มพ่ีอแม่เหมอืน

เดก็คนอื่น หำกเป็นเดก็วยันี้ทั่วไปคงรู้สกึขำดและอำจเป็นเหตุให้พำตวัเอง

ไปสู่หนทำงที่ไม่ดี แต่ไอยวริญญ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น ด้วยควำมรักที่ได้รับ

จำกน้ำสำว ประกอบกบัเป็นเดก็คดิด ีจงึท�ำให้เธอไม่รู้สกึขำดหรอืมปีมด้อย

กระทั่งสอบเข้ำมหำวิทยำลัยรัฐบำลเบอร์ต้นของประเทศในคณะ

แพทยศำสตร์ได้ ศศปิระภำประเมนิแล้วรู้ว่ำหลำนสำวเป็นคนมเีหตุผล อยู่

ในวัยที่พร้อมจะยอมรับเรื่องจริงที่ปกปิดไว้แสนนำน เธอจึงตัดสินใจบอก

ควำมจรงิทั้งหมด

“อุบัติเหตุในตอนนั้นที่หนูรอดชีวิตได้อย่ำงปำฏิหำริย์ รถที่พ่อหนู 

ขบัชน เจ้ำของรถเป็นหมอ ชื่อนำยแพทย์สมเกยีรต”ิ

ไอยวรญิญ์ไม่เข้ำใจสำเหตวุ่ำท�ำไมจู่ๆ  น้ำสำวถงึขุดเรื่องในอดตีขึ้นมำ

พูดในวนัที่เธอน�ำข่ำวดเีรื่องกำรเป็นว่ำที่นกัศกึษำแพทย์มำบอก
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“น้ำปลำว่ำยงัไงนะคะ”

“หมอสมเกยีรต ิคูก่รณใีนอบุตัเิหตขุองพ่อแม่หน ูเป็นคนรบัผดิชอบ

ดูแลค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ทั้งค่ำกินค่ำอยู่และค่ำเล่ำเรียน ตั้งแต่หนูอำยุห้ำขวบ

จนถงึตอนนี้”

เดก็สำวอ้ำปำกค้ำง รำวถูกชกเข้ำที่ปลำยคำง เธอมนึงงสบัสนไม่รูจ้ะ

ท�ำอำรมณ์เช่นไรด ีได้แต่ยนืนิ่งอยู่อย่ำงนั้น

“คุณหมอเขำรู้สึกผิดที่ท�ำให้พ่อกับแม่ของหนูตำย จึงขอชดใช้ด้วย

กำรส่งเสียเลี้ยงดูหนูจนเรียนจบ น้ำไม่กล้ำบอกเพรำะหนูยังเด็กอยู่ แต่ 

วนันี้น้ำเชื่อว่ำหนูมเีหตุผลมำกพอที่จะแยกแยะได้ จงึไม่อยำกปิดเรื่องนี้อกี

ต่อไป”

หญิงวัยกลำงคนลูบศีรษะหลำนสำวอย่ำงรักใคร่ “หนูโกรธหมอ 

สมเกยีรตไิหมลูก”

ไอยวรญิญ์เงยีบไปพกัหนึ่งก่อนส่ำยหน้ำ “ไม่โกรธค่ะ”

คดิไม่ผดิจรงิๆ...ศศปิระภำยิ้มอย่ำงภูมใิจในตวัหลำนสำว แม้มไิด้มี

เวลำอบรมสั่งสอนอย่ำงเตม็ที่ เพรำะอำชพีหลักของเธอท�ำให้ต้องตื่นตั้งแต่

ฟ้ำยงัไม่สำงเพื่อไปซื้อวตัถุดบิที่ตลำด กว่ำจะกลบัมำลงมอืท�ำขนมหลำกชนดิ

จนเสร็จ หลำนสำวก็ไปโรงเรียนเสียแล้ว ช่วงกลำงวันขำยขนมอยู่ที่ตลำด

จนถงึหวัค�่ำ กลบับ้ำนกเ็หนด็เหนื่อย ได้พูดคุยกบัไอยวรญิญ์เพยีงไม่กี่ค�ำ 

กต็้องรบีนอน เป็นเช่นนี้ทุกวนัไม่เคยเปลี่ยน

นบัตั้งแต่เกดิอบุตัเิหต ุไอยวรญิญ์กก็ลำยเป็นเดก็พดูน้อย สหีน้ำนิ่ง

คล้ำยไร้อำรมณ์ ศศิประภำแทบไม่เคยเห็นหลำนสำวหัวเรำะเสียงดังยำมดู

ละครหรอืภำพยนตร์ตลก คงท�ำเพยีงยิ้มน้อยๆ ให้พอรู้ว่ำยงัมอีำรมณ์ร่วม 

หรือยำมเผชิญเหตุกำรณ์เศร้ำสลดก็ไม่มีน�้ำตำแม้สักหยด มีเพียงประกำย

หม่นในแววตำเท่ำนั้น

เมื่อศศปิระภำบอกเรื่องที่ปกปิดมำแสนนำน จงึรู้สกึเหมอืนยกภูเขำ

ออกจำกอก
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แต่ส�ำหรบัคนเป็นหลำน

ภเูขำยงัคงตั้งตระหง่ำนอยูใ่นอก ไม่มทีท่ีำจะถกูยกออกไปได้โดยง่ำย

เพรำะควำมลบัเรื่องพลงัพเิศษ ‘กำรได้ยนิเสยีงจำกศพ’ เป็นเรื่องที่

ยำกจะบอกให้ใครเชื่อ กระทั่งญำตทิี่เลี้ยงดูเธอมำอย่ำงศศปิระภำกต็ำม

< เนิร์สไม่เนิร์ด

Kaekiki เชิญ Jom Angel เข้าร่วมกลุ่ม

Jom Angel เข้าร่วมกลุ่ม

Kaekiki ยินดีต้อนรับน้องจ๋อมเข้าสู่กลุ่มลับท่ีเอาไว้ส�าหรับเมาท์มอย 

หอยโข่งเฉพาะเรื่องแซ่บๆ ในโรงพยาบาลนี้ 
Kaekiki ทุกโคนนน น้องจ๋อมเพิ่งมาท�างานแผนกศัลย์ทั่วไปควบศัลย์

กระดูก อย่าเพิ่งโวยวายให้น้องตกใจล่ะ
Jongkol อ๋อ น้องทีใ่ส่แว่นตวัเลก็ๆ ใช่มะ เพิง่เหน็เมือ่เช้า ยงัคยุกบัพ่ีบุม๋

อยู่เลยว่าน่ารักดี พี่ชื่อจงนะ
Boom Valentine สวสัดค่ีะน้องจ๋อม พีบุ่ม๋นะคะ อายมุากทีส่ดุแต่หน้าอ่อน

ที่สุดในนี้แล้วค่ะ ยินดีที่ได้รู้จัก
Kaekiki แนะน�าตัวอย่างเป็นทางการอีกที พี่เก๋นะคะ ยินดีที่ได้รู้จัก
Jom Angel สวัสดีค่ะพี่ๆ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ



๒
เสียงจากศพ

“ลูกจ๋า แม่รกัลูกมากนะ”
“คลาร ิพ่อรกัหนู พ่อยงัไม่อยากจากหนูไปเลย”

สองประโยคดังก้องในโสต ซ�้ำไปซ�้ำมำรำวเครื่องเล่นเพลงเปิดวน 

เอำไว้อย่ำงนั้น แม้ผูพ้ดูจะนอนแน่นิ่ง รมิฝีปำกไม่เผยออ้ำแม้สกักระผกี แต่

เดก็น้อยที่ร้องไห้จ้ำอย่ำงเสยีขวญัเพรำะสะดุง้ตื่นตกใจเมื่อรถที่นั่งมำถกูชน

ดงัโครม ยงัคงได้ยนิเสยีงพ่อและแม่พูดกบัตนไม่ขำดปำก

“พ่อจ๋ำ แม่จ๋ำ”

เรียกสุดเสียงจนคอแหบแห้ง มือเล็กเขย่ำร่ำงมำรดำที่นั่งคอพับผิด

ธรรมชำติ ด้วยไร้เดียงสำจึงไม่รู้เลยว่ำบัดนี้บุพกำรีจำกตนไปอย่ำงไม่มีวัน

หวนกลบัแล้ว

แต่ยงัคงได้ยนิพ่อกบัแม่พูดอยู่...

เดก็หญงิวยัห้ำขวบไม่รูว่้ำเสยีงที่เธอได้ยนิ คอืปรำรถนำสดุท้ำยที่ตดิ

ค้ำงอยู่ในจติใจของพ่อและแม่ ก่อนหน้ำนี้เธอเป็นเพยีงเดก็ธรรมดำ ไม่ได้

มพีรสวรรค์หรอืพลงัพเิศษเหนอืธรรมชำตใิด แต่เพรำะเท้ำข้ำงหนึ่งเหยยีบ
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ย่ำงเข้ำสู่ปรโลก เมื่อหวนกลบัคนืมำได้ พลงับำงอย่ำงจงึตื่นขึ้น

คงเป็นกำรดกีว่ำนี้ หำกพลงัเหนอืธรรมชำตทิี่เธอได้รบัหลงัข้ำมผ่ำน

ควำมตำยมำได้อย่ำงน่ำอศัจรรย์ จะมใิช่พลงักำรได้ยนิเสยีงจำกคนตำย!

หนึ่งประโยคที่ตดิค้ำงในจติใจของผูต้ำย แรงปรำรถนำอนัลกึล�้ำที่แม้

ควำมตำยจะพรำกวญิญำณไปจำกร่ำง แต่ปรำรถนำนั้นยงัคงฝังแน่นอยู่ใน

หวัใจ หำกเป็นปกต ิ คงไม่มใีครล่วงรู้ถงึถ้อยค�ำนี้ แต่รำวสวรรค์เล่นตลก 

พลงัอนัน่ำสะพรงึกลวักลบัมำอยู่ในร่ำงเดก็ไร้เดยีงสำ

ไอยวริญญ์ไม่เคยล่วงรู ้เลยว่ำตนมีควำมสำมำรถพิเศษ กระทั่ง 

วนัหนึ่งในวยัประถมห้ำ เดก็หญงิต้องตำมศศปิระภำไปงำนศพเพื่อน ทนัที

ที่ก้ำวเท้ำเข้ำศำลำจดังำน เสยีงตะคอกกด็งัเสยีดโสตจนเธอสะดุ้งเฮอืก

“กูไม่ยอมให้มงึเอาเงนิทองของกูไปเสวยสุขกบัชู้อย่างออี้อมหรอก!” 

เด็กหญิงหันรีหันขวำง ในงำนมีผู้คนมำกมำย แต่งกำยด้วยชุดด�ำ

สนทิสร้ำงบรรยำกำศเศร้ำหม่น สหีน้ำแต่ละคนอมทุกข์ มเีสยีงพูดคุยเบำๆ 

แต่ไม่มใีครสกัคนมทีที่ำว่ำจะเป็นคนตะโกนประโยคที่ได้ยนิเลย 

เงียบไปครู่หนึ่ง ประโยคนั้นก็ดังอีกครำ ซ�้ำยังดังเสียจนเด็กหญิง 

ปวดหู ต้องเอำมอืป้องหูและเอ่ยปำกถำมน้ำสำว

“น้ำปลำคะ อ้อมคอืใคร แล้วชู้แปลว่ำอะไรเหรอคะ”

เพียงจบประโยค สำมีผู้ตำยซึ่งยืนรับแขกอยู่ใกล้กันนั้นพลันสะดุ้ง

เฮอืก มองเดก็น้อยด้วยแววตำประหลำดใจ 

ใช่เพียงเขำเท่ำนั้น หญิงผมยำวย้อมผมสีน�้ำตำลแดงในชุดกำงเกง

หนังสีด�ำรัดรูปกับเสื้อแขนกุดสีเดียวกัน ตวัดดวงตำเฉี่ยวจ้องมองไอย- 

วรญิญ์อย่ำงตระหนก

ศศปิระภำรู้อยู่แล้วว่ำเพื่อนของตนโดนสำมสีวมเขำ คนที่ลอบเป็นชู้

ก็คือเพื่อนในกลุ่มที่ชื่ออ้อมคนนี้ เพรำะตนเป็นที่ระบำยทุกข์ของเพื่อน 

เสมอมำ 

น้ำสำวรบีเอำมอืปิดปำกหลำนเพื่อมใิห้เดก็หญงิพูดต่อ
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“พนมมอืเถอะลูก พระจะสวดแล้ว”

ไม่อำจถำมเหตผุลแห่งค�ำถำมของไอยวรญิญ์ได้ ศศปิระภำเพยีงเกบ็

ควำมสงสัยไว้จนกระทั่งงำนเลิก เพื่อนทุกคนในกลุ่มต่ำงมองหญิงชื่ออ้อม 

คนที่เคยสนิทสนม แต่บัดนี้กลับเปรียบเสมือนอสรพิษที่แว้งกัดจนเพื่อน 

ของเธอโศกเศร้ำเสยีใจขำดสต ิเดนิข้ำมถนนโดยไม่ระวงั ถกูรถชนเสยีชวีติ

หลงัเลกิงำน ในรถอโีคคำร์คนัเลก็ของศศปิระภำ เธอถำมหลำนสำว
ด้วยควำมสงสยั

“ท�ำไมหนูถงึถำมน้ำว่ำชู้แปลว่ำอะไร แล้วหนูรู้จกัคนชื่ออ้อมได้ยงัไง

ลูก”

เดก็น้อยมองตำแป๋ว “หนูได้ยนิคนพูดค่ะ”

คนเป็นน้ำไม่คิดหรอกว่ำ เสียงที่ไอยวริญญ์ได้ยินจะเป็นเสียงของ 

คนที่นอนอยู่ในโลงศพ คงคดิเพยีงว่ำหลำนสำวอำจได้ยนิใครสกัคนในงำน

พูดคุยเรื่องต้องห้ำมนี้แล้วน�ำมำเป็นค�ำถำม

“อ๋อ งั้นไม่ต้องสนใจหรอก เป็นค�ำที่ผูใ้หญ่เขำพดูกนั เดี๋ยวโตขึ้นแล้ว

น้ำจะบอกควำมหมำยของค�ำนี้ให้นะ หลบัเถอะลูก”

กว่ำพธิศีพจะเสรจ็สิ้น ศศปิระภำยงัต้องอยู่ช่วยงำนจนเลกิกป็ำเข้ำไป

เกอืบสี่ทุ่ม เป็นเวลำที่ไอยวรญิญ์ควรนอนหลบัพกัผ่อนแล้ว

เดก็หญงิพยกัหน้ำ ก่อนปีนไปนั่งเบำะหลงัแล้วนอนเหยยีดขำ เข้ำสู่

ห้วงนทิรำอย่ำงง่ำยดำย

นั่นคอืครั้งที่สองที่พลงัพเิศษของไอยวรญิญ์ท�ำงำน แต่เดก็น้อยอ่อน

เดียงสำเกินกว่ำจะรู้ว่ำ นี่คือพรสวรรค์จำกพระเจ้ำที่บันดำลให้เธอต้อง

ประสบพบพำนกบัอนัตรำยร้ำยแรงถงึชวีติในอกีกว่ำยี่สบิปีให้หลงั

อเมรกิำโนร้อนในแก้วกระเบื้องสมีุกยงัคงส่งควนักรุ่น กลิ่นแรงปลุก
สมองให้ตื่นเตม็ที่ หมอนติเิวชสำวตดิกำแฟเสยีจนวนัหนึ่งต้องดื่มมำกกว่ำ
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สี่แก้ว หำกไม่ได้ดื่มจะปวดหวัตุบๆ รำวถูกคมีหนบีศรีษะ

“อำมธีุระช่วงบ่ำย ฝำกเคสที่ค้ำงอยู่ให้เสรจ็วนันี้ได้ไหม”

หญิงสำวพยักหน้ำ งำนนิติเวชในโรงพยำบำลเลิศวิชำญเวชไม ่

หนักหนำเท่ำโรงพยำบำลรัฐที่เธอประจ�ำอยู่ หน้ำที่หลักคือระบุสำเหตุกำร 

เสียชีวิตของคนไข้ในโรงพยำบำล และจัดท�ำเอกสำรกำรตำยให้ญำติเพื่อ 

น�ำไปขอใบมรณบตัรเท่ำนั้น

สมเกียรติลุกขึ้นพร้อมอดีตลูกศิษย์ซึ่งบัดนี้กลำยมำเป็นลูกน้อง  

เวลำสำยเช่นนี้โรงพยำบำลเลิศวิชำญเวชยังพลุกพล่ำนไปด้วยผู้คนไม่แพ้ 

โรงพยำบำลรัฐ เพรำะคนที่มีอันจะกินมิพึงใจในระบบกำรให้บริกำรที่ต้อง 

รอคิวนำนเนิ่นเป็นค่อนวัน จึงหันมำเข้ำโรงพยำบำลเอกชนที่แม้ค่ำใช้จ่ำย 

สูงกว่ำ แต่กแ็ลกกบัควำมสะดวกสบำยในกำรบรกิำรมำกขึ้น

แผนกนิติเวชตั้งอยู่ชั้นสำมจำกทั้งหมดสิบชั้นของอำคำรเอ โรง-

พยำบำลขนำดกลำงแห่งนี้มพีื้นที่หกไร่ ประกอบด้วยสองอำคำร และอำคำร

จอดรถห้ำชั้นอีกหนึ่งอำคำร และเพรำะห้องท�ำงำนอยู่เพียงชั้นสำม ไอย- 

วริญญ์จึงเลือกเดินขึ้นบันไดแทนที่จะใช้ลิฟต์ อย่ำงน้อยก็เป็นกำรออก 

ก�ำลงักำยมใิห้ร่ำงกำยที่ไม่ค่อยได้ออกแรงอ่อนเปลี้ยเกนิไป

สมเกียรติเดินแยกไปทำงด้ำนหน้ำอำคำร หัวหน้ำแผนกนิติเวชหำก

ไม่เข้ำประชมุกพ็กัผ่อนในห้องพกัแพทย์ รอเวลำเซน็เอกสำรที่มไิด้มมีำกมำย

เท่ำใดนัก เว้นแต่เมื่อต้องท�ำงำนในต�ำแหน่งงำนประจ�ำที่โรงพยำบำลธ�ำรง-

เวช จึงจะมีภำรกิจหน้ำที่มำกมำยดังเช่นกำรผ่ำพิสูจน์ศพ หรือกำรออกไป

ตรวจพสิูจน์ทำงนติเิวชยงัสถำนที่เกดิเหตุเช่นเดยีวกบัหมอคนอื่น

ด้วยปริมำณงำนของไอยวริญญ์ที่เยอะขนำดนี้ ประกอบกับยังต้อง

ช่วยน้ำสำวท�ำขนมอันเป็นหน้ำที่ประจ�ำ ที่แม้คนเป็นน้ำจะเอ่ยปำกบอกว่ำ 

ไม่เป็นไร แต่หญงิสำวกท็�ำด้วยควำมเตม็ใจจนถงึทกุวนันี้ จงึมเีวลำพกัผ่อน

เพยีงวนัละไม่กี่ชั่วโมง ส่งผลให้ขอบตำด�ำคล�้ำจนใบหน้ำขำวซดียิ่งทรุดโทรม 

อย่ำว่ำแต่โบกแป้งรองพื้นกลบรอยคล�้ำนั้นเลย กระทั่งลิปสติกยัง
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แทบไม่เคยสัมผัสโดนริมฝีปำก ค�ำเปรียบเปรยว่ำ ‘หน้ำสด’ นั้นใช้เรียก

ใบหน้ำของไอยวรญิญ์ได้อย่ำงแท้จรงิ

ซึ่งในสำยตำผู้อื่น หน้ำสดกม็คีวำมหมำยใกล้เคยีงกบัหน้ำศพ...

เธอเดินขึ้นบันไดถึงชั้นสอง พลันต้องหยุดก้ำวเมื่อได้ยินเสียง

เจี๊ยวจ๊ำวดงัจำกด้ำนบน ตำมด้วยเสยีงดุขรมของผู้หญงิ

“อย่ำวิ่งสนิ้องแมค็ เดี๋ยวตกบนัได”

ไม่ต้องแหงนหน้ำขึ้นไปมองก็พอคำดเดำได้ว่ำ คงมีเด็กน้อยวิ่งเล่น

ซุกซนจนคนเป็นแม่ตำมจบัไม่ทนั

“น้องแมค็ ว้ำย!”

เสยีงหวดีร้องดงัลั่น ไอยวรญิญ์เบกิตำโพลง ภำพในคลองสำยตำคอื

ร่ำงเล็กของเด็กชำยที่ลอยลิ่วลงมำจำกบันไดด้ำนบน เพรำะเสียหลักวิ่งล้ม

จนพลดัตกบนัได

แม้สมองจะสั่งกำรให้เธอยื่นมือไปคว้ำเพื่อรอรับร่ำงนั้นมิให้ตก

กระแทกพื้นแข้งขำหัก แต่กลับท�ำได้เพียงคิด เพรำะยำมเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ร่ำงกำยไม่อำจขยบัได้ดั่งใจนกึ

คงท�ำเพยีงเหลอืบแลเงำไหววูบที่เคลื่อนผ่ำนด้ำนข้ำงไปเท่ำนั้น

ชำยร่ำงสงูในชดุเสื้อยดืคอปกสขีำว กำงเกงยนีขำกระบอกรดัให้เหน็

ท่อนขำหนำหนั่น วิ่งปรำดขึ้นบันไดไปคว้ำร่ำงเด็กชำยมำอุ้มไว้ได้ทันก่อน

ศรีษะจะกระทบพื้นพอดบิพอดี

เดก็น้อยร้องไห้จ้ำ คนเป็นแม่ที่วิ่งลนลำนลงบนัไดจนขำแทบพนักนั

ตกใจเสยีจนไม่อำจเอ่ยค�ำพูดใด ท�ำเพยีงค้อมศรีษะปลกๆ อย่ำงขอบคุณ

ชำยหนุ่มคนนี้ แล้วรบัร่ำงลูกไปอุ้มอย่ำงเสยีขวญัไม่แพ้กนั

ผ่ำนไปครู่หนึ่ง ค�ำพูดที่ตดิอยู่ในล�ำคอจงึหลุดออกมำได้

“ขะ...ขอบคุณมำกค่ะ ขอบคุณที่ช่วยลูกฉนัไว้ ขอบคุณมำกค่ะ”

จำกนั้นค�ำพดูขอบคณุซ�้ำไปซ�้ำมำกพ็รั่งพรจูนชำยหนุม่ยิ้มและยกมอื

ห้ำม
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“ไม่เป็นไรครบั ไม่ต้องขอบคุณแล้ว”

คนเป็นแม่จึงค้อมศีรษะอีกครั้งก่อนอุ้มลูกเดินลงบันไดไป และดุ

เสยีงดงัจนเดก็ชำยร้องไห้หนกัขึ้นด้วยยงัไม่คลำยควำมตกใจ

ไอยวรญิญ์เพิ่งรู้สกึตวัว่ำเหตุกำรณ์ร้ำยผ่ำนพ้นไปด้วยดแีล้ว

“อุบตัเิหตเุกดิขึ้นได้ทกุที่ทกุเวลำจรงิๆ นะครบั ขนำดในโรงพยำบำล

แท้ๆ”

เขำหันมำพูดกับเธอ ถึงตอนนี้หมอสำวเพิ่งได้พินิจรูปลักษณ์ของ 

ชำยหนุ่มเตม็สองตำ

ผมสั้นเกรยีนขดักบัใบหน้ำ ‘ตี๋’ รำวคนชำตเิอเชยีตะวนัออกอย่ำงจนี 

ญี่ปุ่น หรอืเกำหล ี ผวิขำวจดั ขำวเสยีจนสเีสื้อยงัหม่นกว่ำ รูปร่ำงสูงโปร่ง 

แต่ไม่บกึบนึแบบมกีล้ำมปูดโปน ตดิจะผอมเสยีด้วยซ�้ำ แต่เมื่อพศิแขนขำ

กพ็อเหน็กล้ำมเนื้อแบบนกักฬีำอยู่บ้ำง

“ค่ะ”

ตอบเพยีงเท่ำนี้ จะด้วยเพรำะไม่รูจ้ะต่อควำมอนัใดกบัคนแปลกหน้ำ 

หรือเพรำะรู้สึกประหลำดกับหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะ จนคนที่ไม่ค่อย

แสดงออกทำงสหีน้ำยงัอดขมวดคิ้วด้วยควำมไม่เข้ำใจอำรมณ์ของตวัเองมไิด้

“เดนิระวงัๆ นะครบัคุณหมอ”

ยิ้มสว่ำงสดใสดั่งพระอำทิตย์ยำมเช้ำ ปกติหมอนี่ยิ้มให้คนที่ไม่รู้จัก

ไปทั่วเลยหรอืยงัไง

กระทั่งเขำคนนั้นเดนิขึ้นบนัไดไปจนลบัตำ ก้อนเนื้อในอกข้ำงซ้ำยของ

ไอยวรญิญ์กย็งัคงเต้นตุบๆ ด้วยจงัหวะผดิปกตไิม่คลำย

เป็นอะไรนะ...

ห้องผู้ป่วยพิเศษตั้งอยู่ชั้นสิบซึ่งเป็นชั้นบนสุด แบ่งเป็นห้องผู้ป่วย
พเิศษสำมสบิห้อง และห้องผู้ป่วยววีไีอพอีกีสบิห้อง

ห้องที่อยู่ทำงซ้ำยสุดซึ่งเป็นห้องที่รำคำสูงที่สุด ด้ำนหน้ำมีป้ำยชื่อ  
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‘อสิรยิำพร’ ตดิไว้ 

เจ้ำของมอืหนำผลกับำนประตเูข้ำไป มองเหน็ผูช่้วยพยำบำลที่จ้ำงมำ

ดแูลคนป่วยเป็นพเิศษก�ำลงัเชด็ตวัให้เดก็สำววยัมธัยมปลำยที่นอนแบบ็อยู่

บนเตยีง เมื่อเหน็ว่ำเชด็ตวัเสรจ็พอด ีผูม้ำเยี่ยมจงึเดนิเข้ำไปวำงถุงขนมและ

ผลไม้ที่ซื้อมำบนโต๊ะ

ผู้ช่วยพยำบำลสำวกุลีกุจอหยิบจำนกระเบื้องสีขำวมำวำงไว้ พลำง

โปรยยิ้มที่คดิว่ำหวำนที่สุดให้ชำยหนุ่มที่รู้ฐำนะว่ำเป็นพี่ชำยของคนป่วย

กห็ล่อเสยีขนำดนี้ ต่อให้มสีำมแีล้วกอ็ด ‘อ่อย’ ไม่ไหว

“ขอบคุณครบั”

เขำพูดพลำงยิ้มตำหยี รอยยิ้มนี้สร้ำงควำมปั่นป่วนและควำมเข้ำใจ

ผิดให้สำวๆ มโนไปเองมำแล้วนักต่อนักว่ำคนยิ้มให้มีใจ ทั้งที่เขำมิได้มี

เจตนำดงัว่ำเลยสกันดิ

“พี่โบ๊ต”

เด็กสำวบนเตียงยกศีรษะขึ้นมำมอง หน้ำเซียวไม่อำจลดทอนควำม

น่ำรักอันประกอบจำกดวงตำชั้นเดียวเรียวยำว จมูกโด่งปลำยเชิดคล้ำย 

คนดื้อรั้น ปำกบำงเฉยีบเหมอืนพี่ชำย ผวิขำวจดัจนดซูดี ยิ่งอยูใ่นชดุผูป่้วย

ยิ่งท�ำให้เธอดูเปรำะบำงรำวแก้วกระเบื้องใส

ที่ต่ำงจำกเดก็สำวในวยัเดยีวกนั คงมเีพยีงศรีษะล้ำนเลี่ยนที่มผ้ีำพนั

โดยรอบเท่ำนั้น

“พี่ซื้อเมลอนมำฝำก เดี๋ยวหั่นให้”

ดวงตำเดก็สำวมปีระกำยดใีจเมื่อรูว่้ำพี่ชำยซื้อผลไม้ที่ตนโปรดปรำน

มำเยี่ยม

“เบื่อกบัข้ำวโรงพยำบำลจะแย่ ขอบคุณนะคะ”

หั่นเป็นชิ้นพอดคี�ำอย่ำงประณตีรำวแม่ศรเีรอืน ขดักบัเพศสภำพและ

รูปลักษณ์ เมลอนสีเขียวอ่อนวำงเรียงไว้ในจำนอย่ำงน่ำกิน ชำยหนุ่มปรับ

หวัเตยีงให้สงูขึ้นก่อนลำกเก้ำอี้มำตั้งข้ำงเตยีงและนั่งลงตรงนั้น บรรจงป้อน
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ผลไม้ใส่ปำกเดก็สำว

“อร่อยจงั” เธอยิ้มตำหยอีย่ำงเปี่ยมสุข

โรคมะเร็งสมองซึ่งไม่ควรเกิดกับเด็กอำยุเท่ำนี้ กลับบันดำลให้ชีวิต 

ที่ควรเรียนหนังสืออย่ำงสดใสร่ำเริงต้องกลำยเป็นผู้ป่วยติดเตียง ครั้งนั้น

เดก็สำวปวดหวับ่อยครั้ง จนหนหลงัปวดหนกัรำวสมองถกูบบี เธอล้มทั้งยนื

จนครูต้องรบีพำส่งโรงพยำบำล

ไม่มใีครคำดคดิว่ำหลงักำรเอกซเรย์ แพทย์จะพบก้อนเนื้อปรำกฏบน

แผ่นฟิล์ม ข่ำวร้ำยยงัควำมตกใจให้คนเป็นพี่ชำยรำวฟ้ำถล่มแผ่นดนิทลำย 

เขำรบีมำที่โรงพยำบำล คุยกบัแพทย์เจ้ำของไข้อย่ำงเคร่งเครยีด ทำงเลอืก

ที่ดีที่สุดคือกำรผ่ำตัดเอำก้อนเนื้อออก แต่กำรผ่ำสมองเพื่อรักษำโรคนี้ 

มคีวำมเสี่ยงสงู ยิ่งเดก็ในวยัเพยีงเท่ำนี้ยิ่งเสี่ยงต่อกำรไม่อำจกลบัไปใช้ชวีติ

ได้ตำมปกติ

นบัตั้งแต่วนันั้น ผ่ำนมำร่วมเดอืนแล้วที่เดก็สำวต้องนอนพกัรกัษำตวั

เพื่อรอดูอำกำร มีเพียงชำยหนุ่มผู้เป็นพี่ชำยเท่ำนั้นที่แวะเวียนมำเยี่ยมเมื่อ

ว่ำงเว้นจำกงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ

ส่วนบดิำน่ะหรอื...

‘ผู้กองอรรถพล’ สะบดัศรีษะไล่ควำมคดิ สำยตำเหลอืบแลเหน็เมฆ

ลอยคล้อยเคลื่อนสร้ำงสีสันตัดกับผืนฟ้ำครำม เปลวแดดภำยนอกระอุจน

เหน็เป็นริ้ว หำกยนืนอกอำคำรคงร้อนอ้ำวผดิกบัควำมเยน็เฉยีบจำกเครื่อง

ปรบัอำกำศในห้องนี้ ข้อดเีพยีงประกำรเดยีวของผู้ป่วยววีไีอพ ีนอกจำกกำร

ดูแลและกำรให้บริกำรเป็นอย่ำงดี คงเป็นวิวทิวทัศน์ที่มองจำกอำคำรสูง 

เหน็ได้กว้ำงไกลเช่นนี้กระมงั 

หำกไม่ใช่ลูกสำวรฐัมนตร ีมหีรอืจะจ่ำยค่ำห้องแพงระยบัเช่นนี้ได้

แค่เศษเงินของพ่อที่อ�ำนวยควำมสะดวกให้ลูกสำวได้พักฟื้นในห้อง

ผู้ป่วยระดับนี้ เขำและน้องสำวควรซำบซึ้งใจ ทว่ำบุพกำรีกลับไม่มำเยี่ยม

เลยสักครั้ง อรรถพลเพียรโทรศัพท์บอกพ่อให้มำเยี่ยมน้องในช่วงแรก ก็ 
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ได้รบัค�ำตอบเพยีงเขำก�ำลงัยุ่ง หำกว่ำงเว้นจำกงำนแล้วจะมำเยี่ยม

จนถงึบดันี้ งำนของบดิำยงัคงยุง่ไม่คลำย เขำไม่เคยย่ำงเท้ำเข้ำมำใน

ห้องนี้เลยสกัครั้ง

ทั้งอรรถพลและอสิรยิำพรล้วนชนิชำ

ชำยหนุ่มละวำงเรื่องครอบครัว ปรับสีหน้ำให้เป็นปกติก่อนป้อน 

เมลอนอกีชิ้นให้น้องสำว

ต่อให้พ่อไม่ไยด ีเขำกจ็ะดแูลน้องแทนแม่ที่จำกไปอย่ำงไม่มวีนัหวน

กลบัเอง

ในห้องเล็กที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ มีเสียงคุยกันดังพอ
ให้ได้ยนิ แต่จบัใจควำมไม่ได้เลยสกันดิ

แสงไฟจ้ำท�ำให้จ�ำต้องปิดเปลือกตำด้วยไม่อำจสู้ควำมสว่ำงและ 

ร้อนแรง ร่ำงสั่นเทิ้มเบำๆ ด้วยควำมหวำดกลวั แม้เตรยีมตวัเตรยีมใจมำ

เป็นอย่ำงดแีล้วกต็ำม

ในหวัชำยหนุ่มที่นอนตวัสั่นบนเตยีง มเีพยีงบดิำมำรดำแก่ชรำที่เจบ็

ออดๆ แอดๆ แต่ไม่มเีงนิเพื่อรกัษำตวั กำรสำธำรณสขุของประเทศบ้ำนเกดิ

ยงัไม่ดพีร้อม สทิธขิองประชำชนกไ็ม่เสมอภำค คนจนกย็ำกจนข้นแค้นต้อง

อดมื้อกนิมื้อ จนผูค้นต่ำงเดนิทำงแสวงหำควำมเป็นอยูท่ี่ดกีว่ำไปยงัต่ำงแดน 

กำรลกัลอบข้ำมพรมแดนธรรมชำตทิี่ยำวกว่ำสี่พนักโิลเมตรของประเทศไทย

จงึเป็นเรื่องง่ำยดำยส�ำหรบัเขำ

เสยีงคล้งเคล้งดงัในโสต เขำกลนืน�้ำลำยเอื๊อกด้วยไม่รู้ว่ำจะเกดิสิ่งใด

กบัตนบ้ำง คนที่ตดิต่อบอกเพยีงว่ำปลอดภยั ซ�้ำยงัได้ค่ำจ้ำงเป็นเงนิเยอะ

ขนำดที่ไม่ต้องท�ำงำนเป็นปีกย็งัมกีนิมใีช้อย่ำงสะดวกสบำย

เพื่อพ่อกับแม่ ก�ำหมัดแน่นจนเล็บจิกอุ้งมือ สูดลมหำยใจเข้ำปอด

เฮอืกใหญ่อย่ำงเตรยีมพร้อม

ไม่มคี�ำพูดใด มเีพยีงควำมรู้สกึเจบ็ที่สะโพก
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เพียงไม่กี่วินำทีหลังจำกนั้นก็รำวกับตกอยู่ในห้วงฝัน คล้ำยตนเอง

เป็นชิ้นเนื้อที่วำงอยูใ่นจำน มภีตูผปีีศำจถอืมดีและส้อม แล่ช�ำแหละเนื้อหนงั

จนแหว่งวิ่น

ทลีะชิ้น...ทลีะชิ้น

จนเหลอืเพยีงโครงกระดูกวำงกองอยู่บนแอ่งเลอืดแดงฉำนเท่ำนั้น!

< เนิร์สไม่เนิร์ด
Boom Valentine โอ๊ย! วันนี้ฉันต้องหลับฝันดีแน่ๆ
Kaekiki เพ้ออะไรอีกล่ะเจ้ เจอใครหล่ออีกละสิ
Boom Valentine อย่ามารู้ทันนะนังเก๋ แต่ก็ถูกของหล่อนนั่นแหละ คนที่

ฉนัเจอโคตรหล่อ หล่อขนาดณเดชน์ต้องชดิซ้าย พ่ีเวยีร์ต้องชิดขวา หล่อ

เกาหลีหุ่นดียิ้มเก่ง สเปกฉันเลย
Jongkol (ส่งสติกเกอร์)
Jom Angel เหมือนจ๋อมจะเห็นแวบๆ นะคะ น่าจะเป็นญาติผู้ป่วย ที่ใส่

เสื้อสีขาวรึเปล่าคะ
Boom Valentine ใช่เลยค่ะน้องจ๋อม หน้าตี๋ๆ เหมือนพระเอกซีรีส์เกาหลี 

ถ้าไม่ติดงานพ่ีจะตามสืบให้รู้เลยว่ามาเยี่ยมใคร บ้านอยู่ไหน มีแฟน 

รึยัง สเปกผู้หญิงเป็นแบบไหน
Jongkol ใครเอาพี่บุ๋มไปเก็บทีซิ 
Jom Angel 555



๓
ค้าอวัยวะ

ห้องประชุมกองบังคับกำรปรำบปรำมคลำคล�่ำด้วยนำยต�ำรวจ
ระดับสูง โดยมีต�ำรวจยศพลต�ำรวจเอกนั่งอยู่ที่ต�ำแหน่งประธำน เก้ำอี้ 

ทกุตวัถกูจบัจองด้วยผูบ้รหิำรองค์กรของส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำต ิแต่ละคน

มีสีหน้ำเคร่งเครียด ด้วยรู้ว่ำวำระกำรประชุมในวันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ 

ได้รบัมอบหมำยโดยตรงจำกนำยกรฐัมนตรี

กำรกวำดล้ำงจบักุมขบวนกำรค้ำอวยัวะข้ำมชำติ

หัวหน้ำหน่วยงำนต�ำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งกองปรำบ นครบำล ภูธร 

ต�ำรวจท่องเที่ยว และตรวจคนเข้ำเมอืง ต่ำงมำประชุมกนัโดยพร้อมเพรยีง 

เนื่องจำกสบืทรำบมำได้ว่ำคดนีี้มผีู้เกี่ยวข้องเป็นชำวต่ำงชำติ

รองผู้บญัชำกำรส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำตเิลื่อนไมโครโฟนมำจ่อปำก

“ผมได้รับมอบหมำยจำกท่ำนนำยกฯ ให้รับผิดชอบคดีค้ำอวัยวะที่

พวกเรำได้ข้อมลูกนัมำ ตอนนี้เรำรูเ้พยีงมแีก๊งค้ำอวยัวะชำวต่ำงชำตลิกัลอบ

หลบหนีเข้ำมำแฝงตัวอยู่ในประเทศ โดยมีเป้ำหมำยคือคนต่ำงด้ำวสำม

สญัชำต ิลำว พม่ำ กมัพชูำ และผูซ้ื้ออวยัวะเถื่อนเป็นเศรษฐทีั้งชำวไทยและ
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ต่ำงชำติ โดยเฉพำะชำติตะวันตก ที่มีอำกำรเจ็บป่วยจนต้องท�ำกำรผ่ำตัด

เปลี่ยนอวยัวะ 

“สิ่งที่ผมต้องกำรรู้โดยเรว็ที่สุด คอืรำยละเอยีดของขบวนกำรนี้ ทั้ง

ตวับคุคล สถำนที่กบดำน วธิกีำรที่พวกมนัใช้ รวมถงึเสน้ทำงตั้งแต่กำรเข้ำ

มำในประเทศ และสถำนที่ซื้อขำยอวยัวะซึ่งคำดว่ำน่ำจะเป็นโรงพยำบำลใด

สกัแห่ง เพรำะต้องผ่ำตดัด้วย ขอมอบหมำยหน้ำที่ให้แต่ละหน่วยดงันี้นะ...”

เมื่อแบ่งหน้ำที่ตำมอ�ำนำจควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยเสร็จสิ้น 

กช็ี้แจงรำยละเอยีดต่ออกีครู่ใหญ่ ก่อนปิดประชุม

หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจคนเข้ำเมืองผู้เข้ำร่วมประชุมมีต�ำแหน่งรอง 

ผู้บญัชำกำร นำยต�ำรวจวยัใกล้เกษยีณอำยุรำชกำร แต่เก๋ำเกม เพรำะเป็น

มือสืบสวนที่ท�ำคดีแก๊งอำชญำกรรมข้ำมชำติมำแล้วหลำยต่อหลำยคดี แม้

ผู้เข้ำร่วมประชุมหลำยคนจะลุกออกจำกห้องไปแล้ว แต่เขำยังคงนั่งอ่ำน 

รำยละเอยีดในเอกสำรอย่ำงพนิจิพเิครำะห์

ด้ำนหลงั ต�ำรวจหนุม่ยศร้อยต�ำรวจเอกนั่งหลงัตรงแหนว็รอฟังค�ำสั่ง

“คดิว่ำพวกนี้เข้ำมำทำงไหน” ผู้บงัคบับญัชำถำม 

ผู้กองหนุ่มวเิครำะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รบัในสมอง แล้วตอบค�ำถำม

ด้วยเสยีงขงึขงั

“พวกแก๊งค้ำมนุษย์มีประวัติอยู่ในบัญชีบุคคลต้องห้ำม ไม่สำมำรถ

เข้ำประเทศได้ทำงช่องทำงตรวจคนเข้ำเมืองตำมปกติ ถ้ำอย่ำงนั้นพวกมัน 

ก็ต้องบินจำกยุโรปมำที่ประเทศใกล้เคียง แล้วลอบเข้ำมำทำงพรมแดน

ธรรมชำต ิซึ่งจำกคดลีกัลอบหลบหนเีข้ำเมอืงช่วงที่ผ่ำนมำ พบว่ำมคีนจำก

พม่ำเข้ำมำมำกที่สุด โดยใช้ช่องทำงท่ำเรอืประมงในจงัหวดัภำคใต้ครบั”

พลต�ำรวจตรีภำคภูมิพยักหน้ำพลำงหลับตำคิดถึงอดีต ที่ผ่ำนมำ

ประเทศไทยมีคดีร้ำยแรงที่เกิดขึ้นโดยฝีมือคนต่ำงชำติและมีคนต่ำงชำติ 

เป็นเหยื่ออยู ่บ่อยครั้ง ไม่ว่ำจะเป็นคดีวินำศกรรมแยกรำชประสงค์ 

ขบวนกำรน�ำพำคนต่ำงด้ำวหลบหนีเข้ำเมือง หรือคดีค้ำมนุษย์ที่น�ำผู้หญิง



40  l  ห นึ่ ง ถ้ อ ย ร้ อ ย รั ก

และเด็กมำค้ำประเวณี ล้วนแล้วแต่สร้ำงควำมสะเทือนใจให้ผู้รับรู้ข่ำวสำร

ทั่วทั้งประเทศ

“ช่วยหน่อยนะโบ๊ต พี่ฝำกด้วย”

ร้อยต�ำรวจเอกอรรถพลรบัค�ำอย่ำงมุง่มั่น แม้ยำมอยู่นอกเครื่องแบบ 

ชำยหนุม่จะเป็นคนอธัยำศยัด ียิ้มแย้มอำรมณ์ด ีพดูคยุกบัทกุคนกระทั่งคน

ที่ไม่รู้จกักนัมำก่อน แต่เมื่ออยู่ในหน้ำที่รำชกำร เขำเป็นต�ำรวจน�้ำดทีี่มุ่งมั่น

ตั้งใจปฏบิตัหิน้ำที่สมฐำนะ ‘ผู้พทิกัษ์สนัตริำษฎร์’ อย่ำงแท้จรงิ

ชำยหนุ่มทบทวนรำยละเอียดในเอกสำรอีกครั้ง เพื่อวำงแผนกำร

สบืสวนให้รดักุมรอบคอบที่สุด

แม้ภำยนอก โรงพยำบำลเลิศวิชำญเวชจะดูไม่ต่ำงจำกโรงพยำบำล
เอกชนทั่วไป แต่มีเพียงผู้บริหำรและแพทย์พยำบำลเท่ำนั้นที่รู้ว่ำ โรง-

พยำบำลแห่งนี้มีปัญหำภำยในมำกมำยจนเจ้ำของเดิมตัดสินใจขำยกิจกำร 

ให้อดีตแพทย์ที่ปัจจุบันหันมำจับธุรกิจด้ำนสุขภำพจนร�่ำรวยเข้ำขั้นมหำ

เศรษฐี

และเพรำะปัญหำที่ว่ำ ท�ำให้แต่ละแผนกจ�ำเป็นต้องปรบัวธิกีำรท�ำงำน 

รวมถึงกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อประคองโรงพยำบำลนี้ให้อยู่รอด แผนก

นติเิวชเองกจ็�ำต้องรดัเขม็ขดั จงึจ้ำงแพทย์จำกโรงพยำบำลรฐัเพยีงสำมคน 

โดยมนีำยแพทย์สมเกยีรตเิป็นหวัหน้ำแผนก

เพรำะนั่งท�ำงำนจนลมืเวลำ เมื่อเหลอืบตำมองนำฬิกำกพ็บว่ำเลยเวลำ

เลกิงำนมำแล้วครึ่งชั่วโมง

ไอยวริญญ์เก็บของเดินเนือยๆ ออกจำกห้อง ทว่ำเพียงไม่กี่ก้ำว  

เสยีงเรยีกกร็ั้งเท้ำเธอไว้จนต้องหนัหน้ำกลบัไปมอง

ชำยในชดุกำวน์รปูร่ำงสนัทดั ส่วนสงูเทยีบเคยีงกบัหมอนติเิวชสำวที่

สูงระดบัมำตรฐำนหญงิไทย หน้ำเรยีว คิ้วหนำ ตำสุกสกำว จมูกโด่งได้รูป 

ริมฝีปำกหยักลึก หน้ำหวำนชนิดที่หำกถอดแว่นสำยตำออก จับแต่งองค ์
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ทรงเครื่องคงหล่อกว่ำพระเอกลิเกคณะดังหลำยขุม เขำก้ำวฉับๆ ตรงเข้ำ 

มำหำไอยวรญิญ์รำวมเีรื่องส�ำคญัเร่งด่วน

“แกจะกลบับ้ำนแล้วเหรอ”

หญงิสำวพยกัหน้ำ มไิด้กล่ำวตอบอะไร

“ไปกนิข้ำวกนัไหม มรี้ำนอำหำรญี่ปุ่นเปิดใหม่อยู่ตรงข้ำมนี่เอง”

“ไม่ไป เหนื่อย อยำกกลบัไปนอน”

‘นำยแพทย์ปิยะพงศ์’ วิ่งอ้อมมำดกัหน้ำแล้วกล่ำวเสยีงออดอ้อน

“ไปเถอะนะ นะ น้ำ...ฉนัเลี้ยงเอง”

มจีุดประสงค์แอบแฝงแน่ๆ ปกตเิพื่อนสนทิไม่เคยรบเร้ำตนขนำดนี้

“มอีะไรให้ช่วย จะจบีใคร ว่ำมำ”

ได้ยนิเช่นนี้กจ็บัมอืไอยวรญิญ์มำกุมพลำงยิ้มแก้มปริ

“สมแล้วที่แกเป็นเพื่อนรกัของฉัน เอำเป็นว่ำไปกินข้ำวกันก่อน กิน

ไปคุยไป แกจะได้มอีำรมณ์ช่วยฉนั”

ไม่พูดเปล่ำ หมอหนุ่มดันหลังเพื่อนให้เดินไปยังทิศทำงที่มิได้ตั้งใจ

จะไปตั้งแต่แรก

เอำเถอะ เลยตำมเลยกแ็ล้วกนั

ร้ำน ‘เคอร์รทีวัร์’ เป็นร้ำนอำหำรญี่ปุ่นแท้ ตกแต่งร้ำนด้วยบรรยำกำศ
ญี่ปุน่โดยใช้เครื่องประดบัต่ำงๆ ที่แสดงเอกลกัษณ์ของดนิแดนอำทติย์อทุยั 

เช่น โปสเตอร์ภำพกำร์ตูนเรื่องดัง ชุดกิโมโนจ�ำลองขนำดเล็ก ต้นซำกุระ

จ�ำลอง ตุก๊ตำนนิจำ ซำมไูร หรอืโอรงิำมิ๑รปูร่ำงต่ำงๆ จนรำวกบัหลดุไปอยู่

ในประเทศญี่ปุ่นจรงิๆ

๑ มำจำกค�ำว่ำ ‘โอร’ิ แปลว่ำ กำรพบั และ ‘กำม’ิ แปลว่ำ กระดำษ โอรกิำมเิป็นศลิปะใน

กำรพบักระดำษเพื่อสร้ำงสรรค์รปูทรงหรอืวตัถตุ่ำงๆ ขึ้นมำ โดยทั่วไปจะเริ่มจำกกระดำษ

แผ่นสี่เหลี่ยม ซึ่งอำจใช้สีเดียวกัน สีต่ำงกัน หรือกระดำษที่มีลวดลำยต่ำงๆ พับทบไป 

จนเป็นรูปร่ำง ซึ่งส่วนมำกจะไม่มกีำรตดักระดำษ
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และเพรำะแกงกะหรี่ของร้ำนนี้ได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดระดับ

ประเทศ อำหำรขึ้นชื่อที่ลูกคำ้ยอมตอ่ควิรอนำนนบัชั่วโมงเพื่อลิ้มรสสกัครั้ง

เป็นบญุปำก กค็อืแกงกะหรี่เนื้อมตัสซึำกะกระทะร้อน ที่เสร์ิฟแกงกะหรี่รำด

บนเนื้อวัวสั่งตรงจำกญี่ปุ่นที่ย่ำงจนหอมกรุ่นวำงบนข้ำวญี่ปุ่นนุ่มลิ้น เนื้อ

เกรดเอชนิดละลำยในปำกเมื่อกินคู่กับแกงกะหรี่รสชำติเผ็ดร้อนยิ่งเสริม

ควำมอร่อยขึ้นอกีหลำยมติ ิ

เพยีงร้ำนประกำศเปิดสำขำที่ประเทศไทย กม็ผีูค้นจำกทั่วทกุสำรทศิ

แห่แหนกนัมำกนิรสชำตติ้นต�ำรบัจนแถวยำวออกไปนอกร้ำน

ปิยะพงศ์หมำยมั่นจะชวนเพื่อนสนทิมำกนิตั้งแต่ร้ำนเปิดวนัแรก เขำ

จงึโทรศพัท์มำจองไว้และเพิ่งจะได้ควิวนันี้ ที่ไม่ชวนมำยนืต่อแถวเพรำะรู้ดี

ว่ำเพื่อนสำวเป็นคนควำมอดทนต�่ำ หำกไม่พอใจสิ่งใดกจ็ะตดัควำมสนใจต่อ

สิ่งนั้นอย่ำงไม่สนหน้ำอนิทร์หน้ำพรหม ถ้ำให้ยนืรอนำนๆ เพื่อกนิอำหำรจำน

เดยีว คนอย่ำงไอยวรญิญ์ไม่ยอมแน่

หมอหนุม่เดนิน�ำเพื่อนไปด้ำนในตำมหมำยเลขโต๊ะที่บรกิรแจ้งไว้ตอน

เดนิเข้ำร้ำน เสยีงจ้อกแจ้กของลูกค้ำซึ่งโดยมำกเป็นวยัรุ่นดงัระงมรำวเสยีง

นกกระจอกแตกรัง เพรำะร้ำนแห่งนี้ตั้งอยู่เยื้องกับโรงพยำบำลซึ่งเป็นย่ำน

ชุมชน ใกล้สถำนรีถไฟฟ้ำ และมโีรงเรยีนและมหำวทิยำลยัหลำยแห่ง

“แกชอบใคร ว่ำมำ”

ไม่อ้อมค้อม หมอนติเิวชสำวมองตำเพื่อนกร็ู้ควำมปรำรถนำ จงึรบี

เข้ำเรื่องทนัที

ใบหน้ำปิยะพงศ์แดงก�่ำเหมือนมะเขือเทศสุก แม้เป็นศัลยแพทย์ 

ไฟแรงมฝีีมอืและอธัยำศยัด ีผู้ป่วยทุกคนรกัและเอน็ดูเขำเหมอืนญำต ิแต่

ชำยหนุ่มกลบัมอีำกำรประหม่ำทุกครั้งยำมต้องพูดคุยกบัผู้หญงิ

โดยเฉพำะคนที่ชอบ

คงยกเว้นเพยีงไอยวรญิญ์ ที่ตั้งแต่รู้จกัสมยัเป็นนกัศกึษำแพทย์ ก็

รู้สึกเหมือนเธอคนนี้ไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไปสักเท่ำไร จึงกล้ำพูดกล้ำคุยจน
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สนทิสนมกนัถงึทุกวนันี้

“พยำบำลศลัย์คนใหม่ ชื่อน้องจ๋อม”

หมอสำวขมวดคิ้วท�ำท่ำคดิครู่หนึ่ง

“อ๋อ คนตวัเลก็ๆ ที่ใส่แว่นน่ะเหรอ”

“ใช่ๆ คนนั้นแหละ โคตรน่ำรกัเลย”

ถึงตอนนี้หน้ำที่แดงอยู่แล้วยิ่งแดงขึ้นไปอีกจนไอยวริญญ์อดสงสำร

เพื่อนสนิทไม่ได้ ยิ่งคิดถึงพยำบำลสำวคนใหม่ที่มีนิสัยขี้เล่นเป็นกันเอง  

มแีต่หมอและบรุษุพยำบำลรมุตอมเป็นภมรตอมดอกไม้ ยิ่งคำดเดำอนำคต

ของคู่นี้ได้เลย

“เคยคุยกบัเขำหรอืยงั”

“ไอ้คลำร!ิ แกกร็ู้ว่ำฉนัท�ำแบบนั้นได้ซะที่ไหน”

ไม่ใช่ไม่รู ้อำกำรทำงจิตของเพื่อน แต่เธอพยำยำมยุให้ปิยะพงศ์

ทดลองพูดคุยกบัผู้หญงิคนอื่นอยู่บ่อยครั้ง เพื่อหวงัว่ำเพื่อนชำยจะชนิและ

บรรเทำอำกำรประหม่ำลงได้

“เออ รู้แล้ว แล้วยงัไง อยำกได้อะไร”

“ไลน์ เฟซบุ๊ก อะไรกไ็ด้ที่ให้ฉนัคุยกบัเขำได้”

“สำมจำน”

ปิยะพงศ์เลกิคิ้ว แต่เมื่อคดิได้จงึรบีพยกัหน้ำรบัข้อเสนอ

“ถ้ำแกกนิห้ำจำนไหว ฉนักเ็ปย์ได้”

“งั้นดลี!”

ไอยวริญญ์เรียกพนักงำนมำสั่งอำหำร เมื่อได้ยินเมนูที่เพื่อนสำว 

สั่งเอำๆ กท็�ำหน้ำเหยเก มใิช่เพรำะเสยีดำยเงนิทอง แต่เพรำะไม่อยำกนกึ

สภำพตอนแม่นี่กนิ

ท�ำหน้ำสยดสยองได้ไม่นำนนัก เมื่อพนักงำนยกอำหำรมำเสิร์ฟ ที่

เรยีงรำยเตม็โต๊ะจงึมทีั้งข้ำวแกงกะหรี่เนื้อมตัสซึำกะของปิยะพงศ์ และข้ำว

แกงกะหรี่สเต๊กไก ่ออมเลต็ข้ำวแกงกะหรี่ ข้ำวแกงกะหรี่หมสูนัในทอดรำด
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ชสี รำเมง็แกงกะหรี่ และสเต๊กเนื้อมตัสซึำกะรำดแกงกะหรี่ของไอยวรญิญ์ 

หมอหนุม่ยิ่งตหีน้ำปเูลี่ยนขึ้นไปอกีเมื่อเหน็เพื่อนสนทิสวำปำมอำหำร

ทั้งหมดรำวกบัตำยอดตำยอยำกมำจำกไหน

“ฉันว่ำ...ชำตินี้แกหำผัวไม่ได้แน่ๆ เพรำะถ้ำมีคนพำไปเดตแล้วแก 

กินเหมือนห่ำลงแบบนี้ คงเป็นมื้อสุดท้ำยที่ผู้ชำยคนนั้นจะกินข้ำวกับแก

แน่นอน”

คนถกูค่อนมองค้อน แต่เพยีงครูเ่ดยีวเท่ำนั้นกล็ะวำงควำมสนใจจำก

ปยิะพงศ์ ก่อนเสพสุขกบัรสชำตอิำหำรชั้นเลศิ ควำมเผด็ร้อนหอมกรุน่ของ

เครื่องเทศ ควำมนุ่มของเนื้อววัชั้นด ีรสชำตหิลำกหลำยแม้จะเป็นเมนูแกง

กะหรี่เหมอืนกนัหมด ท�ำให้ไอยวรญิญ์ไม่เสยีเวลำต่อปำกต่อค�ำกบัเพื่อนชำย

กระทั่งสำยตำสบกับใบหน้ำหนึ่ง ห้วงควำมทรงจ�ำก็ผุดขึ้นในสมอง

รำวเปิดสวติช์ 

ชำยที่ยิ้มสว่ำงไสวดุจดวงตะวัน ชำยที่คิดว่ำคงบังเอิญพบกันแค ่

ครั้งเดยีว ซ�้ำตอนนี้เธอยงัอยู่นอกโรงพยำบำลที่ไม่น่ำจะมโีอกำสได้เจอกนั

กลบัเจอเขำอกีครั้งอย่ำงไม่น่ำเชื่อ

แต่...เขำมไิด้นั่งอยู่คนเดยีว

ที่โต๊ะใกล้ประตูหน้ำร้ำนยังมีผู้หญิงอีกคนนั่งอยู่ด้วย รูปหน้ำเรียว 

รับกับดวงตำสุกสว่ำง ตำสีน�้ำตำลอ่อนนั้นไอยวริญญ์ไม่แน่ใจว่ำเป็นสีตำ

ธรรมชำติหรือไม่ ปำกแดงสดอิ่มเอิบเป็นมันวำว ยำมยิ้มหรือพูดคุยเห็น 

ลักยิ้มที่แก้มขวำ ผมยำวมัดรวบอย่ำงทะมัดทะแมง กำรแต่งกำยด้วย 

เสื้อยืดสีชมพูแขนกุดตัวเล็กกับกำงเกงยีนสกินนีที่รัดเรียวขำยำวพอดิบ 

พอดี รับกับรูปร่ำงและสีผิวขำวผุดผ่อง จนขนำดเธอซึ่งเป็นผู้หญิงยังอด

ชื่นชมมไิด้

แต่แล้วสำยตำที่มองอย่ำงส�ำรวจกพ็ลนัต้องเบนวบูกลบัมำมองใบหน้ำ

ของปิยะพงศ์กะทันหัน เมื่อเห็นว่ำคนที่ถูกจ้องนั้นมองตอบด้วยแววตำ 

สงสยั ผูห้ญงิคนนั้นยงัคงมองไอยวรญิญ์ไม่วำงตำ เธออำจรูส้กึได้ว่ำถกูลอบ
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มองอยู่

“มอีะไรเหรอ”

ปิยะพงศ์ถำมทั้งที่ข้ำวยังเต็มปำกจนฟังแทบไม่ได้ศัพท์ เห็นสีหน้ำ 

เลิ่กลั่กของเพื่อนที่ปกติไม่แสดงอำรมณ์ทำงสีหน้ำเท่ำใดนักก็รู้ว่ำก�ำลังมี

ปัญหำ

“ปละ...เปล่ำ ไม่มอีะไร”

แม้ปฏเิสธเสยีงแขง็ แต่...ไม่ทนัแล้ว

“อ้ำว! สวสัดคีรบัคุณหมอ”

เสียงตะโกนก้องร้ำนจนทุกโต๊ะหันมำมองเป็นตำเดียว ท�ำให้ไอย- 

วรญิญ์อำยจนแทบอยำกมุดลงไปใต้โต๊ะ 

หมอนั่นเป็นคนประเภทไหนกนัเนี่ย! 

หมอนิติเวชสำวแม้เสียดำยอำหำรที่ยังกินไม่หมด แต่ก็มองหำ

พนกังำนเพื่อรบีเรยีกมำคดิเงนิ แต่ผูช้ำยคนนั้นกลบัยิ่งท�ำให้เธออำยมำกขึ้น

ไปอกี เพรำะเขำลุกพรวดจำกโต๊ะแล้วก้ำวฉบัๆ ตรงมำหำเธอ โดยมแีฟน

ของเขำเดนิตำมมำไม่ห่ำง

“บงัเอญิจงัครบั ยนิดทีี่ได้เจอกนัอกีครั้งนะครบั”

แม้จะไม่แสดงอำรมณ์ทำงสหีน้ำ แต่เจอเหตกุำรณ์เช่นนี้ หมอสำวยงั

อดกดัฟันกรอดไม่ได้

ปิยะพงศ์มองชำยแปลกหน้ำอย่ำงสงสยั แล้วหนัมองเพื่อนสำวด้วย

แววตำตั้งค�ำถำม

และโดนไอยวรญิญ์ที่แผ่รงัสอี�ำมหติมองตอบด้วยแววตำดดุนัจนเขำ

ไม่กล้ำเอ่ยปำกถำมอะไร

“สวสัดคี่ะ”

“ผมเพิ่งมำครั้งแรก กว่ำจะเข้ำมำได้นี่ต้องยนืรอควิตั้งนำน แต่แกง

กะหรี่ของเขำอร่อยจรงิๆ นะครบั สมกบัที่ยนืรอจนขำแขง็ ผมกนิมำหลำย

ร้ำน ประทบัใจร้ำนนี้ที่สุดเลย”
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ยงัคงพดูได้เรื่อยแม้คูส่นทนำไม่มทีท่ีำจะต่อค�ำ ไอยวรญิญ์อยำกรูว่้ำ

หมอนี่เตบิโตมำในสงัคมแบบไหนกนั

“พี่โบ๊ต ไปกนัหรอืยงัคะ”

คนที่ยนืรอด้ำนหลงัถำมอย่ำงหงดุหงดิแบบไม่ปกปิด หมอสำวหนัไป

เหน็สำยตำขุน่มองตอบ กพ็อรูว่้ำตวัเองถูกจดัฐำนะให้เป็น ‘ศตัร’ู โดยที่เธอ

ไม่ทรำบสำเหตุ

“อ๋อ!” คนตรงหน้ำเหมอืนเพิ่งรู้สกึตวัว่ำไม่ได้มำคนเดยีว “คุณหมอ

ครบั นี่ ‘เพื่อน’ ของผม ชื่อป่ำน”

เน้นเสยีงตรงค�ำว่ำเพื่อนท�ำไม!

แล้วจะแนะน�ำเพื่อ!!

ไอยวรญิญ์ไม่อำจเอำตรรกะใดมำใช้ประเมนิผูช้ำยคนนี้ได้อกีแล้ว จงึ

ต้องปล่อยเลยตำมเลยและพยกัหน้ำรบัรู้

“ส่วนผมชื่อโบ๊ต แล้วคุณหมอ...”

ได้ยนิตั้งแต่แม่คนข้ำงหลงัเรยีกเมื่อกี้แล้ว!!!

หมอสำวลังเลที่จะตอบ เพรำะไม่เคยเจอคนอัธยำศัยดีเข้ำขั้น

ประหลำดถึงขนำดมำแนะน�ำตัวกับคนที่ไม่รู้จัก แล้วยังอยำกรู้ชื่อคนอื่น 

แบบนี้อกี

เป็นปิยะพงศ์ที่นึกสนุก หันไปมองชำยแปลกหน้ำเต็มตำ เมื่อเห็น

นยัน์ตำวบิวบัยำมชำยคนนั้นมองเพื่อนสนทิของตนกห็วัเรำะร่ำในใจ

“นี่หมอคลำรคิรบั ส่วนผมชื่อเกม ยนิดทีี่ได้รู้จกัครบัคุณโบ๊ต”

พูดพลำงยื่นมอืไปให้คนที่ยนือยู่จบัเขย่ำ

“ไม่คดิว่ำแม่นี่จะรูจ้กัคนหล่อแบบคณุนะครบั วนัๆ เอำแต่คยุกบัศพ

จนโสดทึนทึกอยู่ถึงทุกวันนี้ คิดว่ำจะปิดประตูไม่รับท�ำควำมรู้จักกับผู้ชำย

คนไหนแล้วซะ...โอ๊ย!”

พดูไม่ทนัจบประโยคกต้็องร้องเสยีงหลง เมื่อโดนเตะหน้ำแข้งเตม็แรง 

ยิ่งเห็นคนตรงหน้ำตีหน้ำยักษ์ก็ต้องหัวเรำะแหะๆ แก้เก้อ เพรำะรู้ว่ำหำก
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เพื่อนสำวโกรธ น่ำกลวัยิ่งกว่ำผหี่ำซำตำนเสยีอกี

“พี่โบ๊ตคะ!”

ช่วงชลุมนุ เสยีงแหวดงัจนคนถกูเรยีกรูส้กึตวั หนัไปเหน็เพื่อนรุ่นน้อง

หน้ำงอ กค็ดิได้ว่ำตนเสยีเวลำมำนำนแล้ว

“งั้น...ผมขอตัวก่อนนะครับหมอเกม หมอ...คลำริ หวังว่ำเรำคงได้

เจอกนัอกีนะครบั”

ยังไม่วำยยิ้มกว้ำงจนเห็นฟันขำวสะอำดเรียงเป็นแถว รอยยิ้มนั้น

สว่ำงเจดิจ้ำเสยีจนไอยวรญิญ์ยงัเผลอมองตำไม่กะพรบิ

เผยีะ!

เสียงตบหน้ำดังจนคนทั้งสำมหันขวับมองไอยวริญญ์ พลำงเบิกตำ

อย่ำงประหลำดใจ

“ไอ้...คลำร”ิ ปิยะพงศ์ครำง เพรำะไม่รูว่้ำเพื่อนสนทิเกดิผอีะไรเข้ำสงิ 

ตบหน้ำตวัเองฉำดใหญ่จนแก้มแดงเรื่อเป็นรอยนิ้วแบบนี้

“ไป ไอ้เกม!” 

ไม่เพียงแค่นั้น ยังลนลำนลุกพรวดโดยไม่ทันจ่ำยเงินค่ำอำหำร  

ปิยะพงศ์จงึต้องจ�ำใจวำงธนบตัรใบละหนึ่งพนับำทสำมใบไว้บนโต๊ะโดยไม่มี

โอกำสได้รบัเงนิทอน

อรรถพลมองตำมหญิงสำวไปด้วยแววตำขบขัน ดูเหมือนเขำจะหำ

ช่องทำงส�ำหรบัสบืคดไีด้แล้ว

เสยีงฝีเท้ำดงัสะท้อนก้องโถงทำงเดนิ ผูเ้ดนิน�ำเป็นชำยรปูร่ำงสงูใหญ่ 
เสื้อเชิ้ตลำคอสต์แขนยำวสีครีมนั้นพอดีตัวเสียจนไม่อำจปกปิดมัดกล้ำม

แน่น กรำมเหลี่ยม คิ้วหนำเป็นเส้นตรง รบักบัดวงตำเรยีวร ีจมกูโดง่ได้รปู

ตั้งฉำกกับริมฝีปำกบำง แม้อำยุห้ำสิบกว่ำแล้ว แต่ ‘นำยแพทย์อำนนท์’  

ผู้รั้งต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลเลิศวิชำญเวช ยังดูหนุ่มกว่ำวัยจน 

สำวน้อยสำวใหญ่พำกนัหลงใหลได้ปลื้ม
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ที่เดนิตำมมำไม่ห่ำงคอืหญงิสำวสวยเฉี่ยว แม้รูปหน้ำจะสวยประหนึ่ง

ดำรำ ทว่ำสหีน้ำตดิเย่อหยิ่งของเธอกท็�ำให้ไม่มใีครอยำกเข้ำใกล้สกัเท่ำไร

เพรำะเป็นเลขำฯ ของผู้อ�ำนวยกำร จึงท�ำกิริยำเช่นนี้ได้โดยไม่สน 

หน้ำอนิทร์หน้ำพรหม

ส่วนคนที่เดนิด้ำนหลงัสดุ เป็นชำยวยัเจด็สบิ รปูร่ำงสงูผึ่งผำยไม่แพ้

อำนนท์ ผมสคีวนับหุรี่ทั้งศรีษะหวเีสยเปิดหน้ำผำก หน้ำตดิบึ้งตงึนั้นคลำ้ย

คนไม่สบอำรมณ์ตลอดเวลำ แม้มองตำมแผ่นหลงัของคนเดนิน�ำ แต่ดวงตำ

สนี�้ำตำลกลบัล่อกแล่กมองซ้ำยขวำอย่ำงใคร่รู้

“คนกเ็ยอะเป็นปกตนิี่ครบั” ชำยผมเทำกล่ำวเสยีงเรยีบทวำ่แฝงดว้ย

อ�ำนำจบำงประกำรที่ท�ำให้คนฟังกริ่งเกรง

อำนนท์หยุดเดินก่อนหันมำเผชิญหน้ำคนที่ก�ำลังจะมำท�ำงำนใน

ต�ำแหน่งของตนในอนำคตอนัใกล้นี้

“ใช่ครบั ทั้งที่เป็นอย่ำงนั้น แต่ผลประกอบกำรกลบั...” 

สีหน้ำพลันเคร่งเครียด เป็นควำมผิดตนโดยแท้ที่มีหน้ำที่บริหำร 

โรงพยำบำลแห่งนี้ให้ได้ก�ำไรตำมเป้ำหมำย แต่แผนกต่ำงๆ กลับมีปัญหำ

ภำยในที่ยำกจะควบคุม ทั้งเรื่องกำรทุจรติที่ไม่อำจหำหลกัฐำนมำเอำผดิได้ 

หรอืบคุลำกรที่ท�ำงำนแบบขอไปท ีวนัที่เข้ำเวรกไ็ม่อยูท่ี่โรงพยำบำล แอบไป

ท�ำธุระส่วนตัวโดยไม่หำคนแทน เครำะห์ดีที่ยังไม่มีเรื่องร้ำยแรงอันใดเกิด

ขึ้นให้โรงพยำบำลเสียชื่อเสียง มิเช่นนั้นจ�ำนวนคนไข้ที่มำรักษำหนำตำนั้น

อำจลดลงกว่ำครึ่งกไ็ด้

“ผมเข้ำใจ ทกุโรงพยำบำลมปัีญหำด้วยกนัทั้งนั้น คงต้องรบกวนคณุ

ที่รู้ปัญหำดีอยู่แล้วช่วยแนะน�ำ เผื่อผมจะได้หำทำงแก้ปัญหำ...ที่คุณท�ำ 

ไม่ได้”

ค�ำพูดค่อนอย่ำงไม่ไว้หน้ำท�ำให้เลขำฯ สำวอย่ำงสรวงสุรำงค์๒ชัก

๒ ตวัละครหลกัจำกนวนยิำยเรื่อง วรรกั โดย มณิรญำ
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สหีน้ำ แต่อำนนท์กลบัท�ำเพยีงยิ้มแห้ง ด้วยไม่รู้จะหำถ้อยค�ำใดมำตอบโต้

ข้อเทจ็จรงิที่อกีฝ่ำยพูด

เหลอืเวลำอกีสองเดอืน ‘นำยแพทย์เด่นชยั’ ผู้ได้รบัมอบหมำยจำก

เจ้ำของโรงพยำบำลคนใหม่ก็จะมำท�ำหน้ำที่แทนตน เขำจ�ำต้องถ่ำยทอด

ข้อมลูทั้งหมดของโรงพยำบำลให้ว่ำที่ผูอ้�ำนวยกำรที่ดเูหมอืนจะไม่สบอำรมณ์

กบัตนสกัเท่ำไร

สำยตำมองสบเลขำฯ สำว ดวงตำวำวโรจน์อย่ำงไม่อำจควบคุม 

ของสรวงสุรำงค์พลันเปลี่ยนเป็นเรียบเฉย ด้วยไม่อยำกท�ำให้เจ้ำนำย 

เสยีหน้ำ

“เชิญคุณเด่นชัยไปดูที่ห้องผ่ำตัดเป็นส่วนแรกนะครับ เรำเพิ่งขยำย

จ�ำนวนห้องจำกเดิมสี่ เพิ่มเป็นเจ็ดเมื่อปีที่แล้ว เพียงพอต่อกำรรองรับ

ปรมิำณคนไข้อย่ำงไม่มปีัญหำ”

เด่นชยัยิ้มมุมปำกอย่ำงเจ้ำเล่ห์ ค�ำว่ำ ‘ไม่มปีัญหำ’ ที่น�้ำเสยีงตดิจะ

ไม่มั่นใจนั้นจะจรงิดงัว่ำหรอืเปล่ำ เขำจะเป็นผู้พสิูจน์เอง

< เนิร์สไม่เนิร์ด
Kaekiki นี่พวกเธอ ฉันได้กลิ่นตุๆ อย่างรุนแรงมาแหละ
Boom Valentine กลิ่นอะไร พี่อาบน�้ามาแล้วนะ หอมกรุ่นเลย 
Kaekiki เจ้จะไม่ชักใบให้เรือเสียสักวันนึงไม่ได้เหรอ
Boom Valentine แหมๆ คนหวัล้านเขาว่าใจน้อย เหน็จะจรงิ แกนีห่น้าผาก

เถิกขึ้นเรื่อยๆ จนใกล้จะเป็นเศรษฐีแล้วนะ
Jongkol เก๋มันเก็บเงินเก่งเหรอพี่
Boom Valentine หัวล้านนี่แหละ แกอย่ามาตีเนียนซื่อผิดหน้าตา
Jongkol (ส่งสติกเกอร์)
Kaekiki น้องจ๋อมมาเร็ว! เป็นเรื่องเกี่ยวกับหนูโดยตรงเลยนะคะ @Jom 

Angel
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Jom Angel เรื่องอะไรคะพี่เก๋
Kaekiki พี่ว่า...หมอเกมชอบหนูละ
Jom Angel (ส่งสติกเกอร์)
Jom Angel โอยยย ไม่หรอกค่ะ ตัง้แต่มาท�างาน เขายงัไม่เคยคยุกบัหนู

สักค�า
Kaekiki ไม่แปลกจ้ะ หมอเกมเคยคุยกับผู้หญิงคนอื่นซะที่ไหน ขนาดพี่

ท�ามานานแล้ว ยังนับประโยคที่คุยกับเขาได้ไม่ถึงสิบประโยคเลย เขา

ค่อนข้าง...ประหม่าเวลาคุยกับผู้หญิง
Boom Valentine แล้วแกรู้ได้ยังไงว่าคุณหมอเขาชอบน้องจ๋อม
Kaekiki ปกติหมอเกมมองที่ไหนล่ะ เก๋เหล่แล้วเหล่อีกก็เอาแต่หลบตา

ตลอด จนเพิ่งมาสังเกตว่าแอบมองน้องจ๋อมหลายทีแล้ว ตานี่เยิ้มเป็น

น�้าเชื่อมเลย
Jom Angel พี่เก๋แกล้งหนูอยู่ใช่ไหมเนี่ย
Kaekiki เฮ้ย! ไม่ได้แกล้ง อย่างหมอเกมเนีย่ ใครๆ กร็ูว่้าโสด แถมยงัติม๋ๆ 

หงอๆ ถ้าใครได้เป็นแฟนก็คงต้องเป็นช้างเท้าหน้า ควบคุมง่าย สั่งซ้าย

หันซ้าย สั่งขวาหันขวา หนูอยากเป็นช้างเท้าหน้าไหมล่ะจ๋อม
Jom Angel 555
Kaekiki เชื่อพี่เถอะ ต่อให้ชอบหนูแค่ไหน เขาก็ไม่กล้าจีบหรอก ถ้าหนู

อยากได้คนดีๆ  ทัง้ฐานะหน้าทีก่ารงาน หน้าตากไ็ม่ได้แย่อะไร พอไปวดั

ไปวาได้ แนะน�าให้ลยุจบีเขาก่อนเลยลกู ให้ล้านเอาหนึง่ ไม่เกนิสามวนั

ต้องเดินตามหนูต้อยๆ แน่นอน
Jongkol อย่าไปฟังเก๋มนัมากนะจ๋อม ชอบท�าตวัเป็นแม่สือ่แม่ชกั ตวัเอง

ไม่เห็นจะมีใครเอา 555
Kaekiki (ส่งสติกเกอร์) 
Kaekiki ฉันเลอืกหรอกย่ะ ถ้าไม่หล่อล�า่แฮนด์ซัมแมนอย่างหมออานนท์ 

ฉันก็ไม่เอาหรอก
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Jongkol เชิญอยู่บนคานไปจนแก่เลย
Jom Angel หนูงานเข้าค่ะพี่ เดี๋ยวมาคุยใหม่นะคะ



๔
ลูกรัฐมนตรี

เสียงจ้อกแจ้กจอแจดังระงมรำวนกกระจอกแตกรัง สรรพเสียง
คงด�ำเนนิอยูอ่ย่ำงนั้นไม่มทีท่ีำจะจำงหำย ทั้งเช้ำ สำย บ่ำย ค�่ำ หรอืกระทั่ง

ในยำมดกึดื่น

ตลำดสดแห่งนี้ไม่เคยหลบัใหล

พื้นที่กว่ำร้อยไร่แบ่งออกเป็นโซนสินค้ำตำมหมวดหมู่ มีตั้งแต่ผัก  

ผลไม้ เนื้อสตัว์ อำหำรทะเล ของแห้ง ทั้งไทยและเทศ แต่ละวนัมผีูค้นแวะ

เวยีนมำจบัจ่ำยซื้อขำยสนิค้ำมำกมำยหลำยพนัคน รถรำแล่นขวกัไขว่เข้ำออก 

‘ตลำดอนุสรณ์’ จนที่จอดรถแทบไม่เคยว่ำงเว้น

นอกจำกผู้ค้ำที่ประกอบอำชีพอยู่ในตลำดแห่งนี้ ประชำกรอีกส่วน

หนึ่งซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของตลำดคงหนีไม่พ้นผู้ใช้แรงงำน โดยเฉพำะ

แรงงำนต่ำงด้ำวที่เดินทำงจำกแผ่นดินถิ่นเกิดมำเสำะแสวงหำชีวิตควำม 

เป็นอยู่ที่ดขีึ้นในประเทศไทย

ประเทศที่ยินดีอ้ำแขนรับผู้คนทุกเชื้อชำติให้เข้ำมำอยู่อำศัยอย่ำงมี

ไมตร ีง่ำยดำย และ...ไร้ระเบยีบ
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‘ซอเด’ กเ็ป็นหนึ่งในนั้น เมื่อครั้งอยูพ่ม่ำ เพรำะไร้กำรศกึษำ แม้ขำย

แรงกำยก็ไม่อำจมีรำยได้มำกพอเป็นค่ำรักษำพยำบำลบิดำมำรดำที่แก่ชรำ

และป่วยไข้ เพื่อนหลำยคนจงึชกัชวนให้มำท�ำงำนที่ประเทศไทยเพรำะได้เงนิ

มำกกว่ำ บำงคนไปท�ำงำนหกปี กลับมำร�่ำรวยมีเงินทองเปิดกิจกำรของ 

ตวัเอง

ชำยผวิคล�้ำครุ่นคดิไม่ตก อำชพีกรรมกรนั้นแม้ใช้แรงกำยเยอะ แต่

เขำไม่เคยหวั่น เพรำะทุกหยำดเหงื่อที่เสียไปหมำยถึงควำมอิ่มท้องของพ่อ 

กำรรกัษำโรคของแม่

และเมื่อตดัสนิใจเดด็ขำดว่ำจะจำกถิ่นฐำนบ้ำนเกดิ ซอเดจงึยดัเสื้อผ้ำ

ที่มเีพยีงไม่กี่ชดุใส่กระเป๋ำเป้เก่ำโทรม นอกจำกนั้นคงมเีพยีงรูปถ่ำยของบดิำ

มำรดำเป็นสมบัติเดียวที่พกติดตัว เขำไม่รู้เลยว่ำอนำคตข้ำงหน้ำจะเป็น 

เช่นไร แต่หำกยงัคงทนท�ำงำนที่ได้เงนิเพยีงน้อยนดิอยูเ่ช่นนี้ อย่ำว่ำแต่ชวีติ

ควำมเป็นอยู่ที่ดีของพ่อและแม่เลย แค่ข้ำวสำรกรอกหม้อเลี้ยงปำกท้อง 

ตวัเองยงัอำจหมดลงสกัวนั

ชำยหญิงหนึ่งร้อยยี่สิบคนที่มีเป้ำหมำยเดียวกันยืนรออยู่ที่ท่ำรถใน

เมอืงมยี่นชำน๓ เมื่อรถสองแถวขนำดใหญ่แล่นฝ่ำฝุ่นควนัมำจอด ทั้งหมด

กก็รกูนัขึ้นไปทั้งนั่งและยนือดักนับนนั้น ฟ้ำยงัไม่สว่ำง ท�ำให้รถไม่อำจแล่น

ด้วยควำมเรว็ ประกอบกบัถนนลกูรงัท�ำให้ทกุคนหวัสั่นหวัคลอน ระยะทำง

กว่ำห้ำร้อยกโิลเมตรโดยมจีดุหมำยปลำยทำงที่เมอืงเมยีวดี๔แห่งรฐักะเหรี่ยง 

กว่ำจะถงึกค็งพลบค�่ำ

๓ เมอืงท่ำรมิฝ่ังแม่น�้ำในเขตมณัฑะเลย์ ทำงตอนกลำงของพม่ำ ตั้งอยู่รมิฝ่ังซ้ำยของแม่น�้ำ

อริวด ีบรเิวณที่แม่น�้ำชี่น-ดวี่นไหลมำบรรจบ ห่ำงจำกเมอืงมณัฑะเลย์ไปทำงทศิตะวนัตก

เฉยีงใต้ ๙๙ กโิลเมตร
๔ เมืองชำยแดนด้ำนตะวันออกของพม่ำ ติดกับอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก ของ

ประเทศไทย โดยมแีม่น�้ำเมยเป็นเขตกั้น เชื่อมด้วยสะพำนมติรภำพไทย-พม่ำ เป็นตลำด

กำรค้ำชำยแดนที่ส�ำคญัแห่งหนึ่งซึ่งพม่ำจดัเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษชำยแดน
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ทั้งอดึอดั เหนด็เหนื่อย และง่วงงุน จนสองตำแทบถ่ำงไม่ขึ้น

แต่เมื่อถงึปลำยทำง ภำพที่เหน็กท็�ำให้ทั้งร้อยกว่ำชวีติเบกิตำโพลง

ผืนน�้ำสีครำมกว้ำงไกลสุดลูกหูลูกตำ ดวงอำทิตย์จมลงไปใน 

ทะเลกว่ำครึ่ง ส่งให้แผ่นน�้ำระยิบระยับเป็นประกำย ลมทะเลพัดโชยพำ 

กลิ่นเกลอืมำเตะจมูก เสยีงนกน�้ำกรดีดงัเขย่ำหวัใจที่พรั่นพรงึให้หวำดระแวง

ยิ่งขึ้น 

แสงวอมแวมจำกเรือประมงที่จอดเทียบท่ำสะท้อนเข้ำนัยน์ตำ ชำย

ร่ำงใหญ่ที่ยนืบนกรำบเรอืสวมเพยีงกำงเกงขำสั้น ไม่สวมเสื้อ ผวิกำยด�ำแดง

มันเป็นเลื่อมมองแล้วน่ำสะอิดสะเอียน เมื่อเห็นกลุ่มชำยหญิงที่ยืนหันรี 

หนัขวำงกต็ะโกนเรยีกและกวกัมอืหยอ็ยๆ

ทกุคนเดนิเรยีงแถวขึ้นเรอื เสยีงเครื่องยนต์ดงัสนั่น ควำมโคลงเคลง

ของพำหนะลอยน�้ำท�ำให้ผู้หญิงบำงคนทรงตัวไม่อยู่ เซล้มจนหน้ำเกือบ

กระแทกพื้น

“เดี๋ยวพวกมงึลงไปข้ำงล้ำง ถ้ำกูไม่เรยีกไม่ต้องเสอืกออกมำนะ อ้อ! 

แล้วอย่ำส่งเสยีงโวยวำยนะ ใครแหกปำกกูยงิไส้แตกจรงิๆ ด้วย”

ได้ยนิเช่นนี้ ทุกคนจงึพยกัหน้ำยนืเบยีดกนัตวัสั่น เมื่อประตูด้ำนใน

เปิด สองเท้ำจึงสืบเดินไปอย่ำงกล้ำๆ กลัวๆ ท่ำมกลำงแสงสลัวของ 

หลอดไฟฝุ่นจบักรงั เสยีงกระดำนลั่นดงัเอี๊ยดทุกก้ำวย่ำง บนัไดทอดตวัลง

สู่ใต้ท้องเรือ มีห้องเล็กๆ ที่พื้นที่คับแคบแต่เพียงพอให้คนกว่ำร้อยชีวิต

เบยีดตวัอดักนัเข้ำไปได้

หำกเดินทำงด้วยรถยนต์ ระยะทำงเพียงเจ็ดสิบกิโลเมตรคงใช้เวลำ

ไม่นำนนัก แต่เพรำะจ�ำเป็นต้องโดยสำรเรือประมงเพื่อสะดวกต่อกำร 

‘ลักลอบ’ เข้ำประเทศไทย ทั้งหมดจึงต้องเมื่อยขบ เพรำะต้องอยู่ในพื้นที่

จ�ำกดันำนกว่ำห้ำชั่วโมง 

แม้ห้องเลก็ๆ จะสลวัรำงเพรำะมเีพยีงไฟจำกตะเกยีงดวงเดยีว แต่

ประกำยในดวงตำของซอเดกลับสว่ำงไสว ยำมเมื่อเท้ำเหยียบย่ำงเข้ำสู่ 
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แผ่นดนิสยำม ดนิแดนแห่งรอยยิ้มที่ให้กำรต้อนรบัผู้คนจำกทั่วทุกมุมโลก 

ไม่เว้นกระทั่งคนหลบหนเีข้ำเมอืงอย่ำงตน 

พ่อแม่จะได้สุขสบำยเสยีที

“ไอ้ซอ เรว็ๆ หน่อย” เสยีงตวำดของเจ้ำของแผงผลไม้ปลกุซอเด 
ที่ตกอยู่ในภวังค์ให้ได้สติ ภำพควำมหลังยังคงติดตรึงในสมองจนหวน 

คดิถงึอยู่บ่อยครั้ง

ถึงตอนนี้เขำรู้แล้วว่ำตนตัดสินใจถูกที่เสี่ยงมำท�ำงำนที่ประเทศไทย 

เพรำะดนิแดนแห่งนี้ให้งำน ให้เงนิ 

เงนิ...มหำศำล ที่เป็นค่ำรกัษำพยำบำลแม่จนหำยป่วย

ซอเดยิ้มอย่ำงยินดี ชำยหนุ่มเข็นเข่งผลไม้อย่ำงแข็งขัน เท้ำย�่ำน�้ำ

เฉอะแฉะเดินลิ่วลัดเลำะช่องว่ำงระหว่ำงแผงอย่ำงช�ำนิช�ำนำญ คัดแยก 

ผลไม้ชนดิต่ำงๆ ไว้เป็นกอง เมื่อเรยีบร้อยกว็ิ่งเขน็รถเปล่ำไปรบัสนิค้ำจำก

รถเกษตรกรผู้น�ำมำขำยซึ่งจอดเรยีงรำยหน้ำตลำดอกีหลำยต่อหลำยรอบ

แต่ควำมเร็วในกำรท�ำงำนกลับลดลง ชำยหนุ่มเอำมือกุมหน้ำท้อง

พลำงท�ำหน้ำเบ้ อำกำรปวดหน่วงที่ท้องก�ำเรบิอกีครั้งทั้งที่ก่อนหนำ้กห็ำยไป

พกัใหญ่

แต่อำกำรเจ็บทำงกำยไม่อำจหยุดยั้งควำมตั้งใจท�ำงำนหำเงินให้มำก

ที่สุดได้

พระอำทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้ำแล้ว เสียงจอแจของทั้งผู้ซื้อและผู้ขำย 

ยังคงดังระงมอยู่อย่ำงนั้นทั้งกลำงคืนและกลำงวัน ซอเดกัดฟันท�ำงำนต่อ

โดยไม่รู้เลยว่ำ อำกำรปวดท้องจะลุกลำมหนกัขึ้นในอนำคตอนัใกล้นี้

บ้ำนเดี่ยวหลงัใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นที่ห้ำไร่ จำกหน้ำประตูรั้วมถีนนทอด
ยำวตัดผ่ำนสวนที่ประดับด้วยพรรณพฤกษ์ที่ตัดแต่งเป็นรูปทรงเรขำคณิต 

ขนำดบ้ำนใหญ่เสยีจนเรยีกว่ำ ‘คฤหำสน์’ ได้เตม็ปำก
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รถโตโยต้ำ คัมรี่ สีมุกแล่นเข้ำสู่คฤหำสน์ด้วยควำมเร็วต�่ำ คล้ำย 

ผูข้บัมปิรำรถนำไปให้ถงึปลำยทำงเท่ำใดนกั ที่จรงิ...หำกไม่มธีรุะจ�ำเป็น เขำ

คงไม่มวีนักลบัมำเหยยีบ ‘บ้ำน’ ที่ตนอยู่อำศยัมำนบัตั้งแต่ถอืก�ำเนดิหลงันี้

อกี

ไม่ทนัที่รถจะจอดสนทิ ร่ำงที่ยนือยู่กป็รี่เข้ำหำหมำยเปิดประตูรถให้ 

แต่อรรถพลกลบัจงใจผลกับำนประตูกระแทกจนร่ำงบำงล้มก้นจ�้ำเบ้ำ

“โอ๊ย! คุณโบ๊ต ไหมเจบ็นะคะ”

ไม่มคี�ำขอโทษจำกนำยต�ำรวจหนุ่ม เขำท�ำเพยีงหลุบตำมองวูบเดยีว

ก่อนเบือนหน้ำไปทำงอื่น ทั้งที่ร่ำงเล็กนั้นอวบอัดด้วยส่วนสัดอันตรำยต่อ

หัวใจบุรุษเพศทุกผู้ อีกทั้งเสื้อผ้ำที่สวมก็เป็นเสื้อกล้ำมกับกำงเกงขำสั้นกุด 

เผยเนื้อหนงัในส่วนที่ควรปกปิดให้อะร้ำอร่ำมต่อสำยตำอย่ำงไม่เอยีงอำย

เขำก้ำวเท้ำหมำยเดนิจำกไปให้พ้นๆ แต่ร่ำงนั้นปรำดลุกขึ้นขวำง

“จะรบีไปไหนล่ะคะ นำนๆ เจอกนัท ีคุยกนัเดี๋ยวนงึไม่ได้หรอืไง”

ไม่พูดเปล่ำ มือซุกซนวำงแหมะที่แผงอกแกร่ง ก่อนสำละวนลูบไล ้

ไปมำพร้อมท�ำสำยตำเว้ำวอน

แต่เพยีงไม่กี่วนิำทเีท่ำนั้น มอืแกร่งของอรรถพลกค็ว้ำข้อมอืคนอำยุ

น้อยกว่ำแล้วออกแรงบบีจนเธอร้องโอดโอย

“อย่ำมำแตะตวัฉนั!”

เสียงเข้มไม่มีควำมปรำนีแฝงอยู่ในนั้น สำยตำเอำจริงเอำจังมอง

เหยยีดพฤตกิรรมหยำบช้ำของคนที่ได้ชื่อว่ำเป็น ‘แม่เลี้ยง’

“ไอ้โบ๊ต! แกท�ำอะไรสำยไหม”

เสยีงตวำดก้องปำนฟ้ำค�ำรน คนถูกบบีข้อมอืเปลี่ยนสหีน้ำท่ำทำงจำก

ยั่วยวนเป็นเจบ็ปวด

คล้ำยกิ้งก่ำเปลี่ยนส.ี..

“โอ๊ย! เจบ็ค่ะ คุณโบ๊ตจะท�ำอะไรคะเนี่ย ไหมแค่ทกัทำยดีๆ  ท�ำไม

ต้องท�ำร้ำยกนัด้วยล่ะคะ”
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เจ้ำของบ้ำนฮึดฮัดเดินมำดึงเด็กสำวอำยุครำวลูกให้ออกห่ำงจำก 

อรรถพล สองมอืกอดตระกองร่ำงเลก็อย่ำงเป็นห่วง จบัข้อมอืพลกิซ้ำยขวำ 

เมื่อเหน็รอยแดงกเ็ดอืดดำลจนมองหน้ำ ‘ลูกชำย’ อย่ำงมำดร้ำย

“ฉันเคยบอกแกแล้วใช่ไหมว่ำอย่ำมำยุ่งวุ่นวำยกับสำยไหม กลับมำ

บ้ำนทกีก็่อเรื่องเลย ไอ้ลูกเวร!”

คนถูกด่ำตีหน้ำนิ่งไม่สะทกสะท้ำนต่อถ้อยค�ำรุนแรงนั้น แต่สำยตำ

กร้ำวยงัคงมองหญงิในอ้อมกอดบดิำอย่ำงชงิชงั

“เรยีกผมมำด่วนแบบนี้ มใีครตำยหรอืครบั”

แม้ค�ำถำมจะกระตุกต่อมโทสะให้ปะทุหนักขึ้น แต่เมื่อคิดถึงจุด-

ประสงค์ของกำรมำของลกูชำยในวนันี้ ‘อรรณพ’ จงึปรบัลมหำยใจให้นิ่งขึ้น

แล้วลดท่ำทแีขง็กร้ำวลง

“ที่ดนิที่พญำไท พรรคของพอ่มโีครงกำรปรบัปรุงเป็นสวนสำธำรณะ

เพื่อใช้ประโยชน์ ให้คนกรุงเทพฯ ได้ใช้ออกก�ำลังกำย มีแหล่งค้ำขำย 

สร้ำงรำยได้สร้ำงอำชพี และเป็นจดุเชื่อมต่อรถไฟฟ้ำ พ่อจ�ำได้ว่ำลกูเคยบอก

ไม่อยำกได้ทรัพย์สินเงินทองใดๆ ของพ่อกับแม่ ถ้ำพ่อจะขอให้ลูกโอนมำ 

ให้พ่อ...จะได้ไหม”

เพรำะเมื่อครั้งพรรคกำรเมืองของตนหำเสียงเลือกตั้ง เคยให้ค�ำมั่น

ต่อประชำชนชำวกรงุเทพฯ ไว้ว่ำ จะปรบัปรงุที่ดนิที่ปัจจบุนัเป็นแหล่งชุมชน

แออดัรำวจุดด่ำงด�ำของเมอืงฟ้ำอมรอย่ำงกรุงเทพมหำนคร

จ�ำได้แม่นย�ำว่ำตอนหำเสียง เขำจ�ำต้องยกมือไหว้คนชั้นต�่ำพวกนั้น

ปลกๆ โดยหวงัคะแนนเสยีงเพื่ออ�ำนำจบำรมทีี่นกักำรเมอืงทุกคนหมำยตำ 

ให้ค�ำมั่นสัญญำแก่คนในพื้นที่ว่ำจะปรับเปลี่ยนทัศนียภำพอะพำร์ตเมนต ์

เก่ำโทรมที่ตั้งเรยีงรำยระเกะระกะให้เป็นระเบยีบให้จงได้ ที่ดนินั้นเป็นของ

พ่อตำ ที่คดิอย่ำงไรกย่็อมยกให้ลกูสำว ซึ่งเป็นภรรยำของตน จนกลำยเป็น

สนิสมรสที่เขำสำมำรถใช้ประโยชน์ได้ตำมอ�ำเภอใจ

แต่ใครจะคดิว่ำตำแก่อสรพษินั่น ก่อนตำยดนัท�ำพนิยักรรมยกที่ดนิ
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ผนืทองให้หลำนชำย ข้ำมหน้ำภรรยำและตนไปอย่ำงน่ำเจบ็ใจ

“ทรัพย์สินของพ่อกับแม่เหรอครับ” สำยตำคมกริบดุจใบมีดกรีด

ควำมรูส้กึผูถ้กูจ้องจนชำยวยักลำงคนต้องหลบตำ “ทรพัย์สนิของแม่คนเดยีว

ต่ำงหำก”

รู้แน่ชัดว่ำคุยกันไม่รู้เรื่อง อรรณพจึงตวำดเสียงก้องจนคนสวนที่

รดน�้ำต้นไม้อยู่สะดุ้งโหยง

“แม่แกมนักเ็มยีฉนัไม่ใช่เหรอวะ!”

สีหน้ำเดือดดำลรำวยักษำ มองเลือดเนื้อเชื้อไขที่ตนให้ก�ำเนิดอย่ำง

ชงิชงัด้วยควำมโกรธเป็นทุนเดมิที่ลูกชำยเคยเกำะแกะเมยีใหม่ตน

ทั้งที่นั่นเป็นเพยีงเรื่องโกหกค�ำโตของหญงิสำวที่ยนืข้ำงกำยเท่ำนั้น 

ภำพควำมหลงัเมื่อครั้งครอบครวัที่ขำดหนึ่งเสำหลกัอย่ำง ‘นำฏอนงค์’ 

ผู้เป็นมำรดำของอรรถพลผุดขึ้นในสมอง รอยร้ำวเพียงบำงเบำบำนปลำย

กลำยเป็นรอยแตกที่ลกุลำมจนไม่อำจผสำนให้ตดิดงัเดมิ เมื่อมคีนแปลกหน้ำ

เข้ำมำอยู่ในบ้ำนในฐำนะเมยีใหม่

วนันั้น บดิำจงึกลำยเป็นคนแปลกหน้ำของลูกทั้งสองคนไปทนัที

“แม่ แม่ครบั แม่ต้องไม่เป็นอะไรนะครบั!”
อรรถพลตะโกนก้องพลำงบบีมอืมำรดำ เสยีงไซเรนดงัระงมแต่ไม่เข้ำ

โสต เพรำะห้วงค�ำนงึตอนนี้มเีพยีงควำมปลอดภยัของบุพกำรี

เพรำะพ่อ!

นับตั้งแต่รู้ว่ำบิดำมิได้มีมำรดำเป็นภรรยำเพียงคนเดียว อรรถพลก็

ชิงชังเขำสุดหัวใจ แม้ตอนเด็กอรรณพคือฮีโรผู้เป็นต้นแบบให้เขำเดินตำม 

แต่เมื่อเตบิโต จงึรู้ว่ำเขำมใิช่คนดเีช่นนั้น

สมยัหนุ่ม อรรณพถูกคนรอบข้ำงค่อนว่ำเป็นหนูตกถงัทอง คอืมไิด้

แค่มีอันจะกินเหมือนถังข้ำวสำร ทว่ำยังร�่ำรวยเข้ำขั้นมหำเศรษฐี เพรำะ 

โชคดไีด้สมรสกบัลูกสำวนกักำรเมอืงดงั
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แม้ครำแรก ตำกบัยำยของอรรถพลจะมไิด้พงึใจในตวัว่ำที่ลกูเขยหลงั

ลกูสำวพำเขำมำกรำบ เพรำะชำยหนุม่หน้ำตำท่ำทำงเรยีบร้อยมไิด้มนีำมสกลุ

ดงัพ่วงท้ำย หรอืมไิด้เกดิมำบนกองเงนิกองทองให้สมฐำนะลกูสำวรฐัมนตรี

เช่นครอบครัวตน แต่เพรำะบุคลิก ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ดูแล้ว ‘มีแวว’ 

ท�ำให้ปรำกำรแกร่งค่อยๆ ถูกเซำะลงทลีะนดิ

จนในที่สุด บุพกำรกีย็นิยอมให้นำฏอนงค์แต่งงำนกบัอรรณพ

แม้ระยะแรกอรรณพจะเป็นคนสขุมุ ฉลำดเฉลยีว เป็นที่รกัของทกุผู้

ที่พบเห็น จนเมื่อถูกดึงให้เข้ำสู ่วงกำรกำรเมือง ก็ได้รับควำมนิยมจน 

สอบติดเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในกำรลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรก  

แต่เมื่อเวลำผ่ำนไป ควำมทะเยอทะยำนกท็�ำให้เขำเผยตวัตนทลีะนดิ 

กระทั่งก้ำวขึ้นสู่ต�ำแหน่งรัฐมนตรีแทนพ่อตำที่เกษียณจำกวงกำร

กำรเมอืง อ�ำนำจบำรมกีเ็ปลี่ยนแปลงอรรณพให้กลำยเป็นคนละคน ถงึตอนนี้

อดีตนักกำรเมืองใหญ่ไม่อำจท�ำให้ลูกเขยย�ำเกรงได้แล้ว คงท�ำได้เพียงเฝ้ำ

มองลูกสำวที่ต้องเจบ็ช�้ำกบัพฤตกิรรมนอกลู่ของสำมี

ร้ำยที่สดุคอืกำรเลี้ยงดเูดก็สำวคนหนึ่งในฐำนะเมยี ทั้งที่ฐำนะเงนิทอง

ของอรรณพสำมำรถซื้อกนิแบบชั่วครำวเฉกเช่นที่ผูช้ำยหลำยคนท�ำกนั เมื่อ

ล่วงรูค้วำมจรงิ นำฏอนงค์คร�่ำครวญอย่ำงเศร้ำโศก ด้วยไม่รูว่้ำตนบกพร่อง

ในหน้ำที่ภรรยำตรงไหน 

สำมแม่ลูกกอดกันสะอื้นไห้เมื่อหัวหน้ำครอบครัวหำยหน้ำออกจำก

บ้ำนไปโดยอ้ำงว่ำติดธุระเรื่องงำน นำนๆ ครั้งจึงจะกลับมำที และเพรำะ

ตรอมตรมกบัควำมทุกข์ นำฏอนงค์จงึล้มป่วยในที่สุด

หญิงที่เคยงดงำมรำวดอกไม้แรกแย้มกลับซูบเซียวนอนติดเตียง 

หัวใจถูกท�ำลำยจนไม่อยำกมีชีวิตต่อไป ก�ำลังใจที่เหลือที่ท�ำให้ไม่อำจจำก

โลกนี้ไปโดยง่ำย คงมีเพียงลูกชำยหญิงที่บัดนี้เติบโตพอจะดูแลตัวเองได้

แล้ว

และสำยใยชีวิตที่เหลืออยู่พลันขำดสะบั้น เมื่อสำมีพำผู้หญิงคนนั้น
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เข้ำมำในบ้ำน 

โรคหวัใจก�ำเรบิหนกัจนนำฏอนงค์ถกูหำมส่งโรงพยำบำล ก่อนสิ้นใจ

ไปโดยไม่ทนัได้กล่ำวค�ำลำต่อลูกทั้งสอง

อรรถพลและอิสริยำพรจ�ำต้องทนอยู่ในบ้ำนที่เปี่ยมด้วยควำมทุกข์

แสนสำหัส โดยหวังว่ำวันหนึ่งหำกพวกเขำพร้อมเมื่อไร จะออกจำกบ้ำน 

หลงันี้ไปโดยไม่หวนกลบัมำอกีเลย

และเหตุที่ท�ำให้สองพี่น้องต้องเดินออกจำกบ้ำนที่เกิดและเติบโต ก็
เกดิขึ้นในวนัเวลำที่อรรถพลพร้อมพอดี

กำรประชุมสัญจรของคณะรัฐบำลจัดขึ้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

อรรณพจงึต้องไปต่ำงจงัหวดัหลำยวนั และเมื่อกำรประชุมเสรจ็สิ้น ทนัททีี่

กลบัถงึบ้ำน ควำมเงยีบงนักท็�ำให้ประหลำดใจ 

หำกเป็นปกต ิ เสยีงของสำยไหมจะดงัเอะอะไม่เคยขำด หำกไม่เปิด

เพลงเต้นออกก�ำลังกำย ก็ส่งเสียงเจื้อยแจ้วเป็นนกแก้วนกขุนทอง ดุว่ำ 

คนรบัใช้หรอืต่อปำกต่อค�ำกบัลูกทั้งสองของตน

อรรณพเดนิเข้ำบ้ำนอย่ำงปรวิติก กระทั่งได้ยนิเสยีงโครมครำมจำก

ชั้นสอง ชำยเจ้ำของบ้ำนจงึรบีวิ่งขึ้นไปดู

และภำพที่เหน็กท็�ำให้หวัใจเขำแทบสลำย

“ไอ้โบ๊ต! มงึท�ำอะไรสำยไหม”

สรรพนำมมึงกูที่ไม่เคยใช้กับลูกถูกพ่นจำกปำกเมื่อเห็นอรรถพล 

กอดกนักลมกบัสำยไหม มอืหนำกระชำกร่ำงลูกชำยก่อนฟำดมอืใส่ใบหน้ำ

จนชำยหนุ่มหน้ำหัน เสียงหวีดร้องอย่ำงตกใจของสำยไหมดังขึ้น ก่อน 

เสียงสะอื้นไห้จะฉุดกระชำกควำมเป็นห่วงให้อรรณพยิ่งเวทนำภรรยำ 

รุ่นลูก

“ไหมเดินอยู่ดีๆ คุณโบ๊ตก็เข้ำมำกอด ไหมกลัวจะแย่อยู่แล้วค่ะ 

คุณณพ”



ธุ วั ฒ ธ ร ร พ์  l  61

ได้ยินดังนั้นก็ยิ่งขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน มือหนำลูบหลังลูบไหล่อย่ำง

ปลอบโยน ทั้งที่ดวงตำกร้ำวยังจับจ้องใบหน้ำนิ่งที่ไม่มีแววส�ำนึกผิดอยู่ใน

นั้นเลย

“ไหมเป็นเมยีก ูมงึกล้ำท�ำเรื่องชั่วๆ อย่ำงนี้ในบ้ำนกไูด้ยงัไง” นิ้วชี้ไป

ที่ลูกชำย นับตั้งแต่เสียภรรยำไป ควำมสัมพันธ์กับอรรถพลก็เปลี่ยนไป 

ไม่เหมอืนเดมิจนคล้ำยเป็นคนแปลกหน้ำ

“คุณณพช่วยไหมด้วยนะคะ ไม่รู้ว่ำต่อไปหำกคุณณพไม่อยู่อกี คุณ

โบ๊ตจะท�ำแบบนี้กบัไหมอกีหรอืเปล่ำ”

หญงิสำวส�ำทบัควำมคดิของอรรณพให้มนี�้ำหนกัขึ้น จนคนเป็นสำมี

โกรธหน้ำด�ำหน้ำแดง 

อรรถพลรู้ดีว่ำไม่มีประโยชน์จะอธิบำยควำมจริง เพรำะบิดำเชื่อ 

ผู้หญงิคนนี้มำกกว่ำตนอยู่แล้ว 

สิ่งที่สำยไหมพดูคอืเรื่องจรงิ ผดิแต่ตวัละครในเรื่องกลบัสลบับทบำท

กนั

เขำต่ำงหำกที่เดินออกจำกห้องดีๆ สำยไหมที่ดักรออยู่ก็กระโจน

พรวดมำสวมกอดจำกด้ำนหลงั อรรถพลพยำยำมแกะมอืเพื่อยนัร่ำงที่รดัรงึ

เป็นปลำหมกึให้ออกห่ำง แต่เพรำะควำมเป็นสภุำพบุรุษ ชำยหนุ่มจงึไม่กล้ำ

ใช้ก�ำลงั ด้วยกลวัจะท�ำให้หญงิสำวบำดเจบ็

สองร่ำงที่ยื้อยุดกลำยเป็นภำพชวนให้เข้ำใจผดิ ทั้งที่คนถูกกอดมไิด้

มจีติพศิวำสหญงิแพศยำคนนี้เลย

แม้เป็นเมยีน้อย แต่ถงึอย่ำงไรกไ็ด้ชื่อว่ำเป็นเมยีของบดิำ พฤตกิรรม

ของแม่เลี้ยงท�ำให้อรรถพลสะอดิสะเอยีนจนไม่อยำกใช้อำกำศร่วมกนักบัเธอ 

หลำยครั้งหลำยหนยำมบดิำเผลอ สำยไหมมกัหำโอกำสใกล้ชดิตน จบัมอื

ถือแขนอย่ำงไม่ไว้ตัว แต่งกำยด้วยเสื้อผ้ำตัวเล็กรัดรูปอย่ำงจงใจเปิดเผย

เนื้อหนงัมงัสำอนัพงึปกปิด

และครั้งนี้เป็นโอกำสอันดีที่เจ้ำของบ้ำนไม่อยู่ แมวขโมยที่ไม่ค�ำนึง 
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ถึงผิดชอบชั่วดีลอบกินปลำย่ำงอย่ำงเขำ จนสร้ำงควำมเข้ำใจผิดให้บิดำ 

เช่นนี้

“ไสหัวออกจำกบ้ำนนี้ไปเลย และอย่ำกลับมำเหยียบที่นี่อีกถ้ำฉัน 

ไม่อนุญำต”

อรรณพโพล่งค�ำไล่ออกมำด้วยโทสะ แม้ควรโกรธและเสียใจ แต่

ใบหน้ำอรรถพลกลับนิ่งรำวกับรอคอยถ้อยค�ำนี้มำแสนนำน เขำไม่ปริปำก

พูดอะไรสกัค�ำ ท�ำเพยีงหนัหลงัเดนิเข้ำห้องตนเองแล้วเกบ็เฉพำะข้ำวของที่

จ�ำเป็นใส่กระเป๋ำเป้ใบใหญ่ ชำยหนุ่มไม่ปรำรถนำทรัพย์สมบัติใดแม้เขำจะ

มสีทิธิ์โดยชอบธรรมกต็ำม

ส้นเท้ำกระแทกพื้นปึงปัง แม้หน้ำนิ่ง ทว่ำอำรมณ์พลุ่งพล่ำนปำนน�้ำ

เดอืด เสยีงดงันั้นเรยีกคนที่อยู่ในห้องให้เปิดประตูออกมำหน้ำตำตื่น

“พี่โบ๊ต พ่อ นี่มนัเรื่องอะไรกนัคะ”

แม้ได้ยนิจนพอเข้ำใจสถำนกำรณ์ได้ แต่เมื่อเหน็พี่ชำยแบกเป้ใบใหญ่

เดนิตดัหน้ำบดิำไป หวัใจกว่็ำงโหวงรำวกบัพื้นที่ยนือยูส่ั่นคลอน อสิรยิำพร

ในวัยเพิ่งขึ้นมัธยมปลำยหน้ำเหยเกด้วยควำมหวำดกลัวต่อสิ่งที่ก�ำลังจะ 

เกดิขึ้น

“ไม่มอีะไร เข้ำห้องไป ยำยแบม” 

เสียงดุของบุพกำรีท�ำให้เด็กสำวคิดท�ำตำมค�ำสั่ง ทว่ำพี่ชำยกลับรั้ง 

เอำไว้

“ไปกบัพี่นะแบม”

เขำกล่ำวด้วยน�้ำเสยีงเป็นห่วงเป็นใย อรรถพลเป็นห่วงน้องสำวที่สุด 

เพรำะนบัตั้งแต่มำรดำเสยีชวีติไป เดก็สำวกซ็มึเศร้ำเสยีใจไม่คลำย ยิ่งเมื่อ

ภรรยำใหม่ออกลำย หำเรื่องวิวำทกับพวกเขำพี่น้องไม่ว่ำงเว้น ใช้ถ้อยค�ำ

ผรสุวำทที่ไม่คำดว่ำจะออกมำจำกปำกคนร่วมชำยคำบ้ำน อรรถพลจงึไม่อำจ

ออกจำกบ้ำนไปใช้ชวีติที่อื่นได้อย่ำงที่ใจต้องกำรเพยีงล�ำพงั

อิสริยำพรลังเลอยู่ครู่หนึ่ง สำยตำเหลือบมองอรรถพล เห็นแววตำ
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อ่อนโยนมองมำยงัตน เธอจงึพยกัหน้ำ แล้วหำยเข้ำไปในห้องเพื่อเกบ็ของ

ใส่กระเป๋ำเดนิทำงแบบลำกสชีมพู 

คนเป็นน้องใจไม่แข็งเท่ำพี่ชำย เดินผ่ำนหน้ำบิดำที่ก�ำลังโกรธจน 

หน้ำแดงไปโดยไม่กล้ำสบตำ ด้วยทฐิทิ�ำให้อรรณพไมอ่ำจเอ่ยปำกรั้งลกูสำว 

เอำไว้ 

ท�ำได้เพียงยืนมองลูกทั้งสองคนเดินออกจำกบ้ำนไปด้วยหัวใจ 

หนบึหน่วง ส่วนคนข้ำงกำยพลนัยิ้มเหยยีดอย่ำงสำแก่ใจ เพรำะแม้ไม่อำจ

หำเศษหำเลยจำกลูกเลี้ยงได้อีก แต่ก็ได้ก�ำจัดเสี้ยนหนำมชีวิตที่อำจแย่ง

ทรพัย์สมบตัมิหำศำลของสำมไีป

และนบัตั้งแต่บดันั้น อรรถพลกพ็ำน้องสำวไปอำศยัในคอนโดมเินยีม

ที่เกบ็หอมรอมรบิซื้อไว้ โดยไม่เคยกลบัมำเหยยีบบ้ำนหลงันี้อกีเลย

จนถงึวนันี้...

“ที่ดนินั้นควรเป็นของฉนักบัแม่แก ฉนัต้องกำรท�ำเพื่อส่วนรวม เพื่อ
ประเทศ ต้องกำรพัฒนำกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่น่ำอยู่ แกเป็นต�ำรวจก ็

น่ำจะรู้ว่ำไอ้คนสลัมพวกนั้นเป็นมิจฉำชีพไปเสียกว่ำครึ่ง ถ้ำแกต้องกำร 

ช่วยเหลอืผู้คนให้สมเครื่องแบบสกีำกทีี่ใส่ กน็่ำจะคดิได้ว่ำควรท�ำอย่ำงไร”

อรรถพลมองหน้ำบดิำด้วยสำยตำว่ำงเปล่ำ

“ถึงพวกเขำจะเป็นคนหำเช้ำกินค�่ำ แต่ก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน เป็น

มนษุย์ที่ต้องกำรที่อยูอ่ำศยั ถ้ำเอำที่ดนิไปท�ำเรื่องอย่ำงว่ำเพื่อสร้ำงเครดติให้

พรรคกำรเมืองของพ่อ แล้วท�ำให้พวกเขำไม่มีบ้ำน ผมก็คงต้องขอกลับ 

ค�ำพดู” น�้ำเสยีงเรยีบทว่ำแฝงควำมเดด็เดี่ยว “ที่ดนิผนืนั้นเป็นของผม และ

ผมไม่ต้องกำรยกมนัให้ใคร”

“ตลอดชีวิตฉันเลี้ยงแกมำไม่เคยขออะไร นี่เป็นเรื่องเดียวที่ขอใน

ฐำนะพ่อ ถ้ำแกจะอกตญัญู กไ็ม่ต้องมำเรยีกฉนัว่ำพ่ออกี”

อรรณพยื่นค�ำขำด แม้จะป้ันป่ึงต่อกนัแค่ไหน แต่ลกูชำยเป็นคนรูจ้กั
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ผิดชอบชั่วดี อย่ำงน้อยอรรถพลคงนึกถึงบุญคุณที่เขำเลี้ยงมำตั้งแต่อ้อน 

แต่ออก

“ถ้ำอย่ำงนั้น บญุคณุที่คณุเลี้ยงผมมำ ขอทดแทนด้วยวธิอีื่นแล้วกนั

นะครบั”

สรรพนำม ‘คุณ’ ถูกใช้ทนัทเีมื่ออกีฝ่ำยยื่นค�ำขำดตดัควำมสมัพนัธ์ 

อรรณพอ้ำปำกพะงำบคล้ำยจะเปล่งถ้อยค�ำ แต่ไม่มคี�ำใดหลุดรอดจำกรมิ-

ฝีปำกรำวกบัคนบ้ำใบ้ 

ไม่รอให้ถูกก่นด่ำ อรรถพลก้ำวเท้ำขึ้นรถและกระทืบคันเร่งจนฝำก

รอยล้อไว้ที่พื้นเป็นทำง ทิ้งบดิำและแม่เลี้ยงที่ยนืโกรธกรุ่นขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

อย่ำงควบคุมอำรมณ์ตัวเองไม่อยู่ ชำยหนุ่มตั้งใจว่ำ นับจำกนี้ต่อให้ม ี

เรื่องคอขำดบำดตำยแค่ไหน เขำกจ็ะไม่กลบัมำที่นี่อกีแล้ว

เพรำะอำรมณ์ขุน่มวั อรรถพลจงึยงัไม่อยำกกลบัคอนโด เขำขบัรถไป
เรื่อยจนมำถึงตลำดสดแห่งหนึ่งอย่ำงไม่ตั้งใจ รำวถูกควำมทรงจ�ำในอดีต

น�ำทำงมำจนถงึที่นี่ เมื่อสำยตำสบกบัภำพควำมคกึคกัของตลำดยำมเยน็ที่มี

ผูค้นจบัจ่ำยซื้อขำยอำหำรทั้งสดและส�ำเรจ็รปูมำกมำย นำยต�ำรวจจงึเหยยีบ

เบรก

สมยัก่อน แม่เคยพำมำเดนิตลำดแห่งนี้เป็นประจ�ำ...

เขำเปิดประตูก้ำวลงมำยนืมองบรรยำกำศของตลำด ภำพเหตุกำรณ์

ที่เคยเกดิขึ้นซ้อนทบักบัภำพที่เหน็ตรงหน้ำ

ในอดีตผู้คนยังไม่พลุกพล่ำนเช่นที่เห็น ข้ำวของที่วำงขำยก็เป็น 

พชืผกั เนื้อสตัว์ หรอืผลไม้ มอีำหำรส�ำเรจ็รูปเพยีงไม่กี่ร้ำน แต่ปัจจุบนัมี

ร้ำนขำยของร่วมสมยัผุดขึ้นมำกมำย ทั้งชำนมไข่มุก ซูช ิเบเกอร ียำมเยน็

เช่นนี้ มนษุย์เงนิเดอืนที่ไม่มเีวลำประกอบอำหำรนยิมซื้ออำหำรส�ำเรจ็รปูไป

รับประทำนเป็นมื้อเย็น จึงเห็นผู้คนหลำกหลำยวัยเลือกซื้ออำหำรจนแทบ

ไม่มทีี่ว่ำงให้เดนิ
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อรรถพลมิได้รู้สึกร�ำคำญใจ ตำมปกติต�ำรวจสืบสวนอย่ำงเขำมัก

ลงพื้นที่สืบคดี ต้องพูดคุยกับประชำชนมำกหน้ำหลำยตำอยู่แล้ว จึงกลับ

รู้สกึคกึคกัที่ได้เหน็บรรยำกำศตลำดที่มไิด้มำเสยีเนิ่นนำน

เพลดิเพลนิกว่ำเดนิห้ำงสรรพสนิค้ำเป็นไหนๆ

เพรำะห้วงค�ำนงึเรื่องแม่ที่พยำยำมกกัเกบ็ไว้ในส่วนลกึของหวัใจ ถกู

ดึงกลับมำให้คิดถึงอีกครำยำมได้มำยังสถำนที่แห่งอดีต อรรถพลจึง

พยำยำมซึมซำบอดีตด้วยกำรเดินเอื่อยเข้ำตลำดตำมเส้นทำงแห่งควำม- 

ทรงจ�ำที่เลอืนรำง

ร้ำนแรกเมื่อเดินเข้ำมำเป็นร้ำนกำแฟโบรำณที่มีคนเฒ่ำคนแก่มำนั่ง

จับกลุ่มคุยสัพเพเหระเสียงขรม ถัดมำเป็นร้ำนผลไม้ที่เรียงรำยด้วยผลไม้

ประจ�ำฤดูกำลอย่ำงเงำะ ลำงสำด และที่เก็บกินได้ตลอดปี เช่น กล้วย 

มะพร้ำว แตงโม เดนิต่ออกีหน่อยเป็นร้ำนเนื้อสตัว์ ทั้งหมู เนื้อ ไก่ กลิ่น

คำวคลุ้งท�ำให้เขำในวยัเดก็ต้องเอำมอือุดจมูกเสมอเมื่อเดนิผ่ำน

และควำมทรงจ�ำที่แจ่มชดัที่สดุ คอืร้ำนที่มำรดำพำแวะทุกครั้งเมื่อมำ

ตลำด

ผู้กองหนุ่มจ�ำรสชำติขนมไทยร้ำนนั้นได้แม่นย�ำ ในสมัยนั้นยังไม่มี

ร้ำนสะดวกซื้อเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงตั้งเรียงรำยอยู่ทั่วทุกหัวระแหงเช่นทุกวันนี้ 

ขนมนมเนยจึงมีให้เลือกซื้อไม่มำกชนิดนัก และแม้เด็กคนอื่นจะติดใจรส

หอมหวำนของขนมปัง โดนัต หรือขนมเค้ก แต่เขำกลับชอบขนมไทยที่

มำรดำซื้อเป็นพิเศษ ชนิดที่เมื่อกินของตนเองหมดก็อดแย่งน้องสำวกิน 

ไม่ได้

ร้ำนสุดท้ำยฝั่งขวำ...อรรถพลเร่งฝีเท้ำ ด้วยอยำกชมิขนมที่เป็นหนึ่ง

ในควำมประทับใจวัยเด็ก รสชำติหวำนมันจำกกะทิ หอมกรุ่นด้วยกลิ่น 

ใบเตยและน�้ำลอยดอกกุหลำบ เมื่อตักเข้ำปำกก็อร่อยลิ้นจนแทบไม่อยำก

กลนื อยำกก�ำซำบควำมอร่อยนี้ให้นำนเนิ่น

ตรงนั้น พ้นหวัโค้งนี้ไปกจ็ะเป็นร้ำนขนมเจ้ำโปรด ยิ่งใกล้ถงึอรรถพล
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ยิ่งก้ำวเท้ำเรว็ขึ้น

แต่ย่ำงก้ำวนั้นพลันชะงัก คล้ำยถูกสำปให้ไม่อำจยกฝ่ำเท้ำจำกพื้น 

สำยตำมองร่ำงเล็กที่ก�ำลังสำละวนกับกำรขำยขนมให้ลูกค้ำที่มำยืนออหน้ำ

ร้ำนนบัสบิคน

“คุณ...หมอ”

คนที่เจอกันโดยบังเอิญครั้งแรกที่โรงพยำบำล และครั้งที่สองอย่ำง

ไม่น่ำเชื่อที่ร้ำนอำหำร

หำกกำรพบพำนเกดิขึ้นอย่ำงไม่ได้นดัหมำยถงึสำมครั้ง

อรรถพลเชื่อว่ำนั่นถูกลขิติเอำไว้แล้ว

< เนิร์สไม่เนิร์ด
Jom Angel วันนี้จ๋อมเห็นหมอเกมเดินออกไปข้างนอกกับหมอคลาริค่ะ 

เขาเป็นแฟนกันเหรอคะ
Kaekiki ฮัน่แน่ แล้วบอกไม่สนใจหมอเกม ถ้าไม่สนใจจรงิๆ กต้็องไม่ถาม

สิ
Jom Angel ไม่ได้คดิอะไรจรงิๆ นะพีเ่ก๋ แค่สงสัยน่ะค่ะ ปกตไิม่ค่อยเหน็

หมอคลาริคุยกับใครเท่าไหร่ 
Boom Valentine เป็นเพือ่นกนัตัง้แต่เรยีนแล้ว นอกจากน้องธนัย์ เจ้าของ

ร้านกาแฟข้างล่าง ก็มีหมอเกมน่ีแหละที่หมอคลาริสนิท นอกนั้นพ่ีก็ 

ไม่ค่อยเหน็นางคยุกบัใครเท่าไหร่ แถมมีข่าวลอืว่าชอบคยุกบัศพทีต่วัเอง

ชันสูตรด้วยนะ หลอนดี
Jom Angel ...น่ากลัวจริงด้วยพี่
Kaekiki เพราะงั้นน้องจ๋อมสบายใจได้เลยจ้ะ หมอเกมยังโสด 100%  

พ่ีคอนเฟิร์ม เอาเป็นว่าถ้าหนูสนใจ เดี๋ยวพี่จะเป็นกามเทพบินไป

แผลงศรตอนนี้เลย รับรองว่าถ้าเย็นนี้เขาไม่โทร. ไปหา อย่ามาเรียกพี่

ว่าพี่



ธ ุวั ฒ ธ ร ร พ์  l  67

Jongkol ปกติก็ควรเรียกป้าอยู่แล้วไหม
Kaekiki ตบไหมล่ะ?
Jom Angel 555


